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དགོངསེ་དོན་བཞཱེིན། གྲྭ་ཚེང་རཱིན་པ་ོཆོ་ེནསེ་རཱིག་མིཛོད་ཆོེན་མིོའི་ིདྲི་ཚེིགསེ་དང་རྩོོམི་སྒྲཱིིག་ཁང་

གསེར་འིཛུགསེ་བྱསེ་ཏེེ། བཀོའི་བསྟོན་གཉཱིསེ་ཀྱཱིིསེ་མིཚེོན་ཆོོསེ་བརྒྱུད་རཱིསེ་མིེད་ཀྱི་ཱིམིཁསེ་པའི་ཱི

བཀོའི་རྩོོམི་གླེེགསེ་བམི་དང་། བརྩོམིསེ་ཆོོསེ་གསེར་རྙཱིིང་གང་མིང་ཞཱེིག་ཞུ་སྒྲཱིིག་འིགྲོེམིསེ་སྤེེལ་གྱི་ཱི

ཞེབསེ་ཞུའི་ཱིལསེ་གཞེ་ཱིའིད་ཱིགཉརེ་བ་ཡིནཱི།

དུསེ་རབསེ་འིདཱིར་ཚེན་རྩོལ་ཤཱིན་ཏུ་དར་བ་དང་བསྟུན་ནསེ། ཀློོག་བད་ེབ་དང་། སྤྱིོད་བད་ེབ། 

གཞུང་ཚེིག་འིཚེོལ་སླ་བ། འིཁྱིེར་བད་ེབ་སེོགསེ་སྟོབསེ་བདེའི་ཱིདབང་གཱིསེ་ཀློོག་པ་པ་ོརྣམིསེ་འིཕྲུལ་



ཞུ་སིྒྲིག་པའིི་གསལ་བཤད།
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དེབ་ལ་དགའི་མིོསེ་ཇེ་ེཆོེར་འིགྲོ་ོབཞཱེིན་པར་བརྟེན། དུསེ་རབསེ་ཀྱི་ཱིའིགྱུར་བའི་ཱིཁ་ཕྱིོགསེ་ཀྱི་ཱིདགོསེ་

མིཁ་ོདང་བསྟུན་པའཱིི་ཞུ་སྒྲཱིིག་གཱི་ལསེ་གཞཱེི་འིད་ཱིནཱི། མཱིིའཱིི་རཱིགསེ་ཀྱཱིི་སྤྱཱིི་ནོར་ལྟ་བུར་གྱུར་པའཱིི་རང་

རེའི་ཱིཤེསེ་རཱིག་འིད་ཱིཉཱིད་འིཇཱེིག་རྟེན་ན་ཡུན་རཱིང་དུ་གནསེ་པ་དང་། འིདཱིའི་ཱིའིཕྲཱིན་ལསེ་ཀྱི་ཱིའིཇུག་པ་ལ་

བརྟེན་ནསེ་མཱིིའི་ཱིསྤྱི་ཱིཚེོགསེ་སུ་ཞེ་ཱིབདེའི་ཱིདཔལ་ཡིོན་འིདྲིེན་པའི་ཱིལསེ་ཀོ་རླབསེ་ཆོ་ེབ་ཞཱེིག་ཡཱིིན་ཞེེསེ་

ཀྱིང་བརྗེདོ་ཆོགོ་པ་ཡིནཱི་ན།ོ །

གསུང་རབ་ཞུ་སྒྲཱིིག་བྱེད་སྐབསེ་མི་ཕྱི་ཱིཚེད་ལྡན་ཞཱེིག་གཞེ་ཱིརྩོར་བཟུང་ནསེ་ཞུ་སྒྲཱིིག་བྱེད་རྒྱུར་

འིབད་བརྩོོན་བྱེད་འིོསེ་ཤཱིང་། ད་ེཡིང་སྔོན་གྱི་ཱིསྲོོལ་ལ་གསུང་རབ་ཀྱི་ཱིཔར་ཤཱིང་རྐོ་ོསྐབསེ་རྩོོམི་པ་པ་ོ

རང་ཉཱིད་དམི། ཡིང་ན་གཞེན་གྱཱིིསེ་ཞུསེ་དག་ཚེད་ལྡན་བཏེང་སྟོ་ེརྐོ་ོབ་ཡཱིིན་པསེ་ཤཱིང་པར་རྣམིསེ་

སྤྱཱིིའི་ཱིཆོ་ནསེ་དག་པོར་བརྩོ་ཱིཆོོག་པ་ཡཱིིན། ད་ེབསེ་ན་འིད་ཱིག་རྩོོམི་སྒྲཱིིག་ཁང་ནསེ་ཀྱིང་མི་དཔ་ེཚེད་

ལྡན་འིཚེོལ་སྒྲུབ་ཀྱཱིིསེ་ཡཱིིག་འིབྲུ་གཅཱིག་ལའིང་གང་བྱུང་དུ་བཟ་ོབཅོསེ་མིེད་པར་སེོར་བཞེག་བྱ་རྒྱུ་

རྩོ་དོན་དུ་བཟུང་ནསེ་མི་ཕྱི་ཱིཇེ་ཱིམི་ཇེ་ཱིབཞཱེིན་འིཕྲུལ་དེབ་ཏུ་སྒྱུར་བར་འིབད་བཞཱེིན་ཡིོད་པ་དང་། མི་

ཕྱི་ཱིཚེད་ལྡན་ལག་སེོན་མི་བྱུང་ནའིང་གང་ཐུབ་ཀྱཱིིསེ་དག་པ་ོཡིོང་བར་བརྩོོན་བཞཱེིན་ཡིོད། གལ་ཏེ་ེ

མི་ཕྱི་ཱིརང་ལ་ནོར་བ་མིངོན་གསེལ་བྱུང་བ་དང་། དོགསེ་གནསེ་སུ་གྱུར་པ། ཡི་ཱིག་ེཆོད་ལྷག་བྱུང་བ་

སེགོསེ་ལ་གཤམི་དུ་གསེལ་བཤད་ཀྱི་ཱིམིཆོན་བཀོོད་ཡིདོ།

རྩོོམི་སྒྲཱིིག་ཁང་འིད་ཱིནསེ་སྒྲཱིིག་སྦྱིོར་བྱསེ་པའི་ཱིའིཕྲུལ་དེབ་ཏུ་ཆོད་ལྷག་ནོར་བ་སེོགསེ་བྱུང་བ་

མིཐངོ་ན་འིཕྲལ་མིར་ལགེསེ་བཅསོེ་ཡིངོ་བའི་ཱིཆོདེ་དུ།

ང་ཚེོའི་ཱིཡཱིིག་འིབྲེེལ་དྲི་བྱང་ serajeyrigzodchenmo@gmail.com འིདཱིའི་ཱིབརྒྱུད་

ནསེ་འིབྲེེལ་བ་གནང་བའི་ཱིར་ེབསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། འིད་ཱིནསེ་ཀྱིང་གང་མིགྱིོགསེ་པར་གཞཱེིར་བསྐྱེར་

ཞེབཱི་དང་ལེགསེ་སྒྲཱིིག་ཞུསེ་ཏེ་ེསྤུསེ་ཀོ་ཇེ་ེལགེསེ་སུ་གཏེངོ་ངེསེ་ཡིནཱི། 

སེརེ་བྱེསེ་རཱིག་མིཛདོ་ཆོནེ་མིའོི་ིརྩོོམི་སྒྲིགཱི་ཁང་ནསེ། 

ཕྱི་ཱིལ།ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༦ ཚེེསེ་ ༢༦ ལ།
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༄༅༅། །རྗེ་ེབཙུན་རྣམ་པར་རྒྱལ་མའི་ིབདག་མདུན་གྱི་ི ཆོ་ོག་ 

དང་འིབྲེལེ་བའི་ིསྟོངོ་མཆོདོ་བྱེ་ཚུལ་ གསལ་བར་ 

བཀདོ་པ་འིཆོ་ིམདེ་ ཚེ་ེཡི་ིམཆོགོ་སྦྱིནི་ཞེསེ་ 

 བྱེ་བ་བཞུགས་ ས།ོ །

༄༅༅། །ན་མི་ོགུ་རུཤྩོོཥྞཱི་ཱིཥ་བ་ཱིཛ་ཡཱ་ཡཻི། རབ་དཀོར་སྟོོན་ཟླ་བྱ་ེབསེ་བསྐྲུན་འིདྲི་

ཞཱེིང་། །རབ་མིཛེསེ་ཐཱིག་ལ་ེམིཆོོག་མིའི་ཱིཁེངསེ་འིཕྲོག་མི། །རབ་དྭང་བལྟ་བསེ་མི་ཱི

ངམོིསེ་མིཚེན་དཔའེི་ཱིསྐུ། །རབ་རྒྱསེ་ཚེ་ེདང་ཡི་ེཤསེེ་མིཆོགོ་སྩལོ་གང་། །སྙན་སྙན་བཅུ་

ཕྲག་དྲུག་ལྡན་དབྱར་རྔའི་ཱིསྒྲི། །བཟང་བཟང་སྐལ་ལྡན་རྨ་བྱའི་ཱིརྣར་ལྷུང་བསེ། །སཱེིམི་

སཱེིམི་ཡཱིིད་ལ་ཕན་བདེའི་ཱིམིངལ་འིཛིན་ཅཱིང་། །མིཛེསེ་མིཛེསེ་སྒེེག་པའི་ཱིཉམིསེ་ཀྱཱིིསེ་

ཟླསོེ་གར་བསྒྱུར། །རྣམི་མིང་ལྐོགོ་ཏུ་གྱུར་པའི་ཱིཤསེེ་བྱའི་ཱིམིཐའི། །མིཐའི་དག་མི་འིདྲིསེེ་

འིབྱདེ་ནུསེ་གང་ག་ཱིཐུགསེ། །ཐུགསེ་རྗེའེི་ཱིའིཇུག་པ་ཡིལོ་མིདེ་རྒྱལ་བའི་ཱིཡུམི། །ཡུམི་

མིཆོོག་ཁྱིོད་ན་ཱིམི་ལུསེ་འིགྲོ་ོབའི་ཱིསྐྱེབསེ། །གང་ག་ཱིམིཚེན་ཐོསེ་འིཆོ་ཱིབདག་དཔུང་

འིཇེམོིསེ་ཚེ།ེ །ཚེ་ེདང་ཡི་ེཤསེེ་མིཆོགོ་སྩལོ་འིཕགསེ་མི་གང་། །གང་ཞེགཱི་བསྒེམོི་བཟླསེ་

མིཆོོད་བསྟོོད་ལྷུར་ལེན་དངོསེ། །དངོསེ་གྲུབ་ཐམིསེ་ཅད་ལྷུན་གྱཱིིསེ་འིགྲུབ་པར་

ངསེེ། །རྒྱ་བདོ་མིཁསེ་གྲུབ་གྲུབ་དབང་ཚེགོསེ་རྣམིསེ་ཀྱི།ཱི །ཐུགསེ་ཀྱིསཱིེ་བཞེདེ་གཞུང་
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སེརེ་སྔགསེ་བླ་ཟུར་ཤཱིི་ལའིི་མིིང་ཅན།

གཞུང་མིཆོོག་མི་དྲིོསེ་མིཚེོ། །ལསེ་འིོངསེ་ཆུ་གཏེེར་གཏེེར་གྱཱིི་འིབྱུང་གནསེ་

ལསེ། །ཆོགོ་སྒྲཱིིགསེ་དགོསེ་འིདདོ་འིདདོ་དགུའི་ཱིདཔལ་འིད་ཱིམིཚེར། །

འིདརཱི་མིཁསེ་གྲུབ་ཆོནེ་པ་ོཛ་ེཏཱ་རའཱིི་ཱིལུགསེ་ཀྱི་ཱིགཙུག་ཏེརོ་རྣམི་པར་རྒྱལ་མི་ལྷ་དགུའི་ཱིསྒྲུབ་ཐབསེ་ཉམིསེ་སུ་བླང་

བའི་ཱིརཱིམི་པ་བཤད་པ་ལ་གསུམི། ཡཱིིད་ཆོེསེ་ཀྱི་ཱིདད་པ་སྐྱེ་ེབའི་ཱིཆོེད་དུ་བཅོམི་ལྡན་འིདསེ་ཀྱཱིིསེ་གཟུངསེ་འིད་ཱིཇེ་ཱིལྟར་

གསུངསེ་པའི་ཱིལ་ོརྒྱུསེ། ཉམིསེ་ལནེ་དངོསེ་གཞཱེིའི་ཱིརམཱིི་པ། དའེི་ཱིཕན་ཡིནོ་བསྟོན་པའི།ོ །དང་པ་ོན།ཱི ལྷའི་ཱིགནསེ་སུམི་ཅུ་རྩོ་

གསུམི་གྱི་ཱིཆོསོེ་བཟང་ལྷའི་ཱིམིདུན་སེ་ན། ལྷའི་ཱིབུ་བླ་ོགྲོསོེ་བརྟན་པ་ཞེསེེ་བྱ་བ་ཞེགཱི་འིདདོ་པའི་ཱིཡིནོ་ཏེན་ལ་ལངོསེ་སྤྱིདོ་ཅངཱི་

དགའི་མིགུར་རྩོ་ེཞེངཱི་གནསེ་པ་ལསེ། མིཚེན་མི་ོཞེགཱི་ཡིདཱི་དུ་མི་ཱིའིངོ་བའི་ཱིསྒྲི་འིད་ཱིཐསོེ་པར་གྱུར་ཏེ།ོ །བླ་ོགྲོསོེ་བརྟན་པ་ཁྱིདོ་

ད་སྟོ་ེཞེག་བདུན་ན་འིཆོ་ཱིབའི་ཱིདུསེ་བྱསེ་ཏེ་ེའིཛམི་བུ་གླཱེིང་དུ་འིགྲོ་ོབ་བདུན་པ་ོཉམིསེ་སུ་མྱངོ་ནསེ་སེམེིསེ་ཅན་དམྱལ་བར་

སྐྱེ་ེབར་འིགྱུར་ར།ོ །རྒྱ་ལ་ནམི་ཞཱེིག་མཱིིར་སྐྱེེསེ་པར་གྱུར་ན་ཡིང་དབུལ་པ་ོདང་དམུསེ་ལོང་དུ་འིགྱུར་ར།ོ །ཞེེསེ་ཐོསེ་སེ།ོ 

།ལྷའི་ཱིབུསེ་ད་ེཐོསེ་ནསེ་འིཇཱེིགསེ་སྐྲག་དངངསེ་ཏེ་ེམྱུར་བ་མྱུར་བར་ལྷའི་ཱིདབང་བ་ོབརྒྱ་བྱཱིན་ག་ལ་བ་དརེ་སེངོ་ནསེ། རྐོང་

པ་ལ་ཕྱིག་བྱསེ་ཏེ་ེསྨྲེ་ེསྔགསེ་འིདོན་བཞཱེིན་དུ་སྒྲི་ཡཱིིད་དུ་མི་ཱིའིོང་བ་ཇེ་ཱིལྟར་ཐོསེ་པ་རྣམིསེ་བསྙད་ད།ོ །བརྒྱ་བྱཱིན་གྱཱིིསེ་འིགྲོ་ོ

བ་བདུན་པ་ོགང་ཞཱེིག་སྙམི་དུ་བརྟགསེ་པསེ། ཕག་དང་། ཁྱི་ཱིདང་། ཝ་དང་། སྤྲོའེུ་དང་། སྦྲུལ་གདུག་པ་དང་། བྱ་རྒོདོ་དང་། 

བྱ་ཁྭ་ཏེ་སྟོ་ེབདུན་པ་ོད་ེདག་ཏུ་སྐྱེ་ེབར་ཤེསེ་སེ།ོ །བརྒྱ་བྱཱིན་གྱཱིིསེ་ལྷའི་ཱིབུ་སྡུག་བསྔལ་མི་ཱིཟད་པ་འིད་ཱིཉམིསེ་སུ་མྱོང་བར་

འིགྱུར་ན། བཅམོི་ལྡན་འིདསེ་མི་གཏེགོསེ་ད་ེལསེ་སྐྱེབོ་པའི་ཱིསྐྱེབསེ་དང་རྟནེ་དང་དཔུང་གཉནེ་དུ་གྱུར་པ་གཞེན་མིདེ་པསེ། 

དནོ་འིད་ཱིབཅོམི་ལྡན་འིདསེ་ལ་གསེལོ་བར་རཱིགསེ་སེ་ོསྙམི་སྟོ།ེ མིཆོདོ་པའི་ཱིཡི་ོབྱད་སྣ་ཚེགོསེ་པ་འིཁྱིརེ་ནསེ། བཅོམི་ལྡན་

འིདསེ་ཀྱི་ཱིདྲུང་དུ་ལྷགསེ་ཏེ་ེཞེབསེ་ལ་མིག་ོབོསེ་ཕྱིག་འིཚེལ་ཞཱེིང་ལན་བདུན་སྐོར་བ་བྱསེ་ནསེ་མིཆོོད་པ་ཆོེན་པ་ོབྱསེ་ཏེ་ེ

ལྷའི་ཱིབུསེ་སྒྲི་ཡཱིིད་དུ་མི་ཱིའིོང་བ་ཐོསེ་པ་རྣམིསེ་ཞཱེིབ་ཏུ་གསེོལ་ཏེ།ོ །དེར་བཅོམི་ལྡན་འིདསེ་ཀྱི་ཱིདབུའི་ཱིགཙུག་ཏེོར་ནསེ་འིོད་

ཟརེ་སྣ་ཚེགོསེ་པ་བྱུང་སྟོ།ེ ཕྱིགོསེ་བཅུའི་ཱིའིཇེགཱི་རྟནེ་ཐམིསེ་ཅད་གང་བར་བྱསེ། སླར་ལགོ་སྟོ་ེཞེལ་གྱི་ཱིསྒེརོ་ཞུགསེ་སེ།ོ །ད་ེ

ནསེ་བཅོམི་ལྡན་ཀྱཱིིསེ་ཞེལ་འིཛུམི་པ་མིཛད་ནསེ་བརྒྱ་བྱཱིན་ལ་གཙུག་ཏེོར་རྣམི་པར་རྒྱལ་མིའི་ཱིགཟུངསེ་ཕན་ཡིོན་དང་



རྣམ་རྒྱལ་མའིི་སོྟོང་མཆོོད།

 3  

བཅསེ་པ་བཀོའི་སྩལ་ཏེ།ེ ལྷའི་ཱིདབང་པ་ོཁྱིདོ་སེངོ་ལ་ལྷའི་ཱིབུ་ཤནཱི་ཏུ་བརྟན་པ་ལ་གཟུངསེ་འིད་ཱིསྟོནོ་ལ་སྒྲིགོསེ་ཤགཱི །ཞེག་

བདུན་ན་ལྷའི་ཱིབུ་དེའི་ཱིའིགྲོ་ོབ་ཐམིསེ་ཅད་ཤཱིན་ཏུ་ཡིོངསེ་སུ་དག་ཅཱིང་ཚེ་ེརཱིང་བར་འིགྱུར་རོ། །སྟོོབསེ་ཆོ་ེབར་འིགྱུར་རོ། 

།ཞེེསེ་བཀོའི་སྩལ་པ་ལྟར། བརྒྱ་བྱཱིན་གྱཱིིསེ་བླ་ོགྲོོསེ་བརྟན་པ་ལ་གཟུངསེ་འིད་ཱིབྱཱིན་ན།ོ །དེསེ་ཉཱིན་བདུན་གྱི་ཱིབར་དུ་ཉཱིན་

མིཚེན་དུསེ་དྲུག་ཏུ་གཟུངསེ་འིད་ཱིལ་བརྩོོན་པར་བྱསེ་པསེ། ངན་འིགྲོ་ོལསེ་ཡིོངསེ་སུ་ཐར། ཚེ་ེཞེག་བདུན་ལསེ་མིེད་པ་

ཡིང་རངཱི་དུ་གྱུར་ནསེ། བཅོམི་ལྡན་འིདསེ་ལ་ཆོདེ་དུ་བརྗེདོ་ད།ོ །ད་ེལྟ་བུའི་ཱིགཟུངསེ་འིད་ཱིརྒྱ་གར་གྱི་ཱིམིཁསེ་གྲུབ་ཕལ་མི་ོ

ཆོསེེ་ཐུགསེ་དམི་དུ་མིཛད་ཚུལ་རྣམི་ཐར་མིང་པརོ་འིབྱུང་ལ། མིཁསེ་གྲུབ་ཆོནེ་པ་ོཨ་བྷྱ་ཀོ་ར་དང་། དརྤན་ཞེབསེ་དང་། ཛ་ེ

ཏཱ་ར་ཱིསེགོསེ་ཀྱིསཱིེ་ལྷ་མིང་དང་། ལྷ་གཅཱིག་དང་། ལྷ་དགུ་ཅ་ཱིརགཱིསེ་པའི་ཱིཆོ་ོགའི་ཱིཡིགཱི་ཆོ་མིཛད། བདོ་དུ་ཡིང་སེ་སྐྱེ་གངོ་མི་

རྣམིསེ་ཀྱིསཱིེ་སྒྲུབ་ཐབསེ་དང་། སྟོངོ་མིཆོདོ་ཀྱི་ཱིཆོ་ོག་སེགོསེ་མིཛད་པ་མིང་ལ། རང་ཕྱིགོསེ་སུ་པཎ་ཆོནེ་ཐམིསེ་ཅད་མིཁྱིནེ་

པ་བླ་ོབཟང་ཆོོསེ་ཀྱི་ཱིརྒྱལ་མིཚེན་གྱཱིིསེ། རྗེེའི་ཱིསྔགསེ་རཱིམི་ཆོེན་མིོདང་། འིདུལ་འིཛིན་པའི་ཱིབྱ་རྒྱུད་རཱིགསེ་གསུམི་གྱི་ཱིཆོ་ོ

གའི་ཱིདགངོསེ་པ་བཞཱེིན་བྱ་རྒྱུད་སྤྱཱིིའི་ཱིལུགསེ་ལྟར་མིཛད་པའི་ཱིཆོ་ོག་དང་། རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆོེན་པའོི་ིཛ་ེཏཱ་རཱིའི་ཱིརྒྱ་གཞུང་

ག་ཱིརྗེསེེ་སུ་འིབྲེང་བའི་ཱིཆོ་ོག །ཐུའུ་ཀྭན་པའི་ཱིརྣམི་རྒྱལ་སྟོངོ་མིཆོདོ་སེགོསེ་ལསེ། འིདརཱི་རྒྱལ་དབང་ག་ཱིཡིགཱི་ཆོ་ཉདཱི་སེརོ་

བཞེག་སྟོ་ེལག་ཏུ་བླང་བད་ེབར་འིགདོ་པར་བྱའི།ོ །གཉསཱིེ་པ་ཉམིསེ་ལནེ་དངསོེ་གཞེའཱིི་ཱིརམཱིི་པ་ལ། བདག་བསྐྱེདེ་ལ་བརྟནེ་

ནསེ་བཟླསེ་པ་བྱ་བ། མིདུན་བསྐྱེེད་སྟོོང་མིཆོོད་ཀྱི་ཱིཚུལ་དུ་ཚེེའི་ཱིདངསོེ་གྲུབ་ཞུ་བ། སློབ་མི་རྗེེསེ་སུ་འིཛིན་པ་རྗེེསེ་གནང་

ག་ཱིརམཱིི་པ་དང་གསུམི་ལསེ། དང་པ་ོན།ཱི ལམི་ཐུན་མིངོ་བསེ་རྒྱུད་སྦྱིངསེ། རྡོ་ོརྗེ་ེསླབོ་དཔནོ་མིཚེན་ཉདཱི་དང་ལྡན་པའི་ཱིདྲུང་

དུ་རབ་ཏུ་ལྷག་པའི་ཱིལྷ་འིདཱིའི་ཱིདབང་དང་རྗེེསེ་གནང་ལུང་བཅསེ་ལགེསེ་པར་ཐབོ་པ་དང་། མི་མིཐའི་འིང་བྱ་རྒྱུད་ད་ེབཞེནཱི་

གཤེགསེ་རཱིགསེ་ཡིན་ཆོོད་ལྷ་གཞེན་གྱི་ཱིདབང་ཐོབ་ཅཱིང་། འིདཱིའི་ཱིརྗེེསེ་གནང་དང་ལུང་ལེགསེ་པར་ནོད་པ་དམི་ཚེིག་དང་

སྡོོམི་པ་ཚུལ་བཞཱེིན་དུ་བསྲུང་བའི་ཱིསྒྲུབ་པ་པོསེ་ཁྲུསེ་དང་གཙང་སྦྲ་ལ་གནསེ་པའི་ཱིསྒེ་ོནསེ། ཡཱིིད་མིཐུན་གྱི་ཱིགནསེ་སུ་སྐུ་

རྟནེ་དང་མིཆོདོ་གཏེརོ་སེོགསེ་ཡི་ོབྱད་རྣམིསེ་ཚེགོསེ་པར་བྱསེ་ལ། སྟོན་བད་ེབ་ལ་ལུསེ་རྣམི་སྣང་ག་ཱིཆོསོེ་བདུན་ལྡན་དུ་

འིཁདོ་ད།ེ དག་ེསེེམིསེ་ཁྱིད་པར་ཅན་གྱི་ཱིངང་ནསེ་ཉམིསེ་སུ་བླང་བར་བྱ་བ་ལ་ཐགོ་མིར་བླ་བརྒྱུད་ན།ཱི 

དཔལ་ལྡན་རྩོ་བའི་ཱིབླ་མི་རནཱི་པ་ོཆོ།ེ །བདག་ག་ཱིསྤྱི་ཱིབརོ་པདྨོའོི་ིསྟོངེ་བཞུགསེ་ལ། །བཀོའི་
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སེརེ་སྔགསེ་བླ་ཟུར་ཤཱིི་ལའིི་མིིང་ཅན།

དྲཱིིན་ཆོེན་པོའི་ིསྒེ་ོནསེ་རྗེེསེ་བཟུང་སྟོེ། །སྐུ་གསུང་ཐུགསེ་ཀྱི་ཱིདངོསེ་གྲུབ་སྩལ་དུ་

གསེལོ། །འིདྲིནེ་མིཆོགོ་མིཉམི་མིདེ་ཐུབ་པའི་ཱིདབང་པ་ོདང་། །རྒྱལ་བའི་ཱིསྲོསེ་པ་ོགསེང་

བདག་རྡོ་ོརྗེ་ེའིཛིན། །དགྲོ་ལསེ་རྣམི་པར་རྒྱལ་བ་ཛ་ེཏཱ་རཱི། །རྡོ་ོརྗེ་ེགདན་ཆོེན་བཞེ་ཱིལ་

གསེོལ་བ་འིདེབསེ། །མིཁསེ་གྲུབ་ཆོེན་པ་ོདོན་ཡིོད་རྡོ་ོརྗེ་ེདང་། །སྐད་གཉཱིསེ་སྨྲེ་པའི་ཱི

དབང་ཕྱུག་རཱིན་ཆོནེ་གྲོགསེ། །བརྩོ་ེབའི་ཱིབདག་ཉཱིད་སེ་ཆོནེ་ཀུན་སྙཱིང་མིཚེན། །བསེདོ་

ནམིསེ་རྩོ་ེམི་ོབཞེ་ཱིལ་གསེལོ་བ་འིདབེསེ། །གྲུབ་པ་མིཆོགོ་བརྙིསེེ་རྗེ་ེབཙུན་གྲོགསེ་པའི་ཱི

དཔལ། །གནསེ་ལྔ་རགཱི་པའི་ཱིདབང་ཕྱུག་སེ་པཎ་ཞེབསེ། །འིགྲོ་ོམིགནོ་ཆོསོེ་ཀྱི་ཱིརྒྱལ་པ་ོ

འིཕགསེ་པའི་ཱིམིཚེན། །ཞེང་སྟོནོ་དཀོནོ་མིཆོགོ་བཞེ་ཱིལ་གསེལོ་བ་འིདབེསེ། །བྱ་བཏེང་

བསེོད་ནམིསེ་དཔལ་དང་བླ་ོགྲོོསེ་བརྟན། །ཆོོསེ་རྗེེ་དཔལ་ལྡན་ཤར་ཆོེན་ཡིེ་ཤེསེ་

མིཚེན། །མིཚུངསེ་མིདེ་ཆོསོེ་ཀྱི་ཱིསྤྱིན་ལྡན་ཀུན་དགའི་བཟང་། །ཀུན་དགའི་དབང་ཕྱུག་

རྣམིསེ་ལ་གསེོལ་བ་འིདེབསེ། །དཀོོན་མིཆོོག་འིཕེལ་དང་ལྷ་མིཆོོག་སེེང་གེའཱིི་

ཞེབསེ། །དཀོོན་མིཆོོག་ལྷུན་གྲུབ་ཤར་ཁང་ཤེསེ་རབ་མིཚེན། །ནམི་མིཁའི་དཔལ་

བཟང་དཔལ་ལྡན་དོན་ཀུན་གྲུབ། །བསེོད་ནམིསེ་མིཆོོག་ལྡན་རྣམིསེ་ལ་གསེོལ་བ་

འིདེབསེ། །རཱིམི་གཉཱིསེ་མིངའི་བདག་ཆོོསེ་དབྱཱིངསེ་རང་གྲོོལ་རྗེེ། །ཀུན་མིཁྱིེན་ངག་

དབང་བླ་ོབཟང་རྒྱ་མིཚེ་ོསེོགསེ། །དངོསེ་དང་བརྒྱུད་པའི་ཱིབླ་མི་ཐམིསེ་ཅད་ལ། །སྒེ་ོ

གསུམི་གུསེ་པ་ཆོནེ་པསོེ་གསེལོ་བ་འིདབེསེ། །བཤསེེ་གཉནེ་དམི་པསེ་དགྱིསེེ་བཞེནཱི་

རྗེསེེ་བཟུང་སྟོ།ེ །ངསེེ་འིབྱུང་བྱང་སེམེིསེ་ཡིང་དག་ལྟ་བ་དང་། །ཟབ་གསེལ་གཉསཱིེ་མིདེ་

རྣལ་འིབྱོར་མིཐར་ཕྱཱིིན་ནསེ། །སྐུ་གསུམི་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་བྱཱིན་གྱཱིིསེ་རློབསེ། །སྐྱེ་ེབ་

ཀུན་ཏུ་ཡིང་དག་བླ་མི་དང་། །འིབྲེལ་མིདེ་ཆོསོེ་ཀྱི་ཱིདཔལ་ལ་ལངོསེ་སྤྱིདོ་ཅངཱི་། །སེ་དང་



རྣམ་རྒྱལ་མའིི་སོྟོང་མཆོོད།
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ལམི་གྱི་ཱིཡིནོ་ཏེན་རབ་རྫོགོསེ་ནསེ། །རྡོ་ོརྗེ་ེའིཆོང་ག་ཱིག་ོའིཕང་མྱུར་ཐབོ་ཤགོ 

ད་ེནསེ་སྐྱེབསེ་འིགྲོ་ོབྱ་བ་ན་ཱིསྐྱེབསེ་ཡུལ་སེོགསེ་གསེལ་བཏེབ་སྟོེ། བདག་དང་འིགྲོ་ོབ་ནམི་མིཁའི་

དང་མིཉམི་པའི་ཱིསེམེིསེ་ཅན་ཐམིསེ་ཅད་དུསེ་འིད་ཱིནསེ་བཟུང་སྟོ་ེཇེ་ཱིསྲོདཱི་བྱང་ཆུབ་སྙཱིང་

བ་ོལ་མིཆོསཱིེ་ཀྱི་ཱིབར་དུ་དཔལ་ལྡན་བླ་མི་དམི་པ་རྣམིསེ་ལ་སྐྱེབསེ་སུ་མིཆོའཱིི།ོ །རྫོགོསེ་

པའི་ཱིསེངསེ་རྒྱསེ་བཅོམི་ལྡན་འིདསེ་རྣམིསེ་ལ་སྐྱེབསེ་སུ་མིཆཱོིའིོ། །དམི་པའི་ཱིཆོོསེ་

རྣམིསེ་ལ་སྐྱེབསེ་སུ་མིཆཱོིའིོ། །འིཕགསེ་པའཱིི་དགེ་འིདུན་རྣམིསེ་ལ་སྐྱེབསེ་སུ་

མིཆོའཱིི།ོ །ཞེསེེ་ལན་གསུམི་མིམི་བདུན་གྱི་ཱིམིཐར། 

བླ་མི་དང་དཀོནོ་མིཆོགོ་རནཱི་པ་ོཆོ་ེརྣམི་པ་གསུམི་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་ཞེངཱི་སྐྱེབསེ་སུ་

མིཆོའཱིི།ོ །ཁྱིེད་རྣམིསེ་ཀྱིསཱིེ་བདག་ག་ཱིརྒྱུད་བྱཱིན་གྱིསཱིེ་བརླབ་ཏུ་གསེལོ། ཞེསེེ་བརྗེདོ། 

སེམེིསེ་བསྐྱེདེ་པ་ན།ཱི སེམེིསེ་ཅན་ཐམིསེ་ཅད་ཀྱི་ཱིདནོ་དུ་རྫོགོསེ་པའི་ཱིསེངསེ་རྒྱསེ་ཀྱི་ཱིག་ོ

འིཕང་ཐོབ་པར་བྱ། དེའི་ཱིཆོེད་དུ་གཙུག་ཏེོར་རྣམི་པར་རྒྱལ་མིའི་ཱིབསྒེོམི་བཟླསེ་ལ་

འིཇུག་པར་བགྱིའཱིི།ོ །ལན་གསུམི་བརྗེདོ། སྐྱེབསེ་སེམེིསེ་ཚེད་མིདེ་སྤྱི་ཱིལྟར་བྱསེ་ཀྱིང་ཤནཱི་ཏུ་རུང་བར་གསུངསེ། 

ད་ེནསེ་རང་ཐ་མིལ་གྱི་ཱིསྣང་ཞེནེ་དང་ལྡན་པསེ་ཚེགོསེ་ཞཱེིང་ག་ཱིམིཆོདོ་པ་བྱཱིན་རླབསེ་བྱདེ་མི་ཱིནུསེ་པསེ། 

རང་ཉཱིད་སྐད་ཅགཱི་གསཱིེ་གཙུག་ཏེརོ་རྣམི་པར་རྒྱལ་མིའི་ཱིསྐུར་གྱུར་པར་བསེམིསེ་ཤངཱི་། 

མིཆོདོ་པ་བྱཱིན་གྱིསཱིེ་བརླབ་པ་ལ། ཐགོ་མིར་བསེང་ཆུ་ཞཱེིག་བསྒྲུབ་ན་ལགེསེ་པསེ། བུམི་པ། 

ཨ�་བཛྲ་ཨ་��་ཏེ་ཀུཎྜ་ལ་ཱིཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུཾ་ཾཕཊ། ཞེསེེ་པསེ་བསེང་། ཨ�་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿཿསེརྦ་

དྷརྨཱཿཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿ྅ོཧ།ཾ ཞེསེེ་པསེ་སྦྱིངསེ། སྟོངོ་པ་ཉདཱི་དུ་གྱུར། སྟོངོ་པའི་ཱིངང་ལསེ་བ་ཾལསེ་

བྱུང་བའི་ཱིརནཱི་པ་ོཆོའེི་ཱིབུམི་པ་དཀོར་པ་ོལྟ་ོབ་ཆོ་ེབ། མིགྲོནཱི་པ་རངཱི་བ། མིཆུ་འིཕྱིང་བ་ལ་

སེགོསེ་པའི་ཱིམིཚེན་ཉདཱི་ཐམིསེ་ཅད་དང་ལྡན་པའི་ཱིནང་དུ། བསེང་ཆུ་མིཆོདོ་རྫོསེ་རྣམིསེ་

ཀྱི་ཱིབགེགསེ་དང་མི་དག་པ་སེེལ་བའི་ཱིནུསེ་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར། ༀ་བཛྲ་ཨ་��་ཏེ་
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སེརེ་སྔགསེ་བླ་ཟུར་ཤཱིི་ལའིི་མིིང་ཅན།

ཀུཎྜ་ལ་ཱིཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུཾ་ཾཕཊ། ཅ་ཱིའིགྲུབ་བཟླསེ་ལ་བསེང་ཆུ་བསྒྲུབ། 

ད་ེནསེ་མིཆོདོ་པ་རྣམིསེ། ༀ་བཛྲ་ཨ་��་ཏེ་ཀུཎྜ་ལ་ཱིཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུཾ་ཾཕཊ། ཞེསེེ་པསེ་བསེངསེ། ༀ་

སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿཿསེརྦ་དྷརྨཱཿཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿོ྅ཧ།ཾ ཞེེསེ་པསེ་སྦྱིངསེ། སྟོོང་པའི་ཱིངང་ལསེ་ༀ་ལསེ་

རནཱི་པ་ོཆོའེི་ཱིསྣདོ་ཡིངསེ་ཤངཱི་རྒྱ་ཆོ་ེབ་རྣམིསེ་ཀྱི་ཱིནང་དུ། ༀ་འིདོ་དུ་ཞུ་བ་ལསེ་བྱུང་བའི་ཱི

ལྷ་རྫོསེ་ལསེ་གྲུབ་པའི་ཱིམིཆོདོ་ཡིནོ། ཞེབསེ་བསེལཱི། མི་ེཏེགོ །བདུག་སྤེསོེ། སྣང་གསེལ། 

དྲི་ཱིཆོབ། ཞེལ་ཟསེ། རོལ་མི་ོརྣམིསེ་དྭངསེ་ཤཱིང་ཐོགསེ་པ་མིེད་པ་ནམི་མིཁའི་ཱིམིཐའི་

ཀློསེ་པར་གྱུར། ༀ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། ༀ་བཛྲ་པཱདྱཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། ༀ་བཛྲ་པུཥྤཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། ༀ་བཛྲ་

དྷཱུ་པ་ཾསྭཱ་ཧཱ། ༀ་བཛྲ་དཱི་ཱིཔ་ཾསྭཱ་ཧཱ། ༀ་བཛྲ་གནྡྷཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། ༀ་བཛྲ་ནཻ་ཝ་ཱིངྱཱ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་བཛྲ་

ཤཔྟ་སྭཱ་ཧཱ། 

ༀ་བཛྲ་དྷརྨཱཿ་ར་ཎ་ཱིཏེ། པྲ་ར་ཎ་ཱིཏེ། སེ་ཾཔྲ་ར་ཎ་ཱིཏེ། སེརྦ་བུདྡྷཿ་ཀྵེ་ེཏྲ་པྲཙ་ལ་ཱིན།ཱི པྲཛྙཱ་

པ་ར་མི་ཱིཏེ་ན་ད་སྭ་བྷཱ་ཝ། བཛྲ་སེཏྭ་ྀ �ྀ་ད་ཡི། སེནྟོ་ོཥ་ན་ཱིཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཧ་ོཧ་ོཧ་ོཨ་ཁ་ཾསྭཱ་ཧཱ། 

ཞེསེེ་བརྗེདོ་ཅཱིང་སེ་ོསེའོི་ིཕྱིག་རྒྱ་བྱ། མིཐར་རལོ་མི་ོརྣམིསེ་འིབུད་དཀྲོལོ་བྱ་ཞཱེིང་བྱནཱི་དབབ། ངྷརྨ་ར་ཎ་ཱིབརྗེདོ་པ་ན་ཱིལྔ་པ་

ཆོནེ་པ་ོདང་། ཐུའུ་ཀྭན་པའི་ཱིཡིགཱི་ཆོར་འིབྱུང་བསེ་འིདརཱི་ཡིང་བཀོདོ་མིདོ། ངསེེ་གཟུང་དུ་དགོསེ་པ་ན་ཱིམིནཱི་པར་སེེམིསེ་

ཞེསེེ་ཐུའུ་ཀྭན་པསེ་གསུངསེ། 

ད་ེནསེ་ཚེོགསེ་ཞཱེིང་ནཱི། རང་ཉཱིད་བཅོམི་ལྡན་འིདསེ་མིར་གསེལ་བའི་ཱིཐུགསེ་ཀོའི་ཱིབྷྲཱུཾ་ཾ

ཡིགཱི་ལསེ་འིདོ་ཟརེ་འིཕྲསོེ་པསེ། རང་བཞེནཱི་གྱི་ཱིགནསེ་ནསེ་གཙུག་ཏེརོ་རྣམི་པར་རྒྱལ་

མི་ལྷ་དགུ་ལ་རྒྱལ་བ་སྲོསེ་དང་བཅསེ་པསེ་བསྐོར་བ། ༀ་བཛྲ་སེ་མཱ་ཛཿ ཞེེསེ་རྡོ་ོརྗེ་ེབསྡུ་

བའི་ཱིཕྱིག་རྒྱ་བྱ་སྟོ།ེ ད་ེན་ཱིརྡོ་ོརྗེ་ེཁུ་ཚུར་གཉསཱིེ་ཀྱི་ཱིམིཛུབ་མི་ོལྕགསེ་ཀྱུ་ལྟར་བྱསེ་ལ། མིཁྲགཱི་མི་གཉསཱིེ་བསྣལོ་ཏེ་ེགུང་མི་ོདང་

མིཐ་ེབངོ་གཉསཱིེ་ཀྱིསཱིེ་སེ་ེགལོ་བརྡོབེ་པའི།ོ །

ད་ེནསེ་ཐལ་མི་ོསྦྱིར་ཏེེ། དཔལ་ལྡན་ལྷ་མི་ོསྟོོན་ཀོའི་ཱིཟླ་བའི་ཱིམིདོག །ཞེལ་གསུམི་ཕྱིག་



རྣམ་རྒྱལ་མའིི་སོྟོང་མཆོོད།
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བརྒྱད་རབ་མིཛེསེ་ཞེ་ཱིབའི་ཱིསྐུ། །ཡི་ེཤེསེ་དཔག་ཡིསེ་ཚེ་ེཡི་ཱིམིཆོོག་སྩོལ་མི།།རྣམི་པར་

རྒྱལ་མིའི་ཱིཞེབསེ་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་ལ།ོ །ཞེསེེ་པསེ་ཕྱིག་བྱ། 

སེ་ོསེའོི་ིཕྱིག་རྒྱ་དང་བཅསེ་པསེ། ༀ་སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ་ཨུཥྞཱི་ཱིཥ་བ་ཱིཛ་ཡི་སེ་པ་ར་ཱིཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ།ཾ 

པཱདྱཾ།ཾ པུཥྤཾ།ཾ དྷཱུ་པ།ཾ དཱི་ཱིཔ།ཾ གནྡྷཾ།ཾ ནཻ་ཝ་ཱིངྱཱ། ཤཔྟ་པྲ་ཏཱཙཱིྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེསེེ་པ་རྣམིསེ་བརྗེདོ། 

ཐལ་མི་ོསྦྱིར་ཏེ།ེ དཀོནོ་མིཆོགོ་གསུམི་ལ་བདག་སྐྱེབསེ་མིཆོ།ཱི །སྡོགཱི་པ་ཐམིསེ་ཅད་སེ་ོ

སེརོ་བཤགསེ། །འིགྲོ་ོབའི་ཱིདག་ེལ་རྗེསེེ་ཡི་ཱིརང་། །སེངསེ་རྒྱསེ་བྱང་ཆུབ་ཡིདཱི་ཀྱིསཱིེ་

གཟུང་། །སེངསེ་རྒྱསེ་ཆོསོེ་དང་ཚེགོསེ་མིཆོགོ་ལ། །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་སྐྱེབསེ་

མིཆོ།ཱི །རང་གཞེན་དནོ་ན་ཱིརབ་བསྒྲུབ་ཕྱིརཱི། །བྱང་ཆུབ་སེམེིསེ་ན་ཱིབསྐྱེདེ་པར་བགྱི།ཱི །བྱང་

ཆུབ་མིཆོགོ་ག་ཱིསེམེིསེ་ན་ཱིབསྐྱེདེ་བགྱིསཱིེ་ནསེ། །སེམེིསེ་ཅན་ཐམིསེ་ཅད་བདག་གསཱིེ་མིགྲོནོ་

དུ་གཉརེ། །བྱང་ཆུབ་སྤྱིདོ་མིཆོགོ་ཡིདཱི་འིངོ་སྤྱིད་པར་བགྱི།ཱི །འིགྲོ་ོལ་ཕན་ཕྱིརཱི་སེངསེ་རྒྱསེ་

འིགྲུབ་པར་ཤགོ །ཞེསེེ་རྒྱུན་བཤགསེ་དང་། 

སེེམིསེ་ཅན་ཐམིསེ་ཅད་བདེ་བ ་དང་བདེ་བའཱིི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་

ཅཱིག །སེེམིསེ་ཅན་ཐམིསེ་ཅད་སྡུག་བསྔལ་དང་སྡུག་བསྔལ་གྱཱིི་རྒྱུ་དང་བྲེལ་བར་

གྱུར་ཅཱིག །སེེམིསེ་ཅན་ཐམིསེ་ཅད་སྡུག་བསྔལ་མིེད་པའི་ཱིབད་ེབ་དང་མི་ཱིའིབྲེལ་བར་

གྱུར་ཅཱིག །སེེམིསེ་ཅན་ཐམིསེ་ཅད་ཉ་ེརཱིང་ཆོགསེ་སྡོང་གཉཱིསེ་དང་བྲེལ་བའི་ཱིབཏེང་

སྙོམིསེ་ལ་གནསེ་པར་གྱུར་ཅཱིག །ཞེེསེ་པསེ་ཚེད་མིེད་བཞེ་ཱིབསྒེོམི། ཚེོགསེ་ཞཱེིང་རྣམིསེ་རང་

གནསེ་སུ་གཤགེསེ་པར་གྱུར། པར་བསེམིསེ་ལ། 

དངོསེ་གཞེ་ཱིནཱི། ༀ་ཤཱུནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོོ྅ཧཾ། འིཁོར་འིདསེ་ཀྱཱིིསེ་

བསྡུསེ་པའི་ཱིཆོསོེ་ཐམིསེ་ཅད་སྟོངོ་པ་ཉདཱི་དུ་གྱུར། སྟོངོ་པའི་ཱིངང་ལསེ་བ་ཾལསེ་པདྨོ་དང་། 
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སེརེ་སྔགསེ་བླ་ཟུར་ཤཱིི་ལའིི་མིིང་ཅན།

ཨ་ལསེ་ཟླ་བའཱིི་དཀྱཱིིལ་འིཁོར་གྱཱིི་སྟོེང་དུ་བྷྲཱུཾཾ་ཡཱིིག་དཀོར་པོ་ལསེ་འིོད་ཟེར་འིཕྲོསེ། 

སེེམིསེ་ཅན་གྱི་ཱིདོན་བྱསེ། ཚུར་འིདུསེ་ཡིོངསེ་སུ་གྱུར་པ་ལསེ། རཱིན་པ་ོཆོ་ེལསེ་གྲུབ་

པའི་ཱིསེ་འིཛིན་གྱི་ཱིསྟོེང་དུ་ཐེམི་སྐསེ་དང་བཅསེ་པའི་ཱིཁྲ་ཱིལ་སྣ་ཚེོགསེ་པདྨོ། དེའི་ཱིསྟོེང་དུ་

རཱིན་པ་ོཆོ་ེལསེ་གྲུབ་པའི་ཱིམིཆོོད་རྟེན་བང་རཱིམི་ཟླུམི་པ་ོགསུམི་པ། དེའི་ཱིསྟོེང་དུ་ཟླ་བའི་ཱི

དཀྱིལཱི་འིཁརོ་ལ་བུམི་རྟནེ་དང་བཅསེ་པའི་ཱིབུམི་པ་ཟླུམི་པ་ོསྒེ་ོདང་ལྡན་པ། དའེི་ཱིསྟོངེ་དུ་

བྲེ།ེ གདུགསེ་རམཱིི་པ་བཅུ་གསུམི། ཆོར་ཁབེསེ། ཏེགོ་རྣམིསེ་བརྩོགེསེ་ཤངཱི་། མི་ེཏེགོ་

ག་ཱིའིཕྲེང་བ་དང་དར་གྱི་ཱིལྡ་ལྡཱིསེ་མིཛེསེ་པར་བྱསེ་པ། འིདཱིར་ལྷ་དྲུག་ག་ཱིབསྐྱེེད་ཆོོག་གསུངསེ་པ་

རྣམིསེ་ན་ཱིསྤྱཱིིར་བཏེང་ལ་དགངོསེ་ཀྱི།ཱི ཐམིསེ་ཅད་ལ་དགོསེ་པའི་ཱིངསེེ་པ་མིདེ་པསེ་རཱིགསེ་འིདྲི་ེབྱདེ་མི་ཱིདགསོེ་སེ་ོཞེེསེ་ལྔ་

པ་ཆོནེ་པོསེ་གསུངསེ། 

ད་ེལྟ་བུའི་ཱིབུམི་པའི་ཱིནང་དུ་སྣ་ཚེོགསེ་པདྨོ་འིདབ་མི་བརྒྱད་པའི་ཱིལྟ་ེབར་ཟླ་བའི་ཱི

དཀྱཱིིལ་འིཁོར་གྱི་ཱིསྟོེང་དུ། བྷྲཱུཾ་ཾལསེ་སྣ་ཚེོགསེ་རྡོ་ོརྗེ་ེལྟ་ེབར་བྷྲཱུཾ་ཾགྱཱིིསེ་མིཚེན་པ། ད་ེལསེ་

འིོད་ཟེར་འིཕྲོསེ། དོན་གཉཱིསེ་བྱསེ། ཚུར་འིདུསེ་བྷྲཱུཾ་ཾལ་ཐཱིམི་ཞཱེིང་ད་ེཡིོངསེ་སུ་གྱུར་པ་

ལསེ། རང་ཉཱིད་གཙུག་ཏེརོ་རྣམི་པར་རྒྱལ་མི་སྐུ་མིདགོ་དཀོར་མི།ོ ཞེལ་གསུམི། ཕྱིག་

བརྒྱད་མི། རྩོ་བའི་ཱིཞེལ་དཀོར། གཡིསེ་སེརེ། གཡིནོ་སྔ་ོཞེངཱི་ཅུང་ཟད་ཁྲསོེ་པ། ཞེལ་

ར་ེར་ེལ་སྤྱིན་གསུམི་གསུམི་དང་ལྡན་པ། གཡིསེ་དང་པོསེ་སྣ་ཚེོགསེ་རྡོ་ོརྗེ་ེཐུགསེ་

ཀོར་འིཛནི་པ། གཉསཱིེ་པསེ་པད་དཀོར་གྱི་ཱིསྟོངེ་ན་འིདོ་དཔག་མིདེ། གསུམི་པསེ་མིདའི། 

བཞེ་ཱིཔསེ་མིཆོོག་སྦྱཱིིན་གྱི་ཱིཕྱིག་རྒྱ་མིཛད་པ། གཡིོན་གྱི་ཱིདང་པོསེ་སྡཱོིགསེ་མིཛུབ་དང་

བཅསེ་པསེ་རྡོ་ོརྗེེའི་ཱིཞེགསེ་པ། གཉཱིསེ་པསེ་གཞུ། གསུམི་པ་སྐྱེབསེ་སྦྱཱིིན་གྱི་ཱིཕྱིག་རྒྱ་

མིཛད་པ། བཞེ་ཱིཔསེ་མིཉམི་བཞེག་ག་ཱིསྟོངེ་ན་བདུད་རྩོསཱིེ་གང་བའི་ཱིརནཱི་པ་ོཆོའེི་ཱིབུམི་པ་



རྣམ་རྒྱལ་མའིི་སོྟོང་མཆོོད།
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འིཛནི་པ། དར་གྱི་ཱིསྟོདོ་གཡིགོསེ་དང་ཤམི་ཐབསེ་གསེལོ་བ། རནཱི་པ་ོཆོ་ེསྣ་ཚེགོསེ་ཀྱིསཱིེ་

བརྒྱན་པ། འིདོ་ཟརེ་དཀོར་པའོི་ིའིཕྲངེ་བསེ་བསྐརོ་བའི།ོ །དའེི་ཱིགཡིསེ་སུ་ཟླ་བ་ལ་སྤྱིན་

རསེ་གཟགཱིསེ་དཀོར་པ།ོ གཡིསེ་རྔ་ཡིབ་དང་གཡིནོ་པདྨོ་འིཛནི་པ། གཡིནོ་དུ་ཉ་ཱིམི་ལ་

ཕྱིག་ན་རྡོ་ོརྗེ་ེསྔནོ་པ།ོ གཡིསེ་རྔ་ཡིབ་དང་གཡིནོ་ཨུཏྤལ་ལ་གནསེ་པའི་ཱིརྡོ་ོརྗེ་ེའིཛནི་པ། 

གཉཱིསེ་ཀོའིང་ཞེ་ཱིབའི་ཱིཉམིསེ་ཅན། རཱིན་པ་ོཆོེའི་ཱིརྒྱན་གྱཱིིསེ་སྤྲོསེ་ཤཱིང་དར་གྱི་ཱིན་བཟའི་

གསེལོ་བ། མིཉམི་པའི་ཱིསྟོབསེ་ཀྱིསཱིེ་བཞེངེསེ་པ། ཤར་དུ་མི་ཱིགཡི་ོབ་སྔནོ་པ།ོ གཡིསེ་

རལ་གྲོ་ཱིའིཕྱིར་བ། ལྷོར་འིདོད་རྒྱལ་སྔོན་པོ། གཡིསེ་ལྕགསེ་ཀྱུ་འིཕྱིར་བ། ནུབ་ཏུ་

དབྱུག་སྔོན་ཅན་སྔོན་པོ། གཡིསེ་དབྱུག་པ་འིཕྱིར་བ། བྱང་དུ་སྟོོབསེ་པ་ོཆོ་ེསྔོན་པོ། 

གཡིསེ་རྩོ་ེགསུམི་འིཕྱིར་བ། བཞེ་ཱིཀོའིང་ཞེལ་གཅགཱི་ཕྱིག་གཉཱིསེ་ཀྱིསཱིེ་གཡིནོ་ཐུགསེ་

ཀོར་སྡོགཱིསེ་མིཛུབ་མིཛད་པ། སྤྱིན་གསུམི་དང་ལྡན་ཞེངཱི་སྐྲ་གྱིནེ་དུ་བརྫོསེེ་པ། རནཱི་པ་ོ

ཆོ་ེདང་སྦྲུལ་གྱཱིིསེ་བརྒྱན་པ། སྟོག་ག་ཱིཔགསེ་པའི་ཱིཤམི་ཐབསེ་ཅན། པདྨོ་དང་ཉ་ཱིམིའི་ཱི

གདན་ལ་ཞེབསེ་གཡིནོ་བརྐྱང་ག་ཱིསྟོབསེ་ཀྱིསཱིེ་བཞུགསེ་པ། གཙ་ོམིའོི་ིསྟོངེ་ག་ཱིཕྱིོགསེ་

གཉཱིསེ་ནསེ་གནསེ་གཙང་མིའི་ཱིརཱིསེ་ཀྱི་ཱིལྷའི་ཱིབུ་གཉཱིསེ་ཀྱཱིིསེ་རཱིན་པ་ོཆོེའི་ཱིབུམི་པ་བདུད་

རྩོསཱིེ་གང་བ་ཐགོསེ་ནསེ་བཅམོི་ལྡན་འིདསེ་མི་ལ་སྐུ་ཁྲུསེ་གསེལོ་བ་དང་བཅསེ་པའི།ོ ། 

ད་ེཐམིསེ་ཅད་ཀྱི་ཱིསྤྱི་ཱིབརོ་ༀ་དཀོར་པ།ོ མིགྲོནཱི་པར་ཨཱཿ དམིར་པ།ོ ཐུགསེ་ཀོར་ཧཱུཾ་ཾསྔནོ་

པ།ོ དཔྲལ་བར་ཏྲཱཾ་ཾསེརེ་པ།ོ ལྟ་ེབར་ཧྲཱིཿཿཱི དམིར་པ།ོ བརླ་གཉསཱིེ་ལ་ཨ་ཾཨཱཿ ལྗོང་ཁུ། གཙ་ོ

མིའོི་ིཐུགསེ་ཀོར་བྷྲཱུཾ་ཾཡིགཱི་དཀོར་པ།ོ ད་ེལསེ་འིདོ་ཟརེ་འིཕྲསོེ་པསེ་རང་བཞེནཱི་གྱི་ཱིགནསེ་

ནསེ་གཙུག་ཏེོར་རྣམི་པར་རྒྱལ་མི་ལྷ་དགུའི་ཱིདཀྱཱིིལ་འིཁོར་ལ་སེངསེ་རྒྱསེ་དང་བྱང་

ཆུབ་སེེམིསེ་དཔའི་ཱིཚེགོསེ་ཀྱཱིིསེ་བསྐརོ་བ་ཨ�་བཛྲ་སེ་མཱ་ཛཿ ཞེསེེ་པསེ་སྤྱིན་དྲིངསེ། 
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སེརེ་སྔགསེ་བླ་ཟུར་ཤཱིི་ལའིི་མིིང་ཅན།

ༀ་སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ་ཨརྒྷཾ།ཾ པཱདྱཾ།ཾ པུཥྤཾ།ཾ དྷཱུ་པ།ཾ དཱི་ཱིཔ།ཾ གནྡྷཾ།ཾ ནཻ་ཝ་ཱིངྱཱ། ཤཔྟ་པྲ་ཏཱཙཱིྪ་

སྭཱ་ཧཱ། ཞེེསེ་པསེ་མིཆོོད། ཛཿཧཱུཾ་ཾབ་ཾཧཿོ སེ་གཉཱིསེ་སུ་མིེད་པར་གྱུར། ཅེསེ་བསྟཱོིམི། སླར་ཡིང་

ཐུགསེ་ཀོའི་ཱིབྷྲཱུཾ་ཾལསེ་འིོད་ཟེར་འིཕྲོསེ་པསེ་དབང་ག་ཱིལྷ་རཱིགསེ་ལྔ་འིཁོར་དང་བཅསེ་པ་

ༀ་བཛྲ་སེ་མཱ་ཛཿ སེ་སྤྱིན་དྲིངསེ། ༀ་པཉྩ་ཀུ་ལ་སེ་པ་ར་ཱིཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ།ཾ པཱདྱཾ།ཾ པུཥྤཾ།ཾ དྷཱུ་པ།ཾ 

དཱི་ཱིཔཾ། གནྡྷཾཾ། ནཻ་ཝ་ཱིངྱཱ། ཤཔྟ་པྲ་ཏཱཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེེསེ་གོང་ལྟར་མིཆོོད། ད་ེབཞཱེིན་གཤེགསེ་པ་

ཐམིསེ་ཅད་ཀྱཱིིསེ་བདག་ལ་མིངོན་པར་དབང་བསྐུར་བ་སྩལ་དུ་གསེོལ། ཞེེསེ་གསེོལ་

བ་བཏེབ་པསེ། ཇེ་ཱིལྟར་བལྟམིསེ་པ་ཙམི་གྱཱིིསེ་ན། །ལྷ་རྣམིསེ་ཀྱཱིིསེ་ན་ཱིཁྲུསེ་གསེོལ་

ལྟར། །ལྷ་ཡི་ཱིཆུ་ན་ཱིདག་པ་ཡིསཱིེ། །ད་ེབཞཱེིན་བཅམོི་ལྡན་སྐུ་ཁྲུསེ་གསེལོ། །ཞེསེེ་པའི་ཱིམིཇུག་

ཏུ། ༀ་སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ་ཨབྷི་ཱིཥཀེོ་ཏེ་སེ་མི་ཡི་ཤྲཱི་ཱིཧཱུཾ།ཾ ཞེསེེ་གསུང་ཞེངཱི་བུམི་པའི་ཱིཆུསེ་སྤྱི་ཱི

བ་ོནསེ་དབང་བསྐུར། སྐུ་གང་། དྲི་ཱིམི་དག །ཆུའི་ཱིལྷག་མི་ཡིར་ལུད་པ་ལསེ་གཙ་ོམི་ོལ་

རྣམི་པར་སྣང་མིཛད། སྤྱིན་རསེ་གཟཱིགསེ་ལ་འིདོ་དཔག་མིདེ། ཕྱིག་ན་རྡོ་ོརྗེ་ེདང་ཁྲ་ོབ་ོ

བཞེ་ཱིལ་མི་ཱིབསྐྱེདོ་པ། ལྷའི་ཱིབུ་གཉསཱིེ་ལ་རཱིན་ཆོནེ་འིབྱུང་ལྡན་གྱི་ཱིདབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། 

ད་ེནསེ་བདག་བསྐྱེེད་ཀྱི་ཱིམིཆོོད་པ། �་བཛྲ་ཨ་��་ཏེ་ཀུཎྜ་ལ་ཱིཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུཾ་ཾཕཊ། ཞེེསེ་པསེ་

བསེངསེ། �་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿཿསེརྦ་དྷརྨཱཿཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿོ྅ཧ།ཾ ཞེསེེ་པསེ་སྦྱིངསེ། སྟོངོ་པའི་ཱིངང་ལསེ་

�་ལསེ་རནཱི་པ་ོཆོའེི་ཱིསྣདོ་ཡིངསེ་ཤངཱི་རྒྱ་ཆོ་ེབ་རྣམིསེ་ཀྱི་ཱིནང་དུ། ༀ་འིདོ་དུ་ཞུ་བ་ལསེ་

བྱུང་བའི་ཱིལྷ་རྫོསེ་ལསེ་གྲུབ་པའི་ཱིམིཆོོད་ཡིོན། ཞེབསེ་བསཱེིལ། མི་ེཏེོག །བདུག་སྤེོསེ། 

སྣང་གསེལ། དྲི་ཱིཆོབ། ཞེལ་ཟསེ། རོལ་མི་ོརྣམིསེ་དྭངསེ་ཤཱིང་ཐོགསེ་པ་མིེད་པ་ནམི་

མིཁའི་ཱིམིཐའི་ཀློསེ་པར་གྱུར། ཞེསེེ་ཚེགོསེ་ཞཱེིང་ག་ཱིསྐབསེ་ལྟར་བྱཱིན་གྱིསཱིེ་བརླབསེ་ནསེ། 

རང་ག་ཱིསྙངཱི་ག་ནསེ་སྤྲོསོེ་པའི་ཱིམིཆོདོ་པའི་ཱིལྷ་མི་ོརྣམིསེ་ཀྱིསཱིེ་མིཆོདོ་པར་བསེམིསེ་ལ། ༀ་སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ་



རྣམ་རྒྱལ་མའིི་སོྟོང་མཆོོད།
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ཨུ་ཥྞི་ཱིཥ་བ་ཱིཛ་ཡི་སེ་པ་ར་ཱིཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་ཾཔྲ་ཏཱཙཱིྪ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ་ཨུ་ཥྞི་ཱིཥ་བ་ཱིཛ་

ཡི་སེ་པ་ར་ཱིཝཱ་ར་པཱདྱཾ་ཾཔྲ་ཏཱཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ་ཨུ་ཥྞི་ཱིཥ་བ་ཱིཛ་ཡི་སེ་པ་ར་ཱིཝཱ་

ར་པུཥྤཾ་ཾཔྲ་ཏཱཙཱིྪ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ་ཨུ་ཥྞི་ཱིཥ་བ་ཱིཛ་ཡི་སེ་པ་ར་ཱིཝཱ་ར་དྷཱུ་པ་ཾཔྲ་ཏཱཙཱིྪ་

སྭཱ་ཧཱ། ༀ་སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ་ཨུ་ཥྞི་ཱིཥ་བ་ཱིཛ་ཡི་སེ་པ་ར་ཱིཝཱ་ར་དཱི་ཱིཔ་ཾཔྲ་ཏཱཙཱིྪ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་སེརྦ་

ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ་ཨུ་ཥྞི་ཱིཥ་བ་ཱིཛ་ཡི་སེ་པ་ར་ཱིཝཱ་ར་གནྡྷཾ་ཾཔྲ་ཏཱཙཱིྪ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ་ཨུ་ཥྞི་ཱི

ཥ་བ་ཱིཛ་ཡི་སེ་པ་ར་ཱིཝཱ་ར་ནཻ་ཝ་ཱིངྱཱ་པྲ་ཏཱཙཱིྪ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ་ཨུ་ཥྞི་ཱིཥ་བ་ཱིཛ་ཡི་

སེ་པ་ར་ཱིཝཱ་ར་ཤཔྟ་པྲ་ཏཱཙཱིྪ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་བཛྲ་དྷརྨཱཿ་ར་ཎ་ཱིཏེ། པྲ་ར་ཎ་ཱིཏེ། སེ་ཾཔྲ་ར་ཎ་ཱིཏེ། སེརྦ་

བུདྡྷཿ་ཀྵེ་ེཏྲ་པྲཙ་ལ་ཱིན།ཱི པྲཛྙཱ་པ་ར་མི་ཱིཏེ་ན་ད་སྭ་བྷཱ་ཝ། བཛྲ་སེཏྭ་ྀ �ྀ་ད་ཡི། སེནྟོ་ོཥ་ན་ཱིཧཱུཾ་ཾ

ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཧ་ོཧ་ོཧ་ོཨ་ཁ་ཾསྭཱ་ཧཱ།  བཅསེ་པ་རྣམིསེ་ཀྱཱིིསེ་མིཆོོད། ད་ེནསེ་རྒྱལ་བ་ཙོང་ཁ་པ་ཆོེན་པོསེ་མིཛད་པའི་ཱི

བསྟོདོ་པ་འིཆོ་ཱིམིདེ་གྲུབ་པ་བཏེནོ་ན་བྱནཱི་རླབསེ་ཀྱི་ཱིཚེན་ཁ་ཆོ་ེཞེངཱི་། ཡིང་ན་ཤནཱི་ཏུ་བསྡུསེ་པ་ལ་མིསོེ་ན། དཔལ་ལྡན་

ལྷ་མི་ོསྟོོན་ཀོའི་ཱིཟླ་བའི་ཱིམིདོག །ཞེལ་གསུམི་ཕྱིག་བརྒྱད་རབ་མིཛེསེ་ཞེ་ཱིབའི་ཱིསྐུ། །ཡི་ེ

ཤེསེ་དཔག་ཡིསེ་ཚེ་ེཡི་ཱིམིཆོོག་སྩོལ་མི། །རྣམི་པར་རྒྱལ་མིའི་ཱིཞེབསེ་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་

ལ།ོ །ཞེསེེ་པ་ཙམི་གྱིསཱིེ་ཆོགོ་པར་གསུངསེ། ད་ེནསེ་རང་རྗེ་ེབཙུན་རྣམི་རྒྱལ་མིར་གསེལ་བ་ལ་ང་རྒྱལ་དང་གསེལ་སྣང་

ཅ་ཱིཐནོ་བྱ་ཞེངཱི་། དམིགཱིསེ་པ་ལྷའི་ཱིསྐུ་ལ་དམིགཱིསེ་ནསེ་སྣང་ཡིང་རང་བཞེནཱི་མིདེ་པའི་ཱིངསེེ་ཤསེེ་ཤུགསེ་དྲིག་བསྐྱེདེ་ལ་ཟབ་

གསེལ་གཉསཱིེ་མིདེ་ཀྱི་ཱིལྷའི་ཱིརྣལ་འིབྱརོ་ཅ་ཱིནུསེ་སུ་བསྒེམོི། 

བསྒེོམིསེ་པསེ་སྐྱེ་ོན་ཐུགསེ་བསྐུལ་བའི་ཱིབཟླསེ་པ་ལ་འིཇུག་སྟོེ། གཙ་ོམིོའི་ིཐུགསེ་ཀོར་པད་ཟླའི་ཱི

སྟོངེ་དུ་བྷྲཱུཾ་ཾལསེ་སྣ་ཚེགོསེ་རྡོ་ོརྗེའེི་ཱིལྟ་ེབ་སྔནོ་པའོི་ིནང་དུ་བྷྲཱུཾ་ཾཡིགཱི་ག་ཱིསྟོངེ་དུ་བླ་མི། མིདུན་

དུ་ཕ་མི། གཡིསེ་སུ་སླབོ་མི། གཡིནོ་དུ་སྤུན་གྲོགོསེ། རྒྱབ་ཏུ་གཡིགོ་འིཁརོ་རྣམིསེ་དང་

བཅསེ་པའི་ཱིམིཐའི་སྐོར་དུ་སྔགསེ་ཀྱི་ཱིའིཕྲེང་བསེ་བསྐོར་བ་ལསེ་འིོད་ཟེར་འིཕྲོསེ། སྐུ་
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སེརེ་སྔགསེ་བླ་ཟུར་ཤཱིི་ལའིི་མིིང་ཅན།

ལུསེ་ཀྱི་ཱིནང་ཐམིསེ་ཅད་གང་། བདག་དང་བསྲུང་བྱ་རྣམིསེ་ཀྱི་ཱིའིགལ་རྐྱེན་སྡཱོིག་སྒྲཱིིབ་

སྦྱིངསེ། འིདོ་ཟརེ་ཕྱཱིིར་འིཕྲསོེ། དནོ་གཉསཱིེ་བྱསེ། རྒྱལ་བ་སྲོསེ་བཅསེ་ཀྱི་ཱིབྱནཱི་རླབསེ་

འིདོ་ཟརེ་གྱི་ཱིརྣམི་པར་བསྡུསེ། ཐུགསེ་ཀོར་ཐམཱིི་པསེ་བདག་དང་བསྲུང་བྱ་རྣམིསེ་ཀྱི་ཱིཚེ་ེ

དང་བསེོད་ནམིསེ་ཡི་ེཤེསེ་རྒྱསེ་པར་གྱུར། ཅེསེ་ཤུབ་བུར་བརྗེོད་ནསེ། ལག་པ་གཉཱིསེ་ཐལ་མི་ོསྦྱིར་

བའི་ཱིམིཛུབ་མི་ོགཉཱིསེ་ཀྱི་ཱིཚེིགསེ་བར་མི་བཅག་སྟོེ། མིཐ་ེབོང་གཉཱིསེ་དང་རྩོ་ེསྦྱིར་བ་ལེགསེ་སེ་ོསྟོེར་བའི་ཱིཕྱིག་རྒྱ་དང་

བཅསེ་གཟུངསེ་རཱིང་བཟླ་བ་ན།ཱི ༀ་ན་མི་ོབྷི་ག་ཝ་ཏེ་ེསེརྦ་ཏཻྲ་ལ་ོཀྱི་པྲ་ཏེ་ཱིབ་ཱིཤཥཱིྚཱ་ཡི། ༀ་འིཇེགཱི་རྟེན་

གསུམི་པ་ོཐམིསེ་ཅད་ལསེ། །ཁྱིད་པར་འིཕགསེ་པའི་ཱིབཅམོི་ལྡན་མི། ། བུདྡྷཿ་ཡི་ཏེ་ེན་མིཿ སེངསེ་རྒྱསེ་ཁྱིདོ་ལ་ཕྱིག་

འིཚེལ་ལ།ོ ། འིད་ཱིལྟ་སྟོ།ེ ཏེདྱཾ་ཐཱ། ༀབྷྲཱུཾ་ཾབྷྲཱུཾ་ཾབྷྲཱུཾ་ཾཤ་ོངྷ་ཡི་ཤ་ོངྷ་ཡི། སྦྱིོངསེ་སྦྱིོངསེ། རྣམི་སྦྱིོངསེ་རྣམི་པར་

སྦྱིངོསེ། ། བ་ཱིཤ་ོངྷ་ཡི་བ་ཱིཤ་ོངྷ་ཡི། མིཉམི་པ་མིདེ་པ་ཀུན་གཟཱིགསེ་མི། ། ཨ་སེ་མི་སེ་མིནྟོ་ཨ་བ་བྷཱ་སྤེ་

ར་ཎ་ག་ཏེ།ཱི འིདོ་ཟརེ་འིཕྲ་ོཞེངཱི་གཤགེསེ་པ་མི། །ནམི་མིཁའི་ཱིརང་བཞེནཱི་རྣམི་དག་མི། ། ག་ག་ན་སྭ་བྷཱ་བ་བ་ཱི

ཤུ་དྡྷཿ།ེ བདག་ལ་མིངནོ་པར་དབང་བསྐུར་གསེལོ། ། ཨ་བྷི་ཱིཥཉཱིྩནྟུ་མཱ།ཾ སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏཱཿ ད་ེབཞེནཱི་གཤགེསེ་

པ་ཐམིསེ་ཅད་དང་། །བད་ེབར་གཤགེསེ་པ་གསུང་ག་ཱིམིཆོགོ ། སུ་ག་ཏེ་བ་ར་པ་ཙ་ན་ཨམྲཱཱིིཏེ་ཨབྷི་ཱིཥ་ེཀཻོ་

ར། བདུད་རྩཱོིསེ་མིངོན་པར་དབང་བསྐུར་གསེོལ། ། མི་ཧཱ་མུ་དྲཱ་མིནྟྲ་པ་དཻཿ ཕྱིག་ཆོེན་སྔགསེ་ཀྱི་ཱིཚེིག་རྣམིསེ་

ཀྱིསཱིེ། ། ཨཱ་ཧ་ར་ཨཱ་ཧ་ར། ཀུན་བསྡུསེ་ཀུན་ནསེ་བསྡུ་བར་མིཛདོ། ། མི་མི་ཨཱ་ཡུ་སྶཾ་ཾདྷཱ་ར་ཎ།ཱི བདག་

ག་ཱིཚེ་ེན་ཱིཀུན་འིཛནི་མི། ། ཤ་ོངྷ་ཡི་ཤ་ོངྷ་ཡི། སྦྱིངོསེ་སྦྱིངོསེ། བ་ཱིཤ་ོངྷ་ཡི་བ་ཱིཤ་ོངྷ་ཡི། རྣམི་སྦྱིངོསེ་རྣམི་

པར་སྦྱིངོསེ། ། ག་ག་ན་སྭ་བྷཱ་བ་བ་ཱིཤུདྡྷཿ།ེ ནམི་མིཁའི་ཱིརང་བཞེནཱི་རྣམི་དག་མི། ། ཨུཥྞཱི་ཱིཥ་བ་ཱིཛ་ཡི་པ་

ར་ཱིཤུདྡྷཿ།ེ གཙུག་ཏེརོ་རྣམི་རྒྱལ་ཡིངོསེ་དག་མི། །འིདོ་ཟརེ་སྟོངོ་ཕྲག་ཀུན་འིགྱིདེ་མི། ། སེ་ཧ་སྲོ་ར་སྨོ་ཱིསེཉྩ་ོད་ཱི

ཏེ།ེ སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ་ཨ་བ་ལ་ོཀོ་ཱིན།ཱི ད་ེབཞེནཱི་གཤགེསེ་པ་ཀུན་གཟགཱིསེ་མི། ། ཥ་ཊྤཱར་མི་ཱིཏཱ་བ་ར་ཱིཔཱུ་

ན་ཎ།ཱི ཕ་རལོ་ཕྱཱིིན་དྲུག་ཡིངོསེ་རྫོོགསེ་མི། ། སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ་མཱ་ཏེ།ེ ད་ེབཞཱེིན་གཤགེསེ་པ་ཀུན་གྱི་ཱིཡུམི། ། ད་
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ཤ་བྷཱུ་མི་ཱིཔྲ་ཏེཥཱིྛི་ཱིཏེ།ེ སེ་བཅུ་ལ་ན་ཱིརབ་གནསེ་མི། ། སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ྀ �ྀ་ད་ཡི། ད་ེབཞེནཱི་གཤགེསེ་ཀུན་

སྙངཱི་བ་ོཡི།ཱི ། ཨ་ངྷཥཱིྛཱ་ན་ཨ་ངྷ་ཱིཥྛཱ་ཱིཏེ།ེ བྱནཱི་གྱི་ཱིརླབསེ་ཀྱིསཱིེ་བྱནཱི་རླབསེ་མི། །མུ་དྲི་ེམུ་དྲི་ེམི་ཧཱ་མུ་དྲི།ེ ཕྱིག་

རྒྱ་ཕྱིག་རྒྱ་ཕྱིག་རྒྱ་ཆོ།ེ ། བཛྲ་ཀཱ་ཡི་སེ་ཾཧ་ཏེ་ན་པ་ར་ཱིཤུདྡྷཿ།ེ རྡོ་ོརྗེེའི་ཱིསྐུར་བསྣུན་ཡིོངསེ་དག་མི། ། སེརྦ་

ཀོརྨ་ཨ་བ་ར་ཎ་བ་ཱིཤུདྡྷཿ།ེ ལསེ་སྒྲཱིིབ་ཐམིསེ་ཅད་རྣམི་དག་མི། །སླར་ཡིང་ཆུད་མིཛདོ་བདག་ག་ཱིཚེ།ེ ། པྲ་ཏེ་ཱིན་ཱི

ཝརྟ་ཡི་མི་མི་ཨཱ་ཡུར། བ་ཱིཤུ་དྡྷཿ་ེསེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ། རྣམི་དག་ད་ེབཞཱེིན་གཤགེསེ་ཀུན་གྱི།ཱི ། སེ་མི་ཡི་

ཨངྷ་ཱིཥྛཱ་ན་ཨདྷཱིཥྛཱ་ཱིཏེ།ེ དམི་ཚེིག་བྱཱིན་རླབསེ་བྱཱིན་རླབསེ་མི། ། ༀ་མུ་ན་ཱིམུ་ན་ཱིམི་ཧཱ་མུ་ན།ཱི ཐུབ་པ་

ཐུབ་པ་ཐུབ་པ་ཆོ།ེ ། བ་ཱིམུ་ན་ཱིབ་ཱིམུ་ན་ཱིམི་ཧཱ་བ་ཱིམུ་ན།ཱི རྣམི་ཐུབ་རྣམི་ཐུབ་རྣམི་ཐུབ་ཆོ།ེ ། མི་ཏེ་ཱིམི་ཏེ་ཱིམི་

ཧཱ་མི་ཏེ།ཱི བླ་ོགྲོསོེ་བླ་ོགྲོསོེ་བླ་ོགྲོསོེ་ཆོ།ེ ། མི་མི་ཏེ་ཱིསུ་མི་ཏེ་ཱིཐཱ་ཏཱ། བདག་བླ་ོབླ་ོབཟང་ད་ེབཞཱེིན་ཉདཱི། ། བྷཱུ་ཏེ་

ཀོ་ོཊ་ཱིཔ་ར་ཱིཤུདྡྷཿ།ེ ཡིང་དག་མིཐའི་ན་ཱིཡིངོསེ་དག་མི། ། བསཱིྥུ་ཊ་བུདྡྷཿ་ཱིཤུདྡྷཿ།ེ བླ་ོན་ཱིརྣམི་རྒྱསེ་དག་པ་མི། ། ཧ་ེ

ཧ་ེཛ་ཡི་ཛ་ཡི། ཀྱི་ེཀྱི་ེརྒྱལ་བ་རྒྱལ་བ་སྟོ།ེ ། བ་ཱིཛ་ཡི་བ་ཱིཛ་ཡི། རྣམི་པར་རྒྱལ་བ་རྣམི་པར་རྒྱལ། ། སྨོ་ར་

སྨོ་ར། དྲིན་པ་དྲིན་པ་རྒྱསེ་ཤངཱི་རྒྱསེ། ། སྥ་ར་སྥ་ར། སྥཱ་ར་ཡི་སྥཱ་ར་ཡི། རྒྱསེ་མིཛདོ་རྒྱསེ་མིཛོད་སེངསེ་

རྒྱསེ་ན།ཱི ། སེརྦ་བུདྡྷཿ་ཨངྷཥཱིྛཱ་ན་ཨ་ངྷཥཱིྛཱ་ཱིཏེ།ེ ཀུན་གྱི་ཱིབྱནཱི་རླབསེ་བྱཱིན་རླབསེ་མི། ། ཤུདྡྷཿ་ེཤུདྡྷཿ།ེ དག་ཅངཱི་

དག་མི་སེངསེ་རྒྱསེ་མི། ། བུདྡྷཿ་ེབུདྡྷཿ།ེ སེངསེ་རྒྱསེ་རྡོ་ོརྗེ་ེརྡོ་ོརྗེ་ེམི། ། བཛྲ་ེབཛྲ་ེམི་ཧཱ་བཛྲ།ེ རྡོ་ོརྗེ་ེཆོནེ་མི་ོརྡོ་ོརྗེ་ེ

བཟང་། ། སུ་བཛྲ་ེབཛྲ་གརྦྷེ་ེཛ་ཡི་གརྦྷེ།ེ རྡོ་ོརྗེ་ེསྙངཱི་མི་ོརྒྱལ་བའི་ཱིསྙངཱི་། ། བ་ཱིཛ་ཡི་གརྦྷེ།ེ རྣམི་པར་རྒྱལ་

བའི་ཱིསྙངཱི་པ་ོམི། ། བཛྲ་ཛྭཱ་ལ་གརྦྷེ།ེ རྡོ་ོརྗེ་ེའིབར་བའི་ཱིསྙངཱི་པ་ོམི། ། བཛྲདོྦྷ་བ།ེ རྡོ་ོརྗེ་ེའིབྱུང་མི་རྡོོར་འིབྱུང་མི། ། 

བཛྲ་སེ་ཾབྷི་ཝ།ེ བཛྲ་ེབཛྲ་ེཎ།ཱི རྡོ་ོརྗེ་ེཅན་མི་རྡོ་ོརྗེ་ེམི། །རྡོ་ོརྗེརེ་མིཛདོ་ཅཱིག་བདག་ག་ཱིལུསེ། ། བཛྲ་མི་བྷི་བ་

ཏུ་མི་མི་ཤ་རཱི་ཱིར།ཾ སེརྦ་སེ་ནཱཉྩ་ཀཱ་ཡི་པ་ར་ཱིཤུད་ངྷརཱིྦྷེ་བ་ཏུ། སེམེིསེ་ཅན་ཐམིསེ་ཅད་རྣམིསེ་ཀྱི་ཱིཡིང་། 

།ལུསེ་ན་ཱིཡིོངསེ་སུ་དག་པར་མིཛོད། །༈བདག་ག་ཱིརྟོགསེ་པ་ཐམིསེ་ཅད་ཀྱིང་། ། མི་ེསེ་དཱི་སེརྦ་ག་ཏེ་ཱིཔ་ར་ཱིཤུ་

དྡྷཿཤཱིྩོ། རྟག་ཏུ་ཡིངོསེ་སུ་དག་པར་མིཛདོ། ། སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏཱཤྩོ། ད་ེབཞཱེིན་གཤགེསེ་པ་ཀུན་གྱིསཱིེ་ཀྱིང་། ། མཱ་ཾ



 14  

སེརེ་སྔགསེ་བླ་ཟུར་ཤཱིི་ལའིི་མིིང་ཅན།

སེ་མཱ་ཤྭཱ་སེ་ཡིནྟུ། བདག་ཅག་དབུགསེ་དབྱུང་མིཛད་དུ་གསེལོ། ། བུདྡྷྱ་བུདྡྷྱ། སེད་ཅངཱི་སེད་མི་གྲུབ་གྲུབ་མི། 

། སེདཱིྷྱ་སེདཱིྷྱ། བ་ོངྷ་ཡི་བ་ོངྷ་ཡི། རྟགོསེ་མིཛདོ་རྟགོསེ་མིཛདོ་རྣམི་རྟོགསེ་མིཛདོ། ། བ་ཱིབ་ོངྷ་ཡི་བ་ཱིབ་ོངྷ་

ཡི། མི་ོཙ་ཡི་མི་ོཙ་ཡི། རྣམི་པར་རྟགོསེ་མིཛདོ་གྲོལོ་པར་མིཛདོ། ། བ་ཱིམི་ོཙ་ཡི་བ་ཱིམི་ོཙ་ཡི། གྲོལོ་མིཛདོ་

རྣམི་གྲོལོ་རྣམི་གྲོལོ་མིཛདོ། ། ཤ་ོངྷ་ཡི་ཤ་ོངྷ་ཡི། སྦྱིངོསེ་སྦྱིངོསེ། བ་ཱིཤ་ོངྷ་ཡི་བ་ཱིཤ་ོངྷ་ཡི། རྣམི་སྤྱིངོསེ་

རྣམི་པར་སྦྱིངོསེ། ༈ཀུན་ནསེ་གྲོལོ་མིཛོད་གྲོལོ་བར་མིཛདོ། ། སེ་མིནྟོ་ན་མི་ོཙ་ཡི་མི་ོཙ་ཡི། སེ་མིནྟོ་རསྨོ་ཱི

པ་ར་ཱིཤུངྷ།ེ ཀུན་ནསེ་འིདོ་ཟརེ་ཡིངོསེ་དག་མི། ། སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ་ྀ �ྀ་ད་ཡི། ད་ེབཞཱེིན་གཤགེསེ་ཀུན་སྙཱིང་

པ་ོཡི།ཱི ། ཨ་ངྷཥཱིྛཱ་ན་ཨ་ངྷཥཱིྛི་ཱིཏེ།ེ བྱནཱི་གྱིསཱིེ་རླབསེ་ཀྱིསཱིེ་བྱནཱི་བརླབསེ་མི། ། མུ་དྲི་ེམུ་དྲི་ེམི་ཧཱ་མུ་དྲི།ེ ཕྱིག་

རྒྱ་ཕྱིག་རྒྱ་ཕྱིག་རྒྱ་ཆོ།ེ །༈ ཕྱིག་ཆོནེ་གསེང་སྔགསེ་ཚེགི་རྣམིསེ་ཀྱིསཱིེ་གཞེ་ཱིཚུགསེ། མི་ཧཱ་མི་དྲཱམིནྟྲ་པ་དཻཿསྭཱ་ཧཱ། 

ཞེསེེ་གཟུངསེ་རཱིང་ཚེར་གཅགཱི་བཟླསེ་ལ། 

ད་ེནསེ་ཕྱིག་རྒྱ་དཀྲོལོ་ཏེ་ེགཟུངསེ་སྔགསེ་སྐབསེ་སྦྱིར་བཟླ་བ་ན།ཱི  ༀ་བྷྲུཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། ༀ་ཨ��་ཏེ་ཨཱ་ཡུརྡོ་

ད་ེསྭཱ་ཧཱ། འིཆོ་ཱིབ་མིེད་པའི་ཱིཚེ་ེསྦྱཱིིན་མི། ། ༀ་ཨཱཿཧཱུཾ་ཾཏྲཱཾ་ཾཧྲཱིཿཿཱིༀ་ཨཱཿརཀྵེ་རཀྵེ་མཱ་ཾསེརྦ་སེཤྩོ་སྭཱ་ཧཱ། 

བདག་དང་སེེམིསེ་ཅན་ཐམིསེ་ཅད་ཀྱིང་སྲུངསེ་ཤཱིང་སྲུང་བའི་ཱིགཞེ་ཱིཚུགསེ། ཞེེསེ་བཟླསེ་

རྗེསེེ། ༀ་ཨ་མི་ཱིཏེ།ེ ཨ་མི་ཱིཏེདོ་བྷི་ཝ།ེ ཨ་མི་ཱིཏེ་བཱིཀྲཱནྟོ།ེ ཨ་མི་ཱིཏེ་གཱ་ཏྲ།ེ ཨ་མི་ཱིཏེ་གཱ་མི་ཱིན།ཱི 

ཨ་མི་ཱིཏེ་ཨཱ་ཡུརྡོ་ཏེ།ེ ག་ག་ན་ཀཱརཱིྟ་ཱིཀོ་ར་ེསེརྦཀློ་ེཤཀྵེ་ཡི་ཾཀོ་རཱི་ཱིཡི་ེསྭཱ་ཧཱ། ཞེསེེ་པའིང་ཅུང་ཟད་

བཟླ། གངོ་ག་ཱིལགེསེ་སེ་ོསྟོརེ་བའི་ཱིཕྱིག་རྒྱ་དང་སྔགསེ་འིད་ཱིརྒྱ་གཞུང་ན་ཡིདོ་པསེ་མི་ཆོད་པ་གལ་ཆོ།ེ 

མིདུན་བསྐྱེདེ་སྟོངོ་མིཆོདོ་དང་འིབྲེལེ་སྐབསེ་སྔགསེ་བཟླསེ་པའི་ཱིམིཇུག་ཏུ། ༀ་བཛྲ་སེ་ཏྭ་སེ་མི་ཡི། མི་

ནུ་པཱ་ལ་ཡི། བཛྲ་སེ་ཏྭ་ཏྭ་ེན་ོབ་ཏེཥཱིྛི། དྲི་ཱིཌྷོ་ོམི་ེབྷཱ་བ། སུ་ཏེ་ོཥྱོ་ོམི་ེབྷཱ་བ། སུ་པ་ོཥྱོ་ོམི་ེབྷཱ་

བ། ཨ་ནུ་རཀྵེ་ོམི་ེབྷཱ་བ། སེརྦ་སེདཱིྡྷཿ་ཱིམྨེ་ེཔྲ་ཡིཙྪ། སེརྦ་ཀོརྨཱཿ་སུ་ཙ་མི།ེ ཙ་ིཏྟཾ་ཾཤྲཱི་ཱིཡི་ཾཀུ་རུ་

ཧཱུཾ།ཾ ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧཿོབྷི་ག་ཝན། སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ། བཛྲ་མི་མི་ེམུཉྩ། བཛྲ་བྷི་བ། མི་ཧཱ་སེ་



རྣམ་རྒྱལ་མའིི་སོྟོང་མཆོོད།
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མི་ཡི་སེ་ཏྭ་ཨཱཿཧཱུཾ་ཾཕཊ། ཅསེེ་ཡིགཱི་བརྒྱ་བརྗེདོ་རྗེསེེ། དག་ེབ་འིད་ཱིཡིསཱིེ་མྱུར་དུ་བདག །རྣམི་པར་

རྒྱལ་མི་འིགྲུབ་གྱུར་ནསེ། །འིགྲོ་ོབ་གཅཱིག་ཀྱིང་མི་ལུསེ་པ།།ད་ེཡི་ཱིསེ་ལ་འིགོད་པར་

ཤགོ །ཞེསེེ་འིདདོ་གསེལོ་བྱསེ་ནསེ་མིདུན་བསྐྱེདེ་ལ་འིཇུག་ཅཱིང་། 

བདག་བསྐྱེདེ་རྐྱང་བའི་ཱིསྐབསེ། ༀ་ཨཱཿཧཱུཾ་ཾཏྲཱཾ་ཾཧྲཱིཿཿཱིཨ་ཾཨཱཿམི་མི་སེརྦ་སེཤྩོ་རཀྵེ་རཀྵེ་ཀུ་རུ་སྭཱ་

ཧཱ།ཞེེསེ་ལན་གསུམི་བཟླསེ་པའི་ཱིམིཐར། བདག་བསྐྱེེད་ཀྱི་ཱིཡི་ེཤེསེ་པ་མིདུན་གྱི་ཱིནམི་མིཁར་བྱོན་

པར་གྱུར། ཅསེེ་བརྗེདོ། ད་ེལ་མིཆོདོ་བསྟོདོ་གངོ་ལྟར་བྱ་སྟོ།ེ །ༀ་སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ་ཨུཥྞཱི་ཱིཥ་བ་ཱིཛ་ཡི་སེ་

པ་ར་ཱིཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་ཾནསེ་ཤཔྟ་པྲ་ཏཱ་ཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེེསེ་མིཆོོད་ལ། དཔལ་ལྡན་ལྷ་མི་ོཞེེསེ་སེོགསེ་ཀྱཱིིསེ་

བསྟོདོ་ནསེ། བཅམོི་ལྡན་འིདསེ་མི་བདག་དང་སེེམིསེ་ཅན་ཐམིསེ་ཅད་ལ་མིཆོགོ་དང་ཐུན་

མིངོ་ག་ཱིདངསོེ་གྲུབ་མི་ལུསེ་པ་སྩལ་ཏུ་གསེལོ། ཞེསེེ་དང། ཡིགཱི་བརྒྱ་བརྗེདོ། མི་འིབྱརོ་བ་དང་

སེགོསེ་ཀྱིསཱིེ་བཟདོ་པར་གསེལོ། ༀ་ཁྱིདེ་ཀྱིསཱིེ་སེམེིསེ་ཅན་སེགོསེ་ཀྱི་ཱིམིཐར་མིཐབེ་སྲཱོིན་གྱིསཱིེ་སེ་ེགལོ་བརྡོབ། 

བཛྲ་མུཿཡི་ེཤེསེ་པ་རང་གནསེ་སུ་གཤེགསེ། དམི་ཚེིག་པ་བདག་ཉཱིད་ལ་ཐཱིམི་པར་

གྱུར། ཅསེེ་བརྗེདོ་ཅཱིང་བསེམི་ལ་བསྔ་ོབ་དང་སྨོནོ་ལམི་ཆོརེ་བྱའི།ོ །ཐུན་མིཚེམིསེ་སུ་ཡིང་འིཁྱིེར་སེ་ོགསུམི་དང་རལོ་

བ་གསུམི་གྱི་ཱིརྣལ་འིབྱོར་ལ་གནསེ་ནསེ་ལྷ་མི་ོའིདཱིའི་ཱིགཟུངསེ་ཀྱི་ཱིམིད་ོའིདོན་པ་དང་། དམི་ཚེིག་དང་སྡོོམི་པ་ཚུལ་བཞཱེིན་

དུ་བསྲུང་བའི་ཱིསྒེ་ོནསེ་དལ་བ་ཐབོ་པ་དནོ་དང་ལྡན་པར་བྱའི།ོ །  ། །

གཉསཱིེ་པ་མིདུན་བསྐྱེདེ་སྟོངོ་མིཆོདོ་ལ་བརྟནེ་ནསེ་ཚེའེི་ཱིདངསོེ་གྲུབ་ཞུ་བ་ན།ཱི གང་དུ་བྱདེ་པའི་ཱིཁང་པའི་ཱིདབུསེ་ཀྱི་ཱི

ཆོར་སྟོགེསེ་བུ་གྲུ་བཞེ་ཱིཔའི་ཱིསྟོངེ་དུ་རྡུལ་ཚེནོ་ནམི་ཆུ་ཚེནོ་གྱིསཱིེ་བྲེསཱིེ་པའི་ཱིབུམི་གདན་གྱི་ཱིསྟོངེ་དུ་ཆོ་ཚེད་དང་ལྡན་པའི་ཱིབུམི་

པ་ཆུ་གཙང་མིསེ་སུམི་གཉསཱིེ་ཙམི་བཀོང་བ་ལ་བྱ་རྒྱུད་ནསེ་བཤད་པའི་ཱིབུམི་རྫོསེ་གཞུག་ཅཱིང་། དར་དཀོར་པའོི་ིམིགུལ་

ཆོངཱིསེ་བཅངཱིསེ་པ་བཞེག །དའེི་ཱིསྟོངེ་དུ་རབ་གནསེ་དང་ལྡན་པའི་ཱིརྣམི་རྒྱལ་མིཆོདོ་རྟནེ་ཚེད་ལྡན་བཞུགསེ་སུ་གསེལོ། ད་ེ

ཡིང་སྟོོང་མིཆོོད་ཀྱི་ཱིག་ོདོན། མིཆོོད་གཏེོར་གཟུངསེ་སྔགསེ་ཕྱིག་བསྐོར་རྣམིསེ་ར་ེར་ེནསེ་སྟོོང་ག་ཱིགྲོངསེ་ལྡན་བྱེད་པ་ལ་
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སེརེ་སྔགསེ་བླ་ཟུར་ཤཱིི་ལའིི་མིིང་ཅན།

ཟེར་བ་ཡཱིིན་པསེ་འིབྱོར་ན། ཆུ་གཉཱིསེ་ཉེར་སྤྱིོད་ལྔ། བ་དན། གདུགསེ། ལྡ་ལྡ་ཱིརྣམིསེ་ར་ེར་ེནསེ་སྟོོང་ར་ེཚེང་བ་བྱུང་ན་

ལགེསེ་ཤངཱི་། གལ་ཏེ་ེམི་འིབྱརོ་ན། ཆུ་གཉསཱིེ་ཉེར་སྤྱིདོ་ཚེར་གང་ལྕགོསེ། ལྷ་བཤོསེ། མིར་མི།ེ སྤེསོེ་རྣམིསེ་སྟོངོ་ཚེང་བ། 

བ་དན་གདུགསེ་ལྡ་ལྡ་ཱིརྣམིསེ་གང་འིབྱརོ་བྱདེ་པ་དང་། ད་ེཡིང་མི་འིབྱརོ་ན་ལྷ་བཤོསེ་སྟོངོ་དང་། གཞེན་རྣམིསེ་ཅ་ཱིའིབྱརོ་

བྱདེ་པ་ཕྱིག་ལནེ་ལ་འིདུག །འིབྱརོ་བ་ཡིདོ་བཞེནཱི་དུ་མིཆོདོ་པ་ཆུང་ངུ་དང་། ཐམིསེ་ཅད་ཡིདཱི་ཀྱིསཱིེ་སྤྲུལ་པ་སྐད་ཟརེ་བ་ན་ཱི

ལངོ་བསེ་མིགཱི་ལྡན་ལ་མིག་ོབསྐརོ་བའི་ཱིདཔ་ེདང་འིདྲི་གསུངསེ། བཤམི་ཚུལ་ན།ཱི ཆུ་གཉསཱིེ་ཉརེ་སྤྱིདོ་རྣམིསེ་རྟནེ་གྱི་ཱིམིཐར་

གཡིསེ་སྐརོ་གྱི་ཱིརམཱིི་པསེ་བསྒྲིགཱིསེཔའིམི། མིདུན་དུ་རྟནེ་གྱི་ཱིགཡིསེ་ནསེ་བརྩོམི་སྟོ་ེའིཕྲངེ་བསྒྲིགཱིསེ་སུ་བྱསེ་པསེ་ཀྱིང་ཆོགོ 

།མིཐའི་སྐོར་ཀུན་ཏུ་བ་དན། གདུགསེ། ལྡ་ལྡ་ཱིརྣམིསེ་དངོསེ་སེམི་མི་འིབྱོར་ན་ར་ཱིམིོར་བྲཱེིསེ་པ་བཀོོད་པསེ་མིཛེསེ་པར་

བསྐརོ། ཤར་དུ་མིདུན་བསྐྱེདེ་ཀྱི་ཱིལྷ་ལ་འིབུལ་རྒྱུའི་ཱིཟླུམི་གཏེརོ་དཀོར་པ་ོརྒྱན་ལྡན། དའེི་ཱིགཡིསེ་སུ་སྨོན་སྣ་ཚེོགསེ་ལསེ་

གྲུབ་པའི་ཱིཚེ་ེརཱིལ། གཡིོན་དུ་ཆོོསེ་རྒྱལ་ལ་འིབུལ་གཏེོར་ཟླུམི་པ།ོ ལྷོར་ཆོ་གསུམི་གཞེ་ཱིབདག་གཏེོར་མི་དང་བཅསེ་པ། 

གཞེན་ཞཱེིག་ཏུ་གཏེོར་རཱིལ་སྟོོང་དང་ད་ེབཤམིསེ་པའི་ཱིསྣོད། སྒྲུབ་པ་པ་ོརྣམིསེ་ཀྱི་ཱིམིདུན་དུ་མི་ེཏེོག་རོལ་མི་ོསེོགསེ་མིཐོང་

བརྒྱུད་ཀྱི་ཱིཕྱིག་ལནེ་ལྟར་བཤམི་མི།ོ །སྔནོ་དུ་དགསོེ་པ་གསེ་ོསྦྱིངོ་བླང་བ་ན་ཱིཕུན་སུམི་ཚེགོསེ་པའི་ཱིཡིན་ལག་ཙམི་མི་ཡིནཱི་

པར། འིདའཱིི་ཱིགཟུངསེ་མིད་ོལསེ། ཚེསེེ་བཅ་ོལྔའི་ཱིཉནཱི་པར་ཁྲུསེ་བྱསེ་ལ་གསོེ་གཙང་མི་གྱིནོ་ཏེ་ེབསྙནེ་གནསེ་ལ་གནསེ་ཏེ།ེ 

ཞེསེེ་བསྙནེ་གནསེ་ཀྱི་ཱིསྒྲིསེ་བཏེགསེ་པའི་ཱིགསེ་ོསྤྱིངོ་ལ་གནསེ་པར་ཚེགི་ཟནཱི་ལ་གསུངསེ་པསེ་གལ་ཤནཱི་ཏུ་ཆོ་ེབ་ཡིནཱི་ན།ོ 

།དེསེ་ན་གསེ་ོསྦྱིོང་ལེན་པ་ན།ཱི ཐོག་མིར་བླ་མིའི་ཱིདྲུང་དུ་ལན་ཅཱིག་བླངསེ་ནསེ། ད་ེརྗེེསེ་རྟེན་གྱི་ཱིདྲུང་དུའིང་ལེན་རུང་བར་

གསུངསེ་པསེ། དའེི་ཱིཚུལ་ན།ཱི སྐབསེ་འིདརཱི་རྟནེ་ལ་རྗེ་ེབཙུན་རྣམི་པར་རྒྱལ་མི་དངསོེ་དང་དའེི་ཱིམིཐའི་སྐརོ་དུ་རྒྱལ་བ་སྲོསེ་

བཅསེ་ཀྱིསཱིེ་བསྐརོ་ནསེ་བཞུགསེ་པར་མིོསེ་པ་ལ་དད་གུསེ་ཤུགསེ་དྲིག་པ་ོབསྐྱེདེ་ད།ེ 

སེངསེ་རྒྱསེ་ཆོསོེ་དང་ཚེགོསེ་ཀྱི་ཱིམིཆོོག་རྣམིསེ་ལ། །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ན་ཱི

སྐྱེབསེ་སུ་མིཆོ།ཱི །བདག་གསཱིེ་སྦྱཱིིན་སེགོསེ་བགྱིསཱིེ་པའི་ཱིབསེདོ་ནམིསེ་ཀྱིསཱིེ། །འིགྲོ་ོལ་

ཕན་ཕྱཱིིར་སེངསེ་རྒྱསེ་འིགྲུབ་པར་ཤོག །ཞེེསེ་སྐྱེབསེ་སེེམིསེ་ལན་གསུམི་དང་། ཕྱིག་འིཚེལ་བ་

དང་མིཆོདོ་ཅངཱི་བཤགསེ་པ་དང་། །རྗེསེེ་སུ་ཡི་ཱིརང་བསྐུལ་ཞེངཱི་གསེལོ་བ་ཡི།ཱི །དག་ེབ་
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ཅུང་ཟད་བདག་གཱིསེ་ཅ་ཱིབསེགསེ་པ། །ཐམིསེ་ཅད་རྫོོགསེ་པའི་ཱིབྱང་ཆུབ་ཆོེན་པོར་

བསྔ།ོ །ཞེསེེ་ཡིན་ལག་བདུན་པ་དང་། སེ་གཞེ་ཱིསྤེསོེ་ཀྱིསཱིེ་བྱུགསེ་ཤངཱི་མི་ེཏེགོ་བཀྲོམི། །ར་ཱིརབ་

གླེངཱི་བཞེ་ཱིཉ་ཱིཟླསེ་བརྒྱན་པ་འིད།ཱི །སེངསེ་རྒྱསེ་ཞེངཱི་དུ་དམིགཱིསེ་ཏེ་ེཕུལ་བ་ཡིསཱིེ། །འིགྲོ་ོ

ཀུན་རྣམི་དག་ཞེངཱི་ལ་སྤྱིདོ་པར་ཤགོ  །ཨ་ཱིད་ཾགུ་རུ་རཏྣ་མིཎྜལ་ཁ་ཾན་ཱིྻྀ�་དཱི་ཡི་མི།ཱི མིཎྜལ་

དང་བཅསེ་པ་ཕུལ་ཏེ།ེ 

བདག་གཱིསེ་ནམི་མིཁའི་དང་མིཉམི་པའི་ཱིསེེམིསེ་ཅན་ཐམིསེ་ཅད་ཀྱི་ཱིདོན་དུ་རྫོོགསེ་པའི་ཱིསེངསེ་རྒྱསེ་ཀྱི་ཱིག་ོའིཕང་

རཱིན་པ་ོཆོ་ེཅ་ཱིནསེ་ཀྱིང་ཐོབ་པར་བྱ། དེའི་ཱིཕྱཱིིར་དུ་ཐེག་པ་ཆོེན་པོའི་ིགསེ་ོསྦྱིོང་ག་ཱིསྡོོམི་པ་བླངསེ་ལ། སེང་ཉ་ཱིམི་མི་ཤར་གྱི་ཱི

བར་དུ་ལགེསེ་པར་བསྲུང་བར་བྱའི་ོསྙམི་པའི་ཱིབསེམི་པ་དུང་དུང་བ་བཅསེ་འིད་ཱིལྟར། 

ཕྱིགོསེ་བཅུ་ན་བཞུགསེ་པའི་ཱིསེངསེ་རྒྱསེ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེེམིསེ་དཔའི་ཐམིསེ་

ཅད་བདག་ལ་དགོངསེ་སུ་གསེོལ། ཇེ་ཱིལྟར་སྔོན་གྱི་ཱིད་ེབཞཱེིན་གཤེགསེ་པ་དགྲོ་བཅོམི་

པ་ཡིང་དག་པར་རྫོོགསེ་པའི་ཱིསེངསེ་རྒྱསེ་རྟ་ཅང་ཤེསེ་ལྟ་བུ། གླེང་པ་ོཆོེན་པ།ོ བྱ་བ་

བྱསེ་ཤངཱི་བྱདེ་པ་བྱསེ་པ། ཁུར་བརོ་བ། རང་ག་ཱིདནོ་རྗེསེེ་སུ་ཐབོ་པ། སྲོདཱི་པར་ཀུན་ཏུ་

སྦྱིོར་བ་ཡིོངསེ་སུ་ཟད་པ། ཡིང་དག་པའི་ཱིབཀོའི། ལེགསེ་པར་རྣམི་པར་གྲོོལ་བའི་ཱི

ཐུགསེ། ལེགསེ་པར་རྣམི་པར་གྲོོལ་བའི་ཱིཤེསེ་རབ་ཅན་ད་ེདག་གཱིསེ། སེེམིསེ་ཅན་

ཐམིསེ་ཅད་ཀྱི་ཱིདོན་གྱི་ཱིཕྱཱིིར་དང་། ཕན་པར་བྱ་བའི་ཱིཕྱཱིིར་དང་། གྲོོལ་བར་བྱ་བའི་ཱིཕྱཱིིར་

དང་། མུ་ག་ེམིེད་པར་བྱ་བའི་ཱིཕྱཱིིར་དང་། ནད་མིེད་པར་བྱ་བའི་ཱིཕྱཱིིར་དང་། བྱང་ཆུབ་

ཀྱི་ཱིཕྱིོགསེ་ཀྱི་ཱིཆོསོེ་རྣམིསེ་ཡིངོསེ་སུ་རྫོགོསེ་པར་བྱ་བའི་ཱིཕྱིརཱི་དང་། བླ་ན་མིདེ་པ་ཡིང་

དག་པར་རྫོོགསེ་པའི་ཱིབྱང་ཆུབ་ངེསེ་པར་རྟོགསེ་པར་བྱ་བའི་ཱིཕྱཱིིར་གསེ་ོསྦྱིོང་ཡིང་དག་

པར་མིཛད་པ་ད་ེབཞེནཱི་དུ། བདག་མིངཱི་འིད་ཱིཞེསེེ་བགྱི་ཱིབསེ་ཀྱིང་། དུསེ་འིད་ཱིནསེ་བཟུང་
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སེརེ་སྔགསེ་བླ་ཟུར་ཤཱིི་ལའིི་མིིང་ཅན།

སྟོ།ེ ཇེ་ཱིསྲོདཱི་སེང་ཉ་ཱིམི་མི་ཤར་གྱི་ཱིབར་དུ་སེམེིསེ་ཅན་ཐམིསེ་ཅད་ཀྱི་ཱིདནོ་གྱི་ཱིཕྱིརཱི་དང་། 

ཕན་པར་བྱ་བའི་ཱིཕྱིརཱི་དང་། གྲོལོ་བར་བྱ་བའི་ཱིཕྱིརཱི་དང། མུ་ག་ེམིེད་པར་བྱ་བའི་ཱིཕྱཱིིར་

དང་། ནད་མིདེ་པར་བྱ་བའི་ཱིཕྱིརཱི་དང་། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཱིཕྱིོགསེ་ཀྱི་ཱིཆོསོེ་རྣམིསེ་ཡིངོསེ་སུ་

རྫོོགསེ་པར་བྱ་བའི་ཱིཕྱཱིིར་དང་། བླ་ན་མིེད་པ་ཡིང་དག་པར་རྫོོགསེ་པའི་ཱིབྱང་ཆུབ་ངེསེ་

པར་རྟགོསེ་པར་བྱ་བའི་ཱིཕྱིརཱི་གསེ་ོསྦྱིངོ་ཡིང་དག་པར་བླང་བར་བགྱིའཱིི།ོ །ཞེསེེ་པ་ལན་གསུམི་

བརྗེདོ་ཅཱིང་། གསུམི་པ་རྫོགོསེ་པ་དང་དུསེ་མིཉམི་དུ་རང་ག་ཱིརྒྱུད་ལ་སྡོམོི་པ་ཐབོ་བྱུང་སྙམི་པའི་ཱིདགའི་བ་བསྒེམོི། 

ད་ེནསེ་སྔར་བཤད་པ་ལྟ་བུའི་ཱིབྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཱིསེེམིསེ་ཀྱི་ཱིཀུན་སློང་གསེལ་བཏེབ་སྟོེ།ཇེ་ཱིལྟར་སྔོན་གྱི་ཱིདགྲོ་བཅོམི་པ་

རྣམིསེ་ཀྱཱིིསེ་སྲོོག་གཅོད་པ་ལ་སེོགསེ་པའི་ཱིལུསེ་ངག་ག་ཱིཉེསེ་སྤྱིོད་ཐམིསེ་ཅད་སྤེངསེ་ཤཱིང་ཡཱིིད་ཀྱཱིིསེ་ད་ེདག་ལསེ་སླར་

ལགོ་པ་ད་ེབཞེནཱི་དུ་བདག་གསཱིེ་ཀྱིང་ཉསེེ་སྤྱིདོ་ད་ེརྣམིསེ་ཉནཱི་ཞེག་གཅགཱི་ག་ཱིབར་དུ་སྤེངསེ་ནསེ་བསླབ་བྱ་རྣམིསེ་ལ་ཚུལ་

བཞེནཱི་དུ་བསླབ་པར་བྱའི་ོསྙམི་དུ་བསེམིསེ་ལ། 

དངེ་ནསེ་སྲོགོ་གཅདོ་མི་ཱིབྱ་ཞེངཱི་། །གཞེན་གྱི་ཱིནརོ་ཡིང་བླང་མི་ཱིབྱ། །འིཁྲགཱི་པའི་ཱིཆོསོེ་

ཀྱིང་མི་ཱིསྤྱིདོ་ཅངཱི་། །རྫུན་གྱི་ཱིཚེགི་ཀྱིང་མི་ཱིསྨྲེའི།ོ །སྐྱེནོ་ན་ཱིམིང་པ་ོཉརེ་བརྟནེ་པའི།ཱི །ཆོང་ན་ཱི

ཡིངོསེ་སུ་སྤེང་བར་བྱ། །ཁྲ་ཱིསྟོན་ཆོ་ེམིཐ་ོམི་ཱིབྱ་ཞེངཱི་། །ད་ེབཞེནཱི་དུསེ་མི་ཡིནཱི་པའི་ཱིཟསེ། །དྲི་ཱི

དང་འིཕྲངེ་བ་རྒྱན་དང་ན།ཱི །གར་དང་གླུ་སེགོསེ་སྤེང་བར་བྱ། །ཇེ་ཱིལྟར་དགྲོ་བཅམོི་རྟག་ཏུ་

ན།ཱི །སྲོགོ་གཅདོ་ལ་སེགོསེ་མི་ཱིབྱེད་ལྟར། །ད་ེབཞཱེིན་སྲོོག་གཅོད་ལ་སེོགསེ་སྤེང་། །བླ་

མིེད་བྱང་ཆུབ་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །སྡུག་བསྔལ་མིང་འིཁྲུགསེ་འིཇཱེིག་རྟེན་འིད།ཱི །སྲཱོིད་པའི་ཱི

མིཚེ་ོལསེ་སྒྲིལོ་བར་ཤགོ །ཅསེེ་ལན་གཅགཱི །ༀ་ཨ་མི་ོགྷ་ཤཱི་ཱིལ་སེ་ཾབྷི་ར། བྷི་ར་བྷི་ར། མི་ཧཱ་

ཤུདྡྷཿ་སེ་ཏྭ་པདྨོ་བ་ཱིབྷུ་ཥ་ཱིཏེ་ེབྷུ་ཛ། ངྷ་ར་ངྷ་ར། སེ་མིནྟོ། ཨ་བ་ལ་ོཀོ་ཱིཏེ་ེཧཱུཾ་ཾཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེསེེ་

ཉེར་གཅཱིག་བརྗེོད། སྔགསེ་དོན་ནཱི། དོན་ཡིོད་པ་ཡཱིི་ཚུལ་ཁྲཱིམིསེ་ཚེོགསེ། །རྒྱསེ་རྒྱསེ་སེེམིསེ་དཔའི་དག་པ་ཆོེ། 



རྣམ་རྒྱལ་མའིི་སོྟོང་མཆོོད།
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།པདྨོསེ་རྣམི་པར་བརྒྱན་པའཱིི་ཕྱིག །འིཛིན་འིཛིན་ཀུན་ནསེ་སྤྱིན་རསེ་གཟཱིགསེ། ། ཞེེསེ་འིབྱུང་། ཁྲཱིམིསེ་ཀྱི་ཱི

ཚུལ་ཁྲམཱིིསེ་སྐྱེནོ་མིདེ་ཅཱིང་། །ཚུལ་ཁྲམཱིིསེ་རྣམི་པར་དག་དང་ལྡན། །རློམི་སེེམིསེ་མིདེ་

པའི་ཱིཚུལ་ཁྲཱིམིསེ་ཀྱཱིིསེ། །ཚུལ་ཁྲཱིམིསེ་ཕ་རོལ་ཕྱཱིིན་རྫོོགསེ་ཤོག །ཅེསེ་བསྔ་ོབ་དང་སྨོོན་ལམི་

གྱིསཱིེ་མིཐའི་བརྒྱན་པར་བྱ། 

༈ ད་ེནསེ་གོང་ག་ཱིབདག་བསྐྱེེད་རྫོོགསེ་པར་བཏེང་ལ། རང་ཉཱིད་བཅོམི་ལྡན་འིདསེ་མིར་གསེལ་བའི་ཱིངང་ནསེ་

མིཆོདོ་པ་བྱཱིན་གྱིསཱིེ་བརླབ་པ་ན།ཱི མིཆོདོ་རྫོསེ་རྣམིསེ་ལ་དམཱིིགསེ་ཏེ།ེ ཨ�་བཛྲ་ཨ་��་ཏེ་ཀུཎྜ་ལ་ཱིཧ་ན་ཧ་ན་

ཧཱུཾ་ཾཕཊ། ཞེསེེ་པསེ་བསེངསེ། ཨ�་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿཿསེརྦ་དྷརྨཱཿཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿ྅ོཧ།ཾ ཞེསེེ་པསེ་སྦྱིངསེ། སྟོངོ་

པའི་ཱིངང་ལསེ་ཨ�་ལསེ་བྱུང་བའི་ཱིརཱིན་པ་ོཆོེའི་ཱིསྣོད་ཡིངསེ་ཤཱིང་རྒྱ་ཆོ་ེབ་རྣམིསེ་ཀྱི་ཱིནང་

དུ། ཨ�་འིདོ་དུ་ཞུ་བ་ལསེ་བྱུང་བའི་ཱིལྷ་རྫོསེ་ལསེ་གྲུབ་པའི་ཱིམིཆོདོ་ཡིནོ། ཞེབསེ་བསེལཱི། 

མི་ེཏེོག །བདུག་སྤེོསེ། མིར་མི།ེ དྲི་ཱིཆོབ། ཞེལ་ཟསེ། གཞེན་ཡིང་རོལ་མི་ོདང་འིཕན་

གདུགསེ་ལ་སེགོསེ་པའི་ཱིམིཆོདོ་རྫོསེ་བསེམི་གྱིསཱིེ་མི་ཱིཁྱིབ་པ་དྭངསེ་ཤངཱི་ཐགོསེ་པ་མིདེ་

པ་ནམི་མིཁའི་ཱིམིཐའི་ཀློསེ་པར་གྱུར། ཨ�་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། ཨ�་བཛྲ་པཱདྱཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། ཨ�་བཛྲ་

པུཥྤཾ་ེསྭཱ་ཧཱ། ཨ�་བཛྲ་དྷཱུ་པ་ཾསྭཱ་ཧཱ། ཨ�་བཛྲ་དཱི་ཱིཔ་ཾསྭཱ་ཧཱ། ཨ�་བཛྲ་གནྡྷཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། ཨ�་བཛྲ་ནཻ་

ཝ་ཱིངྱཱ་སྭཱ་ཧཱ། ཨ�་བཛྲ་ཤཔྟ་སྭཱ་ཧཱ། 

ཨ�་བཛྲ་ངྷརྨཱཿ་ར་ཎ་ཱིཏེ། པྲ་ར་ཎ་ཱིཏེ། སེ་ཾཔྲ་ར་ཎ་ཱིཏེ། སེརྦ་བུདྡྷཿ་ཀྵེ་ེཏྲ་པྲཙ་ལ་ཱིན།ཱི པྲཛྙཱ་

པ་ར་མི་ཱིཏེ་ན་ད་སྭ་བྷཱ་ཝ། བཛྲ་སེཏྭ་ྀ �ྀ་ད་ཡི། སེནྟོ་ོཥ་ན་ཱིཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཧ་ོཧ་ོཧ་ོཨ་ཁ་ཾསྭཱ་ཧཱ།  

ཞེསེེ་མིཆོདོ་ཡིནོ་སེགོསེ་སེ་ོསེའོི་ིཕྱིག་རྒྱ་བྱསེ་ལ། མིཐར་རལོ་མི་ོརྣམིསེ་འིབུད་དཀྲོལོ་བྱ་ཞེངཱི་བྱནཱི་དབབ། མིཆོདོ་པ་བྱནཱི་

རླབསེ་འིགོ་མི་རྣམིསེ་ལ་ངྷརྨཱཿ་ར་ཎ་ཱིདང་རལོ་ཆོནེ་མི་ཱིདགསོེ། 

ད་ེནསེ་མིདུན་བསྐྱེདེ་སྒྲུབ་པ་ན་ཱིབུམི་པ་དང་མིཆོདོ་རྟནེ་ལ་དམིགཱིསེ་ཏེ།ེ ཨ�་བཛྲ་ཨ་��་ཏེ་ཀུཎྜ་ལ་ཱིཧ་ན་
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སེརེ་སྔགསེ་བླ་ཟུར་ཤཱིི་ལའིི་མིིང་ཅན།

ཧ་ན་ཧཱུཾ་ཾཕཊ། ཞེེསེ་པསེ་བསེངསེ། ཨ�་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿཿསེརྦ་དྷརྨཱཿཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿོ྅ཧཾ། ཞེེསེ་པསེ་

སྦྱིངསེ། སྟོངོ་པའི་ཱིངང་ལསེ་པ་ཾལསེ་པདྨོ་དང་། ཨ་ལསེ་ཟླ་བའི་ཱིདཀྱིལཱི་འིཁརོ་གྱི་ཱིསྟོངེ་དུ་

བྷྲཱུཾ་ཾལསེ་རཱིན་པ་ོཆོེའི་ཱིབུམི་པ་ཡིངསེ་ཤཱིང་རྒྱ་ཆོ་ེབ། ལྟ་ོབ་ལྡཱིར་བ། ཞེབསེ་ཞུམི་པ། 

མིགྲོནཱི་པ་ཕྲ་བ། ཁ་གཡིལེ་བ། མིཆུ་འིཕྱིང་བ། ལྷ་རྫོསེ་ཀྱི་ཱིགསོེ་ཀྱིསཱིེ་མིགུལ་པ་བཅངཱིསེ་

པ། དཔག་བསེམི་གྱི་ཱིཤངཱི་གསཱིེ་ཁ་བརྒྱན་པ། ནང་ཆུ་དང་བཅུད་སྣ་ཚེགོསེ་ཀྱིསཱིེ་ཡིངོསེ་

སུ་གང་བའི་ཱིསྟོེང་དུ་པ་ཾལསེ་པདྨོ་དང་ཨ་ལསེ་ཟླ་བའི་ཱིདཀྱཱིིལ་འིཁོར། དེའི་ཱིསྟོེང་དུ་བྷྲཱུཾ་ཾ

ཡིགཱི་དཀོར་པ་ོལསེ་འིདོ་ཟརེ་འིཕྲསོེ། སེམེིསེ་ཅན་གྱི་ཱིདནོ་བྱསེ། ཚུར་འིདུསེ་ཡིངོསེ་སུ་

གྱུར་པ་ལསེ། རནཱི་པ་ོཆོ་ེལསེ་གྲུབ་པའི་ཱིསེ་འིཛནི་གྱི་ཱིསྟོངེ་དུ་ཐམེི་སྐསེ་དང་བཅསེ་པའི་ཱི

ཁྲ་ཱིལ་སྣ་ཚེོགསེ་པདྨོ། དེའི་ཱིསྟོེང་དུ་རཱིན་པ་ོཆོ་ེལསེ་གྲུབ་པའི་ཱིམིཆོོད་རྟེན་བང་རཱིམི་ཟླུམི་

པ་ོགསུམི་པ། དེའི་ཱིསྟོེང་དུ་ཟླ་བའི་ཱིདཀྱཱིིལ་འིཁོར་ལ་བུམི་རྟེན་དང་བཅསེ་པའི་ཱིབུམི་པ་

ཟླུམི་པ་ོསྒེ་ོདང་ལྡན་པ། དེའི་ཱིསྟོེང་དུ་བྲེ།ེ གདུགསེ་རཱིམི་པ་བཅུ་གསུམི། ཆོར་ཁེབསེ། 

ཏེགོ་རྣམིསེ་བརྩོགེསེ་ཤངཱི་། མི་ེཏེགོ་ག་ཱིའིཕྲངེ་བ་དང་དར་གྱི་ཱིལྡ་ལྡསཱིེ་མིཛེསེ་པར་བྱསེ་

པ། ཞེེསེ་པསེ་མིཆོོད་རྟེན་བསྐྱེེད་ནསེ། ད་ེལྟ་བུའི་ཱིབུམི་པའི་ཱིནང་དུ་སྣ་ཚེོགསེ་པདྨོ་འིདབ་མི་

བརྒྱད་པའི་ཱིལྟ་ེབར་ཟླ་བའི་ཱིདཀྱཱིིལ་འིཁོར་གྱི་ཱིསྟོེང་དུ། བྷྲཱུཾ་ཾལསེ་སྣ་ཚེོགསེ་རྡོ་ོརྗེེའི་ཱིལྟ་ེབར་

བྷྲཱུཾ་ཾགསཱིེ་མིཚེན་པ། ད་ེལསེ་འིདོ་ཟརེ་འིཕྲསོེ། དནོ་གཉསཱིེ་བྱསེ། ཚུར་འིདུསེ། བྷྲཱུཾ་ཾལ་ཐམཱིི་

ཞཱེིང་ཡིོངསེ་སུ་གྱུར་པ་ལསེ། གཙུག་ཏེོར་རྣམི་པར་རྒྱལ་མི་སྐུ་མིདོག་དཀོར་མི་ོཞེལ་

གསུམི། ཕྱིག་བརྒྱད་མི། རྩོ་བའི་ཱིཞེལ་དཀོར། གཡིསེ་སེརེ། གཡིནོ་སྔ་ོཞཱེིང་ཅུང་ཟད་

ཁྲསོེ་པ། ཞེལ་ར་ེར་ེལ་སྤྱིན་གསུམི་གསུམི་དང་ལྡན་པ། གཡིསེ་དང་པསོེ་སྣ་ཚེགོསེ་རྡོ་ོ

རྗེ་ེཐུགསེ་ཀོར་འིཛནི་པ། གཉཱིསེ་པསེ་པད་དཀོར་གྱི་ཱིསྟོེང་ན་འིདོ་དཔག་མིེད། གསུམི་



རྣམ་རྒྱལ་མའིི་སོྟོང་མཆོོད།
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པསེ་མིདའི། བཞེ་ཱིཔསེ་མིཆོགོ་སྦྱིནཱི་གྱི་ཱིཕྱིག་རྒྱ་མིཛད་པ། གཡིནོ་གྱི་ཱིདང་པསོེ་སྡོགཱིསེ་

མིཛུབ་དང་བཅསེ་པསེ་རྡོ་ོརྗེེའི་ཱིཞེགསེ་པ། གཉཱིསེ་པསེ་གཞུ། གསུམི་པ་སྐྱེབསེ་སྦྱཱིིན་

གྱི་ཱིཕྱིག་རྒྱ་མིཛད་པ། བཞེ་ཱིཔསེ་མིཉམི་བཞེག་ག་ཱིསྟོེང་ན་བདུད་རྩཱོིསེ་གང་བའི་ཱིརཱིན་པ་ོ

ཆོའེི་ཱིབུམི་པ་འིཛནི་པ། དར་གྱི་ཱིསྟོདོ་གཡིགོསེ་དང་ཤམི་ཐབསེ་གསེལོ་བ། རནཱི་པ་ོཆོ་ེསྣ་

ཚེགོསེ་ཀྱིསཱིེ་བརྒྱན་པ། འིདོ་ཟརེ་དཀོར་པའོི་ིའིཕྲངེ་བསེ་བསྐརོ་བའི།ོ །དའེི་ཱིགཡིསེ་སུ་

ཟླ་བ་ལ་སྤྱིན་རསེ་གཟཱིགསེ་དཀོར་པོ། གཡིསེ་རྔ་ཡིབ་དང་གཡིོན་པདྨོ་འིཛིན་པ། 

གཡིོན་དུ་ཉ་ཱིམི་ལ་ཕྱིག་ན་རྡོ་ོརྗེ་ེསྔོན་པ།ོ གཡིསེ་རྔ་ཡིབ་དང་གཡིོན་ཨུཏྤལ་ལ་གནསེ་

པའི་ཱིརྡོ་ོརྗེ་ེའིཛནི་པ། གཉསཱིེ་ཀོའིང་ཞེ་ཱིབའི་ཱིཉམིསེ་ཅན། རནཱི་པ་ོཆོའེི་ཱིརྒྱན་གྱིསཱིེ་སྤྲོསེ་ཤངཱི་

དར་གྱི་ཱིན་བཟའི་གསེོལ་བ། མིཉམི་པའི་ཱིསྟོབསེ་ཀྱཱིིསེ་བཞེེངསེ་པ། ཤར་དུ་མི་ཱིགཡི་ོབ་

སྔནོ་པ།ོ གཡིསེ་རལ་གྲོ་ཱིའིཕྱིར་བ། ལྷརོ་འིདདོ་རྒྱལ་སྔནོ་པ།ོ གཡིསེ་ལྕགསེ་ཀྱུ་འིཕྱིར་

བ། ནུབ་ཏུ་དབྱུག་སྔནོ་ཅན་སྔནོ་པ།ོ གཡིསེ་དབྱུག་པ་འིཕྱིར་བ། བྱང་དུ་སྟོབོསེ་པ་ོཆོ་ེ

སྔནོ་པ།ོ གཡིསེ་རྩོ་ེགསུམི་འིཕྱིར་བ། བཞེ་ཱིཀོའིང་ཞེལ་གཅགཱི །ཕྱིག་གཉསཱིེ་ཀྱི་ཱིགཡིནོ་

ཐུགསེ་ཀོར་སྡཱོིགསེ་མིཛུབ་མིཛད་པ། སྤྱིན་གསུམི་དང་ལྡན་ཞཱེིང་སྐྲ་གྱིནེ་དུ་བརྫོསེེ་པ། 

རནཱི་པ་ོཆོ་ེདང་སྦྲུལ་གྱིསཱིེ་བརྒྱན་པ། སྟོག་ག་ཱིཔགསེ་པའི་ཱིཤམི་ཐབསེ་ཅན། པདྨོ་དང་ཉ་ཱི

མིའི་ཱིགདན་ལ་ཞེབསེ་གཡིོན་བརྐྱང་ག་ཱིསྟོབསེ་ཀྱཱིིསེ་བཞུགསེ་པ། གཙ་ོམིོའི་ིསྟོེང་ག་ཱི

ཕྱིགོསེ་གཉསཱིེ་ནསེ་གནསེ་གཙང་མིའི་ཱིརསཱིེ་ཀྱི་ཱིལྷའི་ཱིབུ་གཉསཱིེ་ཀྱིསཱིེ་རནཱི་པ་ོཆོའེི་ཱིབུམི་པ་

བདུད་རྩོསཱིེ་གང་བ་ཐགོསེ་ནསེ་བཅམོི་ལྡན་འིདསེ་མི་ལ་སྐུ་ཁྲུསེ་གསེལོ་བ་དང་བཅསེ་

པའི།ོ །ད་ེཐམིསེ་ཅད་ཀྱི་ཱིསྤྱི་ཱིབརོ་ༀ་དཀོར་པ།ོ མིགྲོནཱི་པར་ཨཱཿདམིར་པ།ོ ཐུགསེ་ཀོར་

ཧཱུཾ་ཾསྔནོ་པ།ོ དཔྲལ་པར་ཏྲཱཾ་ཾསེརེ་པ།ོ ལྟ་ེབར་ཧྲཱིཿཿཱིདམིར་པ།ོ བརླ་གཉཱིསེ་ལ་ཨ་ཾཨཱཿལྗོང་ཁུ། 
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སེརེ་སྔགསེ་བླ་ཟུར་ཤཱིི་ལའིི་མིིང་ཅན།

གཙ་ོམིོའི་ིཐུགསེ་ཀོར་བྷྲཱུཾ་ཾཡཱིིག་དཀོར་པ།ོ ད་ེལསེ་འིོད་ཟེར་འིཕྲོསེ་པསེ་རང་བཞཱེིན་གྱི་ཱི

གནསེ་ནསེ་གཙུག་ཏེོར་རྣམི་པར་རྒྱལ་མིའི་ཱིདཀྱཱིིལ་འིཁོར་ལ་སེངསེ་རྒྱསེ་དང་བྱང་

ཆུབ་སེམེིསེ་དཔའི་ཱིཚེགོསེ་ཀྱིསཱིེ་བསྐརོ་བ་ཨ�་བཛྲ་སེ་མཱ་ཛཿ ཞེསེེ་བརྗེདོ་ལ། ཏེངཱི་ཤག་བརྡུང་ཞེངཱི་། 

མི་ལུསེ་སེེམིསེ་ཅན་ཀུན་གྱཱིི་མིགོན་གྱུར་ཅཱིང་། །བདུད་སྡོེ་དཔུང་བཅསེ་མཱིི་

བཟད་འིཇེོམིསེ་མིཛད་ལྷ། །དངོསེ་རྣམིསེ་མི་ལུསེ་ཡིང་དག་མིཁྱིེན་གྱུར་

པའཱིི། །བཅོམི་ལྡན་འིཁོར་བཅསེ་གནསེ་འིདཱིར་གཤེགསེ་སུ་གསེོལ། །བཅོམི་ལྡན་

བསྐལ་པ་གྲོངསེ་མིེད་དུ་མི་རུ། །འིགྲོོ་ལ་བརྩོེ་ཕྱཱིིར་ཐུགསེ་རྗེེ་རྣམི་སྦྱིངསེ་

ཤཱིང་། །སྨོོན་ལམི་རྒྱ་ཆོེན་དགོངསེ་པ་ཡིོངསེ་རྫོོགསེ་པ། །ཁྱིེད་བཞེེད་འིགྲོོ་དོན་

མིཛད་དུསེ་འིདཱི་ལགསེ་ན། །དེ་ཕྱཱིིར་ཆོོསེ་དབྱཱིངསེ་ཕོ་བྲེང་ལྷུན་གྲུབ་ནསེ། །རྫུ་

འིཕྲུལ་བྱཱིན་རླབསེ་སྣ་ཚེོགསེ་སྟོོན་མིཛད་ཅཱིང་། །མིཐའི་ཡིསེ་སེེམིསེ་ཅན་ཚེོགསེ་

རྣམིསེ་བསྒྲིལ་བྱའི་ཱིཕྱིརཱི། །ཡིངོསེ་དག་འིཁརོ་དང་བཅསེ་ཏེ་ེགཤགེསེ་སུ་གསེལོ། །ཤཽ་ལ་ོ

ཀོ་གསུམི་གྱི་ཱིམིཐར། ཨ�་སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ་ཨུཥྞཱི་ཱིབ་ཱིཛ་ཡི་སེ་པ་ར་ཱིཝཱ་ར་ཨ�་བཛྲ་སེ་མཱ་ཛཿ ཞེེསེ་

པསེ་སྤྱིན་དྲིངསེ། ཨ�་སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ་ཨརྒྷཾ།ཾ པཱདྱཾ།ཾ པུཥྤཾ།ཾ དྷཱུ་པ།ཾ དཱི་ཱིཔ།ཾ གནྡྷཾ།ཾ ནཻ་ཝ་ཱིངྱཱ། ཤཔྟ་

པྲ་ཏཱཙཱིྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེསེེ་པསེ་མིཆོདོ། ཛཿཧཱུཾ་ཾབ་ཾཧཿོགཉསཱིེ་སུ་མིདེ་པར་གྱུར། ཅསེེ་བསྟོམཱིི། སླར་ཡིང་

ཐུགསེ་ཀོའི་ཱིབྷྲཱུཾ་ཾལསེ་འིོད་ཟེར་འིཕྲོསེ་པསེ་དབང་ག་ཱིལྷ་རཱིགསེ་ལྔ་འིཁོར་དང་བཅསེ་པ་

ཨ�་བཛྲ་སེ་མཱ་ཛཿསེ་དབང་ལྷ་སྤྱིན་དྲིངསེ། ཨ�་པཉྩཀཱུ་ལ་སེ་པ་ར་ཱིཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ།ཾ པཱདྱཾཾ། 

པུཥྤཾ།ཾ དྷཱུ་པ།ཾ དཱི་ཱིཔ།ཾ གནྡྷཾ།ཾ ནཻ་ཝ་ཱིངྱཱ། ཤཔྟ་པྲ་ཏཱཙཱིྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེསེེ་པསེ་དབང་ལྷར་མིཆོདོ། ད་ེབཞེནཱི་

གཤགེསེ་པ་ཐམིསེ་ཅད་ཀྱིསཱིེ་འིད་ཱིལ་མིངནོ་པར་དབང་བསྐུར་ཏུ་གསེལོ། ཞེེསེ་གསེོལ་

བ་བཏེབ་པསེ། ཇེ་ཱིལྟར་བལྟམིསེ་པ་ཙམི་གྱཱིིསེ་ནཱི། །ལྷ་རྣམིསེ་ཀྱཱིིསེ་ན་ཱིཁྲུསེ་གསེོལ་



རྣམ་རྒྱལ་མའིི་སོྟོང་མཆོོད།
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ལྟར། །ལྷ་ཡི་ཱིཆུ་ན་ཱིདག་པ་ཡཱིིསེ། །ད་ེབཞཱེིན་བཅོམི་ལྡན་སྐུ་ཁྲུསེ་གསེོལ། །ཞེེསེ་དང་། ཨ�་

སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ་ཨ་བྷི་ཱིཥ་ེཀོ་ཏེ་སེ་མི་ཡི་ཤྲཱི་ཱིཧཱུཾ།ཾ ཞེེསེ་གསུང་ཞཱེིང་བུམི་པའི་ཱིཆུསེ་སྤྱི་ཱིབ་ོ

ནསེ་དབང་བསྐུར། སྐུ་གང་། དྲི་ཱིམི་དག །ཆུ་ལྷག་མི་ཡིར་ལུད་པ་ལསེ་གཙ་ོམི་ོལ་རྣམི་

པར་སྣང་མིཛད། སྤྱིན་རསེ་གཟཱིགསེ་ལ་འིདོ་དཔག་མིདེ། ཕྱིག་ན་རྡོ་ོརྗེ་ེདང་ཁྲ་ོབ་ོབཞེ་ཱི

ལ་མི་ཱིབསྐྱེོད་པ། ལྷའི་ཱིབུ་གཉཱིསེ་ལ་རཱིན་ཆོེན་འིབྱུང་ལྡན་གྱཱིིསེ་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། 

ཅསེེ་བརྗེདོ། 

ད་ེནསེ་སྤེསོེ་དང་མིར་མི་ེལ་སེགོསེ་པ་སྤེར་ཏེ།ེ གངོ་དུ་བྱནཱི་གྱིསཱིེ་བརླབསེ་པའི་ཱིམིཆོདོ་པ་རྣམིསེ་འིབུལ་བ་ན།ཱི ཐལ་

མི་ོསྦྱིར་ཏེ།ེ 

འིཇེགཱི་རྟནེ་ཁམིསེ་ན་ཱིདཔག་མིདེ་ན། །མིཆོདོ་ཡིནོ་ཇེ་ཱིསྙདེ་ཡིདོ་པ་རྣམིསེ། །སེངསེ་

རྒྱསེ་སྲོསེ་དང་བཅསེ་ལ་འིབུལ། །ཚེ་ེདང་ཡི་ེཤསེེ་དངསོེ་གྲུབ་སྩལོ། །ཨ�་སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་

ཏེ་ཨུཥྞཱི་ཱིཥ་བ་ཱིཛ་ཡི་སེ་པ་ར་ཱིཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་ཾཔྲ་ཏཱ་ཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ད་ེབཞཱེིན་དུ། འིཇཱེིག་རྟེན་ཁམིསེ་ན་ཱི

དཔག་མིདེ་ན། །ཞེབསེ་བསཱེིལ་ཇེ་ཱིསྙདེ་ཡིདོ་པ་རྣམིསེ། །སེངསེ་རྒྱསེ་སྲོསེ་དང་བཅསེ་

ལ་འིབུལ། །ཚེ་ེདང་ཡི་ེཤསེེ་དངསོེ་གྲུབ་སྩལོ། །ཨ�་སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ་ཨུཥྞཱི་ཱིཥ་བ་ཱིཛ་ཡི་སེ་

པ་ར་ཱིཝཱ་ར་པཱདྱཾ་ཾཔྲ་ཏཱ་ཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ།  འིཇེགཱི་རྟནེ་ཁམིསེ་ན་ཱིདཔག་མིེད་ན། །མི་ེཏེགོ་ཇེ་ཱིསྙདེ་

ཡིདོ་པ་རྣམིསེ། །སེངསེ་རྒྱསེ་སྲོསེ་དང་བཅསེ་ལ་འིབུལ། །ཚེ་ེདང་ཡི་ེཤསེེ་དངསོེ་གྲུབ་

སྩོལ། །ཨ�་སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ་ཨུཥྞཱི་ཱིཥ་བ་ཱིཛ་ཡི་སེ་པ་ར་ཱིཝཱ་ར་པུཥྤཾ་ཾཔྲ་ཏཱ་ཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། འིཇཱེིག་

རྟནེ་ཁམིསེ་ན་ཱིདཔག་མིདེ་ན། །བདུག་སྤེསོེ་ཇེ་ཱིསྙདེ་ཡིདོ་པ་རྣམིསེ། །སེངསེ་རྒྱསེ་སྲོསེ་

དང་བཅསེ་ལ་འིབུལ། །ཚེ་ེདང་ཡི་ེཤསེེ་དངསོེ་གྲུབ་སྩལོ། །ཨ�་སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ་ཨུཥྞཱི་ཱིཥ་

བ་ཱིཛ་ཡི་སེ་པ་ར་ཱིཝཱ་ར་དྷཱུ་པ་ཾཔྲ་ཏཱ་ཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། འིཇཱེིག་རྟནེ་ཁམིསེ་ན་ཱིདཔག་མིེད་ན། །སྣང་
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སེརེ་སྔགསེ་བླ་ཟུར་ཤཱིི་ལའིི་མིིང་ཅན།

གསེལ་ཇེ་ཱིསྙདེ་ཡིདོ་པ་རྣམིསེ། །སེངསེ་རྒྱསེ་སྲོསེ་དང་བཅསེ་ལ་འིབུལ། །ཚེ་ེདང་ཡི་ེ

ཤསེེ་དངསོེ་གྲུབ་སྩལོ། །ཨ�་སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ་ཨུཥྞཱི་ཱིཥ་བཱི་ཛ་ཡི་སེ་པ་རཱི་ཝཱ་ར་དཱཱིི་པཾ་པྲ་

ཏཱཱི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། འིཇཱེིག་རྟེན་ཁམིསེ་ནཱི་དཔག་མིེད་ན། །དྲཱིི་ཆོབ་ཇཱེི་སྙེད་ཡིོད་པ་

རྣམིསེ། །སེངསེ་རྒྱསེ་སྲོསེ་དང་བཅསེ་ལ་འིབུལ། །ཚེེ་དང་ཡིེ་ཤེསེ་དངོསེ་གྲུབ་

སྩོལ། །ཨ�་སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ་ཨུཥྞཱཱིི་ཥ་བཱི་ཛ་ཡི་སེ་པ་རཱི་ཝཱ་ར་གནྡྷཾཾ་པྲ་ཏཱཱི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། 

འིཇཱེིག་རྟེན་ཁམིསེ་ནཱི་དཔག་མིེད་ན། །ཞེལ་ཟསེ་ཇཱེི་སྙེད་ཡིོད་པ་རྣམིསེ། །སེངསེ་

རྒྱསེ་སྲོསེ་དང་བཅསེ་ལ་འིབུལ། །ཚེ་ེདང་ཡི་ེཤསེེ་དངསོེ་གྲུབ་སྩལོ། །ཨ�་སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་

ཏེ་ཨུཥྞཱི་ཱིཥ་བ་ཱིཛ་ཡི་སེ་པ་ར་ཱིཝཱ་ར་ནཻ་ཝ་ཱིངྱཱ་པྲ་ཏཱ་ཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། འིཇེགཱི་རྟནེ་ཁམིསེ་ན་ཱིདཔག་མིདེ་

ན། །རལོ་མི་ོཇེ་ཱིསྙདེ་ཡིདོ་པ་རྣམིསེ། །སེངསེ་རྒྱསེ་སྲོསེ་དང་བཅསེ་ལ་འིབུལ། །ཚེ་ེདང་ཡི་ེ

ཤེསེ་དངོསེ་གྲུབ་སྩོལ། །ཨ�་སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ་ཨུཥྞཱི་ཱིཥ་བ་ཱིཛ་ཡི་སེ་པ་ར་ཱིཝཱ་ར་ཤཔྟ་པྲ་ཏཱ་ཱི

ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཤཔྟའཱིི་ཚེེ་རོལ་ཆོེན་བྱ། དེ་ནསེ་ཡིང་། འིཇཱེིག་རྟེན་ཁམིསེ་ནཱི་དཔག་མིེད་

ན། །གདུགསེ་མིཆོོག་ཇཱེི་སྙེད་ཡིོད་པ་རྣམིསེ། །སེངསེ་རྒྱསེ་སྲོསེ་དང་བཅསེ་ལ་

འིབུལ། །ཚེེ་དང་ཡིེ་ཤེསེ་དངོསེ་གྲུབ་སྩོལ། །ཨ�་སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ་ཨུཥྞཱཱིི་ཥ་བཱི་ཛ་

ཡི་སེ་པ་རཱི་ཝཱ་ར་ཚེ་ཏྲཾ་ཀོ་པྲ་ཏཱཱི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། འིཇཱེིག་རྟེན་ཁམིསེ་ན་ཱིདཔག་མིེད་ན། །བ་

དན་ཇེ་ཱིསྙེད་ཡིོད་པ་རྣམིསེ། །སེངསེ་རྒྱསེ་སྲོསེ་དང་བཅསེ་ལ་འིབུལ། །ཚེ་ེདང་ཡི་ེ

ཤེསེ་དངོསེ་གྲུབ་སྩོལ། །ཨ�་སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ་ཨུཥྞཱི་ཱིཥ་བ་ཱིཛ་ཡི་སེ་པ་ར་ཱིཝཱ་ར་པ་ཏེ་ཾཀོ་པྲ་

ཏཱ་ཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། འིཇེགཱི་རྟནེ་ཁམིསེ་ན་ཱིདཔག་མིདེ་ན། །ལྡ་ལྡ་ཱིཇེ་ཱིསྙདེ་ཡིདོ་པ་རྣམིསེ། །སེངསེ་

རྒྱསེ་སྲོསེ་དང་བཅསེ་ལ་འིབུལ། །ཚེ་ེདང་ཡི་ེཤསེེ་དངསོེ་གྲུབ་སྩལོ། །ཨ�་སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་

ཏེ་ཨུཥྞཱི་ཱིཥ་བ་ཱིཛ་ཡི་སེ་པ་ར་ཱིཝཱ་ར་པ་ཌཾ་ཾཏེ་པྲ་ཏཱ་ཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེསེེ་པསེ་མིཆོདོ། འིད་ཱིལ་ཆུ་གཉསཱིེ་ཉརེ་



རྣམ་རྒྱལ་མའིི་སོྟོང་མཆོོད།
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སྤྱིདོ་རལོ་མི་ོརྣམིསེ་ཀྱི་ཱིསྟོངེ་དུ་གདུགསེ། བ་དན་ལྡ་ལྡ་ཱིགསུམི་ལསེ་མིདེ་པསེ། གཞེན་ནསེ་རྒྱསེ་བཀོབ་པའི་ཱིགང་དྲིན་མིང་

པ་ོགདགསེ་པར་མི་ཱིབྱ་ཞེསེེ་གསུངསེ་སེ།ོ །

ད་ེནསེ་བསྟོོད་པ་བྱ་བ་ན།ཱི དཔལ་ལྡན་ལྷ་མི་ོསེོགསེ་དང་། རྣམི་རྒྱལ་འིཇཱེིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་སེོགསེ་ཀྱཱིིསེ་བསྟོོད་

ཀྱིང་རུང་མིདོ། འིདརཱི་རྗེ་ེཐམིསེ་ཅད་མིཁྱིནེ་པའི་ཱིགསུང་བསྟོདོ་པ་འིཆོ་ཱིམིདེ་གྲུབ་པ་འིདནོ་པར་སྤྲོ་ོན། དྲིལཱི་སྟོབསེ་དབྱངསེ་

དང་བཅསེ་པསེ་འིད་ཱིལྟར། 

སེ་གསུམི་འིགྲོ་ོབའི་ཱིར་ེསྐངོ་དངསོེ་གྲུབ་གཏེརེ། །ལགེསེ་བཤད་འིདོ་སྟོངོ་འིགྱིདེ་པའི་ཱིཉནཱི་

མིརོ་བྱདེ། །ཡིནོ་ཏེན་ཆོ་ཤསེ་ཀུན་རྫོགོསེ་འིདོ་དཀོར་ཅན། །དཔལ་ལྡན་བླ་མི་ལུསེ་ཅན་གཙུག་

ན་རྒྱལ། །གང་ལ་བརྟནེ་ན་བླ་ོགྲོསོེ་མིཆོགོ་སྟོརེ་ཞེངཱི་། །འིཆོ་ཱིབདག་བ་ེཅནོ་ར་ཱིམིའོི་ིདབྱུག་པ་

ལྟར། །གང་གཱིསེ་མིཛད་པའི་ཱིལྷ་མི་ོའིགྲོ་ོབའི་ཱིསྐྱེབསེ། །གཙུག་ཏེོར་རྣམི་རྒྱལ་ཅུང་ཟད་

བསྟོདོ་པར་བགྱི།ཱི །མིགཱི་བྲེལ་སྐྱེ་ེབསོེ་སྣ་ཚེགོསེ་གཟུགསེ་ལ་བཞེནཱི། །ཁྱིདོ་ཀྱི་ཱིངང་ཚུལ་

བདག་ལ་རངཱི་དུ་བསྐལ། །འིནོ་ཀྱིང་དམི་ཆོསོེ་ཡིང་དག་སྡུད་པའི་ཱིཕུག །བད་ེབ་ཅན་གྱི་ཱིཁང་

བཟང་མིཆོགོ་ཉདཱི་ན། །འིཇེགཱི་རྟནེ་རྣམི་འིདྲིནེ་ཚེ་ེདཔག་མིདེ་མིགནོ་གྱིསཱིེ། །ཁྱིདོ་ལ་རྒྱ་ཆོརེ་

བསྔགསེ་པ་ཐསོེ་པ་ལསེ། །འིཕགསེ་མིའི་ཱིཞེབསེ་ཟུང་རངཱི་ནསེ་བསྟོནེ་པ་བདག །འིད་ཱིསྐད་གླེངེ་

བའི་ཱིག་ོསྐབསེ་ཅུང་ཟད་རྙིདེ། །ཡིདཱི་འིཕྲགོ་འིདོ་ཟརེ་སྟོངོ་ག་ཱིདྲི་བ་ཅན། །ཕུལ་བྱུང་ཆུ་ཞེངེ་གབ་པ་

ཁྱིདོ་ཀྱི་ཱིསྐུ། །འི་ོམིའི་ཱིཆུ་གཏེརེ་དབུསེ་ན་གངསེ་ར་ཱིབཞེནཱི། །པད་ཟླའི་ཱིསྟོངེ་ན་མིཛེསེ་ལ་

ཕྱིག་འིཚེལ་ལ།ོ །ཆུ་ཤེལ་བཙ་ོམིའི་ཱིགསེེར་དང་ཨནྡ་རྙཱིིལ། །ཡིོངསེ་སུ་དག་པའི་ཱིའིོད་

ལྟར་རབ་གསེལ་བའི།ཱི །དབུསེ་དང་གཡིསེ་གཡིནོ་ཞེལ་བཟང་རྒྱསེ་པ་ན།ཱི །སྒེགེ་དང་

ཞེ་ཱིདང་ཁྲ་ོལ་ཕྱིག་འིཚེལ་ལ།ོ །གདུགསེ་མིཛེསེ་ཏེགོ་ལ་ཨཱིནྡྲ་ནཱ་ཱིལ་བཞཱེིན། །རབ་རྒྱསེ་

དབུ་ལ་རལ་བའི་ཱིཐརོ་ཅགོ་ཅན། །དྲི་ཱིབྲེལ་མིཁའི་ལ་འིཁྱིགོ་པའི་ཱིའིཇེའི་ཚེནོ་ལྟར། །མིཐནོ་

མིཐངཱི་སྤྱིན་མིཆོགོ་སྨོནཱི་མི་རངཱི་པསོེ་མིཛསེེ། །དབྱབཱིསེ་ལགེསེ་ཤངསེ་ཀྱི་ཱིརྒྱུད་ན་ཱིཡིདཱི་
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སེརེ་སྔགསེ་བླ་ཟུར་ཤཱིི་ལའིི་མིིང་ཅན།

དུ་འིོང་། །མིཆུ་སྒྲིོསེ་མིཛེསེ་པའི་ཱིཞེལ་ན་ཱིལྟ་ན་སྡུག །མིཉེན་ལེགསེ་སྙན་གྱི་ཱིབུག་པར་

རནཱི་ཆོེན་འིཕྱིང་། །རྨད་བྱུང་ཉམིསེ་ཀྱཱིིསེ་ཡཱིིད་འིཛིན་ཁྱིདོ་ལ་འིདུད། །སྐར་འིཕྲངེ་བཀྲོ་

བའཱིི་མིདངསེ་ལྟར་རབ་གསེལ་བའཱིི། །དོ་ཤལ་མིཆོོག་གཱིསེ་མིགྲཱོིན་པར་རབ་ཏུ་

འིཁྱུད། །འི་ོམིའི་ཱིརྒྱུན་འིཛནི་ནུ་འིབུར་ཟུང་གཅགཱི་གསཱིེ། །རབ་ཡིངསེ་བྲེང་ལ་ངང་པསེ་

པད་མིཚེརོ་བཞཱེིན། །རཱིན་ཆོནེ་རྒྱན་གྱིསཱིེ་མིཛེསེ་པའི་ཱིའིཇེམི་མིཉནེ་ཕྱིག །པདྨོའི་ཱིརྩོ་བ་

ལྟར་དཀོར་ཟུང་བཞེ་ཱིཡཱིི། །དང་པ་ོརྡོ་ོརྗེ་ེསྡཱོིགསེ་མིཛུབ་ཞེགསེ་པ་སྟོེ། །གཉཱིསེ་པ་འིོད་

དཔག་མིེད་དང་མཱིི་འིཇཱེིགསེ་སྦྱཱིིན། །གསུམི་པསེ་མིདའི་གཞུ་བཞཱེི་པསེ་ཕྱིག་ཟུང་

གསཱིེ། །མིཆོགོ་སྦྱིནཱི་བུམི་པ་བཟུང་ནསེ་འིགྲོ་ོབ་ལ། །འིཆོ་ཱིམིདེ་ཚེ་ེཡི་ཱིདཔལ་སྟོརེ་བཅམོི་

ལྡན་མི། །ཚེ་ེདཔག་མིདེ་པ་ཁྱིདོ་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་ལ།ོ །ཡིདཱི་བཞེནཱི་མིཚེ་ོཡི་ཱིངགོསེ་ཀྱི་ཱིཔད་

སྡོངོ་བཞེནཱི། །དྲིང་ཞེངཱི་ལྡམེི་པའི་ཱིསྐདེ་སྐབསེ་གསེལ་བ་ཅན། །འིཇེའི་ཚེནོ་གུར་ཕུབ་ཤལེ་

གྱི་ཱིམིཆོདོ་སྡོངོ་ལྟར། །དྲི་ཱིམིདེ་མིཛསེེ་སྐུ་བཀྲོ་བའི་ཱིགསོེ་ཀྱིསཱིེ་སྤུད། །མི་ཱིཕྱིདེ་སྐྱེལཱི་ཀྲུང་མིཆོགོ་

གསཱིེ་ལགེསེ་གནསེ་ཤངཱི་། །བརྒྱད་གཉསཱིེ་ལང་ཚེའོི་ཱིདཔལ་འིཛནི་རྒྱལ་བའི་ཱིཡུམི། །མི་ཱི

འིདྲིའི་ཱིརྣམི་འིཕྲུལ་དུ་མིསེ་རྣམི་རལོ་བ། །འིགྲོ་ོབའི་ཱིཡིདཱི་བཞེནཱི་འིཇུག་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་

ལོ། །རྔ་ཡིབ་དཀོར་པ་ོབསྣམིསེ་པའི་ཱིརྒྱལ་བའི་ཱིསྲོསེ། །ཕྱིག་ན་པདྨོ་རྡོ་ོརྗེ་ེའིཛིན་པ་

གཉསཱིེ། །གཡིསེ་གཡིནོ་གནསེ་ནསེ་ཁྱིདོ་སྐུར་མིངནོ་ཕྱིོགསེ་ཏེ།ེ །རྟག་ཏུ་བསྒྲིམཱིིསེ་ཏེ་ེ

བལྟསེ་ཀྱིང་ངམོིསེ་པ་མིེད། །རལ་གྲོ་ཱིལྕགསེ་ཀྱུ་དབྱུག་པ་རྡོ་ོརྗེ་ེགཡིསེ། །གཡིོན་པསེ་

མི་རུངསེ་འིདུལ་བའི་ཱིསྡོགཱིསེ་མིཛུབ་ཅན། །མི་ཱིགཡི་ོའིདདོ་རྒྱལ་དབྱུག་སྔནོ་སྟོབོསེ་པ་ོ

ཆོ།ེ །ཁྱིོད་ཀྱི་ཱིཕྱིོགསེ་བཞཱེིར་གནསེ་ནསེ་བགེགསེ་དཔུང་འིཇེོམིསེ། །འིཆོ་ཱིམིེད་བདུད་

རྩོའཱིི་ཱིཆོར་གྱི་ཱིརྒྱུན་འིབབེསེ་པའི།ཱི །གཙང་མིའི་ཱིགནསེ་ཀྱི་ཱིལྷ་ཡི་ཱིབུ་གཉསཱིེ་ན།ཱི །སྟོངེ་ག་ཱིཕྱིགོསེ་ནསེ་
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རནཱི་ཆོནེ་བུམི་པ་ཡིསཱིེ། །དག་པའི་ཱིཆུ་རྒྱུན་འིབབེསེ་ལ་མིངནོ་པར་བརྩོནོ། །མི་ལུསེ་ཤསེེ་

བྱ་མིཐའི་དག་མིངོན་དུ་གྱུར། །མུ་མིེད་འིགྲོ་ོལ་རྒྱུན་ཆོད་མིེད་པར་བརྩོེ། །མི་ེམིཚེོན་

དུག་སེོགསེ་འིཇཱེིགསེ་པ་ཀུན་ལསེ་སྐྱེོབ། །མཱིི་དང་ལྷ་ཡཱིི་རྣམི་འིདྲིེན་ཁྱིོད་ལ་

འིདུད། །ཤེསེ་བྱ་ཀུན་ལ་རྨོངསེ་པའི་ཱིདྲི་བ་བཅད། །སེེམིསེ་ཅན་ཀུན་ལ་སྙོམིསེ་པའི་ཱི

ཐུགསེ་དང་ལྡན། །གནསེ་སྐབསེ་ཀུན་ཏུ་ཕན་དང་བད་ེསྟོེར་བ། །འིཇཱེིག་རྟེན་ཀུན་གྱི་ཱི

སྐྱེབསེ་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་ལ།ོ །ཞེསེེ་པའི་ཱིབར་བཏེང་། 

ད་ེནསེ་མིདུན་བསྐྱེདེ་ཀྱི་ཱིབཟླསེ་དམཱིིགསེ་ན།ཱི མིདུན་བསྐྱེདེ་ཀྱི་ཱིལྷའི་ཱིཐུགསེ་ཀོའི་ཱིསྔགསེ་འིཕྲངེ་

སེ་བནོ་དང་བཅསེ་པ་ལསེ་འིདོ་ཟངེ་འིཕྲསོེ། ཕྱིགོསེ་བཅུའི་ཱིརྒྱལ་བ་སྲོསེ་བཅསེ་ཀྱི་ཱིབྱནཱི་

རླབསེ་ནུསེ་མིཐུ་ཐམིསེ་ཅད་བདུད་རྩཱོི་འིོད་ཟེར་གྱཱིི་རྣམི་པར་བསྡུསེ་ནསེ་རང་དང་

བསྒྲུབ་བྱ་དང་ཚེེའི་ཱིརཱིལ་བུ་སེོགསེ་ལ་ཐཱིམི་པསེ། རང་གཞེན་སེེམིསེ་ཅན་ཐམིསེ་ཅད་

ཀྱི་ཱིསྡཱོིག་སྒྲཱིིབ་ཐམིསེ་ཅད་སྦྱིངསེ། ཚེ་ེདང་བསེོད་ནམིསེ་ཡི་ེཤེསེ་སེོགསེ་རབ་ཏུ་རྒྱསེ་

ཤཱིང་། རཱིལ་བུ་རྣམིསེ་ཀྱིང་འིཆོ་ཱིམིེད་ཚེེའི་ཱིབདུད་རྩཱོིའི་ཱིརང་བཞཱེིན་དུ་གྱུར་པར་བསེམིསེ་ལ། 

གངོ་ག་ཱིལགེསེ་སེ་ོསྟོརེ་བའི་ཱིཕྱིག་རྒྱསེ་མི་ེཏེགོ་བཟུང་སྟོ།ེ ཨ�་ན་མི་ོབྷི་ག་ཝ་ཏེ་ེསེརྦ་ཏཻྲ་ལ་ོཀྱི་པྲ་ཏེ་ཱིབ་ཱིཤཥཱིྚཱ་

ཡི། བུདྡྷཿ་ཡི་ཏེ་ེན་མིཿ ཏེདྱཾ་ཐཱ། ༀབྷྲཱུཾ་ཾབྷྲཱུཾ་ཾབྷྲཱུཾ་ཾཤ་ོངྷ་ཡི་ཤ་ོངྷ་ཡི། བ་ཱིཤ་ོངྷ་ཡི་བ་ཱིཤ་ོངྷ་ཡི། ཨ་

སེ་མི་སེ་མིནྟོ་ཨ་བ་བྷཱ་སྤེ་ར་ཎ་ག་ཏེ།ཱི ག་ག་ན་སྭ་བྷཱ་བ་བ་ཱིཤུ་དྡྷཿ།ེ ཨ་བྷི་ཱིཥཉཱིྩནྟུ་མཱ།ཾ སེརྦ་

ཏེ་ཐཱ་ག་ཏཱཿ སུ་ག་ཏེ་བ་ར་པ་ཙ་ན་ཨ��་ཏེ་ཨབྷི་ཱིཥ་ེཀཻོ་ར། མི་ཧཱ་མུ་དྲཱ་མིནྟྲ་པ་དཻཿ ཨཱ་ཧ་

ར་ཨཱ་ཧ་ར། མི་མི་ཨཱ་ཡུ་སྶཾ་ཾདྷཱ་ར་ཎ།ཱི ཤ་ོངྷ་ཡི་ཤ་ོངྷ་ཡི། བ་ཱིཤ་ོངྷ་ཡི་བ་ཱིཤ་ོངྷ་ཡི། ག་ག་

ན་སྭ་བྷཱ་བ་བ་ཱིཤུདྡྷཿ།ེ ཨུཥྞཱི་ཱིཥ་བ་ཱིཛ་ཡི་པ་ར་ཱིཤུདྡྷཿ།ེ སེ་ཧ་སྲོ་ར་སྨོ་ཱིསེཉྩ་ོད་ཱིཏེ།ེ སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་

ཏེ་ཨ་བ་ལ་ོཀོ་ཱིན།ཱི ཥ་ཊྤཱར་མི་ཱིཏཱ་བ་ར་ཱིཔཱུ་ན་ཎ།ཱི སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ་མཱ་ཏེ།ེ ད་ཤ་བྷཱུ་མི་ཱིཔྲ་ཏཱེིཥྛི་ཱི
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སེརེ་སྔགསེ་བླ་ཟུར་ཤཱིི་ལའིི་མིིང་ཅན།

ཏེ།ེ སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ྀ �ྀ་ད་ཡི། ཨ་ངྷཱིཥྛཱ་ན་ཨ་ངྷ་ཱིཥྛཱ་ཱིཏེ།ེ མུ་དྲི་ེམུ་དྲི་ེམི་ཧཱ་མུ་དྲི།ེ བཛྲ་ཀཱ་

ཡི་སེ་ཾཧ་ཏེ་ན་པ་ར་ཱིཤུདྡྷཿ།ེ སེརྦ་ཀོརྨ་ཨ་བ་ར་ཎ་བ་ཱིཤུདྡྷཿ།ེ པྲ་ཏེ་ཱིན་ཱིཝརྟ་ཡི་མི་མི་ཨཱ་ཡུར། 

བ་ཱིཤུ་དྡྷཿ་ེསེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ། སེ་མི་ཡི་ཨངྷ་ཱིཥྛཱ་ན་ཨདྷཥཱིྛཱ་ཱིཏེ།ེ ༀ་མུ་ན་ཱིམུ་ན་ཱིམི་ཧཱ་མུ་ན།ཱི བ་ཱི

མུ་ན་ཱིབ་ཱིམུ་ན་ཱིམི་ཧཱ་བ་ཱིམུ་ན།ཱི མི་ཏེ་ཱིམི་ཏེ་ཱིམི་ཧཱ་མི་ཏེ།ཱི མི་མི་ཏེ་ཱིསུ་མི་ཏེ་ཱིཐཱ་ཏཱ། བྷཱུ་ཏེ་ཀོ་ོཊ་ཱི

པ་ར་ཱིཤུདྡྷཿ།ེ བསཱིྥུ་ཊ་བུདྡྷཿ་ཱིཤུདྡྷཿ།ེ ཧ་ེཧ་ེཛ་ཡི་ཛ་ཡི། བ་ཱིཛ་ཡི་བ་ཱིཛ་ཡི། སྨོ་ར་སྨོ་ར། སྥ་ར་

སྥ་ར། སྥཱ་ར་ཡི་སྥཱ་ར་ཡི། སེརྦ་བུདྡྷཿ་ཨངྷཥཱིྛཱ་ན་ཨ་ངྷཥཱིྛཱ་ཱིཏེ།ེ ཤུདྡྷཿ་ེཤུདྡྷཿ།ེ བུདྡྷཿ་ེབུདྡྷཿ།ེ བཛྲ་ེ

བཛྲ་ེམི་ཧཱ་བཛྲ།ེ སུ་བཛྲ་ེབཛྲ་གརྦྷེ་ེཛ་ཡི་གརྦྷེ།ེ བ་ཱིཛ་ཡི་གརྦྷེ།ེ བཛྲ་ཛྭཱ་ལ་གརྦྷེ།ེ བཛྲདོྦྷ་

བ།ེ བཛྲ་སེ་ཾབྷི་ཝ།ེ བཛྲ་ེབཛྲ་ེཎ།ཱི བཛྲ་མི་བྷི་བ་ཏུ་མི་མི་ཤ་རཱི་ཱིར།ཾ སེརྦ་སེ་ནཱཉྩ་ཀཱ་ཡི་པ་

ར་ཱིཤུད་ངྷརཱིྦྷེ་བ་ཏུ། མི་ེསེ་དཱི་སེརྦ་ག་ཏེ་ཱིཔ་ར་ཱིཤུ་དྡྷཿཤཱིྩོ། སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏཱཤྩོ། མཱ་ཾསེ་མཱ་ཤྭཱ་

སེ་ཡིནྟུ། བུདྡྷྱ་བུདྡྷྱ། སེདཱིྷྱ་སེདཱིྷྱ། བ་ོངྷ་ཡི་བ་ོངྷ་ཡི། བ་ཱིབ་ོངྷ་ཡི་བ་ཱིབ་ོངྷ་ཡི། མི་ོཙ་ཡི་མི་ོ

ཙ་ཡི། བ་ཱིམི་ོཙ་ཡི་བ་ཱིམི་ོཙ་ཡི། ཤ་ོངྷ་ཡི་ཤ་ོངྷ་ཡི། བ་ཱིཤ་ོངྷ་ཡི་བ་ཱིཤ་ོངྷ་ཡི། སེ་མིནྟོ་ན་མི་ོ

ཙ་ཡི་མི་ོཙ་ཡི། སེ་མིནྟོ་རསྨོ་ཱིཔ་ར་ཱིཤུངྷ།ེ སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ་ཧྲ�་ད་ཡི། ཨ་དྷཥཱིྛཱ་ན་ཨ་ངྷཥཱིྛི་ཱིཏེ།ེ 

མུ་དྲི་ེམུ་དྲི་ེམི་ཧཱ་མུ་དྲི།ེ མི་ཧཱ་མི་དྲཱམིནྟྲ་པ་དཻཿསྭཱ་ཧཱ། ཨ�་བྷྲཱུཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། ཨ�་ཨ��་ཏེ་ཨཱ་ཡུརྡོ་ད་ེ

སྭཱ་ཧཱ། གཟུགསེ་རཱིང་ཚེར་གཅགཱི་བཟླསེ་ཏེ།ེ ཕྱིག་རྒྱ་དཀྲོོལ་ནསེ་མིདུན་བསྐྱེདེ་ལ་མི་ེཏེགོ་འིཐརོ། 

ཨ�་སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ་ཨུཥྞཱི་ཱིཥ་བ་ཱིཛ་ཡི་སེ་པ་ར་ཱིཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་ཾཔྲ་ཏཱ་ཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཨ�་སེརྦ་ཏེ་

ཐཱ་ག་ཏེ་ཨུ་ཥྞི་ཱིཥ་བ་ཱིཛ་ཡི་སེ་པ་ར་ཱིཝཱ་ར་པཱདྱཾ་ཾཔྲ་ཏཱཙཱིྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཨ�་སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ་ཨུ་ཥྞི་ཱིཥ་

བ་ཱིཛ་ཡི་སེ་པ་ར་ཱིཝཱ་ར་པུཥྤཾ་ཾཔྲ་ཏཱཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཨ�་སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ་ཨུ་ཥྞི་ཱིཥ་བ་ཱིཛ་ཡི་སེ་པ་

ར་ཱིཝཱ་ར་དྷཱུ་པ་ཾཔྲ་ཏཱཙཱིྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཨ�་སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ་ཨུ་ཥྞི་ཱིཥ་བ་ཱིཛ་ཡི་སེ་པ་ར་ཱིཝཱ་ར་དཱི་ཱིཔ་ཾཔྲ་

ཏཱཙཱིྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཨ�་སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ་ཨུ་ཥྞི་ཱིཥ་བ་ཱིཛ་ཡི་སེ་པ་ར་ཱིཝཱ་ར་གནྡྷཾ་ཾཔྲ་ཏཱཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཨ�་



རྣམ་རྒྱལ་མའིི་སོྟོང་མཆོོད།
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སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ་ཨུ་ཥྞི་ཱིཥ་བ་ཱིཛ་ཡི་སེ་པ་ར་ཱིཝཱ་ར་ནཻ་ཝ་ཱིངྱཱ་པྲ་ཏཱཙཱིྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཨ�་སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་

ཏེ་ཨུ་ཥྞི་ཱིཥ་བ་ཱིཛ་ཡི་སེ་པ་ར་ཱིཝཱ་ར་ཤཔྟ་པྲ་ཏཱཙཱིྪ་སྭཱ་ཧཱ། ད་ེབཞེནཱི་དུ། ཨ�་སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ་ཨུཥྞཱི་ཱི

ཥ་བ་ཱིཛ་ཡི་སེ་པ་ར་ཱིཝཱ་ར་ཚེ་ཏྲ་ཾཀོ་པྲ་ཏཱ་ཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཨ�་སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ་ཨུཥྞཱི་ཱིཥ་བ་ཱིཛ་ཡི་

སེ་པ་ར་ཱིཝཱ་ར་པ་ཏེ་ཾཀོ་པྲ་ཏཱ་ཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཨ�་སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ་ཨུཥྞཱི་ཱིཥ་བ་ཱིཛ་ཡི་སེ་པ་ར་ཱིཝཱ་ར་

པ་ཌཾ་ཾཏེ་པྲ་ཏཱ་ཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེསེེ་པསེ་མིཆོདོ། 

དཔལ་ལྡན་ལྷ་མི་ོསྟོོན་ཀོའི་ཱིཟླ་བའི་ཱིམིདགོ །ཞེལ་གསུམི་ཕྱིག་བརྒྱད་རབ་མིཛེསེ་

ཞེ་ཱིབའི་ཱིསྐུ། །ཡི་ེཤསེེ་དཔག་ཡིསེ་ཚེ་ེཡི་ཱིམིཆོགོ་སྩལོ་མི། །རྣམི་པར་རྒྱལ་མིའི་ཱིཞེབསེ་ལ་

ཕྱིག་འིཚེལ་ལ།ོ །ཞེསེེ་ཤཽླཽ་ཀོ་གཅཱིག་གསཱིེ་བསྟོདོ། 

སྟོངོ་མིཆོདོ་དངསོེ་ན།ཱི བཅོམི་ལྡན་འིདསེ་མི་འིཁརོ་དང་བཅསེ་པའི་ཱིསྐུ་ལསེ་བདུད་རྩཱོིའི་ཱི

ཆུ་རྒྱུན་བབསེ་པསེ་འིགོ་ག་ཱིབུམི་པ་ཡིངོསེ་སུ་གང་བར་གྱུར། ཞེསེེ་བརྗེདོ་ཅངཱི་བསེམིསེ་ལ། ཨ�་

ན་མི་ོཞེེསེ་པའི་ཱིསྐབསེ་སུ་ཐལ་མི་ོསྦྱིར་ལ་མིག་ོབ་ོདུད་པའི་ཱིསྒེ་ོནསེ་ཕྱིག་བྱ་བར་མིསོེ་ཏེ་ེགཟུངསེ་རངཱི་ཚེར་ར་ེབཏེནོ་པའི་ཱི

རྗེསེེ་སུ་གངོ་ལྟར་གྱི་ཱིམིཆོདོ་ཡིནོ་ནསེ་ལྡ་ལྡའཱིི་ཱིབར་གྱིསཱིེ་མིཆོདོ་ལ་བསྟོདོ་པ་བྱ། ལསེ་ཀྱི་ཱིརྡོ་ོརྗེསེེ་མིཆོདོ་པ་རྣམིསེ་ཁ་གསེ་ོ

ཞེངཱི་། ད་ེཡིང་རྣལ་འིབྱརོ་པ་བཅུ་ཡིདོ་ན་ད་ེའིདྲི་བ་བཅུ་ཚེན་བཅུ་བྱསེ་པསེ་སྟོངོ་འིགྲོ་ོཞེངཱི་། ཉུང་ན་དའེི་ཱིགྲོངསེ་ཀྱིསཱིེ་བརྩོསཱིེ་

ལ། གཟུངསེ་སྟོངོ་འིགྲོ་ོངསེེ་བྱ། ཕྱིདེ་ལྷག་མི་ཙམི་སེངོ་ནསེ་གཟུངསེ་བཟླ་བཞཱེིན་པའི་ཱིསྒེ་ོནསེ་བསྐརོ་བ་སྟོངོ་ཡིང་འིགྲུབ་

པར་བྱ། མིཆོདོ་བསྟོདོ་ཀྱི་ཱིཚེ་ེགང་བབསེ་ཀྱི་ཱིརང་གནསེ་སུ་འིཁདོ་ལ་བྱའི།ོ །ལྔ་པ་ཆོནེ་པསོེ་གཟུངསེ་བཅུ་བཏེནོ་པའི་ཱིརྗེསེེ་

སུ་མིཆོདོ་བསྟོདོ་ར་ེབྱདེ་གསུངསེ་ཀྱིང་། ད་ེལྟ་ན་གཟུངསེ་སྟོངོ་ལ་མིཆོདོ་བསྟོདོ་བརྒྱ་ལསེ་མི་ཱིའིབྱུང་ལ། མུསེ་པ་དཀོནོ་

མིཆོགོ་རྒྱལ་མིཚེན་གྱི་ཱིཡིགཱི་ཆོར་རྣལ་འིབྱརོ་པ་བཅུསེ་གཟུངསེ་སྔགསེ་མིཆོདོ་བསྟོདོ་སྦྲགསེ་པ་ཚེན་པ་བཅུ་བྱ་ཞེསེེ་པ་

ལྟར་ན་གཟུངསེ་དང་མིཆོོད་བསྟོོད་བརྒྱ་ལསེ་མི་ཱིཐོན་པསེ་སྟོོང་མིཆོོད་དུ་མི་ཱིའིགྲོོའིམི་སྙམི་ཞེེསེ་ཐུའུ་ཀྭན་པསེ་གསུངསེ། 

ཕྱིག་དང་བསྐརོ་བ་སྒྲུབ་པ་བ་ོརྣམིསེ་ཀྱིསཱིེ་མི་ལྕགོསེ་ན་གཞེན་ལ་བྱདེ་དུ་བཅུག་ཀྱིང་རུང་བར་སེེམིསེ། 
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སེརེ་སྔགསེ་བླ་ཟུར་ཤཱིི་ལའིི་མིིང་ཅན།

ད་ེནསེ་མིགྲོོན་སྤྱཱིིར་གཏེོར་མི་སྟོོང་བསྔ་ོབ་ནཱི། རྣལ་འིབྱོར་པ་མིང་ཉུང་ཇེ་ཱིལྟར་རཱིགསེ་པསེ་ཕྱི་ཱིརོལ་ཏུ་ཟངསེ་ལ་

སེགོསེ་པའི་ཱིསྣདོ་གཙང་མི་བཅུར་རཱིལ་བུ་བཅུ་བཅུ་བླུག་པ་ཆུ་དང་སྦྱིར། 

ཨ�་བཛྲ་ཨ་��་ཏེ་ཀུཎྜ་ལ་ཱིཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུཾ་ཾཕཊ། ཞེསེེ་པསེ་བསེངསེ། ཨ�་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿཿསེརྦ་

དྷརྨཱཿཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿོ྅ཧཾ། ཞེེསེ་པསེ་སྦྱིངསེ། སྟོོང་པའི་ཱིངང་ལསེ་ༀ་ལསེ་རཱིན་པ་ོཆོེའི་ཱིསྣོད་

ཡིངསེ་ཤཱིང་རྒྱ་ཆོ་ེབའི་ཱིནང་དུ་ༀ་འིོད་དུ་ཞུ་བ་ལསེ་བྱུང་བའི་ཱིགཏེོར་མི་ཁ་དོག་དྲི་ཱིར་ོ

ནུསེ་པ་ཕུན་སུམི་ཚེགོསེ་པ་ཡི་ེཤསེེ་ཀྱི་ཱིབདུད་རྩོའཱིི་ཱིརྒྱ་མིཚེ་ོཆོེན་པརོ་གྱུར། ཨ�་ཨཱཿཧཱུཾ།ཾ 

ལན་གསུམི་གྱཱིིསེ་བྱཱིན་གྱཱིིསེ་བརླབ། མིགྲོོན་སྤྱིན་འིདྲིེན་པར་མི་གསུངསེ་ཀྱིང་དམཱིིགསེ་རྣམི་འིཆོར་བད་ེབའི་ཱིཕྱཱིིར་སྤྱིན་

དྲིངསེ་པ་འིགལ་བ་མིདེ་པསེ། 

དུསེ་གསུམི་ཕྱིོགསེ་བཅུར་བཞུགསེ་པ་ཡཱིི། །བླ་མི་རྒྱལ་བ་སྲོསེ་བཅསེ་

སེགོསེ། །འིཇཱེིག་རྟནེ་འིདསེ་དང་འིཇཱེིག་རྟནེ་པའི།ཱི །གཏེརོ་མིགྲོནོ་འིཁརོ་དང་བཅསེ་པ་

རྣམིསེ། །མིཆོདོ་སྤྱིནཱི་གནསེ་འིདརཱི་སྤྱིན་འིདྲིནེ་གྱི།ཱི །འིདརཱི་གཤགེསེ་འིདདོ་པའི་ཱིགདན་

ལ་བཞུགསེ། །ཕྱིག་བྱར་འིོསེ་པ་ཐམིསེ་ཅད་ལ། །ཞཱེིང་རྡུལ་ཀུན་གྱི་ཱིགྲོངསེ་སྙེད་

ཀྱི།ཱི །ལུསེ་བཏུད་པ་ཡིསཱིེ་རྣམི་ཀུན་ཏུ། །མིཆོགོ་ཏུ་དད་པསེ་ཕྱིག་འིཚེལ་ལ།ོ །ཞེསེེ་པསེ་

ཕྱིག་དང་། ཨ�་སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ་ཨརྒྷཾ།ཾ པཱདྱཾ།ཾ པུཥྤཾ།ཾ དྷཱུ་པ།ཾ དཱི་ཱིཔ།ཾ གནྡྷཾ།ཾ ནཻ་ཝ་ཱིངྱཱ། ཤཔྟ་པྲ་

ཏཱཙཱིྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེསེེ་པསེ་མིཆོདོ། ཨ�་ཨ་ཀཱ་ར་ོམུ་ཁ་ཾསེརྦ་ངྷརྨཱཿ་ཎཱ་ཨཱདྱཾ་ནུ་ཏྤནྣ་ད་ཨ�་ཨཱཿཧཱུཾ་ཾཕཊ་

སྭཱ་ཧཱ། ཞེསེེ་ལན་སྟོངོ་གསཱིེ་བསྔ།ོ 

ད་ེཡིང་སྔགསེ་བཅུའིམི་བརྒྱའི་ཱིམིཚེམིསེ་སུ་ཏཱེིང་ཤག་བརྡུང་ཞཱེིང་། མིཆོོད་སྦྱཱིིན་གཏེོར་མི་དམི་པ་

འིདཱིསེ། །འིཕགསེ་པའི་ཱིཚེོགསེ་རྣམིསེ་མིཉེསེ་གྱུར་ཅཱིག །དམི་ཅན་ཐུགསེ་དམི་སྐོང་

གྱུར་ཅཱིག །རཱིགསེ་དྲུག་གཏེོར་མིསེ་ཚེིམི་གྱུར་ནསེ། །ལན་ཆོགསེ་བུ་ལོན་ཁྱིེར་བ་

དང་། །བླ་མིདེ་བྱང་ཆུབ་མྱུར་ཐབོ་ཤགོ ། ཅསེེ་བརྗེདོ་ལ།      གཏེརོ་མི་སྔ་མི་གཤེགསེ་ལ་སླར་ཡིང་



རྣམ་རྒྱལ་མའིི་སོྟོང་མཆོོད།
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བཅུ་ཚེར་བཅུ་བཤམིསེ་པ་བྱནཱི་གྱིསཱིེ་བརླབསེ་ལ་བསྔ།ོ ད་ེའིདྲི་བ་ལན་བཅུསེ་སྟོངོ་འིགྲོའོི།ོ །ཡིང་ན་སྣདོ་ཆོནེ་པརོ་གཏེརོ་

སྤུངསེ་བྱསེ་ཏེ་ེབྱཱིན་རླབསེ་ཚེར་གཅཱིག་དང་། ཨ་ཀཱ་ར་ོསྟོོང་གཱིསེ་བསྔོསེ་ཀྱིང་རུང་ང།ོ །འིད་ཱིཡིང་རྣལ་འིབྱོར་པ་བཅུ་ལ་

སེགོསེ་པའི་ཱིགྲོངསེ་ཀྱི་ཱིབརྩོ་ཱིཚུལ་སྔར་དང་འིདྲིའི།ོ །

ད་ེནསེ་ལྷ་ལ་གཏེོར་མི་འིབུལ་བ་ནཱི། ཨ�་བཛྲ་ཨ་��་ཏེ་ཀུཎྜ་ལ་ཱིཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུཾ་ཾཕཊ། ཞེེསེ་པསེ་

བསེངསེ། ཨ�་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿཿསེརྦ་དྷརྨཱཿཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿ྅ོཧ།ཾ ཞེསེེ་པསེ་སྦྱིངསེ། སྟོངོ་པའི་ཱིངང་ལསེ་

ཨ�་ལསེ་རནཱི་པ་ོཆོའེི་ཱིསྣདོ་ཡིངསེ་ཤངཱི་རྒྱ་ཆོ་ེབའི་ཱིནང་དུ་ཨ�་འིདོ་དུ་ཞུ་བ་ལསེ་བྱུང་བའི་ཱི

གཏེོར་མི་ཁ་དོག་དྲཱིི་ར་ོནུསེ་པ་ཕུན་སུམི་ཚེོགསེ་པ་ཡིེ་ཤེསེ་ཀྱཱིི་བདུད་རྩཱོིའཱིི་རྒྱ་མིཚེ་ོ

ཆོནེ་པརོ་གྱུར། ཨ�་ཨཱཿཧཱུཾ།ཾ ཞེསེེ་གངོ་ལྟར་བྱཱིན་གྱིསཱིེ་བརླབསེ་ལ། ཨ�་སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ་ཨུཥྞི་ཱིཥ་བ་ཱི

ཛ་ཡི་སེ་པ་ར་ཱིཝཱ་ར་ཨ་ཀོ་ར་ོམུ་ཁ་ཾསེརྦ་ངྷརྨཱཿ་ཎཱ་ཨཱདྱཾ་ནུ་ཏྤནྣ་ད་ཨ�་ཨཱཿཧཱུཾ་ཾཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།ཞེསེེ་

པ་ལན་གསུམི་གྱཱིིསེ་ཕུལ་ལ། ཨ�་སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ་ཨུཥྞཱི་ཱིཥ་བ་ཱིཛ་ཡི་སེ་པ་ར་ཱིཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ།ཾ པཱདྱཾ།ཾ 

པུཥྤཾ།ཾ དྷཱུ་པ།ཾ དཱི་ཱིཔ།ཾ གནྡྷཾ།ཾ ནཻ་ཝ་ཱིངྱཱ། ཤཔྟ་པྲ་ཏཱ་ཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། དཔལ་ལྡན་ལྷ་མི་ོསྟོནོ་ཀོའི་ཱིཟླ་

བའི་ཱིམིདགོ །ཞེལ་གསུམི་ཕྱིག་བརྒྱད་རབ་མིཛསེེ་ཞེ་ཱིབའི་ཱིསྐུ། །ཡི་ེཤསེེ་དཔག་ཡིསེ་ཚེ་ེ

ཡི་ཱིམིཆོོག་སྩལོ་མི། །རྣམི་པར་རྒྱལ་མིའི་ཱིཞེབསེ་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་ལ།ོ །ཞེསེེ་པསེ་བསྟོདོ། 

དེ་ནསེ་འིདོད་དོན་ལ་གསེོལ་བ་གདབ་པ་དང་། འིཆོ་ཱིམིེད་གྲུབ་པ་ལསེ་འིབྱུང་བའཱིི་གདུང་འིབོད་ཀྱཱིི་སྒེ་ོནསེ་

འིཕགསེ་མིའི་ཱིཐུགསེ་རྗེ་ེབསྐུལ་བ་སེགོསེ་ན་ཱིརམཱིི་པ་བཞཱེིན་འིད་ཱིལྟར། 

བཅམོི་ལྡན་རྣམི་པར་རྒྱལ་མིའི་ཱིལྷ་ཚེགོསེ་ལ། །བདག་གཱིེསེ་མིཆོདོ་ཅངཱི་གསེལོ་བ་

བཏེབ་པའི་ཱིམིཐུསེ། །ཚེ་ེདང་བསེོད་ནམིསེ་རྣམི་དཔྱོད་བླ་ོགྲོོསེ་སེོགསེ། །ལེགསེ་

ཚེགོསེ་གངོ་འིཕལེ་མིཆོགོ་ཐུན་དངསོེ་གྲུབ་སྩལོ། །ཞེསེེ་དང་། ཤནཱི་ཏུ་བརྟན་པ་ཞེསེེ་བྱ་ལྷ་

ཡི་ཱིབུསེ། །ཁྱིོད་ཀྱི་ཱིགཟུངསེ་སྔགསེ་ཞེག་དྲུག་བགྲོངསེ་པསེ་ཀྱིང་། །འིཇཱེིགསེ་པ་ཆོ་ེ

ལསེ་ཡིངོསེ་སུ་ཐར་གྱུར་ཏེ།ེ །མིཆོགོ་ག་ཱིཚེ་ེཐབོ་ངན་འིགྲོ་ོདག་གྱུར་ན། །འིད་ཱིན་ཁྱིདོ་ལ་
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སེརེ་སྔགསེ་བླ་ཟུར་ཤཱིི་ལའིི་མིིང་ཅན།

རྩོ་ེགཅགཱི་ཡིདཱི་ཀྱིསཱིེ་ན།ཱི །རྒྱུན་དུ་སྐྱེབསེ་སུ་བཟུང་ནསེ་ཏེངཱི་འིཛནི་དང་། །བཟླསེ་བརྗེདོ་

མིཆོོད་པསེ་དུསེ་རྣམིསེ་འིདའི་བ་ལ། །ཅ་ཱིལགསེ་ར་ེབ་མི་ཱིསྐོང་བཅོམི་ལྡན་མི། །བརྩོ་ེ

བའི་ཱིམི་ཡཱིིསེ་ཡཱིིད་འིོང་བུ་ལ་བཞཱེིན། །ཡཱིིད་ལ་ཁྱིོད་སེེམིསེ་དང་བའི་ཱིབུ་ཡཱིིསེ་ན།ཱི །ཡིང་

ཡིང་བོསེ་ཀྱིང་རྗེེསེ་སུ་མཱིི་འིཛིན་ན། །བརྩོེ་བའཱིི་གཏེེར་དུ་བདག་གཱིསེ་ཅཱི་ལསེ་

དཔག །ཁྱིདོ་ན་ཱིའིགྲོ་ོབ་ཀུན་གྱི་ཱིབསེམི་པ་མིཁྱིེན། །སྔོན་ཚེ་ེད་ེདག་དོན་དུ་ཐུགསེ་ཀྱིང་

བསྐྱེེད། །ཇེ་ཱིལྟར་འིདུལ་བའི་ཱིཐབསེ་ལ་ཤཱིན་ཏུ་མིཁསེ། །སྲཱོིད་ཞཱེིའི་ཱིརྒུད་པ་སེེལ་བའི་ཱི

མིཐུ་དང་ལྡན། །ད་ེཕྱཱིིར་རྟག་ཏུ་དག་པའི་ཱིསྐྱེ་ེབ་འིཛིན། །རྒྱལ་དང་ཕྲད་ཅངཱི་རྒྱལ་སྲོསེ་

རགཱིསེ་སུ་འིགྱུར། །བླ་ོརྣ་ོཚེ་ེརབསེ་དྲིན་ཞཱེིང་ངག་ན་ཱིབཙུན། །དྲིན་དང་ལྡན་ཞཱེིང་བད་ེབ་

ཅན་དུ་སྐྱེ།ེ །དཔག་མིདེ་ཚེ་ེཐུབ་འིབྱུང་པའོི་ིགནདོ་པ་མིདེ། །དུསེ་མིནཱི་འིཆོ་ཱིབ་བརྒྱད་དང་

ནད་ལསེ་གྲོལོ། །ཀུན་གྱི་ཱིམིཆོདོ་འིོསེ་དགྲོ་ལསེ་རྒྱལ་བ་དང་། །རལ་གྲོ་ཱིརཱིག་འིཛིན་

མིཁའི་ལ་འིགྲོ་ོབ་སེགོསེ། །རྒྱལ་བསེ་གསུངསེ་པའི་ཱིགཟུངསེ་ཀྱི་ཱིཕན་ཡིནོ་ཀུན། །སྒྲུབ་

པ་པ་ོཡིསཱིེ་ཇེ་ཱིལྟར་གསེལོ་བ་བཞཱེིན། །ཐུགསེ་རྗེེའི་ཱིདབང་གྱུར་འིཕགསེ་མིའི་ཱིདྲིནཱི་གྱིསཱིེ་

ན།ཱི །ཡཱིིད་ལ་ར་ེབ་ཡིངོསེ་སུ་རྫོགོསེ་པར་མིཛདོ། །ཅསེེ་དང་། 

སྐབསེ་འིདརཱི་ཆོསོེ་རྒྱལ་ལ་གཏེརོ་མི་འིབུལ་བ་ཕྱིག་ལནེ་དུ་མིཆོསཱིེ་ཤངཱི་དནོ་དུའིང་འིཐད་པསེ་དའེི་ཱིཚུལ་ན།ཱི 

རང་སྐད་ཅཱིག་གཱིསེ་རྡོ་ོརྗེ་ེའིཇཱེིགསེ་བྱེད་དུ་གསེལ་བའི་ཱིཐུགསེ་ཀོའི་ཱིཧཱུཾ་ཾལསེ་འིོད་

ཟེར་འིཕྲོསེ་པསེ། མིཆོོད་གཏེོར་རྣམིསེ་ཀྱི་ཱིམི་དག་པའི་ཱིཉེསེ་སྐྱེོན་སྦྱིངསེ་ཏེ་ེསྟོོང་པར་

གྱུར། སྟོངོ་པའི་ཱིངང་ལསེ་ཨཱཿལསེ་བྱུང་བའི་ཱིཐདོ་པ་ཡིངསེ་ཤངཱི་རྒྱ་ཆོ་ེབ་རྣམིསེ་ཀྱི་ཱིནང་

དུ་ཧཱུཾ་ཾཞུ་བ་ལསེ་བྱུང་བའི་ཱིམིཆོདོ་པ་རྣམིསེ་ཁྱིད་པར་གསུམི་ལྡན་དང་། གཏེརོ་མི་ཤ་ལྔ་

བདུད་རྩོ་ཱིལྔའི་ཱིང་ོབ་ོཟག་པ་མིདེ་པའི་ཱིཡི་ེཤསེེ་ཀྱི་ཱིབདུད་རྩོའཱིི་ཱིརྒྱ་མིཚེ་ོཆོནེ་པརོ་གྱུར། ཨ�་



རྣམ་རྒྱལ་མའིི་སོྟོང་མཆོོད།
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ཨཱཿཧཱུཾ།ཾ ལན་གསུམི། རང་ག་ཱིཐུགསེ་ཀོའི་ཱིཧཱུཾ་ཾལསེ་འིདོ་ཟརེ་འིཕྲསོེ། ལྷ་ོཕྱིགོསེ་རམཱིི་པ་བདུན་

གྱི་ཱིསེ་འིོག་ནསེ་ལསེ་ཀྱི་ཱིགཤཱིན་རྗེ་ེའིཁོར་དང་བཅསེ་པ་སྐད་ཅཱིག་གཱིསེ་མིདུན་དུ་སྤྱིན་

དྲིངསེ་པར་བསེམི་ཞེངཱི་། ཨ�་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་ཡི་ེགྲོ�ཧྞ་ཨ་ཱིད་ཾཔུཥྤཾ།ཾ དྷུ་པ།ཾ དཱི་ཱིཔ།ཾ གྷནྔྷཾ།ཾ ནཻ་ཝཻངྱཱ། ཞེསེེ་

ཉེར་སྤྱིོད་ཕུལ། ཨ�་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་སེ་རྦ་བཱིགྷྣན་ཤ་ཏྲཱུཾ་ཾམཱ་ར་ཡི་ཨ་ཱིད་ཾབ་ལ�་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧ་ཱིཁཱ་ཧ་ཱིཧཱུཾ་ཾ

ཕཊ། ཅསེེ་ལན་གསུམི་གྱིསཱིེ་གཏེརོ་མི་ཕུལ། འིཇེམི་དཔལ་བཀོའི་ཉན་བསྟོན་སྲུང་ན།ཱི །དམི་ཅན་

ཆོསོེ་ཀྱི་ཱིརྒྱལ་པ་ོསྟོ།ེ།ཞེལ་གཅཱིག་ཕྱིག་གཉསཱིེ་འིཇཱེིགསེ་པའི་ཱིགཟུགསེ། །མིགནོ་པ་ོཁྱིདོ་

ལ་བདག་བསྟོདོ་ད།ོ །ཅསེེ་དང་། 

འིཆོ་ཱིམིདེ་གྲུབ་པ་ལསེ་འིབྱུང་བའི་ཱིའིཕྲནཱི་ལསེ་བཅལོ་བ་ན།ཱི གཟུངསེ་མིཆོགོ་གང་ལ་གཏེད་པའི་ཱིལྷ་

དབང་དང། །གང་ད་ེའིཛནི་པའི་ཱིསླད་བཞེནཱི་འིབྲེངསེ་ནསེ་ན།ཱི །རྟག་ཏུ་བསྲུང་བར་ཞེལ་

གྱིསཱིེ་ལགེསེ་བཞེེསེ་པ། །ཆོོསེ་ཀྱི་ཱིརྒྱལ་པ་ོགཤནཱི་རྗེ་ེཆོནེ་པསོེ་ཀྱིང་། །སྙཱིགསེ་དུསེ་སྐྱེ་ེ

བོའི་ིངང་ཚུལ་མཱིི་ལྟ་བར། །རྒྱལ་བའཱིི་སྤྱིན་སྔར་དམི་བཅསེ་དགོངསེ་མིཛོད་

ལ། །གཟུངསེ་ཀྱི་ཱིཕན་ཡིནོ་གང་ཡིནཱི་ད་ེདག་ཀུན། །མྱུར་དུ་མིངནོ་དུ་འིགྱུར་བའི་ཱིའིཕྲནཱི་

ལསེ་མིཛདོ། །ཅསེེ་པའི་ཱིབར་བརྗེདོ། 

ད་ེནསེ་གཞེ་ཱིབདག་གཏེོར་མི་ནཱི།  ཨ�་བཛྲ་ཨ་��་ཏེ་ཀུཎྜ་ལ་ཱིཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུཾ་ཾཕཊ། ཞེེསེ་པསེ་

བསེངསེ། ཨ�་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿཿསེརྦ་དྷརྨཱཿཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿ྅ོཧ།ཾ ཞེསེེ་པསེ་སྦྱིངསེ། སྟོངོ་པ་ཉདཱི་དུ་གྱུར། 

སྟོོང་པའི་ཱིངང་ལསེ་བྷྲཱུཾ་ཾལསེ་རཱིན་པ་ོཆོེའི་ཱིསྣོད་ཡིངསེ་ཤཱིང་རྒྱ་ཆོ་ེབ་རྣམིསེ་ཀྱི་ཱིནང་དུ་ཨ�་

འིདོ་དུ་ཞུ་བ་ལསེ་བྱུང་བའི་ཱིགཏེརོ་མི་དཀོར་གསུམི་མིངར་གསུམི་ཟག་པ་མིདེ་པའི་ཱིཡི་ེ

ཤསེེ་ཀྱི་ཱིབདུད་རྩོའཱིི་ཱིརྒྱ་མིཚེ་ོཆོནེ་པརོ་གྱུར། ཨ�་ཨཱཿཧཱུཾ།ཾ ལན་གསུམི། ན་མིཿསེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏཱ་

ཨ་ཝ་ལ་ོཀོ་ཱིཏེ་ེཨ�་སེ་ཾབྷི་ར་སེ་ཾབྷི་ར་ཧཱུཾ།ཾ ལན་གསུམི། བཅམོི་ལྡན་འིདསེ་ད་ེབཞེནཱི་གཤགེསེ་
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སེརེ་སྔགསེ་བླ་ཟུར་ཤཱིི་ལའིི་མིིང་ཅན།

པ་རྒྱལ་བ་རཱིན་ཆོནེ་མིང་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་ལ།ོ །ད་ེབཞཱེིན་གཤགེསེ་པ་གཟུགསེ་མིཛེསེ་

དམི་པ་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་ལོ། །ད་ེབཞཱེིན་གཤེགསེ་པ་སྐུ་འིབྱམིསེ་ལསེ་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་

ལོ། །དེ་བཞཱེིན་གཤེགསེ་པ་འིཇཱེིགསེ་པ་ཐམིསེ་ཅད་དང་བྲེལ་བ་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་

ལ།ོ །ཕུན་ཚེགོསེ་འིདདོ་ཡིནོ་ལྔ་ལྡན་པའི།ཱི །བདུད་རྩཱོིའི་ཱིརྒྱ་མིཚེའོི་ཱིགཏེརོ་མི་འིད།ཱི །སེ་

ཡི་ཱིལྷ་མི་ོབསྟོན་མི་སེོགསེ། །སྟོོང་གསུམི་གཞེ་ཱིབདག་ཚེོགསེ་རྣམིསེ་དང་། །ཚེ་ེརཱིང་

མིཆོདེ་ལྔ་བསྟོན་སྐྱེངོ་བཅསེ། །གངསེ་ཅན་གནསེ་པ་ཐམིསེ་ཅད་དང་། །ཁྱིད་པར་ཡུལ་

ཕྱིགོསེ་འིད་ཱིགནསེ་པའི།ཱི །ཡུལ་ལྷ་གཞེ་ཱིབདག་རྣམིསེ་ལ་འིབུལ། །བཞེསེེ་ནསེ་རྣལ་འིབྱརོ་

ཡིོན་མིཆོོད་རྣམིསེ། །ལསེ་དང་བྱ་བ་ཅ་ཱིབྱེད་ཀྱིང་། །ཀོ་ོལོང་ཕྲག་དོག་མི་མིཛད་

པར། །མིཐུན་རྐྱནེ་ཡིདཱི་བཞཱེིན་འིགྲུབ་པར་མིཛདོ། །བདག་ག་ཱིབསེམི་པའི་ཱིསྟོབོསེ་དང་

ན།ཱི །ད་ེབཞེནཱི་གཤེགསེ་པའི་ཱིབྱཱིན་སྟོོབསེ་དང་། །ཆོོསེ་ཀྱི་ཱིདབྱཱིངསེ་ཀྱི་ཱིསྟོོབསེ་རྣམིསེ་

ཀྱཱིིསེ། །དོན་རྣམིསེ་གང་དག་བསེམི་པ་ཀུན། །དེ་དག་ཐམིསེ་ཅད་ཅཱི་རཱིགསེ་

པར། །ཐགོསེ་པ་མིདེ་པར་འིབྱུང་གྱུར་ཅཱིག །ཞེསེེ་སྤྱི་ཱིའིགྲོ་ོལྟར་བསྔསོེ་ལ། 

འིདརཱི་ཆོ་གསུམི་གཏེངོ་བར་འིདདོ་པསེ་གཏེརོ་མི་ཉརེ་སྤྱིདོ་དང་བཅསེ་པ་ཕྱིག་ལནེ་བཞེནཱི་བཤམི་ལ། ཨ�་བཛྲ་

ཡིཀྵེ་ཧཱུཾཾ། གཱིསེ་བགེགསེ་བསྐྲད། ཧཱུཾ་ཾབཛྲ་ཛྭ་ལ་ཨ་ན་ལ་ཧ་ན་ད་ཧ་བ་ཙ་མི་ཐ་བྷིཉྫ་ར་ཎ་ཧཱུཾ་ཾ

ཕཊ། ཅསེེ་པསེ་གཟ་ཱིབྱནཱི་བསྐྱེདེ། ཨ�་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿཿསེརྦ་དྷརྨཱཿཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿ྅ོཧ།ཾ སྟོངོ་པ་ཉཱིད་དུ་

གྱུར། སྟོངོ་པའི་ཱིངང་ལསེ་ཨ�་ལསེ་རནཱི་པ་ོཆོའེི་ཱིསྣདོ་ཡིངསེ་ཤངཱི་རྒྱ་ཆོ་ེབ་རྣམིསེ་ཀྱི་ཱིནང་

དུ་ཨ�་འིོད་དུ་ཞུ་བ་ལསེ་བྱུང་བའི་ཱིམིཆོོད་ཡིོན། ཞེབསེ་བསཱེིལ། མི་ེཏེོག བདུག་སྤེོསེ། 

སྣང་གསེལ། དྲི་ཱིཆོབ། ཞེལ་ཟསེ། རོལ་མི་ོརྣམིསེ་དྭངསེ་ཤཱིང་ཐོགསེ་པ་མིེད་པ་ནམི་

མིཁའི་དང་མིཉམི་པར་གྱུར་པར་བསེམི། ཨ�་ཨརྒྷཾ་ཾཨཱཿཧཱུཾཾ། ཨ�་པཱ་དྱཾ་ཾཨཱཿཧཱུཾཾ། ཨ�་བཛྲ་



རྣམ་རྒྱལ་མའིི་སོྟོང་མཆོོད།
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པུཥྤཾ་ེཨཱཿཧཱུཾ།ཾ ཨ�་བཛྲ་དྷཱུ་པ་ེཨཱཿཧཱུཾ།ཾ ཨ�་བཛྲ་ཨཱ་ལ་ོཀོ་ེཨཱཿཧཱུཾ།ཾ ཨ�་བཛྲ་གནྡྷཾ་ེཨཱཿཧཱུཾ།ཾ ཨ�་

བཛྲ་ནཻཝ་ཱིདྱཾ་ེཨཱཿཧཱུཾ།ཾ ཨ�་བཛྲ་ཤཔྟ་ཨཱཿཧཱུཾ།ཾ ཞེསེེ་བྱཱིན་གྱིསཱིེ་བརླབསེ་ལ། 

གཏེརོ་མི་བྱཱིན་གྱིསཱིེ་བརླབ་པ་ན།ཱི གཡིསེ་པའི་ཱིམིཐ་ེབསོེ་མིཐའེུ་ཆུང་མིནན། ལྷག་མི་གསུམི་སེ་ོསེརོ་བསྒྲིངེསེ་ལ། 

ཨ�་སྭ་བྷཱ་ཝ་བ་ཱིཤུདྡྷཿ་ེདྷ་རྨཱཿཿཏེ་ེབཛྲ་སེདཱིྡྷཿ་ཱིཧཱུཾ།ཾ ཞེསེེ་སྦྱིངསེ། ཐལ་མི་ོགཉསཱིེ་བཀོན་ལ་སྙམཱིི་པའི་ཱིཚུལ་དུ་བྱསེ་

པ་ནམི་མིཁའི་མིཛོད་ཀྱི་ཱིཕྱིག་རྒྱ་དཔྲལ་བར་བཞེག་ལ། ན་མིཿསེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱ་ོབ་ཱིཤྭ་མུ་ཁ་ེབྷྱཿསེརྦ་

ཏེད་ཁ་ཾཨུདྒ་ཏེ་ེསྥ་ར་ཎ་ཨ་ཱིམི་ཾག་ག་ན་ཁ་ཾསྭཱ་ཧཱ། ཞེསེེ་པསེ་མིང་བརོ་སྤེལེ། ལག་པའི་ཱིསེརོ་མི་ོབསྣལོ་ལ་

གུང་མི་ོགཉསཱིེ་རྩོ་ེསྤྲོད་ལ་བཅག་སྟོ་ེདཔྲལ་བར་བཅངསེ་ནསེ་བཀྲོལོ་ལ། ཨ�་ཨ་��་ཏེ་ེཧཱུཾ་ཾཕཊ། ཅསེེ་པསེ་བདུད་རྩོརཱི་

བསྒྱུར། གཡིོན་རྡོ་ོརྗེ་ེཁུ་ཚུར་སྙཱིང་གར་བཞེག གཡིསེ་པ་མིཆོོག་སྦྱཱིིན་གྱི་ཱིཕྱིག་རྒྱ་བྱསེ་ལ། ཨ�་ཨ་ཀཱ་ར་ོམུ་ཁ་ཾ

སེརྦ་དྷརྨཱཿཿཎཱ་ཾཨདྱཾ་ནུཏྤནྣ་ཏྟཾ། ཅེསེ་པསེ་འིདོད་པ་བསྒྲུབ་པར་བསེམི། གཡིསེ་པ་ཁྲ་ོབོའི་ིཁུ་ཚུར་བཅངསེ་ཏེ་ེ

བསྒྲིངེསེ་ལ་རྫོསེ་ལ་བསྟོན་ད་ེསེ་ེགལོ་གདབ་ཅངཱི་བཀྲོལོ་ལ། ན་མིཿསེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ་ཨ་ཝ་ལ་ོཀོ་ཱིཏེ་ེཨ�་སེམྦྷ་

ར་སེམྦྷ་ར་ཧཱུཾ།ཾ ཞེསེེ་རྒྱ་ཆོནེ་པ་ོདང་། ཤུགསེ་དང་ལྡན་པའི་ཱིའིདོ་ཀྱི་ཱིསྔགསེ་རྒྱསེ་སེ་ོསེརོ་ཐབོ་པར་བྱའི།ོ །གཡིསེ་མི་ཱི

འིཇེགཱིསེ་པའི་ཱིཕྱིག་རྒྱ་བྱསེ་ལ། ཨ�་རུ་རུ་སྥུ་རུ་ཛྭ་ལ་ཏེཥཱིྛི་སེདཱིྡྷཿ་ཱིལ་ོཙ་ན་ཱིསེརྦ་ཨརྠ་སཱདྷ་ན་ཱིསྭཱ་ཧཱ། 

ཞེེསེ་པསེ་མིཉམི་པོར་ཐོབ་པར་བྱ། བདག་ག་ཱིབསེམི་པའི་ཱིསྟོོབསེ་དང་ན།ཱི །ད་ེབཞཱེིན་གཤེགསེ་

པའི་ཱིབྱནཱི་སྟོབོསེ་དང་། །ཆོསོེ་ཀྱི་ཱིདབྱངཱིསེ་ཀྱི་ཱིསྟོབོསེ་རྣམིསེ་ཀྱིསཱིེ། །དནོ་རྣམིསེ་གང་དག་

བསེམི་པ་ཀུན། །ད་ེདག་ཐམིསེ་ཅད་ཅ་ཱིརཱིགསེ་པར། །ཐོགསེ་པ་མིེད་པར་འིབྱུང་གྱུར་

ཅགཱི །ཅསེེ་བདནེ་སྟོབོསེ་བརྗེདོ། 

ད་ེནསེ་སྤྱིན་དྲིངསེ་པ་ན།ཱི པུསེ་མི་ོགཡིསེ་བཙུགསེ། གཡིནོ་གྱིནེ་ཏུ་བསླང་། ལག་པ་གཡིསེ་སྤེསོེ་ཐགོསེ། གཡིནོ་

དྲིལཱི་བུ་གསཱེིལ་ཞེངཱི་། 

མིགོན་པོ་ཀུན་གཤེགསེ་གདན་ལ་བཞུགསེ། །ད་ལྟ་སྙཱིགསེ་མི་ལྔ་ཡཱིི་
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སེརེ་སྔགསེ་བླ་ཟུར་ཤཱིི་ལའིི་མིིང་ཅན།

དུསེ། །གཤེགསེ་ཤཱིང་བཞུགསེ་པའི་ཱིགནསེ་ངན་ཡིང་། །ཤཱིཀྱིའི་ཱིབསྟོན་པ་བསྲུང་བ་

དང་། །བདག་ཅག་རྣམིསེ་ལ་ཕན་གདགསེ་ཕྱཱིིར། །གནསེ་འིད་ཱིཉཱིད་དུ་གཤེགསེ་སུ་

གསེོལ། །ཕྱིོགསེ་སྐྱེོང་འིཇཱེིག་རྟེན་སྐྱེོང་བ་དབང་དང་ལྡན། །སྙཱིང་རྗེེ་ཐབསེ་མིཁསེ་

ཐུགསེ་དམི་དཀྱིེལ་བ་ོཆོེ། །ལྷ་དང་དྲིང་སྲོོང་ཡི་ཱིདྭགསེ་སྲཱོིན་པ་ོཀླུ། །རཱིག་འིཛིན་རྒྱལ་

བོ་དང་ནཱི་གདོན་གྱཱིི་བདག །དེ་དག་སེོ་སེོའི་ིདབང་བོའི་ིསྐུར་སྟོོན་པ། །ཕྱིོགསེ་

བཅུའཱིི་འིཇཱེིག་རྟེན་སྐྱེོང་བ་བཞུགསེ་སེོ་འིཚེལ། །བསྟོན་པ་རྒྱསེ་པའི་ཱིསླད་དུ་སྤྱིན་

འིདྲིེན་ན། །འིགྲོ་ོབའི་ཱིདོན་ཕྱཱིིར་མིཆོོད་ཀྱཱིིསེ་གཤེགསེ་སུ་གསེོལ། །ཨ�་ཨ་ེཧྱེ་ེཧ་ཱིད་ཤ་

དཀཱིོ་ལ་ོཀོ་པཱ་ལ་སེ་པ་ར་ཱིཝ་ར། རྡོ་ོརྗེ་ེབསྡུསེ་པའི་ཱིཕྱིག་རྒྱ་བྱསེ་ལ། སེ་མི་ཡི་ེསྭཱ་ཧཱ། ཨ�་

རུ་ཏྲ་ཡི།ེ ཨ�་ཤ་ཏེ་སེ་ཧ་སྲོ། ཨཀྵེ་ཱིཡི།ེ ཨ�་ཨགྣེེཡི།ེ ཨ�་ཡི་མི་ཡི།ེ ཨ�་ན་ེར་ཱིཏེ་ཱིཡི།ེ ཨ�་ཝ་

རུ་ཎ་ཡི།ེ ཨ�་བ་ཡི་བཻ་ཡི།ེ ཨ�་ཀུ་བ་ེར་ཡི།ེ ཨ�་ཨུརྡྷཾ་ཾབྲེ་ཧྨ་ཎ་ཡི།ེ སུརྱ་གྲོ་ཧ་ཨདྷ་ཱིཔ་ཏེ་ཡི།ེ 

ཙནྡྲ་ནཀྵེ་ཏྲ་ཨ་དྷ་ཱིཔ་ཏེ་ཡི།ེ ཨ�་ཨརྡྷཾ་ཱིཔྲ་ཱིཐ་ཱིཝཱ་ཱིབྷྱཿཨ་སུ་ར་ེབྷྱཿནཱ་ག་ེབྷྱཿསེ་པ་ར་ཱིཝཱ་ར་པྲ་ཝ་

ར་སེད་ཀོ་ར་ཾཨརྒྷཾ་ཾཔྲ་ཏེ་ཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེསེེ་མིཆོདོ་ཡིནོ་དང་། ཀོ་མི་ལ་ཡི་ེསྟྭཾ།ཾ ཞེསེེ་གདན་འིབུལ། ད་ེནསེ། 

ཨ�་རུ་ཏྲ་ཡི།ེ ཨ�་ཤ་ཏེ་སེ་ཧ་སྲོ། ཨཀྵེ་ཱིཡི།ེ ཨ�་ཨགྣེེཡི།ེ ཨ�་ཡི་མི་ཡི།ེ ཨ�་ན་ེར་ཱིཏེ་ཱིཡི།ེ ཨ�་

ཝ་རུ་ཎ་ཡི།ེ ཨ�་བ་ཡི་བཻ་ཡི།ེ ཨ�་ཀུ་བ་ེར་ཡི།ེ ཨ�་ཨུརྡྷཾ་ཾབྲེ་ཧྨ་ཎ་ཡི།ེ སུརྱ་གྲོ་ཧ་ཨདྷ་ཱིཔ་ཏེ་

ཡི།ེ ཙནྡྲ་ནཀྵེ་ཏྲ་ཨ་དྷ་ཱིཔ་ཏེ་ཡི།ེ ཨ�་ཨརྡྷཾ་ཱིཔྲ་ཱིཐ་ཱིཝཱ་ཱིབྷྱཿཨ་སུ་ར་ེབྷྱཿནཱ་ག་ེབྷྱཿསེ་པ་ར་ཱིཝཱ་ར་

པྲ་ཝ་ར་སེད་ཀོ་ར་ཾཨརྒྷཾ།ཾ པཱདྱཾ།ཾ པུཥྤཾ།ཾ དྷཱུ་པ།ཾ དཱི་ཱིཔ།ཾ གནྡྷཾ།ཾ ནཻ་ཝ་ཱིངྱཱ། ཤཔྟ་པྲ་ཏཱ་ཱིཙྪ་སྭཱ་

ཧཱ། ཞེསེེ་པའི་ཱིབར་གྱིསཱིེ་མིཆོདོ། 

ད་ེནསེ།དབང་པ་ོརྡོ་ོརྗེ་ེའིཆོང་བའི་ཱིལྷ། །ལྷ་ཡི་ཱིརྒྱལ་པ་ོགདོན་གྱི་ཱིབདག །ཤར་ཕྱིགོསེ་

གདནོ་ཀྱི་ཱིཚེགོསེ་བཅསེ་ལ། །མིཆོདོ་ཅངཱི་བསྟོདོ་ད་ེཕྱིག་ཀྱིང་འིཚེལ། །མི་ེསྟོ་ེབསྲོགེ་བྱ་



རྣམ་རྒྱལ་མའིི་སོྟོང་མཆོོད།
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ཟ་བའཱིི་ལྷ། །དྲིང་སྲོོང་རྒྱལ་བ་ོགདོན་གྱཱིི་བདག །ཤར་ལྷ་ོམིེ་ལྷའཱིི་ཚེོགསེ་བཅསེ་

ལ། །མིཆོདོ་ཅངཱི་བསྟོདོ་ད་ེཕྱིག་ཀྱིང་འིཚེལ། །གཤནཱི་རྗེ་ེལག་ན་བ་ེཅནོ་འིཆོང་། །མི་མིའོི་ི

རྒྱལ་པ་ོགདནོ་གྱི་ཱིབདག །ལྷ་ོཕྱིགོསེ་གདནོ་གྱི་ཱིཚེགོསེ་བཅསེ་ལ། །མིཆོདོ་ཅཱིང་བསྟོདོ་

ད་ེཕྱིག་ཀྱིང་འིཚེལ། །བདེན་དང་བྲེལ་བ་ལགེསེ་ལྡན་ལྷ། །སྲཱོིན་པའོི་ིརྒྱལ་པ་ོགདནོ་གྱི་ཱི

བདག །ལྷོ་ནུབ་གདོན་གྱཱིི་ཚེོགསེ་བཅསེ་ལ། །མིཆོོད་ཅཱིང་བསྟོོད་དེ་ཕྱིག་ཀྱིང་

འིཚེལ། །ཞེགསེ་པ་ཐགོསེ་པ་ཆུ་ཡི་ཱིལྷ། །ཀླུ་ཡི་ཱིརྒྱལ་པ་ོགདནོ་གྱི་ཱིབདག །ནུབ་ཕྱིགོསེ་

གདོན་གྱི་ཱིཚེོགསེ་བཅསེ་ལ། །མིཆོོད་ཅཱིང་བསྟོོད་ད་ེཕྱིག་ཀྱིང་འིཚེལ། །རླུང་སྟོ་ེསྲོོག་

ཀྱིང་འིཛནི་པའི་ཱིལྷ། །རགཱི་འིཛནི་རྒྱལ་པ་ོགདནོ་གྱི་ཱིབདག །ནུབ་བྱང་གདནོ་གྱི་ཱིཚེགོསེ་

བཅསེ་ལ། །མིཆོོད་ཅཱིང་བསྟོོད་ད་ེཕྱིག་ཀྱིང་འིཚེལ། །གནོད་སྦྱཱིིན་ལག་ན་དབྱུག་པ་

ཐོགསེ། །ནོར་སྐྱེོང་གདོན་གྱི་ཱིབདག་པ་ོསྟོེ། །བྱང་ཕྱིོགསེ་གདོན་གྱི་ཱིཚེོགསེ་བཅསེ་

ལ། །མིཆོདོ་ཅཱིང་བསྟོདོ་ད་ེཕྱིག་ཀྱིང་འིཚེལ། །དབང་དང་ལྡན་པ་འིདྲིནེ་པའི་ཱིལྷ། །འིབྱུང་

བོའི་ིརྒྱལ་པ་ོགདོན་གྱི་ཱིབདག །བྱང་ཤར་གདོན་གྱི་ཱིཚེོགསེ་བཅསེ་ལ། །མིཆོོད་ཅཱིང་

བསྟོདོ་ད་ེཕྱིག་ཀྱིང་འིཚེལ། །སྟོེང་ག་ཱིཚེངསེ་པ་ཆོེན་པ་ོདང་། །ཉ་ཱིམི་ཟླ་བ་གཟའི་ཆོེན་

པ།ོ །གཟའི་དང་རྒྱུ་སྐར་བཅསེ་པ་ལ། །མིཆོོད་ཅཱིང་བསྟོོད་ད་ེཕྱིག་ཀྱིང་འིཚེལ། །འིགོ་

ག་ཱིཀླུ་སྟོ་ེསེ་ཡི་ཱིལྷ། །སེ་འིཛནི་ལག་པ་ཆོནེ་པ་ོདང་། །དམི་ཚེགི་ཤསེེ་པའི་ཱིཚེགོསེ་བཅསེ་

ལ། །མིཆོདོ་ཅངཱི་བསྟོདོ་ད་ེཕྱིག་ཀྱིང་འིཚེལ། །ཞེསེེ་པསེ་བསྟོདོ་ད།ོ 

གཏེརོ་མི་སྦྱཱིིན་པ་ན།ཱི ཨ�་རུ་ཏྲ་ཡི།ེ ཨ�་ཤ་ཏེ་སེ་ཧ་སྲོ། ཨཀྵེ་ཱིཡི།ེ ཨ�་ཨགྣེེཡི།ེ ཨ�་ཡི་མི་

ཡི།ེ ཨ�་ན་ེར་ཱིཏེ་ཱིཡི།ེ ཨ�་ཝ་རུ་ཎ་ཡི།ེ ཨ�་བ་ཡི་བཻ་ཡི།ེ ཨ�་ཀུ་བ་ེར་ཡི།ེ ཨ�་ཨུརྡྷཾ་ཾབྲེ་ཧྨ་ཎ་

ཡི།ེ སུ་རྱ་གྲོ་ཧ་ཨདྷ་ཱིཔ་ཏེ་ཡི།ེ ཙནྡྲ་ནཀྵེ་ཏྲ་ཨ་དྷ་ཱིཔ་ཏེ་ཡི།ེ ཨ�་ཨརྡྷཾ་ཱིཔྲ་ཱིཐ་ཱིཝཱ་ཱིབྷྱཿ ཨ་སུ་
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སེརེ་སྔགསེ་བླ་ཟུར་ཤཱིི་ལའིི་མིིང་ཅན།

ར་ེབྷྱཿ ནཱ་ག་ེབྷྱཿ སེ་པ་ར་ཱིཝཱ་ར་ན་མིཿ སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏཱ་བྷྱ་ོབ་ཱིཤྭ་མུ་ཁ་ེབྷྱཿསེརྦ་ཏེད་ཁ་ཾཨུད་

ག་ཏེ་ེསྥ་ར་ཎ་ཧ་ཱིམི་ཾག་ག་ན་ཁ་ཾགྲཱོིཧྞ་ད་ཾབ་ལཱིཾ�་ཏེ་ེསྭཱ་ཧཱ། ཞེསེེ་ལན་གསུམི་བརྗེདོ། 

ཤར་ཕྱིོགསེ་རྡོ་ོརྗེ་ེཅན་གྱི་ཱིལྷ་ཚེོགསེ་བཅསེ། །གཏེོར་མི་ཕུལ་བ་འིད་ཱིདག་བཞེེསེ་

སུ་གསེལོ། །མི་ེདང་གཤཱིན་རྗེ་ེབདེན་བྲེལ་སྲཱོིན་པའོི་ིབདག །ཆུ་བདག་རླུང་བདག་ནརོ་

གྱི་ཱིབདག་པ་ོསྟོ།ེ །དབང་ལྡན་ལྷ་སྟོ་ེའིབྱུང་པོའི་ིབདག་པ་ོདང་། །སྟོངེ་ག་ཱིཉ་ཱིཟླ་ཚེངསེ་པ་

ཆོེན་པ་ོདང་། །ལྷ་རྣམིསེ་ཀུན་དང་སེ་ཡི་ཱིཀླུ་རྣམིསེ་དང་། །ར་ཱིཡི་ཱིལྷ་དང་གནོད་སྦྱཱིིན་

ཚེོགསེ་བཅསེ་ལ། །སེ་ོསེ་ོསེ་ོསེོར་གཏེོར་མི་ཕུལ་བ་རྣམིསེ། །རབ་ཏུ་དགྱིེསེ་པ་ཡཱིིསེ་

ན་ཱིབཞེེསེ་ནསེ་ཀྱིང་། །རང་རང་ཕྱིགོསེ་སུ་ལགེསེ་པར་བཞུགསེ་ནསེ་སུ། །རང་ག་ཱིབུ་

སྨོད་མིཛའི་བཤེསེ་གཉེན་འིདུན་དང་། །ནང་མི་ཱིདམིག་དང་དཔུང་བཅསེ་ཐབསེ་ཅཱིག་

ཏུ། །མི་ེཏེགོ་དྲི་ཱིདང་བདུག་པ་གཏེརོ་མིར་བཅསེ། །འིད་ཱིརྣམིསེ་བཏུང་ཞེངཱི་ལགེསེ་པར་

གསེལོ་ནསེ་ཀྱིང་། །བདག་ག་ཱིལསེ་འིདཱིའི་ཱིའིབྲེསེ་བུ་མིཆོསཱིེ་པར་མིཛདོ། །ཅསེེ་པསེ་བསྔ།ོ 

ཕྱིོགསེ་སྐྱེོང་བཅུ་བ་ོའིཁོར་བཅསེ་ཀྱཱིིསེ། །མིཆོོད་སྦྱཱིིན་གཏེོར་མི་འིད་ཱིསྣོམིསེ་

ལ། །རྣལ་འིབྱོར་བདག་ཅག་འིཁོར་བཅསེ་ལ། །ནད་མིེད་ཚེེ་དང་དབང་ཕྱུག་

དང་། །དཔལ་དང་གྲོགསེ་དང་སྐལ་བ་བཟང་། །ལངོསེ་སྤྱིདོ་རྒྱ་ཆོནེ་ཀུན་ཐབོ་ཅཱིང་། །ཞེ་ཱི

དང་རྒྱསེ་ལ་སེོགསེ་པ་ཡཱིི། །ལསེ་ཀྱཱིི་དངོསེ་གྲུབ་བདག་ལ་སྩོལ། །དམི་ཚེིག་ཅན་

གྱཱིིསེ་བདག་ལ་སྲུངསེ། །དངོསེ་གྲུབ་ཀུན་གྱི་ཱིསྡོོངསེ་གྲོོགསེ་མིཛོད། །དུསེ་མཱིིན་འིཆོ་ཱི

དང་ནད་རྣམིསེ་དང་། །གདནོ་དང་བགགེསེ་རྣམིསེ་མིདེ་པར་མིཛདོ། །རྨ་ཱིལམི་ངན་དང་

མིཚེན་མི་ངན། །བྱ་བྱདེ་ངན་རྣམིསེ་མིདེ་པར་མིཛདོ། །འིཇཱེིག་རྟནེ་བད་ེཞཱེིང་ལ་ོལགེསེ་

དང་། །འིབྲུ་རྣམིསེ་འིཕེལ་ཞཱེིང་ཆོོསེ་འིཕེལ་དང་། །བད་ེལེགསེ་ཕུན་སུམི་ཚེོགསེ་པ་
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དང་། །ཡིདཱི་ལ་འིདདོ་པ་ཀུན་འིགྲུབ་ཤགོ །ཅསེེ་འིཕྲཱིན་ལསེ་བཅལོ། གདནོ་གྱི་ཱིརགཱིསེ་སྨོསོེ་པའི་ཱིསྒེ་ོནསེ་

སྤྱིན་དྲིངསེ་པ་ན།ཱི ལུསེ་ཀྱི་ཱིསྤྱིདོ་ལམི་སྔར་ལྟར་བྱསེ་ལ། 

ལྷ་དང་ལྷ་མིནཱི་གནདོ་སྦྱིནཱི་ལྟ་ོའིཕྱི་ེགྲུལ། །ནམི་མིཁའི་ལྡངཱི་དང་འིདབ་བཟང་ལུསེ་

སྲུལ་བ།ོ །དྲི་ཱིཟ་སྲོནཱི་པ་ོགདོན་གྱི་ཱིརཱིགསེ་རྣམིསེ་དང་། །གང་དག་སེ་ལ་གནསེ་པའི་ཱིརྫུ་

འིཕྲུལ་ཅན། །བུ་སྨོད་བཅསེ་ཤངཱི་གཡིགོ་འིཁརོ་ཚེགོསེ་བཅསེ་ལ། །བདག་ག་ཱིཔུསེ་མི་ོ

སེ་ལ་བཙུགསེ་ནསེ་ན།ཱི །ཐལ་མི་ོསྦྱིར་ནསེ་ཁྱིེད་ལ་གསེལོ་འིདབེསེ་ཀྱི།ཱི །གསེན་ནསེ་

ཕན་གདགསེ་སླད་དུ་འིདཱིར་སྤྱིནོ་ཅགཱི །ཨ�་ཨ་ེཧྱེ་ེཧ་ཱིལ་ོཀོ་ཀཱ་ར་ཡི། ད་ེབ། ནཱ་ག ཡིཀྵེ། 

གནྡྷཾར་བྷི། ཨ་སུ་ར། ག་རུ་ཊ། ཀོནཱིྣ་ར། མི་ཧཱ་ོར་ག  མི་ནུ་ཥ། ཨ་མི་ནུ་ཥ། སེ་པ་ར་ཱི

ཝཱ་ར་སེ་མི་ཡི་ེསྭཱ་ཧཱ། ཨ�་ད་ེབ། ནཱ་ག ཡིཀྵེ། གནྡྷཾར་བྷི། ཨ་སུ་ར། ག་རུ་ཊ། ཀོནཱིྣ་ར། མི་

ཧཱ་ོར་ག མི་ནུ་ཥ། ཨ་མི་ནུ་ཥ། སེ་པ་ར་ཱིཝཱ་ར་པྲ་ཝ་ར་སེད་ཀོ་ར་ཾཨརྒྷཾ་ཾཔྲ་ཏཱེིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། 

ཞེསེེ་མིཆོདོ་ཡིནོ་དང་། ཨ�་ད་ེབ། ནཱ་ག ཡིཀྵེ། གནྡྷཾར་བྷི། ཨ་སུ་ར། ག་རུ་ཊ། ཀོནཱིྣ་ར། མི་ཧཱ་ོ

ར་ག མི་ནུ་ཥ། ཨ་མི་ནུ་ཥ། སེ་པ་ར་ཱིཝཱ་ར་པྲ་ཝ་ར་ཀོ་མི་ལ་ཡི་ེསྟྭཾ།ཾ ཞེསེེ་སྔར་བཞཱེིན་གདན་

ཕུལ། ཨ�་ད་ེབ། ནཱ་ག  ཡིཀྵེ། གནྡྷཾར་བྷི། ཨ་སུ་ར། ག་རུ་ཊ། ཀོནཱིྣ་ར། མི་ཧཱ་ོར་ག མི་ནུ་

ཥ། ཨ་མི་ནུ་ཥ། སེ་པ་ར་ཱིཝཱ་ར་པྲ་ཝ་ར་ཨརྒྷཾ།ཾ པཱདྱཾ།ཾ པུཥྤཾ།ཾ དྷཱུ་པ།ཾ དཱི་ཱིཔ།ཾ གནྡྷཾ།ཾ ནཻ་ཝ་ཱི

ངྱཱ། ཤཔྟ་པྲ་ཏཱ་ཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེེསེ་ཉེར་སྤྱིོད་རོལ་མི་ོདང་བཅསེ་པ་གོང་བཞཱེིན་འིབུལ་ལ།ོ །ཨ�་ད་ེབ། ནཱ་ག 

ཡིཀྵེ། གནྡྷཾར་བྷི། ཨ་སུ་ར། ག་རུ་ཊ། ཀོནཱིྣ་ར། མི་ཧཱ་ོར་ག མི་ནུ་ཥ། ཨ་མི་ནུ་ཥ། སེ་

པ་ར་ཱིཝཱ་ར་ན་མིཿསེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏཱ་བྷྱ་ོབ་ཱིཤྭ་མུ་ཁ་ེབྷྱཿསེརྦ་ཏེད་ཁ་ཾཨུད་ག་ཏེ་ེསྥ་ར་ཎ་ཧ་ཱིམི་ཾ

ག་ག་ན་ཁ་ཾགྲོཧཱིྞ་ད་ཾབ་ལ�་ཏེ་ེསྭཱ་ཧཱ། ཞེསེེ་པ་ལན་གསུམི་གྱིསཱིེ་གཏེརོ་མི་ཕུལ་ནསེ། 

འིབྱུང་བ་ོགང་དག་ར་ཱིརབ་སྟོེང་གནསེ་དང་། །དགའི་བའི་ཱིཚེལ་དང་ལྷ་ཡི་ཱིགནསེ་
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སེརེ་སྔགསེ་བླ་ཟུར་ཤཱིི་ལའིི་མིིང་ཅན།

རྣམིསེ་དང་། །ཤར་ནུབ་ར་ཱིདང་ཉ་ཱིཟླའི་ཱིཁྱཱིིམི་རྣམིསེ་དང་། །ར་ཱིབ་ོཀུན་ལ་གང་དག་

གནསེ་པ་དང་། །རནཱི་ཆོནེ་གླེངཱི་ན་ལྷག་པར་གང་གནསེ་དང་། །ཆུ་བ་ོཀུན་དང་ཆུ་བོའི་ི

མིད་ོརྣམིསེ་དང་། །མིཚེ་ོདང་རྫཱོིང་བུ་ལྟེང་ཀོ་ཆུ་ངོགསེ་དང་། །གཡིའི་ཆུ་སེལཱི་མི་ཅན་

ན་གང་གནསེ་དང་། །གྲོངོ་དང་ཕྱུགསེ་ལྷསེ་གྲོངོ་ཁྱིརེ་སྟོངོ་བ་དང་། །ཁང་སྟོངོ་དག་དང་

ལྷ་ཡི་ཱིཁང་པ་དང་། །གཙུག་ལག་ཁང་དང་མིཆོདོ་རྟནེ་གནསེ་རྣམིསེ་དང་། །དཀོའི་ཐུབ་

གནསེ་དང་གླེང་ཆོེན་བྲེེསེ་རྣམིསེ་དང་། །རྒྱལ་པོའི་ིདཀོོར་ཁང་དག་ན་གང་གནསེ་

དང་། །ལམི་སྲོང་སུམི་མིད་ོདང་ན་ཱིབཞེ་ཱིམིད་ོདང་། །གང་དག་ལམི་ཆོེན་དང་ན་ཱིཤཱིང་

གཅཱིག་དྲུང་། །དུར་ཁྲོད་ཆོེན་པ་ོནགསེ་ཚེལ་ཆོེན་པ་ོདང་། །སེེང་ག་ེདྲིེད་དང་གཅན་

གཟན་གནསེ་དག་དང་། །འིབྲེོག་ཆོེན་འིཇཱེིགསེ་སུ་རུང་བར་གང་གནསེ་དང་། །གང་

དག་གླཱེིང་མིཆོོག་དག་ན་གནསེ་པ་དང་། །ལྷུན་པོ་དུར་ཁྲོད་དག་ན་གནསེ་པ་

རྣམིསེ། །རབ་ཏུ་དགྱིེསེ་ཤཱིང་མིགུ་བར་གྱུར་ནསེ་སུ། །ཕྲེང་བ་མི་ེཏེོག་དྲི་ཱིདང་བདུག་

པར་བཅསེ། །བསྟོོད་དང་གཏེོར་མི་མིར་མི་ེགུསེ་འིབུལ་ན། །འིད་ཱིརྣམིསེ་བཏུང་ཞཱེིང་

ལགེསེ་པར་གསེལོ་ནསེ་ཀྱིང་། །བདག་ག་ཱིལསེ་ཀྱི་ཱིའིབྲེསེ་བུ་མིཆོསཱིེ་པར་མིཛདོ། །ཅསེེ་

གནསེ་སྨོསོེ་པའི་ཱིསྒེ་ོནསེ་འིཕྲནཱི་ལསེ་བཅལོ་ལ།ོ ། 

རང་ཉདཱི་སྐད་ཅགཱི་གསཱིེ་ཧཱུཾ་ཾམིཛད་དུ་གྱུར། པར་བསེམི། ཁྲ་ོབ་ོའིདདོ་རྒྱལ་གྱི་ཱིཕྱིག་

རྒྱ་བྱསེ་ཏེེ། སེངསེ་རྒྱསེ་ཀྱི་ཱིབདེན་པ་དང་། ཆོོསེ་ཀྱི་ཱིབདེན་པ་དང་། དག་ེའིདུན་གྱི་ཱི

བདེན་པ་དང་། ཁྱིད་པར་དུ་ཡིང་བཅོམི་ལྡན་འིདསེ་རྣམི་པར་རྒྱལ་མིའི་ཱིལྷ་ཚེོགསེ་

འིཁརོ་དང་བཅསེ་པ་རྣམིསེ་ཀྱི་ཱིབདནེ་པ་དང་། བདནེ་པ་ཆོནེ་པསོེ་བྱཱིན་གྱིསཱིེ་བརླབསེ་

པ་ལ་བརྟེན་ནསེ་རྣལ་འིབྱོར་བ་བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡིོན་མིཆོོད་འིཁོར་དང་བཅསེ་
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པ་ལ་གནོད་ཅཱིང་འིཚེ་ེབར་བྱེད་པའི་ཱིབགེགསེ་ཀྱི་ཱིཚེོགསེ་ཐམིསེ་ཅད་མིཆོོད་སྦྱཱིིན་གྱི་ཱི

གཏེརོ་མིའི་ཱིམིགྲོནོ་དུ་མིཆོསཱིེ་པར་གྱུར། །ཨ�་ཊཱཀྐི་ཱིཧཱུཾ་ཾཛཿཞེསེེ་བགགེསེ་འིཁརོ་བཅསེ་མིདུན་དུ་བཀུག་

པར་བསེམི། ཨ�་ཀུང་ཀོ་ར་ཱིཀུང་ཀོ་ར་ཱིསྭཱ་ཧཱ། ཨ�་པ་ཱིཙ་ིཔ་ཱིཙ་ིསྭཱ་ཧཱ། ཨ�་གུང་གུང་སྭཱ་ཧཱ། སེ་

པ་ར་ཱིཝཱ་ར་པྲ་ཝ་ར་སེད་ཀོ་ར་ཾཨརྒྷཾ་ཾཔྲ་ཏེ་ཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེསེེ་མིཆོདོ་ཡིནོ་དང་། ཨ�་ཀུང་ཀོ་ར་ཱིཀུང་

ཀོ་ར་ཱིསྭཱ་ཧཱ། ཨ�་པ་ཱིཙ་ིཔ་ཱིཙ་ིསྭཱ་ཧཱ། ཨ�་གུང་གུང་སྭཱ་ཧཱ། སེ་པ་ར་ཱིཝཱ་ར་པྲ་ཝ་ར་ཀོ་མི་ལ་

ཡི་ེསྟྭཾ།ཾ ཞེསེེ་གདན་སྔར་བཞཱེིན་ཕུལ་ཏེ།ེ ཨ�་ཀུང་ཀོ་ར་ཱིཀུང་ཀོ་ར་ཱིསྭཱ་ཧཱ། ཨ�་པ་ཱིཙ་ིཔ་ཱིཙ་ིསྭཱ་ཧཱ། ཨ�་

གུང་གུང་སྭཱ་ཧཱ། སེ་པ་ར་ཱིཝཱ་ར་པྲ་ཝ་ར་ཨརྒྷཾ།ཾ པཱདྱཾ།ཾ པུཥྤཾ།ཾ དྷཱུ་པ།ཾ དཱི་ཱིཔ།ཾ གནྡྷཾ།ཾ ནཻ་ཝ་ཱི

ངྱཱ། ཤཔྟ་པྲ་ཏཱ་ཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེེསེ་ཉེར་སྤྱིོད་རོལ་མི་ོདང་བཅསེ་པ་གོང་བཞཱེིན་འིབུལ། ཨ�་ཀུང་ཀོ་ར།ཱི ཨ�་

ཀུང་ཀོ་ར་ཱིཀུང་ཀོ་ར་ཱིསྭཱ་ཧཱ། ཨ�་པ་ཱིཙ་ིཔ་ཱིཙ་ིསྭཱ་ཧཱ། ཨ�་གུང་གུང་སྭཱ་ཧཱ། སེ་པ་ར་ཱིཝཱ་ར་ན་

མིཿསེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏཱ་བྷྱ་ོབ་ཱིཤྭ་མུ་ཁ་ེབྷྱཿསེརྦ་ཏེད་ཁ་ཾཨུད་ག་ཏེ་ེསྥ་ར་ཎ་ཧ་ཱིམི་ཾག་ག་ན་ཁ་ཾ

གྲོཧཱིྞ་ད་ཾབ་ལ�་ཏེ་ེསྭཱ་ཧཱ། ཞེསེེ་སེགོསེ་ལན་གསུམི་གྱིསཱིེ་གཏེརོ་མི་ཕུལ་ནསེ། 

གང་ཞཱེིག་མིཚེན་མི་ོརྒྱུ་བ་ཡི།ཱི །འིབྱུང་བ་ོརྣམིསེ་དང་ཤ་ཟ་དང་། །སྲཱོིན་པ་ོཤ་རྗེནེ་

ཟ་བ་དང་། །སེེམིསེ་ཅན་རྣམི་པ་སྣ་ཚེོགསེ་དང་། །ལྗོོན་ཤཱིང་གེལ་བ་སེོགསེ་གནསེ་

པ། །ད་ེདང་ད་ེལ་གཏེོར་མི་ནཱི། །བཟའི་བ་ཤ་ཆོང་ལ་ཕུག་བཅསེ། །འིབྲེསེ་ཆོན་འིབྲེསེ་

བུ་མིང་བོ་དང་། །མིཆོོད་པ་འིདཱི་ཡཱིིསེ་མིགུ་བྱོསེ་ལ།།གནོད་པའཱིི་བསེམི་པ་ཞཱེི་བ་

དང་། །བདག་ཅག་རྣམིསེ་ལ་ཕན་པའཱིི་ཡཱིིད། །དེ་རཱིང་ཕན་ཆོད་བསྐྱེེད་པར་

གྱིསཱིེ། །རྒྱན་གྱིསཱིེ་བརྒྱན་པར་བྱསེ་ཀྱིང་ཆོོསེ་སྤྱིདོ་ཅངཱི་། །དུལ་ཞེངཱི་ཡིང་དག་སྡོམོི་ལ་

ཚེངསེ་པར་སྤྱིདོ། འིབྱུང་བ་ོཀུན་ལ་ཆོད་པ་སྤེངསེ་པ་སྟོ།ེ །དག་ེསླངོ་དག་ེསྦྱིངོ་ད་ེཡིནཱི་

བྲེམི་ཟ་ེདེ། །མིཚེོན་ཆོསེ་མི་ཱིའིཇཱེིག་གང་ཡིང་མིེད། །འིཚེ་ོབའི་ཱིསྲོོག་ལ་ཀུན་ཀྱིང་
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སེརེ་སྔགསེ་བླ་ཟུར་ཤཱིི་ལའིི་མིིང་ཅན།

འིཛེམི། །རང་ག་ཱིལུསེ་ལ་དཔ་ེལོང་ལ། །གཞེན་ལ་གནོད་པ་མི་བྱེད་ཅཱིག །ཨ�་ཆོེན་

པའོིམི་ཆུང་ངུ་གང་དག་གཱི །ལུསེ་ལ་མིངོན་པར་གནོད་གྱུར་པའཱིི། །ནད་དེ་ཉེ་བར་

ཕྱུང་ནསེ་སུ། །གདོན་དེ་རང་གཱི་གནསེ་སུ་དེངསེ། །དེ་ལྟར་བདག་གཱིསེ་ཅཱི་ནུསེ་

ཀྱཱིིསེ། །མིཆོོད་དང་བསྙེན་བཀུར་བྱསེ་པ་ཡཱིིསེ། །དམི་ཚེིག་གནསེ་ལ་གནསེ་ནསེ་

སུ། །བདག་ག་ཱིའིདདོ་པ་བསྐང་བར་མིཛདོ། །རྟག་ཏུ་དམི་ཚེགི་ལ་གནསེ་ཤཱིང་། །འིདཱིར་

ན་ཱིཡིོན་མིཆོོད་འིཁོར་བཅསེ་ཀྱཱིི། །ནད་ད་ེཉ་ེབར་སེོལ་མིཛོད་ལ། །གདོན་རྣམིསེ་རང་

གཱི་གནསེ་སུ་དེངསེ། །སེརྦ་བཱིགྷྞན་གཙྪ། ཞེསེེ། བགགེསེ་འིཁརོ་བཅསེ་རང་གནསེ་སུ་

གཤེགསེ་པར་གྱུར་པར་བསེམི། ཨ�་ད་ེབ། ནཱ་ག །ཡིཀྵེ། གནྡྷཾར་བྷི། ཨ་སུ་ར། ག་རུ་ཊ། 

ཀོནཱིྣ་ར། མི་ཧཱ་ོར་ག །མི་ནུ་ཥ། ཨ་མི་ནུ་ཥ། སེ་པ་ར་ཱིཝཱ་ར་པྲ་ཝ་ར་སེད་ཀོ་ར་ཾཨརྒྷཾ་ཾཔྲ་

ཏེ་ཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། གཙྪ། ཞེེསེ། སྡོ་ེབརྒྱད་འིཁོར་བཅསེ་རང་གནསེ་སུ་གཤེགསེ་པར་གྱུར་

པར་བསེམི། ཨ�་རུ་ཏྲ་ཡི།ེ ཨ�་ཤ་ཏེ་སེ་ཧ་སྲོ། ཨཀྵེ་ཱིཡི།ེ ཨ�་ཨགྣེ་ཡི།ེ ཨ�་ཡི་མི་ཡི།ེ ཨ�་ན་ེ

ར་ཱིཏེ་ཱིཡི།ེ ཨ�་ཝ་རུ་ཎ་ཡི།ེ ཨ�་བ་ཡི་བཻ་ཡི།ེ ཨ�་ཀུ་བ་ེར་ཡི།ེ ཨ�་ཨུརྡྷཾ་ཾབྲེ་ཧྨ་ཎ་ཡི།ེ སུ་རྱ་

གྲོ་ཧ་ཨདྷ་ཱིཔ་ཏེ་ཡི།ེ ཙནྡྲ་ནཀྵེ་ཏྲ་ཨ་དྷ་ཱིཔ་ཏེ་ཡི།ེ ཨ�་ཨརྡྷཾ་ཱིཔྲ་ཱིཐ་ཱིཝཱ་ཱིབྷྱཿཨ་སུ་ར་ེབྷྱཿནཱ་ག་ེ

བྷྱཿསེ་པ་ར་ཱིཝཱ་ར་པྲ་ཝ་ར་སེད་ཀོ་ར་ཾཨརྒྷཾ་ཾཔྲ་ཏེ་ཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། གཙྪ། ཞེསེེ། ཕྱིགོསེ་སྐྱེངོ་འིཁརོ་

བཅསེ་རང་གནསེ་སུ་གཤགེསེ་པར་གྱུར་པར་བསེམི། ན་མིཿསེ་མིནྟོ་བུདྡྷཿ་ན་ཾསེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་

ཏཱ་ཨ་ཝ་ལ་ོཀོ་ཱིཏེ་ེཨ�་སེམྦྷ་ར་སེམྦྷ་ར་ཧཱུཾ།ཾ ཞེསེེ་ལན་གསུམི་གྱིསཱིེ་ཡི་ཱིདྭགསེ་རྣམི་ལ་གཏེརོ་མི་སྦྱིནཱི། སྦྱིནཱི་

པ་རྒྱ་ཆོནེ་གྱུར་པ་འིད་ཱིཡི་ཱིམིཐུསེ། །འིགྲོ་ོབའི་ཱིདནོ་དུ་རང་བྱུང་སེངསེ་རྒྱསེ་ཤགོ །སྔནོ་

གྱི་ཱིརྒྱལ་བ་རྣམིསེ་ཀྱཱིིསེ་མི་གྲོོལ་པའཱིི། །སྐྱེ་ེབོའི་ིཚེོགསེ་རྣམིསེ་སྦྱཱིིན་པསེ་གྲོོལ་གྱུར་

ཅགཱི །ཞེསེེ་ཆོ་གསུམི་གྱི་ཱིཆོ་ོགསེ་གཏེརོ་མི་གཞེན་གསུམི་བསྔོསེ་ལ་ཕྱི་ཱིརལོ་དུ་བཏེང་ང་ོ། །



རྣམ་རྒྱལ་མའིི་སོྟོང་མཆོོད།
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རྗེསེེ་ཆོགོ་ན།ཱི མིཆོདོ་པ་གསེར་དུ་བཤམི་པའིམི། ཁ་གསེསོེ་ལ། ཨ�་བཛྲ་ཨ་��་ཏེ་ཀུཎྜ་ལ་ཱིཧ་ན་ཧ་ན་

ཧཱུཾ་ཾཕཊ། ཞེེསེ་པསེ་བསེངསེ། ཨ�་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿཿསེརྦ་དྷརྨཱཿཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿོ྅ཧཾ། ཞེེསེ་པསེ་སྦྱིངསེ། 

སྟོོང་པའི་ཱིངང་ལསེ་ཨ�་ལསེ་བྱུང་བའི་ཱིརཱིན་པ་ོཆོེའི་ཱིསྣོད་ཡིངསེ་ཤཱིང་རྒྱ་ཆོ་ེབ་རྣམིསེ་ཀྱི་ཱི

ནང་དུ། ཨ�་འིོད་དུ་ཞུ་བ་ལསེ་བྱུང་བའི་ཱིལྷ་རྫོསེ་ལསེ་གྲུབ་པའི་ཱིམིཆོོད་ཡིོན། ཞེབསེ་

བསཱེིལ། མི་ེཏེགོ །བདུག་སྤེོསེ། མིར་མི།ེ དྲི་ཱིཆོབ། ཞེལ་ཟསེ། གཞེན་ཡིང་རལོ་མི་ོདང་

འིཕན་གདུགསེ་ལ་སེགོསེ་པའི་ཱིམིཆོདོ་རྫོསེ་བསེམི་གྱིསཱིེ་མི་ཱིཁྱིབ་པ་དྭངསེ་ཤངཱི་ཐགོསེ་

པ་མིདེ་པ་ནམི་མིཁའི་ཱིམིཐའི་ཀློསེ་པར་གྱུར། ཨ�་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། ཨ�་བཛྲ་པཱདྱཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། 

ཨ�་བཛྲ་པུཥྤཾ་ེསྭཱ་ཧཱ། ཨ�་བཛྲ་དྷཱུ་པ་ཾསྭཱ་ཧཱ། ཨ�་བཛྲ་དཱི་ཱིཔ་ཾསྭཱ་ཧཱ། ཨ�་བཛྲ་གནྡྷཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། ཨ�་

བཛྲ་ནཻ་ཝ་ཱིངྱཱ་སྭཱ་ཧཱ། ཨ�་བཛྲ་ཤཔྟ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེསེེ་པསེ་བྱནཱི་གྱིསཱིེ་བརླབ། རྒྱལ་བ་རྒྱ་མིཚེའོི་ཱིམིཆོདོ་

རྫོསེ་ལསེ་གྲུབ་པའི།ཱི །ཞེསེེ་སེགོསེ་ཚེགིསེ་བཅད་སྔགསེ་དང་བཅསེ་པའིམི། 

ཡིང་ན་སྔགསེ་རྐྱང་པ། ཨ�་སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ་ཨུཥྞཱི་ཱིཥ་བ་ཱིཛ་ཡི་སེ་པ་ར་ཱིཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ།ཾ པཱདྱཾ།ཾ 

པུཥྤཾ།ཾ དྷཱུ་པ།ཾ དཱི་ཱིཔ།ཾ གནྡྷཾ།ཾ ནཻ་ཝ་ཱིངྱཱ། ཤཔྟཔྲ་ཏཱ་ཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཨ�་སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ་ཨུཥྞཱི་ཱིཥ་བ་ཱི

ཛ་ཡི་སེ་པ་ར་ཱིཝཱ་ར་ཚེ་ཏྲ་ཾག །པ་ཏེ་ཾག །བ་ཌཾ་ཾད་པྲ་ཏཱ་ཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། སེ་ོསེའོི་ིཕྱིག་རྒྱ་དང་བཅསེ་པསེ་

མིཆོདོ། 

དཔལ་ལྡན་ལྷ་མི་ོསྟོོན་ཀོའི་ཱིཟླ་བའི་ཱིམིདགོ །ཞེལ་གསུམི་ཕྱིག་བརྒྱད་རབ་མིཛེསེ་

ཞེ་ཱིབའི་ཱིསྐུ། །ཡི་ེཤསེེ་དཔག་ཡིསེ་ཚེ་ེཡི་ཱིམིཆོགོ་སྩལོ་མི། །རྣམི་པར་རྒྱལ་མིའི་ཱིཞེབསེ་ལ་

ཕྱིག་འིཚེལ་ལ།ོ །ཞེསེེ་པའི་ཱིམིཐར། 

རྣམི་རྒྱལ་འིཇེགཱི་རྟནེ་དབང་ཕྱུག་གསེང་བའི་ཱིབདག །མི་ཱིགཡི་ོའིདདོ་རྒྱལ་དབྱུག་

སྔོན་སྟོོབསེ་པ་ོཆོེ། །གནསེ་གཙང་ལྷ་ཡི་ཱིབུ་དང་བཅསེ་བ་ཡཱིི། །རྣམི་རྒྱལ་ལྷ་ཚེོགསེ་
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སེརེ་སྔགསེ་བླ་ཟུར་ཤཱིི་ལའིི་མིིང་ཅན།

རྣམིསེ་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་ལོ། །ཞེེསེ་པསེ་བསྟོོད། དེ་ནསེ། བཅོམི་ལྡན་རྣམི་པར་རྒྱལ་མི་

ལ། །མིཆོདོ་ཅངཱི་གསེལོ་བ་བཏེབ་པའི་ཱིམིཐུསེ། །བདག་སེགོསེ་རྣམིསེ་དང་ཡིནོ་བདག་

ལ། །འིཆོ་ཱིམིེད་དངོསེ་གྲུབ་སྩལ་ཏུ་གསེོལ། །སེ་འིོག་སེ་སྟོེང་སེ་བླའི་ཱིགདོན། །ནད་

རཱིམིསེ་དུསེ་མཱིིན་འིཆོ་ཱིབ་སེོགསེ། །སྔོན་ལསེ་འིཕྲལ་རྐྱེན་ཀུན་ཞེ་ཱིཞཱེིང་། །འིཆོ་ཱིམིེད་

དངསོེ་གྲུབ་སྩལ་ཏུ་གསེལོ། །སྲཱོིད་དང་ཞེ་ཱིབའི་ཱིཡིནོ་ཏེན་ཀུན། །ལགེསེ་ཐབོ་མི་ཱིཉམིསེ་

གོང་དུ་འིཕེལ། །ཁྱིད་པར་ཚེ་ེལ་དབང་འིབྱོར་བའཱིི། །འིཆོ་ཱིམིེད་དངོསེ་གྲུབ་སྩལ་ཏུ་

གསེོལ། །ཇེ་ཱིསྲཱོིད་སེངསེ་རྒྱསེ་མི་ཐོབ་བར། །ལྷ་མི་ོཁྱིོད་ཀྱཱིིསེ་རྗེེསེ་བཟུང་སྟོེ། །འིཆོ་ཱི

བདག་གཡུལ་ལསེ་རབ་རྒྱལ་བའཱིི། །འིཆོ་ཱིམིེད་དངོསེ་གྲུབ་སྩལ་ཏུ་གསེོལ། །དཔག་

བསེམི་ཤཱིང་དང་བུམི་པ་བཟང་། །ཡཱིིད་བཞཱེིན་ནོར་འིདྲིའི་ཱིལྷ་ཁྱིོད་ཀྱཱིིསེ། །ཐུགསེ་རྗེེའི་ཱི

འིཆོ་ཱིམིདེ་བདུད་རྩོ་ཱིཡིསཱིེ། །སྙཱིང་ག་ཱིབུམི་བཟང་གང་བར་མིཛདོ། །ཅསེེ་འིདདོ་དནོ་ཞུ། བསྒྲུབ་བྱ་

དམཱིིགསེ་བསེལ་གྱི་ཱིཚེ་ེསྒྲུབ་ལྟ་བུ་ཡིནཱི་ན་ད་ེཉདཱི་མིདུན་དུ་བསོེ་ནསེ་འིདདོ་དནོ་ཞུ་བ་འིད་ཱིལན་གསུམི་དང་། 

གཞེན་ཡིང་ཕྱཱིིན་དྲུག་ག་ཱིསྒེ་ོནསེ་ཚེ་ེསྤེེལ་བའི་ཱིཚེིགསེ་བཅད། སྦྱཱིིན་པའི་ཱིསྟོོབསེ་ཀྱཱིིསེ་སེངསེ་རྒྱསེ་

ཡིང་དག་འིཕགསེ། །མི་ཱིཡི་ཱིསེངེ་ག་ེསྦྱིནཱི་པའི་ཱིསྟོབོསེ་རྟགོསེ་ནསེ། །སྙངཱི་རྗེ་ེཅན་གྱི་ཱིགྲོངོ་ཁྱིེར་

འིཇུག་པ་ན། །སྦྱཱིིན་པའི་ཱིསྟོོབསེ་ཀྱི་ཱིསྒྲི་ན་ཱིགྲོགསེ་པར་འིགྱུར། །ཚུལ་ཁྲཱིམིསེ་སྟོོབསེ་

ཀྱཱིིསེ་སེངསེ་རྒྱསེ་ཡིང་དག་འིཕགསེ། །མཱིི་ཡཱིི་སེེངྒེེ་ཚུལ་ཁྲཱིམིསེ་སྟོོབསེ་རྟོགསེ་

ནསེ། །སྙངཱི་རྗེ་ེཅན་གྱི་ཱིགྲོངོ་ཁྱིརེ་འིཇུག་པ་ན། །ཚུལ་ཁྲམཱིིསེ་སྟོབོསེ་ཀྱི་ཱིསྒྲི་ན་ཱིགྲོགསེ་པར་

འིགྱུར། །བཟོད་པའི་ཱིསྟོོབསེ་ཀྱཱིིསེ་སེངསེ་རྒྱསེ་ཡིང་དག་འིཕགསེ། །མི་ཱིཡི་ཱིསེེངྒེ་ེབཟོད་

པའི་ཱིསྟོབོསེ་རྟགོསེ་ནསེ། །སྙཱིང་རྗེ་ེཅན་གྱི་ཱིགྲོངོ་ཁྱིེར་འིཇུག་པ་ན། །བཟོད་པའཱིི་སྟོོབསེ་

ཀྱཱིི་སྒྲི་ནཱི་གྲོགསེ་པར་འིགྱུར། །བརྩོོན་འིགྲུསེ་སྟོོབསེ་ཀྱཱིིསེ་སེངསེ་རྒྱསེ་ཡིང་དག་
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འིཕགསེ། །མི་ཱིཡི་ཱིསེངེྒེ་ེབརྩོནོ་འིགྲུསེ་སྟོོབསེ་རྟོགསེ་ནསེ། །སྙཱིང་རྗེེ་ཅན་གྱི་ཱིགྲོོང་ཁྱིེར་

འིཇུག་པ་ན། །བརྩོོན་འིགྲུསེ་སྟོོབསེ་ཀྱི་ཱིསྒྲི་ན་ཱིགྲོགསེ་པར་འིགྱུར། །བསེམི་གཏེན་

སྟོབོསེ་ཀྱིསཱིེ་སེངསེ་རྒྱསེ་ཡིང་དག་འིཕགསེ། །མི་ཱིཡི་ཱིསེངེྒེ་ེབསེམི་གཏེན་སྟོབོསེ་རྟགོསེ་

ནསེ། །སྙཱིང་རྗེ་ེཅན་གྱི་ཱིགྲོོང་ཁྱིེར་འིཇུག་པ་ན། །བསེམི་གཏེན་སྟོོབསེ་ཀྱི་ཱིསྒྲི་ན་ཱིགྲོགསེ་

པར་འིགྱུར། །ཤེསེ་རབ་སྟོོབསེ་ཀྱཱིིསེ་སེངསེ་རྒྱསེ་ཡིང་དག་འིཕགསེ། །མི་ཱིཡི་ཱིསེེངྒེ་ེ

ཤེསེ་རབ་སྟོོབསེ་རྟོགསེ་ནསེ། །སྙཱིང་རྗེ་ེཅན་གྱི་ཱིགྲོོང་ཁྱིེར་འིཇུག་པ་ན། །ཤེསེ་རབ་

སྟོོབསེ་ཀྱི་ཱིསྒྲི་ན་ཱིགྲོགསེ་པར་འིགྱུར། །ཞེེསེ་པ་དང་སྔགསེ་བརྗེོད་ནསེ་ཚེ་ེརཱིལ་སྦྱཱིིན་པའི་ཱིཕྱིག་ལེན་ཡིོད་

འིདུག་པ་ལྟར་སྤྲོ་ོན་ད་ེལྟར་བྱསེ་ཀྱིང་རུང་བར་སེེམིསེ། 

ད་ེནསེ་འིཆོ་ཱིམིེད་གྲུབ་པ་ལསེ་འིབྱུང་བའི་ཱིསྨོོན་ལམི་ནཱི། ད་ེལྟར་འིགྲོ་ོབའི་ཱིསྐྱེབསེ་གྱུར་རྗེ་ེབཙུན་

མི། །ཅུང་ཟད་བསྟོོད་ལསེ་ཞེེསེ་པ་ཚེིག་བསྒྱུར་ཕྲན་བུ་བྱསེ་ནསེ། བསྒེོམི་བཟླསེ་

མིཆོོད་བསྟོོད་ལསེ་བྱུང་དག་ེབ་དེསེ། །འིཕགསེ་མིའི་ཱིག་ོའིཕང་མིཆོོག་ད་ེམྱུར་ཐོབ་

ནསེ། །ཉམི་ཆུང་ལུསེ་ཅན་ཀུན་གྱི་ཱིམིགནོ་བགྱིདཱི་ཤགོ །མི་ཱིབསྲུན་ཡིདཱི་ཀྱཱིི་བྲེན་དུ་གྱུར་

པའཱིི་མིཐུསེ། །མཱིི་འིདོད་འིབྲེསེ་བུ་སྟོེར་བའཱིི་གནག་པའཱིི་ལསེ། །མི་ཱིཤསེེ་དབང་གསཱིེ་

བགྱཱིིསེ་པ་གང་ཡཱིིན་པ། །མི་ལུསེ་བད་ེབླག་ཉཱིད་དུ་ཞེ་ཱིགྱུར་ཅཱིག །མིཆོོག་ག་ཱིཚེ་ེདང་

རླབསེ་ཆོེན་རྣམི་དཔྱོད་དང་། །དད་དང་སྙཱིང་རྗེེ་བརྩོོན་འིགྲུསེ་ཏཱེིང་འིཛིན ་

སེོགསེ། །ལུང་དང་རྟོགསེ་པའཱིི་ཡིོན་ཏེན་ཇཱེི་སྙེད་པ། །མིཐའི་དག་གངོ་ནསེ་གངོ་

དུ་རྒྱསེ་པར་ཤགོ །བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་ཱིརྗེསེེ་སུ་རབ་གཞེལོ་བ། །བད་ེགཤགེསེ་དགྱིསེེ་

པའི་ཱིརབ་འིབྱམིསེ་དབང་ག་ཱིལསེ། །ད་ེདག་ཐམིསེ་ཅད་ཇེ་ཱིལྟར་སྨོོན་པ་བཞཱེིན། །འིདོད་

པ་ཙམི་གྱཱིིསེ་རྗེེསེ་སུ་བྱེད་པར་ཤོག །ཐོསེ་བསེམི་སྒེོམི་པསེ་བདག་རྒྱུད་འིདུལ་བའི་ཱི
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སེརེ་སྔགསེ་བླ་ཟུར་ཤཱིི་ལའིི་མིིང་ཅན།

ཚེ།ེ །ཡིང་དག་ལམི་གྱི་ཱིགེགསེ་ལ་མིངོན་བརྩོོན་པ། །ནག་པོའི་ིརྩོ་ལག་རྣམིསེ་ཀྱཱིི་

སྟོོབསེ་དང་དཔུང་། །མིངནོ་སྤྱིདོ་ལསེ་ཀྱིསཱིེ་ཐམིསེ་ཅད་ཚེར་གཅདོ་ཤགོ །མིཐངོ་ཐསོེ་

དྲིན་དང་རེག་པ་ཙམི་གྱཱིིསེ་ཀྱིང་། །འིགྲོ་ོབ་ཀུན་གྱི་ཱིར་ེབ་གང་ཡཱིིན་པ། །མིཐའི་དག་

ཡིོངསེ་སུ་རྫོོགསེ་པར་བྱེད་པ་ལ། །ཡཱིིད་བཞཱེིན་ནོར་དང་དཔག་བསེམི་ཤཱིང་བཞཱེིན་

ཤོག །མིདོར་ན་བཤེསེ་གཉེན་དམི་པ་མིཉེསེ་བྱསེ་ནསེ། །ཐུབ་པའི་ཱིདགོངསེ་པ་རྙིེད་

པའི་ཱིམིང་ཐསོེ་ཀྱིསཱིེ། །བསྒྲུབ་པའི་ཱིབྱ་བ་ལགེསེ་པར་མིཐར་ཕྱིནཱི་ནསེ། །རྒྱལ་བའི་ཱིབསྟོན་

པ་ཕྱིགོསེ་བཅུར་རྒྱསེ་བྱདེ་ཤགོ །ཅསེེ་བརྗེདོ་ཅངཱི་། ཨ�་བཛྲ་སེ་ཏྭ་སེ་མི་ཡི། མི་ནུ་པཱ་ལ་ཡི། 

བཛྲ་སེ་ཏྭ་ཏྭ་ེན་ོབ་ཏེཥཱིྛི། དྲི་ཱིཌྷོ་ོམི་ེབྷཱ་བ། སུ་ཏེ་ོཥྱོ་ོམི་ེབྷཱ་བ། སུ་པ་ོཥྱོ་ོམི་ེབྷཱ་བ། ཨ་ནུ་རཀྵེ་ོ

མི་ེབྷཱ་བ། སེརྦ་སེདཱིྡྷཿ་ཱིམྨེ་ེཔྲ་ཡིཙྪ། སེརྦ་ཀོརྨཱཿ་སུ་ཙ་མི།ེ ཙ་ིཏྟཾ་ཾཤྲཱི་ཱིཡི་ཾཀུ་རུ་ཧཱུཾ།ཾ ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་

ཧཿོབྷི་ག་ཝན། སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ། བཛྲ་མི་མི་ེམུཉྩ། བཛྲ་བྷི་བ། མི་ཧཱ་སེ་མི་ཡི་སེ་ཏྭ་ཨཱཿཧཱུཾ་ཾ

ཕཊ། ཡིགཱི་བརྒྱ་ལན་མིང་དུ་བརྗེདོ། མི་ེཏེགོ་དང་བཅསེ་ཐལ་མི་ོསྦྱིར་ཏེ།ེ 

མི་འིབྱརོ་བ་དང་ཉམིསེ་པ་དང་། །གང་ཡིང་བདག་བླ་ོརྨངོསེ་པ་ཡིསཱིེ། །བགྱིསཱིེ་པ་དང་ན་ཱི

བགྱིདཱི་སྩལ་གང་། །ད་ེཡིང་བཟདོ་པར་མིཛད་དུ་གསེལོ། །ལྷག་པ་དང་ན་ཱིཆོད་པ་དང་།  །ཆོ་ོ

གའི་ཱིཡིན་ལག་ཉམིསེ་པ་དང་། །བདག་གསཱིེ་བརྗེདེ་ངསེ་ཅ་ཱིམིཆོསཱིེ་པ། །ད་ེཡིང་བཟདོ་པ་

མིཛད་དུ་གསེལོ། །ཞེསེེ་པ་རྣམིསེ་ཀྱིསཱིེ་བཟདོ་པར་གསེལོ་ལ། 

ཕྱིོགསེ་བཅུ་ན་བཞུགསེ་པའི་ཱིསེངསེ་རྒྱསེ་དང་བྱང་ཆུབ་སེེམིསེ་དཔའི་ཐམིསེ་

ཅད་བདག་ལ་དགོངསེ་སུ་གསེོལ། ཇེ་ཱིསྲཱོིད་ནམི་མིཁའི་ཱིམིཐའི་དང་མིཉམི་པའི་ཱིསེེམིསེ་

ཅན་ཐམིསེ་ཅད་མི་ཱིགནསེ་པའི་ཱིམྱ་ངན་ལསེ་འིདསེ་པའི་ཱིསེ་ལ་མི་བཞེག་ག་ཱིབར་དུ་རྒྱལ་

བ་རྣམིསེ་མྱ་ངན་ལསེ་མི་ཱིའིདའི་བར་བརྟན་པར་བཞུགསེ་སུ་གསེོལ། བྱ་ེབྲེག་ཏུ་ཡིང་



རྣམ་རྒྱལ་མའིི་སོྟོང་མཆོོད།
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ཆོོསེ་སྐུའི་ཱིརྟེན་འིད་ཱིཉཱིད་ལ་བསྐྱེེད་ཅཱིང་སྤྱིན་དྲིངསེ་བའི་ཱིལྷ་ཚེོགསེ་ཐམིསེ་ཅད་རྟེན་འིད་ཱི

འིབྱུང་བ་བཞཱེིའི་ཱིགནདོ་པསེ་མི་ཞཱེིག་ག་ཱིབར་དུ་བརྟན་པར་བཞུགསེ་སུ་གསེལོ། བརྟན་

པར་བཞུགསེ་ནསེ་བདག་དང་སེེམིསེ་ཅན་ཐམིསེ་ཅད་ལ་མིཆོོག་དང་ཐུན་མིོང་གཱི་

དངསོེ་གྲུབ་མི་ལུསེ་པ་སྩལ་དུ་གསེལོ། ཨ�་སུ་པྲ་ཏེཥཱིྛི་བཛྲ་ཡི་ེསྭཱ་ཧཱ། ཞེསེེ་བརྗེདོ་ཅཱིང་མིཆོདོ་

རྟནེ་ལ་མི་ེཏེགོ་གཏེརོ་ལ་བརྟན་བཞུགསེ་བྱ། 

ད་ེན་ཤསཱིེ་པར་བརྗེདོ་པ་ན།ཱི འིཆོ་ཱིམིདེ་ལམི་ཡིངསེ་ངསོེ་སུ་ཆུ་འིཛིན་ལྟར། །ལགེསེ་པར་

འིཁྲཱིགསེ་པའི་ཱིརྣམི་རྒྱལ་ལྷ་ཡི་ཱིཚེོགསེ། །ཡཱིིད་འིོང་ཆུ་སྐྱེེསེ་གསེར་པའི་ཱིཆོར་འིབེབསེ་

ཤཱིང་། །ལ་ལ་བཀྲོ་ཤཱིསེ་ཚེ་ེཡི་ཱིདཔལ་ཡིང་སྟོེར། །ཁ་ཅཱིག་སྙན་པའི་ཱིརོལ་མི་ོཆོེསེ་ཆོེར་

སྒྲིོག །འིཇཱེིགསེ་རུང་ཁྲ་ོབོསེ་འིཆོ་ཱིབདག་བགེགསེ་དཔུང་འིཇེོམིསེ། །རྟག་ཏུ་ཁྱིེད་ལ་

བྱནཱི་གྱིསཱིེ་བརླབསེ་པ་ཡིསཱིེ། །བཀྲོ་ཤསཱིེ་དཔལ་གྱིསཱིེ་ཕྱིགོསེ་ཀུན་ཁྱིབ་གྱུར་ཅཱིག །སྐྱེ་ེ

རྒུའི་ཱིའིདྲིེན་མིཆོོག་མིཉམི་མིེད་ཤཱིཀྱིའི་ཱིརྒྱལ། །གསེང་བའི་ཱིབདག་པ་ོམིཁསེ་གྲུབ་ཛ་ེཏཱ་

ར།ཱི །རྡོརོ་གདན་ཟུང་དང་སེ་ཆོནེ་ཀུན་སྙངཱི་སེགོསེ། །ཚེ་ེཡི་ཱིདཔལ་བརྙིསེེ་དངསོེ་བརྒྱུད་

བླ་མི་ལ། །ལེགསེ་ཚེོགསེ་ཇེ་ཱིསྙེད་མིཆཱོིསེ་པའི་ཱིབཀྲོ་ཤཱིསེ་དེསེ། །བདག་སེོགསེ་ཚེ་ེཡི་ཱི

བར་ཆོད་ཞེ་ཱིབ་དང་། །ཚེ་ེདང་བསེདོ་ནམིསེ་ཡིར་ངའོི་ིཟླ་བ་ལྟར། །རྒྱསེ་ཤངཱི་ཕུན་སུམི་

ཚེགོསེ་པའི་ཱིབཀྲོ་ཤསཱིེ་ཤགོ །རྒྱལ་བའི་ཱིཡུམི་མིཆོགོ་རྣམི་པར་རྒྱལ་མི་དང་། །རྒྱལ་སྲོསེ་

ཕྱིག་ན་པདྨོ་རྡོ་ོརྗེ་ེའིཛནི། །མི་ཱིགཡི་ོའིདདོ་རྒྱལ་དབྱུག་སྔནོ་སྟོབོསེ་པ་ོཆོ།ེ།གནསེ་གཙང་

བུ་སེོགསེ་ལྷ་ཡི་ཱིཚེོགསེ་རྣམིསེ་ལ། །ལེགསེ་ཚེོགསེ་ཇེ་ཱིསྙེད་མིཆཱོིསེ་པའི་ཱིབཀྲོ་ཤཱིསེ་

དེསེ། །བདག་སེོགསེ་ཚེ་ེཡི་ཱིབར་ཆོད་ཞེ་ཱིབ་དང་། །ཚེ་ེདང་བསེོད་ནམིསེ་ཡིར་ངོའི་ིཟླ་

བ་ལྟར། །རྒྱསེ་ཤངཱི་ཕུན་སུམི་ཚེགོསེ་པའི་ཱིབཀྲོ་ཤསཱིེ་ཤགོ །ཐུབ་པའི་ཱིདབང་པའོི་ིཞེལ་
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སེརེ་སྔགསེ་བླ་ཟུར་ཤཱིི་ལའིི་མིིང་ཅན།

གྱི་ཱིཔདྨོ་ོལསེ། །ལེགསེ་འིོངསེ་རྒྱུད་དང་གཟུངསེ་སྔགསེ་ཟབ་མི་ོམིཆོགོ །བཀློག་ཅངཱི་

བཟླསེ་བརྗེོད་བགྱཱིིསེ་པ་ཙམི་གྱཱིིསེ་ཀྱིང་། །ངན་འིགྲོ་ོཀུན་སྦྱིོང་ཚེ་ེདཔལ་སྟོེར་བྱེད་

ལ། །ལགེསེ་ཚེགོསེ་ཇེ་ཱིསྙེད་མིཆཱོིསེ་པའི་ཱིབཀྲོ་ཤཱིསེ་དེསེ། །བདག་སེོགསེ་ཚེ་ེཡི་ཱིབར་

ཆོད་ཞེ་ཱིབ་དང་། །ཚེ་ེདང་བསེོད་ནམིསེ་ཡིར་ངོའི་ིཟླ་བ་ལྟར། །རྒྱསེ་ཤཱིང་ཕུན་སུམི་

ཚེགོསེ་པའི་ཱིབཀྲོ་ཤསཱིེ་ཤགོ །གཟུངསེ་མིཆོགོ་གང་ལ་གཏེད་པའི་ཱིལྷ་དབང་དང་། །གང་

ད་ེཚུལ་བཞཱེིན་འིཛིན་པའི་ཱིལྷ་ཡི་ཱིབུ།།ཤཱིན་ཏུ་བརྟན་པ་ལ་སེོགསེ་ལྷ་དང་མཱིིའཱིི། །གྲུབ་

མིཆོོག་རཱིག་པ་འིཛིན་པའི་ཱིཚེོགསེ་རྣམིསེ་ལ།།ལེགསེ་ཚེོགསེ་ཇེ་ཱིསྙེད་མིཆཱོིསེ་པའི་ཱིབཀྲོ་

ཤསཱིེ་དསེེ། །བདག་སེགོསེ་ཚེ་ེཡི་ཱིབར་ཆོད་ཞེ་ཱིབ་དང་། །ཚེ་ེདང་བསེདོ་ནམིསེ་ཡིར་ངའོི་ི

ཟླ་བ་ལྟར། །རྒྱསེ་ཤངཱི་ཕུན་སུམི་ཚེགོསེ་པའི་ཱིབཀྲོ་ཤསཱིེ་ཤགོ །བརྒྱ་ཕྲག་ཡིནོ་ཏེན་ལྡན་

པའི་ཱིཞཱེིང་ག་ཱིམིཆོོག །རྒོ་ནད་རྒུད་པ་ཀུན་བྲེལ་འིབྱརོ་ཚེགོསེ་རྒྱསེ། །དག་ེཚེགོསེ་ཀུན་

སྡུད་རཱིན་ཆོེན་བྱང་ཆུབ་སེེམིསེ། །འིཕེལ་བའཱིི་འིཕགསེ་མིའཱིི་ཞཱེིང་མིཆོོག་དམི་པ་

ལ།།ལགེསེ་ཚེགོསེ་ཇེ་ཱིསྙདེ་མིཆོསཱིེ་པའི་ཱིབཀྲོ་ཤསཱིེ་དསེེ། །བདག་སེགོསེ་ཚེ་ེཡི་ཱིབར་ཆོད་

ཞེ་ཱིབ་དང་། །ཚེ་ེདང་བསེོད་ནམིསེ་ཡིར་ངོའི་ིཟླ་བ་ལྟར། །རྒྱསེ་ཤཱིང་ཕུན་སུམི་ཚེོགསེ་

པའི་ཱིབཀྲོ་ཤསཱིེ་ཤགོ །
ཅསེེ་སེགོསེ་ཀྱཱིིསེ་བཀྲོ་ཤསཱིེ་བརྗེདོ་ཅཱིང་རལོ་མིའོི་ིསྒྲི་དང་མི་ེཏེགོ་སཱེིལ་མི་དགྲོམི་པར་བྱ་ཞཱེིང་། མིཆོདོ་རྟནེ་བཀུར་

སྟོ་ཱིདང་བཅསེ་ཏེ་ེདབནེ་པར་བཞུགསེ་སུ་གསེལོ། བུམི་པའི་ཱིཆུསེ་རང་གཞེན་ལ་ཕན་གདགསེ་པར་བྱའི།ོ ། གསུམི་པ་སླབོ་

མི་རྗེེསེ་འིཛིན་གྱི་ཱིཆོ་ོག་ན་ཱིགཞེན་དུ་ཤེསེ་པར་བྱའི།ོ །རྩོ་བའི་ཱིགསུམི་པ་ཕན་ཡིོན་ན།ཱི གཟུངསེ་ཉཱིད་ལསེ། གཟུངསེ་འིད་ཱི

ཐོསེ་མི་ཐག་ཏུ་བསྐལ་པ་བརྒྱ་སྟོོང་དུ་བསེགསེ་པའི་ཱིལསེ་ཀྱི་ཱིསྒྲཱིིབ་པ་བྱང་བར་འིགྱུར་རོ། །སྐྱེ་ེབ་རྣམི་པ་སྣ་ཚེོགསེ་སུ་

སེམེིསེ་ཅན་དམྱལ་བ་དང་། དུད་འིགྲོའོི་ིསྐྱེ་ེགནསེ་དང་། གཤཱིན་རྗེའེི་ཱིའིཇེགཱི་རྟནེ་དང་། ཡི་ཱིདྭགསེ་ཀྱི་ཱིཡུལ་དང་། ལྷ་མི་ཡཱིིན་

གྱི་ཱིརསཱིེ་དང་། འིད་ཱིལྟ་སྟོ་ེགནདོ་སྤྱིནཱི་དང་། ཞེསེེ་པ་ནསེ། གྲོགོ་སྦུར་ལ་སེགོསེ་པའི་ཱིསྲོགོ་ཆོགསེ་ཀྱི་ཱིརགཱིསེ་རྣམིསེ་སུ་ཕྱིསཱིེ་

མི་ཱིསྐྱེ་ེབར་ཤེསེ་པར་བྱའི།ོ །ཞེེསེ་དང། གཟུངསེ་འིདཱིའི་ཱིམིཐུསེ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཱིསྙཱིང་བོའི་ིམིཐར་ཐུག་ག་ཱིབར་དུ་སྐྱེ་ེབ་ཡིངོསེ་
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དག་པ་ཐབོ་པར་འིགྱུར་ར།ོ །ཞེསེེ་དང། གཟུངསེ་འིད་ཱིདག་རབ་ཏུ་སྟོནོ་པ་དང་། གླེགེསེ་བམི་ལ་ཡི་ཱིགརེ་འིདྲིརཱི་འིཇུག་པ་དང་། 

འིཛནི་པ་དང་། ཀློགོ་པ་དང་། འིདནོ་པ་དང་། ཁ་ཏེནོ་བྱདེ་པ་དང་། མིཆོདོ་པ་དང་། ཀུན་ཆུབ་པར་བྱདེ་པ་དང་། ཉན་པ་དང་། 

འིཛནི་པ་དང་། འིཆོང་བར་འིགྱུར་བ་ད་ེསེམེིསེ་ཅན་ཡིོངསེ་སུ་དག་པར་འིགྱུར། སེེམིསེ་ཅན་དམྱལ་བ་ཐམིསེ་ཅད་རྒྱུན་

ཆོད་པར་འིགྱུར་ར།ོ །ལྷའི་ཱིདབང་པ་ོགཟུངསེ་འིད་ཱིཡི་ཱིགརེ་བྲེསཱིེ་ཏེ་ེརྒྱལ་མིཚེན་གྱི་ཱིརྩོ་ེམིརོ་བཞེག་པར་བྱ། ར་ཱིམིཐནོ་པ་ོདང་། 

ཁང་པ་མིཐནོ་པའོིམི། མིཆོདོ་རྟནེ་གྱི་ཱིསྲོགོ་ཤངཱི་ག་ཱིསྟོངེ་དུ་བཞེག་པར་བྱའི།ོ །ལྷའི་ཱིདབང་པ་ོདག་ེསླངོ་འིམི། དག་ེསླངོ་མིའིམི། 

དག་ེབསྙནེ་ནམི། དག་ེབསྙནེ་མིའིམི། ད་ེལསེ་གཞེན་པའི་ཱིརགཱིསེ་བུའིམི། རགཱིསེ་ཀྱི་ཱིབུ་མིསོེ་རྒྱལ་མིཚེན་གྱི་ཱིརྩོ་ེམིརོ་བཞེག་

པ་མིཐོང་ངམི། ད་ེདང་ཉ་ེབར་གནསེ་པར་གྱུར་ན། ཐ་ན་དེའི་ཱིགྲཱོིབ་མིསེ་ཕོག་གམི། དེའི་ཱིརྡུལ་རླུང་གཱིསེ་བཏེབ་པསེ་ཕོག་

ནའིང་། ལྷའི་ཱིདབང་པ་ོསེེམིསེ་ཅན་ད་ེལ་སྡཱོིག་པ་ཐམིསེ་ཅད་དང་། ངན་འིགྲོོར་འིགྲོ་ོབའི་ཱིའིཇཱེིགསེ་པ་ཐམིསེ་ཅད་མི་ཱིའིབྱུང་

ང་ོ། །ཞེསེེ་དང་། ཐ་ན་དུད་འིགྲོའོི་ིསྐྱེ་ེགནསེ་སུ་སེངོ་བའི་ཱིརྣ་ལམི་དུ་གཟུངསེ་འིདའཱིི་ཱིསྒྲི་བསྒྲིགསེ་པར་བྱ་སྟོ།ེ དསེེ་ན་དའེི་ཱིངན་

འིགྲོ་ོད་ེཉདཱི་ཐ་མི་ཡིནཱི་པར་རགཱི་པར་བྱའི།ོ །ཞེསེེ་དང་། སེེམིསེ་ཅན་སྡཱོིག་པ་བྱདེ་པ་ད་ེདག་ཤ་ཱིབའི་ཱིདུསེ་བྱསེ་པ་ད་ེདག་ག་ཱི

དནོ་དུ་གཟུངསེ་འིད་ཱིཡུངསེ་ཀོར་ལ་ལན་ཉ་ཱིཤུ་རྩོ་གཅགཱི་བཟླསེ་ཏེ་ེད་ེདག་ག་ཱིརུསེ་གངོ་རྣམིསེ་ཀྱི་ཱིསྟོངེ་དུ་གཏེརོ་ན་ད་ེདག་

སེེམིསེ་ཅན་དམྱལ་བ་དང་། དུད་འིགྲོོའི་ིསྐྱེ་ེགནསེ་དང་། གཤཱིན་རྗེེའི་ཱིའིཇཱེིག་རྟེན་ནམི། ཡི་ཱིདྭགསེ་ཀྱི་ཱིཡུལ་ལམི་ད་ེལསེ་

གཞེན་པའི་ཱིངན་འིགྲོ་ོརྣམིསེ་སུ་སྐྱེ་ེབར་མི་ཱིའིགྱུར་ཏེ།ེ ད་ེདག་གཟུངསེ་འིདའཱིི་ཱིམིཐུསེ་ངན་འིགྲོ་ོད་ེདག་ལསེ་ཐར་བར་འིགྱུར་

ར།ོ །ད་ེདག་ལསེ་ཐར་ནསེ་ཀྱིང་ལྷར་སྐྱེ་ེབར་འིགྱུར་ར།ོ །ཞེསེེ་དང་། སུ་ཞེགཱི་ཉནཱི་གཅགཱི་བཞེནཱི་དུ་འིད་ཱིལན་ཉ་ཱིཤུ་རྩོ་གཅགཱི་

ཁ་ཏེོན་དུ་བྱསེ་ན་འིཇཱེིག་རྟེན་མིང་པོའི་ིམིཆོོད་པའི་ཱིའིོསེ་སུ་འིགྱུར་ར།ོ །ཚེ་ེརཱིང་པོར་འིགྱུར་ར།ོ །བད་ེབ་མྱོང་བར་འིགྱུར་

ར།ོ །རྟག་ཏུ་སྤྲོ་ོབ་ལྡན་པ་དང་། མྱ་ངན་ལསེ་འིདསེ་པ་ཆོེན་པ་ོཐོབ་པར་འིགྱུར་ར།ོ །ཤ་ཱིའིཕོསེ་ནསེ་ཀྱིང་འིཇཱེིག་རྟེན་གྱི་ཱི

ཁམིསེ་བད་ེབ་ཅན་དུ་སྐྱེ་ེབར་འིགྱུར་རོ། །ཞེེསེ་གསུངསེ་ཤཱིང་། ཁྱིད་པར་དུ་སྟོོང་མིཆོོད་ཀྱི་ཱིཆོ་ོག་དང་ཕན་ཡིོན་ཀྱིང་། 

བཅོམི་ལྡན་འིདསེ་ཀྱཱིིསེ་རྒྱལ་པ་ོཆོེན་པ་ོབཞེ་ཱིལ་འིད་ཱིསྐད་ཅེསེ་བཀོའི་སྩལ་ཏེ།ོ །ཉོན་ཅཱིག་དང་ཆོ་ོག་ཇེ་ཱིལྟར་བྱ་བའི་ཱིཚུལ་

བཤད་པར་བྱའི།ོ །སེེམིསེ་ཅན་ཐམིསེ་ཅད་ལ་ཕན་པའི་ཱིདོན་གྱི་ཱིཕྱཱིིར་རཱིགསེ་ཀྱི་ཱིབུ་དང་རཱིགསེ་ཀྱི་ཱིབུ་མིོསེ་ཚེེསེ་བཅ་ོལྔའི་ཱི

ཉནཱི་པར་ཁྲུསེ་བྱསེ་ལ་གསོེ་གཙང་མི་གྱིནོ་ཏེ་ེབསྙནེ་གནསེ་ལ་གནསེ་ཏེ་ེལན་སྟོངོ་དུ་བཟླསེ་བརྗེདོ་བྱསེ་ན་སེམེིསེ་ཅན་ཚེ་ེ

ཟད་པའི་ཱིཚེ་ེཕྱཱིིར་ནུར་བར་འིགྱུར་རོ། །ནད་དང་བྲེལ་བར་འིགྱུར་རོ། །སྒྲཱིིབ་པ་ཐམིསེ་ཅད་དག་པ་ཐོབ་པར་འིགྱུར་

ར།ོ །སེེམིསེ་ཅན་དམྱལ་བ་ལ་སེོགསེ་པའི་ཱིངན་འིགྲོ་ོཐམིསེ་ཅད་ལསེ་ཡིོངསེ་སུ་ཐར་བར་འིགྱུར་ར།ོ །ཞེེསེ་གསུངསེ་པ་

ལྟར་ར།ོ །ཕན་ཡིོན་ད་ེལྟ་བུ་དང་ལྡན་པའི་ཱིགཟུངསེ་ལ་ཉམིསེ་ལེན་བྱར་ཡིོད་པའི་ཱིདུསེ་འིདཱིར། བླ་ོདང་ལྡན་པ་དག་གཱིསེ་
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སེརེ་སྔགསེ་བླ་ཟུར་ཤཱིི་ལའིི་མིིང་ཅན།

ནུསེ་པ་ཅ་ཱིཡིོད་ཀྱཱིིསེ་འིབད་ནསེ་རང་གཞེན་གྱི་ཱིགནསེ་སྐབསེ་དང་མིཐར་ཐུག་ག་ཱིདོན་སྒྲུབ་པ་ལ་བརྩོོན་པ་བསྟོེན་འིཚེལ་

ལ།ོ །         ། །

སྨྲེསེ་པ། མིཛེསེ་མིཛེསེ་བརྒྱད་གཉཱིསེ་ལང་ཚེོའི་ཱིསྟོོན་ཟླ་དཀོར། །མིང་མིང་རཱིན་

ཆོེན་རྒྱན་གྱི་ཱིར་ཱིདྭགསེ་བཀྲོ། །རཱིང་རཱིང་ཚེ་ེཡི་ཱིག་བུར་ཟེགསེ་མི་འིབུམི། །ལྷུག་ལྷུག་

སྩལོ་མིཛད་འིཕགསེ་མིའི་ཱིམིཆོོད་ཆོགོ་འིད།ཱི །སྲཱོིད་གསུམི་འིགྲོ་ོབའི་ཱིའིདྲིནེ་མིཆོགོ་སྲོདཱི་

པའི་ཱིམིགཱི །ལྔ་རགཱི་ཤསེེ་བྱ་ཀུན་གཟགཱིསེ་ལྔ་པ་ཆོསེེ། །འིཆོ་ཱིམིདེ་དཔལ་སྟོརེ་དུསེ་མིནཱི་

འིཆོ་ཱིའིཇེམོིསེ་སྨོན། །ལགེསེ་བཤད་བདུད་རྩཱོིའི་ཱིསྙངཱི་པརོ་ལགེསེ་བསྟུན་ནསེ། །གཞེན་

ཡིང་མིན་ངག་གངསེ་ཀྱི་ཱིསེ་འིཛིན་ལསེ། །ཉེར་འིོངསེ་ལེགསེ་པའི་ཱིཆོ་ཤསེ་གཙང་མིའི་ཱི

ཆོབ། །གཅཱིག་ཏུ་བསྡུསེ་ཏེ་ེཆོགོ་སྒྲཱིིག་ཡུར་བའི་ཱིལམི། །དྲིངསེ་འིད་ཱིང་ོམིཚེར་སྐལ་ལྡན་

ཤངཱི་རྟའི་ཱིཆོདེ། །རྣམི་དག་མིཁསེ་པའི་ཱིབཞེདེ་སྲོལོ་འིཁྲུལ་བྲེལ་ལམི། །དམི་པའི་ཱིགསུང་

ལ་བསྣོན་འིཕྲ་ཱིམི་ཱིརུང་ཡིང་། །ཆོ་ོགའི་ཱིངག་འིདོན་ཉམིསེ་སུ་བླང་བད་ེཕྱཱིིར། །ཅུང་ཟད་

གསེལ་བར་བྱསེ་ལ་ཉེསེ་མིེད་སྙམི། །འིོན་ཀྱིང་ཁ་ོབ་ོབླ་ོགྲོོསེ་སྟོོབསེ་དམིན་པསེ། །མི་

རྟོགསེ་འིགལ་ཟློསེ་ནོངསེ་པ་ཅ་ཱིམིཆཱོིསེ་དང་། །ཐོག་མིེད་ནསེ་བསེགསེ་སྡཱོིག་ལྟུང་

ཆོབསེ་ཅཱིག་ཏུ། །ཆོོསེ་ཀྱི་ཱིསྤྱིན་ལྡན་རྣམིསེ་ཀྱི་ཱིསྤྱིན་སྔར་བཤགསེ། །འིདཱིར་འིབད་དག་ེ

བ་གང་ཞཱེིག་མིཆོསཱིེ་སྲཱོིད་ན། །འིགྲོ་ོཀུན་ངན་སེངོ་གསུམི་གྱི་ཱིདུཿཁ་ལསེ། །གྲོལོ་ཏེ་ེའིཆོ་ཱི

མིདེ་ཚེ་ེལ་དབང་འིབྱརོ་ཞཱེིང་། །མིཐར་ཐུག་འིཕགསེ་མིའི་ཱིག་ོའིཕང་མྱུར་ཐབོ་ཤགོ །

ཅསེེ་རྗེ་ེབཙུན་རྣམི་པར་རྒྱལ་མིའི་ཱིབདག་མིདུན་གྱི་ཱིཆོ་ོག་དང་འིབྲེལེ་བར་སྟོངོ་མིཆོདོ་བྱ་ཚུལ་གསེལ་བར་བཀོདོ་

པ་འིཆོ་ཱིམིདེ་ཚེ་ེཡི་ཱིམིཆོགོ་སྦྱིནཱི་ཞེསེེ་བྱ་བ་འིད་ཱིཉདཱི་རང་དང་སྐལ་མིཉམི་འིགའི་ཞེགཱི་དང་ཆོ་ོག་དཔ་ེཐགོ་ཏུ་གཟགཱིསེ་དགསོེ་

པ་རྣམིསེ་ལ་ཅུང་ཟད་ཕན་རེའི་ཱིབསེམི་པསེ་ཀུན་ནསེ་བསླངསེ་ཏེ།ེ ༧ རྒྱལ་དབང་ག་ཱིགསུང་གཞཱེིར་བཞེག་སྟོ་ེརྗེ་ེབཙུན་

ཐུའུ་བཀྭན་པའི་ཱིགསུང་དང་། ཨ་ཀོ་བསེོད་ནམིསེ་བཟང་པོའི་ིཆོོག་སྒྲཱིིག་ཏུ་གྲོགསེ་པ་སེོགསེ་ཀྱི་ཱིལེགསེ་ཆོ་བླངསེ་ཤཱིང་། 



རྣམ་རྒྱལ་མའིི་སོྟོང་མཆོོད།
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བླ་བརྒྱུད་དང་ཤསཱིེ་བརྗེདོ་གསེར་དུ་བསྒྲིགཱིསེ་ཏེ་ེལག་ཏུ་བླང་བད་ེབར་བྱདེ་པ་པ་ོན་ཱིསེརེ་སྔགསེ་བླ་ཟུར་ཤཱི་ཱིལའི་ཱིམིངཱི་ཅན་

གྱིསཱིེ་དཀོར་པ་ོཞེེསེ་པ་སེ་སྦྲུལ་ལརོ་སེ་ེར་ཐགེ་པ་ཆོནེ་པའོི་ིགླཱེིང་ག་ཱིརང་ཤག་ཏུ་བྲེསཱིེ་པའི།ོ ། པར་འིད་ཱིལྷ་ལྡན་ཀུན་བཟང་

ཕ་ོབྲེང་དུ་བཞུགསེ། ། 

སེརེ་བྱེསེ་རཱིག་མིཛདོ་ཆོནེ་མིའོི་ིརྩོོམི་སྒྲཱིིག་ཁང་གསཱིེ། བདོ་ཡིགཱི་མིཁྱིནེ་པའི་ཱིམི་ཱིསྐྱེ་རྣམི་དཀོར་ལ་བརྩོནོ་པ་རྣམིསེ་

ཀྱིསཱིེ་ཀྱིང་གསུང་བད་ེསླད་རྒྱུན་འིཁྱིརེ་ཚེོགསེ་འིདནོ་ལྟར་ནག་འིགྲོོསེ་སུ་བསྒྲིགཱིསེ་པའི།ོ ། ༢༠༡༥/༠༣/༢༠/ལ།
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 ༄༅། །རྣམ་རྒྱལ་མའི་ིསྟོངོ་མཆོདོ་དང་འིབྲེལེ་བའི་ིབརྟན་ 

བཞུགས་འིབུལ་ཚུལ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །སྟོོང་མིཆོོད་དང་འིབྲེེལ་ན་གོང་ག་ཱིམིཆོོད་བསྟོོད་ཀྱི་ཱིམིཇུག་ཏུ་བརྟན་བཞུགསེ་ཀྱི་ཱིརཱིམི་པ་རྣམིསེ་བྱ་ཞཱེིང་། 

བརྟན་བཞུགསེ་ཚེར་བསྟུན། གཟུངསེ་དང་མིཆོདོ་བསྟོདོ་སྐརོ་བ་རྣམིསེ་གྲོངསེ་གསེགོསེ་བགྱིསཱིེ་པའི་ཱིམིཐར། གཏེརོ་མིའི་ཱི

རཱིམི་པ་དང་མིཇུག་ཆོོག་རྣམིསེ་བྱའིོ། ། གསུམི་པ་བརྟན་བཞུགསེ་འིབུལ་ཚུལ་གྱི་ཱིརཱིམི་པ་དངོསེ་ནཱི། རྡོ་ོརྗེེའི་ཱིར་ེཁཱསེ་

མིཚེན་པའི་ཱིཁྲ་ཱིསྟོན་ལགེསེ་པར་བཤམིསེ། རལོ་མིའོི་ིསྒྲི་དང་བཅསེ། འིབུལ་ཡུལ་སྤྱིན་དྲིངསེ་ཏེ་ེབཞུགསེ་པ་ལ། 

རང་བཞཱེིན་འིོད་གསེལ་དག་པའི་ཱིགཞེལ་ཡིསེ་སུ། །ཡཱིིད་འིཕྲོག་རཱིན་ཆོེན་ལསེ་

གྲུབ་སེངེ་གའེི་ཱིཁྲ།ཱི །ཆུ་སྐྱེསེེ་སྟོངོ་ལྡན་ཉ་ཱིཟླའི་ཱིགདན་སྟོངེ་དུ། །སྐྱེབསེ་གསུམི་ཀུན་འིདུསེ་

ཁྱིབ་བདག་འིཁརོ་ལའོི་ིམིགནོ། །བཅམོི་ལྡན་རྣམི་པར་རྒྱལ་མིར་ཡིངོསེ་ཤར་བ། །སྟོནོ་

ཟླ་ལྟར་དཀོར་ཞེལ་གསུམི་ཕྱིག་བརྒྱད་ལྡན། །རཱིན་ཆོེན་རྒྱན་སྤྲོསེ་ལྷ་རྫོསེ་དར་གྱཱིིསེ་

ཀླུབསེ། །འིདོ་ཟརེ་སྟོངོ་འིབར་སྐྱེལཱི་ཀྲུང་ཚུལ་དུ་བཞུགསེ། །ཐུགསེ་ཀོའི་ཱིབྷཱུ་ཾཡིགཱི་ལསེ་

འིཕྲསོེ་འིདོ་ཟརེ་གྱིསཱིེ། །ཡི་ེཤསེེ་སེམེིསེ་དཔའི་དབང་ག་ཱིལྷ་ཚེགོསེ་རྣམིསེ། །སྤྱིན་དྲིངསེ་

དམི་ཚེིག་པ་དང་དབྱེར་མིེད་ཐཱིམིསེ། །དབང་བསྐུར་རྣམི་སྣང་རཱིགསེ་ཀྱི་ཱིརྒྱསེ་བཏེབ་

གྱུར། །

མིཆོདོ་པ། ཨ�་བཛྲ་ཨ་��་ཏེ་ཀུཎྜ་ལ་ཱིཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུཾ་ཾཕཊ། ཞེསེེ་པསེ་བསེངསེ། ཨ�་སྭ་བྷཱ་ཝ་

ཤུདྡྷཿཿསེརྦ་དྷརྨཱཿཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿོ྅ཧཾ། ཞེེསེ་པསེ་སྦྱིངསེ། སྟོོང་པའི་ཱིངང་ལསེ་ཨ�་ལསེ་རཱིན་པ་ོ



རྣམ་རྒྱལ་མའིི་སོྟོང་མཆོོད་དང་འིབྲེལེ་བའིི་བརྟན་བཞུགས།
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ཆོའེི་ཱིསྣདོ་ཡིངསེ་ཤངཱི་རྒྱ་ཆོ་ེབ་རྣམིསེ་ཀྱི་ཱིནང་དུ། ཨ�་འིདོ་དུ་ཞུ་བ་ལསེ་བྱུང་བའི་ཱིལྷ་རྫོསེ་

ལསེ་གྲུབ་པའི་ཱིམིཆོདོ་ཡིནོ། ཞེབསེ་བསེལཱི། མི་ེཏེགོ །བདུག་སྤེསོེ། སྣང་གསེལ། དྲི་ཱིཆོབ། 

ཞེལ་ཟསེ། རལོ་མི་ོརྣམིསེ་དྭངསེ་ཤངཱི་ཐོགསེ་པ་མིེད་པ་ནམི་མིཁའཱིི་མིཐའི་ཀློསེ་པར་

གྱུར། ཨ�་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། ཨ�་བཛྲ་པཱདྱཾཾ་སྭཱ་ཧཱ། ཨ�་བཛྲ་པུཥྤཾཾ་སྭཱ་ཧཱ། ཨ�་བཛྲ་དྷཱུ་པཾ་

སྭཱ་ཧཱ། ཨ�་བཛྲ་དཱཱིི་པཾ་སྭཱ་ཧཱ། ཨ�་བཛྲ་གནྡྷཾཾ་སྭཱ་ཧཱ། ཨ�་བཛྲ་ནཻ་ཝཱི་ངྱཱ་སྭཱ་ཧཱ། ཨ�་བཛྲ་

ཤཔྟ་སྭཱ་ཧཱ།  ཞེེསེ་གོང་ལྟར་བྱཱིན་གྱཱིིསེ་བརླབསེ་ལ། 

འིཇེགཱི་རྟནེ་ཁམིསེ་ན་ཱིདཔག་མིདེ་ན། །མིཆོདོ་ཡིནོ་ཇེ་ཱིསྙདེ་ཡིདོ་པ་རྣམིསེ། །སེངསེ་

རྒྱསེ་སྲོསེ་དང་བཅསེ་ལ་འིབུལ། །ཚེ་ེདང་ཡི་ེཤསེེ་དངསོེ་གྲུབ་སྩལོ། །ཨ�་སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ་

ཨུཥྞཱི་ཱིཥ་བ་ཱིཛ་ཡི་སེ་པ་ར་ཱིཝཱ་ར་ཨརྒྷཾཾ་པྲ་ཏཱ་ཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། འིཇེགཱི་རྟནེ་ཁམིསེ་ན་ཱིདཔག་མིདེ་

ན། །ཞེབསེ་བསེལཱི་ཇེ་ཱིསྙདེ་ཡིདོ་པ་རྣམིསེ། །སེངསེ་རྒྱསེ་སྲོསེ་དང་བཅསེ་ལ་འིབུལ། །ཚེ་ེ

དང་ཡི་ེཤསེེ་དངསོེ་གྲུབ་སྩལོ། །ཨ�་སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ་ཨུཥྞཱི་ཱིཥ་བ་ཱིཛ་ཡི་སེ་པ་ར་ཱིཝཱ་ར་པཱདྱཾ་ཾ

པྲ་ཏཱ་ཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། འིཇཱེིག་རྟེན་ཁམིསེ་ནཱི་དཔག་མིེད་ན། །མི་ེཏེོག་ཇེ་ཱིསྙེད་ཡིོད་པ་

རྣམིསེ། །སེངསེ་རྒྱསེ་སྲོསེ་དང་བཅསེ་ལ་འིབུལ། །ཚེ་ེདང་ཡི་ེཤསེེ་དངསོེ་གྲུབ་སྩལོ། །ཨ�་

སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ་ཨུཥྞཱི་ཱིཥ་བ་ཱིཛ་ཡི་སེ་པ་ར་ཱིཝཱ་ར་པུཥྤཾ་ཾཔྲ་ཏཱ་ཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། འིཇེགཱི་རྟནེ་ཁམིསེ་ན་ཱི

དཔག་མིདེ་ན། །བདུག་སྤེསོེ་ཇེ་ཱིསྙདེ་ཡིདོ་པ་རྣམིསེ། །སེངསེ་རྒྱསེ་སྲོསེ་དང་བཅསེ་ལ་

འིབུལ། །ཚེ་ེདང་ཡི་ེཤསེེ་དངསོེ་གྲུབ་སྩལོ། །ཨ�་སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ་ཨུཥྞཱི་ཱིཥ་བ་ཱིཛ་ཡི་སེ་པ་ར་ཱི

ཝཱ་ར་དྷཱུ་པ་ཾཔྲ་ཏཱ་ཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། འིཇེགཱི་རྟནེ་ཁམིསེ་ན་ཱིདཔག་མིདེ་ན། །སྣང་གསེལ་ཇེ་ཱིསྙདེ་ཡིདོ་

པ་རྣམིསེ། །སེངསེ་རྒྱསེ་སྲོསེ་དང་བཅསེ་ལ་འིབུལ། །ཚེ་ེདང་ཡི་ེཤེསེ་དངོསེ་གྲུབ་

སྩལོ། །ཨ�་སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ་ཨུཥྞཱི་ཱིཥ་བ་ཱིཛ་ཡི་སེ་པ་ར་ཱིཝཱ་ར་དཱི་ཱིཔ་ཾཔྲ་ཏཱ་ཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། འིཇེགཱི་རྟནེ་
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རྒྱལ་སྲས་སྐལ་བཟང་ཐུབ་བསྟན་འཇིིགས་མེདེ་རྒྱ་མེཚོོ།

ཁམིསེ་ན་ཱིདཔག་མིདེ་ན། །དྲི་ཱིཆོབ་ཇེ་ཱིསྙདེ་ཡིདོ་པ་རྣམིསེ། །སེངསེ་རྒྱསེ་སྲོསེ་དང་བཅསེ་

ལ་འིབུལ། །ཚེ་ེདང་ཡི་ེཤསེེ་དངསོེ་གྲུབ་སྩལོ། །ཨ�་སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ་ཨུཥྞཱི་ཱིཥ་བ་ཱིཛ་ཡི་སེ་པ་

ར་ཱིཝཱ་ར་གནྡྷཾ་ཾཔྲ་ཏཱ་ཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། འིཇེགཱི་རྟནེ་ཁམིསེ་ན་ཱིདཔག་མིདེ་ན། །ཞེལ་ཟསེ་ཇེ་ཱིསྙདེ་ཡིདོ་

པ་རྣམིསེ། །སེངསེ་རྒྱསེ་སྲོསེ་དང་བཅསེ་ལ་འིབུལ། །ཚེ་ེདང་ཡི་ེཤེསེ་དངོསེ་གྲུབ་

སྩལོ། །ཨ�་སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ་ཨུཥྞཱི་ཱིཥ་བ་ཱིཛ་ཡི་སེ་པ་ར་ཱིཝཱ་ར་ནཻ་ཝ་ཱིངྱཱ་པྲ་ཏཱ་ཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། འིཇེགཱི་

རྟནེ་ཁམིསེ་ན་ཱིདཔག་མིདེ་ན། །རལོ་མི་ོཇེ་ཱིསྙདེ་ཡིདོ་པ་རྣམིསེ། །སེངསེ་རྒྱསེ་སྲོསེ་དང་

བཅསེ་ལ་འིབུལ། །ཚེ་ེདང་ཡི་ེཤསེེ་དངསོེ་གྲུབ་སྩལོ། །ཨ�་སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ་ཨུཥྞཱི་ཱིཥ་བ་ཱིཛ་

ཡི་སེ་པ་ར་ཱིཝཱ་ར་ཤཔྟ་པྲ་ཏཱ་ཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། བསྡུ་ན་སྔགསེ་རྣམིསེ་རྐྱང་པར་དབྱངསེ་དང་བཅསེ་པསེ་བརྗེདོ་ཀྱིང་

རུང་། 

འིཇཱེིག་རྟེན་ཁམིསེ་ནཱི་དཔག་མིེད་ན། །གདུགསེ་མིཆོོག་ཇཱེི་སྙེད་ཡིོད་པ་

རྣམིསེ། །སེངསེ་རྒྱསེ་སྲོསེ་དང་བཅསེ་ལ་འིབུལ། །ཚེ་ེདང་ཡི་ེཤེསེ་དངོསེ་གྲུབ་

སྩལོ། །ཨ�་སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ་ཨུཥྞཱི་ཱིཥ་བ་ཱིཛ་ཡི་སེ་པ་ར་ཱིཝཱ་ར་ཚེ་ཏྲ་ཾཀོ་པྲ་ཏཱ་ཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། འིཇེགཱི་

རྟནེ་ཁམིསེ་ན་ཱིདཔག་མིདེ་ན། །བ་དན་ཇེ་ཱིསྙདེ་ཡིདོ་པ་རྣམིསེ། །སེངསེ་རྒྱསེ་སྲོསེ་དང་

བཅསེ་ལ་འིབུལ། །ཚེ་ེདང་ཡི་ེཤེསེ་དངོསེ་གྲུབ་སྩོལ། །ཨ�་སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ་ཨུཥྞཱི་ཱིཥ་བ་ཱི

ཛ་ཡི་སེ་པ་ར་ཱིཝཱ་ར་པ་ཏེ་ཾཀོ་པྲ་ཏཱ་ཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། འིཇེགཱི་རྟནེ་ཁམིསེ་ན་ཱིདཔག་མིདེ་ན། །ལྡ་ལྡ་ཱི

ཇེ་ཱིསྙེད་ཡིོད་པ་རྣམིསེ། །སེངསེ་རྒྱསེ་སྲོསེ་དང་བཅསེ་ལ་འིབུལ། །ཚེ་ེདང་ཡི་ེཤེསེ་

དངསོེ་གྲུབ་སྩོལ། །ཨ�་སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ་ཨུཥྞཱི་ཱིཥ་བ་ཱིཛ་ཡི་སེ་པ་ར་ཱིཝཱ་ར་པ་ཌཾ་ཾཏེ་པྲ་ཏཱ་ཱིཙྪ་

སྭཱ་ཧཱ། ཞེསེེ་བརྗེདོ།  

ཞཱེིང་འིདཱི་རཱིན་ཆོེན་སྣ་བདུན་གྱཱིིསེ། །མིཁསེ་པ་དག་གཱིསེ་ཡིོངསེ་བཀོང་སྟོེ། 



རྣམ་རྒྱལ་མའིི་སོྟོང་མཆོོད་དང་འིབྲེལེ་བའིི་བརྟན་བཞུགས།
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།སེངསེ་རྒྱསེ་སྲོསེ་དང་བཅསེ་ལ་འིབུལ། །ཚེ་ེདང་ཡི་ེཤེསེ་དངོསེ་གྲུབ་སྩོལ། །ཨ�་གུ་

རུ་ཨུཥྞི་ཱིཥ་བ་ཱིཛ་ཡི་སེ་པ་ར་ཱིཝཱ་ར་མིཧཱ་སེཔྟ་རཏྣ་པྲ་ཏཱ་ཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ།  རྒྱལ་སྲོདཱི་སྣ་བདུན་འིབུལ།  

འིཇེགཱི་རྟནེ་ཁམིསེ་འིད་ཱིདཔག་མིདེ་ན།  བཀྲོ་ཤསཱིེ་རྟགསེ་བརྒྱད་ཡིངོསེ་བཀོང་སྟོ།ེ  

།སེངསེ་རྒྱསེ་སྲོསེ་དང་བཅསེ་ལ་འིབུལ། །ཚེ་ེདང་ཡི་ེཤེསེ་དངོསེ་གྲུབ་སྩོལ། །ཨ�་གུ་

རུ་ཨུཥྞི་ཱིཥ་བ་ཱིཛ་ཡི་སེ་པ་ར་ཱིཝཱ་ར་ཨཥྚ་མིངྒེ་ལ་པྲ་ཏཱཙཱིྪ་སྭཱ་ཧཱ།  ཞེསེེ་རྟགསེ་བརྒྱད་འིབུལ། 

དཔལ་ལྡན་ལྷ་མི་ོསྟོོན་ཀོའི་ཱིཟླ་བའི་ཱིམིདགོ །ཞེལ་གསུམི་ཕྱིག་བརྒྱད་རབ་མིཛེསེ་

ཞེ་ཱིབའི་ཱིསྐུ། །ཡི་ེཤསེེ་དཔག་ཡིསེ་ཚེ་ེཡི་ཱིམིཆོགོ་སྩལོ་མི། །རྣམི་པར་རྒྱལ་མིའི་ཱིཞེབསེ་ལ་

ཕྱིག་འིཚེལ་ལ།ོ །ཞེསེེ་ཤ་ོལ་ོཀོ་གཅགཱི་གསཱིེ་བསྟོདོ། 

ཨ�་ན་མི་ོབྷི་ག་ཝ་ཏེ་ེསེརྦ་ཏཻྲ་ལ་ོཀྱི་པྲ་ཏེ་ཱིབ་ཱིཤཥཱིྚཱ་ཡི། བུདྡྷཿ་ཡི་ཏེ་ེན་མིཿ ཏེདྱཾ་ཐཱ། ཨ�བྷྲཱུཾ་ཾ

བྷྲཱུཾ་ཾབྷྲཱུཾ་ཾཤ་ོངྷ་ཡི་ཤ་ོངྷ་ཡི། བ་ཱིཤ་ོངྷ་ཡི་བ་ཱིཤ་ོངྷ་ཡི། ཨ་སེ་མི་སེ་མིནྟོ་ཨ་བ་བྷཱ་སྤེ་ར་ཎ་ག་ཏེ།ཱི 

ག་ག་ན་སྭ་བྷཱ་བ་བ་ཱིཤུ་དྡྷཿ།ེ ཨ་བྷི་ཱིཥཉཱིྩནྟུ་མཱ།ཾ སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏཱཿ སུ་ག་ཏེ་བ་ར་པ་ཙ་ན་ཨ��་

ཏེ་ཨབྷི་ཱིཥ་ེཀཻོ་ར། མི་ཧཱ་མུ་དྲཱ་མིནྟྲ་པ་དཻཿ ཨཱ་ཧ་ར་ཨཱ་ཧ་ར། མི་མི་ཨཱ་ཡུ་སྶཾ་ཾདྷཱ་ར་ཎ།ཱི ཤ་ོ

ངྷ་ཡི་ཤ་ོངྷ་ཡི། བ་ཱིཤ་ོངྷ་ཡི་བ་ཱིཤ་ོངྷ་ཡི། ག་ག་ན་སྭ་བྷཱ་བ་བ་ཱིཤུདྡྷཿ།ེ  ཨུཥྞཱི་ཱིཥ་བ་ཱིཛ་ཡི་པ་

ར་ཱིཤུདྡྷཿ།ེ  སེ་ཧ་སྲོ་ར་སྨོ་ཱིསེཉྩ་ོད་ཱིཏེ།ེ སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ་ཨ་བ་ལ་ོཀོ་ཱིན།ཱི ཥ་ཊྤཱར་མི་ཱིཏཱ་བ་ར་ཱི

པཱུ་ན་ཎ།ཱི སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ་མཱ་ཏེ།ེ ད་ཤ་བྷཱུ་མི་ཱིཔྲ་ཏེཥཱིྛི་ཱིཏེ།ེ སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཧྲ�་ད་ཡི། ཨ་ངྷཥཱིྛཱ་

ན་ཨ་ངྷ་ཱིཥྛཱ་ཱིཏེ།ེ མུ་དྲི་ེམུ་དྲི་ེམི་ཧཱ་མུ་དྲི།ེ བཛྲ་ཀཱ་ཡི་སེ་ཾཧ་ཏེ་ན་པ་ར་ཱིཤུདྡྷཿ།ེ སེརྦ་ཀོརྨ་ཨ་

བ་ར་ཎ་བ་ཱིཤུདྡྷཿ།ེ པྲ་ཏེ་ཱིན་ཱིཝརྟ་ཡི་མི་མི་ཨཱ་ཡུར། བ་ཱིཤུ་དྡྷཿ་ེསེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ། སེ་མི་ཡི་ཨངྷ་ཱི

ཥྛཱ་ན་ཨདྷཥཱིྛཱ་ཱིཏེ།ེ ༀ་མུ་ན་ཱིམུ་ན་ཱིམི་ཧཱ་མུ་ན།ཱི བ་ཱིམུ་ན་ཱིབ་ཱིམུ་ན་ཱིམི་ཧཱ་བ་ཱིམུ་ན།ཱི མི་ཏེ་ཱིམི་ཏེ་ཱི

མི་ཧཱ་མི་ཏེ།ཱི མི་མི་ཏེ་ཱིསུ་མི་ཏེ་ཱིཐཱ་ཏཱ། བྷཱུ་ཏེ་ཀོ་ོཊ་ཱིཔ་ར་ཱིཤུདྡྷཿ།ེ བསཱིྥུ་ཊ་བུདྡྷཿ་ཱིཤུདྡྷཿ།ེ ཧ་ེཧ་ེཛ་
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རྒྱལ་སྲས་སྐལ་བཟང་ཐུབ་བསྟན་འཇིིགས་མེདེ་རྒྱ་མེཚོོ།

ཡི་ཛ་ཡི། བ་ཱིཛ་ཡི་བ་ཱིཛ་ཡི། སྨོ་ར་སྨོ་ར། སྥ་ར་སྥ་ར། སྥཱ་ར་ཡི་སྥཱ་ར་ཡི། སེརྦ་བུདྡྷཿ་

ཨངྷཥཱིྛཱ་ན་ཨ་ངྷཥཱིྛཱ་ཱིཏེ།ེ ཤུདྡྷཿ་ེཤུདྡྷཿ།ེ བུདྡྷཿ་ེབུདྡྷཿ།ེ བཛྲ་ེབཛྲ་ེམི་ཧཱ་བཛྲ།ེ སུ་བཛྲ་ེབཛྲ་གརྦྷེ་ེ

ཛ་ཡི་གརྦྷེ།ེ བ་ཱིཛ་ཡི་གརྦྷེ།ེ བཛྲ་ཛྭཱ་ལ་གརྦྷེ།ེ བཛྲོདྦྷ་བ།ེ བཛྲ་སེ་ཾབྷི་ཝ།ེ བཛྲ་ེབཛྲ་ེཎ།ཱི 

བཛྲ་མི་བྷི་བ་ཏུ་མི་མི་ཤ་རཱི་ཱིར།ཾ སེརྦ་སེ་ནཱཉྩ་ཀཱ་ཡི་པ་ར་ཱིཤུད་ངྷརཱིྦྷེ་བ་ཏུ། མི་ེསེ་དཱི་སེརྦ་

ག་ཏེ་ཱིཔ་ར་ཱིཤུ་དྡྷཿཤཱིྩོ། སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏཱཤྩོ། མཱ་ཾསེ་མཱ་ཤྭཱ་སེ་ཡིནྟུ། བུདྡྷྱ་བུདྡྷྱ། སེདཱིྷྱ་སེདཱིྷྱ། 

བ་ོངྷ་ཡི་བ་ོངྷ་ཡི།  བ་ཱིབ་ོངྷ་ཡི་བ་ཱིབ་ོངྷ་ཡི། མི་ོཙ་ཡི་མི་ོཙ་ཡི། བ་ཱིམི་ོཙ་ཡི་བ་ཱིམི་ོཙ་ཡི། 

ཤ་ོངྷ་ཡི་ཤ་ོངྷ་ཡི། བ་ཱིཤ་ོངྷ་ཡི་བ་ཱིཤ་ོངྷ་ཡི། སེ་མིནྟོ་ན་མི་ོཙ་ཡི་མི་ོཙ་ཡི། སེ་མིནྟོ་རསྨོ་ཱིཔ་

ར་ཱིཤུངྷ།ེ སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ་ཧྲ�་ད་ཡི། ཨ་ངྷཱིཥྛཱ་ན་ཨ་ངྷཥཱིྛི་ཱིཏེ།ེ མུ་དྲི་ེམུ་དྲི་ེམི་ཧཱ་མུ་དྲི།ེ མི་ཧཱ་

མི་དྲཱམིནྟྲ་པ་དཻཿསྭཱ་ཧཱ། ༀ་བྷྲཱུཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། ༀ་ཨ��་ཏེ་ཨཱ་ཡུརྡོ་ད་ེསྭཱ་ཧཱ། ཞེེསེ་མི་ེཏེགོ་དང་བཅསེ་པའི་ཱི

ལགེསེ་སེའོི་ིཕྱིག་རྒྱསེ་གཟུངསེ་རངཱི་ཚེར་གཅགཱི་བརྗེདོ་ལ་ཕྱིག་རྒྱ་དཀྲོལོ་ཏེ་ེམི་ེཏེགོ་བརྟན་བཞུགསེ་འིབུལ་ཡུལ་ཕྱིགོསེ་

སུ་འིཐརོ།  

རྗེ་ེབཙུན་མིའི་ཱིཐུགསེ་ཀོ་ནསེ་འིདོ་ཟརེ་འིཕྲསོེ།  ཚེ་ེཁྲཱིད་བརྒྱུད་པའི་ཱིབླ་མི་རྣམིསེ་

སྤྱིན་དྲིངསེ་ཏེ་ེའིཆོ་ཱིམིེད་ཚེེའི་ཱིདངོསེ་གྲུབ་སྩོལ་བའི་ཱིབདག་ཉཱིད་དུ་བཞུགསེ་པར་གྱུར། 

པར་བསེམི་ལ། ཐུགསེ་བརྒྱུད་བསྐུལ་བའི་ཱིཕྱིརཱི་ཚེའེི་ཱིཛབ་ན།ཱི 

བཅོམི་ལྡན་ཤཱིཀྱིའཱིི་རྒྱལ་པོ་ཡིང་། །གནསེ་འིདཱིར་སྤྱིན་འིདྲིེན་གཤེགསེ་སུ་

གསེོལ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མིའི་ཱིསྐུ་ཚེ་ེསྲཱོིངསེ། །འིཆོ་ཱིབ་མིེད་པ་ཚེ་ེཡི་ཱིདངོསེ་གྲུབ་སྩོལ་

མིཛདོ་ཅགཱི ། ཨ�་གུ་རུ་ཨུཥྞི་ཱིཥ་བ་ཱིཛ་ཨཱ་ཡུར་པུཎྱེཛེྙཱ་ན་ཡི་ཤྭ་པུཥྚ�་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ།  ཚེེ་

སྦྱཱིིན་རྣམི་པར་རྒྱལ་མི་དང་། །གསེང་བའཱིི་མིཛོད་འིཛིན་ཛ་ེཏེ་ར།ཱི །རྡོ་ོརྗེ་ེགདན་པ་

རྣམི་གཉསཱིེ་ཀྱིང་། །གནསེ་འིདརཱི་སྤྱིན་འིདྲིནེ་གཤགེསེ་སུ་གསེལོ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མིའི་ཱི



རྣམ་རྒྱལ་མའིི་སོྟོང་མཆོོད་དང་འིབྲེལེ་བའིི་བརྟན་བཞུགས།
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སྐུ་ཚེ་ེསྲཱོིངསེ། །འིཆོ་ཱིབ་མིདེ་པ་ཚེ་ེཡི་ཱིདངསོེ་གྲུབ་སྩལོ་མིཛདོ་ཅཱིག །ༀ་གུ་རུ་ཨུཥྞི་ཱིཥ་

བ་ཱིཛ་ཨཱ་ཡུར་པུཎྱེེཛྙཱ་ན་ཡི་ཤྭ་པུཥྚ�་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། གྲུབ་མིཆོོག་བ་ར་ཱིལ་ོཙྪ་དང་། །སེ་

ཆོེན་ཀུན་སྙཱིང་བསེོད་ནམིསེ་རྩོེ། །རྗེ་ེབཙུན་གྲོགསེ་པའི་ཱིམིཚེན་ཅན་ཡིང་། །གནསེ་

འིདཱིར་སྤྱིན་འིདྲིེན་གཤེགསེ་སུ་གསེོལ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མིའི་ཱིསྐུ་ཚེ་ེསྲཱོིངསེ། །འིཆོ་ཱིབ་

མིདེ་པ་ཚེ་ེཡི་ཱིདངསོེ་གྲུབ་སྩལོ་མིཛདོ་ཅགཱི །ༀ་གུ་རུ་ཨུཥྞི་ཱིཥ་བ་ཱིཛ་ཨཱ་ཡུར་པུཎྱེཛེྙཱ་ན་

ཡི་ཤྭ་པུཥྚ�་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། འིཇེམི་དབྱངསེ་ཀུན་དགའི་རྒྱལ་མིཚེན་དང་། །འིགྲོ་ོབའི་ཱི

མིགོན་པ་ོའིཕགསེ་པའི་ཱིཞེབསེ། །ཞེང་སྟོོན་ན་བཟའི་བྲེག་ཕུག་ཡིང་། །གནསེ་འིདཱིར་

སྤྱིན་འིདྲིནེ་གཤགེསེ་སུ་གསེལོ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མིའི་ཱིསྐུ་ཚེ་ེསྲོངཱིསེ། །འིཆོ་ཱིབ་མིདེ་པ་ཚེ་ེ

ཡི་ཱིདངསོེ་གྲུབ་སྩལོ་མིཛདོ་ཅགཱི །ༀ་གུ་རུ་ཨུཥྞི་ཱིཥ་བ་ཱིཛ་ཨཱ་ཡུར་པུཎྱེཛེྙཱ་ན་ཡི་ཤྭ་པུཥྚ�་

ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། མིཁསེ་བཙུན་བླ་ོགྲོོསེ་བསྟོན་པ་དང་། །ཆོསོེ་རྗེ་ེདཔལ་ལྡན་ཚུལ་ཁྲཱིམིསེ་

མིགནོ། །ཤར་ཆོནེ་ཡི་ེཤསེེ་རྒྱལ་མིཚེན་ཡིང་། །གནསེ་འིདརཱི་སྤྱིན་འིདྲིནེ་གཤགེསེ་སུ་

གསེོལ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མིའི་ཱིསྐུ་ཚེ་ེསྲཱོིངསེ། །འིཆོ་ཱིབ་མིེད་པ་ཚེ་ེཡི་ཱིདངོསེ་གྲུབ་སྩོལ་

མིཛདོ་ཅགཱི ། ཨ�་གུ་རུ་ཨུཥྞི་ཱིཥ་བ་ཱིཛ་ཨཱ་ཡུར་པུཎྱེཛེྙཱ་ན་ཡི་ཤྭ་པུཥྚ�་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། རྣམི་

འིདྲིེན་ཀུན་དགའི་བཟང་པ་ོདང་། །འིདྲིེན་མིཆོོག་དམི་པ་དབང་ཕྱུག་དཔལ། །ཡིོངསེ་

འིཛིན་དཀོོན་མིཆོོག་འིཕེལ་བ་ཡིང་། །གནསེ་འིདཱིར་སྤྱིན་འིདྲིེན་གཤེགསེ་སུ་

གསེོལ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མིའི་ཱིསྐུ་ཚེ་ེསྲཱོིངསེ། །འིཆོ་ཱིབ་མིེད་པ་ཚེ་ེཡི་ཱིདངོསེ་གྲུབ་སྩོལ་

མིཛོད་ཅཱིག །ཨ�་གུ་རུ་ཨུཥྞཱིི་ཥ་བཱི་ཛ་ཨཱ་ཡུར་པུཎྱེེཛྙཱ་ན་ཡི་ཤྭ་པུཥྚ�་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། 

མིཚུངསེ་མིདེ་ལྷ་མིཆོགོ་སེངེ་དང་། །མིཁསེ་གྲུབ་དཀོནོ་མིཆོགོ་ལྷུན་གྲུབ་ཞེབསེ། །ཀུན་

མིཁྱིེན་ཤེསེ་རབ་རྒྱལ་མིཚེན་ཡིང་། །གནསེ་འིདཱིར་སྤྱིན་འིདྲིེན་གཤེགསེ་སུ་
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རྒྱལ་སྲས་སྐལ་བཟང་ཐུབ་བསྟན་འཇིིགས་མེདེ་རྒྱ་མེཚོོ།

གསེོལ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མིའི་ཱིསྐུ་ཚེ་ེསྲཱོིངསེ། །འིཆོ་ཱིབ་མིེད་པ་ཚེ་ེཡི་ཱིདངོསེ་གྲུབ་སྩོལ་

མིཛདོ་ཅགཱི །ཨ�་གུ་རུ་ཨུཥྞི་ཱིཥ་བ་ཱིཛ་ཨཱ་ཡུར་པུཎྱེཛེྙཱ་ན་ཡི་ཤྭ་པུཥྚ�་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། མིཁན་

ཆོེན་ནམི་མིཁའི་དཔལ་བཟང་དང་། །སྒྲུབ་ཁང་དཔལ་ལྡན་དོན་གྲུབ་རྗེེ། །མིགོན་པ་ོ

བསེདོ་ནམིསེ་མིཆོགོ་ལྡན་ཡིང་། །གནསེ་འིདརཱི་སྤྱིན་འིདྲིནེ་གཤགེསེ་སུ་གསེལོ། །དཔལ་

ལྡན་བླ་མིའི་ཱིསྐུ་ཚེ་ེསྲཱོིངསེ། །འིཆོ་ཱིབ་མིདེ་པ་ཚེ་ེཡི་ཱིདངསོེ་གྲུབ་སྩལོ་མིཛདོ་ཅཱིག །ཨ�་གུ་

རུ་ཨུཥྞི་ཱིཥ་བ་ཱིཛ་ཨཱ་ཡུར་པུཎྱེཛེྙཱ་ན་ཡི་ཤྭ་པུཥྚ�་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ།  ཁྱིབ་བདག་ཆོསོེ་དབྱངཱིསེ་

རང་གྲོལོ་དང་། །ངག་དབང་བླ་ོབཟང་རྒྱ་མིཚེ་ོསེགོསེ། །དངོསེ་བརྒྱུད་བླ་མིའི་ཱིཚེགོསེ་

རྣམིསེ་ཀྱིང་། །གནསེ་འིདཱིར་སྤྱིན་འིདྲིནེ་གཤགེསེ་སུ་གསེལོ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མིའི་ཱིསྐུ་

ཚེ་ེསྲོངཱིསེ། །འིཆོ་ཱིབ་མིདེ་པ་ཚེ་ེཡི་ཱིདངསོེ་གྲུབ་སྩལོ་མིཛདོ་ཅཱིག ། ཨ�་གུ་རུ་ཨུཥྞི་ཱིཥ་བ་ཱི

ཛ་ཨཱ་ཡུར་པུཎྱེཛེྙཱ་ན་ཡི་ཤྭ་པུཥྚ�་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེསེེ་བརྗེདོ། 

མིདུན་བསྐྱེེད་ཀྱཱིི་རྗེེ་བཙུན་མི་དང་ཚེེ་ཁྲཱིད་བརྒྱུད་པའཱིི་བླ་མི་རྣམིསེ་ཀྱཱིི་སྐུའཱིི་ཆོ་

ལསེ་བདུད་རྩོའཱིི་ཱིརྒྱུན་བབསེ་དཔལ་ལྡན་བླ་མི་དམི་པའི་ཱིསྐུའི་ཱིནང་ཐམིསེ་ཅད་གང་འིཆོ་ཱི

མིདེ་ཚེའེི་ཱིདངསོེ་གྲུབ་མིངནོ་དུ་མིཛད་པར་གྱུར། ཅསེེ་བརྗེདོ། 

ཞེངཱི་ཁམིསེ་འིབུལ་བར་ཞུ། ཨ�་བཛྲ་བྷུ་མི་ེཨཱཿཧཱུཾ།ཾ དབང་ཆོནེ་གསེརེ་གྱི་ཱིསེ་གཞེ།ཱི 

ཨ�་བཛྲ་ར་ེཁ་ེཨཱཿཧཱུཾ།ཾ ཕྱི་ཱིལྕགསེ་ར་ཱིའིཁོར་ཡུག་གསཱིེ་བསྐརོ་བའི་ཱིདབུསེ་སུ། རའཱིི་ཱིརྒྱལ་

པ་ོར་ཱིརབ། ཤར་ལུསེ་འིཕགསེ་པ།ོ ལྷ་ོའིཛམི་བུ་གླཱེིང༌། ནུབ་བ་ལང་སྤྱིདོ། བྱང་སྒྲི་མི་ཱི

སྙན། ལུསེ་དང་ལུསེ་འིཕགསེ། རྔ་ཡིབ་དང་རྔ་ཡིབ་གཞེན། གཡི་ོལྡན་དང་ལམི་མིཆོགོ་

འིགྲོ།ོ སྒྲི་མི་ཱིསྙན་དང་སྒྲི་མི་ཱིསྙན་གྱི་ཱིཟླ། རནཱི་པ་ོཆོའེི་ཱིར་ཱིབ།ོ དཔག་བསེམི་གྱི་ཱིཤངཱི༌། འིདདོ་

འིཇེ་ོབའི་ཱིབ། མི་རྨསོེ་པའི་ཱིལ་ོཏེགོ །འིཁརོ་ལ་ོརནཱི་པ་ོཆོ།ེ ནརོ་བུ་རཱིན་པ་ོཆོ།ེ བཙུན་མི་ོ



རྣམ་རྒྱལ་མའིི་སོྟོང་མཆོོད་དང་འིབྲེལེ་བའིི་བརྟན་བཞུགས།
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རནཱི་པ་ོཆོ།ེ བླནོ་པ་ོརཱིན་པ་ོཆོ།ེ གླེང་པ་ོརནཱི་པ་ོཆོ།ེ རྟ་མིཆོགོ་རཱིན་པ་ོཆོ།ེ དམིག་དཔནོ་

རནཱི་པ་ོཆོ།ེ གཏེརེ་ཆོནེ་པོའི་ིབུམི་པ། སྒེེག་མི་ོམི། འིཕྲངེ་བ་མི། གླུ་མི། གར་མི། མི་ེཏེགོ་

མི། བདུག་སྤེོསེ་མི། སྣང་གསེལ་མི། དྲི་ཱིཆོབ་མི། ཉ་ཱིམི། ཟླ་བ། རནཱི་པ་ོཆོ།ེ གདུགསེ། 

ཕྱིོགསེ་ལསེ་རྣམི་པར་རྒྱལ་བའི་ཱིརྒྱལ་མིཚེན། དབུསེ་སུ་ལྷ་དང་མཱིིའི་ཱིདཔལ་འིབྱོར་

ཕུན་སུམི་ཚེོགསེ་པ་མི་ཚེང་པ་མིེད་པ་ཞཱེིང་ཁམིསེ་རྣམི་པར་དག་པ་འིད་ཱིཉཱིད་དྲཱིིན་ཅན་

རྩོ་བ་དང་བརྒྱུད་པར་བཅསེ་པའི་ཱིདཔལ་ལྡན་བླ་མི་དམི་པ་རྣམིསེ་དང་ཁྱིད་པར་དུ་ཡིང་

དཔལ་ལྡན་བླ་མི་དམི་པ་ཞེལ་སྔ་ནསེ་བསྟོན་པ་དང་འིགྲོ་ོབའི་ཱིསླད་དུ་སྐུ་ཚེ་ེབསྐལ་པ་ཁྲ་ཱི

ཕྲག་ནསེ་ཕྲག་གཱི་བར་དུ་བརྟན་པར་བཞུགསེ་པའཱིི་ཡིོན་དུ་ཞཱེིང་ཁམིསེ་དབུལ་བར་

བགྱིའཱིི།ོ །

ཞེེསེ་ཞེབསེ་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་པའི་ཱིཡིོན་དུ་གསེོལ་འིདེབསེ་ཀྱི་ཱིམིཎྜལ་ཕུལ་རྗེེསེ་སྐུ་གསུང་ཐུགསེ་ཡིོན་

ཏེན་འིཕྲཱིན་ལསེ་ཀྱི་ཱིརྟེན་མིཆོོག་རྣམིསེ་འིབུལ་བ་ན།ཱི དུསེ་གསུམི་སེངསེ་རྒྱསེ་ཐམིསེ་ཅད་ཀྱི་ཱིང་ོབ་ོདཔལ་ལྡན་བླ་མི་དམི་

པ་བསྟོན་པ་དང་འིགྲོ་ོབའི་ཱིདཔུང་གཉནེ་དང་བདག་སེགོསེ་གདུལ་བྱ་རྣམིསེ་ཀྱི་ཱིབསེདོ་ནམིསེ་ཀྱི་ཱིཞེངཱི་དུ་སྐུ་ཡི་ཱིཟད་པ་རྒྱན་

གྱི་ཱིའིཁརོ་ལ་ོདུསེ་འིཁརོ་བ་མི་སྟོངོསེ་ཀྱི་ཱིབར་དུ་བརྟན་པར་གྱུར་ཅཱིག །

དཔལ་ལྡན་ལྷ་མི་ོསྟོོན་ཀོའི་ཱིཟླ་བའི་ཱིམིདགོ །ཞེལ་གསུམི་ཕྱིག་བརྒྱད་རབ་མིཛེསེ་

ཞེ་ཱིབའི་ཱིསྐུ། །སྐྱེབསེ་གསུམི་ཀུན་འིདུསེ་བླ་མི་རྡོ་ོརྗེ་ེའིཆོང་། །དཀྱཱིིལ་འིཁརོ་འིཁརོ་ལའོི་ི

མིགནོ་པརོ་རྟག་བཞུགསེ་གསེལོ། ཞེསེེ་སྐུ་རྟནེ་འིབུལ། 

དུསེ་གསུམི་སེངསེ་རྒྱསེ་ཐམིསེ་ཅད་ཀྱི་ཱིང་ོབ་ོདཔལ་ལྡན་བླ་མི་དམི་པ་བསྟོན་པ་དང་འིགྲོ་ོབའི་ཱིདཔུང་གཉེན་དང་

བདག་སེོགསེ་གདུལ་བྱ་རྣམིསེ་ཀྱི་ཱིབསེོད་ནམིསེ་ཀྱི་ཱིཞཱེིང་དུ་གསུང་མི་ཱིཟད་པ་རྒྱན་གྱི་ཱིའིཁོར་ལོར་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆོ་ེབའི་ཱི

དམི་པའི་ཱིཆོསོེ་ཀྱི་ཱིསྒྲི་དབྱངསེ་ཕྱིགོསེ་བཅུར་སྒྲིགོ་པར་གྱུར་ཅཱིག །
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རྒྱལ་སྲས་སྐལ་བཟང་ཐུབ་བསྟན་འཇིིགས་མེདེ་རྒྱ་མེཚོོ།

གཱངྒེའི་ཱིཇེ་ཱིསྙེད་མི་ལུསེ་ཞཱེིང་ཀུན་ཏུ། །ཇེ་ཱིསྙེད་འིགྲོ་ོབའི་ཱིཁམིསེ་དང་བསེམི་པ་

བཞཱེིན། །གང་འིཚེམིསེ་སྤྲུལ་པའི་ཱིརོལ་པ་སྣ་ཚེོགསེ་པསེ། །ཟབ་ཡིངསེ་ཆོོསེ་འིཁོར་

བསྐརོ་ཕྱཱིིར་རྟག་བཞུགསེ་གསེལོ། ཞེསེེ་གསུང་རྟནེ་ཕུལ། 

དུསེ་གསུམི་སེངསེ་རྒྱསེ་ཐམིསེ་ཅད་ཀྱི་ཱིང་ོབ་ོདཔལ་ལྡན་བླ་མི་དམི་པ་བསྟོན་པ་དང་འིགྲོ་ོབའི་ཱིདཔུང་གཉེན་དང་

བདག་སེགོསེ་གདུལ་བྱ་རྣམིསེ་ཀྱི་ཱིབསེདོ་ནམིསེ་ཀྱི་ཱིཞེངཱི་དུ་ཐུགསེ་མི་ཱིཟད་པ་རྒྱན་གྱི་ཱིའིཁརོ་ལ་ོརམཱིི་གཉསཱིེ་ཟབ་མིའོི་ིཏེངཱི་

ང་ེའིཛནི་ལསེ་གཡི་ོབ་མིེད་པར་འིགྲོ་ོབའི་ཱིདནོ་རྒྱ་ཆོནེ་པ་ོའིབྱུང་བར་གྱུར་ཅགཱི །

ཟབ་ཡིངསེ་ཐུགསེ་ཀྱི་ཱིརྡོ་ོརྗེ་ེཡི་ཱིདམི་ལྷའི།ཱི །རྣལ་འིབྱོར་མིཆོོག་ལསེ་ནམི་ཡིང་མི་ཱི

ཕྱིདེ་བཞེནཱི། །བསྟོན་དང་འིགྲོ་ོབའི་ཱིདཔུང་གཉནེ་རྩོ་ལག་ཏུ། །བགགེསེ་མིདེ་ཡུན་དུ་འིཚེ་ོ

ཞེངཱི་གཞེསེེ་པར་ཤགོ །ཅསེེ་ཐུགསེ་རྟནེ་འིབུལ། 

དུསེ་གསུམི་སེངསེ་རྒྱསེ་ཐམིསེ་ཅད་ཀྱི་ཱིང་ོབ་ོདཔལ་ལྡན་བླ་མི་དམི་པ་བསྟོན་པ་དང་འིགྲོ་ོབའི་ཱིདཔུང་གཉེན་དང་

བདག་སེགོསེ་གདུལ་བྱ་རྣམིསེ་ཀྱི་ཱིབསེདོ་ནམིསེ་ཀྱི་ཱིཞེངཱི་དུ་འིཇེགཱི་རྟནེ་དང་འིཇཱེིག་རྟནེ་ལསེ་འིདསེ་པའི་ཱིཡིནོ་ཏེན་གྱི་ཱིཕུང་

པ་ོཟད་མི་ཱིཤསེེ་པ་ཡིདཱི་བཞཱེིན་གྱི་ཱིནརོ་བུ་ལྟར་འིགྲོ་ོབའི་ཱིར་ེབ་མི་ལུསེ་པ་བསྐངོ་བར་གྱུར་ཅཱིག །

སྐྱེབསེ་གསུམི་ཀུན་འིདུསེ་བསེམི་འིཕེལ་དབང་གཱི་རྒྱལ། །འིཁོར་འིདསེ་

བསྔགསེ་འིོསེ་རྒྱལ་མིཚེན་རྩོེར་འིཕགསེ་ཏེེ། །རཱིསེ་མིེད་འིགྲོ་ོཀུན་ར་ེའིདོད་ཀུན་འིཇེ་ོ

བཞེནཱི། །བགགེསེ་མིདེ་ཡུན་དུ་འིཚེ་ོབཞེནཱི་གཞེསེེ་པར་ཤགོ །ཅསེེ་མིདུན་བསྐྱེདེ་ཀྱི་ཱིབུམི་ཆུ་ནསེ་

བླུག་པའི་ཱིབུམི་པ་ཁ་རྒྱན་ཅན་ཕུལ།  

དུསེ་གསུམི་སེངསེ་རྒྱསེ་ཐམིསེ་ཅད་ཀྱི་ཱིང་ོབ་ོདཔལ་ལྡན་བླ་མི་དམི་པ་བསྟོན་པ་དང་འིགྲོ་ོབའི་ཱིདཔུང་གཉེན་དང་

བདག་སེོགསེ་གདུལ་བྱ་རྣམིསེ་ཀྱི་ཱིབསེོད་ནམིསེ་ཀྱི་ཱིཞཱེིང་དུ་རཱིགསེ་སེ་ོསེོའི་ིབླ་ོདང་འིཚེམིསེ་པར་ཟབ་མི་ོརྡོ་ོརྗེ་ེཐེག་པའི་ཱི

ཆོོསེ་ཀྱི་ཱིའིཁོར་ལ་ོབསྐོར་བའི་ཱིའིཕྲཱིན་ལསེ་འིཁོར་བ་ཇེ་ཱིསྲཱོིད་ཀྱི་ཱིབར་རྒྱུན་མི་ཱིཆོད་པར་གདུལ་བྱ་རྣམིསེ་ཀྱི་ཱིཁམིསེ་དང་



རྣམ་རྒྱལ་མའིི་སོྟོང་མཆོོད་དང་འིབྲེལེ་བའིི་བརྟན་བཞུགས།
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བསེམི་པ་བཞཱེིན་དུ་འིཇུག་པར་གྱུར་ཅགཱི །

སྐལ་ལྡན་མིོསེ་རཱིགསེ་སྣ་ཚེོགསེ་ཆོབ་ནང་དུ། །གང་འིཚེམིསེ་གསེང་ཆོེན་ཆོོསེ་

ཀྱི་ཱིཟླ་སྣང་གཟུགསེ། །འིགྱིེད་པའི་ཱིའིཕྲཱིན་ལསེ་རྟག་བརྟན་ལྷུན་གྲུབ་དུ།།བགགེསེ་མིདེ་

ཡུན་དུ་འིཚེ་ོབཞེནཱི་གཞེསེེ་པར་ཤགོ །ཅསེེ་རགཱིསེ་ལྔའི་ཱིཕྱིག་མིཚེན་འིབུལ། སྤྲོ་ོན་གངོ་གསེལ་སྐུ་རྟནེ་ནསེ་

བཟུང་རཱིགསེ་ལྔའི་ཱིམིཚེན་མི་འིབུལ་བའི་ཱིབར་གྱི་ཱིདུསེ་གསུམི་སེངསེ་རྒྱསེ་ཐམིསེ་ཅད་ཅེསེ་སེོགསེ་ཡཱིིག་ཆུང་རྣམིསེ་

མིཐུན་འིགྱུར་དང་བཅསེ།  བཅད་ལྷུག་སྤེལེ་ནསེ་གསུང་ཞེངཱི་། བསྡུ་ན་ཚེགིསེ་བཅད་རྐྱང་པ་རྣམིསེ་སྤྲོལེ་ནསེ་གདནོ་པར་

བྱའི།ོ །

རྫོསེ་བརྒྱད་རྣམིསེ། ཨ�་བཛྲ་ཨ་��་ཏེ་ཀུཎྜ་ལ་ཱིཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུཾ་ཾཕཊ། ཞེེསེ་པསེ་བསེངསེ། ཨ�་སྭ་

བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿཿསེརྦ་དྷརྨཱཿཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿོ྅ཧ།ཾ ཞེེསེ་པསེ་སྦྱིངསེ། སྟོོང་པའི་ཱིངང་ལསེ་རང་རང་ག་ཱི

མཱིིང་ཡཱིིག་དང་པ་ོཐཱིག་ལེསེ་བརྒྱན་པ་ལསེ་རྒུད་པ་ཐམིསེ་ཅད་སེེལ་ཞཱེིང་འིདོད་དགུའི་ཱི

ཕུན་ཚེགོསེ་ཡིདཱི་བཞཱེིན་དུ་སྩལོ་བའི་ཱིབཀྲོ་ཤསཱིེ་ཀྱི་ཱིརྫོསེ་སུ་གྱུར། ཅསེེ་བྱཱིན་གྱིསཱིེ་བརླབསེ།  

སྔནོ་བཅོམི་ལྡན་འིདསེ་ཤཱིཀྱི་ཐུབ་པ་ལ་གཟུགསེ་ཀྱི་ཱིལྷ་མི་ོའིདོ་འིཆོང་མིསེ་མི་ེལངོ་ཕྱིག་ཏུ་ཕུལ་ཏེ་ེབཀྲོ་ཤསཱིེ་པའི་ཱི

རྫོསེ་སུ་བྱནཱི་གྱིསཱིེ་བརླབསེ་པ་ད་ེབཞེནཱི་དུ། དངེ་འིདརཱི་ཡིང་དཔལ་ལྡན་བླ་མི་དམི་པ་མི་ེལངོ་ག་ཱིརྫོསེ་ལ་བརྟནེ་ནསེ་སྐུ་ཚེ་ེ

བསྐལ་པ་རྒྱ་མིཚེའོི་ཱིབར་དུ་བརྟར་པར་གྱུར་ཅཱིག །

མིེ་ལོང་ཡིེ་ཤེསེ་རྒྱ་མིཚེ་ོཆོེན་པ་ོཡཱིི། །ཡིེ་ཤེསེ་རྒྱ་མིཚེ་ོམིཆོོག་ཏུ་དག་གྱུར་

ནསེ། །རྣམི་དག་ཆོོསེ་ལ་ཐོགསེ་མིེད་ལོངསེ་སྤྱིོད་པའཱིི། །བཀྲོ་ཤཱིསེ་དེསེ་ཀྱིང་སྐུ་ཚེ་ེ

འིཕལེ་གྱུར་ཅཱིག ། 

གླེང་པ་ོཆོ་ེནོར་སྐྱེོང་གཱིསེ་གྷ་ཱིཧང་།  ཞེེསེ་དང་། གྷ་ཱིཧང་དུག་གསུམི་འིཇེོམིསེ་པ་ནད་ཀྱི་ཱི

སྨོན། །སྨོན་མིཆོགོ་ཆོོསེ་ཉདཱི་རབ་ཏུ་རྟགོསེ་གྱུར་ནསེ། །ཉནོ་མིངོསེ་ཟུག་རྔུ་མིདེ་པར་

གྱུར་པ་ཡི།ཱི །བཀྲོ་ཤསཱིེ་དེསེ་ཀྱིང་སྐུ་ཚེ་ེའིཕལེ་གྱུར་ཅཱིག ། 
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རྒྱལ་སྲས་སྐལ་བཟང་ཐུབ་བསྟན་འཇིིགས་མེདེ་རྒྱ་མེཚོོ།

ཞཱེིང་པའི་ཱིབུ་མི་ོལེགསེ་སྐྱེེསེ་མིསེ་ཞེ།ོ ཞེེསེ་དང་། ཞེ་ོན་ཱིཀུན་གྱི་ཱིསྙཱིང་པོར་གྱུར་པ་སྟོ།ེ །སྙཱིང་པ་ོ

རྣམི་དག་ཡི་ེཤསེེ་མིཆོགོ་རྟགོསེ་ནསེ། །ཡིནོ་ཏེན་ཀུན་གྱི་ཱིདབྱངཱིསེ་སུ་གྱུར་པ་ཡི།ཱི །བཀྲོ་

ཤསཱིེ་དེསེ་ཀྱིང་སྐུ་ཚེ་ེའིཕལེ་གྱུར་ཅཱིག ། 

རྩྭ་ཚེོང་ཁྱིེའུ་བཀྲོ་ཤཱིསེ་ཀྱཱིིསེ་རྩྭ་དུར་བ། ཞེེསེ་དང་། དུར་བསེ་ཚེ་ེན་ཱིའིཕེལ་བར་བྱེད་པ་སྟོ།ེ །རྡོ་ོ

རྗེ་ེསེེམིསེ་དཔའི་ཱིཚེ་ེན་ཱིརབ་བསྒྲུབསེ་ནསེ། །ཉོན་མིོངསེ་སྐྱེ་ེའིཆོ་ཱིརྒྱུན་ཆོད་གྱུར་པ་

ཡི།ཱི །བཀྲོ་ཤསཱིེ་དེསེ་ཀྱིང་སྐུ་ཚེ་ེའིཕལེ་གྱུར་ཅཱིག ། 

ལྷ་ཚེངསེ་པསེ་ཤཱིང་ཐོག་བཱིལ་བ། ཞེེསེ་དང་། བཱིལ་བ་རྒྱུ་རྐྱེན་འིབྲེསེ་བུར་བཅསེ་པའཱིི་

ཆོོསེ། །འིཇཱེིག་རྟེན་འིཇཱེིག་རྟེན་འིདསེ་པའི་ཱིསྤྱིོད་པ་ཀུན། །བྱང་ཆུབ་སྙཱིང་པ་ོམིཆོོག་ཏུ་

དག་གྱུར་པའི།ཱི །བཀྲོ་ཤསཱིེ་དེསེ་ཀྱིང་སྐུ་ཚེ་ེའིཕལེ་གྱུར་ཅཱིག །

ལྷའི་ཱིདབང་པ་ོབརྒྱ་བྱཱིན་གྱཱིིསེ་དུང་གཡིསེ་སུ་འིཁྱཱིིལ་བ་ཞེེསེ་དང་། དུང་ན་ཱིཆོོསེ་གྱི་ཱིསྒྲི་རྣམིསེ་སྒྲིོག་

པའི་ཱིཚུལ། །ཡི་ེཤསེེ་རྒྱ་མིཚེ་ོཉཱིད་དུ་དག་གྱུར་ཏེ།ེ །ཆོོསེ་རྣམིསེ་མི་ནརོ་ཡིངོསེ་སུ་སྟོནོ་

པ་ཡིསཱིེ། །བཀྲོ་ཤསཱིེ་དེསེ་ཀྱིང་སྐུ་ཚེ་ེའིཕལེ་གྱུར་ཅཱིག །

བྲེམི་ཟ་ེསྐར་རྒྱལ་གྱཱིིསེ་ལ་ཱིཁྲཱི། ཞེེསེ་དང་།  ལ་ཱིཁྲ་ཱིདམིར་པ་ོདབང་ག་ཱིརང་བཞཱེིན་ཏེེ། །ཆོོསེ་

རྣམིསེ་མི་ནོར་དབང་དུ་བསྡུསེ་ནསེ་ཀྱིང་། །ཆོོསེ་ཀྱི་ཱིརྒྱལ་སྲཱོིད་རྟག་ཏུ་བརྟན་གྱུར་

པའི།ཱི །བཀྲོ་ཤསཱིེ་དེསེ་ཀྱིང་ཁྱིདེ་སྲཱོིད་བརྟན་གྱུར་ཅཱིག །

གསེང་སྔགསེ་དང་རཱིགསེ་སྔགསེ་ཀྱཱིི་བདག་པོ་དཔལ་ཕྱིག་ན་རྡོོ་རྗེེསེ་གྲུབ་པའཱིི་རྫོསེ་ཡུངསེ་ཀོར་ཞེེསེ་དང་། 

ཡུངསེ་ཀོར་རྡོ་ོརྗེེའི་ཱིརཱིགསེ་ཏེ་ེཐབསེ་ཅད་དུ། །བགེགསེ་རྣམིསེ་མི་ལུསེ་འིཇེོམིསེ་པར་

བྱེད་པ་ཡི།ཱི །མིཐུ་སྟོབོསེ་ཡིནོ་ཏེན་ཕུན་སུམི་ཚེགོསེ་གྱུར་པའི།ཱི །བཀྲོ་ཤཱིསེ་དེསེ་ཀྱིང་

བགེགསེ་རྣམིསེ་ཞེ་ཱིབར་ཤོག །ཅེསེ་རྫོསེ་བརྒྱད་རྣམིསེ་འིབུལ། འིབུལ་ཡུལ་གྱི་ཱིབརྟན་བཞུགསེ་གསེོལ་

འིདབེསེ་སེགོསེ་ཞེལ་འིདནོ་རྒྱསེ་བསྡུསེ་སྐབསེ་བསྟུན་བརྗེདོ་རྗེེསེ།



རྣམ་རྒྱལ་མའིི་སོྟོང་མཆོོད་དང་འིབྲེལེ་བའིི་བརྟན་བཞུགས།
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ཞེངཱི་ཁམིསེ་འིབུལ་བར་ཞུ། ཨ�་བཛྲ་བྷུ་མི་ེཨཱཿཧཱུཾ།ཾ དབང་ཆོནེ་གསེརེ་གྱི་ཱིསེ་གཞེ།ཱི 

ཨ�་བཛྲ་ར་ེཁ་ེཨཱཿཧཱུཾ།ཾ ཕྱི་ཱིལྕགསེ་ར་ཱིའིཁོར་ཡུག་གསཱིེ་བསྐརོ་བའི་ཱིདབུསེ་སུ། རའཱིི་ཱིརྒྱལ་

པ་ོར་ཱིརབ། ཤར་ལུསེ་འིཕགསེ་པ།ོ ལྷ་ོའིཛམི་བུ་གླཱེིང༌། ནུབ་བ་ལང་སྤྱིདོ། བྱང་སྒྲི་མི་ཱི

སྙན། ལུསེ་དང་ལུསེ་འིཕགསེ། རྔ་ཡིབ་དང་རྔ་ཡིབ་གཞེན། གཡི་ོལྡན་དང་ལམི་མིཆོགོ་

འིགྲོ།ོ སྒྲི་མི་ཱིསྙན་དང་སྒྲི་མི་ཱིསྙན་གྱི་ཱིཟླ། རནཱི་པ་ོཆོའེི་ཱིར་ཱིབ།ོ དཔག་བསེམི་གྱི་ཱིཤངཱི༌། འིདདོ་

འིཇེ་ོབའི་ཱིབ། མི་རྨསོེ་པའི་ཱིལ་ོཏེགོ །འིཁརོ་ལ་ོརཱིན་པ་ོཆོ།ེ ནརོ་བུ་རཱིན་པ་ོཆོ།ེ བཙུན་མི་ོ

རནཱི་པ་ོཆོ།ེ བླནོ་པ་ོརཱིན་པ་ོཆོ།ེ གླེང་པ་ོརནཱི་པ་ོཆོ།ེ རྟ་མིཆོགོ་རཱིན་པ་ོཆོ།ེ དམིག་དཔནོ་

རནཱི་པ་ོཆོ།ེ གཏེརེ་ཆོནེ་པོའི་ིབུམི་པ། སྒེེག་མི་ོམི། འིཕྲངེ་བ་མི། གླུ་མི། གར་མི། མི་ེཏེགོ་

མི། བདུག་སྤེོསེ་མི། སྣང་གསེལ་མི། དྲི་ཱིཆོབ་མི། ཉ་ཱིམི། ཟླ་བ། རནཱི་པ་ོཆོ།ེ གདུགསེ། 

ཕྱིོགསེ་ལསེ་རྣམི་པར་རྒྱལ་བའི་ཱིརྒྱལ་མིཚེན། དབུསེ་སུ་ལྷ་དང་མཱིིའི་ཱིདཔལ་འིབྱོར་

ཕུན་སུམི་ཚེོགསེ་པ་མི་ཚེང་པ་མིེད་པ་ཞཱེིང་ཁམིསེ་རྣམི་པར་དག་པ་འིད་ཱིཉཱིད་དྲཱིིན་ཅན་

རྩོ་བ་དང་བརྒྱུད་པར་བཅསེ་པའི་ཱིདཔལ་ལྡན་བླ་མི་དམི་པ་རྣམིསེ་དང་ཁྱིད་པར་དུ་ཡིང་

དཔལ་ལྡན་བླ་མི་དམི་པ་ཞེལ་སྔ་ནསེ་ཀྱིསཱིེ་བསྟོན་པ་དང་འིགྲོ་ོབའི་ཱིསླད་དུ་སྐུ་ཚེ་ེབསྐལ་

པ་ཁྲ་ཱིཕྲག་ནསེ་ཕྲག་ག་ཱིབར་དུ་བརྟན་པར་བཞུགསེ་པར་ལགེསེ་པར་ཞེལ་གྱིསཱིེ་བཞེསེེ་

པའི་ཱིཡིནོ་དུ་ཞཱེིང་ཁམིསེ་དབུལ་བར་བགྱིའཱིི།ོ །ཞེསེེ་གཏེང་རག་ག་ཱིམིཎྜལ་ཕུལ་ཏེ།ེ 

དྲིལཱི་སྟོབསེ་དང་བཅསེ། བཅམོི་ལྡན་རྣམི་པར་རྒྱལ་མི་ལ། །མིཆོདོ་ཅངཱི་གསེལོ་བ་བཏེབ་

པའི་ཱིམིཐུསེ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མི་དམི་པ་ཡི།ཱི །སྐུ་ཚེ་ེམི་ཱིའིཇེགཱི་བརྟན་པར་ཤགོ །སེ་འིགོ་

སེ་སྟོངེ་སེ་བླའི་ཱིགདནོ། །ནད་རམཱིིསེ་དུསེ་མཱིིན་འིཆོ་ཱིབ་སེགོསེ། །སྔནོ་ལསེ་འིཕྲལ་རྐྱནེ་

ཀུན་ཞེ་ཱིཞཱེིང་། །འིཆོ་ཱིམིེད་དངོསེ་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསེོལ། །སྲཱོིད་དང་ཞེ་ཱིབའི་ཱིཡིོན་ཏེན་
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རྒྱལ་སྲས་སྐལ་བཟང་ཐུབ་བསྟན་འཇིིགས་མེདེ་རྒྱ་མེཚོོ།

ཀུན། །ལགེསེ་ཐབོ་མི་ཱིཉམིསེ་གངོ་དུ་འིཕལེ། །ཁྱིད་པར་ཚེ་ེལ་དབང་འིབྱརོ་བའི།ཱི །འིཆོ་ཱི

མིདེ་དངསོེ་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསེལོ། །ཇེ་ཱིསྲཱོིད་སེངསེ་རྒྱསེ་མི་ཐབོ་བར། །ལྷ་མི་ོཁྱིདོ་ཀྱིསཱིེ་

རྗེསེེ་གཟུང་སྟོ།ེ །འིཆོ་ཱིབདག་གཡུལ་ལསེ་རབ་རྒྱལ་བའི།ཱི །འིཆོ་ཱིམིདེ་དངསོེ་གྲུབ་སྩལ་

དུ་གསེོལ། །དཔག་བསེམི་ཤཱིང་དང་བུམི་པ་བཟང་། །ཡཱིིད་བཞཱེིན་ནོར་འིདྲིའི་ཱིལྷ་ཁྱིོད་

ཀྱི།ཱི །ཐུགསེ་རྗེའེི་ཱིའིཆོ་ཱིམིདེ་བདུད་རྩོ་ཱིཡིསཱིེ། །སྙཱིང་ག་ཱིབུམི་བཟང་གང་བར་མིཛདོ། །ཅསེེ་

འིདོད་དནོ་ལ་གསེལོ་བ་བཏེབ་སྟོ།ེ 

ཤསཱིེ་པ་བརྗེདོ་པ་ན།ཱི ཨ�་ཡི་ེངྷརྨཱཿ་ཧ་ེཏུ་པྲ་བྷི་ཝ་ཧ་ེཏུནྟོ་ེཥནྟོ་ཐཱ་ག་ཏེ་ོཧྱེ་ཝཏྟཾ། ཏེ་ེཥཱཉྩ་ཡི་ོ

ན་ཱིར་ོངྷ་ཨ་ེཝ་ཾབཱ་ད་ཱིམི་ཧཱ་ཤྲཱི་མིཎ་ཡི་ེསྭཱ་ཧཱ། 

ཕུན་སུམི་ཚེགོསེ་པ་མིངའི་བ་གསེརེ་གྱི་ཱིར་ཱིབ་ོའིདྲི། །འིཇེགཱི་རྟནེ་གསུམི་གྱི་ཱིམིགནོ་

པ་ོདྲཱིི་མི་གསུམི་སྤེངསེ་པ། །སེངསེ་རྒྱསེ་པདྨོ་རྒྱསེ་པའཱིི་འིདབ་འིདྲིའཱིི་སྤྱིན་མིངའི་

བ། །འིད་ཱིན་ཱིའིཇཱེིག་རྟེན་དག་ེབའི་ཱིབཀྲོ་ཤཱིསེ་དང་པོའིᨖ། །ད་ེཡཱིིསེ་ཉ་ེབར་བསྟོན་པའི་ཱི

མིཆོོག་རབ་མཱིི་གཡིོ་བ། །འིཇཱེིག་རྟེན་གསུམི་ན་གྲོགསེ་ཤཱིང་ལྷ་དང་མཱིིསེ་མིཆོོད་

པ། །ཆོོསེ་ཀྱི་ཱིདམི་པ་སྐྱེ་ེདགུ་རྣམིསེ་ལ་ཞེ་ཱིབྱེད་པ། །འིད་ཱིན་ཱིའིཇཱེིག་རྟེན་དག་ེབའི་ཱིབཀྲོ་

ཤཱིསེ་གཉཱིསེ་པའི།ོ །དག་ེའིདུན་དམི་པ་ཆོོསེ་ལྡན་ཐོསེ་པའི་ཱིབཀྲོ་ཤཱིསེ་ཕྱུག །ལྷ་དང་མི་ཱི

དང་ལྷ་མི་ཡཱིིན་གྱི་ཱིམིཆོོད་པའི་ཱིགནསེ། །ཚེོགསེ་ཀྱི་ཱིམིཆོོག་རབ་ང་ོཚེ་ཤེསེ་དང་དཔལ་

གྱི་ཱིཞཱེིང་། །འིད་ཱིན་ཱིའིཇཱེིག་རྟེན་དག་ེབའི་ཱིབཀྲོ་ཤཱིསེ་གསུམི་པའི།ོ །རྣམི་རྒྱལ་འིཇེགཱི་རྟནེ་

དབང་ཕྱུག་གསེང་བའི་ཱིབདག །མི་ཱིགཡི་ོའིདདོ་རྒྱལ་དབྱུག་སྔནོ་སྟོབོསེ་པ་ོཆོ།ེ །གནསེ་

གཙང་ལྷ་ཡཱིི་བུ་དང་བཅསེ་པ་ཡཱིི། །རྣམི་རྒྱལ་ལྷ་ཚེོགསེ་རྣམིསེ་ཀྱཱིིསེ་བཀྲོ་ཤཱིསེ་

ཤགོ །བསླབ་པ་གསུམི་ལྡན་ངུར་སྨྲཱེིག་འིཛནི་པ་ཡི།ཱི །འིདུསེ་པའི་ཱིཚེགོསེ་ཀྱཱིིསེ་གནསེ་



རྣམ་རྒྱལ་མའིི་སོྟོང་མཆོོད་དང་འིབྲེལེ་བའིི་བརྟན་བཞུགས།
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འིདཱིར་ཡིོངསེ་གང་ཞཱེིང་། །རྟག་ཏུ་བཤད་སྒྲུབ་བྱ་བསེ་སྲཱོིད་མིཐའི་ཱིབར། །ཐུབ་བསྟོན་

ཕྱིོགསེ་བཅུར་རྒྱསེ་པའི་ཱིབཀྲོ་ཤཱིསེ་ཤོག །ཨ�་སུ་པྲ་ཏེ་ཱིཥྛིབཛྲ་ཡི་ེསྭཧཱ། ཞེེསེ་མི་ེཏེོག་ག་ཱིཆོར་

དབབ་བ།ོ ། 

བཞེ་ཱིཔ་མིཇུག་ག་ཱིཆོ་ོག་ན།ཱི ཨ�་བཛྲ་ཨ་��་ཏེ་ཀུཎྜ་ལ་ཱིཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུཾ་ཾཕཊ། ཞེསེེ་པསེ་བསེངསེ། ཨ�་

སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿཿསེརྦ་དྷརྨཱཿཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿོ྅ཧཾ། ཞེེསེ་པསེ་སྦྱིངསེ། སྟོོང་པའི་ཱིངང་ལསེ་ཨ�་ལསེ་

རནཱི་པ་ོཆོའེི་ཱིསྣདོ་ཡིངསེ་ཤངཱི་རྒྱ་ཆོ་ེབ་རྣམིསེ་ཀྱི་ཱིནང་དུ། ཨ�་འིདོ་དུ་ཞུ་བ་ལསེ་བྱུང་བའི་ཱི

ལྷ་རྫོསེ་ལསེ་གྲུབ་པའི་ཱིམིཆོདོ་ཡིནོ། ཞེབསེ་བསེལཱི། མི་ེཏེགོ །བདུག་སྤེསོེ། སྣང་གསེལ། 

དྲི་ཱིཆོབ། ཞེལ་ཟསེ། རོལ་མི་ོརྣམིསེ་དྭངསེ་ཤཱིང་ཐོགསེ་པ་མིེད་པ་ནམི་མིཁའི་ཱིམིཐའི་

ཀློསེ་པར་གྱུར། ཨ�་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། ཨ�་བཛྲ་པཱདྱཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། ཨ�་བཛྲ་པུཥྤཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ།  ཨ�་བཛྲ་

དྷཱུ་པ་ཾསྭཱ་ཧཱ།  ཨ�་བཛྲ་དཱི་ཱིཔ་ཾསྭཱ་ཧཱ། ཨ�་བཛྲ་གནྡྷཾ་ཾསྭཱ་ཧཱ། ཨ�་བཛྲ་ནཻ་ཝ་ཱིངྱཱ་སྭཱ་ཧཱ། ཨ�་བཛྲ་

ཤཔྟ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེསེེ་མིཆོདོ་པ་བྱཱིན་གྱིསཱིེ་བརླབསེ་ཏེ།ེ

 མིཆོདོ་ཡིནོ་ཕལ་ཆོརེ་མིཆོདོ་ཡིནོ་བླ་བྲེ་ེདང་། །མིཆོདོ་ཡིནོ་བཀོདོ་པའི་ཱིའིདོ་ཟརེ་

རབ་བཀྱི་ེསྟོ།ེ །མིཆོདོ་ཡིནོ་སྣ་ཚེགོསེ་ཀུན་ཏུ་བཀྲོམི་བྱསེ་ནསེ། །བདག་ཉདཱི་ཆོནེ་པ་ོརྣམི་

པར་རྒྱལ་མི་མིཆོདོ། ། ཨ�་སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ་ཨུཥྞཱི་ཱིཥ་བ་ཱིཛ་ཡི་སེ་པ་ར་ཱིཝཱ་ར་ཨརྒྷཾཔཾྲ་ཏཱ་ཱིཙྪ་

སྭཱ་ཧཱ། ཞེབསེ་བསཱེིལ་ཕལ་ཆོེར་ཞེབསེ་བསཱེིལ་བླ་བྲེ་ེདང་། །ཞེབསེ་བསེལཱི་བཀོདོ་པའི་ཱི

འིདོ་ཟརེ་རབ་བཀྱི་ེསྟོ།ེ །ཞེབསེ་བསེལཱི་སྣ་ཚེགོསེ་ཀུན་ཏུ་བཀྲོམི་བྱསེ་ནསེ། །བདག་ཉདཱི་

ཆོནེ་པ་ོརྣམི་པར་རྒྱལ་མི་མིཆོདོ། ། ཨ�་སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ་ཨུཥྞཱི་ཱིཥ་བ་ཱིཛ་ཡི་སེ་པ་ར་ཱིཝཱ་ར་

པཱདྱཾཔཾྲ་ཏཱ་ཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། མི་ེཏེགོ་ཕལ་ཆོརེ་མི་ེཏེགོ་བླ་བྲེ་ེདང་། །མི་ེཏེགོ་བཀོདོ་པའི་ཱིའིདོ་ཟརེ་

རབ་བཀྱི་ེསྟོ།ེ །མི་ེཏེོག་སྣ་ཚེོགསེ་ཀུན་ཏུ་བཀྲོམི་བྱསེ་ནསེ། །བདག་ཉཱིད་ཆོེན་པ་ོརྣམི་
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རྒྱལ་སྲས་སྐལ་བཟང་ཐུབ་བསྟན་འཇིིགས་མེདེ་རྒྱ་མེཚོོ།

པར་རྒྱལ་མི་མིཆོདོ། །ཨ�་སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ་ཨུཥྞཱི་ཱིཥ་བ་ཱིཛ་ཡི་སེ་པ་ར་ཱིཝཱ་ར་པུཥྤཾཔཾྲ་ཏཱ་ཱིཙྪ་

སྭཱ་ཧཱ། བདུག་སྤེསོེ་ཕལ་ཆོརེ་བདུག་སྤེསོེ་བླ་བྲེ་ེདང་། །བདུག་སྤེསོེ་བཀོདོ་པའི་ཱིའིདོ་ཟརེ་

རབ་བཀྱི་ེསྟོ།ེ །བདུག་སྤེོསེ་སྣ་ཚེོགསེ་ཀུན་ཏུ་བཀྲོམི་བྱསེ་ནསེ། །བདག་ཉཱིད་ཆོེན་པ་ོ

རྣམི་པར་རྒྱལ་མི་མིཆོདོ། །ཨ�་སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ་ཨུཥྞཱི་ཱིཥ་བ་ཱིཛ་ཡི་སེ་པ་ར་ཱིཝཱ་ར་དྷཱུ་པཔཾྲ་ཏཱ་ཱི

ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། མིར་མི་ེཕལ་ཆོེར་མིར་མི་ེབླ་བྲེ་ེདང་། །མིར་མི་ེབཀོོད་པའི་ཱིའིོད་ཟེར་རབ་

བཀྱི་ེསྟོེ། །མིར་མི་ེསྣ་ཚེོགསེ་ཀུན་ཏུ་བཀྲོམི་བྱསེ་ནསེ། །བདག་ཉདཱི་ཆོནེ་པ་ོརྣམི་པར་

རྒྱལ་མི་མིཆོདོ། །ཨ�་སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ་ཨུཥྞཱི་ཱིཥ་བ་ཱིཛ་ཡི་སེ་པ་ར་ཱིཝཱ་ར་དཱི་ཱིཔཔཾྲ་ཏཱ་ཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། 

དྲི་ཱིཆོབ་ཕལ་ཆོེར་དྲི་ཱིཆོབ་བླ་བྲེ་ེདང་། །དྲི་ཱིཆོབ་བཀོོད་པའི་ཱིའིོད་ཟེར་རབ་བཀྱི་ེསྟོེ། །དྲི་ཱི

ཆོབ་སྣ་ཚེོགསེ་ཀུན་ཏུ་བཀྲོམི་བྱསེ་ནསེ། །བདག་ཉཱིད་ཆོེན་པོ་རྣམི་པར་རྒྱལ་མི་

མིཆོོད། །ཨ�་སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ་ཨུཥྞཱི་ཱིཥ་བ་ཱིཛ་ཡི་སེ་པ་ར་ཱིཝཱ་ར་གནྡྷཾཾཔྲ་ཏཱ་ཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེལ་

ཟསེ་ཕལ་ཆོེར་ཞེལ་ཟསེ་བླ་བྲེེ་དང་། །ཞེལ་ཟསེ་བཀོོད་པའཱིི་འིོད་ཟེར་རབ་བཀྱིེ་

སྟོ།ེ །ཞེལ་ཟསེ་སྣ་ཚེགོསེ་ཀུན་ཏུ་བཀྲོམི་བྱསེ་ནསེ། །བདག་ཉདཱི་ཆོནེ་པ་ོརྣམི་པར་རྒྱལ་

མི་མིཆོོད། །ཨ�་སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ་ཨུཥྞཱི་ཱིཥ་བ་ཱིཛ་ཡི་སེ་པ་ར་ཱིཝཱ་ར་ནཻ་ཝ་ཱིངྱཱཔྲ་ཏཱ་ཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། 

རོལ་མི་ོཕལ་ཆོེར་རོལ་མིོ་བླ་བྲེེ་དང་། །རོལ་མིོ་བཀོོད་པའཱིི་འིོད་ཟེར་རབ་བཀྱིེ་སྟོེ། 

།རོལ་མི་ོསྣ་ཚེོགསེ་ཀུན་ཏུ་བཀྲོམི་བྱསེ་ནསེ། །བདག་ཉཱིད་ཆོེན་པ་ོརྣམི་པར་རྒྱལ་མི་

མིཆོདོ། །ཨ�་སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ་ཨུཥྞཱི་ཱིཥ་བ་ཱིཛ་ཡི་སེ་པ་ར་ཱིཝཱ་ར་ཤཔྟཔྲ་ཏཱ་ཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེསེེ་པསེ་

མིཆོདོ། 

ལངསེ་ཏེ་ེཕྱིག་འིཚེལ་ཞེངཱི་། དཔལ་ལྡན་ལྷ་མི་ོསྟོནོ་ཀོའི་ཱིཟླ་བའི་ཱིམིདགོ །ཞེལ་གསུམི་ཕྱིག་

བརྒྱད་རབ་མིཛསེེ་ཞེ་ཱིབའི་ཱིསྐུ། །ཡི་ེཤསེེ་དཔག་ཡིསེ་ཚེ་ེཡི་ཱིམིཆོགོ་སྩལོ་མི། །རྣམི་པར་



རྣམ་རྒྱལ་མའིི་སོྟོང་མཆོོད་དང་འིབྲེལེ་བའིི་བརྟན་བཞུགས།
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རྒྱལ་མིའི་ཱིཞེབསེ་ལ་ཕྱིག་འིཚེལ་ལ།ོ །ཞེསེེ་པསེ་བསྟོདོ། 

སླར་ཡིང་ཙོག་པུར་འིདུག་སྟོ།ེ བཅོམི་ལྡན་རྣམི་པར་རྒྱལ་མི་ལ། །མིཆོོད་ཅཱིང་གསེོལ་བ་

བཏེབ་པའི་ཱིམིཐུསེ། །བདག་སེགོསེ་རྣམིསེ་དང་ཡིནོ་བདག་ལ། །འིཆོ་ཱིམིདེ་དངསོེ་གྲུབ་

སྩལ་དུ་གསེོལ། །སེ་འིོག་སེ་སྟོེང་སེ་བླའི་ཱིགདོན། །ནད་རཱིམིསེ་དུསེ་མཱིིན་འིཆོ་ཱིབ་

སེོགསེ། །སྔོན་ལསེ་འིཕྲལ་རྐྱེན་ཀུན་ཞཱེི་ཞཱེིང་། །འིཆཱོི་མིེད་དངོསེ་གྲུབ་སྩལ་ཏུ་

གསེལོ། །སྲོདཱི་དང་ཞེ་ཱིབའི་ཱིཡིནོ་ཏེན་ཀུན། །ལགེསེ་ཐབོ་མི་ཱིཉམིསེ་གངོ་དུ་འིཕལེ། །ཁྱིད་

པར་ཚེ་ེལ་དབང་འིབྱརོ་བའི།ཱི །འིཆོ་ཱིམིདེ་དངསོེ་གྲུབ་སྩལ་ཏུ་གསེལོ། །ཇེ་ཱིསྲོདཱི་སེངསེ་

རྒྱསེ་མི་ཐོབ་བར། །ལྷ་མི་ོཁྱིོད་ཀྱཱིིསེ་རྗེེསེ་བཟུང་སྟོེ། །འིཆོ་ཱིབདག་གཡུལ་ལསེ་རབ་

རྒྱལ་བའཱིི། །འིཆོ་ཱིམིེད་དངོསེ་གྲུབ་སྩལ་ཏུ་གསེོལ། །དཔག་བསེམི་ཤཱིང་དང་བུམི་པ་

བཟང། །ཡཱིིད་བཞཱེིན་ནོར་འིདྲིའཱིི་ལྷ་ཁྱིོད་ཀྱཱིིསེ། །ཐུགསེ་རྗེེའཱིི་འིཆཱོི་མིེད་བདུད་རྩོ་ཱི

ཡིསཱིེ། །སྙཱིང་ག་ཱིབུམི་བཟང་གང་བར་མིཛདོ། །ཅསེེ་འིདནོ་དནོ་ཞུ། 

མི་ེཏེགོ་དང་བཅསེ་ཐལ་མི་ོསྦྱིར་ཏེ།ེ ཨ�་བཛྲ་སེ་ཏྭ་སེ་མི་ཡི། མི་ནུ་པཱ་ལ་ཡི། བཛྲ་སེ་ཏྭ་ཏྭ་ེན་ོ

བ་ཏེཥཱིྛི། དྲི་ཱིཌྷོ་ོམི་ེབྷཱ་བ། སུ་ཏེ་ོཥྱོ་ོམི་ེབྷཱ་བ། སུ་པ་ོཥྱོ་ོམི་ེབྷཱ་བ། ཨ་ནུ་རཀྵེ་ོམི་ེབྷཱ་བ། སེརྦ་

སཱེིདྡྷཿ་ཱིམྨེ་ེཔྲ་ཡིཙྪ། སེརྦ་ཀོརྨཱཿ་སུ་ཙ་མི།ེ ཙ་ིཏྟཾ་ཾཤྲཱི་ཱིཡི་ཾཀུ་རུ་ཧཱུཾ།ཾ ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧཿོབྷི་ག་ཝན། 

སེརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ། བཛྲ་མི་མི་ེམུཉྩ། བཛྲ་བྷི་བ། མི་ཧཱ་སེ་མི་ཡི་སེ་ཏྭ་ཨཱཿཧཱུཾ་ཾཕཊ། ཞེསེེ་ཡིགཱི་

བརྒྱ་བརྗེདོ། 

མི་འིབྱོར་བ་དང་ཉམིསེ་པ་དང་། །གང་ཡིང་བདག་རྨངོསེ་བླ་ོཡིསཱིེ་ན།ཱི །བགྱིསཱིེ་པ་

དང་ན་ཱིབགྱིདཱི་སྩལ་གང་། །ད་ེཡིང་བཟདོ་པར་མིཛད་དུ་གསེལོ། །ལྷག་པ་དང་ན་ཱིཆོད་པ་

དང་།  །ཆོ་ོགའི་ཱིཡིན་ལག་ཉམིསེ་པ་དང་། །བདག་གསཱིེ་བརྗེདེ་ངསེ་ཅ་ཱིམིཆཱོིསེ་པ། །ད་ེ
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རྒྱལ་སྲས་སྐལ་བཟང་ཐུབ་བསྟན་འཇིིགས་མེདེ་རྒྱ་མེཚོོ།

ཡིང་བཟདོ་པ་མིཛད་དུ་གསེོལ། །

ཕྱིོགསེ་བཅུ་ན་བཞུགསེ་པའི་ཱིསེངསེ་རྒྱསེ་དང་བྱང་ཆུབ་སེེམིསེ་དཔའི་ཐམིསེ་

ཅད་བདག་ལ་དགོངསེ་སུ་གསེོལ། ཇེ་ཱིསྲཱོིད་ནམི་མིཁའི་ཱིམིཐའི་དང་མིཉམི་པའི་ཱིསེེམིསེ་

ཅན་ཐམིསེ་ཅད་མི་ཱིགནསེ་པའི་ཱིམྱ་ངན་ལསེ་འིདསེ་པའི་ཱིསེ་ལ་མི་བཞེག་ག་ཱིབར་དུ་རྒྱལ་

བ་རྣམིསེ་མྱ་ངན་ལསེ་མི་ཱིའིདའི་བར་བརྟན་པར་བཞུགསེ་སུ་གསེོལ། བྱ་ེབྲེག་ཏུ་ཡིང་

ཆོོསེ་སྐུའི་ཱིརྟེན་འིད་ཱིཉཱིད་ལ་བསྐྱེེད་ཅཱིང་སྤྱིན་དྲིངསེ་བའི་ཱིལྷ་ཚེོགསེ་ཐམིསེ་ཅད་རྟེན་འིད་ཱི

འིབྱུང་བ་བཞཱེིའི་ཱིགནདོ་པསེ་མི་ཞཱེིག་ག་ཱིབར་དུ་བརྟན་པར་བཞུགསེ་སུ་གསེལོ། བརྟན་

པར་བཞུགསེ་ནསེ་བདག་དང་སེེམིསེ་ཅན་ཐམིསེ་ཅད་ལ་མིཆོོག་དང་ཐུན་མིོང་གཱི་

དངསོེ་གྲུབ་མི་ལུསེ་པ་སྩལ་དུ་གསེལོ། ཨ�་སུ་པྲ་ཏེཥཱིྛི་བཛྲ་ཡི་ེསྭཱ་ཧཱ། ཞེསེེ་པསེ་བརྟན་བཞུགསེ་

བྱ། བཀྲོ་ཤསཱིེ་བརྗེདོ་ཅཱིང་རལོ་མིའོི་ིསྒྲི་དང་མི་ེཏེགོ་སཱེིལ་མི་དགྲོམི་པར་བྱའི།ོ །

སྨྲེསེ་པ། 

ཀུན་མིཁྱིནེ་ངག་ག་ཱིདབང་པའོི་ིམིགྲཱོིན་ལམི་ལསེ། །

ལགེསེ་འིངོསེ་དབྱར་གྱི་ཱིརྔ་གསེང་མིཐནོ་པའོི་ིསྒྲི། །

མིདངོསེ་ལྡན་འིགྲོ་ོབའི་ཱིསྙངཱི་ག་ཱིངལ་བསེའོི་ིབཅུད། །

ཐུགསེ་རྗེའེི་ཱིཐབསེ་མིཁསེ་ང་ོམིཚེར་རྨད་དུ་བྱུང་། །

ཞེེསེ་གྲུབ་མིཆོོག་ཛཻཏེ་ར་ཱིདགྲོ་ལསེ་རྣམི་རྒྱལ་གྱི་ཱིབཞེེད་སྲོོལ་རྗེ་ེབཙུན་རྣམི་པར་རྒྱལ་མིའི་ཱིསྟོོང་མིཆོོད་ཀྱི་ཱིཆོ་ོག 

།ཐམིསེ་ཅད་མིཁྱིནེ་པ་ངག་དབང་བླ་ོབཟང་རྒྱ་མིཚེ་ོདཔལ་བཟང་པའོི་ིགསུང་འིཆོ་ཱིམིདེ་དཔལ་སྟོརེ་དང་འིབྲེལེ་བའི་ཱིསྒེ་ོནསེ་

བརྟན་བཞུགསེ་ཀྱི་ཱིརཱིམི་པ་འིད་ཱིཡིང་། སྔ་སེོར་ཆོོསེ་སྐྱེོང་ཆོེན་པོའི་ིབཀོའི་ཱིལུང་ཕེབསེ་བཞེནཱི་དགའི་ལྡན་ངེསེ་གསེང་དར་



རྣམ་རྒྱལ་མའིི་སོྟོང་མཆོོད་དང་འིབྲེལེ་བའིི་བརྟན་བཞུགས།
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རྒྱསེ་གླཱེིང་འིད་ཱིཉཱིད་གྱི་ཱིསེེར་སྐྱེ་ཚེང་མིསེ་ངེད་ལ་རཱིང་འིཚེོའི་ཱིརྟེན་འིབྲེེལ་བསྒྲཱིིགསེ་མིཚེོན་ཙམི་བསྟོར་བར། སླར་ཞཱེིབ་ཆོ་

ལགེསེ་སྒྲིགཱི་ག་ཱིའིདུན་པ་ཡིདོ་ཐགོ །འིད་ཱིཁའི་ཱིབྱང་འིདྲིནེ་རབ་བྱམིསེ་སྨྲེ་བ་བསྐལ་བཟང་ཚུལ་ཁྲམཱིིསེ་ནསེ་ཀྱིང་བསྐུལ་མི་

བྱུང་བ་བཅསེ་མིཛེསེ་བྱེད་ཅེསེ་པ་ཆུ་མི་ོཡིོསེ་ཀྱི་ཱིལ་ོསྣྲོོན་ཟླའི་ཱིགྲོལ་ཚེེསེ་དག་ེབར། རྒྱལ་སྲོསེ་བསྐལ་བཟང་ཐུབ་བསྟོན་

འིཇེགཱིསེ་མིདེ་རྒྱ་མིཚེསོེ་རང་ག་ཱིབསྟོ་ཱིགནསེ་སུ་སྦྱིར་བའི་ཱིཡི་ཱིག་ེཔ་ན་ཱིརྣམི་གྲྭ་མིཁྱིནེ་བརྩོསེེ་བགྱིསཱིེ་པ་དག་ེལགེསེ་འིཕལེ། 

།འིད་ཱིན་ཱིམི་ེཁྱི་ཱིལརོ་གཞུང་གནསེ་ནསེ་༧གངོ་སེ་མིཆོགོ་ལ་འིདའཱིི་ཱིསྒེ་ོནསེ་བསྟོན་བཞུགསེ་འིབུལ་གནང་སྐབསེ་འི་ོན་རྒྱལ་

སྲོསེ་གསུང་ཉཱིད་གཞཱེིར་བཞེག་ལ་ལག་ལེན་བད་ེཆོེད་རྣམི་གྲྭའི་ཱིཕྱིག་ལེན་ལྟར་ཟུར་ཅུང་ཟད་བཅོསེ་ཏེ་ེགཞུང་སེ་མིཆོོག་

ནསེ་པར་དུ་བསྐྲུན་གནང་མིཛད་པའི།ོ ། 

པར་འིད་ཱིརྣམི་གྲྭ་སྤྱི་ཱིསེརོ་བཞུགསེ། །
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པར་བྱེང་སྨོནོ་ཚེགི

རྣམི་གྲོལོ་ཞེ་ཱིབའི་ཱིརྒྱ་མིཚེརོ་ར་ོགཅཱིག་ཏུ། །

གཞེལོ་བའི་ཱིམིཐའི་ཡིསེ་ཆོསོེ་ཚུལ་དལ་འིབབ་ཀླུང༌། །

ཚེགི་ག་ཱིགཟགེསེ་མི་རེསེ་ཀྱིང་དུག་གསུམི་གྱི།ཱི །

དྲི་ཱིམི་ཡིངོསེ་འིཁྲུད་ལེགསེ་བཤད་བདུད་རྩོ་ཱིའིད།ཱི །

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའི་ཱིརྣམི་དཀོར་ཕུང་པའོི་ིམིཐུསེ། །

ཡིང་དག་ཆོསོེ་ཀྱི་ཱིསྒེ་ོམི་ོསྟོངོ་ཕྲག་བརྒྱ། །

གདངསེ་ཏེ་ེརྒྱུད་ལྔའི་ཱིའིགྲོ་ོབ་མི་ལུསེ་པ། །

ངསེེ་ལགེསེ་ནརོ་བུའི་ཱིམིཛདོ་ལ་དབང་འིབྱརོ་ཤགོ །

ཅེསེ་འིཛམི་གླཱེིང་ཡིངསེ་པའི་ཱིཁྱིོན་ལ་འིཚེ་ེམིེད་ཞེ་ཱིབའི་ཱིལམི་སྟོོན་རྣམི་འིདྲིེན་ཤཱིཀྱི་

སེེངྒེེའི་ཱིརཱིང་ལུགསེ་སྒེ་ོཀུན་ནསེ་རྒྱསེ་པ་སེོགསེ་འིཕྲལ་ཡུན་ལེགསེ་ཚེོགསེ་དུ་མིའི་ཱི

ཆོདེ་དུ་དམིགཱིསེ། ནང་བསྟོན་གྲུབ་མིཐའི་རསཱིེ་མིདེ་ཀྱི་ཱིགསུང་རབ་དག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་

དང་བསྐྲུན་འིགྱུར་གང་ལའིང་སྦྱིར་ཆོགོ་པའི་ཱིདག་ེབསྔའོི་ིསྨོནོ་ཚེགི་ཏུ་ཤཱིཀྱིའི་ཱིདག་ེསྦྱིངོ་

ཆོསོེ་སྨྲེ་བ་ངག་དབང་བླ་ོབཟང་བསྟོན་འིཛནི་རྒྱ་མིཚེསོེ་སྦྱིར་བའི།ོ །
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