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མཁ་ོདང་བསྟུན་པའིི་ཞུ་སྒྲིིག་གི་ལསེ་གཞིི་འིདི་ནི། མིའིི་རིགསེ་ཀྱིི་སྤྱིི་ནོར་ལྟོ་བུར་གྱུར་པའིི་རང་

རེའི་ིཤེེསེ་རིག་འིད་ིཉིད་འིཇེིག་རྟེེན་ན་ཡུན་རིང་དུ་གནསེ་པ་དང་། འིདིའི་ིའིཕྲིན་ལསེ་ཀྱི་ིའིཇུག་པ་ལ་

བརྟེེན་ནསེ་མིའི་ིསྤྱི་ིཚེོགསེ་སུ་ཞི་ིབདེའི་ིདཔལ་ཡོོན་འིདྲིེན་པའི་ིལསེ་ཀ་རླབསེ་ཆེ་ེབ་ཞིིག་ཡོིན་ཞིེསེ་

ཀྱིང་བརྗོདོ་ཆེགོ་པ་ཡོནི་ན།ོ །

གསུང་རབ་ཞུ་སྒྲིིག་བྱེེད་སྐབསེ་མ་ཕྱི་ིཚེད་ལྡན་ཞིིག་གཞི་ིརྩོར་བཟུང་ནསེ་ཞུ་སྒྲིིག་བྱེེད་རྒྱུར་

འིབད་བརྩོོན་བྱེེད་འིོསེ་ཤེིང་། ད་ེཡོང་སྔོོན་གྱི་ིསྲོོལ་ལ་གསུང་རབ་ཀྱི་ིཔར་ཤེིང་རྐོ་ོསྐབསེ་རྩོོམ་པ་པ་ོ

རང་ཉིད་དམ། ཡོང་ན་གཞིན་གྱིིསེ་ཞུསེ་དག་ཚེད་ལྡན་བཏོང་སྟོ་ེརྐོ་ོབ་ཡོིན་པསེ་ཤེིང་པར་རྣམསེ་

སྤྱིིའི་ིཆེ་ནསེ་དག་པོར་བརྩོ་ིཆེོག་པ་ཡོིན། ད་ེབསེ་ན་འིད་ིག་རྩོོམ་སྒྲིིག་ཁང་ནསེ་ཀྱིང་མ་དཔ་ེཚེད་

ལྡན་འིཚེོལ་སྒྲུབ་ཀྱིིསེ་ཡོིག་འིབྲུ་གཅིག་ལའིང་གང་བྱུང་དུ་བཟི་ོབཅོསེ་མེད་པར་སེོར་བཞིག་བྱེ་རྒྱུ་

རྩོ་དོན་དུ་བཟུང་ནསེ་མ་ཕྱི་ིཇེ་ིམ་ཇེ་ིབཞིིན་འིཕྲུལ་དེབ་ཏུ་སྒྱུར་བར་འིབད་བཞིིན་ཡོོད་པ་དང་། མ་

ཕྱི་ིཚེད་ལྡན་ལག་སེོན་མ་བྱུང་ནའིང་གང་ཐུབ་ཀྱིིསེ་དག་པ་ོཡོོང་བར་བརྩོོན་བཞིིན་ཡོོད། གལ་ཏོ་ེ

མ་ཕྱི་ིརང་ལ་ནོར་བ་མངོན་གསེལ་བྱུང་བ་དང་། དོགསེ་གནསེ་སུ་གྱུར་པ། ཡོ་ིག་ེཆེད་ལྷག་བྱུང་བ་

སེགོསེ་ལ་གཤེམ་དུ་གསེལ་བཤེད་ཀྱི་ིམཆེན་བཀདོ་ཡོདོ།

རྩོོམ་སྒྲིིག་ཁང་འིད་ིནསེ་རྩོོམ་སྒྲིིག་བྱེསེ་པའི་ིའིཕྲུལ་དེབ་ཏུ་ཆེད་ལྷག་ནོར་བ་སེོགསེ་བྱུང་བ་

མཐོོང་ན་ང་ཚེོའི་ིཡོིག་འིབྲེལ་དྲི་བྱེང་ serajeyrigzodchenmo@gmail.com འིདིའི་ི

བརྒྱུད་ནསེ་འིབྲེལ་བ་གནང་བའི་ིར་ེབསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། འིད་ིནསེ་འིཕྲལ་མར་བསྐྱོར་བཅོསེ་དང་

ལེགསེ་སྒྲིགི་ཞུསེ་ཏོ་ེསྤུསེ་ཀ་ཇེ་ེལགེསེ་སུ་གཏོངོ་ངསེེ་ཡོནི། 

སེརེ་བྱེེསེ་རགི་མཛོདོ་ཆེནེ་མའོི་ིརྩོམོ་སྒྲིགི་ཁང་ནསེ། 

ཕྱི་ིལ།ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༦ ཚེསེེ་ ༢༦ ལ།

https://www.serajeyrigzodchenmo.org
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 ༄༅། །དཔལ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིགིས་བྱེདེ་ཁྲོསོ་པའ་ིརྒྱུད་ཀྱི་ིརྒྱལ་པ་ོ 

ཞེསེ་བྱེ་བ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཤྲཱི་ིབཛྲ་བཻྷཻ་ར་ཝ་ཏོནྟྲ་ཀྲོ་ོདྷ་རཱ་ཛོ་ནཱ་མ། བོད་སྐད་དུ། 

དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེགིསེ་བྱེདེ་ཁྲསོེ་པའི་ིརྒྱུད་ཀྱི་ིརྒྱལ་པ་ོཞིསེེ་བྱེ་བ། །དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེགིསེ་

བྱེདེ་ཆེནེ་པ་ོཁྲ་ོབའོི་ིརྒྱལ་པ་ོལ་ཕྱིག་འིཚེལ་ལ།ོ །

ད་ེནསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་ཀྱིི། །སྒྲུབ་པ་ཡོང་དག་རབ་བཤེད་དེ། །དེསེ་ན་ིལྷ་

རྣམསེ་ཐོམསེ་ཅད་ལ། །དྲིག་ཤུལ་ཆེ་ེཞིངི་འིཇེགིསེ་པར་བྱེདེ། །ད་ེལ་ཐོགོ་མར་སྔོགསེ་

པསེ་ཡོིད་དུ་འིོང་བའིི་གནསེ་གང་ཡོང་རུང་བར་གནསེ་ལ་དགོསེ་པ་ཐོམསེ་ཅད་

བསྒྲུབ་པར་བྱེའི།ོ །

ད་ེལ་གནསེ་གསུངསེ་པ་ན།ི དུར་ཁྲོད་དམ་ཆུ་ཀླུང་ག་ིའིགྲིམ་མམ། ཤེིང་གཅིག་

གམ། མཚེན་མ་གཅགི་པའིམ། བཞི་ིམདོའིམ། རའིི་ིརྩོ་ེམའོིམ། ཁང་སྟོངོ་ངམ། མ་མའོི་ི

ཁྱེིམ་མམ། ལྷའི་ིཁང་བའིམ། འིཐོབ་མོའི་ིགནསེ་སེམ། གྲིོང་ཁྱེེར་རམ། ནགསེ་ཁྲོད་

དམ། གྲིངོ་བར་ལ་སེགོསེ་པའི་ིགནསེ་སུ་སྔོགསེ་པ་གནསེ་ཏོ།ེ འིཇེགིསེ་བྱེདེ་ཆེནེ་པའོི་ི

རྒྱུད་འིདིར་དབང་བསྐུར་བའི་ིརྣལ་འིབྱེོར་པསེ། དབང་དང༌། དགུག་པ་དང༌། གསེད་

པ་དང༌། བསྐྲད་པ་དང༌། དབྱེ་ེབ་དང༌། རངེསེ་པ་དང༌། རལ་གྲི་ིདང༌། མགི་སྨན་དང༌། 

སེ་འིོག་དང༌། རིལ་བུ་དང༌། ར་ོདང༌། བཅུད་ཀྱིིསེ་ལེན་པ་དང༌། ནོར་དང༌། འིབྱུང་བ་ོ
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

དང༌། ར་ོལངསེ་དང༌། ཤེ་ཟི་དང༌། གནོད་སྦྱིིན་དང༌། གནོད་སྦྱིིན་མ་ོདང༌། ཀླུ་ལ་

སེགོསེ་པ་ཆེ་ོག་འིདིསེ་བསྒྲུབ་པར་བྱེའི།ོ །

ད་ེལ་ཆེ་ོག་ན།ི དང་པརོ་ར་ེཤེགི་སྔོགསེ་པསེ་མ་ིར་ོབསྲོགེསེ་པའི་ིཐོལ་ཆེནེ་གྱིིསེ་

ལུསེ་བྱུགསེ་ཏོ་ེམཚེན་ཕྱིེད་ན་གཅེར་བུ་སྐྲ་གྲིོལ་བར་བྱེསེ་ལ། མ་ཧེེའི་ིགདོང་ཅན་གྱི་ི

རྣལ་འིབྱེརོ་གྱི་ིཀུན་ཏུ་སྤྱིདོ་པསེ་དུར་ཁྲདོ་ལ་སེགོསེ་པར་དཀྱིལི་འིཁརོ་བྲ་ིསྟོ།ེ གྲུ་བཞི་ི

པ་ལ་སྒོ་ོབཞི་ིཔ། །རྟེ་བབསེ་བཞི་ིཡོིསེ་རྣམ་པར་བརྒྱན། །དྲིིལ་བུ་དར་གྱི་ིའིཕེན་ལ་

སེགོསེ། །མ་ེཏོགོ་ཕྲེང་བསེ་རྣམ་པར་བརྒྱན། །གྲྭ་རྣམསེ་དག་ན་ིཐོམསེ་ཅད་དང༌། །སྒོ་ོ

ཁྱུད་ཀྱི་ིན་ིཕུག་རྣམསེ་སུ། །རྡོ་ོརྗོ་ེརནི་ཆེནེ་གྱིསིེ་སྤྲསེ་པའི།ི །ཟླ་བ་ཕྱིདེ་པའིང་ད་ེབཞིནི་

ན།ོ །ད་ེདབུསེ་འིཁོར་ལ་ོབྲ་ིབ་ན།ི །རེའུ་མིག་དགུ་པ་ཟླུམ་པོའི།ོ །སྒོ་ོགཅིག་པ་ན་ིདབྱེ་ེ

བར་བྱེ། །ལྷག་མ་ཡོངོསེ་སུ་གཅདོ་པར་བྱེ། །ད་ེདབུསེ་མ་ིར་ོབྲ་ིབར་བྱེ། །ཤེར་དུ་མག་ོ

བ།ོ ལྷརོ་ལག་པ། ནུབ་ཏུ་རྒྱུ་མ། བྱེང་དུ་རྐོང་བ། ཤེར་གྱི་ིགྲྭར་ཐོདོ་པ། ལྷརོ་ཐོདོ་ཚེལ། 

ནུབ་ཏུ་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ིསེ། བྱེང་དུ་སྐྱོེསེ་བུ་གསེལ་ཤེིང་ལ་བཙུགསེ་པའིོ། །འིད་ིདག་ན་ི

འིཁརོ་ལའོི་ིདབུསེ་སུ་མཚེན་མའི་ིཕྱིག་རྒྱའི།ོ །

ད་ེནསེ་འིཁོར་ལོའི་ིཕྱི་ིརོལ་གྱི་ིཕྱིག་རྒྱ་རྣམསེ་ནི། ཤེར་ཕྱིོགསེ་ཀྱི་ིསྣམ་བུ་དག་

ལ། གྲི་ིགུག་དང༌། མཚེོན་རྩོ་ེགཅིག་པ་དང༌། གཏུན་ཤེིང་དང༌། ཆུ་གྲི་ིདང༌། རྡོ་ོརྗོ་ེརྩོ་ེ

གཅིག་པ་དང༌། ལྕགསེ་ཀྱུ་ལ་སེོགསེ་པ་བྲིའི།ོ །ལྷ་ོཕྱིོགསེ་ཀྱི་ིསྣམ་བུ་ལ། སྟོ་ར་ེདང༌། 

མདའི་དང༌། ཁ་ཊྭཱཾ་ཾག་དང༌། དབྱུག་ཏོ་ོདང༌། འིཁརོ་ལ་ོདང༌། རྡོ་ོརྗོ་ེཞིགསེ་པ་ལ་སེོགསེ་

པ་བྲའིི།ོ །ནུབ་ཀྱི་ིསྣམ་བུ་ལ། རྡོ་ོརྗོ་ེདང་། རྡོའེུ་ཆུང་དང༌། ཕུབ་དང༌། གཞུ་དང༌། དྲིལི་

བུ་དང༌། རླུང་ག་ིརསེ་ལ་སེོགསེ་པ་བྲིའིོ། །བྱེང་ག་ིསྣམ་བུ་ལ། སྡིིགསེ་མཛུབ་དང༌། 



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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འིཕེན་རྩོ་ེགསུམ་པ་དང༌། གླེང་པ་ོཆེེའི་ིཔགསེ་པ་དང༌། རྡོ་ོརྗོ་ེཐོ་ོབ་དང༌། མདུང་དང༌། 

ཐོབ་ལ་སེགོསེ་པ་བྲའིི།ོ །སྒོ་ོབཞི་ིདང་གྲྭ་བཞིརི་ར་ོལངསེ་ཆེནེ་པ་ོབྲའིི།ོ །གལ་ཏོ་ེམཆེགོ་

ག་ིདངོསེ་གྲུབ་འིདོད་ན། མར་ཁུ་ཆེེན་པོའི་ིམར་མ་ེདབུལ། མ་ིདང༌། བོང་བུ་དང༌། རྔ་

མངོ་དང༌། ཁྱེ་ིདང༌། ཝ་དང༌། མ་ཧེ་ེདང༌། གླེང་པ་ོདང༌། བ་ལང་དང༌། ལུག་དང༌། ར་ི

དྭགསེ་དང༌། ཕེག་ལ་སེོགསེ་པའི་ིཤེ་རྣམསེ་དབུལ་བར་བྱེའིོ། །གཞིན་ཡོང་བྱེ་རྒོོད་

དང༌། འུག་པ་དང༌། བྱེ་རོག་དང༌། ཁྲ་དང༌། ཆུ་སྐྱོར་དང༌། མཐོིང་རིལ་དང༌། བཞིད་

དང་། རྨ་བྱེ་དང༌། ར་ིསྐེགསེ་དང༌། བྱེ་ཆེེན་པ་ོལ་སེོགསེ་པའི་ིཤེ་རྣམསེ་དབུལ་བར་

བྱེའི།ོ །ཤེིན་ཏུ་མཉམ་པར་བཞིག་པསེ་བཟིའི་བ་དང༌། སྟོོན་མ་ོདང༌། སྦྱིིན་སྲོེག་དང༌། 

གཏོརོ་མའི་ིལསེ་བྱེའི།ོ །དཀྱིལི་འིཁརོ་གྱི་ིགྲྭ་ཐོམསེ་ཅད་དུ་ཁྲག་གིསེ་ཆེག་ཆེག་བྱེའི།ོ །

དཔལ་རྡོ་ོརྗོེ་འིཇེིགསེ་བྱེེད་མ་ཧེེའིི་གདོང་གི་སྦྱིོར་བ་ལ་གནསེ་པསེ་ལྷ་བཤེོསེ་

ཐོམསེ་ཅད་དབུལ་བར་བྱེའིོ། །ཕྱི་ིནསེ་སྔོགསེ་པ་སྔོོན་དུ་བསྙེེན་པ་བྱེསེ་པསེ་བདག་

དང་ཤེིན་ཏུ་མཐུན་པ་བཞིིའིམ་བདག་གཅིག་པུ། རྣམ་པར་སྣང་མཛོད་ཀྱིིསེ་ལུསེ་

བྱུགསེ་གཅརེ་བུར་ཕུད་སྐྲ་བསེལི་ལ། མཚེན་ཕྱིདེ་ན་ཅང་ཏོའེུ་དཀྲོལོ་བསེ་ཧེ་ཧེ་ཞིསེེ་

བྱེ་ཞིངི༌། ཤེནི་ཏུ་མཉམ་པར་བཞིག་སྟོ་ེརྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེགིསེ་ཆེནེ་པའོི་ིདཀྱིལི་འིཁརོ་དུ་དངོསེ་

གྲུབ་འིདོད་པསེ་འིཇུག་པར་བྱེའི།ོ །རབ་ཏུ་ཞིིམ་པའི་ིཆེང་ལ་སེོགསེ་པ་བཏུང་བ་དང༌། 

བཟིའི་བའི་ིར་ོརྣམསེ་དབུལ་བར་བྱེའི།ོ །ཕྱི་ིནསེ་དེའི་ིདབུསེ་སུ་འིདོད་པའི་ིདངོསེ་གྲུབ་

དམིགསེ་ཏོ།ེ དེའི་ིསྟོེང་དུ་དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་ཆེེན་པ་ོམ་ཧེེའི་ིགདོང་ཅན་བསེམ་

པར་བྱེའིོ། །དེའིི་མདུན་དུ་གཡོསེ་བསྐུམསེ་སུ་གནསེ་ལ་ང་རྒྱལ་དང་བཅསེ་པསེ། 

སེེམསེ་རྩོ་ེགཅིག་ཏུ་ཤེིན་ཏུ་མཉམ་པར་བཞིག་པསེ་ཡོ་ིག་ེབཅུ་པའི་ིསྔོགསེ་བཟླ་བར་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

བྱེའིོ། །ད་ེནསེ་འིཇེིགསེ་པ་ཆེེན་པ་ོབྱུང་ན་ད་ེལ་སྔོགསེ་པསེ་འིཇེིགསེ་པར་མ་ིབྱེ་སྟོེ། 

གལ་ཏོ་ེའིཇེགིསེ་པར་གྱུར་ན་ད་ེལ་བགགེསེ་ཆེནེ་པའོི་ིབར་ཆེད་འིབྱུང་ང༌ོ། །བར་ཆེད་

བྱུང་ན་དངོསེ་གྲུབ་མ་ིའིགྲུབ་པའི།ོ །དེའི་ིཕྱིིར་སྔོགསེ་པསེ་འིཇེིགསེ་པར་མ་ིབྱེ་སྟོ།ེ ད་ེ

ལ་དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་ཆེེན་པ་ོདགྱིེསེ་སེ།ོ །དགྱིེསེ་ནསེ་ཁྱེོད་ལ་མཆེོག་ཅ་ིཞིིག་

སྦྱིིན་ཞིེསེ་གསུངསེ་པ་དང༌། ད་ེལ་རིག་འིཛོིན་གྱིིསེ་སྨྲསེ་པ། རལ་གྲི་ིདང༌། སེ་འིོག་

དང༌། མིག་སྨན་དང༌། ར་ོདང༌། བཅུད་ཀྱིིསེ་ལེན་པའིམ། གཞིན་ཡོང་ཡོིད་ལ་འིདོད་

པའི་ིདངོསེ་གྲུབ་བདག་ལ་ངེསེ་པར་སྩོོལ་ཅིག་ཅེསེ་བརྗོོད་ན་ད་ེལ་ཐོ་ེཚེོམ་མེད་པར་

སྩོོལ་ལོ། །གལ་ཏོ་ེསྔོགསེ་པསེ་མཆེོག་མ་གྲུབ་ཀྱིང་ད་ེཡོིསེ་ཕྲ་མོའི་ིལསེ་ཐོམསེཅད་

ངསེེ་པར་འིགྲུབ་བ།ོ །

འིད་ིན་ིའིཇེམ་དཔལ་མཆེོག་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་ཆེེན་པོའི་ིའིཁོར་ལོའི་ིསྦྱིོར་བའི་ི

རྒྱུད་ལསེ་དཀྱིལི་འིཁརོ་བསྟོན་པ་སྟོ་ེརྟེགོ་པ་དང་པོའི།ོ། །།

ད་ེནསེ་ལསེ་ཀུན་གྱི་ིརྗོསེེ་སུ་འིབྲང་བའི་ིདངསོེ་གྲུབ་ཐོམསེ་ཅད་རབ་ཏུ་སྦྱིནི་པའི་ི

ཆེ་ོག་བཤེད་ད།ེ ད་ེལ་རིམ་པ་ཇེ་ིལྟོ་བ་བཞིིན་དུ་གསེད་པ་དང༌། བསྐྲད་པ་ལ་སེོགསེ་

པ་སྔོགསེ་པ་ཁྲོསེ་པསེ་དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་ཆེེན་པོའི་ིསྦྱིོར་བ་ལ་གནསེ་པསེ་བྱེ་

སྟོེ། དང་པོར་ར་ེཤེིག་སྔོགསེ་པསེ་གསེད་པར་བྱེ་སྟོེ། ད་ེཅིའི་ིཕྱིིར་ཞི་ེན། འིད་ིལ་ན་ི

སྔོགསེ་དང་ལྷའི་ིསྦྱིོར་བ་དང་ལྡན་པསེ་ཐོོག་མར་ན་ིད་ེབྱེ་སྟོེ། དེའི༌ིསྦྱིོར་བ་གཙོ་ོབ་ོན་ི

ཡོིན་པའི་ིཕྱིིར་རོ། །ད་ེལ་འིད་ིཡོ་ིལསེ་ན་ིཇེ་ིལྟོར་གསེད་པར་འིདོད་པའི་ིསྔོགསེ་པསེ་

དུར་ཁྲདོ་ཀྱི་ིརསེ་ལ། དུག་དང༌། ཁྲག་དང༌། ལན་ཚྭ་དང༌། སྐ་ེཚེ་ེདང༌། ནམི་པ་དང༌། ད་

དྷུ་རའི་ིཁུ་བསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེགིསེ་བྱེདེ་ཆེནེ་པའོི་ིའིཁརོ་ལ་ོལ་ེཚེ་ེབཅུ་དྲུག་པ། བྱེ་རགོ་ཆེནེ་
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པོའི་ིསྒྲི་ོརྩོའི་ིསྨྱུ་གུའིམ་མིའི་ིརུསེ་པའི་ིསྨྱུ་གུསེ། གཅེར་བུ་སྐྲ་བཤེིག་པ་ཁ་ལྷོར་བལྟོསེ་

ཏོ་ེམ་ཧེེའི་ིགདོང་ཅན་གྱི་ིསྦྱིོར་བསེ་བྲ་ིབར་བྱེའི།ོ །མ་ེགཉིསེ་ཀྱི་ིདབུསེ་སུ་བསྒྲུབ་བྱེའི་ི

མངི་དང་བཅསེ་པར་གཞིག་ལ། ད་ེཡོ་ིག་ེབཅུ་པསེ་བསྐརོ། ཧཱུཾ་ཾབརྒྱད་ཀྱིང་བྲ།ི ཟུར་དུ་

ཕེཊ་བརྒྱད་བྲ། བདག་ཉིད་ཚེ་བའི་ིམར་གྱིིསེ་ལུསེ་བྱུགསེ་ལ། ཐོོད་པ་གཉིསེ་ཀྱི་ིབར་

དུ་འིཁརོ་ལ་ོབཅུག་ལ། སྒྱིདི་བུ་གསུམ་གྱི་ིསྟོངེ་དུ་བཞིག་ལ། དུར་ཁྲདོ་ཀྱི་ིམགལ་བསེ་

མ་ེརབ་ཏུ་སྦར་ཏོ།ེ རྐོང་པ་གཡོནོ་པསེ་མནན་ལ་ཡོ་ིག་ེབཅུ་པའི་ིསྔོགསེ་བཟླསེ་སེ།ོ །ད་ེ

ཡོསིེ་སྐད་ཅིག་གསིེ་ཐོ་ེཚེམོ་མདེ་པར་འིཆེ་ིའི།ོ །

གཞིན་ཡོང་རིམསེ་ཀྱིིསེ་ཐོེབསེ་པར་འིདོད་ན། འིཁོར་ལོ་དེ་ཉིད་མིའིི་ཉ་ཕྱིིསེ་

གཉིསེ་ཀྱི་ིདབུསེ་སུ་ལེགསེ་པར་གཞིག་ལ། མ་ེདུར་གྱི་ིའིོག་ཏུ་བཅུག་ན་རིམསེ་ནད་

ཀྱིསིེ་འིཛོནི་ཏོ།ོ །ད་ེལ་ལ་ེཚེ་ེབཅུ་དྲུག་པའི་ིའིཁརོ་ལའོི་ིརབ་ཏུ་སྦྱིརོ་བ་གཞིན་གསུངསེ་

ཏོ།ེ འིནོ་ཀྱིང་འིད་ིཡོ་ིཁྱེད་པར་ན།ི ཡོ་ིག་ེསུམ་ཅུ་རྩོ་གཉིསེ་པའི་ིསྔོགསེ་དང་ལྡན་པ། ཡོ་ི

ག་ེབཅུ་པའི་ིསྔོགསེ་བསྒྲུབ་བྱེའི་ིམངི་དང་བཅསེ་པ་ལྷན་ཅགི་ཏུ་ཡོ་ིག་ེདང་སྔོགསེ་སྤེལེ་

བ་དགོད་ད།ོ །སྔོོན་དུ་གསུངསེ་པའི་ིརྫསེ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བྱེ་རོག་གིསེ་ཟིསེ་བཏོོགསེ་

པའི་ིལྷག་མ་མ་ིགཙོང་བ་དང༌། རྣམ་པར་སྣང་མཛོད་དང་ལྷན་ཅིག་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ིརསེ་

ལ་བྱུགསེ་ཏོ།ེ ད་ེལ་སྔོནོ་དུ་གསུངསེ་པའི་ིཆེ་ོགསེ་འིཁརོ་ལ་ོབྲསིེ་ཏོ།ེ དུར་ཁྲདོ་དུ་སྦསེ་

ན་འིཆེ་ིབར་འིགྱུར་ར།ོ །ཤེངི་གཅགི་ག་ིདྲུང་དུ་སྦསེ་ན་སྐྲདོ་པར་འིགྱུར་ར།ོ །མཚེན་མ་

གཅིག་པར་སྦསེ་ན་དབྱེེ་བར་འིགྱུར་རོ། །ཆུའིི་ནང་དུ་སྦསེ་ན་རེངསེ་པར་འིགྱུར་

ར།ོ །ཁྱེིམ་དུ་བཞིག་ན་ཞི་ིབར་འིགྱུར་ར།ོ །ཕྱུང་ནསེ་ལེགསེ་པར་བཀྲུསེ་ན་གྲིོལ་བར་

འིགྱུར་ར།ོ །
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

གཞིན་ཡོང་རབ་ཏུ་སྦྱིོར་བ་གསུངསེ་པ། གཤེིན་རྗོེའི་ིའིཁོར་ལ་ོསྔོོན་གྱི་ིཚེོགསེ་

དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ིརསེ་ལ་བྲིསེ་ཏོེ། དུར་ཁྲོད་དམ། ལམ་བཞི་ིམད་ོདང༌། ཤེིང་གཅིག་དང༌། 

གྲིོག་མཁར་དང༌། ཆུ་འིགྲིམ་དང་། མཚེན་མ་གཅིག་པ་དང༌། རྒྱལ་པོའི་ིསྒོ་ོཁང་དང༌། 

རྣམ་པར་སྣང་མཛོད་དང༌། རྡོོ་རྗོེའིི་ཆུ་དང༌། དུར་ཁྲོད་ཀྱིི་སེོལ་བསེ་བསྒྲུབ་བྱེའིི་

གཟུགསེ་བརྙིན་སེོར་བརྒྱད་པ་བྱེསེ་ལ། དེའི་ིསྙེིང་གར་སྔོགསེ་བཅུག་སྟོ་ེམིའི་ིརུསེ་

པའི་ིཕུར་བུ་གནསེ་ལྔ་རུ་གདབ་པར་བྱེའི།ོ །ཚེིགསེ་ཐོམསེ་ཅད་ལ་ཚེེར་མ་རྣོན་པོསེ་

དགང་བར་བྱེའི།ོ །

ད་ེཐོོད་པ་གཉིསེ་ཀྱི་ིདབུསེ་སུ་བཅུག་སྟོ།ེ དེར་གྲིོག་མཁར་དང་གནསེ་བདུན་གྱི་ི

སེསེ་གཤེིན་རྗོེའི་ིགཟུགསེ་ཁྲུ་གང་ཙོམ་ཞིལ་གཙོིགསེ་པ། གསུསེ་པ་ཆེ་ེབ། ཞིལ་

གཅགི་པ། ཕྱིག་གཉསིེ་པ། ཕྱིག་ན་རལ་གྲི་ིདང་ཞིགསེ་པ་འིཛོནི་པ། གཅརེ་བུ་སྐྲ་སེལི་

བུར་བྱེསེ་པ། དའེི་ིསྙེངི་གར་ཐོདོ་པ་གཉིསེ་བཅུག་སྟོ།ེ ཉ་ིམ་ཕྱིདེ་དམ་ནམ་ཕྱིདེ་ན་དུར་

ཁྲོད་དམ་ར་ོབསྲོེགསེ་པའི་ིསེར་སྦ་སྟོ།ེ ཤེིན་ཏུ་རིང་བར་བརྐོོསེ་ཏོ་ེམག་ོལྷོར་བསྟོན་ལ་

ཁ་ཐུར་དུ་སྦུབ་ལ་སྦའི།ོ །ཁྱེིམ་དུ་འིོངསེ་པ་དང༌། ཤེིན་ཏུ་ང་རྒྱལ་དང་ལྡན་པའི་ིམ་ཧེ་ེ

གདོང་ག་ིསྦྱིོར་བསེ་བསྒྲུབ་བྱེའི་ིམིང་དང་བཅསེ་པའི་ིཡོ་ིག་ེབཅུ་པའི་ིསྔོགསེ་བཟླསེ་

པར་བྱེསེ་ན་ཉ་ིམ་གསུམ་གྱིིསེ་འིཆེིའིོ། །ཕྱུང་ནསེ་བཀྲུསེ་ན་ཐོར་བར་འིགྱུར་རོ། །ད་ེ

ནསེ་རེངསེ་པའིི་རབ་ཏུ་སྦྱིོར་བ་གསུངསེ་ཏོེ། ཏོེའུ་ལོ་པའིི་པགསེ་པ་ལ་དུག་ལ་

སེོགསེ་པའི་ིརྫསེ་ཀྱིིསེ་ཡོ་ིག་ེབཅུ་པའི་ིསྔོགསེ་བྲིསེ་ལ། པགསེ་པ་ད་ེབསྒྲུབ་བྱེའི་ིརྐོང་

རྗོེསེ་ཀྱི་ིརྡུལ་དང༌། གཅིན་བཏོང་བའི་ིཤུལ་གྱི་ིསེསེ་བཀང་ལ། བསྒྲུབ་བྱེ་དེའི་ིསྐྲསེ་

བཅངི་པར་བྱེའི།ོ །ཕྱི་ིནསེ་བངོ་བུའི་ིགཅནི་དང༌། རྣམ་པར་སྣང་མཛོད་དང་ལྷན་ཅགི་ཏུ་
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བརྫིསེ་ལ་བླུགསེ་མ་ཡོང་དག་པར་དགང་བར་བྱེ་སྟོེ། ད་ེརུ་འིཁོར་ལ་ོབཅུག་ལ་ར་ོ

བསྲོགེསེ་པའི་ིམ་ེལ་བཞིག་སྟོ་ེརྐོང་པ་གཡོནོ་པསེ་མནན་ལ། གཤེནི་རྗོའེི་ིསྦྱིརོ་བསེ་ཡོ་ི

ག་ེབཅུ་པའི་ིསྔོགསེ་བཟླསེ་པ་བྱེསེ་ན་ཞིག་གཅིག་གིསེ་རེངསེ་པར་བྱེེད་དོ། །འིད་ིན་ི

ཕྱིིསེ་མ་ིའིགྲུབ་པའི་ིརབ་ཏུ་སྦྱིོར་བའིོ། །སྔོགསེ་པ་ཤེིན་ཏུ་ཁྲོསེ་པསེ་རབ་ཏུ་སྦྱིོར་བ་

བྱེའི།ོ །

གཞིན་པ་ཡོང་དབྱེེ་བའིི་རབ་ཏུ་སྦྱིོར་བ་ནི། གཤེིན་རྗོེའིི་འིཁོར་ལོ་སྔོོན་གྱིི་ཆེོ་

གསེ་བྲསིེ་ལ། གནསེ་བདུན་གྱི་ིསེསེ་མ་ཧེ་ེདང་རྟེ་བྱེསེ་ལ། ད་ེགཉསིེ་གཅགི་ག་ིསྟོངེ་དུ་

གཅིག་བཞིག་ལ། ད་ེགཉིསེ་ཀྱི་ིསྙེིང་གར་འིཁོར་ལ་ོབཅུག་སྟོ་ེནིམ་པའི་ིཤེིང་དྲུང་དུ་

སྦའི།ོ །འིཁརོ་ལ་ོཡོང་མ་ཧེ་ེདང་རྟེའི་ིཁྲག་གསིེ་བྲསིེ་ཏོ།ེ ཤེནི་ཏུ་མཉམ་པར་བཞིག་པསེ་

ཞིག་གསུམ་གྱིིསེ་འིབྱེེད་པར་བྱེེད་དོ། །དེ་ནསེ་སྔོགསེ་པསེ་བསྐྲད་པར་འིདོད་ན། 

གནསེ་བདུན་གྱིི་སེསེ་རྔ་མོའི་ིགཟུགསེ་བྱེསེ་ལ། དེའིི་རྒྱབ་ཏུ་ཡོི་གེ་ཡོཾ་ཡོོངསེ་སུ་

གྱུར་བའི་ིརླུང་ག་ིདཀྱིལི་འིཁརོ་ཟླ་བ་ཕྱིདེ་པའི་ིརྣམ་པ་དམགིསེ་ཏོ།ེ དའེི་ིསྟོངེ་དུ་བསྒྲུབ་

བྱེ་དམིགསེ་ལ། དེའིི་རྒྱབ་ཏུ་གཤེིན་རྗོེའིི་གཟུགསེ་ལག་པསེ་དབྱུག་པ་འིཛོིན་པ་

དམིགསེ་ལ། དེའིི་དབྱུག་པསེ་རྡོེག་ཅིང་ཁ་ལྷོར་བལྟོསེ་ནསེ་འིཁྲིད་པར་རྣམ་པར་

བསེམ་པར་བྱེའི།ོ །འིཁརོ་ལ་ོདའེི་ིསྙེངི་གར། གངོ་དུ་གསུངསེ་པའི་ིཆེ་ོགསེ་བསྒྲུབ་བྱེའི་ི

མིང་དང་སྤེེལ་བ་ཡོང་དག་པར་ཕྲིསེ་ལ་བཅུག་ན་ཞིག་བདུན་གྱིིསེ་ཐོ་ེཚེོམ་མེད་པར་

སྐྲདོ་པར་འིགྱུར་ར།ོ །

དེ་ནསེ་གཞིན་ཡོང་རབ་ཏུ་སྦྱིོར་བ་གསུངསེ་པ། ཉི་མའིི་ཚེེསེ་ལ་གཏུམ་པོའི་ི

ལུསེ་ཚེ་བའི་ིམར་ཁུསེ་བྱུགསེ་ལ། ནིམ་པའི་ིཤེིང་ལ་འིཛོེགསེ་ནསེ་དེར་བཞིག་ལ། 
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

དེའི་ིལུསེ་ཀྱི་ིམར་ཁུ་ཉ་ཕྱིིསེ་ཀྱིིསེ་བཞིར་ལ་དེར་གནསེ་པསེ་གཟུང་ང༌ོ། །མར་ཁུ་ད་ེ

བླངསེ་ནསེ་ལྷ་ཆེནེ་པའོི་ིརྒྱལ་མཚེན་སྔོནོ་པའོི་ིརསེ་སེམ་ད་ེམ་རྙིདེ་ན་དཀར་པ་ོབླངསེ་

ལ། བསྲོེགསེ་པའི་ིབར་གྱི་ིདུ་བའི་ིདྲིེག་པ་ད་ེདང་མར་ཁུ་ད་ེགཅིག་ཏུ་བྱེསེ་ལ། བསྐྲད་

པར་འིདོད་པ་དེའི་ིལྷམ་ལ་ད་ེབསྐུ། དེའི་ིལག་པ་དང་རྐོང་པ་གཉིསེ་ལའིང་བྱུགསེ་ན་

སྐད་ཅགི་གསིེ་སྐྲདོ་ད།ོ །ད་ེནསེ་གཞིན་ཡོང་རབ་ཏུ་སྦྱིརོ་བ་གསུངསེ་པ་ན།ི དུར་ཁྲདོ་

ཀྱི་ིརསེ་སེམ་གྲི་ོགའི་ིལ་ོམ་ལ། རླུང་ག་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ིསེོལ་བ་དང་བྱེ་རོག་

ག་ིཁྲག་དང་བྱེ་རགོ་ག་ིརྐོང་ག་ིསྨྱུ་གུསེ་བྲ་ིབར་བྱེ་སྟོ།ེ རླུང་ག་ིདཀྱིིལ་འིཁརོ་གྱི་ིདབུསེ་

སུ་བསྒྲུབ་བྱེའི་ིམིང་དང་སྤེེལ་ལ། གཏོོར་མ་ཟི་བའི་ིམགྲིིན་པར་བཅིངསེ་ལ། བྱེ་རོག་

བཟུང་ནསེ་མ་ཧེེའི་ིགདོང་ག་ིསྦྱིོར་བསེ་གནསེ་པསེ་ཁ་ལྷོར་བལྟོསེ་ལ་གཏོང་སྟོེ། ད་ེ

སྐད་ཅགི་གསིེ་བྱེ་རགོ་བཞིིན་སེ་ཀུན་ཏུ་སྐརོ་ར།ོ །

གཞིན་ཡོང་བསྐྲད་པ་ནི། ཚེ་བའིི་མར་ཁུསེ་བསྐུསེ་ལ། ནིམ་པའིི་ཤེིང་ལསེ་

གཏོོར་མ་ཟི་བའི་ིཚེང་བླངསེ་ལ། ཚེང་ད་ེཕེའི་ིནགསེ་ཀྱི་ིཤེིང་ག་ིམེསེ་བསྲོེགསེ་པའི་ི

ཐོལ་བ་ད་ེབླངསེ་ལ། གང་ག་ིམགོར་བླུགསེ་པ་ད་ེསྐྲོད་པར་འིགྱུར་རོ། །གཞིན་ཡོང་

དབྱེ་ེབའི་ིརབ་ཏུ་སྦྱིོར་བ་ནི། བྱེ་རོག་དང༌། འུག་པའི་ིགཤེོག་པ་དང༌། བྲམ་ཟི་ེདང༌། 

གཏུམ་པོའི་ིསྐྲ་གཅིག་ཏུ་བྱེསེ་ལ། ད་དྷུ་རའི་ིཤེིང་ལ་མ་ེརབ་ཏུ་སྦར་ཏོ།ེ དུ་བ་མེད་པའི་ི

མེསེ་བསྲོེགསེ་ཏོེ། དེའི་ིཐོལ་བ་བླངསེ་ལ་ཡོ་ིག་ེབཅུ་པའི་ིསྔོགསེ་བཟླསེ་ནསེ། བུད་

མདེ་དང་སྐྱོསེེ་པ་གཉསིེ་ཀྱི་ིབར་དུ་ཐོལ་བ་བཞིག་ན་ད་ེསྐད་ཅགི་གསིེ་དབྱེ་ེབར་འིགྱུར་

རོ། །ད་ེནསེ་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ིརསེ་བླངསེ་ཏོ་ེདུག་ལ་སེོགསེ་པའི་ིརྫསེ་ཀྱིིསེ་སྦགསེ་པའི་ི

བར་དུ་བཅུག་ལ། བསྒྲུབ་བྱེའི་ིམངི་བྲསིེ་ལ། སྲོ་ེམའོི་ིསྦུ་དང་སྦྲུལ་གྱི་ིཔགསེ་པ་བླངསེ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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ཏོ་ེབསྲོེསེ་ནསེ་ལྡངོ་བུ་བྱེསེ་ཏོ་ེགང་དང་གང་ག་ིཁྱེམི་དུ་སྦར་བ་ད་ེཕེན་ཚུན་འིཐོབ་པར་

འིགྱུར་ར།ོ །

ད་ེནསེ་གསེད་པར་འིདདོ་པསེ་ན།ི བཤེང་གཅ་ིལ་གཟུགསེ་བརྙིན་བྱེསེ་ལ། དའེི་ི

སྟོངེ་དུ་དུག་ག་ིཕྱི་ེམསེ་རབ་ཏུ་བྱུགསེ་ལ། དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ིམ་ེལ། གཅརེ་བུ་སྐྲ་བཤེགི་པ་

བྱེསེ་ལ་ཁ་ལྷརོ་བལྟོསེ་ཏོ།ེ མ་ཧེའེི་ིགདངོ་ག་ིསྦྱིརོ་བསེ་ནམ་ཕྱིདེ་ན་ད་ེགཏུབསེ་ལ་དུར་

ཁྲོད་ཀྱིི་མེ་ལ་བསྲོེག་གོ གང་གི་མིང་དང་བཅསེ་པར་བྱེསེ་ན་དེ་སྐད་ཅིག་གིསེ་

འིཆེིའིོ། །རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་ཆེེན་པ་ོཉིད་ཀྱིིསེ་རབ་ཏུ༌སྦྱིོར་བ་འིད་ིགསུངསེ་སེོ། །ད་ེ

ནསེ་བསྐྲད་པར་འིདོད་པསེ། རྒྱལ་མཚེན་གྱི་ིརསེ་ལ་ལ་ེཚེ་ེབཅུ་དྲུག་པའི་ིའིཁོར་ལོ། 

སྔོནོ་དུ་གསུངསེ་པའི་ིརྫསེ་དང་དུར་ཁྲདོ་ཀྱི་ིསེལོ་བསེ་གང་ག་ིམངི་དང་བཅསེ་པ་བྲིསེ་

ཏོ་ེནམི་པའི་ིཤེངི་ལ་རྒྱལ་མཚེན་བཞིག་ན་ད་ེསྐྲོད་པར་འིགྱུར་ར།ོ །ད་ེནསེ་རེངསེ་པར་

འིདོད་པསེ། གཤེིན་རྗོེའི་ིའིཁོར་ལ་ོགཡོམ་པའིམ་རསེ་ལ་བ་བླ་དང་ཡུང་བསེ་གང་ག་ི

མིང་དང་བཅསེ་པ་ལེགསེ་པར་བྲིསེ་ནསེ་བཞིག་ན་ད་ེརེངསེ་པར་འིགྱུར་ར།ོ །གལ་ཏོ་ེ

སྔོགསེ་པསེ་དབང་དུ་བྱེ་བར་འིདོད་ན། གྲིོག་མཁར་གྱི་ིསེ་དང༌། གུར་ཀུམ་དང༌། གྷི་ི

ཝ་ཾདང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བྱེསེ་ཏོ།ེ བསྒྲུབ་བྱེ་ཕེོའིམ། གལ་ཏོ་ེམོའི་ིགཟུགསེ་བརྙིན་ཚེད་སེརོ་

བཅུ་དྲུག་པ་བྱེསེ་ལ། གྷི་ིཝ་ཾདང་སྲོནི་ལག་ག་ིཁྲག་གིསེ་གྲི་ོག་ལ་གཤེནི་རྗོའེི་ིའིཁརོ་ལ་ོ

བྲསིེ་ཏོ་ེདའེི་ིསྙེངི་གར་བཅུག་ནསེ་རང་ག་ིཁྱེམི་དུ་གཞིག་ལ། མ་ེཏོགོ་དམར་པོསེ་དུསེ་

གསུམ་དུ་དབུལ་བ་དང༌། ཁ་ནུབ་ཏུ་བལྟོསེ་ལ་ཡོ་ིག་ེབཅུ་པའི་ིསྔོགསེ་བཟླསེ་པ་བྱེསེ་

ན། ཞིག་བདུན་གྱིིསེ་བརྒྱ་བྱེནི་ཡོང་དབང་དུ་འིགྱུར་ན་ཕྲ་མའོི་ིམ་ིལྟོ་ཅ་ིསྨསོེ། །

ད་ེནསེ་ཡོང་དགུག་པར་འིདདོ་ན། ད་ེལ་ཐོདོ་པ་ལ་འིཁོར་ལ་ོགྷི་ིཝ་ཾདང་སྲོནི་ལག་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

ག་ིཁྲག་གསིེ་བྲསིེ་ཏོ།ེ སེངེ་ལྡངི་ག་ིམ་ེལ་བསྲོ་ོཞིངི༌གང་ལ་བྱེ་བའི་ིམངི་དང་བཅསེ་པར་

བཟླསེ་ན་ད་ེསྐད་ཅིག་གིསེ་རླུང་ག་ིཤུགསེ་བཞིིན་འིགུགསེ་པར་འིགྱུར་རོ། །ད་ེནསེ་

སྔོགསེ་པསེ་སྨྱོ་ོབར་འིདོད་ན། ད་དྷུ་རའི་ིའིབྲསེ་བུ་བླངསེ་ལ་ཤེ་ཆེེན་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་

ཤེིང་སྲོིན་གྱིིསེ་ཟིོསེ་པའིི་ཕྱིེ་མ་དང་བསྲོེསེ་ནསེ་བཟིའི་བ་དང་བཏུང་བ་ལ་སྦྱིིན་

ནོ། །སྔོགསེ་ཀྱིང་བཟླ་བར་བྱེ་སྟོེ། ད་ེསྐད་ཅིག་གིསེ་སྨྱོ་ོབར་འིགྱུར་ཞིིང་ཞིག་བདུན་

གྱིིསེ་འིཆེིའིོ། །ད་ེནསེ་གཞིན་ཡོང་རབ་ཏུ་སྦྱིོར་བ་གསུངསེ་པ། གཤེིན་རྗོེའི་ིསྔོགསེ་

དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ིརསེ་ལ་དུག་ལ་སེོགསེ་པའི་ིརྫསེ་ཀྱིིསེ་བྲིསེ་ཏོ།ེ མར་མ་ེཆེེན་པ་ོདང་རྣམ་

པར་སྣང་མཛོད་ཀྱིིསེ་གཟུགསེ་བརྙིན་བྱེསེ་ལ། དེའི་ིསྙེིང་གར་འིཁོར་ལ་ོབཅུག་ནསེ་

ཕེའི་ིནགསེ་སུ་སེོང་ལ། ར་ོབསྲོེགསེ་པའི་ིམ་ེལ་མཚེོན་རྣོན་པོསེ་གཏུབསེ་ནསེ། རྣམ་

པར་གཙོིགསེ་པའི་ིསྦྱིོར་བསེ་རྣལ་འིབྱེོར་པསེ་གནསེ་ལ། རྣམ་པར་སྣང་མཛོད་ཀྱིིསེ་

ལུསེ་བྱུགསེ་ཏོ།ེ ཁ་ལྷརོ་བལྟོསེ་ནསེ་བསྲོགེསེ་ན་དའེི་ིམདོ་ལ་འིཆེིའི།ོ །

ད་ེནསེ་དབྲལ་བའི་ིཆེ་ོག་བྱུང་བ་ན།ི བྱེ་རགོ་དང་འུག་པའི་ིརུསེ་པ་བླངསེ་ལ། ད་ེ

གཉིསེ་ལ་ལྕགསེ་ཀྱིི་ཚེེར་མསེ་བསྒྲུབ་བྱེའིི་མིང་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཡོི་གེ་བཅུ་པའིི་

སྔོགསེ་བྲསིེ་ལ། གཅིག་པུ་གནསེ་སུ་གནསེ་ཏོ།ེ གང་ག་ིམིང་དང་བཅསེ་པར་བཟླསེ་

ཤེིང་ད་ེགཅིག་ལ་གཅིག་དྲུད་ན་འིབྲལ་བར་འིགྱུར་ར།ོ །གཤེིན་རྗོེའི་ིའིཁོར་ལ་ོགྲི་ོགའི་ི

འིདབ་མ་ལ་བུད་མེད་དང་སྐྱོེསེ་པའི་ིམིང་བྲིསེ་ནསེ་སྦལ་བའི་ིགསུསེ་པར་བཅུག་ལ། 

གང་གི་མིང་དང་བཅསེ་པ་ཐོེམ་པའིི་འིོག་ཏུ་སྦསེ་ན། དེའིི་ཡོན་ལག་མཚེོན་གྱིིསེ་

གཏུབ་པར་འིགྱུར་རོ། །དེ་ནསེ་བུ་མོ་རེངསེ་པའིི་རབ་ཏུ་སྦྱིོར་བ་ནི། གཤེིན་རྗོེའིི་

སྔོགསེ་དུར་ཁྲདོ་ཀྱི་ིརསེ་ལ་དུག་ལ་སེགོསེ་པསེ་བྲིསེ་ཏོ།ེ ར་ོབསྲོགེསེ་པའི་ིསེལོ་བསེ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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གཟུགསེ་བརྙིན་མཐོ་ོགང་ཙོམ་གྱི་ིཚེད་ཁ་གཙོགིསེ་པར་བྱེསེ་ཏོ།ེ དའེི་ིསྙེངི་གར་འིཁརོ་

ལ་ོབཅུག་ནསེ་རྐོང་བ་གཡོོན་པསེ་མནན་ལ་མ་ཧེེའི་ིགདོང་ག་ིསྦྱིོར་བསེ་ཆེ་ེག་ེམོའི་ིབུ་

མོ་རེངསེ་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེསེ་ཡོི་གེ་བཅུ་པའིི་སྔོགསེ་བཟླསེ་ན་རེངསེ་པར་འིགྱུར་

རོ། །འིདིའིི་ལསེ་རྣམསེ་ནི་གཞིན་སུ་ལ་ཡོང་སྨྲ་བར་མི་བྱེའིོ། །གལ་ཏོེ་སྔོགསེ་པ་

རྨོངསེ་པའིི་བདག་ཉིད་ཀྱིིསེ་བྱེེད་ན་དམྱོལ་བར་ངེསེ་པར་ལྟུང་ང༌ོ། །དཀོན་མཆེོག་

གསུམ་ལ་གནདོ་པ་བྱེདེ་པ་དང༌། བླ་མ་ལ་བརྙིསེེ་པ་དང༌། དམ་ཚེགི་དང་བྲལ་བ་དང༌། 

སྔོགསེ་དང་རྒྱུད་ལ་འིཕྱི་བར་བྱེདེ་པ་དང༌། སེམེསེ་ཅན་ལ་འིཚེ་ེབ་འིད་ིརྣམསེ་ལ་ཕེན་

པའི་ིཕྱིིར། སྔོགསེ་པསེ་སྙེིང་རྗོེསེ་གདུངསེ་པའི་ིསེེམསེ་ཀྱིིསེ་གནོད་པའི་ིསྦྱིོར་བར་

རབ་ཏུ་བྱེའིོ། །གལ་ཏོེ་གཞིན་ལ་བྱེསེ་ན་དམ་ཚེིག་ཉམསེ་ནསེ་ཚེ་བ་ཆེེན་པོར་

འིགྲིའོི།ོ །རྒྱུད་གཞིན་ལསེ་ཀྱིང་གསུངསེ་པ། སླབོ་དཔནོ་ལ་ན་ིསྨདོ་བྱེདེ་དང༌། །ཐོགེ་པ་

ཆེེན་པོར་སྐུར་བ་དང༌། །སྔོགསེ་རྒྱུད་རབ་སྦྱིོར་ཡོ་ེཤེེསེ་ལ། །འིཕྱི་བར་བྱེེད་པའི་ིམ་ི

གང་ནི། །ད་ེན་ིའིབད་པསེ་གསེད་པར་བྱེ། །ཡོང་ན་གནསེ་ནསེ་གཡོ་ོབར་བྱེ། །རྣལ་

འིབྱེོར་སྙེིང་རྗོ་ེམེད་པ་ཡོིསེ། །གཞིན་ལ་རུང་རུར་བྱེསེ་ན་ན།ི །ད་ེལ་ད་ེབཞིིན་ལསེ་ད་ེ

ནི། །ཕྱིིར་ཟློག་པར་ནི་འིབྱུང་བར་འིགྱུར། །ཅིའིི་ཕྱིིར་སེེམསེ་ཅན་མཐོོ་བཙོམསེ་

ཕྱིརི། །རྣལ་འིབྱེརོ་པ་ན་ིའིད་ིལ་འི།ོ །

འིདི་ནི་འིཇེམ་དཔལ་མཆེོག་རྡོོ་རྗོེ་འིཇེིགསེ་བྱེེད་ཆེེན་པོའི་ིརྣལ་འིབྱེོར་གྱིི་རྒྱུད་

ལསེ་ལསེ་ཐོམསེ་ཅད་སྒྲུབ་པའི་ིརྟེགོ་པ་སྟོ་ེགཉིསེ་པའི།ོ། །།

ད་ེནསེ་ཇེ་ིལྟོ་བུའི་ིཆེ་ོགསེ་སྔོགསེ་བཏུ་བ་རབ་ཏུ་གསུངསེ་ཏོ།ེ རབ་ཏུ་གཙོང་བའི་ི

གནསེ་སུ་སྔོགསེ་པསེ་གནསེ་ལ་སྔོགསེ་བཏུ་བ་བྱེའིོ། །ཇེི་ལྟོར་དྲུག་པའིི་དང་པོ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

དང༌། །ལྔ་པ་ཡོ་ིཡོང་ལྔ་པ་དང༌། །དྲུག་པ་ཡོ་ིན་ིགཉིསེ་པ་ལ། །དབྱེངསེ་ཡོིག་གཉིསེ་

དང་ལྡན་པ་དང་། །གཉིསེ་པ་ཡོ་ིན་ིགསུམ་པ་ལ། །ཡོང་ན་ིདབྱེངསེ་ཡོིག་གཉིསེ་པ་

ལྡན། །བདུན་པ་ཡོ་ིཡོང་གསུམ་པ་དང༌། །བཞི་ིཔ་ཡོ་ིཡོང་གསུམ་པ་ལ། །དབྱེངསེ་

ཡོིག་བཅུ་གསུམ་དང་ལྡན་པ། །ལྔ་པ་ཡོ་ིཡོང་ལྔ་པ་ལ། །དབྱེངསེ་ཡོིག་བཅུ་གཅིག་

དང་ལྡན་པ། །དྲུག་པ་ཡོ་ིཡོང་དང་པ་ོདང༌། །ཡོང་ན་ིདྲུག་པའི་ིདང་པ་ོསྦྱིིན། །ལྔ་པ་ཡོ་ི

ཡོང་ལྔ་པ་ལ། །བཅུ་དང་གཅིག་གིསེ་མནན་ལྡན་པ། །བཞིི་པ་ཡོི་ནི་གསུམ་པ་

ལ། །བཅུ་གསུམ་པ་ཡོིསེ་མཉམ་མནན་པ། །དྲུག་པ་ཡོ་ིཡོང་གཉིསེ་པ་ལ། །དབྱེངསེ་

ཡོིག་ལྔ་པ་དང་ལྡན་པ། །གསུམ་པ་ཡོི་ནི་ལྔ་པ་དང༌། །རླུང་གི་སེ་བོན་དེ་ནསེ་

སྦྱིིན། །དབྱེངསེ་ཡོིག་བཅུ་གསུམ་ཡོང་དག་ལྡན། །བཞི་ིཔ་ཡོ་ིན་ིགསུམ་པ་དང༌། །ད་ེ

ནསེ་རླུང་ག་ིསེ་བནོ་སྦྱིནི། །

དྲུག་པ་ཡོ་ིན་ིདང་པ་ོདང༌། །བཞི་ིཔ་ཡོ་ིན་ིགསུམ་པ་དང༌། །ད་ེནསེ་རླུང་ག་ིསེ་

བོན་དེ། །དབྱེངསེ་ཡོིག་བཅུ་གསུམ་པ་དང་ལྡན། །བཞི་ིཔ་ཡོ་ིན་ིལྔ་པ་ལ། །དབྱེངསེ་

ཡོིག་གསུམ་པ་དང་ལྡན་པ། །ད་ེནསེ་མ་ེཡོ་ིསེ་བོན་སྦྱིིན། །རླུང་ག་ིསེ་བོན་ད་ེབཞིིན་

ནོ། །ད་ེནསེ་ཡོ་ིག་ེཐོ་མ་སྦྱིིན། །དབྱེངསེ་ཡོིག་བཅུ་གཅིག་པ་དང་ལྡན། །རླུང་ག་ིསེ་

བནོ་ད་ེབཞིནི་མཆེགོ །དྲུག་པ་ཡོ་ིན་ིདང་པ་ོདང༌། །ད་ེནསེ་ཡོ་ིག་ེཐོ་མ་སྦྱིནི། །དབྱེངསེ་

ཡོགི་བཅུ་གཅགི་པ་དང་ལྡན། །ཡོང་ན་ིརླུང་གསིེ་སེ་བནོ་དང༌། །གཉསིེ་པ་ཡོ་ིན་ིདང་པ་ོ

དང༌། །གཉིསེ་པའི་ིགཉིསེ་པ་དང་ལྡན་པ། །བཞི་ིཔ་ཡོ་ིན་ིལྔ་པ་ལ། །དབྱེངསེ་ཡོིག་

གསུམ་པ་དང་ལྡན་པ། །ད་ེནསེ་མ་ེཡོ་ིསེ་བོན་དང་། །དབྱེངསེ་ཡོིག་གཉིསེ་པར་ལྡན་

པ་དང༌། །ལྔ་པ་ཡོ་ིན་ིལྔ་པ་དང༌། །ད་ེནསེ་རླུང་ག་ིསེ་བོན་སྦྱིིན། །ཐོོག་མར་རྣམ་པར་
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སྣང་མཛོད་སྦྱིིན། །མཆེོག་གི་དབང་ཕྱུག་དང་སྦྱིར་བ། །སྟོེང་དུ་སེ་བོན་སྟོོང་བསེ་

བརྒྱན། །ལྔ་པ་ཡོ་ིན་ིགཉིསེ་པ་དང༌། །གསུམ་པ་ཡོ་ིན་ིདང་པ་ོན།ི །མཁསེ་པསེ་གཉིསེ་

སུ་བརྗོོད་པར་བྱེ། །འིད་ིན་ིདཔལ་ལྡན་འིཇེམ་པའི་ིམཆེོག །འིཇེིག་བྱེེད་ཆེེན་པོའི་ིརྒྱུད་

འིཁོར་ལོ། །མ་ཧེེའིི་གདོང་ཅན་རྩོ་སྔོགསེ་ཏོེ། །འིབུམ་བཟླསེ་པསེ་ནི་ལསེ་ཀུན་

བྱེདེ། །འིད་ིན་ིསྔོགསེ་ཀྱི་ིརྒྱལ་པ་ོསྟོ།ེ །མ་བྱུང་འིབྱུང་བར་མ་ིའིགྱུར་ར།ོ །བདུན་པ་ཡོ་ིན་ི

བཞི་ིཔ་ལ། །དབྱེངསེ་ཡོགི་བཞི་ིཔ་དང་ལྡན་པ། །འིགོ་ཏུ་མ་ེཡོ་ིསེ་བནོ་སྦྱིིན། །

ད་ེནསེ་མངའི་བདག་བཅུ་དྲུག་མཐོའི། །བདུན་པ་ཡོ་ིན་ིགཉིསེ་པ་ལ། །དབྱེངསེ་

ཡོིག་བཞིི་པ་དང་ལྡན་པ། །གསུམ་པ་ཡོི་ནི་དང་པོ་ལ། །མེ་ཡོི་སེ་བོན་འིོག་ཏུ་

གདགསེ། །མངའི་བདག་བཅུ་དྲུག་མཐོའི་མ་སྟོ།ེ །དྲུག་པ་ཡོ་ིན་ིབཞི་ིཔ་ལ། །དབྱེངསེ་

ཡོགི་གསུམ་པ་དང་ལྡན་པའི།ོ །དང་པ་ོཡོ་ིན་ིདང་པ་ོལ། །དབྱེངསེ་ཡོགི་གསུམ་པ་དང་

ལྡན་སྟོ།ེ །འིགོ་ཏུ་མ་ེཡོ་ིསེ་བནོ་སྦྱིནི། །བཞི་ིཔ་ཡོ་ིན་ིདང་པ་ོལ། །དབྱེངསེ་ཡོགི་གཉསིེ་པ་

དང་ལྡན་པའི།ོ །བཞི་ིཔ་ཡོ་ིན་ིལྔ་པ་ན།ི །མཁསེ་པ་ཡོསིེ་ན་ིལན་གཉསིེ་བརྗོདོ། །ཐོགོ་མར་

རྣམ་པར་སྣང་མཛོད་སྦྱིནི། །སྡི་ེཚེན་བདུན་གྱི་ིསེ་བནོ་ལ། །དབྱེངསེ་ཡོགི་དྲུག་པ་དང་

ལྡན་པ། །སྤྱི་ིཔ་ོརུ་ན་ིཐོགི་ལསེེ་བརྒྱན། །ལྔ་པ་ཡོ་ིན་ིགཉསིེ་པ་དང༌། །གསུམ་པ་ཡོ་ིན་ི

དང་པའོི།ོ །འིད་ིན་ིསྔོགསེ་ཀྱི་ིརྒྱལ་པ་ོསྟོ།ེ །མ་ཧེའེི་ིགདངོ་ཅན་སྦྱིརོ་བ་ཡོསིེ། །ཐོམསེ་ཅད་

ལསེ་ན་ིབྱེདེ་པའི།ོ །ལསེ་ཀྱི་ིསྔོགསེ་སུ་གྲིགསེ་པ་སྟོ།ེ །སུམ་འིབུམ་བཟླསེ་ན་ལསེ་ཀུན་

བྱེདེ། །དྲུག་པ་ཡོ་ིན་ིདང་པ་ོདང༌། །ལྔ་པ་ཡོ་ིཡོང་ལྔ་པ་ལ། །དབྱེངསེ་ཡོགི་གཉསིེ་པ་དང་

སྦྱིར་བ། །བཞི་ིཔའི་ིལྔ་པསེ་བརྟེནེ་པར་བྱེ། །བཞི་ིཔའི་ིདང་པ་ོའིགོ་ཏུ་བཞིག །དང་པ་ོཡོ་ིན་ི

དང་པ་ོདང༌། །ཐོགོ་མར་རྣམ་པར་སྣང་མཛོད་སྦྱིནི། །
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

སྡི་ེཚེན་བདུན་གྱི་ིཐོ་མ་ལ། །དབྱེངསེ་ཡོིག་དྲུག་པ་དང་ལྡན་པར། །དྲིན་པ་ད་ེ

བཞིིན་མཐོར་སྦྱིིན་ནོ། །སྟོོང་པའིི་ལྷ་ཡོིསེ་མཉམ་མནན་པ། །ལྔ་པ་ཡོི་ནི་གཉིསེ་པ་

དང༌། །གསུམ་པ་ཡོ་ིན་ིདང་པོའི།ོ །འིད་ིན་ིམ་ཧེེའི་ིགདོང་བ་ཡོི། །སྙེིང་པོའི་ིསྔོགསེ་སུ་

རབ་ཏུ་གྲིགསེ། །ཡོི་གེ་རེ་རེ་འིབུམ་བཟླསེ་པསེ། །འིཇེིག་རྟེེན་གསུམ་གྱིི་ལསེ་ནི་

གང༌། །ཅི་ཡོང་རུང་བ་ཐོམསེ་ཅད་བྱེེད། །སྔོགསེ་བཏུ་བའིི་ཆེོ་གའིི་སྐབསེ་འིདིར་

མཆེདོ་པར་བྱེའི།ོ །

འིདི་ནི་འིཇེམ་དཔལ་མཆེོག་དཔལ་རྡོོ་རྗོེ་འིཇེིགསེ་བྱེེད་ཆེེན་པོའི་ིརྒྱུད་ལསེ་

སྔོགསེ་བཏུ་བའི་ིརྟེོག་པ་སྟོ་ེགསུམ་པའི།ོ། །།

ད་ེནསེ། རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་ཀྱི་ིསྒྲུབ་པ་ཆེོསེ་ཐོམསེ་ཅད་བདག་མེད་པ་སྔོོན་དུ་

སེངོ་བསེ་ལྷའི་ིདམགིསེ་པ་ཡོང་དག་པར་བཤེད་པར་བྱེ་སྟོ།ེ དང་པརོ་རང་བཞིནི་གྱིསིེ་

དག་པའིི་སྔོགསེ་བརྗོོད་པར་བྱེའིོ། །ཆེོསེ་ཐོམསེ་ཅད་བདག་མེད་པའིི་ང་ོབོར་བྱེསེ་

ནསེ་ནམ་མཁའི་ིདཀྱིིལ་དུ་ཡོ་ཾགྱི་ིརྣམ་པ་ལསེ་གྲུབ་པའི་ིརླུང་ག་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་མདོག་

དུ་བའི་ིརྣམ་པར་བསེམ་མོ། །དེའི་ིསྟོེང་དུ་དང་པོའི་ིདབྱེངསེ་ཡོིག་ལསེ་གྱུར་བའི་ིཟླ་

བའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་དམིགསེ་ཏོེ། དེའི་ིསྟོེང་དུ་དྷཱིཿི�འི་ིརྣམ་པ་ལསེ་འིཇེམ་དཔལ་གཞིོན་

ནུའི་ིགཟུགསེ་སུ་གྱུར་པར་བྱེའིོ། །དེའི་ིསྙེིང་གར་ཨའི་ིརྣམ་པ་ལསེ་གྲུབ་པའི་ིཉ་ིམའི་ི

དཀྱིིལ་འིཁོར་བསྒོོམ་སྟོེ། ཉ་ིམའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་ད་ེལསེ་འིོད་ཟིེར་འིཕྲོསེ་པསེ་ཕྱིོགསེ་

བཅུ་མཐོའི་ཡོསེ་མུ་མེད་པ་ན་བཞུགསེ་པའི་ིད་ེབཞིིན་གཤེེགསེ་པ་རྣམསེ་དང་། བྱེང་

ཆུབ་སེེམསེ་དཔའི་དང་། རིག་པའི་ིལྷ་མ་ོདང་། ཁྲ་ོབ་ོལ་སེོགསེ་པ་ཤེིན་ཏུ་བསྐུལ་ཏོེ། 

ཡོང་འིོངསེ་ནསེ་ཉི་མའིི་དཀྱིིལ་འིཁོར་ལ་ཞུགསེ་པར་བསེམ་མོ། །དེ་ཡོིསེ་འིཇེམ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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དཔལ་དང་ད་ེབཞིིན་གཤེེགསེ་པ་ལ་སེོགསེ་པ་ད་ེརྣམསེ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་ནསེ་ཉ་ིམའི་ི

དཀྱིིལ་འིཁོར་དུ་བསེམ་པར་བྱེའིོ། །འིོད་ཟིེར་འིབར་བའི་ིརྣམ་པསེ་དཔག་ཚེད་སྟོོང་

ཕྲག་བརྒྱར་ཁྱེབ་པར་བསེམ་པར་བྱེའིོ། །དེའི་ིསྟོེང་དུ་ཧཱུཾ་ཾམདོག་ནག་པ་ོའིོད་ཟིེར་ལྔ་

དང་ཡོང་དག་པར་ལྡན་པར་བསེམ། ཧཱུཾ་ཾད་ེལསེ་འིོད་ཟིེར་གྱི་ིརྣམ་པ་འིཕྲོསེ་པསེ་སྔོོན་

དུ་གསུངསེ་པ་བཞིནི་དུ་ཡོང་ཞུགསེ་ཏོ།ེ ཡོ་ིག་ེད་ེལསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེཆེནེ་པ་ོརྣམ་པར་གདངེསེ་

པ་ཁ་མདོག་ནག་པ་ོའིོད་ཟིེར་ལྔ་དང་ལྡན་པ་རྣམ་པར་དམིགསེ་པར་བྱེ་སྟོེ། རྡོ་ོརྗོ་ེད་ེ

ལསེ་ཕྲ་མོའི་ིརྣམ་པའི་ིསེངསེ་རྒྱསེ་དང༌། བྱེང་ཆུབ་སེེམསེ་དཔའི་དང༌། ཁྲ་ོབ་ོདང༌། 

རིག་པའི་ིལྷ་མོསེ་ནམ་མཁའི་ིདབུསེ་ཏོིལ་གྱི་ིགང་བུ་ལྟོར་གང་བ་ཉ་ིམ་ལ་གནསེ་པ་

རྣམ་པར་བསེམ་པར་བྱེའིོ། །ད་ེནསེ་སེངསེ་རྒྱསེ་ལ་སེོགསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་སེེམསེ་

ཅན་ཡོངོསེ་སུ་སྨནི་པར་བཏུལ་ནསེ་བྱེང་ཆུབ་ལ་རབ་ཏུ་བཀདོ་ད།ེ ད་ེཡོང་ད་ེདང་ལྷན་

ཅགི་ཏུ་བསྡུསེ་ནསེ་རྡོ་ོརྗོའེི་ིགཟུགསེ་བརྙིན་ལ་རབ་ཏུ་ཞུགསེ་པར་བསེམ་མ།ོ །

རྡོ་ོརྗོ་ེགཟུགསེ་བརྙིན་ད་ེཉིད་ལ་ཞིལ་དགུ་པ། མ་ཧེའེི་ིགཟུགསེ་ཅན། འིཇེགི་པའི་ི

དུསེ་ཀྱི་ིམ་ེལྟོར་འིབར་བ། རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེགིསེ་བྱེདེ་ཆེནེ་པ།ོ ཁམསེ་གསུམ་ཟི་བར་ནུསེ་པ། 

ཞིལ་གཙོིགསེ་པ། ཧེ་ཧེ་ཞིེསེ་ལྗོགསེ་འིདྲིིལ་བ། རྣམ་པར་གཙོིགསེ་པའི་ིཁྲ་ོགཉེར་

འིཇེགིསེ་པ། ཁྲ་ོགཉརེ་གྱི་ིའིགྲིམ་ན་སྨནི་མ་དང་སྤྱིན་འིཇེགི་པ་ཆེནེ་པའོི་ིདུསེ་ལྟོར་འིཕྲ་ོ

བ། སྒྲི་སྒྲིགོསེ་པ། མའིི་ིཁྲག་དང༌། ཚེལི་དང༌། ཞིག་དང༌། རྐོང་ཟི་བ། འིཇེགི་རྟེནེ་དང་

འིཇེགི་རྟེནེ་ལསེ་འིདསེ་པའི་ིལྷ་ལ་སེགོསེ་པ་ལ་སྡིགིསེ་མཛུབ་བྱེདེ་པ། བརྒྱ་བྱེནི་དང༌། 

ཚེངསེ་པ་དང༌། དབང་ཕྱུག་ཆེནེ་པ་ོདང༌། ཁྱེབ་འིཇུག་དང༌། གཞིོན་ནུ་རྣམསེ་ཁ་སྦུབ་

ཏུ་བྱེསེ་ནསེ་ཞིབསེ་ཀྱི་ིའིགོ་ཏུ་མནན་པ། འིཇེགིསེ་སུ་རུང་བའི་ིཐོདོ་པསེ་ཐོདོ་བྱེསེ་པ། 



 16  

འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

ཐོོད་པ་གཙོིགསེ་པའི་ིརྩོ་ེམ་ོའིཇེིགསེ་པ་ཆེེན་པ་ོཅན། ཕ໊ེ་ཞིེསེ་སྒྲི་སྒྲིོགསེ་པ། ཐོོད་པའི་ི

ཕྱིང་འིཕྲུལ་གྱིསིེ་བརྒྱན། ཞིབསེ་བཅུ་དྲུག་པ། གཅརེ་བུའི་ིགཟུགསེ། མཚེན་མ་གྱིནེ་

དུ་འིགྲིངེ་བ། གཡོནོ་བརྐྱངསེ་པ། གསུསེ་པ་ཆེ་ེབ། སྐྲ་གྱིེན་དུ་བརྫེསེ་པ། འིཇེགིསེ་པ་

ཆེནེ་པརོ་བྱེེད་པ། ཕེཊ་ཅསེེ་སྒྲི་སྒྲིགོསེ་པ། །ཕྱིག་སུམ་ཅུ་རྩོ་བཞི་ིདང་ལྡན་པ། གླེང་པ་ོ

ཆེའེི་ིཔགསེ་པ་རླནོ་པ་འིཛོནི་པ། དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེགིསེ་བྱེདེ་ཆེནེ་པ་ོམ་ཧེའེི་ིགདངོ་ཅན་

རྣམ་པར་བསེམ་པར་བྱེ་སྟོ།ེ ད་ེལྟོར་ཤེནི་ཏུ་བསེམ་པ་བརྟེན་པསོེ་བྱེསེ་ཏོ།ེ ད་ེཁ་ོན་ཉདི་

ཀྱི་ིསྦྱིོར་བ་ལ་ཤེིན་ཏུ་མཉམ་པར་བཞིག་པའི་ིསྔོགསེ་པསེ་རྟེག་ཏུ་བསྒོོམ་པར་བྱེ་སྟོེ། 

གཡོསེ་དང་པ་ོན་རྡོ་ོརྗོ་ེགྲི་ིགུག གཉིསེ་པ་ན་མདུང་རྩོ་ེགཅིག་པ། གསུམ་པ་ན་གཏུན་

ཤེིང༌། བཞི་ིཔ་ན་ཆུ་གྲིི། ལྔ་པ་ན་རྡོ་ོརྗོ་ེརྩོ་ེགཅིག་པ། དྲུག་པ་ན་སྟོ་རེ། བདུན་པ་ན་

མདུང་། བརྒྱད་པ་ན་མདའི། དགུ་པ་ན་ལྕགསེ་ཀྱུ། བཅུ་པ་ན་དབྱུག་ཏོ།ོ བཅུ་གཅིག་

པ་ན་ཁ་ཊྭཱཾ་ཾག །བཅུ་གཉིསེ་པ་ན་འིཁརོ་ལ།ོ བཅུ་གསུམ་པ་ན་རྡོ་ོརྗོ།ེ བཅུ་བཞི་ིཔ་ན་རྡོ་ོ

རྗོ་ེཐོ་ོབ། བཅ་ོལྔ་པ་ན་རལ་གྲི།ི བཅུ་དྲུག་པ་ན་ཅང་ཏོའེུ་འི།ོ །

གཡོནོ་པའི་ིཕྱིག་དང་པ་ོན་ཐོདོ་པ། གཉསིེ་པ་ན་མག་ོབ།ོ གསུམ་པ་ན་ཕུབ། བཞི་ི

པ་ན་རྐོང་བ། ལྔ་པ་ན་ཞིགསེ་པ། དྲུག་པ་ན་གཞུ། བདུན་པ་ན་རྒྱུ་མ། བརྒྱད་པ་ན་

དྲིིལ་བུ། དགུ་པ་ན་ལག་པ། བཅུ་པ་ན་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ིརསེ། བཅུ་གཅིག་པ་ན་སྐྱོེསེ་བུ་

གསེལ་ཤེིང་ལ་བཙུགསེ་པ། བཅུ་གཉིསེ་པ་ན་མ་ེཐོབ། བཅུ་གསུམ་པ་ན་ཐོོད་ཚེལ། 

བཅུ་བཞི་ིཔ་ན་སྡིིགསེ་མཛུབ། བཅ་ོལྔ་པ་ན་འིཕེན་རྩོ་ེགསུམ་པ། བཅུ་དྲུག་པ་ན་རླུང་

གིསེ་འིཕྱིར་བའིི་རསེ། ཕྱིག་གཉིསེ་ཀྱིིསེ་གླེང་པོ་ཆེེའིི་པགསེ་པ་རློན་པ་འིཛོིན་

པའིོ། །ཞིབསེ་གཡོསེ་ཀྱི་ིདང་པོསེ་མི། གཉིསེ་པསེ་མ་ཧེེ། གསུམ་པསེ་གླེང་། བཞི་ི
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པསེ་བངོ་བུ། ལྔ་པསེ་རྔ་མངོ༌། དྲུག་པསེ་ཁྱེ།ི བདུན་པསེ་ལུག བརྒྱད་པསེ་ཅ་ེསྦྱིང༌། 

ཞིབསེ་གཡོསེ་པསེ་འིདི་དག་མནན་པའིོ། །ཞིབསེ་གཡོོན་པའིི་དང་པོསེ་བྱེ་རྒོོད། 

གཉསིེ་པསེ་འུག་པ། གསུམ་པསེ་བྱེ་རགོ བཞི་ིཔསེ་ན་ེཙོ།ོ ལྔ་པསེ་ཁྲ། དྲུག་པསེ་ཁྱུང་

ཆེེན། བདུན་པསེ་རི་སྐེགསེ། བརྒྱད་པསེ་བཞིད། གཡོོན་པསེ་འིདི་དག་མནན་

པའིོ། །དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་ཆེེན་པོའི་ིཞིལ་ན་ིརབ་ཏུ་གནག་པ། མ་ཧེེའི་ིརྣམ་པ་

ཤེནི་ཏུ་ཁྲསོེ་པ་ཅན། རྭའི་ིགཡོསེ་སུ་ཞིལ་གསུམ་པ། དང་པ་ོསྔོནོ་པ།ོ གཉསིེ་པ་དམར་

པ།ོ གསུམ་པ་སེརེ་པ་ོསྟོ།ེ མངའི་བདག་ག་ིཞིལ་གསུམ་ཤེནི་ཏུ་ཁྲསོེ་པའི།ོ །རྭའི་ིགཡོནོ་

པར་ཞིལ་གསུམ་དཀར་པ་ོདང༌། དུད་ཀ་དང༌། ནག་པ།ོ རབ་ཏུ་ཁྲོསེ་པ་གཙོགིསེ་པའི་ི

ཞིལ་བསེམ་པར་བྱེའི།ོ །རྭ་གཉསིེ་ཀྱི་ིབར་དུ་དབུསེ་ཀྱི་ིཞིལ་དམར་པ་ོརབ་ཏུ་འིཇེགིསེ་

པ། ཞིལ་ནསེ་ཁྲག་འིཛོག་པར་བསེམ་པར་བྱེའི།ོ །

སྟོེང་དུ་འིཇེམ་དཔལ་གྱི་ིཞིལ་ཅུང་ཟིད་སེེར་བ་ཡོིད་ཙོམ་ཁྲོསེ་པ། གཞིོན་ནུའི་ི

རྒྱན་གྱིིསེ་བརྒྱན་པ། སྤྱི་ིབརོ་རལ་པ་ལྔ་དང་ལྡན་པ་རྣམ་པར་བསེམ་སྟོ།ེ ཞིལ་ཐོམསེ་

ཅད་སྤྱིན་གསུམ་པར་བསྒོོམ་སྟོེ། འིད་ིལྟོར་བདག་ཉིད་རྩོ་ེགཅིག་ཏུ་དམིགསེ་སེ།ོ །ད་ེ

ལྟོར་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་ཆེེན་པ་ོམ་ཧེེའི་ིགདོང་ཅན་ད་ེབདག་ཉིད་ཡོིན་པར་བསྒོོམསེ་

ནསེ། ཤེིན་ཏུ་མཉམ་པར་བཞིག་པསེ་དཔའི་བོའི་ིགནསེ་ལ་གནསེ་པའི་ིརྣལ་འིབྱེོར་

པསེ། །ཕྱི་ིནསེ་སྔོགསེ་བཟླ་བར་བྱེ་སྟོེ། བཟླསེ་པའི་ིདུསེ་སུ་རང་ག་ིསྙེིང་གར་ཉ་ིམའི་ི

དཀྱིལི་འིཁརོ། དའེི་ིསྟོངེ་དུ་རང་ག་ིསྔོགསེ་ཀྱི་ིརྣམ་པ་བསེམ་ཏོ་ེའིབར་བ་དང༌། ཕྱི་ིནསེ་

མ་ཡོངེསེ་པའི་ིཡོདི་ཀྱིསིེ་བཟླསེ་པ་བྱེའི།ོ །

འིད་ིསྦྱིརོ་ལ་གནསེ་སྔོགསེ་པ་ཡོིསེ། །རྟེག་ཏུ་འིཇེགིསེ་མདེ་ལསེ་ཀུན་བྱེ། །དུར་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

ཁྲདོ་གནསེ་ལ་བསྒོམོ་བྱེ་ཞིངི༌། །རྟེག་ཏུ་བདུད་རྩོ་ིལྔ་རྣམསེ་བཟིའི། །འིད་ིཡོ་ིསྒྲུབ་ལསེ་

སྒྲུབ་གཞིན་མནི། །གཞིན་ཡོང་མར་མ་ེཆེ་ེབཟིའི་ཞིངི༌། །མཚེན་མ་ོརྒྱུ་བའི་ིརྣལ་འིབྱེརོ་

པསེ། །སུམ་འིབུམ་རྩོ་བའིི་སྔོགསེ་བཟླསེ་བྱེ། །འིདི་ཟློསེ་པ་ཡོི་སྔོགསེ་པ་

ཡོསིེ། །ཐོམསེ་ཅད་ལསེ་ན་ིབྱེདེ་པར་འིགྱུར། །

འིད་ིན་ིའིཇེམ་དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་ཆེེན་པོའི་ིརྣལ་འིབྱེོར་གྱི་ིརྒྱུད་ལསེ་སྒོོམ་

པའི་ིརྟེགོ་པ་སྟོ་ེབཞི་ིཔའི།ོ། །།

ད་ེནསེ་དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་ཆེེན་པོསེ་གསུངསེ་པའི་ིབྲིསེ་སྐུའི་ིཆེ་ོག་རབ་

ཏུ་བཤེད་པ། དཔའི་པོའི་ིརསེ་སེམ། ཞིེང་ལ་བཀབ་པའི་ིརསེ་སེམ། མ་ེཏོོག་ཅན་གྱི་ི

རསེ་སེམ། རབ་ཏུ་འིཛོག་པའི་ིརསེ་སེམ། བུ་བཙོསེ་པའི་ིརསེ་སེམ། ད་ེམ་རྙིདེ་ན་རསེ་

གཞིན་གང་ཡོང་རུང་བ་བླངསེ་ལ། འིདིར་དངསོེ་པ་ོཀུན་གྱིིསེ་མོསེ་པ། རྣམ་པར་རྟེགོ་

པ་མདེ་པ། མ་ིཁྲ་ོབ། གཙོང་བ། མཁསེ་པ། གཞུངསེ་པ། དད་པ་དང་ལྡན་པ། བརྩོ་ེབ་

ཅན། སྲོེད་པ་དང་བྲལ་བ། འིད་ིལྟོར་ཡོོན་ཏོན་དང་ལྡན་པ། ཤེིན་ཏུ་ར་ིམ་ོམཁསེ་པའི་ི

ལག་པསེ་བྲ་ིབར་བྱེའི།ོ །གལ་ཏོ་ེདངསོེ་གྲུབ་འིདདོ་པསེ་དཔའི་པའོི་ིཡོོན་སྦྱིིན་ན།ོ །

ད་ེལ་ཆེ་ོག་ན།ི གསེང་བའི་ིགནསེ་སུ་གནསེ་ལ་ཤེིན་ཏུ་མཉམ་པར་བཞིག་པསེ་

བྲ་ིབར་བྱེ་སྟོ།ེ ར་ིམ་ོམཁན་དང་སྒྲུབ་པ་པོསེ་མཐོོང་བ་ལསེ་འིཇེིག་རྟེེན་པ་གཞིན་གྱིསིེ་

མ་ིམཐོོང་བར་བྲ་ིབར་བྱེ་སྟོེ། ཞིབསེ་བཅུ་དྲུག་པ། ཕྱིག་སུམ་བཅུ་རྩོ་བཞི་ིཔ། ཞིལ་

དགུ་པ། གཅེར་བུ་ཁ་དོག་ནག་པོ། གཡོོན་བརྐྱངསེ་པ། འིཇེིགསེ་པ་ཆེེན་པ་ོཡོང་

འིཇེིགསེ་པར་བྱེེད་པའི་ིརྣམ་ཅན། མཚེན་མ་གྱིེན་དུ་འིགྲིེང་བའི་ིརྣམ་པ་ཅན་གྱི་ིཐོང་ག་

བྲ་ིབར་བྱེའིོ། །ཞིལ་དང་པ་ོམ་ཧེེའིོ། །རྭའི་ིགཡོསེ་སུ་ཞིལ་གསུམ་སྟོེ། སྔོོན་པ་ོདང༌། 
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དམར་པ་ོདང༌། སེརེ་པ་ོཤེནི་ཏུ་ཁྲསོེ་པ་བྲ་ིབར་བྱེའི།ོ །གཡོནོ་དུ་དཀར་པ་ོདང༌། དུད་ཀ་

དང༌། ནག་པོའི།ོ །ད་ེགཉིསེ་ཀྱི་ིདབུསེ་སུ་རབ་ཏུ་དམར་བ་བྲ་ིབར་བྱེ། དེའི་ིསྟོེང་དུ་

འིཇེམ་དཔལ་གྱི་ིཞིལ་སེརེ་པ་ོཅུང་ཟིད་ཁྲོསེ་པ་བྲ་ིབར་བྱེའི།ོ །

ཕྱིག་གཡོསེ་པ་ན་རྡོ་ོརྗོ་ེགྲི་ིགུག་དང༌། མཚེནོ་རྩོ་ེགཅགི་པ་དང༌། གཏུན་ཤེངི་དང༌། 

ཆུ་གྲི་ིདང༌། རྡོ་ོརྗོ་ེརྩོ་ེགཅགི་པ་དང༌། སྟོ་ར་ེདང༌། མདུང་དང༌། མདའི་དང༌། ལྕགསེ་ཀྱུ་

དང༌། དབྱུག་ཏོ་ོདང༌། ཁ་ཊྭཱཾ་ཾག་དང༌། འིཁརོ་ལ་ོདང༌། རྡོ་ོརྗོ་ེདང༌། རྡོ་ོརྗོ་ེཐོ་ོབ་དང༌། རལ་

གྲི་ིདང༌། ཅང་ཏོའེུའི།ོ །ཕྱིག་གཡོནོ་པ་ན་ཐོདོ་པ་དང༌། མག་ོབ་ོདང༌། ཕུབ་དང༌། རྐོང་བ་

དང༌། ཞིགསེ་པ་དང༌། གཞུ་དང༌། རྒྱུ་མ་དང༌། དྲིལི་བུ་དང༌། ལག་པ་དང༌། དུར་ཁྲདོ་

ཀྱི་ིརསེ་དང༌། སྐྱོསེེ་བུ་གསེལ་ཤེངི་ལ་བཙུགསེ་པ་དང༌། མ་ེཐོབ་དང༌། ཐོདོ་ཚེལ་དང༌། 

སྡིིགསེ་མཛུབ་དང༌། འིཕེན་རྩོ་ེགསུམ་པ་དང༌། རླུང་གིསེ་བསྐྱོོད་པའི་ིརསེ་སེ།ོ །ཕྱིག་

གཉིསེ་ཀྱིིསེ་གླེང་པ་ོཆེེའིི་པགསེ་པ་རློན་པ་འིཛོིན་པ་བྲིའིོ། །ཞིབསེ་གཡོསེ་པསེ་མི་

དང༌། མ་ཧེ་ེདང༌། གླེང་དང་། བངོ་བུ་དང༌། རྔ་མངོ་དང༌། ཁྱེ་ིདང༌། ལུག་དང༌། ཅ་ེསྤྱིང་

རྣམསེ་སེ།ོ །ཞིབསེ་གཡོནོ་པསེ་བྱེ་རྒོདོ་དང༌། འུག་པ་དང༌། བྱེ་རགོ་དང༌། ན་ེཙོ་ོདང༌། 

ཁྲ་དང༌། ཁྱུང་ཆེནེ་དང༌། ར་ིསྐགེསེ་དང༌། བཞིད་རྣམསེ་སེ།ོ །

འིད་ིལྟོ་བུར་འིདུག་པའི་ིརྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་ཆེེན་པ་ོབྲ་ིབར་བྱེའི།ོ །དེའི་ིཕྱི་ིརོལ་ཏུ་

དུར་ཁྲདོ་ཆེནེ་པ་ོཡོང་བྲ་ིསྟོ།ེ འིཇེགིསེ་པ་ཆེནེ་པརོ་བྱེདེ་པའི་ིགནདོ་སྦྱིནི་དང༌། སྲོནི་པ་ོ

དང༌། ཞིིང་སྐྱོོང་དང༌། རོ་ལངསེ་དང་ལྡན་པ། སྐྱོེསེ་བུ་མདུང་རྩོེར་བཙུགསེ་པའིི་

གཟུགསེ་དེར་བསྟོན་པར་བྱེ། ནྱཱ་གྲི་ོདྷའི་ིཤེིང་ག་ིསྟོེང་ནསེ་སྐྱོེསེ་བུ་འིཕྱིང་བ་བསྟོན་

པར་བྱེ། སྐྱོསེེ་བུ་སྲོགེ་པ་ཡོང་བྲ།ི མདུང་གསིེ་ཕུག་པ་ཡོང་བྲ།ི སྣ་ཚེགོསེ་པའི་ིབྱེ་རྒོདོ་



 20  

འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

དང༌། བྱེ་རགོ་དང༌། ཁྱེ་ིདང༌། ཅ་ེསྤྱིང་ཧེ་ཧེ་འིབྱེིན་པ་བྲ།ི སྒྲུབ་པ་པ་ོརྣམསེ་ཀྱིང་བྲ་ིསྟོ།ེ 

བཅམོ་ལྡན་འིདསེ་ལ་རྩོ་ེགཅགི་ཏུ་ལྟོ་བ། གཅརེ་བུ་སྐྲ་བཤེགི་པ། ཕྱིག་རྒྱ་ལྔསེ་བརྒྱན་

པ། ཅང་ཏོའེུ་དང༌། ཐོདོ་པ་དང༌། ཁ་ཊྭཱཾ་ཾག་འིཛོནི་པ། ཐོདོ་པསེ་སྤྱི་ིབརོ་བརྒྱན་པ། རྒོདོ་

ཅངི་དུར་ཁྲདོ་དརེ་འིཇུག་པ་བྲའིི།ོ །

འིད་ིན་ིགསེང་བའི་ིབྲིསེ་སྐུ་སྟོེ། གནསེ་གཅིག་ཏུ་ལེགསེ་པར་བཞིག་ལ་ཤེ་ཆེེན་

གྱི་ིསྤེོསེ་དབུལ། དེའི་ིམདུན་དུ་དུང་ཆེེན་གྱི་ིཕྲེང་བསེ་བཟླསེ་པ་བྱེ། སྔོགསེ་པ་མཉམ་

པར་བཞིག་པསེ་དུསེ་གསུམ་དུ་འིབད་པསེ་བྲིསེ་སྐུ་བསྲུང་ང་ོ། །གཞིན་གང་དུ་ཡོང་

མ་ིགཞིག་ག ོ། གཞིན་གང་ག་ིམདུན་དུ་ཡོང་མ་ིདགྲིམ་མ།ོ །བལྡག་པ་དང༌། བཏུང་བ་

དང༌། བཟིའི་བ་དང༌། སྟོོན་མ་ོན་ིཤེ་ཆེནེ་རྟེག་ཏུ་མཚེན་མ་ོབཟིའི་འི།ོ །གལ་ཏོ་ེམཆེགོ་ག་ི

དངསོེ་གྲུབ་འིདདོ་ན་དུསེ་གསུམ་དུ་རྣམ་པར་སྣང་མཛོད་དང༌། ཁྲག་ག་ིསྤེསོེ་བྲསིེ་སྐུའི་ི

མདུན་དུ་དབུལ་ལ།ོ །

འིད་ིན་ིའིཇེམ་དཔལ་མཆེོག་དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་ཆེེན་པོའི་ིརྣལ་འིབྱེོར་གྱི་ི

རྒྱུད་ལསེ་བྲསིེ་སྐུའི་ིཆེ་ོགའི་ིརྟེགོ་པ་སྟོ་ེལྔ་པའི།ོ། །།

ད་ེནསེ་སྦྱིནི་སྲོགེ་ག་ིལསེ་ཀྱི་ིཆེ་ོག་གསུངསེ་པ། ཇེ་ིལྟོར་སྔོནོ་གྱི་ིརམི་པ་སྟོ།ེ དང་

པོར་ར་ེཤེིག་སྔོགསེ་པསེ་ཕེའི་ིནགསེ་སུ་ཕྱིིན་ལ། མཚེན་ཕྱིེད་ན་སྦྱིིན་སྲོེག་ག་ིལསེ་

ཀུན་བྱེ་སྟོེ། གོང་དུ་གསུངསེ་པའིི་ལྷའིི་སྦྱིོར་བ་ལ་གནསེ་པསེ་ལསེ་ཐོམསེ་ཅད་

བྱེའི།ོ །ད་ེལ་ལསེ་ན་ིའིད་ིརྣམསེ་ཡོནི་ཏོ།ེ གལ་ཏོ་ེགསེད་པར་འིདདོ་ན། དརེ་མའིི་ིརུསེ་

པ་དང༌། རྣམ་པར་སྣང་མཛོད་དང༌། བོང་བུའི་ིསྤེངསེ་དང༌། ཚེེར་མ་དང༌། སྐྲ་དང༌། 

སེནེ་མ་ོདང༌། ད་ེདག་ཐོམསེ་ཅད་མར་ཁུསེ་སྤྲུསེ་ལ། མ་ཧེའེི་ིཞིལ་གྱི་ིསྦྱིརོ་བསེ་ཤེནི་ཏུ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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མཉམ་པར་བཞིག་པ་ཁ་ལྷོར་བལྟོསེ་ཏོེ། རོ་བསྲོེགསེ་པའིི་མེ་ལ་གང་གི་མིང་དང་

བཅསེ་པ་བརྒྱ་རྩོ་བརྒྱད་བསྲོེགསེ་ན་དེ་ཞིག་བདུན་གྱིིསེ་འིཆེིའིོ། །ཡོང་ན་ཕྱིོགསེ་

གཅིག་ཏུ་གནསེ་ལ། མ་ེཐོབ་གྲུ་གསུམ་བྱེསེ་ལ། ད་ེརུ་སྔོོན་དུ་གསུངསེ་པའི་ིརྫསེ་

ཀྱིིསེ་གཏུམ་པོའི་ིམ་ེལ་སྦྱིིན་སྲོེག་བྱེའིོ། །སྦྱིོར་བ་དེསེ་ན་ིལསེ་ད་ེཉིད་འིགྲུབ་བོ། །ད་ེ

ནསེ་དབྲལ་བར་འིདདོ་ན། བྱེ་རགོ་དང༌། འུག་པ་དང༌། རྨ་བྱེའི་ིསྒྲི་ོདང༌། སྦྲུལ་གྱི་ིཤུན་

པ་དང༌། སྐྲ་དང༌། འིབྲསེ་ཕུབ་དང༌། མ་ཧེ་ེདང༌། རྟེའི་ིཤེ་ལྷན་ཅགི་ཏུ་གང་ག་ིམངི་དང་

བཅསེ་པ་དུར་ཁྲདོ་ཀྱི་ིམ་ེལ་བསྲོགེསེ་ན་ད་ེདང་འིབྲལ་བར་འིགྱུར་ར།ོ །

ཡོང་ན་དུར་ཁྲདོ་ཀྱི་ིཤེངི་ལ་གཏུམ་པའོི་ིམ་ེརབ་ཏུ་སྦར་ལ་ཁྱེམི་དུ་གནསེ་ཏོ།ེ གངོ་

ག་ིརྫསེ་ད་ེབསྲོེགསེ་ན་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཛོིན་པ་ལྟོ་བུ་ཡོང་ཉ་ིམ་བདུན་གྱིིསེ་འིབྲལ་ལ།ོ །ད་ེནསེ་

བསྐྲད་པར་འིདོད་ན། བྱེ་རོག་ག་ིཤེ་དང༌། རྔ་མོའི་ིསྦངསེ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཆེང་དང་

ཡོང་དག་པར་ལྡན་པ། རླུང་ག་ིདཀྱིལི་འིཁརོ་གྱི་ིདབུསེ་སུ་དུར་ཁྲདོ་ཀྱི་ིམ་ེརབ་ཏུ་སྦར་

ལ། གཅེར་བུ་སྐྲ་བཤེིག་པར་བསྒྱུར་ནསེ། ཁ་ལྷ་ོཕྱིོགསེ་སུ་བལྟོསེ་ཏོ་ེཆེ་ེག་ེམོའི་ིམིང་

དང་བཅསེ་པ་ལག་པ་གཡོོན་པསེ་སྦྱིིན་སྲོེག་སྟོོང་བྱེསེ་ན་སྐྲོད་པ་ལསེ་གཞིན་མིན་

ནོ། །ད་ེནསེ་རེངསེ་པར་འིདོད་ན། བ་བླ་དང༌། ཡུང་བ་དང༌། ལྡོང་རོསེ་དང༌། གྷི་ིཝ་ཾ

དང༌བཅསེ་པསེ་དཀྱིིལ་འིཁོར་གྲུ་བཞི་ིཔ་བྱེསེ་ལ། ཁ་བྱེང་དུ་བལྟོསེ་ཏོ་ེལསེ་ཀྱི་ིརྗོེསེ་

སུ་འིབྲངསེ་པའི་ིསྦྱིོར་བ་དམིགསེ་ནསེ། གང་ག་ིམིང་དང་བཅསེ་པསེ་སྦྱིིན་སྲོེག་བྱེསེ་

ན་ཉ་ིམ་བདུན་གྱིིསེ་རངེསེ་པར་འིགྱུར་ར།ོ །

ད་ེནསེ་གྲིོང་བསྐྲད་པར་འིདོད་ན། ནིམ་པའི་ིཤེིང་ལ་མ་ེརབ་ཏུ་སྦར་ལ། ཁྱེིའི་ིཤེ་

དང༌། སྤེལ་བའི་ིཤེ་དང༌། རྔ་མོང་ག་ིསྦངསེ་དང༌། བྱེ་ིལའི་ིཁྲག་དང་གཅིག་ཏུ་སྦྲུསེ་ཏོ།ེ 
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

གཤེིན་རྗོེའིི་སྦྱིོར་བ་ལ་གནསེ་པསེ་གྲིོང་གི་མིང་དང་བཅསེ་པར་ཡོི་གེ་བཅུ་པའིི་

སྔོགསེ་ཀྱིིསེ་རླུང་ག་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་གྱི་ིདབུསེ་སུ་སྦྱིིན་སྲོེག་སྟོོང་ཕྲག་བཅུ་བྱེསེ་ན་གྲིོང་

སྐྲདོ་པར་འིགྱུར་ར།ོ །ལསེ་ད་ེརྣམསེ་ན་ིཤེནི་ཏུ་མཉམ་པར་བཞིག་པསེ་བྱེ་བའིམ། ཡོང་

ན་སྔོགསེ་པ་ཉིད་ཀྱིིསེ་ཀྱིང་ལསེ་ད་ེདག་མ་ིབྱེ། གཞིན་སུ་ལ་ཡོང་མ་ིབསྟོན་ནོ། །ད་ེ

ནསེ་བུ་མ་ོརངེསེ་པར་འིདདོ་ན། ཚེརེ་མ་དང༌། དུག་དང༌། སྐ་ེཚེ་ེདང་བཅསེ་པར་རང་

ག་ིཁྲག་གིསེ་སྦྲུསེ་ནསེ་ཡོ་ིག་ེབཅུ་པའི་ིསྔོགསེ་དང་བཅསེ་པསེ་བུ་མ་ོཆེ་ེག་ེམ་ོརེངསེ་

པར་གྱུར་ཅིག ཅེསེ་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ིམ་ེལ་སྦྱིིན་སྲོེག་སྟོོང་བྱེསེ་ན་རེངསེ་པ་ལསེ་གཞིན་

མནི་ན།ོ །ད་ེནསེ་ཞི་ིབར་བྱེ་བར་འིདདོ་ན། མར་དང༌། སྦྲང་རྩོ་ིདང༌། འི་ོམ་དང༌། དུར་བ་

དང་བཅསེ་པར་པ་ལ་ཤེའིི་ཤེིང་ལ་མེ་རབ་ཏུ་སྦར་ནསེ་ཞིི་བར་འིདོད་པའིི་དམིགསེ་

པསེ། ཡུལ་གྱི་ིཤེར་ཕྱིོགསེ་སུ་ཁ་བལྟོསེ་ཏོ་ེགནསེ་པསེ། དུསེ་གསུམ་དུ་སྦྱིིན་སྲོེག་

བརྒྱ་རྩོ་བརྒྱད་བྱེསེ་ན་དེསེ་ཡུལ་ཞི་ིབར་འིགྱུར་ར།ོ །

ད་ེནསེ་རྒྱསེ་པར་འིདདོ་ན། ཏོལི་དང༌། འིབྲསེ་དང༌། ནསེ་དང༌། མར་དང་བཅསེ་

པསེ་ཨུ་དུམ་ཝ་རའི་ིཤེིང་ལ་མ་ེརབ་ཏུ་སྦར་ནསེ་ལསེ་ཀྱི་ིརྗོེསེ་སུ་འིབྲངསེ་པའི་ིལྷའི་ི

སྦྱིོར་བ་དམིགསེ་ཏོེ། ཁ་བྱེང་དུ་བལྟོསེ་ནསེ་མཉམ་པར་བཞིག་པསེ་དུསེ་གསུམ་དུ་

སྦྱིིན་སྲོེག་སྟོོང་བྱེསེ་ན་རྒྱསེ་པར་འིགྱུར་རོ། །ད་ེནསེ་དགུག་པར་འིདོད་ན། སྐ་ེཚེེསེ་

གཟུགསེ་བརྙིན་བྱེསེ་ལ་སེེང་ལྡེང་གི་མེ་ཡོི་དབུསེ་སུ་བརྒྱ་རྩོ་བརྒྱད་དུ་བསྲོེག་སྟོེ་

དེསེ་འིགུགསེ་སེོ། །ཉ་ིམ་བདུན་གྱིིསེ་གང་འིདོད་པ་ཐོ་ེཚེོམ་མེད་པར་འིགྱུར་རོ། །ད་ེ

ནསེ་སྨྱོ་ོབར་བྱེེད་པར་འིདོད་ན། བྱེ་རྒོོད་ཆེེན་པོའི་ིཚེང་དང༌། ཤེ་ཆེེན་བསྲོེགསེ་ན་སྨྱོ་ོ

བར་འིགྱུར་ར།ོ །ད་ེཕུབ་མའི་ིམ་ེལ་བསྲོགེསེ་ན་བད་ེལགེསེ་སུ་འིགྱུར་ར།ོ །



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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ད་ེནསེ་ནོར་ནོར་མ་ཡོིན་པར་འིདོད་ན། ཤེིང་བལ་གྱི་ིམ་ེལ་ད་དྷུ་རའི་ིའིབྲསེ་བུ་

དང་བཅསེ་པར་མཚེན་མོ་བརྒྱ་རྩོ་བརྒྱད་སྦྱིིན་སྲོེག་བྱེསེ་ན་ཤེིན་ཏུ་ཆུད་ཟིོསེ་པར་

འིགྱུར་ར།ོ །ཨ་རུ་ར་བསྲོེགསེ་ན་སླར་རྫསེ་ད་ེཉིད་དུ་འིགྱུར་ར།ོ །རྗོ་ེབཙུན་གྱི་ིམདུན་

དུ་ཤེ་ཆེནེ་ཆེང་དང་བཅསེ་པ་ཟླ་བ་དྲུག་ཏུ་མཚེན་མ་ོསྦྱིནི་སྲོགེ་བརྒྱ་རྩོ་བརྒྱད་བྱེསེ་ན་

ཡུལ་ཐོམསེ་ཅད་ཀྱི་ིབདག་པོར་འིགྱུར་རོ། །བ་ལང་ག་ིཤེ་ཁྲག་དང་བཅསེ་པ་གང་ག་ི

མིང་དང་བཅསེ་པར་སྦྱིིན་སྲོེག་སྟོོང་བྱེསེ་ན་ཇེ་ིསྲོིད་འིཚེོའི་ིབར་དུ་བྲན་དུ་གནསེ་པར་

ཐོ་ེཚེོམ་མེད་ད།ོ །ཁྱེ་ིཤེ་རྡོ་ོརྗོེའི་ིཆུ་དང་བཅསེ་པར་མཚེན་མོའི་ིགང་ག་ིམིང་དང་བཅསེ་

པར་སྦྱིིན་སྲོེག་བརྒྱ་རྩོ་བརྒྱད་བྱེསེ་ན་བདག་ཉིད་ནོར་དང་བཅསེ་པར་དབང་དུ་

འིགྱུར་རོ། །རྟེའིི་ཤེ་རྣམ་པར་སྣང་མཛོད་དང་བཅསེ་པ་སྦྱིིན་སྲོེག་བརྒྱ་རྩོ་བརྒྱད་

གནསེ་གཅིག་ཏུ་གནསེ་པསེ་མཚེན་མ་ོརྒྱལ་པ་ོལ་དམིགསེ་ནསེ་བྱེསེ་ན་ཞིག་བདུན་

གྱིིསེ་འིཁོར་དང་བཅསེ་པ་དབང་དུ་འིགྱུར་རོ། །གླེང་པོའི་ིཤེ་ཁུ་བ་དང་བཅསེ་པསེ་

འིཇེིག་རྟེེན་ཀུན་ལ་དམིགསེ་ཏོེ་མཚེན་མོ་སྦྱིིན་སྲོེག་སྟོོང་བྱེསེ་ན་ཞིག་བདུན་གྱིིསེ་

དབང་དུ་འིགྱུར་རོ། །ཉ་དང༌། ཤེ་དང༌། ཆེང་དང་བཅསེ་པསེ་འིཇེིགསེ་པ་མེད་པར་

སྦྱིནི་སྲོགེ་བརྒྱ་རྩོ་བརྒྱད་བྱེསེ་ན་བུད་མདེ་ཐོམསེ་ཅད་དབང་དུ་འིགྱུར་ར།ོ །

ད་ེནསེ་བསྐྲད་པར་འིདོད་ན། བྱེ་རོག་ག་ིཤེ་གཞིན་དང་མ་འིདྲིེསེ་པར་གང་ག་ི

མངི་དང་བཅསེ་པར་སྦྱིནི་སྲོགེ་སྟོངོ་བྱེསེ་ན་ཉ་ིམ་བདུན་གྱིསིེ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཛོནི་པ་ལྟོ་བུ་ཡོང་

རབ་ཏུ་འིབྲོསེ་པར་འིགྱུར་ན་ཕྲ་མ་ོགཞིན་ལྟོ་ཅ་ིསྨོསེ། ད་ེནསེ་བྱེ་རོག་ག་ིཚེང་དང༌། 

འིབྲསེ་ཀྱི་ིཕུབ་མ་དང་ལྷན་ཅགི་ཏུ་ད་དྷུ་རའི་ིཤེངི་ལ་མ་ེརབ་ཏུ་སྦར་ཏོ།ེ ཡོ་ིག་ེབཅུ་པའི་ི

སྔོགསེ་གང་ག་ིམིང་དང་བཅསེ་པར་ནམ་ཕྱིེད་ན་སྦྱིིན་སྲོེག་བྱེསེ་ན་ཉ་ིམ་བདུན་གྱིིསེ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

བསྐྲོད་པར་གྱུར་ར།ོ །ད་ེནསེ་དབང་དུ་བྱེ་བར་འིདོད་ན། སེེང་ལྡེང་ག་ིམ་ེལ་ཏོིལ་དང༌། 

འིབྲསེ་དང༌། བུད་མེད་ཀྱིི་མེ་ཏོོག་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་རྡོོ་རྗོེའིི་ཆུ་དང་བསྲོེསེ་ཏོེ། རྣལ་

འིབྱེོར་གྱི་ིགཟུགསེ་དམར་པོར་དམིགསེ་ནསེ་ཁ་ནུབ་ཏུ་བལྟོསེ་ཏོེ། ཡོ་ིག་ེབཅུ་པའི་ི

སྔོགསེ་གང་ག་ིམངི་དང་བཅསེ་པ་སྔོགསེ་པསེ་བསྲོགེསེ་ན་ཉ་ིམ་བདུན་གྱིསིེ་དབང་དུ་

འིགྱུར་ཏོ།ེ ཇེ་ིསྲོདི་འིཚེའོི་ིབར་དུ་མ་ིའིབྲལ་ལ།ོ །

ད་ེནསེ་དགུག་པར་འིདོད་ན། བདུད་རྩོ་ིལྔ་དང་བཅསེ་པར་སེེང་ལྡེང་ག་ིམ་ེལ་

གང་ག་ིམིང་དང་བཅསེ་པ་སྦྱིིན་སྲོེག་བརྒྱ་རྩོ་བརྒྱད་བྱེསེ་ན་ད་ེསྐད་ཅིག་གཅིག་གིསེ་

འིོང་བར་འིགྱུར་རོ། །ལསེ་འིདི་རྣམསེ་ནི་སྔོོན་དུ་བསྙེེན་པ་བྱེསེ་པའིི་སྔོགསེ་པསེ་

བྱེའི།ོ །གཞིན་པསེ་བྱེསེ་ན་སྔོགསེ་པ་ལ་འིཇེགི་རྟེནེ་པསེ་འིཕྱི་བར་འིགྱུར་ར།ོ །ཇེ་ིལྟོར་

བྱེེ་བྲག་མི་བྱེ་སྟོེ། །གང་ལའིང་བྱེེ་བྲག་སྦྱིིན་མི་བྱེ། །བྱེེ་བྲག་ཕྱིེ་ན་སྔོགསེ་པ་

ཡོསིེ། །དངོསེ་གྲུབ་འིགྲུབ་པ་མ་ཡོནི་ན།ོ །རྒྱུད་གཞིན་དག་ལསེ་ཀྱིང་གསུངསེ་ཏོ།ེ ཇེ་ི

ལྟོར་བྱེ་ེབྲག་མ་སྐྱོེསེ་ན། །ད་ེབཞིནི་བྱེ་བའི་ིབྱེ་ེབྲག་སྨྲསེ། །རྡོ་ོརྗོ་ེསེམེསེ་དཔསེ་ཀྱིང་མ་ི

འིགྲུབ། །གང་གི་མདུན་དུའིང་སྔོགསེ་པ་ཡོིསེ། །དེ་ཕྱིིར་ལསེ་རྣམསེ་མཐོོང་མི་

བྱེ། །གཞིན་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་མ་ིབྱེ། །གལ་ཏོ་ེསྔོགསེ་པསེ་ལསེ་བྱེ་འིདོད། །ད་ེདག་

གཅགི་པུ་ཉདི་ཀྱིིསེ་བྱེ། །སྔོགསེ་པ་ད་ེཡོིསེ་ལསེ་ཀུན་འིགྲུབ། །

འིདི་ནི་འིཇེམ་དཔལ་མཆེོག་རྡོོ་རྗོེ་འིཇེིགསེ་བྱེེད་ཆེེན་པོའི་ིརྣལ་འིབྱེོར་གྱིི་རྒྱུད་

ལསེ་སྦྱིནི་སྲོགེ་ག་ིལསེ་ཀྱི་ིཆེ་ོག་རྒྱ་ཆེ་ེབའི་ིརྟེགོ་པ་སྟོ་ེདྲུག་པའི།ོ། །།

དེ་ནསེ་བསེམ་གཏོན་གྱིི་ལསེ་ཀྱིི་ཆེོ་ག་ཇེི་ལྟོ་བ་ཡོང་དག་པར་གསུངསེ་ཏོེ། 

བསེམ་གཏོན་ཙོམ་གྱི་ིསྦྱིརོ་བསེ་དགསོེ་པ་ཐོམསེ་ཅད་བསྒྲུབ་པར་བྱེ་སྟོ།ེ དའེི་ིཆེ་ོག་ན།ི 



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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དང་པོར་རེ་ཤེིག་རྣལ་འིབྱེོར་པ་མ་ཧེེའིི་གདོང་བའིི་སྦྱིོར་བ་ལ་གནསེ་པ། སྔོོན་དུ་

བསྙེནེ་པ་བྱེསེ་པསེ་ལསེ་ཐོམསེ་ཅད་བྱེའི།ོ །ར་ཾཡོངོསེ་སུ་གྱུར་པའི་ིམའེི་ིདཀྱིལི་འིཁརོ་

ཀུན་ཏུ་གསེལ་ཞིིང་འིབར་བ་རྣམ་པར་བསེམསེ་ལ། དེའི་ིསྟོེང་དུ་བསྒྲུབ་བྱེ་གཅེར་བུ་

སྐྲ་བཤེིག་པ་བྲེད་པར་གྱུར་པ་བདག་ག་ིམདུན་དུ་རྣམ་པར་བསེམ་མོ། །ད་ེནསེ་རང་

ག་ིལུསེ་ལསེ་ཁྲ་ོབོའི་ིགཟུགསེ་བརྙིན་མང་པ་ོརྣམ་པར་སྤྲོསེ་ཏོེ། ཁྲ་ོབ་ོད་ེརྣམསེ་ཀྱིིསེ་

རལ་གྲིིསེ་བརྒྱབ་ཅིང་ཁྲག་འིཐུང་བར་བསེམ་པར་བྱེའི།ོ །བསྒྲུབ་བྱེ་དེའི་ིཤེ་ཟི་བ་དང་

རྒྱུ་མ་དྲིངསེ་པར་བསེམ་པར་བྱེའི།ོ །

འིད་ིསྐད་སྨྲ་སྟོ།ེ དཀནོ་མཆེགོ་གསུམ་ལ་གནདོ་པ་བྱེདེ་པ་དང༌། བླ་མ་ལ་སྐུར་བ་

འིདེབསེ་པ་ལ་རྒྱོབ་ཅིག་རྒྱོབ་ཅིག སེོད་ཅིག་སེོད་ཅིག བསེམསེ་ཤེིང་བརྗོོད་པ་ཙོམ་

གྱིིསེ་རྡོོ་རྗོེ་འིཛོིན་པ་ཡོང་ཞིག་བདུན་གྱིིསེ་འིཆེི་ན་ཕྲ་མོ་སྲོོག་ཆེགསེ་གཞིན་ལྟོ་ཅི་

སྨྲསོེ། །ད་ེནསེ་གཞིན་ཡོང་བསེམ་གཏོན་གྱི་ིརབ་ཏུ་སྦྱིརོ་བ་ན།ི མ་ཧེའེི་ིགདངོ་ཅན་གྱི་ི

ང་རྒྱལ་གྱིིསེ་གནསེ་ཏོ་ེལསེ་ཐོམསེ་ཅད་བསྒྲུབ་པར་བྱེའི།ོ །མེའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་དབུསེ་

སུ་བསྒྲུབ་བྱེ་འིདར་བར་རྣམ་པར་བསེམསེ་ལ། དེའི་ིམདུན་དུ་སྲོིན་པ་ོམང་པ་ོབསེམ་

པར་བྱེ་སྟོ།ེ སྲོནི་པ་ོད་ེདག་ཐོ་དད་པའི་ིལུསེ་ཅན་མ་རུངསེ་པ་ཤེནི་ཏུ་གཏུམ་པསེ་ཤེ་ཟི་

བ་དང་ཁྲག་འིཐུངསེ་པར་རྣམ་པར་བསེམ་པར་བྱེའི།ོ །གཞིན་ཡོང་རྣམ་པ་སྣ་ཚེོགསེ་

པའི་ིབྱེ་རྣམསེ་ཏོ།ེ བྱེ་རྒོདོ་དང༌། བྱེ་རགོ་དང༌། འུག་པ་དང༌། ཅ་ེསྦྱིང་དང༌། ཁྱེ་ིརྣམསེ་

ཀྱིིསེ་ཤེ་ཟི་བ་དང་ཁྲག་འིཐུང་བར་རྣམ་པར་བསེམ་པར་བྱེ་སྟོེ། བསེམ་གཏོན་འིདིའི་ི

སྦྱིོར་བསེ་ཐོ་ེཚེོམ་མེད་པར་འིཆེ་ིའིོ། །དཔག་ཚེད་བརྒྱ་ན་གནསེ་པའི་ིསྐྱོེསེ་བུ་ཡོང་

བཟུང་སྟོ་ེབསེམ་གཏོན་བརྩོམ་མ།ོ །སྔོགསེ་པསེ་བསེམ་པ་བརྟེན་པར་བྱེའི།ོ །



 26  

འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

དེ་ནསེ་དབྲལ་བར་འིདོད་ན། མ་ཧེེའིི་སྙེིང་གར་བསྒྲུབ་བྱེ་བསེམ་པར་བྱེ་སྟོེ། 

བསྒྲུབ་བྱེ་གཞིན་རྟེའི་ིསྙེངི་གར་བསེམ་པར་བྱེའི།ོ །རྟེ་དང་མ་ཧེ་ེགཉིསེ་ཕེན་ཚུན་འིཐོབ་

པར་བྱེེད་པར་བསེམ་སྟོེ། ཇེི་སྲོིད་རྟེ་དང་མ་ཧེེ་གཉིསེ་ཕྱིེ་མར་མ་གྱུར་གྱིི་བར་དུ་

བྱེའིོ། །ཕྱིི་ནསེ་བསྒྲུབ་བྱེ་དེ་གཉིསེ་རབ་ཏུ་མི་མཛོའི་བར་བསེམ་པར་བྱེསེ་ན། 

བསེམསེ་པ་ཙོམ་གྱིིསེ་ཉ་ིམ་བདུན་གྱིིསེ་ངེསེ་པར་འིཐོབ་པར་འིགྱུར་ཏོ་ེགཞིན་དུ་མིན་

ན།ོ །ད་ེནསེ་བསྐྲད་པར་འིདདོ་ན། ད་ེརུ་ཡོ་ཾཡོངོསེ་སུ་གྱུར་པའི་ིརྔ་མངོ་བསེམ་པར་བྱེ་

སྟོ།ེ ཡོང་དའེི་ིརྒྱབ་ཏུ་ཡོ་ཾགྱི་ིརྣམ་པ་ལསེ་གྱུར་པའི་ིརླུང་ག་ིདཀྱིལི་འིཁརོ་ཟླ་བ་ཕྱིདེ་པའི་ི

རྣམ་པར་བསེམ་མོ། །དེའི་ིསྟོེང་དུ་བསྒྲུབ་བྱེ་གཅེར་བུ་སྐྲ་བཤེིག་པ་བྲེད་པར་གྱུར་པ་

བསེམ་པར་བྱེ་སྟོེ། མ་ཧེེའི་ིགདོང་ཅན་གྱི་ིསྦྱིོར་པ་ལ་གནསེ་པསེ་དེའི་ིརྒྱབ་ཏུ་གཤེིན་

རྗོེའི་ིགཟུགསེ་ལག་པསེ་དབྱུག་པ་འིཛོིན་པ་སྐྲ་བསེིལ་བ་རྣམ་པར་བསེམ་པར་བྱེ་སྟོེ། 

རྔ་མོང་ད་ེཁ་ལྷོར་བསྟོན་ལ་གཏོང་ང༌ོ། །དེའི་ིམིང་དང་བཅསེ་པར་གཤེིན་རྗོེའི་ིསྔོགསེ་

བརྗོོད་པར་བྱེསེ་ན། རྣལ་འིབྱེོར་པསེ་འིད་ིབསེམསེ་པ་ཙོམ་གྱིིསེ་ཞིག་བདུན་ན་འིད་ི

ལྟོར་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཛོནི་པ་ཡོང་སྐྲདོ་པར་འིགྱུར་ར།ོ །

གཞིན་ཡོང་བསེམ་གཏོན་གྱི་ིརབ་ཏུ་སྦྱིརོ་བ་ན།ི བྱེ་རགོ་གིའིམ། བྱེ་རྒོདོ་ཀྱི་ིརྒྱབ་

ཏུ་བསྒྲུབ་བྱེ་སྐྲ་གྲིོལ་བ་གཅེར་བུ་རྣམ་པར་བསེམ་མོ། །དེའི་ིརྒྱབ་ཏུ་གཤེིན་རྗོ་ེརྣམ་

པར་བསེམ་པར་བྱེ་སྟོ།ེ ལག་ན་ཐོ་ོབ་ཐོགོསེ་པ། བསྒྲུབ་བྱེའི་ིསྐྲ་བཟུང་སྟོ།ེ ད་ེལ་མ་ཧེའེི་ི

གདོང་ཅན་གྱིིསེ་བཀའི་བསྒོ་ོསྟོ།ེ ཁ་ལྷ་ོརུ་བལྟོསེ་ནསེ་སེོང་བར་བསེམ་སྟོ།ེ རྩོ་ེགཅིག་

པའི་ིསྦྱིོར་བསེ་ཞིག་བདུན་གྱིིསེ་སྐྲོད་པར་འིགྱུར་རོ། །ད་ེནསེ་འིགུགསེ་པར་བྱེེད་ན། 

ཡོི་གེ་ཡོཾ་ལསེ་རླུང་གི་དཀྱིིལ་འིཁོར། དེའིི་སྟོེང་དུ་ཨ་ལསེ་བྱུང་བའིི་ཟླ་བའིི་དཀྱིིལ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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འིཁོར། དེའི་ིསྟོེང་དུ་གཤེིན་རྗོེའི་ིགཟུགསེ་ལྕགསེ་ཀྱུ་དང་ཞིགསེ་པ་ལག་ན་ཐོོགསེ་པ་

རྣམ་པར་བསེམ་མ།ོ །མ་ཧེའེི་ིགདངོ་ག་ིརྣལ་འིབྱེརོ་ལ་གནསེ་པསེ་ད་ེལ་བཀའི་བསྒོ་ོབ། 

གཤེིན་རྗོ་ེསེོང་ལ་ཡུལ་ཆེ་ེག་ེམ་ོནསེ་བུ་མ་ོཆེ་ེག་ེམ་ོམྱུར་དུ་ཁུག་ཅིག ད་ེསྐད་བསྐུལ་

བསེ་ཡོ་ཾཡོགི་གསིེ་བསྐྱོདོ་ད་ེསེངོ་བར་རྣམ་པར་བསེམ་པར་བྱེའི།ོ །བསེམ་གཏོན་འིད་ི

ཡོ་ིརབ་ཏུ་སྦྱིོར་བ་ལ་གནསེ་པསེ། སྔོགསེ་པསེ་ཁམསེ་གསུམ་དུ་གཏོོགསེ་པའི་ིབུད་

མེད་བཀུག་ལ་རོལ་བར་བྱེའི།ོ །ཇེ་ིལྟོར་བསེམ་པ་བརྟེན་པར་གྱུར་ནསེ་འིདིའི་ིརབ་ཏུ་

སྦྱིརོ་བསེ་ད་ེདག་བྱེ་ཡོ།ི གཞིན་གྱིིསེ་མ་ིབྱེའི།ོ །

ད་ེནསེ་དུག་གིསེ་ཟིིན་པ་སློང་བའི་ིསྦྱིོར་བ་གསུངསེ་ཏོེ། རང་ག་ིསྙེིང་གར་པདྨ་

དཀར་པ་ོའིདབ་མ་བརྒྱད་པ་རྣམ་པར་བསེམསེ་ལ། དའེི་ིསྟོངེ་དུ་དབྱེངསེ་ཡོགི་གསུམ་

པ་མདགོ་དཀར་པ་ོདང༌། འིདབ་མར་ཕེཊ་བརྒྱད་བསེམ་པར་བྱེ། ད་ེལསེ་ལྷག་མ་ཞིསེེ་

བྱེ་བའིི་ཀླུའིི་གཟུགསེ་རྣམ་པར་བསེམ་ཏོེ། དེའིི་སྤྱིི་བོར་ཡོི་གེ་ཨི་ཁ་དོག་དཀར་པ་ོ

ལསེ་བདུད་རྩོི་འིཛོག་པར་བསེམ་པར་བྱེའིོ། །ཀླུ་དེའིི་མིག་རྣམསེ་ནསེ་བདུད་རྩོི་

འིཕྲོསེ་ནསེ་བསྒྲུབ་བྱེ་དེའི་ིལུསེ་ལ་ཐོིམ་པར་བསེམ་པར་བྱེ་སྟོེ། བསེམ་གཏོན་འིདིའི་ི

སྦྱིོར་བསེ་ཁམསེ་གསུམ་ཡོོངསེ་སུ་གང་བའིི་དུག་ཀྱིང་མེད་པར་འིགྱུར་རོ། །དུག་

ཁུར་སྟོོང་ཡོང་ཟི་ནུསེ་སེ།ོ །ད་ེནསེ་ཞུ་བའི་ིབསེམ་གཏོན་གྱི་ིསྦྱིོར་བ་རབ་ཏུ་གསུངསེ་

པ་ན།ི བསྒྲུབ་བྱེ་མདུན་དུ་བསེམསེ་ཏོ།ེ དའེི་ིརྐོང་པ་གཉིསེ་ལ་ཡོ་ིག་ེཡོ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ི

རླུང་ག་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་བསེམ་པར་བྱེ། དེའི་ིསྟོེང་དུ་གསེང་བའི་ིགནསེ་སུ་མེའི་ིདཀྱིིལ་

འིཁོར་གྲུ་གསུམ། ཁ་དོག་དམར་པ་ོར་ཾགྱིིསེ་བྱེིན་གྱིིསེ་བརླབསེ་པ་བསེམ། དེའི་ིསྟོེང་

དུ་སྙེིང་གར་སེའིི་དཀྱིིལ་འིཁོར་གྲུ་བཞིི་པ། ཁ་དོག་སེེར་པོ་ལཾ་གྱིིསེ་བྱེིན་གྱིིསེ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

བརླབསེ་པ་བསེམ། དའེི་ིསྟོངེ་དུ་དཔྲལ་བར་ཟླ་བའི་ིདཀྱིལི་འིཁརོ་བསེམ། དའེི་ིདབུསེ་

སུ་ཡོི་གེ་བཾ་མགོ་ཐུར་དུ་གནསེ་པ་ལསེ་བདུད་རྩོི་འིཛོག་པར་བསེམསེ་ཏོེ། དེ་ནི་

ལེགསེ་པར་རྣམ་པར་བསེམསེ་ནསེ་རླུང་གིསེ་མ་ེརབ་ཏུ་སྦར་ཏོ།ེ མ་ེདེསེ་དབང་ཆེེན་

གྱི་ིདཀྱིལི་འིཁོར་བསྲོགེསེ་པར་རྣམ་པར་བསེམ། 

དབང་ཆེེན་གྱིི་དཀྱིིལ་འིཁོར་གྱིི་དྲིོད་ཀྱིིསེ་བདུད་རྩོིའིི་དཀྱིིལ་འིཁོར་དེ་ཞུ་བའིི་

རྣམ་པར་བསེམ་པར་བྱེ་སྟོ།ེ འིདིའི་ིསྦྱིོར་བ་ཙོམ་གྱིིསེ་དེའི་ིབུད་མེད་ཞུ་བར་འིགྱུར་ཏོ།ེ 

འི་ོམའི་ིཤེངི་བཞིིན་དུ་ཞུ་བར་བྱེདེ་པར་ཐོ་ེཚེམོ་མདེ་ད།ོ །ད་ེནསེ་རྒྱལ་བོའིམ་རྒྱལ་བའོི་ི

བླུན་པ་ོདབང་དུ་བྱེ་བར་འིདོད་ན། སྔོགསེ་པསེ་མ་ཧེེའི་ིགདོང་ཅན་གྱི་ིརྣལ་འིབྱེོར་ལ་

རབ་ཏུ་གནསེ་ལ། བདག་ཉིད་མདོག་དམར་པོར་བསེམསེ་ཏོེ། བསྒྲུབ་བྱེ་གང་དུ་

གནསེ་པ་དེའིི་སྟོེང་དུ་གནསེ་ལ། ཕྱིི་ནསེ་རང་གི་ལུསེ་ལསེ་འིཇེམ་དཔལ་མདོག་

དམར་པ་ོཕྱིག་ན་ལྕགསེ་ཀྱུ་དང་ཞིགསེ་པ་ཅན་རབ་ཏུ་ཕྱུང་སྟོེ། འིཇེམ་དཔལ་དེསེ་

བསྒྲུབ་བྱེའིི་སྙེིང་ག་དང་མགྲིིན་པར་བཅིངསེ་ནསེ་དགུག་པར་བསེམསེ་ཏོེ་འིཇེམ་

དཔལ་གྱི་ིསྐུ་ལ་རབ་ཏུ་གཞུག་གོ །བསྒྲུབ་བྱེ་ད་ེམྱོོསེ་པར་བསེམ་པར་བྱེ་སྟོ།ེ བསེམ་

གཏོན་འིད་ིཡོ་ིསྦྱིོར་བསེ་དེའི་ིསྙེིང་གར་ཡོ་ིག་ེབཅུ་པའི་ིསྔོགསེ་རྣམ་པར་བསེམ་པར་

བྱེའིོ། །ཡོང་ཁ་དོག་དམར་པོའི་ིསྒྲུབ་པ་པོསེ་ཡོ་ེཤེེསེ་ཀྱི་ིགཟུགསེ་ཀྱིིསེ་ཡོ་ིག་ེད་ེལ་

གཞུག་པར་བྱེའི།ོ །ད་ེནསེ་བསྒྲུབ་བྱེ་དང་སྔོགསེ་གཅགི་ཏུ་གྱུར་བར་བྱེའི།ོ །

བསེམ་གཏོན་འིདའིི་ིརབ་ཏུ་སྦྱིརོ་བསེ་ཉ་ིམ་བདུན་གྱིསིེ་འིཁརོ་ལསོེ་སྒྱུར་བ་ཡོང་

དབང་དུ་འིགྱུར་ཏོ་ེཇེ་ིསྲོིད་འིཚེོའི་ིབར་དུ་ཐོ་ེཚེོམ་མེད་དོ། །རབ་ཏུ་མཉམ་པར་བཞིག་

པའིི་སྔོགསེ་པསེ་མི་གཡོོ་བའིི་བསེམ་གཏོན་གྱིིསེ་བྱེའིོ། །རྒྱུ་གང་ལ་ཡོང་མི་སྦྱིིན་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

 29  

ན།ོ །གལ་ཏོ་ེསྔོགསེ་ཀྱིང་མ་ིབསྟོན། དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་ཆེེན་པ་ོམ་ཧེེའི་ིགདོང་

ཅན་གྱི་ིབསེམ་གཏོན་གང་ལ་ཡོང་མ་ིསྦྱིནི་ན།ོ །སྨྲ་བར་ཡོང་མ་ིབྱེ། སྔོགསེ་ཀྱི་ིདབྱེ་ེབ་

ཡོང་མ་ིབྱེ། བྲིསེ་སྐུ་ཡོང་གང་ག་ིམདུན་དུ་ཡོང་མ་ིདགྲིམ། ཐོང་ག་ཡོང་གསེང་བར་

གཞིག་ག།ོ རྒྱུད་འིདིའི་ིརབ་ཏུ་སྦྱིོར་བ་དང༌། བཟླསེ་པ་དང༌། སྨྲ་བ་གཞིན་སུ་ལ་ཡོང་

འིགའི་ཙོམ་ཡོང་མ་ིབཟླ། གལ་ཏོ་ེཡོང་བཟླསེ་ན་དམ་ཚེིག་ཉམསེ་པར་འིགྱུར་བསེ། 

དཔལ་འིཇེིགསེ་བྱེེད་ཆེེན་པོ་དང༌། གཞིན་ཡོང་རྣལ་འིབྱེོར་མ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་དང༌། 

མཁའི་འིགྲིོ་མ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་ཟིའིོ། །དེའིི་ཕྱིིར་སྔོགསེ་པསེ་སུ་ལ་ཡོང་མི་སྦྱིིན་

ནོ། །སྔོགསེ་པསེ་གཞིན་ལ་བྱེིན་ན་དེ་དང་སློབ་མར་བཅསེ་པ་དམ་ཚེིག་ཉམསེ་ཏོེ་

འིཇེིག་རྟེེན་འིདིར་ན་ིའིཇེིགསེ་པ་ཆེེན་པོར་འིགྱུར། འིཇེིག་རྟེེན་ཕེ་རོལ་ཏུ་དམྱོལ་བར་

འིགྲི་ོབར་ཐོ་ེཚེམོ་མདེ་ད།ོ །

ད་ེནསེ་སྦྱིནི་ན། དམ་ཚེགི་མ་ཉམསེ་པ་དང༌། རྣམ་པར་རྟེགོ་པ་མདེ་པ་དང༌། དམ་

པའི་ིབརྟུལ་ཞུགསེ་ཅན། དཔའི་བ་ོབླ་མ་ལ་གུསེ་པ། དུལ་བ་ཅན། ད་ེབཞིནི་གཤེགེསེ་

པའི་ིབསྟོན་པ་ངེསེ་པར་འིཛོནི་པ། རྒྱུད་སྦསེ་པ། མ་ིཁྲ་ོབ། སྙེངི་རྗོ་ེདང་ལྡན་པ། བཟླསེ་

པ་དང་བསེམ་གཏོན་ལ་ཕྱིོགསེ་པ་དང༌། རྣམ་པར་སྨིན་པ་ལ་འིཛོེམ་པ་དང༌། འིད་ིལྟོ་

བུའི་ིཡོོན་ཏོན་གྱི་ིཁྱེད་པར་དང་ལྡན་པ་ན་ིསློབ་མ་བཟིང་པ་ོསྟོེ། དཀྱིིལ་འིཁོར་དམ་པ་

དཔལ་རྡོོ་རྗོེ་འིཇེིགསེ་བྱེེད་ལ་མཆེོག་ཏུ་གུསེ་པ། སྙེིང་རྗོེ་ཆེེན་པོསེ་ཡོིད་བརླན་པ། 

རྣམ་པར་རྟེོག་པ་མེད་པ། རབ་ཏུ་རྟེོག་པ་ལ་ཤེིན་ཏུ་རྣམ་པར་བསེམསེ་ཏོ།ེ བླ་མསེ་ད་ེ

ལྟོ་བུའི་ིསློབ་མ་ལ་དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་ཆེེན་པོའི་ིརྒྱུད་སྦྱིིན་ནོ། །སྔོགསེ་པསེ་

གཞིན་ལ་བྱེིན་ན་དེ་དང་སློབ་མར་བཅསེ་པ་དམྱོལ་བར་འིགྲིོ་བར་ཐོེ་ཚེོམ་མེད་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

དོ། །འིཇེིག་རྟེེན་འིདིར་ན་ིའིཇེིགསེ་པ་ཆེེན་པོར་འིགྱུར་རོ། །འིཇེིག་རྟེེན་ཕེ་རོལ་ཏུ་ན་ི

དམྱོལ་བར་འིགྲིའོི།ོ །དམ་ཚེགི་ཀྱིང་ཉམསེ་པར་འིགྱུར་ར།ོ །

འིདི་ནི་འིཇེམ་དཔལ་མཆེོག་རྡོོ་རྗོེ་འིཇེིགསེ་བྱེེད་ཆེེན་པོའི་ིརྣལ་འིབྱེོར་གྱིི་རྒྱུད་

ལསེ་བསེམ་གཏོན་གྱིིསེ་ལསེ་སྒྲུབ་པའི་ིརྟེགོ་པ་སྟོ་ེབདུན་པའི།ོ། །།

དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་ཆེེན་པོའི་ིའིཁོར་ལ་ོརྒྱུད་འིབུམ་༼སྔོགསེ་པསེ་གཞིན་ལ་

བྱེནི་ན་ད་ེདང་སླབོ་མར་བཅསེ་པ་དམྱོལ་བར་འིགྲི་ོབར་ཐོ་ེཚེམོ་མདེ་ད།ོ །འིཇེགི་རྟེནེ་འིདརི་ན་ིའིཇེགིསེ་པ་ཆེནེ་

པོར་འིགྱུར་ར།ོ །འིཇེིག་རྟེེན་ཕེ་རོལ་ཏུ་ན་ིདམྱོལ་བར་འིགྲིོའི།ོ །དམ་ཚེིག་ཀྱིང་ཉམསེ་པར་འིགྱུར་ར།ོ །ཟིེར་བ་

རྒྱུད་སྦྱིནི་ན་ོཞིེསེ་པའི་ིརྗོསེེ་ལ་ཡོདོ། ཁ་ཅགི་ཏུའི།ོ །༽པ་ནསེ་ཕྱུང་ལ། རྟེགོ་པའི་ིཕྱིགོསེ་བཀློགསེ་

པསེ་འིགྲུབ་པ། དཔལ་འིཇེིགསེ་བྱེེད་ཆེེན་པ་ོམ་ཧེེའི་ིགདོང་ཅན་གྱི་ིདངོསེ་གྲུབ་སྒྲུབ་

པའི་ིརྟེོག་པ། དཔལ་ཨུ་རྒྱན་གྱི་ིགནསེ་ཆེེན་པ་ོནསེ་འིཇེམ་དཔལ་གྱི་ིརྒྱུད་ལསེ་ཕྱུང་

བ། རྒྱུད་ཀྱི་ིརྒྱལ་པ་ོཆེེན་པ་ོདཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་ཆེེན་པ་ོཞིེསེ་བྱེ་བ། བླ་མ་དམ་

པ་དཀྱིིལ་འིཁོར་ཆེེན་པོའི་ིསློབ་དཔོན་དཔལ་ལ་ལི་ཏོ་བཛྲསེ་ཕྱུང་ནསེ་མཛོད་པ་

རྫགོསེ་སྷོ།ོ། །།

ནུསེ་བཞིནི་ཤེསེེ་རབ་བླ་མ་ཡོསིེ། །བཀའི་འིད་ིབསྒྱུར་བའི་ིདག་ེབ་གང༌། །ད་ེཡོསིེ་

བསྟོན་ལ་རྙིདེ་པ་དང༌། །ཞིལ་ན་ིཉ་ེབར་སྟོནོ་གྱུར་ཅགི །སླད་ཀྱིསིེ་པཎྚི་ིཏོ་བྷཻ་ར་ོཕྱིག་རྡུམ་

དང༌། ལ་ོཙཱ་བ་དག་ེསླངོ་རྡོ་ོརྗོ་ེགྲིགསེ་ཀྱིསིེ་ཀྱིང་བཅསོེ་ཤེངི་གཏོན་ལ་ཕེབ་པའི།ོ །

རྒྱུད་རྒྱལ་འིད་ིལ་ཞིང་ཅགོ་གྲུ། རངོ་ཟིམོ། རྭ་ལ།ོ བ་ར།ི ནག་ཚེ།ོ གྱི་ིཇེ།ོ མལ་གྱི།ོ 

ཁུ་དངསོེ་གྲུབ། པཎྚི་ིཏོ་སེ་མནྟསེ་བསྒྱུར་བ་སྟོ་ེའིགྱུར་བརྒྱད་ཡོདོ་ཅསེེ་སྔོནོ་དུསེ་གྲིགསེ། 

དུསེ་ཕྱིིསེ་སྐྱོིད་རོང་ལ་ོཙཱ་པ་ངག་དབང་གིསེ་དབུསེ་གཙོང་ཀུན་ཏུ་བཙོལ་བསེ་སྔོ་མ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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བཞི་ིཔ་ོདང༌། བརྒྱད་པ་ོདརེ་མ་འིདུསེ་པ་ལྷ་བཙོད་པ་ོམུ་ན་ེརཱ་ཛོའི་ིའིགྱུར་དང༌། ཚེགིསེ་

བཅད་མ་དང༌། གཞིན་ཞིགི་སྟོ་ེའིགྱུར་བྱེང་མ་ཐོབེསེ་པ་གཉསིེ་མཐོངོ་གསུངསེ་ལ། ཁ་ོ

བསོེ་ཀྱིང་འིགྱུར་དང་པ་ོགསུམ་དང༌། མལ་འིགྱུར་དང༌། མ་ནངི་ཆེསོེ་ཤེ་ེདང༌། ཚེགིསེ་

བཅད་མ་སྟོ་ེའིགྱུར་དྲུག་མཐོངོ་ང༌ོ། །རྭ་འིགྱུར་ལ་འིགྱུར་སྔོ་མ་ཞིང་ག་ིའིགྱུར་བྱེང་ཡོདོ་

མེད་གཉིསེ་སྣང་བ། ཚེིག་རིགསེ་མ་ིའིདྲི་བ་ཅུང་ཟིད་གདའི། རྭ་བའི་ིཊཱིིཀ་རྙིིང་རྣམསེ། 

ཞིང་ག་ིའིགྱུར་བྱེང་མདེ་པ་ད་ེཁ་ོན་ལ་འིབྲུ་གནནོ་པར་འིདུག མལ་འིགྱུར་ད་ེཡོང་ལ་ོཙཱ་

བ་ཁྱུང་བ་ོཆེོསེ་བརྩོོན་གྱི་ིའིགྱུར་ལ་འིགྱུར་བཅོསེ་མཛོད་པར་འིདུག་པསེ། མ་ནིང་བ་

དང༌། ཆེསོེ་བརྩོནོ་གྱི་ིའིགྱུར་འིད་ིགཉསིེ་ཀྱིང་སྔོར་གྱི་ིབརྒྱད་ལ་མ་ིཐོབེསེ། སྤྱིརི་འིགྱུར་

མ་ིའིདྲི་བ་བཅུ་གཅགི་ན་ིངསེེ་པར་བྱུང་སྣང་ང༌ོ། །ཞིང་འིགྱུར་དང༌། རངོ་ཟིམོ་འིགྱུར་ལ་

སྔོགསེ་བཏུ་ཚེགི་ལྷུག་པར་ཡོདོ། གཞིན་མཐོངོ་བ་བཞི་ིལ་ཚེགིསེ་བཅད་དུ་སྣང༌། སྤྱིརི་

དཔ་ེརྙིངི་མང་པ་ོརང་ལ་བརྟེགསེ་དུསེ། འིགྱུར་གཞིན་ལ་རྭའི་ིའིགྱུར་བྱེང་བཏོབ་པ་དང༌། 

འིགྱུར་མ་ིགཅིག་པ་ཕེན་ཚུན་ཞུ་དག་བྱེསེ་པསེ་ཚེིག་རིགསེ་འིདྲིེསེ་པ་དང༌། ཚེིག་སྣ་

རིང་ཐུང་དང༌། མཆེན་བུ་དཀྱུསེ་ལ་ཤེོར་བ་སེོགསེ་སྣ་ཚེོགསེ་སྣང་ཡོང༌། རྒྱ་བོད་ཀྱི་ི

འིགྲིལེ་བ་ཇེ་ིསྙེདེ་པ་ཞིགི་ལ་གཏུགསེ་ཤེངི༌། རྭ་འིགྱུར་སྔོ་མའི་ིསྟོངེ་དུ་ཡོགི་ནརོ་བརྒྱུད་

པ་འིགའི་ར་ེའིདུག་པ་ཐོམསེ་ཅད་སྤེངསེ་ཏོ།ེ བརྟེག་དཔྱད་ཐུབ་ངསེེ་པར་ཞུསེ་དག་བྱེདེ་

པ་པ་ོན་ིཏཱ་ར་ནཱ་ཐོའིོ། །འིདིའི་ིརྒྱ་དཔ་ེམ་མཐོོང་བསེ་བོད་སྐད་ཁ་ོནའི་ིཞུསེ་དག་ལསེ་

གཞིན་འིགྱུར་བཅོསེ་ཐོབསེ་མ་བྱུང་ཡོང༌། འིགྱུར་མ་ིགཅིག་པ་རྣམསེ་བསྡུར་བ་དང་

བཤེད་པ་རྣམསེ་ཀྱི་ིདནོ་ལ་དཔྱད་ན། ཚེགི་ཟུར་ཚུན་ཆེད་དག་མ་དག་ཕྱིནི་ཅ་ིམ་ལགོ་

པ་གསེལ་བར་རྟེགོསེ་པ་རྒྱུད་ཉདི་ལསེ་སེ།ོ། །།
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 ༄༅། །འཇིགིས་བྱེདེ་བསྡུས་པ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །དཀོན་མཆེོག་གསུམ་ལ་སྐྱོབསེ་སུ་འིགྲིོ། །སེེམསེ་ཅན་ཐོམསེ་ཅད་

བདག་གིསེ་དགྲིལོ། །བྱེང་ཆུབ་གནསེ་ལ་འིགདོ་པར་བགྱི།ི །བྱེང་ཆུབ་སེམེསེ་ན་ིཡོང་

དག་བསྐྱོདེ། །

ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུད་དྷ་སེརྦ་དྷརྨ� སྭཱ་བྷཻ་ཝཤུད་དྷོ྅ཧེ།ཾ ཆེོསེ་ཀུན་མ་ིདམིགསེ་སྟོོང་

བའི་ིངང་ཉདི་ལསེ། །འིབྱུང་བཞི་ིརམི་བརྩོགེསེ་བསྲུང་འིཁརོ་ཆེསོེ་འིབྱུངནང་། །གཞིལ་

མེད་ཁང་དབུསེ་རང་ཉིད་འིཇེམ་དབྱེངསེ་སུ། །གསེལ་བ་མངོན་བྱེང་ལྔ་ཡོིསེ་

འིཇེིགསེབྱེེད་དུ། །གྱུར་བའི་ིགནསེ་རྣམསེ་ཡོ་ིགེསེ་ལེགསེ་མཚེན་ཞིིང་། །སེེམསེ་

དཔའི་གསུམ་གྱིི་བདག་ཉིད་དུ་བཞུགསེ་པའིི། །ཧཱུཾཾ་གི་འིོད་གྱིིསེ་ཡོེ་ཤེེསེ་དབང་ལྷ་

བཅསེ། །སྤྱིན་དྲིངསེ་དབང་བསྐུར་མཆེདོ་ཅངི་བསྟོདོ་པར་བགྱི།ི །

ༀ་ཡོ་མ་རཱ་ཛཱ་སེ་ད་ོམ་ེཡོ། ཡོ་མ་ེད་ོརུ་ཎ་ཡོ་ོད་ཡོ། ཡོ་ད་ཡོ་ོན་ིར་ཡོ་ཀྵེ་ེཡོ། ཡོ་

ཀྵེ་ེཡོ་ཙྪ་ན་ིར་མ་ཡོ་ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཕེཊ་ཕེཊ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ིཊ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་ཡོ་མནྟ་

ཀ་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ།   རྣམ་དག་བསེམ་པསེ་ཚུལ་འིདིར་འིབདཔ་ལསེ། །བྱུང་བའི་ིདག་ེབསེ་

མཐོའི་ཡོསེ་འིགྲི་ོབ་ཀུན། །སྐྱོ་ེཞིིང་སྐྱོ་ེབར་འིཇེམ་དབྱེངསེ་ཞི་ིཁྲ་ོཡོིསེ། །འིབྲལ་མེད་

པར་རྗོེསེ་སུ་འིཛོནི་གྱུར་ཅགི །

ཅསེེ་བ་འིད་ིན་ིསྤྲུལ་བའི་ིསྐུ་སྐལ་བཟིང་ལགེསེ་བཤེད་རྒྱ་མཚེའོི་ིཐུགསེ་དམ་ཞིལ་འིདནོ་དུ། ༧གྱི་ིན་བ་

འིཇེགིསེ་མདེ་འིཕྲནི་ལསེ་རྒྱ་མཚེསོེ་སྤེལེ་བ་དགེའི།ོ །
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 ༄༅། །རྒྱལ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོའོ་ིགསུང་རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིགིས་བྱེེད་དཔའ་བ་ོ

གཅིགི་པ་བདུད་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ིདཀྱིལི་ཆེགོ་ལས་བདག་འཇུག་བྱེ་ཚུལ་

འདནོ་སྒྲིགིས་ནག་པ་ོའགྲོསོ་ཤེསེ་སུ་བཀདོ་པ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །ན་མ་ོགུ་རུ་མཉྫུ་གྷི་ོཥ་བཛྲ་བཻྷཻ་ར་ཝཱ་ཡོ། སྤྲསོེ་ཀུན་ཉརེ་ཞིའིི་ིདབྱེངིསེ་དང་དབྱེརེ་

མེད་པའིི། །མཁྱེེན་རབ་བདེ་ཆེེན་རྡོོ་རྗོེའིི་རལ་གྲིི་གདེངསེ། །ཁྱེབ་བདག་ཡོེ་ཤེེསེ་ལུསེ་ཅན་ཟློསེ་གར་

དེསེ། །བྱེང་ཆུབ་བར་དུ་སྙེིང་ག་ིཔདྨར་རོལ། །སྲོིད་གསུམ་ཟི་བྱེེད་རྡོ་ོརྗོ་ེའིབར་བའི་ིམེ། །སྔོོན་མེད་སྙེིང་རྗོེའི་ི

བསེིལ་བ་དང་འིགྲིོགསེ་དབུསེ། །དཔའི་ཆེེན་གར་དགུའི་ིཉམསེ་རྫོགསེ་འིཇེིགསེ་མཛོད་ལྷསེ། །དངོསེ་གྲུབ་

སྩོལོ་ཞིངི་བགགེསེ་ཀུན་གཞིམོ་བར་མཛོོད། །ང་ོམཚེར་ཕྱིག་བརྒྱའི་ིར་ིམོསེ་དུསེ་གསུམ་ན། །རྒྱལ་དང་རྒྱལ་

སྲོསེ་ཆེོསེ་ཀྱི་ིདབང་ཕྱུག་ཀུན་། །རང་ག་ིབདག་ཉིད་གཅིག་པུར་འིཆེིང་མཛོད་པའི།ི །འིཇེམ་དཔལ་སྙེིང་པོསེ་

རྣམ་ཀུན་དག་ེལགེསེ་སྩོལོ། །ཏོངི་འིཛོནི་བྱེ་ེབ་བརྒྱ་ལ་དབང་འིབྱེརོ་བའི།ི །བླ་ོགྲིསོེ་འིཁརོ་འིདསེ་ཀུན་ཏུ་བཟིང་

པོའི་ིདཔྱིད། །ཡོ་ེཤེེསེ་དཀྱིིལ་འིཁོར་མཆེོག་ཏུ་བྱེང་ཆུབ་པའིི། །དཔལ་ལྡན་སློབ་དཔོན་ཆེེན་པོར་གུསེ་ཕྱིག་

འིཚེལ། །ངག་དབང་ཚེངསེ་སྲོསེ་དང་སྦྱིོར་རྣམ་ཀུན་གྱིི། །མཆེོག་ལྡན་དགེ་བའིི་བཤེེསེ་གཉེན་ཆེེན་པོ་

རྣམསེ། །བཀའི་དྲིིན་བྱེང་ཆུབ་དེ་སྲོིད་གཞིལ་དཀའི་བ། །ཚུལ་འིདིསེ་དད་བའིི་སྤུ་ལོང་མངོན་བར་

གཡོོ། །སྐྱོབསེ་གཅིག་འིཇེམ་དཔལ་དབྱེངསེ་གང་གདུག་བ་རྣམསེ། །འིདུལ་ཕྱིིར་མ་ཧེེའི་ིཞིལ་ཅན་ཁྲ་ོརྒྱལ་

སྐུར། །བསྟོན་པའི་ིམཚེན་ཙོམ་གྱིིསེ་ཀྱིང་བདུད་ཀྱི་ིསྡིེ། །མིང་ག་ིལྷག་མར་བྱེེད་པའི་ིམཐུ་སྟོོབསེ་རྨད། །ལྷ་

མཆེགོ་ད་ེཡོ་ིདཀྱིལི་འིཁརོ་གསེང་བ་ཆེ།ེ །འིཁྲུལ་བའི་ིགྱི་གྱུ་དང་བྲལ་ལུང་རགིསེ་ཀྱི།ི །ཚེད་མའི་ིཐོགི་ག་ིལམ་

ལསེ་ཉརེ་དྲིངསེ་པ། །བདུད་ལསེ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ིདགའི་སྟོནོ་སྤེལེ། །
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

འིདིར་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ིམཁྱེེན་པའི་ིརང་གཟུགསེ་མགོན་པ་ོའིཇེམ་དཔལ་དབྱེངསེ་ནག་པོའི་ིཕྱིོགསེ་སུ་

གྱུར་པ་ཐོམསེ་ཅད་འིཇེམོསེ་པའི་ིཕྱིརི་དུ་གཏུམ་ཆེནེ་ཁྲ་ོབའོི་ིརྒྱལ་པའོི་ིསྐུར་བསྟོན་པ་ལྷག་པའི་ིལྷ་མཆེགོ་རྡོ་ོརྗོ་ེ

འིཇེིགསེ་བྱེེད་དཔའི་བ་ོགཅིག་པའི་ིརསེ་བྲསིེ་ཀྱི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་བསྒྲུབ་ཅིང་མཆེོད་ནསེ་དབང་བླང་བའི་ིརིམ་པ་

ལ་གསུམ། དཀྱིལི་འིཁརོ་བསྒྲུབ་པ། དཀྱིལི་འིཁརོ་མཆེདོ་བསྟོདོ་བྱེ་བ། དབང་བླང་བའི།ོ །དང་པ་ོན།ི དཀྱིིའི་

འིཁོར་བསྒྲུབ་ལུགསེ་ལ་བདག་མདུན་ཐོ་མ་ིདད་ལ་འིཇུག་པ་ཐོ་དད་པ་དང་། བདག་མདུན་ཡོང་ཐོ་དད་ལ། 

འིཇུག་པ་ཡོང་ཐོ་དད་པ་དང་། བདག་མདུན་ཐོ་མ་ིདད་འིཇུག་པ་གཅིག་པའི་ིཚུལ་གསུམ་ལསེ། གྲུབ་ཆེེན་

དཔལ་འིཛོིན་གྱི་ིདམར་ནག་ག་ིདཀྱིིལ་ཆེོག་ག་ིལུགསེ་ཕྱི་ིམ་ལྟོར་ཡོིན་ཞིིང་། སློབ་དཔོན་ཨ་བྷྱའི་ིདཀྱིིལ་ཆེོག་

རྡོ་ོརྗོ་ེཕྲངེ་བའི་ིལུགསེ་སེགོསེ་ལའིང་། ད་ེནསེ་བཤེད་པའི་ིདཀྱིལི་འིཁརོ་རྣམསེ་བདག་མདུན་ཐོ་མ་ིདད་འིཇུག་

པ་གཅགི་པའི་ིསྒོ་ོནསེ་བསྒྲུབ་རུང་བ་བཅསེ་འིདརི་ཡོང་ད་ེཉདི་སྐབསེ་སུ་བབསེ་ཤེངི་འིཇུག་པ་བད་ེབསེ་ཐོགོ་

མར་བླ་བརྒྱུད་གསེལོ་འིདབེསེ་ན།ི 

ཁྱེབ་བདག་འིཇེམ་པའིི་རྡོོ་རྗོེ་གཤེིན་རྗོེའིི་གཤེེད། །མགོན་དེ་དགྱིེསེ་པ་ཀུན་

བསྐྱོེད་མཁའི་འིགྲིོའི་ིགཙོོ། །ཟུང་འིཇུག་ག་ོའིཕེང་མངོན་གྱུར་ལཱ་ལ་ིཏོ། །གསེོལ་བ་

འིདེབསེ་སེོ་དངོསེ་གྲུབ་རྣམ་གཉིསེ་སྩོོལ། །གྲུབ་མཆེོག་དོན་ཡོོད་རྡོོ་རྗོེ་ཡོེ་ཤེེསེ་

སྦསེ། །རླུང་སེེམསེ་དབང་བསྒྱུར་པདྨ་བཛྲ་དང་། །མད་ོརྒྱུད་མངའི་བདག་མར་མ་ེ

མཛོད་པའིི་ཞིབསེ། །གསེོལ་བ་འིདེབསེ་སེོ་དངོསེ་གྲུབ་རྣམ་གཉིསེ་སྩོོལ། །མཐུ་

སྟོོབསེ་དབང་ཕྱུག་རྭ་ལོ་རྡོོ་རྗོེ་གྲིགསེ། །འིཇེིག་རྟེེན་མིག་གྱུར་ཆེོསེ་རབ་དེ་སྲོསེ་

མཆེོག །དཔལ་ལྡན་ཡོེ་ཤེེསེ་སེེང་གེ་འིབུམ་སེེང་ཞིབསེ། །གསེོལ་བ་འིདེབསེ་སེ་ོ

དངསོེ་གྲུབ་རྣམ་གཉསིེ་སྩོལོ། །བདུད་བཞིའིི་ིགཡུལ་བཟླགོ་རྗོ་ེབཙུན་རྒོ་ྭལ་ོདང་། །ཀུན་

མཁྱེེན་ཤེེསེ་རབ་སེེང་གེ་ཡོེ་ཤེེསེ་དཔལ། །དོན་གཉིསེ་ལྷུན་གྱིིསེ་གྲུབ་པའིི་རིན་པ་ོ

ཆེ།ེ །གསེལོ་བ་འིདབེསེ་སེ་ོདངསོེ་གྲུབ་རྣམ་གཉསིེ་སྩོལོ། །རྒྱལ་བ་གཉསིེ་པ་བླ་ོབཟིང་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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གྲིགསེ་པའི་ིདཔལ། །མཁསེ་གྲུབ་དམ་པ་ཆེསོེ་ཀྱི་ིརྒྱལ་མཚེན་དང་། །རྡོ་ོརྗོ་ེསྐུའི་ིབརྙིསེེ་

ཆེོསེ་ཀྱིི་རྡོོ་རྗོེ་ཞིབསེ། །གསེོལ་བ་འིདེབསེ་སེོ་དངོསེ་གྲུབ་རྣམ་གཉིསེ་སྩོོལ། །སྐུ་

གསུམ་མངོན་གྱུར་རྒྱལ་བ་དབེན་སེ་པ། །ལུང་རྟེོགསེ་མངའི་བདག་སེངསེ་རྒྱསེ་ཡོ་ེ

ཤེེསེ་ཞིབསེ། །པཎ་ཆེེན་བླ་ོབཟིང་ཆེོསེ་ཀྱི་ིརྒྱལ་མཚེན་ལ། །གསེོལ་བ་འིདེབསེ་སེ་ོ

དངོསེ་གྲུབ་རྣམ་གཉིསེ་སྩོོལ། །རྟེོགསེ་པ་མཆེོག་བརྙིེསེ་སེངསེ་རྒྱསེ་བཀྲོ་ཤེིསེ་

དང་། །མཁསེ་མཆེོག་བླ་ོབཟིང་ངག་དབང་མཚེན་ཅན་དང་། །ཁྲ་ིཆེེན་ངག་དབང་བླ་ོ

གྲིོསེ་རྒྱ་མཚེ་ོལ། །གསེོལ་བ་འིདེབསེ་སེ་ོདངོསེ་གྲུབ་རྣམ་གཉིསེ་སྩོོལ། །ཀུན་མཁྱེེན་

འིཇེམ་དབྱེངསེ་བཞིད་པའིི་རྡོོ་རྗོེ་དང་། །སྒོོ་མང་མཁན་ཆེེན་སེངསེ་རྒྱསེ་རྡོོ་རྗོེ་

དཔལ། །རྗོ་ེབཙུན་དཀོན་མཆེོག་འིཇེིགསེ་མེད་དབང་པ་ོལ། །གསེོལ་བ་འིདེབསེ་སེ་ོ

དངོསེ་གྲུབ་རྣམ་གཉིསེ་སྩོོལ། །འིཇེམ་དབྱེངསེ་དཀོན་མཆེོག་བསྟོན་པའིི་སྒྲིོན་མེ་

དང་། །མད་ོརྒྱུད་མངའི་བདག་ཤེེསེ་རབ་རྒྱ་མཚེའོི་ིཞིབསེ། །གསེང་བའི་ིམཛོདོ་འིཛོནི་

བསྟོན་པ་རྒྱ་མཚེ་ོལ། །གསེལོ་བ་འིདབེསེ་སེ་ོདངསོེ་གྲུབ་རྣམ་གཉསིེ་སྩོལོ། །འིཇེགིསེ་

མེད་སྟོོབསེ་བཅུའི་ིདབང་ཕྱུག་ཙོོང་ཁ་པའི།ི །དྲི་ིམེད་ལུགསེ་བཟིང་བཤེད་སྒྲུབ་འིཕྲིན་

ལསེ་ཀྱིིསེ། །སྤེེལ་བའི་ིཐུགསེ་དགོངསེ་རྒྱ་མཚེ་ོལྟོར་ཟིབ་བར། །གསེོལ་བ་འིདེབསེ་

སེོ་དངོསེ་གྲུབ་རྣམ་གཉིསེ་སྩོོལ། །བློ་བཟིང་འིཇེམ་དཔལ་ཞིི་ཁྲོའི་ིགདམསེ་པའིི་

རྒྱུན། །དུསེ་མཐོར་སྤེེལ་ལ་འིཕྲིན་ལསེ་ལྷུན་གྲུབ་པསེ། །ཆེོསེ་ཀྱི་ིརྒྱལ་མཚེན་འིཛོིན་

ལ་ཟླ་བྲལ་བར། །གསེལོ་བ་འིདེབསེ་སེ་ོདངོསེ་གྲུབ་རྣམ་གཉིསེ་སྩོལོ། །ད་ེལྟོར་བསྟོདོ་

པསེ་ཚེེ་རབསེ་ཀུན་ཏུ་བདག །ཐོེག་མཆེོག་དགེ་བའིི་བཤེེསེ་ཀྱིིསེ་རྗོེསེ་བཟུང་

ནསེ། །ཟིབ་རྒྱསེ་ཆེོསེ་ཀྱི་ིདགའི་སྟོོན་གྱིིསེ་འིཚེ་ོཞིིང་། །མ་རྣམསེ་དོན་དུ་བྱེང་ཆུབ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

བསྒྲུབ་པ་ལ། །འིགལ་རྐྱེན་བདུད་བཞིིའི་ིགཡུལ་ལསེ་རྣམ་རྒྱལ་ཏོེ། །ཞི་ིརྒྱསེ་དབང་

དྲིག་གྲུབ་ཆེེན་བརྒྱད་ལ་སེོགསེ། །དངོསེ་གྲུབ་ཀུན་གྱིི་འིབྱེོར་བ་རབ་རྒྱསེ་

ཤེིང་། །ཐུབ་བསྟོན་སྙེིང་པ་ོའིཛོིན་པའི་ིམཆེོག་གྱུར་ཅིག །བླ་བརྒྱུད་གསེོལ་འིདེབསེ་ན་ིཔཎ་

ཆེནེ་སྐུ་ཕྲངེ་བཅུ་པ་ཆེེན་པའོི་ིགསུང་ང་ོ། ། 

རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིསེ་དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་ཞིལ་གཅིག་ཕྱིག་གཉིསེ་ཀྱིིསེ་

གྲི་ིགུག་དང་ཐོདོ་པ་འིཛོིན་པའི་ིསྐུར་བཞིངེསེ་པར་གྱུར། རྡོ་ོརྗོ་ེན་ིཐོབསེ་དང་དྲིིལ་བུ་ན་ི

ཤེེསེ་རབ་སྟོེ། །དེ་གཉིསེ་ཀའིང་དོན་དམ་པའིི་བྱེང་ཆུབ་ཀྱིི་སེེམསེ་ཀྱིི་རང་བཞིིན་

ན།ོ །ༀ་སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ་སེིདྡྷི་ིབཛྲ་སེ་མ་ཡོ་ེཏོ་ིཥྛ་ཨ་ེཥ་སྟྭཾ་ཾདྷ་ར་ཡཱ་མ་ིཧེ་ིཧེ་ིཧེ་ིཧེ་ིཧེ་ིཧཱུཾ་ཾ

ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཕེཊ་སྭཱཧཱ། ཞིསེེ་བརྗོདོ་ཅངི་རྡོ་ོརྗོ་ེགཡོསེ་པའི་ིམཐོ་ེབངོ་དང་མངི་མདེ་ཀྱིིསེ་བཟུང་། ༀ་བཛྲ་གྷིཎྚི་

ཧཱུཾ།ཾ ཞིསེེ་བརྗོདོ་ཅངི་དྲིལི་བུ་གཡོནོ་པའི་ིམཐོ་ེབངོ་དང་མངི་མདེ་ཀྱིསིེ་བཟུང་ནསེ་ད་ེགཡོནོ་པའི་ིདཀུར་བཞིག་

ལ། རྡོ་ོརྗོ་ེསེམེསེ་དཔའི་ལ་སེགོསེ་པ་མཉསེེ་པར་བྱེའི།ོ །སྙེམ་དུ་བསེམསེ་ནསེ། ཧཱུཾ་ཾཡོགི་བརྗོདོ་

པ་སྔོོན་དུ་འིགྲི་ོབསེ། སེེམསེ་ཅན་རྨོངསེ་དང་བྲལ་བ་ཡོིསེ། །རྡོ་ོརྗོ་ེགསེོར་བ་མཛོེསེ་བ་

ཡོིསེ། །རྣམ་ཐོར་ཆེོསེ་ཀྱི་ིབྱེ་བ་སྟོ།ེ །སྤྲ་ོདང་བཅསེ་བསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེབཟུང་། །ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཧེ་ོཧེ་ོ

ཧེ།ོ ཞིསེེ་བརྗོདོ་ཅངི་རྡོ་ོརྗོ་ེགསེརོ་བར་བྱེའི།ོ །ད་ེནསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེགཡོསེ་པའི་ིདཀུར་བཟུང་བའིམ་གསེརོ་ཞིངི་། ༀ་

བཛྲ་དྷརྨཱ་ར་ཎ་ིཏོ་པྲ་ར་ཎ་ིཏོ་སེ་ཾཔྲ་ར་ཎ་ིཏོ་སེརྦ་བུདྡྷི་ཀྵེ་ེཏྲ་པྲ་ཙོ་ལ་ིན་ིཔྲཛྙཱ་པཱ་ར་མ་ིཏཱ་ནཱ་

ད་སྭ་བྷཱ་ཝ་ེབཛྲ་སེ་ཏྭ་ཧྲ་ད་ཡོ་སེནྟ་ོཥ་ན་ིཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཧེ་ོཧེ་ོཧེ་ོསྭཱཧཱ། ཞིེསེ་བརྗོོད་ཅིང་དྲིིལ་བུའི་ི

དབུསེ་ཀྱི་ིཕྱིགོསེ་བརྒྱད་དུ་ལྕ་ེབསྐྱོདོ་པསེ་དཀྲོལོ་བར་བྱེའི།ོ །

ནང་མཆེདོ་བྱེནི་གྱིསིེ་བརླབསེ་པ་ན།ི ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷི� 

སེརྦ་དྷརྨཱ� སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷི྅ོཧེ།ཾ སྟོངོ་པ་ཉདི་དུ་གྱུར། སྟོོང་པའི་ིངང་ལསེ་ཡོ་ཾལསེ་རླུང་ག་ི



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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དཀྱིིལ་འིཁོར་སྔོོན་པ་ོགཞུའི་ིདབྱེིབསེ་ལྟོ་བུ་བ་དན་གྱིིསེ་མཚེན་པ། དེའི་ིསྟོེང་དུ་ར་ཾ

ལསེ་མེའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་དམར་པ་ོགྲུ་གསུམ་པ། དེའི་ིསྟོེང་དུ་ཨཱཿ� ལསེ་མ་ིམགོའི་ིསྒྱིེད་

བུ་གསུམ་གྱི་ིསྟོེང་དུ། ཨཱཿ� ལསེ་བྱུང་བའི་ིཐོོད་པ་དཀར་པོ། དེའི་ིནང་ག་ིཤེར་དུ་བྷྲཱུཾ་ཾ

ལསེ་བྱུང་བའིི་བ་ལང་གི་ཤེ་གོསེ་མཚེན་པ། ལྷོར་ཨཾ་ལསེ་བྱུང་བའིི་ཁྱེིའིི་ཤེ་ཀུསེ་

མཚེན་པ། ནུབ་ཏུ་ཛྲ່་ལསེ་བྱུང་བའི་ིགླེང་པ་ོཆེེའི་ིཤེ་དསེ་མཚེན་པ། བྱེང་དུ་ཁ་ཾལསེ་

བྱུང་བའི་ིརྟེའི་ིཤེ་ཧེསེ་མཚེན་པ། དབུསེ་སུ་ཧཱུཾ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིམིའི་ིཤེ་ནསེ་མཚེན་པ། 

ཤེར་ལྷོར་ལ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིདྲི་ིཆེེན་བིསེ་མཚེན་པ། ལྷ་ོནུབ་ཏུ་མཱཾ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིརཀྟ་

རསེ་མཚེན་པ། ནུབ་བྱེང་དུ་བ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིབྱེང་སེེམསེ་དཀར་པ་ོཤུསེ་མཚེན་པ། 

བྱེང་ཤེར་དུ་ཏཱ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིརྐོང་མར་མསེ་མཚེན་པ། དབུསེ་སུ་བ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིདྲི་ི

ཆུ་མཱུསེ་མཚེན་པ། ད་ེདག་ག་ིསྟོངེ་དུ་ༀ་དཀར་པ།ོ ཨཱཿ� དམར་པ།ོ ཧཱུཾ་ཾསྔོནོ་པ་ོགསུམ་

སྟོེང་ནསེ་སྟོེང་དུ་བརྩོེགསེ་པར་གྱུར། རང་ག་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾལསེ་འིོད་འིཕྲོསེ་རླུང་ལ་

ཕེོག་པསེ་རླུང་གཡོོསེ་མ་ེསྦར་ཏོ་ེཐོོད་པའི་ིརྫསེ་རྣམསེ་ཞུ་ཞིིང་ཁོལ་བར་གྱུར། ཡོ་ིག་ེ

གསུམ་ལསེ་འིདོ་ཟིརེ་རམི་པ་བཞིནི་དུ་འིཕྲསོེ་བསེ། སྐུ་རྡོ་ོརྗོ་ེགསུང་རྡོ་ོརྗོ་ེཐུགསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེ

རྣམསེ་བཀུག་ནསེ་ཡོ་ིག་ེགསུམ་ལ་རིམ་གྱིིསེ་ཐོིམ་པ་རྣམསེ་ཐོོད་པར་ལྷུང་ནསེ་ཞུ་

བསེ། ཧཱུཾ་ཾགིསེ་ཁ་དོག་དྲི་ིནུསེ་ཀྱི་ིསྐྱོོན་སྦྱིངསེ། ཨཱཿ� སེ་བདུད་རྩོིར་རྟེོགསེ་པར་བྱེསེ། 

ༀ་གྱིསིེ་མང་པོར་སྤེར་ཞིིང་སྤེེལ་བར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ལན་གསུམ་བརྗོདོ། 

ཕྱིོགསེ་སྐྱོོང་མཆེོད་པ་བྱེིན་རླབསེ་ནི། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་

ཤུདྡྷི� སེརྦ་དྷརྨཱ� སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷི྅ོཧེ ཾསྟོངོ་བ་ཉདི་དུ་གྱུར། སྟོོང་བའི་ིངང་ལསེ་ཨཱཿ� ་ལསེ་

བྱུང་བའིི་ཐོོད་པ་ཡོངསེ་ཤེིང་རྒྱ་ཆེེ་བ་རྣམསེ་ཀྱིི་ནང་དུ་ཧཱུཾཾ་ཧཱུཾཾ་ཞུ་བ་ལསེ་བྱུང་བའིི་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

མཆེདོ་ཡོནོ། ཞིབསེ་བསེལི། དྲི།ི མ་ེཏོགོ བདུག་སྤེོསེ། མར་མ།ེ ཞིལ་ཟིསེ། རལོ་མ་ོ

རྣམསེ་རང་བཞིིན་བདེ་སྟོོང་རྣམ་པ་མཆེོད་རྫསེ། བྱེེད་ལསེ་དབང་པོ་དྲུག་གི་སྤྱིོད་

ཡུལ་དུ་ཟིག་པ་མདེ་པའི་ིབད་ེབ་ཁྱེད་པར་ཅན་བསྐྱོདེ་པར་གྱུར། ༀ་ཨརྒྷཾ་ཾཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་

པཱཏྱཾ་ཾཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་གནྡྷེ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་པུཥྤེ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་དྷཱུ་པ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་ཨཱཿ་ལ་ོཀ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ 

ༀ་ནཻ་ཝ་ིདྱ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་ཤེཔྟ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ 

ཕྱིགོསེ་སྐྱོངོ་གཏོརོ་མ་བྱེནི་རླབསེ་ན།ི ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷི� 

སེརྦ་དྷརྨཱ� སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷི྅ོཧེ།ཾ སྟོངོ་པ་ཉདི་དུ་གྱུར། སྟོོང་པའི་ིངང་ལསེ་ཡོ་ཾལསེ་རླུང་ག་ི

དཀྱིིལ་འིཁོར་སྔོོན་པ་ོགཞུའི་ིདབྱེིབསེ་ལྟོ་བུ་བ་དན་གྱིིསེ་མཚེན་པ། དེའི་ིསྟོེང་དུ་ར་ཾ

ལསེ་མེའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་དམར་པ་ོགྲུ་གསུམ་པ། དེའི་ིསྟོེང་དུ་ཨཱཿ� ལསེ་མ་ིམགོའི་ིསྒྱིེད་

བུ་གསུམ་གྱི་ིསྟོེང་དུ། ཨཱཿ� ལསེ་བྱུང་བའི་ིཐོོད་པ་དཀར་པོ། དེའི་ིནང་ག་ིཤེར་དུ་བྷྲཱུཾ་ཾ

ལསེ་བྱུང་བའིི་བ་ལང་གི་ཤེ་གོསེ་མཚེན་པ། ལྷོར་ཨཾ་ལསེ་བྱུང་བའིི་ཁྱེིའིི་ཤེ་ཀུསེ་

མཚེན་པ། ནུབ་ཏུ་ཛྲ່་ལསེ་བྱུང་བའི་ིགླེང་པ་ོཆེེའི་ིཤེ་དསེ་མཚེན་པ། བྱེང་དུ་ཁ་ཾལསེ་

བྱུང་བའི་ིརྟེའི་ིཤེ་ཧེསེ་མཚེན་པ། དབུསེ་སུ་ཧཱུཾ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིམིའི་ིཤེ་ནསེ་མཚེན་པ། 

ཤེར་ལྷོར་ལ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིདྲི་ིཆེེན་བིསེ་མཚེན་པ། ལྷ་ོནུབ་ཏུ་མཱཾ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིརཀྟ་

རསེ་མཚེན་པ། ནུབ་བྱེང་དུ་བ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིབྱེང་སེེམསེ་དཀར་པ་ོཤུསེ་མཚེན་པ། 

བྱེང་ཤེར་དུ་ཏཱ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིརྐོང་མར་མསེ་མཚེན་པ། དབུསེ་སུ་བ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིདྲི་ི

ཆུ་མཱུསེ་མཚེན་པ། ད་ེདག་ག་ིསྟོངེ་དུ་ༀ་དཀར་པ།ོ ཨཱཿ� དམར་པ།ོ ཧཱུཾ་ཾསྔོནོ་པ་ོགསུམ་

སྟོེང་ནསེ་སྟོེང་དུ་བརྩོེགསེ་པར་གྱུར། རང་ག་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾལསེ་འིོད་འིཕྲོསེ་རླུང་ལ་

ཕེོག་པསེ་རླུང་གཡོོསེ་མ་ེསྦར་ཏོ་ེཐོོད་པའི་ིརྫསེ་རྣམསེ་ཞུ་ཞིིང་ཁོལ་བར་གྱུར། ཡོ་ིག་ེ



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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གསུམ་ལསེ་འིདོ་ཟིརེ་རམི་པ་བཞིནི་དུ་འིཕྲསོེ་བསེ། སྐུ་རྡོ་ོརྗོ་ེགསུང་རྡོ་ོརྗོ་ེཐུགསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེ

རྣམསེ་བཀུག་ནསེ་ཡོ་ིག་ེགསུམ་ལ་རིམ་གྱིིསེ་ཐོིམ་པ་རྣམསེ་ཐོོད་པར་ལྷུང་ནསེ་ཞུ་

བསེ། ཧཱུཾ་ཾགིསེ་ཁ་དོག་དྲི་ིནུསེ་ཀྱི་ིསྐྱོོན་སྦྱིངསེ། ཨཱཿ� སེ་བདུད་རྩོིར་རྟེོགསེ་པར་བྱེསེ། 

ༀ་གྱིསིེ་མང་པོར་སྤེར་ཞིིང་སྤེེལ་བར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ལན་གསུམ། 

སྔོོན་འིགྲིོའི་ིམཆེོད་གཏོོར་འིབུལ་བ་ན།ི རང་ག་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾསྔོོན་པོའི་ིའིོད་ཟིེར་ལྕགསེ་

ཀྱུའི་ིརྣམ་པ་ཅན་གྱིིསེ་ཕྱིོགསེ་སྐྱོོང་བཅ་ོལྔ་འིཁོར་དང་བཅསེ་པ་བཀུག་ནསེ་ཕྱིོགསེ་

མཚེམསེ་རྣམསེ་སུ་འིཁོད་པ་སྐད་ཅིག་གིསེ་འིོད་གསེལ་དུ་བཅུག་པ་ལསེ་དཔལ་རྡོ་ོ

རྗོེ་འིཇེིགསེ་བྱེེད་ཞིལ་གཅིག་ཕྱིག་གཉིསེ་ཀྱིིསེ་གྲིི་གུག་དང་ཐོོད་པ་འིཛོིན་པའིི་སྐུར་

བཞིེངསེ་པའི་ིའིགྲིོན་རྣམསེ་ཀྱི་ིལྗོགསེ་ཧཱུཾ་ཾལསེ་སྐྱོེསེ་པའི་ིརྡོ་ོརྗོ་ེརྩོ་ེགཅིག་པ་དཀར་པ་ོ

འིདོ་ཀྱི་ིསྦུ་གུ་ཅན་རྣམསེ་སུ་གྱུར། ༀ་ཡོ་མ་རཱ་ཛཱ་སེ་ད་ོམ་ེཡོ། ཡོ་མ་ེད་ོརུ་ཎ་ཡོ་ོད་ཡོ། 

ཡོ་ད་ཡོ་ོན་ིར་ཡོཀྵེ་ེཡོ། ཡོཀྵེ་ེཡོ་ཙྪ་ན་ིརཱ་མ་ཡོ་ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཕེཊ་ཕེཊ་སྭཱཧཱ། ཞིེསེ་རྩོ་སྔོགསེ་ལན་

གཅགི་བརྗོདོ་ད་ེགཏོརོ་མ་བྱེནི་གྱིིསེ་རླབསེ་ལ། ༀ་བྷུ་ཙོ་ར་ན།ཾ ཡོ་པཱ་ཏཱ་ལ་ཙོ་ར་ཡོ། མཱཾན་ཁ་ེཙོ་

ར་ཡོ། ཏོ་པཱུར་བ་ན་ིགཱ་ན།ཾ ཀ་དཀྵེ་ིཎ་དཱི་ིགཱ་ཡོ། ཧཱུཾ་ཾཔཤྩི་ིམ་ན།ཾ ཕེཊ་ཨུད་ཏོ་ར་ཏོ་ིགཱ་ཡོ། 

ༀ་ཨ།ི ཧྲཱིཿ�ི ཡོ། ཥྚཱིཿ�ི བ། ཝ་ིཀྵེ།ི ཀྲོ་ཀ།ོ ཏཱ་ཨ།ེ ན་ཨ། ན་ད།ེ ཧཱུཾ་ཾབྷྱ�ོ ཕེཊ་སེརྦ་བྷུ་ཏོ་ེབྷྱ� 

ཞིེསེ་ལན་གསུམ་གྱིིསེ་བསྔོ།ོ ༀ་ད་ཤེ་དིཀ་ལ་ོཀ་པཱ་ལ་སེ་པཱ་ར་ིཝཱ་ར་ཨརྒྷཾཾ་པྲ་ཏོ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། 

ༀ་ད་ཤེ་དིཀ་ལ་ོཀ་པཱ་ལ་སེ་པཱ་ར་ིཝཱ་ར་པཱཏྱཾ་ཾཔྲ་ཏོ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ༀ་ད་ཤེ་དིཀ་ལ་ོཀ་པཱ་

ལ་སེ་པཱ་ར་ིཝཱ་ར་གནྡྷེ་ེཔྲ་ཏོ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ༀ་ད་ཤེ་དཀི་ལ་ོཀ་པཱ་ལ་སེ་པཱ་ར་ིཝཱ་ར་པུཥྤེ་ེཔྲ་

ཏོ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ༀ་ད་ཤེ་དཀི་ལ་ོཀ་པཱ་ལ་སེ་པཱ་ར་ིཝཱ་ར་དྷུ་པ་ེཔྲ་ཏོ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ༀ་ད་ཤེ་

དིཀ་ལ་ོཀ་པཱ་ལ་སེ་པཱ་ར་ིཝཱ་ར་ཨ་ལ་ོཀ་ེཔྲ་ཏོ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ༀ་ད་ཤེ་དིཀ་ལ་ོཀ་པཱ་ལ་སེ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

པཱ་ར་ིཝཱ་ར་ནཻ་ཝ་ིདྱ་པྲ་ཏོ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ༀ་ད་ཤེ་དཀི་ལ་ོཀ་པཱ་ལ་སེ་པཱ་ར་ིཝཱ་ར་ཤེཔྟ་པྲ་ཏོ་ི

ཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ༀ་ད་ཤེ་དཀི་ལ་ོཀ་པཱ་ལ་སེ་བ་ར་ིཝ་ར་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ 

བཅམོ་ལྡན་ཆེསོེ་རྗོ་ེའིཇེམ་དབྱེངསེ་སྤྱིན་ལམ་དུ། །བདུད་འིདུལ་བསྟོན་པ་བསྲུང་

བར་ཞིལ་བཞིེསེ་པ། །ལསེ་ཀྱི་ིགཤེིན་རྗོ་ེམ་མ་ོམཁའི་འིགྲི་ོམ། །འིབྱུང་པ་ོར་ོལངསེ་ཅ་ི

བགྱི་ིབཀའི་ཉན་ཚེོགསེ། །ཕྱི་ིནང་སྐྱོོང་བའི་ིདམ་ཅན་མ་ལུསེ་ལ། །བདག་ན་ིར་ེབའི་ི

སེམེསེ་ཀྱིིསེ་འིདུད་ཅངི་མཆེསིེ། །ཞིསེེ་བསྟོདོ། ཕྱིགོསེ་སྐྱོངོ་འིཁརོ་དང་བཅསེ་པ་རྣམསེ་

ཀྱིསིེ་བདག་ག་ིདག་ེབའི་ིབྱེ་བ་རྣམསེ་མཐོར་ཕྱིནི་པ་དང་། དའེི་ིབར་ཆེད་ཞི་ིབའི་ིའིཕྲནི་

ལསེ་མཛོདོ་ཅགི །ཅསེེ་འིཕྲནི་ལསེ་བཅལོ། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་སེ་མ་ཡོ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡོ། ཡོ་མཱཾནྟ་

ཀ་ཏྭ་ེན་ོཔ་ཏོཥིྛ། དྲི་ཌྷོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སུ་ཏོ་ོཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། ཨ་ནུ་རཀྟ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སུ་པ་ོཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་

ཝ། སེརྦ་སེདི་དྷ་ིམྨེ་ེཔྲ་ཡོ་ཙྪ། སེརྦ་ཀརྨཱ་སུ་ཙོ་མ།ེ ཙོ་ིཏྟཾ་ཾཤྲཱི་ིཡོ་ཾཀུ་རུ་ཧཱུཾ།ཾ ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ�ོ 

བྷཻ་ག་ཝན་སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ། མ་མ་ེམུཉྩ། ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་བྷཱ་བ། མ་ཧཱ་སེ་མ་ཡོ་སེ་ཏྭ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾ

ཕེཊ། མ་རྙིེད་ཡོོངསེ་སུ་མ་ཤེེསེ་དང་། །གང་ཡོང་ནུསེ་པ་མ་མཆེིསེ་པསེ། །འིདིར་ན་ི

བྱེ་བ་གང་བགྱིིསེ་པ། །ད་ེཀུན་ཁྱེེད་ཀྱིིསེ་བཟིོད་མཛོོད་རིགསེ། །ཞིེསེ་ནོངསེ་པ་བཟིོད་པར་

གསེལོ། ༀ་ཨཱཿ� བཛྲ་མུ� ཕྱིགོསེ་སྐྱོངོ་འིཁརོ་བཅསེ་རང་གནསེ་སུ་གཤེགེསེ་པར་གྱུར། 

ཅསེེ་གཤེགེསེ་པར་བྱེ། 

བདག་བསྐྱོདེ་ཀྱི་ིམཆེདོ་པ་བྱེནི་གྱིིསེ་བརླབསེ་པ་ན།ི ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་

སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷི� སེརྦ་དྷརྨཱ� སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷིོ྅ཧེ།ཾ སྟོོང་བ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོོང་བའི་ིངང་ལསེ་

ཨཱཿ� ་ལསེ་བྱུང་བའི་ིཐོདོ་པ་ཡོངསེ་ཤེངི་རྒྱ་ཆེ་ེབ་རྣམསེ་ཀྱི་ིནང་དུ་ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཞུ་བ་ལསེ་བྱུང་

བའི་ིམཆེདོ་ཡོོན། ཞིབསེ་བསེལི། དྲི།ི མ་ེཏོགོ བདུག་སྤེོསེ། མར་མ།ེ ཞིལ་ཟིསེ། རལོ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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མ་ོརྣམསེ་རང་བཞིིན་བད་ེསྟོོང་རྣམ་པ་མཆེོད་རྫསེ། བྱེེད་ལསེ་དབང་པ་ོདྲུག་ག་ིསྤྱིོད་

ཡུལ་དུ་ཟིག་པ་མདེ་པའི་ིབད་ེབ་ཁྱེད་པར་ཅན་བསྐྱོདེ་པར་གྱུར། ༀ་ཨརྒྷཾ་ཾཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་

པཱཏྱཾ་ཾཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་གནྡྷེ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་པུཥྤེ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་དྷཱུ་པ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་ཨཱཿ་ལ་ོཀ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ 

ༀ་ནཻ་ཝ་ིདྱ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་ཤེཔྟ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་རཱུ་པ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་ཤེཔྟ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་གནྡྷེ་ེཨཱཿ� 

ཧཱུཾ།ཾ ༀ་རཱ་སེ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་སྤེརྴཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ 

མཎྜལ་ན།ི ད་ེནསེ་བདག་འིཇུག་སྐབསེ་འིདརི་ལསེ་ཀྱི་ིརྡོ་ོརྗོསེེ་མཎྜལ་ཚེམོ་བུ་འིགདོ་ཅངི་། བསྟོན་པ་

རིན་པ་ོཆེེའི་ིགསེལ་བྱེེད་དམ་པར་གྱུར་པ་སློབ་དཔོན་རིག་པ་འིཛོིན་པའི་ིཞིལ་སྔོ་ནསེ་

ཀྱིིསེ་གཙོ་ོམཛོད་དག་ེའིདུན་རིག་པ་འིཛོིན་པ་རྣམསེ་རིམ་གཉིསེ་ཀྱི་ིལྷའི་ིརྣལ་འིབྱེོར་

ལ་གནསེ་པར་ཞུ་བའིི་ཡོོན་དུ་ཞིིང་ཁམསེ་འིབུལ་བར་ཞུ། ༀ་བཛྲ་བྷུ་མི་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། 

དབང་ཆེེན་གསེེར་གྱི་ིསེ་གཞིི། ༀ་བཛྲ་ར་ེཁ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། ཕྱི་ིལྕགསེ་ར་ིཁོར་ཡུག་གིསེ་

བསྐརོ་བའི་ིདབུསེ་སུ་རའིི་ིརྒྱལ་པ་ོར་ིརབ། ཤེར་ལུསེ་འིཕེགསེ་པ།ོ ལྷ་ོའིཛོམ་བུ་གླེངི་། 

ནུབ་བ་གླེང་སྤྱིོད། བྱེང་སྒྲི་མ་ིསྙེན། ལུསེ་དང་ལུསེ་འིཕེགསེ། རྔ་ཡོབ་དང་རྔ་ཡོབ་

གཞིན། གཡོ་ོལྡན་དང་ལམ་མཆེགོ་འིགྲི།ོ སྒྲི་མ་ིསྙེན་དང་སྒྲི་མ་ིསྙེན་གྱི་ིཟླ། རནི་པ་ོཆེའེི་ི

ར་ིབ།ོ དཔག་བསེམ་གྱི་ིཤེངི་། འིདདོ་འིཇེའོི་ིབ། མ་རྨོསེ་པའི་ིལ་ོཏོགོ །འིཁརོ་ལ་ོརནི་པ་ོ

ཆེ།ེ ནརོ་བུ་རནི་པ་ོཆེ།ེ བཙུན་མ་ོརནི་པ་ོཆེ།ེ བླནོ་པ་ོརནི་པ་ོཆེ།ེ གླེང་པ་ོརནི་པ་ོཆེ།ེ རྟེ་

མཆེགོ་རནི་པ་ོཆེ།ེ དམག་དཔནོ་རནི་པ་ོཆེ།ེ གཏོརེ་ཆེནེ་པའོི་ིབུམ་པ། སྒོགེ་མ།ོ ཕྲངེ་བ་

མ། གླུ་མ། གར་མ། མ་ེཏོགོ་མ། བདུག་སྤེོསེ་མ། སྣང་གསེལ་མ། དྲི་ིཆེབ་མ། ཉ་ིམ། ཟླ་

བ། རིན་པ་ོཆེེའི་ིགདུགསེ། ཕྱིོགསེ་ལསེ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ིརྒྱལ་མཚེན། དབུསེ་སུ་

ལྷ་དང་མིའི་ིདཔལ་འིབྱེོར་ཕུན་སུམ་ཚེོགསེ་པ་མ་ཚེང་བ་མེད་པ་གཙོང་ཞིིང་ཡོིད་དུ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

འིོང་བ་འིད་ིདག་དྲིིན་ཅན་རྩོ་བ་དང་བརྒྱུད་པར་བཅསེ་པའི་ིདཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་

རྣམསེ་དང་། ཁྱེད་པར་དུ་ཡོང་བླ་མ་དང་གཙོ་ོབ་ོཐོ་མ་ིདད་པའི་ིརིམ་གཉིསེ་ཀྱི་ིལྷའི་ི

རྣལ་འིབྱེོར་ཟིབ་མོ་ལ་གནསེ་པར་ཞི་བའིི་ཡོོན་དུ་ཞིིང་ཁམསེ་དབུལ་བར་

བགྱིིའི།ོ །ཐུགསེ་རྗོསེེ་འིགྲི་ོབའི་ིདོན་དུ་བཞིེསེ་སུ་གསེོལ། བཞིེསེ་ནསེ་བདག་སེོགསེ་

སེེམསེ་ཅན་ཐོམསེ་ཅད་ལ་ཐུགསེ་བརྩོེ་བ་ཆེེན་པོའི་ིསྒོོ་ནསེ་བྱེིན་གྱིིསེ་བརླབ་ཏུ་

གསེལོ། 

སེ་གཞི་ིསྤེོསེ་ཀྱིིསེ་བྱུངསེ་ཤེིང་མ་ེཏོོག་བཀྲོམ། །ར་ིརབ་གླེིང་བཞི་ིཉ་ིཟླསེ་བརྒྱན་

པ་འིདི། །སེངསེ་རྒྱསེ་ཞིིང་དུ་དམིགསེ་ཏོ་ེདབུལ་བ་ཡོི། །འིགྲི་ོཀུན་རྣམ་དག་ཞིིང་ལ་

སྤྱིོད་པར་ཤེོག །བདག་གཞིན་ལུསེ་ངག་ཡོིད་གསུམ་ལོངསེ་སྤྱིོད་དུསེ་གསུམ་དག་ེ

ཚེོགསེ་དང་། །རིན་ཆེེན་མཎྜལ་བཟིང་པོ་ཀུན་བཟིང་མཆེོད་པའིི་ཚེོགསེ་དང་

བཅསེ། །བླ་ོཡོིསེ་བླངསེ་ནསེ་བླ་མ་ཡོ་ིདམ་དཀནོ་མཆེགོ་གསུམ་ལ་འིབུལ། །ཐུགསེ་

རྗོེའི་ིདབང་གིསེ་བཞིེསེ་ནསེ་བདག་ལ་བྱེིན་གྱིིསེ་བརླབ་ཏུ་གསེོལ། །ཨ་ིད་ཾགུ་རུ་རཏྣ་

མཎྜལ་ཀ་ཾན་ིརྱཱ་ཏོ་ཡོ་མ།ི 

རྡོོ་རྗོེ་སེེམསེ་དཔའིི་བསྒོོམ་བཟླསེ་ནི། དཀོན་མཆེོག་གསུམ་ལ་སྐྱོབསེ་སུ་

འིགྲིོ། །སེེམསེ་ཅན་ཐོམསེ་ཅད་བདག་གིསེ་སྒྲིོལ། །བྱེང་ཆུབ་གནསེ་ལ་འིགོད་པར་

བགྱི།ི །བྱེང་ཆུབ་སེམེསེ་ན་ིཡོང་དག་བསྐྱོདེ། །ལན་གསུམ། རང་ག་ིསྤྱི་ིབརོ་པ་ཾལསེ་པདྨ་

དང་ཨ་ལསེ་ཟླ་བའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་གྱི་ིསྟོེང་དུ་ཧཱུཾ་ཾལསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེདཀར་པ་ོརྩོ་ེལྔ་པ་ལྟོ་ེབ་ལ་

ཧཱུཾ་ཾགིསེ་མཚེན་པ་ད་ེལསེ་འིོད་འིཕྲོསེ། འིདུསེ་ཡོོངསེ་སུ་གྱུར་པ་ལསེ། རྡོ་ོརྗོ་ེསེེམསེ་

དཔའི་སྐུ་མདོག་དཀར་པ་ོཞིལ་གཅིག་ཕྱིག་གཉིསེ་ཀྱིིསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེདང་དྲིིལ་བུ་འིཛོིན་པ། 
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ཡུམ་རྡོོ་རྗོེ་སྙེེམསེ་མ་དཀར་མོ་ཞིལ་གཅིག་ཕྱིག་གཉིསེ་ཀྱིིསེ་གྲིི་གུག་དང་ཐོོད་པ་

འིཛོིན་པསེ་འིཁྱུད་པ། གཉིསེ་ཀའིང་དར་གྱི་ིན་བཟིའི་དང་རིན་པ་ོཆེེའི་ིརྒྱན་སྣ་ཚེོགསེ་

པསེ་བརྒྱན་པ། ཡོབ་རྡོ་ོརྗོའེི་ིསྐྱོལི་ཀྲུང་གསིེ་བཞུགསེ་པ། དའེི་ིཐུགསེ་ཀར་ཟླ་བའི་ིསྟོངེ་

དུ་ཧཱུཾཾ་ཡོིག་དཀར་པོ། དེ་ལསེ་འིོད་ཟིེར་འིཕྲོསེ། རང་འིདྲིའིི་ཡོེ་ཤེེསེ་པ་སྤྱིན་དྲིངསེ། 

གཉསིེ་སུ་མདེ་པར་གྱུར། སླར་ཡོང་ཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾལསེ་འིདོ་ཟིརེ་འིཕྲསོེ། དབང་ག་ིལྷ་

རྣམསེ་སྤྱིན་དྲིངསེ། ད་ེབཞིིན་གཤེེགསེ་པ་ཐོམསེ་ཅད་ཀྱིིསེ་འིད་ིལ་མངོན་པར་དབང་

བསྐུར་དུ་གསེལོ། ཞིསེེ་གསེལོ་བ་བཏོབ་པསེ། ད་ེརྣམསེ་ཀྱིིསེ་ཡོ་ེཤེེསེ་ཀྱི་ིབདུད་རྩོིསེ་

གང་བའི་ིབུམ་པ་ཐོོགསེ་ནསེ། ༀ་སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཨ་བྷཻ་ིཥ་ེཀ་ཏོ་སེ་མ་ཡོ་ཤྲཱི་ིཡོ་ེཨཱཿ� 

ཧཱུཾཾ། ཞིེསེ་དབང་བསྐུར་སྐུ་ཡོ་ེཤེེསེ་ཀྱི་ིབདུད་རྩོིསེ་གང་། མ་ིབསྐྱོོད་པསེ་དབུ་བརྒྱན་

པར་གྱུར། བཅོམ་ལྡན་འིདསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེསེེམསེ་དཔའི་བདག་དང་སེེམསེ་ཅན་ཐོམསེ་ཅད་

ཀྱི་ིསྡིིག་སྒྲིིབ་དང་། དམ་ཚེིག་ཉམསེ་ཆེག་ཐོམསེ་ཅད་བྱེང་ཞིིང་དག་པར་མཛོད་དུ་

གསེོལ། ཞིེསེ་གསེོལ་བ་བཏོབ་པསེ། ཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱ་ཾལསེ་འིོད་ཟིེར་འིཕྲོསེ། སེེམསེ་

ཅན་ཐོམསེ་ཅད་ཀྱི་ིསྡིགི་སྒྲིིབ་སྦྱིངསེ། སེངསེ་རྒྱསེ་སྲོསེ་བཅསེ་ལ་མཉེསེ་པའི་ིམཆེདོ་

པ་ཕུལ། ད་ེརྣམསེ་ཀྱི་ིཡོོན་ཏོན་ཐོམསེ་ཅད་འིོད་ཀྱི་ིརྣམ་པར་བསྡུསེ་ནསེ་ཐུགསེ་ཀའི་ི

ཧཱུཾ་ཾལ་ཐོམི་པསེ་གཟི་ིབརྗོདི་དང་མཐུ་སྟོབོསེ་ཕུན་སུམ་ཚེགོསེ་པར་གྱུར། 

ༀ་བཛྲ་སེ་ཏྭ་སེ་མ་ཡོ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡོ། བཛྲ་སེཏྭ་ཏྭ་ེན་ོཔ། ཏོིཥྛ་དྲི་ཌྷོ་ོམ་ེབྷཻ་ཝ། 

སུ་ཏོཥོྱོ་ོམ་ེབྷཻ་ཝ། སུ་པཥོྱོ་ོམ་ེབྷཻ་ཝ། ཨ་ནུ་རཀྟ་ོམ་ེབྷཻ་ཝ། སེརྦ་སེདིྡྷི་ིམྨེ་ེཔྲ་ཡོཙྪ། སེརྦ་

ཀརྨ་སུ་ཙོ་མ།ེ ཙོཏིྟཾ་ཾཤྲཱི་ིཡོ་ཾཀུ་རུ་ཧཱུཾ།ཾ ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ�ོ བྷཻ་ག་ཝན། སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ། བཛྲ་

མ་མ་ེམུཉྩ། བཛྲ་ིབྷཻ་ཝ། མ་ཧཱ་སེ་མ་ཡོ་སེཏྭ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ཅསེེ་ཉརེ་གཅིག་བཟླསེ་པའི་ིམཐོར། 
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

བདག་ན་ིམ་ིཤེེསེ་རྨངོསེ་པ་ཡོསིེ། །དམ་ཚེགི་ལསེ་ན་ིའིགལ་ཞིངི་ཉམསེ། །བླ་མ་

མགོན་པོསེ་སྐྱོབསེ་མཛོོད་ཅིག །གཙོོ་བོ་རྡོོ་རྗོེ་འིཛོིན་པ་སྟོེ། །ཐུགསེ་རྗོེ་ཆེེན་པོའི་ི

བདག་ཉིད་ཅན། །འིགྲི་ོབའི་ིགཙོ་ོལ་བདག་སྐྱོབསེ་མཆེི། །རྡོ་ོརྗོ་ེསེེམསེ་དཔའི་ིཞིལ་

ནསེ་རིགསེ་ཀྱི་ིབུ། ཁྱེོད་ཀྱི་ིསྡིིག་སྒྲིིབ་དང་དམ་ཚེིག་ཉམསེ་ཆེག་ཐོམསེ་ཅད་བྱེང་ཞིིང་

དག་གོ །ཞིེསེ་གསུངསེ་ནསེ་རང་ལ་ཐོིམ་པསེ་རང་གི་སྒོ་ོགསུམ་དང་རྡོ་ོརྗོེ་སེེམསེ་

དཔའི་ིསྐུ་གསུང་ཐུགསེ་དབྱེརེ་མ་ིཕྱིདེ་པར་གྱུར། 

ཐུན་དངོསེ་གཞི་ིལ་ཇེ་ིལྟོར་བྱེ་བ་ལ། ཐོགོ་མར་ཚེགོསེ་ཞིངི་མཆེདོ་པ་ན།ི རང་ཉདི་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེགིསེ་

བྱེེད་ཞིལ་གཅིག་ཕྱིག་གཉིསེ་པར་གསེལ་བའི་ིཐུགསེ་ཀར་པདྨ་དང་ཉ་ིམ་ལ་གནསེ་

པའིི་ཧཱུཾཾ་གི་འིོད་ཟིེར་གྱིིསེ་འིཇེིག་རྟེེན་གྱིི་ཁམསེ་མུ་མེད་པ་གསེལ་བར་བྱེསེ། དེ་ན་

བཞུགསེ་པའིི་སེངསེ་རྒྱསེ་དང་བྱེང་ཆུབ་སེེམསེ་དཔའི་དང་ཁྲ་ོབ་ོདང་། རིག་པའིི་

ཚེོགསེ་ཀྱིིསེ་བསྐོར་བའི་ིརྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་བླ་མ་དང་བཅསེ་པ་མདུན་གྱི་ིནམ་མཁར་

སྤྱིན་དྲིངསེ། འིོད་ཟིེར་རང་ག་ིསྙེིང་གར་ཐོིམ་པར་གྱུར། གང་ག་ིདྲིིན་གྱིིསེ་བད་ེཆེེན་

གནསེ། །སྐད་ཅགི་གསིེ་ན་ིཐོབོ་འིགྱུར་བ། །བླ་མ་རནི་ཆེནེ་ལྟོ་བུ་ཡོ།ི །རྡོ་ོརྗོ་ེཅན་ཞིབསེ་

པད་ལ་འིདུད། །གཟུགསེ་མཆེོག་མཆེོག་ཏུ་དྲིག་པ་ོཆེེ། །དཔའི་བ་ོམཆེོག་ག་ིསྤྱིོད་

ཡུལ་ཅན། །གདུལ་དཀའི་འིདུལ་བའི་ིདོན་མཛོད་པ། །རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་ལ་ཕྱིག་

འིཚེལ་ལ།ོ །ཞིསེེ་པསེ་བླ་མ་དང་ལྷ་ལ་ཕྱིག་བྱེ། 

རང་ག་ིསྙེིང་གའི་ིསེ་བོན་གྱི་ིའིོད་ཟིེར་ལསེ་བྱུང་བའི་ིཙོ་རྩོ་ིཀ་དཀར་མ།ོ ཕེག་མ་ོ

སྔོོན་མོ། དབྱེངསེ་ཅན་མ་དམར་མོ། གཽ་རཱ་ིལྗོང་ཁུ་ཕྱིག་ན་མཆེོད་རྫསེ་སྣ་ཚེོགསེ་པ་

ཐོགོསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱིསིེ་མཆེདོ་པར་བསེམསེ་ལ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿཧིེ� སེ་མཆེདོ་ཡོནོ། ༀ་ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཕེཊ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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ཀྱིསིེ་ཞིབསེ་བསེལི། ༀ་ཝ་ིཀྲོ་ཏཱ་ན་ན་དུཥྚཾ་ཾསེཏྭ་ད་མ་ཀ� ག� ག� ཡོསིེ་དྲི།ི ༀ་ཀུ་མ་ར་རཱུ་པ་ི

ཎ་ེཛོ� ཛོ� ཧཱུཾ་ཾཕེཊ་ཀྱིསིེ་མ་ེཏོགོ །ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཧཱ་ཧེ་ེཕེཊ་ཀྱིསིེ་བདུག་སྤེསོེ། ༀ་དཱིཔིྟ་ལ་ོཙོ་ན་ཝ་ིཀྲོ་ཏཱ་

ན་ན་མ་ཧཱ་ཨ་ཊྚ་ཊྚ་ཧཱ་སེ་ན་དཱི་ིན་ིདཱིཔིྟ་ཡོ་ེསྭཱཧཱསེ་མར་མ།ེ ༀ་བཛྲ་ནཻ་ཝ་ིདྱཱ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ་སེ་

ལྷ་བཤེོསེ། ༀ་བཛྲ་ཤེཔྟ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ གསིེ་རལོ་མ་ོརྣམསེ་དབུལ། ལྷ་མ་ོརྣམསེ་སླར་བསྡུའི།ོ །

དེ་ནསེ། སྡིིག་པ་རྣམསེ་ནི་བཤེགསེ་པར་བྱེ། །སྐྱོེསེ་ཤེིང་བྱུང་བ་རྣམསེ་ནི་

བསེལ། །མི་བྱེེད་པར་ཡོང་སྤྱིན་སྔོར་བརྗོོད། །དེ་བཞིིན་བསེོད་ནམསེ་རྗོེསེ་ཡོི་

རང་། །བདག་གིསེ་བད་ེའིགྲིོར་ཡོོངསེ་སུ་བསྔོ།ོ །དཀོན་མཆེོག་གསུམ་ལ་སྐྱོབསེ་སུ་

འིགྲིོ། །སེེམསེ་ཅན་ཐོམསེ་ཅད་བདག་གིསེ་སྒྲིོལ། །བྱེང་ཆུབ་གནསེ་ལ་འིགོད་པར་

བགྱིི། །བྱེང་ཆུབ་སེེམསེ་ནི་ཡོང་དག་བསྐྱོེད། །ཡོོན་ཏོན་རྒྱ་མཚེོ་ཁྱེེད་རྣམསེ་

ལ། །བདག་གིསེ་ལུསེ་ནི་དབུལ་བར་བགྱིི། །ཡོང་དག་རྫོགསེ་པའིི་སེངསེ་རྒྱསེ་

དང་། །དེ་སྲོསེ་ལམ་གྱུར་སྦྱིིན་སེོགསེ་ཚུལ། །སྐུ་གསུམ་ཡོེ་ཤེེསེ་འིཐོོབ་བྱེའིི་

ཕྱིརི། །རབ་ཏུ་དང་བསེ་བསྟོནེཔར་བགྱི།ི །ཞིསེེ་ཡོན་ལག་བདུན་པ་བྱེ། 

རིགསེ་ལྔའིི་སྡིོམ་པ་གཟུང་བར་འིདོད་ན། སེངསེ་རྒྱསེ་བྱེང་ཆུབ་སེེམསེ་དཔའི་

རྣམསེ། །བདག་ལ་དགོངསེ་པར་མཛོད་དུ་གསེོལ། །བདག་མིང་འིད་ིཞིེསེ་བགྱི་ིབ་

ནི། །དུསེ་འིད་ིནསེ་ན་ིབཟུང་ནསེ་ནི། །བྱེང་ཆུབ་སྙེིང་པོར་མཆེིསེ་ཀྱི་ིབར། །ཇེ་ིལྟོར་

དུསེ་གསུམ་མགནོ་པ་ོརྣམསེ། །བྱེང་ཆུབ་ཏུ་ན་ིངེསེ་མཛོད་པའི།ི །བྱེང་ཆུབ་སེམེསེ་ན་ི

བླ་ན་མདེ། །དམ་པ་བདག་གིསེ་བསྐྱོདེ་པར་བགྱི།ི །རགིསེ་ལྔ་སྤྱི་ིདང་སེ་ོསེ་ོཡོ།ི །དམ་

ཚེིག་སྡིོམ་པ་མ་ལུསེ་བཟུང་། །མ་བསྒྲིལ་བ་རྣམསེ་བདག་གིསེ་བསྒྲིལ། །མ་གྲིོལ་བ་

རྣམསེ་བདག་གིསེ་དགྲིོལ། །དབུགསེ་མ་ཕྱིིན་པ་དབུགསེ་དབྱུང་ཞིིང་། །སེེམསེ་ཅན་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

མྱོ་ངན་འིདསེ་ལ་དགོད། ཅེསེ་བརྗོོད། སེེམསེ་ཅན་ཐོམསེ་ཅད་བད་ེབ་དང་ལྡན་པར་

གྱུར་ཅགི །སེམེསེ་ཅན་ཐོམསེ་ཅད་སྡུག་བསྔོལ་དང་བྲལ་བར་གྱུར་ཅགི །སེམེསེ་ཅན་

ཐོམསེ་ཅད་བད་ེབ་དང་མ་ིའིབྲལ་བར་གྱུར་ཅིག །སེེམསེ་ཅན་ཐོམསེ་ཅད་འིཇེིག་རྟེེན་

གྱི་ིཆེོསེ་བརྒྱད་དང་གཟུང་འིཛོིན་གྱི་ིརྣམ་རྟེོག་གིསེ་མ་ིབསྐྱོོད་པའི་ིབཏོང་སྙེོམསེ་ལ་

གནསེ་པར་བྱེའིོ། །བུམ་པ་སྒྲུབ་པ་ནི། རྣམ་རྒྱལ་བུམ་པ་ཞིབསེ་སྟོེགསེ་དང་ནག་ནོག་མེད་པ། མཆུ་

འིཕྱིང་བ་མགྲིནི་པ་རངི་བ། གསུསེ་པ་ཆེ་ེབ་སྟོ་ེནག་ནགོ་མདེ་པ་ན་ིརང་བཞིནི་གྱིིསེ་དཀར་ན་དསེེ་ཆེགོ་ལ། ད་ེ

ལྟོར་མིན་ན་འིབྲསེ་བཏོགསེ་པའིམ། ཐོོད་ལ་ེཀོར་རམ་ཙོནྡན་གྱི་ིལྡ་ེགུསེ་དཀར་པ་ོབྱེ་སྟོེ། རྡོ་ོརྒྱུསེ་དང་སེ་

དཀར་གྱིིསེ་ཀྱིང་བྱུགསེ་བསེ་རུང་། རྣམ་རྒྱལ་བུམ་པའི་ིམདུན་དུ་ཆེོསེ་འིབྱུང་ག་ིདབུསེ་སུ་པད་ཉིའི་ིསྟོེང་དུ་

གཙོ་ོབའོི་ིསེ་བནོ་ནམ་ཕྱིག་མཚེན་གྲི་ིགུག་གམ་རྡོ་ོརྗོ་ེགང་རུང་དང་། ལསེ་བུམ་ལའིང་པད་ཉའིི་ིསྟོངེ་དུ་མཚེན་

མ་ད་ེལྟོར་འིབྲི། གོསེ་དཀར་པ་ོལ་སེོགསེ་པ་སྣ་ལྔ་གང་རུང་ཟུང་གིསེ་མགུལ་པར་པྲོག་གསུམ་པའི་ིཚུལ་

གྱིསིེ་བཅངི་། ཧཱུཾ་ཾལན་བདུན་བཟླསེ་བའི་ིསྲོད་བུ་དཀར་པ་ོབདུན་གྱིིསེ། ༀ་བཛྲ་ཤེ་ེཁ་ར་རུ་ཊ་མ་ཊ་

ད་ིཤེ་ཾབྷཻན་དྷ་ཧཱུཾཾ། ཞིེསེ་པསེ་མགུལ་ཆེིངསེ་དཀྲོི། ད་ེནསེ་བུམ་པ་ལ་གུ་གུལ་གྱིིསེ་བདུག །ལསེ་ཐོམསེ་

ཅད་པའི་ིསྔོགསེ་བཟླསེ་པའི་ིཡུངསེ་ཀར་གྱིིསེ་བརྡོེགསེ་ལ་བགེགསེ་བསྐྲད་ཅིང་། ཆུ་གཙོང་མ་སྲོོག་ཆེགསེ་

མེད་པ་དྲི་ིབཟིང་དང་བསྲོེསེ་པསེ་རན་པར་དགང་། ད་ེདག་ག་ིནང་དུ་རིན་པ་ོཆེ་ེལྔ་འིབྲུ་ལྔ་སྨན་ལྔ་སེོགསེ་པ་

གཞུག །ལ་ོམ་དང་མ་ེཏོོག་དང་བཅསེ་པའི་ིཡོལ་འིདབ་ཀྱིིསེ་ཁ་བརྒྱན། རྣམ་རྒྱལ་བུམ་པའི་ིསྟོེང་དུ་་དྲི་ིབཟིང་

དང་བདུད་རྩོ་ིལྔ་དང་བཅསེ་པའི་ིདུང་ཆེོསེ་ཀྱི་ིཆུ་བཞིག །དེའི་ིསྟོེང་དུ་རྡོ་ོརྗོ་ེལ་མ་ེཏོོག་ག་ིཕྲེང་བ་བཏོགསེ་པ་

བཞིག་ལ། བུམ་པ་གཉསིེ་མ་ེཏོགོ་གམ་ཀུ་ཤེའི་ིགདན་གྱི་ིསྟོངེ་དུ་གནསེ་མ་འིཆེལོ་བར་འིཇེགོ །ད་ེནསེ་བུམ་པ་

རྣམསེ་ལ། ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿསིེ་བསེང་། ཤུ་ནྱ་ཏཱསེ་སྟོངོ་པར་སྦྱིངསེ། བུམ་པ་སྟོངོ་པ་ཉདི་དུ་གྱུར། 

ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། བསེངསེ། ༀ་ཤུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཏྨ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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ཀ྅ོཧེ།ཾ བུམ་པ་སྟོངོ་པ་ཉདི་དུ་གྱུར། སྟོངོ་པའི་ིངང་ལསེ་བ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིརནི་པ་ོཆེེའི་ི

བུམ་པ་དཀར་པ།ོ ལྟོ་ོབ་ཆེ་ེབ། མགྲིནི་པ་རངི་བ། མཆུ་འིཕྱིང་བ་ལ་སེགོསེ་པའི་ིམཚེན་

ཉིད་ཐོམསེ་ཅད་དང་ལྡན་པར་གྱུར། ༀ་ཏཱཔྟ་ེཏཱཔྟ་ེམཧཱ་ཏཱཔྟ་ེསྭཱཧཱ། ལྷའི་ིཆུ་བ་ོགངྒཱ་དང་

བུམ་པའི་ིཆུ་དབྱེེར་མ་ིཕྱིེད་པར་གྱུར། རྣམ་རྒྱལ་བུམ་པ་ཕྱི་ིབུམ་པ་ལ་ནང་གཞིལ་

ཡོསེ་ཁང་གདན་དང་བཅསེ་པའི་ིརྣམ་པ་ཅན་དུ་གྱུར་པའི་ིདབུསེ་སུ་ཧཱུཾ་ཾལསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེཧཱུཾ་ཾ

གིསེ་མཚེན་པ། ད་ེཡོོངསེ་སུ་གྱུར་པ་ལསེ། དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་ཆེེན་པ་ོསྐུར་

ཡོངོསེ་སུ་རྫགོསེ་པར་གྱུར་པ་ན།ི དབུསེ་ཀྱི་ིགདན་ལ་དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེགིསེ་བྱེདེ་ཆེནེ་

པ་ོསྐུ་མདོག་མཐོིང་ནག་ཞིལ་དགུ་ཕྱིག་སེ་ོབཞི་ིཞིབསེ་བཅུ་དྲུག་པ་གཡོསེ་བསྐུམསེ་

ཤེངི་གཡོནོ་བརྐྱངསེ་པའི་ིསྟོབསེ་ཀྱིསིེ་བཞུགསེ་པ། ཁམསེ་གསུམ་པ་ོཟི་བར་ནུསེ་པ་

ཧེ་ཧེ་ཞིསེེ་སྒྲིགོ་ཅངི་ལྗོགསེ་འིདྲིལི་བ། མཆེ་ེབ་རྣམ་པར་གཙོགིསེ་པ་ཁྲ་ོགཉརེ་ཅན། ཁྲ་ོ

གཉེར་གྱིི་འིགྲིམ་དུ་སྨིན་མ་དང་སྤྱིན་འིཇེིག་པའིི་དུསེ་ལྟོར་འིབར་བ། སྐྲ་ཁམ་སེེར་

གྱིེན་དུ་བརྫེསེ་པ། འིཇེིག་རྟེེན་དང་འིཇེིག་རྟེེན་ལསེ་འིདསེ་པའི་ིལྷ་ལ་སྡིིགསེ་མཛུབ་

བྱེདེ་པ། འིཇེགིསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱིང་འིཇེགིསེ་པར་མཛོད་པ། ཕ້ེ་ཀ་རའི་ིསྒྲི་ཆེནེ་པ་ོའིབྲུག་

ལྟོར་སྒྲིགོསེ་པ། མའིི་ིཁྲག་དང་ཞིག་དང་རྐོང་དང་ཚེལི་བུ་ཟི་བ། འིཇེགིསེ་སུ་རུང་བའི་ི

ཐོོད་པ་སྐམ་པོ་ལྔསེ་ཐོོད་བྱེསེ་ཤེིང་། མགོ་བོ་རློན་པ་ལྔ་བཅུའིི་ཐོོད་པའིི་ཕྲེང་བསེ་

བརྒྱན་པ། སྦྲུལ་ནག་པའོི་ིམཆེདོ་ཕྱིརི་ཐོགོསེ་དང་མ་ིརུསེ་ཀྱི་ིའིཁརོ་ལ་ོདང་། རྣ་ཆེ་ལ་

སེོགསེ་པའིི་རུསེ་པའིི་རྒྱན་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་བརྒྱན་པ། གསུསེ་པ་ཆེེ་བ། གཅེར་བུའིི་

གཟུགསེ་ཅན། མཚེན་མ་གྱིེན་དུ་འིགྲིེང་བ། སྨིན་མ་དང་རྫ་ིམ་དང་། སྨ་ར་དང་བ་སྤུ་

རྣམསེ་དུསེ་མཐོའི་ིམ་ེལྟོར་འིབར་ཞིངི་། རྩོ་ཞིལ་ནག་པ་ོམ་ཧེའེི་ིགདངོ་ཅན་ཤེནི་ཏུ་ཁྲསོེ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

པ་རྭ་རྣནོ་པ་ོཅན། དའེི་ིསྟོངེ་མ་རྭ་གཉིསེ་ཀྱི་ིདབུསེ་ཀྱི་ིཞིལ་དམར་བ།ོ རབ་ཏུ་འིཇེགིསེ་

པ་ཞིལ་ནསེ་ཁྲག་འིཛོག་པ། དེའི་ིསྟོེང་དུ་འིཇེམ་དཔལ་གྱི་ིཞིལ་སེེར་བ་ོཡོིད་ཙོམ་ཁྲོསེ་

པ། གཞིོན་ནུའི་ིརྒྱན་གྱིིསེ་བརྒྱན་པ། སྤྱི་ིབོར་རལ་བ་ལྔ་དང་ལྡན་པ། རྭའི་ིརྩོ་བའི་ི

གཡོསེ་ཀྱི་ིཞིལ་དང་བ་ོསྔོནོ་པ།ོ དའེི་ིགཡོསེ་ཞིལ་དམར་པ།ོ གཡོནོ་ཞིལ་སེརེ་པ།ོ རྭའི་ི

རྩོ་བའི་ིགཡོནོ་གྱི་ིཞིལ་དང་བ་ོདཀར་པ།ོ དའེི་ིགཡོསེ་ཞིལ་དུད་ཀ ། གཡོནོ་ཞིལ་ནག་

པོ། ཞིལ་རྣམསེ་ཤེིན་ཏུ་ཁྲོསེ་པ། ཞིལ་དགུ་པ་ོཐོམསེ་ཅད་ཀྱིང་སྤྱིན་གསུམ་གསུམ་

དང་ལྡན་པ། ཕྱིག་གཡོསེ་གཡོནོ་གྱི་ིདང་པ་ོགཉསིེ་ཀྱིསིེ་གླེང་པ་ོཆེའེི་ིཔགསེ་པ་རླནོ་པ་

མག་ོགཡོསེ་དང་། སྤུ་ཕྱིིར་བསྟོན་ཏོ་ེལག་པ་དང་རྐོང་པའི་ིཔགསེ་པ་གཡོོན་པ་ནསེ་

བརྒྱངསེ་ཏོ་ེའིཛོིན་པ། ལྷག་མ་གཡོསེ་ཀྱི་ིདང་པ་ོན་གྲི་ིགུག །གཉིསེ་པ་ན་བྷཱ་ིདྷ་ིཔཱ་ལ། 

གསུམ་པ་ན་གཏུན་ཤེིང་། བཞིི་པ་ན་ཆུ་གྲིི། ལྔ་པ་ན་ཀ་ཎ་ཡོ། དྲུག་པ་ན་དགྲི་སྟོ། 

བདུན་པ་ན་མདུང་། བརྒྱད་པ་ན་མདའི། དགུ་བ་ན་ལྕགསེ་ཀྱུ། བཅུ་པ་ན་དབྱུག་ཏོ།ོ 

བཅུ་གཅགི་པ་ན་ཁ་ཊྭཱཾ་ཾག ། བཅུ་གཉིསེ་པ་ན་འིཁརོ་ལ།ོ བཅུ་གསུམ་པ་ན་རྡོ་ོརྗོ་ེརྩོ་ེལྔ་

པ། བཅུ་བཞིི་པ་ན་རྡོོ་རྗོེའིི་ཐོོ་བ། བཅོ་ལྔ་པ་ན་རལ་གྲིི། བཅུ་དྲུག་པ་ན་ཅང་ཏོེའུ་

བསྣམསེ་ཤེིང་། ལྷག་མ་གཡོོན་གྱི་ིདང་པ་ོན་ཁྲག་གིསེ་བཀང་བའི་ིཐོོད་པ། གཉིསེ་པ་

ན་ཚེངསེ་པའི་ིམག ོ། གསུམ་པ་ན་ཕུབ། བཞི་ིཔ་ན་རྐོང་པ། ལྔ་པ་ན་ཞིགསེ་པ། དྲུག་

པ་ན་གཞུ། བདུན་པ་ན་རྒྱུ་མ། བརྒྱད་པ་ན་དྲིིལ་བུ། དགུ་བ་ན་ལག་པ། བཅུ་བ་ན་

དུར་ཁྲདོ་ཀྱི་ིརསེ། བཅུ་གཅགི་པ་ན་སྐྱོེསེ་བུ་གསེལ་ཤེངི་ལ་བཙུགསེ་པ། བཅུ་གཉིསེ་

པ་ན་མ་ེཐོབ། བཅུ་གསུམ་པ་ཐོོད་ཚེལ། བཅུ་བཞི་ིཔ་ན་སྡིིགསེ་མཛུབ། བཅ་ོལྔ་པ་ན་

འིཕེན་རྩོ་ེགསུམ་པ། བཅུ་དྲུག་པ་ན་རླུང་རསེ་བསྣམསེ་པ། ཞིབསེ་གཡོསེ་ཀྱི་ིདང་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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པོསེ་མ།ི གཉིསེ་པསེ་མ་ཧེ།ེ གསུམ་པསེ་གླེང་། བཞི་ིཔསེ་བོང་བུ། ལྔ་པསེ་རྔ་མོང་། 

དྲུག་པསེ་ཁྱེི། བདུན་པསེ་ལུག བརྒྱད་པསེ་ཝ་དང་། གཡོོན་གྱི་ིདང་པོསེ་བྱེ་རྒོོད། 

གཉསིེ་པསེ་འུག་པ། གསུམ་པསེ་བྱེ་རགོ བཞི་ིཔསེ་ན་ེཙོ།ོ ལྔ་པསེ་ཁྲ། དྲུག་པསེ་བྱེ་

ཆེེན་པ།ོ བདུན་པསེ་ཁྱེིམ་བྱེ། བརྒྱད་པསེ་བཞིད་མནན་པ། ཚེངསེ་པ་དང་དབང་བ་ོ

དང་ཁྱེབ་འིཇུག་དང་དྲིག་པ་ོདང་། གཞིནོ་ནུ་གདངོ་དྲུག་དང་ལགོ་འིདྲིནེ་དང་ཟླ་བ་དང་

ཉ་ིམ་རྣམསེ་ཁ་སྦུབ་ཏུ་བྱེསེ་ཏོ།ེ ཞིབསེ་འིགོ་ཏུ་མནན་ནསེ་མ་ེདཔུང་རབ་ཏུ་འིབར་བའི་ི

ཀློངོ་དཀྱིལི་ན་བཞུགསེ་པ། དམ་ཚེགི་སེམེསེ་དཔའི་ིཐུགསེ་ཀར་ཟླ་གདན་ལ་ཡོ་ེཤེསེེ་

སེེམསེ་དཔའི་འིཇེམ་དཔལ་གཞིོན་ནུར་གྱུར་པ་སྐུ་མདོག་སེེར་པ་ོཡོིད་ཙོམ་ཁྲོསེ་པ། 

ཕྱིག་གཡོསེ་རལ་གྲི་ིའིཕྱིར་ཞིིང་། གཡོོན་གྱི་ིགླེེགསེ་བམ་ཐུགསེ་ཀར་བསྣམསེ་པ། 

ཞིབསེ་རྡོ་ོརྗོེའི་ིསྐྱོིལ་ཀྲུང་གིསེ་བཞུགསེ་པ། མཚེན་སེ་ོགཉིསེ་དང་དཔ་ེབྱེད་བརྒྱད་

ཅུསེ་བརྒྱན་པ། རལ་པའི་ིཟུར་ཕུད་ལྔ་དང་ལྡན་ཞིིང་རྒྱན་ཐོམསེ་ཅད་ཀྱིིསེ་བརྒྱན་པ། 

དེའི་ིཐུགསེ་ཀར་ཨཱཿ� ་ལསེ་བྱུང་བའི་ིཉ་ིམའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་གྱི་ིདབུསེ་སུ་ཏོིང་ང་ེའིཛོིན་

སེེམསེ་དཔའི་ཧཱུཾ་ཾཡོིག་མཐོིང་ག་འིོད་ཟིེར་ལྔ་འིཕྲ་ོབ། རྣམ་རྒྱལ་བུམ་པའི་ིམཚེན་མའི་ི

གནསེ་སུ་སྣ་ཚེོགསེ་པདྨ་དང་ཉི་མའིི་སྟོེང་དུ་ཧཱུཾཾ་ལསེ་རྡོོ་རྗོེ་ཧཱུཾཾ་གིསེ་མཚེན་པ། དེ་

ཡོངོསེ་སུ་གྱུར་པ་ལསེ། དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེགིསེ་བྱེེད་ཆེནེ་པ་ོསྐུ་མདགོ་མཐོངི་ནག་ཞིལ་

གཅིག་ཕྱིག་གཉིསེ་གྲིི་གུག་དང་ཐོོད་པ་འིཛོིན་པར་གྱུར། ལསེ་བུམ་གྱིི་ནང་དང་

མཚེན་མའི་ིགནསེ་སུ་སྣ་ཚེོགསེ་པདྨ་དང་ཉ་ིམའི་ིགདན་ར་ེརེ། གདན་ད་ེགཉིསེ་ཀྱི་ི

སྟོེང་དུ། ཧཱུཾ་ཾལསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེཧཱུཾ་ཾགིསེ་མཚེན་པ་གཉིསེ་ཡོོངསེ་སུ་གྱུར་པ་ལསེ། དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེ

འིཇེིགསེ་བྱེེད་ཆེེན་པ་ོསྐུ་མདོག་མཐོིང་ནག་ཞིལ་གཅིག་ཕྱིག་གཉིསེ་གྲི་ིགུག་དང་ཐོོད་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

པ་འིཛོནི་པར་གྱུར། ད་ེཐོམསེ་ཅད་ཀྱི་ིམིག་གཉིསེ་སུ་ཀྵ່ེ། རྣ་བ་གཉིསེ་སུ་ཛྲ່། སྣར་ཁ།ཾ 

ལྕའེི་ིརྩོ་བར་ར།ཾ དཔྲལ་བར་ཀ ཾ།ལྟོ་ེབར་སེ།ཾ སྤྱི་ིབརོ་ༀ། མགྲིནི་པར་ཨཱཿ� ཐུགསེ་ཀར་

ཧཱུཾ་ཾགསིེ་མཚེན་པར་གྱུར། 

ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ་ཧེ་བྷཻ་ོམཧཱ་ཀྲོོདྷ་ཨཱཿ་གཙྪ་ཨཱཿ་གཙྪ་ཨསྨད་པཱུ་ཛོ་པྲ་ཏོ་ིགྲིཧྞ་ནྟུ་པྲ་སཱ་ད་མ་ེདྷ་ི

མཱཾན་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། རང་ག་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾལསེ་འིོད་ཟིེར་འིཕྲོསེ། རང་བཞིིན་གྱི་ིགནསེ་

ནསེ་བསྒོམོསེ་པ་དང་འིདྲི་བའི་ིཡོ་ེཤེསེེ་ཀྱི་ིའིཁོར་ལ་ོསྤྱིན་དྲིངསེ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ཏཱ་

ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ཅསེེ་ཕྱི་ིའིབྲང་ག་ིབགགེསེ་བསྐྲད། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཧེ� ༀ་ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾཾཕེཊ། ༀ་ཝ་ིཀྲོ་ཏཱ་ན་

ན་དུཥྚཾ་ཾསེཏྭ་ད་མ་ཀ་ག� ག� ༀ་ཀུ་མ་རཱ་རཱུ་པ་ིཎ་ེཛོ� ཛོ� ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀཧྲཱིཿ�ི ཧེ� ཧེ་ེཕེཊ། 

ༀ་དཱིིཔྟ་ལ་ོཙོ་ན་ིཝ་ིཀྲོ་ཏཱ་ན་ན་མཧཱ་ཨཊྚ་ཊྚ་ཧཱ་སེ་ན་ད་ིན་ིདཱིིཔྟ་ཡོ་སྭཱཧཱ། ༀ་བཛྲ་ནཻ་ཝ་ི

དྱ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ༀ་བཛྲ་ཤེཔྟ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ གསིེ་མཆེདོ། ༀ་མུདྒ་ར་ཛོ� ༀ་དཎྜ་ཧཱུཾ།ཾ ༀ་པདྨ་

བ།ཾ ༀ་ཁདྒ་ཧེ�ོ ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཧེ་བྷཻ་ོམཧཱ་ཀྲོ་ོདྷཱིཿ་ཨཱཿ་གཙྪ་ཨཱཿ་གཙྪ་ཨསྨཱ་ད་པཱུ་ཛོ་པྲ་ཏོ་ིགྲི་ཧྞ་ནྟུ་པྲ་

སཱ་ད་མ་ེདྷ་ིམཱཾན་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། 

སླར་ཡོང་རང་ག་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾལསེ་འིདོ་ཟིརེ་འིཕྲསོེ། ཕྱིགོསེ་བཅུ་ན་བཞུགསེ་

པའི་ིསེངསེ་རྒྱསེ་སྲོསེ་དང་བཅསེ་པ་མདུན་གྱི་ིནམ་མཁར་སྤྱིན་དྲིངསེ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི 

ཧེ� ༀ་ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་ཝ་ིཀྲོ་ཏཱ་ན་ན་དུ་ཥྚཾ་ཾསེ་ཏྭ་ད་མ་ཀ་ག� ག� ༀ་ཀུ་མ་རཱ་རཱུ་པ་ིཎ་ེཛོ� 

ཛོ� ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཧེ� ཧེ་ེཕེཊ། ༀ་དཱིཔིྟ་ལ་ོཙོ་ན་ིཝ་ིཀྲོ་ཏཱ་ན་ན་མཧཱ་ཨཊྚ་ཊྚ་ཧཱ་སེ་ན་ད་ི

ན་ིདཔིྟ་ཡོ་སྭཱཧཱ། ༀ་བཛྲ་ནཻ་ཝ་ིདྱ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ༀ་བཛྲ་ཤེཔྟ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ 

ད་ེབཞིིན་གཤེེགསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་འིད་ིལ་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་དུ་གསེོལ། 

ཞིེསེ་གསེོལ་བ་བཏོབ་པསེ། དེ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་སྤྲོསེ་པའིི་ལྷ་མོ་ཙོ་རྩོི་ཀ་ལ་སེོགསེ་པ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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རྣམསེ་ཀྱིིསེ་ཤེསིེ་པ་བརྗོདོ་པ་སྔོནོ་དུ་འིགྲི་ོབསེ། ཟླ་བ་ལྟོ་བུའི་ིབུམ་པ་དཀར་བ་ོབདུད་

རྩོ་ིལྔསེ་བཀང་བ་བཟུང་ནསེ། སེངསེ་རྒྱསེ་རྣམསེ་ན་ིཐོམསེ་ཅད་ཀྱིིསེ། །སྐྱོ་ེབསེ་ཐོབོ་

པའི་ིདབང་བསྐུར་བ། །ཇེ་ིལྟོར་ད་ེབཞིིན་བདག་གིསེ་ནི། །དག་པ་ལྷ་ཡོ་ིཆུསེ་དབང་

བསྐུར། །ཞིེསེ་གསུང་ཞིིང་སྤྱི་ིབ་ོནསེ་དབང་བསྐུར། དབང་ག་ིཆུསེ་ལུསེ་ཐོམསེ་ཅད་

གང་། དྲི་ིམ་ཐོམསེ་ཅད་དག ཆུའི་ིལྷག་མ་སྤྱི་ིགཙུག་ཏུ་གནསེ་པ་ཡོོངསེ་སུ་གྱུར་པ་

ལསེ། གཙོ་ོབོའི་ིཞིལ་གྱི་ིདབུ་ལ་མ་ིབསྐྱོོད་པ་དང་ལསེ་བུམ་གྱི་ིལྷ་དང་མཚེན་མའི་ིལྷ་

གཉསིེ་ལའིང་མ་ིབསྐྱོདོ་པསེ་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། པར་བསེམ། 

བུམ་པའི་ིམཆེདོ་པ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷི� སེརྦ་དྷརྨཱ� 

སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷིོ྅ཧེཾ སྟོོང་བ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོོང་བའི་ིངང་ལསེ་ཨཱཿ� ་ལསེ་བྱུང་བའི་ིཐོོད་པ་

ཡོངསེ་ཤེིང་རྒྱ་ཆེ་ེབ་རྣམསེ་ཀྱི་ིནང་དུ་ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཞུ་བ་ལསེ་བྱུང་བའི་ིམཆེོད་ཡོོན། ཞིབསེ་

བསེལི། དྲི།ི མ་ེཏོགོ བདུག་སྤེོསེ། མར་མ།ེ ཞིལ་ཟིསེ། རལོ་མ་ོརྣམསེ་རང་བཞིནི་བད་ེ

སྟོོང་རྣམ་པ་མཆེོད་རྫསེ། བྱེེད་ལསེ་དབང་པ་ོདྲུག་ག་ིསྤྱིོད་ཡུལ་དུ་ཟིག་པ་མེད་པའི་ི

བད་ེབ་ཁྱེད་པར་ཅན་བསྐྱོདེ་པར་གྱུར། ༀ་ཨརྒྷཾ་ཾཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་པཱཏྱཾ་ཾཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་གནྡྷེ་ེཨཱཿ� 

ཧཱུཾ།ཾ ༀ་པུཥྤེ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་དྷཱུ་པ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་ཨཱཿ་ལ་ོཀ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་ནཻ་ཝ་ིདྱ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་

ཤེཔྟ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ གསིེ་བྱེནི་གྱིིསེ་བརླབསེ་ནསེ། 

བུམ་པའི་ིམཆེདོ་ཕྲངེ་རྒྱསེ་པ་ན།ི ཆེསོེ་དབྱེངིསེ་རྣམ་དག་ཡོ་ེཤེསེེ་རང་བཞིནི་ལསེ། །སྒྱུ་

མའི་ིརྣམ་འིཕྲུལ་ལྷ་མ་ོམཆེོད་ཡོོན་མ། །བཅོམ་ལྡན་བུམ་པའི་ིལྷ་ཚེོགསེ་མཉེསེ་ཕྱིིར་

འིབུལ། །རྡོ་ོརྗོ་ེམཆེོད་ཡོོན་མ་ཡོིསེ་མཉེསེ་གྱུར་ཅིག །ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཨརྒྷཾཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾ

སྭཱཧཱ། ཆེོསེ་དབྱེིངསེ་རྣམ་དག་ཡོ་ེཤེེསེ་རང་བཞིིན་ལསེ། །སྒྱུ་མའི་ིརྣམ་འིཕྲུལ་ལྷ་མ་ོ
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

ཞིབསེ་བསེལི་མ། །བཅམོ་ལྡན་བུམ་པའི་ིལྷ་ཚེགོསེ་མཉེསེ་ཕྱིརི་འིབུལ། །རྡོ་ོརྗོ་ེཞིབསེ་

བསེལི་མ་ཡོིསེ་མཉེསེ་གྱུར་ཅགི །ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་པཱདྱ་ཾཔྲ་ཏཱཙིྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ཆེསོེ་དབྱེངིསེ་

རྣམ་དག་ཡོ་ེཤེསེེ་རང་བཞིནི་ལསེ། །སྒྱུ་མའི་ིརྣམ་འིཕྲུལ་ལྷ་མ་ོདྲི་ིཆེབ་མ། །བཅམོ་ལྡན་

བུམ་པའི་ིལྷ་ཚེོགསེ་མཉེསེ་ཕྱིིར་འིབུལ། །རྡོ་ོརྗོ་ེདྲི་ིཆེབ་མ་ཡོིསེ་མཉེསེ་གྱུར་ཅིག །ༀ་

ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་གནྡྷེ་ེཔྲ་ཏཱཙིྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ཆེསོེ་དབྱེངིསེ་རྣམ་དག་ཡོ་ེཤེསེེ་རང་བཞིནི་ལསེ། །སྒྱུ་

མའིི་རྣམ་འིཕྲུལ་ལྷ་མོ་མེ་ཏོོག་མ། །བཅོམ་ལྡན་བུམ་པའིི་ལྷ་ཚེོགསེ་མཉེསེ་ཕྱིིར་

འིབུལ། །རྡོ་ོརྗོ་ེམ་ེཏོོག་མ་ཡོིསེ་མཉེསེ་གྱུར་ཅིག །ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་པུཥྤེ་ེཔྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། 

ཆེོསེ་དབྱེིངསེ་རྣམ་དག་ཡོ་ེཤེེསེ་རང་བཞིིན་ལསེ། །སྒྱུ་མའི་ིརྣམ་འིཕྲུལ་ལྷ་མ་ོབདུག་

སྤེོསེ་མ། །བཅོམ་ལྡན་བུམ་པའི་ིལྷ་ཚེོགསེ་མཉེསེ་ཕྱིིར་འིབུལ། །རྡོ་ོརྗོ་ེབདུག་སྤེོསེ་མ་

ཡོིསེ་མཉེསེ་གྱུར་ཅིག །ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་དྷུ་པ་ེཔྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ཆེོསེ་དབྱེིངསེ་རྣམ་དག་

ཡོ་ེཤེེསེ་རང་བཞིིན་ལསེ། །སྒྱུ་མའི་ིརྣམ་འིཕྲུལ་ལྷ་མ་ོསྣང་གསེལ་མ། །བཅོམ་ལྡན་

བུམ་པའིི་ལྷ་ཚེོགསེ་མཉེསེ་ཕྱིིར་འིབུལ། །རྡོོ་རྗོེ་སྣང་གསེལ་མ་ཡོིསེ་མཉེསེ་གྱུར་

ཅིག །ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཨ་ལ་ོཀ་ེཔྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ཆེོསེ་དབྱེིངསེ་རྣམ་དག་ཡོ་ེཤེེསེ་རང་

བཞིནི་ལསེ། །སྒྱུ་མའི་ིརྣམ་འིཕྲུལ་ལྷ་མ་ོཞིལ་ཟིསེ་མ། །བཅམོ་ལྡན་བུམ་པའི་ིལྷ་ཚེགོསེ་

མཉསེེ་ཕྱིརི་འིབུལ། །རྡོ་ོརྗོ་ེཞིལ་ཟིསེ་མ་ཡོསིེ་མཉེསེ་གྱུར་ཅགི །ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ནཻ་ཝ་ིདྱཱ་

པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུཾཾ་སྭཱཧཱ། ཆེོསེ་དབྱེིངསེ་རྣམ་དག་ཡོེ་ཤེེསེ་རང་བཞིིན་ལསེ། །སྒྱུ་མའིི་རྣམ་

འིཕྲུལ་ལྷ་མ་ོསེལི་སྙེན་མ། །བཅམོ་ལྡན་བུམ་པའི་ིལྷ་ཚེགོསེ་མཉསེེ་ཕྱིརི་འིབུལ། །རྡོ་ོརྗོ་ེ

སེིལ་སྙེན་མ་ཡོིསེ་མཉེསེ་གྱུར་ཅིག །ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཤེབྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་

ཀ་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ གསིེ་ནང་མཆེདོ་ཕུལ།  



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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གཉིསེ་མེད་ཐུན་མོང་མ་ཡོིན་ཁྱེབ་པའི་ིསྐུ། །ཀུན་ལ་སྙེོམསེ་མཛོད་རྒྱལ་བ་ཀུན་

གྱི་ིཡོབ། །ཆེོསེ་ཀྱི་ིདབྱེངིསེ་གྱུར་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ིཡུམ། །ཡོ་ེཤེེསེ་སེམེསེ་དཔའི་རྒྱལ་

བ་ཀུན་གྱི་ིསྲོསེ། །ཕྱིག་འིཚེལ་འིཇེམ་དཔལ་དཔལ་གྱུར་རྫོགསེ་པ་ཁྱེོད། །ཆེོསེ་ཀྱི་ིསྐུ་

ལ་བྱེམསེ་སྡིང་མི་མངའི་ཡོང་། །སྲོིད་གསུམ་གདུག་པ་མ་ལུསེ་འིདུལ་བའིི་

ཕྱིརི། །ཐུགསེ་རྗོ་ེཐོབསེ་ཀྱིིསེ་ཁྲ་ོརྒྱལ་སྐུར་སྟོནོ་པ། །འིཇེགིསེ་བྱེདེ་གཤེནི་རྗོའེི་ིགཤེདེ་

ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་བསྟོོད། །ཅེསེ་པའི་ིབར་གྱིིསེ་བསྟོོད ། ༀ་བཛྲ་ཨམྲ་ཏོ་ཨུ་ད་ཀ་ཋ་ཧཱུཾཾ། ལན་

བདུན་བཟླསེ་ནསེ། 

དུང་ཆེསོེ་ཀྱི་ིཆུ་ཡོ་ེཤེེསེ་ཀྱི་ིབདུད་རྩོརི་བྱེསེ་པའི་ིརྡོ་ོརྗོ་ེརྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་ིརང་བཞིནི་

དུ་གྱུར། །རང་ག་ིཐུགསེ་ཀ་ནསེ་སྔོགསེ་ཀྱི་ིཕྲེང་བ་གཟུངསེ་ཐོག་ལ་འིཁྲིལ་ཏོ་ེསེོང་

བསེ་བུམ་པའི་ིནང་ག་ིལྷའི་ིཐུགསེ་རྒྱུད་བསྐུལ། བདུད་རྩོིའི་ིརྒྱུན་བབསེ་པསེ་བུམ་པ་

གང་བར་གྱུར། པར་བསེམསེ་ནསེ། རྣམ་བུམ་ལ། ༀ་ཡོ་མ་རཱ་ཛཱ་སེ་ད་ོམ་ེཡོ། ཡོ་མ་ེད་ོརུ་ཎ་

ཡོ་ོད་ཡོ། ཡོ་ད་ཡོ་ོན་ིར་ཡོ་ཀྵེ་ེཡོ། ཡོ་ཀྵེ་ེཡོ་ཙྪ་ན་ིརཱ་མ་ཡོ་ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཕེཊ་ཕེཊ་སྭཱཧཱ། ཞིསེེ་རྩོ་

སྔོགསེ་དང་། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ཅསེེ་སྙེངི་པ་ོདང་། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ཅསེེ་

ཉ་ེསྙེངི་རྣམསེ་གང་འིགྲུབ་དང་། ལསེ་བུམ་ལ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། བརྒྱ་རྩོ། བུམ་པ་

གཉིསེ་ཀྱི་ིཆུ་ལ། ༀ་བཛྲ་ཨུ་ད་ཀ་ཧཱུཾ།ཾ བརྒྱ་རྩོ་བཟླསེ་ནསེ། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་སེ་མ་ཡོ། མ་

ནུ་པཱ་ལ་ཡོ། ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཏྭ་ེན་ོཔ་ཏོིཥྛ། དྲི་ཌྷོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སུ་ཏོ་ོཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། ཨ་ནུ་རཀྟ་ོམ་ེ

བྷཱ་ཝ། སུ་པ་ོཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སེརྦ་སེདི་དྷ་ིམྨེ་ེཔྲ་ཡོ་ཙྪ། སེརྦ་ཀརྨཱ་སུ་ཙོ་མ།ེ ཙོ་ིཏྟཾ་ཾཤྲཱི་ིཡོ་ཾཀུ་

རུ་ཧཱུཾ།ཾ ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ�ོབྷཻ་ག་ཝན་སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ། མ་མ་ེམུཉྩ། ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་བྷཱ་བ། མ་ཧཱ་སེ་

མ་ཡོ་སེ་ཏྭ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ཅསེེ་ཡོགི་བརྒྱ་ལན་གསུམ་བརྗོདོ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། 
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

ཧཱུཾ།ཾ བདུན་བརྗོོད་ད་ེབུམ་པ་གཉིསེ་སུ་དུང་ཆེོསེ་ཀྱིིསེ་མཆེོད་ཡོོན་ཕུལ། ལསེ་སྔོགསེ་ཀྱིིསེ་མ་ེཏོོག་གསུམ་

གསུམ་གཞུག ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་གནྡྷེ།ེ ཨརྒྷཾཾ། པཱཏྱཾ།ཾ པུཥྤེ།ེ དྷུ་པ།ེ ཨཱཿ་ལ་ོཀ ེནཻ་ཝ་ིདྱ། ཤེབྡ་པྲ་

ཏོ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ཞིསེེ་པའི་ིབར་གྱིིསེ་མཆེདོ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། བརྗོདོ་ནསེ་ལསེ་

བུམ་གྱི་ིཆུསེ་བུམ་པ་ལ་བསེངསེ་ཏོ།ེ 

ཇེི་སྲོིད་དཀྱིིལ་འིཁོར་ཆེེན་པོའི་ིབྱེ་བ་རྣམསེ་མ་རྫོགསེ་པ་དེ་སྲོིད་དུ་བགེགསེ་

རྣམ་པར་བཟླགོ་པའི་ིའིཕྲནི་ལསེ་མཛོདོ་ཅགི །ཅསེེ་འིཕྲནི་ལསེ་བཅལོ། 

བུམ་པའི་ིལྷ་རྣམསེ་ཆེགསེ་པ་ཆེནེ་པའོི་ིམསེེ་ཞུ་ནསེ་བྱེང་ཆུབ་སེམེསེ་ཀྱི་ིང་ོབརོ་

བུམ་པའི་ིཆུ་དང་ར་ོགཅགི་ཏུ་གྱུར། གཞིལ་ཡོསེ་ཁང་བུམ་པ་ལ་ཐོམི་ཞིངི་མཚེན་མའི་ི

ལྷ་གཉིསེ་ཀྱིང་ཞུ་ནསེ་ཕྱིག་མཚེན་གྱི་ིརྣམ་པར་གྱུར་པར་བསེམསེ་ལ། རྣམ་རྒྱལ་བུམ་པ་ལ་

ག་བུར་དང་ཨ་ཀ་རུསེ་བདུག་པའིི་རསེ་ཀྱིིསེ་བཀབ་ནསེ་གནསེ་དབེན་པར་སྦ་ཞིིང་། ལསེ་བུམ་བསེང་

གཏོརོ་གྱི་ིཆེདེ་དུ་རང་ག་ིཉ་ེལགོསེ་སུ་བཞིག །ད་ེནསེ་བདག་ཉདི་དཀྱིལི་འིཁརོ་གྱི་ིདབུསེ་སུ་འིདུག་པར་མསོེ་

ནསེ་དཀྱིལི་འིཁརོ་ལ་ལསེ་སྔོགསེ་བརྗོདོ་ཅངི་བསེང་ཆུསེ་བསེང་། 

ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། སྐུ་གསུམ་ལམ་ཁྱེརེ་ན།ི ༀ་སྭབྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷི� སེརྦ་དྷརྨཱ་

སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷིོ྅ཧེ།ོ ༀ་ཤུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཏྨ་ཀོ྅ཧེ།ཾ རང་དང་ཚེོགསེ་ཞིིང་

ག་ིལྷ་དང་ད་ེདག་ལསེ་གཞིན་པའི་ིཆེོསེ་ཐོམསེ་ཅད་བརྟེེན་ནསེ་བཏོགསེ་པ་ཡོིན་པའི་ི

ཕྱིིར། རྟེག་ཆེད་ལ་སེོགསེ་པའི་ིམཐོའི་བཞི་ིདང་བྲལ་བ་བདག་མེད་པའི་ིརང་བཞིིན་

སྟོངོ་བ་ཉདི་དུ་གྱུར། ཅསེེ་འིཆེ་ིབ་ཆེསོེ་སྐུའི་ིལམ་ཁྱེརེ་བསྒོམོ། སྟོངོ་པའི་ིངང་ལསེ་ཡོ་ཾལསེ་རླུང་

ག་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་དུ་བའི་ིམདོག་ཅན་གཞུ་ལྟོ་བུ་རྒྱལ་མཚེན་གྱིིསེ་མཚེན་པ། དེའི་ིསྟོེང་

དུ་ར་ཾལསེ་མེའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་དམར་པ་ོགྲུ་གསུམ་པ་འིབར་བའི་ིཕྲེང་བ་འིཁྲིགསེ་པའི་ི



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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རྡོ་ོརྗོ་ེརྒྱན་གྱིིསེ་བརྒྱན་པ། དེའི་ིསྟོེང་དུ་བ་ཾལསེ་ཆུའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་དཀར་པ་ོཟླུམ་པ་ོ

བུམ་པསེ་མཚེན་པ། དའེི་ིསྟོངེ་དུ་ལ་ཾལསེ་སེའི་ིདཀྱིལི་འིཁརོ་སེརེ་པ་ོགྲུ་བཞི་ིཔ་རྡོ་ོརྗོསེེ་

མཚེན་པའི་ིསྟོེང་དུ་ཧཱུཾ་ཾལསེ་སྣ་ཚེོགསེ་རྡོ་ོརྗོེའི་ིལྟོ་ེབ་ལ་ཧཱུཾ་ཾགིསེ་མཚེན་པ། ད་ེལསེ་འིོད་

ཟིེར་འིོག་ཏུ་འིཕྲོསེ་པསེ་རྡོ་ོརྗོེའི་ིསེ་གཞི།ི ལོགསེ་སུ་འིཕྲོསེ་པསེ་རྡོ་ོརྗོེའི་ིརྭ་བ། སྟོེང་དུ་

འིཕྲསོེ་པསེ་རྡོ་ོརྗོེའི་ིགུར། གུར་གྱི་ིའིགོ་རྭ་བའི་ིསྟོངེ་དུ་རྡོ་ོརྗོའེི་ིབླ་བྲ་ེསྟོ།ེ ཐོམསེ་ཅད་ཀྱིང་

རྡོ་ོརྗོེ་འིབར་བའིི་རང་བཞིིན་བར་མཚེམསེ་མེད་པར་དུམ་བུ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའིི་ཕྱིི་

རོལ་ཏུ། བསྐལ་པ་འིཇེིག་པའི་ིམ་ེལྟོ་བུའི་ིཁ་དོག་སྣ་ལྔའི་ིམ་ེདཔུང་ཕྱིོགསེ་བཅུར་འིཕྲ་ོ

བར་གྱུར། ཅསེེ་ཐུན་མངོ་བའི་ིབསྲུང་འིཁརོ་བསྒོམོ། རྭ་བའི་ིདབུསེ་སུ་བྷྲུཾ་ཾལསེ་བཀའི་ིའིཁརོ་ལ་ོ

སེེར་པ་ོརབ་ཏུ་འིབར་བ་གཡོསེ་བསྐོར་དུ་འིཁོར་བ། རྩོིབསེ་བཅུ་ལྟོ་ེབ་དང་བཅསེ་པ། 

ལྟོ་ེབའི་ིནང་དང་རྩོིབསེ་ལ་ཅུང་ཟིད་མ་རེག་པའི་ིགནསེ་རྣམསེ་སུ་སྣ་ཚེོགསེ་པདྨ་དང་

ཟླ་བ་དང་ཉ་ིམའི་ིགདན་གསུམ་གསུམ། གདན་དབུསེ་མའི་ིསྟོེང་དུ་ཧཱུཾ་ཾཡོིག་ཡོོངསེ་སུ་

གྱུར་པ་ལསེ། རང་ཉིད་གནོད་མཛོེསེ་རྒྱལ་པ་ོསྐུ་མདོག་མཐོིང་ག་མ་ིབསྐྱོོད་པའི་ིཅོད་

པན་ཅན། མཐོངི་དཀར་དམར་བའི་ིཞིལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་ག་ིདང་པ་ོགཉིསེ་ཀྱིིསེ་རང་

འིདྲིའི་ིཡུམ་ལ་འིཁྱུད་ཅིང་། ལྷག་མ་གཡོསེ་གཉིསེ་རིན་པ་ོཆེ་ེདང་ལྕགསེ་ཀྱུ། གཡོོན་

གཉིསེ་པདྨ་དང་ཞིགསེ་པ་འིཛོིན་པ། ཞིབསེ་གཡོསེ་བསྐུམསེ་ཤེིང་གཡོོན་བརྐྱངསེ་

པའི་ིསྟོབསེ་ཀྱིིསེ་བཞུགསེ་པ། ཡོབ་ཡུམ་སྙེོམསེ་པར་ཞུགསེ་པའི་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾག་ི

འིོད་ཟིེར་གྱིིསེ་བཀུག་པའི་ིཁྲ་ོབ་ོབཅུ་ཞིལ་དུ་བཅུག་ནསེ་ཞུ་བ་རྡོ་ོརྗོེའི་ིལམ་ནསེ་ཡུམ་

གྱི་ིཔདྨར་ཞུགསེ་པའི་ིཐོིག་ལ་ེབཅུ་ལསེ་ཧཱུཾ་ཾརིང་པ་ོབཅུ་དང་། ད་ེལསེ་ཁྲ་ོབ་ོབཅུར་

གྱུར་པའི་ིགཤེིན་རྗོེའི་ིགཤེེད་སྔོོན་པ་ོརྣམ་སྣང་ག་ིཅོད་པན་ཅན། སྔོ་ོདཀར་དམར་བའི་ི
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

ཞིལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་ག་ིདང་པ་ོགཉིསེ་ཀྱིིསེ་རང་འིདྲིའི་ིཡུམ་ལ་འིཁྱུད་ཅིང་། ལྷག་མ་

གཡོསེ་གཉིསེ་རིན་པ་ོཆེ་ེདང་རྡོ་ོརྗོེའི་ིཐོ་ོབ། གཡོོན་གཉིསེ་པདྨ་དང་རལ་གྲི་ིའིཛོིན་པ། 

ཧཱུཾ་ཾཔདྨ་ལསེ་སྤྲོསེ་ཏོེ། ཤེར་རྩོིབསེ་ཀྱི་ིསྟོེང་ག་ིགདན་ལ་གཡོོན་བརྐྱངསེ་ཀྱིིསེ་འིཁོད། 

གཞིན་གྱིིསེ་མ་ིཐུབ་པ་དཀར་པ་ོམ་ིབསྐྱོོད་པའི་ིཅོད་པན་ཅན། དཀར་མཐོིང་དམར་

བའིི་ཞིལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་གི་དང་པོ་གཉིསེ་ཀྱིིསེ་རང་འིདྲིའིི་ཡུམ་ལ་འིཁྱུད་ཅིང་། 

ལྷག་མ་གཡོསེ་གཉིསེ་རིན་པ་ོཆེ་ེདང་བ་ེཅོན། གཡོོན་གཉིསེ་པདྨ་དང་རལ་གྲི་ིའིཛོིན་

པ། ཧཱུཾ་ཾཔདྨ་ལསེ་སྤྲོསེ་ཏོ།ེ ལྷ་ོརྩོབིསེ་ཀྱི་ིསྟོངེ་ག་ིགདན་ལ་གཡོནོ་བརྐྱངསེ་ཀྱིིསེ་འིཁདོ། 

རྟེ་མགྲིིན་དམར་པ་ོའིོད་དཔག་མེད་ཀྱི་ིཅོད་པན་ཅན། དམར་མཐོིང་དཀར་བའི་ིཞིལ་

གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་གི་དང་པོ་གཉིསེ་ཀྱིིསེ་རང་འིདྲིའིི་ཡུམ་ལ་འིཁྱུད་ཅིང་། ལྷག་མ་

གཡོསེ་གཉིསེ་རནི་པ་ོཆེ་ེདང་པདྨ། གཡོོན་གཉིསེ་འིཁརོ་ལ་ོདང་རལ་གྲི་ིའིཛོནི་པ། ཧཱུཾ་ཾ

པདྨ་ལསེ་སྤྲོསེ་ཏོེ། ནུབ་རྩོིབསེ་ཀྱིི་སྟོེང་གི་གདན་ལ་གཡོོན་བརྐྱངསེ་ཀྱིིསེ་འིཁོད། 

བདུད་རྩོ་ིའིཁྱེིལ་བ་སྔོོན་པ་ོམ་ིབསྐྱོོད་པའི་ིཅོད་པན་ཅན། སྔོ་ོདཀར་དམར་བའི་ིཞིལ་

གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་གི་དང་པོ་གཉིསེ་ཀྱིིསེ་རང་འིདྲིའིི་ཡུམ་ལ་འིཁྱུད་ཅིང་། ལྷག་མ་

གཡོསེ་གཉིསེ་རནི་པ་ོཆེ་ེདང་རྡོ་ོརྗོ།ེ གཡོནོ་གཉིསེ་པདྨ་དང་རལ་གྲི་ིའིཛོནི་པ། ཧཱུཾ་ཾཔདྨ་

ལསེ་སྤྲོསེ་ཏོེ། བྱེང་རྩོིབསེ་ཀྱི་ིསྟོེང་ག་ིགདན་ལ་གཡོོན་བརྐྱངསེ་ཀྱིིསེ་འིཁོད། འིདོད་

རྒྱལ་མཐོིང་ག་མ་ིབསྐྱོོད་པའི་ིཅོད་པན་ཅན། མཐོིང་དཀར་དམར་བའི་ིཞིལ་གསུམ་

ཕྱིག་དྲུག་གི་དང་པོ་གཉིསེ་ཀྱིིསེ་རང་འིདྲིའིི་ཡུམ་ལ་འིཁྱུད་ཅིང་། ལྷག་མ་གཡོསེ་

གཉིསེ་རིན་པ་ོཆེ་ེདང་ལྕགསེ་ཀྱུ། གཡོོན་གཉིསེ་པདྨ་དང་རལ་གྲི་ིའིཛོིན་པ། ཧཱུཾ་ཾཔདྨ་

ལསེ་སྤྲོསེ་ཏོེ། མེ་མཚེམསེ་ཀྱིི་རྩོིབསེ་ཀྱིི་སྟོེང་གི་གདན་ལ་གཡོོན་བརྐྱངསེ་ཀྱིིསེ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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འིཁོད། དབྱུག་སྔོོན་ཅན་སྔོོན་པ་ོམ་ིབསྐྱོོད་པའི་ིཅོད་པན་ཅན། སྔོ་ོདཀར་དམར་བའི་ི

ཞིལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་ག་ིདང་པ་ོགཉིསེ་ཀྱིིསེ་རང་འིདྲིའི་ིཡུམ་ལ་འིཁྱུད་ཅིང་། ལྷག་མ་

གཡོསེ་གཉིསེ་རནི་པ་ོཆེ་ེདང་དབྱུག་པ། གཡོནོ་གཉིསེ་པདྨ་དང་རལ་གྲི་ིའིཛོནི་པ། ཧཱུཾ་ཾ

པདྨ་ལསེ་སྤྲོསེ་ཏོེ། བདེན་བྲལ་གྱི་ིརྩོིབསེ་ཀྱི་ིསྟོེང་ག་ིགདན་ལ་གཡོོན་བརྐྱངསེ་ཀྱིིསེ་

འིཁོད། སྟོོབསེ་པ་ོཆེ་ེསྔོོན་པ་ོམ་ིབསྐྱོོད་པའི་ིཅོད་པན་ཅན། སྔོ་ོདཀར་དམར་བའི་ིཞིལ་

གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་གི་དང་པོ་གཉིསེ་ཀྱིིསེ་རང་འིདྲིའིི་ཡུམ་ལ་འིཁྱུད་ཅིང་། ལྷག་མ་

གཡོསེ་གཉསིེ་རནི་པ་ོཆེ་ེདང་རྩོ་ེགསུམ། གཡོནོ་གཉསིེ་པདྨ་དང་རལ་གྲི་ིའིཛོནི་པ། ཧཱུཾ་ཾ

པདྨ་ལསེ་སྤྲོསེ་ཏོེ། རླུང་མཚེམསེ་ཀྱིི་རྩོིབསེ་ཀྱིི་སྟོེང་གི་གདན་ལ་གཡོོན་བརྐྱངསེ་

ཀྱིིསེ་འིཁོད། མ་ིགཡོ་ོབ་མཐོིང་ག་མ་ིབསྐྱོོད་པའི་ིཅོད་པན་ཅན། མཐོིང་དཀར་དམར་

བའིི་ཞིལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་གི་དང་པོ་གཉིསེ་ཀྱིིསེ་རང་འིདྲིའིི་ཡུམ་ལ་འིཁྱུད་ཅིང་། 

ལྷག་མ་གཡོསེ་གཉིསེ་རིན་པ་ོཆེ་ེདང་རལ་གྲི།ི གཡོོན་གཉིསེ་པདྨ་དང་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཛོིན་པ། 

ཧཱུཾ་ཾཔདྨ་ལསེ་སྤྲོསེ་ཏོ།ེ དབང་ལྡན་གྱི་ིརྩོིབསེ་ཀྱི་ིསྟོངེ་ག་ིགདན་ལ་གཡོནོ་བརྐྱངསེ་ཀྱིིསེ་

འིཁདོ། གཙུག་ཏོརོ་འིཁརོ་ལསོེ་བསྒྱུར་བ་ལྗོང་སེརེ་མ་ིབསྐྱོདོ་པའི་ིཅདོ་པན་ཅན། ལྗོང་

སེེར་དཀར་དང་དམར་བའི་ིཞིལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་ག་ིདང་པ་ོགཉིསེ་ཀྱིིསེ་རང་འིདྲིའི་ི

ཡུམ་ལ་འིཁྱུད་ཅིང་། ལྷག་མ་གཡོསེ་གཉིསེ་རིན་པ་ོཆེ་ེདང་འིཁོར་ལ།ོ གཡོོན་གཉིསེ་

པདྨ་དང་རལ་གྲི་ིའིཛོིན་པ། ཧཱུཾ་ཾཔདྨ་ལསེ་སྤྲོསེ་ཏོེ། གཙོ་ོབོའི་ིསྟོེང་ག་ིཅུང་ཟིད་ཙོམ་གྱི་ི

མདུན་གྱི་ིགདན་ལ་གཡོནོ་བརྐྱངསེ་ཀྱིསིེ་འིཁདོ། རྡོ་ོརྗོ་ེསེ་འིགོ་མཐོངི་ག་མ་ིབསྐྱོདོ་པའི་ི

ཅདོ་པན་ཅན། མཐོངི་དཀར་དམར་པའི་ིཞིལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་ག་ིདང་པ་ོགཉིསེ་ཀྱིིསེ་

རང་འིདྲིའི་ིཡུམ་ལ་འིཁྱུད་ཅིང་། ལྷག་མ་གཡོསེ་གཉིསེ་རིན་པ་ོཆེ་ེདང་རྡོ་ོརྗོེ། གཡོོན་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

གཉིསེ་པདྨ་དང་རལ་གྲི་ིའིཛོིན་པ། ཧཱུཾ་ཾཔདྨ་ལསེ་སྤྲོསེ་ཏོེ། གཙོ་ོབོའི་ིའིོག་ག་ིཅུང་ཟིད་

ཙོམ་གྱི་ིརྒྱབ་ཀྱི་ིགདན་ལ་གཡོོན་བརྐྱངསེ་ཀྱིིསེ་འིཁོད། བཅུ་གཅིག་པ་ོཐོམསེ་ཅད་

ཀྱིང་མཆེ་ེབ་གཙོིགསེ་ཤེིང་ཞིལ་སེ་ོསེ་ོཡོང་དམར་ལ་ཟླུམ་པའི་ིསྤྱིན་གསུམ་པ། དབུ་

སྐྲ་དང་སྨ་ར་དམར་སེེར་འིབར་ཞིིང་གྱིེན་དུ་འིཁྱེིལ་བ། འིཁོར་ལ་ོདང་རྣ་ཆེ་ལ་སེོགསེ་

པསེ་བརྒྱན་ཅིང་སྣ་ཚེོགསེ་པའི་ིསྦྲུལ་གྱི་ིརྒྱན་ཅན། བདུད་དང་བགེགསེ་ཐོམསེ་ཅད་

རྩོད་ནསེ་འིབྱེིན་པའི་ིསྟོོབསེ་དང་ལྡན་པ། སྐུ་ལསེ་སྐྱོསེེ་པའི་ིཡོ་ེཤེེསེ་ཀྱི་ིམ་ེདཔུང་རབ་

ཏུ་འིབར་བའི་ིདབུསེ་ན་བཞུགསེ་ཤེིང་འིཇེིགསེ་སུ་རུང་བའི་ིརྡོ་ོརྗོ་ེའིབར་བ་སྤྲིན་ལྟོར་

འིཁྲིགསེ་པ་ཕྱིོགསེ་བཅུར་འིཕྲོསེ་པསེ་གདུག་པ་ཅན་ཐོམསེ་ཅད་ཚེར་གཅོད་པར་

གྱུར། ཅེསེ་ཐུན་མོང་མ་ཡོིན་པའི་ིབསྲུང་འིཁོར་བསྒོོམ། བསྡུསེ་པ་བྱེེད་ན་གོང་གི ། ད་ེལསེ་ཁྲ་ོབ་ོ

བཅུར་གྱུར། ཧཱུཾ་ཾཡུམ་གྱི་ིཔདྨ་ལསེ་སྤྲོསེ་རྩོིབསེ་བཅུ་རང་རང་ག་ིགདན་ལ་གདུག་པ་

ཅན་ཐོམསེ་ཅད་ཚེར་གཅདོ་པའི་ིཚུལ་གྱིིསེ་འིཁདོ་པར་གྱུར། 

དེ་ནསེ། རང་ཉིད་གནོད་མཛོེསེ་སུ་གནསེ་པ་ཡོོངསེ་སུ་གྱུར་པ་ལསེ། རྡོོ་རྗོེ་

སེེམསེ་དཔའི་སྐུ་མདོག་དཀར་པ་ོདཀར་མཐོིང་དམར་བའི་ིཞིལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་ག་ི

དང་པ་ོགཉིསེ་ཀྱིིསེ་རང་འིདྲིའི་ིཡུམ་ལ་འིཁྱུད་ཅིང་། ལྷག་མ་གཡོསེ་གཉིསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེདང་

རལ་གྲིི། གཡོོན་གཉིསེ་རིན་པ་ོཆེ་ེདང་པདྨ་འིཛོིན་པ་ཡོོངསེ་སུ་གྱུར་པ་ལསེ། ཆེོསེ་

འིབྱུང་དཀར་པ་ོགྲུ་གསུམ་པ་གྱིེན་དུ་འིགྲིེང་བ་འིོག་ཏུ་ཕྲ་ཞིིང་སྟོོད་ཡོངསེ་པ། འིོག་

ཟུར་ནསེ་པ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིསྣ་ཚེགོསེ་པདྨའི་ིལྟོ་ེབར་ཧཱུཾ་ཾལསེ་སྣ་ཚེགོསེ་རྡོ་ོརྗོ།ེ ཤེར་གྱི་ི

རྭ་དཀར། ལྷའོི་ིརྭ་སེརེ། ནུབ་ཀྱི་ིརྭ་དམར། བྱེང་ག་ིརྭ་ལྗོང་། དབུསེ་ཀྱི་ིལྟོ་ེབ་སྔོོན་པོསེ་

བརྒྱན་པ། ལྟོ་ེབའི་ིདབུསེ་སུ་བྷྲཱུཾ་ཾལསེ་འིཁོར་ལ་ོབྷྲཱུཾ་ཾགྱིིསེ་མཚེན་པ་ལསེ་བྱུང་བའི་ིརྣམ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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སྣང་དཀར་པ།ོ དཀར་མཐོིང་དམར་བའི་ིཞིལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་ག་ིདང་པ་ོགཉིསེ་ཀྱིིསེ་

རང་འིདྲིའི་ིཡུམ་ལ་འིཁྱུད་ཅིང་། ལྷག་མ་གཡོསེ་གཉིསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེལ་གནསེ་པའི་ིའིཁོར་ལ་ོ

དང་རལ་གྲིི། གཡོོན་གཉིསེ་རིན་པོ་ཆེེ་དང་པདྨ་འིཛོིན་པ་ཡོོངསེ་སུ་གྱུར་པ་ལསེ་

གཞིལ་ཡོསེ་ཁང་གྲུ་བཞི་ིསྒོ་ོབཞི་ིཔ། ཕྱི་ིརོལ་ནསེ་རིམ་པ་བཞིིན་དཀར་སེེར་དམར་

ལྗོང་སྔོ་ོབའི་ིརྩོགི་པ་ལྔ་དང་ལྡན་པ། རྩོགི་པའི་ིསྟོངེ་ན་རནི་པ་ོཆེ་ེསྣ་ཚེགོསེ་པསེ་མཛོསེེ་

པར་བྱེསེ་པའི་ིརིན་པ་ོཆེེའི་ིཕེ་གུ་སེེར་པོསེ་བསྐོར་བའི་ིགཞིལ་ཡོསེ་ཁང་ག་ིཕྱིེད་ཀྱི་ི

ཚེད་དུ་རྡོ་ོརྗོེའི་ིཕྲེང་བསེ་ཟླུམ་པོར་བསྐོར་བ་ལ་བརྟེེན་པའི་ིཀ་བ་བརྒྱད་ཀྱིིསེ་བཏོེགསེ་

པའི་ིརྡོ་ོརྗོེའི་ིགདུང་བཞིིསེ་མཛོེསེ་པར་ཕུབ་པ། རྩོ་ེམོར་རྡོ་ོརྗོ་ེནོར་བུ་རིན་པ་ོཆེེའི་ིཏོོག་

གསིེ་མཛོེསེ་པའི་ིནང་ག་ིཤེར་དཀར། ལྷ་ོསེརེ། ནུབ་དམར། བྱེང་ལྗོང་། དབུསེ་སྔོ་ོབ། 

ཕེ་གུའི་ིསྟོེང་ན་གསེེར་གྱི་ིསྐ་རགསེ་བཞིིའི་ིཕྱིིའི་ིངོསེ་སུ་ཆུ་སྲོིན་གྱི་ིཁ་ནསེ་འིཕྱིང་བའི་ི

རིན་པ་ོཆེེའི་ིདྲི་བ་དང་། དྲི་བ་ཕྱིེད་པ་ལ་དྲིིལ་བུ་དང་རྔ་ཡོབ་ལ་སེོགསེ་པསེ་བརྒྱན་པ། 

དའེི་ིཕྱི་ིངསོེ་སུ་བྱེ་འིདབ་ལསེ་འིཕྱིང་བའི་ིརནི་པ་ོཆེའེི་ིཤེར་བུ། དའེི་ིསྟོངེ་དུ་མདའི་ཡོབ་

པདྨ་འིདབ་མ་ཕྱིེད་པའིི་དབྱེིབསེ་ཅན་ལ་བ་དན་དང་རྒྱལ་མཚེན་ལ་སེོགསེ་པསེ་

མཛོེསེ་པར་བྱེསེ་པ། རྩོིག་པའི་ིམཐོའི་ནསེ་འིདོད་ཡོོན་གྱི་ིསྣམ་བུ་དམར་པོསེ་འིགྲིམ་

སྟོེགསེ་ཀྱིི་རྣམ་པར་བསྐོར་བ་ལ་ལྷ་མོ་མཆེོད་རྫསེ་ཐོོགསེ་པ་རྣམསེ་འིཁོད་ནསེ་

མཆེདོ་པ་བྱེདེ་པ། སྒོ་ོདང་སྒོ་ོཁྱུད་ཀྱི་ིཕྱིིའི་ིམཚེམསེ་དང་། འིགོ་ག་ིཕྱི་ིནང་ག་ིགྲྭ་བཞིིར་

ཟླ་ཕྱིེད་རྡོོ་རྗོེ་རིན་ཆེེན་གྱིིསེ་སྤྲསེ་པ། སྒོོ་བཞིི་སེོ་སེོའི་ིམདུན་དུ་ཀ་བ་བཞིི་བཞིིསེ་

བཏོེགསེ་པའི་ིརྟེ་བབསེ་སྣམ་བུ་བཅུ་གཅིག་དང་ལྡན་པའི་ིསྟོེང་དུ་ཆེོསེ་ཀྱི་ིའིཁོར་ལོ། 

དེའི་ིགཡོསེ་གཡོོན་དུ་ར་ིདྭགསེ་ཕེ་ོམ་ོདང་བཅསེ་པ། རྡོ་ོརྗོེའི་ིརྭ་བ་མ་ེར་ིདང་བཅསེ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

པའི་ིཕྱི་ིརལོ་ཏུ། གཏུམ་དྲིག་ལ་སེོགསེ་པའི་ིདུར་ཁྲདོ་བརྒྱད་ན། ན་ག་ག་ེསེརེ་གྱི་ིཤེངི་

ལ་སེགོསེ་པའི་ིཤེངི་བརྒྱད། དའེི་ིརྩོ་བར་བརྒྱ་བྱེནི་ལ་སེགོསེ་པའི་ིཕྱིགོསེ་སྐྱོངོ་བརྒྱད། 

རྩོ་ེམརོ་རྫུ་འིཕྲུལ་ཆེནེ་པ་ོཔ་གླེང་པ་ོཆེའེི་ིགདངོ་པ་ཅན་ལ་སེགོསེ་པའི་ིཞིངི་སྐྱོངོ་བརྒྱད། 

ཐུགསེ་རྗོའེི་ིཆུ་བརྒྱད། ད་ེལ་གནསེ་པའི་ིནརོ་རྒྱསེ་ལ་སེོགསེ་པའི་ིཀླུ་བརྒྱད། ད་ེདག་

ག་ིསྟོངེ་ག་ིནམ་མཁའི་ལ་སྒྲིགོསེ་པ་ལ་སེགོསེ་པའི་ིསྤྲནི་བརྒྱད། ཡོ་ེཤེསེེ་ཀྱི་ིམ་ེབརྒྱད། 

མཆེོད་རྟེེན་བརྒྱད། གཞིན་ཡོང་ཀེང་རུསེ་དང་། གསེལ་ཤེིང་གིསེ་ཕུག་པའི་ིར་ོདང་། 

ཤེངི་ལ་དཔྱངསེ་པ་དང་། སྐྱོསེེ་བུ་ཟི་བ་དང་། མཚེནོ་གྱིིསེ་ཕུག་པ་ལ་སེགོསེ་པ་དང་། 

བྱེ་རགོ་དང་བྱེ་རྒོདོ་དང་ཁྱེ་ིདང་ཅ་ེསྤྱིང་དང་། སེངེ་ག་ེདང་སྟོག་ལ་སེགོསེ་པ་དང་། ཅ་

ཅོ་སྒྲིོག་པའིི་རོ་ལངསེ་དང་། གནོད་སྦྱིིན་དང་སྲོིན་པོ་ལ་སེོགསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་

འིཇེགིསེ་སུ་རུང་བ། གྲུབ་པ་དང་རགི་པ་འིཛོནི་པ་དང་དམ་ཚེགི་སྤྱིདོ་པའི་ིརྣལ་འིབྱེརོ་

པ། བཅམོ་ལྡན་འིདསེ་ལ་རྩོ་ེགཅགི་ཏུ་བལྟོ་བ། གཅརེ་བུ་སྐྲ་བཤེགི་པ། ཕྱིག་རྒྱ་ལྔསེ་

བརྒྱན་པ། ཅང་ཏོེའུ་དང་ཐོོད་པ་དང་ཁ་ཊཱི་ཾག་འིཛོིན་པ། ཐོོད་པསེ་སྤྱི་ིབོར་བརྒྱན་པ། 

རྒོོད་ཅིང་དུར་ཁྲོད་དུ་འིཇུག་པ་སེོགསེ་ཀྱིིསེ་ཤེིན་ཏུ་ང་ོམཚེར་བར་བྱེེད་པའི་ིདུར་ཁྲོད་

རྣམསེ་ཀྱིིསེ་བསྐོར་བ། གཞིལ་ཡོསེ་ཁང་ག་ིདབུསེ་སུ་ཡོ་ཾལསེ་རླུང་ག་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་

ནག་ལ་ཅུང་ཟིད་དམར་བའི་ིམདོག་ཅན་གྱི་ིསྟོེང་དུ། ཨ་ཡོིག་དང་པ་ོལསེ་བྱུང་བའི་ིཟླ་

བའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར། དེའི་ིདབུསེ་སུ་ཆུ་ལསེ་ཆུ་བུར་གྱི་ིཚུལ་དུ་དྷཱིཿ�ི སེེར་པ་ོལསེ་བྱུང་

བའིི་རལ་གྲིི་དབུསེ་སུ་དྷཱིཿི� སེ་མཚེན་པ། དེ་ལསེ་འིོད་ཟིེར་འིཕྲོསེ་པསེ་བདེ་བར་

གཤེགེསེ་པ་ཐོམསེ་ཅད་སྤྱིན་དྲིངསེ་ཏོ་ེཐོམི་པ་ཡོངོསེ་སུ་གྱུར་པ་ལསེ། རང་ཉདི་རྒྱུ་རྡོ་ོ

རྗོེ་འིཛོིན་པ་འིཇེམ་དཔལ་གཞིོན་ནུར་གྱུར་པ་སྐུ་མདོག་སེེར་པོ་ཡོིད་ཙོམ་ཁྲོསེ་པ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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ཕྱིག་གཡོསེ་རལ་གྲི་ིའིཕྱིར་ཞིིང་། གཡོོན་གྱིིསེ་གླེེགསེ་བམ་ཐུགསེ་ཀར་བསྣམསེ་པ། 

ཞིབསེ་རྡོ་ོརྗོེའི་ིསྐྱོིལ་ཀྲུང་གིསེ་བཞུགསེ་པ། མཚེན་སེ་ོགཉིསེ་དང་དཔ་ེབྱེད་བརྒྱད་

ཅུསེ་བརྒྱན་པ། རལ་པའི་ིཟུར་ཕུད་ལྔ་དང་ལྡན་ཞིིང་རྒྱན་ཐོམསེ་ཅད་ཀྱིིསེ་བརྒྱན་པ། 

ཞིེསེ་བར་ད་ོལོངསེ་སྐུའི་ིལམ་ཁྱེེར་བསྒོོམ།  དེའི་ིཐུགསེ་ཀར་ཨཱཿ� ལསེ་བྱུང་བའི་ིཉ་ི

མའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར། དེའི་ིའིོད་ཀྱིིསེ་ཕྱིོགསེ་བཅུ་ན་བཞུགསེ་པའི་ིརྣམ་སྣང་ལ་སེོགསེ་

པའི་ིསེངསེ་རྒྱསེ་དང་། རྡོ་ོརྗོ་ེརྣོན་པ་ོལ་སེོགསེ་པའི་ིབྱེང་ཆུབ་སེེམསེ་དཔའི་དང་། རྡོ་ོ

རྗོ་ེལྕགསེ་ཀྱུ་ལ་སེོགསེ་པའི་ིཁྲ་ོབ་ོདང་། སེེམསེ་མ་རྡོ་ོརྗོ་ེམ་ལ་སེོགསེ་པའི་ིརིག་པ་

རྣམསེ་སྤྱིན་དྲིངསེ་ཏོེ། འིཇེམ་དཔལ་དང་བཅསེ་པ་ཉ་ིམ་ལ་ཞུགསེ་པ་ལསེ་འིོད་ཟིེར་

གྱིསིེ་དཔག་ཚེད་སྟོངོ་ཕྲག་བརྒྱར་ཁྱེབ་པའི་ིཉ་ིམའི་ིདཀྱིལི་འིཁརོ་དུ་གྱུར། དའེི་ིསྟོངེ་དུ་

ཧཱུཾ་ཾཡོིག་མཐོིང་ག་འིོད་ཟིེར་ལྔ་དང་ལྡན་པ་ལསེ་འིོད་ཟིེར་འིཕྲོསེ་པསེ་སེངསེ་རྒྱསེ་དང་

བྱེང་ཆུབ་སེེམསེ་དཔའི་དང་ཁྲ་ོབ་ོདང་རིག་པའིི་ཚེོགསེ་རྣམསེ་སྤྱིན་དྲིངསེ། ཧཱུཾཾ་ལ་

ཞུགསེ་པ་ལསེ་ཁྲ་ོབའོི་ིརྡོ་ོརྗོ་ེཁ་དོག་ནག་པ་ོརྩོ་ེདགུ་པ། རྭ་ཤེནི་ཏུ་གདངེསེ་པ་འིདོ་ཟིརེ་

ལྔ་དང་ལྡན་པ། ལྟོ་ེབ་ལ་ཧཱུཾ་ཾཡོིག་གིསེ་མཚེན་པ། ད་ེལསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེཕྲ་མོའི་ིགཟུགསེ་སྤྲོསེ་

པསེ་སེངསེ་རྒྱསེ་དང་བྱེང་ཆུབ་སེེམསེ་དཔའི་དང་ཁྲ་ོབ་ོདང་རིག་པའི་ིཚེོགསེ་རྣམསེ་

སྤྲོསེ་ཏོེ། ནམ་མཁའི་ིཁམསེ་ཐོམསེ་ཅད་ཏོིལ་གྱི་ིགང་བུ་བཞིིན་དུ་གང་བ། ཉ་ིམ་ལ་

གནསེ་པསེ་སེམེསེ་ཅན་རྣམསེ་སྨིན་པར་བྱེསེ་ནསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་ཐོོབ་པར་བྱེསེ་

པ་དང་ལྷན་ཅགི་ཏུ་འིདུསེ་ཏོ་ེརྡོ་ོརྗོ་ེལ་ཐོམི་པར་གྱུར། 

ཟླ་བ་ཉ་ིམ་རྡོ་ོརྗོ་ེཧཱུཾ་ཾདང་བཅསེ་པ་ཡོོངསེ་སུ་གྱུར་པ་ལསེ་སྣ་ཚེོགསེ་པདྨ་དང་ཟླ་

བ་དང་ཉ་ིམའི་ིགདན་གྱི་ིསྟོེང་དུ་རང་ཉིད་འིབྲསེ་བུ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཛོིན་པ་དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

བྱེདེ་ཆེནེ་པ།ོ སྐུ་མདགོ་མཐོངི་ནག་ཞིལ་དགུ་ཕྱིག་སེ་ོབཞི་ིཞིབསེ་བཅུ་དྲུག་པ་གཡོསེ་

བསྐུམསེ་ཤེིང་གཡོོན་བརྐྱངསེ་པའི་ིསྟོབསེ་ཀྱིིསེ་བཞུགསེ་པ། ཞིེསེ་སྐྱོ་ེབ་སྤྲུལ་སྐུའི་ིལམ་

ཁྱེེར་བསྒོོམ། ཁམསེ་གསུམ་པ་ོཟི་བར་ནུསེ་པ་ཧེ་ཧེ་ཞིེསེ་སྒྲིོག་ཅིང་ལྗོགསེ་འིདྲིིལ་པ། 

མཆེ་ེབ་རྣམ་པར་གཙོིགསེ་པ་ཁྲ་ོགཉེར་ཅན། ཁྲ་ོགཉེར་གྱི་ིའིགྲིམ་དུ་སྨིན་མ་དང་སྤྱིན་

འིཇེགི་པའི་ིདུསེ་ལྟོར་འིབར་བ། སྐྲ་ཁམ་སེརེ་གྱིནེ་དུ་བརྫསེེ་པ། འིཇེགི་རྟེནེ་དང་འིཇེགི་

རྟེེན་ལསེ་འིདསེ་པའི་ིལྷ་ལ་སྡིིགསེ་མཛུབ་བྱེེད་པ། འིཇེིགསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱིང་འིཇེིགསེ་

པར་མཛོད་པ། ཕ້ེ་ཀ་རའི་ིསྒྲི་ཆེེན་པ་ོའིབྲུག་ལྟོར་སྒྲིོགསེ་པ། མིའི་ིཁྲག་དང་ཞིག་དང་

རྐོང་དང་ཚེལི་བུ་ཟི་བ། འིཇེགིསེ་སུ་རུང་བའི་ིཐོདོ་པ་སྐམ་པ་ོལྔསེ་ཐོདོ་བྱེསེ་ཤེངི་མག་ོ

བ་ོརློན་པ་ལྔ་བཅུའི་ིཐོོད་པའི་ིཕྲེང་བསེ་བརྒྱན་པ། སྦྲུལ་ནག་པོའི་ིམཆེོད་ཕྱིིར་ཐོོགསེ་

དང་མི་རུསེ་ཀྱིི་འིཁོར་ལོ་དང་། རྣ་ཆེ་ལ་སེོགསེ་པའིི་རུསེ་པའིི་རྒྱན་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་

བརྒྱན་པ། གསུསེ་པ་ཆེ་ེབ། གཅེར་བུའི་ིགཟུགསེ་ཅན་མཚེན་མ་གྱིེན་དུ་འིགྲིེང་བ། 

སྨིན་མ་དང་རྫ་ིམ་དང་སྨ་ར་དང་བ་སྤུ་རྣམསེ་དུསེ་མཐོའི་ིམ་ེལྟོར་འིབར་ཞིིང་། རྩོ་ཞིལ་

ནག་པ་ོམ་ཧེེའི་ིགདོང་ཅན་ཤེིན་ཏུ་ཁྲོསེ་པ་རྭ་རྣོན་པ་ོཅན། དེའི་ིསྟོེང་མ་རྭ་གཉིསེ་ཀྱི་ི

དབུསེ་ཀྱི་ིཞིལ་དམར་པ་ོརབ་ཏུ་འིཇེིགསེ་པ་ཞིལ་ནསེ་ཁྲག་འིཛོག་པ། དེའི་ིསྟོེང་དུ་

འིཇེམ་དཔལ་གྱི་ིཞིལ་སེརེ་པ་ོཡོདི་ཙོམ་ཁྲོསེ་པ། གཞིནོ་ནུའི་ིརྒྱན་གྱིིསེ་བརྒྱན་པ། སྤྱི་ི

བོར་རལ་པ་ལྔ་དང་ལྡན་པ། རྭའི་ིརྩོ་བའི་ིགཡོསེ་ཀྱི་ིཞིལ་དང་པ་ོསྔོོན་པ།ོ དེའི་ིགཡོསེ་

ཞིལ་དམར་པོ། གཡོོན་ཞིལ་སེེར་པོ། རྭའི་ིརྩོ་བའི་ིགཡོོན་གྱི་ིཞིལ་དང་པ་ོདཀར་པོ། 

དའེི་ིགཡོསེ་ཞིལ་དུད་ཁ། གཡོནོ་ཞིལ་ནག་པ།ོ ཞིལ་རྣམསེ་ཤེནི་ཏུ་ཁྲོསེ་པ། ཞིལ་དགུ་

པ་ོཐོམསེ་ཅད་ཀྱིང་སྤྱིན་གསུམ་གསུམ་དང་ལྡན་པ། ཕྱིག་གཡོསེ་གཡོོན་གྱི་ིདང་པ་ོ



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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གཉིསེ་ཀྱིིསེ་གླེང་པ་ོཆེེའི་ིཔགསེ་པ་རློན་པ་མག་ོགཡོསེ་དང་། སྤུ་ཕྱིིར་བསྟོན་ཏོ་ེལག་

པ་དང་རྐོང་པའི་ིཔགསེ་པ་གཡོོན་པ་ནསེ་བརྒྱངསེ་ཏོ་ེའིཛོིན་པ། ལྷག་མ་གཡོསེ་ཀྱི་ི

དང་པ་ོན་གྲི་ིགུག །གཉིསེ་པ་ན་བྷཱ་ིདྷ་ིཔཱ་ལ། གསུམ་པ་ན་གཏུན་ཤེངི་། བཞི་ིཔ་ན་ཆུ་གྲི།ི 

ལྔ་པ་ན་ཀ་ཎ་ཡོ། དྲུག་པ་ན་དགྲི་སྟོ། བདུན་པ་ན་མདུང་། བརྒྱད་པ་ན་མདའི། དགུ་པ་

ན་ལྕགསེ་ཀྱུ། བཅུ་པ་ན་དབྱུག་ཏོ།ོ བཅུ་གཅགི་པ་ན་ཁ་ཊྭཱཾ་ཾག །བཅུ་གཉསིེ་པ་ན་འིཁརོ་

ལ།ོ བཅུ་གསུམ་པ་ན་རྡོ་ོརྗོ་ེརྩོ་ེལྔ་པ། བཅུ་བཞི་ིཔ་ན་རྡོ་ོརྗོའེི་ིཐོ་ོབ། བཅ་ོལྔ་པ་ན་རལ་གྲི།ི 

བཅུ་དྲུག་པ་ན་ཅང་ཏོའེུ་བསྣམསེ་ཤེངི་། ལྷག་མ་གཡོནོ་གྱི་ིདང་པ་ོན་ཁྲག་གིསེ་བཀང་

བའི་ིཐོོད་པ། གཉིསེ་པ་ན་ཚེངསེ་པའི་ིམག་ོབ།ོ གསུམ་པ་ན་ཕུབ། བཞི་ིཔ་ན་རྐོང་པ། 

ལྔ་པ་ན་ཞིགསེ་པ། དྲུག་པ་ན་གཞུ། བདུན་པ་ན་རྒྱུ་མ། བརྒྱད་པ་ན་དྲིལི་བུ། དགུ་པ་

ན་ལག་པ། བཅུ་པ་ན་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ིརསེ། བཅུ་གཅིག་པ་ན་སྐྱོེསེ་བུ་གསེལ་ཤེིང་ལ་

བཙུགསེ་པ། བཅུ་གཉིསེ་པ་ན་མ་ེཐོབ། བཅུ་གསུམ་པ་ཐོོད་ཚེལ། བཅུ་བཞི་ིཔ་ན་

སྡིིགསེ་མཛུབ། བཅ་ོལྔ་པ་ན་འིཕེན་རྩོ་ེགསུམ་པ། བཅུ་དྲུག་པ་ན་རླུང་རསེ་བསྣམསེ་

པ། ཞིབསེ་གཡོསེ་ཀྱི་ིདང་པོསེ་མ།ི གཉིསེ་པསེ་མ་ཧེ།ེ གསུམ་པསེ་གླེང་། བཞི་ིཔསེ་

བངོ་བུ། ལྔ་པསེ་རྔ་མངོ་། དྲུག་པསེ་ཁྱེ།ི བདུན་པསེ་ལུག བརྒྱད་པསེ་ཝ་དང་། གཡོནོ་

གྱི་ིདང་པསོེ་བྱེ་རྒོདོ། གཉིསེ་པསེ་འུག་པ། གསུམ་པསེ་བྱེ་རགོ བཞི་ིཔསེ་ན་ེཙོ།ོ ལྔ་

པསེ་ཁྲ། དྲུག་པསེ་བྱེ་ཆེེན་པོ། བདུན་པསེ་ཁྱེིམ་བྱེ། བརྒྱད་པསེ་བཞིད་མནན་པ། 

ཚེངསེ་པ་དང་དབང་པ་ོདང་ཁྱེབ་འིཇུག་དང་དྲིག་པ་ོདང་། གཞིོན་ནུ་གདོང་དྲུག་དང་

ལོག་འིདྲིེན་དང་ཟླ་བ་དང་ཉ་ིམ་རྣམསེ་ཁ་སྦུབ་ཏུ་བྱེསེ་ཏོེ། ཞིབསེ་འིོག་ཏུ་མནན་ནསེ་

མ་ེདཔུང་རབ་ཏུ་འིབར་བའི་ིཀློངོ་དཀྱིལི་ན་བཞུགསེ་པ། 
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

དའེི་ིམགི་ཏུ་སེ་སྙེངི་ག་ིརང་བཞིནི་ཀྵ່ེ་དཀར་པ།ོ རྣ་བ་ཕྱིག་རྡོརོ་གྱི་ིརང་བཞིནི་ཛྲ່་

ནག་པོ། སྣར་ནམ་སྙེིང་ག་ིརང་བཞིིན་ཁ་ཾསེེར་པོ། ལྕེར་སྤྱིན་རསེ་གཟིིགསེ་ཀྱི་ིརང་

བཞིིན་ར་ཾདམར་པོ། དཔྲལ་བར་སྒྲིིབ་སེེལ་གྱི་ིརང་བཞིིན་ཀ་ཾལྗོང་གུ། ལྟོ་ེབར་ཀུན་

བཟིང་ག་ིརང་བཞིནི་སེ་ཾདཀར་པ།ོ སྤྱི་ིབརོ་སྐུ་རྡོ་ོརྗོའེི་ིརང་བཞིནི་ༀ་དཀར་པ།ོ མགྲིནི་

པར་གསུང་རྡོ་ོརྗོེའི་ིརང་བཞིིན་ཨཱཿ� དམར་པ།ོ ཐུགསེ་ཀར་ཐུགསེ་རྡོ་ོརྗོེའི་ིརང་བཞིིན་

ཧཱུཾ་ཾསྔོོན་པ།ོ ཞིེསེ་སྐྱོ་ེམཆེེད་དང་སྐུ་གསུང་ཐུགསེ་བྱེིན་གྱིིསེ་བརླབསེ། རང་ཉིད་དམ་

ཚེིག་སེེམསེ་དཔའིི་ཐུགསེ་ཀར་ཟླ་གདན་ལ་ཡོེ་ཤེེསེ་སེེམསེ་དཔའི་འིཇེམ་དཔལ་

གཞིོན་ནུར་གྱུར་པ་སྐུ་མདོག་སེེར་པ་ོཡོིད་ཙོམ་ཁྲོསེ་པ། ཕྱིག་གཡོསེ་རལ་གྲི་ིའིཕྱིར་

ཞིིང་། གཡོོན་གྱིིསེ་གླེེགསེ་བམ་ཐུགསེ་ཀར་བསྣམསེ་པ། ཞིབསེ་རྡོ་ོརྗོེའི་ིསྐྱོིལ་ཀྲུང་

གིསེ་བཞུགསེ་པ། མཚེན་སེ་ོགཉིསེ་དང་དཔ་ེབྱེད་བརྒྱད་ཅུསེ་བརྒྱན་པ། རལ་པའི་ི

ཟུར་ཕུད་ལྔ་དང་ལྡན་ཞིིང་། རྒྱན་ཐོམསེ་ཅད་ཀྱིིསེ་བརྒྱན་པ། དེའི་ིཐུགསེ་ཀར་ཨཱཿ� ་

ལསེ་བྱུང་བའི་ིཉ་ིམའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་གྱི་ིདབུསེ་སུ་ཏོིང་ང་ེའིཛོིན་སེེམསེ་དཔའི་ཧཱུཾ་ཾཡོིག་

མཐོངི་ག་འིདོ་ཟིརེ་ལྔ་འིཕྲ་ོབ། ཞིསེེ་སེམེསེ་དཔའི་སུམ་བརྩོགེསེ་བསྒོམོ། ཡོ་ེཤེསེེ་པ་སྤྱིན་འིདྲིནེ་པ་ན།ི 

ཛོ� འིཇེམ་དཔལ་རང་བཞིནི་ཆེོསེ་རྣམསེ་ཀུན་གྱི་ིདངོསེ། །གནསེ་མདེ་འིགྲི་ོའིངོ་

བྲལ་བ་ནམ་མཁའི་བཞིནི། །དུསེ་ཀྱི་ིཁམསེ་བཞིནི་ཐུགསེ་རྗོ་ེའིགྲི་ོའིངོ་བྲལ། །སྤྲུལ་པ་

འིགྲིོ་དང་བྲལ་བ་གཟུགསེ་བརྙིན་བཞིིན། །འིགྲིོ་དང་འིོང་བའིི་མཚེན་ཉིད་མི་མངའི་

ཡོང་། །ཆུ་ཟླ་བཞིནི་དུ་གར་དམགིསེ་དརེ་སྣང་བསེ། །དངེ་འིདརི་སྤྱིན་འིདྲིནེ་གཤེགེསེ་

སུ་གསེོལ་བའི་ིལྷ། །སེངསེ་རྒྱསེ་ཀུན་གྱི་ིཡོ་ེཤེེསེ་འིཇེམ་དཔལ་དབྱེངསེ། །གདུག་པ་

འིདུལ་ཕྱིིར་འིཇེིགསེ་བྱེེད་གཤེིན་རྗོེའི་ིགཤེེད། །ལསེ་བྱེེད་སྤྲུལ་པ་གཤེིན་རྗོེའི་ིའིཁོར་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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དང་བཅསེ། །འིདརི་གཤེགེསེ་བདག་ལ་དགངོསེ་ཤེངི་བཞུགསེ་སུ་གསེོལ། །

ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ་ཧེ་བྷཻ་ོམ་ཧཱ་ཀྲོོདྷ་ཨཱཿ་གཙྪ་ཨཱཿ་གཙྪ་ཨསྨཱ་ད་པཱུ་ཛོ་པྲ་ཏོ་ིགྲིཧྞ་ནྟུ་པྲ་སཱ་ད་མ་ེ

དྷ་ིམཱཾན་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། རང་ག་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾལསེ་འིདོ་ཟིརེ་འིཕྲསོེ། རང་བཞིནི་གྱི་ིགནསེ་

ནསེ་བསྒོམོསེ་པ་དང་འིདྲི་བའི་ིདཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེགིསེ་བྱེདེ་དཔའི་བ་ོགཅགི་པའི་ིརྟེནེ་དང་

བརྟེནེ་པའི་ིདཀྱིལི་འིཁོར་མདུན་གྱི་ིནམ་མཁར་སྤྱིན་དྲིངསེ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ཏཱ་ན་ན་

ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ཅསེེ་ཕྱི་ིའིབྲང་ག་ིབགགེསེ་བསྐྲད། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཧེ� ༀ་ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་ཝ་ིཀྲོ་ཏཱ་ན་ན་

དུཥྚཾ་ཾསེཏྭ་ད་མ་ཀ་ག� ག� ༀ་ཀུ་མ་རཱ་རཱུ་པ་ིཎ་ེཛོ� ཛོ� ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀཧྲཱིཿ�ི ཧེ� ཧཻེ་ཕེཊ། ༀ་

དཱིཔིྟ་ལ་ོཙོ་ན་ཝ་ིཀྲོ་ཏཱ་ན་ན་མཧཱ་ཨཊྚ་ཊྚ་ཧཱ་སེ་ན་ད་ིན་ིདཔིྟ་ཡོ་སྭཱཧཱ། ༀ་བཛྲ་ནཻ་ཝ་ིདྱཱ་ཨཱཿ་

ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ༀ་བཛྲ་ཤེཔྟ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ཞིསེེ་མཆེདོ། ༀ་མུདྒ་ར་ཛོ� ༀ་དཎྜ་ཧཱུཾ།ཾ ༀ་པདྨ་

བཾ། ༀ་ཁདྒ་ཧེ�ོ ད་ེནསེ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཧེ་བྷཻ་ོམཧཱ་ཀྲོ་ོདྷཱིཿ་ཨཱཿ་གཙྪ་ཨཱཿ་གཙྪ་ཨསྨཱ་ད་པཱ་ཛོ་པྲ་ཏོ་ི

གྲིཧྞནྟུ་པྲ་སཱ་ད་མ་ེདྷ་ིམཱཾན་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། 

སླར་ཡོང་ཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾལསེ་འིོད་ཟིེར་འིཕྲོསེ། ཕྱིོགསེ་བཅུ་ན་བཞུགསེ་པའི་ི

སེངསེ་རྒྱསེ་སྲོསེ་དང་བཅསེ་པ་མདུན་གྱི་ིནམ་མཁར་སྤྱིན་དྲིངསེ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཧེ� 

ༀ་ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་ཝ་ིཀྲོ་ཏཱ་ན་ན་དུཥྚཾ་ཾསེཏྭ་ད་མ་ཀ་ག� ག� ༀ་ཀུ་མ་རཱ་རཱུ་པ་ིཎ་ེཛོ� ཛོ� 

ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀཧྲཱིཿ�ི ཧེ� ཧཻེ་ཕེཊ། ༀ་དཱིིཔྟ་ལ་ོཙོ་ན་ཝ་ིཀྲོ་ཏཱ་ན་ན་མཧཱ་ཨཊྚ་ཊྚ་ཧཱ་སེ་ན་ད་ིན་ི

དཔིྟ་ཡོ་སྭཱཧཱ། ༀ་བཛྲ་ནཻ་ཝ་ིདྱཱ་ཨཱཿ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ༀ་བཛྲ་ཤེཔྟ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ཞིསེེ་མཆེདོ། ད་ེ

བཞིིན་གཤེེགསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་བདག་ལ་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་དུ་གསེོལ། ཞིེསེ་

གསེོལ་བ་བཏོབ་པསེ། ད་ེརྣམསེ་ཀྱིིསེ་སྤྲོསེ་པའི་ིལྷ་མ་ོཙོ་རྩོ་ིཀ་ལ་སེོགསེ་པ་རྣམསེ་

ཀྱིིསེ་ཤེིསེ་པ་བརྗོོད་པ་སྔོོན་དུ་འིགྲིོ་བསེ། ཟླ་བ་ལྟོ་བུའིི་བུམ་པ་དཀར་བོ་བདུད་རྩོི་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

ལྔསེ་བཀང་བ་བཟུང་ནསེ། སེངསེ་རྒྱསེ་རྣམསེ་ན་ིཐོམསེ་ཅད་ཀྱིིསེ། །སྐྱོ་ེབསེ་ཐོོབ་

པའི་ིདབང་བསྐུར་བ། །ཇེ་ིལྟོར་ད་ེབཞིིན་བདག་གིསེ་ནི། །དག་པ་ལྷ་ཡོ་ིཆུསེ་དབང་

བསྐུར། །ཞིེསེ་གསུང་ཞིིང་སྤྱི་ིབ་ོནསེ་དབང་བསྐུར། དབང་ག་ིཆུསེ་ལུསེ་ཐོམསེ་ཅད་

གང་། དྲི་ིམ་ཐོམསེ་ཅད་དག ཆུའི་ིལྷག་མ་སྤྱི་ིགཙུག་ཏུ་གནསེ་པ་ཡོོངསེ་སུ་གྱུར་པ་

ལསེ། གཙོ་ོབའོི་ིཞིལ་གྱི་ིདབུ་ལ་མ་ིབསྐྱོདོ་པསེ་དབུ་བརྒྱན་ཅངི་། དབང་ག་ིལྷ་རྣམསེ་

རང་ཉིད་ལ་ཐོིམ་པར་གྱུར་པར་བསེམ་སྟོ་ེཡོ་ེཤེེསེ་པ་དགུག་གཞུག་དབང་བསྐུར་རྒྱསེ་གདབ་རྣམསེ་

བྱེའི།ོ །གཉིསེ་པ་ན།ི རང་ཉིད་གཙོ་ོབ་ོལསེ་མར་མ་ེགཅིག་ལསེ་གཉིསེ་ཆེད་ཀྱི་ིཚུལ་དུ་ཕྱི་ེ

ནསེ། དཀྱིིལ་འིཁོར་གྱི་ིཤེར་སྒོོའི་ིཐོད་ཀྱི་ིཕྱི་ིརོལ་ཏུ་མཆེོད་པའི་ིལསེ་ལ་གནསེ་པར་

གྱུར། ཡོ་ེཤེེསེ་པ་གཞུག་ཅངི་དབང་བསྐུར་བའི།ོ །

ཕྱི་ིནང་ག་ིམཆེདོ་པ་རྒྱསེ་པར་འིབུལ་བ་ན།ི རྒྱལ་བ་རྣམསེ་ན་ིགཙོང་གྱུར་ཅིང༌། །སྨ་ེབའི་ི

རྟེོག་པ་མ་ིམངའི་ཡོང་། །སྲོ་ིཞུའི་ིཚུལ་གྱི་ིཡོོན་ཆེབ་འིདིསེ། །བད་ེབཤེེགསེ་རྣམསེ་ལ་

སྐུ་ཁྲུསེ་གསེོལ། །ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཨརྒྷཾ་ཾཔྲ་ཏཱ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། རྒྱལ་བ་རྣམསེ་ན་ིགཙོང་གྱུར་

ཅིང༌། །སྨ་ེབའི་ིརྟེོག་པ་མ་ིམངའི་ཡོང་། །སྲོ་ིཞུའི་ིཚུལ་གྱི་ིཞིབསེ་བསེིལ་འིདིསེ། །བད་ེ

བཤེེགསེ་རྣམསེ་ལ་ཞིབསེ་ཁྲུསེ་གསེོལ། །ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་པཱདྱ་ཾཔྲ་ཏཱ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། རྒྱལ་

བ་རྣམསེ་ན་ིཡོནོ་ཏོན་མཆེགོ་ག་ིསྐུ། །ཚུལ་ཁྲམིསེ་རྣམ་པར་དག་པའི་ིདྲི་ིངད་ལྡང་། །སྒྱུ་

མའི་ིཆེསོེ་ལ་ཡོ་ེཤེེསེ་དབང་བསྒྱུར་ཞིངི་། །རང་བཞིནི་རྣམ་དག་ཆེགསེ་རྡུལ་མ་ིམངའི་

ཡོང་། །བདག་ཅག་སྲོ་ིཞུ་གུསེ་པའི་ིཚུལ་གྱིསིེ་སུ། །དྲི་ིམཆེགོ་གཙོང་མར་བཤེམསེ་ཏོ་ེ

ཕུལ་བ་ཡོིསེ། །བསེོད་ནམསེ་ཡོན་ལག་ཡོོངསེ་སུ་རྫོགསེ་གྱུར་ཅིག །ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་

གནྡྷེ་ེཔྲ་ཏྲཱི་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། རྒྱལ་བ་རྣམསེ་ན་ིཡོོན་ཏོན་མཆེོག་ག་ིསྐུ། །བྱེང་ཆུབ་ཡོན་ལག་
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རྒྱན་གྱི་ིམ་ེཏོོག་མཛོེསེ། །སྒྱུ་མའི་ིཆེོསེ་ལ་ཡོ་ེཤེེསེ་དབང་བསྒྱུར་ཞིིང་། །རང་བཞིིན་

རྣམ་དག་ཆེགསེ་རྡུལ་མི་མངའི་ཡོང་། །བདག་ཅག་སྲོི་ཞུ་གུསེ་པའིི་ཚུལ་གྱིིསེ་

སུ། །མ་ེཏོགོ་གཙོང་མར་བཤེམསེ་ཏོ་ེཕུལ་བ་ཡོསིེ། །བསེདོ་ནམསེ་ཡོན་ལག་ཡོངོསེ་

སུ་རྫགོསེ་གྱུར་ཅགི །ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་པུཥྤེ་ེཔྲ་ཏཱ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། རྒྱལ་བ་རྣམསེ་ན་ིཡོནོ་ཏོན་

མཆེོག་ག་ིསྐུ། །ཡོ་ེཤེེསེ་ཕེ་ོབྲང་མཚེན་དཔེའི་ིམ་ེཏོོག་སྤེོསེ། །སྒྱུ་མའི་ིཆེོསེ་ལ་ཡོ་ེཤེེསེ་

དབང་བསྒྱུར་ཞིིང་། །རང་བཞིིན་རྣམ་དག་ཆེགསེ་རྡུལ་མ་ིམངའི་ཡོང་། །བདག་ཅག་

སྲོི་ཞུ་གུསེ་པའིི་ཚུལ་གྱིིསེ་སུ། །བདུག་སྤེོསེ་གཙོང་མར་བཤེམསེ་ཏོེ་ཕུལ་བ་

ཡོསིེ། །བསེདོ་ནམསེ་ཡོན་ལག་ཡོངོསེ་སུ་རྫགོསེ་གྱུར་ཅགི །ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་དྷཱུ་པ་ེཔྲ་ཏཱ་ི

ཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། རྒྱལ་བ་རྣམསེ་ན་ིཡོནོ་ཏོན་མཆེགོ་ག་ིསྐུ། །མ་རགི་མུན་དང་བྲལ་བའི་ིཡོ་ེ

ཤེེསེ་གསེལ། །སྒྱུ་མའི་ིཆེོསེ་ལ་ཡོ་ེཤེེསེ་དབང་བསྒྱུར་ཞིིང་། །རང་བཞིིན་རྣམ་དག་

ཆེགསེ་རྡུལ་མི་མངའི་ཡོང་། །བདག་ཅག་སྲོི་ཞུ་གུསེ་པའིི་ཚུལ་གྱིིསེ་སུ། །སྣང་

གསེལ་གཙོང་མར་བཤེམསེ་ཏོ་ེཕུལ་བ་ཡོིསེ། །བསེོད་ནམསེ་ཡོན་ལག་ཡོོངསེ་སུ་

རྫོགསེ་གྱུར་ཅིག །ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཨཱཿ་ལ་ོཀ་ེཔྲ་ཏཱ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། རྒྱལ་བ་རྣམསེ་ན་ིཡོོན་

ཏོན་མཆེགོ་ག་ིསྐུ། །ནརོ་བདུན་ཡོནོ་ཏོན་ཆེགོ་ཤེེསེ་བདུད་རྩོའིི་ིཟིསེ། །སྒྱུ་མའི་ིཆེོསེ་ལ་

ཡོེ་ཤེེསེ་དབང་བསྒྱུར་ཞིིང་། །རང་བཞིིན་རྣམ་དག་ཆེགསེ་རྡུལ་མི་མངའི་

ཡོང་། །བདག་ཅག་སྲོི་ཞུ་གུསེ་པའིི་ཚུལ་གྱིིསེ་སུ། །བཤེོསེ་བཟིང་གཙོང་མར་

བཤེམསེ་ཏོ་ེཕུལ་བ་ཡོིསེ། །བསེདོ་ནམསེ་ཡོན་ལག་ཡོངོསེ་སུ་རྫགོསེ་གྱུར་ཅགི །ༀ་

ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ནཻ་ཝིདྱཱ་པྲ་ཏཱ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། བླ་མེད་རྡོ་ོརྗོ་ེཐོེག་པའི་ིདོན་སྟོོན་ཅིང་། །ཤེེསེ་རབ་

དབྱེངསེ་ཀྱིི་རྗོེསེ་འིགྲིོ་རོལ་མོའི་ིསྒྲི། །བདུད་ཀྱིི་འིཁོར་ལོ་གཞིོམ་ཕྱིིར་དབུལ་བར་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

བགྱི།ི །དནོ་གྱི་ིདབྱེངིསེ་ལ་མངའི་བརྙིེསེ་འིད་ིབཞིེསེ་ཤེགི །ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཤེཔྟ་པྲ་ཏཱ་ིཙྪ་

ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། 

འིཛོམ་བུའི་ིགླེིང་དང་གླེིང་གཞིན་དག །གཟུགསེ་མཆེོག་ཚེོགསེ་ཀྱིིསེ་གང་བ་

ཡོང་། །བླ་མ་གཤེིན་རྗོེའི་ིགཤེེད་པ་ོལ། །ཞུམ་པ་མེད་པར་བཅསེ་ཏོ་ེའིབུལ། །ༀ་ཡོ་

མཱཾནྟ་ཀ་རཱུ་པ་པྲ་ཏཱ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། འིཛོམ་བུའི་ིགླེིང་དང་གླེིང་གཞིན་དག །སྒྲི་སྙེན་ཚེོགསེ་

ཀྱིིསེ་གང་བ་ཡོང་། །བླ་མ་གཤེིན་རྗོེའིི་གཤེེད་པ་ོལ། །ཞུམ་པ་མེད་པར་བཅསེ་ཏོེ་

འིབུལ། །ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཤེབྡ་པྲ་ཏཱ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། འིཛོམ་བུའི་ིགླེངི་དང་གླེངི་གཞིན་དག །དྲི་ི

མཆེགོ་ཚེགོསེ་ཀྱིིསེ་གང་བ་ཡོང་། །བླ་མ་གཤེནི་རྗོའེི་ིགཤེདེ་པ་ོལ། །ཞུམ་པ་མདེ་པར་

བཅསེ་ཏོེ་འིབུལ། །ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་གནྡྷེེ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་ཧཱུཾཾ་སྭཱཧཱ། འིཛོམ་བུའིི་གླེིང་དང་གླེིང་

གཞིན་དག །རོ་མཆེོག་ཚེོགསེ་ཀྱིིསེ་གང་བ་ཡོང་། །བླ་མ་གཤེིན་རྗོེའིི་གཤེེད་པོ་

ལ། །ཞུམ་པ་མདེ་པར་བཅསེ་ཏོ་ེའིབུལ། །ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་རཱ་སེ་པྲ་ཏཱ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། འིཛོམ་

བུའི་ིགླེངི་དང་གླེངི་གཞིན་དག །རེག་མཆེགོ་ཚེགོསེ་ཀྱིིསེ་གང་བ་ཡོང་། །བླ་མ་གཤེནི་

རྗོའེི་ིགཤེདེ་པ་ོལ། །ཞུམ་པ་མདེ་པར་བཅསེ་ཏོ་ེའིབུལ། །ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་སྤེརྴ་པྲ་ཏཱ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾ

སྭཱཧཱ། 

ཞིངི་འིད་ིའིཁརོ་ལ་ོརནི་པ་ོཆེསེེ། །མཁསེ་པ་དག་གིསེ་ཡོོངསེ་བཀང་ལ། །དངསོེ་

གྲུབ་འིདདོ་པ་སྦྱིནི་པའི་ིཕྱིརི། །ཉནི་ར་ེཤེསེེ་རབ་ཅན་གྱིསིེ་དབུལ། །ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཙོཀྲོ་

རཏྣ་པྲ་ཏཱ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ཞིིང་འིད་ིནོར་བུ་རིན་པ་ོཆེེསེ། །མཁསེ་པ་དག་གིསེ་ཡོོངསེ་

བཀང་ལ། །དངོསེ་གྲུབ་འིདོད་པ་སྦྱིིན་པའིི་ཕྱིིར། །ཉིན་རེ་ཤེེསེ་རབ་ཅན་གྱིིསེ་

དབུལ། །ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་མ་ཎི་རཏྣ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་ཧཱུཾཾ་སྭཱཧཱ། ཞིིང་འིདི་བཙུན་མོ་རིན་པོ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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ཆེེསེ། །མཁསེ་པ་དག་གིསེ་ཡོོངསེ་བཀང་ལ། །དངོསེ་གྲུབ་འིདོད་པ་སྦྱིིན་པའིི་

ཕྱིིར། །ཉིན་ར་ེཤེེསེ་རབ་ཅན་གྱིིསེ་དབུལ། །ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་སྟྲི་ིརཏྣ་པྲ་ཏཱ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། 

ཞིིང་འིད་ིབློན་པ་ོརིན་པ་ོཆེེསེ། །མཁསེ་པ་དག་གིསེ་ཡོོངསེ་བཀང་ལ། །དངོསེ་གྲུབ་

འིདོད་པ་སྦྱིནི་པའི་ིཕྱིརི། །ཉནི་ར་ེཤེེསེ་རབ་ཅན་གྱིིསེ་དབུལ། །ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་པུ་རུ་ཥ་

རཏྣ་པྲ་ཏཱ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ཞིིང་འིད་ིགླེང་པ་ོརིན་པ་ོཆེེསེ། །མཁསེ་པ་དག་གིསེ་ཡོོངསེ་

བཀང་ལ། །དངོསེ་གྲུབ་འིདོད་པ་སྦྱིིན་པའིི་ཕྱིིར། །ཉིན་རེ་ཤེེསེ་རབ་ཅན་གྱིིསེ་

དབུལ། །ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཧེ་སྟོི་རཏྣ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་ཧཱུཾཾ་སྭཱཧཱ། ཞིིང་འིདི་རྟེ་མཆེོག་རིན་པོ་

ཆེེསེ། །མཁསེ་པ་དག་གིསེ་ཡོོངསེ་བཀང་ལ། །དངོསེ་གྲུབ་འིདོད་པ་སྦྱིིན་པའིི་

ཕྱིིར། །ཉིན་ར་ེཤེེསེ་རབ་ཅན་གྱིིསེ་དབུལ། །ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཨ་ཤྭ་རཏྣ་པྲ་ཏཱ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། 

ཞིིང་འིད་ིདམག་དཔོན་རིན་པ་ོཆེེསེ། །མཁསེ་པ་དག་གིསེ་ཡོོངསེ་བཀང་ལ། །དངོསེ་

གྲུབ་འིདོད་པ་སྦྱིིན་པའི་ིཕྱིིར། །ཉིན་ར་ེཤེེསེ་རབ་ཅན་གྱིིསེ་དབུལ། །ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་

ཁངྒ་རཏྣ་པྲ་ཏཱ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། 

ནང་མཆེོད་ན།ི  ༀ་མཆེོད་ད།ོ ཕྱིོགསེ་བཅུ་དུསེ་གསུམ་གྱི་ིད་ེབཞིིན་གཤེེགསེ་པ་

ཐོམསེ་ཅད་ཀྱིསིེ་སྐུ་གསུང་ཐུགསེ་ཡོནོ་ཏོན་འིཕྲནི་ལསེ་ཐོམསེ་ཅད་ཀྱི་ིང་ོབརོ་གྱུར་པ་

ཆེོསེ་ཀྱི་ིཕུང་བ་ོསྟོོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་རྩོ་བཞིིའི་ིའིབྱུང་གནསེ། འིཕེགསེ་པའི་ིདག་ེའིདུན་

ཐོམསེ་ཅད་ཀྱི་ིམངའི་བདག །དྲིིན་ཅན་རྩོ་བའི་ིབླ་མ་རིན་པ་ོཆེེའི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། 

བཅམོ་ལྡན་འིདསེ་དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེགིསེ་བྱེདེ་ཆེནེ་པའོི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ཡོ་ེཤེསེེ་ཀྱི་ི

མཁའི་འིགྲི་ོམའི་ིཞིལ་དུ་྾། ལཱ་ལ་ིཏོ་བཛྲ་གྱི་ིཞིལ་དུ་྾། ཨ་མ་ོགྷི་བཛྲ་གྱི་ིཞིལ་དུ་྾། 

ཡོ་ེཤེེསེ་འིབྱུང་གནསེ་སྦསེ་པའི་ིཞིལ་དུ་྾། པདྨ་བཛྲ་གྱི་ིཞིལ་དུ་྾། དཱི་ིཔ་ཾཀ་ར་རཀྵེ་ི
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

ཏོའི་ིཞིལ་དུ་྾། རྭ་ལ་ོཙཱ་བ་རྡོ་ོརྗོ་ེགྲིགསེ་ཀྱི་ིཞིལ་དུ་྾། རྭ་ཆེོསེ་རབ་ཀྱི་ིཞིལ་དུ་྾། རྭ་

ཡོ་ེཤེསེེ་སེངེ་གའེི་ིཞིལ་དུ་྾། རྭ་འིབུམ་སེངེ་གེའི་ིཞིལ་དུ་྾། རྗོ་ེབཙུན་རྒོ་ལའོི་ིཞིལ་དུ་

྾། རོང་པ་ཤེེསེ་རབ་སེེངྒེའི་ིཞིལ་དུ་྾། བླ་མ་ཡོ་ེཤེེསེ་དཔལ་གྱི་ིཞིལ་དུ་྾། ཆེོསེ་རྗོ་ེ

དོན་གྲུབ་རིན་ཆེེན་གྱིི་ཞིལ་དུ་྾། ཆེོསེ་ཀྱིི་རྒྱལ་བོ་ཙོོང་ཁ་བ་ཆེེན་པོའི་ིཞིལ་དུ་྾། 

མཁསེ་གྲུབ་དག་ེལེགསེ་དཔལ་བཟིང་པོའི་ིཞིལ་དུ་྾། བ་སེ་ོཆེོསེ་ཀྱི་ིརྒྱལ་མཚེན་གྱི་ི

ཞིལ་དུ་྾། གྲུབ་ཆེེན་ཆེསོེ་ཀྱི་ིརྡོ་ོརྗོའེི་ིཞིལ་དུ་྾། རྒྱལ་བ་བླ་ོབཟིང་དནོ་གྲུབ་ཀྱི་ིཞིལ་དུ་

྾། མཁསེ་གྲུབ་སེངསེ་རྒྱསེ་ཡོ་ེཤེེསེ་ཀྱི་ིཞིལ་དུ་྾། པཎ་ཆེེན་བླ་ོབཟིང་ཆེོསེ་ཀྱི་ིརྒྱལ་

མཚེན་གྱི་ིཞིལ་དུ་྾། རྗོ་ེསེངསེ་རྒྱསེ་བཀྲོ་ཤེསིེ་ཀྱི་ིཞིལ་དུ་྾། རྗོ་ེབླ་ོབཟིང་ངག་དབང་

ག་ིཞིལ་དུ་྾། ཁྲ་ིཆེེན་བླ་ོགྲིོསེ་རྒྱ་མཚེོའི་ིཞིལ་དུ་྾། འིཇེམ་དབྱེངསེ་བཞིད་པའི་ིརྡོ་ོརྗོ་ེ

དཔལ་བཟིང་པོའི་ིཞིལ་དུ་྾། མཁན་ཆེེན་སེངསེ་རྒྱསེ་རྡོ་ོརྗོེའི་ིཞིལ་དུ་྾། རྗོ་ེདཀོན་

མཆེོག་འིཇེིགསེ་མེད་དབང་པོའི་ིཞིལ་དུ་྾། རྗོེ་དཀོན་མཆེོག་བསྟོན་པའིི་སྒྲིོན་མེའིི་

ཞིལ་དུ་྾། རྗོ་ེབཙུན་ཤེེསེ་རབ་རྒྱ་མཚེོའི་ིཞིལ་དུ་྾། རྗོ་ེབཙུན་བསྟོན་པ་རྒྱ་མཚེོའི་ི

ཞིལ་དུ་྾། དྲིིན་ཅན་རྩོ་བའི་ིབླ་མ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཆེང་ཆེེན་པ་ོརྗོ་ེབཙུན་འིཇེིགསེ་མེད་འིཕྲིན་

ལསེ་རྒྱ་མཚེ་ོདཔལ་བཟིང་པའོི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ དྲིིན་ཅན་རྩོ་བའི་ིབླ་མ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཆེང་

ཆེེན་པ་ོརྗོེ་བཙུན་བླ་ོབཟིང་འིཕྲིན་ལསེ་ལྷུན་གྲུབ་ཆེོསེ་ཀྱིི་རྒྱལ་མཚེན་དཔལ་བཟིང་

པའོི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ གཞིན་ཡོང་དབང་བསྐུར་རྒྱུད་བཤེད་མན་ངག་གནང་བའི་ིབླ་

མ་བརྒྱུད་པ་དང་བཅསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་

ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ གཞིན་ཡོང་རྒྱུད་སྡི་ེཆེེན་པ་ོབཞི་ིདང་འིབྲེལ་བའི་ིཡོ་ིདམ་དཀྱིིལ་འིཁོར་གྱི་ིལྷ་

ཚེོགསེ་རྣམསེ་ཀྱི་ིཞིལ་དུ་྾། ཆེོསེ་ཀྱི་ིརྒྱལ་པ་ོའིཁོར་དང་བཅསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱི་ིཞིལ་དུ་
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ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ གཞིན་ཡོང་སྔོནོ་སེངསེ་རྒྱསེ་མཐོངོ་བ། དམ་པའི་ིཆེོསེ་ཐོསོེ་པ། འིཕེགསེ་

པའིི་དགེ་འིདུན་ལ་བརྟེེན་པ། བསྟོན་པ་དང་འིཁོར་རྣམ་བཞིི་སྐྱོོང་བར་ཞིལ་གྱིིསེ་

བཞིེསེ་པ་བླ་མ་གོང་མ་རྣམསེ་ཀྱིསིེ་བསྟོེན་ཅིང་བསྒྲུབསེ་པའི་ིབསྲུང་མ་དམ་ཚེིག་ཅན་

རྣམསེ་ཀྱི་ིཞིལ་དུ་྾། ཡུལ་ཉ་ིཤུ་རྩོ་བཞི།ི གནསེ་སུམ་ཅུ་རྩོ་གཉིསེ། དུར་ཁྲདོ་ཆེནེ་པ་ོ

བརྒྱད་ན་གནསེ་པའི་ིདཔའི་བ་ོདང་། རྣལ་འིབྱེརོ་མ་དང་། ཕྱིགོསེ་སྐྱོངོ་དང་། ཞིངི་སྐྱོངོ་

དང་། ཀླུ་ལ་སེོགསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ གཞི་ིབདག་གཉུག་མར་གནསེ་

པ་དང་སེམེསེ་ཅན་ཐོམསེ་ཅད་ལྷར་གྱུར་པ་རྣམསེ་ཀྱི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ 

ཕྱིོགསེ་བཅུའིི་སེངསེ་རྒྱསེ་ཐོམསེ་ཅད་སྤྱིན་དྲིངསེ་ཏོེ་རང་གི་ལུསེ་ལ་ཞུགསེ་

པར་གྱུར། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་ཨ་མྲ་ཏོ་སྭ་ད་ན་བཛྲ་སྭ་

བྷཱ་ཝ་ཨཱཿཏྨ་ཀོ྅ཧེཾ། མགྲིོན་ཐོམསེ་ཅད་ཡོ་ེཤེེསེ་ཀྱི་ིབདུད་རྩོིསེ་མཉེསེ་ཤེིང་ཚེིམ་པར་

གྱུར། བསྡུསེ་པ་བྱེདེ་ན། རྩོ་བའི་ིབླ་མའི་ིརྗོསེེ། བརྒྱུད་པའི་ིབླ་མ་རྣམསེ་ཀྱི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ 

གཞིན་ཡོང་དབང་བསྐུར་མན་གོང་དང་འིདྲི། སྐྱོ་ེབ་ཀུན་ཏུ་ཡོང་དག་བླ་མ་དང་། འིབྲལ་

མདེ་མད་ོསྔོགསེ་ལམ་བཟིང་མཐོར་ཕྱིནི་ཏོ།ེ །མ་གྱུར་འིགྲི་ོརྣམསེ་འིཇེགིསེ་མཛོད་རྡོ་ོརྗོ་ེ

ཡོི། །ག་ོའིཕེང་མཆེོག་དེ་བདེ་བླག་འིགོད་པར་ཤེོག །རང་དཀྱིིལ་འིཁོར་གྱིི་ནང་དུ་

ཞུགསེ་གཙོ་ོབ་ོདང་ཐོ་མ་ིདད་པར་གྱུར། པར་བསེམ་ནསེ་བསྟོོད་པ་རྒྱསེ་པ་ན།ི  

ཧཱུཾཾ། འིཇེམ་དཔལ་མཁའི་ལསེ་བྱུང་བའིི་གསེེར་མདོག་ཅན། །འིཇེམ་དཔལ་

ཐུགསེ་ལ་ཆེོསེ་ཀུན་རང་བཞིིན་གསེལ། །འིཇེམ་དཔལ་གསུང་ག་ིདབང་ཕྱུག་འིཇེམ་

པའི་ིདབྱེངསེ། །འིཇེམ་དཔལ་བདག་ན་ིར་ེབའི་ིསེེམསེ་ཀྱིིསེ་འིདུད། །ཐུགསེ་མཆེོག་

འིཇེམ་པའི་ིངང་ལསེ་མ་གཡོོསེ་ཀྱིང་། །ཐུགསེ་རྗོེསེ་གདུག་པ་མ་ལུསེ་འིདུལ་བའི་ི
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

ཕྱིརི། །འིཇེགིསེ་བྱེདེ་འིཇེགིསེ་པ་ཆེནེ་པའོི་ིསྐུར་སྟོནོ་པ། །མ་ིབཟིད་དུསེ་མཐོའི་ིབསྐལ་

པའི་ིམ་ེལྟོར་འིབར། །ཞིལ་གདངསེ་ཁྲ་ོགཉེར་སྨིན་མ་གླེོག་ལྟོར་འིགྱུ། །སྤྱིན་བགྲིད་

མཆེ་ེབ་གཙོགིསེ་པ་རབ་ཏུ་འིབར། །རྡོ་ོརྗོའེི་ིརྟེ་སྐད་དྲིག་པ་ོཧེ་ཧེར་བཞིད། །མཁའི་འིགྲི་ོ

སྡུད་པའིི་ཕ້ེ་སྐད་གནམ་དུ་སྒྲིོགསེ། །ཁྲོསེ་པའིི་སྟོབསེ་ཆེེན་བརྡོབསེ་པསེ་ཁམསེ་

གསུམ་གནོན། །སྡིིགསེ་མཛུབ་གནམ་དུ་བསྒྲིེང་ཞིིང་ལྷ་ཆེེན་འིདུལ། །ལྗོགསེ་འིདྲིིལ་

ཚེེམསེ་ཆེེན་གཙོིགསེ་ཤེིང་ཁྲག་གིསེ་མྱོོསེ། །ལྷ་དང་བཅསེ་པའི་ིའིཇེིག་རྟེེན་ཞིལ་དུ་

གསེལོ། །གླེང་ཆེནེ་ཀ་ོརླནོ་ཐོདོ་པའི་ིཕྲངེ་བསེ་བརྒྱན། །གཅརེ་བུ་འིཇེགིསེ་བྱེདེ་དབང་

ཕྱུག་ཆེེན་པོའི་ིཚུལ། །འིཇེིགསེ་བྱེེད་མ་ཧེ་ེཁྲོསེ་པའི་ིཞིལགདངསེ་ཤེིང་། །ཞིལ་དགུ་

འིབར་བསེ་སྲོིད་པ་ཟི་ཞིིང་རྔུབསེ། །འིགྲིོ་བ་སྣ་ཚེོགསེ་འིདུལ་བའིི་ཕྱིག་རྒྱ་

འིབར། །བདུད་རིགསེ་ཀུན་འིཇེོམསེ་ཞིབསེ་གཉིསེ་བརྐྱངསེ་བསྐུམསེ་

མཛོད། །འིཇེགིསེ་བྱེེད་ཆེནེ་པའོི་ིསྐུ་ལ་རྟེག་ཏུ་འིདུད། །

དབུ་དགུ་འིབར་བའིི་དཀྱིིལ་འིཁོར་ནསེ། །གཡོསེ་ཀྱིི་ཞིལ་གསུམ་བགྲིད་པ་

ནི། །མཐོིང་ག་དམར་དང་སེེར་བའིི་ཞིལ། །གཡོོན་པའིི་ཞིལ་གསུམ་གདངསེ་པ་

ན།ི །དཀར་དང་དུད་ཁ་ནག་པོའི་ིཞིལ། །དབུསེ་ཀྱི་ིཞིལ་གསུམ་འིབར་བ་ན།ི །ཁྲ་ོདང་

ཆེགསེ་དང་ཞི་ིབའི་ིཚུལ། །ཕྱིག་རྒྱ་འིདོ་ཟིརེ་འིབར་བ་ལསེ། །གཡོསེ་ཀྱི་ིཕྱིག་རྒྱ་བཅུ་

དྲུག་ན།ི །བརྡོགེ་ཀྱིང་འིཇེམོསེ་པའི་ིམཚེནོ་ཆེ་གདངེསེ། །གཡོནོ་གྱི་ིཕྱིག་རྒྱ་བཅུ་དྲུག་

ན།ི །རལོ་ཅངི་སྟོབོ་པའི་ིམཚེན་མསེ་མཛོེསེ། །བརྗོདི་རྔམསེ་ཞིབསེ་ཀྱི་ིཚེམསེ་རྔམསེ་

ལསེ། །གཡོསེ་ཀྱི་ིཞིབསེ་བརྒྱད་བསྐུམསེ་པ་ན།ི །དྲིེགསེ་པའི་ིལྷ་བརྒྱད་ཐོབསེ་ཀྱིིསེ་

འིདུལ། །གཡོོན་གྱིི་ཞིབསེ་བརྒྱད་བརྐྱངསེ་པ་ནི། །དྲིེགསེ་པའིི་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ལ་
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རལོ། །འིདདོ་ཆེགསེ་ཆེེན་པ་ོའིདུལ་བའི་ིཕྱིརི། །རྟེག་ཏུ་ལངི་ག་རྒྱསེ་པའི་ིཚུལ། །དྲིག་

པའོི་ིཚུལ་གྱིསིེ་ཞི་ེསྡིང་འིདུལ། །འིདུལ་སྐུ་ཁྱེདོ་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་ལ།ོ །

དུར་ཁྲོད་ཆེེན་པོའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་ནསེ། །བདུད་དང་གཤེིན་རྗོེ་ཐོབསེ་ཀྱིིསེ་

འིདུལ། །མ་མ་ོམཁའི་འིགྲི་ོདབང་དུ་སྡུད། །དབང་སྡུད་ཁྱེདོ་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་ལ།ོ །དབང་

ཕྱུག་ཆེེན་པོའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་ནསེ། །དབང་མེད་དད་པསེ་འིདུད་པ་དང་། །ཡོ་ེཤེེསེ་

སྤྲུལ་པའི་ིའིཁརོ་གྱིསིེ་བསྐརོ། །འིཁརོ་བཅསེ་ཁྱེདོ་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་ལ།ོ །ཡོ་ེཤེསེེ་ཐུགསེ་

ཀྱི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་ནསེ། །ཇེ་ིལྟོ་བུར་ན་ིསྤྲུལ་གྱུར་ཀྱིང་། །རྣམ་དག་དབྱེིངསེ་ལསེ་མ་

གཡོོསེ་ཏོ།ེ །མཉམ་ཉིད་ཁྱེདོ་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་ལ།ོ ། 

བསྟོདོ་པ་བསྡུསེ་པར་བྱེདེ་ན། གཉིསེ་མདེ་ཐུན་མངོ་མ་ཡོནི་ཁྱེབ་པའི་ིསྐུ། །ཀུན་

ལ་སྙེོམསེ་མཛོད་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱིི་ཡོབ། །ཆེོསེ་ཀྱིི་དབྱེིངསེ་གྱུར་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱིི་

ཡུམ། །ཡོེ་ཤེེསེ་སེེམསེ་དཔའི་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱིི་སྲོསེ། །ཕྱིག་འིཚེལ་འིཇེམ་དཔལ་

དཔལ་གྱུར་རྫགོསེ་པ་ཁྱེདོ། །ཆེོསེ་ཀྱི་ིསྐུ་ལ་བྱེམསེ་སྡིང་མ་ིམངའི་ཡོང་། །སྲོདི་གསུམ་

གདུག་པ་མ་ལུསེ་འིདུལ་བའིི་ཕྱིིར། །ཐུགསེ་རྗོེ་ཐོབསེ་ཀྱིིསེ་ཁྲོ་རྒྱལ་སྐུར་སྟོོན་

པ། །འིཇེིགསེ་བྱེེད་གཤེིན་རྗོེའི་ིགཤེེད་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་ལོ། །མཚེམསེ་འིདིར་ང་རྒྱལ་དང་

གསེལ་སྣང་སྒྲུབ་པ་སེགོསེ་བསྐྱོདེ་རམི་ཕྲ་རགསེ་ལ་དཔྱད་སྒོམོ་དང་འིཇེགོ་སྒོམོ་གནད་དུ་བསྣུན་ཅངི་ཟིབ་པ་

དང་རྒྱ་ཆེ་ེབ་ལ་སླབོ་པའི་ིཚུལ་རྣམསེ་སྙེན་བརྒྱུད་ཀྱི་ིཟིབ་ཁྲདི་ལསེ་བྱུང་བ་ལྟོར་བསྒོམོ་མ།ོ །

དག་པ་དྲིན་པ་ནི། ད་ེལྟོར་ཞིལ་དགུ་ན་ིགསུང་རབ་ཡོན་ལག་དགུ། རྭ་གཉིསེ་ན་ི

བདེན་པ་གཉིསེ། ཕྱིག་སེ་ོབཞི་ིདང་སྐུ་གསུང་ཐུགསེ་ཏོ་ེསེ་ོབདུན་ན་ིབྱེང་ཕྱིོགསེ་སེ་ོ

བདུན། ཞིབསེ་བཅུ་དྲུག་ན་ིསྟོོང་ཉིད་བཅུ་དྲུག །མཚེན་མ་གྱིེན་དུ་འིགྲིེང་བ་ན་ིབད་ེབ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

ཆེནེ་པ་ོརྒྱསེ་པ། མ་ིལ་སེགོསེ་པ་ན་ིདངོསེ་གྲུབ་བརྒྱད་དང་། བྱེ་རྒོདོ་ལ་སེགོསེ་པ་ན་ི

དབང་ཕྱུག་བརྒྱད་དག་པ་ཡོིན་ལ། གཅེར་བུ་ན་ིསྒྲིིབ་གཡོོགསེ་མེད་པ་དང་། སྐྲ་གྱིེན་

དུ་བརྫེསེ་པ་ན་ིམྱོ་ངན་ལསེ་འིདསེ་པའི་ིག་ོའིཕེང་སྟོོན་པའིོ། །ད་ེདག་ག་ིདོན་མདོར་

བསྡུ་ན། གཏོན་ལ་དབབ་པའི་ིགཞི་ིགསུང་རབ་ཡོན་ལག་དགུའི་ིབརྗོོད་བྱེ་ཀུན་རྫོབ་

སྒྱུ་མ་དང་དོན་དམ་ནམ་མཁའི་ལྟོ་བུ། ཁོང་དུ་ཆུད་པའི་ིལམ་བྱེང་ཕྱིོགསེ་སེ་ོབདུན་

ཡོིན་ལ། ལམ་དེའི་ིགཙོ་ོབ་ོདོན་དམ་རྟེོགསེ་པ་ལ་ནི། སྟོོང་ཉིད་བཅུ་དྲུག་ག་ིརྟེོགསེ་པ་

ཡོོད་དེ། ད་ེཡོང་ཐོབསེ་བད་ེབ་ཆེེན་པ་ོདང་དབྱེེར་མེད་པར་ཞུགསེ་པའི།ོ །ལམ་དེསེ་

བགྲིོད་པའི་ིའིབྲསེ་བུ་དངོསེ་གྲུབ་ཐུན་མོང་བ་དང་། ཐུན་མོང་མ་ཡོིན་པ་གཉིསེ་ཀྱི་ི

གཙོ་ོབ་ོན་ིསྒྲིབི་པ་ཟིད་པའི་ིམྱོང་འིདསེ་སེ།ོ །ཞིེསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེདེ་ཀྱི་ིརྣམ་པར་ཤེར་

བའི་ིསྐུསེ་ད་ེལྟོར་མཚེནོ་པ་ག་ོབར་བྱེདེ་པའི།ོ ། 

ཕྲེང་བ་བྱེིན་བརླབ་ནི། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ཀྱིིསེ་བསེངསེ། ༀ་སྭབྷཱ་ཝ་

ཤུདྡྷི� སེརྦ་དྷརྨཱ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷི྅ོཧེ།ཾ གསིེ་སྦྱིངསེ། སྟོངོ་པ་ཉདི་དུ་གྱུར། སྟོངོ་པའི་ིངང་ལསེ་

ཕྲེང་རྡོོག་རྣམསེ་ར་ེར་ེནསེ་པད་ཉིའི་ིསྟོེང་དུ་ཧཱུཾ་ཾཡོིག་ཡོོངསེ་སུ་གྱུར་པ་ལསེ་དཔལ་རྡོ་ོ

རྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་ཞིལ་གཅིག་ཕྱིག་གཉིསེ་ཀྱིིསེ་གྲི་ིགུག་དང་ཐོོད་པ་འིཛོིན་པ། གཡོོན་

བརྐྱངསེ་ཀྱིསིེ་བཞུགསེ་པའི་ིསྤྱི་ིབརོ་ༀ། མགྲིནི་པར་ཨཱཿ� ཐུགསེ་ཀར་ཧཱུཾ་ཾགསིེ་མཚེན་

པར་གྱུར། ཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾལསེ་འིོད་ཟིེར་འིཕྲོསེ་བསྒོོམསེ་པ་དང་འིདྲི་བའི་ིཡོ་ེཤེེསེ་པ་

དང་དབང་ལྷ་སྤྱིན་དྲིངསེ། ཡོ་ེཤེེསེ་པ་ཛོ� ཧཱུཾ་ཾབ་ཾཧེ�ོ གཉིསེ་སུ་མེད་པར་གྱུར། དབང་

ལྷསེ་དབང་བསྐུར་མ་ིབསྐྱོོད་པསེ་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། ༀ་ཡོམཱཾནྟ་ཀ་ཨརྒྷཾཾ། པཱཏྱཾ། 

གནྡྷེ།ེ པུཥྤེ།ེ དྷུ་པ།ེ ཨཱཿ་ལ་ོཀ།ེ ནཻ་ཝ་ིདྱ། ཤེཔྟ་པྲ་ཏཱཙིྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ཏཱ་ན་ན་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

 75  

ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ གཟུགསེ་མཆེགོ་མཆེགོ་ཏུ་དྲིག་པ་ོཆེ།ེ །དཔའི་བ་ོམཆེགོ་ག་ིསྤྱིདོ་

ཡུལ་ཅན། །གདུལ་དཀའི་འིདུལ་བའི་ིདོན་མཛོད་པ། །རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་ལ་ཕྱིག་

འིཚེལ། །ཞིེསེ་མཆེོད་ཅིང་བསྟོོད། ༀ་ཡོམཱཾནྟ་ཀ་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ཅེསེ་ཅ་ིའིགྲུབ་བཟླ། རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་

བྱེེད་འིོད་དུ་ཞུ་བ་ལསེ་བྱུང་བའི་ིཁྲག་འིཛོག་པའི་ིམ་ིམགོའི་ིཕྲེང་བའི་ིརྣམ་པར་གྱུར། 

པར་བསེམསེ། 

བཟླསེ་པ་བྱེ་བ་ན།ི ༀ་ཨ་ར་པ་ཙོ་ན་དྷ�ི ཞིེསེ་ཞི་ིཁྲ་ོསྦྲགསེ་སྒྲུབ་དང་། ༀ་ཡོ་མ་རཱ་

ཛཱ་སེ་ད་ོམ་ེཡོ། ཡོ་མ་ེད་ོརུ་ཎ་ཡོ་ོད་ཡོ། ཡོ་ད་ཡོ་ོན་ིར་ཡོ་ཀྵེ་ེཡོ། ཡོ་ཀྵེ་ེཡོ་ཙྪ་ན་ིརཱ་མ་

ཡོ་ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཕེཊ་ཕེཊ་སྭཱཧཱ། ཞིསེེ་རྩོ་བའི་ིསྔོགསེ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ཅསེེ་པའི་ིལསེ་

སྔོགསེ། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ཅསེེ་པའི་ིསྙེངི་པ་ོརྣམསེ་ཅ་ིའིགྲུབ་ར་ེབཟླསེ་མཐོར། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་

སེ་མ་ཡོ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡོ། ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཏྭ་ེན་ོཔ་ཏོཥིྛ། དྲི་ཌྷོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སུ་ཏོ་ོཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། ཨ་

ནུ་རཀྟ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སུ་པ་ོཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སེརྦ་སེདི་དྷ་ིམྨེ་ེཔྲ་ཡོ་ཙྪ། སེརྦ་ཀརྨཱ་སུ་ཙོ་མ།ེ ཙོ་ི

ཏྟཾ་ཾཤྲཱི་ིཡོ་ཾཀུ་རུ་ཧཱུཾ།ཾ ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ�ོ བྷཻ་ག་ཝན་སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ། མ་མ་ེམུཉྩ། ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་བྷཱ་

བ། མ་ཧཱ་སེ་མ་ཡོ་སེ་ཏྭ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ཅསེེ་གཤེནི་རྗོ་ེགཤེདེ་ཀྱི་ིཡོགི་བརྒྱ་བཟླསེ། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་

ཨརྒྷཾཾ། པཱཏྱཾ།ཾ གནྡྷེ།ེ པུཥྤེ།ེ དྷུ་པ།ེ ཨ་ལ་ོཀ།ེ ནཻ་ཝ་ིདྱ། ཤེཔྟ་པྲ་ཏོ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་

ཀ་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། གཟུགསེ་མཆེོག་མཆེོག་ཏུ་དྲིག་པ་ོཆེེ། །དཔའི་བ་ོམཆེོག་ག་ི

སྤྱིདོ་ཡུལ་ཅན། །གདུལ་དཀའི་འིདུལ་བའི་ིདནོ་མཛོད་པ། །རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེགིསེ་བྱེདེ་ལ་ཕྱིག་

འིཚེལ་བསྟོོད། །ཅསེེ་མཆེདོ་ཅངི་བསྟོོད། 

དེ་ནསེ་གཏོོར་མ་འིབུལ་བ་ནི། འིདསེ་མ་འིདསེ་ཀྱི་ིལྷ་དང་ལསེ་གཤེིན་བཅསེ་ཀྱིི་གཏོོར་མ་སྟོབསེ་

གཅགི་ཏུ་བྱེནི་གྱིིསེ་བརླབ་པ་ན།ི ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷི� སེརྦ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

དྷརྨཱ� སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷིོ྅ཧེཾ། སྟོོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོོང་པའི་ིངང་ལསེ་ཡོ་ཾལསེ་རླུང་ག་ི

དཀྱིིལ་འིཁོར་སྔོོན་པ་ོགཞུའི་ིདབྱེིབསེ་ལྟོ་བུ་བ་དན་གྱིིསེ་མཚེན་པ། དེའི་ིསྟོེང་དུ་ར་ཾ

ལསེ་མེའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་དམར་པ་ོགྲུ་གསུམ་པ། དེའི་ིསྟོེང་དུ་ཨཱཿ� ལསེ་མ་ིམགོའི་ིསྒྱིེད་

བུ་གསུམ་གྱི་ིསྟོེང་དུ། ཨཱཿ� ལསེ་བྱུང་བའི་ིཐོོད་པ་དཀར་པོ། དེའི་ིནང་ག་ིཤེར་དུ་བྷྲཱུཾ་ཾ

ལསེ་བྱུང་བའིི་བ་ལང་གི་ཤེ་གོསེ་མཚེན་པ། ལྷོར་ཨཾ་ལསེ་བྱུང་བའིི་ཁྱེིའིི་ཤེ་ཀུསེ་

མཚེན་པ། ནུབ་ཏུ་ཛྲ່་ལསེ་བྱུང་བའི་ིགླེང་པ་ོཆེེའི་ིཤེ་དསེ་མཚེན་པ། བྱེང་དུ་ཁ་ཾལསེ་

བྱུང་བའི་ིརྟེའི་ིཤེ་ཧེསེ་མཚེན་པ། དབུསེ་སུ་ཧཱུཾ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིམིའི་ིཤེ་ནསེ་མཚེན་པ། 

ཤེར་ལྷོར་ལ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིདྲི་ིཆེེན་བིསེ་མཚེན་པ། ལྷ་ོནུབ་ཏུ་མཱཾ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིརཀྟ་

རསེ་མཚེན་པ། ནུབ་བྱེང་དུ་བ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིབྱེང་སེེམསེ་དཀར་པ་ོཤུསེ་མཚེན་པ། 

བྱེང་ཤེར་དུ་ཏཱ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིརྐོང་མར་མསེ་མཚེན་པ། དབུསེ་སུ་བ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིདྲི་ི

ཆུ་མཱུསེ་མཚེན་པ། ད་ེདག་ག་ིསྟོངེ་དུ་ༀ་དཀར་པ།ོ ཨཱཿ� དམར་པ།ོ ཧཱུཾ་ཾསྔོནོ་པ་ོགསུམ་

སྟོེང་ནསེ་སྟོེང་དུ་བརྩོེགསེ་པར་གྱུར། རང་ག་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾལསེ་འིོད་འིཕྲོསེ་རླུང་ལ་

ཕེོག་པསེ་རླུང་གཡོོསེ་མ་ེསྦར་ཏོ་ེཐོོད་པའི་ིརྫསེ་རྣམསེ་ཞུ་ཞིིང་ཁོལ་བར་གྱུར། ཡོ་ིག་ེ

གསུམ་ལསེ་འིདོ་ཟིརེ་རམི་པ་བཞིནི་དུ་འིཕྲསོེ་བསེ། སྐུ་རྡོ་ོརྗོ་ེགསུང་རྡོ་ོརྗོ་ེཐུགསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེ

རྣམསེ་བཀུག་ནསེ་ཡོ་ིག་ེགསུམ་ལ་རིམ་གྱིིསེ་ཐོིམ་པ་རྣམསེ་ཐོོད་པར་ལྷུང་ནསེ་ཞུ་

བསེ། ཧཱུཾ་ཾགིསེ་ཁ་དོག་དྲི་ིནུསེ་ཀྱི་ིསྐྱོོན་སྦྱིངསེ། ཨཱཿ� སེ་བདུད་རྩོིར་རྟེོགསེ་པར་བྱེསེ། 

ༀ་གྱིིསེ་མང་པོར་སྤེར་ཞིིང་སྤེེལ་བར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། ལན་གསུམ་བརྗོོད་ད་ེབྱེིན་གྱིིསེ་

བརླབསེ་ལ་གཏོརོ་མགྲིནོ་བསྐྱོདེ་པ་ན།ི 

མདུན་དུ་སྐད་ཅིག་གིསེ་དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་དཔའི་བ་ོགཅིག་པའི་ིརྟེེན་དང་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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བརྟེེན་པའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་ཡོོངསེ་སུ་རྫོགསེ་པར་གྱུར། རང་ག་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾལསེ་

འིོད་ཟིེར་འིཕྲོསེ། དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་དཔའི་པ་ོགཅིག་པའི་ིཡོ་ེཤེེསེ་པའི་ིདཀྱིིལ་

འིཁོར་ཕྱིོགསེ་སྐྱོོང་དང་བཅསེ་པ་སྤྱིན་དྲིངསེ། ཛོ� ཧཱུཾ་ཾབ་ཾཧེ�ོ ཡོ་ེཤེེསེ་པ་དམ་ཚེིག་པ་

དང་གཉིསེ་སུ་མེད་པར་གྱུར། མགྲིོན་རྣམསེ་ཀྱིི་ལྗོགསེ་ཧཱུཾཾ་ལསེ་སྐྱོེསེ་པའིི་རྡོ་ོརྗོེ་རྩོེ་

གཅིག་པ་དཀར་པོ་འིོད་ཀྱིི་སྦུ་གུ་ཅན་དུ་གྱུར་པསེ་གཏོོར་མའིི་བཅུད་ཐོམསེ་ཅད་

དྲིངསེ་ཏོ་ེགསེལོ་བར་གྱུར། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ་བཛྲ་བཻྷཻ་ར་ཝ་ཡོ་ཨ་དྷ་ིཔ་

ཏོ་ིཨ་ིམ་ཾབ་ལ່་ཏོ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧེ་ིཁཱ་ཧེ་ིཧཱུཾ་ཾཕེཊ་སྭཱཧཱ། ལན་བདུན་ནམ་གསུམ་གྱིིསེ་དབུལ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི 

ཥྚྲཱིཿ�ི ཧེ� ༀ་ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་ཝ་ིཀྲོ་ཏཱ་ན་ན་དུཥྚཾ་ཾསེཏྭ་ད་མ་ཀ་ག� ག� ༀ་ཀུ་མ་རཱ་རཱུ་པ་ིཎ་ེ

ཛོ� ཛོ� ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀཧྲཱིཿ�ི ཧེ� ཧཻེ་ཕེཊ། ༀ་དཱིཔིྟ་ལ་ོཙོ་ན་ཝ་ིཀྲོ་ཏཱ་ན་ན་མཧཱ་ཨཊྚ་ཊྚ་ཧཱ་སེ་ན་

ད་ིན་ིདིཔྟ་ཡོ་སྭཱཧཱ། ༀ་བཛྲ་ནཻ་ཝ་ིདྱཱ་ཨཱཿ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ༀ་བཛྲ་ཤེཔྟ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ༀ་ཡོ་

མཱཾནྟ་ཀ་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ཞིསེེ་ཕྱི་ིནང་ག་ིམཆེདོ་པསེ་མཆེདོ། 

གཉིསེ་མེད་ཐུན་མོང་མ་ཡོིན་ཁྱེབ་པའི་ིསྐུ། །ཀུན་ལ་སྙེོམསེ་མཛོད་རྒྱལ་བ་ཀུན་

གྱི་ིཡོབ། །ཆེོསེ་ཀྱི་ིདབྱེངིསེ་གྱུར་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ིཡུམ། །ཡོ་ེཤེེསེ་སེམེསེ་དཔའི་རྒྱལ་

བ་ཀུན་གྱི་ིསྲོསེ། །ཕྱིག་འིཚེལ་འིཇེམ་དཔལ་དཔལ་གྱུར་རྫགོསེ་པ་ཁྱེདོ། །ཆེོསེ་ཀྱི་ིསྐུ་

ལ་བྱེམསེ་སྡིང་མི་མངའི་ཡོང་། །སྲོིད་གསུམ་གདུག་པ་མ་ལུསེ་འིདུལ་བའིི་

ཕྱིརི། །ཐུགསེ་རྗོ་ེཐོབསེ་ཀྱིིསེ་ཁྲ་ོརྒྱལ་སྐུར་སྟོནོ་པ། །འིཇེིགསེ་བྱེདེ་གཤེནི་རྗོའེི་ིགཤེདེ་

ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་ལ།ོ །ཞིསེེ་བསྟོདོ། 

ད་ེནསེ་ཕྱིོགསེ་སྐྱོོང་ག་ིགཏོོར་མ། ༀ་ཡོ་མ་རཱ་ཛཱ་སེ་ད་ོམ་ེཡོ། ཡོ་མ་ེད་ོརུ་ཎ་ཡོ་ོད་ཡོ། 

ཡོ་ད་ཡོ་ོན་ིར་ཡོཀྵེ་ེཡོ། ཡོཀྵེ་ེཡོཙྪ་ན་ིརཱ་མ་ཡོ་ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཕེཊ་ཕེཊ་སྭཱཧཱ། ཞིེསེ་རྩོ་སྔོགསེ་བརྗོོད་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

པསེ་ཀྱིང་བྱེིན་གྱིིསེ་བརླབསེ་ལ། ༀ་བྷུ་ཙོ་ར་ན།ཾ ཡོ་པཱ་ཏཱ་ལ་ཙོ་ར་ཡོ། མཱཾན་ཁ་ེཙོ་ར་ཡོ། ཏོ་

པཱུར་བ་ན་ིགཱ་ན།ཾ ཀ་དཀྵེ་ིཎ་དཱི་ིགཱ་ཡོ། ཧཱུཾ་ཾཔཤྩི་ིམ་ན།ཾ ཕེཊ་ཨུ་ཏྟཾ་ར་ཏོ་ིགཱ་ཡོ། ༀ་ཨ།ི ཧྲཱིཿ�ི 

ཡོ། ཥྚྲཱིཿ�ི བ། ཝ་ིཀྵེ།ི ཀྲོ་ཀ།ོ ཏཱ་ཨ།ེ ན་ཨ། ན་ད།ེ ཧཱུཾ་ཾབྷྱ�ོ ཕེཊ་སེརྦ་བྷུ་ཏོ་ེབྷྱ� ཞིསེེ་པ་གསུམ་

གྱིིསེ་བསྔོ།ོ ༀ་ད་ཤེ་དིཀ་ལ་ོཀ་པཱ་ལ་སེ་པཱ་ར་ིཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་ཾཔྲ་ཏོ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ༀ་ད་ཤེ་དིཀ་

ལ་ོཀ་པཱ་ལ་སེ་པཱ་ར་ིཝཱ་ར་པཱཏྱཾ་ཾཔྲ་ཏོ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ༀ་ད་ཤེ་དིཀ་ལ་ོཀ་པཱ་ལ་སེ་པཱ་ར་ིཝཱ་

ར་གནྡྷེ་ེཔྲ་ཏོ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ༀ་ད་ཤེ་དཀི་ལ་ོཀ་པཱ་ལ་སེ་པཱ་ར་ིཝཱ་ར་པུཥྤེ་ེཔྲ་ཏོ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། 

ༀ་ད་ཤེ་དིཀ་ལ་ོཀ་པཱ་ལ་སེ་པཱ་ར་ིཝཱ་ར་དྷུ་པ་ེཔྲ་ཏོ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ༀ་ད་ཤེ་དིཀ་ལ་ོཀ་པཱ་

ལ་སེ་པཱ་ར་ིཝཱ་ར་ཨ་ལ་ོཀ་ེཔྲ་ཏོ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ༀ་ད་ཤེ་དིཀ་ལ་ོཀ་པཱ་ལ་སེ་པཱ་ར་ིཝཱ་ར་ནཻ་

ཝ་ིདྱ་པྲ་ཏོ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ༀ་ད་ཤེ་དིཀ་ལ་ོཀ་པཱ་ལ་སེ་པཱ་ར་ིཝཱ་ར་ཤེཔྟ་པྲ་ཏོ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། 

ཞིསེེ་པསེ་ཕྱི་ིམཆེདོ་དང་།  ༀ་ད་ཤེ་དཀི་ལ་ོཀ་བཱ་ལ་སེ་པཱ་ར་ིཝ་ར་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ཞིསེེ་ནང་མཆེདོ་

འིབུལ། 

བཅམོ་ལྡན་ཆེསོེ་རྗོ་ེའིཇེམ་དབྱེངསེ་སྤྱིན་ལམ་དུ། །བདུད་འིདུལ་བསྟོན་པ་བསྲུང་

བར་ཞིལ་བཞིེསེ་པ། །ལསེ་ཀྱི་ིགཤེིན་རྗོ་ེམ་མ་ོམཁའི་འིགྲི་ོམ། །འིབྱུང་པ་ོར་ོལངསེ་ཅ་ི

བགྱི་ིབཀའི་ཉན་ཚེོགསེ། །ཕྱི་ིནང་སྐྱོོང་བའི་ིདམ་ཅན་མ་ལུསེ་ལ། །བདག་ན་ིར་ེབའི་ི

སེེམསེ་ཀྱིིསེ་འིདུད་ཅིང་མཆེིསེ། །ཕྱིོགསེ་སྐྱོོང་འིཁོར་དང་བཅསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་

བདག་གིསེ་དམ་པའི་ིཆེོསེ་སྒྲུབ་པའི་ིབར་ཆེད་ཐོམསེ་ཅད་ཞི་ིབའི་ིའིཕྲིན་ལསེ་མཛོོད་

ཅགི །ཅསེེ་མཆེདོ་ཅངི་བསྟོོད་ད་ེའིཕྲནི་ལསེ་བཅལོ། 

ད་ེནསེ་ལསེ་གཤེིན་གྱི་ིགཏོོར་འིབུལ་ཅུང་ཟིད་རྒྱསེ་པར་སྤྲ་ོན། མདུན་དུ་པདྨ་དང་ཉ་ིམ་མ་

ཧེེའི་ིསྟོེང་དུ་ཡོ་ལསེ་ཐོོད་དབྱུག་ཡོསེ་མཚེན་པ། ད་ེལསེ་འིོད་འིཕྲོསེ། དགྲི་བགེགསེ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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གདུག་པ་ཅན་ཐོམསེ་ཅད་ཚེར་བཅད། ཚུར་འིདུསེ་དབྱུག་ཏོ་ོལ་ཐོིམ། ད་ེཡོོངསེ་སུ་

གྱུར་པ་ལསེ། ལསེ་ཀྱི་ིགཤེིན་རྗོ་ེནག་པ་ོཞིལ་གཅིག་ཕྱིག་གཉིསེ་པ་མ་ཧེེའི་ིགདོང་པ་

ཅན། དམར་ཞིིང་ཟླུམ་པའི་ིསྤྱིན་གསུམ་དང་ལྡན་པ། གཡོསེ་པསེ་ཐོོད་དབྱུག་དང་། 

གཡོོན་པསེ་ཞིགསེ་པ་འིཛོིན་པ། དབུ་སྐྲ་དམར་སེེར་གྱིེན་དུ་བརྫེསེ་པ། ལིངྒ་དམར་

པ་ོགྱིེན་དུ་ལངསེ་པ། དེའི་ིགཡོོན་དུ་ཙོ་ཾདང་རྩོ་ེགསུམ་ལསེ་སྐྱོེསེ་པའི་ིཙཱ་མུཎྜཱི་ིནག་མ་ོ

ཞིལ་གཅིག་ཕྱིག་གཉིསེ་པ། གཡོསེ་རྩོ་ེགསུམ་དང་གཡོོན་ཐོོད་པ་འིཛོིན་པ། ཡོ་བ་ཏོ་ི

ལ་སེོགསེ་པ་གཤེིན་རྗོ་ེཕེ་ོམོའི་ིའིཁོར་གྱིིསེ་བསྐོར་བའི་ིགཙོ་ོའིཁོར་ཐོམསེ་ཅད་ཀྱི་ིསྤྱི་ི

བོར་ༀ་དཀར་པ།ོ མགྲིིན་པར་ཨཱཿ� དམར་པ།ོ ཐུགསེ་ཀར་ཧཱུཾ་ཾསྔོོན་པོསེ་མཚེན་པར་

གྱུར། རང་ག་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾལསེ་འིོད་ཟིེར་འིཕྲོསེ་པསེ། ལྷ་ོཕྱིོགསེ་རིམ་པ་བདུན་གྱི་ི

སེ་འིོག་ནསེ་ལསེ་ཀྱི་ིགཤེིན་རྗོ་ེཡོབ་ཡུམ་འིཁོར་དང་བཅསེ་པ་སྐད་ཅིག་གིསེ་སྤྱིན་

དྲིངསེ་པར་བསེམ་ཞིངི་། ༀ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་སེ་པཱ་ར་ིཝཱ་ར་ཨ་ེཧྱེ་ེཧེ།ི ཛོ� ཧཱུཾ་ཾབ་ཾཧེ�ོ སེ། གཉསིེ་སུ་

མདེ་པར་གྱུར། སླར་ཡོང་ཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾལསེ་འིདོ་ཟིརེ་འིཕྲསོེ། གཤེནི་རྗོ་ེགཤེདེ་རགིསེ་

ལྔ་སྤྱིན་དྲིངསེ། ཁྱེེད་ནམསེ་ཀྱིིསེ་འིད་ིལ་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་དུ་གསེོལ། ཞིེསེ་

གསེལོ་བ་བཏོབ་པསེ། ད་ེརྣམསེ་ཀྱིསིེ་ཡོ་ེཤེསེེ་ཀྱི་ིབདུད་རྩོསིེ་གང་བའི་ིབུམ་པ་ཐོགོསེ་

ཏོ།ེ ༀ་བཛྲཱི་ིབྷཻ་ཝ་ཨ་བྷཻ་ིཥིཉྩ་ཧཱུཾ།ཾ ཞིེསེ་སྤྱི་ིབ་ོནསེ་དབང་བསྐུར་བསེ། དྲི་ིམ་དག་ཆུའི་ི

ལྷག་མ་ཡོར་ལུད་པ་ལསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེནག་པ་ོརྩོ་ེལྔ་པསེ་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། ༀ་ཀཱ་ལ་རཱུ་

པ་སེ་པཱ་ར་ིཝཱ་ར་སེ་མ་ཡོ་སྟྭཾ།ཾ གྱིསིེ་དམ་ལ་བཞིག  

ཆེོསེ་ཀྱི་ིརྒྱལ་པ་ོཡོབ་ཡུམ་འིཁོར་བཅསེ་པའི་ིལྗོགསེ་ཧཱུཾ་ཾལསེ་སྐྱོེསེ་པའི་ིརྡོ་ོརྗོ་ེརྩོ་ེ

གཅིག་པ་དཀར་པ་ོའིོད་ཀྱིི་སྦུ་གུ་ཅན་གྱིིསེ་གཏོོར་མའིི་བཅུད་ཐོམསེ་ཅད་དྲིངསེ་ཏོེ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

གསེོལ་བར་སུ་གྱུར། ༀ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་སེརྦ་བིགྷྣན་ཤེ་ཏྲཱུཾ་ཾམཱཾ་ར་ཡོ་ཨ་ིད་ཾབ་ལིནྟ་ཁ་ཁ་ལཱ་

ཧེ་ིཁཱ་ཧེ་ིཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ལན་གསུམ། ༀ་ཙཱ་མུཎྜཱི་ིསེརྦ་བིགྷྣན་ཤེ་ཏྲཱུཾ་ཾམཱཾ་ར་ཡོ་ཨ་ིད་ཾབ་ལིནྟ་ཁ་ཁ་

ལཱ་ཧེ་ིཁཱ་ཧེ་ིཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ལན་གསུམ། ཡོ་བ་ཏོ་ིལ་སེོགསེ་པ་གཤེིན་རྗོ་ེཕེ་ོམོའི་ིཚེོགསེ་འིཁོར་

དང་བཅསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱི་ིཞིལ་དུ་སེརྦ་བིགྷྣན་ཤེ་ཏྲཱུཾ་ཾམཱཾ་ར་ཡོ་ཨ་ིད་ཾབ་ལིནྟ་ཁ་ཁ་ལཱ་ཧེ་ིཁཱ་

ཧེ་ིཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ཅསེེ་འིབུལ། ༀ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་སེ་པཱ་ར་ིཝཱ་ར་ཨརྒྷཾཾ། པུཥྤེ།ེ དྷུ་པ།ེ ཨཱཿ་ལ་ོཀ།ེ གནྡྷེ།ེ 

ནཻ་ཝདིྱཱ། ཤེཔྟ་པྲ་ཏཱ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ༀ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་ཙཱ་མུཎྜཱི་ིཧཱུཾ་ཾཕེཊ། 

ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། ཡོ་བ་ཏོི་ལ་སེོགསེ་པ་གཤེིན་རྗོེ་ཕེོ་མོའི་ིཚེོགསེ་འིཁོར་དང་བཅསེ་པ་

རྣམསེ་ཀྱི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ཞིསེེ་ཕྱི་ིནང་ག་ིམཆེདོ་པསེ་མཆེདོ། 

འིཕྲནི་ལསེ་བཅོལ་བ་ན།ི ཧཱུཾ།ཾ འིཆེ་ིབདག་ནག་པ་ོལྷ་ོཕྱིགོསེ་ཀྱི།ི །རམི་པ་བདུན་གྱི་ིསེ་

འིོག་ན། །སྲོོག་ལ་རྔམསེ་པའི་ིགཤེིན་རྗོ་ེན།ི །ནག་པ་ོམ་ཧེེའི་ིགདན་སྟོེང་དུ། །ཡོ་ལསེ་

བྱུང་བའི་ིདབྱུག་པ་ན།ི །ཐོདོ་པསེ་མཚེན་པ་ལསེ་བྱུང་བ། །གཏོངི་ནསེ་ཁྲོསེ་པ་མ་ཧེའེི་ི

གདོང༌། །ཟི་བྱེེད་ཞིལ་གདངསེ་མཆེེ་བ་གཙོིགསེ། །ཁྲོསེ་པའིི་སྤྱིན་རྩོ་དམར་པོ་

འིཁྲུག །སྐྲ་སེེར་སྨ་ར་གྱིེན་དུ་བརྫེསེ། །ལག་གཡོོན་ཞིགསེ་པསེ་དགྲི་བགེགསེ་

འིཆེིང༌། །གཡོསེ་པསེ་དབྱུག་པསེ་རྡུལ་དུ་རློག །ཆེོསེ་ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་གཤེིན་རྗོེའིི་

ཚེོགསེ། །མ་མ་ོཆེེན་མ་ོཙཱ་མུཎྜཱིི། །རྩོ་ེགསུམ་ཐོོད་ཁྲག་འིཛོིན་མཛོད་པ། །བྲན་དང་

བཅསེ་པའི་ིདུསེ་ལ་བབསེ། །ཤེ་ཆེནེ་ཁྲག་ཞིག་ཆེནེ་པ་ོཡོ།ི །གཏོརོ་མ་རྒྱ་མཚེ་ོམཆེདོ་

པ་བཞིེསེ། །རྒྱལ་བསེ་བསྒོོསེ་པའི་ིདམ་ཚེིག་དང༌། །སྙེིང་རྗོེསེ་དགྲི་བགེགསེ་མྱུར་དུ་

སྒྲིོལ། །སྡིང་བའིི་དགྲི་དང་གནོད་པའིི་བགེགསེ། །བདུད་དང་བར་དུ་གཅོད་པ་

རྣམསེ། །ཟུངསེ་ཤེིག་ཆེིངསེ་ཤེིག་རྣམ་པར་སྡིོམསེ། །ཁུག་ཅིག་དྲིོངསེ་ཤེིག་དབང་དུ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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སྡུསེ། །སེོད་ཅིག་སྐྲོད་ཅིག་རེངསེ་པར་གྱིིསེ། །ཕྱིེ་ཞིིག་གནོན་ཅིག་རྨུགསེ་པར་

གྱིིསེ། །ཐུལ་ཞིིག་ཆེོམསེ་ཤེིག་རྣམ་པར་ཤེིག །རྡུལ་ཕྲན་ཙོམ་ཡོང་མེད་པར་

མཛོདོ། །ༀ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། བྷྱ�ོ ཙཱ་མུཎྜ་ིཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ཅསེེ་བརྗོདོ།  ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾམུ� འིཇེིག་

རྟེེན་ལསེ་འིདསེ་པའི་ིམགྲིོན་གྱི་ིཡོ་ེཤེེསེ་པ་གཤེེགསེ། དམ་ཚེིག་པ་རང་ཉིད་ལ་ཐོིམ། 

མགྲིནོ་གཞིན་རྣམསེ་རང་གནསེ་སུ་གཤེགེསེ་པར་གྱུར།

ད་ེནསེ་སྒོ་ོདབྱེ་ེལ་མ་ེཏོོག་ག་ིཕྲེང་བ་བླངསེ་ཏོེ། རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིསེ་ཧཱུཾ་ཾམཛོད་སྔོོན་པ་ོ

ཞིལ་གཅིག་ཕྱིག་གཉིསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེདང་དྲིིལ་བུ་འིཛོིན་པསེ་ཧཱུཾ་ཾམཛོད་ཀྱི་ིཕྱིག་རྒྱ་འིཆེིང་ཞིིང་

གཡོོན་བརྐྱང་གི་སྟོབསེ་ཀྱིིསེ་བཞུགསེ་པ། རྡོོ་རྗོེ་ཤུགསེ་ཀྱིིསེ་འིཇུག་པསེ་དཀྱིིལ་

འིཁརོ་གྱི་ིནང་དུ་ཐོགོསེ་པ་མདེ་པར་ཞུགསེ་པར་གྱུར། པར་བསེམསེ་ནསེ། རྡོ་ོརྗོ་ེགསེརོ་ཞིངི་

དྲིལི་བུ་གསེལི་ནསེ། རྡོ་ོརྗོའེི་ིརྐོང་སྟོབསེ་ཀྱིིསེ་ལྷ་རྣམསེ་ཀྱི་ིསྟོངེ་ནསེ་སྐརོ་བ་བྱེེད་པར་བསེམསེ་ནསེ། དངོསེ་

སུ་སྐརོ་བ་གསུམ་བྱེ། དའེི་ིཚེ།ེ ༀ་སུམྦྷ་ན་ིསུམྦྷ་ན་ིཧཱུཾ།ཾ ༀ་གྷྲི་ིཧྞ་གྷྲི་ིཧྞ་ཧཱུཾ།ཾ ༀ་གྷྲི་ིཧྞ་པ་ཡོ་གྷྲི་ི

ཧྞ་པ་ཡོ་ཧཱུཾ།ཾ ༀ་ཨཱཿ་ན་ཡོ་ཧེ་ོབྷཻ་ག་ཝཱན་བདིྱ་རཱ་ཛོ�་ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཕེཊ། བཟླ་བ་དང་། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་

སེ་མ་ཡོ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡོ། ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཏྭ་ེན་ོཔ་ཏོཥིྛ། དྲི་ཌྷོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སུ་ཏོ་ོཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། ཨ་

ནུ་རཀྟ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སུ་པ་ོཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སེརྦ་སེདི་དྷ་ིམྨེ་ེཔྲ་ཡོ་ཙྪ། སེརྦ་ཀརྨཱ་སུ་ཙོ་མ།ེ ཙོ་ི

ཏྟཾ་ཾཤྲཱི་ིཡོ་ཾཀུ་རུ་ཧཱུཾ།ཾ ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ�ོབྷཻ་ག་ཝན་སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ། མ་མ་ེམུཉྩ། ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་བྷཱ་

བ། མ་ཧཱ་སེ་མ་ཡོ་སེ་ཏྭ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ཡོགི་བརྒྱ་བཟླ་བ་གསུངསེ། ད་ེསེ་ཁ་དཀྱིལི་འིཁརོ་ལ་ཕྱིགོསེ་

པར་བྱེསེ་ནསེ། 

ༀ། མཆེོག་ཏུ་བད་ེབའི་ིསེེམསེ་ན་ིརོལ་པར་ལྡན། །སྒོེག་པའི་ིཕྱིག་གིསེ་བཅོམ་

ལྡན་འིདསེ་ལ་འིཁྲལི། །ཛོ� ཧཱུཾ་ཾབ་ཾཧེ�ོ ཧེ་ིཧེ་ིཧེ་ིཧཱ་ིཧཱ།ི མགནོ་པ་ོསྙེམི་པའི་ིམ་ེཏོགོ་བཞིེསེ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

སུ་གསེལོ། །ཞིསེེ་བརྗོདོ་ད་མ་ེཏོགོ་ག་ིཕྲངེ་བ་གཙོ་ོབ་ོལ་ཕུལ་བར་མོསེ་ནསེ། ཆེད་ལྷག་ག་ིཉེསེ་པ་ཞི་ིབར་

བྱེ། ཁྲ་ོབོའི་ིལྟོ་བསེ་བལྟོ་ཞིིང་དཀྱིིལ་འིཁོར་ལ་གཡོསེ་སྐོར་བྱེསེ་ཏོ་ེནུབ་ཏུ་སེོང་ནསེ་རྐོང་པ་གཡོོན་བརྐྱང་

དང་། ལག་པ་གཉིསེ་ཧཱུཾ་ཾམཛོད་ཀྱི་ིཕྱིག་རྒྱ་བྱེསེ་ལ། ༀ་བཛྲ་ཨུད་གྷཱ་ཊ་སེ་མ་ཡོ་པྲ་བ་ེཤེ་ཡོ་ཧཱུཾཾ། 

ཞིེསེ་བརྗོོད་ཅིང་ཕྱིག་རྒྱ་ད་ེབཀྲོོལ་ནསེ་ཤེར་སྒོ་ོནང་ནསེ་ཕྱི་ེབར་བསེམ། ད་ེབཞིིན་དུ་བྱེང་ནསེ་ལྷ་ོསྒོ་ོདང་། 

ཤེར་ནསེ་ནུབ་སྒོ་ོདང་། ལྷ་ོནསེ་བྱེང་སྒོ་ོརྣམསེ་སྔོར་གྱི་ིསྔོགསེ་དང་ཕྱིག་རྒྱསེ་ཕྱི་ེབར་མོསེ། ད་ེནསེ་ཤེར་སྒོ་ོ

ནསེ། ༀ་སེ་མ་ཡོ་པྲ་བ་ེཤཱ་ཡོ་མི། ཞིེསེ་བརྗོོད་ནསེ་སྔོར་ཕུལ་བའི་ིམ་ེཏོོག་ག་ིཕྲེང་བ་གར་བྱེེད་ཅིང་

བླངསེ་ལ་རང་ག་ིམགརོ་བཅངི་། དཀྱིལི་འིཁརོ་ལ་ཕྱིག་བྱེསེ་ཏོ།ེ བདག་དང་སེམེསེ་ཅན་ཐོམསེ་ཅད་ལ་དངསོེ་

གྲུབ་ཐོམསེ་ཅད་ཀྱི་ིབཀའི་དྲིནི་སྩོལོ་ཅགི །ཅེསེ་གསེལོ་བ་གདབ་བ།ོ ། 

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། དཀྱིིལ་འིཁོར་དུ་ཞུགསེ་པ་དང་། ཞུགསེ་ནསེ་དབང་བླང་བ། དཀྱིིལ་འིཁོར་གྱི་ི

མཇུག་ག་ིཆེ་ོགའི།ོ ། དང་པ་ོལ་གཉིསེ། གདོང་གཡོོགསེ་དང་བཅསེ་ཏོ་ེའིཇུག་པ་དང་། དཀྱིིལ་འིཁོར་མཐོོང་

བའིི་བདག་ཉིད་དུ་འིཇུག་པའིོ། །དང་པ་ོལ་གཉིསེ། ཡོོལ་བའིི་ཕྱིི་རོལ་དུ་འིཇུག་པ་དང་། ནང་དུ་འིཇུག་

པའི།ོ །དང་པ་ོན།ི དངོསེ་སུ་དཀྱིལི་འིཁརོ་ལ་ཡོལོ་བསེ་བཅད་ཅངི་། བསྒོམོ་དནོ་ལ་དཀྱིལི་འིཁརོ་གྱི་ིཤེར་སྒོའོི་ི

ཕྱི་ིརོལ་དུ་རང་ཉིད་དབང་ཞུ་པ་པོའི་ིསློབ་མའི་ིཚུལ་དང་། བླ་མ་དང་དཀྱིིལ་འིཁོར་གྱི་ིགཙོ་ོབ་ོཐོ་མ་ིདད་པསེ་

དབང་ག་ིབྱེ་བ་རྣམསེ་མཛོད་པར་མོསེ་ལ། 

ཐོགོ་མར་བདག་འིཇུག་སྐབསེ་དབང་ལྷའི་ིམཆེདོ་པ་བྱེནི་གྱིིསེ་བརླབསེ་པ་ན།ི ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་

ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷི� སེརྦ་དྷརྨཱ� སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷིོ྅ཧེཾ སྟོོང་བ་ཉིད་དུ་གྱུར། 

སྟོངོ་བའི་ིངང་ལསེ་ཨཱཿ� ལསེ་བྱུང་བའི་ིཐོདོ་པ་ཡོངསེ་ཤེངི་རྒྱ་ཆེ་ེབ་རྣམསེ་ཀྱི་ིནང་དུ་ཧཱུཾ་ཾ

ཧཱུཾ་ཾཞུ་བ་ལསེ་བྱུང་བའི་ིམཆེདོ་ཡོནོ། ཞིབསེ་བསེལི། དྲི།ི མ་ེཏོགོ བདུག་སྤེོསེ། མར་མ།ེ 

ཞིལ་ཟིསེ། རོལ་མ་ོརྣམསེ་རང་བཞིིན་བད་ེསྟོོང་རྣམ་པ་མཆེོད་རྫསེ། བྱེེད་ལསེ་དབང་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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པ་ོདྲུག་ག་ིསྤྱིོད་ཡུལ་དུ་ཟིག་པ་མེད་པའི་ིབད་ེབ་ཁྱེད་པར་ཅན་བསྐྱོེད་པར་གྱུར། ༀ་

ཨརྒྷཾ་ཾཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་པཱཏྱཾ་ཾཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་གནྡྷེ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་པུཥྤེ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་དྷཱུ་པ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་

ཨཱཿ་ལ་ོཀ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་ནཻ་ཝ་ིདྱ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་ཤེཔྟ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ བར་གྱིིསེ་བྱེནི་གྱིིསེ་བརླབསེ། 

ད་ེནསེ་དཀྱིལི་འིཁརོ་དུ་འིཇུག་པའི་ིབསྐརོ་རྣམསེ་ཞུ་བའི་ིཡོནོ་དུ་མཎྜལ་རྒྱསེ་པ་འིབུལ་བ་ན།ི བླ་མ་

དང་གཙོོ་བོ་དང་ཐོ་མི་དད་པའིི་ཞིབསེ་དྲུང་དུ་དཔལ་རྡོོ་རྗོེ་འིཇེིགསེ་བྱེེད་ཆེེན་པོའི་ི

དཀྱིལི་འིཁརོ་དུ་འིཇུག་པར་ཞུ་བའི་ིཡོནོ་དུ་ཞིངི་ཁམསེ་འིབུལ་བར་ཞུ། ༀ་བཛྲ་བྷུ་མ་ི

ཨཿ� ཧཱུཾ།ཾ དབང་ཆེནེ་གསེརེ་གྱི་ིསེ་གཞི།ི ༀ་བཛྲ་ར་ེཁ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ཕྱི་ིལྕགསེ་ར་ིཁརོ་ཡུག་

གསིེ་བསྐརོ་བའི་ིདབུསེ་སུ་རའིི་ིརྒྱལ་པ་ོར་ིརབ། ཤེར་ལུསེ་འིཕེགསེ་པ།ོ ལྷ་ོའིཛོམ་བུ་

གླེིང་། ནུབ་བ་གླེང་སྤྱིོད། བྱེང་སྒྲི་མ་ིསྙེན། ལུསེ་དང་ལུསེ་འིཕེགསེ། རྔ་ཡོབ་དང་རྔ་

ཡོབ་གཞིན། གཡོ་ོལྡན་དང་ལམ་མཆེགོ་འིགྲི།ོ སྒྲི་མ་ིསྙེན་དང་སྒྲི་མ་ིསྙེན་གྱི་ིཟླ། རནི་པ་ོ

ཆེེའི་ིར་ིབ།ོ དཔག་བསེམ་གྱི་ིཤེིང་། འིདོད་འིཇེོའི་ིབ། མ་རྨོསེ་པའི་ིལ་ོཏོོག འིཁོར་ལ་ོ

རནི་པ་ོཆེ།ེ ནརོ་བུ་རནི་པ་ོཆེ།ེ བཙུན་མ་ོརནི་པ་ོཆེ།ེ བླནོ་པ་ོརནི་པ་ོཆེ།ེ གླེང་པ་ོརནི་པ་ོ

ཆེ།ེ རྟེ་མཆེགོ་རནི་པ་ོཆེ།ེ དམག་དཔནོ་རནི་པ་ོཆེ།ེ གཏོརེ་ཆེནེ་པའོི་ིབུམ་པ། སྒོགེ་མ།ོ 

ཕྲངེ་བ་མ། གླུ་མ། གར་མ། མ་ེཏོགོ་མ། བདུག་སྤེོསེ་མ། སྣང་གསེལ་མ། དྲི་ིཆེབ་མ། ཉ་ི

མ། ཟླ་བ། རིན་པ་ོཆེེའིི་གདུགསེ། ཕྱིོགསེ་ལསེ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའིི་རྒྱལ་མཚེན། 

དབུསེ་སུ་ལྷ་དང་མའིི་ིདཔལ་འིབྱེརོ་ཕུན་སུམ་ཚེགོསེ་པ་མ་ཚེང་བ་མདེ་པ་གཙོང་ཞིངི་

ཡོིད་དུ་འིོང་བ་འིད་ིདག་དྲིིན་ཅན་རྩོ་བ་དང་བརྒྱུད་པར་བཅསེ་པའི་ིདཔལ་ལྡན་བླ་མ་

དམ་པ་རྣམསེ་ལ། བཅོམ་ལྡན་འིདསེ་དཔལ་རྡོོ་རྗོེ་འིཇེིགསེ་བྱེེད་ཆེེན་པོའི་ིདཀྱིིལ་

འིཁོར་དུ་འིཇུག་པར་ཞུ་བའི་ིཡོོན་དུ་ཞིིང་ཁམསེ་འིབུལ་བར་བགྱིིའིོ། །ཐུགསེ་རྗོེསེ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

འིགྲིོ་བའིི་དོན་དུ་བཞིེསེ་སུ་གསེོལ། བཞིེསེ་ནསེ་ཀྱིང་བདག་སེོགསེ་སེེམསེ་ཅན་

ཐོམསེ་ཅད་ལ་ཐུགསེ་བརྩོ་ེབ་ཆེནེ་པའོི་ིསྒོ་ོནསེ་བྱེིན་གྱིིསེ་བརླབ་ཏུ་གསེལོ།

སེ་གཞི་ིསྤེོསེ་ཀྱིིསེ་བྱུངསེ་ཤེིང་མ་ེཏོོག་བཀྲོམ། །ར་ིརབ་གླེིང་བཞི་ིཉ་ིཟླསེ་བརྒྱན་

པ་འིདི། །སེངསེ་རྒྱསེ་ཞིིང་དུ་དམིགསེ་ཏོ་ེདབུལ་བ་ཡོི། །འིགྲི་ོཀུན་རྣམ་དག་ཞིིང་ལ་

སྤྱིོད་པར་ཤེོག །ཐུན་མོང་ལམ་སྦྱིངསེ་སྣོད་དུ་གྱུར་བ་ན། །ཐོེག་པ་ཀུན་གྱི་ིམཆེོག་

གྱུར་རྡོ་ོརྗོེའི་ིཐོེག །སྐལ་བཟིང་སྐྱོ་ེབོའི་ིའིཇུག་ངོགསེ་དམ་པ་དེར། །བད་ེབླག་ཉིད་དུ་

འིཇུག་པར་བྱེནི་གྱིིསེ་རླབོསེ། །ཨ་ིད་ཾགུ་རུ་རཏྣ་མཎྜལ་ཀ་ཾན་ིརྱཱ་ཏོ་ཡོ་མ།ི 

དེ་ནསེ་གསེོལ་འིདེབསེ་དོན་དྲིན་བཞིིན་པའིི་སྒོོ་ནསེ། དགའི་ཆེེན་ཁྱེབ་བདག་སྟོོན་པ་

སྟོེ། །སློབ་དཔོན་ཁྱེོད་ནི་དགོངསེ་སུ་གསེོལ། །བྱེང་ཆུབ་ཆེེན་པོའི་ིཚུལ་བསྟོན་

པ། །མགནོ་པ་ོཆེེན་པ་ོབདག་འིཚེལ་ལ།ོ །དམ་ཚེགི་ད་ེཉདི་བདག་ལ་སྩོལོ། །བྱེང་ཆུབ་

སེེམསེ་ཀྱིང་བདག་ལ་སྩོོལ། །སེངསེ་རྒྱསེ་ཆེོསེ་དང་དག་ེའིདུན་ཏོ།ེ །སྐྱོབསེ་གསུམ་

བདག་ལ་སྩོལ་དུ་གསེོལ། །ཐོར་པ་ཆེེན་པོའི་ིགྲིོང་མཆེོག་ཏུ། །མགོན་པོསེ་བདག་ན་ི

གཞུག་ཏུ་གསེལོ། །ཞིསེེ་ལན་གསུམ་གྱིིསེ་གསེལོ་བ་གདབ།  

རང་ཉིད་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་ཞིལ་གཅིག་ཕྱིག་གཉིསེ་པར་གྱུར་པར་བསེམ། ༀ་

སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཨ་ནུ་ཏྟཾ་ར་བ་ོདྷ་ིཨ་ལ་ཾཀ་ར་ཝ་སྟྲི་པཱུ་ཛོ་མ་ེགྷི་སེ་མུ་དྲི་སྤེ་ར་ཎ་སེ་མ་ཡོ་ེ

ཧཱུཾ།ཾ སྨད་གཡོགོ །ༀ་བཛྲ་ར་ཀྵེ་ཧཱུཾ།ཾ སྟོདོ་གཡོགོ ༀ་བཛྲ་ཨུཥྞཱི་ིཥ་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། གཙུག་ཏོརོ། བླ་མསེ་

ལྷ་ལ་འིབུལ་བའི་ིདོན་དུ། ཨཱཿ� ཁ་ཾཝཱ་ིར་ཧཱུཾ།ཾ ཞིེསེ་པསེ་མ་ེཏོོག་ག་ིཕྲེང་བ་བྱེིན་པར་མོསེ། གདོང་གཡོོག་

དམར་པ།ོ ༀ་ཙོཀྵུ་བྷཻནྡྷེ་ཝ་ར་མཱཾ་ན་ཡོ་ཧཱུཾཾ། ཞིེསེ་པསེ་བཅིང་ཞིིང་། ལསེ་བུམ་གྱི་ིཆུ་དང་། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི 

ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། སྔོགསེ་ཀྱིིསེ་བསེང་། བླ་མ་དང་དཀྱིལི་འིཁརོ་གྱི་ིགཙོ་ོབ་ོཐོ་མ་ིདད་པ་དང་། 



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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ནམ་མཁར་དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེགིསེ་བྱེདེ་ཆེནེ་པ་ོསེགོསེ་དངསོེ་བརྒྱུད་ཀྱི་ིབླ་མ་ཡོ་ིདམ་སེངསེ་རྒྱསེ་བྱེང་སེམེསེ་

དཔའི་བ་ོམཁའི་འིགྲི་ོཆེསོེ་སྐྱོངོ་སྲུང་མའི་ིཚེགོསེ་དང་བཅསེ་པ་བཞུགསེ་པར་མསོེ་པའི་ིསྤྱིན་སྔོར་སེམེསེ་ཅན་

གྱི་ིདོན་དུ་རྫོགསེ་པའི་ིསེངསེ་རྒྱསེ་ཀྱི་ིག་ོའིཕེང་ཐོོབ་པར་བྱེ། དེའི་ིཕྱིིར་དུ་བྱེང་ཆུབ་སེེམསེ་དཔའི་ིསྡིོམ་པ་

བླངསེ་ཏོ་ེརྒྱལ་སྲོསེ་ཀྱི་ིསྤྱིོད་པ་ལ་བྱེང་ཆུབ་མ་ཐོོབ་ཀྱི་ིབར་དུ་བསླབ་པར་བྱེའི་ོསྙེམ་པའི་ིབྱེང་ཆུབ་སེེམསེ་

དཔའི་ིསྡིམོ་པ་ལནེ་འིདདོ་དང་བསྲུང་འིདདོ་སེགོསེ་ལགེསེ་པར་བསེམ་ནསེ།  

དཀོན་མཆེོག་གསུམ་ལ་བདག་སྐྱོབསེ་མཆེི། །སྡིིག་པ་ཐོམསེ་ཅད་སེོ་སེོར་

བཤེགསེ། །འིགྲིོ་བའིི་དགེ་ལ་རྗོེསེ་ཡོི་རང་། །སེངསེ་རྒྱསེ་བྱེང་ཆུབ་ཡོིད་ཀྱིིསེ་

གཟུང་། །སེངསེ་རྒྱསེ་ཆེོསེ་དང་ཚེགོསེ་མཆེགོ་ལ། །བྱེང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་སྐྱོབསེ་

མཆེི། །རང་གཞིན་དོན་ནི་རང་བསྒྲུབ་ཕྱིིར། །བྱེང་ཆུབ་སེེམསེ་ནི་བསྐྱོེད་པར་

བགྱིི། །བྱེང་ཆུབ་མཆེོག་ག་ིསེེམསེ་ན་ིབསྐྱོེད་བགྱིིསེ་ནསེ། །སེེམསེ་ཅན་ཐོམསེ་ཅད་

བདག་གིསེ་མགྲིོན་དུ་གཉེར། །བྱེང་ཆུབ་སྤྱིོད་མཆེོག་ཡོིད་འིོང་སྤྱིད་པར་བགྱི།ི །འིགྲི་ོ

ལ་ཕེན་ཕྱིརི་སེངསེ་རྒྱསེ་འིགྲུབ་པར་ཤེགོ །ཅསེེ་ལན་གསུམ་གྱིིསེ་བྱེང་སྡིམོ་བཟུང་། 

འིཁོར་ལ་ོཕྱིིར་མ་ིལྡོག་པའི་ིདབང་། །དམ་པ་བདག་ལ་སྩོལ་ནསེ་ན།ི །མགོན་པ་ོ

འིཁརོ་ལ་ོལྷ་དག་ག ི། ད་ེཉདི་སླབོ་དཔནོ་འིཕྲནི་ལསེ་དང་། །སེངསེ་རྒྱསེ་ཀུན་གྱི་ིདམ་

ཚེིག་དང་། །སྡིོམ་པ་གསེང་མཆེོག་རྟེག་ཏུ་ནི། །སེེམསེ་ཅན་ཀུན་གྱིི་དོན་བགྱིིད་

ཕྱིིར། །སློབ་དཔོན་བདག་འིགྱུར་གསུང་དུ་གསེོལ། །ཞིསེེ་པསེ་སྔོགསེ་སྡིོམ་གྱི་ིདོན་དུ་གསེོལ་

བ་གདབ། 

ད་ེནསེ་སྔོགསེ་སྡིམོ་ལནེ་པའི་ིཡུལ་སྔོར་ལྟོར་གསེལ་བཏོབ་པའི་ིསྤྱིན་སྔོར། སེམེསེ་ཅན་ཐོམསེ་ཅད་ཀྱི་ི

དོན་དུ་རྫོགསེ་པའི་ིསེངསེ་རྒྱསེ་ཀྱི་ིག་ོའིཕེང་དུསེ་མྱུར་བ་མྱུར་བར་ཉིད་དུ་ཐོོབ་པར་བྱེ། དེའི་ིཆེེད་དུ་གསེང་

སྔོགསེ་ཀྱི་ིསྡིོམ་པ་བླངསེ་ཏོ་ེརིགསེ་ལྔ་སྤྱི་ིདང་བྱེ་ེབྲག་ག་ིདམ་ཚེིག་རྣམསེ་ཚུལ་བཞིིན་དུ་བསྲུང་བར་བྱེའི་ོ
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

སྙེམ་པའི་ིབསེམ་པསེ། 

སེངསེ་རྒྱསེ་བྱེང་ཆུབ་སེེམསེ་དཔའི་ཀུན། །བདག་ལ་དགོངསེ་པར་མཛོད་དུ་

གསེོལ། །བདག་མི་བསྐྱོོད་རྡོོ་རྗོེ་ཞིེསེ་བགྱིི་བསེ། །དུསེ་འིདི་ནསེ་ནི་བཟུང་ནསེ་

སུ། །བྱེང་ཆུབ་སྙེངི་པརོ་མཆེསིེ་ཀྱི་ིབར། །ཇེ་ིལྟོར་དུསེ་གསུམ་མགནོ་པ་ོརྣམསེ། །བྱེང་

ཆུབ་ཏུ་ན་ིངེསེ་མཛོད་པའིི། །བྱེང་ཆུབ་སེེམསེ་ན་ིབླ་ན་མེད། །དམ་པ་བདག་གིསེ་

བསྐྱོེད་པར་བགྱིི། །ཚུལ་ཁྲིམསེ་ཀྱིི་ནི་བསླབ་པ་དང་། །དགེ་བའིི་ཆེོསེ་ནི་སྡུད་པ་

དང་། །སེེམསེ་ཅན་དོན་བྱེེད་ཚུལ་ཁྲིམསེ་གསུམ། །སེ་ོསེོར་བརྟེན་པོར་བདག་གིསེ་

བཟུང་། །སེངསེ་རྒྱསེ་ཆེོསེ་དང་དགེ་འིདུན་ཏོེ། །བླ་ན་མེད་པའིི་དཀོན་མཆེོག་

གསུམ། །སེངསེ་རྒྱསེ་རྣལ་འིབྱེོར་ལསེ་སྐྱོེསེ་པའིི། །སྡིོམ་པ་དེང་ནསེ་བདག་གིསེ་

བཟུང་། །རྡོ་ོརྗོ་ེརགིསེ་མཆེགོ་ཆེེན་པ་ོཡོ།ི །རྡོ་ོརྗོ་ེདྲིལི་བུ་ཕྱིག་རྒྱ་ཡོང་། །ཡོང་དག་ཉདི་

དུ་གཟུང་བར་བགྱིི། །སློབ་དཔོན་དག་ཀྱིང་གཟུང་བར་བགྱིི། །རིན་ཆེེན་རིགསེ་

མཆེགོ་ཆེནེ་པ་ོཡོ།ི །དམ་ཚེགི་ཡོདི་དུ་འིངོ་བ་ལ། །ཉནི་ར་ེབཞིནི་ན་ིདུསེ་དྲུག་ཏུ། །སྦྱིནི་

པ་རྣམ་བཞི་ིརྟེག་ཏུ་སྦྱིིན། །བྱེང་ཆུབ་ཆེེན་པ་ོལསེ་འིབྱུང་བའི།ི །པད་མའི་ིརིགསེ་ཆེེན་

དག་པ་ལ། །ཕྱིི་དང་གསེང་བ་ཐོེག་པ་གསུམ། །དམ་ཆེོསེ་སེོ་སེོར་གཟུང་པར་

བགྱིི། །ལསེ་ཀྱི་ིརིགསེ་མཆེོག་ཆེེན་པ་ོལ། །སྡིོམ་པ་ཐོམསེ་ཅད་ལྡན་པར་ནི། །ཡོང་

དག་ཉདི་དུ་སེ་ོསེརོ་བཟུང་། །མཆེདོ་པའི་ིལསེ་ན་ིཅ་ིནུསེ་བགྱི།ི །བྱེང་ཆུབ་སེེམསེ་ན་ི

བླ་ན་མེད། །དམ་པ་བདག་གིསེ་བསྐྱོེད་པར་བགྱིི། སེེམསེ་ཅན་ཀུན་གྱིི་དོན་གྱིི་

ཕྱིིར། །བདག་གིསེ་སྡིོམ་པ་མ་ལུསེ་གཟུང་། །མ་བསྒྲིལ་བ་རྣམསེ་བདག་གིསེ་

བསྒྲིལ་། །མ་གྲིལོ་བ་རྣམསེ་བདག་གིསེ་དགྲིལོ། །དབུགསེ་མ་ཕྱིནི་པ་དབུགསེ་དབྱུང་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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ཞིངི་། །སེམེསེ་ཅན་མྱོ་ངན་འིདསེ་ལ་དགདོ། །ཅསེེ་ལན་གསུམ་གྱིིསེ་སྔོགསེ་སྡིམོ་བཟུང་། 

ད་ེནསེ་བླ་མསེ། ཀྱི་ེཁྱེོད་སུ་ཡོིན་ཅ་ིལ་དགའི། ཞིེསེ་རིགསེ་དང་མོསེ་པ་དྲིིསེ་པའི་ིལན་དུ། 

སྐལ་བཟིང་བདག་བད་ེབ་ཆེནེ་པ་ོལའི།ོ །ཞིསེེ་དང་། ཡོང་། ད་ེཡོསིེ་བུ་ལ་ཅ་ིཞིགི་བྱེ། ཞིསེེ་

པའི་ིདྲི་ིབའི་ིལན་དུ། སེངསེ་རྒྱསེ་མཆེོག་ག་ིདམ་ཚེིག་བགྱི་ིའིཚེལ། ཞིེསེ་ལན་བཏོབ་པར་

མོསེ། ང་སེེམསེ་ཅན་གྱི་ིདོན་དུ་སེངསེ་རྒྱསེ་ཀྱི་ིག་ོའིཕེང་ཐོོབ་པར་བྱེ་སྙེམ་པའི་ིསྨོན་སེེམསེ་དམིགསེ་རྣམ་

ཕྱིེད་པར་བསྐྱོེད་ཅིང་། མཐོའི་བྲལ་གྱི་ིགནསེ་ལུགསེ་ངེསེ་ཟིིན་པའི་ིརིགསེ་ཡོིན་ན། ད་ེལ་དམིགསེ་པའི་ིལྟོ་བ་

ཡོང་ལེགསེ་པར་དྲིན་པར་བྱེ་བ་དང་ད་ེལྟོར་མིན་ནའིང་། ཆེོསེ་ཐོམསེ་ཅད་རང་བཞིིན་གྱིིསེ་སྟོོང་པ་ཉིད་ད་ོ

སྙེམ་དུ་མསོེ་པ་ཚུན་ཆེད་ཀྱིིསེ་ཀྱིང་བསེམསེ་ནསེ། 

སེེམསེ་ཅན་ཐོམསེ་ཅད་ཀྱི་ིདོན་དུ་སེངསེ་རྒྱསེ་ཐོོབ་པར་བྱེའི་ོསྙེམ་པའི་ིསྨོན་པའི་ི

སེེམསེ་ཀུན་རྫོབ་པ་ད་ེཉིད་སྙེིང་གར་ཟླ་བའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་ཡོོངསེ་སུ་རྫོགསེ་པའི་ིརྣམ་

པར་གྱུར། ཆེསོེ་ཐོམསེ་ཅད་རང་བཞིིན་མེད་པའི་ིསྟོོང་པ་ཉིད་དང་། རང་ག་ིསེེམསེ་ར་ོ

གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་ིདོན་དམ་པའི་ིབྱེང་ཆུབ་ཀྱི་ིསེེམསེ་ཟླ་བའི་ིསྟོེང་དུ་རྡོ་ོརྗོ་ེདཀར་པ་ོརྩོ་ེ

ལྔ་པའི་ིརྣམ་པར་གྱུར། པར་བསེམསེ་ལ། ༀ་སེརྦ་ཡོ་ོག་ཅིཏྟཾ་ཨུ་ཏྤཱ་ཏོ་ཡཱ་མི། ཞིེསེ་བརྗོོད། 

དེསེ་ན་ིལམ་གཞིན་དུ་མ་ིལྡོག་པར་རིགསེ་ངེསེ་པར་བྱེེད་དོ། །རྡོ་ོརྗོ་ེམ་ེཏོོག་དང་བཅསེ་པསེ་སྙེིང་གར་རེག་

ནསེ། ༀ་སུ་ར་ཏོ་ེསེ་མ་ཡཱ་སྟྭཾཾ། ཧེོ� སེིདྡྷི་ིབཛྲ་ཡོ་ཐཱ་སུ་ཁཾ། ཞིེསེ་བརྗོོད་ནསེ་གསེང་བར་

གདམསེ་པ་ན།ི 

དངེ་ཁྱེདོ་ལ་ད་ེབཞིནི་གཤེགེསེ་པ་ཐོམསེ་ཅད་ཀྱིསིེ་བྱེནི་གྱིིསེ་རླབོ་པར་གྱུར་གྱི།ི 

ཁྱེོད་ཀྱིིསེ་ཀྱིང་དེ་བཞིིན་གཤེེགསེ་པ་ཐོམསེ་ཅད་ཀྱིི་མཆེོག་ཏུ་གསེང་བའིི་དཀྱིིལ་

འིཁོར་འིདི། དཀྱིིལ་འིཁོར་དུ་མ་ཞུགསེ་པ་རྣམསེ་ལ་སྨྲ་བར་མ་ིབྱེ་ཞིིང་། མ་དད་པ་



 88  

འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

རྣམསེ་ལའིང་མ་ཡོནི་ན།ོ །ཞིསེེ་བརྗོདོ། བད་ེཆེནེ་རལོ་མཚེརོ་མག་ོབརོ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེགོ་པར་གསུངསེ། 

གཉིསེ་པ་ལ་གསུམ། ནང་དུ་ཞུགསེ་ཤེིང་བསྐོར་ནསེ་ཕྱིག་བྱེ་བ། དམ་ལ་བཞིག་པ། ཡོ་ེཤེེསེ་པ་ཕེབ་

ནསེ་བདནེ་སྟོོབསེ་བརྗོདོ་པའི།ོ དང་པ་ོན།ི བླ་མསེ། 

ཨཱཿ� ཁ་ཾབཱ་ིར་ཧཱུཾཾ། ཞིེསེ་པསེ་དཀྱིིལ་འིཁོར་གྱི་ིནང་དུ་བཅུག་པར་མོསེ་ཤེིང་། དངོསེ་སུ་ཡོོལ་བ་

བསེལ་བའི་ིནང་འིཇུག །མཧཱ་ར་ཏོ། སུ་དྲི་ཌྷོ ། སུ་ཏོ་ོཥ།ོ སུ་སུ་ཁ།ོ བཛྲ་སེཏྭ་ཨཱཿ་དྷྱ་སེདིྷྱ་མཱཾ།ཾ 

ཞིསེེ་བརྗོདོ་ནསེ་བསྐརོ་བ་ལན་གསུམ་བྱེ། 

ད་ེནསེ་ཤེར་སྒོརོ། རང་ཉདི་དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེགིསེ་བྱེདེ་དུ་གྱུར། པར་བསེམསེ་ནསེ། ༀ་

སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ་པཱུ་ཛོ་ཨུ་པསྠཱ་ནཱ་ཡོ་ཨཱཿཏྨ་ནཱ་ཾནིརྱ་ཏོ་ཡཱ་མི། སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ་བཛྲ་སེཏྭ་

ཨདྷ་ིཏོཥིྛ་མཱཾ།ཾ ཞིསེེ་བརྗོདོ་ཅངི་། གཙོ་ོབ་ོལ་རྡོ་ོརྗོ་ེཐོལ་མ་ོབརྐྱང་ནསེ་ལུསེ་ཐོམསེ་ཅད་སེ་ལ་ཕེབ་པའི་ིཕྱིག་

བྱེ། སྔོགསེ་དནོ་བདོ་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བ་ཡོང་བརྗོདོ་རུང་བསེ། ད་ེབཞིནི་གཤེགེསེ་པ་ཐོམསེ་ཅད་ལ་

མཆེོད་པ་དང་བསྙེེན་བཀུར་བའིི་ཕྱིིར་བདག་འིབུལ་བསེ། དེ་བཞིིན་གཤེེགསེ་པ་

ཐོམསེ་ཅད་ཀྱི་ིང་ོབ་ོརྡོ་ོརྗོ་ེསེེམསེ་དཔསེ་བདག་ལ་བྱེིན་གྱིིསེ་བརླབ་ཏུ་གསེོལ། ཞིེསེ་

གསེོལ་བ་བཏོབ་པསེ་དེ་བཞིིན་གཤེེགསེ་པ་ཐོམསེ་ཅད་ལ་མཆེོད་པ་དང་བསྙེེན་

བཀུར་བའི་ིནུསེ་པ་ཅན་དུ་བྱེིན་གྱིིསེ་བརླབ་པར་གྱུར་པར་བསེམསེ། སླར་ཡོང་ཤེར་སྒོ་ོནསེ། 

ༀ་གུ་རུ་ཙོ་ན་ཎཱ་ཡོ། པཱུ་ཛོ་ཨུ་པསྠཱ་ན་ཡོ། ཨཱཿཏྨཱ་ན་ཾནརིྱཱ་ཏོ་ཡཱ་མ།ི སེརྦ་སེཏྭ་པ་ར་ིདྲི་ཎཱ་

ཡོ། ཨཱཿཏྨཱ་ན་ཾནརིྱཱ་ཏོ་ཡཱ་མ།ི ཞིསེེ་པསེ་བླ་མ་ལ་ཕྱིག་བྱེ། 

གཉིསེ་པ་ནི། བླ་མསེ་མག་ོབོར་རྡོ་ོརྗོ་ེབཞིག་ནསེ། དེང་ཁྱེོད་ད་ེབཞིིན་གཤེེགསེ་པ་ཐོམསེ་

ཅད་ཀྱི་ིརགིསེ་སུ་ཞུགསེ་ཀྱི།ི དསེེ་ན་ངསེ་ཁྱེདོ་ལ་རྡོ་ོརྗོ་ེཡོ་ེཤེསེེ་བསྐྱོདེ་པར་བྱེ་སྟོ།ེ ཡོ་ེ

ཤེེསེ་གང་གིསེ་ཁྱེོད་ད་ེབཞིིན་གཤེེགསེ་པ་ཐོམསེ་ཅད་ཀྱི་ིདངོསེ་གྲུབ་རྣམསེ་ཀྱིང་ཐོོབ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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པར་འིགྱུར་ན། དངོསེ་གྲུབ་གཞིན་རྣམསེ་ལྟོ་སྨོསེ་ཀྱིང་ཅ་ིདགསོེ། ཁྱེདོ་ཀྱིིསེ་ཀྱིང་འིད་ི

དཀྱིིལ་འིཁོར་མ་མཐོོང་བ་རྣམསེ་ཀྱི་ིམདུན་དུ་སྨྲ་བར་མ་ིབྱེ་སྟོ།ེ ཁྱེོད་དམ་ཚེིག་ཉམསེ་

པར་གྱུར་ཏོ་རེ། ཞིེསེ་བརྗོོད་ད་ེཕེན་ཡོོན་གྱི་ིསྒོ་ོནསེ་དམ་ལ་བཞིག་པར་མོསེ། འིདིའི་ིཚེ་ེལྭ་བ་པ་དང་མ་ི

ཐུབ་ཟླ་བསེ། སླབོ་མའི་ིལག་ནསེ་བཟུང་སྟོ་ེབྱེདེ་པར་གསུངསེ། 

ད་ེནསེ་སྤྱི་ིབོར་རྡོ་ོརྗོ་ེབཞིག་ནསེ། འིད་ིན་ིཁྱེོད་ཀྱི་ིདམ་ཚེིག་ག་ིརྡོ་ོརྗོ་ེསྟོེ། གལ་ཏོ་ེཚུལ་

འིད་ིསུ་ཡོང་རུང་བ་ལ་སྨྲསེ་ན་འིདིསེ་ཁྱེོད་ཀྱི་ིམག་ོབ་ོའིགེམསེ་པར་འིགྱུར་རོ། །ཞིེསེ་

དང་། 

རྡོ་ོརྗོ་ེསྙེངི་གར་བཞིག་ལ། ༀ། ད་ེརངི་རྡོ་ོརྗོ་ེསེམེསེ་དཔའི་རང་། །ཁྱེདོ་ཀྱི་ིསྙེངི་ལ་

ཡོང་དག་ཞུགསེ། །གལ་ཏོ་ེཚུལ་འིད་ིསྨྲསེ་ན་ན།ི །ད་ེམ་ཐོག་ཏུ་བྲལ་ཏོ་ེགཤེགེསེ། །ཞིསེེ་

བརྗོོད་ད་ེད་ེགཉིསེ་ན་ིཉེསེ་དམིགསེ་ཀྱི་ིསྒོ་ོནསེ་དམ་ལ་བཞིག་པའི།ོ །ད་ེགསུམ་རྩོ་ལྟུང་བདུན་པ་ལ་ཁྱེད་པར་

དུ་དམ་བཞིག་མཛོད་པའིོ། །ད་ེནསེ་ཙོནྡན་དང་ག་བུར་བསྲོེསེ་པའི་ིཆུ་ལ། ༀ་བཛྲ་ཨུ་ད་ཀ་ཋ� ཞིེསེ་

པའི་ིསྔོགསེ་ལན་བདུན་བཟླསེ་ཏོ་ེཁར་བླུག་ཅངི་། 

འིད་ིན་ིཁྱེོད་ཀྱི་ིདམྱོལ་བའི་ིཆུ། །དམ་ཚེིག་འིདསེ་ན་སྲོེག་པར་བྱེེད། །དམ་ཚེིག་

བསྲུངསེ་ན་དངོསེ་གྲུབ་སྟོེར། །རྡོ་ོརྗོ་ེབདུད་རྩོིའི་ིཆུ་འིཐུང་ཞིིག །ཅེསེ་བརྗོོད་ད་ེདམ་ཚེིག་

རྣམསེ་སྤྱིིར་བསྲུངསེ་མ་བསྲུང་ག་ིཕེན་ཡོོན་དང་ཉེསེ་དམིགསེ་གཉིསེ་ཀའི་ིསྒོ་ོནསེ་དམ་ལ་བཞིག་པའིོ། །ད་ེ

ནསེ་ལག་པ་ནསེ་བཟུང་སྟོ།ེ 

དངེ་ཕྱིནི་ཆེད་ཁྱེདོ་ཀྱི་ིཕྱིག་ན་རྡོ་ོརྗོ་ེང་ཡོནི་གྱིསིེ་ངསེ་འིད་ིབྱེསོེ་ཤེགི་བྱེ་བ་ད་ེཁྱེདོ་

ཀྱིསིེ་བྱེ་དགོསེ་སེ།ོ །ཁྱེདོ་ཀྱིིསེ་ང་ལ་བརྙིསེ་བར་མ་བྱེདེ་ཅགི །བྱེསེ་ན་ཁྱེདོ་ཡོ་ང་བ་མ་

སྤེངསེ་པར་འིཆེ་ིབའི་ིདུསེ་བྱེསེ་ནསེ་དམྱོལ་བར་ལྷུང་བར་གྱུར་ཏོ་རེ། ཞིེསེ་བརྗོོད་ནསེ། 
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

སློབ་དཔོན་གྱི་ིབཀའི་ཉན་པའི་ིསྒོ་ོནསེ་དམ་ལ་བཞིག་པར་བསེམསེ་ཏོ།ེ འིད་ིན་ིརྩོ་ལྟུང་དང་པ་ོལ་ཁྱེད་པར་དུ་

དམ་ལ་བཞིག་པའི།ོ །

གསུམ་པ་ནི། བླ་མ་དང་དཀྱིིལ་འིཁོར་གྱིི་གཙོོ་བོ་ཐོ་མི་དད་པ་ལ། དེ་བཞིིན་

གཤེགེསེ་པ་ཐོམསེ་ཅད་ཀྱིསིེ་བྱེནི་གྱིསིེ་རླབོསེ་ཏོ་ེརྡོ་ོརྗོ་ེསེམེསེ་དཔའི་བདག་ལ་དབབ་

ཏུ་གསེལོ། ཞིེསེ་ལན་གསུམ་གྱིིསེ་གསེལོ་བ་བཏོབ། 

ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ཀྱིསིེ་བསེངསེ། ༀ་སྭབྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷི� སེརྦ་དྷརྨཱ་སྭ་བྷཱ་

ཝ་ཤུདྡྷིོ྅ཧེཾ། གིསེ་སྟོོང་པར་སྦྱིངསེ། སྟོོང་པའི་ིངང་ལསེ་རང་ཉིད་ཧཱུཾ་ཾལསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེཧཱུཾ་ཾགྱིིསེ་

མཚེན་པ་ལསེ་དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་ཆེེན་པ་ོསྐུ་མདོག་མཐོིང་ནག་ཞིལ་གཅིག་

ཕྱིག་གཉསིེ་ཀྱིསིེ་གྲི་ིགུག་དང་ཐོདོ་པ་འིཛོནི་པ་གཡོནོ་བརྐྱང་ག་ིསྟོབསེ་ཀྱིསིེ་བཞུགསེ་

པར་གྱུར་པའི་ིསྤྱི་ིབརོ་བ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིཆུའི་ིདཀྱིལི་འིཁརོ་དཀར་པ་ོཟླུམ་པ་ོབུམ་པསེ་

མཚེན་པ་ལ་ཧེ�སྙེིང་གར་ལ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིསེའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་གྲུ་བཞི་ིཔ་སེེར་པ་ོཟུར་

དུ་རྡོ་ོརྗོ་ེརྩོ་ེགསུམ་པསེ་མཚེན་པ་ལ་ཧཱུཾཾ། ལྟོ་ེབར་ར་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིམེའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་

ཟུར་གསུམ་དམར་པ་ོརྣ་ོཞིིང་འིབར་བ་ལ་ཨཱཿ� ། རྐོང་པའི་ིའིོག་ཏུ་ཡོ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ི

རླུང་ག་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་སྔོོན་པ་ོགཡོ་ོབ་གཞུའི་ིདབྱེིབསེ་ཅན་ཐོ་མར་བ་དན་གྱིིསེ་མཚེན་

པ་ལ་ཛྷཻཿཿ� དྲིག་ཅིང་བཟིོད་པར་དཀའི་བའི་ིགཟུགསེ་ཅན་རླུང་གིསེ་བསྐྱོོད་པསེ་ལྟོ་ེབའི་ི

མེའི་ིགནསེ་སུ་ཕྱིིན་པ། སླར་ཡོང་རླུང་གིསེ་བསྐྱོོད་པསེ་སྙེིང་གའི་ིསེ་འིབར་བར་གྱུར་

ཏོ།ེ སྤྱི་ིབའོི་ིཆུ་ལསེ་བདུད་རྩོའིི་ིཚེགོསེ་བབསེ་པསེ་ཚེམི་པར་གྱུར། པར་བསེམསེ་ནསེ། 

ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཕེཊ་ཕེཊ། ཨཱཿ་བ་ེཤེ་ཡོ་སྟྭཾ་ཾབྷཻ་ཡོ། ར་ར། ར་ར། ཙཱ་

ལ་ཡོ། ཙཱ་ལ་ཡོ། ཧཱུཾ་ཾཧེ� ཨཱཿ� ཛྷཻཿཿ� ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ཅསེེ་ལན་མང་བརྗོདོ་པསེ་ཡོ་ེཤེེསེ་དབབ། དའེི་ིཚེ་ེརླུང་

གིསེ་འིདེགསེ་པའི་ིདམིགསེ་པ་དང་བླ་མ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་ཀྱི་ིང་རྒྱལ་བརྟེན་པོསེ་གཡོསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེགསེོར་ཞིིང་། 



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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གཡོོན་དྲིིལ་བུ་བཀྲོོལ་བ་དང་། བདུག་རྫསེ་ཀྱིིསེ་ལེགསེ་པར་བདུག །ལུསེ་ཀྱི་ིནང་ག་ིམེའི་ིའིོད་ཟིེར་

ཕྱིོགསེ་བཅུར་འིཕྲོསེ་པསེ་སེངསེ་རྒྱསེ་དང་བྱེང་ཆུབ་སེེམསེ་དཔའི་ཐོམསེ་ཅད་

འིཇེམ་དཔལ་གཤེིན་རྗོེའི་ིགཤེེད་ཀྱི་ིརྣམ་པར་སྤྱིན་དྲིངསེ་ཏོ་ེཆེར་བཞིིན་དུ་ཕེབ་ནསེ་

ཐོམི་པར་བསེམ། ད་ེནསེ་མག་ོབརོ་རྡོ་ོརྗོ་ེབཞིག་ལ།  ཏོཥིྛ་བཛྲ། ཞིསེེ་བརྗོདོ་ནསེ་བྱེནི་རླབསེ་བརྟེན་

པར་བྱེ། ད་ེནསེ་དཀྱིལི་འིཁརོ་གྱི་ིཤེར་སྒོའོི་ིཐོད་དུ་འིགྲིངེསེ་ནསེ། 

ཡོང་དག་པ་ཡོ་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་འིདིར། །བདག་གིསེ་སློབ་མ་འིཇུག་པ་འིདིའི།ི །ལྷ་

རྣམསེ་རིགསེ་ཀྱི་ིརིམ་པ་ན།ི །བསེོད་ནམསེ་ཇེ་ིལྟོར་ད་ེལྟོར་ཤེོག །འིད་ིཡོ་ིདངསོེ་གྲུབ་

ཇེ་ིལྟོར་འིགྱུར། །རིགསེ་ན་ིགང་ག་ིསྣོད་དུ་འིགྱུར། །བསེོད་ནམསེ་མཐུ་ཡོང་ཇེ་ིའིདྲི་

བ། །ད་ེའིདྲི་དཀྱིལི་འིཁརོ་དུ་གྱུར་ཅགི །ལན་གསུམ་བརྗོདོ་ནསེ་བདནེ་པའི་ིབྱེནི་རླབསེ་བྱེའི།ོ ། 

གཉསིེ་པ་ན།ི སྔོར་བྱེནི་པའི་ིམ་ེཏོགོ་ཕྲངེ་བ། ཏྲ་ཾཞིེསེ་པ་སྔོགསེ་པ་ལསེ་མ་ེཏོགོ་གཅགི་བཏོནོ་ཏོ་ེརནི་པ་ོ

ཆེའེི་ིཕྲངེ་བར་མསོེ་པ་ཐོལ་མ་ོསྦྱིར་བའི་ིབར་དུ་སྦྱིནི་པར་བསེམ་ནསེ། རང་ཉདི་དཀྱིལི་འིཁརོ་གྱི་ིནང་

དུ་ཞུགསེ། གཙོ་ོབའོི་ིམདུན་ན་གནསེ་པར་གྱུར་པར་མོསེ། གཙོ་ོབའོི་ིདབུ་ལ་རནི་པ་ོཆེའེི་ིཕྲངེ་བ་

ཕུལ་བར་བསེམསེ་ནསེ། པྲ་ཏཱཙིྪ་བ་ཾབཛྲ་ཧེ�ོ ཞིསེེ་བརྗོདོ། ད་ེནསེ་མ་ེཏོགོ་མག་ོལ་བཅངིསེ་ནསེ། ༀ་

པྲ་ཏཱ་ིགྲིཧིྣ་སྟྭཾ།ཾ ཨ་ིམ་ཾསེཏྭ་མཧཱ་བཱ་ལ། ཞིསེེ་བརྗོདོ། ད་ན་ིསེམེསེ་དཔའི་སྟོབོསེ་པ་ོཆེ།ེ ཞིསེེ་

ལྷ་ལ་བོསེ་ནསེ། བདག་བྱེང་ཆུབ་མ་ཐོོབ་ཀྱི་ིབར་དུ་རྗོེསེ་སུ་བཟུང་ཞིིག །ཅེསེ་ལྷ་དེསེ་བྱེང་

ཆུབ་མ་ཐོོབ་ཀྱི་ིབར་དུ་རྗོེསེ་སུ་བཟུང་བའི་ིཐོབསེ་ཟིབ་མ་ོདང་། རིགསེ་ཀྱི་ིདྲི་ིམ་འིཁྲུད་པའི་ིནུསེ་པ་འིཇེོག་པ་

སྟོ་ེམ་ེཏོོག་ཕྲེང་བའི་ིདབང་བསྐུར་ཞིེསེ་བྱེའི།ོ །ད་ེནསེ། རང་ག་ིསྙེིང་གར་ཟླ་བ་ལ་ཧཱུཾ།ཾ དཔྲལ་བར་

ར།ཾ མགི་གཉིསེ་ལ་ༀ་འིདོ་ཟིརེ་འིབར་བ་ར་ེར།ེ བསེམསེ་ལ། 

ༀ་རྡོ་ོརྗོ་ེསེམེསེ་དཔའི་དངེ་ཁྱེདོ་ཀྱི།ི །མིག་འིབྱེེད་པར་ན་ིབརྩོནོ་པར་མཛོད། །ཕྱི་ེ



 92  

འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

བསེ་ཐོམསེཅད་མཐོོང་འིགྱུར་བ། །རྡོ་ོརྗོེའི་ིམིག་ན་ིབླ་ན་མེད། །ཅེསེ་བརྗོོད་ནསེ་མ་རིག་པའི་ི

སྒྲིབི་གཡོགོསེ་དང་མགི་དར་ལྷན་ཅགི་ཏུ་ཕྱི་ེབར་བསེམ། ད་ན་ིདད་པའི་ིཤུགསེ་ཀྱིིསེ་སུ། །དཀྱིལི་

འིཁོར་འིད་ིད་ེཉིད་ལ་ལྟོོསེ། །ཁྱེོད་ན་ིསེངསེ་རྒྱསེ་རིགསེ་སུ་སྐྱོེསེ། །ཕྱིག་རྒྱ་སྔོགསེ་

གྱིསིེ་བྱེནི་གྱིིསེ་བརླབསེ། །དངོསེ་གྲུབ་ཀུན་ན་ིཕུན་སུམ་ཚེགོསེ། །དམ་ཚེགི་མཆེགོ་

ཏུ་ཁྱེདོ་འིགྱུར་གྱིིསེ། །རྡོ་ོརྗོ་ེཔངྨ་རྩོ་ེརོལ་པསེ། །གསེང་སྔོགསེ་རྣམསེ་ལ་སྒྲུབ་པ་གྱིིསེ། 

ཧེ་ེབཛྲ་པཱ་ཤྱ། ཞིེསེ་བླ་མསེ་དཀྱིིལ་འིཁོར་ལ་བལྟོ་བར་བསྐུལ་ནསེ་བསྟོན་པའི་ིརིམ་པ་ལྟོར་མཐོོང་བར་

བསེམ་ལ། ད་ེཡོང་ཕྱི་ིརལོ་ཏུ་དུར་ཁྲདོ་ཆེནེ་པ་ོབརྒྱད་ཀྱིིསེ་ཡོོངསེ་སུ་བསྐརོ་བའི་ིབསྲུང་

བའི་ིའིཁོར་ལ་ོམ་ེར་ིདང་བཅསེ་པའི་ིནང་དུ་གཞིལ་ཡོསེ་ཁང་གྲུ་བཞི་ིསྒོ་ོབཞི་ིམཚེན་

ཉིད་ཐོམསེ་ཅད་དང་ལྡན་པའི་ིདབུསེ་སུ་དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་ཞིལ་ཕྱིག་ཡོོངསེ་

སུ་རྫོགསེ་པ་སྟོ།ེ ད་ེལྟོར་རྟེེན་དང་བརྟེེན་པར་བཅསེ་པའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་མངོན་སུམ་དུ་

མཐོོང་བར་གྱུར་པར་མོསེ། ༀ། རྡོ་ོརྗོེའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་དཀྱིིལ་འིཁོར་ཆེེན་པོར་བདག་

བཞུགསེ་སེོ། །ༀ། རྣལ་འིབྱེོར་དཀྱིིལ་འིཁོར་དཀྱིིལ་འིཁོར་ཆེེན་པོ་བདག་གིསེ་

མཐོོང་། །ༀ། གསེང་བའིི་དཀྱིིལ་འིཁོར་དཀྱིིལ་འིཁོར་ཆེེན་པོར་བདག་དབང་

བསྐུར། །སེ་མ་ཡོ་ཧེ�ོ ཧེ�ོ ཧེ�ོ ཞིསེེ་བརྗོདོ་ད།ེ ད་ེདག་ན་ིདཀྱིལི་འིཁརོ་དུ་འིཇུག་པའི་ིསྐརོ་ར།ོ ། 

གཉིསེ་པ་ཞུགསེ་ནསེ་དབང་བླང་བ་ལ་བཞིི། བུམ་པ། གསེང་བ། ཤེེསེ་རབ་ཡོ་ེཤེེསེ། དབང་བཞི་ི

པའིོ། །དང་པ་ོལ་གཉིསེ། ཐུན་མོང་བ་རྡོ་ོརྗོ་ེསློབ་མའི་ིདབང་དང་། ཐུན་མོང་མ་ཡོིན་པ་རྡོ་ོརྗོ་ེསློབ་དཔོན་གྱི་ི

དབང་ང་ོ། །དང་པ་ོལ་ལྔ། ཆུ། ཅདོ་པན། རྡོ་ོརྗོ།ེ དྲིལི་བུ། མངི་ག་ིདབང་ང་ོ། །དང་བ་ོན།ི རགི་པའི་ིདབང་ལྔ་ཞུ་

བའི་ིཡོནོ་དུ་མཎྜལ་འིབུལ་བ་ན།ི 

སེ་གཞི་ིསྤེོསེ་ཀྱིིསེ་བྱུགསེ་ཤེངི་མ་ེཏོགོ་བཀྲོམ། །ར་ིརབ་གླེངི་བཞི་ིཉ་ིཟླསེ་བརྒྱན་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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པ་འིདི། །སེངསེ་རྒྱསེ་ཞིིང་དུ་དམིགསེ་ཏོ་ེཕུལ་བ་ཡོིསེ། །འིགྲི་ོཀུན་རྣམ་དག་ཞིིང་ལ་

སྤྱིདོ་པར་ཤེགོ །ཨ་ིད་ཾགུ་རུ་རཏྣ་མཎྜལ་ཀ་ཾནཪཱིྱཱ �་ཏོ་ཡོ་མ།ི མ་ེཏོགོ་ག་ིསྙེསེེ་པསེ་ཐོལ་མ་ོསྦྱིར་ལ། 

སེངསེ་རྒྱསེ་ཤེེསེ་རབ་ཆེེན་པོ་ཡོིསེ། །རྡོོ་རྗོེ་སེེམསེ་དཔའི་དབང་བསྐུར་

ལྟོར། །བདག་ཀྱིང་མགོན་པོསེ་དབང་བསྐུར་ཞིིང་། །མཆེོག་ཀྱིང་བདག་ལ་སྩོལ་དུ་

གསེོལ། །ཞིེསེ་ལན་གསུམ་གྱིིསེ་རིག་པའི་ིདབང་ལྔའི་ིདོན་དུ་གསེོལ་བ་བཏོབ། ད་ེནསེ་སློབ་དཔོན་ཨ་བྷྱ་

སེགོསེ་ཀྱི་ིརྗོསེེ་སུ་འིབྲངསེ་ནསེ། ནང་དབང་སྔོནོ་དུ་བསྐུར་བར་གསུངསེ་པ་བཞིནི་སྐབསེ་འིདརི་ཡོང་འིགོ་ག་ི

ག་ིགསེང་དབང་ག་ིརིགསེ་འིགྲི་ེསྦྱིར་ཏོ་ེཇེ་ིལྟོ་བ་བཞིིན་བྱེསེ་ནའིང་མ་ིརུང་བ་མེད་འིདྲི་མོད། འིོན་ཀྱིང་འིདིར་

ཡུམ་མདེ་པསེ་སྟོབསེ་ཅུང་ཟིད་མ་ིའིདྲི་བའི་ིཁྱེད་པར་མཛོད་པ་བཞིིན་འིགདོ་པར་བྱེའི།ོ །

ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། བསེང་ཆུ་དང་དབང་རྫསེ་བུམ་ཆུ་གཉིསེ་ཀ་ལ་

བསེངསེ། ༀ་སྭབྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷི� སེརྦ་དྷརྨཱ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷི྅ོཧེ།ཾ རང་དང་དབང་རྫསེ་བུམ་ཆུ་

སྟོོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོོང་པའི་ིངང་ལསེ་ཧཱུཾ་ཾདང་རྡོ་ོརྗོ་ེལསེ་མ་ིབསྐྱོོད་པ་སྔོོན་པ་ོཞིལ་

གཅིག་ཕྱིག་གཉིསེ་ཀྱིིསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེདང་དྲིིལ་བུ་འིཛོིན་པསེ་ཡུམ་མཱཾ་མ་ཀཱ་ིསྔོོན་མ་ོགྲི་ིགུག་

དང་ཐོདོ་པ་འིཛོནི་པ་ལ་འིཁྱུད་པར་གྱུར། བླ་མ་དང་གཙོ་ོབ་ོཐོ་མ་ིདད་པའི་ིཐུགསེ་ཀའི་ི

ཧཱུཾ་ཾག་ིའིོད་ཟིེར་གྱིིསེ་རང་བཞིིན་གྱི་ིགནསེ་ནསེ་བསྒོོམསེ་པ་དང་འིདྲི་བའི་ིཡོ་ེཤེེསེ་པ་

དང་། དབང་ག་ིལྷ་རྣམསེ་སྤྱིན་དྲིངསེ། གཉིསེ་སུ་མདེ་པར་གྱུར། བླ་མ་དང་གཙོ་ོབ་ོཐོ་

མི་དད་པའིི་ཐུགསེ་ཀའིི་ཧཱུཾཾ་གི་འིོད་ཟིེར་གྱིིསེ་ཕྱིོགསེ་བཅུ་ན་བཞུགསེ་པའིི་རྒྱལ་བ་

ཡོབ་ཡུམ་མདུན་གྱི་ིནམ་མཁར་སྤྱིན་དྲིངསེ། ༀ་སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཨརྒྷཾ།ཾ པཱཏྱཾ།ཾ གནྡྷེ།ེ པུཥྤེ།ེ 

དྷཱུ་པ།ེ ཨཱཿ་ལ་ོཀ།ེ ནཻ་ཝ་ིདྱ། ཤེབྡ་པྲ་ཏོཙིྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། 

རྡོ་ོརྗོ་ེཅན་གྱིིསེ་སེངསེ་རྒྱསེ་ལ། །འིགྲི་ོབ་སྐྱོོབ་པའི་ིཆེེད་དུ་དབང་། །ཡོོན་ཏོན་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

འིབྱུང་གནསེ་ཇེ་ིལྟོར་སྩོལ། །ད་ེལྟོར་འིད་ིལའིང་སྩོལ་དུ་གསེོལ། །ཞིེསེ་གསེོལ་བ་

བཏོབ་པསེ། ནམ་མཁའི་ིརྒྱལ་བ་ཡོབ་ཡུམ་སྙེོམསེ་པར་ཞུགསེ། འིདོད་ཆེགསེ་ཆེེན་

པོའི་ིམེསེ་ཞུ་བའིི་བྱེང་ཆུབ་ཀྱིི་སེེམསེ་ཀྱིིསེ་རང་ཉིད་མི་བསྐྱོོད་པར་བྱེསེ་ལ་དབང་

བསྐུར། དབང་ག་ིལྷ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་དབང་རྫསེ་ཀྱི་ིལྷ་ལ་དབང་བསྐུར། མ་ིབསྐྱོོད་པསེ་

དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། དབང་རྫསེ་ཀྱི་ིལྷ་ལ། ༀ་སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཨརྒྷཾཾ། པཱཏྱཾ།ཾ གནྡྷེ།ེ པུཥྤེ།ེ 

དྷཱུ་པེ། ཨཱཿ་ལ་ོཀེ། ནཻ་ཝ་ིདྱ། ཤེབྡ་པྲ་ཏོིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། མ་ིབསྐྱོོད་པ་ཡོབ་ཡུམ་ཞུ་བ་ལསེ་

བྱུང་བའི་ིདབང་རྫསེ་བུམ་ཆུར་གྱུར་པར་བསེམ། ད་ེནསེ་དབང་བསྐུར་བ་ལ་བསྒྲུབསེ་པའི་ིདཀྱིིལ་

འིཁརོ་པ་རྣམསེ་ཀྱིསིེ་དབང་བསྐུར་བ་ཞུ་དགངོསེ་པ་གཏོད་པ་ཙོམ་ལསེ་དངསོེ་སུ་དབང་བསྐུར་བའི་ིབྱེ་བ་མ་ི

མཛོད་ཅངི་། དབང་ར་ེར་ེབཞིིན་དངོསེ་སུ་དབང་བསྐུར་བའི་ིལྷ་གསེར་པ་སྤྱིན་འིདྲིནེ་དགོསེ་པསེ་ན། 

བླ་མ་དང་གཙོ་ོབ་ོཐོ་མ་ིདད་པའི་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾག་ིའིོད་ཟིེར་གྱིིསེ་རྒྱལ་བ་འིཁོར་

བཅསེ་ཐོམསེཅད་རང་ལ་དབང་བསྐུར་བའི་ིཕྱིིར་དུ་བསྐུལ་ཏོ་ེསྤྱིན་དྲིངསེ་པ་རྣམསེ་

ནམ་མཁར་བཞུགསེ། བསྒྲུབསེ་པའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་པ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་དབང་བསྐུར་བའི་ི

དགོངསེ་བ་མཛོད། སྤྱིན་མ་ལ་སེོགསེ་པའིི་རིག་མ་དང་བཅསེ་པ་ནམ་མཁར་

བཞུགསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་གདུགསེ་དང་རྒྱལ་མཚེན་ལ་སེོགསེ་པ་རྣམསེ་རང་ག་ིསྟོེང་

ཕྱིོགསེ་སུ་འིཛོིན། གླུ་གར་མཛོད་ཅིང་རོལ་མོ་བརྡུང་། མེ་ཏོོག་དང་གུར་ཀུམ་ལ་

སེོགསེ་པའི་ིཆེར་འིབེབསེ། ཕྱིག་གིསེ་ཅུང་ཟིད་ཡོ་ོབར་བཟུང་པའི་ིབུམ་པ་དཀར་པ་ོ

བྱེང་ཆུབ་ཀྱི་ིསེེམསེ་ཀྱི་ིབདུད་རྩོིསེ་གང་བ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་དབང་བསྐུར། གཟུགསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེ

མ་ལ་སེོགསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་བཀྲོ་ཤེིསེ་གླུ་དབྱེངསེ་ཀྱིི་ཀྱིིསེ་ཤེིསེ་པ་བརྗོོད། ཁྲོ་བོ་

རྣམསེ་ཕྱིགོསེ་སུ་འིཁདོ་ནསེ་བགགེསེ་བསྐྲད་པར་གྱུར། 



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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བཀྲོ་ཤེིསེ་གང་ཞིིག་སེེམསེ་ཅན་ཀུན་གྱི་ིསྙེིང་ལ་གནསེ། །ཀུན་གྱི་ིབདག་ཉིད་

དམ་པའིི་རིགསེ་རྣམསེ་གྱིི་ནི་རྗོེ། །མ་ལུསེ་སེེམསེ་ཅན་སྐྱོེད་བྱེེད་བདེ་བ་ཆེེན་པོ་

སྟོ།ེ །བཀྲོ་ཤེསིེ་དསེེ་ན་ིད་ེརངི་ཁྱེདོ་ལ་དབང་རབ་བསྐུར། །བཀྲོ་ཤེསིེ་གང་ཞིགི་མ་ལུསེ་

རྡོ་ོརྗོ་ེརགིསེ་དང་ལྡན། །སྡིང་བསེ་ཟིལི་མནན་སྐྱོ་ེབ་ོཡོངོསེ་སུ་སྦྱིངོ་བྱེདེ་པ། །མ་ིབསྐྱོདོ་

མགོན་པོ་ཞིེསེ་བྱེར་མཚེན་གསེོལ་དེ་ཡོིསེ་ནི། །བཀྲོ་ཤེིསེ་དེསེ་ནི་དེ་རིང་ཁྱེོད་ལ་

དབང་རབ་བསྐུར། །བཀྲོ་ཤེིསེ་གང་ཞིིག་མཐོའི་དག་རིགསེ་དང་ལྡན། །རྣམ་པར་སྣང་

མཛོད་འིཁོར་བའིི་སྡུག་བསྔོལ་རྟེག་འིཕྲོག་ཅིང་། །རྨོངསེ་པསེ་ཟིིལ་མནན་སྐྱོེ་བོ་

ཡོངོསེ་སུ་སྦྱིངོ་མཛོད་པ། །བཀྲོ་ཤེསིེ་དེསེ་ན་ིད་ེརངི་ཁྱེདོ་ལ་དབང་རབ་བསྐུར། །བཀྲོ་

ཤེསིེ་གང་ཞིགི་མ་ལུསེ་རནི་ཆེནེ་རགིསེ་དང་ལྡན། །ཕེངོསེ་པའི་ིསྡུག་བསྔོལ་གྲིལོ་བར་

ཡོོངསེ་སུ་རབ་བརྩོོན་ཞིིང་། །ཁེངསེ་པསེ་ཟིིལ་མནན་འིགྲི་ོབ་ཡོོངསེ་སུ་སྦྱིོང་མཛོད་

པ། །བཀྲོ་ཤེསིེ་དསེེ་ན་ིད་ེརངི་ཁྱེདོ་ལ་དབང་རབ་བསྐུར། །བཀྲོ་ཤེསིེ་གང་ཞིགི་མ་ལུསེ་

པདྨའིི་རིགསེ་དང་ལྡན། །འིཇེིག་རྟེེན་དབང་ཕྱུག་སྲོིད་པའིི་དྲི་བ་འིཇེོམསེ་པ་

པ།ོ །ཆེགསེ་པསེ་ཟིལི་མནན་སྐྱོ་ེབ་ོཡོངོསེ་སུ་སྦྱིངོ་མཛོད་པ། །བཀྲོ་ཤེསིེ་གང་ཞིགི་མ་

ལུསེ་ལསེ་ཀྱིི་རིགསེ་དང་ལྡན། །བརྩོེ་བའིི་བདག་ཉིད་ལོག་པར་ལྟོ་བ་ངེསེ་པར་

སྤེོང་། །ད་ེསྦྱིོང་ཐོབསེ་སྟོོན་ད་ེན་ིཀུན་ནསེ་སེེལ་མཛོད་པ། །བཀྲོ་ཤེིསེ་དེསེ་ན་ིད་ེརིང་

ཁྱེདོ་ལ་དབང་རབ་བསྐུར། །

དེ་ནསེ། དབང་བསྐུར་རྡོོ་རྗོེ་ཆེེན་པོ་སྟོེ། །ཁམསེ་གསུམ་པ་ཡོིསེ་ཕྱིག་བྱེསེ་

པ། །སེངསེ་རྒྱསེ་ཀུན་གྱི་ིགསེང་གསུམ་པའི།ི །གནསེ་ལསེ་བྱུང་བ་སྦྱིནི་པར་བྱེ། །ༀ་

ཨཱཿ� བཛྲ་ཨུ་ད་ཀ་ཨབྷཻ་ིཥིཉྩ་ཧཱུཾ།ཾ སུ་ར་ཏོ་སྟྭཾ་ཾཨ་ཧེ།ཾ ཞིསེེ་བརྗོདོ་ནསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེདང་བཅསེ་པའི་ིབུམ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

པའི་ིཁ་རྒྱན་ལག་པ་གཡོསེ་པའི་ིརྡོ་ོརྗོ་ེཁུ་ཚུར་གྱིིསེ་བཟུང་ནསེ། དེསེ་ཆུ་བླངསེ་ཏོ་ེརྡོ་ོརྗོེའི་ིརྩོ་ེམོསེ་སྤྱི་ིབོར་

བླུག་པའིམ། བུམ་པའི་ིཆུ་འིཐུང་བའིང་རུང་། 

དམིགསེ་པ་ནི། བུམ་པའི་ིཆུསེ་དབང་བསྐུར་བསེ་ལུསེ་ཀྱི་ིནང་ཐོམསེ་ཅད་གང་། 

ཚེ་ེརབསེ་ཐོགོ་མདེ་ནསེ་བསེགསེ་པའི་ིསྡིགི་སྒྲིབི་ཐོམསེ་ཅད་བྱེང་ཞིངི་དག །བད་ེསྟོངོ་

ག་ིཡོ་ེཤེེསེ་སྐྱོེསེ། ཞི་ེསྡིང་སྦྱིངསེ། ཆེོསེ་ཀྱི་ིདབྱེིངསེ་ཀྱི་ིཡོ་ེཤེེསེ་མངོན་དུ་བྱེསེ། མ་ི

བསྐྱོོད་པའིི་བསྒོོམ་བཟླསེ་བསྒྲུབ་པ་སེོགསེ་ལ་དབང་བར་བྱེསེ་བྱུང་སྙེམ་པ་དང་། མ་

མཐོའིང་ཆུ་དབང་བསྐུར་བ་ལ་བརྟེནེ་ནསེ་བད་ེསྟོངོ་ག་ིཡོ་ེཤེེསེ་སྐྱོསེེ་བྱུང་སྙེམ་པ་བྱེདེ། 

ད་ེལྟོར་བདུད་རྩོིའི་ིཆུསེ་དབང་བསྐུར། ལུསེ་ཐོམསེ་ཅད་གང་། བད་ེབ་ཆེེན་པ་ོ

མྱོོང་། དྲི་ིམ་ཐོམསེ་ཅད་དག །ཆུའི་ིལྷག་མ་སྤྱི་ིགཙུག་ཏུ་འིཁྱེིལ་བ་ཡོོངསེ་སུ་གྱུར་བ་

ལསེ་མ་ིབསྐྱོདོ་པསེ་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར་པར་བསེམསེ། ད་ེནསེ་བླ་མ་དང་གཙོ་ོབ་ོཐོ་མ་ི

དད་པའི་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾག་ིའིདོ་ཟིརེ་གྱིསིེ་དབང་ག་ིལྷ་རྣམསེ་སྤྱིན་དྲིངསེ། ཛོ� ཧཱུཾ་ཾབ་ཾཧེ�ོ 

རང་ག་ིབ་སྤུའི་ིསྒོ་ོནསེ་ཐོིམ་པར་གྱུར་པར་བསེམ། ༀ་སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཨརྒྷཾཾ། པཱཏྱཾཾ། གནྡྷེེ། 

པུཥྤེ།ེ དྷཱུ་པ།ེ ཨཱཿ་ལ་ོཀ།ེ ནཻ་ཝ་ིདྱ། ཤེབྡ་པྲ་ཏོཙིྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ཞིསེེ་མཆེདོ། ཆུ་དབང་ག་ིདག་པ་ན།ི 

ད་ེལྟོར་མ་ིབསྐྱོོད་པ་ཆུའི་ིདབང་ཐོོབ། ཞི་ེསྡིང་ག་ིདྲི་ིམ་སྦྱིངསེ། རྣམ་ཤེེསེ་ཀྱི་ིཕུང་བ་ོ

གནསེ་བསྒྱུར། ཆེོསེ་ཀྱི་ིདབྱེིངསེ་ཀྱི་ིཡོ་ེཤེེསེ་མངོན་དུ་བྱེསེ། མ་ིབསྐྱོོད་པ་དང་། དེའི་ི

རགིསེ་ཀྱི་ིདངོསེ་གྲུབ་བསྒྲུབ་པ་ལ་དབང་བར་བྱེསེ་སེ།ོ །ཞིསེེ་བརྗོདོ་ད།ོ ། 

གཉསིེ་པ་ན།ི གསེརེ་ལ་སེགོསེ་པ་ལསེ་བྱེསེ་པའི་ིདབང་རྫསེ་ཅདོ་པན་བཤེམསེ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ི

ཀྲོ་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ཀྱིིསེ་བསེངསེ། ༀ་སྭབྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷི� སེརྦ་དྷརྨཱ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷིོ྅ཧེཾ། གིསེ་

སྦྱིངསེ།  བདག་དང་དབང་རྫསེ་ཅདོ་པན་སྟོངོ་པ་ཉདི་དུ་གྱུར། སྟོངོ་པའི་ིངང་ལསེ་ཏྲཱི་ཾདང་

རིན་པ་ོཆེ་ེལསེ་རིན་བྱུང་སེེར་པ་ོཞིལ་གཅིག་ཕྱིག་གཉིསེ་ཀྱིིསེ་རིན་པ་ོཆེ་ེདང་དྲིིལ་བུ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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འིཛོིན་པསེ་ཡུམ་རིན་ཆེེན་སྒྲིོལ་མ་སེེར་མ་ོགྲི་ིགུག་དང་ཐོོད་པ་འིཛོིན་པ་ལ་འིཁྱུད་པ། 

བླ་མ་དང་གཙོོ་བོ་ཐོ་མི་དད་པའིི་ཐུགསེ་ཀའིི་ཧཱུཾཾ་གི་འིོད་ཟིེར་གྱིིསེ་རང་བཞིིན་གྱིི་

གནསེ་ནསེ་བསྒོོམསེ་པ་དང་འིདྲི་བའིི་ཡོེ་ཤེེསེ་པ་དང་། དབང་གི་ལྷ་རྣམསེ་སྤྱིན་

དྲིངསེ། གཉིསེ་སུ་མེད་པར་གྱུར། བླ་མ་དང་གཙོ་ོབ་ོཐོ་མ་ིདད་པའི་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾག་ི

འིོད་ཟིེར་གྱིིསེ་ཕྱིོགསེ་བཅུ་ན་བཞུགསེ་པའི་ིརྒྱལ་བ་ཡོབ་ཡུམ་མདུན་གྱི་ིནམ་མཁར་

སྤྱིན་དྲིངསེ། ༀ་སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཨརྒྷཾཾ། པཱཏྱཾཾ། གནྡྷེེ། པུཥྤེེ། དྷཱུ་པེ། ཨཱཿ་ལ་ོཀེ། ནཻ་ཝ་ིདྱ། 

ཤེབྡ་པྲ་ཏོཙིྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། 

རྡོ་ོརྗོ་ེཅན་གྱིིསེ་སེངསེ་རྒྱསེ་ལ། །འིགྲི་ོབ་བསྐྱོབ་པའི་ིཆེེད་དུ་དབང་། །ཡོོན་ཏོན་

འིབྱུང་གནསེ་ཇེ་ིལྟོར་སྩོལ། །ད་ེལྟོར་འིད་ིལ་སྩོལ་དུ་གསེོལ། །ཞིེསེ་གསེོལ་བ་བཏོབ་

པསེ། ནམ་མཁའི་ིརྒྱལ་བ་ཡོབ་ཡུམ་སྙེོམསེ་པར་ཞུགསེ། འིདོད་ཆེགསེ་ཆེེན་པོའི་ི

མསེེ་ཞུ་བའི་ིབྱེང་ཆུབ་ཀྱི་ིསེམེསེ་ཀྱིསིེ་རང་ཉདི་རནི་འིབྱུང་དུ་བྱེསེ་པ་ལ་དབང་བསྐུར། 

དབང་ག་ིལྷ་རྣམསེ་ཀྱིསིེ་དབང་རྫསེ་ཀྱི་ིལྷ་ལ་དབང་བསྐུར། རནི་ཆེནེ་འིབྱུང་ལྡན་གྱིིསེ་

དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར་པར་བསེམ། ༀ་སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཨརྒྷཾཾ། པཱཏྱཾ།ཾ གནྡྷེ།ེ པུཥྤེ།ེ དྷཱུ་པ།ེ 

ཨཱཿ་ལ་ོཀ།ེ ནཻ་ཝ་ིདྱ། ཤེབྡ་པྲ་ཏོིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། རིན་འིབྱུང་ཡོབ་ཡུམ་ཞུ་བ་ལསེ་བྱུང་བའི་ི

དབང་རྫསེ་ཅདོ་པན་དུ་གྱུར་པར་བསེམསེ། 

བླ་མ་དང་གཙོ་ོབ་ོཐོ་མ་ིདད་པའི་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾག་ིའིོད་ཟིེར་གྱིིསེ་རྒྱལ་བ་འིཁོར་

བཅསེ་ཐོམསེ་ཅད་རང་ལ་དབང་བསྐུར་བའི་ིཕྱིིར་དུ་བསྐུལ་ཏོ་ེསྤྱིན་དྲིངསེ་པ་རྣམསེ་

ནམ་མཁར་བཞུགསེ། བསྒྲུབསེ་པའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་པ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་དབང་བསྐུར་བའི་ི

དགོངསེ་པ་མཛོད། སྤྱིན་མ་ལ་སེོགསེ་པའིི་རིག་མ་དང་བཅསེ་པ་ནམ་མཁར་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

བཞུགསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་གདུགསེ་དང་རྒྱལ་མཚེན་ལ་སེོགསེ་པ་རྣམསེ་རང་ག་ིསྟོེང་

ཕྱིོགསེ་སུ་འིཛོིན། གླུ་གར་མཛོད་ཅིང་རོལ་མོ་བརྡུང་། མེ་ཏོོག་དང་གུར་ཀུམ་ལ་

སེོགསེ་པའི་ིཆེར་འིབེབསེ། ཕྱིག་གིསེ་ཅུང་ཟིད་ཡོ་ོབར་བཟུང་བའི་ིབུམ་པ་དཀར་པ་ོ

བྱེང་ཆུབ་ཀྱི་ིསེེམསེ་ཀྱི་ིབདུད་རྩོིསེ་གང་བ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་དབང་བསྐུར། གཟུགསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེ

མ་ལ་སེོགསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་བཀྲོ་ཤེིསེ་ཀྱི་ིགླུ་དབྱེངསེ་ཀྱི་ིཤེིསེ་པ་བརྗོོད། ཁྲ་ོབ་ོརྣམསེ་

ཕྱིགསེ་མཚེམསེ་སུ་འིཁདོ་ནསེ་བགགེསེ་བསྐྲད་པར་གྱུར། 

བཀྲོ་ཤེསིེ་གང་ཞིགི་མ་ལུསེ་རནི་ཆེནེ་རགིསེ་དང་ལྡན། །ཕེངོསེ་པའི་ིསྡུག་བསྔོལ་

གྲིལོ་བར་ཡོངོསེ་སུ་རབ་བརྩོནོ་ཞིངི་། །ཁངེསེ་པསེ་ཟིལི་མནན་འིགྲི་ོབ་ཡོངོསེ་སུ་སྦྱིངོ་

མཛོད་པ། །བཀྲོ་ཤེིསེ་དེསེ་ན་ིད་ེརིང་ཁྱེོད་ལ་དབང་རབ་བསྐུར། །ཞིེསེ་ཤེིསེ་པ་བརྗོོད། ད་ེ

ནསེ། 

དབང་བསྐུར་རྡོ་ོརྗོ་ེཆེེན་པ་ོསྟོེ། །ཁམསེ་གསུམ་པ་ཡོིསེ་ཕྱིག་བྱེསེ་པ། །སེངསེ་

རྒྱསེ་ཀུན་གྱི་ིགསེང་གསུམ་པའིི། །གནསེ་ལསེ་བྱུང་བ་སྦྱིིན་པར་བྱེ། །ༀ་བཛྲ་རཏྣ་

ཀུ་ལ་མུ་ཀུ་ཊ་ཨབྷཻ་ིཥཉིྩ་མ།ི ཞིསེེ་བརྗོདོ་ད།ེ དབུ་རྒྱན་དར་དཔྱངསེ་དང་བཅསེ་པ་མག་ོབརོ་བཅངིསེ་

ལ། ད་ེབཞིནི་གཤེགེསེ་པ་ཐོམསེ་ཅད་རགིསེ་ཀྱི་ིབདག་པའོི་ིཅདོ་པན་ལ་ཞུགསེ་པར་བསེམ། ད་ེལྟོར་ཅདོ་

པན་ཀྱི་ིདབང་བསྐུར་བ་ལ་བརྟེེན་ནསེ་བད་ེསྟོོང་ག་ིཡོ་ེཤེེསེ་རྒྱུད་ལ་སྐྱོེསེ་པ་སེོགསེ་ཀྱི་ི

མསོེ་པ་བྱེ། 

དབང་བསྐུར་རྡོ་ོརྗོ་ེཆེེན་པ་ོསྟོེ། །ཁམསེ་གསུམ་པ་ཡོིསེ་ཕྱིག་བྱེསེ་པ། །སེངསེ་

རྒྱསེ་ཀུན་གྱི་ིགསེང་གསུམ་པའི།ི །གནསེ་ལསེ་བྱུང་བ་སྦྱིནི་པར་བྱེ། །ༀ་ཨཱཿ� སེརྦ་ཏོ་

ཐཱ་ག་ཏོ་ཨབྷཻ་ིཥ་ེཀ་ཏོ་སེ་མ་ཡོ་ཤྲི་ིཡོ་ེཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། སུ་ར་ཏོ་སྟྭཾ་ཾཨ་ཧེ།ཾ ཞིསེེ་མཐོའི་རྟེནེ་གྱི་ིཆུ་དབང་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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བསྐུར། ད་ེལྟོར་བདུད་རྩོའིི་ིཆུསེ་དབང་བསྐུར། ལུསེ་ཐོམསེ་ཅད་གང་། བད་ེབ་ཆེནེ་པ་ོ

མྱོོང་། དྲི་ིམ་ཐོམསེ་ཅད་དག །ཆུའི་ིལྷག་མ་སྤྱི་ིགཙུག་ཏུ་འིཁྱེིལ་བ་ཡོོངསེ་སུ་གྱུར་པ་

ལསེ་རིན་ཆེེན་འིབྱུང་ལྡན་གྱིིསེ་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། བླ་མ་དང་གཙོ་ོབ་ོཐོ་མ་ིདད་

པའི་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾག་ིའིོད་ཟིེར་གྱིིསེ་དབང་ག་ིལྷ་རྣམསེ་སྤྱིན་དྲིངསེ། ཛོ� ཧཱུཾ་ཾབ་ཾཧེོ� 

རང་ག་ིབ་སྤུའི་ིསྒོ་ོནསེ་ཐོམི་པར་གྱུར། ༀ་སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཨརྒྷཾཾ། པཱཏྱཾ།ཾ གནྡྷེ།ེ པུཥྤེ།ེ དྷཱུ་པ།ེ 

ཨཱཿ་ལ་ོཀེ། ནཻ་ཝ་ིདྱ། ཤེབྡ་པྲ་ཏོིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ད་ེལྟོར་རིན་ཆེེན་འིབྱུང་ལྡན་ཅོད་པན་གྱི་ི

དབང་ཐོོབ། ང་རྒྱལ་དང་སེེར་སྣའིི་དྲིི་མ་སྦྱིངསེ། ཚེོར་བའིི་ཕུང་པ་ོགནསེ་བསྒྱུར། 

མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ིཡོ་ེཤེེསེ་མངོན་དུ་བྱེསེ། རིན་ཆེེན་འིབྱུང་ལྡན་དང་། དེའི་ིརིགསེ་ཀྱི་ི

དངསོེ་གྲུབ་བསྒྲུབ་པ་ལ་དབང་བར་བྱེསེ་སེ།ོ །ཞིསེེ་བརྗོདོ་ད།ོ ། 

གསུམ་པ་ན།ི ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ཀྱིསིེ་བསེངསེ། ༀ་སྭབྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷི� སེརྦ་

དྷརྨཱ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷིོ྅ཧེཾ། གིསེ་སྦྱིངསེ། བདག་དང་དབང་རྫསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེསྟོོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། 

སྟོོང་པའིི་ངང་ལསེ་ཧྲི�་དང་པདྨ་ལསེ་འིོད་དཔག་མེད་དམར་པོ་ཞིལ་གཅིག་ཕྱིག་

གཉིསེ་ཀྱིིསེ་པདྨ་དང་དྲིིལ་བུ་འིཛོིན་པསེ་ཡུམ་གོསེ་དཀར་མ་ོདམར་མ་ོགྲི་ིགུག་དང་

ཐོོད་པ་འིཛོིན་པ་ལ་འིཁྱུད་པ། བླ་མ་དང་གཙོ་ོབ་ོཐོ་མ་ིདད་པའི་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾག་ིའིོད་

ཟིརེ་གྱིསིེ་རང་བཞིནི་གྱི་ིགནསེ་ནསེ་བསྒོམོསེ་པ་དང་འིདྲི་བའི་ིཡོ་ེཤེསེེ་པ་དང་། དབང་

ག་ིལྷ་རྣམསེ་སྤྱིན་དྲིངསེ། གཉིསེ་སུ་མེད་པར་གྱུར། བླ་མ་དང་གཙོ་ོབ་ོཐོ་མ་ིདད་པའི་ི

ཐུགསེ་ཀའིི་ཧཱུཾཾ་གི་འིོད་ཟིེར་གྱིིསེ་ཕྱིོགསེ་བཅུ་ན་བཞུགསེ་པའིི་རྒྱལ་བ་ཡོབ་ཡུམ་

མདུན་གྱི་ིནམ་མཁར་སྤྱིན་དྲིངསེ། ༀ་སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཨརྒྷཾཾ། པཱཏྱཾ།ཾ གནྡྷེ།ེ པུཥྤེ།ེ དྷཱུ་པ།ེ 

ཨཱཿ་ལ་ོཀ།ེ ནཻ་ཝ་ིདྱ། ཤེཔྟ་པྲ་ཏོཙིྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། 
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

རྡོ་ོརྗོ་ེཅན་གྱིིསེ་སེངསེ་རྒྱསེ་ལ། །འིགྲི་ོབ་བསྐྱོབ་པའི་ིཆེེད་དུ་དབང་། །ཡོོན་ཏོན་

འིབྱུང་གནསེ་ཇེ་ིལྟོར་སྩོལ། །ད་ེལྟོར་འིད་ིལ་སྩོལ་དུ་གསེོལ། །ཞིེསེ་གསེོལ་བ་བཏོབ་

པསེ། ནམ་མཁའི་ིརྒྱལ་བ་ཡོབ་ཡུམ་སྙེོམསེ་པར་ཞུགསེ། འིདོད་ཆེགསེ་ཆེེན་པོའི་ི

མེསེ་ཞུ་བའི་ིབྱེང་ཆུབ་ཀྱི་ིསེེམསེ་ཀྱིིསེ་རང་ཉིད་འིོད་དཔག་མེད་དུ་བྱེསེ་པ་ལ་དབང་

བསྐུར། དབང་ག་ིལྷ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་དབང་རྫསེ་ཀྱི་ིལྷ་ལ་དབང་བསྐུར། འིོད་དཔག་མེད་

ཀྱིསིེ་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། ༀ་སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཨརྒྷཾཾ། པཱཏྱཾ།ཾ གནྡྷེ།ེ པུཥྤེ།ེ དྷཱུ་པ།ེ ཨཱཿ་ལ་ོ

ཀ།ེ ནཻ་ཝ་ིདྱ། ཤེབྡ་པྲ་ཏོཙིྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། མཆེདོ། འིདོ་དཔག་མདེ་ཡོབ་ཡུམ་ཞུ་བ་ལསེ་བྱུང་

བའི་ིདབང་རྫསེ་རྡོ་ོརྗོརེ་གྱུར་པར་བསེམ། 

བླ་མ་དང་གཙོ་ོབ་ོཐོ་མ་ིདད་པའི་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾག་ིའིོད་ཟིེར་གྱིིསེ་རྒྱལ་བ་འིཁོར་

བཅསེ་ཐོམསེ་ཅད་རང་ལ་དབང་བསྐུར་བའི་ིཕྱིིར་དུ་བསྐུལ་ཏོ་ེསྤྱིན་དྲིངསེ་པ་རྣམསེ་

ནམ་མཁར་བཞུགསེ། བསྒྲུབསེ་པའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་པ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་དབང་བསྐུར་བའི་ི

དགོངསེ་པ་མཛོད། སྤྱིན་མ་ལ་སེོགསེ་པའིི་རིག་མ་དང་བཅསེ་པ་ནམ་མཁར་

བཞུགསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་གདུགསེ་དང་རྒྱལ་མཚེན་ལ་སེོགསེ་པ་རྣམསེ་རང་ག་ིསྟོེང་

ཕྱིོགསེ་སུ་འིཛོིན། གླུ་གར་མཛོད་ཅིང་རོལ་མོ་བརྡུང་། མེ་ཏོོག་དང་གུར་ཀུམ་ལ་

སེོགསེ་པའི་ིཆེར་འིབེབསེ། ཕྱིག་གིསེ་ཅུང་ཟིད་ཡོ་ོབར་བཟུང་བའི་ིབུམ་པ་དཀར་པ་ོ

བྱེང་ཆུབ་ཀྱི་ིསེེམསེ་ཀྱི་ིབདུད་རྩོིསེ་གང་བ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་དབང་བསྐུར། གཟུགསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེ

མ་ལ་སེོགསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་བཀྲོ་ཤེིསེ་ཀྱི་ིགླུ་དབྱེངསེ་ཀྱི་ིཤེིསེ་པ་བརྗོོད། ཁྲ་ོབ་ོརྣམསེ་

ཕྱིགསེ་མཚེམསེ་སུ་འིཁདོ་ནསེ་བགགེསེ་བསྐྲད་པར་གྱུར། 

བཀྲོ་ཤེིསེ་གང་ཞིིག་མ་ལུསེ་པདྨའི་ིརིགསེ་དང་ལྡན། །འིཇེིག་རྟེེན་དབང་ཕྱུག་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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སྲོདི་པའི་ིདྲི་བ་འིཇེམོསེ་པ་པ།ོ །ཆེགསེ་པསེ་ཟིལི་མནན་འིགྲི་ོབ་ཡོངོསེ་སུ་སྦྱིངོ་མཛོད་

པ། །བཀྲོ་ཤེསིེ་དེསེ་ན་ིད་ེརངི་ཁྱེདོ་ལ་དབང་རབ་བསྐུར། །ཞིསེེ་བརྗོདོ། 

དབང་བསྐུར་རྡོ་ོརྗོ་ེཆེེན་པ་ོསྟོེ། །ཁམསེ་གསུམ་པ་ཡོིསེ་ཕྱིག་བྱེསེ་པ། །སེངསེ་

རྒྱསེ་ཀུན་གྱི་ིགསེང་གསུམ་པའིི། །གནསེ་ལསེ་བྱུང་བ་སྦྱིིན་པར་བྱེ། །སེངསེ་རྒྱསེ་

ཀུན་གྱི་ིརྡོ་ོརྗོ་ེཡོ།ི །དབང་གིསེ་ད་ེརིང་ཁྱེདོ་དབང་བསྐུར། །འིད་ིད་ེསེངསེ་རྒྱསེ་ཐོམསེ་

ཅད་ཉདི། །རྡོ་ོརྗོ་ེརབ་ཏུ་གྲུབ་ཕྱིརི་ཟུངསེ། །ཞིསེེ་བརྗོདོ་ད་ེརྡོ་ོརྗོ་ེསྙེངི་ག །མགྲིནི་པ། སྤྱི་ིབ་ོགསུམ་

ལ་རགེ་ནསེ། ལག་པ་གཡོསེ་སུ་གཏོད་པར་མོསེ་རྗོསེེ། ལྷའི་ིང་རྒྱལ་དང་བཅསེ་སྙེམེསེ་པའི་ིཚུལ་གྱིིསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེ

བཟུང་ནསེ་གསེོར། ད་ེལྟོར་དབང་བསྐུར་བ་ལ་བརྟེེན་ནསེ་བད་ེསྟོོང་ག་ིཡོ་ེཤེེསེ་སྐྱོེསེ་བ་

སེགོསེ་ཀྱི་ིམོསེ་པ་བྱེདེ། 

དབང་བསྐུར་རྡོ་ོརྗོ་ེཆེེན་པ་ོསྟོེ། །ཁམསེ་གསུམ་པ་ཡོིསེ་ཕྱིག་བྱེསེ་པ། །སེངསེ་

རྒྱསེ་ཀུན་གྱི་ིགསེང་གསུམ་པའི།ི །གནསེ་ལསེ་བྱུང་བ་སྦྱིནི་པར་བྱེ། །ༀ་ཨཱཿ� སེརྦ་ཏོ་

ཐཱ་ག་ཏོ་ཨབྷཻ་ིཥ་ེཀ་ཏོ་སེ་མ་ཡོ་ཤྲི་ིཡོ་ེཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། སུ་ར་ཏོ་སྟྭཾ་ཾཨ་ཧེཾ། ད་ེལྟོར་བདུད་རྩོིའི་ི

ཆུསེ་དབང་བསྐུར། ལུསེ་ཐོམསེ་ཅད་གང་། བད་ེབ་ཆེེན་པ་ོམྱོོང་། དྲི་ིམ་ཐོམསེ་ཅད་

དག །ཆུའིི་ལྷག་མ་སྤྱིི་གཙུག་ཏུ་འིཁྱེིལ་བ་ཡོོངསེ་སུ་གྱུར་པ་ལསེ་འིོད་དཔག་མེད་

པསེ་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར་ཅསེེ་པ་དང་། 

བླ་མ་དང་གཙོ་ོབ་ོཐོ་མི་དད་པའིི་ཐུགསེ་ཀའིི་ཧཱུཾཾ་གི་འིོད་ཟིེར་གྱིིསེ་དབང་གི་ལྷ་

རྣམསེ་སྤྱིན་དྲིངསེ། ཛོ� ཧཱུཾ་ཾབ་ཾཧེ�ོ རང་ག་ིབ་སྤུའི་ིསྒོ་ོནསེ་ཐོམི་པར་གྱུར། ༀ་སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་

ག་ཨརྒྷཾཾ། པཱཏྱཾ།ཾ གནྡྷེ།ེ པུཥྤེ།ེ དྷཱུ་པ།ེ ཨཱཿ་ལ་ོཀ།ེ ནཻ་ཝ་ིདྱ། ཤེབྡ་པྲ་ཏོཙིྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། མཆེདོ། 

དག་པ་ནི། དེ་ལྟོར་འིོད་དཔག་མེད་རྡོོ་རྗོེའིི་དབང་ཐོོབ། འིདོད་ཆེགསེ་ཀྱིི་དྲིི་མ་



 102  

འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

སྦྱིངསེ། འིདུ་ཤེེསེ་ཀྱི་ིཕུང་པ་ོགནསེ་བསྒྱུར། སེ་ོསེོར་རྟེོགསེ་པའི་ིཡོ་ེཤེེསེ་མངོན་དུ་

བྱེསེ། འིདོ་དཔག་མདེ་དང་། དའེི་ིརགིསེ་ཀྱི་ིདངོསེ་གྲུབ་བསྒྲུབ་པ་ལ་དབང་བར་བྱེསེ་

སེ།ོ །ཞིསེེ་བརྗོདོ་ད།ོ ། 

བཞི་ིཔ་ནི། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿིཝ་ིཀྲོ་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ཀྱིིསེ་བསེངསེ། ༀ་སྭབྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷི� སེརྦ་

དྷརྨཱ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷི྅ོཧེ།ཾ གསིེ་སྦྱིངསེ། བདག་དང་དབང་རྫསེ་དྲིལི་བུ་སྟོངོ་པ་ཉདི་དུ་གྱུར། 

སྟོོང་པའིི་ངང་ལསེ་ཁཾ་དང་རལ་གྲིི་ལསེ་དོན་གྲུབ་ལྗོང་ཁུ་ཞིལ་གཅིག་ཕྱིག་གཉིསེ་

ཀྱིིསེ་རལ་གྲིི་དང་དྲིིལ་བུ་འིཛོིན་པསེ་ཡུམ་དམ་ཚེིག་སྒྲིོལ་མ་ལྗོང་གུ་དམར་མོ་གྲིི་

གུག་དང་ཐོོད་པ་འིཛོིན་པ་ལ་འིཁྱུད་པ། བླ་མ་དང་གཙོ་ོབ་ོཐོ་མ་ིདད་པའི་ིཐུགསེ་ཀའི་ི

ཧཱུཾ་ཾག་ིའིོད་ཟིེར་གྱིིསེ་རང་བཞིིན་གྱི་ིགནསེ་ནསེ་བསྒོོམསེ་པ་དང་འིདྲི་བའི་ིཡོ་ེཤེེསེ་པ་

དང་། དབང་ག་ིལྷ་རྣམསེ་སྤྱིན་དྲིངསེ། གཉིསེ་སུ་མདེ་པར་གྱུར། བླ་མ་དང་གཙོ་ོབ་ོཐོ་

མི་དད་པའིི་ཐུགསེ་ཀའིི་ཧཱུཾཾ་གི་འིོད་ཟིེར་གྱིིསེ་ཕྱིོགསེ་བཅུ་ན་བཞུགསེ་པའིི་རྒྱལ་བ་

ཡོབ་ཡུམ་མདུན་གྱི་ིནམ་མཁར་སྤྱིན་དྲིངསེ། ༀ་སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཨརྒྷཾ།ཾ པཱཏྱཾ།ཾ གནྡྷེ།ེ པུཥྤེ།ེ 

དྷཱུ་པ།ེ ཨཱཿ་ལ་ོཀ།ེ ནཻ་ཝ་ིདྱ། ཤེབྡ་པྲ་ཏོཙིྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། 

རྡོ་ོརྗོ་ེཅན་གྱིིསེ་སེངསེ་རྒྱསེ་ལ། །འིགྲི་ོབ་བསྐྱོབ་པའི་ིཆེེད་དུ་དབང་། །ཡོོན་ཏོན་

འིབྱུང་གནསེ་ཇེ་ིལྟོར་སྩོལ། །ད་ེལྟོར་འིད་ིལ་སྩོལ་དུ་གསེོལ། །ཞིེསེ་གསེོལ་བ་བཏོབ་

པསེ། ནམ་མཁའི་ིརྒྱལ་བ་ཡོབ་ཡུམ་སྙེོམསེ་པར་ཞུགསེ། འིདོད་ཆེགསེ་ཆེེན་པོའི་ི

མེསེ་ཞུ་བའི་ིབྱེང་ཆུབ་ཀྱི་ིསེེམསེ་ཀྱིིསེ་རང་ཉིད་དོན་གྲུབ་ཏུ་བྱེསེ་པ་ལ་དབང་བསྐུར། 

དབང་ག་ིལྷ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་དབང་རྫསེ་ཀྱི་ིལྷ་ལ་དབང་བསྐུར། དོན་ཡོོད་གྲུབ་པསེ་དབུ་

བརྒྱན་པར་གྱུར། ཅེསེ་དང་། དབང་རྫསེ་ཀྱི་ིལྷ་ལ། ༀ་སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཨརྒྷཾཾ། པཱཏྱཾཾ། གནྡྷེེ། 
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པུཥྤེ།ེ དྷཱུ་པ།ེ ཨཱཿ་ལ་ོཀ།ེ ནཻ་ཝ་ིདྱ། ཤེབྡ་པྲ་ཏོཙིྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། དནོ་གྲུབ་ཡོབ་ཡུམ་ཞུ་བ་ལསེ་

བྱུང་བའི་ིདབང་རྫསེ་དྲིལི་བུར་གྱུར་པར་བསེམ། 

བླ་མ་དང་གཙོ་ོབ་ོཐོ་མ་ིདད་པའི་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾག་ིའིོད་ཟིེར་གྱིིསེ་རྒྱལ་བ་འིཁོར་

བཅསེ་ཐོམསེ་ཅད་རང་ལ་དབང་བསྐུར་བའི་ིཕྱིིར་དུ་བསྐུལ་ཏོ་ེསྤྱིན་དྲིངསེ་པ་རྣམསེ་

ནམ་མཁར་བཞུགསེ། བསྒྲུབསེ་པའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་པ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་དབང་བསྐུར་བའི་ི

དགོངསེ་པ་མཛོད། སྤྱིན་མ་ལ་སེོགསེ་པའིི་རིག་མ་དང་བཅསེ་པ་ནམ་མཁར་

བཞུགསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་གདུགསེ་དང་རྒྱལ་མཚེན་ལ་སེོགསེ་པ་རྣམསེ་རང་ག་ིསྟོེང་

ཕྱིོགསེ་སུ་འིཛོིན། གླུ་གར་མཛོད་ཅིང་རོལ་མོ་བརྡུང་། མེ་ཏོོག་དང་གུར་ཀུམ་ལ་

སེོགསེ་པའི་ིཆེར་འིབེབསེ། ཕྱིག་གིསེ་ཅུང་ཟིད་ཡོ་ོབར་བཟུང་བའི་ིབུམ་པ་དཀར་པ་ོ

བྱེང་ཆུབ་ཀྱི་ིསེེམསེ་ཀྱི་ིབདུད་རྩོིསེ་གང་བ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་དབང་བསྐུར། གཟུགསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེ

མ་ལ་སེོགསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་བཀྲོ་ཤེིསེ་ཀྱི་ིགླུ་དབྱེངསེ་ཀྱི་ིཤེིསེ་པ་བརྗོོད། ཁྲ་ོབ་ོརྣམསེ་

ཕྱིགོསེ་མཚེམསེ་སུ་འིཁདོ་ནསེ་བགགེསེ་བསྐྲད་པར་གྱུར། 

བཀྲོ་ཤེིསེ་གང་ཞིིག་མ་ལུསེ་ལསེ་ཀྱིི་རིགསེ་དང་ལྡན། །བརྩོེ་བའིི་བདག་ཉིད་

ལོག་པར་ལྟོ་བ་ངེསེ་བར་སྤེོང་། །དེ་སྦྱིོང་ཐོབསེ་སྟོོན་དེ་ནི་ཀུན་ནསེ་སེེལ་མཛོད་

པ། །བཀྲོ་ཤེསིེ་དེསེ་ན་ིད་ེརངི་ཁྱེདོ་ལ་དབང་རབ་བསྐུར། །ཞིསེེ་བརྗོདོ། 

དབང་བསྐུར་རྡོ་ོརྗོ་ེཆེེན་པ་ོསྟོེ། །ཁམསེ་གསུམ་པ་ཡོིསེ་ཕྱིག་བྱེསེ་པ། །སེངསེ་

རྒྱསེ་ཀུན་གྱི་ིགསེང་གསུམ་པའི།ི །གནསེ་ལསེ་བྱུང་བ་སྦྱིིན་པར་བྱེ། །ༀ་ཨཱཿ� བཛྲ་

ཨ་དྷ་ིཔ་ཏོ་ིཏྭ་ཾཨབྷཻ་ིཥིཉྩ་མ་ིཏོིཥྛ་བཛྲ་སེ་མ་ཡོ་སྟྭཾཾ། ཞིེསེ་བརྗོོད་ད་ེལག་པ་གཡོོན་དུ་སྦྱིིན་པར་

བསེམསེ་ནསེ། ལག་པ་གཉིསེ་རྡོརོ་དྲིལི་དང་ལྡན་པསེ་འིཁྱུད་པའི་ིཚུལ་བྱེདེ། སྔོགསེ་ད་ེབརྗོདོ་བར་གསུངསེ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

སེོ། །ད་ེལྟོ་བུའི་ིདྲིིལ་བུའི་ིདབང་བསྐུར་བ་ལ་བརྟེེན་ནསེ་བད་ེསྟོོང་ག་ིཡོ་ེཤེེསེ་སྐྱོེསེ་བ་

སེགོསེ་ཀྱི་ིམོསེ་པ་བྱེདེ། 

དབང་བསྐུར་རྡོ་ོརྗོ་ེཆེེན་པ་ོསྟོེ། །ཁམསེ་གསུམ་པ་ཡོིསེ་ཕྱིག་བྱེསེ་པ། །སེངསེ་

རྒྱསེ་ཀུན་གྱི་ིགསེང་གསུམ་པའི།ི །གནསེ་ལསེ་བྱུང་བ་སྦྱིནི་པར་བྱེ། །ༀ་ཨཱཿ� སེརྦ་ཏོ་

ཐཱ་ག་ཏོ་ཨབྷཻ་ིཥ་ེཀ་ཏོ་སེ་མ་ཡོ་ཤྲི་ིཡོ་ེཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ད་ེལྟོར་བདུད་རྩོིའི་ིཆུསེ་དབང་བསྐུར། 

ལུསེ་ཐོམསེ་ཅད་གང་། བད་ེབ་ཆེནེ་པ་ོམྱོངོ་། དྲི་ིམ་ཐོམསེ་ཅད་དག །ཆུའི་ིལྷག་མ་སྤྱི་ི

གཙུག་ཏུ་འིཁྱེིལ་བ་ཡོོངསེ་སུ་གྱུར་པ་ལསེ་དོན་ཡོོད་གྲུབ་པསེ་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། 

བླ་མ་དང་གཙོ་ོབ་ོཐོ་མ་ིདད་པའི་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾག་ིའིོད་ཟིེར་གྱིིསེ་དབང་ག་ིལྷ་རྣམསེ་

སྤྱིན་དྲིངསེ། ཛོ� ཧཱུཾ་ཾབ་ཾཧེ�ོ རང་ག་ིབ་སྤུའི་ིསྒོ་ོནསེ་ཐོིམ་པར་གྱུར། ༀ་སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་

ཨརྒྷཾཾ། པཱཏྱཾ།ཾ གནྡྷེ།ེ པུཥྤེ།ེ དྷཱུ་པ།ེ ཨཱཿ་ལ་ོཀ།ེ ནཻ་ཝ་ིདྱ། ཤེབྡ་པྲ་ཏོཙིྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། མཆེདོ། 

དག་པ་ན།ི ད་ེལྟོར་དནོ་ཡོདོ་གྲུབ་པའི་ིདབང་ཐོབོ། ཕྲག་དགོ་ག་ིདྲི་ིམ་སྦྱིངསེ། འིདུ་

བྱེེད་ཀྱི་ིཕུང་པ་ོགནསེ་བསྒྱུར། བྱེ་བ་གྲུབ་པའི་ིཡོ་ེཤེེསེ་མངནོ་དུ་བྱེསེ། དོན་ཡོོད་གྲུབ་

པ་དང་། དའེི་ིརགིསེ་ཀྱི་ིདངསོེ་གྲུབ་བསྒྲུབ་པ་ལ་དབང་བར་བྱེསེ་སེ།ོ །ཞིསེེ་བརྗོདོ་ད།ོ །

ལྔ་པ་ན།ི ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ཀྱིིསེ་བསེངསེ། ༀ་སྭབྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷི� སེརྦ་

དྷརྨཱ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷིོ྅ཧེཾ། གིསེ་སྦྱིངསེ། རང་ཉིད་སྟོོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོོང་པའི་ིངང་ལསེ་

ༀ་དང་འིཁརོ་ལ་ོལསེ་རྣམ་སྣང་དཀར་པ་ོཞིལ་གཅགི་ཕྱིག་གཉསིེ་ཀྱིསིེ་འིཁརོ་ལ་ོདང་

དྲིིལ་བུ་འིཛོིན་པསེ་ཡུམ་སྤྱིན་མ་དཀར་མ་ོགྲི་ིགུག་དང་ཐོོད་པ་འིཛོིན་པ་ལ་འིཁྱུད་པ། 

བླ་མ་དང་གཙོོ་བོ་ཐོ་མི་དད་པའིི་ཐུགསེ་ཀའིི་ཧཱུཾཾ་གི་འིོད་ཟིེར་གྱིིསེ་རང་བཞིིན་གྱིི་

གནསེ་ནསེ་བསྒོོམསེ་པ་དང་འིདྲི་བའིི་ཡོེ་ཤེེསེ་པ་དང་། དབང་གི་ལྷ་རྣམསེ་སྤྱིན་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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དྲིངསེ། གཉིསེ་སུ་མེད་པར་གྱུར། བླ་མ་དང་གཙོ་ོབ་ོཐོ་མ་ིདད་པའི་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾག་ི

འིོད་ཟིེར་གྱིིསེ་ཕྱིོགསེ་བཅུ་ན་བཞུགསེ་པའི་ིརྒྱལ་བ་ཡོབ་ཡུམ་མདུན་གྱི་ིནམ་མཁར་

སྤྱིན་དྲིངསེ། ༀ་སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཨརྒྷཾཾ། པཱཏྱཾཾ། གནྡྷེེ། པུཥྤེེ། དྷཱུ་པེ། ཨཱཿ་ལ་ོཀེ། ནཻ་ཝ་ིདྱ། 

ཤེཔྟ་པྲ་ཏོཙིྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། 

རྡོ་ོརྗོ་ེཅན་གྱིིསེ་སེངསེ་རྒྱསེ་ལ། །འིགྲི་ོབ་བསྐྱོབ་པའི་ིཆེེད་དུ་དབང་། །ཡོོན་ཏོན་

འིབྱུང་གནསེ་ཇེ་ིལྟོར་སྩོལ། །ད་ེལྟོར་འིད་ིལ་སྩོལ་དུ་གསེོལ། །ཞིེསེ་གསེོལ་བ་བཏོབ་

པསེ། ནམ་མཁའི་ིརྒྱལ་བ་ཡོབ་ཡུམ་སྙེོམསེ་པར་ཞུགསེ། འིདོད་ཆེགསེ་ཆེེན་པོའི་ི

མེསེ་ཞུ་བའི་ིབྱེང་ཆུབ་ཀྱི་ིསེེམསེ་ཀྱིིསེ་རང་ཉིད་རྣམ་སྣང་དུ་བྱེསེ་པ་ལ་དབང་བསྐུར་

བར་གྱུར་པར་བསེམསེ། 

བླ་མ་དང་གཙོ་ོབ་ོཐོ་མ་ིདད་པའི་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾག་ིའིོད་ཟིེར་གྱིིསེ་རྒྱལ་བ་འིཁོར་

བཅསེ་ཐོམསེ་ཅད་རང་ལ་དབང་བསྐུར་བའི་ིཕྱིིར་དུ་བསྐུལ་ཏོ་ེསྤྱིན་དྲིངསེ་པ་རྣམསེ་

ནམ་མཁར་བཞུགསེ། བསྒྲུབསེ་པའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་པ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་དབང་བསྐུར་བའི་ི

དགོངསེ་པ་མཛོད། སྤྱིན་མ་ལ་སེོགསེ་པའིི་རིག་མ་དང་བཅསེ་པ་ནམ་མཁར་

བཞུགསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་གདུགསེ་དང་རྒྱལ་མཚེན་ལ་སེོགསེ་པ་རྣམསེ་རང་ག་ིསྟོེང་

ཕྱིོགསེ་སུ་འིཛོིན། གླུ་གར་མཛོད་ཅིང་རོལ་མོ་བརྡུང་། མེ་ཏོོག་དང་གུར་ཀུམ་ལ་

སེོགསེ་པའི་ིཆེར་འིབེབསེ། ཕྱིག་གིསེ་ཅུང་ཟིད་ཡོ་ོབར་བཟུང་བའི་ིབུམ་པ་དཀར་པ་ོ

བྱེང་ཆུབ་ཀྱི་ིསེེམསེ་ཀྱི་ིབདུད་རྩོིསེ་གང་བ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་དབང་བསྐུར། གཟུགསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེ

མ་ལ་སེོགསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་བཀྲོ་ཤེིསེ་ཀྱི་ིགླུ་དབྱེངསེ་ཀྱི་ིཤེིསེ་པ་བརྗོོད། ཁྲ་ོབ་ོརྣམསེ་

ཕྱིགོསེ་མཚེམསེ་སུ་འིཁདོ་ནསེ་བགགེསེ་བསྐྲད་པར་གྱུར། 
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

བཀྲོ་ཤེིསེ་གང་ཞིིག་མཐོའི་དག་འིཁོར་ལོའི་ིརིགསེ་དང་ལྡན། །རྣམ་པར་སྣང་

མཛོད་འིཁོར་བའིི་སྡུག་བསྔོལ་རྟེག་འིཕྲོག་ཅིང་། །རྨོངསེ་བསེ་ཟིིལ་མནན་འིགྲིོ་བ་

ཡོོངསེ་སུ་སྦྱིོང་མཛོད་པ། །བཀྲོ་ཤེིསེ་དེསེ་ན་ིད་ེརིང་ཁྱེོད་ལ་དབང་རབ་བསྐུར། །ཞིེསེ་

བརྗོདོ། 

དབང་བསྐུར་རྡོ་ོརྗོ་ེཆེེན་པ་ོསྟོེ། །ཁམསེ་གསུམ་པ་ཡོིསེ་ཕྱིག་བྱེསེ་པ། །སེངསེ་

རྒྱསེ་ཀུན་གྱི་ིགསེང་གསུམ་པའི།ི །གནསེ་ལསེ་བྱུང་བ་སྦྱིནི་པར་བྱེ། །རྡོརོ་དྲིལི་མཉམ་དུ་

མག་ོབཟུང་ཞིངི་། ༀ་བཛྲ་སེཏྭ་སྟྭཾ་ཾཨབྷཻ་ིཥཉིྩ་མ་ིབཛྲ་ནཱ་མ་ཨབྷཻ་ིཥ་ེཀ་ཏོ་སེ་མ་ཡོ་ཤྲི་ིཡོ་ེཧཱུཾ་ཾ

སྭཱཧཱ། ཀྱི་ེདཔལ་མ་ིབསྐྱོདོ་རྡོ་ོརྗོ་ེཞིསེེ་བྱེ་བའི་ིད་ེབཞིནི་གཤེགེསེ་པའི།ོ །ཞིསེེ་མངི་དབང་

བསྐུར་བསེ་བད་ེསྟོངོ་ག་ིཡོ་ེཤེེསེ་སྐྱོསེེ་པ་སེགོསེ་ཀྱི་ིདམགིསེ་པ་བྱེ། 

དབང་བསྐུར་རྡོ་ོརྗོ་ེཆེེན་པ་ོསྟོེ། །ཁམསེ་གསུམ་པ་ཡོིསེ་ཕྱིག་བྱེསེ་པ། །སེངསེ་

རྒྱསེ་ཀུན་གྱི་ིགསེང་གསུམ་པའི།ི །གནསེ་ལསེ་བྱུང་བ་སྦྱིནི་པར་བྱེ། །ༀ་ཨཱཿ� སེརྦ་ཏོ་

ཐཱ་ག་ཏོ་ཨབྷཻ་ིཥ་ེཀ་ཏོ་སེ་མ་ཡོ་ཤྲི་ིཡོ་ེཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ད་ེལྟོར་བདུད་རྩོིའི་ིཆུསེ་དབང་བསྐུར། 

ལུསེ་ཐོམསེ་ཅད་གང་། བད་ེབ་ཆེནེ་པ་ོམྱོངོ་། དྲི་ིམ་ཐོམསེ་ཅད་དག །ཆུའི་ིལྷག་མ་སྤྱི་ི

གཙུག་ཏུ་འིཁྱེིལ་བ་ཡོོངསེ་སུ་གྱུར་པ་ལསེ་རྣམ་པར་སྣང་མཛོད་ཀྱིིསེ་དབུ་བརྒྱན་

པར་གྱུར། ཅསེེ་དང་། 

བླ་མ་དང་གཙོ་ོབ་ོཐོ་མི་དད་པའིི་ཐུགསེ་ཀའིི་ཧཱུཾཾ་གི་འིོད་ཟིེར་གྱིིསེ་དབང་གི་ལྷ་

རྣམསེ་སྤྱིན་དྲིངསེ། ཛོ� ཧཱུཾ་ཾབ་ཾཧེ�ོ རང་ག་ིབ་སྤུའི་ིསྒོ་ོནསེ་ཐོམི་པར་གྱུར། ༀ་སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་

ག་ཨརྒྷཾཾ། པཱཏྱཾ།ཾ གནྡྷེ།ེ པུཥྤེ།ེ དྷཱུ་པ།ེ ཨཱཿ་ལ་ོཀ།ེ ནཻ་ཝ་ིདྱ། ཤེབྡ་པྲ་ཏོཙིྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། མཆེདོ། 

དག་པ་ནི། ད་ེལྟོར་རྣམ་པར་སྣང་མཛོད་མིང་ག་ིདབང་ཐོོབ། གཏོ་ིམུག་ག་ིདྲི་ིམ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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སྦྱིངསེགཟུགསེ་ཀྱིི་ཕུང་པ་ོགནསེ་བསྒྱུར། མེ་ལོང་ལྟོ་བུའིི་ཡོེ་ཤེེསེ་མངོན་དུ་བྱེསེ། 

རྣམ་པར་སྣང་མཛོད་དང་། དེའི་ིརིགསེ་ཀྱི་ིདངོསེ་གྲུབ་བསྒྲུབ་པ་ལ་དབང་བར་བྱེསེ་

སེ།ོ །ཞིེསེ་བརྗོོད། འིད་ིདག་ལ་རིག་པའི་ིལྷ་མ་ོརྣམསེ་ཀྱིིསེ་དབང་བསྐུར་བ་དང་། རིག་པ་ཡོ་ེཤེེསེ་ལྔའི་ིསེ་

བོན་ཁྱེད་པར་ཅན་བསྐྲུན་པསེ་ན་རིག་པའི་ིདབང་ཞིེསེ་བྱེ་བ་དང་། ཙོ་རྩོ་ིཀ་ལ་སེོགསེ་པའི་ིལྷ་མ་ོརྣམསེ་ཀྱི་ི

ཅོད་པན་ནམ་མག་ོབོར་བདུད་རྩོིའི་ིཆུ་རྒྱུན་གྱིིསེ་དབང་བསྐུར་བ་དང་འིབྲེལ་བསེ་ན་ལྔ་ཀ་ལ་ཅོད་པན་གྱི་ི

དབང་ཞིསེེ་དགྲི་ནག་སེགོསེ་ལསེ་གསུངསེ་སེ།ོ །

གཉསིེ་པ་ཐུན་མངོ་མ་ཡོནི་པ་རྡོ་ོརྗོ་ེསླབོ་དཔནོ་གྱི་ིདབང་ལ་གཉིསེ། དབང་དངསོེ་དང་། དའེི་ིམཐོའི་རྟེེན་

ནོ། །དང་པ་ོན་ིམཎྜལ་ཕུལ། སེ་གཞི་ིསྤེོསེ་ཀྱིིསེ་བྱུགསེ་ཤེིང་མ་ེཏོོག་བཀྲོམ། །ར་ིརབ་གླེིང་

བཞི་ིཉནི་ཟླསེ་རྒྱན་པ་འིད།ི །སེངསེ་རྒྱསེ་ཞིངི་དུ་དམགིསེ་ཏོ་ེཕུལ་བ་ཡོསིེ། །འིགྲི་ོཀུན་

རྣམ་དག་ཞིངི་ལ་སྤྱིདོ་པར་ཤེགོ །ཨ་ིད་ཾགུ་རུ་རཏྣ་མཎྜལ་ཀ་ཾན་ིརྱཱ་ཏོ་ཡོ་མ།ི 

གང་གསིེ་བདག་ན་ིཁྱེོད་དྲིིན་ལསེ། །རང་དང་གཞིན་དོན་ནུསེ་འིགྱུར་པ། །རྡོ་ོརྗོ་ེ

སླབོ་དཔནོ་གྱི་ིན་ིདབང་། །སྙེངི་བརྩོའེི་ིགཏོརེ་ཀྱི་ིབདག་ལ་སྩོལོ། །ཞིསེེ་ལན་གསུམ་གསེལོ་

བ་བཏོབ། ད་ེནསེ་རང་ཉིད་དཀྱིིལ་འིཁོར་གྱི་ིཤེར་ཕྱིོགསེ་རྡུལ་ཚེོན་གྱིིསེ་པདྨ་དཀར་པ་ོའིདབ་བརྒྱད་བྲིསེ་

པའི་ིསྟོངེ་དུ་ཤེངི་སྟོན་ལ་དངསོེ་སུ་བཞིག་པར་མོསེ། 

ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་སྭབྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷི� སེརྦ་དྷརྨཱ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷི྅ོཧེ།ཾ 

རང་ཉིད་སྟོོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོོང་པའི་ིངང་ལསེ་སེེང་གེའི་ིཁྲིའི་ིསྟོེང་དུ་སྣ་ཚེོགསེ་པདྨ་

དང་ཟླ་བའིི་གདན་ལ་རང་ཉིད་ཧཱུཾཾ་དང་རྡོོ་རྗོེ་ལསེ་རྡོོ་རྗོེ་འིཆེང་དཀར་པོ་ཞིལ་གཅིག་

ཕྱིག་གཉིསེ་ཀྱིིསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེདང་དྲིིལ་བུ་འིཛོིན་པསེ་ཡུམ་རྡོ་ོརྗོ་ེདབྱེིངསེ་ཀྱི་ིདབང་ཕྱུག་མ་

དཀར་མ་ོགྲི་ིགུག་དང་ཐོོད་པ་འིཛོིན་པ་ལ་འིཁྱུད་པ། བླ་མ་དང་གཙོ་ོབ་ོཐོ་མ་ིདད་པའི་ི
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

ཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾག་ིའིོད་ཟིེར་གྱིིསེ་རང་བཞིིན་གྱི་ིགནསེ་ནསེ་བསྒོོམསེ་པ་དང་འིདྲི་བའི་ི

ཡོ་ེཤེེསེ་པ་སྤྱིན་དྲིངསེ། གཉིསེ་སུ་མེད་པར་གྱུར། བླ་མ་དང་གཙོ་ོབ་ོཐོ་མ་ིདད་པའི་ི

ཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾག་ིའིོད་ཟིེར་གྱིིསེ་ཕྱིོགསེ་བཅུ་ན་བཞུགསེ་པའི་ིརྒྱལ་ཡོབ་ཡུམ་མདུན་

གྱི་ིནམ་མཁར་སྤྱིན་དྲིངསེ། ༀ་སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཨརྒྷཾཾ། པཱཏྱཾ།ཾ གནྡྷེ།ེ པུཥྤེ།ེ དྷཱུ་པ།ེ ཨཱཿ་ལ་ོཀ།ེ 

ནཻ་ཝ་ིདྱ། ཤེབྡ་པྲ་ཏོཙིྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། 

རྡོ་ོརྗོ་ེཅན་གྱིིསེ་སེངསེ་རྒྱསེ་ལ། །འིགྲི་ོབ་བསྐྱོབ་པའི་ིཆེེད་དུ་དབང་། །ཡོོན་ཏོན་

འིབྱུང་གནསེ་ཇེ་ིལྟོར་སྩོལ། །ད་ེལྟོར་འིད་ིལ་སྩོལ་དུ་གསེོལ། །ཞིེསེ་གསེོལ་བ་བཏོབ་

པསེ། ནམ་མཁའི་ིརྒྱལ་བ་ཡོབ་ཡུམ་སྙེོམསེ་པར་ཞུགསེ། འིདོད་ཆེགསེ་ཆེེན་པོའི་ི

མེསེ་ཞུ་བའིི་བྱེང་ཆུབ་ཀྱིི་སེེམསེ་ཀྱིིསེ་རང་ཉིད་རྡོོ་རྗོེ་འིཆེང་དུ་བྱེསེ་པ་ལ་དབང་

བསྐུར་བར་གྱུར། 

ད་ེནསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེསློབ་དཔོན་གྱི་ིདབང་དངོསེ་བསྐུར་བ་ལ་དམ་ཚེིག་གསུམ་སྦྱིིན་པ་

སྔོནོ་དུ་འིགྲི་ོདགསོེ་པསེ་རྡོ་ོརྗོ།ེ ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ཀྱིསིེ་བསེང་། ༀ་སྭབྷཱ་

ཝ་ཤུདྡྷི� སེརྦ་དྷརྨཱ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷི྅ོཧེ།ཾ རྡོ་ོརྗོ་ེསྟོོང་པ་ཉདི་དུ་གྱུར། སྟོངོ་པའི་ིངང་ལསེ་ཧཱུཾ་ཾ

ལསེ་བྱུང་བའི་ིརྡོ་ོརྗོརེ་གྱུར་པར་བསེམ། 

ཁམསེ་གསུམ་པ་ཡོ་ིརལ་གྲི་ིཆེེ། །སེངསེ་རྒྱསེ་ཀུན་གྱིིསེ་ཕྱིག་བྱེསེ་པ། །ལསེ་

ཀྱི་ིརལ་གྲི་ིམཆེོག་ལྟོ་བུ། །བདུད་ལསེ་རྒྱལ་བར་བྱེ་ཕྱིིར་བཟུང་། །ཞིེསེ་དང་། སྟོོང་པ་

ཉདི་དང་དབྱེརེ་མ་ིཕྱིདེ་པའི་ིཡོ་ེཤེསེེ་རྒྱལ་བའི་ིཐུགསེ་ཀྱི་ིང་ོབ་ོན་ིགསེང་བའི་ིརྡོ་ོརྗོ་ེཡོནི་

ལ། ད་ེདྲིན་པའི་ིདོན་དུ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཛོིན་པ་རྡོ་ོརྗོ་ེད་ེཁ་ོན་ཉིད་ཀྱི་ིསྒོ་ོནསེ་ཟུངསེ་ཤེིག་ཅེསེ་

བརྗོདོ་ནསེ་ལག་གཡོསེ་སུ་གཏོད་པ་བད་ེསྟོངོ་ག་ིཡོ་ེཤེསེེ་དྲིན་པའི་ིསྒོ་ོནསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེསེམེསེ་དཔའི་ིང་རྒྱལ་གྱིསིེ་རྡོ་ོ



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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རྗོ་ེགསེརོ་ནསེ་ཐུགསེ་ཀར་བཟུང་། 

དྲིལི་བུ་ཡོང་། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ཀྱིསིེ་བསེང་། ༀ་སྭབྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷི� སེརྦ་

དྷརྨཱ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷིོ྅ཧེ།ཾ དྲིིལ་བུ་སྟོོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོོང་པའི་ིངང་ལསེ་ཨཱཿ་ལསེ་བྱུང་

བའི་ིདྲིལི་བུར་གྱུར། པར་བསེམ་ནསེ། 

ཤེེསེ་རབ་ཐོབསེ་ཀྱི་ིརང་བཞིིན་ཉིད། །རྡོ་ོརྗོ་ེདྲིིལ་བུར་རབ་གྲུབ་ཕྱིིར། །བུ་ཡོིསེ་

ཡོང་དག་གུསེ་པསེ་ཟུངསེ། །ཁྱེོད་ཀྱིིསེ་སློབ་མར་བསྡུ་བར་གྱིིསེ། །ཞིེསེ་དང་། ཆེོསེ་

ཐོམསེ་ཅད་རང་བཞིིན་མེད་པའི་ིསྒྲི་དྲིིལ་བུསེ་སྒྲིོགསེ་པར་སེེམསེ་པའི་ིསྒོ་ོནསེ་དྲིིལ་བུ་

འིཛོནི་པ་དྲིལི་བུ་ད་ེཁ་ོན་ཉདི་ཀྱི་ིསྒོ་ོནསེ་ཟུངསེ་ཤེགི །ཅསེེ་བརྗོདོ་ནསེ་བྱེནི་ལ། དྲིལི་བུསེ་རང་

བཞིནི་མེད་པའི་ིསྒྲི་སྒྲིགོསེ་པར་སེམེསེ་པ་སེགོསེ་ད་ེཁ་ོན་ཉདི་དྲིན་བཞིནི་པར། 

སྲོིད་པ་ང་ོབ་ོཉིད་ཀྱིིསེ་དག །ང་ོབ་ོཉིད་ཀྱིིསེ་སྲོིད་བྲལ་བྱེསེ། །རང་བཞིིན་དག་

བའི་ིསེམེསེ་ལྡན་པའི།ི །སྲོདི་པ་དམ་པ་བྱེདེ་པར་འིགྱུར། །ཞིསེེ་བརྗོདོ་ད་ེདཀྲོལོ། 

ད་ེནསེ། ཡོདི་ཀྱི་ིལུསེ་ན་ིབརྟེན་པ་ཉདི། །ཕྱིག་རྒྱའི་ིདམ་ཚེགི་རབ་ཏུ་བརྗོདོ། །གང་

གིསེ་ལུསེ་ནི་ཐོམསེ་ཅད་བརྟེན། །དེསེ་ན་ཕྱིག་རྒྱར་རབ་ཏུ་བསྒྲིགསེ། །རང་རྡོ་ོརྗོེ་

འིཆེང་དུ་གསེལ་བསེ་ཡོ་ེཤེེསེ་ཕྱིག་རྒྱ་འིདུ་བྱེསེ་ནསེ་འིདོད་ཡོོན་ལ་ལོངསེ་སྤྱིོད་པའི་ི

ཚུལ་གྱིིསེ་དངོསེ་གྲུབ་ཐོམསེ་ཅད་བསྒྲུབ་པར་བྱེའིོ། །ཞིེསེ་ག་ོབར་བྱེསེ་ཏོེ། ཕྱིག་རྒྱའི་ིདམ་

ཚེིག་སྦྱིིན། ད་ེནསེ་རྡོོར་དྲིིལ་གཉིསེ་ཀྱི་ིད་ེཉིད་དྲིན་བཞིིན་པསེ་བཟུང་ནསེ་སྙེིང་གར་འིཁྱུད་པའི་ིཚུལ་བྱེསེ་ཏོ།ེ 

རང་རྡོ་ོརྗོེ་འིཆེང་དུ་གསེལ་བསེ་པང་དུ་ཡོེ་ཤེེསེ་ཀྱིི་ཕྱིག་རྒྱ་རྡོ་ོརྗོེ་དབྱེིངསེ་ཀྱིི་དབང་

ཕྱུག་མ་གསེལ་པ་དམིགསེ་པར་འིཁྱུད་པ་ལ་བརྟེེན་ནསེ་བད་ེསྟོོང་ག་ིཡོ་ེཤེེསེ་སྐྱོེསེ་པ་མོསེ་

པའིམ། མ་མཐོའི་ཡོང་བད་ེབ་ཙོམ་སྐྱོེསེ་པའི་ིམོསེ་པ་བྱེ་ལ། ད་ེཉདི་རྡོ་ོརྗོ་ེསླབོ་དཔནོ་གྱི་ིདབང་དངོསེ་གཞིིའི།ོ །

ད་ེནསེ། བླ་མ་དང་གཙོ་ོབ་ོཐོ་མ་ིདད་པའི་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾག་ིའིདོ་ཟིརེ་གྱིིསེ་རྒྱལ་བ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

འིཁོད་བཅསེ་ཐོམསེ་ཅད་རང་ལ་དབང་བསྐུར་བའིི་ཕྱིིར་དུ་བསྐུལ་ཏོེ་སྤྱིན་དྲིངསེ་

རྣམསེ་ནམ་མཁར་བཞུགསེ། བསྒྲུབ་པའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་པ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་དབང་བསྐུར་

བའིི་དགོངསེ་མཛོད། སྤྱིན་མ་ལ་སེོགསེ་བའིི་རིག་མ་དང་བཅསེ་པ་ནམ་མཁར་

བཞུགསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་གདུགསེ་དང་རྒྱལ་མཚེན་ལ་སེོགསེ་པ་རྣམསེ་རང་ག་ིསྟོེང་

ཕྱིོགསེ་སུ་འིཛོིན། གླུ་གར་མཛོད་ཅིང་རོལ་མོ་བརྡུང་། མེ་ཏོོག་དང་གུར་ཀུམ་ལ་

སེོགསེ་པའི་ིཆེར་འིབེབསེ། ཕྱིག་གིསེ་ཅུང་ཟིད་ཡོ་ོབར་བཟུང་བའི་ིབུམ་པ་དཀར་པ་ོ

བྱེང་ཆུབ་ཀྱི་ིསེེམསེ་ཀྱི་ིབདུད་རྩོིསེ་གང་བ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་དབང་བསྐུར། གཟུགསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེ

མ་ལ་སེོགསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་བཀྲོ་ཤེིསེ་ཀྱི་ིགླུ་དབྱེངསེ་ཀྱི་ིཤེིསེ་པ་བརྗོོད། ཁྲ་ོབ་ོརྣམསེ་

ཕྱིགོསེ་མཚེམསེ་སུ་འིཁདོ་ནསེ་བགགེསེ་བསྐྲད་པར་གྱུར། 

བཀྲོ་ཤེིསེ་གང་ཞིིག་སེེམསེ་ཅན་ཀུན་གྱི་ིསྙེིང་ལ་ནསེ། །ཀུན་གྱི་ིབདག་ཉིད་དམ་

པའི་ིརིགསེ་རྣམསེ་ཀྱི་ིན་ིརྗོ།ེ །མ་ལུསེ་སེེམསེ་ཅན་སྐྱོེད་བྱེེད་བད་ེབ་ཆེེན་པ་ོསྟོ།ེ །བཀྲོ་

ཤེསིེ་དེསེ་ན་ིད་ེརངི་ཁྱེདོ་ལ་དབང་རབ་བསྐུར། །

དབང་བསྐུར་རྡོ་ོརྗོ་ེཆེེན་པ་ོསྟོེ། །ཁམསེ་གསུམ་པ་ཡོིསེ་ཕྱིག་བྱེསེ་པ། །སེངསེ་

རྒྱསེ་ཀུན་གྱི་ིགསེང་གསུམ་པའི།ི །གནསེ་ལསེ་བྱུང་བ་སྦྱིནི་པར་བྱེ། །ༀ་ཨཱཿ� སེརྦ་ཏོ་

ཐཱ་ག་ཏོ་ཨབྷཻ་ིཥ་ེཀ་ཏོ་སེ་མ་ཡོ་ཤྲི་ིཡོ་ེཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། བུམ་པའི་ིཆུ་འིཐུང་བ་དང་། 

ད་ེལྟོར་བདུད་རྩོིའི་ིཆུསེ་དབང་བསྐུར། ལུསེ་ཐོམསེ་ཅད་གང་། བད་ེབ་ཆེེན་པ་ོ

མྱོོང་། དྲི་ིམ་ཐོམསེ་ཅད་དག །ཆུའི་ིལྷག་མ་སྤྱི་ིགཙུག་ཏུ་འིཁྱེིལ་བ་ཡོོངསེ་སུ་གྱུར་པ་

ལསེ་མ་ིབསྐྱོདོ་པསེ་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། 

བླ་མ་དང་གཙོ་ོབ་ོཐོ་མི་དད་པའིི་ཐུགསེ་ཀའིི་ཧཱུཾཾ་གི་འིོད་ཟིེར་གྱིིསེ་དབང་གི་ལྷ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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རྣམསེ་སྤྱིན་དྲིངསེ། ཛོ� ཧཱུཾ་ཾབ་ཾཧེ�ོ རང་ག་ིབ་སྤུའི་ིསྒོ་ོནསེ་ཐོམི་པར་གྱུར། ༀ་སུ་པྲ་ཏོཥིྛ་

བཛྲ་སྭཱཧཱ། ཞིསེེ་མ་ེཏོགོ་འིཐོརོ། ༀ་སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཨརྒྷཾཾ། པཱཏྱཾ།ཾ གནྡྷེ།ེ པུཥྤེ།ེ དྷཱུ་པ།ེ ཨཱཿ་ལ་ོཀ།ེ 

ནཻ་ཝ་ིདྱ། ཤེབྡ་པྲ་ཏོཙིྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། 

གཉསིེ་པ་ལ་དྲུག །ད་ེཁ་ོན་ཉདི་དང་ལསེ་ཀྱི་ིརམི་པ་བཤེད་པ། སྔོགསེ་གཏོད་པ་དང་མགི་སྨན་བསྐུ་བ། 

མ་ེལོང་དང་མདའི་འིཕེང་བ། སྤྱི་ིདང་བྱེ་ེབྲག་ག་ིརྗོེསེ་སུ་གནང་བ། རྡོ་ོརྗོེའི་ིབརྟུལ་ཞུགསེ་དང་ལུང་བསྟོན་པ། 

གསེང་བ་བཤེད་པ་དང་དབུགསེ་དབྱུང་བའི།ོ །དང་པ་ོལ་གཉིསེ་ལསེ། ད་ེཁ་ོན་ཉདི་བཤེད་པ་ན།ི 

ད་ེལ་སེངསེ་རྒྱསེ་དང་སེངསེ་རྒྱསེ་མ་ཡོིན་པ་གཉིསེ་ད་ེཁ་ོན་ཉིད་དུ་མ་ིམཉམ་པ་

མེད་པསེ་གྲུ་བཞི་ིཔ། དྲིན་པ་ཉེར་བཞིག་བཞི་ིདག་པ་ན་ིཤེར་གྱི་ིསྒོོ། ཡོང་དག་སྤེོང་

བཞི་ིདག་པ་ན་ིལྷོའི་ིསྒོ།ོ རྫུ་འིཕྲུལ་རྐོང་བཞི་ིདག་པ་ན་ིནུབ་གྱི་ིསྒོ།ོ དད་སེོགསེ་དབང་

པ་ོལྔ་དག་པ་ན་ིབྱེང་ག་ིསྒོོ། རྡོ་ོརྗོ་ེཐོེག་པའི་ིཆེོསེ་གྱི་ིའིཁོར་ལ་ོརྟེག་ཏུ་བསྐོར་བའི་ིཕྱིིར་

ནང་ག་ིརྡོ་ོརྗོ་ེཕྲེང་བ། རྣམ་པར་ཤེེསེ་པའི་ིཕུང་པ་ོདང་། ཆེོསེ་ཀྱི་ིདབྱེིངསེ་ཀྱི་ིཡོ་ེཤེེསེ་

རྣམ་པར་དག་པ་ན་ིདཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེགིསེ་བྱེེད་ཆེནེ་པོའི།ོ །ཞིསེེ་དང་། 

ལསེ་ཀྱིི་རིམ་པ་བསྟོན་པ་ནི། བསྲུང་བའིི་དམ་ཚེིག་དང་བཟིའི་བའིི་དམ་ཚེིག་དང་། 

གཏོོར་མའི་ིཆེ་ོག་དང་། བསྲུང་བ་དང་། ཕྱིིར་བཟློག་པ་དང་དཀྱིིལ་འིཁོར་བསྒྲུབ་པ་

དང་། དེར་སློབ་མ་གཞུག་པའི་ིམཚེན་ཉིད་ན་ིསློབ་དཔོན་གྱི་ིལསེ་སུ་བྱེ་བའི་ིརིམ་པ་

ཡོནི་ན།ོ །

གཉིསེ་པ་ནི། བླ་མ་དང་གཙོོ་བོ་ཐོ་མི་དད་པ་དཔལ་རྡོོ་རྗོེ་འིཇེིགསེ་བྱེེད་སེེམསེ་

དཔའི་སུམ་བརྩོེགསེ་ཅན་དུ་གྱུར་པར་བསེམ་པ་དེསེ། བཅོམ་ལྡན་བདག་གིསེ་སྦྱིིན་

ལགསེ་ཀྱིིསེ། །འིད་ིལ་ཉ་ེབར་མཛོད་དུ་གསེལོ། །ཞིསེེ་བརྗོདོ་ནསེ་གསེལོ་བ་བཏོབ་པར་བསེམ། 
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

རང་གིསེ། བཅོམ་ལྡན་བདག་གིསེ་བཟུང་ལགསེ་ཀྱིིསེ། །བདག་ལ་ཉ་ེབར་མཛོད་དུ་

གསེལོ། །ཞིསེེ་ལན་གསུམ་གྱིིསེ་བླ་མ་དང་གཙོ་ོབ་ོཐོ་མ་ིདད་པ་ལ་གསེལོ་བ་བཏོབ་རྗོེསེ། ༀ་ཡོ་མ་རཱ་

ཛཱ་སེ་ད་ོམ་ེཡོ། ཡོ་མ་ེད་ོརུ་ཎ་ཡོ་ོད་ཡོ། ཡོ་ད་ཡོ་ོན་ིར་ཡོཀྵེ་ེཡོ། ཡོཀྵེ་ེཡོ་ཙྪ་ན་ིརཱ་མ་ཡོ་

ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཕེཊ་ཕེཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ཅེསེ་

སྔོགསེ་གསུམ་གྱི་ིརྗོེསེ། ཟླསོེ་བྱེསེ་པར་མོསེ་ནསེ་ལན་གསུམ་ར་ེབརྗོདོ། 

སྔོགསེ་ཀྱི་ིཕྲངེ་བ་བླ་མའི་ིཐུགསེ་ཀ་ནསེ་བརྒྱུད་ད་ེཞིལ་ནསེ་བྱུང་བ་རང་ག་ིསྙེངི་

གར་ཧཱུཾ་ཾག་ིམཐོའི་སྐོར་དུ་གནསེ་པར་གྱུར་པར་བསེམ་མ།ོ །ད་ེནསེ་གསེེར་ལ་སེོགསེ་པའི་ིསྣོད་དུ་

བཞིག་པའི་ིམར་དང་སྦྲང་རྩོའིི་ིམགི་སྨན་གསེརེ་གྱི་ིཐུར་མསེ་བླང་ལ། རང་ག་ིམགི་གཉསིེ་ལ་ཡོ་ིག་ེཔྲ་ཾ

ར་ེར་ེབསེམ་ལ། ༀ་བཛྲ་ནཻ་ཏྲ་ཾཨ� པ་ཧེ་ར་པ་ཊ་ལ་ཾཧྲཱིཿ�ི  ཇེ་ིལྟོར་མིག་མཁན་རྒྱལ་པ་ོ

ཡོིསེ། །འིཇེིག་རྟེེན་ལིང་ཏོོག་བསེལ་བ་ལྟོར། །བུ་ཁྱེོད་ཀྱི་ིན་ིམ་ིཤེེསེ་པའིི། །རབ་རིབ་

རྒྱལ་བ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་བསེལ། །ཞིེསེ་བརྗོོད་ནསེ་མིག་སྨན་བསྐུསེ་ཤེིང་མིག་འིབྱེེད་པའི་ིཚུལ་བྱེསེ་

པསེ། མ་རགི་པའི་ིལངི་ཏོགོ་དང་བྲལ་ནསེ་ཡོ་ེཤེེསེ་ཀྱི་ིསྤྱིན་ཕྱི་ེབར་གྱུར། པར་བསེམ། 

གསུམ་པ་ནི། ཨཱཿ་ལསེ་བྱུང་བའི་ིམ་ེལོང་ཨཱཿ� སེ་བསྔོགསེ་པ་བསྟོན་ལ། ཆེོསེ་རྣམསེ་

གཟུགསེ་བརྙིན་ལྟོ་བུ་སྟོེ། །གསེལ་ཞིིང་དག་ལ་རྙིོག་པ་མེད། །གཟུང་དུ་མེད་ཅིང་

བརྗོོད་དུ་མེད། །རྒྱུ་དང་ལསེ་ལསེ་ཡོང་དག་འིབྱུང་། །རྡོ་ོརྗོ་ེསེེམསེ་དཔའི་མ་ེལོང་

བཞིནི། །དརེ་ན་ིགསེལ་དག་རྙིགོ་པ་མདེ། །སེངསེ་རྒྱསེ་ཀུན་བདག་རང་ཉདི་ན།ི །བུ་

ཁྱེོད་ཀྱི་ིན་ིསྙེིང་ལ་ཞུགསེ། །རང་བཞིིན་མེད་ཅིང་གནསེ་མེད་པར། །ཆེོསེ་རྣམསེ་ད་ེ

ལྟོར་ཤེེསེ་ནསེ་ཁྱེོད། །སེེམསེ་ཅན་དོན་ན་ིམཉམ་མེད་བྱེོསེ། །སྐྱོོབ་པ་རྣམསེ་ཀྱི་ིསྲོསེ་

སུ་སྐྱོ།ེ །ཞིེསེ་བརྗོོད་ལ། སྤྱིིར་ཆེོསེ་ཐོམསེ་ཅད་གཟུགསེ་བརྙིན་ལྟོ་བུ་དང་། ཁྱེད་པར་དུ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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རང་ག་ིསྙེིང་ལ་ཞུགསེ་པའི་ིརྡོ་ོརྗོ་ེསེམསེ་དཔའི་ནི། མ་ེལོང་ག་ིགཟུགསེ་བརྙིན་ལྟོར་

ཤེསེེ་པར་གྱིིསེ་ཤེགི །ཅསེེ་བསྒོ།ོ 

ད་ེནསེ། ཧེ་ོལསེ་སྐྱོེསེ་པའི་ིམདའི་གཞུ། ཧེ་ོཞིེསེ་དང་། ༀ་སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཨ་ནུ་རཱ་

ག་ཡོ་སྭཱཧཱ། ཞིསེེ་བརྗོདོ་ནསེ་བྱེནི་པར་བསེམ་ལ་རང་གིསེ་ཀྱིང་། ༀ་སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཨ་ནུ་རཱ་ག་

ཡོ་མ།ི ཞིེསེ་བརྗོོད་ཅིང་། བགེགསེ་ལ་འིབིགསེ་པའི་ིབསེམ་པསེ། ཕྱིོགསེ་བཞི་ིསྟོེང་འིོག་གཉིསེ་ཏོ་ེདྲུག་ཏུ་

མདའི་འིཕེང་ཞིིང་དེའི་ིཚེ་ེསློབ་དཔོན་གྱིིསེ་སྔོགསེ་སྔོ་མ་བརྗོོད་པར་བསེམ། ད་ེཡོང་། མིག་སྨན་མིག་

ཐུར་གྱིིསེ་སྟོོང་ཉིད་དོན་སྤྱིིའི་ིཚུལ་གྱིིསེ་རྟེོགསེ་པསེ་ཤེེསེ་རབ་ཀྱི་ིམིག་ཁྱེད་པར་ཅན་

བསྐྱོེད་པ་དང་། མེ་ལོང་གིསེ་རྗོེསེ་ཐོོབ་ཏུ་ཡུལ་སྣང་སྒྱུ་མ་ལྟོ་བུར་འིཆེར་བ་དང་། 

མདའི་གཞུསེ་དོན་སྤྱིིསེ་མ་སྒྲིིབ་པར་སྟོོང་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟེོགསེ་པའི་ིབག་ཆེགསེ་

འིཇེགོ་ག ོ།

བཞི་ིཔ་ལ་གཉིསེ་ལསེ། སྤྱིའིི་ིཆེོསེ་བཤེད་པའི་ིརྗོེསེ་གནང་ན།ི ད་ེནསེ། བྷྲུཾ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིའིཁརོ་

ལ།ོ ༀ་བཛྲ་ཧེ་ེཏུ་མ།ཾ ཞིསེེ་པསེ་མདུན་ནམ་སྟོན་དུ་བྱེནི། 

དབྱེངསེ་ཐོ་མ་ཨ� ལསེ་བྱུང་བའི་ིདུང་། ༀ་བཛྲ་བྷཻ་ཥ་ར།ཾ ཞིསེེ་པསེ་ལག་པ་གཡོསེ་

སུ་གཏོད་ལ་འིབུད་དུ་གཞུག །

དབྱེངསེ་དང་པ་ོཨ་ལསེ་བྱུང་བའི་ིགཤེིན་རྗོེའི་ིགཤེེད་ཀྱི་ིརྒྱུད་ཀྱི་ིཔ་ོཏོི། ལག་པ་

གཡོོན་དུ་གཏོད་ལ། དངེ་ནསེ་བརྩོམསེ་ཏོ་ེསེམེསེ་བསྐྱོདེ་པ། །ཙོམ་གྱིིསེ་ཆེསོེ་དུང་བླ་མདེ་

པ། །ཀུན་ནསེ་ཡོོངསེ་སུ་བཀང་ནསེ་ན།ི །ཆེོསེ་ཀྱི་ིའིཁོར་ལ་ོབསྐོར་བར་གྱིིསེ། །ཞིེསེ་

བརྗོདོ་ད།ོ །

དབྱེངསེ་ཐོ་མ་ཨ�ལསེ་བྱུང་བའི་ིདྲིལི་བུ། ལག་པ་གཡོནོ་དུ་གཏོད་པ་དཀྲོལོ་ནསེ། ཐོམསེ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

ཅད་ནམ་མཁའི་ིམཚེན་ཉིད་དེ། །ནམ་མཁའི་ལ་ཡོང་མཚེན་ཉིད་མེད། །ནམ་མཁའི་

མཉམ་པ་ཉདི་སྤྱིར་བསེ། །ཐོམསེ་ཅད་མཆེགོ་ན་ིམཉམ་ཉདི་གསེལ། །བརྗོདོ་ད།ོ །

བྱེེ་བྲག་གི་ཆེོསེ་བཤེད་པའིི་རྗོེསེ་གནང་ནི། རང་ཉིད་རྡོོ་རྗོེ་འིཇེིགསེ་བྱེེད་དུ་གྱུར་པར་

བསེམསེ་ལ། རིགསེ་ལྔའིི་ཕྱིག་མཚེན་རྣམསེ་རིམ་པ་བཞིིན་དུ། སེེམསེ་ཅན་ཀུན་ལ་ཕེན་དོན་

ཕྱིརི། །འིཇེགི་རྟེནེ་ཀུན་ཏུ་ཐོམསེ་ཅད་ནསེ། །ཇེ་ིལྟོར་སྣ་ཚེགོསེ་འིདུལ་འིགྱུར་བ། །ཆེསོེ་

ཀྱི་ིའིཁོར་ལ་ོརབ་ཏུ་བསྐོར། །སེེམསེ་ཅན་ཀུན་ལ་ཕེན་དོན་ཕྱིིར། །འིཇེིག་རྟེེན་ཀུན་ཏུ་

ཐོམསེ་ཅད་ནསེ། །ཇེི་ལྟོ་སྣ་ཚེོགསེ་འིདུལ་འིགྱུར་བ། །རྡོོ་རྗོེའིི་འིཁོར་ལོ་རབ་ཏུ་

བསྐརོ། །སེམེསེ་ཅན་ཀུན་ལ་ཕེན་དནོ་ཕྱིིར། །འིཇེགི་རྟེནེ་ཀུན་ཏུ་ཐོམསེ་ཅད་ནསེ། །ཇེ་ི

ལྟོར་སྣ་ཚེོགསེ་འིདུལ་འིགྱུར་བ། །རིན་ཆེེན་འིཁོར་ལ་ོརབ་ཏུ་བསྐོར། །སེེམསེ་ཅན་

ཀུན་ལ་ཕེན་དནོ་ཕྱིརི། །འིཇེགི་རྟེནེ་ཀུན་ཏུ་ཐོམསེ་ཅད་ནསེ། །ཇེ་ིལྟོར་སྣ་ཚེགོསེ་འིདུལ་

འིགྱུར་བ། །པདྨའིི་འིཁོར་ལོ་རབ་ཏུ་བསྐོར། །སེེམསེ་ཅན་ཀུན་ལ་ཕེན་དོན་

ཕྱིརི། །འིཇེགི་རྟེནེ་ཀུན་ཏུ་ཐོམསེ་ཅད་ནསེ། །ཇེ་ིལྟོར་སྣ་ཚེགོསེ་འིདུལ་འིགྱུར་བ། །ལསེ་

གྱི་ིའིཁོར་ལ་ོརབ་ཏུ་བསྐོར། །ཅེསེ་རིགསེ་སེ་ོསེོའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་བྲ་ིབ་དང་བཤེད་པ་བྱེེད་པའི་ིརྗོེསེ་

གནང་སྦྱིནི་པར་བསེམ། 

ལྔ་པ་ནི། རང་ཉིད་རྡོ་ོརྗོ་ེསེེམསེ་དཔར་གྱུར་པ་ལ་བླ་མསེ། ཧཱུཾ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིརྡོ་ོརྗོེ། 

འིད་ིད་ེསེངསེ་རྒྱསེ་ཐོམསེ་ཅད་ཉདི། །རྡོ་ོརྗོ་ེསེམེསེ་དཔའི་ིཕྱིག་ན་གནསེ། །ཁྱེདོ་ཀྱིིསེ་

ཀྱིང་ན་ིརྟེག་ཏུ་བཅངི་། །ཕྱིག་ན་རྡོ་ོརྗོའེི་ིབརྟུལ་ཞུགསེ་བརྟེན། །ཡོ་ེཤེསེེ་ལྔའི་ིརང་བཞིནི་

ཀྱི་ིརྡོ་ོརྗོེའི་ིབརྟུལ་ཞུགསེ་དང་རྟེག་ཏུ་མ་ིའིབྲལ་བར་གྱིིསེ་ཤེིག །ཅེསེ་བརྗོོད་ནསེ་ལག་པ་

གཡོསེ་སུ་བྱེིན་པ། ༀ་སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ་སེིདྡྷི་ིབཛྲ་སེ་མ་ཡོ་ཏོིཥྛ་ཡོ་ེཥ་སྟྭཾ་ཾདྷཱིཿ་ར་ཡཱ་མ་ིབཛྲ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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སེཏྭ་ཧེ�ོ ཧེ་ིཧེ་ིཧེ་ིཧེ་ིཧཱུཾ།ཾ ཞིསེེ་བརྗོདོ་ལ་བཟུང་ང་ོ། །

ད་ེནསེ། རང་ཉདི་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེགིསེ་བྱེདེ་དུ་གསེལ་བ་ལ། བླ་མ་རྒྱལ་བ་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པའི་ི

ཆེ་ལུགསེ་ཅན་དུ་གྱུར་ཏོ་ེཕྱིག་གཡོོན་པསེ་ཆེོསེ་གོསེ་ཀྱི་ིགྲྭ་སྙེིང་གར་གཟུང་། གཡོསེ་མཆེོག་སྦྱིིན་གྱི་ི

ཕྱིག་རྒྱ་བྱེསེ་ནསེ། འིདིར་ན་ིཁྱེེད་རྣམསེ་ངསེ་ལུང་བསྟོན། །རྡོ་ོརྗོ་ེསེེམསེ་དཔའི་ད་ེབཞིིན་

གཤེགེསེ། །སྲོིད་པ་ཤེནི་ཏུ་དག་པསེ་ན། །སྲོདི་པའི་ིངན་འིགྲི་ོརྣམསེ་ཡོསེ་བཏོནོ། །ཀྱི་ེ

དཔལ་ཆེ་ེག་ེམ་ོཞིེསེ་བྱེ་བའི་ིད་ེབཞིིན་གཤེེགསེ་པ། སེིདྡྷི་ིསེ་མ་ཡོ་སྟྭཾཾ། བྷུ་ར་བྷུ་ཝ་སྭ་

ཨ། གང་ལ་ཕྱིག་རྒྱ་འིདིསེ་ལུང་བསྟོན་པ་ད་ེལ་ད་ེབཞིནི་གཤེེགསེ་པ་ཐོམསེ་ཅད་དང་

བྱེང་ཆུབ་སེེམསེ་དཔའི་འིཁོར་དང་བཅསེ་པའིི་དཀྱིིལ་འིཁོར་བ་ཐོམསེ་ཅད་ཀྱིིསེ་

མགྲིིན་གཅིག་ཏུ་བླ་ན་མེད་པ་ཡོང་དག་པར་རྫོགསེ་པའི་ིབྱེང་ཆུབ་ཏུ་ལུང་བསྟོན་པར་

མཛོད་ད།ེ ཕྱིག་རྒྱ་འིད་ིཉདི་ཀྱི་ིམཐུ་དང་སྔོགསེ་འིདའིི་ིསྟོབོསེ་ཡོནི་ན།ོ །ཞིསེེ་བརྗོདོ་ད་ེལུང་

བསྟོན་པར་བསེམསེ་ལ། དེའི་ིཚེ་ེབླ་མ་དང་ནམ་མཁར་བཞུགསེ་པའི་ིརྒྱལ་བ་སྲོསེ་བཅསེ་ཐོམསེ་ཅད་ཀྱིིསེ་

ཀྱིང་ཚུལ་ད་ེལྟོ་བུར་ལུང་བསྟོན་པར་མོསེ། 

དྲུག་པ་ནི། འིདོད་ཆེགསེ་བྲལ་བ་ལྟོ་བུའི་ིསྡིིག །ཁམསེ་གསུམ་ན་ན་ིགཞིན་མེད་

ད།ེ །ད་ེབསེ་འིདདོ་ལ་ཆེགསེ་བྲལ་ཉདི། །ཁྱེདོ་ཀྱིིསེ་ནམ་ཡོང་མ་ིབྱེའི།ོ །མཧཱ་སེ་མ་ཡོ་

ཧེ་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ཅསེེ་གསེང་བ་བརྗོདོ། 

དེ་ནསེ། མཆེོག་ཏུ་གསེང་བ་དམ་པ་ཡོི། །དཀྱིིལ་འིཁོར་མཐོོང་ཞིིང་ཞུགསེ་པ་

ཡོིསེ། །སྡིིག་པ་ཀུན་ལསེ་ངེསེ་པར་གྲིོལ། །དེ་རིང་ཁྱེོད་རྣམསེ་ལེགསེ་པར་

གནསེ། །བད་ེཆེནེ་ཐོགེ་པ་འིད་ིཡོསིེ་ན།ི །ཕྱིནི་ཆེད་འིཆེ་ིབ་ཁྱེདོ་ལ་མདེ། །སྲོདི་པ་ཤེནི་

ཏུ་གྲུབ་བྱེའི་ིཕྱིརི། །སྲོདི་པའི་ིསྡུག་བསྔོལ་ལསེ་ཁྱེདོ་འིདསེ། །རྡོ་ོརྗོའེི་ིཕྱིག་རྒྱ་གང་ཡོནི་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

པསེ། །གང་ཞིིག་བསྐྱོེད་པ་ཙོམ་གྱིིསེ་ནི། །སེངསེ་རྒྱསེ་ཉིད་དུ་ཐོ་ེཚེོམ་མེད། །བྱེང་

ཆུབ་སེེམསེ་ན་ིགཏོང་མ་ིབྱེ། །དམ་པའི་ིཆེོསེ་ན་ིསུན་མ་ིདབྱུང་། །ནམ་ཡོང་དོར་བར་

མ་ིབྱེའི།ོ །མ་ིཤེེསེ་པའིམ་རྨོངསེ་པ་ཡོིསེ། །ད་ེཡོང་ངེསེ་པར་བསྟོན་མ་ིབྱེ། །རྡོ་ོརྗོ་ེདྲིིལ་

བུ་ཕྱིག་རྒྱ་རྣམསེ། །ནམ་ཡོང་དརོ་བར་མ་ིབྱེའི།ོ །སླབོ་དཔནོ་སྨད་པར་མ་ིབྱེ་སྟོ།ེ །འིད་ི

ན་ིསེངསེ་རྒྱསེ་ཀུན་དང་མཉམ། །རང་ག་ིབདག་ཉིད་དོར་ནསེ་ན།ི །དཀའི་ཐུབ་ཀྱིིསེ་

ན་ིམ་ིགདུང་ཞིིང་། །ཅ་ིབད་ེབར་ན་ིབད་ེབར་བཟུང་། །འིད་ིན་ིམ་བྱེོན་རྫོགསེ་སེངསེ་

རྒྱསེ། །ད་ནི་ཁྱེོད་ཉིད་དཀྱིིལ་འིཁོར་གྱིི། །སློབ་དཔོན་སྔོགསེ་དང་རྒྱུད་འིཛོིན་

པར། །སེངསེ་རྒྱསེ་བྱེང་ཆུབ་སེེམསེ་དཔའི་དང་། །ལྷ་རྣམསེ་ཀྱིང་ནི་མཐུན་པར་

དགོངསེ། །སེེམསེ་ཅན་རྣམསེ་ལ་རྗོེསེ་བརྩོ་ེབསེ། །ཁྱེོད་ཀྱིིསེ་དཀྱིིལ་འིཁོར་ཆེ་ོག་

བཞིིན། །རབ་ཏུ་འིབད་ད་ེབྲ་ིབར་བྱེ། །སྒྲུབ་པ་པ་ོརྣམསེ་རྒྱུད་ལ་སྦྱིོར། །ཞིེསེ་བརྗོོད་ད་ེ

དབུགསེ་དབྱུང་བའི།ོ །

དག་པ་ནི། ད་ེལྟོར་ཕྱི་ིནང་ག་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་གཉིསེ་ལསེ། ཕྱི་ིརསེ་བྲིསེ་ཀྱི་ིདཀྱིིལ་

འིཁོར་དུ། སློབ་དཔོན་དུ་བྱེ་བའི་ིཆེེད་དུ་ཆེོསེ་གྱི་ིརྒྱལ་སྲོིད་དུ་དབང་བསྐུར་བསེ་ན་

སློབ་དཔོན་གྱི་ིདབང་དང་། ཕྱིིར་མ་ིལྡོག་པ་རྣམསེ་ཀྱི་ིདབང་དང་འིདྲི་ཞིིང་། ཕྱིིར་མ་ི

ལྡོག་པའིི་སེ་བོན་ཁྱེད་པར་ཅན་སྐྲུན་པར་བྱེེད་པའིི་ཕྱིིར་ན་ཕྱིིར་མི་ལྡོག་པའིི་དབང་

ཞིསེེ་པ་དང་། དབང་དྲུག་ཀ་ལ་བུམ་པའི་ིཆུའི་ིབྱེ་བ་རྗོེསེ་སུ་འིགྲི་ོབསེ་བུམ་པའི་ིདབང་

ཞིསེེ་བྱེ་བ་ཐོབོ། གཙོ་ོབརོ་ལུསེ་ཀྱི་ིདྲི་ིམ་གསུམ་སྔོར་བསེགསེ་སྦྱིངོ་ཞིངི་ཕྱི་ིམ་སྡིམོ་པ་

དང་། ལུསེ་ཐོ་མལ་དུ་འིཛོིན་པའི་ིསྣང་ཞིེན་གྱི་ིདྲི་ིམ་འིཁྲུད་པསེ་སྐུ་རྡོ་ོརྗོ་ེསྦྱིོང་། ལམ་

བསྐྱོེད་རིམ་ཡོན་ལག་དང་བཅསེ་པ་བསྒོོམ་པ་ལ་དབང་། འིབྲསེ་བུ་སྤྲུལ་པའི་ིསྐུའི་ི
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ནུསེ་པ་ཁྱེད་པར་ཅན་འིཇེོག་ག ོ།ཞིསེེ་བརྗོདོ་ད།ོ །

གཉིསེ་པ་གསེང་བའི་ིདབང་ན།ི སྐྱོ་ེབ་ོལོག་ལྟོ་ཅན་ལ་སེོགསེ་པསེ་དབེན་པའི་ིགནསེ་སུ་བླ་མ་ལ་ཡོིད་

དུ་འིོང་བའི་ིགཟུགསེ་ལ་སེོགསེ་པའི་ིཡོོན་ཏོན་ལྡན་ཞིིང་དམ་ཚེིག་དང་སྡིོམ་པ་བསྲུང་བ། རྣལ་འིབྱེོར་བཞི་ིལ་

མཁསེ་པའི་ིརིག་མ་མཎྜལ་དང་ལྷན་ཅིག་ཕུལ་བར་མོསེ་ནསེ། མཎྜལ་ཕུལ། བྱེང་ཆུབ་རྡོ་ོརྗོེསེ་སེངསེ་

རྒྱསེ་ལ། །མཆེོད་ཆེེན་ཇེི་ལྟོར་སྩོལ་བ་ལྟོར། །བདག་ཀྱིང་བསྐྱོབ་པའིི་དོན་གྱིི་

ཕྱིརི། །ནམ་མཁའི་ིརྡོ་ོརྗོ་ེདངེ་བདག་སྩོལོ། །ཅསེེ་ལན་གསུམ་གྱིིསེ་གསེང་དབང་ག་ིདནོ་དུ་གསེལོ་

བ་གདབ། བླ་མ་ཡོབ་ཡུམ་སྙེམོསེ་པར་འིཇུག་པ་སེགོསེ་ཀྱི་ིགསེང་བ་འིགབེ་པའི་ིཕྱིརི་མགི་དར་འིཆེངི་། 

བླ་མ་དང་གཙོོ་བོ་ཐོ་མི་དད་པ་དཔལ་རྡོོ་རྗོེ་འིཇེིགསེ་བྱེེད་སེེམསེ་དཔའི་སུམ་

བརྩོེགསེ་ཅན་དུ་གྱུར་པར་བསེམ། སྐབསེ་འིདིར་གཙོ་ོབ་ོཡོབ་ཡུམ་ཞིལ་སྦྱིོར་གྱི་ིརྣམ་པ་ཅན་དུ་མེད་

པསེ། རིགསེ་བདག་མ་ིབསྐྱོོད་པའི་ིཡུམ་མཱཾ་མ་ཀཱ་ིཕེབ་པ་ལ་བརྟེེན་ནསེ་གསེང་དབང་བསྐུར་པར་མཛོད་པ་

ཡོནི་པསེ། 

གཙོ་ོབོའི་ིགསེང་གནསེ་མ་ིདམིགསེ་པའི་ིངང་ལསེ་ཧཱུཾ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིརྡོ་ོརྗོ་ེསྔོོན་

པ་ོརྩོ་ེལྔ་པ། ༀ་ལསེ་བྱུང་བའི་ིནོར་བུའི་ིབུ་ག་ཕེཊ་ཀྱིིསེ་བཀག་པ། རིགསེ་བདག་ག་ི

ཡུམ་མཱཾ་མ་ཀཱིའིི་གསེང་གནསེ་མི་དམིགསེ་པའིི་ངང་ལསེ་ཧཱུཾཾ་ལསེ་བྱུང་བའིི་པདྨ་

དམར་པ་ོའིདབ་མ་བརྒྱད་པ་ཨ་ལསེ་བྱུང་བའི་ིཟིེའུ་འིབྲུ་བུ་ག་ཕེཊ་ཀྱིིསེ་བཀག་པར་

བསེམ། ༀ་སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཨ་ནུ་རཱ་ག་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཿཏྨ་ཀ྅ོཧེ།ཾ ཡོབ་ཡུབ་སྙེམོསེ་

པར་ཞུགསེ་པའིི་དགའི་བའིི་སྒྲིསེ་སེངསེ་རྒྱསེ་ཡོབ་ཡུམ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤྱིན་

དྲིངསེ། སྤྱི་ིབ་ོནསེ་ཞུགསེ། བྱེང་ཆུབ་ཀྱི་ིསེམེསེ་སུ་ཞུ་བ་རྡོ་ོརྗོ་ེནརོ་བུའི་ིནང་དུ་བསྐྱོདེ་

པ་བརྟེན་པར་བྱེསེ། བླ་མསེ་མཐོེབ་སྲོིན་གྱིིསེ་བཙོིར་ཏོ་ེབཏོོན་ནསེ། བཏུང་བ་རིན་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

ཆེནེ་འིད་ིཡོསིེ་ན།ི །རྡོ་ོརྗོ་ེཡོསིེ་ན་ིལུསེ་སྒྲུབ་པར། །བུ་ཁྱེདོ་ཀྱིསིེ་ན་ིཤེསེེ་གྱིསིེ་ལ། །ཡོདི་

ལསེ་བྱུང་བའི་ིཆུ་འིཐུང་ཞིགི །ཅསེེ་བརྗོདོ་ད།ེ རང་ག་ིཁར་བྱེནི་པར་མོསེ་ལ་དངསོེ་སུ་ཆེང་

དང་བུ་རམ་བསྲོེསེ་པ་ལྟོ་བུའི་ིགསེང་རྫསེ་མྱོང་། ད་ེལ་བརྟེེན་ནསེ་བད་ེསྟོོང་ག་ིཡོ་ེཤེེསེ་སེམ། མ་

མཐོའི་ཡོང་བད་ེབ་སྐྱོསེེ་པར་མོསེ་ནསེ། ཨ་ཧེ་ོམཧཱ་སུ་ཁ། ཞིསེེ་བརྗོདོ། 

སླར་ཡོང་ཡུམ་གྱིིསེ་རང་གི་པདྨར་གནསེ་པའིི་ལྷ་རྣམསེ་ཞུ་བའིི་བདུད་རྩོི། 

བཏུང་བ་རནི་ཆེནེ་འིད་ིཡོིསེ་ན།ི །རྡོ་ོརྗོ་ེཡོིསེ་ན་ིལུསེ་སྒྲུབ་པར། །བུ་ཁྱེདོ་ཀྱིིསེ་ན་ིཤེེསེ་

གྱིསིེ་ལ། །ཡོདི་ལསེ་བྱུང་བའི་ིཆུ་འིཐུང་ཞིིག །ཅེསེ་བརྗོདོ་ནསེ་ཁར་བྱེནི་པ་མྱོངསེ་པ་

ལསེ་བད་ེབ་སྔོར་བཞིནི་སྐྱོེསེ་པར་བསེམསེ་ནསེ། ཨ་ཧེ་ོམཧཱ་སུ་ཁ། ཞིསེེ་བརྗོདོ། 

ད་ེན་ིམཆེགོ་ག་ིགསེང་དབང་བསྐུར་ཚུལ་ཡོནི་ལ། གསེང་རྫསེ་དངསོེ་སུ་ཡོདོ་ན། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ི

ཀྲོ་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་སྭབྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷི� སེརྦ་དྷརྨཱ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷི྅ོཧེ།ཾ སྟོངོ་པ་ཉདི་དུ་གྱུར། 

སྟོོང་པའི་ིངང་ལསེ་ཡོ་ཾལསེ་རླུང་ག་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་སྔོོན་པ་ོགཞུའི་ིདབྱེིབསེ་ལྟོ་བུ་བ་དན་

གྱིིསེ་མཚེན་པ། དེའི་ིསྟོེང་དུ་ར་ཾལསེ་མེའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་དམར་པ་ོགྲུ་གསུམ་པ། དེའི་ི

སྟོེང་དུ་ཨཱཿ� ལསེ་མ་ིམགོའི་ིསྒྱིེད་བུ་གསུམ་གྱི་ིསྟོེང་དུ། ཨཱཿ� ལསེ་བྱུང་བའི་ིཐོོད་པ་

དཀར་པ།ོ དའེི་ིནང་ག་ིཤེར་དུ་བྷྲཱུཾ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིབ་ལང་ག་ིཤེ་གསོེ་མཚེན་པ། ལྷརོ་ཨ་ཾ

ལསེ་བྱུང་བའི་ིཁྱེིའི་ིཤེ་ཀུསེ་མཚེན་པ། ནུབ་ཏུ་ཛྲ່་ལསེ་བྱུང་བའི་ིགླེང་པ་ོཆེེའི་ིཤེ་དསེ་

མཚེནཔ། བྱེང་དུ་ཁ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིརྟེའི་ིཤེ་ཧེསེ་མཚེན་པ། དབུསེ་སུ་ཧཱུཾ་ཾལསེ་བྱུང་

བའི་ིམིའི་ིཤེ་ནསེ་མཚེན་པ། ཤེར་ལྷོར་ལ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིདྲི་ིཆེེན་བིསེ་མཚེན་པ། ལྷ་ོ

ནུབ་ཏུ་མཱཾཾ་ལསེ་བྱུང་བའིི་རཀྟ་རསེ་མཚེན་པ། ནུབ་བྱེང་དུ་པཾ་ལསེ་བྱུང་བའིི་བྱེང་

སེམེསེ་དཀར་བ་ོཤུསེ་མཚེན་པ། བྱེང་ཤེར་དུ་ཏཱ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིརྐོང་མར་མསེ་མཚེན་
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པ། དབུསེ་སུ་བ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིདྲི་ིཆུ་མཱུསེ་མཚེན་པ། ད་ེདག་ག་ིསྟོངེ་དུ་ༀ་དཀར་པ།ོ 

ཨཱཿ� དམར་པ།ོ ཧཱུཾ་ཾསྔོནོ་པ་ོགསུམ་སྟོངེ་ནསེ་སྟོངེ་དུ་བརྩོེགསེ་པར་གྱུར། རང་ག་ིཐུགསེ་

ཀའིི་ཧཱུཾཾ་ལསེ་འིོད་ཟིེར་འིཕྲོསེ་རླུང་ལ་ཕེོག་པསེ་རླུང་གཡོོསེ་མེ་སྦར་ཐོོད་པའིི་རྫསེ་

རྣམསེ་ཞུ་ཞིིང་ཁོལ་བར་གྱུར། ཡོ་ིག་ེགསུམ་ལསེ་འིོད་ཟིེར་རིམ་པ་བཞིིན་དུ་འིཕྲོསེ་

པསེ། སྐུ་རྡོ་ོརྗོེ། གསུང་རྡོ་ོརྗོེ། ཐུགསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེརྣམསེ་བཀུག་ནསེ་ཡོ་ིག་ེགསུམ་ལ་རིམ་

གྱིིསེ་ཐོིམ་པ་རྣམསེ་ཐོོད་པར་ལྷུང་ནསེ་ཞུ་བསེ། ཧཱུཾཾ་གིསེ་ཁ་དོག་དྲིི་ནུསེ་ཀྱིི་སྐྱོོན་

སྦྱིངསེ། ཨཱཿ� སེ་བདུད་རྩོརི་རྟེགོསེ་པར་བྱེསེ། ༀ་གྱིིསེ་མང་པོར་སྦར་ཞིིང་སྤེལེ་བར་

གྱུར། ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ནང་མཆེདོ་ལྟོར་བྱེནི་གྱིིསེ་བརླབསེ་ཏོ།ེ 

བཏུང་བ་རནི་ཆེནེ་འིད་ིཡོིསེ་ན།ི །རྡོ་ོརྗོ་ེཡོིསེ་ན་ིལུསེ་སྒྲུབ་པར། །བུ་ཁྱེདོ་ཀྱིིསེ་ན་ི

ཤེེསེ་གྱིིསེ་ལ། །ཡོིད་ལསེ་བྱུང་བའི་ིཆུ་འིཐུང་ཞིིག །ཨ་ཧེ་ོམཧཱ་སུ་ཁ། ད་ེལྟོར་བླ་མ་

ཡོབ་ཡུམ་གྱིིསེ་བྱེིན་པའི་ིབྱེང་སེེམསེ་དཀར་དམར་མྱོངསེ་པ་ལསེ་བད་ེབ་ཆེེན་པ་ོསྐྱོ་ེ

བ། བད་ེབ་དེསེ་སྟོོང་པ་ངེསེ་པའི་ིབད་ེསྟོོང་དབྱེེར་མེད་ད་ེཉིད་གསེང་དབང་ག་ིདངོསེ་

གཞི་ིཡོནི་ན།ོ །ཞིསེེ་ག་ོབར་བྱེསེ་ནསེ་མགི་དར་བཀྲོལོ། 

དག་པ་ནི། ཁྱེོད་ཀྱིིསེ་དཀྱིིལ་འིཁོར་བཞིི་ལསེ་ཀུན་རྫོབ་བྱེང་ཆུབ་སེེམསེ་ཀྱིི་

དཀྱིིལ་འིཁོར་དུ་རྫསེ་གསེང་བ་ལསེ་བྱུང་བའི་ིདབང་ལ་གསེང་བའི་ིདབང་བསྐུར་བ་

ཞིེསེ་བཤེད་པ་ད་ེཐོོབ། ཐུན་མོང་བ་ངག་ག་ིདྲི་ིམ་རྫུན་དུ་སྨྲ་བ་སེོགསེ་སྔོར་བསེགསེ་

འིདག་ཅངི་ཕྱི་ིམ་སྡིོམ་པ་དང་། ཐུན་མང་མ་ཡོནི་པ་རླུང་ལ་ངག་ཏུ་གསུངསེ་པའི་ིདྲི་ིམ་

རླུང་སྔོགསེ་སེ་ོསེོར་སྣང་ཞིིང་ཞིེན་པའི་ིདྲི་ིམ་འིཁྲུད་པསེ་ན་གསུང་རྡོ་ོརྗོ་ེསྦྱིོང་། ཀུན་

རྫབོ་སྒྱུ་མའི་ིསྐུའི་ིརང་བཞིནི་ཅན་གྱི་ིརྡོ་ོརྗོའེི་ིསྐུ་བདག་བྱེནི་གྱིསིེ་བརླབ་པ་བསྒོམོ་པ་ལ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

དབང་བར་བྱེསེ། འིབྲསེ་བུ་ལོངསེ་སྤྱིོད་རྫོགསེ་པའི་ིསྐུ་འིགྲུབ་པའི་ིནུསེ་པ་ཁྱེད་པར་

ཅན་བཞིག་ག ོ།ཞིསེེ་ག་ོབར་བྱེའི།ོ །

གསུམ་པ་ནི། སློབ་དཔོན་ལ། སྔོར་གྱི་ིགསེང་དབང་ག་ིརིག་མ་ད་ེཉིད་དམ་གཞིན་ཡོང་གཟུགསེ་ལ་

སེོགསེ་པའིི་མཚེན་ཉིད་དང་ལྡན་པའིི་རིག་མ་གང་ཡོང་རུང་བ་ཡོང་དག་པར་རེག་པ་ཙོམ་གྱིིསེ་ཡོེ་ཤེེསེ་

མངོན་དུ་བྱེ་བའི་ིཕྱིིར། མཎྜལ་དང་ལྷན་དུ་ཕུལ་བར་མོསེ་ནསེ་མཎྜལ་ཕུལ། བྱེང་ཆུབ་རྡོ་ོརྗོེསེ་སེངསེ་

རྒྱསེ་ལ། །མཆེོད་ཆེེན་ཇེི་ལྟོར་སྩོལ་བ་ལྟོར། །བདག་ཀྱིང་བསྐྱོབ་པའིི་དོན་གྱིི་

ཕྱིརི། །ནམ་མཁའི་ིརྡོ་ོརྗོ་ེདངེ་བདག་སྩོལོ། །ཅསེེ་ལན་གསུམ་གྱིསིེ་ཤེརེ་དབང་ག་ིདནོ་དུ་གསེལོ་བ་

གདབ་ཅངི་། མགི་དར་བཅངིསེ། 

བླ་མསེ། རང་ག་ིལག་པར་ཕྱིག་རྒྱ་མ་དེའི་ིལག་པ་གཏོད་པར་མོསེ་ནསེ། གཟུངསེ་མ་ཡོདི་འིངོ་

འིད་ིད་ེན།ི །བསྟོནེ་བྱེར་སེངསེ་རྒྱསེ་རྣམསེ་ཀྱིསིེ་བརྟེགསེ། །རྡོ་ོརྗོ་ེརྗོསེེ་ཆེགསེ་སྦྱིརོ་བ་

ཡོསིེ། །བད་ེབ་དམ་པ་མྱོང་བར་གྱིསིེ། །ཐོབསེ་གཞིན་གྱིསིེ་ན་ིསེངསེ་རྒྱསེ་མནི། །འིགྲི་ོ

གསུམ་འིད་ིཡོང་དག་པ་ཡོནི། །ད་ེབསེ་འིཁརོ་བར་སྦྱིརོ་བྲལ་ན།ི །ཁྱེདོ་ཀྱིིསེ་ནམ་ཡོང་

མ་བྱེེད་ཅིག །འིདི་དེ་སེངསེ་རྒྱསེ་ཐོམསེ་ཅད་ཀྱིི། །རིག་མའིི་བརྟུལ་ཞུགསེ་བླ་ན་

མེད། །རྨོངསེ་པ་གང་ཞིིག་འིདའི་བྱེེད་པ། །ད་ེལ་མཆེོག་ག་ིདངོསེ་གྲུབ་མེད། །ཅེསེ་

གསུངསེ་ཤེིང་། ཤེེསེ་རབ་མ་གཏོད་པསེ། རིག་མ་དེསེ་ཀྱིང་ཙོན་དན་དང་གུར་གུམ་

ལ་སེོགསེ་པསེ་བྱུགསེ་ཤེིང་། ཤེིན་ཏུ་དྲི་ིཞིིམ་པོའི་ིམ་ེཏོོག་ག་ིཕྲེང་བསེ་བརྒྱན་ཏོ་ེགསོེ་

མདེ་པར་པདྨ་རབ་ཏུ་རྒྱསེ་པ་གསེལ་པརོ་སྟོནོ་ཅངི་། 

དྲི་ིཆེནེ་དྲི་ིཆུ་བཟིའི་བ་དང་། །ཁྲག་དང་ཁུ་བ་ད་ེབཞིནི་ཤེ །བུད་མདེ་གུསེ་མཆེགོ་

ད་ེབཞིནི་དུ། །བྷཻ་ག་པདྨར་ཙུམྦ་ན།ི །བུ་ཁྱེདོ་སྤྲ་ོབ་ཡོནི་ནམ་ཅ།ི །ཇེ་ིལྟོར་བད་ེབར་བུསེ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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སྨྲོསེ་ཤེིག །ཅེསེ་འིདྲི་ིབ་ལ། དྲི་ིཆེེན་དྲི་ིཆུ་སེོགསེ་བཟིའི་བ། །ལྷ་མ་ོཅ་ིཕྱིིར་བདག་མ་ི

སྤྲ།ོ །བུད་མདེ་རྣམསེ་ལ་རྟེག་གུསེ་བྱེ། །བྷཻ་ག་ཉདི་ག་ཙུམྦ་ན།ི །ཞིསེེ་བརྗོདོ་པསེ། ལྷ་མ་ོ

ད་ེདགྱིསེེ་ནསེ། ཨ་ེམ་བདག་ག་ིཔདྨ་འིད།ི །བད་ེབ་ཀུན་དང་ཡོང་དག་ལྡན། །གང་ཞིགི་

ཆེ་ོགསེ་བསྟོནེ་བྱེདེ་པ། །ད་ེཡོ་ིམདུན་ན་བདག་གནསེ་སེ།ོ །སེངསེ་རྒྱསེ་མཉེསེ་པ་ལ་

སེགོསེ་པ། །པདྨར་བྱེ་བ་ཇེ་ིབཞིནི་གྱིིསེ། །བད་ེཆེནེ་རྒྱལ་པ་ོརང་ཉདི་ན།ི །འིད་ིཉིད་དུ་

ན་ིརྟེག་ཏུ་བཞུགསེ། །བྷཻ་ཛོ་མོཀྵེ་ཧེ�ོ ཞིསེེ་གསུངསེ་པར་གྱུར་པར་བསེམསེ་ནསེ། 

རང་ཉིད་ཧཱུཾཾ་ལསེ་རྡོོ་རྗོེ་ཧཱུཾཾ་གིསེ་མཚེན་པ་ཡོོངསེ་སུ་གྱུར་པ་ལསེ་དཔལ་རྡོོ་རྗོེ་

འིཇེགིསེ་བྱེདེ་ཞིལ་དགུ་ཕྱིག་སེ་ོབཞི་ིཞིབསེ་བཅུ་དྲུག་པའི་ིརྣམ་པ་ཅན་དུ་གསེལ་པར་

གྱུར། རགི་མ་སྟོངོ་པ་ཉདི་དུ་གྱུར། སྟོངོ་པའི་ིངང་ལསེ་ཧཱུཾ་ཾལསེ་གྲི་ིགུག་ཧཱུཾ་ཾགིསེ་མཚེན་

པ་ཡོོངསེ་སུ་གྱུར་པ་ལསེ། ཡུམ་རྡོ་ོརྗོ་ེར་ོལངསེ་མ་སྔོོན་མ་ོགྲི་ིགུག་དང་ཐོོད་པ་འིཛོིན་

པར་གྱུར། རང་ག་ིགསེང་གནསེ་མ་ིདམིགསེ་པའི་ིངང་ལསེ་ཧཱུཾ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིརྡོ་ོརྗོ་ེ

སྔོོན་པ་ོརྩོེ་ལྔ་པ། ༀ་ལསེ་བྱུང་བའིི་ནོར་བུའིི་བུ་ག་ཕེཊ་ཀྱིིསེ་བཀག་པ། ཡུམ་གྱིི་

གསེང་གནསེ་མ་ིདམིགསེ་པའིི་ངང་ལསེ་ཧཱུཾཾ་ལསེ་བྱུང་བའིི་པདྨ་དམར་པ་ོའིདབ་མ་

བརྒྱད་པ། ཨཱཿ� ་ལསེ་བྱུང་བའི་ིཟིའེུ་འིབྲུ་བུ་ག་ཕེཊ་ཀྱིསིེ་བཀག་པ། ཞིསེེ་མཁའི་གསེང་བྱེནི་

གྱིིསེ་བརླབ་ནསེ་བླ་མའི་ིམན་ངག་གིསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེདབྱེིངསེ་ཀྱི་ིདབང་ཕྱུག་མའི་ིརྩོ་བཙོལ་པ་སྔོོན་དུ་བཏོང་ནསེ། 

འིཁྲགི་ཐོབསེ་ཀྱི་ིསྒོ་ོདུ་མ་དང་བཅསེ་སྙེམོསེ་འིཇུག་བརྩོམ། 

ༀ་སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཨ་ནུ་རཱ་ག་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཻ་ཝཱ་ཨཏྨ་ཀོ྅ཧེཾ། རང་ཡོབ་ཡུམ་

སྙེོམསེ་པར་ཞུགསེ་པའི་ིབྱེང་ཆུབ་ཀྱི་ིསེེམསེ་སྤྱི་ིབ་ོནསེ་མགྲིིན་པར་སླེབ་པ་ན་དགའི་

བ། མགྲིིན་པ་ནསེ་སྙེིང་གར་སླེབ་པ་ན་མཆེོག་དགའི། སྙེིང་ག་ནསེ་ལྟོ་ེབར་སླེབ་པ་ན་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

ཁྱེད་དགའི། ལྟོ་ེབ་ནསེ་གསེང་གནསེ་ཀྱི་ིརྩོེར་སླེབ་བ་ན་ལྷན་ཅིག་སྐྱོེསེ་པའི་ིདགའི་བ་

སྐྱོེསེ། བད་ེསྟོོང་དབྱེེར་མེད་ཀྱི་ིལྷན་སྐྱོེསེ་ཀྱི་ིདགའི་བ་ན་ིདབང་གསུམ་པའི་ིང་ོབ་ོཡོིན་

ནོ། །ཞིེསེ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱེ་ཞིིང་། དེའི་ིཚེ་ེསྙེོམསེ་པར་ཞུགསེ་པ་ལ་བརྟེེན་ནསེ། བད་ེསྟོོང་ག་ིཡོ་ེཤེེསེ་

དངསོེ་སུ་སྐྱོསེེ་པ་དང་། ད་ེསྐྱོསེེ་པར་མསོེ་པ་དང་བད་ེབ་ཆེནེ་པ་ོསྐྱོསེེ་པར་མསོེ་པ་སེགོསེ་ཀྱི་ིདབང་པའོི་ིརམི་

པའི་ིཤེརེ་དབང་ཐོབོ་ལུགསེ་སྣ་ཚེགོསེ་ཤེགི་འིངོ་བ་ང་ོའིཕྲདོ་ངསེེ་བྱེ་ལ། 

རྣལ་འིབྱེོར་པ་ཡོ་ིཇེ་ིསྲོིད་དུ། །བྱེང་སེེམསེ་འིབྱེིན་པར་མ་ིབྱེེད་པ། །ད་ེསྲོིད་ཐོོབ་

འིགྱུར་རྒྱུན་མ་ིཆེད། །དགའི་བ་ལསེ་སྐྱོེསེ་བད་ེགཞིན་ཅ།ི །དངོསེ་གྲུབ་ཀུན་གྱི་ིགཏོེར་

གྱུར་པའི།ི །བྱེང་ཆུབ་སེེམསེ་ན་ིལྷུང་གྱུར་ན། །ཕུང་པ་ོརྣམ་ཤེེསེ་རྒྱལ་བ་ལ། །མ་སྨད་

དངོསེ་གྲུབ་ག་ལ་ཡོོད། །མཁའི་ཁམསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེཀུན་སྦྱིོར་དང་། །རེག་བཅསེ་ཀྱིིསེ་ན་ི

རྨད་བྱུང་ཆེེའིི། །བདེ་བ་བསྐྱོེད་པར་བྱེེད་པ་གང་། །དེ་ནི་མཆེོག་དགའི་བྱེེད་པ་

པ།ོ །དགའི་བྲལ་དག་ག་ིདབུསེ་སུ་ན།ི །མཚེནོ་པར་བལྟོསོེ་ལ་བརྟེན་པར་གྱིསིེ། །པདྨའི་ི

ནམ་མཁར་རྡོ་ོརྗོ་ེཡོི། །ལྟོ་ེབསེ་མནན་པའི་ིགནསེ་དག་ཏུ། །རྡོ་ོརྗོ་ེསྐྱོིལ་ཀྲུང་དག་ག་ི

སེེམསེ། །ནོར་བུའི་ིནང་དུ་སེོན་ལྟོ་ཞིིང་། །ཡོ་ེཤེེསེ་སྐྱོ་ེབ་གང་ཡོིན་ད།ེ །ཡོ་ེཤེེསེ་ང་ོབ་ོ

ཞིེསེ་པ་རྒྱན། །ཆེོགསེ་པ་མ་ཡོིན་ཆེགསེ་བྲལ་མིན། །དབུ་མར་དམིགསེ་པ་མ་ཡོིན་

ན།ོ །གང་ཚེ་ེརྣལ་འིབྱེོར་ཡོ་ེཤེེསེ་མཐོོང་། །བད་ེལ་གནསེ་བྱེ་འིགྱུར་མ་ིབྱེ། །ཐུན་ནམ་

ཡོང་ན་ཉིན་གཅིག་གམ། །ཟླ་ཕྱིེད་ཟླ་བ་ལོ་དང་ནི། །བསྐལ་པ་བསྐལ་པ་སྟོོང་དུ་

ཡོང་། །ཡོ་ེཤེསེེ་མངནོ་སྦྱིརོ་གྱིསིེ་གནསེ་བྱེ། །ཞིསེེ་བརྗོདོ་ཀྱིང་འིགལ་བ་མདེ་ད།ོ །

ད་ེནསེ་མིག་དར་དཀྲོིསེ་ལ། ཁྱེོད་ཀྱིིསེ་བྷཻ་གའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་དུ་ཤེེསེ་རབ་མ་ལ་བརྟེེན་

ནསེ་ཐོོབ་པའི་ིདབང་ལ་ཤེེསེ་རབ་ཡོ་ེཤེེསེ་ཀྱི་ིདབང་ཞིེསེ་བཤེད་པ་ད་ེཐོོབ། ཐུན་མོང་
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པ་ཡོིད་ཀྱིི་དྲིི་མ་བརྣབ་སེེམསེ་ལ་སེོགསེ་པ་སྔོར་བསེགསེ་འིདག་ཅིང་ཕྱིི་མ་སྡིོམ། 

ཐུན་མོང་མ་ཡོིན་པ་གང་སྣང་ཀུན་བད་ེསྟོོང་དབྱེེར་མེད་དུ་འིཆེར་པ་ལ་སྒྲིིབ་པའི་ིདྲི་ིམ་

འིཁྲུད་པསེ་ཡོིད་དག་པར་བྱེེད། འིོད་གསེལ་ཕྱིག་རྒྱ་ཆེེན་པ་ོབསྒོོམ་པ་ལ་དབང་བར་

བྱེསེ། འིབྲསེ་བུ་ཆེསོེ་ཀྱི་ིསྐུ་མངནོ་དུ་འིགྱུར་པའི་ིནུསེ་པ་ཁྱེད་པར་ཅན་འིཇེགོ་ག ོ།ཞིསེེ་

པའི་ིདག་པ་བརྗོདོ་ད།ོ །

བཞི་ིཔ་དབང་བཞི་ིཔ་ན།ི མཎྜལ་ཕུལ་ཏོ།ེ ཁྱེོད་ཞིབསེ་པདྨའི་ིབཀའི་དྲིིན་གྱིིསེ། །གཙོ་ོབ་ོ

དབང་བསྐུར་རྣམ་གསུམ་ཐོོབ། །ད་ེརིང་རིན་ཆེེན་བཞི་ིཔ་ཡོང་། །བཀའི་དྲིིན་གྱིིསེ་ན་ི

བསྐྱོབ་ཏུ་གསེལོ། །ཞིསེེ་པ་ལན་གསུམ་གྱིིསེ་གསེལོ་བ་བཏོབ། 

དབང་བཞི་ིཔ་བསྐུར་ཚུལ་ནི། ཤེེསེ་སྒྲིིབ་བག་ཆེགསེ་དང་བཅསེ་པ་དག་པའི་ིའིོད་གསེལ་ལྷན་ཅིག་

སྐྱོསེེ་པའི་ིབད་ེབ་ཆེེན་པ་ོལསེ་ནམ་ཡོང་མ་ིགཡོ་ོབའི་ིཡོ་ེཤེེསེ་དང་། ད་ེཉིད་བཞིིན་ལག་ག་ིརྣམ་པ་ཅན་དུ་ཤེར་

བའི་ིསྐུ་མཚེན་དཔསེེ་སྤྲསེ་པ་གཉསིེ་ང་ོབ་ོདབྱེརེ་མདེ་པའི་ིམ་ིསླབོ་པའི་ིཟུང་འིཇུག་དནོ་གྱི་ིདབང་བཞི་ིཔ་དང་། 

ད་ེའིདྲིེན་བྱེེད་ལམ་དུསེ་ཀྱི་ིའིོད་གསེལ་དང་སྒྱུ་མའི་ིསྐུ་ང་ོབ་ོདབྱེེར་མེད་དུ་འིཇུག་པའི་ིསློབ་བའི་ིཟུང་འིཇུག་

གཉསིེ་ལ་འིད་ིལྟོ་བུའི་ོཞིེསེ་ཚེགི་གིསེ་བརྡོ་སྤྲད་པ་ཙོམ་གྱིིསེ་དབང་བསྐུར་དགོསེ་པསེ་དའེི་ིཚུལ་ན།ི 

ཁྱེོད་ཀྱིིསེ་དབང་གསུམ་པ་ཐོོབ་པའི་ིསྐབསེ་སུ་རང་དང་རིག་མ་གཉིསེ་ཀྱི་ིལུསེ་

འིདདོ་ལྷ་ཡོབ་ཡུམ་དུ་སྣང་བཞིནི་པའི་ིདུསེ་ན། སེམེསེ་ལྷན་ཅགི་སྐྱོསེེ་པའི་ིདགའི་བསེ་

ད་ེཁ་ོན་ཉིད་ཀྱི་ིདོན་ངེསེ་པ་གཉིསེ་མཉམ་དུ་ཡོོད་པ་ད་ེབཞིིན་དུ། དོན་ད་ེགོམསེ་པར་

བྱེསེ་པ་ལསེ་མཐོར་རླུང་སེེམསེ་ཙོམ་ལསེ་གྲུབ་པའི་ིལོངསེ་སྤྱིོད་རྫོགསེ་པའི་ིསྐུ་རང་

སྣང་ག་ིརིག་མ་དང་ཁ་སྦྱིོར་བའི་ིལུསེ་ཅན་དང་། དེའི་ིདུསེ་ཉིད་ན་ཐུགསེ་ལྷན་ཅིག་

སྐྱོེསེ་པའིི་དགའི་བ་དང་། སྟོོང་པ་ཉིད་གཉིསེ་རོ་གཅིག་ཏུ་ཞུགསེ་པའིི་འིོད་གསེལ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

ཐོམསེ་ཅད་སྟོོང་པ་གཉིསེ་ངོ་བོ་དབྱེེར་མེད་པའིི་གཉིསེ་སུ་མེད་པའིི་ཡོེ་ཤེེསེ་ཟུང་

འིཇུག་ག་ིག་ོའིཕེང་མངནོ་དུ་བྱེདེ་ད།ེ ད་ེན་ིཐོབོ་བྱེ་དནོ་གྱི་ིདབང་བཞི་ིཔ་ཡོནི་ན།ོ །ཞིསེེ་

བླ་མསེ་བརྡོ་སྤྲད་པར་མོསེ་ཤེངི་། ད་ེལ་བརྟེནེ་ནསེ་རང་ག་ིརྒྱུད་ལ་ཟུང་འིཇུག་འིད་ིལྟོ་

བུ་ཡོདོ་པར་འིདུག་ག་ོསྙེམ་དུ་ག་ོབ་ཆེགསེ་པ་ད་ེག་ཚེགི་ག་ིདབང་བཞི་ིཔ་ཐོབོ་པ་ཡོནི་

ན།ོ །

ད་ེནསེ་དབང་ག་ིཕེན་ཡོོན་གྱིསིེ་སྤྲ་ོབ་བསྐྱོེད་པ་དང་དམ་ཚེིག་བསྒྲིག་པ་ན།ི མཆེོག་ཏུ་གསེང་བ་

དམ་པ་ཡོི། །དཀྱིིལ་འིཁོར་མཐོོང་ཞིིང་ཞུགསེ་པསེ་ན། །སྡིིག་པ་ཀུན་ལསེ་རྣམ་གྲིོལ་

བར། །ད་ེརིང་ཁྱེོད་རྣམསེ་ལེགསེ་པར་གནསེ། །བད་ེཆེེན་ཐོེག་པ་འིད་ིལ་ནི། །ཕྱིིན་

ཆེད་འིཆེ་ིཔ་ཁྱེོད་ལ་མེད། །མ་ིཚུགསེ་པ་དང་མ་བཅིངསེ་པར། །གང་ལའིང་འིཇེིགསེ་

མེད་དགའི་བར་གྱིིསེ། །སྲོིད་པ་ཤེིན་ཏུ་ཞི་ིབྱེའི་ིཕྱིིར། །སྲོིད་པའི་ིངན་འིགྲི་ོལསེ་ཁྱེོད་

འིདསེ། །སྲོདི་པ་ཤེནི་ཏུ་གྲུབ་པའི་ིཕྱིརི། །སྟོནོ་པའི་ིམཆེགོ་ཏུ་ཡོང་དག་འིགྱུར། །དངོསེ་

གྲུབ་དམ་ཚེགི་སྡིམོ་པ་འིད།ི །ཁྱེདོ་ཀྱིིསེ་རྟེག་ཏུ་བསྲུང་བྱེ་སྟོ།ེ །སེངསེ་རྒྱསེ་ཀུན་གྱིིསེ་

མཐུན་པར་གསུངསེ། །མཆེགོ་ཏུ་རྟེག་པའི་ིབཀའི་ཡོནི་ན།ོ །སླབོ་དཔནོ་སྨད་པར་མ་ིབྱེ་

སྟོེ། །བདེ་གཤེེགསེ་བཀའི་ལསེ་འིདའི་མི་བྱེ། །དེ་བཞིིན་ཁྲོསེ་ནསེ་སྤུན་རྣམསེ་

ལ། །ཉེསེ་པ་བརྗོོད་པར་མ་ིབྱེའི།ོ །སེེམསེ་ཅན་རྣམསེ་ལ་བྱེམསེ་པའི་ིསེེམསེ། །ནམ་

ཡོང་ངེསེ་པར་སྤེང་མ་ིབྱེ། །བྱེང་ཆུབ་སེེམསེ་ན་ིདོར་མ་ིབྱེ། །རང་གཞིན་ཆེོསེ་ལ་མ་ི

སྨད་ད།ོ །ཡོོངསེ་སུ་མ་སྨིན་སེེམསེ་ཅན་ལ། །གསེང་བ་ཉིད་ན་ིབསྟོན་མ་ིབྱེ། །བདག་

ཉདི་ཕུང་པ་ོསྨད་མ་ིབྱེ། །ཆེསོེ་རྣམསེ་ང་ོབ་ོསུན་མ་ིདབྱུང་། །གདུག་པའི་ིབྱེམསེ་པ་རྟེག་

ཏུ་སྤེང་། །ཆེསོེ་ལ་ཚེད་བཟུང་མ་ིབྱེའི།ོ །དད་ལྡན་སེམེསེ་ཅན་བསླུ་མ་ིབྱེ། །རྟེག་ཏུ་དམ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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ཚེིག་བསྟོེན་པར་བྱེ། །ཤེེསེ་རབ་རང་བཞིིན་བུད་མེད་རྣམསེ། །སྐྱོོན་གྱི་ིཉེསེ་པ་མ་ི

བརྗོོད་དོ། །རྣལ་འིབྱེོར་སློང་མོསེ་མ་ིརྒྱུ་ཞིིང་། །རྣལ་འིབྱེོར་སྤེང་པར་མ་ིབྱེ་སྟོེ། །རྟེག་

པར་རྒྱུན་དུ་གསེང་སྔོགསེ་བཟླསེ། །རྟེག་ཏུ་དམ་ཚེིག་ལ་སེོགསེ་བསྟོེན། །གལ་ཏོ་ེབླ་

མ་སྨོད་ད་ེབཞིིན། །དམ་ཆེིག་བག་མེད་བར་གྱུར་ན། །ད་ེཚེ་ེདཀྱིིལ་འིཁོར་ངེསེ་བྲིསེ་

ལ། །བདེ་གཤེེགསེ་རྣམསེ་ལ་སྡིིག་པ་བཤེགསེ། །དེང་ཁྱེོད་སྐྱོེ་བ་འིབྲསེ་བུར་

བཅསེ། །གང་ཕྱིིར་འིདི་ལ་ལེགསེ་པར་གནསེ། །དམ་ཚེིག་ལྷ་རྣམསེ་དང་མཉམ་

པར། །གནསེ་པར་གྱུར་པར་ཐོ་ེཚེམོ་མདེ། །སེངསེ་རྒྱསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེཅན་བཅསེ་པར། །ཀུན་

གྱིསིེ་ཚེ་ེལྡན་དངེ་དབང་བསྐུར། །ཁམསེ་གསུམ་པ་ཡོ་ིརྒྱལ་པ་ོཆེ།ེ །རྒྱལ་སྲོདི་བདག་

པོར་བསྟོན་པ་ཡོིན། །ད་ེརིང་བདུད་ལསེ་རྣམ་པར་རྒྱལ། །གྲིོང་ཁྱེེར་མཆེོག་ཏུ་རབ་

ཞུགསེ་སེ།ོ །ད་ེརིང་ཁྱེོད་ཀྱིིསེ་སེངསེ་རྒྱསེ་ཉིད། །ཐོོབ་པ་འིད་ིལ་ཐོ་ེཚེོམ་མེད། །འིད་ི

ལྟོར་ཡོིད་ན་ིརབ་དང་རྡོ་ོརྗོ་ེཉིད་དུ་གྱིིསེ། །རང་ག་ིདམ་ཚེིག་མ་ིཟིད་བད་ེསྟོེར་བསྟོེན་

པར་གྱིིསེ། །ད་ེརིང་འིགྲི་ོབ་བད་ེམྱུར་རྡོ་ོརྗོ་ེསེེམསེ་དཔའི་དང་། །མཚུངསེ་པའི་ིརྟེག་པ་

ཉདི་དུ་ཁྱེདོ་རྣམསེ་ཕྱིནི་པར་གྱུར། །ཞིསེེ་བརྗོདོ། 

རབ་ཏུ་གུསེ་ཤེིང་མཉེསེ་གཞིིན་པསེ་བླ་མའི་ིཞིབསེ་ལ་ཕྱིག་བཙོལ་བ་མོསེ་ཏོ།ེ བླ་མསེ་བསྒོ་ོབའི་ིདམ་

ཚེིག་རྣམསེ་ཚུལ་བཞིིན་དུ་བསྲུང་པར་བྱེ་སྙེམ་དུ་བསེམསེ་ནསེ། གཙོོ་བོསེ་ཇེི་ལྟོར་བཀའི་བསྒོོ་

བའི།ི །གསུང་ན་ིད་ེལྟོར་བདག་གིསེ་བགྱི།ི །ཞིསེེ་བརྗོདོ། 

ད་ེནསེ་དག་པ་ནི། ད་ེདག་གིསེ་དོན་དམ་པ་བྱེང་ཆུབ་སེེམསེ་ཀྱི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་དུ་

དབང་བཞི་ིཔ་ཚེིག་དབང་རིན་པ་ོཆེ་ེཐོོབ། ལུསེ་ངག་ཡོིད་གསུམ་གྱི་ིསྒྲིིབ་པའི་ིབག་

ཆེགསེ་འིཁྲུད་པའི་ིནུསེ་པ་བཞིག །བདེན་གཉིསེ་དབྱེེར་མེད་ཟུང་འིཇུག་ག་ིརྫོགསེ་



 126  

འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

རིམ་བསྒོོམ་པ་སེོགསེ་ལ་དབང་བར་བྱེསེ། འིབྲསེ་བུ་ཟུང་འིཇུག་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཆེང་ག་ིསྐུ་

མངནོ་དུ་འིགྱུར་པའི་ིསྐལ་པ་ཅན་དུ་བྱེསེ་སེ།ོ །ཅསེེ་བརྗོདོ། 

འིཁོར་འིདསེ་གྱི་ིཕུན་ཚེོགསེ་ཐོམསེ་ཅད་བློསེ་བསླངསེ་ཏོེ། དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་དཀྱིིལ་

འིཁོར་གཙོ་ོབ་ོདང་ཐོ་མ་ིདད་པའི་ིཞིབསེ་དྲུང་ནསེ་དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་དཔའི་བ་ོ

གཅིག་པའིི་དཀྱིིལ་འིཁོར་ནསེ་དབང་བཞིི་ལེགསེ་པར་ཐོོབ་པའིི་བཀའི་དྲིིན་གཏོང་

རག་ག་ིཡོནོ་དུ་ཞིངི་ཁམསེ་འིབུལ་བར་ཞུ། ༀ་བཛྲ་བྷུ་མ་ིཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ དབང་ཆེནེ་གསེརེ་

གྱི་ིསེ་གཞི།ི ༀ་བཛྲ་ར་ེཁ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ཕྱི་ིལྕགསེ་ར་ིཁརོ་ཡུག་གིསེ་བསྐརོ་བའི་ིདབུསེ་སུ་

རིའི་ིརྒྱལ་པ་ོར་ིརབ། ཤེར་ལུསེ་འིཕེགསེ་པོ། ལྷ་ོའིཛོམ་བུ་གླེིང་། ནུབ་བ་གླེང་སྤྱིོད། 

བྱེང་སྒྲི་མ་ིསྙེན། ལུསེ་དང་ལུསེ་འིཕེགསེ། རྔ་ཡོབ་དང་རྔ་ཡོབ་གཞིན། གཡོ་ོལྡན་དང་

ལམ་མཆེོག་འིགྲི།ོ སྒྲི་མ་ིསྙེན་དང་སྒྲི་མ་ིསྙེན་གྱི་ིཟླ། རིན་པ་ོཆེེའི་ིར་ིབ།ོ དཔག་བསེམ་

གྱི་ིཤེངི་། འིདདོ་འིཇེའོི་ིབ། མ་རྨསོེ་པའི་ིལ་ོཏོགོ འིཁརོ་ལ་ོརནི་པ་ོཆེ།ེ ནརོ་བུ་རནི་པ་ོཆེ།ེ 

བཙུན་མ་ོརིན་པ་ོཆེེ། བློན་པ་ོརིན་པ་ོཆེེ། གླེང་པ་ོརིན་པ་ོཆེེ། རྟེ་མཆེོག་རིན་པ་ོཆེེ། 

དམག་དཔནོ་རནི་པ་ོཆེ།ེ གཏོརེ་ཆེནེ་པའོི་ིབུམ་པ། སྒོགེ་མ།ོ ཕྲངེ་བ་མ། གླུ་མ། གར་མ། 

མ་ེཏོོག་མ། བདུག་སྤེོསེ་མ། སྣང་གསེལ་མ། དྲི་ིཆེབ་མ། ཉ་ིམ། ཟླ་བ། རིན་པ་ོཆེེའི་ི

གདུགསེ། ཕྱིོགསེ་ལསེ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའིི་རྒྱལ་མཚེན། དབུསེ་སུ་ལྷ་དང་མིའིི་

དཔལ་འིབྱེོར་ཕུན་སུམ་ཚེོགསེ་པ་མ་ཚེང་བ་མེད་པ་གཙོང་ཞིིང་ཡོིད་དུ་འིོང་བ་འིད་ི

དག་དྲིིན་ཅན་རྩོ་བ་དང་བརྒྱུད་པར་བཅསེ་པའི་ིདཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམསེ་ལ། 

བཅོམ་ལྡན་འིདསེ་དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་ཆེེན་པོའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་དུ་འིཇུག་པར་ཞུ་

བའི་ིཡོོན་དུ་ཞིིང་ཁམསེ་འིབུལ་བར་བགྱིིའི།ོ །ཐུགསེ་རྗོེསེ་འིགྲི་ོབའི་ིདོན་དུ་བཞིེསེ་སུ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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གསེོལ། བཞིེསེ་ནསེ་ཀྱིང་བདག་སེོགསེ་སེེམསེ་ཅན་ཐོམསེ་ཅད་ལ་ཐུགསེ་བརྩོ་ེབ་

ཆེནེ་པའོི་ིསྒོ་ོནསེ་བྱེིན་གྱིིསེ་བརླབ་ཏུ་གསེལོ། 

སེ་གཞི་ིསྤེོསེ་ཀྱིིསེ་བྱུངསེ་ཤེིང་མ་ེཏོོག་བཀྲོམ། །ར་ིརབ་གླེིང་བཞི་ིཉ་ིཟླསེ་བརྒྱན་

པ་འིདི། །སེངསེ་རྒྱསེ་ཞིིང་དུ་དམིགསེ་ཏོ་ེདབུལ་བ་ཡོི། །འིགྲི་ོཀུན་རྣམ་དག་ཞིིང་ལ་

སྤྱིོད་པར་ཤེོག །ད་ེཚེ་ེདངོསེ་གྲུབ་རྣམ་གཉིསེ་འིགྲུབ་པའི་ིགཞིི། །རྣམ་དག་དམ་ཚེིག་

སྡིོམ་པར་གསུངསེ་པ་ལ། །བཅོསེ་མ་མིན་པའི་ིངེསེ་པ་རྙིེད་གྱུར་ནསེ། །སྲོོག་དང་

བསྡིསོེ་ཏོ་ེབསྲུང་པར་བྱེནི་གྱིིསེ་རླབོསེ། །ཨ་ིད་ཾགུ་རུ་རཏྣ་མཎྜལ་ཀ་ཾན་ིརྱཱ་ཏོ་ཡོ་མ།ི

གསུམ་པ་ན།ི གཏོང་རག་ག་ིམཆེདོ་བསྟོདོ་བྱེ་བ་ལ། མཆེདོ་པ་བྱེནི་གྱིིསེ་བརླབ་པ་ན།ི ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི 

ཝ་ིཀྲོ་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷི� སེརྦ་དྷརྨཱ� སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷིོ྅ཧེཾ སྟོོང་བ་ཉིད་དུ་

གྱུར། སྟོོང་བའི་ིངང་ལསེ་ཨཱཿ� ལསེ་བྱུང་བའི་ིཐོོད་པ་ཡོངསེ་ཤེིང་རྒྱ་ཆེ་ེབ་རྣམསེ་ཀྱི་ི

ནང་དུ་ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཞུ་བ་ལསེ་བྱུང་བའི་ིམཆེོད་ཡོོན། ཞིབསེ་བསེིལ། དྲིི། མ་ེཏོོག བདུག་

སྤེོསེ། མར་མེ། ཞིལ་ཟིསེ། རོལ་མ་ོརྣམསེ་རང་བཞིིན་བད་ེསྟོོང་རྣམ་པ་མཆེོད་རྫསེ། 

བྱེདེ་ལསེ་དབང་པ་ོདྲུག་ག་ིསྤྱིདོ་ཡུལ་དུ་ཟིག་པ་མདེ་པའི་ིབད་ེབ་ཁྱེད་པར་ཅན་བསྐྱོདེ་

པར་གྱུར། ༀ་ཨརྒྷཾ་ཾཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་པཱཏྱཾ་ཾཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་གནྡྷེ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་པུཥྤེ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་དྷཱུ་

པ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་ཨཱཿ་ལ་ོཀ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་ནཻ་ཝ་ིདྱ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་ཤེཔྟ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་རཱུ་པ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ 

ༀ་ཤེཔྟ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་གནྡྷེ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་རཱ་སེ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་སྤེརྴཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ གསིེ་གཏོང་རག་ག་ི

མཆེདོ་པ་བྱེནི་གྱིིསེ་བརླབསེ་ཏོ།ེ

ལྷ་ཡོི་མཆེོད་ཡོོན་དམ་པ་འིདི། །དཀྱིིལ་འིཁོར་མཆེོད་པསེ་དགྱིེསེ་པར་

འིཚེལ། །ཐུགསེ་ན་ིབརྩོ་ེབསེ་ཉེར་དགོངསེ་ལ། །མགོན་པོསེ་མཆེོད་པ་འིད་ིབཞིེསེ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

ཤེིག །ༀ་ཡོམཱཾནྟ་ཀ་ཨརྒྷཾཾ་པྲཏཱ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ལྷ་ཡོ་ིཞིབསེ་བསེིལ་དམ་པ་འིད།ི །དཀྱིིལ་

འིཁོར་མཆེོད་པསེ་དགྱིེསེ་བར་འིཚེལ། །ཐུགསེ་ན་ིབརྩོ་ེབསེ་ཉ་ེདགོངསེ་ལ། །མགོན་

པསོེ་མཆེདོ་པ་འིད་ིབཞིསེེ་ཤེགི །ༀ་ཡོམཱཾནྟ་ཀ་པཱཏྱཾ་ཾཔྲཏཱ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ལྷ་ཡོ་ིདྲི་ིཆེབ་དམ་

པ་འིདི། །དཀྱིིལ་འིཁོར་མཆེོད་པསེ་དགྱིེསེ་བར་འིཚེལ། །ཐུགསེ་ན་ིབརྩོ་ེབསེ་ཉེར་

དགོངསེ་ལ། །མགོན་པོསེ་མཆེོད་པ་འིད་ིབཞིེསེ་ཤེིག །ༀ་ཡོམཱཾནྟ་ཀ་གནྡྷེ་ེཔྲཏཱ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾ

སྭཱཧཱ། ལྷ་ཡོི་མེ་ཏོོག་དམ་པ་འིདི། །དཀྱིིལ་འིཁོར་མཆེོད་པསེ་དགྱིེསེ་བར་

འིཚེལ། །ཐུགསེ་ན་ིབརྩོ་ེབསེ་ཉེར་དགོངསེ་ལ། །མགོན་པོསེ་མཆེོད་པ་འིད་ིབཞིེསེ་

ཤེིག །ༀ་ཡོམཱཾནྟ་ཀ་པུཥྤེ་ེཔྲཏཱ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ལྷ་ཡོ་ིབདུག་སྤེོསེ་དམ་པ་འིདི། །དཀྱིིལ་

འིཁོར་མཆེོད་པསེ་དགྱིེསེ་བར་འིཚེལ། །ཐུགསེ་ན་ིབརྩོ་ེབསེ་ཉ་ེདགོངསེ་ལ། །མགོན་

པོསེ་མཆེོད་པ་འིདི་བཞིེསེ་ཤེིག །ༀ་ཡོམཱཾནྟ་ཀ་དྷཱུ་པེ་པྲཏཱི་ཙྪ་ཧཱུཾཾ་སྭཱཧཱ། ལྷ་ཡོི་སྣང་

གསེལ་དམ་པ་འིད།ི །དཀྱིིལ་འིཁརོ་མཆེདོ་པསེ་དགྱིེསེ་བར་འིཚེལ། །ཐུགསེ་ན་ིབརྩོ་ེ

བསེ་ཉེར་དགོངསེ་ལ། །མགོན་པོསེ་མཆེོད་པ་འིད་ིབཞིེསེ་ཤེིག །ༀ་ཡོམཱཾནྟ་ཀ་ཨཱཿ་ལ་ོ

ཀ་ེཔྲཏཱ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ལྷ་ཡོ་ིཞིལ་ཟིསེ་དམ་པ་འིདི། །དཀྱིིལ་འིཁོར་མཆེོད་པསེ་དགྱིེསེ་

བར་འིཚེལ། །ཐུགསེ་ནི་བརྩོེ་བསེ་ཉེར་དགོངསེ་ལ། །མགོན་པོསེ་མཆེོད་པ་འིདི་

བཞིེསེ་ཤེིག །ༀ་ཡོམཱཾནྟ་ཀ་ནཻ་ཝི་དྱ་པྲཏཱི་ཙྪ་ཧཱུཾཾ་སྭཱཧཱ། ལྷ་ཡོི་སེིལ་སྙེན་དམ་པ་

འིདི། །དཀྱིིལ་འིཁོར་མཆེོད་པསེ་དགྱིེསེ་བར་འིཚེལ། །ཐུགསེ་ནི་བརྩོེ་བསེ་ཉེར་

དགོངསེ་ལ། །མགོན་པོསེ་མཆེོད་པ་འིད་ིབཞིེསེ་ཤེིག །ༀ་ཡོམཱཾནྟ་ཀ་ཤེཔྟ་པྲཏཱ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾ

སྭཱཧཱ། 

ཕྱིག་རྒྱའིི་རྣམ་པ་སྔོོན་པོ་སེོགསེ། །དེ་བཞིིན་གཟུགསེ་ལ་དབྱེེ་བ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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གསུམ། །གཟུགསེ་ཀྱི་ིརྡོ་ོརྗོ་ེམར་བཀུག་ནསེ། །ལྷ་རྣམསེ་སྤྱིན་ལ་དབུལ་བར་བྱེ། །ༀ་

ཡོམཱཾནྟ་ཀ་རཱུ་པ་པྲཏཱ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ཡོང་དག་གླུ་དང་བརྗོོད་བྲལ་དབྱེངསེ། །ད་ེབཞིིན་སྒྲི་

ལ་དབྱེེ་བ་གསུམ། །སྒྲི་ཡོི་རྡོ་ོརྗོེ་མར་བཀུག་ནསེ། །ལྷ་རྣམསེ་སྙེན་ལ་དབུལ་བར་

བྱེ། །ༀ་ཡོམཱཾནྟ་ཤེབྡ་པ་པྲཏཱ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ག་བུར་ཨ་ཀར་ཛོ་ཏོ་ིསེགོསེ། །ད་ེབཞིིན་དྲི་ིལ་

དབྱེེ་བ་གསུམ། །དྲིི་ཡོི་རྡོོ་རྗོེ་མར་བཀུག་ནསེ། །ལྷ་རྣམསེ་ཤེངསེ་ལ་དབུལ་བར་

བྱེ། །ༀ་ཡོམཱཾནྟ་ཀ་གནྡྷེ་ེཔྲཏཱ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། འི་ོབྱེེད་པ་དང་འིཇེིགསེ་པ་དང་། །ར་ོདྲུག་ད་ེ

བཞིིན་དབྱེ་ེབ་གསུམ། །ར་ོཡོ་ིརྡོ་ོརྗོ་ེམར་བཀུག་ནསེ། །ལྷ་རྣམསེ་ལྗོགསེ་ལ་དབུལ་

བར་བྱེ། །ༀ་ཡོམཱཾནྟ་རཱ་སེ་པ་པྲཏཱ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། རྡོ་ོརྗོ་ེཔདྨ་ཡོང་དག་སྦྱིརོ། །འི་ོདང་འིཁྱུད་

པ་དབྱེ་ེབ་གསུམ། །རེག་བྱེའི་ིརྡོ་ོརྗོ་ེམར་བཀུག་ནསེ། །ལྷ་རྣམསེ་སྐུ་ལ་དབུལ་བར་

བྱེ། །ༀ་ཡོམཱཾནྟ་ཀ་སྤེརྴ་པྲཏཱ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ༀ་ཡོམཱཾནྟ་ཀ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་ཡོམཱཾནྟ་ཀ་ཨརྒྷཾ་ཾ

པྲཏཱ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ༀ་ཡོམཱཾནྟ་ཀ་པཱཏྱཾ་ཾཔྲཏཱ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ༀ་ཡོམཱཾནྟ་ཀ་གནྡྷེ་ེཔྲཏཱ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། 

ༀ་ཡོམཱཾནྟ་ཀ་པུཥྤེ་ེཔྲཏཱ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ༀ་ཡོམཱཾནྟ་ཀ་དྷཱུ་པ་ེཔྲཏཱ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ༀ་ཡོམཱཾནྟ་ཀ་

ཨཱཿ་ལ་ོཀ་ེཔྲཏཱ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ༀ་ཡོམཱཾནྟ་ཀ་ནཻ་ཝ་ིདྱ་པྲཏཱ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ༀ་ཡོམཱཾནྟ་ཀ་ཤེབྡ་

པྲཏཱ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ༀ་ཡོམཱཾནྟ་ཀ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ 

གཉིསེ་མེད་ཐུན་མོང་མ་ཡོིན་ཁྱེབ་པའི་ིསྐུ། །ཀུན་ལ་སྙེོམསེ་མཛོད་རྒྱལ་བ་ཀུན་

གྱི་ིཡོབ། །ཆེོསེ་ཀྱི་ིདབྱེངིསེ་གྱུར་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ིཡུམ། །ཡོ་ེཤེེསེ་སེམེསེ་དཔའི་རྒྱལ་

བ་ཀུན་གྱི་ིསྲོསེ། །ཕྱིག་འིཚེལ་འིཇེམ་དཔལ་དཔལ་གྱུར་རྫོགསེ་པ་ཁྱེོད། །ཆེོསེ་ཀྱི་ིསྐུ་

ལ་བྱེམསེ་སྡིང་མི་མངའི་ཡོང་། །སྲོིད་གསུམ་གདུག་པ་མ་ལུསེ་འིདུལ་བའིི་

ཕྱིིར། །ཐུགསེ་རྗོེ་ཐོབསེ་ཀྱིིསེ་ཁྲ་ོརྒྱལ་སྐུར་བསྟོན་པ། །འིཇེིགསེ་བྱེེད་གཤེིན་རྗོེའིི་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

གཤེདེ་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་བསྟོདོ། །

ད་ེལྟོར་ཁྲ་ོབོའི་ིདབང་པ་ོགཤེིན་རྗོེའི་ིགཤེེད། །དཀྱིིལ་འིཁོར་འིཁོར་ལ་ོདྲི་ིམེད་མ་ེ

ལོང་ངོསེ། །དབང་པོའི་ིགཞུ་ལྟོར་རབ་གསེལ་བད་ེསྟོོང་གི ། རྣམ་པར་རོལ་པའི་ིཏོིང་

འིཛོིན་བཟླསེ་སེོགསེ་ལ། །འིབད་པསེ་བསེགསེ་པའི་ིདག་ེབ་གངྒཱའི་ིརྒྱུ། །འིགྲི་ོཀུན་

ལེགསེ་སྤྱིད་ཉལ་འིགྲིོའི་ིརྒྱུན་ཚེོགསེ་དང་། །གཅིག་ཏུ་བགྱིིསེ་པ་འིད་ིཡོིསེ་ཐོར་པའི་ི

ལམ། །རྒྱལ་སྲོསེ་སྡིོམ་པ་སྤྱིོད་དང་བཅསེ་པ་ལ། །བསླབསེ་པསེ་ཐུན་མོང་ལམ་

རྣམསེ་མཐོར་ཕྱིིན་པའིི། །བདུད་རྩོིའི་ིགཏོེར་གྱིིསེ་བདག་རྒྱུད་གང་བར་ཤེོག །བུམ་

དབང་ལྷ་ཡོི་ཆུ་བོསེ་ཐོ་མལ་གྱིི། །སྣང་ཞིེན་ཀུན་དག་གོང་མའིི་དབང་མཆེོག་

གིསེ། །རྒྱལ་བའིི་གསུང་དང་འིོད་གསེལ་དབྱེིངསེ་དང་ནི། །ཟུང་འིཇུག་གནསེ་

ལུགསེ་མངོན་སུམ་འིགྱུར་བར་ཤེོག །དེ་ཚེེ་བླ་མ་ལྷར་བཅསེ་སྤྱིན་སྔོ་རུ། །ཁསེ་

བླངསེ་དངོསེ་གྲུབ་ཀུན་གྱིི་རྩོ་བ་མཆེོག །རྣམ་དག་དམ་ཚེིག་སྡིོམ་པ་མ་ལུསེ་

པ། །སྲོོག་དང་བསྡིོསེ་ཏོ་ེརྟེག་ཏུ་བསྲུང་བར་ཤེོག །རྫོགསེ་རིམ་ཡོོངསེ་རྫོགསེ་སྐྱོ་ེབའི་ི

སྨིན་བྱེེད་ལམ། །རིམ་པ་དང་པོའི་ིཕྲ་རགསེ་རྣལ་འིབྱེོར་ལ། །ཐུན་བཞིིར་བརྩོོན་པ་ཆུ་

བོའི་ིགཞུང་བཞིིན་དུ། །བསྟོེན་པསེ་ཐོ་མལ་སྣང་ཞིེན་ཚེར་གཅོད་ཤེོག །དཔའི་བོ་

མཆེགོ་ག་ིཐུགསེ་ཀའི་ིའིདོ་ཕུང་གིསེ། །དབང་བསྒྱུར་ནམ་མཁའི་ཁྱེབ་པའི་ིཚེགོསེ་ཀྱི་ི

ཞིངི་། །མཆེདོ་བསྟོདོ་སྒྲུབ་པ་མཆེགོ་ག་ིམཉསེེ་བྱེསེ་པསེ། །བསེདོ་ནམསེ་ཚེགོསེ་ཆེནེ་

ཡོོངསེ་སུ་རྫོགསེ་པར་ཤེོག །དྲི་ིམེད་རིགསེ་པསེ་དཔྱད་ནསེ་སྔོགསེ་ཀྱི་ིདོན། །སྟོོང་

ཉདི་ཟིབ་མ་ོངསེེ་པའི་ིཤེསེེ་རབ་ཀྱིསིེ། །ཆེསོེ་ཀྱི་ིསྐུ་ལ་ང་རྒྱལ་ལགེསེ་བཞིག་ནསེ། །ཡོ་ེ

ཤེེསེ་བླ་མེད་གོམསེ་པར་བྱེེད་པར་ཤེོག །རབ་འིབར་དྲིག་པོའི་ིའིཁོར་ལ་ོལ་གནསེ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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པའི།ི །གཏུམ་ཆེནེ་ཁྲ་ོབ་ོབཅུ་ཡོ་ིཏོངི་འིཛོནི་གྱིསིེ། །ནག་པའོི་ིརྩོ་ལག་སྡི་ེདང་བཅསེ་པ་

ཀུན། །རྩོད་ནསེ་འིབྱེིན་ལ་མཐུ་དང་ལྡན་པར་ཤེོག །ཤུགསེ་དྲིག་འིཁོར་ལོའི་ིལྟོ་ེབར་

ཡོ་ེཤེསེེ་ཀྱི།ི །རང་བཞིནི་ནརོ་བུའི་ིའིདོ་ཆེགསེ་གཞིལ་ཡོསེ་ཁང་། །མཛོསེེ་ཀུན་གཅགི་

བསྡུསེ་མིག་གི་བདུད་རྩོི་གང་། །བསྒོོམསེ་པསེ་རྒྱལ་བའིི་ཞིིང་མཆེོག་འིགྲུབ་པར་

ཤེག །ཕེ་ོབྲང་དབུསེ་སུ་གཡོ་ོབའི་ིདཀྱིལི་འིཁརོ་ལ། །རབ་གནསེ་ཟླ་བར་ཞིབསེ་སེེན་

འིདོ་ཆེགསེ་པའི།ི །འིཇེམ་དཔལ་དབྱེངསེ་གང་རྟེག་ཏུ་གམོསེ་བྱེསེ་པསེ། །བར་དའོི་ིདྲི་ི

བྲལ་ལངོསེ་སྐུ་ཐོབོ་པར་ཤེགོ །རྣམ་རྟེགོ་ཕུང་པ་ོབསྲོགེ་པའི་ིཉནི་མརོ་བྱེདེ། །རྣམ་པར་

གྱུར་པའི་ིསེ་བནོ་ཁྲ་ོབ་ོཡོ།ི །རྡོ་ོརྗོ་ེལསེ་གྲུབ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེགིསེ་བྱེདེ་སྐུ། །ཡོངོསེ་སུ་རྫགོསེ་

པའིི་ཕྲ་རགསེ་རྣལ་འིབྱེོར་གྱིིསེ། །ཉིང་མཚེམསེ་སྦྱིོར་བའིི་དྲིི་མ་ཀུན་སྤེངསེ་

པའིི། །སྤྲུལ་སྐུ་མཆེོག་ག་ིགར་གྱིིསེ་རོལ་པར་ཤེོག །ཐུབ་པའི་ིགསུང་རབ་མ་ལུསེ་

བསྡུསེ་པ་ནི། །ཡོན་ལག་དགུ་སྟོ་ེད་ེདག་གཙོ་ོབོའི་ིདོན། །བྱེང་ཆུབ་ཕྱིོགསེ་ཆེོསེ་སེ་ོ

བདུན་དང་འིབྲེལ་བའིི། །རྫོགསེ་རིམ་རྟེོགསེ་པ་མཆེོག་རྣམསེ་སྐྱོ་ེབར་ཤེོག །རྡོ་ོརྗོེའི་ི

ལུསེ་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པ་ཡོི། །དཀར་དམར་བྱེང་ཆུབ་སེེམསེ་ཀྱིི་འིདུ་འིཕྲོད་

ལསེ། །ལྷན་སྐྱོེསེ་བད་ེཆེནེ་སྟོངོ་ཉདི་བཅུ་དྲུག་དང་། །མཉམ་པར་སྦྱིརོ་བའི་ིཏོངི་འིཛོནི་

རྫགོསེ་པར་ཤེགོ །ད་ེཡོ་ིཐོབསེ་མཆེགོ་དཔལ་ལྡན་སྒྱུ་མའི་ིསྐུ། །གང་ལསེ་བསྒྲུབ་པའི་ི

སྟོོང་པ་རྣམ་པ་གསུམ། །འིདྲིེན་བྱེེད་རླུང་རྣམསེ་དྷཱུ་ཏོིར་ཐོིམ་པ་ཡོིསེ། །འིཁྲུལ་མེད་

སྨིག་རྒྱུའིི་རྟེགསེ་སེོགསེ་འིཆེར་པར་ཤེོག །ཆུ་གཏོེར་དབུསེ་ན་ཆུ་བུར་རྡོོལ་བ་

བཞིིན། །རྣམ་དག་ཡོ་ེཤེེསེ་རྣལ་འིབྱེོར་རྗོེསེ་མཐུན་པསེ། །དབྱེིངསེ་ཀྱི་ིརྣལ་འིབྱེོར་

རྗོསེེ་མཐུན་ལྷ་ཡོ་ིསྐུ། །མཚེན་དཔེསེ་བརྒྱན་པའི་ིམཛོེསེ་པར་ལྡང་བར་ཤེགོ །སྒྱུ་མའི་ི
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

ལུསེ་མཛོེསེ་ཡོང་ཡོང་འིོད་གསེལ་དུ། །ཀུན་ཏུ་ཞུགསེ་ལསེ་དོན་གྱིི་ལྷན་ཅིག་

སྐྱོེསེ། །མངོན་དུ་བྱེསེ་ཏོ་ེཉོན་སྒྲིིབ་སྤེངསེ་པ་ཡོ།ི །རྣམ་དག་སློབ་པའི་ིཟུང་འིཇུག་ཐོོབ་

པར་ཤེགོ །ལྷན་སྐྱོསེེ་མཆེགོ་ད་ེགམོསེ་པ་མཐོར་ཕྱིནི་ནསེ། །རྡོ་ོརྗོ་ེལྟོ་བུའི་ིཏོངི་ང་ེའིཛོནི་

གྱིསིེ་ན།ི །འིཁྲུལ་པའི་ིབག་ཆེགསེ་མ་ལུསེ་སྤེངསེ་པ་ཡོ།ི །རྡོ་ོརྗོ་ེའིཆེང་དབང་ཚེ་ེའིདརི་

ཐོབོ་པར་ཤེགོ །རྨད་བྱུང་ལམ་འིདརི་རང་ཉདི་གཅགི་པུསེ་ཀྱིང་། །ཕྱིགོསེ་དུསེ་ཀུན་ཏུ་

མ་ིནུབ་རྒྱསེ་བྱེེད་ཅིང་། །ལམ་འིདིསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཆེང་ག་ིག་ོའིཕེང་ལ། །འིགྲི་ོབ་མ་ལུསེ་

བད་ེབླག་འིགདོ་བར་ཤེགོ །ཅསེེ་སྨནོ་ལམ་བཏོབ། 

བསྡུསེ་པ་བྱེདེ་ན། རྣམ་དག་བསེམ་པསེ་ཚུལ་འིདརི་འིབད་པ་ལསེ། །བྱུང་བའི་ིདག་ེ

བསེ་མཐོའི་ཡོསེ་འིགྲི་ོབ་ཀུན། །སྐྱོ་ེཞིངི་སྐྱོ་ེབར་འིཇེམ་དབྱེངསེ་ཞི་ིཁྲ་ོཡོིསེ། །འིབྲལ་བ་

མེད་པར་རྗོེསེ་སུ་འིཛོིན་གྱུར་ཅིག །ནམ་མཁའི་ཇེ་ིསྲོིད་སྐུ་ལྔའི་ིབདག་ཉིད་ཅན། །ཁ་

སྦྱིོར་བདུན་ལྡན་ག་ོའིཕེང་མངོན་གྱུར་ནསེ། །མཐོའི་དག་འིགྲི་ོའིདི་ག་ོའིཕེང་དེ་ཉིད་

ལ། །སྐད་ཅགི་ཉདི་ལ་བད་ེབླག་འིགདོ་པར་ཤེགོ །ད་ེནསེ། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་སེ་མ་ཡོ། མ་

ནུ་པཱ་ལ་ཡོ། ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཏྭ་ེན་ོཔ་ཏོིཥྛ། དྲི་ཌྷོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སུ་ཏོ་ོཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། ཨ་ནུ་རཀྟ་ོམ་ེ

བྷཱ་ཝ། སུ་པ་ོཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སེརྦ་སེདི་དྷ་ིམྨེ་ེཔྲ་ཡོ་ཙྪ། སེརྦ་ཀརྨཱ་སུ་ཙོ་མ།ེ ཙོ་ིཏྟཾ་ཾཤྲཱི་ིཡོ་ཾཀུ་

རུ་ཧཱུཾ།ཾ ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ�ོབྷཻ་ག་ཝན་སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ། མ་མ་ེམུཉྩ། ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་བྷཱ་བ། མ་ཧཱ་སེ་

མ་ཡོ་སེ་ཏྭ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ལན་གསུམ་གྱིིསེ་ལྷག་ཆེད་ཀྱི་ིཉེསེ་པ་ཞི་ིབར་བྱེ། 

ད་ེནསེ། མ་ེཏོོག་དང་བཅསེ་པའི་ིཐོལ་མ་ོསྙེིང་གར་སྦྱིར་ནསེ། གང་ཡོང་བདག་བླ་ོརྨོངསེ་པ་

ཡོིསེ། །ཉེསེ་བྱེསེ་ཅུང་ཟིད་གང་བགྱིིསེ་པ། །གང་ཕྱིིར་ལུསེ་ཅན་སྐྱོབསེ་ཡོིན་

ཕྱིརི། །མགནོ་ཁྱེདོ་ད་ེཀུན་བཟིདོ་པར་མཛོདོ། །མ་རྙིདེ་ཡོངོསེ་སུ་མ་ཤེེསེ་དང༌། །གང་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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ཡོང་ནུསེ་པ་མ་མཆེིསེ་པསེ། །འིདིར་ནི་བྱེ་བ་གང་བགྱིིསེ་པ། །དེ་ཀུན་ཁྱེོད་ཀྱིིསེ་

བཟིོད་མཛོོད་རིགསེ། །ལྷག་པ་དང་ནི་ཆེད་པ་དང་། །ཆེ་ོགའིི་ཡོན་ལག་ཉམསེ་པ་

དང་། །བདག་གིསེ་བརྗོེད་ངསེ་ཅི་མཆེིསེ་པ། །དེ་ཡོང་བཟིོད་པར་མཛོད་དུ་

སེོལ། །བདག་ལ་དངོསེ་གྲུབ་མཆེོག་སྩོོལ་ལགསེ། །ཏོིང་འིཛོིན་ཀུན་གྱིི་འིབྲསེ་བུ་

སྩོལ། །སེམེསེ་ཅན་ཀུན་ལ་ཅ་ིའིདདོ་པར། །དངོསེ་གྲུབ་བླ་ན་མདེ་པ་སྩོལོ། །ཞིསེེ་བརྗོདོ་

ད་ེཆེད་ལྷག་ག་ིཉེསེ་པ་ཞི་ིབའི་ིཕྱིརི་བཟིདོ་པར་གསེལོ་ནསེ། 

བཅོམ་ལྡན་འིདསེ་འིཇེམ་དཔལ་གཤེིན་རྗོེ་གཤེེད་ཀྱིི་ལྷ་ཚེོགསེ་འིཁོར་དང་

བཅསེ་པ་རྣམསེ་བདག་ལ་དགངོསེ་སུ་གསེལོ། ཁྱེདེ་རྣམསེ་ལ་ཐུགསེ་མཁྱེནེ་པའི་ིཡོ་ེ

ཤེེསེ། བརྩོ་ེབའི་ིཐུགསེ་རྗོེ། མཛོད་པའི་ིའིཕྲིན་ལསེ། སྐྱོོབ་པའི་ིནུསེ་མཐུ། བསེམ་

གྱིིསེ་མི་ཁྱེབ་པ་མངའི་བ་ལགསེ་པསེ། ཕེན་བདེའིི་འིབྱུང་གནསེ་སེངསེ་རྒྱསེ་ཀྱིི་

བསྟོན་པ་རིན་པ་ོཆེ་ེདར་ཞིིང་རྒྱསེ་ལ་ཡུན་རིང་དུ་གནསེ་པ་དང་། ད་ེའིཛོིན་གྱི་ིསྐྱོེསེ་

བུ་དམ་པ་རྣམསེ་སྐུ་ཚེ་ེཞིབསེ་པད་བརྟེན་པ་དང་། ཁྱེད་པར་དུ་ཡོང་བདག་སེོགསེ་

འིགྲི་ོབ་མ་གྱུར་ནམ་མཁའི་ིམཐོའི་དང་མཉམ་པའི་ིསེེམསེ་ཅན་ཐོམསེ་ཅད་སྒྲིིབ་གཉིསེ་

སྦྱིངསེ། ཚེོགསེ་གཉིསེ་རྫོགསེ་ནསེ་མྱུར་དུ་ཟུང་འིཇུག་འིཇེམ་དཔལ་གཤེིན་རྗོེ་

གཤེདེ་ཀྱི་ིག་ོའིཕེང་རནི་པ་ོཆེ་ེཚེ་ེའིད་ིཉིད་ལ་ཐོབོ་པར་མཛོད་དུ་གསེལོ། 

དག་ེབ་འིད་ིཡོ་ིམྱུར་དུ་བདག །གཤེིན་རྗོ་ེགཤེེད་པ་ོསྒྲུབ་གྱུར་ནསེ། །འིགྲི་ོབ་

གཅིག་ཀྱིང་མ་ལུསེ་པ། །ད་ེཡོིསེ་སེ་ལ་དགོསེ་པར་ཤེོག །ཅེསེ་སེོགསེ་བསྟོན་པ་རྒྱསེ་ཤེིང་

འིགྲི་ོབ་བད་ེབ། རང་གཞིན་གྱི་ིཆེོསེ་སྒྲུབ་པའི་ིའིགལ་རྐྱེན་ཞི་ིཞིིང་། མཐུན་རྐྱེན་འིཕེེལ་བ་སེོགསེ་གནསེ་

སྐབསེ་དང་མཐོར་ཐུག་ག་ིའིདདོ་པའི་ིདནོ་རྣམསེ་འིགྲུབ་པར་གསེལོ་བ་བཏོབ། 
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

ད་ེནསེ། རང་དཀྱིིལ་འིཁོར་གྱི་ིགཙོ་ོབ་ོལསེ་ཞིལ་གཅིག་ཕྱིག་གཉིསེ་པར་ལོགསེ་

སུ་ཕྱི་ེབར་མོསེ་རྗོེསེ། དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་ཆེེན་པོའི་ིརྟེེན་དང་བརྟེེན་པའི་ིདཀྱིིལ་

འིཁརོ་འིདོ་དུ་ཞུ་བ་ལསེ་རསེ་བྲསིེ་ཀྱི་ིརྣམ་པར་གྱུར། པར་བསེམ། 

འིདརི་ན་ིགཟུགསེ་དང་ལྷན་ཅགི་ཏུ། །འིགྲི་ོབའི་ིདནོ་དུ་བཞུགསེ་ནསེ་ཀྱིང་། །ནད་

མདེ་ཚེ་ེདང་དབང་ཕྱུག་དང་། །མཆེགོ་རྣམསེ་ལགེསེ་པར་སྩོལ་དུ་གསེལོ། །ༀ་སུ་པྲ་

ཏོཥིྛ་བཛྲ་ཡོ་ེསྭཱཧཱ། ཞིསེེ་བརྟེན་བཞུགསེ་བྱེ། 

ད་ེནསེ། ཤེིསེ་བརྗོོད་ནི། རབ་ཡོངསེ་ལྷ་ཡོ་ིལམ་དང་འིཛོིན་མའི་ིཁྱེོན། །ཐོོགསེ་མེད་

བར་མཚེམསེ་མེད་པར་ཡོོངསེ་གང་བའིི། །མ་ལུསེ་གཤེིན་རྗོེའིི་གཤེེད་ཀྱིི་ལྷ་ཡོི་

ཚེགོསེ། །དྲིན་པ་ཙོམ་གྱིིསེ་བདུད་བགགེསེ་ཀུན་འིཇེམོསེ་ཤེངི་། །ཡོདི་ལ་ར་ེབ་འིབད་

མེད་སྐོང་མཛོད་པ། །བཀྲོ་ཤེིསེ་ཚེངསེ་དབྱེངསེ་གླུ་ཡོ་ིང་ར་ོཅན། །ཆུ་མཐོོངསེ་འིགོག་

པའི་ིམ་ེཏོོག་ཆེར་འིབེབསེ་པསེ། །ཁྱེོད་ལ་གཤེིན་རྗོ་ེཕྲེང་བར་བསྒྲིག་པར་བྱེ། །དུསེ་

གསུམ་རྒྱལ་བའིི་མཁྱེེན་རབ་གཅིག་བསྡུསེ་པ། །འིཇེམ་དཔལ་དབྱེངསེ་གང་མ་

རུངསེ་འིདུལ་ཕྱིིར་དུ། །སྙེིང་རྗོ་ེཆེེན་པོསེ་ཁྲོསེ་པའི་ིགར་མཛོད་པ། །ཁྲ་ོརྒྱལ་རྡོ་ོརྗོ་ེ

འིཇེགིསེ་བྱེདེ་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ། །མགནོ་ད་ེདགྱིེསེ་པ་ཀུན་བསྐྱོེད་མཁའི་འིགྲི་ོམ། །གྲུབ་

པ་མཆེོག་བརྙིེསེ་ལཱ་ལི་ཏོ་ལ་སེོཊ། །དངོསེ་དང་བརྒྱུད་པའིི་བླ་མ་མཆེོག་རྣམསེ་

ལ། །དག་ེམཚེན་ཇེ་ིསྙེདེ་མཆེོསེ་པའི་ིབཀྲོ་ཤེསིེ་དེསེ། །རྡོ་ོརྗོ་ེའིཆེང་དབང་བླ་མ་ད་ེདག་

གི །འིཕྲིན་ལསེ་སྙེིང་ལ་ཞུགསེ་པ་ཕྱིོགསེ་ཀུན་ཏུ། །དཔལ་ལྡན་རྡོ་ོརྗོ་ེཐོེག་པའི་ིབསྟོན་

པ་མཆེགོ །མ་ལུསེ་རྒྱསེ་པར་བྱེདེ་པའི་ིབཀྲོ་ཤེསིེ་ཤེགོ །འིཇེགི་པ་མཐོའི་དག་འིཇེགིསེ་

པར་མཛོད་པའི་ིསྐུ། །ཕྱིག་རྒྱ་མཆེོག་ག་ིལྷན་སྐྱོེསེ་བད་ེཆེེན་ལ། །སྲོིད་མཐོའི་ིབར་དུ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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མཉམ་པར་འིཇེོག་མཛོད་པ། །ཁྱེབ་བདག་དཀྱིིལ་འིཁོར་བདག་པོ་ཡོབ་ཡུམ་

ལ། །ལགེསེ་ཚེགོསེ་ཇེ་ིསྙེདེ་མཆེིསེ་པའི་ིབ་ཤེསིེ་དེསེ། །ཁྱེདོ་ལ་བགགེསེ་ཀྱི་ིམངི་ཡོང་

མེད་པ་དང་། །ཟིག་མེད་བད་ེབའི་ིཆེོསེ་ཀྱི་ིའིབྱེོར་བ་ན།ི །ནམ་མཁའི་མཛོོད་ལ་དབང་

བྱེདེ་བཀྲོ་ཤེསིེ་ཤེགོ །རགི་སྔོགསེ་འིཆེང་ག་ིརྒྱུད་སྡི་ེརྒྱ་མཚེའོི་ིཆེའེི།ི །སྙེངི་པརོ་གྱུར་པ་

འིཇེིག་རྟེེན་རིན་ཆེེན་གཅིག །དཔལ་ལྡན་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་རྒྱུད་རྒྱལ་ལ། །ལེགསེ་

ཚེོགསེ་ཇེ་ིསྙེེད་མཆེོསེ་པའི་ིབཀྲོ་ཤེིསེ་དེསེ། །ཁྱེེད་ཅག་སྙེིང་ག་ིབུམ་པ་རིམ་གཉིསེ་

ཀྱིི། །ཟིབ་དོན་བདུད་རྩོི་མཆེོག་གིསེ་གང་བ་ལསེ། །ཉམསེ་པ་མེད་པའིི་དཔལ་ལ་

ལོངསེ་སྤྱིོད་ཅིང་། །འིཇེིག་རྟེེན་ཀུན་ཏུ་རྒྱསེ་བྱེེད་བཀྲོ་ཤེིསེ་ཤེོག །ཕྱིོགསེ་བཅུའི་ིཞིིང་

ན་རྒྱུད་འིདིའིི་ཕྱིོགསེ་ཙོམ་ཞིིག །འིཛོིན་དང་གྲུབ་པ་མཆེོག་བརྙིེསེ་དཔའི་བོ་

དང་། །རྣལ་འིབྱེོར་མ་ཚེོགསེ་འིདུསེ་པ་ད་ེདག་ལ། །ལེགསེ་ཚེོགསེ་ཇེ་ིསྙེེད་མཆེོསེ་

པའིི་བཀྲོ་ཤེིསེ་དེསེ། །ཁྱེེད་ཅག་ལམ་མཆེོག་སྒྲུབ་བྱེེད་མཐུན་པའིི་རྐྱེན། །ཐུགསེ་

གསུང་སྐུ་ཡོ་ིལྷན་སྐྱོེསེ་སྔོགསེ་སྐྱོེསེ་དང་། །ཞིིང་སྐྱོེསེ་ཕེ་ོཉའི་ིགྲིོགསེ་དང་འིདུསེ་པ་

ལསེ། །བད་ེབའི་ིདགའི་སྟོོན་འིབར་བའི་ིབཀྲོ་ཤེིསེ་ཤེོག །ནམ་མཁའི་ིཁྱེོན་ལྟོར་ཡོངསེ་

པའི་ིཕེ་ོབྲང་མཆེགོ །ཉ་ིཟླའི་ིའིདོ་དང་མཉམ་པའི་ིའིདོ་འིཕྲ་ོཞིངི་། །གྲིངསེ་མདེ་རནི་ཆེནེ་

རྒྱན་གྱིིསེ་མཛོེསེ་པ་ལ། །དག་ེམཚེན་ཇེ་ིསྙེདེ་མཆེིསེ་པའི་ིབཀྲོ་ཤེསིེ་དེསེ། །ཁྱེདེ་ཅག་

གང་དང་གང་དུ་གནསེ་པ་དརེ། །མ་ིཤེསིེ་མཚེན་མ་གང་ཡོང་མ་ིའིབྱུང་ཞིངི་། །ཞིངི་ག་ི

འིབྱེརོ་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཡོ།ི །བད་ེལགེསེ་རྒྱུན་མ་ིཆེད་པའི་ིབཀྲོ་ཤེསིེ་ཤེགོ །

བསྡུསེ་པ་བྱེེད་ན། རྩོ་བརྒྱུད་བླ་མ་རྣམསེ་ཀྱི་ིབཀྲོ་ཤེིསེ་ཤེོག །ཡོ་ིདམ་ལྷ་ཚེོགསེ་

རྣམསེ་ཀྱི་ིབཀྲོ་ཤེིསེ་ཤེོག །མ་དང་མཁའི་འིགྲི་ོརྣམསེ་ཀྱི་ིབཀྲོ་ཤེིསེ་ཤེོག །ཆེོསེ་སྐྱོོང་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

སྲུང་མ་རྣམསེ་ཀྱི་ིབཀྲོ་ཤེསིེ་ཤེགོ །

ཁམསེ་གསུམ་ཆེོསེ་ཀྱི་ིརྒྱལ་པ་ོཙོོང་ཁ་པ་ཆེེན་པོའི་ིབསྟོན་པ་དང་མཇེལ་བའི་ིསྨོན་ལམ་རྗོེསེ་འིཛོིན་

ཐུགསེ་རྗོའེི་ིསྐྱོབསེ་སྦྱིནི་ན།ི རྒྱལ་ཀུན་ཡོབ་གཅགི་འིཇེམ་དཔལ་ཞི་ིཁྲ་ོདང་། །བླ་ོབཟིང་རྒྱལ་

བ་ཡོབ་སྲོསེ་བརྒྱུད་པར་བཅསེ། །ཀུན་གྱིི་ཐུགསེ་རྗོེའིི་མཐུ་དཔུང་ཆེེར་བསྐྱོེད་

ནསེ། །བདག་ག་ིསྨོན་ལམ་བད་ེབླག་འིགྲུབ་པར་མཛོོད། །བདག་ན་ིཚེ་ེརབསེ་ཕྲེང་བ་

ཐོམསེ་ཅད་དུ། །མ་ིཁམོ་གནསེ་སུ་ནམ་ཡོང་མ་ིལྟུང་བར། །ཐོགེ་མཆེགོ་འིཁརོ་ལ་ོབཞི་ི

ལྡན་རྟེེན་བརྒྱུད་མར། །བླ་ོབཟིང་རྒྱལ་བའི་ིབསྟོན་དང་མཇེལ་བར་ཤེོག །མད་ོརྒྱུད་

དགོངསེ་འིགྲིེལ་དང་བཅསེ་འིགལ་མེད་ད་དུ། །གང་ཟིག་གཅིག་གི་ཉམསེ་ལེན་

གདམསེ་ངག་ཏུ། །ལགེསེ་པར་འིདམོསེ་པ་ཚེང་ལ་མ་ནརོ་ལམ། །བླ་ོབཟིང་རྒྱལ་བའི་ི

བསྟོན་དང་མཇེལ་བར་ཤེགོ །དྲི་ིམདེ་རགིསེ་པའི་ིལམ་ལསེ་རབ་འིབྱེམསེ་གཞུང་། །ཇེ་ི

བཞིནི་གཏོན་ལ་འིབབེསེ་པའི་ིགཞི་ིལམ་འིབྲསེ། །འིཛོམ་གླེངི་རྒྱན་དྲུག་མཆེགོ་གཉིསེ་

ཤེིང་རྟེའིི་སྲོོལ། །བླ་ོབཟིང་རྒྱལ་བའིི་བསྟོན་དང་མཇེལ་བར་ཤེོག །ལྟོ་སྤྱིོད་གཅིག་

གྲིོགསེ་གཅིག་ཏུ་སེོང་བ་ཡོིསེ། །མཁསེ་པ་མ་འིཆེལ་བཙུན་པ་མ་རྨོངསེ་པར། །ཀུན་

ཀྱིང་བསྟོན་འིགྲིོའི་ིདོན་ཉིད་ལྷུར་ཞུགསེ་པའིི། །བླ་ོབཟིང་རྒྱལ་བའི་ིབསྟོན་དང་མཇེལ་

བར་ཤེོག །མད་ོསྔོགསེ་ཟིབ་བཅུད་ཚེང་ལ་མ་ནོར་བར། །འིཇེམ་དབྱེངསེ་ཞིལ་ལུང་

མངར་པོསེ་བྲན་པ་ཡོིསེ། །ཟུང་འིཇུག་ག་ོའིཕེང་མྱུར་ལསེ་ཆེེསེ་མྱུར་བའི།ི །བླ་ོབཟིང་

རྒྱལ་བའིི་བསྟོན་དང་མཇེལ་བར་ཤེོག །ཐོོསེ་བསེམ་སྒོོམ་པ་ཕྱིོགསེ་རེ་མ་ཤེོར་

བའི།ི །མང་ཐོོསེ་གདམསེ་པར་ཤེར་བའི་ིསྙེངི་པའོི་ིབཅུད། །སྒྲུབ་པའི་ིཉམསེ་མྱོངོ་ཚེད་

མར་རབ་སེོན་པ། །བླ་ོབཟིང་རྒྱལ་བའི་ིབསྟོན་དང་མཇེལ་བར་ཤེོག །དྲི་ིམེད་རིགསེ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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པསེ་དཔྱད་ནསེ་བསྒོོམ་པ་དང་། །རྩོེ་གཅིག་མཉམ་པར་འིཇེོག་པ་ཟུང་འིབྲེལ་

བའིི། །བསྒོོམ་ཚུལ་གཞིན་ལ་མེད་པའི་ིཁྱེད་ཆེོསེ་མཆེོག །བླ་ོབཟིང་རྒྱལ་བའི་ིབསྟོན་

དང་མཇེལ་བར་ཤེོག །རིན་ཆེེན་སེེམསེ་མཆེོག་འིདྲིེན་པའི་ིཐོབསེ་མཁསེ་སུ། །འིད་ི

དང་ཕྱི་ིམའི་ིསྣང་ཤེསེ་བཙོན་ཐོབསེ་སེ་སུ། །ལྡོག་ནསེ་ངེསེ་འིབྱུང་འིདྲིེན་ཚུལ་ཁྱེད་

ཞུགསེ་བའི།ི །བླ་ོབཟིང་རྒྱལ་བའི་ིབསྟོན་དང་མཇེལ་བར་ཤེོག །རྒྱུ་འིབྲསེ་བདུན་དང་

བདག་གཞིན་མཉམ་བརྗོ་ེཡོི། །མན་ངག་གཅིག་ཏུ་སྒྲིིལ་ནསེ་སྐྱོོད་པ་ཡོིསེ། །སེེམསེ་

མཆེོག་བསྐྱོེད་ཚུལ་གཞིན་ལསེ་ཁྱེད་ཞུགསེ་པའིི། །བླ་ོབཟིང་རྒྱལ་བའི་ིབསྟོན་དང་

མཇེལ་བར་ཤེོག །བྱེིང་རྨུགསེ་གོལ་སེ་སྤེངསེ་པའི་ིཏོིང་ང་ེའིཛོིན། །ཚེད་ལྡན་གཞུང་

ལུགསེ་ཆེེན་མ་ོལསེ་འིོངསེ་བཞིིན། །མི་རྟེོག་བསྒྲུབ་ཚུལ་གཞིན་ལསེ་ཁྱེད་ཞུགསེ་

པའིི། །བླ་ོབཟིང་རྒྱལ་བའི་ིབསྟོན་དང་མཇེལ་བར་ཤེོག །མཁསེ་གྲུབ་བྱེ་ེབསེ་འིབད་

ཀྱིང་དཔགོ་མནི་པའི།ི །ཟིབ་མ་ོཇེ་ིབཞིནི་གཟིགིསེ་ཞིངི་གསུང་བ་ཡོསིེ། །མཐོའི་བྲལ་ལྟོ་

བ་གངོ་ན་མདེ་པའི་ིམཆེགོ །བླ་ོབཟིང་རྒྱལ་བའི་ིབསྟོན་དང་མཇེལབར་ཤེགོ །སྟོངོ་དང་

རྟེནེ་འིབྱུང་གཅགི་ལསེ་གཅགི་འིཆེར་ཞིངི་། །རྟེོག་བཏོགསེ་ཕྲ་མརོ་བྱེ་བྱེདེ་ཀུན་འིཐོད་

པའིི། །ཀླུ་སྒྲུབ་ལུགསེ་བཟིང་བདེན་གཉིསེ་ཆེེསེ་ཕྲའིི་གནད། །བླ་ོབཟིང་རྒྱལ་བའིི་

བསྟོན་དང་མཇེལ་བར་ཤེོག །ཟིབ་མོའི་ིཐོེག་ལ་སྣོད་རུང་བསྒྲུབ་ཚུལ་དང་། །དཔལ་

ལྡན་རྒྱུད་སྡིེ་བཞིི་ཡོི་ལམ་གྱིི་འིགྲིོསེ། །གསེང་བའིི་གནད་ཀུན་འིབྱེེད་ལ་ཟླ་བྲལ་

བའི།ི །བླ་ོབཟིང་རྒྱལ་བའི་ིབསྟོན་དང་མཇེལ་བར་ཤེགོ །གཞི་ིཡོ་ིསྐྱོ་ེཤེ་ིབར་དརོ་འིཁརོ་

བའི་ིརྒྱུན། །ལམ་དང་འིབྲསེ་བུའི་ིསྐུ་གསུམ་ཉིད་བསྒྱུར་བའིི། །སྲོིད་པའི་ིའིཁོར་ལ་ོ

གཅོད་ལ་མྱུར་བའི་ིའིཕྲུལ། །བླ་ོབཟིང་རྒྱལ་བའི་ིབསྟོན་དང་མཇེལ་བར་ཤེོག །མྱུར་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

ལམ་བླ་མེད་ཐོེག་པའིི་ལམ་གྱིི་སྲོོག །རླུང་སེེམསེ་དྷཱུ་ཏོིར་བསྡུད་པའིི་ལྷན་སྐྱོེསེ་

དབྱེིངསེ། །དངོསེ་སུ་འིདྲིེན་ཚུལ་གཞིན་ལསེ་ཁྱེད་ཞུགསེ་པའིི། །བླ་ོབཟིང་རྒྱལ་བའི་ི

བསྟོན་དང་མཇེལ་བར་ཤེགོ །གཉུག་མའི་ིསེམེསེ་ཀྱི་ིརང་ཞིལ་རྗོནེ་ཅརེ་དུ། །མངནོ་དུ་

བྱེསེ་ནསེ་དེ་ཉིད་བདེ་སྟོོང་གི །དབྱེིངསེ་སུ་འིཇུག་པའིི་ཐོབསེ་མཁསེ་ཆེེསེ་ལྷག་

པའི།ི །བླ་ོབཟིང་རྒྱལ་བའི་ིབསྟོན་དང་མཇེལ་བར་ཤེགོ །རླུང་སེམེསེ་ཙོམ་ལསེ་མཚེན་

དཔའེི་ིབཞིནི་ལག་གར། །སྒྱུ་འིཕྲུལ་དྲི་བར་དངོསེ་སུ་ལྡང་བའི་ིཚུལ། །གཞིན་གྱིིསེ་ཆེ་

ཙོམ་དཔོག་མིན་ངོ་མཚེར་གནད། །བློ་བཟིང་རྒྱལ་བའིི་བསྟོན་དང་མཇེལ་བར་

ཤེགོ །དནོ་གྱི་ིལྷན་སྐྱོེསེ་དབྱེངིསེ་དང་སྒྱུ་འིཕྲུལ་གར། །མཉམ་སྦྱིརོ་དཔལ་འིབར་འིགྲི་ོ

བའི་ིཏོིང་འིཛོིནུ་གྱིིསེ། །སྐུ་བཞིིའི་ིསེ་ལ་སྐད་ཅིག་ཉིད་འིཇུག་པ། །བླ་ོབཟིང་རྒྱལ་བའི་ི

བསྟོན་དང་མཇེལ་བར་ཤེགོ །མྱུར་ལསེ་ཆེསེེ་མྱུར་མ་ིལ་ོབཅུ་གཉསིེ་དང་། །ལ་ོགསུམ་

ཕྱིོགསེ་གསུམ་ཙོམ་ལའིང་ཟུང་འིཇུག་གི །ག་ོའིཕེང་བདེ་བླག་བསྒྲུབ་པའིི་ཉེ་ལམ་

མཆེོག །བླ་ོབཟིང་རྒྱལ་བའིི་བསྟོན་དང་མཇེལ་བར་ཤེོག །མདོར་ན་སྐྱོེ་ཞིིང་སྐྱོེ་བ་

ཐོམསེ་ཅད་ད་དུ། །སྟོོན་པ་འིཇེམ་དབྱེངསེ་བླ་མསེ་རྗོེསེ་བཟུང་ཞིིང་། །བསྟོན་པ་གྲུབ་

མཐོའི་ཀུན་གྱི་ིཡོང་རྩོ་ེམཆེོག །བླ་ོབཟིང་རྒྱལ་བའི་ིབསྟོན་དང་མཇེལ་བར་ཤེོག །སྨོན་

ལམ་འིད་ིན་ིརྗོ་ེཕེ་བངོ་ཁ་པསེ་གསུངསེ་སེ།ོ །

འིཇེམ་དཔལ་དཔའི་བོསེ་ཇེ་ིལྟོར་མཁྱེེན་པ་དང་། །ཀུན་ཏུ་བཟིང་པ་ོད་ེཡོང་ད་ེ

བཞིིན་ཏོེ། །ད་ེདག་ཀུན་གྱི་ིརྗོེསེ་སུ་བདག་སློབ་ཕྱིིར། །དག་ེབ་འིད་ིདག་ཐོམསེ་ཅད་

རབ་ཏུ་བསྔོ།ོ །དུསེ་གསུམ་གཤེེགསེ་པའི་ིརྒྱལ་བ་ཐོམསེ་ཅད་ཀྱིིསེ། །བསྔོ་ོབ་གང་ལ་

མཆེགོ་ཏུ་བསྔོགསེ་པ་དེསེ། །བདག་ག་ིདག་ེབའི་ིརྩོ་བ་འིད་ིཀུན་ཀྱིང་། །བཟིང་པ་ོསྤྱིདོ་
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ཕྱིརི་རབ་ཏུ་བསྔོ་ོབར་བགྱི།ི །བདག་གསིེ་ཇེ་ིསྙེདེ་བསེགསེ་པའི་ིདག་ེབ་འིདསིེ། །བསྟོན་

དང་འིགྲི་ོབ་ཀུན་ལ་གང་ཕེན་དང༌། །ཁྱེད་པར་རྗོ་ེབཙུན་བླ་ོབཟིང་གྲིགསེ་པ་ཡོ།ི །བསྟོན་

པའིི་སྙེིང་པོ་རིང་དུ་གསེལ་བྱེེད་ཤེོག །སྤྱིིར་ཐུབ་བསྟོན་ཡུན་རིང་གནསེ་པ་

དང་། །སྒོོསེ་ཞྭ་སེེར་ཅོད་པན་འིཆེང་བའི་ིསྡིེ། །དཔལ་མཉམ་མེད་ར་ིབ་ོདགའི་ལྡན་

པ། །ཕྱིོགསེ་ཀུན་ཏུ་དར་ཞིིང་རྒྱསེ་གྱུར་ཅིག །ཕེན་བདེ་འིབྱུང་བའིི་གནད་གཅིག་

པ།ོ །བསྟོན་པ་ཡུན་རངི་གནསེ་པ་དང་། །བསྟོན་འིཛོནི་སྐྱོེསེ་བུ་དམ་པ་རྣམསེ། །སྐུ་ཚེ་ེ

རྒྱལ་མཚེན་བརྟེན་གྱུར་ཅིག །ཆེོསེ་ཀྱི་ིརྒྱལ་པ་ོཙོོང་ཁ་པའིི། །ཆེོསེ་ཚུལ་རྣམ་པར་

འིཕེེལ་བ་ལ། །བགེགསེ་ཀྱིི་མཚེན་མ་ཞིི་བ་དང་། །མཐུན་རྐྱེན་མ་ལུསེ་ཚེང་བར་

ཤེོག །བདག་དང་གཞིན་གྱི་ིདུསེ་གསུམ་དང་། །འིབྲེལ་བའི་ིཚེོགསེ་གཉིསེ་ལ་བརྟེེན་

ནསེ། །རྒྱལ་བ་བླ་ོབཟིང་གྲིགསེ་པ་ཡོ།ི །བསྟོན་པ་ཡུན་རངི་འིབར་གྱུར་ཅགི །

ད་ེལྟོར་རྒྱལ་བ་ཐོམསེ་ཅད་ཀྱི་ིམཁྱེེན་བརྩོ་ེགཅིག་ཏུ་བསྡུསེ་པའི་ིབདག་ཉིད་རྗོ་ེབཙུན་འིཇེམ་དཔལ་

དབྱེངསེ་ཁྲ་ོབ་ོཐོམསེ་ཅད་ཀྱི་ིརྒྱལ་པོར་བསྟོན་པ་འིཇེིགསེ་བྱེེད་གཤེིན་རྗོེའི་ིགཤེེད་པ་ོའིད་ིཉིད་རྒྱུད་སྡི་ེགཞིན་

ལསེ་ཁྱེད་ཆེོསེ་ལྔའི་ིསྒོ་ོནསེ་ཁྱེད་པར་འིཕེགསེ་ཤེིང་། ལྷག་པར་སྙེིགསེ་མ་ལྔ་ཆེེསེ་ཆེེར་བད་ོབའི་ིདུསེ་འིདིར་

ཡོ་ིདམ་འིད་ིལ་མ་བརྟེེན་ན་ཆེོསེ་འིག་ོམ་ིཐོོན་པར་གསུངསེ་པ་ལྟོར་ཡོིན་པསེ་ལྷག་པའི་ིལྷ་འིད་ིཉིད་སྐྱོབསེ་སུ་

བཟུང་ནསེ་དབང་བསྐུར་རྣམ་པར་དག་པསེ་རྒྱུད་སྨནི་པར་བྱེསེ་ཏོ།ེ བསྐྱོདེ་རྫགོསེ་ཀྱི་ིརྡོ་ོརྗོའེི་ིརྣལ་འིབྱེརོ་ཟིབ་

མ་ོལ་ཞུགསེ་ནསེ་ནག་ཕྱིོགསེ་ཀྱི་ིབདུད་རིགསེ་མཐོའི་དག་གཞིོམ་པ་སེོགསེ་འིཕྲིན་ལསེ་རྣམ་བཞིིའི་ིསྒོ་ོནསེ་

བསྟོན་པ་དང་འིགྲི་ོབའི་ིདོན་རྒྱ་ཆེེན་པ་ོབསྒྲུབསེ་ཏོ་ེམ་ིརིང་བར་ཟུང་འིཇུག་མ་ིསློབ་པ་འིཇེམ་དཔལ་རྡོ་ོརྗོེའི་ིསྒོ་ོ

འིཕེང་མངནོ་དུ་འིགྱུར་བའི་ིཐོབསེ་ཚུལ་ལ་འིབད་པར་བྱེའི།ོ།  །།
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 ༄༅། །དཔལ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིགིས་བྱེདེ་དཔའ་བ་ོགཅིགི་པའ་ིསྒྲུབ་ཐབས་ 

བདུད་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ིངག་འདནོ་ཁྲོགིས་ཆེགས་སུ་ 

བསྡེབེས་པ་བཞུགས་ས།ོ །

 བླ་བྲེང་བཀྲ་ཤིསེ་འིཁྱིིལ་གྱིི་ཕྱག་ལེན་ལྟར། 

༄༅། །ན་མ་ོགུ་རུ་བཛྲ་བཻྷཻ་ར་ཝ་ཡོ། ཡོ་ེཤེེསེ་མ་ེལྕ་ེའིབར་བའི་ིདབུསེ་སུ་མིག་སྨན་ལྷུན་པ་ོལྟོ་བུར་

བརྗོིད། །ཕེཾ་གྱི་ིང་རོསེ་མཁའི་འིགྲི་ོདབང་སྡུད་ཧེ་ཧེའི་ིགད་རྒྱངསེ་འིབྲུག་ལྟོར་སྒྲིོགསེ། །ནག་པོའི་ིརྩོ་ལག་མ་

ལུསེ་དྲུངསེ་འིབྱེིན་མཐུ་སྟོོབསེ་རྡོ་ོརྗོེའི་ིདཔལ་མངའི་བ། །འིཇེམ་དཔལ་དཔའི་བ་ོཁྲོསེ་པའི་ིགར་མཛོད་བླ་མ་

གཤེནི་རྗོའེི་ིགཤེེད་ལ་འིདུད། །

ད་ེཡོ་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་སྒྲུབ་པའི་ིཐོབསེ། །བླ་ོབཟིང་རྒྱལ་བསེ་སྲོོལ་ཕྱི་ེབ། །བདུད་ལསེ་རྣམ་རྒྱལ་ངག་

འིདོན་ནི། །མ་སྦསེ་ཤེིན་ཏུ་གསེལ་བར་བྲི། །ད་ེཡོང་ཡོིད་དང་མཐུན་པའི་ིགནསེ་སུ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་ཆེེན་

པོའི་ིབྲིསེ་འིབུར་གྱི་ིསྐུ་ཅ་ིརིགསེ་ལེགསེ་པར་བཀྲོམ། བདུད་རྩོ་ིརིལ་བུའིམ་མེད་ན་བྱེིན་གྱིིསེ་བརླབསེ་པའི་ི

ནང་མཆེདོ་ལྕ་ེཐོགོ་ཏུ་བཞིག་ནསེ་ཁ་དག་པར་བྱེསེ་ཏོ།ེ 

དཀོན་མཆེོག་གསུམ་ལ་སྐྱོབསེ་སུ་འིགྲི།ོ །སེེམསེ་ཅན་ཐོམསེ་ཅད་བདག་གིསེ་

སྒྲིལོ། །བྱེང་ཆུབ་གནསེ་ལ་འིགདོ་པར་བགྱི།ི །ཅསེེ་ལན་གསུམ་གྱིསིེ་སྐྱོབསེ་འིགྲི་ོསེམེསེ་བསྐྱོདེ་བྱེ། 
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རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིསེ་དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་ཞིལ་གཅིག་ཕྱིག་གཉིསེ་ཀྱིིསེ་

གྲི་ིགུག་དང་ཐོདོ་པ་འིཛོནི་པའི་ིསྐུར་བཞིངེསེ་པར་གྱུར། 

ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷི� སེརྦ་དྷརྨཱ� སྭཱ་བྷཱ་ཝ་ཤུད་

དྷ྅ོཧེ།ཾ སྟོངོ་པ་ཉདི་དུ་གྱུར། སྟོངོ་པའི་ིངང་ལསེ་ཡོ་ཾལསེ་རླུང་ག་ིདཀྱིལི་འིཁརོ་སྔོནོ་པ་ོ

གཞུའི་ིདབྱེིབསེ་ལྟོ་བུ་བ་དན་གྱིིསེ་མཚེན་པ། དེའི་ིསྟོེང་དུ་ར་ཾལསེ་མེའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་

དམར་པ་ོགྲུ་གསུམ་པ། དའེི་ིསྟོངེ་དུ་ཨཱཿ� ལསེ་མ་ིམགའོི་ིསྒྱིདེ་བུ་གསུམ་གྱི་ིསྟོངེ་དུ་ཨཱཿ� 

ལསེ་བྱུང་བའི་ིཐོོད་པ་དཀར་པོ། དེའི་ིནང་ག་ིཤེར་དུ་བྷྲཱུཾ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིབ་ལང་ག་ིཤེ་

གོསེ་མཚེན་པ། ལྷོར་ཨ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིཁྱེིའི་ིཤེ་ཀུསེ་མཚེན་པ། ནུབ་ཏུ་ཛྲ່་ལསེ་བྱུང་

བའི་ིགླེང་བ་ོཆེེའི་ིཤེ་དསེ་མཚེན་པ། བྱེང་དུ་ཁ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིརྟེའི་ིཤེ་ཧེསེ་མཚེན་པ། 

དབུསེ་སུ་ཧཱུཾ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིམིའི་ིཤེ་ནསེ་མཚེན་པ། ཤེར་ལྷོར་ལ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིདྲི་ི

ཆེནེ་བསིེ་མཚེན་པ། ལྷ་ོནུབ་དུ་མཱཾ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིརཀྟ་རསེ་མཚེན་པ། ནུབ་བྱེང་དུ་བ་ཾ

ལསེ་བྱུང་བའི་ིབྱེང་སེེམསེ་དཀར་པ་ོཤུསེ་མཚེན་པ། བྱེང་ཤེར་དུ་ཏཱ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ི

རྐོང་མར་མསེ་མཚེན་པ། དབུསེ་སུ་བ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིདྲི་ིཆུ་མཱུསེ་མཚེན་པ། ད་ེདག་ག་ི

སྟོངེ་དུ་ༀ་དཀར་པ།ོ ཨཱཿ� དམར་པ།ོ ཧཱུཾ་ཾསྔོནོ་པ་ོགསུམ་སྟོངེ་ནསེ་སྟོངེ་དུ་བརྩོགེསེ་པར་

གྱུར། རང་ག་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾལསེ་འིོད་ཟིེར་འིཕྲོསེ་རླུང་ལ་ཕེོག་པསེ་རླུང་གཡོོསེ་མ་ེ

སྦར་ཏོ་ེཐོོད་པའི་ིརྫསེ་རྣམསེ་ཞུ་ཞིིང་འིཁོལ་པར་གྱུར། ཡོ་ིག་ེགསུམ་ལསེ་འིོད་ཟིེར་

རིམ་པ་བཞིིན་དུ་འིཕྲོསེ་པསེ། སྐུ་རྡོ་ོརྗོ་ེགསུང་རྡོ་ོརྗོ།ེ ཐུགསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེརྣམསེ་བཀུག་ནསེ་

ཡོ་ིག་ེགསུམ་ལ་རིམ་གྱིིསེ་ཐོིམ་པ་རྣམསེ་ཐོོད་པར་ལྷུང་ནསེ་ཞུ་བསེ་ཧཱུཾ་ཾགིསེ་ཁ་དོག་

དྲི་ིནུསེ་ཀྱི་ིསྐྱོོན་སྦྱིངསེ། ཨཱཿ� སེ་བདུད་རྩོིར་རྟེོགསེ་པར་བྱེསེ། ༀ་གྱིིསེ་མང་པ་ོསྦར་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

ཞིངི་སྤེལེ་བར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ལན་གསུམ་བརྗོདོ། 

ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷི� སེརྦ་དྷརྨཱ� སྭཱ་བྷཱ་ཝ་ཤུད་དྷ྅ོ་

ཧེ།ཾ སྟོངོ་པ་ཉདི་དུ་གྱུར། སྟོངོ་པའི་ིངང་ལསེ་ཨཱཿ� ལསེ་བྱུང་བའི་ིཐོདོ་པ་ཡོངསེ་ཤེངི་རྒྱ་

ཆེ་ེབ་རྣམསེ་ཀྱི་ིནང་དུ་ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཞུ་བ་ལསེ་བྱུང་བའི་ིམཆེདོ་ཡོནོ། ཞིབསེ་བསེལི། དྲི།ི མ་ེ

ཏོོག བདུག་སྤེོསེ། མར་མེ། ཞིསེ་ཟིསེ། རོལ་མ་ོརྣམསེ་རང་བཞིིན་བད་ེསྟོོང་རྣམ་པ་

མཆེོད་རྫསེ་བྱེེད་ལསེ་དབང་པོ་དྲུག་གི་སྤྱིོད་ཡུལ་དུ་ཟིག་པ་མེད་པའིི་བདེ་བ་ཁྱེད་

པར་ཅན་བསྐྱོེད་པར་གྱུར། ༀ་ཨརྒྷཾཾ། བཱདྱ།ཾ གནྡྷེ།ེ པུཥྤེ།ེ དྷུ་བ།ེ ཨཱཿ་ལ་ོཀ།ེ ན་ེཝཱ་ིདྱ། 

ཤེཔྟ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ 

ཕྱིགོསེ་སྐྱོངོ་ག་ིགཏོརོ་མ་བྱེནི་གྱིིསེ་བརླབ་པ་ན།ི ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་སྭ་

བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷི� སེརྦ་དྷརྨཱ� སྭཱ་བྷཱ་ཝ་ཤུད་དྷ྅ོཧེ།ཾ སྟོངོ་པ་ཉདི་དུ་གྱུར། སྟོངོ་པའི་ིངང་ལསེ་ཡོ་ཾ

ལསེ་རླུང་ག་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་སྔོོན་པ་ོགཞུའི་ིདབྱེིབསེ་ལྟོ་བུ་བ་དན་གྱིསིེ་མཚེན་པ། དེའི་ི

སྟོེང་དུ་ར་ཾལསེ་མེའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་དམར་པ་ོགྲུ་གསུམ་པ། དེའི་ིསྟོེང་དུ་ཨཱཿ� ལསེ་མ་ི

མགོའི་ིསྒྱིེད་བུ་གསུམ་གྱི་ིསྟོེང་དུ་ཨཱཿ� ལསེ་བྱུང་བའི་ིཐོོད་པ་དཀར་པོ། དེའི་ིནང་ག་ི

ཤེར་དུ་བྷྲཱུཾ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིབ་ལང་ག་ིཤེ་གསོེ་མཚེན་པ། ལྷརོ་ཨ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིཁྱེིའི་ིཤེ་

ཀུསེ་མཚེན་པ། ནུབ་ཏུ་ཛྲ່་ལསེ་བྱུང་བའི་ིགླེང་བ་ོཆེེའི་ིཤེ་དསེ་མཚེན་པ། བྱེང་དུ་ཁ་ཾ

ལསེ་བྱུང་བའི་ིརྟེའི་ིཤེ་ཧེསེ་མཚེན་པ། དབུསེ་སུ་ཧཱུཾ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིམའིི་ིཤེ་ནསེ་མཚེན་

པ། ཤེར་ལྷོར་ལ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིདྲི་ིཆེེན་བིསེ་མཚེན་པ། ལྷ་ོནུབ་དུ་མཱཾ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ི

རཀྟ་རསེ་མཚེན་པ། ནུབ་བྱེང་དུ་བ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིབྱེང་སེམེསེ་དཀར་པ་ོཤུསེ་མཚེན་

པ། བྱེང་ཤེར་དུ་ཏཱ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིརྐོང་མར་མསེ་མཚེན་པ། དབུསེ་སུ་བ་ཾལསེ་བྱུང་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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བའི་ིདྲི་ིཆུ་མཱུསེ་མཚེན་པ། ད་ེདག་ག་ིསྟོངེ་དུ་ༀ་དཀར་པ།ོ ཨཱཿ� དམར་པ།ོ ཧཱུཾ་ཾསྔོནོ་པ་ོ

གསུམ་སྟོེང་ནསེ་སྟོེང་དུ་བརྩོེགསེ་པར་གྱུར། རང་ག་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾལསེ་འིོད་ཟིེར་

འིཕྲོསེ་རླུང་ལ་ཕེོག་པསེ་རླུང་གཡོོསེ་མ་ེསྦར་ཏོ་ེཐོོད་པའི་ིརྫསེ་རྣམསེ་ཞུ་ཞིིང་འིཁོལ་

པར་གྱུར། ཡོ་ིག་ེགསུམ་ལསེ་འིོད་ཟིརེ་རམི་པ་བཞིནི་དུ་འིཕྲསོེ་པསེ། སྐུ་རྡོ་ོརྗོ་ེགསུང་

རྡོ་ོརྗོ།ེ ཐུགསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེརྣམསེ་བཀུག་ནསེ་ཡོ་ིག་ེགསུམ་ལ་རིམ་གྱིིསེ་ཐོིམ་པ་རྣམསེ་ཐོོད་

པར་ལྷུང་ནསེ་ཞུ་བསེ་ཧཱུཾ་ཾགིསེ་ཁ་དོག་དྲི་ིནུསེ་ཀྱི་ིསྐྱོོན་སྦྱིངསེ། ཨཱཿ� སེ་བདུད་རྩོིར་

རྟེོགསེ་པར་བྱེསེ། ༀ་གྱིིསེ་མང་པ་ོསྦར་ཞིིང་སྤེེལ་བར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། ལན་གསུམ་

བརྗོདོ། 

རང་ག་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾསྔོོན་པོའི་ིའིོད་ཟིེར་ལྕགསེ་ཀྱུའི་ིརྣམ་པ་ཅན་གྱིིསེ་ཕྱིོགསེ་

སྐྱོོང་བཅ་ོལྔ་འིཁོར་དང་བཅསེ་པ་བཀུག་ནསེ་ཕྱིོགསེ་མཚེམསེ་རྣམསེ་སུ་འིཁོད་པ་

སྐད་ཅིག་གིསེ་འིོད་གསེལ་དུ་བཅུག་པ་ལསེ་དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་ཞིལ་གཅིག་

ཕྱིག་གཉིསེ་ཀྱིིསེ་གྲི་ིགུག་དང་ཐོོད་པ་འིཛོིན་པའི་ིསྐུར་བཞིེངསེ་པའི་ིམགྲིོན་རྣམསེ་ཀྱི་ི

ལྗོགསེ་ཧཱུཾཾ་ལསེ་སྐྱོེསེ་པའིི་རྡོོ་རྗོེ་རྩོེ་གཅིག་པ་དཀར་པོ་འིོད་ཀྱིི་སྦུ་གུ་ཅན་རྣམསེ་སུ་

གྱུར། ༀ་ཡོ་མ་རཱ་ཛཱ་སེ་ད་ོམ་ེཡོ། ཡོ་མ་ེད་ོརུ་ཎ་ཡོ་ོད་ཡོ། ཡོ་ད་ཡོ་ོན་ིར་ཡོ་ཀྵེ་ེཡོ། ཡོ་

ཀྵེ་ེཡོཙྪ་ན་ིརཱ་མ་ཡོ་ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཕེཊ་ཕེཊ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་བྷུ་ཙོ་ར་ན།ཾ ཡོ་པཱ་ཏཱ་ལ་ཙོ་ར་ཡོ། མཱཾ་ན་ཁ་ེ

ཙོ་ར་ཡོ། ཏོ་བཱུ་ར་བ་ན་ིགཱ་ན།ཾ ཀ་དཀྵེ་ིན་དཱི་ིག་ཡོ། ཧཱུཾ་ཾབཤྩི་ིམ་ན།ཾ ཕེཊ། ཨུད་ཏོ་ར་ཏོ་ིགཱ་

ཡོ། ༀ་ཨ།ི ཧྲཱིཿ�ི ཡོ། ཥྚཱིཿ�ི བ། ཝ་ིཀྵེ།ི ཀྲོ་ིཀ ོཏཱ་ཨ།ེ ན་ཨ། ན་ད།ེ ཧཱུཾ་ཾབྷྱ�ོ ཕེཊ་སེརྦ་བྷུ་ཏོ་ེ

བྷྱ� ལན་གསུམ་བརྗོདོ། ༀ་ད་ཤེ་ད་ིཀ་ལ་ོཀ་པཱ་ལ་སེ་པ་ར་ིཝཱ་ར་ཨརྒྷཾཾ། པཱ་དྱ།ཾ གནྡྷེ།ེ པུཥྤེ།ེ 

དྷུ་པ།ེ ཨ་ལ་ོཀ ེན་ེཝ་ིདྱཱ། ཤེཔྟ་པྲ་ཏཱཙིྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། ༀ་ད་ཤེ་ད་ིཀ་ལ་ོཀ་པཱ་ལ་སེ་པ་ར་ིཝ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

ར་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ 

བཅམོ་ལྡན་ཆེསོེ་རྗོ་ེའིཇེམ་དབྱེངསེ་སྤྱིན་ལམ་དུ། །བདུད་འིདུལ་བསྟོན་པ་བསྲུང་

བར་ཞིལ་བཞིེསེ་པ། །ལསེ་ཀྱི་ིགཤེིན་རྗོ་ེམ་མ་ོམཁའི་འིགྲི་ོམ། །འིབྱུང་པ་ོར་ོལངསེ་ཅ་ི

བགྱི་ིབཀའི་ཉན་ཚེགོསེ། །ཕྱི་ིནང་གསེང་བའི་ིདམ་ཅན་མ་ལུསེ་ལ། །བདག་ན་ིར་ེབའི་ི

སེེམསེ་ཀྱིིསེ་འིདུད་ཅིང་མཆེིསེ། །ཕྱིོགསེ་སྐྱོོང་འིཁོར་དང་བཅསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་

བདག་ག་ིདག་ེབའི་ིབྱེ་བ་རྣམསེ་མཐོར་ཕྱིནི་པ་དང་། དའེི་ིབར་ཆེད་ཞི་ིབའི་ིའིཕྲནི་ལསེ་

མཛོདོ་ཅགི 

ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་སེ་མ་ཡོ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡོ། ཡོ་མནྟ་ཏོ་ཀ་ཏྭ་ེན་ོབ་ཏོཥིྛ། དྲི་ིཌྷོ་ོམ་ེབྷཱ་བ། 

སུ་ཏོ་ོཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་བ། ཨ་ནུ་རཀྵེ་ོམ་ེབྷཱ་བ། སུ་པ་ོཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་བ། སེརྦ་སེིད་དྷ་ིམྨེ་ེཔྲ་ཡོཙྪ། 

སེརྦ་ཀརྨཱ་སུ་ཙོ་མ།ེ ཙོ་ིཏྟཾ་ཾཤྲཱི་ིཡོ་ཾཀུ་རུ་ཧཱུཾ།ཾ ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ�ོབྷཻ་ག་ཝན། སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ། མ་

མེ་མུཉྩ། བཛྲ་བྷཻ་བ་མ་ཧཱ་སེ་མ་ཡོ་སེ་ཏྭ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ་ཕེཊ། མ་རྙིེད་ཡོོངསེ་སུ་མ་ཤེེསེ་

དང་། །གང་ཡོང་ནུསེ་པ་མ་མཆེིསེ་པསེ། །འིདིར་ན་ིབྱེ་བ་གང་བགྱིིསེ་པ། །ད་ེཀུན་

ཁྱེེད་ཀྱིིསེ་བཟིོད་མཛོོད་རིགསེ། །ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾབཛྲ་མུ� ཕྱིོགསེ་སྐྱོོང་འིཁོར་བཅསེ་རང་

གནསེ་སུ་གཤེགེསེ་པར་གྱུར། 

བདག་བསྐྱོདེ་མཆེདོ་པ་བྱེནི་གྱིིསེ་བརླབ་པ་ན།ི ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་སྭ་བྷཱ་

ཝ་ཤུདྡྷི� སེརྦ་དྷརྨཱ� སྭཱ་བྷཱ་ཝ་ཤུད་དྷ྅ོ་ཧེ།ཾ སྟོངོ་པ་ཉདི་དུ་གྱུར། སྟོངོ་པའི་ིངང་ལསེ་ཨཱཿ� 

ལསེ་བྱུང་བའི་ིཐོོད་པ་ཡོངསེ་ཤེིང་རྒྱ་ཆེ་ེབ་རྣམསེ་ཀྱི་ིནང་དུ་ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཞུ་བ་ལསེ་བྱུང་བའི་ི

མཆེདོ་ཡོནོ། ཞིབསེ་བསེལི། དྲི།ི མ་ེཏོགོ བདུག་སྤེོསེ། མར་མ།ེ ཞིསེ་ཟིསེ། རལོ་མ་ོ

རྣམསེ་རང་བཞིིན་བད་ེསྟོོང་རྣམ་པ་མཆེོད་རྫསེ་བྱེེད་ལསེ་དབང་པ་ོདྲུག་ག་ིསྤྱིོད་ཡུལ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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དུ་ཟིག་པ་མེད་པའི་ིབད་ེབ་ཁྱེད་པར་ཅན་བསྐྱོེད་པར་གྱུར། ༀ་ཨརྒྷཾཾ། བཱདྱཾ། གནྡྷེེ། 

པུཥྤེ།ེ དྷུ་བ།ེ ཨཱཿ་ལ་ོཀ།ེ ན་ེཝཱ་ིདྱ། ཤེཔྟ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་རཱུ་བ། ཤེཔྟ། གནྡྷེ།ེ ར་སེ། སྤེརྴ་ཨཱཿ� 

ཧཱུཾ།ཾ 

རང་ཉིད་འིཇེིགསེ་བྱེེད་ཞིལ་གཅིག་ཕྱིག་གཉིསེ་པར་གསེལ་བའི་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾ

ག་ིའིདོ་ཟིརེ་གྱིསིེ་འིཇེགི་རྟེནེ་གྱི་ིཁམསེ་མུ་མདེ་གསེལ་བར་བྱེསེ། ད་ེན་བཞུགསེ་པའི་ི

སེངསེ་རྒྱསེ་དང་བྱེང་ཆུབ་སེེམསེ་དཔའི་དང་ཁྲོ་བོ་དང་། རིག་པའིི་ཚེོགསེ་ཀྱིིསེ་

བསྐོར་བའི་ིརྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་བླ་མ་དང་བཅསེ་པ་མདུན་གྱི་ིནམ་མཁར་སྤྱིན་དྲིངསེ། 

འིོད་ཟིེར་རང་ག་ིསྙེིང་གར་ཐོིམ་པར་གྱུར། གང་ག་ིདྲིིན་གྱིིསེ་བད་ེཆེེན་གནསེ། །སྐད་

ཅིག་ཉིད་ལ་ཐོོབ་འིགྱུར་བ། །བླ་མ་རིན་ཆེེན་ལྟོ་བུ་ཡོི། །རྡོོ་རྗོེ་ཅན་ཞིབསེ་པད་ལ་

འིདུད། །གཟུགསེ་མཆེོག་མཆེོག་ཏུ་དྲིག་པོ་ཆེེ། །དཔའི་བོ་མཆེོག་གི་སྤྱིོད་ཡུལ་

ཅན། །གདུལ་དཀའི་འིདུལ་པའི་ིདནོ་མཛོད་པ། །རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེདེ་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ། །

རང་ག་ིསྙེིང་གའི་ིསེ་བོན་གྱི་ིའིོད་ཟིེར་ལསེ་བྱུང་བའི་ིཙོ་རྩོ་ིཀ་དཀར་མ།ོ ཕེག་མ་ོ

སྔོོན་མོ། དབྱེངསེ་ཅན་མ་དམར་མོ། གཽ་ར་ིལྗོང་གུ་ཕྱིག་ན་མཆེོད་རྫསེ་སྣ་ཚེོགསེ་པ་

ཐོགོསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་མཆེདོ་པར་གྱུར། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚཱིཿ�ི ཧཱ། ༀ་ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་

ན་དུཥྚཾ་ཾསེ་ཏྭ་ད་མ་ཀ་ག� ག� ༀ་ཀུ་མ་རཱ་རུ་པ་ིན་ེཛོ� ཛོ� ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཧེ� ཧེ་ེ

ཕེཊ། ༀ་དཱིིཔྡ་ལ་ོཙོ་ན་ིཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་མ་ཧཱ་ཨ་ཊྚ་ཊྚ་ཧེ་སེ་ན་ད་ིན་ིདཔིྡ་ཡོ་ེསྭཱ་ཧཱ། ༀ་བཛྲ་

ན་ེཝ་ིདྱ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། ༀ་བཛྲ་ཤེཔྟ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ 

སྡིགི་པ་རྣམསེ་ན་ིབཤེག་པར་བྱེ། །སྐྱོེསེ་ཤེངི་བྱུང་བ་རྣམསེ་ན་ིབསེལ། །མ་ིབྱེདེ་

པར་ཡོང་སྤྱིན་སྔོར་བརྗོོད། །ད་ེབཞིིན་བསེོད་ནམསེ་རྗོེསེ་ཡོ་ིརང་། །བདག་གིསེ་བད་ེ
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

འིགྲིརོ་ཡོངོསེ་སུ་བསྔོ།ོ །དཀནོ་མཆེགོ་གསུམ་ལ་སྐྱོབསེ་སུ་འིགྲི།ོ །སེམེསེ་ཅན་ཐོམསེ་

ཅད་བདག་གིསེ་སྒྲིོལ། །བྱེང་ཆུབ་གནསེ་ལ་འིགོད་པར་བགྱིི། །བྱེང་ཆུབ་སེེམསེ་ན་ི

ཡོང་དག་བསྐྱོདེ། །ཡོནོ་ཏོན་རྒྱ་མཚེ་ོཁྱེདེ་རྣམསེ་ལ། །བདག་གསིེ་ལུསེ་ན་ིདབུལ་བར་

བགྱིི། །ཡོང་དག་རྫོགསེ་པའིི་སེངསེ་རྒྱསེ་དང་། །དེ་སྲོསེ་ལམ་གྱུར་སྦྱིིན་སེོགསེ་

ཚུལ། །སྐུ་གསུམ་ཡོ་ེཤེེསེ་ཐོབོ་བྱེའི་ིཕྱིརི། །རབ་ཏུ་དང་བསེ་བསྟོནེ་པར་བགྱི།ི སེམེསེ་

ཅན་ཐོམསེ་ཅད་བད་ེབ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག སེེམསེ་ཅན་ཐོམསེ་ཅད་སྡུག་བསྔོལ་

དང་བྲལ་བར་གྱུར་ཅིག སེེམསེ་ཅན་ཐོམསེ་ཅད་བད་ེབ་དང་མ་ིའིབྲལ་བར་གྱུར་ཅིག 

སེེམསེ་ཅན་ཐོམསེ་ཅད་འིཇེིག་རྟེེན་གྱིི་ཆེོསེ་བརྒྱད་དང་གཟུང་འིཛོིན་གྱིི་རྣམ་རྟེོག་

གསིེ་མ་ིབསྐྱོདོ་པའི་ིབཏོང་སྙེམོསེ་ལ་གནསེ་པར་བྱེའི།ོ །

ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷི� སེརྦ་དྷརྨཱ� སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷི྅ོ་ཧེ།ཾ ༀ་ཤཱུནྱ་ཏོ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་

ཨཏྨ་ཀོཧེཾ། རང་དང་ཚེོགསེ་ཞིིང་ག་ིལྷ་དང་ད་ེདག་ལསེ་གཞིན་པའི་ིཆེོསེ་ཐོམསེ་ཅད་

བརྟེེན་ནསེ་དག་པ་ཡོིན་པའི་ིཕྱིིར། རྟེག་ཆེད་ལ་སེོགསེ་པའི་ིམཐོའི་བཞི་ིདང་བྲལ་བ་

བདག་མེད་པའི་ིརང་བཞིིན་སྟོོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོོང་པའི་ིངང་ལསེ་ཡོ་ཾལསེ་རླུང་ག་ི

དཀྱིིལ་འིཁོར་དུ་བའི་ིམདོག་ཅན་གཞུ་ལྟོ་བུ་རྒྱལ་མཚེན་གྱིིསེ་མཚེན་པ། དེའི་ིསྟོེང་དུ་

ར་ཾལསེ་མེའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་དམར་པ་ོགྲུ་གསུམ་འིབར་བའི་ིཕྲེང་བསེ་འིཁྲིགསེ་པའི་ིརྡོ་ོ

རྗོ་ེརྒྱན་གྱིིསེ་བརྒྱན་པ། དའེི་ིསྟོངེ་དུ་བ་ཾལསེ་ཆུསེ་དཀྱིལི་འིཁརོ་དཀར་པ་ོཟླུམ་པ་ོབུམ་

པསེ་མཚེན་པ། དེའིི་སྟོེང་དུ་ལཾ་ལསེ་སེའིི་དཀྱིིལ་འིཁོར་སེེར་པོ་གྲུ་བཞིིར་རྡོོ་རྗོེསེ་

མཚེན་པའི་ིསྟོངེ་དུ་ཧཱུཾ་ཾལསེ་སྣ་ཚེགོསེ་རྡོ་ོརྗོའེི་ིལྟོ་ེབ་ལ་ཧཱུཾ་ཾགསིེ་མཚེན་པ། དསེེ་འིདོ་ཟིརེ་

འིགོ་ཏུ་འིཕྲསོེ་པསེ་རྡོ་ོརྗོའེི་ིསེ་གཞི།ི ལགོསེ་སུ་འིཕྲསོེ་པསེ་རྡོ་ོརྗོའེི་ིརྭ་བ། སྟོངེ་དུ་འིཕྲསོེ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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པསེ་རྡོ་ོརྗོེའི་ིགུར། གུར་གྱི་ིའིོག་རྭ་བའི་ིསྟོེང་དུ་རྡོ་ོརྗོེའི་ིབླ་ར་ེསྟོེ། ཐོམསེ་ཅད་ཀྱིང་རྡོ་ོརྗོ་ེ

འིབར་བའི་ིརང་བཞིིན་བར་མཚེམསེ་མེད་པ་དུམ་བུ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་ིཕྱི་ིརོལ་ཏུ་

བསྐལ་པ་འིཇེགི་པའི་ིམ་ེལྟོ་བུའི་ིཁ་དགོ་སྣ་ལྔའི་ིམ་ེདཔུང་ཕྱིགོསེ་བཅུར་འིཕྲ་ོབར་གྱུར། 

རྭ་བའི་ིདབུསེ་སུ་བྷྲཱུཾ་ཾལསེ་བཀའི་ིའིཁོར་ལ་ོསེེར་པ་ོརབ་ཏུ་འིབར་བ་གཡོསེ་བསྐོར་དུ་

འིཁོར་བ། རྩོིབསེ་བཅུ་ལྟོ་ེབ་དང་བཅསེ་པ། ལྟོ་ེབའི་ིནང་དང་རྩོིབསེ་ལ་ཅུང་ཟིད་མ་

རེག་པའི་ིགནསེ་རྣམསེ་སུ་སྣ་ཚེོགསེ་པདྨ་དང་ཉ་ིམའི་ིགདན་གསུམ་གསུམ། གདན་

དབུསེ་མའི་ིསྟོེང་དུ་ཧཱུཾ་ཾཡོིག་ཡོོངསེ་སུ་གྱུར་པ་ལསེ། རང་ཉིད་གནོད་མཛོེསེ་རྒྱལ་པ་ོ

སྐུ་མདོག་མཐོིང་ག་མི་བསྐྱོོད་པའིི་ཅོད་པན་ཅན། མཐོིང་དཀར་དམར་བའིི་ཞིལ་

གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་ག་ིདང་པ་ོགཉིསེ་ཀྱི་ིརང་འིདྲིའི་ིཡུམ་ལ་འིཁྱུད་ཅངི་། ལྷག་མ་གཡོསེ་

གཉསིེ་རནི་པ་ོདང་ལྕགསེ་ཀྱུ། གཡོནོ་གཉིསེ་པདྨ་དང་ཞིགསེ་པ་འིཛོནི་པ། ཡོབ་ཡུམ་

སྙེོམསེ་པར་ཞུགསེ་པའིི་ཐུགསེ་ཀའིི་ཧཱུཾཾ་གིསེ་འིོད་ཟིེར་གྱིིསེ་བཀུག་པའིི་ཁྲོ་བོ་བཅུ་

ཞིལ་དུ་བཅུག་ནསེ་ཞུ་བ་རྡོོ་རྗོེ་ལམ་ནསེ་ཡུམ་གྱིི་པདྨར་ཞུགསེ་པའིི་ཐོིག་ལེ་བཅུ་

ལསེ་ཧཱུཾ་ཾརིང་པ་ོབཅུ་དང་། ད་ེལསེ་ཁྲ་ོབ་ོབཅུར་གྱུར་པའི་ིགཤེིན་རྗོེའི་ིགཤེེད་སྔོོན་པ་ོ

རྣམ་སྣང་ག་ིཅོད་པན། སྔོ་ོདཀར་དམར་བའི་ིཞིལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་ག་ིདང་པ་ོགཉིསེ་

ཀྱིིསེ་རང་འིདྲིའི་ིཡུམ་ལ་འིཁྱུད་ཅིང་། ལྷག་མ་གཡོསེ་གཉིསེ་རིན་པ་ོཆེ་ེདང་རྡོ་ོརྗོེའི་ིཐོ་ོ

བ། གཡོནོ་གཉིསེ་པདྨ་དང་རལ་གྲི་ིའིཛོནི་པ། ཧཱུཾ་ཾཔདྨ་ལསེ་སྤྲོསེ། ཤེར་རྩོིབསེ་གྱི་ིསྟོངེ་

ག་ིགདན་ལ་གཡོོན་བརྐྱངསེ་ཀྱིིསེ་འིཁོད། གཞིན་གྱིིསེ་མ་ིཐུབ་པ་དཀར་པ་ོམ་ིབསྐྱོོད་

པའི་ིཅོད་པན་ཅན། དཀར་མཐོིང་དམར་བའི་ིཞིལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་ག་ིདང་པ་ོགཉིསེ་

ཀྱིིསེ་རང་འིདྲིའི་ིཡུམ་ལ་འིཁྱུད་ཅིང་། ལྷག་མ་གཡོསེ་གཉིསེ་རིན་པ་ོཆེ་ེདང་བ་ེཅོན། 
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

གཡོོན་གཉིསེ་པདྨ་དང་རལ་གྲི་ིའིཛོིན་པ། ཧཱུཾ་ཾཔདྨ་ལསེ་སྤྲོསེ། ལྷ་ོརྩོིབསེ་ཀྱི་ིསྟོེང་ག་ི

གདན་ལ་གཡོནོ་བརྐྱངསེ་འིཁདོ། རྟེ་མགྲིནི་དམར་པ་ོའིདོ་དཔག་མདེ་ཀྱི་ིཅདོ་པན་ཅན། 

དམར་མཐོིང་དཀར་བའིི་ཞིལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་གི་དང་པོ་གཉིསེ་ཀྱིིསེ་རང་འིདྲིའིི་

ཡུལ་མ་འིཁྱུད་ཅངི་། ལྷག་མ་གཡོསེ་གཉསིེ་རནི་པ་ོཆེ་ེདང་པདྨ། གཡོནོ་གཉསིེ་འིཁརོ་

ལ་ོདང་རལ་གྲི་ིའིཛོནི་པ། ཧཱུཾ་ཾཔདྨ་ལསེ་སྤྲོསེ། ནུབ་རྩོབིསེ་ཀྱི་ིསྟོངེ་ག་ིགདན་ལ་གཡོནོ་

བརྐྱངསེ་ཀྱིིསེ་འིཁོད། བདུད་རྩོ་ིའིཁྱེིལ་བ་སྔོོན་པ་ོམ་ིབསྐྱོོད་པའི་ིཅོད་པན་ཅན། སྔོ་ོ

དཀར་དམར་བའི་ིཞིལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་ག་ིདང་པ་ོགཉིསེ་ཀྱིིསེ་རང་འིདྲིའི་ིཡུལ་མ་

འིཁྱུད་ཅངི་། ལྷག་མ་གཡོསེ་གཉསིེ་རནི་པ་ོཆེ་ེདང་རྡོ་ོརྗོ།ེ གཡོནོ་གཉིསེ་པདྨ་དང་རལ་

གྲི་ིའིཛོིན་པ། ཧཱུཾ་ཾཔདྨ་ལསེ་སྤྲོསེ། བྱེང་རྩོིབསེ་ཀྱི་ིསྟོེང་ག་ིགདན་ལ་གཡོོན་བརྐྱངསེ་

ཀྱིིསེ་འིཁོད། འིདོད་རྒྱལ་མཐོིང་ག་མ་ིབསྐྱོོད་པའི་ིཅོད་པན་ཅན། མཐོིང་དཀར་དམར་

བའིི་ཞིལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་གི་དང་པོ་གཉིསེ་ཀྱིིསེ་རང་འིདྲིའིི་ཡུལ་མ་འིཁྱུད་ཅིང་། 

ལྷག་མ་གཡོསེ་གཉིསེ་རིན་པོ་ཆེེ་དང་ལྕགསེ་ཀྱུ། གཡོོན་གཉིསེ་པདྨ་དང་རལ་གྲིི་

འིཛོིན་པ། ཧཱུཾཾ་པདྨ་ལསེ་སྤྲོསེ། མེ་མཚེམསེ་ཀྱིི་རྩོིབསེ་ཀྱིི་སྟོེང་གི་གདན་ལ་གཡོོན་

བརྐྱངསེ་ཀྱིསིེ་འིཁདོ། དབྱུག་སྔོནོ་ཅན་སྔོོན་པ་ོམ་ིབསྐྱོོད་པའི་ིཅདོ་པན་ཅན། སྔོ་ོདཀར་

དམར་བའི་ིཞིལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་ག་ིདང་པ་ོགཉིསེ་ཀྱིིསེ་རང་འིདྲིའི་ིཡུལ་མ་འིཁྱུད་

ཅིང་། ལྷག་མ་གཡོསེ་གཉིསེ་རིན་པ་ོཆེ་ེདང་དབྱུག་པ། གཡོོན་གཉིསེ་པདྨ་དང་རལ་

གྲི་ིའིཛོིན་པ། ཧཱུཾཾཔདྨ་ལསེ་སྤྲོསེ། བདེན་བྲལ་གྱི་ིརྩོིབསེ་ཀྱི་ིསྟོེང་ག་ིགདན་ལ་གཡོོན་

བརྐྱངསེ་ཀྱིིསེ་འིཁོད། སྟོོབསེ་པ་ོཆེ་ེསྔོོན་པ་ོམ་ིབསྐྱོོད་པའི་ིཅོད་པན་ཅན། སྔོ་ོདཀར་

དམར་བའི་ིཞིལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་ག་ིདང་པ་ོགཉིསེ་ཀྱིིསེ་རང་འིདྲིའི་ིཡུལ་མ་འིཁྱུད་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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ཅིང་། ལྷག་མ་གཡོསེ་གཉིསེ་རིན་པ་ོཆེ་ེདང་རྩོ་ེགསུམ། གཡོོན་གཉིསེ་པདྨ་དང་རལ་

གྲི་ིའིཛོནི་པ། ཧཱུཾ་ཾཔདྨ་ལསེ་སྤྲོསེ། རླུང་མཚེམསེ་ཀྱི་ིརྩོིབསེ་ཀྱི་ིསྟོངེ་ག་ིགདན་ལ་གཡོནོ་

བརྐྱངསེ་ཀྱིསིེ་འིཁདོ། མ་ིགཡོ་ོབ་མཐོངི་ག་མ་ིབསྐྱོོད་པའི་ིཅདོ་པན་ཅན། མཐོངི་དཀར་

དམར་བའི་ིཞིལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་ག་ིདང་པ་ོགཉིསེ་ཀྱིིསེ་རང་འིདྲིའི་ིཡུལ་མ་འིཁྱུད་

ཅིང་། ལྷག་མ་གཡོསེ་གཉིསེ་རིན་པ་ོཆེ་ེདང་རལ་གྲིི། གཡོོན་གཉིསེ་པདྨ་དང་རྡོ་ོརྗོ་ེ

འིཛོིན་པ། ཧཱུཾཾ་པདྨ་ལསེ་སྤྲོསེ། དབང་ལྡན་གྱིི་རྩོིབསེ་ཀྱིི་སྟོེང་གི་གདན་ལ་གཡོོན་

བརྐྱངསེ་ཀྱིིསེ་འིཁོད། གཙུག་ཏོོར་འིཁོར་ལོསེ་སྒྱུར་བ་ལྗོང་སེེར་མ་ིབསྐྱོོད་པའི་ིཅོད་

པན་ཅན། ལྗོང་སེེར་དཀར་དང་དམར་བའི་ིཞིལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་ག་ིདང་པ་ོགཉིསེ་

ཀྱིིསེ་རང་འིདྲིའི་ིཡུལ་མ་འིཁྱུད་ཅིང་། ལྷག་མ་གཡོསེ་གཉིསེ་རིན་པ་ོཆེ་ེདང་འིཁོར་ལ།ོ 

གཡོོན་གཉིསེ་པདྨ་དང་རལ་གྲི་ིའིཛོིན་པ། ཧཱུཾ་ཾཔདྨ་ལསེ་སྤྲོསེ། གཙོ་ོབའི་ིསྟོེང་ག་ིཅུང་

ཟིད་ཙོམ་གྱི་ིམདུན་གྱི་ིགདན་ལ་གཡོོན་བརྐྱངསེ་ཀྱིིསེ་འིཁོད། རྡོ་ོརྗོ་ེསེ་འིོག་མཐོིང་ག་

མ་ིབསྐྱོོད་པའི་ིཅོད་པན་ཅན། མཐོིང་དཀར་དམར་བའི་ིཞིལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་ག་ིདང་

པ་ོགཉིསེ་ཀྱིིསེ་རང་འིདྲིའི་ིཡུལ་མ་འིཁྱུད་ཅིང་། ལྷག་མ་གཡོསེ་གཉིསེ་རིན་པ་ོཆེ་ེདང་

རྡོ་ོརྗོ།ེ གཡོནོ་གཉསིེ་པདྨ་དང་རལ་གྲི་ིའིཛོནི་པ། ཧཱུཾ་ཾཔདྨ་ལསེ་སྤྲོསེ། གཙོ་ོབའོི་ིའིགོ་ག་ི

ཅུང་ཟིད་ཙོམ་གྱིི་རྒྱབ་ཀྱིི་གདན་ལ་གཡོོན་བརྐྱངསེ་ཀྱིིསེ་འིཁོད། བཅུ་གཅིག་པོ་

ཐོམསེ་ཅད་ཀྱིང་མཆེེ་བ་གཙོིགསེ་ཤེིང་ཞིལ་སེོ་སེོ་ཡོང་དམར་ལ་ཟླུམ་པའིི་སྤྱིན་

གསུམ་པ། དབུ་སྐྲ་དང་སྨ་ར་དམར་སེེར་འིབར་ཞིངི་གྱིནེ་དུ་འིཁྱེལི་བ། འིཁརོ་ལ་ོདང་

རྣ་ཆེ་ལ་སེོགསེ་པསེ་བརྒྱན་ཅིང་སྣ་ཚེོགསེ་པའིི་སྦྲུལ་གྱིི་རྒྱན་ཅན། བདུད་དང་

བགེགསེ་ཐོམསེ་ཅད་རྩོད་ནསེ་འིབྱེིན་པའི་ིསྟོོབསེ་དང་ལྡན་པ། སྐུ་ལསེ་སྐྱོེསེ་པའི་ིཡོ་ེ
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

ཤེེསེ་ཀྱི་ིམ་ེདཔུང་རབ་ཏུ་འིབར་བའི་ིདབུསེ་ན་བཞུགསེ་ཤེིང་འིཇེིགསེ་སུ་རུང་བའི་ིརྡོ་ོ

རྗོེ་འིབར་བ་སྤྲིན་ལྟོར་འིཁྲིགསེ་པ་ཕྱིོགསེ་བཅུར་འིཕྲོསེ་པསེ་གདུག་པ་ཅན་ཐོམསེ་

ཅད་ཚེར་གཅདོ་པར་གྱུར། 

ན་མ� སེ་མནྟ་བུདྡྷཱ་ནཱ།ཾ ན་མ� སེ་མནྟ་དྷརྨཱ་ནཱ།ཾ ན་མ� སེ་མནྟ་སེ་ཾགྷཱ་ན།ཾ ༀ་སེ་ིཏཱ་

ཏོ་པ་ཏྲ།ེ ༀ་བ་ིམ་ལ།ེ ༀ་ཤེ་ཾཀ་ར། ༀ་པྲ་དྱ་ཾངྒ་ིར། ༀ་བཛྲ་ཨུཥྞཱི་ིཥཱ་ཙོཀྲོ་ཝརྟེ་ིསེརྦ་

ཡོནྡྲ་མཱུ་ལ་ཀརྨ་ནཾ་བནྡྷེནཾ་ཏཱ་ཊ་ནཾ་ཀཱི་ལ་ནཾ་པཱ་མ་མ་ཀྲོ་ཏོི་ཡོེ་ན་ཀེ་ན་ཙོི་ཏོ་ཀྲོི་ཏོཾ་ཏོ་ཏོ་

སེརྦནྡུ་ཙྪནིྡ་ཙྪནིྡ། བྷཻནིྡ་བྷཻནིྡ། ཙོ་ིར་ིཙོ་ིར།ི ག་ིར་ིག་ིར།ི མ་ར་མ་ར། ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾ

ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཕེཊ་ཕེཊ་ཕེཊ། 

ན་མ་ོབླ་མ་ཡོང་དག་པའི་ིཡོོངསེ་འིཛོིན་དག་ེབའི་ིབཤེེསེ་གཉེན་རྣམསེ་ཀྱི་ིབདེན་

པ་དང་། ཡོ་ིདམ་དཀྱིིལ་འིཁོར་གྱི་ིལྷ་ཚེོགསེ་འིཁོར་དང་བཅསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱི་ིབདེན་པ་

དང་། སེངསེ་རྒྱསེ་དང་བྱེང་ཆུབ་སེེམསེ་དཔའི་རྣམསེ་ཀྱིི་བདེན་པ་དང་། དཔལ་

མགོན་དམ་པ་ཆེོསེ་སྐྱོོང་བའི་ིབསྲུང་མ་ཡོ་ེཤེེསེ་ཀྱི་ིསྤྱིན་དང་ལྡན་པ་རྣམསེ་ཀྱི་ིབདེན་

པ་དང་། ཁྱེད་པར་དུ་ཁྲ་ོབ་ོབཅུའི་ིལྷ་ཚེོགསེ་འིཁོར་དང་བཅསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱི་ིབདེན་པ་

དང་། བདེན་པ་ཆེེན་པོའི་ིབྱེིན་གྱིིསེ་བརླབསེ་པ་ལ་བརྟེེན་ནསེ་རྣལ་འིབྱེོར་བ་བདག་

ཅག་དཔོན་སློབ་འིཁོར་དང་བཅསེ་པ་ཐོམསེ་ཅད་ལ་སྡིང་བའིི་སེེམསེ་དང་ལྡན་པ་

རྣམསེ་དང་། གདུག་པའི་ིསེེམསེ་དང་ལྡན་པ་རྣམསེ་དང་། བསེམ་པ་ངན་པ་དང་སྦྱིརོ་

བ་རྩུབ་པ་ཐོམསེ་ཅད་ཕྱིིར་ཟློག་ཅིགཐོལ་བའི་ིརྡུལ་ཕྲན་བཞིིན་དུ་བརླག་པའི་ིའིཕྲིན་

ལསེ་མཛོདོ་ཅགི །ལན་གསུམ། 

ཁྲོ་བོ་འིབར་བའིི་ཚེོགསེ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ། །དགྲི་བགེསེ་བྱེད་མ་ཐོམསེ་ཅད་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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ཀྱི།ི །ལུསེ་སྲོགོ་ཐོལ་བའི་ིརྡུལ་དུ་རླགོསེ། །རྣམ་ཤེསེེ་ཆེསོེ་ཀྱི་ིདབྱེངིསེ་སུ་དྲིངོསེ། །ལན་

གསུམ།

བགགེསེ་རགིསེ་སྟོངོ་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་ཞི་ིབ་དང་། །མ་ིམཐུན་གནདོ་པའི་ིབགགེསེ་

དང་བྲལ་བ་དང་། །མཐུན་པར་གྱུར་ཅགི་ཕུན་སུམ་ཚེགོསེ་གྱུར་པའི།ི །བཀྲོ་ཤེསིེ་དསེེ་

ཀྱིང་དངེ་འིདིར་བད་ེལགེསེ་ཤེགོ །

རང་ཉིད་གནོད་མཛོེསེ་སུ་གནསེ་པ་ཡོོངསེ་སུ་གྱུར་པ་ལསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེསེེམསེ་དཔའི་

སྐུ་མདོག་དཀར་པ་ོདཀར་མཐོིང་དམར་བའི་ིཞིལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་ག་ིདང་པ་ོགཉིསེ་

ཀྱིསིེ་རང་འིདྲིའི་ིཡུམ་ལ་འིཁྱུད་ཅངི་། ལྷག་མ་གཡོསེ་གཉསིེ་རྡོ་ོརྗོ་ེདང་རལ་གྲི།ི གཡོནོ་

གཉསིེ་རནི་པ་ོཆེ་ེདང་པདྨ་འིཛོནི་པ་ཡོངོསེ་སུ་གྱུར་པ་ལསེ། ཆེསོེ་འིབྱུང་དཀར་པ་ོགྲུ་

གསུམ་པ་གྱིནེ་དུ་འིགྲིངེ་བ་འིགོ་ཏུ་ཕྲ་ཞིངི་སྟོདོ་ཡོངསེ་པ། འིགོ་ཟུར་ནསེ་བ་ཾལསེ་བྱུང་

བའི་ིསྣ་ཚེགོསེ་པདྨའི་ིལྟོ་ེབར་ཧཱུཾ་ཾལསེ་སྣ་ཚེགོསེ་རྡོ་ོརྗོ།ེ ཤེར་གྱི་ིརྭ་དཀར། ལྷའོི་ིརྭ་སེརེ། 

ནུབ་ཀྱི་ིརྭ་དམར། བྱེང་ག་ིརྭ་ལྗོང་། དབུསེ་ཀྱི་ིལྟོ་ེབ་སྔོོན་པོསེ་བརྒྱན་པ། ལྟོ་ེབའི་ི

དབུསེ་སུ་བྷྲཱུཾཾ་ལསེ་འིཁོར་ལོ་བྷྲཱུཾཾ་གྱིིསེ་མཚེན་པ་ལསེ་བྱུང་བའིི་རྣམ་སྣང་དཀར་པོ། 

དཀར་མཐོིང་དམར་བའིི་ཞིལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་གི་དང་པོ་གཉིསེ་ཀྱིིསེ་རང་འིདྲིའིི་

ཡུམ་ལ་འིཁྱུད་ཅིང་། ལྷག་མ་གཡོསེ་གཉིསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེལ་གནསེ་པའི་ིའིཁོར་ལ་ོདང་རལ་

གྲིི། གཡོོན་གཉིསེ་རིན་པ་ོཆེ་ེདང་པདྨ་འིཛོིན་པ་ཡོོངསེ་སུ་གྱུར་པ་ལསེ་གཞིལ་ཡོསེ་

ཁང་གྲུ་བཞི་ིསྒོ་ོབཞི་ིབ། ཕྱི་ིརོལ་ནསེ་རིམ་པ་བཞིིན་དཀར་སེེར་དམར་ལྗོང་སྔོ་ོབའི་ི

རྩོིག་པ་ལྔ་དང་ལྡན་པ་རྩོིག་པའི་ིསྟོེང་ན་རིན་པ་ོཆེ་ེསྣ་ཚེོགསེ་པསེ་མཛོེསེ་པར་བྱེསེ་

པའི་ིརིན་པ་ོཆེེའི་ིཕེ་གུ་སེེར་པོསེ་བསྐོར་བའི་ིགཞིལ་ཡོསེ་ཁང་ག་ིཕྱིེད་ཀྱི་ིཚེད་དུ་རྡོ་ོ
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

རྗོེའིི་ཕྲེང་བསེ་ཟླུམ་པོར་བསྐོར་བ་ལ་བརྟེེན་པའིི་ཀ་བ་བརྒྱད་ཀྱིིསེ་བཏོེགསེ་པའིི་རྡོོ་

རྗོེའིི་གདུང་བཞིིསེ་མཛོེསེ་པར་ཕུབ་པ། རྩོེ་མོ་རྡོོ་རྗོེ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེེའིི་ཏོོག་གིསེ་

མཛོེསེ་པའི་ིནང་ག་ིཤེར་དཀར། ལྷ་ོསེེར། ནུབ་དམར། བྱེང་ལྗོང་། དབུསེ་སྔོ་ོབ། ཕེ་

གུའི་ིསྟོེང་ན་གསེེར་གྱི་ིསྐ་རགསེ་བཞིིའི་ིཕྱི་ིངོསེ་སུ་ཆུ་སྲོིན་ཁ་ནསེ་འིཕྱིང་བའི་ིརིན་པ་ོ

ཆེེའི་ིདྲི་བ་དང་། དྲི་བ་ཕྱིེད་པ་ལ་དྲིིལ་བུ་རྔ་ཡོབ་ལ་སེོགསེ་པསེ་བརྒྱན་པ། དེའི་ིཕྱི་ི

ངོསེ་སུ་བྱེ་འིདབ་ལསེ་འིཕྱིང་བའི་ིརིན་པ་ོཆེེའི་ིཤེར་བུ། དེའི་ིསྟོེང་དུ་མདའི་ཡོབ་པདྨ་

འིདབ་མ་ཕྱིེད་པའི་ིདབྱེིབསེ་ཅན་ལ་བ་དན་དང་རྒྱལ་མཚེན་ལ་སེོགསེ་པསེ་མཛོེསེ་

པར་བྱེསེ་པ། རྩོིག་པའི་ིམཐོའི་ནསེ་འིདོད་ཡོོན་གྱི་ིསྣམ་བུ་དམར་པོསེ་འིགྲིམ་སྟོེགསེ་

ཀྱིི་རྣམ་པར་བསྐོར་བ་ལ་ལྷ་མོ་མཆེོད་རྫསེ་ཐོོགསེ་པ་རྣམསེ་འིཁོད་ནསེ་མཆེོད་པ་

བྱེདེ་པ། སྒོ་ོདང་སྒོ་ོཁྱུད་ཀྱི་ིཕྱིིའི་ིམཚེམསེ་དང་། འིགོ་ག་ིཕྱི་ིནང་ག་ིགྲྭ་བཞིིར་ཟླ་ཕྱིདེ་རྡོ་ོ

རྗོ་ེརནི་ཆེནེ་གྱིིསེ་སྤྲསེ་པ། སྒོ་ོབཞི་ིསེ་ོསེའོི་ིམདུན་དུ་ཀ་བ་བཞི་ིབཞིིསེ་བཏོགེསེ་པའི་ིརྟེ་

བབསེ་སྣམ་བུ་བཅུ་གཅིག་དང་ལྡན་པའིི་སྟོེང་དུ་ཆེོསེ་ཀྱིི་འིཁོར་ལོ། དེའིི་གཡོསེ་

གཡོནོ་དུ་ཡོ་ིདྭགསེ་ཕེ་ོམ་ོདང་བཅསེ་པ། རྡོ་ོརྗོའེི་ིརྭ་བ་མ་ེར་ིདང་བཅསེ་པའི་ིཕྱི་ིརལོ་ཏུ། 

གཏུམ་དྲིག་ལ་སེོགསེ་པའི་ིདུར་ཁྲོད་བརྒྱད་ན། ནཱ་ག་ག་ེསེེར་གྱི་ིཤེིང་ལ་སེོགསེ་པའི་ི

ཤེིང་བརྒྱད། དེའིི་རྩོ་བར་བརྒྱ་བྱེིན་ལ་སེོགསེ་པའིི་ཕྱིོགསེ་སྐྱོོང་བརྒྱད། རྩོེ་མོ་རྫུ་

འིཕྲུལ་ཆེེན་པ་ོབ་གླེང་བ་ོཆེེའི་ིགདོང་བ་ཅན་ལ་སེོགསེ་པའི་ིཞིིང་སྐྱོོང་བརྒྱད། ཐུགསེ་

རྗོའེི་ིཆུ་བརྒྱད། ད་ེལ་གནསེ་པའི་ིནརོ་རྒྱསེ་ལ་སེགོསེ་པའི་ིཀླུ་བརྒྱད། ད་ེདག་ག་ིསྟོངེ་

ག་ིནམ་མཁའི་ལ་སྒྲིགོསེ་པ་ལ་སེགོསེ་པའི་ིསྤྲནི་བརྒྱད། ཡོ་ེཤེསེེ་ཀྱི་ིམ་ེབརྒྱད། མཆེདོ་

རྟེནེ་བརྒྱད། གཞིན་ཡོང་ཀངེ་རུསེ་དང་། གསེལ་ཤེངི་གསིེ་ཕུགསེ་པའི་ིར་ོདང་། ཤེངི་
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ལ་དཔྱངསེ་པ་དང་། སྐྱོེསེ་བུ་ཟི་བ་དང་། མཚེོན་གྱིིསེ་ཕུགསེ་པ་ལ་སེོགསེ་པ་དང་། 

བྱེ་རགོ་དང་བྱེ་རྒོདོ་དང་ཁྱེ་ིདང་ཅ་ེསྤྱིང་དང་། སེངེ་ག་ེདང་སྟོག་ལ་སེགོསེ་པ་དང་། ཅ་

ཅོ་སྒྲིོགསེ་པའིི་རོ་ལངསེ་དང་། གནོད་སྦྱིིན་དང་སྲོིན་པོ་ལ་སེོགསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་

འིཇེགིསེ་སུ་རུང་བ། གྲུབ་པ་དང་རགི་པ་འིཛོནི་པ་དང་དམ་ཚེགི་སྤྱིདོ་པའི་ིརྣལ་འིབྱེརོ་

བ། བཅོམ་ལྡན་འིདསེ་ལ་རྩོ་ེགཅིག་ཏུ་ལྟོ་བ། གཅེར་བུ་སྐྲ་བཤེིག་པ། ཕྱིག་རྒྱ་ལྔསེ་

བརྒྱན་པ། ཅང་ཏོེའུ་དང་ཐོོད་པ་དང་ཁྭ་ཊྭཱཾ་ཾཀ་འིཛོིན་པ། ཐོོད་པསེ་སྤྱི་ིབོར་བརྒྱན་པ། 

རྒོོད་ཅིང་དུར་ཁྲོད་དུ་འིཇུག་པ་སེོགསེ་ཀྱིིསེ་ཤེིན་ཏུ་ང་ོམཚེར་བར་བྱེེད་པའི་ིདུད་ཁྲོད་

རྣམསེ་ཀྱིསིེ་བསྐརོ་བའི།ི གཞིལ་ཡོསེ་ཁང་ག་ིདབུསེ་སུ་ཡོ་ཾལསེ་རླུང་ག་ིདཀྱིལི་འིཁརོ་

ནག་ལ་ཅུང་ཟིད་དམར་བའི་ིམདོག་ཅན་གྱི་ིསྟོེང་དུ། ཨ་ཡོིག་དང་པ་ོལསེ་བྱུང་བའི་ིཟླ་

བའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར། དེའི་ིདབུསེ་སུ་ཆུ་ལསེ་ཆུ་བུར་གྱི་ིཚུལ་དུ་དྷཱིཿ�ི སེེར་པ་ོལསེ་བྱུང་

བའི་ིརལ་གྲི་ིདབུསེ་སུ་དྷཱིཿ�ི སེ་མཚེན་པ། ད་ེལསེ་འིོད་འིཕྲོསེ་བད་ེབར་གཤེེགསེ་པ་

ཐོམསེ་ཅད་སྤྱིན་དྲིངསེ་ཏོ་ེཐོིམ་པ་ཡོོངསེ་སུ་གྱུར་པ་ལསེ། རང་ཉིད་རྒྱུ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཛོིན་པ་

འིཇེམ་དཔལ་གཞིོན་ནུར་གྱུར་པ་སྐུ་མདོག་སེེར་པ་ོཡོིད་ཙོམ་ཁྲོསེ་པ་ཕྱིག་གཡོསེ་

རལ་གྲི་ིའིཕྱིར་ཞིིང་། གཡོོན་གྱིིསེ་གླེེགསེ་བམ་ཐུགསེ་ཀར་བསྣམསེ་པ། ཞིབསེ་རྡོ་ོ

རྗོའེི་ིསྐྱོལི་ཀྲུང་གསིེ་བཞུགསེ་པ་མཚེན་སེ་ོགཉསིེ་དང་དཔ་ེབྱེད་བརྒྱད་ཅུསེ་བརྒྱན་པ། 

རལ་བའིི་ཟུར་ཕུད་ལྔ་དང་ལྡན་ཞིིང་རྒྱན་ཐོམསེ་ཅད་ཀྱིིསེ་བརྒྱན་པ། དེའིི་ཐུགསེ་

ཀར་ཨཱཿ� ལསེ་བྱུང་བའི་ིཉ་ིམའི་ིདཀྱིལི་འིཁརོ། དའེི་ིའིོད་ཀྱིསིེ་ཕྱིགོསེ་བཅུ་ན་བཞུགསེ་

པའི་ིརྣམ་སྣང་ལ་སེོགསེ་པའི་ིསེངསེ་རྒྱསེ་དང་། རྡོ་ོརྗོ་ེརྣནོ་པ་ོལ་སེགོསེ་པའི་ིབྱེང་ཆུབ་

སེེམསེ་དཔའི་དང་། རྡོ་ོརྗོ་ེལྕགསེ་ཀྱུ་ལ་སེོགསེ་པའི་ིཁྲ་ོབ་ོདང་། སེེམསེ་མ་རྡོ་ོརྗོ་ེམ་ལ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

སེོགསེ་པའིི་རིག་པ་རྣམསེ་སྤྱིན་དྲིངསེ་ཏོེ། འིཇེམ་དཔལ་དང་བཅསེ་པ་ཉི་མ་ལ་

ཞུགསེ་པ་ལསེ་འིོད་ཟིེར་གྱིིསེ་དཔག་ཚེད་སྟོོང་ཕྲག་བརྒྱར་ཁྱེབ་པའི་ིཉ་ིམའི་ིདཀྱིིལ་

འིཁོར་དུ་གྱུར། དེའི་ིསྟོེང་དུ་ཧཱུཾ་ཾཡོིག་མཐོིང་ག་འིོད་ཟིེར་ལྔ་དང་ལྡན་པ་ལསེ་འིོད་ཟིེར་

འིཕྲོསེ་པསེ་སེངསེ་རྒྱསེ་དང་བྱེང་ཆུབ་སེེམསེ་དཔའི་དང་ཁྲ་ོབ་ོདང་རིག་པའི་ིཚེོགསེ་

རྣམསེ་སྤྱིན་དྲིངསེ་ཧཱུཾ་ཾལ་ཞུགསེ་པ་ལསེ་ཁྲ་ོབོའི་ིརྡོ་ོརྗོེའི་ིཁ་དོག་ནག་པ་ོརྩོ་ེདགུ་བ། རྭ་

ཤེནི་ཏུ་གདངེསེ་པ་འིདོ་ཟིརེ་ལྔ་དང་ལྡན་པ། ལྟོ་ེབ་ལ་ཧཱུཾ་ཾཡོགི་གིསེ་མཚེན་པ། ད་ེལསེ་

རྡོ་ོརྗོ་ེཕྲ་མོའི་ིགཟུགསེ་སྤྲོསེ་པསེ་སེངསེ་རྒྱསེ་དང་བྱེང་ཆུབ་སེེམསེ་དཔའི་དང་ཁྲ་ོབ་ོ

དང་རིག་པའི་ིཚེོགསེ་རྣམསེ་སྤྲོསེ་ཏོ།ེ ནམ་མཁའི་ིཁམསེ་ཐོམསེ་ཅད་ཏོིལ་གྱི་ིགང་བུ་

བཞིིན་དུ་གང་བ། ཉ་ིམ་ལ་གནསེ་པསེ་སེེམསེ་ཅན་རྣམསེ་སྨིན་པར་བྱེསེ་ནསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེ

འིཇེགིསེ་བྱེདེ་ཐོབོ་པར་བྱེསེ་པ་དང་ལྷ་གཅགི་ཏུ་འིདུསེ་ཏོ་ེརྡོ་ོརྗོ་ེལ་ཐོམི་པར་གྱུར། 

ཟླ་བ་ཉ་ིམ་རྡོ་ོརྗོ་ེཧཱུཾ་ཾདང་བཅསེ་པ་ཡོོངསེ་སུ་གྱུར་པ་ལསེ་སྣ་ཚེོགསེ་པདྨ་དང་ཟླ་

བ་དང་ཉ་ིམའི་ིགདན་གྱི་ིསྟོེང་དུ་རང་ཉིད་འིབྲསེ་བུ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཛོིན་པ་དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་

བྱེདེ་ཆེནེ་པ།ོ སྐུ་མདགོ་མཐོངི་ནག་ཞིལ་དགུ་ཕྱིག་སེ་ོབཞི་ིཞིབསེ་བཅུ་དྲུག་པ་གཡོསེ་

བསྐུམསེ་ཤེིང་གཡོོན་བརྐྱངསེ་པའི་ིསྟོབསེ་ཀྱིིསེ་བཞུགསེ་པ། ཁམསེ་གསུམ་པ་ོཟི་

བར་ནུསེ་པ་ཧེ་ཧེ་ཞིེསེ་སྒྲིོགསེ་ཤེིང་ལྗོགསེ་འིདྲིིལ་བ། མཆེ་ེབ་རྣམ་པར་གཙོིགསེ་པ་

ཁྲ་ོགཉརེ་ཅན། ཁྲ་ོགཉརེ་གྱི་ིའིགྲིམ་དུ་སྨནི་མ་དང་སྤྱིན་འིཇེགི་པའི་ིདུསེ་ལྟོར་འིབར་བ། 

སྐྲ་ཁམ་སེེར་གྱིེན་དུ་བརྫེསེ་པ། འིཇེིག་རྟེེན་དང་འིཇེིག་རྟེེན་ལསེ་འིདསེ་པའིི་ལྷ་ལ་

སྡིགིསེ་མཛུབ་བྱེདེ་པ། འིཇེགིསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱིང་འིཇེགིསེ་པར་མཛོད་པ། ཕ້ེ་ཀ་རའི་ིསྒྲི་

ཆེནེ་པ་ོའིབྲུག་ལྟོར་སྒྲིགོསེ་པ། མའིི་ིཁྲག་དང་ཞིག་དང་རྐོང་དང་ཚུལ་བུ་ཟི་བ་འིཇེགིསེ་
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སུ་རུང་བའི་ིཐོོད་པ་སྐམ་པ་ོལྔསེ་ཐོོད་བྱེསེ་ཤེིང་མག་ོབ་ོརློན་པ་ལྔ་བཅུའི་ིཐོོད་པའི་ིཕྲེང་

བསེ་བརྒྱན་པ། སྦྲུལ་ནག་པའོི་ིམཆེདོ་ཕྱིརི་ཐོགོསེ་དང་མ་ིརུསེ་ཀྱི་ིའིཁརོ་ལ་ོདང་རྣ་ཆེ་

ལ་སེོགསེ་པའིི་རུསེ་པའིི་རྒྱན་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་བརྒྱན་པ་གསུསེ་པ་ཆེེ་བ་གཅེར་བུའིི་

གཟུགསེ་ཅན་མཚེན་མ་གྱིེན་དུ་འིགྲིེང་བ། སྨིན་མ་དང་རྫི་མ་དང་སྨ་ར་དང་བ་སྤུ་

རྣམསེ་དུསེ་མཐོའི་ིམ་ེལྟོར་འིབར་ཞིིང་། རྩོ་ཞིལ་ནག་པ་ོམ་ཧེེའི་ིགདོང་ཅན། ཤེིན་ཏུ་

ཁྲོསེ་པ་རྭ་རྣོན་པ་ོཅན། དེའི་ིསྟོེང་དུ་མ་རྭ་གཉིསེ་ཀྱི་ིདབུསེ་ཀྱི་ིཞིལ་དམར་པ་ོརབ་ཏུ་

འིཇེིགསེ་པ་ཞིལ་ནསེ་ཁྲག་འིཛོག་པ། དེའི་ིསྟོེང་དུ་འིཇེམ་དཔལ་གྱི་ིཞིལ་སེེར་པ་ོཡོིད་

ཙོམ་ཁྲོསེ་པ། གཞིོན་ནུའི་ིརྒྱན་གྱིིསེ་བརྒྱན་པ། སྤྱི་ིབོར་རལ་བ་ལྔ་དང་ལྡན་པ། རྭའི་ི

རྩོ་བའི་ིགཡོསེ་ཀྱི་ིཞིལ་དང་པ་ོསྔོོན་པོ། དེའི་ིགཡོསེ་ཞིལ་དམར་པ་ོགཡོོན་ཞིལ་སེེར་

པོ། རྭའི་ིརྩོ་བའི་ིགཡོོན་གྱི་ིཞིལ་དང་པ་ོདཀར་པོ། དེའི་ིགཡོསེ་ཞིལ་དུད་ཁ། གཡོོན་

ཞིལ་ནག་པ།ོ ཞིལ་རྣམསེ་ཤེིན་ཏུ་ཁྲོསེ་པ། ཞིལ་དགུ་བ་ོཐོམསེ་ཅད་ཀྱིང་སྤྱིན་གསུམ་

གསུམ་དང་ལྡན་པ། ཕྱིག་གཡོསེ་གཡོནོ་གྱི་ིདང་པ་ོགཉསིེ་ཀྱིསིེ་གླེང་བ་ོཆེའེི་ིཔགསེ་པ་

རློན་པ་མག་ོགཡོསེ་དང་སྤུ་ཕྱིིར་བསྟོན་ཏོ་ེལག་པ་དང་རྐོང་བའི་ིཔགསེ་པ་གཡོོན་པ་

ནསེ་བརྒྱངསེ་ཏོ་ེའིཛོིན་པ། ལྷག་མ་གཡོསེ་ཀྱི་ིདང་པ་ོན་གྲི་ིགུག གཉིསེ་པ་ན་བྷཻ་ིདྷ་ིཔཱ་

ལ། གསུམ་པ་ན་གཏུན་ཤེིང་། བཞི་ིབ་ན་ཆུ་གྲི།ི ལྔ་བ་ན་ཀ་ཎ་ཡོ། དྲུག་པ་ན་དགྲི་སྟོ། 

བདུན་པ་ན་མདུང་། བརྒྱད་པ་ན་མདའི། དགུ་བ་ན་ལྕགསེ་ཀྱུ། བཅུ་བ་ན་དབྱུག་ཏོ།ོ 

བཅུ་གཅགི་པ་ན་ཁ་ཊྭཱཾ་ཾཀ བཅུ་གཉིསེ་པ་ན་འིཁརོ་ལ།ོ བཅུ་གསུམ་པ་ན་རྡོ་ོརྗོ་ེརྩོ་ེལྔ་བ། 

བཅུ་བཞི་ིབ་ན་རྡོ་ོརྗོེའི་ིཐོ་ོབ། བཅ་ོལྔ་བ་ན་རལ་གྲི།ི བཅུ་དྲུག་པ་ན་ཅང་ཏོེའུ་བསྣམསེ་

ཤེིང་། ལྷག་མ་གཡོོན་གྱི་ིདང་པ་ོན་ཁྲག་གིསེ་བཀང་བའི་ིཐོོད་པ། གཉིསེ་པ་ན་ཚེངསེ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

པའི་ིམག་ོབོ། གསུམ་པ་ན་ཕུབ། བཞི་ིབ་ན་རྐོང་བ། ལྔ་བ་ན་ཞིགསེ་པ། དྲུག་པ་ན་

གཞུ། བདུན་པ་ན་རྒྱུ་མ། བརྒྱད་པ་ན་དྲིལི་བུ། དགུ་བ་ན་ལག་པ། བཅུ་བ་ན་དུར་ཁྲདོ་

ཀྱི་ིརསེ། བཅུ་གཅིག་པ་ན་སྐྱོེསེ་བུ་གསེལ་ཤེིང་ལ་བཙུགསེ་པ། བཅུ་གཉིསེ་པ་ན་མ་ེ

ཐོབ། བཅུ་གསུམ་པ་ན་ཐོདོ་ཚེལ། བཅུ་བཞི་ིབ་ན་སྡིགིསེ་མཛུབ། བཅ་ོལྔ་བ་ན་འིཕེན་

རྩོ་ེགསུམ་པ། བཅུ་དྲུག་པ་ན་རླུང་རསེ་བསྣམསེ་པའིོ། །ཞིབསེ་གཡོསེ་ཀྱི་ིདང་པོསེ་

མ།ི གཉིསེ་པསེ་མ་ཧེ།ེ གསུམ་པསེ་གླེང་། བཞི་ིཔསེ་བངོ་བུ། ལྔ་བསེ་རྔ་མངོ་། དྲུག་

པསེ་ཁྱེ།ི བདུན་པསེ་ལུག བརྒྱད་པསེ་ཝ་དང་། གཡོོན་གྱི་ིདང་པོསེ་བྱེ་རྒོདོ། གཉིསེ་

པསེ་འུག་པ། གསུམ་པསེ་བྱེ་རགོ བཞི་ིབསེ་ན་ེཙོ།ོ ལྔ་བསེ་ཁྲ། དྲུག་པསེ་བྱེ་ཆེནེ་པ།ོ 

བདུན་པསེ་ཁྱེིམ་བྱེ། བརྒྱད་པའི་ིབཞིད་མནན་པ། ཚེངསེ་པ་དང་དབང་པ་ོདང་ཁྱེབ་

འིཇུག་དང་དྲིག་པ་ོདང་། གཞིོན་ནུ་གདོང་དྲུག་དང་ལོག་འིདྲིེན་དང་ཟླ་བ་དང་ཉ་ིམ་

རྣམསེ་ཁ་སྦུབ་ཏུ་བྱེསེ་ཏོ།ེ ཞིབསེ་འིགོ་ཏུ་མནན་ནསེ་མ་ེདཔུང་རབ་ཏུ་འིབར་བའི་ིཀློངོ་

དཀྱིལི་ན་བཞུགསེ་པ། དའེི་ིམགི་གཉིསེ་སུ་ཀྵ່ེ། རྣ་གཉིསེ་སུ་ཛྲ່། སྣར་ཁ།ཾ ལྕ་ེརྩོ་བར་

རཾ། དཔྲལ་བར་ཀཾ ལྟོ་ེབར་སེཾ། སྤྱི་ིབོར་ༀ། མགྲིིན་པར་ཨཱཿ� ཐུགསེ་ཀར་ཧཱུཾ་ཾགིསེ་

མཚེན་པར་གྱུར། 

རང་ཉིད་དམ་ཚེིག་སེེམསེ་དཔའི་ིཐུགསེ་ཀར་ཟླ་གདན་ལ་ཡོ་ེཤེེསེ་དཔའི་འིཇེམ་

དཔལ་གཞིོན་ནུར་གྱུར་པ་སྐུ་མདོག་སེེར་པ་ོཡོིད་ཙོམ་ཁྲོསེ་པ། ཕྱིག་གཡོསེ་རལ་གྲི་ི

འིཕྱིར་ཞིིང་། གཡོོན་གྱིིསེ་གླེེགསེ་བམ་ཐུགསེ་ཀར་བསྣམསེ་པ། ཞིབསེ་རྡོ་ོརྗོེའི་ིསྐྱོིལ་

ཀྲུང་གིསེ་བཞུགསེ་པ། མཚེན་སེ་ོགཉིསེ་དང་དཔ་ེབྱེད་བརྒྱད་ཅུསེ་བརྒྱན་པ། རལ་

བའི་ིཟུར་ཕུད་ལྔ་དང་ལྡན་ཞིིང་རྒྱན་ཐོམསེ་ཅད་ཀྱིིསེ་བརྒྱན་པ། དེའི་ིཐུགསེ་ཀར་ཨཱཿ� 
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ལསེ་བྱུང་བའི་ིཉ་ིམའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་གྱི་ིདབུསེ་སུ་ཏོིང་ང་ེའིཛོིན་སེེམསེ་དཔའི་ཧཱུཾ་ཾཡོིག་

མཐོིང་ག་འིོད་ཟིེར་ལྔ་འིཕྲ་ོབ་དང་བཅསེ་པར་གྱུར། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཧེ་བྷཻ་ོམ་ཧཱ་ཀྲོ་ོདྷ་ཨཱཿ་གཙྪ་

ཨཱཿ་གཙྪ་ཨ་སྨཱད་བཱུ་ཛོ་པྲ་ཏོ་ིགྲི་ཧྞཱནྟུ་བྲ་སཱ་ད་མ་ེདྷ་ིམཱཾན་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། 

རང་གི་ཐུགསེ་ཀའིི་ཧཱུཾཾ་ལསེ་འིོད་ཟིེར་འིཕྲོསེ། རང་བཞིིན་གྱིི་གནསེ་ནསེ་

བསྒོོམསེ་པ་དང་འིདྲི་བའི་ིདཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་དཔའི་བ་ོགཅིག་པའི་ིཡོ་ེཤེེསེ་པའི་ི

དཀྱིིལ་འིཁོར་རྟེེན་དང་བརྟེེན་པར་བཅསེ་པ་མདུན་གྱི་ིནམ་མཁར་སྤྱིན་དྲིངསེ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི 

ཥྚཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚཱིཿ�ི ཧཱ། ༀ་ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་དུཥྚཾ་ཾསེ་ཏྭ་ད་

མ་ཀ་ག� ག� ༀ་ཀུ་མ་རཱ་རུ་པ་ིན་ེཛོ� ཛོ� ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཧེ� ཧེ་ེཕེཊ། ༀ་དཱིཔིྡ་ལ་ོ

ཙོ་ན་ིཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་མ་ཧཱ་ཨ་ཊྚ་ཊྚ་ཧེ་སེ་ན་ད་ིན་ིདིཔྡ་ཡོ་ེསྭཱ་ཧཱ། ༀ་བཛྲ་ན་ེཝ་ིདྱ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾ

སྭཱ་ཧཱ། ༀ་བཛྲ་ཤེཔྟ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་མུངྒ་རཱ་ཛོ� ༀ་དནྚ་ཧཱུཾ།ཾ ༀ་པདྨ་པ།ཾ ༀ་ཁཌྒ་ཧེ།ོ ༀ་

ཧྲཱིཿ�ི ཧེ་བྷཻ་ོམ་ཧཱ་ཀྲོ་ོདྷ་ཨཱཿ་གཙྪ་ཨཱཿ་གཙྪ་ཨ་སྨཱད་བཱུ་ཛོ་པྲ་ཏོ་ིགྲི་ཧྞཱནྟུ་བྲ་སཱ་ད་མ་ེདྷ་ིམཱཾན་ཀུ་

རུ་སྭཱ་ཧཱ། 

སླར་ཡོང་ཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾལསེ་འིོད་ཟིེར་འིཕྲོསེ། ཕྱིོགསེ་བཅུ་ན་བཞུགསེ་པའི་ི

སེངསེ་རྒྱསེ་སྲོསེ་དང་བཅསེ་པ་མདུན་གྱི་ིནམ་མཁར་སྤྱིན་དྲིངསེ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚཱིཿ�ི ཧཱ། 

ༀ་ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་དུཥྚཾ་ཾསེ་ཏྭ་ད་མ་ཀ་ག� ག� ༀ་ཀུ་མ་རཱ་རུ་པ་ིན་ེཛོ� ཛོ� 

ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཧེ� ཧེ་ེཕེཊ། ༀ་དཱིཔིྡ་ལ་ོཙོ་ན་ིཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་མ་ཧཱ་ཨ་ཊྚ་ཊྚ་ཧེ་སེ་ན་ད་ི

ན་ིདིཔྡ་ཡོ་ེསྭཱ་ཧཱ། ༀ་བཛྲ་ན་ེཝ་ིདྱ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། ༀ་བཛྲ་ཤེཔྟ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། ད་ེབཞིིན་

གཤེེགསེ་པ་ཐོམསེ་ཅད་ཀྱིིསེ་བདག་ལ་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་དུ་གསེོལ། ཞིེསེ་

གསེོལ་བ་བཏོབ་པསེ། ད་ེརྣམསེ་ཀྱིིསེ་སྤྲོསེ་པའི་ིལྷ་མ་ོཙོ་རྩོ་ིཀ་ལ་སེོགསེ་པ་རྣམསེ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

ཀྱིིསེ་ཤེིསེ་པ་བརྗོོད་པ་སྔོོན་དུ་འིགྲིོ་བསེ། ཟླ་བ་ལྟོ་བུའིི་བུམ་པ་དཀར་པོ་བདུད་རྩོི་

ལྔསེ་བཀང་བ་བཟུང་ནསེ། སེངསེ་རྒྱསེ་རྣམསེ་ན་ིཐོམསེ་ཅད་ཀྱིིསེ། །སྐྱོ་ེབསེ་ཐོོབ་

པའི་ིདབང་བསྐུར་བ། །ཇེ་ིལྟོར་ད་ེབཞིིན་བདག་གིསེ་ནི། །དག་པ་ལྷ་ཡོ་ིཆུསེ་དབང་

བསྐུར། །ཞིེསེ་གསུང་ཞིིང་སྤྱི་ིབ་ོནསེ་དབང་བསྐུར་བསེ། དབང་ག་ིཆུསེ་ལུསེ་ཐོམསེ་

ཅད་གང་། དྲི་ིམ་ཐོམསེ་དག །ཆུའི་ིལྷག་མ་སྤྱི་ིགཙུག་ཏུ་གནསེ་པ་ཡོོངསེ་སུ་གྱུར་པ་

ལསེ་གཙོ་ོབ་ོརྩོ་ཞིལ་གྱི་ིདབུ་ལ་མ་ིབསྐྱོོད་པསེ་དབུ་བརྒྱན་ཅིང་། དབང་ག་ིལྷ་རྣམསེ་

རང་ཉདི་ལ་ཐོམི་པར་གྱུར། ༀ་ཡོ་མཿནྟ་ཀ་ཨརྒྷཾཾ། བཱདྱ།ཾ གནྡྷེ།ེ པུཥྤེ།ེ དྷུ་བ།ེ ཨཱཿ་ལ་ོཀ།ེ 

ན་ེཝཱ་ིདྱ། ཤེཔྟ་པྲ་ཏོ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། ༀ་ཡོ་མཿནྟ་ཀ་རཱུ་བ་ཤེཔྟ་གནྡྷེ་ེར་སེ་སྤེརྴ་པྲ་ཏོ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾ

སྭཱ་ཧཱ། ༀ་ཡོ་མཿནྟ་ཀ་མ་ཧཱ་སེཔྟ་རཏྣ་པྲ་ཏོ་ིཙྪ་ཧེ
ཿ�
་ཾསྭཱ་ཧཱ། 

ༀ་མཆེོད་ད་ོཕྱིོགསེ་བཅུ་དུསེ་གསུམ་གྱི་ིད་ེབཞིིན་གཤེེགསེ་པ་ཐོམསེ་ཅད་ཀྱི་ི

སྐུ་གསུང་ཐུགསེ་ཡོོན་ཏོན་འིཕྲིན་ལསེ་ཐོམསེ་ཅད་ཀྱི་ིང་ོབོར་གྱུར་པ་ཆེོསེ་ཀྱི་ིཕུང་པ་ོ

སྟོོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་རྩོ་བཞིིའིི་འིབྱུང་གནསེ་འིཕེགསེ་པའིི་དགེ་འིདུན་ཐོམསེ་ཅད་ཀྱིི་

མངའི་བདག་དྲིནི་ཅན་རྩོ་བའི་ིབླ་མ་རནི་པ་ོཆེའེི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ བཅམོ་ལྡན་འིདསེ་

དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་ཆེེན་པོའི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། ཡོ་ེཤེེསེ་ཀྱི་ིམཁའི་འིགྲི་ོམའི་ི

ཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ལཱ་ལ་ིཏོ་བཛྲ་གྱི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ཨ་མ་ོགྷི་བཛྲ་གྱི་ིཞིལ་དུ་ༀ་

ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ཡོ་ེཤེསེེ་འིབྱུང་གནསེ་སྦསེ་པའི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ པདྨ་བཛྲ་གྱི་ིཞིལ་དུ་ༀ་

ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ དཱི་ིབ་ཾཀ་ར་རཀྵེ་ིཏོའི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ རྭ་ལ་ོཙཱ་བ་རྡོ་ོརྗོ་ེགྲིགསེ་ཀྱི་ིཞིལ་དུ་

ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ རྭ་ཆེོསེ་རབ་ཀྱི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ རྭ་ཡོ་ེཤེེསེ་སེེང་གེའི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� 

ཧཱུཾ།ཾ རྭ་འིབུམ་སེངེ་ག་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ རྗོ་ེབཙུན་རྒོ་ྭལའོི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ རངོ་བ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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ཤེེསེ་རབ་སེེང་གེའི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། བླ་མ་བསེོད་ནམསེ་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ིཞིལ་དུ་ༀ་

ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། ཆེོསེ་ཀྱི་ིརྒྱལ་པ་ོཙོོང་ཁ་བ་ཆེེན་པོའི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། གཞིན་ཡོང་དབང་

བསྐུར་རྒྱུད་བཤེད་མན་ངག་གནང་བའི་ིབླ་མ་ཡོབ་སྲོསེ་དམ་པ་བརྒྱུད་པ་དང་བཅསེ་

པ་རྣམསེ་ཀྱི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ གཞིན་

ཡོང་རྒྱུད་སྡི་ེཆེེན་པ་ོབཞི་ིདང་འིབྲེལ་བའི་ིཡོ་ིདམ་དཀྱིིལ་འིཁོར་གྱི་ིལྷ་ཚེོགསེ་རྣམསེ་

ཀྱི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ གཞིན་ཡོང་སྔོནོ་སེངསེ་རྒྱསེ་མཐོངོ་བ། དམ་པའི་ིཆེོསེ་ཐོསོེ་པ། 

འིཕེགསེ་པའི་ིདག་ེའིདུན་ལ་བརྟེེན་པ། བསྟོན་པ་དང་འིཁོར་རྣམ་བཞི་ིསྐྱོོང་བར་ཞིལ་

གྱིསིེ་བཞིེསེ་པ། བླ་མ་གངོ་མ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་བསྟོནེ་ཅངི་བསྒྲུབསེ་པའི་ིསྲུང་མ་དམ་ཚེགི་

ཅན་རྣམསེ་ཀྱི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ཡུལ་ཉ་ིཤུ་རྩོ་བཞི།ི གནསེ་སུམ་ཅུ་རྩོ་གཉིསེ། དུར་

ཁྲོད་ཆེེན་པ་ོབརྒྱད་ན་གནསེ་པའི་ིདཔའི་བ་ོདང་། རྣལ་འིབྱེོར་མ་དང་། ཕྱིོགསེ་སྐྱོོང་

དང་། ཞིིང་སྐྱོོང་དང་། ཀླུ་ལ་སེོགསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། གཞི་ིབདག་

གཉུག་མར་གནསེ་པ་དང་སེེམསེ་ཅན་ཐོམསེ་ཅད་ལྷར་གྱུར་པ་རྣམསེ་ཀྱི་ིཞིལ་དུ་ༀ་

ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ཕྱིགོསེ་བཅུའི་ིསེངསེ་རྒྱསེ་ཐོམསེ་ཅད་སྤྱིན་དྲིངསེ་ཏོ་ེརང་ག་ིལུསེ་ལ་ཞུགསེ་

པར་གྱུར། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་ཨ་མྲ་ཏོ་སྭཱ་ད་ན་བཛྲ་སྭ་

བྷཱ་ཝ་ཨཱཿཏྨ་ཀ྅ོ་ཧེ།ཾ རང་ག་ིསྙེངི་ག་ནསེ་སྤྲསོེ་པའི་ིལྷ་མ་ོརྣམསེ་ཀྱིིསེ་རང་ལ་བསྟོདོ་པར་བསེམ་ལ། 

སྤྲ་ོན། ཧཱུཾ་ཾའིཇེམ་དཔལ་མཁའི་ལསེ་བྱུང་བའི་ིགསེེར་མདོག་ཅན། །འིཇེམ་དཔལ་

ཐུགསེ་ལ་ཆེོསེ་ཀུན་རང་བཞིིན་གསེལ། །འིཇེམ་དཔལ་གསུང་ག་ིདབང་ཕྱུག་འིཇེམ་

པའི་ིདབྱེངསེ། །འིཇེམ་དཔལ་བདག་ན་ིར་ེབའི་ིསེེམསེ་ཀྱིིསེ་འིདུད། །ཐུགསེ་མཆེོག་

འིཇེམ་པའི་ིདབྱེངསེ་ལསེ་མ་གཡོོསེ་ཀྱིང་། །ཐུགསེ་རྗོེསེ་གདུག་པ་མ་ལུསེ་འིདུལ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

བའི་ིཕྱིིར། །འིཇེིགསེ་བྱེེད་འིཇེིགསེ་པ་ཆེེན་པོའི་ིསྐུར་སྟོོན་པ། །མ་ིབཟིད་དུསེ་མཐོའི་ི

བསྐལ་པའི་ིམ་ེལྟོར་འིབར། །ཞིལ་གདངསེ་ཁྲ་ོགཉེར་སྨིན་པ་གླེོག་ལྟོར་འིཁྱུག །སྤྱིན་

བགྲིད་མཆེེ་བ་གཙོིགསེ་པ་རབ་ཏུ་འིབར། །རྡོོ་རྗོེའིི་རྟེ་སྐད་དྲིག་པོ་ཧེ་ཧེར་

བཞིད། །མཁའི་འིགྲིོ་སྡུད་པའིི་ཕ້ེ་སྐད་གནམ་དུ་སྒྲིོགསེ། །ཁྲོསེ་པའིི་སྟོབསེ་ཀྱིིསེ་

ཞིབསེ་བརྡོབསེ་ཁམསེ་གསུམ་གནོན། །སྡིིགསེ་མཛུབ་གནམ་དུ་སྒྲིེང་ཞིིང་ལྷ་ཆེེན་

འིདུལ། །ལྗོགསེ་འིདྲིལི་ཚེམེསེ་ཆེནེ་གཙོགིསེ་པ་ཁྲག་གིསེ་མྱོསོེ། །ལྷ་དང་བཅསེ་པའི་ི

འིཇེིག་རྟེེན་ཞིལ་དུ་གསེོལ། །གླེང་ཆེེན་ཀ་ོརློན་ཐོོད་པའི་ིཕྲེང་བསེ་བརྒྱན། །གཅེར་བུ་

འིཇེིགསེ་བྱེེད་དབང་ཕྱུག་ཆེེན་པོའི་ིཚུལ། །འིཇེིགསེ་བྱེེད་མ་ཧེ་ེཁྲོསེ་ཤེིང་འིགྱུར་བའི་ི

གདངོ་། །ཞིལ་དགུ་འིབར་བསེ་སྲོདི་པ་ཟི་ཞིངི་རྔུབསེ། །འིགྲི་ོབ་སྣ་ཚེགོསེ་འིདུལ་བའི་ི

ཕྱིག་རྒྱ་འིབར། །བདུད་རིགསེ་ཀུན་འིཇེོམསེ་ཞིབསེ་གཉིསེ་བརྐྱངསེ་བསྐུམསེ་

གནསེ། །འིཇེགིསེ་བྱེདེ་ཆེནེ་པའོི་ིསྐུ་ལ་རྟེག་ཏུ་འིདུད། །

ཧཱུཾ།ཾ དབུ་དགུ་འིབར་བའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་ནསེ། །གཡོསེ་ཀྱི་ིཞིལ་གསུམ་བགྲིད་པ་

ནི། །མཐོིང་ནག་དམར་དང་སེེར་བའིི་ཞིལ། །གཡོོན་གྱིི་ཞིལ་གསུམ་གདངསེ་པ་

ན།ི །དཀར་དང་དུད་ཁ་ནག་པའི་ིཞིལ། །དབུསེ་ཀྱི་ིཞིལ་གསུམ་འིབར་བ་ན།ི །ཁྲ་ོདང་

ཆེགསེ་དང་ཞི་ིབའི་ིཚུལ། །ཕྱིག་རྒྱ་འིདོ་ཟིརེ་འིབར་བ་ལསེ། །གཡོསེ་ཀྱི་ིཕྱིག་རྒྱ་བཅུ་

དྲུག་ནི། །རྡོེག་ཅིང་འིཇེོམསེ་པའི་ིམཚེོན་ཆེ་གདེངསེ། །གཡོོན་གྱི་ིཕྱིག་རྒྱ་བཅུ་དྲུག་

ནི། །རོལ་ཅིང་སྟོོབ་པའི་ིམཚེན་མསེ་མཛོེསེ། །བརྗོིད་གནོན་ཞིབསེ་ཀྱི་ིཚེམ་རྔམསེ་

ལསེ། །གཡོསེ་ཀྱི་ིཞིབསེ་བརྒྱད་བསྐུམསེ་པ་ན།ི །དྲིེགསེ་པའི་ིལྷ་བརྒྱད་ཐོབསེ་ཀྱིིསེ་

འིདུལ། །གཡོོན་གྱིི་ཞིབསེ་བརྒྱད་བརྐྱངསེ་པ་ནི། །དྲིེགསེ་པའིི་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ལ་
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རལོ། །འིདདོ་ཆེགསེ་ཆེནེ་པ་ོའིདུལ་བའི་ིཕྱིརི། །རྟེག་ཏུ་ལངི་ག་རྒྱསེ་པའི་ིཚུལ། །དྲིག་

པའོི་ིཚུལ་གྱིསིེ་ཞི་ེསྡིང་འིདུལ། །འིདུལ་སྐུ་ཁྱེདོ་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་ལ།ོ །

ཧཱུཾཾ། དུར་ཁྲོད་ཆེེན་པོའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་ནསེ། །བདུད་དང་གཤེིན་རྗོ་ེཐོབསེ་ཀྱིིསེ་

འིདུལ། །མ་མ་ོམཁའི་འིགྲི་ོདབང་དུ་སྡུད། །དབང་སྡུད་ཁྱེདོ་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་ལ།ོ །དབང་

ཕྱུག་ཆེེན་པོའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་ནསེ། །དབང་མེད་དད་པསེ་འིདུ་བ་དང་། །ཡོ་ེཤེེསེ་སྤྲུལ་

བའི་ིའིཁོར་གྱིིསེ་བསྐོར། །འིཁོར་བཅསེ་ཁྱེོད་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་ལ།ོ །ཡོ་ེཤེེསེ་ཐུགསེ་ཀྱི་ི

དཀྱིིལ་འིཁོར་ནསེ། །ཇེ་ིལྟོ་བུར་ན་ིསྤྲུལ་གྱུར་ཀྱིང་། །རྣམ་དག་ངང་ལསེ་མ་གཡོོསེ་

ཏོ།ེ །མཉམ་ཉདི་ཁྱེོད་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་ལ།ོ །

བསྡུ་ན། གཉིསེ་མེད་ཐུན་མོང་མ་ཡོིན་ཁྱེབ་པའི་ིསྐུ། །ཀུན་ལ་སྙེོམསེ་མཛོད་རྒྱལ་

བ་ཀུན་གྱིི་ཡོབ། །ཆེོསེ་ཀྱིི་དབྱེིངསེ་གྱུར་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱིི་ཡུམ། །ཡོེ་ཤེེསེ་སེེམསེ་

དཔའི་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱིི་སྲོསེ། །ཕྱིག་འིཚེལ་འིཇེམ་དཔལ་དཔལ་གྱུར་རྫོགསེ་པ་

ཁྱེོད། །ཆེོསེ་ཀྱི་ིསྐུ་ལ་བྱེམསེ་སྡིང་མ་ིམངའི་ཡོང་། །སྲོིད་གསུམ་གདུག་པ་མ་ལུསེ་

འིདུལ་བའི་ིཕྱིརི། །ཐུགསེ་རྗོ་ེཐོབསེ་ཀྱིིསེ་ཁྲ་ོརྒྱལ་སྐུར་སྟོནོ་པ། །འིཇེགིསེ་བྱེདེ་གཤེིན་

རྗོ་ེགཤེདེ་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་ལ།ོ །

དག་པ་དྲིན་པ་ནི། ད་ེལྟོར་ཞིལ་དགུ་ན་ིགསུང་རབ་ཡོན་ལག་དགུ། རྭ་གཉིསེ་ན་ི

བདེན་པ་གཉིསེ། ཕྱིག་སེ་ོབཞི་ིདང་སྐུ་གསུང་ཐུགསེ་ཏོ་ེསེ་ོབདུན་ན་ིབྱེང་ཕྱིོགསེ་སེ་ོ

བདུན། ཞིབསེ་བཅུ་དྲུག་ན་ིསྟོོང་ཉིད་བཅུ་དྲུག མཚེན་མ་གྱིེན་དུ་འིགྲིེང་བ་ན་ིབད་ེབ་

ཆེནེ་པ་ོརྒྱསེ་པ། མ་ིལ་སེགོསེ་པ་ན་ིདངོསེ་གྲུབ་བརྒྱད་དང་། བྱེ་རྒོདོ་ལ་སེགོསེ་པ་ན་ི

དབང་ཕྱུག་བརྒྱད་དག་པ་ཡོིན་ལ། གཅེར་བུ་ན་ིསྒྲིིབ་གཡོོགསེ་མེད་པ་དང་། སྐྲ་གྱིེན་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

དུ་བརྫེསེ་པ་ན་ིམྱོ་ངན་ལསེ་འིདསེ་པའི་ིག་ོའིཕེང་སྟོོན་པའིོ། །ད་ེདག་ག་ིདོན་མདོར་

བསྡུ་ན། གཏོན་ལ་དབབ་པའི་ིགཞི་ིགསུང་རབ་ཡོན་ལག་དགུའི་ིབརྗོོད་བྱེ་ཀུན་རྫོབ་

སྒྱུ་མ་དང་དནོ་དམ་ནམ་མཁའི་ལྟོ་བུ་ཁངོ་དུ་ཆུད་པའི་ིལམ་བྱེང་ཕྱིགོསེ་སེ་ོབདུན་ཡོནི་

ལ། ལམ་དེའི་ིགཙོ་ོབ་ོདོན་དམ་རྟེོགསེ་པ་ལ་ན་ིསྟོོང་ཉིད་བཅུ་དྲུག་ག་ིརྟེོགསེ་པ་ཡོོད་ད།ེ 

ད་ེཡོང་ཐོབསེ་བད་ེབ་ཆེནེ་པ་ོདང་དབྱེརེ་མདེ་པར་ཞུགསེ་པའི།ོ །ལམ་དསེེ་བགྲིདོ་པའི་ི

འིབྲསེ་བུ་དངསོེ་གྲུབ་ཐུན་མངོ་བ་དང་། ཐུན་མངོ་མ་ཡོནི་པ་གཉིསེ་ཀྱི་ིགཙོ་ོབ་ོན་ིསྒྲིབི་

པ་ཟིད་པའི་ིམྱོང་འིདསེ་སེ།ོ །ཞིསེེ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེདེ་ཀྱི་ིརྣམ་པར་ཤེར་བ་སྐུསེ་ད་ེལྟོར་

མཚེོན་པ་ག་ོབར་བྱེདེ་པའི།ོ ། 

ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷི� སེརྦ་དྷརྨཱ� སྭཱ་བྷཱ་ཝ་ཤུད་

དྷ྅ོཧེ།ཾ ཕྲངེ་བ་མ་ིདམགིསེ་པ་སྟོངོ་པ་ཉདི་དུ་གྱུར། སྟོངོ་པའི་ིངང་ལསེ་ཕྲངེ་རྡོགོ་རྣམསེ་

ར་ེར་ེནསེ་པད་ཉིའི་ིསྟོེང་དུ་ཧཱུཾ་ཾཡོིག་ཡོོངསེ་སུ་གྱུར་པ་ལསེ་དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་

ཞིལ་གཅིག་ཕྱིག་གཉིསེ་ཀྱིིསེ་གྲིི་གུག་དང་ཐོོད་པ་འིཛོིན་པ་གཡོོན་བརྐྱངསེ་ཀྱིིསེ་

བཞུགསེ་པའི་ིསྤྱི་ིབོར་ༀ། མགྲིིན་པར་ཨཱཿ� ཐུགསེ་ཀར་ཧཱུཾ་ཾགིསེ་མཚེན་པར་གྱུར། 

ཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾལསེ་འིོད་ཟིེར་འིཕྲོསེ་བསྒོོམསེ་པ་དང་འིདྲི་བའི་ིཡོ་ེཤེེསེ་པ་དང་དབང་

ལྷ་སྤྱིན་དྲིངསེ། ཛོ� ཧཱུཾ་ཾབ་ཾཧེ�ོ གཉིསེ་སུ་མེད་པར་གྱུར། དབང་ལྷསེ་དབང་བསྐུར་མ་ི

བསྐྱོདོ་པསེ་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཨརྒྷཾཾ། པཱདྱཱ།ཾ གནྡྷེ།ེ པུཥྤེ།ེ དྷཱུ་བ།ེ ཨཱཿ་

ལ་ོཀ།ེ ན་ེཝ་ིདྱཱ། ཤེཔྟ་པྲ་ཏཱཙིྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ 

གཟུགསེ་མཆེོག་མཆེོག་ཏུ་དྲིག་པོ་ཆེེ། །དཔའི་བོ་མཆེོག་གི་སྤྱིོད་ཡུལ་

ཅན། །གདུལ་དཀའི་འིདུལ་བའི་ིདོན་མཛོད་པ། །རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

 163  

བསྟོདོ། །ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ཅསེེ་ཅ་ིའིགྲུབ་བཟླ། རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེགིསེ་བྱེདེ་འིདོ་དུ་ཞུ་བ་ལསེ་

བྱུང་བའི་ིབགྲིང་ཕྲངེ་ཁྲག་འིཛོག་པའི་ིམ་ིམགའོི་ིཕྲངེ་བའི་ིརྣམ་པར་གྱུར། པར་བསེམ། 

སྤྲ་ོན་ཞིལ་ཕྱིག་ཡོངོསེ་རྫགོསེ་བྱེསེ་ཀྱིང་རུང་། སྐབསེ་འིདརི་ཞི་ིཁྲ་ོསྦྲག་སྒྲུབ་བསྒོམོ་པའི་ིཚུལ་ལ་དུ་མ་

ཡོདོ་ཀྱིང་འིཇུག་པ་བད་ེབ་ན།ི ཡོ་ེཤེསེེ་སེམེསེ་དཔའི་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཉ་ིགདན་ཟླ་གདན་དང་། ཧཱུཾ་ཾཡོགི་དྷཱིཿ�ིཡོགི་ཏུ་

གྱུར་པའི་ིམཐོར། ༀ་ཨ་ར་པ་ཙོ་ནའི་ིསྔོགསེ་ཀྱིིསེ་བསྐོར་བ་ལསེ་འིོད་ཟིེར་འིཕྲོསེ། རིགསེ་དྲུག་ག་ིསྡིིག་སྒྲིིབ་

སྦྱིངསེ། རྒྱལ་བ་སྲོསེ་དང་བཅསེ་པའི་ིམཁྱེེན་རབ་འིདོ་ཟིརེ་གྱི་ིརྣམ་པར་བསྡུསེ་ཏོ་ེརང་ལ་ཐོམི་པསེ། ཇེ་ིལྟོ་ཇེ་ི

སྙེདེ་དང་། རགིསེ་གནསེ་རབ་འིབྱེམསེ་ལ་བླ་ོགྲིོསེ་ཉ་ིའིདོ་ལྟོར་གསེལ་བར་གྱུར་པར་བསེམ་ལ། ༀ་ཨ་ར་

པ་ཙོ་ན་དྷཱིཿི� ཅི་འིགྲུབ་བཟླསེ་པའིི་མཐོར། བརྩོེ་ལྡན་ཁྱེེད་ཀྱིི་མཁྱེེན་རབ་འིོད་ཟིེར་

གྱིིསེ། །བདག་བློསེ་གཏོི་མུག་མུན་པ་རབ་གསེལ་ཏོེ། །བཀའི་དང་བསྟོན་བཅོསེ་

གཞུང་ལུགསེ་རྟེགོསེ་པ་ཡོ།ི །བླ་ོགྲིོསེ་སྤེབོསེ་པའི་ིསྣང་བ་སྩོལ་དུ་གསེལོ། །གང་ཚེ་ེལྟོ་

བར་འིདོད་པའིམ། །ཅུང་ཟིད་དྲི་ིབར་འིདོད་ན་ཡོང་། །མགོན་པ་ོའིཇེམ་དབྱེངསེ་ཁྱེེད་

ཉདི་ན།ི །གགེསེ་མདེ་པར་ཡོང་མཇེལ་བར་ཤེགོ །ད་ེནསེ་ཟླ་གདན་ཉ་ིགདན་དང་། དྷཱིཿ�ི ཡོགི་ཧཱུཾ་ཾ

ཡོིག་ཏུ་བསྒྱུར་ལ། རང་ག་ིསྙེིང་གར་ཏོིང་ང་ེའིཛོིན་སེེམསེ་དཔའི་ིམཐོའི་བསྐོར་དུ་སྔོགསེ་གསུམ་ཕྱི་ིནང་དུ་

གཡོསེ་བསྐརོ་དུ་འིགྲིངེ་སྟོ་ེའིདོ་ཟིརེ་འིབར་བའི་ིརྣམ་པ་ཅན་དང་། ད་ེལསེ་འིདོ་འིཕྲསོེ་པ་རམི་གྱིསིེ་བརྒྱུད་ནསེ་

རྩོ་ཞིལ་གྱི་ིསྣ་སྒོ་ོནསེ་དབུགསེ་ཕྱིིར་འིབྱུང་བ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བྱུང་ནསེ་འིགྲི་ོབའི་ིདོན་བྱེསེ་ནསེ་སླར་ཡོང་

དབུགསེ་རྔུབ་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུསྣའི་ིབུ་ག་ནསེ་ཞུགསེ་ཏོ་ེསྔོགསེ་ཕྲེང་ལ་ཐོིམ་པ་དང་། ཞིལ་དགུ་དང་སྤྲོསེ་

པའི་ིལྷ་ཐོམསེ་ཅད་ཀྱི་ིཞིལ་ནསེ་ཀྱིང་སྔོགསེ་ཀྱི་ིསྒྲི་སྒྲིོགསེ་པར་གྱུར་པར་བསེམ་ལ། ༀ་ཡོ་མ་རཱ་ཛཱ་སེ་

ད་ོམ་ེཡོ། ཡོ་མ་ེད་ོརུ་ཎ་ཡོ་ོད་ཡོ། ཡོ་ད་ཡོ་ོན་ིར་ཡོ་ཀྵེ་ེཡོ། ཡོ་ཀྵེ་ེཡོཙྪ་ན་ིརཱ་མ་ཡོ་ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾ

ཕེཊ་ཕེཊ་སྭཱ་ཧཱ། རྩོ་སྔོགསེ་སེ།ོ །ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། སྙེངི་པའོི།ོ །ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ཉ་ེསྙེངི་ང་ོ། །

བཟླསེ་པ་སྐྱོ་ོན་མཐོར། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་སེ་མ་ཡོ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡོ། ཡོ་མནྟ་ཏོ་ཀ་ཏྭ་ེན་ོབ་

ཏོིཥྛ། དྲི་ིཌྷོ་ོམ་ེབྷཱ་བ། སུ་ཏོ་ོཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་བ། ཨ་ནུ་རཀྵེ་ོམ་ེབྷཱ་བ། སུ་པ་ོཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་བ། སེརྦ་

སེདི་དྷ་ིམྨེ་ེཔྲ་ཡོཙྪ། སེརྦ་ཀརྨཱ་སུ་ཙོ་མ།ེ ཙོ་ིཏྟཾ་ཾཤྲཱི་ིཡོ་ཾཀུ་རུ་ཧཱུཾ།ཾ ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ�ོབྷཻ་ག་ཝན། 

སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ། མ་མ་ེམུཉྩ་བཛྲ་བྷཻ་བ། མ་ཧཱ་སེ་མ་ཡོ་སེ་ཏྭ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚཱིཿ�ི ཧཱ། 

ༀ་ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་དུཥྚཾ་ཾསེ་ཏྭ་ད་མ་ཀ་ག� ག� ༀ་ཀུ་མ་རཱ་རུ་པ་ིན་ེཛོ� ཛོ� 

ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཧེ� ཧེ་ེཕེཊ། ༀ་དཱིཔིྡ་ལ་ོཙོ་ན་ིཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་མ་ཧཱ་ཨ་ཊྚ་ཊྚ་ཧེ་སེ་ན་ད་ི

ན་ིདཔིྡ་ཡོ་ེསྭཱ་ཧཱ། ༀ་བཛྲ་ན་ེཝ་ིདྱ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། ༀ་བཛྲ་ཤེཔྟ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚཱིཿ�ི ཝ་ི

ཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། གཟུགསེ་མཆེོག་མཆེོག་ཏུ་དྲིག་པ་ོཆེེ། །དཔའི་བ་ོ

མཆེོག་ག་ིསྤྱིོད་ཡུལ་ཅན། །གདུལ་དཀའི་འིདུལ་བའི་ིདོན་མཛོད་པ། །རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་

བྱེདེ་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་བསྟོདོ། །

ད་ེནསེ་གཏོརོ་མ་བྱེནི་གྱིསིེ་བརླབསེ་ནསེ་འིབུལ་བ་ན།ི ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་

སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷི� སེརྦ་དྷརྨཱ� སྭཱ་བྷཱ་ཝ་ཤུད་དྷ྅ོ་ཧེ ཾསྟོོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོངོ་པའི་ིངང་ལསེ་

ཡོ་ཾལསེ་རླུང་ག་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་སྔོོན་པ་ོགཞུའི་ིདབྱེིབསེ་ལྟོ་བུ་བ་དན་གྱིིསེ་མཚེན་པ། 

དེའི་ིསྟོེང་དུ་ར་ཾལསེ་མེའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་དམར་པ་ོགྲུ་གསུམ་པ། དེའི་ིསྟོེང་དུ་ཨཱཿ� ལསེ་

མ་ིམགོའི་ིསྒྱིེད་བུ་གསུམ་གྱི་ིསྟོེང་དུ་ཨཱཿ� ལསེ་བྱུང་བའི་ིཐོོད་པ་དཀར་པ།ོ དེའི་ིནང་ག་ི

ཤེར་དུ་བྷྲཱུཾ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིབ་ལང་ག་ིཤེ་གསོེ་མཚེན་པ། ལྷརོ་ཨ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིཁྱེིའི་ིཤེ་

ཀུསེ་མཚེན་པ། ནུབ་ཏུ་ཛྲ່་ལསེ་བྱུང་བའི་ིགླེང་བ་ོཆེེའི་ིཤེ་དསེ་མཚེན་པ། བྱེང་དུ་ཁ་ཾ

ལསེ་བྱུང་བའི་ིརྟེའི་ིཤེ་ཧེསེ་མཚེན་པ། དབུསེ་སུ་ཧཱུཾ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིམའིི་ིཤེ་ནསེ་མཚེན་
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པ། ཤེར་ལྷོར་ལ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིདྲི་ིཆེེན་བིསེ་མཚེན་པ། ལྷ་ོནུབ་དུ་མཱཾ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ི

རཀྟ་རསེ་མཚེན་པ། ནུབ་བྱེང་དུ་བ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིབྱེང་སེམེསེ་དཀར་པ་ོཤུསེ་མཚེན་

པ། བྱེང་ཤེར་དུ་ཏཱ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིརྐོང་མར་མསེ་མཚེན་པ། དབུསེ་སུ་བ་ཾལསེ་བྱུང་

བའི་ིདྲི་ིཆུ་མཱུསེ་མཚེན་པ། ད་ེདག་ག་ིསྟོངེ་དུ་ༀ་དཀར་པ།ོ ཨཱཿ� དམར་པ།ོ ཧཱུཾ་ཾསྔོནོ་པ་ོ

གསུམ་སྟོེང་ནསེ་སྟོེང་དུ་བརྩོེགསེ་པར་གྱུར། རང་ག་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾལསེ་འིོད་ཟིེར་

འིཕྲོསེ་རླུང་ལ་ཕེོག་པསེ་རླུང་གཡོོསེ་མ་ེསྦར་ཏོ་ེཐོོད་པའི་ིརྫསེ་རྣམསེ་ཞུ་ཞིིང་འིཁོལ་

པར་གྱུར། ཡོ་ིག་ེགསུམ་ལསེ་འིདོ་ཟིརེ་རམི་པ་བཞིནི་དུ་འིཕྲསོེ་པསེ། སྐུ་རྡོ་ོརྗོ་ེགསུང་

རྡོ་ོརྗོ།ེ ཐུགསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེརྣམསེ་བཀུག་ནསེ་ཡོ་ིག་ེགསུམ་ལ་རིམ་གྱིིསེ་ཐོིམ་པ་རྣམསེ་ཐོོད་

པར་ལྷུང་ནསེ་ཞུ་བསེ་ཧཱུཾ་ཾགིསེ་ཁ་དོག་དྲི་ིནུསེ་ཀྱི་ིསྐྱོོན་སྦྱིངསེ། ཨཱཿ� སེ་བདུད་རྩོིར་

རྟེོགསེ་པར་བྱེསེ། ༀ་གྱིིསེ་མང་པ་ོསྦར་ཞིིང་སྤེེལ་བར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། ལན་གསུམ་

བརྗོདོ། 

མདུན་དུ་སྐད་ཅིག་གིསེ་དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་དཔའི་བ་ོགཅིག་པའི་ིརྟེེན་དང་

བརྟེནེ་པར་བཅསེ་པའི་ིདཀྱིལི་འིཁརོ་ཡོངོསེ་སུ་རྫགོསེ་པར་གྱུར། རང་ག་ིཐུགསེ་ཀའི་ི

ཧཱུཾ་ཾལསེ་འིོད་ཟིེར་འིཕྲསོེ། དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་དཔའི་བ་ོགཅིག་པའི་ིཡོ་ེཤེེསེ་པའི་ི

དཀྱིིལ་འིཁོར་ཕྱིོགསེ་སྐྱོོང་དང་བཅསེ་པ་སྤྱིན་དྲིངསེ། ཛོ� ཧཱུཾ་ཾབ་ཾཧེ�ོ གཉིསེ་སུ་མེད་

པར་གྱུར། མགྲིནོ་རྣམསེ་ཀྱི་ིལྗོགསེ་ཧཱུཾ་ཾལསེ་སྐྱོེསེ་པའི་ིརྡོ་ོརྗོ་ེརྩོ་ེགཅིག་པ་དཀར་པ་ོའིདོ་

ཀྱི་ིསྦུ་གུ་ཅན་དུ་གྱུར་པསེ་གཏོོར་མའི་ིབཅུད་ཐོམསེ་ཅད་དྲིངསེ་ཏོ་ེགསེོལ་བར་གྱུར། 

ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། བཛྲ་བཻྷཻ་ར་ཝ་ཡོ་ཨ་དྷ་ིབ་ཏོ་ིཨ་ིམ་ཾབ་ལ່་ཏོ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧེ་ི

ཁཱ་ཧེ་ིཧཱུཾ་ཾཕེཊ་སྭཱ་ཧཱ། ལན་གསུམ་གྱིིསེ་འིབུལ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚཱིཿ�ི ཧཱ། ༀ་ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

ན་དུཥྚཾ་ཾསེ་ཏྭ་ད་མ་ཀ་ག� ག� ༀ་ཀུ་མ་རཱ་རུ་པ་ིན་ེཛོ� ཛོ� ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཧེ� ཧེ་ེཕེཊ། 

ༀ་དཱིཔིྡ་ལ་ོཙོ་ན་ིཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་མ་ཧཱ་ཨ་ཊྚ་ཊྚ་ཧེ་སེ་ན་ད་ིན་ིདཔིྡ་ཡོ་ེསྭཱ་ཧཱ། ༀ་བཛྲ་ན་ེཝ་ིདྱ་

ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། ༀ་བཛྲ་ཤེཔྟ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ 

གཉིསེ་མེད་ཐུན་མོང་མ་ཡོིན་ཁྱེབ་པའི་ིསྐུ། །ཀུན་ལ་སྙེོམསེ་མཛོད་རྒྱལ་བ་ཀུན་

གྱི་ིཡོབ། །ཆེོསེ་ཀྱི་ིདབྱེངིསེ་གྱུར་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ིཡུམ། །ཡོ་ེཤེེསེ་སེམེསེ་དཔའི་རྒྱལ་

བ་ཀུན་གྱི་ིསྲོསེ། །ཕྱིག་འིཚེལ་འིཇེམ་དཔལ་དཔལ་གྱུར་རྫོགསེ་པ་ཁྱེོད། །ཆེོསེ་ཀྱི་ིསྐུ་

ལ་བྱེམསེ་སྡིང་མི་མངའི་ཡོང་། །སྲོིད་གསུམ་གདུག་པ་མ་ལུསེ་འིདུལ་བའིི་

ཕྱིིར། །ཐུགསེ་རྗོ་ེཐོབསེ་ཀྱིིསེ་ཁྲ་ོརྒྱལ་སྐུར་སྟོོན་པ། །འིཇེིགསེ་བྱེེད་གཤེིན་རྗོ་ེགཤེེད་

ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་ལ།ོ །ༀ་ཡོ་མ་རཱ་ཛཱ་སེ་ད་ོམ་ེཡོ། ཡོ་མ་ེད་ོརུ་ཎ་ཡོ་ོད་ཡོ། ཡོ་ད་ཡོ་ོན་ིར་

ཡོ་ཀྵེ་ེཡོ། ཡོ་ཀྵེ་ེཡོཙྪ་ན་ིརཱ་མ་ཡོ་ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཕེཊ་ཕེཊ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་བྷུ་ཙོ་ར་ན།ཾ ཡོ་པཱ་ཏཱ་ལ་ཙོ་

ར་ཡོ། མཱཾ་ན་ཁ་ེཙོ་ར་ཡོ། ཏོ་བཱུ་ར་བ་ན་ིགཱ་ན།ཾ ཀ་དཀྵེ་ིན་དཱི་ིག་ཡོ། ཧཱུཾ་ཾབཤྩི་ིམ་ན།ཾ ཕེཊ། 

ཨུད་ཏོ་ར་ཏོ་ིགཱ་ཡོ། ༀ་ཨ།ི ཧྲཱིཿ�ི ཡོ། ཥྚཱིཿ�ི བ། ཝ་ིཀྵེ།ི ཀྲོ་ིཀ ོཏཱ་ཨ།ེ ན་ཨ། ན་ད།ེ ཧཱུཾ་ཾབྷྱ�ོ 

ཕེཊ་སེརྦ་བྷུ་ཏོ་ེབྷྱ� ལན་གསུམ་བརྗོོད། ༀ་ད་ཤེ་ད་ིཀ་ལ་ོཀ་པཱ་ལ་སེ་པ་ར་ིཝཱ་ར་ཨརྒྷཾཾ། པཱ་

དྱ།ཾ གནྡྷེ།ེ པུཥྤེ།ེ དྷུ་པ།ེ ཨ་ལ་ོཀ ེན་ེཝ་ིཏོ།ེ ཤེཔྟ་པྲ་ཏཱཙིྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། ༀ་ད་ཤེ་ད་ིཀ་ལ་ོཀ་

པཱ་ལ་སེ་པ་རི་ཝ་ར་ༀ་ཨཱཿ�ཧཱུཾཾ། བཅོམ་ལྡན་ཆེོསེ་རྗོེ་འིཇེམ་དབྱེངསེ་སྤྱིན་ལམ་

དུ། །བདུད་འིདུལ་བསྟོན་པ་བསྲུང་བར་ཞིལ་བཞིེསེ་པ། །ལསེ་ཀྱི་ིགཤེིན་རྗོ་ེམ་མ་ོ

མཁའི་འིགྲི་ོམ། །འིབྱུང་པ་ོར་ོལངསེ་ཅ་ིབགྱི་ིབཀའི་ཉན་ཚེགོསེ། །ཕྱི་ིནང་སྐྱོངོ་བའི་ིདམ་

ཅན་མ་ལུསེ་ལ། །བདག་ན་ིར་ེབའི་ིསེེམསེ་ཀྱིིསེ་འིདུད་ཅིང་མཆེིསེ། །ཕྱིོགསེ་སྐྱོོང་

འིཁོར་དང་བཅསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་བདག་ག་ིདག་ེབའི་ིབྱེ་བ་རྣམསེ་མཐོར་ཕྱིིན་པ་དང་། 



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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དའེི་ིབར་ཆེད་ཞི་ིབའི་ིའིཕྲནི་ལསེ་མཛོདོ་ཅགི །ཅསེེ་མཆེདོ་ཅངི་བསྟོོད་ད་ེའིཕྲནི་ལསེ་བཅལོ། 

རང་ག་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾའིདོ་ཟིརེ་འིཕྲསོེ། ལྷ་ོཕྱིགོསེ་རམི་པ་བདུན་གྱི་ིསེ་འིགོ་ནསེ་

ལསེ་ཀྱི་ིགཤེིན་རྗོ་ེཡོབ་ཡུམ་འིཁོར་དང་བཅསེ་པ་སྐད་ཅིག་གིསེ་སྤྱིན་དྲིངསེ། ༀ་ཀཱ་

ལ་རཱུ་བ་ཡོ་ེགྲིཧྣ་ེད་ཾཔུཥྤེ།ེ དྷུ་པ།ེ ཨ་ལ་ོཀེ གནྡྷེ།ེ ན་ེཝ་ིདྱཱ། ཤེཔྟ་པྲ་ཏཱཙིྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། ཀཱ་ལ་

རཱུ་པ་སེརྦ་བིགྷྣན་ཤེ་ཏྲུཾ་ཾམཿ་ར་ཡོ་ཨ་ིད་ཾབ་ལ່་ཏོ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧེ་ིཁཱ་ཧེ།ི 

འིཇེམ་དཔལ་བཀའི་ཉན་བསྟོན་སྲུང་ནི། །དམ་ཅན་ཆེོསེ་ཀྱི་ིརྒྱལ་བ་ོསྟོེ། །ཞིལ་

གཅགི་ཕྱིག་གཉིསེ་འིཇེགིསེ་གཟུགསེ་ཅན། །མགནོ་པ་ོཁྱེདོ་ལ་བདག་བསྟོོད་ད།ོ །

ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་སེ་མ་ཡོ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡོ། ཡོ་མནྟ་ཏོ་ཀ་ཏྭ་ེན་ོབ་ཏོཥིྛ། དྲི་ིཌྷོ་ོམ་ེབྷཱ་བ། 

སུ་ཏོ་ོཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་བ། ཨ་ནུ་རཀྵེ་ོམ་ེབྷཱ་བ། སུ་པ་ོཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་བ། སེརྦ་སེིད་དྷ་ིམྨེ་ེཔྲ་ཡོཙྪ། 

སེརྦ་ཀརྨཱ་སུ་ཙོ་མ།ེ ཙོ་ིཏྟཾ་ཾཤྲཱི་ིཡོ་ཾཀུ་རུ་ཧཱུཾ།ཾ ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ�ོབྷཻ་ག་ཝན། སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ། མ་

མེ་མུཉྩ། བཛྲ་བྷཻ་བ་མ་ཧཱ་སེ་མ་ཡོ་སེ་ཏྭ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ་ཕེཊ། མ་རྙིེད་ཡོོངསེ་སུ་མ་ཤེེསེ་

དང་། །གང་ཡོང་ནུསེ་པ་མ་མཆེིསེ་པསེ། །འིདིར་ན་ིབྱེ་བ་གང་བགྱིིསེ་པ། །ད་ེཀུན་

ཁྱེེད་ཀྱིིསེ་བཟིོད་མཛོོད་རིགསེ། །ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾབཛྲ་མུ� འིཇེིག་རྟེེན་ལསེ་འིདསེ་པའི་ི

མགྲིོན་གྱི་ིཡོ་ེཤེེསེ་པ་གཤེེགསེ། དམ་ཚེིག་པ་བདག་ཉིད་ཐོིམ། མགྲིོན་གཞིན་རྣམསེ་

རང་གནསེ་སུ་གཤེགེསེ་པར་གྱུར། 

ད་ེནསེ་གཏོང་རག་མཆེོད་པ་ནི། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷི� 

སེརྦ་དྷརྨཱ� སྭཱ་བྷཱ་ཝ་ཤུད་དྷ྅ོཧེ།ཾ སྟོངོ་པ་ཉདི་དུ་གྱུར། སྟོངོ་པའི་ིངང་ལསེ་ཨཱཿ� ལསེ་བྱུང་

བའི་ིཐོོད་པ་ཡོངསེ་ཤེིང་རྒྱ་ཆེ་ེབ་རྣམསེ་ཀྱི་ིནང་དུ་ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཞུ་བ་ལསེ་བྱུང་བའི་ིམཆེོད་

ཡོནོ། ཞིབསེ་བསེལི། དྲི།ི མ་ེཏོགོ བདུག་སྤེོསེ། མར་མ།ེ ཞིསེ་ཟིསེ། རལོ་མ་ོརྣམསེ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

རང་བཞིིན་བད་ེསྟོོང་རྣམ་པ་མཆེོད་རྫསེ་བྱེེད་ལསེ་དབང་པ་ོདྲུག་ག་ིསྤྱིོད་ཡུལ་དུ་ཟིག་

པ་མདེ་པའི་ིབད་ེབ་ཁྱེད་པར་ཅན་བསྐྱོདེ་པར་གྱུར། ༀ་ཨརྒྷཾ།ཾ བཱདྱ།ཾ གནྡྷེ།ེ པུཥྤེ།ེ དྷུ་བ།ེ 

ཨཱཿ་ལ་ོཀ།ེ ན་ེཝཱ་ིདྱ། ཤེཔྟ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་ཡོ་མཿནྟ་ཀ་ཨརྒྷཾཾ། བཱདྱ།ཾ གནྡྷེ།ེ པུཥྤེ།ེ དྷུ་བ།ེ ཨཱཿ་ལ་ོ

ཀ།ེ ན་ེཝཱ་ིདྱ། ཤེཔྟ་པྲ་ཏཱ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ 

གཉིསེ་མེད་ཐུན་མོང་མ་ཡོིན་ཁྱེབ་པའི་ིསྐུ། །ཀུན་ལ་སྙེོམསེ་མཛོད་རྒྱལ་བ་ཀུན་

གྱི་ིཡོབ། །ཆེོསེ་ཀྱི་ིདབྱེངིསེ་གྱུར་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ིཡུམ། །ཡོ་ེཤེེསེ་སེམེསེ་དཔའི་རྒྱལ་

བ་ཀུན་གྱི་ིསྲོསེ། །ཕྱིག་འིཚེལ་འིཇེམ་དཔལ་དཔལ་གྱུར་རྫོགསེ་པ་ཁྱེོད། །ཆེོསེ་ཀྱི་ིསྐུ་

ལ་བྱེམསེ་སྡིང་མི་མངའི་ཡོང་། །སྲོིད་གསུམ་གདུག་པ་མ་ལུསེ་འིདུལ་བའིི་

ཕྱིིར། །ཐུགསེ་རྗོ་ེཐོབསེ་ཀྱིིསེ་ཁྲ་ོརྒྱལ་སྐུར་སྟོོན་པ། །འིཇེིགསེ་བྱེེད་གཤེིན་རྗོ་ེགཤེེད་

ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་ལ།ོ །རྣམ་དག་བསེམ་པསེ་ཚུལ་འིདརི་འིབད་པ་ལསེ། །བྱུང་བའི་ིདག་ེ

བསེ་མཐོའི་ཡོསེ་འིགྲི་ོབ་རྣམསེ། །སྐྱོ་ེཞིངི་སྐྱོ་ེབར་འིཇེམ་དབྱེངསེ་ཞི་ིཁྲ་ོཡོིསེ། །འིབྲལ་

བ་མདེ་པར་རྗོེསེ་སུ་འིཛོནི་གྱུར་ཅགི །

ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་སེ་མ་ཡོ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡོ། ཡོ་མནྟ་ཏོ་ཀ་ཏྭ་ེན་ོབ་ཏོཥིྛ། དྲི་ིཌྷོ་ོམ་ེབྷཱ་བ། 

སུ་ཏོ་ོཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་བ། ཨ་ནུ་རཀྵེ་ོམ་ེབྷཱ་བ། སུ་པ་ོཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་བ། སེརྦ་སེིད་དྷ་ིམྨེ་ེཔྲ་ཡོཙྪ། 

སེརྦ་ཀརྨཱ་སུ་ཙོ་མ།ེ ཙོ་ིཏྟཾ་ཾཤྲཱི་ིཡོ་ཾཀུ་རུ་ཧཱུཾ།ཾ ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ�ོ བྷཻ་ག་ཝན། སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ། 

མ་མ་ེམུཉྩ། བཛྲ་བྷཻ་བ་མ་ཧཱ་སེ་མ་ཡོ་སེ་ཏྭ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། གང་ཡོང་བདག་བླ་ོརྨངོསེ་པ་

ཡོིསེ། །ཉེསེ་བྱེསེ་ཅུང་ཟིད་གང་བགྱིིསེ་པ། །གང་ཕྱིིར་ལུསེ་ཅན་སྐྱོབསེ་ཡོིན་

ཕྱིརི། །མགནོ་ཁྱེདོ་ད་ེཀུན་བཟིདོ་པར་མཛོདོ། །མ་རྙིདེ་ཡོངོསེ་སུ་མ་ཤེེསེ་དང་། །གང་

ཡོང་ནུསེ་པ་མ་མཆེསིེ་པསེ། །འིདརི་ན་ིབྱེ་བ་གང་བགྱིསིེ་པ། །ད་ེཀུན་ཁྱེདོ་ཀྱིསིེ་བཟིདོ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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མཛོདོ་རགིསེ། །བདག་ལ་དངསོེ་གྲུབ་མཆེགོ་སྩོལོ་ལགསེ། །ཏོངི་འིཛོནི་ཀུན་གྱི་ིའིབྲསེ་

བུ་སྩོལོ། །སེམེསེ་ཅན་ཀུན་ལ་ཅ་ིའིདདོ་པ། །དངསོེ་གྲུབ་བླ་ན་མདེ་པ་སྩོལོ་ཅགི །

དུར་ཁྲདོ་གཞིལ་ཡོང་ཁང་ལ་ཐོམི། གཞིལ་ཡོང་ཁང་རང་ལ་ཐོམི། རང་དམ་ཚེགི་

སེེམསེ་དཔའི་ཡོ་ེཤེེསེ་སེེམསེ་དཔའི་ལ་ཐོིམ། ཡོ་ེཤེེསེ་སེེམསེ་དཔའི་ཏོིང་ང་ེའིཛོིན་

སེེམསེ་དཔའི་ལ་ཐོིམ། ཏོིང་ང་ེའིཛོིན་སེེམསེ་དཔའི་ིཞིབསེ་ཀྱུ་ཨུ་ན་ིཧེ་ལ་ཐོིམ། ཧེ་ན་ི

ཧེའི་ིམག་ོབ་ོལ་ཐོམི། མག་ོབ་ོཟླ་ཚེེསེ་ལ་ཐོམི། ཟླ་ཚེེསེ་ཐོགི་ལ་ེལ་ཐོམི། ཐོགི་ལ་ེནཱ་ད་

ལ་ཐོིམ། ནཱ་ད་ཡོང་མ་ིདམིགསེ་པ་སྟོོང་བར་གྱུར། སྟོོང་པའི་ིངང་ལསེ་རང་ཉིད་སྐད་

ཅིག་གིསེ་དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་ཞིལ་གཅིག་ཕྱིག་གཉིསེ་པའི་ིརྣམ་པར་གྱུར་བའི་ི

སྤྱི་ིབ་ོༀ། མགྲིནི་པར་ཨཱཿ� ཐུགསེ་ཀར་ཧཱུཾ་ཾགིསེ་མཚེན་པར་གྱུར། 

ཤེིསེ་བརྗོོད་ན།ི ཆེ་ེབའི་ིཆེ་ེམཆེོག་སྟོོན་པ་བླ་ན་མེད། །ཆེོསེ་རྗོ་ེཉ་ིམ་རྒྱལ་བའི་ིབྱེིན་

རླབསེ་ཀྱིིསེ། །བདུད་དང་བགེགསེ་རིགསེ་གནོད་པའི་ིདགྲི་ཞི་ིསྟོེ། །རྟེག་ཏུ་དཔལ་

གནསེ་ཉནི་མཚེན་བཀྲོ་ཤེསིེ་ཤེགོ །ཆེསོེ་ཉདི་བདནེ་པའི་ིཆེསོེ་མཆེགོ་བླ་ན་མདེ། །དམ་

ཆེསོེ་བདུད་རྩོ་ིབདནེ་པའི་ིབྱེནི་རླབསེ་ཀྱིསིེ། །ཉནོ་མངོསེ་སྡུག་བསྔོལ་གདུང་བའི་ིདགྲི་

ཞི་ིསྟོེ། །རྟེག་ཏུ་དཔལ་གནསེ་ཉིན་མཚེན་བཀྲོ་ཤེིསེ་ཤེོག །དག་ེའིདུན་ཡོོན་ཏོན་རིན་

ཆེནེ་དཔལ་འིབར་བ། །རྒྱལ་སྲོསེ་ཕེན་མཛོད་བདནེ་པའི་ིབྱེནི་རླབསེ་ཀྱིསིེ། །ཉསེེ་པའི་ི

སྐྱོོན་བྲལ་དག་ེཚེོགསེ་རྣམ་པར་འིཕེེལ། །རྟེག་ཏུ་དཔལ་གནསེ་ཉིན་མཚེན་བཀྲོ་ཤེིསེ་

ཤེོག །ཚེངསེ་དང་ལྷ་དབང་བསྲུང་མའི་ིབྱེིན་རླབསེ་ཀྱིིསེ། །ཕེན་མཛོད་ལྷ་ཡོ་ིབཀྲོ་

ཤེསིེ་གནསེ་གྱུར་ཏོ།ེ །བད་ེལགེསེ་བསེམ་པ་ཡོདི་བཞིནི་འིགྲུབ་པ་དང་། །ཚེ་ེརངི་ནད་

མདེ་བད་ེསྐྱོདི་ལྡན་པར་ཤེགོ །ཅསེེ་བརྗོདོ་ད་ེམ་ེཏོགོ་ག་ིཆེར་དབབ་པར་བྱེའི།ོ། སེརྦ་མངྒ་ལ།ཾ །
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 ༄༅། །དཔལ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིགིས་བྱེདེ་དཔའ་བ་ོགཅིགི་པའ་ིསྒྲུབ་ཐབས་

བདུད་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཞེསེ་བྱེ་བ་བཞུགས་ས།ོ །

 རྭ་རྒྱ་དགོན་པའིི་ཕྱག་ལེན་ལྟར། 

༄༅། །དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེགིསེ་བྱེདེ་ཀྱི་ིབླ་བརྒྱུད་བཞུགསེ་སེ།ོ །

ན་མོ་གུ་རུ་བཛྲ་བཻྷཻ་ར་ཝཱ་ཡོ། ཁྱེབ་བདག་འིཇེམ་པའིི་རྡོོ་རྗོེ་གཤེིན་རྗོེའིི་

གཤེེད། །མགོན་ད་ེདགྱིེསེ་པ་ཀུན་བསྐྱོེད་མཁའི་འིགྲིོའི་ིགཙོོ། །ཟུང་འིཇུག་ག་ོའིཕེང་

མངོན་གྱུར་ལཱ་ལ་ིཏོ། །གསེོལ་བ་འིདེབསེ་སེ་ོདངོསེ་གྲུབ་རྣམ་གཉིསེ་སྩོོལ། །གྲུབ་

མཆེགོ་དནོ་ཡོདོ་རྡོ་ོརྗོ་ེཡོ་ེཤེསེེ་སྦསེ། རླུང་སེེམསེ་དབང་བསྒྱུར་པདྨ་བཛྲ་དང་། །མད་ོ

རྒྱུད་མངའི་བདག་མར་མེ་མཛོད་པའིི་ཞིབསེ། །གསེོལ་བ་འིདེབསེ་སེོ་྾། །མཐུ་

སྟོོབསེ་དབང་ཕྱུག་རྭ་ལོ་རྡོོ་རྗོེ་གྲིགསེ། །འིཇེིག་རྟེེན་མིག་གྱུར་ཆེོསེ་རབ་དེ་སྲོསེ་

མཆེོག །དཔལ་ལྡན་ཡོེཤེེསེ་སེེང་གེ་འིབུམ་སེེང་ཞིབསེ། །གསེོལ་བ་འིདེབསེ་སེོ་

྾། །བདུད་བཞིའིི་ིགཡུལ་བཟླགོ་རྗོ་ེབཙུན་རྒོ་ལ་ོདང་། །ཀུན་མཁྱེནེ་ཤེེསེ་རབ་སེེངྒ་ེཡོ་ེ

ཤེེསེ་དཔལ། །དོན་གཉིསེ་ལྷུན་གྱིིསེ་གྲུབ་པའི་ིརིན་པ་ོཆེེ། །གསེོལ་བ་འིདེབསེ་སེ་ོ

྾། །རྒྱལ་བ་གཉིསེ་པ་བླ་ོབཟིང་གྲིགསེ་པའི་ིདཔལ། །མཁསེ་གྲུབ་དམ་པ་ཆེོསེ་ཀྱི་ི

རྒྱལ་མཚེན་དང་། །རྡོ་ོརྗོེའི་ིསྐུ་བརྙིེསེ་ཆེོསེ་ཀྱི་ིརྡོ་ོརྗོེའི་ིཞིབསེ། །གསེོལ་བ་འིདེབསེ་སེ་ོ

྾། །སྐུ་གསུམ་མངོན་གྱུར་རྒྱལ་བ་དབེན་སེ་བ། །ལུང་རྟེོགསེ་མངའི་བདག་སེངསེ་
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རྒྱསེ་ཡོེ་ཤེེསེ་ཞིབསེ། །པཎ་ཆེེན་བློ་བཟིང་ཆེོསེ་ཀྱིི་རྒྱལ་མཚེན་ལ། །གསེོལ་བ་

འིདེབསེ་སེ་ོ྾། །ངག་གིསེ་དབང་ཕྱུག་བླ་ོབཟིང་རྒྱ་མཚེོའི་ིསྡི།ེ །རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚེ་ོངག་

དབང་བྱེམསེ་པའི་ིམཚེན། །རྩོ་བའི་ིབླ་མ་དག་ེལེགསེ་རྒྱལ་མཚེན་ལ། །གསེོལ་བ་

འིདབེསེ་སེ་ོ྾། །རྗོ་ེབཙུན་བླ་ོབཟིང་དར་རྒྱསེ་རྒྱ་མཚེ་ོདང་། །རྗོ་ེབཙུནབླ་ོབཟིང་བསྟོན་

འིཛོནི་རྒྱ་མཚེའོི་ིམཆེགོ །བཀའི་དྲིནི་མཉམ་མདེ་རྩོ་བའི་ིབླ་མ་ལ། །གསེལོ་བ་འིདབེསེ་

སེ་ོ྾། །རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ིཡོབ་གཅིག་འིཇེམ་པའི་ིདབྱེངསེ། །མ་རུངསེ་གདུལ་དཀའི་

མཐོའི་དག་འིདུལ་བའི་ིཕྱིིར། །འིཇེིགསེ་བྱེེད་ཁྲ་ོབ་ོཆེེན་པོའི་ིསྐུར་སྟོོན་པ། །གསེོལ་བ་

འིདེབསེ་སེོ་དངོསེ་གྲུབ་རྣམ་གཉིསེ་སྩོོལ། །དེ་ལྟོར་བསྟོོད་པའིི་བྱེང་ཆུབ་སྙེིང་བོའི་ི

བར། །འིགལ་རྐྱནེ་བདུད་བཞིའིི་ིགཡུལ་ལསེ་རྣམ་རྒྱལ་ཏོ།ེ །ཞི་ིརྒྱསེ་དབང་དྲིག་གྲུབ་

ཆེེན་བརྒྱད་ལ་སེོགསེ། །དངོསེ་གྲུབ་ཀུན་གྱིིསེ་རྟེག་ཏུ་འིབྱེོར་གྱུར་ཅིག །མདོར་ན་

དེང་ནསེ་ཚེེ་རབསེ་ཐོམསེ་ཅད་དུ། །འིཇེམ་དཔལ་དཔའི་བོསེ་དགྱིེསེ་བཞིིན་རྗོེསེ་

བཟུང་སྟོ།ེ །རིམ་གཉིསེ་ལམགྱི་ིརྟེོགསེ་པ་མཐོར་ཕྱིིན་ནསེ། །སྐུ་གསུམ་ག་ོའིཕེང་བད་ེ

བླག་ཐོབོ་གྱུར་ཅགི །

 ༄༅། །དཔལ་རྡོོ་རེྗེ་འིཇིིགསེ་བྱེེད་དཔའི་བོ་གཅིིག་པའིི་སྒྲུབ་ཐབསེ་བདུད་

ལསེ་རྣམ་རྒྱལ་གྱིི་ངག་འིདོན་ཁྲིིགསེ་ཆགསེ་སུ་བསྡེེབསེ་པ་བདུད་

ལསེ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའིི་རྒྱལ་མཚན་ཞེེསེ་བྱེ་བ་སྨོོན་ལམ་

ཤིསེ་བརོྗེད་དང་བཅིསེ་པ་བཞུགསེ་སོེ། །

༄༅། །བླ་མ་དང་འིཇེམ་དཔལ་གཤེིན་རྗོེའིི་གཤེེད་དབྱེེར་མ་མཆེིསེ་པའིི་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

ཞིབསེ་ལ་གུསེ་པསེ་ཕྱིག་འིཚེལཞིིང་སྐྱོབསེ་སུ་མཆེིའི།ོ །བརྩོ་ེབ་ཆེེན་པོསེ་དུསེ་དང་

གནསེ་སྐབསེ་ཐོམསེ་ཅད་དུ་རྗོེསེ་སུ་བཟུང་དུ་གསེལོ། 

འིདིར་བདག་ཅག་གི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་འིཇེམ་དཔལ་འིཇེིགསེ་མཛོད་རྡོོ་རྗོེ་དང་དབྱེེར་མ་

མཆེསིེ་པ་ཁམསེ་གསུམ་ཆེསོེ་ཀྱི་ིརྒྱལ་པ་ོཤེར་ཙོངོ་ཁ་བ་བླ་ོབཟིང་གྲིགསེ་པའི་ིདཔལ་གྱིསིེ་མཛོད་པའི་ིདཔལ་

རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་ཆེེན་པ་ོདཔའི་བ་ོགཅིག་པའི་ིསྒྲུབ་ཐོབསེ་བདུད་ལསེ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ིངག་འིདོན་བྱེ་

ཚུལ་ག་ོབད་ེབར་བསྒྲིིག་པ་ལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་ཆེེན་པོའི་ིབྲིསེ་སྐུ་དང་མཆེོད་གཏོོར་སེོགསེ་ཡོ་ོབྱེད་ཐོམསེ་

ཅད་ཚེོགསེ་པར་བྱེསེ་ལ་འིོསེ་པའི་ིཕྱིོགསེ་སུ་ལེགསེ་པར་བཤེམ། སྒྲུབ་པ་པོའི་ིམདུན་དུ་སྟོེགསེ་ཀྱི་ིསྟོེང་དུ་

ནང་མཆེོད་རྡོོར་དྲིིལ་ཌཱ་མ་རུ་རྣམསེ་རང་ག་ིགཡོོན་ཕྱིོགསེ་ནསེ་མཐོར་ཆེགསེ་སུ་བཤེམ། དེའི་ིཕེར་རྒྱབ་ཏུ་

བདག་བསྐྱོེད་ཀྱི་ིམཆེོད་པ་ཆུ་གཉིསེ་ཉེར་སྤྱིོད་རྣམསེ་རང་ག་ིགཡོསེ་ཕྱིོགསེ་ནསེ་འིག་ོབརྩོམསེ་པ་དང་དེའི་ི

ཕེར་རྒྱབ་ཏུ་སྟོེགསེ་དམའི་བ་གཅིག་ག་ིསྟོེང་དུ་ཕྱིོགསེ་སྐྱོོང་ག་ིམཆེོད་པ་ཆུ་གཉིསེ་ཉེར་སྤྱིོད་རྣམསེ་རང་ག་ི

གཡོོན་ཕྱིོགསེ་ནསེ་འིག་ོབརྩོམསེ་པ་དང་ཕྱིོགསེ་སྐྱོོང་ག་ིགཏོོར་མ་རྣམསེ་བཤེམ། སྟོན་བད་ེབ་ལ་ཁ་ལྷོར་

ཕྱིོགསེ་ཏོ་ེའིདུག་པའིམ་འིདུག་པར་མོསེ་ལ་བདུད་རྩོ་ིརིལ་བུའིམ་མེད་ན་བྱེིན་གྱིིསེ་བརླབསེ་པའི་ིནང་མཆེོད་

ལྕ་ེཐོགོ་ཏུ་བཞིག་ནསེ་ཁ་དག་པར་བྱེསེ་ཏོ།ེ 

རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིསེ་དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་ཞིལ་གཅིག་ཕྱིག་གཉིསེ་ཀྱིིསེ་

གྲི་ིགུག་དང་ཐོོད་པ་འིཛོིན་པའི་ིསྐུར་བཞིེངསེ་པར་གྱུར། ༀ་ཧྲ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾ

ཕེཊ། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཱ� སེརྦ་དྷརྨཱ� སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུད་དྷོ྅ཧེཾ། སྟོོང་བ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོོང་

བའིིངང་ལསེ་ཡོ་ཾལསེ་རླུང་ག་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་སྔོོན་པ་ོགཞུའིིདབྱེིབསེ་ལྟོ་བུ་བ་དན་གྱིིསེ་

མཚེན་པ། དེའི་ིསྟོེང་དུ་རཾལསེ་མེའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་དམར་པ་ོགྲུ་གསུམ་པ། དེའིིསྟོེང་དུ་

ཨཱཿ� ལསེ་མ་ིམགོའི་ིསྒྱིེད་པུ་གསུམ་གྱི་ིསྟོེང་དུཨཱཿ� ལསེ་བྱུང་བའི་ིཐོོད་པ་དཀར་པོ། 
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དེའི་ིནང་གིཤེར་དུ་བྷྲཱུཾ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིབ་ལང་ག་ིཤེ་གོསེ་མཚེན་པ། ལྷོར་ཨ་ཾལསེ་བྱུང་

བའི་ིཁྱེིའི་ིཤེ་ཀུསེ་མཚེན་པ། ནུབ་ཏུ་ཛྲ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིགླེང་བ་ོཆེེའི་ིཤེ་དསེ་མཚེན་པ། 

བྱེང་དུ་ཁ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིརྟེའི་ིཤེ་ཧེསེ་མཚེན་པ། དབུསེ་སུ་ཧཱུཾ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིམིའི་ིཤེ་

ནསེ་མཚེན་པ། ཤེར་ལྷརོ་ལ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིདྲི་ིཆེནེ་བསིེ་མཚེན་པ། ལྷ་ོནུབ་ཏུ་མཱཾ་ཾལསེ་

བྱུང་བའི་ིརཀྟ་རསེ་མཚེན་པ། ནུབ་བྱེང་དུ་བ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིབྱེང་སེེམསེ་དཀར་པ་ོ

ཤུསེ་མཚེན་པ། བྱེང་ཤེར་དུ་ཏཱ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིརྐོང་མར་མསེ་མཚེན་པ། དབུསེ་སུ་བ་ཾ

ལསེ་བྱུང་བའི་ིདྲི་ིཆུ་མཱུསེ་མཚེན་པ། ད་ེདག་ག་ིསྟོེང་དུ་ༀ་དཀར་པ།ོ ཨཱཿ� དམར་པ།ོ 

ཧཱུཾ་ཾསྔོོན་པ་ོགསུམ་སྟོེང་ནསེ་སྟོེང་དུ་བརྩོེགསེ་པར་གྱུར། རང་ག་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾལསེ་

འིོད་ཟིེར་འིཕྲོསེ། རླུང་ལ་ཕེོག་པསེ་རླུང་གཡོོསེ་མ་ེསྦར་ཏོ་ེཐོོད་པའི་ིརྫསེ་རྣམསེ་ཞུ་

ཞིངི་ཁལོ་བར་གྱུར། ཡོ་ིག་ེགསུམ་ལསེ་འིོད་ཟིརེ་རམི་པ་བཞིནི་དུ་འིཕྲསོེ་པསེ། སྐུ་རྡོ་ོ

རྗོེ་གསུང་རྡོོ་རྗོེ་ཐུགསེ་རྡོོ་རྗོེ་རྣམསེ་བཀུག་ནསེ་ཡོི་གེ་གསུམ་ལ་རིམ་གྱིིསེ་ཐོིམ་པ་

རྣམསེ་ཐོོད་པར་ལྷུང་ནསེ་ཞུ་བསེ། ཧཱུཾ་ཾགིསེ་ཁ་དོག་དྲི་ིནུསེ་ཀྱི་ིསྐྱོོན་སྦྱིངསེ། ཨཱཿ� སེ་

བདུད་རྩོརི་རྟེགོསེ་པར་བྱེསེ། ༀ་གྱིིསེ་མང་བརོ་སྤེར་ཞིངི་སྤེལེ་བར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ 

ལན་གསུམ་བརྗོདོ་ད་ེནང་མཆེོད་བྱེནི་གྱིིསེ་བརླབསེ། 

ༀ་ཧྲ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི བརྗོོད་ཅིང་ནང་མཆེོད་ཕྱིོགསེ་སྐྱོོང་ག་ིམཆེོད་པ་ལ་གཏོོར་ནསེ་བསེང་། སྭ་བྷཱ་ཝསེ་

སྦྱིངསེ། སྟོོང་བའི་ིངང་ལསེ་ཨཱཿ� ལསེ་བྱུང་བའི་ིཐོོད་པ་ཡོངསེ་ཤེིང་རྒྱ་ཆེ་ེབ་རྣམསེ་ཀྱི་ི

ནང་དུ་ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཞུ་བ་ལསེ་བྱུང་བའི་ིམཆེོད་ཡོོན། ཞིབསེ་བསེིལ། དྲིི། མ་ེཏོོག །བདུག་

སྤེོསེ། མར་མེ། ཞིལ་ཟིསེ། རོལ་མ་ོརྣམསེ་རང་བཞིིན་བད་ེསྟོོང་རྣམ་པ་མཆེོད་རྫསེ་

བྱེདེ་ལསེ་དབང་པ་ོདྲུག་ག་ིསྤྱིདོ་ཡུལ་དུ་ཟིག་པ་མདེ་པའི་ིབད་ེབ་ཁྱེད་པར་ཅན་བསྐྱོདེ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

པར་གྱུར། ༀ་ཨརྒྷ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་པཱ་དྱ་ཾཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་གནྡྷེ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་པུཥྤེ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་

ངྷཱུ་པ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་ཨཱཿ་ལ་ོཀ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་ནཻ་ཝདིྱཱ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་ཤེཔྟ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ གསིེ་ཕྱིགོསེ་སྐྱོངོ་

ག་ིམཆེདོ་པ་བྱེནི་གྱིིསེ་བརླབསེ། 

ཆེང་ཆུ་ནང་མཆེདོ་གསུམ་གྱིསིེ་རམི་པ་བཞིནི་ཕྱིགོསེ་སྐྱོངོ་ག་ིགཏོརོ་མ་ལ་བྲན་ལ། ༀ་ཧྲ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི སེ་

བསེང་། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་སེ་སྦྱིངསེ། སྟོངོ་བ་ཉདི་དུ་གྱུར། སྟོངོ་བའི་ིངང་ལསེ་ཡོ་ཾལསེ་རླུང་

ག་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་ཞིེསེ་པ་ནསེ་སྤེེལ་བར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། བར་གྱིིསེ་ནང་མཆེོད་ལྟོར་བྱེིན་

གྱིསིེ་བརླབསེ། 

ཕྱིོགསེ་སྐྱོོང་སྤྱིན་འིདྲིེན་པ་སེོགསེ་རྒྱསེ་པ་བྱེེད་པར་སྤྲ་ོན་གཞིན་ནསེ་འིབྱུང་བ་ལྟོར་བྱེ་ཞིིང་བསྡུསེ་པ་

བྱེདེ་ན། རང་ག་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾསྔོནོ་པའོི་ིའིོད་ཟིརེ་ལྕགསེ་ཀྱུའི་ིརྣམ་པ་ཅན་གྱིིསེ་ཕྱིགོསེ་

སྐྱོོང་བཅ་ོལྔ་འིཁོར་དང་བཅསེ་པ་བཀུག་ནསེ་ཕྱིོགསེ་མཚེམསེ་རྣམསེ་སུ་འིཁོད་པ་

སྐད་ཅིག་གིསེ་འིོད་གསེལ་དུ་བཅུག་པ་ལསེ་དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་ཞིལ་གཅིག་ཕྱིག་

གཉིསེ་ཀྱིིསེ་གྲིི་གུག་དང་ཐོོད་པ་འིཛོིན་པའིི་སྐུར་བཞིེངསེ་པའིི་མགྲིོན་རྣམསེ་ཀྱིི་

ལྗོགསེ་ཧཱུཾཾ་ལསེ་སྐྱོེསེ་པའིི་རྡོོ་རྗོེ་རྩོེ་གཅིག་པ་དཀར་པོ་འིོད་ཀྱིི་སྦུ་གུ་ཅན་རྣམསེ་སུ་

གྱུར། ༀ་ཡོ་མ་རཱ་ཛཱ་སེ་ད་ོམ་ེཡོ། ཡོ་མ་ེད་ོརུ་ཎ་ཡོ་ོད་ཡོ། ཡོ་ད་ཡོ་ོན་ིར་ཡོ་ཀྵེ་ེཡོ། ཡོ་

ཀྵེ་ེཡོཙྪ་ན་ིརཱ་མ་ཡོ་ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཕེཊ་ཕེཊ་སྭཧཱ། ཞིསེེ་བརྗོདོ་ད་ེགཏོོར་མ་བྱེནི་གྱིིསེ་བརླབསེ་ལ། ༀ་བྷུ་

ཙོ་ར་ན།ཾ ཡོ་པཱ་ཏཱ་ལ་ཙོ་ར་ཡོ། མཱཾན་ཁ་ེཙོ་ར་ཡོ། ཏོ་པཱུརྤ་ན་ིགཱ་ན།ཾ ཀདཀྵེ་ིཎ་དཱི་ིགཱ་ཡོ། 

ཧཱུཾ་ཾཔཤྩི་ིམ་ན།ཾ ཕེཊ་ཨུད་ཏོ་ར་ཏོ་ིགཱ་ཡོ། ༀ་ཨ།ི ཧྲཱིཿ�ི ཡོ། ཥྚྲཱིཿ་ིཝ། ཝིཀྵེ།ི ཀྲོ་ིཀ ོ། ཏཱ་ཨ།ེ 

ན་ཨ། ན་ད།ེ ཧཱུཾ་ཾབྷྱ�ོ ཕེཊ་སེརྦ་བྷུ་ཏོ་ེབྷྱ� ཞིསེེ་པ་གསུམ་གྱིིསེ་བསྔོ།ོ ༀ་ད་ཤེ་དཀི་ལ་ོཀ་

པཱ་ལ་སེ་པ་ར་ིཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་ཾཔྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཧཱ། ད་ེབཞིིན་དུ་སྦྱིར་ཏོ།ེ པཱ་དྱ།ཾ གནྡྷེ།ེ པུཥྤེ།ེ ངྷཱུ་པ།ེ 



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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ཨཱཿ་ལ་ོཀ ེ། ནཻ་ཝདིྱཱ། ཤེཔྟ་པྲ་ཏཱཙིྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཧཱ། ༀ་ད་ཤེ་དཀི་ལ་ོཀ་པཱ་ལ་སེ་པ་ར་ིཝཱ་ར་ༀ་

ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ཞིསེེ་ནང་མཆེདོ་དབུལ། 

བཅམོ་ལྡན་ཆེསོེ་རྗོ་ེའིཇེམ་དབྱེངསེ་སྤྱིན་ལམ་དུ། །བདུད་འིདུལ་བསྟོན་པ་བསྲུང་

བར་ཞིལ་བཞིེསེ་པ། །ལསེ་ཀྱི་ིགཤེིན་རྗོ་ེམ་མ་ོམཁའི་འིགྲི་ོམ། །འིབྱུང་བ་ོར་ོལངསེ་ཅ་ི

བགྱི་ིབཀའི་ཉན་ཚེོགསེ། །ཕྱི་ིནང་སྐྱོོང་བའི་ིདམ་ཅན་མ་ལུསེ་ལ། །བདག་ན་ིར་ེབའི་ི

སེམེསེ་ཀྱིིསེ་འིདུད་ཅངི་མཆེསིེ། །ཞིསེེ་བསྟོདོ། ཕྱིགོསེ་སྐྱོངོ་འིཁརོ་དང་བཅསེ་པ་རྣམསེ་

ཀྱིིསེ་བདག་ག་ིདག་ེབའི་ིབྱེ་བ་རྣམསེ་མཐོར་ཕྱིིན་པ་དང་དེའི་ིབར་ཆེད་ཞི་ིབའི་ིའིཕྲིན་

ལསེ་མཛོདོ་ཅགི །ཅསེེ་འིཕྲནི་ལསེ་བཅལོ། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་སེ་མ་ཡོ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡོ། ཡོ་མཱཾནྟ་

ཀ་ཏྭ་ེན་ོབ་ཏོཥིྛ། དྲི་ིཌྷོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སུ་ཏོ་ོཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སུ་པ་ོཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། ཨ་ནུ་རཀྟ་ོམ་ེབྷཱ་

ཝ། སེརྦ་སེདིྡྷི་ིམྨེ་ེཔྲ་ཡོཙྪ། སེརྦྦ་ཀརྨ་སུ་ཙོ་མ།ེ ཙོཏིྟཾ་ཾཤྲི་ིཡོ་ཾཀུ་རུ་ཧཱུཾ།ཾ ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ�ོ བྷཻ་

གཱཝན། ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་མཱཾ་མ་ེམུཉྩ། ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་བྷཱ་ཝ། མཧཱ་སེ་མ་ཡོ་སེཏྭ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། མ་

རྙིདེ་ཡོངོསེ་སུ་མ་ཤེེསེ་དང་། །གང་ཡོང་ནུསེ་པ་མ་མཆེིསེ་པསེ། །འིདརི་ན་ིབྱེ་བ་གང་

བགྱིིསེ་པ། །ད་ེཀུན་ཁྱེོད་ཀྱིིསེ་བཟིོད་མཛོོད་རིགསེ། །ཞིེསེ་ནོངསེ་པ་བཟིོད་པར་གསེོལ། ཨ་ཾ

ཨཱཿ� བཛྲ་མུ� ཕྱིོགསེ་སྐྱོོང་འིཁོར་བཅསེ་རང་གནསེ་སུ་གཤེེགསེ་པར་གྱུར། ཅེསེ་

གཤེགེསེ་པར་བྱེ། ད་ེལྟོར་སྔོནོ་འིགྲིའོི་ིགཏོརོ་མ་བཏོང་ལ་སྒྲུབ་ཐོབསེ་བསྒོམོ་པའི་ིབར་ཆེད་བསྲུང་། 

འིདིར་བདག་སྐྱོེད་ཀྱི་ིམཆེོད་པ་བྱེིན་རླབསེ་བྱེ་བར་གཞུང་དུ་མ་གསུངསེ་ནའིང་བཤེམ་ཡོོད་ན། ༀ་

ཧྲི� ཥྚྲཱིཿི� སེ་བསེང་། སྭ་བྷཱ་ཝསེ་སྦྱིངསེ། སྟོོང་བའི་ིངང་ལསེ་ཨཱཿ� ལསེ་བྱུང་བའི་ིཐོོད་པ་

ཡོངསེ་ཤེིང་རྒྱ་ཆེ་ེབ་རྣམསེ་ཀྱི་ིནང་དུ་ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཞུ་བ་ལསེ་བྱུང་བའི་ིམཆེོད་ཡོོན། ཞིབསེ་

བསེལི། དྲི།ི མ་ེཏོགོ །བདུག་སྤེསོེ། མར་མ།ེ ཞིལ་ཟིསེ། རལོ་མ་ོརྣམསེ་རང་བཞིནི་བད་ེ
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

སྟོངོ་རྣམ་པ་མཆེདོ་རྫསེ་བྱེདེ་ལསེ་དབང་པ་ོདྲུག་ག་ིསྤྱིདོ་ཡུལ་དུ་ཟིག་པ་མདེ་པའི་ིབད་ེ

བ་ཁྱེད་པར་ཅན་བསྐྱོདེ་པར་གྱུར། ༀ་ཨརྒྷ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་པཱ་དྱ་ཾཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་གནྡྷེ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ 

ༀ་པུཥྤེ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་ངྷཱུ་པ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་ཨཱཿ་ལ་ོཀ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་ནཻ་ཝདིྱཱ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་ཤེཔྟ་

ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ཞིེསེ་ཕྱིོགསེ་སྐྱོོང་ག་ིམཆེོད་པ་བྱེིན་རླབསེ་ལྟོར་བྱེིན་བརླབ་བྱེ་བཤེམ་མེད་ན་འིདིར་མ་བྱེསེ་ཀྱིང་

རུང་། རྡོོར་སེེམསེ་བསྒོོམ་བཟླསེ་བྱེ་བར་གཞུང་དུ་མ་གསུངསེ་བསེ་མ་བྱེསེ་ཀྱིང་ཆེ་ོག་ཆེད་པའི་ིསྐྱོོན་དུ་མ་ི

འིགྱུར་ནའིང་ལསེ་དང་པ་ོབསེ་སྡིགི་ལྟུང་བཤེགསེ་པ་གལ་ཆེ་ེབསེ་བྱེདེ་ན། 

དཀོན་མཆེོག་གསུམ་ལ་སྐྱོབསེ་སུ་འིགྲི།ོ །སེེམསེ་ཅན་ཐོམསེ་ཅད་བདག་གིསེ་

དགྲིོལ། །བྱེང་ཆུབ་གནསེ་ལ་དགོད་པར་བགྱིི། །བྱེང་ཆུབ་སེེམསེ་ནི་ཡོང་དག་

བསྐྱོདེ། །ཅསེེ་ལནགསུམ་བརྗོདོ་པསེ་སྐྱོབསེ་སུ་འིགྲི་ོཞིངི་སེམེསེ་བསྐྱོདེ། ད་ེནསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེསེམེསེ་དཔའི་ིསྒོམོ་

བཟླསེ་ནི། རང་ག་ིསྤྱི་ིབོར་བ་ཾལསེ་པདྨ་དང་ཨཱཿ� ལསེ་ཟླ་བའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་གྱི་ིསྟོེང་དུ། 

ཧཱུཾཾ་ལསེ་རྡོོ་རྗོེ་དཀར་པོ་རྩོེ་ལྔ་བ། ལྟོེ་བ་ལ་ཧཱུཾཾ་གིསེ་མཚེན་པ། དེ་ལསེ་འིོད་འིཕྲོསེ། 

འིདུསེ་ཡོོངསེ་སུ་གྱུར་པ་ལསེ། རྡོ་ོརྗོ་ེསེེམསེ་དཔའི་སྐུ་མདོག་དཀར་པ་ོཞིལ་གཅིག་

ཕྱིག་གཉིསེ་ཀྱིིསེ་རྡོོ་རྗོེ་དང་དྲིིལ་བུ་འིཛོིན་པ། ཡུམ་རྡོོ་རྗོེ་སྙེེམསེ་མ་དཀར་མོ་ཞིལ་

གཅགི་ཕྱིག་གཉིསེ་ཀྱིིསེ་གྲི་ིགུག་དང་ཐོོད་པ་འིཛོནི་པསེ་འིཁྱུད་པ། གཉིསེ་ཀའིང་དར་

གྱི་ིན་བཟིའི་དང་རིན་པ་ོཆེེའི་ིརྒྱན་སྣ་ཚེོགསེ་པསེ་བརྒྱནཔ། ཡོབ་རྡོ་ོརྗོེའི་ིསྐྱོིལ་ཀྲུང་

གསིེ་བཞུགསེ་པ། དའེིཐིུགསེ་ཀར་ཟླ་བའི་ིསྟོངེ་དུ་ཧཱུཾ་ཾཡོགི་དཀར་པ།ོ ད་ེལསེ་འིདོ་ཟིརེ་

འིཕྲོསེ། རང་འིདྲིའིི་ཡོེ་ཤེེསེ་པ་སྤྱིན་དྲིངསེ། གཉིསེ་སུ་མེད་པར་གྱུར། སླར་ཡོང་

ཐུགསེ་ཀའིི་ཧཱུཾཾ་ལསེ་འིོད་ཟིེར་འིཕྲོསེ། དབང་གི་ལྷ་རྣམསེ་སྤྱིན་དྲིངསེ། དེ་བཞིིན་

གཤེགེསེ་པ་ཐོམསེ་ཅད་ཀྱིསིེ་འིདལི་མངནོ་པར་དབང་བསྐུར་དུ་གསེལོ། ཞིསེེ་གསེལོ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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བ་བཏོབ་པསེ། ད་ེརྣམསེ་ཀྱིིསེ་ཡོ་ེཤེེསེ་ཀྱི་ིབདུད་རྩོིསེ་གང་བའི་ིབུམ་པ་ཐོོགསེ་ནསེ་

ༀ་སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཨ་བྷཻ་ིཥ་ེཀ་ཏོ་སེ་མ་ཡོ་ཤྲི་ིཡོ་ེཧཱུཾ།ཾ ཞིསེེ་དབང་བསྐུར། སྐུ་ཡོ་ེཤེསེེ་ཀྱི་ི

བདུད་རྩོིསེ་གང་། མི་བསྐྱོོད་པསེ་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། བཅོམ་ལྡན་འིདསེ་རྡོ་ོརྗོེ་

སེེམསེ་དཔའི་བདག་དང་སེེམསེ་ཅན་ཐོམསེ་ཅད་ཀྱི་ིསྡིིག་སྒྲིིབ་དང་དམ་ཚེིག་ཉམསེ་

ཆེགསེ་ཐོམསེ་ཅད་བྱེང་ཞིིང་དག་པར་མཛོད་དུ་གསེོལ། ཞིེསེ་གསེོལ་བ་བཏོབ་པསེ། 

ཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾལསེ་འིོད་ཟིེར་འིཕྲོསེ། སེེམསེ་ཅནཐོམསེ་ཅད་ཀྱི་ིསྡིིག་སྒྲིིབ་སྦྱིངསེ། 

སེངསེ་རྒྱསེ་སྲོསེ་བཅསེ་ལ་མཉེསེ་པའི་ིམཆེདོ་པ་ཕུལ། ད་ེརྣམསེ་ཀྱི་ིཡོནོ་ཏོན་ཐོམསེ་

ཅད་འིོད་ཀྱི་ིརྣམ་པར་བསྡུསེ་ནསེ་ཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾལ་ཐོིམ་པསེ་གཟི་ིབརྗོིད་དང་མཐུ་

སྟོབོསེ་ཕུན་སུམ་ཚེགོསེ་པར་གྱུར། ༀ་བཛྲ་སེཏྭ་སེ་མཡོ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡོ། བཛྲ་སེཏྭ་

ཏྭ་ེན་ོཔ་ཏོཥིྠ། དྲི་ིཌྷོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སུ་ཏོ་ོཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སུ་པ་ོཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། ཨ་ནུ་རཀྟ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། 

སེརྦ་སེིདྡྷི་ིམྨེ་ེཔྲ་ཡོཙྪ། སེརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙོ་མ།ེ ཙོིཏྟཾ་ཾཤྲི་ིཡོ་ཾཀུ་རུ་ཧཱུཾ།ཾ ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ�ོ བྷཻ་ག་

ཝཱན། སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ། བཛྲ་མ་མ་ེམུཉྩ། བཛྲ་བྷཱ་ཝ། མཧཱ་སེ་མ་ཡོ་སེཏྭ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། 

ཅེསེ་ལན་ཉེར་གཅིག་བཟླསེ་མཐོར། བདག་ན་ིམ་ིཤེེསེ་རྨོངསེ་པ་ཡོིསེ། །དམ་ཚེིག་ལསེ་ན་ི

འིགལ་ཞིིང་ཉམསེ། །བླ་མ་མགོན་པོསེ་སྐྱོབསེ་མཛོོད་ཅིག །གཙོ་ོབ་ོརྡོ་ོརྗོ་ེའིཛོིན་པ་

སྟོ།ེ །ཐུགསེ་རྗོ་ེཆེེན་པོའི་ིབདག་ཉིད་ཅན། །འིགྲི་ོབའི་ིགཙོ་ོལ་བདག་སྐྱོབསེ་མཆེ།ི །རྡོ་ོ

རྗོེ་སེེམསེ་དཔའིི་ཞིལ་ནསེ་རིགསེ་ཀྱིི་བུ་ཁྱེོད་ཀྱིི་སྡིིག་སྒྲིིབ་དང་དམ་ཚེིག་ཉམསེ་

ཆེགསེ་ཐོམསེ་ཅད་བྱེང་ཞིིང་དག་གོ །ཞིེསེ་གསུངསེ་ནསེརང་ལ་ཐོིམ་པསེ་རང་ག་ིསྒོ་ོ

གསུམ་དང་རྡོ་ོརྗོ་ེསེམེསེ་དཔའི་ིསྐུ་གསུང་ཐུགསེ་དབྱེརེ་མ་ིཕྱིདེ་པར་གྱུར། 

བདག་བསྐྱོེད་ཀྱིི་ཆེོ་ག་དངོསེ་གཞིི་ལ་འིཇུག་པ་ནི། རང་ཉིད་འིཇེིགསེ་བྱེེད་ཞིལ་གཅིག་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

ཕྱིག་གཉསིེ་པར་གསེལ་བའི་ིཐུགསེ་ཀར་པདྨ་དང་ཉ་ིམ་ལ་གནསེ་པའི་ིཧཱུཾ་ཾག་ིའིདོ་ཟིརེ་

གྱིིསེ་འིཇེིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམསེ་མུ་མེད་པ་གསེལ་བར་བྱེསེ། ད་ེན་བཞུགསེ་པའི་ིསེངསེ་

རྒྱསེ་དང་བྱེང་ཆུབ་སེམེསེ་དཔའི་དང་ཁྲ་ོབ་ོདང་རགི་པའི་ིཚེགོསེ་ཀྱིསིེ་བསྐརོ་བའི་ིརྡོ་ོརྗོ་ེ

འིཇེགིསེ་བྱེདེ་བླ་མ་དང་བཅསེ་པ་མདུན་གྱི་ིནམ་མཁར་སྤྱིན་དྲིངསེ། འིདོ་ཟིརེ་རང་ག་ི

སྙེིང་གར་ཐོིམ་པར་གྱུར། གང་ག་ིདྲིིན་གྱིསིེ་བད་ེཆེེན་གནསེ། །སྐད་ཅིག་གིསེ་ན་ིཐོོབ་

འིགྱུར་བ། །བླ་མ་རནི་ཆེནེ་ལྟོ་བུ་ཡོ།ི །རྡོ་ོརྗོ་ེཅན་ཞིབསེ་པད་ལ་འིདུད། །གཟུགསེ་མཆེགོ་

མཆེགོ་ཏུ་དྲིག་པ་ོཆེ།ེ །དཔའི་བ་ོམཆེགོ་ག་ིསྤྱིདོ་ཡུལ་ཅན། །གདུལ་དཀའི་འིདུལ་བའི་ི

དནོ་མཛོད་པ། །རྡོ་ོརྗོའེིཇེགིསེ་བྱེདེ་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ། །ཞིསེེ་པསེ་བླ་མ་དང་ལྷ་ལ་ཕྱིག་བྱེ། 

རང་ག་ིསྙེིང་གའི་ིསེ་བོན་གྱི་ིའིོད་ཟིེར་ལསེ་བྱུང་བའི་ིཙོ་རྩོ་ིཀ་དཀར་མ།ོ ཕེག་མ་ོ

སྔོོན་མོ། དབྱེངསེ་ཅན་མ་དམར་མོ། གཽ་ར་ིལྗོང་གུ་ཕྱིག་ན་མཆེོད་རྫསེ་སྣ་ཚེོགསེ་པ་

ཐོོགསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་མཆེོད་པར་གྱུར་པར་བསེམ་ལ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཧེ� སེ་མཆེོད་ཡོོན་

དང་། ༀ་ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ཀྱིསིེ་ཞིབསེ་བསེལི། ༀ་ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་དུཥྚཾ་ཾསེཏྭ་ད་མ་ཀ་ག� ག� ཡོསིེ་དྲི།ི 

ༀ་ཀུ་མ་རཱ་རཱུ་པ་ིཎ་ེཛོ� ཛོ� ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ཀྱིསིེ་མ་ེཏོགོ །ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཧཱ� ཧཻེ་ཕེཊ། ཀྱིིསེ་བདུག་སྤེསོེ། ༀ་

ཏཱིཔྟ་ལ་ོཙོ་ན་ིཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་མཧཱ་ཨཊྚ་ཊྚ་ཧཱ་སེ་ན་ིདཱི་ིན་ིདཱིིཔྟ་ཡོ་ེསྭཱཧཱསེ་མར་མ།ེ ༀ་བཛྲ་ནཻ་

ཝདིྱཱ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱསེ་ལྷ་བཤེོསེ། ༀ་བཛྲ་ཤེཔྟ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾགསིེ་རལོ་མ་ོརྣམསེ་དབུལ། ལྷ་མ་ོརྣམསེ་སླར་

བསྡུའི།ོ །

དེ་ནསེ། སྡིིག་པ་རྣམསེ་ནིབཤེགསེ་པར་བྱེ། །སྐྱོེསེ་ཤེིང་བྱུང་བ་རྣམསེ་ནི་

བསེལ། །མི་བྱེེད་པར་ཡོང་སྤྱིན་སྔོར་བརྗོོད། །དེ་བཞིིན་བསེོད་ནམསེ་རྗོེསེ་ཡོི་

རང་། །བདག་གིསེ་བད་ེའིགྲིོར་ཡོོངསེ་སུ་བསྔོ།ོ །དཀོན་མཆེོག་གསུམ་ལ་སྐྱོབསེ་སུ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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འིགྲི།ོ །སེེམསེ་ཅན་ཐོམསེ་ཅད་བདག་གིསེ་དགྲིོལ། །བྱེང་ཆུབ་གནསེ་ལ་དགོད་པར་

བགྱིི། །བྱེང་ཆུབ་སེེམསེ་ནི་ཡོང་དག་བསྐྱོེད། །ཡོོན་ཏོན་རྒྱ་མཚེོ་ཁྱེེད་རྣམསེ་

ལ། །བདག་གི་ལུསེ་ནི་དབུལ་བར་བགྱིི། །ཡོང་དག་རྫོགསེ་པའིི་སེངསེ་རྒྱསེ་

དང་། །ད་ེསྲོསེ་ལམ་གྱུར་སྦྱིནི་སེགོསེ་ཚུལ། །སྐུ་གསུམ་ཡོ་ེཤེསེེ་ཐོབོ་བྱེའི་ིཕྱིརི། །རབ་

ཏུ་དང་བསེ་བསྟོནེ་པར་བགྱི།ི །ཞིསེེ་ཚེགོསེ་ཞིངི་སྤྱིན་དྲིངསེ་ཏོ།ེ ཕྱིག་འིཚེལ་བ། མཆེདོ་པ་འིབུལ་བ། 

སྡིིག་པ་བཤེགསེ་པ། བསེོད་ནམསེ་ལ་རྗོེསེསུ་ཡོ་ིརང་བ། དག་ེབ་རྫོགསེ་བྱེང་དུ་བསྔོ་ོབ། དཀོན་མཆེོག་

གསུམ་ལ་སྐྱོབསེ་སུ་འིགྲི་ོབ་སྨོན་པ་དང་འིཇུག་པའི་ིསེེམསེ་བསྐྱོེད་པ་སྟོེ། ཡོན་ལག་བདུན་པ་བྱེ། འིདིར་

གཞུང་དུ་རགིསེ་ལྔའི་ིསྡིམོ་བཟུང་བྱེདེ་པར་འིདདོ་ནའིང་འིགལ་བ་མདེ་པར་ཁུངསེ་དང་སྦྱིར་ཏོ་ེབཤེད་ནསེ་བྱེ་

དགོསེ་པར་མ་བཤེད་ཅིང་སྡིོམ་བཟུང་ག་ིཚེིགསེ་བཅད་རྣམསེ་མ་བཀོད་པསེ་སྡིོམ་བཟུང་མ་བྱེསེ་ཀྱིང་ཆེ་ོག་

ཆེད་པའི་ིསྐྱོནོ་དུ་མ་ིའིགྱུར་ལ། བྱེསེ་ཀྱིང་ལྷག་པའི་ིསྐྱོནོ་ཏུ་མ་ིའིགྱུར་པསེ་བྱེདེ་པར་སྤྲ་ོན། 

སེངསེ་རྒྱསེ་བྱེང་ཆུབ་སེེམསེ་དཔའི་ཀུན། །བདག་ལ་དགོངསེ་པར་མཛོད་དུ་

གསེོལ། །བདག་མིང་འིདིཞིེསེ་བགྱི་ིབ་ནི། །དུསེ་འིད་ིནསེ་ན་ིབཟུང་ནསེ་ནི། །བྱེང་

ཆུབ་སྙེངི་པརོ་མཆེསིེ་ཀྱི་ིབར། །ཇེ་ིལྟོར་དུསེ་གསུམ་མགནོ་པ་ོརྣམསེ། །བྱེང་ཆུབ་ཏུ་ན་ི

ངེསེ་མཛོད་པའིི། །བྱེང་ཆུབ་སེེམསེ་ན་ིབླ་ན་མེད། །དམ་པ་བདག་གིསེ་བསྐྱོེད་པར་

བགྱིི། །ཚུལ་ཁྲིམསེ་ཀྱི་ིན་ིབསླབ་པ་དང་། །དག་ེབའི་ིཆེོསེ་ན་ིསྡུད་པ་དང་། །སེེམསེ་

ཅན་དནོ་བྱེདེ་ཚུལ་ཁྲམིསེ་གསུམ། །སེ་ོསེརོ་བརྟེན་པརོ་བདག་གིསེ་བཟུང་། །སེངསེ་

རྒྱསེ་ཆེོསེ་དང་དགེའིདུན་ཏོེ། །བླ་ན་མེད་པའི་ིདཀོན་མཆེོག་གསུམ། །སེངསེ་རྒྱསེ་

རྣལ་འིབྱེོར་ལསེ་སྐྱོེསེ་པའིི། །སྡིོམ་པ་དེང་ནསེ་བདག་གིསེ་བཟུང་། །རྡོ་ོརྗོ་ེརིགསེ་

མཆེོག་ཆེེནཔོ་ཡོི། །རྡོོ་རྗོེ་དྲིིལ་བུ་ཕྱིག་རྒྱ་ཡོང་། །ཡོང་དག་ཉིད་དུབཟུང་བར་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

བགྱིི། །སློབ་དཔོན་དག་ཀྱིང་བཟུང་བར་བགྱིི། །རིན་ཆེེན་རིགསེ་མཆེོག་ཆེེན་པོ་

ཡོ།ི །དམ་ཚེིག་ཡོིད་དུ་འིོང་བ་ལ། །ཉིན་ར་ེབཞིིན་ཡོང་དུསེ་དྲུག་ཏུ། །སྦྱིིན་པ་རྣམསེ་

བཞིི་རྟེག་ཏུ་སྦྱིིན། །བྱེང་ཆུབ་ཆེེན་པ་ོལསེ་བྱུང་བའིི། །པདྨའིི་རིགསེ་ཆེེན་དག་པ་

ལ། །ཕྱི་ིདང་གསེང་བ་ཐོགེ་པ་གསུམ། །དམ་ཆེོསེ་སེ་ོསེོར་བཟུང་བར་བགྱི།ི །ལསེ་ཀྱི་ི

རགིསེ་མཆེགོ་ཆེནེ་པ་ོལ། །སྡིམོ་པ་ཐོམསེ་ཅད་ལྡན་པར་ན།ི །ཡོང་དག་ཉདི་དུ་སེ་ོསེརོ་

བཟུངསེ། །མཆེདོ་པའི་ིལསེ་ན་ིཅ་ིནུསེ་བགྱི།ི །བྱེང་ཆུབ་སེམེསེ་ན་ིབླ་ན་མདེ། །དམ་པ་

བདག་གིསེ་བསྐྱོེད་པར་བགྱི།ི །སེེམསེ་ཅན་ཀུན་གྱི་ིདོན་གྱི་ིཕྱིིར། །བདག་གིསེ་སྡིོམ་

པ་མ་ལུསེ་བཟུང་། །མ་བསྒྲིལ་བ་རྣམསེ་བདག་གིསེ་བསྒྲིལ། །མ་གྲིོལ་བ་རྣམསེ་

བདག་གིསེ་དགྲིལོ། །དབུགསེ་མ་ཕྱིནི་པ་དབུགསེ་དབྱུང་ཞིངི་། །སེམེསེ་ཅན་མྱོ་ངན་

འིདསེ་ལ་དགོད། །ཅེསེ་བརྗོོད་ལ། སྡིོམ་པ་བཟུང་བ་བརྟེན་པར་བྱེ། ད་ེནསེ། སེེམསེ་ཅན་ཐོམསེ་

ཅད་བད་ེབ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །སེེམསེ་ཅནཐོམསེ་ཅད་སྡུག་བསྔོལ་དང་བྲལ་

བར་གྱུར་ཅགི །སེམེསེ་ཅན་ཐོམསེ་ཅད་བད་ེབ་དང་མ་ིའིབྲལ་བར་གྱུར་ཅགི །སེམེསེ་

ཅན་ཐོམསེ་ཅད་འིཇེིག་རྟེེན་གྱིི་ཆེོསེ་བརྒྱད་དང་གཟུང་འིཛོིན་གྱིི་རྣམ་རྟེོག་གིསེ་མི་

བསྐྱོོད་པའི་ིབཏོང་སྙེོམསེ་ལ་གནསེ་པར་བྱེའིོ། །སྙེམ་དུ་ཚེད་མེད་བཞི་ིབསྒོོམ། ད་ེཡོན་ཆེད་

བསེདོ་ནམསེ་ཀྱི་ིཚེགོསེ་བསེགསེ་པའི།ོ །

ༀ་སྭབྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཱ� སེརྦ་དྷརྨཱ� སྭབྷཱ་ཝ་ཤུད་ངྷོ྅ོཧེ།ཾ ༀ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་

ཨཱཿཏྨ་ཀ྅ོཧེ།ཾ རང་དང་ཚེགོསེ་ཞིངི་ག་ིལྷ་དང་ད་ེདག་ལསེ་གཞིན་པའི་ིཆེསོེ་ཐོམསེ་ཅད་

བརྟེེན་ནསེ་བཏོགསེ་པ་ཡོིན་པའི་ིཕྱིིར། རྟེག་ཆེད་ལ་སེོགསེ་པའི་ིམཐོའི་བཞི་ིདང་བྲལ་

བ། བདག་མེད་པའི་ིརང་བཞིིན་སྟོོང་བ་ཉིད་དུ་གྱུར། ཅེསེ་བདག་མེད་ཀྱི་ིལྟོ་བ་དྲིན་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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པར་བྱེསེ་ཏོེ་ཡོེ་ཤེེསེ་ཀྱིི་ཚེོགསེ་བསེགསེ་ཤེིང་འིཆེི་བ་ཆེོསེ་སྐུའིི་ལམ་ཁྱེེར་བསྒོོམ། 

སྟོོང་བའི་ིངང་ལསེ་ཡོ་ཾལསེ་རླུང་ག་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་དུ་བའི་ིམདོག་ཅན་གཞུ་ལྟོ་བུ་རྒྱལ་

མཚེན་གྱིིསེ་མཚེན་པ། དེའི་ིསྟོེང་དུ་ར་ཾལསེ་མེའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་དམར་པ་ོགྲུ་གསུམ་

འིབར་བའི་ིའིཕྲེང་བ་འིཁྲིགསེ་པའི་ིརྡོ་ོརྗོེའི་ིརྒྱན་གྱིིསེ་བརྒྱན་པ། དེའི་ིསྟོེང་དུ་བ་ཾལསེ་

ཆུའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་དཀར་པ་ོཟླུམ་པ་ོབུམ་པསེ་མཚེན་པ། དེའི་ིསྟོེང་དུ་ལ་ཾལསེ་སེའི་ི

དཀྱིལི་འིཁརོ་སེརེ་པ་ོགྲུ་བཞིརི་རྡོ་ོརྗོེསེ་མཚེན་པའི་ིསྟོངེ་དུ། ཧཱུཾ་ཾལསེ་སྣ་ཚེགོསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེལྟོ་ེ

བ་ལ་ཧཱུཾ་ཾགིསེ་མཚེན་པ། ད་ེལསེ་འིདོ་ཟིརེ་འིགོ་ཏུ་འིཕྲསོེ་པསེ་རྡོ་ོརྗོེའི་ིསེ་གཞི།ི ལགོསེ་

སུ་འིཕྲསོེ་པསེ་རྡོ་ོརྗོའེི་ིརྭ་བ། སྟོངེ་དུ་འིཕྲསོེ་པསེ་རྡོ་ོརྗོའེི་ིགུར། གུར་གྱི་ིའིགོ་ར་བའི་ིསྟོངེ་

དུ་རྡོ་ོརྗོེའི་ིབླ་ར་ེསྟོེ། ཐོམསེ་ཅད་ཀྱིང་རྡོ་ོརྗོ་ེའིབར་བའི་ིརང་བཞིིན། བར་མཚེམསེ་མེད་

པ་དུམ་བུ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་བའི་ིཕྱི་ིརོལ་ཏུ། བསྐལ་བ་འིཇེིག་པའི་ིམ་ེལྟོ་བུའི་ིཁ་དོག་སྣ་

ལྔའི་ིམ་ེདཔུང་ཕྱིགོསེ་བཅུར་འིཕྲ་ོབར་གྱུར། ཅསེེ་ཐུན་མངོ་བའི་ིབསྲུང་འིཁརོ་བསྒོམོ། 

རྭ་བའིི་དབུསེ་སུ་བྷྲཱུཾཾ་ལསེ་བཀའིི་འིཁོར་ལོ་སེེར་པོ་རབ་ཏུ་འིབར་བ་གཡོསེ་

བསྐོར་དུ་འིཁོར་བ། རྩོིབསེ་བཅུ་ལྟོ་ེབ་དང་བཅསེ་པ་ལྟོ་ེབའི་ིནང་དང་རྩོིབསེ་ལ་ཅུང་

ཟིད་མ་རེག་པའི་ིགནསེ་རྣམསེ་སུ་སྣ་ཚེོགསེ་པདྨ་དང་ཟླ་བ་དང་ཉ་ིམའི་ིགདན་གསུམ་

གསུམ་གདན་དབུསེ་མའི་ིསྟོེང་དུ་ཧཱུཾ་ཾཡོིག་ཡོོངསེ་སུ་གྱུར་པ་ལསེ། རང་ཉིད་གནོད་

མཛོེསེ་རྒྱལ་པ་ོསྐུ་མདོག་མཐོིང་ག་མ་ིབསྐྱོོད་པའི་ིཅོད་པན་ཅན། མཐོིང་དཀར་དམར་

བའི་ིཞིལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་ག་ིདང་པ་ོགཉིསེ་ཀྱིིསེ་རང་འིདྲིའི་ིཡུམ་ལ་འིཁྱུད་ཅིང་ལྷག་

མ་གཡོསེ་གཉིསེ་རིན་པ་ོཆེ་ེདང་ལྕགསེ་ཀྱུ། གཡོོན་གཉིསེ་པདྨ་དང་ཞིགསེ་པ་འིཛོིན་

པ་ཞིབསེ་གཡོསེ་བསྐུམསེ་ཤེིང་གཡོོན་བརྐྱངསེ་པའི་ིསྟོབསེ་ཀྱིིསེ་བཞུགསེ་པ་ཡོབ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

ཡུམ་སྙེོམསེ་པར་ཞུགསེ་པའི་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾག་ིའིོད་ཟིེར་གྱིིསེ་བཀུག་པའི་ིཁྲ་ོབ་ོབཅུ་

ཞིལ་དུ་བཅུག་ནསེ་ཞུ་བ་རྡོ་ོརྗོེའི་ིལམ་ནསེ་ཡུམ་གྱི་ིཔདྨར་ཞུགསེ་པའི་ིཐོིག་ལ་ེབཅུ་

ལསེ་ཧཱུཾ་ཾརིང་བ་ོབཅུ་དང་། ད་ེལསེ་ཁྲ་ོབ་ོབཅུར་གྱུར་པའི་ིགཤེིན་རྗོེའི་ིགཤེེད་སྔོོན་པ་ོ

རྣམ་སྣང་གི་ཅོད་པན་ཅན། སྔོ་ོདཀར་དམར་བའིི་ཞིལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་གི་དང་པ་ོ

གཉིསེ་ཀྱིིསེ་རང་འིདྲིའི་ིཡུམ་ལ་འིཁྱུད་ཅིང་ལྷག་མ་གཡོསེ་གཉིསེ་རིན་པ་ོཆེ་ེདང་རྡོ་ོརྗོ་ེ

ཐོ་ོབ། གཡོནོ་གཉིསེ་པདྨ་དང་རལ་གྲི་ིའིཛོནི་པ། ཧཱུཾ་ཾཔདྨ་ལསེ་སྤྲོསེ་ཏོ།ེ ཤེར་རྩོབིསེ་ཀྱི་ི

སྟོེང་ག་ིགདན་ལ་གཡོོན་བརྐྱངསེ་ཀྱིིསེ་འིཁོད། གཞིན་གྱིིསེ་མ་ིཐུབ་པ་དཀར་པ་ོམ་ི

བསྐྱོོད་པའི་ིཅོད་པན་ཅན། དཀར་མཐོིང་དམར་བའི་ིཞིལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་ག་ིདང་པ་ོ

གཉིསེ་ཀྱིིསེ་རང་འིདྲིའི་ིཡུམ་ལ་འིཁྱུད་ཅིང་ལྷག་མ་གཡོསེ་གཉིསེ་རིན་པ་ོཆེ་ེདང་བ་ེ

ཅོན། གཡོོན་གཉིསེ་པདྨ་དང་རལ་གྲི་ིའིཛོིན་པ། ཧཱུཾ་ཾཔདྨ་ལསེ་སྤྲོསེ་ཏོེ། ལྷ་ོརྩོིབསེ་ཀྱི་ི

སྟོེང་ག་ིགདན་ལ་གཡོོན་བརྐྱངསེ་ཀྱིིསེ་འིཁོད། རྟེ་མགྲིིན་དམར་པ་ོའིོད་དཔག་མེད་ཀྱི་ི

ཅོད་པན་ཅན། དམར་མཐོིང་དཀར་བའི་ིཞིལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་ག་ིདང་པ་ོགཉིསེ་ཀྱིིསེ་

རང་འིདྲིའིི་ཡུམ་ལ་འིཁྱུད་ཅིང་ལྷག་མ་གཡོསེ་གཉིསེ་རིན་པ་ོཆེེ་དང་པདྨ། གཡོོན་

གཉིསེ་འིཁོར་ལ་ོདང་རལ་གྲི་ིའིཛོིན་པ། ཧཱུཾ་ཾཔདྨ་ལསེ་སྤྲོསེ་ཏོ།ེ ནུབ་རྩོིབསེ་ཀྱི་ིསྟོེང་ག་ི

གདན་ལ་གཡོནོ་བརྐྱངསེ་ཀྱིིསེ་འིཁདོ། བདུད་རྩོ་ིའིཁྱེལི་བ་སྔོནོ་པ་ོམ་ིབསྐྱོདོ་པའི་ིཅདོ་

པན་ཅན། སྔོ་ོདཀར་དམར་བའིི་ཞིལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་གི་དང་པ་ོགཉིསེ་ཀྱིིསེ་རང་

འིདྲིའིི་ཡུམ་ལ་འིཁྱུད་ཅིང་ལྷག་མ་གཡོསེ་གཉིསེ་རིན་པོ་ཆེེ་དང་རྡོོ་རྗོེགཡོོན་གཉིསེ་

པདྨ་དང་རལ་གྲི་ིའིཛོིནཔ། ཧཱུཾ་ཾཔདྨ་ལསེ་སྤྲོསེ་ཏོེ། བྱེང་རྩོིབསེ་ཀྱི་ིསྟོེང་ག་ིགདན་ལ་

གཡོོན་བརྐྱངསེ་ཀྱིིསེ་འིཁོད། འིདོད་རྒྱལ་མཐོིང་ག་མི་བསྐྱོོད་པའིི་ཅོད་པན་ཅན། 
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མཐོིང་དཀར་དམར་བའིི་ཞིལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་གི་དང་པོ་གཉིསེ་ཀྱིིསེ་རང་འིདྲིའིི་

ཡུམ་ལ་འིཁྱུད་ཅིང་ལྷག་མ་གཡོསེ་གཉིསེ་རིན་པ་ོཆེ་ེདང་ལྕགསེ་ཀྱུ། གཡོོན་གཉིསེ་

པདྨ་དང་རལ་གྲི་ིའིཛོིན་པ། ཧཱུཾ་ཾཔདྨ་ལསེ་སྤྲོསེཏོེ། མ་ེམཚེམསེ་ཀྱི་ིརྩོིབསེ་ཀྱི་ིསྟོེང་ག་ི

གདན་ལ་གཡོོན་བརྐྱངསེ་ཀྱིིསེ་འིཁོད། དབྱུག་སྔོོན་ཅན་སྔོོན་པ་ོམ་ིབསྐྱོོད་པའི་ིཅོད་

པན་ཅན། སྔོ་ོདཀར་དམར་བའིི་ཞིལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་གི་དང་པ་ོགཉིསེ་ཀྱིིསེ་རང་

འིདྲིའི་ིཡུམ་ལ་འིཁྱུད་ཅིང་ལྷག་མ་གཡོསེ་གཉིསེ་རིན་པ་ོཆེེ་དང་དབྱུག་པ། གཡོོན་

གཉསིེ་པདྨ་དང་རལ་གྲིིའིཛོནི་པ། ཧཱུཾ་ཾཔདྨ་ལསེ་སྤྲོསེ་ཏོ།ེ བདནེ་བྲལ་གྱི་ིརྩོབིསེ་ཀྱི་ིསྟོངེ་

ག་ིགདན་ལ་གཡོོན་བརྐྱངསེ་ཀྱིིསེ་འིཁོད། སྟོོབསེ་པ་ོཆེ་ེསྔོོན་པ་ོམ་ིབསྐྱོོད་པའི་ིཅོད་

པན་ཅན། སྔོོདཀར་དམར་བའིི་ཞིལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་གི་དང་པོ་གཉིསེ་ཀྱིིསེ་རང་

འིདྲིའི་ིཡུམ་ལ་འིཁྱུད་ཅིང་ལྷག་མ་གཡོསེ་གཉིསེ་རིན་པ་ོཆེ་ེདང་རྩོ་ེགསུམ། གཡོོན་

གཉིསེ་པདྨ་དང་རལ་གྲི་ིའིཛོིན་པ། ཧཱུཾ་ཾཔདྨ་ལསེ་སྤྲོསེ་ཏོ།ེ རླུང་མཚེམསེ་ཀྱི་ིརྩོིབསེ་ཀྱི་ི

སྟོེང་ག་ིགདན་ལ་གཡོོན་བརྐྱངསེ་ཀྱིིསེ་འིཁོད། མ་ིགཡོ་ོབ་མཐོིང་ག་མ་ིབསྐྱོོད་པའི་ི

ཅོད་པན་ཅན། མཐོིང་དཀར་དམར་བའི་ིཞིལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་ག་ིདང་པ་ོགཉིསེ་ཀྱིིསེ་

རང་འིདྲིའི་ིཡུམ་ལ་འིཁྱུད་ཅིང་ལྷག་མ་གཡོསེ་གཉིསེ་རིན་པ་ོཆེ་ེདང་རལ་གྲིི། གཡོོན་

གཉསིེ་པདྨ་དང་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཛོནི་པ། ཧཱུཾ་ཾཔདྨ་ལསེ་སྤྲོསེ་ཏོ།ེ དབང་ལྡན་གྱི་ིརྩོབིསེ་ཀྱི་ིསྟོངེ་ག་ི

གདན་ལ་གཡོོན་བརྐྱངསེ་ཀྱིིསེ་འིཁོད། གཙུག་ཏོོར་འིཁོར་ལོསེ་བསྒྱུར་བ་ལྗོང་སེེར་

མ་ིབསྐྱོོད་པའི་ིཅོད་པན་ཅན། ལྗོང་སེེར་དཀར་དང་དམར་བའི་ིཞིལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་

ག་ིདང་པ་ོགཉསིེ་ཀྱིསིེ་རང་འིདྲིའི་ིཡུམ་ལ་འིཁྱུད་ཅངི་ལྷག་མ་གཡོསེ་གཉསིེ་རནི་པ་ོཆེ་ེ

དང་འིཁརོ་ལ།ོ གཡོནོ་གཉསིེ་པདྨ་དང་རལ་གྲི་ིའིཛོནི་པ། ཧཱུཾ་ཾཔདྨ་ལསེ་སྤྲོསེ་ཏོ།ེ གཙོ་ོ
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

བོའི་ིསྟོེང་ག་ིཅུང་ཟིད་ཙོམ་གྱི་ིམདུན་གྱི་ིགདན་ལ་གཡོོན་བརྐྱངསེ་ཀྱིིསེ་འིཁོད། རྡོ་ོརྗོ་ེ

སེ་འིོག་མཐོིང་ག་མ་ིབསྐྱོོད་པའི་ིཅོད་པན་ཅན། མཐོིང་དཀར་དམར་བའི་ིཞིལ་གསུམ་

ཕྱིག་དྲུག་ག་ིདང་པ་ོགཉིསེ་ཀྱིིསེ་རང་འིདྲིའི་ིཡུམ་ལ་འིཁྱུད་ཅིང་ལྷག་མ་གཡོསེ་གཉིསེ་

རིན་པ་ོཆེ་ེདང་རྡོ་ོརྗོ།ེ གཡོོན་གཉིསེ་པདྨ་དང་རལ་གྲི་ིའིཛོིན་པ། ཧཱུཾ་ཾཔདྨ་ལསེ་སྤྲོསེ་ཏོ།ེ 

གཙོོ་བོའི་ིའིོག་གི་ཅུང་ཟིད་ཙོམ་གྱིི་རྒྱབ་ཀྱིི་གདན་ལ་གཡོོན་བརྐྱངསེ་ཀྱིིསེ་འིཁོད། 

བཅུ་གཅིག་པ་ོཐོམསེ་ཅད་ཀྱིང་མཆེ་ེབ་གཙོིགསེ་ཤེིང་ཞིལ་སེ་ོསེ་ོཡོང་དམར་ལ་ཟླུམ་

པའིི་སྤྱིན་གསུམ་པ། དབུ་སྐྲ་དང་སྨ་ར་དམར་སེེར་འིབར་ཞིིང་གྱིེན་དུ་འིཁྱེིལ་བ། 

འིཁོར་ལོ་དང་རྣ་ཆེ་ལ་སེོགསེ་པསེ་བརྒྱན་ཅིང་སྣ་ཚེོགསེ་པའིི་སྦྲུལ་གྱིི་རྒྱན་ཅན། 

བདུད་དང་བགེགསེ་ཐོམསེ་ཅད་རྩོད་ནསེ་འིབྱེིན་པའི་ིསྟོོབསེ་དང་ལྡན་པ། སྐུ་ལསེ་

སྐྱོསེེ་པའི་ིཡོ་ེཤེསེེ་ཀྱི་ིམ་ེདཔུང་རབ་ཏུ་འིབར་བའི་ིདབུསེ་ན་བཞུགསེ་ཤེངི་འིཇེགིསེ་སུ་

རུང་བའིི་རྡོོ་རྗོེ་འིབར་བ་སྤྲིན་ལྟོར་འིཁྲིགསེ་པ་ཕྱིོགསེ་བཅུར་འིཕྲོསེ་པསེ་གདུག་པ་

ཅན་ཐོམསེ་ཅད་ཚེར་གཅདོ་པར་གྱུར། ཅསེེ་ཐུན་མངོ་མ་ཡོནི་པའི་ིསྲུང་འིཁརོ་བསྒོམོ་ད་ེནསེ། 

རང་ཉདི་གནདོ་མཛོསེེ་སུ་གནསེ་པ་ཡོངོསེ་སུ་གྱུར་པ་ལསེ། རྡོ་ོརྗོ་ེསེམེསེ་དཔའི་

སྐུ་མདོག་དཀར་པ་ོདཀར་མཐོིང་དམར་བའི་ིཞིལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་ག་ིདང་པ་ོགཉིསེ་

ཀྱིིསེ་རང་འིདྲིའི་ིཡུམ་ལ་འིཁྱུད་ཅིང་ལྷག་མ་གཡོསེ་གཉིསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེདང་རལ་གྲིི། གཡོོན་

གཉིསེ་རིན་པ་ོཆེ་ེདང་པདྨའིཛོིན་པ་ཡོོངསེ་སུ་གྱུར་པ་ལསེ། ཆེོསེ་འིབྱུང་དཀར་པ་ོགྲུ་

གསུམ་པ་གྱིནེ་དུ་འིགྲིངེ་བ་འིགོ་ཏུ་ཕྲ་ཞིངི་སྟོདོ་ཡོངསེ་པ། འིགོ་ཟུར་ནསེ་བ་ཾལསེ་བྱུང་

བའི་ིསྣ་ཚེོགསེ་པདྨའི་ིལྟོ་ེབརཧཱུཾ་ཾལསེ་སྣ་ཚེོགསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེཤེར་གྱི་ིརྭ་དཀར། ལྷོའི་ིརྭ་སེེར། 

ནུབ་ཀྱི་ིརྭ་དམར། བྱེང་ག་ིརྭ་ལྗོང་། དབུསེ་ཀྱི་ིལྟོ་ེབ་སྔོནོ་པསོེ་བརྒྱན་པ། ལྟོ་ེབའིདིབུསེ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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སུ་བྷྲཱུཾཾ་ལསེ་འིཁོར་ལོ་བྷྲཱུཾཾ་གྱིིསེ་མཚེན་པ་ལསེ་བྱུང་བའིི་རྣམ་སྣང་དཀར་པོ་དཀར་

མཐོིང་དམར་བའིི་ཞིལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་གི་དང་པ་ོགཉིསེ་ཀྱིིསེ་རང་འིདྲིའིི་ཡུམ་ལ་

འིཁྱུད་ཅིང་ལྷག་མ་གཡོསེ་གཉིསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེལ་གནསེ་པའི་ིའིཁོར་ལ་ོདང་རལ་གྲི།ི གཡོོན་

གཉསིེ་རནི་པ་ོཆེ་ེདང་པདྨ་འིཛོནི་པ་ཡོངོསེ་སུ་གྱུར་པ་ལསེ། གཞིལ་ཡོསེ་ཁང་གྲུ་བཞི་ི

སྒོ་ོབཞི་ིབ། ཕྱི་ིརོལ་ནསེ་རིམ་པ་བཞིིན་དཀར་སེེར་དམར་ལྗོང་སྔོ་ོབའི་ིརྩོིག་པ་ལྔ་དང་

ལྡན་པ། རྩོགི་པའི་ིསྟོངེ་ན་རནི་པ་ོཆེ་ེསྣ་ཚེགོསེ་པསེ་མཛོེསེ་པར་བྱེསེ་པའི་ིརིན་པ་ོཆེའེི་ི

ཕེ་གུ་སེེར་པོསེ་བསྐོར་བའིི་གཞིལ་ཡོསེ་ཁང་གི་ཕྱིེད་ཀྱིི་ཚེད་དུ་རྡོོ་རྗོེའིི་འིཕྲེང་བསེ་

ཟླུམ་པོར་བསྐོར་བ་ལ་བརྟེེན་པའིི་ཀ་བ་བརྒྱད་ཀྱིིསེ་བཏོེགསེ་པའིི་རྡོོ་རྗོེའིི་གདུང་

བཞིིསེ་མཛོེསེ་པར་ཕུབ་པ། རྩོ་ེམོར་རྡོ་ོརྗོ་ེནོར་བུ་རིན་པ་ོཆེེའི་ིཏོོག་གིསེ་མཛོེསེ་པའི་ི

ནང་ག་ིཤེར་དཀར་ལྷ་ོསེེར་ནུབ་དམར་བྱེང་ལྗོང་དབུསེ་སྔོ་ོབ། ཕེ་གུའི་ིསྟོེང་ན་གསེེར་

གྱི་ིསྐ་རགསེ་བཞིིའི་ིཕྱི་ིངོསེ་སུ་ཆུ་སྲོིན་གྱི་ིཁ་ནསེ་འིཕྱིང་བའི་ིརིན་པ་ོཆེེའི་ིདྲི་བ་དང་དྲི་

བ་ཕྱིེད་པ་ལ་དྲིིལ་བུ་དང་རྔ་ཡོབ་ལ་སེོགསེ་པསེ་བརྒྱན་པ། དེའི་ིཕྱི་ིངོསེ་སུ་བྱེ་འིདབ་

ལསེ་འིཕྱིང་བའི་ིརིན་པ་ོཆེེའི་ིཤེར་བུ། དེའི་ིསྟོེང་དུ་མདའི་ཡོབ་པདྨ་འིདབ་མ་ཕྱིེད་པའི་ི

དབྱེིབསེ་ཅན་ལ་བ་དན་དང་རྒྱལ་མཚེན་ལ་སེོགསེ་པསེ་མཛོེསེ་པར་བྱེསེ་པ། རྩོིག་

པའིི་མཐོའི་ནསེ་འིདོད་ཡོོན་གྱིི་སྣམ་བུ་དམར་པོསེ་འིགྲིམ་སྟོེགསེ་ཀྱིིསེ་རྣམ་པར་

བསྐོར་བ་ལ་ལྷ་མ་ོམཆེོད་རྫསེ་ཐོོགསེ་པ་རྣམསེ་འིཁོད་ནསེ་མཆེོད་པ་བྱེེད་པ། སྒོ་ོདང་

སྒོ་ོཁྱུད་ཀྱི་ིཕྱིིའི་ིམཚེམསེ་དང་འིོག་ག་ིཕྱི་ིནང་ག་ིགྲྭ་བཞིིར་ཟླ་ཕྱིེད་རྡོ་ོརྗོ་ེརིན་ཆེེན་གྱིིསེ་

སྤྲསེ་པ། སྒོ་ོབཞི་ིསེ་ོསེོའི་ིམདུན་དུ་ཀ་བ་བཞི་ིབཞིིསེ་བཏོེགསེ་པའི་ིརྟེ་བབསེ་སྣམ་བུ་

བཅུ་གཅིག་དང་ལྡན་པའི་ིསྟོེང་དུ་ཆེོསེ་ཀྱི་ིའིཁོར་ལ་ོདེའི་ིགཡོསེ་གཡོོན་དུ་ར་ིདྭགསེ་ཕེ་ོ
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

མ་ོདང་བཅསེ་པ། རྡོ་ོརྗོའེི་ིརྭ་བ་མ་ེར་ིདང་བཅསེ་པའི་ིཕྱི་ིརལོ་ཏུ་གཏུམ་དྲིག་ལ་སེགོསེ་

པའི་ིདུར་ཁྲོད་བརྒྱད་ན་ན་ག་ག་ེསེར་གྱི་ིཤེིང་ལ་སེོགསེ་པའི་ིཤེིང་བརྒྱད། དེའི་ིརྩོ་བར་

བརྒྱ་བྱེིན་ལ་སེོགསེ་པའིི་ཕྱིོགསེ་སྐྱོོང་བརྒྱད། རྩོེ་མོར་རྫུ་འིཕྲུལ་ཆེེན་པ་ོབ་གླེང་བ་ོ

ཆེེའི་ིགདོང་བ་ཅན་ལ་སེོགསེ་པའི་ིཞིིང་སྐྱོོང་བརྒྱད། ཐུགསེ་རྗོེའི་ིཆུ་བརྒྱད། ད་ེལ་

གནསེ་པའིི་ནོར་རྒྱསེ་ལ་སེོགསེ་པའིི་ཀླུ་བརྒྱད། དེ་དག་གི་སྟོེང་གི་ནམ་མཁའི་ལ་

སྒྲིོགསེ་པ་ལ་སེོགསེ་པའིི་སྤྲིན་བརྒྱད། ཡོེ་ཤེེསེ་ཀྱིི་མེ་བརྒྱད། མཆེོད་རྟེེན་བརྒྱད། 

གཞིན་ཡོང་ཀེང་རུསེ་དང་གསེལ་ཤེིང་གིསེ་ཕུག་པའི་ིར་ོདང་ཤེིང་ལ་དཔྱངསེ་པ་དང་

སྐྱོེསེ་བུ་ཟི་བ་དང་། མཚེོན་གྱིིསེ་ཕུག་པ་ལ་སེོགསེ་པ་དང་། བྱེ་རོག་དང་བྱེ་རྒོོད་དང་

ཁྱེ་ིདང་ཅ་ེསྤྱིང་དང་། སེེང་ག་ེདང་སྟོག་ལ་སེོགསེ་པ་དང་། ཅ་ཅ་ོསྒྲིོག་པའི་ིར་ོལངསེ་

དང་གནོད་སྦྱིིན་དང་སྲོིན་པ་ོལ་སེོགསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་འིཇེིགསེ་སུ་རུང་བ། གྲུབ་པ་

དང་རིག་པ་འིཛོིན་པ་དང་དམ་ཚེིག་སྤྱིོད་པའི་ིརྣལ་འིབྱེོར་བ། བཅོམ་ལྡན་འིདསེ་ལ་རྩོ་ེ

གཅགི་ཏུ་ལྟོ་བ། གཅརེ་བུ་སྐྲ་བཤེིགསེ་པ་ཕྱིག་རྒྱ་ལྔསེ་བརྒྱན་པ། ཅང་ཏོའེུ་དང་ཐོདོ་

པ་དང་ཁ་ཊཱི་ཾག་འིཛོིན་པ་ཐོོད་པསེ་སྤྱི་ིབོར་བརྒྱན་པ། རྒོོད་ཅིང་དུར་ཁྲོད་དུ་འིཇུག་པ་

སེགོསེ་ཀྱིིསེ་ཤེནི་ཏུ་ང་ོམཚེར་བར་བྱེདེ་པའི་ིདུར་ཁྲདོ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་བསྐརོ་བ། བསེམ་པ་

ན་ིརྟེནེ་བསྐྱོདེ་པའི།ོ །

གཞིལ་ཡོསེ་ཁང་ག་ིདབུསེ་སུ་ཡོ་ཾལསེ་རླུང་ག་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་ནག་ལ་ཅུང་ཟིད་

དམར་བའི་ིམདོག་ཅན་གྱི་ིསྟོེང་དུ་ཨ་ཡོིག་དང་པ་ོལསེ་བྱུང་བའི་ིཟླ་བའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར། 

དེའི་ིདབུསེ་སུ་ཆུ་ལསེ་ཆུ་བུར་གྱི་ིཚུལ་དུ་ངྷཱིཿ�ི སེེར་པ་ོལསེ་བྱུང་བའི་ིརལ་གྲི་ིདབུསེ་

སུ་ངྷཱིཿ�ི སེ་མཚེན་པ་ད་ེལསེ་འིོད་འིཕྲོསེ་པསེ་བད་ེབར་གཤེེགསེ་པ་ཐོམསེ་ཅད་སྤྱིན་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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དྲིངསེ་ཏོེ། ཐོིམ་པ་ཡོོངསེ་སུ་གྱུར་པ་ལསེ་རང་ཉིད་རྒྱུ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཛོིན་པ་འིཇེམ་དཔལ་

གཞིོན་ནུར་གྱུར་པ་སྐུ་མདོག་སེེར་པ་ོཡོིད་ཙོམ་ཁྲོསེ་པ་ཕྱིག་གཡོསེ་རལ་གྲི་ིའིཕྱིར་

ཞིངི་གཡོནོ་གྱིསིེ་གླེགེསེ་བམ་ཐུགསེ་ཀར་བསྣམསེ་པ། ཞིབསེ་རྡོ་ོརྗོའེི་ིསྐྱོལི་ཀྲུང་གསིེ་

བཞུགསེ་པ། མཚེན་སེ་ོགཉིསེ་དང་དཔ་ེབྱེད་བརྒྱད་ཅུསེ་བརྒྱན་པ། རལ་བའི་ིཟུར་

ཕུད་ལྔ་དང་ལྡན་ཞིངི་རྒྱན་ཐོམསེ་ཅད་ཀྱིིསེ་བརྒྱན་པ། ཞིསེེ་ཆེ་ོག་གསུམ་གྱིིསེ་རྒྱུ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཛོནི་

པ་འིཇེམ་དཔལ་དུ་བསྐྱོདེ་ད་ེབར་ད་ོལངོསེ་སྐུའི་ིལམ་འིཁྱེརེ་བསྒོམོ། 

དེའི་ིཐུགསེ་ཀར་ཨཱཿ� ལསེ་བྱུང་བའི་ིཉ་ིམའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་དེའི་ིའིོད་ཀྱིིསེ་ཕྱིོགསེ་

བཅུ་ན་བཞུགསེ་པའིི་རྣམ་སྣང་ལ་སེོགསེ་པའིི་སེངསེ་རྒྱསེ་དང་། རྡོོ་རྗོེ་རྣོན་པོ་ལ་

སེོགསེ་པའི་ིབྱེང་ཆུབ་སེེམསེདཔའི་དང་། རྡོ་ོརྗོ་ེལྕགསེ་ཀྱུ་ལ་སེོགསེ་པའི་ིཁྲ་ོབ་ོདང་། 

སེེམསེ་མ་རྡོ་ོརྗོ་ེམ་ལ་སེོགསེ་པའི་ིརིག་པ་རྣམསེ་སྤྱིན་དྲིངསེ་ཏོེ། འིཇེམ་དཔལ་དང་

བཅསེ་པ་ཉི་མ་ལ་ཞུགསེ་པ་ལསེ་འིོད་ཟིེར་གྱིིསེ་དཔག་ཚེད་སྟོོང་ཕྲག་བརྒྱར་ཁྱེབ་

པའི་ིཉ་ིམའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་དུ་གྱུར། དེའིིསྟོེང་དུ་ཧཱུཾ་ཾཡོིག་མཐོིང་ག་འིོད་ཟིེར་ལྔ་དང་ལྡན་

པ་ལསེ་འིོད་ཟིེར་འིཕྲོསེ་པསེ་སེངསེ་རྒྱསེ་དང་བྱེང་ཆུབ་སེེམསེ་དཔའི་དང་ཁྲ་ོབ་ོདང་

རིག་པའི་ིཚེོགསེ་རྣམསེ་སྤྱིན་དྲིངསེ། ཧཱུཾ་ཾལ་ཞུགསེ་པ་ལསེ་ཁྲ་ོབོའི་ིརྡོ་ོརྗོ་ེཁ་དོག་ནག་

པ་ོརྩོ་ེདགུ་བ་རྭ་ཤེིན་ཏུ་གདེངསེ་པ་འིོད་ཟིེར་ལྔ་དང་ལྡན་པ། ལྟོ་ེབ་ལ་ཧཱུཾ་ཾཡོིག་གིསེ་

མཚེན་པ། དེ་ལསེ་རྡོོ་རྗོེ་ཕྲ་མོའི་ིགཟུགསེ་སྤྲོསེ་པསེ་སེངསེ་རྒྱསེ་དང་བྱེང་ཆུབ་

སེེམསེ་དཔའི་དང་ཁྲོ་བོ་དང་རིག་པའིི་ཚེོགསེ་རྣམསེ་སྤྲོསེ་ཏོེ། ནམ་མཁའིི་ཁམསེ་

ཐོམསེ་ཅད་ཏོིལ་གྱི་ིགང་བུ་བཞིིན་དུ་གང་བ་ཉ་ིམ་ལ་གནསེ་པསེ་སེེམསེ་ཅན་རྣམསེ་

སྨིན་པར་བྱེསེ་ནསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེབྱེེད་ཐོོབ་པར་བྱེསེ་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འིདུསེ་ཏོ་ེརྡོ་ོ
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

རྗོ་ེལ་ཐོམི་པར་གྱུར། 

ཟླ་བ་ཉ་ིམ་རྡོ་ོརྗོ་ེཧཱུཾ་ཾདང་བཅསེ་པ་ཡོོངསེ་སུ་གྱུར་པ་ལསེ་སྣ་ཚེོགསེ་པདྨ་དང་ཟླ་

བ་དང་ཉ་ིམའི་ིགདན་གྱི་ིསྟོེང་དུ་རང་ཉིད་འིབྲསེ་བུ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཛོིན་པ་དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་

བྱེེད་ཆེེན་པ་ོསྐུ་མདོག་མཐོིང་ནག་ཞིལ་དགུ་ཕྱིག་སེ་ོབཞི་ིཞིབསེ་བཅུ་དྲུག་པ་གཡོསེ་

བསྐུམསེ་ཤེིང་གཡོོན་བརྐྱངསེ་པའི་ིསྟོབསེ་ཀྱིིསེ་བཞུགསེ་པ། ཞིེསེ་མངོན་བྱེང་ལྔའི་ིསྒོ་ོནསེ་

འིབྲསེ་བུ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཛོིན་པར་བསྐྱོེད་པ་ད་ེསྐྱོ་ེབ་སྤྲུལ་སྐུའི་ིལམ་འིཁྱེེར་བསྒོོམ། ཁམསེགསུམ་པ་ོཟི་བར་

ནུསེ་པ་ཧེ་ཧེ་ཞིསེེ་སྒྲིགོ་ཅངི་ལྗོགསེ་འིདྲིལི་བ། མཆེ་ེབ་རྣམ་པར་གཙོགིསེ་པ་ཁྲ་ོགཉརེ་

ཅན། ཁྲ་ོགཉེར་གྱི་ིའིགྲིམ་དུ་སྨིན་མ་དང་སྤྱིན་འིཇེིགསེ་པའི་ིདུསེ་ལྟོར་འིབར་བ། སྐྲ་

ཁམ་སེརེ་གྱིནེ་དུ་བརྫེསེ་པ། འིཇེགི་རྟེནེ་དང་འིཇེགི་རྟེནེ་ལསེ་འིདསེ་པའི་ིལྷ་ལ་སྡིགིསེ་

མཛུབ་བྱེེད་པ། འིཇེིགསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱིང་འིཇེིགསེ་པར་མཛོད་པ། ཕེ་ཾཀ་རའི་ིསྒྲི་ཆེེན་

པོའིབྲུག་ལྟོར་སྒྲིོག་པ། མིའི་ིཁྲག་དང་ཞིག་དང་རྐོང་དང་ཚེིལ་བུ་ཟི་བ། འིཇེིགསེ་སུ་

རུང་བའི་ིཐོོད་པ་སྐམ་པ་ོལྔསེ་ཐོོད་བྱེསེ་ཤེིང་མག་ོབ་ོརློན་པ་ལྔ་བཅུའིིཐོོད་པའི་ིའིཕྲེང་

བསེ་བརྒྱན་པ། སྦྲུལ་ནག་པའོི་ིམཆེདོ་ཕྱིརི་ཐོགོསེ་དང་མ་ིརུསེ་ཀྱི་ིའིཁརོ་ལ་ོདང་རྣ་ཆེ་

ལ་སེོགསེ་པའི་ིརུསེ་པའི་ིརྒྱན་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་བརྒྱན་པ། གསུསེ་པ་ཆེ་ེབ། གཅེར་བུའི་ི

གཟུགསེ་ཅན་མཚེན་མ་གྱིེན་དུ་འིགྲིེང་བ། སྨིན་མ་དང་རྫི་མ་དང་སྨ་ར་དང་བ་སྤུ་

རྣམསེ་དུསེ་མཐོའི་ིམ་ེལྟོར་འིབར་ཞིིང་རྩོ་ཞིལ་ནག་པ་ོམ་ཧེེའི་ིགདོང་ཅན་ཤེིན་ཏུ་ཁྲོསེ་

པ་རྭ་རྣནོ་པོཅན། དའེི་ིསྟོངེ་མ་རྭ་གཉིསེ་ཀྱི་ིདབུསེ་ཀྱི་ིཞིལ་དམརཔ་ོརབ་ཏུ་འིཇེིགསེ་པ་

ཞིལ་ནསེ་ཁྲག་འིཛོག་པ། དའེི་ིསྟོངེ་དུ་འིཇེམ་དཔལ་གྱི་ིཞིལ་སེརེ་པ་ོཡོདི་ཙོམ་ཁྲོསེ་པ། 

གཞིནོ་ནུའི་ིརྒྱན་གྱིིསེ་བརྒྱན་པ། སྤྱི་ིབརོ་རལ་བ་ལྔ་དང་ལྡན་པ། རྭའི་ིརྩོ་བའི་ིགཡོསེ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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ཀྱི་ིཞིལ་དང་པ་ོསྔོནོ་པ།ོ དའེི་ིགཡོསེ་ཞིལ་དམར་པ།ོ གཡོནོ་ཞིལ་སེརེ་པ།ོ རྭའི་ིརྩོ་བའི་ི

གཡོོན་གྱི་ིཞིལ་དང་པ་ོདཀར་པ།ོ དེའི་ིགཡོསེ་ཞིལ་དུད་ཀ་གཡོོན་ཞིལ་ནག་པ།ོ ཞིལ་

རྣམསེ་ཤེནི་ཏུ་ཁྲོསེ་པ། ཞིལ་དགུ་བ་ོཐོམསེ་ཅད་ཀྱིང་སྤྱིན་གསུམ་གསུམ་དང་ལྡན་པ། 

ཕྱིག་གཡོསེ་གཡོནོ་གྱི་ིདང་པ་ོགཉསིེ་ཀྱིསིེ་གླེང་བ་ོཆེའེི་ིཔགསེ་པ་རླནོ་པ་མག་ོགཡོསེ་

དང་སྤུ་ཕྱིིར་བསྟོན་ཏོེ་ལག་པ་དང་རྐོང་བའིི་པགསེ་པ་གཡོོན་པ་ནསེ་བརྒྱངསེ་ཏོེ་

འིཛོནི་པ། ལྷག་མ་གཡོསེ་ཀྱི་ིདང་བ་ོན་གྲི་ིགུག །གཉིསེ་པ་ན་བྷཻ་ིངྷཱིཿ་ིཔཱ་ལ། གསུམ་པ་ན་

གཏུན་ཤེངི་། བཞི་ིབ་ན་ཆུ་གྲི།ི ལྔ་བ་ན་ཀ་ཎ་ཡོ། དྲུག་པ་ན་དགྲི་སྟོ། བདུནཔ་ན་མདུང་། 

བརྒྱད་པ་ན་མདའི། དགུ་བ་ན་ལྕགསེ་ཀྱུ། བཅུ་བ་ན་དབྱུག་ཏོ།ོ བཅུ་གཅིག་པ་ན་ཁ་ཊཱི་ཾ

ག ། བཅུ་གཉིསེ་པ་ན་འིཁརོ་ལ།ོ བཅུ་གསུམ་པ་ན་རྡོ་ོརྗོ་ེརྩོ་ེལྔ་བ། བཅུ་བཞི་ིབ་ན་རྡོ་ོརྗོ་ེ

ཐོ་ོབ། བཅ་ོལྔ་བ་ན་རལ་གྲི།ི བཅུ་དྲུག་པ་ན་ཅང་ཏོའེུ་བསྣམསེ་ཤེངི་ལྷག་མ་གཡོནོ་གྱི་ི

དང་པ་ོན་ཁྲག་གསིེ་བཀང་བའི་ིཐོདོ་པ། གཉསིེ་པ་ན་ཚེངསེ་པའི་ིམག་ོབ།ོ གསུམ་པ་ན་

ཕུབ། བཞི་ིབ་ན་རྐོང་བ། ལྔ་བ་ན་ཞིགསེ་པ། དྲུག་པ་ན་གཞུ། བདུན་པ་ན་རྒྱུ་མ། 

བརྒྱད་པ་ན་དྲིལི་བུ། དགུ་བ་ན་ལག་པ། བཅུ་བ་ན་དུར་ཁྲདོ་ཀྱི་ིརསེ། བཅུ་གཅགི་པ་

ན་སྐྱོེསེ་བུ་གསེལ་ཤེིང་ལ་བཙུགསེ་པ། བཅུ་གཉིསེ་པ་ན་མ་ེཐོབ། བཅུ་གསུམ་པ་ན་

ཐོདོ་ཚེལ། བཅུ་བཞི་ིབ་ན་སྡིགིསེ་མཛུབ། བཅ་ོལྔ་བ་ན་འིཕེན་རྩོ་ེགསུམ་པ། བཅུ་དྲུག་

པ་ན་རླུང་རསེ་བསྣམསེ་པའིོ། །ཞིབསེ་གཡོསེ་ཀྱི་ིདང་པོསེ་མི། གཉིསེ་པསེ་མ་ཧེེ། 

གསུམ་པསེ་གླེང་། བཞི་ིབསེ་བོང་བུ། ལྔ་བསེ་རྔ་མོང་། དྲུག་པསེ་ཁྱེི། བདུན་པསེ་

ལུག །བརྒྱད་པསེ་ཝ་དང་། གཡོནོ་གྱི་ིདང་པསོེ་བྱེ་རྒོདོ། གཉསིེ་པསེ་འུག་པ། གསུམ་

པསེ་བྱེ་རགོ །བཞི་ིབསེ་ན་ེཙོ།ོ ལྔ་བསེ་ཁྲ། དྲུག་པསེ་བྱེ་ཆེནེ་པ།ོ བདུན་པསེ་ཁྱེམི་བྱེ། 
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

བརྒྱད་པསེ་བཞིད་མནན་པ། ཚེངསེ་པ་དང་དབང་པ་ོདང་། ཁྱེབ་འིཇུག་དང་། དྲིག་པ་ོ

དང་། གཞིོན་ནུ་གདོང་དྲུག་དང་། ལོག་འིདྲིེན་དང་ཟླ་བ་དང་ཉ་ིམ་རྣམསེ་ཁ་སྦུབ་ཏུ་

བྱེསེ་ཏོེ་ཞིབསེ་འིོག་ཏུ་མནན་ནསེ་མེ་དཔུང་རབ་ཏུ་འིབར་བའིི་ཀློོང་དཀྱིིལ་ན་

བཞུགསེ་པ། བཅུ་གསུམ་མའི་ིགཞུང་ཟི་མ་ཏོགོ་ཏུ་འིདརི་སེམེསེ་དཔའི་སུམ་བརྩོགེསེ་བསྒོམོ་པར་བཤེད་

ཀྱིང་འིདིར་གཞུང་དུ་སྐྱོ་ེམཆེེད་སྐུ་གསུང་ཐུགསེ་བྱེིན་རླབསེ་ཀྱི་ིའིོག་ཏུ་སེེམསེ་དཔའི་སུམ་བརྩོེགསེ་བསྒོོམ་

པར་བཤེད། 

དའེི་ིམགི་གཉིསེ་སུ་སེ་སྙེངི་ག་ིརང་བཞིནི་ཀྵེ་ཾདཀར་པ།ོ རྣ་བར་ཕྱིག་རྡོརོ་གྱི་ིརང་

བཞིིན་ཛྲ་ཾནག་པ།ོ སྣར་ནམ་སྙེིང་ག་ིརང་བཞིིན་ཁ་ཾསེེར་པ།ོ ལྕེར་སྤྱིན་རསེ་གཟིིགསེ་

ཀྱི་ིརང་བཞིིན་ར་ཾདམར་པ།ོ དཔྲལ་བར་སྒྲིིབ་སེེལ་གྱི་ིརང་བཞིིན་ཀ་ཾལྗོང་གུ། ལྟོ་ེབར་

ཀུན་བཟིང་ག་ིརང་བཞིིན་སེ་ཾདཀར་པོ། སྤྱི་ིབོར་སྐུ་རྡོ་ོརྗོེའི་ིརང་བཞིིན་ༀ་དཀར་པོ། 

མགྲིིནཔར་གསུང་རྡོ་ོརྗོེའི་ིརང་བཞིིན་ཨཱཿ� དམར་པ།ོ ཐུགསེ་ཀར་ཐུགསེ་རྡོ་ོརྗོེའི་ིརང་

བཞིནི་ཧཱུཾ་ཾསྔོནོ་པོསེ་མཚེན་པར་གྱུར། ཞིསེེ་སྐྱོ་ེམཆེདེ་སྐུ་གསུང་ཐུགསེ་བྱེནི་གྱིིསེ་བརླབསེ། 

རང་ཉིད་དམ་ཚེིག་སེེམསེ་དཔའིི་ཐུགསེ་ཀར་ཟླ་གདན་ལ་ཡོེ་ཤེེསེ་སེེམསེ་

དཔའི་འིཇེམ་དཔལ་གཞིོན་ནུར་གྱུར་པ་སྐུ་མདོག་སེེར་པ་ོཡོིད་ཙོམ་ཁྲོསེ་པ། ཕྱིག་

གཡོསེ་རལ་གྲི་ིའིཕྱིར་ཞིངི་གཡོནོ་གྱིིསེ་གླེགེསེ་བམ་ཐུགསེ་ཀར་བསྣམསེ་པ། ཞིབསེ་

རྡོོ་རྗོེའིི་སྐྱོིལ་ཀྲུང་གིསེ་བཞུགསེ་པ། མཚེན་སེོ་གཉིསེ་དང་དཔེ་བྱེད་བརྒྱད་ཅུསེ་

བརྒྱན་པ། རལ་བའི་ིཟུར་ཕུད་ལྔ་དང་ལྡན་ཞིངི་རྒྱན་ཐོམསེ་ཅད་ཀྱིིསེ་བརྒྱན་པ། དའེི་ི

ཐུགསེ་ཀར་ཨཱཿ� ལསེ་བྱུང་བའི་ིཉ་ིམའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་གྱི་ིདབུསེ་སུ། ཏོིང་ང་ེའིཛོིན་

སེེམསེ་དཔའི་ཧཱུཾ་ཾཡོིག་མཐོིང་ག་འིོད་ཟིེར་ལྔ་འིཕྲ་ོབ། ཞིེསེ་སེེམསེ་དཔའི་སུམ་བརྩོེགསེ་བསྒོོམ། 



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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གཡོོན་པའི་ིརྡོ་ོརྗོ་ེཁུ་ཚུར་གྱི་ིམཐོེའུ་ཆུང་དང་གཡོསེ་པའི་ིརྡོ་ོརྗོ་ེཁུ་ཚུར་གྱི་ིམཛུབ་མ་ོབསྣོལ་བ་ལྕགསེ་ཀྱུའི་ི

ཕྱིག་རྒྱ་བཅསེ་ལ། ༀ་ཧྲ�ི ཧེ་བྷཻ་ོམ་ཧཱ་ཀྲོ་ོདྷ་ཨཱཿ་གཙྪ་ཨཱཿ་གཙྪ་ཨཱཿསྨ་ད་པཱུ་ཛོ་པྲ་ཏོ་ིགྲིཧྞནྟུ་པྲ་

སཱ་ད� མ་ེདྷཱིཿ་ིམཱཾན་ཀུ་རུ་སྭཧཱ། རང་ག་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾལསེ་འིདོ་ཟིརེ་འིཕྲསོེ། རང་བཞིནི་

གྱི་ིགནསེ་ནསེ་བསྒོོམསེ་པ་དང་འིདྲི་བའི་ིདཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་དཔའི་བ་ོགཅིག་

པའི་ིརྟེེན་དང་བརྟེེན་པའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་མདུན་གྱི་ིནམ་མཁར་སྤྱིན་དྲིངསེ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི 

ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། བརྗོདོ་ཅངི་སྙེངི་ག་ནསེ་ཁྲ་ོབ་ོསྤྲོསེ་ཏོ་ེཕྱི་ིའིབྲང་ག་ིབགགེསེ་བསྐྲད། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི 

ཧེ� ཞིེསེ་སེོགསེ་ཀྱིིསེ་མཆེོད། ༀ་མུདྒ་ར་ཛོ� ཞིེསེ་པའི་ིསྔོགསེ་ཀྱིིསེ་དམ་ཚེིག་པ་སེ་ོསེོའི་ིསྤྱི་ིབོར་

དགུག །ༀ་དཎྜ་ཧཱུཾཾ། གིསེ་དམ་ཚེིག་པ་སེ་ོསེ་ོལ་གཞུག །ༀ་པདྨ་བཾ། གྱིིསེ་དམ་ཚེིག་པ་སེ་ོསེ་ོདང་

དབྱེརེ་མདེ་དུ་བཅིང་། ༀ་ཁདྒ་ཧེ�ོ སེ་དབང་དུ་བྱེསེ། ད་ེནསེ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཧེ་བྷཻ་ོཞིསེེ་སེགོསེ་ཕྱིག་རྒྱ་དང་

བཅསེ་ཏོ།ེ 

སླར་ཡོང་རང་ག་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾལསེ་འིདོ་ཟིརེ་འིཕྲསོེ། ཕྱིགོསེ་བཅུ་ན་བཞུགསེ་

པའི་ིསེངསེ་རྒྱསེ་སྲོསེ་དང་བཅསེ་པ་མདུན་གྱི་ིནམ་མཁར་སྤྱིན་དྲིངསེ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི 

ཧེ� སེོགསེ་ཀྱིིསེ་མཆེོད། ད་ེབཞིིན་གཤེེགསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་བདག་ལ་མངོན་པར་དབང་

བསྐུར་དུ་གསེལོ། ཞིསེེ་གསེལོ་བ་བཏོབ་པསེ། ད་ེརྣམསེ་ཀྱིསིེ་སྤྲསོེ་པའི་ིལྷ་མ་ོཙོ་རྩོ་ིཀ་

ལ་སེོགསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་ཤེིསེ་པ་བརྗོོད་པ་སྔོོན་དུ་འིགྲི་ོབསེ། ཟླ་བ་ལྟོ་བུའི་ིབུམ་པ་

དཀར་པ་ོབདུད་རྩོི་ལྔསེ་བཀང་བ་བཟུང་ནསེ། སེངསེ་རྒྱསེ་རྣམསེ་ནི་ཐོམསེ་ཅད་

ཀྱིསིེ། །སྐྱོ་ེབསེ་ཐོབོ་པའི་ིདབང་བསྐུར་བ། །ཇེ་ིལྟོར་ད་ེབཞིནི་བདག་གིསེ་ན།ི །དག་པ་

ལྷ་ཡོ་ིཆུསེ་དབང་བསྐུར། །ཞིེསེ་གསུང་ཞིིང་སྤྱི་ིབ་ོནསེ་དབང་བསྐུར་བསེ། དབང་ག་ི

ཆུསེ་ལུསེ་ཐོམསེ་ཅད་གང་། དྲི་ིམ་ཐོམསེ་ཅད་དག །ཆུའི་ིལྷག་མ་སྤྱི་ིགཙུག་ཏུ་གནསེ་

པ་ཡོོངསེ་སུ་གྱུར་པ་ལསེ། གཙོ་ོབོའི་ིརྩོ་ཞིལ་གྱི་ིདབུ་ལ་མ་ིབསྐྱོོད་པསེ་དབུ་བརྒྱན་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

ཅངི་། དབང་ག་ིལྷ་རྣམསེ་རང་ཉིད་ལ་ཐོམི་པར་གྱུར། པར་བསེམ་སྟོ་ེཡོ་ེཤེེསེ་པ་དགུག་གཞུག་

དབང་བསྐུར་རྒྱསེ་གདབ་རྣམསེ་བྱེའི།ོ །ད་ེནསེ་མཆེདོ་པ་འིབུལ་བ་ན།ི ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཧེ� ཞིསེེ་སེགོསེ་ཀྱིིསེ་

མཆེོད། ནང་མཆེོད་གཡོོན་པའི་ིམཐོེབ་སྲོིན་གྱིིསེ་གཡོསེ་ཕྱིོགསེ་སུ་ལན་གསུམ་དཀྲུགསེ་པསེབདུད་རྩོིའི་ི

སྙེངི་པ་ོབྱུང་བར་བསེམསེ་ལ་རྩོ་བའི་ིབླ་མ་ལ་འིབུལ་ཚེ་ེསྤྱི་ིགཙུག་ག་ིཐོད་ནསེ་གཏོརོ་ཞིངི་། 

ༀ་མཆེོད་ད་ོཕྱིོགསེ་བཅུ་དུསེ་གསུམ་གྱི་ིད་ེབཞིིན་གཤེེགསེ་པ་ཐོམསེ་ཅད་ཀྱི་ི

སྐུ་གསུང་ཐུགསེ་ཡོནོ་ཏོན་འིཕྲནི་ལསེ་ཐོམསེ་ཅད་གཅགི་ཏུ་བསྡུསེ་པའི་ིང་ོབ་ོཆེསོེ་ཀྱི་ི

ཕུང་པ་ོསྟོོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་རྩོ་བཞིིའི་ིའིབྱུང་གནསེ། འིཕེགསེ་པའི་ིདག་ེའིདུན་ཐོམསེ་

ཅད་ཀྱི་ིམངའི་བདག་དྲིིན་ཅན་རྩོ་བའི་ིབླ་མ་རིན་པ་ོཆེེའི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། བརྒྱུད་

པའི་ིབླ་མ་རྣམསེ་ལ་སྨནི་མཚེམསེ་ཀྱི་ིཐོད་ནསེ་གཏོརོ་ཞིངི་། བཅམོ་ལྡན་འིདསེ་དཔལ་

རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་ཆེེན་པོའི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། ཡོ་ེཤེེསེ་ཀྱི་ིམཁའི་འིགྲི་ོམའི་ིཞིལ་དུ་

ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ལཱ་ལ་ིཏཱ་བཛྲའི་ི྾། ཨ་མ་ོགྷི་བཛྲའི་ི྾། ཡོ་ེཤེསེེ་འིབྱུང་གནསེ་སྦསེ་པའི་ི྾། 

པདྨ་བཛྲའི་ི྾། དཱི་ིཔཱ་ཾཀ་ར་རཀྵེ་ིཏོའི་ི྾། རྭ་ལ་ོཙཱ་བ་རྡོ་ོརྗོ་ེགྲིགསེ་ཀྱི་ི྾། རྭ་ཆེོསེ་རབ་ཀྱི་ི

྾། རྭ་ཡོ་ེཤེེསེ་སེངེ་གའེི་ི྾། རྭ་འིབུམ་སེེང་གའེི་ི྾། རྗོ་ེབཙུན་རྒོ་ལའོི་ི྾། རངོ་བ་ཤེེསེ་

རབ་སེངེ་གའེི་ི྾། བླ་མ་ཡོ་ེཤེསེེ་དཔལ་བའི་ི྾། ཆེསོེ་རྗོ་ེདནོ་གྲུབ་རནི་ཆེནེ་གྱི་ི྾། ཆེསོེ་

ཀྱི་ིརྒྱལ་པ་ོཙོོང་ཁ་བ་ཆེེན་པོའི་ི྾། འིདིར་བརྒྱུད་པའི་ིབླ་མ་གཞིན་གྱི་ིམཚེན་བརྗོོད་ན་འིདིར་འིཇུག་

དགོསེ། གཞིན་ཡོང་དབང་བསྐུར་རྒྱུད་བཤེད་མན་ངག་གནང་བའི་ིབླ་མ་དམ་པ་ཡོབ་

སྲོསེ་བརྒྱུད་པ་དང་བཅསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱི་ི྾། སྙེངི་ཀའི་ིཐོད་ནསེ་གཏོརོ་ཞིངི་། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ི

ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། གཞིན་ཡོང་རྒྱུད་སྡི་ེཆེེན་པ་ོབཞི་ིདང་འིབྲེལ་བའི་ིཡོ་ིདམ་

དཀྱིལི་འིཁརོ་གྱི་ིལྷ་ཚེགོསེ་རྣམསེ་ཀྱི་ི྾། ལྟོ་ེབའི་ིཐོད་ནསེ་གཏོརོ་ཞིངི་། ཆེསོེ་ཀྱི་ིརྒྱལ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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པ་ོའིཁརོ་དང་བཅསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱི་ི྾། གཞིན་ཡོང་སྔོནོ་སེངསེ་རྒྱསེ་མཐོོང་བ་དམ་པའི་ི

ཆེོསེ་ཐོོསེ་པ། འིཕེགསེ་པའི་ིདག་ེའིདུན་ལ་བསྟོེན་པ། བསྟོན་པ་དང་འིཁོར་རྣམ་བཞི་ི

སྐྱོངོ་བར་ཞིལ་གྱིསིེ་བཞིསེེ་པ་བླ་མ་གངོ་མ་རྣམསེ་ཀྱིསིེ་བསྟོནེ་ཅངི་བསྒྲུབསེ་པའི་ིསྲུང་

མ་དམ་ཚེིག་ཅན་རྣམསེ་ཀྱི་ི྾། པུསེ་མོའི་ིཐོད་ནསེ་གཏོོར་ཞིིང་། ཡུལ་ཉ་ིཤུ་རྩོ་བཞིི། 

གནསེ་སུམ་ཅུ་རྩོ་གཉིསེ། དུར་ཁྲདོ་ཆེནེ་པ་ོབརྒྱད་ན་གནསེ་པའི་ིདཔའི་བ་ོདང་། རྣལ་

འིབྱེོར་མ་དང་ཕྱིོགསེ་སྐྱོོང་དང་ཞིིང་སྐྱོོང་དང་ཀླུ་ལ་སེོགསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱིི་྾། གཞིི་

བདག་གཉུག་མར་གནསེ་པ་དང་སེེམསེ་ཅན་ཐོམསེ་ཅད་ལྷར་གྱུར་པ་རྣམསེ་ཀྱི་ི྾། 

ཕྱིོགསེ་བཅུའི་ིསེངསེ་རྒྱསེ་ཐོམསེ་ཅད་འིཇེམ་དཔལ་གཤེིན་རྗོེའི་ིགཤེེད་ཀྱི་ིསྐུའི་ིརྣམ་

པར་སྤྱིན་དྲིངསེ་ཏོ་ེརང་ག་ིལུསེ་ལ་ཞུགསེ་པར་གྱུར། པར་བསེམསེ་ལ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ི

ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ཞིསེེ་བརྗོདོ་ད་ེལྗོགསེ་ཧཱུཾ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིརྡོ་ོརྗོ་ེདཀར་པ་ོའིདོ་ཟིརེ་གྱི་ིསྦུ་གུ་

ཅན་གྱིསིེ་དྲིངསེ་ནསེ་ལངོསེ་སྤྱིདོ་པར་བསེམ་ཞིངི་། བདུད་རྩོ་ིལྕ་ེཐོགོ་ཏུ་བཞིག་པ་མྱོང་བསེ། ལུསེ་ཀྱི་ིལྷ་

ཐོམསེ་ཅད་ཚེམི་པར་བསེམ། ༀ་ཨ་མྲ་ཏོ་སྭཱ་ད་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཏྨ་ཀ྅ོཧེ།ཾ རང་ག་ི

ལུསེལ་གནསེ་པའི་ིརྒྱལ་བ་རྣམསེ་ཟིག་མེད་ཀྱི་ིབད་ེབ་ཆེེན་པོའི་ིབདུད་རྩོིསེ་མཉེསེ་

ཤེངི་ཚེམི་པར་གྱུར། 

བསྟོོད་པ་ནི། གཉིསེ་མེད་ཐུན་མོང་མ་ཡོིན་ཁྱེབ་པའི་ིསྐུ། །ཀུན་ལ་སྙེོམསེ་མཛོད་

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ིཡོབ། །ཆེསོེ་ཀྱི་ིདབྱེངིསེ་གྱུར་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ིཡུམ། །ཡོ་ེཤེསེེ་སེམེསེ་

དཔའི་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱིི་སྲོསེ། །ཕྱིག་འིཚེལ་འིཇེམ་དཔལ་དཔལ་གྱུར་རྫོགསེ་པ་

ཁྱེོད། །ཆེོསེ་ཀྱི་ིསྐུ་ལ་བྱེམསེ་སྡིང་མ་ིམངའི་ཡོང་། །སྲོིད་གསུམ་གདུག་པ་མ་ལུསེ་

འིདུལ་བའི་ིཕྱིརི། །ཐུགསེ་རྗོ་ེཐོབསེ་ཀྱིིསེ་ཁྲ་ོརྒྱལ་སྐུར་སྟོནོ་པ། །འིཇེགིསེ་བྱེདེ་གཤེནི་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

རྗོའེི་ིགཤེདེ་ལ་ཕྱིགའིཚེལ་ལ།ོ །ཞིསེེ་ཕྱི་ིནང་ག་ིམཆེདོ་པསེ་མཆེདོ་ཅངི་བསྟོདོ་པསེ་བསྟོདོ། 

དེ་ལྟོར་རེ་རེ་ནསེ་གསེལ་འིདེབསེ་པསེ་དཔྱད་ནསེ་སྒོོམ་པ་དང་རྣམ་པ་གསེལ་བ་ལ་རྩོེ་གཅིག་ཏུ་

འིཇེོག་པའི་ིསྒོོམ་པ་གཉིསེ་ཀྱིིསེ་གསེལ་སྣང་བསྒྲུབ་ཅིང་བདག་ཉིད་དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་ད་ོསྙེམ་དུ་ངེསེ་

པ་ཤུགསེ་ཅན་བསྐྱོེད་པ་ལ་འིཇེོག་པའི་ིང་རྒྱལ་བརྟེན་པར་བྱེེད་པ་གཉིསེ་ཀ་བསྒོོམ་པར་བྱེ་བ་ན་ིརྒྱ་ཆེ་ེབ་ལ་

བསླབ་པའི།ོ །སྒོོམ་པ་པ་ོདང་བསྒོོམ་བྱེ་དང་སྒོོམ་རྣམསེ་བརྟེགསེ་ན་ཡོང་དག་པར་ཅིར་ཡོང་མ་གྲུབ་བཞིིན་དུ་

སྣང་བ་སྒྱུ་མ་ལྟོ་བུའི་ིདོན་ལ་འིཇེོག་པའི་ིད་ེཁ་ོན་ཉིད་ཀྱི་ིསྦྱིོརབ་ལ་མཉམ་པར་འིཇེོག་པ་ན་ིདམིགསེ་པ་ལྷའི་ིསྐུ་

ལ་དམིགསེ་ནསེ་རྣམ་པ་རང་བཞིིན་མེད་པར་ངེསེ་པའི་ིརྒྱུན་སྐྱོོང་བ་ཡོིན་པསེ་ཟིབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་ེབ་གཉིསེ་ཀ་

ལ་སླབོ་པ་སྟོ་ེད་ེདག་ན་ིརགསེ་པ་ལ་སེམེསེ་འིཛོནི་པའི།ོ །ད་ེལྟོར་བསྒོམོ་པ་ལ་བྱེངི་བ་དང་རྒོདོ་པ་བསེལ་བའི་ི

ཕྱིིར་སྟོེང་ངམ་འིོག་གི་སྣ་རྩོེར་ཟླ་བ་ལ་གནསེ་པའིི་རྡོོ་རྗོེ་སྔོོན་པོ་ཡུངསེ་ཀར་གྱིི་འིབྲུ་ཚེད་ཙོམ་ལ་སེེམསེ་

བཟུང་ནསེ་བརྟེན་པ་ན་ད་ེལསེ་ཕྱིག་མཚེན་མང་པ་ོསྤྲ་ོཞིིང་སླར་ཡོང་རྩོ་བའི་ིམཚེན་མ་ལ་སྡུད་པ་ན་ིཕྲ་མ་ོལ་

སེམེསེ་འིཛོནི་པ་ཡོནི་ཏོ་ེསེམེསེ་བཟུང་བའི་ིརམི་པའི།ོ །

དེ་ལྟོར་ཞིལ་དགུ་ནི་གསུང་རབ་ཡོན་ལག་དགུ་རྭ་གཉིསེ་ནི་བདེན་པ་གཉིསེ། 

ཕྱིག་སེ་ོབཞི་ིདང་སྐུ་གསུང་ཐུགསེ་ཏོ་ེསེ་ོབདུན་ན་ིབྱེང་ཕྱིགོསེ་སེ་ོབདུན། ཞིབསེ་བཅུ་

དྲུག་ན་ིསྟོངོ་ཉདི་བཅུ་དྲུག་མཚེན་མ་གྱིནེ་དུ་འིགྲིངེ་བ་ན་ིབད་ེབ་ཆེནེ་པ་ོརྒྱསེ་པ། མ་ིལ་

སེོགསེ་པ་ན་ིདངོསེ་གྲུབ་བརྒྱད་དང་བྱེ་རྒོོད་ལ་སེོགསེ་པ་ན་ིདབང་ཕྱུག་བརྒྱད་དག་

པ་ཡོིན་ལ། གཅེར་བུ་ན་ིསྒྲིིབ་གཡོོགསེ་མེད་པ་དང་སྐྲ་གྱིེན་དུ་བརྫེསེ་པ་ན་ིམྱོ་ངན་

ལསེ་འིདསེ་པའི་ིག་ོའིཕེང་སྟོོན་པའི།ོ །ད་ེདག་ག་ིདོན་མདོར་བསྡུ་ན། གཏོན་ལ་དབབ་

པའིི་གཞི་ིགསུང་རབ་ཡོན་ལག་དགུའིི་བརྗོོད་བྱེ་ཀུན་རྫོབ་སྒྱུ་མ་དང་དོན་དམ་ནམ་

མཁའི་ལྟོ་བུ། ཁོང་དུ་ཆུད་པའི་ིལམ་བྱེང་ཕྱིོགསེ་སེ་ོབདུན་ཡོིན་ལ་ལམ་དེའི་ིགཙོ་ོབ་ོ



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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དནོ་དམ་རྟེགོསེ་པ་ལ་ན་ིསྟོངོ་ཉདི་བཅུ་དྲུག་ག་ིརྟེགོསེ་པ་ཡོདོ་ད།ེ ད་ེཡོང་ཐོབསེ་བད་ེབ་

ཆེནེ་པ་ོདང་དབྱེརེ་མདེ་པར་ཞུགསེ་པའི།ོ །ལམ་དསེེ་བགྲིདོ་པའི་ིའིབྲསེ་བུ་དངསོེ་གྲུབ་

ཐུན་མོང་བ་དང་། ཐུན་མོང་མ་ཡོིན་པ་གཉིསེ་ཀྱི་ིགཙོ་ོབ་ོནི། སྒྲིིབ་པ་ཟིད་པའི་ིམྱོང་

འིདསེ་སེོ། །ཞིེསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་ཀྱི་ིརྣམ་པར་ཤེར་བའི་ིསྐུསེ་ད་ེལྟོར་མཚེོན་པ་ག་ོ

བར་བྱེདེ་པའི།ོ །ཞིསེེ་དག་པ་དྲིན་པར་བྱེ། 

ཕྲངེ་བ་ན།ི ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི སེ་བསེང་། སྭཱ་བྷཱ་ཝསེ་སྦྱིངསེ། ཕྲངེ་བ་མ་ིདམགིསེ་པ་སྟོངོ་བ་ཉདི་དུ་

གྱུར། སྟོོང་བའི་ིངང་ལསེ་ཕྲེང་རྡོོག་རྣམསེ་ར་ེར་ེནསེ་པད་ཉིའི་ིསྟོེང་དུ་ཧཱུཾ་ཾཡོིག་ཡོོངསེ་

སུ་གྱུར་པ་ལསེ་དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་ཞིལ་གཅིག་ཕྱིག་གཉིསེ་ཀྱིིསེ་གྲིིགུག་དང་

ཐོོད་པ་འིཛོིན་པ་གཡོོན་བརྐྱང་གིསེ་བཞུགསེ་པའིི་སྤྱིི་བོར་ༀ། མགྲིིན་པར་ཨཱཿ� 

ཐུགསེ་ཀར་ཧཱུཾ་ཾགིསེ་མཚེན་པར་གྱུར། ཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾལསེ་འིོད་ཟིརེ་འིཕྲོསེ་བསྒོམོསེ་

པ་དང་འིདྲི་བའི་ིཡོ་ེཤེསེེ་པ་དང་དབང་ལྷ་སྤྱིན་དྲིངསེ། ཡོ་ེཤེསེེ་པ་ཛོ� ཧཱུཾ་ཾབ་ཾཧེ�ོ གཉིསེ་

སུ་མེད་པར་གྱུར། དབང་ལྷསེ་དབང་བསྐུར། མ་ིབསྐྱོོད་པསེ་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། 

ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཨརྒྷཾཾ། པཱདྱ།ཾ གནྡྷེ།ེ པུཥྤེ།ེ ངྷཱུ་པ།ེ ཨཱཿ་ལ་ོཀ ེ ། ནཻ་ཝདིྱཱ། ཤེཔྟ་པྲ་ཏཱཙིྪ་ཧཱུཾ་ཾ

སྭཧཱ། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། སྙེིང་པ་ོལ། ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། ཞིེསེ་བཏོགསེ་པསེ་ནང་མཆེོད་འིབུལ། 

གཟུགསེ་མཆེོག་མཆེོག་ཏུ་དྲིག་པ་ོཆེ།ེ །དཔའི་བ་ོམཆེོག་ག་ིསྤྱིོད་ཡུལ་ཅན། །གདུལ་

དཀའི་འིདུལ་བའི་ིདོན་མཛོད་པ། །རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེབྱེེད་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ། །ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་

ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ཉེར་གཅིག་གམ་ཅ་ིའིགྲུབ་བཟླ། དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་འིོད་དུ་ཞུ་བ་ལསེ་བྱུང་

བའི་ིབགྲིང་ཕྲེང་ཁྲག་འིཛོག་པའི་ིམ་ིམགོའི་ིཕྲེང་བའི་ིརྣམ་པར་གྱུར། པར་བསེམ། ཞིེསེ་

བགྲིང་འིཕྲངེ་བྱེནི་བརླབ་བྱེ། ༀ་ཨ་ར་པ་ཙོ་ན་ངྷཱིཿ�ི ཞིསེེ་ཐོགོ་མར་འིཇེམ་དབྱེངསེ་ཞི་ིབའི་ིསྔོགསེ་བཟླསེ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

ཏོ།ེ ༀ་ཡོ་མ་རཱ་ཛཱ་སེ་ད་ོམ་ེཡོ། ཡོ་མ་ེད་ོརུ་ཎ་ཡོ་ོད་ཡོ། ཡོ་ད་ཡོ་ོན་ིར་ཡོ་ཀྵེ་ེཡོ། ཡོ་ཀྵེ་ེ

ཡོཙྪ་ན་ིརཱ་མ་ཡོ་ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཕེཊ་ཕེཊ་སྭཧཱ། ཞིསེེ་པའི་ིརྩོ་སྔོགསེ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། 

ཅསེེ་པའི་ིལསེ་སྔོགསེ། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ཅསེེ་པའི་ིསྙེངི་པ་ོརྣམསེ་ཅ་ིའིགྲུབ་ར་ེབཟླསེ་མཐོར། 

ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་སེ་མ་ཡོ།  ཞིེསེ་པ་ནསེ། ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ཅེསེ་གཤེིན་རྗོ་ེགཤེེད་ཀྱི་ིཡོིག་བརྒྱ་བཟླ། 

ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཧེ� ཞིསེེ་སེགོསེ་ཀྱིིསེ་མཆེདོ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ཞིསེེ་

ཕྱི་ིནང་ག་ིམཆེོད་པ་དབུལ། ཡོང་ན། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཨརྒྷཾཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཞིེསེ་སེོགསེ་ཀྱིིསེ་མཆེོད། 

གཟུགསེ་མཆེོག་མཆེགོ་ཏུ། ཞིསེེ་སེགོསེ་ཀྱིིསེ་བསྟོདོ། 

ད་ེནསེ་གཏོོར་མ་འིབུལ་བ་ལ། འིདསེ་མ་འིདསེ་ཀྱི་ིལྷ་དང་ལསེ་གཤེིན་བཅསེ་ཀྱི་ིགཏོོར་མ་སྟོབསེ་

གཅགི་ཏུ་ཆེང་ཆུ་ནང་མཆེོད་གསུམ་གྱིིསེ་བྲན་ལ་བྱེནི་གྱིིསེ་བརླབ་པ་ན།ི ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི སེ་བསེང་། སྭ་བྷཱ་ཝསེ་

སྦྱིངསེ། སྟོངོ་བའི་ིངང་ལསེ་ཡོ་ཾལསེ་ ཞིསེེ་པ་ནསེ། ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ བར་གྱི་ིབྱེནི་གྱིིསེ་བརླབསེ། 

མདུན་དུ་སྐད་ཅིག་གིསེ་དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་དཔའི་བ་ོགཅིག་པའི་ིརྟེེན་དང་

བརྟེེན་པར་བཅསེ་པའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་གསེལ་ལ་ཡོོངསེ་སུ་རྫོགསེ་པར་གྱུར། རང་ག་ི

སྙེིང་གའི་ིསེ་བོན་གྱི་ིའིོད་ཟིེར་གྱིིསེ་ཡོ་ེཤེེསེ་ཀྱི་ིའིཁོར་ལ་ོསྤྱིན་དྲིངསེ། ཛོ� ཧཱུཾ་ཾབ་ཾཧེོ� 

གཉིསེ་སུ་མེད་པར་གྱུར། རང་ག་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾསྔོོན་པོའི་ིའིོད་ཟིེར་ལྕགསེ་ཀྱུའི་ིརྣམ་

པ་ཅན་གྱིིསེ་ཕྱིོགསེ་སྐྱོོང་བཅོ་ལྔ་འིཁོར་དང་བཅསེ་པ་བཀུག་སྟོེ་ཕྱིོགསེ་མཚེམསེ་

རྣམསེ་སུ་འིཁདོ་པ་སྐད་ཅགི་གསིེ་འིདོ་གསེལ་དུ་བཅུག་པ་ལསེ་དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེགིསེ་

བྱེེད་ཞིལ་གཅིག་ཕྱིག་གཉིསེ་ཀྱིིསེ་གྲི་ིགུག་དང་ཐོོད་པ་འིཛོིན་པའི་ིསྐུར་བཞིེངསེ་པར་

གྱུར། གཏོོར་མགྲིོན་གཉིསེ་ཀ་ལ་ཐུན་མོང་དུ། ཧཱུཾ་ཾཞིེསེ་བརྗོོད་ནསེ། འིཇེིག་རྟེེན་ལསེ་འིདསེ་པའི་ི

མགྲིོན་རྣམསེ་ཀྱི་ིལྗོགསེ་ཧཱུཾ་ཾལསེ་སྐྱོེསེ་པའི་ིརྡོ་ོརྗོ་ེརྩོ་ེགཅིག་པ་དཀར་པ་ོའིོད་ཀྱི་ིསྦུ་གུ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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ཅན་གྱིསིེ་གཏོརོ་མའི་ིབཅུད་ཐོམསེ་ཅད་དྲིངསེ་ཏོ་ེགསེལོ་བར་གྱུར་བར་བསེམ་ཏོ།ེ ༀ་ཧྲཱིཿ�ི 

ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། བཛྲ་བཻྷཻ་ར་ཝ་ཡོ་ཨ་དྷ་ིཔ་ཏོ་ིཨ་ིམ་ཾབ་ལ་ཾཏོ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧེ་ིཁཱ་ཧེ་ི

ཧཱུཾ་ཾཕེཊ་སྭཱཧཱ། ཞིསེེ་པ་བདུན་ནམ་གསུམ་གྱིིསེ་དབུལ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཧེ� སེགོསེ་ཀྱིིསེ་མཆེདོ། ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི 

སེ་མཐོར། ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ བཏོགསེ་པསེ་ཕྱི་ིནང་ག་ིམཆེདོ་པསེ་མཆེདོ། 

གཉིསེ་མེད་ཐུན་མོང་མའིམ། གཟུགསེ་མཆེོག་མཆེོག་ཏུ་དྲིག་པ་ོཆེེ། །དཔའི་བ་ོ

མཆེོག་ག་ིསྤྱིོད་ཡུལ་ཅན། །གདུལ་དཀའི་འིདུལ་བའི་ིདོན་མཛོད་པ། །རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་

བྱེདེ་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ། །ཞིསེེ་བསྟོདོ། 

ཕྱིོགསེ་སྐྱོོང་འིཁོར་དང་བཅསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱིི་ལྗོགསེ་ཧཱུཾཾ་ལསེ་སྐྱོེསེ་པའིི་རྡོ་ོརྗོེ་རྩོེ་

གཅགི་པ་དཀར་པ་ོའིདོ་ཀྱི་ིསྦུ་གུ་ཅན་རྣམསེ་སུ་གྱུར། པར་བསེམ་ལ། ༀ་ཡོ་མ་རཱ་ཛཱ་སེ་

ད་ོམ་ེཡོ། ཡོ་མ་ེད་ོརུ་ཎ་ཡོ་ོད་ཡོ། ཡོ་ད་ཡོ་ོན་ིར་ཡོ་ཀྵེ་ེཡོ། ཡོ་ཀྵེ་ེཡོཙྪ་ན་ིརཱ་མ་ཡོ་ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾ

ཕེཊ་ཕེཊ་སྭཱཧཱ། ཞིེསེ་བརྗོོད་པསེ་ཀྱིང་བྱེིན་གྱིིསེ་བརླབསེ་ལ། ༀ་བྷུ་ཙོ་ར་ན།ཾ ཡོ་པཱ་ཏཱ་ལ་ཙོ་ར་

ཡོ། མཱཾན་ཁ་ེཙོ་ར་ཡོ། ཏོ་པཱརུ་པ་ན་ིགཱ་ན།ཾ ཀདཀྵེ་ིཎ་དཱི་ིགཱ་ཡོ། ཧཱུཾ་ཾཔཤྩི་ིམ་ན།ཾ ཕེཊ་ཨུད་

ཏོ་ར་ཏོ་ིགཱ་ཡོ། ༀ་ཨ།ི ཧྲཱིཿ�ི ཡོ། ཥྚྲཱིཿ་ིཝ། ཝིཀྵེ།ི ཀྲོ་ིཀ ོ། ཏཱ་ཨ།ེ ན་ཨ། ན་ད།ེ ཧཱུཾ་ཾབྷྱ�ོ ཕེཊ་

སེརྦ་བྷུ་ཏོ་ེབྷྱ�  ཞིསེེ་ལན་གསུམ་གྱིིསེ་དབུལ། ༀ་ད་ཤེ་དཀི་ལ་ོཀ་པཱ་ལ་སེ་པ་ར་ིཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་ཾ

ནསེ་ཤེཔྟ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཧཱ། ༀ་ད་ཤེ་དིཀ་ལ་ོཀ་པཱ་ལ་སེ་པ་ར་ིཝཱ་ར་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། ཞིེསེ་

བརྗོོད་དེ་ཕྱིི་ནང་གི་མཆེོད་པ་དབུལ། བཅོམ་ལྡན་ཆེོསེ་རྗོེ་འིཇེམ་དབྱེངསེ་སྤྱིན་ལམ་

དུ། །བདུད་འིདུལ་བསྟོན་པ་བསྲུང་བར་ཞིལ་བཞིེསེ་པ། །ལསེ་ཀྱི་ིགཤེིན་རྗོ་ེམ་མ་ོ

མཁའི་འིགྲི་ོམ། །འིབྱུང་བ་ོར་ོལངསེ་ཅ་ིབགྱི་ིབཀའི་ཉན་ཚེགོསེ། །ཕྱི་ིནང་སྐྱོངོ་བའི་ིདམ་

ཅན་མ་ལུསེ་ལ། །བདག་ན་ིར་ེབའི་ིསེེམསེ་ཀྱིིསེ་འིདུད་ཅིང་མཆེིསེ། །ཕྱིོགསེ་སྐྱོོང་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

འིཁོར་དང་བཅསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་བདག་ག་ིདག་ེབའི་ིབྱེ་བ་རྣམསེ་མཐོར་ཕྱིིན་པ་དང་

དའེི་ིབར་ཆེད་ཞི་ིབའི་ིའིཕྲནི་ལསེ་མཛོདོ་ཅགི །ཅསེེ་མཆེདོ་ཅངི་བསྟོོད་ད་ེའིཕྲནི་ལསེ་བཅལོ། 

ད་ེནསེ་འིཇེམ་དབྱེངསེ་ཀྱི་ིབཀའི་སྡིོད་གཤེིན་རྗོ་ེལ་གཏོོར་མ་འིབུལ་བ་ལ་རྒྱསེ་པ་ནི། མདུན་དུ་

པདྨ་ཉ་ིམ་མ་ཧེེའི་ིསྟོེང་དུཡོ་ལསེ་ཐོོད་དབྱུག་ཡོསེ་མཚེན་པ་ད་ེལསེ་འིོད་འིཕྲོསེ། དགྲི་

བགེགསེ་གདུག་པ་ཅན་ཐོམསེཅད་ཚེར་བཅད། ཚུར་འིདུསེ་དབྱུག་ཏོོ་ལ་ཐོིམ། 

དེཡོོངསེ་སུ་གྱུར་པ་ལསེ། ལསེ་ཀྱི་ིགཤེིན་རྗོ་ེནག་པ་ོཞིལ་གཅིག་ཕྱིག་གཉིསེ་པ་མ་

ཧེེའི་ིགདོང་བ་ཅན། དམརཞིིང་ཟླུམ་པའི་ིསྤྱིན་གསུམ་དང་ལྡན་པ། གཡོསེ་པསེ་ཐོོད་

དབྱུག་དང་གཡོོན་པསེ་ཞིགསེ་པ་འིཛོིན་པ། དབུ་སྐྲ་དམར་སེེར་གྱིེན་དུ་བརྫེསེ་པ། 

ལིངྒ་དམར་པ་ོགྱིེན་དུ་ལངསེ་པ། ཙོ་ཾདང་རྩོ་ེགསུམ་ལསེ་སྐྱོེསེ་པའི་ིཙཱ་མུཎྜཱི་ིནག་མ་ོ

ཞིལ་གཅགི་ཕྱིག་གཉིསེ་ཀྱིིསེ་གཡོསེ་རྩོ་ེགསུམ་དང་གཡོནོ་ཐོདོ་པ་འིཛོནི་པ། ཡོ་བ་ཏོ་ི

ལ་སེོགསེ་པ་གཤེིན་རྗོ་ེཕེ་ོམོའི་ིའིཁོར་གྱིིསེ་བསྐོར་བའི་ིགཙོ་ོའིཁོར་ཐོམསེ་ཅད་ཀྱི་ིསྤྱི་ི

བོར་ༀ་དཀར་པ།ོ མགྲིིན་པར་ཨཱཿ� དམར་པ།ོ ཐུགསེ་ཀར་ཧཱུཾ་ཾསྔོོན་པོསེ་མཚེན་པར་

གྱུར། རང་ག་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾལསེ་འིོད་ཟིེར་འིཕྲོསེ། ལྷ་ོཕྱིོགསེ་རིམ་པ་བདུན་གྱི་ིསེ་

འིགོ་ནསེ་ལསེ་ཀྱི་ིགཤེནི་རྗོ་ེཡོབ་ཡུམ་འིཁརོ་བཅསེ་སྤྱིན་དྲིངསེ་པར་བསེམ་ཞིངི་། ཛོ� 

འིཇེམ་དཔལ་གཤེནི་རྗོའེི་ིགཤེདེ་ཀྱི་ིབཀའི་སྡིདོ་མཆེགོ །ཆེསོེ་ཀྱི་ིརྒྱལ་པ་ོཡོབ་ཡུམ་ཡོ་

བ་ཏོི། །ཕེ་ོཉ་མ་ོལ་སེོགསེ་པའི་ིའིཁོར་དང་བཅསེ། །འིཕྲིན་ལསེ་རྣམ་བཞིིའི་ིལསེ་ལ་

སྤྱིན་འིདྲིནེ་ན། །གླེིང་ག་ིམཆེགོ་གྱུར་འིཛོམ་གླེངི་ལྷ་ོཡོ་ིཕྱིགོསེ། །མཐོར་བྱེདེ་ལྕགསེ་ཀྱི་ི

ཐོོད་མཁར་འིབར་བ་ནསེ། །ལྷ་ོསྤྲིན་ནག་པ་ོརླུང་གིསེ་བསྐྱོོད་པ་བཞིིན། །བརྩོ་ེབའི་ི

ཐུགསེ་ཀྱིིསེ་གནསེ་འིདིར་གཤེེགསེ་སུ་གསེོལ། །ༀ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་སེ་པ་ར་ིཝཱ་ར་ཨ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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ཀརྵ་ཡོ་སེ་མ་ཡོ་ཛོ� ཞིསེེ་བརྗོདོ་པསེ་བྱེནོ་པར་བསེམསེ་ལ། ཛོ� ཧཱུཾ་ཾབ་ཾཧེ�ོ གཉིསེ་སུ་མདེ་པར་

གྱུར། སླརཡོང་ཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾལསེ་འིོད་ཟིེར་འིཕྲོསེ། གཤེིནརྗོེའི་ིགཤེེད་རིགསེ་ལྔ་

མདུན་གྱི་ིནམ་མཁར་སྤྱིན་དྲིངསེ། ཁྱེེད་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་འིད་ིལ་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་

དུ་གསེལོ། ཞིསེེ་གསེལོ་བ་བཏོབ་པསེ། ༀ་བཛྲ་བྷཻ་ཝ་ཨ་བྷཻ་ིཥཱཉིྩ་ཧཱུཾ།ཾ ཞིསེེ་གསུངསེ་

ཤེིང་བུམ་པའི་ིཆུསེ་སྤྱི་ིབ་ོནསེ་དབང་བསྐུར། དབང་ག་ིཆུསེ་ལུསེ་ཐོམསེ་ཅད་གང་། 

དྲི་ིམ་ཐོམསེ་ཅད་དག །ཆུའི་ིལྷག་མ་ཡོར་ལུད་པ་ལསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེནག་པ་ོརྩོ་ེལྔ་བ་ར་ེརེསེ་

དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། ༀ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་སེ་པ་རི་ཝཱ་ར་སེམ་ཡོ་སྟོཾ། གྱིིསེ་དམ་ལ་

བཞིག །ཡོང་ན། གཤེིན་རྗོ་ེནག་པ་ོསྐྲ་བསེིལ་ཞིིང་། ཁྲ་ོབོའི་ིཞིལ་ཅན། ཕྱིག་གཉིསེ་ཀྱི་ིགཡོསེ་དབྱུག་ཏོོ། 

གཞིན་རྣམསེ་སྔོ་མ་བཞིནི་ན།ོ །

སྤྱིན་འིདྲིེན་བསྡུ་ན། རང་ག་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾནག་པོའི་ིའིོད་ཟིེར་ལྕགསེ་ཀྱུའི་ིརྣམ་པ་

ཅན་གྱིིསེ་ལྷ་ོཕྱིོགསེ་རིམ་པ་བདུན་གྱིི་སེ་འིོག་གཤེིན་རྗོེའིི་གྲིོང་ཁྱེེར་སྒོ་ོམེད་ལྕགསེ་

མཁར་བཅུ་དྲུག་ག་ིནང་ནསེ་དམ་ཅན་ཆེསོེ་རྒྱལ་ཡོབ་ཡུམ་འིཁརོ་དང་བཅསེ་པ་སྐད་

ཅིག་གིསེ་སྤྱིན་དྲིངསེ། ད་ེནསེཆེོསེ་རྒྱལ་འིཁོར་བཅསེ་ལ་མཆེོད་གཏོོར་འིབུལ་བ་ན་ིརྒྱསེ་བསྡུསེ་

གཉིསེ་ཀ་ལ་ཐུན་མོང་དུ། ཆེོསེ་ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་ཡོབ་ཡུམ་འིཁོར་དང་བཅསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱིི་

ལྗོགསེ་ཧཱུཾ་ཾལསེ་སྐྱོེསེ་པའི་ིརྡོ་ོརྗོ་ེརྩོ་ེགཅིག་པ་དམར་པ་ོའིོད་ཀྱི་ིསྦུ་གུ་ཅན་གྱིིསེ་གཏོོར་

མའི་ིབཅུད་ཐོམསེ་ཅད་དྲིངསེ་ཏོ་ེགསེལོ་བར་གྱུར། པར་བསེམ་ཞིངི་། ༀ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་ནང་

སྒྲུབ་ལ་འིབུལ་ན། ཡོ་མ་རཱ་ཛཱ� ཞིསེེ་སྦྱིར་སེ་པ་ར་ིཝཱ་ར་སེརྦ་བགིྷྣན་ཤེ་ཏྲུཾ་ཾམཱཾ་ར་ཡོ་ཨ་ིད་ཾ

བ་ལ་ཾལ་ཏོ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧེ་ིཁཱ་ཧེ་ིཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ཞིསེེ་ལན་བདུན་དང་། ༀ་ཙཱ་མུཎྜཱི་ིལ་སྦྱིར་བ་དང་། ཡོ་བ་

ཏོ་ིལ་སེོགསེ་པ་གཤེིན་རྗོ་ེཕེ་ོམོའི་ིཚེོགསེ་འིཁོར་དང་བཅསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱི་ིཞིལ་དུ་ཨ་ིད་ཾ
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

བ་ལ་ཾཏོ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧེ་ིཁཱ་ཧེ།ི ཞིསེེ་ལན་གསུམ་མམ་བདུན་གྱིིསེ་ཕུལ་ནསེ། ༀ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་ནང་སྒྲུབ་

ལ་འིབུལ་ན། ཡོ་མ་རཱ་ཛཱ� ཞིསེེ་སྦྱིར་ལ་སེ་པ་ར་ིཝཱ་ར་ཨརྒྷཾཾ། པུཥྤེ།ེ ངྷཱུ་པ།ེ དཱི་ིབ།ཾ གནྡྷེ།ེ ནཻ་ཝ་ི

དྱཱ། ཤེཔྟ་པྲ་ཏཱཙིྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ༀ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པའི་ིཞིལ་དུ་ཡོ་མ་རཱ་ཛཱ་ཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ཙོ་

མུཎྜཱིི་ལ་སྦྱིར། ཡོ་བ་ཏོི་ལ་སེོགསེ་པ་གཤེིན་རྗོེ་ཕེོ་མོའི་ིཚེོགསེ་འིཁོར་དང་བཅསེ་པ་

རྣམསེ་ཀྱི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ཞིསེེ་མཆེདོ། 

ཧཱུཾཾ། འིཇེམ་དཔལ་བཀའི་ཉན་བསྟོན་སྲུང་ནི། །དམ་ཅན་གཤེིན་རྗོེའིི་རྒྱལ་བོ་

སྟོེ། །ཞིལ་གཅིག་ཕྱིག་གཉིསེ་འིཇེིགསེ་གཟུགསེ་ཅན། །མགོན་པོ་ཁྱེོད་ལ་བདག་

བསྟོདོ་ད།ོ །ཞིསེེ་བསྟོདོ་ནསེ། 

འིཕྲནི་ལསེ་བཅོལ་བ་ན།ི ཧཱུཾ།ཾ འིཆེ་ིབདག་ནག་པ་ོལྷ་ོཕྱིགོསེ་ཀྱི།ི །རམི་པ་བདུན་གྱི་ིསེ་

འིོག་ན། །སྲོོག་ལ་རྔམསེ་པའི་ིགཤེིན་རྗོ་ེན།ི །ནག་པ་ོམ་ཧེེའི་ིགདན་སྟོེང་དུ། །ཡོ་ལསེ་

བྱུང་བའི་ིདབྱུག་པ་ན།ི །ཐོདོ་པསེ་མཚེན་པ་ལསེ་བྱུང་བ། །གཏོངི་ནསེ་ཁྲོསེ་པ་མ་ཧེའེི་ི

གདོང་། །ཟི་བྱེེད་ཞིལ་གདངསེ་མཆེེ་བ་གཙོིགསེ། །ཁྲོསེ་པའིི་སྤྱིན་རྩོ་དམར་པོ་

འིཁྲུགསེ། །སྐྲ་སེེར་སྨ་ར་གྱིེན་དུ་བརྫེསེ། །ལག་གཡོོན་ཞིགསེ་པསེ་དགྲི་བགེགསེ་

འིཆེིང་། །གཡོསེ་པའིི་དབྱུག་པསེ་རྡུལ་དུ་རློག །ཆེོསེ་ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་གཤེིན་རྗོེའིི་

ཚེོགསེ། །མ་མ་ོཆེེན་མ་ོཙཱ་མུཎྜཱིི། །རྩོ་ེགསུམ་ཐོོད་ཁྲག་འིཛོིན་མཛོད་པ། །བྲན་དང་

བཅསེ་པའི་ིདུསེ་ལ་བབསེ། །ཤེ་ཆེནེ་ཁྲག་ཞིག་ཆེནེ་པ་ོཡོ།ི །གཏོརོ་མ་རྒྱ་མཚེ་ོམཆེདོ་

པར་བཞིེསེ། །རྒྱལ་བའི་ིབསྒོསོེ་པའི་ིདམ་ཚེགི་དང་། །སྙེངི་རྗོེསེ་དགྲི་བགགེསེ་མྱུར་དུ་

སྒྲིོལ། །སྡིང་པའིི་དགྲི་དང་གནོད་པའིི་བགེགསེ། །བདུད་དང་བར་དུ་གཅོད་པ་

རྣམསེ། །ཟུངསེ་ཤེིག་ཆེིངསེ་ཤེིག་རྣམ་པར་སྡིོམསེ། །ཁུག་ཅིག་དྲིོངསེ་ཤེིག་དབང་དུ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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སྡུསེ། །སེོད་ཅིག་སྐྲོད་ཅིག་རེངསེ་པར་གྱིིསེ། །ཕྱིེ་ཞིིག་གནོན་ཞིིག་རྨུགསེ་པར་

གྱིིསེ། །ཐུལ་ཞིིག་ཆེོམསེ་ཤེིག་རྣམ་པར་བཤེིག །རྡུལ་ཕྲན་ཙོམ་ཡོང་མེད་པར་

མཛོོད། །ༀ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། བྷྱ་ོཙཱ་མུཎྜཱི་ིཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ཅེསེ་བརྗོོད་པསེ་ལསེ་སྒྲུབ་པར་ཁསེ་

བླངསེ་པར་བསེམ་མ།ོ །

ད་ེནསེ་གཏོང་རག་ག་ིམཆེོད་པ་བྱེིན་གྱིིསེ་བརླབ་པ་ན།ི ཧྲ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི སེ་བསེང་། སྭ་བྷཱ་ཝསེ་སྦྱིངསེ། 

སྟོངོ་བའི་ིངང་ལསེ་ཨཱཿ� ལསེ་བྱུང་བའི་ིཐོདོ་པ་ཞིསེེ་པ་ནསེ་ཤེཔྟཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾག་ིབར་གྱི་ིབྱེནི་གྱིསིེ་

བརླབསེ། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཨརྒྷཾཾ། པཱདྱ།ཾ གནྡྷེ།ེ པུཥྤེ།ེ ངྷཱུ་པ།ེ ཨཱཿ་ལ་ོཀ ེ། ནཻ་ཝདིྱཱ། ཤེཔྟ་པྲ་

ཏཱཙིྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ཞིསེེ་ཕྱི་ིནང་ག་ིམཆེདོ་པ་ཕུལ། 

གཟུགསེ་མཆེོག་མཆེོག་ཏུ་དྲིག་པ་ོཆེ།ེ །དཔའི་བ་ོམཆེོག་ག་ིསྤྱིོད་ཡུལ་ཅན། །གདུལ་

དཀའི་འིདུལ་བའི་ིདོན་མཛོད་པ། །རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ། །བསྟོོད་པར་

འིོསེ་པ་ཐོམསེ་ཅད་ལ། །ཞིིང་རྡུལ་ཀུན་གྱི་ིགྲིངསེ་སྙེེད་ཀྱིིསེ། །ལུསེ་བཏུད་པ་ཡོ་ིརྣམ་

པ་ཀུན། །མཆེགོ་ཏུ་དད་པསེ་བསྟོདོ་པར་བགྱི།ི །

ད་ེནསེ་སྨོན་ལམ་གདབ་པ་ནི། ད་ེལྟོར་ཁྲ་ོབོའི་ིདབང་པ་ོགཤེིན་རྗོེའི་ིགཤེེད། །དཀྱིིལ་

འིཁརོ་འིཁརོ་ལ་ོདྲི་ིམེད་མ་ེལོང་ངསོེ། །དབང་པའོི་ིགཞུ་ལྟོར་རབ་གསེལ་བད་ེསྟོངོ་ག ི། 

རྣམ་པར་རོལ་བའི་ིཏོིང་འིཛོིན་བཟླསེ་སེོགསེ་ལ། །འིབད་པསེ་བསེགསེ་པའི་ིདག་ེབ་

གང་གཱའིི་རྒྱུན། །འིགྲི་ོཀུན་ལེགསེ་སྤྱིད་ཉལ་འིགྲིོའི་ིརྒྱུན་ཚེོགསེ་དང་། །གཅིག་ཏུ་

བགྱིིསེ་པ་འིདི་ཡོིསེ་ཐོར་བའིི་ལམ། །རྒྱལ་སྲོསེ་སྡིོམ་པ་སྤྱིོད་དང་བཅསེ་པ་

ལ། །བསླབ་པསེ་ཐུན་མོང་ལམ་རྣམསེ་མཐོར་ཕྱིིན་པའིི། །བདུད་རྩོིའི་ིགཏོེར་གྱིིསེ་

བདག་རྒྱུད་གང་བར་ཤེགོ །བུམ་དབང་ལྷ་ཡོ་ིཆུ་བོསེ་ཐོ་མལ་གྱི།ི །སྣང་ཞིནེ་ཀུན་དག་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

གོང་མའིི་དབང་མཆེོག་གིསེ། །རྒྱལ་བའིི་གསུང་དང་འིོད་གསེལ་དབྱེིངསེ་དང་

ནི། །ཟུང་འིཇུག་གནསེ་ལུགསེ་མངོན་དུ་འིགྱུར་བར་ཤེོག །ད་ེཚེ་ེབླ་མ་ལྷར་བཅསེ་

སྤྱིན་སྔོ་རུ། །ཁསེ་བླངསེ་དངོསེ་གྲུབ་ཀུན་གྱི་ིརྩོ་བ་མཆེོག །རྣམ་དག་དམ་ཚེིག་སྡིོམ་

པ་མ་ལུསེ་པ། །སྲོོག་དང་བསྡིོསེ་ཏོེ་རྟེག་ཏུ་བསྲུང་བར་ཤེོག །རྫོགསེ་རིམ་ཡོོངསེ་

རྫོགསེ་སྐྱོེ་བའིི་སྨིན་བྱེེད་ལམ། །རིམ་པ་དང་པོའི་ིཕྲ་རགསེ་རྣལ་འིབྱེོར་ལ། །ཐུན་

བཞིིར་བརྩོོན་པ་ཆུ་བོའི་ིགཞུང་བཞིིན་དུ། །བསྟོེན་པསེ་ཐོ་མལ་སྣང་ཞིེན་ཚེར་གཅོད་

ཤེགོ །དཔའི་བ་ོམཆེགོ་ག་ིཐུགསེ་ཀའི་ིའིདོ་ཕུང་གིསེ། །དབང་བསྒྱུར་ནམ་མཁའི་ཁྱེབ་

པའི་ིཚེགོསེ་ཀྱི་ིཞིངི་། །མཆེདོ་བསྟོདོ་བསྒྲུབ་པ་མཆེགོ་གསིེ་མཉསེེ་བྱེསེ་པསེ། །བསེདོ་

ནམསེ་ཚེོགསེ་ཆེེན་ཡོོངསེ་སུ་རྫོགསེ་པར་ཤེོག །དྲིི་མེད་རིགསེ་པསེ་དཔྱད་ནསེ་

སྔོགསེ་ཀྱི་ིདོན། །སྟོོང་ཉིད་ཟིབ་མ་ོངེསེ་པའི་ིཤེེསེ་རབ་ཀྱིིསེ། །ཆེོསེ་ཀྱི་ིསྐུ་ལ་ང་རྒྱལ་

ལེགསེ་བཞིག་ནསེ། །ཡོ་ེཤེེསེ་བླ་མེད་གོམསེ་པར་བྱེེད་པར་ཤེོག །རབ་འིབར་དྲིག་

པོའི་ིའིཁོར་ལ་ོལ་གནསེ་པའི།ི །གཏུམ་ཆེེན་ཁྲ་ོབ་ོབཅུ་ཡོ་ིཏོིང་འིཛོིན་གྱིིསེ། །ནག་པོའི་ི

རྩོ་ལག་སྡི་ེདང་བཅསེ་པ་ཀུན། །རྩོད་ནསེ་འིབྱེནི་ལ་མཐུ་དང་ལྡན་པར་ཤེགོ །ཤུགསེ་

དྲིག་འིཁོར་ལོའི་ིལྟོ་ེབར་ཡོ་ེཤེེསེ་ཀྱིི། །རང་བཞིིན་ནོར་བུའི་ིའིོད་ཆེགསེ་གཞིལ་ཡོསེ་

ཁང་། །མཛོེསེ་ཀུན་གཅིག་བསྡུསེ་མིག་ག་ིབདུད་རྩོ་ིགང་། །བསྒོོམསེ་པའི་ིརྒྱལ་བའི་ི

ཞིིང་མཆེོག་འིགྲུབ་པར་ཤེོག །ཕེ་ོབྲང་དབུསེ་སུ་གཡོ་ོབའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་ལ། །རབ་

གནསེ་ཟླ་བར་ཞིབསེ་སེེན་འིོད་ཆེགསེ་པ། །འིཇེམ་དཔལ་དབྱེངསེ་གང་རྟེག་ཏུ་

གོམསེ་བྱེསེ་པསེ། །བར་དོའི་ིདྲིི་བྲལ་ལོངསེ་སྐུ་ཐོོབ་པར་ཤེོག །རྣམ་རྟེོག་ཕུང་བོ་

བསྲོགེསེ་པའི་ིཉནི་མརོ་བྱེདེ། །རྣམ་པར་གྱུར་བའི་ིསེ་བནོ་ཁྲ་ོབ་ོཡོ།ི །རྡོ་ོརྗོ་ེལསེ་གྲུབ་རྡོ་ོ



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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རྗོེ་འིཇེིགསེ་བྱེེད་སྐུ། །ཡོོངསེ་སུ་རྫོགསེ་པའིི་ཕྲ་རགསེ་རྣལ་འིབྱེོར་གྱིིསེ། །ཉིང་

མཚེམསེ་སྦྱིོར་བའི་ིདྲི་ིམ་ཀུན་སྤེངསེ་པའིི། །སྤྲུལ་སྐུ་མཆེོག་ག་ིགར་གྱིིསེ་རོལ་བར་

ཤེོག །ཐུབ་པའི་ིགསུང་རབ་མ་ལུསེ་བསྡུསེ་པ་ནི། །ཡོན་ལག་དགུ་སྟོ་ེད་ེདག་གཙོ་ོ

བོའི་ིདོན། །བྱེང་ཆུབ་ཕྱིོགསེ་ཆེོསེ་སེ་ོབདུན་དང་འིབྲེལ་པའི།ི །རྫོགསེ་རིམ་རྟེོགསེ་པ་

མཆེོག་རྣམསེ་སྐྱོ་ེབར་ཤེོག །རྡོ་ོརྗོེའི་ིལུསེ་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པ་ཡོི། །དཀར་དམར་

བྱེང་ཆུབ་སེེམསེ་ཀྱིི་འིདུ་འིཕྲོད་ལསེ། །ལྷན་སྐྱོེསེ་བདེ་ཆེེན་སྟོོང་ཉིད་བཅུ་དྲུག་

དང་། །མཉམ་པར་སྦྱིརོ་བའི་ིཏོངི་འིཛོནི་རྫགོསེ་པར་ཤེགོ །ད་ེཡོ་ིཐོབསེ་མཆེགོ་དཔལ་

ལྡན་སྒྱུ་མའིི་སྐུ། །གང་ལསེ་བསྒྲུབ་པའིི་སྟོོང་བ་རྣམ་པ་གསུམ། །འིདྲིེན་བྱེེད་རླུང་

རྣམསེ་ངྷཱུ་ཏཱིར་ཐོིམ་པ་ཡོིསེ། །འིཁྲུལ་མེད་སྨིན་རྒྱུའིི་རྟེགསེ་སེོགསེ་འིཆེར་བར་

ཤེགོ །ཆུ་གཏོརེ་དབུསེ་ན་ཆུ་བུར་རྡོོལ་བ་བཞིནི། །རྣམ་དག་ཡོ་ེཤེེསེ་རྣལ་འིབྱེརོ་རྗོེསེ་

མཐུན་པསེ། །དབྱེིབསེ་ཀྱི་ིརྣལ་འིབྱེོར་རྗོེསེ་མཐུན་ལྷ་ཡོ་ིསྐུ། །མཚེན་དཔེསེ་བརྒྱན་

པའི་ིམཛོསེེ་པར་ལྡང་བར་ཤེགོ །སྒྱུ་མའི་ིལུསེ་མཛོེསེ་ཡོང་ཡོང་འིདོ་གསེལ་དུ། །ཀུན་

ཏུ་ཞུགསེ་ལསེ་དནོ་གྱི་ིལྷན་ཅགི་སྐྱོསེེ། །མངནོ་དུ་བྱེསེ་ཏོ་ེཉནོ་སྒྲིབི་སྤེངསེ་པ་ཡོ།ི །རྣམ་

དག་སློབ་པའི་ིཟུང་འིཇུག་ཐོོབ་པར་ཤེོག །ལྷན་སྐྱོེསེ་མཆེོག་ད་ེགོམསེ་པ་མཐོར་ཕྱིིན་

ནསེ། །རྡོ་ོརྗོ་ེལྟོ་བུའི་ིཏོངི་ང་ེའིཛོནི་གྱིསིེ་ན།ི །འིཁྲུལ་བའི་ིབག་ཆེགསེ་མ་ལུསེ་སྤེངསེ་པ་

ཡོི། །རྡོ་ོརྗོ་ེའིཆེང་དབང་ཚེ་ེའིདིར་ཐོོབ་པར་ཤེོག །རྨད་བྱུང་ལམ་འིད་ིརང་ཉིད་གཅིག་

པུསེ་ཀྱིང་། །ཕྱིགོསེ་དུསེ་ཀུན་ཏུ་མ་ིནུབ་རྒྱསེ་བྱེདེ་ཅངི་། །ལམ་འིདིསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཆེང་ག་ི

ག་ོའིཕེང་ལ། །འིགྲི་ོབ་མ་ལུསེ་བད་ེབླག་འིགདོ་པར་ཤེགོ །ཅསེེ་སྨནོ་ལམ་གདབ། 

བསྡུ་ན། རྣམ་དག་བསེམ་པསེ་ཚུལ་འིདིར་འིབད་པ་ལསེ། །བྱུང་བའི་ིདག་ེབསེ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

མཐོའི་ཡོསེ་འིགྲི་ོབ་ཀུན། །སྐྱོ་ེཞིིང་སྐྱོ་ེབར་འིཇེམ་དཔལ་ཞི་ིཁྲ་ོཡོིསེ། །འིབྲལ་བ་མེད་

པར་རྗོེསེ་སུ་འིཛོིན་གྱུར་ཅིག །ད་ེནསེ། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་སེ་མ་ཡོ། ཞིེསེ་པ་ནསེ། ཨཱཿ� ཧཱུཾ�ཾ 

ཕེཊ། ཞིསེེ་གཤེིན་རྗོའེི་ིགཤེདེ་ཀྱི་ིཡོགི་བརྒྱ་ལན་གསུམ་བརྗོདོ། 

གང་ཡོང་བདག་བླ་ོརྨོངསེ་པ་ཡོིསེ། །ཉེསེ་བྱེསེ་ཅུང་ཟིད་གང་བགྱིིསེ་པ། །གང་

ཕྱིིར་ལུསེ་ཅན་སྐྱོབསེ་ཡོིན་ཕྱིིར། །མགོན་ཁྱེོད་ད་ེཀུན་བཟིོད་པར་མཛོོད། །མ་རྙིེད་

ཡོོངསེ་སུ་མ་ཤེེསེ་དང་། །གང་ཡོང་ནུསེ་པ་མ་མཆེིསེ་པསེ། །འིདིར་ན་ིབྱེ་བ་གང་

བགྱིིསེ་པ། །ད་ེཀུན་ཁྱེདོ་ཀྱིིསེ་བཟིདོ་མཛོད་རགིསེ། །ལྷག་པ་དང་ན་ིཆེད་པ་དང་། །ཆེ་ོ

གའི་ིཡོན་ལག་ཉམསེ་པ་དང་། །བདག་གིསེ་བརྗོདེ་ངསེེ་ཅ་ིམཆེསིེ་པ། །ད་ེཡོང་བཟིདོ་

པར་མཛོད་དུ་གསེོལ། །བདག་ལ་དངོསེ་གྲུབ་མཆེོག་སྩོོལ་ལེགསེ། །ཏོིང་འིཛོིན་ཀུན་

གྱི་ིའིབྲསེ་བུ་སྩོོལ། །སེེམསེ་ཅན་ཀུན་ལ་ཅ་ིའིདོད་པའིི། །དངོསེ་གྲུབ་བླ་ན་མེད་པར་

སྩོོལ། །ཅེསེ་གཏོོར་མགྲིོན་རྣམསེ་ལ་ནོངསེ་པ་བཟིོད་པར་གསེོལ། ༀ་ཁྱེེད་ཀྱིིསེ་

སེེམསེ་ཅན་དོན་ཀུན་མཛོད། །རྗོེསེ་སུ་མཐུན་པའི་ིདངོསེ་གྲུབ་སྩོོལ། །སེངསེ་རྒྱསེ་

ཡུལ་དུ་གཤེགེསེ་ནསེ་ཀྱིང་། །སླར་ཡོང་འིབྱེནོ་པར་མཛོད་དུ་གསེལོ། །

ད་ེནསེ་གཤེེགསེ་གསེོལ་གྱི་ིསྔོགསེ་རྒྱསེ་པ་ནི། ༀ་ཛོ་ཡོ་ཛོ་ཡོ་སུ་ཛོ་ཡོ་བ་ིཤྭ་རཱུ་པ་ངྷཱིཿ་ར་ི

གཙྪ་གཙྪ་སྭ་སྠཱ་ན།ཾ ཀྲོ་ིཏོ་ཾཏོ་ེན་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོཤྩི། སེརྦ་བུདྡྷིཤྩིབ་ིསེ་རྫ་ཡོ་མ་མ་ཀཱརྱ་ཾཀུ་རུ་

སྭཧཱ། བསྡུསེ་པ་ལ་མོསེ་ན། གངོ་ག་ིསྔོགསེ་རངི་ག་ིཚེབ་ཏུ། ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾབཛྲ་མུ� ཞིསེེ་པསེ། འིཇེགི་

རྟེེན་ལསེ་འིདསེ་པའི་ིམགྲིོན་གྱི་ིཡོ་ེཤེེསེ་པ་རང་བཞིིན་གྱི་ིགནསེ་སུ་གཤེེགསེ། དམ་

ཚེིག་པ་བདག་ཉིད་ལ་ཐོིམ། མགྲིོན་གཞིན་རྣམསེ་ཀྱིང་རང་གནསེ་སུ་གཤེེགསེ་པར་

གྱུར། ཅསེེ་པའི་ིགཏོརོ་མགྲིནོ་གཤེགེསེ་གསེལོ་བྱེ། 
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ད་ེནསེ། ཐུན་གྱི་ིམཐོར། ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾབཛྲ་མུ� དུར་ཁྲོད་བསྲུང་འིཁོར་དང་བཅསེ་པ་

གཞིལ་ཡོསེ་ཁང་ལ་ཐོིམ། གཞིལ་ཡོསེ་ཁང་རང་ལ་ཐོིམ། རང་དམ་ཚེིག་སེེམསེ་

དཔའི་ཡོ་ེཤེེསེ་སེེམསེ་དཔའི་ལ་ཐོིམ། ཡོ་ེཤེེསེ་སེེམསེ་དཔའི་ཏོིང་ང་ེའིཛོིན་སེེམསེ་

དཔའི་ལ་ཐོིམ། ཏོིང་ང་ེའིཛོིན་སེེམསེ་དཔའི་ིཞིབསེ་ཀྱུ་ཨུ་ན་ིཧེ་ལ། ཧེ་ན་ིཧེའི་ིམག་ོབ་ོ

ལ། མག་ོབ་ོཟླ་ཚེེསེ་ལ། ཟླ་ཚེེསེ་ཐོིག་ལ་ེལ། ཐོིག་ལ་ེནཱ་ད་ལ་ཐོིམ། ནཱ་ད་ཡོང་མ་ི

དམིགསེ་པ་སྟོོང་བ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོོང་བའི་ིངང་ལསེ་རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིསེ་དཔལ་རྡོ་ོ

རྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་ཞིལ་གཅིག་ཕྱིག་གཉིསེ་ཀྱིིསེ་གྲི་ིགུག་དང་ཐོོད་པ་འིཛོིན་པ་གཡོོན་

བརྐྱང་གསིེ་བཞུགསེ་པའི་ིསྐུར་བཞིངེསེ་པའི་ིདའེི་ིསྤྱི་ིབརོ་ༀ། མགྲིནི་པར་ཨཱཿ� ཐུགསེ་

ཀར་ཧཱུཾ་ཾགིསེ་མཚེན་པར་གྱུར། 

ད་ེནསེ་ཤེསིེ་པ་བརྗོདོ་པ་ན།ི རབ་ཡོངསེ་ལྷ་ཡོ་ིལམ་དང་འིཛོནི་མའི་ིཁྱེནོ། །ཐོགོསེ་མདེ་

བར་མཚེམསེ་མེད་པར་ཡོོངསེ་གང་བའིི། །མ་ལུསེ་གཤེིན་རྗོེའིི་གཤེེད་ཀྱིི་ལྷ་ཡོི་

ཚེགོསེ། །དྲིན་པ་ཙོམ་གྱིིསེ་བདུད་བགགེསེ་ཀུན་འིཇེམོསེ་ཤེངི་། །ཡོདི་ལ་ར་ེབ་འིབད་

མེད་སྐོང་མཛོད་པ། །བཀྲོ་ཤེིསེ་ཚེངསེ་དབྱེངསེ་གླུ་ཡོ་ིང་ར་ོཅན། །ཆུ་མཐོོངསེ་འིགོག་

པའི་ིམ་ེཏོོག་ཆེར་འིབེབསེ་པསེ། །ཁྱེོད་ལ་རྟེག་ཏུ་དཔལ་གནསེ་མཛོད་པ་འིད།ི །ཤེསིེ་

པར་གྱིིསེ་ལ་རངསེ་པ་བསྐྱོེད་ཅིག་དང་། །ཤེིསེ་བརྗོོད་གླུ་དབྱེངསེ་བདག་གིསེ་

བསྒྲིགསེ་པར་བྱེ། །དུསེ་གསུམ་རྒྱལ་བའིི་མཁྱེེན་རབ་གཅིག་བསྡུསེ་པ། །འིཇེམ་

དཔལ་དབྱེངསེ་གང་མ་རུངསེ་འིདུལ་ཕྱིིར་དུ། །སྙེིང་རྗོེ་ཆེེན་པོསེ་ཁྲོསེ་པའིི་གར་

མཛོད་པ། །ཁྲ་ོརྒྱལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ། །མགོན་ད་ེདགྱིེསེ་པ་ཀུན་

བསྐྱོདེ་མཁའི་འིགྲི་ོམ། །གྲུབ་པ་མཆེགོ་བརྙིེསེ་ལཱ་ལ་ིཏོ་ལ་སེགོསེ། །དངོསེ་དང་བརྒྱུད་

པའི་ིབླ་མ་མཆེོག་རྣམསེ་ལ། །དག་ེམཚེན་ཇེ་ིསྙེེད་མཆེིསེ་པའི་ིབཀྲོ་ཤེིསེ་དེསེ། །རྡོ་ོརྗོ་ེ
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

འིཆེང་དབང་བླ་མ་དེ་དག་གི །འིཕྲིན་ལསེ་སྙེིང་ལ་ཞུགསེ་པསེ་ཕྱིོགསེ་ཀུན་

ཏུ། །དཔལ་ལྡན་རྡོ་ོརྗོ་ེཐོེག་པའི་ིབསྟོན་པ་མཆེོག །མ་ལུསེ་རྒྱསེ་པར་བྱེེད་པའི་ིབཀྲོ་

ཤེསིེ་ཤེགོ །

བཅམོ་ལྡན་འིདསེ་བད་ེབ་ཆེནེ་པའོི་ིགཟི་ིབརྗོདི་ཀྱི་ིཕུང་བ་ོརྣམ་པར་རལོ་བའི་ིའིདོ་

ཟིེར་ཕྲེང་བསེ་ཡོོངསེ་སུ་བསྐོར་བའི་ིཁོར་ཡུག་ག་ིཕྱི་ིརོལ་ན་སྣ་ཚེོགསེ་པསེ་ལྷ་དང་ཀླུ་

དང་གྲུབ་པ་དང་རགི་པ་འིཛོནི་པ་འིཇེགིསེ་ཤེངི་དྲིག་ལ་མ་ིསྡུག་པའི་ིགཟུགསེ་ཀྱིསིེ་མ་

རུང་བའི་ིསྙེིང་དང་། མག་ོབ་ོརྣམ་པར་དགསེ་པའིིཀློད་པ་སེེར་སྐྱོེསེ་འིཛོིན་མ་ཀུན་ཏུ་

ཁྱེབ་པའི་ིདུར་ཁྲོད་ཆེེན་པ་ོབརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་ིཕེ་ོབྲང་མཆེོག་ག་ིདབུསེ་ན། མ་ིལ་

སེོགསེ་པ་དང་བྱེ་རྒོོད་ལ་སེོགསེ་པའི་ིརང་བཞིིན་དངོསེ་གྲུབ་གཉིསེ་ཀྱི་ིའིདབ་བརྒྱའི་ི

ཕྲེང་བསེ་ཞིབསེ་ཀྱི་ིམཐོིལ་རྣམ་པར་རེག་པའི་ིདཔའི་བ་ོཆེེན་པ།ོ ནོར་བུ་ཨིནྲ་ནཱ་ིལའི་ི

ར་ིདབང་ཉ་ིམ་སྟོངོ་དང་རྣམ་པར་འིགྲིགོསེ་པ། དགུའི་ིཞིལ་དྲིག་པའོི་ིང་རོསེ་སེ་གསུམ་

ཅིག་ཅར་འིགསེ་པར་མཛོད་པ། འིཇེིག་རྟེེན་གྱིི་མཛོེསེ་སྡུག་མ་ལུསེ་པ་གཅིག་ཏུ་

བསྡུསེ་པའིི་ལང་ཚེོ་མཆེོག་གིསེ་རྣམ་པར་མཛོེསེ་པའིི་བཅོམ་ལྡན་འིདསེ་རྡོོ་རྗོེ་རོ་

ལངསེ་མསེ་ཡོོངསེ་སུ་འིཁྱུད་པའིི་དཔལ་རྡོོ་རྗོེ་འིཇེིགསེ་བྱེེད་ཡོབ་ཡུམ་ལ་ལེགསེ་

ཚེགོསེ་ཇེ་ིསྙེདེ་ཅགི་མཆེསིེ་པའི་ིབཀྲོ་ཤེསིེ་པའི་ིདམ་པ་དསེེ་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པའི་ིགང་

ཟིག་ཁྱེེད་ཅག་འིདིར་འིཁོད་པ་ཐོམསེ་ཅད་ལ་ཉིན་མཚེན་ཐོམསེ་ཅད་དུ་ཕུན་སུམ་

ཚེགོསེ་པའི་ིདཔལ་ལ་རྟེག་ཏུ་རལོ་བའི་ིཤེསིེ་པ་ལྷག་པར་སྐྱོངོ་བར་གྱུར་ཅགི ། 

འིཇེིགསེ་པ་མཐོའི་དག་འིཇེིགསེ་པར་མཛོད་པའི་ིསྐུ། །ཕྱིག་རྒྱ་མཆེོག་ག་ིལྷན་

སྐྱོེསེ་བད་ེཆེེན་ལ། །སྲོིད་མཐོའི་ིབར་དུ་མཉམ་པར་འིཇེོག་མཛོད་པ། །ཁྱེབ་བདག་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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དཀྱིིལ་འིཁོར་བདག་པ་ོཡོབ་ཡུམ་ལ། །ལེགསེ་ཚེོགསེ་ཇེ་ིསྙེེད་མཆེིསེ་པའི་ིབཀྲོ་ཤེིསེ་

དསེེ། །ཁྱེདེ་ལ་བགེགསེ་ཀྱི་ིམངི་ཡོང་མདེ་པ་དང་། །ཟིག་མདེ་བད་ེབའི་ིཆེོསེ་ཀྱི་ིའིབྱེརོ་

བ་ན།ི །ནམ་མཁའི་མཛོདོ་ལ་དབང་བྱེདེ་བཀྲོ་ཤེསིེ་ཤེགོ །

དེ་ལྟོ་བུའིི་སྟོོན་པ་ཕུན་སུམ་ཚེོགསེ་པ་རིགསེ་དྲུག་པ་རྡོོ་རྗོེ་འིཆེང་ཆེེན་པོསེ་

ལགེསེ་པར་གསུངསེ་པའི་ིཆེསོེ་ཕུན་སུམ་ཚེགོསེ་པ་རྒྱུད་ཐོམསེ་ཅད་ཀྱི་ིབླ་མ་རྟེགོ་པ་

སུམ་བརྒྱའིི་བདག་ཉིད་རྣལ་འིབྱེོར་རྗོེསེ་སུ་རིགསེ་པ་ལ་སེོགསེ་པ་དཔལ་རྡོོ་རྗོེ་

འིཇེིགསེ་བྱེེད་ཀྱིི་རྩོ་བའིི་རྒྱུད་བཤེད་པའིི་རྒྱུད་ཆེ་མཐུན་པའིི་ཡོན་ལག་གི་རྒྱུད་

རྣམསེ་ལ་ལགེསེ་པའི་ིཚེགོསེ་ཇེ་ིསྙེདེ་ཅགི་ཅེསེ་སེགོསེ་སྦྱིརོ། 

རིག་སྔོགསེ་འིཆེང་ག་ིརྒྱུད་སྡི་ེརྒྱ་མཚེ་ོཆེེའིི། །སྙེིང་པོར་གྱུར་པ་འིཇེིག་རྟེེན་རིན་

ཆེེན་གཅིག །དཔལ་ལྡན་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་རྒྱུད་རྒྱལ་ལ། །ལེགསེ་ཚེོགསེ་ཇེ་ིསྙེེད་

མཆེིསེ་པའི་ིབཀྲོ་ཤེིསེ་དེསེ། །ཁྱེེད་ཅག་སྙེིང་ག་ིབུམ་པ་རིམ་གཉིསེ་ཀྱིི། །ཟིབ་དོན་

བདུད་རྩོི་མཆེོག་གིསེ་གང་བ་ལསེ། །ཉམསེ་པ་མེད་པའིི་དཔལ་ལ་ལོངསེ་སྤྱིོད་

ཅངི་། །འིཇེགི་རྟེནེ་ཀུན་ཏུ་རྒྱསེ་བྱེདེ་བཀྲོ་ཤེསིེ་ཤེགོ །

ད་ེལྟོ་བུའི་ིཆེོསེ་ཕུན་སུམ་ཚེོགསེ་པ་ཉན་པའི་ིའིཁོར་ཕུན་སུམ་ཚེོགསེ་པ་བྱེང་

ཆུབ་ཀྱི་ིསེེམསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཆེང་ག་ིསྤྱིན་སྔོར་ངེསེ་པའི་ིདོན་མ་ལུསེ་པ་དྲི་ིབ་ལ་མཁསེ་པ་

དཔའི་བ་ོཆེེན་པ་ོགཏོ་ིམུག་རྡོ་ོརྗོ་ེཞིེསེ་བྱེ་བ་ལ་སེོགསེཔའི་ིརྣལ་འིབྱེོར་གྱི་ིདབང་ཕྱུག་

དང་རྣལ་འིབྱེོར་མ་ཆེེན་མ་ོརྡོ་ོརྗོེ་ཕེག་མ་ོལ་སེོགསེ་པ་བརྗོོད་ཀྱིིསེ་མི་ལང་བའིི་ཡོང་

བརྗོདོ་ཀྱིསིེ་མ་ིལང་བའི་ིསེངསེ་རྒྱསེ་ཀྱིཞིིངི་ག་ིརྡུ་ཕྲ་རབ་ཇེ་ིསྙེདེ་ཀྱི་ིགྲིངསེ་དང་མཉམ་

པའི་ིའིཁརོ་གྱི་ིཚེགོསེ་ལལགེསེ་པའི་ིཚེགོསེ་ཇེ་ིསྙེདེ་ཅགི་མཆེསིེ་པའི་ིཞིསེེ་སེགོསེ་དང་། 
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

ཕྱིོགསེ་བཅུའི་ིཞིིང་ན་རྒྱུད་འིདིའི་ིཕྱིོགསེ་ཙོམ་ཞིིག །འིཛོིན་དངགྲུབ་པ་མཆེོག་

བརྙིསེེ་དཔའི་བ་ོདང་། །རྣལ་འིབྱེརོ་མ་ཚེགོསེ་འིདུསེ་པ་ད་ེདག་ལ། །ལགེསེ་ཚེགོསེ་ཇེ་ི

སྙེེད་མཆེིསེ་པའིི་བཀྲོ་ཤེིསེ་དེསེ། །ཁྱེེད་ཅག་ལམ་མཆེོག་བསྒྲུབ་བྱེེད་མཐུན་པའིི་

རྐྱེན། །ཐུགསེ་གསུང་སྐུ་ཡོ་ིལྷན་སྐྱོེསེ་སྔོགསེ་སྐྱོེསེ་དང་། །ཞིིང་སྐྱོེསེ་ཕེ་ོཉའི་ིགྲིོགསེ་

དང་འིདུསེ་པ་ལསེ། །བད་ེབའི་ིདགའི་སྟོནོ་འིབར་བའི་ིབཀྲོ་ཤེསིེ་ཤེགོ །འིཇེམ་དབྱེངསེ་

བཀའི་སྡིོད་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚེ་ོལ། །མཆེོད་བསྟོོད་བསྙེེན་བསྒྲུབ་ཚུལ་བཞིིན་བགྱིསིེ་པ་

ཡོིསེ། །དག་ེམཚེན་ཇེ་ིསྙེེད་མཆེིསེ་པའི་ིབཀྲོ་ཤེིསེ་དེསེ། །བགེགསེ་དཔུང་ཕྱི་ེམར་

འིཐོག་པའི་ིབཀྲོ་ཤེིསེ་ཤེོག །ནམ་མཁའི་ིཁྱེོན་ལྟོར་ཡོངསེ་པའི་ིཕེ་ོབྲང་མཆེོག །ཉ་ིཟླའི་ི

འིོད་དང་མཉམ་པའིི་འིོད་འིཕྲོ་ཞིིང་། །གྲིངསེ་མེད་རིན་ཆེེན་རྒྱན་གྱིིསེ་མཛོེསེ་པ་

ལ། །དགེ་མཚེན་ཇེི་སྙེེད་མཆེིསེཔའིི་བཀྲོ་ཤེིསེ་དེསེ། །ཁྱེེད་ཅག་གང་དང་གང་དུ་

གནསེ་པ་དརེ། །མ་ིཤེསིེ་མཚེན་མ་འིགའི་ཡོང་མིའིབྱུང་ཞིངི་། །ཞིངི་ག་ིའིབྱེོར་བ་ཕུལ་

དུ་བྱུང་བ་ཡོ།ི །བད་ེལགེསེ་རྒྱུན་མ་ིའིཆེད་པའི་ིབཀྲོ་ཤེསིེ་ཤེགོ །

ཅསེེ་ཤེསིེ་བརྗོདོ་ཀྱིསིེ་བརྒྱན་པར་བྱེ། ཞིསེེ་དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེགིསེ་བྱེདེ་དཔའི་བ་ོགཅགི་པའི་ིསྒྲུབ་ཐོབསེ་

བདུད་ལསེ་རྣམ་རྒྱལ་གྱིི་ངག་འིདོན་ཁྲིགསེ་ཆེགསེ་སུ་བསྡིེབསེ་པ་བདུད་ལསེ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའིི་རྒྱལ་

མཚེན་ཞིེསེ་བྱེ་བ་འིདི་ཡུལ་བྱེངཕྱིོགསེ་ཀྱིི་མཐོར་འིཁྱེམསེ་པའིི་སྤྲང་བཙུན་སྙེོམསེ་ལསེ་པ་ངག་དབང་བློ་

བཟིང་ཆེོསེ་ལྡན་ཞིེསེ་བགྱི་ིབསེ་དེང་སེང་འིཇེིགསེ་བྱེེད་དཔའི་བ་ོགཅིག་པའི་ིསྒྲུབ་ཐོབསེ་འིདོན་ཆེ་ཉུང་བ་ལ་

གཙོོ་བོར་མོསེ་པསེ་ངག་འིདོན་བྱེེད་འིདོད་མཁན་མང་ནའིང་རྒྱལ་བའིི་དབང་བོ་རྗོེ་བདག་ཉིད་ཆེེན་པོསེ་

མཛོད་པའི་ིསྒྲུབ་ཐོབསེ་བདུད་ལསེ་རྣམ་རྒྱལ་ན།ི གང་ཟིག་དབང་བ་ོརྣོན་པོསེ་བསེམ་བསྒོོམ་བྱེེད་ཚུལ་གཙོ་ོ

བརོ་མཛོད་པསེ་ངག་འིདནོ་གྱི་ིཚེ་ེཚེགི་ཕྲད་སྦྱིརོ་དགསོེ་མང་བ་སེགོསེ་ཀྱིསིེ་དབང་བ་ོདམན་པསེ་ངག་འིདནོ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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བྱེ་དཀའི་བ་དང་གཞིན་བདུད་ལསེ་རྣམ་རྒྱལ་ཇེི་ལྟོ་བ་བཞིིན་ངག་འིདོན་དུ་བསྒྲིིགསེ་པའིི་དཔེ་རང་གི་མ་

མཐོོང་བསེ་རང་ག་ིཉ་ེའིཁོར་བ་རྣམསེ་ཀྱི་ིངག་འིདོན་བྱེ་བ་དང་། གཞིན་ལའིང་ཕེན་འིདོད་ཀྱི་ིབསེམ་པསེ་རྗོ་ེ

ཉདི་ཀྱི་ིསྒྲུབ་ཐོབསེ་བདུད་ལསེ་རྣམ་རྒྱལ་སེརོ་བཞིག་པ་ལ། སྨནོ་ལམ་ཤེསིེ་བརྗོདོ་གཉིསེ་རྗོ་ེརང་གསིེ་མཛོད་

པ་མ་ིའིདུག་པསེ་དཔལ་ལྡན་སྨད་རྒྱུད་གྲྭ་ཚེང་ག་ིཞིལ་འིདོན་མཛོད་བཞིིན་པ་མཁསེ་པའི་ིདབང་བ་ོཞིང་ཞུང་

བ་ཆེོསེ་དབང་གྲིགསེ་པསེ་མཛོད་པའི་ིསྨོན་ལམ་ཤེིསེ་བརྗོོད་གཉིསེ་ཀྱིིསེ་ཁ་བསྐང་སྟོ་ེམཚེ་ོབདུན་གྱི་ིལྷ་ཁང་

ཆེེན་མོར་བསྒྲིིགསེ་པའིི་ཡོི་གེ་བ་ནི་གཞུང་ལུགསེ་རབ་འིབྱེམསེ་པ་སྨྲ་བའིི་སྤེོབསེ་པ་ཅན་བློ་བཟིང་ཉི་

མའི།ོ །འིདིསེ་ཀྱིང་རྒྱལ་བའིདིབང་བ་ོབླ་ོབཟིང་གྲིགསེ་པའི་ིཆེསོེ་ཚུལ་དྲི་ིམ་མདེ་པ་ཕྱིགོསེ་དུསེ་ཐོམསེ་ཅད་དུ་

དར་ཞིིང་རྒྱསེ་ལ་ཡུན་རངི་དུ་གནསེ་པར་གྱུར་ཅགི །

སླབོ་དཔནོ་ཞི་ིབའི་ིཡོ་ེཤེསེེ་ཀྱིིསེ་མཛོད་པའི་ིབསྟོདོ་པ་ན།ི ཧཱུཾ།ཾ འིཇེམ་དཔལ་མཁའི་ལསེ་བྱུང་

བའིི་གསེེར་མདོག་ཅན། །འིཇེམ་དཔལ་ཐུགསེ་ལ་ཆེོསེ་ཀུན་རང་བཞིིན་

གསེལ། །འིཇེམ་དཔལ་གསུང་ག་ིདབང་ཕྱུག་འིཇེམ་པའི་ིདབྱེངསེ། །འིཇེམ་དཔལ་

བདག་ན་ིར་ེབའི་ིསེམེསེ་ཀྱིིསེ་འིདུད། །ཐུགསེ་མཆེགོ་འིཇེམ་པའི་ིངང་ལསེ་མ་གཡོོསེ་

ཀྱིང་། །ཐུགསེ་རྗོེསེ་གདུག་པ་མ་ལུསེ་འིདུལ་བའི་ིཕྱིིར། །འིཇེིགསེ་བྱེེད་འིཇེིགསེ་པ་

ཆེེན་པོའི་ིསྐུར་སྟོོན་པ། །མི་བཟིད་དུསེ་མཐོའིི་བསྐལ་བའིི་མེ་ལྟོར་འིབར། །ཞིལ་

གདངསེ་ཁྲ་ོགཉེར་སྨིན་མ་གླེོག་ལྟོར་འིཁྱུག །སྤྱིན་བགྲིད་མཆེ་ེབ་གཙོིགསེ་པ་རབ་ཏུ་

འིབར། །རྡོ་ོརྗོའེི་ིརྟེ་སྐད་དྲིག་པ་ོཧེ་ཧེར་བཞིད། །མཁའི་འིགྲི་ོསྡུད་པའི་ིཕེ་ཾསྐད་གནམ་དུ་

སྒྲིོག །ཁྲོསེ་པའི་ིསྟོབསེ་ཀྱིིསེ་ཞིབསེ་བརྡོབསེ་ཁམསེ་གསུམ་གནོན། །སྡིིགསེ་མཛུབ་

གནམ་དུ་བསྒྲིེང་ཞིིང་ལྷ་ཆེེན་འིདུལ། །ལྗོགསེ་འིདྲིིལ་ཚེེམསེ་ཆེེན་གཙོིགསེ་པ་ཁྲག་

གིསེ་མྱོོསེ། །ལྷ་དང་བཅསེ་པའི་ིའིཇེིག་རྟེེན་ཞིལ་དུ་གསེོལ། །གླེང་ཆེེན་ཀ་ོརློན་ཐོོད་

པའི་ིཕྲངེ་བསེ་བརྒྱན། །གཅརེ་བུ་འིཇེགིསེ་བྱེདེ་དབང་ཕྱུག་ཆེནེ་པའོི་ིཚུལ། །འིཇེགིསེ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

བྱེེད་མ་ཧེེ་ཁྲོསེ་ཤེིང་འིགྱུར་བའིི་གདོང་། །ཞིལ་དགུ་འིབར་བསེ་སྲོིད་པ་ཟི་ཞིིང་

རྔུབ། །འིགྲི་ོབ་སྣ་ཚེོགསེ་འིདུལ་བའི་ིཕྱིག་རྒྱ་འིབར། །བདུད་རིགསེ་ཀུན་འིཇེོམསེ་

ཞིབསེ་གཉིསེ་བརྐྱངསེ་བསྐུམསེ་གནསེ། །འིཇེིགསེ་བྱེེད་ཆེེན་པོའི་ིསྐུ་ལ་རྟེག་ཏུ་

འིདུད། །དབུ་དགུ་འིབར་བའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་ནསེ། །གཡོསེ་ཀྱི་ིཞིལ་གསུམ་བགྲིད་པ་

ནི། །མཐོིང་ནག་དམར་དང་སེེར་བའིི་ཞིལ། །གཡོོན་གྱིི་ཞིལ་གསུམ་གདངསེ་པ་

ན།ི །དཀར་དང་དུད་ཁ་ནག་པོའི་ིཞིལ། །དབུསེ་ཀྱི་ིཞིལ་གསུམ་འིབར་བ་ན།ི །ཁྲ་ོདང་

ཆེགསེ་དང་ཞི་ིབའི་ིཚུལ། །ཕྱིག་རྒྱ་འིདོ་ཟིརེ་འིབར་བ་ལསེ། །གཡོསེ་ཀྱི་ིཕྱིག་རྒྱ་བཅུ་

དྲུག་ན།ི །བརྡོགེ་ཅངི་འིཇེམོསེ་པའི་ིམཚེནོ་ཆེ་གདངེསེ། །གཡོནོ་གྱི་ིཕྱིག་རྒྱ་བཅུ་དྲུག་

ནི། །རོལ་ཅིང་སྟོོབ་པའི་ིམཚེན་མསེ་མཛོེསེ། །བརྗོིད་གནོན་ཞིབསེ་ཀྱི་ིཚེམ་རྔམསེ་

ལསེ། །གཡོསེ་ཀྱི་ིཞིབསེ་བརྒྱད་བསྐུམསེ་པ་ནི། །དྲིེགསེ་པའི་ིལྷ་བརྒྱད་ཐོབསེཀྱིིསེ་

འིདུལ། །གཡོོན་གྱིི་ཞིབསེ་བརྒྱད་བརྐྱངསེ་པ་ནི། །དྲིེགསེ་པའིི་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ལ་

རལོ། །འིདདོ་ཆེགསེ་ཆེནེ་པ་ོའིདུལ་བའི་ིཕྱིརི། །རྟེག་ཏུ་ལངིྒ་རྒྱསེ་པའིཚིུལ། །དྲིག་པའོི་ི

ཚུལ་གྱིིསེ་ཞི་ེསྡིང་འིདུལ། །འིདུལ་སྐུ་ཁྱེོད་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་ལོ། །དུར་ཁྲོད་ཆེེན་པོའི་ི

དཀྱིིལ་འིཁོར་ནསེ། །བདུད་དང་གཤེིན་རྗོ་ེཐོབསེ་ཀྱིིསེ་འིདུལ། །མ་མ་ོམཁའི་འིགྲི་ོ

དབང་དུ་སྡུད། །དབང་སྡུད་ཁྱེོད་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་ལོ། །དབང་ཕྱུག་ཆེེན་པོའི་ིདཀྱིིལ་

འིཁོར་ནསེ། །དབང་མེད་དད་པསེ་འིདུད་བ་དང་། །ཡོ་ེཤེེསེ་སྤྲུལ་བའི་ིའིཁོར་ཀྱིིསེ་

བསྐོར། །འིཁོར་བཅསེ་ཁྱེོད་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་ལོ། །ཡོ་ེཤེེསེ་ཐུགསེ་ཀྱི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་

ནསེ། །ཇེ་ིལྟོར་བུར་ན་ིསྤྲུལ་གྱུར་ཀྱིང་། །རྣམ་དག་དབྱེངིསེ་ལསེ་མ་གཡོསོེ་ཏོ།ེ །མཉམ་

ཉིདཁྱེོད་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་ལོ། །འིཇེམ་དཔལ་བཀའི་ཉན་བསྟོན་སྲུང་ནི། །དམ་ཅན་
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གཤེནི་རྗོའེི་ིརྒྱལ་བ་ོསྟོ།ེ །ཞིལ་གཅགི་ཕྱིག་གཉིསེ་འིཇེགིསེ་གཟུགསེ་ཅན། །མགནོ་པ་ོ

ཁྱེདོ་ལ་བདག་བསྟོདོ་ད།ོ །

ༀ་སྭ་སྟོི། རྒྱལ་བསྟོན་པདྨའི་ིཚེལ་ཆེེན་ཕེན་བདེའི་ིདྲི་ིབསུང་ཅན། །བཤེད་སྒྲུབ་འིདབ་རྒྱསེ་རྣམ་

གྲིལོ་སྦྲང་རྩོའིི་ིབཅུད་བཟིང་ལ། །བགྲིང་ཡོསེ་སྐལ་བཟིང་གདུལ་བྱེའི་ིཚེགོསེ་རྣམསེ་སྤྱིདོ་ཕྱིིར་དུ། །རྭ་རྒྱ་བཀྲོ་

ཤེསིེ་འིབྱུང་དུ་ཆེསོེ་སྦྱིནི་ཆེར་འིད་ིསྤེལེ། ། 
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 ༄༅། །དཔལ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིགིས་བྱེདེ་དཔའ་བ་ོགཅིགི་པ་བདུད་ལས་རྣམ་

རྒྱལ་གྱི་ིངག་འདནོ་ཁྲོགིས་ཆེགས་སུ་བཀདོ་པ་བཞུགས་ས།ོ །

 རེབ་གོང་རོང་བོ་དགོན་ཆེན་གྱིི་ཕྱག་ལེན་ལྟར།  

༄༅། །ན་མ་ོགུ་རུ་བཛྲ་བཻྷཻ་ར་ཝཱ་ཡོ། 

ཁྱེབ་བདག་འིཇེམ་པའི་ིརྡོ་ོརྗོ་ེགཤེིན་རྗོ་ེགཤེེད། །མགོན་ད་ེདགྱིེསེ་པ་ཀུན་བསྐྱོེད་

མཁའི་འིགྲིོའི་ིགཙོ།ོ །ཟུང་འིཇུག་ག་ོའིཕེང་མངོན་གྱུར་ལཱ་ལ་ིཏོ། །གསེོལ་བ་འིདེབསེ་

སེ་ོདངོསེ་གྲུབ་རྣམ་གཉིསེ་སྩོོལ། །གྲུབ་མཆེོག་དོན་ཡོོད་རྡོ་ོརྗོ་ེཡོ་ེཤེེསེ་སྦསེ། །རླུང་

སེེམསེ་དབང་བསྒྱུར་པདྨ་བཛྲ་དང་། །མད་ོརྒྱུད་མངའི་བདག་མར་མེ་མཛོད་པའིི་

ཞིབསེ། །གསེོལ་བ་འིདེབསེ་སེ་ོདངོསེ་གྲུབ་རྣམ་གཉིསེ་སྩོོལ། །མཐུ་སྟོོབསེ་དབང་

ཕྱུག་རྭ་ལ་ོརྡོ་ོརྗོ་ེགྲིགསེ། །འིཇེགི་རྟེནེ་མགི་གྱུར་ཆེོསེ་རབ་ད་ེསྲོསེ་མཆེགོ །དཔལ་ལྡན་

ཡོེ་ཤེེསེ་སེེངྒེ་འིབུམ་སེེང་ཞིབསེ། །གསེོལ་བ་འིདེབསེ་སེོ་དངོསེ་གྲུབ་རྣམ་གཉིསེ་

སྩོལོ། །བདུད་བཞིིའི་ིགཡུལ་བཟླགོ་རྗོ་ེབཙུན་རྒོ་ྭལ་ོདང་། །ཀུན་མཁྱེནེ་ཤེེསེ་རབ་སེེངྒ་ེ

ཡོ་ེཤེེསེ་དཔལ། །དོན་གཉིསེ་ལྷུན་གྱིིསེ་གྲུབ་པའི་ིརིན་པ་ོཆེེ། །གསེོལ་བ་འིདེབསེ་སེ་ོ

དངསོེ་གྲུབ་རྣམ་གཉསིེ་སྩོལོ། །རྒྱལ་བ་གཉསིེ་པ་བླ་ོབཟིང་གྲིགསེ་པའི་ིདཔལ། །མཁསེ་

གྲུབ་དམ་པ་ཆེོསེ་ཀྱིི་རྒྱལ་མཚེན་དང་། །རྡོོ་རྗོེའིི་སྐུ་བརྙིེསེ་ཆེོསེ་ཀྱིི་རྡོོ་རྗོེ་
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ཞིབསེ། །གསེལོ་བ་འིདབེསེ་སེ་ོདངོསེ་གྲུབ་རྣམ་གཉིསེ་སྩོལོ། །སྐུ་གསུམ་མངནོ་གྱུར་

རྒྱལ་བ་དབེན་སེ་པ། །ལུང་རྟེོགསེ་མངའི་བདག་སེངསེ་རྒྱསེ་ཡོ་ེཤེེསེ་ཞིབསེ། །རྗོ་ེ

བཙུན་བློ་བཟིང་ཆེོསེ་ཀྱིི་རྒྱལ་མཚེན་ལ། །གསེོལ་བ་འིདེབསེ་སེོ་དངོསེ་གྲུབ་རྣམ་

གཉིསེ་སྩོོལ། །ད་ེསྲོསེ་བསྟོན་འིཛོིན་བླ་ོབཟིང་རྒྱ་མཚེ་ོདང་། །གྲུབ་པའི་ིདབང་ཕྱུག་

སྐལ་ལྡན་རྒྱ་མཚེའོི་ིསྡི།ེ །མགནོ་དའེི་ིརྒྱལ་ཚེབ་བླ་ོབཟིང་ཆེོསེ་གྲིགསེ་ལ། །གསེལོ་བ་

འིདབེསེ་སེ་ོདངསོེ་གྲུབ་རྣམ་གཉསིེ་སྩོལོ། །མཁསེ་ཤེངི་གྲུབ་བརྙིསེེ་འིཇེམ་དབྱེངསེ་བླ་ོ

གྲིོསེ་དང་། །འིགྲི་ོབའི་ིམགོན་པ་ོབསེོད་ནམསེ་རྒྱ་མཚེོའི་ིསྡིེ། །གནསེ་ལྔ་ཀུན་མཁྱེེན་

འིཇེིགསེ་མེད་དབང་པ་ོལ། །གསེོལ་བ་འིདེབསེ་སེ་ོདངོསེ་གྲུབ་རྣམ་གཉིསེ་སྩོོལ། །སྨྲ་

བའི་ིདབང་ཕྱུག་དཀོན་མཆེོག་རྒྱལ་མཚེན་དང་། །མན་ངག་མཛོོད་འིཛོིན་ཤེེསེ་རབ་

རྒྱ་མཚེའོི་ིསྡི།ེ །ཀུན་མཁྱེནེ་དག་ེའིདུན་བསྟོན་འིཛོནི་རྒྱ་མཚེ་ོལ། །གསེལོ་བ་འིདབེསེ་

སེ་ོདངོསེ་གྲུབ་རྣམ་གཉིསེ་སྩོོལ། །སྐུ་ཡོ་ིཕྲེང་བར་འིཇེམ་དཔལ་ཞི་ིཁྲ་ོཡོིསེ། །རྗོེསེ་

བཟུང་སྙེན་བརྒྱུད་གདམསེ་པའི་ིསྲོགོ་གཅགི་པུ། །འིདྲིནེ་མཆེགོ་དབྱེངསེ་ཅན་དགེསེ་

པའི་ིརྡོ་ོརྗོ་ེལ། །གསེོལ་བ་འིདེབསེ་སེ་ོདངོསེ་གྲུབ་རྣམ་གཉིསེ་སྩོོལ། །འིཇེམ་དཔལ་

དབྱེངསེ་དངོསེ་ཀུན་མཁྱེེན་གྲུབ་པའི་ིདབང་། །བསྟོེན་ཚུལ་ཟླ་དང་བྲལ་བསེ་མཉེསེ་

མཛོད་པ། །ངག་དབང་དབྱེངསེ་ལྡན་རགི་པའི་ིའིདདོ་འིཇེ་ོལ། །གསེལོ་བ་འིདབེསེ་སེ་ོ

དངོསེ་གྲུབ་རྣམ་གཉིསེ་སྩོོལ། །དཔལ་ལྡན་མཁྱེེན་རབ་འིཇེམ་དབྱེངསེ་སྨྲ་བའིི་

ལྷ། །རིག་གྲིོལ་ལྷུན་གྲུབ་དག་ེའིདུན་བྱེ་ེབའི་ིམགོན། །སྐལ་བཟིང་ལུསེ་ཅན་རྒྱ་མཚེ་ོ

འིདྲིནེ་པའི་ིགཉནེ། །གསེལོ་བ་འིདབེསེ་སེ་ོདངསོེ་གྲུབ་རྣམ་གཉསིེ་སྩོལོ། །རྒྱལ་བ་ཀུན་

གྱི་ིཡོབ་གཅིག་འིཇེམ་པའི་ིདབྱེངསེ། །མ་རུང་གདུལ་དཀའི་མཐོའི་དག་འིདུལ་བའི་ི
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

ཕྱིརི། །འིཇེགིསེ་བྱེདེ་ཁྲ་ོབ་ོཆེནེ་པའོི་ིསྐུར་སྟོནོ་པ། །གསེལོ་བ་འིདབེསེ་སེ་ོདངོསེ་གྲུབ་

རྣམ་གཉིསེ་སྩོོལ། །ད་ེལྟོར་བསྟོོད་པསེ་བྱེང་ཆུབ་སྙེིང་པོའི་ིབར། །འིགའི་རྐྱེན་བདུད་

བཞིིའིི་གཡུལ་ལསེ་རྣམ་རྒྱལ་ཏོེ། །ཞིི་རྒྱསེ་དབང་དྲིག་གྲུབ་ཆེེན་བརྒྱད་ལ་

སེགོསེ། །དངསོེ་གྲུབ་ཀུན་ཀྱིསིེ་རྟེག་ཏུ་འིབྱེརོ་གྱུར་ཅགི །མདརོ་ན་དངེ་ནསེ་ཚེ་ེརབསེ་

ཐོམསེ་ཅད་དུ། །འིཇེམ་དཔལ་དཔའི་བོསེ་དགྱིེསེ་བཞིནི་རྗོེསེ་བཟུང་སྟོ།ེ །རམི་གཉིསེ་

ལམ་གྱི་ིརྟེགོསེ་པ་མཐོར་ཕྱིནི་ནསེ། །སྐུ་གསུམ་ག་ོའིཕེང་བད་ེབླག་ཐོབོ་གྱུར་ཅིག ། 

རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིསེ་དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་ཞིལ་གཅིག་ཕྱིག་གཉིསེ་ཀྱིིསེ་

གྲི་ིགུག་དང་ཐོོད་པ་འིཛོིན་པའི་ིསྐུར་བཞིེངསེ་པར་གྱུར། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾ

ཕེཊ། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷི� སེརྦ་དྷརྨཱ� སྭཱ་བྷཱ་ཝ་ཤུད་དྷ྅ོ་ཧེ།ཾ སྟོངོ་པ་ཉདི་དུ་གྱུར། སྟོངོ་པའི་ི

ངང་ལསེ་ཡོཾ་ལསེ་རླུང་གི་དཀྱིིལ་འིཁོར་སྔོོན་པ་ོགཞུའིི་དབྱེིབསེ་ལྟོ་བུ་བ་དན་གྱིིསེ་

མཚེན་པ། དའེི་ིསྟོངེ་དུ་ར་ཾལསེ་མའེི་ིདཀྱིལི་འིཁརོ་དམར་པ་ོགྲུ་གསུམ་པ། དའེི་ིསྟོངེ་དུ་

ཨཱཿ� ལསེ་མ་ིམགོའི་ིསྒྱིེད་བུ་གསུམ་གྱི་ིསྟོེང་དུ་ཨཱཿ� ལསེ་བྱུང་བའི་ིཐོོད་པ་དཀར་པོ། 

དེའི་ིནང་ག་ིཤེར་དུ་བྷྲཱུཾ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིབ་ལང་ག་ིཤེ་གོསེ་མཚེན་པ། ལྷོར་ཨ་ཾལསེ་བྱུང་

བའི་ིཁྱེིའི་ིཤེ་ཀུསེ་མཚེན་པ། ནུབ་ཏུ་ཛྲ່་ལསེ་བྱུང་བའི་ིགླེང་བ་ོཆེེའི་ིཤེ་དསེ་མཚེན་པ། 

བྱེང་དུ་ཁ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིརྟེའི་ིཤེ་ཧེསེ་མཚེན་པ། དབུསེ་སུ་ཧཱུཾ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིམིའི་ིཤེ་

ནསེ་མཚེན་པ། ཤེར་ལྷོར་ལ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིདྲི་ིཆེེན་བིསེ་མཚེན་པ། ལྷ་ོནུབ་དུ་མཱཾ་ཾ

ལསེ་བྱུང་བའི་ིརཀྟ་རསེ་མཚེན་པ། ནུབ་བྱེང་དུ་བ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིབྱེང་སེམེསེ་དཀར་

པ་ོཤུསེ་མཚེན་པ། བྱེང་ཤེར་དུ་ཏཱ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིརྐོང་མར་མསེ་མཚེན་པ། དབུསེ་སུ་

བ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིདྲི་ིཆུ་མཱུསེ་མཚེན་པ། ད་ེདག་ག་ིསྟོངེ་དུ་ༀ་དཀར་པ།ོ ཨཱཿ� དམར་པ།ོ 



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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ཧཱུཾ་ཾསྔོོན་པ་ོགསུམ་སྟོེང་ནསེ་སྟོེང་དུ་བརྩོེགསེ་པར་གྱུར། རང་ག་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾལསེ་

འིོད་ཟིེར་འིཕྲོསེ་རླུང་ལ་ཕེོག་པསེ་རླུང་གཡོོསེ་མ་ེསྦར་ཏོ་ེཐོོད་པའི་ིརྫསེ་རྣམསེ་ཞུ་ཞིིང་

འིཁོལ་པར་གྱུར། ཡོ་ིག་ེགསུམ་ལསེ་འིོད་ཟིེར་རིམ་པ་བཞིིན་དུ་འིཕྲོསེ་པསེ། སྐུ་རྡོ་ོརྗོ་ེ

གསུང་རྡོོ་རྗོེ། ཐུགསེ་རྡོོ་རྗོེ་རྣམསེ་བཀུག་ནསེ་ཡོི་གེ་གསུམ་ལ་རིམ་གྱིིསེ་ཐོིམ་པ་

རྣམསེ་ཐོོད་པར་ལྷུང་ནསེ་ཞུ་བསེ་ཧཱུཾ་ཾགིསེ་ཁ་དོག་དྲི་ིནུསེ་ཀྱི་ིསྐྱོོན་སྦྱིངསེ། ཨཱཿ� སེ་

བདུད་རྩོིར་རྟེོགསེ་པར་བྱེསེ། ༀ་གྱིིསེ་མང་པ་ོསྦར་ཞིིང་སྤེེལ་བར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ  

ལན་གསུམ་བརྗོདོ། 

ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷི� སེརྦ་དྷརྨཱ� སྭཱ་བྷཱ་ཝ་ཤུད་

དྷ྅ོཧེ།ཾ སྟོངོ་པ་ཉདི་དུ་གྱུར། སྟོངོ་པའི་ིངང་ལསེ་ཨཱཿ� ལསེ་བྱུང་བའི་ིཐོདོ་པ་ཡོངསེ་ཤེངི་

རྒྱ་ཆེ་ེབ་རྣམསེ་ཀྱི་ིནང་དུ་ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཞུ་བ་ལསེ་བྱུང་བའི་ིམཆེོད་ཡོོན། ཞིབསེ་བསེིལ། དྲི།ི 

མ་ེཏོགོ བདུག་སྤེོསེ། མར་མ།ེ ཞིསེ་ཟིསེ། རལོ་མ་ོརྣམསེ་རང་བཞིནི་བད་ེསྟོངོ་རྣམ་པ་

མཆེོད་རྫསེ་བྱེེད་ལསེ་དབང་པོ་དྲུག་གི་སྤྱིོད་ཡུལ་དུ་ཟིག་པ་མེད་པའིི་བདེ་བ་ཁྱེད་

པར་ཅན་བསྐྱོདེ་པར་གྱུར། ༀ་ཨརྒྷཾཾ། ༀ་བཱདྱ་ཾཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་གནྡྷེ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་པུཥྤེ་ེཨཱཿ� 

ཧཱུཾ།ཾ ༀ་དྷུ་བ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་ཨཱཿ་ལ་ོཀ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་ན་ེཝཱ་ིདྱ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་ཤེཔྟ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ 

ཕྱིགོསེ་སྐྱོངོ་ག་ིགཏོརོ་མ་བྱེནི་གྱིིསེ་བརླབ་པ་ན།ི ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་སྭ་

བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷི� སེརྦ་དྷརྨཱ� སྭཱ་བྷཱ་ཝ་ཤུད་དྷ྅ོཧེ།ཾ སྟོངོ་པ་ཉདི་དུ་གྱུར། སྟོངོ་པའི་ིངང་ལསེ་ཡོ་ཾ

ལསེ་རླུང་ག་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་སྔོོན་པ་ོགཞུའི་ིདབྱེིབསེ་ལྟོ་བུ་བ་དན་གྱིསིེ་མཚེན་པ། དེའི་ི

སྟོེང་དུ་ར་ཾལསེ་མེའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་དམར་པ་ོགྲུ་གསུམ་པ། དེའི་ིསྟོེང་དུ་ཨཱཿ� ལསེ་མ་ི

མགོའི་ིསྒྱིེད་བུ་གསུམ་གྱི་ིསྟོེང་དུ་ཨཱཿ� ལསེ་བྱུང་བའི་ིཐོོད་པ་དཀར་པོ། དེའི་ིནང་ག་ི
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

ཤེར་དུ་བྷྲཱུཾ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིབ་ལང་ག་ིཤེ་གསོེ་མཚེན་པ། ལྷརོ་ཨ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིཁྱེིའི་ིཤེ་

ཀུསེ་མཚེན་པ། ནུབ་ཏུ་ཛྲ່་ལསེ་བྱུང་བའི་ིགླེང་བ་ོཆེེའི་ིཤེ་དསེ་མཚེན་པ། བྱེང་དུ་ཁ་ཾ

ལསེ་བྱུང་བའི་ིརྟེའི་ིཤེ་ཧེསེ་མཚེན་པ། དབུསེ་སུ་ཧཱུཾ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིམའིི་ིཤེ་ནསེ་མཚེན་

པ། ཤེར་ལྷོར་ལ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིདྲི་ིཆེེན་བིསེ་མཚེན་པ། ལྷ་ོནུབ་དུ་མཱཾ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ི

རཀྟ་རསེ་མཚེན་པ། ནུབ་བྱེང་དུ་བ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིབྱེང་སེམེསེ་དཀར་པ་ོཤུསེ་མཚེན་

པ། བྱེང་ཤེར་དུ་ཏཱ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིརྐོང་མར་མསེ་མཚེན་པ། དབུསེ་སུ་བ་ཾལསེ་བྱུང་

བའི་ིདྲི་ིཆུ་མཱུསེ་མཚེན་པ། ད་ེདག་ག་ིསྟོངེ་དུ་ༀ་དཀར་པ།ོ ཨཱཿ� དམར་པ།ོ ཧཱུཾ་ཾསྔོནོ་པ་ོ

གསུམ་སྟོེང་ནསེ་སྟོེང་དུ་བརྩོེགསེ་པར་གྱུར། རང་ག་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾལསེ་འིོད་ཟིེར་

འིཕྲོསེ་རླུང་ལ་ཕེོག་པསེ་རླུང་གཡོོསེ་མ་ེསྦར་ཏོ་ེཐོོད་པའི་ིརྫསེ་རྣམསེ་ཞུ་ཞིིང་འིཁོལ་

པར་གྱུར། ཡོ་ིག་ེགསུམ་ལསེ་འིདོ་ཟིརེ་རམི་པ་བཞིནི་དུ་འིཕྲསོེ་པསེ། སྐུ་རྡོ་ོརྗོ་ེགསུང་

རྡོ་ོརྗོ།ེ ཐུགསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེརྣམསེ་བཀུག་ནསེ་ཡོ་ིག་ེགསུམ་ལ་རིམ་གྱིིསེ་ཐོིམ་པ་རྣམསེ་ཐོོད་

པར་ལྷུང་ནསེ་ཞུ་བསེ་ཧཱུཾ་ཾགིསེ་ཁ་དོག་དྲི་ིནུསེ་ཀྱི་ིསྐྱོོན་སྦྱིངསེ། ཨཱཿ� སེ་བདུད་རྩོིར་

རྟེགོསེ་པར་བྱེསེ། ༀ་གྱིསིེ་མང་པ་ོསྦར་ཞིངི་སྤེལེ་བར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ལན་གསུམ་བརྗོདོ། 

རང་ག་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾསྔོོན་པོའི་ིའིོད་ཟིེར་ལྕགསེ་ཀྱུའི་ིརྣམ་པ་ཅན་གྱིིསེ་ཕྱིོགསེ་

སྐྱོོང་བཅ་ོལྔ་འིཁོར་དང་བཅསེ་པ་བཀུག་ནསེ་ཕྱིོགསེ་མཚེམསེ་རྣམསེ་སུ་འིཁོད་པ་

སྐད་ཅིག་གིསེ་འིོད་གསེལ་དུ་བཅུག་པ་ལསེ་དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་ཞིལ་གཅིག་

ཕྱིག་གཉིསེ་ཀྱིིསེ་གྲི་ིགུག་དང་ཐོོད་པ་འིཛོིན་པའི་ིསྐུར་བཞིེངསེ་པའི་ིམགྲིོན་རྣམསེ་ཀྱི་ི

ལྗོགསེ་ཧཱུཾཾ་ལསེ་སྐྱོེསེ་པའིི་རྡོོ་རྗོེ་རྩོེ་གཅིག་པ་དཀར་པོ་འིོད་ཀྱིི་སྦུ་གུ་ཅན་རྣམསེ་སུ་

གྱུར། ༀ་ཡོ་མ་རཱ་ཛཱ་སེ་ད་ོམ་ེཡོ། ཡོ་མ་ེད་ོརུ་ཎ་ཡོ་ོད་ཡོ། ཡོ་ད་ཡོ་ོན་ིར་ཡོ་ཀྵེ་ེཡོ། ཡོ་
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ཀྵེ་ེཡོཙྪ་ན་ིརཱ་མ་ཡོ་ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཕེཊ་ཕེཊ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་བྷུ་ཙོ་ར་ན།ཾ ཡོ་པཱ་ཏཱ་ལ་ཙོ་ར་ཡོ། མཱཾ་ན་ཁ་ེ

ཙོ་ར་ཡོ། ཏོ་བཱུ་ར་བ་ན་ིགཱ་ན།ཾ ཀ་དཀྵེ་ིན་དཱི་ིག་ཡོ། ཧཱུཾ་ཾབཤྩི་ིམ་ན།ཾ ཕེཊ། ཨུད་ཏོ་ར་ཏོ་ིགཱ་

ཡོ། ༀ་ཨ།ི ཧྲཱིཿ�ི ཡོ། ཥྚཱིཿ�ིབ། ཝ་ིཀྵེ།ི ཀྲོ་ིཀ ོཏཱ་ཨ།ེ ན་ཨ། ན་ད།ེ ཧཱུཾ་ཾབྷྱ�ོ ཕེཊ་སེརྦ་བྷུ་ཏོ་ེབྷྱ� 

ལན་གསུམ་བརྗོདོ། ༀ་ད་ཤེ་ད་ིཀ་ལ་ོཀ་པཱ་ལ་སེ་པ་ར་ིཝཱ་ར་ཨརྒྷཾཾ། པཱ་དྱ།ཾ གནྡྷེ།ེ པུཥྤེ།ེ 

དྷུ་པ།ེ ཨ་ལ་ོཀ ེན་ེཝ་ིདྱཱ། ཤེཔྟ་པྲ་ཏཱཙིྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། ༀ་ད་ཤེ་ད་ིཀ་ལ་ོཀ་པཱ་ལ་སེ་པ་ར་ིཝ་

ར་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ 

བཅམོ་ལྡན་ཆེསོེ་རྗོ་ེའིཇེམ་དབྱེངསེ་སྤྱིན་ལམ་དུ། །བདུད་འིདུལ་བསྟོན་པ་བསྲུང་

བར་ཞིལ་བཞིེསེ་པ། །ལསེ་ཀྱི་ིགཤེིན་རྗོ་ེམ་མ་ོམཁའི་འིགྲི་ོམ། །འིབྱུང་པ་ོར་ོལངསེ་ཅ་ི

བགྱི་ིབཀའི་ཉན་ཚེགོསེ། །ཕྱི་ིནང་གསེང་བའི་ིདམ་ཅན་མ་ལུསེ་ལ། །བདག་ན་ིར་ེབའི་ི

སེེམསེ་ཀྱིིསེ་འིདུད་ཅིང་མཆེིསེ། །ཕྱིོགསེ་སྐྱོོང་འིཁོར་དང་བཅསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་

བདག་ག་ིདག་ེབའི་ིབྱེ་བ་རྣམསེ་མཐོར་ཕྱིནི་པ་དང་། དའེི་ིབར་ཆེད་ཞི་ིབའི་ིའིཕྲནི་ལསེ་

མཛོདོ་ཅགི ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་སེ་མ་ཡོ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡོ། ཡོ་མནྟ་ཏོ་ཀ་ཏྭ་ེན་ོབ་ཏོཥིྛ། དྲི་ིཌྷོ་ོ

མ་ེབྷཱ་བ། སུ་ཏོ་ོཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་བ། ཨ་ནུ་རཀྵེ་ོམ་ེབྷཱ་བ། སུ་པ་ོཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་བ། སེརྦ་སེདི་དྷ་ིམྨེ་ེཔྲ་

ཡོཙྪ། སེརྦ་ཀརྨཱ་སུ་ཙོ་མ།ེ ཙོ་ིཏྟཾ་ཾཤྲཱི་ིཡོ་ཾཀུ་རུ་ཧཱུཾ།ཾ ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ�ོབྷཻ་ག་ཝན། སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་

ག་ཏོ། ཡོ་མནྟ་ཀ་མ་མ་ེམུཉྩ་ཡོ་མནྟ་ཀ་བྷཻ་བ། མ་ཧཱ་སེ་མ་ཡོ་སེ་ཏྭ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། མ་རྙིདེ་

ཡོོངསེ་སུ་མ་ཤེེསེ་དང་། །གང་ཡོང་ནུསེ་པ་མ་མཆེིསེ་པསེ། །འིདིར་ན་ིབྱེ་བ་གང་

བགྱིིསེ་པ། །ད་ེཀུན་ཁྱེདེ་ཀྱིིསེ་བཟིདོ་མཛོདོ་རགིསེ། །ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾབཛྲ་མུ� ཕྱིགོསེ་སྐྱོངོ་

འིཁརོ་བཅསེ་རང་གནསེ་སུ་གཤེགེསེ་པར་གྱུར། 

བདག་བསྐྱོདེ་མཆེདོ་པ་བྱེནི་གྱིིསེ་བརླབ་པ་ན།ི ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་སྭ་བྷཱ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

ཝ་ཤུདྡྷི� སེརྦ་དྷརྨཱ� སྭཱ་བྷཱ་ཝ་ཤུད་དྷ྅ོ་ཧེ།ཾ སྟོངོ་པ་ཉདི་དུ་གྱུར། སྟོངོ་པའི་ིངང་ལསེ་ཨཱཿ� 

ལསེ་བྱུང་བའི་ིཐོོད་པ་ཡོངསེ་ཤེིང་རྒྱ་ཆེ་ེབ་རྣམསེ་ཀྱི་ིནང་དུ་ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཞུ་བ་ལསེ་བྱུང་བའི་ི

མཆེདོ་ཡོནོ། ཞིབསེ་བསེལི། དྲི།ི མ་ེཏོགོ བདུག་སྤེོསེ། མར་མ།ེ ཞིསེ་ཟིསེ། རལོ་མ་ོ

རྣམསེ་རང་བཞིིན་བད་ེསྟོོང་རྣམ་པ་མཆེོད་རྫསེ་བྱེེད་ལསེ་དབང་པ་ོདྲུག་ག་ིསྤྱིོད་ཡུལ་

དུ་ཟིག་པ་མདེ་པའི་ིབད་ེབ་ཁྱེད་པར་ཅན་བསྐྱོདེ་པར་གྱུར། ༀ་ཨརྒྷཾཾ། ༀ་བཱདྱ་ཾཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ 

ༀ་གནྡྷེ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་པུཥྤེ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་དྷུ་བ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་ཨཱཿ་ལ་ོཀ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་ན་ེཝཱ་ིདྱ་

ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་ཤེཔྟ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ 

དཀོན་མཆེོག་གསུམ་ལ་སྐྱོབསེ་སུ་འིགྲི།ོ །སེེམསེ་ཅན་ཐོམསེ་ཅད་བདག་གིསེ་

དགྲིོལ། །བྱེང་ཆུབ་གནསེ་ལ་འིགོད་པར་བགྱིི། །བྱེང་ཆུབ་སེེམསེ་ནི་ཡོང་དག་

བསྐྱོདེ། །ལན་གསུམ། རང་ག་ིསྤྱི་ིབརོ་པ་ཾལསེ་པདྨ་དང་ཨ་ལསེ་ཟླ་བའི་ིདཀྱིལི་འིཁརོ་

གྱི་ིསྟོེང་དུ། ཧཱུཾ་ཾལསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེདཀར་པ་ོརྩོ་ེལྔ་བ་ལྟོ་ེབ་ལ་ཧཱུཾ་ཾགིསེ་མཚེན་པ། ད་ེལསེ་འིོད་

འིཕྲོསེ། འིདུསེ་ཡོོངསེ་སུ་གྱུར་པ་ལསེ། རྡོ་ོརྗོ་ེསེེམསེ་དཔའི་སྐུ་མདོག་དཀར་པ་ོཞིལ་

གཅིག་ཕྱིག་གཉིསེ་ཀྱིིསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེདང་དྲིིལ་བུ་འིཛོིན་པ། ཡུམ་རྡོ་ོརྗོ་ེབསྙེེམསེ་མ་དཀར་མ་ོ

ཞིལ་གཅགི་ཕྱིག་གཉིསེ་ཀྱིིསེ་གྲི་ིགུག་དང་ཐོདོ་པ་འིཛོནི་པསེ་འིཁྱུད་པ། གཉིསེ་ཀའིང་

དར་གྱི་ིན་བཟིའི་དང་རིན་པ་ོཆེེའི་ིརྒྱན་སྣ་ཚེོགསེ་པསེ་བརྒྱན་པ། ཡོང་རྡོ་ོརྗོ་ེསྐྱོིལ་ཀྲུང་

གསིེ་བཞུགསེ་པ། དའེི་ིཐུགསེ་ཀར་ཟླ་བའི་ིསྟོངེ་དུ་ཧཱུཾ་ཾཡོགི་དཀར་པ།ོ ད་ེལསེ་འིདོ་ཟིརེ་

འིཕྲོསེ། རང་འིདྲིའིི་ཡོེ་ཤེེསེ་པ་སྤྱིན་དྲིངསེ། གཉིསེ་སུ་མེད་པར་གྱུར། སླར་ཡོང་

ཐུགསེ་ཀའིི་ཧཱུཾཾ་ལསེ་འིོད་ཟིེར་འིཕྲོསེ། དབང་གི་ལྷ་རྣམསེ་སྤྱིན་དྲིངསེ། དེ་བཞིིན་

གཤེེགསེ་པ་ཐོམསེ་ཅད་ཀྱིིསེ་བདག་ལ་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་དུ་གསེོལ། ཞིེསེ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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གསེལོ་བ་བཏོབ་པསེ། ད་ེརྣམསེ་ཀྱིསིེ་ཡོ་ེཤེསེེ་ཀྱི་ིབདུད་རྩོསིེ་གང་བའི་ིབུམ་པ་ཐོགོསེ་

ནསེ། ༀ་སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཨ་བྷཻ་ིཥ་ེཀ་ཏོ་སེ་མ་ཡོ་ཤྲཱི་ིཡོ་ེཧཱུཾ།ཾ ཞིསེེ་དབང་བསྐུར། སྐུ་ཡོ་ེ

ཤེསེེ་ཀྱི་ིབདུད་རྩོསིེ་གང་། མ་ིབསྐྱོདོ་པསེ་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། བཅམོ་ལྡན་འིདསེ་རྡོ་ོ

རྗོ་ེསེེམསེ་དཔའི། བདག་དང་སེེམསེ་ཅན་ཐོམསེ་ཅད་ཀྱི་ིསྡིིག་སྒྲིིབ་དང་། དམ་ཚེིག་

ཉམསེ་ཆེགསེ་ཐོམསེ་ཅད་བྱེང་ཞིངི་དག་པར་མཛོད་དུ་གསེལོ། ཞིསེེ་གསེལོ་བ་བཏོབ་

པསེ། ཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾལསེ་འིོད་ཟིེར་འིཕྲོསེ། སེེམསེ་ཅན་ཐོམསེ་ཅད་ཀྱི་ིསྡིིག་སྒྲིིབ་

སྦྱིངསེ། སེངསེ་རྒྱསེ་སྲོསེ་བཅསེ་ལ་མཉེསེ་པའི་ིམཆེོད་པ་ཕུལ། ད་ེརྣམསེ་ཀྱི་ིཡོོན་

ཏོན་ཐོམསེ་ཅད་འིོད་ཀྱི་ིརྣམ་པར་བསྡུསེ་ནསེ་ཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾལ་ཐོིམ་པསེ་གཟི་ིབརྗོིད་

མཐུ་སྟོབོསེ་ཕུན་སུམ་ཚེགོསེ་པར་གྱུར། 

ༀ་བཛྲ་སེ་ཏྭ་སེ་མ་ཡོ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡོ། བཛྲ་སེ་ཏྭ་ཏྭ་ེན་ོབ་ཏོིཥྛ། དྲི་ིཌྷོ་ོམ་ེབྷཱ་བ། 

སུ་ཏོ་ོཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་བ། སུ་པ་ོཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་བ། ཨ་ནུ་རཀྵེ་ོམ་ེབྷཱ་བ། སེརྦ་སེདིྡྷི་ིམྨེ་ེཔྲ་ཡོཙྪ། སེརྦ་

ཀརྨཱ་སུ་ཙོ་མ།ེ ཙོ་ིཏྟཾ་ཾཤྲཱི་ིཡོ་ཾཀུ་རུ་ཧཱུཾ།ཾ ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ�ོབྷཻ་ག་ཝན། སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ། བཛྲ་

མ་མ་ེམུཉྩ། བཛྲ་བྷཻ་བ། མ་ཧཱ་སེ་མ་ཡོ་སེ་ཏྭ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ཅསེེ་ཉརེ་གཅིག་བཟླ། 

བདག་ན་ིམ་ིཤེེསེ་རྨོངསེ་པ་ཡོསིེ། །དམ་ཚེགི་ལསེ་ན་ིའིགལ་ཞིིང་ཉམསེ། །བླ་མ་

མགོན་པོསེ་སྐྱོབསེ་མཛོོད་ཅིག །གཙོོ་བོ་རྡོོ་རྗོེ་འིཛོིན་པ་སྟོེ། །ཐུགསེ་རྗོེ་ཆེེན་པོའི་ི

བདག་ཉིད་ཅན། །འིགྲི་ོབའི་ིགཙོ་ོལ་བདག་སྐྱོབསེ་མཆེི། །རྡོ་ོརྗོ་ེསེེམསེ་དཔའི་ིཞིལ་

ནསེ་རིགསེ་ཀྱིི་བུ་ཁྱེོད་ཀྱིི་སྡིིག་སྒྲིིབ་དང་དམ་ཚེིག་ཉམསེ་ཆེགསེ་ཐོམསེ་ཅད་བྱེང་

ཞིངི་དག་ག ོ།ཞིསེེ་གསུངསེ་ནསེ་རང་ལ་ཐོམི་པསེ་རང་ག་ིསྒོ་ོགསུམ་དང་རྡོ་ོརྗོ་ེསེམེསེ་

དཔའི་ིསྐུ་གསུང་ཐུགསེ་དབྱེརེ་མ་ིཕྱིདེ་པར་གྱུར། 
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

རང་ཉིད་འིཇེིགསེ་བྱེེད་ཞིལ་གཅིག་ཕྱིག་གཉིསེ་པར་གསེལ་བའི་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾ

ག་ིའིོད་ཟིརེ་གྱིསིེ་འིཇེགི་རྟེནེ་གྱི་ིཁམསེ་མུ་མདེ་གསེལ་བར་བྱེསེ། ད་ེན་བཞུགསེ་པའི་ི

སེངསེ་རྒྱསེ་དང་བྱེང་ཆུབ་སེེམསེ་དཔའི་དང་ཁྲོ་བོ་དང་། རིག་པའིི་ཚེོགསེ་ཀྱིིསེ་

བསྐོར་བའི་ིརྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་བླ་མ་དང་བཅསེ་པ་མདུན་གྱི་ིནམ་མཁར་སྤྱིན་དྲིངསེ། 

འིོད་ཟིེར་རང་ག་ིསྙེིང་གར་ཐོིམ་པར་གྱུར། གང་ག་ིདྲིིན་གྱིིསེ་བད་ེཆེེན་གནསེ། །སྐད་

ཅིག་ཉིད་ལ་ཐོོབ་འིགྱུར་བ། །བླ་མ་རིན་ཆེེན་ལྟོ་བུ་ཡོི། །རྡོོ་རྗོེ་ཅན་ཞིབསེ་པད་ལ་

འིདུད། །གཟུགསེ་མཆེོག་མཆེོག་ཏུ་དྲིག་པོ་ཆེེ། །དཔའི་བོ་མཆེོག་གི་སྤྱིོད་ཡུལ་

ཅན། །གདུལ་དཀའི་འིདུལ་པའིི་དོན་མཛོད་པ། །རྡོོ་རྗོེ་འིཇེིགསེ་བྱེེད་ལ་ཕྱིག་

འིཚེལ། །རང་ག་ིསྙེངི་གའི་ིསེ་བནོ་གྱི་ིའིདོ་ཟིརེ་ལསེ་བྱུང་བའི་ིཙོ་རྩོ་ིཀ་དཀར་མ།ོ ཕེག་

མ་ོསྔོནོ་མ།ོ དབྱེངསེ་ཅན་མ་དམར་མ།ོ ག་ོར་ིལྗོང་གུ་ཕྱིག་ན་མཆེདོ་རྫསེ་སྣ་ཚེགོསེ་པ་

ཐོགོསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་མཆེདོ་པར་གྱུར། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚཱིཿ�ི ཧཱ། ༀ་ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་

ན་དུཥྚཾ་ཾསེ་ཏྭ་ད་མ་ཀ་ག� ག� ༀ་ཀུ་མ་རཱ་རུ་པ་ིན་ེཛོ� ཛོ� ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཧེ� ཧེ་ེ

ཕེཊ། ༀ་དཱིིཔྡ་ལ་ོཙོ་ན་ིཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་མ་ཧཱ་ཨ་ཊྚ་ཊྚ་ཧེ་སེ་ན་ད་ིན་ིདཔིྡ་ཡོ་ེསྭཱ་ཧཱ། ༀ་བཛྲ་

ན་ེཝ་ིདྱ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། ༀ་བཛྲ་ཤེཔྟ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ 

སྡིགི་པ་རྣམསེ་ན་ིབཤེག་པར་བྱེ། །སྐྱོེསེ་ཤེངི་བྱུང་བ་རྣམསེ་ན་ིབསེལ། །མ་ིབྱེདེ་

པར་ཡོང་སྤྱིན་སྔོར་བརྗོོད། །ད་ེབཞིིན་བསེོད་ནམསེ་རྗོེསེ་ཡོ་ིརང་། །བདག་གིསེ་བད་ེ

འིགྲིརོ་ཡོངོསེ་སུ་བསྔོ།ོ །དཀནོ་མཆེགོ་གསུམ་ལ་སྐྱོབསེ་སུ་འིགྲི།ོ །སེམེསེ་ཅན་ཐོམསེ་

ཅད་བདག་གིསེ་སྒྲིོལ། །བྱེང་ཆུབ་གནསེ་ལ་འིགོད་པར་བགྱིི། །བྱེང་ཆུབ་སེེམསེ་ན་ི

ཡོང་དག་བསྐྱོདེ། །ཡོནོ་ཏོན་རྒྱ་མཚེ་ོཁྱེདེ་རྣམསེ་ལ། །བདག་གསིེ་ལུསེ་ན་ིདབུལ་བར་
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བགྱིི། །ཡོང་དག་རྫོགསེ་པའིི་སེངསེ་རྒྱསེ་དང་། །དེ་སྲོསེ་ལམ་གྱུར་སྦྱིིན་སེོགསེ་

ཚུལ། །སྐུ་གསུམ་ཡོ་ེཤེསེེ་ཐོབོ་བྱེའི་ིཕྱིརི། །རབ་ཏུ་དང་བསེ་བསྟོནེ་པར་བགྱི།ི །སེངསེ་

རྒྱསེ་བྱེང་ཆུབ་སེམེསེ་དཔའི་ཀུན། །བདག་ལ་དགངོསེ་པར་མཛོད་དུ་གསེལོ། །བདག་

མངི་འིད་ིཞིསེེ་བགྱི་ིབ་ན།ི །དུསེ་འིད་ིནསེ་ན་ིབཟུང་ནསེ་ན།ི །བྱེང་ཆུབ་སྙེངི་པ་ོམཆེིསེ་

ཀྱིི་བར། །ཇེི་ལྟོར་དུསེ་གསུམ་མགོན་པོ་རྣམསེ། །བྱེང་ཆུབ་ཏུ་ནི་ངེསེ་མཛོད་

ཕྱིིར། །བྱེང་ཆུབ་སེེམསེ་ན་ིབླ་ན་མེད། །དམ་པ་བདག་གིསེ་བསྐྱོེད་པར་བགྱི།ི །ཚུལ་

ཁྲིམསེ་ཀྱི་ིན་ིབསླབ་པ་དང་། །དག་ེབའི་ིཆེོསེ་ན་ིསྡུད་པ་དང་། །སེེམསེ་ཅན་དོན་བྱེེད་

ཚུལ་ཁྲིམསེ་གསུམ། །སེ་ོསེོར་བརྟེན་པོར་བདག་གིསེ་བཟུང་། །སེངསེ་རྒྱསེ་ཆེོསེ་

དང་དག་ེའིདུན་ཏོེ། །བླ་ན་མེད་པའི་ིདཀོན་མཆེོག་གསུམ། །སེངསེ་རྒྱསེ་རྣལ་འིབྱེོར་

ལསེ་སྐྱོེསེ་པའི།ི །སྡིོམ་པ་དེང་ནསེ་བདག་གིསེ་བཟུང་། །རྡོ་ོརྗོ་ེརིགསེ་མཆེོག་ཆེེན་པ་ོ

ཡོ།ི །རྡོ་ོརྗོ་ེདྲིལི་བུ་ཕྱིག་རྒྱ་ཡོང་། །ཡོང་དག་ཉདི་དུ་བཟུང་བར་བགྱི།ི །སླབོ་དཔནོ་དག་

ཀྱིང་བཟུང་བར་བགྱི།ི །རནི་ཆེནེ་རགིསེ་མཆེགོ་ཆེནེ་པ་ོཡོ།ི །དམ་ཚེགི་ཡོདི་དུ་འིོང་བ་

ལ། །ཉནི་ར་ེབཞིནི་ན་ིདུསེ་དྲུག་ཏུ། །སྦྱིནི་པ་རྣམ་བཞི་ིརྟེག་ཏུ་སྦྱིིན། །བྱེང་ཆུབ་ཆེནེ་པ་ོ

ལསེ་བྱུང་བའིི། །པདྨའིི་རིགསེ་ཆེེན་དག་པ་ལ། །ཕྱིི་དང་གསེང་བ་ཐོེག་པ་

གསུམ། །དམ་ཆེོསེ་སེོ་སེོར་བཟུང་བར་བགྱིི། །ལསེ་ཀྱིི་རིགསེ་མཆེོག་ཆེེན་པོ་

ལ། །སྡིམོ་པ་ཐོམསེ་ཅད་ལྡན་པར་ན།ི །ཡོང་དག་ཉདི་དུ་སེ་ོསེརོ་བཟུང་། །མཆེདོ་པའི་ི

ལསེ་ན་ིཅ་ིནུསེ་བགྱིི། །བྱེང་ཆུབ་སེེམསེ་ན་ིབླ་ན་མེད། །དམ་པ་བདག་གིསེ་བསྐྱོེད་

པར་བགྱིི། །སེེམསེ་ཅན་ཀུན་གྱིི་དོན་གྱིི་ཕྱིིར། །བདག་གིསེ་སྡིོམ་པ་མ་ལུསེ་

བཟུང་། །མ་བསྒྲིལ་བ་རྣམསེ་བདག་གིསེ་བསྒྲིལ། །མ་གྲིོལ་བ་རྣམསེ་བདག་གིསེ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

དགྲིོལ། །དབུགསེ་མ་ཕྱིིན་པ་དབུགསེ་དབྱུང་ཞིིང་། །སེེམསེ་ཅན་མྱོ་ངན་འིདསེ་ལ་

འིགདོ། །སེམེསེ་ཅན་ཐོམསེ་ཅད་བད་ེབ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅགི །སེམེསེ་ཅན་ཐོམསེ་

ཅད་སྡུག་བསྔོལ་དང་བྲལ་བར་གྱུར་ཅིག །སེེམསེ་ཅན་ཐོམསེ་ཅད་བདེ་བ་དང་མི་

འིབྲལ་བར་གྱུར་ཅིག །སེེམསེ་ཅན་ཐོམསེ་ཅད་འིཇེིག་རྟེེན་གྱི་ིཆེོསེ་བརྒྱད་དང་གཟུང་

འིཛོནི་གྱི་ིརྣམ་རྟེོག་གིསེ་མ་ིབསྐྱོདོ་པའི་ིབཏོང་སྙེམོསེ་ལ་གནསེ་པར་བྱེའི།ོ །

ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷི� སེརྦ་དྷརྨཱ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷིོ྅ཧེཾ། ༀ་ཤཱུནྱ་ཏོ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་

ཨཏྨ་ཀོཧེཾ། རང་དང་ཚེོགསེ་ཞིིང་ག་ིལྷ་དང་ད་ེདག་ལསེ་གཞིན་པའི་ིཆེོསེ་ཐོམསེ་ཅད་

བརྟེེན་ནསེ་དག་པ་ཡོིན་པའི་ིཕྱིིར། རྟེག་ཆེད་ལ་སེོགསེ་པའི་ིམཐོའི་བཞི་ིདང་བྲལ་བ་

བདག་མེད་པའི་ིརང་བཞིིན་སྟོོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོོང་པའི་ིངང་ལསེ་ཡོ་ཾལསེ་རླུང་ག་ི

དཀྱིིལ་འིཁོར་དུ་བའི་ིམདོག་ཅན་གཞུ་ལྟོ་བུ་རྒྱལ་མཚེན་གྱིིསེ་མཚེན་པ། དེའི་ིསྟོེང་དུ་

ར་ཾལསེ་མེའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་དམར་པ་ོགྲུ་གསུམ་འིབར་བའི་ིཕྲེང་བསེ་འིཁྲིགསེ་པའི་ིརྡོ་ོ

རྗོ་ེརྒྱན་གྱིིསེ་བརྒྱན་པ། དའེི་ིསྟོངེ་དུ་བ་ཾལསེ་ཆུསེ་དཀྱིལི་འིཁརོ་དཀར་པ་ོཟླུམ་པ་ོབུམ་

པསེ་མཚེན་པ། དེའིི་སྟོེང་དུ་ལཾ་ལསེ་སེའིི་དཀྱིིལ་འིཁོར་སེེར་པོ་གྲུ་བཞིིར་རྡོོ་རྗོེསེ་

མཚེན་པའི་ིསྟོངེ་དུ་ཧཱུཾ་ཾལསེ་སྣ་ཚེགོསེ་རྡོ་ོརྗོའེི་ིལྟོ་ེབ་ལ་ཧཱུཾ་ཾགསིེ་མཚེན་པ། དསེེ་འིདོ་ཟིརེ་

འིགོ་ཏུ་འིཕྲསོེ་པསེ་རྡོ་ོརྗོའེི་ིསེ་གཞི།ི ལགོསེ་སུ་འིཕྲསོེ་པསེ་རྡོ་ོརྗོའེི་ིརྭ་བ། སྟོངེ་དུ་འིཕྲསོེ་

པསེ་རྡོ་ོརྗོེའི་ིགུར། གུར་གྱི་ིའིོག་རྭ་བའི་ིསྟོེང་དུ་རྡོ་ོརྗོེའི་ིབླ་ར་ེསྟོེ། ཐོམསེ་ཅད་ཀྱིང་རྡོ་ོརྗོ་ེ

འིབར་བའི་ིརང་བཞིིན་བར་མཚེམསེ་མེད་པ་དུམ་བུ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་ིཕྱི་ིརོལ་ཏུ་

བསྐལ་པ་འིཇེགི་པའི་ིམ་ེལྟོ་བུའི་ིཁ་དགོ་སྣ་ལྔའི་ིམ་ེདཔུང་ཕྱིགོསེ་བཅུར་འིཕྲ་ོབར་གྱུར། 

རྭ་བའིི་དབུསེ་སུ་བྷྲཱུཾཾ་ལསེ་བཀའིི་འིཁོར་ལོ་སེེར་པོ་རབ་ཏུ་འིབར་བ་གཡོསེ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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བསྐོར་དུ་འིཁོར་བ། རྩོིབསེ་བཅུ་ལྟོ་ེབ་དང་བཅསེ་པ། ལྟོ་ེབའི་ིནང་དང་རྩོིབསེ་ལ་ཅུང་

ཟིད་མ་རེག་པའི་ིགནསེ་རྣམསེ་སུ་སྣ་ཚེོགསེ་པདྨ་དང་ཉ་ིམའི་ིགདན་གསུམ་གསུམ། 

གདན་དབུསེ་མའི་ིསྟོེང་དུ་ཧཱུཾ་ཾཡོིག་ཡོོངསེ་སུ་གྱུར་པ་ལསེ། རང་ཉིད་གནོད་མཛོེསེ་

རྒྱལ་པ་ོསྐུ་མདོག་མཐོིང་ག་མ་ིབསྐྱོོད་པའི་ིཅོད་པན་ཅན། མཐོིང་དཀར་དམར་བའི་ི

ཞིལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་ག་ིདང་པ་ོགཉིསེ་ཀྱི་ིརང་འིདྲིའི་ིཡུམ་ལ་འིཁྱུད་ཅིང་། ལྷག་མ་

གཡོསེ་གཉིསེ་རིན་པ་ོདང་ལྕགསེ་ཀྱུ། གཡོོན་གཉིསེ་པདྨ་དང་ཞིགསེ་པ་འིཛོིན་པ། 

ཡོབ་ཡུམ་སྙེོམསེ་པར་ཞུགསེ་པའི་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾགིསེ་འིོད་ཟིེར་གྱིིསེ་བཀུག་པའི་ིཁྲ་ོ

བ་ོབཅུ་ཞིལ་དུ་བཅུག་ནསེ་ཞུ་བ་རྡོ་ོརྗོ་ེལམ་ནསེ་ཡུམ་གྱི་ིཔདྨར་ཞུགསེ་པའི་ིཐོིག་ལ་ེ

བཅུ་ལསེ་ཧཱུཾ་ཾརིང་པ་ོབཅུ་དང་། ད་ེལསེ་ཁྲ་ོབ་ོབཅུར་གྱུར་པའི་ིགཤེིན་རྗོེའི་ིགཤེེད་སྔོོན་

པོ་རྣམ་སྣང་གི་ཅོད་པན། སྔོོ་དཀར་དམར་བའིི་ཞིལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་གི་དང་པོ་

གཉིསེ་ཀྱིིསེ་རང་འིདྲིའི་ིཡུམ་ལ་འིཁྱུད་ཅིང་། ལྷག་མ་གཡོསེ་གཉིསེ་རིན་པ་ོཆེ་ེདང་རྡོ་ོ

རྗོེའི་ིཐོ་ོབ། གཡོོན་གཉིསེ་པདྨ་དང་རལ་གྲི་ིའིཛོིན་པ། ཧཱུཾ་ཾཡུམ་གྱི་ིཔདྨ་ལསེ་སྤྲོསེ་ཏོེ། 

ཤེར་རྩོབིསེ་གྱི་ིསྟོེང་ག་ིགདན་ལ་གཡོནོ་བརྐྱངསེ་ཀྱིིསེ་འིཁདོ། གཞིན་གྱིིསེ་མ་ིཐུབ་པ་

དཀར་པ་ོམ་ིབསྐྱོོད་པའི་ིཅོད་པན་ཅན། དཀར་མཐོིང་དམར་བའི་ིཞིལ་གསུམ་ཕྱིག་

དྲུག་ག་ིདང་པ་ོགཉིསེ་ཀྱིིསེ་རང་འིདྲིའི་ིཡུམ་ལ་འིཁྱུད་ཅིང་། ལྷག་མ་གཡོསེ་གཉིསེ་

རིན་པ་ོཆེ་ེདང་བ་ེཅོན། གཡོོན་གཉིསེ་པདྨ་དང་རལ་གྲི་ིའིཛོིན་པ། ཧཱུཾ་ཾཡུམ་གྱི་ིཔདྨ་

ལསེ་སྤྲསོེ་ཏོ།ེ ལྷ་ོརྩོབིསེ་ཀྱི་ིསྟོངེ་ག་ིགདན་ལ་གཡོནོ་བརྐྱངསེ་འིཁདོ། རྟེ་མགྲིནི་དམར་

པ་ོའིོད་དཔག་མེད་ཀྱི་ིཅོད་པན་ཅན། དམར་མཐོིང་དཀར་བའི་ིཞིལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་

ག་ིདང་པ་ོགཉིསེ་ཀྱིིསེ་རང་འིདྲིའི་ིཡུལ་མ་འིཁྱུད་ཅིང་། ལྷག་མ་གཡོསེ་གཉིསེ་རིན་པ་ོ
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

ཆེ་ེདང་པདྨ། གཡོོན་གཉིསེ་འིཁོར་ལ་ོདང་རལ་གྲི་ིའིཛོིན་པ། ཧཱུཾ་ཾཡུམ་གྱི་ིཔདྨ་ལསེ་

སྤྲོསེ་ཏོེ། ནུབ་རྩོིབསེ་ཀྱིི་སྟོེང་གི་གདན་ལ་གཡོོན་བརྐྱངསེ་ཀྱིིསེ་འིཁོད། བདུད་རྩོི་

འིཁྱེལི་བ་སྔོནོ་པ་ོམ་ིབསྐྱོདོ་པའི་ིཅདོ་པན་ཅན། སྔོ་ོདཀར་དམར་བའི་ིཞིལ་གསུམ་ཕྱིག་

དྲུག་ག་ིདང་པ་ོགཉིསེ་ཀྱིིསེ་རང་འིདྲིའི་ིཡུལ་མ་འིཁྱུད་ཅིང་། ལྷག་མ་གཡོསེ་གཉིསེ་

རིན་པ་ོཆེ་ེདང་རྡོ་ོརྗོ།ེ གཡོོན་གཉིསེ་པདྨ་དང་རལ་གྲི་ིའིཛོིན་པ། ཧཱུཾ་ཾཡུམ་གྱི་ིཔདྨ་ལསེ་

སྤྲོསེ་ཏོེ། བྱེང་རྩོིབསེ་ཀྱི་ིསྟོེང་ག་ིགདན་ལ་གཡོོན་བརྐྱངསེ་ཀྱིིསེ་འིཁོད། འིདོད་རྒྱལ་

མཐོིང་ག་མ་ིབསྐྱོོད་པའི་ིཅོད་པན་ཅན། མཐོིང་དཀར་དམར་བའི་ིཞིལ་གསུམ་ཕྱིག་

དྲུག་ག་ིདང་པ་ོགཉིསེ་ཀྱིིསེ་རང་འིདྲིའི་ིཡུལ་མ་འིཁྱུད་ཅིང་། ལྷག་མ་གཡོསེ་གཉིསེ་

རིན་པ་ོཆེ་ེདང་ལྕགསེ་ཀྱུ། གཡོོན་གཉིསེ་པདྨ་དང་རལ་གྲི་ིའིཛོིན་པ། ཧཱུཾ་ཾཡུམ་གྱི་ིཔདྨ་

ལསེ་སྤྲོསེ་ཏོེ། མེ་མཚེམསེ་ཀྱིི་རྩོིབསེ་ཀྱིི་སྟོེང་གི་གདན་ལ་གཡོོན་བརྐྱངསེ་ཀྱིིསེ་

འིཁོད། དབྱུག་སྔོོན་ཅན་སྔོོན་པ་ོམ་ིབསྐྱོོད་པའི་ིཅོད་པན་ཅན། སྔོ་ོདཀར་དམར་བའི་ི

ཞིལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་ག་ིདང་པ་ོགཉིསེ་ཀྱིིསེ་རང་འིདྲིའི་ིཡུལ་མ་འིཁྱུད་ཅིང་། ལྷག་མ་

གཡོསེ་གཉིསེ་རནི་པ་ོཆེ་ེདང་དབྱུག་པ། གཡོནོ་གཉིསེ་པདྨ་དང་རལ་གྲི་ིའིཛོནི་པ། ཧཱུཾ་ཾ

ཡུམ་གྱིི་པདྨ་ལསེ་སྤྲོསེ་ཏོེ། བདེན་བྲལ་གྱིི་རྩོིབསེ་ཀྱིི་སྟོེང་གི་གདན་ལ་གཡོོན་

བརྐྱངསེ་ཀྱིིསེ་འིཁོད། སྟོོབསེ་པ་ོཆེ་ེསྔོོན་པ་ོམ་ིབསྐྱོོད་པའི་ིཅོད་པན་ཅན། སྔོ་ོདཀར་

དམར་བའི་ིཞིལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་ག་ིདང་པ་ོགཉིསེ་ཀྱིིསེ་རང་འིདྲིའི་ིཡུལ་མ་འིཁྱུད་

ཅིང་། ལྷག་མ་གཡོསེ་གཉིསེ་རིན་པ་ོཆེ་ེདང་རྩོ་ེགསུམ། གཡོོན་གཉིསེ་པདྨ་དང་རལ་

གྲི་ིའིཛོནི་པ། ཧཱུཾ་ཾཡུམ་གྱི་ིཔདྨ་ལསེ་སྤྲསོེ་ཏོ།ེ རླུང་མཚེམསེ་ཀྱི་ིརྩོབིསེ་ཀྱི་ིསྟོངེ་ག་ིགདན་

ལ་གཡོོན་བརྐྱངསེ་ཀྱིིསེ་འིཁོད། མ་ིགཡོ་ོབ་མཐོིང་ག་མ་ིབསྐྱོོད་པའི་ིཅོད་པན་ཅན། 



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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མཐོིང་དཀར་དམར་བའིི་ཞིལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་གི་དང་པོ་གཉིསེ་ཀྱིིསེ་རང་འིདྲིའིི་

ཡུལ་མ་འིཁྱུད་ཅིང་། ལྷག་མ་གཡོསེ་གཉིསེ་རིན་པ་ོཆེ་ེདང་རལ་གྲིི། གཡོོན་གཉིསེ་

པདྨ་དང་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཛོིན་པ། ཧཱུཾ་ཾཡུམ་གྱི་ིཔདྨ་ལསེ་སྤྲོསེ་ཏོ།ེ དབང་ལྡན་གྱི་ིརྩོིབསེ་ཀྱི་ིསྟོེང་

ག་ིགདན་ལ་གཡོོན་བརྐྱངསེ་ཀྱིིསེ་འིཁོད། གཙུག་ཏོོར་འིཁོར་ལོསེ་སྒྱུར་བ་ལྗོང་སེེར་

མ་ིབསྐྱོོད་པའི་ིཅོད་པན་ཅན། ལྗོང་སེེར་དཀར་དང་དམར་བའི་ིཞིལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་

ག་ིདང་པ་ོགཉིསེ་ཀྱིིསེ་རང་འིདྲིའི་ིཡུལ་མ་འིཁྱུད་ཅིང་། ལྷག་མ་གཡོསེ་གཉིསེ་རིན་པ་ོ

ཆེ་ེདང་འིཁོར་ལོ། གཡོོན་གཉིསེ་པདྨ་དང་རལ་གྲི་ིའིཛོིན་པ། ཧཱུཾ་ཾཡུམ་གྱི་ིཔདྨ་ལསེ་

སྤྲོསེ་ཏོ།ེ གཙོ་ོབའི་ིསྟོེང་ག་ིཅུང་ཟིད་ཙོམ་གྱི་ིམདུན་གྱི་ིགདན་ལ་གཡོོན་བརྐྱངསེ་ཀྱིིསེ་

འིཁོད། རྡོ་ོརྗོ་ེསེ་འིོག་མཐོིང་ག་མ་ིབསྐྱོོད་པའི་ིཅོད་པན་ཅན། མཐོིང་དཀར་དམར་བའི་ི

ཞིལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་ག་ིདང་པ་ོགཉིསེ་ཀྱིིསེ་རང་འིདྲིའི་ིཡུལ་མ་འིཁྱུད་ཅིང་། ལྷག་མ་

གཡོསེ་གཉསིེ་རནི་པ་ོཆེ་ེདང་རྡོ་ོརྗོ།ེ གཡོནོ་གཉསིེ་པདྨ་དང་རལ་གྲི་ིའིཛོནི་པ། ཧཱུཾ་ཾཡུམ་

གྱི་ིཔདྨ་ལསེ་སྤྲོསེ་ཏོེ། གཙོ་ོབོའི་ིའིོག་ག་ིཅུང་ཟིད་ཙོམ་གྱི་ིརྒྱབ་ཀྱི་ིགདན་ལ་གཡོོན་

བརྐྱངསེ་ཀྱིིསེ་འིཁོད། བཅུ་གཅིག་པ་ོཐོམསེ་ཅད་ཀྱིང་མཆེ་ེབ་གཙོིགསེ་ཤེིང་ཞིལ་སེ་ོ

སེ་ོཡོང་དམར་ལ་ཟླུམ་པའི་ིསྤྱིན་གསུམ་པ། དབུ་སྐྲ་དང་སྨ་ར་དམར་སེེར་འིབར་ཞིིང་

གྱིནེ་དུ་འིཁྱེལི་བ། འིཁརོ་ལ་ོདང་རྣ་ཆེ་ལ་སེགོསེ་པསེ་བརྒྱན་ཅངི་སྣ་ཚེགོསེ་པའི་ིསྦྲུལ་

གྱི་ིརྒྱན་ཅན། བདུད་དང་བགེགསེ་ཐོམསེ་ཅད་རྩོད་ནསེ་འིབྱེིན་པའི་ིསྟོོབསེ་དང་ལྡན་

པ། སྐུ་ལསེ་སྐྱོསེེ་པའི་ིཡོ་ེཤེསེེ་ཀྱི་ིམ་ེདཔུང་རབ་ཏུ་འིབར་བའི་ིདབུསེ་ན་བཞུགསེ་ཤེངི་

འིཇེིགསེ་སུ་རུང་བའི་ིརྡོ་ོརྗོ་ེའིབར་བ་སྤྲིན་ལྟོར་འིཁྲིགསེ་པ་ཕྱིོགསེ་བཅུར་འིཕྲོསེ་པསེ་

གདུག་པ་ཅན་ཐོམསེ་ཅད་ཚེར་གཅདོ་པར་གྱུར། 
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

ན་མ� སེ་མནྟ་བུདྡྷཱ་ནཱ།ཾ ན་མ� སེ་མནྟ་དྷརྨཱ་ནཱ།ཾ ན་མ� སེ་མནྟ་སེ་ཾགྷཱ་ན།ཾ ༀ་སེ་ིཏཱ་

ཏོ་པ་ཏྲ།ེ ༀ་བ་ིམ་ལ།ེ ༀ་ཤེ་ཾཀ་ར། ༀ་པྲ་དྱ་ཾངྒ་ིར། ༀ་བཛྲ་ཨུཥྞཱི་ིཥཱ་ཙོཀྲོ་ཝརྟེ་ིསེརྦ་

ཡོནྡྲ་མཱུ་ལ་ཀརྨ་ནཾ་བནྡྷེནཾ་ཏཱ་ཊ་ནཾ་ཀཱི་ལ་ནཾ་པཱ་མ་མ་ཀྲོ་ཏོི་ཡོེ་ན་ཀེ་ན་ཙོི་ཏོ་ཀྲོི་ཏོཾ་ཏོ་ཏོ་

སེརྦནྡུ་ཙྪནིྡ་ཙྪནིྡ། བྷཻནིྡ་བྷཻནིྡ། ཙོ་ིར་ིཙོ་ིར།ི ག་ིར་ིག་ིར།ི མ་ར་མ་ར། ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾ

ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཕེཊ་ཕེཊ་ཕེཊ། 

ན་མ་ོབླ་མ་ཡོང་དག་པའི་ིཡོོངསེ་འིཛོིན་དག་ེབའི་ིབཤེེསེ་གཉེན་རྣམསེ་ཀྱི་ིབདེན་

པ་དང་། ཡོ་ིདམ་དཀྱིིལ་འིཁོར་གྱི་ིལྷ་ཚེོགསེ་འིཁོར་དང་བཅསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱི་ིབདེན་པ་

དང་། སེངསེ་རྒྱསེ་དང་བྱེང་ཆུབ་སེེམསེ་དཔའི་རྣམསེ་ཀྱི་ིབདེན་པ་དང་། མཁའི་འིགྲི་ོ

དམ་པ་ཆེོསེ་སྐྱོངོ་བའི་ིསྲུང་མ་རྣམསེ་ཀྱི་ིབདནེ་པ་དང་། ཁྱེད་པར་དུ་སྟོབོསེ་ཆེནེ་ཁྲ་ོབ་ོ

བཅུའི་ིལྷ་ཚེོགསེ་འིཁོར་དང་བཅསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱི་ིབདེན་པ་དང་། བདེན་པ་ཆེེན་པོའི་ི

མཐུ་ལ་བརྟེེན་ནསེ་རྣལ་འིབྱེོར་བ་བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་འིཁོར་དང་བཅསེ་པ་རྣམསེ་

ལ་སྡིང་བའི་ིསེེམསེ་དང་ལྡན་པ་རྣམསེ་དང་། གདུག་པའི་ིསེེམསེ་དང་ལྡན་པ་རྣམསེ་

དང་། དྲིག་ཤུལ་གྱི་ིསེེམསེ་དང་ལྡན་པ་རྣམསེ་དང་། བསེམ་པ་ངན་པ། སྦྱིོར་བ་རྩུབ་

པ་ཐོམསེ་ཅད་ཕྱིིར་ཟློག་སྒྱུར། ཐོལ་བའི་ིརྡུལ་ཕྲན་བཞིིན་དུ་བརླག་པའི་ིའིཕྲིན་ལསེ་

མཛོདོ་ཅགི 

ཁྲོ་བོ་འིབར་བའིི་ཚེོགསེ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ། །དགྲི་བགེསེ་བྱེད་མ་ཐོམསེ་ཅད་

ཀྱི།ི །ལུསེ་སྲོགོ་ཐོལ་བའི་ིརྡུལ་དུ་རླགོསེ། །རྣམ་ཤེསེེ་ཆེསོེ་ཀྱི་ིདབྱེངིསེ་སུ་དྲིངོསེ། །ༀ་

ཨ་མུ་ཀ་མཱཾ་ར་ཡོ་ཕེཊ། གཏུམ་ཆེེན་གནོད་མཛོེསེ་དཔལ་ལྡན་ཁྲ་ོབ་ོབཅུསེ། །ཡོོངསེ་

སུ་བསྐོར་བའི་ིཏོིང་འིཛོིན་ལ་གཞིོལ་བསེ། །བདུད་དང་བགེགསེ་སེོགསེ་ནག་པོའི་ིརྩོ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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ལག་ཀུན། །སྐད་ཅགི་ཉདི་ལ་དྲུངསེ་ནསེ་འིབྱེནི་པར་ཤེགོ ། 

རང་ཉིད་གནོད་མཛོེསེ་སུ་གནསེ་པ་ཡོོངསེ་སུ་གྱུར་པ་ལསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེསེེམསེ་དཔའི་

སྐུ་མདོག་དཀར་པ་ོདཀར་མཐོིང་དམར་བའི་ིཞིལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་ག་ིདང་པ་ོགཉིསེ་

ཀྱིསིེ་རང་འིདྲིའི་ིཡུམ་ལ་འིཁྱུད་ཅངི་། ལྷག་མ་གཡོསེ་གཉསིེ་རྡོ་ོརྗོ་ེདང་རལ་གྲི།ི གཡོནོ་

གཉསིེ་རནི་པ་ོཆེ་ེདང་པདྨ་འིཛོནི་པ་ཡོངོསེ་སུ་གྱུར་པ་ལསེ། ཆེསོེ་འིབྱུང་དཀར་པ་ོགྲུ་

གསུམ་པ་གྱིནེ་དུ་འིགྲིངེ་བ་འིགོ་ཏུ་ཕྲ་ཞིངི་སྟོདོ་ཡོངསེ་པ། འིགོ་ཟུར་ནསེ་བ་ཾལསེ་བྱུང་

བའི་ིསྣ་ཚེགོསེ་པདྨའི་ིལྟོ་ེབར་ཧཱུཾ་ཾལསེ་སྣ་ཚེགོསེ་རྡོ་ོརྗོ།ེ ཤེར་གྱི་ིརྭ་དཀར། ལྷའོི་ིརྭ་སེརེ། 

ནུབ་ཀྱི་ིརྭ་དམར། བྱེང་ག་ིརྭ་ལྗོང་། དབུསེ་ཀྱི་ིལྟོ་ེབ་སྔོོན་པོསེ་བརྒྱན་པ། ལྟོ་ེབའི་ི

དབུསེ་སུ་བྷྲཱུཾཾ་ལསེ་འིཁོར་ལོ་བྷྲཱུཾཾ་གྱིིསེ་མཚེན་པ་ལསེ་བྱུང་བའིི་རྣམ་སྣང་དཀར་པོ། 

དཀར་མཐོིང་དམར་བའིི་ཞིལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་གི་དང་པོ་གཉིསེ་ཀྱིིསེ་རང་འིདྲིའིི་

ཡུམ་ལ་འིཁྱུད་ཅིང་། ལྷག་མ་གཡོསེ་གཉིསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེལ་གནསེ་པའི་ིའིཁོར་ལ་ོདང་རལ་

གྲིི། གཡོོན་གཉིསེ་རིན་པ་ོཆེ་ེདང་པདྨ་འིཛོིན་པ་ཡོོངསེ་སུ་གྱུར་པ་ལསེ་གཞིལ་ཡོསེ་

ཁང་གྲུ་བཞི་ིསྒོ་ོབཞི་ིབ། ཕྱི་ིརོལ་ནསེ་རིམ་པ་བཞིིན་དཀར་སེེར་དམར་ལྗོང་སྔོ་ོབའི་ི

རྩོིག་པ་ལྔ་དང་ལྡན་པ་རྩོིག་པའི་ིསྟོེང་ན་རིན་པ་ོཆེ་ེསྣ་ཚེོགསེ་པསེ་མཛོེསེ་པར་བྱེསེ་

པའི་ིརིན་པ་ོཆེེའི་ིཕེ་གུ་སེེར་པོསེ་བསྐོར་བའི་ིགཞིལ་ཡོསེ་ཁང་ག་ིཕྱིེད་ཀྱི་ིཚེད་དུ་རྡོ་ོ

རྗོེའིི་ཕྲེང་བསེ་ཟླུམ་པོར་བསྐོར་བ་ལ་བརྟེེན་པའིི་ཀ་བ་བརྒྱད་ཀྱིིསེ་བཏོེགསེ་པའིི་རྡོོ་

རྗོེའིི་གདུང་བཞིིསེ་མཛོེསེ་པར་ཕུབ་པ། རྩོེ་མོ་རྡོོ་རྗོེ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེེའིི་ཏོོག་གིསེ་

མཛོེསེ་པའི་ིནང་ག་ིཤེར་དཀར། ལྷ་ོསེེར། ནུབ་དམར། བྱེང་ལྗོང་། དབུསེ་སྔོ་ོབ། ཕེ་

གུའི་ིསྟོེང་ན་གསེེར་གྱི་ིསྐ་རགསེ་བཞིིའི་ིཕྱི་ིངོསེ་སུ་ཆུ་སྲོིན་ཁ་ནསེ་འིཕྱིང་བའི་ིརིན་པ་ོ
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

ཆེེའི་ིདྲི་བ་དང་། དྲི་བ་ཕྱིེད་པ་ལ་དྲིིལ་བུ་རྔ་ཡོབ་ལ་སེོགསེ་པསེ་བརྒྱན་པ། དེའི་ིཕྱི་ི

ངོསེ་སུ་བྱེ་འིདབ་ལསེ་འིཕྱིང་བའི་ིརིན་པ་ོཆེེའི་ིཤེར་བུ། དེའི་ིསྟོེང་དུ་མདའི་ཡོབ་པདྨ་

འིདབ་མ་ཕྱིེད་པའི་ིདབྱེིབསེ་ཅན་ལ་བ་དན་དང་རྒྱལ་མཚེན་ལ་སེོགསེ་པསེ་མཛོེསེ་

པར་བྱེསེ་པ། རྩོིག་པའི་ིམཐོའི་ནསེ་འིདོད་ཡོོན་གྱི་ིསྣམ་བུ་དམར་པོསེ་འིགྲིམ་སྟོེགསེ་

ཀྱིི་རྣམ་པར་བསྐོར་བ་ལ་ལྷ་མོ་མཆེོད་རྫསེ་ཐོོགསེ་པ་རྣམསེ་འིཁོད་ནསེ་མཆེོད་པ་

བྱེདེ་པ། སྒོ་ོདང་སྒོ་ོཁྱུད་ཀྱི་ིཕྱིིའི་ིམཚེམསེ་དང་། འིགོ་ག་ིཕྱི་ིནང་ག་ིགྲྭ་བཞིིར་ཟླ་ཕྱིདེ་རྡོ་ོ

རྗོ་ེརནི་ཆེནེ་གྱིིསེ་སྤྲསེ་པ། སྒོ་ོབཞི་ིསེ་ོསེའོི་ིམདུན་དུ་ཀ་བ་བཞི་ིབཞིིསེ་བཏོགེསེ་པའི་ིརྟེ་

བབསེ་སྣམ་བུ་བཅུ་གཅིག་དང་ལྡན་པའིི་སྟོེང་དུ་ཆེོསེ་ཀྱིི་འིཁོར་ལོ། དེའིི་གཡོསེ་

གཡོནོ་དུ་ཡོ་ིདྭགསེ་ཕེ་ོམ་ོདང་བཅསེ་པ། རྡོ་ོརྗོའེི་ིརྭ་བ་མ་ེར་ིདང་བཅསེ་པའི་ིཕྱི་ིརལོ་ཏུ། 

གཏུམ་དྲིག་ལ་སེོགསེ་པའི་ིདུར་ཁྲོད་བརྒྱད་ན། ནཱ་ག་ག་ེསེེར་གྱི་ིཤེིང་ལ་སེོགསེ་པའི་ི

ཤེིང་བརྒྱད། དེའིི་རྩོ་བར་བརྒྱ་བྱེིན་ལ་སེོགསེ་པའིི་ཕྱིོགསེ་སྐྱོོང་བརྒྱད། རྩོེ་མོ་རྫུ་

འིཕྲུལ་ཆེེན་པ་ོབ་གླེང་བ་ོཆེེའི་ིགདོང་བ་ཅན་ལ་སེོགསེ་པའི་ིཞིིང་སྐྱོོང་བརྒྱད། ཐུགསེ་

རྗོའེི་ིཆུ་བརྒྱད། ད་ེལ་གནསེ་པའི་ིནརོ་རྒྱསེ་ལ་སེགོསེ་པའི་ིཀླུ་བརྒྱད། ད་ེདག་ག་ིསྟོངེ་

ག་ིནམ་མཁའི་ལ་སྒྲིགོསེ་པ་ལ་སེགོསེ་པའི་ིསྤྲནི་བརྒྱད། ཡོ་ེཤེསེེ་ཀྱི་ིམ་ེབརྒྱད། མཆེདོ་

རྟེནེ་བརྒྱད། གཞིན་ཡོང་ཀངེ་རུསེ་དང་། གསེལ་ཤེངི་གསིེ་ཕུགསེ་པའི་ིར་ོདང་། ཤེངི་

ལ་དཔྱངསེ་པ་དང་། སྐྱོེསེ་བུ་ཟི་བ་དང་། མཚེོན་གྱིིསེ་ཕུགསེ་པ་ལ་སེོགསེ་པ་དང་། 

བྱེ་རགོ་དང་བྱེ་རྒོདོ་དང་ཁྱེ་ིདང་ཅ་ེསྤྱིང་དང་། སེངེ་ག་ེདང་སྟོག་ལ་སེགོསེ་པ་དང་། ཅ་

ཅོ་སྒྲིོགསེ་པའིི་རོ་ལངསེ་དང་། གནོད་སྦྱིིན་དང་སྲོིན་པོ་ལ་སེོགསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་

འིཇེགིསེ་སུ་རུང་བ། གྲུབ་པ་དང་རགི་པ་འིཛོནི་པ་དང་དམ་ཚེགི་སྤྱིདོ་པའི་ིརྣལ་འིབྱེརོ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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བ། བཅོམ་ལྡན་འིདསེ་ལ་རྩོ་ེགཅིག་ཏུ་ལྟོ་བ། གཅེར་བུ་སྐྲ་བཤེིག་པ། ཕྱིག་རྒྱ་ལྔསེ་

བརྒྱན་པ། ཅང་ཏོེའུ་དང་ཐོོད་པ་དང་ཁྭ་ཊྭཱཾ་ཾཀ་འིཛོིན་པ། ཐོོད་པསེ་སྤྱི་ིབོར་བརྒྱན་པ། 

རྒོོད་ཅིང་དུར་ཁྲོད་དུ་འིཇུག་པ་སེོགསེ་ཀྱིིསེ་ཤེིན་ཏུ་ང་ོམཚེར་བར་བྱེེད་པའི་ིདུད་ཁྲོད་

རྣམསེ་ཀྱིསིེ་བསྐརོ་བའི།ི གཞིལ་ཡོསེ་ཁང་ག་ིདབུསེ་སུ་ཡོ་ཾལསེ་རླུང་ག་ིདཀྱིལི་འིཁརོ་

ནག་ལ་ཅུང་ཟིད་དམར་བའི་ིམདོག་ཅན་གྱི་ིསྟོེང་དུ། ཨ་ཡོིག་དང་པ་ོལསེ་བྱུང་བའི་ིཟླ་

བའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར། དེའི་ིདབུསེ་སུ་ཆུ་ལསེ་ཆུ་བུར་གྱི་ིཚུལ་དུ་དྷཱིཿ�ི སེེར་པ་ོལསེ་བྱུང་

བའི་ིརལ་གྲི་ིདབུསེ་སུ་དྷཱིཿ�ི སེ་མཚེན་པ། ད་ེལསེ་འིོད་འིཕྲོསེ་བད་ེབར་གཤེེགསེ་པ་

ཐོམསེ་ཅད་སྤྱིན་དྲིངསེ་ཏོ་ེཐོིམ་པ་ཡོོངསེ་སུ་གྱུར་པ་ལསེ། རང་ཉིད་རྒྱུ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཛོིན་པ་

འིཇེམ་དཔལ་གཞིོན་ནུར་གྱུར་པ་སྐུ་མདོག་སེེར་པ་ོཡོིད་ཙོམ་ཁྲོསེ་པ་ཕྱིག་གཡོསེ་

རལ་གྲི་ིའིཕྱིར་ཞིིང་། གཡོོན་གྱིིསེ་གླེེགསེ་བམ་ཐུགསེ་ཀར་བསྣམསེ་པ། ཞིབསེ་རྡོ་ོ

རྗོའེི་ིསྐྱོལི་ཀྲུང་གསིེ་བཞུགསེ་པ་མཚེན་སེ་ོགཉསིེ་དང་དཔ་ེབྱེད་བརྒྱད་ཅུསེ་བརྒྱན་པ། 

རལ་བའིི་ཟུར་ཕུད་ལྔ་དང་ལྡན་ཞིིང་རྒྱན་ཐོམསེ་ཅད་ཀྱིིསེ་བརྒྱན་པ། དེའིི་ཐུགསེ་

ཀར་ཨཱཿ� ལསེ་བྱུང་བའི་ིཉ་ིམའི་ིདཀྱིལི་འིཁརོ། དའེི་ིའིོད་ཀྱིསིེ་ཕྱིགོསེ་བཅུ་ན་བཞུགསེ་

པའི་ིརྣམ་སྣང་ལ་སེོགསེ་པའི་ིསེངསེ་རྒྱསེ་དང་། རྡོ་ོརྗོ་ེརྣནོ་པ་ོལ་སེགོསེ་པའི་ིབྱེང་ཆུབ་

སེེམསེ་དཔའི་དང་། རྡོ་ོརྗོ་ེལྕགསེ་ཀྱུ་ལ་སེོགསེ་པའི་ིཁྲ་ོབ་ོདང་། སེེམསེ་མ་རྡོ་ོརྗོ་ེམ་ལ་

སེོགསེ་པའིི་རིག་པ་རྣམསེ་སྤྱིན་དྲིངསེ་ཏོེ། འིཇེམ་དཔལ་དང་བཅསེ་པ་ཉི་མ་ལ་

ཞུགསེ་པ་ལསེ་འིོད་ཟིེར་གྱིིསེ་དཔག་ཚེད་སྟོོང་ཕྲག་བརྒྱར་ཁྱེབ་པའི་ིཉ་ིམའི་ིདཀྱིིལ་

འིཁོར་དུ་གྱུར། དེའི་ིསྟོེང་དུ་ཧཱུཾ་ཾཡོིག་མཐོིང་ག་འིོད་ཟིེར་ལྔ་དང་ལྡན་པ་ལསེ་འིོད་ཟིེར་

འིཕྲོསེ་པསེ་སེངསེ་རྒྱསེ་དང་བྱེང་ཆུབ་སེེམསེ་དཔའི་དང་ཁྲ་ོབ་ོདང་རིག་པའི་ིཚེོགསེ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

རྣམསེ་སྤྱིན་དྲིངསེ་ཧཱུཾ་ཾལ་ཞུགསེ་པ་ལསེ་ཁྲ་ོབོའི་ིརྡོ་ོརྗོེའི་ིཁ་དོག་ནག་པ་ོརྩོ་ེདགུ་བ། རྭ་

ཤེནི་ཏུ་གདངེསེ་པ་འིདོ་ཟིརེ་ལྔ་དང་ལྡན་པ། ལྟོ་ེབ་ལ་ཧཱུཾ་ཾཡོགི་གིསེ་མཚེན་པ། ད་ེལསེ་

རྡོ་ོརྗོ་ེཕྲ་མོའི་ིགཟུགསེ་སྤྲོསེ་པསེ་སེངསེ་རྒྱསེ་དང་བྱེང་ཆུབ་སེེམསེ་དཔའི་དང་ཁྲ་ོབ་ོ

དང་རིག་པའི་ིཚེོགསེ་རྣམསེ་སྤྲོསེ་ཏོ།ེ ནམ་མཁའི་ིཁམསེ་ཐོམསེ་ཅད་ཏོིལ་གྱི་ིགང་བུ་

བཞིིན་དུ་གང་བ། ཉ་ིམ་ལ་གནསེ་པསེ་སེེམསེ་ཅན་རྣམསེ་སྨིན་པར་བྱེསེ་ནསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེ

འིཇེགིསེ་བྱེདེ་ཐོབོ་པར་བྱེསེ་པ་དང་ལྷ་གཅགི་ཏུ་འིདུསེ་ཏོ་ེརྡོ་ོརྗོ་ེལ་ཐོམི་པར་གྱུར། 

ཟླ་བ་ཉ་ིམ་རྡོ་ོརྗོ་ེཧཱུཾ་ཾདང་བཅསེ་པ་ཡོོངསེ་སུ་གྱུར་པ་ལསེ་སྣ་ཚེོགསེ་པདྨ་དང་ཟླ་

བ་དང་ཉ་ིམའི་ིགདན་གྱི་ིསྟོེང་དུ་རང་ཉིད་འིབྲསེ་བུ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཛོིན་པ་དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་

བྱེདེ་ཆེནེ་པ།ོ སྐུ་མདགོ་མཐོངི་ནག་ཞིལ་དགུ་ཕྱིག་སེ་ོབཞི་ིཞིབསེ་བཅུ་དྲུག་པ་གཡོསེ་

བསྐུམསེ་ཤེིང་གཡོོན་བརྐྱངསེ་པའི་ིསྟོབསེ་ཀྱིིསེ་བཞུགསེ་པ། ཁམསེ་གསུམ་པ་ོཟི་

བར་ནུསེ་པ་ཧེ་ཧེ་ཞིེསེ་སྒྲིོགསེ་ཤེིང་ལྗོགསེ་འིདྲིིལ་བ། མཆེ་ེབ་རྣམ་པར་གཙོིགསེ་པ་

ཁྲ་ོགཉརེ་ཅན། ཁྲ་ོགཉརེ་གྱི་ིའིགྲིམ་དུ་སྨནི་མ་དང་སྤྱིན་འིཇེགི་པའི་ིདུསེ་ལྟོར་འིབར་བ། 

སྐྲ་ཁམ་སེེར་གྱིེན་དུ་བརྫེསེ་པ། འིཇེིག་རྟེེན་དང་འིཇེིག་རྟེེན་ལསེ་འིདསེ་པའིི་ལྷ་ལ་

སྡིགིསེ་མཛུབ་བྱེདེ་པ། འིཇེགིསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱིང་འིཇེགིསེ་པར་མཛོད་པ། ཕ້ེ་ཀ་རའི་ིསྒྲི་

ཆེནེ་པ་ོའིབྲུག་ལྟོར་སྒྲིགོསེ་པ། མའིི་ིཁྲག་དང་ཞིག་དང་རྐོང་དང་ཚུལ་བུ་ཟི་བ་འིཇེགིསེ་

སུ་རུང་བའི་ིཐོོད་པ་སྐམ་པ་ོལྔསེ་ཐོོད་བྱེསེ་ཤེིང་མག་ོབ་ོརློན་པ་ལྔ་བཅུའི་ིཐོོད་པའི་ིཕྲེང་

བསེ་བརྒྱན་པ། སྦྲུལ་ནག་པའོི་ིམཆེདོ་ཕྱིརི་ཐོགོསེ་དང་མ་ིརུསེ་ཀྱི་ིའིཁརོ་ལ་ོདང་རྣ་ཆེ་

ལ་སེོགསེ་པའིི་རུསེ་པའིི་རྒྱན་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་བརྒྱན་པ་གསུསེ་པ་ཆེེ་བ་གཅེར་བུའིི་

གཟུགསེ་ཅན་མཚེན་མ་གྱིེན་དུ་འིགྲིེང་བ། སྨིན་མ་དང་རྫི་མ་དང་སྨ་ར་དང་བ་སྤུ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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རྣམསེ་དུསེ་མཐོའི་ིམ་ེལྟོར་འིབར་ཞིིང་། རྩོ་ཞིལ་ནག་པ་ོམ་ཧེེའི་ིགདོང་ཅན། ཤེིན་ཏུ་

ཁྲོསེ་པ་རྭ་རྣོན་པ་ོཅན། དེའི་ིསྟོེང་དུ་མ་རྭ་གཉིསེ་ཀྱི་ིདབུསེ་ཀྱི་ིཞིལ་དམར་པ་ོརབ་ཏུ་

འིཇེིགསེ་པ་ཞིལ་ནསེ་ཁྲག་འིཛོག་པ། དེའི་ིསྟོེང་དུ་འིཇེམ་དཔལ་གྱི་ིཞིལ་སེེར་པ་ོཡོིད་

ཙོམ་ཁྲོསེ་པ། གཞིོན་ནུའི་ིརྒྱན་གྱིིསེ་བརྒྱན་པ། སྤྱི་ིབོར་རལ་བ་ལྔ་དང་ལྡན་པ། རྭའི་ི

རྩོ་བའི་ིགཡོསེ་ཀྱི་ིཞིལ་དང་པ་ོསྔོོན་པོ། དེའི་ིགཡོསེ་ཞིལ་དམར་པ་ོགཡོོན་ཞིལ་སེེར་

པོ། རྭའི་ིརྩོ་བའི་ིགཡོོན་གྱི་ིཞིལ་དང་པ་ོདཀར་པོ། དེའི་ིགཡོསེ་ཞིལ་དུད་ཁ། གཡོོན་

ཞིལ་ནག་པ།ོ ཞིལ་རྣམསེ་ཤེིན་ཏུ་ཁྲོསེ་པ། ཞིལ་དགུ་བ་ོཐོམསེ་ཅད་ཀྱིང་སྤྱིན་གསུམ་

གསུམ་དང་ལྡན་པ། ཕྱིག་གཡོསེ་གཡོནོ་གྱི་ིདང་པ་ོགཉསིེ་ཀྱིསིེ་གླེང་བ་ོཆེའེི་ིཔགསེ་པ་

རློན་པ་མག་ོགཡོསེ་དང་སྤུ་ཕྱིིར་བསྟོན་ཏོ་ེལག་པ་དང་རྐོང་བའི་ིཔགསེ་པ་གཡོོན་པ་

ནསེ་བརྒྱངསེ་ཏོ་ེའིཛོིན་པ། ལྷག་མ་གཡོསེ་ཀྱི་ིདང་པ་ོན་གྲི་ིགུག གཉིསེ་པ་ན་བྷཻ་ིདྷ་ིཔཱ་

ལ། གསུམ་པ་ན་གཏུན་ཤེིང་། བཞི་ིབ་ན་ཆུ་གྲི།ི ལྔ་བ་ན་ཀ་ཎ་ཡོ། དྲུག་པ་ན་དགྲི་སྟོ། 

བདུན་པ་ན་མདུང་། བརྒྱད་པ་ན་མདའི། དགུ་བ་ན་ལྕགསེ་ཀྱུ། བཅུ་བ་ན་དབྱུག་ཏོ།ོ 

བཅུ་གཅགི་པ་ན་ཁ་ཊྭཱཾ་ཾཀ བཅུ་གཉིསེ་པ་ན་འིཁརོ་ལ།ོ བཅུ་གསུམ་པ་ན་རྡོ་ོརྗོ་ེརྩོ་ེལྔ་བ། 

བཅུ་བཞི་ིབ་ན་རྡོ་ོརྗོེའི་ིཐོ་ོབ། བཅ་ོལྔ་བ་ན་རལ་གྲི།ི བཅུ་དྲུག་པ་ན་ཅང་ཏོེའུ་བསྣམསེ་

ཤེིང་། ལྷག་མ་གཡོོན་གྱི་ིདང་པ་ོན་ཁྲག་གིསེ་བཀང་བའི་ིཐོོད་པ། གཉིསེ་པ་ན་ཚེངསེ་

པའི་ིམག་ོབོ། གསུམ་པ་ན་ཕུབ། བཞི་ིབ་ན་རྐོང་བ། ལྔ་བ་ན་ཞིགསེ་པ། དྲུག་པ་ན་

གཞུ། བདུན་པ་ན་རྒྱུ་མ། བརྒྱད་པ་ན་དྲིལི་བུ། དགུ་བ་ན་ལག་པ། བཅུ་བ་ན་དུར་ཁྲདོ་

ཀྱི་ིརསེ། བཅུ་གཅིག་པ་ན་སྐྱོེསེ་བུ་གསེལ་ཤེིང་ལ་བཙུགསེ་པ། བཅུ་གཉིསེ་པ་ན་མ་ེ

ཐོབ། བཅུ་གསུམ་པ་ན་ཐོདོ་ཚེལ། བཅུ་བཞི་ིབ་ན་སྡིགིསེ་མཛུབ། བཅ་ོལྔ་བ་ན་འིཕེན་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

རྩོ་ེགསུམ་པ། བཅུ་དྲུག་པ་ན་རླུང་རསེ་བསྣམསེ་པའིོ། །ཞིབསེ་གཡོསེ་ཀྱི་ིདང་པོསེ་

མ།ི གཉིསེ་པསེ་མ་ཧེ།ེ གསུམ་པསེ་གླེང་། བཞི་ིཔསེ་བངོ་བུ། ལྔ་བསེ་རྔ་མངོ་། དྲུག་

པསེ་ཁྱེ།ི བདུན་པསེ་ལུག བརྒྱད་པསེ་ཝ་དང་། གཡོོན་གྱི་ིདང་པོསེ་བྱེ་རྒོདོ། གཉིསེ་

པསེ་འུག་པ། གསུམ་པསེ་བྱེ་རགོ བཞི་ིབསེ་ན་ེཙོ།ོ ལྔ་བསེ་ཁྲ། དྲུག་པསེ་བྱེ་ཆེནེ་པ།ོ 

བདུན་པསེ་ཁྱེིམ་བྱེ། བརྒྱད་པའི་ིབཞིད་མནན་པ། ཚེངསེ་པ་དང་དབང་པ་ོདང་ཁྱེབ་

འིཇུག་དང་དྲིག་པ་ོདང་། གཞིོན་ནུ་གདོང་དྲུག་དང་ལོག་འིདྲིེན་དང་ཟླ་བ་དང་ཉ་ིམ་

རྣམསེ་ཁ་སྦུབ་ཏུ་བྱེསེ་ཏོ།ེ ཞིབསེ་འིགོ་ཏུ་མནན་ནསེ་མ་ེདཔུང་རབ་ཏུ་འིབར་བའི་ིཀློངོ་

དཀྱིལི་ན་བཞུགསེ་པ། 

དའེི་ིམགི་གཉིསེ་སུ་སེ་སྙེངི་ག་ིརང་བཞིནི་ཀྵ່ེ་དཀར་པ།ོ རྣ་བར་ཕྱིག་རྡོརོ་གྱི་ིརང་

བཞིིན་ཛྲ່་ནག་པ།ོ སྣར་ནམ་སྙེིང་ག་ིརང་བཞིིན་ཁ་ཾསེེར་པ།ོ ལྕེར་སྤྱིན་རསེ་གཟིིགསེ་

ཀྱི་ིརང་བཞིིན་ར་ཾདམར་པ།ོ དཔྲལ་བར་སྒྲིིབ་སེེལ་གྱི་ིརང་བཞིིན་ཀ་ཾལྗོང་གུ། ལྟོ་ེབར་

ཀུན་བཟིང་ག་ིརང་བཞིིན་སེ་ཾདཀར་པོ། སྤྱི་ིབོར་སྐུ་རྡོ་ོརྗོེའི་ིརང་བཞིིན་ༀ་དཀར་པོ། 

མགྲིནི་གསུང་རྡོ་ོརྗོའེི་ིརང་བཞིནི་ཨཱཿ� དམར་པ།ོ ཐུགསེ་ཀར་ཐུགསེ་རྡོ་ོརྗོའེི་ིརང་བཞིནི་

ཧཱུཾཾ་སྔོོན་པོསེ་མཚེན་པར་གྱུར། རང་ཉིད་དམ་ཚེིག་སེེམསེ་དཔའིི་ཐུགསེ་ཀར་ཟླ་

གདན་ལ་ཡོ་ེཤེསེེ་དཔའི་འིཇེམ་དཔལ་གཞིནོ་ནུར་གྱུར་པ་སྐུ་མདགོ་སེརེ་པ་ོཡོདི་ཙོམ་

ཁྲོསེ་པ། ཕྱིག་གཡོསེ་རལ་གྲི་ིའིཕྱིར་ཞིིང་། གཡོོན་གྱིིསེ་གླེེགསེ་བམ་ཐུགསེ་ཀར་

བསྣམསེ་པ། ཞིབསེ་རྡོ་ོརྗོེའི་ིསྐྱོིལ་ཀྲུང་གིསེ་བཞུགསེ་པ། མཚེན་སེ་ོགཉིསེ་དང་དཔ་ེ

བྱེད་བརྒྱད་ཅུསེ་བརྒྱན་པ། རལ་བའིི་ཟུར་ཕུད་ལྔ་དང་ལྡན་ཞིིང་རྒྱན་ཐོམསེ་ཅད་

ཀྱིསིེ་བརྒྱན་པ། 



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

 233  

དེའི་ིཐུགསེ་ཀར་ཨཱཿ� ལསེ་བྱུང་བའི་ིཉ་ིམའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་གྱི་ིདབུསེ་སུ་ཏོིང་ང་ེ

འིཛོིན་སེེམསེ་དཔའི་ཧཱུཾ་ཾཡོིག་མཐོིང་ག་འིོད་ཟིེར་ལྔ་འིཕྲ་ོབར་གྱུར། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཧེ་བྷཻ་ོམ་ཧཱ་

ཀྲོ་ོདྷ་ཨཱཿ་གཙྪ་ཨཱཿ་གཙྪ་ཨ་སྨཱད་བཱུ་ཛོ་པྲ་ཏོ་ིགྲི་ཧྞཱནྟུ་བྲ་སཱ་ད་མ་ེདྷ་ིམཱཾན་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། རང་

ག་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾལསེ་འིོད་ཟིེར་འིཕྲོསེ། རང་བཞིིན་གྱི་ིགནསེ་ནསེ་བསྒོོམསེ་པ་དང་

འིདྲི་བའི་ིདཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་དཔའི་བ་ོགཅིག་པའི་ིཡོ་ེཤེེསེ་པའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་

རྟེེན་དང་བརྟེེན་པར་བཅསེ་པ་མདུན་གྱི་ིནམ་མཁར་སྤྱིན་དྲིངསེ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་

ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚཱིཿ�ི ཧཱ། ༀ་ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་དུཥྚཾ་ཾསེ་ཏྭ་ད་མ་ཀ་ག� ག� 

ༀ་ཀུ་མ་རཱ་རུ་པ་ིན་ེཛོ� ཛོ� ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཧེ� ཧེ་ེཕེཊ། ༀ་དཱིིཔྡ་ལ་ོཙོ་ན་ིཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་

ན་ན་མ་ཧཱ་ཨ་ཊྚ་ཊྚ་ཧེ་སེ་ན་ད་ིན་ིདཔིྡ་ཡོ་ེསྭཱ་ཧཱ། ༀ་བཛྲ་ན་ེཝ་ིདྱ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། ༀ་བཛྲ་

ཤེཔྟ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་མུངྒ་རཱ་ཛོ� ༀ་དནྚ་ཧཱུཾ།ཾ ༀ་པདྨ་པ།ཾ ༀ་ཁཌྒ་ཧེ།ོ ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཧེ་བྷཻ་ོམ་ཧཱ་

ཀྲོ་ོདྷ་ཨཱཿ་གཙྪ་ཨཱཿ་གཙྪ་ཨ་སྨཱད་བཱུ་ཛོ་པྲ་ཏོ་ིགྲི་ཧྞཱནྟུ་བྲ་སཱ་ད་མ་ེདྷ་ིམཱཾན་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། 

སླར་ཡོང་རང་ག་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾལསེ་འིདོ་ཟིརེ་འིཕྲསོེ། ཕྱིགོསེ་བཅུ་ན་བཞུགསེ་

པའི་ིསེངསེ་རྒྱསེ་སྲོསེ་དང་བཅསེ་པ་མདུན་གྱི་ིནམ་མཁར་སྤྱིན་དྲིངསེ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚཱིཿ�ི 

ཧཱ། ༀ་ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་དུཥྚཾ་ཾསེ་ཏྭ་ད་མ་ཀག� ག� ༀ་ཀུ་མ་རཱ་རུ་པ་ིན་ེཛོ� 

ཛོ� ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཧེ� ཧེ་ེཕེཊ།ཕེཊ། ༀ་དཱིཔིྡ་ལ་ོཙོ་ན་ིཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་མ་ཧཱ་ཨ་ཊྚ་ཊྚ་ཧེ་

སེ་ན་ད་ིན་ིདིཔྡ་ཡོ་ེསྭཱ་ཧཱ། ༀ་བཛྲ་ན་ེཝ་ིདྱ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། ༀ་བཛྲ་ཤེཔྟ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། ད་ེ

བཞིིན་གཤེེགསེ་པ་ཐོམསེ་ཅད་ཀྱིིསེ་བདག་ལ་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་དུ་གསེོལ། 

ཞིེསེ་གསེོལ་བ་བཏོབ་པསེ། དེ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་སྤྲོསེ་པའིི་ལྷ་མོ་ཙོ་རྩོི་ཀ་ལ་སེོགསེ་པ་

རྣམསེ་ཀྱིིསེ་ཤེསིེ་པ་བརྗོདོ་པ་སྔོནོ་དུ་འིགྲི་ོབསེ། ཟླ་བ་ལྟོ་བུའི་ིབུམ་པ་དཀར་པ་ོབདུད་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

རྩོ་ིལྔསེ་བཀང་བ་བཟུང་ནསེ། སེངསེ་རྒྱསེ་རྣམསེ་ན་ིཐོམསེ་ཅད་ཀྱིིསེ། །སྐྱོ་ེབསེ་ཐོབོ་

པའི་ིདབང་བསྐུར་བ། །ཇེ་ིལྟོར་ད་ེབཞིིན་བདག་གིསེ་ནི། །དག་པ་ལྷ་ཡོ་ིཆུསེ་དབང་

བསྐུར། །ཞིེསེ་གསུང་ཞིིང་སྤྱི་ིབ་ོནསེ་དབང་བསྐུར་བསེ། དབང་ག་ིཆུསེ་ལུསེ་ཐོམསེ་

ཅད་གང་། དྲི་ིམ་ཐོམསེ་དག ཆུའི་ིལྷག་མ་སྤྱི་ིགཙུག་ཏུ་གནསེ་པ་ཡོོངསེ་སུ་གྱུར་པ་

ལསེ་གཙོ་ོབ་ོརྩོ་ཞིལ་གྱི་ིདབུ་ལ་མ་ིབསྐྱོོད་པསེ་དབུ་བརྒྱན་ཅིང་དབང་ག་ིལྷ་རྣམསེ་

རང་ཉདི་ལ་ཐོམི་པར་གྱུར། 

མཆེོད་ཕྲེང་རྒྱསེ་པར་སྤྲ་ོན། རྒྱལ་བ་རྣམསེ་ན་ིགཙོང་གྱུར་ཅིང་། །སྨ་ེབའི་ིརྟེོག་པ་མ་ི

མངའི་ཡོང་། །སྲོ་ིཞུའི་ིཚུལ་གྱི་ིཡོོན་ཆེབ་འིདིསེ། །བད་ེགཤེེགསེ་རྣམསེ་ལ་སྐུ་ཁྲུསེ་

གསེོལ། །ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཨརགྷིཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུཾཾ་སྭཱ་ཧཱ། རྒྱལ་བ་རྣམསེ་ནི་གཙོང་གྱུར་

ཅིང་། །སྨ་ེབའི་ིརྟེོག་པ་མ་ིམངའི་ཡོང་། །སྲོ་ིཞུའི་ིཚུལ་གྱི་ིཞིབསེ་བསེིལ་འིདིསེ། །བད་ེ

གཤེགེསེ་རྣམསེ་ལ་ཞིབསེ་ཁྲུསེ་གསེལོ། །ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་པཱདྱཱ་ཾཔྲ་ཏཱཙིྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། རྒྱལ་

བ་རྣམསེ་ན་ིཡོནོ་ཏོན་མཆེགོ་ག་ིསྐུ། །ཚུལ་ཁྲམིསེ་རྣམ་པར་དག་པའི་ིདྲི་ིངལ་ལྡང་། །སྒྱུ་

མའི་ིཆེསོེ་ལ་ཡོ་ེཤེེསེ་དབང་བསྒྱུར་ཞིངི་། །རང་བཞིནི་རྣམ་དག་ཆེགསེ་རྡུལ་མ་ིམངའི་

ཡོང་། །བདག་ཅག་སྲོ་ིཞུ་གུསེ་པའི་ིཚུལ་གྱིསིེ་སུ། །དྲི་ིམཆེགོ་གཙོང་མར་བཤེམསེ་ཏོ་ེ

ཕུལ་བ་ཡོིསེ། །བསེོད་ནམསེ་ཡོན་ལག་ཡོོངསེ་སུ་རྫོགསེ་གྱུར་ཅིག །ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་

གནྡྷེ་ེཔྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། རྒྱལ་བ་རྣམསེ་ན་ིཡོོན་ཏོན་མཆེོག་ག་ིསྐུ། །བྱེང་ཆུབ་ཡོན་ལག་

རྒྱན་གྱི་ིམ་ེཏོོག་མཛོེསེ། །སྒྱུ་མའི་ིཆེོསེ་ལ་ཡོ་ེཤེེསེ་དབང་བསྒྱུར་ཞིིང་། །རང་བཞིིན་

རྣམ་དག་ཆེགསེ་རྡུལ་མི་མངའི་ཡོང་། །བདག་ཅག་སྲོི་ཞུ་གུསེ་པའིི་ཚུལ་གྱིིསེ་

སུ། །མ་ེཏོགོ་གཙོང་མར་བཤེམསེ་ཏོ་ེཕུལ་བ་ཡོསིེ། །བསེདོ་ནམསེ་ཡོན་ལག་ཡོངོསེ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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སུ་རྫགོསེ་གྱུར་ཅགི །ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་པུཥྤེ་ེཔྲ་ཏཱཙིྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། རྒྱལ་བ་རྣམསེ་ན་ིཡོནོ་ཏོན་

མཆེོག་ག་ིསྐུ། །ཡོ་ེཤེེསེ་ཕེ་ོབྲང་མཚེན་དཔེའི་ིམ་ེཏོོག་སྤེོསེ། །སྒྱུ་མའི་ིཆེོསེ་ལ་ཡོ་ེཤེེསེ་

དབང་བསྒྱུར་ཞིིང་། །རང་བཞིིན་རྣམ་དག་ཆེགསེ་རྡུལ་མ་ིམངའི་ཡོང་། །བདག་ཅག་

སྲོི་ཞུ་གུསེ་པའིི་ཚུལ་གྱིིསེ་སུ། །བདུག་སྤེོསེ་གཙོང་མར་བཤེམསེ་ཏོེ་ཕུལ་བ་

ཡོིསེ། །བསེོད་ནམསེ་ཡོན་ལག་ཡོོངསེ་སུ་རྫོགསེ་གྱུར་ཅིག །ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་དྷཱུ་བ་ེཔྲ་

ཏཱིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། རྒྱལ་བ་རྣམསེ་ན་ིཡོོན་ཏོན་མཆེོག་ག་ིསྐུ། །མ་རིག་མུན་དང་བྲལ་བའི་ི

ཡོ་ེཤེེསེ་གསེལ། །སྒྱུ་མའི་ིཆེོསེ་ལ་ཡོ་ེཤེེསེ་དབང་བསྒྱུར་ཞིིང་། །རང་བཞིིན་རྣམ་དག་

ཆེགསེ་རྡུལ་མི་མངའི་ཡོང་། །བདག་ཅག་སྲོི་ཞུ་གུསེ་པའིི་ཚུལ་གྱིིསེ་སུ། །སྣང་

གསེལ་གཙོང་མར་བཤེམསེ་ཏོ་ེཕུལ་བ་ཡོིསེ། །བསེོད་ནམསེ་ཡོན་ལག་ཡོོངསེ་སུ་

རྫོགསེ་གྱུར་ཅིག །ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཨཱཿ་ལ་ོཀ་ེཔྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། རྒྱལ་བ་རྣམསེ་ན་ིཡོོན་

ཏོན་མཆེགོ་ག་ིསྐུ། །ནརོ་བདུན་ཡོནོ་ཏོན་ཆེགོ་ཤེེསེ་བདུད་རྩོའིི་ིཟིསེ། །སྒྱུ་མའི་ིཆེོསེ་ལ་

ཡོེ་ཤེེསེ་དབང་བསྒྱུར་ཞིིང་། །རང་བཞིིན་རྣམ་དག་ཆེགསེ་རྡུལ་མི་མངའི་

ཡོང་། །བདག་ཅག་སྲོི་ཞུ་གུསེ་པའིི་ཚུལ་གྱིིསེ་སུ། །བཤེོསེ་བཟིང་གཙོང་མར་

བཤེམསེ་ཏོ་ེཕུལ་བ་ཡོིསེ། །བསེདོ་ནམསེ་ཡོན་ལག་ཡོངོསེ་སུ་རྫགོསེ་གྱུར་ཅགི །ༀ་

ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ན་ེཝ་ིདྱཱ་པྲ་ཏཱཙིྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། བླ་མདེ་རྡོ་ོརྗོ་ེཐོགེ་པའི་ིདནོ་སྟོནོ་ཅངི་། །ཤེསེེ་རབ་

དབྱེངསེ་ཀྱིི་རྗོེསེ་འིགྲིོ་རོལ་མོའི་ིསྒྲི། །བདུད་ཀྱིི་འིཁོར་ལོ་གཞིོམ་ཕྱིིར་དབུལ་བར་

བགྱི།ི །དནོ་གྱི་ིདབྱེངིསེ་ལ་མངའི་བརྙིེསེ་འིད་ིབཞིེསེ་ཤེགི །ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཤེཔྟ་པྲ་ཏཱཙིྪ་

ཧཱུཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། 

རིན་ཆེེན་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་བེཌཱུརྱ། །སྔོོན་པོ་ལ་སེོགསེ་ཁ་དོག་དབྱེིབསེ་ཀྱིི་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

གཟུགསེ། །རྣམ་གསུམ་གཟུགསེ་ཀྱི་ིརྡོ་ོརྗོ་ེམར་ཤེེསེ་ནསེ། །དཀྱིིལ་འིཁོར་ལྷ་ཡོ་ིསྤྱིན་

ལ་དབུལ་བར་བྱེ། །ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་རཱུ་པ་པྲ་ཏཱཙིྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། མ་ཟིནི་འིབྱུང་བའི་ིཚེགོསེ་པ་

ལསེ་བྱུང་བའི།ི །བརྗོདོ་བྲལ་དབྱེངིསེ་ལ་སེགོསེ་པ་སྒྲི་ཡོ་ིཚེགོསེ། །རྣམ་གསུམ་སྒྲི་ཡོ་ི

རྡོ་ོརྗོ་ེམར་ཤེསེེ་ནསེ། །དཀྱིལི་འིཁརོ་ལྷ་ཡོ་ིསྙེན་ལ་དབུལ་བར་བྱེ། །ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཤེཔྟ་

པྲ་ཏཱཙིྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། ག་བུར་ཨ་གར་ཛཱ་ཏོ་ིལ་སེགོསེ་པ། །ལགེསེ་པར་སྦྱིར་ལསེ་བྱུང་བ་

དྲི་ིཡོ་ིཚེགོསེ། །རྣམ་གསུམ་དྲི་ིཡོ་ིརྡོ་ོརྗོ་ེམར་ཤེེསེ་ནསེ། །དཀྱིལི་འིཁརོ་ལྷ་ཡོ་ིཤེངསེ་ལ་

དབུལ་བར་བྱེ། །ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་གནྡྷེ་ེཔྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། ལུསེ་མཆེོག་རྟེསེ་བྱེེད་བདུད་

རྩོིའི་ིཟིསེ་སེོགསེ་ཀྱི།ི །མངར་སྐྱུར་ཁ་དང་བསྐ་ལ་སེོགསེ་པའི་ིར།ོ །རྣམ་གསུམ་ར་ོཡོ་ི

རྡོ་ོརྗོ་ེམར་ཤེེསེ་ནསེ། །དཀྱིིལ་འིཁོར་ལྷ་ཡོ་ིལྗོགསེ་ལ་དབུལ་བར་བྱེ། །ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་

ར་སེ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། ལུསེ་ལ་རེག་པ་ཙོམ་གྱིིསེ་བད་ེསྟོེར་བ། །དཔག་བསེམ་གོསེ་

ལ་སེགོསེ་པ་རགེ་བྱེའི་ིཚེགོསེ། །རྣམ་གསུམ་རགེ་བྱེའི་ིརྡོ་ོརྗོ་ེམར་ཤེེསེ་ནསེ། །དཀྱིལི་

འིཁརོ་ལྷ་ཡོ་ིསྐུ་ལ་དབུལ་བར་བྱེ། །ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་སྤེརྴ་པྲ་ཏཱཙིྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། 

འིཛོམ་པའི་ིགླེིང་དང་གླེིང་གཞིན་དག །འིཁོར་ལ་ོཚེོགསེ་ཀྱིིསེ་གང་བ་ཡོང་། །བླ་

མ་གཤེནི་རྗོའེི་ིགཤེདེ་པ་ོལ། །ཞུམ་པ་མདེ་པར་བཅསེ་ཏོ་ེའིབུལ། །ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཙོཀྲོ་

རཏྣ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། འིཛོམ་པའི་ིགླེིང་དང་གླེིང་གཞིན་དག །ནོར་བུའི་ིཚེོགསེ་ཀྱིིསེ་

གང་བ་ཡོང་། །བླ་མ་གཤེིན་རྗོེའིི་གཤེེད་པོ་ལ། །ཞུམ་པ་མེད་པར་བཅསེ་ཏོེ་

འིབུལ། །ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་མ་ཎ་ིརཏྣ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། འིཛོམ་པའི་ིགླེིང་དང་གླེིང་གཞིན་

དག །བཙུན་མའོི་ིཚེགོསེ་ཀྱིསིེ་གང་བ་ཡོང་། །བླ་མ་གཤེནི་རྗོའེི་ིགཤེདེ་པ་ོལ། །ཞུམ་པ་

མེད་པར་བཅསེ་ཏོ་ེའིབུལ། །ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་སྟྲཱི་ིརཏྣ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། འིཛོམ་པའི་ིགླེིང་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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དང་གླེིང་གཞིན་དག །བློན་པོའི་ིཚེོགསེ་ཀྱིིསེ་གང་བ་ཡོང་། །བླ་མ་གཤེིན་རྗོེའི་ིགཤེེད་

པ་ོལ། །ཞུམ་པ་མེད་པར་བཅསེ་ཏོ་ེའིབུལ། །ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་པུརྵ་རཏྣ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། 

འིཛོམ་པའི་ིགླེིང་དང་གླེིང་གཞིན་དག །གླེང་བོའི་ིཚེོགསེ་ཀྱིིསེ་གང་བ་ཡོང་། །བླ་མ་

གཤེིན་རྗོེའི་ིགཤེེད་པ་ོལ། །ཞུམ་པ་མེད་པར་བཅསེ་ཏོ་ེའིབུལ། །ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ག་ཛོ་

རཏྣ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། འིཛོམ་པའི་ིགླེིང་དང་གླེིང་གཞིན་དག །རྟེ་མཆེོག་ཚེོགསེ་ཀྱིིསེ་

གང་བ་ཡོང་། །བླ་མ་གཤེིན་རྗོེའིི་གཤེེད་པོ་ལ། །ཞུམ་པ་མེད་པར་བཅསེ་ཏོེ་

འིབུལ། །ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཨ་ཤྭཱ་རཏྣ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། འིཛོམ་པའི་ིགླེིང་དང་གླེིང་གཞིན་

དག །དམག་དཔནོ་ཚེགོསེ་ཀྱིིསེ་གང་བ་ཡོང་། །བླ་མ་གཤེནི་རྗོའེི་ིགཤེདེ་པ་ོལ། །ཞུམ་

པ་མདེ་པར་བཅསེ་ཏོ་ེའིབུལ། །ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཁཌྒ་རཏྣ་པྲ་ཏཱཙིྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། 

བསྡུ་ན། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཨརགྷི་ཾཔྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་པཱདྱཱ་ཾཔྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱ་

ཧཱ། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་གནྡྷེ་ེཔྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་པུཥྤེ་ེཔྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། ༀ་ཡོ་

མཱཾནྟ་ཀ་དྷཱུ་བ་ེཔྲ་ཏཱཙིྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཨཱཿ་ལ་ོཀ་ེཔྲ་ཏཱཙིྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་

ན་ེཝ་ིདྱཱ་པྲ་ཏཱཙིྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཤེཔྟ་པྲ་ཏཱཙིྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། 

ༀ་མཆེོད་ད་ོཕྱིོགསེ་བཅུ་དུསེ་གསུམ་གྱི་ིད་ེབཞིིན་གཤེེགསེ་པ་ཐོམསེ་ཅད་ཀྱི་ི

སྐུ་གསུང་ཐུགསེ་ཡོོན་ཏོན་འིཕྲིན་ལསེ་ཐོམསེ་ཅད་ཀྱི་ིང་ོབོར་གྱུར་པ་ཆེོསེ་ཀྱི་ིཕུང་པ་ོ

སྟོོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་རྩོ་བཞིིའི་ིའིབྱུང་གནསེ་འིཕེགསེ་པའིི་དགེ་འིདུན་ཐོམསེ་ཅད་ཀྱིི་

མངའི་བདག་དྲིནི་ཅན་རྩོ་བའི་ིབླ་མ་རནི་པ་ོཆེའེི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ བཅམོ་ལྡན་འིདསེ་

དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་ཆེེན་པོའི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། ཡོ་ེཤེེསེ་ཀྱི་ིམཁའི་འིགྲི་ོམའི་ི

ཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ལཱ་ལ་ིཏོ་བཛྲའི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ཨ་མ་ོགྷི་བཛྲའི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� 
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

ཧཱུཾ།ཾ ཡོ་ེཤེསེེ་འིབྱུང་གནསེ་སྦསེ་པའི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ པདྨ་བཛྲའི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ 

དཱི་ིབ་ཾཀ་ར་རཀྵེ་ིཏོའི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ རྭ་ལ་ོཙཱ་བ་རྡོ་ོརྗོ་ེགྲིགསེ་ཀྱི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ 

རྭ་ཆེསོེ་རབ་ཀྱི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ རྭ་ཡོ་ེཤེེསེ་སེངེ་གའེི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ རྭ་འིབུམ་

སེེང་ག་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། རྗོ་ེབཙུན་རྒོྭ་ལོའི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། རོང་བ་ཤེེསེ་རབ་

སེེང་གེའི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། བླ་མ་ཡོ་ེཤེེསེ་དཔལ་བའི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། ཆེོསེ་རྗོ་ེ

དནོ་གྲུབ་རནི་ཆེནེ་གྱི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ཆེསོེ་ཀྱི་ིརྒྱལ་པ་ོཙོངོ་ཁ་བ་ཆེེན་པའོི་ིཞིལ་དུ་

ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། མཁསེ་གྲུབ་ཐོམསེ་ཅད་མཁྱེེན་པའི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། བ་སེ་ོཆེོསེ་ཀྱི་ི

རྒྱལ་མཚེན་གྱི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ གྲུབ་ཆེནེ་ཆེོསེ་རྡོ་ོརྗོའེི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ རྒྱལ་བ་

བླ་ོབཟིང་དནོ་གྲུབ་ཀྱི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ མཁསེ་གྲུབ་སེངསེ་རྒྱསེ་ཡོ་ེཤེེསེ་ཀྱི་ིཞིལ་དུ་

ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། པཎ་ཆེེན་བླ་ོབཟིང་ཆེོསེ་ཀྱི་ིརྒྱལ་མཚེན་གྱི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། སྡི་ེབ་

བསྟོན་འིཛོིན་རྒྱ་མཚེོའི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། གྲུབ་དབང་སྐལ་ལྡན་རྒྱ་མཚེོའི་ིཞིལ་དུ་

ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། རྒྱལ་ཚེབ་བླ་ོབཟིང་ཆེོསེ་གྲིགསེ་ཀྱི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། གཡོེར་གཤེོང་

འིཇེམ་དབྱེངསེ་བླ་ོགྲིསོེ་ཀྱི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ སྟོངོ་སྐརོ་བསེདོ་ནམསེ་རྒྱ་མཚེའོི་ིཞིལ་

དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ཀུན་མཁྱེེན་འིཇེིགསེ་མེད་དབང་པོའི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ དབལ་མང་

དཀནོ་མཆེགོ་རྒྱལ་མཚེན་གྱི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ རྗོ་ེབཙུན་ཤེེསེ་རབ་རྒྱ་མཚེའོི་ིཞིལ་

དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ཀུན་མཁྱེནེ་དག་ེའིདུན་བསྟོན་འིཛོནི་རྒྱ་མཚེའོི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ཁྱེབ་

བདག་དབྱེངསེ་ཅན་དགེསེ་པའིི་རྡོ་ོརྗོེའིི་ཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། རྡོ་ོརྗོེ་འིཆེང་ཆེེན་ངག་

དབང་དབྱེངསེ་ལྡན་རིག་པའི་ིའིདོད་འིཇེོའི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ དྲིིན་ཅན་རྩོ་བའི་ིབླ་མ་

རྗོ་ེབཙུན་འིཇེམ་དབྱེངསེ་དག་ེའིདུན་རྒྱ་མཚེའོི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ གཞིན་ཡོང་དབང་
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བསྐུར་རྒྱུད་བཤེད་མན་ངག་གནང་བའི་ིབླ་མ་དམ་པ་བརྒྱུད་པ་དང་བཅསེ་པ་རྣམསེ་

ཀྱི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ གཞིན་ཡོང་རྒྱུད་

སྡི་ེཆེེན་པ་ོབཞི་ིདང་འིབྲེལ་བའི་ིཡོ་ིདམ་དཀྱིིལ་འིཁོར་གྱི་ིལྷ་ཚེོགསེ་རྣམསེ་ཀྱི་ིཞིལ་དུ་

ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ཆེསོེ་ཀྱི་ིརྒྱལ་པ་ོཡོབ་ཡུམ་འིཁརོ་དང་བཅསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� 

ཧཱུཾཾ། གཞིན་ཡོང་སྔོོན་སེངསེ་རྒྱསེ་མཐོོང་བ། དམ་པའི་ིཆེོསེ་ཐོོསེ་པ། འིཕེགསེ་པའི་ི

དག་ེའིདུན་ལ་བརྟེནེ་པ། བསྟོན་པ་དང་འིཁརོ་རྣམ་བཞི་ིསྐྱོོང་བར་ཞིལ་གྱིིསེ་བཞིེསེ་པ། 

བླ་མ་གོང་མ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་བསྟོེན་ཅིང་བསྒྲུབསེ་པའི་ིསྲུང་མ་དམ་ཚེིག་ཅན་རྣམསེ་ཀྱི་ི

ཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ཡུལ་ཉ་ིཤུ་རྩོ་བཞི།ི གནསེ་སུམ་ཅུ་རྩོ་གཉིསེ། དུར་ཁྲོད་ཆེེན་པ་ོ

བརྒྱད་ན་གནསེ་པའི་ིདཔའི་བ་ོདང་། རྣལ་འིབྱེརོ་མ་དང་། ཕྱིགོསེ་སྐྱོངོ་དང་། ཞིངི་སྐྱོངོ་

དང་། ཀླུ་ལ་སེོགསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ གཞི་ིབདག་གཉུག་མར་གནསེ་

པ་དང་སེེམསེ་ཅན་ཐོམསེ་ཅད་ལྷར་གྱུར་པ་རྣམསེ་ཀྱི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། ཕྱིོགསེ་

བཅུའིི་སེངསེ་རྒྱསེ་ཐོམསེ་ཅད་འིཇེམ་དཔལ་གཤེིན་རྗོེའིི་གཤེེད་ཀྱིི་སྐུའིི་རྣམ་པར་

སྤྱིན་དྲིངསེ་ཏོ་ེརང་ག་ིལུསེ་ལ་ཞུགསེ་པར་གྱུར། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་

ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་ཨ་མྲ་ཏོ་སྭཱ་ད་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཿཏྨ་ཀ྅ོཧེ།ཾ མགྲིནོ་ཐོམསེ་ཅད་ཡོ་ེཤེེསེ་ཀྱི་ི

བདུད་རྩོིསེ་མཉེསེ་ཤེངི་ཚེམི་པར་གྱུར། 

སྤྲ་ོན། ཧཱུཾ།ཾ འིཇེམ་དཔལ་མཁའི་ལསེ་བྱུང་བའི་ིགསེེར་མདགོ་ཅན། །འིཇེམ་དཔལ་

ཐུགསེ་ལ་ཆེོསེ་ཀུན་རང་བཞིིན་གསེལ། །འིཇེམ་དཔལ་གསུང་ག་ིདབང་ཕྱུག་འིཇེམ་

པའི་ིདབྱེངསེ། །འིཇེམ་དཔལ་བདག་ན་ིར་ེབའི་ིསེེམསེ་ཀྱིིསེ་འིདུད། །ཐུགསེ་མཆེོག་

འིཇེམ་པའི་ིདབྱེངསེ་ལསེ་མ་གཡོོསེ་ཀྱིང་། །ཐུགསེ་རྗོེསེ་གདུག་པ་མ་ལུསེ་འིདུལ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

བའི་ིཕྱིིར། །འིཇེིགསེ་བྱེེད་འིཇེིགསེ་པ་ཆེེན་པོའི་ིསྐུར་སྟོོན་པ། །མ་ིབཟིད་དུསེ་མཐོའི་ི

བསྐལ་པའི་ིམ་ེལྟོར་འིབར། །ཞིལ་གདངསེ་ཁྲ་ོགཉེར་སྨིན་པ་གླེོག་ལྟོར་འིཁྱུག །སྤྱིན་

བགྲིད་མཆེེ་བ་གཙོིགསེ་པ་རབ་ཏུ་འིབར། །རྡོོ་རྗོེའིི་རྟེ་སྐད་དྲིག་པོ་ཧེ་ཧེར་

བཞིད། །མཁའི་འིགྲིོ་སྡུད་པའིི་ཕ້ེ་སྐད་གནམ་དུ་སྒྲིོགསེ། །ཁྲོསེ་པའིི་སྟོབསེ་ཀྱིིསེ་

ཞིབསེ་བརྡོབསེ་ཁམསེ་གསུམ་གནོན། །སྡིིགསེ་མཛུབ་གནམ་དུ་སྒྲིེང་ཞིིང་ལྷ་ཆེེན་

འིདུལ། །ལྗོགསེ་འིདྲིལི་ཚེམེསེ་ཆེནེ་གཙོགིསེ་པ་ཁྲག་གིསེ་མྱོསོེ། །ལྷ་དང་བཅསེ་པའི་ི

འིཇེིག་རྟེེན་ཞིལ་དུ་གསེོལ། །གླེང་ཆེེན་ཀ་ོརློན་ཐོོད་པའི་ིཕྲེང་བསེ་བརྒྱན། །གཅེར་བུ་

འིཇེིགསེ་བྱེེད་དབང་ཕྱུག་ཆེེན་པོའི་ིཚུལ། །འིཇེིགསེ་བྱེེད་མ་ཧེ་ེཁྲོསེ་ཤེིང་འིགྱུར་བའི་ི

གདངོ་། །ཞིལ་དགུ་འིབར་བསེ་སྲོདི་པ་ཟི་ཞིངི་རྔུབསེ། །འིགྲི་ོབ་སྣ་ཚེགོསེ་འིདུལ་བའི་ི

ཕྱིག་རྒྱ་འིབར། །བདུད་རིགསེ་ཀུན་འིཇེོམསེ་ཞིབསེ་གཉིསེ་བརྐྱངསེ་བསྐུམསེ་

གནསེ། །འིཇེགིསེ་བྱེདེ་ཆེནེ་པའོི་ིསྐུ་ལ་རྟེག་ཏུ་འིདུད། །

ཧཱུཾ།ཾ དབུ་དགུ་འིབར་བའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་ནསེ། །གཡོསེ་ཀྱི་ིཞིལ་གསུམ་བགྲིད་པ་

ནི། །མཐོིང་ནག་དམར་དང་སེེར་བའིི་ཞིལ། །གཡོོན་གྱིི་ཞིལ་གསུམ་གདངསེ་པ་

ན།ི །དཀར་དང་དུད་ཁ་ནག་པའི་ིཞིལ། །དབུསེ་ཀྱི་ིཞིལ་གསུམ་འིབར་བ་ན།ི །ཁྲ་ོདང་

ཆེགསེ་དང་ཞི་ིབའི་ིཚུལ། །ཕྱིག་རྒྱ་འིདོ་ཟིརེ་འིབར་བ་ལསེ། །གཡོསེ་ཀྱི་ིཕྱིག་རྒྱ་བཅུ་

དྲུག་ནི། །རྡོེག་ཅིང་འིཇེོམསེ་པའི་ིམཚེོན་ཆེ་གདེངསེ། །གཡོོན་གྱི་ིཕྱིག་རྒྱ་བཅུ་དྲུག་

ནི། །རོལ་ཅིང་སྟོོབ་པའི་ིམཚེན་མསེ་མཛོེསེ། །བརྗོིད་གནོན་ཞིབསེ་ཀྱི་ིཚེམ་རྔམསེ་

ལསེ། །གཡོསེ་ཀྱི་ིཞིབསེ་བརྒྱད་བསྐུམསེ་པ་ན།ི །དྲིེགསེ་པའི་ིལྷ་བརྒྱད་ཐོབསེ་ཀྱིིསེ་

འིདུལ། །གཡོོན་གྱིི་ཞིབསེ་བརྒྱད་བརྐྱངསེ་པ་ནི། །དྲིེགསེ་པའིི་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ལ་
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རལོ། །འིདདོ་ཆེགསེ་ཆེེན་པ་ོའིདུལ་བའི་ིཕྱིརི། །རྟེག་ཏུ་ལངི་ག་རྒྱསེ་པའི་ིཚུལ། །དྲིག་

པའོི་ིཚུལ་གྱིསིེ་ཞི་ེསྡིང་འིདུལ། །འིདུལ་སྐུ་ཁྱེདོ་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་ལ།ོ །

ཧཱུཾཾ། དུར་ཁྲོད་ཆེེན་པོའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་ནསེ། །བདུད་དང་གཤེིན་རྗོ་ེཐོབསེ་ཀྱིིསེ་

འིདུལ། །མ་མ་ོམཁའི་འིགྲི་ོདབང་དུ་སྡུད། །དབང་སྡུད་ཁྱེདོ་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་ལ།ོ །དབང་

ཕྱུག་ཆེེན་པོའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་ནསེ། །དབང་མེད་དད་པསེ་འིདུ་བ་དང་། །ཡོ་ེཤེེསེ་སྤྲུལ་

བའི་ིའིཁོར་གྱིིསེ་བསྐོར། །འིཁོར་བཅསེ་ཁྱེོད་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་ལ།ོ །ཡོ་ེཤེེསེ་ཐུགསེ་ཀྱི་ི

དཀྱིིལ་འིཁོར་ནསེ། །ཇེ་ིལྟོ་བུར་ན་ིསྤྲུལ་གྱུར་ཀྱིང་། །རྣམ་དག་ངང་ལསེ་མ་གཡོོསེ་

ཏོ།ེ །མཉམ་ཉདི་ཁྱེོད་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་ལ།ོ །

བསྡུ་ན། ཧཱུཾཾ། གཉིསེ་མེད་ཐུན་མོང་མ་ཡོིན་ཁྱེབ་པའི་ིསྐུ། །ཀུན་ལ་སྙེོམསེ་མཛོད་

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ིཡོབ། །ཆེསོེ་ཀྱི་ིདབྱེངིསེ་གྱུར་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ིཡུམ། །ཡོ་ེཤེསེེ་སེམེསེ་

དཔའི་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱིི་སྲོསེ། །ཕྱིག་འིཚེལ་འིཇེམ་དཔལ་དཔལ་གྱུར་རྫོགསེ་པ་

ཁྱེོད། །ཆེོསེ་ཀྱི་ིསྐུ་ལ་བྱེམསེ་སྡིང་མ་ིམངའི་ཡོང་། །སྲོིད་གསུམ་གདུག་པ་མ་ལུསེ་

འིདུལ་བའི་ིཕྱིརི། །ཐུགསེ་རྗོ་ེཐོབསེ་ཀྱིིསེ་ཁྲ་ོརྒྱལ་སྐུར་སྟོནོ་པ། །འིཇེགིསེ་བྱེདེ་གཤེིན་

རྗོ་ེགཤེདེ་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་ལ།ོ །

ཞིལ་དགུ་ན་ིགསུང་རབ་ཡོན་ལག་དགུ། རྭ་གཉིསེ་ན་ིབདནེ་པ་གཉིསེ། ཕྱིག་སེ་ོ

བཞི་ིདང་སྐུ་གསུང་ཐུགསེ་ཏོ་ེསེ་ོབདུན་ན་ིབྱེང་ཕྱིོགསེ་སེ་ོབདུན། ཞིབསེ་བཅུ་དྲུག་ན་ི

སྟོོང་ཉིད་བཅུ་དྲུག མཚེན་མ་གྱིེན་དུ་འིགྲིེང་བ་ནི་བདེ་བ་ཆེེན་པོ་རྒྱསེ་པ། མི་ལ་

སེགོསེ་པ་ན་ིདངོསེ་གྲུབ་བརྒྱད་དང་། བྱེ་རྒོདོ་ལ་སེགོསེ་པ་ན་ིདབང་ཕྱུག་བརྒྱད་དག་

པ་ཡོིན་ལ། གཅེར་བུ་ན་ིསྒྲིིབ་གཡོོགསེ་མེད་པ་དང་། སྐྲ་གྱིེན་དུ་བརྫེསེ་པ་ན་ིམྱོ་ངན་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

ལསེ་འིདསེ་པའི་ིག་ོའིཕེང་སྟོོན་པའི།ོ །ད་ེདག་ག་ིདོན་མདོར་བསྡུ་ན། གཏོན་ལ་དབབ་

པའིི་གཞི་ིགསུང་རབ་ཡོན་ལག་དགུའིི་བརྗོོད་བྱེ་ཀུན་རྫོབ་སྒྱུ་མ་དང་དོན་དམ་ནམ་

མཁའི་ལྟོ་བུ་ཁོང་དུ་ཆུད་པའི་ིལམ་བྱེང་ཕྱིོགསེ་སེ་ོབདུན་ཡོིན་ལ། ལམ་དེའི་ིགཙོ་ོབ་ོ

དནོ་དམ་རྟེགོསེ་པ་ལ་ན་ིསྟོངོ་ཉདི་བཅུ་དྲུག་ག་ིརྟེགོསེ་པ་ཡོདོ་ད།ེ ད་ེཡོང་ཐོབསེ་བད་ེབ་

ཆེནེ་པ་ོདང་དབྱེརེ་མདེ་པར་ཞུགསེ་པའི།ོ །ལམ་དསེེ་བགྲིདོ་པའི་ིའིབྲསེ་བུ་དངསོེ་གྲུབ་

ཐུན་མོང་བ་དང་། ཐུན་མོང་མ་ཡོིན་པ་གཉིསེ་ཀྱིི་གཙོོ་བོ་ནི་སྒྲིིབ་པ་ཟིད་པའིི་མྱོང་

འིདསེ་སེོ། །ཞིེསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་ཀྱི་ིརྣམ་པར་ཤེར་བ་སྐུསེ་ད་ེལྟོར་མཚེོན་པ་ག་ོ

བར་བྱེདེ་པའི།ོ ། 

ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷི� སེརྦ་དྷརྨཱ� སྭཱ་བྷཱ་ཝ་ཤུད་

དྷ྅ོཧེ།ཾ ཕྲངེ་བ་སྟོངོ་པ་ཉདི་དུ་གྱུར། སྟོངོ་པའི་ིངང་ལསེ་ཕྲངེ་རྡོགོ་རྣམསེ་ར་ེར་ེནསེ་པད་

ཉིའིི་སྟོེང་དུ་ཧཱུཾཾ་ཡོིག་ཡོོངསེ་སུ་གྱུར་པ་ལསེ་དཔལ་རྡོོ་རྗོེ་འིཇེིགསེ་བྱེེད་ཞིལ་གཅིག་

ཕྱིག་གཉསིེ་ཀྱིསིེ་གྲི་ིགུག་དང་ཐོདོ་པ་འིཛོནི་པ་གཡོནོ་བརྐྱངསེ་ཀྱིསིེ་བཞུགསེ་པའི་ིསྤྱི་ི

བོར་ༀ་མགྲིིན་པར་ཨཱཿ� ཐུགསེ་ཀར་ཧཱུཾ་ཾགིསེ་མཚེན་པར་གྱུར། ཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾལསེ་

འིདོ་ཟིརེ་འིཕྲསོེ་བསྒོམོསེ་པ་དང་འིདྲི་བའི་ིཡོ་ེཤེསེེ་པ་དང་དབང་ལྷ་སྤྱིན་དྲིངསེ། ཛོ� ཧཱུཾ་ཾ

བ་ཾཧེ�ོ གཉིསེ་སུ་མདེ་པར་གྱུར། དབང་ལྷསེ་དབང་བསྐུར་མ་ིབསྐྱོདོ་པསེ་དབུ་བརྒྱན་

པར་གྱུར། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཨརྒྷཾ་ཾཔྲ་ཏཱཙིྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་པཱདྱཱ་ཾཔྲ་ཏཱཙིྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། ༀ་

ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་གནྡྷེ་ེཔྲ་ཏཱཙིྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་པུཥྤེ་ེཔྲ་ཏཱཙིྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་དྷཱུ་

བ་ེཔྲ་ཏཱཙིྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཨཱཿ་ལ་ོཀ་ེཔྲ་ཏཱཙིྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ན་ེཝ་ིདྱཱ་པྲ་

ཏཱཙིྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཤེཔྟ་པྲ་ཏཱཙིྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ 
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གཟུགསེ་མཆེོག་མཆེོག་ཏུ་དྲིག་པོ་ཆེེ། །དཔའི་བོ་མཆེོག་གི་སྤྱིོད་ཡུལ་

ཅན། །གདུལ་དཀའི་འིདུལ་བའི་ིདོན་མཛོད་པ། །རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་

བསྟོདོ། །ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ལན་བདུན་བཟླ།  དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེགིསེ་བྱེདེ་འིོད་དུ་ཞུ་བ་

ལསེ་བྱུང་བའི་ིབགྲིང་ཕྲངེ་ཁྲག་འིཛོག་པའི་ིམ་ིམགའོི་ིཕྲངེ་བའི་ིརྣམ་པ་ཅན་དུ་གྱུར། ༀ་

ཨ་ར་པ་ཙོ་ན་དྷཱིཿ�ི ཅ་ིའིགྲུབ་བཟླསེ་པའི་ིམཐོར། དྷཱིཿ�ི བརྒྱ་རྩོ་དབུགསེ་ཐོེངསེ་གཅིག་གིསེ་བཟླསེ་པའི་ི

མཇུག་ཏུ་དྷཱིཿ�ི ཞིེསེ་བརྗོོད་པ་དང་མཉམ་དུ་མཆེིལ་མ་མིད། ད་ེནསེ། བརྩོ་ེལྡན་ཁྱེེད་ཀྱི་ིམཁྱེེན་རབ་

འིོད་ཟིེར་གྱིིསེ། །བདག་བློསེ་གཏོ་ིམུག་མུན་པ་རབ་གསེལ་ཏོེ། །བཀའི་དང་བསྟོན་

བཅསོེ་གཞུང་ལུགསེ་རྟེགོསེ་པ་ཡོ།ི །བླ་ོགྲིསོེ་སྤེབོསེ་པའི་ིསྣང་བ་སྩོལ་དུ་གསེལོ། །གང་

ཚེ་ེལྟོ་བར་འིདོད་པའིམ། །ཅུང་ཟིད་དྲི་ིབར་འིདོད་ན་ཡོང་། །མགོན་པ་ོའིཇེམ་དབྱེངསེ་

ཁྱེེད་ཉིད་ན།ི །གེགསེ་མེད་པར་ཡོང་མཇེལ་བར་ཤེོག །ཅེསེ་བྱེིན་རླབསེ་ཞུ། ༀ་ཡོ་མ་རཱ་

ཛཱ་སེ་ད་ོམ་ེཡོ། ཡོ་མ་ེད་ོརུ་ཎ་ཡོ་ོད་ཡོ། ཡོ་ད་ཡོ་ོན་ིར་ཡོ་ཀྵེ་ེཡོ། ཡོ་ཀྵེ་ེཡོཙྪ་ན་ིརཱ་མ་ཡོ་

ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཕེཊ་ཕེཊ་སྭཱ་ཧཱ། རྩོ་སྔོགསེ་སེ།ོ ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། སྙེངི་པའོི།ོ །ༀ་ཡོ་

མཱཾནྟ་ཀ་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ཉ་ེསྙེངི་ང་ོ། །

བཟླསེ་པའི་ིམཐོར། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་སེ་མ་ཡོ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡོ། ཡོ་མནྟ་ཏོ་ཀ་ཏྭ་ེན་ོབ་ཏོཥིྛ། 

དྲི་ིཌྷོ་ོམ་ེབྷཱ་བ། སུ་ཏོ་ོཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་བ། ཨ་ནུ་རཀྵེ་ོམ་ེབྷཱ་བ། སུ་པ་ོཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་བ། སེརྦ་སེདི་དྷ་ིམྨེ་ེ

པྲ་ཡོཙྪ། སེརྦ་ཀརྨཱ་སུ་ཙོ་མ།ེ ཙོ་ིཏྟཾ་ཾཤྲཱི་ིཡོ་ཾཀུ་རུ་ཧཱུཾ།ཾ ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ�ོབྷཻ་ག་ཝན། སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་

ག་ཏོ། ཡོ་མནྟ་ཀ་མ་མ་ེམུཉྩ་ཡོ་མནྟ་ཀ་བྷཻ་བ། མ་ཧཱ་སེ་མ་ཡོ་སེ་ཏྭ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། 

ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚཱིཿ�ི ཧཱ། ༀ་ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་དུཥྚཾ་ཾསེ་ཏྭ་ད་མ་ཀག� ག� ༀ་ཀུ་

མ་རཱ་རུ་པ་ིན་ེཛོ� ཛོ� ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཧེ� ཧེ་ེཕེཊ།ཕེཊ། ༀ་དཱིིཔྡ་ལ་ོཙོ་ན་ིཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

ན་མ་ཧཱ་ཨ་ཊྚ་ཊྚ་ཧེ་སེ་ན་ད་ིན་ིདིཔྡ་ཡོ་ེསྭཱ་ཧཱ། ༀ་བཛྲ་ན་ེཝ་ིདྱ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། ༀ་བཛྲ་

ཤེཔྟ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ གཟུགསེ་མཆེགོ་མཆེགོ་

ཏུ་དྲིག་པ་ོཆེེ། །དཔའི་བ་ོམཆེོག་ག་ིསྤྱིོད་ཡུལ་ཅན། །གདུལ་དཀའི་འིདུལ་བའི་ིདོན་

མཛོད་པ། །རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེགིསེ་བྱེདེ་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་བསྟོདོ། །

ད་ེནསེ་གཏོརོ་མ་བྱེནི་གྱིསིེ་བརླབསེ་ནསེ་འིབུལ་བ་ན།ི ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་

སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷི� སེརྦ་དྷརྨཱ� སྭཱ་བྷཱ་ཝ་ཤུད་དྷ྅ོཧེ།ཾ སྟོངོ་པ་ཉདི་དུ་གྱུར། སྟོངོ་པའི་ིངང་ལསེ་

ཡོ་ཾལསེ་རླུང་ག་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་སྔོོན་པ་ོགཞུའི་ིདབྱེིབསེ་ལྟོ་བུ་བ་དན་གྱིིསེ་མཚེན་པ། 

དེའི་ིསྟོེང་དུ་ར་ཾལསེ་མེའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་དམར་པ་ོགྲུ་གསུམ་པ། དེའི་ིསྟོེང་དུ་ཨཱཿ� ལསེ་

མ་ིམགོའི་ིསྒྱིེད་བུ་གསུམ་གྱི་ིསྟོེང་དུ་ཨཱཿ� ལསེ་བྱུང་བའི་ིཐོོད་པ་དཀར་པ།ོ དེའི་ིནང་ག་ི

ཤེར་དུ་བྷྲཱུཾ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིབ་ལང་ག་ིཤེ་གསོེ་མཚེན་པ། ལྷརོ་ཨ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིཁྱེིའི་ིཤེ་

ཀུསེ་མཚེན་པ། ནུབ་ཏུ་ཛྲ່་ལསེ་བྱུང་བའི་ིགླེང་བ་ོཆེེའི་ིཤེ་དསེ་མཚེན་པ། བྱེང་དུ་ཁ་ཾ

ལསེ་བྱུང་བའི་ིརྟེའི་ིཤེ་ཧེསེ་མཚེན་པ། དབུསེ་སུ་ཧཱུཾ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིམའིི་ིཤེ་ནསེ་མཚེན་

པ། ཤེར་ལྷོར་ལ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིདྲི་ིཆེེན་བིསེ་མཚེན་པ། ལྷ་ོནུབ་དུ་མཱཾ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ི

རཀྟ་རསེ་མཚེན་པ། ནུབ་བྱེང་དུ་བ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིབྱེང་སེམེསེ་དཀར་པ་ོཤུསེ་མཚེན་

པ། བྱེང་ཤེར་དུ་ཏཱ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིརྐོང་མར་མསེ་མཚེན་པ། དབུསེ་སུ་བ་ཾལསེ་བྱུང་

བའི་ིདྲི་ིཆུ་མཱུསེ་མཚེན་པ། ད་ེདག་ག་ིསྟོངེ་དུ་ༀ་དཀར་པ།ོ ཨཱཿ� དམར་པ།ོ ཧཱུཾ་ཾསྔོནོ་པ་ོ

གསུམ་སྟོེང་ནསེ་སྟོེང་དུ་བརྩོེགསེ་པར་གྱུར། རང་ག་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾལསེ་འིོད་ཟིེར་

འིཕྲོསེ་རླུང་ལ་ཕེོག་པསེ་རླུང་གཡོོསེ་མ་ེསྦར་ཏོ་ེཐོོད་པའི་ིརྫསེ་རྣམསེ་ཞུ་ཞིིང་འིཁོལ་

པར་གྱུར། ཡོ་ིག་ེགསུམ་ལསེ་འིདོ་ཟིརེ་རམི་པ་བཞིནི་དུ་འིཕྲསོེ་པསེ། སྐུ་རྡོ་ོརྗོ་ེགསུང་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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རྡོ་ོརྗོ།ེ ཐུགསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེརྣམསེ་བཀུག་ནསེ་ཡོ་ིག་ེགསུམ་ལ་རིམ་གྱིིསེ་ཐོིམ་པ་རྣམསེ་ཐོོད་

པར་ལྷུང་ནསེ་ཞུ་བསེ་ཧཱུཾ་ཾགིསེ་ཁ་དོག་དྲི་ིནུསེ་ཀྱི་ིསྐྱོོན་སྦྱིངསེ། ཨཱཿ� སེ་བདུད་རྩོིར་

རྟེོགསེ་པར་བྱེསེ། ༀ་གྱིིསེ་མང་པ་ོསྦར་ཞིིང་སྤེེལ་བར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། ལན་གསུམ་

བརྗོདོ། 

མདུན་དུ་སྐད་ཅིག་གིསེ་བཅོམ་ལྡན་འིདསེ་དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་དཔའི་བ་ོ

གཅགི་པའི་ིརྟེནེ་དང་བརྟེནེ་པར་བཅསེ་པའི་ིདཀྱིལི་འིཁརོ་གསེལ་ལ་ཡོངོསེ་སུ་རྫགོསེ་

པར་གྱུར། རང་གི་སྙེིང་གའིི་སེོ་བོན་གྱིི་འིོད་ཟིེར་གྱིིསེ་ཡོེ་ཤེེསེ་ཀྱིི་འིཁོར་ལོ་སྤྱིན་

དྲིངསེ། ཛོ� ཧཱུཾ་ཾབ་ཾཧེ�ོ གཉིསེ་སུ་མེད་པར་གྱུར། རང་ག་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾསྔོོན་པོའི་ིའིོད་

ཟིེར་ལྕགསེ་ཀྱུའི་ིརྣམ་པ་ཅན་གྱིིསེ་ཕྱིོགསེ་སྐྱོོང་བཅ་ོལྔ་འིཁོར་དང་བཅསེ་པ་བཀུག་

ནསེ་ཕྱིོགསེ་མཚེམསེ་རྣམསེ་སུ་འིཁོད་པ་སྐད་ཅིག་གིསེ་འིོད་གསེལ་དུ་བཅུག་པ་

ལསེ་དཔལ་རྡོོ་རྗོེ་འིཇེིགསེ་བྱེེད་ཞིལ་གཅིག་ཕྱིག་གཉིསེ་ཀྱིིསེ་གྲིི་གུག་དང་ཐོོད་པ་

འིཛོནི་པའི་ིསྐུར་བཞིངེསེ་པར་གྱུར། 

ཧཱུཾ།ཾ འིཇེགི་རྟེནེ་དང་འིཇེགི་རྟེནེ་ལསེ་འིདསེ་པའི་ིམགྲིནོ་རྣམསེ་ཀྱི་ིལྗོགསེ་ཧཱུཾ་ཾལསེ་

སྐྱོེསེ་པའིི་རྡོོ་རྗོེ་རྩོེ་གཅིག་པ་དཀར་པོ་འིོད་ཀྱིི་སྦུ་གུ་ཅན་དུ་གྱུར་པསེ་གཏོོར་མའིི་

བཅུད་ཐོམསེ་དྲིངསེ་ཏོ་ེགསེལོ་བར་གྱུར། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། བཛྲ་བྷཻ་ེར་

ཝ་ཡོ་ཨ་དྷི་བ་ཏོི་ཨི་མཾ་བ་ལ່་ཏོ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧེི་ཁཱ་ཧེི་ཧཱུཾཾ་ཕེཊ་སྭཱ་ཧཱ། ལན་བདུན་གྱིིསེ་

འིབུལ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚཱིཿ�ི ཧཱ། ༀ་ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་དུཥྚཾ་ཾསེ་ཏྭ་ད་མ་ཀ་ག� ག� ༀ་

ཀུ་མ་རཱ་རུ་པ་ིན་ེཛོ� ཛོ� ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཧེ� ཧེ་ེཕེཊ།ཕེཊ། ༀ་དཱིཔིྡ་ལ་ོཙོ་ན་ིཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་

ན་ན་མ་ཧཱ་ཨ་ཊྚ་ཊྚ་ཧེ་སེ་ན་ད་ིན་ིདཔིྡ་ཡོ་ེསྭཱ་ཧཱ། ༀ་བཛྲ་ན་ེཝ་ིདྱ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། ༀ་བཛྲ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

ཤེཔྟ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ གཟུགསེ་མཆེགོ་མཆེགོ་

ཏུ་དྲིག་པ་ོཆེེ། །དཔའི་བ་ོམཆེོག་ག་ིསྤྱིོད་ཡུལ་ཅན། །གདུལ་དཀའི་འིདུལ་བའི་ིདོན་

མཛོད་པ། །རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེགིསེ་བྱེདེ་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་བསྟོདོ། །ༀ་ཡོ་མ་རཱ་ཛཱ་སེ་ད་ོམ་ེཡོ། ཡོ་

མ་ེད་ོརུ་ཎ་ཡོ་ོད་ཡོ། ཡོ་ད་ཡོ་ོན་ིར་ཡོ་ཀྵེ་ེཡོ། ཡོ་ཀྵེ་ེཡོཙྪ་ན་ིརཱ་མ་ཡོ་ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཕེཊ་ཕེཊ་སྭཱ་

ཧཱ། ༀ་བྷུ་ཙོ་ར་ན།ཾ ཡོ་པཱ་ཏཱ་ལ་ཙོ་ར་ཡོ། མཱཾ་ན་ཁ་ེཙོ་ར་ཡོ། ཏོ་བཱུ་ར་བ་ན་ིགཱ་ན།ཾ ཀ་དཀྵེ་ི

ན་དཱི་ིག་ཡོ། ཧཱུཾ་ཾབཤྩི་ིམ་ན།ཾ ཕེཊ། ཨུད་ཏོ་ར་ཏོ་ིགཱ་ཡོ། ༀ་ཨ།ི ཧྲཱིཿ�ི ཡོ། ཥྚཱིཿ�ིབ། ཝ་ིཀྵེ།ི ཀྲོ་ི

ཀ ོཏཱ་ཨ།ེ ན་ཨ། ན་ད།ེ ཧཱུཾ་ཾབྷྱ�ོ ཕེཊ་སེརྦ་བྷུ་ཏོ་ེབྷྱ� ལན་གསུམ་བརྗོདོ། ༀ་ད་ཤེ་ད་ིཀ་

ལ་ོཀ་པཱ་ལ་སེ་པ་ར་ིཝཱ་ར་ཨརྒྷཾཾ། པཱ་དྱ།ཾ གནྡྷེ།ེ པུཥྤེ།ེ དྷུ་པ།ེ ཨ་ལ་ོཀ ེན་ེཝ་ིཏོ།ེ ཤེཔྟ་པྲ་

ཏཱཙིྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། ༀ་ད་ཤེ་ད་ིཀ་ལ་ོཀ་པཱ་ལ་སེ་པ་ར་ིཝ་ར་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ བཅམོ་ལྡན་ཆེསོེ་རྗོ་ེ

འིཇེམ་དབྱེངསེ་སྤྱིན་ལམ་དུ། །བདུད་འིདུལ་བསྟོན་པ་བསྲུང་བར་ཞིལ་བཞིེསེ་

པ། །ལསེ་ཀྱི་ིགཤེིན་རྗོ་ེམ་མ་ོམཁའི་འིགྲི་ོམ། །འིབྱུང་པ་ོར་ོལངསེ་ཅ་ིབགྱི་ིབཀའི་ཉན་

ཚེོགསེ། །ཕྱི་ིནང་གསེང་བའི་ིདམ་ཅན་མ་ལུསེ་ལ། །བདག་ན་ིར་ེབའི་ིསེེམསེ་ཀྱིིསེ་

འིདུད་ཅངི་མཆེསིེ། །ཕྱིགོསེ་སྐྱོངོ་འིཁརོ་དང་བཅསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱིསིེ་བདག་ག་ིདག་ེབའི་ི

བྱེ་བ་རྣམསེ་མཐོར་ཕྱིནི་པ་དང་། དའེི་ིབར་ཆེད་ཞི་ིབའི་ིའིཕྲནི་ལསེ་མཛོདོ་ཅགི 

རང་གི་ཐུགསེ་ཀའིི་ཧཱུཾཾ་ནག་པོའི་ིའིོད་ཟིེར་ལྕགསེ་ཀྱུའིི་རྣམ་པ་ཅན་གྱིིསེ། ལྷོ་

ཕྱིོགསེ་རིམ་པ་བདུན་གྱིི་སེ་འིོག་གཤེིན་རྗོེའིི་གྲིོང་ཁྱེེར་སྒོོ་མེད་ལྕགསེ་མཁར་བཅུ་

དྲུག་གི་ནང་ནསེ་ཆེོསེ་རྒྱལ་ཡོབ་ཡུམ་འིཁོར་དང་བཅསེ་པ་སྐད་ཅིག་གིསེ་གནསེ་

འིདིར་སྤྱིན་དྲིངསེ། 

ཛོ� འིཇེམ་དཔལ་གཤེིན་རྗོེའི་ིགཤེེད་ཀྱི་ིབཀའི་སྡིོད་མཆེོག །ཆེོསེ་ཀྱི་ིརྒྱལ་པ་ོ



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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ཡོབ་ཡུམ་ཡོ་བ་ཏོི། །ཕེ་ོཉ་འིཁོར་ལ་སེོགསེ་པ་འིཁོར་དང་བཅསེ། །འིཕྲིན་ལསེ་རྣམ་

བཞི་ིལསེ་ལ་སྤྱིན་འིདྲིེན་ན། །གླེིང་ག་ིམཆེོག་གྱུར་འིཛོམ་གླེིང་ལྷ་ོཡོ་ིཕྱིོགསེ། །མཐོར་

བྱེེད་ལྕགསེ་ཀྱིི་ཐོོད་མཁར་འིབར་བ་ནསེ། །ལྷོ་སྤྲིན་ནག་པོ་རླུང་གིསེ་བསྐྱོོད་པ་

བཞིིན། །བརྩོ་ེབའི་ིཐུགསེ་ཀྱིིསེ་གནསེ་འིདིར་གཤེེགསེ་སུ་གསེོལ། །ༀ་ཀཱ་ལ་རཱུ་བ་

སེ་བ་ར་ིཝཱ་ར་སེ་མ་ཡོ་སྟྭཾ།ཾ ཆེསོེ་ཀྱི་ིརྒྱལ་པ་ོཡོབ་ཡུམ་འིཁོར་དང་བཅསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱི་ི

ལྗོགསེ་ཧཱུཾ་ཾལསེ་སྐྱོེསེ་པའི་ིརྡོ་ོརྗོ་ེརྩོ་ེགཅིག་པ་དམར་པ་ོའིོད་ཀྱི་ིསྦུ་གུ་ཅན་གྱིིསེ་གཏོོར་

མའིི་བཅུད་ཐོམསེ་དྲིངསེ་ཏོེ་གསེོལ་བར་གྱུར། ༀ་ཀཱ་ལ་རཱུ་བ་སེ་བ་རི་ཝཱ་ར་སེརྦ་

བགིྷྣན་ཤེ་ཏྲུཾ་ཾམཱཾ་ར་ཡོ་ཨ་ིད་ཾབ་ལ່་ཏོ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧེ་ིཁཱ་ཧེ།ི ལན་བདུན་གྱིསིེ་འིབུལ། ༀ་ཙཱ་མུནྚ་ི

ཡོ་བ་ཏོ་ིལ་སེོགསེ་པ་གཤེིན་རྗོེའི་ིཕེ་ོམོའི་ིཚེོགསེ་འིཁོར་དང་བཅསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱི་ིཞིལ་

དུ་ཨི་དཾ་བ་ལ່་ཏོ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧེི་ཁཱ་ཧེི། ལན་གསུམ། ༀ་ཀཱ་ལ་རཱུ་བ་སེ་བ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾཾ། 

པུཥྤེ།ེ དྷུ་པ།ེ ཨ་ལ་ོཀ ེགནྡྷེ།ེ ན་ེཝ་ིདྱཱ། ཤེཔྟ་པྲ་ཏཱཙིྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། ༀ་ཀཱ་ལ་རཱུ་བའི་ིཞིལ་དུ་

ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་ཙཱ་མུནྚའིི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ཡོ་བ་ཏོ་ིལ་སེགོསེ་པ་གཤེནི་རྗོ་ེཕེ་ོབརྒྱད་

མ་ོབརྒྱད་སྲོདི་པ་གསུམ་གྱི་ིའིབྱུང་བའོི་ིཚེགོསེ་འིཁརོ་དང་བཅསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱི་ིཞིལ་དུ་

ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ཧཱུཾ།ཾ འིཇེམ་དཔལ་བཀའི་ཉན་བསྟོན་སྲུང་ན།ི །དམ་ཅན་གཤེནི་རྗོའེི་ིརྒྱལ་པ་ོ

སྟོེ། །ཞིལ་གཅིག་ཕྱིག་གཉིསེ་འིཇེིགསེ་གཟུགསེ་ཅན། །མགོན་པོ་ཁྱེོད་ལ་བདག་

བསྟོདོ་ད།ོ །

ཧཱུཾཾ། བླ་མ་མཆེོག་དང་དཀྱིིལ་འིཁོར་ལྷ་ཚེོགསེ་དང་། །བཀའི་སྡིོད་སྲུང་མར་

བཅསེ་པ་དགངོསེ་སུ་གསེལོ། །རྩོ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཆེསོེ་སྐུར་མ་རྟེགོསེ་པར། །ཉནོ་མངོསེ་

དབང་གསིེ་ལགོ་ལྟོ་བགྱིིསེ་པ་དང་། །རྩོ་བ་ཡོན་ལག་དམ་ཚེགི་མ་བསྲུངསེ་དང་། །སྐུ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

གསུང་ཐུགསེ་དང་ཕྱི་ིནང་གསེང་བ་ཡོི། །དམ་ཚེིག་ལསེ་འིདསེ་བསྙེེན་སྒྲུབ་གཡོེལ་

བ་དང་། །མཆེདོ་གཏོརོ་དམན་དང་དམ་རྫསེ་སྦགསེ་པ་སེགོསེ། །མདརོ་ན་སྒོ་ོགསུམ་

སྒོ་ོནསེ་ཉེསེ་པའི་ིཚེོགསེ། །ཐུགསེ་དང་འིགལ་བར་གྱུར་པ་ཅ་ིམཆེིསེ་པ། །བླ་མ་ཡོ་ི

དམ་སྲུང་མར་བཅསེ་པ་ལ། །སྤྲོསེ་བྲལ་ཆེོསེ་དབྱེངིསེ་ངང་དུ་བཤེགསེ་པར་བགྱི།ི ། 

ན་མ� ཤྲཱི་ིབཛྲ་བྷཻ་ེར་ཝཱ་ཡོ། བརྐྱངསེ་བསྐུམསེ་ཞིབསེ་ན་ིཅུང་ཟིད་བརྡོབསེ་པ་

ཙོམ་གྱིིསེ་དཀྱིིལ་འིཁོར་བཞིིར་བཅསེ་ར་ིདབང་ཤེིག་ཤེིག་བོར་འིགྱུར་ཞིིང་། །གཏུམ་

དྲིག་མ་ཧེེའིི་ཞིལ་ནི་རབ་ཏུ་གདངསེ་པསེ་བསྒྲིགསེ་པའིི་གད་རྒྱངསེ་ཆེེན་པོསེ་སེ་

གསུམ་ཀུན་འིགེངསེ་པ། །རྒྱལ་བའི་ིཡོབ་གཅིག་འིཇེམ་པའི་ིདབྱེངསེ་གང་མ་རུང་

འིདུལ་ཕྱིརི་དྲིག་པའོི་ིསྐུར་བསྟོན་བཅམོ་ལྡན་གཤེནི་རྗོའེི་ིགཤེདེ། །གང་དརེ་གུསེ་པསེ་

བཏུད་ནསེ་གཤེིན་རྗོེའི་ིརྒྱལ་པ་ོབསྟོོད་ཀྱིིསེ་ད་ན་ིབགེགསེ་རྣམསེ་བག་ཡོོད་དུསེ་ལ་

བབ། །རི་བོ་རལ་ཞིིང་ཆུ་གཏོེར་འིཁྲུགསེ་པ་ལྟོ་བུར་འུར་འུར་ཞིེསེ་པའིི་སྒྲི་ཆེེན་

བརྒྱུད་མར་རབ་སྒྲིོག་པ། །དྲིག་པོའི་ིམེ་ལྕེ་གནག་པའིི་དུ་བསེ་འིཁྱུད་པའིི་ཚེོགསེ་

རྣམསེ་འིབུམ་ཕྲག་གླེོག་འིཕྲེང་ཆེར་སྤྲིན་ནང་འིཁྱུག་བཞིིན། །ཤེིན་ཏུ་བཟིོད་དཀའིི་

རེག་བྱེ་ཚེ་བའི་ིངར་ལྡན་ཁ་དོག་ལྔ་ཡོ་ིཕྲེང་བསེ་ཟླུམ་པོར་བསྐོར་བའི་ིདབུསེ། །མུན་

པའིི་བྱེེ་བསེ་བྱུགསེ་ལྟོར་གནག་པའིི་ཆེོསེ་འིབྱུང་ཆེལ་ཆེིལ་གཡོོ་བ་ཁྲག་ཞིག་རྒྱ་

མཚེོསེ་གང་བའི་ིསྟོེང་། །རྟེ་བདུན་བདག་པོའི་ིགདན་ལ་གནོད་བྱེེད་ནག་པ་ོགན་རྐྱལ་

བསྒྱིེལ་བའི་ིསྟོེང་ན་གཤེིན་རྗོེའི་ིརྒྱལ་པ་ོནི། །མིག་སྨན་ལྟོར་གནག་ཐུང་ལ་སྦོམ་པའི་ི

ལུསེ་ཅན་གཡོསེ་བརྐྱངསེ་གཡོནོ་བསྐུམསེ་སེ་ཆེནེ་གཡོ་ོབའི་ིགམོ་སྟོབསེ་ཅན། །སེརེ་

སྐྱོའི་ིརལ་བ་གྱིནེ་དུ་འིཛོངིསེ་པའི་ིདབུ་ལ་ཐོདོ་སྐམ་ལྔསེ་བརྒྱན་དྲིག་པའོི་ིརྡོ་ོརྗོ་ེསྤྱི་ིབརོ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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འིཛོིན། །ཁྲག་ག་ིསྦགསེ་པའི་ིམག་ོརློན་ཕྲེང་བ་མགྲིིན་པར་འིཕྱིང་ཞིིང་སྤྱིན་གསུམ་

བགྲིད་པའི་ིསྡིང་མིག་གཡོ་ོབ་ཅན། །མཆེ་ེབ་རྣོན་པ་ོགཙོིགསེ་པའི་ིབགྲིད་པའི་ིཞིལ་

ནསེ་དབུགསེ་ཕྲེང་གཡོ་ོབ་གདུག་པའི་ིསྦྲུལ་གྱི་ིཁ་རླངསེ་བཞིིན། །གཡོསེ་པ་འིབར་

བའི་ིགྲི་ིགུག་བདུད་དཔུང་ཀློད་ལ་འིཕྱིར་ཞིིང་ཁྲག་ལྡན་ཐོོད་པ་གཡོོན་གྱིིསེ་བཟུང་ལ་

རོལ། །སྟོག་ལྤགསེ་སྨད་གཡོོགསེ་བགོསེ་པའིི་གཏུམ་ཆེེན་ཁྱེོད་ཀྱིིསེ་གཤེིན་རྗོེའིི་

གཤེེད་ལ་ཇེ་ིལྟོར་ཞིལ་བཞིེསེ་ད་ེབཞིིན་དུ། །མ་གཡོེལ་མ་གཡོེལ་མྱུར་དུ་དྲིན་པར་

མཛོོད་ལ་རྣལ་འིབྱེོར་བདག་གིསེ་གང་ཞིིག་བསྒོ་ོབ་ཐོམསེ་ཅད་སྒྲུབསེ། །གཞིན་ཡོང་

ཁྱེོད་ཀྱིི་ཕྱིོགསེ་བཞིིར་རྭ་དང་རྨིག་པ་རབ་ཏུ་རྣོ་བའིི་མ་ཧེེ་དྲིག་པོའི་ིགདན་སྟོེང་

ན། །དཀར་དང་སེརེ་དང་དམར་དང་གནག་པའི་ིགཤེནི་རྗོ་ེཆེནེ་པ་ོདྲིག་ཏུ་ཁྲོསེ་པའི་ིམ་

ཧེའེི་ིགདངོ་བ་ཅན། །བརྐྱངསེ་བསྐུམསེ་སྟོབསེ་ཀྱིསིེ་རབ་ཏུ་འིགྱིངི་ཞིངི་དུར་ཁྲདོ་ཆེསེ་

ཀྱིིསེ་ལེགསེ་བརྒྱན་ཞིལ་གདངསེ་མིག་རྩོ་ཀུན་དུ་དམར། །བགེགསེ་དཔུང་འིཇེོམསེ་

ལ་རྡོོ་རྗོེའིི་ཐོོག་ལྟོར་བསྔོགསེ་པ་དེ་དག་གིསེ་ཀྱིང་ཞིི་རྒྱསེ་དབང་དྲིག་ལསེ་ཀུན་

སྒྲུབསེ། །མདོར་ན་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱིིསེ་ཡོང་དང་ཡོང་བསྔོགསེ་འིཇེམ་པའི་ིདབྱེངསེ་

ཞིེསེ་སེ་སྟོེང་ཀུན་ཏུ་གྲིགསེ་པ་དེའིི། །ཕུན་ཚེོགསེ་ག་ོའིཕེང་མཆེོག་ད་ེམཁའི་མཉམ་

ལུསེ་ཅན་ཀུན་གྱི་ིདནོ་དུ་ཇེ་ིསྲོདི་བདག་གསིེ་མ་མནན་པ། །ད་ེསྲོདི་གཤེནི་རྗོའེི་ིགཤེདེ་

ཀྱིི་བཀའི་ནི་གུསེ་པསེ་ལྷུར་ལེན་ཆེོསེ་རྒྱལ་གཤེིན་རྗོེ་འིཁོར་དང་བཅསེ་པ་

ཡོིསེ། །ཡོང་དག་ལམ་གྱི་ིནོར་མཆེོག་འིཕྲོག་ལ་བརྩོོན་པའི་ིནག་པོའི་ིརྩོ་ལག་སྡི་ེདང་

བཅསེ་པ་གཞིམོ་པར་མཛོོད། །

ཧཱུཾཾ། འིཆེ་ིབདག་ནག་པ་ོལྷ་ོཕྱིོགསེ་ཀྱིི། །རིམ་པ་བདུན་གྱི་ིསེ་འིོག་ན། །སྲོོག་ལ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

རྔམསེ་པའི་ིགཤེནི་རྗོ་ེན།ི །ནག་པ་ོམ་ཧེའེི་ིགདན་སྟོངེ་དུ། །ཡོ་ལསེ་བྱུང་བའི་ིདབྱུག་པ་

ནི། །ཐོོད་པསེ་མཚེན་པ་ལསེ་བྱུང་བ། །གཏོིང་ནསེ་ཁྲོསེ་པ་མ་ཧེེའི་ིགདོང་། །ཟི་བྱེེད་

ཞིལ་གདངསེ་མཆེ་ེབ་གཙོིགསེ། །ཁྲོསེ་པའི་ིསྤྱིན་རྩོ་དམར་པ་ོའིཁྲུག །སྐྲ་སེེར་སྨ་ར་

གྱིེན་དུ་བརྫེསེ། །ལག་གཡོོན་ཞིགསེ་པསེ་དགྲི་བགེགསེ་འིཆེིང་། །གཡོསེ་པ་དབྱུག་

པསེ་རྡུལ་དུ་རླགོ །ཆེོསེ་ཀྱི་ིརྒྱལ་པ་ོགཤེནི་རྗོའེི་ིཚེགོསེ། །མ་མ་ོཆེནེ་མ་ོཙཱ་མུནྚ།ི །རྩོ་ེ

གསུམ་ཐོོད་ཁྲག་འིཛོིན་མཛོད་པ། །བྲན་དང་བཅསེ་པའི་ིདུསེ་ལ་བབ། །ཤེ་ཆེེན་ཁྲག་

ཞིག་ཆེནེ་པ་ོཡོ།ི །གཏོརོ་མ་རྒྱ་མཚེ་ོམཆེདོ་པར་བཞིེསེ། །རྒྱལ་བསེ་བསྒོོསེ་པའི་ིདམ་

ཚེིག་དང་། །སྙེིང་རྗོེསེ་དགྲི་བགེགསེ་མྱུར་དུ་སྒྲིོལ། །སྡིང་བའི་ིདགྲི་དང་གནོད་པའི་ི

བགེགསེ། །བདུད་དང་བར་དུ་གཅོད་པ་རྣམསེ། །ཟུངསེ་ཤེིག་ཆེིངསེ་ཤེིག་རྣམ་པར་

སྡིོམསེ། །ཁུག་ཅིག་དྲིོངསེ་ཤེིག་དབང་དུ་སྡུསེ། །སེོད་ཅིག་སྐྲོད་ཅིག་རེངསེ་པར་

གྱིིསེ། །ཕྱིེ་ཞིིག་གནོན་ཅིག་རྨུགསེ་པར་གྱིིསེ། །ཐུལ་ཅིག་ཆེོམསེ་ཤེིག་རྣམ་པར་

ཤེགིསེ། །རྡུལ་ཕྲན་ཙོམ་ཡོང་མདེ་པར་མཛོདོ། །ༀ་ཀཱ་ལ་རཱུ་བ་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། བྷྱ་ོཙཱ་མུནྚ་ིཧཱུཾ་ཾ

ཕེཊ། ཧཱུཾ།ཾ སྟོབོསེ་ཆེནེ་གཤེནི་རྗོའེི་ིརྒྱལ་པ་ོའིཁརོ་དང་བཅསེ། །ཨ་ཏོ་ིཤེ་དང་བླ་ོབཟིང་

གྲིགསེ་པ་ཡོ།ི །བསྟོན་ལ་གནོད་བྱེེད་དགྲི་བགེགསེ་ཚེར་ཆེོད་ལ། །བསྟོན་དང་བསྟོན་

འིཛོནི་བུ་བཞིནི་སྐྱོོང་བར་མཛོདོ། །

ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་སེ་མ་ཡོ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡོ། ཡོ་མནྟ་ཏོ་ཀ་ཏྭ་ེན་ོབ་ཏོཥིྛ། དྲི་ིཌྷོ་ོམ་ེབྷཱ་བ། 

སུ་ཏོ་ོཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་བ། ཨ་ནུ་རཀྵེ་ོམ་ེབྷཱ་བ། སུ་པ་ོཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་བ། སེརྦ་སེིད་དྷ་ིམྨེ་ེཔྲ་ཡོཙྪ། 

སེརྦ་ཀརྨཱ་སུ་ཙོ་མེ། ཙོ་ིཏྟཾ་ཾཤྲཱི་ིཡོ་ཾཀུ་རུ་ཧཱུཾཾ། ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ�ོབྷཻ་ག་ཝན། སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ། 

ཡོ་མནྟ་ཀ་མ་མ་ེམུཉྩ་ཡོ་མནྟ་ཀ་བྷཻ་བ། མ་ཧཱ་སེ་མ་ཡོ་སེ་ཏྭ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། 



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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མ་རྙིདེ་ཡོངོསེ་སུ་མ་ཤེསེེ་དང་། །གང་ཡོང་ནུསེ་པ་མ་མཆེསིེ་པསེ། །འིདརི་ན་ིབྱེ་

བ་གང་བགྱིིསེ་པ། །དེ་ཀུན་ཁྱེོད་ཀྱིིསེ་བཟིོད་མཛོོད་རིགསེ། །ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ་བཛྲ་མུ� 

གཏོོར་མགྲིོན་གྱི་ིཡོ་ེཤེེསེ་པ་རྣམསེ་རང་བཞིིན་གྱི་ིགནསེ་སུ་གཤེེགསེ། དམ་ཚེིག་པ་

བདག་ཉདི་ལ་ཐོམི་ཞིངི་མགྲིནོ་གཞིན་རྣམསེ་རང་གནསེ་སུ་གཤེགེསེ་པར་གྱུར། 

ད་ེནསེ་གཏོང་རག་མཆེོད་པ་ནི། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷི� 

སེརྦ་དྷརྨཱ� སྭཱ་བྷཱ་ཝ་ཤུད་དྷ྅ོཧེ།ཾ སྟོངོ་པ་ཉདི་དུ་གྱུར། སྟོངོ་པའི་ིངང་ལསེ་ཨཱཿ� ལསེ་བྱུང་

བའི་ིཐོོད་པ་ཡོངསེ་ཤེིང་རྒྱ་ཆེ་ེབ་རྣམསེ་ཀྱི་ིནང་དུ་ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཞུ་བ་ལསེ་བྱུང་བའི་ིམཆེོད་

ཡོནོ། ཞིབསེ་བསེལི། དྲི།ི མ་ེཏོགོ བདུག་སྤེོསེ། མར་མ།ེ ཞིསེ་ཟིསེ། རལོ་མ་ོརྣམསེ་

རང་བཞིིན་བད་ེསྟོོང་རྣམ་པ་མཆེོད་རྫསེ་བྱེེད་ལསེ་དབང་པ་ོདྲུག་ག་ིསྤྱིོད་ཡུལ་དུ་ཟིག་

པ་མདེ་པའི་ིབད་ེབ་ཁྱེད་པར་ཅན་བསྐྱོདེ་པར་གྱུར། ༀ་ཨརྒྷཾཾཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་བཱདྱ་ཾཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ 

ༀ་གནྡྷེ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་པུཥྤེ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་དྷུ་བ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་ཨཱཿ་ལ་ོཀ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་ན་ེཝཱ་ིདྱ་

ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་ཤེཔྟ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཨརགྷི་ཾཔྲ་ཏཱཙིྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་པཱདྱཱ་ཾཔྲ་

ཏཱིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་གནྡྷེ་ེཔྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་པུཥྤེ་ེཔྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱ་

ཧཱ། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་དྷཱུ་བ་ེཔྲ་ཏཱཙིྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཨཱཿ་ལ་ོཀ་ེཔྲ་ཏཱཙིྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། ༀ་

ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ན་ེཝ་ིདྱཱ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཤེཔྟ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚཱིཿ�ི 

ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ 

གཟུགསེ་མཆེོག་མཆེོག་ཏུ་དྲིག་པོ་ཆེེ། །དཔའི་བོ་མཆེོག་གི་སྤྱིོད་ཡུལ་

ཅན། །གདུལ་དཀའི་འིདུལ་བའི་ིདོན་མཛོད་པ། །རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་

བསྟོདོ། །བསྟོདོ་པར་འིོསེ་པ་ཐོམསེ་ཅད་ལ། །ཞིིང་རྡུལ་ཀུན་གྱི་ིགྲིངསེ་སྙེདེ་ཀྱི།ི །ལུསེ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

བཏུད་པ་ཡོིསེ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ། །མཆེོག་ཏུ་དད་པསེ་བསྟོདོ་པར་བགྱི།ི །

རྒྱལ་བའིི་ཡོབ་གཅིག་རྗོེ་བཙུན་འིཇེམ་པའིི་དབྱེངསེ། །དྲིག་པོའི་ིསྐུར་བསྟོན་

དཔའི་བ་ོགཅིག་པ་ལ། །ཕྱི་ིནང་གསེང་བའི་ིམཆེོད་ཅིང་བསྟོོད་པའི་ིམཐུསེ། །རྡོ་ོརྗོ་ེ

ལུསེ་ཀྱི་ིརྟེེན་བཟིང་ཐོོབ་པར་ཤེོག །རང་སེེམསེ་ལ་སེོགསེ་འིཁོར་འིདསེ་ཆེོསེ་རྣམསེ་

ཀུན། །གདདོ་ནསེ་དག་པའི་ིདབྱེངིསེ་སུ་བསྒོམོསེ་པ་ཡོསིེ། །མ་དག་འིཆེ་ིབའི་ིམུན་པ་

ཀུན་བསེལ་ཏོ།ེ །འིདོ་གསེལ་ཆེོསེ་སྐུའི་ིཉ་ིའིདོ་འིཆེར་བར་ཤེགོ །རྒྱུ་འིབྲསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཛོནི་

པའི་ིརྣལ་འིབྱེོར་གྱིིསེ། །བར་དོའི་ིསྲོིད་སྦྱིངསེ་སྒྱུ་ལུསེ་སྣོད་གྱུར་ཏོེ། །མ་དག་སྣོད་

བཅུད་དྲི་ིམ་ཀུན་སྦྱིངསེ་ཏོེ། །འིགྲི་ོཀུན་བད་ེཆེེན་གནསེ་ལ་འིགོད་པར་ཤེོག །ད་ེལྟོར་

རིམ་གཉིསེ་ལམ་ལ་འིབད་པ་ཡོིསེ། །འིཇེམ་མགོན་བླ་མ་བློ་བཟིང་གྲིགསེ་པ་

དང་། །དབྱེེད་མེད་དཔལ་ལྡན་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་ཀྱིིསེ། །སྐྱོ་ེབ་ཀུན་ཏུ་འིབྲལ་མེད་

རྗོསེེ་འིཛོནི་ཤེགོ །ནམ་མཁའི་ཇེ་ིསྲོདི་སྐུ་ལྔའི་ིབདག་ཉདི་ཅན། །ཁ་སྦྱིརོ་བདུན་ལྡན་ག་ོ

འིཕེང་མངནོ་གྱུར་ནསེ། །མཐོའི་དག་འིགྲི་ོའིད་ིག་ོའིཕེང་ད་ེཉདི་ལ། །སྐད་ཅགི་ཉདི་བད་ེ

བླག་འིགོད་པར་ཤེོག །རྣམ་དག་བསེམ་པསེ་ཚུལ་འིདིར་འིབད་པ་ལསེ། །བྱུང་བའི་ི

དགེ་བསེ་མཐོའི་ཡོསེ་འིགྲིོ་བ་ཀུན། །སྐྱོེ་ཞིིང་སྐྱོེ་བར་འིཇེམ་དབྱེངསེ་ཞིི་ཁྲོ་

ཡོསིེ། །འིབྲལ་བ་མདེ་པར་རྗོེསེ་སུ་འིཛོནི་གྱུར་ཅགི །

ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་སེ་མ་ཡོ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡོ། ཡོ་མནྟ་ཏོ་ཀ་ཏྭ་ེན་ོབ་ཏོཥིྛ། དྲི་ིཌྷོ་ོམ་ེབྷཱ་བ། 

སུ་ཏོ་ོཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་བ། ཨ་ནུ་རཀྵེ་ོམ་ེབྷཱ་བ། སུ་པ་ོཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་བ། སེརྦ་སེིད་དྷ་ིམྨེ་ེཔྲ་ཡོཙྪ། 

སེརྦ་ཀརྨཱ་སུ་ཙོ་མ།ེ ཙོ་ིཏྟཾ་ཾཤྲཱི་ིཡོ་ཾཀུ་རུ་ཧཱུཾ།ཾ ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ�ོ བྷཻ་ག་ཝན། སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ། 

ཡོ་མནྟ་ཀ་མ་མ་ེམུཉྩ་ཡོ་མནྟ་ཀ་བྷཻ་བ། མ་ཧཱ་སེ་མ་ཡོ་སེ་ཏྭ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། 



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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གང་ཡོང་བདག་བླ་ོརྨོངསེ་པ་ཡོིསེ། །ཉེསེ་བྱེསེ་ཅུང་ཟིད་གང་བགྱིིསེ་པ། །གང་

ཕྱིིར་ལུསེ་ཅན་སྐྱོབསེ་ཡོིན་ཕྱིིར། །མགོན་ཁྱེོད་ད་ེཀུན་བཟིོད་མཛོོད་རིགསེ། །མ་རྙིེད་

ཡོོངསེ་སུ་མ་ཤེེསེ་དང་། །གང་ཡོང་ནུསེ་པ་མ་མཆེིསེ་པསེ། །འིདིར་ན་ིབྱེ་བ་གང་

བགྱིིསེ་པ། །ད་ེཀུན་ཁྱེདོ་ཀྱིིསེ་བཟིདོ་མཛོདོ་རགིསེ། །ལྷག་པ་དང་ན་ིཆེད་པ་དང་། །ཆེ་ོ

གའི་ིཡོན་ལག་ཉམསེ་པ་དང་། །བདག་ག་ིབརྗོེད་ངསེ་ཅ་ིམཆེིསེ་པ། །ད་ེཡོང་བཟིོད་

པར་མཛོད་དུ་གསེོལ། །བདག་ལ་དངོསེ་གྲུབ་མཆེོག་སྩོོལ་ལེགསེ། །ཏོིང་འིཛོིན་ཀུན་

གྱི་ིའིབྲསེ་བུ་སྩོོལ། །སེེམསེ་ཅན་ཀུན་ལ་ཅ་ིའིདོད་པའིི། །དངོསེ་གྲུབ་བླ་ན་མེད་པ་

སྩོོལ། །འིདིར་ན་ིརྟེེན་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །འིགྲི་ོབའི་ིདོན་དུ་བཞུགསེ་ནསེ་ཀྱིང་། །ནད་

མདེ་ཚེ་ེདང་དབང་ཕྱུག་དང་། །མཆེགོ་རྣམསེ་ལགེསེ་པར་སྩོལ་དུ་གསེལོ། །ༀ་སུ་པྲ་

ཏོཥིྛ་བཛྲ་ཡོ་ེསྭཱ་ཧཱ། 

རང་ག་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾལསེ་འིོད་ཟིེར་འིཕྲོསེ་དུར་ཁྲོད་སྲུང་འིཁོར་དང་བཅསེ་པ་

གཞིལ་ཡོང་ཁང་ལ་ཐོམི། གཞིལ་ཡོང་ཁང་རང་ལ་ཐོམི། རང་དམ་ཚེགི་སེམེསེ་དཔའི་

ཡོ་ེཤེེསེ་སེེམསེ་དཔའི་ལ་ཐོིམ། ཡོ་ེཤེེསེ་སེེམསེ་དཔའི་ཏོིང་ང་ེའིཛོིན་སེེམསེ་དཔའི་ལ་

ཐོིམ། ཏོིང་ང་ེའིཛོིན་སེེམསེ་དཔའི་ཧཱུཾ་ཾག་ིཞིབསེ་ཀྱུ་ཨུ་ན་ིཧེ་ལ་ཐོིམ། ཧེ་ན་ིཧེའི་ིམག་ོབ་ོ

ལ་ཐོམི། མག་ོབ་ོཟླ་ཚེེསེ་ལ་ཐོམི། ཟླ་ཚེེསེ་ཐོགི་ལ་ེལ་ཐོམི། ཐོགི་ལ་ེནཱ་ད་ལ་ཐོམི། ནཱ་ད་

ཡོང་མ་ིདམིགསེ་པ་སྟོོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོོང་པའི་ིངང་ལསེ་རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིསེ་

དཔལ་རྡོ་ོརྗོེ་འིཇེིགསེ་བྱེེད་ཞིལ་གཅིག་ཕྱིག་གཉིསེ་ཀྱིིསེ་གྲིི་གུག་དང་ཐོོད་པ་འིཛོིན་

པའི་ིསྐུར་བཞིེངསེ་པའི་ིསྤྱི་ིབ་ོༀ། མགྲིིན་པར་ཨཱཿ� ཐུགསེ་ཀར་ཧཱུཾ་ཾགིསེ་མཚེན་པར་

གྱུར། ཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾལསེ་འིོད་ཟིེར་འིོག་ཏུ་འིཕྲོསེ་རྡོ་ོརྗོེའི་ིསེ་གཞི།ི ལོགསེ་སུ་འིཕྲོསེ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

པསེ་རྡོ་ོརྗོའེི་ིརྭ་བ། སྟོངེ་དུ་འིཕྲསོེ་པསེ་རྡོ་ོརྗོའེི་ིགུར། གུར་གྱི་ིའིགོ་རྭ་བའི་ིསྟོངེ་དུ་རྡོ་ོརྗོའེི་ི

བླ་ར་ེསྟོེ། ཐོམསེ་ཅད་ཀྱིང་རྡོ་ོརྗོ་ེའིབར་བའི་ིརང་བཞིིན་བར་མཚེམསེ་མེད་པ་དུམ་བུ་

གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའིི་ཕྱིི་རོལ་ཏུ་བསྐལ་པ་འིཇེིག་པའིི་མེ་ལྟོ་བུའིི་ཁ་དོག་སྣ་ལྔའིི་མེ་

དཔུང་ཕྱིགོསེ་བཅུར་འིཕྲ་ོབར་གྱུར། 

འིཕྲིན་ལསེ་རྣམ་བཞིིསེ་གདུག་པ་འིདུལ་མཛོད་པའིི། །རྡོ་ོརྗོེ་འིཇེིགསེ་བྱེེད་རྩོ་

བརྒྱུད་བླ་མ་ལ། །ལེགསེ་ཚེོགསེ་ཇེ་ིསྙེེད་མཆེིསེ་པའི་ིབཀྲོ་ཤེིསེ་དེསེ། །བདག་ཅག་

རྣམསེ་ལ་རྟེག་ཏུ་བད་ེལེགསེ་ཤེོག །ཞི་ེསྡིང་འིདུལ་ཕྱིིར་སྲོིན་པ་ོཁྲོསེ་པའི་ིསྐུ། །བདུད་

ལསེ་རྣམ་རྒྱལ་འིཇེགིསེ་མཛོད་དཔའི་བ་ོལ། །ལགེསེ་ཚེགོསེ་ཇེ་ིསྙེདེ་མཆེསིེ་པའི་ིབཀྲོ་

ཤེིསེ་དེསེ། །བདག་ཅག་རྣམསེ་ལ་རྟེག་ཏུ་བད་ེལེགསེ་ཤེོག །རྣམ་དག་བད་ེཆེེན་རོལ་

བ་ལསེ་བྱུང་བའི།ི །རྟེེན་གྱི་ིགཞིལ་ཡོསེ་སྲུང་འིཁོར་བཅསེ་པ་ལ། །ལེགསེ་ཚེོགསེ་ཇེ་ི

སྙེདེ་མཆེསིེ་པའི་ིབཀྲོ་ཤེསིེ་དེསེ། །བདག་ཅག་རྣམསེ་རྟེག་ཏུ་བད་ེལགེསེ་ཤེགོ །འིཇེམ་

དབྱེངསེ་བཀའི་སྡིོད་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚེ་ོལ། །མཆེོད་བསྟོོད་བསྙེེན་སྒྲུབ་ཚུལ་བཞིིན་

བགྱིིསེ་པ་ཡོིསེ། །དག་ེམཚེན་ཇེ་ིསྙེེད་མཆེིསེ་པའི་ིབཀྲོ་ཤེིསེ་དེསེ། །བགེགསེ་དཔུང་

ཕྱི་ེམར་འིཐོག་པའི་ིབཀྲོ་ཤེིསེ་ཤེོག །ཅེསེ་དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་དཔའི་བ་ོགཅིག་པའི་ིཆེ་ོག་ནག་

འིགྲིོསེ་སུ་བཀོད་པ་འིད་ིན་ིབཀའི་དྲིིན་འིཁོར་མེད་རྩོ་བའི་ིབླ་མ་རིན་པ་ོཆེ་ེརྗོ་ེཨ་བྷྱ་མཚེན་ཅན་ཡོབ་སྲོསེ་ཀྱི་ི

དཀྱུསེ་མའི་ིཞིལ་འིདནོ་གྱི་ིཚུལ་དང་མཐུན་པར་བསྡིབེསེ་པ་ལགསེ།  

པར་བྱེང་སྨོན་ཚེིག སྐལ་ལྡན་རྒྱ་མཚེོའིི་ཐུགསེ་བསྐྱོེད་རོལ་མཚེོ་ལསེ། །ཉེར་

འིཁྲུངསེ་དག་ེའིདུན་ངང་མ་ོའིབུམ་ཕྲག་གིསེ། །ལུང་རིགསེ་དབྱེངསེ་སྙེན་སྤེེལ་བའི་ི

ཆེསོེ་གྲྭ་ཆེ།ེ །རངོ་བ་ོདགནོ་ཆེནེ་ཞིེསེ་བྱེར་པར་འིད་ིབསྒྲུབསེ། །



 255  

 ༄༅། །དཔལ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིགིས་བྱེདེ་དཔའ་བ་ོགཅིགི་པའ་ིསྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ི

ངག་འདནོ་བདུད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའ་ིརྒྱལ་མཚོན། 

 རྭ་སེྒྲིང་དགོན་པའིི་ཕྱག་ལེན་ལྟར། 

༄༅། །ན་མ་ོགུ་རུ་བཛྲ་བཻྷཻ་ར་ཝཱ་ཡོ། 

ཁྱེབ་བདག་འིཇེམ་དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེགཤེིན་རྗོེའི་ིགཤེེད། །མགོན་དེའི་ིདགྱིེསེ་པ་ཀུན་

བསྐྱོེད་མཁའི་འིགྲིོའི་ིགཙོོ། །ཟུང་འིཇུག་ག་ོའིཕེང་མངོན་གྱུར་ལཱ་ལ་ིཏོ། །གསེོལ་བ་

འིདེབསེ་སེོ་དངོསེ་གྲུབ་རྣམ་གཉིསེ་སྩོོལ། །གྲུབ་མཆེོག་དོན་ཡོོད་རྡོོ་རྗོེ་ཡོེ་ཤེེསེ་

སྦསེ། །རླུང་སེེམསེ་དབང་བསྒྱུར་པདྨ་བཛྲ་དང་། །མད་ོརྒྱུད་མངའི་བདག་མར་མ་ེ

མཛོད་པའིི་ཞིབསེ། །གསེོལ་བ་འིདེབསེ་སེོ་དངོསེ་གྲུབ་རྣམ་གཉིསེ་སྩོོལ། །མཐུ་

སྟོོབསེ་དབང་ཕྱུག་རྭ་ལོ་རྡོོ་རྗོེ་གྲིགསེ། །འིཇེིག་རྟེེན་མིག་གྱུར་ཆེོསེ་རབ་དེ་སྲོསེ་

མཆེོག །དཔལ་ལྡན་ཡོེ་ཤེེསེ་སེེང་གེ་འིབུམ་སེེང་ཞིབསེ། །གསེོལ་བ་འིདེབསེ་སེ་ོ

དངསོེ་གྲུབ་རྣམ་གཉསིེ་སྩོལོ། །བདུད་བཞིའིི་ིགཡུལ་བཟླགོ་རྗོ་ེབཙུན་རྒོ་ལ་ོདང་། །ཀུན་

མཁྱེེན་ཤེེསེ་རབ་སེེང་གེ་ཡོེ་ཤེེསེ་དཔལ། །དོན་གཉིསེ་ལྷུན་གྱིིསེ་གྲུབ་པ་རིན་པོ་

ཆེ།ེ །གསེལོ་བ་འིདབེསེ་སེ་ོདངསོེ་གྲུབ་རྣམ་གཉསིེ་སྩོལོ། །རྒྱལ་བ་གཉསིེ་པ་བླ་ོབཟིང་

གྲིགསེ་པའི་ིདཔལ། །མཁསེ་གྲུབ་དམ་པ་ཤེེསེ་རབ་སེངེ་ག་ེདང་། །ཟུང་འིཇུག་མཆེགོ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

བརྙིེསེ་དཔལ་ལྡན་བཟིང་པོའི་ིཞིབསེ། །གསེོལ་བ་འིདེབསེ་སེ་ོདངོསེ་གྲུབ་རྣམ་གཉིསེ་

སྩོོལ། །མད་ོརྒྱུད་བསྟོན་པའི་ིམངའི་བདག་དག་ེའིདུན་འིཕེེལ། །རྒྱུད་དོན་ཇེ་ིབཞིིན་

གཟིིགསེ་པ་བཀྲོ་ཤེིསེ་འིཕེགསེ། །དོན་གཉིསེ་ལྷུན་གྲུབ་བསེམ་གྲུབ་རྒྱ་མཚེོའིི་

ཞིབསེ། །གསེོལ་བ་འིདེབསེ་སེ་ོདངསོེ་གྲུབ་རྣམ་གཉསིེ་སྩོོལ། །ཡོོངསེ་རྫོགསེ་བསྟོན་

པའི་ིམངའི་བདག་བརྩོནོ་འིགྲུསེ་འིཕེགསེ། །ལགེསེ་བཤེད་འིབྱེརོ་བའི་ིམཛོདོ་འིཛོིན་རྡོ་ོ

རྗོ་ེབཟིང་། །གདམསེ་པའི་ིགཏོེར་མཛོོད་སེངསེ་རྒྱསེ་རྒྱ་མཚེོའི་ིཞིབསེ། །གསེོལ་བ་

འིདེབསེ་སེ་ོདངོསེ་གྲུབ་རྣམ་གཉིསེ་སྩོོལ། །གྲུབ་པའི་ིདབང་ཕྱུག་བླ་ོབཟིང་ཆེོསེ་རྒྱན་

དང་། །རྡོ་ོརྗོ་ེའིཛོིན་པ་དཀོན་མཆེོག་རྒྱལ་མཚེན་ཞིབསེ། །སྣང་མཐོའི་ིཟློསེ་གར་བླ་ོ

བཟིང་ཡོ་ེཤེེསེ་ལ། །གསེོལ་བ་འིདེབསེ་སེ་ོདངོསེ་གྲུབ་རྣམ་གཉིསེ་སྩོོལ། །རྒྱལ་བའི་ི

དབང་པོ་བསྐལ་བཟིང་རྒྱ་མཚེོ་དང་། །རྒྱུད་དོན་འིཛོིན་པ་རོལ་བའིི་རྡོོ་རྗོེའིི་

ཞིབསེ། །བསྟོན་པའི་ིམངའི་བདག་ངག་དབང་ཚུལ་ཁྲམིསེ་ལ། །གསེལོ་བ་འིདབེསེ་སེ་ོ

དངོསེ་གྲུབ་རྣམ་གཉིསེ་སྩོོལ། །མདོ་སྔོགསེ་ཡོོངསེ་རྫོགསེ་བྱེང་ཆུབ་ཆེོསེ་འིཕེེལ་

དང་། །བཀའི་དྲིིན་མཉམ་མེད་བྲག་ར་ིརྡོ་ོརྗོ་ེའིཆེང་། །བླ་ོབཟིང་ཆེོསེ་འིབྱེོར་རྒྱ་མཚེ་ོ

དཔལ་བཟིང་པ།ོ །གསེལོ་བ་འིདབེསེ་སེ་ོདངསོེ་གྲུབ་རྣམ་གཉིསེ་སྩོལོ། །ད་ེལྟོར་བསྟོདོ་

པསེ་ཚེེ་རབསེ་ཀུན་ཏུ་བདག །ཐོེག་མཆེོག་དགེ་བའིི་བཤེེསེ་ཀྱིིསེ་རྗོེསེ་བཟུང་

ནསེ། །ཟིབ་རྒྱསེ་ཆེོསེ་ཀྱི་ིདགའི་སྟོོན་གྱིིསེ་འིཚེ་ོཞིིང་། །མ་རྣམསེ་དོན་དུ་བྱེང་ཆུབ་

བསྒྲུབ་པ་ལ། །འིགལ་རྐྱེན་བདུད་བཞིིའི་ིགཡུལ་ལསེ་རྣམ་རྒྱལ་ཏོེ། །ཞི་ིརྒྱསེ་དབང་

དྲིག་གྲུབ་ཆེེན་བརྒྱད་ལ་སེོགསེ། །དངོསེ་གྲུབ་ཀུན་གྱིི་འིབྱེོར་པ་རབ་རྒྱསེ་

ཤེིང་། །ཐུབ་བསྟོན་སྙེིང་པ་ོའིཛོིན་པའི་ིམཆེོག་གྱུར་ཅིག །ཅེསེ་པ་འིད་ིན་ིརང་ཉིད་ལ་ཉ་ེབར་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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མཁ་ོཕྱིརི་རྒྱུད་ཆེནེ་སེངསེ་རྒྱསེ་རྒྱ་མཚེ་ོམན་གསེར་བྲསིེ་དང་། ད་ེཡོན་ལྕང་སྐྱོ་རནི་པ་ོཆེའེི་ིགསུང་ལྟོར་བྲསིེ་

པའི།ོ །

ད་ེནསེ་སྟོན་བད་ེབ་ལ་ཁ་ལྷརོ་ཕྱིགོསེ་ཏོ་ེའིདུག་པའིམ་འིདུག་པར་མསོེ་ལ་བདུད་རྩོ་ིརལི་བུའིམ་མདེ་ན་

བྱེིན་གྱིིསེ་བརླབསེ་པའིི་ནང་མཆེོད་ལྕེ་ཐོོག་ཏུ་བཞིག་ནསེ་ཁ་དག་པར་བྱེསེ་ཏོེ། རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་

གིསེ་དཔལ་རྡོོ་རྗོེ་འིཇེིགསེ་བྱེེད་ཞིལ་གཅིག་ཕྱིག་གཉིསེ་ཀྱིིསེ་གྲིི་གུག་དང་ཐོོད་པ་

འིཛོིན་པའི་ིསྐུར་བཞིེངསེ་པར་གྱུར། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་

ཤུདྡྷཱ� སེརྦ་དྷརྨཱ� སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷི྅ོཧེ།ཾ སྟོངོ་པ་ཉདི་དུ་གྱུར། སྟོངོ་པའི་ིངང་ལསེ་ཡོ་ཾལསེ་

རླུང་ག་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་སྔོོན་པ་ོགཞུའི་ིདབྱེིབསེ་ལྟོ་བུ་བ་དན་གྱིིསེ་མཚེན་པ། དེའི་ིསྟོེང་

དུ་ར་ཾལསེ་མའེི་ིདཀྱིལི་འིཁརོ་དམར་པ་ོགྲུ་གསུམ་པ། དའེི་ིསྟོངེ་དུ་ཨཱཿ� ལསེ་མ་ིམགའོི་ི

སྒྱིདེ་བུ་གསུམ་གྱི་ིསྟོངེ་དུ། ཨཱཿ� ལསེ་བྱུང་བའི་ིཐོདོ་པ་དཀར་པ།ོ དའེི་ིནང་ག་ིཤེར་དུ་བྲུ་ཾ

ལསེ་བྱུང་བའིི་བ་ལང་གི་ཤེ་གོསེ་མཚེན་པ། ལྷོར་ཨཾ་ལསེ་བྱུང་བའིི་ཁྱེིའིི་ཤེ་ཀུསེ་

མཚེན་པ། ནུབ་ཏུ་ཛྲ່་ལསེ་བྱུང་བའི་ིགླེང་པ་ོཆེེའི་ིཤེ་དསེ་མཚེན་པ། བྱེང་དུ་ཁ་ཾལསེ་

བྱུང་བའི་ིརྟེའི་ིཤེ་ཧེསེ་མཚེན་པ། དབུསེ་སུ་ཧཱུཾ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིམིའི་ིཤེ་ནསེ་མཚེན་པ། 

ཤེར་ལྷོར་ལ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིདྲི་ིཆེེན་བིསེ་མཚེན་པ། ལྷ་ོནུབ་ཏུ་མཱཾ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིརཀྟ་

རསེ་མཚེན་པ། ནུབ་བྱེང་དུ་པ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིབྱེང་སེེམསེ་དཀར་པ་ོཤུསེ་མཚེན་པ། 

བྱེང་ཤེར་དུ་ཏོ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིརྐོང་མར་མསེ་མཚེན་པ། དབུསེ་སུ་བ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིདྲི་ི

ཆུ་མཱུསེ་མཚེན་པ། ད་ེདག་ག་ིསྟོངེ་དུ་ༀ་དཀར་པ།ོ ཨཱཿ� དམར་པ།ོ ཧཱུཾ་ཾསྔོནོ་པ་ོགསུམ་

སྟོེང་ནསེ་སྟོེང་དུ་བརྩོེགསེ་པར་གྱུར། རང་ག་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾལསེ་འིོད་འིཕྲོསེ་རླུང་ལ་

ཕེོག་པསེ་རླུང་གཡོོསེ་མ་ེསྦར་ཏོ་ེཐོོད་པའི་ིརྫསེ་རྣམསེ་ཞུ་ཞིིང་ཁོལ་བར་གྱུར། ཡོ་ིག་ེ

གསུམ་ལསེ་འིདོ་ཟིརེ་རམི་པ་བཞིནི་དུ་འིཕྲསོེ་པསེ། སྐུ་རྡོ་ོརྗོ་ེགསུང་རྡོ་ོརྗོ་ེཐུགསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེ



 258  

འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

རྣམསེ་བཀུག་ནསེ་ཡོ་ིག་ེགསུམ་ལ་རིམ་གྱིིསེ་ཐོིམ་པ་རྣམསེ་ཐོོད་པར་ལྷུང་ནསེ་ཞུ་

བསེ། ཧཱུཾ་ཾགིསེ་ཁ་དོག་དྲི་ིནུསེ་ཀྱི་ིསྐྱོོན་སྦྱིངསེ། ཨཱཿ� སེ་བདུད་རྩོིར་རྟེོགསེ་པར་བྱེསེ། 

ༀ་གྱིསིེ་མང་པརོ་སྦར་ཞིངི་སྤེལེ་བར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ལན་གསུམ་བརྗོདོ་ད་ེནང་མཆེདོ་བྱེནི་

གྱིསིེ་བརླབསེ། 

ༀ་ཧྲཱིཿི� ཥྚྲཱིཿི� བརྗོོད་ཅིང་ནང་མཆེོད་ཕྱིོགསེ་སྐྱོོང་གི་མཆེོད་པ་ལ་གཏོོར་ནསེ་

བསེངསེ། སྭ་བྷཱ་ཝསེ་སྦྱིངསེ། སྟོོང་པའི་ིངང་ལསེ་ཨཱཿ� ལསེ་བྱུང་བའི་ིཐོོད་པ་ཡོངསེ་

ཤེིང་རྒྱ་ཆེ་ེབ་རྣམསེ་ཀྱི་ིནང་དུ་ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཞུ་བ་ལསེ་བྱུང་བའི་ིམཆེོད་ཡོོན། ཞིབསེ་བསེིལ། 

དྲིི། མ་ེཏོོག །བདུག་སྤེོསེ། མར་མེ། ཞིལ་ཟིསེ། རོལ་མ་ོརྣམསེ་རང་བཞིིན་བད་ེསྟོོང་

རྣམ་པ་མཆེདོ་རྫསེ། བྱེདེ་ལསེ་དབང་པ་ོདྲུག་ག་ིསྤྱིདོ་ཡུལ་དུ་ཟིག་པ་མདེ་པའི་ིབད་ེབ་

ཁྱེད་པར་ཅན་བསྐྱོདེ་པར་གྱུར། ༀ་ཨརྒྷཾ་ཾཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་པཱ་དྱ་ཾཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་གནྡྷེ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ 

ༀ་པུཥྤེ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་དྷཱུ་པ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་ཨཱཿ་ལ་ོཀ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་ནཻ་ཝ་ིདྱ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་ཤེཔྟ་

ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ གསིེ་ཕྱིགོསེ་སྐྱོངོ་ག་ིམཆེདོ་པ་བྱེནི་གྱིིསེ་བརླབསེ། 

དེ་ནསེ་ཕྱིོགསེ་སྐྱོོང་གི་གཏོོར་མ་ནང་མཆེོད་ལྟོར་བྱེིན་གྱིིསེ་བརླབསེ། ཕྱིོགསེ་སྐྱོོང་སྤྱིན་འིདྲིེན་པ་

སེགོསེ་རྒྱསེ་པ་བྱེདེ་པར་སྤྲ་ོན་གཞིན་ནསེ་འིབྱུང་བ་ལྟོར་བྱེ་ཞིངི་། བསྡུསེ་པ་བྱེདེ་ན་འིད་ིལྟོར། 

རང་ག་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾསྔོོན་པོའི་ིའིོད་ཟིེར་ལྕགསེ་ཀྱུའི་ིརྣམ་པ་ཅན་གྱིིསེ། ཕྱིོགསེ་

སྐྱོོང་བཅ་ོལྔ་འིཁོར་དང་བཅསེ་པ་བཀུག་ནསེ། ཕྱིོགསེ་མཚེམསེ་རྣམསེ་སུ་འིཁོད་པ་

སྐད་ཅིག་གིསེ་འིོད་གསེལ་དུ་བཅུག་པ་ལསེ། དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་ཞིལ་གཅིག་

ཕྱིག་གཉིསེ་ཀྱིིསེ་གྲི་ིགུག་དང་ཐོོད་པ་འིཛོིན་པའི་ིསྐུར་བཞིེངསེ་པའི་ིམགྲིོན་རྣམསེ་ཀྱི་ི

ལྗོགསེ་ཧཱུཾཾ་ལསེ་སྐྱོེསེ་པའིི་རྡོོ་རྗོེ་རྩོེ་གཅིག་པ་དཀར་པོ་འིོད་ཀྱིི་སྦུ་གུ་ཅན་རྣམསེ་སུ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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གྱུར། ༀ་ཡོ་མ་རཱ་ཛཱ་སེ་ད་ོམ་ེཡོ། ཡོ་མ་ེད་ོརུ་ཎ་ཡོ་ོད་ཡོ། ཡོ་ད་ཡོ་ོན་ིར་ཡོ་ཀྵེ་ེཡོ། ཡོ་

ཀྵེ་ེཡོཙྪ་ན་ིརཱ་མ་ཡོ་ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཕེཊ་ཕེཊ་སྭཱཧཱ། ཞིསེེ་རྩོ་སྔོགསེ་ལན་གཅགི་བརྗོདོ། ༀ་བྷཱུ་ཙོ་

ར་ན།ཾ ཡོ་པཱ་ཏཱ་ལ་ཙོ་ར་ཡོ། མཱཾན་ཁ་ེཙོ་ར་ཡོ། ཏོ་པཱུར་བ་ན་ིགཱ་ན།ཾ ཀ་དཀྵེ་ིན་དཱི་ིགཱ་ཡོ། 

ཧཱུཾ་ཾཔཤྩི་ིམ་ན།ཾ ཕེཊ་ཨུད་ཏོ་ར་ཏོ་ིགཱ་ཡོ། ༀ་ཨ།ི ཧྲཱིཿ�ི ཡོ། ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ། ཝ་ིཀྵེ།ི ཀྲོ་ིཀ ོ། ཏཱ་ཨ།ེ 

ན་ཨ། ན་ད།ེ ཧཱུཾ་ཾབྷྱ�ོ ཕེཊ་སེརྦ་བྷུ་ཏོ་ེབྷྱ� ཞིསེེ་པ་གསུམ་གྱིིསེ་བསྔོ།ོ ༀ་ད་ཤེ་དཀི་ལ་ོཀ་པཱ་ལ་

སེ་པ་ར་ིཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་ཾཔྲ་ཏཱཙིྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ད་ེབཞིནི་དུ་སྦྱིར་ཏོ།ེ པཱ་དྱ།ཾ གནྡྷེ།ེ པུཥྤེ།ེ དྷཱུ་པ།ེ ཨཱཿ་

ལ་ོཀ ེ། ནཻ་ཝ་ིདྱ། ཤེཔྟ་པྲ་ཏཱཙིྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ཞིསེེ་པསེ་ཕྱི་ིམཆེོད་དང་། ༀ་ད་ཤེ་དཀི་ལ་ོཀ་པཱ་ལ་

སེ་པ་ར་ིཝཱ་ར་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ཞིསེེ་ནང་མཆེདོ་དབུལ། 

བཅམོ་ལྡན་ཆེསོེ་རྗོ་ེའིཇེམ་དབྱེངསེ་སྤྱིན་ལམ་དུ། །བདུད་འིདུལ་བསྟོན་པ་བསྲུང་

བར་ཞིལ་བཞིེསེ་པ། །ལསེ་ཀྱི་ིགཤེིན་རྗོ་ེམ་མ་ོམཁའི་འིགྲི་ོམ། །འིབྱུང་པ་ོར་ོལངསེ་ཅ་ི

བགྱི་ིབཀའི་ཉན་ཚེོགསེ། །ཕྱི་ིནང་སྐྱོོང་བའི་ིདམ་ཅན་མ་ལུསེ་ལ། །བདག་ན་ིར་ེབའི་ི

སེམེསེ་ཀྱིིསེ་འིདུད་ཅངི་མཆེསིེ། །ཞིསེེ་བསྟོདོ། 

ཕྱིོགསེ་སྐྱོོང་འིཁོར་དང་བཅསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་བདག་ག་ིདག་ེབའི་ིབྱེ་བ་རྣམསེ་

མཐོར་ཕྱིནི་པ་དང་། དའེི་ིབར་ཆེད་ཞི་ིབའི་ིའིཕྲནི་ལསེ་མཛོདོ་ཅགི །ཅསེེ་འིཕྲནི་ལསེ་བཅལོ། 

ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་སེ་མ་ཡོ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡོ། ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཏྭ་ེན་ོཔ་ཏོིཥྛ། དྲི་ཌྷོ་ོམ་ེབྷཻ་ཝ། སུ་པ་ོ

ཥྱོ་ོམ་ེབྷཻ་ཝ། སུ་ཏོ་ོཥྱོ་ོམ་ེབྷཻ་ཝ། ཨ་ནུ་རཀྟ་ོམ་ེབྷཻ་ཝ། སེརྦ་སེདིྡྷི་ིམྨེ་ེཔྲ་ཡོཙྪ། སེརྦ་ཀརྨ་

སུ་ཙོ་མེ། ཙོིཏྟཾ་ཾཤྲི་ིཡོ་ཾཀུ་རུ་ཧཱུཾཾ། ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ�ོ བྷཻ་ག་ཝན། ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་མཱཾ་མ་ེམུཉྩ། ཡོ་

མཱཾནྟ་ཀ་བཛྲ་ིབྷཱ་ཝ་མཧཱ་སེ་མ་ཡོ་སེཏྭ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། 

མ་རྙིདེ་ཡོངོསེ་སུ་མ་ཤེསེེ་དང་། །གང་ཡོང་ནུསེ་པ་མ་མཆེསིེ་པསེ། །འིདརི་ན་ིབྱེ་



 260  

འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

བ་གང་བགྱིིསེ་པ། །ད་ེཀུན་ཁྱེེད་ཀྱིིསེ་བཟིོད་མཛོད་རིགསེ། །ཞིེསེ་ནོངསེ་པ་བཟིོད་པར་

གསེལོ། ༀ་ཨཱཿ� བཛྲ་མུ� ཕྱིགོསེ་སྐྱོངོ་འིཁརོ་བཅསེ་རང་གནསེ་སུ་གཤེགེསེ་པར་གྱུར། 

ཅེསེ་གཤེེགསེ་པར་བྱེ། ད་ེལྟོར་སྔོོན་འིགྲིོའི་ིགཏོོར་མ་བཏོང་ལ་སྒྲུབ་ཐོབསེ་བསྒོོམ་པའི་ིབར་ཆེད་བསྲུངསེ། 

བདག་བསྐྱོེད་ཀྱི་ིམཆེོད་པ་བྱེིན་རླབསེ་སྐབསེ་འིདིར་བྱེ་བའིམ་མཆེོད་འིཕྲེང་ག་ིམགོར་བྱེསེ་ཀྱིང་རུང་བསེ་

གང་བད་ེབྱེའི།ོ །རྡོརོ་སེམེསེ་བསྒོམོ་བཟླསེ་བྱེ་བ་གཞུང་དུ་མ་གསུངསེ་པསེ་མ་བྱེསེ་ཀྱིང་ཆེ་ོག་ཆེད་པའི་ིསྐྱོནོ་

དུ་མ་ིའིགྱུར་ནའིང་ལསེ་དང་པ་ོཔསེ་སྡིགི་ལྟུང་བཤེགསེ་པ་གལ་ཆེ་ེབསེ་དའེི་ིཚུལ་ན།ི 

དཀོན་མཆེོག་གསུམ་ལ་སྐྱོབསེ་སུ་འིགྲི།ོ །སེེམསེ་ཅན་ཐོམསེ་ཅད་བདག་གིསེ་

སྒྲིོལ། །བྱེང་ཆུབ་གནསེ་ལ་འིགོད་པར་བགྱིི། །བྱེང་ཆུབ་སེེམསེ་ནི་ཡོང་དག་

བསྐྱོདེ། །ཅསེེ་ལན་གསུམ་བཟླསེ་པསེ་སྐྱོབསེ་སུ་འིགྲི་ོཞིངི་སེམེསེ་བསྐྱོདེ། 

ད་ེནསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེསེམེསེ་དཔའི་ིབསྒོམོ་བཟླསེ་ན།ི རང་ག་ིསྤྱི་ིབརོ་པ་ཾལསེ་པདྨ་དང་ཨ་ལསེ་ཟླ་

བའི་ིདཀྱིལི་འིཁརོ་གྱི་ིསྟོངེ་དུ། ཧཱུཾ་ཾལསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེདཀར་པ་ོརྩོ་ེལྔ་པ། ལྟོ་ེབ་ལ་ཧཱུཾ་ཾགསིེ་མཚེན་

པ། ད་ེལསེ་འིདོ་འིཕྲསོེ། འིདུསེ་ཡོངོསེ་སུ་གྱུར་པ་ལསེ། རྡོ་ོརྗོ་ེསེམེསེ་དཔའི་སྐུ་མདགོ་

དཀར་པ་ོཞིལ་གཅིག་ཕྱིག་གཉིསེ་ཀྱིིསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེདང་དྲིིལ་བུ་འིཛོིན་པ། ཡུམ་རྡོ་ོརྗོ་ེསྙེེམསེ་

མ་དཀར་མ་ོཞིལ་གཅིག་ཕྱིག་གཉིསེ་ཀྱིིསེ་གྲི་ིགུག་དང་ཐོོད་པ་འིཛོིན་པསེ་འིཁྱུད་པ། 

གཉིསེ་ཀའིང་དར་གྱི་ིན་བཟིའི་དང་རིན་པ་ོཆེེའི་ིརྒྱན་སྣ་ཚེོགསེ་པསེ་བརྒྱན་པ། ཡོབ་

རྡོ་ོརྗོའེི་ིསྐྱོལི་ཀྲུང་གསིེ་བཞུགསེ་པ། དའེི་ིཐུགསེ་ཀར་ཟླ་བའི་ིསྟོངེ་དུ་ཧཱུཾ་ཾཡོགི་དཀར་པ།ོ 

ད་ེལསེ་འིདོ་ཟིརེ་འིཕྲསོེ། རང་འིདྲིའི་ིཡོ་ེཤེསེེ་པ་སྤྱིན་དྲིངསེ། གཉིསེ་སུ་མདེ་པར་གྱུར། 

སླར་ཡོང་ཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾལསེ་འིོད་ཟིེར་འིཕྲོསེ། དབང་ག་ིལྷ་རྣམསེ་སྤྱིན་དྲིངསེ། ད་ེ

བཞིནི་གཤེགེསེ་པ་ཐོམསེ་ཅད་ཀྱིསིེ་འིད་ིལ་མངནོ་པར་དབང་བསྐུར་དུ་གསེལོ། ཞིསེེ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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གསེལོ་བ་བཏོབ་པསེ། ད་ེརྣམསེ་ཀྱིསིེ་ཡོ་ེཤེསེེ་ཀྱི་ིབདུད་རྩོསིེ་གང་བའི་ིབུམ་པ་ཐོགོསེ་

ནསེ། ༀ་སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཨ་བྷཻ་ིཥ་ེཀ་ཏོ་སེ་མ་ཡོ་ཤྲི་ིཡོ་ེཧཱུཾ།ཾ ཞིསེེ་དབང་བསྐུར། སྐུ་ཡོ་ེ

ཤེསེེ་ཀྱི་ིབདུད་རྩོསིེ་གང་། མ་ིབསྐྱོདོ་པསེ་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། བཅམོ་ལྡན་འིདསེ་རྡོ་ོ

རྗོེ་སེེམསེ་དཔའི་བདག་དང་སེེམསེ་ཅན་ཐོམསེ་ཅད་ཀྱིི་སྡིིག་སྒྲིིབ་དང་། དམ་ཚེིག་

ཉམསེ་ཆེག་ཐོམསེ་ཅད་བྱེང་ཞིིང་དག་པར་མཛོད་དུ་གསེོལ། ཞིེསེ་གསེོལ་བ་བཏོབ་

པསེ། ཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾལསེ་འིོད་ཟིེར་འིཕྲོསེ། སེེམསེ་ཅན་ཐོམསེ་ཅད་ཀྱི་ིསྡིིག་སྒྲིིབ་

སྦྱིངསེ། སེངསེ་རྒྱསེ་སྲོསེ་བཅསེ་ལ་མཉེསེ་པའི་ིམཆེོད་པ་ཕུལ། ད་ེརྣམསེ་ཀྱི་ིཡོོན་

ཏོན་ཐོམསེ་ཅད་འིོད་ཀྱི་ིརྣམ་པར་བསྡུསེ་ནསེ་ཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾལ་ཐོིམ་པསེ་གཟི་ིབརྗོིད་

དང་མཐུ་སྟོབོསེ་ཕུན་སུམ་ཚེགོསེ་པར་གྱུར། 

ༀ་བཛྲ་སེཏྭ་སེ་མ་ཡོ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡོ། བཛྲ་སེཏྭ་ཏྭ་ེན་ོཔ་ཏོཥིྛ། དྲི་ཌྷོ་ོམ་ེབྷཻ་ཝ། སུ་

ཏོ་ོཥྱོ་ོམ་ེབྷཻ་ཝ། སུ་པ་ོཥྱོ་ོམ་ེབྷཻ་ཝ། ཨ་ནུ་རཀྟ་ོམ་ེབྷཻ་ཝ། སེརྦ་སེིདྡྷི་ིམྨེ་ེཔྲ་ཡོཙྪ། སེརྦ་

ཀརྨ་སུ་ཙོ་མ།ེ ཙོཏིྟཾ་ཾཤྲི་ེཡོ་ཾཀུ་རུ་ཧཱུཾ།ཾ ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ�ོ བྷཻ་ག་ཝན། སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ། བཛྲ་མཱཾ་

མ་ེམུཉྩ། བཛྲཱི་ིབྷཱ་ཝ། མཧཱ་སེ་མ་ཡོ་སེཏྭ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ཅསེེ་བཟླ། 

བཟླསེ་པའི་ིམཐོར། བདག་ན་ིམ་ིཤེསེེ་རྨངོསེ་པ་ཡོསིེ། །དམ་ཚེགི་ལསེ་ན་ིའིགལ་ཞིངི་

ཉམསེ། །བླ་མ་མགོན་པོསེ་སྐྱོབསེ་མཛོདོ་ཅགི །གཙོ་ོབ་ོརྡོ་ོརྗོ་ེའིཛོནི་པ་སྟོ།ེ །ཐུགསེ་རྗོ་ེ

ཆེནེ་པའོི་ིབདག་ཉདི་ཅན། །འིགྲི་ོབའི་ིགཙོ་ོལ་བདག་སྐྱོབསེ་མཆེ།ི །རྡོ་ོརྗོ་ེསེམེསེ་དཔའི་ི

ཞིལ་ནསེ་རགིསེ་ཀྱི་ིབུ། ཁྱེདོ་ཀྱི་ིསྡིགི་སྒྲིབི་དང་དམ་ཚེགི་ཉམསེ་ཆེག་ཐོམསེ་ཅད་བྱེང་

ཞིིང་དག་གོ །ཞིེསེ་གསུངསེ་ནསེ། རང་ལ་ཐོིམ་པསེ་རང་གི་སྒོོ་གསུམ་དང་རྡོོ་རྗོེ་

སེམེསེ་དཔའི་ིསྐུ་གསུང་ཐུགསེ་དབྱེརེ་མ་ིཕྱིདེ་པར་གྱུར། 
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

བདག་བསྐྱོེད་ཀྱིི་ཆེོ་ག་དངོསེ་གཞིི་ལ་འིཇུག་པ་ནི། རང་ཉིད་འིཇེིགསེ་བྱེེད་ཞིལ་གཅིག་

ཕྱིག་གཉསིེ་པར་གསེལ་བའི་ིཐུགསེ་ཀར་པདྨ་དང་ཉ་ིམ་ལ་གནསེ་པའི་ིཧཱུཾ་ཾག་ིའིདོ་ཟིརེ་

གྱིསིེ། འིཇེགི་རྟེནེ་གྱི་ིཁམསེ་མུ་མདེ་པ་གསེལ་བར་བྱེསེ། ད་ེན་བཞུགསེ་པའི་ིསེངསེ་

རྒྱསེ་དང་བྱེང་ཆུབ་སེེམསེ་དཔའི་དང་ཁྲ་ོབ་ོདང་། རིག་པའི་ིཚེོགསེ་ཀྱིིསེ་བསྐོར་བའི་ི

རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་བླ་མ་དང་བཅསེ་པ་མདུན་གྱི་ིནམ་མཁར་སྤྱིན་དྲིངསེ། འིོད་ཟིེར་

རང་ག་ིསྙེིང་ཁར་ཐོིམ་པར་གྱུར། གང་ག་ིདྲིིན་གྱིིསེ་བད་ེཆེེན་གནསེ། །སྐད་ཅིག་གིསེ་

ནི་ཐོོབ་འིགྱུར་བ། །བླ་མ་རིན་ཆེེན་ལྟོ་བུ་ཡོི། །རྡོོ་རྗོེ་ཅན་ཞིབསེ་པད་ལ་

འིདུད། །གཟུགསེ་མཆེོག་མཆེོག་ཏུ་དྲིག་པོ་ཆེེ། །དཔའི་བོ་མཆེོག་གི་སྤྱིོད་ཡུལ་

ཅན། །གདུལ་དཀའི་འིདུལ་བའིི་དོན་མཛོད་པ། །རྡོོ་རྗོེ་འིཇེིགསེ་བྱེེད་ལ་ཕྱིག་

འིཚེལ། །ཞིསེེ་པསེ་བླ་མ་དང་ལྷ་ལ་ཕྱིག་བྱེ། 

རང་ག་ིསྙེིང་གའི་ིསེ་བོན་གྱི་ིའིོད་ཟིེར་ལསེ་བྱུང་བའི་ིཙོ་རྩོ་ིཀ་དཀར་མ།ོ ཕེག་མ་ོ

སྔོོན་མོ། དབྱེངསེ་ཅན་མ་དམར་མོ། གཽ་རཱ་ིལྗོང་ཁུ་ཕྱིག་ན་མཆེོད་རྫསེ་སྣ་ཚེོགསེ་པ་

ཐོགོསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་མཆེདོ་པར་གྱུར་པར་བསེམསེ་ལ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཧེ� སེ་མཆེདོ་ཡོནོ་

དང་། ༀ་ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ཀྱིིསེ་ཞིབསེ་བསེིལ། ༀ་ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་དུཥྚཾ་ཾསེཏྭ་ད་མ་ཀ་ག� ག� ག� 

ཡོསིེ་དྲི།ི ༀ་ཀུ་མ་རཱ་རཱུ་པ་ིཎ་ེཛོ� ཛོ� ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ཀྱིསིེ་མ་ེཏོགོ །ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཧཱ� ཧེ་ེཕེཊ། ཀྱིསིེ་བདུག་

སྤེསོེ། ༀ་དཱིཔིྟ་ལ་ོཙོ་ན་ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་མཧཱ་ཨཊྚཊྚ་ཧཱ་སེ་ན་ད་ིན་ིདཱིཔིྟ་ཡོ་སྭཱཧཱསེ་མར་མ།ེ ༀ་

བཛྲ་ནཻ་ཝ་ིདྱ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱསེ་ལྷ་བཤེོསེ། ༀ་བཛྲ་ཤེཔྟ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ གིསེ་རལོ་མ་ོརྣམསེ་དབུལ། ལྷ་

མ་ོརྣམསེ་སླར་བསྡུའི།ོ །

དེ་ནསེ། སྡིིག་པ་རྣམསེ་ནི་བཤེགསེ་པར་བྱེ། །སྐྱོེསེ་ཤེིང་བྱུང་བ་རྣམསེ་ནི་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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བསེལ། །མི་བྱེེད་པར་ཡོང་སྤྱིན་སྔོར་བརྗོོད། །དེ་བཞིིན་བསེོད་ནམསེ་རྗོེསེ་ཡོི་

རང་། །བདག་གིསེ་བད་ེའིགྲིོར་ཡོོངསེ་སུ་བསྔོ།ོ །དཀོན་མཆེོག་གསུམ་ལ་སྐྱོབསེ་སུ་

འིགྲིོ། །སེེམསེ་ཅན་ཐོམསེ་ཅད་བདག་གིསེ་སྒྲིོལ། །བྱེང་ཆུབ་གནསེ་ལ་དགོད་པར་

བགྱིི། །བྱེང་ཆུབ་སེེམསེ་ནི་ཡོང་དག་བསྐྱོེད། །ཡོོན་ཏོན་རྒྱ་མཚེོ་ཁྱེེད་རྣམསེ་

ལ། །བདག་གི་ལུསེ་ནི་དབུལ་བར་བགྱིི། །ཡོང་དག་རྫོགསེ་པའིི་སེངསེ་རྒྱསེ་

དང་། །ད་ེསྲོསེ་ལམ་གྱུར་སྦྱིནི་སེགོསེ་ཚུལ། །སྐུ་གསུམ་ཡོ་ེཤེསེེ་ཐོབོ་བྱེའི་ིཕྱིརི། །རབ་

ཏུ་དང་བསེ་བསྟོནེ་པར་བགྱི།ི །ཞིསེེ་ཚེགོསེ་ཞིངི་སྤྱིན་དྲིངསེ་ཏོ།ེ ཕྱིག་འིཚེལ་བ། མཆེདོ་པ་འིབུལ་བ། 

སྡིིག་པ་བཤེགསེ་པ། བསེོད་ནམསེ་ལ་རྗོེསེ་སུ་ཡོ་ིརང་བ། དག་ེབ་རྫོགསེ་བྱེང་དུ་བསྔོ་ོབ། དཀོན་མཆེོག་

གསུམ་ལ་སྐྱོབསེ་སུ་འིགྲི་ོབ། སྨོན་པ་དང་འིཇུག་པའི་ིསེེམསེ་བསྐྱོེད་པ་སྟོེ། ཡོན་ལག་བདུན་པ་བྱེ། འིདིར་

གཞུང་དུ་རགིསེ་ལྔའི་ིསྡིམོ་བཟུང་བྱེདེ་པར་འིདདོ་ནའིང་འིགལ་བ་མདེ་པར་ཁུངསེ་དང་སྦྱིར་ཏོ་ེབཤེད་ནསེ་བྱེ་

དགོསེ་པར་མ་བཤེད་ཅིང་སྡིོམ་བཟུང་ག་ིཚེིགསེ་བཅད་རྣམསེ་མ་བཀོད་པསེ་སྡིོམ་བཟུང་མ་བྱེསེ་ཀྱིང་ཆེ་ོག་

ཆེད་པའི་ིསྐྱོནོ་དུ་མ་ིའིགྱུར་ལ། བྱེསེ་ཀྱིང་ལྷག་པའི་ིསྐྱོནོ་དུ་མ་ིའིགྱུར་བསེ་བྱེདེ་པར་སྤྲ་ོན། 

སེངསེ་རྒྱསེ་བྱེང་ཆུབ་སེེམསེ་དཔའི་རྣམསེ། །བདག་ལ་དགངོསེ་པར་མཛོད་དུ་

གསེོལ། །བདག་མིང་འིད་ིཞིེསེ་བགྱི་ིབ་ནི། །དུསེ་འིད་ིནསེ་ན་ིབཟུང་ནསེ་ནི། །བྱེང་

ཆུབ་སྙེངི་པརོ་མཆེསིེ་ཀྱི་ིབར། །ཇེ་ིལྟོར་དུསེ་གསུམ་མགནོ་པ་ོརྣམསེ། །བྱེང་ཆུབ་ཏུ་ན་ི

ངེསེ་མཛོད་པའིི། །བྱེང་ཆུབ་སེེམསེ་ན་ིབླ་ན་མེད། །དམ་པ་བདག་གིསེ་བསྐྱོེད་པར་

བགྱིི། །ཚུལ་ཁྲིམསེ་ཀྱི་ིན་ིབསླབ་པ་དང་། །དག་ེབའི་ིཆེོསེ་ན་ིསྡུད་པ་དང་། །སེེམསེ་

ཅན་དནོ་བྱེདེ་ཚུལ་ཁྲམིསེ་གསུམ། །སེ་ོསེརོ་བརྟེན་པརོ་བདག་གིསེ་གཟུང་། །སེངསེ་

རྒྱསེ་ཆེོསེ་དང་དག་ེའིདུན་ཏོེ། །བླ་ན་མེད་པའི་ིདཀོན་མཆེོག་གསུམ། །སེངསེ་རྒྱསེ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

རྣལ་འིབྱེོར་ལསེ་སྐྱོེསེ་པའིི། །སྡིོམ་པ་དེང་ནསེ་བདག་གིསེ་གཟུང་། །རྡོ་ོརྗོ་ེརིགསེ་

མཆེོག་ཆེེན་པོ་ཡོི། །རྡོོ་རྗོེ་དྲིིལ་བུ་ཕྱིག་རྒྱ་ཡོང་། །ཡོང་དག་ཉིད་དུ་གཟུང་བར་

བགྱིི། །སློབ་དཔོན་དག་ཀྱིང་གཟུང་བར་བགྱིི། །རིན་ཆེེན་རིགསེ་མཆེོག་ཆེེན་པོ་

ཡོ།ི །དམ་ཚེིག་ཡོིད་དུ་འིོང་བ་ལ། །ཉིན་ར་ེབཞིིན་ན་ིདུསེ་དྲུག་ཏུ། །སྦྱིིན་པ་རྣམ་བཞི་ི

རྟེག་ཏུ་སྦྱིིན། །བྱེང་ཆུབ་ཆེེན་པ་ོལསེ་བྱུང་བའི།ི །པདྨའི་ིརིགསེ་ཆེེན་དག་པ་ལ། །ཕྱི་ི

དང་གསེང་བ་ཐོགེ་པ་གསུམ། །དམ་ཆེོསེ་སེ་ོསེརོ་གཟུང་བར་བགྱི།ི །ལསེ་ཀྱི་ིརགིསེ་

མཆེོག་ཆེེན་པོ་ལ། །སྡིོམ་པ་ཐོམསེ་ཅད་ལྡན་པར་ནི། །ཡོང་དག་ཉིད་དུ་སེོ་སེོར་

གཟུང་། །མཆེདོ་པའི་ིལསེ་ན་ིཅ་ིནུསེ་བགྱི།ི །བྱེང་ཆུབ་སེམེསེ་ན་ིབླ་ན་མདེ། །དམ་པ་

བདག་གིསེ་བསྐྱོེད་པར་བགྱི།ི །སེེམསེ་ཅན་ཀུན་གྱི་ིདོན་གྱི་ིཕྱིིར། །བདག་གིསེ་སྡིོམ་

པ་མ་ལུསེ་གཟུང་། །མ་བསྒྲིལ་བ་རྣམསེ་བདག་གིསེ་བསྒྲིལ། །མ་གྲིོལ་བ་རྣམསེ་

བདག་གིསེ་དགྲིལོ། །དབུགསེ་མ་ཕྱིནི་པ་དབུགསེ་དབྱུང་ཞིངི་། །སེམེསེ་ཅན་མྱོ་ངན་

འིདསེ་ལ་དགདོ། །ཅསེེ་སྔོགསེ་སྡིམོ་བཟུང་། 

སེམེསེ་ཅན་ཐོམསེ་ཅད་བད་ེབ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅགི །སེམེསེ་ཅན་ཐོམསེ་ཅད་

སྡུག་བསྔོལ་དང་བྲལ་བར་གྱུར་ཅིག །སེེམསེ་ཅན་ཐོམསེ་ཅད་བད་ེབ་དང་མ་ིའིབྲལ་

བར་གྱུར་ཅིག །སེེམསེ་ཅན་ཐོམསེ་ཅད་འིཇེིག་རྟེེན་གྱི་ིཆེོསེ་བརྒྱད་དང་གཟུང་འིཛོིན་

གྱི་ིརྣམ་རྟེགོ་གིསེ་མ་ིབསྐྱོདོ་པའི་ིབཏོང་སྙེམོསེ་ལ་གནསེ་པར་བྱེའི།ོ །སྙེམ་དུ་ཚེད་མདེ་བཞི་ི

བསྒོམོ་སྟོ།ེ འིད་ིཡོན་ཆེད་བསེདོ་ནམསེ་ཀྱི་ིཚེགོསེ་བསེག་པའི།ོ །

ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཱ� སེརྦ་དྷརྨཱ� སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷི྅ོཧེ།ཾ ༀ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་

ཨཱཿཏྨ་ཀ྅ོཧེ།ཾ རང་དང་ཚེགོསེ་ཞིངི་ག་ིལྷ་དང་ད་ེདག་ལསེ་གཞིན་པའི་ིཆེསོེ་ཐོམསེ་ཅད་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

 265  

བརྟེེན་ནསེ་བཏོགསེ་པ་ཡོིན་པའི་ིཕྱིིར། རྟེག་ཆེད་ལ་སེོགསེ་པའི་ིམཐོའི་བཞི་ིདང་བྲལ་

བ། བདག་མདེ་པའི་ིརང་བཞིནི་སྟོངོ་པ་ཉདི་དུ་གྱུར། ཅསེེ་བདག་མདེ་ཀྱི་ིལྟོ་བ་དྲིན་པར་བྱེསེ་ཏོ་ེ

ཡོ་ེཤེེསེ་ཀྱི་ིཚེོགསེ་བསེག་ཅིང་འིཆེ་ིབ་ཆེོསེ་སྐུའི་ིལམ་ཁྱེེར་བསྒོོམ། སྟོོང་པའི་ིངང་ལསེ་ཡོ་ཾལསེ་རླུང་

ག་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་དུ་བའི་ིམདོག་ཅན་གཞུ་ལྟོ་བུ་རྒྱལ་མཚེན་གྱིིསེ་མཚེན་པ། དེའི་ིསྟོེང་

དུ་ར་ཾལསེ་མའེི་ིདཀྱིལི་འིཁརོ་དམར་པ་ོགྲུ་གསུམ་འིབར་བའི་ིའིཕྲངེ་བ་འིཁྲགིསེ་པའི་ིརྡོ་ོ

རྗོེའི་ིརྒྱན་གྱིིསེ་བརྒྱན་པ། དེའི་ིསྟོེང་དུ་བ་ཾལསེ་ཆུའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་དཀར་པ་ོཟླུམ་པ་ོ

བུམ་པསེ་མཚེན་པ། དའེི་ིསྟོངེ་དུ་ལ་ཾལསེ་སེའི་ིདཀྱིལི་འིཁརོ་སེརེ་པ་ོགྲུ་བཞིརི་རྡོ་ོརྗོེསེ་

མཚེན་པའི་ིསྟོེང་དུ། ཧཱུཾ་ཾལསེ་སྣ་ཚེོགསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེལྟོ་ེབ་ལ་ཧཱུཾ་ཾགིསེ་མཚེན་པ། ད་ེལསེ་འིོད་

ཟིེར་འིོག་ཏུ་འིཕྲོསེ་པསེ་རྡོ་ོརྗོེའི་ིསེ་གཞི།ི ལོགསེ་སུ་འིཕྲོསེ་པསེ་རྡོ་ོརྗོེའི་ིར་བ། སྟོེང་དུ་

འིཕྲསོེ་པསེ་རྡོ་ོརྗོེའི་ིགུར། གུར་གྱི་ིའིགོ་ར་བའི་ིསྟོངེ་དུ་རྡོ་ོརྗོའེི་ིབླ་ར་ེསྟོ།ེ ཐོམསེ་ཅད་ཀྱིང་

རྡོ་ོརྗོ་ེའིབར་བའི་ིརང་བཞིནི། བར་མཚེམསེ་མདེ་པ་དུམ་བུ་གཅགི་ཏུ་གྱུར་པའི་ིཕྱི་ིརལོ་

ཏུ། བསྐལ་པ་འིཇེིག་པའི་ིམ་ེལྟོ་བུའི་ིཁ་དོག་སྣ་ལྔའི་ིམ་ེདཔུང་ཕྱིོགསེ་བཅུར་འིཕྲ་ོབར་

གྱུར། ཅསེེ་ཐུན་མངོ་བའི་ིསྲུང་འིཁརོ་བསྒོམོ། ར་བའི་ིདབུསེ་སུ་བྷྲུཾ་ཾལསེ་བཀའི་ིའིཁརོ་ལ་ོསེརེ་

པ་ོརབ་ཏུ་འིབར་བ་གཡོསེ་སྐརོ་དུ་འིཁརོ་བ། རྩོབིསེ་བཅུ་ལྟོ་ེབ་དང་བཅསེ་པ། ལྟོ་ེབའི་ི

ནང་དང་རྩོིབསེ་ལ་ཅུང་ཟིད་མ་རེག་པའི་ིགནསེ་རྣམསེ་སུ་སྣ་ཚེོགསེ་པདྨ་དང་ཟླ་བ་

དང་ཉ་ིམའི་ིགདན་གསུམ་གསུམ་གདན་དབུསེ་མའི་ིསྟོངེ་དུ་ཧཱུཾ་ཾཡོགི་ཡོངོསེ་སུ་གྱུར་པ་

ལསེ། རང་ཉདི་གནདོ་མཛོསེེ་རྒྱལ་པ་ོསྐུ་མདགོ་མཐོངི་ག་མ་ིབསྐྱོདོ་པའི་ིཅདོ་པན་ཅན། 

མཐོིང་དཀར་དམར་བའིི་ཞིལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་གི་དང་པོ་གཉིསེ་ཀྱིིསེ་རང་འིདྲིའིི་

ཡུམ་ལ་འིཁྱུད་ཅངི་། ལྷག་མ་གཡོསེ་གཉིསེ་རནི་པ་ོཆེ་ེདང་ལྕགསེ་ཀྱུ། གཡོནོ་གཉིསེ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

པདྨ་དང་ཞིགསེ་པ་འིཛོིན་པ། ཞིབསེ་གཡོསེ་བསྐུམསེ་ཤེིང་གཡོོན་བརྐྱངསེ་པའིི་

སྟོབསེ་ཀྱིིསེ་བཞུགསེ་པ་ཡོབ་ཡུམ་སྙེོམསེ་པར་ཞུགསེ་པའི་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾག་ིའིོད་

ཟིེར་གྱིིསེ་བཀུག་པའི་ིཁྲ་ོབ་ོབཅུ་ཞིལ་དུ་བཅུག་ནསེ་ཞུ་བ་རྡོ་ོརྗོེའི་ིལམ་ནསེ་ཡུམ་གྱི་ི

པདྨར་ཞུགསེ་པའིི་ཐོིག་ལེ་བཅུ་ལསེ་ཧཱུཾཾ་རིང་པོ་བཅུ་དང་དེ་ལསེ་ཁྲོ་བོ་བཅུར་གྱུར་

པའི་ིགཤེིན་རྗོེའི་ིགཤེེད་སྔོོན་པ་ོརྣམ་སྣང་ག་ིཅོད་པན་ཅན། སྔོ་ོདཀར་དམར་བའི་ིཞིལ་

གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་གི་དང་པོ་གཉིསེ་ཀྱིིསེ་རང་འིདྲིའིི་ཡུམ་ལ་འིཁྱུད་ཅིང་། ལྷག་མ་

གཡོསེ་གཉིསེ་རནི་པ་ོཆེ་ེདང་རྡོ་ོརྗོ་ེཐོ་ོབ། གཡོནོ་གཉིསེ་པདྨ་དང་རལ་གྲི་ིའིཛོནི་པ། ཧཱུཾ་ཾ

ཡུམ་གྱིི་པདྨ་ལསེ་སྤྲོསེ་ཏོེ་ཤེར་རྩོིབསེ་ཀྱིི་སྟོེང་གི་གདན་ལ་གཡོོན་བརྐྱངསེ་ཀྱིིསེ་

འིཁོད། གཞིན་གྱིིསེ་མ་ིཐུབ་པ་དཀར་པ་ོམ་ིབསྐྱོོད་པའི་ིཅོད་པན་ཅན། དཀར་མཐོིང་

དམར་བའི་ིཞིལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་ག་ིདང་པ་ོགཉིསེ་ཀྱིིསེ་རང་འིདྲིའི་ིཡུམ་ལ་འིཁྱུད་

ཅིང་། ལྷག་མ་གཡོསེ་གཉིསེ་རིན་པ་ོཆེ་ེདང་བ་ེཅོན། གཡོོན་གཉིསེ་པདྨ་དང་རལ་གྲི་ི

འིཛོིན་པ། ཧཱུཾཾ་ཡུམ་གྱིི་པདྨ་ལསེ་སྤྲོསེ་ཏོེ་ལྷོ་རྩོིབསེ་ཀྱིི་སྟོེང་གི་གདན་ལ་གཡོོན་

བརྐྱངསེ་ཀྱིིསེ་འིཁོད། རྟེ་མགྲིིན་དམར་པ་ོའིོད་དཔག་མེད་ཀྱི་ིཅོད་པན་ཅན། དམར་

མཐོིང་དཀར་བའིི་ཞིལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་གི་དང་པ་ོགཉིསེ་ཀྱིིསེ་རང་འིདྲིའིི་ཡུམ་ལ་

འིཁྱུད་ཅངི་། ལྷག་མ་གཡོསེ་གཉིསེ་རནི་པ་ོཆེ་ེདང་པདྨ། གཡོནོ་གཉིསེ་འིཁརོ་ལ་ོདང་

རལ་གྲིི་འིཛོིན་པ། ཧཱུཾཾ་ཡུམ་གྱིི་པདྨ་ལསེ་སྤྲོསེ་ཏོེ་ནུབ་རྩོིབསེ་ཀྱིི་སྟོེང་གི་གདན་ལ་

གཡོོན་བརྐྱངསེ་ཀྱིིསེ་འིཁོད། བདུད་རྩོ་ིའིཁྱེིལ་བ་སྔོོན་པ་ོམ་ིབསྐྱོོད་པའི་ིཅོད་པན་ཅན། 

སྔོ་ོདཀར་དམར་བའི་ིཞིལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་ག་ིདང་པ་ོགཉིསེ་ཀྱིིསེ་རང་འིདྲིའི་ིཡུམ་ལ་

འིཁྱུད་ཅངི་། ལྷག་མ་གཡོསེ་གཉསིེ་རནི་པ་ོཆེ་ེདང་རྡོ་ོརྗོ།ེ གཡོནོ་གཉིསེ་པདྨ་དང་རལ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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གྲི་ིའིཛོིན་པ། ཧཱུཾ་ཾཡུམ་གྱི་ིཔདྨ་ལསེ་སྤྲོསེ་ཏོ་ེབྱེང་རྩོིབསེ་ཀྱི་ིསྟོེང་ག་ིགདན་ལ་གཡོོན་

བརྐྱངསེ་ཀྱིིསེ་འིཁོད། འིདོད་རྒྱལ་མཐོིང་ག་མི་བསྐྱོོད་པའིི་ཅོད་པན་ཅན། མཐོིང་

དཀར་དམར་བའི་ིཞིལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་ག་ིདང་པ་ོགཉིསེ་ཀྱིིསེ་རང་འིདྲིའི་ིཡུམ་ལ་

འིཁྱུད་ཅངི་། ལྷག་མ་གཡོསེ་གཉསིེ་རནི་པ་ོཆེ་ེདང་ལྕགསེ་ཀྱུ། གཡོནོ་གཉསིེ་པདྨ་དང་

རལ་གྲིི་འིཛོིན་པ། ཧཱུཾཾ་ཡུམ་གྱིི་པདྨ་ལསེ་སྤྲོསེ་ཏོེ་མེ་མཚེམསེ་ཀྱིི་རྩོིབསེ་ཀྱིི་སྟོེང་གི་

གདན་ལ་གཡོོན་བརྐྱངསེ་ཀྱིིསེ་འིཁོད། དབྱུག་སྔོོན་ཅན་སྔོོན་པ་ོམ་ིབསྐྱོོད་པའི་ིཅོད་

པན་ཅན། སྔོ་ོདཀར་དམར་བའིི་ཞིལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་གི་དང་པ་ོགཉིསེ་ཀྱིིསེ་རང་

འིདྲིའི་ིཡུམ་ལ་འིཁྱུད་ཅིང་། ལྷག་མ་གཡོསེ་གཉིསེ་རིན་པ་ོཆེ་ེདང་དབྱུག་པ། གཡོོན་

གཉསིེ་པདྨ་དང་རལ་གྲི་ིའིཛོནི་པ། ཧཱུཾ་ཾཡུམ་གྱི་ིཔདྨ་ལསེ་སྤྲསོེ་ཏོ་ེབདནེ་བྲལ་གྱི་ིརྩོབིསེ་

ཀྱི་ིསྟོེང་ག་ིགདན་ལ་གཡོོན་བརྐྱངསེ་ཀྱིིསེ་འིཁོད། སྟོོབསེ་པ་ོཆེ་ེསྔོོན་པ་ོམ་ིབསྐྱོོད་པའི་ི

ཅདོ་པན་ཅན། སྔོ་ོདཀར་དམར་བའི་ིཞིལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་ག་ིདང་པ་ོགཉསིེ་ཀྱིསིེ་རང་

འིདྲིའི་ིཡུམ་ལ་འིཁྱུད་ཅིང་། ལྷག་མ་གཡོསེ་གཉིསེ་རིན་པ་ོཆེ་ེདང་རྩོ་ེགསུམ། གཡོོན་

གཉིསེ་པདྨ་དང་རལ་གྲི་ིའིཛོིན་པ། ཧཱུཾ་ཾཡུམ་གྱི་ིཔདྨ་ལསེ་སྤྲོསེ་ཏོ་ེརླུང་མཚེམསེ་ཀྱི་ི

རྩོིབསེ་ཀྱིི་སྟོེང་གི་གདན་ལ་གཡོོན་བརྐྱངསེ་ཀྱིིསེ་འིཁོད། མི་གཡོོ་བ་མཐོིང་ག་མི་

བསྐྱོོད་པའི་ིཅོད་པན་ཅན། མཐོིང་དཀར་དམར་བའི་ིཞིལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་ག་ིདང་པ་ོ

གཉིསེ་ཀྱིིསེ་རང་འིདྲིའི་ིཡུམ་ལ་འིཁྱུད་ཅིང་། ལྷག་མ་གཡོསེ་གཉིསེ་རིན་པ་ོཆེ་ེདང་

རལ་གྲི།ི གཡོོན་གཉིསེ་པདྨ་དང་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཛོིན་པ། ཧཱུཾ་ཾཡུམ་གྱི་ིཔདྨ་ལསེ་སྤྲོསེ་ཏོ་ེདབང་

ལྡན་གྱི་ིརྩོིབསེ་ཀྱི་ིསྟོེང་ག་ིགདན་ལ་གཡོོན་བརྐྱངསེ་ཀྱིིསེ་འིཁོད། གཙུག་ཏོོར་འིཁོར་

ལསོེ་བསྒྱུར་བ་ལྗོང་སེརེ་མ་ིབསྐྱོདོ་པའི་ིཅདོ་པན་ཅན། ལྗོང་སེརེ་མཐོངི་ག་དཀར་བའི་ི
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

ཞིལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་ག་ིདང་པ་ོགཉིསེ་ཀྱིིསེ་རང་འིདྲིའི་ིཡུམ་ལ་འིཁྱུད་ཅིང་། ལྷག་མ་

གཡོསེ་གཉིསེ་རིན་པ་ོཆེེ་དང་འིཁོར་ལོ། གཡོོན་གཉིསེ་པདྨ་དང་རལ་གྲིི་འིཛོིན་པ། 

འིདའིི་ིཞིལ་མདགོ་སྒྲུབ་ཐོབསེ་མང་པརོ་ལྗོང་སེརེ་དཀར་དང་དམར་བའི་ིཞིསེེ་འིབྱུང་བ་ན་ིསྤེར་སྐྱོནོ་ཡོནི་ཞིསེེ་

མཁསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་གསུངསེ་སེ།ོ །ཧཱུཾ་ཾཡུམ་གྱི་ིཔདྨ་ལསེ་སྤྲོསེ་ཏོ་ེགཙོ་ོབོའི་ིསྟོེང་ག་ིཅུང་ཟིད་

ཙོམ་གྱི་ིམདུན་གྱི་ིགདན་ལ་གཡོོན་བརྐྱངསེ་ཀྱིིསེ་འིཁོད། རྡོ་ོརྗོ་ེསེ་འིོག་མཐོིང་ག་མ་ི

བསྐྱོོད་པའི་ིཅོད་པན་ཅན། མཐོིང་དཀར་དམར་བའི་ིཞིལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་ག་ིདང་པ་ོ

གཉིསེ་ཀྱིིསེ་རང་འིདྲིའི་ིཡུམ་ལ་འིཁྱུད་ཅིང་། ལྷག་མ་གཡོསེ་གཉིསེ་རིན་པ་ོཆེ་ེདང་རྡོ་ོ

རྗོ།ེ གཡོོན་གཉསིེ་པདྨ་དང་རལ་གྲི་ིའིཛོིན་པ། ཧཱུཾ་ཾཡུམ་གྱི་ིཔདྨ་ལསེ་སྤྲསོེ་ཏོ་ེགཙོ་ོབོའི་ི

འིོག་ག་ིཅུང་ཟིད་ཙོམ་གྱི་ིརྒྱབ་ཀྱི་ིགདན་ལ་གཡོོན་བརྐྱངསེ་ཀྱིིསེ་འིཁོད། བཅུ་གཅིག་

པ་ོཐོམསེ་ཅད་ཀྱིང་མཆེེ་བ་གཙོིགསེ་ཤེིང་ཞིལ་སེ་ོསེ་ོཡོང་དམར་ལ་ཟླུམ་པའིི་སྤྱིན་

གསུམ་པ། དབུ་སྐྲ་དང་སྨ་ར་དམར་སེེར་འིབར་ཞིངི་གྱིནེ་དུ་འིཁྱེལི་བ། འིཁརོ་ལ་ོདང་

རྣ་ཆེ་ལ་སེོགསེ་པསེ་བརྒྱན་ཅིང་སྣ་ཚེོགསེ་པའིི་སྦྲུལ་གྱིི་རྒྱན་ཅན། བདུད་དང་

བགེགསེ་ཐོམསེ་ཅད་རྩོད་ནསེ་འིབྱེིན་པའི་ིསྟོོབསེ་དང་ལྡན་པ། སྐུ་ལསེ་སྐྱོེསེ་པའི་ིཡོ་ེ

ཤེེསེ་ཀྱི་ིམ་ེདཔུང་རབ་ཏུ་འིབར་བའི་ིདབུསེ་ན་བཞུགསེ་ཤེིང་འིཇེིགསེ་སུ་རུང་བའི་ིརྡོ་ོ

རྗོེ་འིབར་བ་སྤྲིན་ལྟོར་འིཁྲིགསེ་པ་ཕྱིོགསེ་བཅུར་འིཕྲོསེ་པསེ་གདུག་པ་ཅན་ཐོམསེ་

ཅད་ཚེར་གཅདོ་པར་གྱུར། ཅསེེ་ཐུན་མངོ་མ་ཡོནི་པའི་ིསྲུང་འིཁརོ་བསྒོམོ། 

དེ་ནསེ། རང་ཉིད་གནོད་མཛོེསེ་སུ་གནསེ་པ་ཡོོངསེ་སུ་གྱུར་པ་ལསེ། རྡོོ་རྗོེ་

སེེམསེ་དཔའི་སྐུ་མདོག་དཀར་པ་ོདཀར་མཐོིང་དམར་བའི་ིཞིལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་ག་ི

དང་པ་ོགཉིསེ་ཀྱིིསེ་རང་འིདྲིའི་ིཡུམ་ལ་འིཁྱུད་ཅིང་། ལྷག་མ་གཡོསེ་གཉིསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེདང་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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རལ་གྲིི། གཡོོན་གཉིསེ་རིན་པ་ོཆེ་ེདང་པདྨ་འིཛོིན་པ་ཡོོངསེ་སུ་གྱུར་པ་ལསེ། ཆེོསེ་

འིབྱུང་དཀར་པ་ོགྲུ་གསུམ་པ་གྱིེན་དུ་འིགྲིེང་བ་འིོག་དུ་ཕྲ་ཞིིང་སྟོོད་ཡོངསེ་པ། འིོག་

ཟུར་ནསེ་པ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིསྣ་ཚེོགསེ་པདྨའི་ིལྟོ་ེབར་ཧཱུཾ་ཾལསེ་སྣ་ཚེོགསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེཤེར་གྱི་ི

རྭ་དཀར། ལྷའོི་ིརྭ་སེརེ། ནུབ་ཀྱི་ིརྭ་དམར། བྱེང་ག་ིརྭ་ལྗོང་། དབུསེ་ཀྱི་ིལྟོ་ེབ་སྔོོན་པོསེ་

བརྒྱན་པ། ལྟོ་ེབའི་ིདབུསེ་སུ་བྷྲུཾ་ཾལསེ་འིཁོར་ལ་ོབྷྲུཾ་ཾགྱིིསེ་མཚེན་པ་ལསེ་བྱུང་བའི་ིརྣམ་

སྣང་དཀར་པ་ོདཀར་མཐོིང་དམར་བའི་ིཞིལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་ག་ིདང་པ་ོགཉིསེ་ཀྱིིསེ་

རང་འིདྲིའི་ིཡུམ་ལ་འིཁྱུད་ཅིང་། ལྷག་མ་གཡོསེ་གཉིསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེལ་གནསེ་པའི་ིའིཁོར་ལ་ོ

དང་རལ་གྲིི། གཡོོན་གཉིསེ་རིན་པོ་ཆེེ་དང་པདྨ་འིཛོིན་པ་ཡོོངསེ་སུ་གྱུར་པ་ལསེ་

གཞིལ་ཡོསེ་ཁང་གྲུ་བཞི་ིསྒོ་ོབཞི་ིཔ། ཕྱི་ིརོལ་ནསེ་རིམ་པ་བཞིིན་དཀར་སེེར་དམར་

ལྗོང་སྔོ་ོབའི་ིརྩོགི་པ་ལྔ་དང་ལྡན་པ། རྩོགི་པའི་ིསྟོངེ་ན་རནི་པ་ོཆེ་ེསྣ་ཚེགོསེ་པསེ་མཛོསེེ་

པར་བྱེསེ་པའི་ིརིན་པ་ོཆེེའི་ིཕེ་གུ་སེེར་པོསེ་བསྐོར་བའི་ིགཞིལ་ཡོསེ་ཁང་ག་ིཕྱིེད་ཀྱི་ི

ཚེད་དུ་རྡོ་ོརྗོེའི་ིཕྲེང་བསེ་ཟླུམ་པོར་བསྐོར་བ་ལ་བརྟེེན་པའི་ིཀ་བ་བརྒྱད་ཀྱིིསེ་བཏོེག་

པའི་ིརྡོ་ོརྗོེའི་ིགདུང་བཞིིསེ་མཛོེསེ་པར་ཕུབ་པ། རྩོ་ེམོར་རྡོ་ོརྗོ་ེནོར་བུ་རིན་པ་ོཆེེའི་ིཏོོག་

གིསེ་མཛོེསེ་པའི་ིནང་ག་ིཤེར་དཀར་ལྷ་ོསེེར་ནུབ་དམར་བྱེང་ལྗོང་དབུསེ་སྔོ་ོབ། ཕེ་

གུའི་ིསྟོེང་ན་གསེེར་གྱི་ིསྐ་ེརགསེ་བཞིིའི་ིཕྱི་ིངོསེ་སུ་ཆུ་སྲོིན་གྱི་ིཁ་ནསེ་འིཕྱིང་བའི་ིརིན་

པ་ོཆེེའི་ིདྲི་བ་དང་དྲི་བ་ཕྱིེད་པ་ལ་དྲིིལ་བུ་དང་རྔ་ཡོབ་ལ་སེོགསེ་པསེ་བརྒྱན་པ། དེའི་ི

ཕྱི་ིངསོེ་སུ་བྱེ་འིདབ་ལསེ་འིཕྱིང་བའི་ིརནི་པ་ོཆེའེི་ིཤེར་བུ། དའེི་ིསྟོངེ་དུ་མདའི་ཡོབ་པདྨ་

འིདབ་མ་ཕྱིེད་པའི་ིདབྱེིབསེ་ཅན་ལ་བ་དན་དང་རྒྱལ་མཚེན་ལ་སེོགསེ་པསེ་མཛོེསེ་

པར་བྱེསེ་པ། རྩོིག་པའི་ིམཐོའི་ནསེ་འིདོད་ཡོོན་གྱི་ིསྣམ་བུ་དམར་པོསེ་འིགྲིམ་སྟོེགསེ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

ཀྱི་ིརྣམ་པར་བསྐོར་བ་ལ། ལྷ་མ་ོམཆེོད་རྫསེ་ཐོོགསེ་པ་རྣམསེ་འིཁོད་ནསེ་མཆེོད་པ་

བྱེདེ་པ། སྒོ་ོདང་སྒོ་ོཁྱུད་ཀྱི་ིཕྱིིའི་ིམཚེམསེ་དང་། འིགོ་ག་ིཕྱི་ིནང་ག་ིགྲྭ་བཞིིར་ཟླ་ཕྱིདེ་རྡོ་ོ

རྗོ་ེརིན་ཆེེན་གྱིིསེ་སྤྲསེ་པ། སྒོ་ོབཞི་ིསེ་ོསེོའི་ིམདུན་དུ་ཀ་བ་བཞི་ིབཞིིསེ་བཏོེག་པའི་ིརྟེ་

བབསེ་སྣམ་བུ་བཅུ་གཅིག་དང་ལྡན་པའིི་སྟོེང་དུ་ཆེོསེ་ཀྱིི་འིཁོར་ལོ། དེའིི་གཡོསེ་

གཡོནོ་དུ་ར་ིདྭགསེ་ཕེ་ོམ་ོདང་བཅསེ་པ། རྡོ་ོརྗོའེི་ིར་བ་མ་ེར་ིདང་བཅསེ་པའི་ིཕྱི་ིརལོ་ཏུ། 

གཏུམ་དྲིག་ལ་སེོགསེ་པའི་ིདུར་ཁྲོད་བརྒྱད་ན། ནཱ་ག་ག་ེསེར་གྱི་ིཤེིང་ལ་སེོགསེ་པའི་ི

ཤེིང་བརྒྱད། དེའི་ིརྩོ་བར་བརྒྱ་བྱེིན་ལ་སེོགསེ་པའི་ིཕྱིོགསེ་སྐྱོོང་བརྒྱད། རྩོ་ེམོར་རྫུ་

འིཕྲུལ་ཆེེན་པ་ོཔ་གླེང་པ་ོཆེེའི་ིགདོང་པ་ཅན་ལ་སེོགསེ་པའི་ིཞིིང་སྐྱོོང་བརྒྱད། ཐུགསེ་

རྗོའེི་ིཆུ་བརྒྱད། ད་ེལ་གནསེ་པའི་ིནརོ་རྒྱསེ་ལ་སེགོསེ་པའི་ིཀླུ་བརྒྱད། ད་ེདག་ག་ིསྟོངེ་

ག་ིནམ་མཁའི་ལ་སྒྲིགོསེ་པ་ལ་སེགོསེ་པའི་ིསྤྲནི་བརྒྱད། ཡོ་ེཤེསེེ་ཀྱི་ིམ་ེབརྒྱད། མཆེདོ་

རྟེནེ་བརྒྱད། གཞིན་ཡོང་ཀངེ་རུསེ་དང་། གསེལ་ཤེངི་གསིེ་ཕུག་པའི་ིར་ོདང་། ཤེངི་ལ་

དཔྱངསེ་པ་དང་། སྐྱོསེེ་བུ་ཟི་བ་དང་། མཚེནོ་གྱིསིེ་ཕུག་པ་ལ་སེགོསེ་པ་དང་། བྱེ་རགོ་

དང་བྱེ་རྒོདོ་དང་ཁྱེ་ིདང་ཅ་ེསྤྱིང་དང་། སེེང་ག་ེདང་སྟོག་ལ་སེོགསེ་པ་དང་། ཅ་ཅ་ོསྒྲིོག་

པའི་ིར་ོལངསེ་དང་། གནོད་སྦྱིིན་དང་སྲོིན་པ་ོལ་སེོགསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་འིཇེིགསེ་སུ་

རུང་བ། གྲུབ་པ་དང་རིག་པ་འིཛོིན་པ་དང་དམ་ཚེིག་སྤྱིོད་པའི་ིརྣལ་འིབྱེོར་པ། བཅོམ་

ལྡན་འིདསེ་ལ་རྩོ་ེགཅིག་ཏུ་བལྟོ་བ། གཅེར་བུ་སྐྲ་བཤེིག་པ། ཕྱིག་རྒྱ་ལྔསེ་བརྒྱན་པ། 

ཅང་ཏོའེུ་དང་ཐོདོ་པ་དང་ཁ་ཊྭཱཾ་ཾག་འིཛོནི་པ་ཐོོད་པསེ་སྤྱི་ིབོར་བརྒྱན་པ། རྒོདོ་ཅངི་དུར་

ཁྲོད་དུ་འིཇུག་པ་སེོགསེ་ཀྱིིསེ། ཤེིན་ཏུ་ང་ོམཚེར་བར་བྱེེད་པའི་ིདུར་ཁྲོད་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་

བསྐརོ་བ། བསེམ་པ་ན་ིརྟེནེ་བསྐྱོདེ་པའི།ོ །
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གཞིལ་ཡོསེ་ཁང་ག་ིདབུསེ་སུ། ཡོ་ཾལསེ་རླུང་ག་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་ནག་ལ་ཅུང་ཟིད་

དམར་བའི་ིམདོག་ཅན་གྱི་ིསྟོེང་དུ་ཨ་ཡོིག་དང་པ་ོལསེ་བྱུང་བའི་ིཟླ་བའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར། 

དེའི་ིདབུསེ་སུ་ཆུ་ལསེ་ཆུ་བུར་གྱི་ིཚུལ་དུ། དྷཱིཿ�ི སེེར་པ་ོལསེ་བྱུང་བའི་ིརལ་གྲི་ིདབུསེ་

སུ་དྷཱིཿ�ི སེ་མཚེན་པ། ད་ེལསེ་འིོད་འིཕྲོསེ་པསེ་བད་ེབར་གཤེེགསེ་པ་ཐོམསེ་ཅད་སྤྱིན་

དྲིངསེ་ཏོ་ེཐོིམ་པ་ཡོོངསེ་སུ་གྱུར་པ་ལསེ། རང་ཉིད་རྒྱུ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཛོིན་པ་འིཇེམ་དཔལ་

གཞིོན་ནུར་གྱུར་པ་སྐུ་མདོག་སེེར་པ་ོཡོིད་ཙོམ་ཁྲོསེ་པ་ཕྱིག་གཡོསེ་རལ་གྲི་ིའིཕྱིར་

ཞིིང་། གཡོོན་གྱིིསེ་གླེེགསེ་བམ་ཐུགསེ་ཀར་བསྣམསེ་པ། ཞིབསེ་རྡོ་ོརྗོེའི་ིསྐྱོིལ་ཀྲུང་

གིསེ་བཞུགསེ་པ། མཚེན་སེ་ོགཉིསེ་དང་དཔ་ེབྱེད་བརྒྱད་ཅུསེ་བརྒྱན་པ། རལ་པའི་ི

ཟུར་ཕུད་ལྔ་དང་ལྡན་ཞིངི་། རྒྱན་ཐོམསེ་ཅད་ཀྱིིསེ་བརྒྱན་པ། ཞིསེེ་ཆེ་ོག་གསུམ་གྱིིསེ་རྒྱུ་རྡོ་ོ

རྗོ་ེའིཛོནི་པ་འིཇེམ་དཔལ་དུ་བསྐྱོདེ་ད་ེབར་ད་ོལངོསེ་སྐུའི་ིལམ་ཁྱེརེ་བསྒོམོ། 

དའེི་ིཐུགསེ་ཀར་ཨཱཿ� ལསེ་བྱུང་བའི་ིཉ་ིམའི་ིདཀྱིིལ་འིཁརོ། དའེི་ིའིོད་ཀྱིསིེ་ཕྱིགོསེ་

བཅུ་ན་བཞུགསེ་པའིི་རྣམ་སྣང་ལ་སེོགསེ་པའིི་སེངསེ་རྒྱསེ་དང་། རྡོོ་རྗོེ་རྣོན་པོ་ལ་

སེོགསེ་པའི་ིབྱེང་ཆུབ་སེེམསེ་དཔའི་དང་། རྡོ་ོརྗོ་ེལྕགསེ་ཀྱུ་ལ་སེོགསེ་པའི་ིཁྲ་ོབ་ོདང་། 

སེེམསེ་མ་རྡོ་ོརྗོ་ེམ་ལ་སེོགསེ་པའི་ིརིག་པ་རྣམསེ་སྤྱིན་དྲིངསེ་ཏོེ། འིཇེམ་དཔལ་དང་

བཅསེ་པ་ཉི་མ་ལ་ཞུགསེ་པ་ལསེ་འིོད་ཟིེར་གྱིིསེ་དཔག་ཚེད་སྟོོང་ཕྲག་བརྒྱར་ཁྱེབ་

པའི་ིཉ་ིམའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་དུ་གྱུར། དེའི་ིསྟོེང་དུ་ཧཱུཾ་ཾཡོིག་མཐོིང་ག་འིོད་ཟིེར་ལྔ་དང་ལྡན་

པ་ལསེ་འིོད་ཟིེར་འིཕྲོསེ་པསེ་སེངསེ་རྒྱསེ་དང་བྱེང་ཆུབ་སེེམསེ་དཔའི་དང་ཁྲ་ོབ་ོདང་

རིག་པའི་ིཚེོགསེ་རྣམསེ་སྤྱིན་དྲིངསེ། ཧཱུཾ་ཾལ་ཞུགསེ་པ་ལསེ་ཁྲ་ོབོའི་ིརྡོ་ོརྗོ་ེཁ་དོག་ནག་

པོ། རྩོ་ེདགུ་པ་རྭ་ཤེིན་ཏུ་གདེངསེ་པ་འིོད་ཟིེར་ལྔ་དང་ལྡན་པ། ལྟོ་ེབ་ལ་ཧཱུཾ་ཾཡོིག་གིསེ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

མཚེན་པ། དེ་ལསེ་རྡོོ་རྗོེ་ཕྲ་མོའི་ིགཟུགསེ་སྤྲོསེ་པསེ་སེངསེ་རྒྱསེ་དང་བྱེང་ཆུབ་

སེེམསེ་དཔའི་དང་ཁྲོ་བོ་དང་རིག་པའིི་ཚེོགསེ་རྣམསེ་སྤྲོསེ་ཏོེ། ནམ་མཁའིི་ཁམསེ་

ཐོམསེ་ཅད་ཏོལི་གྱི་ིགང་བུ་བཞིནི་དུ་གང་བ། ཉ་ིམ་ལ་གནསེ་པསེ་སེམེསེ་ཅན་རྣམསེ་

སྨིན་པར་བྱེསེ་ནསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་ཐོོབ་པར་བྱེསེ་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འིདུསེ་ཏོ་ེརྡོ་ོ

རྗོ་ེལ་ཐོམི་པར་གྱུར། 

ཟླ་བ་ཉ་ིམ་རྡོ་ོརྗོ་ེཧཱུཾ་ཾདང་བཅསེ་པ་ཡོངོསེ་སུ་གྱུར་པ་ལསེ། སྣ་ཚེགོསེ་པདྨ་དང་ཟླ་

བ་དང་ཉ་ིམའི་ིགདན་གྱི་ིསྟོེང་དུ་རང་ཉིད་འིབྲསེ་བུ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཛོིན་པ་དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་

བྱེདེ་ཆེནེ་པ།ོ སྐུ་མདགོ་མཐོངི་ནག་ཞིལ་དགུ་ཕྱིག་སེ་ོབཞི་ིཞིབསེ་བཅུ་དྲུག་པ་གཡོསེ་

བསྐུམསེ་ཤེིང་གཡོོན་བརྐྱངསེ་པའི་ིསྟོབསེ་ཀྱིིསེ་བཞུགསེ་པ། ཞིེསེ་མངོན་བྱེང་ལྔའི་ིསྒོ་ོནསེ་

འིབྲསེ་བུ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཛོནི་པ་བསྐྱོདེ་པ་སྟོ་ེསྐྱོ་ེབ་སྤྲུལ་སྐུའི་ིལམ་ཁྱེརེ་བསྒོོམ། 

ཁམསེ་གསུམ་པ་ོཟི་བར་ནུསེ་པ་ཧེ་ཧེ་ཞིེསེ་སྒྲིགོ་ཅངི་ལྗོགསེ་འིདྲིལི་བ། མཆེ་ེབ་

རྣམ་པར་གཙོིགསེ་པ་ཁྲ་ོགཉེར་ཅན། ཁྲ་ོགཉེར་གྱི་ིའིགྲིམ་དུ་སྨིན་མ་དང་སྤྱིན་འིཇེིག་

པའི་ིདུསེ་ལྟོར་འིབར་བ། སྐྲ་ཁམ་སེེར་གྱིེན་དུ་བརྫེསེ་པ། འིཇེིག་རྟེེན་དང་འིཇེིག་རྟེེན་

ལསེ་འིདསེ་པའི་ིལྷ་ལ་སྡིིགསེ་མཛུབ་བྱེེད་པ། འིཇེིགསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱིང་འིཇེིགསེ་པར་

མཛོད་པ། ཕ້ེ་ཀ་རའི་ིསྒྲི་ཆེེན་པ་ོའིབྲུག་ལྟོར་སྒྲིོག་པ། མིའི་ིཁྲག་དང་ཞིག་དང་རྐོང་དང་

ཚེལི་བུ་ཟི་བ། འིཇེགིསེ་སུ་རུང་བའི་ིཐོདོ་པ་སྐམ་པ་ོལྔསེ་ཐོདོ་བྱེསེ་ཤེངི་། མག་ོབ་ོརླནོ་

པ་ལྔ་བཅུའི་ིཐོོད་པའི་ིའིཕྲེང་བསེ་བརྒྱན་པ། སྦྲུལ་ནག་པོའི་ིམཆེོད་ཕྱིིར་ཐོོགསེ་དང་མ་ི

རུསེ་ཀྱི་ིའིཁོར་ལ་ོདང་། རྣ་ཆེ་ལ་སེོགསེ་པའི་ིརུསེ་པའི་ིརྒྱན་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་བརྒྱན་པ། 

གསུསེ་པ་ཆེ་ེབ། གཅརེ་བུའི་ིགཟུགསེ་ཅན། མཚེན་མ་གྱིནེ་དུ་འིགྲིེང་བ། སྨནི་མ་དང་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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རྫ་ིམ་དང་སྨ་ར་དང་བ་སྤུ་རྣམསེ་དུསེ་མཐོའི་ིམ་ེལྟོར་འིབར་ཞིིང་། རྩོ་ཞིལ་ནག་པ་ོམ་

ཧེའེི་ིགདངོ་ཅན་ཤེནི་ཏུ་ཁྲསོེ་པ་རྭ་རྣནོ་པ་ོཅན། དའེི་ིསྟོངེ་མ་རྭ་གཉསིེ་ཀྱི་ིདབུསེ་ཀྱི་ིཞིལ་

དམར་པ།ོ རབ་ཏུ་འིཇེིགསེ་པ་ཞིལ་ནསེ་ཁྲག་འིཛོག་པ། དེའི་ིསྟོེང་དུ་འིཇེམ་དཔལ་གྱི་ི

ཞིལ་སེེར་པ་ོཡོིད་ཙོམ་ཁྲོསེ་པ། གཞིོན་ནུའི་ིརྒྱན་གྱིིསེ་བརྒྱན་པ། སྤྱི་ིབོར་རལ་པ་ལྔ་

དང་ལྡན་པ། རྭའི་ིརྩོ་བའི་ིགཡོསེ་ཀྱི་ིཞིལ་དང་པ་ོསྔོོན་པ།ོ དེའི་ིགཡོསེ་ཞིལ་དམར་པ།ོ 

གཡོོན་ཞིལ་སེེར་པ།ོ རྭའི་ིརྩོ་བའི་ིགཡོོན་གྱི་ིཞིལ་དང་པ་ོདཀར་པ།ོ དེའི་ིགཡོསེ་ཞིལ་

དུད་ཀ །གཡོོན་ཞིལ་ནག་པ།ོ ཞིལ་རྣམསེ་ཤེིན་ཏུ་ཁྲོསེ་པ། ཞིལ་དགུ་པ་ོཐོམསེ་ཅད་

ཀྱིང་སྤྱིན་གསུམ་གསུམ་དང་ལྡན་པ། ཕྱིག་གཡོསེ་གཡོནོ་གྱི་ིདང་པ་ོགཉསིེ་ཀྱིསིེ་གླེང་

པ་ོཆེེའི་ིཔགསེ་པ་རློན་པ་མག་ོགཡོསེ་དང་། སྤུ་ཕྱིིར་བསྟོན་ཏོ་ེལག་པ་དང་རྐོང་པའི་ི

པགསེ་པ་གཡོོན་པ་ནསེ་བརྒྱངསེ་ཏོེ་འིཛོིན་པ། ལྷག་མ་གཡོསེ་ཀྱིི་དང་པོ་ན་གྲིི་

གུག །གཉིསེ་པ་ན་བྷཻ་ིདྷ་ིཔཱ་ལ། གསུམ་པ་ན་གཏུན་ཤེངི་། བཞི་ིཔ་ན་ཆུ་གྲི།ི ལྔ་པ་ན་ཀ་

ཎ་ཡོ། དྲུག་པ་ན་དགྲི་སྟོ། བདུན་པ་ན་མདུང་། བརྒྱད་པ་ན་མདའི། དགུ་པ་ན་ལྕགསེ་

ཀྱུ། བཅུ་པ་ན་དབྱུག་ཏོ།ོ བཅུ་གཅགི་པ་ན་ཁ་ཊྭཱཾ་ཾག །བཅུ་གཉིསེ་པ་ན་འིཁརོ་ལ།ོ བཅུ་

གསུམ་པ་ན་རྡོ་ོརྗོ་ེརྩོ་ེལྔ་པ། བཅུ་བཞི་ིཔ་ན་རྡོ་ོརྗོ་ེཐོ་ོབ། བཅ་ོལྔ་པ་ན་རལ་གྲི།ི བཅུ་དྲུག་

པ་ན་ཅང་ཏོེའུ་བསྣམསེ་ཤེིང་། ལྷག་མ་གཡོོན་གྱི་ིདང་པ་ོན་ཁྲག་གིསེ་བཀང་བའི་ིཐོོད་

པ། གཉིསེ་པ་ན་ཚེངསེ་པའི་ིམག་ོབ།ོ གསུམ་པ་ན་ཕུབ། བཞི་ིཔ་ན་རྐོང་པ། ལྔ་པ་ན་

ཞིགསེ་པ། དྲུག་པ་ན་གཞུ། བདུན་པ་ན་རྒྱུ་མ། བརྒྱད་པ་ན་དྲིལི་བུ། དགུ་པ་ན་ལག་

པ། བཅུ་པ་ན་དུར་ཁྲདོ་ཀྱི་ིརསེ། བཅུ་གཅགི་པ་ན་སྐྱོསེེ་བུ་གསེལ་ཤེངི་ལ་བཙུགསེ་པ། 

བཅུ་གཉིསེ་པ་ན་མ་ེཐོབ། བཅུ་གསུམ་པ་ན་ཐོདོ་ཚེལ། བཅུ་བཞི་ིཔ་ན་སྡིགིསེ་མཛུབ། 
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

བཅོ་ལྔ་པ་ན་འིཕེན་རྩོེ་གསུམ་པ། བཅུ་དྲུག་པ་ན་རླུང་རསེ་བསྣམསེ་པ། ཞིབསེ་

གཡོསེ་ཀྱི་ིདང་པོསེ་མ།ི གཉིསེ་པསེ་མ་ཧེ།ེ གསུམ་པསེ་གླེང་། བཞི་ིཔསེ་བངོ་བུ། ལྔ་

པསེ་རྔ་མོང་། དྲུག་པསེ་ཁྱེ།ི བདུན་པསེ་ལུག །བརྒྱད་པསེ་ཝ་དང་། གཡོོན་གྱི་ིདང་

པསོེ་བྱེ་རྒོདོ། གཉིསེ་པསེ་འུག་པ། གསུམ་པསེ་བྱེ་རགོ །བཞི་ིཔསེ་ན་ེཙོ།ོ ལྔ་པསེ་ཁྲ། 

དྲུག་པསེ་བྱེ་ཆེེན་པ།ོ བདུན་པསེ་ཁྱེིམ་བྱེ། བརྒྱད་པསེ་བཞིད་མནན་པ། ཚེངསེ་པ་

དང་དབང་པ་ོདང་ཁྱེབ་འིཇུག་དང་དྲིག་པ་ོདང་། གཞིནོ་ནུ་གདངོ་དྲུག་དང་ལགོ་འིདྲིནེ་

དང་ཟླ་བ་དང་ཉ་ིམ་རྣམསེ་ཁ་སྦུབ་ཏུ་བྱེསེ་ཏོེ། ཞིབསེ་འིོག་ཏུ་མནན་ནསེ་མ་ེདཔུང་

རབ་ཏུ་འིབར་བའིི་ཀློོང་དཀྱིིལ་ན་བཞུགསེ་པ། བཅུ་གསུམ་མའིི་གཞུང་ཟི་མ་ཏོོག་ཏུ་འིདིར་

སེམེསེ་དཔའི་སུམ་བརྩོགེསེ་བསྒོམོ་པར་བཤེད་ཀྱིང་འིདརི་གཞུང་དུ་སྐྱོ་ེམཆེདེ་སྐུ་གསུང་ཐུགསེ་བྱེནི་རླབསེ་

ཀྱི་ིའིགོ་ཏུ་སེམེསེ་དཔའི་སུམ་བརྩོགེསེ་བསྒོམོ་པར་བཤེད། 

དེའི་ིམིག་ཏུ་སེ་སྙེིང་ག་ིརང་བཞིིན་ཀྵ່ེ་དཀར་པ།ོ རྣ་བར་ཕྱིག་རྡོོར་གྱི་ིརང་བཞིིན་

ཛྲ່་ནག་པ།ོ སྣར་ནམ་སྙེིང་ག་ིརང་བཞིིན་ཁ་ཾསེེར་པ།ོ ལྕེར་སྤྱིན་རསེ་གཟིིགསེ་ཀྱི་ིརང་

བཞིིན་ར་ཾདམར་པོ། དཔྲལ་བར་སྒྲིིབ་སེེལ་གྱི་ིརང་བཞིིན་ཀ་ཾལྗོང་གུ། ལྟོ་ེབར་ཀུན་

བཟིང་ག་ིརང་བཞིནི་སེ་ཾདཀར་པ།ོ སྤྱི་ིབརོ་སྐུ་རྡོ་ོརྗོའེི་ིརང་བཞིནི་ༀ་དཀར་པ།ོ མགྲིནི་

པར་གསུང་རྡོ་ོརྗོེའི་ིརང་བཞིིན་ཨཱཿ� དམར་པ།ོ ཐུགསེ་ཀར་ཐུགསེ་རྡོ་ོརྗོེའི་ིརང་བཞིིན་

ཧཱུཾ་ཾསྔོནོ་པ།ོ ཞིསེེ་སྐྱོ་ེམཆེདེ་དང་སྐུ་གསུང་ཐུགསེ་བྱེནི་གྱིིསེ་བརླབསེ། 

རང་ཉིད་དམ་ཚེིག་སེེམསེ་དཔའིི་ཐུགསེ་ཀར་ཟླ་གདན་ལ་ཡོེ་ཤེེསེ་སེེམསེ་

དཔའི་འིཇེམ་དཔལ་གཞིོན་ནུར་གྱུར་པ་སྐུ་མདོག་སེེར་པ་ོཡོིད་ཙོམ་ཁྲོསེ་པ། ཕྱིག་

གཡོསེ་རལ་གྲིི་འིཕྱིར་ཞིིང་། གཡོོན་གྱིིསེ་གླེེགསེ་བམ་ཐུགསེ་ཀར་བསྣམསེ་པ། 



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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ཞིབསེ་རྡོ་ོརྗོེའི་ིསྐྱོིལ་ཀྲུང་གིསེ་བཞུགསེ་པ། མཚེན་སེ་ོགཉིསེ་དང་དཔ་ེབྱེད་བརྒྱད་

ཅུསེ་བརྒྱན་པ། རལ་པའི་ིཟུར་ཕུད་ལྔ་དང་ལྡན་ཞིིང་། རྒྱན་ཐོམསེ་ཅད་ཀྱིིསེ་བརྒྱན་

པ། དེའི་ིཐུགསེ་ཀར་ཨཱཿ� ལསེ་བྱུང་བའི་ིཉ་ིམའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་གྱི་ིདབུསེ་སུ། ཏོིང་ང་ེ

འིཛོནི་སེམེསེ་དཔའི་ཧཱུཾ་ཾཡོགི་མཐོངི་ག་འིདོ་ཟིརེ་ལྔ་འིཕྲ་ོབ། ཞིསེེ་སེམེསེ་དཔའི་སུམ་བརྩོགེསེ་

བསྒོམོ། 

གཡོོན་པའི་ིརྡོ་ོརྗོ་ེཁུ་ཚུར་གྱི་ིམཐོེའུ་ཆུང་དང་གཡོསེ་པའི་ིརྡོ་ོརྗོ་ེཁུ་ཚུར་གྱི་ིམཛུབ་མ་ོབསྣོལ་བ་ལྕགསེ་

ཀྱུའི་ིཕྱིག་རྒྱ་བཅསེ་ལ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཧེ་བྷཻ་ོམཧཱ་ཀྲོ་ོདྷ་ཨཱཿ་གཙྪ་ཨཱཿ་གཙྪ་ཨསྨཱ་ད་པཱུ་ཛོ་པྲ་ཏོ་ིགྲིཧྣནྟུ་

པྲ་སཱ་ད་མ་ེདྷཱིཿ་ིམཱཾན་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། རང་ག་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾལསེ་འིོད་ཟིེར་འིཕྲོསེ་པསེ་རང་

བཞིིན་གྱི་ིགནསེ་ནསེ་བསྒོོམསེ་པ་དང་འིདྲི་བའི་ིདཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་དཔའི་བ་ོ

གཅིག་པའི་ིརྟེེན་དང་བརྟེེན་པའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་མདུན་གྱི་ིནམ་མཁར་སྤྱིན་དྲིངསེ། ༀ་

ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ཅསེེ་བརྗོདོ་ཅངི་སྙེངི་ག་ནསེ་ཁྲ་ོབ་ོསྤྲོསེ་ཏོ་ེཕྱི་ིའིབྲང་ག་ིབགགེསེ་བསྐྲད། 

ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཧེ� ཞིསེེ་སེགོསེ་ཀྱིསིེ་མཆེདོ། ༀ་མུངྒ་ར་ཛོ� ཞིསེེ་པའི་ིསྔོགསེ་ཀྱིིསེ་དམ་ཚེགི་པ་སེ་ོསེའོི་ི

སྤྱི་ིབརོ་དགུག །ༀ་དཎྜ་ཧཱུཾ།ཾ གསིེ་དམ་ཚེགི་པ་སེ་ོསེ་ོལ་གཞུག །ༀ་པདྨ་བ།ཾ གྱིསིེ་དམ་ཚེགི་པ་སེ་ོསེ་ོ

དང་དབྱེརེ་མདེ་དུ་བཅངི་། ༀ་ཁདྒ་ཧེ�ོ སེ་དབང་དུ་བྱེའི།ོ །ད་ེནསེ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཧེ་བྷཻ་ོཞིསེེ་སེགོསེ་ཕྱིག་རྒྱ་

དང་བཅསེ་ཏོ།ེ 

སླར་ཡོང་རང་གི་ཐུགསེ་ཀའིི་ཧཱུཾཾ་ལསེ་འིོད་ཟིེར་འིཕྲོསེ་པསེ། ཕྱིོགསེ་བཅུ་ན་

བཞུགསེ་པའི་ིསེངསེ་རྒྱསེ་སྲོསེ་དང་བཅསེ་པ་མདུན་གྱི་ིནམ་མཁར་སྤྱིན་དྲིངསེ། ༀ་

ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཧེ� སེགོསེ་ཀྱིིསེ་མཆེདོ། ད་ེབཞིནི་གཤེགེསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་བདག་ལ་མངནོ་

པར་དབང་བསྐུར་དུ་གསེལོ། ཞིསེེ་གསེལོ་བ་བཏོབ་པསེ། ད་ེརྣམསེ་ཀྱིསིེ་སྤྲསོེ་པའི་ིལྷ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

མ་ོཙོ་རྩོ་ིཀ་ལ་སེགོསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་ཤེསིེ་པ་བརྗོདོ་པ་སྔོནོ་དུ་འིགྲི་ོབསེ། ཟླ་བ་ལྟོ་བུའི་ི

བུམ་པ་དཀར་པ་ོབདུད་རྩོ་ིལྔསེ་བཀང་བ་བཟུང་ནསེ། སེངསེ་རྒྱསེ་རྣམསེ་ན་ིཐོམསེ་

ཅད་ཀྱིསིེ། །སྐྱོ་ེབསེ་ཐོབོ་པའི་ིདབང་བསྐུར་བ། །ཇེ་ིལྟོར་ད་ེབཞིནི་བདག་གསིེ་ན།ི །དག་

པ་ལྷ་ཡོ་ིཆུསེ་དབང་བསྐུར། །ཞིེསེ་གསུང་ཞིིང་སྤྱི་ིབ་ོནསེ་དབང་བསྐུར་བསེ། དབང་

ག་ིཆུསེ་ལུསེ་ཐོམསེ་ཅད་གང་། དྲི་ིམ་ཐོམསེ་ཅད་དག །ཆུ་ལྷག་མ་སྤྱི་ིགཙུག་ཏུ་གནསེ་

པ་ཡོོངསེ་སུ་གྱུར་པ་ལསེ། གཙོ་ོབོའི་ིརྩོ་ཞིལ་གྱི་ིདབུ་ལ་མ་ིབསྐྱོོད་པསེ་དབུ་བརྒྱན་

ཅངི་། དབང་ག་ིལྷ་རྣམསེ་རང་ཉདི་ལ་ཐོམི་པར་གྱུར་པར་བསེམསེ་ཏོ་ེཡོ་ེཤེེསེ་པ་དགུག་གཞུག་

དབང་བསྐུར་རྒྱསེ་གདབ་རྣམསེ་བྱེའི།ོ །

ད་ེནསེ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཧེ� ཞིསེེ་སེགོསེ་སེམ། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཨརྒྷཾ་ཾཔྲ་ཏཱཙིྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ༀ་ཡོ་

མཱཾནྟ་ཀ་པཱ་དྱ་ཾཔྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་གནྡྷེ་ེཔྲ་ཏཱཙིྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་པུཥྤེ་ེ

པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་དྷཱུ་པ་ེཔྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཨཱཿ་ལ་ོཀ་ེཔྲ་ཏཱིཙྪ་

ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ནཻ་ཝ་ིདྱ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཤེཔྟ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། 

ཞིསེེ་པསེ་མཆེདོ། 

ད་ེནསེ་དཀྱིིལ་འིཁོར་པ་ལ་འིབུལ་རྒྱུའི་ིནང་མཆེོད་སྔོར་ལྟོར་བྱེིན་གྱིིསེ་བརླབསེ་ལ། ༀ། མཆེོད་

ད་ོཕྱིོགསེ་བཅུ་དུསེ་གསུམ་གྱི་ིད་ེབཞིིན་གཤེེགསེ་པ་ཐོམསེ་ཅད་ཀྱི་ིསྐུ་གསུང་ཐུགསེ་

ཡོོན་ཏོན་འིཕྲིན་ལསེ་ཐོམསེ་ཅད་གཅིག་ཏུ་བསྡུསེ་པའི་ིང་ོབོ། ཆེོསེ་ཀྱི་ིཕུང་པ་ོསྟོོང་

ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་རྩོ་བཞིའིི་ིའིབྱུང་གནསེ། འིཕེགསེ་པའི་ིདག་ེའིདུན་ཐོམསེ་ཅད་ཀྱི་ིམངའི་

བདག །དྲིིན་ཅན་རྩོ་བའི་ིབླ་མ་རིན་པ་ོཆེེའི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། བཅོམ་ལྡན་འིདསེ་

དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་ཆེེན་པོའི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། ཡོ་ེཤེེསེ་ཀྱི་ིམཁའི་འིགྲི་ོམའི་ི



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

 277  

ཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ལཱ་ལ་ིཏོ་བཛྲའི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ཨ་མ་ོགྷི་བཛྲའི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� 

ཧཱུཾ།ཾ ཡོ་ེཤེསེེ་འིབྱུང་གནསེ་སྦསེ་པའི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ པདྨ་བཛྲའི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ 

དཱི་ིཔ་ཾཀ་ར་རཀྵེ་ིཏོའི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ རྭ་ལ་ོཙཱ་བ་རྡོ་ོརྗོ་ེགྲིགསེ་ཀྱི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ 

རྭ་ཆེསོེ་རབ་ཀྱི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ རྭ་ཡོ་ེཤེེསེ་སེངེ་གའེི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ རྭ་འིབུམ་

སེེང་ག་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། རྗོ་ེབཙུན་རྒོ་ལོའི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། རོང་པ་ཤེེསེ་རབ་

སེེང་གེའི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། བླ་མ་ཡོ་ེཤེེསེ་དཔལ་བའི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། ཆེོསེ་རྗོ་ེ

དནོ་གྲུབ་རནི་ཆེནེ་གྱི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ཆེསོེ་ཀྱི་ིརྒྱལ་པ་ོཙོངོ་ཁ་པ་ཆེནེ་པའོི་ིཞིལ་དུ་

ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ མཁསེ་གྲུབ་བསྟོན་པའི་ིཉ་ིམ་དག་ེལགེསེ་དཔལ་བཟིང་པའོི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� 

ཧཱུཾ།ཾ རྗོ་ེབཙུན་ཤེེསེ་རབ་སེངེ་གའེི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ འིདུལ་འིཛོནི་དཔལ་ལྡན་བཟིང་

པོའི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། འིཇེམ་དབྱེངསེ་དག་ེའིདུན་འིཕེེལ་བའི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། 

རྒྱུད་ཆེེན་བཀྲོ་ཤེིསེ་འིཕེགསེ་པའིི་ཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། རྒྱུད་ཆེེན་བསེམ་གྲུབ་རྒྱ་

མཚེོའི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ རྒྱུད་ཆེེན་བརྩོོན་འིགྲུསེ་འིཕེགསེ་པའི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ 

རྒྱུད་ཆེེན་རྡོ་ོརྗོ་ེབཟིང་པོའི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ རྒྱུད་ཆེེན་སེངསེ་རྒྱསེ་རྒྱ་མཚེོའི་ིཞིལ་

དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། པཎ་ཆེེན་ཐོམསེ་ཅད་མཁྱེེན་པ་བླ་ོབཟིང་ཆེོསེ་ཀྱི་ིརྒྱལ་མཚེན་དཔལ་

བཟིང་པོའི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། རྡོ་ོརྗོ་ེའིཛོིན་པ་དཀོན་མཆེོག་རྒྱལ་མཚེན་གྱི་ིཞིལ་དུ་

ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། པཎ་ཆེེན་ཐོམསེ་ཅད་མཁྱེེན་པ་བླ་ོབཟིང་ཡོ་ེཤེེསེ་ཀྱི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། 

རྒྱལ་བའི་ིདབང་པ་ོབླ་ོབཟིང་བསྐལ་བཟིང་རྒྱ་མཚེོའི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། གྲུབ་པའི་ི

དབང་ཕྱུག་རོལ་བའི་ིརྡོ་ོརྗོེའི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། ཁྲ་ིཆེེན་ངག་དབང་ཚུལ་ཁྲིམསེ་ཀྱི་ི

ཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ཁྲ་ིཆེནེ་བྱེང་ཆུབ་ཆེོསེ་འིཕེལེ་གྱི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ དྲིནི་ཅན་རྩོ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

བའི་ིབླ་མ་བྲག་ར་ིརྡོ་ོརྗོ་ེའིཆེང་བླ་ོབཟིང་ཆེོསེ་འིབྱེོར་རྒྱ་མཚེ་ོདཔལ་བཟིང་པོའི་ིཞིལ་དུ་

ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ གཞིན་ཡོང་དབང་བསྐུར་རྒྱུད་བཤེད་མན་ངག་གནང་བའི་ིབླ་མ་བརྒྱུད་པ་

དང་བཅསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ གཞིན་

ཡོང་རྒྱུད་སྡི་ེཆེེན་པ་ོབཞི་ིདང་འིབྲེལ་བའི་ིཡོ་ིདམ་དཀྱིིལ་འིཁོར་གྱི་ིལྷ་ཚེོགསེ་རྣམསེ་

ཀྱི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ཆེསོེ་ཀྱི་ིརྒྱལ་པ་ོའིཁརོ་དང་བཅསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� 

ཧཱུཾཾ། གཞིན་ཡོང་སྔོོན་སེངསེ་རྒྱསེ་མཐོོང་བ། དམ་པའི་ིཆེོསེ་ཐོོསེ་པ། འིཕེགསེ་པའི་ི

དག་ེའིདུན་ལ་བརྟེེན་པ། བསྟོན་པ་དང་འིཁོར་རྣམ་བཞི་ིསྐྱོོང་བར་ཞིལ་གྱིིསེ་བཞིེསེ་པ་

བླ་མ་གོང་མ་རྣམསེ་ཀྱིསིེ་བསྟོེན་ཅིང་བསྒྲུབསེ་པའི་ིབསྲུང་མ་དམ་ཚེིག་ཅན་རྣམསེ་ཀྱི་ི

ཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ཡུལ་ཉ་ིཤུ་རྩོ་བཞི།ི གནསེ་སུམ་ཅུ་རྩོ་གཉིསེ། དུར་ཁྲོད་ཆེེན་པ་ོ

བརྒྱད་ན་གནསེ་པའི་ིདཔའི་བ་ོདང་། རྣལ་འིབྱེརོ་མ་དང་། ཕྱིགོསེ་སྐྱོངོ་དང་། ཞིངི་སྐྱོངོ་

དང་། ཀླུ་ལ་སེོགསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ གཞི་ིབདག་གཉུག་མར་གནསེ་

པ་དང་སེེམསེ་ཅན་ཐོམསེ་ཅད་ལྷར་གྱུར་པ་རྣམསེ་ཀྱི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། ཕྱིོགསེ་

བཅུའི་ིསེངསེ་རྒྱསེ་ཐོམསེ་ཅད་སྤྱིན་དྲིངསེ་ཏོ་ེརང་ག་ིལུསེ་ལ་ཞུགསེ་པར་གྱུར་པར་

བསེམསེ་ལ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་ཨ་མྲ་ཏོ་སྭཱ་ད་ན་བཛྲ་སྭ་

བྷཱ་ཝ་ཨཱཿཏྨ་ཀོ྅ཧེཾ། མགྲིོན་ཐོམསེ་ཅད་ཡོ་ེཤེེསེ་ཀྱི་ིབདུད་རྩོིསེ་མཉེསེ་ཤེིང་ཚེིམ་པར་

གྱུར་པར་བསེམསེ་ལ། 

ཧཱུཾཾ། འིཇེམ་དཔལ་མཁའི་ལསེ་བྱུང་བའིི་གསེེར་མདོག་ཅན། །འིཇེམ་དཔལ་

ཐུགསེ་ལ་ཆེོསེ་ཀུན་རང་བཞིིན་གསེལ། །འིཇེམ་དཔལ་གསུང་ག་ིདབང་ཕྱུག་འིཇེམ་

པའི་ིདབྱེངསེ། །འིཇེམ་དཔལ་བདག་ན་ིར་ེབའི་ིསེེམསེ་ཀྱིིསེ་འིདུད། །ཐུགསེ་མཆེོག་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

 279  

འིཇེམ་པའི་ིངང་ལསེ་མ་གཡོོསེ་ཀྱིང་། །ཐུགསེ་རྗོེསེ་གདུག་པ་མ་ལུསེ་འིདུལ་བའི་ི

ཕྱིརི། །འིཇེགིསེ་བྱེདེ་འིཇེགིསེ་པ་ཆེནེ་པའོི་ིསྐུར་སྟོནོ་པ། །མ་ིབཟིད་དུསེ་མཐོའི་ིབསྐལ་

པའི་ིམ་ེལྟོར་འིབར། །ཞིལ་གདངསེ་ཁྲ་ོགཉེར་སྨིན་མ་གླེོག་ལྟོར་འིགྱུ། །སྤྱིན་བགྲིད་

མཆེ་ེབ་གཙོགིསེ་པ་རབ་ཏུ་འིབར། །རྡོ་ོརྗོའེི་ིརྟེ་སྐད་དྲིག་པ་ོཧེ་ཧེར་བཞིད། །མཁའི་འིགྲི་ོ

བསྡུ་བའི་ིཕ້ེ་སྐད་གནམ་དུ་སྒྲིོག །ཁྲོསེ་པའི་ིསྟོབསེ་ཆེེན་བརྡོབསེ་པསེ་ཁམསེ་གསུམ་

གནོན། །སྡིིགསེ་མཛུབ་གནམ་དུ་སྒྲིེང་ཞིིང་ལྷ་ཆེེན་འིདུལ། །ལྗོགསེ་འིདྲིིལ་ཚེེམསེ་

ཆེེན་གཙོིགསེ་ཤེིང་ཁྲག་གིསེ་མྱོོསེ། །ལྷ་དང་བཅསེ་པའིི་འིཇེིག་རྟེེན་ཞིལ་དུ་

གསེལོ། །གླེང་ཆེནེ་ཀ་ོརླནོ་ཐོདོ་པའི་ིཕྲངེ་བསེ་བརྒྱན། །གཅརེ་བུ་འིཇེགིསེ་བྱེདེ་དབང་

ཕྱུག་ཆེེན་པོའི་ིཚུལ། །འིཇེིགསེ་བྱེེད་མ་ཧེ་ེཁྲོསེ་པའི་ིཞིལ་གདངསེ་ཤེིང་། །ཞིལ་དགུ་

འིབར་བསེ་སྲོདི་པ་ཟི་ཞིངི་རྔུབ། །འིགྲི་ོབ་སྣ་ཚེགོསེ་འིདུལ་བའི་ིཕྱིག་རྒྱ་འིབར། །བདུད་

རགིསེ་གནནོ་པའི་ིཞིབསེ་ན་ིབརྐྱངསེ་བསྐུམསེ་མཛོད། །འིཇེགིསེ་བྱེདེ་ཆེནེ་པའོི་ིསྐུ་ལ་

རྟེག་ཏུ་འིདུད། །

དབུ་དགུ་འིབར་བའིི་དཀྱིིལ་འིཁོར་ནསེ། །གཡོསེ་ཀྱིི་ཞིལ་གསུམ་བགྲིད་པ་

ནི། །མཐོིང་ག་དམར་དང་སེེར་བའིི་ཞིལ། །གཡོོན་གྱིི་ཞིལ་གསུམ་གདངསེ་པ་

ན།ི །དཀར་དང་དུད་ཀ་ནག་པོའི་ིཞིལ། །དབུསེ་ཀྱི་ིཞིལ་གསུམ་འིབར་བ་ན།ི །ཁྲ་ོདང་

ཆེགསེ་དང་ཞི་ིབའི་ིཚུལ། །ཕྱིག་རྒྱ་འིདོ་ཟིརེ་འིབར་བ་ལསེ། །གཡོསེ་ཀྱི་ིཕྱིག་རྒྱ་བཅུ་

དྲུག་ན།ི །བརྡོགེ་ཅངི་འིཇེམོསེ་པའི་ིམཚེནོ་ཆེ་གདངེསེ། །གཡོནོ་གྱི་ིཕྱིག་རྒྱ་བཅུ་དྲུག་

ན།ི །རལོ་ཅངི་སྟོབོ་པའི་ིམཚེན་མསེ་མཛོེསེ། །བརྗོདི་རྔམསེ་ཞིབསེ་ཀྱི་ིཚེམསེ་རྔམསེ་

ལསེ། །གཡོསེ་ཀྱི་ིཞིབསེ་བརྒྱད་བསྐུམསེ་པ་ན།ི །དྲིེགསེ་པའི་ིལྷ་བརྒྱད་ཐོབསེ་ཀྱིིསེ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

གནོན། །གཡོོན་གྱིི་ཞིབསེ་བརྒྱད་བརྐྱངསེ་པ་ནི། །དྲིེགསེ་པའིི་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ལ་

རོལ། །འིདོད་ཆེགསེ་ཆེེན་པ་ོའིདུལ་བའི་ིཕྱིིར། །རྟེག་ཏུ་ལིངྒ་རྒྱསེ་པའི་ིཚུལ། །དྲིག་

པའོི་ིཚུལ་གྱིསིེ་ཞི་ེསྡིང་འིདུལ། །འིདུལ་སྐུ་ཁྱེདོ་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་ལ།ོ །

དུར་ཁྲོད་ཆེེན་པོའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་ནསེ། །བདུད་དང་གཤེིན་རྗོེ་ཐོབསེ་ཀྱིིསེ་

འིདུལ། །མ་མ་ོམཁའི་འིགྲི་ོདབང་དུ་སྡུད། །དབང་སྡུད་ཁྱེདོ་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་ལ།ོ །དབང་

ཕྱུག་ཆེེན་པོའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་ནསེ། །དབང་མེད་དད་པསེ་འིདུད་པ་དང་། །ཡོ་ེཤེེསེ་

སྤྲུལ་པའི་ིའིཁརོ་གྱིསིེ་བསྐརོ། །འིཁརོ་བཅསེ་ཁྱེདོ་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་ལ།ོ །ཡོ་ེཤེསེེ་ཐུགསེ་

ཀྱི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་ནསེ། །ཇེ་ིལྟོ་བུར་ན་ིསྤྲུལ་གྱུར་ཀྱིང་། །རྣམ་དག་དབྱེིངསེ་ལསེ་མ་

གཡོོསེ་ཏོ།ེ །མཉམ་ཉིད་ཁྱེདོ་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་ལ།ོ །ཞིསེེ་པའིམ་བསྡུ་ན། 

གཉིསེ་མེད་ཐུན་མོང་མ་ཡོིན་ཁྱེབ་པའི་ིསྐུ། །ཀུན་ལ་སྙེོམསེ་མཛོད་རྒྱལ་བ་ཀུན་

གྱི་ིཡོབ། །ཆེོསེ་ཀྱི་ིདབྱེངིསེ་གྱུར་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ིཡུམ། །ཡོ་ེཤེེསེ་སེམེསེ་དཔའི་རྒྱལ་

བ་ཀུན་གྱི་ིསྲོསེ། །ཕྱིག་འིཚེལ་འིཇེམ་དཔལ་དཔལ་གྱུར་རྫགོསེ་པ་ཁྱེདོ། །ཆེོསེ་ཀྱི་ིསྐུ་

ལ་བྱེམསེ་སྡིང་མི་མངའི་ཡོང་། །སྲོིད་གསུམ་གདུག་པ་མ་ལུསེ་འིདུལ་བའིི་

ཕྱིིར། །ཐུགསེ་རྗོེ་ཐོབསེ་ཀྱིིསེ་ཁྲ་ོརྒྱལ་སྐུར་བསྟོན་པ། །འིཇེིགསེ་བྱེེད་གཤེིན་རྗོེའིི་

གཤེེད་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་ལ།ོ །ཞིེསེ་ཕྱི་ིནང་ག་ིམཆེོད་པསེ་མཆེོད་ཅིང་བསྟོོད་པསེ་བསྟོོད། ད་ེལྟོར་ར་ེར་ེ

ནསེ་གསེལ་འིདབེསེ་པའི་ིདཔྱད་ནསེ་བསྒོམོ་པ་དང་། རྣམ་པ་གསེལ་བ་ལ་རྩོ་ེགཅགི་ཏུ་འིཇེོག་པའི་ིབསྒོམོ་པ་

གཉིསེ་ཀྱིིསེ་གསེལ་སྣང་བསྒྲུབ་ཅིང་། བདག་ཉིད་དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་ད་ོསྙེམ་དུ་ངེསེ་པ་ཤུགསེ་ཆེེན་

བསྐྱོེད་པ་ལ་འིཇེོག་པའིི་ང་རྒྱལ་བརྟེན་པར་བྱེེད་པ་གཉིསེ་ཀ་བསྒོོམ་པར་བྱེ་བ་ནི་རྒྱ་ཆེེ་བ་ལ་བསླབ་

པའི།ོ །བསྒོམོ་པ་པ་ོདང་བསྒོོམ་བྱེ་དང་སྒོམོ་རྣམསེ་བརྟེགསེ་ན་ཡོང་དག་པར་ཅ་ིཡོང་མ་གྲུབ་བཞིིན་དུ་སྣང་བ་

སྒྱུ་མ་ལྟོ་བུའི་ིདོན་ལ་འིཇེོག་པའི་ིད་ེཁ་ོན་ཉིད་ཀྱི་ིསྦྱིོར་བ་ལ་མཉམ་པར་འིཇེོག་པ་ན་ིདམིགསེ་པ་ལྷའི་ིསྐུ་ལ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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དམིགསེ་ནསེ་རྣམ་པ་རང་བཞིིན་མེད་པར་ངེསེ་པའི་ིརྒྱུན་སྐྱོོང་བ་ཡོིན་པསེ་ཟིབ་པ་དང་། རྒྱ་ཆེ་ེབ་གཉིསེ་ཀ་

ལ་སླབོ་པ་སྟོ་ེད་ེདག་ན་ིརགསེ་པ་ལ་སེམེསེ་འིཛོནི་པའི།ོ །ད་ེལྟོར་བསྒོམོ་པ་ལ་བྱེངི་བ་དང་རྒོདོ་པ་བསེལ་བའི་ི

ཕྱིིར་སྟོེང་ངམ་འིོག་ག་ིསྣ་རྩོེར་ཟླ་བ་གནསེ་པའི་ིརྡོ་ོརྗོ་ེསྔོོན་པ་ོཡུངསེ་ཀར་གྱི་ིའིབྲུ་ཚེད་ཙོམ་ལ་སེེམསེ་བཟུང་

ནསེ་བརྟེན་པ་ན་ད་ེལསེ་ཕྱིག་མཚེན་མང་པ་ོསྤྲ་ོཞིིང་སླར་ཡོང་རྩོ་བའི་ིམཚེན་མ་ལ་སྡུད་པ་ན་ིཕྲ་མ་ོལ་སེེམསེ་

འིཛོནི་པ་ཡོནི་ཏོ་ེསེམེསེ་བཟུང་བའི་ིརམི་པའི།ོ །

ཞིལ་དགུ་ན་ིགསུང་རབ་ཡོན་ལག་དགུ། རྭ་གཉིསེ་ན་ིབདེན་པ་གཉིསེ། ཕྱིག་སེ་ོ

བཞི་ིདང་སྐུ་གསུང་ཐུགསེ་ཏོ་ེསེ་ོབདུན་ན་ིབྱེང་ཕྱིོགསེ་སེ་ོབདུན། ཞིབསེ་བཅུ་དྲུག་ན་ི

སྟོོང་ཉིད་བཅུ་དྲུག །མཚེན་མ་གྱིེན་དུ་འིགྲིེང་བ་ནི་བདེ་བ་ཆེེན་པོ་རྒྱསེ་པ། མི་ལ་

སེགོསེ་པ་ན་ིདངོསེ་གྲུབ་བརྒྱད་དང་། བྱེ་རྒོདོ་ལ་སེགོསེ་པ་ན་ིདབང་ཕྱུག་བརྒྱད་དག་

པ་ཡོིན་ལ། གཅེར་བུ་ན་ིསྒྲིིབ་གཡོོགསེ་མེད་པ་དང་། སྐྲ་གྱིེན་དུ་བརྫེསེ་པ་ན་ིམྱོ་ངན་

ལསེ་འིདསེ་པའི་ིག་ོའིཕེང་སྟོོན་པའི།ོ །ད་ེདག་ག་ིདོན་མདོར་བསྡུ་ན། གཏོན་ལ་དབབ་

པའི་ིགཞི།ི གསུང་རབ་ཡོན་ལག་དགུའི་ིབརྗོདོ་བྱེ་ཀུན་རྫབོ་སྒྱུ་མ་དང་། དནོ་དམ་ནམ་

མཁའི་ལྟོ་བུ། ཁོང་དུ་ཆུད་པའི་ིལམ་བྱེང་ཕྱིོགསེ་སེ་ོབདུན་ཡོིན་ལ། ལམ་དེའི་ིགཙོ་ོབ་ོ

དནོ་དམ་རྟེགོསེ་པ་ལ་ན།ི སྟོངོ་ཉདི་བཅུ་དྲུག་ག་ིརྟེགོསེ་པ་ཡོདོ་ད།ེ ད་ེཡོང་ཐོབསེ་བད་ེ

བ་ཆེེན་པ་ོདང་དབྱེེར་མེད་པར་ཞུགསེ་པའིོ། །ལམ་དེསེ་བགྲིོད་པའི་ིའིབྲསེ་བུ་དངོསེ་

གྲུབ་ཐུན་མོང་བ་དང་། ཐུན་མོང་མ་ཡོིན་པ་གཉིསེ་ཀྱི་ིགཙོ་ོབ་ོནི། སྒྲིིབ་པ་ཟིད་པའི་ི

མྱོང་འིདསེ་སེ།ོ །ཞིེསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་ཀྱི་ིརྣམ་པར་ཤེར་བའི་ིསྐུསེ། ད་ེལྟོར་མཚེོན་

པ་ག་ོབར་བྱེདེ་པའི།ོ །ཞིསེེ་དག་པ་དྲིན་པར་བྱེ། 

ཕྲངེ་བ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ཀྱིསིེ་བསེངསེ། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཱ� སེརྦ་དྷརྨཱ� 

སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷིོ྅ཧེཾ། གིསེ་སྦྱིངསེ། སྟོོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོོང་པའི་ིངང་ལསེ། ཕྲེང་རྡོོག་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

རྣམསེ་རེ་རེ་ནསེ་པད་ཉིའིི་སྟོེང་དུ་ཧཱུཾཾ་ཡོིག་ཡོོངསེ་སུ་གྱུར་པ་ལསེ་དཔལ་རྡོོ་རྗོེ་

འིཇེིགསེ་བྱེེད་ཞིལ་གཅིག་ཕྱིག་གཉིསེ་ཀྱིིསེ་གྲིི་གུག་དང་ཐོོད་པ་འིཛོིན་པ། གཡོོན་

བརྐྱང་གིསེ་བཞུགསེ་པའི་ིསྤྱི་ིབོར་ༀ། མགྲིིན་པར་ཨཱཿ� ཐུགསེ་ཀར་ཧཱུཾ་ཾགིསེ་མཚེན་

པར་གྱུར། ཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾལསེ་འིོད་ཟིེར་འིཕྲོསེ་བསྒོོམསེ་པ་དང་འིདྲི་བའི་ིཡོ་ེཤེེསེ་པ་

དང་དབང་ལྷ་སྤྱིན་དྲིངསེ། ཡོ་ེཤེེསེ་པ་ཛོ� ཧཱུཾ་ཾབ་ཾཧེ�ོ གཉིསེ་སུ་མེད་པར་གྱུར། དབང་

ལྷསེ་དབང་སྐུར་མ་ིབསྐྱོོད་པསེ་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཨརྒྷཾཾ། པཱ་དྱཾ། 

གནྡྷེ།ེ པུཥྤེ།ེ དྷཱུ་པ།ེ ཨཱཿ་ལ་ོཀ ེ། ནཻ་ཝ་ིདྱ། ཤེཔྟ་པྲ་ཏཱཙིྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ་

ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ 

གཟུགསེ་མཆེོག་མཆེོག་ཏུ་དྲིག་པོ་ཆེེ། །དཔའི་བོ་མཆེོག་གི་སྤྱིོད་ཡུལ་

ཅན། །གདུལ་དཀའི་འིདུལ་བའིི་དོན་མཛོད་པ། །རྡོོ་རྗོེ་འིཇེིགསེ་བྱེེད་ལ་ཕྱིག་

འིཚེལ། །ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ཅ་ིའིགྲུབ་བཟླ། རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་འིོད་དུ་ཞུ་བ་ལསེ་

ཁྲག་འིཛོག་པའི་ིམ་ིམགོའི་ིཕྲེང་བའི་ིརྣམ་པར་གྱུར། ཅེསེ་བགྲིང་ཕྲེང་བྱེིན་རླབསེ་བྱེ། ༀ་ཨ་

ར་པ་ཙོ་ན་དྷཱིཿ�ི ཞིསེེ་ཞི་ིཁྲ་ོསྦྲགསེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ིདམགིསེ་རམི་དང་བཅསེ་ཅ་ིའིགྲུབ་བཟླ། ༀ་ཡོ་མ་རཱ་ཛཱ་སེ་

ད་ོམ་ེཡོ། ཡོ་མ་ེད་ོརུ་ཎ་ཡོ་ོད་ཡོ། ཡོ་ད་ཡོ་ོན་ིར་ཡོ་ཀྵེ་ེཡོ། ཡོ་ཀྵེ་ེཡོཙྪ་ན་ིརཱ་མ་ཡོ་ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾ

ཕེཊ་ཕེཊ་སྭཱཧཱ། ཞིསེེ་པའི་ིརྩོ་སྔོགསེ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ཅསེེ་པའི་ིལསེ་སྔོགསེ། 

ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ཅསེེ་པའི་ིསྙེངི་པ་ོརྣམསེ་ཅ་ིའིགྲུབ་ར་ེབཟླ། མཐོར། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་སེ་མ་ཡོ།  

ཞིེསེ་པ་ནསེ། སེཏྭ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ཅེསེ་གཤེིན་རྗོེའི་ིགཤེེད་ཀྱི་ིཡོིག་བརྒྱ་བཟླ། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཨརྒྷཾཾ། 

པཱ་དྱ།ཾ གནྡྷེ།ེ པུཥྤེ།ེ དྷཱུ་པ།ེ ཨཱཿ་ལ་ོཀ ེ། ནཻ་ཝ་ིདྱ། ཤེཔྟ་པྲ་ཏཱཙིྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་

ཧཱུཾ་ཾཕེཊ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ 



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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གཟུགསེ་མཆེོག་མཆེོག་ཏུ་དྲིག་པོ་ཆེེ། །དཔའི་བོ་མཆེོག་གི་སྤྱིོད་ཡུལ་

ཅན། །གདུལ་དཀའི་འིདུལ་བའིི་དོན་མཛོད་པ། །རྡོོ་རྗོེ་འིཇེིགསེ་བྱེེད་ལ་ཕྱིག་

འིཚེལ། །ཞིསེེ་མཆེདོ་ཅངི་བསྟོོད། 

ད་ེནསེ་གཏོརོ་མ་འིབུལ་བ་ལ། ཕྱིག་ལནེ་དུ། འིདསེ་མ་འིདསེ་པའི་ིགཏོརོ་མ་གཉསིེ་འིཇུག་པ་གཅགི་ཏུ་

ནང་མཆེོད་ལྟོར་བྱེིན་གྱིིསེ་བརླབ་པ་ནི། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཱ� 

སེརྦ་དྷརྨཱ� སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷི྅ོཧེ།ཾ སྟོངོ་པ་ཉདི་དུ་གྱུར། སྟོོང་པའི་ིངང་ལསེ་ཡོ་ཾལསེ་རླུང་ག་ི

དཀྱིིལ་འིཁོར་སྔོོན་པ་ོགཞུའི་ིདབྱེིབསེ་ལྟོ་བུ་བ་དན་གྱིིསེ་མཚེན་པ། དེའི་ིསྟོེང་དུ་ར་ཾ

ལསེ་མེའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་དམར་པ་ོགྲུ་གསུམ་པ། དེའི་ིསྟོེང་དུ་ཨཱཿ� ལསེ་མ་ིམགོའི་ིསྒྱིེད་

བུ་གསུམ་གྱི་ིསྟོེང་དུ། ཨཱཿ� ལསེ་བྱུང་བའི་ིཐོོད་པ་དཀར་པོ། དེའི་ིནང་ག་ིཤེར་དུ་བྲུ་ཾ

ལསེ་བྱུང་བའིི་བ་ལང་གི་ཤེ་གོསེ་མཚེན་པ། ལྷོར་ཨཾ་ལསེ་བྱུང་བའིི་ཁྱེིའིི་ཤེ་ཀུསེ་

མཚེན་པ། ནུབ་ཏུ་ཛྲ່་ལསེ་བྱུང་བའི་ིགླེང་པ་ོཆེེའི་ིཤེ་དསེ་མཚེན་པ། བྱེང་དུ་ཁ་ཾལསེ་

བྱུང་བའི་ིརྟེའི་ིཤེ་ཧེསེ་མཚེན་པ། དབུསེ་སུ་ཧཱུཾ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིམིའི་ིཤེ་ནསེ་མཚེན་པ། 

ཤེར་ལྷོར་ལ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིདྲི་ིཆེེན་བིསེ་མཚེན་པ། ལྷ་ོནུབ་ཏུ་མཱཾ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིརཀྟ་

རསེ་མཚེན་པ། ནུབ་བྱེང་དུ་པ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིབྱེང་སེེམསེ་དཀར་པ་ོཤུསེ་མཚེན་པ། 

བྱེང་ཤེར་དུ་ཏོ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིརྐོང་མར་མསེ་མཚེན་པ། དབུསེ་སུ་བ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིདྲི་ི

ཆུ་མཱུསེ་མཚེན་པ། ད་ེདག་ག་ིསྟོངེ་དུ་ༀ་དཀར་པ།ོ ཨཱཿ� དམར་པ།ོ ཧཱུཾ་ཾསྔོནོ་པ་ོགསུམ་

སྟོེང་ནསེ་སྟོེང་དུ་བརྩོེགསེ་པར་གྱུར། རང་ག་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾལསེ་འིོད་འིཕྲོསེ་རླུང་ལ་

ཕེོག་པསེ་རླུང་གཡོོསེ་མ་ེསྦར་ཏོ་ེཐོོད་པའི་ིརྫསེ་རྣམསེ་ཞུ་ཞིིང་ཁོལ་བར་གྱུར། ཡོ་ིག་ེ

གསུམ་ལསེ་འིདོ་ཟིརེ་རམི་པ་བཞིནི་དུ་འིཕྲསོེ་པསེ། སྐུ་རྡོ་ོརྗོ་ེགསུང་རྡོ་ོརྗོ་ེཐུགསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེ
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

རྣམསེ་བཀུག་ནསེ་ཡོ་ིག་ེགསུམ་ལ་རིམ་གྱིིསེ་ཐོིམ་པ་རྣམསེ་ཐོོད་པར་ལྷུང་ནསེ་ཞུ་

བསེ། ཧཱུཾ་ཾགིསེ་ཁ་དོག་དྲི་ིནུསེ་ཀྱི་ིསྐྱོོན་སྦྱིངསེ། ཨཱཿ� སེ་བདུད་རྩོིར་རྟེོགསེ་པར་བྱེསེ། 

ༀ་གྱིིསེ་མང་པོར་སྦར་ཞིིང་སྤེེལ་བར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ལན་གསུམ་བརྗོོད་པསེ་བྱེིན་གྱིིསེ་

བརླབསེ་ལ་གཏོརོ་མགྲིོན་བསྐྱོདེ་པ་ན།ི 

མདུན་དུ་སྐད་ཅིག་གིསེ་བཅོམ་ལྡན་འིདསེ་དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་དཔའི་བ་ོ

གཅིག་པའི་ིརྟེེན་དང་བརྟེེན་པའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་ཡོོངསེ་སུ་རྫོགསེ་པར་གྱུར། རང་ག་ི

སྙེིང་གའི་ིསེ་བོན་གྱི་ིའིོད་ཟིེར་གྱིིསེ་ཡོ་ེཤེེསེ་ཀྱི་ིའིཁོར་ལ་ོསྤྱིན་དྲིངསེ། གཉིསེ་སུ་མེད་

པར་གྱུར། ད་ེཉདི་ཀྱིིསེ་འིདསེ་ལྷའི་ིགཏོརོ་མགྲིནོ་སྐད་ཅགི་གིསེ་བསྐྱོདེ། ད་ེལ་ཡོ་ེཤེསེེ་པ་དབབ་པའི།ོ །

རང་ག་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾསྔོོན་པོའི་ིའིོད་ཟིེར་ལྕགསེ་ཀྱུའི་ིརྣམ་པ་ཅན་གྱིིསེ་ཕྱིོགསེ་

སྐྱོོང་བཅ་ོལྔ་འིཁོར་དང་བཅསེ་པ་བཀུག་སྟོ་ེསྐད་ཅིག་གིསེ་འིོད་གསེལ་དུ་བཅུག་པ་

ལསེ། དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་ཞིལ་གཅིག་ཕྱིག་གཉིསེ་ཀྱིིསེ་གྲི་ིགུག་དང་ཐོོད་པ་

འིཛོནི་པའི་ིསྐུར་བཞིངེསེ་པར་གྱུར། 

ཧཱུཾ།ཾ འིཇེགི་རྟེནེ་ལསེ་འིདསེ་པའི་ིམགྲིནོ་རྣམསེ་ཀྱི་ིལྗོགསེ་ཧཱུཾ་ཾལསེ་སྐྱོེསེ་པའི་ིརྡོ་ོརྗོ་ེ

རྩོ་ེགཅིག་པ་དཀར་པ་ོའིོད་ཀྱི་ིསྦུ་གུ་ཅན་རྣམསེ་སུ་གྱུར། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾ

ཕེཊ། བཛྲ་བཻྷཻ་ར་ཝ་ཡོ་ཨ་དྷ་ིཔ་ཏོ་ིཨ་ིམ་ཾབ་ལ່་ཏོ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧེ་ིཁཱ་ཧེ་ིཧཱུཾ་ཾཕེཊ་སྭཱཧཱ། ལན་

བདུན་ནམ་གསུམ་གྱིིསེ་དབུལ། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཨརྒྷཾཾ། པཱ་དྱ།ཾ གནྡྷེ།ེ པུཥྤེ།ེ དྷཱུ་པ།ེ ཨཱཿ་ལ་ོཀ།ེ ནཻ་

ཝ་ིདྱ། ཤེཔྟ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། གཟུགསེ་མཆེོག་

མཆེགོ་ཏུ་དྲིག་པ་ོཆེ།ེ །དཔའི་བ་ོམཆེགོ་ག་ིསྤྱིདོ་ཡུལ་ཅན། །གདུལ་དཀའི་འིདུལ་བའི་ི

དནོ་མཛོད་པ། །རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེདེ་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ། །ཞིསེེ་བསྟོདོ། 



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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ད་ེནསེ་ཕྱིོགསེ་སྐྱོོང་ག་ིགཏོོར་མ། ཕྱིོགསེ་སྐྱོོང་འིཁོར་དང་བཅསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱི་ིལྗོགསེ་

ཧཱུཾ་ཾལསེ་སྐྱོེསེ་པའི་ིརྡོ་ོརྗོ་ེརྩོ་ེགཅིག་པ་དཀར་པ་ོའིོད་ཀྱི་ིསྦུ་གུ་ཅན་རྣམསེ་སུ་གྱུར། ༀ་

ཡོ་མ་རཱ་ཛཱ་སེ་ད་ོམ་ེཡོ། ཡོ་མ་ེད་ོརུ་ཎ་ཡོ་ོད་ཡོ། ཡོ་ད་ཡོ་ོན་ིར་ཡོ་ཀྵེ་ེཡོ། ཡོ་ཀྵེ་ེཡོཙྪ་ན་ི

རཱ་མ་ཡོ་ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཕེཊ་ཕེཊ་སྭཱཧཱ། ཞིསེེ་རྩོ་སྔོགསེ་བརྗོདོ་པསེ་བྱེནི་གྱིིསེ་བརླབསེ་ལ། ༀ་བྷཱུ་ཙོ་ར་ན།ཾ 

ཡོ་པཱ་ཏཱ་ལ་ཙོ་ར་ཡོ། མཱཾན་ཁ་ེཙོ་ར་ཡོ། ཏོ་པཱུར་བ་ན་ིགཱ་ན།ཾ ཀ་དཀྵེ་ིན་དཱི་ིགཱ་ཡོ། ཧཱུཾ་ཾཔཤྩི་ི

མ་ན།ཾ ཕེཊ་ཨུད་ཏོ་ར་ཏོ་ིགཱ་ཡོ། ༀ་ཨ།ི ཧྲཱིཿ�ི ཡོ། ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ། ཝ་ིཀྵེ།ི ཀྲོ་ིཀ ོ། ཏཱ་ཨ།ེ ན་ཨ། 

ན་ད།ེ ཧཱུཾ་ཾབྷྱ�ོ ཕེཊ་སེརྦ་བྷུ་ཏོ་ེབྷྱ� ཞིསེེ་པ་གསུམ་གྱིིསེ་བསྔོ།ོ ༀ་ད་ཤེ་དཀི་ལ་ོཀ་པཱ་ལ་སེ་པ་

ར་ིཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་ཾ ཞིསེེ་པ་ནསེ། ཤེཔྟ་པྲ་ཏཱཙིྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ཞིསེེ་པསེ་ཕྱི་ིམཆེདོ་དང་། ༀ་ད་ཤེ་དཀི་ལ་ོ

ཀ་པཱ་ལ་སེ་པ་ར་ིཝཱ་ར་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ཞིསེེ་ནང་མཆེདོ་དབུལ། 

བཅམོ་ལྡན་ཆེསོེ་རྗོ་ེའིཇེམ་དབྱེངསེ་སྤྱིན་ལམ་དུ། །བདུད་འིདུལ་བསྟོན་པ་བསྲུང་

བར་ཞིལ་བཞིེསེ་པ། །ལསེ་ཀྱི་ིགཤེིན་རྗོ་ེམ་མ་ོམཁའི་འིགྲི་ོམ། །འིབྱུང་པ་ོར་ོལངསེ་ཅ་ི

བགྱི་ིབཀའི་ཉན་ཚེོགསེ། །ཕྱི་ིནང་སྐྱོོང་བའི་ིདམ་ཅན་མ་ལུསེ་ལ། །བདག་ན་ིར་ེབའི་ི

སེེམསེ་ཀྱིིསེ་འིདུད་ཅིང་མཆེིསེ། །ཕྱིོགསེ་སྐྱོོང་འིཁོར་དང་བཅསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་

བདག་ག་ིདག་ེབའི་ིབྱེ་བ་རྣམསེ་མཐོར་ཕྱིནི་པ་དང་། དའེི་ིབར་ཆེད་ཞི་ིབའི་ིའིཕྲནི་ལསེ་

མཛོདོ་ཅགི །

ད་ེནསེ་འིཇེམ་དབྱེངསེ་ཀྱི་ིབཀའི་སྡིོད་གཤེིན་རྗོེའི་ིགཏོོར་མ་བསེང་སྦྱིངསེ་བྱེིན་རླབསེ་སྔོར་ལྟོར་བྱེ། 

འིདིར་གཞུང་དུ་གཏོོར་མ་གསུམ་སེ་ོསེོར་བསེང་སྦྱིང་བྱེིན་རླབསེ་བྱེ་བར་གསུངསེ་པསེ་གྲུབ་ན་ད་ེལྟོར་བྱེ། 

ལོང་མེད་ན་དེང་སེང་གཏོོར་མ་གསུམ་ཕྱིོགསེ་གཅིག་ཏུ་བྱེིན་རླབསེ་བྱེེད་པ་མང་བསེ་ཕྱིག་ལེན་ལྟོར་བྱེིན་

རླབསེ་ཕྱིགོསེ་གཅགི་ཏུ་བྱེ། 



 286  

འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

སྟོོང་པའི་ིངང་ལསེ། མདུན་དུ་པདྨ་ཉ་ིམ་མ་ཧེེའི་ིསྟོེང་དུ། ཡོ་ལསེ་ཐོོད་དབྱུག་

ཡོསེ་མཚེན་པ་ད་ེལསེ་འིོད་འིཕྲོསེ། དགྲི་བགེགསེ་གདུག་པ་ཅན་ཐོམསེ་ཅད་ཚེར་

བཅད། ཚུར་འིདུསེ་དབྱུག་ཏོ་ོལ་ཐོམི། ད་ེཡོངོསེ་སུ་གྱུར་པ་ལསེ། ལསེ་ཀྱི་ིགཤེནི་རྗོ་ེ

ནག་པ་ོཞིལ་གཅིག་ཕྱིག་གཉིསེ་པ་མ་ཧེེའི་ིགདོང་པ་ཅན། དམར་ཞིིང་ཟླུམ་པའི་ིསྤྱིན་

གསུམ་དང་ལྡན་པ། གཡོསེ་པསེ་ཐོདོ་དབྱུག །གཡོནོ་པསེ་ཞིགསེ་པ་འིཛོནི་པ། དབུ་

སྐྲ་དམར་སེརེ་གྱིནེ་དུ་བརྫསེེ་པ། ལངིྒ་དམར་པ་ོགྱིནེ་དུ་ལངསེ་པ། ཡོ་བ་ཏོ་ིལ་སེགོསེ་

པ་གཤེིན་རྗོེ་ཕེ་ོམོའི་ིའིཁོར་གྱིིསེ་བསྐོར་བའིི་སྤྱིི་བོར་ༀ་དཀར་པོ། མགྲིིན་པར་ཨཱཿ� 

དམར་པོ། ཐུགསེ་ཀར་ཧཱུཾ་ཾསྔོོན་པོསེ་མཚེན་པར་གྱུར། རང་ག་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾལསེ་

འིོད་ཟིེར་འིཕྲོསེ། ལྷ་ོཕྱིོགསེ་སེ་རིམ་པ་བདུན་གྱིི་འིོག་ནསེ་ལསེ་ཀྱིི་གཤེིན་རྗོེ་ཡོབ་

ཡུམ་འིཁརོ་བཅསེ་སྤྱིན་དྲིངསེ། པར་བསེམ་ཞིངི་། ༀ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་སེ་པ་ར་ིཝཱ་ར་ཨ་ེཧྱེ་ེཧེ།ི 

ཞིེསེ་བརྗོོད་པསེ་བྱེོན་པར་བསེམསེ་ལ། ཛོ� ཧཱུཾ་ཾབ་ཾཧེ�ོ གཉིསེ་སུ་མེད་པར་གྱུར། སླར་ཡོང་ཐུགསེ་

ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾལསེ་འིོད་ཟིེར་འིཕྲོསེ། གཤེིན་རྗོེའི་ིགཤེེད་རིགསེ་ལྔ་སྤྱིན་དྲིངསེ། ཁྱེེད་རྣམསེ་

ཀྱིིསེ་འིད་ིལ་དབང་བསྐུར་དུ་གསེོལ། ཞིསེེ་གསེོལ་བ་བཏོབ་པསེ། ད་ེརྣམསེ་ཀྱིིསེ་ཡོ་ེ

ཤེསེེ་ཀྱི་ིབདུད་རྩོིསེ་གང་བའི་ིབུམ་པ་ཐོགོསེ་ཏོ།ེ ༀ་བཛྲ་ིབྷཱ་བ་ཨ་བྷཻ་ིཥཉིྩ་ཧཱུཾ།ཾ ཞིསེེ་སྤྱི་ི

བ་ོནསེ་དབང་བསྐུར། དྲི་ིམ་དག །ཆུ་ལྷག་མ་ཡོར་ལུད་པ་ལསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེནག་པ་ོརྩོ་ེལྔ་པསེ་

དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། ༀ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་སེ་པ་ར་ིཝཱ་ར་སེ་མ་ཡོ་སྟྭཾ།ཾ གྱིསིེ་དམ་ལ་བཞིག །ༀ་

ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་ཡོ་ེགྲི་ཧྣ་ེད་ཾཨརྒྷཾཾ། ཞིསེེ་པ་ནསེ། ཤེཔྟའི་ིབར་དང་། འིབྲུ་གསུམ་བཏོགསེ་པསེ་ནང་མཆེདོ་

ཀྱིང་འིབུལ། འིཇེམ་དཔལ་བཀའི་ཉན་བསྟོན་སྲུང་ནི། །ཞིེསེ་སེོགསེ་ཀྱིིསེ་བསྟོོད། ད་ེནསེ་ཡོིག་

བརྒྱ་ཅ་ིརིགསེ་བཟླསེ་ཏོ།ེ བཤེགསེ་པ་བྱེ་བ་ན།ི ཛོ� འིཇེམ་དཔལ་དབྱེངསེ་དང་དཔའི་བ་ོརྡོ་ོརྗོ་ེ



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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དང་། །ཞིསེེ་སེགོསེ་རྒྱསེ་པའིམ། 

བསྡུ་ན། ཧཱུཾ།ཾ མ་རིག་དབང་གིསེ་ཉེསེ་པའི་ིཚེོགསེ་རྣམསེ་ཀུན། །བླ་མ་ལྷ་སྲུང་སྤྱི་ི

དང་ཁྱེད་པར་དུ། །འིཇེམ་དབྱེངསེ་བཀའི་སྡིོད་དམ་ཅན་གཤེིན་རྗོེའི་ིཚེོགསེ། །འིཁོར་

དང་བཅསེ་ལ་གུསེ་པསེ་བཤེགསེ་པར་བགྱི།ི །

ད་ེནསེ་བསྐང་བ་ནི། ཧཱུཾ་ཾཛོ� ལྷུན་གྲུབ་བད་ེབ་ཆེེན་པོའི་ིརྣམ་རོལ་ལསེ། །ཞིེསེ་སེོགསེ་

བསྐང་བ་རྒྱསེ་པ་དང་མཐུན་གྲུབ་མ་འིདོན། ད་ེནསེ་གཏོོར་མ་ནང་མཆེོད་ལྟོར་བྱེིན་གྱིིསེ་བརླབསེ། ཆེོསེ་

ཀྱི་ིརྒྱལ་པ་ོའིཁོར་དང་བཅསེ་པའི་ིལྗོགསེ་ཧཱུཾ་ཾལསེ་སྐྱོེསེ་པའི་ིརྡོ་ོརྗོ་ེརྩོ་ེགཅིག་པ་འིོད་ཀྱི་ི

སྦུ་གུ་ཅན་གྱིིསེ་གཏོོར་མའི་ིབཅུད་ཐོམསེ་ཅད་དྲིངསེ་ཏོ་ེགསེོལ་བར་གྱུར། ༀ་ཀཱ་ལ་

རཱུ་པ་སེརྦ་བིགྷྣན་ཤེ་ཏྲུཾ་ཾམཱཾ་ར་ཡོ་ཨ་ིད་ཾབ་ལ່་ཏོ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧེ་ིཁཱ་ཧེ་ིཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ཅེསེ་གསུམ་མམ་

བདུན་གྱིསིེ་ཕུལ་ནསེ། ཨརྒྷཾ་ཾསེགོསེ་ཀྱིིསེ་མཆེདོ། ནང་མཆེདོ་ཀྱིང་འིབུལ། 

འིཕྲནི་ལསེ་བཅོལ་བ་ན།ི ཧཱུཾ།ཾ འིཆེ་ིབདག་ནག་པ་ོལྷ་ོཕྱིགོསེ་ཀྱི།ི །རམི་པ་བདུན་གྱི་ིསེ་

འིགོ་ན། །སྲོགོ་ལ་རྔམ་པའི་ིགཤེནི་རྗོ་ེན།ི །ནག་པ་ོམ་ཧེའེི་ིགདན་སྟོངེ་དུ། །ཡོ་ལསེ་བྱུང་

བའི་ིདབྱུག་པ་ནི། །ཐོོད་པསེ་མཚེན་པ་ལསེ་བྱུང་བ། །གཏོིང་ནསེ་ཁྲོསེ་པ་མ་ཧེེའི་ི

གདོང་། །ཟི་བྱེེད་ཞིལ་གདངསེ་མཆེེ་བ་གཙོིགསེ། །ཁྲོསེ་པའིི་སྤྱིན་རྩོ་དམར་པོ་

འིཁྲུག །སྐྲ་སེེར་སྨ་ར་གྱིེན་དུ་བརྫེསེ། །ལག་གཡོོན་ཞིགསེ་པསེ་དགྲི་བགེགསེ་

འིཆེིང་། །གཡོསེ་པའིི་དབྱུག་པསེ་རྡུལ་དུ་རློག །ཆེོསེ་ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་གཤེིན་རྗོེའིི་

ཚེགོསེ། །བྲན་དང་བཅསེ་པའི་ིདུསེ་ལ་བབ། །ཤེ་ཆེནེ་ཁྲག་ཞིག་ཆེནེ་པ་ོཡོ།ི །གཏོརོ་མ་

རྒྱ་མཚེ་ོམཆེོད་པར་བཞིེསེ། །རྒྱལ་བསེ་བསྒོོསེ་པའི་ིདམ་ཚེིག་དང་། །སྙེིང་རྗོེསེ་དགྲི་

བགགེསེ་མྱུར་དུ་སྒྲིོལ། །སྡིང་བའི་ིདགྲི་དང་གནདོ་པའི་ིབགགེསེ། །བདུད་དང་བར་དུ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

གཅདོ་པ་རྣམསེ། །ཟུངསེ་ཤེགི་ཆེངིསེ་ཤེགི་རྣམ་པར་སྡིམོསེ། །ཁུག་ཅགི་དྲིངོསེ་ཤེགི་

དབང་དུ་སྡུསེ། །སེོད་ཅིག་སྐྲོད་ཅིག་རེངསེ་པར་གྱིིསེ། །ཕྱི་ེཞིིག་གནོན་ཅིག་རྨུགསེ་

པར་གྱིིསེ། །ཐུལ་ཅིག་ཆེོམསེ་ཤེིག་རྣམ་པར་ཤེིག །རྡུལ་ཕྲན་ཙོམ་ཡོང་མེད་པར་

མཛོདོ། །ༀ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། 

སྟོོབསེ་ཆེེན་གཤེིན་རྗོེའིི་རྒྱལ་པོ་འིཁོར་བཅསེ་ཀྱིིསེ། །ཨ་ཏོི་ཤེ་དང་བློ་བཟིང་

གྲིགསེ་པ་ཡོ།ི །བསྟོན་ལ་གནོད་པའི་ིདགྲི་བགེགསེ་ཚེར་ཆེོད་ལ། །བསྟོན་དང་བསྟོན་

འིཛོནི་བུ་བཞིནི་སྐྱོོང་བར་མཛོདོ། །ཅསེེ་བརྗོདོ། 

ད་ེནསེ། ད་ེལྟོར་ཁྲ་ོབོའི་ིདབང་པ་ོགཤེིན་རྗོེའི་ིགཤེེད། །དཀྱིིལ་འིཁོར་འིཁོར་ལ་ོདྲི་ི

མདེ་མ་ེལངོ་ངསོེ། །དབང་པའོི་ིགཞུ་ལྟོར་རབ་གསེལ་བད་ེསྟོངོ་ག ི།རྣམ་པར་རལོ་པའི་ི

ཏོིང་འིཛོིན་བཟླསེ་སེོགསེ་ལ། །འིབད་པསེ་བསེགསེ་པའི་ིདག་ེབ་གངྒཱའི་ིརྒྱུན། །འིགྲི་ོ

ཀུན་ལེགསེ་སྤྱིད་ཉལ་འིགྲིོའི་ིརྒྱུན་ཚེོགསེ་དང་། །གཅིག་ཏུ་བགྱིིསེ་པ་འིད་ིཡོིསེ་ཐོར་

པའི་ིལམ། །རྒྱསེ་སྲོསེ་སྡིམོ་པ་སྤྱིདོ་དང་བཅསེ་པ་ལ། །བསླབསེ་པསེ་ཐུན་མངོ་ལམ་

རྣམསེ་མཐོར་ཕྱིིན་པའིི། །བདུད་རྩོིའི་ིགཏོེར་གྱིིསེ་བདག་རྒྱུད་གང་བར་ཤེོག །བུམ་

དབང་ལྷ་ཡོི་ཆུ་བོསེ་ཐོ་མལ་གྱིི། །སྣང་ཞིེན་ཀུན་དག་གོང་མའིི་དབང་མཆེོག་

གིསེ། །རྒྱལ་བའིི་གསུང་དང་འིོད་གསེལ་དབྱེིངསེ་དང་ནི། །ཟུང་འིཇུག་གནསེ་

ལུགསེ་མངོན་དུ་འིགྱུར་བར་ཤེོག །ད་ེཚེ་ེབླ་མ་ལྷར་བཅསེ་སྤྱིན་སྔོ་རུ། །ཁསེ་བླངསེ་

དངོསེ་གྲུབ་ཀུན་གྱི་ིརྩོ་བ་མཆེོག །རྣམ་དག་དམ་ཚེིག་སྡིོམ་པ་མ་ལུསེ་པ། །སྲོོག་དང་

བསྡིོསེ་ཏོེ་རྟེག་ཏུ་བསྲུང་བར་ཤེོག །རྫོགསེ་རིམ་ཡོོངསེ་རྫོགསེ་སྐྱོེ་བའིི་སྨིན་བྱེེད་

ལམ། །རིམ་པ་དང་པོའི་ིཕྲ་རགསེ་རྣལ་འིབྱེོར་ལ། །ཐུན་བཞིིར་བརྩོོན་པ་ཆུ་བོའི་ི



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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གཞུང་བཞིནི་དུ། །བསྟོནེ་པསེ་ཐོ་མལ་སྣང་ཞིནེ་ཚེར་གཅདོ་ཤེགོ །དཔའི་བ་ོམཆེགོ་ག་ི

ཐུགསེ་ཀའིི་འིོད་ཕུང་གིསེ། །དབང་བསྒྱུར་ནམ་མཁའི་ཁྱེབ་པའིི་ཚེོགསེ་ཀྱིི་

ཞིིང་། །མཆེོད་བསྟོོད་སྒྲུབ་པ་མཆེོག་གིསེ་མཉེསེ་བྱེསེ་པསེ། །བསེོད་ནམསེ་ཚེོགསེ་

ཆེེན་ཡོོངསེ་སུ་རྫོགསེ་པར་ཤེོག །དྲིི་མེད་རིགསེ་པསེ་དཔྱད་ནསེ་སྔོགསེ་ཀྱིི་

དོན། །སྟོོང་ཉིད་ཟིབ་མོ་ངེསེ་པའིི་ཤེེསེ་རབ་ཀྱིིསེ། །ཆེོསེ་ཀྱིི་སྐུ་ལ་ང་རྒྱལ་ལེགསེ་

བཞིག་ནསེ། །ཡོ་ེཤེསེེ་བླ་མདེ་གམོསེ་པར་བྱེདེ་པར་ཤེགོ །རབ་འིབར་དྲིག་པའོི་ིའིཁརོ་

ལ་ོལ་གནསེ་པའི།ི །གཏུམ་ཆེེན་ཁྲ་ོབ་ོབཅུ་ཡོ་ིཏོིང་འིཛོིན་གྱིིསེ། །ནག་པོའི་ིརྩོ་ལག་སྡི་ེ

དང་བཅསེ་པ་ཀུན། །རྩོད་ནསེ་འིབྱེནི་ལ་མཐུ་དང་ལྡན་པར་ཤེགོ །ཤུགསེ་དྲིག་འིཁརོ་

ལའོི་ིལྟོ་ེབར་ཡོ་ེཤེསེེ་ཀྱི།ི །རང་བཞིནི་ནརོ་བུའི་ིའིདོ་ཆེགསེ་གཞིལ་ཡོསེ་ཁང་། །མཛོསེེ་

ཀུན་གཅིག་བསྡུསེ་མིག་གི་བདུད་རྩོི་གང་། །བསྒོོམསེ་པསེ་རྒྱལ་བའིི་ཞིིང་མཆེོག་

འིགྲུབ་པར་ཤེོག །ཕེ་ོབྲང་དབུསེ་སུ་གཡོ་ོབའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་ལ། །རབ་གནསེ་ཟླ་བར་

ཞིབསེ་སེེན་འིོད་ཆེགསེ་པ། །འིཇེམ་དཔལ་དབྱེངསེ་གང་རྟེག་ཏུ་གོམསེ་བྱེསེ་

པསེ། །བར་དོའི་ིདྲི་ིབྲལ་ལོངསེ་སྐུ་ཐོོབ་པར་ཤེོག །རྣམ་རྟེོག་ཕུང་པ་ོབསྲོེག་པའི་ིཉིན་

མོར་བྱེེད། །རྣམ་པར་གྱུར་པའི་ིསེ་བོན་ཁྲ་ོབ་ོཡོ།ི །རྡོ་ོརྗོ་ེལསེ་གྲུབ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་

སྐུ། །ཡོོངསེ་སུ་རྫོགསེ་པའི་ིཕྲ་རགསེ་རྣལ་འིབྱེོར་གྱིིསེ། །ཉིང་མཚེམསེ་སྦྱིོར་བའི་ིདྲི་ི

མ་ཀུན་སྤེངསེ་པའིི། །སྤྲུལ་སྐུ་མཆེོག་ག་ིགར་གྱིིསེ་རོལ་པར་ཤེོག །ཐུབ་པའི་ིགསུང་

རབ་མ་ལུསེ་བསྡུསེ་པ་ནི། །ཡོན་ལག་དགུ་སྟོེ་དེ་དག་གཙོོ་བོའི་ིདོན། །བྱེང་ཆུབ་

ཕྱིགོསེ་ཆེོསེ་སེ་ོབདུན་དང་འིབྲལེ་བའི།ི །རྫགོསེ་རམི་རྟེགོསེ་པ་མཆེགོ་རྣམསེ་སྐྱོ་ེབར་

ཤེགོ །རྡོ་ོརྗོའེི་ིལུསེ་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པ་ཡོ།ི །དཀར་དམར་བྱེང་ཆུབ་སེེམསེ་ཀྱི་ིའིདུ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

འིཕྲདོ་ལསེ། །ལྷན་སྐྱོེསེ་བད་ེཆེནེ་སྟོངོ་ཉདི་བཅུ་དྲུག་དང་། །མཉམ་པར་སྦྱིརོ་བའི་ིཏོངི་

འིཛོིན་རྫོགསེ་པར་ཤེོག །དེ་ཡོི་ཐོབསེ་མཆེོག་དཔལ་ལྡན་སྒྱུ་མའིི་སྐུ། །གང་ལསེ་

བསྒྲུབ་པའིི་སྟོོང་པ་རྣམ་པ་གསུམ། །འིདྲིེན་བྱེེད་རླུང་རྣམསེ་དྷཱུ་ཏོིར་ཐོིམ་པ་

ཡོསིེ། །འིཁྲུལ་མདེ་སྨིག་རྒྱུའི་ིརྟེགསེ་སེགོསེ་འིཆེར་བར་ཤེགོ །ཆུ་གཏོརེ་དབུསེ་ན་ཆུ་

བུར་རྡོོལ་བ་བཞིིན། །རྣམ་དག་ཡོ་ེཤེེསེ་རྣལ་འིབྱེོར་རྗོེསེ་མཐུན་པསེ། །དབྱེིབསེ་ཀྱི་ི

རྣལ་འིབྱེོར་རྗོེསེ་མཐུན་ལྷ་ཡོ་ིསྐུ། །མཚེན་དཔེསེ་བརྒྱན་པའི་ིམཛོེསེ་པར་ལྡང་བར་

ཤེོག །སྒྱུ་མའི་ིལུསེ་མཛོེསེ་ཡོང་ཡོང་འིོད་གསེལ་དུ། །ཀུན་ཏུ་ཞུགསེ་ལསེ་དོན་གྱི་ི

ལྷན་ཅིག་སྐྱོེསེ། །མངོན་དུ་བྱེསེ་ཏོ་ེཉོན་སྒྲིིབ་སྤེངསེ་པ་ཡོི། །རྣམ་དག་སློབ་པའི་ིཟུང་

འིཇུག་ཐོོབ་པར་ཤེོག །ལྷན་སྐྱོེསེ་མཆེོག་ད་ེགོམསེ་པ་མཐོར་ཕྱིིན་ནསེ། །རྡོ་ོརྗོ་ེལྟོ་བུའི་ི

ཏོིང་ང་ེའིཛོིན་གྱིིསེ་ནི། །འིཁྲུལ་པའི་ིབག་ཆེགསེ་མ་ལུསེ་སྤེངསེ་པ་ཡོི། །རྡོ་ོརྗོ་ེའིཆེང་

དབང་ཚེེ་འིདིར་ཐོོབ་པར་ཤེོག །རྨད་བྱུང་ལམ་འིདིར་རང་ཉིད་གཅིག་པུསེ་

ཀྱིང་། །ཕྱིོགསེ་དུསེ་ཀུན་ཏུ་མ་ིནུབ་རྒྱསེ་བྱེེད་ཅིང་། །ལམ་འིདིསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཆེང་ག་ིག་ོ

འིཕེང་ལ། །འིགྲི་ོབ་མ་ལུསེ་བད་ེབླག་འིགོད་པར་ཤེོག །རྣམ་དག་བསེམ་པསེ་ཚུལ་

འིདིར་འིབད་པ་ལསེ། །བྱུང་བའི་ིདག་ེབསེ་མཐོའི་ཡོསེ་འིགྲི་ོབ་རྣམསེ། །སྐྱོ་ེཞིིང་སྐྱོ་ེ

བར་འིཇེམ་དབྱེངསེ་ཞི་ིཁྲ་ོཡོིསེ། །འིབྲལ་བ་མེད་པར་རྗོེསེ་སུ་འིཛོིན་གྱུར་ཅིག །ཅེསེ་

སྨནོ་ལམ་བཏོབ། 

བསྡུ་ན། རྣམ་དག་བསེམ་པསེ་ཚུལ་འིདིར་འིབད་པ་ལསེ། །བྱུང་བའི་ིདག་ེབསེ་

མཐོའི་ཡོསེ་འིགྲི་ོབ་རྣམསེ། །སྐྱོ་ེཞིིང་སྐྱོ་ེབར་འིཇེམ་དབྱེངསེ་ཞི་ིཁྲ་ོཡོིསེ། །འིབྲལ་བ་

མེད་པར་རྗོེསེ་སུ་འིཛོིན་གྱུར་ཅིག །ནམ་མཁའི་ཇེ་ིསྲོིད་སྐུ་ལྔའི་ིབདག་ཉིན་ཅན། །ཁ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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སྦྱིོར་བདུན་ལྡན་ག་ོའིཕེང་མངོན་གྱུར་ནསེ། །མཐོའི་དག་འིགྲི་ོའིདི་ག་ོའིཕེང་དེ་ཉིད་

ལ། །སྐད་ཅགི་ཉདི་ལ་བད་ེབླག་འིགདོ་པར་ཤེགོ །

དེ་ནསེ་གཤེིན་རྗོེའིི་གཤེེད་ཀྱིི་ཡོིག་བརྒྱ་བརྗོོད། མ་རྙིེད་ཡོོངསེ་སུ་མ་ཤེེསེ་དང་། །ཞིེསེ་

སེོགསེ་ཀྱིིསེ་ནོངསེ་པ་བཟིོད་པར་གསེོལ། ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾམུ� འིཇེིག་རྟེེན་ལསེ་འིདསེ་པའི་ིམགྲིོན་

གྱི་ིཡོ་ེཤེེསེ་པ་གཤེེགསེ། དམ་ཚེིག་པ་རང་ཉིད་ལ་ཐོིམ། མགྲིོན་གཞིན་རྣམསེ་རང་

གནསེ་སུ་གཤེགེསེ་པར་གྱུར། ཅསེེ་གཏོརོ་མགྲིནོ་གཤེེགསེ་གསེལོ་བྱེ། 

ད་ེནསེ། དུར་ཁྲོད་སྲུང་འིཁོར་དང་བཅསེ་པ་གཞིལ་ཡོསེ་ཁང་ལ་ཐོིམ། གཞིལ་

ཡོསེ་ཁང་རང་ལ་ཐོིམ། རང་དམ་ཚེིག་སེེམསེ་དཔའི་ཡོ་ེཤེེསེ་སེེམསེ་དཔའི་ལ་ཐོིམ། 

ཡོེ་ཤེེསེ་སེེམསེ་དཔའི་ཏོིང་ངེ་འིཛོིན་སེེམསེ་དཔའི་ལ་ཐོིམ། ཏོིང་ངེ་འིཛོིན་སེེམསེ་

དཔའི་ིཞིབསེ་ཀྱུ་ཨུ་ན་ིཧེ་ལ། ཧེ་ཧེའི་ིམག་ོབ་ོལ། ད་ེཟླ་ཚེེསེ་ལ། ད་ེཐོགི་ལ་ེལ། ད་ེནཱ་ད་

ལ་ཐོིམ། དེ་ཡོང་མི་དམིགསེ་པ་སྟོོང་པར་གྱུར། སྟོོང་པའིི་ངང་ལསེ་དཔལ་རྡོོ་རྗོེ་

འིཇེིགསེ་བྱེེད་ཞིལ་གཅིག་ཕྱིག་གཉིསེ་པའི་ིརྣམ་པར་གྱུར་པའི་ིསྤྱི་ིབོར་ༀ། མགྲིིན་

པར་ཨཱཿ� ཐུགསེ་ཀར་ཧཱུཾ་ཾགིསེ་མཚེན་པར་གྱུར། 

དག་ེབ་འིད་ིཡོིསེ་མྱུར་དུ་བདག །ཅསེེ་སེགོསེ་དང་། འིཇེམ་དཔལ་དཔའི་བ་ོསེགོསེ་

ཀྱིསིེ་བསྔོ་ོབ་ཅ་ིརགིསེ་འིདོན་རྗོེསེ། 

རྩོ་བརྒྱུད་བླ་མ་རྣམསེ་ཀྱིི་བཀྲོ་ཤེིསེ་ཤེོག །ཡོི་དམ་ལྷ་ཚེོགསེ་རྣམསེ་ཀྱིི་བཀྲོ་

ཤེསིེ་ཤེགོ །མ་དང་མཁའི་འིགྲི་ོརྣམསེ་ཀྱི་ིབཀྲོ་ཤེསིེ་ཤེགོ །ཆེོསེ་སྐྱོངོ་སྲུང་མ་རྣམསེ་ཀྱི་ི

བཀྲོ་ཤེསིེ་ཤེགོ །ཅསེེ་ཤེསིེ་བརྗོདོ་བསྡུསེ་པ་དང་། རྒྱསེ་པ་བྱེེད་ཚེ་ེགཤེམ་གསེལ་མཇུག་ཆེགོ་ནསེ་བྱུང་

བ་ལྟོར་བྱེའི།ོ །ཞིེསེ་དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་དཔའི་བ་ོགཅིག་པའི་ིབསྙེེན་ཆེེན་སྐབསེ་ཉ་ེབར་མཁ་ོབའི་ིསྒྲུབ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

ཐོབསེ་ཀྱི་ིའིདོན་བསྒྲིིགསེ་འིད་ིན་ིལྕང་སྐྱོ་རིན་པ་ོཆེེའི་ིགསུང་འིབུམ་ནང་གསེལ་ཕེལ་ཆེེར་སེོར་གནསེ་ཐོོག་

ལག་ལེན་ལྟོར་གྱི་ིསྤྲོསེ་པ་ཅུང་ཟིད་བགྱིིསེ་ཏོ་ེརང་མཉམ་གཞིན་ལའིང་ཕེན་ཕྱིིར་གཤེིན་རྗོེའི་ིགཤེེད་ཀྱི་ིརྣལ་

འིབྱེོར་བ་གླེིང་སྤྲུལ་མིང་འིཛོིན་པ་བླ་ོབཟིང་ལུང་རྟེོགསེ་བསྟོན་འིཛོིན་འིཕྲིན་ལསེ་སུ་འིབོད་པ་བདག་རང་ལ་ོ

ཉེར་ལྔ་པ་ལྕགསེ་འིབྲུག་ལ་ོལྷ་མཆེོག་འིད་ིཉིད་ཀྱི་ིབསྙེེན་ཆེེན་སྡིོད་སྐབསེ་བསྙེེན་པའི་ིཐུན་མཚེམསེ་སུ་སྦྱིར་

བ་འིདིསེ་ཀྱིང་ཚེ་ེརབསེ་ཀུན་ཏུ་འིཇེམ་དཔལ་ཞི་ིཁྲ་ོམཉེསེ་བཞིིན་རྗོེསེ་སུ་འིཛོིན་པའི་ིརྒྱུར་གྱུར་ཅིག །འིད་ིལ་

རྭ་སྒྲིེང་འིདུསེ་སྡིེ་མཆེོག་གི་ཕྱིག་ལེན་ལྟོར་འིདསེ་མ་འིདསེ་གཏོོར་འིབུལ་སེོགསེ་ལྷན་ཐོབསེ་དང་བསྲོེསེ་

པའི།ོ །
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 ༄༅། །འཇིགིས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིགི་ག་ིསྒྲུབ་ཐབས་བདུད་ལས་རྣམ་རྒྱལ། 

༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་བཛྲ་བཻྷཻ་ར་ཝ་ཡོ། བླ་མ་དང་འིཇེམ་དཔལ་གཤེིན་རྗོེའིི་

གཤེེད་དབྱེེར་མ་མཆེསིེ་པའི་ིཞིབསེ་ལ་གུསེ་པ་ཆེེན་པོསེ་ཕྱིག་འིཚེལ་ཞིིང་སྐྱོབསེ་སུ་

མཆེིའིོ། །བརྩོ་ེབ་ཆེེན་པོསེ་དུསེ་དང་གནསེ་སྐབསེ་ཐོམསེ་ཅད་དུ་རྗོེསེ་སུ་བཟུང་དུ་

གསེལོ། །

འིདརི་སྙེགིསེ་མའི་ིདུསེ་སུ་ཡོ་ིདམ་གྱི་ིལྷ་གཞིན་ལསེ་ཁྱེད་ཆེསོེ་ཆེནེ་པ་ོལྔའི་ིསྒོ་ོནསེ་ཁྱེད་པར་འིཕེགསེ་

པའི་ིལྷག་པའི་ིལྷ་མཆེོག་འིཇེམ་དཔལ་དུསེ་དགྲིའི་ིདབང་པོའི་ིསྐུའི་ིརྣམ་འིགྱུར་མང་དུ་བཞུགསེ་པའི་ིནང་ནསེ། 

ཆེེསེ་མཆེོག་ཏུ་གྱུར་པ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་དཔའི་བ་ོགཅིག་པའི་ིསྒྲུབ་ཐོབསེ་བདུད་ལསེ་རྣམ་རྒྱལ་བླ་ོདམན་

ལསེ་དང་པ་ོཔའི་ིརྒྱུན་ཁྱེེར་ངག་འིདོན་དུ་བྱེ་ཚུལ་གྱི་ིཆེོག་བསྒྲིིགསེ་བསེམ་བྱེའི་ིསྤྲོསེ་པ་དོར་ཏོ་ེའིདོན་ཆེོག་

རྐྱང་པ་ནག་འིགྲིསོེ་སུ་འིགདོ་པ་ལ། 

བླ་བརྒྱུད་གསེོལ་འིདེབསེ་ནི། ཁྱེབ་བདག་འིཇེམ་པའིི་རྡོོ་རྗོེ་གཤེིན་རྗོེའིི་

གཤེདེ། །མགནོ་དའེི་ིདགྱིེསེ་པ་ཀུན་བསྐྱོེད་མཁའི་འིགྲིའོི་ིགཙོ།ོ །ཟུང་འིཇུག་ག་ོའིཕེང་

མངོན་གྱུར་ལཱ་ལ་ིཏོ། །གསེོལ་བ་འིདེབསེ་སེ་ོདངོསེ་གྲུབ་རྣམ་གཉིསེ་སྩོོལ། །གྲུབ་

མཆེགོ་དནོ་ཡོདོ་རྡོ་ོརྗོ་ེཡོ་ེཤེསེེ་སྦསེ། །རླུང་སེམེསེ་དབང་བསྒྱུར་པདྨ་བཛྲ་དང༌། །མད་ོ

རྒྱུད་མངའི་བདག་མར་མེ་མཛོད་པའིི་ཞིབསེ། །གསེོལ་བ་འིདེབསེ་སེ་ོདངོསེ་གྲུབ་

རྣམ་གཉསིེ་སྩོལོ། །མཐུ་སྟོབོསེ་དབང་ཕྱུག་རྭ་ལ་ོརྡོ་ོརྗོ་ེགྲིགསེ། །འིཇེགི་རྟེནེ་མགི་གྱུར་

ཆེསོེ་རབ་དའེི་ིསྲོསེ་མཆེགོ །དཔལ་ལྡན་ཡོ་ེཤེེསེ་སེེངྒ་ེའིབུམ་སེངེ་ཞིབསེ། །གསེལོ་བ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

འིདེབསེ་སེ་ོདངོསེ་གྲུབ་རྣམ་གཉིསེ་སྩོོལ། །བདུད་བཞིིའི་ིགཡུལ་བཟློག་རྗོ་ེབཙུན་རྒོ་

ལ་ོདང༌། །ཀུན་མཁྱེེན་ཤེེསེ་རབ་སེེངྒ་ེཡོ་ེཤེེསེ་དཔལ། །དོན་གཉིསེ་ལྷུན་གྱིིསེ་གྲུབ་པ་

རིན་པ་ོཆེ།ེ །གསེོལ་བ་འིདེབསེ་སེ་ོདངོསེ་གྲུབ་རྣམ་གཉིསེ་སྩོོལ། །རྒྱལ་བ་གཉིསེ་པ་

བླ་ོབཟིང་གྲིགསེ་པའི་ིདཔལ། །མཁསེ་གྲུབ་དམ་པ་ཤེེསེ་རབ་སེེངྒ་ེདང༌། །ཟུང་འིཇུག་

མཆེགོ་བརྙིསེེ་དཔལ་ལྡན་བཟིང་པའོི་ིཞིབསེ། །གསེལོ་བ་འིདབེསེ་སེ་ོདངོསེ་གྲུབ་རྣམ་

གཉིསེ་སྩོོལ། །མད་ོརྒྱུད་བསྟོན་པའི་ིམངའི་བདག་དག་ེའིདུན་འིཕེེལ། །རྒྱུད་དོན་ཇེ་ི

བཞིིན་གཟིིགསེ་པ་བཀྲོ་ཤེིསེ་འིཕེགསེ། །དོན་གཉིསེ་ལྷུན་གྲུབ་བསེམ་འིགྲུབ་རྒྱ་

མཚེོའི་ིཞིབསེ། །གསེལོ་བ་འིདབེསེ་སེ་ོདངསོེ་གྲུབ་རྣམ་གཉིསེ་སྩོལོ། །ཡོངོསེ་རྫོགསེ་

བསྟོན་པའི་ིམངའི་བདག་བརྩོོན་འིགྲུསེ་འིཕེགསེ། །ལེགསེ་བཤེད་འིབྱེོར་བའི་ིམཛོོད་

འིཛོིན་རྡོོ་རྗོེ་བཟིང༌། །གདམསེ་པའིི་གཏོེར་མཛོོད་སེངསེ་རྒྱསེ་རྒྱ་མཚེོའིི་

ཞིབསེ། །གསེོལ་བ་འིདེབསེ་སེ་ོདངོསེ་གྲུབ་རྣམ་གཉིསེ་སྩོོལ། །གྲུབ་པའི་ིདབང་ཕྱུག་

བླ་ོབཟིང་ཆེོསེ་རྒྱན་དང༌། །རྡོ་ོརྗོ་ེའིཛོིན་པ་དཀོན་མཆེོག་རྒྱལ་མཚེན་ཞིབསེ། །སྣང་

མཐོའི་ིཟླསོེ་གར་བླ་ོབཟིང་ཡོ་ེཤེེསེ་ལ། །གསེལོ་བ་འིདབེསེ་སེ་ོདངོསེ་གྲུབ་རྣམ་གཉིསེ་

སྩོོལ། །རྒྱལ་བའི་ིདབང་པ་ོབསྐལ་བཟིང་རྒྱ་མཚེ་ོདང༌། །རྒྱུད་དོན་འིཛོིན་པ་རོལ་བའི་ི

རྡོ་ོརྗོེའི་ིཞིབསེ། །བསྟོན་པའིི་མངའི་བདག་ངག་དབང་ཚུལ་ཁྲིམསེ་ལ། །གསེོལ་བ་

འིདེབསེ་སེ་ོདངོསེ་གྲུབ་རྣམ་གཉིསེ་སྩོལོ། །མད་ོསྔོགསེ་ཡོངོསེ་རྫགོསེ་བྱེང་ཆུབ་ཆེོསེ་

འིཕེེལ་དང༌། །བཀའི་དྲིིན་མཉམ་མེད་བྲག་ར་ིརྡོ་ོརྗོ་ེའིཆེང༌། །བླ་ོབཟིང་ཆེོསེ་འིབྱེོར་རྒྱ་

མཚེ་ོདཔལ་བཟིང་པ།ོ །གསེོལ་བ་འིདེབསེ་སེ་ོདངོསེ་གྲུབ་རྣམ་གཉིསེ་སྩོོལ། །ཡོོངསེ་

འིཛོིན་ཆེེན་པ་ོགླེིང་སྤྲུལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཆེང༌། །བླ་ོབཟིང་ལུང་རྟེོགསེ་བསྟོན་འིཛོིན་འིཕྲིན་ལསེ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

 295  

ཞིབསེ། །མཁན་ཆེེན་བསྟོན་པ་ཆེོསེ་འིཕེེལ་དཔལ་བཟིང་པ།ོ །གསེོལ་བ་འིདེབསེ་སེ་ོ

དངོསེ་གྲུབ་རྣམ་གཉིསེ་སྩོོལ། །རབ་འིབྱེམསེ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ིཡོ་ེཤེེསེ་ན།ི །འིཇེིགསེ་

མཛོད་ཁྲ་ོབོར་མངོན་བཞིེངསེ་མ་ིཡོ་ིགར། །བཀའི་དྲིིན་མཉམ་མེད་བད་ེཆེེན་སྙེིང་པ་ོ

ལ། །གསེལོ་བ་འིདབེསེ་སེ་ོདངོསེ་གྲུབ་རྣམ་གཉིསེ་སྩོལོ། །ཡོངོསེ་རྫགོསེ་ཐུབ་བསྟོན་

ལུང་དང་རྟེོགསེ་པའི་ིཚུལ། །རྣམ་དག་རྒྱལ་བའི་ིདགོངསེ་པ་ཇེ་ིབཞིིན་དུ། །སྤེེལ་བའི་ི

འིཕྲིན་ལསེ་ཟླ་མེད་ཡོོངསེ་འིཛོིན་རྗོེ། །གསེོལ་བ་འིདེབསེ་སེ་ོདངོསེ་གྲུབ་རྣམ་གཉིསེ་

སྩོོལ། །ངག་དབང་བློ་གཏོེར་རྒྱལ་བའིི་ལུགསེ་བཟིང་མཆེོག །བསྟོན་པའིི་སྙེིང་པོ་

འིཛོིན་ལ་ཟླ་མེད་ཅིང༌། །རབ་འིབྱེམསེ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚེོའི་ིའིདུསེ་པའི་ིསྐུ། །གསེོལ་བ་

འིདེབསེ་སེོ་དངོསེ་གྲུབ་རྣམ་གཉིསེ་སྩོོལ། །སྟོོང་ཉིད་སྙེིང་རྗོེ་ཟུང་དུ་འིཇུག་པའིི་

ལམ། །ཆེསེེ་ཆེརེ་གསེལ་མཛོད་གངསེ་ཅན་བསྟོན་འིགྲིའོི་ིམགནོ། །ཕྱིག་ན་པདྨ་ོབསྟོན་

འིཛོིན་རྒྱ་མཚེ་ོལ། །གསེོལ་བ་འིདེབསེ་སེ་ོདངོསེ་གྲུབ་རྣམ་གཉིསེ་སྩོོལ། །ད་ེལྟོར་

བསྟོོད་པསེ་ཚེ་ེརབསེ་ཀུན་ཏུ་བདག །ཐོེག་མཆེོག་དག་ེབའི་ིབཤེེསེ་ཀྱིིསེ་རྗོེསེ་བཟུང་

ནསེ། །ཟིབ་རྒྱསེ་ཆེོསེ་ཀྱི་ིདགའི་སྟོོན་གྱིིསེ་འིཚེ་ོཞིིང༌། །མ་རྣམསེ་དོན་དུ་བྱེང་ཆུབ་

བསྒྲུབ་པ་ལ། །འིགལ་རྐྱེན་བདུད་བཞིིའི་ིགཡུལ་ལསེ་རྣམ་རྒྱལ་ཏོེ། །ཞི་ིརྒྱསེ་དབང་

དྲིག་གྲུབ་ཆེེན་བརྒྱད་ལ་སེོགསེ། །དངོསེ་གྲུབ་ཀུན་གྱིི་འིབྱེོར་པ་རབ་རྒྱསེ་

ཤེངི༌། །ཐུབ་བསྟོན་སྙེངི་པ་ོའིཛོནི་པའི་ིམཆེགོ་གྱུར་ཅགི ། 

དངསོེ་གཞི་ིལ་ཐུན་གྱི་ིའིགརོ་ཇེ་ིལྟོར་བྱེ་བ་ན།ི རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིསེ་དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་ཞིལ་

གཅགི་ཕྱིག་གཉིསེ་ཀྱིིསེ་གྲི་ིགུག་དང་ཐོདོ་པ་འིཛོནི་པའི་ིསྐུར་བཞིངེསེ་པར་གྱུར། 

ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷི� སེརྦ་དྷརྨཱ� སྭབྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷི་ོ྅ཧེ།ཾ 
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

སྟོོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོོང་པའི་ིངང་ལསེ་ཡོ་ཾལསེ་རླུང་ག་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་སྔོོན་པ་ོགཞུའི་ི

དབྱེིབསེ་ལྟོ་བུ་བ་དན་གྱིིསེ་མཚེན་པ། དེའི་ིསྟོེང་དུ་ར་ཾལསེ་མེའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་དམར་

པ་ོགྲུ་གསུམ་པ། དའེི་ིསྟོངེ་དུ་ཨཱཿ� ལསེ་མ་ིམགའོི་ིསྒྱིདེ་པུ་གསུམ་གྱི་ིསྟོངེ་དུ། ཨཱཿ� ལསེ་

བྱུང་བའི་ིཐོོད་པ་དཀར་པོ། དེའི་ིནང་ག་ིཤེར་དུ་བྷྲུཾ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིབ་ལང་ག་ིཤེ་གོསེ་

མཚེན་པ། ལྷོར་ཨཱཿ�ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིཁྱེིའི་ིཤེ་ཀུསེ་མཚེན་པ། ནུབ་ཏུ་ཛྲ່་ལསེ་བྱུང་བའི་ི

གླེང་པོ་ཆེེའིི་ཤེ་དསེ་མཚེན་པ། བྱེང་དུ་ཁཾ་ལསེ་བྱུང་བའིི་རྟེའིི་ཤེ་ཧེསེ་མཚེན་པ། 

དབུསེ་སུ་ཧཱུཾ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིམིའི་ིཤེ་ནསེ་མཚེན་པ། ཤེར་ལྷོར་ལ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིདྲི་ི

ཆེནེ་བསིེ་མཚེན་པ། ལྷ་ོནུབ་ཏུ་མཱཾ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིརཀྟ་རསེ་མཚེན་པ། ནུབ་བྱེང་དུ་པ་ཾ

ལསེ་བྱུང་བའི་ིབྱེང་སེེམསེ་དཀར་པ་ོཤུསེ་མཚེན་པ། བྱེང་ཤེར་དུ་ཏཱ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ི

རྐོང་མར་མསེ་མཚེན་པ། དབུསེ་སུ་བ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིདྲི་ིཆུ་མཱུསེ་མཚེན་པ། ད་ེདག་ག་ི

སྟོངེ་དུ་ༀ་དཀར་པ།ོ ཨཱཿ� དམར་པ།ོ ཧཱུཾ་ཾསྔོནོ་པ་ོགསུམ་སྟོངེ་ནསེ་སྟོངེ་དུ་བརྩོགེསེ་པར་

གྱུར། རང་ག་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾལསེ་འིོད་ཟིེར་འིཕྲོསེ་རླུང་ལ་ཕེོག་པསེ་རླུང་གཡོོསེ་མ་ེ

སྦར་ཏོ་ེཐོདོ་པའི་ིརྫསེ་རྣམསེ་ཞུ་ཞིངི་ཁལོ་བར་གྱུར། ཡོ་ིག་ེགསུམ་ལསེ་འིོད་ཟིརེ་རམི་

པ་བཞིིན་དུ་འིཕྲོསེ་པསེ། སྐུ་རྡོ་ོརྗོ་ེགསུང་རྡོ་ོརྗོ་ེཐུགསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེརྣམསེ་བཀུག་ནསེ་ཡོ་ིག་ེ

གསུམ་ལ་རིམ་གྱིིསེ་ཐོིམ་པ་རྣམསེ་ཐོོད་པར་ལྷུང་ནསེ་ཞུ་བསེ། ཧཱུཾ་ཾགིསེ་ཁ་དོག་དྲི་ི

ནུསེ་ཀྱི་ིསྐྱོོན་སྦྱིངསེ། ཨཱཿ� སེ་བདུད་རྩོིར་རྟེོགསེ་པར་བྱེསེ། ༀ་གྱིིསེ་མང་པོར་སྦར་

ཞིངི་སྤེལེ་བར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ལན་གསུམ་བརྗོདོ་ད་ེནང་མཆེདོ་བྱེནི་གྱིིསེ་བརླབ། 

ཕྱིོགསེ་སྐྱོོང་ག་ིམཆེོད་པ་བྱེིན་བརླབ་ན།ི ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་

ཤུདྡྷི� སེརྦ་དྷརྨཱ� སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷི�ོ྅ཧེ།ཾ སྟོངོ་པ་ཉདི་དུ་གྱུར། སྟོངོ་པའི་ིངང་ལསེ་ཨཱཿ� ལསེ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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བྱུང་བའིི་ཐོོད་པ་ཡོངསེ་ཤེིང་རྒྱ་ཆེེ་བ་རྣམསེ་ཀྱིི་ནང་དུ་ཧཱུཾཾ་ཧཱུཾཾ་ཞུ་བ་ལསེ་བྱུང་བའིི་

མཆེདོ་ཡོནོ། ཞིབསེ་བསེལི། དྲི།ི མ་ེཏོགོ །བདུག་སྤེོསེ། མར་མ།ེ ཞིལ་ཟིསེ། རལོ་མ་ོ

རྣམསེ་རང་བཞིིན་བདེ་སྟོོང་རྣམ་པ་མཆེོད་རྫསེ། བྱེེད་ལསེ་དབང་པོ་དྲུག་གི་སྤྱིོད་

ཡུལ་དུ་ཟིག་པ་མདེ་པའི་ིབད་ེབ་ཁྱེད་པར་ཅན་བསྐྱོདེ་པར་གྱུར། ༀ་ཨརྒྷཾ་ཾཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་

པཱདྱ་ཾཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་གནྡྷེ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་པུཥྤེ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་དྷཱུ་པ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་ཨཱཿ་ལ་ོཀ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ 

ༀ་ནཻ་ཝདིྱཱ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་ཤེཔྟ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ 

ཕྱིོགསེ་སྐྱོོང་ག་ིགཏོོར་མ་བྱེིན་བརླབ་ནི། ༀ་ཧྲཱིཿ་ིཥྚཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་

ཤུདྡྷི� སེརྦ་དྷརྨ� སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷི྅ོཧེ།ཾ སྟོངོ་པ་ཉདི་དུ་གྱུར། སྟོངོ་པའི་ིངང་ལསེ་ཡོ་ཾལསེ་

རླུང་ག་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་སྔོོན་པ་ོགཞུའི་ིདབྱེིབསེ་ལྟོ་བུ་བ་དན་གྱིིསེ་མཚེན་པ། དེའི་ིསྟོེང་

དུ་ར་ཾལསེ་མའེི་ིདཀྱིལི་འིཁརོ་དམར་པ་ོགྲུ་གསུམ་པ། དའེི་ིསྟོངེ་དུ་ཨཱཿ� ལསེ་མ་ིམགའོི་ི

སྒྱིདེ་པུ་གསུམ་གྱི་ིསྟོངེ་དུ། ཨཱཿ� ལསེ་བྱུང་བའི་ིཐོདོ་པ་དཀར་པ།ོ དའེི་ིནང་ག་ིཤེར་དུ་བྷྲུཾ་ཾ

ལསེ་བྱུང་བའི་ིབ་ལང་ག་ིཤེ་གོསེ་མཚེན་པ། ལྷོར་ཨཱཿཾ� ལསེ་བྱུང་བའི་ིཁྱེིའི་ིཤེ་ཀུསེ་

མཚེན་པ། ནུབ་ཏུ་ཛྲ່་ལསེ་བྱུང་བའི་ིགླེང་པ་ོཆེེའི་ིཤེ་དསེ་མཚེན་པ། བྱེང་དུ་ཁ་ཾལསེ་

བྱུང་བའི་ིརྟེའི་ིཤེ་ཧེསེ་མཚེན་པ། དབུསེ་སུ་ཧཱུཾ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིམིའི་ིཤེ་ནསེ་མཚེན་པ། 

ཤེར་ལྷོར་ལ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིདྲི་ིཆེེན་བིསེ་མཚེན་པ། ལྷ་ོནུབ་ཏུ་མཱཾ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིརཀྟ་

རསེ་མཚེན་པ། ནུབ་བྱེང་དུ་པ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིབྱེང་སེེམསེ་དཀར་པ་ོཤུསེ་མཚེན་པ། 

བྱེང་ཤེར་དུ་ཏཱ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིརྐོང་མར་མསེ་མཚེན་པ། དབུསེ་སུ་བ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིདྲི་ི

ཆུ་མཱུསེ་མཚེན་པ། ད་ེདག་ག་ིསྟོངེ་དུ་ༀ་དཀར་པ།ོ ཨཱཿ� དམར་པ།ོ ཧཱུཾ་ཾསྔོནོ་པ་ོགསུམ་

སྟོངེ་ནསེ་སྟོངེ་དུ་བརྩོགེསེ་པར་གྱུར། རང་ག་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾལསེ་འིདོ་ཟིརེ་འིཕྲསོེ་རླུང་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

ལ་ཕེོག་པསེ་རླུང་གཡོོསེ་མ་ེསྦར་ཏོ་ེཐོོད་པའི་ིརྫསེ་རྣམསེ་ཞུ་ཞིིང་ཁོལ་བར་གྱུར། ཡོ་ི

ག་ེགསུམ་ལསེ་འིདོ་ཟིརེ་རམི་པ་བཞིནི་དུ་འིཕྲསོེ་པསེ། སྐུ་རྡོ་ོརྗོ་ེགསུང་རྡོ་ོརྗོ་ེཐུགསེ་རྡོ་ོ

རྗོ་ེརྣམསེ་བཀུག་ནསེ་ཡོ་ིག་ེགསུམ་ལ་རིམ་གྱིིསེ་ཐོིམ་པ་རྣམསེ་ཐོོད་པར་ལྷུང་ནསེ་ཞུ་

བསེ། ཧཱུཾ་ཾགིསེ་ཁ་དོག་དྲི་ིནུསེ་ཀྱི་ིསྐྱོོན་སྦྱིངསེ། ཨཱཿ� སེ་བདུད་རྩོིར་རྟེོགསེ་པར་བྱེསེ། 

ༀ་གྱིསིེ་མང་པོར་སྦར་ཞིིང་སྤེལེ་བར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ལན་གསུམ་བརྗོདོ། 

སྔོོན་འིགྲིོའི་ིམཆེོད་གཏོོར་འིབུལ་བ་ན།ི རང་ག་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾསྔོོན་པོའི་ིའིོད་ཟིེར་ལྕགསེ་

ཀྱུའི་ིརྣམ་པ་ཅན་གྱིིསེ་ཕྱིོགསེ་སྐྱོོང་བཅ་ོལྔ་འིཁོར་དང་བཅསེ་པ་བཀུག་ནསེ་ཕྱིོགསེ་

མཚེམསེ་རྣམསེ་སུ་འིཁོད་པ་སྐད་ཅིག་གིསེ་འིོད་གསེལ་དུ་བཅུག་པ་ལསེ་དཔལ་རྡོ་ོ

རྗོེ་འིཇེིགསེ་བྱེེད་ཞིལ་གཅིག་ཕྱིག་གཉིསེ་ཀྱིིསེ་གྲིི་གུག་དང་ཐོོད་པ་འིཛོིན་པའིི་སྐུར་

བཞིེངསེ་པའི་ིམགྲིོན་རྣམསེ་ཀྱི་ིལྗོགསེ་ཧཱུཾ་ཾལསེ་སྐྱོེསེ་པའི་ིརྡོ་ོརྗོ་ེརྩོ་ེགཅིག་པ་དཀར་པ་ོ

འིདོ་ཀྱི་ིསྦུ་གུ་ཅན་རྣམསེ་སུ་གྱུར། ༀ་ཡོ་མ་རཱ་ཛཱ་སེ་ད་ོམ་ེཡོ། ཡོ་མ་ེད་ོརུ་ཎ་ཡོ་ོད་ཡོ། 

ཡོ་ད་ཡོ་ོན་ིར་ཡོཀྵེ་ེཡོ། ཡོཀྵེ་ེཡོཙྪ་ནཱ་ིརཱ་མ་ཡོ་ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཕེཊ་ཕེཊ་སྭཱཧཱ། ཞིེསེ་རྩོ་སྔོགསེ་ལན་

གཅགི་བརྗོདོ། ༀ་བྷུ་ཙོ་ར་ན།ཾ ཡོ་པཱ་ཏཱ་ལ་ཙོ་ར་ཡོ། མཱཾན་ཁ་ེཙོ་ར་ཡོ། ཏོ་པཱུར་བ་ན་ིགཱ་ན།ཾ 

ཀ་དཀྵེ་ིཎ་དཱི་ིགཱ་ཡོ། ཧཱ་ཾཔཤྩི་ིམ་ན།ཾ ཕེཊ་ཨུཏྟཾ་ར་ཏོ་ིགཱ་ཡོ། ༀ་ཨ།ི ཧྲཱིཿ�ི ཡོ། ཥྚཾ�ིབ། ཝ་ིཀྵེ།ི 

ཀྲོ་ཀ།ོ ཏཱ་ཨ།ེ ན་ཨ། ན་ད།ེ ཧཱུཾ་ཾབྷྱ�ོ ཕེཊ་སེརྦ་བྷུ་ཏོ་ེབྷྱ� ཞིསེེ་པ་གསུམ་གྱིིསེ་བསྔོ།ོ ༀ་ད་ཤེ་

དཀི་ལ་ོཀ་པཱ་ལ་སེ་པཱ་ར་ིཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་ཾཔྲཏཱ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ༀ་ད་ཤེ་དཀི་ལ་ོཀ་པཱ་ལ་སེ་པཱ་ར་ི

ཝཱ་ར་པཱདྱ་ཾཔྲཏཱ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ༀ་ད་ཤེ་དིཀ་ལ་ོཀ་པཱ་ལ་སེ་པཱ་ར་ིཝཱ་ར་གནྡྷེ་ེཔྲཏཱ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾ

སྭཱཧཱ། ༀ་ད་ཤེ་དཀི་ལ་ོཀ་པཱ་ལ་སེ་པཱ་ར་ིཝཱ་ར་པུཥྤེ་ེཔྲ་ཏཱ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ༀ་ད་ཤེ་དཀི་ལ་ོ

ཀ་པཱ་ལ་སེ་པཱ་ར་ིཝཱ་ར་དྷུ་པ་ེཔྲཏཱ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ༀ་ད་ཤེ་དིཀ་ལ་ོཀ་པཱ་ལ་སེ་པཱ་ར་ིཝཱ་ར་
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ཨཱཿ་ལ་ོཀ་ེཔྲཏཱ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ༀ་ད་ཤེ་དིཀ་ལ་ོཀ་པཱ་ལ་སེ་པཱ་ར་ིཝཱ་ར་ནཻ་ཝིདྱཱ་པྲཏཱ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾ

སྭཱཧཱ། ༀ་ད་ཤེ་དིཀ་ལ་ོཀ་པཱ་ལ་སེ་པཱ་ར་ིཝཱ་ར་ཤེཔྟ་པྲཏཱ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ༀ་ད་ཤེ་དིཀ་ལ་ོ

ཀ་པཱ་ལ་སེ་པཱ་ར་ིཝཱ་ར་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ཞིསེེ་ཕྱི་ིནང་ག་ིམཆེདོ་པ་འིབུལ། 

བཅམོ་ལྡན་ཆེསོེ་རྗོ་ེའིཇེམ་དབྱེངསེ་སྤྱིན་ལམ་དུ། །བདུད་འིདུལ་བསྟོན་པ་བསྲུང་

བར་ཞིལ་བཞིེསེ་པ། །ལསེ་ཀྱི་ིགཤེིན་རྗོ་ེམ་མ་ོམཁའི་འིགྲི་ོམ། །འིབྱུང་པ་ོར་ོལངསེ་ཅ་ི

བགྱི་ིབཀའི་ཉན་ཚེོགསེ། །ཕྱི་ིནང་སྐྱོོང་བའི་ིདམ་ཅན་མ་ལུསེ་ལ། །བདག་ན་ིར་ེབའི་ི

སེམེསེ་ཀྱིིསེ་འིདུད་ཅངི་མཆེསིེ། །ཞིསེེ་བསྟོདོ། 

ཕྱིོགསེ་སྐྱོོང་འིཁོར་དང་བཅསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་བདག་ག་ིདག་ེབའི་ིབྱེ་བ་རྣམསེ་

མཐོར་ཕྱིནི་པ་དང༌། དའེི་ིབར་ཆེད་ཞི་ིབའི་ིའིཕྲནི་ལསེ་མཛོདོ་ཅགི །ཅསེེ་འིཕྲནི་ལསེ་བཅལོ། 

ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་སེ་མ་ཡོ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡོ། ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ  ཏྭ་ེན་ོཔ་ཏོཥིྛ། དྲི་ཌྷོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སུ་པ་ོ

ཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སུ་ཏོ་ོཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། ཨ་ནུ་རཀྟ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སེརྦ་སེདིྡྷི་མྨེ་ེཔྲ་ཡོཙྪ། སེརྦ་ཀརྨ་

སུ་ཙོ་མ།ེ ཙོིཏྟཾ་ཾཤྲཱི་ིཡོ་ཾཀུ་རུ་ཧཱུཾ།ཾ ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ�ོ བྷཻ་ག་ཝན། ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་མ་མ་ེམུཉྩ། ཡོ་

མཱཾནྟ་ཀ་བྷཱ་ཝ། མཧཱ་སེ་མ་ཡོ་སེཏྭ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། མ་རྙིེད་ཡོོངསེ་སུ་མ་ཤེསེེ་དང༌། །གང་

ཡོང་ནུསེ་པ་མ་མཆེིསེ་པསེ། །འིདིར་ནི་བྱེ་བ་གང་བགྱིིསེ་པ། །དེ་ཀུན་ཁྱེེད་ཀྱིིསེ་

བཟིོད་མཛོད་རིགསེ། །ཞིེསེ་ནོངསེ་པ་བཟིོད་པར་གསེོལ། ༀ་ཨཱཿ� བཛྲ་མུ� ཕྱིོགསེ་སྐྱོོང་

འིཁརོ་བཅསེ་རང་གནསེ་སུ་གཤེགེསེ་པར་གྱུར། ཅསེེ་གཤེགེསེ་པར་བྱེ། 

བདག་བསྐྱོདེ་ཀྱི་ིམཆེདོ་པ་བྱེནི་གྱིིསེ་བརླབ་པ་ན།ི ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་སྭ་

བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷི� སེརྦ་དྷརྨཱ� སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷི྅ོཧེ།ཾ སྟོངོ་པ་ཉདི་དུ་གྱུར། སྟོངོ་པའི་ིངང་ལསེ་ཨཱཿ� 

ལསེ་བྱུང་བའི་ིཐོོད་པ་ཡོངསེ་ཤེིང་རྒྱ་ཆེ་ེབ་རྣམསེ་ཀྱི་ིནང་དུ་ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཞུ་བ་ལསེ་བྱུང་བའི་ི
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

མཆེདོ་ཡོནོ། ཞིབསེ་བསེལི། དྲི།ི མ་ེཏོགོ །བདུག་སྤེོསེ། མར་མ།ེ ཞིལ་ཟིསེ། རལོ་མ་ོ

རྣམསེ་རང་བཞིིན་བད་ེསྟོོང༌། རྣམ་པ་མཆེོད་རྫསེ། བྱེེད་ལསེ་དབང་པ་ོདྲུག་ག་ིསྤྱིོད་

ཡུལ་དུ་ཟིག་པ་མདེ་པའི་ིབད་ེབ་ཁྱེད་པར་ཅན་བསྐྱོདེ་པར་གྱུར། ༀ་ཨརྒྷཾ་ཾཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་

པཱདྱ་ཾཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་གནྡྷེ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་པུཥྤེ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་དྷཱུ་པ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་ཨཱཿ་ལ་ོཀ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ 

ༀ་ནཻ་ཝདིྱཱ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་ཤེཔྟ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ 

རྡོ་ོརྗོ་ེསེེམསེ་དཔའི་ིབསྒོམོ་བཟླསེ་ན།ི དཀནོ་མཆེགོ་གསུམ་ལ་སྐྱོབསེ་སུ་འིགྲི།ོ །སེམེསེ་

ཅན་ཐོམསེ་ཅད་བདག་གིསེ་སྒྲིོལ། །བྱེང་ཆུབ་གནསེ་ལ་དགོད་པར་བགྱི།ི །བྱེང་ཆུབ་

སེམེསེ་ན་ིཡོང་དག་བསྐྱོདེ། །ལན་གསུམ་བརྗོདོ། རང་ག་ིསྤྱི་ིབརོ་པ་ཾལསེ་པདྨ་དང་ཨ་

ལསེ་ཟླ་བའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་གྱི་ིསྟོེང་དུ་ཧཱུཾ་ཾལསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེདཀར་པ་ོརྩོ་ེལྔ་པ་ལྟོ་ེབ་ལ་ཧཱུཾ་ཾགིསེ་

མཚེན་པ་ད་ེལསེ་འིོད་འིཕྲསོེ། འིདུསེ་ཡོོངསེ་སུ་གྱུར་པ་ལསེ། རྡོ་ོརྗོ་ེསེེམསེ་དཔའི་སྐུ་

མདོག་དཀར་པ་ོཞིལ་གཅིག་ཕྱིག་གཉིསེ་ཀྱིིསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེདང་དྲིིལ་བུ་འིཛོིན་པ། ཡུམ་རྡོ་ོརྗོ་ེ

སྙེེམསེ་མ་དཀར་མོ་ཞིལ་གཅིག་ཕྱིག་གཉིསེ་ཀྱིིསེ་གྲིི་གུག་དང་ཐོོད་པ་འིཛོིན་པསེ་

འིཁྱུད་པ། གཉིསེ་ཀའིང་དར་གྱི་ིན་བཟིའི་དང་རནི་པ་ོཆེའེི་ིརྒྱན་སྣ་ཚེགོསེ་པསེ་བརྒྱན་

པ། ཡོབ་རྡོ་ོརྗོེའི་ིསྐྱོིལ་ཀྲུང་གསིེ་བཞུགསེ་པ། དེའི་ིཐུགསེ་ཀར་ཟླ་བའི་ིསྟོེང་དུ་ཧཱུཾ་ཾཡོིག་

དཀར་པ།ོ ད་ེལསེ་འིདོ་ཟིརེ་འིཕྲསོེ། རང་འིདྲིའི་ིཡོ་ེཤེསེེ་པ་སྤྱིན་དྲིངསེ། གཉིསེ་སུ་མདེ་

པར་གྱུར། སླར་ཡོང་ཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾལསེ་འིོད་ཟིེར་འིཕྲོསེ། དབང་ག་ིལྷ་རྣམསེ་སྤྱིན་

དྲིངསེ། ད་ེབཞིིན་གཤེེགསེ་པ་ཐོམསེ་ཅད་ཀྱིིསེ་འིད་ིལ་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་དུ་

གསེལོ། ཞིསེེ་གསེལོ་བ་བཏོབ་པསེ། ད་ེརྣམསེ་ཀྱིིསེ་ཡོ་ེཤེེསེ་ཀྱི་ིབདུད་རྩོིསེ་གང་བའི་ི

བུམ་པ་ཐོགོསེ་ནསེ། ༀ་སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཨ་བྷཻ་ིཥ་ེཀ་ཏོ་སེ་མ་ཡོ་ཤྲི་ིཡོ་ེཧཱུཾ།ཾ ཞིསེེ་དབང་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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བསྐུར་སྐུ་ཡོ་ེཤེེསེ་ཀྱི་ིབདུད་རྩོིསེ་གང༌། མ་ིབསྐྱོདོ་པསེ་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། བཅམོ་

ལྡན་འིདསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེསེེམསེ་དཔའི་བདག་དང་སེེམསེ་ཅན་ཐོམསེ་ཅད་ཀྱི་ིསྡིིག་སྒྲིིབ་དང༌། 

དམ་ཚེིག་ཉམསེ་ཆེག་ཐོམསེ་ཅད་བྱེང་ཞིིང་དག་པར་མཛོད་དུ་གསེོལ། ཞིེསེ་གསེོལ་

བ་བཏོབ་པསེ། ཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾལསེ་འིདོ་ཟིརེ་འིཕྲསོེ། སེམེསེ་ཅན་ཐོམསེ་ཅད་ཀྱི་ིསྡིགི་

སྒྲིིབ་སྦྱིངསེ། སེངསེ་རྒྱསེ་སྲོསེ་བཅསེ་ལ་མཉེསེ་པའི་ིམཆེོད་པ་ཕུལ། ད་ེརྣམསེ་ཀྱི་ི

ཡོོན་ཏོན་ཐོམསེ་ཅད་འིོད་ཀྱི་ིརྣམ་པར་བསྡུསེ་ནསེ་ཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾལ་ཐོིམ་པསེ་གཟི་ི

བརྗོདི་དང་མཐུ་སྟོབོསེ་ཕུན་སུམ་ཚེགོསེ་པར་གྱུར། 

ༀ་བཛྲ་སེཏྭ་སེ་མ་ཡོ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡོ། བཛྲ་སེཏྭ་ཏྭ་ེན་ོཔ་ཏོཥིྛ། དྲི་ཌྷོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སུ་

ཏོ་ོཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སུ་པ་ོཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། ཨ་ནུ་རཀྟ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སེརྦ་སེིདྡྷི་མྨེ་ེཔྲ་ཡོ་ཙྪ། སེརྦ་

ཀརྨ་སུ་ཙོ་མ།ེ ཙོཏིྟཾ་ཾཤྲཱི་ིཡོ་ཾཀུ་རུ་ཧཱུཾ།ཾ ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ�ོ བྷཻ་ག་ཝཱ་ན། སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ། བཛྲ་

མ་མ་ེམུཉྩ། བཛྲ་བྷཱ་ཝ། མཧཱ་སེ་མ་ཡོ་སེཏྭ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ཅསེེ་ཉརེ་གཅིག་བཟླསེ་པའི་ིམཐོར། 

བདག་ན་ིམ་ིཤེེསེ་རྨངོསེ་པ་ཡོསིེ། །དམ་ཚེགི་ལསེ་ན་ིའིགལ་ཞིངི་ཉམསེ། །བླ་མ་

མགོན་པོསེ་སྐྱོབསེ་མཛོོད་ཅིག །གཙོོ་བོ་རྡོོ་རྗོེ་འིཛོིན་པ་སྟོེ། །ཐུགསེ་རྗོེ་ཆེེན་པོའི་ི

བདག་ཉིད་ཅན། །འིགྲི་ོབའི་ིགཙོ་ོལ་བདག་སྐྱོབསེ་མཆེི། །རྡོ་ོརྗོ་ེསེེམསེ་དཔའི་ིཞིལ་

ནསེ་རིགསེ་ཀྱི་ིབུ། ཁྱེོད་ཀྱི་ིསྡིིག་སྒྲིིབ་དང་དམ་ཚེིག་ཉམསེ་ཆེག་ཐོམསེ་ཅད་བྱེང་ཞིིང་

དག་གོ །ཞིེསེ་གསུངསེ་ནསེ། རང་ལ་ཐོིམ་པསེ་རང་ག་ིསྒོ་ོགསུམ་དང་རྡོ་ོརྗོ་ེསེེམསེ་

དཔའི་ིསྐུ་གསུང་ཐུགསེ་དབྱེེར་མ་ིཕྱིདེ་པར་གྱུར། 

ཐུན་དངསོེ་གཞི་ིལ་ཇེ་ིལྟོར་བྱེ་བ་ལ། ཐོགོ་མར་ཚེགོསེ་ཞིངི་མཆེདོ་པ་ན།ི རང་ཉདི་འིཇེགིསེ་བྱེདེ་

ཞིལ་གཅིག་ཕྱིག་གཉིསེ་པར་གསེལ་བའི་ིཐུགསེ་ཀར་པདྨ་དང་ཉ་ིམ་ལ་གནསེ་པའི་ི
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

ཧཱུཾ་ཾག་ིའིདོ་ཟིརེ་གྱིསིེ་འིཇེགི་རྟེནེ་གྱི་ིཁམསེ་མུ་མདེ་པ་གསེལ་བར་བྱེསེ། ད་ེན་བཞུགསེ་

པའི་ིསེངསེ་རྒྱསེ་དང་བྱེང་ཆུབ་སེེམསེ་དཔའི་དང་ཁྲ་ོབ་ོདང༌། རིག་པའི་ིཚེོགསེ་ཀྱིིསེ་

བསྐོར་བའི་ིརྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་བླ་མ་དང་བཅསེ་པ་མདུན་གྱི་ིནམ་མཁར་སྤྱིན་དྲིངསེ། 

འིོད་ཟིེར་རང་ག་ིསྙེིང་གར་ཐོིམ་པར་གྱུར། གང་ག་ིདྲིིན་གྱིིསེ་བད་ེཆེེན་གནསེ། །སྐད་

ཅིག་གིསེ་ནི་ཐོོབ་འིགྱུར་བ། །བླ་མ་རིན་ཆེེན་ལྟོ་བུ་ཡོི། །རྡོོ་རྗོེ་ཅན་ཞིབསེ་པད་ལ་

འིདུད། །གཟུགསེ་མཆེོག་མཆེོག་ཏུ་དྲིག་པོ་ཆེེ། །དཔའི་བོ་མཆེོག་གི་སྤྱིོད་ཡུལ་

ཅན། །གདུལ་དཀའི་འིདུལ་བའིི་དོན་མཛོད་པ། །རྡོོ་རྗོེ་འིཇེིགསེ་བྱེེད་ལ་ཕྱིག་

འིཚེལ། །ཞིེསེ་པསེ་བླ་མ་དང་ལྷ་ལ་ཕྱིག་བྱེ། རང་ག་ིསྙེིང་གའི་ིསེ་བོན་གྱི་ིའིོད་ཟིེར་ལསེ་བྱུང་

བའི་ིཙོ་རྩོ་ིཀ་དཀར་མོ། ཕེག་མ་ོསྔོོན་མོ། དབྱེངསེ་ཅན་མ་དམར་མོ། གཽ་རཱ་ིལྗོང་གུ་

ཕྱིག་ན་མཆེོད་རྫསེ་སྣ་ཚེོགསེ་པ་ཐོོགསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་མཆེོད་པར་གྱུར་པར་བསེམ་

ལ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཧེ� སེ་མཆེདོ་ཡོནོ་དང༌། ༀ་ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཕེཊ་ཀྱིསིེ་ཞིབསེ་བསེལི། ༀ་ཝ་ིཀྲོ་ཏཱ་ན་ན་

དུཥྚཾ་ཾསེཏྭ་ད་མ་ཀ་ག� ག� ཡོསིེ་དྲི།ི ༀ་ཀུ་མ་རཱ་རཱུ་པ་ིཎ་ེཛོ� ཛོ� ཧཱུཾ་ཾཕེཊ་ཀྱིསིེ་མ་ེཏོགོ ༀ་ཧྲཱིཿ�ི 

ཧཱ་ཧཻེ་ཕེཊ་ཀྱིསིེ་བདུག་སྤེསོེ། ༀ་དཱིཔིྟ་ལ་ོཙོ་ན་ཝ་ིཀྲོ་ཏཱ་ན་ན་མཧཱ་ཨཊྚ་ཊྚ་ཧཱ་སེ་ན་དཱི་ིན་ིདཱིཔིྟ་

ཡོ་ེསྭཱཧཱསེ་མར་མ།ེ ༀ་བཛྲ་ནཻ་ཝིདྱཱ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱསེ་ལྷ་བཤེོསེ། ༀ་བཛྲ་ཤེཔྟ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ གིསེ་

རལོ་མ་ོརྣམསེ་དབུལ། ལྷ་མ་ོརྣམསེ་སླར་བསྡུའི།ོ །

དེ་ནསེ། སྡིིག་པ་རྣམསེ་ནི་བཤེགསེ་པར་བྱེ། །སྐྱོེསེ་ཤེིང་བྱུང་བ་རྣམསེ་ནི་

བསེལ། །མི་བྱེེད་པར་ཡོང་སྤྱིན་སྔོར་བརྗོོད། །དེ་བཞིིན་བསེོད་ནམསེ་རྗོེསེ་ཡོི་

རང༌། །བདག་གིསེ་བད་ེའིགྲི་ོཡོོངསེ་སུ་བསྔོོ། །དཀོན་མཆེོག་གསུམ་ལ་སྐྱོབསེ་སུ་

འིགྲིོ། །སེེམསེ་ཅན་ཐོམསེ་ཅད་བདག་གིསེ་སྒྲིོལ། །བྱེང་ཆུབ་གནསེ་ལ་འིགོད་པར་
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བགྱིི། །བྱེང་ཆུབ་སེེམསེ་ནི་ཡོང་དག་བསྐྱོེད། །ཡོོན་ཏོན་རྒྱ་མཚེོ་ཁྱེེད་རྣམསེ་

ལ། །བདག་གི་ལུསེ་ནི་དབུལ་བར་བགྱིི། །ཡོང་དག་རྫོགསེ་པའིི་སེངསེ་རྒྱསེ་

དང༌། །ད་ེསྲོསེ་ལམ་གྱུར་སྦྱིནི་སེགོསེ་ཚུལ། །སྐུ་གསུམ་ཡོ་ེཤེསེེ་ཐོབོ་བྱེའི་ིཕྱིརི། །རབ་

ཏུ་དང་བསེ་བསྟོནེ་པར་བགྱི།ི །ཞིསེེ་ཡོན་ལག་བདུན་པ་བྱེ། 

སེངསེ་རྒྱསེ་བྱེང་ཆུབ་སེམེསེ་དཔའི་རྣམསེ། །བདག་ལ་དགངོསེ་པར་མཛོད་དུ་

གསེོལ། །བདག་མིང་འིད་ིཞིེསེ་བགྱི་ིབ་ནི། །དུསེ་འིད་ིནསེ་ན་ིབཟུང་ནསེ་ནི། །བྱེང་

ཆུབ་སྙེངི་པརོ་མཆེསིེ་ཀྱི་ིབར། །ཇེ་ིལྟོར་དུསེ་གསུམ་མགནོ་པ་ོརྣམསེ། །བྱེང་ཆུབ་ཏུ་ན་ི

ངེསེ་མཛོད་པའིི། །བྱེང་ཆུབ་སེེམསེ་ན་ིབླ་ན་མེད། །དམ་པ་བདག་གིསེ་བསྐྱོེད་པར་

བགྱི།ི །རགིསེ་ལྔ་སྤྱི་ིདང་སེ་ོསེ་ོཡོ།ི །དམ་ཚེགི་སྡིམོ་པ་མ་ལུསེ་བཟུང༌། །མ་བསྒྲིལ་བ་

རྣམསེ་བདག་གིསེ་བསྒྲིལ། །མ་གྲིལོ་བ་རྣམསེ་བདག་གིསེ་དགྲིལོ། །དབུགསེ་མ་ཕྱིནི་

པ་དབུགསེ་དབྱུང་ཞིངི༌། །སེམེསེ་ཅན་མྱོ་ངན་འིདསེ་ལ་འིགདོ། །ཅསེེ་སྔོགསེ་སྡིམོ་གཟུངསེ། 

༔སེེམསེ་ཅན་ཐོམསེ་ཅད་བད་ེབ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །སེེམསེ་ཅན་ཐོམསེ་

ཅད་སྡུག་བསྔོལ་དང་བྲལ་བར་གྱུར་ཅིག །སེེམསེ་ཅན་ཐོམསེ་ཅད་བདེ་བ་དང་མི་

འིབྲལ་བར་གྱུར་ཅིག །སེེམསེ་ཅན་ཐོམསེ་ཅད་འིཇེིག་རྟེེན་གྱི་ིཆེོསེ་བརྒྱད་དང་གཟུང་

འིཛོནི་གྱི་ིརྣམ་རྟེོག་གིསེ་མ་ིབསྐྱོདོ་པའི་ིབཏོང་སྙེམོསེ་ལ་གནསེ་པར་བྱེའི།ོ །

སྐུ་གསུམ་ལམ་ཁྱེརེ་ན།ི ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷི� སེརྦ་དྷརྨཱ� སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷི྅ོཧེ།ཾ ༀ་ཤཱུ་ནྱཱ་ཏཱ་

ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཿཏྨ་ཀོ྅ཧེཾ། རང་དང་ཚེོགསེ་ཞིིང་ག་ིལྷ་དང་ད་ེདག་ལསེ་གཞིན་

པའི་ིཆེསོེ་ཐོམསེ་ཅད་བརྟེནེ་ནསེ་བཏོགསེ་པ་ཡོནི་པའི་ིཕྱིརི། རྟེག་ཆེད་ལ་སེགོསེ་པའི་ི

མཐོའི་བཞི་ིདང་བྲལ་བ། བདག་མེད་པའི་ིརང་བཞིིན་སྟོོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། ཅེསེ་འིཆེ་ིབ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

ཆེསོེ་སྐུའི་ིལམ་ཁྱེརེ་བསྒོམོ། 

སྟོོང་པའི་ིངང་ལསེ་ཡོ་ཾལསེ་རླུང་ག་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་དུ་བའི་ིམདོག་ཅན་གཞུ་ལྟོ་བུ་

རྒྱལ་མཚེན་གྱིིསེ་མཚེན་པ། དེའིི་སྟོེང་དུ་རཾ་ལསེ་མེའིི་དཀྱིིལ་འིཁོར་དམར་པོ་གྲུ་

གསུམ་འིབར་བའི་ིཕྲེང་བ་འིཁྲིགསེ་པའི་ིརྡོ་ོརྗོེའི་ིརྒྱན་གྱིིསེ་བརྒྱན་པ། དེའི་ིསྟོེང་དུ་བ་ཾ

ལསེ་ཆུའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་དཀར་པ་ོཟླུམ་པ་ོབུམ་པསེ་མཚེན་པ། དེའི་ིསྟོེང་དུ་ལ་ཾལསེ་

སེའི་ིདཀྱིལི་འིཁརོ་སེརེ་པ་ོགྲུ་བཞིརི་རྡོ་ོརྗོསེེ་མཚེན་པའི་ིསྟོངེ་དུ་ཧཱུཾ་ཾལསེ་སྣ་ཚེགོསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེ

ལྟོེ་བ་ལ་ཧཱུཾཾ་གིསེ་མཚེན་པ། དེ་ལསེ་འིོད་ཟིེར་འིོག་ཏུ་འིཕྲོསེ་པསེ་རྡོོ་རྗོེའིི་སེ་གཞིི། 

ལགོསེ་སུ་འིཕྲསོེ་པསེ་རྡོ་ོརྗོའེི་ིརྭ་བ། སྟོངེ་དུ་འིཕྲསོེ་པསེ་རྡོ་ོརྗོའེི་ིགུར། གུར་གྱི་ིའིགོ་རྭ་

བའི་ིསྟོངེ་དུ་རྡོ་ོརྗོའེི་ིབླ་བྲ་ེསྟོ།ེ ཐོམསེ་ཅད་ཀྱིང་རྡོ་ོརྗོ་ེའིབར་བའི་ིརང་བཞིནི་བར་མཚེམསེ་

མདེ་པ་དུམ་བུ་གཅགི་ཏུ་གྱུར་པའི་ིཕྱི་ིརལོ་ཏུ། བསྐལ་པ་འིཇེགི་པའི་ིམ་ེལྟོ་བུའི་ིཁ་དགོ་

སྣ་ལྔའི་ིམ་ེདཔུང་ཕྱིགོསེ་བཅུར་འིཕྲ་ོབར་གྱུར། ཅསེེ་ཐུན་མངོ་བའི་ིབསྲུང་འིཁརོ་བསྒོམོ། 

རྭ་བའིི་དབུསེ་སུ་བྷྲཱུཾཾ་ལསེ་བཀའིི་འིཁོར་ལོ་སེེར་པོ་རབ་ཏུ་འིབར་བ་གཡོསེ་

བསྐོར་དུ་འིཁོར་བ། རྩོིབསེ་བཅུ་ལྟོ་ེབ་དང་བཅསེ་པ། ལྟོ་ེབའི་ིནང་དང་རྩོིབསེ་ལ་ཅུང་

ཟིད་མ་རེག་པའི་ིགནསེ་རྣམསེ་སུ་སྣ་ཚེོགསེ་པདྨ་དང་ཟླ་བ་དང་ཉ་ིམའི་ིགདན་གསུམ་

གསུམ་གདན་དབུསེ་མའི་ིསྟོེང་དུ་ཧཱུཾ་ཾཡོིག་ཡོོངསེ་སུ་གྱུར་པ་ལསེ། རང་ཉིད་གནོད་

མཛོེསེ་རྒྱལ་པ་ོསྐུ་མདོག་མཐོིང་ག་མ་ིབསྐྱོོད་པའི་ིཅོད་པན་ཅན་མཐོིང་དཀར་དམར་

བའིི་ཞིལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་གི་དང་པོ་གཉིསེ་ཀྱིིསེ་རང་འིདྲིའིི་ཡུམ་ལ་འིཁྱུད་ཅིང༌། 

ལྷག་མ་གཡོསེ་གཉིསེ་རནི་པ་ོཆེ་ེདང་ལྕགསེ་ཀྱུ། གཡོནོ་གཉིསེ་པདྨ་ཞིགསེ་པ་འིཛོིན་

པ་ཞིབསེ་གཡོསེ་བསྐུམསེ་ཤེིང་གཡོོན་བརྐྱངསེ་པའི་ིསྟོབསེ་ཀྱིིསེ་བཞུགསེ་པ། ཡོབ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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ཡུམ་སྙེོམསེ་པར་ཞུགསེ་པའི་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾག་ིའིོད་ཟིེར་གྱིིསེ་བཀུག་པའི་ིཁྲ་ོབ་ོབཅུ་

ཞིལ་དུ་བཅུག་ནསེ་ཞུ་བ་རྡོ་ོརྗོེའི་ིལམ་ནསེ་ཡུམ་གྱི་ིཔདྨར་ཞུགསེ་པའི་ིཐོིག་ལ་ེབཅུ་

ལསེ་ཧཱུཾ་ཾརིང་པ་ོབཅུ་དང༌། ད་ེལསེ་ཁྲ་ོབ་ོབཅུར་གྱུར་པའི་ིགཤེིན་རྗོེའི་ིགཤེེད་སྔོོན་པ་ོ

རྣམ་སྣང་གི་ཅོད་པན་ཅན། སྔོ་ོདཀར་དམར་བའིི་ཞིལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་གི་དང་པ་ོ

གཉིསེ་ཀྱིིསེ་རང་འིདྲིའི་ིཡུམ་ལ་འིཁྱུད་ཅིང༌། ལྷག་མ་གཡོསེ་གཉིསེ་རིན་པ་ོཆེ་ེདང་རྡོ་ོ

རྗོ་ེཐོ་ོབ། གཡོནོ་གཉསིེ་པདྨ་དང་རལ་གྲི་ིའིཛོནི་པ། ཧཱུཾ་ཾཔདྨ་ལསེ་སྤྲོསེ་ཏོ།ེ ཤེར་རྩོིབསེ་

ཀྱི་ིསྟོེང་ག་ིགདན་ལ་གཡོོན་བརྐྱང་གིསེ་འིཁོད། གཞིན་གྱིིསེ་མ་ིཐུབ་པ་དཀར་པ་ོམ་ི

བསྐྱོོད་པའི་ིཅོད་པན་ཅན། དཀར་མཐོིང་དམར་བའི་ིཞིལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་ག་ིདང་པ་ོ

གཉིསེ་ཀྱིིསེ་རང་འིདྲིའི་ིཡུམ་ལ་འིཁྱུད་ཅིང༌། ལྷག་མ་གཡོསེ་གཉིསེ་རིན་པ་ོཆེ་ེདང་བ་ེ

ཅོན། གཡོོན་གཉིསེ་པདྨ་དང་རལ་གྲི་ིའིཛོིན་པ། ཧཱུཾ་ཾཔདྨ་ལསེ་སྤྲོསེ་ཏོེ། ལྷ་ོརྩོིབསེ་ཀྱི་ི

སྟོེང་ག་ིགདན་ལ་གཡོོན་བརྐྱང་གིསེ་འིཁོད། རྟེ་མགྲིིན་དམར་པ་ོའིོད་དཔག་མེད་ཀྱི་ི

ཅོད་པན་ཅན། དམར་མཐོིང་དཀར་བའི་ིཞིལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་ག་ིདང་པ་ོགཉིསེ་ཀྱིིསེ་

རང་འིདྲིའི་ིཡུམ་ལ་འིཁྱུད་ཅིང༌། ལྷག་མ་གཡོསེ་གཉིསེ་རིན་པ་ོཆེ་ེདང་པདྨ། གཡོོན་

གཉསིེ་འིཁརོ་ལ་ོདང་རལ་གྲི་ིའིཛོནི་པ། ཧཱུཾ།ཾ པདྨ་ལསེ་སྤྲོསེ་ཏོ།ེ ནུབ་རྩོབིསེ་ཀྱི་ིསྟོངེ་ག་ི

གདན་ལ་གཡོོན་བརྐྱང་གིསེ་འིཁོད། བདུད་རྩོ་ིའིཁྱེིལ་བ་སྔོོན་པ་ོམ་ིབསྐྱོོད་པའི་ིཅོད་

པན་ཅན། སྔོ་ོདཀར་དམར་བའིི་ཞིལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་གི་དང་པ་ོགཉིསེ་ཀྱིིསེ་རང་

འིདྲིའི་ིཡུམ་ལ་འིཁྱུད་ཅངི༌། ལྷག་མ་གཡོསེ་གཉསིེ་རནི་པ་ོཆེ་ེདང་རྡོ་ོརྗོ།ེ གཡོནོ་གཉིསེ་

པདྨ་དང་རལ་གྲི་ིའིཛོིན་པ། ཧཱུཾ་ཾཔདྨ་ལསེ་སྤྲོསེ་ཏོེ། བྱེང་རྩོིབསེ་ཀྱི་ིསྟོེང་ག་ིགདན་ལ་

གཡོོན་བརྐྱང་གིསེ་འིཁོད། འིདོད་རྒྱལ་མཐོིང་ག་མ་ིབསྐྱོོད་པའི་ིཅོད་པན་ཅན། མཐོིང་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

དཀར་དམར་བའི་ིཞིལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་ག་ིདང་པ་ོགཉིསེ་ཀྱིིསེ་རང་འིདྲིའི་ིཡུམ་ལ་

འིཁྱུད་ཅངི༌། ལྷག་མ་གཡོསེ་གཉསིེ་རནི་པ་ོཆེ་ེདང་ལྕགསེ་ཀྱུ། གཡོནོ་གཉསིེ་པདྨ་དང་

རལ་གྲི་ིའིཛོིན་པ། ཧཱུཾ་ཾཔདྨ་ལསེ་སྤྲོསེ་ཏོེ། མ་ེམཚེམསེ་ཀྱི་ིརྩོིབསེ་ཀྱི་ིསྟོེང་ག་ིགདན་ལ་

གཡོོན་བརྐྱང་གིསེ་འིཁོད། དབྱུག་སྔོོན་ཅན་སྔོོན་པ་ོམ་ིབསྐྱོོད་པའི་ིཅོད་པན་ཅན། སྔོ་ོ

དཀར་དམར་བའི་ིཞིལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་ག་ིདང་པ་ོགཉིསེ་ཀྱིིསེ་རང་འིདྲིའི་ིཡུམ་ལ་

འིཁྱུད་ཅངི༌། ལྷག་མ་གཡོསེ་གཉིསེ་རནི་པ་ོཆེ་ེདང་དབྱུག་པ། གཡོནོ་གཉིསེ་པདྨ་དང་

རལ་གྲི་ིའིཛོིན་པ། ཧཱུཾ་ཾཔདྨ་ལསེ་སྤྲོསེ་ཏོེ། བདེན་བྲལ་གྱི་ིརྩོིབསེ་ཀྱི་ིསྟོེང་ག་ིགདན་ལ་

གཡོོན་བརྐྱང་གིསེ་འིཁོད། སྟོོབསེ་པ་ོཆེེ་སྔོོན་པ་ོམི་བསྐྱོོད་པའིི་ཅོད་པན་ཅན། སྔོ་ོ

དཀར་དམར་བའི་ིཞིལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་ག་ིདང་པ་ོགཉིསེ་ཀྱིིསེ་རང་འིདྲིའི་ིཡུམ་ལ་

འིཁྱུད་ཅངི༌། ལྷག་མ་གཡོསེ་གཉིསེ་རནི་པ་ོཆེ་ེདང་རྩོ་ེགསུམ། གཡོནོ་གཉིསེ་པདྨ་དང་

རལ་གྲི་ིའིཛོནི་པ། ཧཱུཾ་ཾཔདྨ་ལསེ་སྤྲསོེ་ཏོ།ེ རླུང་མཚེམསེ་ཀྱི་ིརྩོིབསེ་ཀྱི་ིསྟོངེ་ག་ིགདན་ལ་

གཡོོན་བརྐྱང་གིསེ་འིཁོད། མ་ིགཡོ་ོབ་མཐོིང་ག་མ་ིབསྐྱོོད་པའི་ིཅོད་པན་ཅན། མཐོིང་

དཀར་དམར་བའི་ིཞིལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་ག་ིདང་པ་ོགཉིསེ་ཀྱིིསེ་རང་འིདྲིའི་ིཡུམ་ལ་

འིཁྱུད་ཅངི༌། ལྷག་མ་གཡོསེ་གཉིསེ་རནི་པ་ོཆེ་ེདང་རལ་གྲི།ི གཡོནོ་གཉིསེ་པདྨ་དང་རྡོ་ོ

རྗོ་ེའིཛོིན་པ། ཧཱུཾ་ཾཔདྨ་ལསེ་སྤྲོསེ་ཏོ།ེ དབང་ལྡན་གྱི་ིརྩོིབསེ་ཀྱི་ིསྟོེང་ག་ིགདན་ལ་གཡོོན་

བརྐྱང་གིསེ་འིཁོད། གཙུག་ཏོོར་འིཁོར་ལོསེ་བསྒྱུར་བ་ལྗོང་སེེར་མ་ིབསྐྱོོད་པའི་ིཅོད་

པན་ཅན། ལྗོང་སེེར་དཀར་དང་དམར་བའི་ིཞིལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་ག་ིདང་པ་ོགཉིསེ་

ཀྱིིསེ་རང་འིདྲིའི་ིཡུམ་ལ་འིཁྱུད་ཅིང༌། ལྷག་མ་གཡོསེ་གཉིསེ་རིན་པ་ོཆེ་ེདང་འིཁོར་ལ།ོ 

གཡོནོ་གཉིསེ་པདྨ་དང་རལ་གྲི་ིའིཛོནི་པ། ཧཱུཾ་ཾཔདྨ་ལསེ་སྤྲསོེ་ཏོ།ེ གཙོ་ོབའོི་ིསྟོངེ་ག་ིཅུང་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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ཟིད་ཙོམ་གྱི་ིམདུན་གྱི་ིགདན་ལ་གཡོོན་བརྐྱང་གིསེ་འིཁོད། རྡོ་ོརྗོ་ེསེ་འིོག་མཐོིང་ག་མ་ི

བསྐྱོོད་པའི་ིཅོད་པན་ཅན། མཐོིང་དཀར་དམར་བའི་ིཞིལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་ག་ིདང་པ་ོ

གཉིསེ་ཀྱིིསེ་རང་འིདྲིའི་ིཡུམ་ལ་འིཁྱུད་ཅིང༌། ལྷག་མ་གཡོསེ་གཉིསེ་རིན་པ་ོཆེ་ེདང་རྡོ་ོ

རྗོ།ེ གཡོནོ་གཉིསེ་པདྨ་དང་རལ་གྲི་ིའིཛོནི་པ། ཧཱུཾ་ཾཔདྨ་ལསེ་སྤྲོསེ་ཏོ།ེ གཙོ་ོབའོི་ིའིགོ་ག་ི

ཅུང་ཟིད་ཙོམ་གྱི་ིརྒྱབ་ཀྱི་ིགདན་ལ་གཡོོན་བརྐྱང་གིསེ་འིཁོད། བཅུ་གཅིག་པ་ོཐོམསེ་

ཅད་ཀྱིང་མཆེ་ེབ་གཙོིགསེ་ཤེིང་ཞིལ་སེ་ོསེོར་ཡོང་དམར་ལ་ཟླུམ་པའི་ིསྤྱིན་གསུམ་པ། 

དབུ་སྐྲ་དང་སྨ་ར་དམར་སེེར་འིབར་ཞིིང་གྱིེན་དུ་འིཁྱེིལ་བ། འིཁོར་ལ་ོདང་རྣ་ཆེ་ལ་

སེོགསེ་པསེ་བརྒྱན་ཅིང་སྣ་ཚེོགསེ་པའིི་སྦྲུལ་གྱིི་རྒྱན་ཅན། བདུད་དང་བགེགསེ་

ཐོམསེ་ཅད་རྩོད་ནསེ་འིབྱེནི་པའི་ིསྟོབོསེ་དང་ལྡན་པ། སྐུ་ལསེ་སྐྱོེསེ་པའི་ིཡོ་ེཤེསེེ་ཀྱི་ིམ་ེ

དཔུང་རབ་ཏུ་འིབར་བའི་ིདབུསེ་ན་བཞུགསེ་ཤེིང་འིཇེིགསེ་སུ་རུང་བའི་ིརྡོ་ོརྗོ་ེའིབར་བ་

སྤྲིན་ལྟོར་འིཁྲིགསེ་པ་ཕྱིོགསེ་བཅུར་འིཕྲོསེ་པསེ་གདུག་པ་ཅན་ཐོམསེ་ཅད་ཚེར་

གཅདོ་པར་གྱུར། ཅསེེ་ཐུན་མངོ་མ་ཡོནི་པའི་ིབསྲུང་འིཁརོ་བསྒོམོ། 

བསྡུསེ་པ་བྱེེད་ན་གོང་གི། དེ་ལསེ་ཁྲོ་བོ་བཅུར་གྱུར། ཧཱུཾཾ་ཡུམ་གྱིི་པདྨ་ལསེ་སྤྲོསེ་

རྩོིབསེ་བཅུ་རང་རང་གི་གདན་ལ་གདུག་པ་ཅན་ཐོམསེ་ཅད་ཚེར་གཅོད་པའིི་ཚུལ་

གྱིསིེ་འིཁདོ་པར་གྱུར། 

ད་ེནསེ། རང་ཉདི་གནདོ་མཛོེསེ་སུ་གནསེ་པ་ཡོངོསེ་སུ་གྱུར་པ་ལསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེསེམེསེ་

དཔའི་སྐུ་མདོག་དཀར་པ་ོདཀར་མཐོིང་དམར་བའི་ིཞིལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་ག་ིདང་པ་ོ

གཉིསེ་ཀྱིིསེ་རང་འིདྲིའི་ིཡུམ་ལ་འིཁྱུད་ཅིང༌། ལྷག་མ་གཡོསེ་གཉིསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེདང་རལ་གྲི།ི 

གཡོོན་གཉིསེ་རིན་པོ་ཆེེ་དང་པདྨ་འིཛོིན་པ་ཡོོངསེ་སུ་གྱུར་པ་ལསེ། ཆེོསེ་འིབྱུང་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

དཀར་པ་ོགྲུ་གསུམ་པ་གྱིེན་དུ་འིགྲིེང་བ་འིོག་ཏུ་ཕྲ་ཞིིང་སྟོོད་ཡོངསེ་པ། འིོག་ཟུར་ནསེ་

པ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིསྣ་ཚེོགསེ་པདྨའི་ིལྟོ་ེབར། ཧཱུཾ་ཾལསེ་སྣ་ཚེོགསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེཤེར་གྱི་ིརྭ་དཀར། 

ལྷའོི་ིརྭ་སེརེ། ནུབ་ཀྱི་ིརྭ་དམར། བྱེང་ག་ིརྭ་ལྗོང༌། དབུསེ་ཀྱི་ིལྟོ་ེབ་སྔོནོ་པོསེ་བརྒྱན་པ། 

ལྟོ་ེབའི་ིདབུསེ་སུ་བྷྲཱུཾ་ཾལསེ་འིཁོར་ལ་ོབྷྲཱུཾ་ཾགྱིིསེ་མཚེན་པ་ལསེ་བྱུང་བའི་ིརྣམ་སྣང་དཀར་

པ་ོདཀར་མཐོིང་དམར་བའི་ིཞིལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་ག་ིདང་པ་ོགཉིསེ་ཀྱིིསེ་རང་འིདྲིའི་ི

ཡུམ་ལ་འིཁྱུད་ཅིང༌། ལྷག་མ་གཡོསེ་གཉིསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེལ་གནསེ་པའི་ིའིཁོར་ལ་ོདང་རལ་

གྲིི། གཡོོན་གཉིསེ་རིན་པ་ོཆེ་ེདང་པདྨ་འིཛོིན་པ་ཡོོངསེ་སུ་གྱུར་པ་ལསེ་གཞིལ་ཡོསེ་

ཁང་གྲུ་བཞི་ིསྒོ་ོབཞི་ིཔ། ཕྱི་ིརོལ་ནསེ་རིམ་པ་བཞིིན་དཀར་སེེར་དམར་ལྗོང་སྔོ་ོབའི་ི

རྩོིག་པ་ལྔ་དང་ལྡན་པ། རྩོིག་པའི་ིསྟོེང་ན་རིན་པ་ོཆེ་ེསྣ་ཚེོགསེ་པསེ་མཛོེསེ་པར་བྱེསེ་

པའི་ིརིན་པ་ོཆེེའི་ིཕེ་གུ་སེེར་པོསེ་བསྐོར་བའི་ིགཞིལ་ཡོསེ་ཁང་ག་ིཕྱིེད་ཀྱི་ིཚེད་དུ་རྡོ་ོ

རྗོེའི་ིཕྲེང་བསེ་ཟླུམ་པོར་བསྐོར་བ་ལ་བརྟེེན་པའི་ིཀ་བ་བརྒྱད་ཀྱིིསེ་བཏོེག་པའི་ིརྡོ་ོརྗོེའི་ི

གདུང་བཞིིསེ་མཛོེསེ་པར་ཕུབ་པ། རྩོ་ེམརོ་རྡོ་ོརྗོ་ེནརོ་བུ་རནི་པ་ོཆེེའི་ིཏོགོ་གིསེ་མཛོེསེ་

པའི་ིནང་ག་ིཤེར་དཀར་ལྷ་ོསེེར་ནུབ་དམར་བྱེང་ལྗོང་དབུསེ་སྔོ་ོབ། ཕེ་གུའི་ིསྟོེང་ན་

གསེེར་གྱི་ིསྐ་ེརགསེ་བཞིིའི་ིཕྱིིའི་ིངོསེ་སུ་ཆུ་སྲོིན་གྱི་ིཁ་ནསེ་འིཕྱིང་བའི་ིརིན་པ་ོཆེེའི་ིདྲི་

བ་དང་དྲི་བ་ཕྱིེད་པ་ལ་དྲིིལ་བུ་དང་རྔ་ཡོབ་ལ་སེོགསེ་པསེ་བརྒྱན་པ། དེའི་ིཕྱི་ིངོསེ་སུ་

བྱེ་འིདབ་ལསེ་འིཕྱིང་བའི་ིརིན་པ་ོཆེེའི་ིཤེར་བུ། དེའི་ིསྟོེང་དུ་མདའི་ཡོབ་པདྨ་འིདབ་མ་

ཕྱིདེ་པའི་ིདབྱེབིསེ་ཅན་ལ། བ་དན་དང་རྒྱལ་མཚེན་ལ་སེགོསེ་པསེ་མཛོེསེ་པར་བྱེསེ་

པ། རྩོགི་པའི་ིམཐོའི་ནསེ་འིདོད་ཡོནོ་གྱི་ིསྣམ་བུ་དམར་པ།ོ འིགྲིམ་སྟོགེསེ་ཀྱི་ིརྣམ་པར་

བསྐོར་བ་ལ། ལྷ་མ་ོམཆེོད་རྫསེ་ཐོོགསེ་པ་རྣམསེ་འིཁོད་ནསེ་མཆེོད་པ་བྱེེད་པ། སྒོ་ོ



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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དང་སྒོ་ོཁྱུད་ཀྱི་ིཕྱིའིི་ིམཚེམསེ་དང༌། འིགོ་ག་ིཕྱི་ིནང་ག་ིགྲྭ་བཞིིར་ཟླ་ཕྱིདེ་རྡོ་ོརྗོ་ེརནི་ཆེནེ་

གྱིིསེ་སྤྲསེ་པ། སྒོ་ོབཞི་ིསེ་ོསེོའི་ིམདུན་དུ་ཀ་བ་བཞི་ིབཞིིསེ་བཏོེག་པའི་ིརྟེ་བབསེ་སྣམ་

བུ་བཅུ་གཅགི་དང་ལྡན་པའི་ིསྟོངེ་དུ་ཆེསོེ་ཀྱི་ིའིཁརོ་ལ་ོདའེི་ིགཡོསེ་གཡོནོ་དུ་ར་ིདྭགསེ་

ཕེ་ོམ་ོདང་བཅསེ་པ། རྡོ་ོརྗོེའི་ིརྭ་བ་མ་ེར་ིདང་བཅསེ་པའི་ིཕྱི་ིརོལ་ཏུ། གཏུམ་དྲིག་ལ་

སེོགསེ་པའི་ིདུར་ཁྲོད་བརྒྱད། ན་ག་ག་ེསེར་གྱི་ིཤེིང་ལ་སེོགསེ་པའི་ིཤེིང་བརྒྱད། དེའི་ི

རྩོ་བར་བརྒྱ་བྱེིན་ལ་སེོགསེ་པའི་ིཕྱིོགསེ་སྐྱོོང་བརྒྱད། རྩོ་ེམོར་རྫུ་འིཕྲུལ་ཆེེན་པ་ོབ་

གླེང་པ་ོཆེེའི་ིགདངོ་པ་ཅན་ལ་སེགོསེ་པའི་ིཞིངི་སྐྱོངོ་བརྒྱད། ཐུགསེ་རྗོའེི་ིཆུ་བརྒྱད། ད་ེ

ལ་གནསེ་པའི་ིནོར་རྒྱསེ་ལ་སེོགསེ་པའི་ིཀླུ་བརྒྱད། ད་ེདག་ག་ིསྟོེང་ག་ིནམ་མཁའི་ལ་

སྒྲིོགསེ་པ་ལ་སེོགསེ་པའིི་སྤྲིན་བརྒྱད། ཡོེ་ཤེེསེ་ཀྱིི་མེ་བརྒྱད། མཆེོད་རྟེེན་བརྒྱད། 

གཞིན་ཡོང་ཀངེ་རུསེ་དང་གསེལ་ཤེངི་གསིེ་ཕུག་པའི་ིར་ོདང་ཤེངི་ལ་དཔྱངསེ་པ་དང༌། 

སྐྱོེསེ་བུ་ཟི་བ་དང༌། མཚེོན་གྱིིསེ་ཕུག་པ་ལ་སེོགསེ་པ་དང༌། བྱེ་རོག་དང་བྱེ་རྒོོད་དང་

ཁྱེ་ིདང་ཅ་ེསྤྱིང་དང་སེངེྒ་ེདང༌། སྟོག་ལ་སེགོསེ་པ་དང༌། ཅ་ཅ་ོསྒྲིགོ་པའི་ིར་ོལངསེ་དང༌། 

གནོད་སྦྱིིན་དང་སྲོིན་པ་ོལ་སེོགསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་འིཇེིགསེ་སུ་རུང་བ། གྲུབ་པ་དང་

རིག་པ་འིཛོིན་པ་དང་དམ་ཚེིག་སྤྱིོད་པའིི་རྣལ་འིབྱེོར་པ། བཅོམ་ལྡན་འིདསེ་ལ་རྩོེ་

གཅིག་ཏུ་བལྟོ་བ་གཅེར་བུ་སྐྲ་བཤེིག་པ། ཕྱིག་རྒྱ་ལྔསེ་བརྒྱན་པ། ཅང་ཏོེའུ་དང་ཐོོད་

པ་དང་ཁ་ཊྭཱཾ་ཾག་འིཛོིན་པ་ཐོོད་པསེ་སྤྱི་ིབོར་བརྒྱན་པ། རྒོོད་ཅིང་དུར་ཁྲོད་དུ་འིཇུག་པ་

སེགོསེ་ཀྱིིསེ་ཤེནི་ཏུ་ང་ོམཚེར་བར་བྱེདེ་པའི་ིདུར་ཁྲདོ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་བསྐརོ་བ། 

གཞིལ་ཡོསེ་ཁང་ག་ིདབུསེ་སུ་ཡོ་ཾལསེ་རླུང་ག་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་ནག་ལ་ཅུང་ཟིད་

དམར་བའི་ིམདོག་ཅན་གྱི་ིསྟོེང་དུ་ཨ་ཡོིག་དང་པ་ོལསེ་བྱུང་བའི་ིཟླ་བའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར། 
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

དེའི་ིདབུསེ་སུ་ཆུ་ལསེ་ཆུ་བུར་གྱི་ིཚུལ་དུ་དྷཱིཿ�ི སེེར་པ་ོལསེ་བྱུང་བའི་ིརལ་གྲི་ིདབུསེ་

སུ་དྷཱིཿ�ི སེ་མཚེན་པ། ད་ེལསེ་འིོད་འིཕྲོསེ་པསེ་བད་ེབར་གཤེེགསེ་པ་ཐོམསེ་ཅད་སྤྱིན་

དྲིངསེ་ཏོེ། ཐོིམ་པ་ཡོོངསེ་སུ་གྱུར་པ་ལསེ་རང་ཉིད་རྒྱུ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཛོིན་པ་འིཇེམ་དཔལ་

གཞིོན་ནུར་གྱུར་པ་སྐུ་མདོག་སེེར་པ་ོཡོིད་ཙོམ་ཁྲོསེ་པ་ཕྱིག་གཡོསེ་རལ་གྲི་ིའིཕྱིར་

ཞིིང༌། གཡོོན་གྱིིསེ་གླེེགསེ་བམ་ཐུགསེ་ཀར་བསྣམསེ་པ། ཞིབསེ་རྡོ་ོརྗོེའི་ིསྐྱོིལ་ཀྲུང་

གིསེ་བཞུགསེ་པ། མཚེན་སེ་ོགཉིསེ་དང་དཔ་ེབྱེད་བརྒྱད་ཅུསེ་བརྒྱན་པ། རལ་པའི་ི

ཟུར་ཕུད་ལྔ་དང་ལྡན་ཞིངི༌། རྒྱན་ཐོམསེ་ཅད་ཀྱིིསེ་བརྒྱན་པ། ཞིསེེ་བར་ད་ོལངོསེ་སྐུའི་ིལམ་

ཁྱེརེ་བསྒོམོ། 

དའེི་ིཐུགསེ་ཀར་ཨཱཿ� ལསེ་བྱུང་བའི་ིཉ་ིམའི་ིདཀྱིིལ་འིཁརོ། དའེི་ིའིོད་ཀྱིསིེ་ཕྱིགོསེ་

བཅུ་ན་བཞུགསེ་པའིི་རྣམ་སྣང་ལ་སེོགསེ་པའིི་སེངསེ་རྒྱསེ་དང༌། རྡོོ་རྗོེ་རྣོན་པོ་ལ་

སེོགསེ་པའི་ིབྱེང་ཆུབ་སེེམསེ་དཔའི་དང༌། རྡོ་ོརྗོ་ེལྕགསེ་ཀྱུ་ལ་སེོགསེ་པའི་ིཁྲ་ོབ་ོདང༌། 

སེེམསེ་མ་རྡོ་ོརྗོ་ེམ་ལ་སེོགསེ་པའི་ིརིག་པ་རྣམསེ་སྤྱིན་དྲིངསེ་ཏོེ། འིཇེམ་དཔལ་དང་

བཅསེ་པ་ཉི་མ་ལ་ཞུགསེ་པ་ལསེ་འིོད་ཟིེར་གྱིིསེ་དཔག་ཚེད་སྟོོང་ཕྲག་བརྒྱར་ཁྱེབ་

པའི་ིཉ་ིམའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་དུ་གྱུར། དེའི་ིསྟོེང་དུ་ཧཱུཾ་ཾཡོིག་མཐོིང་ག་འིོད་ཟིེར་ལྔ་དང་ལྡན་

པ་ལསེ་འིོད་ཟིེར་འིཕྲོསེ་པསེ་སེངསེ་རྒྱསེ་དང་བྱེང་ཆུབ་སེེམསེ་དཔའི་དང་ཁྲ་ོབ་ོདང་

རིག་པའི་ིཚེོགསེ་རྣམསེ་སྤྱིན་དྲིངསེ། ཧཱུཾ་ཾལ་ཞུགསེ་པ་ལསེ་ཁྲ་ོབོའི་ིརྡོ་ོརྗོ་ེཁ་དོག་ནག་

པོ། རྩོ་ེདགུ་པ་རྭ་ཤེིན་ཏུ་གདེངསེ་པ་འིོད་ཟིེར་ལྔ་དང་ལྡན་པ། ལྟོ་ེབ་ལ་ཧཱུཾ་ཾཡོིག་གིསེ་

མཚེན་པ། དེ་ལསེ་རྡོོ་རྗོེ་ཕྲ་མོའི་ིགཟུགསེ་སྤྲོསེ་པསེ་སེངསེ་རྒྱསེ་དང་བྱེང་ཆུབ་

སེེམསེ་དཔའི་དང་ཁྲོ་བོ་དང་རིག་པའིི་ཚེོགསེ་རྣམསེ་སྤྲོསེ་ཏོེ། ནམ་མཁའིི་ཁམསེ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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ཐོམསེ་ཅད་ཏོལི་གྱི་ིགང་བུ་བཞིནི་དུ་གང་བ། ཉ་ིམ་ལ་གནསེ་པསེ་སེམེསེ་ཅན་རྣམསེ་

སྨིན་པར་བྱེསེ་ནསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་ཐོོབ་པར་བྱེསེ་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འིདུསེ་ཏོ་ེརྡོ་ོ

རྗོ་ེལ་ཐོམི་པར་གྱུར། 

ཟླ་བ་ཉ་ིམ་རྡོ་ོརྗོ་ེཧཱུཾ་ཾདང་བཅསེ་པ་ཡོོངསེ་སུ་གྱུར་པ་ལསེ་སྣ་ཚེོགསེ་པདྨ་དང་ཟླ་

བ་དང་ཉ་ིམའི་ིགདན་གྱི་ིསྟོེང་དུ་རང་ཉིད་འིབྲསེ་བུ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཛོིན་པ་དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་

བྱེེད་ཆེེན་པ་ོསྐུ་མདོག་མཐོིང་ནག་ཞིལ་དགུ་ཕྱིག་སེ་ོབཞི་ིཞིབསེ་བཅུ་དྲུག་པ་གཡོསེ་

བསྐུམསེ་ཤེིང་གཡོོན་བརྐྱངསེ་པའི་ིསྟོབསེ་ཀྱིིསེ་བཞུགསེ་པ། ཞིེསེ་སྐྱོ་ེབ་སྤྲུལ་སྐུའི་ི

ལམ་ཁྱེེར་བསྒོོམ། ཁམསེ་གསུམ་པོ་ཟི་བར་ནུསེ་པ་ཧེ་ཧེ་ཞིེསེ་སྒྲིོག་ཅིང་ལྗོགསེ་

འིདྲིིལ་བ། མཆེ་ེབ་རྣམ་པར་གཙོིགསེ་པ་ཁྲ་ོགཉེར་ཅན། ཁྲ་ོགཉེར་གྱི་ིའིགྲིམ་དུ། སྨིན་

མ་དང་སྤྱིན་འིཇེིག་པའི་ིདུསེ་ལྟོར་འིབར་བ། སྐྲ་ཁམ་སེེར་གྱིེན་དུ་བརྫེསེ་པ། འིཇེིག་

རྟེེན་དང་འིཇེིག་རྟེེན་ལསེ་འིདསེ་པའི་ིལྷ་ལ་སྡིིགསེ་མཛུབ་བྱེེད་པ། འིཇེིགསེ་པ་རྣམསེ་

ཀྱིང་འིཇེིགསེ་པར་མཛོད་པ། ཕ້ེ་ཀ་རའི་ིསྒྲི་ཆེེན་པ་ོའིབྲུག་ལྟོར་སྒྲིོགསེ་པ། མིའི་ིཁྲག་

དང་ཞིག་དང་རྐོང་དང་ཚེིལ་བུ་ཟི་བ། འིཇེིགསེ་སུ་རུང་བའི་ིཐོོད་པ་སྐམ་པ་ོལྔསེ་ཐོོད་

བྱེསེ་ཤེིང༌། མག་ོབ་ོརློན་པ་ལྔ་བཅུའི་ིཐོོད་པའི་ིཕྲེང་བསེ་བརྒྱན་པ། སྦྲུལ་ནག་པོའི་ི

མཆེོད་ཕྱིིར་ཐོོགསེ་དང་མ་ིརུསེ་ཀྱི་ིའིཁོར་ལ་ོདང༌། རྣ་ཆེ་ལ་སེོགསེ་པའི་ིརུསེ་པའི་ི

རྒྱན་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་བརྒྱན་པ། གསུསེ་པ་ཆེ་ེབ། གཅེར་བུའི་ིགཟུགསེ་ཅན། མཚེན་མ་

གྱིེན་དུ་འིགྲིེང་བ། སྨིན་མ་དང་རྫ་ིམ་དང་སྨ་ར་དང་བ་སྤུ་རྣམསེ་དུསེ་མཐོའི་ིམ་ེལྟོར་

འིབར་ཞིིང༌། རྩོ་ཞིལ་ནག་པ་ོམ་ཧེེའི་ིགདོང་ཅན་ཤེིན་ཏུ་ཁྲོསེ་པ་རྭ་རྣོན་པ་ོཅན། དེའི་ི

སྟོེང་མ་རྭ་གཉིསེ་ཀྱིི་དབུསེ་ཀྱིི་ཞིལ་དམར་པོ། རབ་ཏུ་འིཇེིགསེ་པ་ཞིལ་ནསེ་ཁྲག་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

འིཛོག་པ། དེའི་ིསྟོེང་དུ་འིཇེམ་དཔལ་གྱི་ིཞིལ་སེེར་པ་ོཡོིད་ཙོམ་ཁྲོསེ་པ། གཞིོན་ནུའི་ི

རྒྱན་གྱིིསེ་བརྒྱན་པ། སྤྱི་ིབརོ་རལ་པ་ལྔ་དང་ལྡན་པ། རྭའི་ིརྩོ་བའི་ིགཡོསེ་ཀྱི་ིཞིལ་དང་

པ་ོསྔོོན་པ།ོ དེའི་ིགཡོསེ་ཞིལ་དམར་པ།ོ གཡོོན་ཞིལ་སེེར་པ།ོ རྭའི་ིརྩོ་བའི་ིགཡོོན་གྱི་ི

ཞིལ་དང་པ་ོདཀར་པོ། དེའི་ིགཡོསེ་ཞིལ་དུད་ཀ  གཡོོན་ཞིལ་ནག་པོ། ཞིལ་རྣམསེ་

ཤེིན་ཏུ་ཁྲོསེ་པ། ཞིལ་དགུ་པ་ོཐོམསེ་ཅད་ཀྱིང་སྤྱིན་གསུམ་གསུམ་དང་ལྡན་པ། ཕྱིག་

གཡོསེ་གཡོནོ་གྱི་ིདང་པ་ོགཉསིེ་ཀྱིསིེ་གླེང་པ་ོཆེའེི་ིཔགསེ་པ་རླནོ་པ་མག་ོགཡོསེ་དང༌། 

སྤུ་ཕྱིིར་བསྟོན་ཏོ་ེལག་པ་དང་རྐོང་པའི་ིཔགསེ་པ་གཡོོན་པ་ནསེ་བརྒྱངསེ་ཏོ་ེའིཛོིན་པ། 

ལྷག་མ་གཡོསེ་ཀྱི་ིདང་པ་ོན་གྲི་ིགུག །གཉིསེ་པ་ན་བྷཱ་ིདྷ་ིཔཱ་ལ། གསུམ་པ་ན་གཏུན་

ཤེིང༌། བཞི་ིཔ་ན་ཆུ་གྲིི། ལྔ་པ་ན་ཀ་ཎ་ཡོ། དྲུག་པ་ན་དགྲི་སྟྭཾ། བདུན་པ་ན་མདུང༌། 

བརྒྱད་པ་ན་མདའི། དགུ་པ་ན་ལྕགསེ་ཀྱུ། བཅུ་པ་ན་དབྱུག་ཏོ།ོ བཅུ་གཅགི་པ་ན་ཁ་ཊྭཱཾ་ཾ

ག །བཅུ་གཉིསེ་པ་ན་འིཁརོ་ལ།ོ བཅུ་གསུམ་པ་ན་རྡོ་ོརྗོ་ེརྩོ་ེལྔ་པ། བཅུ་བཞི་ིཔ་ན་རྡོ་ོརྗོ་ེ

ཐོ་ོབ། བཅ་ོལྔ་པ་ན་རལ་གྲི།ི བཅུ་དྲུག་པ་ན་ཅང་ཏོེའུ་བསྣམསེ་ཤེིང༌། ལྷག་མ་གཡོོན་

གྱི་ིདང་པ་ོན་ཁྲག་གིསེ་བཀང་བའི་ིཐོོད་པ། གཉིསེ་པ་ན་ཚེངསེ་པའི་ིམག་ོབ།ོ གསུམ་

པ་ན་ཕུབ། བཞི་ིཔ་ན་རྐོང་པ། ལྔ་པ་ན་ཞིགསེ་པ། དྲུག་པ་ན་གཞུ། བདུན་པ་ན་རྒྱུ་མ། 

བརྒྱད་པ་ན་དྲིལི་བུ། དགུ་པ་ན་ལག་པ། བཅུ་པ་ན་དུར་ཁྲདོ་ཀྱི་ིརསེ། བཅུ་གཅགི་པ་

ན་སྐྱོེསེ་བུ་གསེལ་ཤེིང་ལ་བཙུགསེ་པ། བཅུ་གཉིསེ་པ་ན་མ་ེཐོབ། བཅུ་གསུམ་པ་ན་

ཐོདོ་ཚེལ། བཅུ་བཞི་ིཔ་ན་སྡིགིསེ་མཛུབ། བཅ་ོལྔ་པ་ན་འིཕེན་རྩོ་ེགསུམ་པ། བཅུ་དྲུག་

པ་ན་རླུང་རསེ་བསྣམསེ་པ། ཞིབསེ་གཡོསེ་ཀྱིི་དང་པོསེ་མི། གཉིསེ་པསེ་མ་ཧེེ། 

གསུམ་པསེ་གླེང༌། བཞི་ིཔསེ་བོང་བུ། ལྔ་པསེ་རྔ་མོང༌། དྲུག་པསེ་ཁྱེི། བདུན་པསེ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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ལུག །བརྒྱད་པསེ་ཝ་དང༌། གཡོནོ་གྱི་ིདང་པསོེ་བྱེ་རྒོདོ། གཉསིེ་པསེ་འུག་པ། གསུམ་

པསེ་བྱེ་རགོ །བཞི་ིཔསེ་ན་ེཙོ།ོ ལྔ་པསེ་ཁྲ། དྲུག་པསེ་བྱེ་ཆེནེ་པ།ོ བདུན་པསེ་ཁྱེམི་བྱེ། 

བརྒྱད་པསེ་བཞིད་མནན་པ། ཚེངསེ་པ་དང་དབང་པ་ོདང་ཁྱེབ་འིཇུག་དང་དྲིག་པ་ོདང་

གཞིོན་ནུ་གདོང་དྲུག་དང་ལོག་འིདྲིེན་དང་ཟླ་བ་དང་ཉ་ིམ་རྣམསེ་ཁ་སྦུབ་ཏུ་བྱེསེ་ཏོེ། 

ཞིབསེ་འིོག་ཏུ་མནན་ནསེ་མེ་དཔུང་རབ་ཏུ་འིབར་བའིི་ཀློོང་དཀྱིིལ་ན་བཞུགསེ་པ། 

དེའི་ིམིག་ཏུ་སེ་སྙེིང་ག་ིརང་བཞིིན་ཀྵ່ེ་དཀར་པོ། རྣ་བར་ཕྱིག་རྡོོར་གྱི་ིརང་བཞིིན་ཛྲ່་

ནག་པོ། སྣར་ནམ་སྙེིང་ག་ིརང་བཞིིན་ཁ་ཾསེེར་པོ། ལྕེར་སྤྱིན་རསེ་གཟིིགསེ་ཀྱི་ིརང་

བཞིིན་ར་ཾདམར་པོ། དཔྲལ་བར་སྒྲིིབ་སེེལ་གྱི་ིརང་བཞིིན་ཀ་ཾལྗོང་གུ། ལྟོ་ེབར་ཀུན་

བཟིང་ག་ིརང་བཞིནི་སེ་ཾདཀར་པ།ོ སྤྱི་ིབརོ་སྐུ་རྡོ་ོརྗོའེི་ིརང་བཞིནི་ཨ�ཾ་ོདཀར་པ།ོ མགྲིནི་

པར་གསུང་རྡོ་ོརྗོེའི་ིརང་བཞིིན་ཨཱཿ� དམར་པ།ོ ཐུགསེ་ཀར་ཐུགསེ་རྡོ་ོརྗོེའི་ིརང་བཞིིན་

ཧཱུཾ་ཾསྔོོན་པོ། ཞིེསེ་སྐྱོ་ེམཆེེད་དང་སྐུ་གསུང་ཐུགསེ་བྱེིན་གྱིིསེ་བརླབ། རང་ཉིད་དམ་ཚེིག་སེེམསེ་

དཔའི་ིཐུགསེ་ཀར་ཟླ་གདན་ལ་ཡོ་ེཤེེསེ་སེེམསེ་དཔའི་འིཇེམ་དཔལ་གཞིོན་ནུར་གྱུར་

པ་སྐུ་མདོག་སེེར་པ་ོཡོིད་ཙོམ་ཁྲོསེ་པ་ཕྱིག་གཡོསེ་རལ་གྲི་ིའིཕྱིར་ཞིིང༌། གཡོོན་གྱི་ི

གླེེགསེ་བམ་ཐུགསེ་ཀར་བསྣམསེ་པ། ཞིབསེ་རྡོོ་རྗོེའིི་སྐྱོིལ་ཀྲུང་གིསེ་བཞུགསེ་པ། 

མཚེན་སེ་ོགཉསིེ་དང་དཔ་ེབྱེད་བརྒྱད་ཅུསེ་བརྒྱན་པ། རལ་པའི་ིཟུར་ཕུད་ལྔ་དང་ལྡན་

ཞིིང༌། རྒྱན་ཐོམསེ་ཅད་ཀྱིིསེ་བརྒྱན་པ། དེའི་ིཐུགསེ་ཀར་ཨཱཿ� ལསེ་བྱུང་བའི་ིཉ་ིམའི་ི

དཀྱིལི་འིཁརོ་གྱི་ིདབུསེ་སུ། ཏོངི་ང་ེའིཛོནི་སེམེསེ་དཔའི་ཧཱུཾ་ཾཡོགི་མཐོངི་ག་འིདོ་ཟིརེ་ལྔ་

འིཕྲ་ོབ། ཞིསེེ་སེམེསེ་དཔའི་གསུམ་བརྩོགེསེ་བསྒོམོ། 

ཡོ་ེཤེེསེ་པ་སྤྱིན་འིདྲིེན་པ་ནི། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཧེ་བྷཻ་ོམཧཱ་ཀྲོ་ོདྷ་ཨཱཿ་གཙྪ་ཨཱཿ་གཙྪ་ཨསྨཱ་ད་པཱུ་ཛོ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

པྲཏྲ་ིགྲིཧྞནྟུ་པྲ་སཱ་ད་མ�ེདྷ་ིམཱཾན་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། རང་ག་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾལསེ་འིདོ་ཟིརེ་འིཕྲསོེ། 

རང་བཞིིན་གྱི་ིགནསེ་ནསེ་བསྒོོམསེ་པ་དང་འིདྲི་བའི་ིདཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་དཔའི་

བོ་གཅིག་པའིི་རྟེེན་དང་བརྟེེན་པའིི་དཀྱིིལ་འིཁོར་མདུན་གྱིི་ནམ་མཁར་སྤྱིན་དྲིངསེ། 

ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ཅསེེ་ཕྱི་ིའིབྲང་ག་ིབགགེསེ་བསྐྲད། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚཱིཿ�ི ཧེ� ༀ་ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾ

ཕེཊ། ༀ་ཝིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་དུཥྚཾ་ཾསེཏྭ་ད་མ་ཀ་ག� ག� ༀ་ཀུ་མ་རཱ་རཱུ་པ་ིཎ་ེཛོ� ཛོ� ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། 

ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཧེ� ཧཻེ་ཕེཊ། ༀ་དཱིིཔྟ་ལ་ོཙོ་ན་ཝིཀྲོ་ཏཱ་ན་ན་མཧཱ་ཨཊྚ་ཊྚ་ཧཱ་སེ་ན་དཱི་ིན་ིདིཔྟ་ཡོ་ེ

སྭཱཧཱ། ༀབཛྲ་ནཻ་ཝིདྱཱ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ༀབཛྲ་ཤེཔྟ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ གིསེ་མཆེོད། ༀ་མུངྒ་ར་ཛོ� 

ༀདཎྜ་ཧཱུཾཾ། ༀ་པདྨ་བཾ། ༀཁངྒ་ཧེ�ོད་ེནསེ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཧེ་བྷཻ་ོམཧཱ་ཀྲོ་ོདྷ་ཨཱཿ་གཙྪ་ཨཱཿ་གཙྪ་

ཨསྨཱ་ད་པཱུ་ཛོ་པྲཏོ་ིགྲིཧྞནྟུ་པྲ་སཱ་ད་མ�ེདྷ་ིམཱཾན་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། 

སླར་ཡོང་རང་ག་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾལསེ་འིདོ་ཟིརེ་འིཕྲསོེ། ཕྱིགོསེ་བཅུ་ན་བཞུགསེ་

པའི་ིསེངསེ་རྒྱསེ་སྲོསེ་དང་བཅསེ་པ་མདུན་གྱི་ིནམ་མཁར་སྤྱིན་དྲིངསེ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚཱིཿ�ི 

ཧེ� ༀ་ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་དུཥྚཾ་ཾསེཏྭ་ད་མ་ཀ་ག�ག� ༀ་ཀུ་མ་རཱ་རཱུ་པ་ིཎ་ེཛོ� 

ཛོ� ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཧེ� ཧཻེ་ཕེཊ། ༀ་དཱིཔིྟ་ལ་ོཙོ་ན་ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་མཧཱ་ཨཊྚ་ཊྚ་ཧཱ་སེ་ན་དཱི་ི

ན་ིདིཔྟ་ཡོ་ེསྭཱཧཱ། ༀབཛྲ་ནཻ་ཝིདྱཱ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ༀ་བཛྲ་ཤེཔྟ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། ཞིེསེ་མཆེོད། ད་ེ

བཞིིན་གཤེེགསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་བདག་ལ་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་དུ་གསེོལ། ཞིེསེ་

གསེོལ་བ་བཏོབ་པསེ། ད་ེརྣམསེ་ཀྱིིསེ་སྤྲོསེ་པའི་ིལྷ་མ་ོཙོ་རྩོ་ིཀ་ལ་སེོགསེ་པ་རྣམསེ་

ཀྱིིསེ་ཤེིསེ་པ་བརྗོོད་པ་སྔོོན་དུ་འིགྲིོ་བསེ། ཟླ་བ་ལྟོ་བུའིི་བུམ་པ་དཀར་པོ་བདུད་རྩོི་

ལྔསེ་བཀང་བ་བཟུང་ནསེ། སེངསེ་རྒྱསེ་རྣམསེ་ན་ིཐོམསེ་ཅད་ཀྱིིསེ། །སྐྱོ་ེབསེ་ཐོོབ་

པའི་ིདབང་བསྐུར་བ། །ཇེ་ིལྟོར་ད་ེབཞིིན་བདག་གིསེ་ནི། །དག་པ་ལྷ་ཡོ་ིཆུསེ་དབང་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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བསྐུར། །ཞིེསེ་གསུང་ཞིིང་སྤྱི་ིབ་ོནསེ་དབང་བསྐུར། དབང་ག་ིཆུསེ་ལུསེ་ཐོམསེ་ཅད་

གང༌། དྲི་ིམ་ཐོམསེ་ཅད་དག ཆུ་ལྷག་མ་སྤྱི་ིགཙུག་ཏུ་གནསེ་པ་ཡོོངསེ་སུ་གྱུར་པ་

ལསེ། གཙོོ་བོའི་ིརྩོ་ཞིལ་གྱིི་དབུ་ལ་མི་བསྐྱོོད་པའིི་དབུ་བརྒྱན་ཅིང༌། དབང་གི་ལྷ་

རྣམསེ་རང་ཉདི་ལ་ཐོམི་པར་གྱུར་པར་བསེམ་སྟོ་ེཡོ་ེཤེསེེ་པ་དགུག་གཞུག་དབང་བསྐུར་རྒྱསེ་གདབ་

རྣམསེ་བྱེའི།ོ །

མཆེོད་པ་འིབུལ་བ་ན།ི ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཨརྒྷཾ་ཾཔྲ་ཏཱ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་པཱདྱ་ཾཔྲ་ཏཱ་ི

ཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་གནྡྷེ་ེཔྲ་ཏྲཱི་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་པུཥྤེ་ེཔྲ་ཏཱ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། 

ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་དྷཱུ་པ་ེཔྲ་ཏཱ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཨཱཿ་ལ་ོཀ་ེཔྲ་ཏཱ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། ༀ་ཡོ་

མཱཾནྟ་ཀ་ནཻ་ཝདིྱ་པྲ་ཏཱ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཤེཔྟ་པྲ་ཏཱ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། 

ནང་མཆེོད་ནི། ༀ་མཆེོད་ད།ོ །ཕྱིོགསེ་བཅུ་དུསེ་གསུམ་གྱི་ིད་ེབཞིིན་གཤེེགསེ་པ་

ཐོམསེ་ཅད་ཀྱི་ིསྐུ་གསུང་ཐུགསེ་ཡོོན་ཏོན་འིཕྲིན་ལསེ་ཐོམསེ་ཅད་གཅིག་ཏུ་བསྡུསེ་

པའི་ིང་ོབ་ོཆེོསེ་ཀྱི་ིཕུང་པ་ོསྟོོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་རྩོ་བཞིིའི་ིའིབྱུང་གནསེ། འིཕེགསེ་པའི་ི

དག་ེའིདུན་ཐོམསེ་ཅད་ཀྱི་ིམངའི་བདག །དྲིནི་ཅན་རྩོ་བའི་ིབླ་མ་རནི་པ་ོཆེའེི་ིཞིལ་དུ་ༀ་

ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ བཅམོ་ལྡན་འིདསེ་དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེགིསེ་བྱེདེ་ཆེནེ་པའོི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ཡོ་ེ

ཤེེསེ་ཀྱི་ིམཁའི་འིགྲི་ོམའི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ་��ཧཱུཾ།ཾ ལཱ་ལ་ིཏཱ་བཛྲའི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ཨ་

མ་ོགྷི་བཛྲའི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། ཡོ་ེཤེེསེ་འིབྱུང་གནསེ་སྦསེ་པའི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། 

པདྨ་བཛྲའི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ དཱི་ིཔ་ཾཀ་ར་རཀྵེ་ིཏོའི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ རྭ་ལ་ོཙཱ་བ་རྡོ་ོ

རྗོ་ེགྲིགསེ་ཀྱི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ རྭ་ཆེསོེ་རབ་ཀྱི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ། རྭ་ཡོ་ེཤེསེེ་སེངེྒའེི་ི

ཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ རྭ་འིབུམ་སེེངྒའེི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ རྗོ་ེབཙུན་རྒོ་ལའོི་ིཞིལ་དུ་ༀ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ རངོ་པ་ཤེེསེ་རབ་སེེངྒའེི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ བླ་མ་ཡོ་ེཤེེསེ་དཔལ་བའི་ིཞིལ་དུ་

ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ཆེསོེ་རྗོ་ེདནོ་གྲུབ་རནི་ཆེནེ་གྱི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ཆེསོེ་ཀྱི་ིརྒྱལ་པ་ོཙོངོ་ཁ་

པ་ཆེེན་པོའི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། མཁསེ་གྲུབ་བསྟོན་པའིི་ཉི་མ་དགེ་ལེགསེ་དཔལ་

བཟིང་པའོི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ རྗོ་ེབཙུན་ཤེེསེ་རབ་སེེངྒའེི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ འིདུལ་

འིཛོིན་དཔལ་ལྡན་བཟིང་པོའི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། འིཇེམ་དབྱེངསེ་དག་ེའིདུན་འིཕེེལ་

བའི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ རྒྱུད་ཆེེན་བཀྲོ་ཤེིསེ་འིཕེགསེ་པའི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ རྒྱུད་

ཆེེན་བསེམ་འིགྲུབ་རྒྱ་མཚེོའི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། རྒྱུད་ཆེེན་བརྩོོན་འིགྲུསེ་འིཕེགསེ་

པའི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། རྒྱུད་ཆེེན་རྡོ་ོརྗོ་ེབཟིང་པོའི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། རྒྱུད་ཆེེན་

སེངསེ་རྒྱསེ་རྒྱ་མཚེོའི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། པཎ་ཆེེན་ཐོམསེ་ཅད་མཁྱེེན་པ་བླ་ོབཟིང་

ཆེསོེ་ཀྱི་ིརྒྱལ་མཚེན་ཀྱི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ རྡོ་ོརྗོ་ེའིཛོིན་པ་དཀནོ་མཆེགོ་རྒྱལ་མཚེན་

གྱི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། པཎ་ཆེེན་བླ་ོབཟིང་ཡོ་ེཤེེསེ་ཀྱི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། རྒྱལ་བའི་ི

དབང་པ་ོབླ་ོབཟིང་བསྐལ་བཟིང་རྒྱ་མཚེོའི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། གྲུབ་པའི་ིདབང་ཕྱུག་

རལོ་པའི་ིརྡོ་ོརྗོའེི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ཁྲ་ིཆེནེ་ངག་དབང་ཚུལ་ཁྲམིསེ་ཀྱི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� 

ཧཱུཾ།ཾ ཁྲ་ིཆེནེ་བྱེང་ཆུབ་ཆེོསེ་འིཕེལེ་གྱི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ བྲག་ར་ིབླ་ོབཟིང་ཆེསོེ་འིབྱེོར་

རྒྱ་མཚེོའི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། ཡོོངསེ་འིཛོིན་གླེིང་སྤྲུལ་བླ་ོབཟིང་ལུང་རྟེོགསེ་བསྟོན་

འིཛོིན་འིཕྲིན་ལསེ་ཀྱིི་ཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། མཁན་ཆེེན་མཁྱེེན་རབ་བསྟོན་པ་ཆེོསེ་

འིཕེེལ་དཔལ་བཟིང་པོའི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། དྲིིན་ཆེེན་རྩོ་བའི་ིབླ་མ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཆེང་བད་ེ

ཆེེན་སྙེིང་པ་ོདཔལ་བཟིང་པོའི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། གཞིན་ཡོང་དབང་བསྐུར་རྒྱུད་

བཤེད་མན་ངག་གནང་བའི་ིབླ་མ་བརྒྱུད་པ་དང་བཅསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� 
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ཧཱུཾཾ། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། གཞིན་ཡོང་རྒྱུད་སྡི་ེཆེེན་པ་ོབཞི་ིདང་འིབྲེལ་

བའི་ིཡོ་ིདམ་དཀྱིལི་འིཁརོ་གྱི་ིལྷ་ཚེགོསེ་རྣམསེ་ཀྱི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ཆེསོེ་ཀྱི་ིརྒྱལ་པ་ོ

ཡོབ་ཡུམ་འིཁརོ་དང་བཅསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ གཞིན་ཡོང་སྔོོན་སེངསེ་

རྒྱསེ་མཐོངོ་བ། དམ་པའི་ིཆེོསེ་ཐོསོེ་པ། འིཕེགསེ་པའི་ིདག་ེའིདུན་ལ་བསྟོེན་པ། བསྟོན་

པ་དང་འིཁརོ་རྣམ་བཞི་ིསྐྱོངོ་བར་ཞིལ་གྱིསིེ་བཞིསེེ་པ་བླ་མ་གངོ་མ་རྣམསེ་ཀྱིསིེ་བསྟོནེ་

ཅིང་བསྒྲུབསེ་པའི་ིསྲུང་མ་དམ་ཚེིག་ཅན་རྣམསེ་ཀྱི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ཡུལ་ཉ་ིཤུ་རྩོ་

བཞི།ི གནསེ་སུམ་ཅུ་རྩོ་གཉིསེ། དུར་ཁྲདོ་ཆེནེ་པ་ོབརྒྱད་ན་གནསེ་པའི་ིདཔའི་བ་ོདང༌། 

རྣལ་འིབྱེོར་མ་དང༌། ཕྱིོགསེ་སྐྱོོང་དང༌། ཞིིང་སྐྱོོང་དང༌། ཀླུ་ལ་སེོགསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱི་ི

ཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། གཞི་ིབདག་གཉུག་མར་གནསེ་པ་དང་སེེམསེ་ཅན་ཐོམསེ་ཅད་

ལྷར་གྱུར་པ་རྣམསེ་ཀྱི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། ཕྱིོགསེ་བཅུའི་ིསེངསེ་རྒྱསེ་ཐོམསེ་ཅད་

སྤྱིན་དྲིངསེ་ཏོ་ེརང་ག་ིལུསེ་ལ་ཞུགསེ་པར་གྱུར། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་

ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་ཨ་མྲ་ཏོ་སྭཱ་ད་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཿཏྨ་ཀ྅ོཧེ།ཾ མགྲིོན་ཐོམསེ་ཅད་ཡོ་ེཤེེསེ་ཀྱི་ི

བདུད་རྩོིསེ་མཉེསེ་ཤེངི་ཚེམི་པར་གྱུར། 

བསྡུསེ་པ་བྱེེད་ན། རྩོ་བའི་ིབླ་མའི་ིརྗོེསེ། བརྒྱུད་པའི་ིབླ་མ་རྣམསེ་ཀྱི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ 

གཞིན་ཡོང་དབང་བསྐུར་མན་གངོ་དང་འིདྲི། 

བསྟོོད་པ་ནི། གཉིསེ་མེད་ཐུན་མོང་མ་ཡོིན་ཁྱེབ་པའི་ིསྐུ། །ཀུན་ལ་སྙེོམསེ་མཛོད་

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ིཡོབ། །ཆེསོེ་ཀྱི་ིདབྱེངིསེ་གྱུར་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ིཡུམ། །ཡོ་ེཤེསེེ་སེམེསེ་

དཔའི་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱིི་སྲོསེ། །ཕྱིག་འིཚེལ་འིཇེམ་དཔལ་དཔལ་གྱུར་རྫོགསེ་པ་

ཁྱེོད། །ཆེོསེ་ཀྱི་ིསྐུ་ལ་བྱེམསེ་སྡིང་མ་ིམངའི་ཡོང༌། །སྲོིད་གསུམ་གདུག་པ་མ་ལུསེ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

འིདུལ་བའིི་ཕྱིིར། །ཐུགསེ་རྗོེ་ཐོབསེ་ཀྱིིསེ་ཁྲོ་རྒྱལ་སྐུར་བསྟོན་པ། །འིཇེིགསེ་བྱེེད་

གཤེནི་རྗོ་ེགཤེདེ་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་ལ།ོ །

བསྟོོད་པ་རྒྱསེ་པ་ནི། ཧཱུཾཾ། འིཇེམ་དཔལ་མཁའི་ལསེ་བྱུང་བའིི་གསེེར་མདོག་

ཅན། །འིཇེམ་དཔལ་ཐུགསེ་ལ་ཆེོསེ་ཀུན་རང་བཞིིན་གསེལ། །འིཇེམ་དཔལ་གསུང་

གི་དབང་ཕྱུག་འིཇེམ་པའིི་དབྱེངསེ། །འིཇེམ་དཔལ་བདག་ནི་རེ་བའིི་སེེམསེ་ཀྱིིསེ་

འིདུད། །ཐུགསེ་མཆེགོ་འིཇེམ་པའི་ིངང་ལསེ་མ་གཡོོསེ་ཀྱིང༌། །ཐུགསེ་རྗོེསེ་གདུག་པ་

མ་ལུསེ་འིདུལ་བའི་ིཕྱིརི། །འིཇེགིསེ་བྱེདེ་འིཇེགིསེ་པ་ཆེནེ་པའོི་ིསྐུར་སྟོནོ་པ། །མ་ིབཟིད་

དུསེ་མཐོའིི་བསྐལ་པའིི་མེ་ལྟོར་འིབར། །ཞིལ་གདངསེ་ཁྲ་ོགཉེར་སྨིན་མ་གླེོག་ལྟོར་

འིགྱུ། །སྤྱིན་བགྲིད་མཆེ་ེབ་གཙོིགསེ་པ་རབ་ཏུ་འིབར། །རྡོ་ོརྗོེའི་ིརྟེ་སྐད་དྲིག་པ་ོཧེ་ཧེར་

བཞིད། །མཁའི་འིགྲི་ོསྡུད་པའི་ིཕེ་ཾསྐད་གནམ་དུ་སྒྲིོག །ཁྲོསེ་པའི་ིསྟོབསེ་ཆེེན་བརྡོབསེ་

པསེ་ཁམསེ་གསུམ་གནོན། །སྡིིགསེ་མཛུབ་གནམ་དུ་བསྒྲིེང་ཞིིང་ལྷ་ཆེེན་

འིདུལ། །ལྗོགསེ་འིདྲིིལ་ཚེེམསེ་ཆེེན་གཙོིགསེ་ཤེིང་ཁྲག་གིསེ་མྱོོསེ། །ལྷ་དང་བཅསེ་

པའི་ིའིཇེགི་རྟེནེ་ཞིལ་དུ་གསེོལ། །གླེང་ཆེནེ་ཀ་ོརླནོ་ཐོདོ་པའི་ིཕྲངེ་བསེ་བརྒྱན། །གཅརེ་

བུ་འིཇེིགསེ་བྱེེད་དབང་ཕྱུག་ཆེེན་པོའི་ིཚུལ། །འིཇེིགསེ་བྱེེད་མ་ཧེེ་ཁྲོསེ་པའིི་ཞིལ་

གདངསེ་ཤེངི༌། །ཞིལ་དགུ་འིབར་བསེ་སྲོདི་པ་ཟི་ཞིངི་རྔུབ། །འིགྲི་ོབ་སྣ་ཚེགོསེ་འིདུལ་

བའིི་ཕྱིག་རྒྱ་འིབར། །བདུད་རིགསེ་གནོན་པའིི་ཞིབསེ་ནི་བརྐྱངསེ་བསྐུམསེ་

མཛོད། །འིཇེགིསེ་བྱེེད་ཆེནེ་པའོི་ིསྐུ་ལ་རྟེག་ཏུ་འིདུད། །

དབུ་དགུ་འིབར་བའིི་དཀྱིིལ་འིཁོར་ནསེ། །གཡོསེ་ཀྱིི་ཞིལ་གསུམ་བགྲིད་པ་

ནི། །མཐོིང་ག་དམར་དང་སེེར་བའིི་ཞིལ། །གཡོོན་པའིི་ཞིལ་གསུམ་གདངསེ་པ་
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ན།ི །དཀར་དང་དུད་ཀ་ནག་པོའི་ིཞིལ། །དབུསེ་ཀྱི་ིཞིལ་གསུམ་འིབར་བ་ན།ི །ཁྲ་ོདང་

ཆེགསེ་དང་ཞི་ིབའི་ིཚུལ། །ཕྱིག་རྒྱ་འིདོ་ཟིརེ་འིབར་བ་ལསེ། །གཡོསེ་ཀྱི་ིཕྱིག་རྒྱ་བཅུ་

དྲུག་ན།ི །བརྡོགེ་ཅངི་འིཇེམོསེ་པའི་ིམཚེནོ་ཆེ་གདེངསེ། །གཡོནོ་གྱི་ིཕྱིག་རྒྱ་བཅུ་དྲུག་

ན།ི །རལོ་ཅངི་སྟོབོ་པའི་ིམཚེན་མསེ་མཛོེསེ། །བརྗོདི་རྔམསེ་ཞིབསེ་ཀྱི་ིཚེམསེ་རྔམསེ་

ལསེ། །གཡོསེ་ཀྱི་ིཞིབསེ་བརྒྱད་བསྐུམསེ་པ་ན།ི །དྲིེགསེ་པའི་ིལྷ་བརྒྱད་ཐོབསེ་ཀྱིིསེ་

གནོན། །གཡོོན་གྱིི་ཞིབསེ་བརྒྱད་བརྐྱངསེ་པ་ནི། །དྲིེགསེ་པའིི་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ལ་

རོལ། །འིདོད་ཆེགསེ་ཆེེན་པ་ོའིདུལ་བའི་ིཕྱིིར། །རྟེག་ཏུ་ལིངྒ་རྒྱསེ་པའི་ིཚུལ། །དྲིག་

པའོི་ིཚུལ་གྱིསིེ་ཞི་ེསྡིང་འིདུལ། །འིདུལ་སྐུ་ཁྱེདོ་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་ལ།ོ །

དུར་ཁྲོད་ཆེེན་པོའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་ནསེ། །བདུད་དང་གཤེིན་རྗོེ་ཐོབསེ་ཀྱིིསེ་

འིདུལ། །མ་མ་ོམཁའི་འིགྲི་ོདབང་དུ་སྡུད། །དབང་སྡུད་ཁྱེདོ་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་ལ།ོ །དབང་

ཕྱུག་ཆེེན་པོའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་ནསེ། །དབང་མེད་དད་པསེ་འིདུད་པ་དང༌། །ཡོ་ེཤེེསེ་

སྤྲུལ་པའི་ིའིཁརོ་གྱིསིེ་བསྐརོ། །འིཁརོ་བཅསེ་ཁྱེདོ་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་ལ།ོ །ཡོ་ེཤེསེེ་ཐུགསེ་

ཀྱི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་ནསེ། །ཇེ་ིལྟོ་བུར་ན་ིསྤྲུལ་གྱུར་ཀྱིང༌། །རྣམ་དག་དབྱེིངསེ་ལསེ་མ་

གཡོོསེ་ཏོ།ེ །མཉམ་ཉདི་ཁྱེདོ་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་ལ།ོ །མཚེམསེ་འིདརི་ང་རྒྱལ་དང་གསེལ་སྣང་སྒྲུབ་

པ་སེགོསེ་བསྐྱོདེ་རམི་ཕྲ་རགསེ་ལ་དཔྱད་བསྒོམོ་དང་འིཇེགོ་བསྒོམོ་གནད་དུ་བསྣུན་ཅངི་ཟིབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་ེབ་

ལ་སླབོ་པའི་ིཚུལ་རྣམསེ་སྙེན་བརྒྱུད་ཀྱི་ིཟིབ་ཁྲདི་ལསེ་འིབྱུང་བ་ལྟོར་བསྒོམོ་མ།ོ །

དག་པ་དྲིན་པ་ནི། ད་ེལྟོར་ཞིལ་དགུ་ན་ིགསུང་རབ་ཡོན་ལག་དགུ། རྭ་གཉིསེ་ན་ི

བདེན་པ་གཉིསེ། ཕྱིག་སེ་ོབཞི་ིདང་སྐུ་གསུང་ཐུགསེ་ཏོ་ེསེ་ོབདུན་ན་ིབྱེང་ཕྱིོགསེ་སེ་ོ

བདུན། ཞིབསེ་བཅུ་དྲུག་ན་ིསྟོོང་ཉིད་བཅུ་དྲུག །མཚེན་མ་གྱིེན་དུ་འིགྲིེང་བ་ན་ིབད་ེབ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

ཆེནེ་པ་ོརྒྱསེ་པ། མ་ིལ་སེགོསེ་པ་ན་ིདངོསེ་གྲུབ་བརྒྱད་དང༌། བྱེ་རྒོདོ་ལ་སེགོསེ་པ་ན་ི

དབང་ཕྱུག་བརྒྱད་དག་པ་ཡོིན་ལ། གཅེར་བུ་ན་ིསྒྲིིབ་གཡོོགསེ་མེད་པ་དང༌། སྐྲ་གྱིེན་

དུ་བརྫེསེ་པ་ན་ིམྱོ་ངན་ལསེ་འིདསེ་པའི་ིག་ོའིཕེང་བསྟོན་པའིོ། །ད་ེདག་ག་ིདོན་མདོར་

བསྡུ་ན། གཏོན་ལ་དབབ་པའི་ིགཞི།ི གསུང་རབ་ཡོན་ལག་དགུའི་ིབརྗོོད་བྱེ་ཀུན་རྫོབ་

སྒྱུ་མ་དང་དོན་དམ་ནམ་མཁའི་ལྟོ་བུ། ཁོང་དུ་ཆུད་པའི་ིལམ་བྱེང་ཕྱིོགསེ་སེ་ོབདུན་

ཡོིན་ལ། ལམ་དེའི་ིགཙོ་ོབ་ོདོན་དམ་རྟེོགསེ་པ་ལ་ནི། སྟོོང་ཉིད་བཅུ་དྲུག་ག་ིརྟེོགསེ་པ་

ཡོོད་དེ། ད་ེཡོང་ཐོབསེ་བད་ེབ་ཆེེན་པ་ོདང་དབྱེེར་མེད་པར་ཞུགསེ་པའི།ོ །ལམ་དེསེ་

བགྲིོད་པའི་ིའིབྲསེ་བུ་དངོསེ་གྲུབ་ཐུན་མོང་བ་དང༌། ཐུན་མོང་མ་ཡོིན་པ་གཉིསེ་ཀྱི་ི

གཙོ་ོབ་ོནི། སྒྲིིབ་པ་ཟིད་པའི་ིམྱོང་འིདསེ་སེོ། །ཞིེསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་ཀྱི་ིརྣམ་པར་

ཤེར་བའི་ིསྐུསེ། ད་ེལྟོར་མཚེནོ་པ་ག་ོབར་བྱེདེ་པའི།ོ །

ཕྲངེ་བ་བྱེནི་བརླབ་ན།ི ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ་ཀྱིསིེ་བསེངསེ། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷི� 

སེརྦ་དྷརྨཱ� སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷིོ྅ཧེ་ཾགིསེ་སྦྱིངསེ། སྟོོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོོང་པའི་ིངང་ལསེ་ཕྲེང་

རྡོོག་རྣམསེ་རེ་རེ་ནསེ་པད་ཉིའིི་སྟོེང་དུ་ཧཱུཾཾ་ཡོིག་ཡོོངསེ་སུ་གྱུར་པ་ལསེ་དཔལ་རྡོ་ོརྗོེ་

འིཇེིགསེ་བྱེེད་ཞིལ་གཅིག་ཕྱིག་གཉིསེ་ཀྱིིསེ་གྲིི་གུག་དང་ཐོོད་པ་འིཛོིན་པ། གཡོོན་

བརྐྱང་གིསེ་བཞུགསེ་པའི་ིསྤྱི་ིབོར་ༀ། མགྲིིན་པར་ཨཱཿ� ཐུགསེ་ཀར་ཧཱུཾ་ཾགིསེ་མཚེན་

པར་གྱུར། ཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾལསེ་འིོད་ཟིེར་འིཕྲོསེ་བསྒོོམསེ་པ་དང་འིདྲི་བའི་ིཡོ་ེཤེེསེ་པ་

དང་དབང་ལྷ་སྤྱིན་དྲིངསེ། ཡོ་ེཤེེསེ་པ་ཛོ� ཧཱུཾ་ཾབ་ཾཧེ�ོ གཉིསེ་སུ་མེད་པར་གྱུར། དབང་

ལྷསེ་དབང་བསྐུར་མ་ིབསྐྱོོད་པསེ་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཨརྒྷཾཾ། པཱདྱཾ། 

གནྡྷེ།ེ པུཥྤེ།ེ དྷཱུ་པ།ེ ཨཱཿ་ལ་ོཀ།ེ ནཻ་ཝདིྱཱ། ཤེཔྟ་པྲ་ཏཱ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ་ༀ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། གཟུགསེ་མཆེོག་མཆེོག་ཏུ་དྲིག་པོ་ཆེེ། །དཔའི་བོ་མཆེོག་གི་སྤྱིོད་ཡུལ་

ཅན། །གདུལ་དཀའི་འིདུལ་བའི་ིདོན་མཛོད་པ། །རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་

ལ།ོ །ཞིསེེ་མཆེདོ་ཅངི་བསྟོདོ། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ཅ་ིའིགྲུབ་བཟླ། རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེགིསེ་བྱེདེ་འིདོ་དུ་

ཞུ་བ་ལསེ་ཁྲག་འིཛོག་པའི་ིམ་ིམགའོི་ིཕྲངེ་བ་རྣམ་པ་ཅན་དུ་གྱུར་པར་བསེམ། 

བཟླསེ་པ་བྱེ་བ་ན།ི ༀ་ཨ་ར་པ་ཙོ་ན་དྷཱིཿ�ི ཞིསེེ་ཞི་ིཁྲ་ོསྦྲགསེ་སྒྲུབ་དང༌། ༀ་ཡོ་མ་རཱ་ཛཱ་སེ་ད་ོ

མ་ེཡོ། ཡོ་མ་ེད་ོརུ་ཎ་ཡོ་ོད་ཡོ། ཡོ་ད་ཡོ་ོན་ིར་ཡོཀྵེ་ེཡོ། ཡོཀྵེ་ེཡོཙྪ་ནཱ་ིརཱ་མ་ཡོ་ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾ

ཕེཊ་ཕེཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཞིསེེ་པའི་ིརྩོ་སྔོགསེ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ཅསེེ་པའི་ིལསེ་སྔོགསེ། 

ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ཅསེེ་པའི་ིསྙེངི་པ་ོརྣམསེ་ཅ་ིའིགྲུབ་ར་ེབཟླ། 

མཐོར། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་སེ་མ་ཡོ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡོ། ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཏྭ་ེན་ོཔ་ཏོིཥྛ། དྲི་ཌྷོ་ོམ་ེ

བྷཱ་ཝ། སུ་པ་ོཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སུ་ཏོ་ོཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། ཨ་ནུ་རཀྟ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སེརྦ་སེདིྡྷི་མྨེ་ེཔྲ་ཡོཙྪ། 

སེརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙོ་མ།ེ ཙོིཏྟཾ་ཾཤྲཱི་ིཡོ་ཾཀུ་རུ་ཧཱུཾ།ཾ ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ�ོ བྷཻ་ག་ཝཱན། ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་མ་མ་ེ

མུཉྩ། ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་བྷཱ་ཝ། མཧཱ་སེ་མ་ཡོ་སེཏྭ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ཅེསེ་གཤེིན་རྗོ་ེགཤེེད་ཀྱི་ིཡོིག་བརྒྱ་

བཟླ། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཨརྒྷཾཾ། པཱདྱ།ཾ གནྡྷེ།ེ པུཥྤེ།ེ དྷཱུ་པ།ེ ཨཱཿ་ལ་ོཀ།ེ ནཻ་ཝདིྱཱ། ཤེཔྟ་པྲ་ཏཱ་ིཙྪ་

ཧཱུཾཾ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཧཱུཾཾ་ཕེཊ། ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། གཟུགསེ་མཆེོག་མཆེོག་ཏུ་དྲིག་པ་ོ

ཆེ།ེ །དཔའི་བ་ོམཆེགོ་ག་ིསྤྱིདོ་ཡུལ་ཅན། །གདུལ་དཀའི་འིདུལ་བའི་ིདནོ་མཛོད་པ། །རྡོ་ོ

རྗོ་ེའིཇེགིསེ་བྱེདེ་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ། །ཞིསེེ་མཆེདོ་ཅངི་བསྟོོད། 

ད་ེནསེ་གཏོོར་མ་འིབུལ་བ་ལ། འིདསེ་མ་འིདསེ་ཀྱི་ིལྷ་དང་ལསེ་གཤེིན་བཅསེ་ཀྱི་ིགཏོོར་མ་སྟོབསེ་

གཅིག་ཏུ་བྱེིན་གྱིིསེ་བརླབ་པ་ན།ི ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷི� སེརྦ་

དྷརྨཱ� སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷིོ྅ཧེཾ། སྟོོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོོང་པའི་ིངང་ལསེ་ཡོ་ཾལསེ་རླུང་ག་ི
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

དཀྱིིལ་འིཁོར་སྔོོན་པ་ོགཞུའི་ིདབྱེིབསེ་ལྟོ་བུ་བ་དན་གྱིིསེ་མཚེན་པ། དེའི་ིསྟོེང་དུ་ར་ཾ

ལསེ་མེའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་དམར་པ་ོགྲུབ་གསུམ་པ། དེའི་ིསྟོེང་དུ་ཨཱཿ� ལསེ་མ་ིམགོའི་ི

སྒྱིདེ་བུ་གསུམ་གྱི་ིསྟོངེ་དུ་ཨཱཿ� ལསེ་བྱུང་བའི་ིཐོདོ་པ་དཀར་པ།ོ དའེི་ིནང་ག་ིཤེར་དུ་བྷྲུཾ་ཾ

ལསེ་བྱུང་བའི་ིབ་ལང་ག་ིཤེ་གོསེ་མཚེན་པ། ལྷོར་ཨཾ� ལསེ་བྱུང་བའི་ིཁྱེིའི་ིཤེ་ཀུསེ་

མཚེན་པ། ནུབ་ཏུ་ཛྲ່་ལསེ་བྱུང་བའི་ིགླེང་པ་ོཆེེའི་ིཤེ་དསེ་མཚེན་པ། བྱེང་དུ་ཁ་ཾལསེ་

བྱུང་བའི་ིརྟེའི་ིཤེ་ཧེསེ་མཚེན་པ། དབུསེ་སུ་ཧཱུཾ་ཾལསེ་བའི་ིམིའི་ིཤེ་ནསེ་མཚེན་པ། ཤེར་

ལྷོར་ལ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིདྲི་ིཆེེན་བིསེ་མཚེན་པ། ལྷ་ོནུབ་ཏུ་མཱཾ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིརཀྟ་རསེ་

མཚེན་པ། ནུབ་བྱེང་དུ་པ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིབྱེང་སེེམསེ་དཀར་པ་ོཤུསེ་མཚེན་པ། བྱེང་

ཤེར་དུ་ཏཱ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིརྐོང་མར་མསེ་མཚེན་པ། དབུསེ་སུ་པ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིདྲི་ིཆུ་

མཱུསེ་མཚེན་པ། ད་ེདག་ག་ིསྟོངེ་དུ་ༀ་དཀར་པ།ོ ཨཱཿ� དམར་པ།ོ ཧཱུཾ་ཾསྔོནོ་པ་ོགསུམ་སྟོངེ་

ནསེ་སྟོེང་དུ་བརྩོེགསེ་པར་གྱུར། རང་ག་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾལསེ་འིོད་ཟིེར་འིཕྲོསེ་རླུང་ལ་

ཕེོག་པསེ་རླུང་གཡོོསེ་མ་ེསྦར་ཏོ་ེཐོོད་པའི་ིརྫསེ་རྣམསེ་ཞུ་ཞིིང་ཁོལ་བར་གྱུར། ཡོ་ིག་ེ

གསུམ་ལསེ་འིདོ་ཟིརེ་རམི་པ་བཞིནི་དུ་འིཕྲསོེ་པསེ། སྐུ་རྡོ་ོརྗོ་ེགསུང་རྡོ་ོརྗོ་ེཐུགསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེ

རྣམསེ་བཀུག་ནསེ་ཡོ་ིག་ེགསུམ་ལ་རིམ་གྱིིསེ་ཐོིམ་པ་རྣམསེ་ཐོོད་པར་ལྷུང་ནསེ་ཞུ་

བསེ། ཧཱུཾ་ཾགིསེ་ཁ་དོག་དྲི་ིནུསེ་ཀྱི་ིསྐྱོོན་སྦྱིངསེ། ཨཱཿ� སེ་བདུད་རྩོིར་རྟེོགསེ་པར་བྱེསེ། 

ༀ་གྱིིསེ་མང་པོར་སྦར་ཞིིང་སྤེེལ་བར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། ལན་གསུམ་བརྗོོད་ད་ེབྱེིན་གྱིིསེ་

བརླབ་ལ། 

གཏོོར་མགྲིོན་བསྐྱོེད་པ་ནི། མདུན་དུ་སྐད་ཅིག་གིསེ་དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་དཔའི་

བ་ོགཅིག་པའི་ིརྟེེན་དང་བརྟེེན་པའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་ཡོོངསེ་སུ་རྫོགསེ་པར་གྱུར། རང་ག་ི



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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ཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾལསེ་འིོད་ཟིེར་འིཕྲོསེ། དཔའི་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་དཔའི་བ་ོགཅིག་པའི་ི

ཡོ་ེཤེེསེ་པའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་ཕྱིོགསེ་སྐྱོོང་དང་བཅསེ་པ་སྤྱིན་དྲིངསེ། ཛོ� ཧཱུཾ་ཾབ་ཾཧེ�ོ ཡོ་ེ

ཤེེསེ་པ་དམ་ཚེིག་པ་དང་གཉིསེ་སུ་མེད་པར་གྱུར། མགྲིོན་རྣམསེ་ཀྱི་ིལྗོགསེ་ཧཱུཾ་ཾལསེ་

སྐྱོེསེ་པའིི་རྡོོ་རྗོེ་རྩོེ་གཅིག་པ་དཀར་པོ་འིོད་ཀྱིི་སྦུ་གུ་ཅན་དུ་གྱུར་པསེ་གཏོོར་མའིི་

བཅུད་དྲིངསེ་ཏོ་ེགསེལོ་བར་གྱུར། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། བཛྲ་བཻྷཻ་ར་ཝ་ཡོ་

ཨ་ཏོ་ིཔ་དྷ་ིཨ་ིམ་ཾབ་ལ່་ཏོ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧེ་ིཁཱ་ཧེ་ིཧཱུཾ་ཾཕེཊ་སྭཱཧཱ། ཞིེསེ་ལན་བདུན་ནམ་གསུམ་གྱིིསེ་

དབུལ། 

ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚཱིཿ�ི ཧེ� ༀ་ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་ཝ་ིཀྲོ་ཏཱ་ན་ན་དུཥྚཾ་ཾསེཏྭ་ད་མ་ཀ་ག� ག� ༀ་ཀུ་

མ་རཱ་རཱུ་པ་ིཎ་ེཛོ� ཛོ� ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཧེ�ཧེ་ེཕེཊ། ༀ་དཱིཔིྟ་ལ་ོཙོ་ན་ཝ་ིཀྲོ་ཏཱ་ན་ན་མཧཱ་

ཨཊྚ་ཊྚ་ཧཱ་སེ་ན་དཱི་ིན་ིདཱི་དཱིིཔྟ་ཡོ་ེསྭཱཧཱ། ཨཾབཛྲ་ནཻ་ཝིདྱཱ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ༀ་བཛྲ་ཤེཔྟ་ཨཱཿ� 

ཧཱུཾ།ཾ ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ཞིསེེ་ཕྱི་ིནང་ག་ིམཆེདོ་པསེ་མཆེདོ། 

གཉིསེ་མེད་ཐུན་མོང་མ་ཡོིན་ཁྱེབ་པའི་ིསྐུ། །ཀུན་ལ་སྙེོམསེ་མཛོད་རྒྱལ་བ་ཀུན་

གྱི་ིཡོབ། །ཆེོསེ་ཀྱི་ིདབྱེངིསེ་གྱུར་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ིཡུམ། །ཡོ་ེཤེེསེ་སེམེསེ་དཔའི་རྒྱལ་

བ་ཀུན་གྱི་ིསྲོསེ། །ཕྱིག་འིཚེལ་འིཇེམ་དཔལ་དཔལ་གྱུར་རྫགོསེ་པ་ཁྱེདོ། །ཆེོསེ་ཀྱི་ིསྐུ་

ལ་བྱེམསེ་སྡིང་མི་མངའི་ཡོང༌། །སྲོིད་གསུམ་གདུག་པ་མ་ལུསེ་འིདུལ་བའིི་

ཕྱིརི། །ཐུགསེ་རྗོ་ེཐོབསེ་ཀྱིསིེ་ཁྲ་ོརྒྱལ་སྐུར་བསྟོན་པ། །འིཇེགིསེ་བྱེདེ་གཤེནི་རྗོ་ེགཤེདེ་

ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་ལ།ོ །ཞིསེེ་བསྟོདོ། 

ད་ེནསེ་ཕྱིོགསེ་སྐྱོོང་ག་ིགཏོོར་མ། ༀ་ཡོ་མ་རཱ་ཛཱ་སེ་ད་ོམ་ེཡོ། ཡོ་མ་ེད་ོརུ་ཎ་ཡོ་ོད་ཡོ། 

ཡོ་ད་ཡོ་ོན་ིར་ཡོཀྵེ་ེཡོ། ཡོཀྵེ་ེཡོཙྪ་ནཱ་ིརཱ་མ་ཡོ་ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཕེཊ་ཕེཊ་སྭཱཧཱ། ཞིེསེ་རྩོ་བའི་ིསྔོགསེ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

བརྗོདོ་པསེ་ཀྱིང་བྱེནི་གྱིསིེ་བརླབ་ལ། ༀ་བྷུ་ཙོ་ར་ཎ།ཾ ཡོ་པཱ་ཏཱ་ལ་ཙོ་ར་ཡོ། མཱཾན་ཁ་ེཙོ་ར་ཡོ། ཏོ་

པཱུར་བ་ན་ིགཱ་ན།ཾ ཀ་དཱིཀྵེ་ིཎ་དཱི་ིགཱ་ཡོ། ཧཱུཾ་ཾཔཤྩི་ིམ་ན།ཾ ཕེཊ་ཨུཏྟཾ་ར་ཏོ་ིགཱ་ཡོ། ༀ་ཨ།ི ཧྲཱིཿ�ི 

ཡོ། ཥྚཱིཿ�ི བ། ཝ་ིཀྵེ།ི ཀྲོ་ཀ།ོ ཏཱ་ཨ།ེ ན་ཨ། ན་ད།ེ ཧཱུཾ་ཾབྷྱ�ོ ཕེཊ་སེརྦ་བྷུ་ཏོ་ེབྷྱ� ཞིསེེ་པ་གསུམ་

གྱིསིེ་བསྔོ།ོ ༀ་ད་ཤེ་ད་ིཀ་ལ་ོཀ་པཱ་ལ་སེ་པཱ་ར་ིཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་ཾཔྲ་ཏཱ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ༀ་ད་ཤེ་དཀི་

ལ་ོཀ་པཱ་ལ་སེ་པ་ར་ིཝཱ་ར་པཱདྱ་ཾཔྲ་ཏཱ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ༀ་ད་ཤེ་དིཀ་ལ་ོཀ་པཱ་ལ་སེ་པ་ར་ིཝཱ་

ར་གནྡྷེ་ེཔྲ་ཏཱ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ༀ་ད་ཤེ་ད་ིཀ་ལ་ོཀ་པཱ་ལ་སེ་པ་ར་ིཝཱ་ར་པུཥྤེ་ེཔྲ་ཏཱ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། 

ༀ་ད་ཤེ་ད་ིཀ་ལ་ོཀ་པཱ་ལ་སེ་པ་ར་ིཝཱ་ར་དྷཱུ་པ་ེཔྲ་ཏཱ་ིཙྪཧཱུཾཾཾ་སྭཱཧཱ། ༀ་ད་ཤེ་དིཀ་ལ་ོཀ་པཱ་

ལ་སེ་པ་ར་ིཝཱ་ར་ཨཱཿ་ལ་ོཀ་ེཔྲ་ཏཱ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ༀ་ད་ཤེ་དིཀ་ལ་ོཀ་པཱ་ལ་སེ་པ་ར་ིཝཱ་ར་ནཻ་

ཝིདྱཱ་པྲ་ཏཱ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ༀ་ད་ཤེ་དིཀ་ལ་ོཀ་པཱ་ལ་སེ་པ་ར་ིཝཱ་ར་ཤེཔྟ་པྲ་ཏཱ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། 

ཞིསེེ་པསེ་ཕྱི་ིམཆེོད་དང༌། ༀ་ད་ཤེ་དཀི་ལ་ོཀ་པཱ་ལ་སེ་པཱ་ར་ིཝཱ་ར་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ཞིསེེ་ནང་

མཆེདོ་འིབུལ།  

བཅམོ་ལྡན་ཆེསོེ་རྗོ་ེའིཇེམ་དབྱེངསེ་སྤྱིན་ལམ་དུ། །བདུད་འིདུལ་བསྟོན་པ་བསྲུང་

བར་ཞིལ་བཞིེསེ་པ། །ལསེ་ཀྱི་ིགཤེིན་རྗོ་ེམ་མ་ོམཁའི་འིགྲི་ོམ། །འིབྱུང་པ་ོར་ོལངསེ་ཅ་ི

བགྱི་ིབཀའི་ཉན་ཚེོགསེ། །ཕྱི་ིནང་སྐྱོོང་བའི་ིདམ་ཅན་མ་ལུསེ་ལ། །བདག་ན་ིར་ེབའི་ི

སེེམསེ་ཀྱི་ིའིདུད་ཅིང་མཆེིསེ། །ཕྱིོགསེ་སྐྱོོང་འིཁོར་དང་བཅསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་བདག་

གིསེ་དམ་པའིི་ཆེོསེ་སྒྲུབ་པའིི་བར་ཆེད་ཐོམསེ་ཅད་ཞིི་བའིི་འིཕྲིན་ལསེ་མཛོོད་

ཅགི །ཅེསེ་མཆེདོ་ཅངི་བསྟོོད་ད་ེའིཕྲནི་ལསེ་བཅལོ། 

ད་ེནསེ་ལསེ་གཤེིན་གྱི་ིགཏོོར་འིབུལ་ཅུང་ཟིད་རྒྱསེ་པར་སྤྲ་ོན། མདུན་དུ་པདྨ་ཉ་ིམ་མ་ཧེེའི་ི

སྟོངེ་དུ། ཡོ་ལསེ་ཐོདོ་དབྱུག་ཡོསེ་མཚེན་པ་ད་ེལསེ་འིདོ་འིཕྲསོེ། དགྲི་བགགེསེ་གདུག་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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པ་ཅན་ཐོམསེ་ཅད་ཚེར་བཅད། ཚུར་འིདུསེ་དབྱུག་ཏོ་ོལ་ཐོིམ། ད་ེཡོོངསེ་སུ་གྱུར་པ་

ལསེ། ལསེ་ཀྱིི་གཤེིན་རྗོེ་ནག་པ་ོཞིལ་གཅིག་ཕྱིག་གཉིསེ་པ་མ་ཧེེའིི་གདོང་པ་ཅན། 

དམར་ཞིངི་ཟླུམ་པའི་ིསྤྱིན་གསུམ་དང་ལྡན་པ། གཡོསེ་པསེ་ཐོདོ་དབྱུག་དང༌། གཡོནོ་

པསེ་ཞིགསེ་པ་འིཛོིན་པ། དབུ་སྐྲ་དམར་སེེར་གྱིེན་དུ་བརྫེསེ་པ། ལིངྒ་དམར་པ་ོགྱིེན་

དུ་ལངསེ་པ། དེའི་ིགཡོོན་དུ་ཙོ་ཾདང་རྩོ་ེགསུམ་ལསེ་སྐྱོེསེ་པའི་ིཙཱ་མུཎྜཱི་ིནག་མ་ོཞིལ་

གཅིག་ཕྱིག་གཉིསེ་པ། གཡོསེ་རྩོ་ེགསུམ་དང་གཡོོན་ཐོོད་པ་འིཛོིན་པ། ཡོ་བ་ཏོ་ིལ་

སེགོསེ་པ་གཤེནི་རྗོ་ེཕེ་ོམའོི་ིའིཁརོ་གྱིསིེ་བསྐརོ་བའི་ིགཙོ་ོའིཁརོ་ཐོམསེ་ཅད་ཀྱི་ིསྤྱི་ིབརོ་

ༀ་དཀར་པ།ོ མགྲིིན་པར་ཨཱཿ� དམར་པ།ོ ཐུགསེ་ཀར་ཧཱུཾ་ཾསྔོནོ་པོསེ་མཚེན་པར་གྱུར། 

རང་ག་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾལསེ་འིདོ་ཟིརེ་འིཕྲསོེ། ལྷ་ོཕྱིགོསེ་སེ་རམི་པ་བདུན་གྱི་ིའིོག་ནསེ་

ལསེ་ཀྱི་ིགཤེནི་རྗོ་ེཡོབ་ཡུམ་འིཁརོ་བཅསེ་སྤྱིན་དྲིངསེ་པར་བསེམ་ཞིངི༌། ༀ་ཀཱ་ལ་རཱུ་

པ་སེ་པ་ར་ིཝཱ་ར་ཨ་ེཧྱེ་ེཧེི། ཛོ� ཧཱུཾ་ཾབ་ཾཧེོ� སེ། གཉིསེ་སུ་མེད་པར་གྱུར། སླར་ཡོང་

ཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾལསེ་འིོད་ཟིེར་འིཕྲོསེ། གཤེིན་རྗོ་ེགཤེེད་རིགསེ་ལྔ་སྤྱིན་དྲིངསེ། ཁྱེེད་

རྣམསེ་ཀྱིསིེ་འིད་ིལ་དབང་བསྐུར་དུ་གསེལོ། ཞིསེེ་གསེལོ་བ་བཏོབ་པསེ། ད་ེརྣམསེ་ཀྱི་ི

ཡོ་ེཤེསེེ་ཀྱི་ིབདུད་རྩོིསེ་གང་བའི་ིབུམ་པ་ཐོགོསེ་ཏོ།ེ ༀ་བཛྲ་བྷཻ་བ་ཨབྷཻ་ིཥཉིྩ་ཧཱུཾ།ཾ ཞིསེེ་

སྤྱི་ིབ་ོནསེ་དབང་བསྐུར་བསེ། དྲི་ིམ་དག ཆུའི་ིལྷག་མ་ཡོར་ལུད་པ་ལསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེནག་པ་ོ

རྩོ་ེལྔ་པསེ་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། ༀ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་སེ་པ་ར་ིཝཱ་ར་སེ་མ་ཡོ་སྟྭཾ།ཾ གྱིིསེ་དམ་

ལ་གཞིག 

ཆེོསེ་ཀྱི་ིརྒྱལ་པ་ོཡོབ་ཡུམ་འིཁོར་དང་བཅསེ་པའི་ིལྗོགསེ་ཧཱུཾ་ཾལསེ་སྐྱོེསེ་པའི་ིརྡོ་ོ

རྗོ་ེརྩོ་ེགཅིག་པ་དཀར་པ་ོའིོད་ཀྱི་ིསྦུ་གུ་ཅན་གྱིིསེ་གཏོོར་མའི་ིབཅུད་ཐོམསེ་ཅད་དྲིངསེ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

ཏོ་ེགསེོལ་བར་གྱུར། ༀ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་སེརྦ་བིགྷྣན་ཤེ་ཏྲཱུཾ་ཾམཱཾ་ར་ཡོ་ཨ་ིད་ཾབ་ལ່་ཏོ་ཁ་ཁ་ཁཱ་

ཧེ་ིཁཱ་ཧེ་ིཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ལན་གསུམ། ༀ་ཙཱ་མུཎྜཱི་ིསེརྦ་བགིྷྣན་ཤེ་ཏྲཱི་ིམཱཾ་ར་ཡོ་ཨ་ིད་ཾབ་ལ່་ཏོ་ཁ་ཁ་

ཁཱ་ཧེ་ིཁཱ་ཧེ་ིཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ཡོ་བ་ཏོ་ིལ་སེོགསེ་པ་གཤེིན་རྗོ་ེཕེ་ོམོའི་ིཚེོགསེ་འིཁོར་དང་བཅསེ་

པ་རྣམསེ་ཀྱི་ིཞིལ་དུ་སེརྦ་བིགྷྣན་ཤེ་ཏྲུཾ་ཾམཱཾ་ར་ཡོ་ཨ་ིད་ཾབ་ལ່་ཏོ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧེ་ིཁཱ་ཧེ་ིཧཱུཾ་ཾཕེཊ། 

ཅསེེ་འིབུལ། ༀ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་སེ་པ་ར་ིཝཱ་ར་ཨརྒྷཾཾ། པུཥྤེ།ེ དྷཱུ་པ།ེ ཨཱཿ་ལ་ོཀ།ེ གནྡྷེ།ེ ནཻ་ཝདིྱ། 

ཤེཔྟ་པྲ་ཏཱ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ༀ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་ཙཱ་མུཎྜཱི་ིཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་ཨཱཿ� 

ཧཱུཾཾ། ཡོ་བ་ཏོ་ིལ་སེོགསེ་པ་གཤེིན་རྗོ་ེཕེ་ོམོའི་ིཚེོགསེ་འིཁོར་དང་བཅསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱི་ི

ཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ཞིསེེ་ཕྱི་ིནང་ག་ིམཆེདོ་པསེ་མཆེདོ། 

འིཕྲནི་ལསེ་བཅོལ་བ་ན།ི ཧཱུཾ།ཾ འིཆེ་ིབདག་ནག་པ་ོལྷ་ོཕྱིགོསེ་ཀྱི།ི །རམི་པ་བདུན་གྱི་ིསེ་

འིོག་ན། །སྲོོག་ལ་རྔམསེ་པའི་ིགཤེིན་རྗོ་ེན།ི །ནག་པ་ོམ་ཧེེའི་ིགདན་སྟོེང་དུ། །ཡོ་ལསེ་

བྱུང་བའི་ིདབྱུག་པ་ན།ི །ཐོདོ་པསེ་མཚེན་པ་ལསེ་བྱུང་བ། །གཏོངི་ནསེ་ཁྲོསེ་པ་མ་ཧེའེི་ི

གདོང༌། །ཟི་བྱེེད་ཞིལ་གདངསེ་མཆེེ་བ་གཙོིགསེ། །ཁྲོསེ་པའིི་སྤྱིན་རྩོ་དམར་པོ་

འིཁྲུགསེ། །སྐྲ་སེེར་སྨ་ར་གྱིེན་དུ་བརྫེསེ། །ལག་གཡོོན་ཞིགསེ་པསེ་དགྲི་བགེགསེ་

འིཆེིང༌། །གཡོསེ་པའིི་དབྱུག་པསེ་རྡུལ་དུ་རློག །ཆེོསེ་ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་གཤེིན་རྗོེའིི་

ཚེོགསེ། །མ་མ་ོཆེེན་མ་ོཙཱ་མུཎྜཱིི། །རྩོ་ེགསུམ་ཐོོད་ཁྲག་འིཛོིན་མཛོད་པ། །བྲན་དང་

བཅསེ་པའི་ིདུསེ་ལ་བབསེ། །ཤེ་ཆེནེ་ཁྲག་ཞིག་ཆེནེ་པ་ོཡོ།ི །གཏོརོ་མ་རྒྱ་མཚེ་ོམཆེདོ་

པར་བཞིསེེ། །རྒྱལ་བསེ་བསྒོསོེ་པའི་ིདམ་ཚེགི་དང༌། །སྙེངི་རྗོསེེ་དགྲི་བགགེསེ་མྱུར་དུ་

སྒྲིོལ། །སྡིང་བའིི་དགྲི་དང་གནོད་པའིི་བགེགསེ། །བདུད་དང་བར་དུ་གཅོད་པ་

རྣམསེ། །ཟུངསེ་ཤེིག་ཆེིངསེ་ཤེིག་རྣམ་པར་སྡིོམསེ། །ཁུག་ཅིག་དྲིོངསེ་ཤེིག་དབང་དུ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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བསྡུསེ། །སེོད་ཅིག་སྐྲོད་ཅིག་རེངསེ་པར་གྱིིསེ། །ཕྱི་ེཞིིག་གནོན་ཞིིག་རྨུགསེ་པར་

གྱིིསེ། །ཐུལ་ཞིིག་ཆེོམསེ་ཤེིག་རྣམ་པར་ཤེིག །རྡུལ་ཕྲན་ཙོམ་ཡོང་མེད་པར་

མཛོདོ། །ༀ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། བྷྱ�ོ ཙཱ་མཎྜཱི་ིཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ཅསེེ་བརྗོདོ། 

ད་ེནསེ། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་སེ་མ་ཡོ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡོ། ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཏྭ་ེན་ོཔ་ཏོིཥྛ། དྲི་ཌྷོ་ོམ་ེ

བྷཱ་ཝ། སུ་ཏོ་ོཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སུ་པ་ོཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། ཨ་ནུ་རཀྟ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སེརྦ་སེིདྡཱི་ིམྨེ་ེཔྲ་ཡོ་

ཙྪ། སེརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙོ་མ།ེ ཙོཏིྟཾ་ཾཤྲཱི་ིཡོ་ཾཀུ་རུ་ཧཱུཾ།ཾ ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ�ོ བྷཻ་ག་ཝཱན། ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་མ་

མ་ེམུཉྩ། ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་བྷཱ་ཝ། མཧཱ་སེ་མ་ཡོ་སེཏྭ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། མ་རྙིདེ་ཡོངོསེ་སུ་མ་ཤེེསེ་

དང༌། །གང་ཡོང་ནུསེ་པ་མ་མཆེིསེ་པསེ། །འིདིར་ན་ིབྱེ་བ་གང་བགྱིིསེ་པ། །ད་ེཀུན་

ཁྱེདོ་ཀྱིིསེ་བཟིདོ་མཛོད་རགིསེ། །ཞིསེེ་ནོངསེ་པར་གསེལོ། ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾམུ� འིཇེགི་རྟེནེ་ལསེ་

འིདསེ་པའི་ིམགྲིོན་གྱི་ིཡོ་ེཤེེསེ་པ་གཤེེགསེ། དམ་ཚེིག་པ་རང་ཉིད་ལ་ཐོིམ། མགྲིོན་

གཞིན་རྣམསེ་རང་གནསེ་སུ་གཤེགེསེ་པར་གྱུར། ཅསེེ་བརྗོདོ། 

སྨོན་ལམ་རྒྱསེ་པ་ནི། ད་ེལྟོར་ཁྲ་ོབོའི་ིདབང་པ་ོགཤེིན་རྗོེའི་ིགཤེེད། །དཀྱིིལ་འིཁོར་

འིཁརོ་ལ་ོདྲི་ིམདེ་མ་ེལངོ་ངསོེ། །དབང་པའོི་ིགཞུ་ལྟོར་རབ་གསེལ་བད་ེསྟོངོ་ག ི ། རྣམ་

པར་རལོ་པའི་ིཏོངི་འིཛོནི་བཟླསེ་སེགོསེ་ལ། །འིབད་པསེ་བསེགསེ་པའི་ིདག་ེབ་གངྒཱའི་ི

རྒྱུན། །འིགྲི་ོཀུན་ལགེསེ་སྤྱིད་ཉལ་འིགྲིའོི་ིརྒྱུན་ཚེགོསེ་དང༌། །གཅིག་ཏུ་བགྱིིསེ་པ་འིད་ི

ཡོིསེ་ཐོར་པའི་ིལམ། །རྒྱལ་སྲོསེ་སྡིོམ་པ་སྤྱིོད་དང་བཅསེ་པ་ལ། །བསླབ་པསེ་ཐུན་

མོང་ལམ་རྣམསེ་མཐོར་ཕྱིིན་པའིི། །བདུད་རྩོིའིི་གཏོེར་གྱིིསེ་བདག་རྒྱུད་གང་བར་

ཤེོག །བུམ་དབང་ལྷ་ཡོི་ཆུ་བོསེ་ཐོ་མལ་གྱིི། །སྣང་ཞིེན་ཀུན་དག་གོང་མའིི་དབང་

མཆེགོ་གསིེ། །རྒྱལ་བའི་ིགསུང་དང་འིདོ་གསེལ་དབྱེངིསེ་དང་ན།ི །ཟུང་འིཇུག་གནསེ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

ལུགསེ་མངོན་དུ་འིགྱུར་བར་ཤེོག །ད་ེཚེ་ེབླ་མ་ལྷར་བཅསེ་སྤྱིན་སྔོ་རུ། །ཁསེ་བླངསེ་

དངོསེ་གྲུབ་ཀུན་གྱི་ིརྩོ་བ་མཆེོག །རྣམ་དག་དམ་ཚེིག་སྡིོམ་པ་མ་ལུསེ་པ། །སྲོོག་དང་

བསྡིོསེ་ཏོེ་རྟེག་ཏུ་བསྲུང་བར་ཤེོག །རྫོགསེ་རིམ་ཡོོངསེ་རྫོགསེ་སྐྱོེ་བའིི་སྨིན་བྱེེད་

ལམ། །རིམ་པ་དང་པོའི་ིཕྲ་རགསེ་རྣལ་འིབྱེོར་ལ། །ཐུན་བཞིིར་བརྩོོན་པ་ཆུ་བོའི་ི

གཞུང་བཞིནི་དུ། །བསྟོནེ་པསེ་ཐོ་མལ་སྣང་ཞིནེ་ཚེར་གཅདོ་ཤེགོ །དཔའི་བ་ོམཆེགོ་ག་ི

ཐུགསེ་ཀའིི་འིོད་ཕུང་གིསེ། །དབང་བསྒྱུར་ནམ་མཁའི་ཁྱེབ་པའིི་ཚེོགསེ་ཀྱིི་

ཞིིང༌། །མཆེོད་བསྟོོད་སྒྲུབ་པ་མཆེོག་གིསེ་མཉེསེ་བྱེསེ་པསེ། །བསེོད་ནམསེ་ཚེོགསེ་

ཆེེན་ཡོོངསེ་སུ་རྫོགསེ་པར་ཤེོག །དྲིི་མེད་རིགསེ་པསེ་དཔྱད་ནསེ་སྔོགསེ་ཀྱིི་

དོན། །སྟོོང་ཉིད་ཟིབ་མོ་ངེསེ་པའིི་ཤེེསེ་རབ་ཀྱིིསེ། །ཆེོསེ་ཀྱིི་སྐུ་ལ་ང་རྒྱལ་ལེགསེ་

བཞིག་ནསེ། །ཡོ་ེཤེསེེ་བླ་མདེ་གམོསེ་པར་བྱེདེ་པར་ཤེགོ །རབ་འིབར་དྲིག་པའོི་ིའིཁརོ་

ལ་ོལ་གནསེ་པའི།ི །གཏུམ་ཆེེན་ཁྲ་ོབ་ོབཅུ་ཡོ་ིཏོིང་འིཛོིན་གྱིིསེ། །ནག་པོའི་ིརྩོ་ལག་སྡི་ེ

དང་བཅསེ་པ་ཀུན། །རྩོད་ནསེ་འིབྱེནི་ལ་མཐུ་དང་ལྡན་པར་ཤེགོ །ཤུགསེ་དྲིག་འིཁརོ་

ལའོི་ིལྟོ་ེབར་ཡོ་ེཤེསེེ་ཀྱི།ི །རང་བཞིནི་ནརོ་བུའི་ིའིདོ་ཆེགསེ་གཞིལ་ཡོསེ་ཁང༌། །མཛོསེེ་

ཀུན་གཅིག་བསྡུསེ་མིག་གི་བདུད་རྩོི་གང༌། །བསྒོོམསེ་པསེ་རྒྱལ་བའིི་ཞིིང་མཆེོག་

འིགྲུབ་པར་ཤེོག །ཕེ་ོབྲང་དབུསེ་སུ་གཡོ་ོབའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་ལ། །རབ་གནསེ་ཟླ་བར་

ཞིབསེ་སེེན་འིོད་ཆེགསེ་པ། །འིཇེམ་དཔལ་དབྱེངསེ་གང་རྟེག་ཏུ་གོམསེ་བྱེསེ་

པསེ། །བར་དོའི་ིདྲི་ིབྲལ་ལོངསེ་སྐུ་ཐོོབ་པར་ཤེོག །རྣམ་རྟེོག་ཕུང་པ་ོབསྲོེག་པའི་ིཉིན་

མོར་བྱེེད། །རྣམ་པར་གྱུར་པའི་ིསེ་བོན་ཁྲ་ོབ་ོཡོ།ི །རྡོ་ོརྗོ་ེལསེ་གྲུབ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་

སྐུ། །ཡོོངསེ་སུ་རྫོགསེ་པའི་ིཕྲ་རགསེ་རྣལ་འིབྱེོར་གྱིིསེ། །ཉིང་མཚེམསེ་སྦྱིོར་བའི་ིདྲི་ི



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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མ་ཀུན་སྤེངསེ་པའིི། །སྤྲུལ་སྐུ་མཆེོག་ག་ིགར་གྱིིསེ་རོལ་བར་ཤེོག །ཐུབ་པའི་ིགསུང་

རབ་མ་ལུསེ་བསྡུསེ་པ་ནི། །ཡོན་ལག་དགུ་སྟོེ་དེ་དག་གཙོོ་བོའི་ིདོན། །བྱེང་ཆུབ་

ཕྱིགོསེ་ཆེོསེ་སེ་ོབདུན་དང་འིབྲལེ་བའི།ི །རྫགོསེ་རམི་རྟེགོསེ་པ་མཆེགོ་རྣམསེ་སྐྱོ་ེབར་

ཤེགོ །རྡོ་ོརྗོེའི་ིལུསེ་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པ་ཡོ།ི །དཀར་དམར་བྱེང་ཆུབ་སེེམསེ་ཀྱི་ིའིདུ་

འིཕྲདོ་ལསེ། །ལྷན་སྐྱོེསེ་བད་ེཆེནེ་སྟོངོ་ཉདི་བཅུ་དྲུག་དང༌། །མཉམ་པར་སྦྱིརོ་བའི་ིཏོངི་

འིཛོནི་རྫགོསེ་པར་ཤེགོ །ད་ེཡོ་ིཐོབསེ་མཆེགོ་དཔལ་ལྡན་སྒྱུ་མའི་ིསྐུ། །གང་ལསེ་སྒྲུབ་

པའི་ིསྟོངོ་པ་རྣམ་པ་གསུམ། །འིདྲིནེ་བྱེདེ་རླུང་རྣམསེ་དྷཱུ་ཏོརི་ཐོམི་པ་ཡོསིེ། །འིཁྲུལ་མདེ་

སྨིག་རྒྱུའིི་རྟེགསེ་སེོགསེ་འིཆེར་བར་ཤེོག །ཆུ་གཏོེར་དབུསེ་ན་ཆུ་བུར་རྡོོལ་བ་

བཞིིན། །རྣམ་དག་ཡོ་ེཤེེསེ་རྣམ་འིབྱེོར་རྗོེསེ་མཐུན་པསེ། །དབྱེིབསེ་ཀྱི་ིརྣལ་འིབྱེོར་

རྗོསེེ་མཐུན་ལྷ་ཡོ་ིསྐུ། །མཚེན་དཔེསེ་བརྒྱན་པའི་ིམཛོེསེ་པར་ལྡང་བར་ཤེགོ །སྒྱུ་མའི་ི

ལུསེ་མཛོེསེ་ཡོང་ཡོང་འིོད་གསེལ་དུ། །ཀུན་ཏུ་ཞུགསེ་ལསེ་དོན་གྱིི་ལྷན་ཅིག་

སྐྱོེསེ། །མངོན་དུ་བྱེསེ་ཏོ་ེཉོན་སྒྲིིབ་སྤེངསེ་པ་ཡོ།ི །རྣམ་དག་སློབ་པའི་ིཟུང་འིཇུག་ཐོོབ་

པར་ཤེགོ །ལྷན་སྐྱོསེེ་མཆེགོ་ད་ེགམོསེ་པ་མཐོར་ཕྱིནི་ནསེ། །རྡོ་ོརྗོ་ེལྟོ་བུའི་ིཏོངི་ང་ེའིཛོནི་

གྱིསིེ་ན།ི །འིཁྲུལ་པའི་ིབག་ཆེགསེ་མ་ལུསེ་སྤེངསེ་པ་ཡོ།ི །རྡོ་ོརྗོ་ེའིཆེང་དབང་ཚེ་ེའིདརི་

ཐོོབ་པར་ཤེོག །རྨད་བྱུང་ལམ་འིད་ིརང་ཉིད་གཅིག་པུསེ་ཀྱིང༌། །ཕྱིོགསེ་དུསེ་ཀུན་ཏུ་

མ་ིནུབ་རྒྱསེ་བྱེེད་ཅིང༌། །ལམ་འིདིསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཆེང་ག་ིག་ོའིཕེང་ལ། །འིགྲི་ོབ་མ་ལུསེ་

བད་ེབླག་འིགདོ་པར་ཤེགོ །ཅསེེ་སྨནོ་ལམ་བཏོབ། 

བསྡུསེ་པ་བྱེདེ་ན། རྣམ་དག་བསེམ་པསེ་ཚུལ་འིདརི་འིབད་པ་ལསེ། །བྱུང་བའི་ིདག་ེ

བསེ་མཐོའི་ཡོསེ་འིགྲི་ོབ་ཀུན། །སྐྱོ་ེཞིངི་སྐྱོ་ེབར་འིཇེམ་དབྱེངསེ་ཞི་ིཁྲ་ོཡོིསེ། །འིབྲལ་བ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

མེད་པར་རྗོེསེ་སུ་འིཛོིན་གྱུར་ཅིག །ནམ་མཁའི་ཇེ་ིསྲོིད་སྐུ་ལྔའི་ིབདག་ཉིད་ཅན། །ཁ་

སྦྱིོར་བདུན་ལྡན་ག་ོའིཕེང་མངོན་གྱུར་ནསེ། །མཐོའི་དག་འིགྲི་ོའིདི་ག་ོའིཕེང་དེ་ཉིད་

ལ། །སྐད་ཅགི་ཉདི་ལ་བད་ེབླག་འིགདོ་པར་ཤེགོ །

ད་ེནསེ། དུར་ཁྲོད་སྲུང་འིཁོར་དང་བཅསེ་པ་གཞིལ་ཡོསེ་ཁང་ལ་ཐོིམ། གཞིལ་

ཡོསེ་ཁང་རང་ལ་ཐོིམ། རང་དམ་ཚེིག་སེེམསེ་དཔའི་ཡོ་ེཤེེསེ་སེེམསེ་དཔའི་ལ་ཐོིམ། 

ཡོེ་ཤེེསེ་སེེམསེ་དཔའི་ཏོིང་ངེ་འིཛོིན་སེེམསེ་དཔའི་ལ་ཐོིམ། ཏོིང་ངེ་འིཛོིན་སེེམསེ་

དཔའི་ིཞིབསེ་ཀྱུ་ཨུ་ན་ིཧེ་ལ། ཧེ་ཧེའི་ིམག་ོབ་ོལ། ད་ེཟླ་ཚེེསེ་ལ། ད་ེཐོགི་ལ་ེལ། ད་ེནཱ་ད་

ལ་ཐོིམ། དེ་ཡོང་མི་དམིགསེ་པ་སྟོོང་པར་གྱུར། སྟོོང་པའིི་ངང་ལསེ་དཔལ་རྡོོ་རྗོེ་

འིཇེིགསེ་བྱེེད་ཞིལ་གཅིག་ཕྱིག་གཉིསེ་པའི་ིརྣམ་པར་གྱུར་པའི་ིསྤྱི་ིབོར་ༀ། མགྲིིན་

པར་ཨཱཿ� ཐུགསེ་ཀར་ཧཱུཾ་ཾགིསེ་མཚེན་པར་གྱུར། 

ཤེིསེ་བརྗོོད་རྒྱསེ་པ་ནི། རབ་ཡོངསེ་ལྷ་ཡོ་ིལམ་དང་འིཛོིན་མའི་ིཁྱེོན། །ཐོོགསེ་མེད་

བར་མཚེམསེ་མེད་པར་ཡོོངསེ་གང་བའིི། །མ་ལུསེ་གཤེིན་རྗོེའིི་གཤེེད་ཀྱིི་ལྷ་ཡོི་

ཚེགོསེ། །དྲིན་པ་ཙོམ་གྱིིསེ་བདུད་བགགེསེ་ཀུན་འིཇེམོསེ་ཤེངི༌། །ཡོདི་ལ་ར་ེབ་འིབད་

མེད་སྐོང་མཛོད་པ། །བཀྲོ་ཤེིསེ་ཚེངསེ་དབྱེངསེ་གླུ་ཡོ་ིང་ར་ོཅན། །ཆུ་མཐོོངསེ་འིགོག་

པའི་ིམ་ེཏོོག་ཆེར་འིབེབསེ་པསེ། །ཁྱེོད་ལ་རྟེག་ཏུ་དཔལ་གནསེ་མཛོད་པ་འིད།ི །ཤེེསེ་

པར་གྱིིསེ་ལ་རངསེ་པར་སྐྱོདེ་ཅགི་དང༌། །ཤེིསེ་བརྗོདོ་གླུ་དབྱེངསེ་བདག་གིསེ་བསྒྲིག་

པར་བྱེ། །དུསེ་གསུམ་རྒྱལ་བའིི་མཁྱེེན་རབ་གཅིག་བསྡུསེ་པ། །འིཇེམ་དཔལ་

དབྱེངསེ་གང་མ་རུངསེ་འིདུལ་ཕྱིིར་དུ། །སྙེིང་རྗོེ་ཆེེན་པོསེ་ཁྲོསེ་པའིི་གར་མཛོད་

པ། །ཁྲ་ོརྒྱལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ། །མགོན་ད་ེདགྱིེསེ་པ་ཀུན་བསྐྱོེད་
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མཁའི་འིགྲི་ོམ། །གྲུབ་པ་མཆེགོ་བརྙིསེེ་ལཱ་ལ་ིཏོ་ལ་སེགོསེ། །དངསོེ་དང་བརྒྱུད་པའི་ིབླ་

མ་མཆེོག་རྣམསེ་ལ། །དག་ེམཚེན་ཇེ་ིསྙེེད་མཆེིསེ་པའི་ིབཀྲོ་ཤེིསེ་དེསེ། །རྡོ་ོརྗོ་ེའིཆེང་

དབང་བླ་མ་ད་ེདག་ག ི།འིཕྲནི་ལསེ་སྙེངི་ལ་ཞུགསེ་པསེ་ཕྱིགོསེ་ཀུན་ཏུ། །དཔལ་ལྡན་

རྡོ་ོརྗོ་ེཐོགེ་པའི་ིབསྟོན་པ་མཆེགོ །མ་ལུསེ་རྒྱསེ་པར་བྱེདེ་པའི་ིབཀྲོ་ཤེསིེ་ཤེགོ །འིཇེགིསེ་

པ་མཐོའི་དག་འིཇེིགསེ་པར་མཛོད་པའི་ིསྐུ། །ཕྱིག་རྒྱ་མཆེོག་ག་ིལྷན་སྐྱོེསེ་བད་ེཆེེན་

ལ། །སྲོིད་མཐོའིི་བར་དུ་མཉམ་པར་འིཇེོག་མཛོད་པ། །ཁྱེབ་བདག་དཀྱིིལ་འིཁོར་

བདག་པ་ོཡོབ་ཡུམ་ལ། །ལགེསེ་ཚེགོསེ་ཇེ་ིསྙེདེ་མཆེིསེ་པའི་ིབཀྲོ་ཤེསིེ་དེསེ། །ཁྱེདོ་ལ་

བགེགསེ་ཀྱི་ིམིང་ཡོང་མེད་པ་དང༌། །ཟིབ་མེད་བད་ེབའི་ིཆེོསེ་ཀྱི་ིའིབྱེོར་བ་ནི། །ནམ་

མཁའི་མཛོོད་ལ་དབང་བྱེེད་བཀྲོ་ཤེིསེ་ཤེོག །རིག་སྔོགསེ་འིཆེང་ག་ིརྒྱུད་སྡི་ེརྒྱ་མཚེ་ོ

ཆེེའི།ི །སྙེིང་པོར་གྱུར་པ་འིཇེིག་རྟེེན་རིན་ཆེེན་གཅིག །དཔལ་ལྡན་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་

རྒྱུད་རྒྱལ་ལ། །ལགེསེ་ཚེགོསེ་ཇེ་ིསྙེདེ་མཆེིསེ་པའི་ིབཀྲོ་ཤེསིེ་དེསེ། །ཁྱེདེ་ཅག་སྙེངི་ག་ི

བུམ་པ་རམི་གཉསིེ་ཀྱི།ི །ཟིབ་དནོ་བདུད་རྩོ་ིམཆེགོ་གསིེ་གང་བ་ལསེ། །ཉམསེ་པ་མདེ་

པའིི་དཔལ་ལ་ལོངསེ་སྤྱིོད་ཅིང༌། །འིཇེིག་རྟེེན་ཀུན་ཏུ་རྒྱསེ་བྱེེད་བཀྲོ་ཤེིསེ་

ཤེོག །ཕྱིོགསེ་བཅུའི་ིཞིིང་ན་རྒྱུད་འིདིའི་ིཕྱིོགསེ་ཙོམ་ཞིིག །འིཛོིན་དང་གྲུབ་པ་མཆེོག་

བརྙིསེེ་དཔའི་བ་ོདང༌། །རྣལ་འིབྱེརོ་མ་ཚེགོསེ་འིདུསེ་པ་ད་ེདག་ལ། །ལགེསེ་ཚེགོསེ་ཇེ་ི

སྙེེད་མཆེིསེ་པའིི་བཀྲོ་ཤེིསེ་དེསེ། །ཁྱེེད་ཅག་ལམ་མཆེོག་སྒྲུབ་བྱེེད་མཐུན་པའིི་

རྐྱེན། །ཐུགསེ་གསུང་སྐུ་ཡོ་ིལྷན་སྐྱོེསེ་སྔོགསེ་སྐྱོེསེ་དང༌། །ཞིིང་སྐྱོེསེ་ཕེ་ོཉའི་ིགྲིོགསེ་

དང་འིདུསེ་པ་ལསེ། །བད་ེབའི་ིདགའི་སྟོནོ་འིབར་བའི་ིབཀྲོ་ཤེསིེ་ཤེགོ །ནམ་མཁའི་ིཁྱེནོ་

ལྟོར་ཡོངསེ་པོའི་ིཕེ་ོབྲང་མཆེོག །ཉ་ིཟླའི་ིའིོད་དང་མཉམ་པའི་ིའིོད་འིཕྲ་ོཞིིང༌། །གྲིངསེ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

མེད་རིན་ཆེེན་རྒྱན་གྱིིསེ་མཛོེསེ་པ་ལ། །དག་ེམཚེན་ཇེ་ིསྙེེད་མཆེིསེ་པའི་ིབཀྲོ་ཤེིསེ་

དེསེ། །ཁྱེེད་ཅག་གང་དང་གང་དུ་གནསེ་པ་དེར། །མ་ིཤེིསེ་མཚེན་མ་གང་ཡོང་མ་ི

འིབྱུང་ཞིངི༌། །ཞིངི་ག་ིའིབྱེརོ་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཡོ།ི །བད་ེལགེསེ་རྒྱུན་མ་ིཆེད་པའི་ིབཀྲོ་

ཤེསིེ་ཤེགོ །

བསྡུསེ་པ་བྱེེད་ན། རྩོ་བརྒྱུད་བླ་མ་རྣམསེ་ཀྱི་ིབཀྲོ་ཤེིསེ་ཤེོག །ཡོ་ིདམ་ལྷ་ཚེོགསེ་

རྣམསེ་ཀྱི་ིབཀྲོ་ཤེིསེ་ཤེོག །མ་དང་མཁའི་འིགྲི་ོརྣམསེ་ཀྱི་ིབཀྲོ་ཤེིསེ་ཤེོག །ཆེོསེ་སྐྱོོང་

སྲུང་མ་རྣམསེ་ཀྱི་ིབཀྲོ་ཤེིསེ་ཤེོག །ཅེསེ་ཤེིསེ་པར་བརྗོོད་པའི་ིཚེིག་གིསེ་མཐོའི་བརྒྱན་

པར་བྱེའི།ོ །

སྨྲསེ་པ། ཡོབ་གཅགི་བླ་ོགཏོརེ་བརྩོ་ེབསེ་བསྐྱོདོ་པའི་ིཉམསེ། །མ་ིསྡུག་བཞིནི་ལག་གར་གྱིསིེ་སྒྲུབ་པ་

པ།ོ །ལྷག་པའི་ིཁྱེད་པར་ལྔ་ཡོསིེ་རྗོསེེ་བཟུང་བའི།ི །ལྷ་མཆེགོ་ཁྱེདོ་ཀྱིསིེ་བདག་དང་འིགྲི་ོཀུན་སྐྱོངོསེ། །གང་ལ་

བརྟེེན་ནསེ་སྐུ་གསུམ་རྡོ་ོརྗོེའི་ིདབྱེིངསེ། །བསྒྲུབ་པའི་ིརིམ་གཉིསེ་ལམ་གྱི་ིའིཇུག་ངོགསེ་མཆེོག །སྒྲུབ་ཐོབསེ་

ངག་འིདོན་ཁྱེེར་བད་ེནག་འིགྲིོསེ་འིདི། །དང་པོའི་ིལསེ་ཅན་མངོན་དགའི་ིདཔལ་ཡོོན་ཉིད། །ད་ེཕྱིིར་དད་དང་

དམ་ཚེིག་ཉེར་འིབྲེལ་བའིི། །སྦྱིིན་པའི་ིབདག་པ་ོགང་ནསེ་བསྐུལ་བའི་ིངོར། །བདག་གིསེ་འིབད་པསེ་བཀོད་

པའི་ིདག་ེབའི་ིའིབྲསེ། །རབ་དཀར་སྟོོན་ཟླའི་ིདཔལ་ཡོོན་གང་ཐོོབ་དེསེ། །བདག་དང་སྦྱིིན་པའི་ིབདག་པ་ོའིགྲི་ོ

ཀུན་བཅསེ། །ཚེ་ེརབསེ་འིཇེམ་དབྱེངསེ་ཞི་ིཁྲསོེ་རྗོསེེ་བཟུང་ཞིངི༌། །རྣམ་དཔྱདོ་བླ་ོདང་རམི་གཉསིེ་བགྲིདོ་པའི་ི

ལམ། །མཐོར་ཐུག་ཟུང་འིཇུག་དཔལ་དུ་མྱུར་སྨནི་ཤེགོ །

ད་ེལྟོར་བཅོམ་ལྡན་འིདསེ་དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་དཔའི་བ་ོགཅིག་པའི་ིསྒྲུབ་ཐོབསེ་བདུད་ལསེ་རྣམ་

རྒྱལ་གྱི་ིངག་འིདོན་བླ་ོདམན་ལསེ་དང་པ་ོཔ་ལ་ཤེིན་ཏུ་ཁྱེེར་བད་ེབ་ནག་པ་ོའིགྲི་ོཤེེསེ་ཉིད་དུ་བཀོད་པའི་ིཐོོག་

རང་ག་ིཐོོབ་རྒྱུན་ལྟོར་གྱི་ིབརྒྱུད་འིདེབསེ་དང་ནང་མཆེོད་ཀྱི་ིཁ་སྐོང་སེོགསེ་སྦྱིར་ཏོ་ེབཀོད་པ་འིད་ིཡོང་མ་ིརྗོ་ེ

སྤྱི་ིལྕགསེ་ཞིབསེ་ཟུར་དག་ེབསྙེེན་དོན་འིགྲུབ་དཔལ་འིབྱེོར་ནསེ་ཇེ་ིལྟོར་བསྐུལ་བ་བཞིིན་ཕེ་བོང་ཁ་སྤྲུལ་མིང་

པསེ་ནག་འིགྲིོསེ་ཙོམ་དུ་བཀདོ་པའི།ོ། །།
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 ༄༅། །འཇིགིས་བྱེདེ་དཔའ་བ་ོགཅིགི་པའ་ིསྒྲུབ་ཐབས་བསྡུས་པ། 

༄༅། །ན་མ་ོགུ་རུ་བྷྱ� དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེགིསེ་བྱེདེ་དཔའི་བ་ོགཅགི་པའི་ིསྒྲུབ་ཐོབསེ་ཤེནི་ཏུ་མདརོ་

བསྡུསེ་ཉམསེ་སུ་ལེན་པར་འིདོད་པསེ། ཁྱེབ་བདག་འིཇེམ་དཔལ་རྡོོ་རྗོེ་གཤེིན་རྗོེ་

གཤེེད། །རྒྱལ་བ་ཀུན་དངོསེ་རྗོ་ེབཙུན་ཙོོང་ཁ་པ། །ཡོབ་སྲོསེ་བརྒྱུད་པར་བཅསེ་པ་

ཐོམསེ་ཅད་ལ། །གསེོལ་བ་འིདེབསེ་སེ་ོདངོསེ་གྲུབ་རྣམ་གཉིསེ་སྩོོལ། །ལན་གསུམ། 

དཀོན་མཆེོག་གསུམ་ལ་སྐྱོབསེ་སུ་འིགྲིོ། །སེེམསེ་ཅན་ཐོམསེ་ཅད་བདག་གིསེ་

སྒྲིོལ། །བྱེང་ཆུབ་གནསེ་ལ་འིགོད་པར་བགྱིི། །བྱེང་ཆུབ་སེེམསེ་ནི་ཡོང་དག་

བསྐྱོདེ། །ཅསེེ་སྐྱོབསེ་སེེམསེ་ལན་གསུམ། 

རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིསེ་དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་ཞིལ་གཅིག་ཕྱིག་གཉིསེ་ཀྱིིསེ་

གྲི་ིགུག་དང་ཐོོད་པ་འིཛོིན་པའི་ིསྐུར་བཞིེངསེ་པར་གྱུར། ནང་མཆེོད་བྱེིན་རླབསེ་ན།ི ༀ་ཧྲཱིཿ�ི 

ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷི� སེརྦ་དྷརྨཱ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷི྅ོཧེ།ཾ སྟོངོ་པ་ཉདི་

དུ་གྱུར། སྟོོང་པའི་ིངང་ལསེ་ཡོ་ཾལསེ་རླུང༌། ར་ཾལསེ་མ།ེ ཨཱཿ� ལསེ་མ་ིམགོའི་ིསྒྱིེད་པུ་

གསུམ་གྱི་ིསྟོངེ་དུ། ཨཱཿ� ལསེ་བྱུང་བའི་ིཐོདོ་པ་དཀར་པ།ོ དའེི་ིནང་དུ་ཤེ་ལྔ། བདུད་རྩོ་ི

ལྔ། ད་ེདག་ག་ིསྟོེང་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ རང་ག་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾལསེ་འིོད་ཟིེར་འིཕྲོསེ། རླུང་

གཡོོསེ། མ་ེསྦར། ཐོོད་པའི་ིནང་ག་ིརྫསེ་རྣམསེ་ཞུ་ཞིིང་ཁོལ། ཡོ་ིག་ེགསུམ་ལསེ་འིོད་

ཟིརེ་འིཕྲོསེ་པསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེགསུམ་བཀུག་ནསེ་ཐོམི་པ་ཐོདོ་པར་ལྷུང་སྟོ་ེཞུ་བསེ། ཧཱུཾ་ཾགསིེ་ཁ་

དགོ་དྲི་ིནུསེ་ཀྱི་ིསྐྱོནོ་སྦྱིངསེ། ཨཱཿ� སེ་བདུད་རྩོརི་རྟེགོསེ་པར་བྱེསེ། ༀ་གྱིིསེ་མང་པོར་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

སྦར་ཞིངི་སྤེེལ་བར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ཞིསེེ་འིབྲུ་གསུམ་ལན་གསུམ་དུ་བརྗོདོ། 

བདག་བསྐྱོདེ་ཀྱི་ིམཆེདོ་པ་བྱེནི་རླབསེ་ན།ི ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི སེ་བསེངསེ། སྭ་བྷཱ་ཝསེ་སྟོངོ་པར་སྦྱིངསེ། 

སྟོངོ་པའི་ིངང་ལསེ་ཨཱཿ� ལསེ་བྱུང་བའི་ིཐོདོ་པ་ཡོངསེ་ཤེངི་རྒྱ་ཆེ་ེབ་རྣམསེ་ཀྱི་ིནང་དུ་ཧཱུཾ་ཾ

ཧཱུཾ་ཾཞུ་བ་ལསེ་བྱུང་བའི་ིམཆེོད་པ་རྣམསེ་ཁྱེད་པར་གསུམ་ལྡན་གྱི་ིང་ོབོར་གྱུར། ༀ་

ཨརྒྷཾ་ཾཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་པཱདྱ་ཾཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་གནྡྷེ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་པུཥྤེ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་དྷུ་པ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་

ཨཱཿ་ལ་ོཀ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་ནཻ་ཝིདྱ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་ཤེཔྟ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ 

བདག་བསྐྱོདེ་དངོསེ་གཞི་ིན།ི སྭ་བྷཱ་ཝསེ་སྦྱིངསེ། སྟོངོ་པའི་ིངང་ལསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེསེ་གཞི།ི རྭ་བ། 

གུར། བླ་རེ། མ་ེར་ིདང་བཅསེ་པའི་ིནང་དུ། གཞིལ་ཡོསེ་ཁང་གྲུ་བཞི་ིསྒོ་ོབཞི་ིཔའི་ི

དབུསེ་སུ་སྣ་ཚེོགསེ་པད་ཟླ་ཉི་མའིི་དཀྱིིལ་འིཁོར་གྱིི་གདན་ལ། རྒྱུ་རྡོོ་རྗོེ་འིཛོིན་པ་

འིཇེམ་དཔལ་གྱི་ིསྐུར་གྱུར། རང་འིཇེམ་དཔལ་དཔའི་བོར་གསེལ་བའི་ིཐུགསེ་ཀ་ནསེ་

འིོད་ཟིེར་འིཕྲོསེ། བད་ེབར་གཤེེགསེ་པ་ཐོམསེ་ཅད་དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་ཀྱི་ིརྣམ་

པར་སྤྱིན་དྲིངསེ། རང་ལ་ཐོིམ་པ་ཡོོངསེ་སུ་གྱུར་པ་ལསེ། རང་ཉིད་འིབྲསེ་བུ་རྡོ་ོརྗོ་ེ

འིཛོིན་པ་དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་ཆེེན་པ་ོསྐུ་མདོག་མཐོིང་ནག་ཞིལ་དགུ། ཕྱིག་སེ་ོ

བཞིི། ཞིབསེ་བཅུ་དྲུག་པ་གཡོསེ་བསྐུམ་ཞིིང༌། གཡོོན་བརྐྱང་བའིི་སྟོབསེ་ཀྱིིསེ་

བཞུགསེ་པ། དེའི་ིཐུགསེ་ཀར་ཡོ་ེཤེེསེ་སེེམསེ་དཔའི་འིཇེམ་དཔལ་གཞིོན་ནུར་གྱུར་

པ། དའེི་ིཐུགསེ་ཀར་ཏོངི་ང་ེའིཛོནི་སེམེསེ་དཔའི་ཧཱུཾ་ཾཡོགི་གསིེ་མཚེན་པ། དའེི་ིསྤྱི་ིབརོ་

ༀ། མགྲིིན་པར་ཨཱཿ� ཐུགསེ་ཀར་ཧཱུཾཾ། ཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾལསེ་འིོད་ཟིེར་འིཕྲོསེ། རང་

བཞིནི་གྱི་ིགནསེ་ནསེ་ཡོ་ེཤེེསེ་པ་དང་དབང་ག་ིལྷ་རྣམསེ་སྤྱིན་དྲིངསེ། ཡོ་ེཤེསེེ་པ་རང་

ལ་ཐོམི། དབང་ལྷསེ་དབང་བསྐུར། མ་ིབསྐྱོདོ་པསེ་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། ༀ་ཡོ་མནྟ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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ཀ་ཨརྒྷཾཾ། པཱདྱ།ཾ གནྡྷེ།ེ པུཥྤེ།ེ དྷུ་པ།ེ ཨཱཿ་ལ་ོཀ ེ། ནཻ་ཝདིྱ། ཤེཔྟ་པྲཏཱ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། ༀ་ཡོ་

མནྟ་ཀ་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ གཟུགསེ་མཆེགོ་མཆེགོ་ཏུ་དྲིག་པ་ོཆེ།ེ །དཔའི་བ་ོམཆེགོ་

ག་ིསྤྱིོད་ཡུལ་ཅན། །གདུལ་དཀའི་འིདུལ་བའི་ིདོན་མཛོད་པ། །རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་ལ་

ཕྱིག་འིཚེལ། །  རང་ག་ིཐུགསེ་ཀར་ཉ་ིམའི་ིདཀྱིལི་འིཁརོ་གྱི་ིསྟོངེ་དུ་ཧཱུཾ་ཾཡོགི་ག་ིམཐོར་

སྔོགསེ་ཕྲེང་གིསེ་བསྐོར་བར་གྱུར་པར་བསེམ་ལ། ༀ་ཨ་ར་པ་ཙོ་ན་དྷཱིཿི� ཉེར་གཅིག་དང༌། 

ༀ་ཡོ་མཱཾ་རཱ་ཛཱ་སེ་ད་ོམ་ེཡོ། ཡོ་མ་ེད་ོརུ་ཎ་ཡོ་ོད་ཡོ། ཡོ་ད་ཡོ་ོན་ིར་ཡོཀྵེ་ེཡོ། ཡོཀྵེ་ེཡོཙྪ་

ན་ིར་མ་ཡོ་ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཕེཊ་ཕེཊ་སྭཱཧཱ། ཉེར་གཅིག་ཙོམ་བཟླ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། 

བརྒྱའིམ་ཉེར་གཅིག་སེོགསེ་གང་འིགྲུབ་དང༌། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ཉེར་གཅིག་ཙོམ་བཟླསེ་མཐོར། 

ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་སེ་མ་ཡོ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡོ། ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཏྭ་ེན་ོཔ་ཏོིཥྛ། དྲི་ཌྷོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སུ་པ་ོ

ཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སུ་ཏོ་ོཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། ཨ་ནུ་རཀྟ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སེརྦ་སེདིྡྷི་ིམྨེ་ེཔྲ་ཡོཙྪ། སེརྦ་ཀརྨ་

སུ་ཙོ་མ།ེ ཙོིཏྟཾ་ཾཤྲཱི་ིཡོ་ཾཀུ་རུ་ཧཱུཾ།ཾ ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ�ོ བྷཻ་ག་ཝན། ཡོ་མནྟ་ཀ་མ་མ་ེམུཉྩ། ཡོ་

མཱཾནྟ་ཀ་བྷཱ་ཝ་མཧཱ་སེ་མ་ཡོ་སེཏྭ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། 

གཏོང་རག་ན།ི ༀ་ཡོ་མནྟ་ཀ་ཨརྒྷཾཾ། པཱདྱ།ཾ གནྡྷེ།ེ པུཥྤེ།ེ དྷུ་པ།ེ ཨཱཿ་ལ་ོཀ།ེ ནཻ་ཝདིྱ། 

ཤེཔྟ་པྲ་ཏཱ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ གཟུགསེ་མཆེགོ་མཆེགོ་ཏུ་

དྲིག་པ་ོཆེ།ེ །དཔའི་བ་ོམཆེགོ་ག་ིསྤྱིདོ་ཡུལ་ཅན། །གདུལ་དཀའི་འིདུལ་བའི་ིདནོ་མཛོད་

པ། །རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེགིསེ་བྱེདེ་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ། །

ད་ེནསེ་གཏོརོ་མ་ནང་མཆེདོ་ལྟོར་བྱེནི་གྱིིསེ་བརླབ་ལ། མདུན་དུ་སྐད་གཅགི་གསིེ་དཔལ་རྡོ་ོ

རྗོེ་འིཇེིགསེ་བྱེེད་དཔའི་བོ་གཅིག་པའིི་རྟེེན་དང་བརྟེེན་པའིི་དཀྱིིལ་འིཁོར་ཡོོངསེ་སུ་

རྫགོསེ་པར་གྱུར། རང་ག་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾལསེ་འིོད་ཟིརེ་འིཕྲོསེ། དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེགིསེ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

བྱེེད་དཔའི་བ་ོགཅིག་པའི་ིཡོ་ེཤེེསེ་པའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་ཕྱིོགསེ་སྐྱོོང་དང་བཅསེ་པ་སྤྱིན་

དྲིངསེ། ཛོ� ཧཱུཾ་ཾབ་ཾཧེ�ོ ཡོ་ེཤེེསེ་པ་དམ་ཚེིག་པ་དང་གཉིསེ་སུ་མེད་པར་གྱུར། མགྲིོན་

རྣམསེ་ཀྱི་ིལྗོགསེ་ཧཱུཾ་ཾལསེ་སྐྱོེསེ་པའི་ིརྡོ་ོརྗོ་ེརྩོ་ེགཅིག་པ་དཀར་པ་ོའིོད་ཀྱི་ིསྦུ་གུ་ཅན་དུ་

གྱུར་པསེ་གཏོརོ་མའི་ིབཅུད་དྲིངསེ་ཏོ་ེགསེལོ་བར་གྱུར། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾ

ཕེཊ། བཛྲ་བཻྷཻ་ར་ཝ་ཡོ་ཨ་ཏོ་ིཔ་དྷ་ིཨ་ིམ་ཾབ་ལ່་ཏོ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧེ་ིཁཱ་ཧེ་ིཧཱུཾ་ཾཕེཊ་སྭཱཧཱ། ཞིེསེ་

སྔོགསེ་འིད་ིལན་བདུན་ནམ་གསུམ་གྱིིསེ་དབུལ། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཨརྒྷཾཾ། པཱདྱ།ཾ གནྡྷེ།ེ པུཥྤེ།ེ དྷཱུ་པ།ེ 

ཨཱཿ་ལ་ོཀ།ེ ནཻ་ཝདིྱཱ། ཤེཔྟ་པྲ་ཏཱ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ 

གཉིསེ་མེད་ཐུན་མོང་མ་ཡོིན་ཁྱེབ་པའི་ིསྐུ། །ཀུན་ལ་སྙེོམསེ་མཛོད་རྒྱལ་བ་ཀུན་

གྱི་ིཡོབ། །ཆེོསེ་ཀྱི་ིདབྱེངིསེ་གྱུར་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ིཡུམ། །ཡོ་ེཤེེསེ་སེམེསེ་དཔའི་རྒྱལ་

བ་ཀུན་གྱི་ིསྲོསེ། །ཕྱིག་འིཚེལ་འིཇེམ་དཔལ་དཔལ་གྱུར་རྫོགསེ་པ་ཁྱེོད། །ཆེོསེ་ཀྱི་ིསྐུ་

ལ་བྱེམསེ་སྡིང་མི་མངའི་ཡོང༌། །སྲོིད་གསུམ་གདུག་པ་མ་ལུསེ་འིདུལ་བའིི་

ཕྱིརི། །ཐུགསེ་རྗོ་ེཐོབསེ་ཀྱིསིེ་ཁྲ་ོརྒྱལ་སྐུར་བསྟོན་པ། །འིཇེགིསེ་བྱེདེ་གཤེནི་རྗོ་ེགཤེདེ་

ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་ལ།ོ །

ༀ་ཡོ་མ་རཱ་ཛཱ་སེ་ད་ོམ་ེཡོ། ཡོ་མ་ེད་ོརུ་ཎ་ཡོ་ོད་ཡོ། ཡོ་ད་ཡོ་ོན་ིར་ཡོཀྵེ་ེཡོ། ཡོཀྵེ་ེ

ཡོཙྪ་ནཱ་ིར་མ་ཡོ་ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཕེཊ་ཕེཊ་སྭཱཧཱ། སྔོགསེ་འིད་ིལན་གཅགི །ༀ་བྷུ་ཙཱ་ར་ཎ།ཾ ཡོ་པཱ་ཏཱ་ལ་

ཙཱ་ར་ཡོ། མཱཾན་ཁ་ེཙཱ་ར་ཡོ། ཏོ་པུར་བ་ན་ིགཱ་ན།ཾ གྷི་དཀྵེ་ིཎ་ད་ིགཱ་ཡོ། ཧཱུཾ་ཾཔཤྩི་ིམ་ན།ཾ ཕེཊ་

ཨུཏྟཾ་ར་ཏོ་ིགཱ་ཡོ། ༀ་ཨ།ི ཧྲཱིཿ�ི ཡོ། ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ། ཝ་ིཀྵེ།ི ཀྲོ་ཀ ོ། ཏཱ་ཨ།ེ ན་ཨ། ན་ད།ེ ཧཱུཾ་ཾབྷྱ�ོ 

ཕེཊ་སེརྦ་བྷུ་ཏོ་ེབྷྱ� ལན་གསུམ་གྱིིསེ་བསྔོོ། ༀ་ད་ཤེ་དིཀ་ལ་ོཀ་པཱ་ལ་སེ་པཱ་ར་ིཝཱ་ར་ཨརྒྷཾཾ། 

པཱདྱ།ཾ གནྡྷེ།ེ པུཥྤེ།ེ དྷཱུ་པ།ེ ཨཱཿ་ལ་ོཀ།ེ ནཻ་ཝདིྱཱ། ཤེཔྟ་པྲ་ཏཱ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ༀ་ད་ཤེ་དཀི་ལ་ོ



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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ཀ་པཱ་ལ་སེ་པཱ་རི་ཝཱ་ར་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། བཅོམ་ལྡན་ཆེོསེ་རྗོེ་འིཇེམ་དབྱེངསེ་སྤྱིན་ལམ་

དུ། །བདུད་འིདུལ་བསྟོན་པ་བསྲུང་བར་ཞིལ་བཞིེསེ་པ། །ལསེ་ཀྱི་ིགཤེིན་རྗོ་ེམ་མ་ོ

མཁའི་འིགྲི་ོམ། །འིབྱུང་པ་ོར་ོལངསེ་ཅ་ིབགྱི་ིབཀའི་ཉན་ཚེགོསེ། །ཕྱི་ིནང་སྐྱོངོ་བའི་ིདམ་

ཅན་མ་ལུསེ་ལ། །བདག་ན་ིར་ེབའི་ིསེེམསེ་ཀྱིིསེ་འིདུད་ཅིང་མཆེིསེ། །ཕྱིོགསེ་སྐྱོོང་

འིཁོར་དང་བཅསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་བདག་ག་ིདག་ེབའི་ིབྱེ་བ་རྣམསེ་མཐོར་ཕྱིིན་པ་དང༌། 

དའེི་ིབར་ཆེད་ཞི་ིབའི་ིའིཕྲནི་ལསེ་མཛོདོ་ཅགི །གཏོརོ་མགྲིནོ་འིཁརོ་བཅསེ་རང་གནསེ་

སུ་གཤེགེསེ། 

དུར་ཁྲདོ་གཞིལ་ཡོསེ་ཁང་ལ་ཐོམི། གཞིལ་ཡོསེ་ཁང་རང་ལ་ཐོམི། རང་ཡོ་ེཤེསེེ་

སེམེསེ་དཔའི་ལ་ཐོམི། ད་ེཏོངི་ང་ེའིཛོནི་སེམེསེ་དཔའི་ཧཱུཾ་ཾལ་ཐོམི། ད་ེཡོང་འིདོ་གསེལ་སྟོངོ་

པ་ཉདི་དུ་ཐོམི་པར་གྱུར། སྟོངོ་པའི་ིངང་ལསེ་རང་ཉདི་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེགིསེ་བྱེདེ་ཞིལ་གཅགི་ཕྱིག་

གཉསིེ་པར་གསེལ་བའི་ིགནསེ་གསུམ་དུ་འིབྲུ་གསུམ་གྱིསིེ་མཚེན་པར་གྱུར། 

སྨོན་ཤེིསེ་ནི། རྣམ་དག་བསེམ་པསེ་ཚུལ་འིདིར་འིབད་པ་ལསེ། །བྱུང་བའི་ིདག་ེ

བསེ་མཐོའི་ཡོསེ་འིགྲི་ོབ་ཀུན། །སྐྱོ་ེཞིངི་སྐྱོ་ེབར་འིཇེམ་དབྱེངསེ་ཞི་ིཁྲ་ོཡོིསེ། །འིབྲལ་བ་

མེད་པར་རྗོེསེ་སུ་འིཛོིན་གྱུར་ཅིག །ནམ་མཁའི་ཇེ་ིསྲོིད་སྐུ་ལྔའི་ིབདག་ཉིད་ཅན། །ཁ་

སྦྱིོར་བདུན་ལྡན་ག་ོའིཕེང་མངོན་གྱུར་ནསེ། །མཐོའི་དག་འིགྲི་ོའིདི་ག་ོའིཕེང་དེ་ཉིད་

ལ། །སྐད་ཅགི་ཉདི་ལ་བད་ེབླག་འིགོད་པར་ཤེགོ །རྩོ་བརྒྱུད་བླ་མ་རྣམསེ་ཀྱི་ིབཀྲོ་ཤེསིེ་

ཤེགོ །ཡོ་ིདམ་ལྷ་ཚེགོསེ་རྣམསེ་ཀྱི་ིབཀྲོ་ཤེསིེ་ཤེགོ །མ་དང་མཁའི་འིགྲི་ོརྣམསེ་ཀྱི་ིབཀྲོ་

ཤེིསེ་ཤེོག །ཆེོསེ་སྐྱོོང་སྲུང་མ་རྣམསེ་ཀྱི་ིབཀྲོ་ཤེིསེ་ཤེོག །ཕེ་བོང་ཁའི་ིསྤྲུལ་མིང་པསེ་བཀྲོསེ་

ལྷུན་བད་ེཆེནེ་སྐལ་བཟིང་ཕེ་ོབྲང་དུ་སྦྱིར་བའི།ོ །
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 ༄༅། །མཚོམས་ཐ་ོསྐྱེདེ་ཆེགོ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །མཚེམསེ་ཐོ་ོསྐྱོདེ་ཆེགོ་ན།ི མཚེམསེ་ཐོའོི་ིརྩོར་མཆེདོ་གཏོརོ་བཤེམ། སེངསེ་རྒྱསེ་

ཆེསོེ་ཚེགོསེ་མ་ལན་གསུམ། རང་ཡོ་ིདམ་དུ་གསེལ་བཏོབ། 

མཆེོད་གཏོོར་བྱེ་རྒྱུད་སྤྱི་ིལྟོར་བྱེིན་གྱིིསེ་བརླབ་པ་ནི། མཆེོད་པ། ༀ་བཛྲ་ཨ་མྲཏོ་ཀུཎྜ་ལ་ིཧེ་

ན་ཧེ་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུ་ངྡྷཿ� སེརྦ་དྷརྨ� སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུངྡྷཿ྅ོ་ཧེ།ཾ སྟོངོ་པ་ཉདི་དུ་གྱུར། 

སྟོོང་པའི་ིངང་ལསེ་ༀ་ལསེ་རིན་པ་ོཆེེའི་ིསྣོད་ཡོངསེ་ཤེིང་རྒྱ་ཆེ་ེབ་རྣམསེ་ཀྱི་ིནང་དུ་

ༀ་འིོད་དུ་ཞུ་བ་ལསེ་བྱུང་བའི་ིམཆེོད་ཡོོན། ཞིབསེ་བསེིལ། མ་ེཏོོག །བདགུ་སྤེོསེ། 

མར་མ།ེ དྲི་ིཆེབ། ཞིལ་ཟིསེ། རལོ་མ་ོརྣམསེ་དྭངསེ་ཤེངི་ཐོགོསེ་པ་མདེ་པ་ནམ་མཁའི་

དང་མཉམ་པར་གྱུར། ༀ་ཨརྒྷཾ་ཾཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་པ་དྱཱ་ཾཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ད་ེབཞིནི་དུ་ༀ་ཤེཔྟ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾ

ག་ིབར་གྱིིསེ་བྱེནི་གྱིིསེ་བརླབ། 

གཏོོར་མ་བསེང་སྦྱིང་ན།ི ༀ་བཛྲ་ཨ་མྲཏོ་ཀུཎྜ་ལ་ིཧེ་ན་ཧེ་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུ་

ངྡྷཿ� སེརྦ་དྷརྨ� སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུངྡྷཿོ྅་ཧེཾ། སྟོོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོོང་པའི་ིངང་ལསེ་ༀ་ལསེ་

རིན་པོ་ཆེེའིི་སྣོད་ཡོངསེ་ཤེིང་རྒྱ་ཆེེ་བ་རྣམསེ་ཀྱིི་ནང་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ་ལསེ་བྱུང་བའིི་

གཏོརོ་མ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་ིལྷ་རྫསེ་སུ་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾགསུམ་གྱིིསེ་བྱེནི་གྱིིསེ་བརླབ། 

ད་ེནསེ། སྭ་བྷཱ་ཝསེ་སྦྱིངསེ། སྟོོང་པའི་ིངང་ལསེ་ཐོ་ོརྣམསེ་སྐད་ཅིག་གིསེ་རྒྱལ་པ་ོ

ཆེེན་པ་ོབཞིིའི་ིསྐུར་བཞིེངསེ་པར་གྱུར། རང་ག་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾལསེ་འིོད་ཟིེར་འིཕྲོསེ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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རང་བཞིིན་གྱི་ིགནསེ་ནསེ་རྒྱལ་པ་ོཆེེན་པ་ོསྡི་ེབཞི་ིའིཁོར་དང་བཅསེ་པ་སྤྱིན་དྲིངསེ། 

ཛོ� ཧཱུཾ་ཾབ་ཾཧེ�ོ གཉསིེ་སུ་མདེ་པར་གྱུར། ༀ་མ་ཧཱ་རཱ་ཛོ་སེ་པཱ་ར་ིཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ།ཾ པཱདྱ།ཾ པུཥྤེ།ེ  

ཞིསེེ་པ་ནསེ། ཤེཔྟའི་ིབར་གྱིསིེ་མཆེདོ། 

ཤཱཀྱི་སེེངྒའེི་ིསྤྱིན་སྔོ་རུ། །བསྟོན་དང་བསྟོན་འིཛོནི་སྐྱོེསེ་བུ་རྣམསེ། །བསྲུང་ཞིངི་

སྐྱོངོ་བར་ཞིལ་བཞིེསེ་པ། །རྒྱལ་ཆེནེ་བཞི་ིལ་ཕྱིག་འིཚེལ་བསྟོདོ། །ཅསེེ་བསྟོདོ། 

རྒྱལ་པ་ོཆེེན་པ་ོབཞིིའི་ིལྗོགསེ་འིོད་ཟིེར་གྱི་ིསྦུ་གུསེ་གཏོོར་མའི་ིབཅུད་དྲིངསེ་ཏོ་ེ

གསེལོ་བར་གྱུར། དྷྲ་ཏོ་རཥྚཾ་ཡོ། བ་ིརུཌྷོ་ཀ་ཡོ། བ་ིརུ་བཀྵེ་ཡོ།ེ བཻ་སྲོ་མ་ཎ་ཡོ་ེསེ་པཱ་ར་ི

ཝཱ་ར་ཨ་ིད་ཾབ་ལ່་ཏོ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧེ་ིཁཱ་ཧེ།ི གསུམ་དང་། ༀ་ཨ་ཀཱ་ར་ོམུ་ཁ་ཾསེརྦ་དྷརྨཱ་ཎ་ཾཨཱཿ་དྱ་

ནུཏྤནྣ་ཏྭཏྟཾ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾཕེཊ་སྭཱཧཱ། གསུམ་གྱིིསེ་གཏོོར་མ་ཕུལ། ༀ་མཧཱ་རཱ་ཛོ་སེ་པཱ་ར་ིཝཱ་ར་

ཨརྒྷཾ་ཾསེགོསེ་ཀྱིིསེ་མཆེདོ། 

ཤཱཀྱི་སེེངྒའེི་ིསྤྱིན་སྔོ་རུ། །བསྟོན་དང་བསྟོན་འིཛོནི་སྐྱོེསེ་བུ་རྣམསེ། །བསྲུང་ཞིངི་

སྐྱོངོ་བར་ཞིལ་བཞིེསེ་པ། །རྒྱལ་ཆེནེ་བཞི་ིལ་ཕྱིག་འིཚེལ་བསྟོདོ། །ཅསེེ་བསྟོདོ། 

བདག་ག་ིདག་ེབའི་ིབྱེ་བ་འིད།ི །ཇེ་ིསྲོདི་ལགེསེ་པར་གྲུབ་ཀྱི་ིབར། །ཕྱི་ིནང་འིགལ་

རྐྱནེ་ཀུན་ཞི་ིཞིངི་། །མཐུན་རྐྱནེ་འིགྲུབ་པའི་ིའིཕྲནི་ལསེ་མཛོདོ། །ཅསེེ་ལསེ་བཅལོ། མཆེདོ་

གཏོོར་རྣམསེ་བསྡུ། མཚེམསེ་ཀྱི་ིརིང་ཆེོསེ་སྐྱོོང་ག་ིགཏོོར་འིབུལ་གྱི་ིཚེ་ེརྒྱལ་ཆེེན་བཞི་ིལ་ཡོང་འིབུལ་བའི་ི

དམིགསེ་པ་བྱེ། མཚེམསེ་གྲིོལ་ཉིན་མཚེམསེ་ཐོོའི་ིམདུན་དུ་མཆེོད་གཏོོར་གསེར་དུ་བཤེམསེ་ཏོ་ེསྔོར་ལྟོར་

དབུལ། 

ལསེ་བཅལོ་གྱི་ིཚེ།ེ རྒྱལ་ཆེནེ་བཞི་ིཔ་ོའིཁརོ་བཅསེ་ཀྱིིསེ། །བདག་ག་ིདག་ེབའི་ིབྱེ་བ་

ལ། །སྟོངོ་གྲིགོསེ་འིཕྲནི་བསྒྲུབསེ་པ་ལགེསེ། །ཇེ་ིབཞིནི་དུསེ་སུ་འིདརི་སྤྱིནོ་ཅགི །ཅསེེ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

བརྗོདོ་ཅངི་ཡོགི་བརྒྱ། 

བཟིོད་གསེོལ། ཁྱེེད་ཀྱིིསེ་བདག་ག་ིབྱེ་བ་མཛོད། །རྗོེསེ་སུ་མཐུན་པའི་ིདངོསེ་གྲུབ་

སྩོོལ། །རང་གི་གནསེ་སུ་གཤེེགསེ་ནསེ་ཀྱིང་། །སླར་ཡོང་འིབྱེོན་པར་མཛོད་དུ་

གསེལོ། །ཞིསེེ་གཤེེགསེ་གསེལོ་བྱེ་ཞིིང་མཆེདོ་གཏོརོ་གཤེགེསེ། ཐོ་ོདབནེ་པར་བསྡུའི།ོ །ཞིེསེ་མཚེམསེ་ཐོ་ོ

སྐྱོེད་ཆེོག་མཚེམསེ་གང་བྱེསེ་ཀྱིང་འིཁྱེེར་བད་ེབར་བཀོད་པ་འིད་ིན་ིདཀའི་བཅུ་ངག་དབང་ཆེོསེ་ལྡན་སེོགསེ་

དོན་གཉེར་ཅན་འིགའི་ཞིིག་གིསེ་བསྐུལ་ངོར་སྙེོམསེ་ལསེ་པ་ངག་དབང་བླ་ོབཟིང་ཆེོསེ་ལྡན་གྱིིསེ་ཟུང་གྲུ་ཟིིའི་ི

ལྷ་ཁང་དུ་སྦྱིར་བའི་ིཡོ་ིག་ེཔ་ན་ིདག་ེསློང་བླ་ོབཟིང་ཚེ་ེརངི་ང་ོ། །
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 ༄༅། །དཔལ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིགིས་བྱེདེ་ཆེེན་པ་ོཁམས་གསུམ་བདུད་ལས་རྣམ་

རྒྱལ་གྱི་ིབསྙེནེ་པ་ཆེ་ེཆུང་བྱེདེ་ཚུལ་གྱི་ིབསྒྲིགིས་ཡིགི་ 

མདརོ་བསྡུས་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །ན་མ་ོགུ་རུ་བཛྲ་བྷཻ་ེར་ཝ་ཡོ། ད་ེལ་འིདིར་དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་ཆེེན་

པ་ོབདུད་ལསེ་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ིབསྙེེན་པ་བྱེེད་ཚུལ་གསེལ་བར་འིགོད་པ་ལ་གསུམ། སྦྱིོར་

བ་དང་། དངསོེ་གཞི་ིདང་། མཇུག་ག་ིརམི་པའི།ོ །

དང་པ་ོན།ི རྒྱབ་རིའི་ིར་ིསྐེད་དུ་ཉ་ིམ་ཤེར་བ་ན་ཕྱི་ིམཚེམསེ་གཅོད། ད་ེནསེ་གནསེ་

ཁང་བྱེ་ིདོར་བྱེསེ་ཏོེ། སེ་རྡུལ་རགསེ་པ་རྣམསེ་ཕྱི་ིརོལ་ཏུ་དོར། ཕྲ་བ་རྣམསེ་བགེགསེ་

གཏོོར་གྱི་ིནང་དུ་བསྡུ། རང་ག་ིམལ་འིོག་ཏུ་སེ་དཀར་གྱིིསེ་སྣ་ཚེོགསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིམ། གཡུང་

དྲུང་རིསེ་ཆེོསེ་སྐོར་གྱི་ིཚུལ་དུ་བྲིསེ། དེའི་ིསྟོེང་དུ་རྩོ་དུར་པའི་ིསྟོན་ཤེིན་ཏུ་འིཇེམ་པ་རྩོ་ེམ་ོ

མདུན་ནམ་གྱིནེ་དུ་བསྟོན། རྩོ་བ་ཕྱིིའིམ་མཇུག་ཏུ་བསྟོན་ནསེ་རྩོ་རྣམསེ་མ་འིཁྲུགསེ་པར་

གདངི་། དའེི་ིསྟོངེ་དུ་འིབལོ་སྟོན་ལྟོ་བུའི་ིགདན་དང་། ར་ོགདན་འིདངི་བ་བཅསེ་གདངི་། ད་ེ

ནསེ་མདུན་དུ་ཡོ་ིདམ་གྱི་ིབྲིསེ་འིབུར་གྱི་ིསྐུ་སེོགསེ་སྐུ་གསུང་ཐུགསེ་རྟེེན་རྣམསེ་ལེགསེ་

པར་བཤེམསེ། གཏོརོ་མ་མ་ིརུལ་པའི་ིཕྱིརི་མར་ཁུསེ་བརྫསིེ་པའི་ིཟིན་གཙོང་ལ་འིཇེགིསེ་

བྱེདེ་ལ་སྙེངི་གཟུགསེ་གཤེགོ་པ་ཅན། རྩོ་ེམ་ོམ་ེར་ིཉ་ིཟླ་བྲང་རྒྱན་ཅན། གཡོསེ་སུ་ཕྱིགོསེ་

སྐྱོོང་། གཡོོན་དུ་མགོན་པ་ོཆེོསེ་རྒྱལ་གྱི་ིགཏོོར་མ་ཤེ་གཟུགསེ་མའིམ། མདུན་ལེབ་དུ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

གྲིགསེ་པ་མེ་རི་ཉི་ཟླ་རྩོེ་རྒྱན་བྲང་རྒྱན་མར་ཚེེག་གི་ཕྲེང་བ་སེོགསེ་གང་ལེགསེ་བྱེ། 

གཡོསེ་སུ་མཁའི་འིགྲིོའི་ིསྤྱི་ིགཏོོར། འིད་ིརྣམསེ་ལ་བདུད་རྩོ་ིརིལ་བུ་བསྲོེསེ་ཏོ་ེདམར་རྩོ་ི

བྱུགསེ། གཡོོན་དུ་དཀར་མངར་བསྲོེསེ་པའི་ིགཞི་ིབདག་གཏོོར་མ་དཀར་རྩོ་ིབྱུགསེ་པ་

རྣམསེ། རྡུལ་སྐྱོནོ་མ་ིའིཇུག་པའི་ིཕྱིརི་སྒོམ་སེགོསེ་སུ་འིཇུག མགནོ་པའོི་ིབཅད་ཁམ་ཉནི་

ར་ེབཞིནི་གསེར་བ་བཟི།ོ ད་ེནསེ་བདག་བསྐྱོདེ་ཀྱི་ིམཆེདོ་མག་ོརང་ག་ིགཡོསེ་དང་། སྔོནོ་

འིགྲི་ོདང་མདུན་བསྐྱོེད་ཀྱི་ིམཆེོད་མག་ོརང་ག་ིགཡོོན་ནསེ་བརྩོམསེ་ཏོ་ེབཤེམསེ། གཞིན་

ཡོང་ནང་མཆེོད་རྡོོར་དྲིིལ་སེོགསེ་མཁ་ོབའི་ིཡོ་ོབྱེད་རྣམསེ་ཚེོགསེ་པར་བྱེསེ་ལ། གཟིའི་

སྐར་འིཕྲོད་སྦྱིོར་དག་ེབའི་ིཉིན་ནམ། ཉེར་དགུ་ལྟོ་བུའི་ིཉ་ིམའི་ིཕྱི་ིདྲིོའི་ིདུསེ་སུ་སྒོ་ོདྲུང་ག་ི

གཡོསེ་སུ་མཚེམསེ་ཐོ་ོརྒྱལ་ཆེནེ་བཞིརི་བསྐྱོེད་ནསེ་འིཇེགོ མཚེམསེ་ནང་དུ་བླ་མ། སྨན་

པ། དངོསེ་པ་ོཕེར་གཏོོང་ཚུར་འིོང་དང་། མཚེམསེ་གཡོོག་པ་སེོགསེ་དམིགསེ་འིོག་ཏུ་

ཚུད་ངེསེ་བྱེེད་དགོསེ། ནང་ནསེ་གཞིི་བདག་གཏོོར་མ་དང་། བགེགསེ་གཏོོར་བསྔོོ། 

གནསེ་ཁང་དང་ཡོ་ོབྱེད་ལ་བགགེསེ་བསྐྲད། གུ་གུལ་གྱི་ིདུད་པ་དང་། བསེང་དུད་གཏོངོ་། 

དེ་ནསེ་སྟོན་བདེ་བ་ལ་འིཁོད་དེ། གདན་རྡོོ་རྗོེའིི་རང་བཞིིན་དུ་བསྒོོམ། ལག་པ་

གཡོསེ་པསེ་རེག་ལ། ༀ་བཛྲ་ཨ་སེ་ན་ཧཱུཾ།ཾ ཞིེསེ་མང་དུ་བཟླསེ་ནསེ་གདན་བྱེིན་རླབསེ་

བྱེའི།ོ །བདུད་རྩོ་ིརལི་བུའི་ིཁུ་བའིམ། ནང་མཆེདོ་ཀྱིིསེ་གནསེ་གསུམ་དུ་ཐོགི་ལ་ེདང་། ཁ་

དག་པར་བྱེསེ་ལ། རང་ག་ིསྤྱི་ིབརོ་ཟླ་བ་ལ་ༀ་དཀར་པ།ོ མགྲིནི་པར་པདྨ་ལ་ཨཱཿ� དམར་

པ།ོ ཐུགསེ་ཀར་ཉ་ིམ་ལ་ཧཱུཾ་ཾསྔོནོ་པོསེ་མཚེན་པར་བསྒོམོ། ༀ་ཨཱཿ�ཧཱུཾ།ཾ ཞིསེེ་བརྗོདོ་ནསེ་སྒོ་ོ

གསུམ་བྱེནི་གྱིིསེ་བརླབསེ། དག་ེསེམེསེ་ཁྱེད་པར་ཅན་གྱི་ིངང་ནསེ་སྐྱོབསེ་འིགྲི་ོབརྒྱ་རྩོ། 

ཚེད་མདེ་བཞི།ི བླ་མཆེདོ་བཀྲོ་ཤེསིེ་སྩོལོ་གྱི་ིབར་དལ་བུསེ་འིདནོ། 
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གཉིསེ་པ་དངོསེ་གཞི་ིབསྙེེན་པའི་ིམག་ོཕྱི་ིདྲི་ོགླེིང་ལ་གྲིིབ་མ་བབསེ་དུསེ། འིཇེིགསེ་

བྱེདེ་བླ་བརྒྱུད་ནསེ་བཟླསེ་པའི་ིབར་དལ་བུསེ་འིདནོ། ཐུན་མཐོར་ཡོགི་བརྒྱ་ལན་གསུམ་

བརྗོོད། གཏོོར་འིབུལ། མཆེོད་བསྟོོད། ཕྱིོགསེ་སྐྱོོང་། མགོན་པ་ོརྒྱསེ་བསྡུསེ་གང་རུང་། 

ཆེོསེ་རྒྱལ་བསྡུསེ་པ། མཁའི་འིགྲི་ོསྤྱིི་གཏོོར། གཞིི་བདག་གཏོོར་མ། གཏོང་རག་གི་

མཆེོད་བསྟོོད། སྨོན་ལམ། ཡོིག་བརྒྱ། བཟིོད་གསེོལ། རང་ག་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾལསེ་འིོད་

ཟིེར་འིཕྲོསེ། གཞིལ་ཡོསེ་ཁང་རང་ལ་ཐོིམ། རང་དམ་ཚེིག་སེེམསེ་དཔའི་ནསེ མཚེན་

པར་གྱུར། མཚེམསེ་མ་གྲིལོ་བར་དུ་བསྲུང་འིཁརོ་མ་ིབསྡུ། ཡོནོ་ཏོན་རབ་རྫགོསེ་ནསེ ཕྱི་ེ

མར་འིཐོག་པའིི་བཀྲོ་ཤེིསེ་ཤེོག །དེ་ལྟོར་གསེོལ་བ་བཏོབ་པསེ་ཞིེསེ་སེོགསེ་ཀྱིིསེ་བླ་

མཆེདོ་བསྡུ། 

དེའི་ིཕྱི་ིཉིན་ནསེ་ཉིན་རེ་བཞིིན། ནམ་སྨད་ནསེ་བཞིེངསེ་ཏོེ། ཁྲུསེ་དང་དུསེ་དྲིན་

བསྟོེན། བདུད་རྩོ་ིརིལ་བུ་མྱོངསེ། ངག་བྱེིན་རླབསེ། དག་ེསེེམསེ་ཁྱེད་པར་ཅན་གྱི་ིངང་

ནསེ་སྐྱོབསེ་འིགྲི་ོསེགོསེ་རྒྱསེ་པར་སེངོ་རྗོསེེ། འིཇེགིསེ་བྱེདེ་བཟླསེ་པའི་ིབར་སྔོར་བཞིནི་

དང་། ཐུན་མཐོར། ཡོགི་བརྒྱ། མཆེདོ་བསྟོདོ་མདརོ་བསྡུསེ། རང་ག་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾལསེ་

འིདོ་ཟིརེ་འིཕྲསོེ། གཞིལ་ཡོསེ་ཁང་རང་ལ་ཐོམི་པར་གྱུར། རྣམ་དག་བསེམ་པསེ་སེགོསེ་

སྨནོ་ལམ། ཤེསིེ་བརྗོདོ་མདརོ་བསྡུསེ་བྱེསེ་ཏོ་ེཐུན་མཚེམསེ་ལ་འིཇུག །

ཐུན་རྗོསེེ་མ་གསུམ་གྱི་ིམགརོ། བླ་མའི་ིརྣལ་འིབྱེརོ་བསྡུསེ་པ། ཆེ་ོག་ཡོང་བསྡུསེ་པ་

བྱེསེ་ན་རུང་བར་གསུངསེ། ཐུན་ཐོ་མ་ལ། ཡོིག་བརྒྱ། གཏོོར་འིབུལ་སེོགསེ་སྔོར་ལྟོར་

བྱེེད་དགོསེ། སྔོགསེ་གྲིངསེ། བསྙེེན་ཆེེན་ལ། ཨ་ར་པ་ཙོ་བྱེ་ེཆེེན་ནམ་བྱེ་ེཆུང་། ལསེ་

སྔོགསེ་སེ་ཡོ་གཅིག སྔོགསེ་གཞིན་གཉིསེ་དང་། ཡོ་ེཤེེསེ་འིབེབསེ་སྔོགསེ་བྱེ་ེཆུང་ངམ། 
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

འིབུམ་བཞི་ིངེསེ་པར་བཟླ་དགོསེ། ལསེ་རུང་ཙོམ་ལ། ཨ་ར་པ་ཙོ་དང་། ལསེ་སྔོགསེ། 

རབ་འིབུམ་གསུམ། ཐོ་མ་འིབུམ་གཅིག སྔོགསེ་གཞིན་གཉིསེ་ཁྲ་ིརེ། ཡོ་ེཤེེསེ་འིབེབསེ་

སྔོགསེ་ཁྲ་ིབཟླའིོ། །སྔོགསེ་གྲིངསེ་རྫོགསེ་རྗོེསེ་ཁ་སྐོང་སྦྱིིན་སྲོེག་ཉིན་འིགའི་འིམ། ཉིན་

གཅགི་ལ་རྒྱསེ་པར་བྱེདེ་དགོསེ་སེ།ོ །

གསུམ་པ་མཇུག་ཏུ་མཚེམསེ་ཐོོའི་ིལྷ་ལ་གཏོང་རག་ག་ིམཆེོད་བསྟོོད། སྨོན་ལམ་

སེོགསེ་རྒྱསེ་པར་སེོང་རྗོེསེ་ཉེར་བསྡུ། ཤེིསེ་བརྗོོད། ད་ེནསེ་ཕྱི་ིནང་ག་ིམཚེམསེ་རིམ་

བཞིིན་གྲིོལ་དགོསེ། དེ་ཡོང་སྐྱོབསེ་མཆེོག་རྡོོ་རྗོེ་འིཆེང་གི་ཕྱིག་ལེན་ལ་མི་འིདྲི་བ་རེ་

གཉིསེ་ཡོོད། སྐུ་ཚེ་ེསྟོོད་ལ་བསྙེེན་ཆེེན་དར་སེ་ོཆེེར་མེད་སྐབསེ་ཕྱིག་ལེན་གུ་ཡོངསེ་པ་ོ

གནང་ནསེ། བསྙེེན་པའིི་སྐབསེ་སུ་མེ་ལྷའིི་བསྙེེན་པའིི་མཇུག་ཏུ་མཚེན་ཐོོག་ཐོག་གི་

བསྙེེན་པ་མེད་པ་དང་། དེའི་ིསྦྱིིན་སྲོེག་དང་བཅུ་ཆེ་ཆེེན་མོའི་ིརྫསེ་སློབ་དཔོན་བླ་ོགྲིོསེ་

བཟིང་པོ་སེོགསེ་ཀྱིི་རྗོེསེ་སུ་འིབྲང་ནསེ་མེ་ཏོོག་དམར་པོའི་ིརིགསེ་དང་སེིལ་དམར་

སེོགསེ་དང་། དེ་བཞིིན་དུ་འིདོན་ཆེ་སེོགསེ་རྒྱསེ་བསྡུསེ་སྣ་ཚེོགསེ་ཤེིག་གནང་ཚེོད་

འིདུག སྐུ་ཚེ་ེསྨད་དུ་བྱེ་བཏོང་ར་ིབ་ལྔ་བརྒྱ་ལྷག་ཙོམ་འིདུསེ་ཤེིང་ད་ེབཞིིན་དུ་དགོན་སྡི་ེ

མང་པ་ོནསེ་བསྙེནེ་ཆེནེ་གཏོངོ་མཁན་གྲིངསེ་མང་པ་ོབྱུང་སྐབསེ་ཕྱིག་ལནེ་མཐོའི་དག་གུ་

དོག་ག་ིཕྱིོགསེ་ལ་བརྟེེན་ནསེ། ཆེ་མཐོའི་དག་ནསེ་རྗོ་ེབླ་མའི་ིདགོངསེ་པ་བཞིིན་གསེལ་

བར་མཛོད་པསེ་སྔོགསེ་ཀྱི་ིགྲིངསེ་དང་། མ་ེལྷའི་ིབསྙེེན་པའི་ིམཇུག་ཏུ་མཚེན་ཐོོག་ཐོག་

ག་ིབསྙེེན་པ་དང་། དེའི་ིབཅུ་ཆེའི་ིསྦྱིིན་སྲོེག་མཚེན་ཐོོག་ཐོག་དང་། བསྙེེན་སྒྲུབ་སྦྲགསེ་

མའི་ིམཇུག་ཏུ་བསྙེེན་པ་མཚེན་ཐོོག་ཐོག་དང་། སྦྱིིན་སྲོེག་མཚེན་ཐོོག་ཐོག་ཡོོད་ཚུལ་

ཀུན་མཁྱེེན་འིཇེམ་དབྱེངསེ་བཞིད་པའིི་བསྙེེན་ཡོིག་དང་སྒྲུབ་པའིི་ཐོོ་ཡོིག་སྦྱིིན་སྲོེག་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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དངོསེ་གྲུབ་རྒྱ་མཚེ་ོརྣམསེ་ཀྱི་ིསྟོེང་ནསེ་ཟིབ་ཁྲིད་འིཆེད་སྐབསེ་ལསེ་གཞིིའི་ིདབྱེ་ེབ་དང་། 

ཁྱེད་པར་ལྷ་དབང་བྱེེད་ཀྱི་ིསྦྱིིན་སྲོེག་ག་ིརྫསེ་རྗོ་ེབླ་མའི་ིརང་ལུགསེ་རྒྱུད་རིག་པ་མཆེོག་

ནསེ་གསུངསེ་པའི་ིའིབྲསེ་ཡོོསེ་དམར་པ་ོསེོགསེ་ཡོིན་ཚུལ། འིདསེ་ལྷའི་ིརྫསེ་ལ་མ་ེཏོོག་

དམར་པ་ོལྕགསེ་ཀྱུ་ཅན་གྱི་ིརིགསེ་དང་། ཡོམ་ཤེིང་ཡོང་ཚེེར་མ་ལྕགསེ་ཀྱུ་ཅན་གྱི་ིཤེིང་

དགོསེ་ཚུལ་དང་། དབང་རྐྱང་དང་ལྷ་དབང་བྱེེད་ཀྱི་ིའིགུགསེ་པ་གཉིསེ་ལ། ཁྱེད་པར་ཆེ་ེ

ཚུལ་ཤེེསེ་བྱེེད་དུ་གསེལ་བར་ཆེ་མཐོའི་དག་ནསེ་ཞིིབ་ཁྲིད་གནང་། མདོར་ན་ཁ་ོབོསེ་

བཤེད་པའི་ིནང་ན་རྗོ་ེབླ་མའི་ིགསུངསེ་དང་མ་ིམཐུན་པ་ར་ེཡོོད་ནའིང་། ཁོསེ་བཤེད་སྟོེང་

དུ་འིཇེོག་མ་ིདགོསེ། རྗོ་ེབླ་མའི་ིགསུང་དང་མཐུན་པ་ཞིིག་མཛོོད་གསུངསེ་པ་དགོངསེ་

གཞི་ིཆེེ། སྤྱིིར་ན་ལསེ་སེ་ོསེོའི་ིཐོབ་དབྱེིབསེ་ལ་འིབྱུང་བཞིིའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་གྱི་ིདབྱེིབསེ་

ཀྱི་ིརྣམ་པ་དང་མཐུན་པར་བྱེསེ་སེམ། དཔེར་ན་ཆུསེ་དྲི་ིམ་དག་པར་བྱེེད་པ་དང་། སེསེ་

རྩོ་ིཤེིང་ནགསེ་ཚེལ་སེོགསེ་རྒྱསེ་པར་བྱེེད་པ་དང་། རླུང་གཡོ་ོབའི་ིབྱེེད་ལསེ་ཅན་དང་། 

མ་ེསྲོེག་བྱེེད་ཀྱི་ིབྱེེད་ལསེ་ཅན་ཡོིན་པསེ། དགོསེ་ནུསེ་དང་སྦྱིར་རམ་དཔྱད་གསུངསེ། 

ལསེ་ཐོམསེ་ཅད་པའི་ིཐོབ་ལ། ལསེ་བཞི་ིར་ེར་ེལའིང་། ལསེ་བཞི་ིར་ེཡོདོ་པ་འིདྲི། དཔརེ་

ན་སྡིིག་སྦྱིོང་ལྟོ་བུའི་ིསྒོོམ་བཟླསེ་གཅིག་ག་ིསྐབསེ་བགེགསེ་བསྐྲད་པ་དང་ཆེ་རྐྱེན་རྒྱསེ་

པ་དང་། མཐུན་རྐྱེན་ལ་དབང་བ། ང་ོབ་ོཞི་ིབ་དང་འིདྲི་བར་གཞིན་རིགསེ་འིགྲིེསེ་འིཕྲོསེ་

བཤེད་ད།ོ །

སྨད་རྒྱུད་པ་དཀོན་མཆེོག་ཡོར་འིཕེེལ་ནསེ་བརྒྱུད་པའི་ིཕྱིག་ལེན་ལྟོར་ན། དབྱུག་

གུའི་ིགཏོརོ་མ་ཕྱི་ིདབྱེབིསེ་ཟླུམ་པ་ོལ་ནང་དབྱེབིསེ་གྲུ་གསུམ་དཀར་རྩོསིེ་བྱུགསེ་པ་དཔ་ེ

རིསེ་ལྟོར་གྱི་ིཞི་ིབའི་ིདབྱུག་གུའི་ིགཏོོར་མ་དང་། ཕྱི་ིདབྱེིབསེ་གྲུ་བཞི་ིནང་དབྱེིབསེ་གྲུ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

གསུམ་དཔ་ེརིསེ་ལྟོར་རྩོ་ིསེེར་པོསེ་བྱུགསེ་པ་རྒྱསེ་པའི་ིདབྱུག་གུ་དང་། ཕྱི་ིགྲུ་གསུམ་

དཔ་ེརིསེ་ལྟོར་གྱི་ིདམར་པ་ོབྱུགསེ་པའི་ིདབང་ག་ིགཏོོར་མ་དང་། ཕྱི་ིདབྱེིབསེ་གྲུ་གསུམ་

རྩོ་ིདམར་པོའིམ་ཤེིན་ཏུ་དྲིག་པ་ོལ་ནག་པ་ོབྱུགསེ་པའི་ིདྲིག་པོའི་ིགཏོོར་མ་བྱེེད་པའི་ིཕྱིག་

ལེན་ཡོོད། ཡོང་སྨད་རྒྱུད་པའིི་ཕྱིག་ལེན་ཡོིན་ཟིེར་བའིི་གཏོོར་མ་ཤེ་གཟུགསེ་སེམ། 

མདུན་ལེབ་ལ་དཀར་རྩོིསེ་བྱུགསེ་པའི་ིཆེོསེ་རྒྱལ་གཏོོར་མ་དང་། དབྱུག་གུའི་ིགཏོོར་མ་

རྣམསེ་ཀྱིང་དབྱེིབསེ་གྲུ་གསུམ་ལ་དཀར་རྩོིསེ་བྱུགསེ་པ། ཞི་ིབའི་ིདྲུག་ཅུ་བའི་ིགཏོོར་མ་

ཡོིན་ཟིེར་བའི་ིལུགསེ་གཅིག་དང་། ཕྱིག་ལེན་གཉིསེ་ཡོོད་གསུངསེ། ད་ེལྟོར་རྒྱལ་བ་

གསེེར་ཁང་བ་ཆེེན་པོ་ནསེ་དངོསེ་སུ་བརྒྱུད་པའིི་དཔལ་རྡོོ་རྗོེ་འིཇེིགསེ་བྱེེད་ཆེེན་པོ་

ཁམསེ་གསུམ་བདུད་ལསེ་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ིབསྙེེན་ཆེནེ་དང་། བསྙེནེ་སྒྲུབ་སྦྲགསེ་མ་བཅུ་ཆེ་

ཆེནེ་མ་ོདང་བཅསེ་པའི་ིསྐརོ་ཡོངོསེ་རྫགོསེ་འིཇེམ་མགནོ་སྙེན་བརྒྱུད་ཀྱི་ིགདམསེ་པ་འིད་ི

དག་ན་ིའིཇེམ་དཔལ་དབྱེངསེ་ཀྱི་ིརྣམ་འིཕྲུལ་རྭ་ཆེེན་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཆེང་ག་ིསྐྱོ་ེབརྒྱུད་དུ་གྲིགསེ་

པའི་ིརྣལ་འིབྱེོར་གྲུབ་པའི་ིདབང་ཕྱིག་ཆེེན་པ་ོསྐུ་ཕྱིོགསེ་འིཇེིགསེ་མེད་བསེམ་གཏོན་རིན་

པ་ོཆེེའི་ིགསུང་ལ་གཙོ་ོབོར་གཞི་ིབྱེསེ། གཞིན་དམ་པའི་ིམན་ངག་ཚེད་ལྡན་གྱིིསེ་ཟུར་

བརྒྱན་ཏོེ་བྲིསེ་པ་འིདི་ཡོང་ཚུལ་འིདི་ལ་དོན་གཉེར་ཤེིན་ཏུ་ཆེེ་བ་མང་པོསེ་ཡོང་ཡོང་

བསྐུལ་ངོར། ལུང་དང་རྟེོགསེ་པའི་ིཡོོན་ཏོན་ཅ་ིཡོང་མེད་པའི་ིབཙུན་གཟུགསེ་མཻ་ཏྲ་ིབྷཻ་དྲི་

ཟིརེ་བསེ་བྲིསེ་པ་ཛོ་ཡོནྟུ།། །།སེརྦ་མངྒ་ལམ།། །།
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 ༄༅། །དཔལ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིགིས་བྱེདེ་དཔའ་བ་ོགཅིགི་པའ་ིབསྙེནེ་པའ་ི 

སྐབས་ཁ་སྐངོ་ག་ིསྦྱིནི་སྲེགེ་བྱེ་ཚུལ་སྡེགི་ལྟུང་མུན་པ་འཇིམོས་ 

ཤེངི་དངསོ་གྲུབ་འདོ་དཀར་འགྱིདེ་པའ་ིཟླ་གཞེནོ། 

༄༅། །ན་མ་ོབཛྲ་བཻྷཻ་ར་ཝཱ་ཡོ། བཅུ་དྲུག་ཞིབསེ་ཀྱིིསེ་བདུད་དང་གཤེིན་རྗོེའི་ི

མགོར། །མ་ིབཟིད་བྲ་ོབརྡུང་བདུད་དཔུང་ཕྱི་ེམར་བརླག །ཕྱི་ིནང་གསེང་བའི་ིབདུད་

འིཇེོམསེ་གཤེིན་རྗོེའི་ིགཤེེད། །འིབྲལ་མེད་བད་ེཆེེན་འིཁོར་ལོའི་ིརྒྱན་དུ་བཀོད། །རང་

གཞིན་སྡིིག་ལྟུང་བུད་ཤེིང་བསྲོེགསེ་པའི་ིཐོབསེ། །ཡོ་ེཤེེསེ་མ་ེམཆེོད་བྱེ་ཚུལ་འིད་ིན་

སྤེལེ། །

དེ་ལ་འིདིར་རྒྱུད་ཐོམསེ་ཅད་ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་ཞིེ་སྡིང་ཐོབསེ་རྒྱུད་ཀྱིི་གཙོོ་བོ་དཔལ་རྡོོ་རྗོེ་འིཇེིགསེ་བྱེེད་

དཔའི་བ་ོགཅིག་པའི་ིལསེ་རུང་ག་ིབསྙེེན་པ་དང་། གཞི་ིབསྙེེན་ཆེེན་པ་ོསེོགསེ་ལ་ཉ་ེབར་མཁ་ོབའི་ིཁ་སྐོང་ག་ི

ཞི་ིབའི་ིསྦྱིནི་སྲོགེ་ཇེ་ིལྟོར་བྱེ་ཚུལ་གྱི་ིལག་ལནེ་དང་ངག་འིདནོ་ཁྲགིསེ་ཆེགསེ་སུ་བཀདོ་པ་ལ། ད་ེཡོང་སྔོར་སེ་

ཆེགོ་མ་བྱེསེ་པའི་ིགཞི་ིཡོནི་ན། སྔོནོ་དུ་སེ་སྦྱིང་དགསོེ་པསེ། དའེི་ིཚུལ་ན།ི ཐོབ་གང་དུ་བྱེ་བའི་ིགཞི་ིདརེ་གཞི་ི

བདག་གཏོོར་མ་ཉེར་སྤྱིོད་ནང་མཆེོད་ཡུངསེ་ཀར་ཆུ་ཐོལ་བ་སེོགསེ་དགོསེ་པའི་ིཡོ་ོབྱེད་རྣམསེ་ཚེགསེ་སུ་

ཚུད་པར་བྱེ། ཉིན་དེར་ལྷའི་ིརྣལ་འིབྱེོར་གྱི་ིརྒྱུན་མེད་ན་སྐད་ཅིག་དཀྲོོང་བསྐྱོེད་སེོགསེ་དགོསེ་ཀྱིང་སྐབསེ་

འིདརི་ཡོདོ་པ་གཞིརི་བཅསེ་ཀྱིིསེ་མཆེདོ་གཏོོར་རྣམསེ་བྱེིན་གྱིིསེ་བརླབསེ། 

རང་ག་ིཐུགསེ་ཀའི་ིའིདོ་ཟིརེ་གྱིིསེ་གཞི་ིབདག་འིཁརོ་བཅསེ་སྤྱིན་དྲིངསེ། ༀ་ཀྵེ་ེ
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

ཏྲ་པཱ་ལ་སེ་པ་ར་ིཝཱ་ར་ཨརྒྷཾཾ་ནསེ། ཤེཔྟའི་ིབར་གྱིིསེ་མཆེོད། འིབྲུ་གསུམ་བཏོགསེ་པསེ་ནང་མཆེོད་

ཀྱིང་འིབུལ། ༀ་ཨ་ཀཱ་ར་ོམུ་ཁ་ཾསེརྦ་དྷརྨཱ་ཎ་ཾཨ་ཏྱཾ་ནུཏྤན་ན་ཏྭཏོ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾཕེཊ་སྭཱཧཱ། ལན་

གསུམ་གྱིིསེ་བསྔོ།ོ 

གང་ཡོང་འིདིར་གནསེ་ལྷ་དང་ཀླུ། །གནོད་སྦྱིིན་སྲོིན་པ་ོའིམ་ན་ིགཞིན། །ད་ེདག་

རྣམསེ་ལ་སེ་འིད་ིནི། །བདག་ཞུ་ཁྱེེད་ཀྱིིསེ་སྩོལ་དུ་གསེོལ། །ཞིེསེ་དྲིིལ་གསེིལ་དང་བཅསེ་

ལན་གསུམ་གྱིིསེ་གསེལོ་བ་བཏོབ་པསེ། ཅ་ིབདརེ་གྱིིསེ་ཤེགི་ཅསེེ་གནང་བ་སྦྱིནི་ཏོ་ེརང་གནསེ་སུ་གཤེེགསེ་

པར་བསེམསེ་ལ། དགྱིེསེ་བཞིིན་དུ་རང་གནསེ་སུ་གཤེེགསེ་པར་གྱུར། ཅེསེ་བརྗོོད་ད་ེསེ་

བསླང་། 

ད་ེནསེ་སེ་སྦྱིང་བ་ན།ི ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི  བརྗོདོ་ཅངི་ཡུངསེ་ཀར་ཆུ་ཐོལ་བ་རྣམསེ་ལན་གསུམ་གསུམ་གཏོརོ། 

ད་ེནསེ་ལག་པ་གཡོསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེདང་བཅསེ་པ་སེ་ལ་བཞིག་སྟོ།ེ ༀ་བྷུ་ཁ།ཾ སེ་གཞི་ིསྟོངོ་པ་ཉདི་དུ་གྱུར། 

ཧཱུཾ་ཾལ་ཾཧཱུཾཾ། སེ་གཞི་ིརྡོ་ོརྗོེའི་ིརྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་ིརང་བཞིིན་དུ་གྱུར། ༀ་མ་ེད་ིན་ིབཛྲ་ིབྷཻ་ཝ་

བཛྲ་བནྡྷེ་ཧཱུཾ།ཾ སེ་གཞི་ིརྡོ་ོརྗོེའི་ིརང་བཞིནི་དུ་བཅངིསེ་ཏོ་ེབརྟེན་པར་གྱུར། ༀ་ཧེ་ན་ཧེ་ན་

བཛྲ་ཀྲོ་ོདྷ་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། རྡོ་ོརྗོ་ེཁྲ་ོབོསེ་བགེགསེ་རྣམསེ་བཅམོ་པར་གྱུར། ཅསེེ་སེ་གཞི་ིབྱེནི་གྱིིསེ་

བརླབསེ། སེ་ལ་སེགོསེ་པའི་ིཆེོསེ་ཐོམསེ་ཅད་སྟོངོ་པ་ཉདི་དང་ར་ོགཅགི་པར་གྱུར། ད་ེན་ི

བླ་ན་མདེ་པའི་ིསྦྱིངསེ་བའི།ོ །

དེ་ལྟོར་སེ་བསླང་བ་དང་སྦྱིང་བ་སེོགསེ་བྱེསེ་ནསེ་ཐོབ་ཇེི་ལྟོར་བྱེ་བ་ནི་སེ་རང་བཞིིན་གྱིིསེ་དཀར་

པའོིམ། དཀར་པ་ོབྱུགསེ་ལ་ཐོགོ་མར་དབུསེ་བཙོལ་ནསེ། ཚེངསེ་ཟུར་གྱི་ིཐོགི་བཏོབ་སྟོ།ེ ད་ེནསེ་ཐོགི་སྐུད་ཁྲུ་

ཕྱིདེ་པ་ཞིིག་གིསེ་དབུསེ་ནསེ་ཟླུམ་པརོ་བསྐརོ། ད་ེལ་སེརོ་བཞི་ིབསྣན་ནསེ་ཟླུམ་པརོ་བསྐརོ་བ་མུ་རན། ཡོང་

སེརོ་བཞི་ིབསྣན་ནསེ་ཟླུམ་པརོ་བསྐརོ་བ་ཁ་ཁྱེེར། ད་ེལ་རྡོ་ོརྗོའེི་ིཕྲངེ་བསེ་བསྐརོ་བར་བྱེ། ད་ེནསེ་ཟླུམ་ཐོགི་ཕྱི་ི

མ་དང་ཚེངསེ་ཐོིག་འིཕྲད་མཚེམསེ་ནསེ་ཕྱིོགསེ་བཞིིར་སེོར་གཉིསེ་གཉིསེ་སེོང་བའི་ིམཚེམསེ་ནསེ་དབུསེ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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བར་སྲོད་བུ་བརྐྱངསེ་པ་ད་ེཉིད་ཀྱི་ིཟུར་ཐོིག་བཞི་ིལ་བྱེ་རྗོེསེ་བཙོལ་ཞིིང་ཟུར་ཐོིག་ནསེ་ཟུར་ཐོིག་བར་ཐོིག་

སྐུད་བརྐྱངསེ་ནསེ་གྲུ་བཞིརི་གདབ་པར་བྱེ་ཞིངི་ཟུར་བཞི་ིཟླ་ཕྱིདེ་རྡོ་ོརྗོསེེ་མཚེན་པ་དང་། ཟླུམ་ཐོགི་ནང་མ་ཆེ་

གསུམ་དུ་བགསོེ་པའི་ིཆེ་གཅགི་གསིེ་ཟླུམ་པརོ་བསྐརོ་བ་ལྟོ་ེབ་དང་ཆེ་གཉསིེ་སུ་པདྨ་འིདབ་མ་བརྒྱད་པ་བྲསིེ་

ལ་ལྟོ་ེབའི་ིསྟོེང་དུ་རྡོ་ོརྗོ་ེརྩོ་ེལྔ་པ་སྲོིད་དུ་སེོར་བརྒྱད་པ་དཔངསེ་སུ་སེོར་གཅིག་པ་བྱེ། དངོསེ་གྲུབ་རྒྱ་མཚེོར་

མདོག་དབྱེིབསེ་གདན་གསུམ་གསེལ་བར་མ་གསུངསེ་པ་ན་ིམན་ངག་བྲིསེ་དབང་དུ་མཛོད་ད་ེསྦསེ་པ་ཡོིན་

པསེ་ཞི་ིབ་ལསེ་ཐོམསེ་ཅད་པ་ལ་པདྨ་སྣ་ཚེོགསེ་པདྨ་དང་དབུསེ་ཀྱི་ིརྡོ་ོརྗོ་ེསྔོོན་པ་ོདང་མཚེན་མ་གཞིན་ལྷ་

མདོག །ཞི་ིབ་རྐྱང་པ་ལ་རྡོ་ོརྗོ་ེདང་ཐོབ་དཀར་པ་ོགཞིན་རྣམསེ་མཛོེསེ་ཚེོན། ཡོང་ན་པདྨ་དང་ཁ་ཁྱེེར་གྱི་ི

འིཁོར་ལོའིམ་རྡོ་ོརྗོ་ེདང་ཟླ་ཕྱིེད་རྡོ་ོརྗོ་ེདཀར་པ།ོ མཚེན་མ་ལྷ་མདོག་གདམ་ང་ཅན་དུ་མཛོད་པ་ད་ེགཉིསེ་གང་

བད་ེབྱེའི།ོ །མུ་རན་གྱི་ིསྟོེང་ནསེ་བུད་ཤེིང་སྐམ་པ་ོསྲོོག་ཆེགསེ་མེད་ཅིང་དྲི་ིཞིིམ་པོསེ་ཟླུམ་པོར་བརྩོིགསེ། ད་ེ

དག་ལ་བདུད་རྩོ་ིདཀར་པ་ོདང་ལྡན་པའི་ིདྲི་ིདཀར་པོསེ་བྱུགསེ་ལ་མ་ེཏོོག་དཀར་པ་ོསེིལ་མ་གཅལ་དུ་བཀྲོམ། 

ཐོབ་དང་སླབོ་དཔནོ་གྱི་ིབར་དུ་མ་ེཡོལོ་དཀར་པ་ོལ་བ་ཾཡོགི་གསིེ་མཚེན་པའིང་ཕྱིག་ལནེ་བཞིནི་འིགདོ། 

མཆེོད་རྫསེ་ནི། ཆུ་བཞིིའི་ིསྣོད་དུང་དང་ཉ་ཕྱིིསེ་སེོགསེ་དཀར་པོའི་ིནང་དུ་རྫསེ་ན་ིནསེ་དང་། འི་ོམ་

དང་། ཙོམ་པ་ཀའི་ིམ་ེཏོོག་པད་དཀར་སེོགསེ་དུག་རིགསེ་མ་ཡོིན་པ་དང་། ཀུ་ཤེ ། ཏོིལ་ནག །འིབྲསེ་ཡོསོེ། 

ཙོན་དན་དཀར་པ།ོ ག་བུར་སེོགསེ་དྲི་ིདཀར་པོའི་ིཆུ་དང་ནང་ག་ིབདུད་རྩོ་ིལྔ་ལ་སེོགསེ་པའི།ོ །ཡོམ་ཤེིང་ག་ི

རྒྱུ་ན་ིདྲི་ིཞིིམ་ཞིིང་ཚེེར་མ་མེད་པའི་ིའི་ོམ་ཅན་གྱི་ིཤེིང་ག་ིརྩོ་ེམོའི་ིཕྱིོགསེ་སྲོིད་དུ་སེོར་བཅུ་གཉིསེ་པ། སྦོམསེ་

སུ་མཐོེའུ་ཆུང་ག་ིཚེད་ལ་ོམ་མ་རྙིིང་པ་རློན་དང་བཅསེ་པ་མར་དང་སྦྲང་རྩོིསེ་བྱུགསེ་པ་དང་། གཞིན་ཡོང་

མར་ཁུ། ཏོལི། དུར་བ་སེགོསེ་རྫསེ་ཆེནེ་རྣམསེ་ཀྱིང་བདུད་རྩོ་ིདང་མངར་གསུམ་གྱིིསེ་སྦགསེ། ཁྱེད་པར་གྱི་ི

རྫསེ་ན་ིཞི་ོའི་ོམ་འིབྲསེ་ཟིན་འིབྲསེ་ཡོོསེ། ཙོན་དན་པྲ་ིཡོང་ཀུ་ཐོང་ཆུ་དྲི་ིཞིིམ་པོའི་ིམ་ེཏོོག་ལ་སེོགསེ་པའི།ོ །སེ་ོ

རྩོ་ིན།ི གུ་ཡུ། སྟོདོ་ཇེ། མར་གསུམ་ལ་བཞིདེ་པསེ་ད་ེབཞིནི་དང་། གསོེ་ཟུང་ཞིསེེ་པ་གཉིསེ་ཀྱི་ིམངི་ཡོནི་པསེ་

མ་ེལྷ་དང་འིདསེ་ལྷ་གཉིསེ་ལ་སྟོོད་གཡོོགསེ་སྨད་གཡོོགསེ་གཉིསེ་ཀྱི་ིཆེེད་དུ་ན་བཟིའི་དཀར་པ་ོཟུང་ར་ེར་ེ
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

དགོསེ་ཤེིང་། མདོར་ན་མཆེོད་རྫསེ་དང་བསྲོེག་རྫསེ་ད་ེདག་ག་ིགདན་རྣམསེ་ཀྱིང་ལསེ་མཐུན་གྱི་ིདཀར་པ་ོ

བྱེ། ད་ེདག་བཤེམསེ་པའི་ིཚུལ་ལ། གཡོསེ་གཡོོན་དུ་གཤེོམ་ཚུལ་དགོངསེ་པ་མ་ིམཐུན་པ་མང་ཡོང་རང་ར་ེ

རྣམསེ་འིཇེམ་མགོན་ཙོོང་ཁ་པ་ཆེེན་པོའི་ིབཞིེད་པ་ལྟོར་འིཇེམ་པ་ོགསུམ་ལ་ཆུ་རྣམསེ་དང་། བསེང་ཆུའི་ིསྣོད་

སེོགསེ་གཡོོན་དུ་དགོད་ཅིང་། གཡོསེ་སུ་འིདསེ་མ་འིདསེ་ཀྱི་ིལྷ་ལ་འིབུལ་རྒྱུའི་ིབསྲོེག་རྫསེ་རྣམསེ་འིབུལ་

རམི་དང་མཐུན་པར་ཕྱི་ིནང་རམི་པ་གཉིསེ་དང་། དའེི་ིམཐོར་མ་ེལྷའི་ིགཏོརོ་མ་དང་སེ་ོརྩོ།ི ནང་རལོ་དུ་མཆེདོ་

རྫསེ་ཆུ་བཞི་ིམ་གཏོོགསེ་པ་རྣམསེ་རིམ་པ་བཞིིན་བཀོད། གཞིན་ཡོང་དགང་བླུགསེ། ནང་མཆེོད། རླུང་

གཡོབ། ཐོརོ་ནསེ། རྡོརོ་དྲིལི་སེོགསེ་ཉེར་མཁའོི་ིཡོ་ོབྱེད་རྣམསེ་མདུན་དུ་བཞིག །

ལསེ་བུམ་སྔོར་བསྒྲུབ་ཟིིན་ན་བསེང་ཆུ་བསྒྲུབ་མ་ིདགོསེ་ཤེིང་། མེད་ན་བསྒྲུབ་དགོསེ་པསེ་དེའི་ིཚུལ་

ནི། གོང་དུ་བཤེད་པའིི་རྫསེ་ནསེ་ལ་སེོགསེ་པ་ཆུ་གཙོང་དང་སྦྱིར་བ་ལསེ་བུམ་དུ་བླུགསེ་ལ་མདུན་དུ་

བཞིག །ད་ེཉདི་སྤེོསེ་ཀྱིིསེ་བདུག་ཅངི་། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ་སྭཱཧཱ། ཞིསེེ་པ་ལངོ་བྱུང་ན་

བརྒྱ་རྩོ་དང་ད་ེམིན་ལན་བདུན་བཟླསེ་ཏོ་ེབསྒྲུབ་པར་བྱེ། སློབ་དཔོན་གྱི་ིསྟོན་ཧེ་ཅང་མཐོོན་པ་ོམིན་པ་ལ་པདྨ་

དཀར་པ་ོའིདབ་མ་བརྒྱད་པ་བྲིསེ་ཤེིང་། འིདུག་སྟོངསེ་ན་ིརྐོང་པ་གཉིསེ་ཅུང་ཟིད་བརྐྱངསེ་ལ། རྐོང་མཐོིལ་

གཉསིེ་སྦྱིར་བ་པདྨའི་ིའིདུག་སྟོངསེ་ཀྱིསིེ་ཁ་ཤེར་དུ་བལྟོསེ་ལ་སྨྲ་བ་གཞིན་བཅད། རྡོརོ་དྲིལི་བྱེིན་རླབསེ་བྱེསེ་

པ་ནསེ་བཟུང་སྟོ་ེམཇུག་རྫོགསེ་བར་ལག་པ་རྡོོར་དྲིིལ་དང་མ་བྲལ་བར་བྱེའི།ོ །ད་ེནསེ་གཞི་ིབདག་ལ་གཏོོར་

མ་འིབུལ། 

ཆེ་ོག་དངོསེ་ལ་འིཇུག་པ་ན།ི རྡོ་ོརྗོ་ེན་ིཐོབསེ་དང་། དྲིིལ་བུ་ན་ིཤེེསེ་རབ་སྟོ།ེ ད་ེགཉིསེ་

ཀའིང་དནོ་དམ་པའི་ིབྱེང་ཆུབ་ཀྱི་ིསེམེསེ་ཀྱི་ིརང་བཞིནི་ན།ོ །སྙེམ་དུ་བསེམསེ་ལ། ༀ་སེརྦ་

ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ་སེདིྡྷི་ིབཛྲ་སེ་མ་ཡོ།ེ ཏོཥིྛ་ཨ་ེཥ་སྟྭཾ།ཾ དྷ་ར་ཡོ་མ་ིབཛྲ་སེཏྭ་ཧེ་ིཧེ་ིཧེ་ིཧེ་ིཧེ།ི ཧཱུཾ་ཾ

ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཕེཊ་སྭཱཧཱ། ཞིསེེ་བརྗོདོ་ད་ེལག་པ་གཡོསེ་པའི་ིམཐོ་ེབངོ་དང་མངི་མདེ་ཀྱིསིེ་རྡོ་ོརྗོ་ེཐུགསེ་ཀར་བཟུང་། 

ༀ་བཛྲ་གྷིཎྜ་ཧཱུཾཾ། ཞིེསེ་བརྗོོད་དེ། ལག་པ་གཡོོན་པའི་ིམཐོ་ེབོང་དང་མིང་མེད་ཀྱིིསེ་དྲིིལ་བུ་གཡོོན་པའི་ི



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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དཀུར་ཁ་གྱིེན་དུ་བསྟོན་ཏོེ་བཟུང་། རྡོོ་རྗོེ་སེེམསེ་དཔའི་ལ་སེོགསེ་པ་རྣམསེ་མཉེསེ་པར་

བྱེའི།ོ །སྙེམ་དུ་བསེམསེ་ལ། 

ཧཱུཾ།ཾ སེམེསེ་ཅན་རྨངོསེ་དང་འིབྲལ་བ་ཡོ།ི །རྡོ་ོརྗོ་ེགསེརོ་བ་མཛོེསེ་པ་ཡོསིེ། །རྣམ་

ཐོར་ཆེསོེ་ཀྱི་ིབྱེ་བ་སྟོ།ེ །སྤྲ་ོདང་བཅསེ་པསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེབཟུང་། །ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ།ཾ ཧེ་ོཧེ་ོཧེ།ོ ཞིསེེ་བརྗོདོ་

ཅངི་རྡོ་ོརྗོ་ེགསེརོ་བར་བྱེའི།ོ །ད་ེནསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེགཡོསེ་པའི་ིདཀུར་བཟུང་བའིམ་གསེརོ་ལ། ༀ་བཛྲ་དྷརྨཱ་ར་ཎ་ི

ཏོ། པྲ་ར་ཎ་ིཏོ། སེ་ཾཔྲ་ར་ཎ་ིཏོ། སེརྦ་བུདྡྷི་ཀྵེ་ེཏྲ་པྲ་ཙོ་ལ་ིན།ི པྲ་ཛྙཱ་པཱ་ར་མ་ིཏོ། ནཱ་ད་སྭ་བྷཱ་

ཝ།ེ བཛྲ་སེཏྭ་ཧྲ་ིད་ཡོ། སེནྟ་ོཁ་ན།ི ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ།ཾ ཧེ་ོཧེ་ོཧེ་ོསྭཱཧཱ། ཞིསེེ་བརྗོདོ་ཅངི་དྲིལི་བུའི་ིནང་ག་ི

ཕྱིགོསེ་བརྒྱད་དུ་ལྕ་ེབསྐྱོདོ་པསེ་དཀྲོལོ་བར་བྱེའི།ོ །ད་ེནསེ་ལག་པ་གཡོསེ་པསེ་ལསེ་བུམ་གྱི་ིཁ་རྒྱན་ནམ་ཀུ་

ཤེསེ་བསེང་བུམ་གྱི་ིཆུ་ནསེ་བླངསེ་ཏོ་ེཐོབ་དང་མཆེདོ་རྫསེ་སེགོསེ་དང་། རང་ལའིང་རང་ག་ིགཡོནོ་ངསོེ་ནསེ་

བརྩོམསེ་ཏོ།ེ གཡོསེ་སྐརོ་དུ་བསེང་གཏོརོ་ལན་གསུམ་བྱེ། 

སྐབསེ་འིདརི་ལསེ་བུམ་སྒྲུབ་ཀྱིང་ལསེ་ལྷ་ཟུར་དུ་མདེ་པསེ། ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི སེ་བསེངསེ་བར་བྱེའི།ོ །ༀ་

ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ཅསེེ་ལན་གསུམ་བརྗོདོ། ད་ེནསེ་ལག་པ་གཡོནོ་པའི་ིམཐོབེ་སྲོིན་གྱིིསེ་

ནང་མཆེདོ་བླངསེ་ནསེ་ཀྱིང་གཡོསེ་སྐརོ་དུ་ལན་གསུམ་དུ་བྱེ་ཞིངི་། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། 

ཅསེེ་བརྗོདོ་པར་བྱེའི།ོ །

ད་ེནསེ་སླར་ཡོང་མ་ེལྷའི་ིམཆེོད་རྫསེ་རྣམསེ་ལ་བསེངསེ་ཆུའིམ་ལསེ་བུམ་གྱི་ིཆུ་གཏོོར་ལ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི 

ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ཅསེེ་བརྗོདོ་ཅངི་། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཱ� སེརྦ་དྷརྨཱ� སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷི྅ོཧེ།ཾ 

སྟོོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོོང་པའི་ིངང་ལསེ་ཨཱཿ� ལསེ་བྱུང་བའི་ིཐོོད་པ་ཡོངསེ་ཤེིང་རྒྱ་ཆེ་ེ

བ་རྣམསེ་ཀྱི་ིནང་དུ་ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཞུ་བ་ལསེ་བྱུང་བའི་ིབསེང་གཏོོར། ཞིལ་བསེིལ། མཆེོད་

ཡོནོ། ཞིབསེ་བསེལི། མ་ེཏོགོ །བདུག་སྤེོསེ། མར་མ།ེ དྲི།ི ཞིལ་ཟིསེ། རལོ་མ་ོརྣམསེ་

རང་བཞིིན་བད་ེསྟོོང་རྣམ་པ་མཆེོད་རྫསེ་བྱེེད་ལསེ་དབང་པ་ོདྲུག་ག་ིསྤྱིོད་ཡུལ་དུ་ཟིག་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

པ་མདེ་པའི་ིབད་ེབ་ཁྱེད་པར་ཅན་བསྐྱོདེ་པར་གྱུར། ༀ་པྲཀོྵཱ་ཎཱ་ཾཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ད་ེབཞིནི་དུ་པྲཀོྵཱ་

ཎཱ་ཾགྱི་ིགནསེ་སུ། ཨཱཿཉྩ་མཱཾ་ནཱ།ཾ ཨརྒྷཾཾ། པཱ་དྱ།ཾ པུཥྤེ།ེ དྷཱུ་པ།ེ ཨཱཿ་ལ་ོཀ ེ། གནྡྷེ།ེ ནཻ་ཝ་ིདྱ། ཤེཔྟ་

ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ཞིསེེ་པ་རྣམསེ་བཅུག་སྟོ།ེ ཕྱིག་རྒྱ་དང་བཅསེ་པསེ་བྱེནི་གྱིིསེ་བརླབསེ། ད་ེནསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེཁུ་ཚུར་ལསེ་

གུང་མ་ོགཉསིེ་རྩོ་ེསྤྲད་ད།ེ ཡོམ་ཤེངི་དང་། མར་ཁུ་སེགོསེ་བསྲོགེ་རྫསེ་རྣམསེ་ལ་རེག་ཅངི་། ༀ་ༀ་སྭཱཧཱ། 

ཞིསེེ་བརྗོདོ་ད་ེརྫསེ་རྣམསེ་བཀྲུསེ་པར་བསེམ་མ།ོ །ༀ་ཨཱཿ� སྭཱཧཱ། ཡོམ་ཤེངི་། ༀ་ཤྲ່ཱི་སྭཱཧཱ། མར་ཁུ། 

ༀ་ཛྲ່་སྭཱཧཱ། འིབྲུ། ༀ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། རྫསེ་གཞིན་རྣམསེ། ད་ེདག་ལསེ་གཞིན་པའི་ིརྫསེ་

རྣམསེ་ཀྱི་ིམཚེན་ཉིད་དང་མ་ིལྡན་པའི་ིཉེསེ་སྐྱོོན་ཐོམསེ་ཅད་བྱེང་ཞིིང་དག་ནསེ་བདུད་

རྩོ་ིལྔའི་ིང་ོབརོ་གྱུར་པར་བསེམ། 

ད་ེནསེ་ཤེིང་འི་ོམ་ཅན་ལསེ་བྱུང་བའིམ། གཙུབ་ཤེིང་ལསེ་བྱུང་བའིམ། མ་ེཐོ་མལ་པའིམ། དགོན་པའི་ི

མ་ེགང་ཡོང་རུང་བ། ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ལན་གསུམ་བརྗོོད་ད་ེསྣོད་དུ་བཞིག་ལ་ཞུན་མར་གྱི་ིསྒྲིོན་མ་ེསྦར་ཞིིང་། 

ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི བརྗོདོ་ལ་བསེང་ཆུ་དང་ནང་མཆེདོ་ཀྱིིསེ་མ་ེད་ེལ་གཡོསེ་སྐརོ་དུ་ལན་གསུམ་གསུམ་བསེངསེ། ད་ེ

ནསེ་སྒྲིོན་མ་ེད་ེགཙོང་ཞིིང་ཤེིན་ཏུ་སྐམ་པའི་ིརྩྭའི་ིཆུན་པ་ོདང་བཅསེ་པ་ཐོབ་ཀྱི་ིནང་དུ་བཅུག་ལ། ༀ་བཛྲ་

ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ་ཧཱུཾ།ཾ ཞིསེེ་བརྗོདོ་ཅངི་གཟི་ིབརྗོདི་བསྐྱོདེ། ཧཱུཾ།ཾ ཞིསེེ་བརྗོདོ་ཅངི་རླུང་གཡོབ་ཀྱིསིེ་མ་ེསྦར། རླུང་

གཡོབ་ཀྱི་ིཁ་དོག་ན་ིག་བུར་ཆུ་རྒྱུན་ལསེ་ལསེ་བཞི་ིཀར་ལྗོང་ཁུ་གསུངསེ་པ་ལྟོར་བྱེའི།ོ །ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ི

ཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ཅེསེ་བརྗོོད་ལ་མར་ཁུ་བླུགསེ་གཟིར་བདུན་གྱིིསེ་ཀྱིང་མ་ེགསེ།ོ ད་ེནསེ་ཀུ་ཤེ་རྣམསེ་

ལག་ཏུ་བཟུང་ལ། ༀ་བཛྲ་སེཏྭ་ཨཱཿ� ཞིསེེ་ལན་གསུམ་བརྗོདོ་ལ་ཀུ་ཤེ་རྣམསེ་བྱེནི་གྱིིསེ་བརླབསེ། 

དེ་ནསེ། ༀ། ཀུ་ཤེ་འིདི་ནི་གཙོང་ཞིིང་དགེ །ཚེངསེ་པའིི་ལྷ་རྣམསེ་དག་བྱེེད་

ཡོིན། །དཀོན་མཆེོག་གསུམ་པོ་མཉེསེ་བྱེེད་པ། །སེ་ལསེ་སྐྱོེསེ་པ་འིདབ་མའིི་

སྙེིང་། །བདག་གི་བགེགསེ་རྣམསེ་ཐོམསེ་ཅད་ནི། །ཞིི་དང་བཀྲོ་ཤེིསེ་མཛོད་དུ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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གསེོལ། །ཞིེསེ་བརྗོོད་ནསེ་ཀུ་ཤེ་སྔོ་ོལྗོང་དྲི་ིམ་མེད་པ་མ་གསེ་ཤེིང་འིདབ་མ་མ་གྲུགསེ་པ་ཧེ་ཅང་ཡོང་མ་ི

རངི་བ་གཉསིེ་གཉསིེ་རྩོ་ེམ་ོགཤེབིསེ་པ་རང་ག་ིགཡོནོ་ངསོེ་ནསེ་བརྩོམསེ་ཏོ་ེཐོབ་ཀྱི་ིཁ་ཁྱེརེ་ལ་རང་ཁ་གང་ལ་

བལྟོ་བའི་ིངོསེ་ལ་ཤེར་དུ་བྱེསེ་པའི་ིལུགསེ་ཀྱིིསེ་རྩོ་ེམ་ོཤེར་དང་ལྷ་ོདང་ནུབ་དང་བྱེང་དུ་བསྟོན་པ་སྔོ་མའི་ིརྩོ་ེ

མོསེ་ཕྱི་ིམའི་ིརྩོ་བ་ནོན་པར་བཀྲོམ་ཞིིང་། ཐོབ་ཁུང་དུ་རྩོ་ེམ་ོཤེར་དུ་བསྟོན་པའི་ིཀུ་ཤེ་བ་ལང་ག་ིརྣ་བ་ལྟོ་བུ་ཧེ་

ཅང་ཡོང་མ་ིརིང་བསེ་གཡོོག་གོ །ཀུ་ཤེ་བཀོད་ཚེར་བ་དང་། རྡོོར་དྲིིལ་འིཛོིན་པའི་ིལག་པ་ཐོལ་མ་ོསྦྱིར་ནསེ། 

བཅོམ་ལྡན་འིདསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེསེེམསེ་དཔའི་བགེགསེ་ཐོམསེ་ཅད་ཞི་ིབ་དང་བཀྲོ་ཤེིསེ་པར་

མཛོད་དུ་གསེལོ། ཞིསེེ་གསེལོ་བ་གདབ་སྟོ།ེ ད་ེདག་ན་ིསྦྱིརོ་བའི་ིཆེ་ོགའི།ོ །

དངསོེ་གཞིའིི་ིཆེ་ོག་ན།ི བསེང་ཆུའིམ་ལསེ་བུམ་གྱི་ིཆུསེ་ཐོབ་བསེངསེ་ཏོ།ེ ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་

ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ཅསེེ་བརྗོདོ། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཱ� སེརྦ་དྷརྨཱ� སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷི྅ོཧེ།ཾ ཐོབ་སྟོངོ་པ་ཉདི་

དུ་གྱུར། སྟོོང་པའི་ིངང་ལསེ་སྣ་ཚེོགསེ་པདྨ་དང་ཟླ་བའི་ིསྟོེང་དུ། སེ་ཾདང་རྡོ་ོརྗོ་ེལསེ་རྡོ་ོ

རྗོེ་འིཛོིན་པ་དཀར་པོ་དཀར་མཐོིང་དམར་བའིི་ཞིལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་གི་དང་པོ་

གཉིསེ་ཀྱིིསེ་རང་འིདྲིའི་ིཡུམ་ལ་འིཁྱུད་པ། གཡོསེ་འིོག་མ་གཉིསེ་ཀྱིིསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེདང་རལ་

གྲི།ི གཡོནོ་འིགོ་མ་གཉིསེ་ཀྱིིསེ་རནི་པ་ོཆེ་ེདང་པདྨ་འིཛོནི་པ། ཞུ་བ་ལསེ་བྱུང་བའི་ིཡོ་ེ

ཤེེསེ་ཀྱི་ིཐོབ་ཁ་དོག་དཀར་ཞིིང་དབྱེིབསེ་ཟླུམ་པོ། མུ་རན་ཁ་ཁྱེེར་དང་བཅསེ་པ་ཁ་

ཁྱེརེ་ལ་རྡོ་ོརྗོའེི་ིཕྲངེ་བ་དང་། གྲྭ་བཞིརི་ཟླ་ཕྱིདེ་རྡོ་ོརྗོེསེ་མཚེན་པ། དྭངསེ་ཤེངི་ཐོགོསེ་པ་

མེད་པར་གྱུར། ཐོབ་ཀྱིི་ནང་དུ་རཾ་ལསེ་སྐྱོེསེ་པའིི་མེ་གྲུ་གསུམ་པའིི་དབུསེ་སུ་སྣ་

ཚེོགསེ་པདྨའི་ིལྟོ་ེབར་ར་ཾལསེ་བགྲིང་ཕྲེང༌། ད་ེཡོོངསེ་སུ་གྱུར་པ་ལསེ་མ་ེལྷ་སྐུ་མདོག་

དཀར་པ་ོདཀར་ནག་དམར་བའི་ིཞིལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་པ། གཉུག་མར་གནསེ་པའི་ི

རིག་མ་དང་གཉིསེ་སུ་མེད་པའི་ིསྐུ། ཕྱིག་གཡོསེ་ཀྱི་ིདང་པ་ོན་བགྲིང་ཕྲེང་། གཉིསེ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

པསེ་མ་ིའིཇེིགསེ་པ་སྦྱིིན་པ། གསུམ་པ་ན་གྲི་ིགུག །གཡོོན་གྱི་ིདང་པ་ོན་དབྱུག་གུ་རྩོ་ེ

གསུམ་པ། གཉསིེ་པ་ན་སྤྱི་ིབླུགསེ། གསུམ་པ་ན་ཐོདོ་པ་བསྣམསེ་པ། གཡོནོ་བརྐྱངསེ་

པའི་ིསྟོབསེ་ཀྱིསིེ་བཞུགསེ་པ། ཁྲ་ོབའོི་ིརྒྱན་རྣམསེ་ཀྱིསིེ་བརྒྱན་པའི་ིཐུགསེ་ཀར་མ་ེགྲུ་

གསུམ་པ་ར་ཾགྱིིསེ་མཚེན་པ། དམ་ཚེིག་པའི་ིཐུགསེ་ཀའི་ིསེ་བོན་གྱི་ིའིོད་ཟིེར་ལསེ་

སྤྲོསེ་པའི་ིཁྲ་ོབ་ོའིདོད་རྒྱལ་གྱིིསེ་ཤེར་ལྷ་ོནསེ་བསྒོོམསེ་པ་དང་འིདྲི་བའི་ིམ་ེལྷ་དྲིང་སྲོོང་

ག་ིའིཁོར་གྱིིསེ་བསྐོར་བ་སྤྱིན་དྲིངསེ་པར་བསེམསེ་ལ། ལག་པ་གཡོསེ་མ་ིའིཇེིགསེ་པ་སྦྱིིན་པའི་ི

ཕྱིག་རྒྱསེ་མཐོ་ེབངོ་གཡོབ་ཅངི༌། 

ༀ། ཚུར་བྱེོན་ཚུར་བྱེོན་འིབྱུང་པ་ོཆེེ། །ལྷ་ཡོ་ིདྲིང་སྲོོང་བྲམ་ཟི་ེམཆེོག །སྲོེག་

བླུགསེ་ཞིལ་ཟིསེ་བཞིེསེ་སླད་དུ། །འིདརི་ན་ིཡོང་དག་བསྙེནེ་པར་མཛོདོ། །ༀ་ཊཀྐི་ིཧཱུཾ་ཾ

ཛོ� ཐོབ་ཀྱི་ིམ་ེམཚེམསེ་ཀྱི་ིཁ་ཁྱེརེ་གྱི་ིཀུ་ཤེའི་ིགདན་ལ་བཞུགསེ་པར་གྱུར། 

ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ཅེསེ་བརྗོོད་ཅིང་བསེང་ཆུ་གཏོོར་ལ་ཕྱི་ིའིབྲང་ག་ིབགེགསེ་

བསྐྲད། ༀ་ཨཱཿ� ཧྲཱིཿ�ི པྲ་ཝ་ར་སེད་ཀཱ་ར་ཾཔྲོཀྵཱ་ཎཱ་ཾཔྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ཞིེསེ་པསེ་ཀུ་ཤེའི་ིཆུན་པོསེ་

ཞིལ་བསེིལ་གྱིི་སྣོད་ནསེ་བཟིེད་ཞིལ་དང་པོར་ལན་གསུམ་གྱིིསེ་བསེང་གཏོོར་དབུལ། སྣོད་དེ་ཉིད་ནསེ་

མཛུབ་མོསེ་མ་ེཏོོག་བླངསེ་ཏོ་ེཁུ་ཚུར་ཁ་འིོག་ཏུ་བསྟོན་ནསེ་མཐོེའུ་ཆུང་ནསེ་རིམ་གྱིིསེ་དགྲིོལ་བའི་ིཕྱིག་རྒྱ་

དང་། སྔོར་གྱི་ིཔྲཀོྵཱ་ཎཱ་ཾགྱི་ིགནསེ་སུ། ཨཱཿཉྩ་མཱཾ་ནཱ་ཾཞིསེེ་བཅུག་ལ་བཟིདེ་ཞིལ་དང་པརོ་ཞིལ་བསེལི་དང་། རྡོ་ོ

རྗོ་ེསྙེིམ་པ་ཁ་ཕྱི་ེབའི་ིཕྱིག་རྒྱ་དང༌། ཨརྒྷཾཾ་ཞིེསེ་སྦྱིར་བསེ་བཟིེད་ཞིལ་གཉིསེ་པར་མཆེོད་ཡོོན་དང༌། ཁུ་ཚུར་

བཅིངསེ་ནསེ་མ་ེཏོོག་བླངསེ་ལ། ལན་གསུམ་བསྐོར་ཏོ་ེཁུ་ཚུར་ཁ་གྱིེན་དུ་བསྟོན་པའི་ིམཛུབ་མ་ོནསེ་རིམ་

གྱིིསེ་དགྲིོལ་བའི་ིཕྱིག་རྒྱ་དང༌། པཱ་དྱ་ཾཞིེསེ་སྦྱིར་བསེ་བཟིེད་ཞིལ་གསུམ་པར་ཞིབསེ་བསེིལ་དབུལ། ༀ་

མུད་ག་རཱ་ཛོ� ཞིེསེ་པསེ་དམ་ཚེིག་པ་དང་ཉེ་བར་དགུག །ༀ་དཎྜ་ཧཱུཾཾ། གིསེ་དམ་ཚེིག་པ་ལ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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གཞུག །ༀ་པདྨ་བ།ཾ གྱིསིེ་དབྱེརེ་མདེ་དུ་བཅངིསེ། ༀ་ཁདྒ་ཧེ�ོ སེ་དབང་དུ་བྱེསེ་ཏོ།ེ དམ་ཚེགི་པ་

དང་གཉིསེ་སུ་མེད་པར་གྱུར། ཅེསེ་བརྗོོད་ད་ེརྡོོར་དྲིིལ་གྱིིསེ་འིཁྱུད་པའི་ིཕྱིག་རྒྱ་ལག་པ་གཉིསེ་སེ་ེ

གལོ་གཏོགོསེ་པ་སྔོནོ་དུ་འིགྲི་ོབསེ་གཞུག་པ་སེགོསེ་བྱེའི།ོ །

ད་ེནསེ། ༀ་ཨཱཿ� ཧྲཱིཿ�ི པྲ་ཝ་ར་སེད་ཀཱ་ར་ཾཔྲཀོྵཱ་ཎཱ་ཾཔྲ་ཏཱཙིྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ཨཱཿཉྩ་མཱཾ་ནཱ།ཾ ཨརྒྷཾཾ། 

པཱ་དྱ།ཾ ཞིསེེ་སྦྱིར་བསེ་གངོ་ལྟོར་དབུལ། ༀ་ཨགྣ་ཡོ་ེཨཱཿ་དཱི་ིབྱེ་ཨཱཿ་དཱི་ིབྱེ་ཨཱཿ་བ་ིཤེ་ཨཱཿ་བ་ིཤེ་མཧཱ་

ཤྲི་ིཡོ་ེཧེ་བྱེ་ཀ་བྱེ་བ་ཧེ་ནཱ་ཡོ་བཛྲ་པུཥྤེ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ད་ེབཞིནི་དུ། དྷཱུ་པ།ེ ཨཱཿ་ལ་ོཀ ེ། གནྡྷེ།ེ ནཻ་

ཝ་ིདྱ། ཤེཔྟ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ཞིསེེ་ཉརེ་སྤྱིདོ་ཀྱིིསེ་མཆེདོ། ༀ་ཨགྣ་ཡོ་ེ ཞིསེེ་པ་ནསེ། བ་ཧེ་ནཱ་ཡོ་ༀ་ཨཱཿ� 

ཧཱུཾ།ཾ ཞིསེེ་པསེ་ནང་མཆེདོ་དབུལ། 

དྲིལི་སྟོབསེ་དང་བཅསེ་པསེ། འིཇེགི་རྟེནེ་དབང་ཕྱུག་ཚེངསེ་དབང་མགནོ་གྱི་ིསྲོསེ། །མ་ེ

ལྷའི་ིརྒྱལ་པ་ོཊཀྐིིསེ་དབང་བསྐུར་བ། །ཤེེསེ་རབ་མཆེོག་གིསེ་ཉོན་མོངསེ་ཐོམསེ་ཅད་

སྲོེག །འིཛོིན་བྱེེད་མེ་ལྷ་ཉིད་ལ་རྣམ་པར་འིདུད། །ཚེངསེ་པ་འིཇེིག་རྟེེན་མགོན་གྱིི་

སྲོསེ། །མེ་ལྷའིི་རྒྱལ་པོ་དྲིང་སྲོོང་མཆེོག །འིབྱུང་པོ་ཡོོངསེ་སུ་བསྐྱོབ་པའིི་

ཕྱིིར། །ཐུགསེ་རྗོེའིི་དབང་གིསེ་སྐུ་སྤྲུལ་པ། །རིག་སྔོགསེ་གྲུབ་པའིི་དྲིང་སྲོོང་

ཚུལ། །ཉོན་མོངསེ་སྲོེག་པའིི་ཤེེསེ་རབ་འིོད། །བསྐལ་པའིི་མེ་བཞིིན་གཟིི་བརྗོིད་

འིབར། །མངོན་ཤེེསེ་རྫུ་འིཕྲུལ་ཞིབསེ་དང་ལྡན། །ཐོབསེ་ཀྱིི་སྤྲུལ་པའིི་ཐོེག་པ་

ལྕིབསེ། །རིག་སྔོགསེ་གསུང་ཞིིང་བགྲིང་ཕྲེང་འིཛོིན། །བདུད་རྩོིའི་ིབཅུད་ལྡན་གྷུཎྜ་ི

བསྣམསེ། །ཆེོསེ་ཀྱི་ིབདུད་རྩོ་ིཡོོངསེ་ལ་བསེིལ། །ཉེསེ་པའི་ིསྐྱོོན་བྲལ་ཚེངསེ་པར་

སྤྱིོད། །འིཇེིག་རྟེེན་གནསེ་ཀྱིང་མྱོ་ངན་འིདསེ། །ཞི་ིབ་བརྙིེསེ་ཀྱིང་ཐུགསེ་རྗོ་ེཆེེ། །ད་ེ

བསེ་བསྟོོད་ད་ེཕྱིག་ཀྱིང་འིཚེལ། །ཞིསེེ་པསེ་བསྟོོད། ༀ་བཛྲ་ཨ་ན་ལ་མཧཱ་བྷཱུ་ཏོ་ཛྭ་ལ་ཛྭ་

ལཱ་ཡོ་སེརྦ་བྷཻསྨ່་ཀུ་རུ་སེརྦ་དུཥྚཾན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ་ཏྲ་ིཤྱ་ཛོ� ཧཱུཾ་ཾབ་ཾཧེ�ོ སེ་མ་ཡོ་སྟྭཾ་ཾསེ་མ་ཡོ་ཧེ།ོ 
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

ཞིེསེ་ལན་གསུམ་གྱིིསེ་དམ་ཚེིག་བསྒྲིགསེ། དམ་བསྒྲིགསེ་ཀྱི་ིསྐབསེ་འིདིར་རྡོ་ོརྗོ་ེརྩོ་ེགསུམ་པའི་ིཕྱིག་རྒྱ་

མཛོད་པ་སེོགསེ་ཕྱིག་ལེན་མང་ཡོང་རྗོ་ེཐོམསེ་ཅད་མཁྱེེན་པསེ་སྐབསེ་འིདིར་ཕྱིག་རྒྱ་བྱེ་བར་མ་གསུངསེ་

པསེ་རང་ལུགསེ་ཀྱིང་ད་ེབཞིནི་བྱེའི།ོ །

དེ་ནསེ། མེ་ལྷའིི་ལྗོགསེ་རྡོོ་རྗོེའིི་རྣམ་པ་ཅན་དཀར་པོ་ལ་རཾ་ཡོིག་དང་། དགང་

བླུགསེ་ཀྱིི་ཁ་ལ་ཧཱུཾཾ་ཡོིག་འིོད་ཟིེར་འིབར་བ་དང་བཅསེ་པསེ་མཚེན་པར་གྱུར་པར་

བསེམ། ལག་པ་གཡོནོ་པསེ་ཁུ་ཚུར་བཅངསེ་པའི་ིསྟོངེ་ནསེ་མཐོ་ེབངོ་བཀབ་པའི་ིཁུ་ཚུར་བྱེསེ་པའི་ིམཛུབ་མ་ོ

བརྐྱངསེ་ལ་གན་རྐྱལ་དུ་བྱེསེ་པསེ་དགང་གཟིར་མར་ཁུསེ་གང་བ་བཟུང་། གཡོསེ་པ་ཡོང་དེ་བཞིིན་

གཤེེགསེ་པའི་ིཁུ་ཚུར་བྱེསེ་པ་ཁ་ཐུར་དུ་སྦུབ་ལ་བླུགསེ་གཟིར་གྱི་ིཡུ་བ་བཟུང་སྟོེ། གཡོོན་པའི་ིམཛུབ་མོའི་ི

ཐོད་ཀར་གཡོསེ་པའི་ིཁུ་ཚུར་བཞིག་ནསེ་དགང་གཟིར་གྱི་ིཁར་བླུགསེ་གཟིར་གྱི་ིམག་ོབཞིག་ནསེ་འིཛོིན་པ་

བྱེང་ཆུབ་མཆེགོ་ག་ིཕྱིག་རྒྱསེ་ལག་པ་གཉིསེ་པུསེ་མའོི་ིནང་ནསེ་ཕྱིརི་མ་ིའིདའི་བར་གཡོསེ་སུ་བསྐརོ་ཏོ།ེ མ་ེ

ལྷའི་ིཞིལ་ཅུང་ཟིད་གདངསེ་པར་དགང་བླུགསེ་གསུམ་མམ་བདུན། མ་ེལྷའི་ིསྔོགསེ་ལ་སྤེེལ་ཚེིག་བཏོགསེ་ལ་

དབུལ་ཏོ།ེ 

སྔོགསེ་ན།ི ༀ་ཨགྣ་ཡོ་ེཨཱཿ་དཱི་ིབྱེ་ཨཱཿ་དཱི་ིབྱེ་ཨཱཿ་བ་ིཤེ་ཨཱཿ་བ་ིཤེ་མཧཱ་ཤྲི་ིཡོ་ེཧེ་བྱེ་ཀ་བྱེ་

བ་ཧེ་ནཱ་ཡོ། བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་འིཁོར་དང་བཅསེ་པ་ཐོམསེ་ཅད་ཀྱི་ིཐོར་པ་དང་

ཐོམསེ་ཅད་མཁྱེེན་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་དང༌། སྡིོམ་པ་གསུམ་དང་འིགལ་

བའི་ིབཅསེ་པ་དང་། རང་བཞིིན་གྱི་ིཁ་ན་མ་ཐོ་ོབ་དང་། བཀྲོ་མ་ིཤེིསེ་པ་ཐོམསེ་ཅད་

དང་ཏོིང་ངེ་འིཛོིན་མི་གསེལ་ཞིིང་སྔོགསེ་མ་དག་པ་དང་ཆེོ་ག་ལྷག་ཆེད་ཀྱིི་ཉེསེ་པ་

ཐོམསེ་ཅད་ཤཱནྟ່་ཀུ་རུ་ཡོ་ེསྭཱཧཱ། ཞིེསེ་མར་ཁུ་བླུགསེ་གཟིར་བདུན་ཕུལ་ནསེ་འིཕྲིན་ལསེ་བཅོལ། 

སྐབསེ་འིདིར་མ་ེལ་བགེགསེ་ཡོོད་མེད་བརྟེགསེ་ནསེ་ཡོོད་ན་སེེལ་བའི་ིཐོབསེ་སྦྱིིན་སྲོེག་ག་ིཆེ་ོག་ཆེེན་མོར་

གསུངསེ་པ་ལྟོར་བྱེའི།ོ །



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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ད་ེནསེ་གངོ་དུ་བཤེད་པ་ལྟོར་གྱི་ིཡོམ་ཤེངི་གཉསིེ་གཉསིེ་སྦྱིར་བ་ལག་པ་གཡོསེ་པའི་ིམཐོབེ་སྲོནི་གྱིསིེ་

མཆེགོ་སྦྱིནི་པའི་ིཕྱིག་རྒྱསེ་རྩོ་ེམ་ོལྷ་ལ་བསྟོན་ནསེ་དབུལ་ཞིངི་། ཡོམ་ཤེངི་རྣམསེ་བྱེང་ཆུབ་ཀྱི་ིཤེངི་

ག་ིརང་བཞིིན་དུ་གྱུར། ༀ་ཨགྣ་ཡོ་ེཨཱཿ་དཱི་ིབྱེ་ཨཱཿ་དཱི་ིབྱེ་ཨཱཿ་བ་ིཤེ་ཨཱཿ་བ་ིཤེ་མཧཱ་ཤྲི་ིཡོ་ེཧེ་

བྱེ་ཀ་བྱེ་བ་ཧེ་ནཱ་ཡོ། ༀ་བ་ོདྷ་ིབྲཀྵཱ་ཡོ། བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་འིཁོར་དང་བཅསེ་པ་ 

ཞིེསེ་པ་ནསེ། བཀྲོ་མི་ཤེིསེ་པ་ཐོམསེ་ཅད་དང་ཁྱེད་པར་དུ་ཡོང་གཟིི་བརྗོིད་ཕུན་སུམ་

ཚེོགསེ་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་དང་། ཏོིང་ང་ེའིཛོིན་མ་ིགསེལ་ཞིིང་སྔོགསེ་མ་དག་པ་

དང་ཆེ་ོག་ལྷག་ཆེད་ཀྱི་ིཉསེེ་པ་ཐོམསེ་ཅད་ཤཱནྟ່་ཀུ་རུ་ཡོ་ེསྭཱཧཱ། 

ད་ེནསེ་མར་ཁུ་ལ། ༀ་ཨགྣ་ཡོ་ེ ཞིེསེ་པ་ནསེ། བ་ཧེ་ནཱ་ཡོ། ༀ་ཨགྣ་ཡོ།ེ བདག་ཅག་

དཔནོ་སླབོ་  ཅསེེ་པ་ནསེ། བཀྲོ་མ་ིཤེསིེ་པ་དང་འིབྱེརོ་པ་ཕུན་སུམ་ཚེོགསེ་པ་ལ་བར་དུ་

གཅདོ་པ་དང་། ཏོངི་ང་ེའིཛོནི་མ་ིགསེལ་ཞིངི་སྔོགསེ་མ་དག་པ་དང་ཆེ་ོག་ལྷག་ཆེད་ཀྱི་ི

ཉསེེ་པ་ཐོམསེ་ཅད་ཤཱནྟ່་ཀུ་རུ་ཡོ་ེསྭཱཧཱ། 

ད་ེནསེ་ཏོལི་ལ། ༀ་ཨགྣ་ཡོ་ེ ཞིསེེ་པ་ནསེ། བ་ཧེ་ནཱ་ཡོ། ༀ་སེརྦ་པཱ་པ་ཾད་ཧེ་ན་བཛྲཱི་ཡོ། 

བདག་ཅག་དཔནོ་སླབོ་  ཅསེེ་པ་ནསེ། བཀྲོ་མ་ིཤེསིེ་པ་དང༌སྡིགི་པ་དང་། ཏོངི་ང་ེའིཛོནི་

མ་ིགསེལ་ཞིིང་སྔོགསེ་མ་དག་པ་དང་ཆེ་ོག་ལྷག་ཆེད་ཀྱི་ིཉེསེ་པ་ཐོམསེ་ཅད་ཤཱནྟ່་ཀུ་

རུ་ཡོ་ེསྭཱཧཱ། 

ད་ེནསེ་དུར་བ་གཉིསེ་གཉིསེ་སྦྱིར་ནསེ་དབུལ་ཞིིང༌། ༀ་ཨགྣ་ཡོ་ེ ཞིེསེ་པ་ནསེ། བ་ཧེ་ནཱ་ཡོ། 

ༀ་བཛྲ་ཨཱཿ་ཡུ་ཥ།ེ བདག་ཅག་དཔནོ་སླབོ་  ཅསེེ་པ་ནསེ། བཀྲོ་མ་ིཤེསིེ་པ་དང༌ཚེ་ེམཐོར་

ཕྱིིན་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་དང་། ཏོིང་ང་ེའིཛོིན་མ་ིགསེལ་ཞིིང་སྔོགསེ་མ་དག་པ་དང་

ཆེ་ོག་ལྷག་ཆེད་ཀྱི་ིཉེསེ་པ་ཐོམསེ་ཅད་ཤཱནྟ່་ཀུ་རུ་ཡོ་ེསྭཱཧཱ། 

ད་ེནསེ་འིབྲསེ་མ་གྲུགསེ་པ་སྟོ་ེམ་ཆེག་པའི་ིའིབྲསེ་བཟིང་པ་ོདགོསེ་ཀྱི་ིམ་བྲུསེ་པའི་ིཤུན་པ་ཅན་རིགསེ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

བཟིང་པ་ོམིན་པསེ་མ་ིརུང་ང་ོ། །ༀ་ཨགྣ་ཡོ་ེ ཞིེསེ་པ་ནསེ། བ་ཧེ་ནཱ་ཡོ། ༀ་བཛྲ་པུཥྚཾ་ཡོེ། 

བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་  ཅེསེ་པ་ནསེ། བཀྲོ་མ་ིཤེིསེ་པ་དང་བསེོད་ནམསེ་རྒྱསེ་པ་ལ་

བར་དུ་གཅོད་པ་དང་། ཏོིང་ང་ེའིཛོིན་མ་ིགསེལ་ཞིིང་སྔོགསེ་མ་དག་པ་དང་ཆེ་ོག་ལྷག་

ཆེད་ཀྱི་ིཉསེེ་པ་ཐོམསེ་ཅད་ཤཱནྟ່་ཀུ་རུ་ཡོ་ེསྭཱཧཱ། 

ད་ེནསེ་ཞི་ོཟིན་ལ། ༀ་ཨགྣ་ཡོ་ེ ཞིེསེ་པ་ནསེ། བ་ཧེ་ནཱ་ཡོ། ༀ་སེརྦ་སེ་ཾཔ་ད།ེ བདག་

ཅག་དཔནོ་སླབོ་  ཅསེེ་པ་ནསེ། བཀྲོ་མ་ིཤེསིེ་པ་དང་བད་ེབ་མཆེགོ་ལ་བར་དུ་གཅདོ་པ་

དང་། ཏོིང་ང་ེའིཛོིན་མ་ིགསེལ་ཞིིང་སྔོགསེ་མ་དག་པ་དང་ཆེ་ོག་ལྷག་ཆེད་ཀྱི་ིཉེསེ་པ་

ཐོམསེ་ཅད་ཤཱནྟ່་ཀུ་རུ་ཡོ་ེསྭཱཧཱ། 

ད་ེནསེ་ཀུ་ཤེ་གཉསིེ་སྦྱིར་ནསེ་དབུལ་ཞིངི༌། ༀ་ཨགྣ་ཡོ་ེ ཞིསེེ་པ་ནསེ། བ་ཧེ་ནཱ་ཡོ། ༀ་ཨ་

པྲ་ཏོ་ིཧེ་ཏོ་བཛྲཱི་ཡོ། བདག་ཅག་དཔནོ་སླབོ་  ཅསེེ་པ་ནསེ། བཀྲོ་མ་ིཤེསིེ་པ་དང་བསྲུང་བ་

མཆེགོ་ལ་བར་དུ་གཅདོ་པ་དང༌། གྲིབི་དང་མ་ིགཙོང་བ་དང་། ཏོངི་ང་ེའིཛོནི་མ་ིགསེལ་

ཞིངི་སྔོགསེ་མ་དག་པ་དང་ཆེ་ོག་ལྷག་ཆེད་ཀྱི་ིཉེསེ་པ་ཐོམསེ་ཅད་ཤཱནྟ່་ཀུ་རུ་ཡོ་ེསྭཱཧཱ། 

ད་ེནསེ་ཡུངསེ་ཀར་ལ། ༀ་ཨགྣ་ཡོ་ེ ཞིེསེ་པ་ནསེ། བ་ཧེ་ནཱ་ཡོ། ༀ་སེརྦ་ཨརྠ་སེིདྡྷི་ཡོ།ེ 

བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་  ཅེསེ་པ་ནསེ། བཀྲོ་མ་ིཤེིསེ་པ་དང་བགེགསེ་ཐོམསེ་ཅད་དང་། 

ཏོིང་ང་ེའིཛོིན་མ་ིགསེལ་ཞིིང་སྔོགསེ་མ་དག་པ་དང་ཆེ་ོག་ལྷག་ཆེད་ཀྱི་ིཉེསེ་པ་ཐོམསེ་

ཅད་ཤཱནྟ່་ཀུ་རུ་ཡོ་ེསྭཱཧཱ། 

ད་ེནསེ་སེ་ོབ་ལ། ༀ་ཨགྣ་ཡོ་ེ ཞིསེེ་པ་ནསེ། བ་ཧེ་ནཱ་ཡོ། ༀ་བཛྲ་བ་ིཛཱ་ཡོ། བདག་ཅག་

དཔོན་སློབ་  ཅེསེ་པ་ནསེ། བཀྲོ་མ་ིཤེིསེ་པ་དང༌ནོར་དང་འིབྲུ་རྒྱསེ་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་

པ་དང་། ཏོངི་ང་ེའིཛོནི་མ་ིགསེལ་ཞིངི་སྔོགསེ་མ་དག་པ་དང་ཆེ་ོག་ལྷག་ཆེད་ཀྱི་ིཉསེེ་པ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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ཐོམསེ་ཅད་ཤཱནྟ່་ཀུ་རུ་ཡོ་ེསྭཱཧཱ། 

ད་ེནསེ་ནསེ་ལ། ༀ་ཨགྣ་ཡོ་ེ ཞིསེེ་པ་ནསེ། བ་ཧེ་ནཱ་ཡོ། ༀ་མཧཱ་བ་ེགཱ་ཡོ། བདག་ཅག་

དཔནོ་སླབོ་  ཅསེེ་པ་ནསེ། བཀྲོ་མ་ིཤེསིེ་པ་དང་མྱུར་བའི་ིཤུགསེ་ཕུན་སུམ་ཚེགོསེ་པ་ལ་

བར་དུ་གཅོད་པ་དང་། ཏོིང་ང་ེའིཛོིན་མ་ིགསེལ་ཞིིང་སྔོགསེ་མ་དག་པ་དང་ཆེ་ོག་ལྷག་

ཆེད་ཀྱི་ིཉསེེ་པ་ཐོམསེ་ཅད་ཤཱནྟ່་ཀུ་རུ་ཡོ་ེསྭཱཧཱ། 

ད་ེནསེ་སྲོན་མ་ལ། ༀ་ཨགྣ་ཡོ་ེ ཞིེསེ་པ་ནསེ། བ་ཧེ་ནཱ་ཡོ། ༀ་མཧཱ་བ་ལཱ་ཡོ། བདག་

ཅག་དཔནོ་སླབོ་  ཅསེེ་པ་ནསེ། བཀྲོ་མ་ིཤེསིེ་པ་དང་སྟོབོསེ་རྒྱསེ་པ་ལ་བར་དུ་གཅདོ་པ་

དང་། ཏོིང་ང་ེའིཛོིན་མ་ིགསེལ་ཞིིང་སྔོགསེ་མ་དག་པ་དང་ཆེ་ོག་ལྷག་ཆེད་ཀྱི་ིཉེསེ་པ་

ཐོམསེ་ཅད་ཤཱནྟ່་ཀུ་རུ་ཡོ་ེསྭཱཧཱ། 

ད་ེནསེ་གྲི་ོལ། ༀ་ཨགྣ་ཡོ་ེ ཞིསེེ་པ་ནསེ། བ་ཧེ་ནཱ་ཡོ། ༀ་བཛྲ་གྷིསྨ་རཱ།ི བདག་ཅག་

དཔོན་སློབ་  ཅེསེ་པ་ནསེ། བཀྲོ་མ་ིཤེིསེ་པ་དང་ནད་ཐོམསེ་ཅད་དང་། ཏོིང་ང་ེའིཛོིན་མ་ི

གསེལ་ཞིིང་སྔོགསེ་མ་དག་པ་དང་ཆེ་ོག་ལྷག་ཆེད་ཀྱི་ིཉེསེ་པ་ཐོམསེ་ཅད་ཤཱནྟ່་ཀུ་རུ་

ཡོ་ེསྭཱཧཱ། 

ད་ེནསེ་རྫསེ་ཁྱེད་པར་བ་ཡོང་མ་ེལྷའི་ིསྔོགསེ་ཀྱིིསེ་ལན་གཅིག་འིབུལ། བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་  

ཅསེེ་པ་ནསེ། བཀྲོ་མ་ིཤེསིེ་པ་དང་ཏོིང་ང་ེའིཛོིན་མ་ིགསེལ་ཞིིང་སྔོགསེ་མ་དག་པ་དང་ཆེ་ོ

ག་ལྷག་ཆེད་ཀྱི་ིཉེསེ་པ་ཐོམསེ་ཅད་ཤཱནྟ່་ཀུ་རུ་ཡོ་ེསྭཱཧཱ། ད་ེལྟོར་བསྲོེག་རྫསེ་རྣམསེ་སྙེན་པའི་ི

གདངསེ་ཀྱིིསེ་ཕུལ་ནསེ། 

ༀ་ཨཱཿ� ཧྲཱིཿ�ི པྲ་ཝ་ར་སེད་ཀཱ་ར་ཾཨཱཿཉྩ་མཱཾ་ནཱ་ཾཞིསེེ་པསེ་ཞིལ་བསེལི་དང་། ༀ་ཨཱཿ� ཧྲཱིཿ�ི པྲ་

ཝ་ར་སེད་ཀཱ་ར་ཾཔྲོཀྵཱ་ཎཱ་ཾཞིེསེ་པསེ་བསེང་གཏོོར་དབུལ་ལ།ོ །ད་ེནསེ་འིཇེིག་རྟེེན་ལསེ་འིདསེ་པའི་ིམ་ེལྷ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

མཆེདོ་པ་ལ། 

མཆེདོ་པ་བྱེནི་གྱིིསེ་བརླབ་པ་ན།ི ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ཅསེེ་པསེ་བསེངསེ། ༀ་

སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཱ� སེརྦ་དྷརྨཱ� སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷིོ྅ཧེ།ཾ སྟོོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོོང་པའི་ིངང་ལསེ་

ཨཱཿ� ལསེ་བྱུང་བའི་ིཐོདོ་པ་ཡོངསེ་ཤེངི་རྒྱ་ཆེ་ེབ་རྣམསེ་ཀྱི་ིནང་དུ་ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཞུ་བ་ལསེ་བྱུང་

བའི་ིབསེང་གཏོོར། ཞིལ་བསེིལ། མཆེོད་ཡོོན། ཞིབསེ་བསེིལ། དྲི།ི མ་ེཏོོག །བདུག་

སྤེོསེ། མར་མེ། ཞིལ་ཟིསེ། རོལ་མ་ོལ་སེོགསེ་པ་རྣམསེ་རང་བཞིིན་བད་ེསྟོོང་རྣམ་པ་

མཆེོད་རྫསེ་བྱེེད་ལསེ་དབང་པོ་དྲུག་གི་སྤྱིོད་ཡུལ་དུ་ཟིག་པ་མེད་པའིི་བདེ་བ་ཁྱེད་

པར་ཅན་བསྐྱོེད་པར་གྱུར། ༀ་པྲོཀྵཱ་ཎཱ་ཾཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ད་ེབཞིིན་དུ་པྲོཀྵཱ་ཎཱ་ཾགྱི་ིགནསེ་སུ། ཨཱཿཉྩ་མཱཾ་

ནཱ།ཾ ཨརྒྷཾཾ། པཱ་དྱ།ཾ གནྡྷེ།ེ པུཥྤེ།ེ དྷཱུ་པ།ེ ཨཱཿ་ལ་ོཀ ེ། ནཻ་ཝ་ིདྱ། ཤེཔྟ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ རཱུ་པ། ཤེཔྟ། 

གནྡྷེ།ེ ར་སེ། སྤེརྴ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ རྣམསེ་བཅུག་སྟོ།ེ ཕྱིག་རྒྱ་དང་བཅསེ་པསེ་བྱེནི་གྱིིསེ་བརླབསེ། ད་ེནསེ་

རྫསེ་སྦྱིངོ་བའི་ིཕྱིག་རྒྱ་སྔོར་བཤེད་པ་ལྟོར་བྱེསེ། ༀ་ༀ་སྭཱཧཱ།  ཞིསེེ་པ་ནསེ། བདུད་རྩོ་ིལྔའི་ིང་ོབརོ་

གྱུར། ཅསེེ་པའི་ིབར་བརྗོདོ། 

ད་ེནསེ་ལྷ་བསྐྱོེད་པ་ནི། མ་ེལྷའི་ིཐུགསེ་ཀར་མ་ེགྲུ་གསུམ་རབ་ཏུ་འིབར་བའི་ིདབུསེ་

སུ་གཞིལ་ཡོསེ་ཁང་གྲུ་བཞི་ིསྒོ་ོབཞི་ིཔ།  ཞིེསེ་པ་ནསེ། རིན་པ་ོཆེེའི་ིཕེ་གུ་སེེར་པོསེ་

བསྐོར་བའི་ིཞིེསེ་སེོགསེ་སྒྲུབ་ཐོབསེ་བཞིིན་བརྗོོད་པ་ནསེ། གཡོསེ་གཡོོན་དུ་ར་ིདྭགསེ་ཕེ་ོམ་ོ

དང་བཅསེ་པ། གཞིལ་ཡོསེ་ཁང་ག་ིདབུསེ་སུ་ཡོ་ཾལསེ་རླུང་ག་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་ནག་ལ་

ཅུང་ཟིད་དམར་བའི་ིམདགོ་ཅན་གྱི་ིསྟོངེ་དུ་སྣ་ཚེགོསེ་པདྨ་དང་ཟླ་བ་དང་ཉ་ིམའི་ིགདན། 

དེའིི་སྟོེང་དུ་ཧཱུཾཾ་ལསེ་རྡོོ་རྗོེ་ཧཱུཾཾ་གིསེ་མཚེན་པ་ཡོོངསེ་སུ་གྱུར་པ་ལསེ་དཔལ་རྡོོ་རྗོེ་

འིཇེིགསེ་བྱེེད་ཆེེན་པ་ོ ཞིེསེ་པ་ནསེ། ཐུགསེ་ཀར་ཐུགསེ་རྡོ་ོརྗོེའི་ིརང་བཞིིན་ཧཱུཾ་ཾསྔོོན་པོ། 

ཞིསེེ་པའི་ིབར་སྒྲུབ་ཐོབསེ་བཞིནི་བརྗོདོ། ད་ེནསེ། དམ་ཚེགི་སེམེསེ་དཔའི་ིཐུགསེ་ཀར་ཞིེསེ་སེགོསེ་སེམེསེ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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དཔའི་སུམ་བརྩོགེསེ་ཀྱིང་བསྒོོམ། གཞིལ་ཡོསེ་ཁང་མ་བསྐྱོདེ་ན། མ་ེལྷའི་ིཐུགསེ་ཀར་མ་ེགྲུ་གསུམ་

རབ་ཏུ་འིབར་བའི་ིདབུསེ་སུ་ཡོ་ཾལསེ་རླུང་ག་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་ནག་ལ་ཅུང་ཟིད་དམར་

བའི་ིམདོག་ཅན་གྱི་ིསྟོེང་དུ་སྣ་ཚེོགསེ་པདྨ་དང་ཟླ་བ་དང་ཉ་ིམའི་ིགདན། དེའི་ིསྟོེང་དུ་

ཞིེསེ་སེོགསེ་གོང་བཞིིན། ཏོིང་ང་ེའིཛོིན་སེེམསེ་དཔའི་ཧཱུཾ་ཾཡོིག་མཐོིང་ག་འིོད་ཟིེར་ལྔ་འིཕྲ་ོབ། 

ཞིེསེ་པའི་ིབར་བརྗོོད། ད་ེནསེ་ལག་གཡོསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེདང་བཅསེ་པསེ་སྤེོསེ་འིཛོིན་ལ་དབྱེངསེ་དང་བཅསེ་པསེ་

སྤྱིན་འིདྲིནེ་པ་ན།ི 

ཛོ� འིཇེམ་དཔལ་རང་བཞིནི་ཆེསོེ་རྣམསེ་ཀུན་གྱི་ིདངསོེ། ། ཞིསེེ་པ་ནསེ། བཞུགསེ་

སུ་གསེལོ། །ཞིསེེ་པའི་ིབར་དང་། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཧེ་བྷཻ་ོནསེ། ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། རང་ག་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾ

ལསེ་འིོད་ཟིེར་འིཕྲོསེ། རང་བཞིིན་གྱི་ིགནསེ་ནསེ་བསྒོོམསེ་པ་དང་འིདྲི་བའི་ིདཔལ་རྡོ་ོ

རྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་དཔའི་བ་ོགཅིག་པའི་ིཡོ་ེཤེེསེ་པ་མདུན་གྱི་ིནམ་མཁར་སྤྱིན་དྲིངསེ། 

ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ནསེ། རྩོ་ཞིལ་གྱི་ིདབུ་ལ་མ་ིབསྐྱོདོ་པསེ་རྒྱསེ་བཏོབ། དབང་ག་ིལྷ་རྣམསེ་ད་ེ

ཉདི་ལ་ཐོམི་ཞིངི་སྐུ་ལསེ་འིོད་ཟིརེ་དཀར་པའོི་ིཚེགོསེ་འིཕྲ་ོབར་གྱུར། 

ད་ེནསེ། དག་ཅིང་དྲི་ིམེད་ཡོིད་འིོང་བའིི། །སྔོགསེ་ཀྱི་ིབསེང་གཏོོར་མཆེོག་འིད་ི

དག །བདག་གིསེ་དད་པསེ་འིབུལ་ལགསེ་ཀྱིི། །བཞིེསེ་ནསེ་བདག་ལ་བཀའི་དྲིིན་

སྩོལོ། །ༀ་ཨཱཿ� ཧྲཱིཿ�ི པྲ་ཝ་ར་སེད་ཀཱ་ར་ཾཔྲོཀྵཱ་ཎཱ་ཾཔྲ་ཏཱཙིྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ད་ེབཞིནི་དུ། བསེང་གཏོོར་གྱི་ི

གནསེ་སུ། ཞིལ་བསེལི། མཆེདོ་ཡོནོ། ཞིབསེ་བསེལི། པྲཀོྵཱའི་ིགནསེ་སུ། ཨཱཿཉྩ་མཱཾ་ནཱ།ཾ ཨརྒྷཾཾ། 

པཱ་དྱ་ཾཞིསེེ་སྦྱིར། ད་ེནསེ། རྒྱལ་བ་རྣམསེ་ན་ིཡོནོ་ཏོན་མཆེགོ་ག་ིསྐུ། །ཞིསེེ་སེགོསེ་གནྡྷེ་ེསྔོནོ་དུ་

འིགྲི་ོབའི་ིམཆེོད་པ་དང་། རིན་ཆེེན་དབང་ག་ིརྒྱལ་པ་ོཞིེསེ་སེོགསེ་འིདོད་ཡོོན་ལྔ་ཡོང་འིབུལ། འིདིར་

མཆེོད་པ་དང་འིདོད་ཡོོན་འིབུལ་སྐབསེ་སེ་པ་ར་ིཝཱ་ར་ཞིེསེ་པ་དོར་དགོསེ། བསྡུ་ན་སྔོགསེ་རྐྱང་པསེ་ཀྱིང་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

འིབུལ་ཆེགོ །ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ གསིེ་ནང་མཆེདོ་འིབུལ། 

ད་ེནསེ། ཧཱུཾ།ཾ འིཇེམ་དཔལ་མཁའི་ལསེ་བྱུང་བའི་ིགསེེར་མདགོ་ཅན། ། ཞིསེེ་པ་ནསེ། 

མཉམ་ཉདི་ཁྱེདོ་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་ལ།ོ །ཞིསེེ་པའི་ིབར་ར།ོ །

བསྡུ་ན། གཉིསེ་མེད་ཐུན་མོང་མ་ཡོིན་ཁྱེབ་པའི་ིསྐུ། ། ཞིེསེ་པ་ནསེ། འིཇེིགསེ་བྱེེད་

གཤེནི་རྗོའེི་ིགཤེདེ་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་ལ།ོ །ཞིསེེ་པའི་ིབར་གྱིིསེ་བསྟོདོ། ལྷའི་ིལྗོགསེ་རྡོ་ོརྗོའེི་ིརྣམ་

པ་ཅན་དཀར་པ་ོལ་ར་ཾཡོགི་གསིེ་མཚེན་པར་གྱུར། 

ད་ེནསེ་བསྲོགེ་རྫསེ་རྣམསེ་འིབུལ་བའི་ིཐོགོ་མར། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། བདག་

ཅག་དཔོན་སློབ་འིཁོར་དང་བཅསེ་པ་ཐོམསེ་ཅད་ཀྱི་ིཐོར་པ་དང་ཐོམསེ་ཅད་མཁྱེེན་པ་

སྒྲུབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅདོ་པ་དང་། སྡིམོ་པ་གསུམ་དང་འིགལ་བའི་ིབཅསེ་པ་དང་། རང་

བཞིནི་གྱི་ིཁ་ན་མ་ཐོ་ོབ་དང་། བཀྲོ་མ་ིཤེསིེ་པ་དང་ཏོངི་ང་ེའིཛོནི་མ་ིགསེལ་ཞིངི་སྔོགསེ་

མ་དག་པ་དང་ཆེ་ོག་ལྷག་ཆེད་ཀྱི་ིཉེསེ་པ་ཐོམསེ་ཅད་ཤཱནྟ່་ཀུ་རུ་ཡོ་ེསྭཱཧཱ། ཞིེསེ་ཐོོག་མར་

སྤེལེ་ཚེགི་སྦྱིར་བའི་ིམར་ཁུ་བླུགསེ་གཟིར་བདུན་ཕུལ་ནསེ་འིཕྲནི་ལསེ་བཅལོ། བསྲོགེ་རྫསེ་འིབུལ་བའི་ིཚེ་ེསྤྲ་ོ

ན་ལྷའི་ིསྔོགསེ་དང་སྤེེལ་ཚེིག་གསུམ་ཀ་སྦྱིར་ནསེ་འིབུལ་ལ། ད་ེམིན་ཐོོག་མཐོའི་གཉིསེ་སུ་སྦྱིར་བའི་ིཕྱིག་

ལེན་ཀྱིང་ཡོོད། ད་ེཡོང་འིབུལ་ཐོེབསེ་ར་ེདང་སྔོགསེ་ར་ེསྦྱིར་བ་སྦྱིིན་སྲོེག་རེའི་ིགྲིངསེ་སུ་རྩོ་ིབ་ལསེ། གྲིངསེ་

ཁ་ནསེ་ཐོནོ་ཚེད་ཀྱིསིེ་ལྷ་ལ་བསླུ་བའི་ིབསེམ་པསེ་རྣམ་སྨནི་གྱི་ིའིབྲསེ་བུ་ཡོདི་མ་ིའིངོ་མགྲིནོ་དུ་འིགུག་པར་མ་ི

བྱེ་བར་བག་ཡོདོ་པར་མཛོདོ་ཅགི །བསྲོགེ་རྫསེ་འིབུལ་བའི་ིགྲིངསེ་བརྒྱ་སྟོངོ་སེགོསེ་ཅ་ིརགིསེ་པར་འིབུལ་བ་

ལསེ་དམགིསེ་བསེལ་ངེསེ་པ་ཅན་གྱི་ིགྲིངསེ་གསེལ་ཁ་མ་གསུངསེ་སེ།ོ །

ད་ེནསེ། ཡོམ་ཤེིང་རྣམསེ་བྱེང་ཆུབ་ཀྱི་ིཤེིང་ག་ིརང་བཞིིན་དུ་གྱུར། ཅེསེ་བརྗོོད་ནསེ། 

ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་བ་ོདྷ་ིབྲཀྵཱ་ཡོ། བདག་ཅག་དཔནོ་སླབོ་  ཅསེེ་པ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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ནསེ། བཀྲོ་མ་ིཤེསིེ་པ་ཐོམསེ་ཅད་དང་ཁྱེད་པར་དུ་ཡོང་གཟི་ིབརྗོདི་ཕུན་སུམ་ཚེགོསེ་པ་

ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་དང་། ཏོིང་ང་ེའིཛོིན་མ་ིགསེལ་ཞིིང་སྔོགསེ་མ་དག་པ་དང་ཆེ་ོག་

ལྷག་ཆེད་ཀྱི་ིཉེསེ་པ་ཐོམསེ་ཅད་ཤཱནྟ່་ཀུ་རུ་ཡོ་ེསྭཱཧཱ། 

ད་ེནསེ་མར་ཁུ་ལ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་ཨགྣ་ཡོ།ེ བདག་ཅག་དཔནོ་

སླབོ་  ཅསེེ་པ་ནསེ། བཀྲོ་མ་ིཤེསིེ་པ་དང་འིབྱེརོ་པ་ཕུན་སུམ་ཚེོགསེ་པ་ལ་བར་དུ་གཅདོ་

པ་དང་། ཏོངི་ང་ེའིཛོནི་མ་ིགསེལ་ཞིངི་སྔོགསེ་མ་དག་པ་དང་ཆེ་ོག་ལྷག་ཆེད་ཀྱི་ིཉསེེ་པ་

ཐོམསེ་ཅད་ཤཱནྟ່་ཀུ་རུ་ཡོ་ེསྭཱཧཱ། 

ད་ེནསེ་ཏོིལ་ལ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་སེརྦ་པཱ་པ་ཾད་ཧེ་ན་བཛྲཱི་ཡོ། 

བདག་ཅག་དཔནོ་སླབོ་  ཅསེེ་པ་ནསེ། བཀྲོ་མ་ིཤེསིེ་པ་དང༌སྡིགི་པ་དང་། ཏོངི་ང་ེའིཛོནི་

མ་ིགསེལ་ཞིིང་སྔོགསེ་མ་དག་པ་དང་ཆེ་ོག་ལྷག་ཆེད་ཀྱི་ིཉེསེ་པ་ཐོམསེ་ཅད་ཤཱནྟ່་ཀུ་

རུ་ཡོ་ེསྭཱཧཱ། 

ད་ེནསེ་དུར་བ་ལ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་བཛྲ་ཨཱཿ་ཡུ་ཥ།ེ བདག་ཅག་

དཔོན་སློབ་  ཅེསེ་པ་ནསེ། བཀྲོ་མ་ིཤེིསེ་པ་དང༌ཚེ་ེམཐོར་ཕྱིིན་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་

དང་། ཏོིང་ང་ེའིཛོིན་མ་ིགསེལ་ཞིིང་སྔོགསེ་མ་དག་པ་དང་ཆེ་ོག་ལྷག་ཆེད་ཀྱི་ིཉེསེ་པ་

ཐོམསེ་ཅད་ཤཱནྟ່་ཀུ་རུ་ཡོ་ེསྭཱཧཱ།

 ད་ེནསེ་འིབྲསེ་མ་གྲུགསེ་པ་ལ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་བཛྲ་པུཥྚཾ་ཡོ།ེ 

བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་  ཅེསེ་པ་ནསེ། བཀྲོ་མ་ིཤེིསེ་པ་དང་བསེོད་ནམསེ་རྒྱསེ་པ་ལ་

བར་དུ་གཅོད་པ་དང་། ཏོིང་ང་ེའིཛོིན་མ་ིགསེལ་ཞིིང་སྔོགསེ་མ་དག་པ་དང་ཆེ་ོག་ལྷག་

ཆེད་ཀྱི་ིཉསེེ་པ་ཐོམསེ་ཅད་ཤཱནྟ່་ཀུ་རུ་ཡོ་ེསྭཱཧཱ། 
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

ད་ེནསེ་ཞི་ོཟིན་ལ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་སེརྦ་སེ་ཾཔ་ད།ེ བདག་ཅག་

དཔནོ་སླབོ་  ཅསེེ་པ་ནསེ། བཀྲོ་མ་ིཤེསིེ་པ་དང་བད་ེབ་མཆེགོ་ལ་བར་དུ་གཅདོ་པ་དང་། 

ཏོིང་ང་ེའིཛོིན་མ་ིགསེལ་ཞིིང་སྔོགསེ་མ་དག་པ་དང་ཆེ་ོག་ལྷག་ཆེད་ཀྱི་ིཉེསེ་པ་ཐོམསེ་

ཅད་ཤཱནྟ່་ཀུ་རུ་ཡོ་ེསྭཱཧཱ། 

ད་ེནསེ་ཀུ་ཤེ་ལ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་ཨ་པྲ་ཏོ་ིཧེ་ཏོ་བཛྲཱི་ཡོ། བདག་

ཅག་དཔོན་སློབ་  ཅེསེ་པ་ནསེ། བཀྲོ་མ་ིཤེིསེ་པ་དང་བསྲུང་བ་མཆེོག་ལ་བར་དུ་གཅོད་

པ་དང༌། གྲིིབ་དང་མ་ིགཙོང་བ་དང་། ཏོིང་ང་ེའིཛོིན་མ་ིགསེལ་ཞིིང་སྔོགསེ་མ་དག་པ་

དང་ཆེ་ོག་ལྷག་ཆེད་ཀྱི་ིཉསེེ་པ་ཐོམསེ་ཅད་ཤཱནྟ່་ཀུ་རུ་ཡོ་ེསྭཱཧཱ། 

ད་ེནསེ་ཡུངསེ་ཀར་ལ། ༀ་ཧྲཱིཿི� ཥྚྲཱིཿི� ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་སེརྦ་ཨརྠ་སེིདྡྷི་ཡོེ། 

བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་  ཅེསེ་པ་ནསེ། བཀྲོ་མ་ིཤེིསེ་པ་དང་བགེགསེ་ཐོམསེ་ཅད་དང་། 

ཏོིང་ང་ེའིཛོིན་མ་ིགསེལ་ཞིིང་སྔོགསེ་མ་དག་པ་དང་ཆེ་ོག་ལྷག་ཆེད་ཀྱི་ིཉེསེ་པ་ཐོམསེ་

ཅད་ཤཱནྟ່་ཀུ་རུ་ཡོ་ེསྭཱཧཱ། 

ད་ེནསེ་སེ་ོབ་ལ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་བཛྲ་བ་ིཛཱ་ཡོ། བདག་ཅག་

དཔོན་སློབ་  ཅེསེ་པ་ནསེ། བཀྲོ་མ་ིཤེིསེ་པ་དང༌ནོར་དང་འིབྲུ་རྒྱསེ་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་

པ་དང་། ཏོངི་ང་ེའིཛོནི་མ་ིགསེལ་ཞིངི་སྔོགསེ་མ་དག་པ་དང་ཆེ་ོག་ལྷག་ཆེད་ཀྱི་ིཉསེེ་པ་

ཐོམསེ་ཅད་ཤཱནྟ່་ཀུ་རུ་ཡོ་ེསྭཱཧཱ། 

ད་ེནསེ་ནསེ་ལ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་མཧཱ་བ་ེགཱ་ཡོ། བདག་ཅག་

དཔནོ་སླབོ་  ཅསེེ་པ་ནསེ། བཀྲོ་མ་ིཤེསིེ་པ་དང་མྱུར་བའི་ིཤུགསེ་ཕུན་སུམ་ཚེགོསེ་པ་ལ་

བར་དུ་གཅོད་པ་དང་། ཏོིང་ང་ེའིཛོིན་མ་ིགསེལ་ཞིིང་སྔོགསེ་མ་དག་པ་དང་ཆེ་ོག་ལྷག་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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ཆེད་ཀྱི་ིཉསེེ་པ་ཐོམསེ་ཅད་ཤཱནྟ່་ཀུ་རུ་ཡོ་ེསྭཱཧཱ། 

ད་ེནསེ་སྲོན་མ་ལ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་མཧཱ་བ་ལཱ་ཡོ། བདག་ཅག་

དཔནོ་སླབོ་  ཅསེེ་པ་ནསེ། བཀྲོ་མ་ིཤེསིེ་པ་དང་སྟོབོསེ་རྒྱསེ་པ་ལ་བར་དུ་གཅདོ་པ་དང་། 

ཏོིང་ང་ེའིཛོིན་མ་ིགསེལ་ཞིིང་སྔོགསེ་མ་དག་པ་དང་ཆེ་ོག་ལྷག་ཆེད་ཀྱི་ིཉེསེ་པ་ཐོམསེ་

ཅད་ཤཱནྟ່་ཀུ་རུ་ཡོ་ེསྭཱཧཱ། 

ད་ེནསེ་གྲི་ོལ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་བཛྲ་གྷིསྨ་རཱ།ི བདག་ཅག་དཔནོ་

སླབོ་  ཅསེེ་པ་ནསེ། བཀྲོ་མ་ིཤེསིེ་པ་དང་ནད་ཐོམསེ་ཅད་དང་། ཏོངི་ང་ེའིཛོནི་མ་ིགསེལ་

ཞིངི་སྔོགསེ་མ་དག་པ་དང་ཆེ་ོག་ལྷག་ཆེད་ཀྱི་ིཉེསེ་པ་ཐོམསེ་ཅད་ཤཱནྟ່་ཀུ་རུ་ཡོ་ེསྭཱཧཱ། 

ད་ེནསེ་རྫསེ་ཁྱེད་པར་ལ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་  

ཅེསེ་པ་ནསེ། བཀྲོ་མ་ིཤེིསེ་པ་དང་། ཏོིང་ང་ེའིཛོིན་མ་ིགསེལ་ཞིིང་སྔོགསེ་མ་དག་པ་དང་

ཆེ་ོག་ལྷག་ཆེད་ཀྱི་ིཉེསེ་པ་ཐོམསེ་ཅད་ཤཱནྟ່་ཀུ་རུ་ཡོ་ེསྭཱཧཱ། འིད་ིལན་གཅིག་ཙོམ་འིབུལ་བ་

ཕྱིག་ལནེ་དུ་ཡོདོ། 

ལྷའི་ིཐུགསེ་ཀ་ནསེ་སྤྲོསེ་པའི་ིསེངསེ་རྒྱསེ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་བུམ་པ་དཀར་པ་ོབདུད་

རྩོིསེ་གང་བ་ཐོོགསེ་ནསེ། བསྒྲུབ་བྱེ་ཟླ་བའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་ལ་གནསེ་པ་ལ་ཁྲུསེ་བྱེསེ་

པསེ་སྡིིག་སྒྲིིབ་དང་ནད་གདོན་ལ་སེོགསེ་པ་ཐོམསེ་ཅད་དག་ནསེ་ལུསེ་ཤེེལ་ལྟོར་

གྱུར་པར་བསེམསེ་ལ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ཅེསེ་གཙོ་ོབོའི་ིསྔོགསེ་ཀྱིིསེ་མར་ཁུ་

དགང་བླུགསེ་བདུན་ནམ་གསུམ་ལ་སེགོསེ་པ་དབུལ་ཞིངི་། ༀ་ཨཱཿ� ཧྲཱིཿ�ི པྲ་ཝ་ར་སེད་ཀཱ་ར་ཾཨརྒྷཾ་ཾཔྲ་

ཏཱཙིྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ༀ་ཨཱཿ� ཧྲཱིཿ�ི པྲ་ཝ་ར་སེད་ཀཱ་ར་ཾཔྲཀོྵཱ་ཎཱ་ཾཔྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ༀ་ཨཱཿ� ཧྲཱིཿ�ི པྲ་ཝ་

ར་སེད་ཀཱ་ར་ཾཨཱཿཉྩ་མཱཾ་ནཱ་ཾཔྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ཞིེསེ་སེོགསེ་ཀྱིིསེ་མཆེོད་ཡོོན། བསེང་གཏོོར། ཞིལ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

བསེལི་གསུམ་འིབུལ། 

སྲོབ་འིཇེམ་ཡོང་པ་ལྷ་ཡོ་ིགསོེ། །ཞིསེེ་སེགོསེ་དང་། ༀ་བཛྲ་ཝ་སེ་སྱ་སྭཱཧཱ། ཞིསེེ་པསེ་

སྟོོད་གཡོོགསེ་དང་སྨད་གཡོོགསེ་ཀྱི་ིདོད་གོསེ་ཟུང་གསེར་པ་མ་ེནང་དུ་འིབུལ་ཞིིང་ལྷ་ལ་ན་བཟིའི་ཕུལ་བར་

བསེམ། ༀ་བཛྲ་ཏོམྦུ་ལ་ཡོ་ེསྭཱཧཱ། ཞིསེེ་པསེ་སེ་ོརྩོ་ིདབུལ། ལྷ་ཡོ་ིམ་ེཏོགོ་དམ་པ་འིད།ི །ཞིསེེ་

སེོགསེ་ཀྱི་ིཚེིགསེ་བཅད་སྔོགསེ་དང་བཅསེ་པསེ་ཉེར་སྤྱིོད་རོལ་མ་ོདབུལ། ཨ་ེམ་ཧེ་ོམཆེོད་པ་བླ་ན་

མདེ། །ཅསེེ་སེགོསེ་ཀྱི་ིཚེགིསེ་བཅད་སྔོགསེ་དང་བཅསེ་པསེ་འིདདོ་ཡོནོ་ལྔ་ཕུལ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་

ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ཞིསེེ་ནང་མཆེདོ་དབུལ། 

གཉིསེ་མེད་ཐུན་མོང་མ་ཡོིན་ཁྱེབ་པའི་ིསྐུ། ། ཞིེསེ་པ་ནསེ། འིཇེིགསེ་བྱེེད་གཤེིན་

རྗོའེི་ིགཤེདེ་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་ལ།ོ །ཅསེེ་པའི་ིབར་གྱིིསེ་བསྟོདོ་ད་ེཕྱིག་བྱེསེ་ནསེ། ༀ་ཨཱཿ� ཧྲཱིཿ�ི པྲ་ཝ་

ར་སེད་ཀཱ་ར་ཾཨརྒྷཾ་ཾཔྲ་ཏཱཙིྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ཞིསེེ་མཆེདོ་ཡོནོ་དབུལ། ད་ེནསེ་ལྷག་ཆེད་ཀྱི་ིཉེསེ་པ་ཞི་ིབར་བྱེ་

བའིི་ཕྱིིར་དུ་མེ་ཏོོག་དང་བཅསེ་པའིི་ཐོལ་མོ་སྙེིང་གར་སྦྱིར་ནསེ། གང་ཡོང་བདག་བློ་རྨོངསེ་པ་

ཡོིསེ། །ཉེསེ་བྱེསེ་ཅུང་ཟིད་གང་བགྱིིསེ་པ། །གང་ཕྱིིར་ལུསེ་ཅན་སྐྱོབསེ་ཡོིན་

ཕྱིིར། །མགོན་ཁྱེོད་དེ་ཀུན་བཟིོད་མཛོད་རིགསེ། །མ་རྙིེད་ཡོོངསེ་སུ་མ་ཤེེསེ་

དང༌། །གང་ཡོང་ནུསེ་པ་མ་མཆེིསེ་པསེ། །འིདིར་ན་ིབྱེ་བ་གང་བགྱིིསེ་པ། །ད་ེཀུན་

ཁྱེདོ་ཀྱིསིེ་བཟིདོ་མཛོད་རགིསེ། །ༀ་བཛྲ་སེཏྭ་ཨཱཿ� ཞིསེེ་མང་དུ་བརྗོདོ་ནསེ། གཤེནི་རྗོའེི་ིགཤེདེ་

ཀྱི་ིཡོ་ིག་ེབརྒྱ་བ་བཟླ་བར་བྱེའི།ོ །

དེའིི་རྗོེསེ་ལ། ༀ་ཁྱེེད་ཀྱིིསེ་སེེམསེ་ཅན་དོན་ཀུན་མཛོད། །རྗོེསེ་སུ་མཐུན་པའིི་

དངོསེ་གྲུབ་སྩོོལ། །སེངསེ་རྒྱསེ་ཡུལ་དུ་གཤེེགསེ་ནསེ་ཀྱིང༌། །སླར་ཡོང་འིབྱེོན་པར་

མཛོད་དུ་གསེོལ། །ༀ་ཨཱཿ� བཛྲ་མུ� ཡོེ་ཤེེསེ་པ་རྣམསེ་རང་བཞིིན་གྱིི་གནསེ་སུ་
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གཤེགེསེ། དམ་ཚེགི་པ་རྣམསེ་བདག་ཉདི་ལ་ཐོིམ་པར་གྱུར། ཅསེེ་བརྗོདོ་ཅངི་བསེམ། 

ད་ེནསེ་སླར་ཡོང་འིཇེིག་རྟེེན་པའི་ིམ་ེལྷ་མཆེོད་པ་ནི། ༀ་ཨགྣ་ཡོ་ེ ཞིེསེ་པ་ནསེ། བ་ཧེ་ནཱ་ཡོ་

པུཥྤེ་ེཔྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ད་ེབཞིིན་དུ། དྷཱུ་པ།ེ ཨཱཿ་ལ་ོཀེ ། གནྡྷེ།ེ ནཻ་ཝ་ིདྱ། ཤེཔྟ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾ

སྭཱཧཱ། ཞིསེེ་ཉརེ་སྤྱིདོ་རལོ་མ་ོདང་བཅསེ་པསེ་མཆེདོ། ༀ་ཨགྣ་ཡོ་ེ ཞིསེེ་པ་ནསེ། ཧེ་བྱེ་ཀ་བྱེ་བ་ཧེ་

ནཱ་ཡོ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ཞིསེེ་པའི་ིབར་གྱིིསེ་ནང་མཆེདོ་འིབུལ། ༀ་ཨཱཿ� ཧྲཱིཿ�ི པྲ་ཝ་ར་སེད་ཀཱ་ར་ཾཔྲཀོྵཱ་

ཎཱ་ཾཔྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ཞིསེེ་པསེ་བསེང་གཏོརོ། ད་ེབཞིནི་དུ། ཨཱཿཉྩ་མཱཾ་ནཱ།ཾ ཞིསེེ་པསེ་ཞིལ་བསེལི། ༀ་

བཛྲ་ཏོམྦུ་ལ་ཡོ་ེསྭཱཧཱ། ཞིསེེ་པསེ་སེ་ོརྩོ།ི ༀ་བཛྲ་ཝ་སེ་སྱ་སྭཱཧཱ། ཞིསེེ་པསེ་གསོེ་གསེར་པ་རྣམསེ་

ཕུལ་ནསེ། 

སླར་ཡོང་ཡོམ་ཤེིང་ནསེ་བཟུང་སྟོ་ེབསྲོེག་རྫསེ་ལྷག་མ་རྣམསེ་རིམ་པར་འིབུལ་བ་ན།ི ༀ་ཨགྣ་ཡོ་ེ 

ཞིསེེ་པ་ནསེ། བ་ཧེ་ནཱ་ཡོ། ༀ་བ་ོདྷ་ིབྲཀྵཱ་ཡོ། བདག་ཅག་དཔནོ་སླབོ་  ཅསེེ་པ་ནསེ། བཀྲོ་མ་ི

ཤེིསེ་པ་དང་ཁྱེད་པར་དུ་གཟི་ིབརྗོིད་ཕུན་སུམ་ཚེོགསེ་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐོམསེ་

ཅད་ཤཱནྟ່་ཀུ་རུ་ཡོ་ེསྭཱཧཱ།  ཞིསེེ་པ་ནསེ། ༀ་ཨགྣ་ཡོ་ེ ཞིསེེ་པ་ནསེ། བ་ཧེ་ནཱ་ཡོ། ༀ་བཛྲ་

གྷིསྨ་རཱ།ི བདག་ཅག་དཔནོ་སློབ་  ཅསེེ་པ་ནསེ། ནད་ཐོམསེ་ཅད་ཤཱནྟ່་ཀུ་རུ་ཡོ་ེསྭཱཧཱ། ༀ་

ཨགྣ་ཡོ་ེ ཞིསེེ་པ་ནསེ། བ་ཧེ་ནཱ་ཡོ། བདག་ཅག་དཔོན་སླབོ་  ཅསེེ་པ་ནསེ། བཀྲོ་མ་ིཤེསིེ་པ་

ཐོམསེ་ཅད་ཤཱནྟ່་ཀུ་རུ་ཡོ་ེསྭཱཧཱ། ཞིསེེ་གངོ་དུ་འིཇེགི་རྟེནེ་པའི་ིམ་ེལྷའི་ིསྐབསེ་སུ་བཤེད་པ་ལྟོར་ཚེང་མ་

འིབུལ། 

དེ་ནསེ་དྲིིལ་སྟོབསེ་དང་བཅསེ། འིཇེིག་རྟེེན་དབང་ཕྱུག་ཚེངསེ་དབང་མགོན་གྱིི་

སྲོསེ། །ཞིསེེ་སེགོསེ་ཀྱིིསེ་བསྟོདོ་ནསེ། ༀ་ཨཱཿ� ཧྲཱིཿ�ི པྲ་ཝ་ར་སེད་ཀཱ་ར་ཾཨཱཿཉྩ་མཱཾ་ནཱ་ཾཔྲ་ཏཱཙིྪ་ཧཱུཾ་ཾ

སྭཱཧཱ། ཞིལ་བསེིལ། ད་ེབཞིིན་དུ། པྲོཀྵཱ་ཎཱ་ཾགྱིིསེ་བསེང་གཏོོར་ཕུལ་ནསེ། ༀ་ཨགྣ་ཡོ་ེ ཞིེསེ་པ་ནསེ། 
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

པུཥྤེ་ེཔྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ད་ེབཞིིན་དུ། དྷཱུ་པ།ེ ཨཱཿ་ལ་ོཀེ ། གནྡྷེ།ེ ནཻ་ཝ་ིདྱ། ཤེཔྟ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾ

སྭཱཧཱ། ཞིསེེ་ཉརེ་སྤྱིདོ་རལོ་མ་ོནང་མཆེདོ་དང་བཅསེ་པསེ་མཆེདོ། 

ད་ེནསེ་གཏོརོ་མ་སྒྲུབ་ཐོབསེ་ནསེ་འིབྱུང་བ་ལྟོར་བྱེནི་གྱིིསེ་བརླབསེ་ཏོ།ེ ༀ་ཨགྣ་ཡོ་ེ ཞིསེེ་པ་ནསེ། 

བ་ཧེ་ནཱ་ཡོ་ཨ་ཀཱ་ར་ོམུ་ཁ་ཾསེརྦ་དྷརྨཱ་ཎ་ཾཨ་དྱ་ནུད་པན་ན་ཏྭཏྟཾ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾཕེཊ་སྭཱཧཱ། ཞིསེེ་

པ་གསུམ་གྱིིསེ་གཏོརོ་མ་ཕུལ། ༀ་ཨགྣ་ཡོ་ེ ཞིསེེ་པ་ནསེ། བ་ཧེ་ནཱ་ཡོ་པུཥྤེ་ེཔྲ་ཏཱཙིྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ད་ེ

བཞིིན་དུ། དྷཱུ་པ།ེ ཨཱཿ་ལ་ོཀེ ། གནྡྷེ།ེ ནཻ་ཝ་ིདྱ། ཤེཔྟ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ཞིེསེ་ཉེར་སྤྱིོད་རོལ་མ་ོ

རྣམསེ་ཀྱིིསེ་མཆེདོ། དྲིལི་སྟོབསེ་དང་བཅསེ་པསེ། 

མ་ེད་ེབསྲོེག་བྱེ་ཟི་བའི་ིལྷ། །དྲིང་སྲོོང་རྒྱལ་པ་ོགདོན་གྱི་ིབདག །ཤེར་ལྷ་ོམ་ེལྷའི་ི

ཚེོགསེ་བཅསེ་ལ། །མཆེོད་ཅིང་བསྟོོད་ད་ེཕྱིག་ཀྱིང་འིཚེལ། །མཆེོད་སྦྱིིན་གཏོོར་མ་

འིད་ིསྣོམསེ་ལ། །རྣལ་འིབྱེོར་བདག་ཅག་འིཁོར་བཅསེ་ལ། །ནད་མེད་ཚེ་ེདང་དབང་

ཕྱུག་དང་། །དཔལ་དང་གྲིགསེ་དང་སྐལ་བ་བཟིང་། །ལངོསེ་སྤྱིདོ་རྒྱ་ཆེནེ་ཀུན་འིགྲུབ་

ཅངི་། །ཞི་ིདང་རྒྱསེ་ལ་སེགོསེ་པ་ཡོ།ི །ལསེ་ཀྱི་ིདངསོེ་གྲུབ་བདག་ལ་སྩོལོ། །དམ་ཚེགི་

ཅན་གྱིིསེ་བདག་ལ་བསྲུང་། །དངོསེ་གྲུབ་ཀུན་གྱིིསེ་སྟོངོསེ་གྲིགོསེ་མཛོདོ། །དུསེ་མནི་

འིཆེ་ིདང་ནད་རྣམསེ་དང་། །གདོན་དང་བགེགསེ་རྣམསེ་མེད་པར་མཛོོད། །རྨ་ིལམ་

ངན་དང་མཚེན་མ་ངན། །བྱེ་བྱེེད་ངན་པ་མེད་པར་མཛོོད། །འིཇེིག་རྟེེན་བད་ེཞིིང་ལ་ོ

ལེགསེ་དང་། །འིབྲུ་རྣམསེ་འིཕེེལ་ཞིིང་ཆེོསེ་འིཕེེལ་དང་། །བད་ེལེགསེ་ཐོམསེ་ཅད་

འིབྱུང་བ་དང་། །ཡོིད་ལ་འིདོད་པ་ཀུན་འིགྲུབ་ཤེོག །ༀ་ཨཱཿ� ཧྲཱིཿ�ི པྲ་ཝ་ར་སེད་ཀཱ་ར་ཾ

ཨརྒྷཾ་ཾཔྲ་ཏཱཙིྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། 

གང་ཡོང་བདག་བླ་ོརྨངོསེ་པ་ཡོསིེ། ། ཞིསེེ་པ་ནསེ། ད་ེཀུན་ཁྱེདོ་ཀྱིིསེ་བཟིདོ་མཛོད་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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རགིསེ། །ༀ་བཛྲ་སེཏྭ་ཨཱཿ� རང་ག་ིདནོ་དང་གཞིན་གྱི་ིདནོ། །སྒྲུབ་བྱེདེ་བསྲོགེ་བྱེ་ཟི་བ་

གཤེེགསེ། །ཇེི་བཞིིན་དུསེ་སུ་ཚུར་བྱེོན་ཞིིང་། །བདག་གི་དངོསེ་གྲུབ་ཐོམསེ་ཅད་

སྒྲུབསེ། །ༀ་ཨཱཿ� བཛྲ་མུ� མ་ེལྷ་ཡོ་ེཤེསེེ་པ་རང་ག་ིགནསེ་སུ་གཤེགེསེ། དམ་ཚེགི་པ་

མ་ེའིབར་བའི་ིརྣམ་པར་གྱུར། 

སྨྲསེ་པ། མང་མང་བདུད་དཔུང་གཡུལ་ལསེ་རྣམ་རྒྱལ་ཞིིང་། །ཟིབ་ཟིབ་གཞིན་

ལསེ་ཕུལ་བྱུང་བཻྷཻ་ར་ཝའིི། །ཐུགསེ་དམ་བསྐུལ་བའིི་ཐོབསེ་མཆེོག་བསྙེེན་པའིི་

སྐབསེ། །ཉེར་མཁོའི་ིསྦྱིིན་སྲོེག་བྱེ་ཚུལ་འིད་ིའིབད་མཐུསེ། །བདག་སེོགསེ་འིགྲི་ོབའི་ི

ལསེ་ཉོན་མུན་པའི་ིདཔུང་། །ཐུགསེ་རྗོེའི་ིའིོད་བརྒྱ་འིབར་བསེ་རིང་བསྐྲད་ནསེ། །ལྟོ་

སྒོམོ་སྤྱིདོ་པའི་ིགཟུགསེ་བརྙིན་ང་ོམཚེར་ཅན། །མངནོ་སུམ་མགི་ག་ིདགའི་སྟོནོ་འིགྱུར་

བ་དང་། །ཚེ་ེརབསེ་ཀུན་ཏུ་འིཇེམ་དཔལ་ཞི་ིཁྲ་ོཡོིསེ། །འིབྲལ་མདེ་རྗོེསེ་སུ་འིཛོནི་པའི་ི

རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །ཅེསེ་དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་དཔའི་བ་ོགཅིག་པའི་ིལསེ་རུང་དང་གཞི་ིབསྙེེན་སེ་ོསེོའི་ི

སྐབསེ་ཁ་སྐོང་གི་ཞིི་བའིི་སྦྱིིན་སྲོེག་བྱེ་ཚུལ་འིདོན་བསྒྲིིགསེ་སུ་བཀོད་པ་འིདི་ནི་གཤེིན་རྗོེ་གཤེེད་ཀྱིི་རྣལ་

འིབྱེོར་བ་གླེིང་སྤྲུལ་མིང་པ་བླ་ོབཟིང་ལུང་རྟེོགསེ་བསྟོན་འིཛོིན་འིཕྲིན་ལསེ་སུ་འིབོད་པ་བདག་རང་ལ་ོཉེར་ལྔ་

པ་ལྕགསེ་འིབྲུག་ལོར་ལྷ་མཆེོག་འིད་ིཉིད་ཀྱི་ིབསྙེེན་ཆེེན་སྡིོད་སྐབསེ་རང་ཉིད་ལ་ཉ་ེབར་མཁ་ོཞིིང་རང་མཉམ་

གཞིན་ལའིང་ཕེན་ཕྱིིར་སུག་བྲིསེ་སུ་བགྱིིསེ་པ་འིདིསེ་ཀྱིང་ཚེ་ེརབསེ་ཀུན་ཏུ་འིཇེམ་དཔལ་ཞི་ིཁྲོསེ་མཉེསེ་

བཞིནི་དུ་རྗོསེེ་སུ་འིཛོནི་པའི་ིརྒྱུར་གྱུར་ཅགི །སེརྦ་མངྒ་ལ།ཾ 
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 ༄༅། །གཤེིན་པའོ་ིསྦྱིང་ཆེགོ་ཐར་ལམ་གསལ་སྒྲིནོ་ནག་འགྲོསོ་སུ་ 

བཀདོ་པ་ཞེསེ་བྱེ་བ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །གང་ཞིིག་སྙེིང་ལ་དྲིན་པ་ཙོམ་གྱིིསེ་ཀྱིང་། །སྲོིད་པའི་ིཉེསེ་བརྒྱའི་ིརྩོ་

བའི་ིརྨོངསེ་མུན་ཚེོགསེ། །བསྐལ་བའི་ིམ་ེདང་འིཕྲད་པའི་ིབུད་ཤེིང་བཞིིན། །མཐོར་

མཛོད་བླ་མ་གཤེནི་རྗོའེི་ིགཤེདེ་ལ་འིདུད། །

འིདིར་བཅོམ་ལྡན་འིདསེ་འིཇེམ་དཔལ་གཤེིན་རྗོེའིི་གཤེེད་ཀྱིི་སྒོ་ོནསེ་གཤེིན་པ་ོརྗོེསེ་སུ་འིཛོིན་པའིི་

ཐོབསེ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ལྷ་ོསྒོརོ་གྲིགསེ་པའི་ིཆེ་ོག་ལག་ཏུ་བླང་བད་ེབར་དགདོ་པ་ལ། དཀྱིལི་འིཁརོ་སྒྲུབ་མཆེདོ་

སེགོསེ་དང་འིབྲལེ་ན་བུམ་སྒྲུབ་སྔོནོ་དུ་སེངོ་ཟིནི་པསེ་འིཐུསེ་ཤེངི་། ད་ེམནི་ལྷ་ོསྒོ་ོརྐྱང་པ་ལ་གཏོརོ་འིབུལ་ཡོན་

སེངོ་རྗོེསེ། མདུན་དུ་བུམ་པ་མགུལ་འིཆེངི་སྔོནོ་པ་ོཅན་དྲི་ིབཟིང་ག་ིཆུ་ལ་བུམ་རྫསེ་བཏོབ་པསེ་རན་པ་བཀང་

བ་བཤེམསེ་ལ། 

བུམ་པ་སྒྲུབ་པ་ན།ི ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི་ཝ་ིཀྲོ་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་སྭབྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷི་སེརྦ་དྷརྨཱ་སྭ་བྷཻ་

ཝ་ཤུདྡྷིོ྅ཧེཾ། སྟོོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོོང་པའི་ིངང་ལསེ་བ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིརིན་པ་ོཆེེའི་ི

བུམ་པ་དཀར་པ་ོལྟོ་ོབ་ཆེ་ེབ་མགྲིིན་པ་རིང་བ་མཆུ་འིཕྱིང་བ་ལ་སེོགསེ་པ་མཚེན་ཉིད་

ཐོམསེ་ཅད་དང་ལྡནཔའིི་ནང་དུ་སྟོེང་གི་ཆེར་ཟླ་བའིི་དཀྱིིལ་འིཁོར་གྱིི་དབུསེ་སུ་ཧཱུཾཾ་

ཡོིག་གི་མཐོར་ཡོི་གེ་བརྒྱ་པའིི་སྔོགསེ་ཕྲེང་གིསེ་བསྐོར་བ་ལསེ་འིོད་ཟིེར་འིཕྲོསེ། 

ཕྱིོགསེ་བཅུའི་ིཞིིང་རབ་འིབྱེམསེ་ན་བཞུགསེ་པའི་ིརྒྱལ་བ་སྲོསེ་བཅསེ་ཐོམསེ་ཅད་ཀྱི་ི

སྐུ་གསུང་ཐུགསེ་ཀྱིི་བྱེིན་རླབསེ་ནུསེ་མཐུ་ཐོམསེ་ཅད་འིོད་ཟིེར་གྱིི་རྣམ་པར་སྤྱིན་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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དྲིངསེ། ཧཱུཾ་ཾཡོགི་སྔོགསེ་ཕྲངེ་དང་བཅསེ་པ་ལ་ཐོམི། ད་ེལསེ་བདུད་རྩོའིི་ིརྒྱུན་བབསེ་པ་

བུམ་པའི་ིཆུ་དང་ར་ོགཅིག་ཏུ་གྱུར། པར་བསེམསེ་ལ། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་སེ་མ་ཡོ་ཞིེསེ་སེོགསེ་

གཤེནི་རྗོ་ེགཤེདེ་ཀྱི་ིཡོགི་བརྒྱ་གང་མང་བཟླསེ་མཐོར། ཟླ་བ་སྔོགསེ་ཕྲངེ་ཧཱུཾ་ཾཡོགི་རྣམསེ་འིདོ་དུ་ཞུ་

ནསེ་བུམ་པའི་ིཆུ་དང་ར་ོགཅགི་ཏུ་གྱུར། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི་ཝ་ིཀྲོ་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ཅ་ིའིགྲུབ་བཟླ། 

སྦྱིང་རྟེེན། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི་ཝ་ིཀྲོ་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་སྭབྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷི་སེརྦ་དྷརྨཱ་སྭ་བྷཻ་ཝ་

ཤུདྡྷིོ྅ཧེཾ། རྟེེན་སྣང་བ་མ་ིདམིགསེ་པའི་ིསྟོོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོོང་པའི་ིངང་ལསེ་ཚེ་ེ

འིདསེ་ཀྱི་ིམངི་ཡོགི་དང་པ་ོཐོགི་ལསེེ་བརྒྱན་པ་ཡོངོསེ་སུ་གྱུར་པ་ལསེ་ཚེ་ེལསེ་འིདསེ་

པ་ཐོ་མལ་པའི་ིཆེ་བྱེད་ཅན་ཕུང་པ་ོདང་ཁམསེ་དང་སྐྱོ་ེམཆེེད་ཐོམསེ་ཅད་གསེལ་ཞིིང་

ཡོོངསེ་སུ་རྫོགསེ་པར་གྱུར། ༀ་བཛྲ་སེ་ཏྭ་ཧཱུཾ་ཾཛོ� ད་ེནསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེབསྡིམསེ་པའི་ིནང་དུ་མཛུབ་མ་ོ

གཉསིེ་བརྐྱངསེ་པ་ཅུང་ཟིད་བཀུག་ནསེ་ལྕགསེ་ཀྱུ་ལྟོར་བྱེསེ་ལ། མཐོའེུ་ཆུང་གཉིསེ་ཁབ་ལྟོར་བརྐྱངསེ་པ་ཤེ་ི

བ་འིགུག་པའི་ིཕྱིག་རྒྱ་ར་ོལྟོ་བུའི་ིམགོར་དངོསེ་སུ་བཞིག་པའིམ་སྦྱིང་རྟེེན་གསེོན་པོའི་ིརྣམ་པར་བསྐྱོེད་པ་དེའི་ི

མགརོ་བཞིག་པར་མོསེ་ཏོ།ེ 

སེངསེ་རྒྱསེ་ཀྱི་ིབདེན་པ་དང་། ཆེོསེ་ཀྱི་ིབདེན་པ་དང་། དག་ེའིདུན་གྱི་ིབདེན་པ་

དང་། ད་ེབཞིིན་གཤེེགསེ་པ་དང་། རྡོ་ོརྗོ་ེདང་། རིན་པ་ོཆེ་ེདང་། པདྨ་དང་ལསེ་ཀྱི་ི

རིགསེ་སུ་ཞུགསེ་པ་ཐོམསེ་ཅད་དང་། སྙེིང་པ་ོདང་། ཕྱིག་རྒྱ་དང་། གསེང་སྔོགསེ་

དང་། རགིསེ་སྔོགསེ་ཀྱི་ིལྷའི་ིཁྱེད་པར་ཐོམསེ་ཅད་དང་། ཁྱེད་པར་དུ་ཡོང་བཅམོ་ལྡན་

འིདསེ་འིཇེམ་དཔལ་གཤེནི་རྗོའེི་ིགཤེདེ་ཀྱི་ིལྷ་ཚེགོསེ་འིཁརོ་དང་བཅསེ་པ་ཐོམསེ་ཅད་

ཀྱི་ིབདེན་པ་དང་། བདེན་པའི་ིབྱེིན་གྱིིསེ་བརླབསེ་ཀྱིིསེ་ཚེ་ེལསེ་འིདསེ་པ་ཆེ་ེག་ེམ་ོ

ཞིེསེ་བྱེ་བ་ལ་སེོགསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱི་ིརྣམ་པར་ཤེེསེ་པ་སྲོིད་པའི་ིབར་ད་ོཁམསེ་གསུམ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

འིགྲི་ོབ་རིགསེ་དྲུག་སྐྱོ་ེགནསེ་བཞིིསེ་བསྡུསེ་པའི་ིའིཇེིག་རྟེེན་གང་ན་གནསེ་ཀྱིང་སྐད་

ཅགི་ཡུད་ཙོམ་ལ་འིདརི་མཆེིསེ་པར་གྱུར་ཅགི །ལན་གསུམ། 

རང་ག་ིཐུགསེ་ཀ་ནསེ་འིོད་ཟིེར་ལྕགསེ་ཀྱུ་ལྟོ་བུ་འིཕྲོསེ་པསེ་ཚེ་ེའིདསེ་ཀྱི་ིརྣམ་

ཤེསེེ་ཁ་དགོ་དམར་ཞིངི་གསེལ་བ་ཨ་ཐུང་ག་ིགཟུགསེ་ཅན་བཀུག་པ་སྤྱི་ིགཙུག་ནསེ་

ཞུགསེ་ཏོ་ེསྙེངི་གར་ཐོམི་པར་གྱུར། ༀ་བཛྲ་མུངྒ་རཱ་ཛོ� ༀ་དཎྡྲ་ཧཱུཾ།ཾ ༀ་པདྨ་བ།ཾ ༀ་

ཁངྒ་ཧེ�ོ ཞིེསེ་སྒོ་ོབ་བཞིིའི་ིསྔོགསེ་བརྗོོད། ༀ་ཤེ་ོངྷོ་ན་ིཤེ་ོདྷ་ན་ིསེརྦ་པཱ་པ་ཾཨཱཿ་ན་ཡོ་ཧཱུཾཾ། རྡོ་ོརྗོ་ེ

བསྡིམསེ་པ་ལསེ་གུང་མ་ོགཉིསེ་བསྒྲིེང་བའི་ིཕྱིག་རྒྱ་བྱེ་ཞིིང་། ཚེ་ེའིདསེ་ཀྱི་ིསྡིིག་སྒྲིིབ་ཐོམསེ་ཅད་

བཀུག་པར་གྱུར། ༀ་སེརྦ་ཨ་པཱ་ཡོ་ཨཱཿ་ཀརྵ་ཡོ་བ་ིཤེ་ོདྷ་ན་བཛྲ་སེ་མ་ཡོ་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། རྡོ་ོརྗོ་ེ

ཁུ་ཚུར་གཉིསེ་ཀྱི་ིནང་དུ་མཛུབ་མ་ོལྕགསེ་སྒྲིོག་ལྟོར་བཅིངསེ་ཏོ་ེལེགསེ་པར་གྱིེན་དུ་འིཕེང་བ་ལྟུང་བ་སློང་

བའི་ིཕྱིག་རྒྱ་བྱེ། ངན་འིགྲི་ོབ་ཐོམསེ་ཅད་དཀྱིལི་འིཁརོ་གྱི་ིཕྱི་ིརལོ་ཏུ་བཀུག་ཅངི་ད་ེརྣམསེ་

ཀྱིིསེ། བཅོམ་ལྡན་འིདསེ་བདག་ཅག་སྡུག་བསྔོལ་གྱིིསེ་གཟིིར་བ་འིད་ིལསེ་བསྐྱོབ་ཏུ་

གསེོལ། བདག་ཅག་སེངསེ་རྒྱསེ་དང་ཆེོསེ་དང་དག་ེའིདུན་དང་ཁྱེེད་ལ་ཡོང་སྐྱོབསེ་

སུ་མཆེིའིོ། །ༀ་བཛྲ་པཱ་ཎ་ིབ་ིསྤེ་ོཊ་ཡོ་སེརྦ་ཨ་པཱ་ཡོ་བནྡྷེ་ནཱ་ན་ིཔྲ་མ་ོཀྵེ་ཡོ་སེརྦ་ཨ་པ་

ཡོ་ག་ཏོ་ེབྷྱ� རྡོ་ོརྗོ་ེབསྡིམསེ་པ་ལ་གུང་མ་ོགཉསིེ་བསྒྲིངེ་མཐོ་ེབངོ་གཉསིེ་དང་མཐོའེུ་ཆུང་གཉསིེ་བསྒྲིངེསེ་ཏོ་ེ

མཉ་ེཞིིང་དྲིལ་བ་སྡིིག་པ་འིཇེོམསེ་པའི་ིཕྱིག་རྒྱ་བྱེ། སེརྦ་སེཏྭ་ཾསེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ་བཛྲ་སེ་མ་ཡོ་ཊད། 

ངན་འིགྲི་ོབ་རྣམསེ་ཀྱི་ིསྡིིག་པ་ཐོམསེ་ཅད་བཅོམ་ཞིིང་ཤེ་ིནསེ་གཤེིན་རྗོེའི་ིགཤེེད་ཀྱི་ི

ཞིབསེ་དྲུང་དུ་སྐྱོསེེ། རྟེནེ་རྣམསེ་བ་ཚྭ་ཅན་གྱི་ིརྒྱ་མཚེརོ་དརོ་བར་གྱུར། ༀ་སེརྦ་བདི་

སེརྦ་ཨ་པཱ་ཡོ་བ་ིཤེ་ོདྷ་ན་ེཧཱུཾ་ཾཕེཊ་སྭཧཱ། བཛྲ་བནྡྷེ་ཊད། སྙེངི་གར་རྡོ་ོརྗོ་ེབསྡིམསེ་པ་སྒྲི་དང་བཅསེ་

པ་ལན་གསུམ་དྲིལ་བ་དང་བཅསེ་པསེ་སྔོགསེ་འིད་ིལན་གསུམ་བརྗོོད། ཚེ་ེའིདསེ་ཀྱི་ིསྡིིག་སྒྲིིབ་བག་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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ཆེགསེ་དང་བཅསེ་པ་སྦྱིངསེ་པར་གྱུར། ཚེ་ེའིདསེ་ཀྱི་ིསྤྱི་ིབོར་ༀ་དཀར་པོ། མགྲིིན་

པར་ཨཱཿ� དམར་པ།ོ སྙེངི་ཀར་ཧཱུཾ་ཾསྔོནོ་པསོེ་མཚེན་པར་གྱུར། ༀ་བཛྲ་ཨ་དྷཥི་ིཛྙཱ་ན་སེ་

མ་ཡོ་ཧཱུཾ།ཾ ཞིསེེ་རྡོ་ོརྗོ་ེཁུ་ཚུར་གཉིསེ་བཅངིསེ་ནསེ་མཐོ་ེབངོ་དང་གུང་མ་ོདང་མཐོའེུ་ཆུང་རྣམསེ་བསྒྲིངེསེ་ཏོ་ེ

མཛུབ་མ་ོདང་མིང་མེད་སེེམསེ་དཔའི་ིསྐྱོིལ་ཀྲུང་བྱེསེ་པ་རྡོ་ོརྗོེའི་ིཕྱིག་རྒྱ་གནསེ་ཉེར་གཉིསེ་སུ་གཏུགསེ་པསེ་

ད་ེལྟོར་མོསེ། 

ཁྲ་ོབའོི་ིམཆེདོ་པ་བྱེིན་གྱིིསེ་བརླབསེ་པ་ན།ི ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་སྭབྷཱ་ཝ་

ཤུདྡྷི་སེརྦ་དྷརྨཱ་སྭ་བྷཻ་ཝ་ཤུདྡྷིོ྅ཧེཾ། སྟོོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོོང་པའི་ིངང་ལསེ་ཨཱཿ� ལསེ་

བྱུང་བའིི་ཐོོད་པ་ཡོངསེ་ཤེིང་རྒྱ་ཆེེ་བ་རྣམསེ་ཀྱིི་ནང་དུ་ཧཱུཾཾ་ཧཱུཾཾ་ཞུ་བ་ལསེ་བྱུང་བའིི་

མཆེདོ་ཡོནོ། ཞིབསེ་བསེལི། དྲི།ི མ་ེཏོགོ བདུག་སྤེོསེ། མར་མ།ེ ཞིལ་ཟིསེ། རལོ་མ་ོ

རྣམསེ་རང་བཞིིན་བདེ་སྟོོང་རྣམ་པ་མཆེོད་རྫསེ། བྱེེད་ལསེ་དབང་བོ་དྲུག་གི་སྤྱིོད་

ཡུལ་དུ་ཟིག་པ་མདེ་པའི་ིབད་ེབ་ཁྱེད་པར་ཅན་བསྐྱོདེ་པར་གྱུར། ༀ་ཨརྒྷཾཾ། པཱཏྱཾ།ཾ གནྡྷེ།ེ 

པུཥྤེ།ེ དྷཱུ་པ།ེ ཨཱཿ་ལ་ོཀ ེ། ནཻ་ཝ་ིདྱ། ཤེབྡ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ རང་ག་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾལསེ་འིདོ་ཟིརེ་

འིཕྲསོེ། ཁྲ་ོབའོི་ིཚེགོསེ་དཔག་ཏུ་མདེ་པ་སྤྱིན་དྲིངསེ། 

ཧཱུཾ།ཾ ཡོ་ེཤེསེེ་བསྐལ་པའི་ིམ་ེལྟོར་འིབར་བའི་ིའིདོ། །མ་རགི་འིདདོ་པའི་ིམུན་ཁམསེ་

ཐོམསེ་ཅད་བསྲོེག །ཞི་ེསྡིང་གཤེིན་རྗོེའི་ིའིཇེིགསེ་པ་ཐོམསེ་ཅད་འིཇེོམསེ། །དཔའི་བ་ོ

ཆེེན་པོའི་ིདཔའི་མཚེན་སྟོག་ལྤགསེ་ཅན། །ལོག་འིདྲིེན་སྲོིན་པོའི་ིམཐོའི་གནོན་དགྲི་

འིདུལ་བ། །རགི་པའི་ིརྒྱལ་པ་ོཁྲ་ོབ་ོབཞུགསེ་སེ་ོའིཚེལ། །ལགོ་འིདྲིནེ་འིདུལ་བའི་ིསླད་

དུ་སྤྱིན་འིདྲིནེ་ན། །འིགྲི་ོབའི་ིདོན་དུ་མཆེདོ་ཀྱིིསེ་གཤེེགསེ་སུ་གསེལོ། །ༀ་བཛྲ་སེ་མཱཾ་

ཛོ� ༀ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་ོདྷ་རཱ་ཛོ་སེ་པ་ར་ིཝཱ་ར་ཨརྒྷཾཾ། པདྱ།ཾ གནྡྷེ།ེ པུཥྤེ།ེ དྷུ་པ།ེ ཨཱཿ་ལ་ོཀ།ེ 
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

ནཻ་ཝ་ིདྱ། ཤེཔྟ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་ོདྷ་རཱ་ཛོ་སེ་པ་ར་ིཝཱ་ར་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ ཾ། ཞིསེེ་ཕྱི་ིནང་

ག་ིམཆེདོ་པ་འིབུལ། 

ད་ེནསེ་བསྟོོད་པ་ནི། ཧཱུཾཾ། ཆེོསེ་ཉིད་སྟོོང་པ་གཉིསེ་མེད་ངང་ཉིད་ལསེ། །འིཇེིག་རྟེེན་

སྤྱིོད་པའིི་ཚུལ་ཡོང་མི་སྤེོང་ཞིིང་། །ཐོབསེ་ལ་མཁསེ་པའིི་འིཇེིགསེ་བྱེེད་སྐུར་སྟོོན་

པ། །ཁྲ་ོཆེེན་འིབར་བའིི་ཚེོགསེ་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་ལོ། །ཡོེ་ཤེེསེ་ཞིི་བའིི་ངང་ལསེ་མ་

གཡོོསེ་ཀྱིང་། །སྐུ་ཡོ་ིཆེ་ལུགསེ་ཟི་བྱེེད་རྔམསེ་སྟོབསེ་ཅན། །གསུང་ག་ིང་ར་ོའིབྲུག་

སྟོོང་ལྡིར་བའི་ིསྒྲིསེ། །མ་ལུསེ་དབང་དུ་སྡུད་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་ལོ། །ལྷག་པའི་ིཡོ་ེཤེེསེ་

རོལ་པ་སྟོོན་མཛོད་ཅིང་། །སྡིིགསེ་པའི་ིམཚེོན་ཆེ་སྣ་ཚེོགསེ་ཕྱིག་ན་བསྣམསེ། །ཉོན་

མངོསེ་དུག་ཅན་རྩོད་ནསེ་འིཛོམོསེ་མཛོད་པ། །སྦྲུལ་གདུག་རྒྱན་གྱིིསེ་བརྒྱན་ལ་ཕྱིག་

འིཚེལ་ལོ། །བསྐལ་པའི་ིམ་ེལྟོར་འིབར་བའི་ིཀློོང་དཀྱིིལ་ན། །དཔའི་བོའི་ིསྟོང་སྟོབསེ་

བརྐྱངསེ་བསྐུམསེ་ཚུལ་དུ་བཞུགསེ། །ཉི་ཟླ་འིབར་བའིི་སྤྱིན་གྱིིསེ་སྡིང་མིག་

གིསེ། །བགེགསེ་དཔུང་བསྲོེག་པར་མཛོད་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་ལོ། །གཏུམ་ཆེེན་དུསེ་

མཐོའིི་མེ་ལྟོར་གཟིི་བརྗོིད་འིབར། །གླེོག་སྟོོང་འིགྱུར་འིདྲིའིི་ཁྲོ་གཉེར་མཆེེ་བ་

གཙོིགསེ། །རྔམསེ་པའི་ིང་ར་ོའིབྲུག་སྒྲི་སྟོོང་བཞིནི་སྒྲིགོསེ། །ཁྲ་ོརྒྱལ་བགགེསེ་ཚེགོསེ་

འིདུལ་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་ལ།ོ །

ཧཱུཾཾ། འིཇེིགསེ་པའིི་ཧཱུཾཾ་སྒྲི་ངེསེ་སྒྲིོག་ཅིང་། །བགེགསེ་རྣམསེ་མ་ལུསེ་འིཇེོམསེ་

མཛོད་པའིི། །དངོསེ་གྲུབ་མ་ལུསེ་སྩོོལ་བའི་ིལྷ། །བགེགསེ་ཀྱི་ིདགྲི་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་

བསྟོདོ། །

གཏོོར་མ་བྱེིན་གྱིིསེ་བརླབ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་སྭབྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷི་སེརྦ་
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དྷརྨཱ་སྭ་བྷཻ་ཝ་ཤུདྡྷིོ྅ཧེཾ། སྟོོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོོང་པའི་ིངང་ལསེ་བྷྲཱུཾ་ཾལསེ་རིན་པ་ོཆེེའི་ི

སྣོད་ཡོངསེ་ཤེིང་རྒྱ་ཆེ་ེབའི་ིནང་དུ་བགེགསེ་ཀྱི་ིགཏོོར་མ་དྭངསེ་ཤེིང་ཐོོགསེ་པ་མེད་པ་

ནམ་མཁའི་དང་མཉམ་པར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ལན་གསུམ་གྱིིསེ་བྱེནི་གྱིིསེ་བརླབ། 

རང་ག་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾལསེ་འིོད་ཟིེར་འིཕྲོསེ་ཚེ་ེའིདསེ་ཀྱི་ིསྡིིག་སྒྲིིབ་སྦྱིོང་བ་ལ་

བར་དུ་གཅདོ་པའི་ིབགགེསེ་ཀྱི་ིཚེགོསེ་ཐོམསེ་ཅད་བཀུག་པར་གྱུར། གཏོརོ་མ་གཡོསེ་སུ་

བསྐོར་བ་གསུམ། ༀ་སེརྦ་བིགྷིན་ན་མ་སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ་བྷྱ་ོབ་ིཤྭ་མུ་ཁ་ེབྷྱ� སེརྦ་ཏོད་ཁ་ཾ

ཨུད་ག་ཏོ་ེསྥ་ར་ཎ་ཧེ་ིམ་ཾག་ག་ན་ཁ་ཾགྲིཧྣ་ད་ཾབ་ལིང་ཏོ་ཡོ་ེསྭཧཱ། མར་མ་ེདང་བཅསེ་པ་གཡོོན་

སྐརོ་དུ་གསུམ། ༀ་སུམྦྷ་ན་ིསུམྦྷ་ཧཱུཾ།ཾ གྲིཧྞ་གྲིཧྞ་ཧཱུཾ།ཾ གྲིཧྞ་པ་ཡོ་གྲིཧྞ་པ་ཡོ་ཧཱུཾ།ཾ ཨཱཿ་ན་ཡོ་ཧེ།ོ 

བྷཻ་ག་ཝཱ་ན་བདིྱ་རཱ་ཛོ་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། འིབྱུང་པ་ོའུར་འིདེད་ཀྱི་ིཕྱིག་རྒྱ་བྱེ་ཞིངི་། 

ཧཱུཾཾ། སྡིིག་སྦྱིོང་ཆེེན་པོའི་ིསེ་གཞི་ིལ་གནསེ་པའིི། །ལྷ་ལ་སེོགསེ་པའི་ིབགེགསེ་

ཚེོགསེ་ཀུན་ཉོན་ཅིག །ང་ན་ིགནསེ་འིདིར་ཚེ་ེའིདསེ་སྒྲིིབ་པ་སྦྱིོང་། །ཁྱེེད་རྣམསེ་འིད་ི

ནསེ་གཞིན་དུ་འིགྲི་ོབར་གྱིིསེ། །གལ་ཏོ་ེང་ཡོ་ིབཀའི་ལསེ་འིདའི་བྱེདེ་ན། །ཡོ་ེཤེེསེ་ཅན་

གྱི་ིརྡོ་ོརྗོ་ེའིབར་བ་ཡོིསེ། །མག་ོབ་ོཚེལ་པ་བརྒྱར་ན་ིའིགསེ་འིགྱུར་ཞིིང་། །བགེགསེ་

རྣམསེ་བརླག་པར་འིགྱུར་བ་གདནོ་མ་ིཟི། །

ན་མོ། སེངསེ་རྒྱསེ་ཀྱི་ིབདེན་པ་དང་། ཆེོསེ་ཀྱི་ིབདེན་པ་དང་། དག་ེའིདུན་གྱི་ི

བདེན་པ་དང་། ད་ེབཞིིན་གཤེེགསེ་པ་དང་། རྡོ་ོརྗོ་ེདང་། རིན་པ་ོཆེ་ེདང་། པདྨ་དང་། 

ལསེ་ཀྱི་ིརིགསེ་སུ་ཞུགསེ་པ་ཐོམསེ་ཅད་དང་། སྙེིང་པ་ོདང་། ཕྱིག་རྒྱ་དང་། གསེང་

སྔོགསེ་དང་། རིགསེ་སྔོགསེ་ཀྱི་ིལྷའི་ིཁྱེད་པར་ཐོམསེ་ཅད་དང་། ཁྱེད་པར་དུ་ཡོང་

བཅོམ་ལྡན་འིདསེ་འིཇེམ་དཔལ་གཤེིན་རྗོེའི་ིགཤེེད་ཀྱི་ིལྷ་ཚེོགསེ་རྣམསེ་ཀྱི་ིབདེན་པ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

དང་། བདེན་པའིི་བྱེིན་གྱིིསེ་བརླབསེ་ཀྱིིསེ་ཚེེ་ལསེ་འིདསེ་པ་ཆེེ་གེ་མ་ོཞིེསེ་བྱེ་བ་ལ་

སེོགསེ་པ་རྣམསེ་གསེོན་གྱི་ིདུསེ་ན་ཚེ་ེགནསེ་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་ཅིང་། ཚེ་ེའིཕེོསེ་

ནསེ་གང་དུ་གནསེ་པའི་ིལུསེ་སྲོོག་དང་མཐོ་ོརིསེ་དང་ཐོར་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའི་ི

བགེགསེ་ཀྱི་ིཚེོགསེ་ཐོམསེ་ཅད་དང་། ཚེ་ེལསེ་འིདསེ་པའི་ིཆེ་བྱེད་བཟུང་ནསེ་དེའི་ིཉ་ེ

འིབྲེལ་དང་འིཇེིག་རྟེེན་པ་རྣམསེ་ལ་བསླུ་ཞིིང་གནོད་པར་བྱེེད་པའི་ིགནོད་སྦྱིིན་དང་། 

ཤེ་ཟི་དང་། འིབྱུང་པ་ོལ་སེོགསེ་པ་ཐོམསེ་ཅད་གཏོོར་མ་འིདིསེ་ཚེིམ་པར་གྱིིསེ་ལ་

གནོད་པ་དང་འིཚེ་ེབའི་ིབསེམ་པ་ངན་པ་ཐོམསེ་ཅད་སྤེོངསེ་ལ། ཕེན་པ་དང་བད་ེབ་

བྱེང་ཆུབ་ཀྱི་ིསེེམསེ་དང་ལྡན་པསེ་རང་རང་སེ་ོསེོའི་ིགནསེ་སུ་སེོང་ཞིིག །གལ་ཏོ་ེམ་ི

འིགྲི་ོན་ཁྲ་ོབོའི་ིཡོ་ེཤེེསེ་ཀྱི་ིརྡོ་ོརྗོ་ེམ་ེརབ་ཏུ་འིབར་བ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་བསྲོེག་ཅིང་རྣམ་པར་

འིཇེོམསེ་པ་གདོན་མ་ིཟིའི།ོ །ༀ་སུམྦྷ་ན་ིསུམྦྷ་ཧཱུཾ།ཾ གྲིཧྞ་གྲིཧྞ་ཧཱུཾ།ཾ གྲིཧྞ་པ་ཡོ་གྲིཧྞ་པ་ཡོ་

ཧཱུཾ།ཾ ཨཱཿ་ན་ཡོ་ཧེ།ོ བྷཻ་ག་ཝཱ་ན་བདིྱ་རཱ་ཛོ་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། དང་། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། 

ཅསེེ་བརྗོདོ། གུ་གུལ་གྱིིསེ་བདུག །ཡུངསེ་ཀར་གྱིིསེ་བྲབ། 

མཆེོད་པ་བྱེིན་གྱིིསེ་བརླབ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་སྭབྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷི་སེརྦ་

དྷརྨཱ་སྭ་བྷཻ་ཝ་ཤུདྡྷི྅ོཧེ།ཾ སྟོངོ་པ་ཉདི་དུ་གྱུར། སྟོངོ་པའི་ིངང་ལསེ་ཨཱཿ� ལསེ་བྱུང་བའི་ིཐོདོ་

པ་ཡོངསེ་ཤེིང་རྒྱ་ཆེེ་བ་རྣམསེ་ཀྱིི་ནང་དུ་ཧཱུཾཾ་ཧཱུཾཾ་ཞུ་བ་ལསེ་བྱུང་བའིི་མཆེོད་ཡོོན། 

ཞིབསེ་བསེིལ། དྲིི། མ་ེཏོོག བདུག་སྤེོསེ། མར་མེ། ཞིལ་ཟིསེ། རོལ་མ་ོརྣམསེ་རང་

བཞིིན་བད་ེསྟོོང་རྣམ་པ་མཆེོད་རྫསེ། བྱེེད་ལསེ་དབང་བ་ོདྲུག་ག་ིསྤྱིོད་ཡུལ་དུ་ཟིག་པ་

མདེ་པའི་ིབད་ེབ་ཁྱེད་པར་ཅན་བསྐྱོདེ་པར་གྱུར། ༀ་ཨརྒྷཾཾ། པཱཏྱཾ།ཾ གནྡྷེ།ེ པུཥྤེ།ེ དྷཱུ་པ།ེ 

ཨཱཿ་ལ་ོཀ ེ། ནཻ་ཝ་ིདྱ། ཤེབྡ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ 



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་སྭབྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷི་སེརྦ་དྷརྨཱ་སྭ་བྷཻ་ཝ་ཤུདྡྷིོ྅ཧེཾ། 

སྟོོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོོང་པའི་ིངང་ལསེ་ཧཱུཾ་ཾལསེ་ཞི་ིབའི་ིཐོབ་ཁུང་དཀར་པ་ོཟླུམ་པ་ོཁ་

ཁྱེེར་ལ་རྡོ་ོརྗོེའི་ིཕྲེང་བསེ་བསྐོར་བའི་ིནང་དུ་ཛྭ་ལ་རཾ། ཞིེསེ་ཡོ་ེཤེེསེ་ཀྱི་ིམ་ེའིབར་བའི་ི

དབུསེ་སུ་པཾ་ལསེ་པདྨ་དང་རཾ་ལསེ་ཉི་མའིི་སྟོེང་དུ་ཧཱུཾཾ་ལསེ་རྡོོ་རྗོེ་ཧཱུཾཾ་གིསེ་མཚེན་པ་

ལསེ། རྡོོ་རྗོེ་མཁའི་འིགྲིོ་སྐུ་མདོག་ནག་པོ་ཞིལ་གཅིག་ཕྱིག་གཉིསེ་ཐུགསེ་ཀར་ཧཱུཾཾ་

མཛོད་ཀྱིི་ཕྱིག་རྒྱསེ་རྡོོར་དྲིིལ་འིཛོིན་པ་རིན་པ་ོཆེེའིི་རྒྱན་སྣ་ཚེོགསེ་ཀྱིིསེ་བརྒྱན་པ་

ཞིབསེ་གཡོོན་བརྐྱང་ག་ིསྟོབསེ་ཀྱིིསེ་བཞུགསེ་ཤེིང་ཞིལ་རབ་ཏུ་གདངསེ་པར་གྱུར་

པའི་ིསྤྱི་ིབརོ་ༀ། མགྲིནི་པར་ཨཱཿ� ཐུགསེ་ཀར་ཧཱུཾ།ཾ ཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾལསེ་འིདོ་ཟིརེ་འིཕྲསོེ་

པསེ་བསྒོོམསེ་པ་དང་འིདྲི་བའི་ིཡོ་ེཤེེསེ་པ་སྤྱིན་དྲིངསེ། ཛོ� ཧཱུཾ་ཾབ་ཾཧེ�ོ གཉིསེ་སུ་མེད་

པར་གྱུར། ༀ་བཛྲ་ཌཱ་ཀ་ཨརྒྷཾཾ། པདྱ།ཾ གནྡྷེ།ེ པུཥྤེ།ེ དྷུ་པ།ེ ཨཱཿ་ལ་ོཀ ེ། ནཻ་ཝ་ིདྱ། ཤེཔྟ་

པྲ་ཏཱ་ིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་བཛྲ་ཌཱ་ཀ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ནང་མཆེདོ་ཀྱིང་འིབུལ། 

མ་ིབསྐྱོདོ་རྡོ་ོརྗོ་ེཡོ་ེཤེསེེ་ཆེ།ེ །རྡོ་ོརྗོ་ེདབྱེངིསེ་ན་ིམཁསེ་པ་ཆེ།ེ །རྡོ་ོརྗོ་ེགསུམ་མཆེགོ་

དཀྱིིལ་འིཁོར་གསུམ། །རྡོ་ོརྗོ་ེམཁའི་འིགྲིོར་ཕྱིག་འིཚེལ་བསྟོོད། །ཚེ་ེའིདསེ་ཀྱི་ིརྐོང་

མཐོིལ་གཉིསེ་སུ་ཡོ་ཾལསེ་རླུང་ག་ིདཀྱིིལ་འིཁོར། ལྟོ་ེབར་ར་ཾལསེ་ཡོ་ེཤེེསེ་ཀྱི་ིམ་ེའིབར་

བ། སྙེིང་གར་སྡིིག་པའིི་སེ་བོན་བཾ་ནག་པོ་ལ་ལུསེ་ངག་ཡོིད་གསུམ་གྱིི་སྡིིག་སྒྲིིབ་

ཐོམསེ་ཅད་འིདུསེ། ལྟོ་ེབའི་ིཡོ་ེཤེེསེ་ཀྱི་ིམ་ེའིབར་བའི་ིའིོད་ཟིེར་གྱིིསེ་སྙེིང་གའི་ིཔ་ཾདེད་

ནསེ་སྣ་སྒོ་ོནསེ་འིཐོནོ། སྡིགི་པ་རྭ་ཅན་གྱི་ིརྣམ་པར་གྱུར་ནསེ་ཏོལི་ནག་པ་ོལ་སྡིགི་པའི་ི

གཟུགསེ་བྱེསེ་པ་ལ་ཐོིམ་པར་གྱུར། ༀ་བཛྲ་ཌཱ་ཀ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧེི་སེརྦ་པཱ་པཾ་ད་ཧེ་ན་

བྷཻསྨནི་ཀུ་རུ་སྭཧཱ། ༀ་བཛྲ་ཌཱ་ཀ་ཨརྒྷཾཾ། པདྱ།ཾ གནྡྷེ།ེ པུཥྤེ།ེ དྷུ་པ།ེ ཨཱཿ་ལ་ོཀ།ེ ནཻ་ཝ་ིདྱ། 
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

ཤེཔྟ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་བཛྲ་ཌཱ་ཀ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ནང་མཆེདོ་ཀྱིང་འིབུལ། 

མ་ིབསྐྱོདོ་རྡོ་ོརྗོ་ེཡོ་ེཤེསེེ་ཆེ།ེ །རྡོ་ོརྗོ་ེདབྱེངིསེ་ན་ིམཁསེ་པ་ཆེ།ེ །རྡོ་ོརྗོ་ེགསུམ་མཆེགོ་

དཀྱིལི་འིཁརོ་གསུམ། །རྡོ་ོརྗོ་ེམཁའི་འིགྲིརོ་ཕྱིག་འིཚེལ་བསྟོདོ། །ཞིསེེ་པསེ་བསྟོདོ་ད།ོ །ༀ་

བཛྲ་མུ� ཡོ་ེཤེེསེ་པ་རང་བཞིིན་གྱི་ིགནསེ་སུ་གཤེེགསེ། དམ་ཚེིག་པ་བདག་ཉིད་ལ་

ཐོམི་པར་གྱུར། ན་མ་ོརཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡོ། ༀ་ཀ་ཾཀ་ན།ི ཀ་ཾཀ་ན།ི ར་ོཙོ་ན།ི ར་ོཙོ་ན།ི ཏྲ་ོཊ་ན།ི 

ཏྲ་ོཊ་ན།ི ཏྲཱི་སེ་ན།ི ཏྲཱི་སེ་ན།ི པྲ་ཏོ་ིཧེ་ན་པྲ་ཏོ་ིཧེ་ན། སེརྦ་ཀརྨ་པ་ར་ཾཔ་ར་ཎ་ིམ་ེསེརྦ་སེཏྭ་

ནཉྩ་སྭཧཱ། ཞིསེེ་པ་དང་། ༀ་བྷྲུཾ་ཾསྭཧཱ། ༀ་ཨ་མྲ་ཏོ་ཨཱཿ་ཡུ་དྷ་ད་ེསྭཧཱ། ཞིསེེ་པ་དང་། ༀ་པདྨ་ོ

ཥྞཱི་ིཥ་བ་ིམ་ལ་ེཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ཅེསེ་པ་རྣམསེ་ཉེར་གཅིག་ར་ེདང་། གཙོ་ོའིཁོར་གྱི་ིསྔོགསེ་རྣམསེ་སྐབསེ་སྦྱིར་

བཟླ། ཡོགི་བརྒྱ་ཉརེ་གཅགི་ཙོམ་བཟླ། སྔོགསེ་འིད་ིཡོན་བྱེ་ེམ་དང་ཡུངསེ་ཀར་ལ་བཟླ། ཚེ་ེལསེ་འིདསེ་

པ་ཆེ་ེག་ེམ་ོཞིེསེ་བྱེ་བ་ལ་སེོགསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱི་ིསྡིིག་པ་དང་སྒྲིིབ་པ་ཐོམསེ་ཅད་ཤཱནྟ່་ཀུ་

རུ་སྭཧཱ། ༀ་སེརྦ་པཱ་པ་ཾད་ཧེ་ན་བཛྲ་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། འིད་ིམན་སྔོགསེ་ར་ེབརྗོོད་པ་དང་སྦྱིང་རྟེེན་ལ་

ཡུངསེ་ཀར་དང་བྱེ་ེམསེ་བྲབ། ༀ་སེརྦ་པཱ་པ་ཾབ་ིཤེ་ོདྷ་ན་ེབཛྲ་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་སེརྦ་ཀརྨཱ་ཨ་ཝ་ར་

ཎཱ་ན་ིབྷཻ་སྨནི་ཀུ་རུ་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་བྷྲཱུཾ་ཾབ་ིནཱ་ཤེ་ཡོ་ཨཱཿ་ཝ་ར་ཎཱ་ན་ིབཛྲ་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་དྲུ་ཾབ་ིཤེ་ོདྷ་

ཡོ་ཨཱཿ་ཝ་ར་ཎཱ་ན་ིཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ་དྷ་ཀ་དྷ་ཀ་ཧེ་ན་ཧེ་ན་ཨཱཿ་ཝ་ར་ཎཱ་ན་ིཧཱུཾ་ཾཕེཊ། 

ༀ་སྲུ་ཾསེ་ར་སེ་ར་པྲ་སེ་ར་པྲ་སེ་ར་ཝ་ར་ཎཱ་ན་ིཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་ཧཱུཾ་ཾཧེ་ར་ཧེ་ར་སེརྦ་ཨཱཿ་ཝ་ར་

ཎཱ་ན་ིཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ་སེརྦ་ཨཱཿ་ཝ་ར་ཎཱ་ན་ིསྥ་ོཊ་ཡོ་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་པྲ་ིཏོ་ིཔྲ་ིཏོ་ིསེརྦ་ཨཱཿ་ཝ་

ར་ཎཱ་ན་ིཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་ཏྲ་ཊ་ཏྲ་ཊ་སེརྦ་ཨཱཿ་ཝ་ར་ཎཱ་ན་ིཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་ཚེིནྡ་ཚེིནྡ་སེརྦ་ཨཱཿ་ཝ་ར་

ཎཱ་ན་ིཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་ད་ཧེ་ད་ཧེ་སེརྦ་ན་ར་ཀ་ག་ཏོ་ིཧེ་ེཏུ་ཾཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་པ་ཙོ་པ་ཙོ་སེརྦ་པྲ་ེཏོ་

ཀ་ག་ཏོ་ིཧེ་ེཏུ་ཾཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་མ་ཐོ་མ་ཐོ་སེརྦ་ཏོིརྱ་ཀ་ག་ཏོ་ིཧེ་ེཏུ་ཾཧཱུཾ་ཾཕེཊ། སྔོགསེ་འིད་ིརྣམསེ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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ལན་གསུམ་ར་ེབཟླ། ཚེ་ེལསེ་འིདསེ་པ་ཆེ་ེག་ེམ་ོཞིེསེ་བགྱི་ིབ་ལ་སེོགསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱི་ིསྡིིག་

པ་དང་སྒྲིིབ་པ་ཐོམསེ་ཅད་དང་ངན་སེོང་གསུམ་གྱི་ིརྒྱུ་ལསེ་དང་ཉོན་མོངསེ་པ་ཐོམསེ་

ཅད་ལསེ་གྲིལོ་ཏོ་ེམྱུར་དུ་མངནོ་པར་རྫགོསེ་པར་འིཚེང་རྒྱ་བར་གྱུར་ཅགི །

རྟེེན་གྱིི་གཟུགསེ་བརྙིན་མེ་ལོང་ལ་འིཆེར་བ་ལ་ཁྲུསེ་གསེོལ། ཁྲུསེ་ཀྱིི་ཁང་པ་བསྐྱོེད། ཇེི་ལྟོར་

བལྟོམསེ་པ་ཙོམ་གྱིིསེ་ན།ི །ལྷ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་ན་ིཁྲུསེ་གསེོལ་ལྟོར། །ལྷ་ཡོ་ིཆུ་ན་ིདག་པ་

ཡོིསེ། །ད་ེབཞིིན་བདག་གིསེ་སྐུ་ཁྲུསེ་གསེོལ། །ༀ་སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཨ་བྷཻ་ིཥ་ེཀ་ཏོ་སེ་

མ་ཡོ་ཤྲཱི་ིཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ད་ེདག་སྐུ་ལ་མཚུངསེ་པ་མདེ་པའི་ིགོསེ། །གཙོང་ལ་དྲི་ིརབ་བསྒོོསེ་

པའི་ིསྐུ་ཕྱིའིི།ོ །ༀ་ཧཱུཾ་ཾཏྲཱི་ཾཧྲཱིཿ�ི ཨཱཿ� ཀཱ་བ་ིཤེ་ོདྷ་ན་ཡོ་ེསྭཧཱ། ཞིསེེ་སྐུ་ཕྱིིསེ། 

རྒྱལ་བའི་ིསྐུ་ལ་ཉནོ་མངོསེ་མ་ིམངའི་ཡོང་། །ཚེ་ེའིདསེ་ལུསེ་ཀྱི་ིསྒྲིབི་པ་སྦྱིང་སླད་

དུ། །རྒྱལ་བའི་ིསྐུ་ལ་ཁྲུསེ་ཆེབ་འིད་ིགསེོལ་བསེ། །ཚེ་ེའིདསེ་ལུསེ་ཀྱི་ིསྒྲིིབ་པ་དག་

གྱུར་ཅགི །ༀ་སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཨ་བྷཻ་ིཥ་ེཀ་ཏོ་སེ་མ་ཡོ་ཤྲཱི་ིཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ རྒྱལ་བའི་ིགསུང་ལ་

ཉནོ་མངོསེ་མ་ིམངའི་ཡོང་། །ཚེ་ེའིདསེ་ངག་ཀྱི་ིསྒྲིབི་པ་སྦྱིང་སླད་དུ། །རྒྱལ་བའི་ིགསུང་

ལ་ཁྲུསེ་ཆེབ་འིད་ིགསེོལ་བསེ། །ཚེ་ེའིདསེ་ངག་ཀྱི་ིསྒྲིབི་པ་དག་གྱུར་ཅགི །ༀ་སེརྦ་ཏོ་

ཐཱ་ག་ཏཱ་ཨ་བྷཻ་ིཥ་ེཀ་ཏོ་སེ་མ་ཡོ་ཤྲཱི་ིཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ རྒྱལ་བའི་ིཐུགསེ་ལ་ཉོན་མོངསེ་མ་ིམངའི་

ཡོང་། །ཚེ་ེའིདསེ་ཡོིད་ཀྱི་ིསྒྲིིབ་པ་སྦྱིང་སླད་དུ། །རྒྱལ་བའི་ིཐུགསེ་ལ་ཁྲུསེ་ཆེབ་འིད་ི

གསེོལ་བསེ། །ཚེ་ེའིདསེ་ཡོིད་ཀྱི་ིསྒྲིིབ་པ་དག་གྱུར་ཅིག །ༀ་སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཨ་བྷཻ་ིཥ་ེ

ཀ་ཏོ་སེ་མ་ཡོ་ཤྲཱི་ིཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ད་ེདག་སྐུ་ལ་མཚུངསེ་པ་མདེ་པའི་ིགོསེ། །གཙོང་ལ་དྲི་ིརབ་

བསྒོསོེ་པའི་ིསྐུ་ཕྱིིའི།ོ །ༀ་ཧཱུཾ་ཾཏྲཱི་ཾཧྲཱིཿ�ི ཨཱཿ� ཀཱ་བ་ིཤེ་ོདྷ་ན་ཡོ་ེསྭཧཱ། །ཞིསེེ་སྐུ་ཕྱིིསེ། 

ད་ེབཞིནི་གཤེགེསེ་དང་ད་ེཡོ་ིསྲོསེ་རྣམསེ་ལ། །རནི་ཆེནེ་བུམ་པ་མང་པ་ོསྤེོསེ་ཀྱི་ི

ཆུ། །ཡོིད་འིོང་ལེགསེ་པར་བཀང་བ་གླུ་དང་ན།ི །རོལ་མོར་བཅསེ་པ་དུ་མསེ་སྐུ་ཁྲུསེ་



 380  

འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

གསེལོ། །ༀ་སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཨ་བྷཻ་ིཥ་ེཀ་ཏོ་སེ་མ་ཡོ་ཤྲཱི་ིཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ སྟོངོ་གསུམ་ཀུན་ཏུ་དྲི་ི

ངད་ལྡང་བ་ཡོ།ི །དྲི་ིམཆེགོ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་ཐུབ་དབང་རྣམསེ་ཀྱི་ིསྐུ། །གསེརེ་སྦྱིངསེ་བཙོ་ོ

མ་བྱེ་ིདརོ་བྱེསེ་པ་ལྟོར། །འིདོ་ཆེགསེ་འིབར་བ་ད་ེདག་བྱུག་པར་བགྱི།ི །ༀ་བཛྲ་གནྡྷེ་ེ

ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ད་ེནསེ་ད་ེལ་ཁ་དོག་ལེགསེ་བསྒྱུར་བའི།ི །ན་བཟིའི་ཤེིན་ཏུ་དྲི་ིཞིིམ་ཡོིད་འིོང་

བའི།ི །གསོེ་བཟིང་སྲོབ་ལ་འིཇེམ་པ་སྣ་ཚེགོསེ་དང་། །རྒྱན་མཆེགོ་བརྒྱ་ཕྲག་ད་ེདང་ད་ེ

དག་དབུལ། །ༀ་བཛྲ་ཝ་སྱ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ 

འིད་ིམན་སྦྱིང་རྟེནེ་བཀྲུ། འིད་ིན་ིསྦྱིནི་པའི་ིརང་བཞིནི་ཆུ། །སེརེ་སྣའི་ིདྲི་ིམ་སྦྱིངོ་མཛོད་

པའི།ི །གཏོངོ་བ་དྲི་ིཡོསིེ་ལགེསེ་བསྒོོསེ་ཆུ། །ཁྲུསེ་ལེགསེ་མཛོད་ཀྱིིསེ་ཁྲུསེ་བྱེའི།ོ །ༀ་

ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་སེ་མ་ཡོ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡོ། ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཏོ་ེན་ོཔ་ཏོིཥྛ། དྲི་ིཌོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སུ་ཏོ་ོཥྱོ་ོ

མ་ེབྷཱ་ཝ། སུ་པ་ོཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། ཨ་ནུ་རཀྟ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སེརྦ་སེདིྡྷི་ིམ་ེཔྲ་ཡོཙྪ། སེརྦ་ཀརྨ་སུ་

ཙོ་མ།ེ ཙོཏིྟཾ་ཾཤྲཱི་ིཡོ་ཾཀུ་རུ་ཧཱུཾ།ཾ ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ�ོ བྷཻ་ག་ཝ་ན། སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ། ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་མ་

མ་ེམུཉྩ། ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་བྷཱ་ཝ་མཧཱ་སེ་མ་ཡོ་སེཏྭ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། འིཇེགི་རྟེནེ་འིད་ིནསེ་ཕེ་རལོ་

ཏུ་སེོང་ཞིིང་ཚེེ་ལསེ་འིདསེ་པ་ཆེེ་གེ་མ་ོཞིེསེ་བྱེ་བ་འིདིསེ་ཚེེ་འིཁོར་བ་ཐོོག་མ་མེད་པ་

ནསེ་བསེགསེ་པའི་ིསྡིིག་པ་དང་སྒྲིིབ་པ་ཐོམསེ་ཅད་དང་། ཁྱེད་པར་དུ་ཉོན་མོངསེ་པ་

སེེར་སྣའི་ིདྲི་ིམ་ཐོམསེ་ཅད་བྱེང་ཞིིང་དག་ནསེ་སྦྱིིན་པའི་ིཕེ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པ་ཡོོངསེ་སུ་

རྫགོསེ་ཏོ་ེམྱུར་དུ་མངནོ་པར་རྫགོསེ་པར་འིཚེང་རྒྱ་བར་གྱུར་ཅགི །

འིད་ིན་ིཚུལ་ཁྲམིསེ་རང་བཞིནི་ཆུ། །ཚུལ་འིཆེལ་དྲི་ིམ་སྦྱིངོ་མཛོད་པའི།ི །བསྲུང་

བ་དྲི་ིཡོསིེ་ལགེསེ་བསྒོོསེ་ཆུ། །ཁྲུསེ་ལགེསེ་མཛོད་ཀྱིིསེ་ཁྲུསེ་བྱེའི།ོ །ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་སེ་

མ་ཡོ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡོ། ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཏོ་ེན་ོཔ་ཏོིཥྛ། དྲི་ིཌོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སུ་ཏོ་ོཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སུ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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པ་ོཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། ཨ་ནུ་རཀྟ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སེརྦ་སེདིྡྷི་ིམ་ེཔྲ་ཡོཙྪ། སེརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙོ་མ།ེ ཙོཏིྟཾ་ཾཤྲཱི་ི

ཡོ་ཾཀུ་རུ་ཧཱུཾ།ཾ ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ�ོ བྷཻ་ག་ཝ་ན། སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ། ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་མ་མ་ེམུཉྩ། ཡོ་

མཱཾནྟ་ཀ་བྷཱ་ཝ་མཧཱ་སེ་མ་ཡོ་སེཏྭ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། འིཇེགི་རྟེནེ་འིད་ིནསེ་ཕེ་རལོ་ཏུ་སེངོ་ཞིངི་

ཚེ་ེལསེ་འིདསེ་པ་ཆེ་ེག་ེམ་ོཞིེསེ་བྱེ་བ་འིདིསེ་ཚེ་ེའིཁོར་བ་ཐོོག་མ་མེད་པ་ནསེ་བསེགསེ་

པའི་ིསྡིིག་པ་དང་སྒྲིིབ་པ་ཐོམསེ་ཅད་དང་། ཁྱེད་པར་དུ་ཉོན་མོངསེ་པ་ཚུལ་འིཆེལ་གྱི་ི

དྲིི་མ་ཐོམསེ་ཅད་བྱེང་ཞིིང་དག་ནསེ་ཚུལ་ཁྲིམསེ་ཀྱིི་ཕེ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པ་ཡོོངསེ་སུ་

རྫགོསེ་ཏོ་ེམྱུར་དུ་མངནོ་པར་རྫགོསེ་པར་འིཚེང་རྒྱ་བར་གྱུར་ཅགི །

འིད་ིན་ིབཟིོད་པ་རང་བཞིིན་ཆུ། །ཁོང་ཁྲོའི་ིདྲི་ིམ་སྦྱིོང་མཛོད་པའི།ི །བྱེམསེ་པ་དྲི་ི

ཡོིསེ་ལེགསེ་བསྒོོསེ་ཆུ། །ཁྲུསེ་ལེགསེ་མཛོད་ཀྱིིསེ་ཁྲུསེ་བྱེའིོ། །ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་སེ་མ་

ཡོ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡོ། ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཏོ་ེན་ོཔ་ཏོིཥྛ། དྲི་ིཌོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སུ་ཏོ་ོཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སུ་པ་ོ

ཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། ཨ་ནུ་རཀྟ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སེརྦ་སེདིྡྷི་ིམ་ེཔྲ་ཡོཙྪ། སེརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙོ་མ།ེ ཙོཏིྟཾ་ཾཤྲཱི་ི

ཡོ་ཾཀུ་རུ་ཧཱུཾ།ཾ ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ�ོ བྷཻ་ག་ཝ་ན། སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ། ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་མ་མ་ེམུཉྩ། ཡོ་

མཱཾནྟ་ཀ་བྷཱ་ཝ་མཧཱ་སེ་མ་ཡོ་སེཏྭ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། འིཇེགི་རྟེནེ་འིད་ིནསེ་ཕེ་རལོ་ཏུ་སེངོ་ཞིངི་

ཚེ་ེལསེ་འིདསེ་པ་ཆེ་ེག་ེམ་ོཞིེསེ་བྱེ་བ་འིདིསེ་ཚེ་ེའིཁོར་བ་ཐོོག་མ་མེད་པ་ནསེ་བསེགསེ་

པའི་ིསྡིིག་པ་དང་སྒྲིིབ་པ་ཐོམསེ་ཅད་དང་། ཁྱེད་པར་དུ་ཉོན་མོངསེ་པ་ཁོང་ཁྲོའི་ིདྲི་ིམ་

ཐོམསེ་ཅད་བྱེང་ཞིིང་དག་ནསེ་བཟིོད་པའི་ིཕེ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པ་ཡོོངསེ་སུ་རྫོགསེ་ཏོ་ེམྱུར་

དུ་མངནོ་པར་རྫགོསེ་པར་འིཚེང་རྒྱ་བར་གྱུར་ཅགི །

འིད་ིན་ིབརྩོོན་འིགྲུསེ་རང་བཞིིན་ཆུ། །ལ་ེལ་ོདྲི་ིམ་སྦྱིོང་མཛོད་པའི།ི །བརྩོོན་པ་དྲི་ི

ཡོིསེ་ལེགསེ་བསྒོོསེ་ཆུ། །ཁྲུསེ་ལེགསེ་མཛོད་ཀྱིིསེ་ཁྲུསེ་བྱེའིོ། །ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་སེ་མ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

ཡོ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡོ། ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཏོ་ེན་ོཔ་ཏོིཥྛ། དྲི་ིཌོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སུ་ཏོ་ོཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སུ་པ་ོ

ཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། ཨ་ནུ་རཀྟ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སེརྦ་སེདིྡྷི་ིམ་ེཔྲ་ཡོཙྪ། སེརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙོ་མ།ེ ཙོཏིྟཾ་ཾཤྲཱི་ི

ཡོ་ཾཀུ་རུ་ཧཱུཾ།ཾ ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ�ོ བྷཻ་ག་ཝ་ན། སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ། ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་མ་མ་ེམུཉྩ། ཡོ་

མཱཾནྟ་ཀ་བྷཱ་ཝ་མཧཱ་སེ་མ་ཡོ་སེཏྭ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། འིཇེགི་རྟེནེ་འིད་ིནསེ་ཕེ་རལོ་ཏུ་སེངོ་ཞིངི་

ཚེ་ེལསེ་འིདསེ་པ་ཆེ་ེག་ེམ་ོཞིེསེ་བྱེ་བ་འིདིསེ་ཚེ་ེའིཁོར་བ་ཐོོག་མ་མེད་པ་ནསེ་བསེགསེ་

པའི་ིསྡིིག་པ་དང་སྒྲིིབ་པ་ཐོམསེ་ཅད་དང་། ཁྱེད་པར་དུ་ཉོན་མོངསེ་པ་ལ་ེལོའི་ིདྲི་ིམ་

ཐོམསེ་ཅད་བྱེང་ཞིངི་དག་ནསེ་བརྩོནོ་འིགྲུསེ་ཀྱི་ིཕེ་རལོ་ཏུ་ཕྱིནི་པ་ཡོངོསེ་སུ་རྫགོསེ་ཏོ་ེ

མྱུར་དུ་མངནོ་པར་རྫགོསེ་པར་འིཚེང་རྒྱ་བར་གྱུར་ཅགི །

འིད་ིན་ིབསེམ་གཏོན་རང་བཞིིན་ཆུ། །རྣམ་གཡོེང་དྲི་ིམ་སྦྱིོང་མཛོད་པའིི། །ཏོིང་

འིཛོནི་དྲི་ིཡོསིེ་ལགེསེ་བསྒོསོེ་ཆུ། །ཁྲུསེ་ལགེསེ་མཛོད་ཀྱིསིེ་ཁྲུསེ་བྱེའི།ོ །ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་

སེ་མ་ཡོ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡོ། ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཏོ་ེན་ོཔ་ཏོིཥྛ། དྲི་ིཌོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སུ་ཏོ་ོཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། 

སུ་པ་ོཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། ཨ་ནུ་རཀྟ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སེརྦ་སེདིྡྷི་ིམ་ེཔྲ་ཡོཙྪ། སེརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙོ་མ།ེ ཙོཏིྟཾ་ཾ

ཤྲཱི་ིཡོ་ཾཀུ་རུ་ཧཱུཾ།ཾ ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ�ོ བྷཻ་ག་ཝ་ན། སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ། ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་མ་མ་ེམུཉྩ། ཡོ་

མཱཾནྟ་ཀ་བྷཱ་ཝ་མཧཱ་སེ་མ་ཡོ་སེཏྭ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། འིཇེགི་རྟེནེ་འིད་ིནསེ་ཕེ་རལོ་ཏུ་སེངོ་ཞིངི་

ཚེ་ེལསེ་འིདསེ་པ་ཆེ་ེག་ེམ་ོཞིེསེ་བྱེ་བ་འིདིསེ་ཚེ་ེའིཁོར་བ་ཐོོག་མ་མེད་པ་ནསེ་བསེགསེ་

པའི་ིསྡིགི་པ་དང་སྒྲིབི་པ་ཐོམསེ་ཅད་དང་། ཁྱེད་པར་དུ་ཉནོ་མངོསེ་པ་རྣམ་གཡོངེ་ག་ིདྲི་ི

མ་ཐོམསེ་ཅད་བྱེང་ཞིིང་དག་ནསེ་བསེམ་གཏོན་གྱིི་ཕེ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པ་ཡོོངསེ་སུ་

རྫགོསེ་ཏོ་ེམྱུར་དུ་མངནོ་པར་རྫགོསེ་པར་འིཚེང་རྒྱ་བར་གྱུར་ཅགི །

འིད་ིན་ིཤེེསེ་རབ་རང་བཞིིན་ཆུ། །ཤེེསེ་འིཆེལ་དྲི་ིམ་སྦྱིོང་མཛོད་པའི།ི །ཡོ་ེཤེེསེ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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དྲི་ིཡོསིེ་ལགེསེ་བསྒོོསེ་ཆུ། །ཁྲུསེ་ལགེསེ་མཛོད་ཀྱིིསེ་ཁྲུསེ་བྱེའི།ོ །ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་སེ་མ་

ཡོ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡོ། ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཏོ་ེན་ོཔ་ཏོིཥྛ། དྲི་ིཌོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སུ་ཏོ་ོཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སུ་པ་ོ

ཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། ཨ་ནུ་རཀྟ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སེརྦ་སེདིྡྷི་ིམ་ེཔྲ་ཡོཙྪ། སེརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙོ་མ།ེ ཙོཏིྟཾ་ཾཤྲཱི་ི

ཡོ་ཾཀུ་རུ་ཧཱུཾ།ཾ ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ�ོ བྷཻ་ག་ཝ་ན། སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ། ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་མ་མ་ེམུཉྩ། ཡོ་

མཱཾནྟ་ཀ་བྷཱ་ཝ་མཧཱ་སེ་མ་ཡོ་སེཏྭ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། འིཇེགི་རྟེནེ་འིད་ིནསེ་ཕེ་རལོ་ཏུ་སེངོ་ཞིངི་

ཚེ་ེལསེ་འིདསེ་པ་ཆེ་ེག་ེམ་ོཞིེསེ་བྱེ་བ་འིདིསེ་ཚེ་ེའིཁོར་བ་ཐོོག་མ་མེད་པ་ནསེ་བསེགསེ་

པའི་ིསྡིིག་པ་དང་སྒྲིིབ་པ་ཐོམསེ་ཅད་དང་། ཁྱེད་པར་དུ་ཉོན་མོངསེ་པ་ཤེེསེ་འིཆེལ་གྱི་ི

དྲི་ིམ་ཐོམསེ་ཅད་བྱེང་ཞིིང་དག་ནསེ་ཤེེསེ་རབ་ཀྱི་ིཕེ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པ་ཡོོངསེ་སུ་རྫོགསེ་

ཏོ་ེམྱུར་དུ་མངནོ་པར་རྫགོསེ་པར་འིཚེང་རྒྱ་བར་གྱུར་ཅགི །

ཆུ་བ་ོདྲུག་གིསེ་ཁྲུསེ་བྱེསེ་པསེ། །བག་ཆེགསེ་རྣམ་དྲུག་སྦྱིངསེ་ནསེ་ནི། །གང་

ལ་ཉསེེ་པ་མ་ིམངའི་ཞིངི་། །ཁྲུསེ་ལགེསེ་མཛོད་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་འིདུད། །ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་

སེ་མ་ཡོ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡོ། ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཏོ་ེན་ོཔ་ཏོིཥྛ། དྲི་ིཌོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སུ་ཏོ་ོཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། 

སུ་པ་ོཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། ཨ་ནུ་རཀྟ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སེརྦ་སེདིྡྷི་ིམ་ེཔྲ་ཡོཙྪ། སེརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙོ་མ།ེ ཙོཏིྟཾ་ཾ

ཤྲཱི་ིཡོ་ཾཀུ་རུ་ཧཱུཾ།ཾ ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ�ོ བྷཻ་ག་ཝ་ན། སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ། ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་མ་མ་ེམུཉྩ། ཡོ་

མཱཾནྟ་ཀ་བྷཱ་ཝ་མཧཱ་སེ་མ་ཡོ་སེཏྭ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། 

དྲི་ིཆུ་དྲུག་གིསེ་ཁྲུསེ་བྱེསེ་པསེ། །དྲི་ིམ་རྣམ་དྲུག་སྦྱིོང་མཛོད་པ། །རྒྱ་ཆེེན་ཡོོན་

ཏོན་དྲུག་ལྡན་པ། །ཁྲུསེ་ལགེསེ་མཛོད་ལ་ཉེསེ་མ་ིམངའི། །ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་སེ་མ་ཡོ། མ་

ནུ་པཱ་ལ་ཡོ། ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཏོ་ེན་ོཔ་ཏོིཥྛ། དྲི་ིཌོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སུ་ཏོ་ོཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སུ་པ་ོཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་

ཝ། ཨ་ནུ་རཀྟ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སེརྦ་སེདིྡྷི་ིམ་ེཔྲ་ཡོཙྪ། སེརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙོ་མ།ེ ཙོཏིྟཾ་ཾཤྲཱི་ིཡོ་ཾཀུ་རུ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

ཧཱུཾ།ཾ ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ�ོ བྷཻ་ག་ཝ་ན། སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ། ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་མ་མ་ེམུཉྩ། ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་བྷཱ་ཝ་

མཧཱ་སེ་མ་ཡོ་སེཏྭ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། 

དྲི་ིམ་རྣམ་དྲུག་དག་པ་ཡོིསེ། །ཡོོན་ཏོན་ཐོམསེ་ཅད་དང་ལྡན་པ། །སེངསེ་རྒྱསེ་

ཐོམསེ་ཅད་མཆེོད་དོན་དུ། །དད་པསེ་བདག་གིསེ་ཁྲུསེ་བགྱིིའི།ོ །ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་སེ་མ་

ཡོ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡོ། ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཏོ་ེན་ོཔ་ཏོིཥྛ། དྲི་ིཌོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སུ་ཏོ་ོཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སུ་པ་ོ

ཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། ཨ་ནུ་རཀྟ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སེརྦ་སེདིྡྷི་ིམ་ེཔྲ་ཡོཙྪ། སེརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙོ་མ།ེ ཙོཏིྟཾ་ཾཤྲཱི་ི

ཡོ་ཾཀུ་རུ་ཧཱུཾ།ཾ ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ�ོ བྷཻ་ག་ཝ་ན། སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ། ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་མ་མ་ེམུཉྩ། ཡོ་

མཱཾནྟ་ཀ་བྷཱ་ཝ་མཧཱ་སེ་མ་ཡོ་སེཏྭ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། འིཇེགི་རྟེནེ་འིད་ིནསེ་ཕེ་རལོ་ཏུ་སེངོ་ཞིངི་

ཚེ་ེལསེ་འིདསེ་པ་ཆེ་ེག་ེམ་ོཞིེསེ་བྱེ་བ་འིདིསེ་ཚེ་ེའིཁོར་བ་ཐོོག་མ་མེད་པ་ནསེ་བསེགསེ་

པའི་ིསྡིིག་པ་དང་སྒྲིིབ་པ་ཐོམསེ་ཅད་དང་། ཁྱེད་པར་དུ་ཕེ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པ་དྲུག་ག་ིམ་ི

མཐུན་པའི་ིཕྱིོགསེ་ཐོམསེ་ཅད་བྱེང་ཞིིང་དག་ནསེ་ཕེ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པ་དྲུག་ཡོོངསེ་སུ་

རྫགོསེ་ཏོ་ེམྱུར་དུ་མངནོ་པར་རྫགོསེ་པར་འིཚེང་རྒྱ་བར་གྱུར་ཅགི །

འིདོད་ཆེགསེ་ཞིེ་སྡིང་གཏོི་མུག་གསུམ། །འིདི་དག་འིཇེིག་རྟེེན་དུག་གསུམ་

སྟོེ། །བཅོམ་ལྡན་སེངསེ་རྒྱསེ་དུག་མ་ིམངའི། །སེངསེ་རྒྱསེ་གཟི་ིཡོིསེ་དུག་བཅོམ་

མ།ོ །ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་སེ་མ་ཡོ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡོ། ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཏོ་ེན་ོཔ་ཏོིཥྛ། དྲི་ིཌོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། 

སུ་ཏོ་ོཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སུ་པ་ོཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། ཨ་ནུ་རཀྟ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སེརྦ་སེདིྡྷི་ིམ་ེཔྲ་ཡོཙྪ། སེརྦ་

ཀརྨ་སུ་ཙོ་མ།ེ ཙོིཏྟཾ་ཾཤྲཱི་ིཡོ་ཾཀུ་རུ་ཧཱུཾ།ཾ ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ�ོ བྷཻ་ག་ཝ་ན། སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ། ཡོ་

མཱཾནྟ་ཀ་མ་མ་ེམུཉྩ། ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་བྷཱ་ཝ་མཧཱ་སེ་མ་ཡོ་སེཏྭ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། འིཇེིག་རྟེེན་འིད་ི

ནསེ་ཕེ་རོལ་ཏུ་སེོང་ཞིིང་ཚེ་ེལསེ་འིདསེ་པ་ཆེ་ེག་ེམ་ོཞིེསེ་བྱེ་བ་འིདིསེ་ཚེ་ེའིཁོར་བ་ཐོོག་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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མ་མེད་པ་ནསེ་བསེགསེ་པའི་ིསྡིིག་པ་དང་སྒྲིིབ་པ་ཐོམསེ་ཅད་དང་། ཁྱེད་པར་དུ་ཉོན་

མོངསེ་པ་དང་དེའི་ིདབང་གིསེ་བྱུང་བའི་ིདུག་ཐོམསེ་ཅད་བྱེང་ཞིིང་དག་ནསེ་མྱུར་དུ་

མངནོ་པར་རྫགོསེ་པར་འིཚེང་རྒྱ་བར་གྱུར་ཅགི །

འིདོད་ཆེགསེ་ཞིེ་སྡིང་གཏོི་མུག་གསུམ། །འིདི་དག་འིཇེིག་རྟེེན་དུག་གསུམ་

སྟོེ། །དམ་ཆེོསེ་དཀོན་མཆེོག་དུག་མ་ིམངའི། །དམ་ཆེོསེ་དཀོན་མཆེོག་དུག་བཅོམ་

མ།ོ །ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་སེ་མ་ཡོ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡོ། ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཏོ་ེན་ོཔ་ཏོིཥྛ། དྲི་ིཌོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། 

སུ་ཏོ་ོཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སུ་པ་ོཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། ཨ་ནུ་རཀྟ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སེརྦ་སེདིྡྷི་ིམ་ེཔྲ་ཡོཙྪ། སེརྦ་

ཀརྨ་སུ་ཙོ་མ།ེ ཙོིཏྟཾ་ཾཤྲཱི་ིཡོ་ཾཀུ་རུ་ཧཱུཾ།ཾ ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ�ོ བྷཻ་ག་ཝ་ན། སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ། ཡོ་

མཱཾནྟ་ཀ་མ་མ་ེམུཉྩ། ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་བྷཱ་ཝ་མཧཱ་སེ་མ་ཡོ་སེཏྭ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། འིཇེིག་རྟེེན་འིད་ི

ནསེ་ཕེ་རོལ་ཏུ་སེོང་ཞིིང་ཚེ་ེལསེ་འིདསེ་པ་ཆེ་ེག་ེམ་ོཞིེསེ་བྱེ་བ་འིདིསེ་ཚེ་ེའིཁོར་བ་ཐོོག་

མ་མེད་པ་ནསེ་བསེགསེ་པའི་ིསྡིིག་པ་དང་སྒྲིིབ་པ་ཐོམསེ་ཅད་དང་། ཁྱེད་པར་དུ་ཉོན་

མོངསེ་པ་དང་དེའི་ིདབང་གིསེ་བྱུང་བའི་ིདུག་ཐོམསེ་ཅད་བྱེང་ཞིིང་དག་ནསེ་མྱུར་དུ་

མངནོ་པར་རྫགོསེ་པར་འིཚེང་རྒྱ་བར་གྱུར་ཅགི །

འིདོད་ཆེགསེ་ཞིེ་སྡིང་གཏོི་མུག་གསུམ། །འིདི་དག་འིཇེིག་རྟེེན་དུག་གསུམ་

སྟོེ། །འིཕེགསེ་པའི་ིདག་ེའིདུན་དུག་མ་ིམངའི། །འིཕེགསེ་པའི་ིདག་ེའིདུན་དུག་བཅོམ་

མ།ོ །ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་སེ་མ་ཡོ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡོ། ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཏོ་ེན་ོཔ་ཏོིཥྛ། དྲི་ིཌོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། 

སུ་ཏོ་ོཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སུ་པ་ོཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། ཨ་ནུ་རཀྟ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སེརྦ་སེདིྡྷི་ིམ་ེཔྲ་ཡོཙྪ། སེརྦ་

ཀརྨ་སུ་ཙོ་མ།ེ ཙོིཏྟཾ་ཾཤྲཱི་ིཡོ་ཾཀུ་རུ་ཧཱུཾ།ཾ ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ�ོ བྷཻ་ག་ཝ་ན། སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ། ཡོ་

མཱཾནྟ་ཀ་མ་མ་ེམུཉྩ། ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་བྷཱ་ཝ་མཧཱ་སེ་མ་ཡོ་སེཏྭ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། འིཇེིག་རྟེེན་འིད་ི
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

ནསེ་ཕེ་རོལ་ཏུ་སེོང་ཞིིང་ཚེ་ེལསེ་འིདསེ་པ་ཆེ་ེག་ེམ་ོཞིེསེ་བྱེ་བ་འིདིསེ་ཚེ་ེའིཁོར་བ་ཐོོག་

མ་མེད་པ་ནསེ་བསེགསེ་པའི་ིསྡིིག་པ་དང་སྒྲིིབ་པ་ཐོམསེ་ཅད་དང་། ཁྱེད་པར་དུ་ཉོན་

མོངསེ་པ་དང་དེའི་ིདབང་གིསེ་བྱུང་བའི་ིདུག་ཐོམསེ་ཅད་བྱེང་ཞིིང་དག་ནསེ་མྱུར་དུ་

མངནོ་པར་རྫགོསེ་པར་འིཚེང་རྒྱ་བར་གྱུར་ཅགི །ཡོགི་བརྒྱ་དང་སྤེལེ་ཚེགི་སྦྱིར་ནསེ་བཀྲུ། 

སེ་ན་ིདུག་ག་ིམ་ཡོནི་ཏོ།ེ །སེ་ན་ིདུག་ག་ིཕེ་ཡོང་ཡོནི། །བདནེ་པའི་ིབདནེ་ཚེགི་ད་ེ

དག་གིསེ། །ཚེ་ེའིདསེ་དུག་ན་ིདུག་མེད་ཤེོག །དུག་ན་ིསེ་ཡོ་ིནང་དུ་སེོང་། །གང་བའི་ི

སྣོད་དུ་དུག་སེོང་ཞིིག་སྭཧཱ། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་སེ་མ་ཡོ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡོ། ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཏོ་ེན་ོ

པ་ཏོཥིྛ། དྲི་ིཌོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སུ་ཏོ་ོཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སུ་པ་ོཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། ཨ་ནུ་རཀྟ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སེརྦ་

སེདིྡྷི་ིམ་ེཔྲ་ཡོཙྪ། སེརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙོ་མ།ེ ཙོཏིྟཾ་ཾཤྲཱི་ིཡོ་ཾཀུ་རུ་ཧཱུཾ།ཾ ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ�ོ བྷཻ་ག་ཝ་ན། 

སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ། ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་མ་མ་ེམུཉྩ། ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་བྷཱ་ཝ་མཧཱ་སེ་མ་ཡོ་སེཏྭ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། 

འིཇེགི་རྟེནེ་འིད་ིནསེ་ཕེ་རལོ་ཏུ་སེངོ་ཞིངི་ཚེ་ེལསེ་འིདསེ་པ་ཆེ་ེག་ེམ་ོཞིསེེ་བྱེ་བ་འིདསིེ་ཚེ་ེ

འིཁོར་བ་ཐོོག་མ་མེད་པ་ནསེ་བསེགསེ་པའིི་སྡིིག་པ་དང་སྒྲིིབ་པ་ཐོམསེ་ཅད་དང་། 

ཁྱེད་པར་དུ་འིབྱུང་བ་སེ་དང་སེ་ལསེ་གྱུར་པའི་ིདུག་ཐོམསེ་ཅད་སེ་ཁམསེ་རྣམ་པར་

དག་པ་སྤྱིན་མའི་ིང་ོབརོ་མྱུར་དུ་མངནོ་པར་རྫགོསེ་པར་འིཚེང་རྒྱ་བར་གྱུར་ཅགི །

ཆུ་ན་ིདུག་ག་ིམ་ཡོནི་ཏོ།ེ །ཆུ་ན་ིདུག་ག་ིཕེ་ཡོང་ཡོནི། །བདནེ་པའི་ིབདནེ་ཚེགི་ད་ེ

དག་གསིེ། །ཚེ་ེའིདསེ་དུག་ན་ིདུག་མདེ་ཤེགོ །དུག་ན་ིཆུ་ཡོ་ིནང་དུ་སེངོ་། །གཤེརེ་བའི་ི

སྣོད་དུ་དུག་སེོང་ཞིིག་སྭཧཱ། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་སེ་མ་ཡོ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡོ། ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཏོ་ེན་ོ

པ་ཏོཥིྛ། དྲི་ིཌོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སུ་ཏོ་ོཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སུ་པ་ོཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། ཨ་ནུ་རཀྟ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སེརྦ་

སེདིྡྷི་ིམ་ེཔྲ་ཡོཙྪ། སེརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙོ་མ།ེ ཙོཏིྟཾ་ཾཤྲཱི་ིཡོ་ཾཀུ་རུ་ཧཱུཾ།ཾ ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ�ོ བྷཻ་ག་ཝ་ན། 



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ། ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་མ་མ་ེམུཉྩ། ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་བྷཱ་ཝ་མཧཱ་སེ་མ་ཡོ་སེཏྭ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། 

འིཇེགི་རྟེནེ་འིད་ིནསེ་ཕེ་རལོ་ཏུ་སེངོ་ཞིངི་ཚེ་ེལསེ་འིདསེ་པ་ཆེ་ེག་ེམ་ོཞིསེེ་བྱེ་བ་འིདསིེ་ཚེ་ེ

འིཁོར་བ་ཐོོག་མ་མེད་པ་ནསེ་བསེགསེ་པའིི་སྡིིག་པ་དང་སྒྲིིབ་པ་ཐོམསེ་ཅད་དང་། 

ཁྱེད་པར་དུ་འིབྱུང་བ་ཆུ་དང་ཆུ་ལསེ་གྱུར་པའི་ིདུག་ཐོམསེ་ཅད་ཆུ་ཁམསེ་རྣམ་པར་

དག་པ་མཱཾ་མ་ཀཱའིི་ིང་ོབརོ་མྱུར་དུ་མངནོ་པར་རྫགོསེ་པར་འིཚེང་རྒྱ་བར་གྱུར་ཅགི །

མ་ེན་ིདུག་ག་ིམ་ཡོནི་ཏོ།ེ །མ་ེན་ིདུག་ག་ིཕེ་ཡོང་ཡོནི། །བདེན་པའི་ིབདེན་ཚེགི་ད་ེ

དག་གསིེ། །ཚེ་ེའིདསེ་དུག་ན་ིདུག་མདེ་ཤེགོ །དུག་ན་ིམ་ེཡོ་ིནང་དུ་སེངོ་། །ཚེ་བའི་ིསྣདོ་

དུ་དུག་སེོང་ཞིིག་སྭཧཱ། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་སེ་མ་ཡོ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡོ། ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཏོ་ེན་ོཔ་

ཏོཥིྛ། དྲི་ིཌོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སུ་ཏོ་ོཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སུ་པ་ོཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། ཨ་ནུ་རཀྟ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སེརྦ་

སེདིྡྷི་ིམ་ེཔྲ་ཡོཙྪ། སེརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙོ་མ།ེ ཙོཏིྟཾ་ཾཤྲཱི་ིཡོ་ཾཀུ་རུ་ཧཱུཾ།ཾ ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ�ོ བྷཻ་ག་ཝ་ན། 

སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ། ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་མ་མ་ེམུཉྩ། ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་བྷཱ་ཝ་མཧཱ་སེ་མ་ཡོ་སེཏྭ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། 

འིཇེགི་རྟེནེ་འིད་ིནསེ་ཕེ་རལོ་ཏུ་སེངོ་ཞིངི་ཚེ་ེལསེ་འིདསེ་པ་ཆེ་ེག་ེམ་ོཞིསེེ་བྱེ་བ་འིདསིེ་ཚེ་ེ

འིཁོར་བ་ཐོོག་མ་མེད་པ་ནསེ་བསེགསེ་པའིི་སྡིིག་པ་དང་སྒྲིིབ་པ་ཐོམསེ་ཅད་དང་། 

ཁྱེད་པར་དུ་འིབྱུང་བ་མ་ེདང་མ་ེལསེ་གྱུར་པའི་ིདུག་ཐོམསེ་ཅད་མ་ེཁམསེ་རྣམ་པར་

དག་པ་གོསེ་དཀར་མོའི་ིང་ོབོར་མྱུར་དུ་མངོན་པར་རྫོགསེ་པར་འིཚེང་རྒྱ་བར་གྱུར་

ཅགི །

རླུང་ན་ིདུག་ག་ིམ་ཡོནི་ཏོ།ེ །རླུང་ན་ིདུག་ག་ིཕེ་ཡོང་ཡོནི། །བདནེ་པའི་ིབདནེ་ཚེགི་

ད་ེདག་གིསེ། །ཚེ་ེའིདསེ་དུག་ན་ིདུག་མེད་ཤེོག །དུག་ན་ིརླུང་ག་ིནང་དུ་སེོང་། །གཡོ་ོ

བའི་ིསྣདོ་དུ་དུག་སེངོ་ཞིགི་སྭཧཱ། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་སེ་མ་ཡོ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡོ། ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཏོ་ེ
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

ན་ོཔ་ཏོིཥྛ། དྲི་ིཌོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སུ་ཏོ་ོཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སུ་པ་ོཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། ཨ་ནུ་རཀྟ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། 

སེརྦ་སེདིྡྷི་ིམ་ེཔྲ་ཡོཙྪ། སེརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙོ་མ།ེ ཙོཏིྟཾ་ཾཤྲཱི་ིཡོ་ཾཀུ་རུ་ཧཱུཾ།ཾ ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ�ོ བྷཻ་ག་ཝ་

ན། སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ། ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་མ་མ་ེམུཉྩ། ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་བྷཱ་ཝ་མཧཱ་སེ་མ་ཡོ་སེཏྭ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾ

ཕེཊ། འིཇེིག་རྟེེན་འིད་ིནསེ་ཕེ་རོལ་ཏུ་སེོང་ཞིིང་ཚེ་ེལསེ་འིདསེ་པ་ཆེ་ེག་ེམ་ོཞིེསེ་བྱེ་བ་

འིདིསེ་ཚེ་ེའིཁོར་བ་ཐོོག་མ་མེད་པ་ནསེ་བསེགསེ་པའི་ིསྡིིག་པ་དང་སྒྲིིབ་པ་ཐོམསེ་ཅད་

དང་། ཁྱེད་པར་དུ་འིབྱུང་བ་རླུང་དང་རླུང་ལསེ་གྱུར་པའི་ིདུག་ཐོམསེ་ཅད་རླུང་ཁམསེ་

རྣམ་པར་དག་པ་དམ་ཚེགི་སྒྲིལོ་མའི་ིང་ོབརོ་མྱུར་དུ་མངནོ་པར་རྫགོསེ་པར་འིཚེང་རྒྱ་

བར་གྱུར་ཅགི །

རྒྱསེ་པར་སྤྲ་ོན། ཁྱེད་པར་དུ་འིབྱུང་བ་དང་འིབྱུང་བ་ལསེ་གྱུར་པའི་ིདུག་ཐོམསེ་ཅད་

འིབྱུང་བ་སེའིི་བག་ལ་ཞི་བར་གྱུར་ཅིག །འིབྱུང་བ་སེའིི་ནང་དུ་ཐོིམ་པར་གྱུར་

ཅགི །འིབྱུང་བ་སེ་རྣམ་པར་དག་པ་སྤྱིན་མའི་ིརང་བཞིནི་དུ་ ཞིསེེ་པ་ནསེ། འིཚེང་རྒྱ་བར་

གྱུར་ཅིག །སེ་ཡོ་ིརང་བཞིིན་ན་ིསྟོོང་པ་ཉིད་ཡོིན་པསེ་ཆེོསེ་ཉིད་སྤྲོསེ་བྲལ་དུ་རྟེོགསེ་

པར་གྱུར་ཅགི །ཅསེེ་དང་། འིབྱུང་བ་གཞིན་གསུམ་ལའིང་དའེི་ིརགིསེ་སྒྲིསེེ་ལ་བརྗོདོ་ད།ོ །

གང་ལ་སེེར་སྣ་རྣམ་ཆེགསེ་པ། །རྣམ་འིཇེོམསེ་དྲི་ིམ་མེད་མཛོད་ཅིང་། །ཐུགསེ་

ཞི་ིགནོད་པ་མ་ིམངའི་དེསེ། །ཁྱེེད་ལ་བད་ེལེགསེ་མཛོད་པར་གྱུར། །འིདྲིེན་པ་གང་

ཞིིག་འིགྲི་ོབ་རྣམསེ། །ཐོར་པའི་ིལམ་དུ་འིཛུད་མཛོད་ཅིང་། །ཆེོསེ་རྣམསེ་ཐོམསེ་ཅད་

སྟོོན་པ་དེསེ། །ཁྱེེད་ལ་བདེ་ལེགསེ་མཛོད་པར་གྱུར། །སྟོོན་པ་འིགྲིོ་བ་རྣམསེ་ཀྱིི་

རྟེནེ། །སེམེསེ་ཅན་ཀུན་གྱི་ིདནོ་གྱི་ིཕྱིརི། །གང་ཞིགི་བད་ེབར་མངའི་མཛོད་དསེེ། །ཁྱེདེ་

ལ་བད་ེལེགསེ་མཛོད་པར་གྱུར། །སྐྱོོབ་པ་གང་ཞིིག་བྱེམསེ་པ་ཡོིསེ། །ཐུགསེ་ཀྱིིསེ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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འིགྲི་ོབ་འིད་ིདག་ཀུན། །བུ་གཅིག་བཞིིན་དུ་རྟེག་བསྐྱོངསེ་དེསེ། །ཁྱེེད་ལ་བད་ེལེགསེ་

མཛོད་པར་གྱུར། །གང་ཞིིག་འིཁརོ་བར་འིགྲི་ོབ་ཡོིསེ། །སེམེསེ་ཅན་ཀུན་གྱི་ིརྟེནེ་གྱུར་

ཅིང་། །གླེིང་དང་དཔུང་གཉེན་གྱུར་པ་དེསེ། །ཁྱེེད་ལ་བདེ་ལེགསེ་མཛོད་པར་

གྱུར། །གང་ཞིིག་ཆེོསེ་རྣམསེ་མངོན་སུམ་གྱུར། །གཙོང་ཞིིང་བསླུ་བ་མི་མངའི་

བ། །གསུང་གཙོང་གཙོང་མར་མཛོད་པ་དེསེ། །ཁྱེེད་ལ་བདེ་ལེགསེ་མཛོད་པར་

གྱུར། །དཔའི་བ་ོཆེནེ་པ་ོགང་སྐྱོསེེ་པསེ། །ཕུན་སུམ་ཚེགོསེ་དནོ་འིབྱེརོ་གྱུར་ཅགི །དནོ་

འིགྲུབ་ཚེགོསེ་ཀྱིང་འིགྲུབ་པ་དེསེ། །ཁྱེདེ་ལ་བད་ེལགེསེ་མཛོད་པར་གྱུར། །གང་ཞིགི་

སྐྱོེསེ་པསེ་སེ་རྣམསེ་ནི། །ནགསེ་ཚེལ་བཅསེ་པ་རབ་གཡོོསེ་ཤེིང་། །སེེམསེ་ཅན་

ཐོམསེ་ཅད་རབ་དགའི་དེསེ། །ཁྱེེད་ལ་བད་ེལེགསེ་མཛོད་པར་གྱུར། །བྱེང་ཆུབ་སྙེིང་

པོར་གཤེེགསེ་པ་ན། །སེ་དག་རྣམ་དྲུག་གཡོོསེ་གྱུར་ཅིང་། །བདུད་ཡོིད་མ་ིབདེར་

གྱུར་པ་དེསེ། །ཁྱེེད་ལ་བད་ེལེགསེ་མཛོད་པར་གྱུར། །ཆེོསེ་ཀྱི་ིའིཁོར་ལ་ོབསྐོར་བ་

ན། །འིཕེགསེ་པའིི་བདེན་པ་རྣམསེ་གསུངསེ་ཤེིང་། །ཐུབ་པའིི་སྙེན་པ་གང་བྱུང་

དེསེ། །ཁྱེེད་ལ་བདེ་ལེགསེ་མཛོད་པར་གྱུར། །ཡོིད་འིཕྲོག་གང་ཞིིག་མུ་སྟོེགསེ་

བྱེེད། །ཐོམསེ་ཅད་ཆེོསེ་ཀྱིིསེ་ཕེམ་མཛོད་དེ། །ཚེོགསེ་ཀུན་དབང་དུ་མཛོད་པ་

དེསེ། །ཁྱེེད་ལ་བདེ་ལེགསེ་མཛོད་པར་གྱུར། །སེངསེ་རྒྱསེ་ཁྱེེད་ལ་བདེ་ལེགསེ་

མཛོད། །བརྒྱ་བྱེིན་ཚེངསེ་པའིི་ལྷ་རྣམསེ་དང་། །འིབྱུང་པ་ོཀུན་གྱིིསེ་བདེ་ལེགསེ་

ན།ི །ཁྱེེད་ལ་རྟེག་ཏུ་སྦྱིིན་གྱུར་ཅིག །སེངསེ་རྒྱསེ་བསེོད་ནམསེ་མཐུ་དག་དང་། །ལྷ་

རྣམསེ་ཀུན་གྱིི་བསེམ་པ་ཡོིསེ། །ཁྱེེད་ཀྱིི་འིདོད་དོན་གང་ཡོིན་པ། །དོན་དེ་དེ་རིང་

འིགྲུབ་གྱུར་ཅིག །རྐོང་གཉིསེ་ཁྱེེད་ཅག་བད་ེལེགསེ་གྱུར། །རྐོང་བཞི་ིཁྱེེད་ཅག་བད་ེ
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

ལེགསེ་གྱུར། །ཁྱེེད་ཅག་ལམ་བགྲིོད་བད་ེགྱུར་ཅིག །ཕྱིིར་འིོང་དག་ཀྱིང་བད་ེལེགསེ་

ཤེོག །ཉིན་མོ་བདེ་ལེགསེ་མཚེན་བདེ་ལེགསེ། །ཉི་མའིི་གུང་ཡོང་བདེ་ལེགསེ་

ཤེངི་། །ཁྱེདེ་ཅག་ཀུན་ཏུ་བད་ེལགེསེ་གྱུར། །ཁྱེདེ་ཅག་སྡིགི་པར་མ་གྱུར་ཅགི །འིཇེགི་

རྟེེན་འིད་ིནསེ་འིཇེིག་རྟེེན་ཕེ་རོལ་ཏུ་སེོང་ཞིིང་ཚེ་ེལསེ་འིདསེ་པ་ཆེ་ེག་ེམ་ོཞིེསེ་བྱེ་བ་འིད་ི

ངན་སེོང་གསུམ་ལསེ་གྲིོལ་ནསེ་མཐོོ་རིསེ་སུ་སྐྱོེསེ་ཏོེ་བདུད་དང་མི་མཐུན་པའིི་

ཕྱིགོསེ་ཐོམསེ་ཅད་ལསེ་རྒྱལ་ནསེ་ཤེནི་ཏུ་བཀྲོ་ཤེསིེ་པར་གྱུར་ཅགི །

གང་ག་ིདྲིིན་གྱིིསེ་བད་ེཆེེན་གནསེ། །སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་འིཆེར་བ་གང་། །བླ་མ་

རིན་ཆེེན་ལྟོ་བུ་ཡོི། །རྡོོ་རྗོེ་ཅན་ཞིབསེ་པད་ལ་འིདུད། །བླ་མ་སེངསེ་རྒྱསེ་བླ་མ་

ཆེསོེ། །ད་ེབཞིནི་བླ་མ་དག་ེའིདུན་ཏོ།ེ །ཀུན་གྱི་ིབྱེདེ་པ་ོབླ་མ་སྟོ།ེ །བླ་མ་རྣམསེ་ལ་ཕྱིག་

འིཚེལ་ལོ། །བླ་མའི་ིསྐུ་ན་ིརྡོ་ོརྗོེའི་ིསྐུ། །མཛོེསེ་ཤེིང་བལྟོ་བསེ་ཆེོག་མ་ིཤེེསེ། །བསེམ་

གྱིསིེ་མ་ིཁྱེབ་ཡོནོ་ཏོན་ལྡན། །བླ་མའི་ིསྐུ་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་ལ།ོ །བླ་མའི་ིགསུང་ན་ིཚེངསེ་

པའི་ིདབྱེངསེ། །འིགག་མེད་སེེང་གེའི་ིསྒྲི་དང་ལྡན། །མུ་སྟོེགསེ་ར་ིདྭགསེ་སྐྲག་མཛོད་

པའིི། །བླ་མའི་ིགསུང་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་ལོ། །བླ་མའི་ིཐུགསེ་ན་ིནམ་མཁའི་འིདྲི། །བད་ེ

གསེལ་མ་ིརྟེགོ་སྟོངོ་པའི་ིངང་། །རྣམ་ཐོར་གསུམ་ལ་ལགེསེ་གནསེ་པ། །བླ་མའི་ིཐུགསེ་

ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་ལ།ོ །སེངསེ་རྒྱསེ་ཀུན་གྱི་ིརང་བཞིིན་སྐུ། །སློབ་དཔོན་ལ་ཡོང་བདག་

ཕྱིག་འིཚེལ། །དང་པོ་མེ་ཏོོག་ཕེོག་པ་ཡོང་། །དཀྱིིལ་འིཁོར་ལྷ་ཚེོགསེ་རྣམསེ་ལ་

འིདུད། །གཟུགསེ་མཆེོག་མཆེོག་ཏུ་དྲིག་པོ་ཆེེ། །དཔའི་པོ་མཆེོག་གི་སྤྱིོད་ཡུལ་

ཅན། །གདུལ་དཀའི་འིདུལ་བའི་ིདནོ་མཛོད་ཅངི་། །རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེགིསེ་བྱེདེ་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་

ལ།ོ །ཞིསེེ་ཤེ་ོལ་ོཀ་གཅགི་དང་། གཤེནི་རྗོའེི་ིགཤེདེ་པ་ོརབ་འིཇེགིསེ་པ། །གཏོ་ིམུག་རྡོ་ོརྗོའེི་ི



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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ངོ་བོ་ཁྱེོད། །སྟོོན་པ་སེངསེ་རྒྱསེ་ཀུན་རང་བཞིིན། །རྡོོ་རྗོེའིི་སྐུ་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་

བསྟོདོ། །གཤེནི་རྗོའེི་ིགཤེདེ་པ་ོརབ་འིཇེགིསེ་པ། །ཕྲ་མ་རྡོ་ོརྗོའེི་ིརང་བཞིནི་ཁྱེདོ། །རྡོ་ོརྗོ་ེ

ཐུགསེ་དང་རབ་མཚུངསེ་པ། །རིན་ཆེེན་རྡོ་ོརྗོ་ེཕྱིག་འིཚེལ་བསྟོོད། །འིདོད་ཆེགསེ་རྡོ་ོ

རྗོེའིི་ངོ་བོ་ཁྱེོད། །གཤེིན་རྗོེའིི་གཤེེད་པོ་རབ་འིཇེིགསེ་པ། །རྡོོ་རྗོེ་གསུང་དང་རབ་

མཚུངསེ་པ། །རྡོ་ོརྗོ་ེགསུང་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་བསྟོདོ། །ཕྲག་དགོ་རྡོ་ོརྗོའེི་ིང་ོབ་ོཁྱེདོ། །གཤེནི་

རྗོེའི་ིགཤེེད་པ་ོལསེ་ཀུན་པ། །རྡོ་ོརྗོེའི་ིསྐུ་དང་རབ་མཚུངསེ་པ། །ཕྱིག་ན་རལ་གྲི་ིཕྱིག་

འིཚེལ་བསྟོོད། །ཞིསེེ་སེགོསེ་ཤེ་ོལ་ོཀ་བཞིིསེ་བསྟོདོ་ད།ོ །

གཙོ་ོབ་ོརྒྱལ་བ་འིགྲི་ོབའི་ིམགནོ། །འིགྲི་ོབ་སྐྱོབོ་པའི་ིདནོ་བརྩོནོ་པ། །སྟོབོསེ་ཆེེན་

འིཇེིགསེ་པ་ཀུན་སེེལ་ལ། །ད་ེརིང་ཉིད་ནསེ་སྐྱོབསེ་སུ་མཆེི། །ད་ེཡོ་ིཐུགསེ་སུ་ཆུད་

པའི་ིཆེསོེ། །འིཁརོ་བའི་ིའིཇེགིསེ་པ་སེལེ་བ་དང་། །བྱེང་ཆུབ་སེམེསེ་དཔའི་ིཚེགོསེ་ལ་

ཡོང་། །དེ་བཞིིན་ཡོང་དག་སྐྱོབསེ་སུ་མཆེི། །བདག་ནི་འིཇེིགསེ་པསེ་རྣམ་སྐྲག་

ནསེ། །ཀུན་ཏུ་བཟིང་ལ་བདག་ཉདི་འིབུལ། །འིཇེམ་དཔལ་དབྱེངསེ་ལའིང་བདག་ཉདི་

ཀྱིིསེ། །བདག་གི་ལུསེ་འིདི་དབུལ་བར་བགྱིི། །ཐུགསེ་རྗོེའིི་སྤྱིོད་པ་མ་འིཁྲུལ་

བའི།ི །སྤྱིན་རསེ་གཟིགིསེ་མགནོ་ད་ེལ་ཡོང་། །ཉམ་ཐོག་ང་རོསེ་འི་ོདདོ་འིབདོ། །སྡིགི་

ཅན་བདག་ལ་བསྐྱོབ་ཏུ་གསེལོ། །འིཕེགསེ་པ་ནམ་མཁའི་ིསྙེངི་པ་ོདང་། །སེ་ཡོ་ིསྙེངི་པ་ོ

དག་དང་ནི། །ཐུགསེ་རྗོ་ེཆེ་ེམགོན་ཐོམསེ་ཅད་ལ། །སྐྱོབསེ་འིཚེོལ་སྙེིང་ནསེ་འི་ོདོད་

འིབོད། །གང་ཞིིག་མཐོོང་ནསེ་གཤེིན་རྗོ་ེཡོི། །ཕེ་ོཉ་ལ་སེོགསེ་སྡིང་བ་རྣམསེ། །སྐྲག་

ནསེ་ཕྱིོགསེ་བཞིརི་འིབྱེདེ་བྱེདེ་པའི།ི །རྡོ་ོརྗོ་ེཅན་ལ་སྐྱོབསེ་སུ་མཆེ།ི །སྔོནོ་ཆེད་ཁྱེདོ་ཀྱི་ི

བཀའི་ལསེ་འིདསེ། །ད་ན་ིའིཇེགིསེ་པ་ཆེ་ེམཐོངོ་ནསེ། །ཁྱེདོ་ལ་སྐྱོབསེ་སུ་མཆེ་ིལགསེ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

ཀྱིསིེ། །འིཇེགིསེ་པ་མྱུར་དུ་བསེལ་དུ་གསེལོ། །

ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་སྭབྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷི་སེརྦ་དྷརྨཱ་སྭ་བྷཻ་ཝ་ཤུདྡྷིོ྅ཧེཾ། 

སྟོོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོོང་པའི་ིངང་ལསེ་སྣ་ཚེོགསེ་པདྨ་དང་ཉ་ིམའི་ིསྟོེང་དུ་ཧཱུཾ་ཾལསེ་རྡོ་ོ

རྗོེ་ཧཱུཾཾ་གིསེ་མཚེན་པ་ཡོོངསེ་སུ་གྱུར་པ་ལསེ་དཔལ་རྡོོ་རྗོེ་འིཇེིགསེ་བྱེེད་ཆེེན་པོ་སྐུ་

མདོག་མཐོིང་ནག་ཞིལ་དགུ་ཕྱིག་སེ་ོབཞི་ིཞིབསེ་བཅུ་དྲུག་པ་གཡོསེ་བསྐུམསེ་ཤེིང་

གཡོོན་བརྐྱང་པའི་ིསྟོབསེ་ཀྱིིསེ་བཞུགསེ་པ། ཁམསེ་གསུམ་པ་ོཟི་བར་ནུསེ་པ་ཧེ་ཧེ་

ཞིེསེ་སྒྲིོག་ཅིང་ལྗོགསེ་འིདྲིིལ་བ། མཆེ་ེབ་རྣམ་པར་གཙོིགསེ་པ་ཁ་ོགཉེར་ཅན། ཁ་ོ

གཉརེ་གྱི་ིའིགྲིམ་དུ། སྨནི་མ་དང་འིཇེགི་པའི་ིདུསེ་ལྟོར་འིབར་བ། སྐྲ་ཁམསེ་སེརེ་གྱིནེ་

དུ་བརྫསེེ་པ། འིཇེགི་རྟེནེ་དང་འིཇེགི་རྟེནེ་ལསེ་འིདསེ་པའི་ིལྷ་ལ་སྡིགིསེ་མཛུབ་བྱེདེ་པ། 

འིཇེིགསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱིང་འིཇེིགསེ་པར་མཛོད་པ། ཕ້ེ་ཀ་རའིི་སྒྲི་ཆེེན་པ་ོའིབྲུག་ལར་

སྒྲིོགསེ་པ། མིའི་ིཁྲག་དང་ཞིག་དང་རྐོང་དང་ཚེིལ་ཟི་བ། འིཇེིགསེ་སུ་རུང་བའི་ིཐོོད་པ་

སྐམ་པ་ོལྔསེ་ཐོོད་བྱེསེ་ཤེིང་། མག་ོབ་ོརློན་པ་ལྔ་བཅུའི་ིཐོོད་པའི་ིཕྲེང་བསེ་བརྒྱན་པ། 

སྦྲུལ་ནག་པ་ོམཆེོད་ཕྱིིར་ཐོོགསེ་དང་མ་ིརུསེ་ཀྱི་ིའིཁོར་ལ་ོདང་། རྣ་ཆེ་ལ་སེོགསེ་པའི་ི

རུསེ་པའི་ིརྒྱན་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་བརྒྱན་པ། གསུསེ་པ་ཆེ་ེབ། གཅེར་བུའི་ིགཟུགསེ་ཅན། 

མཚེན་མ་གྱིེན་དུ་འིགྲིེང་བ། སྨིན་མ་དང་རྫ་ིམ་དང་སྨ་ར་དང་བ་སྤུ་རྣམསེ་དུསེ་མཐོའི་ི

མ་ེལྟོར་འིབར་ཞིིང་། རྩོ་ཞིལ་ནག་པ་ོམ་ཧེེའི་ིགདོང་ཅན་ཤེིན་ཏུ་ཁྲོསེ་པ་རྭ་རྣོན་པ་ོཅན། 

དེའི་ིསྟོེང་མ་རྭ་གཉིསེ་ཀྱི་ིདབུསེ་ཀྱི་ིཞིལ་དམར་པ།ོ རབ་ཏུ་འིཇེིགསེ་པ་ཞིལ་ནསེ་ཁག་

འིཛོག་པ། དེའི་ིསྟོེང་དུ་འིཇེམ་དཔལ་གྱི་ིཞིལ་སེེར་པ་ོཡོིད་ཙོམ་ཁྲོསེ་པ། གཞིོན་ནུའི་ི

རྒྱན་གྱིིསེ་བརྒྱན་པ། སྤྱི་ིབརོ་རལ་པ་ལྔ་དང་ལྡན་པ། རྭའི་ིརྩོ་བའི་ིགཡོསེ་ཀྱི་ིཞིལ་དང་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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པ་ོསྔོནོ་པ།ོ དའེི་ིགཡོསེ་ཞིལ་དམར་པ།ོ གཡོནོ་ཞིལ་སེརེ་པ།ོ རྭའི་ིརྩོ་བའི་ིགཡོནོ་ཞིལ་

དང་པ་ོདཀར་པ།ོ དའེི་ིགཡོསེ་ཞིལ་དུད་ཀ །གཡོནོ་ཞིལ་ནག་པ།ོ ཞིལ་རྣམསེ་ཤེནི་ཏུ་

ཁྲསོེ་པ། ཞིལ་དགུ་པ་ོཐོམསེ་ཅད་ཀྱིང་སྤྱིན་གསུམ་གསུམ་དང་ལྡན་པ། ཕྱིག་གཡོསེ་

གཡོོན་གྱི་ིདང་པ་ོགཉིསེ་ཀྱིིསེ་གླེང་པ་ོཆེེའི་ིཔགསེ་པ་རློན་པ་མག་ོགཡོསེ་དང་། སྤུ་

ཕྱིིར་བསྟོན་ཏོེ་ལག་པ་དང་རྐོང་པའིི་པགསེ་པ་གཡོོན་པ་ནསེ་བརྐྱངསེ་ཏོེ་འིཛོིན་པ། 

ལག་མ་གཡོསེ་ཀྱི་ིདང་པ་ོན་གྲི་ིགུག །གཉིསེ་པ་ན་བྷཻ་ིདྷ་ིཔཱ་ལ། གསུམ་པ་ན་གཏུན་

ཤེིང་། བཞི་ིཔ་ན་ཆུ་གྲིི། ལྔ་པ་ན་ཀ་ཎ་ཡོ། དྲུག་པ་ན་དགྲི་སྟོ། བདུན་པ་ན་མདུང་། 

བརྒྱད་པ་ན་མདའི། དགུ་པ་ན་ལྕགསེ་ཀྱུ། བཅུ་པ་ན་དབྱུག་ཏོ།ོ བཅུ་གཅིག་པ་ན་ཁ་ཊཱིཾཾ་

ག ། བཅུ་གཉིསེ་པ་ན་འིཁརོ་ལ།ོ བཅུ་གསུམ་པ་ན་རྡོ་ོརྗོ་ེརྩོ་ེལྔ་པ། བཅུ་བཞི་ིཔ་ན་རྡོ་ོརྗོ་ེ

ཐོ་ོབ། བཅ་ོལྔ་པ་ན་རལ་གྲི།ི བཅུ་དྲུག་པ་ན་ཅང་ཏོེའུ་བསྣམསེ་ཤེིང་། ལྷག་མ་གཡོོན་

གྱི་ིདང་པ་ོན་ཁྲག་གིསེ་བཀང་བའི་ིཐོོད་པ། གཉིསེ་པ་ན་ཚེངསེ་པའི་ིམག་ོབ།ོ གསུམ་

པ་ན་ཕུབ། བཞི་ིཔ་ན་རྐོང་པ། ལྔ་པ་ན་ཞིགསེ་པ། དྲུག་པ་ན་གཞུ། བདུན་པ་ན་རྒྱུ་མ། 

བརྒྱད་པ་ན་དྲིལི་བུ། དགུ་པ་ན་ལག་པ། བཅུ་པ་ན་དུར་ཁྲདོ་ཀྱི་ིརསེ། བཅུ་གཅགི་པ་

ན་སྐྱོེསེ་བུ་གསེལ་ཤེིང་ལ་གཙུགསེ་པ། བཅུ་གཉིསེ་པ་ན་མ་ེཐོབ། བཅུ་གསུམ་པ་ན་

ཐོདོ་ཚེལ། བཅུ་བཞི་ིཔ་ན་སྡིགིསེ་མཛུབ། བཅ་ོལྔ་པ་ན་འིཕེན་རྩོ་ེགསུམ་པ། བཅུ་དྲུག་

པ་ན་རླུང་རསེ་བསྣམསེ་པ། ཞིབསེ་གཡོསེ་ཀྱིི་དང་པོསེ་མི། གཉིསེ་པསེ་མ་ཧེེ། 

གསུམ་པསེ་གླེང་། བཞི་ིཔསེ་བོང་བུ། ལྔ་པསེ་རྔ་མོང་། དྲུག་པསེ་ཁྱེི། བདུན་པསེ་

ལུག །བརྒྱད་པསེ་ཝ་དང་། གཡོནོ་གྱི་ིདང་པསོེ་བྱེ་རྒོདོ། གཉསིེ་པསེ་འུག་པ། གསུམ་

པསེ་བྱེ་རགོ །བཞི་ིཔསེ་ན་ེཙོ།ོ ལྔ་པསེ་ཁྲ། དྲུག་པསེ་བྱེ་ཆེནེ་པ།ོ བདུན་པསེ་ཁྱེམི་བྱེ། 
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

བརྒྱད་པསེ་བཞིད་མནན་པ། ཚེངསེ་པ་དང་དབང་པ་ོདང་ཁྱེབ་འིཇུག་དང་དྲིག་པ་ོདང་

གཞིོན་ནུ་གདོང་དྲུག་དང་ལོག་འིདྲིེན་དང་ཟླ་བ་དང་ཉ་ིམ་རྣམསེ་ཁ་སྦུབ་ཏུ་བྱེསེ་ཏོེ། 

ཞིབསེ་འིགོ་ཏུ་མནན་ནསེ་མ་ེདཔུང་རབ་ཏུ་འིབར་བའི་ིཀློངོ་དཀྱིལི་ན་བཞུགསེ་པ་དའེི་ི

སྤྱི་ིབརོ་ༀ། མགྲིནི་པར་ཨཱཿ� ཐུགསེ་ཀར་ཧཱུཾ་ཾགིསེ་མཚེན་པར་གྱུར། 

ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་སྭབྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷི་སེརྦ་དྷརྨཱ་སྭ་བྷཻ་ཝ་ཤུདྡྷིོ྅ཧེཾ། 

སྟོོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོོང་པའི་ིངང་ལསེ་བྷྲུཾ་ཾལསེ་རིན་པ་ོཆེེའི་ིསྣོད་དུ་གཟུགསེ་སྒྲི་དྲི་ིར་ོ

རགེ་བྱེ་ཕུན་སུམ་ཚེགོསེ་པར་གྱུར། ན་མ� སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ་བྷྱ་ོབ་ིཤྭ་མུ་ཁ་ེབྷྱ� སེརྦ་ཏོད་

ཁ་ཾཨུངྒ་ཏོ་ེསྥ་ར་ཎ་ཧེ་ིམ་ཾག་ག་ན་ཁ་ཾསྭཧཱ། ཞིསེེ་ལན་གསུམ་བརྗོདོ་ཅངི་བྱེནི་གྱིསིེ་བརླབསེ་ལ། 

ཁ་དགོ་དབྱེབིསེ་ལགེསེ་ཡོདི་འིངོ་རྒྱན་ཕྲངེ་ལྡན། །ཕྱིགོསེ་དུསེ་ཀུན་ན་གཟུགསེ་

མཆེོག་ཅི་མཆེིསེ་པ། །མོསེ་བློསེ་རྟེེན་གྱིི་ལྷ་ལ་བདག་འིབུལ་ན། །བཞིེསེ་ཤེིང་ཚེེ་

འིདསེ་བྱེང་ཆུབ་མྱུར་ཐོབོ་ཤེགོ །ༀ་སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ་རཱུ་པ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་བཛྲ་པཱུ་ཛོ་ིཏོ་ེཨཱཿ� 

ཧཱུཾཾ། ཕྱིོགསེ་དུསེ་ཀུན་ན་ཟིིན་དང་མ་ཟིིན་པའིི། །ཡོོན་ཏོན་ཡོིད་འིོང་སྒྲི་སྙེན་ཅ་ིམཆེིསེ་

པ། །མོསེ་བློསེ་རྟེེན་གྱི་ིལྷ་ལ་བདག་འིབུལ་ན། །བཞིེསེ་ཤེིང་ཚེ་ེའིདསེ་བྱེང་ཆུབ་མྱུར་

ཐོབོ་ཤེགོ །ༀ་སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཤེཔྟ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་བཛྲ་པཱུ་ཛོ་ིཏོ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ཕྱིགོསེ་དུསེ་ཀུན་

ན་ཙོནྡན་སྦྲུལ་སྙེངི་དང་། །ཨ་ཀར་ལ་སེགོསེ་དབང་སྙེན་ཅ་ིམཆེསིེ་པ། །མསོེ་བླསོེ་རྟེནེ་

གྱི་ིལྷ་ལ་བདག་འིབུལ་ན། །བཞིེསེ་ཤེིང་ཚེ་ེའིདསེ་བྱེང་ཆུབ་མྱུར་ཐོོབ་ཤེོག །ༀ་སེརྦ་

ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ་གནྡྷེ་ེཀཱ་མ་གུ་ཎ་བཛྲ་པཱུ་ཛོ་ིཏོ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། ཕྱིོགསེ་དུསེ་ཀུན་ན་ར་ོདང་བཅུད་

ལྡན་པའིི། །ལུསེ་སེེམསེ་རྟེསེ་བྱེེད་ར་ོམཆེོག་ཅ་ིམཆེིསེ་པ། །མོསེ་བློསེ་རྟེེན་གྱི་ིལྷ་ལ་

བདག་འིབུལ་ན། །བཞིེསེ་ཤེངི་ཚེ་ེའིདསེ་བྱེང་ཆུབ་མྱུར་ཐོབོ་ཤེགོ །ༀ་སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ་
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ར་སེ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་བཛྲ་པཱུ་ཛོི་ཏོེ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། ཕྱིོགསེ་དུསེ་ཀུན་ན་འིཇེམ་མཉེན་འིཁྲིལ་

ཆེགསེ་པའི།ི །རགེ་བྱེའི་ིཁྱེད་པར་ལུསེ་དབང་ཚེམི་བྱེདེ་རྣམསེ། །མོསེ་བླསོེ་རྟེནེ་གྱི་ིལྷ་

ལ་བདག་འིབུལ་ན། །བཞིསེེ་ཤེངི་ཚེ་ེའིདསེ་བྱེང་ཆུབ་མྱུར་ཐོབོ་ཤེགོ །ༀ་སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་

ཏོ་སྤེརྴ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་བཛྲ་པཱུ་ཛོ་ིཏོ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ འིདོད་ཡོོན་ལྔའི་ིམཆེོད་པ་བླ་མ་དང་དཀྱིིལ་

འིཁོར་གྱི་ིལྷ་ཚེོགསེ་སེོགསེ་དཀོན་མཆེོག་ལ་ཕུལ་བའི་ིདག་ེབ་ལ་བརྟེེན་ནསེ། འིཇེིག་

རྟེེན་འིད་ིནསེ་ཕེ་རོལ་ཏུ་སེོང་ཞིིང་ཚེ་ེལསེ་འིདསེ་པ་ཆེ་ེག་ེམ་ོཞིེསེ་བྱེ་བ་འིད་ིབད་ེའིགྲི་ོ

མཐོ་ོརིསེ་སུ་སྐྱོེསེ་ཏོ་ེཚེ་ེདཔལ་སྟོོབསེ་འིབྱེོར་ལོངསེ་སྤྱིོད་དག་ེབ་ཕུན་སུམ་ཚེོགསེ་

པའི་ིདཔལ་ལ་ལངོསེ་སྤྱིདོ་པར་གྱུར་ཅགི 

དཀོན་མཆེོག་རིན་ཆེེན་དཔལ་ཞིིང་དུ། །དཀོན་མཆེོག་རིན་ཆེེན་ལསེ་བྱུང་

བ། །དཀོན་མཆེགོ་རིན་ཆེནེ་འིོད་ཟིེར་གྱིིསེ། །རིན་ཆེེན་ཕྲེང་བ་རྣམ་དག་པ། །ཚེོགསེ་

ཀྱི་ིལམ་དང་སྦྱིོར་བའི་ིལམ། །མཐོོང་བའི་ིལམ་དང་སྒོོམ་པའི་ིལམ། །བླ་ན་མེད་པའི་ི

ཁྱེད་པར་ལམ། །བྱེང་ཆུབ་བར་ཆེད་མེད་པའི་ིལམ། །རྣམ་པར་གྲིོལ་བའི་ིལམ་དག་

ལ། །བརྟེེན་ནསེ་སྡིིག་པ་ཀུན་བྱེང་སྟོ།ེ །འིཕེགསེ་པའི་ིལམ་དེར་བགོད་པར་ཤེོག །ༀ་

རཏྣ་ེརཏྣ།ེ མཧཱ་རཏྣ།ེ རཏྣ་ེསེ་ཾབྷཻ་ཝ།ེ རཏྣ་ེཀ་ིར་ན།ི རཏྣ་ེམཱཾ་ལ། བ་ིཤུདྡྷི།ེ ཤེ་ོདྷ་ཡོ། སེརྦ་

པ་པ་ཾཧཱུཾ་ཾཕེཊ། 

པདྨ་ོའིདམ་གྱིིསེ་མ་གོསེ་ལྟོར། །སྲོིད་གསུམ་དྲི་ིམསེ་མ་གོསེ་པའིི། །སྲོིད་པའི་ི

པདྨ་ོལསེ་བྱུང་བ། །བད་ེབ་ཅན་དུ་སྐྱོ་ེབར་ཤེགོ །ༀ་པདྨ་ེཔདྨ་ེཔདྨ་སེ་ཾབྷཻ་ཝ་ེམཧཱ་སུ་ཁ་

བ་ཏོ་ིགཙྪནྟུ་སྭཧཱ། ཚེ་ེའིདསེ་ཀྱི་ིརྣམ་ཤེསེེ་ལྷ་ཡོ་ེཤེསེེ་པ་དང་དབྱེརེ་མདེ་དུ་འིདྲིསེེ་པ་སྤྱི་ི

གཙུག་ནསེ་ཐོནོ། བད་ེབ་ཅན་དུ་གཤེགེསེ་པ་དརེ་པདྨ་ལསེ་རྫུསེ་ཏོ་ེསྐྱོསེེ། རལོ་མའོི་ིསྒྲི་བྱེ། 
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

མཆེདོ་པ་བྱེནི་བརླབ་ན།ི ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་སྭབྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷི་སེརྦ་དྷརྨཱ་

སྭ་བྷཻ་ཝ་ཤུདྡྷི྅ོཧེ།ཾ སྟོངོ་པ་ཉདི་དུ་གྱུར། སྟོངོ་པའི་ིངང་ལསེ་ཨཱཿ� ལསེ་བྱུང་བའི་ིཐོོད་པ་

ཡོངསེ་ཤེིང་རྒྱ་ཆེ་ེབ་རྣམསེ་ཀྱི་ིནང་དུ་ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཞུ་བ་ལསེ་བྱུང་བའི་ིམཆེོད་ཡོོན། ཞིབསེ་

བསེལི། དྲི།ི མ་ེཏོགོ བདུག་སྤེོསེ། མར་མ།ེ ཞིལ་ཟིསེ། རལོ་མ་ོརྣམསེ་རང་བཞིནི་བད་ེ

སྟོོང་རྣམ་པ་མཆེོད་རྫསེ། བྱེེད་ལསེ་དབང་བ་ོདྲུག་ག་ིསྤྱིོད་ཡུལ་དུ་ཟིག་པ་མེད་པའི་ི

བད་ེབ་ཁྱེད་པར་ཅན་བསྐྱོདེ་པར་གྱུར། ༀ་ཨརྒྷཾཾ། པཱཏྱཾ།ཾ གནྡྷེ།ེ པུཥྤེ།ེ དྷཱུ་པ།ེ ཨཱཿ་ལ་ོཀ ེ

ནཻ་ཝ་ིདྱ། ཤེཔྟ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ཞིསེེ་དང་། ད་ེན་གནསེ་པའི་ིབྱེང་སེེམསེ་རྙིངི་པ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་ༀ་

སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ་པྲ་ཝ་ར་སེད་ཀཱ་ར་ཾཨརྒྷཾཾ། པདྱ།ཾ པུཥྤེ།ེ དྷུ་པ།ེ ཨཱཿ་ལ་ོཀ ེ། གནྡྷེ།ེ ནཻ་ཝ་ིདྱ། 

ཤེཔྟ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ཚེ་ེའིདསེ་བད་ེབ་ཅན་དུ་སྐྱོེསེ་པ་དེསེ་ཀྱིང་སེངསེ་རྒྱསེ་འིདོ་དཔག་མདེ་

ཀྱི་ིཞིལ་མཐོངོ་སྟོ།ེ ༀ་སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཨརྒྷཾཾ། པདྱ།ཾ པུཥྤེ།ེ དྷུ་པ།ེ ཨཱཿ་ལ་ོཀ ེ། གནྡྷེ།ེ ནཻ་

ཝ་ིདྱ། ཤེཔྟ་པྲ་ཏཱཙིྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཧཱ། ཞིསེེ་མཆེདོ་ནསེ་གདམསེ་པ་དང་རྗོེསེ་སུ་བསྟོན་པ་ཐོབོ་

པར་གྱུར། དེའི་ིཚེ་ེལྷ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་ཚེ་ེའིདསེ་བད་ེབ་ཅན་དུ་སྐྱོེསེ་པ་སེོགསེ་ཆེ་ོག་བྱེེད་

པ་པ་ོབདག་ག་ིམཐུར་ཤེེསེ་ནསེ། རང་ཉིད་ལ་ༀ་སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཨརྒྷཾཾ། པདྱ།ཾ པུཥྤེ།ེ 

དྷུ་པ།ེ ཨཱཿ་ལ་ོཀ ེ། གནྡྷེ།ེ ནཻ་ཝ་ིདྱ། ཤེཔྟ་པྲ་ཏཱཙིྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཧཱ། 

སེངསེ་རྒྱསེ་འིདྲི་བའི་ིསྟོནོ་པ་མདེ། །ཆེསོེ་དང་འིདྲི་བའི་ིདག་ེབ་མདེ། །དག་ེའིདུན་

འིདྲི་བའི་ིསྣོད་མེད་དེ། །སྔོགསེ་དང་འིདྲི་བའི་ིའིདྲིེན་པ་མེད། །ཅེསེ་ཆེེད་དུ་བརྗོོད་པར་

གྱུར། 

ཚེེ་འིདསེ་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱོེསེ་པ་དེསེ་ཀྱིང་རང་ཉིད་དེར་སྐྱོེ་བའིི་རྒྱུ་བརྟེགསེ་

པསེ་བདག་གིསེ་ཆེ་ོག་བྱེསེ་པའི་ིནུསེ་མཐུར་ཤེེསེ་ནསེ་སྐད་ཅིག་གིསེ་འིོངསེ་ཏོ།ེ ཨ་ེ

མ་ཤཱཀྱི་མགནོ་པ་ོཡོ།ི །སེངསེ་རྒྱསེ་མཛོད་པ་ཡོ་མཚེན་ཆེ།ེ །གང་ཕྱིརི་ངན་སེངོ་ལྟུང་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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བ་ཡོི། །སེེམསེ་ཅན་གླེོག་བཞིིན་མྱུར་དུ་གྲིོལ། །དེ་བཞིིན་གཤེེགསེ་པའིི་ཆེོསེ་ནི་

བསེམ་མ་ིཁྱེབ། །སྔོགསེ་ཀྱི་ིཡོོན་ཏོན་སྣ་ཚེོགསེ་བསེམ་མ་ིཁྱེབ། །བྱེང་ཆུབ་བརྟེེན་པ་

རྣམསེ་ཀྱིང་བསེམ་མ་ིཁྱེབ། །ཚེངསེ་སྤྱིདོ་ཚུལ་ཁྲམིསེ་དྲི་ིམདེ་ཀྱི་ེབསེམ་ཡོསེ། །ཨ་ེམ་

སེངསེ་རྒྱསེ་རྣམསེ་ཀྱི་ིན།ི །སྔོགསེ་ཀྱི་ིབྱེནི་རླབསེ་ཡོ་མཚེན་ཆེ།ེ །གང་ཕྱིརི་མཚེམསེ་

མདེ་ལྟུང་བ་ཡོ།ི །སེམེསེ་ཅན་ལྷ་གནསེ་མྱུར་དུ་སྐྱོེསེ། །ཞིེསེ་བརྗོདོ་ནསེ། བདག་དང་

ལྷ་ལ་ༀ་སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཨརྒྷཾཾ། པདྱ།ཾ པུཥྤེ།ེ དྷུ་པ།ེ ཨཱཿ་ལ་ོཀ ེ། གནྡྷེ།ེ ནཻ་ཝ་ིདྱ། ཤེཔྟ་པྲ་

ཏཱིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཧཱ། སླར་ཡོང་བད་ེབ་ཅན་དུ་སེོང་བར་གྱུར། ༀ་སེརྦ་བུདྡྷི་ཀྵེ་ེཏྲ་གཙྪ་ཏུ་

སྭཧཱ། 

ར་ཾལསེ་སྐྱོེསེ་པའི་ིཡོ་ེཤེེསེ་ཀྱི་ིམེསེ་བསྲོེགསེ་པར་གྱུར། གསེོན་ཅིག་དགོངསེ་

ཤེིག་རིགསེ་ཀྱི་ིབུ། །གསེོན་ཅིག་ཚེ་ེའིདསེ་རིགསེ་ཀྱི་ིབུ། །ཕུང་པ་ོལྔ་ཡོ་ིབུད་ཤེིང་

ལ། །རྒྱལ་བ་རིགསེ་ལྔའིི་མེ་སྦར་རོ། །གསེོན་ཅིག་དགོངསེ་ཤེིག་རིགསེ་ཀྱིི་

བུ། །གསེནོ་ཅགི་ཚེ་ེའིདསེ་རགིསེ་ཀྱི་ིབུ། །འིབྱུང་བ་བཞི་ིཡོ་ིབུད་ཤེངི་ལ། །ལྷ་མ་ོབཞི་ི

ཡོི་མེ་སྦར་རོ། །གསེོན་ཅིག་དགོངསེ་ཤེིག་རིགསེ་ཀྱིི་བུ། །གསེོན་ཅིག་ཚེེ་འིདསེ་

རིགསེ་ཀྱིི་བུ། །དབང་པོ་དྲུག་གི་བུད་ཤེིང་ལ། །བྱེང་ཆུབ་སེེམསེ་དཔའིི་མེ་སྦར་

རོ། །གསེོན་ཅིག་དགོངསེ་ཤེིག་རིགསེ་ཀྱིི་བུ། །གསེོན་ཅིག་ཚེེ་འིདསེ་རིགསེ་ཀྱིི་

བུ། །ཡུལ་རྣམསེ་དྲུག་གི་བུད་ཤེིང་ལ། །ལྷ་མོ་དྲུག་གི་མེ་སྦར་རོ། །གསེོན་ཅིག་

དགོངསེ་ཤེིག་རིགསེ་ཀྱི་ིབུ། །གསེོན་ཅིག་ཚེ་ེའིདསེ་རིགསེ་ཀྱི་ིབུ། །ལུསེ་ངག་ཡོིད་

གསུམ་བུད་ཤེིང་ལ། །རྒྱལ་བའི་ིསྐུ་གསུམ་མ་ེསྦར་རོ། །གསེོན་ཅིག་དགོངསེ་ཤེིག་

རིགསེ་ཀྱིི་བུ། །གསེོན་ཅིག་ཚེེ་འིདསེ་རིགསེ་ཀྱིི་བུ། །སྐུ་གསུམ་ཡོེ་ཤེེསེ་ལྔ་ལྡན་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

དུ། །འིགྲི་ོབའི་ིདནོ་དུ་འིགྲུབ་པར་ཤེགོ །འིགྲུབ་པར་ཤེགོ་ཅསེེ་པ་དང་མཉམ་དུ་མ་ེསྦར་

ར།ོ །སྔོ་མ་རྣམསེ་ལ་མ་ེསྦརོ་བའི་ིསྟོངསེ་ཀ་ཙོམ་བྱེ། 

སྟོངོ་པ་ཉིད་ལ་གཟུགསེ་མདེ། ཚེརོ་བ་མདེ། འིདུ་ཤེསེེ་མདེ། འིདུ་བྱེདེ་མདེ། རྣམ་

པར་ཤེེསེ་པ་མེད། མིག་མེད། རྣ་བ་མེད། སྣ་མེད། ལྕ་ེམེད། ལུསེ་མེད། ཡོིད་མེད། 

གཟུགསེ་མེད། སྒྲི་མདེ། དྲི་ིམདེ། ར་ོམདེ། རགེ་བྱེ་མདེ། ཆེསོེ་མདེ་ད།ོ མགི་ག་ིཁམསེ་

མེད་པ་ནསེ་ཡོིད་ཀྱི་ིཁམསེ་མེད། ཡོིད་ཀྱི་ིརྣམ་པར་ཤེེསེ་པའི་ིཁམསེ་ཀྱི་ིབར་དུ་ཡོང་

མེད་ད།ོ །མ་རིག་པ་མེད། མ་རིག་པ་མེད་པ་ནསེ་རྒོ་ཤེ་ིམེད། རྒོ་ཤེ་ིཟིད་པའི་ིབར་དུ་

ཡོང་མེད་ད།ོ །ད་ེབཞིིན་དུ་སྡུག་བསྔོལ་བ་དང་། ཀུན་འིབྱུང་བ་དང་། འིགོག་པ་དང་། 

ལམ་མདེ། ཡོ་ེཤེསེེ་མདེ། ཐོབོ་པ་མདེ། མ་ཐོབོ་པ་ཡོང་མེད་ད།ོ །ཤཱ་རའིི་ིབུ། ད་ེལྟོ་བསེ་

ན། བྱེང་ཆུབ་སེམེསེ་དཔའི་རྣམསེ་ཐོབོ་པ་མདེ་པའི་ིཕྱིརི། ཤེསེེ་རབ་ཀྱི་ིཕེ་རལོ་ཏུ་ཕྱིནི་

པ་ཟིབ་མ་ོའིད་ིལ་བརྟེེན་ཅིང་གནསེ་ཏོེ། སེེམསེ་ལ་སྒྲིིབ་པ་མེད་ཅིང་སྐྲག་པ་མེད་དེ། 

ཕྱིིན་ཅ་ིལོག་ལསེ་ཤེིན་ཏུ་འིདསེ་ནསེ། མྱོ་ངན་ལསེ་འིདསེ་པའི་ིམཐོར་ཕྱིིན་ཏོ།ོ །དུསེ་

གསུམ་དུ་མངོན་པར་བཞུགསེ་པའིི་སེངསེ་རྒྱསེ་ཐོམསེ་ཅད་ཀྱིང་ཤེེསེ་རབ་ཀྱིི་ཕེ་

རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པ་ཟིབ་མ་ོའིད་ིལ་བརྟེེན་ནསེ། བླ་ན་མེད་པ་ཡོང་དག་པར་རྫོགསེ་པའི་ི

བྱེང་ཆུབ་ཏུ་མངནོ་པར་རྫགོསེ་པར་སེངསེ་རྒྱསེ་སེ།ོ །

ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་སྭབྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷི་སེརྦ་དྷརྨཱ་སྭ་བྷཻ་ཝ་ཤུདྡྷིོ྅ཧེཾ། 

སྟོོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོོང་པའི་ིངང་ལསེ་ཨཱཿ� ལསེ་བྱུང་བའི་ིཐོོད་པ་ཡོངསེ་ཤེིང་རྒྱ་ཆེ་ེ

བ་རྣམསེ་ཀྱི་ིནང་དུ་ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཞུ་བ་ལསེ་བྱུང་བའི་ིམཆེདོ་ཡོནོ། ཞིབསེ་བསེལི། དྲི།ི མ་ེཏོགོ 

བདུག་སྤེོསེ། མར་མ།ེ ཞིལ་ཟིསེ། རོལ་མ་ོརྣམསེ་རང་བཞིིན་བད་ེསྟོོང་རྣམ་པ་མཆེོད་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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རྫསེ། བྱེེད་ལསེ་དབང་བ་ོདྲུག་ག་ིསྤྱིོད་ཡུལ་དུ་ཟིག་པ་མེད་པའི་ིབད་ེབ་ཁྱེད་པར་ཅན་

བསྐྱོདེ་པར་གྱུར། ༀ་ཨརྒྷཾཾ། པཱཏྱཾ།ཾ གནྡྷེ།ེ པུཥྤེ།ེ དྷཱུ་པ།ེ ཨཱཿ་ལ་ོཀ ེ། ནཻ་ཝ་ིདྱ། ཤེཔྟ་ཨཱཿ� 

ཧཱུཾ།ཾ ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ཞིསེེ་ཕྱི་ིནང་ག་ིམཆེདོ་པ་འིབུལ། 

གཉིསེ་མེད་ཐུན་མོང་མ་ཡོིན་ཁྱེབ་པའི་ིསྐུ། །ཀུན་ལ་སྙེོམསེ་མཛོད་རྒྱལ་བ་ཀུན་

གྱི་ིཡོབ། །ཆེོསེ་ཀྱི་ིདབྱེངིསེ་གྱུར་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ིཡུམ། །ཡོ་ེཤེེསེ་སེམེསེ་དཔའི་རྒྱལ་

བ་ཀུན་གྱི་ིསྲོསེ། །ཕྱིག་འིཚེལ་འིཇེམ་དཔལ་དཔལ་གྱུར་རྫགོསེ་པ་ཁྱེདོ། །ཆེོསེ་ཀྱི་ིསྐུ་

ལ་བྱེམསེ་སྡིང་མི་མངའི་ཡོང་། །སྲོིད་གསུམ་གདུག་པ་མ་ལུསེ་འིདུལ་བའིི་

ཕྱིིར། །ཐུགསེ་རྗོ་ེཐོབསེ་ཀྱི་ིཁྲ་ོརྒྱལ་སྐུར་བསྟོན་པ། །འིཇེིགསེ་བྱེེད་གཤེིན་རྗོ་ེགཤེེད་

ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་ལ།ོ །ཞིསེེ་བསྟོདོ། 

ད་ེནསེ། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཏོ་ཀ་སེ་མ་ཡོ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡོ། ཡོ་མཱཾནྟ་ཏོ་ཀ་ཏོ་ེན་ོཔ་ཏོཥིྛ། དྲི་ི

ཌོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སུ་ཏོ་ོཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སུ་པ་ོཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། ཨ་ནུ་རཀྟ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སེརྦ་སེདིྡྷི་ིམ་ེཔྲ་

ཡོཙྪ། སེརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙོ་མ།ེ ཙོཏིྟཾ་ཾཤྲཱི་ིཡོ་ཾཀུ་རུ་ཧཱུཾ།ཾ ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ�ོ བྷཻ་ག་ཝ་ན། སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་

ག་ཏོ། ཡོ་མཱཾནྟ་ཏོ་ཀ་མ་མ་ེམུཉྩ། ཡོ་མཱཾནྟ་ཏོ་ཀ་བྷཱ་ཝ་མཧཱ་སེ་མ་ཡོ་སེཏྭ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། 

མ་རྙིདེ་ཡོངོསེ་སུ་མ་ཤེསེེ་དང་། །གང་ཡོང་ནུསེ་པ་མ་མཆེསིེ་པསེ། །འིདརི་ན་ིབྱེ་

བ་གང་བགྱིིསེ་པ། །ད་ེཀུན་ཁྱེོད་ཀྱིིསེ་བཟིོད་མཛོད་རིགསེ། །ལྷག་པ་དང་ན་ིཆེད་པ་

དང་། །ཆེ་ོགའི་ིཡོན་ལག་ཉམསེ་པ་དང་། །བདག་གིསེ་བརྗོེད་ངེསེ་ཅ་ིམཆེིསེ་པ། །ད་ེ

ཡོང་བཟིོད་པར་མཛོད་དུ་གསེོལ། །ཞིེསེ་ནོངསེ་པར་གསེོལ། ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾམུ� འིཇེིག་རྟེེན་

ལསེ་འིདསེ་པའིི་མགྲིོན་གྱིི་ཡོེ་ཤེེསེ་པ་གཤེེགསེ། དམ་ཚེིག་པ་རང་ཉིད་ལ་ཐོིམ། 

མགྲིནོ་གཞིན་རྣམསེ་རང་གནསེ་སུ་གཤེགེསེ་པར་གྱུར། ཅསེེ་བརྗོདོ། 
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

སྨནོ་ལམ་ན།ི རྣམ་དག་བསེམ་པསེ་ཚུལ་འིདརི་འིབད་པ་ལསེ། །བྱུང་བའི་ིདག་ེབའི་ི

མཐོའི་ཡོསེ་འིགྲི་ོབ་ཀུན། །སྐྱོ་ེཞིངི་སྐྱོ་ེབར་འིཇེམ་དབྱེངསེ་ཞི་ིཁྲ་ོཡོིསེ། །འིབྲལ་བ་མདེ་

པར་རྗོེསེ་སུ་འིཛོིན་གྱུར་ཅིག །ནམ་མཁའི་ཇེ་ིསྲོིད་སྐུ་ལྔའི་ིབདག་ཉིད་ཅན། །ཁ་སྦྱིོར་

བདུན་ལྡན་ག་ོའིཕེང་མངནོ་གྱུར་ནསེ། །མཐོའི་དག་འིགྲི་ོའིད་ིག་ོའིཕེང་ད་ེཉདི་ལ། །སྐད་

ཅགི་ཉདི་ལ་བད་ེབླག་འིགདོ་པར་ཤེགོ །

ད་ེནསེ། དུར་ཁྲོད་སྲུང་འིཁོར་དང་བཅསེ་པ་གཞིལ་ཡོང་ཁང་ལ་ཐོིམ། གཞིལ་

ཡོསེ་ཁང་རང་ལ་ཐོིམ། རང་དམ་ཚེིག་སེེམསེ་དཔའི་ཡོ་ེཤེེསེ་སེེམསེ་དཔའི་ལ་ཐོིམ། 

ཡོེ་ཤེེསེ་སེེམསེ་དཔའི་ཏོིང་ངེ་འིཛོིན་སེེམསེ་དཔའི་ལ་ཐོིམ། ཏོིང་ངེ་འིཛོིན་སེེམསེ་

དཔའི་ིཞིབསེ་ཀྱུ་ཨུ་ན་ིཧེ་ལ། ཧེ་ཧེའི་ིམག་ོབ་ོལ། ད་ེཟླ་ཚེེསེ་ལ། ད་ེཐོགི་ལ་ེལ་ཐོམི། ད་ེ

ནཱ་ད་ལ་ཐོིམ། ད་ེཡོང་མ་ིདམིགསེ་པ་སྟོོང་པར་གྱུར། སྟོོང་པའི་ིངང་ལསེ་དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེ

འིཇེིགསེ་བྱེེད་ཞིལ་གཅིག་ཕྱིག་གཉིསེ་པའི་ིརྣམ་པར་གྱུར་པའི་ིསྤྱི་ིབོར་ༀ། མགྲིིན་

པར་ཨཱཿ� ཐུགསེ་ཀར་ཧཱུཾ་ཾགིསེ་མཚེན་པར་གྱུར། ཞིསེེ་སེགོསེ་ཀྱིིསེ་ཉརེ་བསྡུ་བྱེསེ་ལ། 

ནམ་མཁའི་ིཁྱེོན་ལྟོར་ཡོངསེ་པའི་ིཕེ་ོབྲང་མཆེོག །ཉ་ིཟླའི་ིའིོད་དང་མཉམ་པའི་ི

འིོད་འིཕྲ་ོཞིིང་། །གྲིངསེ་མེད་རིན་ཆེེན་རྒྱན་གྱིིསེ་མཛོེསེ་པ་ལ། །དག་ེམཚེན་ཇེ་ིསྙེེད་

མཆེིསེ་པའི་ིབཀྲོ་ཤེིསེ་དེསེ། །ཁྱེེད་ཅག་གང་དང་གང་དུ་གནསེ་པ་དེར། །མ་ིཤེེསེ་

མཚེན་མ་གང་ཡོང་མ་ིའིབྱུངཞིངི་། །ཞིངི་ག་ིའིབྱེརོ་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཡོ།ི །བད་ེལགེསེ་

རྒྱུན་མ་ིཆེད་པའི་ིབཀྲོ་ཤེསིེ་ཤེགོ །

བསྡུསེ་པ་བྱེདེ་ན། རྩོ་རྒྱུད་བླ་མ་རྣམསེ་ཀྱི་ིབཀྲོ་ཤེསིེ་ཤེགོ །ཡོ་ིདམ་ལ་ཚེགོསེ་རྣམསེ་

ཀྱི་ིབཀྲོ་ཤེིསེ་ཤེོག །མ་དང་མཁའི་འིགྲི་ོརྣམསེ་ཀྱི་ིབཀྲོ་ཤེིསེ་ཤེོག །ཆེོསེ་སྐོང་སྲུང་མ་
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རྣམསེ་ཀྱི་ིབཀྲོ་ཤེསིེ་ཤེགོ །ཅསེེ་ཤེསིེ་བརྗོདོ་བྱེའི།ོ །

ༀ་སྭ་སྟོ།ི དམར་ནག་ཡོ་ེཤེེསེ་མ་ེརླུང་འིཁྱེལི་བའི་ིཀློངོ་། །སྲོདི་གསུམ་ཁམ་དུ་ཟི་

བ་མ་ཧེེའི་ིགདོང་། །འིཇེམ་དཔལ་གཤེིན་རྗོ་ེགཤེེད་ཀྱི་ིཆེ་ོག་འིདི། །དཔར་དུ་བསྐྲུན་

པའིི་རྣམ་དཀར་རྒྱ་མཚེོའིི་མཐུསེ། །གདུག་ཅན་འིབུམ་གྱིི་སྙེིང་ལ་རྩུབ་པའིི་

མཚེོན། །བདུད་སྡིེའི་ིགཤེེད་དུ་ཆེ་ེབའི་ིའིཕྲུལ་འིཁོར་གྱིིསེ། །ཕྱི་ིནང་གཤེིན་རྗོེའི་ིརྒྱུ་བ་

རབ་བཅམོ་སྟོ།ེ །སྐུ་བཞིའིི་ིརྒྱ་ཐོབསེ་ཆེེན་པོསེ་རགེ་གྱུར་ཅགི །ཅསེེ་དཔར་བསྐྲུན་སྨནོ་ཚེགི་

ཏུ་པད་དཀར་འིཆེང་བའི་ིམིང་འིཛོིན་ཤཱཀྱིའི་ིདག་ེསྦྱིོང་ངག་དབང་བླ་ོབཟིང་བསྟོན་འིཛོིན་རྒྱ་མཚེོསེ་སྦྱིར་བ་

དག་ེལགེསེ་འིཕེལེ། 
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 ༄༅། །དཔལ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིགིས་བྱེདེ་ཆེེན་པོའ་ིསྒོ་ོནས་ཚོ་ེའདས་རྗེསེ་སུ་ 

འཛོནི་ཚུལ་ནག་འགྲོསོ་སུ་བཀདོ་པ་ཐར་ལམ་སྒོ་ོའབྱེེད་ 

ཅིསེ་བྱེ་བ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །བླ་མ་དང་ལྷག་པའིི་ལྷ་མཆེོག་དབྱེེར་མི་ཕྱིེད་པའིི་ཞིབསེ་ལ་ཕྱིག་

འིཚེལ་ཞིངི་སྐྱོབསེ་སུ་མཆེའིི།ོ །བརྩོ་ེབ་ཆེནེ་པོསེ་རྗོསེེ་སུ་གཟུང་དུ་གསེལོ། 

འིདིར་བཅོམ་ལྡན་འིདསེ་འིཇེམ་དཔལ་གཤེིན་རྗོེའིི་གཤེེད་ཀྱིི་སྒོ་ོནསེ་གཤེིན་པ་ོརྗོེསེ་སུ་འིཛོིན་པའིི་

ཐོབསེ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ལྷ་ོསྒོ་ོཞིེསེ་གྲིགསེ་པའི་ིཆེ་ོག་ལག་ཏུ་ལེན་བད་ེཁ་ོནར་བྱེསེ་ནསེ་དགོད་པ་ལ། ད་ེཡོང་

དཀྱིིལ་འིཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་ལེགསེ་པར་ཐོོབ་ཅིང་བསྙེེན་པ་སྔོོན་དུ་སེོང་བའིི་སྒྲུབ་པ་པོ་རང་ཉིད་བདག་

འིཇུག་བླངསེ་ཟིིན་གྱི་ིམཇུག་གམ། བདག་བསྐྱོེད་བསྒོོམསེ་ནསེ་བུམ་ཆེོག་དང་མདུན་བསྐྱོེད་བསྒྲུབ་ཅིང་

མཆེདོ་པའི་ིརྗོེསེ་སུ་སྦྱིང་ཆེགོ་བྱེདེ་ན། ཁྲུསེ་བུམ་ལགོསེ་སུ་སྒྲུབ་མ་ིདགོསེ། འིནོ་ཀྱིང་བདག་བསྐྱོདེ་རྐྱང་པའི་ི

རྗོེསེ་སུ་སྦྱིང་བ་བྱེ་དགོསེ་ཚེ།ེ བུམ་པ་མགུལ་ཆེིངསེ་སྔོོན་པ་ོཅན་དྲི་ིབཟིང་ག་ིཆུ་ལ་བླ་མེད་བུམ་རྫསེ་བཏོབ་

པསེ་རན་པར་བཀང་བ་བཤེམསེ་ལ། ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི དང་ནང་མཆེདོ་ཀྱིསིེ་བསེངསེ། སྭ་བྷཱ་ཝསེ་སྦྱིངསེ། སྟོངོ་

པ་ཉདི་དུ་གྱུར། སྟོངོ་པ་ངང་ལསེ་བ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིརནི་པ་ོཆེའེི་ིབུམ་པ་དཀར་པ་ོལྟོ་ོབ་

ཆེ་ེབ་མགྲིིན་པ་རིང་བ་མཆུ་འིཕྱིང་བ་ལ་སེོགསེ་པའི་ིམཚེན་ཉིད་ཐོམསེ་ཅད་དང་ལྡན་

པར་གྱུར་པའིི་ནང་དུ་སྟོེང་གི་ཆེར་ཟླ་བའིི་དཀྱིིལ་འིཁོར་གྱིི་དབུསེ་སུ་ཧཱུཾཾ་ཡོིག་གི་

མཐོར་ཡོི་གེ་བརྒྱ་བའིི་སྔོགསེ་འིཕྲེང་གིསེ་བསྐོར་བ་ལསེ་འིོད་ཟིེར་འིཕྲོསེ་ཕྱིོགསེ་

བཅུའིི་ཞིིང་རབ་འིབྱེམསེ་ན་བཞུགསེ་པའིི་རྒྱལ་བ་སྲོསེ་བཅསེ་ཐོམསེ་ཅད་ཀྱིི་སྐུ་
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གསུང་ཐུགསེ་ཀྱི་ིབྱེིན་རླབསེ་དང་ནུསེ་མཐུ་ཐོམསེ་ཅད་འིོད་ཟིེར་གྱི་ིརྣམ་པར་སྤྱིན་

དྲིངསེ། ཧཱུཾ་ཾཡོིག་སྔོགསེ་འིཕྲེང་དང་བཅསེ་པ་ལ་ཐོིམ། ད་ེལསེ་ཡོ་ེཤེེསེ་ཀྱི་ིབདུད་རྩོིའི་ི

རྒྱུན་བབསེ་བུམ་པའི་ིཆུ་དང་ར་ོགཅིག་ཏུ་གྱུར་པར་བསེམསེ་ལ། གཤེིན་རྗོེའི་ིགཤེེད་ཀྱི་ིཡོིག་

བརྒྱ་ཉེར་གཅིག་སེོགསེ་བཟླསེ་པའི་ིམཐོར། ཟླ་བ་སྔོགསེ་འིཕྲེང་ཧཱུཾ་ཾཡོིག་རྣམསེ་འིོད་དུ་ཞུ་སྟོ་ེ

བུམ་པའི་ིཆུ་དང་དབྱེེར་མེད་པར་གྱུར་པར་བསེམ། ལསེ་བུམ་ལོགསེ་སུ་མེད་པར་

བསེང་ཆུ་ད་ེཉིད་ལ་བསྒྲུབ་ན། རང་ག་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾལསེ་འིོད་ཟིེར་འིཕྲོསེ་པསེ་རྒྱལ་

བ་སྲོསེ་བཅསེ་རྣམསེ་ཀྱིི་བྱེིན་རླབསེ་དང་ནུསེ་མཐུ་ཐོམསེ་ཅད་ལསེ་སྔོགསེ་འིོད་

ཟིེར་གྱི་ིརྣམ་པར་སྤྱིན་དྲིངསེ་ཏོ་ེབུམ་པའི་ིཆུ་ལ་ཐོིམ་པར་གྱུར། འིད་ིལྕང་སྐྱོའི་ིགསུང་ལསེ་

དྲིངསེ་པའི།ོ །ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ཅ་ིའིགྲུབ་བཟླ་ཞིངི་དསེེ་བསེང་བྱེདེ་དམ་ལསེ་སྔོགསེ་

བྱེ། རང་ག་ིམདུན་ངསོེ་སུ་སྟོགེསེ་བུ་ཁྲུ་གང་གྲུ་བཞི་ིབའི་ིསྟོེང་དུ་བ་བྱུང་ལྔ་དང་། ཙོན་དན་གྱི་ིལྡ་ེགུསེ་བྱུགསེ་

པ་ལ། པད་དཀར་འིདབ་བརྒྱད་ཀྱི་ིལྟོ་ེབར་འིཁོར་ལ་ོདཀར་པ་ོརྩོིབསེ་བརྒྱད་བྲི། དེའི་ིསྟོེང་དུ་ཚེ་ེའིདསེ་ཀྱི་ི

གཟུགསེ་བྱེང་ལུསེ་ཙོོག་པུར་འིདུག་ཅིང་ཐོལ་མ་ོསྦྱིར་བསེ་མ་ེཏོོག་ག་ིའིཕྲེང་བ་འིཛོིན་པ་སྙེིང་གར་མིང་ཡོིག་

དང་པསོེ་མཚེན་པ་དང་། སྦྱིང་རྟེནེ་དང་། དམགིསེ་རྟེནེ་སེགོསེ་དགོསེ་པའི་ིཡོ་ོབྱེད་རྣམསེ་འིཚེགོ་པར་བྱེསེ། 

ད་ེནསེ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ཀྱིསིེ་བསེངསེ། ༀ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་

བྷཱ་ཝ་ཨཱཿཏྨ་ཀ྅ོཧེ།ཾ རྟེནེ་སྣང་བ་མ་ིདམགིསེ་པ་སྟོངོ་པ་ཉདི་དུ་གྱུར། སྟོངོ་པའི་ིངང་ལསེ་

ཚེེ་འིདསེ་ཀྱིི་མིང་ཡོིག་དང་པ་ོཐོིག་ལེསེ་བརྒྱན་པ་ཡོོངསེ་སུ་གྱུར་པ་ལསེ་ཚེེ་ལསེ་

འིདསེ་པ་ཐོ་མལ་པའིི་ཆེ་བྱེད་ཅན་ཕུང་པོ་དང་ཁམསེ་དང་སྐྱོེ་མཆེེད་ཐོམསེ་ཅད་

གསེལ་ཞིངི་ཡོངོསེ་སུ་རྫགོསེ་པར་གྱུར་པར་བསེམ། ཕྱིག་བཞིསེེ་སུ་སྔོགསེ་འིད་ིབརྗོདོ་ཚེ་ེལྕགསེ་

ཀྱུའི་ིཕྱིག་རྒྱ་དང་བཅསེ་པསེ། ༀ་བཛྲ་སེཏྭ་ཧཱུཾ་ཾཛོ� ད་ེནསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེབསྡིམསེ་པ་ནང་དུ་བཅངིསེ་ལ། མཛུབ་



 404  

འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

མ་ོགཉིསེ་བརྐྱངསེ་པ་ཅུང་ཟིད་བཀུག་ནསེ་ལྕགསེ་ཀྱུ་ལྟོར་བྱེསེ། མཐོའེུ་ཆུང་གཉསིེ་ཁབ་ལྟོར་བརྐྱངསེ་པ་ཚེ་ེ

འིདསེ་ཀྱི་ིམག་ོབརོ་བཞིག་པར་མོསེ་ཏོ།ེ 

སེངསེ་རྒྱསེ་ཀྱི་ིབདེན་པ་དང་། ཆེོསེ་ཀྱི་ིབདེན་པ་དང་། དག་ེའིདུན་གྱི་ིབདེན་པ་

དང་། ད་ེབཞིིན་གཤེེགསེ་པ་དང་། རྡོ་ོརྗོ་ེདང་། རིན་པ་ོཆེ་ེདང་། པདྨ་དང་། ལསེ་ཀྱི་ི

རིགསེ་སུ་ཞུགསེ་པ་ཐོམསེ་ཅད་དང་། སྙེིང་པ་ོདང་། ཕྱིག་རྒྱ་དང་། གསེང་སྔོགསེ་

དང་། རིག་སྔོགསེ་ཀྱི་ིལྷའི་ིཁྱེད་པར་ཅན་ཐོམསེ་ཅད་དང་། ཁྱེད་པར་དུ་ཡོང་བཅོམ་

ལྡན་འིདསེ་འིཇེམ་དཔལ་གཤེནི་རྗོའེི་ིགཤེདེ་ཀྱི་ིལྷ་ཚེགོསེ་འིཁརོ་དང་བཅསེ་པ་རྣམསེ་

ཀྱི་ིབདནེ་པ་དང་། བདནེ་པ་ཆེེན་པོསེ་བྱེནི་གྱིིསེ་བརླབསེ་པ་ལ་བརྟེནེ་ནསེ་འིཇེགི་རྟེནེ་

འིད་ིནསེ་ཕེ་རོལ་ཏུ་སེོང་ཞིིང་ཚེ་ེལསེ་འིདསེ་པ་ཆེ་ེག་ེམ་ོཞིེསེ་བགྱི་ིབའི་ིརྣམ་པར་ཤེསེེ་

པ་སྲོདི་པ་བར་ད།ོ ཁམསེ་གསུམ། འིགྲི་ོབ་རགིསེ་དྲུག །སྐྱོ་ེགནསེ་བཞིསིེ་བསྡུསེ་པའི་ི

འིཇེིག་རྟེེན་གྱིི་ཁམསེ་གང་ན་གནསེ་ཀྱིང་སྐད་ཅིག་ཐོང་ཅིག་ཡུད་ཙོམ་ལ་འིདིར་

མཆེིསེ་པར་གྱུར་ཅིག །ཕྱིག་བཞིེསེ་སུ་གོང་བཞིིན་ཕྱིག་རྒྱ་དང་བཅསེ་ༀ་བཛྲ་སེཏྭ་ཧཱུཾཾ་ཛོ� 

སེངསེ་རྒྱསེ་ཀྱི་ིབདནེ་པ་ཞིེསེ་སེགོསེ་བདེན་སྟོབོསེ་བརྗོདོ་ནསེ་དགུག་གཞུག་ལན་གསུམ་བྱེ། 

རང་ག་ིཐུགསེ་ཀ་ནསེ་འིོད་ཟིེར་ལྕགསེ་ཀྱུ་ལྟོ་བུ་འིཕྲོསེ་པསེ་ཚེ་ེའིདསེ་ཀྱི་ིརྣམ་

ཤེསེེ་ཁ་དགོ་དམར་ཞིངི་གསེལ་བ་ཨ་ཐུང་ག་ིགཟུགསེ་ཅན་བཀུག་པ་སྤྱི་ིགཙུག་ནསེ་

ཞུགསེ་ཏོ་ེསྙེིང་གར་ཐོིམ་པར་གྱུར་པར་བསེམ། ༀ་མུདྒ་རཱ་ཛོ� ༀ་དཎྜ་ཧཱུཾ།ཾ ༀ་པདྨ་བ།ཾ 

ༀ་ཁངྒ་ཧེ�ོ བསྡུ་ན་ཕྱིག་རྒྱ་དཀྱུསེ་ལྟོར་དང་བཅསེ། ཛོ� ཧཱུཾ་ཾབ་ཾཧེ�ོ ཞིསེེ་དགུག་གཞུག་བྱེསེ་པསེ་རྟེནེ་

དང་དབྱེརེ་མདེ་དུ་གྱུར་པར་བསེམ། ༀ་ཤེ་ོདྷ་ན་ིཤེ་ོདྷ་ན་ིསེརྦྦ་པཱ་པ་ཾཨཱཿ་ན་ཡོ་ཧཱུཾ།ཾ ཁ་ཅགི་གསིེ་རྡོ་ོརྗོ་ེ

བསྡིམསེ་པ་ལསེ་གུང་མ་ོགཉིསེ་བསྒྲིེང་བའི་ིཕྱིག་རྒྱ་བྱེེད་མོད། རང་ལུགསེ་ལ་འིདིར་ཕྱིག་རྒྱ་བྱེ་སྲོོལ་མེད། 

ཚེ་ེའིདསེ་ཀྱི་ིསྡིིག་སྒྲིིབ་ཐོམསེ་ཅད་བཀུག་པར་གྱུར། རྡོ་ོརྗོ་ེཁུ་ཚུར་གཉིསེ་ཀྱི་ིནང་དུ་མཛུབ་མ་ོ



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

 405  

ལྕགསེ་སྒྲིོག་ལྟོར་བཅིངསེ་ཏོ་ེལེགསེ་པར་གྱིེན་དུ་འིཕེང་བ་ལྟུང་བ་སློང་བའི་ིཕྱིག་རྒྱ་བྱེསེ་ལ། ༀ་སེརྦྦ་ཨ་

པཱ་ཡོ། ཨ་ཀརྵ་ཎ་བ་ིཤེ་ོདྷ་ན་བཛྲ་སེ་མ་ཡོ་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ངན་འིགྲི་ོབ་ཐོམསེ་ཅད་དཀྱིིལ་

འིཁོར་གྱི་ིཕྱི་ིརོལ་ཏུ་བཀུག་ཅིང་། ད་ེརྣམསེ་ཀྱིིསེ་བཅོམ་ལྡན་འིདསེ་བདག་ཅག་སྡུག་

བསྔོལ་གྱིིསེ་གཟིརི་བ་འིད་ིལསེ་བསྐྱོབ་ཏུ་གསེལོ། བདག་ཅག་སེངསེ་རྒྱསེ་དང་ཆེསོེ་

དང་དག་ེའིདུན་དང་ཁྱེེད་ལ་ཡོང་སྐྱོབསེ་སུ་མཆེིའི།ོ །ཞིེསེ་སྐྱོབསེ་འིགྲི་ོབྱེེད་པར་བསེམ། རྡོ་ོརྗོ་ེ

བསྡིམསེ་པ་ལསེ་གུང་མ་ོགཉིསེ་བསྒྲིེངསེ་མཐོ་ེབོང་གཉིསེ་དང་མཐོེའུ་ཆུང་གཉིསེ་བསྲོངསེ་ཏོ་ེམཉ་ེཞིིང་དྲིལ་

བ་སྡིགི་པ་འིཇེམོསེ་པའི་ིཕྱིག་རྒྱ་བྱེསེ་ལ། 

ༀ་བཛྲ་པཱ་ཎ་ིབ་ིསྥ་ོཊ་ཡོ། སེརྦྦ་ཨཱཿ་པ་ཡོ་བནྡྷེ་ནཱ་ན་ིཔྲ་མ་ོཀྵེ་ཡོ། སེརྦྦ་ཨ་པཱ་ཡོ་ག་

ཏོ་ེབྷྱ� སེརྦྦ་སེཏྭ་ན་སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ་བཛྲ་སེ་མ་ཡོ་ཏྲཊ། ངན་འིགྲི་ོབ་རྣམསེ་ཀྱི་ིསྡིིག་པ་

ཐོམསེ་ཅད་བཅོམ་ཞིིང་། ཤེ་ིནསེ་འིཇེམ་དཔལ་གཤེིན་རྗོེའི་ིགཤེེད་ཀྱི་ིཞིབསེ་དྲུང་དུ་

སྐྱོསེེ། རྟེནེ་རྣམསེ་བ་ཚྭ་ཅན་གྱི་ིརྒྱ་མཚེརོ་དརོ་བར་གྱུར་པར་བསེམ། 

ༀ་སེརྦྦ་བདི་སེརྦ་ཨ་པཱ་ཡོ་བ་ིཤེ་ོདྷ་ན་ེཧཱུཾ་ཾཕེཊ་སྭཱཧཱ། བཛྲ་བྷཻནྡྷེ་ཏྲཊ། ཅསེེ་སྔོགསེ་འིད་ི

ལན་གསུམ་བརྗོོད་བཞིིན་སྙེིང་གར་རྡོ་ོརྗོ་ེབསྡིམསེ་པ་སྒྲི་དང་བཅསེ་པ་ལན་གསུམ་དྲིལ་བསེ། ཚེ་ེའིདསེ་

ཀྱི་ིསྡིིག་སྒྲིིབ་བག་ཆེགསེ་དང་བཅསེ་པ་སྦྱིངསེ་པར་གྱུར། ཚེ་ེའིདསེ་ཀྱི་ིསྤྱི་ིབོར་ༀ་

དཀར་པ།ོ མགྲིིན་པར་ཨཱཿ� དམར་པ།ོ སྙེིང་གར་ཧཱུཾ་ཾསྔོོན་པོསེ་མཚེན་པར་གྱུར། ཅེསེ་

བརྗོོད། ཕྱིག་བཞིེསེ་སུ་ཀུན་རིག་ག་ིགནསེ་གསུམ་བྱེིན་རླབསེ་ཀྱི་ིཕྱིག་རྒྱ་ལྟོར་བྱེ། འིོན་ཀྱིང་གཞུང་ཁུངསེ་

མ་དག་ལསེ་བཤེད་པ་མ་མཐོོང་བསེ་དཔྱད་བྱེའིོ། །རྡོ་ོརྗོ་ེཁུ་ཚུར་གཉིསེ་བཅིངསེ་ནསེ་མཐོ་ེབོང་དང་གུང་མ་ོ

མཐོའེུ་ཆུང་རྣམསེ་བསྒྲིངེསེ་ཏོ་ེམཛུབ་མ་ོདང་མངི་མདེ་སེམེསེ་དཔའི་ིསྐྱོལི་ཀྲུང་བྱེསེ་པ་རྡོ་ོརྗོའེི་ིཕྱིག་རྒྱ་གནསེ་

ཉེར་གཉིསེ་སུ་གཏུགསེ་པའིམ་མོསེ་ལ། ༀ་བཛྲ་ཨ་དྷ་ིཏོིཥྛ་ཛྙཱ་ན་སེ་མ་ཡོ་ེཧཱུཾཾ། ཞིེསེ་བརྗོོད་པསེ་

བྱེིན་གྱིིསེ་བརླབསེ། ཕྱིག་བཞིེསེ་སུ་རྡོོ་རྗོེའིི་ཕྱིག་རྒྱ་དོར་ཚེབ་ཏུ་རྡོོ་རྗོེ་བསྡིམསེ་པ་ལསེ་གུང་མོ་གཉིསེ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

བསྒྲིེངསེ་པའི་ིཕྱིག་རྒྱ་བྱེེད་ཀྱིང་གཞུང་དང་འིབྲེལ་མིན་དཔྱད་བྱེའིོ། །གནསེ་ནི། སྙེིང་ག་ལྐོོག་མ་ཁ་ཕྱིོགསེ་

སུ། །དཔྲལ་བ་མཛོོད་སྤུ་རྣ་བ་གཉིསེ། །མགོ་བོ་གཙུག་ཕུད་དཔུང་པ་གཉིསེ། །སྣ་དང་རྐོེད་པ་པུསེ་མོ་

བལོ། །ལངོ་བུ་སྣ་ཡོ་ིརྩོ་ེམ་ོདང་། །མགི་གཉསིེ་དང་ན་ིགསེང་བའི།ོ །ཞིསེེ་གསུངསེ་པ་ལྟོར་ར།ོ །ཕྱིག་བཞིསེེ་སུ་

གནསེ་ཉརེ་གཉིསེ་སུ་གཏུགསེ་པ་བསྡུ་ན། གནསེ་གསུམ་དུ་གཏུགསེ་པར་མཛོད་ཀྱིང་གཞུང་ཁུངསེ་མ་དག་

ལསེ་བཤེད་པ་མ་མཐོངོ་བསེ་དཔྱད་བྱེའི།ོ །

བགེགསེ་ཀྱི་ིསྦྱིང་བ་ནི། རང་ག་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾལསེ་འིོད་ཟིེར་འིཕྲོསེ་པསེ། ཁྲ་ོབོའི་ི

ཚེོགསེ་ཐོམསེ་ཅད་མདུན་གྱི་ིནམ་མཁར་སྤྱིན་དྲིངསེ། ཕྱིག་བཞིེསེ་སུ་རྡོ་ོརྗོ་ེབསྡུ་བའི་ིཕྱིག་རྒྱ་

དང་བཅསེ། ༀ་བཛྲ་མཧཱ་ཀྲོ་ོདྷ་རཱ་ཛཱ་སེ་པ་ར་ིཝཱ་ར་བཛྲ་སེ་མཱཾ་ཛོ� ཧཱུཾ།ཾ 

ཡོེ་ཤེེསེ་བསྐལ་པ་མེ་ལྟོར་འིབར་བའིི་འིོད། །མ་རིག་འིདོད་པའིི་མུན་ཁམསེ་

ཐོམསེ་ཅད་སྲོགེ །ཞི་ེསྡིང་གཤེནི་རྗོའེི་ིའིཇེགིསེ་པ་ཐོམསེ་ཅད་འིཇེམོསེ། །དཔའི་བ་ོཆེནེ་

པ་ོདཔའི་མཚེན་སྟོག་ལྤགསེ་ཅན། །ལོག་འིདྲིེན་སྲོིན་པོའི་ིམཐོའི་གནོན་དགྲི་འིདུལ་

བ། །རགི་པའི་ིརྒྱལ་པ་ོཁྲ་ོབ་ོབཞུགསེ་སུ་འིཚེལ། །ལགོ་འིདྲིནེ་འིདུལ་བའི་ིསླད་དུ་སྤྱིན་

འིདྲིནེ་ན། །འིགྲི་ོབའི་ིདནོ་ཕྱིརི་མཆེདོ་ཀྱིསིེ་གཤེགེསེ་སུ་གསེལོ། །ཕྱིག་རྒྱ་དཀྱུསེ་ལྟོར་དང་

བཅསེ། ༀ་བཛྲ་མཧཱ་ཀྲོ་ོདྷ་རཱ་ཛཱ་སེ་པ་ར་ིཝཱ་ར་ཨ་ེཧྱེ་ེཧེ།ི པྲ་ཝ་ར་སེད་ཀཱ་ར་ཾཨརྒྷཾ་ཾཔྲ་ཏཱཙིྪ་

སྭཱཧཱ། པདྨ་ཀ་མ་ལ་ཡོ་ེསྟྭཾ།ཾ ༀ་བཛྲ་མཧཱ་ཀྲོ་ོདྷ་རཱ་ཛཱ་སེ་པ་ར་ིཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་ཾནསེ། ཤེཔྟ་པྲ་

ཏཱཙིྪ་སྭཱཧཱ། བར་གྱིསིེ་མཆེདོ། གངོ་ག་ིསྔོགསེ་མཇུག་ཏུ་འིབྲུ་གསུམ་བཏོགསེ་ནསེ་ནང་མཆེདོ་དབུལ། 

ཧཱུཾ།ཾ ཆེསོེ་ཉདི་སྟོོང་པ་གཉིསེ་མདེ་ངང་ཉདི་ལསེ། །འིཇེགི་རྟེནེ་སྤྱིདོ་པའི་ིཚུལ་ཡོང་

མ་ིསྤེངོ་ཞིངི་། །ཐོབསེ་ལ་མཁསེ་པསེ་འིཇེགིསེ་བྱེདེ་སྐུར་སྟོནོ་པ། །ཁྲ་ོཆེནེ་འིབར་བའི་ི

ཚེོགསེ་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་ལོ། །ཡོ་ེཤེེསེ་ཞི་ིབའི་ིངང་ལསེ་མ་གཡོོསེ་ཀྱིང་། །སྐུ་ཡོ་ིཆེ་

ལུགསེ་ཟི་བྱེདེ་རྔམ་སྟོབསེ་ཅན། །གསུང་ག་ིང་ར་ོའིབྲུག་སྟོངོ་ལྡརི་བའི་ིསྒྲིསེ། །མ་ལུསེ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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དབང་དུ་སྡུད་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་ལོ། །ལྷག་པའིི་ཡོེ་ཤེེསེ་རོལ་པ་སྟོོན་མཛོད་

ཅིང་། །བསྡིིགསེ་པའི་ིམཚེོན་ཆེ་སྣ་ཚེོགསེ་ཕྱིག་ན་བསྣམསེ། །ཉོན་མོངསེ་དུག་ཆེེན་

རྩོད་ནསེ་འིཇེོམསེ་མཛོད་པ། །སྦྲུལ་གདུག་རྒྱན་གྱིིསེ་བརྒྱན་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་

ལོ། །བསྐལ་པའིི་མེ་ལྟོར་འིབར་བའིི་ཀློོང་དཀྱིིལ་ན། །དཔའི་བོའི་ིསྟོངསེ་སྟོབསེ་

བརྐྱངསེ་བསྐུམསེ་ཚུལ་དུ་བཞུགསེ། །ཉི་ཟླ་འིབར་བའིི་སྤྱིན་གྱིི་སྡིང་མིག་

གསིེ། །བགགེསེ་དཔུང་སྲོགེ་པར་མཛོད་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་ལ།ོ །གཏུམ་ཆེནེ་དུསེ་མཐོའི་ི

མ་ེལྟོར་གཟི་ིབརྗོིད་འིབར། །གླེོག་སྟོོང་འིགྱུ་འིདྲིའི་ིཁྲ་ོགཉེར་མཆེ་ེབ་གཙོིགསེ། །རྔམ་

པའི་ིང་ར་ོའིབྲུག་སྒྲི་སྟོོང་བཞིིན་སྒྲིོག །ཁྲ་ོརྒྱལ་བགེགསེ་ཚེོགསེ་འིདུལ་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་

ལོ། །ཧཱུཾཾ། འིཇེིགསེ་པའི་ིཧཱུཾ་ཾསྒྲི་ངེསེ་སྒྲིོག་ཅིང་། །བགེགསེ་རྣམསེ་མ་ལུསེ་འིཇེོམསེ་

མཛོད་པའི།ི །དངོསེ་གྲུབ་ཐོམསེ་ཅད་སྩོོལ་བའི་ིལྷ། །བགེགསེ་ཀྱི་ིདགྲི་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་

བསྟོདོ། །

ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི སེ་བསེངསེ། སྭ་བྷཱ་ཝསེ་སྟོངོ་པར་སྦྱིངསེ། སྟོངོ་པ་ཉདི་དུ་གྱུར། སྟོངོ་པའི་ིངང་

ལསེ་ༀ་ལསེ་རིན་པ་ོཆེེའི་ིསྣོད་ཡོངསེ་ཤེིང་རྒྱ་ཆེ་ེབ་རྣམསེ་ཀྱི་ིནང་དུ་ༀ་འིོད་དུ་ཞུ་བ་

ལསེ་བྱུང་བའིི་ལྷ་རྫསེ་ལསེ་གྲུབ་པའིི་བགེགསེ་ཀྱིི་གཏོོར་མ་དྭངསེ་ཤེིང་ཐོོགསེ་པ་

མདེ་པ་ནམ་མཁའི་དང་མཉམ་པར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ལན་གསུམ་གྱིིསེ་བྱེནི་གྱིིསེ་བརླབསེ། 

རང་ག་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾལསེ་འིོད་ཟིེར་འིཕྲོསེ་པསེ་ཚེ་ེའིདསེ་ཀྱི་ིསྡིིག་སྒྲིིབ་སྦྱིོང་བ་

ལ་བར་དུ་གཅོད་པའི་ིབགེགསེ་ཀྱི་ིཚེོགསེ་རྣམསེ་བཀུག་པར་གྱུར། གཏོོར་མ་གཡོསེ་སུ་

ལན་གསུམ་སྐོར་བཞིིན། ༀ་སེརྦྦ་བིག་ཧྣཱན་ན་མ� སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ་ེབྷྱ་ོབ་ིཤྭ་མུ་ཁ་ེབྷྱ� སེརྦ་

ཏོད་ཁ་ཾཨུད་ག་ཏོ་ེསྥ་ར་ཎ་ཨ་ིམ་ཾག་ག་ན་ཁ་ཾགྲིཧྣ་ེད་ཾབ་ལ່་ཏོ་ཡོ་ེསྭཱཧཱ། ཞིེསེ་ལན་གསུམ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

གྱིསིེ་བསྔོ་ོབ་ན་ིཞི་ིབསེ་སྦྱིང་བའི།ོ །ཏོངི་ལའོི་ིམར་མ་ེདང་ཆེངསེ་བུ་སྦྲགསེ་ནསེ་རྟེནེ་ལ་ལན་གསུམ་ཕྱིརི་སྐརོ་

བཞིིན། ༀ་སུམྦྷ་ན་ིསུམྦྷ་ཧཱུཾ།ཾ གྲིཧྞ་གྲིཧྞ་ཧཱུཾ།ཾ གྲིཧྞ་པ་ཡོ་གྲིཧྞ་པ་ཡོ་ཧཱུཾ།ཾ ཨཱཿ་ན་ཡོ་ཧེ་ོབྷཻ་ག་

ཝཱན་བདིྱ་རཱ་ཛོ་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ཅསེེ་ལན་གསུམ་བརྗོདོ་པ་ཞི་ིདྲིག་ཕྱིདེ་མསེ་སྦྱིངསེ། ཕྱིག་བཞིེསེ་སུ་འིབྱུང་པ་ོ

འུར་འིདདེ་ཀྱི་ིཕྱིག་རྒྱ་དང་བཅསེ། 

ཧཱུཾ།ཾ དཀྱིལི་འིཁརོ་ཆེནེ་པའོི་ིསེ་གཞི་ིལ་གནསེ་པའི།ི །ལྷ་ལ་སེགོསེ་པའི་ིབགགེསེ་

ཚེགོསེ་ཀུན་ཉནོ་ཅགི །ང་ན་ིགནསེ་འིདརི་ཚེ་ེའིདསེ་སྡིགི་སྒྲིབི་སྦྱིངོ་། །ཁྱེདེ་རྣམསེ་འིད་ི

ནསེ་གཞིན་དུ་འིགྲི་ོབར་གྱིིསེ། །གལ་ཏོ་ེང་ཡོ་ིབཀའི་ལསེ་འིདའི་བྱེདེ་ན། །ཡོ་ེཤེེསེ་ཅན་

གྱི་ིརྡོ་ོརྗོ་ེའིབར་བ་ཡོིསེ། །མག་ོབ་ོཚེལ་པ་བརྒྱར་ན་ིའིགསེ་འིགྱུར་ཞིིང་། །བགེགསེ་

རྣམསེ་བརླག་པར་འིགྱུར་བ་གདནོ་མ་ིཟི། །ཞིསེེ་བགགེསེ་ལ་བཀའི་བསྒོ ོ།

ཕྱིག་བཞིེསེ་སུ། ཧཱུཾ་ཾམཛོད་ཀྱི་ིཕྱིག་རྒྱ་དང་བཅསེ། ན་མ་ོསེངསེ་རྒྱསེ་ཀྱི་ིབདེན་པ་དང་། 

ཆེསོེ་ཀྱི་ིབདནེ་པ་དང་། དག་ེའིདུན་གྱི་ིབདནེ་པ་དང་། ད་ེབཞིནི་གཤེགེསེ་པ་དང་། རྡོ་ོ

རྗོ་ེདང་། རིན་པ་ོཆེ་ེདང་། པདྨ་དང་། ལསེ་ཀྱི་ིརིགསེ་སུ་ཞུགསེ་པ་ཐོམསེ་ཅད་དང་། 

སྙེིང་པ་ོདང་། ཕྱིག་རྒྱ་དང་། གསེང་སྔོགསེ་དང་། རིག་སྔོགསེ་ཀྱི་ིལྷའི་ིཁྱེད་པར་ཅན་

ཐོམསེ་ཅད་དང་། ཁྱེད་པར་དུ་ཡོང་བཅོམ་ལྡན་འིདསེ་འིཇེམ་དཔལ་གཤེིན་རྗོེའིི་

གཤེེད་ཀྱིི་ལྷ་ཚེོགསེ་འིཁོར་དང་བཅསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱིི་བདེན་པ་དང་། བདེན་པ་ཆེེན་

པོསེ་བྱེིན་གྱིིསེ་བརླབསེ་པ་ལ་བརྟེེན་ནསེ་འིཇེིག་རྟེེན་འིད་ིནསེ་ཕེ་རོལ་ཏུ་སེོང་ཞིིང་ཚེ་ེ

ལསེ་འིདསེ་པ་ཆེ་ེག་ེམ་ོཞིེསེ་བགྱི་ིབ་འིད་ིཉིད་གསེོན་གྱི་ིདུསེ་ན་ཚེ་ེགནསེ་པ་ལ་བར་

དུ་གཅོད་ཅིང་། ཚེ་ེའིཕེོསེ་ནསེ་གང་དུ་གནསེ་པའི་ིལུསེ་སྲོོག་དང་མཐོ་ོརིསེ་དང་ཐོར་

པ་ལ་བར་དུ་གཅདོ་པའི་ིབགགེསེ་ཀྱི་ིཚེགོསེ་ཐོམསེ་ཅད་དང་། ཚེ་ེལསེ་འིདསེ་པའི་ིཆེ་

བྱེད་བཟུང་ནསེ་དེའི་ིཉ་ེའིབྲེལ་དང་འིཇེིག་རྟེེན་པ་རྣམསེ་ལ་བསླུ་ཞིིང་གནོད་པར་བྱེེད་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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པའི་ིགནོད་སྦྱིིན་དང་། ཤེ་ཟི་དང་། འིབྱུང་པ་ོལ་སེོགསེ་པ་ཐོམསེ་ཅད་མཆེོད་སྦྱིིན་གྱི་ི

གཏོོར་མ་རྒྱ་ཆེེན་པ་ོའིདིསེ་ཚེིམ་པར་གྱིིསེ་ལ་གནོད་པ་དང་འིཚེ་ེབའི་ིབསེམ་པ་ངན་

པ་ཐོམསེ་ཅད་སྤེངོསེ་ལ་ཕེན་པ་དང་བད་ེབ་བྱེང་ཆུབ་ཀྱི་ིསེམེསེ་དང་ལྡན་པསེ་སྒོ་ོནསེ་

རང་རང་སེ་ོསེོའི་ིགནསེ་སུ་སེོང་ཞིིག །གལ་ཏོ་ེམ་ིའིགྲི་ོན་ཁྲ་ོབོའི་ིཡོ་ེཤེེསེ་ཀྱི་ིརྡོ་ོརྗོ་ེམ་ེ

རབ་ཏུ་འིབར་བ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་བསྲོེག་ཅིང་རྣམ་པར་འིཇེོམསེ་པ་གདོན་མ་ིཟིའིོ། །ༀ་

སུམྦྷ་ན་ིསུམྦྷ་ཧཱུཾ།ཾ གྲིཧྞ་གྲིཧྞ་ཧཱུཾ།ཾ གྲིཧྞ་པ་ཡོ་གྲིཧྞ་པ་ཡོ་ཧཱུཾ།ཾ ཨཱཿ་ན་ཡོ་ཧེ་ོབྷཻ་ག་ཝཱན་བདིྱ་རཱ་

ཛོ་ཧཱུཾཾ་ཕེཊ། ཅེསེ་བརྗོོད་ཅིང་གཏོོར་མ་རྟེེན་ལ་གཡོོན་སྐོར་གྱིིསེ་ཕྱིིར་དོར། རྟེེན་ལ་གུ་གུལ་གྱིིསེ་

བདུག །ཡུངསེ་དཀར་གྱིིསེ་བྲབ། ཌོ་དྲིིལ་དྲིག་ཏུ་དཀྲོོལ། ད་ེདག་ན་ིདྲིག་པོའི་ིསྦྱིང་བའི།ོ །སྡིིག་པ་སྦྱིོང་བ་ལ་

སྦྱིིན་སྲོེག་གི་སྦྱིང་བ་ནི། སྤེོསེ་ཕེོར་མེ་ལྡན་དང་མེ་ལོང་སྟོེང་དུ་ཏོིལ་ནག་པོ་སྡིིག་པའིི་གཟུགསེ་བྱེསེ་པ་

བཤེམསེ། 

རྡོ་ོརྗོ་ེམཁའི་འིགྲིོའི་ིབསྐྱོདེ་ཆེགོ་ན།ི ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ཀྱིསིེ་བསེངསེ། སྭ་བྷཱ་

ཝསེ་སྦྱིངསེ། ཐོབ་སྟོོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོོང་པའིི་ངང་ལསེ་ཧཱུཾཾ་ལསེ་ཞིི་བའིི་ཐོབ་ཁུང་

དཀར་པ་ོཟླུམ་པ་ོཁ་ཁྱེེར་ལ་རྡོ་ོརྗོེའི་ིཕྲེང་བསེ་བསྐོར་བའི་ིནང་དུ་ཛྭ་ལ་ར་ཾཞིེསེ་ཡོ་ེཤེེསེ་

ཀྱི་ིམ་ེའིབར་བའི་ིདབུསེ་སུ་པ་ཾལསེ་པདྨ་དང་ར་ཾལསེ་ཉ་ིམའི་ིསྟོེང་དུ་ཧཱུཾ་ཾལསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེཧཱུཾ་ཾ

གིསེ་མཚེན་པ་ལསེ། རྡོོ་རྗོེ་མཁའི་འིགྲིོ་སྐུ་མདོག་ནག་པོ་ཞིལ་གཅིག་ཕྱིག་གཉིསེ་

ཐུགསེ་ཀར་ཧཱུཾཾ་མཛོད་ཀྱིི་ཕྱིག་རྒྱསེ་རྡོོར་དྲིིལ་འིཛོིན་པ་རིན་པ་ོཆེེའིི་རྒྱན་སྣ་ཚེོགསེ་

ཀྱིིསེ་བརྒྱན་པ། ཞིབསེ་གཡོོན་བརྐྱང་གི་སྟོབསེ་ཀྱིིསེ་བཞུགསེ་ཤེིང་ཞིལ་རབ་ཏུ་

གདངསེ་པར་གྱུར་པའི་ིསྤྱི་ིབརོ་ༀ། མགྲིིན་པར་ཨཱཿ� ཐུགསེ་ཀར་ཧཱུཾ།ཾ ཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾ

ལསེ་འིདོ་ཟིརེ་འིཕྲསོེ་པསེ་བསྒོམོསེ་པ་དང་འིདྲི་བའི་ིཡོ་ེཤེསེེ་པ་སྤྱིན་དྲིངསེ། ཕྱིག་རྒྱ་དང་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

བཅསེ། ཛོ� ཧཱུཾ་ཾབ་ཾཧེ�ོ གཉསིེ་སུ་མདེ་པར་གྱུར། ༀ་བཛྲ་ཌཱ་ཀ་ཨརྒྷཾ་ཾནསེ། ཤེཔྟའི་ིབར་ཕྱིག་རྒྱ་རལོ་

མ་ོདང་བཅསེ་པསེ་མཆེདོ། ༀ་བཛྲ་ཌཱ་ཀ་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ 

དྲིིལ་སྟོབསེ་དང་བཅསེ། མི་བསྐྱོོད་རྡོ་ོརྗོེ་ཡོེ་ཤེེསེ་ཆེེ། །རྡོ་ོརྗོེ་དབྱེིངསེ་ནི་མཁསེ་པ་

ཆེེ། །རྡོ་ོརྗོེ་གསུམ་མཆེོག་དཀྱིིལ་འིཁོར་གསུམ། །རྡོ་ོརྗོེ་མཁའི་འིགྲིོར་ཕྱིག་འིཚེལ་

བསྟོདོ། །ཚེ་ེའིདསེ་ཀྱི་ིརྐོང་མཐོལི་གཉིསེ་སུ་ཡོ་ཾལསེ་རླུང་ག་ིདཀྱིིལ་འིཁརོ། ལྟོ་ེབར་ར་ཾ

ལསེ་ཡོ་ེཤེསེེ་ཀྱི་ིམ་ེའིབར་བ། སྙེངི་གར་སྡིིག་པའི་ིསེ་བནོ་པ་ཾནག་པ་ོལ་ལུསེ་ངག་ཡོདི་

གསུམ་གྱི་ིསྡིིག་སྒྲིིབ་ཐོམསེ་ཅད་འིདུསེ། ལྟོ་ེབའི་ིཡོ་ེཤེེསེ་ཀྱི་ིམ་ེའིབར་བའི་ིའིོད་ཟིེར་

གྱིསིེ་སྙེངི་གའི་ིཔ་ཾདདེ་ནསེ་སྣ་སྒོ་ོནསེ་ཐོནོ། སྡིགི་པ་རྭ་ཅན་གྱི་ིརྣམ་པར་གྱུར་ནསེ་ཏོལི་

ནག་པ་ོསྡིིག་པའི་ིགཟུགསེ་བྱེསེ་པ་ལ་ཐོིམ་པར་གྱུར་པར་བསེམསེ་ཏོེ། ཕྱིག་བཞིེསེ་སུ། ཧཱུཾཾ། 

ལན་བདུན་བརྗོདོ་རྗོསེེ་མཛུབ་མ་ོདང་མཐོ་ེབའོི་ིདབུསེ་སུ་ཧཱུཾ་ཾབསེམསེ་ལ་དསེེ་སྡིགི་པའི་ིགཟུགསེ་ལསེ་བཅད་

ད་ེཁྲ་ོབོའི་ིཞིལ་དུ་ཕུལ་བསེ་གསེོལ་བར་མོསེ་ཏོ་ེམཐོེབ་གུང་གིསེ་སེ་ེགོལ་གཏོོགསེ་ནསེ། ༀ་བཛྲ་ཌཱ་ཀ་

ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧེ་ིཁཱ་ཧེ་ིསེརྦ་པཱ་པ་ཾད་ཧེ་ན་བྷཻཥྨ່་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། ཏོལི་བསྲོགེསེ་རྗོེསེ། ཚེ་ེལསེ་འིདསེ་

པའི་ིསྡིིག་སྒྲིིབ་ཐོམསེ་ཅད་ཤཱནྟ່་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། ༀ་བཛྲ་ཌཱ་ཀ་ཨརྒྷཾ་ཾནསེ། ཤེཔྟའི་ིབར་ཕྱིག་རྒྱ་

རལོ་མ་ོདང་བཅསེ་པསེ་མཆེདོ། ༀ་བཛྲ་ཌཱ་ཀ་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ 

དྲིིལ་སྟོབསེ་དང་བཅསེ། མ་ིབསྐྱོོད་རྡོ་ོརྗོ་ེ ཞིེསེ་པ་ནསེ། རྡོ་ོརྗོ་ེམཁའི་འིགྲིོར་ཕྱིག་འིཚེལ་

བསྟོདོ། །བར་གྱིསིེ་སེ།ོ །ༀ་བཛྲ་མུ� ཡོ་ེཤེསེེ་པ་རང་བཞིནི་གྱི་ིགནསེ་སུ་གཤེགེསེ། དམ་

ཚེགི་པ་མ་ེའིབར་བའི་ིརྣམ་པར་གྱུར། 

ཕྱིརི་ཟླགོ་སྔོགསེ་ཀྱི་ིསྦྱིང་བ་ན།ི ན་མ་ོརཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡོ། ༀ་ཀ་ཾཀ་ན་ིཀ་ཾཀ་ན།ི ར་ོཙོ་ན་ིར་ོཙོ་

ན།ི ཏྲ་ོཊ་ན་ིཏྲ་ོཊ་ན།ི ཏྲཱི་སེ་ན་ིཏྲཱི་སེ་ན།ི པྲ་ཏོ་ིཧེ་ན་པྲ་ཏོ་ིཧེ་ན། སེརྦ་ཀརྨ་པ་ར་ཾཔ་རཱ་ཎ་ིམ་ེ



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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སེརྦ་སེཏྭཱ་ནཱཉྩ་སྭཱཧཱ། ཞིསེེ་མ་ིའིཁྲུགསེ་པ་དང་། གཙུག་ཏོརོ་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ིགཟུངསེ་རྒྱསེ་པའིམ་བསྡུ་ན། 

ༀ་བྷྲཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ༀ་ཨ་མྲ་ཏོ་ཨཱཿ་ཡུརྡོ་ད་ེསྭཱཧཱ། ཞིསེེ་དང་། དྲི་ིམདེ་ཀྱི་ིགཟུངསེ། ༀ་ན་མསཻྟྲི་ཡོ་དྷྭི་ི

ཀཱ་ནཱ།ཾ སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཧྲ་ད་ཡོ་གརྦྷེ་ེཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ། དྷརྨ་དྷཱིཿ་ཏུ་གརྦྷེ།ེ སེ་ཾབྷཻ་ར་མ་མ་ཨཱཿ་ཡུ� 

སེ་ཾཤེ་ོདྷ་ཡོ་མ་མ་སེརྦ་པཱ་པ་ཾསེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ་སེ་མནྟ་ོཥྞཱི་ིཥ་བ་ིམ་ལ་ེབ་ིཤུདྡྷི་ེཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཧཱུཾཾ། 

ཨ་ཾབ་ཾསེ་ཾཛོ་ཾསྭཱཧཱ། ཞིསེེ་དང་། དནོ་ཞིགསེ་ཀྱི་ིགཟུངསེ་ན།ི ༀ་པདྨ་ོཥྞཱི་ིཥ་བ་ིམ་ལ་ེཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་

ཡོ་མ་རཱ་ཛཱ་ ཞིསེེ་པ་ནསེ། ༀ་བཛྲ་ར་ཏོ་ིཧཱུཾ་ཾཕེཊ། བར་གཙོ་ོའིཁརོ་གྱི་ིལྷ་དག་ག་ིསྔོགསེ་རྣམསེ་དང་

ཡོགི་བརྒྱ་བཟླ། 

ད་ེརྗོེསེ། ཚེ་ེལསེ་འིདསེ་པའི་ིསྡིིག་པ་དང་སྒྲིིབ་པ་ཐོམསེ་ཅད་ཤཱནྟ່་ཀུ་རུ་ཡོ་ེསྭཱཧཱ། 

ཞིེསེ་སེོགསེ་གསུང་བཞིིན་ཕྱིག་བཞིེསེ་སུ་ཡུངསེ་ཀར་མཆེོད་གཡོོག་གིསེ་བཟུང་སྟོེ། དག་ེའིདུན་ཀུན་གྱི་ི

ཞིལ་ཕུ་ཞུསེ་ནསེ་མཁན་པརོ་ཕུལ། སེ་དང་ཏོིལ་ཡུངསེ་ཀར་སེགོསེ་གང་ཡོང་རུང་བ་ལ་བཟླསེ་བརྗོདོ་བྱེསེ་

ཏོ་ེགཏོརོ་ཆེགོ་མོད། རང་དགནོ་གྱི་ིཕྱིག་ལནེ་དུ་ཡུངསེ་ཀར་གཏོརོ་བར་མཛོད། སྔོགསེ་ར་ེབརྗོདོ་པ་དང་བྱེང་

རྟེནེ་ལ་ཡུངསེ་ཀར་འིབྲབ་ཀྱིནི་དྲིལི་བུ་གསེལི་བཞིནི། 

ༀ་སེརྦ་པཱ་པ་ཾད་ཧེ་ན་བཛྲ་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་སེརྦ་པཱ་པ་ཾབ་ིཤེ་ོདྷ་ན་བཛྲ་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་

སེརྦ་ཀརྨཱ་ཨཱཿ་ཝ་ར་ཎཱ་ན་ིབྷཻསྨིན་ཀུ་རུ་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་བྷྲཱུཾ་ཾབ་ིནཱ་ཤེ་ཡོ་ཨཱཿ་ཝ་ར་ཎཱ་ན་ིབཛྲ་ཧཱུཾ་ཾ

ཕེཊ། ༀ་དྲུ་ཾབ་ིཤེ་ོདྷ་ཡོ་ཨཱཿ་ཝ་ར་ཎཱ་ན་ིཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ་དྷ་ཀ་དྷ་ཀ་ཧེ་ན་ཧེ་ན་ཨཱཿ་

ཝ་ར་ཎཱ་ན་ིཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་སྲུ་ཾསེ་ར་སེ་ར་པྲ་སེ་ར་པྲ་སེ་ར་ཨཱཿ་ཝ་ར་ཎཱ་ན་ིཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་ཧཱུཾ་ཾཧེ་

ར་ཧེ་ར་སེརྦ་ཨཱཿ་ཝ་ར་ཎཱ་ན་ིཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ་སེརྦ་ཨཱཿ་ཝ་ར་ཎཱ་ན་ིསྥ་ོཊ་ཡོ་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་

པྲ་ིཏོ་ིཔྲ་ིཏོ་ིསེརྦ་ཨཱཿ་ཝ་ར་ཎཱ་ན་ིཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་ཏྲ་ཊ་ཏྲ་ཊ་སེརྦ་ཨཱཿ་ཝ་ར་ཎཱ་ན་ིཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་

ཚེིནྡྷེ་ཚེིནྡྷེ་སེརྦ་ཨཱཿ་ཝ་ར་ཎཱ་ན་ིཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་ད་ཧེ་ད་ཧེ་སེརྦ་ན་ར་ཀ་ག་ཏོ་ེཧེ་ེཏུ་ཾཧཱུཾ་ཾཕེཊ། 
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

ༀ་པ་ཙོ་པ་ཙོ་སེརྦ་པྲ་ེཏོ་ཀ་ག་ཏོ་ིཧེ་ེཏུ་ཾཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་མ་ཐོ་མ་ཐོ་སེརྦ་ཏོིརྱ་ཀ་ག་ཏོ་ེཧེ་ེཏུ་ཾ

ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ཕྱིག་ལནེ་དུ་སྔོགསེ་འིད་ིརྣམསེ་ལན་གསུམ་གསུམ་བརྗོདོ་པར་མཛོད། འིཇེགི་རྟེནེ་འིད་ིནསེ་

ཕེ་རོལ་ཏུ་སེོང་ཞིིང་ཚེེ་ལསེ་འིདསེ་པ་ཆེེ་གེ་མོ་ཞིེསེ་བགྱིི་བའིི་ཚེེ་འིཁོར་བ་ཐོོག་མ་

མདེ་པ་ནསེ་བསེགསེ་པའི་ིསྡིགི་པ་དང་སྒྲིབི་པ་ཐོམསེ་ཅད་དང་། ཁྱེད་པར་དུ་ངན་སེངོ་

གསུམ་གྱིི་རྒྱུ་ལསེ་དང་ཉོན་མོངསེ་པ་ཐོམསེ་ཅད་ལསེ་གྲིོལ་ཏོེ་མྱུར་དུ་མངོན་པར་

རྫགོསེ་པར་འིཚེང་རྒྱ་བར་གྱུར་ཅགི །ཁྲུསེ་ཀྱི་ིསྦྱིང་བ་ན།ི ཕྱིག་བཞིསེེ་སུ་མ་ེལངོ་སྟོངེ་དུ་བུམ་ཆུསེ་

གླེིང་དགུ་དང་། རིགསེ་ལྔའི་ིསེ་བོན་གྱི་ིཚུལ་དུ་ཆུ་ཐོིགསེ་ལྔ་བཀོད་ནསེ་དཀྱིིལ་འིཁོར་རྟེེན་དང་བརྟེེན་པར་

བཅསེ་པ་མ་ེལངོ་དུ་གསེལ་བར་བྱེསེ་ནསེ་ཁྲུསེ་གཞིངོ་དུ་བཞིག །ཁྲུསེ་ལངོ་སྟོངེ་དུ་ཁྲུསེ་དར་བླ་བྲའེི་ིཚུལ་དུ་

བྱེ་ཞིངི་། 

ཁྲུསེ་ཁང་བསྐྱོེད་པ་ནི། ཁྲུསེ་ཀྱི་ིཁང་པ་ཤེིན་ཏུ་དྲི་ིཞིིམ་པ། །ཤེེལ་གྱི་ིསེ་གཞི་ིགསེལ་

ཞིངི་འིཚེརེ་བ་བསྟོར། །རནི་ཆེནེ་འིབར་བའི་ིཀ་བ་ཡོདི་འིངོ་ལྡན། །མུ་ཏོིག་འིདོ་ཆེགསེ་

བླ་ར་ེབྲསེེ་པ་དརེ། །ཇེ་ིལྟོར་བལྟོམསེ་པ་ཙོམ་གྱིསིེ་ན།ི །ལྷ་རྣམསེ་ཀྱིསིེ་ན་ིཁྲུསེ་གསེལོ་

ལྟོར། །ལྷ་ཡོ་ིཆུ་ན་ིདག་པ་ཡོསིེ། །ད་ེབཞིནི་བདག་གསིེ་ཁྲུསེ་བགྱིའིི།ོ །ༀ་སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་

ཏོ་ཨ་བྷཻ་ིཥ་ེཀ་ཏོ་སེ་མ་ཡོ་ཤྲི་ིཡོ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ དྲིལི་བུ་གསེལི་ཞིངི་བུམ་ཆུ་མ་ེལངོ་སྟོངེ་ཅུང་ཙོམ་བླུགསེ། 

ཕུན་ཚེགོསེ་དག་ེལེགསེ་བྱེ་ེབསེ་བསྐྲུན་པའི་ིསྐུ། །མཐོའི་ཡོསེ་འིགྲི་ོབའི་ིར་ེབ་སྐངོ་བའི་ི

གསུང་། །མ་ལུསེ་ཤེེསེ་བྱེ་ཇེ་ིབཞིིན་གཟིིགསེ་པའི་ིཐུགསེ། །ཤཱཀྱིའི་ིགཙོ་ོབ་ོད་ེལ་སྐུ་

ཁྲུསེ་གསེོལ། །ༀ་སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཨ་བྷཻ་ིཥ་ེཀ་ཏོ་སེ་མ་ཡོ་ཤྲི་ིཡོ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། བྱེམསེ་པ་

ཐོོགསེ་མེད་དབྱེིག་གཉེན་རྣམ་གྲིོལ་སྡིེ། །མཆེོག་སྡིེ་དུལ་བའིི་སྡིེ་དང་གྲིགསེ་པའིི་

དཔལ། །སེེང་བཟིང་ཀུ་སཱ་ལ་ིགཉིསེ་གསེེར་གླེིང་པ། །རྒྱ་ཆེེན་སྤྱིོད་པའི་ིབརྒྱུད་ལ་སྐུ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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ཁྲུསེ་གསེོལ། །ༀ་སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཨ་བྷཻི་ཥེ་ཀ་ཏོ་སེ་མ་ཡོ་ཤྲིི་ཡོེ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། འིཇེམ་

དབྱེངསེ་ཡོོད་མེད་ཕྱིོགསེ་འིཇེིག་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་། །ཟླ་བ་གྲིགསེ་པ་རིགསེ་པའི་ིཁུ་བྱུག་

ཆེེ། །སེངསེ་རྒྱསེ་དགོངསེ་སྐྱོོང་འིཕེགསེ་པ་ཡོབ་སྲོསེ་སེོགསེ། །ཟིབ་མོ་ལྟོ་བའིི་

བརྒྱུད་ལ་སྐུ་ཁྲུསེ་གསེོལ། །ༀ་སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཨ་བྷཻ་ིཥ་ེཀ་ཏོ་སེ་མ་ཡོ་ཤྲི་ིཡོ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ 

ཐུགསེ་རྗོ་ེཆེེན་པ་ོབད་ེགཤེེགསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཆེང་། །མཆེོག་གཟིིགསེ་ཏཻོ་ལ་ོཔ་དང་ནཱ་ར་ོ

པ། །དཔལ་མཆེོག་ཌོ་ཾབྷཻ་ིཔ་དང་ཨ་ཏོ་ིཤེ ། ཉམསེ་ལེན་བྱེིན་རླབསེ་བརྒྱུད་ལ་སྐུ་ཁྲུསེ་

གསེོལ། །ༀ་སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཨ་བྷཻི་ཥེ་ཀ་ཏོ་སེ་མ་ཡོ་ཤྲིི་ཡོེ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། བཤེད་སྒྲུབ་

གདམསེ་པའི་ིམཆེོག་མངའི་ཨ་ཏོ་ིཤེ །བཀའི་གདམསེ་བསྟོན་པའི་ིམེསེ་པ་ོའིབྲོམ་སྟོོན་

རྗོ།ེ །རྣལ་འིབྱེརོ་རྣམ་བཞི་ིསྐུ་མཆེདེ་གསུམ་ལ་སེགོསེ། །བཀའི་གདམསེ་བླ་མ་རྣམསེ་

ལ་སྐུ་ཁྲུསེ་གསེལོ། །ༀ་སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཨ་བྷཻ་ིཥ་ེཀ་ཏོ་སེ་མ་ཡོ་ཤྲི་ིཡོ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ གངསེ་

ཅན་ཤེངི་རྟེའི་ིསྲོལོ་འིབྱེདེ་ཙོངོ་ཁ་པ། །དངསོེ་སྟོབོསེ་རགིསེ་པའི་ིདབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཚེབ་

རྗོ།ེ །མད་ོསྔོགསེ་བསྟོན་པའི་ིབདག་པ་ོམཁསེ་གྲུབ་རྗོ།ེ །རྒྱལ་བ་ཡོབ་སྲོསེ་གསུམ་ལ་

སྐུ་ཁྲུསེ་གསེོལ། །ༀ་སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཨ་བྷཻ་ིཥ་ེཀ་ཏོ་སེ་མ་ཡོ་ཤྲི་ིཡོ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། སྐྱོབསེ་

གསུམ་ཀུན་འིདུསེ་བླ་མ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཆེང་། །གང་ལ་གང་འིདུལ་བཤེསེེ་གཉནེ་ཚུལ་བཟུང་

ནསེ། །མཆེོག་དང་ཐུན་མོང་དངོསེ་གྲུབ་སྩོོལ་མཛོད་པའི།ི །དྲིིན་ཅན་བླ་མ་རྣམསེ་ལ་

སྐུ་ཁྲུསེ་གསེལོ། །ༀ་སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཨ་བྷཻ་ིཥ་ེཀ་ཏོ་སེ་མ་ཡོ་ཤྲི་ིཡོ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ཞིལ་དགུ་

འིབར་བསེ་སྲོདི་པ་ཟི་ཞིངི་རྔུབ། །འིགྲི་ོབ་སྣ་ཚེགོསེ་འིདུལ་བའི་ིཕྱིག་རྒྱ་འིབར། །བདུད་

རིགསེ་ཀུན་འིཇེོམསེ་ཞིབསེ་གཉིསེ་བརྐྱངསེ་བསྐུམསེ་གནསེ། །འིཇེིགསེ་བྱེེད་ཆེེན་

པོའི་ིསྐུ་ལ་སྐུ་ཁྲུསེ་གསེོལ། །ༀ་སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཨ་བྷཻ་ིཥ་ེཀ་ཏོ་སེ་མ་ཡོ་ཤྲི་ིཡོ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ 
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

མཐུན་པའིི་སྨོན་ལམ་མཆེོག་ཏུ་རྨད་བྱུང་ཞིིང་། །སྤྱིད་པ་སྤྱིོད་ཚེེ་ནམ་ཡོང་མཆེེད་

གྱུར་ལ། །བསྐལ་བཟིང་གཅིག་ལ་མཛོད་པ་མཐོར་ཕྱིིན་པའིི། །རྫོགསེ་པའི་ིསེངསེ་

རྒྱསེ་སྟོོང་ལ་སྐུ་ཁྲུསེ་གསེོལ། །ༀ་སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཨ་བྷཻ་ིཥ་ེཀ་ཏོ་སེ་མ་ཡོ་ཤྲི་ིཡོ་ེཨཱཿ� 

ཧཱུཾཾ། ཀུན་འིབྱུང་མུན་པའི་ིསེ་བོན་མཐོར་མཛོད་ཅིང་། །སྡུག་བསྔོལ་ཟུག་རྔུའི་ིརྩོ་བ་

དྲུངསེ་ནསེ་འིབྱེིན། །རྒྱལ་ཡུམ་ཤེེསེ་རབ་ཕེ་རོལ་ཕྱིིན་ལ་སེོགསེ། །ཐོེག་གསུམ་དམ་

པའི་ིཆེོསེ་ལ་སྐུ་ཁྲུསེ་གསེོལ། །ༀ་སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཨ་བྷཻ་ིཥ་ེཀ་ཏོ་སེ་མ་ཡོ་ཤྲི་ིཡོ་ེཨཱཿ� 

ཧཱུཾ།ཾ འིཇེམ་དབྱེངསེ་ཕྱིག་ན་རྡོ་ོརྗོ་ེསྤྱིན་རསེ་གཟིགིསེ། །སེ་ཡོ་ིསྙེངི་པ་ོསྒྲིབི་པ་རྣམ་པར་

སེེལ། །ནམ་མཁའི་ིསྙེིང་པ་ོབྱེམསེ་པ་ཀུན་ཏུ་བཟིང་། །ཉ་ེབའི་ིསྲོསེ་ཆེེན་བརྒྱད་ལ་སྐུ་

ཁྲུསེ་གསེོལ། །ༀ་སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཨ་བྷཻ་ིཥ་ེཀ་ཏོ་སེ་མ་ཡོ་ཤྲི་ིཡོ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ཟིབ་མ་ོརྟེེན་

འིབྲེལ་བཅུ་གཉིསེ་ལེགསེ་བསྒོོམསེ་པསེ། །རང་བྱུང་རང་སེངསེ་རྒྱསེ་ཀྱིི་ཡོེ་ཤེེསེ་

ན།ི །བརྟེནེ་པ་མེད་པའི་ིཚུལ་གྱིིསེ་ཐུགསེ་ཆུད་པའི།ི །འིཕེགསེ་པ་རང་རྒྱལ་རྣམསེ་ལ་

སྐུ་ཁྲུསེ་གསེལོ། །ༀ་སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཨ་བྷཻ་ིཥ་ེཀ་ཏོ་སེ་མ་ཡོ་ཤྲི་ིཡོ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ སྤེངསེ་དང་

ཡོེ་ཤེེསེ་ཕུན་ཚེོགསེ་སེངསེ་རྒྱསེ་ཀྱིང་། །གདུལ་བྱེའིི་དབང་གིསེ་ཉན་ཐོོསེ་ཚུལ་

འིཛོིན་པ། །ཁྱེད་པར་ཅན་གྱི་ིའིཕྲིན་ལསེ་ཆེོསེ་སྐྱོོང་བ། །གནསེ་བརྟེན་ཆེེན་པ་ོརྣམསེ་

ལ་སྐུ་ཁྲུསེ་གསེལོ། །ༀ་སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཨ་བྷཻ་ིཥ་ེཀ་ཏོ་སེ་མ་ཡོ་ཤྲི་ིཡོ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ མཁའི་

ལ་སྤྱིོད་པའིི་གནསེ་མཆེོག་དམ་པ་ནསེ། །མངོན་ཤེེསེ་རྫུ་འིཕྲུལ་མངའི་བའིི་མཐུ་

སྟོབོསེ་ཅན། །སྒྲུབ་པ་པ་ོལ་མ་ཡོསིེ་བུ་བཞིིན་གཟིགིསེ། །གནསེ་གསུམ་མཁའི་འིགྲིའོི་ི

ཚེོགསེ་ལ་སྐུ་ཁྲུསེ་གསེོལ། །ༀ་སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཨ་བྷཻ་ིཥ་ེཀ་ཏོ་སེ་མ་ཡོ་ཤྲི་ིཡོ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ 

བཅམོ་ལྡན་འིདསེ་ཀྱི་ིསྤྱིན་སྔོ་རུ། །སྒྲུབ་པ་མཛོད་པའི་ིགང་ཟིག་ལ། །བུ་བཞིནི་སྐྱོངོ་བ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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ཞིལ་བཞིེསེ་པའི།ི །ཆེོསེ་སྐྱོོང་སྲུང་མའི་ིཚེོགསེ་ལ་སྐུ་ཁྲུསེ་གསེོལ། །ༀ་སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་

ཏོ་ཨ་བྷཻ་ིཥ་ེཀ་ཏོ་སེ་མ་ཡོ་ཤྲི་ིཡོ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ རྒྱལ་བའི་ིསྐུ་གསུང་ཐུགསེ་ལ་ཉནོ་མངོསེ་མ་ི

མངའི་ཡོང་། །ཚེ་ེའིདསེ་ལུསེ་ངག་ཡོིད་གསུམ་སྒྲིིབ་པ་སྦྱིང་སླད་དུ། །རྒྱལ་བའི་ིསྐུ་

གསུང་ཐུགསེ་ལ་ཁྲུསེ་ཆེབ་འིད་ིགསེལོ་བསེ། །ཚེ་ེའིདསེ་ལུསེ་ངག་ཡོདི་གསུམ་སྒྲིབི་

པ་དག་གྱུར་ཅགི །ༀ་སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཨ་བྷཻ་ིཥ་ེཀ་ཏོ་སེ་མ་ཡོ་ཤྲི་ིཡོ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ཁྲུསེ་གསེལོ་

འིད་ིདག་ན་ིག་ོརམི་མཚེནོ་ཙོམ་ཡོནི་གྱི་ིརྒྱསེ་བསྡུསེ་ཇེ་ིལྟོར་བྱེསེ་ཀྱིང་རུང་ང་ོ། །

དེ་དག་སྐུ་ལ་མཚུངསེ་པ་མེད་པའིི་གོསེ། །གཙོང་ལ་དྲིི་རབ་བསྒོོསེ་པསེ་སྐུ་

ཕྱིའིི།ོ །ༀ་ཧཱུཾ་ཾཏྲཱི་ཾཧྲཱིཿ�ི ཨཱཿ� ཀཱ་ཡོ་བ་ིཤེ་ོདྷ་ན་ཡོ་ེསྭཱཧཱ།

སྟོངོ་གསུམ་ཀུན་ཏུ་དྲི་ིངད་ལྡང་བ་ཡོ།ི །དྲི་ིམཆེགོ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་ཐུབ་དབང་རྣམསེ་

ཀྱི་ིསྐུ། །གསེེར་སྦྱིངསེ་བཙོ་ོམ་བྱེ་ིདོར་བྱེསེ་པ་ལྟོར། །འིོད་ཆེགསེ་འིབར་བ་ད་ེདག་

བྱུག་པར་བགྱི།ི །སྣ་ཚེགོསེ་དབང་པའོི་ིགཞུ་ལྟོར་རབ་བཀྲོ་ཞིངི་། །གང་ལ་རགེ་ན་བད་ེ

བའི་ིརྒྱུར་འིགྱུར་བ། །གསོེ་བཟིང་རནི་ཆེནེ་བདག་བླ་ོསྦྱིང་ཕྱིརི་འིབུལ། །བཟིདོ་པ་དམ་

པའི་ིགོསེ་ཀྱིིསེ་བརྒྱན་པར་ཤེོག །ད་ེནསེ་ཁྲུསེ་གསེོལ་གྱི་ིཆུ་ཕེལ་ཆེ་ེབ་བུམ་ནང་དུ་བླུགསེ་མ་ེལོང་

རྟེནེ་ལ་ཕྱིར་ཙོམ་བྱེདེ། བུམ་པའི་ིཁ་རྒྱན་གྱིིསེ་ཁྲུསེ་གཞིངོ་ནསེ་ཆུ་བླངསེ་ཏོ་ེསྦྱིང་རྟེནེ་ལ་གཏོརོ་བཞིནི། 

འིད་ིན་ིསྦྱིིན་པའི་ིརང་བཞིིན་ཆུ། །སེེར་སྣའི་ིདྲི་ིམ་སྦྱིོང་མཛོད་ཅིང་། །གཏོོང་བ་དྲི་ི

ཡོིསེ་ལེགསེ་བསྒོོསེ་ཆུསེ། །ཁྲུསེ་ལེགསེ་མཛོད་ལ་ཁྲུསེ་བགྱིིའི།ོ །ཁ་རྒྱན་གྱིིསེ་བྱེབ་པའི་ི

ཚུལ་དང་བཅསེ། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་སེ་མ་ཡོ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡོ།  ཞིེསེ་པ་ནསེ། ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་བྷཱ་ཝ་

མཧཱ་སེ་མ་ཡོ་སེཏྭ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། བར་དང་། འིཇེིག་རྟེེན་འིད་ིནསེ་ཕེ་རོལ་ཏུ་སེོང་ཞིིང་ཚེ་ེ

ལསེ་འིདསེ་པ་ཆེ་ེག་ེམ་ོཞིེསེ་བགྱི་ིབའི་ིཚེ་ེའིཁརོ་བ་ཐོགོ་མ་མདེ་པ་ནསེ་བསེགསེ་པའི་ི
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

སྡིིག་པ་དང་སྒྲིིབ་པ་ཐོམསེ་ཅད་དང་ཁྱེད་པར་དུ་ཉོན་མོངསེ་པ་སེེར་སྣའི་ིདྲི་ིམ་ཐོམསེ་

ཅད་བྱེང་ཞིིང་དག་ནསེ་སྦྱིིན་པའིི་ཕེ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པ་ཡོོངསེ་སུ་རྫོགསེ་ཏོེ་མྱུར་དུ་

མངནོ་པར་རྫགོསེ་པར་འིཚེང་རྒྱ་བར་གྱུར་ཅགི །

བུམ་ཆུ་འིཐོོར་བཞིིན། འིད་ིན་ིཚུལ་ཁྲིམསེ་རང་བཞིིན་ཆུ། །ཚུལ་འིཆེལ་དྲི་ིམ་སྦྱིོང་

མཛོད་ཅིང་། །སྲུང་བ་དྲིི་ཡོིསེ་ལེགསེ་བསྒོོསེ་ཆུསེ། །ཁྲུསེ་ལེགསེ་མཛོད་ལ་ཁྲུསེ་

བགྱིིའི།ོ །ཁ་རྒྱན་གྱིིསེ་བྱེབ་ཚུལ་དང་བཅསེ་གཤེིན་རྗོེའི་ིགཤེེད་ཀྱི་ིཡོིག་བརྒྱ་བརྗོོད། འིཇེིག་རྟེེན་འིད་ི

ནསེ་ཕེ་རོལ་ཏུ་སེོང་ཞིིང་ ཞིེསེ་པ་ནསེ། ཁྱེད་པར་དུ་ཉོན་མོངསེ་པ་ཚུལ་འིཆེལ་གྱི་ིདྲི་ིམ་

ཐོམསེ་ཅད་བྱེང་ཞིིང་དག་ནསེ་ཚུལ་ཁྲིམསེ་ཀྱི་ིཕེ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པ་ཡོོངསེ་སུ་རྫོགསེ་ཏོ་ེ

མྱུར་དུ་མངནོ་པར་རྫགོསེ་པར་འིཚེང་རྒྱ་བར་གྱུར་ཅགི །

བུམ་ཆུ་འིཐོོར་བཞིིན། འིད་ིན་ིབཟིོད་པའི་ིརང་བཞིིན་ཆུ། །ཁོང་ཁྲོའི་ིདྲི་ིམ་སྦྱིོང་མཛོད་

ཅིང་། །བྱེམསེ་པ་དྲིི་ཡོིསེ་ལེགསེ་བསྒོོསེ་ཆུསེ། །ཁྲུསེ་ལེགསེ་མཛོད་ལ་ཁྲུསེ་

བགྱིིའི།ོ །ཁ་རྒྱན་གྱིིསེ་བྱེབ་ཚུལ་དང་བཅསེ་གཤེིན་རྗོེའི་ིགཤེེད་ཀྱི་ིཡོིག་བརྒྱ་བརྗོོད། འིཇེིག་རྟེེན་འིད་ི

ནསེ་ཕེ་རལོ་ཏུ་སེངོ་ཞིངི་ ཞིསེེ་པ་ནསེ། ཁྱེད་པར་དུ་ཉནོ་མངོསེ་པ་ཁངོ་ཁྲའོི་ིདྲི་ིམ་ཐོམསེ་

ཅད་བྱེང་ཞིིང་དག་ནསེ་བཟིོད་པའིི་ཕེ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པ་ཡོོངསེ་སུ་རྫོགསེ་ཏོེ་མྱུར་དུ་

མངནོ་པར་རྫགོསེ་པར་འིཚེང་རྒྱ་བར་གྱུར་ཅགི །

བུམ་ཆུ་འིཐོརོ་བཞིནི། འིད་ིན་ིབརྩོནོ་འིགྲུསེ་རང་བཞིནི་ཆུ། །ལ་ེལའོི་ིདྲི་ིམ་སྦྱིངོ་མཛོད་

ཅངི་། །བརྩོནོ་པ་དྲི་ིཡོསིེ་ལགེསེ་བསྒོསོེ་ཆུསེ། །ཁྲུསེ་ལགེསེ་མཛོད་ལ་ཁྲུསེ་བགྱིའིི།ོ །ཁ་

རྒྱན་གྱིསིེ་བྱེབ་ཚུལ་དང་བཅསེ་གཤེནི་རྗོའེི་ིགཤེདེ་ཀྱི་ིཡོགི་བརྒྱ་བརྗོདོ། འིཇེགི་རྟེནེ་འིད་ིནསེ་ཕེ་རལོ་

ཏུ་སེངོ་ཞིངི་ ཞིསེེ་པ་ནསེ། ཁྱེད་པར་དུ་ཉནོ་མངོསེ་པ་ལ་ེལའོི་ིདྲི་ིམ་ཐོམསེ་ཅད་བྱེང་ཞིངི་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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དག་ནསེ་བརྩོོན་འིགྲུསེ་ཀྱི་ིཕེ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པ་ཡོོངསེ་སུ་རྫོགསེ་ཏོ་ེམྱུར་དུ་མངོན་པར་

རྫགོསེ་པར་འིཚེང་རྒྱ་བར་གྱུར་ཅགི །

བུམ་ཆུ་འིཐོོར་བཞིིན། འིད་ིན་ིབསེམ་གཏོན་རང་བཞིིན་ཆུ། །རྣམ་གཡོེང་དྲི་ིམ་སྦྱིོང་

མཛོད་ཅིང་། །ཏོིང་འིཛོིན་དྲི་ིཡོིསེ་ལེགསེ་བསྒོོསེ་ཆུསེ། །ཁྲུསེ་ལེགསེ་མཛོད་ལ་ཁྲུསེ་

བགྱིིའི།ོ །ཁ་རྒྱན་གྱིིསེ་བྱེབ་ཚུལ་དང་བཅསེ་གཤེིན་རྗོེའི་ིགཤེེད་ཀྱི་ིཡོིག་བརྒྱ་བརྗོོད། འིཇེིག་རྟེེན་འིད་ི

ནསེ་ཕེ་རོལ་ཏུ་སེོང་ཞིིང་ ཞིེསེ་པ་ནསེ། ཁྱེད་པར་དུ་ཉོན་མོངསེ་པ་རྣམ་གཡོེང་ག་ིདྲི་ི

མ་ཐོམསེ་ཅད་བྱེང་ཞིིང་དག་ནསེ་བསེམ་གཏོན་གྱིི་ཕེ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པ་ཡོོངསེ་སུ་

རྫགོསེ་ཏོ་ེམྱུར་དུ་མངནོ་པར་རྫགོསེ་པར་འིཚེང་རྒྱ་བར་གྱུར་ཅགི །

བུམ་ཆུ་འིཐོོར་བཞིིན། འིདི་ནི་ཤེེསེ་རབ་རང་བཞིིན་ཆུ། །ཤེེསེ་འིཆེལ་དྲིི་མ་སྦྱིོང་

མཛོད་ཅིང་། །ཡོ་ེཤེེསེ་དྲི་ིཡོིསེ་ལེགསེ་བསྒོོསེ་ཆུསེ། །ཁྲུསེ་ལེགསེ་མཛོད་ལ་ཁྲུསེ་

བགྱིིའི།ོ །ཁ་རྒྱན་གྱིིསེ་བྱེབ་ཚུལ་དང་བཅསེ་གཤེིན་རྗོེའི་ིགཤེེད་ཀྱི་ིཡོིག་བརྒྱ་བརྗོོད། འིཇེིག་རྟེེན་འིད་ི

ནསེ་ཕེ་རོལ་ཏུ་སེོང་ཞིིང་ ཞིེསེ་པ་ནསེ། ཁྱེད་པར་དུ་ཉོན་མོངསེ་པ་ཤེེསེ་འིཆེལ་གྱི་ིདྲི་ི

མ་ཐོམསེ་ཅད་བྱེང་ཞིིང་དག་ནསེ་ཤེེསེ་རབ་ཀྱི་ིཕེ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པ་ཡོོངསེ་སུ་རྫོགསེ་ཏོ་ེ

མྱུར་དུ་མངནོ་པར་རྫགོསེ་པར་འིཚེང་རྒྱ་བར་གྱུར་ཅགི །

བུམ་ཆུ་འིཐོོར་བཞིིན། ཆུ་བོ་དྲུག་གིསེ་ཁྲུསེ་བྱེསེ་པསེ། །བག་ཆེགསེ་རྣམ་དྲུག་

སྦྱིངསེ་ནསེ་ན།ི །གང་ལ་ཉེསེ་པ་མ་ིམངའི་ཞིིང་། །ཁྲུསེ་ལེགསེ་མཛོད་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་

འིདུད། །ཁ་རྒྱན་གྱིིསེ་བྱེབ་ཚུལ་དང་བཅསེ་གཤེིན་རྗོེའི་ིགཤེེད་ཀྱི་ིཡོིག་བརྒྱ་བརྗོོད། འིཇེིག་རྟེེན་འིད་ི

ནསེ་ཕེ་རལོ་ཏུ་སེངོ་ཞིངི་ ཞིསེེ་པ་ནསེ། ཁྱེད་པར་དུ་ཉནོ་མངོསེ་པ་སེེར་སྣ་ལ་སེགོསེ་པ་

སྦྱིིན་སེོགསེ་ཕེ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པ་དྲུག་གི་མི་མཐུན་པའིི་ཕྱིོགསེ་ཐོམསེ་ཅད་བྱེང་ཞིིང་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

དག་ནསེ་ཕེ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པ་དྲུག་ཡོོངསེ་སུ་རྫོགསེ་ཏོ་ེམྱུར་དུ་མངོན་པར་རྫོགསེ་པར་

འིཚེང་རྒྱ་བར་གྱུར་ཅགི །

བུམ་ཆུ་འིཐོོར་བཞིིན། དྲི་ིཆུ་དྲུག་གིསེ་ཁྲུསེ་བྱེསེ་པསེ། །དྲི་ིམ་རྣམ་དྲུག་སྦྱིོང་མཛོད་

པ། །རྒྱ་ཆེེན་ཡོོན་ཏོན་དྲུག་ལྡན་པ། །ཁྲུསེ་ལེགསེ་མཛོད་ལ་ཉེསེ་མ་ིམངའི། །ཁ་རྒྱན་

གྱིསིེ་བྱེབ་ཚུལ་དང་བཅསེ་གཤེནི་རྗོའེི་ིགཤེདེ་ཀྱི་ིཡོགི་བརྒྱ་དང་སྤེལེ་ཚེིག་གངོ་བཞིིན་བརྗོདོ། 

བུམ་ཆུ་འིཐོོར་བཞིིན། དྲི་ིམ་རྣམ་དྲུག་དག་པ་ཡོིསེ། །ཡོོན་ཏོན་ཐོམསེ་ཅད་དང་ལྡན་

པ། །སེངསེ་རྒྱསེ་ཐོམསེ་ཅད་མཆེདོ་དནོ་དུ། །དད་པསེ་བདག་གིསེ་ཁྲུསེ་བགྱིིའི།ོ །ཁ་

རྒྱན་གྱིསིེ་བྱེབ་ཚུལ་དང་བཅསེ་གཤེནི་རྗོའེི་ིགཤེདེ་ཀྱི་ིཡོགི་བརྒྱ་བརྗོདོ་ཅངི་སྤེལེ་ཚེིག་གངོ་བཞིིན་བྱེའི།ོ །

བུམ་ཆུ་འིཐོོར་བཞིིན། འིདོད་ཆེགསེ་ཞི་ེསྡིང་གཏོ་ིམུག་གསུམ། །ད་ེདག་འིཇེིག་རྟེེན་

དུག་གསུམ་སྟོེ། །བཅོམ་ལྡན་སེངསེ་རྒྱསེ་དུག་མ་ིམངའི། །སེངསེ་རྒྱསེ་གཟི་ིཡོིསེ་

དུག་བཅོམ་མོ། །ཁ་རྒྱན་གྱིིསེ་བྱེབ་ཚུལ་དང་བཅསེ་གཤེིན་རྗོེའི་ིགཤེེད་ཀྱི་ིཡོིག་བརྒྱ་བརྗོོད། འིཇེིག་

རྟེེན་འིད་ིནསེ་ཕེ་རོལ་ཏུ་སེོང་ཞིིང་ ཞིེསེ་པ་ནསེ། ཁྱེད་པར་དུ་ཉོན་མོངསེ་པ་དང་དེའི་ི

དབང་གིསེ་བྱུང་བའི་ིདུག་ཐོམསེ་ཅད་བྱེང་ཞིིང་དག་ནསེ་མྱུར་དུ་མངོན་པར་རྫོགསེ་

པར་འིཚེང་རྒྱ་བར་གྱུར་ཅགི །

བུམ་ཆུ་འིཐོོར་བཞིིན། འིདོད་ཆེགསེ་ཞི་ེསྡིང་གཏོ་ིམུག་གསུམ། །ད་ེདག་འིཇེིག་རྟེེན་

དུག་གསུམ་སྟོེ། །བཅོམ་ལྡན་དམ་ཆེོསེ་དུག་མ་ིམངའི། །དམ་ཆེོསེ་གཟི་ིཡོིསེ་དུག་

བཅམོ་མ།ོ །ཁ་རྒྱན་གྱིསིེ་བྱེབ་ཚུལ་དང་བཅསེ་གཤེནི་རྗོའེི་ིགཤེདེ་ཀྱི་ིཡོགི་བརྒྱ་བརྗོདོ་ཅངི་སྤེལེ་ཚེགི་གངོ་

བཞིནི་བྱེའི།ོ །

བུམ་ཆུ་འིཐོོར་བཞིིན། འིདོད་ཆེགསེ་ཞི་ེསྡིང་གཏོ་ིམུག་གསུམ། །ད་ེདག་འིཇེིག་རྟེེན་
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དུག་གསུམ་སྟོ།ེ །འིཕེགསེ་པའི་ིདག་ེའིདུན་དུག་མ་ིམངའི། །དག་ེའིདུན་གཟི་ིཡོིསེ་དུག་

བཅམོ་མ།ོ །ཁ་རྒྱན་གྱིསིེ་བྱེབ་ཚུལ་དང་བཅསེ་གཤེནི་རྗོའེི་ིགཤེདེ་ཀྱི་ིཡོགི་བརྒྱ་བརྗོདོ་ཅངི་སྤེལེ་ཚེགི་གངོ་

བཞིནི་བྱེའི།ོ །

བུམ་ཆུ་འིཐོོར་བཞིིན། སེ་ན་ིདུག་ག་ིམ་ཡོིན་ཏོ།ེ །སེ་ན་ིདུག་ག་ིཕེ་ཡོང་ཡོིན། །བདེན་

པའི་ིབདེན་ཚེིག་འིད་ིདག་གིསེ། །ཚེ་ེའིདསེ་དུག་ན་ིདུག་མེད་ཤེོག །དུག་ཁྱེོད་སེ་ཡོ་ི

ནང་དུ་སེོང་། །གང་བའི་ིསྣོད་དུ་དུག་སེོང་ཞིིག་སྭཱཧཱ། །ཁ་རྒྱན་གྱིིསེ་བྱེབ་ཚུལ་དང་བཅསེ་

གཤེིན་རྗོེའི་ིགཤེེད་ཀྱི་ིཡོིག་བརྒྱ་བརྗོོད། འིབྱུང་བ་དང་འིབྱུང་བ་ལསེ་གྱུར་བའི་ིདུག་ཐོམསེ་

ཅད་འིབྱུང་བ་སེའི་ིབག་ལ་ཞི་བར་གྱུར་ཅིག །འིབྱུང་བ་སེ་ཡོ་ིནང་དུ་ཐོིམ་པར་གྱུར་

ཅིག །འིབྱུང་བ་སེ་རྣམ་པར་དག་པ་སེངསེ་རྒྱསེ་སྤྱིན་མའི་ིརང་བཞིིན་དུ་འིཚེང་རྒྱ་

བར་གྱུར་ཅགི །སེའི་ིརང་བཞིནི་ན་ིསྟོངོ་པ་ཉདི་ཡོནི་པསེ་ཆེསོེ་ཉདི་སྤྲསོེ་བྲལ་དུ་རྟེགོསེ་

པར་གྱུར་ཅགི །

བུམ་ཆུ་འིཐོོར་བཞིིན། ཆུ་ན་ིདུག་ག་ིམ་ཡོིན་ཏོ།ེ །ཆུ་ན་ིདུག་ག་ིཕེ་ཡོང་ཡོིན། །བདེན་

པའི་ིབདནེ་ཚེགི་འིད་ིདག་གསིེ། །ཚེ་ེའིདསེ་དུག་ན་ིདུག་མདེ་ཤེགོ །དུག་ཁྱེདོ་ཆུ་ཡོ་ིནང་

དུ་སེངོ་། །གཤེརེ་བའི་ིསྣདོ་དུ་དུག་སེངོ་ཞིགི་སྭཱཧཱ། །ཁ་རྒྱན་གྱིསིེ་བྱེབ་ཚུལ་དང་བཅསེ་གཤེནི་

རྗོའེི་ིགཤེདེ་ཀྱི་ིཡོགི་བརྒྱ་བརྗོདོ། འིབྱུང་བ་དང་འིབྱུང་བ་ལསེ་གྱུར་བའི་ིདུག་ཐོམསེ་ཅད་འིབྱུང་

བ་ཆུའི་ིབག་ལ་ཞི་བར་གྱུར་ཅགི །འིབྱུང་བ་ཆུ་ཡོ་ིནང་དུ་ཐོམི་པར་གྱུར་ཅགི །འིབྱུང་བ་

ཆུ་རྣམ་པར་དག་པ་མཱཾ་མ་ཀཱའིི་ིརང་བཞིནི་དུ་འིཚེང་རྒྱ་བར་གྱུར་ཅགི །ཆུའི་ིརང་བཞིནི་

ན་ིསྟོངོ་པ་ཉདི་ཡོནི་པསེ་ཆེསོེ་ཉདི་སྤྲསོེ་བྲལ་དུ་རྟེགོསེ་པར་གྱུར་ཅགི །

བུམ་ཆུ་འིཐོོར་བཞིིན། མ་ེན་ིདུག་ག་ིམ་ཡོིན་ཏོ།ེ །མ་ེན་ིདུག་ག་ིཕེ་ཡོང་ཡོིན། །བདེན་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

པའི་ིབདནེ་ཚེགི་འིད་ིདག་གསིེ། །ཚེ་ེའིདསེ་དུག་ན་ིདུག་མདེ་ཤེགོ །དུག་ཁྱེདོ་མ་ེཡོ་ིནང་

དུ་སེོང་། །ཚེ་བའི་ིསྣོད་དུ་དུག་སེོང་ཞིིག་སྭཱཧཱ། །ཁ་རྒྱན་གྱིསིེ་བྱེབ་ཚུལ་དང་བཅསེ་གཤེིན་རྗོེའི་ི

གཤེདེ་ཀྱི་ིཡོགི་བརྒྱ་བརྗོདོ། འིབྱུང་བ་དང་འིབྱུང་བ་ལསེ་གྱུར་བའི་ིདུག་ཐོམསེ་ཅད་འིབྱུང་བ་

མའེི་ིབག་ལ་ཞི་བར་གྱུར་ཅགི །འིབྱུང་བ་མ་ེཡོ་ིནང་དུ་ཐོམི་པར་གྱུར་ཅགི །འིབྱུང་བ་མ་ེ

རྣམ་པར་དག་པ་གོསེ་དཀར་མོའི་ིརང་བཞིིན་དུ་འིཚེང་རྒྱ་བར་གྱུར་ཅིག །མེའི་ིརང་

བཞིནི་ན་ིསྟོངོ་པ་ཉདི་ཡོནི་པསེ་ཆེསོེ་ཉདི་སྤྲསོེ་བྲལ་དུ་རྟེགོསེ་པར་གྱུར་ཅགི །

བུམ་ཆུ་འིཐོོར་བཞིིན། རླུང་ནི་དུག་གི་མ་ཡོིན་ཏོེ། །རླུང་ནི་དུག་གི་ཕེ་ཡོང་

ཡོནི། །བདནེ་པའི་ིབདནེ་ཚེགི་འིད་ིདག་གིསེ། །ཚེ་ེའིདསེ་དུག་ན་ིདུག་མདེ་ཤེགོ །དུག་

ཁྱེོད་རླུང་ག་ིནང་དུ་སེོང་། །གཡོ་ོབའི་ིསྣོད་དུ་དུག་སེོང་ཞིིག་སྭཱཧཱ། ཁ་རྒྱན་གྱིིསེ་བྱེབ་ཚུལ་

དང་བཅསེ་གཤེིན་རྗོེའི་ིགཤེེད་ཀྱི་ིཡོིག་བརྒྱ་བརྗོོད། འིབྱུང་བ་དང་འིབྱུང་བ་ལསེ་གྱུར་བའི་ིདུག་

ཐོམསེ་ཅད་འིབྱུང་བ་རླུང་ག་ིབག་ལ་ཞི་བར་གྱུར་ཅིག །འིབྱུང་བ་རླུང་ག་ིནང་དུ་ཐོིམ་

པར་གྱུར་ཅིག །འིབྱུང་བ་རླུང་རྣམ་པར་དག་པ་དམ་ཚེིག་སྒྲིོལ་མའིི་རང་བཞིིན་དུ་

འིཚེང་རྒྱ་བར་གྱུར་ཅིག །རླུང་ག་ིརང་བཞིིན་ན་ིསྟོོང་པ་ཉིད་ཡོིན་པསེ་ཆེོསེ་ཉིད་སྤྲོསེ་

བྲལ་དུ་རྟེགོསེ་པར་གྱུར་ཅགི །ད་ེདག་ཁྲུསེ་གསེལོ་རྒྱསེ་པའི་ིལུགསེ་དང་། 

བསྡུསེ་པར་མོསེ་ན། བུམ་ཆུ་འིཐོརོ་བཞིནི། འིད་ིན་ིསྦྱིནི་པའི་ིརང་བཞིནི་ཆུ། །སེརེ་སྣའི་ིདྲི་ི

མ་སྦྱིངོ་མཛོད་ཅངི་། ། ཞིསེེ་པ་ནསེ། ཡོ་ེཤེསེེ་དྲི་ིཡོསིེ་ལགེསེ་བསྒོསོེ་ཆུསེ། །ཁྲུསེ་ལགེསེ་

མཛོད་ལ་ཁྲུསེ་བགྱིའིི།ོ །བར་གསུངསེ་མཐོར་ཁ་རྒྱན་གྱིསིེ་བྱེབ་ཚུལ་དང་བཅསེ་གཤེནི་རྗོའེི་ིགཤེདེ་ཀྱི་ི

ཡོིག་བརྒྱ་བརྗོོད། འིཇེིག་རྟེེན་འིད་ིནསེ་ཕེ་རོལ་ཏུ་སེོང་ཞིིང་ ཞིེསེ་པ་ནསེ། ཁྱེད་པར་དུ་ཉོན་

མོངསེ་པ་སེེར་སྣ་ལ་སེོགསེ་པའིི་སྦྱིིན་སེོགསེ་ཕེ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པ་དྲུག་གི་མི་མཐུན་
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པའི་ིཕྱིོགསེ་ཐོམསེ་ཅད་བྱེང་ཞིིང་དག་ནསེ་ཕེ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པ་དྲུག་ཡོོངསེ་སུ་རྫོགསེ་

ཏོ་ེམྱུར་དུ་མངནོ་པར་རྫགོསེ་པར་འིཚེང་རྒྱ་བར་གྱུར་ཅགི །

བུམ་ཆུ་འིཐོརོ་བཞིནི། ཆུ་བ་ོདྲུག་གསིེ་ཁྲུསེ་བྱེསེ་པསེ། ། ཞིསེེ་པ་ནསེ། དད་པསེ་བདག་

གསིེ་ཁྲུསེ་བགྱིིའི།ོ །བར་གསུངསེ་མཐོར་ཁ་རྒྱན་གྱིིསེ་བྱེབ་ཚུལ་དང་བཅསེ་གཤེནི་རྗོའེི་ིགཤེདེ་ཀྱི་ིཡོགི་

བརྒྱ་དང་སྤེལེ་ཚེགི་གངོ་བཞིནི་བརྗོདོ། 

བུམ་ཆུ་འིཐོརོ་བཞིནི། འིདདོ་ཆེགསེ་ཞི་ེསྡིང་གཏོ་ིམུག་  ཅསེེ་པ་ནསེ། དག་ེའིདུན་གཟི་ི

ཡོིསེ་དུག་བཅོམ་མ།ོ །བར་གསུངསེ་མཐོར་ཁ་རྒྱན་གྱིིསེ་བྱེབ་ཚུལ་དང་བཅསེ་གཤེིན་རྗོེའི་ིགཤེེད་ཀྱི་ི

ཡོགི་བརྒྱ་བརྗོདོ་ཅངི་སྤེལེ་ཚེགི་དཀྱུསེ་ལྟོར་ར།ོ །

བུམ་ཆུ་འིཐོརོ་བཞིནི། སེ་ན་ིདུག་ག་ིམ་ཡོནི་ཏོ།ེ ། ཞིསེེ་པ་ནསེ། གཡོ་ོབའི་ིསྣདོ་དུ་དུག་

སེོང་ཞིིག་སྭཱཧཱ། བར་གསུངསེ་འིཕྲལ་ཁ་རྒྱན་གྱིིསེ་བྱེབ་ཚུལ་དང་བཅསེ་གཤེིན་རྗོེའི་ིགཤེེད་ཀྱི་ིཡོིག་

བརྒྱ་བརྗོོད། འིབྱུང་བ་དང་འིབྱུང་བ་ལསེ་གྱུར་པའི་ིདུག་ཐོམསེ་ཅད་འིབྱུང་བ་སེ་སེངསེ་

རྒྱསེ་སྤྱིན་མ། ཆུ་མཱཾ་མ་ཀཱ།ི མ་ེགོསེ་དཀར་མ།ོ རླུང་དམ་ཚེགི་སྒྲིོལ་མ། སྤྱིན་སེགོསེ་

ལྷ་མ་ོབཞིའིི་ིསྒོ་ོནསེ་སྐུ་མྱུར་དུ་མངནོ་པར་རྫགོསེ་པར་འིཚེང་རྒྱ་བར་གྱུར་ཅགི །

མ་ིཤེིསེ་པ་སྦྱིང་བ་ནི། ཤེ་ོལ་ོཀ་ར་ེརེའི་ིམཐོར་མ་ེཏོོག་འིཐོོར་ཞིིང་དྲིིལ་བུ་གསེིལ་བ་དང་བཅསེ་པསེ། 

གང་ལ་སེེར་སྣ་རྣམ་ཆེགསེ་པ། །རྣམ་འིཇེོམསེ་དྲི་ིམ་མེད་མཛོད་ཅིང་། །ཐུགསེ་ཞི་ི

གནོད་པ་མ་ིམངའི་དེསེ། །ཁྱེེད་ལ་བད་ེལེགསེ་མཛོད་པར་གྱུར། །འིདྲིེན་པ་གང་ཞིིག་

འིགྲི་ོབ་རྣམསེ། །ཐོར་པའི་ིལམ་དུ་འིཛུད་མཛོད་ཅངི་། །ཆེསོེ་རྣམསེ་ཐོམསེ་ཅད་སྟོནོ་པ་

དསེེ། །ཁྱེདེ་ལ་བད་ེལགེསེ་མཛོད་པར་གྱུར། །སྟོནོ་པ་འིགྲི་ོབ་རྣམསེ་ཀྱི་ིརྟེནེ། །སེམེསེ་

ཅན་ཀུན་གྱིི་དོན་གྱིི་ཕྱིིར། །གང་ཞིིག་བདེ་བར་མངའི་མཛོད་དེསེ། །ཁྱེེད་ལ་བདེ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

ལེགསེ་མཛོད་པར་གྱུར། །སྐྱོོབ་པ་གང་ཞིིག་བྱེམསེ་པ་ཡོ།ི །ཐུགསེ་ཀྱིིསེ་འིགྲི་ོབ་འིད་ི

དག་ཀུན། །བུ་གཅིག་བཞིིན་དུ་རྟེག་བསྐྱོངསེ་དེསེ། །ཁྱེེད་ལ་བད་ེལེགསེ་མཛོད་པར་

གྱུར། །གང་ཞིིག་འིཁོར་བར་འིགྲི་ོབ་ཡོི། །སེེམསེ་ཅན་ཀུན་གྱི་ིརྟེེན་གྱུར་ཅིང་། །གླེིང་

དང་དཔུང་གཉེན་གྱུར་པ་དེསེ། །ཁྱེེད་ལ་བད་ེལེགསེ་མཛོད་པར་གྱུར། །གང་ཞིིག་

ཆེོསེ་རྣམསེ་མངོན་སུམ་གྱུར། །གཙོང་ཞིིང་བསླུ་བ་མི་མངའི་བ། །གསུང་གཙོང་

གཙོང་མར་མཛོད་པ་དེསེ། །ཁྱེེད་ལ་བད་ེལེགསེ་མཛོད་པར་གྱུར། །དཔའི་བ་ོཆེེན་པ་ོ

གང་སྐྱོསེེ་པསེ། །ཕུན་སུམ་ཚེགོསེ་དནོ་འིབྱེརོ་གྱུར་ཅངི་། །དནོ་གྲུབ་ཚེགོསེ་ཀྱིང་གྲུབ་

པ་དེསེ། །ཁྱེེད་ལ་བདེ་ལེགསེ་མཛོད་པར་གྱུར། །གང་ཞིིག་སྐྱོེསེ་པསེ་སེ་རྣམསེ་

ནི། །ནགསེ་ཚེལ་བཅསེ་པ་རབ་གཡོོསེ་ཤེིང་། །སེེམསེ་ཅན་ཐོམསེ་ཅད་རབ་དགའི་

དསེེ། །ཁྱེདེ་ལ་བད་ེལགེསེ་མཛོད་པར་གྱུར། །བྱེང་ཆུབ་སྙེངི་པརོ་གཤེགེསེ་པ་ན། །སེ་

དག་རྣམ་དྲུག་གཡོོསེ་གྱུར་ཅིང་། །བདུད་ཡོིད་མ་ིབདེར་གྱུར་པ་དེསེ། །ཁྱེེད་ལ་བད་ེ

ལེགསེ་མཛོད་པར་གྱུར། །ཆེོསེ་ཀྱི་ིའིཁོར་ལ་ོབསྐོར་བ་ན། །འིཕེགསེ་པའི་ིབདེན་པ་

རྣམསེ་གསུངསེ་ཤེངི་། །ཐུབ་པའི་ིསྙེན་པ་གང་བྱུང་དེསེ། །ཁྱེདེ་ལ་བད་ེལགེསེ་མཛོད་

པར་གྱུར། །ཡོདི་འིཕྲགོ་གང་གསིེ་མུ་སྟོགེསེ་བྱེདེ། །ཐོམསེ་ཅད་ཆེསོེ་ཀྱིསིེ་ཕེམ་མཛོད་

དེ། །ཚེོགསེ་ཀུན་དབང་དུ་མཛོད་པ་དེསེ། །ཁྱེེད་ལ་བདེ་ལེགསེ་མཛོད་པར་

གྱུར། །སེངསེ་རྒྱསེ་ཁྱེེད་ལ་བད་ེལེགསེ་མཛོད། །བརྒྱ་བྱེིན་ཚེངསེ་པའི་ིལྷ་རྣམསེ་

དང་། །འིབྱུང་པ་ོཀུན་གྱི་ིབད་ེལགེསེ་ན།ི །ཁྱེདེ་ལ་རྟེག་ཏུ་སྦྱིནི་གྱུར་ཅགི །སེངསེ་རྒྱསེ་

བསེདོ་ནམསེ་མཐུ་དག་དང་། །ལྷ་རྣམསེ་ཀུན་གྱི་ིབསེམ་པ་ཡོསིེ། །ཁྱེདེ་ཀྱི་ིའིདདོ་དནོ་

གང་ཡོིན་པ། །དོན་དེ་དེ་རིང་འིགྲུབ་གྱུར་ཅིག །རྐོང་གཉིསེ་ཁྱེེད་ཅག་བདེ་ལེགསེ་
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གྱུར། །རྐོང་བཞིི་ཁྱེེད་ཅག་བདེ་ལེགསེ་གྱུར། །ཁྱེེད་ཅག་ལམ་བགྲིོད་བདེ་གྱུར་

ཅིག །ཕྱིིར་འིོང་དག་ཀྱིང་བདེ་ལེགསེ་ཤེོག །ཉིན་མོ་བདེ་ལེགསེ་མཚེན་བདེ་

ལེགསེ། །ཉི་མའིི་གུང་ཡོང་བདེ་ལེགསེ་ཤེིང་། །ཁྱེེད་ཅག་ཀུན་ཏུ་བདེ་ལེགསེ་

གྱུར། །ཁྱེེད་ཅག་སྡིིག་པར་མ་གྱུར་ཅིག །འིཇེིག་རྟེེན་འིད་ིནསེ་ཕེ་རོལ་ཏུ་སེོང་ཞིིང་ཚེ་ེ

ལསེ་འིདསེ་པ་ཆེ་ེག་ེམ་ོཞིེསེ་བགྱི་ིབ་འིད་ིཉིད་བདུད་དང་མ་ིམཐུན་པའི་ིཕྱིོགསེ་ཐོམསེ་

ཅད་ལསེ་རྒྱལ་ནསེ་ཤེནི་ཏུ་བཀྲོ་ཤེསིེ་པར་གྱུར་ཅགི །ཚེ་ེའིདསེ་དའེི་ིབུ་ལ་སེགོསེ་པ་ཉ་ེའིབྲལེ་

གང་ཡོང་རུང་བ་ཞིགི་གིསེ་ཕྱིག་འིཚེལ་བཞིནི། 

ན་མོ་བླ་མ་སེངསེ་རྒྱསེ་ཐོམསེ་ཅད་འིདུསེ་པའིི་སྐུ། །རྡོོ་རྗོེ་འིཛོིན་པའིི་ངོ་བོ་

ཉིད། །དཀོན་མཆེོག་གསུམ་གྱི་ིརྩོ་བ་སྟོེ། །བླ་མ་རྣམསེ་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་ལོ། །སྐྱོབསེ་

གསུམ་ཀུན་འིདུསེ་བླ་མ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཆེང་། །གང་ལ་གང་འིདུལ་བཤེསེེ་གཉནེ་ཚུལ་བཟུང་

ནསེ། །མཆེོག་དང་ཐུན་མོང་དངོསེ་གྲུབ་སྩོོལ་མཛོད་པའི།ི །དྲིིན་ཅན་བླ་མ་རྣམསེ་ལ་

ཕྱིག་འིཚེལ་ལ།ོ །གང་ག་ིདྲིནི་གྱིསིེ་བད་ེཆེནེ་གནསེ། །སྐད་ཅགི་གིསེ་ན་ིའིཐོབོ་འིགྱུར་

བ། །བླ་མ་རིན་ཆེེན་ལྟོ་བུ་ཡོི། །རྡོ་ོརྗོ་ེཅན་ཞིབསེ་པད་ལ་འིདུད། །གཟུགསེ་མཆེོག་

མཆེགོ་ཏུ་དྲིག་པ་ོཆེ།ེ །དཔའི་བ་ོམཆེགོ་ག་ིསྤྱིདོ་ཡུལ་ཅན། །གདུལ་དཀའི་འིདུལ་བའི་ི

དནོ་མཛོད་པ། །རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེདེ་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ། །

གཙོ་ོབ་ོརྒྱལ་བ་འིགྲི་ོབའི་ིམགནོ། །འིགྲི་ོབ་སྐྱོབོ་པའི་ིདནོ་བརྩོནོ་པ། །སྟོབོསེ་ཆེེན་

འིཇེིགསེ་པ་ཀུན་སེེལ་ལ། །ད་ེརིང་ཉིད་ནསེ་སྐྱོབསེ་སུ་མཆེི། །ད་ེཡོ་ིཐུགསེ་སུ་ཆུད་

པའི་ིཆེསོེ། །འིཁརོ་བའི་ིའིཇེགིསེ་པ་སེལེ་བ་དང་། །བྱེང་ཆུབ་སེམེསེ་དཔའི་ིཚེགོསེ་ལ་

ཡོང་། །དེ་བཞིིན་ཡོང་དག་སྐྱོབསེ་སུ་མཆེི། །བདག་ནི་འིཇེིགསེ་པསེ་རྣམ་སྐྲག་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

ནསེ། །ཀུན་ཏུ་བཟིང་ལ་བདག་ཉིད་འིབུལ། །འིཇེམ་དཔལ་དབྱེངསེ་ལ་བདག་ཉིད་

ཀྱིིསེ། །བདག་གི་ལུསེ་འིདི་དབུལ་བར་བགྱིི། །ཐུགསེ་རྗོེའིི་སྤྱིོད་པ་མ་འིཁྲུལ་

བའི།ི །སྤྱིན་རསེ་གཟིགིསེ་མགནོ་ད་ེལ་ཡོང་། །ཉམ་ཐོག་ང་རོསེ་འི་ོདདོ་འིབདོ། །སྡིིག་

ཅན་བདག་ལ་བསྐྱོབ་ཏུ་གསེལོ། །འིཕེགསེ་པ་ནམ་མཁའི་ིསྙེངི་པ་ོདང་། །སེ་ཡོ་ིསྙེངི་པ་ོ

དག་དང་ནི། །ཐུགསེ་རྗོ་ེཆེ་ེམགོན་ཐོམསེ་ཅད་ལ། །སྐྱོབསེ་འིཚེོལ་སྙེིང་ནསེ་འི་ོདོད་

འིབདོ། །གང་ཞིགི་མཐོངོ་ན་གཤེནི་རྗོ་ེཡོ།ི །ཕེ་ོཉ་ལ་སེགོསེ་སྡིང་བ་རྣམསེ། །སྐྲག་ནསེ་

ཕྱིོགསེ་བཞིིར་འིབྱེེར་བྱེེད་པའིི། །རྡོ་ོརྗོ་ེཅན་ལ་སྐྱོབསེ་སུ་མཆེི། །སྔོོན་ཆེད་ཁྱེེད་ཀྱི་ི

བཀའི་ལསེ་འིདསེ། །ད་ན་ིའིཇེགིསེ་པ་ཆེ་ེམཐོངོ་ནསེ། །ཁྱེདེ་ལ་སྐྱོབསེ་སུ་མཆེ་ིལགསེ་

ཀྱི།ི །འིཇེགིསེ་པ་མྱུར་དུ་བསེལ་དུ་གསེལོ། །ཚེ་ེའིདསེ་དརེ་དབང་བསྐུར་རུང་ཚེ།ེ འིདརི་ལགསེ་

ཀྱིང་རང་ལུགསེ་ལ་དབང་བསྐུར་བྱེེད་པའི་ིཕྱིག་ལནེ་མདེ་ད།ོ །

རྟེེན་ལྷ་བསྐྱོེད་པ་ནི། ལསེ་སྔོགསེ་ཀྱིིསེ་བསེངསེ། སྭ་བྷཱ་ཝསེ་སྦྱིངསེ། སྟོོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། 

སྟོོང་པའི་ིངང་ལསེ་པདྨ་དང་ཟླ་བའི་ིགདན་གྱི་ིསྟོེང་དུ་ཧཱུཾ་ཾལསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེཧཱུཾ་ཾགིསེ་མཚེན་པ་

ལསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེསེེམསེ་དཔའི་དཀར་པ་ོརྡོ་ོརྗོ་ེདང་དྲིིལ་བུ་འིཛོིན་པ། རིན་པ་ོཆེེའི་ིརྒྱན་དང་

དར་གྱིི་ན་བཟིའི་གསེོལ་བ་ཞིབསེ་རྡོོ་རྗོེ་སྐྱོིལ་ཀྲུང་གིསེ་བཞུགསེ་པའིི་སྤྱིི་བོར་ༀ་

དཀར་པོ། མགྲིིན་པར་ཨཱཿ� དམར་པོ། ཐུགསེ་ཀར་ཧཱུཾ་ཾསྔོོན་པོསེ་མཚེན་པར་གྱུར། 

ཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾལསེ་འིོད་ཟིེར་འིཕྲོསེ་བསྒོོམསེ་པ་དང་འིདྲི་བའི་ིཡོ་ེཤེེསེ་པ་སྤྱིན་དྲིངསེ། 

ཕྱིག་རྒྱ་དང་བཅསེ། ཛོ� ཧཱུཾ་ཾབ་ཾཧེ�ོ གཉིསེ་སུ་མདེ་པར་གྱུར། ༀ་བཛྲ་སེཏྭ་ཨརྒྷཾ་ཾནསེ། ཤེཔྟ་

པྲ་ཏཱཙིྪ་སྭཱཧཱ། བར་ཕྱིག་རྒྱ་རལོ་མ་ོབཅསེ་པསེ་མཆེདོ།

 དྲིིལ་སྟོབསེ་དང་བཅསེ། རྡོོ་རྗོེ་སེེམསེ་དཔའི་སེེམསེ་དཔའི་ཆེེ། །རྡོོ་རྗོེ་དེ་བཞིིན་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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གཤེེགསེ་པ་ཀུན། །རྡོ་ོརྗོ་ེདང་པ་ོཀུན་ཏུ་བཟིང་། །ཕྱིག་འིཚེལ་ཕྱིག་ན་རྡོ་ོརྗོ་ེལ། །ཞིེསེ་

པསེ་བསྟོོད། ད་ེནསེ་མ་ེཕེོར་དུ་དཀར་གསུར་གྱི་ིདུད་པ་ལེགསེ་པར་བཏོང་བའི་ིདྲི་ིམཆེོག་དང་། ཚེ་ེའིདསེ་

དེསེ་རྒྱུན་བཅངསེ་ཀྱི་ིཕེོར་བ་གཙོང་སྦྲ་དང་བཅསེ་ཇེ་བསྲུབསེ་མ་ཕུལ་བའི་ིར་ོམཆེོག །དར་དཀར་གྱི་ིགོསེ་

བཟིང་བཅསེ་ཚེགསེ་སུ་ཚུད་པར་བྱེསེ། 

རྫསེ་རྣམསེ་ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ཀྱིསིེ་བསེངསེ། ༀ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་

སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཿཏྨ་ཀ྅ོཧེ།ཾ སྟོངོ་པ་ཉདི་དུ་གྱུར། སྟོངོ་པའི་ིངང་ལསེ་བྷྲཱུཾ་ཾལསེ་བྱུང་བའི་ིརནི་པ་ོ

ཆེེའི་ིསྣོད་དུ་གཟུགསེ་སྒྲི་དྲི་ིར་ོརེག་བྱེ་ཕུན་སུམ་ཚེོགསེ་པར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། ལན་

གསུམ། ཐོལ་མ་ོགཉིསེ་བཀན་ལ་སྙེིམ་པའི་ིཚུལ་དུ་བྱེསེ་པ་ནམ་མཁའི་མཛོོད་ཀྱི་ིཕྱིག་རྒྱ་དཔྲལ་བར་བཞིག་

ལ། ན་མ� སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ་བྷྱ་ོབ་ིཤྭ་མུ་ཁ་ེབྷྱ� སེརྦ་ཏོད་ཁ་ཾཨུདྒ་ཏོ་ེསྥ་ར་ཎ་ཧེ་ིམ་ཾག་ག་ན་

ཁ་ཾསྭཱཧཱ། ཞིསེེ་ལན་གསུམ་བརྗོདོ་པསེ་བྱེནི་གྱིིསེ་བརླབསེ་ལ། 

ཁ་དགོ་དབྱེབིསེ་ལགེསེ་ཡོདི་འིངོ་རྒྱན་ཕྲངེ་ལྡན། །ཕྱིགོསེ་དུསེ་ཀུན་ན་གཟུགསེ་

མཆེགོ་ཅ་ིམཆེིསེ་པ། །རྣམ་ཤེེསེ་རྟེནེ་གྱི་ིལྷ་ལ་གཟུགསེ་བསྔོོསེ་པསེ། །བཞིེསེ་ཤེངི་ཚེ་ེ

འིདསེ་སེངསེ་རྒྱསེ་མྱུར་ཐོོབ་ཤེོག །ༀ་བཛྲ་སེཏྭ་རཱུ་པ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་བཛྲ་པཱུ་ཛོ་ིཏོ་ེཨཱཿ� 

ཧཱུཾཾ། ཕྱིོགསེ་དུསེ་ཀུན་ན་ཟིིན་དང་མ་ཟིིན་པའིི། །ཡོོན་ཏོན་ཡོིད་འིོང་སྒྲི་སྙེན་ཅ་ིམཆེིསེ་

པ། །རྣམ་ཤེེསེ་རྟེནེ་གྱི་ིལྷ་ལ་སྒྲི་བསྔོོསེ་པསེ། །བཞིེསེ་ཤེངི་ཚེ་ེའིདསེ་སེངསེ་རྒྱསེ་མྱུར་

ཐོོབ་ཤེོག །ༀ་བཛྲ་སེཏྭ་ཤེཔྟ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་བཛྲ་པཱུ་ཛོ་ིཏོ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། ཕྱིོགསེ་དུསེ་ཀུན་ན་

ཙོན་དན་སྦྲུལ་སྙེིང་དང་། །ཨ་གར་ལ་སེོགསེ་དབང་པ་ོཚེིམ་བྱེེད་རྣམསེ། །རྣམ་ཤེེསེ་

རྟེནེ་གྱི་ིལྷ་ལ་དྲི་ིབསྔོོསེ་པསེ། །བཞིེསེ་ཤེངི་ཚེ་ེའིདསེ་སེངསེ་རྒྱསེ་མྱུར་ཐོབོ་ཤེགོ །ༀ་

བཛྲ་སེཏྭ་གནྡྷེ་ེཀཱ་མ་གུ་ཎ་བཛྲ་པཱུ་ཛོ་ིཏོ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། ཕྱིོགསེ་དུསེ་ཀུན་ན་ར་ོདང་བཅུད་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

ལྡན་པའི།ི །ལུསེ་སེམེསེ་བརྟེསེ་བྱེདེ་ར་ོམཆེགོ་ཅ་ིམཆེིསེ་པ། །རྣམ་ཤེེསེ་རྟེནེ་གྱི་ིལྷ་ལ་

ཟིསེ་བསྔོོསེ་པསེ། །བཞིེསེ་ཤེིང་ཚེ་ེའིདསེ་སེངསེ་རྒྱསེ་མྱུར་ཐོོབ་ཤེོག །ༀ་བཛྲ་སེཏྭ་

ར་སེ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་བཛྲ་པཱུ་ཛོི་ཏོེ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། ཕྱིོགསེ་དུསེ་ཀུན་ན་འིཇེམ་མཉེན་འིཁྲིལ་

ཆེགསེ་པའི།ི །རེག་བྱེའི་ིཁྱེད་པར་ལུསེ་སེེམསེ་ཚེིམ་བྱེེད་རྣམསེ། །རྣམ་ཤེེསེ་རྟེེན་གྱི་ི

ལྷ་ལ་གསོེ་བསྔོོསེ་པསེ། །བཞིེསེ་ཤེངི་ཚེ་ེའིདསེ་སེངསེ་རྒྱསེ་མྱུར་ཐོབོ་ཤེགོ །ༀ་བཛྲ་

སེཏྭ་སྤེརྴ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་བཛྲ་པཱུ་ཛོ་ིཏོ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ འིདདོ་ཡོནོ་ལྔའི་ིམཆེདོ་པ་བླ་མ་དང་དཀྱིལི་

འིཁོར་གྱི་ིལྷ་ཚེོགསེ་སེོགསེ་དཀོན་མཆེོག་ལ་ཕུལ་བའི་ིདག་ེབ་ལ་བརྟེེན་ནསེ། འིཇེིག་

རྟེེན་འིད་ིནསེ་ཕེ་རོལ་ཏུ་སེོང་ཞིིང་ཚེ་ེལསེ་འིདསེ་པ་ཆེ་ེག་ེམ་ོཞིེསེ་བགྱི་ིབ་འིད་ིཉིད་བད་ེ

འིགྲིོ་མཐོོ་རིསེ་སུ་སྐྱོེསེ་ཏོེ་ཚེེ་དཔལ་སྟོོབསེ་འིབྱེོར་ལོངསེ་སྤྱིོད་དགེ་བ་ཕུན་སུམ་

ཚེགོསེ་པའི་ིདཔལ་ལ་ལངོསེ་སྤྱིདོ་པར་གྱུར་ཅགི 

འིཇེིག་རྟེེན་ཕེ་རོལ་སེོང་བའིི་བུ་ཁྱེོད་ལ། །ཤུལ་ན་མཆེིསེ་པའིི་ཉེ་དུ་བརྩོེ་བ་

ཅན། །ནམ་ཞིག་གཏོན་གྱི་ིཟིསེ་སྐོམ་འིད་ིབསྔོོསེ་པསེ། །ཚེ་ེའིདསེ་མ་ིཟིད་གཏོེར་ལ་

ལངོསེ་སྤྱིདོ་ཤེགོ །འིཇེགི་རྟེནེ་འིད་ིནསེ་ཕེ་རལོ་ཏུ་སེངོ་ཞིིང་ཚེ་ེལསེ་འིདསེ་པ་ཆེ་ེག་ེམ་ོ

ཞིེསེ་བགྱི་ིབ་འིད་ིཉིད་མིག་ག་ིཡུལ་དུ་གཟུགསེ་མཛོེསེ་པ། རྣ་བའི་ིཡུལ་དུ་སྒྲི་སྙེན་པ། 

སྣའི་ིཡུལ་དུ་དྲི་ིཞིིམ་པ། ལྕེའི་ིཡུལ་དུ་ར་ོམངར་བ། ལུསེ་ཀྱི་ིཡུལ་དུ་རེག་བྱེ་འིཇེམ་པ་

སེོགསེ་ལ་མ་ཆེགསེ་མ་ཞིེན་པའི་ིསྒོ་ོནསེ་ལོངསེ་སྤྱིད་ད་ེམྱུར་དུ་མངོན་པར་རྫོགསེ་

པར་འིཚེང་རྒྱ་བར་གྱུར་ཅགི །

ཐོམསེ་ཅད་ནམ་མཁའི་མཛོོད་བཞིིན་དུ་ ཞིེསེ་པ་ནསེ། རང་དབང་དུ་ན་ིསྤྱིོད་པར་

ཤེོག །བར་གསུངསེ་ནསེ་གསུར་དུད་སེོགསེ་ཕྱིིར་བཏོོན། དྲིིལ་སྟོབསེ་དང་བཅསེ། རྡོ་ོརྗོ་ེསེེམསེ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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དཔའི་ཞིསེེ་སེགོསེ་ཤེ་ོལ་ོཀ་གཅགི་གིསེ་གངོ་བཞིནི་བསྟོོད། 

ལམ་བསྟོན་ནི། དཀོན་མཆེོག་རིན་ཆེེན་དཔལ་ཞིིང་དུ། །དཀོན་མཆེོག་རིན་ཆེེན་

ལསེ་བྱུང་བ། །དཀོན་མཆེོག་རིན་ཆེེན་འིོད་ཟིེར་གྱིིསེ། །རིན་ཆེེན་ཕྲེང་བ་རྣམ་དག་

པ། །ཚེགོསེ་ཀྱི་ིལམ་དང་སྦྱིརོ་བའི་ིལམ། །མཐོངོ་བའི་ིལམ་དང་སྒོམོ་པའི་ིལམ། །བླ་ན་

མེད་པའི་ིཁྱེད་པར་ལམ། །བྱེང་ཆུབ་བར་ཆེད་མེད་པའི་ིལམ། །རྣམ་པར་གྲིོལ་བའི་ི

ལམ་དག་ལ། །བརྟེེན་ནསེ་སྡིིག་པ་ཀུན་སྦྱིངསེ་ནསེ། །འིཕེགསེ་པའི་ིལམ་དེར་བགྲིོད་

པར་ཤེགོ །ༀ་རཏྣ།ེ རཏྣ།ེ མཧཱ་རཏྣ།ེ རཏྣ་སེ་ཾབྷཻ་ཝ།ེ རཏྣ་ཀ་ིར་ཎ།ེ རཏྣ་མཱཾ་ལ་བ་ིཤུདྡྷི།ེ 

ཤེ་ོདྷ་ཡོ། སེརྦ་པཱ་པ་ཾཧཱུཾ་ཾཕེཊ། 

ལམ་སྦྱིངསེ་པ་ནི། པདྨ་འིདམ་གྱིིསེ་མ་གོསེ་ལྟོར། །སྲོིད་གསུམ་དྲི་ིམསེ་མ་གོསེ་

པའི།ི །སྲོདི་པའི་ིཔདྨ་ལསེ་བྱུང་བ། །བད་ེབ་ཅན་དུ་སྐྱོ་ེབར་ཤེགོ །ༀ་པདྨ་ེཔདྨ།ེ པདྨ་

སེམྦྷ་ཝ། མཧཱ་སུ་ཁ་བ་ཏོ་ིགཙྪན་ཏུ་སྭཱཧཱ། ཞིསེེ་བརྗོདོ་ཅངི་མ་ེཏོགོ་གཏོོར། ཚེ་ེའིདསེ་ཀྱི་ིརྣམ་

ཤེསེེ་ལྷ་ཡོ་ེཤེསེེ་པ་དང་དབྱེརེ་མདེ་དུ་འིདྲིེསེ་པ་སྤྱི་ིགཙུག་ནསེ་ཐོནོ་ཏོ།ེ བད་ེབ་ཅན་དུ་

གཤེེགསེ་པ་དེར་པདྨ་ལསེ་བརྫུསེ་ཏོ་ེསྐྱོེསེ། ད་ེན་གནསེ་པའི་ིབྱེང་སེེམསེ་རྙིིང་པ་བ་

རྣམསེ་ཀྱིིསེ། ༀ་སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ་པྲ་ཝ་ར་སེད་ཀཱ་ར་ཾཨརྒྷཾཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱཧཱ།  ཞིེསེ་པ་ནསེ། 

ཤེཔྟ་པྲ་ཏཱཙིྪ་སྭཱཧཱ། བར་ཕྱིག་རྒྱ་རལོ་མ་ོདང་བཅསེ་པསེ་མཆེདོ། ཚེ་ེའིདསེ་བད་ེབ་ཅན་དུ་སྐྱོསེེ་

པ་དེསེ་ཀྱིང་སེངསེ་རྒྱསེ་འིོད་དཔག་མེད་ཀྱི་ིཞིལ་མཐོོང་སྟོེ། ༀ་སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཨརྒྷཾཾ་ 

ཞིེསེ་པ་ནསེ། ཤེཔྟ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱཧཱ། ཞིེསེ་མཆེོད་ནསེ་གདམསེ་པ་དང་རྗོེསེ་སུ་བསྟོན་པ་

ཐོབོ་པར་གྱུར། དའེི་ིཚེ་ེལྷ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་བདག་ག་ིམཐུར་ཤེེསེ་ནསེ་བདག་ཉདི་ལ། ༀ་

སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཨརྒྷཾ་ཾནསེ། ཤེཔྟ་པྲ་ཏཱཙིྪ་སྭཱཧཱ། བར་ཕྱིག་རྒྱ་རལོ་མ་ོདང་བཅསེ་པསེ་མཆེདོ། 
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

སེངསེ་རྒྱསེ་འིདྲི་བའི་ིསྟོནོ་པ་མདེ། །ཆེསོེ་དང་འིདྲི་བའི་ིདག་ེབ་མདེ། །དག་ེའིདུན་

འིདྲི་བའི་ིསྣོད་མེད་དེ། །སྔོགསེ་དང་འིདྲི་བའི་ིའིདྲིེན་པ་མེད། །ཅེསེ་ཆེེད་དུ་བརྗོོད་པར་

གྱུར། ཚེ་ེའིདསེ་བད་ེབ་ཅན་དུ་སྐྱོསེེ་པ་དསེེ་ཀྱིང་། རང་ཉདི་དརེ་སྐྱོསེེ་པའི་ིརྒྱུ་བརྟེགསེ་

པསེ་བདག་གིསེ་ཆེ་ོག་བྱེསེ་པའི་ིནུསེ་མཐུར་ཤེེསེ་ནསེ་སྐད་ཅགི་གིསེ་འིངོསེ་ཏོ།ེ 

ཨ་ེམའི་ོཤཱཀྱི་མགནོ་པ་ོཡོ།ི །སེངསེ་རྒྱསེ་མཛོད་པ་ཡོ་མཚེན་ཆེ།ེ །གང་ཕྱིརི་ངན་

སེོང་ལྟུང་བ་ཡོི། །སེེམསེ་ཅན་གླེོག་བཞིིན་མྱུར་དུ་གྲིོལ། །ད་ེབཞིིན་གཤེེགསེ་པའི་ི

ཆེོསེ་ན་ིབསེམ་མ་ིཁྱེབ། །སྔོགསེ་ཀྱི་ིཡོོན་ཏོན་སྣ་ཚེོགསེ་བསེམ་མ་ིཁྱེབ། །བྱེང་ཆུབ་

བརྟེེན་པ་རྣམསེ་ཀྱིང་བསེམ་མི་ཁྱེབ། །ཚེངསེ་སྤྱིོད་ཚུལ་ཁྲིམསེ་དྲིི་མེད་ཀྱིེ་བསེམ་

ཡོསེ། །ཨ་ེམའི་ོསེངསེ་རྒྱསེ་རྣམསེ་ཀྱི་ིན།ི །སྔོགསེ་ཀྱི་ིབྱེནི་རླབསེ་ཡོ་མཚེན་ཆེ།ེ །གང་

ཕྱིིར་མཚེམསེ་མེད་ལྟུང་བ་ཡོི། །སེེམསེ་ཅན་ལྷ་གནསེ་མྱུར་དུ་སྐྱོེསེ། །ཞིེསེ་ཆེེད་དུ་

བརྗོདོ་ནསེ་བདག་དང་དཀྱིལི་འིཁརོ་བའི་ིལྷ་ལ། ༀ་སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ་པྲ་ཝ་ར་སེད་ཀཱ་ར་ཾ

ཨརྒྷཾ་ཾནསེ། ཤེཔྟ་པྲ་ཏཱཙིྪ་སྭཱཧཱ། བར་ཕྱིག་རྒྱ་རལོ་མ་ོདང་བཅསེ་པསེ་མཆེདོ། ཞིསེེ་མཆེདོ་ད་ེསླར་

ཡོང་ཚེ་ེའིདསེ་བད་ེབ་ཅན་དུ་སེོང་བར་གྱུར། ༀ་སེརྦ་བུདྡྷི་ཀྵེ་ེཏྲ་གཙྪན་ཏུ་སྭཱཧཱ། ཞིསེེ་

བརྗོདོ་བཞིནི་མ་ེཏོགོ་གཏོརོ། ཕྱིག་བཞིེསེ་སུ། རྒྱལ་བའི་ིདཀྱིལི་འིཁརོ་བཟིང་ཞིངི་དགའི་བ་དརེ་

ཞིེསེ་སེོགསེ་ཤེ་ོལ་ོཀ་གཅིག་དང་། མ་ིའིཁྲུགསེ་པའི་ིགཟུངསེ། སྨན་བླའི་ིགཟུངསེ་རིང་། གཙུག་ཏོོར་རྣམ་

རྒྱལ་མའི་ིགཟུངསེ་སེགོསེ་བརྗོདོ་པར་མཛོད། 

ད་ེནསེ། ལྷ་དང་རྣམ་ཤེེསེ་གཤེེགསེ་པའི་ིཕུང་པ་ོལྷག་མ་བྱེང་བུ་སྡིིག་སྒྲིིབ་དང་

བཅསེ་པ་ལྷན་ཅགི་ར་ཾལསེ་སྐྱོེསེ་པའི་ིཡོ་ེཤེསེེ་ཀྱི་ིམེསེ་བསྲོགེསེ་པར་གྱུར། 

དཔལ་འིབར་བཟུང་སྟོ།ེ ཀཻྱི། གསེནོ་ཅགི་དགངོསེ་ཤེགི་རགིསེ་ཀྱི་ིབུ། །གསེནོ་ཅགི་ཚེ་ེ



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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འིདསེ་རིགསེ་ཀྱིི་བུ། །ཕུང་པོ་ལྔ་ཡོི་བུད་ཤེིང་ལ། །རྒྱལ་བ་རིགསེ་ལྔའིི་མེ་སྦར་

ར།ོ །འིབྱུང་བ་བཞི་ིཡོ་ིབུད་ཤེངི་ལ། །ལྷ་མ་ོབཞི་ིཡོ་ིམ་ེསྦར་ར།ོ །དབང་པ་ོདྲུག་ག་ིབུད་

ཤེངི་ལ། །བྱེང་ཆུབ་སེམེསེ་དཔའི་ིམ་ེསྦར་ར།ོ །ཡུལ་རྣམ་དྲུག་ག་ིབུད་ཤེངི་ལ། །ལྷ་མ་ོ

དྲུག་ག་ིམ་ེསྦར་རོ། །ལུསེ་ངག་ཡོིད་གསུམ་བུད་ཤེིང་ལ། །རྒྱལ་བའི་ིསྐུ་གསུམ་མ་ེ

སྦར་ར།ོ །སྐུ་གསུམ་ཡོ་ེཤེེསེ་ལྔ་ལྡན་དུ། །འིགྲི་ོབའི་ིདནོ་དུ་འིགྲུབ་པར་ཤེགོ །ཅསེེ་བརྗོདོ་

ཅངི་མ་ེསྦར་ར་ོཞིསེེ་པའི་ིསྔོ་མ་རྣམསེ་ཀྱི་ིཚེ་ེམ་ེསྦར་བའི་ིསྟོངསེ་ཀ་ཙོམ་བྱེ་ཞིངི་། འིགྲུབ་པར་ཤེགོ་ཅསེེ་པ་དང་

མཉམ་དུ་སྦར་ལ། ༀ་བཛྲ་ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ་ཧཱུཾ།ཾ ཞིསེེ་དང་། སྟོངོ་པ་ཉདི་ལ་གཟུགསེ་མདེ་  ཅསེེ་པ་

ནསེ། མངོན་པར་རྫོགསེ་པར་སེངསེ་རྒྱསེ་སེོ། །བར་མད་ོཚེིག་བརྗོོད་སྐབསེ་སྤེོར་བའི་ིགནསེ་

དང་། སྤེར་བྱེ་དང་སྤེརོ་བ་པ་ོརྣམསེ་ཀྱིསིེ་མཚེནོ་པའི་ིའིཁརོ་འིདསེ་ཐོམསེ་ཅད་བརྟེནེ་ནསེ་བཏོགསེ་པ་ཙོམ་མ་

གཏོོགསེ་རང་ངོསེ་ནསེ་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཙོམ་ཡོང་མེད་པའི་ིསྟོོང་པ་ཉིད་ད་ོསྙེམ་དུ་ལྟོ་བ་ལ་མཉམ་པར་བཞིག་སྟོ་ེ

མ་ིདམགིསེ་པསེ་རྒྱསེ་གདབ་བ།ོ །

སྦྱིང་རའོི་ིཆེ་ོག་བསྡུསེ་པ་ན།ི སྦྱིང་ར་ོརྣམསེ་ཀྱི་ིསྟོངེ་དུ་ཟླ་བའི་ིདཀྱིལི་འིཁརོ་གྱི་ིདབུསེ་

སུ་ཨ་དཀར་པོསེ་མཚེན་པ་དེ་ལསེ་བདུད་རྩོིའིི་རྒྱུན་བབསེ་པསེ་དེ་ཉིད་གང་ལསེ་

བྱུང་བའི་ིགང་ཟིག་གམ་འིཇེིག་རྟེེན་འིད་ིནསེ་ཕེ་རོལ་ཏུ་སེོང་ཞིིང་ཚེ་ེལསེ་འིདསེ་པ་ཆེ་ེ

ག་ེམ་ོཞིེསེ་བགྱི་ིབའི་ིཚེ་ེའིཁོར་བ་ཐོོག་མ་མེད་པ་ནསེ་བསེགསེ་པའི་ིསྡིིག་པ་དང་སྒྲིིབ་

པ་ཐོམསེ་ཅད་སྦྱིངསེ་བར་གྱུར། ༀ་བཛྲ་པྲ་མརྡྷ་ན་ཡོ་ེསྭཱཧཱ། ཞིེསེ་ལན་བདུན་བརྗོོད་ཅིང་

སྦྱིང་རོའི་ིསྟོེང་དུ་བུམ་ཆུ་གཏོོར། སྦྱིང་རོའི་ིཆེ་ོག་བསྡུསེ་པ་འིད་ིལྕང་སྐྱོ་ངག་དབང་བླ་ོབཟིང་ཆེོསེ་ལྡན་གྱིིསེ་

མཛོད་པའི་ིརྣམ་སྣང་ག་ིསྒོ་ོནསེ་རུསེ་ཆེོག་ཤེིན་ཏུ་བསྡུསེ་པ་ལསེ་ཁ་བསྒྱུར་ཅུང་ཟིད་བགྱིིསེ་པ་ཞིིག་ལགསེ་

པསེ་རྣམ་སྣང་སྦྱིང་ཆེོག་མཛོད་སྐབསེ་འིདི་ལྟོར་གསུང་ན་འིཐུསེ་ཀྱིང་འིཇེིགསེ་བྱེེད་སྦྱིང་བར། སྦྱིང་རོ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

རྣམསེ་ཀྱི་ིསྟོེང་དུ་ཧཱུཾ་ཾསྔོོན་པོསེ་མཚེན་པ་ཞིེསེ་འིདོན་པ་བརྗོ་ེབ་དང་བཅསེ་དཀྱུསེ་ལྟོར་གསུངསེ་ན་འིབྲེལ་ཆེ་ེ

བར་སྙེམ་མ།ོ །སླབོ་དཔནོ་གྱིིསེ་བསྔོ་ོབ་དང་སྨནོ་ལམ་གང་རུང་གསུང་བར་བྱེའི།ོ །

སྦྱིང་རྟེགསེ་ན།ི ན་མ་ོཨཱཿརྱ་ཙོ་ལ་ེཡོ།ེ བྱེང་པར་སྲོགེ་ཚེ་ེབརྟེག་པ་བྱེ་བར་འིདདོ་ན། མ་ེདཀར་ཞིངི་

དུ་བ་མདེ་པར་དལ་བུསེ་འིབར་བ་བྱུང་ན་བད་ེའིགྲིརོ་སྐྱོ།ེ སྟོནོ་པའི་ིསྐུ་བཞིངེསེ། མ་ེདཀར་ཞིངི་དུ་བསེ་འིཁྱུད་

པ་བྱུང་ན་ལྷར་སྐྱོ་ེབསེ་བརྒྱད་སྟོངོ་དང་། ༼མ་ིའིཁྲུགསེ་པའི་ི༽སྐུ་བཞིངེསེ། མ་ེདཀར་ལ་དམར་མདངསེ་ཅན་

མེ་ལྕེ་མཚེོན་ཆེའིི་རྩོེ་མོ་འིདྲི་བ་འིདར་ཞིིང་འིབར་བ་བྱུང་ན་ལྷ་མ་ཡོིན་དུ་སྐྱོེ། སྤྱིན་རསེ་གཟིིགསེ་ཀྱིི་སྐུ་

བཞིངེསེ། མ་ེདཀར་ཞིངི་༼གཡོསེ་༽ཕྱིགོསེ་སུ་འིབར་བ་བྱུང་ན་ཉ་ེཕྱིགོསེ་སུ་མརི་སྐྱོ།ེ བཟིང་སྤྱིདོ་སྟོངོ་ཚེར་

ཐོོན། མེ་དཀར་ཞིིང་གཡོོན་ཕྱིོགསེ་སུ་འིབར་ན་མཐོའི་འིཁོབ་ཏུ་སྐྱོེ། ངན་སེོང་སྦྱིོང་རྒྱུད་དང་། ངན་སློང་

༼སྦྱིིན་༽གཏོོང་སེོགསེ་གྱིིསེ། མ་ེདམར་ཞིིང་སྒྲི་དང་བཅསེ་པ་བྱུང་ན་དུད་འིགྲིོར་སྐྱོ་ེབསེ་སྨན་བླ་གང་མང་

ཐོོན། མ་ེདམར་ཞིིང་འིཐོོར་བ་བྱུང་ན་ཡོ་ིདྭགསེ་སུ་སྐྱོ།ེ ལན་གཏོོར་དང་སྦྱིིན་སེོགསེ་གྱིིསེ། མ་ེདམར་ལ་ནག་

པ་དུ་བ་ཐུར་དུ་ལྷུང་ཞིིང་མ་ེསྟོག་འིཕྲ་ོབ་བྱུང་ན་དམྱོལ་བར་སྐྱོ་ེབསེ་སེངསེ་རྒྱསེ་ཀྱི་ིམཚེན་འིབུམ་སེོགསེ་

རྣམ་དཀར་གྱི་ིདག་ེརྩོ་ལ་འིབད་དགོསེ་སེ།ོ །ཞིེསེ་བྱེང་པྲ་བརྟེག་ཐོབསེ་འིད་ིཉིད་རང་དགོན་གྱི་ིཀུན་རིག་སྦྱིང་

ཆེོག་ཐོར་ལམ་གསེལ་སྒྲིོན་གྱིི་རྗོེསེ་སུ་བཀོད་པ་བཞིིན་ཡོིག་ནོར་མངོན་ཆེེན་འིགའི་ཞིིག་བཅོསེ་པ་ཕུད་

གཞིན་མ་ཡོིག་ལྟོར་འིབྲ་ིབཤུསེ་བགྱིིསེ་པ་ཡོིན་ཡོང་མ་དཔེར་ཡོ་ིག་ེའིགའི་ཞིིག་མ་ིགསེལ་བསེ་འིོལ་ཚེོད་

ཀྱིིསེ་ཁ་བསྐང་སྟོ་ེགུག་རྟེགསེ་ནང་བཅུག་ཡོོད་མོད་ཕྱིིསེ་མ་ཕྱི་ིཁུངསེ་བཙོན་ཕྱིག་སེོན་བྱུང་ཚེ་ེཁ་སྐོང་མཛོད་

པར་ཞུ། 

ༀ་སྭསྟོི། འིཕེགསེ་བོད་པཎ་གྲུབ་བྱེ་ེབའི་ིགཞུང་ལུགསེ་ལ། །རྨད་བྱུང་མཐོོང་

བརྒྱུད་གཙོང་མསེ་ལགེསེ་སྤུད་པའི།ི །བླ་ོགསེར་དགྱིསེེ་སྐྱོདེ་སྦྱིང་བའི་ིཆེ་ོག་འིད།ི །རྗོ་ེ

བཙུན་བླ་མའི་ིགསུང་བཞིིན་ལེགསེ་པར་བྲིསེ། །དག་ེའིདིསེ་མཚེོན་པའི་ིདུསེ་གསུམ་

ཉེར་བསེགསེ་མཐུསེ། །རྒྱལ་བསྟོན་དར་རྒྱསེ་འིགྲི་ོརྣམསེ་བད་ེཞིིང་སྐྱོིད། །ཁྱེད་པར་
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བདག་ལ་རེ་ལྟོོསེ་ཉེར་བཅའི་བའིི། །འིགྲིོ་ཀུན་བླ་མེད་བྱེང་ཆེེན་སེར་གཤེེགསེ་

ཤེགོ །ཅསེེ་དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེགིསེ་བྱེདེ་ཆེེན་པའོི་ིསྒོ་ོནསེ་ཚེ་ེའིདསེ་རྗོེསེ་སུ་འིཛོནི་ཚུལ་ནག་འིགྲིསོེ་སུ་བཀདོ་

པ་ཐོར་ལམ་སྒོ་ོའིབྱེེད་ཅེསེ་བྱེ་བ་འིད་ིན།ི ད་ཕེན་རྭ་སྒྲིེང་ཕྱིོགསེ་སུ་མཐོོང་བརྒྱུད་རྣམ་དག་ཡོོད་མོད། ཁུངསེ་

དག་ག་ིསྦྱིང་ཆེོག་ཡོིག་ལམ་དུ་འིཁོད་པ་ཆེེསེ་དཀོན་ཞིིང་བརྗོེད་ཐོོའི་ིཚུལ་གྱི་ིདཔ་ེར་ེཟུང་ཡོོད་པ་དག་ཀྱིང་

ཆེད་བསྡུསེ་ཀྱི་ིསྐྱོོན་མཐོའི་ཡོསེ་ཤེིང་། ཐོ་ན་ཡོ་ིགེའི་ིདག་ཆེ་ཙོམ་ལ་ཡོང་གཏོད་སེ་ོམེད་པསེ་ཕྱི་ིརབསེ་པ་

རྣམསེ་ལ་བག་ཆེགསེ་ཤེིན་ཏུ་ངན་པ་ཞིིག་འིཇེོག་རྒྱུ་མ་ཟིད། ད་ེལྟོར་མུ་མཐུད་ཁྱེབ་སྤེེལ་བྱུང་ན་མཐོར་རང་

ལུགསེ་རྣམ་དག་ཏུ་བརྩོིསེ་ནསེ། བསྟོན་པར་རྨ་ཁ་ཆེེན་པ་ོཞིིག་བཏོོད་ཅིང་རྗོེསེ་འིཇུག་པ་ཀུན་ཀྱིང་རྨོངསེ་

ཞིེན་གྱི་ིགཅོང་རོང་ཆེེན་པ་ོདེར་ཁྲིད་ནསེ་ངན་སེོང་དུ་བསྐྱོོད་པའི་ིསྟོ་གོན་མ་འིཕྱུགསེ་པར་བསྒྲུབསེ་རྗོེསེ། མ་ི

བཟིད་མནར་མེད་ཀྱི་ིགནསེ་སུ་ཡོིད་བློང་བློང་པོར་གནོང་འིགྱིོད་ཀྱི་ིཤུགསེ་གླུ་ར་ེལེན་བཞིིན་འིདུག་ཏུ་གཞུག་

རྒྱུ་ལསེ་ཅི། ཁྱེད་པར་འིདི་སྣང་རྩོོལ་སྒྲུབ་ཁ་ོནར་བྲེལ་ཞིིང་ལསེ་རྒྱུ་འིབྲསེ་ཚེེ་སྔོ་ཕྱིི་སེོགསེ་རི་བོང་རྭ་ཡོི་

མཆེདེ་ཟླར་འིཛོནི་པའི་ིདངེ་དུསེ་ཀྱི་ིསྣང་ཚུལ་གསེར་བ་འིདིསེ་བསླད་པསེ། ང་དང་ང་འིདྲི་བའི་ིསེརེ་གཟུགསེ་

ཅན་རྣམསེ་ཀྱིང་ཤེ་ིགསེོན་གྱི་ིརྒྱུ་ནོར་འིཐོོབ་འིདོད་ཀྱི་ིསྐུལ་སློང་མ་རུངསེ་པ་དེསེ་ཡོིད་དྲིངསེ་ནསེ། ཆེ་ོགའི་ི

དམགིསེ་རམི་ལྟོ་ཅ་ིཚེགི་རིསེ་ཙོམ་ཡོང་གང་དྲིན་གྱི་ིཚུལ་དུ་བྱེེད་ཅིང་། གཞུང་དང་ཕྱིག་ལནེ་གང་ལ་ཡོང་མ་

གཏོོགསེ་པའི་ིརྔམ་རྔམ་རྫིག་རྫིག་སྦྱིིན་བདག་ག་ིང་ོསྲུང་གང་མཁསེ་བྱེེད་པ་ོདག་ལ་ཅུང་ཟིད་ཕེན་སྙེམ་ར་ེ

སྟོོང་གིསེ་བསྐུལ་ཏོ།ེ རང་དགོན་གྱི་ིསྦྱིང་དཔ་ེལག་བྲིསེ་ད་ེཉིད་གཙོ་ོབཟུང་ཐོོག་སྦྱིང་ཆེོག་ཐོར་ལམ་སྒོ་ོའིབྱེེད་

དང་། སེེར་སྔོགསེ་ནམ་བསྟོན་གྱི་ིལྷ་ོསྒོ་ོབཅསེ་ལ་གཞི་ིབྱེསེ། འིདུལ་ཊཱིིཀ་སེོགསེ་གཞུང་ཁུངསེ་མ་དག་ལ་

ཡོང་ཡོང་ལྟོ་ཁུལ་བྱེསེ་ཤེངི་། ལྷག་ཏུ་བཀའི་དྲིནི་ཟླ་མདེ་རྭ་སྒྲིངེ་མཁན་ཆེནེ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཆེང་༧སེངསེ་རྒྱསེ་མཁསེ་

བཙུན་མཆེོག་གི་གསུང་བཞིིན་རང་ཕྱིོགསེ་ཀྱིི་མཐོོང་བརྒྱུད་དྲིི་མ་མེད་པསེ་ཟུར་བརྒྱན་ཏོེ། ལེགསེ་པར་

བསྒྲིིགསེ་པ་མ་ཟིད་གཞུང་དག་ལསེ་གསེལ་ཁ་ཆེེར་མ་ིའིབྱུང་ཡོང་མཐོོང་བརྒྱུད་ཀྱིིསེ་ཁ་བསྐངསེ་པ་དག་ལ་

དཔྱད་གཞིིའི་ིཆེེད་དམིགསེ་བསེལ་དུ། ཕྱིག་བཞིེསེ་སུ་ཞིེསེ་བཀོད་ཅིང་ཕྱིག་ལེན་འིགའི་ཞིིག་གཞུང་ཚེད་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

ལྡན་རྣམསེ་ཀྱི་ིདགོངསེ་པ་དང་། ཅུང་མ་ིམཐུན་ཙོམ་ཡོོད་དོགསེ་རྣམསེ་ལ་དཔྱད་བྱེའི་ོཞིེསེ་ཟུར་འིདོན་བྱེསེ་

ཡོདོ་ལ། ཡོགི་ཚེགོསེ་ལ་འིཇེགིསེ་ནསེ་ངག་འིདནོ་ལསེ་དམགིསེ་རིམ་གྱིིསེ་དབནེ་པསེ། བདག་བད་ེལགེསེ་

སུ་འིདདོ་པ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་གཞིན་དུ་གཟིགིསེ་པར་ཞུ་ཞིངི་། ཁྱེད་པར་དུ་དཔ་ེའིདིར་ཡོདི་བཞིནི་གྱི་ིནརོ་བུ་ལསེ་

ཀྱིང་ཆེསེེ་ཆེརེ་ལྷག་པའི་ིཕྱིག་བཞིསེེ་དག་མ་ིནུབ་རྒྱུན་འིཛོནི་ཡོངོ་སླད་ཅུང་གསེལ་བར་བཤེད་ཅངི་གངོ་འིགོ་

ཀུན་ལ་ལག་ཏུ་བླང་བད་ེཁ་ོནར་བྱེསེ་ནསེ་བཀདོ་པར་བརྟེནེ། བླ་མའི་ིགདམསེ་ངག་ལ་མ་བསྟོནེ་པར་འིད་ིཉདི་

སླབོ་དཔནོ་དུ་བཟུང་ནསེ་སྦྱིང་ཆེགོ་བྱེ་ཁུལ་བྱེདེ་ཚེ།ེ དརེ་བརྒྱུད་པའི་ིབྱེནི་རླབསེ་མདེ་ཅངི་ཆེོསེ་ལ་དབང་ཟི་

བ་དང་། རྒྱུན་མེད་ཆེོསེ་ཀྱིིསེ་རྒྱལ་ཁམསེ་འིགེངསེ་པ་སེོགསེ་བསྟོན་དང་རང་གཞིན་གཉིསེ་ཀར་ཕེན་ལསེ་

གནོད་ཚེབསེ་ཆེ་ེབསེ། དམ་ཅན་ཆེོསེ་སྲུང་རྣམསེ་ཀྱི་ིབཀའི་ཆེད་ཕེོག་ངེསེ་པསེ་བླང་དོར་མ་འིཕྱུག་པ་ཅིསེ་

ཀྱིང་མཛོད་པར་ཞུ་ཞིེསེ་ཀུན་ལ་སྙེིང་ཁོང་རུསེ་པའི་ིགཏོིང་ནསེ་གསེོལ་འིདེབསེ་ཀྱིིསེ་མཚེམསེ་སྦྱིོར་དང་

བཅསེ་གཟིིགསེ་སྤྲུལ་མིང་པ་བླ་ོབཟིོད་པསེ་བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་ིཆུ་ལུག་ལོའི་ིཟླ་བ་ལྔ་པའི་ིཚེེསེ་ཉ་ི

ཤུའི་ིཉནི་ཕུར་བུ་ལྕགོ་ཏུ་སྐུལ་སླངོ་དག་པསེ་བསྒྲིགིསེ་པའི།ོ །
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 ༄༅། །དཔལ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིགིས་བྱེདེ་ཀྱི་ིབཀའ་བསྒོ།ོ

༄༅། །ན་མ་ོགུ་རུ། བཀའི་བསྒོ་ོབྱེ་ཚུལ་ནི། རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིསེ་དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེ

འིཇེིགསེ་བྱེེད་ཞིལ་གཅིག་ཕྱིག་གཉིསེ་ཀྱིིསེ་གྲིི་གུག་དང་ཐོོད་པ་འིཛོིན་པའིི་སྐུར་

བཞིངེསེ་པར་གྱུར། 

ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི སེ་བསེང་། སྭ་བྷཱ་ཝསེ་སྦྱིངསེ། སྟོོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོོང་པའི་ིངང་ལསེ་

སློབ་མ་རྣམསེ་ཀྱི་ིསྤྱི་ིབོར་སྣ་ཚེོགསེ་པདྨ་དང་ཟླ་བ་དང་ཉ་ིམའི་ིགདན་ལ་ཧཱུཾ་ཾལསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེ

ཧཱུཾ་ཾགིསེ་མཚེན་པ་ཡོོངསེ་སུ་གྱུར་པ་ལསེ་དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་ཆེེན་པ་ོསྐུ་མདོག་

མཐོངི་ནག་ཞིལ་དགུ། ཕྱིག་སེ་ོབཞི།ི ཞིབསེ་བཅུ་དྲུག་པ་ཕྱིག་མཚེན་རྒྱན་ལ་སེགོསེ་

པ་ཡོོངསེ་སུ་རྫོགསེ་པར་གྱུར། རང་ག་ིཐུགསེ་ཁའི་ིཧཱུཾ་ཾལསེ་འིོད་ཟིེར་འིཕྲོསེ། བསྒོོམ་

པ་དང་འིདྲི་བའིི་ཡོེ་ཤེེསེ་པ་སེངསེ་རྒྱསེ་བྱེང་སེེམསེ་ཉན་རང་ཆེོསེ་སྐྱོོང་སྲུང་མའིི་

ཚེགོསེ་ཀྱིསིེ་བསྐརོ་བ་སྤྱིན་དྲིངསེ། ཛོ� ཧཱུཾ་ཾབ་ཾཧེ�ོ དམ་ཚེགི་པ་དང་གཉསིེ་སུ་མདེ་པར་

གྱུར། ༀ་ཨརྒྷཾ་ཾ ནསེ་ ཤེཔྟ་པྲ་ཏོ་ིཙྪ་སྭཱཧཱ། 

གཟུགསེ་མཆེོག་མཆེོག་ཏུ་དྲིག་པོ་ཆེེ། །དཔའི་བོ་མཆེོག་གི་སྤྱིོད་ཡུལ་

ཅན། །གདུལ་དཀའི་འིདུལ་བའིི་དོན་མཛོད་པ། །རྡོོ་རྗོེ་འིཇེིགསེ་བྱེེད་ལ་ཕྱིག་

འིཚེལ། །ཞིསེེ་པསེ་བསྟོདོ། 

རྒྱལ་བ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཆེང་ཆེནེ་པསོེ་བྱེནི་གྱིསིེ་རླབོསེ་ཤེགི །དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེགིསེ་བྱེདེ་

ཆེེན་པོསེ་བྱེིན་གྱིིསེ་རློབསེ་ཤེིག །ཡོེ་ཤེེསེ་ཀྱིི་མཁའི་འིགྲིོ་མསེ་བྱེིན་གྱིིསེ་རློབསེ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

ཤེིག །ལ་ལ་ིཏོ་བཛྲསེ་བྱེིན་གྱིིསེ་རློབསེ་ཤེིག །ཨ་མ་ོགྷི་བཛྲསེ་བྱེིན་གྱིིསེ་རློབསེ་

ཤེིག །ཡོེ་ཤེེསེ་འིབྱུང་གནསེ་སྦསེ་པསེ་བྱེིན་གྱིིསེ་རློབསེ་ཤེིག །པདྨ་བཛྲསེ་བྱེིན་

གྱིིསེ་རློབསེ་ཤེིག །དཱི་ིཔ་ཾཀཱ་ར་རཀྵེ་ིཏོསེ་བྱེིན་གྱིིསེ་རློབསེ་ཤེིག །རྭ་ལ་ོཙཱ་བ་རྡོ་ོརྗོ་ེ

གྲིགསེ་ཀྱིིསེ་བྱེནི་གྱིིསེ་རླབོསེ་ཤེགི །རྭ་ཆེོསེ་རབ་ཀྱིིསེ་བྱེནི་གྱིིསེ་རླབོསེ་ཤེགི །རྭ་ཡོ་ེ

ཤེེསེ་སེེངྒེསེ་བྱེིན་གྱིིསེ་རློབསེ་ཤེིག །རྭ་འིབུམ་སེེངྒེསེ་བྱེིན་གྱིིསེ་རློབསེ་ཤེིག །རྗོ་ེ

བཙུན་རྒོ་ལོསེ་བྱེིན་གྱིིསེ་རློབསེ་ཤེིག །རོང་པ་ཤེེསེ་རབ་སེེངྒེསེ་བྱེིན་གྱིིསེ་རློབསེ་

ཤེགི །བླ་མ་ཡོ་ེཤེེསེ་དཔལ་བསེ་བྱེནི་གྱིིསེ་རླབོསེ་ཤེགི །ཆེོསེ་རྗོ་ེདནོ་འིགྲུབ་རནི་ཆེནེ་

གྱིསིེ་རླབོསེ་ཤེགི །ཆེོསེ་ཀྱི་ིརྒྱལ་པ་ོཙོངོ་ཁ་པ་ཆེནེ་པོསེ་བྱེནི་གྱིིསེ་རླབོསེ་ཤེགི །དྲིནི་

ཅན་རྩོ་བའི་ིབླ་མསེ་བྱེིན་གྱིིསེ་རློབསེ་ཤེིག །གཞིན་ཡོང་ཕྱིོགསེ་བཅུ་དུསེ་གསུམ་གྱི་ི

དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་བྱེིན་གྱིིསེ་རློབསེ་ཤེིག །ཡོ་ིདམ་དཀྱིིལ་འིཁོར་

གྱི་ིལྷ་ཚེགོསེ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་བྱེནི་གྱིིསེ་རླབོསེ་ཤེགི །སེངསེ་རྒྱསེ་དང་བྱེང་ཆུབ་སེམེསེ་

དཔའི་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་བྱེིན་གྱིིསེ་རློབསེ་ཤེིག །དཔའི་བོ་དང་དཔའི་མོ་རྣལ་འིབྱེོར་མ་

རྣམསེ་ཀྱིིསེ་བྱེིན་གྱིིསེ་རློབསེ་ཤེིག །ཆེོསེ་སྐྱོོང་སྲུང་མ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་བྱེིན་གྱིིསེ་རློབསེ་

ཤེིག །རྡོོ་རྗོེ་སློབ་མ་འིདི་རྣམསེ་དཔལ་རྡོོ་རྗོེ་འིཇེིགསེ་བྱེེད་ཆེེན་པོའི་ིལྷ་ཚེོགསེ་ལ་

གཉེར་དུ་གཏོད་པ་ཡོིན་པསེ། སློབ་མ་འིད་ིརྣམསེ་ཉིན་མཚེན་དུསེ་དྲུག་ཏུ་གཡོེལ་བ་

མེད་པར་ཐུགསེ་རྗོེསེ་གཟིིགསེ་ནསེ། སྟོེང་གདོན་གཟིའི་དང་རྒྱུ་སྐར། བར་གདོན་

བཙོན་དང་རྒྱལ་འིགོང་། འིོག་གདོན་ཀླུ་དང་སེ་བདག་ལ་སེོགསེ་པ་གདོན་བགེགསེ་

འིབྱུང་པོ་མི་མ་ཡོིན་གྱིི་གནོད་པ། སེ་ཆུ་མེ་རླུང་འིཁྲུག་པ་སེོགསེ་ཕྱིིའིི་འིབྱུང་བའིི་

གནོད་པ་དང་། རླུང་འིཁྲིསེ་བད་ཀན་འིདུསེ་པ་སེོགསེ་ནང་ག་ིའིབྱུང་བའི་ིགནོད་པ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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ཐོམསེ་ཅད་ལསེ་བསྲུང་བར་མཛོོད། སྐྱོབསེ་པར་མཛོོད། སྦ་བར་མཛོོད། ཚེ་ེབསེོད་

རྒྱསེ་ཤེིང་ལུསེ་སེེམསེ་བདེ་བ་དང་། ལོ་ཕྱུགསེ་འིཕེེལ་ཞིིང་འིབྱེོར་བ་རྒྱསེ་པ་ལ་

སེོགསེ་པ་མཐུན་རྐྱེན་ཐོམསེ་ཅད་གོང་ནསེ་གོང་དུ་འིཕེེལ་ཞིིང་རྒྱསེ་པར་མཛོོད། 

མདརོ་ན་ཆེསོེ་མཐུན་གྱི་ིབསེམ་པའི་ིདནོ་ཐོམསེ་ཅད་ཡོདི་བཞིནི་དུ་འིགྲུབ་པར་མཛོད་

དུ་གསེལོ། ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ༀ་ཡོ་མ་རཱ་ཛོ་སེགོསེ་བརྗོདོ། 

ད་ེལྟོར་གསེལོ་བ་བཏོབ་པསེ་དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེགིསེ་བྱེདེ་འིདོ་དུ་ཞུ་ནསེ་སླབོ་མའི་ི

སྤྱི་ིབ་ོནསེ་ཐོིམ། ཡོ་ིདམ་གྱི་ིསྐུ་གསུང་ཐུགསེ་དང་སློབ་མའི་ིལུསེ་ངག་ཡོིད་གསུམ་

དབྱེརེ་མདེ་དུ་གྱུར་པའི་ིསྤྱི་ིབརོ་ༀ། མགྲིནི་པར་ཨཱཿ� ཐུགསེ་ཀར་ཧཱུཾ་ཾགིསེ་མཚེན་པའི་ི

ཐུགསེ་ཁའི་ིཧཱུཾ་ཾལསེ་འིོད་ཟིེར་འིཕྲོསེ། ཤེ་སྐྱོ་ིཔགསེ་མཚེམསེ་ཐོམསེ་ཅད་འིོད་ཟིེར་

ལསེ་གྲུབ་པའི་ིརྡོ་ོརྗོེའི་ིརྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་ིརང་བཞིིན་གྱིིསེ་གཏོམསེ། ཕྱི་ིནང་ག་ིགནོད་པ་

གང་གིསེ་ཀྱིང་མ་ིཚུག་པའི་ིབསྲུང་བ་ཆེནེ་པོསེ་བྱེནི་གྱིིསེ་བརླབསེ་པར་གྱུར། 

བླ་མ་དཀོན་མཆེོག་གསུམ་གྱིི་བྱེིན་རླབསེ་དང་། །འིཇེམ་དཔལ་གཤེིན་རྗོེའིི་

གཤེེད་ཀྱིི་མཐུ་སྟོོབསེ་ཀྱིིསེ། །སློབ་མ་འིདི་རྣམསེ་ལེགསེ་པར་བསྲུངསེ་ཟིིན་

གྱིིསེ། །འིད་ིལ་སུསེ་ཀྱིང་གནོད་པ་མ་བྱེེད་ཅིག །ༀ་བཛྲ་རཀྵེ་རཀྵེ་སྭཱཧཱ། ཞིེསེ་བརྗོོད། 

ཅེསེ་པ་འིད་ིན་ིཀ་བཅུ་དག་ེལེགསེ་ཀྱིིསེ་བསྐུལ་བའི་ིངོར་བན་རྒོན་སྙེོམ་ལསེ་པ་ངག་དབང་བླ་ོབཟིང་ཆེོསེ་

ལྡན་དཔལ་བཟིང་པསོེ་སྦྱིར་བའི།ོ །བཀྲོ་ཤེསིེ།། །།
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 ༄༅། །དཔལ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིགིས་བྱེདེ་ཆེེན་པ་ོལ་བསྟེེན་ནས་བགགེས་བསྐྲད་ 

དང་བཀའ་བསྒོ་ོསགོས་བྱེ་ཚུལ་ནག་པ་ོའགྲོ་ོཤེསེ་སུ་ 

བཀདོ་པ་མ་ིའཇིིགས་སྐྱེབས་སྦྱིནི།

༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་བཛྲ་བྷཻེ་ར་ཝཱ་ཡོ། རྒྱལ་ཀུན་མཐུ་སྟོོབསེ་ནུསེ་པའིི་

གཟུགསེ། །མི་བཟིད་རྩོལ་རྫོགསེ་ཁྲོ་བོའི་ིསྐུ། །བཞིེངསེ་པའིི་སེ་གསུམ་འིཇེིགསེ་

མཛོད་པའིི། །རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་ལ་བཏུད་ནསེ། །མགོན་དེའི་ིསྒོོམ་བཟླསེ་ལ་བརྩོོན་

མཐོར་ཕྱིིན་པའིི། །རྣལ་འིབྱེོར་སྙེིང་རྗོ་ེཆེེན་པོསེ་རྒྱུད་བསྐུལ་ཏོེ། །ཉམ་ཐོག་འིགྲི་ོབའི་ི

ལུསེ་སྲོགོ་ལ་འིཚེ་ེབའི།ི །དྲིགེསེ་པའི་ིཚེགོསེ་ཀུན་འིཇེམོསེ་པའི་ིགདམསེ་པ་བྲ།ི །

དེ་ཡོང་བསྟོན་པ་ཡོང་དར་གྱིི་དུསེ་སྐབསེ་འིདི་ལ་རྒྱལ་བའིི་བསྟོན་པ་རིན་པ་ོཆེེ་འིདི་ཉིད་ཉམསེ་པ་

སེརོ་ཆུད། གནསེ་པ་གངོ་འིཕེལེ་དུ་འིགྲི་ོབ་ན་ིབསྟོན་འིཛོནི་གྱི་ིསྐྱོསེེ་བུ་དག་ེའིདུན་གྱི་ིསྡི་ེལ་རག་ལསེ། ད་ེཡོང་

ཆེསོེ་གྲྭའི་ིའིགྱིངི་གཟུགསེ་དང་། བཅོསེ་མའི་ིམ་ེཏོགོ་ལྟོ་བུ་མ་ཡོནི་པར་ཐོོསེ་བསེམ་སྒོམོ་གསུམ་དང་། འིཆེད་

རྩོོད་རྩོོམ་གསུམ་ལ་གཞིོལ་ཏོེ། མཁསེ་བཙུན་བཟིང་གསུམ་གྱི་ིལུང་རྟེོགསེ་ཀྱི་ིཡོོན་ཏོན་ཐོམསེ་ཅད་གོང་དུ་

འིཕེེལ་བའིི་ཐོབསེ་ལ་འིབད་པ་ཤེིན་ཏུ་གལ་ཆེེ། དེ་ལ་ཡོང་། དད་གཤེིན་གྱིི་དཀོར་རྫསེ་དང་རྙིེད་བཀུར་

སེོགསེ་ལ་མ་ཆེགསེ་པར་མཚེན་ལྡན་རྡོ་ོརྗོེ་སློབ་དཔོན་གྱིི་དྲུང་ནསེ་ལྷག་པའིི་ལྷ་ཡོི་དམ་ཁྱེད་པར་ཅན་གྱིི་

དབང་བཞི་ིརྣམ་པར་དག་པ་ཞུསེ་ཏོ་ེདམ་ཚེགི་དང་སྡིམོ་པ་ཚུལ་བཞིནི་དུ་བསྲུང་བའི་ིསྟོངེ་ནསེ། ཡོ་ིདམ་ད་ེཡོ་ི

རབ་བསྙེེན་ཆེེན་དང་། ཐོ་ནའིང་ལསེ་རུང་ག་ིབསྙེེན་པ་གྲིངསེ་ཚེང་ཁ་བསྐང་སྦྱིིན་སྲོེག་སེོགསེ་བྱེསེ་ན་ཞི་ི

རྒྱསེ་དབང་དྲིག་ག་ིལསེ་རབ་འིབྱེམསེ་གང་བྱེསེ་ཀྱིང་ནུསེ་ལྡན་མཐུ་ཅན་དུ་འིགྱུར་བར་མ་ཟིད། དད་རྫསེ་ལ་

ལོངསེ་སྤྱིོད་པའིང་ཕྱི་ིམའི་ིབུ་ལོན་དུ་མ་ིའིགྱུར་བ་སེོགསེ་དགོསེ་གལ་ཆེེན་པ་ོཡོོད་པ་དམ་པ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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ལན་གཅིག་ཙོམ་མ་ཡོིན་པར་ཡོང་ཡོང་ནན་ཏོན་གསུངསེ་པ་ལགསེ་པསེ། བདག་ལྟོ་བུསེ་དམ་པ་གོང་མའི་ི

མཚེན་སྙེན་ཙོམ་འིཛོིན་པ་ཁ་ོན་ལསེ་དོན་དུ་བཤེད་སྒྲུབ་ཀྱི་ིལག་རྗོེསེ་གང་ཡོང་མེད་པར་འིདསེ་གསེོན་ཀུན་

གྱི་ིདད་རྫསེ་ལ་ངོམསེ་མེད་ལོངསེ་སུ་སྤྱིོད་པ་མ་གཏོོགསེ། བགེགསེ་བསྐྲད་འིག་ོམཇུག་ཆེ་ཚེང་ཙོམ་དང་། 

བསྔོ་ོབ་དང་སྨོན་ལམ་བཟིང་པ་ོབྱེེད་ལུགསེ་མ་ིཤེེསེ་སྟོབསེ། མཁ་ོཆེོསེ་འིགའི་འིད་ིལྟོར་ཕྱིོགསེ་སྒྲིིག་བྱེསེ་ན་

རང་དང་སྐལ་མཉམ་འིགའི་ལ་ཕེན་པ་ར་ེསྲོིད་སྙེམ་པའི་ིཀུན་སློང་གིསེ་བསྒྲིིགསེ་པ་བཅསེ་སྔོོན་འིགྲིོའི་ིགཏོམ་

མ།ོ ། ད་ེནསེ་ནད་པ་ལ་བཀའི་བསྒོ་ོདང་བགེགསེ་བསྐྲད་བྱེ་ཚུལ་ན།ི རང་ག་ིཡོ་ིདམ་གྱི་ིབདག་བསྐྱོེད་བཏོོན་

ཡོདོ་ན་རབ། མདེ་ཚེ་ེརང་ཉདི་ཡོ་ིདམ་གྱི་ིང་རྒྱལ་བརྟེན་པའོི་ིསྒོ་ོནསེ་གཞིན་ལ་བཀའི་བསྒོ་ོབྱེདེ་ན། 

ཐོགོ་མར་སྐད་ཅགི་བཀྲོངོ་བསྐྱོདེ་བྱེ་ཚུལ་ན།ི རང་ཉདི་སྐད་ཅགི་གསིེ་དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེགིསེ་

བྱེེད་ཞིལ་གཅིག་ཕྱིག་གཉིསེ་ཀྱིིསེ་གྲི་ིགུག་དང་ཐོོད་པ་འིཛོིན་པའི་ིསྐུར་བཞིེངསེ་པར་

གྱུར། ཅསེེ་སྐད་ཅགི་བཀྲོངོ་བསྐྱོདེ་བྱེ། རང་ག་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾལསེ་འིདོ་ཟིརེ་འིཕྲསོེ། ཁྲ་ོབའོི་ི

ཚེགོསེ་དཔག་ཏུ་མདེ་པ་སྤྱིན་དྲིངསེ། 

ཧཱུཾ།ཾ ཡོ་ེཤེསེེ་བསྐལ་པའི་ིམ་ེལྟོར་འིབར་བའི་ིའིདོ། །མ་རགི་འིདདོ་པའི་ིམུན་ཁམསེ་

ཐོམསེ་ཅད་བསྲོེག །ཞི་ེསྡིང་གཤེིན་རྗོེའི་ིའིཇེིགསེ་པ་ཐོམསེ་ཅད་འིཇེོམསེ། །དཔའི་བ་ོ

ཆེེན་པོའི་ིདཔའི་མཚེན་སྟོག་ལྤགསེ་ཅན། །ལོག་འིདྲིེན་སྲོིན་པོའི་ིམཐོའི་གནོན་དགྲི་

འིདུལ་བ། །རགི་པའི་ིརྒྱལ་པ་ོཁྲ་ོབ་ོབཞུགསེ་སུ་འིཚེལ། །ལགོ་འིདྲིནེ་འིདུལ་བའི་ིསླད་

དུ་སྤྱིན་འིདྲིནེ་ན། །འིགྲི་ོབའི་ིདནོ་དུ་མཆེདོ་ཀྱིིསེ་གཤེེགསེ་སུ་གསེལོ། །ༀ་བཛྲ་སེ་མཱཾ་

ཛོ� ༀ་བཛྲ་མཧཱ་ཀྲོ་ོདྷ་རཱ་ཛཱ་སེ་པཱ་ར་ིཝཱ་ར་ཨརྒྷཾཾ། པཱདྱ།ཾ པུཥྤེ།ེ དྷུ་པ།ེ ཨཱཿ་ལ་ོཀ།ེ གནྡྷེ།ེ 

ནཻ་ཝདིྱཱ། ཤེཔྟ་པྲ་ཏཱཙིྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། གངོ་ག་ིསྔོགསེ་ཀྱིིསེ་ནང་མཆེདོ་ཀྱིང་འིབུལ། 

ད་ེནསེ་བསྟོོད་པ་ནི། ཧཱུཾཾ། ཆེོསེ་ཉིད་སྟོོང་པ་གཉིསེ་མེད་ངང་ཉིད་ལསེ། །འིཇེིག་རྟེེན་

སྤྱིོད་པའིི་ཚུལ་ཡོང་མི་སྤེོང་ཞིིང་། །ཐོབསེ་ལ་མཁསེ་པའིི་འིཇེིགསེ་བྱེེད་སྐུར་སྟོོན་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

པ། །ཁྲ་ོཆེེན་འིབར་བའིི་ཚེོགསེ་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་ལོ། །ཡོེ་ཤེེསེ་ཞིི་བའིི་ངང་ལསེ་མ་

གཡོོསེ་ཀྱིང་། །སྐུ་ཡོ་ིཆེ་ལུགསེ་ཟི་བྱེེད་རྔམསེ་སྟོབསེ་ཅན། །གསུང་ག་ིང་ར་ོའིབྲུག་

སྟོོང་ལྡིར་བའི་ིསྒྲིསེ། །མ་ལུསེ་དབང་དུ་སྡུད་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་ལོ། །ལྷག་པའི་ིཡོ་ེཤེེསེ་

རོལ་པ་སྟོོན་མཛོད་ཅིང་། །སྡིིགསེ་པའི་ིམཚེོན་ཆེ་སྣ་ཚེོགསེ་ཕྱིག་ན་བསྣམསེ། །ཉོན་

མངོསེ་དུག་ཆེནེ་རྩོད་ནསེ་འིཇེམོསེ་མཛོད་པ། །སྦྲུལ་གདུག་རྒྱན་གྱིསིེ་བརྒྱན་ལ་ཕྱིག་

འིཚེལ་ལ།ོ །བསྐལ་པའི་ིམ་ེལྟོར་འིབར་བའི་ིཀློངོ་དཀྱིལི་ན། །དཔའི་བའོི་ིསྟོངསེ་སྟོབསེ་

བརྐྱངསེ་བསྐུམསེ་ཚུལ་དུ་བཞུགསེ། །ཉི་ཟླ་འིབར་བའིི་སྤྱིན་གྱིིསེ་སྡིང་མིག་

གིསེ། །བགེགསེ་དཔུང་བསྲོེག་པར་མཛོད་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་ལོ། །གཏུམ་ཆེེན་དུསེ་

མཐོའིི་མེ་ལྟོར་གཟིི་བརྗོིད་འིབར། །གླེོག་སྟོོང་འིགྱུ་འིདྲིའིི་ཁྲོ་གཉེར་མཆེེ་བ་

གཙོིགསེ། །རྔམསེ་པའི་ིང་ར་ོའིབྲུག་སྒྲི་སྟོོང་བཞིནི་སྒྲིགོསེ། །ཁྲ་ོརྒྱལ་བགགེསེ་ཚེགོསེ་

འིདུལ་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་ལ།ོ །ཧཱུཾ།ཾ འིཇེགིསེ་པའི་ིཧཱུཾ་ཾསྒྲི་ངསེེ་སྒྲིགོ་ཅངི་། །བགགེསེ་རྣམསེ་

མ་ལུསེ་འིཇེོམསེ་མཛོད་པའིི། །དངོསེ་གྲུབ་ཐོམསེ་ཅད་སྩོོལ་བའི་ིལྷ། །བགེགསེ་ཀྱི་ི

དགྲི་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་བསྟོདོ། །

ཧཱུཾ།ཾ དཀྱིལི་འིཁརོ་ཆེནེ་པའོི་ིསེ་གཞི་ིལ་གནསེ་པའི།ི །ལྷ་ལ་སེགོསེ་པའི་ིབགགེསེ་

ཚེོགསེ་ཀུན་ཉོན་ཅིག །ང་ཡོ་ིགནསེ་འིད་ིརབ་གནསེ་སྐབསེ་རྟེེན་ལ་རབ་གནསེ་བྱེ་

ཞིསེེ་དང་། སྦྱིང་ཆེགོ་སྐབསེ་ཚེ་ེའིདསེ་སྒྲིབི་པ་སྦྱིངོ་ཞིསེེ་སེགོསེ་དང་། ནད་པ་སེགོསེ་

ཀྱིི་དོན་དུ་འིོག་ནསེ་འིབྱུང་བ་ལྟོར་ཁ་བསྒྱུར་ཤེེསེ་པར་བྱེའིོ། །སློབ་མའིི་བར་ཆེད་

སེེལ། །ཁྱེེད་རྣམསེ་འིད་ིནསེ་གཞིན་དུ་འིགྲི་ོབར་གྱིིསེ། །གལ་ཏོ་ེང་ཡོ་ིབཀའི་ལསེ་

འིདའི་བྱེེད་ན། །ཡོེ་ཤེེསེ་ཅན་གྱིི་རྡོོ་རྗོེ་འིབར་བ་ཡོིསེ། །མགོ་བོ་ཚེལ་པ་བརྒྱར་ནི་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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འིགསེ་འིགྱུར་ཞིངི་། །བགགེསེ་རྣམསེ་བརླག་པར་འིགྱུར་བ་གདནོ་མ་ིཟི། །

ན་མ་ོརྗོ་ེབཙུན་རྩོ་བ་དང་བརྒྱུད་པར་བཅསེ་པའི་ིདཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམསེ་

ཀྱི་ིབཀའི་བདེན་པ་དང་། སེངསེ་རྒྱསེ་ཀྱི་ིབདནེ་པ་དང་། ཆེསོེ་ཀྱི་ིབདནེ་པ་དང་། དག་ེ

འིདུན་གྱི་ིབདནེ་པ་དང་། ད་ེབཞིནི་གཤེགེསེ་པ་དང་། རྡོ་ོརྗོ་ེདང་། རནི་པ་ོཆེ་ེདང་། པདྨ་

དང་། ལསེ་ཀྱི་ིརིགསེ་སུ་ཞུགསེ་པ་ཐོམསེ་ཅད་དང་། སྙེིང་པ་ོདང་། ཕྱིག་རྒྱ་དང་། 

གསེང་སྔོགསེ་དང་། རགི་སྔོགསེ་ཀྱི་ིལྷའི་ིཁྱེད་པར་ཐོམསེ་ཅད་དང་། ཁྱེད་པར་དུ་ཡོང་

བཅོམ་ལྡན་འིདསེ་འིཇེམ་དཔལ་གཤེིན་རྗོེའི་ིགཤེེད་ཀྱི་ིལྷ་ཚེོགསེ་རྣམསེ་ཀྱི་ིབདེན་པ་

དང་། བདནེ་པ་ཆེནེ་པའོི་ིབྱེནི་གྱིིསེ་བརླབསེ་ཀྱིིསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེསླབོ་མ་ཆེ་ེག་ེམོའིམ། ཡོང་ན། 

རྡོ་ོརྗོེ་སློབ་མ་འིདི་རྣམསེ་ལ་ཞིེསེ་དང་། རབ་གནསེ་བྱེ་སྐབསེ་རྒྱལ་བའིི་སྐུ་གསུང་

ཐུགསེ་ཀྱི་ིརྟེནེ་འིད་ིརྣམསེ་ལ་རབ་ཏུ་གནསེ་པ་ལ་བར་དུ་གཅདོ་པའི།ི ཞིསེེ་སེགོསེ་ཁ་

བསྒྱུར་ཤེེསེ་པར་བྱེའིོ། །བགེགསེ་ཀྱི་ིཚེོགསེ་ཐོམསེ་ཅད་ཀྱི་ིགནོད་པ་དང་འིཚེ་ེབའི་ི

བསེམ་པ་ངན་པ་ཐོམསེ་ཅད་སྤེོངསེ་ལ་ཕེན་པ་དང་བད་ེབ་བྱེང་ཆུབ་ཀྱི་ིསེེམསེ་དང་

ལྡན་པསེ་རང་རང་སེ་ོསེོའི་ིགནསེ་སུ་སེོང་ཞིིག །གལ་ཏོ་ེམ་ིའིགྲི་ོན་ཁྲ་ོབོའི་ིཡོ་ེཤེེསེ་ཀྱི་ི

རྡོ་ོརྗོ་ེམ་ེརབ་རུ་འིབར་བ་རྣམསེ་ཀྱིསིེ་བསྲོགེ་ཅངི་རྣམ་པར་འིཇེམོསེ་པ་གདནོ་མ་ིཟིའི།ོ །

ༀ་སུམྦྷ་ན་ིསུམྦྷ་ཧཱུཾ།ཾ ༀ་གྲིིཧྞཱ་ན་གྲིིཧྞཱ་ན་ཧཱུཾ།ཾ ༀ་གྲིིཧྞཱ་པ་ཡོ་གྲིིཧྞཱ་པ་ཡོ་ཧཱུཾ།ཾ ༀ་ཨཱཿ་

ན་ཡོ་ཧེ�ོབྷཻ་ག་ཝཱ་ན་བིདྱ་རཱ་ཛོ་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ཞིེསེ་ལན་གསུམ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ིཥྚྲཱིཿ�ིཝ་ིཀྲོ་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། 

ལན་གསུམ་དྲིག་ཏུ་བརྗོདོ། གུ་གུལ་གྱིིསེ་བདུགསེ། ཡུངསེ་ཀར་གྱིིསེ་བྲབསེ། དྲིལི་བུ་དཀྲོལོ་བར་བྱེའི།ོ །

ད་ེནསེ་དྲིིལ་སྟོབསེ་དང་བཅསེ། སེངསེ་རྒྱསེ་རྣམསེ་ན་ིབདུད་ལསེ་རྒྱལ། །ཆེོསེ་ན་ི

ཆེསོེ་མ་ཡོནི་ལསེ་རྒྱལ། །དག་ེའིདུན་མུ་སྟོགེསེ་རྣམསེ་ལསེ་རྒྱལ། །དབང་པ་ོལྷ་མནི་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

རྣམསེ་ལསེ་རྒྱལ། །ལྷ་མིན་ཟླ་བ་རྣམསེ་ལསེ་རྒྱལ། །ནམ་མཁའི་ལྡིང་ན་ིརྒྱ་མཚེ་ོ

ལསེ། །མ་ེན་ིཤེིང་རྣམསེ་ཀུན་ལསེ་རྒྱལ། །ཆུ་ན་ིམ་ེལསེ་རྒྱལ་བ་སྟོེ། །རླུང་ན་ིསྤྲིན་

ལསེ་རྒྱལ་བར་གྱུར། །རྡོ་ོརྗོ་ེཡོིསེ་ན་ིརིན་ཆེེན་ཕུག །ལྷ་རྣམསེ་བདེན་པར་གནསེ་པ་

ལ། །སེངསེ་རྒྱསེ་དང་ནི་ཆེོསེ་ཀྱིང་བདེན། །བདེན་པ་རྒྱལ་གྱུར་བརྫུན་མ་

ལགསེ། །བདེན་པ་དང་བདེན་པའིི་ཚེིག་འིདི་དག་གིསེ་བདུད་དང་མི་མཐུན་པའིི་

ཕྱིགོསེ་ཐོམསེ་ཅད་ལསེ་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཅགི །

ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ཛོ་ཡོ་ཛོ་ཡོ། སེིདྡྷི་ིསེིདྡྷི།ི ཕེ་ལ་ཕེ་ལ་ཧེ།ོ ཞིེསེ་

བརྗོོད། སློབ་མ་ལ་བྱེབསེ་ཁྲུསེ་བྱེ་དགོསེ་ཚེ་ེམཚེམསེ་འིདིར་རྒྱསེ་བསྡུསེ་གང་དགོསེ་བྱེ། བྱེབསེ་ཁྲུསེ་བྱེ་

ཚུལ་ཟུར་དུ་གསེལ། རབ་གནསེ་བྱེ་དགོསེ་ཚེ་ེམཚེམསེ་འིད་ིནསེ་བྱེ་དགོསེ་སེ།ོ ། 

རྡོ་ོརྗོ་ེསློབ་མ་ལ་བཀའི་བསྒོ་ོསྟོབསེ་གཅིག་ཏུ་བྱེ་ཚེ།ེ ད་ེནསེ། སྭ་བྷཱ་ཝསེ་བསྒྲུབ་བྱེ་རྣམསེ་སྟོོང་པར་

སྦྱིང་། སྟོོང་པའི་ིངང་ལསེ་བསྒྲུབ་བྱེ་རྣམསེ་ཀྱི་ིག་ོསེར་བ་ཾལསེ་པདྨ་དང་ར་ཾལསེ་ཉ་ིམའི་ི

དཀྱིལི་འིཁརོ་གྱི་ིསྟོངེ་དུ། བསྒྲུབ་བྱེ་རྣམསེ་ཀྱི་ིསེེམསེ་ཉདི་ཧཱུཾ་ཾལསེ་ཁྲ་ོབའོི་ིརྡོ་ོརྗོ་ེརྩོ་ེདགུ་

པའི་ིལྟོ་ེབ་ལ་ཧཱུཾ་ཾགིསེ་མཚེན་པ། ད་ེལསེ་འིོད་ཟིེར་འིཕྲོསེ། སྟོེང་འིོག་བར་གསུམ་གྱི་ི

གདནོ་བགགེསེ་གདུག་པ་ཅན་ཐོམསེ་ཅད་ཚེར་བཅད། ཚུར་འིདུསེ་ཡོངོསེ་སུ་གྱུར་པ་

ལསེ། བསྒྲུབ་བྱེ་རྣམསེ་ར་ེར་ེནསེ་བཅོམ་ལྡན་འིདསེ་དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་ཆེེན་

པོ་སྐུ་མདོག་མཐོིང་ནག །ཞིལ་དགུ་ཕྱིག་སེོ་བཞིི། ཞིབསེ་བཅུ་དྲུག་པ། གཡོསེ་

བསྐུམསེ་ཤེིང་། གཡོོན་བརྐྱངསེ་པའི་ིསྟོབསེ་ཀྱིིསེ་བཞུགསེ་པ། ཧེ་ཧེ་ཞིེསེ་སྒྲིོགསེ་

ཤེངི་ལྗོགསེ་འིདྲིལི་བ། ཕྱིག་མཚེན། རྒྱན། ཞིབསེ་འིགོ་ག་ིགདན་རྣམསེ་དང་བཅསེ་པ་

གསེལ་ལ་ཡོོངསེ་སུ་རྫོགསེ་པར་གྱུར། དེའིི་མིག་ཏུ་སེ་སྙེིང་གི་རང་བཞིིན་ཀྵ່ེ་ཀྵ່ེ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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དཀར་པ།ོ རྣ་བར་ཕྱིག་རྡོོར་གྱི་ིརང་བཞིནི་ཛྲ່་ཛྲ່་ནག་པ།ོ སྣར་ནམ་སྙེངི་ག་ིརང་བཞིནི་

ཁ་ཾསེརེ་པ།ོ ལྕརེ་སྤྱིན་རསེ་གཟིགིསེ་ཀྱི་ིརང་བཞིནི་ར་ཾདམར་པ།ོ དཔྲལ་བར་སྒྲིབི་སེལེ་

གྱི་ིརང་བཞིིན་ཀ་ཾལྗོང་གུ། ལྟོ་ེབར་ཀུན་བཟིང་ག་ིརང་བཞིིན་སེ་ཾདཀར་པ།ོ སྤྱི་ིབོར་སྐུ་

རྡོ་ོརྗོེའི་ིརང་བཞིིན་ༀ་དཀར་པ།ོ མགྲིིན་པར་གསུང་རྡོ་ོརྗོེའི་ིརང་བཞིིན་ཨཱཿ� དམར་པ།ོ 

ཐུགསེ་ཀར་ཐུགསེ་རྡོ་ོརྗོེའི་ིརང་བཞིིན་ཧཱུཾ་ཾསྔོོན་པ།ོ ཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾལསེ་འིོད་ཟིེར་འིོག་

ཏུ་འིཕྲོསེ་པསེ་རྡོ་ོརྗོེའི་ིསེ་གཞིི། ལོགསེ་སུ་འིཕྲོསེ་པསེ་རྡོ་ོརྗོེའི་ིརྭ་བ། སྟོེང་དུ་འིཕྲོསེ་

པསེ་རྡོ་ོརྗོེའི་ིགུར། གུར་གྱི་ིའིོག་རྭ་བའི་ིསྟོེང་དུ་རྡོ་ོརྗོེའི་ིབླ་ར་ེསྟོེ། ཐོམསེ་ཅད་ཀྱིང་རྡོ་ོརྗོ་ེ

འིབར་བའི་ིརང་བཞིིན་བར་མཚེམསེ་མེད་པ་དུམ་བུ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་ིཕྱི་ིརོལ་ཏུ་

བསྐལ་པ་འིཇེིག་པའི་ིམ་ེལྟོ་བུའི་ིཁ་དོག་སྣ་ལྔའི་ིམ་ེདཔུང་ཕྱིོགསེ་བཅུར་འིཕྲ་ོབར་གྱུར་

པར་བསེམསེ་ཏོ།ེ ༀ་བཛྲ་རཀྵེ་ཧཱུཾ།ཾ ལན་བཞི་ིབརྗོདོ། 

ད་ེནསེ་བྱེིན་རླབསེ་རྒྱསེ་པ་བྱེ་ཚེ་ེགནསེ་གསུམ་དང་ཕྲག་པ་སེོགསེ་ལ་ཕྲེང་བའིམ་གླེེགསེ་བམ་རྡོ་ོརྗོ་ེ

སེོགསེ་ཀྱིིསེ་གཏུགསེ་ཏོེ། རྒྱལ་བ་ཁྱེབ་བདག་རྡོོ་རྗོེ་འིཆེང་ཆེེན་པོསེ་བྱེིན་གྱིིསེ་རློབསེ་

ཤེགི །ཡོ་ེཤེེསེ་ཀྱི་ིམཁའི་འིགྲི་ོམསེ་བྱེནི་གྱིིསེ་རླབོསེ་ཤེགི །ལ་ལ་ིཏོ་བཛྲསེ་བྱེནི་གྱིིསེ་

རློབསེ་ཤེིག །ཨ་མ་ོགྷི་བཛྲསེ་བྱེིན་གྱིིསེ་རློབསེ་ཤེིག །ཡོ་ེཤེེསེ་འིབྱུང་གནསེ་སྦསེ་

པསེ་བྱེིན་གྱིིསེ་རློབསེ་ཤེིག །པདྨ་བཛྲསེ་བྱེིན་གྱིིསེ་རློབསེ་ཤེིག །དཱི་ིཔ་ཾཀཱ་ར་རཀྵེ་ི

ཏོསེ་བྱེནི་གྱིིསེ་རླབོསེ་ཤེགི །རྭ་ལ་ོཙཱ་བ་རྡོ་ོརྗོ་ེགྲིགསེ་ཀྱིིསེ་བྱེནི་གྱིིསེ་རླབོསེ་ཤེགི །རྭ་

ཆེསོེ་རབ་ཀྱིིསེ་བྱེནི་གྱིིསེ་རླབོསེ་ཤེགི །རྭ་ཡོ་ེཤེེསེ་སེེངྒསེེ་བྱེནི་གྱིིསེ་རླབོསེ་ཤེགི །རྭ་

འིབུམ་སེེངྒསེེ་བྱེནི་གྱིིསེ་རླབོསེ་ཤེགི །རྗོ་ེབཙུན་རྒོ་ལོསེ་བྱེནི་གྱིིསེ་རླབོསེ་ཤེགི །རངོ་

པ་ཤེེསེ་རབ་སེེངྒེསེ་བྱེིན་གྱིིསེ་རློབསེ་ཤེིག །བླ་མ་ཡོེ་ཤེེསེ་དཔལ་བསེ་བྱེིན་གྱིིསེ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

རླབོསེ་ཤེགི །ཆེསོེ་རྗོ་ེདནོ་འིགྲུབ་རནི་ཆེནེ་གྱིསིེ་རླབོསེ་ཤེགི །ཆེསོེ་ཀྱི་ིརྒྱལ་པ་ོཙོངོ་ཁ་

པ་ཆེེན་པོསེ་བྱེིན་གྱིིསེ་རློབསེ་ཤེིག །དྲིིན་ཅན་རྩོ་བའིི་བླ་མ་རྡོ་ོརྗོེ་འིཆེང་༝ དཔལ་

བཟིང་པསོེ་བྱེནི་གྱིིསེ་རླབོསེ་ཤེགི །གཞིན་ཡོང་ཕྱིགོསེ་བཅུ་དུསེ་གསུམ་ན་བཞུགསེ་

པའིི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་བྱེིན་གྱིིསེ་རློབསེ་ཤེིག །ཁྱེེད་རྣམསེ་ལ་

མཁྱེེན་པའི་ིཡོ་ེཤེེསེ། བརྩོ་ེབའི་ིཐུགསེ་རྗོེ། མཛོད་པའི་ིའིཕྲིན་ལསེ། སྐྱོོབ་པའི་ིནུསེ་

མཐུ་བསེམ་གྱིིསེ་མ་ིཁྱེབ་པ་བརྗོོད་ཀྱིིསེ་མ་ིལང་བ་མངའི་བ་ལགསེ་པསེ། བསྒྲུབ་བྱེ་

འིད་ིཀྱི་ིབྱེང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པའི་ིའིགལ་རྐྱེན་རླུང་མཁྲིསེ་བད་ཀན་འིདུསེ་པ་ལ་སེོགསེ་པ་

ལུསེ་ཀྱི་ིན་ཚེ། མྱོ་ངན་སྨྱོ་ོའིབོག་དངངསེ་སྐྲག་ལ་སེོགསེ་པ་སེེམསེ་ཀྱི་ིསྡུག་བསྔོལ། 

དགྲི་ཇེག་ཆེོམ་རྐུན་གཅན་གཟིན་ལ་སེོགསེ་པ་གཟུགསེ་ཅན་མི་དང་དུད་འིགྲིོའི་ི

གནོད་པ། སྟོེང་གདོན་གཟིའི་དང་རྒྱུ་སྐར། འིོག་གདོན་ཀླུ་དང་སེ་བདག །བར་གདོན་

བཙོན་དང་རྒྱལ་འིགོང་ལ་སེོགསེ་པ་གཟུགསེ་མེད་ལྷ་འིདྲིེའི་ིགནོད་པ། སེ་ཆུ་མ་ེརླུང་

འིཁྲུགསེ་པ་ལ་སེགོསེ་པ་སེམེསེ་མདེ་འིབྱུང་བའི་ིགནདོ་པ། ལ་ོཟླ་ཞིག་སྐག །མ་ིལྟོསེ་

མཚེན་ངན། དུསེ་མིན་འིཆེ་ིབ་སེོགསེ་འིགལ་རྐྱེན་བར་ཆེད་མ་ིམཐུན་པའི་ིཕྱིོགསེ་

ཐོམསེ་ཅད་ལསེ་དུསེ་དང་གནསེ་སྐབསེ་ཐོམསེ་ཅད་དུ་བསྲུང་བར་མཛོདོ། སྐྱོབོ་པར་

མཛོདོ། སྦ་བར་མཛོདོ། མཐུན་རྐྱནེ་ཚེ་ེདང་བསེདོ་ནམསེ། དཔུང་དང་བུ་ལྟོ། ཁ་དྲིག་

དབང་ཆེེ། དཔལ་འིབྱེོར་ལོངསེ་སྤྱིོད། དཀྲོག་མདངསེ་གཟི་ིབརྗོིད། ལུང་རྟེོགསེ་ཀྱི་ི

ཡོོན་ཏོན་ལ་སེོགསེ་པ་ཐོམསེ་ཅད་ཟླ་བ་ཡོར་ངོ་ལྟོར་གོང་ནསེ་གོང་དུ་འིཕེེལ་ཞིིང་

རྒྱསེ་པར་བྱེིན་གྱིིསེ་བརླབ་ཏུ་གསེོལ། ཞིེསེ་གདུང་ཤུགསེ་དྲིག་པོའི་ིསྒོ་ོནསེ་གསེོལ་

བ་བཏོབ་པསེ་བླ་མ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་ཆེེན་པོའི་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾལསེ་འིོད་ཟིེར་འིཕྲོསེ། 



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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ཕྱིོགསེ་བཅུའི་ིཞིིང་རབ་འིབྱེམསེ་ན་བཞུགསེ་པའི་ིརྩོ་བརྒྱུད་ཀྱི་ིབླ་མ། ཡོ་ིདམ་སེངསེ་

རྒྱསེ་བྱེང་སེེམསེ། ཉན་རང་དཔའི་བ་ོམཁའི་འིགྲིོ། ཆེོསེ་སྐྱོོང་སྲུང་མའི་ིཚེོགསེ་དང་

བཅསེ་པ་ཐོམསེ་ཅད་འིཇེམ་དཔལ་གཤེིན་རྗོ་ེགཤེེད་ཀྱི་ིལྷ་ཚེོགསེ་ཀྱི་ིརྣམ་པར་སྤྱིན་

དྲིངསེ་ཏོེ། བླ་མ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་ཆེེན་པ་ོལ་ཐོིམསེ་ཤེིང་། ད་ེཉིད་དགྱིེསེ་བཞིིན་དུ་

འིོད་དུ་ཞུ་ནསེ་བསྒྲུབ་བྱེ་འིདི་རྣམསེ་ལ་ཐོིམ་པསེ་བཅོམ་ལྡན་འིདསེ་དཔལ་རྡོོ་རྗོེ་

འིཇེིགསེ་བྱེེད་ཆེེན་པོའི་ིསྐུ་གསུང་ཐུགསེ་དང་། བསྒྲུབ་བྱེ་འིད་ིརྣམསེ་ཀྱི་ིལུསེ་ངག་

ཡོདི་གསུམ་དབྱེརེ་མདེ་དུ་གྱུར་པའི་ིསྒོ་ོནསེ་བྱེནི་གྱིིསེ་བརླབ་པར་གྱུར། ཛོ� ཧཱུཾ་ཾབ་ཾཧེ�ོ 

ཞིསེེ་དམགིསེ་པ་བརྟེན་པའོི་ིའིཕྲངེ་བ་སེགོསེ་མག་ོཐོགོ་ཏུ་བཞིག །བྱེནི་བརླབ་མ་བྱེདེ་ཀྱིང་ཆེགོ །

བསྡུ་ན། སླར་ཡོང་རང་ག་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾཡོགི་ལསེ་འིདོ་ཟིརེ་འིཕྲསོེ་པསེ། ཕྱིགོསེ་

བཅུའི་ིརྒྱལ་བ་སྲོསེ་དང་བཅསེ་པའི་ིབྱེིན་རླབསེ་ནུསེ་མཐུ་ཐོམསེ་ཅད་འིོད་ཟིེར་གྱི་ི

རྣམ་པར་སྤྱིན་དྲིངསེ། བསྒྲུབ་བྱེ་རྣམསེ་ཀྱི་ིབ་སྤུའི་ིབུ་ག་ནསེ་ཐོིམ་པསེ། ཤེ་སྐྱོ་ིཔགསེ་

མཚེམསེ་ཐོམསེ་ཅད་འིོད་ཟིེར་ལསེ་གྲུབ་པའིི་རྡོོ་རྗོེའིི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱིི་རང་བཞིིན་དུ་

གྱུར་ཏོེ། ནད་གདོན་སྡིིག་སྒྲིིབ་ཐོམསེ་ཅད་ཀྱི་ིགནོད་པསེ་མ་ིཚུགསེ་པའི་ིསྲུང་བ་ཆེེན་

པརོ་བྱེནི་གྱིིསེ་བརླབསེ་པར་གྱུར། 

ད་ེནསེ། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི བརྗོོད་བཞིིན་དུ་བསྒྲུབ་བྱེའི་ིསྤྱི་ིབོ། སྙེིང་ག་སེོག་ཕྲག །དཔུང་མག་ོགཡོསེ་

གཡོོན། དཔྱ་ིམག་ོགཡོསེ་གཡོོན་ཏོ་ེགནསེ་བདུན་དུ་རྡོ་ོརྗོ་ེརྒྱ་གྲིམ་གྱི་ིཚུལ་དུ་བཞིག །སླར་ཡོང་ལུསེ་ཀྱི་ིཆེ་

ཤེསེ་སུ་རྡོ་ོརྗོ་ེརྒྱ་གྲིམ་དུ་གཏུག་པའི་ིཚུལ་དང་བཅསེ། 

རྒྱལ་བ་སྲོསེ་བཅསེ་བདེན་པའིི་བྱེིན་རླབསེ་དང་། །འིཇེམ་དཔལ་གཤེིན་རྗོེ་

གཤེེད་ཀྱིི་མཐུ་སྟོོབསེ་ཀྱིིསེ། །འིགྲིོ་བ་འིདི་རྣམསེ་བདག་གིསེ་བསྲུངསེ་ཟིིན་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

གྱིསིེ། །འིད་ིལ་སུསེ་ཀྱིང་གནདོ་པ་མ་བྱེདེ་ཅགི །བཛྲ་རཀྵེ་རཀྵེ། ཞིསེེ་མ་ེཏོགོ་འིཐོརོ་བ་དང་

བཅསེ་རྒྱལ་བ་སྲོསེ་བཅསེ་མ་ལན་གསུམ་བརྗོོད། ད་ེཡོང་བསྒྲུབ་བྱེ་གསུམ་ཡོན་ཆེད་ཡོོད་ན་གོང་བཞིིན་བྱེ་

བསེ་འིཐུསེ་ཤེངི་། གཞིན་དུ་རྣམསེ་ཞིསེེ་པ་ཀུན། བསྒྲུབ་བྱེ་གཉསིེ་ཡོདོ་ན་དག་དང་། གཅགི་ཡོདོ་ན་ཉདི་ཅསེེ་

པར་བསྒྱུར་ལ། ནད་པའི་ིདོན་དུ་ཚེ་ེའིགུག་བྱེ་དགོསེ་པ་དང་། སྦྱིིན་བདག་ག་ིར་ེའིདུན་གཡོང་འིགུག་བྱེ་

དགསོེ་ཚེ་ེཡོང་མཚེམསེ་འིདརི་བྱེསེ་ཀྱིང་ཆེགོ །ཚེ་ེའིགུག་དང་གཡོང་འིགུག་བྱེ་ཚུལ་འིོག་ཏུ་གསེལ། 

དེ་ནསེ་བཀྲོ་ཤེིསེ་སེོགསེ་བྱེ་ཚུལ་ནི། བགེགསེ་རིགསེ་སྟོོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་ཞིི་བ་

དང་། །མ་ིམཐུན་གནོད་པའི་ིབགེགསེ་དང་བྲལ་བ་དང་། །མཐུན་པར་གྱུར་ཅིང་ཕུན་

སུམ་ཚེོགསེ་གྱུར་པའིི། །བཀྲོ་ཤེིསེ་དེསེ་ཀྱིང་དེང་འིདིར་བད་ེལེགསེ་ཤེོག །སེེམསེ་

ཅན་ནད་པ་ཇེ་ིསྙེེད་པ། །མྱུར་དུ་ནད་ལསེ་ཐོར་གྱུར་ཅིག །འིགྲི་ོབའི་ིནད་ན་ིམ་ལུསེ་

པ། །རྟེག་ཏུ་འིབྱུང་བ་མེད་པར་ཤེོག །ནམ་མཁའིི་ཁྱེོན་ལྟོར་ཡོངསེ་པའིི་ཕེོ་བྲང་

མཆེོག །ཉ་ིཟླའི་ིའིོད་དང་མཉམ་པའི་ིའིོད་འིཕྲ་ོཞིིང་། །གྲིངསེ་མེད་རིན་ཆེེན་རྒྱན་གྱིིསེ་

མཛོེསེ་པ་ལ། །དག་ེམཚེན་ཇེ་ིསྙེེད་མཆེིསེ་པའི་ིབཀྲོ་ཤེིསེ་དེསེ། །ཁྱེེད་ཅག་གང་དང་

གང་དུ་གནསེ་པ་དརེ། །མ་ིཤེསིེ་མཚེན་མ་གང་ཡོང་མ་ིའིབྱུང་ཞིངི་། །ཞིངི་ག་ིའིབྱེརོ་བ་

ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཡོི། །བད་ེལེགསེ་རྒྱུན་མ་ིཆེད་པའི་ིབཀྲོ་ཤེིསེ་ཤེོག །འིད་ིན་ིརྒྱལ་བ་

སྲོསེ་བཅསེ་བདནེ་གང་གསིེ། །ཤེནི་ཏུ་བདནེ་པར་གསུངསེ་ཤེངི་རྫུན་མནི་པ། །བདནེ་

པ་དེ་ཡོིསེ་དེང་འིདིར་བདེ་ལེགསེ་ཤེོག །འིདི་དག་འིཇེིགསེ་པ་ཀུན་ལསེ་ཐོར་གྱུར་

ཅགི །
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 ༄༅། །བཀའ་བསྒོ་ོཤེནི་ཏུ་བསྡུས་པ་བྱེ་ཚུལ།

༄༅། །བཀའི་བསྒོ་ོཤེནི་ཏུ་བསྡུསེ་པ་བྱེདེ་ན་སྐྱོབསེ་སེམེསེ་སྔོནོ་དུ་བཏོང་། རང་ཡོ་ིདམ་གང་ཡོང་

རུང་བའི་ིང་རྒྱལ་ལ་གནསེ་ནསེ་འིད་ིསྐད་བརྗོདོ་པར་བྱེ་སྟོ།ེ 

རྩོ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡོ་ིདམ་དཀོན་མཆེོག་གསུམ། །དཔའི་བ་ོམཁའི་འིགྲི་ོཆེོསེ་སྐྱོོང་

སྲུང་མའི་ིཚེགོསེ། །དམགིསེ་ཡུལ་འིད་ིཉིད་དམ། དག་གམ། རྣམསེ་སེགོསེ་ཁ་བསྒྱུར་ཤེེསེ་པར་

བྱེ། ནད་གདནོ་བར་ཆེད་ལསེ། །སྲུང་སྐྱོབོ་མཆེགོ་ཐུན་དངོསེ་གྲུབ་སྩོལ་དུ་གསེལོ། །

ཡོ་ིདམ་གྱི་ིརྩོ་སྔོགསེ་དང་། སྙེངི་པ།ོ ཉ་ེསྙེངི་མང་ཉུང་ཇེ་ིལྟོར་རགིསེ་པ་བཟླསེ་ལ། ཕྱིག་ནསེ་འིཐོརོ་བ་

དང་། ལྗོགསེ་ཕུར་སེགོསེ་གནང་རྗོེསེ། རྒྱལ་བ་སྲོསེ་བཅསེ་རྣམསེ་ཀྱི་ིབྱེནི་རླབསེ་དང་། །བླ་

མ་ཡོ་ིདམ་སྲུང་མའི་ིམཐུ་སྟོོབསེ་ཀྱིིསེ། །འིགྲི་ོབ་འིད་ིཉིད་བདག་གིསེ་བསྲུངསེ་ཟིིན་

གྱི།ི །འིད་ིལ་སུསེ་ཀྱིང་གནདོ་འིཚེ་ེམ་བྱེདེ་ཅགི །ༀ་བཛྲ་རཀྵེ� རཀྵེ� ཞིསེེ་དང་། ཤེསིེ་པ་

བརྗོདོ་ཅངི་མ་ེཏོགོ་འིཐོརོ་བར་བྱེའི།ོ །

འིད་ིལྕང་ལུང་པཎྜ་ིཏོའི་ིགསུང་བྱེིན་ཅན་ཡོིན་པསེ་འིདིར་བཀོད་ད།ོ །འིོན་ཀྱིང་སླ་ཆེོསེ་སུ་འིད་ིཁ་ོན་བྱེ་

མ་ིརུང་བའི་ིདུསེ་དང་སེ་གནསེ་ཁ་ཤེསེ་སུ། དད་ལྡན་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་ཨུ་ཚུགསེ་ཀྱིིསེ་བཀའི་བསྒོ་ོཞུ་བ་དང་། 

གནསེ་དེར་དགག་བྱེ་དང་དགོསེ་པ་གཉིསེ་ལསེ་དགག་བྱེ་ཆེ་ེབའི་ིསྐབསེ་སུ་སྟོབསེ་བད་ེཞིིག་མ་བྱེེད་ཐོབསེ་

མདེ་སྐབསེ་ལསེ་རྒྱུན་དུ་མ་ིབྱེའི།ོ།  །།
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 ༄༅། །འཇིགིས་བྱེདེ་སྨོནོ་ལམ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །རྣམ་དག་ཡོདི་ཀྱི་ིཟླ་ཤེལེ་རྩོགི་ངསོེ་ལ། །བཅམོ་ལྡན་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེགིསེ་བྱེདེ་

དཀྱིིལ་འིཁོར་ནི། །ཏོིང་འིཛོིན་པིར་གྱིིསེ་དབང་བོའི་ིགཞི་ིལྟོ་བུར། །རབ་བཀོད་སྒོོམ་

དང་མཆེོད་བསྟོོད་བཟླསེ་སེོགསེ་ཀྱིིསེ། །རྣམ་དཀར་ཟླ་འིོད་དུང་དང་ཀུནྡ་

ལྟོར། །མཆེགོ་ཏུ་དཀར་བ་གང་ཞིགི་བསེགསེ་པ་དེསེ། །དངོསེ་གྲུབ་རྩོ་བ་ཐོགེ་མཆེགོ་

དག་ེབའི་ིབཤེེསེ། །མཚེན་ཉདི་ལྡན་པསེ་རྗོེསེ་སུ་འིཛོནི་པར་ཤེགོ །

ཚེ་ེའིདིའི་ིཆེོསེ་བརྒྱད་བྱེིསེ་པའི་ིརོལ་རྩོེད་དང་། །འིཁོར་བའི་ིཕུན་ཚེོགསེ་དུག་

སྦྲུལ་ཚེང་ལྟོ་བུར། །རིག་ནསེ་བྱེང་ཆུབ་མཆེོག་ཏུ་སེེམསེ་བསྐྱོེད་ད།ེ །ཕྱིིན་དྲུག་སྤྱིོད་

པསེ་རྟེག་ཏུ་འིཚེ་ོབར་ཤེགོ །རྣམ་དག་དབང་བཞིའིི་ིཆུ་བོསེ་སྒོ་ོགསུམ་གྱི།ི །དྲི་ིམ་ཀུན་

བཀྲུསེ་སྐུ་བཞིའིི་ིསེ་བནོ་བཞིག །དམ་ཚེགི་སྡིམོ་པ་མགི་ག་ིའིབྲསེ་བུ་ལྟོར། །བསྲུངསེ་

པསེ་རམི་གཉིསེ་ལམ་གྱི་ིསྣདོ་གྱུར་ཅགི །སྐྱོ་ེཤེ་ིབར་དའོི་ིམུན་པ་ཀུན་སེལེ་ཞིངི་། །སྐུ་

གསུམ་འིོད་བརྒྱའི་ིདྲི་བ་འིགྱིེད་བྱེེད་པ། །བསྐྱོེད་རིམ་ཟིབ་མ་ོཐུན་བཞིིར་བསྒོོམསེ་པ་

ལསེ། །རྫོགསེ་རིམ་ཡོོངསེ་རྫོགསེ་སྐྱོ་ེབའི་ིརྒྱུད་སྨིན་ཤེོག །བླ་མ་གཤེིན་རྗོེའི་ིགཤེེད་

ཀྱི་ིལྷ་ཡོ་ིཚེགོསེ། །ནམ་མཁའི་གང་བའི་ིབསེདོ་ནམསེ་ཞིངི་མཆེགོ་ལ། །འིཁརོ་གསུམ་

རྣམ་པར་དག་པའིི་མཆེོད་སྦྱིིན་གྱིིསེ། །རང་གི་རྒྱུད་ནི་ཡོོངསེ་སུ་སྨིན་པར་

ཤེོག །སྔོགསེ་གཉིསེ་དོན་ལྟོར་གདོད་ནསེ་དག་པའི་ིདབྱེིངསེ། །བད་ེཆེེན་རང་གིསེ་

སེེམསེ་དང་ར་ོགཅིག་པ། །ཡོ་ེཤེེསེ་ཚེོགསེ་རྫོགསེ་འིཆེ་ིབའི་ིསྐྱོོན་སྤེངསེ་ཤེིང་། །འིོད་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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གསེལ་ལམ་གྱི་ིཆེོསེ་སྐུ་ཐོོབ་པར་ཤེོག །གཏུམ་ཆེེན་གནོད་མཛོེསེ་དཔལ་ལྡན་ཁྲ་ོབ་ོ

བཅུསེ། །ཡོོངསེ་སུ་བསྐོར་བའི་ིཏོིང་འིཛོིན་ལ་གཞིོལ་པསེ། །བདུད་དང་བགེགསེ་

སེོགསེ་ནག་པོའི་ིརྩོ་ལག་ཀུན། །སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་དྲུངསེ་ནསེ་འིབྱེིན་པར་ཤེོག །རྣམ་

མང་རིན་ཆེེན་ཚེོགསེ་འིབར་གཞིལ་མེད་ཁང་། །རྣམ་སྣང་རྣམ་པར་དག་པའི་ིབདག་

ཉདི་ཅན། །རྣམ་པར་བསྒོམོསེ་པསེ་མ་དག་ཞིངི་སྦྱིངསེ་ཏོ།ེ །རྣམ་དག་ཡོ་ེཤེེསེ་གཞིལ་

ཡོསེ་ཁང་འིགྲུབ་ཤེོག །དེར་ན་ིགུར་ཀུམ་ལྷུན་པ་ོབརྩོེགསེ་པ་བཞིིན། །རྒྱུ་ཡོ་ིརྡོ་ོརྗོ་ེ

འིཛོིན་པའི་ིརྣལ་འིབྱེོར་གྱིིསེ། །བར་དོའི་ིསྲོིད་སྦྱིངསེ་སྒྱུ་ལུསེ་སྣོད་གྱུར་ནསེ། །རྒྱལ་

བའིི་ལོངསེ་སྐུ་མྱུར་དུ་འིགྲུབ་པར་ཤེོག །ཟླ་ཉི་སེ་བོན་ཕྱིག་མཚེན་སྐུ་རྫོགསེ་

པའིི། །རིམ་པསེ་ཡོ་ེཤེེསེ་ལྔ་ཡོ་ིམངོན་བྱེང་ལསེ། །འིབྲསེ་བུ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཛོིན་པའི་ིརྣལ་

འིབྱེོར་གྱིིསེ། །སྐྱོ་ེསྲོིད་སྦྱིོང་ཞིིང་སྤྲུལ་སྐུ་འིགྲུབ་པར་ཤེོག །འིབུམ་ཕྲག་ཉ་ིའིོད་སྤུངསེ་

པའིི་གཟིི་བརྗོིད་ཅན། །རང་ཉིད་སེེམསེ་དཔའི་གསུམ་གྱིི་བདག་ཉིད་དང་། །རང་

རིགསེ་ཕྱིག་རྒྱར་སྦྱིོར་བའི་ིརྣལ་འིབྱེོར་གྱིིསེ། །སྤྲུལ་པའི་ིསྤྲིན་གྱིིསེ་སེ་གསུམ་ཁྱེབ་

བྱེསེ་ནསེ། །མ་དག་སྣོད་བཅུད་དྲི་ིམ་ཀུན་སྦྱིངསེ་ཏོེ། །དག་པའི་ིརྟེེན་དང་བརྟེེན་པར་

རྟེག་འིཆེར་བ། །གཞིན་དོན་ཕུན་སུམ་ཚེོགསེ་པའི་ིབདག་ཉིད་ཅན། །དཀྱིིལ་འིཁོར་

རྒྱལ་མཆེོག་ཏོིང་འིཛོིན་མཐོར་ཕྱིིན་ཤེོག །ཕྱི་ིནང་བཟླསེ་བརྗོོད་མཐོར་ཕྱིིན་བསེམ་

གཏོན་དང་། །རྫསེ་སེགོསེ་རྟེནེ་འིབྲལེ་འིཁྲུལ་འིཁརོ་རམི་པ་ལ། །བརྟེནེ་ནསེ་ཞི་ིསེགོསེ་

རབ་འིབྱེམསེ་ཀུན་འིགྲུབ་པའིི། །ལསེ་ཀྱི་ིརྒྱལ་པ་ོམཆེོག་ན་ིའིགྲུབ་པར་ཤེོག །ཟིབ་

ལམ་རམི་པ་ལྔ་ཡོ་ིགནད་ཀྱི་ིདནོ། །མ་ལུསེ་བསྡུསེ་པ་རྣལ་འིབྱེརོ་རྣམ་པ་བཞི།ི །སྤྱིདོ་

པ་གསུམ་དང་བཅསེ་པའི་ིལམ་བཟིང་གིསེ། །སྐུ་གསུམ་ག་ོའིཕེང་ཚེ་ེའིདིར་ཐོོབ་པར་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

ཤེགོ །སྤྲུལ་པའི་ིའིཁརོ་ལརོ་འིདདོ་ལྷ་ཡོབ་ཡུམ་ལ། །སེམེསེ་གཞིལོ་རྗོེསེ་གཞིགི་སྡུད་

རིམ་མཆེོག་གིསེ་ནི། །ཟླ་ཉིའི་ིརྒྱུ་བ་སྒྲི་གཅན་ལམ་བཀག་པསེ། །ཡོསེ་བབསེ་མསེ་

བརྟེན་དགའི་བཞིི་སྐྱོེ་བར་ཤེོག །ཆེོསེ་ཀྱིི་འིཁོར་ལོར་སྔོགསེ་ཀྱིི་རྣལ་འིབྱེོར་

མཆེོག །བུམ་པ་ཅན་དང་རྡོ་ོརྗོེའི་ིབཟླསེ་པ་ཡོིསེ། །སྙེིང་གའི་ིརྩོ་མདུད་མ་ལུསེ་གྲིོལ་

བྱེསེ་ནསེ། །ལྷན་སྐྱོསེེ་བད་ེབསེ་ཡོདི་ལ་མྱོསོེ་ཐོབོ་ཤེགོ །སླར་ཡོང་བྱེནི་གྱིསིེ་བརླབསེ་

པའི་ིརྣལ་འིབྱེོར་གྱིིསེ། །ནང་ག་ིརྗོེསེ་གཞིིག་བསེམ་གཏོན་རིམ་པ་དང་། །ཕྱིག་རྒྱ་

གཉིསེ་དང་སྦྱིོར་བའིི་ཐོབསེ་མཁསེ་ལསེ། །སེེམསེ་དབེན་མཐོར་ཐུག་ཏོིང་འིཛོིན་

འིདྲིེན་པར་ཤེོག །འིཆེ་ིརིམ་ཇེ་ིབཞིིན་རླུང་རྣམ་མ་ལུསེ་པ། །སྙེིང་གར་ཐོིམ་པའི་ིའིོད་

གསེལ་ད་ེཉདི་ལསེ། །དབྱེབིསེ་ཀྱི་ིརྣལ་འིབྱེརོ་མཚེན་དཔའེི་ིདྲི་བ་ཅན། །སྒྱུ་མ་ལྟོ་བུའི་ི

ཏོངི་འིཛོནི་རྫགོསེ་པར་ཤེགོ །དབང་བའོི་ིགཞུ་ལྟོར་དྭངསེ་པའི་ིསྐུ་ད་ེཉདི། །ནམ་མཁའི་ི

དབྱེིངསེ་སུ་ཆུ་འིཛོིན་ཞུ་བ་བཞིིན། །སྦྱིངསེ་པའིི་རྣམ་དག་ཡོེ་ཤེེསེ་རྣལ་འིབྱེོར་

གྱིསིེ། །བདེན་པར་འིཛོནི་པའི་ིསེ་བནོ་དྲུངསེ་འིབྱེནི་ཤེགོ །དནོ་གྱི་ིལྷན་ཅགི་སྐྱོེསེ་པ་ད་ེ

ཉིད་ལསེ། །མཚེན་དཔེསེ་བརྒྱན་པའི་ིཡོོངསེ་སུ་དག་པའི་ིསྐུ། །དོན་དམ་འིོད་གསེལ་

ཐུགསེ་དང་མཉམ་སྦྱིརོ་བའི།ི །ཟུང་དུ་འིཇུག་པའི་ིརྣལ་འིབྱེརོ་མཆེགོ་གྲུབ་ཤེགོ །ནམ་

མཁའི་ཇེི་སྲོིད་སྐུ་ལྔའིི་བདག་ཉིད་ཅན། །ཁ་སྦྱིོར་བདུན་ལྡན་གོ་འིཕེང་མངོན་གྱུར་

ནསེ། །མཐོའི་དག་འིགྲི་ོའིད་ིག་ོའིཕེང་ད་ེཉིད་ལ། །སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་བད་ེབླག་འིགོད་

པར་ཤེགོ །ཅསེེ་པ་འིད་ིན་ིརྗོ་ེཙོངོ་ཁ་པ་བླ་ོབཟིང་གྲིགསེ་པསེ་མཛོད་པའི།ོ །
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 ༄༅། །དྲུག་ཅུ་བ་ཞེ་ིདྲག་ག་ིའདནོ་བསྒྲིགིས་དངསོ་གྲུབ་ 

ཀུན་འབྱུང་ཞེསེ་བྱེ་བ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །དྲུག་ཅུ་བའི་ིགཏོོར་མ་བསྔོ་ོཚུལ་ན།ི འིཇེིགསེ་བྱེེད་ཀྱི་ིབདག་བསྐྱོེད་གཏོོར་འིབུལ་བཅསེ་

རྫགོསེ་མཐོར། སྟོགེསེ་ཀྱི་ིཁར་གཏོོར་ཆེནེ་ལངི་ཚེ་ེབཅསེ་དང་། དཀར་གཏོརོ་དང་མཆེོད་པ་བསེང་བྱེདེ་ཆེང་

ཆུ་སེོགསེ་ཕྱིག་ལེན་བཞིིན་བཤེམསེ་ལ། བསེང་བདུག་སེོགསེ་གཙོང་སྦྲ་ཐོོན་པ་བྱེསེ་ཏོེ། ནང་མཆེོད་དང་

མཆེདོ་པ་གཞུང་ལྟོར་བྱེནི་གྱིིསེ་བརླབསེ། 

ཆེསོེ་རྒྱལ་འིཁརོ་བཅསེ་བསྐྱོདེ་པ་ན།ི ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝཱ་ཤུདྡྷི� 

སེརྦ་ངྷོརྨ� སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷིོ྅ཧེ།ཾ སྟོོང་བ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོོང་བའི་ིངང་ལསེ་མདུན་དུ་པདྨ་

དང་ཉ་ིམ་དང་དགྲི་བགེགསེ་རྣམསེ་ཀྱི་ིསྙེིང་ག་ནསེ་བརྫིསེ་པའི་ིམ་ཧེ་ེརབ་ཏུ་ཁྲོསེ་བའི་ི

གདན་གྱི་ིསྟོེང་དུ། ཡོ་ལསེ་ཐོོད་དབྱུག་ཡོསེ་མཚེན་པ། ད་ེལསེ་འིོད་འིཕྲོསེ། དགྲི་

བགེགསེ་གདུག་པ་ཅན་ཐོམསེ་ཅད་ཚེར་བཅད། ཚུར་འིདུསེ་དབྱུག་ཏོ་ོལ་ཐོིམ། ད་ེ

ཡོོངསེ་སུ་གྱུར་བ་ལསེ་གཤེིན་རྗོ་ེཆེོསེ་ཀྱི་ིརྒྱལ་བ་ོསྐུ་མདོག་མཐོིང་ནག་ཞིལ་གཅིག་

ཕྱིག་གཉིསེ་པ། མ་ཧེ་ེརབ་ཏུ་ཁྲོསེ་པའི་ིགདོང་བ་ཅན། རྭ་རྣོན་པ་ོགཉིསེ་དང་ལྡན་པ། 

བསྐལ་བ་འིཇེིག་པའི་ིདུསེ་ཀྱི་ིམེའི་ིཕུང་བ་ོདང་མཚུངསེ་བའི་ིསྤྱིན་གསུམ་སྡིང་མིག་ཏུ་

བལྟོ་བ། ཞིལ་རབ་ཏུ་གདངསེ་ཤེིང་འིབར་བའིི་མཆེེ་བ་རྣོན་པོ་བཞིི་གཙོིགསེ་ནསེ་

ལྗོགསེ་རྣམ་པར་བསྐྱོོད་པ། སྨིན་མ་དང་སྨ་ར་རབ་ཏུ་འིབར་ཞིིང་སྐྲ་ཁམ་པ་གྱིེན་དུ་

འིཛོིངསེ་ལ་འིཕྱིར་བ། ཕྱིག་གཡོསེ་ཐོོད་དབྱུག་འིཕྱིར་ཞིིང་། གཡོོན་སྡིིགསེ་མཛུབ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

རབ་ཏུ་བསྒྲིངེ་བསེ་དུསེ་ཀྱི་ིཞིགསེ་པ་ནག་པ་ོའིཛོནི་པ། ཞིབསེ་གཡོསེ་བསྐུམསེ་པསེ་

མ་ཧེ་ེརབ་ཏུ་ཁྲོསེ་བའི་ིརྭ་ཕྲག་ནསེ་བརྫིསེ་ཤེིང་། གཡོོན་བརྐྱངསེ་བསེ་མ་ཧེ་ེརབ་ཏུ་

ཁྲོསེ་བའི་ི་ཚེང་སྟོེང་ནསེ་བརྫསིེ་པ། མ་ིརུསེ་ཀྱི་ིརྒྱན་གྱིིསེ་སྤྲསེ་པ། སྦོམ་ཞིིང་ཐུང་ལ་

གསུསེ་བ་འིཕྱིང་བ། གཅརེ་བུ་ལིངྒ་དམར་བ་ོགྱིནེ་དུ་ལངསེ་པའི།ོ །

དེའི་ིགཡོོན་དུ་ཙོ་ཾདང་རྩོ་ེགསུམ་ལསེ་སྐྱོསེེ་བའི་ིཙོ་མུཎྜ་ིནག་མ་ོཞིལ་གཅིག་ཕྱིག་

གཉསིེ་པ། ཁ་གདངསེ་ཤེངི་མཆེ་ེབ་གཙོགིསེ་པ། རལ་བ་ནག་པ་ོགཡོངེསེ་ཤེངི་ནུ་མ་

འིཕྱིང་བ། ཤེིན་ཏུ་འིཇེིགསེ་ཤེིང་མ་ིསྡུག་པའི་ིགཟུགསེ་ཅན། དུད་འིགྲིོའི་ིཔགསེ་པ་

རློན་པ་གོསེ་སུ་གྱིོན་པ། གཡོསེ་རྩོ་ེགསུམ་དང་གཡོོན་ཐོོད་པ་འིཛོིན་པ། ཡོབ་ཡུམ་

གཉིསེ་ཀྱི་ིའིཁོར་དུ་གཤེིན་རྗོ་ེཡོ་བ་ཏོ་ིབ་ེཅོན་འིཛོིན་པ། ཕྱྭ་བསེང་འིཁོར་ལ་ོའིཛོིན་པ། 

རྨིག་པ་གསེལ་ཤེིང་འིཛོིན་པ། རལ་བ་ཚེར་དགུ་ཅན་མདུང་འིཛོིན་པ་རྣམསེ་རྒྱལ་

བའོི་ིཚུལ་དང་། བླནོ་པའོི་ིཚུལ་དང་། སྡི་ེདཔནོ་གྱི་ིཚུལ་དང་། ཕེ་ོཉའི་ིཚུལ་དུ་གནསེ་བ། 

གཞིན་ཡོང་གཤེིན་རྗོ་ེམིག་དམར་དང་། ཏོེལ་བ་དང་། གླེང་མག་ོཅན་ལ་སེོགསེ་པ་

ལག་ན་གསེལ་ཤེངི་དང་། འིཁརོ་ལ་ོདང་། མདུང་ལ་སེོགསེ་པའི་ིམཚེནོ་ཆེ་སྣ་ཚེགོསེ་

པ་ཐོོགསེ་པ་ར་ེརེའིང་དགྲི་བོའི་ིསྲོོག་ལེན་ཅིང་གཤེིན་རྗོེའི་ིཕེ་ོརྒྱུད་ཀྱི་ིཚེོགསེ་དཔག་ཏུ་

མེད་པསེ་བསྐོར་བ། གཤེིན་རྗོ་ེཕེ་ོཉ་མ་ོནག་མ་ོལྕགསེ་ཀྱུ་ཐོོགསེ་པ། དུསེ་ཀྱི་ིཞིགསེ་

པ་མོ་ནག་མོ་ཞིགསེ་པ་ཐོོགསེ་པ། གཤེེན་རྗོེ་དམ་སྲོི་མ་ནག་མོ་བེ་ཅོན་ཐོོགསེ་པ། 

གཤེིན་རྗོེ་སྲོེག་མ་ནག་མ་ོམཆེེ་བ་འིབར་བ་ཐོོགསེ་པ། གཞིན་ཡོང་དུསེ་མཚེན་མ་

དང་། གསེདོ་མ་དང་། ནག་མ་ོདང་། ནམ་གྲུ་དང་། ཤེ་ཀ་ལ་ིདང་། གཤེནི་རྗོ་ེའིབབེསེ་

མ་དང་། གཤེནི་རྗོ་ེམཚེན་མ་ོནག་མ་ོལ་སེགོསེ་པ་ལ་ལ་ལྕགསེ་ཀྱི་ིདྲིའེུ་རྟེ་རྐོང་གསུམ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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ལ་ཞིནོ་པ། ལ་ལ་བངོ་བུ་གྭ་བ་ལ་ཞིནོ་པ། ལ་ལ་རླུང་ནག་འིཚུབ་མ་ལ་ཞིནོ་པ། ལ་ལ་

ཆུ་བྱེ་ནག་མ་ོལ་ཞིོན་པ། ལ་ལ་ལསེ་ཀྱི་ིམ་ེལོང་དང་། ལ་ལ་ནད་ཀྱི་ིརྐྱལ་བ་དང་། ལ་

ལ་མཚེོན་གྱི་ིགྲུ་ཀུ་དང་། ལ་ལ་བདུད་ཀྱི་ིཁྲམ་ཤེིང་དང་། ལ་ལ་ཤེ་ོརྡོེའུ་དཀར་ནག་

ཐོོགསེ་པ། །རེ་རེའིང་ནད་བདག་མ་མ་ོགཤེིན་རྗོེ་མ་ོརྒྱུད་ཀྱིི་ཚེོགསེ་དཔག་ཏུ་མེད་

པསེ་བསྐོར་བ། གཙོ་ོའིཁོར་ཐོམསེ་ཅད་ཀྱི་ིསྤྱི་ིབོར་ༀ། མགྲིིན་པར་ཨཱཿ� ཐུགསེ་ཀར་

ཧཱུཾ།ཾ རང་ག་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾནག་པོའི་ིའིོད་ཟིེར་ལྕགསེ་ཀྱུའི་ིརྣམ་པ་ཅན་གྱིསིེ་ལྷ་ོཕྱིོགསེ་

རིམ་བ་བདུན་གྱི་ིསེ་འིོག་གཤེིན་རྗོ་ེགྲིོང་ཁྱེེར་སྒོ་ོམེད་ལྕགསེ་མཁར་བཅུ་དྲུག་ག་ིནང་

ནསེ། ཆེོསེ་རྒྱལ་འིཁརོ་དང་བཅསེ་པ་སྤྱིན་དྲིངསེ་པར་བསེམསེ་ལ། ལག་པ་གཡོསེ་བ་ེཅནོ་གྱི་ི

ཕྱིག་རྒྱ། སྦསོེ་རལོ་དང་བཅསེ་ཏོ།ེ 

ཛོ� འིཇེམ་དཔལ་གཤེིན་རྗོེའི་ིགཤེེད་ཀྱི་ིབཀའི་སྡིོད་མཆེོག ། ཆེོསེ་ཀྱི་ིརྒྱལ་བ་ོ

ཡོབ་ཡུམ་ཡོ་བ་ཏོི། །ཕེ་ོཉ་མ་ོལ་སེོགསེ་པའི་ིའིཁོར་དང་བཅསེ། །འིཕྲིན་ལསེ་རྣམ་

བཞིའིི་ིལསེ་ལ་སྤྱིན་འིདྲིནེ་ན། །གླེངི་ག་ིམཆེགོ་གྱུར་འིཛོམ་གླེངི་ལྷ་ོཡོ་ིཕྱིགོསེ། །མཐོར་

བྱེེད་ལྕགསེ་ཀྱིི་ཐོོད་མཁར་འིབར་བ་ནསེ། །ལྷོ་སྤྲིན་ནག་པོ་རླུང་གིསེ་བསྐྱོོད་པ་

བཞིནི། །བརྩོ་ེབའི་ིཐུགསེ་ཀྱིིསེ་གནསེ་འིདརི་གཤེགེསེ་སུ་གསེལོ། །ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ི

ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ་ཡོ་མ་རཱ་ཛོ་སེ་པ་ར་ིཝཱ་ར་ཨཱཿ་ཀརྵ་ཡོ་ཛོ� ཛོ� ཧཱུཾ་ཾབ་ཾཧེ�ོ དམ་ཚེགི་པ་དང་

གཉིསེ་སུ་མེད་པར་གྱུར། སླར་ཡོང་ཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾལསེ་འིོད་ཟིེར་འིཕྲོསེ། གཤེིན་རྗོ་ེ

གཤེེད་རིགསེ་ལྔ་མདུན་གྱི་ིནམ་མཁར་སྤྱིན་དྲིངསེ། ཁྱེེད་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་འིད་ིལ་མངོན་

པར་དབང་བསྐུར་དུ་གསེོལ། ཞིེསེ་གསེོལ་བ་བཏོབ་པསེ། ༀ་བཛྲ་ིབྷཻ་ཝ་ཨ་བྷཻ་ིཥཱ་ིཉྩ་

ཧཱུཾཾ། ཞིེསེ་གསུངསེ་ཤེིང་བུམ་པའི་ིཆུསེ་སྤྱི་ིབ་ོནསེ་དབང་བསྐུར། ལུསེ་ཐོམསེ་ཅད་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

གང་། དྲི་ིམ་ཐོམསེ་ཅད་དག །ཆུའི་ིལྷག་མ་སྤྱི་ིགཙུག་ཏུ་གནསེ་པ་ཡོོངསེ་སུ་གྱུར་བ་

ལསེ། རྡོ་ོརྗོ་ེནག་པ་ོརྩོ་ེལྔ་བ་ར་ེརེསེ་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། རྡོ་ོརྗོ་ེབསྡིམསེ་པ་ལསེ་སྲོིན་ལག་

གཉསིེ་གཤེིབསེ་ཏོ་ེབརྐྱང་བ་དམ་བསྒྲིག་ག་ིཕྱིག་རྒྱ་དང་བཅསེ། 

ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ་ཡོ་མ་རཱ་ཛོ་སེ་བ་ར་ིཝཱ་ར་སེ་མ་ཡོ་སྟྭཾ།ཾ ཞིསེེ་བརྗོདོ། 

གཤེིན་རྗོེའིི་རྒྱལ་བོ་འིཁོར་དང་བཅསེ། །དམ་ཚེིག་དབང་གིསེ་འིདིར་བརྟེན་

བཞུགསེ། །མཆེདོ་པ་ཚུལ་བཞིནི་བཞིེསེ་ནསེ་ཀྱིང་། །འིཕྲནི་ལསེ་མཛོད་ཕྱིརི་ཇེ་ིསྲོདི་

དུ། །ལསེ་གྲུབ་བར་དུ་བཞུགསེ་སུ་གསེོལ། །ཡོ་མ་རཱ་ཛཱ་སེ་བ་ར་ིཝཱ་ར་སེ་མ་ཡོ་སྟྭཾཾ། 

ༀ་ཀཱ་ལ་རཱུ་བ་སེ་བ་ར་ིཝཱ་ར་ཨརྒྷཾཾ། པུཥྦེ།ེ དྷཱུ་བ།ཾ དཱི་ིབ།ཾ གནྡྷེ།ེ ནཻ་ཝ་ིདྱ། ཤེཔྟ་བྲ་ཏོ་ིཙྪ་

ཧཱུཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། ཀཱ་ལ་རཱུ་པའི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ཙཱ་མུཎྜ྾ི ཡོ་བ་ཏོ་ིལ་སེགོསེ་པ་གཤེནི་རྗོ་ེ

ཕེོ་བརྒྱད་མོ་བརྒྱད་སྲོིད་པ་གསུམ་གྱིི་འིབྱུང་བོའི་ིཚེོགསེ་དང་བཅསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱིི་

ཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ 

འིཇེམ་དཔལ་བཀའི་ཉན་བསྟོན་སྲུང་ན།ི །དམ་ཅན་གཤེནི་རྗོའེི་ིརྒྱལ་བ་ོསྟོ།ེ ཞིལ་

གཅགི་ཕྱིག་གཉིསེ་འིཇེགིསེ་གཟུགསེ་ཅན། །མགནོ་པ་ོཁྱེདོ་ལ་བདག་བསྟོོད་ད།ོ །

མདུན་གྱི་ིདྲུག་ཅུ་བ་ལ་ཆེང་ག་ིཆེབ་བྲན། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི སེ་བསེངསེ་སྦྱིངསེ། སྟོངོ་བའི་ིངང་ལསེ་

ཡོ་ཾལསེ་རླུང་ག྾ི སྤེལེ་བར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ལན་གསུམ་གྱིིསེ་བྱེནི་གྱིིསེ་བརླབསེ་ལ། ཕྱིགོསེ་

སྐྱོངོ་སྤྱིན་འིདྲིནེ་རྒྱསེ་པའིམ། །

བསྡུ་ན། རང་ག་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾཾསྔོོན་པོའི་ིའིོད་ཟིེར་ལྕགསེ་ཀྱུའི་ིརྣམ་པ་ཅན་གྱིིསེ་

ཕྱིོགསེ་སྐྱོོང་བཅོ་ལྔ་འིཁོར་དང་བཅསེ་པ་བཀུག་ནསེ་ཕྱིོགསེ་མཚེམསེ་རྣམསེ་སུ་

འིཁོད་པ་སྐད་ཅིག་གིསེ་འིོད་གསེལ་དུ་བཅུག་པ་ལསེ་དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཇེིགསེ་བྱེེད་ཞིལ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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གཅིག་ཕྱིག་གཉིསེ་ཀྱིིསེ་གྲིི་གུག་དང་ཐོོད་པ་འིཛོིན་པའིི་སྐུར་བཞིེངསེ་བའིི་མགྲིོན་

རྣམསེ་ཀྱིི་ལྗོགསེ་ཧཱུཾཾ་ལསེ་སྐྱོེསེ་བའིི་རྡོོ་རྗོེ་རྩོེ་གཅིག་པ་དཀར་པོ་འིོད་ཀྱིི་སྦུ་གུ་ཅན་

རྣམསེ་སུ་གྱུར་བར་བསེམསེ་ལ། 

ༀ་ཡོ་མ་རཱ་ཛཱ་སེ་ད་ོམེ་ཡོ། ཡོ་མེ་ད་ོརུ་ཎ་ཡོ་ོད་ཡོ། ཡོ་ད་ཡོ་ོནི་ར་ཡོ་ཀྵེེ་ཡོ། 

ཡོཀྵེ་ེཡོ་ཙྪ་ན་ིརཱ་མ་ཡོ་ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾཕཾེཊ་ཕེཊ་སྭཱ་ཧཱ། །ཞིེསེ་བརྗོདོ། ༀ་བྷུ་ཙོ་ར་ན།ཾ ཡོ་བཱ་ཏཱ་ལ་

ཙོ་ར་ཡོ། མནཱ་ཁ་ེཙོ་ར་ཡོ། ཏོ་པཱུར་བ་ན་ིགཱ་ན།ཾ ཀ་དཀྵེ་ིཎ་ཏོ་ིགཱ་ཡོ། ཧཱུཾ་ཾབཤྩི་ིམ་ན།ཾ ཕེཊ་

ཨུད་ཏོ་ར་ཏོ་ིགཱ་ཡོ། ༀ་ཨ།ི ཧྲཱིཿ�ི ཡོ། ཥྚྲཱིཿ�ི བ། ཝ་ིཀྵེ།ི ཀྲོ་ིཀཏཱོ་ཨ།ེ ན་ཨ། ན་ད།ེ ཧཱུཾ་ཾབྷྱ�ོ 

ཕེཊ་སེརྦ་བྷུ་ཏོ་ེབྷྱ� ལན་བཞི།ི ༀ་ད་ཤེ་དཀི་ལ་ོཀ་བཱ་ལ་སེ་པ་ར་ིཝཱ་ར་ཨརྒྷཾཾ ནསེ་ཤེཔྟ་པྲ་

ཏོ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། ༀ་ད་ཤེ་དཀི་ལ་ོཀ་བཱ་ལ་སེ་བ་ར་ིཝཱ་ར་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ 

བཅམོ་ལྡན་ཆེསོེ་རྗོ་ེའིཇེམ་དབྱེངསེ་སྤྱིན་ལམ་དུ། །བདུད་འིདུལ་བསྟོན་པ་བསྲུང་

བར་ཞིལ་བཞིེསེ་པ། །ལསེ་ཀྱི་ིགཤེིན་རྗོ་ེམ་མ་ོམཁའི་འིགྲི་ོམ། །འིབྱུང་བ་ོར་ོལངསེ་ཅ་ི

བགྱི་ིབཀའི་ཉན་ཚེོགསེ། །ཕྱི་ིནང་སྐྱོོང་བའི་ིདམ་ཅན་མ་ལུསེ་ལ། །བདག་ན་ིར་ེབའི་ི

སེེམསེ་ཀྱིིསེ་འིདུད་ཅིང་མཆེིསེ། །ཕྱིོགསེ་སྐྱོོང་འིཁོར་དང་བཅསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་དམ་

རྫསེ་བདུད་རྩོ་ིའིབར་བའི་ིགཏོོར་མ་འིད་ིབཞིེསེ་ལ་བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་འིཁོར་དང་

བཅསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་དམ་པའི་ིཆེོསེ་སྒྲུབ་པའི་ིཕྱི་ིནང་ག་ིའིགལ་རྐྱེན་ཐོམསེ་ཅད་ཉ་ེ

བར་ཞི་ིབའི་ིའིཕྲནི་ལསེ་མཛོདོ་ཅགི །ཐོལ་མ་ོསྦྱིརོ། 

ཡོང་། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ལན་གསུམ། གཏོརོ་མ་ལ་ཆེབ་བྲན། 

ༀ་ཡོ་མ་རཱ་ཛཱ་སེ་ད་ོམ་ེཡོ། ཡོ་མ་ེད་ོརུ་ཎ་ཡོ་ོད་ཡོ། ཡོ་ད་ཡོ་ོན་ིར་ཡོ་ཀྵེ་ེཡོ། ཡོཀྵེ་ེཡོ་

ཙྪ་ན་ིརཱ་མ་ཡོ་ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾཾཕེཊ་ཕེཊ་སྭཱ་ཧཱ། །ཞིེསེ་བརྗོདོ། ༀ་བྷུ་ཙོ་ར་ན།ཾ ཡོ་བཱ་ཏཱ་ལ་ཙོ་ར་ཡོ། 
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

མནཱ་ཁ་ེཙོ་ར་ཡོ། ཏོ་པཱུར་བ་ན་ིགཱ་ན།ཾ ཀ་དཀྵེ་ིཎ་ཏོ་ིགཱ་ཡོ། ཧཱུཾ་ཾབཤྩི་ིམ་ན།ཾ ཕེཊ་ཨུད་ཏོ་

ར་ཏོ་ིགཱ་ཡོ། ༀ་ཨ།ི ཧྲཱིཿ�ི ཡོ། ཥྚྲཱིཿ�ི བ། ཝ་ིཀྵེ།ི ཀྲོ་ིཀཏཱོ་ཨ།ེ ན་ཨ། ན་ད།ེ ཧཱུཾ་ཾབྷྱ�ོ ཕེཊ་སེརྦ་

བྷུ་ཏོ་ེབྷྱ� ལན་བཞི།ི ༀ་ད་ཤེ་དཀི་ལ་ོཀ་བཱ་ལ་སེ་པ་ར་ིཝཱ་ར་ཨརྒྷཾཾ ནསེ་ཤེཔྟ་པྲ་ཏོ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾ

སྭཱ་ཧཱ། ༀ་ད་ཤེ་དཀི་ལ་ོཀ་བཱ་ལ་སེ་བ་ར་ིཝཱ་ར་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ 

བཅམོ་ལྡན་ཆེསོེ་རྗོ་ེའིཇེམ་དབྱེངསེ་སྤྱིན་ལམ་དུ། །བདུད་འིདུལ་བསྟོན་པ་བསྲུང་

བར་ཞིལ་བཞིེསེ་པ། །ལསེ་ཀྱི་ིགཤེིན་རྗོ་ེམ་མ་ོམཁའི་འིགྲི་ོམ། །འིབྱུང་བ་ོར་ོལངསེ་ཅ་ི

བགྱི་ིབཀའི་ཉན་ཚེོགསེ། །ཕྱི་ིནང་སྐྱོོང་བའི་ིདམ་ཅན་མ་ལུསེ་ལ། །བདག་ན་ིར་ེབའི་ི

སེེམསེ་ཀྱིིསེ་འིདུད་ཅིང་མཆེིསེ། །ཕྱིོགསེ་སྐྱོོང་འིཁོར་དང་བཅསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་དམ་

རྫསེ་བདུད་རྩོ་ིའིབར་བའི་ིགཏོོར་མ་འིད་ིབཞིེསེ་ལ་བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་འིཁོར་དང་

བཅསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་དམ་པའི་ིཆེོསེ་སྒྲུབ་པའི་ིཕྱི་ིནང་ག་ིའིགལ་རྐྱེན་ཐོམསེ་ཅད་ཉ་ེ

བར་ཞི་ིབའི་ིའིཕྲནི་ལསེ་མཛོདོ་ཅགི །སླར་ཡོང་ད་ེལྟོ་བུ་ཚེར་གཉིསེ་བྱེསེ་རྗོེསེ། 

གཞིན་གྱི་ིབསེམ་སྦྱིོར་ངན་པ་དང་། ཞིེསེ་སེོགསེ་བཟློག་པ་བྱེ། ད་ེནསེ་གཏོོར་མ་ཆེ་ེབ་ནང་

མཆེོད་ལྟོར་བྱེིན་གྱིིསེ་བརླབསེ་ལ། ཆེོསེ་ཀྱི་ིརྒྱལ་པ་ོཡོབ་ཡུམ་འིཁོར་དང་བཅསེ་བ་རྣམསེ་

ཀྱི་ིལྗོགསེ་ཧཱུཾ་ཾལསེ་སྐྱོེསེ་པའི་ིརྡོ་ོརྗོ་ེརྩོ་ེགཅིག་པ་དམར་པ་ོའིོད་ཀྱི་ིསྦུ་གུ་ཅན་རྣམསེ་སུ་

གྱུར་བསེ་གཏོོར་མའི་ིབཅུད་ཐོམསེ་ཅད་དྲིངསེ་ཏོ་ེགསེོལ་བར་གྱུར། ༀ་ཀཱ་ལ་རཱུ་བ་

ཡོ་མ་རཱ་ཛོ་སེ་བ་ར་ིཝཱ་ར་྾ཁཱ་ཧེ།ི ལན་བདུན། ཙོ་མུཎྜ྾ིཁ་ཁ་ཁཱ་ཧེ་ིཁཱ་ཧེ།ི ལན་བདུན། ཡོ་

བ་ཏོ་ིལ་སེགོསེ་པ་྾ཁཱ་ཧེ།ི ལན་ལྔ། ༀ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་ཡོ་མ་རཱ་ཛོ་སེ་པ་ར་ིཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་ཾ ནསེ། 

ཤེཔྟ་པྲ་ཏོ་ིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། ཀཱ་ལ་རཱུ་བའི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ�ཧཱུཾ།ཾ ཙོ་མུཎྜའིི྾ི ཡོ་བ་ཏོ་ིལ་སེགོསེ་

པ྾ ཚེགོསེ་དང་བཅསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ་ཧཱུཾ།ཾ 



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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ཧེ�ོ འིཇེམ་དཔལ་གཤེིན་རྗོ་ེགཤེེད་ཀྱི་ིབཀའི་སྡིོད། ཡོ་ིདྭགསེ་ཀུན་གྱི་ིསྡི་ེདཔོན། 

སྣང་སྲོིད་ཀྱི་ིལྷ་མ་སྲོིན་སྡི་ེབརྒྱད་བྲན་དུ་འིཁོར་བ། མ་མ་ོཀུན་གྱི་ིཚེོགསེ་རྗོ།ེ སྐྱོ་ེའིགྲི་ོ

ཡོངོསེ་ཀྱི་ིདབུགསེ་ལེན། མཐུ་དང་སྟོབོསེ་ཀྱི་ིབདག་པ།ོ སེངསེ་རྒྱསེ་བསྟོན་པའི་ིསྲུང་

མ། འིཕྲིན་ལསེ་རྣམ་བཞི་ིསྒྲུབ་པ་ལ་ཐོོགསེ་པ་མེད་པ། ལསེ་ཀྱི་ིགཤེིན་རྗོ་ེཆེོསེ་ཀྱི་ི

རྒྱལ་བ།ོ ཡུམ་མཆེགོ་ཙོ་མུཎྜ།ི ཡོ་བ་ཏོ་ིལ་སེགོསེ་པའི་ིཕེ་ོབརྒྱད། ཕེ་ོཉ་མ་ོལ་སེགོསེ་

པའི་ིམ་ོབརྒྱད། བཀའི་ཉན་སེ་དང་བར་སྣང་ནམ་མཁའི་ིཁྱེོན་ཐོམསེ་ཅད་གང་བ་ཁྱེེད་

རྣམསེ་ལ་དམ་རྫསེ་རྒྱན་དང་ལྡན་པའིི་གཏོོར་མ་འིདི་འིབུལ་ལོ། །བཞིེསེ་ལ་སྔོོན་

འིཇེམ་དཔལ་གཤེིན་རྗོེའི་ིགཤེེད་དང་། ཆེོསེ་ཀྱི་ིརྒྱལ་བ་ོཙོོང་ཁ་བ་ཡོབ་སྲོསེ་ཀྱིིསེ་

བཀའི་བསྒོོསེ། དམ་ཚེིག་གཉེར་དུ་གཏོད། རང་གིསེ་ཁསེ་བླངསེ་དམ་བཅསེ་པ་

རྣམསེ་དྲིན་པར་མཛོོད་ལ། སེངསེ་རྒྱསེ་ཀྱི་ིབསྟོན་པ་སྲུངསེ་ཤེིག །སྤེེལ་ཞིིག །དར་

ཞིིང་རྒྱསེ་བར་མཛོོད་ཅིག །དཀོན་མཆེོག་གི་དབུ་འིཕེངསེ་བསྟོོད། བླ་མའིི་སྐུ་ཚེེ་

སྲོིངསེ། འིཕྲིན་ལསེ་སྤེེལ། ཁྱེད་པར་དུ་ཡོང་བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་མ་ིནོར་དགོན་

གནསེ་དང་བཅསེ་བ་ཁྱེེད་ལ་གཉེར་དུ་གཏོད་པ་ཡོིན་པསེ། ཕྱི་ིནང་ག་ིབར་ཆེད་ཉེར་

འིཚེ་ེཐོམསེ་ཅད་ལསེ་བསྲུང་བར་མཛོདོ། བསྐྱོབ་པར་མཛོདོ། སྦ་བར་མཛོདོ། ཚེ་ེདང་

བསེདོ་ནམསེ། དག་ེའིདུན་གྱི་ིསྡི།ེ བསླབ་པ་གསུམ་གྱི་ིཉམསེ་ལནེ། བཤེད་སྒྲུབ་ཀྱི་ིབྱེ་

བ་རྣམསེ་ཡོར་ངའོི་ིཟླ་བ་ལྟོར་རྒྱསེ་པར་མཛོདོ་ཅིག །བསྟོན་པ་དང་། བསྟོན་པ་འིཛོནི་

པ་དང་། བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་འིཁོར་དང་བཅསེ་པ་ལ་གནོད་ཅིང་འིཚེ་ེབར་སེེམསེ་

པའིི་དགྲི་བགེགསེ་བདུག་པ་ཅན་ཐོམསེ་ཅད་ཀྱིི་བསེམ་སྦྱིོར་ངན་པ་ཐོམསེ་ཅད་ཞིི་

བར་མཛོོད་ལ། མྱུར་དུ་དབང་དུ་བསྡུ་བའི་ིའིཕྲིན་ལསེ་མཛོོད་ཅིག །གལ་ཏོ་ེཞི་ིབསེ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

འིདུལ་དུ་མ་འིཚེལ་ན། འིཛོནི་བྱེདེ་ཀྱི་ིལྕགསེ་ཀྱུསེ་ཟུངསེ། འིཆེངི་བྱེདེ་ཀྱི་ིཞིགསེ་པསེ་

ཆེངིསེ། འིབར་བའི་ིམཚེནོ་ཆེསེ་སྐད་ཅགི་ཉདི་ལ་ཐོལ་བར་རླགོསེ་ལ། སྙེངི་ཁྲག་དྲིནོ་

མ་ོཞིལ་དུ་གསེོལ་ཞིིག །མདོར་ན་ཞི་ིརྒྱསེ་དབང་དྲིག་ག་ིའིཕྲིན་ལསེ་གང་བཅོལ་བ་

ཐོམསེ་ཅད་ཐོགོསེ་པ་མདེ་པར་འིགྲུབ་པར་མཛོདོ་ཅགི །ཅསེེ་གཏོརོ་རྫངོ་བྱེ། 

ཆེོསེ་རྒྱལ་ཡོབ་ཡུམ་འིཁོར་བཅསེ་ལ། །བདག་གིསེ་མཆེོད་གཏོོར་ཕུལ་པ་

ཡོིསེ། །དཀོན་མཆེོག་དབུ་འིཕེངསེ་སྨོད་པ་དང་། །ཐོེག་པ་ཆེེན་པོ་སུན་འིབྱེིན་

དང་། །བསྟོན་པ་འིཇེགི་དང་དབྱེནེ་བྱེདེ་དང་། །བླ་མའི་ིསྐུ་ལ་བསྡི་ོབ་དང་། །རྣལ་འིབྱེརོ་

བདག་ལ་སྡིང་བ་རྣམསེ། །ད་ེདག་ཆེོསེ་ཀྱི་ིརྒྱལ་བོསེ་སྒྲིལོ། །ཨ་མུ་ཀཱ་མཱཾ་ར་ཡོ་ཕེཊ། 

ༀ་བཛྲ་ཨ་མྲ་ཏོ་྾྾སྟོོང་པའི་ིངང་ལསེ་བྷྲུཾ་ཾལསེ་རིན་པ་ོཆེེའི་ིསྣོད་ཡོངསེ་ཤེིང་རྒྱ་

ཆེ་ེབ་རྣམསེ་ཀྱི་ིནང་དུ་ༀ་འིོད་དུ་ཞུ་བ་ལསེ་བྱུང་བའི་ིགཏོོར་མ་དཀར་གསུམ་མངར་

གསུམ་ཟིག་པ་མེད་པའི་ིཡོ་ེཤེེསེ་ཀྱི་ིབདུད་རྩོིའི་ིརྒྱ་མཚེ་ོཆེེན་པོར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾཾ། 

ལན་གསུམ། ན་མ� སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཨ་ཝ་ལ་ོཀ་ིཏོ་ེༀ་སེ་ཾབྷཻ་ར་སེ་ཾབྷཻ་ཧཱུཾ།ཾ ལན་བདུན། ད་ེ

བཞིནི་གཤེགེསེ་པ་རནི་ཆེནེ་མང་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་ལ།ོ །ད་ེབཞིིན་྾྾྾འིཚེལ་ལ།ོ །

ཀྱིེ། ཕུན་ཚེོགསེ་འིདོད་ཡོོན་ལྔ་ལྡན་པའིི། །བདུད་རྩོི་རྒྱ་མཚེོའིི་གཏོོར་མ་

འིད།ི །སེ་ཡོ་ིལྷ་མ་ོབརྟེན་མ་སེགོསེ། །སྟོངོ་གསུམ་གཞི་ིབདག་ཚེགོསེ་རྣམསེ་དང་། །ཚེ་ེ

རངི་མཆེདེ་ལྔ་བསྟོན་སྐྱོོང་བཅསེ། །གངསེ་ཅན་གནསེ་བ་ཐོམསེ་ཅད་དང་། །ཁྱེད་པར་

ཡུལ་ཕྱིགོསེ་འིདརི་གནསེ་པའི།ི །ཡུལ་ལྷ་གཞི་ིབདག་རྣམསེ་ལ་འིབུལ། །བཞིེསེ་ནསེ་

བདག་ཅག་ཡོོན་མཆེོད་རྣམསེ། །ལསེ་དང་བྱེ་བ་ཅ་ིབྱེེད་ཅིང་། །ཀ་ོལོང་ཕྲག་དོག་མ་

མཛོད་པར། །མཐུན་རྐྱེན་ཡོིད་བཞིིན་སྒྲུབ་བར་མཛོོད། །བདག་གི་བསེམ་པའིི་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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྾྾྾྾འིབྱུང་གྱུར་ཅགི །བསྐུལ་རངི་འིདནོ་པའིམ། མ་བཏོནོ་ཀྱིང་ཆེགོ 

ཧཱུཾ་ཾའིཆེ་ིབདག་ནག་པ་ོལྷ་ོཕྱིོགསེ་ཀྱིི། །རིན་པ་བདུན་གྱི་ིསེ་འིོག་ན་། །སྲོོག་ལ་

རྔམ་པའི་ིགཤེིན་རྗོ་ེནི། །ནག་པ་ོམ་ཧེེའི་ིགདན་སྟོེང་དུ། །ཡོ་ལསེ་བྱུང་བའི་ིདབྱུག་པ་

ནི། །ཐོོད་པསེ་མཚེན་པ་ལསེ་བྱུང་བ། །གཏོིང་ནསེ་ཁྲོསེ་བ་མ་ཧེེའི་ིགདོང་། །ཟི་བྱེེད་

ཞིལ་གདངསེ་མཆེ་ེབ་གཙོིགསེ། །ཁྲོསེ་པའི་ིསྤྱིན་རྩོ་དམར་པ་ོའིཁྲུག །སྐྲ་སེེར་སྨ་ར་

གྱིེན་དུ་བརྫེསེ། །ལག་གཡོོན་ཞིགསེ་པསེ་དགྲི་བགེགསེ་འིཆེིང་། །གཡོསེ་བ་དབྱུག་

པསེ་རྡུལ་དུ་རློག །ཆེསོེ་ཀྱི་ིརྒྱལ་བ་ོགཤེིན་རྗོེའི་ིཚེོགསེ། །མ་མ་ོཆེེན་མ་ོཙཱ་མུཎྜ།ི །རྩོ་ེ

གསུམ་ཐོོད་ཁྲག་འིཛོིན་མཛོད་པ། །བྲན་དང་བཅསེ་བའི་ིདུསེ་ལ་བབསེ། །ཤེ་ཆེེན་

ཁྲག་ཞིག་ཆེནེ་པ་ོཡོ།ི །གཏོརོ་མ་རྒྱ་མཚེ་ོམཆེདོ་པར་བཞིེསེ། །རྒྱལ་བསེ་བསྒོོསེ་བའི་ི

དམ་ཚེགི་དང་། །སྙེངི་རྗོསེེ་དགྲི་བགགེསེ་མྱུར་དུ་སྒྲིལོ། །སྡིང་བའི་ིདགྲི་དང་གནདོ་པའི་ི

བགེགསེ། །བདུད་དང་བར་དུ་གཅོད་པ་རྣམསེ། །ཟུངསེ་ཤེིག་ཆེིངསེ་ཤེིག་རྣམ་པར་

སྡིོམསེ། །ཁུག་གཅིག་དྲིོངསེ་ཤེིག་དབང་དུ་སྡུསེ། །སེོད་ཅིག་སྐྲོད་ཅིག་རེངསེ་པར་

གྱིིསེ། །ཕྱིེ་ཞིིག་ནོན་ཅིག་རྨུགསེ་པར་གྱིིསེ། །ཐུལ་ཞིིག་ཆེོམསེ་ཤེིག་རྣམ་པར་

ཤེིག །རྡུལ་ཕྲན་ཙོམ་ཡོང་མེད་པར་མཛོོད། །ༀ་ཀཱ་ལ་རཱུ་བ་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། བྷྱ�ོ ཙོ་མུཎྜ་ིཧཱུཾ་ཾ

ཕེཊ། གཏོརོ་མ་རྒྱ་མཚེ་ོམཆེདོ་པར་བཞིེསེ། ཞིསེེ་བའི་ིསྐབསེ་སུ་གཏོརོ་མ་ཕྱི་ིརལོ་ཏུ་འིཁྱེརེ། 

ཧཱུཾཾ་ཆེོསེ་སྐུ་ཡོངསེ་བའིི་ཕེོ་བྲང་ནསེ། །ཆེོསེ་རྒྱལ་ཡོབ་ཡུམ་འིཁོར་བཅསེ་

ཀྱིིསེ། །མཐུན་པའི་ིདམ་རྫསེ་འིད་ིབཞིེསེ་ལ། །རྣལ་འིབྱེོར་དཔོན་སློབ་འིཁོར་བཅསེ་

ལ། །གཞིན་གྱི་ིབསེམ་སྦྱིརོ་ངན་པ་དང་། །ཚེ་ེཟིརོ་ཡུངསེ་ཟིརོ་འིཕེནེ་པ་བཟླགོ །འིབྱུང་

བོའི་ིཐོོད་ཟིོར་འིཕེེན་པ྾། གཤེིན་རྗོེའི་ིའིཁོར་ལ་ོབསྐོར་བ྾། བདུད་ཀྱི་ིཁྲམ་ཁ་བསྟོན་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

པ྾། མ་མ་ོཁྲག་ཟིོར་འིཕེེན་པ྾། ཞིང་ཞུང་བཙོ་ོདམར་འིཕེེན་པ྾། སུམ་པ་གླེང་ཟིོར་

འིཕེེན་པ྾། བནྡྷེ་ེསྔོགསེ་ཟིོར་འིཕེེན་པ྾། བོན་པ་ོརྟེ་ཟིོར་འིཕེེན་པ྾། སྔོགསེ་པ་སྒོོང་

ཟིརོ་འིཕེནེ་པ྾། སྐྱོསེེ་པ་མདའི་ཟིརོ་འིཕེནེ་པ྾། བུད་མེད་དམདོ་ཟིརོ་འིཕེེན་པ྾། མུ་

སྟོགེསེ་བར་ཆེད་བྱེདེ་པ྾། ངན་སྔོགསེ་གདུག་པའི་ིརྦདོ་གཏོངོ྾། ཀླུ་ཡོ་ིབྱེད་དུ་བཙུག་

པ྾། ཐོའེུ་རང་སྲོིསེ་ལ་རྐུ་བ་྾། རྒྱལ་བ་ོསྨྱོ་ོའིབགོ་གཏོངོ་བ྾། དྲིང་སྲོངོ་གཟིའི་ཡོ་ིཀ་ི

ཀཾ྾ལྟོསེ་ངན་བརྒྱད་ཅུ་རྩོ་བཞིི྾། ཡོ་ེའིབྲོག་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ྾། རྨ་ིལམ་ངན་དང་

མཚེན་མ་ངན། །ལ་ོསྐེགསེ་ཟླ་སྐེགསེ་ཞིག་སྐེགསེ་དང་། །ནད་རིགསེ་བཞི་ིབརྒྱ་རྩོ་

བཞི྾ི། མཁའི་འིགྲི་ོམ་དང་ར་ོལངསེ་དང་། །རྒྱལ་བསེེན་བར་ཆེད་བྱེདེ་པ་བཟླགོ །ད་ེ

ལ་སེགོསེ་པའི་ིགདུག་སེམེསེ་རྣམསེ། །ཐོམསེ་ཅད་སྡིང་བའི་ིདགྲི་ལ་བྷྱ�ོ །ཐོམསེ་ཅད་

གནདོ་པའི་ིབགགེསེ་ལ་བྷྱ�ོ །ཞིསེེ་བཟླགོ་པ་དང་། ཤེརེ་སྙེངི་འིདནོ་ཅངི་བཟླགོ་པ་བྱེ། 

བགེགསེ་རིགསེ་སྟོོང་ཕྲག་྾ དཔོན་སློབ་རྣམསེ་ཀྱིི་ཆེོསེ་དང་མཐུན་པའིི་

དནོ། །ཇེ་ིལྟོར་བསེམ་བ་ཡོདི་བཞིནི་འིགྲུབ་པ་དང་། །ནད་གདནོ་བགགེསེ་སེགོསེ་པར་

དུ་གཅདོ་པའི་ིཚེགོསེ། །ཉ་ེབར་ཞི་ིབར་བྱེནི་གྱིིསེ་བརླབ་ཏུ་གསེལོ། །

ཧཱུཾ་ཾམཐུན་པའི་ིདངོསེ་གྲུབ་སེོགསེ་བྱེ། གཏོང་རག་ག་ིམཆེོད་བའི་ིསྐབསེ། མགོན་པོའི་ིམཆེོད་

པའི་ིརྗོེསེ་སུ། ༀ་ཀཱ་ལ་རཱུ་བ་སེོགསེ་མཆེོད་པ། ནང་མཆེོད་འིཕྲོར་ནང་མཆེོད། བསྟོོད་པའི་ིམཇུག་ཏུ། 

འིཇེམ་དཔལ་བཀའི་ཉན་མསེ་བསྟོདོ་པ་བྱེ། གཞིན་དཀྱུསེ་ལྟོར་ར།ོ །

དྲིག་བསྔོོསེ་བྱེེད་ན། མགོན་པ་ོཁྱེོད་ལ་བདག་བསྟོོད་དོ། །ཞིེསེ་བའི་ིབར་དཀྱུསེ་ལྟོར་ལ། །ད་ེནསེ་ཞྭ་

གྱིནོ་ཅངི་། ཆེསོེ་སྒྲུབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅདོ་པའི་ིགདནོ་བགགེསེ་རྣམསེ་ལ་དམགིསེ་ཏོ།ེ ན་མ་ོརྗོ་ེབཙུན་རྩོ་

བ་དང་བརྒྱུད་པར་བཅསེ་པའིི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམསེ་ཀྱིི་བཀའི་བདེན་པ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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དང་། སེངསེ་རྒྱསེ་ཀྱིིབདེན་པ་དང་། ཆེོསེ་ཀྱིི྾ དག་ེའིདུན་ཀྱིི྾ བཅོམ་ལྡན་འིདསེ་

འིཇེམ་དཔལ་གཤེིན་རྗོ་ེགཤེེད་ཀྱི་ིལྷ་ཚེོགསེ་འིཁོར་དང་བཅསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱི་ིབདེན་པ་

དང་། ཆེསོེ་སྐྱོངོ་བའི་ིསྲུང་མ་རྣམསེ་ཀྱི་ིབདནེ྾ ཆེསོེ་ཉདི་རྣམ་པར་དག་ཅངི་ཆེོསེ་ཅན་

རྒྱུ་འིབྲསེ་བསླུ་བ་མེད་པའི་ིབདེན་པའི་ིམཐུ་ལ་བརྟེེན་ནསེ་སྤྱིིར་སེངསེ་རྒྱསེ་ཀྱི་ིབསྟོན་

དགྲི། དག་ེའིདུན་ཡོངོསེ་ཀྱི་ིདགྲི་བ་ོབདག་ཅག་དཔནོ་སླབོ་འིཁརོ་དང་བཅསེ་བ་རྣམསེ་

ལ་གནོད་ཅིང་འིཚེ་ེབར་བྱེེད་པའི་ིདགྲི་བགེགསེ་རྣམསེ་ཀྱི་ིབླ་སྲོོག་རྣམ་པར་ཤེེསེ་པ་

མཐོ་ོསྲོདི་པའི་ིརྩོ་ེམ་ོནསེ་དམའི་དམྱོལ་ཁམསེ་བཅ་ོབརྒྱད་ཀྱི་ིབར་གྱི་ིསྟོངེ་འིགོ་ཕྱིགོསེ་

བཞི་ིམཚེམསེ་བརྒྱད་གང་ན་གནསེ་ཀྱིང་སྐད་ཅིག་ཐོང་ཅིག་ཡུད་ཙོམ་ལ་མདུན་གྱི་ི

གཏོོར་མ་འིད་ིལ་ཁུག་ཅིག་བསྟོིམ་ཅིག །ཎ་ིཡོ་ཾཛོ� ཏྲ་ིཡོ་ཾཛོ� དུད་ཡོ་ཾཛོ� ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི྾ 

ཕེཊ། གནོད་བྱེེད་དགྲི་བགེགསེ་ཨ་མུ་ཀ་མཱཾ་ར་ཡོ་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ཐོལ་མ་ོབརྡོབ། དགུག་གཞུགལན་གསུམ། 

གཏོོར་མ་བྱེིན་རླབསེ་མན་སྔོར་ལྟོར་ལ། འིདོད་གསེོལ་སྐབསེ། ཕྱིོགསེ་སྐྱོོང་འིཁོར་དང་བཅསེ་བ་

རྣམསེ་ཀྱིིསེ་ཤེ་ཁྲག་དམར་གྱི་ིགཏོོར་མ་འིད་ིབཞིེསེ་ལ་ཁམསེ་གསུམ་ཆེོསེ་ཀྱི་ིརྒྱལ་

བ་ོཙོོང་ཁ་བ་ཆེེན་པོའི་ིབསྟོན་པ་བསྟོན་འིཛོིན་བསྟོན་པའི་ིསྦྱིིན་བདག་དང་བཅསེ་བ་ལ་

གནོད་ཅིང་འིཚེ་ེབར་བྱེེད་པའི་ིདགྲི་བགེགསེ་ཐོམསེ་ཅད་ཐོལ་བའི་ིརྡུལ་ཕྲན་བཞིིན་དུ་

རློག་པའི་ིའིཕྲིན་ལསེ་མཛོོད་ཅིག །ཅེསེ་བརྗོོད་ཅིང་ཐོལ་མ་ོབརྡོབ་བ།ོ །གཏོོར་རྫོང་སྐབསེ་སུ། ཤེ་

ཁྲག་དམར་གྱི་ིགཏོརོ་མ་འིད་ིབཞིེསེ་ལ། ཞིསེེ་སྦྱིརོ། 

དཀར་གཏོོར་བསྔོོསེ་རྗོེསེ། ཧཱུཾ་ཾབཅོམ་ལྡན་གཤེིན་རྗོེའི་ིགཤེེད་བོའི་ིབཀའི། །ཆེོསེ་ཀྱི་ི

རྒྱལ་བ་ོདགངོསེ་སུ་གསེལོ། །ད་ེརངི་དྲིག་པའོི་ིའིཕྲནི་ལསེ་འིད།ི ཁྱེདོ་ཀྱི་ིལསེ་སུ་འིོསེ་

པ་ཡོིན། །ལྷ་དང་བཅསེ་བའིི་འིཇེིག་རྟེེན་ན། །ལེགསེ་ཉེསེ་ཆེོསེ་བཞིིན་གཅོད་པ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

ཁྱེོད། །གཤེིན་རྗོེའིི་གཤེེད་ཀྱིི་བཀའི་འིཁོར་ན། །བཀའི་ཉན་དམ་ཚེིག་སྲུང་བ་

ཁྱེོད། །ལསེ་དང་རྐྱེན་གྱིིསེ་འིཆེ་ིབ་ཡོ།ི །སྲོོག་ལ་དབང་བྱེེད་བདག་པ་ོཁྱེོད། །ད་ེཕྱིིར་

ལསེ་འིད་ིཁྱེོད་ལ་གཏོད། །ཁྱེོད་ཀྱི་ིའིཁོར་ན་ིམ་ིབསྲུན་ཏོེ། །ཐོ་མལ་སེེམསེ་ཅན་ཉེསེ་

མེད་ཅིང་། །གཞིན་གྱིིསེ་བསྐུལ་བར་མ་བྱེསེ་པར། །གླེ་ོབུར་ཕྲད་པའིང་འིཛོིན་བྱེེད་

ན། །ང་ཡོིསེ་གཏོད་པའི་ིལསེ་འིད་ིརྣམསེ། །འིཇེམ་དཔལ་གཞིོན་ནུའི་ིབཀའི་བཞིིན་

དུ། །དམ་ཚེགི་ཕྱིག་རྒྱ་མགི་ལ་བསྟོན། །དམ་ཚེགི་སྙེངི་བ་ོརྣ་བར་བསྒྲིགསེ། །རྡོ་ོརྗོའེི་ིཐོ་

ཚེིག་སྙེིང་ལ་བཞིག །དམ་རྫསེ་མཆེོད་པ་ཕུལ་ནསེ་ཀྱིང་། །དམ་ཚེིག་འིཕྲིན་ལསེ་

གཉེར་དུ་གཏོད། །ལསེ་འིདི་སྔོོན་དུ་བསྒྲུབ་བར་རིགསེ། །ཁྱེོད་ཀྱིིསེ་ལསེ་འིདི་མ་

བསྒྲུབསེ་ན། །དཀནོ་མཆེགོ་གསུམ་གྱི་ིབཀའི་ཡོང་བཅག །གཤེནི་རྗོའེི་ིགཤེདེ་ཀྱི་ིདམ་

ཡོང་དྲིལ། །རང་ག་ིཐོ་ཚེགི་རང་གསིེ་བསླུསེ། །དམ་ཚེགི་གྲིགོསེ་པ་ོབདག་ཅག་གི །ར་ེ

བའི་ིབསེམ་པ་གཏོངི་ནསེ་བཅད། །ད་ེབསེ་ལསེ་འིད་ིབསྒྲུབ་པར་གྱིིསེ། ཁྱེདོ་ཀྱི་ིའིཁརོ་

གྱི་ིདཀྱིལི་འིཁརོ་ན། །ཡོ་མ་དཱུ་ཏཱ་ིཞིསེེ་བྱེ་བ། །ལག་ན་ལྕགསེ་ཀྱུ་ནག་པ་ོཐོགོསེ། །གང་

ཞིགི་བཟུང་བར་འིདདོ་པ་ད།ེ །དབྱུགསེ་པ་ཙོམ་གྱིིསེ་འིཛོནི་པར་བྱེདེ། ཁྱེདོ་ལ་གཉརེ་

དུ་གཏོད་པ་ནི། །བླ་ོབཟིང་རྒྱལ་བའིི་བསྟོན་པ་དང་། །བསྟོན་འིཛོིན་དགེ་འིདུན་སྡིེ་

བཅསེ་ལ། །སྡིང་བའི་ིདགྲི་དང་གནོད་པའི་ིབགེགསེ། །བདུད་དང་བར་དུ་གཅོད་པའི་ི

ཚེོགསེ། །འིདི་དག་འིཁོར་དང་བཅསེ་པ་ཀུན། །ཁྱེོད་ཀྱིིསེ་དེ་རིང་བཟུང་བར་

གྱིསིེ། །གཞིན་ཡོང་འིཁརོ་གྱི་ིདཀྱིལི་འིཁརོ་ན། །ཀཱ་ལ་བཱ་ཤེ་ཞིསེེ་བྱེ་བ། །ལག་ན་དུསེ་

ཀྱི་ིཞིགསེ་པ་ཐོོགསེ། །གང་ཞིིག་བཅིང་བར་འིདོད་པ་ད།ེ །བཏོབ་པ་ཙོམ་གྱིིསེ་འིཆེིང་

བར་བྱེདེ། ཁྱེདོ་ལ་གཉརེ་དུ་གཏོད྾། བླ་ོབཟིང་རྒྱལ་བའི྾ི། བསྟོན་འིཛོནི་དག་ེའིདུན྾། 
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སྡིང་བའི་ིདགྲི་དང྾། བདུད་དང་བར་དུ྾། འིད་ིདག་འིཁོར་དང྾། ཁྱེོད་ཀྱིིསེ་ད་ེརིང་

བཅིང་བར་གྱིིསེ། །གཞིན་ཡོང་འིཁོར་གྱིི་དཀྱིིལ་འིཁོར་ན། །ཡོ་མ་དཎྜི་ཞིེསེ་བྱེ་

བ། །ལག་ན་པ་ེཅནོ་ནག་པ་ོཐོོགསེ། །གང་ཞིགི་བསེད་པར་འིདདོ་པ་ད།ེ །ཕྱིར་བ་ཙོམ་

གྱིིསེ་འིཆེ་ིབར་བྱེེད། །ཁྱེོད་ལ་གཉེར་དུ྾། བླ་ོབཟིང་྾། བསྟོན་འིཛོིན྾། སྡིང་བའིི྾། 

བདུད་དང྾། འིད་ིདག྾། ཁྱེདོ་ཀྱིིསེ་ད་ེརངི་བསེད་པར་གྱིིསེ། །གཞིན་ཡོང་འིཁརོ་གྱི་ི

དཀྱིལི་འིཁརོ་ན། །ཡོ་མ་དཥཾྚྲི་ིཞིསེེ་བྱེ་བ། །ཟི་བྱེདེ་མཆེ་ེབ་འིབར་བ་ཅན། །གང་ཞིགི་ཟི་

བར་འིདདོ་པ་ད།ེ །གཙོགིསེ་པ་ཙོམ་གྱིིསེ་ཟི་བར་བྱེདེ། །ཁྱེདོ་ལ྾། བླ་ོབཟིང྾། བསྟོན་

འིཛོནི྾། སྡིང་བའི྾ི། བདུད་དང྾། འིད་ིདག྾ཁྱེདོ་ཀྱིིསེ་ད་ེརངི་ཟི་བར་གྱིིསེ། །གཞིན་

ཡོང་འིཁརོ་གྱི་ིདཀྱིལི་འིཁརོ་ན། །ཀཱ་ལ་ར་ཏྲ་ིལ་སེགོསེ་པ། །གསེདོ་པ་མ་ོདང་ནག་མ་ོ

དང་། །ན་ཾགྲུ་ཤེ་ཀ་ལ་ིལ་སེགོསེ། །བུད་མདེ་ཚེགོསེ་ཀྱིིསེ་བསྐརོ་བ་ན།ི །ལ་ལ་ལསེ་ཀྱི་ི

མ་ེལངོ་ཅན། །ལ་ལ་ནད་ཀྱི་ིརྐྱལ་བ་ཅན། །ལ་ལ་ཚེནོ་གྱི་ིགྲུ་གུ་ཅན། །ལ་ལ་བདུད་ཀྱི་ི

ཁྲམ་བམ་ཅན། །ལ་ལ་ཤེ་ོརྡོའེུ་དཀར་ནག་ཅན། །ལ་ལ་ལྕགསེ་ཀྱི་ིདྲིའེུ་རྟེ་ཅན། །ལ་ལ་

བངོ་བུ་གྭ་བ་ཞིནོ། །ལ་ལ་རླུང་ནག་འིཚུབ་མ་ཞིོན། །ལ་ལ་ཆུ་བྱེ་ནག་མ་ོཞིནོ། །ལ་ལ་

ནམ་གྱི་ིགུང་ལ་རྒྱུག །ལ་ལ་ཆུ་བའོི་ིགཞུང་ལ་རྒྱུག །ལ་ལ་ཉ་ིམའི་ིཟིརེ་ལ་རྒྱུག །ཀུན་

ཀྱིང་གཞིན་སྲོོག་འིཕྲོག་པར་བྱེེད། ཁྱེོད་ལ྾། བླ་ོབཟིང྾། བསྟོན་྾། སྡིང་བའིི྾། 

བདུད྾། འིད་ིདག྾། ཁྱེདོ་ཀྱིིསེ་ད་ེརངི་བརླག་པར་གྱིིསེ། །གཞིན་ཡོང་ནང་ག་ིདཀྱིལི་

འིཁོར་ན། །ཡོ་བ་ཏོ་ིདང་ཕྱི་བསེང་དང་། །རྨིག་པ་རལ་བ་ཚེར་དགུ་སེོགསེ། །ལ་ལ་

རྒྱལ་བའོི་ིཚུལ་དུ་གནསེ། །ལ་ལ་བླནོ་པའོི་ིཚུལ་དུ་གནསེ། །ཁ་ཅིག་དག་ན་ིསྡི་ེདཔནོ་

ཚུལ། །ལ་ལ་ཕེ་ོཉའི་ིཚུལ་དུ་གནསེ། །ལག་ན་བ་ེཅོན་འིཁོར་ལ་ོདང་། །གསེལ་ཤེིང་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

མདུང་སེོགསེ་མཚེོན་ཆེ་ཐོོགསེ། །སེ་ོསེོའི་ིསྡི་ེདཔོན་མངགསེ་པ་དང་། །ཕེ་ོཉ་ཕྱིག་

བརྙིན་བཅསེ་པ་ལ། །འིཕྲནི་ལསེ་གཉརེ་དུ་གཏོད་པ་ན།ི །བླ་ོབཟིང་རྒྱལ་བའི་ིབསྟོན་པ་

དང་། །བསྟོན་འིཛོིན་དགེ་འིདུན་སྡིེ་བཅསེ་ལ། །སྡིང་བའིི་དགྲི་དང་གནོད་པའིི་

བགེགསེ། །བདུད་དང་བར་དུ་གཅོད་པའི་ིཚེོགསེ། །འིད་ིདག་འིཁོར་དང་བཅསེ་པ་

ཀུན། །ཁྱེདོ་ཀྱིསིེ་ད་ེརངི་ཚེར་ཆེདོ་ཅགི །ཅསེེ་དང་། འིཆེ་ིབདག་མའི།ི སྡིང་བའི་ིདགྲི་དང་གནདོ་པའི་ི

བགགེསེ། །ཞིེསེ་བའི་ིསྐབསེ་སུ་གཏོརོ་མ་ཕྱི་ིརལོ་ཏུ་འིཁྱེརེ། གཞིན་རྣམསེ་ཞི་ིབསྔོོསེ་ཇེ་ིལྟོ་བ་བཞིནི་བྱེའི།ོ །

བཅོམ་ལྡན་འིཇེམ་དཔལ་བཛྲ་བཻྷཻ་ར་ཝ། བཀའི་སྡིོད་ལསེ་གཤེིན་ཆེོསེ་ཀྱི་ིརྒྱལ་

བ་ོཡོི། ཕྱི་ིནང་གསེང་གསུམ་དྲིེགསེ་པ་ཕེ་ོམོའི་ིཚེོགསེ། འིཁོར་དང་བཅསེ་ལ་སྙེིང་

ནསེ་ཕྱིག་བགྱིདི་ད།ོ །དབྱུག་གུའི་ིགཏོརེ་སྔོོསེ་གསེར་བསྐྲུན་ཏུ་སྦྱིརོ་བ། །ཐོབེསེ་བརྒྱ་

བུ་མང་སྨན་པ་བློ་བཟིང་ནསེ། །ལྷག་བསེམ་དག་པསེ་ཡོོན་སྦྱིར་དགེ་ཚེོགསེ་

མཐུསེ། །ཕྱི་ིནང་ཉེསེ་འིཚེ་ེགཡུལ་ལསེ་རྣམ་རྒྱལ་ཏོེ། །ཕྲལ་ཡུན་འིདོད་དོན་ལྷུན་གྱི་ི

འིགྲུབ་པ་དང་། །ཆེོསེ་འིབྱེོར་བདེ་སྐྱོིད་དཔལ་ལ་རྟེག་རོལ་ཅིང་། །བླ་མེད་བདེ་བ་

མཆེོག་ག་ིལམ་བཟིང་དེར། །བགྲིོད་པའི་ིསྐལ་བཟིང་མངོན་དུ་འིགྱུར་བར་ཤེོག །ཅེསེ་

དྲུག་ཅུ་བ་ཞི་ིདྲིག་ག་ིའིདོན་སྒྲིིག་འིད་ིན་ིཀུན་སྤེངསེ་ར་ིཁྲོད་པ་རྣམསེ་ཀྱི་ིཚེོགསེ་འིདོན་ཇེ་ིལྟོ་བ་བཞིིན་དུ་དག་ེ

ལྡན་བཀྲོ་ཤེསིེ་ཆེསོེ་སྡིངིསེ་སུ་པར་དུ་བསྒྲུབསེ་པའི།ོ། །།
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 ༄༅། །དྲུག་ཅུ་མའ་ིའདོན་བསྒྲིགིས་ནག་འགྲོསོ་སུ་བཀདོ་པ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །སྐྱོབསེ་སེམེསེ། དགའི་ལྷ། སྤྲ་ོན། ཡོ་ིདམ་གྱི་ིབདག་བསྐྱོདེ་དང་། སྐད་ཅགི་དཀྲོངོ་བསྐྱོེད་

བྱེ། ནང་མཆེདོ་དང་། མཆེདོ་པ་བྱེནི་གྱིིསེ་བརླབ། ད་ེནསེ་ལསེ་གཤེནི་བསྐྱོདེ་པ་ན།ི 

ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི སེ་བསེངསེ། སྭ་བྷཱ་ཝསེ་སྟོངོ་པར་སྦྱིངསེ། སྟོངོ་པའི་ིངང་ལསེ་མདུན་དུ་པདྨ་ཉ་ི

མ་མ་ཧེེའིི་སྟོེང་དུ། ཡོ་ལསེ་ཐོོད་དབྱུག་ཡོསེ་མཚེན་པ་དེ་ལསེ་འིོད་འིཕྲོསེ། དགྲི་

བགེགསེ་གདུག་པ་ཅན་ཐོམསེ་ཅད་ཚེར་བཅད། ཚུར་འིདུསེ་དབྱུག་ཏོ་ོལ་ཐོིམ། ད་ེ

ཡོངོསེ་སུ་གྱུར་པ་ལསེ། ལསེ་ཀྱི་ིགཤེནི་རྗོ་ེནག་པ་ོཞིལ་གཅགི་ཕྱིག་གཉིསེ་པ་མ་ཧེའེི་ི

གདོང་པ་ཅན། དམར་ཞིིང་ཟླུམ་པའིི་སྤྱིན་གསུམ་དང་ལྡན་པ། གཡོསེ་པསེ་ཐོོད་

དབྱུག་དང༌། གཡོོན་པསེ་ཞིགསེ་པ་འིཛོིན་པ། དབུ་སྐྲ་དམར་སེེར་གྱིེན་དུ་བརྫེསེ་པ། 

ལིངྒ་དམར་པ་ོགྱིེན་དུ་ལངསེ་པ། དེའི་ིགཡོོན་དུ་ཙོ་ཾདང་རྩོ་ེགསུམ་ལསེ་སྐྱོེསེ་པའི་ིཙཱ་

མུཎྜཱི་ིནག་མ་ོཞིལ་གཅིག་ཕྱིག་གཉིསེ་པ། གཡོསེ་རྩོ་ེགསུམ་དང་གཡོོན་ཐོོད་པ་འིཛོིན་

པ། ཡོ་བ་ཏོ་ིལ་སེགོསེ་པ་གཤེནི་རྗོ་ེཕེ་ོམའོི་ིའིཁརོ་གྱིསིེ་བསྐརོ་བའི་ིགཙོ་ོའིཁརོ་ཐོམསེ་

ཅད་ཀྱི་ིསྤྱི་ིབོར་ༀ་དཀར་པོ། མགྲིིན་པར་ཨཱཿ� དམར་པོ། ཐུགསེ་ཀར་ཧཱུཾ་ཾསྔོོན་པོསེ་

མཚེན་པར་གྱུར། རང་ག་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾལསེ་འིོད་ཟིེར་འིཕྲོསེ། ལྷ་ོཕྱིོགསེ་སེ་རིམ་པ་

བདུན་གྱི་ིའིགོ་ནསེ་ལསེ་ཀྱི་ིགཤེནི་རྗོ་ེཡོབ་ཡུམ་འིཁརོ་བཅསེ་སྤྱིན་དྲིངསེ། 

ཛོ� འིཇེམ་དཔལ་གཤེིན་རྗོེའི་ིགཤེེད་ཀྱི་ིབཀའི་སྡིོད་མཆེོག །ཆེོསེ་ཀྱི་ིརྒྱལ་པ་ོ

ཡོབ་ཡུམ་ཡོ་བ་ཏོི། །ཕེ་ོཉ་འིཁོར་ལ་སེོགསེ་པ་འིཁོར་དང་བཅསེ། །འིཕྲིན་ལསེ་རྣམ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

བཞི་ིལསེ་ལ་སྤྱིན་འིདྲིེན་ན། །གླེིང་ག་ིམཆེོག་གྱུར་འིཛོམ་གླེིང་ལྷ་ོཡོ་ིཕྱིོགསེ། །མཐོར་

བྱེེད་ལྕགསེ་ཀྱིི་ཐོོད་མཁར་འིབར་བ་ནསེ། །ལྷོ་སྤྲིན་ནག་པོ་རླུང་གིསེ་བསྐྱོོད་པ་

བཞིནི། །བརྩོ་ེབའི་ིཐུགསེ་ཀྱིིསེ་གནསེ་འིདིར་གཤེགེསེ་སུ་གསེལོ། །

ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་སེ་པ་ར་ིཝཱ་ར་ཨཀརྵ་ཡོ་ཛོ� ཛོ� ཛོ� ཧཱུཾ་ཾབ་ཾཧེ�ོ 

གཉིསེ་སུ་མེད་པར་གྱུར། སླར་ཡོང་ཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾལསེ་འིོད་ཟིེར་འིཕྲོསེ། གཤེིན་རྗོ་ེ

གཤེདེ་རགིསེ་ལྔ་སྤྱིན་དྲིངསེ། ཁྱེདེ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་འིད་ིལ་དབང་བསྐུར་དུ་གསེལོ། ཞིསེེ་

གསེོལ་བ་བཏོབ་པསེ། ད་ེརྣམསེ་ཀྱི་ིཡོ་ེཤེེསེ་ཀྱི་ིབདུད་རྩོིསེ་གང་བའི་ིབུམ་པ་ཐོོགསེ་

ཏོ།ེ ༀ་བཛྲ་བྷཻ་བ་ཨབྷཻ་ིཥཉིྩ་ཧཱུཾ།ཾ ཞིསེེ་སྤྱི་ིབ་ོནསེ་དབང་བསྐུར་བསེ་ལུསེ་གང་། དྲི་ིམ་

དག །ཆུའི་ིལྷག་མ་ཡོར་ལུད་པ་ལསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེནག་པ་ོརྩོ་ེལྔ་པསེ་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། 

ༀ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་སེ་པ་ར་ིཝཱ་ར་སེ་མ་ཡོ་སྟྭཾཾ། ༀ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་སེ་པ་ར་ིཝཱ་ར་ཨརྒྷཾཾ། 

པུཥྤེ།ེ ནསེ། ཤེཔྟ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུཾ་ཾསྭཧཱ། ༀ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་ཙོ་མུཎྜཱི་ིཧཱུཾ་ཾ

ཕེཊ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ཡོ་བ་ཏོ་ིལ་སེོགསེ་པ་གཤེིན་རྗོ་ེཕེ་ོམོའི་ིཚེོགསེ་འིཁོར་དང་བཅསེ་པ་

རྣམསེ་ཀྱི་ིཞིལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ 

ཧཱུཾཾ། འིཇེམ་དཔལ་བཀའི་ཉན་བསྟོན་སྲུང་ནི། །དམ་ཅན་གཤེིན་རྗོེའིི་རྒྱལ་བོ་

སྟོེ། །ཞིལ་གཅིག་ཕྱིག་གཉིསེ་འིཇེིགསེ་གཟུགསེ་ཅན། །མགོན་པོ་ཁྱེོད་ལ་བདག་

བསྟོདོ་ད།ོ །སྤྲ་ོན་བསྐང་བཤེགསེ་བྱེ་ལ། 

བཤེགསེ་པ་ནི། ཧཱུཾཾ། བླ་མ་མཆེོག་དང་དཀྱིིལ་འིཁོར་ལྷ་ཚེོགསེ་དང་། །བཀའི་སྡིོད་

སྲུང་མར་བཅསེ་པ་དགོངསེ་སུ་གསེོལ། །རྩོ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཆེོསེ་སྐུར་མ་རྟེོགསེ་

པར། །ཉོན་མོངསེ་དབང་གིསེ་ལོག་ལྟོ་བགྱིིསེ་པ་དང་། །རྩོ་བ་ཡོན་ལག་དམ་ཚེིག་མ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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བསྲུངསེ་དང་། །སྐུ་གསུང་ཐུགསེ་དང་ཕྱི་ིནང་གསེང་བ་ཡོི། །དམ་ཚེིག་ལསེ་འིདསེ་

བསྙེེན་སྒྲུབ་གཡོེལ་བ་དང་། །མཆེོད་གཏོོར་དམན་དང་དམ་རྫསེ་སྦགསེ་པ་

སེགོསེ། །མདརོ་ན་སྒོ་ོགསུམ་སྒོ་ོནསེ་ཉསེེ་པའི་ིཚེགོསེ། །ཐུགསེ་དང་འིགལ་བར་གྱུར་

པ་ཅ་ིམཆེསིེ་པ། །བླ་མ་ཡོ་ིདམ་སྲུང་མར་བཅསེ་པ་ལ། །སྤྲོསེ་བྲལ་ཆེོསེ་དབྱེངིསེ་ངང་

དུ་བཤེགསེ་པར་བགྱི།ི །

བསྐང་བ་ནི། ཧཱུཾ�ཾ བད་ེཆེེན་ལྷུན་འིགྲུབ་གདོད་མའི་ིརང་བཞིིན་ལསེ། །སྣ་ཚེོགསེ་

མཆེདོ་པའི་ིབྱེ་ེབྲག་མཐོའི་ཡོསེ་པ། །ཆེསོེ་ཀྱི་ིརྒྱལ་པ་ོཡོབ་ཡུམ་སྤྱིན་ལམ་དུ། །ལགེསེ་

པར་འིབྱུང་བསེ་དགྱིེསེ་པ་བསྐྱོེད་གྱུར་ཅིག །དམར་ཆེེན་ཁྲག་གི་མཆེོད་ཡོོན་དགྲི་

བགགེསེ་ཀྱི།ི །དབང་པོའི་ིམ་ེཏོགོ་ཤེ་སྣའི་ིདུད་སྤྲནི་དང་། །ཚེལི་ཆེནེ་མར་མ་ེཞིག་ཆེནེ་

དྲི་ིཆེབ་དང་། །ཤེ་རུསེ་ཞིལ་ཟིསེ་སྣ་ཚེོགསེ་རོལ་མ་ོའིདིསེ། །ཆེོསེ་ཀྱི་ིརྒྱལ་པ་ོཡོབ་

ཡུམ་ཐུགསེ་དམ་བསྐང་། །དྲིགེསེ་པ་ཕེ་ོབརྒྱད་མ་ོབརྒྱད་ལ་སེགོསེ་པའི།ི །བཀའི་སྡིདོ་

ལསེ་བྱེེད་ཐུགསེ་དམ་བསྐངསེ་གྱུར་ནསེ། །རྣལ་འིབྱེོར་བཅོལ་བའིི་འིཕྲིན་ལསེ་

བསྒྲུབ་པར་མཛོདོ། །རླུང་ལྟོར་མྱུར་མགྱིགོསེ་རྟེ་ནག་ཚེགོསེ་རྣམསེ་དང་། །མགི་སྨན་

མདངསེ་ཆེགསེ་སྟོོབསེ་ལྡན་ར་དང་ལུག །རྔམསེ་བརྗོིད་གཡོག་རྒོོད་དགྲི་འིཇེོམསེ་

གཅན་གཟིན་དང་། །འིཕུར་ལྡངི་རལོ་པའི་ིབྱེ་ནག་ཚེགོསེ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ། །ཆེོསེ་ཀྱི་ིརྒྱལ་

པོ་ཡོབ་ཡུམ་ཐུགསེ་དམ་བསྐང་། །དྲིེགསེ་པ་ཕེོ་བརྒྱད་མོ་བརྒྱད་ལ་སེོགསེ་

པའི།ི །བཀའི་སྡིདོ་ལསེ་བྱེདེ་ཐུགསེ་དམ་བསྐངསེ་གྱུར་ནསེ། །རྣལ་འིབྱེརོ་བཅལོ་བའི་ི

འིཕྲནི་ལསེ་བསྒྲུབ་པར་མཛོོད། །ཆེར་སྤྲནི་ལྟོར་ནག་དྲིག་པོའི་ིང་ར་ོཅན། །རྔམསེ་པའི་ི

ཁ་རླངསེ་དུསེ་ཀྱི་ིསྤྲིན་ལྟོར་གཡོ།ོ །རྡོ་ོརྗོེའི་ིརྭ་ལྡན་དགྲི་བགེགསེ་སྲོོག་ལ་རོལ། །རབ་
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

བརྗོིད་མཛོེསེ་པའི་ིམ་ཧེེའི་ིཚེོགསེ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ། །ཆེོསེ་ཀྱི་ིརྒྱལ་པ་ོཡོབ་ཡུམ་ཐུགསེ་

དམ་བསྐང་། །དྲིེགསེ་པ་ཕེ་ོབརྒྱད་མ་ོབརྒྱད་ལ་སེོགསེ་པའིི། །བཀའི་སྡིོད་ལསེ་བྱེེད་

ཐུགསེ་དམ་བསྐངསེ་གྱུར་ནསེ། །རྣལ་འིབྱེོར་བཅོལ་བའིི་འིཕྲིན་ལསེ་བསྒྲུབ་པར་

མཛོདོ། །དམ་ཉམསེ་ཀློད་ལ་རྔམསེ་པའི་ིཐོདོ་དབྱུག་དང་། །དགྲི་བགགེསེ་འིཆེིང་བྱེདེ་

དུསེ་ཀྱི་ིཞིགསེ་པ་དང་། །སྲོོག་འིཕྲོག་མཚེོན་ཆེ་ཁྲམ་བམ་ཐོོད་ཁྲག་སེོགསེ། །བསྟོན་

དགྲི་འིཇེོམསེ་པའི་ིཆེ་རྐྱེན་དམ་པ་འིདིསེ། །ཆེོསེ་ཀྱི་ིརྒྱལ་པ་ོཡོབ་ཡུམ་ཐུགསེ་དམ་

བསྐང་། །དྲིགེསེ་པ་ཕེ་ོབརྒྱད་མ་ོབརྒྱད་ལ་སེགོསེ་པའི།ི །བཀའི་སྡིདོ་ལསེ་བྱེདེ་ཐུགསེ་

དམ་བསྐངསེ་གྱུར་ནསེ། །རྣལ་འིབྱེརོ་བཅལོ་བའི་ིའིཕྲནི་ལསེ་བསྒྲུབ་པར་མཛོདོ། །ཞིངི་

ཆེེན་གཡོང་གཞི་ིམག་ོའིཕྲེང་ད་ོཤེལ་དང་། །རྡོ་ོརྗོེའི་ིག་ོམཚེོན་དམར་ཆེེན་གཏོོར་མའི་ི

ཚེོགསེ། །འིདོད་ཡོོན་སྣ་ལྔ་ལྷུན་པ་ོགླེིང་བཞིིར་བཅསེ། །ཕྱི་ིནང་གསེང་རྟེེན་མ་ཚེང་

མདེ་པ་འིདིསེ། །ཆེོསེ་ཀྱི་ིརྒྱལ་པ་ོཡོབ་ཡུམ་ཐུགསེ་དམ་བསྐང་། །དྲིགེསེ་པ་ཕེ་ོབརྒྱད་

མོ་བརྒྱད་ལ་སེོགསེ་པའིི། །བཀའི་སྡིོད་ལསེ་བྱེེད་ཐུགསེ་དམ་བསྐངསེ་གྱུར་

ནསེ། །རྣལ་འིབྱེོར་བཅོལ་བའི་ིའིཕྲིན་ལསེ་བསྒྲུབ་པར་མཛོོད། །སྟོོབསེ་ཆེེན་གཤེིན་

རྗོེའི་ིརྒྱལ་པ་ོའིཁོར་བཅསེ་ཀྱིིསེ། །ཨ་ཏོ་ིཤེ་དང་བླ་ོབཟིང་གྲིགསེ་པ་ཡོི། །བསྟོན་ལ་

གནོད་པའི་ིདགྲི་བགེགསེ་ཚེར་ཆེོད་ལ། །བསྟོན་དང་བསྟོན་འིཛོིན་བུ་བཞིིན་སྐྱོོང་བར་

མཛོདོ། །

གཏོརོ་མ་ནང་མཆེདོ་ལྟོར་བྱེནི་གྱིིསེ་བརླབསེ་ལ། རང་ག་ིཐུགསེ་ཀའི་ིཧཱུཾསཾྔོནོ་པའོི་ིའིདོ་ཟིརེ་

ལྕགསེ་ཀྱུའི་ིརྣམ་པ་ཅན་གྱིིསེ་ཕྱིོགསེ་སྐྱོོང་བཅ་ོལྔ་འིཁོར་དང་བཅསེ་པ་བཀུག་ནསེ་

ཕྱིོགསེ་མཚེམསེ་རྣམསེ་སུ་འིཁོད་པ་སྐད་ཅིག་གིསེ་འིོད་གསེལ་དུ་བཅུག་པ་ལསེ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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དཔལ་རྡོ་ོརྗོེ་འིཇེིགསེ་བྱེེད་ཞིལ་གཅིག་ཕྱིག་གཉིསེ་ཀྱིིསེ་གྲིི་གུག་དང་ཐོོད་པ་འིཛོིན་

པའི་ིསྐུར་བཞིེངསེ་བའི་ིམགྲིོན་རྣམསེ་ཀྱི་ིལྗོགསེ་ཧཱུཾ་ཾལསེ་སྐྱོེསེ་བའི་ིརྡོ་ོརྗོ་ེརྩོ་ེགཅིག་པ་

དཀར་པ་ོའིདོ་ཀྱི་ིསྦུ་གུ་ཅན་རྣམསེ་སུ་གྱུར། 

ༀ་ཡོ་མ་རཱ་ཛཱ་སེ་ད་ོམེ་ཡོ། ཡོ་མེ་ད་ོརུ་ཎ་ཡོ་ོད་ཡོ། ཡོ་ད་ཡོ་ོནི་ར་ཡོ་ཀྵེེ་ཡོ། 

ཡོཀྵེ་ེཡོ་ཙྪ་ན་ིརཱ་མ་ཡོ་ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾཕཾེཊ་ཕེཊ་སྭཱ་ཧཱ། །ཞིསེེ་སེགོསེ་རྩོ་སྔོགསེ་ལན་གཅགི །ༀ་བྷུ་ཙོ་ར་

ན།ཾ ཡོ་བཱ་ཏཱ་ལ་ཙོ་ར་ཡོ། མནཱ་ཁ་ེཙོ་ར་ཡོ། ཏོ་པཱུར་བ་ན་ིགཱ་ན།ཾ ཀ་དཀྵེ་ིཎ་ཏོ་ིགཱ་ཡོ། ཧཱུཾ་ཾ

བཤྩི་ིམ་ན།ཾ ཕེཊ་ཨུད་ཏོ་ར་ཏོ་ིགཱ་ཡོ། ༀ་ཨ།ི ཧྲཱིཿ�ི ཡོ། ཥྚྲཱིཿ�ི བ། ཝ་ིཀྵེ།ི ཀྲོ་ིཀཏཱོ་ཨ།ེ ན་ཨ། 

ན་ད།ེ ཧཱུཾ་ཾབྷྱ�ོ ཕེཊ་སེརྦ་བྷུ་ཏོ་ེབྷྱ� སྔོགསེ་ལན་བཞིསིེ་བསྔོ།ོ ༀ་ད་ཤེ་དཀི་ལ་ོཀ་པཿ་ལ་སེ་པ་ར་ི

ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾཾ། ཞིསེེ་སེགོསེ་ཕྱི་ིནང་ག་ིམཆེདོ་པ་འིབུལ། 

བཅམོ་ལྡན་ཆེསོེ་རྗོ་ེའིཇེམ་དབྱེངསེ་སྤྱིན་ལམ་དུ། །བདུད་འིདུལ་བསྟོན་པ་བསྲུང་

བར་ཞིལ་བཞིེསེ་པ། །ལསེ་ཀྱི་ིགཤེིན་རྗོ་ེམ་མ་ོམཁའི་འིགྲི་ོམ། །འིབྱུང་པ་ོར་ོལངསེ་ཅ་ི

བགྱི་ིབཀའི་ཉན་ཚེོགསེ། །ཕྱི་ིནང་སྐྱོོང་བའི་ིདམ་ཅན་མ་ལུསེ་ལ། །བདག་ན་ིར་ེབའི་ི

སེེམསེ་ཀྱིིསེ་འིདུད་ཅིང་མཆེིསེ། །ཕྱིོགསེ་སྐྱོོང་འིཁོར་དང་བཅསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་ཤེ་

ཁྲག་དམར་གྱིི་གཏོོར་མ་འིདི་བཞིེསེ་ལ། སྤེེལ་ཚེིག་ནི། སྡིང་དགྲི་གནོད་བགེགསེ་

ཐོམསེ་ཅད་ཐོལ་བའི་ིརྡུལ་ཕྲན་བཞིིན་དུ་བརླག་པའི་ིའིཕྲིན་ལསེ་མཛོོད་ཅིག །ཞིེསེ་

རྒྱུད་སྨད་ཕྱིག་སྲོོལ་ཡོིན། སེངསེ་རྒྱསེ་ཀྱི་ིབསྟོན་པ་སྤྱི་ིདང་ཁྱེད་པར་ཁམསེ་གསུམ་

ཆེོསེ་ཀྱི་ིརྒྱལ་པ་ོཙོོང་ཁ་པ་ཆེེན་པོའི་ིབསྟོན་པ་དང་བསྟོན་པ་འིཛོིན་པའི་ིདག་ེའིདུན་གྱི་ི

སྡི་ེདང་བཅསེ་པ་རྣམསེ་དང་། བསྟོན་པའི་ིསྦྱིིན་བདག་དང་བཅསེ་པ་རྣལ་འིབྱེོར་བ་

བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་འིཁོར་དང་བཅསེ་པ་རྣམསེ་ལ་གནོད་ཅིང་འིཚེ་ེབར་བྱེེད་པའི་ི
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

དགྲི་བགགེསེ་གདུག་པ་ཅན་ཐོམསེ་ཅད་མ་ར་ཡོ་ཕེཊ། རྒྱུད་སྟོདོ་པའི་ིལུགསེ། 

ཡོང་། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝ་ིཀྲོ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་ཨཱཿ�ཧཱུཾ།ཾ ༀ་ཡོ་མ་རཱ་ཛོ་ཞིསེེ་སེགོསེ་གངོ་

བཞིནི་མཚེན་པ་བཞིིསེ་བསྔོ།ོ 

དེ་ནསེ། ཆེོསེ་ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་ཡོབ་ཡུམ་འིཁོར་དང་བཅསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱིི་ལྗོགསེ་ཧཱུཾཾ་

ལསེ་སྐྱོེསེ་པའི་ིརྡོ་ོརྗོ་ེརྩོ་ེགཅིག་པ་དཀར་པ་ོའིོད་ཀྱི་ིསྦུ་གུ་ཅན་གྱིིསེ་གཏོོར་མའི་ིབཅུད་

ཐོམསེ་ཅད་དྲིངསེ་ཏོ་ེགསེོལ་བར་གྱུར། ༀ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་སེརྦ་བིགྷྣན་ཤེ་ཏྲུཾ་ཾམཱཾ་ར་ཡོ་ཨ་ི

ད་ཾབ་ལ່་ཏོ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧེ་ིཁཱ་ཧེ།ི ལན་གསུམ། ༀ་ཙཱ་མུཎྜཱི་ིསེརྦ་བགིྷྣན་ཤེ་ཏྲཱི་ཾམཱཾ་ར་ཡོ་ཨ་ིད་ཾ

བ་ལ່་ཏོ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧེི་ཁཱ་ཧེི་ཧེི། ལན་གསུམ། ཡོ་བ་ཏོི་ལ་སེོགསེ་པ་གཤེིན་རྗོེ་ཕེོ་མོའི་ི

ཚེོགསེ་འིཁོར་དང་བཅསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱི་ིཞིལ་དུ་ཨ་ིད་ཾབ་ལ່་ཏོ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧེ་ིཁཱ་ཧེི། ལན་

གསུམ། ༀ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་སེ་པ་ར་ིཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་ཾསེགོསེ་ཕྱི་ིནང་ག་ིམཆེོད་པ་གངོ་དང་འིདྲི། 

ཆེོསེ་རྒྱལ་ཡོབ་ཡུམ་འིཁོར་བཅསེ་ལ། །བདག་གིསེ་མཆེོད་གཏོོར་ཕུལ་པ་

ཡོིསེ། །དཀོན་མཆེོག་དབུ་འིཕེངསེ་སྨོད་པ་དང་། །ཐོེག་པ་ཆེེན་པོ་སུན་འིབྱེིན་

དང་། །བསྟོན་པ་འིཇེགི་དང་དབྱེནེ་བྱེདེ་དང་། །བླ་མའི་ིསྐུ་ལ་བསྡི་ོབ་དང་། །རྣལ་འིབྱེརོ་

བདག་ལ་སྡིང་བ་རྣམསེ། །ད་ེདག་ཆེོསེ་ཀྱི་ིརྒྱལ་བོསེ་སྒྲིོལ། །དགྲི་བགེགསེ་ཨ་མུ་ཀཱ་

མཱཾ་ར་ཡོ་ཕེཊ། 

གཞི་ིབདག་གཏོོར་མ་རྒྱུད་སྨད་ལྟོར་ན་འིདོན་སྲོོལ་མེད་ཀྱིང་། རྒྱུད་སྟོོད་ལྟོར་ན་འིདོན་སྲོོལ་ཡོོད་པ་

འིད་ིལྟོར། ༀ་བཛྲ་ཨ་མྲཏོ་ཀུཎྜ་ལ་ིཧེ་ན་ཧེ་ན་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུ་ངྡྷཿ� སེརྦ་དྷརྨ� སྭ་

བྷཱ་ཝ་ཤུངྡྷཿོ྅་ཧེཾ། སྟོོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོོང་བའི་ིངང་ལསེ་བྷྲུཾ་ཾལསེ་རིན་པ་ོཆེེའི་ིསྣོད་

ཡོངསེ་ཤེིང་རྒྱ་ཆེ་ེབ་རྣམསེ་ཀྱི་ིནང་དུ་ཨ་ཾའིོད་དུ་ཞུ་བ་ལསེ་བྱུང་བའི་ིགཏོོར་མ་དཀར་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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གསུམ་མངར་གསུམ་ཟིག་པ་མེད་པའི་ིཡོ་ེཤེེསེ་ཀྱི་ིབདུད་རྩོིའི་ིརྒྱ་མཚེ་ོཆེེན་པོར་གྱུར། 

ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ལན་གསུམ། ན་མ� སེརྦ་ཏོ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཨ་ཝ་ལ་ོཀ་ིཏོ་ེༀ་སེ་ཾབྷཻ་ར་སེ་ཾབྷཻ་ཧཱུཾ།ཾ ལན་

གསུམ། 

དེ་བཞིིན་གཤེེགསེ་པ་རིན་ཆེེན་མང་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་ལོ། །དེ་བཞིིན་གཟུགསེ་

མཛོེསེ་དམ་པ་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་ལོ། །ད་ེབཞིིན་གཤེེགསེ་པ་སྐུ་འིབྱེམསེ་ཀློསེ་ལ་ཕྱིག་

འིཚེལ་ལ།ོ །ད་ེབཞིནི་གཤེགེསེ་པ་འིཇེགིསེ་པ་ཐོམསེ་ཅད་དང་བྲལ་བ་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་

ལ།ོ །

ཕུན་ཚེགོསེ་འིདདོ་ཡོནོ་ལྔ་ལྡན་པའི།ི བདུད་རྩོའིི་ིརྒྱ་མཚེའོི་ིགཏོརོ་མ་འིད་ིཉདི་སེ་

བདག་སེ་ཡོ་ིལྷ་མ་ོའིཛོམ་གླེིང་སྐྱོོང་བ་སྤྱི་ིདང་། ཁྱེད་པར་བོད་ཁམསེ་སྐྱོོང་བའི་ིབསྟོན་

མ་བཅུ་གཉིསེ་ཡུལ་ལྷ་གཞི་ིབདག་སྟོོད་མངའི་རིསེ་སྐོར་གསུམ། སྨད་མད་ོཁམསེ་

སྒོང་དྲུག །བར་དབུསེ་གཙོང་རུ་བཞི།ི སེ་ཕྱིོགསེ་ཡུལ་ཕྱིོགསེ་དགོན་གནསེ་ཆེེན་པ་ོ

འིདི་ཉིད་ལ་གནསེ་པའིི་ལྷ་ཀླུ་གཞིི་བདག་དཀར་ཕྱིོགསེ་ལ་མངོན་པར་དགའི་བ་

རྣམསེ་ལ་འིབུལ་ལ།ོ །བཞིེསེ་ནསེ་རྣལ་འིབྱེོར་བ་བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོོན་མཆེོད་

འིཁོར་དང་བཅསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་དམ་པའིི་ཆེོསེ་སྒྲུབ་པ་ལ་འིགལ་རྐྱེན་སེེལ་ལ་

མཐུན་རྐྱེན་སྒྲུབསེ། བསེམ་པའིི་དོན་རྣམསེ་ཡོིད་བཞིིན་དུ་འིགྲུབ་པར་མཛོད་དུ་

གསེལོ། །

བདག་གི་བསེམ་པའིི་སྟོོབསེ་དང་ནི། །དེ་བཞིིན་གཤེེགསེ་པའིི་སྦྱིིན་སྟོོབསེ་

དང། །ཆེོསེ་ཀྱི་ིདབྱེིངསེ་ཀྱི་ིསྟོོབསེ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ། །དོན་རྣམསེ་གང་དག་བསེམ་པ་

ཀུན། །ད་ེདག་ཐོམསེ་ཅད་ཅ་ིརགིསེ་པར། །ཐོགོསེ་པ་མདེ་པར་འིབྱུང་གྱུར་ཅགི །
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འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།

གཞིི་བདག་གཏོོར་མ་བསྔོོ་སྲོོལ་གཞིན་ནི། ཀྱིེ། ཕུན་ཚེོགསེ་འིདོད་ཡོོན་ལྔ་ལྡན་

པའི།ི །བདུད་རྩོ་ིརྒྱ་མཚེའོི་ིགཏོརོ་མ་འིད།ི །སེ་ཡོ་ིལྷ་མ་ོབརྟེན་མ་སེགོསེ། །སྟོངོ་གསུམ་

གཞི་ིབདག་ཚེོགསེ་རྣམསེ་དང་། །ཚེ་ེརིང་མཆེེད་ལྔ་བསྟོན་སྐྱོོང་བཅསེ། །གངསེ་ཅན་

གནསེ་བ་ཐོམསེ་ཅད་དང་། །ཁྱེད་པར་ཡུལ་ཕྱིགོསེ་འིདརི་གནསེ་པའི།ི །ཡུལ་ལྷ་གཞི་ི

བདག་རྣམསེ་ལ་འིབུལ། །བཞིེསེ་ནསེ་བདག་ཅག་ཡོོན་མཆེོད་རྣམསེ། །ལསེ་དང་བྱེ་

བ་ཅ་ིབྱེདེ་ཅིང་། །ཀ་ོལངོ་ཕྲག་དགོ་མ་མཛོད་པར། །མཐུན་རྐྱནེ་ཡོདི་བཞིནི་སྒྲུབ་བར་

མཛོོད། །བདག་ག་ིབསེམ་པའི་ིསྟོོབསེ་དང་ནི། །ད་ེབཞིིན་གཤེེགསེ་པའི་ིསྦྱིིན་སྟོོབསེ་

དང་། །ཆེོསེ་ཀྱི་ིདབྱེིངསེ་ཀྱི་ིསྟོོབསེ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ། །དོན་རྣམསེ་གང་དག་བསེམ་པ་

ཀུན། །ད་ེདག་ཐོམསེ་ཅད་ཅ་ིརགིསེ་པར། །ཐོགོསེ་པ་མདེ་པར་འིབྱུང་གྱུར་ཅགི །ཞིསེེ་

སེགོསེ་ཀྱིིསེ་བསྔོ།ོ 

ཧཱུཾཾ། འིཆེ་ིབདག་ནག་པ་ོལྷ་ོཕྱིོགསེ་ཀྱིི། །རིམ་པ་བདུན་གྱི་ིསེ་འིོག་ན། །སྲོོག་ལ་

རྔམ་པའི་ིགཤེིན་རྗོ་ེནི། །ནག་པ་ོམ་ཧེེའི་ིགདན་སྟོེང་དུ། །ཡོ་ལསེ་བྱུང་བའི་ིདབྱུག་པ་

ནི། །ཐོོད་པསེ་མཚེན་པ་ལསེ་བྱུང་བ། །གཏོིང་ནསེ་ཁྲོསེ་པ་མ་ཧེེའི་ིགདོང་། །ཟི་བྱེེད་

ཞིལ་གདངསེ་མཆེ་ེབ་གཙོིགསེ། །ཁྲོསེ་པའི་ིསྤྱིན་རྩོ་དམར་པ་ོའིཁྲུག །སྐྲ་སེེར་སྨ་ར་

གྱིནེ་དུ་བརྫེསེ། །ལག་གཡོནོ་ཞིགསེ་པསེ་དགྲི་བགགེསེ་འིཆེངི་། །གཡོསེ་པའི་ིདབྱུག་

པསེ་རྡུལ་དུ་རློག །ཆེོསེ་ཀྱི་ིརྒྱལ་པ་ོགཤེིན་རྗོེའི་ིཚེོགསེ། །བྲན་དང་བཅསེ་པའི་ིདུསེ་

ལ་བབ། །ཤེ་ཆེནེ་ཁྲག་ཞིག་ཆེནེ་པ་ོཡོ།ི །གཏོརོ་མ་རྒྱ་མཚེ་ོམཆེདོ་པར་བཞིེསེ། །རྒྱལ་

བསེ་བསྒོོསེ་པའི་ིདམ་ཚེིག་དང་། །སྙེིང་རྗོེསེ་དགྲི་བགེགསེ་མྱུར་དུ་སྒྲིོལ། །སྡིང་བའི་ི

དགྲི་དང་གནོད་པའི་ིབགེགསེ། །བདུད་དང་བར་དུ་གཅོད་པ་རྣམསེ། །ཟུངསེ་ཤེིག་

ཆེངིསེ་ཤེགི་རྣམ་པར་སྡིམོསེ། །ཁུག་ཅགི་དྲིངོསེ་ཤེགི་དབང་དུ་སྡུསེ། །སེོད་ཅིག་སྐྲདོ་



འཇིིགས་བྱེདེ་དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོོགས་བཏུས།
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ཅིག་རེངསེ་པར་གྱིིསེ། །ཕྱི་ེཞིིག་གནོན་ཅིག་རྨུགསེ་པར་གྱིིསེ། །ཐུལ་ཅིག་ཆེོམསེ་

ཤེགི་རྣམ་པར་ཤེགི །རྡུལ་ཕྲན་ཙོམ་ཡོང་མདེ་པར་མཛོདོ། །ༀ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། བྷྱ�ོ 

ཙོ་མུཎྜ་ིཧཱུཾ་ཾཕེཊ། སྔོགསེ་འིད་ིརྣམསེ་རྒྱུད་སྟོདོ་པའི་ིལུགསེ་ལ་འིདནོ་སྲོལོ་མདེ་ན་ཡོང་རྒྱུད་སྨད་པ་སེགོསེ་

ཀྱི་ིལུགསེ་ལ་འིདནོ། 

སྟོོབསེ་ཆེེན་གཤེིན་རྗོེའིི་རྒྱལ་པོ་འིཁོར་བཅསེ་ཀྱིིསེ། །ཨ་ཏོི་ཤེ་དང་བློ་བཟིང་

གྲིགསེ་པ་ཡོ།ི །བསྟོན་ལ་གནོད་པའི་ིདགྲི་བགེགསེ་ཚེར་ཆེོད་ལ། །བསྟོན་དང་བསྟོན་

འིཛོནི་བུ་བཞིནི་སྐྱོོང་བར་མཛོདོ། །

ༀ་ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་སེ་མ་ཡོ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡོ། ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་ཏྭ་ེན་ོཔ་ཏོིཥྛ། དྲི་ཌྷོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། 

སུ་པ་ོཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སུ་ཏོ་ོཥྱོ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། ཨ་ནུ་རཀྟ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སེརྦ་སེདིྡཱི་ིམྨེ་ེཔྲ་ཡོ་ཙྪ། སེརྦ་

ཀརྨ་སུ་ཙོ་མ།ེ ཙོཏིྟཾ་ཾཤྲཱི་ིཡོ་ཾཀུ་རུ་ཧཱུཾ།ཾ ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ�ོ བྷཻ་ག་ཝཱན། ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་མ་མ་ེམུཉྩ། 

ཡོ་མཱཾནྟ་ཀ་བྷཱ་ཝ། མཧཱ་སེ་མ་ཡོ་སེཏྭ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ་ཾཕེཊ། 

མ་རྙིདེ་ཡོངོསེ་སུ་མ་ཤེསེེ་དང༌། །གང་ཡོང་ནུསེ་པ་མ་མཆེསིེ་པསེ། །འིདརི་ན་ིབྱེ་

བ་གང་བགྱིིསེ་པ། །ད་ེཀུན་ཁྱེདོ་ཀྱིིསེ་བཟིདོ་མཛོད་རགིསེ། །

བཛྲ་མུ� ཕྱིོགསེ་སྐྱོོང་འིཁོར་བཅསེ་རང་གནསེ་སུ་གཤེེགསེ་པར་གྱུར། རྣམ་

དག་བསེམ་པསེ་ཚུལ་འིདིར་འིབད་པ་ལསེ། །བྱུང་བའི་ིདག་ེབསེ་མཐོའི་ཡོསེ་འིགྲི་ོབ་

ཀུན། །སྐྱོ་ེཞིངི་སྐྱོ་ེབར་འིཇེམ་དབྱེངསེ་ཞི་ིཁྲ་ོཡོསིེ། །འིབྲལ་བ་མདེ་པར་རྗོེསེ་སུ་འིཛོནི་

གྱུར་ཅགི ། ནམ་མཁའི་ཇེ་ིསྲོདི་སྐུ་ལྔའི་ིབདག་ཉདི་ཅན། །ཁ་སྦྱིརོ་བདུན་ལྡན་ག་ོའིཕེང་

མངོན་གྱུར་ནསེ། །མཐོའི་དག་འིགྲི་ོའིད་ིག་ོའིཕེང་ད་ེཉིད་ལ། །སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་བད་ེ

བླག་འིགདོ་པར་ཤེགོ །ཅསེེ་བརྗོདོ་པར་བྱེའི།ོ ། 
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 པར་བྱེང་སྨོནོ་ཚོགི

རྣམ་གྲིལོ་ཞི་ིབའི་ིརྒྱ་མཚེརོ་ར་ོགཅགི་ཏུ། །

གཞིལོ་བའི་ིམཐོའི་ཡོསེ་ཆེོསེ་ཚུལ་དལ་འིབབ་ཀླུང༌། །

ཚེགི་ག་ིགཟིགེསེ་མ་རེསེ་ཀྱིང་དུག་གསུམ་གྱི།ི །

དྲི་ིམ་ཡོངོསེ་འིཁྲུད་ལགེསེ་བཤེད་བདུད་རྩོ་ིའིད།ི །

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའི་ིརྣམ་དཀར་ཕུང་པའོི་ིམཐུསེ། །

ཡོང་དག་ཆེསོེ་ཀྱི་ིསྒོ་ོམ་ོསྟོངོ་ཕྲག་བརྒྱ། །

གདངསེ་ཏོ་ེརྒྱུད་ལྔའི་ིའིགྲི་ོབ་མ་ལུསེ་པ། །

ངསེེ་ལགེསེ་ནརོ་བུའི་ིམཛོདོ་ལ་དབང་འིབྱེརོ་ཤེགོ །

ཅསེེ་འིཛོམ་གླེངི་ཡོངསེ་པའི་ིཁྱེནོ་ལ་འིཚེ་ེམདེ་ཞི་ིབའི་ིལམ་སྟོནོ་རྣམ་འིདྲིནེ་ཤཱཀྱི་སེངེྒའེི་ི

རིང་ལུགསེ་སྒོོ་ཀུན་ནསེ་རྒྱསེ་པ་སེོགསེ་འིཕྲལ་ཡུན་ལེགསེ་ཚེོགསེ་དུ་མའིི་ཆེེད་དུ་

དམིགསེ། ནང་བསྟོན་གྲུབ་མཐོའི་རིསེ་མེད་ཀྱི་ིགསུང་རབ་དག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་

འིགྱུར་གང་ལའིང་སྦྱིར་ཆེོག་པའི་ིདག་ེབསྔོོའི་ིསྨོན་ཚེིག་ཏུ་ཤཱཀྱིའི་ིདག་ེསྦྱིོང་ཆེོསེ་སྨྲ་བ་ངག་
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