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བཀོད་ཡོད་ན་དེ་ནི་དོ་སྣང་བ་དགོས་སའི་ཡི་གེའམ་ཚིག་ཅིག་གི་མདུན་དུ་བཀོད་ཡོད་

ལ། དེའི་རེས་སུ་མཆན་གངས་ཀི་ཨང་ཡིག་བཀོད་ཡོད་པས་མཆན་གངས་དེ་དང་མཐུན་

པའི་མཐའི་མཆན་ཡིག་ཏུ་གསལ་བཤད་ཅིག་བས་ཡོད་པ་ཡིན། ཡང་བརྡ་སྤོད་ཀི་བཞེད་

ལུགས་མི་འད་བ་སོགས་ཀི་དབང་གིས་ཐ་སྙད་དང་ཕྲད་སྦོར་སྟངས་སོགས་མི་འད་བ་ཡང་

ཡང་བྱུང་ན་མཆན་གིས་གསལ་བཤད་ཐེངས་གཅིག་བས་པས་ཆོག་པར་བས་ཏེ་རེས་མ་

རྣམས་ལ་མདུན་དུ་རགས་ “ འདི་བཀོད་པ་ཙམ་ལས་རེ་རེ་བཞིན་མཆན་བིས་མེད།

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

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

པོ། ཞོལ། སྐུ་འབུམ། བླ་བང་པར་མ་རྣམས། སེ། བཀྲ། ཞོལ། སྐུ། བླ། སོགས་ཀིས་མཚོན་

པར་བས་ཡོད། མཐའ་མཆན་གི་ཁོད་དུ་རགས་ཅན་ *བསྒྲུབས   ལྟ་བུ་བྱུང་ན་མ་ཕིའི་

ཡིག་ནོར་ཞིག་ཞུ་སྒིག་པས་བསྒྲུབས་སུ་བསྒྱུར་བའི་དོན་དུ་གོ་དགོས་ལ། ཡང་རགས་ * 



ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད།
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འདིས་ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད་ཀི་ཚིག་མཚོན་པའི་སྐབས་ཀང་ཡོད། ཡང་རགས་ཅན་ 

-བསྒྲུབས   ལྟ་བུ་བྱུང་ཚེ་བསྒྲུབས་ཆད་པ་དང་། +བསྒྲུབས  ལྟ་བུ་བྱུང་ན་བསྒྲུབས་ལྷག་

མ་བྱུང་བའི་དོན་དུ་གོ་དགོས། 

དཔེར་ན། མཐའ་མཆན་དུ།  མ་ཕི། ༩༨ན༥ན།  བསྒབ    *བསྒྲུབས    སྐུ། 

༡༠༣ན༦ན།   བླ།  ༡༡༠བ༣ན།  བསྒྲུབས    ཞེས་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་ཚེ་དེ་དག་གི་དོན་ནི། 

མ་ཕིའི་ཤོག་གངས་༩༨མདུན་ངོས། ཡིག་ཕྲེང་༥པ་ན། བསྒབ་ཅེས་བིས་ཡོད་པ་མཚོན་

ཞིང་།  *བསྒྲུབས  ནི་མ་ཕིའི་ཡིག་ནོར་བསྒབ་དེ་ཉིད་ཞུ་སྒིག་པས་བསྒྲུབས་སུ་བཅོས་

ཡོད་པ་མཚོན་བེད་དུ་གོ་དགོས། ཡང་གཞུང་དེའི་ཐད་ཀི་སྐུ་འབུམ་པར་མའི་ལྡེབ་གངས་

༡༠༣མདུན་ངོས། ཡིག་ཕྲེང་༦པ་ན། བླ་བང་པར་མའི་ལྡེབ་གངས་༡༡༠རྒྱབ་ངོས། ཡིག་

ཕྲེང་༣པ་ན། བསྒྲུབས་ཞེས་བཀོད་འདུག་ཅེས་གོ་དགོས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། 

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

བ་སོགས་གཟིགས་ཚེ་ཀུན་ཕན་གི་ལས་གཞི་འདིར་རྒྱབ་སྐོར་དང་ལམ་སྟོན་གི་ཆེད་དུ་

མཁྱེན་ལྡན་རྣམས་ནས་འདི་གའི་རོམ་སྒིག་ཁང་དུ་ཁ་གསལ་གི་ངོ་སྤོད་དང་ལམ་སྟོན་

གནང་བའི་རེ་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། འདི་ནས་ཀང་གང་མགོགས་ངང་པར་གཞིར་བསྐར་ཞིབ་

དང་ལེགས་སྒིག་ཞུས་ཏེ་སྤུས་ཀ་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏོང་ངེས་ཡིན། 

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

ཕི་ལོ་༢༠༢༠ཟ་༠༧ཚེས་༡༥ལ།
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༄༅། །རེ་བླ་མ་ཙོང་ཁ་བ་ཆེན་པོ་ལ་སོང་མཆོད་འབུལ་བའི་ཆོ་ག་

ཀུན་བཟང་འཁ་ིཤངི་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །བློ་གོས་བཟང་བོའི་དཀིལ་འཁོར་མཆོག་ཏུ་རྒྱས། །སྙན་གགས་ཀུན་ཁྱབ་

ཐུགས་བསྐེད་འོད་སྟོང་གིས། །ཐུབ་བསྟན་པདོའི་ཚལ་ཀུན་རྒྱས་མཛད་པ། །བློ་

བཟང་གགས་པའི་དཔལ་ལ་སྙིང་ནས་འདུད། །རིགས་གསུམ་ཀུན་འདུས་རྒྱལ་བ་

ཙོང་ཁ་བར། །རིགས་རུས་སྟོབས་འབོར་ལྡན་པའི་སྦིན་བདག་གིས། །དམ་པའི་

མན་ངག་སྟོང་མཆོད་འབུལ་བའི་ཚུལ། །དམ་པའི་གསུང་ལ་གཞི་བས་གསལ་བར་

འགོད། །

དེ་ཡང་འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་བོ་ཙོང་ཁ་བ་ཆེན་པོ་ལ་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་གདབ་ཚུལ་

ཆུ་བཟང་བ་བློ་བཟང་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གི་གསུང་ངག་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་སྟོང་མཆོད་ཀི་ཆོ་ག་མདོར་

བསྡུས་བ་ཚུལ་ལ་སོན་འགོ། དངོས་གཞི། རེས་ཀི་ཆོ་ག་དང་གསུམ་ལས། དང་བོ་ནི། གནས་ཁང་བི་དོར་

བས་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རེན་སྤི་དང་། ཁྱད་པར་གང་དུ་བེད་པའི་དབུས་ཀི་ཆར་མཆོད་སྟེགས་གྲུ་བཞི་

བའི་སྟེང་དུ་བུག་རྡོལ་སོགས་ཀི་སྐོན་དང་བལ་བའི་རྣམ་བུམ་ཆུ་གཙང་མས་སུམ་ཉིས་ཙམ་བཀང་བ་ལ་

བ་རྒྱུད་བུམ་རྫས་གཞུག་ཅིང་དར་དཀར་བོའི་མགུལ་ཆིངས་དང༌། འབས་བུ་ཅན་གི་ཤིང་གི་ཡལ་འདབ་

ཀིས་ཁ་བརྒྱན། དེའི་སྟེང་དུ་བང་ཆུབ་མཆོད་རེན་བུམ་ནང་དུ་རེ་བླ་མའི་སྐུ་ཡོད་པ་སོགས་བཀོད། བུམ་

པའི་སྟེང་དུ་བཞུགས་པ་མ་བདེ་ཚེ་རྒྱབ་ཏུ་སྟེགས་མཐོ་བ་ཞིག་ལ་བཞུགས་སུ་༌གསོལ་བས་རུང་། མཆོད་

པ་བཤམསཚུལ་ནི། ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤོད་རྣམས་རེན་གི་མཐར་གཡས་སྐོར་གི་རིམ་པས་བསྒིགས་པའམ། 

མདུན་དུ་རེན་གི་གཡས་ནས་མགོ་བརམས་ཏེ་ཕྲེང་བསྒིགས་སུ་བས་ཀང་ཆོག ། མཐའ་སྐོར་ཀུན་ཏུ་



རྗེའི་སྟོང་མཆྟོད།
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གདུགས་རྒྱལ་མཚན་བ་དན་ལྡ་ལྡི་རྣམས་དངོས་སམ། མ་འབོར་ན་རི་མོར་བིས་པས་བརྒྱན་པར་བ། ཡང་

དཀར་གསུམ་དང་མངར་གསུམ་དང་མར་ཁུས་སྦགས་པའི་གཏོར་མ་ཆ་བཞི་རེན་གི་མདུན་དུ་བཤམས། སྐུ་

ཁྲུས་གསོལ་བའི་ཡོ་བད། མཎྜལ། འཐོར་འབྲུ། ཏིང་ཤག ། རེའུ་ཆུང་། བསིལ་སྙན། དུང་དཀར་སོགས་འཁོ་

བའི་ཡོ་བད་རྣམས་ཀང་ཚགས་སུ་ཚུད་པར་བའོ། །

ཐེག་ཆེན་གསོ་སྦོང་བླང་ན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་འགྱུར་བས། དེའི་ཚུལ་ནི་ཐོ་རེངས་

ལག་རིས་མཐོང་ཙམ་གི་དུས་དེར་ཁྲུས་ལེགས་པར་བས། སྐབས་སེམས་ཚད་མེད་སོན་དུ་འགོ་བས་བླ་

མའམ་རེན་གི་དྲུང་དུ་ཕག་གསུམ་བཙལ་ནས། མཎྜལ་ཕུལ་རེས། ཕོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་

སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། 

ཇི་ལྟར་སོན་གི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་

སངས་རྒྱས་ར་ཅང་ཤེས་ལྟ་བུ། གང་པོ་ཆེན་པོ། བ་བ་བས་ཤིང༌། བེད་པ་བས་པ། 

ཁུར་བོར་བ། རང་གི་དོན་རེས་སུ་ཐོབ་པ། སིད་པར་ཀུན་ཏུ་སྦོར་བ་ཡོངས་སུ་ཟད་

པ། ཡང་དག་པའི་བཀའ། ལེགས་པར་རྣམ་པར་གོལ་བའི་ཐུགས། ལེགས་པར་རྣམ་

པར་གོལ་བའི་ཤེས་རབ་ཅན་དེ་དག་གིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་གི་ཕིར་

དང་། ཕན་པར་བ་བའི་ཕིར་དང་། གོལ་བར་བ་བའི་ཕིར་དང༌། མུ་གེ་མེད་པར་བ་

བའི་ཕིར་དང༌། ནད་མེད་པར་བ་བའི་ཕིར་དང༌། བང་ཆུབ་ཀི་ཕོགས་ཀི་ཆོས་རྣམས་

ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བ་བའི་ཕིར་དང༌། བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་

བང་ཆུབ་ངེས་པར་རོགས་པར་བ་བའི་ཕིར་གསོ་སྦོང་ཡང་དག་པར་མཛད་པ་དེ་

བཞིན་དུ་བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགི་བས་ཀང་དུས་འདི་ནས་བཟུང་སྟེ་ཇི་སིད་སང་

ཉི་མ་ཤར་གི་བར་དུ་གསོ་སྦོང་ཡང་དག་པར་བླང་བར་བགིའོ། །ཞེས་ལན་གསུམ་བརོད། 

བསྲུང་བ་རྣམས་ལེགས་པར་བསྲུང་བར་བའོ་སྙམ་པས། དེང་ནས་སོག་གཅོད་མི་བ་
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ཞིང་། །གཞན་གི་ནོར་ཡང་བླང་མི་བ། །འཁིག་པའི་ཆོས་ཀང་མི་སྤད་ཅིང་། །རྫུན་

གི་ཚིག་ཀང་མི་སྨྲའོ། །སྐོན་ནི་མང་བོ་ཉེར་བརེན་པའི། །ཆང་ནི་ཡོངས་སུ་སྤང་བར་

བ། །ཁི་སྟན་ཆེ་མཐོ་མི་བ་ཞིང་། །དེ་བཞིན་དུས་མ་ཡིན་པའི་ཟས། །དི་དང་ཕྲེང་བ་

རྒྱན་དང་ནི། །གར་དང་གླུ་སོགས་སྤང་བར་བ། །ཇི་ལྟར་དག་བཅོམ་རག་ཏུ་ནི། །སོག་

གཅོད་ལ་སོགས་མི་བེད་ལྟར། །དེ་བཞིན་སོག་གཅོད་ལ་སོགས་སྤང་། །བླ་མེད་བང་

ཆུབ་རྒྱུར་ཐོབ་ཤོག །སྡུག་བསལ་མང་འཁྲུགས་འཇིག་རེན་འདི། །སིད་པའི་མཚོ་

ལས་སྒོལ་བར་ཤོག ། ཅེས་ལན་གཅིག་བ། ཨ�་ཨ་མོ་གྷ་ཤི་ལ་སཾ་བྷ་ར། བྷ་ར་བྷ་ར། མཧཱ་

ཤུདྡྷ་ས་ཏྭ་པད་བི་བྷུ་ཥི་ཏ་བྷུ་ཛ། དྷ་ར་དྷ་ར། ས་མནྟ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་

པ་ལན་ཉེར་གཅིག་བཟས་རེས། ཁིམས་གི་ཚུལ་ཁིམས་སྐོན་མེད་ཅིང་། །ཞེས་སོགས་སོན་ལམ་

གདབ་ཅིང༌། བེལ་བ་བྱུང་ཚེ་ཐེག་ཆེན་གསོ་སྦོང་མ་བླང་ཀང་ཆོག་གོ། །དེས་སོན་འགོའི་རིམ་པ་སོང་། 

གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ནི། བདག་དང་འགོ་བ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་དུས་འདི་ནས་བཟུང་སྟེ་ཇི་སིད་བང་ཆུབ་སྙིང་བོ་ལ་མཆིས་ཀི་བར་དུ་

དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལ་སྐབས་སུ་མཆིའོ། །རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ལ་སྐབས་སུ་མཆིའོ། །དམ་པའི་ཆོས་རྣམས་ལ་སྐབས་སུ་

མཆིའོ། །འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་རྣམས་སྐབས་སུ་མཆིའོ། །ཁམས་གསུམ་ཆོས་

ཀི་རྒྱལ་བོ་ཙོང་ཁ་བ་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་སྐབས་སུ་

མཆིའོ། །ཞེས་ལན་གསུམ་མམ་བདུན་གི་མཐར། 

བླ་མ་དང་སྐབས་གསུམ་ཀུན་འདུས་ཀི་ངོ་བོ་ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་

བོ་ཤར་ཙོང་ཁ་བ་བློ་བཟང་གགས་པ་རྒྱལ་སས་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་
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རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ཞིང་སྐབས་སུ་མཆིའོ། །ཁྱེད་རྣམས་ཀིས་བདག་གི་རྒྱུད་བིན་

གིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །ཞེས་ལན་གཅིག་བརོད། 

སེམས་བསྐེད་པ་ནི། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་དུ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་

གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བ། དེའི་ཆེད་དུ་ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་བོ་ཤར་ཙོང་ཁ་བ་བློ་

བཟང་གགས་པ་རྒྱལ་སས་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་ཕག་མཆོད་

ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ་ལ་སོགས་པའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་གནས་པར་བགིའོ། །ལན་

གསུམ་བརོད། 

བདག་དང་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀི་དབིངས་ཀི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་ལ་དེ་ལྟར་

མ་རོགས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་བདེ་བའི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པར་བ། 

སྡུག་བསལ་དང་སྡུག་བསལ་གི་རྒྱུ་དང་བལ་བར་བ། སྡུག་བསལ་མེད་པའི་བདེ་

བ་དང་མི་འབལ་བར་བ། བདེ་སྡུག་གི་རྒྱུ་ཆགས་སང་ཉེ་རིང་གཉིས་དང་བལ་བའི་

བཏང་སྙོམས་ཚད་མེད་པ་ལ་གནས་པར་བའོ། །ཞེས་ལན་གསུམ་གིས་ཚད་མེད་བཞི་བསྒོམ།

དེ་ནས་གནས་སོགས་བིན་གིས་བརླབ་པ་ནི། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་བདེན་པ་དང་

སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀི་བིན་གིས་བརླབ་དང་

ཚོགས་གཉིས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་མངའ་ཐང་ཆེན་པོ་དང་། ཆོས་ཀི་དབིངས་

རྣམ་པར་དག་ཅིང་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་སྟོབས་ཀིས་ས་གཞི་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་

ཚོགས་ཀི་རང་བཞིན་ལག་མཐིལ་ལྟར་མཉམ་པ། ཐ་གྲུ་ཆེ་བ། ཡངས་པ། རེག་ན་

འཇམ་ཞིང་བདེ་བ་དི་མ་མེད་ཅིང་འོང་གསལ་བ། ཙནྡན་སྦྲུལ་གི་སྙིང་བོའི་དི་བསུང་

ངད་དང་ལྡན་པའི་ལྷའི་མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་ཀི་གཅལ་བཀྲམ་པ། མཐའ་རིན་པོ་ཆེའི་
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ཕ་གུས་བརེགས་པ། གསེར་དང་། དངུལ་དང༌། མུ་ཏིག་གི་བེ་མ་གམ་བུར་བརྡལ་

བ། ཨུཏྤལ་དང་ཀུ་མུད་དང་པད་འགིང་ཞིང་ལྡེམ་པས་ཁེབས་པར་གྱུར་ཅིང་། ཆུ་

བ་སྣ་ཚོགས་སྐད་སྙན་པར་སྒོག་པ། དགའ་ཞིང་འཕོ་ལ་ལྡིང་བས་བརྒྱན་པའི་ཡན་

ལག་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་མཚོ་དང་རྫིང་དང་ལྟེང་ཀ་དག་གིས་མཛེས་པར་བས་པ། 

རིན་པོ་ཆེའི་དཔག་བསམ་གི་ཤིང་ལོན་པ་ལྷའི་ནོར་བུ་དང་མུ་ཏིག་གི་རྒྱན་ཕྲེང་དང་

རིན་པོ་ཆེ་དཔྱངས་པ། མེ་ཏོག་གི་མགོ་ལོག་དང་འབས་བུ་མཛེས་པར་ཆགས་པས་

གཡུར་ཟ་ཞིང་ལྡེམ་པ། གསེར་གི་དིལ་བུ་གཡེར་ཁ་འཁོལ་བ་ལས་དམ་པའི་ཆོས་

ཀི་སྒ་འབྱུང་བ་དང་ལྡན་པ་ཚར་དུ་བསྒེངས་པས་ལེགས་པར་བརྒྱན་པའི་ས་གཞི་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག །

དེའི་དབུས་སུ་རིན་པོ་ཆེའི་པདའི་རྒྱལ་བོ་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པས་བརྒྱན་

པའི་བཀོད་པ་ལ་བརེན་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་མཆོད་རེན་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་

སུ་རྫོགས་ཤིང་། ཚད་དང་དབིབས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པ། འཇིག་རེན་

གི་ཁམས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་རྒྱས་པར་འགེངས་བའི་འོད་ཟེར་ཆེན་པོ་རབ་ཏུ་འབྱུང་

བ་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ཞིང་གི་གཞལ་མེད་ཁང་དང་འད་བ་འབྱུང་བར་གྱུར་

ཅིགབུམ་པའི་ནང་དུ་གཞལ་ཡས་ཁང་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་དབུས་

སུ་པདའི་གདན་རིན་པོ་ཆེའི་སེང་གེའི་ཁི་སྟན་ལ་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་

ཀི་མཁྱེན་བརེ་ནུས་པའི་བདག་ཉིད་འཕགས་པ་རིགས་གསུམ་གི་མགོན་པོ་དང་

དབེར་མ་མཆིས་པའི་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་བོ་ཙོང་ཁ་བ་ཆེན་པོ་ལ་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སས་དང་

སོབ་མར་བཅས་པའི་འཕགས་པའི་ཚོགས་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པས་བསྐོར་བས་
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ཡོངས་སུ་གང་བ་ལ་སོགས་པའི་བཀོད་པ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་བོ་ཙོང་ཁ་པ་

ཆེན་པོའི་སོན་ལམ་ཁྱད་པར་ཅན་དང་མངའ་ཐང་དང་འཚམ་པར་གྲུབ་པ་མཛེས་པ་

ཤ་སྟག་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག ། ཕི་ནང་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཆ་རིགས་དང་འཚམ་པར་ཡང་

ལྷ་དང་མིའི་ཡོ་བད་དམ་པ་ཞལ་ཟས་དང་ན་བཟའ་དང་རྒྱན་དང་རོལ་མོ་ལ་སོགས་

པ་ཕུལ་དུ་ཕིན་པ་སྣ་ཚོགས་ཕུང་བོ་གསུམ་པའི་མདོ་དང༌། བཟང་པོ་སྤོད་པའི་

སོན་ལམ་ལས་བྱུང་བའི་མཆོད་པའི་སྤིན་རྒྱ་མཚོ་ཐམས་ཅད་ཀིས་རྒྱས་པར་གང་

ཞིང་རྒྱན་ཀླུབས་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག ། འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་གདན་

འཛོམས་ནས་དེ་བཞིན་དུ་བིན་གིས་བརླབས་ཤིང་བཞེས་ཏེ་ལོངས་སྤོད་པར་གྱུར་

ཅིག ། ཅེས་པ་འདི་ལན་གསུམ་བརོད། 

མཆོད་པའི་སྤིན་གི་གཟུངས། ཨ�་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ་བཛེ་ས་ར་པྲ་མརྡ་ནི། ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཡ་

ཨརྷ་ཏེ་སམཀྶཾ་བུད་དྷཱ་ཡ། ཏདྱཐཱ། ཨ�་བཛེ་བཛེ་མཧཱ་བཛེ། མཧཱ་ཏེ་ཛ་བཛེ། མ་ཧཱ་

བིདྱཱ་བཛེ། མཧཱ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་བཛེ། མཧཱ་བོ་དྷི་མཎྜོ་པ་སཾ་ཀྲ་མ་ཎ་བཛེ་སརྦ་ཀརྨ་ཨཱ་ཝ་

ར་ཎ་བི་ཤོ་དྷ་ན་བཛེ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་ཕན་ཡོན་ཆེ་བར་མདོ་ལས་གསུངས་པས། ལན་གསུམ་མམ་

བདུན་ཅི་རིགས་བརོད། 

དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་བདེན་པ་དང་། སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀི་བིན་གིས་བརླབ་དང་ཚོགས་གཉིས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་

མངའ་ཐང་ཆེན་པོ་དང་། ཆོས་ཀི་དབིངས་རྣམ་པར་དག་ཅིང་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་

པའི་སྟོབས་ཀིས་དེ་བཞིན་ཉིད་དུ་གྱུར་ཅིག ། ཅེས་ལན་གསུམ་བཟས། 

མེ་ཏོག་གམ་སྤོས་དང་བཅས་པས་ཐལ་མོ་སྦར་ཏེ། བསྐལ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ས་རོལ་
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ནས་གངས་མེད་པའི་འགོ་བ་རྣམས་འདེན་པའི་ཐུགས་བསྐེད་པ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་བོ་

ཙོང་ཁ་བ་ཆེན་པོ་འཁོར་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སས་དང་སོབ་མར་བཅས་པའི་འཕགས་པའི་

ཚོགས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བདག་ཅག་ལ་སོགས་པ་འགོ་བ་མང་བོ་བསྐབ་པའི་སད་དུ་

མགོན་སྐབས་དང་དཔུང་གཉེན་དུ་སྤན་འདེན་ཞིང་མཆིས་ན་མཆོད་པའི་ཚོགས་

སྦར་བའི་ཕོ་བང་གི་དཀིལ་འཁོར་འདིར་གཤེགས་ཤིང་གདན་འཛོམ་པ་ཆེན་པོ་

མཛད་དེ་བིན་གིས་བརླབ་པར་ཅི་གནང་། ཞེས་བརོད་དེ་སྙན་གསན་དབབ། 

སྤན་འདེན་ནི། ཆོས་རྣམས་རང་བཞིན་འགོ་འོང་ཀུན་བལ་ཡང་། །སྣ་ཚོགས་

གདུལ་བའི་བསམ་པ་ཇི་བཞིན་དུ། །ཅིར་ཡང་འཆར་བའི་མཁྱེན་བརེའི་འཕྲིན་ལས་

ཅན། །སྐབས་མགོན་དམ་པ་འཁོར་བཅས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ངོ་མཚར་རྨད་

བྱུང་བཀོད་པའི་འཇིག་རེན་ནས། །བདེ་གཤེགས་སེངེའི་ང་རོ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །ཆོས་

ཀི་རྒྱལ་བོ་ཀུན་མཁྱེན་བློ་བཟང་གགས། །སྙིགས་དུས་འགོ་བ་འདེན་ཕིར་གཤེགས་

སུ་གསོལ། །མ་ལུས་སེམས་ཅན་ཀུན་གི་མགོན་གྱུར་ཅིང་། །བདུད་སེ་དཔུང་

བཅས་མི་བཟད་འཇོམས་མཛད་ལྷ། །དངོས་རྣམས་མ་ལུས་ཡང་དག་མཁྱེན་གྱུར་

པའི། །བཅོམ་ལྡན་འཁོར་བཅས་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །བཅོམ་ལྡན་

བསྐལ་བ་གངས་མེད་དུ་མ་རུ། །འགོ་ལ་བརེ་ཕིར་ཐུགས་རེ་རྣམ་སྦངས་ཤིང་། །སོན་

ལམ་རྒྱ་ཆེན་དགོངས་པ་ཡོངས་རྫོགས་པ། །ཁྱེད་བཞེད་འགོ་དོན་མཛད་དུས་འདི་

ལགས་ན། །དེ་ཕིར་ཆོས་དབིངས་ཕོ་བང་དམ་པ་ནས། །རྫུ་འཕྲུལ་བིན་རླབས་

སྣ་ཚོགས་སྟོན་མཛད་ཅིང་། །མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཚོགས་རྣམས་བསྒལ་ཕིར་

དུ། །ཡོངས་དག་འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཆོས་རྣམས་ཀུན་གི་
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དབང་ཕྱུག་གཙོ། །བཙོ་མ་གསེར་གི་མདོག་འད་ཞིང་། །ཉི་མ་ལས་ལྷག་གཟི་བརིད་

ཆེ། །དད་པས་སྤན་ནི་དངས་པར་བགི། །ཞི་ཞིང་ཐུགས་རེ་ཆེ་ལྡན་པ། །དུལ་ཞིང་

བསམ་གཏན་ས་ལ་བཞུགས། །ཆོས་རྣམས་ཡེ་ཤེས་ཆགས་བལ་བ། །ཀུན་ཏུ་མི་

བཟད་ནུས་པར་ལྡན། །ཚུར་སྤོན་ཚུར་སྤོན་ཞི་བདག་ལྷ། །ཐུབ་པའི་སྐེས་མཆོག་

ཐམས་ཅད་མཁྱེན། །ཤིན་ཏུ་ལེགས་བས་གཟུགས་རྙན་ནི། །མཆོད་པས་འདིར་

ནི་གཤེགས་སུ་གསོལ། །འདིར་ནི་གཟུགས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །འགོ་བའི་དོན་དུ་

བཞུགས་ནས་ཀང་། །ནད་མེད་ཚེ་དང་དབང་ཕྱུག་དང་། །མཆོག་རྣམས་ལེགས་པར་

སྩལ་དུ་གསོལ། །བཅོམ་ལྡན་འདིར་ནི་བོན་པ་ལེགས། །བདག་ཅག་བསོད་ནམས་

སྐལ་བར་ལྡན། །བདག་གི་མཆོད་ཡོན་བཞེས་ནས་ཀང་། །ཐུགས་ལ་དགོངས་ཤིང་

གནང་བར་མཛོད། །བདེ་བར་གཤེགས་སོ་བཅོམ་ལྡན་འདས། །ཚུར་གཤེགས་

འདིར་ནི་བཞུགས་སུ་གསོལ། །བདག་གི་མཆོད་ཡོན་བཞེས་ནས་ཀང་། །འདི་

ཉིད་དུ་ནི་བཞུགས་སུ་གསོལ། །བདག་དང་འགོ་ལ་ཐུགས་བརེའི་ཕིར། །ཉིད་ཀི་

རྫུ་འཕྲུལ་མཐུ་ཡིས་ནི། །ཇི་སིད་མཆོད་པ་བདག་བགིད་ན། །དེ་སིད་བཅོམ་ལྡན་

བཞུགས་སུ་གསོལ། །ཕུན་ཚོགས་བདེ་ལེགས་འབྱུང་གནས་དུས་གསུམ་གི། །ར་

བརྒྱུད་བླ་མ་ཡི་དམ་དཀོན་མཆོག་གསུམ། །དཔའ་བོ་མཁའ་འགོ་ཆོས་སྐོར་སྲུང་

ཚོགས་བཅས། །ཐུགས་རེའི་དབང་གིས་འདིར་གཤེགས་བརན་པར་བཞུགས། །

གང་འདིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ X X X ཁྲུས་འདི་གསོལ་བར་བགིའོ། །ཁྲུས་ཀི་

ཁང་བ་ཤིན་ཏུ་དི་ཞིམ་པ། །ཤེལ་གི་ས་གཞི་གསལ་ཞིང་འཚེར་བ་བསྟར། །རིན་ཆེན་

འབར་བའི་ཀ་བ་ཡིད་འོང་ལྡན། །མུ་ཏིག་འོད་ཆགས་བླ་རེ་བེས་པ་དེར། །ཇི་ལྟར་
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བལྟམས་པ་ཙམ་གིས་ནི། །ལྷ་རྣམས་ཀིས་ནི་ཁྲུས་གསོལ་ལྟར། །ལྷ་ཡི་ཆུ་ནི་དག་

པ་ཡིས། །དེ་བཞིན་བདག་གིས་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། ། ཨ�་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་

ཏ་ས་མ་ཡ་ཤི་ཨཱཿཧཱུཾ། དུས་གསུམ་ཕོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ལས། །གང་གི་

བ་སྤུའི་བུ་ག་གཅིག་ཙམ་ཡང་། །བདག་ཅག་བསོད་ནམས་ཞིང་དུ་ལེགས་བསགས་

པའི། །སྐབས་མགོན་ཐུག་རེ་ཅན་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། ། ཨ�་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ X X 

X ཨཱཿཧཱུཾ། གངས་ཅན་ཤིང་རའི་སོལ་འབེད་ཙོང་ཁ་བ། །དངོས་སྟོབས་རིགས་

པའི་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཚབ་རེ། །མདོ་སགས་བསྟན་པའི་བདག་པོ་མཁས་གྲུབ་

དཔལ། །ཡབ་སས་བརྒྱུད་པར་བཅས་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། ། ཨ�་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ X 

X X ཨཱཿཧཱུཾ། དེ་བཞིན་གཤེགས་དང་དེ་ཡི་སས་རྣམས་ལ། །རིན་ཆེན་བུམ་པ་མང་

པོའི་སྤོས་ཀི་ཆུ། །ཡིད་འོང་ལེགས་པར་བཀང་བ་གླུ་དང་ནི། །རོལ་མོར་བཅས་པ་དུ་

མས་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། ། ཨ�་སརྦ་ X X X ཨཱཿཧཱུཾ། བླ་མའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་ཉོན་

མོངས་མི་མངའ་ཡང་། །སེམས་ཅན་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་སྒིབ་པ་སྦང་སད་དུ། །བླ་

མའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་ཁྲུས་ཆབ་འདི་གསོལ་བས། །སེམས་ཅན་ལུས་ངག་ཡིད་

གསུམ་སྒིབ་པ་དག་གྱུར་ཅིག ། ཨ�་སརྦ་ X X X ཨཱཿཧཱུཾ། ཁྱོད་སྐུ་རང་བཞིན་ཡོངས་

དག་པས། །སེད་སོགས་འཆིང་བ་མི་མངའ་ཡང་། །བདག་ཅག་སྒིབ་པ་སྦང་སད་

དུ། །གཙང་མ་ཆབ་ཀིས་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། ། ཨ�་སརྦ་ X X X ཨཱཿཧཱུཾ། 

དེ་དག་སྐུ་ལ་མཚུངས་པ་མེད་པའི་གོས། །གཙང་ལ་དི་རབ་བསྒོས་པས་སྐུ་

ཕིའོ། ། ཨ�་ཧཱུཾ་ཏྲཾ་ཧི་ཨཱཿཀ་ཡ་བི་ཤོ་དྷ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། 

འདི་ནི་སྦིན་པའི་རང་བཞིན་ཆུ། །སེར་སྣའི་དི་མ་སྦོང་མཛད་ཅིང་། །གཏོང་བ་དི་
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ཡིས་ལེགས་བསྒོས་ཆུ། །ཁྲུས་ལེགས་མཛད་ལ་ཁྲུས་བགིའོ། །འདི་ནི་ཚུལ་ཁིམས་

རང་བཞིན་ཆུ། །ཚུལ་འཆལ་དི་མ་སྦོང་མཛད་ཅིང་། །བསྲུང་བ་དི་ཡིས་ལེགས་

བསྒོས་ཆུ། །ཁྲུས་ལེགས་མཛད་ལ་ཁྲུས་བགིའོ། །འདི་ནི་བཟོད་པའི་རང་བཞིན་

ཆུ། །ཁོང་ཁོའི་དི་མ་སྦོང་མཛད་ཅིང་། །བམས་པ་དི་ཡིས་ལེགས་བསྒོས་ཆུ། །ཁྲུས་

ལེགས་མཛད་ལ་ཁྲུས་བགིའོ། ། ཨ�་སརྦ་ X X X ཨཱཿཧཱུཾ། འདི་ནི་བརོན་འགྲུས་

རང་བཞིན་ཆུ། །ལེ་ལོའི་དི་མ་སྦོང་མཛད་ཅིང་། །བརོན་པ་དི་ཡིས་ལེགས་བསྒོས་

ཆུ། །ཁྲུས་ལེགས་མཛད་ལ་ཁྲུས་བགིའོ། །འདི་ནི་བསམ་གཏན་རང་བཞིན་ཆུ། །རྣམ་

གཡེང་དི་མ་སྦོང་མཛད་ཅིང་། །ཏིང་འཛིན་དི་ཡིས་ལེགས་བསྒོས་ཆུ། །ཁྲུས་ལེགས་

མཛད་ལ་ཁྲུས་བགིའོ། །འདི་ནི་ཤེས་རབ་རང་བཞིན་ཆུ། །ཤེས་འཆལ་དི་མ་སྦོང་

མཛད་ཅིང་། །ཡེ་ཤེས་དི་ཡིས་ལེགས་བསྒོས་ཆུ། །ཁྲུས་ལེགས་མཛད་ལ་ཁྲུས་

བགིའོ། ། ཨ�་སརྦ་ X X X ཨཱཿཧཱུཾ།འདི་ནི་ཁྲུས་མཆོག་དཔལ་དང་ལྡན། །ཐུགས་རེའི་

ཆུ་ནི་བླ་ན་མེད། །བིན་རླབས་ཡེ་ཤེས་ཆུ་ཡིས་ནི། །ཅི་འདོད་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་

གསོལ། ། ཨ�་སརྦ་ X X X ཨཱཿཧཱུཾ། དེ་དག་སྐུ་ལ་མཚུང་པ་མེད་པའི་གོས། །གཙང་

ལ་དི་རབ་བསྒོས་པས་སྐུ་ཕིའོ། །

སྣ་ཚོགས་དབང་པོའི་གཞུ་ལྟར་རབ་བཀྲ་ཞིང་། །གང་ལ་རེག་ན་བདེ་བའི་རྒྱུར་

འགྱུར་བ། །གོས་བཟང་རིན་ཆེན་བདག་བློ་སྦང་ཕིར་འབུལ། །བཟོད་པ་དམ་པའི་

གོས་ཀིས་བརྒྱན་པར་ཤོག །རྒྱལ་བ་མཚན་དཔེའི་རང་བཞིན་རྒྱན་ལྡན་ཕིར། །རྒྱན་

གཞན་དག་གིས་བརྒྱན་པར་མི་འཚལ་ཡང་། །རིན་ཆེན་རྒྱན་མཆོག་ཕུལ་བས་འགོ་

ཀུན་གིས། །མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའི་སྐུ་ལུས་ཐོབ་པར་ཤོག །བརེ་བའི་འཁོར་
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ཡུག་སྙན་པའི་བ་དན་དང་། །ཏིང་འཛིན་བླ་རེ་སྤོབས་པའི་འོད་གསལ་བ། །མཆོག་

རྐེན་འོས་པའི་ཉེར་མཁོ་འདི་དག་འབུལ། །སྐེ་བོས་རྣམ་དག་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པར་

ཤོག །རིན་ཆེན་མཛེས་པའི་བཀྲ་ཤིས་བུམ་པ་འདི། །སྣ་ཚོགས་བཅུད་ཀི་བཀང་སྟེ་

ཕུལ་བ་ཡིས། །ལས་དང་ཉོན་མོངས་དི་ཀུན་དག་ནས། །བང་ཆུབ་སེམས་ཀི་རླན་

གིས་བརླན་པར་ཤོག །

ཕུན་ཚོགས་གཟི་འོད་ཕོགས་བཅུར་རབ་ཏུ་འཕྲོ། །བཀྲ་ཤིས་དཔལ་གིས་ཀུན་

ནས་ལྷམ་མེ་བ། །རིན་ཆེན་ས་ལེ་སྦྲམ་གི་དབུ་རྒྱན་འདི། །བླ་མ་ལྷ་ཡི་དབུ་ལ་ཕུལ་

བ་ཡིས། །སྟོབས་བཅུ་མངའ་བའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ཤོག །

རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་མཆོད་རྫས་ལས་གྲུབ་པའི། །ཞིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོའི་མཆོད་

ཡོན་ཞབས་བསིལ་དང༌། །མེ་ཏོག་བདུག་སྤོས་སྣང་གསལ་དི་ཆབ་དང་། །ཞལ་

ཟས་རོལ་མོ་འདོད་ཡོན་རྣམ་པ་ལྔ། །རྒྱལ་སིད་སྣ་བདུན་བཀྲ་ཤིས་རྫས་རགས་

བརྒྱད། །གདུགས་དང་རྒྱལ་མཚན་བ་དན་ལྡ་ལྡི་སོགས། །མཆོད་པའི་བེ་བག་ཇི་

སྙེད་མཆིས་པ་རྣམས། །ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་རྒྱལ་བ་འཁོར་བཅས་ལ། །དད་པ་རྒྱ་

མཚོས་འབུལ་ལོ་བཞེས་སུ་གསོལ། །

དེ་ལས་གཞན་ཡང་མཆོད་པའི་ཚོགས། །རོལ་མོ་དབངས་སྙན་ཡིད་འོང་

ལྡན། །སེམས་ཅན་སྡུག་བསལ་སེལ་བེད་པའི། །སྤིན་རྣམས་སོ་སོར་གནས་གྱུར་

ཅིག །དམ་ཆོས་དཀོན་མཆོག་ཐམས་དང་། །མཆོད་རེན་རྣམས་དང་སྐུ་གཟུགས་

ལ། །རིན་ཆེན་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་ཆར། །རྒྱུན་མི་འཆད་པར་འབབ་པར་ཤོག །ཇི་

ལྟར་འཇམ་དབངས་ལ་སོགས་པས། །རྒྱལ་བ་རྣམས་ལ་མཆོད་མཛད་པ། །དེ་བཞིན་
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བདག་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས། །མགོན་པོ་སས་དང་བཅས་རྣམས་མཆོད། །ཡོན་

ཏན་རྒྱ་མཚོ་རྣམས་ལ་བདག །བསྟོད་དབངས་ཡན་ལག་རྒྱ་མཚོས་བསྟོད། །བསྟོད་

དབངས་སྙན་སྤིན་དེ་དག་ལ། །ངེས་པར་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་གྱུར་ཅིག །

ཞིང་ཁམས་འབུལ་བར་ཞུ། ཨ�་བཛ་བྷུ་མི་ཨཱཿཧཱུཾ། ཞེས་སོགས་ནས། ཞིང་ཁམས་

རྣམ་པར་དག་པ་འདི་ཉིད་སྐབས་གསུམ་ཀུན་འདུས་ཀི་ངོ་བོ་ཁམས་གསུམ་ཆོས་

ཀི་རྒྱལ་བོ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་འབུལ་

བར་བགིའོ། །ཐུགས་རེས་འགོ་བའི་དོན་དུ་བཞེས་སུ་གསོལ། བཞེས་ནས་བདག་

སོགས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུད་ལ་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ལམ་བཟང་མཐའ་

དག་གེགས་མེད་དུ་སྐེས་ཏེ་འབས་བུ་སྐུ་བཞིའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བིན་གིས་བརླབ་

ཏུ་གསོལ། 

བདག་གཞན་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལོངས་སྤོད་དུས་གསུམ་དགེ་ཚོགས་

བཅས། །རིན་ཆེན་མཎྜལ་བཟང་བོ་ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་ཚོགས་བཅས་

པ། །བློ་ཡིས་བསངས་ནས་བླ་མ་ཡི་དམ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་འབུལ། །ཐུགས་

རེའི་དབང་གིས་བཞེས་ནས་བདག་ལ་བིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །ཚེ་རབས་

ཀུན་ཏུ་འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཡིས། །ཐེག་མཆོག་བཤེས་གཉེན་དངོས་སུ་མཛད་པའི་

མཐུས། །རྒྱལ་བས་བསགས་པའི་ལམ་བཟང་དེ་ཉིད་ལས། །སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་

ལྡོག་པར་མ་གྱུར་ཅིག ། ཨི་དཾ་གུ་རུ་ X X X ། ཞེས་སོགས་ཀིས་མཎྜལ་རྒྱས་པ་ཕུལ། 

དེ་ནས། སྐབས་གསུམ་ཀུན་འདུས་ཀི་ངོ་བོ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་བོ་ཙོང་ཁ་བ་ཆེན་པོ་

བློ་བཟང་གགས་པའི་དཔལ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ་སྐབས་སུ་མཆིའོ། །བིན་
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གིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་ལན་བདུན་བརོད། 

བློ་གོས་ཁང་བཟང་བསབ་གསུམ་ནོར་གིས་ཕྱུག །བཟང་བོའི་མཛད་པ་གདུལ་

བའི་དཔལ་དུ་ཤར། །གགས་པའི་འོད་ཟེར་འཛམ་གིང་ཕོགས་བཅུར་འཕྲོ། །བློ་བཟང་

གགས་པའི་དཔལ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཇི་སྙེད་སུ་དག་ཕོགས་བཅུའི་འཇིག་རེན་

ན། །དུས་གསུམ་གཤེགས་པ་མི་ཡི་སེངེ་ X X X བང་ཆུབ་ཕིར་བསོའ།ོ །

དེང་རྒྱལ་བ་སས་དང་བཅས་པའི་ཚོགས་གདན་འཛོམ་པའི་སྤན་སར་ཆོས་ཀི་

རྒྱལ་བོ་ཙོང་ཁ་བ་ཆེན་པོའི་མཚན་ཐོས་ཏེ་ཡིད་ལ་དན་ཞིང་ལན་བདུན་བརོད་པ་

དང་། ཕག་འཚལ་བ་དང་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ཆོས་ཀི་རྒྱལ་

བོ་ཙོང་ཁ་བ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་བསྐེད་སོན་ལམ་ཁྱད་པར་ཅན་དང་མཐུན་བར་བདག་

ཅག་ལ་སོགས་པ་སེམས་ཅན་གང་དག་ནད་སྣ་ཚོགས་ཀིས་ལུས་ཡོངས་སུ་གཟིར་

ཏེ་རིམས་དང་གཤེད་བེད་དང༌། བད་དང་རོ་ལངས་དང་། འཇིགས་པ་སྣ་ཚོགས་

ཀིས་གཙེས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀི་གནོད་པ་དང་ནད་ཐམས་ཅད་འཕྲལ་དུ་ཞི་བར་

གྱུར་ཅིག ། བང་ཆུབ་ཀི་མཐར་ཐུག་གི་བར་དུ་རིམས་དང་སིག་པ་ཅན་གི་གདོན་

དང་ནད་ཐམས་ཅད་མེད་པར་གྱུར་ཅིག ། རབ་ཏུ་ཞི་བར་གྱུར་ཅིག ། 

བདག་ཅག་ལ་སོགས་པ་སེམས་ཅན་གང་དག་ལོང་བ་དང་འོན་པ་དང་། སྨོན་

པ་དང་ཤ་བཀྲ་དང་། ནད་ཚབས་ཆེན་པོས་བཏབ་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་བང་ཆུབ་ཀི་

མཐར་ཐུག་གི་བར་དུ་དབང་བོ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་ཚང་བར་གྱུར་ཅིག ། སྡུག་

བསལ་དང་ནད་ཐམས་ཅད་རྒྱུན་ཆད་པར་གྱུར་ཅིག ། 

བདག་ཅག་ལ་སོགས་པ་སེམས་ཅན་གང་དག་འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་དང་
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གཏི་མུག་གིས་བསྒིབས་པ། མཚམས་མེད་པ་ལྔ་བེད་པ། བ་བ་མ་ཡིན་པའི་སྤོད་པ་

མང་བ། དམ་པའི་ཆོས་སྤོང་བ། སིག་པ་མི་དགེ་བའི་ལས་སྣ་ཚོགས་བེད་པ། ངན་

སོང་གསུམ་དང་སེམས་ཅན་དམལ་བར་འགོ་བ་དེ་དག་སེམས་ཅན་དམལ་བ་ཆེན་

པོར་སྐེས་ནས་སྡུག་བསལ་གི་ཚོར་བ་མོང་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀི་མཚམས་མེད་

པ་ལྔ་ལ་སོགས་པ་ལས་ཀི་སྒིབ་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་བང་ཞིང་ཟད་པར་གྱུར་

ཅིག ། བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བང་ཆུབ་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་

པའི་བར་དུ་སུ་ཡང་སེམས་ཅན་དམལ་བ་དང་ངན་འགོར་འགོ་བར་མ་གྱུར་ཅིག ། 

ལྷ་ཡུལ་བའི་ལྷའི་བདེ་བ་དང་མིའི་བདེ་བ་མོང་བར་གྱུར་ཅིག ། 

བདག་ཅག་ལ་སོགས་པ་སེམས་ཅན་གང་དག་དབུལ་བོར་གྱུར་ཏེ་ཟས་དང་སྐོམ་

དང་། གོས་དང་ནོར་དང་། འབྲུ་དང་མལ་ཆ་དང་། སྤོས་དང་ཕྲེང་བ་དང་། ཡོ་བད་མི་

བདོག་པ་དེ་དག་བང་ཆུབ་ཀི་མཐར་ཐུག་གི་བར་དུ་དབིག་དང་གོས་དང་། ནོར་དང་

འབྲུ་དང་། མལ་ཆ་དང་། སྤོས་དང་ཕྲེང་བ་དང་། ཡོ་བད་འཕེལ་བར་གྱུར་ཅིག ། 

བདག་ཅག་ལ་སོགས་པ་སེམས་ཅན་གང་དག་བཅིང་བ་དང་བརྡེག་པ་དང་། གོ་

རར་གཞུག་པ་དང་། མཚོན་ཆའི་ཚོགས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀིས་ལུས་ཡོངས་སུ་

གཟིར་བ་དེ་དག་བང་ཆུབ་ཀི་མཐར་ཐུག་གི་བར་དུ་བཅིང་བ་དང་བརྡེག་པ་ཐམས་

ཅད་ལས་ཡོངས་སུ་ཐར་བར་གྱུར་ཅིག ། ལུས་ཀི་གདུང་བ་ཐམས་ཅད་རྒྱུན་ཆད་

པར་གྱུར་ཅིག ། 

བདག་ཅག་ལ་སོགས་པ་སེམས་ཅན་གང་དག་མགོན་མེད་པར་གྱུར་པ། ལུས་

ལ་གདུང་བའི་མེ་འབར་བ་དང༌། སེངེ་དང་སྟག་དང་། དོམ་དང་དེད་དང་། སྦྲུལ་
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གདུག་པའི་ནང་དུ་ཆུད་དེ་སོག་ལ་བབ་ཅིང་ཉམ་ཐག་པ་དེ་དག་བང་ཆུབ་ཀི་མཐར་

ཐུག་གི་བར་དུ་ལུས་ལ་གདུང་བའི་མེ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་གྱུར་ཅིག ། སེང་གེ་

དང་སྟག་དང་། དོམ་དང་དེད་དང་། སྦྲུལ་གདུག་པ་དེ་དག་ཀང་བམས་པ་ལ་གནས་

པར་གྱུར་ཅིག ། འཇིགས་པ་མེད་པ་དང་ཞི་བའི་གནས་ལ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག ། 

བདག་ཅག་ལ་སོགས་པ་སེམས་ཅན་གང་དག་ཕན་ཚུན་འཐབ་པ་དང་རོད་ཅིང་

འགེད་པར་གྱུར་ཏེ། འཁྲུགས་ཤིང་འཇིགས་སྐྲག་ནས་དངངས་པ་དེ་དག་བང་ཆུབ་

ཀི་མཐར་ཐུག་གི་བར་དུ་འཐབ་པ་དང་རོད་པ་དང་། འགེད་པ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞི་

བར་གྱུར་ཅིག ། ཕན་ཚུན་བམས་པ་ལ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག ། 

བདག་ཅག་ལ་སོགས་པ་སེམས་ཅན་གང་དག་ཆུའི་ནང་དུ་སོན་པ་གྲུར་ཞུགས་

པ་གིང་མེད་པར་ཕིན་པ། སོག་འདོད་པ་ཆུ་ཀླུང་དང་རྒྱ་མཚོའི་ནང་དུ་སོན་ཏེ་སྨྲེ་

སགས་སྣ་ཚོགས་འདོན་པ་དེ་དག་བང་ཆུབ་ཀི་མཐར་ཐུག་གི་བར་དུ་ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོ་

དེ་ལས་དབུགས་འབིན་པ་སྦིན་པར་གྱུར་ཅིག ། འཇིགས་པ་མེད་པར་བརྒལ་བར་

གྱུར་ཅིག ། བདག་ཅག་ལ་སོགས་པ་སེམས་ཅན་གང་རག་ཏུ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་

དང་མི་འབལ་བ་དང་། དཀོན་མཆོག་མཆོད་པ་དང༌། དཀོན་མཆོག་གི་འཕྲིན་ལས་

འཇུག་པ་དང་མི་འབལ་བར་གྱུར་ཅིག ། 

དགོན་གནས་འདིས་མཚོན་པའི་ཕོགས་ཐམས་ཅད་དུ་འཕགས་ནོར་བདུན་གིས་

ཕྱུག་པའི་དགེ་འདུན་གི་ཚོགས་ཆེས་ཆེར་འཕེལ་ཞིང་། མི་མཐུན་པ་དང་གནོད་པ་

མ་ལུས་པ་མེད་པ་དང་། འཚོ་བའི་ཡོ་བད་འཕེལ་བ་དང་། ཆོས་ཀི་རྒྱལ་བོ་ཙོང་ཁ་

བ་ཆེན་པོ་སོགས་རྒྱལ་བ་སས་དང་བཅས་པས་ལེགས་པར་གསུངས་པའི་དམ་
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པའི་ཆོས་མཐའ་དག་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིང་། གེགས་བམ་དུ་བིས་ཏེ་འཆང་

བ་དང༌། མཆོད་པ་དང་། བཀུར་སྟི་བགིད་པ་དང༌། འཆད་པ་དང་། ཉན་ཅིང་འཛིན་

པ་དང༌། ཀོག་པ་དང༌། ཁ་ཏོན་བགིད་པ་དང༌། གཞན་དག་ལ་ཡང་རྒྱ་ཆེར་སྟོན་པ་

དང༌། བསམ་པ་དང༌། སྒོམ་པ་མངོན་དུ་བེད་པ་རྣམས་འཕེལ་བར་གྱུར་ཅིག ། བླ་མ་

དམ་པ་རྣམས་དང་ཐེག་པ་གསུམ་གི་ཆོས་འཛིན་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་ཚེ་དང་མཛད་

པ་འཕྲིན་ལས་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིག ། འཇིག་རེན་ཐམས་ཅད་དུ་དཔལ་དང་བཀྲ་ཤིས་

དང་གཟི་བརིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འབྱུང་བ་དང་བསམ་པའི་དོན་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་

པ་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག ། བདག་དང་སེམས་ཅད་ཐམས་ཅད་རིག་པའི་

གནས་ལྔ་ལ་མཁས་པ་དང་བསབ་པ་གསུམ་གིས་རྒྱུད༌མཛེས་ཤིང༌། ཉོན་མོངས་

པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་གྱུར་ཅིག ། ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་མངོན་པར་མཐོ་བའི་རེན་

བཟང་བོ་ཐོབ་ཅིང༌། ཆོས་ཀི་རྒྱལ་བོ་ཙོང་ཁ་བ་ཆེན་པོ་སོགས་རྒྱལ་བ་སས་དང་

བཅས་པས་རེས་སུ་བཟུང་སྟེ། ངེས་འབྱུང་དང་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང་ཡང་དག་

པའི་ལྟ་བ་རྣམ་པར་དག་པ་ཁོང་དུ་ཆུད་ནས་དོན་གཉིས་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པའི་མཐུ་དང་

ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག ། 

དགའ་བའི་དཔལ་ལྡན་སྐུ་འབུམ་བམས་གིང་འདིར། །ཐར་འདོད་བློ་གསལ་

མཁས་མང་འདུ་བ་དང༌། །བཤད་སྒྲུབ་དཔལ་འབོར་ལེགས་ཚོགས་ཡོན་ཏན་

ཀུན། །རག་ཏུ་ཆེས་ཆེར་འཕེལ་བར་བིན་གིས་རློབས། །

སྟོང་མཆོད་དངོས་ལ་སྤོས་དང་མར་མེ་སོགས་རིམ་གིས་སྦར་ཏེ་སར་ཡང་བིན་གིས་བརླབ་དགོས་

པས། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་བདེན་པ་དང་། སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་
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དཔའ་ཐམས་ཅད་གི་བིན་གིས་བརླབ་དང༌། ཚོགས་གཉིས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་

མངའ་ཐང་ཆེན་པོ་དང་ཆོས་ཀི་དབིངས་རྣམ་པར་དག་ཅིང་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་

པའི་སྟོབས་ཀིས་དེ་བཞིན་ཉིད་དུ་གྱུར་ཅིག ། རོལ་མོ་འབུད་དཀྲོལ་སོགས་བས་ཏེ་བིན་གིས་

བརླབས། 

དེ་ནས། རྒྱལ་བའི་དབང་བོ་བློ་བཟང་གགས་པ་ལ། །སར་ཡང་གདུང་ཤུགས་དག་

པོས་གསོལ་འདེབས་ན། །བིན་རླབས་ཐུགས་རེ་མཐུ་དཔུང་ཆེར་བསྐེད་ནས། །སོན་

པའི་དོན་རྣམས་འགྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །དམིགས་མེད་བརེ་བའི་གཏེར་ཆེན་

སྤན་རས་གཟིགས། །དི་མེད་མཁྱེན་པའི་དབང་བོ་འཇམ་པའི་དབངས། །བདུད་

དཔུང་མ་ལུས་འཇོམ་མཛད་གསང་བའི་བདག །གངས་ཅན་མཁས་པའི་གཙུག་རྒྱན་

ཙོང་ཁ་བ། །བློ་བཟང་གགས་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ། ཨ�་ཨཱཿ གུ་རུ་བཛ་

དྷཱ་ར་སུ་མ་ཏི་ཀིརི་སིདྡྷི་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ། ཞེས་ལན་བདུན་བཟས་རེས། 

དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དང༌། སགས་བཟས་པའི་རྐེན་གིས་སྐབས་ཡུལ་

རྣམས་ཀི་སྐུའི་ཆ་ལས་བདུད་རི་སྣ་ལྔ་འོད་ཟེར་དང་བཅས་པའི་རྒྱུན་བབས། རང་

གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ལུས་སེམས་ལ་ཞུགས་པས་ཐོག་མེད་ནས་

བསགས་པའི་ནད་གདོན་སིག་སྒིབ་ཐམས་ཅད་བང་ཞིང་དག ། ཚེ་བསོད་དཔལ་

འབོར་ལུང་རོགས་ཀི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས། ཁྱད་པར་སྐུའི་ཆ་ལས་

བདུད་རིའི་རྒྱུན་བབས་བུམ་པའི་ཆུ་ལ་ཐིམ་པས་བིན་གིས་བརླབས་པར་གྱུར། 

ཕག་མཆོད་དང་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ་ནི། སྐབས་གསུམ་ཀུན་འདུས་ཀི་ངོ་བོ་ཆོས་ཀི་

རྒྱལ་བོ་ཙོང་ཁ་བ་ཆེན་པོ་བློ་བཟང་གགས་པའི་དཔལ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་
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དོ་སྐབས་སུ་མཆིའོ། །བིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་ལན་གསུམ་བརོད། 

སྐབས་གནས་ཀུན་འདུས་ཀི་ངོ་བོ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་བོ་ཙོང་ཁ་བ་ཆེན་པོ་ཡབ་སས་

རྣམས་དང༌། འཕགས་པའི་ཚོགས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་མཆོད་ཡོན་དང་བྱུག་པ། 

མེ་ཏོག་དང་བདུག་སྤོས། མར་མེ་དང་ཞལ་ཟས། རོལ་མོ་དང་སིལ་སྙན་གདུགས་

དང་བ་དན་ལ་སོགས་པ་དངོས་སུ་ཅི་འབོར་བ་འདི་དག་དང་། ཕོགས་བཅུ་ན་བདག་

པོས་ཡོངས་སུ་མ་བཟུང་བའི་ལྷ་དང་མིའི་རྫས་དམ་པ་བདེ་བའི་ཡོ་བད་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་། གཟུངས་དང་རིག་པའི་མཐུ་དང་མོས་པའི་སྟོབས་

ཀིས་བསྐེད་པའི་མཆོད་པའི་སྤིན་བཟང་པོ་སྤོད་པའི་སོན་ལམ་ལས་བྱུང་བ་རྒྱུ་མཚོ་

ཐམས་ཅད་ཀིས་ནམ་མཁའི་ཁམས་མཐའ་ཀས་པ་ཐམས་ཅད་རྒྱས་པར་བཀང་སྟེ་

འབུལ་ལོ་མཆོད་དོ། །

འཇམ་མགོན་བླ་མའི་མཚན་བརོད་ཕག་མཆོད་མཐུས། །བདག་ཅག་ལ་

སོགས་སེམས་ཅན་གང་དང་གང༌། །ནད་རིམས་གཤེད་བད་སིག་ཅན་གདོན་ལས་

ཐར། །དབང་པོ་ཀུན་ཚང་སྡུག་བསལ་སིག་རྒྱུན་ཆད། །ངན་འགོར་མི་ལྟུང་ལྷ་མིའི་

བདེ་བ་མོང་། །བཀྲེས་སྐོམ་དབུལ་ཕོངས་ཞི་ཞིང་འབོར་གྱུར་ཅིག །བཅིང་དང་

བརྡེག་སོགས་ལུས་ཀི་གདུང་བ་མེད། །སྟག་སེང་སྦྲུལ་གི་འཚེ་བལ་འཐབ་རོད་

ཞི། །བམས་པའི་སེམས་ལྡན་ཆུ་ཡིས་སྐྲག་རྣམས་ཀང་། །དབུགས་འབིན་འཇིགས་

མེད་བདེ་བར་རྒལ་གྱུར་ཅིག །འདི་ནས་ཤི་འཕོས་ཡིད་དགའ་ཆོས་འཛིན་གི། །ཞིང་

དེར་པདོ་ལས་སྐེས་ཡོན་ཏན་རྫོགས། །བམས་མགོན་འཇམ་དཔལ་སྙིང་བོ་ཡབ་

སས་ཀི། །བཀའ་ལུང་ནོད་ཅིང་མཉེས་པར་བེད་གྱུར་ཅིག ། 
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འདོད་གསོལ་ནི། དགོན་པ་སྤིའི་མཆོད་འབུལ་གི་ཚེ། ཁྱད་པར་སྐུ་འབུམ་དགའ་ལྡན་བམས་

གིང་འདིར། །ཐར་འདོད་བློ་གསལ་མཁས་མང་འདུ་བ་དང༌། །བཤད་སྒྲུབ་དབལ་

འབོར་ལེགས་ཚོགས་ཡོན་ཏན་ཀུན། །རག་ཏུ་ཆེས་ཆེར་འཕེལ་བར་བིན་གིས་

རློབས། །

རྒྱལ་དབང་ཡབ་སས་སོགས་ཀི་ཞབས་བརན་དུ་དམིགས་ཚེ། བསིལ་ལྡན་ལོངས་འདིའི་ཕན་

བདེ་མ་ལུས་པ། །གང་ལས་འབྱུང་བ་བསམ་འཕེལ་ཡིད་བཞིན་ནོར། །རྒྱལ་དབང་

པཎ་ཆེན་ཡབ་སས་རྣམ་གཉིས་ཀི། །སྐུ་ཚེ་བརན་ཅིང་འཕྲིན་ལས་རྒྱས་གྱུར་ཅིག ། 

བླ་མ་གཞན་ལ། རེ་བཙུན་བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་རབ་བརན་ཅིང་། །ཞེས་སོགས་དང༌། 

སྦིན་བདག་གི་རིམ་གོ་ཡིན་ཚེ། ཁྱད་པར་དམིགས་ཡུལ་སྦིན་བདག་ལྟོས་བཅས་

ཀི། །ནད་གདོན་བར་ཆད་ཀུན་ཞི་ཚེ་བསོད་རྒྱས། །བསམ་པའི་དོན་འགྲུབ་ཚེ་

རབས་ཀུན་ཏུ་ཡང་། །འཇམ་མགོན་བླ་མས་དགེས་བཞིན་རེས་འཛིན་ཤོག ། 

དེ་ཡང་། རྒྱལ་བའི་དབང་བོ་ཞེས་སོགས་དང༌། དམིགས་བརེ་མ་དང་མཚན་སགས་བཟས་པའི་རྐེན་

གིས་བདུད་རི་འབེབ་སྦངས་དང་ཕག་དང་མཆོད་པ་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ། འདོད་གསོལ་རྣམས། རྣམ་

འབོར་པ་བཅུ་ཡོད་ན་དེ་འད་བ་བཅུ་ཚན་བཅུ་བཏོན་པས་སྟོང་འགོ་ཞིང༌། དེ་བས་མང་བའམ་ཉུང་ན་དེའི་

གངས་ཀིས་བརིས་ལ་སྟོང་འགོ་ངེས་བའོ། །

གསུམ་པ་རེས་སུ་ཇི་ལྟར་བ་བ་ནི། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་བདེན་པ་དང༌། སངས་

རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀི་བིན་གིས་བརླབ་དང་། ཚོགས་

གཉིས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་མངའ་ཐང་ཆེན་པོ་དང༌། ཆོས་ཀི་དབིངས་རྣམ་པར་

དག་ཅིང་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་སྟོབས་ཀིས་མཆོད་གཏོར་རྣམས་འདོད་པའི་

ཡོན་ཏན་ལྔ་དང་ལྡན་པའི་མཆོད་པ་དང་ཞལ་ཟས་དམ་པ་དྭངས་ཤིང་ཐོགས་པ་མེད་
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པ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ། མགོན་ཐམས་ཅད་ལ་ཟག་པ་མེད་པའི་བདེ་བ་ཁྱད་པར་

ཅན་བསྐེད་པར་གྱུར་ཅིག ། ཅེས་བདེན་སྟོབས་ཀིས་མཆོད་གཏོར་རྣམས་བིན་གིས་བརླབས་ནས། 

སྐབས་གནས་ཀུན་འདུས་ཀི་ངོ་བོ་ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་བོ་ཙོང་ཁ་བ་

ཆེན་པོ་རྒྱལ་སས་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་དང་བཅས་པའི་ལགས་འོད་ཟེར་གི་སྦུ་གུས་

བདུད་རི་གསོལ་བས་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་ཟག་མེད་ཀི་བདེ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་སྐེས་པར་

གྱུར་པར་བསམ་ལ། ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ ཨ�་སཾ་བྷ་ར་སཾ་བྷ་ར་ཧཱུཾ། 

ཞེས་པ་བདུན་གིས་བསོ་ཞིང་། མཆོད་ཡོན་ཞབས་བསིལ་མེ་ཏོག་བདུག་སྤོས་དང་། །སྣང་

གསལ་དི་ཆབ་ཞལ་ཟས་རོལ་མོ་སོགས། །དངོས་བཤམས་ཡིད་སྤྲུལ་མཆོད་སྤིན་

རྒྱ་མཚོ་འདི། །བླ་མ་མཆོག་གསུམ་རྣམས་ལ་མཆོད་པར་འབུལ། །འདོད་ཡོན་

ལྔ་ལྡན་བདུད་རིའི་ཞལ་ཟས་འདི། །འཇམ་མགོན་བླ་མ་འཁོར་བཅས་མཉེས་ཕིར་

འབུལ། །བཞེས་ནས་བདག་དང་མཁའ་མཉམ་འགོ་ཀུན་ལ། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་

དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ། །

གཏོར་མ་གཉིས་པ་ཆོས་སྲུང་རྣམས་ལ་སཾ་བྷ་ར་བདུན་གིས་བསོ་ཞིང༌། མཆོད་ཡོན་

ཞབས་བསིལ་མེ་ཏོག་བདུག་སྤོས་དང་། །སྣང་གསལ་དི་ཆབ་ཞལ་ཟས་རོལ་མོ་

སོགས། །དངོས་བཤམས་ཡིད་སྤྲུལ་མཆོད་སྤིན་རྒྱ་མཚོ་འདི། །ཆོས་སྐོང་སྲུང་

མའི་ཚོགས་རྣམས་མཉེས་ཕིར་འབུལ། །འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་བདུད་རིའི་ཞལ་ཟས་

འདི། །ཕག་དྲུག་ལས་གཤིན་རྣམ་མང་ཐོས་སས་སོགས། །དམ་ཅན་སྲུང་མའི་

ཚོགས་རྣམས་མཉེས་ཕིར་འབུལ། །བཞེས་ནས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་དང་བསྟན་འཛིན་

ལ། །འགལ་རྐེན་སེལ་ཞིང་མཐུན་རྐེན་སྒྲུབ་པར་མཛོད། །
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གཏོར་མ་གསུམ་པ་རིགས་དྲུག་སེམས་ཅན་ ལ་ ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་

ཨ�་སཾ་བྷ་ར་སཾ་བྷ་ར་ཧཱུཾ།བདུན་གིས་བསོ་ཞིང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྒྱལ་བ་རིན་ཆེན་

མང་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གཟུགས་མཛེས་དམ་པ་ལ་ཕག་

འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྐུ་འབམས་ཀས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །འདོད་ཡོན་ལྔ་

ལྡན་བདུད་རིའི་གཏོར་མ་འདི། །ཕ་མ་རིགས་དྲུག་སེམས་ཅན་ཡོངས་ལ་བསོ། །རང་

རང་ཇི་ལྟར་འདོད་པས་ཚིམ་གྱུར་ནས། །རིགས་དྲུག་སོ་སོའི་སྡུག་བསལ་ལས་གོལ་

ཏེ། །མྱུར་དུ་སངས་རྒྱས་གོ་འཕང་ཐོབ་གྱུར་ཅིག །

གཏོར་མ་བཞི་བ་གཞི་བདག་རྣམས་ལ་ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཨ�་སཾ་

བྷ་ར་སཾ་བྷ་ར་ཧཱུཾ། བདུན་གིས་བསོས་ཞིང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ X X X ཕག་འཚལ་

ལོ། །འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་བདུད་རིའི་གཏོར་མ་འདི། །ས་ཡི་ལྷ་མོ་བརན་མས་གཙོ་

བས་པའི། །ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ། །བཞེས་ནས་རྒྱལ་

བའི་བསྟན་ལ་ཞུགས་རྣམས་ལ། །མཐུན་རྐེན་སྟོང་གོགས་ཡིད་བཞིན་བསྒྲུབ་པར་

མཛོད། །བདག་གི་བསམ་པའི་སྟོབས་དང་ནི། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བིན་སྟོབས་

དང་། །ཆོས་ཀི་དབིངས་ཀི་སྟོབས་རྣམས་ཀིས། །དོན་རྣམས་གང་དག་བསམ་པ་

ཀུན། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཅི་རིགས་པར། །ཐོགས་པ་མེད་པར་འབྱུང་གྱུར་ཅིག །ཅེས་

བརོད། 

རེས་ཆོག་ནི། མཆོད་པ་གསར་དུ་བཤམས་པའམ། ཁ་གསོས་ལ། བདེན་སྟོབས་ཀིས་བིན་

གིས་བརླབས་ལ། རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་མཆོད་རྫས་ལས་གྲུབ་པའི། །ཞིང་ཁམས་རྒྱ་

མཚོའི་མཆོད་ཡོན་ཞབས་བསིལ་དང་། །མེ་ཏོག་བདུག་སྤོས་སྣང་གསལ་དི་ཆབ་
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དང༌། །ཞལ་ཟས་རོལ་མོ་འདོད་ཡོན་རྣམ་པ་ལྔ། །རྒྱལ་སིད་སྣ་བདུན་བཀྲ་ཤིས་རྫས་

རགས་བརྒྱད། །གདུགས་དང་རྒྱལ་མཚན་བ་དན་ལྡ་ལྡི་སོགས། །མཆོད་པའི་བེ་

བག་ཇི་སྙེད་མཆིས་པ་རྣམས། །ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་རྒྱལ་བ་འཁོར་བཅས་ལ། །དད་

པ་རྒྱ་མཚོས་འབུལ་ལོ་བཞེས་སུ་གསོལ། །འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཡབ་སས་རྣམས་

དང་འཕགས་པའི་ཚོགས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་འབུལ་ལོ་མཆོད་དོ། །

བསྟོད་པ་ནི། མི་འགྱུར་མཆོག་ཏུ་ཡངས་པའི་བདེ་བ་ཆེ། །བླ་མ་ཡེ་ཤེས་བདུད་

རིའི་སྙིང་བོ་ཅན། །སྐུ་གསུམ་གསང་བ་རྒྱན་གི་འཁོར་ལོའི་མཛོད། །སྟོབས་

བཅུའི་དཔལ་མངའ་རྒྱལ་བ་གཉིས་པར་འདུད། །དག་པའི་ཞིང་གི་བཀོད་པ་རྒྱ་

མཚོའི་རྡུལ། །ཡེ་ཤེས་རང་སྣང་ལས་གྲུབ་འོག་མིན་གི། །ངོ་མཚར་སྒྱུ་མའི་རོལ་

རེད་ཐེམ་སྐས་ལས། །རྒྱལ་སས་དམ་པའི་རྣམ་པར་བདེ་བར་བོན། །རྣམ་འདེན་

ཀུན་གི་མཁྱེན་པའི་ཕུང་བོ་གང་། །གཅིག་གྱུར་འཇམ་མགོན་མི་ཡི་སིད་པའི་

གར། །བསམས་བཞིན་རྣམ་པར་རོལ་པའི་མཛད་པ་ལ། །བསྐལ་བཟང་རྒྱལ་བ་

སྟོང་གིས་བསྒྲུན་དུ་མེད། །བློ་གོས་ལང་ཚོ་དར་བའི་མིག་སྟོང་ཅན། །མཁས་བཙུན་

བཟང་བོའི་ས་སྲུང་ལ་ཞོན་ཏེ། །འཆད་རོད་རོམ་པའི་རྡོ་རེ་རེ་བརྒྱ་བས། །རྒོལ་

ངན་ས་འཛིན་བཅོམ་པའི་གགས་པ་འབར། །མངལ་རྒྱའི་བང་འགོའི་མདུད་གོལ་དི་

བལ་སྐུའི། །མ་ལ་ཡར་སྐེས་ལྕུག་ཕྲན་གཞོན་ནུ་དག །ན་ཚོད་ཕྲ་ཡང་ཕན་བདེའི་

དི་བསུང་ནི། །ནམ་ཡང་ཟད་མི་ཤེས་པའི་གཏེར་ཆེན་པོ། །སིད་འབོར་གོག་གི་བུ་

མོའི་གར་མཁན་མ། །སྡུག་བསལ་མུན་པར་མལ་འཆའི་མཚང་རིག་སྟེ། །འཁོར་བ་

མཚན་མོའི་མཐའ་ལས་ངེས་འབྱུང་བའི། །ཚངས་སྤོད་དཔལ་གི་སྐ་རེངས་དང་བོ་
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ཤར། །གཞོན་ནུའི་ལུས་ཅན་རྒན་པོའི་བློ་འཆང་བའི། །རྒྱལ་བསྟན་གེན་དུ་འདེགས་

པའི་སྙིང་སྟོབས་ཀིས། །ཐོས་བསམ་སྒོམ་པའི་ས་ཆེན་དབུས་གཙང་གི། །ལོངས་སུ་

བདེ་བར་གཤེགས་པ་འདི་རྨད་བྱུང༌། །མང་ཐོས་དགེས་དགུར་སྤོད་ལ་ཆེས་སེད་

པས། །ཤེས་བའི་ལུས་ཕྲར་སྤད་དེ་བཅལ་ཟིན་པ། །སར་ཡང་ཐོས་བརོན་མི་ཕེད་

མཛའ་གཅུགས་ཀིས། །འཁྱུད་པའི་སྐལ་བཟང་འདི་ཀོས་དམ་དུ་བཅིངས། །ནང་དོན་

རིག་པའི་འོ་མཚོ་རབ་འཁྱིལ་བར། །རྣམ་འབེད་ཤེས་རབ་ལག་ལྡན་ཉེར་ཞུགས་

པས། །ཐ་སྙད་རིག་པའི་མེ་ཏོག་ཚོགས་ཀི་རེར། །བློ་གོས་སོར་མོས་རེག་མིན་

གང་དུ་མཆིས། །འཇམ་མགོན་མཁྱེན་པར་ཆགས་པའི་རྣམ་དཔྱོད་ཀིས། །གཞུང་

ལུགས་རྒྱ་མཚོ་རོགས་ལ་མཚར་དུ་ཅི། །ཁམས་གསུམ་ལས་རྒྱལ་ལུས་མེད་

མདའ་ལྔ་ཡིས། །ཆེས་སབ་བླ་གོས་འབུགས་པར་ནུས་མིན་མཚར། །སེ་སྣོད་ཀུན་

སྦངས་ཡང་དག་གྲུབ་པའི་འབས། །དཀའ་ཆེན་དུ་མར་འབམས་ཀས་བཤད་པས་

ཅི། །རིང་མོ་ཉིད་ནས་ཇི་ལྟ་ཇི་སྙེད་ཀི། །ཆོས་ཀུན་ཐུགས་སུ་ཆུད་ཟིན་མ་ཡིན་

ནམ། །བདེ་སྟོང་རང་བཞིན་རྒྱས་པའི་དབང་བོའི་གཞུ། །ཟུང་འཇུག་གུར་ཁྱིམ་

རྣམ་པར་བཀྲ་བ་ནས། །གསང་ཆེན་ཆོས་ཀི་རྒྱུད་མང་བསྒགས་པའི་ཚེ། །ས་ར་ཧ་

དེ་མཁའ་སྤོད་གནས་སུ་བོས། །ཁེངས་ལྡན་གནས་ལྔ་རིག་པའི་ལུས་ཕྲ་མ། །རྣམ་

དཔྱོད་ཟུར་མིག་ལགས་ཀྱུས་ཉེར་བཏབ་ཚེ། །འཁྱུད་མིན་མཛའ་བས་མགུལ་བར་

དམ་བཅིངས་ཏེ། །གོས་པ་མེད་པར་མཁྱེན་པའི་ཀོང་དུ་སིམ། །རང་བཞིན་དག་པའི་

ཐུགས་ཀི་ཤེལ་དཀར་དུ། །ཆོས་ཀུན་སྒྱུ་མར་སྣང་བའི་རྣམ་རོལ་གཟུགས། །རྒྱུ་དང་

འབས་བུར་ངེས་པའི་གཟིགས་མོ་ལ། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཕལ་ཆེར་ཡེངས་སམ་
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སྙམ། །སྒྱུ་ལུས་སིནྡྷུ་ཝཱ་རའི་འདབ་མའི་སྒོ། །མཁས་རློམ་ཉི་ཟའི་འོད་ཀིས་ཕེད་མིན་

པ། །ལེགས་གསུང་རེད་མེད་ཁ་ཡི་ཟེགས་མའི་ཆང༌། །འཐོར་ཚེ་འདབ་བརྒྱ་བ་དེར་

རང་དབང་ཅི། །འཇམ་དབངས་བཤེས་གཉེན་རོལ་བར་ངེས་རྙེད་ནས། །ཁྱོད་བློའི་

རི་དྭགས་དཀའ་གནད་སྒོག་གི་རྒྱར། །བཅིངས་རྣམས་ཟུར་ཕུད་ལྔ་བའི་གསུང་

མཚོན་གིས། །བཅད་ལ་མཚར་དུ་འཛིན་པ་བིས་པའི་བློ། །རྣམ་འདེན་སས་བཅས་

གངས་མེད་ཚོགས་རྣམས་དང༌། །ལྷན་ཅིག་གསང་གསུམ་བཀོད་པས་དུས་འདའ་

ན། །འཕགས་མཆོག་པཎ་གྲུབ་འགའ་ཟུང་གཟིགས་ཞེས་པའི། །བསྟོད་བསགས་

མགོན་དེའི་ཆེ་བའི་འོས་སུ་མིན། །རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་དབང་བོར་མངོན་གྲུབ་

པའི། །དཀིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་སྤོ་བསྡུར་མངའ་འབོར་ན། །ལྷག་པའི་ལྷ་འགས་བིན་

གིས་བརླབས་སོ་ཞེས། །བསགས་བརོད་དར་དིར་སྒོག་ལ་རེ་བ་བསྐྱུངས། །མཁས་

གྲུབ་ཆེར་རློམ་ཕལ་གིས་ཁུག་མིན་པའི། །མཐའ་བལ་ལྟ་དང་རིམ་གཉིས་དཀའ་

གནས་གཞུ། །ལེགས་བཤད་རྒྱུད་ཀིས་བཀུག་འདི་ཐུན་མོང་གི། །གདུལ་བའི་སྣང་

ངོར་བསྟན་པའི་མཛད་པའི་དཔྱིད། །ངེས་པའི་དོན་དུ་སྤངས་རོགས་ཕུན་ཚོགས་

ཀི། །ཡོན་ཏན་རྫོགས་པའི་དཔལ་སྟུག་གདོང་ལྔའི་དབང༌། །འཁྲུལ་བའི་གཅན་གཟན་

དེགས་པའི་ང་རོ་ལ། །དག་ཟར་མི་སེམས་རང་གི་ངང་ཚུལ་ཡིན། །རྒྱ་ཆེན་མཁྱེན་

པའི་སང་ལ་ཤེས་བ་ཡི། །གནས་ལུགས་མཐའ་དག་བཅལ་ཚེ་རྡུལ་ཕྲན་ལྟར། །གྱུར་

པས་སྐེངས་ཏེ་ཆོས་ཀུན་འཆི་མེད་གཙོ། །སྟོང་ཉིད་བཤོལ་མེད་མངལ་དུ་ཡུད་

ཀིས་བོས། །བརེ་ཆེན་ལྷག་པའི་བསམ་པའི་ལིད་ཀི་ཁུར། །ནོར་འཛིན་བུ་མོས་མ་

བཟོད་རྔུལ་བའི་ཆུ། །ཆེས་ཆེར་བབས་ལ་ཁྱབ་འཇུག་ཞབས་བསིལ་དུ། །སྐལ་ལྡན་
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ཤིང་རས་ཕབ་ཅེས་སྒོས་སུ་གེང་། །དུས་དགའི་ནུས་མཐུར་གྲུབ་པའི་ཐོག་མདའ་

ཡིས། །ནག་ཕོགས་བག་རི་བཅོམ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །འདོད་ལྷའི་ལུས་བང་ཚིག་པར་

མགིན་སོན་གིས། །མིག་མེས་བསེགས་ཞེས་རིག་བེད་གཏམ་དུ་མཆིས། །གང་གིས་

ཐར་བར་དངས་མིན་སྐེས་བུ་ནི། །མེད་ཕིར་རྒྱལ་རྣམས་རང་གི་གདུལ་བ་དག །མ་

རྙེད་ཞི་བའི་དབིངས་སུ་མནལ་བ་ལ། །གདུལ་དཀའི་སྙིགས་མ་ལྔ་བདོར་སྒོ་ཡིས་

བཏགས། །སིད་ཞིའི་ཁམས་ན་འཆད་རོད་རོམ་པ་ཡི། །དཔེ་ཟར་འོས་པ་ཚོལ་ཕིར་

ཉི་ཟ་ཟུང༌། །དལ་མེད་མཁའ་ལ་རྒྱུ་ཡང་མ་རྙེད་པས། །ངལ་ཏེ་ཐུན་མཚམས་སྒེག་

མོའི་ཕང་བར་ཉལ། །ཚུལ་ཁིམས་ཏིང་འཛིན་ཤེས་རབ་བསབ་པའི་གཞིར། །མཐའ་

ཡས་ལུས་ཅན་མ་ལུས་ངེས་སྦོར་བའི། །མཛད་པ་མཆོག་འདིས་ཁྱོད་དང་ཟས་

གཙང་སས། །ཐ་དད་དབེ་བའི་གོ་སྐབས་རོགས་ནུས་མིན། །བསྐལ་བརྒྱར་བསྒྲུབ་

བ་སྙིགས་དུས་ཚེ་གཅིག་ལ། །ཟུང་འཇུག་སྐུ་བཞིའི་ལམ་དུ་འགོ་བ་ཀུན། །འཁིད་

ལ་ཁྱོད་དང་ཁྱབ་བདག་རྡོ་རེ་འཆང་། །སྤྲུལ་ལོངས་རགས་ཀིས་མ་འདེས་ངེས་པ་

རྙེད། །ཐབས་ཤེས་རིན་ཆེན་སྣ་བདུན་ལ་བརེན་ནས། །ལུང་རོགས་བསྟན་པའི་གིང་

བཞིར་དབང་སྒྱུར་བའི། །དམ་པའི་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་ཅན། །ཀུན་མཁྱེན་

ཙོང་ཁ་བ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དེང་ནས་ཚེ་རབས་ལྷ་ཡི་ལམ་ཡངས་པོར། །མི་

ཁོམ་སྐོན་གི་ཆུ་འཛིན་དང་བལ་བའི། །དལ་བརྒྱད་འབོར་བཅུའི་བསིལ་ཟེར་རབ་

སྤོས་པས། །གཏན་བདེའི་ག་བུར་ཐིགས་པར་ལོངས་སྤོད་ཤོག །འཁྲུལ་བའི་ཁུང་

བུར་ལོག་སྨྲའི་ལེ་སྐོང་བའི། །ལྟར་སྣང་བཤེས་གཉེན་སྦྲུལ་གིས་མི་གཙེ་ཞིང་། །ཡང་

དག་ལམ་སྟོན་ཡོངས་འཛིན་ཀླུ་དབང་གི། །གཙུག་རྒྱན་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཐོབ་པར་
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ཤོག །རྨད་བྱུང་རྣམ་ཐར་གཙང་མའི་ཁིམས་དང་ལྡན། །རླབསཆེན་རྒྱལ་སས་སྤོད་

པའི་སྙིང་སྟོབསཆེ། །བདེ་སྟོང་མཆོག་གི་རིམ་གཉིས་རྣལ་འབོར་སྤོད། །བློ་བཟང་

རྒྱལ་བའི་བསྟན་དང་མཇལ་བར་ཤོག །གང་གི་ལེགས་བཤད་འཆི་མེད་བདུད་རིའི་

ཚོགས། །འཐུང་ལ་ནམ་ཡང་ངོམས་པ་མ་མཆིས་ཤིང་། །དེ་དོན་འཆད་དང་སྤེལ་

བའི་རྒྱུད་མང་སྒ། །སིད་རེའི་བར་དུ་སྒོག་པའི་དཔལ་ཐོབ་ཤོག །སྐེ་མང་ཉེར་བརྒྱུད་

མུན་པ་སྟུག་པོའི་ནང་། །འདིར་སྣང་བདེ་བ་གོག་འོད་སྐད་ཅིག་མར། །རོགས་ནས་

མངོན་མཐོའི་སྒོན་མེ་ཉེར་འདེགས་པའི། །དགེ་བའི་རི་བཅུད་གྲུབ་པར་བིན་གིས་

རློབས། །སིད་པའི་བདེ་བ་དབར་གི་ཆུ་གཏེར་ཆེ། །སྡུག་བསལ་མ་ངམ་ཐང་དུ་

འགྱུར་ཤེས་ནས། །ལྡོག་མེད་ཐེག་གསུམ་འཕགས་པའི་གོ་འཕང་གི། །མི་ཟད་རྒྱ་

མཚོ་ཆེ་ལ་འཇུག་པར་ཤོག །ཞི་བདེ་མུན་པར་མར་གྱུར་འགོ་བའི་གཟུགས། །མ་

མཐོང་རྣམ་པར་གོལ་བའི་ཚུལ་ཤེས་ཏེ། །ཕིན་དྲུག་སྤོད་པའི་འོད་སྟོང་རབ་སྤོས་

ནས། །ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱས་པར་ཤོག །གངས་མེད་བསྐལ་གསུམ་

ཀུན་གསལ་རྫོགས་དཀའི་ཚོགས། །ར་ལང་རླུང་ཤུགས་རིམ་གཉིས་འཁྲུལ་འཁོར་

གིས། །སྙིགས་དུས་ཚེ་ཐུང་ཆུ་ཚོད་དྲུག་ཅུ་ལ། །ལྷུན་གྲུབ་འབད་མེད་བགོད་པར་

བིན་གིས་རློབས། །ཁྱད་པར་མགོན་ཁྱོད་བསྟན་པ་ཡིད་བཞིན་ནོར། །ཐོས་བསམ་

སྒོམ་པའི་རྒྱལ་མཚན་རེར་བཀོད་ནས། །རིང་ལུགས་དཔལ་འབོར་སྐལ་བཟང་འགོ་

ཀུན་གིས། །མི་ཟད་དགའ་སྟོན་སྤོད་ལ་ནུས་ལྡན་ཤོག །འཁོར་བའི་སྐེ་སིད་འདབ་

ཆགས་བགོད་པའི་འགོས། །སྣ་ཚོགས་མཐོ་དམན་བར་མར་རྒྱུ་བའི་ཚེ། །འཇམ་

དཔལ་སྙིང་བོས་རེས་སུ་ཉེར་བཟུང་བའི། །ཁི་ལམ་གཉིས་པས་རེས་སུ་འབང་བར་



རྗེའི་སྟོང་མཆྟོད།

  27  

ཤོག །ཆོས་ཕུང་སྤིན་གི་ལུས་ཕྲའི་ཕང་བ་ནས། །རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་བསྟན་པ་

འབྲུག་གི་སྒ། །བཟང་བོའི་བསྐལ་བ་དབར་དུས་ཇི་སིད་དུ། །མི་འགྱུར་རྡོ་རེའི་དཔལ་

དུ་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །ཀུན་གཟིགས་ལྔ་བ་ཆེན་པོས་མཛད་པའི་བསྟོད་པ་འདི་ནི་ཚིག་སྦོར་སྙན་ཞིང་

བིན་རླབས་ཆེ་བས་བཏོན་ན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་འགྱུར་རོ། །

ཉིན་མང་བོར་མཆོད་འབུལ་བེད་ཚེ་དཔལ་ལྡན་ས་གསུམ་མ། རྣམ་དག་གངས་རི་མ་

རྣམས་རེས་མོས་བེད། 

བཟོད་གསོལ་ནི། མ་འབོར་བ་དང་ཉམས་པ་དང་། །གང་ཡང་བདག་བློ་རྨོངས་

པ་ཡིས། །བགིས་པ་དང་ནི་བགིད་སྩལ་གང་། །དེ་ཡང་བཟོད་པར་མཛད་དུ་

གསོལ། །དུས་ངན་སེམས་ཅན་བསོད་ནམས་དམན། །མ་རིག་ཉོན་མོངས་དང་

འདེས་པས། །འཕགས་པའི་ཐུགས་དགོངས་མ་རྫོགས་པ། །དེ་ཡང་བཟོད་པར་

མཛད་དུ་གསོལ། །སེར་སྣའི་དབང་གྱུར་མི་མཁས་པས། །མཆོད་པ་ངན་ཞིང་

བཤམས་ཉེས་པ། །མགོན་པོ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ལྡན་པས། །དེ་ཡང་བཟོད་པར་མཛད་

དུ་གསོལ། །བག་མེད་སྤོད་པ་མ་དག་པས། །མདོ་ལས་བྱུང་བའི་ཆོ་ག་བཞིན། །མ་

ལོགས་འཁྲུལ་བ་ཅི་མཆིས་པ། །དེ་ཡང་བཟོད་པར་མཛད་དུ་གསོལ། ། ལྷག་པ་དང་

ནི་ཆད་པ་དང༌། །ཆོ་གའི་ཡན་ལག་ཉམས་པ་དང་། །བདག་གི་བརེད་ངས་ཅི་མཆིས་

པ། །དེ་ཡང་བཟོད་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །ཞེས་བཟོད་པར་གསོལ། 

དེ་ནས། ཆོས་ཀི་རྒྱལ་བོ་ཙོང་ཁ་བ་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པའི་ཕོགས་བཅུ་ན་

བཞུགས་པའི་རྒྱལ་བ་སས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། 

ཇི་སིད་ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་གི་ཁམས་རྣམས་མི་གནས་
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པའི་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་ས་ལ་མ་བཞག་གི་བར་དེ་སིད་དུ་བརན་པར་བཞུགས་

སུ་གསོལ། བེ་བག་ཏུ་རེན་འདི་ཉིད་ལ་འབྱུང་བ་བཞིའི་གནོད་པས་མ་ཞིག་གི་བར་

དེ་སིད་དུ་བརན་པར་བཞུགས་ནས་རེན་འདི་ཉིད་མཐོང་བ་དང་། ཐོས་པ་དང་། དན་

པ་དང་རེག་པར་འགྱུར་བ་ལ་སོགས་པའི་འགོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་སིག་སྒིབ་དང་སྡུག་

བསལ་དང༌། གནོད་པ་ཐམས་ཅད་བང་ཞིང་དག་པ་དང༌། ཚོགས་གཉིས་རླབ་པོ་ཆེ་

བདེ་བླག་ཏུ་རྫོགས་ནས་མྱུར་དུ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་པར་བིན་གིས་

བརླབ་ཏུ་གསོལ། འདིར་ནི་གཟུགས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །འགོ་བའི་དོན་དུ་བཞུགས་

ནས་ཀང་། །ནད་མེད་ཚེ་དང་དབང་ཕྱུག་དང་། །མཆོག་རྣམས་ལེགས་པར་བསྩལ་

དུ་གསོལ། ། ཨ�་སུ་པྲ་ཏིཥྛ་བཛ་ཡེ་སྭཱཧཱ། ཞེས་བརོད་ཅིང་མེ་ཏོག་འཐོར་རོ། །

སོན་ལམ་ནི། མི་མཇེད་ཞིང་གི་མགོན་པོ་ཐུགས་རེ་ཅན། །སྟོན་པ་མཉམ་མེད་

ཤཀའི་རྒྱལ་བོ་དང༌། །དབེར་མེད་འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཡབ་སས་ཀིས། །བདག་

གི་སོན་པའི་དོན་ཀུན་འགྲུབ་པར་མཛོད། །དུས་གསུམ་དང་འབེལ་དགེ་བ་ཅི་

ཡོད་དང་། །ཁྱད་པར་འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཡབ་སས་ལ། །གུས་པས་མཆོད་བསྟོད་

གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །རང་གཞན་དོན་གཉིས་ལྷུན་གིས་འགྲུབ་གྱུར་

ཅིག །བཤེས་གཉེན་དམ་པ་ཚུལ་བཞིན་བསྟེན་པ་དང༌། །ངེས་འབྱུང་བང་སེམས་

ཡང་དག་ལྟ་བ་སོགས། །རྒྱལ་སས་སྤོད་པ་རྒྱ་མཚོའི་མཐར་ཕིན་ནས། །སྟོབས་

བཅུ་མངའ་བའི་གོ་འཕང་ཐོབ་གྱུར་ཅིག །ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་བོའི་ཐུགས་

བསྐེད་མཐུས། །ནམ་མཁའི་མཐས་གཏུགས་འཇིག་རེན་ཐམས་ཅད་དུ། །འགོ་བའི་

སྡུག་བསལ་མ་ལུས་ཞི་བ་དང་། །ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསྟན་འཕེལ་
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གྱུར་ཅིག །དམལ་བ་ཡི་དྭགས་དུད་འགོའི་གནས་རྣམས་སུ། །ལྷུང་བའི་འགོ་བ་

ཉམ་ཐག་ཐམས་ཅད་ཀང༌། །འཇམ་མགོན་ཙོང་ཁ་བ་ཡི་སྐུ་མཐོང་སྟེ། །ངན་སོང་

གནས་ལས་མྱུར་དུ་ཐར་གྱུར་ཅིག །མི་ཁོམ་མུན་པར་འཁྱམས་པའི་འགོ་རྣམས་

ཀང་། །འཇམ་དཔལ་སྙིང་བོའི་མཚན་དཔེའི་སྐུ་མཐོང་ཞིང༌། །གསུངས་དབངས་རྣ་

བའི་ལམ་དུ་ཐོས་གྱུར་ཏེ། །རྒྱལ་བ་དགེས་པའི་ལམ་ལ་འཇུག་གྱུར་ཅིག །བདག་

ཉིད་མཐོང་ཐོས་དན་རེག་མ་ལུས་དང༌། །མིང་ཙམ་འཛིན་པར་བེད་པ་ཐམས་ཅད་

ཀང༌། །དེ་ཡི་མོད་ལ་མི་འདོད་ཀུན་ཞི་ཞིང་། །བསམ་དོན་ཐམས་ཅད་འབད་མེད་

འགྲུབ་པར་ཤོག །བདག་ལ་སྙིང་ནས་དད་པར་བེད་པའམ། །ཁོ་བའི་སེམས་ཀིས་

མི་སྙན་བརོད་ཀང་རུང་། །བཟང་ངན་འབེལ་བ་ཐོགས་པ་མ་ལུས་པ། །ཐམས་ཅད་

བང་ཆུབ་ལམ་ལ་འགོད་པར་ཤོག །ནམ་མཁའི་མཐས་གཏུགས་གྱུར་པའི་སེམས་

ཅན་ཀུན། །སིད་དང་ཞི་བའི་མཐའ་ལས་སྒོལ་བ་ལ། །མཁྱེན་བརེ་ནུས་མཐུ་ཐོགས་

པ་མི་མངའ་བ། །འཇམ་མགོན་བླ་མ་མཆོག་དང་མཚུངས་པར་ཤོག །མགོན་ཁྱོད་

རྨད་བྱུང་བཀོད་པར་སངས་རྒྱས་ཚེ། །འཁོར་གི་ཐོག་མར་གྱུར་ཏེ་རྒྱལ་སས་

ཀི། །ཐབས་མཁས་སྤོད་པ་མ་ལུས་མཐར་ཕིན་ནས། །རྒྱལ་བ་སེང་གེའི་ང་རོ་ལྟར་

གྱུར་ཅིག །རྨད་བྱུང་སས་བཅས་རྒྱལ་བའི་བིན་རླབས་དང་། །ཞེས་སོགས་བའོ། །

ཤིས་བརོད་ནི། རབ་ཡངས་ནམ་མཁའ་ཏིལ་གི་གང་བུ་བཞིན། །ཡོངས་སུ་གང་

བའི་འཇམ་མགོན་ལྷ་ཚོགས་རྣམས། །ཁ་ཅིག་མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་ཆར་འབེབས་

ཤིང༌། །ལ་ལ་བཀྲ་ཤིས་གདངས་སྙན་གླུ་རུ་ལེན། །གཞན་དག་བགེགས་དཔུང་

འཇོམ་པའི་འཕྲིན་ལས་ཀིས། །ཁྱེད་ལ་རག་ཏུ་དཔལ་གནས་མཛད་པ་འདི། །ཤེས་
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པར་གིས་མ་ཡིད་བདེ་བསྐེད་ཅིག་དང༌། །ཤིས་བརོད་ཕྲེང་བ་བདག་གིས་བསྒག་

པར་བ། །རྨད་བྱུང་མཚན་དཔེའི་དཔལ་འབར་ལོངས་སྤོད་རྫོགས། །ཁ་སྦོར་

བདེ་སྟོང་རོ་ལ་རག་རོལ་ཅིང་། །དམིགས་མེད་ཐུགས་རེས་ཞི་བའི་མཐའ་སྤངས་

པ། །བློ་བཟང་ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་ལ་ཕག་འཚལ། །གསང་བ་ཀུན་གི་བདག་པོ་

དགེ་ལེགས་དཔལ། །ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་ཆོས་ཀི་རྡོ་རེ་དང༌། །བློ་བཟང་དོན་

གྲུབ་པཎ་ཆེན་ཆོས་རྒྱན་སོགས། །ར་བ་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་མཆོག་རྣམས་ལ། །དགེ་

མཚན་ཇི་སྙེད་མཆིས་པའི་བཀྲ་ཤིས་དེས། །ཁྱེད་རྣམས་ཇི་བཞིན་ལམ་མཆོག་འདི་

ཉིད་ལས། །བློ་བཟང་རྡོ་རེ་འཆང་དབང་མྱུར་ཐོབ་ནས། །འགོ་ཀུན་ཚུལ་དེར་འགོད་

པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཆོས་ཀི་ཕུང་བོ་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སྟོང་གི། །སྙིང་བོ་གཅིག་ཏུ་

བསྡུས་པའི་བསྟོད་པའི་རྒྱལ། །གང་གི་ཉམས་ལེན་རིམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས། །བཀྲ་

ཤིས་དགེ་མཚན་རྒྱ་མཚོས་ཁྱབ་གྱུར་ཅིག །ཚུལ་དེར་སྤོད་པའི་འཕགས་པའི་གང་

ཟག་དང་། །ལམ་ལ་ཞུགས་དང་སོ་སོ་སྐེ་བོ་ཡི། །དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་ཇི་སྙེད་

མཆིས་པ་ཡིས། །བཀྲ་ཤིས་བེ་བ་ཆར་དུ་ཕབ་ཏུ་གསོལ། །གཞན་ཡང་ལོངས་འདིར་

ནད་མཚོན་མུ་གེ་སོགས། །མི་མཐུན་རྒུད་པའི་མིང་ཡང་མི་གགས་ཤིང་། །བློ་བཟང་

གགས་བསྟན་ཕོགས་བཅུར་རྒྱས་པ་དང་། །འགོ་ཀུན་བདེ་སྐིད་ལྡན་པའི་བཀྲ་ཤིས་

ཤོག །

སྨྲས་པ། ལུས་ཅན་ཕན་བདེའི་བསོད་ནམས་སྤེལ་བའི་སད། །འཇམ་མགོན་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་བོ་ཡབ་སས་

རྣམས། །དགེས་པ་སྐེད་བེད་མཆོད་སྤིན་འབུམ་སྤོ་བའི། །མཆོད་ཆོག་ཀུན་བཟང་འཁི་ཤིང་འདི་བས་སོ། 

།དེ་ལས་འོངས་པའི་རབ་དཀར་དགེ་བ་དེས། །འཇམ་མགོན་རིང་ལུགས་དི་མེད་དར་ཞིང་རྒྱས། །དེ་འཛིན་

ཞབས་བརན་ཁིམས་ལྡན་འདུས་ཚོགས་རྒྱས། །འགོ་ཀུན་འཇམ་མགོན་བླ་མས་རེས་འཛིན་ཤོག །ཡུལ་
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ཕོགས་འདིས་མཚོན་ཡངས་པའི་རྒྱལ་ཁམས་སུ། །ནད་རིམས་འཁྲུག་རོད་དུས་ཀི་རྒུད་ཚོགས་ཞི། །དགེ་

ལེགས་མཚན་མའི་ཆུ་ཀླུང་འབུམ་ཕྲག་གིས། །བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ་རག་ཏུ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །

ཅེས་རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་མཁྱེན་བརེ་ནུས་གསུམ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་ངོ་བོ་ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀི་

རྒྱལ་བོ་ཙོང་ཁ་བ་ཆེན་པོ་ལ་མདོ་ཆོག་གི་ལུགས་བཞིན་སྟོང་མཆོད་ཇི་ལྟར་འབུལ་ཚུལ་གི་ཆོ་ག་འདི་ནི་

སོག་ཡུལ་དུ་འདུག་སྐབས། ངེད་ཀི་གམ་དུ་འཁོད་པའི་དབོན་པོ་མཛོད་པ་ངག་དབང་ནོར་བུ། མཛོད་པ་

བསོད་ནམས་དབང་རྒྱལ། ཉེ་གནས་དགེ་སོང་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་དང༌། དགེ་སོང་བསྟན་འཛིན་རིན་

ཆེན། དགེ་སོང་སྐལ་ལྡན་ཆོས་འཕེལ། དབུ་མཛད་བློ་བཟང་དཀོན་མཆོག །དགེ་སོང་བསྟན་པ་དར་རྒྱས། 

དགེ་སོང་འཇམ་དབངས་སྟོབས་ལྡན། གསོལ་དཔོན་དགེ་ཚུལ་འཇམ་དབངས་མཁས་བཙུན་སོགས་རང་

གི་ཞབས་གས་པ་རྣམས་ཀིས་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་དགོས་ཞེས་ཡང་མང་རྣ་བ་གཙེར་བས་རྐེན་བས། རང་གཞན་

གིས་མཆོད་འབུལ་སོགས་ཀི་སྐབས་སུའང་ཉེ་བར་འཁོ་བར་བསམས་ནས། ཆུ་བཟང་རིན་པོ་ཆེ་བློ་བཟང་

བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གིས་མཛད་པའི་མཆོད་རེན་མཆོད་ཆོག་ལ་གཞི་བས། གཞན་དམ་པ་རྣམས་ཀི་

གསུང་ལས་ལེགས་ཆ་བླངས་ཏེ། ༧ཤཀའི་བཙུན་གཟུགས་ཆེ་ཤོས་སྤྲུལ་མིང་འཛིན་པ་ངག་དབང་བཤད་

སྒྲུབ་བསྟན་པའི་ཉི་མས་རང་ཤག་ཕུན་ཚོགས་འདོད་འཇོར་སྦར་བའི་ཡི་གེ་བ་ནི་ཉེ་གནས་དགེ་སོང་འཇམ་

དབངས་སྙན་གགས་སོ། །འདིས་ཀང་འཇམ་མགོན་བླ་མ་མཆོག་གིས་རེས་སུ་འཛིན་པའི་རྒྱུ་ཅིག། །། 
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༄༅། །རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་མཛད་པའི་ཞིང་མཆོག་སོ་

འབྱེད་མཆོད་ཆོག་ཏུ་བསྒིགས་པ་འཆི་མེད་དཔལ་སེར་ཞེས་བྱ་

བ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་ཨ་མི་ཏཱ་བྷ་ཡ། འདིར་གནས་སྐབས་ནད་གདོན་བད་ཕུར་རྒྱལ་བསེན་དམ་

སི་སོགས་ཀི་བར་ཆད་ཞི་ནས་ཚེ་རིང་ནད་མེད་དཔལ་འབོར་རྒྱས་པ་དང་། ཕི་མར་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐེས་

ནས་མཐར་ཐུག་ངེས་ལེགས་འགྲུབ་པ་སོགས། ཤི་གསོན་གང་གི་དོན་དུའང་། མདོ་རྒྱུད་དུ་མ་ནས་ཆེས་

ཆེར་བསགས་པའི་བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་ཚེ་མཐའ་ཡས་ཤིང་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ་བརེན་པའི་སྟོང་

མཆོད་མདོ་ཆོག་བཞིན་བ་བ་ལ་གཉིས། ཐུན་དང་ཐུན་མཚམས་སུ་ཇི་ལྟར་བ་ཚུལ་ལོ། །

དང་བོ་ལ། སྦོར་དངོས་མཇུག་གསུམ་ལས། དང་བོ་སྦོར་བ་ནི། ཐོག་མར་གནས་ཁང་ཡིད་དུ་འོང་བ་

བི་དོར་བས། སྤོས་ཆུས་ཆག་ཆག་བཏབ། དི་ཞིམ་པོའི་མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་གཅལ་དུ་བཀྲམ། འོད་དཔག་མེད་

ཀི་སྐུ་དང་ཞིང་བཀོད་སོགས་གཙོ་བོར་བས་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རེན་ཅི་འབོར་བ་མཛེས་པར་བཤམས། 

དྭངས་ཤིང་རྙོག་པ་མེད་པའི་དི་བཟང་བོའི་ཡོན་ཆབ་དང་། དི་ཞིམ་པོའི་བདུག་སྤོས་དང་ཞལ་ཟས་གཙང་

ཞིང་བཟང་ལ་མང་བ། མར་མེ་དི་ཞིམ་ཞིང་འོད་གསལ་བ་སོགས། ཉེར་སྤོད་ལྔ་དངོས་དང་བཅོས་མ་ཚུན་

ཆད་ཀིས་སྟོང་དུ་ཚང་བ་བ། གཞན་ཡང་རོལ་མོ་འདོད་ཡོན་ལྔ་དང་། རྒྱལ་སིད་སྣ་བདུན། བཀྲ་ཤིས་པའི་

རགས་རྫས་བརྒྱད་དང་། གདུགས་དང་། རྒྱལ་མཚན། བ་དན། ལྡ་ལྡི། བླ་རེ་ལ་སོགས་པ་ཤིན་ཏུ་མཛེས་
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པར་བཤམས། ག་བུར་གུར་ཀུམ་སོགས་བཏབ་པའི་ཁྲུས་བུམ་ཁ་རྒྱན་དང་བཅས་པ། ཁྲུས་རས་མེ་ལོང་ཀ་

ཏོ་ར་སིལ་སྙན་དུང་དང་མཆོད་ར་རྒྱ་གིང་ཏིང་ཤགས་མཎྜལ་ལྷུང་བཟེད་ཆུ་ཚགས་ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་

གདིང་བ་སོགས་མཆོད་ཕྲེང་ན་ཡོད་པ་རྣམས་དངོས་དང་བཅོས་མ་ཚུན་ཆད་ཀིས་ཚང་བར་བ། 

སྟོང་མཆོད་ཉིན་གཅིག་ལ་ལོང་དགོས་པ་ཡིན་ཚེ་དགེ་འདུན་མ་མཐའ་བཅུ་ཡན་ཆད་ཀིས་ཁྲུས་བས་

ཤིང་། གོས་གཙང་མ་གསར་བ་ལེགས་པར་བགོས་ཏེ། ཞྭ་དང་ཆོས་གོས་རྣམ་སྦར་གདིང་བ་སོགས་དང་

ལྡན་པར་བས་ལ། ཐོག་མར་ལག་རིས་མཐོང་ཙམ་ལ་བླ་མའམ་རེན་གི་དྲུང་དུ་ཐེག་ཆེན་གསོ་སྦོང་ལེན་པ་

ལ། 

སོན་འགོ་སེམས་བསྐེད་པ། དངོས་གཞི་སོམ་པ་ལེན་པ། མཇུག་ཏུ་བསབ་པ་བརོད་པ་གསུམ་

ལས། དང་བོ་བླ་མའམ་རེན་ལ་སྐབས་གནས་ཀུན་འདུས་སུ་མོས་ནས་ཕག་གསུམ་འཚལ་ཏེ། ཐམས་

ཅད་དུ་ནི་ས་གཞི་དག །གསེག་མ་ལ་སོགས་མེད་པ་དང་། །ལག་མཐིལ་ལྟར་

མཉམ་བཻཌཱུརྱའི། །རང་བཞིན་འཇམ་པོར་གནས་གྱུར་ཅིག །མ་ལུས་སེམས་ཅན་

ཀུན་གི་མགོན་གྱུར་ཅིང་། །བདུད་སེ་དཔུང་བཅས་མི་བཟད་འཇོམས་མཛད་

ལྷ། །དངོས་རྣམས་མ་ལུས་ཡང་དག་མཁྱེན་གྱུར་པའི། །བཅོམ་ལྡན་འཁོར་བཅས་

གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །སྐབས་གནས་ཀུན་འདུས་བླ་མ་རིན་པོ་

ཆེར། །ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གུས་པས་ཕག་འཚལ་ལོ། །དངོས་བཤམས་ཡིད་

སྤྲུལ་མཆོད་པ་མ་ལུས་འབུལ། །ཐོག་མེད་ནས་བསགས་སིག་ལྟུང་སྟོབས་བཞིས་

བཤགས། །རང་གཞན་དགེ་བ་ཀུན་ལ་རེས་ཡི་རིང་། །ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་

བསྐོར་བར་བསྐུལ། །སིད་མཐའི་བར་དུ་བརན་པར་བཞུགས་གསོལ་འདེབས། །དགེ་

ཀུན་རྫོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསོ། །ས་གཞི་སྤོས་ཀིས་༞། །ཨི་དཾ་གུ་རུ་རཏྣ་
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མཎྜ་ལ་ཁཾ་ནིརྱ་ཏ་ཡ་མི། སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་ཀི་མཆོག་རྣམས་ལ། །བང་

ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནི་སྐབས་སུ་མཆི། །བདག་གིས་སྦིན་སོགས་བགིས་པ་འདི་དག་

གིས། །འགོ་ལ་ཕན་ཕིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤོག །ལན་གསུམ་གིས་སེམས་བསྐེད། 

བང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་༞། །སྟོང་ཉིད་ལྟ་བ་༞འཕེལ་བར་ཤོག །

དེ་ནས་དངོས་གཞིའི་ཆེད་དུ་ཕག་གསུམ། མཎྜལ་རྒྱས་པ། སེམས་ཅན་མཐའ་དག་སིད་ཞིའི་འཇིགས་

པ་ལས་སྐོབ་པའི་ཕིར་ཏུ། བདག་གིས་སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་མྱུར་དུ་འཐོབ་པར་བ། དེའི་ཆེད་དུ་ཐེག་

ཆེན་གསོ་སྦོང་གི་སོམ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་བླངས་ཏེ། དེང་ནས་སང་ཉི་མ་མ་ཤར་གི་བར་དུ། བསྲུང་བ་

བརྒྱད་སོགས་ལེགས་པར་བསྲུང་སྙམ་པའི་སྒོ་ནས། བླ་མའི་རེས་སུ་ཟོས་པའམ། ཟོས་པར་མོས་ནས། 

ཕོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་

བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། སོབ་དཔོན་དགོངས་སུ་གསོལ། ཇི་ལྟར་སོན་གི་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ར་ཅང་

ཤེས་ལྟ་བུ། གང་བོ་ཆེན་པོ་བ་བ་བས་ཤིང་། བེད་པ་བས་པ། ཁུར་བོར་བ། རང་

གི་དོན་རེས་སུ་ཐོབ་པ། སིད་པར་ཀུན་ཏུ་སྦོར་བ་ཡོངས་སུ་ཟད་པ། ཡང་དག་པའི་

བཀའ། ལེགས་པར་རྣམ་པར་གོལ་བའི་ཐུགས། ལེགས་པར་རྣམ་པར་གོལ་བའི་

ཤེས་རབ་ཅན། དེ་དག་གིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་གི་ཕིར་དང་། ཕན་

པར་བ་བའི་ཕིར་དང་། གོལ་བར་བ་བའི་ཕིར་དང་། མུ་གེ་མེད་པར་བ་བའི་ཕིར་

དང་། ནད་མེད་པར་བ་བའི་ཕིར་དང་། བང་ཆུབ་ཀི་ཕོགས་ཀི་ཆོས་རྣམས་ཡོངས་

སུ་རྫོགས་པར་བ་བའི་ཕིར་དང་། བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བང་ཆུབ་

ངེས་པར་རོགས་པར་བ་བའི་ཕིར་གསོ་སྦོང་ཡང་དག་པར་མཛད་པ་དེ་བཞིན་དུ་
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བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགི་པས་ཀང་དུས་འདི་ནས་བཟུང་སྟེ་ཇི་སིད་སང་ཉི་མ་མ་

ཤར་གི་བར་དུ་གསོ་སྦོང་ཡང་དག་པར་བླང་བར་བགིའོ། །ཞེས་ལན་གསུམ་བརོད། ཐེག་

ཆེནགསོ་སྦོང་གི་སོམ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་ཐོབ་བྱུང་སྙམ་དུ་དགའ་བ་བསྒོམ། 

མཇུག་ཏུ་བསབ་པ་བརོད་པ་ནི། དེང་ནས་སོག་གཅོད་མི་བ་ཞིང་། །གཞན་གི་ནོར་ཡང་

བླང་མི་བ། །འཁིག་པའི་ཆོས་ཀང་མི་སྤད་ཅིང་། །རྫུན་གི་ཚིག་ཀང་མི་སྨྲའོ། །སྐོན་

ནི་མང་བོ་ཉེར་བརེན་པའི། །ཆང་ནི་ཡོངས་སུ་སྤང་བར་བ། །ཁི་སྟན་ཆེ་མཐོ་མི་བ་

ཞིང་། །དེ་བཞིན་དུས་མ་ཡིན་པའི་ཟས། །དི་དང་ཕྲེང་བ་རྒྱན་དང་ནི། །གར་དང་

གླུ་སོགས་སྤང་བར་བ། །ཇི་ལྟར་དག་བཅོམ་རག་ཏུ་ནི། །སོག་གཅོད་ལ་སོགས་

མི་བེད་ལྟར། །དེ་བཞིན་སོག་གཅོད་ལ་སོགས་སྤང་། །བླ་མེད་བང་ཆུབ་མྱུར་ཐོབ་

ཤོག །སྡུག་བསལ་མང་འཁྲུགས་འཇིག་རེན་འདི། །སིད་པའི་མཚོ་ལས་སྒོལ་བར་

ཤོག །ཅེས་ལན་གཅིག་བ། ཨ�་ཨ་མོ་གྷ་ཤི་ལ། སཾ་བྷ་ར། བྷ་ར་བྷ་ར། མ་ཧཱ་ཤུདྡྷ་ས་ཏྭ་

པད་བི་བྷུ་ཥི་ཏ་བྷུ་ཛ། དྷ་ར་དྷ་ར། ས་མནྟ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པ་ལན་ཉེར་

གཅིག་བཟས་རེས། ཁིམས་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་༞།ཞེས་སོགས་སོན་ལམ་གདབ་ཅིང་། གཏང་རག་གི་

ཕག་གསུམ་བ། 

འདི་དང་བསྙེན་གནས་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་གཉིས་ཀི། བཤད་པའི་ཁུངས་དང་། ལེན་པའི་རེན་དང་། 

ཡུལ་དང་། བསམ་པ་དང་། ལེན་དུས་དང་། ལེན་ཆོག་དང་། ཆོ་ག་རོད་ཚུལ། ཆེད་དུ་བ་བ། ཐོབ་བའི་འབས་

བུ། ཇི་ལྟར་བཟུང་བའི་དཔེ། རྣམ་པར་དག་བེད་ཀི་ཡན་ལག་སོགས། མི་འད་བའི་ཁྱད་པར་བཅུ་གཅིག་

ཡོད་པ་རྣམས་དང་། ཆོ་གའི་ཚིག་དོན་དང་། བསྲུང་བ་རྣམས་ཀི་ངོ་བོ་སོགས་གཞུང་དང་བླ་མའི་ཞལ་ལས་

ཤེས་པར་བ་བ་གལ་ཆེ། འདིར་ཚིག་མངས་སུ་དོགས་ནས་མ་བིས། ཁྱད་པར་བསྙེན་གནས་ཡན་ལག་
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བརྒྱད་པ་ཚད་ལྡན་ཉིན་གཅིག་བསྲུང་བའི་ཕན་ཡོན་ཡང་ཚད་མེད་པ། སྟོན་པ་ཉིད་ཀིས་གསུང་ཚུལ་ལ་

བསམས་ནས། འདི་ནི་བསམ་པ་ལ་སོགས་པའི་ཡན་ལག་གི་དབང་གིས་དེ་ལས་འབུམ་འགྱུར་ལས་ཀང་

ལྷག་པ་དང་། རེན་གི་དབང་གིས་དེའི་ཉིན་གི་དགེ་སྦོར་གཞན་ཡང་ས་ཆོད་ཆེ་ཚུལ་སོགས་ཕན་ཡོན་ལ་

ཡིད་ཆེས་དང་། དགའ་སྤོ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བ་བ་གནད་དམ་པར་གསུངས། 

ཐུན་དང་བོ།

གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ་གསུམ། ཐུན་དང་བོ་དང་། བར་བ་དང་། ཐ་མ་ལ་ཇི་ལྟར་བ་བའི་ཚུལ་ལོ། །དང་

བོ་ནི། དེ་ནས་མཁའ་ཁྱབ་ཀི་སྐབས་ཡུལ་མཐའ་དག་ལ་དམིགས་ནས། སྐབས་འགོའི་རྒྱུ་གཉིས་སོགས་

དམིགས་རྣམ་ལེགས་པར་གསལ་བཏབ་ལ། རང་གཞན་སེམས་ཅན་མཐའ་དག་སྐབས་སུ་འགོ་བར་མོས་

ནས། འདོན་ར་དང་བཅས།

ན་མོ་གུ་རུ་བྷྱཿ ན་མོ་བུདྡྷ་ཡ། ན་མོ་དྷརྨཱ་ཡ། ན་མཿསངྒྷ་ཡ། ཞེས་ཡོན་ཆབ་འབུལ་བཞིན་

སུམ་ཅུ་སོ་ལྔ་འགོ་ངེས་དང་། མཇུག་ཏུ་གདན་ལ་འཁོད་ནས། བླ་མ་ལ་སྐབས་སུ་མཆིའོ། །སངས་

རྒྱས་ལ་སྐབས་སུ་མཆིའོ། །ཆོས་ལ་སྐབས་སུ་མཆིའོ། །དགེ་འདུན་ལ་སྐབས་སུ་

མཆིའོ། །བླ་མ་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་

དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་མགོན་པོ་ཚེ་མཐའ་ཡས་ཤིང་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་

པའི་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ། །སྐབས་

སུ་མཆིའོ། །ལན་གསུམ། 

བདག་དང་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀི་དབིངས་ཀི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་ལ། དེ་

ལྟར་མ་རོགས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་བདེ་བའི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པར་བ། 

སྡུག་བསལ་དང་སྡུག་བསལ་གི་རྒྱུ་དང་བལ་བར་བ། སྡུག་བསལ་མེད་པའི་བདེ་
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བ་དང་མི་འབལ་བར་བ། བདེ་སྡུག་གི་རྒྱུ་ཆགས་སང་ཉེ་རིང་གཉིས་དང་བལ་བའི་

བཏང་སྙོམ་ཚད་མེད་པ་ལ་གནས་པར་བའོ། །ལན་གཅིག །

ཁྱད་པར་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་དུ་མྱུར་དུ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་

སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་རིན་པོ་ཆེ་ཅི་ནས་ཀང་ཐོབ་པར་བ། དེའི་ཕིར་དུ་བླ་མ་སྟོན་

པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་

སངས་རྒྱས་མགོན་པོ་ཚེ་མཐའ་ཡས་ཤིང་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་

དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་ཕག་མཆོད་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ་ལ་སོགས་པའི་ལམ་གི་

རིམ་པ་ལ་གནས་པར་བའོ། །ལན་གསུམ། 

ཐམས་ཅད་དུ་ནི་ས་གཞི་དག །གསེག་མ་ལ་སོགས་མེད་པ་དང་། །ལག་

མཐིལ་ལྟར་མཉམ་བཻཌཱུརྱའི། །རང་བཞིན་འཇམ་པོར་གནས་གྱུར་ཅིག །བདེ་ལྡན་

འཇིག་རེན་བཀོད་པ་ལྟར། །རིན་ཆེན་ས་གཞི་མེ་ཏོག་སྤོས། །ལོན་ཤིང་ཆུ་མཚོ་

མ་ཚང་མེད། །ཆོས་སྒ་རྒྱ་ཆེན་ལྡན་གྱུར་ཅིག །འཇིག་རེན་འདས་པའི་དགེ་

ལས་བྱུང་། །རིན་ཆེན་བདུན་ལས་གྲུབ་པ་ཡི། །ཚད་མེད་འོད་ཟེར་འགེད་པའི་

གནས། །རྒྱལ་བ་སས་བཅས་བཞུགས་གྱུར་ཅིག །རིན་ཆེན་དུ་མ་ལས་གྲུབ་སེང་

གེའི་ཁི། །ཡིད་འོང་སྣ་ཚོགས་གོས་ཀིས་བཀབ་པ་འདི། །རྒྱལ་བ་སས་བཅས་

རྣམས་ལ་ཕུལ་བ་ཡིས། །འགོ་ཀུན་རྡོ་རེའི་གདན་ལ་བཞུགས་གྱུར་ཅིག །ལྷ་དང་མི་

ཡི་མཆོད་པའི་སྤིན། །དངོས་སུ་བཤམས་དང་ཡིད་ཀིས་སྤྲུལ། །ཀུན་བཟང་མཆོད་

སྤིན་བླ་ན་མེད། །ནམ་མཁའི་ཁམས་ཀུན་ཁྱབ་གྱུར་ཅིག ། 

ཕུལ་བྱུང་མཛད་པས་འགོ་ལ་མི་ཟད་དཔལ་སྟེར་ཞིང་། །ལན་ཅིག་དན་པས་འཆི་
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བདག་འཇིགས་པ་རིང་དུ་དོར། །རག་ཏུ་བརེ་བས་འགོ་ལ་བུ་བཞིན་དགོངས་གྱུར་

པ། །ལྷ་མིའི་སྟོན་པ་ཚེ་དཔག་མེད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཐུབ་པའི་དབང་བོས་ལན་

གངས་དུ་མ་རུ། །ལེགས་པར་ཡོངས་སུ་བསགས་པའི་ཞིང་གི་མཆོག །བདེ་བ་ཅན་

དུ་སྐེ་བའི་སོན་ལམ་འགའ། །བརེ་བའི་དབང་གིས་ཇི་ལྟར་ནུས་བཞིན་བརོད། །བླང་

དོར་གནས་རྣམས་མ་རིག་འཐུག་པོས་བསྒིབས། །ཁོང་ཁོའི་མཚོན་གིས་མཐོ་རིས་

སོག་འཕྲོག་ཅིང་། །འདོད་སེད་ཞགས་པས་འཁོར་བའི་བཙོན་རར་བཅིངས། །ལས་

ཀི་ཆུ་བོས་སིད་པའི་རྒྱ་མཚོར་ཁྱེར། །ན་རྒའི་སྡུག་བསལ་རྦ་རླབས་མང་བོས་

གཡེངས། །མི་བཟད་འཆི་བདག་ཆུ་སིན་ཁར་ཆུད་པས། །མི་འདོད་སྡུག་བསལ་ཁུར་

གིས་ནོན་གྱུར་པ། །མགོན་མེད་བདག་གི་ཉམ་ཐག་ང་རོ་ཡིས། །ཡིད་ལ་སོན་པ་

འགྲུབ་པའི་དཔང་བོ་རུ། །ཕོངས་པའི་གཉེན་གཅིག་འདེན་པ་འོད་དཔག་མེད། །སྤན་

རས་གཟིགས་དབང་རྒྱལ་སས་མཐུ་ཆེན་ཐོབ། །འཁོར་དང་བཅས་ལ་གུས་པས་

གསོལ་འདེབས་ན། །དཔག་མེད་བསྐལ་བར་བདག་ཅག་རྣམས་ཀི་ཕིར། །ཐུགས་

མཆོག་བསྐེད་པའི་དམ་བཅའ་མ་བསྙེལ་བར། །འདབ་བཟང་གཙོ་བོ་ལྷ་ཡི་ལམ་ལ་

བཞིན། །རྫུ་འཕྲུལ་སྟོབས་ཀིས་བརེ་བས་འདིར་གཤེགས་ཤིག །ལང་སྐ་གོང་མའི་གསུང་།

མདུན་དུ་རྨ་བའི་ཁི་དང་པད་ཟའི་སྟེང་། །ར་བའི་བླ་མ་མགོན་པོ་འོད་དཔག་

མེད། །པད་རཱ་གའི་རྡུལ་བརེགས་ལྷུན་པོ་ལ། །ཉིན་བེད་འབུམ་གིས་འཁྱུད་པའི་

གཟི་མདངས་ཅན། །ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་མཉམ་བཞག་ཕག་རྒྱའི་སྟེང་། །ཚེ་ཡི་

བདུད་རིས་གང་བའི་ལྷུང་བཟེད་བསྣམས། །གཙུག་ཏོར་མཚན་དཔེ་གསལ་རྫོགས་

རྣམས་ཀིས་མཛེས། །གུར་ཀུམ་མདངས་ལྡན་ཆོས་གོས་གསུམ་གིས་བཀླུབས། །སྐུ་
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ཡི་འོད་ཀིས་ཕོགས་བཅུའི་ཞིང་ཀུན་འགེང་། །ཞབས་གཉིས་རྡོ་རེ་སྐིལ་ཀྲུང་ཚུལ་

གིས་བཞུགས། །སྤན་རས་གཟིགས་དང་མཐུ་ཆེན་ཐོབ་ལ་སོགས། །རྒྱལ་སས་

བརྒྱད་ཀིས་གཙོ་བས་བང་སེམས་དང་། །ཉན་ཐོས་འཕགས་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་

པས་བསྐོར། །གཞན་ཡང་ར་བརྒྱུད་བླ་མ་མཆོག་གསུམ་བཅས། །འཁོར་དང་ཞིང་གི་

བཀོད་པ་མ་ལུས་པ། །ཚོགས་ཀི་ཞིང་དུ་མངོན་སུམ་བཞུགས་པར་གྱུར། །ཅེས་སྤོས་

རོལ་བ། 

དེ་ནས་དཀོར་སྒིབ་དང་ལས་སྒིབ་སྦོང་བ་ལ་མཆོག་ཏུ་བསགས་པའི་ཁྲུས་གསོལ་ནི། གང་འདིར་

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་

སངས་རྒྱས་རིག་པ་དང་། ཞེས་པ་ནས། ཁྲུས་འདི་གསོལ་བར་བགིའོ། །ཁྲུས་ཀི་ཁང་བ་

ཤིན་ཏུ་དི་ཞིམ་པ། །ཤེལ་གི་ས་གཞི་གསལ་ཞིང་འཚེར་བ་བསྟར། །རིན་ཆེན་འབར་

བའི་ཀ་བ་ཡིད་འོང་ལྡན། །མུ་ཏིག་འོད་ཆགས་བླ་རེ་བེས་པ་དེར། །

ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་ཙམ་གིས་ནི། །ལྷ་རྣམས་༞སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། །ཨ�་སརྦ་ཏ་ཐཱ་

ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཤི་ཡེ་ཨཱཿཧཱུཾ། 

ལྷར་བཅས་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་དངོས། །བརྒྱད་ཁི་༞། །ཕུན་ཚོགས་

དགེ་ལེགས་༞། །བཙོ་མའི་གསེར་སྦངས་ལས་གྲུབ་ར་ལང་ཅན། །འབུམ་ཕྲག་

ཚོགས་པའི་འོད་ཟེར་རེ་དགའ་ཡིས། །རབ་མོས་བྱུ་རུའི་ལྷུན་པོ་ལྟར་བརིད་

པའི། །སྐབས་མཆོག་འོད་དཔག་མེད་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། །ཨ�་སརྦ་༞། བློ་གོས་

ཁང་བཟང་བསབ་གསུམ་ནོར་གིས་ཕྱུག །བཟང་པོའི་འཕྲིན་ལས་གདུལ་བའི་དཔལ་

དུ་ཤར། །གགས་པའི་འོད་ཟེར་འཛམ་གིང་ཕོགས་བཅུར་འཕྲོ། །བློ་བཟང་གགས་
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པས་དཔལ་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། །རབ་འབམས་གསུང་རབ་ཀུན་ལྟ་བའི་མིག །སྐལ་

བཟང་༞། །གསང་བ་འདུས་པ་བདེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ །དཔལ་ཆེན་༞། །མཚན་

ལེགས་རིན་ཆེན་གསེར་བཟང་མ་ངན་མེད། །ཆོས་བསྒགས་༞། །འཇམ་དབངས་

ཕག་ན་རྡོ་རེ་སྤན་རས་གཟིགས། །ས་ཡི་སྙིང་བོ་༞། །ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཆོས་ཀི་

རྒྱལ་བོ་དང་། །དམག་ཟོར་༞། །

དེ་བཞིན་གཤེགས་དང་དེ་ཡི་སས་རྣམས་ལ། །རིན་ཆེན་༞། །རྒྱལ་བའི་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ལ་ཉོན་མོངས་མི་མངའ་ཡང་། །སེམས་ཅན་༞། །འདི་ནི་སྦིན་པའི་

རང་བཞིན་ཆུ། །སེར་སྣའི་དི་མ་སྦོང་མཛད་ཅིང་། །གཏོང་བ་དི་ཡིས་ལེགས་བསྒོས་

ཆུས། །ཁྲུས་ལེགས་མཛད་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། །འདི་ནི་ཚུལ་ཁིམས་༞སྐུ་ཁྲུས་

གསོལ། །འདི་ནི་བཟོད་པའི་༞སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། །འདི་ནི་བརོན་འགྲུས་༞སྐུ་ཁྲུས་

གསོལ། །འདི་ནི་བསམ་གཏན་༞སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། །འདི་ནི་ཤེས་རབ་༞སྐུ་ཁྲུས་

གསོལ། །འདི་ནི་ཁྲུས་མཆོག་དཔལ་དང་ལྡན། །ཐུགས་རེའི་ཆུ་ནི་བླ་ན་མེད། །བིན་

རླབས་ཡེ་ཤེས་ཆུ་ཡིས་ནི། །ཅི་འདོད་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། །དེ་དག་སྐུ་

ལ་༞། །

སྟོང་གསུམ་ཀུན་ཏུ་དི་ངད་ལྡང་བ་ཡི། །དི་མཆོག་རྣམས་ཀིས་ཐུབ་དབང་རྣམས་

ཀི་སྐུ། །གསེར་སྦངས་བཙོ་མ་བི་དོར་བས་པ་ལྟར། །འོད་ཆགས་འབར་བ་དེ་དག་

བྱུགས་པར་བགི། །དེ་ནས་དེ་ལ་ཁ་དོག་ལེགས་བསྒྱུར་པའི། །ན་བཟའ་ཤིན་ཏུ་དི་

ཞིམ་དམ་པ་དབུལ། །གོས་བཟང་སབ་ལ་འཇམ་པ་སྣ་ཚོགས་དང་། །རྒྱན་མཆོག་

བརྒྱ་ཕྲག་དེ་དང་དེ་དག་གིས། །འཕགས་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་དང་འཇམ་དབངས་
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དང་། །འཇིག་རེན་དབང་ཕྱུག་སོགས་ལ་བརྒྱན་པར་བགི། །སབ་འཇམ་ཡང་བ་ལྷ་ཡི་

གོས། །མི་ཕེད་རྡོ་རེའི་སྐུ་བརྙེས་ལ། །མི་ཕེད་དད་པས་བདག་འབུལ་ན། །བདག་ཀང་

རྡོ་རེའི་སྐུ་ཐོབ་ཤོག །སྣ་ཚོགས་དབང་བོའི་གཞུ་ལྟར་རབ་བཀྲ་ཞིང་། །གང་ལ་རེག་ན་

བདེ་བའི་རྒྱུར་འགྱུར་བ། །གོས་བཟང་རིན་ཆེན་བདག་བློ་སྦང་ཕིར་དབུལ། །བཟོད་

པ་དམ་པའི་གོས་ཀིས་བརྒྱན་པར་ཤོག །རྒྱལ་བ་མཚན་དཔེའི་རང་བཞིན་རྒྱན་ལྡན་

ཕིར། །རྒྱན་གཞན་དག་གིས་བརྒྱན་པར་མི་འཚལ་ཡང་། །རིན་ཆེན་རྒྱན་མཆོག་

ཕུལ་བས་འགོ་བ་ཀུན། །མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའི་སྐུ་ལུས་འཐོབ་པར་ཤོག །བརེ་

བའི་འཁོར་ཡུག་སྙན་པའི་བ་དན་དང་། །ཏིང་འཛིན་བླ་བེ་སྤོབས་པའི་འོད་གསལ་

བ། །མཆོག་རྐེན་འོས་པའི་ཉེར་མཁོ་འདི་དག་འབུལ། །སྐེ་བོས་རྣམ་དག་ཡེ་ཤེས་

མཆོག་ཐོབ་ཤོག །རིན་ཆེན་མཛེས་པའི་བཀྲ་ཤིས་བུམ་པ་འདི། །སྣ་ཚོགས་བཅུད་

ཀིས་བཀང་སྟེ་ཕུལ་བ་ཡིས། །ལས་དང་ཉོན་མོངས་དི་མ་ཀུན་བང་ནས། །བང་ཆུབ་

སེམས་ཀི་རླན་གིས་བརླན་པར་ཤོག །བདག་དང་འགོ་ལ་ཐུགས་བརེའི་ཕིར། །ཉིད་

ཀི་རྫུ་འཕྲུལ་མཐུ་ཡིས་ནི། །ཇི་སིད་མཆོད་པ་བདག་བགིད་ན། །དེ་སིད་བཅོམ་ལྡན་

བཞུགས་སུ་གསོལ། །ཞེས་གདིང་བ་འབུལ། 

དེ་ནས་ཆོས་གོས་གསུམ་དང་ལྷུང་བཟེད་སོགས་ཐོགས་ཏེ། འདིར་ནི་བསོད་ནམས་ཞིང་གི་

དམ་པ་ཁྱོད། །མཉེས་པར་བགིད་སད་ལྷག་བསམ་དག་པ་ཡིས། །དགེ་སྦོང་རྣམས་

ལ་འདེན་པས་རབ་བསགས་པའི། །ཆོས་གོས་གསུམ་དང་གསིལ་བེད་དང་སོང་

སྣོད། །གཞན་ཡང་ཏིང་འཛིན་སོན་ལམ་གིས་སྤྲུལ་པའི། །བཀོད་ལེགས་ཡིད་འཕྲོག་

མཆོད་པ་ནམ་མཁའི་ཁྱོན། །ཡོངས་སུ་བཀང་སྟེ་རང་གཉིས་གཙོ་བོ་ལ། །ཞེན་མེད་
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མ་ཆགས་བློ་ཡིས་དབུལ་བར་བགི། །དེ་ལས་འོངས་པའི་རབ་དཀར་དགེ་བའི་

ཚོགས། །གང་དེས་སིད་པར་ཡུན་རིང་འཁྱམས་པ་རྣམས། །སྡུག་བསལ་བེ་བས་

མནར་ཞིང་བདེ་བས་ཕོངས། །མ་ལུས་འགོ་བའི་སྐབས་སུ་བདག་གྱུར་ཅིག །འདི་ལྟར་

དགེ་སྦོང་གི་རགས་དང་ཡོ་བད་རྣམས་དངོས་སམ་ཡིད་ཀིས་ཕུལ་ཏེ་བསོ་སོན་བཏབ་ན་ཚངས་སྤོད་རྣམ་

དག་ལ་བརེན་པའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཕོགས་མཐར་རྒྱས་པ་དང་། རང་དང་སྦིན་བདག་སོགས་ཀང་ཚེ་

རབས་ཀུན་ཏུ་ཚངས་སྤོད་རྣམ་དག་གི་རེན་བཟང་ཐོབ་པ་སོགས་དགོས་པ་ཆེ་ལ། དེས་མཚོན་རེ་ཐམས་

ཅད་མཁྱེན་པའི་ཕག་ལེན་འདི་རེ་རེ་ལ་ཡང་དགེ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་རེ་ཡོད་པ་ཤེས་དགོས། 

དེ་ནས་དབུ་རྒྱན་སོགས་ཐོགས་ཏེ། ཕུན་ཚོགས་གསེར་འོད་ཕོགས་བཅུར་རབ་ཏུ་

འཕྲོ། །བཀྲ་ཤིས་དཔལ་གིས་ཀུན་ནས་ལྷམ་མེ་བ། །རིན་ཆེན་ས་ལེ་སྦྲམ་གི་དབུ་

རྒྱན་འདི། །ཚེ་མཐའ་ཡས་པའི་དབུ་ལ་ཕུལ་བ་ཡིས། །བསྟན་པ་རིན་ཆེན་ཕོགས་

བཅུར་རྒྱས་པ་དང་། །འཇིག་རེན་བདེ་ལེགས་ཆེན་པོས་ཁྱབ་པ་དང་། །ལྷར་བཅས་

འགོ་བའི་གཙུག་གི་རྒྱན་གྱུར་བའི། །སྟོབས་བཅུ་མངའ་བའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་

ཤོག ། ༈ ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་གཟི་བརིད་ཀི་འོད་ཟེར་ཕོགས་ཐམས་ཅད་དུ་རབ་ཏུ་འཕོ་ཞིང་། བཀྲ་ཤིས་པའི་

དཔལ་གིས་ཀུན་ནས་ལྷམ་མེར་གྱུར་པ། རིན་པོ་ཆེ་ས་ལེ་སྦྲམ་ལས་བསྒྲུབས་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིགས་ལྔའི་དབུ་

རྒྱན་དཔའ་བོའི་དར་དཔྱངས་དང་བཅས་པ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་པའི་ཕ་བཀོད་པས་མཛེས་པར་བྱས་པ་འདི་ཉིད། བཅོམ་

ལྡན་འདས་མགོན་པོ་ཚེ་མཐའ་ཡས་པའི་དབུ་ལ་ཕུལ་བའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་ལ་བརེན་ནས་མདོ་སྔགས་ཀིས་བསྡུས་པའི་

བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་སོ་ཐམས་ཅད་ནས་ཕོགས་ཐམས་ཅད་དུ་དར་ཞིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་རིང་དུ། གནས་པར་གྱུར་

ཅིག །འཇིག་རེན་གི་ཁམས་ཐམས་ཅད་དུའང་བཀྲ་ཤིས་དང་བདེ་ལེགས་ཀི་དགེ་མཚན་རྒྱ་ཆེན་པོ་རྒྱུན་མི་འཆད་དུ། 

འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག །དེ་ལྟར་བསྒྲུབས་པས་སྦིན་པའི་བདག་པོ་རྣམས་ཀང་ལྷ་དང་མི་དང་ལྷ་མ་ཡིན་དང་དི་ཟར་
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བཅས་པའི་འཇིག་རེན་ཐམས་ཅད་ཀི་གཙུག་གི་ཅོད་པན་གི་སྟེང་ན། གང་གི་ཞབས་ཀི་པདོ་རྣམ་པར་མཛེས་པའི་སངས་

རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཅི་འད་བ། དེ་བཞིན་དུ་གྱུར་ཅིག །

དེ་ནས་མཆོད་པ་རྣམས། ཨ�་ཨཱཿཧཱུཾ། ཨ�་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ་བཛ་སཱ་ར་པྲ་མརྡ་ནེ། ཏ་ཐཱ་

གཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམཀྶཾ་བུད་དྷཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨ�་བཛེ་བཛེ། མ་ཧཱ་བཛེ། མཧཱ་ཏེ་ཛ་

བཛེ། མཧཱ་བིདྱ་བཛེ། མཧཱ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་བཛེ། མཧཱ་བོདྷཱི་མཎྜོ་པ་སཾཀྲ་མཎ་བཛེ་སརྦ་

ཀརྨ་ཨཱ་ཝ་ར་ཎ་བི་ཤོ་དྷ་ན་བཛེ་སྭཱ་ཧཱ། ལན་གསུམ་གིས་བིན་གིས་བརླབས། 

ཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་བདེན་པ་དང་། ༞ ཇི་སྙེད་ཅིག་མཆིས་པ་ཐམས་ཅད་

འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག །

ན་མོ་མཉྫུ་ཤི་ཡེ། ན་མསྶུ་ཤི་ཡེ། ན་མོ་ཨུཏྟ་མ་ཤི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་ལན་གསུམ་བརོད་

བཞིན་ཕག་གསུམ་འཚལ་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་སྐུ། །རྡོ་རེ་༞། །ཕུན་

ཚོགས་དགེ་ལེགས་༞། །བསླུ་མེད་དཀོན་མཆོག་༞། །བམས་པ་ཐོགས་མེད་

དབིག་གཉེན་རྣམ་གོལ་སེ། །མཆོག་སེ་དུལ་བའི་སེ་དང་གགས་པའི་སེ། །སེང་

བཟང་ཀུ་ས་ལི་གཉིས་གསེར་གིང་བ། །རྒྱ་ཆེན་སྤོད་པའི་བརྒྱུད་ལ་ཕག་འཚལ་

ལོ། །འཇམ་དབངས་ཡོད་མེད་ཕོགས་འཇིག་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་། །ཟ་བ་གགས་པ་རིག་

པའི་ཁུ་བྱུག་ཆེ། །སངས་རྒྱས་དགོང་བསྐངས་འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཏེ། །ཟབ་མོ་

ལྟ་བའི་བརྒྱུད་ལ་༞། །ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་བདེ་གཤེགས་རྡོ་རེ་འཆང་། །མཆོག་

གཟིགས་ཏེ་ལོ་བ་དང་ནཱ་རོ་བ། །དཔལ་མཆོག་ཌ�་བི་བ་དང་ཨ་ཏི་ཤ །ཉམས་

ལེན་བིན་རླབས་བརྒྱུད་ལ་༞། །བཤད་སྒྲུབ་གདམས་པའི་མཆོག་མངའ་ཨ་ཏི་

ཤ །བཀའ་གདམས་བསྟན་པའི་མེས་པོ་འབོམ་སྟོན་རེ། །རྣལ་འབོར་རྣམ་བཞི་སྐུ་

མཆེད་གསུམ་ལ་སོགས། །བཀའ་གདམས་བླ་མ་རྣམས་ལ་༞། །གངས་ཅན་ཤིང་
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རའི་༞། །རབས་འབམས་གསུང་རབ་༞། །གསང་བ་འདུས་པ་༞། །མཚན་ལེགས་

རིན་ཆེན་༞། །མགོན་པོ་ཐུགས་རེ་༞། །དག་པའི་འདོད་ཆགས་༞། །གོལ་ནས་

གོལ་བའི་༞། །འཇམ་དབངས་ཕག་ན་རྡོ་རེ་༞། །ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་༞། །ཕག་བར་

འོས་པ་༞། །ཇི་སྙེད་སུ་དག་ཅེས་པ་ནས་རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་ཕག་འཚལ་མཆོད་པར་

བགི། །ཞེས་དབངས་དང་བཅས་ཤླཽ་ཀ་རེ་དང་ཕག་རེ་སྦྲགས། 

དེ་ནས་ས་ལ་བཞུགས་ཏེ། མཆོད་ར་དང་བཅས། མཆོད་ཡོན་ཕལ་ཆེར་མཆོད་ཡོན་བླ་རེ་

དང་། །མཆོད་ཡོན་བཀོད་པའི་འོད་ཟེར་རབ་བཀེ་སྟེ། །མཆོད་ཡོན་སྣ་ཚོགས་ཀུན་

ཏུ་བཀྲམ་བས་ཤིང་། །བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་མཆོད། །ཞབས་བསིལ་

ཕལ་ཆེར་ཞེས་དེ་བཞིན་དུ་སྦར་ཏེ་རོལ་མོའི་བར་གིས་མཆོད། རྒྱན་ཕྲེང་ཕལ་ཆེར་རྒྱན་ཕྲེང་

༞སས་བཅས་མཆོད། །

རྒྱལ་མཚན་མཆོག་བཀོད་འོད་ཟེར་རབ་བཀེ་ཞིང་། །དེ་དག་རྒྱལ་མཚན་དཀར་

དམར་སེར་བོ་དང་། །སོ་དང་རྒྱལ་མཚན་བཀོད་པ་སྣ་ཚོགས་པ། །དུ་མས་རྒྱལ་བའི་

ཞིང་རྣམས་བརྒྱན་པར་བེད། །ནོར་བུའི་ད་བ་སྣ་ཚོགས་བཀོད་པའི་གདུགས། །དར་

གི་ལྡ་ལྡི་བ་དན་རབ་དཔྱངས་ཤིང་། །དིལ་གཡེར་ད་བ་རྒྱལ་བའི་གསུང་སྒོགས་

པ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་ཀི་དབུ་ལ་དབུལ་བར་བགི། །ལག་པའི་མཐིལ་ནས་མཆོད་

པ་བསམ་བས་རྣམས། །རྒྱལ་བ་གཅིག་ལ་མཆོད་པ་བེད་པ་ལྟར། །རྒྱལ་བ་མ་ལུས་

ཀུན་ལའང་དེ་བཞིན་དུ། །ཞེན་མེད་མ་ཆགས་བློ་ཡིས་དབུལ་བར་བ། ། 

གཟུགས་བརྙན་ཀུན་གསལ་རིན་ཆེན་བཻཌཱུར་སོགས། །ཕོགས་དུས་ཀུན་ན་

གཟུགས་མཆོག་ཅི་མཆིས་པ། །ཐུབ་དབང་འཁོར་བཅས་དགེས་པ་བསྐེད་ཕིར་
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འབུལ། །བཞེས་ནས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩལ་ཏུ་གསོལ། །དཔག་བསམ་ལས་བྱུང་

བརོད་བལ་དབངས་ལ་སོགས། །ཕོགས་དུས་ཀུན་ན་སྒ་སྙན་ཅི་མཆིས་པ། །ཐུབ་

དབང་༞། །ཡིད་འོང་ཙན་དན་དཀར་བོའི་དི་ལ་སོགས། །ཕོགས་དུས་ཀུན་ན་དི་

མཆོག་ཅི་མཆིས་པ། །ཐུབ་དབང་༞། །སྟོང་གསུམ་སྙིང་བོ་ཚངས་གནས་བདུད་རི་

སོགས། །ཕོགས་དུས་ཀུན་ན་རོ་མཆོག་ཅི་མཆིས་པ། །ཐུབ་དབང་༞། །སབ་འཇམ་

པཉྩ་ལི་ཀའི་གོས་ལ་སོགས། །ཕོགས་དུས་ཀུན་ན་རེག་མཆོག་ཅི་མཆིས་པ། །ཐུབ་

དབང་༞། །

ནམ་མཁའི་རྒྱན་གྱུར་རིན་ཐང་མེད་པའི་གོས། །སྣ་ཚོགས་དར་གི་ཤམ་བུ་གཡོ་

བ་ཅན། །ཙན་དན་སྦྲུལ་གི་སྙིང་བོའི་དིས་བསྒོས་པ། །རབ་འབམས་བླ་བེའི་སྤིན་

གིས་མཆོད་པར་བ། །

འཛམ་བུ་ཆུ་བོའི་གསེར་ལས་ལེགས་བས་ཤིང་། །རིབས་སྟོང་ལྡན་པའི་དཔག་

ཚད་ལྔ་བརྒྱ་བ། །ཉི་མ་གཉིས་པ་ལྟ་བུར་མཁར་འཕགས་ཏེ། །དཔག་ཚད་འབུམ་

ལམ་ཉི་མ་གཅིག་གིས་གཅོད། །དེའི་མཐུས་ནམ་མཁའི་ལམ་ལས་དཔུང་ཚོགས་

བཞི། །གིང་བཞི་ལྷ་གནས་དང་བོར་བགོད་བེད་པའི། །འཁོར་ལོ་རིན་ཆེན་ཕུལ་

བས་འགོ་བ་ཀུན། །ཆོས་ཀི་སིད་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཐོབ་པར་ཤོག །རིན་ཆེན་བཻཌཱུརྱ་

ཡི་ཟུར་བརྒྱད་ལས། །སྤོས་པའི་འོད་ཀིས་དཔག་ཚད་བརྒྱ་ཡི་བར། །མཚན་

མོའང་ཉིན་མོ་བཞིན་དུ་སྣང་བེད་ཅིང་། །ཚ་བས་གདུང་ཚེ་འོད་ཀིས་བསིལ་བ་

སྟེར། །དེས་ནི་དུས་མིན་འཆི་དང་ནད་རྣམས་སེལ། །ཡིད་ལ་གང་བསམ་ཕལ་ཆེར་

འབྱུང་འགྱུར་བའི། །ནོར་བུ་རིན་ཆེན་ཕུལ་བས་འགོ་ཀུན་གི། །ཆོས་ལྡན་རེ་བ་ཡིད་
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བཞིན་འགྲུབ་པར་ཤོག །ཡིད་འོང་བལྟ་ན་སྡུག་པའི་བུད་མེད་ནི། །ལུས་དང་ཁ་

ནས་དི་ཞིམ་རབ་ཏུ་འབྱུང་། །གང་གིས་རེག་ན་བདེ་བའི་མཆོག་སྟེར་ཞིང་། །གིང་

དེར་བཀྲེས་སྐོམ་མ་ངན་སེལ་བར་བེད། །བུད་མེད་སྐོན་ལྔ་སྤངས་ཤིང་ཡོན་ཏན་

ནི། །རྣམ་པ་བརྒྱད་དང་རབ་ཏུ་ལྡན་གྱུར་བའི། །བཙུན་མོ་རིན་ཆེན་ཕུལ་བས་འགོ་

བ་ཀུན། །ཟག་མེད་བདེ་བ་ཆེ་ལ་སྤོད་པར་ཤོག །གཞན་ལ་མི་འཚེ་ཆོས་མ་ཡིན་

པ་སྤངས། །ཡང་དག་ཐ་སྙད་ལས་ལ་སྐོ་བ་མེད། །ས་ཡི་བདག་པོའི་ཡིད་ལ་བསམ་

པ་རྣམས། །མ་སྨྲས་པར་ཡང་ཤེས་ནས་སྒྲུབ་པར་བེད། །དཔུང་རྣམས་འགོ་དང་

གནས་དང་ལྡོག་པ་ཡི། །བ་བ་ཀུན་ལ་རབ་ཏུ་མཁས་གྱུར་བའི། །བློན་པོ་རིན་ཆེན་

ཕུལ་བས་འགོ་བ་ཀུན། །རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་ཇི་བཞིན་སྐོང་བར་ཤོག །ཡན་ལག་

བདུན་ལྡན་གངས་ཀི་རི་བོ་འད། །རང་བཞིན་གང་བོ་སྟོང་གི་སྟོབས་དང་ལྡན། །ཉི་མ་

གཅིག་གིས་འཛམ་གིང་ལན་གསུམ་འཁོར། །ཅང་ཤེས་སྐུད་པ་ཡིས་ཀང་དཀྲི་བར་

ནུས། །གཞན་ལ་མི་གནོད་མི་འཁྲུགས་དལ་གིས་འགོ། །ཕ་རོལ་སེ་ལས་རྒྱལ་བར་

བེད་པ་ཡི། །གང་བོ་རིན་ཆེན་ཕུལ་བས་འགོ་བ་ཀུན། །ཐེག་པ་མཆོག་གི་བཞོན་པས་

འགོ་བར་ཤོག །མེ་ཏོག་ཀུ་མུ་ད་བཞིན་རབ་ཏུ་དཀར། །ལྷ་ཡི་གཙུག་རྒྱན་ནོར་བུ་

སོགས་ཀིས་བརྒྱན། །མདོག་དང་དབིབས་དང་བོང་ཚོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །བསྒོ་

ན་ཉིན་གཅིག་འཛམ་གིང་ལན་གསུམ་འཁོར། །ལུས་ལ་ནད་མེད་གཟི་བརིད་ཆེན་པོ་

ཅན། །ཡོངས་སུ་ངལ་བ་མེད་པའི་བཞོན་པ་ནི། །ར་མཆོག་རིན་ཆེན་ཕུལ་བས་འགོ་

བ་ཀུན། །རྫུ་འཕྲུལ་མཆོག་གི་ཤུགས་དང་ལྡན་པར་ཤོག །རྡོ་རེ་རིན་ཆེན་མཐོན་ག་

མརྒད་དང་། །གསེར་དང་དངུལ་དང་སྤུག་ལ་སོགས་པ་ནི། །ཟད་པ་མེད་པས་ས་
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ཕོགས་རབ་འགེངས་པ། །དེ་ཡི་འབོར་བ་ཤིན་ཏུ་བརན་པ་སྟེ། །གཡོ་དང་སྒྱུ་མེད་

གཞན་ལ་གནོད་པ་མེད། །སྐེ་བོ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་དགའ་འགྱུར་བའི། །ཁྱིམ་བདག་

རིན་ཆེན་ཕུལ་བས་འགོ་བ་ཀུན། །གསུང་རབ་རིན་ཆེན་མཛོད་ཀུན་འཛིན་པར་

ཤོག ། ༈ རྒྱལ་སིད་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་ཕུལ་བའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་ལ་བརེན་ནས་སྦིན་པའི་བདག་པོ་རྣམས་བླ་ན་མེད་

པའི་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་སིད་ལ་མངའ་བསྒྱུར་བའི་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་བོ། ཆེན་པོར་གྱུར་ཅིག །

ལྷ་ཡི་དབང་བོ་ལྷ་མིན་གཡུལ་རྒྱལ་ཚེ། །བཀྲ་ཤིས་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ཀིས་མཆོད་

པ་ལྟར། །རྒྱལ་བ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ཚོགས་རྣམས་ལ། །བཀྲ་ཤིས་རགས་རྫས་

དག་གིས་མཆོད་པར་བགི། ། ༈ བཀྲ་ཤིས་པའི་རགས་བརྒྱད་ཕུལ་བའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་ལ་བརེན་ནས་སྦིན་

པའི་བདག་པོ་རྣམས་ཕོགས་དང་དུས་དང་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་བཀྲ་ཤིས་དང་བདེ་ལེགས་ཀི་དགེ་མཚན་རྒྱ་ཆེན་

པོ་རྒྱུན་མི་འཆད་དུ། འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག ། 

ར་བོ་ཆེ་རྣམས་ཕུལ་བའི་དགེ་བ་ཡིས། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚངས་པའི་

དབངས་ལྟར་གྱུར། །སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་དམ་པ་མཆོག་རེག་ཤོག །ཆོས་ཀི་

འཁོར་ལོ་དགེ་བ་བསྐོར་གྱུར་ཅིག །བསྐལ་བ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་བཞུགས་པར་

ཤོག །འགོ་ལ་ཕན་ཕིར་ཆོས་ཀང་སྟོན་གྱུར་ཅིག །ཉོན་མོངས་འཇོམས་འགྱུར་སྡུག་

བསལ་སེལ་བར་ཤོག །འདོད་ཆགས་ཞེ་སང་གཏི་མུག་ཞི་གྱུར་ཅིག ། ༈ རྔ་ཕུལ་བའི་དགེ་

བའི་རྩ་བ་ལ་བརེན་ནས་སྦིན་པའི་བདག་པོ་རྣམས་ཆོས་ཀི་རྔ་ཆེན་པོ་རྒྱུན་མི་འཆད་དུ། རྡུང་བར་གྱུར་ཅིག ། 

དཀར་མཛེས་འཁྱིལ་ལེགས་དར་གི་ཅོད་པན་ཅན། །གདངས་སྙན་སྐད་ཀི་

ང་རོས་ཕོགས་ཀུན་འགེངས། །གཡས་འཁྱིལ་དུང་གིས་ནམ་མཁའ་བཀང་སྟེ་

འབུལ། །འགོ་བས་ཚངས་དབངས་མཆོག་ནི་ཐོབ་པར་ཤོག ། ༈ དུང་ཕུལ་བའི་དགེ་བའི་རྩ་
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བ་ལ་བརེན་ནས་སྦིན་པའི་བདག་པོ་རྣམས་ཆོས་ཀི་དུང་ཆེན་པོ་རྒྱུན་མི་འཆད་དུ། འབུད་པར་གྱུར་ཅིག །

རིན་ཆེན་གདུགས་མཛེས་གསེར་གི་ཡུ་བ་ཅན། །བསོད་ནམས་ཞིང་གི་དམ་

པར་ཕུལ་བ་ཡིས། །འགོ་བའི་སྒིབ་གཉིས་ཚ་གདུང་ཀུན་བཅོམ་ནས། །ཆོས་ཀི་རྒྱལ་

སིད་དམ་པ་ཐོབ་པར་ཤོག ། ༈ གདུགས་ཕུལ་བའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་ལ་བརེན་ནས་སྦིན་པའི་བདག་པོ་རྣམས་

བླ་ན་མེད་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་བོ། ཆེན་པོར་གྱུར་ཅིག ། 

ལེགས་བཤད་རི་མོ་བཀྲ་བའི་ལུང་གི་གོས། །རྣམ་དཔྱོད་གསེར་གི་ཡུ་བ་ལ་

བརེན་ཅིང་། །བསབ་གསུམ་ནོར་བུའི་ཏོག་གིས་རབ་མཚན་པའི། །བསྟན་པའི་རྒྱལ་

མཚན་ཕོགས་བཅུར་ཚུགས་པར་ཤོག ། ༈ རྒྱལ་མཚན་ཕུལ་བའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་ལ་བརེན་ནས་སྦིན་

པའི་བདག་པོ་རྣམས་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་ཕོགས་བཅུར། སྒེང་

བར་གྱུར་ཅིག །ཐུན་གཞན་གཉིས་ལ་མཐུན་འགྱུར་སོགས་མི་དགོས། 

རྒྱལ་བས་བདུད་བཅོམ་བང་ཆུབ་སངས་རྒྱས་ཏེ། །རྒྱལ་བའི་སྐུ་ལ་སྦྲེམས་

སྐེམས་མི་མངའ་ཡང་། །བདག་ཅག་བསོད་ནམས་ཞིང་དུ་འགྱུར་སད་དུ། །ཟག་

མེད་བདེ་བ་སྟེར་བའི་བདུད་རི་མཆོག །བཤོས་དང་ཞལ་ཟས་སྦར་བ་འདི་ཕུལ་

བས། །དུས་ཀུན་དགེ་བའི་ལོ་ཏོག་འཕེལ་རྒྱས་ནས། །བདེ་བ་ཅན་དུ་པདོ་ལས་སྐེས་

ཏེ། །རིན་ཆེན་ཟས་དང་ཆོས་ལ་སྤོད་པར་ཤོག །ཅེས་ཞལ་ཟས་འབུལ། ཚིགས་བཅད་འདི་

དག་གི་ཚེ། རང་རང་གི་མཆོད་རྫས་ཕག་ཏུ་བསྣམས་ནས་འབུལ། 

ཐོས་པ་རྒྱ་མཚོའི་མཆོད་ཡོན་ཀུན་ནས་འཁྱིལ། །ཡོན་ཏན་མེ་ཏོག་ཚུལ་

ཁིམས་བདུག་སྤོས་སྤིན། །ཤེས་རབ་སྒོན་མེ་དད་པ་སྤོས་ཆུའི་མཚོ། །ཏིང་འཛིན་

བདུད་རིའི་ཞལ་ཟས་དམ་པ་དང་། །བསྟོད་དབངས་སྙན་པའི་སིལ་སྙན་སྒ་འབིན་
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ཅིང་། །ཀུན་ནས་སྙིང་བརེ་རྣམ་དཔྱོད་སྤོབས་པ་ཡི། །གདུགས་དང་རྒྱལ་མཚན་

བ་དན་བསྒེངས་བས་པས། །བདག་ལུས་གཞལ་མེད་ཁང་བརེགས་རབ་བརྒྱན་

ནས། །སྙིང་དབུས་ཆུ་སྐེས་ཐིག་ལེ་འདབ་རྒྱས་ལ། །བརན་པར་བཞུགས་པའི་ཆོས་

རེ་མཆོད་བེད་ཅིང་། །ངེས་པར་འདུན་པའི་ཡིད་ཀིས་གསོལ་འདེབས་ན། །འགོ་

བའི་བླ་མ་རག་ཏུ་མཉེས་གྱུར་ཅིག །ཆོས་ཀི་རྒྱལ་བོ་རག་ཏུ་མཉེས་གྱུར་ཅིག །དེང་

ནས་བང་ཆུབ་སྙིང་བོའི་བར། །བདག་གི་ལུས་དང་ལོངས་སྤོད་དང་། །དུས་གསུམ་

དགེ་བའི་དངོས་པོ་རྣམས། །སེམས་ཅན་ཀུན་གི་དོན་གི་ཕིར། །གུས་པས་ཁྱེད་ལ་

འབུལ་བར་བགི། །ཀུན་ནས་གཟིགས་པའི་སྤན་ལྡན་པ། །ཡོན་གནས་དམ་པ་ཁྱེད་

རྣམས་ཀིས། །བདག་ལ་བརེ་བས་ཉེར་དགོངས་ནས། །བདག་གི་འདི་དག་བཞེས་སུ་

གསོལ། །བཞེས་ནས་བིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །

མཆོད་རོལ་བཅས། དེ་ལས་གཞན་ཡང་མཆོད་པའི་ཚོགས། །རོལ་མོ་དབངས་

སྙན་ཡིད་འོང་ལྡན། །སེམས་ཅན་སྡུག་བསལ་སེལ་བེད་པའི། །སྤིན་རྣམས་སོ་སོར་

གནས་གྱུར་ཅིག །དམ་ཆོས་དཀོན་མཆོག་ཐམས་ཅད་དང་། །མཆོད་རེན་རྣམས་

དང་སྐུ་གཟུགས་ལ། །རིན་ཆེན་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་ཆར། །རྒྱུན་མི་འཆད་པར་འབབ་

པར་ཤོག །ཇི་ལྟར་འཇམ་དབངས་ལ་སོགས་པས། །རྒྱལ་བ་རྣམས་ལ་མཆོད་མཛད་

པ། །དེ་བཞིན་བདག་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས། །མགོན་པོ་སས་དང་བཅས་རྣམས་

མཆོད། །ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་རྣམས་ལ་བདག །བསྟོད་དབངས་ཡན་ལག་རྒྱ་མཚོས་

བསྟོད། །བསྟོད་དབངས་སྙན་སྤིན་དེ་དག་ལ། །ངེས་པར་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་གྱུར་ཅིག །

ཐུན་དང་བོ་ལ། དེ་ནས་ཡར་བཞེངས་ཏེ། ལྟུང་བཤགས་ཚར་གསུམ། སྤི་བཤགས་ཚར་གསུམ། གཙོ་
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རྒྱལ་མའི་མཇུག་ཏུ། འདོད་ཆགས་ཞེ་སང་གཏི་མུག་ཅེས་པ་ནས་བང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསོ། །ཞེས་པའི་བར་

ལ་ཕག་འཚལ་ཏེ། ཐུན་དང་བོར་ཕག་སུམ་ཅུ་ཐམ་པ་འགོ་ངེས་བ། ཐུན་གཞན་གཉིས་ལ་ལྟུང་བཤགས་

སོགས་གསུང་མི་དགོས། 

དེ་ནས། ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། བུཥེ་ཀེ་ཏུ་རཱ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་དེ་སམཀྶཾ་བུདྡྷ་

ཡ། ཏ་དྱ་ཐཱ། ཨ�་པུཥེ་པུཥེ་སྭཱ་ཧཱ། པུཥེ་སུ་པུཥེ་པུཥེ་ད་བྷ་ཝེ། པུཥེ་སཾ་བྷ་ཝེ། པུཥེ་

ཨ་བ་ཀཱ་རི་ཎེ་སྭཱ་ཧཱ། ལན་གསུམ་གིས་འབྲུ་ལ་བཏབ་ན་མཎྜལ་དང་མེ་ཏོག་སོགས་བེ་བའི་འགྱུར་དུ་

གསུངས་པས་དེ་ལྟར་བས་ལ། 

ཞིང་ཁམས་འབུལ་བར་ཞུ། ཨ�་བཛ་བྷུ་མི་ཨཱཿཧཱུཾ། ཞེས་པ་ནས། འདི་ཉིད་དིན་ཅན་

ར་བ་དང་བརྒྱུད་པར་བཅས་པའི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་དང་ངོ་བོ་དབེར་

མ་མཆིས་པའི་བླ་མ་མགོན་པོ་འོད་དཔག་མེད་ཀི་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་

རྣམས་ལ་འབུལ་བར་བགིའོ། །ཐུགས་བརེ་བ་ཆེན་པོའི་སྒོ་ནས་བཞེས་སུ་གསོལ། 

བཞེས་ནས་ཀང་བདག་སོགས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བིན་གིས་བརླབས་ཤིང་

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་སྩལ་ཏུ་གསོལ། ཨི་དཾ་གུ་རུ་ཞེས་

སོགས་རྒྱས་པ་ཚར་གཅིག་དང་། ཚོམ་བུ་བདུན་མ་གངས་སུམ་ཅུ་ར་ལྔ་འགོ་ངེས་བ། 

སར་ཡང་བདག་གཞན་མས་མཎྜལ་ཕུལ་ཏེ། དཔལ་ལྡན་ར་བའི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ། །བདག་

གི་སྤི་བོར་པད་ཟའི་སྟེང་བཞུགས་ལ། །བཀའ་དིན་ཆེན་པོའི་སྒོ་ནས་རེས་བཟུང་

སྟེ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་ཏུ་གསོལ། །ཕིན་ཅི་ལོག་གི་རོག་པ་ཀུན་

ཞི་ནས། །ཟབ་རྒྱས་ལམ་རྣམས་མངོན་དུ་འགྱུར་བ་དང་། །ཁྱད་པར་བམས་དང་

སྙིང་རེ་བང་ཆུབ་སེམས། །ཕིན་དྲུག་ལ་སོགས་རྒྱ་ཆེན་སྤོད་པའི་ལམ། །སྙིང་བོ་

ལམ་དུས་ཀུན་རྫོབ་སྒྱུ་མའི་ལུས། །ཡང་སྙིང་འབས་བུའི་དུས་ཀི་རྡོ་རེའི་སྐུ། །བདག་
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མེད་གནས་ལུགས་ཇི་བཞིན་མཐོང་བ་ཡི། །ཞི་ལྷག་གཉིས་སོགས་ཟབ་མོ་ལྟ་བའི་

ལམ། །སྙིང་བོ་དཔེ་དང་དོན་གི་འོད་གསལ་གཉིས། །ཡང་སྙིང་བདེ་སྟོང་དབེར་

མེད་ཆོས་སྐུ་སྟེ། །ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེའི་ལམ་བཟང་སྙིང་བོར་བཅས། །མྱུར་དུ་སྐེ་བར་

བིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །དེ་ལྟར་སྐེ་བའི་ཕི་ནང་གསང་བ་ཡི། །ནད་གདོན་

འགལ་རྐེན་བར་ཆད་མ་ལུས་པ། །ཉེ་བར་ཞི་བར་བླ་མ་ལྷག་པའི་ལྷས། །ཐུགས་

རེ་བདུད་རིའི་ཆུ་ཡིས་བིན་གིས་རློབས། །ཐུབ་པའི་དུས་མཐར་ཐ་མལ་ཚུལ་

འཛིན་པར། །གསུངས་བཞིན་སྐལ་བ་མཉམ་པའི་སྐུར་བསྟན་ནས། །བསྟན་པའི་

སྙིང་བོ་རྫོགས་པར་འདོམས་མཛད་པ། །རྒྱལ་བ་ཀུན་ལས་ལྷག་པའི་བཀའ་དིན་

ཅན། །འདི་ཉིད་ཁོ་ན་ལེགས་ཚོགས་ར་བ་རུ། །ཡིད་ཆེས་རྙེད་པས་སྐོན་རོག་ཀུན་

སྤངས་ཏེ། །སེམས་དགུས་བསྟེན་ཅིང་རྙེད་དང་བཀུར་སྟི་དང་། །ཁྱད་པར་བཀའ་

བཞིན་སྒྲུབ་པས་མཉེས་པར་བ། །དེ་ལྟར་ནུས་པར་བླ་མ་༞། ། ཞེས་བླ་མ་ལྔ་བཅུ་བ་ནས་

བཤད་པའི་བསབ་བ་སོགས་དན་པར་བས་ལ་བསྲུང་སེམས་བསྐེད། 

མི་ཁོམ་སྐོན་བལ་མཐུན་རྐེན་ཀུན་ཚང་བའི། །དལ་འབོར་འདིས་ནི་མངོན་

མཐོ་ངེས་ལེགས་ཀུན། །འགྲུབ་པས་ཡིད་བཞིན་ནོར་ལས་དོན་ཆེ་ལ། །རྒྱུ་དཔེ་ངོ་

བོ་གང་ནས་བསམ་ན་ཡང་། །རྙེད་ཐབས་མེད་དེ་བླ་མའི་དིན་ལས་ནི། །ལན་ཅིག་

རྙེད་ཀང་སོན་ཆད་དོན་མེད་འདས། །ད་ནི་ཚེ་ལྷག་ཅུང་ཟད་གནས་ཀི་བར། །དོན་

ལྡན་ཆོས་ཀིས་སྙིང་བོ་བླང་བར་བ། །དེ་ལྟར་ནུས་པར་༞། །ཕི་རྐེན་རྣམ་དག་

བསྟན་དང་བཤེས་གཉེན་མཇལ། །ནང་རྐེན་དལ་འབོར་རིན་ཆེན་འཛོམས་དུས་

འདིར། །ཚང་ལ་མ་ནོར་སྙིང་བོ་རྣམ་དག་ཅིག །ལེན་དགོས་ལེན་ནུས་ད་ལྟ་བསྒྲུབ་
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དགོས་ལ། །དེ་ཡང་བློ་སྟོབས་སྤེལ་ཕིར་འོག་མ་དང་། །ཐུན་མོང་ལམ་ལ་སོན་

དུ་མ་སྦངས་པར། །གོང་མའི་རོགས་པ་སྐེ་བའི་སྐབས་མེད་པས། །དང་བོར་ཚེ་

འདིའི་སྣང་ཤས་བཟོག་པར་བ། །དེ་ལྟར་ནུས་པར་༞། །ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་སྟོབས་

ལྡན་འཆི་བདག་ནི། །གོ་བུར་སྟེང་དུ་འབབ་ཅིང་བཟོག་ཏུ་མེད། །ཉམ་ཆུང་སོག་

གི་མར་མེ་རྐེན་མང་གི །བུ་ཡུག་འཚུབས་པས་ནམ་གསོད་ཆ་མེད་ལ། །སྐབས་

དེར་ཚེ་འདིའི་ཕུན་ཚོགས་མཐའ་དག་གིས། །བསླུས་ནས་ཤུལ་དུ་བསྐྱུར་ཏེ་འགོ་

དགོས་ཤིང་། །དེ་ཚེ་ཕན་པ་ཆོས་ལས་གཞན་མེད་པས། །རྣམ་དག་ཆོས་ཤིག་དེ་

རིང་ཉིད་ནས་བ། །དེ་ལྟར་ནུས་པར་༞། །སྒོ་གསུམ་སིག་ལ་གཞོལ་བའི་ངང་ཚུལ་

འདིས། །ཕི་མའི་སྐེ་གནས་ངན་འགོར་ཐག་ཆོད་ཅིང་། །ད་ལྟ་ལུས་ལ་མེ་ཐིགས་

ཕོག་པ་འམ། །ཞག་འགའ་ཙམ་གི་བཀྲེས་སྐོམ་མི་བཟོད་ན། །མི་ལོ་དཔག་མེད་བཙོ་

བསེག་དམལ་བ་དང་། །ལོ་བརྒྱར་ཆུ་ཐིགས་མི་མོང་ཡི་དྭགས་གནས། །གཅིག་

ལ་གཅིག་ཟ་གེན་ལྐུག་དུད་འགོ་སོགས། །བཟོད་ཐབས་མེད་པས་དེ་རྒྱུ་སྤང་བར་

བ། །དེ་ལྟར་ནུས་པར་༞། །འཇིགས་ཆེན་དེ་ལས་སྐོབ་པར་བེད་པ་ནི། །སིད་པའི་

ལྷ་ཆེན་རྣམས་ཀང་མི་ནུས་པས། །གང་ལ་བརེན་ན་བསླུ་བ་མེད་པ་ནི། །འཇིགས་པ་

ཀུན་སྤངས་གཞན་སྒོལ་ཐབས་ལ་མཁས། །ཉེ་རིང་མི་མངའ་སྐབས་གནས་དཀོན་

མཆོག་གསུམ། །ཁོ་ནར་ཡིད་ཆེས་སྐབས་འགོ་ལ་འབད་ཅིང་། །དེ་ཡི་ཕན་ཡོན་

མཐོང་བས་ཡིད་དངས་ཏེ། །གནད་བཀག་བསབ་བ་ཉམས་པ་མེད་པར་བ། །དེ་ལྟར་

ནུས་པར་༞། །ཞེས་སྐབས་འགོའི་བསབ་བ་རྣམས་དན་པར་བས་ལ་བསྲུང་སེམས་བསྐེད། 

བསབ་བའི་གཙོ་དང་འཇིགས་པའི་སྐབས་དངོས་ནི། །དཀར་ནག་ལས་ཀི་བླང་
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དོར་ཉིད་ཡིན་པས། །ལས་འབས་འཆོལ་མེད་ངེས་ཤིང་འཕེལ་ཆེ་བར། །ཡིད་ཆེས་

རྙེད་པས་མི་དགེ་བཅུ་ལ་སོགས། །ཆེ་ཕྲ་མཐའ་དག་སྤོང་ཞིང་བརྒྱ་ལམ་ན། །སིག་

ལྟུང་ཕྲ་མོས་གོས་ཀང་ཕིར་བཅོས་དང་། །སྟོབས་བཞིའི་གནད་ཚང་བཤགས་པས་

མྱུར་སྦངས་ཏེ། །རྣམ་སིན་རེན་བཟང་འགྲུབ་པའི་གདེང་ཐོབ་བ། །དེ་ལྟར་ནུས་

པར་༞། །ཞེས་མི་དགེ་བཅུ་སོགས་རང་བཞིན་གི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་རྣམས་དན་པར་བས་ལ་སོམ་སེམས་

བསྐེད། 

དགེ་བཅུའི་ལམ་གིས་བདེ་འགོའི་རེན་འཐོབ་ཀང་། །འཁོར་བ་འདི་ལས་གཏན་

དུ་མ་ཐར་ན། །བཙོན་རའི་ནང་དུ་ཡུད་ཙམ་ངལ་བསོས་བཞིན། །ཡིད་བརན་

མེད་པར་སར་ཡང་འཁོར་བ་འདིར། །ལན་གསུམ་ཟོ་ཆུན་འཕན་པ་ལྟར་འཁྱམས་

ནས། །མཐའ་མེད་ངན་སོང་སྡུག་བསལ་མོང་དགོས་པས། །འདུ་བེད་སྡུག་བསལ་

རང་བཞིན་ཉེར་ལེན་གི། །སིད་ལས་ཐར་འདོད་ངེས་འབྱུང་བསྐེད་པར་བ། །དེ་ལྟར་

ནུས་པར་༞། །སྡུག་བསལ་དེ་ཡང་ལས་ཉོན་བདག་འཛིན་ལས། །རིམ་པར་འབྱུང་

ཚུལ་ལུགས་འབྱུང་ལུགས་ལྡོག་གི །རེན་འབེལ་བསམས་ནས་སིད་ར་གཅོད་པའི་

ཕིར། །བདེན་པ་བཞི་ཡི་བླང་དོར་ལ་འབད་ཅིང་། །ཁྱད་པར་གཉེན་པོའི་བསབ་པ་

གཉིས་ཀི་རྒྱུ། །བསྟན་པའི་གཞི་མ་ལྷག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ནི། །དན་ཤེས་བག་ཡོད་

བརན་པོས་ལེགས་བསྲུངས་ཏེ། །ཉེས་མེད་ཐར་བའི་རྒྱལ་མཚན་ཚུགས་པར་བ། །དེ་

ལྟར་ནུས་པར་༞། །ཞེས་དགེ་ཚུལ་སོང་སོགས་རང་རང་གིས་ཇི་ལྟར་ཁས་བླངས་པའི་སོ་ཐར་གི་

བསབ་བ་རྣམས་དན་པར་བས་ལ་བསྲུང་སེམས་བསྐེད། 

བར་མ་གཉེན་དང་དག་སོགས་ཐོག་མེད་ནས། །ཕན་གནོད་ཁྱད་པར་མེད་
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པར་དིན་ཅན་མ། །དུས་གསུམ་བཀའ་དིན་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་ཚུལ། །ཤེས་ནས་

ཕུལ་བྱུང་དིན་གཟོའི་ཁུར་བཟུང་སྟེ། །མཐའ་མེད་སྡུག་བསལ་རྒྱ་མཚོས་མནར་

ཚུལ་ཀུན། །དན་ནས་སྡུག་བསལ་རྒྱུ་བཅས་ལས་སྒོལ་ཞིང་། །འགྱུར་མེད་བདེ་

ཆེན་གནས་ལ་རང་གཅིག་པུས། །འགོད་འདོད་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་བསྐེད་པར་

བ། །དེ་ལྟར་ནུས་པར་༞། །སྡུག་བསལ་མི་འདོད་བདེ་བས་མི་ངོམས་པ། །བདག་

དང་གཞན་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་མིན་ཡང་། །རང་གཅེས་འཛིན་པས་ཉེས་དམིགས་

ཀུན་སྐེད་ལ། །མ་རྣམས་གཅེས་འཛིན་ལེགས་ཚོགས་རྒྱུར་མཐོང་ནས། །གཏོང་

ལེན་དམིགས་པས་གཞན་གི་སིག་སྡུག་ཀུན། །རང་གི་སྟེང་དུ་ལེན་ཅིང་རང་ཉིད་

ཀི། །བདེ་དགེ་མ་ལུས་འགོ་ལ་གཏོང་བ་ཡི། །ཐབས་མཁས་རླབས་ཆེན་སྤོད་པའི་

འཕྲུལ་འདེགས་བ། །དེ་ལྟར་ནུས་པར་༞། ། 

དེས་ན་རེ་བཙུན་བླ་མ་ཐུགས་རེ་ཅན། །མར་གྱུར་འགོ་བའི་སིག་སྒིབ་སྡུག་

བསལ་ཀུན། །མ་ལུས་ད་ལྟ་བདག་ལ་སིན་པ་དང་། །བདག་གི་བདེ་དགེ་གཞན་ལ་

བཏང་བ་ཡིས། །འགོ་ཀུན་བདེ་དང་ལྡན་ཞིང་སྡུག་བསལ་ཀུན། །གཏན་བལ་སངས་

རྒྱས་ཐོབ་པར་བིན་གིས་རློབས། །ཞེས་མང་དུ་བརོད་དེ། གཏོང་ལེན་གི་དམིགས་པ་སྦོང་། 

དེ་ཡང་བླ་མེད་བང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཕིན། །དམན་པའི་དག་བཅོམ་རྣམས་ཀང་གཞན་

གི་དོན། །ལྟ་ཅི་རང་གི་དོན་ཡང་མ་རྫོགས་ན། །འཆིང་བ་ཀུན་ལྡན་བདག་འད་སོས་

ཅི་འཚལ། །དེས་ན་འབད་རོད་མེད་པར་ལྷུན་གྲུབ་པའི། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་མཛད་

པའི་ཆ་རེས་ཀང་། །འགོ་བ་དཔག་མེད་སྒོལ་ནུས་སངས་རྒྱས་ཀི། །གོ་འཕང་ཐོབ་

འདོད་སེམས་མཆོག་བསྐེད་པར་བ། །དེ་ལྟར་ནུས་པར་༞། །
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དེ་ནས་འོད་དཔག་མེད་ཀི་རེས་སུ་ཟོས་པར་མོས་ནས། བླ་མ་སངས་རྒྱས་བང་སེམས་

ཀུན། །བདག་ལ་དགོངས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །ཇི་ལྟར་སོན་གི་བདེར་གཤེགས་

ཀིས། །བང་ཆུབ་ཐུགས་ནི་བསྐེད་པ་དང་། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསབ་པ་

ལ། །དེ་དག་རིམ་བཞིན་གནས་པ་ལྟར། །བདག་ཀང་འགོ་ལ་ཕན་དོན་དུ། །བང་ཆུབ་

སེམས་ནི་བསྐེད་བགི་ཞིང་། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསབ་པ་ལ། །རིམ་པ་བཞིན་

དུ་བསབ་པར་བགི། །ཞེས་ལན་གསུམ་གིས་སོན་འཇུག་མཉམ་དུ་ལེན། 

ཨེ་མ་ལོང་བས་ནོར་བུ་རྙེད་པ་བཞིན། །རིན་ཆེན་སེམས་མཆོག་རྙེད་འདི་སྐལ་

བ་བཟང་། །ད་ནི་ཕན་ཡོན་བསམ་ཞིང་དུས་དྲུག་ཏུ། །སེམས་བསྐེད་བཟུང་སྟེ་

སེམས་ཅན་བློས་མི་སྤོང་། །དེ་ཉིད་འཕེལ་ཕིར་དཀོན་མཆོག་མཆོད་ལ་བརོན། །ནག་

ཆོས་བཞི་སྤངས་དཀར་ཆོས་བཞི་ལ་སོབ། །མདོར་ན་ཇི་ལྟར་ཁས་བླངས་བསབ་

བ་ཀུན། །སོག་དང་བསོས་ཏེ་རག་ཏུ་བསྲུང་བར་བ། །དེ་ལྟར་ནུས་པར་༞། །ཞེས་ར་

ལྟུང་བཅོ་བརྒྱད་དང་ཉེས་བས་ཞེ་དྲུག་སོགས་བང་སེམས་ཀི་བསབ་བ་མཐའ་དག་དན་པར་བས་ལ་བསྲུང་

སེམས་བསྐེད། 

ཞིང་དང་བསམ་སྦོར་རྣམ་པར་དག་པ་ཡིས། །ལུས་དང་ལོངས་སྤོད་དགེ་བའི་

འབས་བུར་བཅས། །མ་ལུས་ཞེན་པ་མེད་པར་གཏོང་བའི་སེམས། །སྤེལ་བས་

སྦིན་པའི་ཕར་ཕིན་རྫོགས་བེད་ཅིང་། །རང་གིས་ཁས་བླངས་སོམ་གསུམ་བཅས་

མཚམས་ཀི། །ཉེས་ལྟུང་མཐའ་དག་སོམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་། །དགེ་བ་ཆོས་སྡུད་

སེམས་ཅན་དོན་བེད་ཀི། །ཚུལ་ཁིམས་རྣམས་ལ་ཚུལ་བཞིན་བསབ་པར་བ། །དེ་

ལྟར་ནུས་པར་༞། །གནོད་བེད་ཀུན་ལ་བཟོད་པའི་གོ་བགོས་ཏེ། །སྡུག་བསལ་རྐེན་

ངན་མཐའ་དག་ལམ་དུ་སོང་། །ཟབ་མོའི་ཆོས་ལ་མི་སྐྲག་སོབ་པ་སོགས། །རྣམ་
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གསུམ་བཟོད་པའི་ཕར་ཕིན་སྒོམ་བེད་ཅིང་། །སེམས་ཞུམ་བ་བ་ངན་ལ་ཞེན་པ་

སོགས། །གཡེང་བ་ཀུན་སྤངས་སྙིང་སྟོབས་གོ་བགོས་ཏེ། །དགེ་ཆོས་སྡུད་ཅིང་

མཁའ་མཉམ་འགོ་བའི་དོན། །སྒྲུབ་པ་ལྷུར་ལེན་བརོན་པའི་སྟོབས་བསྐེད་བ། །དེ་ལྟར་

ནུས་པར་༞། །ཉེས་པ་ལྔ་སྤོང་འདུ་བེད་བརྒྱད་ཀི་སྒོས། །དམིགས་པའི་རེན་ལ་གཡོ་

མེད་ཏིང་འཛིན་མཆོག །བིང་རྒོད་སྐོན་བལ་དྭངས་གསལ་ངར་དང་བཅས། །ཤིན་

སྦང་སྟོབས་ལྡན་ཞི་གནས་སྒྲུབ་བེད་ཅིང་། །དགག་བའི་སྣང་ཚུལ་མོང་བས་དངོས་

བཟུང་སྟེ། །དི་མེད་རིགས་པས་སྤོས་པའི་མཐའ་བཀག་ནས། །ཟབ་མོའི་གནས་

ལུགས་ཇི་བཞིན་ངེས་པ་ཡི། །སོ་སོར་རོགས་པའི་ལྷག་མཐོང་བསྐེད་པར་བ། །དེ་

ལྟར་ནུས་པར་༞། །འཁྲུལ་སྣང་རྫུན་པའི་རང་མཚང་རིག་པ་ཡིས། །གདོད་མའི་

དངོས་པོ་རག་པའི་མཐའ་འགོག་ཅིང་། །གདོད་ནས་སྟོང་བས་ཆད་པའི་མཐའ་བཀག་

སྟེ། །སྣང་ཙམ་བ་བེད་བསྙོན་མེད་འགྲུབ་ནུས་པས། །བདེན་གཉིས་ཟུང་འཇུག་ཆོས་

ཀུན་དགོངས་པའི་མཐིལ། །ཀླུ་སྒྲུབ་ལུགས་བཟང་ཇི་བཞིན་ངེས་བེད་ཅིང་། །རང་

གིས་ཇི་ལྟར་ཉམས་སུ་བླངས་པ་བཞིན། །བསྡུ་བ་བཞི་ཡིས་འགོ་རྣམས་སིན་པར་

བ། །དེ་ལྟར་ནུས་པར་༞། །དེ་ལྟར་ཐུན་མོང་ལམ་གིས་རྒྱུད་སྦངས་ཏེ། །དེ་ཉིད་བཅུ་

ལྡན་རྡོ་རེ་སོབ་དཔོན་ལ། །བརེན་ནས་ཟབ་གསང་རྡོ་རེ་ཐེག་པ་ཡི། །འཇུག་སྒོ་རྣམ་

དག་དབང་གིས་སིན་བས་ཏེ། །བླ་མ་ལྷར་བཅས་དཔང་དུ་ལེགས་བཞག་ནས། །ཇི་

ལྟར་ཁས་བླངས་དམ་ཚིག་སོམ་པ་ཀུན། །སོག་དང་བསོས་ཏེ་ཚུལ་བཞིན་བསྲུང་

བ་ཡིས། །དངོས་གྲུབ་གཉིས་ཀི་ར་བ་ཚུགས་པར་བ། །དེ་ལྟར་ནུས་པར་༞། །ཞེས་

རིགས་ལྔ་སྤི་དང་བེ་བག་གི་དམ་ཚིག་མཐའ་དག་དན་པར་བས་ལ་བསྲུང་སེམས་བསྐེད། 
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གཞི་ཡི་འཆི་བ་བར་དོ་སྐེ་བ་གསུམ། །ལམ་དང་འབས་བུའི་དུས་ཀི་སྐུ་གསུམ་

དུ། །སྒྱུར་བེད་བསྐེད་རིམ་ཕྲ་རགས་རྣལ་འབོར་གིས། །ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་དི་མ་

ཀུན་སྦོང་ཞིང་། །རྡོ་རེ་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པ་ཡིས། །ཞུགས་གནས་ཐིམ་

པའི་འོད་གསལ་ཕག་རྒྱ་ཆེ། །ཀུན་རྫོབ་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དང་ཟུང་འཇུག་པའི། །རྫོགས་

རིམ་སྤོད་དང་བཅས་ལ་བསབ་པར་བ། །དེ་ལྟར་ནུས་པར་༞། །མདོར་ན་བཤེས་

གཉེན་དམ་པའི་དེད་དཔོན་གིས། །ཡོངས་བཟུང་ཚུལ་ཁིམས་དག་པའི་གྲུ་གཟིངས་

མཆོག །གསུང་རབ་ཀུན་ལ་ཕོགས་རེར་མ་གྱུར་བའི། །ཐོས་བསམ་སྒོམ་པའི་

དི་བཞོན་གིས་བསྐུལ་ཏེ། །མྱུར་བ་མྱུར་བར་སྐུ་གསུམ་གོ་འཕང་མཆོག །ཡིད་

བཞིན་ནོར་བུའི་གིང་དུ་ཕིན་གྱུར་ནས། །མཐའ་ཡས་འགོ་བ་སིད་མཚོ་ལས་བསྒལ་

ཏེ། །བདེ་ཆེན་ཐར་བའི་ས་ལ་འགོད་པར་བ། །དེ་ལྟར་ནུས་པར་བླ་མ་ལྷག་པའི་

ལྷས། །ཐུགས་རེ་བདུད་རིའི་ཆུ་ཡིས་བིན་གིས་རློབས། །དེ་ལྟར་དོན་གཉིས་ཕུན་

ཚོགས་བསྒྲུབ་པ་ལ། །ཐོག་མར་མི་ཉམས་བཙན་ས་འཛིན་པའི་ཕིར། །ཁྱད་འཕགས་

བདེ་ལྡན་ཞིང་དུ་སྐེ་བའི་ཐབས། །རྒྱལ་བའི་བཀའ་བཞིན་འདི་ལྟར་བསྒྲུབ་པར་བ། །

དེ་ལྟར་མར་གྱུར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ལ་འགོད་པའི་ཕིར་

དུ། བདག་གིས་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་རིན་པོ་ཆེ་བདེ་

ལེགས་ཉིད་དུ་ཐོབ་པར་བ། དེའི་ཕིར་དུ་དག་པའི་ཞིང་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་སྐེ་བ་བླངས་

ཏེ་བཙན་ལ་ཟིན་པར་བས་ནས་སེམས་ཅན་གི་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྒྲུབ་པར་བའོ། །དེ་

ཡང་བདག་ལྟ་བུའི་གཉེན་པོ་སྟོབས་ཆུང་བ་རྣམས་ཐོག་མ་ནས་མ་དག་པའི་ཞིང་དུ་

གནས་ན་རང་ཉིད་ཉམས་པར་འགྱུར་ཞིང་། དེ་ལྟ་ན་གཞན་དོན་ཕར་ཞོག་རང་དོན་



འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་སོང་མཆོད།

  58  

ཡང་མི་འགྲུབ་པས་ན་ཐོག་མར་སྐེ་བ་གཞན་གིས་བར་མ་ཆོད་པར་དག་པའི་ཞིང་

ཁྱད་པར་ཅན་དུ་སྐེ་བ་བླང་བར་བའོ། །

དག་པའི་ཞིང་ཡང་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེ་ལ་དི་མ་མེད་པའི་གསུང་རབ་རྣམས་ལས་

རྒྱལ་བའི་དབང་བོ་རྣམས་ཀིས་སོན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤོད་པ་རླབས་པོ་ཆེ་

ལ་སོབ་པ་ན། ཇི་ལྟར་ཐུགས་བསྐེད་ཅིང་སོན་ལམ་བཏབ་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཡོངས་སུ་

གྲུབ་པའི་སྤྲུལ་བའི་སྐུ་ཡི་ཞིང་གི་བཀོད་པ་མང་དུ་གསུངས་པ་ཡོད་མོད། འོན་ཀང་

བདེ་བ་ཅན་གི་ཞིང་འདི་ནི་ཐུབ་པའི་དབང་བོས་ཞིང་གི་ཡོན་ཏན་གི་བཀོད་པ་རྒྱས་

པར་གསུངས་ཤིང་། ཞིང་གཞན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ནས་ཀང་རང་རང་གི་བདེ་བར་

གཤེགས་པས་ཞིང་འདིའི་བསགས་པ་ལན་གངས་དུ་མར་གསུངས་པ་ལ་བརེན་

ནས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་རྣམས་ཞིང་དེར་སྐེ་བར་གསུངས་

པ་དང་ཞིང་འདིར་ཡང་དེའི་དུས་དང་མ་འོངས་པའི་གང་ཟག་གི་དབང་དུ་མཛད་

ནས། བདེ་བ་ཅན་དུ་འགོ་བ་ལ་མོས་པ་དག་པོ་བསྐེད་དགོས་པར་གསུངས་པ་དང་། 

གཞན་ཡང་མདོ་དང་རོགས་པ་དང་གཟུངས་དུ་མར་ཕན་ཡོན་གི་སྐབས་སུ་བདེ་བ་

ཅན་དུ་སྐེ་བར་བཀའ་སྩལ་པའི་སྒོ་ནས། ཞིང་དེར་སྐེ་བའི་ཐབས་མང་དུ་གསུངས་

ཤིང་དེ་རྣམས་ཀང་ད་ལྟར་གི་གང་ཟག་དམན་འབིང་རྣམས་ཀིས་ཀང་སྒྲུབ་པར་མི་

ནུས་པ་མི་སྣང་བ་དང་། གཞན་ཡང་ཞིང་ཁ་ཅིག་ནི་སྙིགས་མ་ལྔས་སྦགས་པས་དེར་

སྐེས་པ་རྣམས་ཉམས་པར་ས་ཞིང་། ཁ་ཅིག་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་འཁོར་ཤ་

སྟག་གིས་གང་བ་ལ་སོགས་པ་སྣོད་བཅུད་ཀི་འབོར་བ་ཧ་ཅང་ཡང་རླབས་ཆེ་བས་

སྐེ་བར་དཀའ་བ་དང་། བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐེས་པ་རྣམས་ནི་ཡང་དག་པ་ཉིད་ཀི་ཚོགས་
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འབའ་ཞིག་ཏུ་ངེས་པའི་ཕིར་དང་། མདོར་ན་ཞིང་གང་ལ་འདུན་པ་ཤས་ཆེ་བ་དེ་ཞིང་

དེར་སྐེ་བ་མྱུར་ཞིང་། འདིའི་གང་ཟག་རྣམས་བདེ་བ་ཅན་ལ་མོས་པ་མང་བའི་ཕིར་

བདག་ཅག་ལམ་སྣ་མ་ཟིན་པ་རྣམས་ཀིས། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དུ་སྐེ་བ་འཛིན་པའི་

སོན་ལམ་ནི་གཙོ་བོར་བདེ་བ་ཅན་གི་ཞིང་ལ་དམིགས་ཏེ་བགིད་པར་རིགས་སོ། །

དེ་ཡང་རྒྱུ་ཇི་ལྟ་བུ་བསྒྲུབས་པས་ཞིང་དེར་སྐེ་བ་ནི་ཞིང་བཀོད་ཀི་མདོ་ལས་

འབྱུང་བ་བཞིན་དུ་ཇི་སྐད་དུ། ཀུན་དགའ་བོ་སེམས་ཅན་གང་དག་ཁ་ཅིག་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་དེ་རྣམ་པས་ཡང་དང་ཡང་དུ་ཡིད་ལ་བེད་པ་དང་། དགེ་བའི་ར་བ་མང་

བོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྐེད་པ་དང་བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐེད་པ་ཡོངས་སུ་བསོས་ཏེ། 

འཇིག་རེན་གི་ཁམས་དེར་སྐེ་བར་སོན་ལམ་འདེབས་པ་དེ་དག་འཆི་བའི་དུས་ཉེ་

བར་གནས་པ་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་

སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་མེད་དེ། དགེ་སོང་གི་ཚོགས་དུ་མས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་ཅིང་

མདུན་གིས་བལྟས་ནས་བཞུགས་པར་གྱུར་ཏེ། དེ་དག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་འོད་

དཔག་མེད་མཐོང་ནས་རབ་ཏུ་དང་བའི་སེམས་ཀིས་ཤི་འཕོས་ཏེ་འཇིག་རེན་གི་

ཁམས་བདེ་བ་ཅན་ཉིད་དུ་སྐེ་བར་འགྱུར་རོ། །

ཀུན་དགའ་བོ་རིགས་ཀི་བུའམ་རིགས་ཀི་བུ་མོ་གང་ལ་ལ་བདག་གིས་ཚེ་འདི་

ལ་འོད་དཔག་མེད་མཐོང་ཡང་ཅི་མ་རུང་སྙམ་དུ་སེམས་པ་དེས། བླ་ན་མེད་པ་ཡང་

དག་པར་རྫོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐེད་ལ། ལྷག་པའི་བསམ་པའི་རྒྱུད་

ཀིས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དེར་སྐེ་བར་བ་བའི་ཕིར་སེམས་ཡང་དག་པར་བཏང་སྟེ་

དགེ་བའི་ར་བ་རྣམས་བསྐེད་པར་བ་ཞིང་ཡོངས་སུ་བསོ་བར་བའོ། །
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ཀུན་དགའ་བོ་གང་དག་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་ཡང་དང་ཡང་དུ་ཡིད་ལ་

བེད་ཅིང་། དགེ་བའི་ར་བ་མང་བོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་རྒྱུན་དུ་བསྐེད་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་

ཞིང་དེར་སེམས་ཡང་དག་པར་གཏོད་པ་དེ་དག་འཆི་བའི་དུས་ཉེ་བར་གནས་པ་ན། 

དེ་བཞིན་གཤེགས་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་

མེད་དེའི་ཁ་དོག་དང་། དབིབས་དང་། ཆུ་ཞེང་དང་། ཞམ་རིང་བ་དགེ་སོང་གི་དགེ་

འདུན་ཅི་འད་བ་དེ་འད་བའི་སངས་རྒྱས་ཀི་སྤྲུལ་བ་དག་མདུན་དུ་གནས་པར་གྱུར་

ཏེ། དེ་དག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མཐོང་བས་རབ་ཏུ་དང་བ་ལ་དམིགས་པའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་དེ་དང་། བརེད་པ་མེད་པའི་དན་པས་ཤི་འཕོས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དེ་

ཉིད་དུ་སྐེ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གང་གསུངས་པའོ། །

དེ་ལ་མདོ་དང་བོས་རྒྱལ་བ་འོད་དཔག་མེད་ཡང་ཡང་དན་པ་དང་དགེ་ར་སྒོ་

དུ་མ་ནས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་གསོག་པ་དང་། བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐེད་པ་དང་

བསགས་པའི་དགེ་བ་རྣམས་ཞིང་དེར་སྐེ་བའི་ཕིར་དུ་བསོས་ཏེ་སོན་ལམ་འདེབས་

པ་དང་བཞི་བས་ན་སྐེ་བར་གསུངས་པའི་གསུམ་པ་ནི། ཞིང་དེ་ན་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་

གི་རིགས་ཅན་གཉིས་ཡོད་ལ། དེ་ཡང་ཐེག་དམན་ཆེས་མང་བས་དང་བོ་ནས་ཐེག་

ཆེན་གི་རིགས་སུ་སྐེ་བ་འཛིན་པའི་དབང་དུ་མཛད་ལ། ལྷག་མ་གསུམ་ནི་ཐུན་མོང་

གི་དབང་དུ་མཛད་པའོ། །མདོ་གསུམ་པས་ནི་ཞིང་དེར་སེམས་ཡང་དག་པར་གཏོད་

པ་ཡང་སྐེ་བའི་རྒྱུར་གསུངས་པ་ནི་མདོ་ས་མ་ལ་ཡང་དགོས་ལ། དེའི་དོན་ནི་ཞིང་

གི་ཡོན་ཏན་གི་བཀོད་པ་ཡང་ཡང་དན་པར་བས་ནས། བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་ཞིང་

དེར་སྐེ་བ་འཛིན་པར་འདོད་པའོ། །མདོ་བར་བས་ནི་ཤི་འཕོས་ནས་ཞིང་དེར་སྐེ་བའི་



འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་སོང་མཆོད།

  61  

རྒྱུར་བསྟན་པ་རྣམས། ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་འོད་དཔག་མེད་མཐོང་བར་འདོད་པས་ཀང་བ་

བར་གསུངས་སོ། །

དེ་ལྟར་ན་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀིས་ཟིན་པར་བས་ལ་དགེ་བའི་ར་བ་རྣམས་སྒོ་

དུ་མ་ནས་རྒྱུན་དུ་བསག་ཅིང་། དེ་དག་ཀང་བདེ་བ་ཅན་གི་ཞིང་དུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་

རིགས་ཅན་ཁོ་ནར་སྐེ་བ་གཟུང་བའི་ཕིར་དུ་བསོས་ཏེ། བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་སོན་

ལམ་གདབ་ཅིང་རྒྱལ་བ་འོད་དཔག་མེད་ཡང་ཡང་ཡིད་ལ་བ་བར་གསུངས་པ་ནི་

མཚོན་པ་ཙམ་སྟེ། ཞིང་དེའི་སྣོད་བཅུད་ཀི་ཡོན་ཏན་གི་བཀོད་པ་མདོ་ལས་གསུངས་

པ་རྣམས་ཡང་ཡང་དན་པར་བ་ཞིང་། ཁྱད་པར་དུ་སོན་ལམ་འདེབས་པའི་ཐོག་མར་

ཞིང་གི་ཡོན་ཏན་རྣམས་དན་ནས། རྒྱལ་བ་འོད་དཔག་མེད་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་

དམིགས་པའི་དད་པ་བརན་པོ་དང་། ཞིང་གི་ཡོན་ཏན་གི་བཀོད་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་

རྣམས་ལ་དམིགས་ནས། དེར་སྐེ་འདོད་ཀི་འདུན་པ་དག་པོ་དང་སོན་པའི་གནས་

རྣམས་གེགས་མེད་པར་བདེ་བླག་ཏུ་འགྲུབ་པའི་དཔང་བོ་མཛད་ན་ཅི་མ་རུང་སྙམ་

པའི་བསམ་པ་ཤུགས་དག་པར་བ་བ་ནི་གནད་དུ་ཆེའོ། །

དེ་ལྟར་ན་དཔང་བོ་དང་ཞིང་གི་ཡོན་ཏན་བརོད་པ་འཇུག་པ་གཅིག་ཏུ་བས་ན་

བདེ་ཞིང་། ཞིང་དུ་སྐེ་བའི་འདུན་པ་དག་པོ་དེར་སྐེ་བའི་རྒྱུའི་གཙོ་བོ་ཡིན་ལ། དེ་

ཡང་ཞིང་གི་ཡོན་ཏན་ཤེས་ནས་ཡང་ཡང་སེམས་པ་ལ་རག་ལས་པས་ན། དེའི་ཕིར་

ཐོག་མར་ཞིང་གི་བསགས་པ་བརོད་པར་བའོ། །

མི་མཇེད་ཞིང་ནས་ནུབ་ཀི་ཕོགས་ཉིད་དུ། །བེ་བ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སྟོང་སངས་

རྒྱས་ཀི། །ཞིང་ཁམས་རྣམས་ནི་འདས་པར་གྱུར་པ་ན། །རྨད་བྱུང་བདེ་བ་ཅན་ཞེས་
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བ་བ་ཡོད། །དེ་ནི་ས་གཞི་རིན་ཆེན་དུ་མས་སྤས། །ཤིན་ཏུ་ཉམས་དགའ་ལག་མཐིལ་

ལྟ་བུར་མཉམ། །རིན་ཆེན་ལས་གྲུབ་རི་བོ་མ་གཏོགས་པ། །ནག་པོའི་རི་རྣམས་ཀུན་

གིས་དབེན་ཞིང་གཙང་། །མཛེས་ཤིང་ཡིད་འོང་རྣམ་དག་ཞིང་གི་མཐའ། །རིན་ཆེན་

བདུན་གི་ཆུ་ཤིང་ལོན་པ་དང་། །རིན་ཆེན་ཏ་ལའི་ཤིང་གི་ཕྲེང་བ་ཡིས། །ཡོངས་སུ་

བསྐོར་བས་སྐར་མས་ཟ་བ་བཞིན། །

དེ་ལྟ་བུའི་ས་གཞི་དེ་ནི་ཤིང་ལོན་པ་རྣམ་པ་དུ་མས་མཛེས་པར་བས་པ་སྟེ། 

ཤིང་ལོན་པ་རེ་རེ་ལའང་ར་བ་དང་། སོང་བོ་དང་། ཡལ་ག་དང་། ལོ་མ་དང་། འདབ་

མ་དང་། མེ་ཏོག་དང་། འབས་བུ་བདུན་བདུན་ཡོད་ལ། དེ་ཡང་ཁ་ཅིག་གི་ར་བ་ནི་

གསེར། སོང་བོ་ནི་དངུལ། ཡལ་ག་ནི་བཻ་ཌཱུརྱ། ལོ་མ་ནི་ཤེལ། འདབ་མ་ནི་སྤུག །མེ་

ཏོག་ནི་མུ་ཏིག་དམར་བོ། འབས་བུ་ནི་རྡོའི་སྙིང་བོ་ལས་བས་པ་ཡོད་ལ། ཁ་ཅིག་

ནི་ར་བ་ལ་སོགས་པ་བདུན་ཀ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་རེ་རེ་ལས་བས་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་

རིན་པོ་ཆེ་སྣ་གཉིས་དང་གསུམ་དང་བཞི་དང་ལྔ་དང་དྲུག་ལས་བས་པ་དང་། ར་བ་

ལ་སོགས་པ་རེ་རེ་ཡང་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་ཀ་ལས་བས་པའང་ཡོད་དེ། དེ་ལྟ་བུ་ལ་

སོགས་པའི་ཤིང་ལོན་པ་རྣམས་ལ་ཅོད་པན་དང་། རྣ་རྒྱན་དང་། དོ་ཤལ་དང་། གདུ་

བུ་དང་། དཔུང་རྒྱན་དང་། སོར་གདུབ་དང་། གསེར་གི་སྐ་རགས་དང་། གསེར་གི་

ད་བ་དང་། མུ་ཏིག་གི་ད་བ་དང་། རིན་པོ་ཆེ་ཐམས་ཅད་ཀི་དིལ་བུ་གཡེར་ཁའི་ད་

བ་ལ་སོགས་པ། རྒྱན་ཇི་ལྟ་བུ་འདོད་པ་དེ་ལྟ་བུའི་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་བརྒྱ་སྟོང་དུ་མས་

སྤས་པ་འཕང་བས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དེ་ཡོངས་སུ་གང་བ། ས་དོའི་དུས་ཀི་ཚེ་

ཕོགས་བཞི་ནས་རླུང་ལངས་ཏེ། རླུང་དེས་ལྷའི་སྤོས་དི་རབ་ཏུ་ཞིམ་པ་སྣ་ཚོགས་
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གིས་བསྒོས་ཤིང་། ཁ་ཏོག་དུ་མ་དང་ལྡན་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཤིང་ལོན་པ་དེ་དག་

བསྐོད་ཅིང་བསྒུལ་བ་ན། ཡིད་དུ་འོང་བའི་དི་བསུང་དང་ལྡན་ཞིང་བལྟ་ན་སྡུག་པའི་

མེ་ཏོག་རྣམ་པ་མང་བོ་རིན་པོ་ཆེའི་ས་གཞི་ཆེན་པོ་ལ་བྲུལ་ཏེ། མེ་ཏོག་དེ་དག་གིས་

སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དེ་ཞིང་འདིའི་མིའི་བོང་ཚོད་བདུན་ཙམ་དུ་ཁྱབ་པར་འགྱུར་

རོ། །མེ་ཏོག་དེ་དག་ནི་གོས་ཀན་ཙ་ལི་ན་དི་ཀ་ལྟར་འཇམ་ཞིང་རེག་ན་བདེ་བའོ། །དེ་

ལ་རང་བ་བཞག་པ་ན་སོར་བཞི་ཙམ་གིས་དམའ་བར་འགྱུར་ཞིང་། རང་བ་བཏེག་པ་

ན་སོར་བཞི་ཙམ་གིས་མཐོ་བར་འགྱུར་རོ། །ས་དོའི་དུས་འདས་མ་ཐག་མེ་ཏོག་རྙིང་

བ་དེ་དག་མ་ལུས་པ་མེད་པར་གྱུར་ཏེ། དེའི་འོག་ཏུ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དེ་དབེན་པ་

དང་། ཉམས་དགའ་བ་དང་། དག་པར་འགྱུར་ཞིང་། དེ་ནས་ཡང་ཕོགས་བཞི་ཀུན་

ནས་རླུང་ལངས་ཏེ། སར་བཞིན་དུ་མེ་ཏོག་གསར་བ་དག་འགེམས་པར་བེད་དོ། །ས་

དོའི་དུས་ཇི་ལྟ་བར་ཉིན་གུང་དང་། ཕི་དོ་དང་སོད་དང་ནམ་གི་གུང་དང་ཐོ་རེངས་

ཀང་དེ་བཞིན་ནོ། །

གསེར་དངུལ་བཻ་ཌཱུརྱ་དང་ཤེལ་དང་སྤུག །མུ་ཏིག་དམར་བོ་རྡོ་ཡི་སྙིང་བོ་

སྟེ། །རིན་ཆེན་བདུན་ལས་གྲུབ་པའི་ལོན་པ་ལ། །ཡིད་ལ་བསམ་དགུའི་རྒྱན་བཟང་

དཔག་མེད་འཕང་། །ཤིང་གི་ར་བ་སོང་བུ་ཡལ་ག་སོགས། །འཇམ་ཞིང་རེག་ན་བདེ་

སྟེར་དི་ཞིམ་ལྡན། །དི་ཡི་བཞོན་པས་བསྐོད་ཚེ་རྣར་སྙན་པའི། །མཉན་པས་ཆོག་མི་

ཤེས་པའི་སྒ་རྣམས་འབྱུང་། །ས་གཞི་མཛེས་པར་བེད་པའི་རྒྱན་གི་ཤིང་གི་ཡོན་

ཏན་བརོད་པའི་སྐབས་སོ། །

གཞན་ཡང་ས་གཞི་དེ་ནི་སྤོས་མཆོག་གིས་ཡོངས་སུ་བསྒོས་པའི་ཆུ་ཀླུང་རྣམ་པ་
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སྣ་ཚོགས་པས་མཛེས་པར་བས་པ་རྣམས་ཀི་ཟབས་སུ་ནི་དཔག་ཚད་བཅུ་གཉིས་

པར་མཚུངས་ལ། ཁ་ཞེང་ནི་དཔག་ཚད་གཅིག་དང་བཅུ་དང་ཉི་ཤུ་དང་སུམ་ཅུ་དང་

བཞི་བཅུ་དང་ལྔ་བཅུའི་བར་དང་། བརྒྱ་སྟོང་གི་ཚད་ཙམ་དག་ཀང་ཡོད་དོ། །དེ་ཡང་

འབབ་སྟེགས་བདེ་བ། འདམ་རྫབ་མེད་པ། གསེར་གི་བེ་མ་བདལ་བ། ལྷའི་མེ་ཏོག་

ཨུཏྤལ་དང་། པད་དང་། ཀུ་མུ་ད་དང་། པད་དཀར་བོ་ལ་སོགས་པ་དི་རབ་ཏུ་ཞིམ་

པའི་མེ་ཏོག་གིས་ཁེབས་པ། ཁོལ་ཁོལ་དག་ན་བ་ངང་བ་དང་། བཞད་དང་། ཁྲུང་ཁྲུང་

དང་། ངུར་བ་དང་། ཀ་རན་ད་དང་། ནེ་ཙོ་དང་། རི་སྐེགས་དང་། ཁུ་བྱུག་དང་། ཀུན་

ལ་དང་། ཀ་ལ་པིངྐ་དང་། རྨ་བ་ལ་སོགས་པ་སྒ་ཡིད་དུ་འོང་བ་འབིན་པའི་སྤྲུལ་བའི་

བའི་ཚོགས་དུ་མས་བསྟེན་པ། འགམ་གཉིས་ནི་རིན་པོ་ཆེའི་སྤོས་ཀི་ཤིང་ལོན་པས་

གང་བའོ། །

དག་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་ཉེར་འཚོའི་གཞི། །ཡིད་འཛིན་ཏ་མ་ལ་དང་ཨ་ཀ་

རུ། །རྒྱ་སྤོས་ཙན་དན་སྦྲུལ་སྙིང་གིས་བསྒོས་པའི། །ཉལ་འགོའི་རྒྱུན་རྣམས་སྒ་སྙན་

སྒོག་ཅིང་འབབ། །ས་གཞི་མཛེས་པར་བེད་པའི་རྒྱན་གི་ཆུའི་ཡོན་ཏན་བརོད་པའི་

སྐབས་སོ། །

གཞན་ཡང་ས་གཞི་ཐམས་ཅད་ཀང་གསེར་ཀི་ད་བས་ཁེབས་ཤིང་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་

བདུན་གི་པདས་གང་བ་སྟེ། པད་ཁ་ཅིག་ནི་དཔག་ཚད་ཕེད་ཙམ་ཡོད། ཁ་ཅིག་ནི་

དཔག་ཚད་གཅིག་དང་གཉིས་དང་གསུམ་དང་བཞི་དང་ལྔ་ནས་བཅུའི་བར་གི་ཚད་

ཙམ་ཡོད་དེ། རིན་པོ་ཆེའི་པད་ཐམས་ཅད་ལས་ཀང་འོད་ཟེར་བེ་བ་སྟོང་ཕྲག་སུམ་

ཅུ་ར་དྲུག་དྲུག་འབྱུང་ཞིང་། འོད་ཟེར་གི་རེ་མོ་ཐམས་ཅད་ལས་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀི་
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སྐུ་གསེར་གི་ཁ་དོག་ཅན་སྐེས་བུ་ཆེན་པོའི་མཚན་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་མངའ་བ། བེ་

བ་བརྒྱ་སྟོང་ཕྲག་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་དྲུག་བྱུང་ནས་ཕོགས་བཅུའི་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་

གངས་མེད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དག་ཏུ་གཤེགས་ནས། སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཆོས་

སྟོན་ཏོ། །

རབ་འབམས་སོན་ལམ་སྟོབས་ལས་འོངས་པ་ཡི། །རིན་ཆེན་པདོས་བསྐྲུན་པའི་

འོད་ཟེར་རེར། །དམ་ཆོས་སྦྲང་རིའི་དགའ་སྟོན་འགེད་པ་ཡི། །སྤྲུལ་སྐུས་གདུལ་བའི་

བུང་བ་ཚིམ་པར་མཛད། །ས་གཞི་མཛེས་པར་བེད་པའི་རྒྱན་གི་པདའི་ཡོན་ཏན་

བརོད་པའི་སྐབས་སོ། །

གཞན་ཡང་ས་གཞི་དེ་ནི་ཁང་བཟང་རྣམས་ཀིས་མཛེས་པར་བས་པ་སྟེ། དེ་ཡང་

རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ཀི་བ་གམ་བརྒྱ་སྟོང་གིས་བརྒྱན་པ། རིན་པོ་ཆེའི་ཁི་ལྷའི་རས་

བཅོས་བུ་སྣ་ཚོགས་བཏིང་བ། སས་ཁ་བོ་བཞག་པ་དང་ལྡན་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་

དུ་མ་དང་། གཞན་ཡང་ས་གཞི་དེ་ནི་སྤོས་དང་ཕྲེང་བ་དང་བྱུགས་པ་དང་ཕེ་མ་དང་

གདུགས་དང་རྒྱལ་མཚན་དང་བ་དན་དང་སིལ་སྙན་དང་། གོས་ཁ་དོག་བརྒྱ་སྟོང་

དུ་མ་ཇི་ལྟ་བུ་འདོད་པ་དེ་ལྟ་བུའི་སྤོས་དང་ཕྲེང་བ་ནས་གོས་ཀི་བར་གིས་ཡོངས་

སུ་ཁྱབ་པོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཞིང་དེ་ནི་སྤོས་སྣ་ཚོགས་དི་རབ་ཏུ་ཞིམ་པའི་ངད་ལྡང་

ཞིང་། དུས་དུས་སུ་ལྷའི་སྤོས་ཆུའི་སྤིན་གི་ཆར་དང་། ལྷའི་མེ་ཏོག་ཐམས་ཅད་དང་

ལྡན་པ་དག་དང་། ལྷའི་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་དང་། ལྷའི་ཙན་དན་གི་ཕེ་མ་དང་། ལྷའི་

གདུགས་དང་། རྒྱལ་མཚན་དང་། བ་དན་གི་ཆར་འབབ་པ་དང་། ནམ་མཁའ་ལ་ལྷའི་

བླ་བེ་དང་། ལྷའི་རིན་པོ་ཆེའི་གདུགས་ར་མའི་བསིལ་ཡབ་དང་བཅས་པ་འཛིན་ཅིང་། 
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ལྷའི་རོལ་མོའི་སྒ་དབངས་དག་ཀང་སྒོག་ལ། ལྷའི་བུ་མོ་དག་ཀང་གར་བེད་དོ། །

ཡིད་ཀི་རེ་བ་རྫོགས་བེད་ལོངས་སྤོད་རྫོགས། །ཕུན་ཚོགས་འབོར་བས་ས་དང་

བར་སྣང་ཀུན། །མི་མཉམ་མེད་པར་ཡོངས་སུ་དཀྲིགས་པ་ནི། །གསེར་གི་གཞི་ལ་

ཆུ་གཏེར་ཆེན་པོ་བཞིན། །ས་གཞི་མཛེས་པར་བེད་པའི་རྒྱན་གི་ཁང་བ་དང་ལོངས་

སྤོད་ཀི་ཡོན་ཏན་བརོད་པའི་སྐབས་སོ། །

དེ་དག་ནི་བདེ་བ་ཅན་གི་སྣོད་ཀི་ཡོན་ཏན་ཡིད་ལ་བ་བའི་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་

པའོ། ། གཞན་ཡང་ཞིང་དེ་ན་ངན་སོང་གསུམ་དང་ལྷ་མ་ཡིན་གི་རིས་མེད་ཅིང་། དེར་

སྐེས་ནས་འགོ་བ་དེ་བཞིར་སར་ལྡོག་པ་ཡང་མེད། མི་ཁོམ་པ་ལྷག་མ་རྣམས་ཀང་

མེད། མ་ངེས་པ་དང་ལོག་པ་ཉིད་དུ་ངེས་པའི་སེམས་ཅན་མེད་ཅིང་། ཡང་དག་པ་

ཉིད་དུ་ངེས་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་ལ། སོན་ལམ་གི་དབང་མ་གཏོགས་པ་དུས་མ་ཡིན་པར་

འཆི་བ་མེད། དེར་སྐེས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་རིན་པོ་ཆེའི་པད་ལས་བརྫུས་ཏེ་

སྐེས་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་ཞིང་། འགོ་བ་ནི་ལྷ་དང་མི་གཉིས་སུ་ངེས་ལ། དེ་ཡང་ལྷ་མིའི་

ཐ་སྙད་ཙམ་མ་གཏོགས་པ་མཚུངས་ཏེ། ལོངས་སྤོད་ནི་གཞན་འཕྲུལ་དབང་བེད་

པའི་ལྷ་རྣམས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ནོ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་ལུས་ལ་མཚན་སུམ་ཅུ་ར་

གཉིས་ཀིས་བརྒྱན་པ་དང་། སེམས་ཀི་སྐད་ཅིག་ཐང་ཅིག་ལ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་

བེ་བ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སྟོང་འདས་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་གི་མངོན་ཤེས་དང་། བསྐལ་བ་བེ་བ་

ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སྟོང་རེས་སུ་དན་པའི་སོན་གི་གནས་རེས་སུ་དན་པའི་མངོན་ཤེས་

དང་། འཇིག་རེན་གི་ཁམས་བེ་བ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སྟོང་མཐོང་བའི་ལྷའི་མིག་གི་མངོན་

ཤེས་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་བེ་བ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སྟོང་དུ་ཅིག་ཅར་དུ་ཆོས་ཉན་
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པའི་ལྷའི་རྣ་བའི་མངོན་ཤེས་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་བེ་བ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སྟོང་དུ་

གཏོགས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་སེམས་ཤེས་པའི་ཕ་རོལ་གི་སེམས་ཤེས་པའི་

མངོན་ཤེས་ཏེ། མངོན་པར་ཤེས་པ་ལྔ་ཚང་བ་ཐོབ་པ་དང་། ས་དོ་བཞིན་དུ་སངས་

རྒྱས་ཀི་ཞིང་གཞན་དག་ཏུ་ཕིན་ནས། སངས་རྒྱས་བརྒྱ་ཕྲག་མང་བོ་ནས་སངས་

རྒྱས་བེ་བ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སྟོང་ཕྲག་མང་བོ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་མཐུས། མཆོད་པའི་

རྫས་ཐམས་ཅད་ཀིས་བསྙེན་བཀུར་བར་ནུས་པ་སྟེ། ཐེ་ཚོམ་ཟོས་པའི་ལས་ཀི་

དབང་གིས་པདའི་སྦུབས་ན། རིང་དུ་གནས་དགོས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་མངོན་

ཤེས་ཚང་བར་ལྡན་ཡང་། ཞིང་གཞན་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ལ་མཆོད་དུ་

འགོ་བའི་ནུས་པ་དང་མི་ལྡན་ནོ། །གཞན་ཡང་སེམས་ཅན་དེ་རྣམས་ཁམས་ཀི་ཟས་

རགས་པ་ནི་མི་ཟ་མོད། འོན་ཀང་ཁ་ཟས་རྣམ་པ་ཇི་ལྟ་བུ་འདོད་པ་དེ་ལྟ་བུའི་ཁ་ཟས་

དང་། སར་བཤད་པའི་གོས་དང་རྒྱན་གི་བེ་བག་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་དེ་རྣམས། བསམ་

མ་ཐག་ཏུ་རྙེད་ནས་ལུས་ཚིམ་པ་དང་ལུས་ལ་བགོས་པ་དང་ལུས་བརྒྱན་པར་འགྱུར་

ཞིང་། ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོ་རྣམས་ལས་ལྷའི་གླུ་དབངས་ཡན་ལག་བེ་བ་བརྒྱ་སྟོང་དང་

ལྡན་པའི་སིལ་སྙན་མཁན། མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་བས་པ་བས་ཀང་ལྷག་པའི་སྒ་

སྙན་ཅིང་ཡིད་དུ་འོང་བ། མཉན་པས་ཆོག་མི་ཤེས་པ་འབྱུང་བ་རྣམས་ཀིས། ཆོས་

ཀི་རྣམ་གངས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སེམས་ཅན་དེ་དག་ལ་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་སྟོན་ཅིང་། 

སྤྲུལ་བའི་བའི་ཚོགས་ཀིས་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དེ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀི་སྒས་གོ་

བར་བེད་ཅིང་། དེས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་སངས་རྒྱས་རེས་སུ་དན་པ་དང་

མི་འབལ་བར་འགྱུར་རོ། །སེམས་ཅན་དེ་དག་ལ་སར་བཤད་པ་ལྟ་བུའི་གཞལ་མེད་
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ཁང་ཇི་ལྟ་བུ་འདོད་པ། དེ་ལྟ་བུའི་གཞལ་མེད་ཁང་མདུན་དུ་འབྱུང་སྟེ། དེ་རྣམས་དེའི་

ནང་ན་ལྷའི་བུ་མོ་བདུན་སྟོང་བདུན་སྟོང་གིས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་ཅིང་། རེ་དགའ་ཞིང་

དགའ་བར་བེད་དོ། །དེ་ལྟར་བཅུད་ཀི་ཡོནཏན་གི་སྐབས་སུ་རྒྱལ་བ་འདིས། སོན་

ཞིང་བཟུང་བའི་དུས་ཀི་སོན་ལམ་ལ། བརེ་བའི་དབང་གིས་གནས་དང་གནས་མ་

ཡིན་པའི་སོན་ལམ་ཅི་རིགས་སུ་སྣང་བའི་ནང་ནས། ད་ལྟ་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པའི་

ཡོན་ཏན་འགའ་ཞིག་མདོ་ཙམ་དུ་བཀོད་པ་ནི། ཞིང་དུ་སྐེ་བ་འཛིན་པའི་འདུན་པ་

ཤུགས་དག་པོའི་རྒྱུར་བཀོད་དོ། །

དག་པའི་སེམས་ཅན་ལས་བཟང་གིས་སྤྲུལ་བ། །མཚན་དཔེའི་རྒྱན་གིས་ལུས་

ནི་རབ་ཏུ་མཛེས། །ཡོན་ཏན་དུ་མས་རྒྱུད་ནི་ལེགས་པར་གཏམ། །གནས་སྐབས་

ཀུན་ཏུ་ཆོས་ཀི་དགའ་བས་འཚོ། །གོག་བཞིན་འཁྱུག་པའི་ཐོགས་མེད་རྫུ་འཕྲུལ་

གིས། །ཞིང་མང་བགོད་ནས་རྒྱལ་བའི་སྤན་ས་རུ། །རབ་འབམས་ཚོགས་གཉིས་

བསྐྲུན་ནས་སར་ཡང་ནི། །རང་གི་ཞིང་དུ་དགའ་བདེས་རོལ་བར་མཛད། །བཅུད་ཀི་

ཞིང་མཛེས་པར་བེད་པའི་རྒྱན་གི་ཡོན་ཏན་ཐུན་མོང་བ་བརོད་པའི་སྐབས་སོ། ། 

གཞན་ཡང་ཞིང་དེའི་རྒྱལ་བའི་འཁོར་ནི་གཉིས་ཏེ། ཉན་ཐོས་དང་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའོ། །དེ་ཡང་ཐེག་དམན་ཉན་ཐོས་ཀི་འཁོར་འདུས་པ་དང་བོ་ལྟ་བུ་ལ་

ཡང་། འདོད་ན་སྟོང་གསུམ་གི་སྐར་མ་ཐམས་ཅད་ཉིན་ཞག་གཅིག་གིས་བརི་བར་

ནུས་པ་རྫུ་འཕྲུལ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་ལྡན་པ་མླཽ་འགལ་གི་བུ་ལྟ་བུ་བེ་བ་ཁག་ཁིག་

བརྒྱ་སྟོང་གིས། ལོ་བེ་བ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སྟོང་དུ་ལས་གཞན་མི་བེད་པར་བརིས་

ཀང་། ཆ་ཤས་ཙམ་ཡང་གངས་ཆོད་པར་མི་འགྱུར་ན། འདུས་པ་གཉིས་པ་དང་
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གསུམ་པ་ལྟ་ཅི་སོས་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའི་ཉན་ཐོས་ཀི་འཁོར་གངས་མེད་པ་ཡོད་ལ། དེ་

ཐམས་ཅད་ཀང་འོད་འདོམ་གང་བ་ཤ་སྟག་གོ །ཉན་ཐོས་ཀི་འཁོར་གི་ཡོན་ཏན་

བརོད་པའོ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་འཁོར་ནི། གངས་དཔག་ཏུ་མེད་ཅིང་ཡོན་ཏན་

མཐའ་ཡས་པ་མུ་མེད་པ་དང་ལྡན་པ་ཤ་སྟག་སྟེ། དེ་ཡང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་

མཉམ་པའི་སེམས་དང་། ཕན་པའི་སེམས་དང་། བམས་པའི་སེམས་དང་ལྡན་པ། 

སེམས་ཀི་རྒྱུད་སྒྱུ་མའི་རང་བཞིན་ལ་བློ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ། ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་

པོ་དང་མཉམ་པ། བློ་རི་རབ་དང་མཚུངས་པ། ཡོན་ཏན་དུ་མ་བསགས་པ། ཡེ་ཤེས་

ཀི་མངོན་པར་འཕགས་པས་རི་རབ་དང་མཚུངས་པ། འཁྲུག་པ་མེད་པས་རྒྱ་མཚོ་

ཆེན་པོ་དང་འད་བ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་བཟོད་པས་

ས་དང་མཚུངས་པ། ཉོན་མོངས་པའི་དི་མ་འཁྲུད་པས་འབབ་ཆུ་དང་འད་བ། ཆོས་

ཐམས་ཅད་ལ་རློམ་སེམས་སུ་བེད་པ་དང་། ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་བསེག་པར་བེད་

པས་མེའི་རྒྱལ་བོ་དང་མཚུངས་པ། འཇིག་རེན་ཐམས་ཅད་ལ་མི་ཆགས་པའི་ཕིར་

རླུང་དང་འད་བ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ངེས་པར་ཕིགས་པ་དང་། ཅི་ལ་ཡང་མི་དམིགས་

པའི་ཕིར་ནམ་མཁའ་དང་མཚུངས་པ། འཇིག་རེན་གི་སྐོན་ཐམས་ཅད་ཀིས་མི་གོས་

པའི་ཕིར་པད་དང་འད་བ། ཆོས་དང་ཆོས་མ་ཡིན་པ་མངོན་པར་སྒོགས་པས། དུས་

ཀི་རེས་སུ་འབང་བའི་འབྲུག་ཆེན་པོ་དང་མཚུངས་པ། ཆོས་ཀི་ཆུ་ཡི་ཆར་མངོན་

པར་འབེབས་པས་སྤིན་ཆེན་པོ་དང་འད་བ། ཚོགས་ཆེན་པོ་ཟིལ་གིས་གནོན་པས་

ཁྱུ་མཆོག་དང་མཚུངས་པ། སེམས་མཆོག་ཏུ་དུལ་བས་གང་བོ་ཆེ་དང་འད་བ། ཤིན་

ཏུ་དུལ་བས་ར་ཅང་ཤེས་བཟང་བོ་དང་འད་བ། རལ་དང་མི་འཇིགས་པས་སྐྲག་པ་
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མེད་པའི་ཕིར་རི་དྭགས་ཀི་རྒྱལ་བོ་སེངེ་དང་འད་བ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་

སུ་སྐོབ་པས་ཤིང་གི་རྒྱལ་བོ་ནྱ་གོ་དྷ་དང་མཚུངས་པ། ཕས་ཀི་རྒོལ་བ་ཐམས་ཅད་

ཀིས་མི་གཡོ་བས་རིའི་རྒྱལ་བོ་རི་རབ་དང་འད་བ། བམས་པ་ཚད་མེད་པ་བསྒོམས་

པས་ནམ་མཁའ་དང་འད་བ། དགེ་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་དབང་དུ་བ་བའི་སོན་

དུ་འགོ་བས་ཚངས་པ་ཆེན་པོ་དང་འད་བ། གནས་སུ་གསོག་པ་མེད་པས་བ་དང་

མཚུངས་པ། ཕས་ཀི་རྒོལ་བ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་འཇོམས་པས་བའི་རྒྱལ་བོ་ནམ་

མཁའ་ལྡིང་དང་འད་བ། འཇིག་རེན་ན་འབྱུང་བར་དཀའ་བའི་ཕིར་ཨུ་དུམ་ཝ་ར་དང་

མཚུངས་པ། ཆོས་ཀི་ར་ཆེན་པོ་བརྡུང་བ། ཆོས་ཀི་དུང་ཆེན་པོ་འབུད་པ། ཆོས་ཀི་

རྒྱལ་མཚན་ཆེན་པོ་བསྒེང་བ། ཆོས་ཀི་བ་དན་ཆེན་པོ་འཛིན་པ། ཆོས་ཀི་སྒོན་མེ་

ཆེན་པོ་རབ་ཏུ་འབར་བར་བེད་པ། སངས་རྒྱས་བེ་བ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སྟོང་ཕྲག་མང་

བོ་ལ་དགེ་བའི་ར་བ་མང་བོ་བསྐེད་པ། རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀིས་བསགས་པ། སྐོན་མེད་

པའི་ཚུལ་ཁིམས་ལྷུར་ལེན་པས་སེམས་ཀི་རྒྱུད་བ་ཻཌཱུརྱ་ལྟར་རྣམ་པར་དག་པ། ཆོས་

ཐམས་ཅད་ལ་ཐོས་པ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུར་གྱུར་པ། རྒྱལ་སས་རེ་རེ་ལ་ཡང་དཔག་ཚད་

བེ་བ་བརྒྱ་སྟོང་གི་འོད་དང་ལྡན་པ། སས་ཀི་ཐུ་བོ་གཉིས་ཀི་འོད་ཀིས་ནི་འཇིག་རེན་

གི་ཁམས་དེ་ཁོར་ཡུག་ཏུ་སྣང་བས་ཁྱབ་པར་བེད་དོ། །དེ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྤན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་དང་མཐུ་ཆེན་ཐོབ་པོ། །

ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་སེམས་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཕིར། །སྙིང་སྟོབས་རྒྱ་མཚོས་མ་ཞུམ་

གོ་བགོས་ཤིང་། །རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་དྲུང་དུ་ཐུགས་བསྐེད་ནས། །ཐོས་པ་རྒྱ་མཚོ་

ཚོལ་པས་ངོམས་པ་མེད། །མ་ལུས་ཆོས་ཚོལ་ཚུལ་ལ་རབ་ཏུ་མཁས། །འཇིག་
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རེན་འདས་པའི་གཏམ་གི་སྙིང་བོ་རོགས། །ཆོས་ཀི་གཏམ་ལ་ནམ་ཡང་འཇིགས་པ་

མེད། །རག་ཏུ་སེམས་ཅན་གོལ་བར་བེད་ལ་བརོན། །དེ་ནི་འདེན་པའི་གཙོ་བོ་འོད་

དཔག་མེད། །ཐུབ་མཆོག་དེ་ཡི་རིགས་སུ་སྐེས་གྱུར་པ། །རྒྱལ་བའི་གདུང་འཚོབ་

གགས་ལྡན་དཔའ་བོ་ཆེ། །དག་པའི་ཞིང་གི་རྒྱལ་སས་རྣམས་ཡིན་ནོ། །བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་འཁོར་གི་ཡོན་ཏན་ཕོགས་ཙམ་བརོད་པའོ། །

དེ་ལྟ་བུའི་སྣོད་བཅུད་ཀི་ཡོན་ཏན་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་དང་ལྡན་པའི་ཞིང་གི་མཆོག་

དེའི་དབུས་ན། བང་ཆུབ་ཀི་ཤིང་གི་དབང་བོ་ཆེན་པོ་འཕང་དུ་དཔག་ཚད་སྟོང་དང་

དྲུག་བརྒྱ་ཡོད་པ། ཡལ་ག་དང་ལོ་མ་དང་འདབ་མ་དཔག་ཚད་བརྒྱད་བརྒྱ་ཚུན་ཆད་

དུ་འཕང་བ། ར་བའི་སྦོམས་དང་ཁྲུན་དཔག་ཚད་ལྔ་བརྒྱ་ཡོད་པ། ལོ་མ་དང་མེ་ཏོག་

དང་འབས་བུ་རྣམས་རྒྱུན་དུ་འཕང་བ། ཁ་དོག་ཐ་དད་པ་བརྒྱ་སྟོང་དུ་མ་ཡོད་པ། ལོ་

མ་དང་མེ་ཏོག་དང་འབས་བུ་ཐ་དད་པ་དུ་མ་དང་ལྡན་པ། ཟ་བ་ལྟར་སྣང་བའི་ནོར་བུ་

རིན་པོ་ཆེས་ཡོངས་སུ་གསལ་བ། བརྒྱ་བིན་གིས་ཐོགས་པའི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེས་

རྣམ་པར་སྤས་པ། ཡིད་བཞིན་གི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེས་གང་བ། རྒྱ་མཚོའི་ནོར་བུ་

རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་སྤས་པ། གསེར་གི་སྐུད་པ་དང་སེ་མོ་དོས་མཛེས་པ་དང་། 

རིན་པོ་ཆེའི་ཆུན་པོ་དང་དོ་ཤལ་ཆིག་རྐང་དང་། མུ་ཏིག་སོན་པོ་དང་མུ་ཏིག་དམར་

བོའི་རྒྱན་ཕྲེང་དང་། སེངེའི་ཁ་ནས་འཕང་བའི་སྐ་རགས་ཀི་ཚོགས་ཡོད་པ། རིན་

པོ་ཆེ་ཐམས་ཅད་ཀི་ད་བ་དང་དིལ་བུ་གཡེར་ཁའི་ད་བའི་བླ་བེར་བེས་པ། ཆུ་སིན་

དང་བཀྲ་ཤིས་དང་གཡུང་དྲུང་འཁྱིལ་བ་དང་། ཟ་གམ་ལྟ་བུས་ལེགས་པར་བརྒྱན་

པ་སྟེ། མདོར་ན་སེམས་ཅན་གི་བསམ་པའི་རྣམ་པར་རིག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རྣམ་



འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་སོང་མཆོད།

  72  

པར་བརྒྱན་པའོ། །བང་ཆུབ་ཀི་ཤིང་དེ་རླུང་གིས་བསྐོད་པ་ན། སྒ་དབངས་འབྱུང་

བ་གང་ཡིན་པ་དེས་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་ཚད་མེད་པ་གོ་བར་བེད་དོ། །ཤིང་དེའི་

སྒ་ཐོས་པ་དང་མཐོང་བ་དང་དེའི་དི་ཚོར་བ་དང་དེའི་འབས་བུའི་རོ་མོང་བ་དང་དེའི་

འོད་ཀིས་རེག་པ་ཐམས་ཅད་ནི། བང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀི་བར་དུ་རྣ་བ་དང་མིག་དང་སྣ་

དང་ལེ་དང་ལུས་ལ་ནད་ཀིས་བཏབ་པ་མི་འབྱུང་ངོ་། །ཤིང་དེ་ཡིད་ལ་སེམས་པ་དེ་

དག་ཀང་བང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀི་བར་དུ་སེམས་གཡེང་བར་མི་འགྱུར་རོ། །བང་ཆུབ་ཀི་

ཤིང་གི་དབང་བོ་ཆེན་པོ་དེའི་དྲུང་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་

བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པ། རྡུལ་མེད་

ཅིང་རྣམ་པར་དག་པ་བཞུགས་ཤིང་། འཚོ་ཞིང་གཞེས་ལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུའི་

དབུས་ན་ཆོས་སྟོན་པར་མཛད་དོ། །དེ་ཡང་བསྐལ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་ནས་བསྐལ་བ་བེ་བ་

ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སྟོང་ཕྲག་གི་བར་འདི་སྙེད་ཅིག་ཐུབ་པོ་ཞེས་སྐུ་ཚེའི་ཚད་རོགས་པར་

མི་ནུས་ཏེ། དེའི་ཕིར་རྒྱལ་བ་དེ་ནི་ཚེ་དཔག་མེད་ཅེས་བའོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཕོགས་

བཅུ་རེ་རེར་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་བེ་བ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སྟོང་གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བེ་

མའི་གངས་ཇི་སྙེད་པ། དེའི་འོད་ཀིས་ཁྱབ་པར་གནས་ཏེ། དེའི་ཕིར་རྒྱལ་བ་དེ་ནི་

འོད་དཔག་མེད་ཅེས་བ་སྟེ། འོན་ཀང་སོན་ལམ་གི་དབང་གིས་འོད་འདོམ་གང་བ་

སོགས་སུ་འགྱུར་བ་ནི་མ་གཏོགས་སོ། །འོད་དེ་ནི་ཤེལ་གོང་ལྟར་དི་མ་མེད་པ། ནམ་

མཁའ་ལྟར་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ། ལུས་ལ་བདེ་བ་སྐེད་པ། སེམས་དགའ་བར་བེད་པ། 

གང་ལ་རེག་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་མཆོག་ཏུ་དགའ་བར་བེད་པའོ། །དེ་ལྟར་འོད་

ཟེར་གི་ཕུང་བོ་ཆེན་པོ་མཐའ་ཡས་པས། རོལ་མཚོས་གསེར་གི་རི་རྣམས་ལ་འཁྱུད་
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པ་བཞིན་དུ་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བའི་དང་སོང་ཆེན་པོ་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་སྐུའི་གཟི་

བརིད་ཀིས། ཉན་ཐོས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་འཁོར་གི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་

ཟིལ་གིས་མནན་ནས། མངོན་པར་འཕགས་ཏེ་ལྷམ་མེ་ལྷང་ངེ་ལྷན་ནེར་ཕོགས་ཀུན་

ཏུ་གསལ་བར་སྣང་བ་ནི། རིའི་རྒྱལ་བོ་རི་རབ་རི་ཐམས་ཅད་ཀི་དབུས་ན་མངོན་

པར་མཐོ་བ་བཞིན་ནོ། །ཐུབ་པའི་མཆོག་ཆེན་པོ་དེ་མཐོང་མ་ཐག་ཏུ་ཡིད་ཚིམ་པར་

བེད་པའི་སྐེས་བུ་ཆེན་པོའི་མཚན་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་དང་། དཔེ་བད་བཟང་བོ་བརྒྱད་

ཅུ་བསྐལ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པར་བསྒྲུབས་པའི་དགེ་བའི་ར་བ་དུ་མའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ། 

དག་ཅིང་གསལ་ལ་མཛེས་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་རྣམས་ཀིས། སྐུའི་

ཁྱོན་ཐམས་ཅད་མཛེས་པར་བེད་པ་ལ་འགན་པ་བཞིན་དུ་གྱུར་པ། སྟོན་གི་དུས་ཀི་

མཚན་མོ་སྤིན་དང་བལ་བའི་ནམ་མཁའི་དཀིལ་དུ། ཆ་ཤས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་

རྫོགས་པའི་ཟ་བའི་དཀིལ་འཁོར་ཤར་བ། མུ་ཏིག་གི་འབྲུམ་བུ་ལྟ་བུའི་རྒྱུ་སྐར་བེ་

བའི་དཀིལ་ན་མཛེས་པ་བཞིན་དུ། རྒྱུད་དང་དབང་བོ་དང་དགེ་བའི་ར་བ་ཤིན་ཏུ་

རླབས་ཆེ་བ་ཡོངས་སུ་སིན་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་འཁོར་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་

ཡོངས་སུ་བསྐོར་བ། རབ་ཏུ་བརིད་པའི་གཟུགས་དང་ལྡན་ཞིང་། ཤིན་ཏུ་དལ་བའི་

འགོས་ཀིས་མཛེས་པའི་ཁྱུ་མཆོག་བ་ལང་བརྒྱ་སྟོང་གི་རེས་སུ་འབང་བ་དང་བཅས་

ནས་འགོ་བ་བཞིན་དུ། སྤན་དང་རྫུ་འཕྲུལ་དང་མངོན་པར་ཤེས་པ་དུ་མས་བརྒྱན་

པའི་དག་བཅོམ་པའི་འཁོར་གི་མདུན་དུ་བདར་བ། ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཆགས་པ་

དང་ཐོགས་པ་མེད་པའི་མཁྱེན་པ་དང་། འཁོར་བ་ཇི་སིད་དུ་ཇི་ལྟར་འཚམ་པར་ཆོས་

སྟོན་པ་ཟད་མི་ཤེས་པའི་སྤོབས་པ་དང་། མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་གི་དོན་འབབ་
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ཞིག་ལྷུར་མཛད་པའི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་ལ་བརེན་ནས། དཔའ་ཞིང་ཡང་རལ་ཆེ་བའི་

རི་དྭགས་ཀི་རྒྱལ་བོ་སེངེ་རི་དྭགས་དུ་མའི་ཚོགས་ཀི་འཁོར་གི་ནང་ན་བག་ཚ་བ་

མེད་པར་ཕོགས་ཀུན་ཏུ་སེང་གེའི་སྒ་སྒོགས་པ་ལྟར། གངས་མེད་པའི་འཁོར་གི་

དབུས་ན་ཕས་ཀི་རྒོལ་བའི་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་བལ་བ། ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་

སེངེའི་སྒ་ཆེན་པོ་རྒྱུན་མི་འཆད་དུ་སྒོགས་པའོ། །

དཔག་ཚད་སྟོང་དང་དྲུག་བརྒྱར་རབ་མཐོ་ཞིང་། །ཡལ་ག་ལོ་མ་བརྒྱད་

བརྒྱའི་བར་དུ་འཕང་། །ར་བའི་སྦོམ་ནི་དཔག་ཚད་ལྔ་བརྒྱ་བ། །རིན་ཆེན་དུ་

མས་སྤས་པའི་བང་ཆུབ་ཤིང་། །དེ་ཡི་དྲུང་ན་ཉེར་མཛེས་རྒྱལ་བ་ཁྱོད། །འོད་

དང་གཟི་བརིད་ཕ་མཐའ་མི་མངོན་ཞིང་། །འཁོར་དང་སྐུ་ཚེ་ཚད་བཟུང་མི་ནུས་

པར། །འགོ་བའི་སྐབས་སུ་བཞུགས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །བདེ་བ་ཅན་གི་ཞིང་ན་

འགོ་བའི་སྐབས། །ལོན་པའི་དབང་བོའི་དྲུང་ན་འོད་དཔག་མེད། །རྒྱ་ཆེན་འཁོར་གི་

དབུས་ན་བརིད་པའི་སྐུ། །མཐའ་ཡས་བསོད་ནམས་ཕུང་བོ་ཁྱོད་ལ་འདུད། །འདེན་

པ་ཁྱོད་ཀི་འོད་ཀི་ཚོགས། །འཇིག་རེན་ཁམས་སུ་ཤོང་གྱུར་པ། །ཀེ་མ་རྒྱལ་བའི་

ཞིང་གི་ནི། །རྒྱ་ཁྱོན་ཁོངས་དག་ཤིན་ཏུ་ཡངས། །རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་གསང་གསུམ་

ཡོན་ཏན་ཀུན། །ཁྱོད་ཉིད་གཅིག་བུས་བདག་གིར་མཛད་པས་ན། །མི་མཇེད་ཞིང་གི་

སེམས་ཅན་འདི་དག་རྣམས། །སྙིགས་མ་ལྔ་ཡི་ཉེས་པས་སྦགས་སམ་སྙམ། །རབ་

མཐོ་རི་ཡི་དབང་བོ་དེ། །རབ་རྒྱས་ཟ་བའི་བཞིན་ལྡན་ཞིང་། །རབ་མཛེས་ཨུཏྤལ་

སོན་པོའི་མིག །རབ་ཏུ་ལྡན་ན་ཁྱོད་དང་མཚུངས། །མཁྱེན་བརེའི་ཡོན་ཏན་དུ་

མའི་དཔལ་འབར་ཞིང་། །འཁོར་ཚོགས་དབུས་སུ་ལེགས་བཤད་དགའ་སྟོན་
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འགེད། །སིད་མཐའི་བར་དུ་གཞན་གི་དོན་བཞུགས་པ། །གནས་སྐབས་ཀུན་ཏུ་ཁྱོད་

ཀིས་འགོ་ཀུན་སྐོངས། །ཞིང་གི་གཙོ་བོའི་ཡོན་ཏན་ཕོགས་ཙམ་བརོད་པའོ། །

དེ་དག་ནི་བཅུད་ཀི་ཡོན་ཏན་ཡིད་ལ་བ་བའི་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་པ་སྟེ། རྒྱས་

པར་ཕེ་ན་རྒྱལ་བ་འདིས་སངས་རྒྱས་འཇིག་རེན་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་བོའི་སྤན་སར། 

ཞིང་འདི་སོན་ལམ་ཇི་ལྟ་བུས་བཟུང་བ་དང་། དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤོད་པ་

རླབས་པོ་ཆེ་རྣམས་ཇི་ལྟར་རྫོགས་པར་སྤད་པ་དང་། མཐར་སོན་པའི་གནས་གྲུབ་

པའི་ཞིང་གི་ཡོན་ཏན་རྣམས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་ཞིང་བཀོད་ཀི་མདོར་གསུངས་

པས་དེར་བལྟ་བར་བའོ། །དེ་ལྟར་ན་འདུན་པའི་ཡུལ་ཞིང་གི་ཡོན་ཏན་མདོར་བསྡུས་

པ་དེ་རྣམས་ཀི་དམིགས་ཕེད་པར་བས་ནས། ཞིང་དེར་སྐེ་བ་ལ་འདུན་པ་ཡང་ཡང་

སྦངས་ཏེ། འདུན་པ་ཤུགས་དག་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བ་དང་། དེ་ལྟར་བས་པའི་ཕན་

ཡོན་ནི་ཞིང་བཀོད་ཀི་མདོ་ལས་ཇི་སྐད་དུ།

གང་གི་ཕྲ་རབ་རྡུལ་སྙེད་འཇིག་རེན་ཁམས། །བཤིག་ཅིང་བཏགས་ཏེ་རྡུལ་དུ་

བས་གྱུར་པ། །དེ་བས་མང་བའི་འཇིག་རེན་ཁམས་ཀི་རྣམས། །རིན་ཆེན་བཀང་སྟེ་

སྦིན་པ་བིན་པས་ནི། །གང་གིས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་འོད་མཚན་དང་། །བདེ་བ་ཅན་

གི་ཡོན་ཏན་ཁྱད་འཕགས་རྣམས། །ཐོས་ནས་དགའ་སྟེ་ཐལ་མོ་སྦོར་བེད་པ། །བསོད་

ནམས་འདི་ཡི་ཆར་ཡང་འགྱུར་མ་ཡིན། །དེ་ལྟ་བས་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་དེ་

ཡིས། །ཡོན་ཏན་ཐོས་ནས་མགུ་དང་དད་སྐེད་ལ། །བདེ་བ་ཅན་གི་འཇིག་རེན་

ཁམས་མཆོག་ཏུ། །འགོ་བར་བ་ཕིར་མོས་པ་དག་པོ་སྐེད། །གང་གིས་བདེ་བ་ཅན་

གི་འཇིག་རེན་གི། །མང་ཐོས་པ་ཡི་བསོད་ནམས་དེ་ལ་ནི། །ཞིང་མཆོག་ཆེན་པོ་རིན་
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ཆེན་བཀང་སྦིན་པས། །ཆ་དང་དཔེར་ཡང་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནོ། །ཡང་དག་རྒྱལ་

བའི་བཀའ་དང་ཤེས་རབ་ཅན། །དེ་དག་དེ་བས་བསོད་ནམས་མང་དུ་འགྱུར། །དོན་

དེ་ཐོབ་ཕིར་དད་པ་ར་བ་སྟེ། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཐོས་ནས་ཡིད་གཉིས་སོལ། །གསུངས་

བཞིན་ཐོས་ཙམའང་བསོད་ནམས་མཐའ་ཡས་ལ། །དེའི་ཕིར་སྟོན་པ་ཉིད་ཀི་ཞལ་

ནས་ཀང་། །དེ་བས་མཁས་པ་རིགས་པའི་རང་བཞིན་མི། །གང་ཞིག་ང་ཡི་ཚིག་ལ་

ཡིད་ཆེས་ཏེ། །རྒྱལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཕུང་བོ་དཔང་བས་ནས། །སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀིས་

མཁྱེན་ཅེས་ཚིག་ཏུ་བརོད། །ཅེས་གང་གསུངས་པ་ལྟར། ༈ ཐུབ་པའི་དབང་བོས་

ཞིང་གི་ཡོན་ཏན་གི་བཀོད་པ་གསུངས་པ་དང་། རྒྱུ་འདི་ལྟ་བུ་བསྒྲུབ་ན་དེར་སྐེའོ་

ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་ནི། རྒྱལ་བའི་ཡེ་ཤེས་དཔང་དུ་བས་ཏེ་ཐེ་ཚོམ་ཅུང་ཟད་

ཀང་མི་ཟ་བར་ཡིད་ཆེས་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་སྟེ། ཐེ་ཚོམ་ཟ་བཞིན་དུ་དེར་སྐེ་བའི་རྒྱུ་

བསྒྲུབས་པ་རྣམས་ནི། ཞིང་དེར་སྐེས་ཀང་པདའི་སྦུབས་ནས་ཐོགས་མེད་དུ་འབྱུང་

མི་ནུས་པར་པདའི་མངལ་ན་མི་ལོ་ལྔ་བརྒྱར་སངས་རྒྱས་མཐོང་བ་དང་ཆོས་ཉན་

པ་སོགས་བར་མེད་པར་གནས་དགོས་པའི་ཉེས་དམིགས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་གསུངས་

པའི་ཕིར་རོ། །འདུན་པའི་ཡུལ་དུ་ཞིང་གི་ཡོན་ཏན་སར་གི་དེ་ཙམ་ཞིག་སོས་པ་དེ་

ནི། མགོ་སོས་པས་གོ་བའི་དབང་བོ་རྣོན་པོ་རྣམས་ལ་དེ་ཙམ་མི་དགོས་མོད། འོན་

ཀང་བདག་ལྟ་བུའི་དབང་བོ་རྟུལ་བོ་རྣམས་ལ་དེ་བཞིན་དུ་མ་སོས་ན། སྐེ་བར་འདོད་

པའི་འདུན་པའི་ཡུལ་དམིགས་མི་ཕེད་ཅིང་། དམིགས་མ་ཕེད་ན་ཞིང་གི་ཡོན་ཏན་

མཐོང་བས་རྒྱུ་བས་པའི་འདུན་པ་དག་པོ་མི་སྐེ་བར་སྣང་བས་ཅུང་ཟད་སྤོས་ཏེ་

བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་རྒྱལ་བ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་སོན་
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པའི་གནས་ཐམས་ཅད་བདེ་བླག་ཏུ་འགྲུབ་པའི་དཔང་བོ་མཛད་དུ་གསོལ་བ་ནི།

བསླུ་མེད་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་ངོ་བོ་ཉིད། །ངན་སོང་འཇིགས་ལས་སྒོལ་

བའི་དཔའ་བོ་ཆེ། །དག་པའི་ཞིང་དུ་འཁིད་པའི་དེད་དཔོན་མཆོག །མགོན་པོ་འོད་

དཔག་མེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དཔག་ཡས་བསྐལ་བའི་སོན་ནས་སངས་རྒྱས་

ཀང་། །ཕོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བའི་མདུན་ས་མཛེས་པའི་རྒྱན། །འགོ་ཀུན་བདེ་ལ་འཁིད་

པའི་ས་མཁན་མཆོག །ཉེ་བའི་སས་ཆེན་བརྒྱད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གངས་རིའི་

ཏོག་མཚུངས་འཕགས་མཆོག་སྤན་རས་གཟིགས། །རི་དྭགས་ལྤགས་པས་མཛེས་

ཤིང་པད་དཀར་འཆང་། །མར་རྒད་རི་བོ་ལྟར་མཛེས་མཐུ་ཆེན་ཐོབ། །རྡོ་རེས་

མཚན་པའི་ཨུཏྤལ་སོན་པོས་བརྒྱན། །བྱུ་རུའི་མདངས་ལྡན་མགོན་པོ་བམས་པའི་

གཏེར། །ཀླུ་ཤིང་སོང་བུ་སྤི་བླུགས་མཚན་པ་འཛིན། །གུར་ཀུམ་གཞོན་ནུའི་མདངས་

འཛིན་འཇམ་པའི་དབངས། །རལ་གིས་མཚན་པའི་ཨུཏྤལ་སོན་པོ་བསྣམས། །ནམ་

མཁའི་མདངས་ལྡན་ནམ་མཁའི་སྙིང་བོ་མཆོག །བསམ་འཕེལ་ནོར་བུས་མཚན་

པའི་པད་དཀར་གཡོན། །གསེར་གི་ས་འཛིན་ལྟ་བུའི་ས་སྙིང་ཆེ། །འདབ་སྟོང་གེ་

སར་རེ་ན་འཁོར་ལོས་བརྒྱན། །ཉི་མ་འབུམ་གི་གཟི་ལྡན་ཀུན་ཏུ་བཟང་། །ཆུ་སྐེས་

གཞོན་ནུས་བཏེགས་པའི་གེགས་བམ་བསྣམས། །སྒིབ་སེལ་བུཎྚ་རཱི་ཀ་བཞད་པའི་

ཞལ། །གཏེར་གི་བུམ་པས་བརྒྱན་པའི་ཨུཏྤལ་འཛིན། །ཐམས་ཅད་པད་ཟའི་གདན་

ལ་ཕེད་དཀིལ་ཚུལ། །གསལ་རྫོགས་མཚན་དཔེས་སྤས་པའི་འོད་ཕུང་འབར། །ལྷ་

ཡི་དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་གིས་བརྒྱན། །ཕག་གཡས་མཆོག་སྦིན་བུས་སྟེང་འགིང་

བའི་ཚུལ། །གཡོན་པ་ཐུགས་ཀར་ཆོས་འཆད་ཕག་རྒྱས་མཛེས། །འགོ་ལ་དགེས་
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པའི་སྤན་དང་འཛུམ་པའི་ཞལ། །དན་པ་ཙམ་གིས་སིད་ཞིའི་འཇིགས་འཕྲོགས་

ཤིང་། །གཏན་གི་བདེ་བའི་དཔལ་སྟེར་ཕོངས་པའི་གཉེན། །རྒྱལ་བ་ཀུན་ལས་རྨད་

བྱུང་སྙིང་སྟོབས་མཐུས། །རྒྱལ་སས་གཞོན་ནུའི་ཚུལ་གིས་སིད་མཐའི་བར། །རྒྱལ་

བའི་མཛད་པ་མཐའ་དག་སྒྲུབ་མཛད་པ། །རྒྱལ་བའི་སས་པོ་བརྒྱད་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །གནད་གཅོད་གཤིན་རེའི་འཇིགས་ལས་བསྐབ་ཏུ་གསོལ། །འཇིགས་

རུང་བར་དོའི་འཕྲང་ལས་བསྒལ་དུ་གསོལ། །བཟོད་དཀའ་ངན་འགོའི་གཡང་ནས་

དང་དུ་གསོལ། །ཞིང་མཆོག་བདེ་བ་ཅན་དེར་འཁིད་དུ་གསོལ། །རེ་ས་གཞན་ན་མེད་

དོ་ཐུགས་རེས་དོངས། །བདེ་ལྡན་ཞིང་དུ་ཐོགས་མེད་བགོད་པར་ཤོག །དེ་ནས།

བླ་མ་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་

པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་མགོན་པོ་ཚེ་མཐའ་ཡས་ཤིང་། འོད་དཔག་ཏུ་མེད་

པའི་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་གུས་པས་ཕག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ་

སྐབས་སུ་མཆིའོ། །ན་མོ་རཏྣ་དྲཱ་ཡ་ཡཱ། ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། ཨ་མི་ཏ་བྷ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། 

ཨརྷ་ཏེ། སམཀྶཾ་བུད་དྷཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨ�་ཨ་མི་ཏེ། ཨ་མི་ཏོད་བྷ་ཝེ། ཨ་མི་ཏ་སཾ་བྷ་ཝེ། 

ཨ་མི་ཏ་བི་ཀྲཱན་ཏེ། ཨ་མི་ཏ་གཱ་མི་ནི། ག་ག་ན་གཱི་ར་ཏི་ཀ་རེ། སརྦ་ཀེ་ཤ་ཀྵ་ཡཾ་ཀཱ་རི་

སྭཱ་ཧཱ། དངོས་བཤམས་གཟུངས་རིག་མོས་སྟོབས་ཀིས་སྤྲུལ་བའི། །མཆོད་ཚོགས་

ཀུན་འབུལ་སིག་ལྟུང་ཐམས་ཅད་བཤགས། །དགེ་ལ་ཡི་རང་བསྐུལ་ཞིང་གསོལ་བ་

འདེབས། །འདིས་མཚོན་དགེ་བ་བང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསོ། །རྒྱལ་བའི་དཀིལ་འཁོར་

བཟང་ཞིང་དགའ་བ་དེར། །པདོ་དམ་པ་ཤིན་ཏུ་མཛེས་ལས་སྐེས། །སྣང་བ་མཐའ་

ཡས་རྒྱལ་བའི་མངོན་སུམ་དུ། །ལུང་བསྟན་པ་ཡང་བདག་གིས་དེར་ཐོབ་ཤོག །དེར་
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ནི་བདག་གིས་ལུང་རབ་ཐོབ་ནས། །སྤྲུལ་བ་མང་བོ་བེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་ཡིས། །བློ་ཡི་

སྟོབས་ཀིས་ཕོགས་བཅུ་རྣམས་སུ་ཡང་། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་པ་མང་བེད་

ཤོག །ཅེས་པ་འདི་བཞི་སྤེལ་ནས་ཐུན་རེ་ལ་གངས་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔ་རེ་འགོ་ངེས་བེད། 

གངས་བཅད་འདི་དག་དགེ་འདུན་བཅུའི་དབང་དུ་བས་ལ། དེ་ལས་མང་བ་དང་ཉུང་ན་རྒྱས་བསྡུས་

བེད་ཚུལ་རིག་པས་དཔྱད་ན་ཤེས་སའོ། །

སྦིན་བདག་གི་རིམ་གོ་ཡིན་ཚེ། དམ་བཅས་པའི་གཟུངས་ཀི་འཕྲོའམ་དེའི་ཚབ་ཏུ། ཨ�་ན་མོ་བྷ་ག་

ཝ་ཏེ། ཨ་བ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སུ་བི་ནི་ཤི་ཏ་ཏེ་ཛོ་རཱ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་

ཏེ། སམཀྶཾ་བུད་དྷཱ་ཡ། ཏཏྱ་ཐཱ། ཨ�་བུ་ཎེ་བུ་ཎེ་ཧཱ་བུ་ཎེ་ཨ་བ་རི་མི་ཏ་བུ་ཎེ། ཨ་བ་

རི་མི་ཏ་བུ་ཎེ་ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷཱ་རོ་བ་ཙི་ཏེ། ཨ�་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་བ་རི་ཤུདྡྷ་དྷརྨ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་

མུདྒ་ཏེ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷེ་མ་མཱ་ཧཱ་ན་ཡ་བ་རི་ཝཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ། དངོས་བཤམས་གཟུངས་རིག་ ༞ 

བསོ། །དུས་མིན་འཆི་བའི་༞ མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་ཤོག །ཅེས་སྦོར། 

བླ་མའི་ཞབས་བརན་ཡིན་ཚེ། ཚེ་གཟུངས་སོགས་དང་། རེ་བཙུན་བླ་མ་སྐུ་ཚེ་རབ་བརན་

ཅིང་། །ཞེས་སོགས་སྦོར། 

གངས་ལོངས་ནས་ཡོན་ཏན་དན་བཞིན་བསྟོད་པ་ནི། ན་མཿཤི་གུ་རུ་མ་ཉྫུ་གྷོ་ཥཱ་ཡ། བདེ་

གཤེགས་ཀུན་གིས་བསགས་པའི་བདེ་བ་ཅན། །རྣམ་དག་ཞིང་གི་དབང་ཕྱུག་བཅོམ་

ལྡན་འདས། །ལྷ་མིའི་སྟོན་པ་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད། །རྒྱལ་བའི་དབང་བོས་འགོ་

ལ་འཆི་མེད་སྩོལ། །སྣ་ཚོགས་སྣོད་ཀི་དབེ་བ་མཐའ་ཡས་པའི། །དྭངས་པའི་ཆུ་ལ་

སྤིན་བལ་ཟ་གཟུགས་བཞིན། །སྐལ་ལྡན་གངས་མེད་འགོ་ལ་ཅིག་ཅར་དུ། །རྣམ་པ་

དུ་མར་སྟོན་པ་ཁྱོད་ཀི་སྐུ། །མཐའ་ཡས་གདུལ་བའི་སོམ་ཉིའི་ད་བ་རྣམས། །སྐད་
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ཅིག་ཉིད་ལ་སོ་སོར་གཅོད་མཛད་ཅིང་། །ཡང་དག་དོན་ལ་བློ་གོས་མིག་འབེད་

པའི། །རྒྱུན་མི་འཆད་པར་སྒོག་པ་ཁྱོད་ཀི་གསུང་། །ཤེས་བ་ཀུན་ལ་རབ་འབམས་

མཁྱེན་པ་འཕྲོ། །རྒྱུད་ལྔའི་འགོ་ལ་ཐུགས་རེའི་གཞན་དབང་གྱུར། །མཁྱེན་བརེ་

ནུས་པས་སིད་ཞིའི་འཇིགས་ལས་སྐོབ། །འབད་རོད་མཚན་མས་མི་གཡོ་ཁྱོད་ཀི་

ཐུགས། །ཉིན་བེད་ཟེར་གིས་ལྷ་ཡི་ལམ་ལ་བཞིན། །དཔག་ཡས་ཞིང་ཀུན་མཐའ་

མེད་འོད་དཔུང་གིས། །ཡོངས་སུ་འགེངས་པའི་གཟི་བརིད་ཕུང་བོའི་སྐུས། །སྐལ་

ལྡན་བདག་གི་མིག་གི་དགའ་སྟོན་བསྒྲུབས། །སྙན་པའི་འབྲུག་སྒས་རྨ་བའི་སྙིང་

ལ་བཞིན། །ཐོས་པ་ཙམ་གིས་བདེ་བའི་མཆོག་སྟེར་བའི། །ཡན་ལག་ལྔ་དང་ལྡན་

པའི་ཚངས་དབངས་ཀིས། །རྣ་བའི་ལམ་དུ་བདུད་རིའི་ཟེགས་མ་འཐོར། །ནམ་

མཁའི་དབིངས་སུ་སྤིན་ཕུང་ཞི་བ་བཞིན། །སྟོང་བའི་ངང་དུ་རིག་པ་ཞུགས་གྱུར་

པས། །སྤོས་ཀུན་ཉེར་ཞི་ཞི་བའི་ཐུགས་མཆོག་གིས། །ཀུན་རོག་ཡིད་ཀི་དམིགས་

གཏད་ཐམས་ཅད་ཞི། །རྒྱལ་བ་ཀུན་གིས་དཔག་མེད་བསྐལ་བ་རུ། །བརོད་ཀང་ཕ་

མཐའ་རྙེད་པར་མི་ས་བའི། །ཁྱོད་ཀི་ཡོན་ཏན་ཕུང་བོ་ཇི་འད་བ། །དེ་འད་བདག་གི་

བརོད་པའི་ཡུལ་ལས་འདས། །དེ་ཕིར་མི་ཟད་ཡོན་ཏན་གཏེར་གྱུར་ཅིང་། །ཉེས་པའི་

ས་བོན་མཐའ་དག་གཏན་སྤངས་པ། །ཁྱོད་དང་མཚུངས་པའི་སྟོན་པ་གཞན་ཡོད་

མིན། །དེ་སད་ཁྱོད་ཉིད་གཅིག་པུ་འགོ་བའི་སྐབས། །སྐོབ་པ་ཁྱོད་ཀི་སོན་ལམ་བེ་བ་

བརྒྱས། །ལེགས་པར་བསྒྲུབས་པའི་ཞིང་མཆོག་དམ་པ་གང་། །སྡུག་བསལ་རྣམས་

ཀི་མིང་ཡང་མི་འབྱུང་བས། །བདེ་བ་ཅན་ཞེས་ཡོངས་སུ་གགས་པ་དེར། །ཚེ་འདིའི་

སྣང་བ་ནུབ་པར་གྱུར་ཙམ་ནས། །འདབ་སྟོང་པདའི་སྦུབས་བུ་སྐེས་མ་ཐག །ཆུ་
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སྐེས་དབུས་ནས་ཐོགས་པ་མེད་བྱུང་སྟེ། །ཁྱོད་སྐུ་མཐོང་ནས་གསུང་གིས་ཚིམ་པར་

ཤོག །མགོན་པོ་ཁྱོད་ལས་ཐེག་མཆོག་གཏམ་ཐོས་ནས། །སིད་པའི་འདམ་དུ་བིང་

རྣམས་བསྒལ་ཕིར་དུ། །སྤན་རས་གཟིགས་དང་མཐུ་ཆེན་ཐོབ་གཉིས་ཀིས། །ཇི་

ལྟར་སྤོད་པ་དེ་ལྟར་བདག་གྱུར་ཅིག །

དེ་ནས་དགེ་ར་རྣམས་འཁོར་གསུམ་མི་དམིགས་པའི་རྒྱས་འདེབས་ཅི་ཐུབ་དང་། ཨ�་དྷུ་རུ་དྷུ་

རུ་ཛ་ཡ་མུ་ཁེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་ཁོང་ཁོས་དགེ་ར་མི་འཇོམས་པའི་གཟུངས་ལན་བདུན་དང་། ཏདྱ་ཐཱ། 

ཨ�་པཉྩན་གི་ཡ་ཨ་ཝ་བྷོ་དྷ་ནི་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་སོན་ལམ་འགྲུབ་པའི་གཟུངས་ལན་བདུན་བརོད་དེ། 

བདག་དང་གཞན་གི་དུས་གསུམ་དང་འབེལ་བའི་ཚོགས་གཉིས་ཀི་རྒྱ་མཚོ་རྣམས་

ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསོམས་པའི་མཐུ་ལ་བརེན་ནས། །བདག་འཆི་བའི་དུས་ཉེ་བར་

གནས་པ་ན་འདེན་པ་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སས་ཀི་ཐུ་བོ་གཉིས་ལ་སོགས་པའི་

འཁོར་གིས་བསྐོར་བ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ཞིང་། དེའི་ཚེ་རྒྱལ་བ་འཁོར་དང་བཅས་

པ་ལ་དམིགས་པའི་རབ་ཏུ་དང་བ་དག་པོ་སྐེས་ཏེ། གནད་གཅོད་ཀི་སྡུག་བསལ་མེད་

པ་དང་། དད་པ་ཡུལ་དང་བཅས་པ་མ་བརེད་པའི་དན་པས་ཤི་འཕོས་མ་ཐག་ཏུ་རྒྱལ་

བའི་སས་པོ་བརྒྱད་རྫུ་འཕྲུལ་གིས་ལྷགས་ཏེ་བདེ་བ་ཅན་དུ་འགོ་བའི་ལམ་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་དུ་བསྟན་པ་ལ་བརེན་ནས་བདེ་བ་ཅན་གི་ཞིང་དུ་རིན་པོ་ཆེའི་པད་ལས་ཐེག་

པ་ཆེན་པོའི་རིགས་ཅན་དབང་བོ་རྣོན་པོ་ཤ་སྟག་ཏུ་སྐེ་བར་གྱུར་ཅིག །སྐེས་མ་ཐག་

ཏུ་གཟུངས་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། དམིགས་པ་མེད་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང་། 

ཟད་མི་ཤེས་པའི་སྤོབས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡོན་ཏན་གི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཐོབ་

པ་དང་། སྟོན་པ་བླ་ན་མེད་པ་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་ཕོགས་བཅུའི་རྒྱལ་
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བ་སས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་མཉེས་པར་བས་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བཀའ་

ལུང་ཡང་དག་པར་ནོད་པར་གྱུར་ཅིག །དེ་རྣམས་ཀི་དོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཁོང་དུ་

ཆུད་ནས་སྐད་ཅིག་རེ་རེ་ལའང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་རབ་འབམས་སུ་རྫུ་འཕྲུལ་གིས་

ཐོགས་མེད་དུ་བགོད་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤོད་པ་རླབས་པོ་ཆེ་ཐམས་ཅད་

ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བེད་པར་གྱུར་ཅིག །དག་པའི་ཞིང་དུ་སྐེས་ནས་ཀང་བརེ་བ་

ཤུགས་དག་པོས་ཀུན་ནས་བསངས་ཏེ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་གིས་གཙོ་བོར་

མ་དག་པའི་ཞིང་དུ་ཕིན་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་རང་གི་སྐལ་བ་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་དུ་ཆོས་བསྟན་པ་ལ་བརེན་ནས་རྒྱལ་བས་བསགས་པའི་ལམ་རྣམ་པར་དག་

པ་ལ་འགོད་ནུས་པར་གྱུར་ཅིག །སྤོད་པ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་དེ་དག་མྱུར་དུ་རྫོགས་པར་

བས་པའི་སྒོ་ནས་མཐའ་ཡས་པའི་འགོ་བའི་དོན་དུ་རྒྱལ་བའི་གོ་འཕང་བདེ་བླག་ཏུ་

ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །

ནམ་ཞིག་ཚེ་ཡི་འདུ་བེད་གཏོང་བ་ན། །འཁོར་ཚོགས་རྒྱ་མཚོས་བསྐོར་བའི་

འོད་དཔག་མེད། །མིག་གི་ལམ་དུ་གསལ་བར་མཐོང་གྱུར་ནས། །དད་དང་སྙིང་

རེས་བདག་རྒྱུད་གང་བར་ཤོག །བར་དོའི་སྣང་བ་ཤར་བར་གྱུར་མ་ཐག །རྒྱལ་སས་

བརྒྱད་ཀིས་མ་ནོར་ལམ་བསྟན་ཏེ། །བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐེས་ནས་སྤྲུལ་བ་ཡིས། །མ་དག་

ཞིང་གི་འགོ་བ་འདེན་གྱུར་ཅིག །

ཇི་སིད་ཐུབ་མཆོག་གོ་འཕང་དམ་པ་དེ། ། ཞེས་པ་ནས། བདེན་པས་སོན་ལམ་འདི་

དག་མྱུར་འགྲུབ་ཤོག །དཔལ་ལྡན་ར་བའི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ། །བདག་གི་སྙིང་གར་པད་

ཟའི་སྟེང་བཞུགས་ལ། །བཀའ་དིན་ཆེན་པོའི་སྒོ་ནས་རེས་བཟུང་སྟེ། །སྐུ་གསུང་



འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་སོང་མཆོད།

  83  

ཐུགས་ཀི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། །རྒྱལ་བའི་དཀིལ་འཁོར་བཟང་ཞིང་དགའ་བ་

དེར། །པདོ་དམ་པ་ཤིན་ཏུ་མཛེས་ལས་སྐེས། །སྣང་བ་མཐའ་ཡས་རྒྱལ་བས་མངོན་

སུམ་དུ། །ལུས་བསྟན་པ་ཡང་བདག་གིས་དེར་ཐོབ་ཤོག །དེར་ནི་བདག་གིས་ལུང་

རབ་ཐོབ་ནས། །སྤྲུལ་བ་མང་བོ་བེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་ཡིས། །བློ་ཡི་སྟོབས་ཀིས་ཕོགས་

བཅུ་རྣམས་སུ་ཡང་། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་པ་མང་བེད་ཤོག །

དེ་ལྟར་ཚོགས་ཞིང་གཙོ་བོའི་ཐུགས་ཀ་ནས། རང་འད་གཉིས་པ་ཞིག་སྤི་བོ་དང་སྙིང་གར་སྤན་འདེན་

པ་ལས། ཚོགས་ཞིང་འཁོར་བཅས་ཞིང་བཀོད་དང་བཅས་པའི་རྣམ་པ། ཐུན་དང་ཐུན་མཚམས་ཐམས་ཅད་

དུ་བསྡུ་བར་མི་བའོ། །དེ་ནས་བཟང་སྤོད་སྤོད་འཇུག་སོགས་འདོན་བཞིན་མཆོད་པ་གཤེགས་ཤིང་བི་དོར་

བའོ། །

ཐུན་བར་བ།

ཐུན་བར་བ་ལ། སྐབས་སེམས་སོགས་སར་བཞིན་བས་ཏེ། མཆོག་བདེན་རྒྱལ་བ་སས་

བཅས་བིན་རླབས་དང་། །ཚོགས་གཉིས་མངའ་ཐང་ཆོས་དབིངས་དག་པའི་

མཐུས། །ཞིང་འདི་བདེ་བ་ཅན་ལྟར་སྣོད་བཅུད་ཀི། །སིད་ཞིའི་ཕུན་ཚོགས་འདོད་

དགུས་འབོར་གྱུར་ཅིག །རིན་ཆེན་ས་གཞི་ལོན་ཤིང་ཆུ་མཚོས་བརྒྱན། །གསེར་

དངུལ་མུ་ཏིག་བེ་མ་སྦྲམ་པུར་བརྡལ། །མེ་ཏོག་གཅལ་བཀྲམ་ཙན་དན་དི་བསུང་

ལྡང་། །ལྷ་མིའི་ལོངས་སྤོད་ཀུན་བཟང་མཆོད་པས་ཁྱབ། །དེར་ནི་ཡིད་འོང་ནོར་

བུའི་ཕོ་བང་དབུས། །པད་སེང་ཁིར་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་རྣམས། །བཞུགས་ནས་

གཟུངས་རིག་མོས་སྟོབས་ཀིས་བསྐྲུན་པའི། །མཆོད་སྤིན་རྒྱ་མཚོས་གང་ཞིང་སྤོད་
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གྱུར་ཅིག །

ཕུལ་བྱུང་མཛད་པས་འགོ་ལ་མི་ཟད་དཔལ་སྟེར་ཞིང་། །ཞེས་པ་ནས། རྫུ་འཕྲུལ་

སྟོབས་ཀིས་བརེ་བས་འདིར་གཤེགས་ཤིག །ཅེས་སྤོས་རོལ་བ། 

མཆོད་པ་རྣམས་འབྲུ་གསུམ་གིས་བིན་གིས་བརླབས་པ་ནས། རྒྱལ་བའི་བཀའ་བཞིན་འདི་ལྟར་

བསྒྲུབ་པར་བ། །ཞེས་པའི་བར་ཐུན་དང་བོ་ལྟར་བ། ལོང་སྐབས་མེད་ཅིང་བསྡུ་བར་འདོད་ན། མཎྜལ་

ཕུལ་རེས། བླ་མ་སངས་རྒྱས་བང་སེམས་ཀུན། །ལན་གསུམ་གིས་བང་སོམ་བཟུང་། དེང་

དུས་བདག་ཚེ་འབས་བུ་ཡོད། །མི་ཡི་སིད་པའང་ལེགས་པར་ཐོབ། །དེ་རིང་སངས་

རྒྱས་རིགས་སུ་སྐེས། །སངས་རྒྱས་སས་སུ་ད་གྱུར་ཏོ། །ད་ནི་བདག་གིས་ཅི་ནས་

ཀང་། །རིགས་དང་མཐུན་པའི་ལས་བརམས་ཏེ། །སྐོན་མེད་བཙུན་པའི་རིགས་

འདི་ལ། །རྙོག་པར་མི་འགྱུར་དེ་ལྟར་བ། །བདག་གིས་དེ་རིང་སྐོབས་པ་ཐམས་ཅད་

ཀི། །སྤན་སར་འགོ་བ་བདེ་གཤེགས་ཉིད་དང་ནི། །བར་དུ་བདེ་ལ་མགོན་དུ་བོས་

ཟིན་གི། །ལྷ་དང་ལྷ་མིན་ལ་སོགས་དགའ་བར་གིས། །བང་ཆུབ་སེམས་མཆོགརིན་

པོ་ཆེ། །མ་སྐེས་པ་རྣམས་སྐེ་གྱུར་ཅིག །སྐེས་པ་ཉམས་པ་མེད་པར་ཡང་། །གོང་

ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བར་ཤོག །སྟོང་ཉིད་ལྟ་བ་༞འཕེལ་བར་ཤོག །ཅེས་དགའ་བ་བསྒོམ། 

དེའི་འཕྲོར། དཔལ་ལྡན་ར་བའི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ། །བདག་གི་སྤི་བོར་༞སྩལ་དུ་

གསོལ། །ཡོན་ཏན་ཀུན་གི་གཞིར་གྱུར་དིན་ཅན་རེ། །ཞེས་པ་ནས། རྡོ་རེ་འཆང་གི་

གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །དེ་ལྟར་དོན་གཉིས་ཕུན་ཚོགས་བསྒྲུབ་པ་ལ། །ཐོག་

མར་མི་ཉམས་བཙན་ས་འཛིན་པའི་ཕིར། །ཁྱད་འཕགས་བདེ་ལྡན་ཞིང་དུ་སྐེ་བའི་

ཐབས། །རྒྱལ་བའི་བཀའ་བཞིན་འདི་ལྟར་བསྒྲུབ་པར་བ། །
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གང་གིས་ཕྲ་རབ་རྡུལ་སྙེད་འཇིག་རེན་ཁམས། །བཤིག་ཅིང་བཏགས་ཏེ་རྡུལ་

དུ་བས་གྱུར་པ། །དེ་བས་མང་བའི་འཇིག་རེན་ཁམས་ཀི་རྣམས། །རིན་ཆེན་བཀང་

སྟེ་སྦིན་པ་བིན་པས་ནི། །གང་གིས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་འོད་མཚན་དང་། །བདེ་

བ་ཅན་གི་ཡོན་ཏན་ཁྱད་འཕགས་རྣམས། །ཐོས་ནས་དགའ་སྟེ་ཐལ་མོ་སྦོར་བེད་

པ། །བསོད་ནམས་འདི་ཡི་ཆར་ཡང་འགྱུར་མ་ཡིན། །དེ་ལྟ་བས་ན་དེ་བཞིན་

གཤེགས་དེ་ཡིས། །ཡོན་ཏན་ཐོས་ནས་མགུ་དང་དད་སྐེད་ལ། །བདེ་བ་ཅན་གི་

འཇིག་རེན་ཁམས་མཆོག་ཏུ། །འགོ་བར་བ་ཕིར་མོས་པ་དག་པོ་སྐེད། །གང་གིས་

བདེ་བ་ཅན་གི་འཇིག་རེན་གི། །མིང་ཐོས་པ་ཡི་བསོད་ནམས་དེ་ལ་ནི། །ཞིང་

མཆོག་ཆེན་པོ་རིན་ཆེན་བཀང་སྦིན་པས། །ཆ་དང་དཔེར་ཡང་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་

ནོ། །ཡང་དག་རྒྱལ་བའི་བཀའ་དང་ཤེས་རབ་ཅན། །དེ་དག་དེ་བས་བསོད་ནམས་

མང་དུ་འགྱུར། །དོན་དེ་ཐོབ་ཕིར་དད་པ་ར་བ་སྟེ། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཐོས་ནས་ཡིད་

གཉིས་སོལ། །མི་མཇེད་ཞིང་ནས་ནུབ་ཀི་ཕོགས་ཉིད་དུ། །བེ་བ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་

སྟོང་སངས་རྒྱས་ཀི། །ཞིང་ཁམས་རྣམས་ནི་འདས་པར་གྱུར་པ་ན། །རྨད་བྱུང་བདེ་

བ་ཅན་ཞེས་བ་བ་ཡོད། །དེ་ནི་ས་གཞི་རིན་ཆེན་དུ་མས་སྤས། །ཤིན་ཏུ་ཉམས་དགའ་

ལག་མཐིལ་ལྟ་བུར་མཉམ། །རིན་ཆེན་ལས་གྲུབ་རི་བོ་མ་གཏོགས་པ། །ནག་པོའི་

རི་རྣམས་ཀུན་གིས་དབེན་ཞིང་གཙང་། །མཛེས་ཤིང་ཡིད་འོང་རྣམ་དག་ཞིང་གི་

མཐའ། །རིན་ཆེན་བདུན་གི་ཆུ་ཤིང་ལོན་པ་དང་། །རིན་ཆེན་ཏ་ལའི་ཤིང་གི་ཕྲེང་བ་

ཡིས། །ཡོངས་སུ་བསྐོར་བས་སྐར་མས་ཟ་བ་བཞིན། །གསེར་དངུལ་བཻ་ཌཱུརྱ་དང་

ཤེལ་དང་སྤུག །མུ་ཏིག་དམར་བོ་རྡོ་ཡི་སྙིང་བོ་སྟེ། །རིན་ཆེན་བདུན་ལས་གྲུབ་པའི་
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ལོན་པ་ལ། །ཡིད་ལ་བསམ་དགུའི་རྒྱན་བཟང་དཔག་མེད་འཕང་། །ཤིང་གི་ར་བ་

སོང་བུ་ཡལ་ག་སོགས། །འཇམ་ཞིང་རེག་ན་བདེ་སྟེར་དི་ཞིམ་ལྡན། །དི་ཡི་བཞོན་

པས་བསྐོད་ཚེ་རྣར་སྙན་པའི། །མཉན་པས་ཆོག་མི་ཤེས་པའི་སྒ་རྣམས་འབྱུང་། །དག་

པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་ཉེར་འཚོའི་གཞི། །ཡིད་འཛིན་ཏ་མ་ལ་དང་ཨ་ཀ་རུ། །རྒྱ་

སྤོས་ཙན་དན་སྦྲུལ་སྙིང་གིས་བསྒོས་པའི། །ཉལ་འགོའི་རྒྱུན་རྣམས་སྒ་སྙན་སྒོག་ཅིང་

འབབ། །རབ་འབམས་སོན་ལམ་སྟོབས་ལས་འོངས་པ་ཡི། །རིན་ཆེན་པདོས་བསྐྲུན་

པའི་འོད་ཟེར་རེར། །དམ་ཆོས་སྦྲང་རིའི་དགའ་སྟོན་འགེད་པ་ཡི། །སྤྲུལ་སྐུས་གདུལ་

བའི་བུང་བ་ཚིམ་པར་མཛད། །ཡིད་ཀི་རེ་བ་རྫོགས་བེད་ལོངས་སྤོད་རྫོགས། །ཕུན་

ཚོགས་འབོར་བས་ས་དང་བར་སྣང་ཀུན། །མི་མཉམ་མེད་པར་ཡོངས་སུ་དཀྲིགས་

པ་ནི། །གསེར་གི་གཞི་ལ་ཆུ་གཏེར་ཆེན་པོ་བཞིན། །དག་པའི་སེམས་ཅན་ལས་

བཟང་གིས་སྤྲུལ་བ། །མཚན་དཔེའི་རྒྱན་གིས་ལུས་ནི་རབ་ཏུ་མཛེས། །ཡོན་ཏན་

དུ་མས་རྒྱུད་ནི་ལེགས་པར་གཏམ། །གནས་སྐབས་ཀུན་ཏུ་ཆོས་ཀི་དགའ་བས་

འཚོ། །གོག་བཞིནའཁྱུག་པའི་ཐོགས་མེད་རྫུ་འཕྲུལ་གིས། །ཞིང་མང་བགོད་ནས་

རྒྱལ་བའི་སྤན་ས་རུ། །རབ་འབམས་ཚོགས་གཉིས་བསྐྲུན་ནས་སར་ཡང་ནི། །རང་

གི་ཞིང་དུ་དགའ་བདེས་རོལ་བར་མཛད། །ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་སེམས་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་

ཕིར། །སྙིང་སྟོབས་རྒྱ་མཚོས་མ་ཞུམ་གོ་བགོས་ཤིང་། །རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་དྲུང་དུ་

ཐུགས་བསྐེད་ནས། །ཐོས་པ་རྒྱ་མཚོ་ཚོལ་པས་ངོམས་པ་མེད། །མ་ལུས་ཆོས་ཚོལ་

ཚུལ་ལ་རབ་ཏུ་མཁས། །འཇིག་རེན་འདས་པའི་གཏམ་གི་སྙིང་བོ་རོགས། །ཆོས་

ཀི་གཏམ་ལ་ནམ་ཡང་འཇིགས་པ་མེད། །རག་ཏུ་སེམས་ཅན་སྒོལ་བར་བེད་ལ་
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བརོན། །དེ་ནི་འདེན་པའི་གཙོ་བོ་འོད་དཔག་མེད། །ཐུབ་མཆོག་དེ་ཡི་རིགས་སུ་

སྐེས་གྱུར་པ། །རྒྱལ་བའི་གདུང་འཚོབ་གགས་ལྡན་དཔའ་བོ་ཆེ། །དག་པའི་ཞིང་གི་

རྒྱལ་སས་རྣམས་ཡིན་ནོ། །དཔག་ཚད་སྟོང་དང་དྲུག་བརྒྱར་རབ་མཐོ་ཞིང་། །ཡལ་

ག་ལོ་མ་བརྒྱད་བརྒྱའི་བར་དུ་འཕང་། །ར་བའི་སྦོམ་ནི་དཔག་ཚད་ལྔ་བརྒྱ་བ། །རིན་

ཆེན་དུ་མས་སྤས་པའི་བང་ཆུབ་ཤིང་། །དེ་ཡི་དྲུང་ན་ཉེར་མཛེས་རྒྱལ་བ་ཁྱོད། །འོད་

དང་གཟི་བརིད་ཕ་མཐའ་མི་མངོན་ཞིང་། །འཁོར་དང་སྐུ་ཚེ་ཚད་བཟུང་མི་ནུས་

པར། །འགོ་བའི་སྐབས་སུ་བཞུགས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །བདེ་བ་ཅན་གི་ཞིང་ན་

འགོ་བའི་སྐབས། །ལོན་པའི་དབང་བོའི་དྲུང་ན་འོད་དཔག་མེད། །རྒྱ་ཆེན་འཁོར་གི་

དབུས་ན་བརིད་པའི་སྐུ། །མཐའ་ཡས་བསོད་ནམས་ཕུང་བོ་ཁྱོད་ལ་འདུད། །འདེན་པ་

ཁྱོད་ཀི་འོད་ཀི་ཚོགས། །འཇིག་རེན་ཁམས་སུ་ཤོང་གྱུར་པ། །ཀེ་མ་རྒྱལ་བའི་ཞིང་

གི་ནི། །རྒྱ་ཁྱོན་ཁོངས་དག་ཤིན་ཏུ་ཡངས། །རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་གསང་གསུམ་ཡོན་ཏན་

ཀུན། །ཁྱོད་ཉིད་གཅིག་པུས་བདག་གིར་མཛད་པས་ན། །མི་མཇེད་ཞིང་གི་སེམས་

ཅན་འདི་དག་རྣམས། །སྙིགས་མ་ལྔ་ཡི་ཉེས་པས་སྦགས་སམ་སྙམ། །རབ་མཐོ་རི་

ཡི་དབང་བོ་དེ། །རབ་རྒྱས་ཟ་བའི་བཞིན་ལྡན་ཞིང་། །རབ་མཛེས་ཨུཏྤལ་སོན་པོའི་

མིག །རབ་ཏུ་ལྡན་ན་ཁྱོད་དང་མཚུངས། །མཁྱེན་བརེའི་ཡོན་ཏན་དུ་མའི་དཔལ་

འབར་ཞིང་། །འཁོར་ཚོགས་དབུས་སུ་ལེགས་བཤད་དགའ་སྟོན་འགེད། །སིད་

མཐའི་བར་དུ་གཞན་གི་དོན་བཞུགས་པ། །གནས་སྐབས་ཀུན་ཏུ་ཁྱོད་ཀིས་འགོ་

ཀུན་སྐོངས། ། ཕུལ་བྱུང་མཁྱེན་པས་ཆོས་ཀུན་ས་ལེར་གཟིགས། །དམིགས་མེད་

ཐུགས་རེས་འགོ་ཀུན་བུ་བཞིན་སྐོང་། །མཚན་ཙམ་ཐོས་པས་འཇིགས་པ་ཀུན་ལས་
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སྐོབས། །ལྷ་མིའི་འདེན་པ་བླ་མ་འོད་དཔག་མེད། །བརེ་བའི་སྤན་གིས་བདག་ལ་རག་

པར་གཟིགས། །འཛུམ་པའི་ཞལ་བཟང་བདག་ལ་རག་པར་སྟོན། །ཆོས་ཀི་ཆར་བ་

བདག་ལ་རག་པར་ཕོབས། །བིན་རླབས་བདུད་རི་བདག་ལ་རག་པར་སྩོལ། །བདག་

ནི་ཁྱོད་ཀི་ཐུགས་རེའི་གྲུ་ཆེན་གིས། །འཇིགས་རུང་འཁོར་བའི་མཚོ་ལས་མི་སྒོལ་

ན། །སྒོལ་བའི་དེད་དཔོན་གཞན་པ་སུ་ལ་རེ། །དེ་ཕིར་དེ་ལས་སྒོལ་ཅིག་འོད་དཔག་

མེད། །ནམ་ཞིག་བདག་སོགས་འཆི་ཁར་ཉེ་བའི་ཚེ། །བདེ་བ་ཅན་གི་ཞིང་ནས་ཁྱོད་

བོན་ཏེ། །ཚེ་འདིར་མ་ཆགས་ང་ཡི་ཞིང་ཁམས་སུ། །མྱུར་བར་ཤོག་ཅེས་གསུངས་

ཤིག་འོད་དཔག་མེད། །ལུས་ནི་ལྷོད་ལྷོད་གྱུར་ཅིང་སོ་དེག་ཆགས། །སིག་རྒྱུ་ལྟ་བུའི་

ཉམས་ནི་འཆར་བ་སོགས། །ས་ནི་ཆུ་ལ་ཐིམ་པའི་རགས་བྱུང་ཚེ། །བུ་བུ་མ་འཇིགས་

གསུངས་ཤིག་འོད་དཔག་མེད། །ཁ་སྣ་བརྫེས་ཤིང་ལེ་ཐུང་ཤེས་པ་འཚུབ། །དུ་བ་ལྟ་

བུའི་ཉམས་ནི་འཆར་བ་སོགས། །ཆུ་ནི་མེ་ལ་ཐིམ་པའི་རགས་བྱུང་ཚེ། །ཞལ་སྟོན་

སེམས་གསོ་མཛོད་ཅིག་འོད་དཔག་མེད། །དོད་སྡུད་མདངས་ཉམས་ཤིག་བོས་

རླངས་པ་འོང་། །མེ་ཁྱེར་ལྟ་བུའི་ཉམས་ནི་འཆར་བ་སོགས། །མེ་ནི་རླུང་ལ་ཐིམ་པའི་

རགས་བྱུང་ཚེ། །ཆོས་སྒ་ལྷང་ལྷང་སྒོགས་ཤིག་འོད་དཔག་མེད། །ལུས་ནི་ཤིགས་

སེ་འཐོར་ཞིང་དབུགས་ཕྲེང་ཆད། །མར་མེ་ལྟ་བུའི་ཉམས་ནི་འཆར་བ་སོགས། །རླུང་

ནི་རྣམ་ཤེས་ཐིམ་པའི་རགས་བྱུང་ཚེ། །འཛུམ་འཛུམ་བསུ་བར་བོན་ཅིག་འོད་དཔག་

མེད། །དེའི་ཚེ་ཁྱོད་ཐུགས་འོད་ཟེརལགས་ཀྱུ་ཡིས། །སྤི་གཙུག་སྒོ་ནས་ཐོགས་པ་

མེད་ཞུགས་ཏེ། །སེམས་ཉིད་དབུ་མའི་ལམ་ནས་ཡུད་ཙམ་ལ། །ཁྱེད་ཀི་ཐུགས་

ཀར་དོངས་ཤིག་འོད་དཔག་མེད། །དེ་མ་ཐག་ཏུ་རྣམ་ཤེས་སྐེས་བུ་དེ། །མགོན་པོ་
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ཁྱོད་དང་ཁྱོད་ཀི་སས་རྣམས་དང་། །ལྷན་ཅིག་འགོགས་ནས་ཁྱོད་ཀིས་ཞིང་ཁམས་

སུ། །འགོ་བར་བིན་གིས་རློབས་ཤིག་འོད་དཔག་མེད། །ཁྱོད་ཀི་ཐུགས་རེས་ཁྱོད་

ཉིད་བཞུགས་པའི་ཞིང་། །བདེ་བ་ཅན་དུ་རིན་ཆེན་པདོ་ལས། །ཐེག་ཆེན་རིགས་

ཅན་དབང་བོ་རྣོན་པོ་རུ། །སྐེ་བར་བིན་གིས་རློབས་ཤིག་འོད་དཔག་མེད། །སྐེས་

མ་ཐག་ཏུ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི། །ཞལ་བཟང་མཐོང་ཞིང་གསུང་གི་བདུད་

རི་ནི། །ངོམས་མེད་ཉན་ཅིང་དེ་དོན་སྒྲུབ་པ་ལ། །གཡེལ་མེད་འབད་པར་མཛོད་

ཅིག་འོད་དཔག་མེད། །དེ་ལྟར་ཚུལ་བཞིན་ཉམས་སུ་བླངས་པའི་མཐུས། །རྣམ་

མཁྱེན་རྒྱལ་བའི་གོ་འཕང་ཐོབ་ནས་ཀང་། །ནམ་མཁའི་མཐས་ཀས་མ་རྒན་འགོ་བ་

ཀུན། །བདག་ཉིད་གཅིག་པུས་འདེན་པར་བིན་གིས་རློབས། ། 

བླ་མ་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་

པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་མགོན་པོ་ཚེ་མཐའ་ཡས་ཤིང་། འོད་དཔག་ཏུ་མེད་

པའི་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་གུས་པས་ཕག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་

དོ་སྐབས་སུ་མཆིའོ། །ན་མོ་རཏྣ་དྲཱ་ཡ་ཡཱ། ༞ ཀྵ་ཡཾ་ཀཱ་རི་སྭཱ་ཧཱ། དངོས་བཤམས་

གཟུངས་རིག་མོས་སྟོབས་༞ ། །རྒྱལ་བའི་དཀིལ་འཁོར་༞ ཕན་པ་མང་བེད་ཤོག །

སྦིན་བདག་གི་རིམ་གོ་ཡིན་ཚེ། དམ་བཅས་པའི་གཟུངས་ཀི་འཕྲོའམ་དེའི་ཚབ་ཏུ་ཚེ་གཟུངས་སོགས་

དང་། དུས་མིན་འཆི་བའི་མཚན་མ་མཐོང་བ་ན། །དེ་ཡི་མོད་ལ་ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་སྐུ། །གསལ་བར་

མཐོང་ནས་འཆི་བདག་དཔའ་བཅོམ་སྟེ། །འཆི་མེད་རིག་འཛིན་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་ཤོག །ཅེས་སྦོར། 

བླ་མའི་ཞབས་བརན་ཡིན་ཚེ། བླ་མ་སྟོན་པ་ ༞སྐབས་སུ་མཆིའོ། །ཨ�་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། ཨ་བ་རི་མི་

ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སུ་བི་ནི་ཤི་ཏ་ཏེ་ཛོ་རཱ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ། སམཀྶཾ་བུདྡྷ་ཡ། ཏཏྱ་ཐཱ། ཨ�་བུ་ཎེ་བུ་
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ཎེ་མཱ་ཧཱ་བུ་ཎེ་ཨ་བ་རི་མི་ཏ་བུ་ཎེ། ཨ་བ་རི་མི་ཏ་བུ་ཎེ་ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷཱ་རོ་བ་ཙི་ཏེ། ཨ�་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་བ་རི་ཤུདྡྷ་

དྷརྨ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་མུདྒ་ཏེ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷེ་མ་ཧཱ་ན་ཡ་བ་རི་ཝཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ། དངོས་བཤམས་གཟུངས་རིག་ 

༞། །ཆེན་པོར་བསོ། །རེ་བཙུན་བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་རབ་བརན་ཅིང་། །རྣམ་དཀར་འཕྲིན་ལས་ཕོགས་བཅུར་རྒྱས་

པ་དང་། །བློ་བཟང་བསྟན་པའི་སྒོན་མེ་ས་གསུམ་གི། །འགོ་བའི་མུན་སེལ་རག་ཏུ་གནས་གྱུར་ཅིག །

དེ་ལྟར་མཚན་གཟུངས་སོགས་ཐུན་དང་བོ་ལྟར་གངས་སོ་ལྔ་འགོ་ངེས་བ། ཞིང་མདོ་ཅི་འགྲུབ་

བཀག །འོད་དཔག་མེད་འཁོར་བཅས་ལ་ཡོན་ཏན་དན་པའི་དད་གུས་ཆེན་པོའི་ངང་ནས། གཡས་སུ་

བསྐོར་བ་དང་། བདེ་བ་ཅན་གི་ཞིང་དུ་འགོ་བའི་མོས་པ་དང་བཅས་ཏེ། མཚན་གཟུངས་སོགས་དབངས་

ཀིས་རོད་བཞིན། ཆོས་གོས་གསུམ་སོགས་ཞྭ་གོས་གསར་བ་དང་བཅས། གདུགས་རྒྱལ་མཚན་སོགས་

མཆོད་རྫས་དང་རོལ་མོའི་བེ་བག་ཅི་འབོར་ཐོགས་ནས། སྐོར་རེན་དང་སྐོར་ལམ་ཆེ་ཆུང་རིག་པས་དཔྱད་

དེ་གངས་འགོ་བར་བེད། 

དེའི་ཚེ། ༈ ཨ�་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། རཏྣ་ཀེ་ཏུ་རཱ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམཀྶཾ་

བུད་དྷཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨ�་རཏྣེ་རཏྣེ་མ་ཧཱ་རཏྣེ་རཏྣ་བི་ཛཱ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་ལན་བདུན་བརོད། 

ཕག་སྐོར་གང་ཡིན་བེ་བའི་འགྱུར་ཏུ་གསུངས་པས་དེ་བཞིན་བ། དེ་ཡང་རྒྱ་བསྐེད་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་

དང་གོང་དང་དགོན་པའི་ཕི་རོལ་ནས་བསྐོར་ན་ས་ཆོད་ཆེ་བར་གསུངས་པས། དེ་འད་བས་ཚེ་སྐོར་བ་

བདུན་དང་། གསུམ་དང་། གཅིག་ཙམ་གིས་འགྲུབ་པ་ཡང་ཡོད་པ་དཔྱད་ན་ཤེས། དེའི་སྐབས་ཀི་མཚན་

གཟུངས་སོགས་ཀི་གངས་ཀང་བརིས་ན་རུང་། སྐོར་རེན་ཆུང་ངུ་ལ་བསྐོར་དགོས་ཚེ། ཐུན་གསུམ་གའི་

མཚན་གཟུངས་སོགས་ཀི་སྐབས་སུ་སྐོར་བ་བས་ནས་གངས་ལོང་བར་བེད། 

སར་ཡང་གདན་ལ་འཁོད་ནས། བླ་མ་འོད་དཔག་མེད་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ཡོན་ཏན་དན་བཞིན། 

བསྟོད་པ་ནི། སྭ་སྟི། ཉི་གཞོན་འཆར་ཀའི་མདངས་ལྡན་ལི་ཁི་ལྟར། །ཡིད་འོང་དམར་

སེར་ད་བས་ཁེབས་པ་ཡི། །འདབ་སྟོང་གེ་སར་རེ་ན་ཟ་གདན་ལ། །ཧིཿ་ལས་བྱུང་
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བའི་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད། །པད་རཱ་གའི་ལྷུན་པོ་དབང་བོའི་གཞུས། །ཀུན་

ནས་བཀླུབས་པ་ཇི་བཞིན་ཁྱོད་ཀི་སྐུ། །སྣ་ཚོགས་གོས་དང་ནོར་བུའི་རྒྱན་མང་

གིས། །ཀུན་ནས་མཛེས་པར་བས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །འཁི་ཤིང་གཞོན་ནུའི་ཡལ་

འདབ་ལྟར་མཉེན་པའི། །ཕག་གཉིས་དབུས་ན་འཆི་མེད་བདུད་རི་ཡིས། །ལེགས་

པར་གང་བའི་ལྷུང་བཟེད་རབ་བསྣམས་ནས། །ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་ལ་ཕག་

འཚལ་ལོ། །བུང་བ་ལྟར་གནག་རལ་བའི་ཐོར་ཅོག་ནི། །སྤི་བོར་མཛེས་པའི་ལན་བུ་

རིང་དུ་འཕང་། །འཇམ་མཉེན་སྣ་ཚོགས་དར་གི་སད་གཡོགས་ཅན། །མཚན་དཔེའི་

གཟི་བརིད་འབར་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཤུགས་དག་དད་པས་བསྐོད་པའི་ཐལ་སྦར་

ཞིང་། །ཡིད་འཕྲོག་ཤིན་ཏུ་སྙན་པའི་ང་རོ་ཡིས། །ཁྱོད་ཀི་ཡོན་ཏན་ལེགས་པར་

བརོད་པ་ལ། །ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་སྩོལ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཡེ་ཤེས་མཚོན་

གིས་མི་ཤེས་ད་བ་བཅད། །སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཐུགས་རེ་རྒྱུན་ཆད་མེད། །འགོ་

ཀུན་འདེན་པའི་ཁུར་གིས་མི་ངལ་བ། །གཏན་གི་སྐབས་གནས་ཁྱེད་ལ་ཕག་འཚལ་

ལོ། །མཚན་ཙམ་བཟུང་བས་དུས་མིན་འཆི་བ་འཇོམས། །ཡིད་ལ་དན་པས་སིད་

པའི་འཇིགས་ལས་སྐོབ། །སྐབས་སུ་བསྟེན་ན་གཏན་གི་བདེ་སྟེར་བ། །ཁྱོད་ལ་རྣམ་

པ་ཀུན་ཏུ་ཕག་འཚལ་ལོ། །སྐོན་བལ་ཁྱོད་ལ་གུས་པས་བརེན་པ་བདག །གནས་

སྐབས་མི་འདོད་ཉེར་འཚེ་ཞི་བ་དང་། །མཐར་ཐུག་བདེ་བ་ཅན་དུ་པདོ་ལས། །རྫུས་

ཏེ་སྐེས་ནས་ཁྱོད་མཉེས་བགིད་པར་ཤོག །

ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་ཁྱེད་སྐུ་ཅི་འད་དང་། ། ཞེས་པ་ནས། ཆོས་དང་བཀྲ་ཤིས་

འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། ། ཅེས་དང་། 
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སྭ་སྟི། དི་མེད་ཤེལ་གི་དབུས་ན་བྱུ་རུའི་མདངས། །གསལ་བར་ཤར་བ་

བཞིན་དུ་གྱུར་པའི་སྐུ། །ཆུ་སྐེས་ལྟེ་བར་མཛེས་པའི་ཟ་གདན་ལ། །ཡིད་འོང་

གོས་དང་རྒྱན་གིས་བརིད་པར་བཞུགས། །བདུད་ཀི་མི་བསྐོད་རྡོ་རེའི་སྐིལ་ཀྲུང་

སྟེང་། །འཆི་མེད་བདུད་རིའི་བཅུད་ཀིས་རབ་བལྟམས་པའི། །རིན་ཆེན་བུམ་པ་

གཡས་གཡོན་ཕག་གཉིས་ཀིས། །ལེགས་བཟུང་འཆི་བདག་འཇོམས་ལ་ཕག་

འཚལ་ལོ། །པད་རཱ་གའི་མདངས་ལྡན་འཛུམ་པའི་ཞལ། །མཐོན་མཐིང་གཡས་སུ་

འཁྱིལ་བའི་དབུ་སྐྲ་མཛེས། །ཏིང་འཛིན་ཕག་རྒྱའི་སྟེང་ན་བདུད་རིའི་གཏེར། །རིན་

ཆེན་བུམ་པ་བསྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །མཐོང་ཐོས་དན་པས་ཕོངས་པ་ཀུན་ལས་

སྐོབ། །མཚན་ཙམ་བཟུང་བས་ཡིད་ལ་རེ་བ་སྐོང་། །འཆི་མེད་གོ་འཕང་མཆོག་

སྟེར་བཅོམ་ལྡན་འདས། །ཚེ་དཔག་མེད་པའི་ཞབས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཕོགས་

བཅུའི་རྒྱལ་བས་བསྟོད་པའི་ཕྲེང་བ་ཡིས། །ཡང་ཡང་བསགས་པའི་འགོ་བའི་

སྐབས་ཀི་མཆོག །འདོད་དགུ་མ་ལུས་འབྱུང་བའི་གཏེར་ཆེན་པོ། །འོད་དཔག་མེད་

པའི་ཞབས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དེ་ལྟར་བསྟོད་པས་བདག་སོགས་འཁོར་བཅས་

རྣམས། །ཚེ་མཐར་ཕིན་ཅིང་སྟོབས་དང་འབོར་བ་སོགས། །ཕུན་ཚོགས་ཡར་ངོའི་

ཟ་བཞིན་འཕེལ་བ་དང་། །བདེ་བ་ཅན་དུ་མྱུར་དུ་སྐེ་བར་ཤོག །ཅེས་པ་འདི་རྣམས་རེ་རིན་

པོ་ཆེས་མཛད་པའོ། །

དེ་ནས་མཇུག་གི་བསོ་སོན་རྣམས་ཐུན་དང་བོ་ལྟར་བས་ཏེ། གཞན་བདེ་གསང་སོགས་ཀི་སོན་ལམ་

གང་རིགས་འདོན་བཞིན། ཡོན་ཆབ་སོགས་གཤེགས་ཤིང་ཕི་དོར་ལེགས་པར་བའོ། །
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ཐུན་གསུམ་པ།

ཐུན་གསུམ་པ་ལ། སྐབས་སེམས་སོགས་སར་ལྟར་བས་ལ། ཆོས་མཐུན་སྒྲུབ་གནས་གཙང་

བས་ཉམས་དགའ་བར། །མཆོག་གསུམ་རེན་གི་གཟི་འོད་འབར་བའི་དྲུང་། །བཀོད་

ལེགས་ཕུལ་བྱུང་མཆོད་སྤིན་བསྟར་བ་ཡིས། །གཞན་དོན་གཞིར་གྱུར་རྒྱལ་བའི་

ཞིང་སྦོང་བ། །སྤོད་ལམ་དག་པས་ལུས་ཀི་སྐོན་སྦངས་ཤིང་། །ཀུན་སོང་མི་དགེའི་

སྐོན་གིས་མ་སྦགས་པར། །དགེ་སེམས་ཁྱད་པར་ཅན་གིས་ཟིན་པ་ཡིས། །རྣམ་དག་

སྒོམ་སྒྲུབ་ར་བ་ཚུགས་པར་བ། །

ཕུལ་བྱུང་མཛད་པས་འགོ་ལ་མི་ཟད་དཔལ་སྟེར་ཞིང་། །ཞེས་པ་ནས་མཚན་གཟུངས་

བཟས་པའི་བར་རྒྱས་བསྡུས་བེད་ཚུལ་ཐུན་བར་བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ལ། ལོང་ཡོད་ཅིང་སྤོ་ན། གོང་ལྟར་སྤན་

འདེན་ཁྲུས་གསོལ་འདོན། མེད་ན་མ་བས་ཀང་ཆོག ( ཀ ) མཚན་གཟུངས་སོགས་གངས་སོ་ལྔ་སོང་ནས། 

ཞིང་མཆོག་སྟོན་པ་དང་བཅས་པའི་ཡོན་ཏན་དན་བཞིན། བསྟོད་པ་ནི། སྭ་སྟི། ལེགས་ཚོགས་

རྒྱ་མཚོའི་དཔལ་ལས་ལེགས་འཁྲུངས་ཤིང་། །བསྡུ་བཞིའི་བང་རིམ་རྣམས་ཀིས་

ཀུན་ནས་མཛེས། །སྐལ་ལྡན་གསེར་རིའི་དབུས་ན་རབ་བརིད་པ། །འོད་དཔག་མེད་

པའི་ལྷུན་པོ་དེ་ལ་འདུད། །གངས་མེད་ཚད་མེད་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི། །བསྐལ་

མང་འདས་པའི་སོན་དུ་མགོན་པོ་ཁྱོད། །འཇིག་རེན་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་བོའི་བསྟན་པ་

ལ། །ཆོས་ཀི་འབྱུང་གནས་ཞེས་བའི་དགེ་སོང་གྱུར། །དེ་ཚེ་རྒྱལ་བ་དེ་ཡི་འཁོར་

དབུས་སུ། །བེ་བ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སྟོང་ག་གཅིག་གི །ཞིང་གི་བཀོད་པ་ཕུན་ཚོགས་

གང་ཡིན་རྣམས། །ཞིང་གཅིག་ཏུ་ནི་ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་ཡི། །དཔག་མེད་རྒྱལ་བའི་

སྤན་སར་རྒྱལ་སས་ཀི། །རླབས་ཆེན་སྤོད་པའི་ཚུལ་ལ་རབ་སྦངས་པས། །རྨོངས་
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པའི་རབ་རིབ་བཅོམ་པའི་དགེ་སོང་དེས། །རྒྱལ་སས་དགའ་བསྐེད་སོན་ལམ་རྒྱ་

མཚོ་བཏབ། །རིང་ནས་སོན་པའི་རབ་འབམས་བཞེད་པའི་དོན། །ཇི་བཞིན་ཡོངས་

སུ་རྫོགས་པ་དག་པའི་ཞིང་། །གང་གི་མིང་ནི་བདེ་བ་ཅན་ཞེས་པར། །མངོན་པར་

བང་ཆུབ་ཁྱོད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དཔག་ཚད་སྟོང་དང་དྲུག་བརྒྱར་རབ་མཐོ་

ཞིང་། །ཡལ་ག་ལོ་མ་བརྒྱད་བརྒྱའི་བར་དུ་འཕང་། །ར་བའི་སྦོམས་ནི་དཔག་ཚད་

ལྔ་བརྒྱ་བ། །རིན་ཆེན་དུ་མས་སྤས་པའི་བང་ཆུབ་ཤིང་། །དེ་ཡི་དྲུང་ན་ཉེར་མཛེས་

རྒྱལ་བ་ཁྱོད། །འོད་དང་གཟི་བརིད་ཕ་མཐའ་མི་མངོན་ཞིང་། །འཁོར་དང་སྐུ་ཚེའི་

ཚད་བཟུང་མི་ནུས་པར། །འགོ་བའི་སྐབས་སུ་བཞུགས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དེ་

ལྟར་དག་པའི་ཞིང་མཆོག་བདེ་བ་ཅན། །དེ་ཡི་བཀོད་པ་དཀོན་མཆོག་བརེགས་པ་

ཡི། །འདུས་པ་ལྔ་བའི་མདོ་ཡི་རེས་འབངས་ནས། །རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་ཇི་བཞིན་

ལེགས་པར་བཀོད། །འདི་ཡིས་བསྐྲུན་པའི་དགེ་ལེགས་ཕུང་བོ་དེས། །མཐའ་མེད་

འཁོར་བར་དཔག་མེད་སྡུག་བསལ་གིས། །ཡང་ཡང་གཙེས་པས་བདེ་བའི་གོ་

སྐབས་བཅོམ། །ཉམ་ངའི་གནས་སུ་ལྷུང་བའི་འགོ་བ་ཀུན། །ཚེ་ཡི་འདུ་བེད་བཏང་

བར་གྱུར་མ་ཐག །དག་པའི་ཞིང་དུ་བགོད་པའི་ལམ་བཟང་དེར། །མཐུ་ཆེན་རྒྱལ་

སས་བརྒྱད་ཀིས་ལེགས་ཁིད་ནས། །ཐེག་མཆོག་སྤོད་པའི་རིགས་སུ་སྐེ་བར་

ཤོག །རེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས་མཛད་པའོ། །

གཞན་སྤོ་ན་པཎ་ཆེན་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་ཀིས་མཛད་པའི་བསྟོད་པ་འཆི་བ་མེད་པའི་རྒྱལ་བོ་སོགས་

དམ་པས་མཛད་པའི་བསྟོད་པ་གང་མོས་འདོན། དེ་ནས་གཟུངས་གཉིས་ལན་བདུན་བརོད་དེ།

བདག་དང་གཞན་གི་དུས་གསུམ་དང་འབེལ་བའི་ཚོགས་གཉིས་ཀི་རྒྱ་མཚོ་
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རྣམས། ཞེས་པ་ནས། མ་དག་ཞིང་གི་འགོ་བ་འདེན་གྱུར་ཅིག །དེ་ལྟ་བུའི་རྒྱལ་བའི་

གོ་འཕང་མཆོག་མ་ཐོབ་པའི་སྐེ་བ་ཐམས་ཅད་དུའང་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ལུང་དང་

རོགས་པ་ལ་ཐོས་པ་དང་བསམ་པ་དང་སྒོམ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་སྒྲུབ་པའི་རེན་ཤ་

སྟག་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །རེན་དེ་ཡང་མཐོ་རིས་ཀི་ཡོན་ཏན་བདུན་གི་རྒྱན་དང་མི་

འབལ་བར་གྱུར་ཅིག །དེ་ལྟ་བུའི་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུའང་སོན་གི་གནས་

ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་དན་པའི་ཚེ་རབས་དན་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །སྐེ་བ་ཐམས་ཅད་

དུ་སིད་པ་མཐའ་དག་ལ་སྙིང་བོ་མེད་པར་མཐོང་ཞིང་ཐར་བའི་ཡོན་ཏན་གིས་ཡིད་

ཕྲོགས་པའི་བསམ་པས་ཀུན་ནས་བསང་སྟེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ལེགས་པར་

གསུང་པའི་ཆོས་འདུལ་བ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་བེད་པར་གྱུར་ཅིག །རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཚེ་

ན་ཡང་ཉེས་ལྟུང་ཕྲ་མོས་ཀང་མ་གོས་པར་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕུང་བོ་མཐར་ཕིན་པར་

མཛད་པའི་སྒོ་ནས་བང་ཆུབ་ཆེན་པོ་བརྙེས་པ་དགེ་སོང་མི་འཁྲུགས་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་

ཅིག །གཞན་ཡང་སྐེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང་རྣམ་པར་བང་

བའི་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཁོང་དུ་ཆུད་ནས་མཐར་ཕིན་པའི་ཡན་ལག་ཆོས་རྣམས་

ཀི་ཚིག་དང་དོན་མ་ལུས་པ་མི་བརེད་པར་འཛིན་པའི་གཟུགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །རང་ཉིད་ཀིས་བཟུང་བ་བཞིན་དུ་གཞན་ལ་སྟོན་པ་ལ་ཐོགས་

པ་མེད་པའི་སྤོབས་པ་རྣམ་པར་དག་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །གཞན་ཡང་སྐེ་བ་ཐམས་

ཅད་དུ་དཔའ་བར་འགོ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་སྒོ་རྣམས་དང་། ཤའི་མིག་

ལ་སོགས་པའི་སྤན་རྣམས་དང་། རྫུ་འཕྲུལ་གི་ཡུལ་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པའི་མངོན་

པར་ཤེས་པ་རྣམས་ཐོབ་པ་དང་མི་འབལ་བར་གྱུར་ཅིག །གཞན་ཡང་སྐེ་བ་ཐམས་
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ཅད་དུ་བླང་དོར་གི་གནས་རྣམས་རང་སྟོབས་ཀིས་འབེད་ནུས་པའི་ཤེས་རབ་

རླབས་ཆེ་བ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང་རྣམ་པར་བང་བའི་ཆ་

ཤས་ཕྲ་ཞིང་ཕྲ་བ་རྣམས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མ་འདེས་པར་འབེད་ནུས་པའི་ཤེས་རབ་

གསལ་བ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །མ་རོགས་པ་དང་ལོག་པར་རོགས་པ་དང་ཐེ་ཚོམ་

གི་བསམ་པ་སྐེས་མ་ཐག་ཏུ་མ་ལུས་པར་འགོག་ནུས་པའི་ཤེས་རབ་མྱུར་བ་ཐོབ་

པར་གྱུར་ཅིག །གཞན་གིས་ཚད་གཟུང་མི་ནུས་པར་གསུང་རབ་ཀི་ཚིག་དོན་ལ་

གཏུགས་པ་མེད་པར་འཇུག་པའི་ཤེས་རབ་ཟབ་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །མདོར་ན་

འཆལ་བའི་ཤེས་རབ་ཀི་སྐོན་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའི་ཤེས་རབ་ཀིས་གསུང་རབ་

ཀི་ཚིག་དོན་འབེད་པ་ལ་ཐབས་མཁས་པའི་ཤེས་རབ་ཀི་སྒོ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་སྤོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཐར་སོན་པ་རེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབངས་ལྟ་བུར་

གྱུར་ཅིག །དེ་ལྟར་ཤེས་རབ་ཆེ་བ་གསལ་བ་མྱུར་བ་ཟབ་པ་བདེ་བླག་ཏུ་རྙེད་ནས་

སྐལ་ལྡན་རེས་སུ་འཛིན་པ་དང་ལོག་སྨྲ་ཚར་གཅོད་པ་དང་། མཁས་པ་མགུ་བ་སྐེད་

པའི་ཡན་ལག་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་མཐའ་དག་ལ་དམིགས་པའི་འཆད་པ་དང་རོད་

པ་དང་རོམ་པ་ལ་མཁས་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །གཞན་ཡང་སྐེ་

བ་ཐམས་ཅད་དུ་རང་གི་དོན་གཙོ་བོར་འཛིན་པའི་ཡིད་ལ་བེད་པ་དང་། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་སྤོད་པ་རླབས་པོ་ཆེན་ལ་སྒིད་ལུག་ཅིང་ཞུམ་པའི་བསམ་པ་ཐམས་

ཅད་བཀག་ནས་གཞན་གི་དོན་ལྷུར་ལེན་ཅིང་སྙིང་སྟོབས་མཆོག་གི་ཕ་རོལ་ཏུ་སོན་

པ་ལ་ཐབས་མཁས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་སྒོ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་

སྤོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཐར་སོན་པ་རེ་བཙུན་སྤན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ལྟ་
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བུར་གྱུར་ཅིག །གཞན་ཡང་སྐེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་རང་དང་གཞན་གི་དོན་ལ་འཇུག་

པ་ན་བདུད་དང་མུ་སྟེགས་དང་ཕས་ཀི་རྒོལ་བ་ཐམས་ཅད་འཇོམས་པར་བེད་པ་ལ་

ཐབས་མཁས་པའི་ནུས་པའི་སྒོ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་

མཐར་སོན་པ་རེ་བཙུན་གསང་བའི་བདག་པོ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཅིག །སྐེ་བ་ཐམས་ཅད་

དུ་ལེ་ལོ་སྤངས་པའི་བརོན་འགྲུས་ཀིས་བང་ཆུབ་ཀི་སྤོད་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་

བེད་པ་ལ་དང་བོ་ཐུགས་བསྐེད་པ་ནས་སྐད་ཅིག་ཀང་གཡེལ་བ་མེད་པར་རླབས་

པོ་ཆེའི་བརོན་འགྲུས་ཀི་སྒོ་ནས་བང་ཆུབ་ཆེན་པོ་བརྙེས་པ་མཉམ་མེད་ཤཀའི་

རྒྱལ་བོ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཅིག །སྐེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་བར་ཆད་ལུས་

དང་སེམས་ཀི་ནད་ཐམས་ཅད་འཇོམས་པར་བེད་པ་ལ་མཚན་ནས་སོས་པ་ཙམ་

གིས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་ཟུག་རྔུ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་བེད་ནུས་པ་བདེ་བར་

གཤེགས་པ་སན་པའི་རྒྱལ་བོ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཅིག །གཞན་ཡང་སྐེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་ཇི་

ལྟར་འདོད་པ་བཞིན་ཚེ་མཐར་ཕིན་པ་ལ་མཚན་ནས་སོས་པ་ཙམ་གིས་དུས་མ་ཡིན་

པའི་འཆི་བ་ཐམས་ཅད་འཇོམས་པར་བེད་ནུས་པ་རྒྱལ་བ་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལྟ་

བུར་གྱུར་ཅིག །ཚེའི་བར་ཆད་འབྱུང་དུ་ཉེ་བ་ན་སྐོབ་པ་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པས་འཕྲིན་

ལས་བཞི་གང་གིས་འདུལ་བ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་སྐུའི་སྣང་བ་རབ་ཏུ་བསྟན་པ་

མཐོང་ཞིང་། མཐོང་མ་ཐག་ཏུ་ཚེའི་བར་དུ་གཅོད་པ་མ་ལུས་པ་ཉེ་བར་ཞི་བར་གྱུར་

ཅིག །གང་གིས་འདུལ་བ་དང་འཚམ་པར་སྐུའི་སྣང་བ་བསྟན་པ་དེ་ཡང་མགོན་པོ་ཚེ་

དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡིན་པར་ངོ་ཤེས་ནས་བཅོས་མ་མ་ཡིན་པའི་དད་པ་བརན་པོ་སྐེས་

ཤིང་། དེའི་མཐུ་ལ་བརེན་ནས་སྐེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་རྒྱལ་བ་ཚེ་དཔག་མེད་ཀིས་དགེ་
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བའི་བཤེས་གཉེན་དངོས་སུ་མཛད་པ་དང་མི་འབལ་བར་གྱུར་ཅིག །གཞན་ཡང་སྐེ་

བ་ཐམས་ཅད་དུ་འཇིག་རེན་དང་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་

ཀི་ར་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པས་མཉེས་

བཞིན་དུ་རེས་སུ་འཛིན་པར་གྱུར་ཅིག །རེས་སུ་བཟུང་བའི་ཚེ་ན་ཡང་དགེ་བའི་

བཤེས་གཉེན་ལ་མི་ཕེད་པའི་དད་པ་བརན་པོ་ཐོབ་སྟེ་སྒོ་ཐམས་ཅད་ནས་མཉེས་

པ་ཁོ་ན་བེད་པར་གྱུར་ཅིག །མི་མཉེས་པ་སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་མི་སྒྲུབ་པར་གྱུར་

ཅིག །དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གིས་གདམས་པ་དང་རེས་སུ་བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་

མ་ཚང་བ་མེད་པར་འདོམས་པར་གྱུར་ཅིག །དེའི་དོན་ཐམས་ཅད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་

ཁོང་དུ་ཆུད་ནས་སྒྲུབ་པས་མཐར་ཕིན་པར་བེད་ནུས་པར་གྱུར་ཅིག །མི་དགེ་བའི་

བཤེས་གཉེན་དང་སིག་པའི་གོགས་པོའི་དབང་དུ་སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་མི་འགོ་བར་

གྱུར་ཅིག །སྐེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་ལས་འབས་ལ་ཡིད་ཆེས་པའི་དད་པ་དང་། ངེས་

འབྱུང་དང་། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང་། ལྟ་བ་རྣམ་པར་དག་པ་མཐའ་དག་པ་ཁོང་དུ་

ཆུད་ནས་རོལ་བ་མེད་པའི་མོང་བ་རྒྱུན་མི་འཆད་དུ་འཇུག་པར་གྱུར་ཅིག །སྐེ་བ་

ཐམས་ཅད་དུ་ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཀི་སྒོ་ནས་དགེ་བའི་ར་བ་ཇི་སྙེད་ཅིག་བས་

པ་ཐམས་ཅད་གཞན་དོན་དང་བང་ཆུབ་རྣམ་པར་དག་པ་ཁོ་ནའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །

ཇི་སིད་ཐུབ་མཆོག་གོ་འཕང་དམ་པ་དེ། །བདག་གིས་མངོན་དུ་མ་བས་དེ་སིད་

དུ། །རྣམ་དག་ལམ་བཟང་སྒྲུབ་པའི་རེན་རྙེད་ཅིང་། །རབ་ཏུ་འབྱུང་ཞིང་ཚེ་རབས་

དན་པར་ཤོག །གཟུངས་སྤོབས་ཏིང་འཛིན་མངོན་ཤེས་རྫུ་འཕྲུལ་སོགས། །མཐའ་

ཡས་ཡོན་ཏན་དུ་མའི་མཛོད་འཛིན་ཅིང་། །མཁྱེན་བརེ་ནུས་པ་ཟ་དང་བལ་ཐོབ་
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ནས། །བང་ཆུབ་སྤོད་པ་མྱུར་དུ་མཐར་ཕིན་ཤོག །དུས་མིན་འཆི་བའི་མཚན་མ་

མཐོང་བ་ན། །དེ་ཡི་མོད་ལ་ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་སྐུ། །གསལ་བར་མཐོང་ནས་འཆི་

བདག་དཔའ་བཅོམ་སྟེ། །འཆི་མེད་རིག་འཛིན་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་ཤོག །ཚེ་རབས་

ཀུན་ཏུ་ཚེ་དཔག་མེད་པ་ཡིས། །ཐེག་མཆོག་བཤེས་གཉེན་དངོས་སུ་མཛད་པའི་

མཐུས། །རྒྱལ་བས་བསགས་པའི་ལམ་བཟང་དེ་ཉིད་ལས། །སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་

ལྡོག་པར་མ་གྱུར་ཅིག །

དེ་ལྟར་བདེ་བ་ཅན་གི་ཞིང་དུ་སྐེ་བ་འཛིན་པ་ལས་བརམས་པའི་སོན་ལམ་རྣམ་

པར་དག་པ་བཏབ་པའི་དགེ་བའི་ར་བ་འདིས་མཚོན་ནས། ཟག་པ་དང་བཅས་པ་

དང་། ཟག་པ་མེད་པའི་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསོམས་པའི་མཐུ་

ལ་བརེན་ནས། བདག་གིས་ནམ་མཁའ་ཇི་སིད་པ་དེ་སིད་དུ་ཁྱབ་པའི་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཀི་ཆེད་དུ་ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་བོའི་གོ་འཕང་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་གྱུར་

ཅིག །བདག་མ་འོངས་པ་ན་གང་དུ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བའི་སངས་

རྒྱས་ཀི་ཞིང་དེ་ཡང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཇམ་དཔལ་

གཞོན་ནུར་གྱུར་པ། རྒྱལ་བ་ཀུན་ཏུ་གཟིགས་པ་ཞེས་བ་བར་འཚང་རྒྱ་བའི་སངས་

རྒྱས་ཀི་ཞིང་། ཕི་རིན་པོ་ཆེས་བསྐོར་བའི་མཐོ་ཁྱད་སིད་པའི་རེ་མོ་ཙམ་དུ་མཐོ་བ། 

རིན་པོ་ཆེ་རེ་རེའི་ཡོན་ཏན་རོད་པ་ལ་ཡང་ལོ་བེ་བའི་བར་དུ་བརོད་དགོས་པ་དེ་ལྟ་

བུས་ཞིང་དེ་ཡོངས་སུ་གང་བ། ས་གཞི་ནི་གང་ཟག་དེར་སྐེས་པ་རྣམས་ཀིས་རིན་པོ་

ཆེ་སྣ་བདུན་ལ་སོགས་པ། གང་འདོད་ཀི་ཁ་དོག་དུ་མར་དུས་ཅིག་ཅར་དུ་མཐོང་བ་

ལ་སོགས་པའི་སྣོད་ཀི་ཡོན་ཏན་དང་། སྟོང་གསུམ་བཅུའི་ཚད་དང་མཉམ་པའི་བང་
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ཆུབ་ཀི་ཤིང་གི་དྲུང་ན། རྒྱལ་བ་ཀུན་ཏུ་གཟིགས་པ་སྐུ་ཐ་མལ་བ་དཔག་ཚད་བརྒྱད་

ཁི་བཞི་སྟོང་ཙམ་ཡོད་པ་བཞུགས་ནས། ཕོགས་བཅུ་གངས་མེད་པ་རྣམས་སུ་སྤྲུལ་

བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འགེད་པའོ། །འཁོར་རྣམས་ནི་ལུས་ཐ་མལ་བ་དཔག་ཚད་བཞི་

ཁི་ཉིས་སྟོང་ཙམ་པ། ཞིང་དེར་ཚེའི་འདུ་བེད་མི་གཏོང་བ། ཡོན་ཏན་གི་མཐུ་བསམ་

གིས་མི་ཁྱབ་པ་མངའ་བའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཤ་སྟག་སྟེ། ཉན་

རང་ལ་སོགས་པ་སེམས་ཅན་གཞན་མེད་ཅིང་། དེ་རྣམས་ཀིས་སངས་རྒྱས་ཀུན་

ཏུ་གཟིགས་ཡིད་ལ་བསམ་མ་ཐག་དེ་དག་གི་མདུན་ཉིད་ན་བཞུགས་པར་མཐོང་

ནས། ཆོས་སྟོན་མི་དགོས་པར་ཐེ་ཚོམ་གཅོད་ནུས་པ་ལ་སོགས་པ་བཅུད་ཀི་ཡོན་

ཏན་གི་བཀོད་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་སྒོ་ནས་དག་བའི་ཞིང་གཞན་དུ་མ་ལས་ཁྱད་པར་

དུ་འཕགས་པའི་ཞིང་གི་མཆོག དེ་བས་ཀང་ཆེས་ཤིན་ཏུ་ཐ་གྲུ་ཆེ་བ། ཆེས་ཤིན་

ཏུ་ཡངས་པ། ཆེས་ཤིན་ཏུ་ག་ནོམ་པ། ཞིང་དེས་ཆ་ཤས་ཙམ་དུ་ཡང་བསྒྲུན་པར་

མི་ནུས་པའི་ཞིང་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །ཞིང་དེར་སྐེས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་དེ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཀང་སྤན་དང་མངོན་པར་ཤེས་པ་མཐའ་ཡས་པས་འཇིག་

རེན་ཀུན་ལ་གཟིགས་པ་ན། མ་དག་པའི་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་གི་སེམས་ཅན་རྣམས་

ཀི་ཉོན་མོངས་པ་དང་། ལས་དང་། དེའི་འབས་བུ་སྡུག་བསལ་རྣམ་པ་གསུམ་དང་

བཅས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མཐོང་བར་གྱུར་ཅིག །མཐོང་བའི་མོད་ལ་སེམས་ཅན་དེ་

རྣམས་ཀི་སྡུག་བསལ་ལ་དམིགས་པའི་བརེ་བའི་འགྱུར་བ་དག་པོས་ཡིད་རང་དབང་

མེད་པར་གཞན་གི་དོན་ལ་བསྐུལ་བ། དཔེར་ན་ཡིད་དང་སྙིང་དུ་བཅགས་པའི་བུ་

གཅིག་པུ་མེའི་ཁོད་དུ་ལྷུང་བ་མཐོང་བའི་མ་བཞིན་དུ་གྱུར་ཅིག །མ་དག་པའི་ཞིང་
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གི་སེམས་ཅན་རྣམས་མནོག་ཆུང་ཞིང་། ཤིན་ཏུ་ཉེས་དམིགས་ཆེ་བའི་རྙེད་བཀུར་

གིས་དབེན་སྤོས་ནས། ཉོན་མོངས་པའི་དབང་དུ་འགོ་བར་མཐོང་བ་ན། མི་བཟད་

པའི་དུག་དང་འདེས་པའི་ཁ་ཟས་བཟང་བོ་ཟ་བའི་སྡུག་པའི་བུ་མཐོང་བའི་མ་བཞིན་

དུ་གྱུར་ཅིག །མ་དག་པའི་ཞིང་གི་སེམས་ཅན་རྣམས་སིག་པའི་ལས་ཤིན་ཏུ་ལི་བ་

སོགས་ལྷུར་བླངས་ནས། ངན་འགོར་ལྟུང་བར་འགྱུར་བ་མཐོང་བ་ན། ཕན་པ་དང་

གནོད་པ་ངོ་མི་ཤེས་པའི་བུ་ཆུང་ངུ་། དཔག་ཚད་དུ་མའི་འཕང་དང་ལྡན་པའི་གཡང་

ཁར་རབ་ཏུ་འགོ་བ་མཐོང་བའི་མ་བཞིན་ཏུ་གྱུར་ཅིག །མ་དག་པའི་ཞིང་གི་སེམས་

ཅན་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པའི་འཆིང་བ་དམ་པོས་བཅིངས་པ་མཐོང་བ་ན། བརེ་བ་

མེད་ཅིང་གཏུམ་ལ་ཤ་འཁོན་ཆེན་པོ་དང་བཅས་ཤིང་། སྟོབས་དང་ལྡན་པའི་དག་

བོས་ཐར་དཀའ་བའི་བཙོན་རར་ལགས་སྒོག་གིས་བཅིངས་ནས། ཉིན་རེ་བཞིན་དུ་

གནོད་པ་དུ་མས་ཉེ་བར་འཚེ་བའི་བུ་མཐོང་བའི་མ་བཞིན་དུ་གྱུར་ཅིག །མ་དག་པའི་

ཞིང་གི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཤུགས་དག་པོའི་ཉོན་མོངས་ཀི་ནད་ཀིས་གཟིར་ནས། 

འཕྲད་དང་ཕུགས་ཀི་བདེ་བ་རྣམས་དང་འབལ་བར་མཐོང་བ་ན། འཆི་ངེས་པའི་

ལྟས་ཀིས་ཟིན་པའི་ལྷའི་བུ་གཞོན་ནུས་རང་ཉིད་མཐོ་རིས་ཀི་དགའ་ཚལ་དང་། ལྷའི་

བུ་མོ་རྣམས་དང་འབལ་བར་བར་མཐོང་བ་བཞིན་དུ་གྱུར་ཅིག །དེ་ལྟ་བུའི་བསམ་

པ་སྐེས་ནས་ཀང་དག་པའི་ཞིང་གི་བདེ་བའི་ཁྱད་པར་རྣམས་ལ་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་

ཆགས་པར། དམན་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་རང་རང་གི་རིགས་དང་མཐུན་པར་

ཐབས་མཁས་པའི་སོན་ལམ་དང་། བརེ་བའི་དབང་གིས་སྐེ་བ་འཛིན་པར་འདོད་པ། 

ཤིན་ཏུ་སྐོམ་པ་ལ་ཆུའི་གཏམ་གེང་བ་བཞིན་དུ་གྱུར་ཅིག །སེམས་ཅན་དེ་རྣམས་
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ཀི་དོན་དུ་འགྱུར་བར་མཐོང་ན་ནི་མནར་མེད་པའི་དམལ་བའི་གནས་སུ་ཡང་ཚམ་

ཚོམ་མེད་པར་འཇུག་པ། པདའི་ཚལ་གིས་ལེགས་པར་བརྒྱན་པའི་ཤིན་ཏུ་དྭངས་

པའི་མཚོ་ཆེན་པོར་ངང་བའི་རྒྱལ་བོ་འཇུག་པ་བཞིན་དུ་གྱུར་ཅིག །སེམས་ཅན་དེ་

རྣམས་སྡུག་བསལ་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མའི་ནང་ནས་འདོན་པའི་སྦོར་བ་ལ་མ་ཞུམ་པའི་

སྒོ་ནས་འཇུག་པ། བུ་གཅེས་པ་གཡུལ་དུ་ལུས་པའི་ཕིར་དུ། ཕ་དཔའ་བོ་གཡུལ་དུ་

འཇུག་པ་བཞིན་དུ་གྱུར་ཅིག །སེམས་ཅན་དེ་རྣམས་ཀི་དོན་བསྒྲུབ་པ་ཉིད་ཀིས་རང་

ལ་དགའ་བ་དང་། མཆོག་ཏུ་དགའ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྐེ་བ་དཔེར་ན། དབུལ་བོས་གཏེར་

རྙེད་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཅིག །སེམས་ཅན་དེ་རྣམས་ཀི་ཉོན་མོངས་པའི་ཚ་གདུང་བསལ་

བའི་ཕིར་དུ། སྡུག་བསལ་ཀི་རྒྱ་མཚོར་སྤོ་བཞིན་དུ་འཇུག་པ། སོས་ཀའི་དུས་ཀི་

ཚ་བས་གདུངས་པའི་གང་བོ་ཆེ་ཉི་མའི་གུང་ལ་བབ་པ་ན་ཆུས་དབུས་སུ་འཇུག་པ་

བཞིན་དུ་གྱུར་ཅིག །མདོར་ན་བདག་མ་འོངས་པ་ན་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་

རྒྱས་པའི་ཚེ། རྒྱལ་བ་དེའི་མཚན་ཅུང་ཟད་བརོད་པ་དང་ཡིད་ལ་དན་པ་ཙམ་གིས་

དེ་དག་གི་མདུན་དུ། འོད་ཟེར་གི་ཕུང་བོ་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་དུ་མས་

སྤས་པའི་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྐུ་ལྷམ་མེ་ལྷན་ནེ་ལྷང་ངེར་བཞུགས་པ་ལ། འཁོར་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ། ཉན་ཐོས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཚུལ་བཟུང་ནས། ནམ་

མཁའ་ལ་འགོ་བ་དང་། འགེང་བ་དང་། འདུག་པ་དང་། ཉལ་བ་དང་། བདུད་འདུལ་བ་

ལ་སོགས་པ་མཛད་པ་མཐའ་ཡས་པ་སྟོན་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་རྣམས་ལ། ལྷ་དང་། ཀླུ་

དང་། གནོད་སྦིན་དང་། སིན་པོ་དང་། དི་ཟ་དང་། མི་འམ་ཅི་དང་། ལྟོ་འཕེ་ཆེན་པོ་

ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀིས། མཆོད་པའི་ཁྱད་པར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཐོགས་ནས་མཆོད་
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པར་བེད་པ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བར་གྱུར་ཅིག །མཐོང་བའི་མོད་ལ་དེ་དག་གི་རྒྱུད་

ཀི་སིད་པ་དང་། ཞི་བ་ལ་གཞོལ་བའི་སྐོན་ཐམས་ཅད་དྲུངས་ཕྱུང་ནས། བླ་ན་མེད་པ་

ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བང་ཆུབ་འབའ་ཞིག་ལ་སྦོར་བར་གྱུར་ཅིག །

དག་པའི་ཞིང་མང་ནང་ན་ཕུལ་བྱུང་ཞིང་། །ཀུན་གཟིགས་ཞིང་གི་ཡོན་ཏན་ཇི་

སྙེད་པ། །ཐམས་ཅད་བདག་གི་ཞིང་ལ་འདུས་ནས་ཀང་། །དེ་བས་ཆེས་ལྷག་ཞིང་

མཆོག་འགྲུབ་པར་ཤོག །ཤིན་ཏུ་བསྒྲུབས་དཀའི་ཞིང་དེ་སྦོང་ཕིར་དུ། །ཕྲ་རབ་རྡུལ་

རེའི་སྟེང་དུའང་མ་ལུས་པའི། །རྡུལ་གི་གངས་དང་མཉམ་པའི་ཞིང་ཡོད་ལ། །དེ་དག་

ཀུན་ཀང་སས་བཅས་རྒྱལ་བས་གང་། །དེ་ལྟའི་རྒྱལ་བ་རེ་རེའི་སྤན་སར་ཡང་། །ཆོས་

ཚུལ་ཀུན་འཛིན་མཐའ་མེད་མཆོད་རྫས་ཀིས། །མཆོད་པའི་ལས་ཚུལ་མ་ལུས་

བསྒྲུབ་པ་ལ། །སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་སྐོ་བ་མེད་གྱུརཅིག །མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཞིང་དེ་

བསྒྲུབ་པའི་ཕིར། །ཐོག་མ་མེད་ནས་སིད་པའི་ཐ་མ་ཡི། །བསྐལ་བ་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་

དེ་སྙེད་ཀི། །བསྐལ་བར་འཇུག་ལ་ཞུམ་པ་མེད་པར་ཤོག །ནམ་མཁའ་ཇི་སིད་ཁྱབ་

པ་དེ་སིད་ཀི། །ལུས་ཅན་ཀུན་གིས་ཀུན་མཁྱེན་མ་ཐོབ་བར། །ད་དུང་རྒྱལ་སས་

སྤོད་ལ་སོབ་དགོས་ཀང་། །གོ་འཕང་མཆོག་ཕིར་བརོན་པ་ཉམས་མ་གྱུར། །སེམས་

ཅན་ཡལ་བར་དོར་ནས་རང་དོན་ལ། །རེ་བའི་བློ་ནི་ནམ་ཡང་མི་སྐེ་ཞིང་། །གཞན་

དོན་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ལ་མ་རྨོངས་པའི། །ཐབས་ལ་མཁས་པས་གཞན་དོན་ལྷུར་ལེན་

ཤོག །བདག་གི་ཞིང་གི་རྒྱན་གྱུར་རྒྱལ་སས་ཀུན། །མ་དག་ཞིང་གི་སེམས་ཅན་

མཐོང་བ་ན། །བཟོད་གགས་མེད་པའི་སྙིང་རེས་རབ་བསྐོད་ནས། །ཐབས་མཁས་

སྤོད་པས་འགོ་བའི་མགོན་བགིད་ཤོག །བདག་གི་མིང་ཙམ་བརོད་དང་དན་པས་
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ཀང་། །སིག་པའི་ལས་ཀི་འབས་བུས་མནར་བ་ཀུན། །ཕུན་ཚོགས་བདེ་བའི་དཔལ་

རབ་འབོར་གྱུར་ནས། །ཐེག་མཆོག་བགོད་པའི་ཐེམ་སྐས་འཛེག་གྱུར་ཅིག །རྒྱལ་

བའི་སས་ཀི་རྣམ་ཐར་ཕོགས་ཙམ་ཞིག །མཚོན་པར་བས་པས་རྒྱལ་སས་སྤོད་པའི་

གེགས། །མ་ལུས་ཞི་ཞིང་མཐུན་པའི་འཚོག་ཆས་ཀུན། །ཡིད་ལ་བསམ་པ་ཙམ་

གིས་འབོར་བར་ཤོག །ཤཀའི་དབང་བོ་འདེན་པ་འོད་དཔག་མེད། །མི་ཕམ་འཇམ་

དབངས་གསང་བདག་སྤན་རས་གཟིགས། །བདེ་གཤེགས་འཁོར་བཅས་རེན་འབེལ་

མི་སླུ་བའི། །བདེན་པས་སོན་ལམ་འདི་དག་མྱུར་འགྲུབ་ཤོག །ཅེས་བདེ་བ་ཅན་གི་ཞིང་དུ་

སྐེ་བ་འཛིན་པའི་སོན་ལམ་ཞིང་མཆོག་སྒོ་འབེད་ཅེས་བ་བ་འདི་ནི། ཤཀའི་དགེ་སོང་བློ་བཟང་གགས་པའི་

དཔལ་གིས་རྫིང་ཕིའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སྦར་བའི་ཡི་གེ་བ་ནི་བཟང་སྐོང་གིས་བགིས་སོ། །

དཔལ་ལྡན་ར་བའི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ། །བདག་གི་སྙིང་གར་པད་ཟའི་སྟེང་

བཞུགས་ལ། །བཀའ་དིན་ཆེན་པོའི་སྒོ་ནས་རེས་བཟུང་སྟེ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་

ཀི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། །རྒྱལ་བའི་དཀིལ་འཁོར་བཟང་ཞིང་དགའ་བ་

དེར། །པདོ་དམ་པ་ཤིན་ཏུ་མཛེས་ལས་སྐེས། །སྣང་བ་མཐའ་ཡས་རྒྱལ་བས་མངོན་

སུམ་དུ། །ལུས་བསྟན་པ་ཡང་བདག་གིས་དེར་ཐོབ་ཤོག །དེར་ནི་བདག་གིས་ལུང་

རབ་ཐོབ་ནས། །སྤྲུལ་བ་མང་བོ་བེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་ཡིས། །བློ་ཡི་སྟོབས་ཀིས་ཕོགས་

བཅུ་རྣམས་སུ་ཡང་། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་པ་མང་བེད་ཤོག །

གསུམ་པ་མཇུག་ཏུ་ཇི་ལྟར་བ་བ་ནི། མེ་ཏོག་དང་བཅས་ཐལ་མོ་སྦར་ཏེ། གང་ཡང་བདག་

བློ་རྨོངས་ ༞། །མ་རྙེད་ཡོངས་སུ་ ༞། །ལྷག་པ་དང་ནི་ ༞། །འདིར་ནི་རེན་དང་ 

༞། །མཆོག་རྣམས་ལེགས་པར་སྩལ་ཏུ་གསོལ། །ཞེས་ཚོགས་ཞིང་རྣམས་རེན་ལ་བརན་
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བཞུགས་བ། 

དེ་ནས་དབུ་ཞྭ་བཞེས་ཏེ་མེ་ཏོག་འཐོར་བཞིན། དགེ་ལྡན་བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་སོན་ལམ་

འདོན། 

ཤིས་པ་བརོད་པ་ནི། དབངས་ར་དང་བཅས་ཏེ། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མངའ་བ་གསེར་གི་རི་

བོ་འད་། །ཞེས་པ་ནས། བཀྲ་ཤིས་གསུམ་པའོ། །

སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཕན་ཕིར་བང་ཆུབ་མངའ་བ་འོ། །དོན་རྣམས་ཐམས་ཅད་

འགྲུབ་པར་བརྟུལ་བ་ཡངས་ལྡན་པ། །ཚོགས་ཀི་ལས་དགེས་ཐུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་

གང་བྱུང་བ། །བཀྲ་ཤིས་དེས་ནི་སྐེ་དགུ་རྣམས་ལ་ཞི་བེད་ཤོག །འགོ་ལ་ཕན་ཕིར་

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགའ་ལྡན་ལྷའི། །གཞལ་མེད་ཁང་གི་སྙིང་བོ་ནས་ནི་འདིར་

གཤེགས་ཏེ། །དབང་བཅས་ལྷས་བསྐོར་བ་ཡི་བཀྲ་ཤིས་གང་བྱུང་བའི། །བཀྲ་ཤིས་

དེས་ནི་༞། །ལོ་མ་མེ་ཏོག་འོད་འབར་ཉམས་དགའ་ལུམ་བིའི་ཚལ། །ལྷ་མང་དག་

གིས་བསྟེན་པར་མགོན་པོ་བལྟམས་པ་ན། །སིད་པ་མཐར་ཕིན་པ་ཡི་བཀྲ་ཤིས་

གང་བྱུང་བའི། །བཀྲ་ཤིས་དེས་ནི་༞། །གོང་ཁྱེར་སེར་སྐའི་གནས་ན་རྒྱལ་བོའི་ཕོ་

བང་དུ། །ལྷུམས་ནས་བལྟམས་པ་སྟོན་པ་བདེ་གཤེགས་ཟས་གཙང་སས། །མྱུར་

བསྐྲུན་བདུད་རིའི་ཆུས་གཏོར་བ་ཡི་བཀྲ་ཤིས་གང་། །བཀྲ་ཤིས་དེས་ནི་༞། །གོང་

ཁྱེར་དམ་པ་སེར་སྐའི་གནས་ཞེས་བ་བར་ནི། །རྨད་བྱུང་གགས་པ་ཆེན་པོ་ལྷ་ཡིས་

མངོན་བསྟོད་པ། །བསམ་ཡས་དགེ་བསྒྲུབས་བསོད་ནམས་ཕུང་བོའི་བཀྲ་ཤིས་

གང་། །བཀྲ་ཤིས་དེས་ནི་༞། །དགེས་ཤིང་ནམ་ཕེད་གོང་ཁྱེར་ནས་ནི་མངོན་

བྱུང་སྟེ། །དཀའ་ཐུབ་ཚལ་དུ་མངོན་པར་གཤེགས་ཤིང་ཚངས་ལ་སོགས། །ལྷ་ཡི་
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ཚོགས་ཀིས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བའི་བཀྲ་ཤིས་གང་། །བཀྲ་ཤིས་དེས་ནི་༞། །རབ་

ཏུ་འོད་འབར་གསེར་དང་འད་བའི་སྐུ་མངའ་ཞིང་། །བཻ་ཌཱུརྱ་ལྟར་སོ་བའི་རྩྭ་བཏིང་

སྟེང་བཞུགས་ཏེ། །སྐིལ་མོ་ཀྲུང་བཅས་མི་གཡོ་མཆོག་གི་བཀྲ་ཤིས་གང་། །བཀྲ་

ཤིས་དེས་ནི་༞། །ཆུ་བོའི་འགམ་ན་ཙརྵའི་ཕྲེང་གིས་ཡོངས་བསྐོར་བ། །ཤིན་ཏུ་

རྨད་དུ་བྱུང་བའི་སིད་པ་སེལ་མཛད་པ། །ཀླུ་ཡི་རྒྱལ་བོས་ཕག་བས་པ་ཡི་བཀྲ་

ཤིས་གང་། །བཀྲ་ཤིས་དེས་ནི་༞། །ཤིང་རྒྱལ་དྲུང་གཤེགས་བམས་པའི་སྟོབས་

ཀིས་བདུད་ཀི་ཕོགས། །མང་བོ་བཏུལ་ཚེ་ས་སྟེང་དང་ནི་ནམ་མཁའ་ལ། །བཅོམ་

ལྡན་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་གང་བྱུང་བ། །བཀྲ་ཤིས་དེས་ནི་༞། །སྡུག་བསལ་

མཐའ་དག་གཞིག་ཕིར་རྡོ་རེ་གདན་བཞུགས་ཏེ། །ནམ་གི་ཐོ་རེངས་བདུད་བཞི་བོ་

དག་རྣམ་བཏུལ་བ། །སྟོན་པ་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་བཀྲ་ཤིས་གང་ཡིན་པ། །བཀྲ་

ཤིས་དེས་ནི་༞། །གོང་ཁྱེར་ཝཱ་ར་ཎཱ་སིར་དང་སོང་མཆོག་བཞུགས་ནས། །ཆོས་

ཀི་འཁོར་ལོ་མཆོག་ལྡན་པ་ཡི་བཀྲ་ཤིས་གང་། །ལྷ་ཡུལ་དང་འདིར་ཤིན་ཏུ་རྨད་དུ་

བྱུང་གྱུར་པ། །བཀྲ་ཤིས་དེས་ནི་༞། །བཀྲ་ཤིས་གང་ཞིག་ཕན་བེད་དམ་པ་དག་

བེད་པ། །བསོད་ནམས་དག་བེད་འཕགས་པའི་སྐེ་བོས་མངོན་བསྟོད་པ། །བཅོམ་

ལྡན་ཤཀ་ཐུབ་པ་སེང་གེས་གང་གསུངས་པ། །བཀྲ་ཤིས་དེས་ནི་༞། །མུ་སྟེགས་

བེད་པ་ཀུན་གི་ང་རྒྱལ་གཞོམ་པ་དང་། །འགོ་ལ་བདེ་བ་བསྐེད་ཕིར་ཆོ་འཕྲུལ་དམ་

པ་དག །ཉེ་བར་བསྟན་པའི་རྒྱལ་བོའི་བཀྲ་ཤིས་གང་ཡིན་པ། །བཀྲ་ཤིས་དེས་

ནི་༞། །འགོ་ལ་ཕན་ཕིར་མཐོ་རིས་གནས་ནས་འདིར་གཤེགས་ཏེ། །ཚངས་པ་

ལ་སོགས་ལྷ་ཚོགས་ལག་ན་ར་ཡབ་གདུགས། །སྣ་ཚོགས་ཐོགས་པས་ཡོངས་
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སུ་བསྐོར་བའི་བཀྲ་ཤིས་གང་། །བཀྲ་ཤིས་དེས་ནི་༞། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

ཞི་བའི་མཆོག་ཏུ་ཉེར་གཤེགས་པ། །མནྡ་ར་བའི་མེ་ཏོག་མང་བོས་མངོན་མཆོད་

པ། །ལྷ་མཆོག་རྣམས་ཀིས་མངོན་པར་བསྟོད་པའི་བཀྲ་ཤིས་གང་། །བཀྲ་ཤིས་དེས་

ནི་༞། །ལྷ་དབང་ཀླུ་དང་མི་ཡི་དབང་བོས་ཕག་བས་ཤིང་། །མཁའ་ལྡིང་གནོད་སྦིན་

དི་ཟའི་དབང་བོས་མཆོད་གྱུར་པ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྟོབས་བཅུ་ལྡན་པའི་བཀྲ་

ཤིས་གང་། །བཀྲ་ཤིས་དེས་ནི་སྐེ་དགུ་རྣམས་ལ་ཞི་བེད་ཤོག །བསབ་པ་གསུམ་

ལྡན་ངུར་སྨྲིག་འཛིན་པ་ཡི། །འདུས་པའི་ཚོགས་ཀིས་གནས་འདིར་ཡོངས་གང་

ཞིང་། །རག་ཏུ་བཤད་སྒྲུབ་བ་བས་སིད་མཐའི་བར། །ཐུབ་བསྟན་ཕོགས་བཅུར་རྒྱས་

པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་རྡོ་རེ་དབིངས་ཀི་རྒྱུད་ལས་བྱུང་བའི་ཤིས་པ་བརོད་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་

པ་ལ་སོགས་པ་བརོད་ཅིང་མེ་ཏོག་གི་ཆར་དབབ་པོ། །དེ་ནས་སོན་ལམ་ཅི་རིགས་འདོན་བཞིན་མཆོད་པ་

གཤེགས་ཤིང་བི་དོར་བའོ། །

ཐུན་མཚམས་ཞར་བྱུང་དང་བཅས་པ།

གཉིས་པ་ཐུན་མཚམས་ཞར་བྱུང་དང་བཅས་པ་ནི། ས་ཕོགས་དང་གནས་ཁང་གང་དུ་འདུག་ཀང་བདེ་

བ་ཅན་དངོས་སུ་སྟོན་པ་འཁོར་བཅས་ཀིས་མདུན་ན་འདུག་པར་མོས་པ་དང་། གང་དུ་འགོ་ཞིང་འཆག་པའི་

ཚེ་ཡང་། འོད་དཔག་མེད་ཀི་ཞབས་དྲུང་དུ་འགོ་བར་མོས་པ་དང་། སྐོར་ཕག་གི་ཚེ་ཡང་སྟོན་པ་འཁོར་

བཅས་ལ་གཡས་ནས་བསྐོར་བ་དང་། ཞབས་ལ་གཏུགས་པའི་མོས་པ་དང་། ཟས་གོས་གནས་མལ་སོགས་

ཡིད་དུ་འོང་བ་གང་ལ་ལོངས་སྤོད་ཅིང་། ཐོག་མར་འོད་དཔག་མེད་འཁོར་བཅས་ལ་ཕུལ་དེ་བདག་གིར་

བཞེས་པའི་མོས་པ་དང་། རང་གིས་ཤ་ཁག་ཟོས་ཤིང་འོ་ཞོ་འཐུང་བ་པགས་སྤུ་གོན་ཞིང་བཀོད་སྤོད་བས་
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པ་སོགས་ཀི་དུད་འགོ་དང་། ཆོས་འབེལ་བསོ་འབེལ་སོགས་ཕན་གནོད་ཀི་འབེལ་ཐོགས་འདས་གསོན་

རྣམས་དང་། ལག་གཡོག་བསྒྲུབ་མི་སོགས་ཀིས་མཚོན། མཐོང་ཐོས་དན་རེག་གི་འགོ་བ་གང་སྣང་ལ་

བདག་གཅིག་པུས་བདེ་བ་ཅན་ཏུ་མྱུར་ཏུ་འདེན་པར་ཤོག་ཅིག་ཅེས་སེམས་བསྐེད་དང་། སོན་ལམ་རྒྱུན་དུ་

དན་གང་ཐུབ་བེད་པ་དང་། འཁོར་བ་སྤི་དང་བེ་བག་གི་ཉེས་དམིགས་རྒྱུན་དུ་དན་པའི་སྒོ་ནས་ངེས་འབྱུང་

ཤུགས་དག་བསྐེད་པ་དང་། ཁྱད་པར་རང་གི་ས་ཆ་ཡུལ་ཕོགས། གཉེན་འཁོར་གནས་མལ་རྒྱུ་ནོར་ཡིད་དུ་

འོང་བའི་ཡོ་བད་ཐ་ན་རང་ལུས་ཚུན་ཆད་ལ་བརགས་ནས། འདི་དང་བདག་མྱུར་དུ་འབལ་བའི་ཆོས་ཅན་ནོ་

སྙམ་དུ་མི་རག་པ་ཡིད་ལ་དན་པའི་སྒོ་ནས་སེད་ཞེན་འགོག་ཅི་ཐུབ་བེད་པ་ནི་དག་ཞིང་དུ་བགོད་པའི་གནད་

དམ་པའོ། །

ཉལ་བའི་ཚེ་ཡང་བླ་མ་འོད་དཔག་མེད་ཀི་སྐུ་པང་དུ་མགོ་བཞག་ནས་སངེ་ཉལ་སྟབས་སུ་འཁོད་པར་

མོས་ལ། ངག་ནས་མཚན་གཟུངས་ཅི་རིགས་བཟ་ཞིང་། ཡིད་ལ་སྟོན་པ་ཞིང་དང་བཅས་པའི་ཡོན་ཏན་

དན་བཞིན། བླ་མ་འོད་དཔག་མེད་ཀི་ཐུགས་ཀར་ཐུགས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ངོ་བོ་

ཧིཿཡིག་དམར་པོ་འོད་ཀི་རང་བཞིན་ཅན་ལ་སེམས་གཏད་ནས་ཉལ་ཏེ། རྨི་ལམ་གི་སྐབས་ཚུན་ཆད་དུ་དན་

ཤེས་བསྟེན་ཅི་ཐུབ་དང་། སད་མ་ཐག་ཡང་འོད་དཔག་མེད་ཀི་གསུང་ཚངས་པའི་དབངས་ཀིས་བསངས་

པར་མོས་ནས། འོད་དཔག་མེད་ཞིང་དང་བཅས་པ་གསལ་བར་དམིགས་པ་སོགས་ཉིན་མཚན་ཁོར་ཡུག་

ཏུ་བེད་པ་ནི། བསོད་ནམས་རླབས་པོ་ཆེ་རྒྱུན་མི་འཆད་དུ་སྡུད་པའི་ཐབས་དམ་པ་ཡིན་པས་ན། ཆུ་བོའི་

རྒྱུན་གི་རྣལ་འབོར་དུ་ཡང་གགས་པས། དེ་ལྟར་རྒྱུན་དུ་ལམ་གི་གཙོ་བོ་གསུམ་གསལ་ཅི་ཐེབས་ཀི་ངང་

ནས། སྟོན་པ་འཁོར་བཅས་དང་འབལ་མེད་དུ་བསམས་ཏེ། རྒྱལ་བའི་དཀིལ་འཁོར་ཞེས་སོགས་དང་། ནམ་

ཞིག་ཚེ་ཡི་ཞེས་སོགས་ཅི་རིགས་བརོད་བཞིན་སོན་ལམ་འདེབས། འཆི་བའི་ཚེ་ཡང་ལོངས་སྤོད་མཐའ་

དག་ལྷག་མ་མེད་པར་ཆོས་ཕོགས་སུ་བཏང་སྟེ། དུས་གསུམ་གི་དགེ་ཚོགས་དང་བསོམས་ནས་ཞིང་དེར་
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ཐོགས་མེད་དུ་སྐེས་ནས། རྒྱལ་བའི་གོ་འཕང་འཐོབ་པའི་རྒྱུར་འདུན་པ་དག་པོས་བསོ་ཞིང་། དམ་སོམ་

ཉམས་ཆག་རྣམས་སོར་ཆུད་པའི་ཐབས་ལ་འབད་ཅིང་ཉེས་ལྟུང་མཐའ་དག་སྟོབས་བཞི་ཚང་བའི་བཤགས་

བསམ་གིས་འདག་ངེས་སུ་སྦངས་ནས། སེམས་དགའ་སྤོ་དང་ལྡན་པར་བ། ཉེས་དམིགས་དན་པའི་སྒོ་

ནས། འཁོར་བའི་གནས་ལུས་ལོངས་སྤོད་གང་ལ་ཡང་ཆགས་ཞེན་སྤངས་ཏེ། ལམ་གི་གཙོ་བོ་རྣམ་གསུམ་

གསལ་ཅི་ཐེབས། ཞིང་མཆོག་སྟོན་པ་དང་བཅས་པའི་ཡོན་ཏན་ལ་ཡིད་ཆེས་པའི་དད་འདུན་རེ་གཅིག་པའི་

ངང་ནས་ངག་ནས་སོན་ཚིག་དང་མཚན་གཟུངས་སོགས་རོད་བཞིན་སར་གི་ཉལ་བའི་ཀུན་སྤོད་གིས་འཆི་

བར་བའོ། །དེ་ལྟར་བས་ན་སྟོན་པ་རྣམ་གཉིས་དང་། རེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཡབ་སས་རྣམས་ཀི་གསུང་

ལ་སླུ་བ་མི་སིད་པས། དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །འདི་དག་ནི་ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་ནས་བཤད་པའི་

རེས་དན་སྒོམ་ཚུལ་གི་མན་ངག་ཡིན་ལ། བློ་ཁ་མཐོ་ཞིང་དབང་དང་འཕོ་ཁིད་སོགས་ཐོབ་པ་ཡིན་ན། སར་

གི་ཉམས་ལེན་རྣམས་གཞིར་བཞག་པའི་སྟེང་དུ་ཐོག་མར་སྦངས་ཚུལ་དང་། མཐར་ལས་ལ་སྦོར་ཚུལ་

སོགས་རང་རང་གི་བླ་མ་དམ་པའི་མན་ངག་བཞིན་ཟུར་བརྒྱན་ན་ཆེས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་འགྱུར་རོ། །

གཞན་ཡང་ཐུན་མཚམས་རྣམས་སུ། རྡོ་རེ་སེམས་དཔའི་སྒོམ་བཟས་དང་། དམ་ཚིག་རྡོ་རེའི་བཟས་

པ། ཟ་བེད་མཁའ་འགོའི་སྦིན་སེག་སོགས་ལ་སྟོབས་བཞི་ཚང་བའི་སྒོ་ནས་འབད་དེ། སིག་ལྟུང་རྣམས་

འདག་ངེས་སུ་སྦོང་བ་དང་། བསྒོམ་བཟས་སྤི་དང་ཁྱད་པར་མ་ཎི་དུང་ཕྱུར་འདོན་པ་དང་། མཆོད་སྦིན་རེན་

བཞེངས་ཕག་སྐོར་ཁ་ཏོན་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་སོགས་ལ་བརེན་ནས་ཚོགས་རླབས་པོ་ཆེ་ཅི་ནུས་སུ་

བསག་པར་བའོ། །འཕོ་བའི་ཉམས་ལེན་མཐའ་དག་སྟོབས་ལྔའི་ནང་དུ་འདུ་བར་གསུངས་པས། འདིར་ཡང་

འཁོར་བ་ལ་ངེས་འབྱུང་བསྐེད་ཅིང་སིག་ལྟུང་སྟོབས་བཞིས་སྦངས་པ་ནི་སུན་འབིན་པའི་སྟོབས། ཞིང་དེར་

སྐེ་འདོད་ཤུགས་དག་བསྐེད་པ་ནི་འཕེན་པའི་སྟོབས། ཚོགས་ཅི་ནུས་སུ་བསགས་པ་ནི་དཀར་བོ་ས་བོན་

ཀི་སྟོབས། དགེ་ར་རྣམས་ཞིང་དེར་སྐེ་བའི་རྒྱུར་བསོས་ཏེ་སོན་ལམ་འདེབས་པ་ནི་སོན་ལམ་གི་སྟོབས། 
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ཐུན་མོང་བའི་མོས་སྒོམ་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་དང་། འཕོ་བའི་རྣམ་ཤེས་འདོན་འཇུག་གི་དམིགས་པ་

སོགས་ལྔ་བ་གོམས་པའི་སྟོབས་ཡིན་ལ། དེ་ལྔ་ཚང་ན་འཆི་ཁའི་ཉམས་ལེན་གི་གནད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་

པར་གསུངས་སོ། །

དེ་ཡང་སྟོང་མཆོད་དུ་གགས་པ་འདི་ནི་ཚོགས་རླབས་པོ་ཆེ་རྫོགས་པའི་ཐབས་མཁས་སུ་སོན་གི་དམ་

པ་རྣམས་ཀིས་ཕག་ལེན་དུ་བསྟར་བ་ཡིན་པས། དེ་ལྟར་ན་འདིར་ཡང་། ཡོན་ཆབ། མེ་ཏོག སྤོས། མར་མེ། 

ལྷ་བཤོས་རྣམས་དང་། སྐབས་འགོ། མཚན། གཟུངས། ཡན་ལག་བདུན་པ། མཎྜལ། ཕག །སྐོར་བ། སོན་

ལམ་སྟེ་བཅུ་གསུམ་པོ་སྟོང་ཕྲག་རེ་འགོ་ངེས་དང་། རབ་ཡིན་ན། སྐུ་བཞེང་བ་དང་། ཞིང་མདོ་འདོན་པ་

གཉིས་ཀང་སྟོང་རེ་སོན་དུ་འགོ་ཐུབ་ན་ཤིན་ཏུ་ལེགས། གསོན་གཤིན་གི་དོན་དུ་ཉིན་ཁ་ཤས་ལ་སྦྲེལ་ནས་

བེད་ན་ཤིན་ཏུ་ལེགས་པས། དེ་ལྟར་བེད་ན་གོལ་ཉིན་ཐུན་མཇུག་གི་བརན་བཞུགས་ཀི་གོང་དེར། ཚེ་ལྡན་

རྣམས་ལ་ཕག་ལེན་རྣམ་པར་དག་པའི་སྒོ་ནས་ཚེ་དབང་སྐུར་བ་དང་། ཚེ་འདས་དབང་ཐོབ་ཅིང་དམ་སོམ་

དང་ལྡན་ཚེ། བསྙེན་སོགས་དག་པའི་ཡི་དམ་གང་ཡང་རུང་བའི་སྒོ་ནས་གཤིན་དབང་རྒྱས་པར་བ་བའམ། 

དེ་འད་མིན་ཚེ་ལྷ་ངོ་སྟོན་པ་ཙམ་མམ། དེ་ཡང་ལོང་སྐབས་མེད་ན། ལྷོ་སྒོའི་ཆོ་ག་སྦོར་དངོས་མཇུག་

གསུམ་ཚང་བ་རེ་བས་ན་ཆེས་ཤིན་ཏུ་ས་ཆོད་ཆེ་ཞིང་འབེལ་ཆགས་པར་གསུངས། སྟོང་མཆོད་མིན་ཚེ་

དེའི་དགོས་ཆོས་རྣམས་བཞག་ནས། རྒྱས་བསྡུས་རང་གི་འདོད་མོས་བཞིན་རིག་པས་དཔག་སྟེ་ཐུན་ས་ཕི་

གང་ཡང་རུང་བ་རེ་རྒྱུན་གི་ཉམས་ལེན་དུ་བས་ན་དོན་གཉིས་ལྷུན་གིས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །

སྨྲས་པ། ཚེ་འདི་དགུན་ཉི་བཞིན་དུ་ཡུན་ཐུང་ཞིང་། །གནད་གཅོད་བར་དོའི་

འཁྲུལ་སྣང་ཡ་ང་བ། །སྡུག་བསལ་རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་མཐའ་མི་མངོན་ན། །ཟོན་

མེད་དལ་བར་སོད་པ་སྨོན་པ་རང་། །བསགས་པ་ཀུན་འཛད་ཡང་ན་གཞན་གིས་

སྤོད། །འདུས་པ་འབལ་ཞིང་དག་གཉེན་ཡང་ཡང་འགྱུར། །མཐོན་པོའི་མཐའ་རྒུད་
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སྐེས་པ་ཀུན་འཆི་ན། །ཚེ་འདིའི་ཕུན་ཚོགས་བསྒྲུབ་པ་ཁྱོད་དན་ནམ། །ནམ་འཆི་ངེས་

མེད་འཆི་བའི་དུས་ཀི་ཚེ། །ཐམས་ཅད་བོར་ནས་གཅིག་པུར་འགོ་བའི་དུས། །ཆོས་

ལས་གཞན་གི་ཕན་པ་ཅང་མེད་ན། །ཆོས་མིན་བ་བས་འདའ་བ་ཀེ་མ་བླུན། །དེ་

ཕིར་མནོག་ཆུང་སྡུག་བསལ་མང་བོའི་རྒྱུ། །སིད་པའི་བདེ་ལ་ཆགས་པར་མི་བེད་

པར། །སྡུག་བསལ་མེད་ཅིང་སར་མི་ལྡོག་པ་ཡི། །བདེ་བ་ཅན་དུ་བོན་ན་མི་ལེགས་

སམ། །གསང་སགས་ཚུལ་བཞིན་སྤོད་ནུས་དབང་རྣོན་དང་། །གཞན་དོན་རླབས་

ཆེན་འགྲུབ་པའི་དཔའ་བོ་ཆེ། །ཅུང་ཟད་ཙམ་གིས་ཆོག་འཛིན་ལེ་ལོ་ཅན། །སོ་སོ་ལ་

དགོངས་དམ་པའི་ལྡེམ་གསུངས་འགར། །འཁྲུལ་ནས་ལོག་པའི་གཡང་སར་འཕན་

པ་མང་། །སིག་ཅན་མཚན་ཙམ་བཟུང་བས་ཤི་མ་ཐག །སྐེ་བར་གསུངས་སོགས་

དུས་གཞན་ལ་དགོངས་མོད། །བསླུ་མེད་རྒྱལ་བ་ས་ཕིས་ཞལ་བཞེས་བཞིན། །རྒྱུ་

ཚོགས་འབད་ནས་བསྒྲུབ་ཀང་སྐེ་མིན་ལ། །དོགས་པ་བེད་པ་མུ་སྟེགས་ནག་པོའི་

སྤུན། །ལམ་མ་ཞུགས་དང་སོ་སྐེས་ཐེག་དམན་ཡང་། །ཆེས་ཆེར་མང་བའི་ཞིང་ལ་སྐེ་

དཀའ་ཟེར། །ཐེག་མཆོག་གསང་བའི་རྣལ་འབོར་འབའ་ཞིག་གི །སྤོད་ཡུལ་ཞིང་ལ་

རེ་བས་སོན་ལམ་འདེབས། །ཀེ་མ་མདོ་སགས་ལམ་གིས་བགོད་ཚུལ་དང་། །ཆོས་

དང་སིད་ཀི་འབོར་བའི་མཆོག་དམན་དང་། །ལས་འབས་རེན་འབེལ་སླུ་བ་མེད་

པའི་ཚུལ། །རྒྱལ་བའི་གསང་གསུམ་བསམ་མི་ཁྱབ་པ་ལ། །ཡིད་ཆེས་མེད་ཅིང་

མི་ཤེས་ལས་ཀིས་ནོངས། །ཞིང་འདིར་དད་པ་གཅིག་ཙམ་བསྐེད་པ་དང་། །གཞན་

དག་གཅིག་ཙམ་དད་དུ་བཅུག་པ་ཡང་། །བསོད་ནམ་ཕུང་བོ་ཚད་མེད་རྒྱལ་བས་

བཞེད། །དེ་ལས་བཟོག་ལ་ཉེས་དམིགས་དེ་དང་མཚུངས། །བླུན་པོ་སྨྲ་བ་ཉུང་ན་
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གནོད་པ་ཆུང་། །འཆི་བདག་བདུད་ནི་ཉི་རྒས་གིབ་མ་བཞིན། །སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་མི་

སོད་མྱུར་འོང་བས། །གོགས་དག་བག་མེད་ལེ་ལོ་མ་བེད་པར། །མ་ཡེངས་རྒྱུན་དུ་

ཚུལ་འདིར་དན་ཤེས་སྟེན། །བདག་ཀང་ཕ་རོལ་སྐེས་ཆེན་འདེགས་པའི་ཚེ། །མཉམ་

མེད་ཤཀའི་ཏོག་དང་འདེན་པ་མཆོག །འོད་དཔག་མེད་པས་ཐུགས་རེས་སྣ་དངས་

ནས། །བདེ་བ་ཅན་དུ་ཐོགས་མེད་སྐེ་བར་ཤོག །

ཅེས་འོད་དཔག་མེད་ཀི་མཆོད་ཆོག་འདི་ཡང་། ཇི་སྐད་དུ། ༧ སྣང་བ་མཐའ་ཡས་བློ་བཟང་ཆོས་རྒྱན་

གིས། དེང་སང་གི་སྐེ་བོ་ལམ་སྣ་མ་ཟིན་པ་དམན་འབིང་ཅི་རིགས་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བ་ཞེས་དང་། ལམ་སྣ་མ་

ཟིན་འཆི་བའི་དུས་བེད་ན། ཞེས་སོགས་ལྟར་བསྐེད་རྫོགས་ཟབ་མོའི་ཆོས་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལྟ་ཅི། ལམ་

གི་གཙོ་བོ་རྣམ་གསུམ་ལ་རོལ་མེད་ཀི་མོང་བ་ཙམ་ཡང་ཚེ་འདིར་སྐེ་དཀའ་བའི་རང་ཅག་ལས་དང་བོ་བ་

རྣམས་ལ་གལ་ཆེ་བར་བསམས་ནས། མཁྱེན་རབ་ཀི་དབང་ཕྱུག་དམ་པ་ཡི་ངོགས་ཁི་རྒན་སྤྲུལ་བའི་སྐུ་

༧ དགེ་བསྙེན་རིན་ཆེན་རྡོ་རེ་སོགས་དོན་གཉེར་ཅན་དུ་མས། ནན་ཏན་ཆེན་པོས་ལྷ་རྫས་བཅས་ས་ཕིར་

བསྐུལ་བ་ལ་བརེན་ནས། ཡོངས་འཛིན་པཎྚི་ཏ་ནོ་མེན་ཧན་དུ་འབོད་པ་༧ ཤཀའི་དགེ་སོང་དགེ་འདུན་

བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས། ཇི་སྐད་དུ། བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐེ་བའི་སོན་ལམ་དང་། །མི་ཕམ་མགོན་གི་ཡང་དག་

དོན་བསྟོད་པ། །དོན་གི་ངོ་བོ་གོ་རིམ་འཇམ་དབངས་ཀིས། །གསལ་བར་གསུངས་ནས་ཚིག་སྦོར་ལེགས་

སྦར་བ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རེའི་ཞིང་མཆོག་སྒོ་འབེད་འདི་ནི། དགོངས་གཞི་དང་དགོས་པ་ཟབ་ཅིང་

རྒྱ་ཆེ་བ་དང་བིན་རླབས་ཀི་ཚན་ཁ་གཞན་དང་མི་འད་བས་ན། དེ་ཉིད་ཚིག་གཅིག་ཀང་མ་ཆད་པར་འདོན་

པའི་ལུགས་སུ་བས་ཤིང་། རེའི་གསུང་གི་འདིའི་བསྟོད་པ་རྣམས་ཀང་ཁ་ཚང་བར་བས། གཞན་ཁ་འགེང་

དགོས་རྣམས་པཎ་ཆེན་དང་། ལང་སྐ་གོང་མ་དང་། ཡབ་རེ་སྐལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོ་དང་། གུང་ཐང་འཇམ་པའི་

དབངས་སོགས་མཁས་གྲུབ་ཚད་ལྡན་དུ་མའི་གསུང་ལས་བཏུས་ཤིང་། མདོ་ཆོག་དང་སགས་དང་འབེལ་
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བའི་མཆོད་ཆོག་དུ་མ་ལ་ཞིབ་ཏུ་དཔྱད་ནས། ལས་དང་བོ་བ་ལ་མཁོ་ཆེད། མདོ་ཆོག་གི་ལུགས་བཞིན་རང་

བཟོས་མ་བསད་པར་ཡིད་ཆེས་པའི་གནས་སུ་བཀོད་པ་ཛ་ཡནྟུ། འདི་ལ་བརེན་ནས་འགོ་ཀུན་བདེ་བ་ཅན་

དུ་སྐེ་བར་གྱུར་ཅིག །

རྒྱལ་ཡུམ་ཌཱ་ཀི་གསང་བ་ཡེ་ཤེས་ཀིས། །རྣམ་དག་ལུང་གི་མེ་ཏོག་འཐོར་བའི་གནས། །དོན་གྲུབ་རབ་

བརན་གིང་གི་ཆོས་གྲྭ་ཆེར། །མི་ཟད་པར་གི་མཆོད་སྦིན་འདི་བས་སོ། །

ཞིང་མདོ་འདོན་སྟངས།
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འོད་དཔག་མེད་ཀི་སྟོང་མཆོད་འབུལ་སྐབས་དེའི་ཡན་ལག་ཏུ་ཞིང་མདོ་ཡང་འདོན་དགོས་

པར་གསུངས་པས་དགེ་འདུན་ཞལ་གངས་དུ་ཡོད་ཀིས་མདོའི་ཤོག་གངས་མང་ཉུང་གཅིག་

མཚུངས་སུ་བགོས་བས་ནས་འདོན་པའི་དབང་དུ་བཏང་ན། དཔེར་ན། དགེ་འདུན་ཞལ་གངས་

བཅུས་འདོན་ན་བཅུའི་དང་པོས་ 1/10 ནས་འདོན་པ་དང་། བཅུའི་གཉིས་པས་ 2/10 ནས་

འདོན། དེ་བཞིན། དགེ་འདུན་ཞལ་གངས་དྲུག་གིས་འདོན་ན། དྲུག་གི་དང་པོས་ 1/6 ནས་དང་། 

དྲུག་གི་གཉིས་པས་ 2/6 ནས་འདོན་པ་སོགས་ཤེས་པར་བའོ།།
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འཕགས་པ་འོད་དཔག་མེད་ཀི་བཀོད་པ་ཞེས་བ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་

མདོ།

1/10   1/9   1/8   1/7   1/6

རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཨཱརྱ་ཨ་མི་ཏཱ་བྷ་བྱུཧ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ། བོད་སྐད་དུ། 

འཕགས་པ་འོད་དཔག་མེད་ཀི་བཀོད་པ་ཞེས་བ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ། །བམ་པོ་

དང་པོ། །སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕག་འཚལ་

ལོ། །འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་

ན་བ་རྒོད་ཀི་ཕུང་པོའི་རི་ལ་དགེ་སོང་སུམ་ཁི་ཉིས་སྟོང་གི་དགེ་སོང་གི་དགེ་འདུན་

ཆེན་པོ་དང་ཐབས་ཅིག་ཏུ་བཞུགས་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀང་དག་བཅོམ་པ། ཟག་པ་ཟད་

པ། ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ། གནས་པ་དང་ལྡན་པ། ཡང་དག་པའི་ཤེས་པས་སེམས་

ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་གོལ་བ། སིད་པར་ཀུན་ཏུ་སྦོར་བ་ཡོངས་སུ་ཟད་པ། བདག་གི་དོན་

རེས་སུ་ཐོབ་པ། རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་དང་ལྡན་པ། དུལ་བ་དང་ཞི་བའི་མཆོག་ཐོབ་པ། 

སེམས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་གོལ་བ། ཤེས་རབ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་གོལ་བ། ཅང་ཤེས་པ། 

གང་པོ་ཆེན་པོ། མངོན་པར་ཤེས་པ་དྲུག་དང་ལྡན་པ། དབང་དང་ལྡན་པར་གྱུར་པ། 

རྣམ་པར་ཐར་པ་བརྒྱད་ལ་བསམ་གཏན་པ། སྟོབས་ཐོབ་པ། མངོན་པར་ཤེས་པ། 

གནས་བརན་ཉན་ཐོས་ཆེན་པོ་ཤ་སྟག་ལ་འདི་ལྟ་སྟེ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་ཤེས་ཀླཽཎྜི་

ནྱ་དང་། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ར་ཐུལ་དང་། ཚེ་དང་ལྡན་པ་བརླང་པ་དང་། ཚེ་དང་ལྡན་པ་
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མིང་ཆེན་དང་། ཚེ་དང་ལྡན་པ་རྒྱལ་བཟངས་དང་། ཚེ་དང་ལྡན་པ་གགས་ལྷ་དང་། 

ཚེ་དང་ལྡན་པ་དི་མ་མེད་པ་དང་། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ལག་བཟངས་དང་། ཚེ་དང་ལྡན་པ་

གང་པོ་དང་། ཚེ་དང་ལྡན་པ་བ་ལང་བདག་དང་། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ལྟེང་རྒྱས་འོད་སྲུང་

དང་། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཆུ་ཀླུང་འོད་སྲུང་དང་། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ག་ཡ་འོད་སྲུང་དང་། ཚེ་

དང་ལྡན་པ་གཞོན་ནུ་འོད་སྲུང་དང་། ཚེ་དང་ལྡན་པ་འོད་སྲུང་ཆེན་པོ་དང་། ཚེ་དང་

ལྡན་པ་ཤརིའི་བུ་དང་། ཚེ་དང་ལྡན་པ་མླཽད་གལ་གི་བུ་ཆེན་པོ་དང་། ཚེ་དང་ལྡན་པ་

གསུས་པོ་ཆེ་དང་། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀ་བིན་ཆེན་པོ་དང་། ཚེ་དང་ལྡན་པ་སྐུལ་བེད་

ཆེན་པོ་དང་། ཚེ་དང་ལྡན་པ་མ་འགགས་པ་དང་། ཚེ་དང་ལྡན་པ་གྲུབ་པོ་དང་། ཚེ་

དང་ལྡན་པ་དགའ་ཡོད་དང་། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀིམ་པི་ལ་དང་། ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་

འབོར་དང་། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ནམ་གྲུ་དང་། ཚེ་དང་ལྡན་པ་སེང་ལྡེང་ནགས་པ་དང་། 

ཚེ་དང་ལྡན་པ་བཀྐུ་ལ་དང་། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ལེགས་འོངས་དང་། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དོན་

ཡོད་རྒྱལ་བ་དང་། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཕ་རོལ་སོན་དང་། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ལམ་བསྟན་དང་། 

ཚེ་དང་ལྡན་པ་ལམ་ཕྲན་བསྟན་དང་། ཚེ་དང་ལྡན་པ་སྒ་གཅན་ཟིན་དང་། ཚེ་དང་ལྡན་

པ་དགའ་བོ་དང་། དེ་དག་དང་གཞན་ཡང་མངོན་པར་ཤེས་པ་མངོན་པར་ཤེས་པ་

གནས་བརན་ཉན་ཐོས་ཆེན་པོ་ཤ་སྟག་སྟེ། གང་ཟག་གཅིག་མ་གཏོགས་པ་ནི་འདི་ལྟ་

སྟེ། སོབ་པའི་ལམ་ལ་གོང་དུ་བ་བ་ཡོད་པ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བོའ།ོ །བམས་

པ་ལ་སོགས་པ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་མང་པོ་དང་ཡང་

ཐབས་ཅིག་གོ །དེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བོ་སྟན་ལས་ལངས་ཏེ། བླ་གོས་

ཕྲག་པ་གཅིག་ཏུ་གཟར་ནས་པུས་མོ་གཡས་པའི་ལྷ་ང་ས་ལ་བཙུགས་ཏེ། བཅོམ་
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ལྡན་འདས་ག་ལ་བ་དེ་ལོགས་སུ་ཐལ་མོ་སྦར་བ་བཏུད་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་

འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཁྱོད་ཀི་དབང་པོ་རྣམས་ནི་ཤིན་ཏུ་དང་

། ཞལ་གི་མདོག་ནི་ཡོངས་སུ་དག །པགས་པའི་མདོག་ནི་ཡོངས་སུ་བང་ཞིང་སེར་

པོར་གདའ་སྟེ། འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་སྟོན་གི་གོས་སེར་སྐ་ཡོངས་སུ་དག་པ། ཡོངས་

སུ་སྦངས་པ་སེར་པོར་གདའ་བ་དེ་བཞིན་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་དབང་པོ་རྣམས་

ནི་ཤིན་ཏུ་དང་། ཞལ་གི་མདོག་ནི་ཡོངས་སུ་དག །པགས་པའི་མདོག་ནི་ཡོངས་སུ་

བང་ཞིང་སེར་བར་གདའ་སྟེ། བཙུན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་འཛམ་

བུའི་ཆུ་བོའི་གསེར་བརྒྱ་ཚད་པ་མགར་བ་འམ་མགར་བའི་སོབ་མ་མཁས་པས་ཞི་

གའི་ནང་དུ་སྩལ་ཏེ། ཤིན་ཏུ་སྦངས་ནས་ལ་བ་སེར་པོའི་ནང་དུ་སྩལ་ན་ཤིན་ཏུ་

ཡོངས་སུ་དག་ཅིང་ཡོངས་སུ་བང་ལ་སེར་པོར་གདའ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་དབང་པོ་རྣམས་ནི་ཤིན་ཏུ་དང་། ཞལ་གི་མདོག་ནི་ཡོངས་སུ་

དག །པགས་པའི་མདོག་ནི་ཡོངས་སུ་བང་ཞིང་སེར་བར་གདའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་

བདག་གིས་ས་བས་ཀང་ཆེས་ས་བ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་དབང་པོ་རྣམས་འདི་

ལྟར་དང་བ་དང་། ཞལ་གི་མདོག་འདི་ལྟར་ཡོངས་སུ་དག་པ་དང་། པགས་པའི་

མདོག་ཡོངས་སུ་བང་ཞིང་སེར་བར་གདའ་བར་མ་འཚལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་

ལ་བདག་འདི་སྙམ་བགིད་དེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་རིང་འདས་པ་དང་། མ་བོན་

པ་དང་། ད་ལྟར་བྱུང་བའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་

པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་རེས་སུ་དགོངས་ཤིང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་རིང་

སངས་རྒྱས་ཀི་གནས་པས་བཞུགས་ཏེ། རྒྱལ་བའི་གནས་པ་དང་། ཐམས་ཅད་
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མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀི་གནས་པ་དང་། གང་པོ་ཆེའི་གནས་པས་བཞུགས་པ་སྙམ་བགིད་

དོ། །དེ་སྐད་ཅེས་གསོལ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་

བོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །ཀུན་དགའ་བོ་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ། །ཅི་དོན་

འདི་ཁྱོད་ལ་ལྷ་རྣམས་ཀིས་བསྙད་དམ། འོན་ཏེ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་

རྣམས་ཀིས་སམ། འོན་ཏེ་བདག་རང་གི་དཔྱོད་པའི་ཤེས་པས་དེ་ལྟར་ཤེས། དེ་སྐད་

ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བོས་འདི་

སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་དོན་འདི་ནི་ལྷ་རྣམས་ཀིས་བདག་ལ་བསྙད་

པ་ཡང་མ་མཆིས། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀིས་ཀང་མ་ལགས་ཀི། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་རང་གི་དཔྱོད་པའི་འཚལ་བས་འདི་སྙམ་དུ་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ནི་དེ་རིང་འདས་པ་དང་། མ་བོན་པ་དང་། ད་ལྟར་བྱུང་བའི་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་རེས་སུ་

དགོངས་ཤིང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་རིང་སངས་རྒྱས་ཀི་གནས་པས་བཞུགས་

ཏེ། རྒྱལ་བའི་གནས་པ་དང་། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀི་གནས་པ་དང་། གང་པོ་

ཆེན་པོའི་གནས་པས་བཞུགས་པ་སྙམ་བགིད་དོ། །དེ་སྐད་ཅེས་གསོལ་པ་དང་། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་

ཏོ། །ཀུན་དགའ་བོ་ཁྱོད་ཀི་རོག་པ་རྒྱ་ཆེ་སྟེ། དཔྱོད་པ་བཟང་ཞིང་སྤོབས་པ་དགེ་སྟེ། 

ཀུན་དགའ་བོ་ཁྱོད་སྐེ་བོ་མང་པོ་ལ་ཕན་པ་དང་། སྐེ་བོ་མང་པོ་ལ་བདེ་བའི་ཕིར་

ཞུགས་པ་དང་། འཇིག་རེན་ལ་སྙིང་བརེ་བ་དང་། སྐེ་བོའི་ཚོགས་ཕལ་པོ་ཆེ་དང་། ལྷ་

དང་མི་རྣམས་ཀི་དོན་དང་ཕན་པ་དང་བདེ་བའི་ཕིར་ཁྱོད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་
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དོན་འདི་འདི་བར་སེམས་པ་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ། །ཀུན་དགའ་བོ་དེ་དེ་བཞིན་ཏེ། 

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དཔག་

ཏུ་མེད་གངས་མེད་པ་དག་གིས་ཡེ་ཤེས་མཐོང་བ་སྡུད་ཀང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་

ཡེ་ཤེས་མཐོང་བ་ལ་གནོད་པ་མེད་དོ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། ཀུན་དགའ་བོ་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་ཡེ་ཤེས་མཐོང་བ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཀུན་དགའ་བོ་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་བཞེད་ན་བསོད་སྙོམས་གཅིག་གིས་བསྐལ་པའམ། བསྐལ་པ་བརྒྱ་འམ། 

བསྐལ་པ་སྟོང་ངམ། བསྐལ་པ་བརྒྱ་སྟོང་ངམ། དེ་བས་ཀང་ལྷག་པར་བཞུགས་ཀང་

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་དབང་པོ་རྣམས་ལ་ཉམས་པ་མེད་དོ། །ཞལ་གི་མདོག་

གཞན་དུ་འགྱུར་བ་མེད་དོ། །པགས་པའི་མདོག་ལ་གནོད་པ་མེད་དོ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་

ཞེ་ན། ཀུན་དགའ་བོ་འདི་ལྟར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་བདེ་བའི་ཕ་

རོལ་ཏུ་བོན་པའོ། །ཀུན་དགའ་བོ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་

འཇིག་རེན་དུ་འབྱུང་བ་ཤིན་ཏུ་དཀའ་སྟེ། འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་ཨུ་དུམ་བ་རའི་མེ་ཏོག་

འཇིག་རེན་དུ་འབྱུང་བར་དཀའ་བ་དེ་བཞིན་དུ་ཀུན་དགའ་བོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་

དོན་བཞེད་པ། ཕན་པ་བཞེད་པ། ཐུགས་བརེ་བ་ཅན། ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་ལ་ཞུགས་

པ་རྣམས་འཇིག་རེན་དུ་འབྱུང་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་དཀའོ། །ཀུན་དགའ་བོ་གང་ཁྱོད་འཇིག་

རེན་ཐམས་ཅད་ཀི་སོབ་དཔོན་ཁོང་དཔའ་བ་དག་འཇིག་རེན་དུ་འབྱུང་བར་བ་བ་

དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀི་དོན་གི་ཕིར་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ལ་དོན་འདི་འདི་བར་སེམས་པ་དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཐུ་ཡིན་
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ནོ། །ཀུན་དགའ་བོ་དེའི་ཕིར་ལེགས་པར་རབ་ཏུ་ཉོན་ལ་ཡིད་ལ་ཟུང་ཤིག་དང་། ངས་

ཁྱོད་ལ་བཤད་དོ། །ཀུན་དགའ་བོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་ནོ་ཞེས་གསོལ་ཏེ། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་ལྟར་ཉན་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་

སྩལ་ཏོ། །ཀུན་དགའ་བོ་སོན་བྱུང་བ་འདས་པའི་དུས་ན་འདི་ནས་བསྐལ་པ་གངས་

མེད་པའི་ཡང་ཆེས་གངས་མེད་པ། ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཚད་མེད་པ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་

པར་གྱུར་པ་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་

རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་མར་མེ་མཛད་ཅེས་བ་བ་འཇིག་རེན་དུ་བྱུང་ངོ་། །ཀུན་

དགའ་བོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མར་མེ་མཛད་ཀི་ས་རོལ་གི་ཡང་ཆེས་ས་རོལ་དུ་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་འོད་ལྡན་ཞེས་བ་བ་བྱུང་ངོ་། །དེའི་ས་རོལ་གི་ཡང་ཆེས་ས་རོལ་

དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འོད་མཛད་ཅེས་བ་བ་བྱུང་ངོ་། །དེའི་ས་རོལ་གི་ཡང་ཆེས་

ས་རོལ་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཙན་དན་གི་དི་ཞེས་བ་བ་བྱུང་ངོ་། །ཀུན་དགའ་བོ་

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཙན་དན་གི་དི་དེའི་ས་རོལ་གི་ཡང་ཆེས་ས་རོལ་དུ་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་རི་རབ་ལྟ་བུ་ཞེས་བ་བ་བྱུང་ངོ་། །དེ་བཞིན་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཟ་

བའི་ཞལ་ཞེས་བ་བ་བྱུང་ངོ་། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དི་མ་མེད་པའི་ཞལ་ཞེས་བ་བ་

དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མི་གོས་པ་ཞེས་བ་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འོད་

དི་མ་མེད་པ་ཞེས་བ་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཀླུ་ཟིལ་གིས་གནོན་ཅེས་བ་བ་

དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཉི་མའི་ཞལ་ཞེས་བ་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིའི་

རྒྱལ་པོའི་དབངས་ཞེས་བ་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རི་རབ་བརེགས་ཞེས་བ་

བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གསེར་འོད་ཅེས་བ་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་
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སྐར་མའི་འོད་ཅེས་བ་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བཻ་དཱུརྱར་སྣང་བ་ཞེས་བ་བ་

དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཚངས་པའི་དབངས་ཞེས་བ་བ་དང་། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཟ་བ་ཟིལ་གིས་གནོན་ཅེས་བ་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཉི་མའི་

དབངས་ཞེས་བ་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མེ་ཏོག་སིལ་མའི་འོད་ཀིས་བརྒྱན་

ཅེས་བ་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དཔལ་བརེགས་ཞེས་བ་བ་དང་། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གི་བློས་རྣམ་པར་རོལ་པའི་མངོན་པར་མཁྱེན་པ་ཞེས་

བ་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འོད་མཆོག་ཅེས་བ་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་སྤོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོར་སྣང་བ་ཞེས་བ་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐ་བ་

དང་དི་མ་དང་ཁོང་ཁོ་བ་དང་བལ་བ་ཞེས་བ་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དཔལ་

བརེགས་ཞེས་བ་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་པོ་ཆེ་གཏོང་བ་ཞེས་བ་བ་དང་། 

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡོན་ཏན་ཆེན་པོ་མངའ་བའི་བློ་བརྙེས་པའི་མངོན་པར་མཁྱེན་

པ་ཞེས་བ་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འོད་ཀིས་ཉི་ཟ་ཟིལ་དུ་རླག་པར་མཛད་

ཅེས་བ་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བཻ་དཱུརྱ་སྦངས་པར་སྣང་བ་ཞེས་བ་བ་དང་། 

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སེམས་ཀི་རྒྱུད་ཀི་བློ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་མངོན་པར་འཕགས་པ་

ཞེས་བ་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མེ་ཏོག་གི་ཕྲེང་བའི་ནགས་ཀི་རྒྱལ་པོ་མེ་

ཏོག་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པ་མངོན་པར་མཁྱེན་པ་ཞེས་བ་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མེ་

ཏོག་གི་འབྱུང་གནས་ཞེས་བ་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཆུ་ཟ་ལྟ་བུ་ཞེས་བ་བ་

དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མ་རིག་པའི་མུན་པ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བ་བ་

དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འཇིག་རེན་དབང་པོ་ཞེས་བ་བ་དང་། དེ་བཞིན་



འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་སོང་མཆོད།

  122  

གཤེགས་པ་མུ་ཏིག་གི་བི་རུ་འད་བའི་གདུགས་ཞེས་བ་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་བཞེད་པ་ཞེས་བ་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཆོས་ཀི་བློ་གོས་ཀིས་བསྒགས་

པའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བ་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སེང་གེ་དང་རྒྱ་མཚོ་དང་

བརེགས་པ་ལྟར་བསྒགས་པའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བ་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྒྱ་

མཚོ་རི་རབ་ཟ་བ་ཞེས་བ་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཚངས་པའི་དབངས་ཀི་ང་

རོ་ལ་མངོན་པར་དགེས་པ་ཞེས་བ་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མེ་ཏོག་འབྱུང་

ཞེས་བ་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སེ་བརྙེས་ཞེས་བ་བ་དང་། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཉི་ཟ་ཞེས་བ་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལྷུན་པོ་བརེགས་ཞེས་བ་

བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཟ་འོད་ཅེས་བ་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དི་མ་

མེད་པའི་སྤན་ཞེས་བ་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རི་བོའི་རྒྱལ་པོའི་སྒ་དབངས་

ཞེས་བ་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མེ་ཏོག་འོད་ཅེས་བ་བ་དང་། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་མེ་ཏོག་གི་ཆར་རབ་ཏུ་འཐོར་བ་ཞེས་བ་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

རིན་པོ་ཆེའི་གདུགས་ཞེས་བ་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་པདས་སང་མཛེས་

པར་མཛད་ཅེས་བ་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཙན་དན་གི་དི་ཞེས་བ་བ་དང་། 

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྒྱ་སྤོས་ཀི་དི་ཞེས་བ་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་པོ་

ཆེར་སྣང་བ་ཞེས་བ་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མུ་ཁྱུད་ཅེས་བ་བ་དང་། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་བཀོད་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་བ་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐ་བ་

དང་ཞེ་སང་དང་བལ་བ་ཞེས་བ་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཚངས་པའི་དབངས་

ཞེས་བ་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་གི་ཆར་འབེབས་པ་ཞེས་
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བ་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡོན་ཏན་ཆེན་པོ་མངའ་བ་ཞེས་བ་བ་དང་། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཏ་མ་ལའི་ལོ་མ་དང་ཙན་དན་གི་རྫབ་ཅན་ཞེས་བ་བ་དང་། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་མེ་ཏོག་མངོན་པར་མཁྱེན་ཅེས་བ་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་མི་ཤེས་པ་རྣམ་པར་འཇོམས་ཞེས་བ་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རལ་པ་ཅན་

ཞེས་བ་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མུ་ཏིག་གི་གདུགས་ཞེས་བ་བ་དང་། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་གསེར་གི་སྙིང་པོ་ཞེས་བ་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བཻ་

དཱུརྱརའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བ་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཏོག་ཆེན་པོ་ཞེས་བ་བ་དང་། 

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཆོས་ཀི་ཏོག་ཅེས་བ་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་ཆེན་

དཔལ་ཞེས་བ་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མིའི་དབང་པོ་ཞེས་བ་བ་དང་། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་འཇིག་རེན་དབང་པོ་ཞེས་བ་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

ཐུགས་རེ་ཅན་ཞེས་བ་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འཇིག་རེན་མཛེས་ཞེས་བ་བ་

དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཚངས་པའི་ཏོག་ཅེས་བ་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

ཆོས་ཀི་བློ་གོས་ཞེས་བ་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སེང་གེ་ཞེས་བ་བ་དང་། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་སེང་གེའི་བློ་གོས་ཞེས་བ་བ་བྱུང་སྟེ། ཀུན་དགའ་བོ་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་སེང་གེའི་བློ་གོས་ཀི་ས་རོལ་གི་ཡང་ཆེས་ས་རོལ་དུ། དེ་བཞིན་གཤེག་

པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་མཁྱེན་པ་དང་ཞབས་སུ་

ལྡན་པ། བདེ་བར་གཤེགས་པ། འཇིག་རེན་མཁྱེན་པ། སྐེས་བུ་འདུལ་བའི་ཁ་ལོ་

སྒྱུར་བ་བླ་ན་མེད་པ། ལྷ་དང་མི་རྣམས་ཀི་སྟོན་པ། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་

འཇིག་རེན་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བ་བ་འཇིག་རེན་དུ་བྱུང་ངོ་། །
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2/10

ཀུན་དགའ་བོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་

སངས་རྒྱས་འཇིག་རེན་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོ་དེའི་བསྟན་པ་ལ་དགེ་སོང་ཆོས་ཀི་

འབྱུང་གནས་ཞེས་བ་བ་ཤས་ཆེར་དན་པ་དང་ལྡན་པ། བློ་གོས་དང་ལྡན་པ། རོགས་

པ་དང་ལྡན་པ། ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པ། བརོན་འགྲུས་དང་ལྡན་པ། རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་མོས་

པ་ཞིག་བྱུང་ངོ་། །ཀུན་དགའ་བོ་དེ་ནས་དགེ་སོང་ཆོས་ཀི་འབྱུང་གནས་དེ་སྟན་ལས་

ལངས་ཏེ་བླ་གོས་ཕྲག་པ་གཅིག་ཏུ་གཟར་ནས། བུས་མོ་གཡས་པའི་ལྷ་ང་ས་ལ་

བཙུགས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འཇིག་རེན་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་

པོ་ག་ལ་བ་དེ་ལོགས་སུ་ཐལ་མོ་སྦར་བ་བཏུད་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཕག་

འཚལ་ཏེ། དེའི་ཚེ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་དག་གིས་མངོན་སུམ་དུ་བསྟོད་དོ། །འོད་

ནི་དཔག་མེད་བློ་ནི་མཐའ་ཡས་མཚུངས། །གཞན་གི་འོད་ནི་གང་ཡང་མི་གསལ་

ཏེ། །ཉི་ཟ་ནོར་བུའི་ཚོགས་ཀི་འོད་རྣམས་ནི། །འཇིག་རེན་ཀུན་ན་ལྷམ་མེ་ལྷན་མ་

ལགས། །སེམས་ཅན་སྙིང་པོའི་གཟུགས་ནི་མཐའ་ཡས་ཏེ། །དེ་བཞིན་སངས་རྒྱས་

གསུང་ནི་མཐའ་ཡས་དབངས། །ཚུལ་ཁིམས་ཏིང་འཛིན་ཤེས་རབ་བརོན་འགྲུས་

ཀང་། །ཁྱོད་འད་འཇིག་རེན་འདི་ན་གཞན་མ་མཆིས། །

2/9

ཟབ་ཅིང་ཤིང་ཏུ་རྒྱས་པའི་ཆོས་བརྙེས་པ། །སངས་རྒྱས་མཆོག་གི་ཐུགས་ནི་རྒྱ་

མཚོ་བཞིན། །དེས་ཀང་སྟོན་ལ་ཁེངས་པ་མི་མངའ་སྟེ། །ཐ་བ་ཞེ་སང་སྤངས་ནས་ཕ་

མཐར་སྒོལ། །ཇི་ལྟར་སངས་རྒྱས་མཆོག་གི་གཟི་མཐའ་ཡས། །མི་དབང་གཟི་བརིད་

ཕོགས་ཀུན་ལྷམ་མེར་གདའ། །དེ་ལྟར་བདག་ཀང་སངས་རྒྱས་ཆོས་རྒྱལ་གྱུར། །སྐེ་
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དགུ་རྒ་དང་འཆི་ལས་རབ་ཐར་བགི། །སྦིན་དང་དུལ་དང་ཚུལ་ཁིམས་བཟོད་བརོན་

འགྲུས། །བསམ་གཏན་ཏིང་འཛིན་དེ་བཞིན་ཤེས་རབ་མཆོག །བརྟུལ་ཞུགས་འདི་

དག་བདག་གིས་ཡང་དག་བླངས། །སེམས་ཅན་ཀུན་སྐོབ་སངས་རྒྱས་འགྱུར་བར་

བགི། །བང་ཆུབ་ཞི་མཆོག་མཚུངས་མེད་ཚོལ་བགིད་ཅིང་། །སངས་རྒྱས་བེ་བ་

བརྒྱ་སྟོང་དུ་མ་ཕྲག །གང་གཱའི་བེ་མ་ལྟ་བུར་མཐའ་ཡས་པ། །མགོན་པོ་དེ་ཀུན་བདག་

གིས་མཆོད་པར་བགི། །གང་གཱའི་རྡུལ་དང་མཉམ་པའི་འཇིག་རེན་ཁམས། །དེ་བས་

གོང་དུ་མཐའ་ཡས་ཞིང་གི་རྣམས། །དེ་དག་ཀུན་ཏུ་འོད་ནི་རབ་འབིན་པ། །འདི་འདའི་

བརོན་འགྲུས་སྟོབས་ནི་བརམ་པར་བགི། །བདག་གིས་ཞིང་ཡངས་གཙོ་བོ་དམ་པ་

མཆོག །འདུས་བས་འདིར་ནི་བརྒྱན་པ་བགིས་ནས་སུ། །མཚུངས་པ་མ་མཆིས་མ་

ངན་འདས་དབིངས་བདེ། །དེ་ཡང་མ་མཆིས་པས་ནི་རྣམ་པར་སྦང་། །ཕོགས་བཅུ་

དག་ནས་ལྷགས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས། །དེར་ལྷགས་མྱུར་དུ་བདེ་ལ་དགའ་བར་

འགྱུར། །སངས་རྒྱས་ཚད་མ་འདི་ན་བདག་གི་དཔང་། །མ་ལོག་བརོན་འགྲུས་སྟོབས་

ནི་བསྐེད་པར་འཚལ། །ཕོགས་བཅུའི་འཇིག་རེན་མི་ཆགས་མཁྱེན་པ་ཅན། །མཁས་

པ་དེ་དག་རག་ཏུ་བདག་སེམས་མཁྱེན། །བདག་ནི་མཚམས་མེད་མཆིས་ཏེ་རག་

གནས་བགི། །སོན་ལམ་སྟོབས་ལས་ལྡོག་པར་ཡོང་མི་བགི། །ཀུན་དགའ་བོ་དེ་ནས་

དགེ་སོང་ཆོས་ཀི་འབྱུང་གནས་དེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འཇིག་

རེན་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོ་ལ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་དག་གིས་མངོན་སུམ་དུ་མངོན་

པར་བསྟོད་ནས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །

2/8
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བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ནི་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བང་ཆུབ་

མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འཚལ་ཏེ། ཡང་དང་ཡང་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་

དག་པར་རྫོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐེད་ཅིང་ཡོངས་སུ་བསོ་བ་བགིད་ན། 

ཅི་ནས་ཀང་བདག་མྱུར་དུ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བང་ཆུབ་མངོན་

པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བ་དང་། འཇིག་རེན་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མི་མཉམ་པ་

དང་མཉམ་པར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟ་བུའི་ཆོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བདག་ལ་ལེགས་

པར་བསྟན་དུ་གསོལ། རྣམ་པ་གང་དག་གིས་བདག་གིས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་གི་

ཡོན་ཏན་གི་རྒྱན་བཀོད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པར་འགྱུར་བའི་

རྣམ་པ་དེ་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བདག་ལ་ཡོངས་སུ་བཤད་དུ་གསོལ། །ཀུན་

དགའ་བོ་དེ་སྐད་ཅེས་གསོལ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

འཇིག་རེན་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོ་དེས་དགེ་སོང་ཆོས་ཀི་འབྱུང་གནས་དེ་ལ་འདི་སྐད་

ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །དེའི་ཕིར་དགེ་སོང་ཁྱོད་བདག་ཉིད་ཀིས་སངས་རྒྱས་ཀི་

ཞིང་གི་ཡོན་ཏན་གི་རྒྱན་བཀོད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡོངས་སུ་ཟུང་ཤིག །དེས་

གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་སྤོ་བ་མ་མཆིས་སོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

གཞན་དག་གི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་གི་ཡོན་ཏན་བཀོད་པའི་རྒྱན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པ་གང་ཐོས་ནས་བདག་གི་རྒྱན་བཀོད་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་འགྱུར་

བ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཤད་དུ་གསོལ། ཀུན་དགའ་བོ་དེ་ནས་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་འཇིག་རེན་དབང་

ཕྱུག་རྒྱལ་པོ་དེས་དགེ་སོང་དེའི་བསམ་པ་མཁྱེན་ནས་དོན་བཞེད་པ། ཕན་པར་
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བཞེད་པ། ཐུགས་བརེ་བ་ཅན་གིས་ཐུགས་བརེ་བ་ཉེ་བར་བཟུང་སྟེ། སངས་རྒྱས་

ཀི་ཚུལ་མི་གཅད་པའི་ཕིར་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་བསྐེད་ནས། 

ལོ་བེ་བ་ཐམ་པར་སངས་རྒྱས་བེ་བ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་ར་གཅིག་གི་

སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་གི་ཡོན་ཏན་གི་རྒྱན་བཀོད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྣམ་པ་དང་

བཅས། ཡུལ་ཕོགས་དང་བཅས། གཞི་ཅི་ལས་གྱུར་པ་དང་བཅས་པར་ཡང་དག་

པར་རབ་ཏུ་བཤད་དོ། །དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བོས་

འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇིག་རེན་དབང་

ཕྱུག་རྒྱལ་པོ་དེའི་སྐུ་ཚེའི་ཚད་ཇི་ཙམ་ཞིག་ཐུབ་པར་གྱུར། དེ་སྐད་ཅེས་གསོལ་པ་

དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་

སྩལ་ཏོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འཇིག་རེན་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོ་དེའི་ཚེའི་ཚད་ནི་

བསྐལ་པ་བེ་བ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སྟོང་ཕྲག་བཞི་བཅུ་ཐམ་པ་ཐུབ་པར་གྱུར་ཏོ། །

2/7

ཀུན་དགའ་བོ་དེ་ནས་དགེ་སོང་ཆོས་ཀི་འབྱུང་གནས་དེས་སངས་རྒྱས་བེ་བ་

ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་ར་གཅིག་པོ་དེ་དག་གི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་ཡོན་

ཏན་གི་རྒྱན་བཀོད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་དགཐམས་ཅད་སངས་

རྒྱས་ཀི་ཞིང་གཅིག་ཏུ་ཡོངས་སུ་བཟུང་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་འཇིག་རེན་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོ་དེའི་ཞབས་ལ་མགོ་བོས་ཕག་འཚལ་ཏེ། བསྐོར་

བ་བས་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེའི་གན་ནས་སོང་ངོ་། །གོང་དུ་ཡང་བསྐལ་པ་ལྔར་

སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་གི་ཡོན་ཏན་གི་རྒྱན་བཀོད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། ཤིན་ཏུ་ཐ་
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གྲུ་ཆེ་བ། ཤིན་ཏུ་ག་ནོམ་པ། སོན་ཕོགས་བཅུའི་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་ཐམས་ཅད་དུ་

མ་བྱུང་བ་དག་ཀང་ཡོངས་སུ་བཟུང་བར་གྱུར་ཏོ། །སོན་ལམ་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡང་

བཏབ་བོ། །ཀུན་དགའ་བོ་དེ་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འཇིག་

རེན་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོ་དེས་སངས་རྒྱས་བེ་བ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་

ར་གཅིག་པོ་དེ་དག་གི་ཞིང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གང་བརོད་པ་དེ་བས་ཀང་སངས་

རྒྱས་ཀི་ཞིང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཆེས་ལྷག་པར་ཐ་གྲུ་ཆེ་བ། ཆེས་ག་ནོམ་པ། ཆེས་

དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡོངས་སུ་བཟུང་སྟེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇིག་རེན་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་

པོ་ག་ལ་བ་དེར་སོང་སྟེ། ཕིན་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེའི་ཞབས་ལ་མགོ་བོས་ཕག་

འཚལ་ཏེ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་གི་སངས་རྒྱས་ཀི་

ཞིང་གི་ཡོན་ཏན་གི་རྒྱན་བཀོད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡོངས་སུ་གཟུང་ལགས་

སོ། །ཀུན་དགའ་བོ་དེ་སྐད་ཅེས་གསོལ་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འཇིག་རེན་

དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོ་དེས་དགེ་སོང་ཆོས་ཀི་འབྱུང་གནས་དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་

སྩལ་ཏོ། །དེའི་ཕིར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡང་རེས་སུ་ཡི་རང་བ་མཛད་ཀིས་དགེ་

སོང་གིས་སྨྲོས་ཤིག །འདི་ནི་དུས་ཡིན་གིས། འཁོར་དགའ་བར་གིས་ཤིག །མགུ་

བ་སྐེད་ཅིག །སེང་གེའི་སྒ་སྒོགས་ཤིག །དེ་ཐོས་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་

དཔའ་ཆེན་པོ་དག་ད་ལྟར་དང་། མ་འོངས་པའི་དུས་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་སོན་ལམ་གི་གནས་འདི་ལྟ་བུ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པར་འགྱུར། ཡོངས་

སུ་རྫོགས་པར་བེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཀུན་དགའ་བོ་དེ་ནས་དགེ་སོང་ཆོས་ཀི་འབྱུང་

གནས་དེས་དེའི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །དེའི་སད་དུ་
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ཇི་ལྟར་བདག་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་

པར་སངས་རྒྱས་པའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དེ་ཡོན་ཏན་གི་རྒྱན་བཀོད་པ་བསམ་

གིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་བའི་བདག་གི་སོན་ལམ་གི་ཁྱད་པར་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀིས་བདག་ལ་གསན་དུ་གསོལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་གལ་ཏེ་བདག་གི་

སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དེ་ན་སེམས་ཅན་དམལ་བ་དང་། དུད་འགོའི་སྐེ་གནས་དང་། 

ཡི་དགས་ཀི་ཡུལ་དང་། ལྷ་མ་ཡིན་གི་རིས་མཆིས་པར་གྱུར་པ་དེ་སིད་དུ་བདག་བླ་

ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་

མི་བགིའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་གལ་ཏེ་བདག་གི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དེར་སེམས་

ཅན་གང་དག་སྐེས་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་དེ་ནས་ཤི་འཕོས་ནས་སེམས་ཅན་དམལ་

བའམ། དུད་འགོའི་སྐེ་གནས་སམ། ཡི་དྭགས་ཀི་ཡུལ་ལམ། ལྷ་མ་ཡིན་གི་རིས་སུ་

མི་ལྟུང་བར་གྱུར་པ་དེ་སིད་དུ་བདག་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བང་

ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་

2/6

འཚང་རྒྱ་བར་མི་བགིའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་གལ་ཏེ་བདག་གི་སངས་རྒྱས་ཀི་

ཞིང་དེར་སེམས་ཅན་གང་དག་སྐེས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་འདི་ལྟ་སྟེ། གསེར་གི་ཁ་

དོག་ཏུ་ཁ་དོག་གཅིག་པར་མ་གྱུར་པ་དེ་སིད་དུ་བདག་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་

རྫོགས་པའི་བང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་མི་བགིའོ། །བཅོམ་ལྡན་

འདས་གལ་ཏེ་བདག་གི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དེ་ན་ལྷ་དང་མི་ཐ་དད་པ་དག་གདའ་

བར་གྱུར་པ་གཞན་དུ་ན་ཀུན་རྫོབ་ཀི་ཐ་སྙད་ཙམ་དུ་མིང་དང་བརྡས་ལྷ་དང་མི་ཞེས་
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བགི་བའི་གངས་སུ་མཆི་བར་མ་གྱུར་པ་དེ་སིད་དུ་བདག་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་

པར་རྫོགས་པའི་བང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་མི་བགིའོ། །བཅོམ་

ལྡན་འདས་གལ་ཏེ་བདག་གི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དེར་སེམས་ཅན་གང་དག་སྐེས་

པར་གྱུར་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་གལ་ཏེ་ཐ་ན་སེམས་ཀི་སྐད་ཅིག་ཐང་ཅིག་ལ་སངས་

རྒྱས་ཀི་ཞིང་བེ་བ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སྟོང་འདའ་བའི་རྫུ་འཕྲུལ་ལ་དབང་བའི་དམ་པའི་

ཕ་རོལ་དུ་སོན་པར་མ་གྱུར་པ་དེ་སིད་དུ་བདག་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་

པའི་བང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་མི་བགིའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་

གལ་ཏེ་བདག་གི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དེར་སེམས་ཅན་གང་དག་སྐེས་པར་གྱུར་

པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཐ་ན་བསྐལ་པ་བེ་བ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སྟོང་རེས་སུ་དན་པའི་

ཚེ་རབས་དན་པར་མ་གྱུར་པ་དེ་སིད་དུ་བདག་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་

པའི་བང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་མི་བགིའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་

གལ་ཏེ་བདག་གི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དེར་སེམས་ཅན་གང་དག་སྐེས་པར་གྱུར་པ་

དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཐ་ན་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་བེ་བ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སྟོང་མཐོང་བའི་

ལྷའི་མིག་ཐོབ་པར་མ་གྱུར་པ་དེ་སིད་དུ་བདག་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་

པའི་བང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་མི་བགིའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་

གལ་ཏེ་བདག་གི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དེར་སེམས་ཅན་གང་དག་སྐེས་པར་གྱུར་པ་

དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཐ་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་བེ་བ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སྟོང་དུ་ཅིག་ཅར་

ཆོས་ཉན་པའི་ལྷའི་རྣ་བ་ཐོབ་བར་མ་གྱུར་པ་དེ་སིད་དུ་བདག་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་

པར་རྫོགས་པའི་བང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་མི་བགིའོ། །བཅོམ་
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ལྡན་འདས་གལ་ཏེ་བདག་གི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དེར་སེམས་ཅན་གང་དག་སྐེས་

པར་གྱུར་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཐ་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་བེ་བ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སྟོང་

དུ་གཏོགས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་སེམས་ཀི་སྤོད་པ་ཡོངས་སུ་འཚལ་བར་

ཕ་རོལ་གི་སེམས་འཚལ་བ་ལ་མཁས་པར་མ་གྱུར་པ་དེ་སིད་དུ་བདག་བླ་ན་མེད་

པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་མི་

བགིའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་གལ་ཏེ་བདག་གི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དེར་སེམས་ཅན་

གང་དག་སྐེས་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཐ་ན་རང་གི་ལུས་ལ་ཡོངས་སུ་འཛིན་

པའི་འདུ་ཤེས་འགའ་ཞིག་སྐེད་ན་ཡང་དེ་སིད་དུ་བདག་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་

རྫོགས་པའི་བང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་མི་བགིའོ། །བཅོམ་ལྡན་

འདས་གལ་ཏེ་བདག་གི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དེར་སེམས་ཅན་གང་དག་སྐེས་པར་

གྱུར་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོའི་བར་དུ་འདི་ལྟ་

སྟེ། ཡང་དག་པ་ཉིད་ལ་ངེས་པར་མ་གྱུར་པ་དེ་སིད་དུ་བདག་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་

པར་རྫོགས་པའི་བང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་མི་བགིའོ། །བཅོམ་

ལྡན་འདས་གལ་ཏེ་བདག་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བང་ཆུབ་མངོན་

པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་པའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དེ་ན་སེམས་ཅན་འགའ་

ཞིག་གིས་ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀིས་ཚད་ཀི་གངས་སྙེད་པར་འགྱུར་བ་ལྟ་ན་ཐ་ན་སྟོང་

གསུམ་གི་སྟོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་སུ་གཏོགས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་རང་སངས་རྒྱས་སུ་གྱུར་ལ། བསྐལ་པ་བེ་བ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སྟོང་དུ་བགངས་

ཏེ་གངས་སྙེད་པར་གྱུར་ན་ཡང་དེ་སིད་དུ་བདག་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་
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པའི་བང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་མི་བགིའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་

གལ་ཏེ་བདག་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་

པར་སངས་རྒྱས་པའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དེར་བདག་གི་འོད་ཐ་ན་སངས་རྒྱས་

ཀི་ཞིང་བེ་བ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སྟོང་གི་ཚད་ཀི་ཚད་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ན་ཡང་དེ་སིད་

དུ་བདག་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་

འཚང་རྒྱ་བར་མི་བགིའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་གལ་ཏེ་བདག་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་

པར་རྫོགས་པའི་བང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་པའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་

ཀི་ཞིང་དེ་ན་སོན་ལམ་གི་དབང་མ་གཏོགས་པར་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་ཚེའི་ཚད་

ལ་ཚད་མཆིས་པར་གྱུར་པ་དེ་སིད་དུ་བདག་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་

པའི་བང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་མི་བགིའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་

གལ་ཏེ་བདག་བང་ཆུབ་ཐོབ་པའི་ཚེ་ཚད་ཐ་ན་བསྐལ་པ་བེ་བ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སྟོང་དུ་

བགང་བས་མཐར་ཕིན་པར་གྱུར་ན་ཡང་དེ་སིད་དུ་བདག་

3/10

བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་

རྒྱ་བར་མི་བགིའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་གལ་ཏེ་བདག་བང་ཆུབ་ཐོབ་པའི་ཚེ་སངས་

རྒྱས་ཀི་ཞིང་དེ་ན་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་མི་དགེ་བའི་མིང་མཆིས་པར་གྱུར་ན་

ཡང་དེ་སིད་དུ་བདག་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བང་ཆུབ་མངོན་པར་

རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་མི་བགིའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་གལ་ཏེ་བདག་བང་ཆུབ་

ཐོབ་པའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དཔག་ཏུ་མ་མཆིས་པ་དག་ན་སངས་རྒྱས་བཅོམ་
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ལྡན་འདས་གངས་མ་མཆིས་དཔག་ཏུ་མ་མཆིས་པ་དག་མིང་ཡོངས་སུ་བརོད་པར་

མ་གྱུར་ཏམ། བསགས་པ་མི་རོད་དམ། བསྟོད་པ་མི་རོད་དམ། གགས་པ་མི་རོད་

པ་དེ་སིད་དུ་བདག་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བང་ཆུབ་མངོན་པར་

རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་མི་བགིའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་གལ་ཏེ་བདག་བང་ཆུབ་

ཐོབ་པའི་ཚེ་སེམས་ཅན་གང་དག་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་གཞན་དག་ཏུ་བླ་ན་མེད་པ་

ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐེད་ནས་བདག་གི་མིང་ཐོས་ཏེ་

སེམས་རབ་ཏུ་དང་བར་གྱུར་ལ། བདག་རེས་སུ་དན་པ་དེ་དག་གལ་ཏེ་འགུམ་པའི་

དུས་ཉེ་བར་གནས་པའི་ཚེ་བདག་དགེ་སོང་གི་དགེ་འདུན་གིས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་

ཅིང་མདུན་དུ་བདར་བའི་མདུན་དུ་འདི་ལྟ་སྟེ། གཡེང་བ་མ་མཆིས་པའི་སེམས་ཀིས་

གནས་པར་མ་གྱུར་པ་དེ་སིད་དུ་བདག་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བང་

ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་མི་བགིའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་གལ་

ཏེ་བདག་བང་ཆུབ་ཐོབ་པའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་གངས་མ་མཆིས་དཔག་ཏུ་མ་

མཆིས་པ་དག་ན་སེམས་ཅན་གང་དག་གིས་བདག་གི་མིང་ཐོས་ནས་སངས་རྒྱས་

ཀི་ཞིང་དེར་སྐེ་བར་བགི་བའི་སད་དུ་སེམས་གཏོང་ཞིང་། དགེ་བའི་ར་བ་རྣམས་

ཀང་ཡོངས་སུ་བསོ་བར་བགིད་ན་མཚམས་མ་མཆིས་པར་བགིད་པ་དང་། དམ་

པའི་ཆོས་སྤོང་བའི་སྒིབ་པས་བསྒིབས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་མ་གཏོགས་པར་དེ་

དག་ཐ་ན་སེམས་བསྐེད་པའི་འགྱུར་བ་བཅུས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དེར་སྐེ་བར་མ་

གྱུར་པ་དེ་སིད་དུ་བདག་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བང་ཆུབ་མངོན་

པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་མི་བགིའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་གལ་ཏེ་བདག་བང་
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ཆུབ་ཐོབ་པའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དེར་སེམས་ཅན་གང་དག་སྐེས་པར་གྱུར་པ་

དེ་དག་ཐམས་ཅད་སྐེས་བུ་ཆེན་པོའི་མཚན་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་དང་ལྡན་པར་མ་གྱུར་

པ་དེ་སིད་དུ་བདག་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བང་ཆུབ་མངོན་པར་

རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་མི་བགིའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་གལ་ཏེ་བདག་བང་ཆུབ་

ཐོབ་པའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དེར་སེམས་ཅན་གང་དག་སྐེས་པར་གྱུར་པ། བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གོ་ཆ་ཆེན་པོ་བགོས་པ། འཇིག་རེན་ཐམས་

ཅད་ཀི་དོན་དུ་གོ་ཆ་བགོས་པ། འཇིག་རེན་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་ལ་བརོན་པ། འཇིག་

རེན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་མ་ངན་ལས་བཟ་བ་ལ་མངོན་པར་བརོན་པ། འཇིག་རེན་

གི་ཁམས་ཐམས་ཅད་དུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤད་པ་སྤོད་པར་འཚལ་བ། སངས་

རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ་ཕུ་དུད་བགི་བར་འཚལ་བ། སེམས་ཅན་གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བེ་མ་

སྙེད་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བང་ཆུབ་ལ་

3/9

དགོད་པར་འཚལ་བ་ཡང་གོང་མའི་སྤོད་པ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པ། ཀུན་ཏུ་བཟང་

པོའི་སྤོད་པས་ངེས་པར་བྱུང་བ་རྣམས་ཀི་སོན་ལམ་གི་ཁྱད་པར་མ་གཏོགས་པར་

དེ་དག་ཐམས་ཅད་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་སྐེ་བ་གཅིག་

གིས་ཐོགས་པར་མ་གྱུར་པ་དེ་སིད་དུ་བདག་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་

བང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་མི་བགིའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་གལ་

ཏེ་བདག་བང་ཆུབ་ཐོབ་པའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དེར་སེམས་ཅན་གང་དག་སྐེས་

པར་གྱུར་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ས་དོ་གཅིག་བཞིན་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་གཞན་དག་
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ཏུ་མཆིས་ལ། སངས་རྒྱས་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོ་དང་། སངས་རྒྱས་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་

དང་། སངས་རྒྱས་བརྒྱ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་དང་། སངས་རྒྱས་བེ་བ་ཕྲག་མང་པོ་ནས་

སངས་རྒྱས་བེ་བ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་དག་ལ་འདི་ལྟ་སྟེ། སངས་རྒྱས་

ཀི་མཐུས་བདེ་བར་སྦར་བ་ཐམས་ཅད་ཀིས་བསྙེན་བཀུར་བགིད་པར་མ་གྱུར་པ་དེ་

སིད་དུ་བདག་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་

པར་འཚང་རྒྱ་བར་མི་བགིའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་གལ་ཏེ་བདག་བང་ཆུབ་ཐོབ་པའི་

ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དེ་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་འདི་ལྟ་སྟེ། གསེར་རམ། 

དངུལ་ལམ། ནོར་བུ་འམ། མུ་ཏིག་གམ། བཻ་དཱུརྱའམ། དུང་ངམ། མེན་ཤེལ་ལམ། 

བི་རུ་འམ། ཤེལ་ལམ། སྤུག་གམ། རྡོའི་སྙིང་པོའམ། མུ་ཏིག་དམར་པོ་ལ་སོགས་

པ་གང་ཡང་རུང་བ་འམ། རིན་པོ་ཆེ་ཐམས་ཅད་དམ། མེ་ཏོག་དང་། སྤོས་དང་། ཕྲེང་

བ་དང་། བྱུག་པ་དང་། བདུག་པ་དང་། ཕེ་མ་དང་། གོས་དང་། གདུགས་དང་། རྒྱལ་

མཚན་དང་། བ་དན་དང་། མར་མེ་ཐམས་ཅད་དང་། གླུ་དང་། གར་དང་། རོལ་མོའི་

དབངས་སྒའམ་རྣམ་པ་ཇི་ལྟ་བུ་དག་འཚལ་བར་གྱུར་ནས་དགེ་བའི་ར་བ་རྣམས་

བསྐྲུན་པ་རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུ་དེ་དག་སེམས་བསྐེད་མ་ཐག་ཏུ་གལ་ཏེ་དེ་དག་ལ་བྱུང་བར་

མ་གྱུར་པ་དེ་སིད་དུ་བདག་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བང་ཆུབ་མངོན་

པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་མི་བགིའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་གལ་ཏེ་བདག་བང་

ཆུབ་ཐོབ་པའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དེར་སེམས་ཅན་གང་དག་སྐེས་པར་གྱུར་པ་

དེ་དག་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་ཆོས་ཀི་བཀའ་མཆིད་མཆི་བར་མ་

གྱུར་པ་དེ་སིད་དུ་བདག་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བང་ཆུབ་མངོན་



འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་སོང་མཆོད།

  136  

པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་མི་བགིའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་གལ་ཏེ་བདག་བང་

ཆུབ་ཐོབ་པའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དེ་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དག་འདི་སྙམ་དུ་

བདག་ཅག་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་འདི་ན་གནས་བཞིན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་གངས་

མེད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དག་ཏུ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ལ་འདི་ལྟ་སྟེ། ན་

བཟའ་དང་། ཞལ་ཟས་དང་། གཟིམས་ཆ་དང་། སྙུན་གི་གསོས་སན་དང་། ཡོ་བད་

རྣམས་དང་། མེ་ཏོག་དང་། བདུག་པ་དང་། སྤོས་དང་། ཕྲེང་བ་དང་། བྱུག་པ་དང་། 

ཕེ་མ་དང་། ན་བཟའ་དང་། གདུགས་དང་། རྒྱལ་མཚན་དང་། བ་དན་རྣམས་དང་། 

གླུ་དང་། གར་དང་། སིལ་སྙན་དང་། རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་ཐ་དད་པའི་ཆར་རྣམས་ཀིས་

བསྟི་སྟང་དུ་བགི་བ་དང་། བླ་མར་བགི་བ་དང་། རིམ་གོར་བགི་བ་དང་། མཆོད་པར་

བགི་བར་སེམས་བསྐེད་ལ། དེ་དག་གིས་སེམས་བསྐེད་མ་ཐག་ཏུ་གལ་ཏེ་འདི་ལྟར་

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་དག་གིས་ཐུགས་བརེ་བ་ཉེ་བར་བཟུང་སྟེ། མཆོད་

པ་དེ་དག་བཞེས་པར་མ་གྱུར་པ་དེ་སིད་དུ་བདག་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་

པའི་བང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་མི་བགིའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་

གལ་ཏེ་བདག་བང་ཆུབ་ཐོབ་པའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དེར་སེམས་ཅན་གང་དག་

སྐེས་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་སེད་མེད་ཀི་བུ་དང་། རྡོ་རེ་ལྟར་མཁེགས་པའི་

ལུས་དང་། མཐུ་ཐོབ་པར་མ་གྱུར་པ་དེ་སིད་དུ་བདག་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་

རྫོགས་པའི་བང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་མི་བགིའོ། །

3/8 

བཅོམ་ལྡན་འདས་གལ་ཏེ་བདག་བང་ཆུབ་ཐོབ་པའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་
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དེ་ན་རྒྱན་གི་ཁ་དོག་སེམས་ཅན་འགའ་ཞིག་གིས་ལྷའི་མིག་གིས་མཐའ་བལྟ་ན་

ཡང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་འདིའི་གཟི་བརིད་ནི་འདི་ལྟ་བུའོ། །ཁ་དོག་ནི་འདི་ལྟ་

བུའོ། །འབོར་བ་ནི་འདི་ལྟ་བུའོ། །ཞེས་ཁ་དོག་ཐ་དད་པ་དག་འཚལ་བར་མ་གྱུར་པ་དེ་

སིད་དུ་བདག་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་

པར་འཚང་རྒྱ་བར་མི་བགིའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་གལ་ཏེ་བདག་བང་ཆུབ་ཐོབ་པའི་

ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དེ་ན་ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་དགེ་

བའི་ར་བ་ཆུང་བ་དེས་ཀང་བང་ཆུབ་ཀི་ཤིང་དཔག་ཚད་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་ཙམ་དུ་མཐོ་

བར་འཚལ་བར་མ་གྱུར་པ་དེ་སིད་དུ་བདག་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་

བང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་མི་བགིའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་གལ་

ཏེ་བདག་བང་ཆུབ་ཐོབ་པའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དེ་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

གང་ལུང་ནོད་པ་དང་། ཁ་ཏོན་བགིད་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་སོ་སོ་ཡང་དག་

པར་རིག་པ་ཐོབ་པར་མ་གྱུར་པ་དེ་སིད་དུ་བདག་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་

པའི་བང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་མི་བགིའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་

གལ་ཏེ་བདག་བང་ཆུབ་ཐོབ་པའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དེར་སེམས་ཅན་གང་དག་

སྐེས་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཤེས་རབ་དང་། སྤོབས་པ་མཐའ་ཡས་པ་ཐོབ་

པར་མ་གྱུར་པ་དེ་སིད་དུ་བདག་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བང་ཆུབ་

མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་མི་བགིའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་གལ་ཏེ་བདག་

བང་ཆུབ་ཐོབ་པའི་ཚེ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དེར་གང་ན་ཀུན་ཏུ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་

དཔག་ཏུ་མ་མཆིས། གངས་མཆིས། བསམ་གིས་མི་ཁྱབ། མཚུངས་པ་མ་མཆིས། 
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ཚད་མ་མཆིས་པ་དག་ཀུན་ཏུ་གདའ་བ་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་ཤིན་ཏུ་ཕིས་པའི་མེ་

ལོང་གི་དཀིལ་འཁོར་ལ་བཞིན་གི་དཀིལ་འཁོར་བདའ་བ་དེ་ལྟ་བུའི་འོད་གསལ་

བར་མ་གྱུར་པ་དེ་སིད་དུ་བདག་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བང་ཆུབ་

མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་མི་བགིའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་གལ་ཏེ་བདག་

བང་ཆུབ་ཐོབ་པའི་ཚེ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དེ་ན་སའི་སྟེང་ནས་བཟུང་སྟེ། བར་

སྣང་གི་བར་ལས་ལྷ་དང་མིའི་ཡུལ་ལས་ཤིན་ཏུ་འདས་པའི་བདུག་པ་རིགས་བཟང་

པོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་འོས་པ་དག་དི་རབ་ཏུ་

བདའ་བའི་པོག་ཕོར་སྣོད་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ལས་བགིས་པ་བརྒྱ་སྟོང་དག་ནས་

རག་ཏུ་བདུགས་པར་མ་གྱུར་པ་དེ་སིད་དུ་བདག་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་

པའི་བང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་མི་བགིའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་

གལ་ཏེ་བདག་བང་ཆུབ་ཐོབ་པའི་ཚེ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དེ་ན་མེ་ཏོག་དི་རབ་ཏུ་

བདའ་བ་ཐ་དད་པའི་ཆར་རག་ཏུ་འབབ་པར་གྱུར་པ་དང་། རོལ་མོའི་དབངས་སྒའི་

ང་རོ་ཡིད་དུ་མཆི་བའི་སྤིན་རག་ཏུ་སྒ་འབྱུང་བར་མ་གྱུར་པ་དེ་སིད་དུ་བདག་བླ་ན་

མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་

མི་བགིའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་གལ་ཏེ་བདག་བང་ཆུབ་ཐོབ་པའི་ཚེ། བདག་གི་འོད་

ཀིས་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་གངས་མ་མཆིས། བསམ་གིས་མི་ཁྱབ། མཚུངས་པ་མ་

མཆིས་པ་དག་ཏུ་སེམས་ཅན་གང་དག་ལ་གསལ་བར་གྱུར་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལྷ་

དང་མིའི་ལས་ཤིན་ཏུ་འདས་པའི་བདེ་བ་དང་ལྡན་པར་མ་གྱུར་པ་དེ་སིད་དུ་བདག་

བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་
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བར་མི་བགིའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་གལ་ཏེ་བདག་བང་ཆུབ་ཐོབ་པའི་ཚེ། ཀུན་ཏུ་

སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དཔག་ཏུ་མ་མཆིས། གངས་མ་མཆིས། བསམ་གིས་མི་ཁྱབ། 

མཚུངས་པ་མ་མཆིས། ཚད་མ་མཆིས་པ་དག་ཏུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དག་གིས་

བདག་གི་མིང་ཐོས་ཏེ། ཐོས་མ་ཐག་པ་ལས་བྱུང་བའི་དགེ་བའི་ར་བས་ཚེ་བརེས་

ནས་བང་ཆུབ་ཀི་སྙིང་པོའི་མཐའི་བར་དུ་གཟུངས་ཐོབ་པར་མ་གྱུར་པ་དེ་སིད་དུ་

བདག་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་

འཚང་རྒྱ་བར་མི་བགིའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་གལ་ཏེ་བདག་བང་ཆུབ་ཐོབ་པའི་ཚེ། 

ཀུན་ཏུ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་གངས་མ་མཆིས། བསམ་གིས་མི་ཁྱབ། མཚུངས་པ་མ་

མཆིས། ཚད་མ་མཆིས་པ་དག་ན་བུད་མེད་གང་དག་གིས་བདག་གི་མིང་ཐོས་ནས་

རབ་ཏུ་དང་བ་སྐེས་ཏེ། བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐེད་པར་གྱུར་ལ། བུད་མེད་ཀི་ལུས་

ལ་སོད་པར་གྱུར་ཏེ། དེ་དག་ཚེ་བརེས་ནས་གལ་ཏེ་བུད་མེད་ཀི་ལུས་ལན་གཉིས་

ཐོབ་པར་གྱུར་པ་དེ་སིད་དུ་བདག་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བང་ཆུབ་

མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་མི་བགིའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་གལ་ཏེ་བདག་

བང་ཆུབ་ཐོབ་པའི་ཚེ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དཔག་ཏུ་མ་མཆིས། གངས་མ་མཆིས། 

བསམ་གིས་མི་ཁྱབ། མཚུངས་པ་མ་མཆིས། ཚད་མ་མཆིས་པ་དག་ན་སེམས་ཅན་

གང་དག་གིས་བདག་གི་མིང་ཐོས་པར་གྱུར་ལ། མིང་ཐོས་པ་ཙམ་གིས་བང་ཆུབ་ཀི་

སྙིང་པོའི་མཐའི་བར་དུ་ཚངས་པར་སྤོད་པར་མ་གྱུར་པ་དེ་སིད་དུ་བདག་བླ་ན་མེད་

པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་མི་

བགིའོ། །
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3/7

བཅོམ་ལྡན་འདས་གལ་ཏེ་བདག་བང་ཆུབ་ཐོབ་པའི་ཚེ། ཕོགས་བཅུ་ཀུན་ཏུ་

སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དཔག་ཏུ་མ་མཆིས། གངས་མ་མཆིས་པ། བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་

པ། མཚུངས་པ་མ་མཆིས་པ། ཚད་མ་མཆིས་པ་དག་ན་སེམས་ཅན་གང་དག་གིས་

བདག་གི་མིང་ཐོས་ལ། ཡན་ལག་ལྔའི་ཕག་བགི་བས་ཕག་འཚལ་བ་དང་། དེ་དག་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤད་པ་སྤོད་པ་ན་ལྷ་དང་བཅས་པའི་འཇིག་རེན་གིས་བསྟི་

སྟང་དུ་བགི་བར་མ་གྱུར་པ་དེ་སིད་དུ་བདག་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་

བང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་མི་བགིའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་གལ་

ཏེ་བདག་བང་ཆུབ་ཐོབ་པའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དེ་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

གང་ཆོས་གོས་འཁྲུ་འམ། སྐེམས་སམ། འདྲུབ་བམ། འཚེད་པའི་ལས་བགིད་པར་

གྱུར་ལ། ཆོས་གོས་རིན་པོ་ཆེ་སར་པ་ཁེའུ་ཚང་རིགས་བཟང་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པས་གནང་བ་དག་སེམས་བསྐེད་མ་ཐག་ཏུ་བགོས་པར་བདག་གིས་འཚལ་བར་མ་

གྱུར་པ་དེ་སིད་དུ་བདག་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བང་ཆུབ་མངོན་

པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་མི་བགིའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་གལ་ཏེ་བདག་བང་

ཆུབ་ཐོབ་པའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དེར་སེམས་ཅན་དག་སྐེས་མ་ཐག་ཏུ་འདི་

ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་དགེ་སོང་དག་བཅོམ་པ་ཡོངས་སུ་གདུང་བ་མ་མཆིས་པ། བསམ་

གཏན་གསུམ་པ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ལྟ་བུར་བདེ་བ་རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུ་ཐོབ་པར་

མ་གྱུར་པ་དེ་སིད་དུ་བདག་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བང་ཆུབ་མངོན་

པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་མི་བགིའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་གལ་ཏེ་བདག་བང་

ཆུབ་ཐོབ་པའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དེར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་དག་སྐེས་
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པར་གྱུར་པ་དེ་དག་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་གི་ཡོན་ཏན་གི་རྒྱན་བཀོད་པ་རྣམ་པ་ཇི་

ལྟ་བུ་དག་འདོད་པར་གྱུར་པ་རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུ་དག་རིན་པོ་ཆེའི་ཤིང་སྣ་ཚོགས་ལས་

འཚལ་བར་མ་གྱུར་པ་དེ་སིད་དུ་བདག་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བང་

ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་མི་བགིའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་གལ་ཏེ་

བདག་བང་ཆུབ་ཐོབ་པའི་ཚེ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་གཞན་དུ་

སྐེས་པ་དག་གིས་བདག་གི་མིང་ཐོས་ལ་དབང་པོ་མ་ཚང་བ་མེད་བར་ཐོབ་པར་མི་

འགྱུར་བ་དེ་སིད་དུ་བདག་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བང་ཆུབ་མངོན་

པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་མི་བགིའོ། །

4/10

བཅོམ་ལྡན་འདས་གལ་ཏེ་བདག་བང་ཆུབ་ཐོབ་པའི་ཚེ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་

གཞན་ན་གནས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དག་གིས་བདག་གི་མིང་ཐོས་མ་ཐག་

ཏུ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་ཕེ་བ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་པར་མ་གྱུར་པ་དང་། བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་ལ་གནས་ནས་སྐད་ཅིག་གཅིག་འདས་པ་ཙམ་

གིས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔག་ཏུ་མ་མཆིས། གངས་མ་མཆིས། བསམ་

གིས་མི་ཁྱབ། མཚུངས་པ་མ་མཆིས། ཚད་མ་མཆིས་པ་དག་མཐོང་ལ་ཏིང་ངེ་འཛིན་

དེ་བར་མ་དོར་ཆབ་འཚལ་བར་མི་གྱུར་པ་དེ་སིད་དུ་བདག་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་

པར་རྫོགས་པའི་བང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་མི་བགིའོ། །བཅོམ་

ལྡན་འདས་གལ་ཏེ་བདག་བང་ཆུབ་ཐོབ་པའི་ཚེ་སེམས་ཅན་དག་གིས་བདག་གི་

མིང་ཐོས་ལ་ཐོས་མ་ཐག་པ་ལས་བྱུང་བའི་དགེ་བའི་ར་བས་སེམས་ཅན་རྣམས་བང་
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ཆུབ་ཀི་མཐའི་བར་དུ་རིགས་བཟང་པོའི་རིགས་སུ་སྐེ་བ་ཐོབ་པར་མ་གྱུར་པ་དེ་

སིད་དུ་བདག་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་

པར་འཚང་རྒྱ་བར་མི་བགིའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་གལ་ཏེ་བདག་བང་ཆུབ་ཐོབ་པའི་

ཚེ་འདི་ལས་གཞན་དུ་གྱུར་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་རྣམས་སུ་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་གང་དག་གིས་བདག་གི་མིང་ཐོས་པར་གྱུར་ལ། དེ་ཐོས་མ་ཐག་པ་ལས་བྱུང་

བའི་དགེ་བའི་ར་བས་བང་ཆུབ་ཀི་མཐའི་བར་དུ་ཐམས་ཅད་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་

སྤོད་པ་ལ་དགའ་བ་དང་། མཆོག་ཏུ་དགའ་བའི་དགེ་བའི་ར་བ་དང་ཕྲད་པར་མ་གྱུར་

པ་དེ་སིད་དུ་བདག་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བང་ཆུབ་མངོན་པར་

རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་མི་བགིའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་གལ་ཏེ་བདག་བང་ཆུབ་

ཐོབ་པའི་ཚེ་འདི་ལས་གཞན་དུ་གྱུར་པའི་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་རྣམས་སུ་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་གང་དག་གིས་བདག་གི་མིང་ཐོས་མ་ཐག་ཏུ་ཀུན་གི་རེས་སུ་སོང་བ་

ཞེས་བགི་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་པར་མ་གྱུར་པ་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དག་

ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་ལ་གནས་ནས་སྐད་ཅིག་གཅིག་འདས་པ་ཙམ་གིས་སངས་རྒྱས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་གངས་མ་མཆིས། དཔག་ཏུ་མ་མཆིས། བསམ་གིས་མི་ཁྱབ། 

མཚུངས་པ་མ་མཆིས། ཚད་མ་མཆིས་པ་དག་ལ་བསྟི་སྟང་བགིད་ལ། ཏིང་ངེ་འཛིན་

དེ་བང་ཆུབ་ཀི་སྙིང་པོའི་མཐའི་བར་དུ་བར་མ་དོར་ཆབ་འཚལ་བར་མ་གྱུར་པ་དེ་

སིད་དུ་བདག་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་

པར་འཚང་རྒྱ་བར་མི་བགིའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་གལ་ཏེ་བདག་བང་ཆུབ་ཐོབ་པའི་

ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དེར་སེམས་ཅན་གང་དག་སྐེས་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་ཆོས་



འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་ཞྱིང་མདོ།

  143  

བསྟན་པ་རྣམ་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཉན་འཚལ་བར་གྱུར་པ་ཆོས་བསྟན་པ་རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུ་

སེམས་བསྐེད་མ་ཐག་ཏུ་ཐོས་པར་མ་གྱུར་པ་དེ་སིད་དུ་བདག་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་

པར་རྫོགས་པའི་བང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་མི་བགིའོ། །བཅོམ་

ལྡན་འདས་གལ་ཏེ་བདག་བང་ཆུབ་ཐོབ་པའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་གཞན་དག་ཏུ་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་དག་གིས་བདག་གི་མིང་ཐོས་པ་དེ་དག་བདག་གི་མིང་

ཐོས་མ་ཐག་ཏུ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བང་ཆུབ་ལས་ཕིར་མི་ལྡོག་

པར་མ་གྱུར་པ་དེ་སིད་དུ་བདག་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བང་ཆུབ་

མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་མི་བགིའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་གལ་ཏེ་བདག་

བང་ཆུབ་ཐོབ་པའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་གཞན་དག་ཏུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

གང་དག་གིས་བདག་གི་མིང་ཐོས་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་བདག་གི་མིང་ཐོས་མ་ཐག་ཏུ་

བཟོད་པ་དང་པོ་དང་། གཉིས་པ་དང་། གསུམ་པ་ཐོབ་པར་མ་གྱུར་བ་དང་། སངས་

རྒྱས་ཀི་ཆོས་རྣམས་ལས་ཕིར་མི་ལྡོག་པར་མ་གྱུར་པ་དེ་སིད་དུ་བདག་བླ་ན་མེད་

པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་མི་

བགིའོ། །ཀུན་དགའ་བོ་དེ་ནས་དགེ་སོང་ཆོས་ཀི་འབྱུང་གནས་དེས་སོན་ལམ་གི་

ཁྱད་པར་རྣམ་པ་འདི་ལྟ་བུ་འདི་དག་བསྟན་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་མཐུས་དེའི་ཚེ་

ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་དག་གསོལ་ཏོ། །

གལ་ཏེ་བདག་གིས་བང་ཆུབ་ཐོབ་ཚེ་སོན་ལམ་མཆོག །ཁྱད་པར་འཕགས་པ་

རྣམ་པ་འདི་འདར་མ་གྱུར་ན། །སྟོབས་བཅུ་མངའ་བ་མཚུངས་པ་མ་མཆིས་སྦིན་

པའི་གནས། །མི་ཡི་སེང་གེ་སེམས་ཅན་སྙིང་པོར་བདག་མ་གྱུར། །གལ་ཏེ་བདག་
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ཞིང་རྣམ་པ་དེ་འདར་མ་གྱུར་ལ། །སེམས་ཅན་དབུལ་མང་ནོར་མང་སྩལ་བར་མ་

གྱུར་ཅིང་། །སྡུག་བསལ་གྱུར་པའི་མི་དག་བདེ་བར་མ་བགིས་པར། །མི་ཡི་རྒྱལ་

པོ་དཀོན་མཆོག་ཏུ་ནི་བདག་མ་གྱུར། །བདག་ནི་བང་ཆུབ་སྙིང་པོར་ཉེ་བར་མཆིས་

པའི་ཚེ། །ཕོགས་བཅུ་དག་གི་ཞིང་རྣམས་མང་པོ་ཐ་གྲུ་ཆེ། །མཐའ་ཡས་དག་ཏུ་མིང་

ནི་གགས་པར་མ་གྱུར་པར། །འཇིག་རེན་མགོན་པོ་སྟོབས་བརྙེས་པར་ནི་བདག་མ་

གྱུར། །

3/6   4/9

བང་ཆུབ་མཚུངས་མེད་ཞི་བའི་ཡང་དག་ཚོལ་བ་ན། །དན་དང་བློ་གོས་རོགས་

པ་རྣམ་པར་ཉམས་གྱུར་ཅིང་། །གལ་ཏེ་བདག་ནི་འདོད་པའི་ལོངས་སྤོད་སྤད་གྱུར་

ན། །འཇིག་རེན་སྟོན་པ་སྟོབས་བརྙེས་པར་ནི་བདག་མ་གྱུར། །ཤིན་ཏུ་རྒྱས་འོད་

མཚུངས་པ་མ་མཆིས་མཐའ་ཡས་པས། །ཕོགས་དང་ཕོགས་མཚམས་མགོན་པོའི་

སངས་རྒྱས་ཞིང་ཀུན་ཁྱབ། །འདོད་ཆགས་ཞེ་སང་གཏི་མུག་ཐམས་ཅད་རབ་ཞི་

ཞིང་། །སེམས་ཅན་དམལ་བར་དོང་བའི་མེ་རྣམས་ཞི་བར་བགི། །ཤིན་ཏུ་མཛེས་

ཤིང་ཡངས་པའི་མིག་ནི་ཕེ་ནས་སུ། །མི་རྣམས་ཀུན་གི་མུན་གནག་རྣམ་པར་

བསལ་བར་བགི། །དལ་བ་མེད་པ་དག་ནི་མ་ལུས་བསལ་ནས་སུ། །གཟི་བརིད་

མཐའ་ཡས་མཐོ་རིས་ལམ་དུ་གཟུང་བར་བགི། །སོན་གི་སྤོད་པ་ཡོངས་སུ་དག་པར་

སྤད་ནས་ནི། །མཁའ་ལ་ཉི་ཟའི་འོད་ནི་ལམ་མེ་མ་ལགས་ཤིང་། །ནོར་བུའི་ཚོགས་

དང་མེ་དང་ལྷ་ཡི་འོད་རྣམས་ཀང་། །མི་ཡི་སེང་གེའི་འོད་ཀིས་ཐམས་ཅད་ཟིལ་

གིས་གནོན། །སྐེས་བུ་མཆོག་གྱུར་སྡུག་བསལ་རྣམས་ཀི་གཉེན་གྱུར་ཏེ། །ཕོགས་
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མཚམས་ཕོགས་ན་དེ་འདའི་གཟུགས་ནི་མ་མཆིས་ཤིང་། །དགེ་བ་བརྒྱ་སྟོང་དག་

ནི་རབ་ཏུ་རྫོགས་གྱུར་ནས། །འཁོར་ནང་མཆིས་ཏེ་སངས་རྒྱས་སེང་གེའི་སྒ་སྒོག་

གོ །སོན་གི་རྒྱལ་བ་རང་བྱུང་དག་ལ་གུས་བགིས་ཏེ། །བརྟུལ་ཞུགས་དཀའ་ཐུབ་

བེ་བ་དཔག་མེད་སྤད་ནས་ནི། །ཡེ་ཤེས་ཕུང་པོ་དམ་པ་མཆོག་རབ་བཙལ་ནས་

སུ། །སོན་ལམ་སྟོབས་ནི་རྫོགས་བགིས་སེམས་ཅན་སྙིང་པོར་འགྱུར། །ཇི་ལྟར་

བཅོམ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པ་ཆགས་མི་མངའ། །མི་ཡི་དབང་པོ་འདུས་བས་རྣམ་

གསུམ་རབ་མཁྱེན་པ། །བདག་ཀང་མཚུངས་པ་མ་མཆིས་སྦིན་གནས་མཁས་པ་

དང་། །མི་རྣམས་ནང་ན་མི་ཡི་འདེན་པ་མཆོག་གྱུར་ཅིག །མི་དབང་བདག་གིས་བང་

ཆུབ་རབ་ཏུ་ཐོབ་ནས་ནི། །གལ་ཏེ་སོན་ལམ་འདི་འད་འདི་དག་འགྲུབ་ཅེ་ན། །སྟོང་གི་

འཇིག་རེན་ཁམས་འདི་རབ་ཏུ་གཡོས་གྱུར་ཅིང་། །ལྷ་ཡི་ཚོགས་ཀིས་མཁའ་ལས་

མེ་ཏོག་ཆར་ཕོབ་ཤིག །ས་ཡང་རབ་ཏུ་གཡོས་ཏེ་མེ་ཏོག་ཆར་ཡང་ཕབ། །ནམ་

མཁའ་ལས་ཀང་སིལ་སྙན་རྣམས་ཀི་སྒ་ཡང་བྱུང་། །ལྷ་ཡི་ཙན་དན་མཛེས་པ་དག་

གི་ཕེ་མ་ཡང་། །མངོན་པར་འཐོར་བར་གྱུར་ཏེ་འཇིག་རེན་སངས་རྒྱས་འགྱུར། །

བམ་པོ་གཉིས་པ། ཀུན་དགའ་བོ་དགེ་སོང་ཆོས་ཀི་འབྱུང་གནས་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་སོན་ལམ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྣམ་པ་དེ་ལྟ་

བུ་དང་ལྡན་སྟེ། ཀུན་དགའ་བོ་སོན་ལམ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྣམ་པ་འདི་ལྟ་བུ་དང་

ལྡན་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་ཉུང་ངོ་། །སོན་ལམ་རྣམ་པ་འདི་ལྟ་བུ་དག་འཇིག་

རེན་དུ་བྱུང་བ་ཉུང་སྟེ། ཉུང་དུ་ཟད་ཀི་ཡེ་མེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཀུན་དགའ་བོ་དགེ་

སོང་ཆོས་ཀི་འབྱུང་གནས་དེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འཇིག་རེན་
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དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོ་དེའི་སྤན་སར་ལྷ་དང་བཅས་པའི་འཇིག་རེན་བདུད་དང་བཅས་

པ། ཚངས་པ་དང་བཅས་པ། དགེ་སྦོང་དང་བམ་ཟེའི་སྐེ་དགུ་དང་བཅས་པ། ལྷ་དང་

མི་དང་། ལྷ་མ་ཡིན་དང་བཅས་པའི་མདུན་དུ་སོན་ལམ་གི་ཁྱད་པར་རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུ་

དེ་དག་བསྟན་ནས། ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་གནས་པར་གྱུར་ཏེ། 

དེ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་ཡོངས་སུ་དག་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་ཆེ་བ་ཉིད་དང་། 

སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་ཐ་གྲུ་ཆེན་པོ་རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུ་དེ་དག་ནི་སྒྲུབ། བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་སྤད་པ་སྤོད་ཅིང་ལོ་བེ་བ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སྟོང་དཔག་ཏུ་མེད། གངས་མེད་

བསམ་གིས་མི་ཁྱབ། མཚུངས་པ་མེད། གཞལ་དུ་མེད། ཚད་མེད། བརོད་དུ་མེད་

པར་ལན་འགའ་ཡང་འདོད་པ་དང་། གནོད་སེམས་དང་། རྣམ་པར་འཚེ་བའི་རྣམ་

པར་རོག་པས་རྣམ་པར་རོག་པར་མ་གྱུར། ལན་འགའ་ཡང་འདོད་པ་དང་། གནོད་

སེམས་དང་། རྣམ་པར་འཚེ་བའི་འདུ་ཤེས་སྐེད་པར་མ་གྱུར། ལན་འགའ་ཡང་

གཟུགས་དང་། སྒ་དང་། དི་དང་། རོ་དང་། རེག་བའི་འདུ་ཤེས་སྐེད་པར་མ་གྱུར་

ཏེ། གཞོན་ནུ་དེ་དེས་ཤིང་འགོགས་ན་བདེ་བ་དང་། དང་དུ་ལེན་པའི་རང་བཞིན་ཅན་

དང་། དགང་ས་བ་དང་། གསོ་ས་བ་དང་། འདོད་པ་ཆུང་བ་དང་། ཆོག་ཤེས་པ་དང་། 

རབ་ཏུ་དབེན་པ་དང་། ཞེ་སང་མེད་པ་དང་། རྨོངས་པ་མེད་པ་དང་། དང་བ་དང་། མི་

དམན་པ་དང་། གཡོ་མེད་པ་དང་། སྒྱུ་མེད་པ་དང་། ངང་ཚུལ་བཟང་བ་དང་། མཉེན་

པ་དང་། སྙན་པར་སྨྲ་བ་དང་། རག་ཏུ་བརོན་པ་དང་། དཀར་པོའི་ཆོས་ཡོངས་སུ་

ཚོལ་བ་ལ་བརོན་པ་མི་འདོར་བར་གྱུར་ཏེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་དུ་སོན་

ལམ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པར་བསྒྲུབས་པར་གྱུར་ཏོ། །སངས་རྒྱས་དང་། ཆོས་དང་། 
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དགེ་འདུན་དང་། སོབ་དཔོན་དང་། མཁན་པོ་དང་། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་གུས་

པ་དང་བཅས་ཤིང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤོད་པ་ལ་རག་ཏུ་གོ་ཆ་བགོས་ཏེ། དང་

བ་དང་། མཉེན་པ་དང་། ཚུལ་འཆོས་པ་མེད་པ་དང་། ཁ་གསག་མེད་པ་དང་། ཡོན་

ཏན་དང་ལྡན་ཞིང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དགེ་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་

འཛིན་དུ་བཅུག་པའི་སོན་དུ་ནི་འགོ། སྟོང་པ་ཉིད་དང་། མཚན་མ་མེད་པ་དང་། སོན་

པ་མེད་པ་དང་། མངོན་པར་འདུ་བ་བ་མེད་པ་དང་། སྐེ་བ་མེད་པ་དང་། འགག་པ་

མེད་པའི་གནས་པས་ནི་གནས་ཏེ། ང་རྒྱལ་མེད་ཅིང་ངག་ལེགས་པར་བསྲུངས་པར་

གྱུར་ཏོ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤད་པ་སྤོད་པ་ན་དེས་ངག་གི་ལས་འབྱུང་བ་གང་

བདག་དང་། གཞན་དང་། གཉིས་ཀ་ལ་གནོད་པར་འགྱུར་བ་རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུ་སྤངས་

ནས་ངག་གི་ལས་གང་བདག་དང་། གཞན་དང་། གཉིས་ཀ་ལ་ཕན་པར་འགྱུར་བ་དེ་

དག་བརོན་པར་གྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་ཤེས་བཞིན་ཅན་དུ་གྱུར་ཅིང་གོང་དང་། གོང་ཁྱེར་

དང་། གོང་རྡལ་དང་། ཡུལ་འཁོར་དང་། རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བང་འཁོར་རྣམས་སུ་འཇུག་པ་

ན་ནམ་ཡང་གཟུགས་དང་། སྒ་དང་། དི་དང་། རོ་དང་། རེག་བ་དང་། ཆོས་ལ་རེས་

སུ་ཆགས་པ་དང་། ཁོང་ཁོ་བ་མེད་པར་གྱུར་ཏོ། །དེ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤད་

པ་སྤོད་པ་ན་བདག་ཉིད་ཀང་སྦིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལ་སྤོད་ཅིང་གཞན་ཡང་

དེ་ཉིད་ཡང་དག་པར་འཛིན་དུ་བཅུག་གོ །བདག་ཉིད་ཀང་ཚུལ་ཁིམས་དང་། བཟོད་

པ་དང་། བརོན་འགྲུས་དང་། བསམ་གཏན་དང་། ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལ་

སྤོད་ཅིང་གཞན་ཡང་དེ་ཉིད་ཡང་དག་པར་འཛིན་དུ་བཅུག་གོ །

4/8
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གང་དག་དང་ལྡན་ན་གང་དང་གང་དུ་སྐེས་པ་དེ་དང་དེར་གཏེར་བེ་བ་ཁག་ཁིག་

བརྒྱ་སྟོང་དུ་མས་ལས་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུའི་དགེ་བའི་ར་བ་རྣམས་

ཡང་དག་པར་བསྒྲུབས་པར་གྱུར་ཏོ། །དེ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤད་པ་སྤོད་པ་ན་

སེམས་ཅན་བེ་བ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སྟོང་གངས་མེད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་གང་དག་ངག་

གི་ལས་ཀིས་མཐར་ཕིན་པར་ས་བ་མ་ཡིན་པ་དེ་སྙེད་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་

རྫོགས་པའི་བང་ཆུབ་ལ་བཀོད་དོ། །སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་གངས་མེད་

དཔག་ཏུ་མེད་པ་དེ་སྙེད་ལ་ན་བཟའ་དང་། ཞལ་ཟས་དང་། གཟིམས་ཆ་དང་སྙུན་གི་

གསོས་སན་དང་། ཡོ་བད་རྣམས་དང་། བདེ་བ་ལ་སྦར་བ་ལ་རེག་པར་གནས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀིས་བསྟི་སྟང་དུ་བས། བླ་མར་བས། རིམ་གོར་བས་ཏེ་མཆོད་པ་བས་

སོ། །སེམས་ཅན་ཇི་སྙེད་རབ་ཏུ་སིན་པར་བས་པ་དང་། ཚོང་དཔོན་དང་། ཁྱིམ་

བདག་དང་། བློན་པོ་དང་། རྒྱལ་རིགས་དང་། བམ་ཟེའི་རིགས་ཤིང་སཱ་ལ་ཆེན་པོ་ལྟ་

བུ་དག་ལ་རབ་ཏུ་དགོད་པ་དེ་དག་ཀང་ཚིག་གིས་བསྟན་པས་མཐར་ཕིན་པར་ས་བ་

མ་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་འཛམ་བུའི་གིང་གི་དབང་ཕྱུག་ཉིད་དང་། འཁོར་ལོས་སྒྱུར་

བ་ཉིད་དང་། འཇིག་རེན་སྐོང་བ་ཉིད་དང་། བརྒྱ་བིན་ཉིད་དང་། རབ་འཐབ་བལ་ཉིད་

དང་། ཡོངས་སུ་དགའ་ལྡན་ཉིད་དང་། རབ་འཕྲུལ་དགའ་ཉིད་དང་། དབང་སྒྱུར་ཉིད་

དང་། ལྷའི་རྒྱལ་པོ་ཉིད་དང་། ཚངས་པ་ཆེན་པོ་ཉིད་ལ་རབ་ཏུ་བཀོད་དོ། །སངས་

རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་གངས་མེད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དེ་སྙེད་ལ་བསྟི་སྟང་དུ་བས། 

བླ་མར་བས། རིམ་གོར་བས་ཏེ་མཆོད་ནས་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་བ་བའི་

ཕིར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་དག་ཀང་ངག་གི་ལས་ཀིས་བསྟན་པས་མཐར་ཕིན་པར་



འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་ཞྱིང་མདོ།

  149  

ས་བ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤད་པ་སྤོད་པ་ན་བསྐལ་པ་བེ་བ་ཁག་

ཁིག་བརྒྱ་སྟོང་དཔག་ཏུ་མེད། གངས་མེད། བསམ་གིས་མི་ཁྱབ། མཚུངས་པ་མེད། 

གཞལ་དུ་མེད། ཚད་མེད། བརོད་དུ་མེད་པར་ཁ་ནས་ལྷའི་ལས་ཤིན་ཏུ་འདས་པའི་

ཙན་དན་གི་དི་རབ་ཏུ་ཞིམ་པའི་བསུང་འབྱུང་བ་དང་། སྤུའི་ཁུང་བུ་ཐམས་ཅད་ནས་

མེ་ཏོག་ཨུད་པ་ལའི་བསུང་འབྱུང་བ་དང་། འཇིག་རེན་ཐམས་ཅད་ན་གཟུགས་བཟང་

ཞིང་མཛེས་ལ་བལྟ་ན་སྡུག་པ་དང་། ཁ་དོག་བཟང་པོ་རྒྱས་པ་མཆོག་དང་ལྡན་པ་

དང་། མཚན་དང་དཔེ་བད་བཟང་པོས་ལུས་ལེགས་པར་བརྒྱན་པ་དང་། དེའི་རིན་པོ་

ཆེའི་རྒྱན་ཐམས་ཅད་དང་། གོས་དང་། ཆོས་གོས་མངོན་པར་བསྒྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་

དང་། མེ་ཏོག་དང་། སྤོས་དང་། བདུག་པ་དང་། ཕྲེང་བ་དང་། བྱུག་པ་དང་། གདུགས་

དང་། རྒྱལ་མཚན་དང་། བ་དན་མངོན་པར་བསྒྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་དང་། རོལ་མོའི་

སྒ་དབངས་དང་། གླུ་དབངས་མངོན་པར་བསྒྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་སྤུའི་ཁུང་བུ་

ཐམས་ཅད་དང་། ལག་པ་གཉིས་ནས་འབྱུང་བ་དང་། ཟས་དང་། སྐོམ་དང་། བཟའ་བ་

དང་། བཅའ་བ་དང་། བལྡག་པ་དང་། རོ་བོ་བ་མངོན་པར་བསྒྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་དང་། 

ལོངས་སྤོད་དང་། ཡོངས་སུ་སྤད་པ་མངོན་པར་བསྒྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་ལག་པ་

གཉིས་ནས་ཟག་ཅིང་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུའི་དགེ་བ་ཡང་དག་པར་

བསྒྲུབས་སོ། །ཀུན་དགའ་བོ་དེ་ལྟར་དགེ་སོང་ཆོས་ཀི་འབྱུང་གནས་དེས་སོན་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤད་པ་སྤོད་པ་ན་ཡོ་བད་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་བའི་ཕ་རོལ་ཏུ་

སོན་པར་གྱུར་ཏོ། །དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཚེ་དང་

ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བོས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཅི་ལགས། 
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བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཀི་འབྱུང་གནས་དེ་བླ་ན་མེད་པ་

ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ཏེ། ཡོངས་

སུ་མ་ངན་ལས་འདས་ལགས་སམ། འོན་ཏེ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་མ་རྒྱས་

སམ། འོན་ཏེ་ད་ལྟར་བྱུང་བ་ན་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ཏེ། ད་ལྟར་ན་

བཞུགས་ལ་འཚོ་ཞིང་གཞེས་ཏེ་ཆོས་ཀང་སྟོན། 

5/10

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཀུན་དགའ་བོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

དེ་ནི་འདས་པ་ཡང་མ་ཡིན། མ་འོངས་པ་ཡང་མ་ཡིན་གི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

དེ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་

རྒྱས་ནས་ད་ལྟ་ན་བཞུགས་ཏེ་འཚོ་ཞིང་གཞེས་ལ་ཆོས་ཀང་སྟོན་ཏེ། འདི་ནས་ནུབ་

ཕོགས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་བེ་བ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སྟོང་འདས་པའི་འཇིག་རེན་གི་

ཁམས་བདེ་བ་ཅན་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་

པའི་སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་མེད་ཅེས་བ་སྟེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་

ཆེན་པོ་ཚད་མེད་པ་དག་དང་། ཉན་ཐོས་མཐའ་ཡས་པ་དག་གིས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་

ཅིང་མདུན་དུ་བདར་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཐའ་ཡས་པ་

དང་ལྡན་ནོ། །དེའི་འོད་ནི་དཔག་ཏུ་མེད་དེ། དེ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་འདི་སྙེད་ཅིག་

དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་བརྒྱ་ཕྲག་འདི་སྙེད་ཅིག་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་སྟོང་

ཕྲག་འདི་སྙེད་ཅིག་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་བརྒྱ་སྟོང་ཕྲག་འདི་སྙེད་ཅིག་དང་། 

སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་བེ་བ་ཕྲག་འདི་སྙེད་ཅིག་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་བེ་བ་བརྒྱ་
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ཕྲག་འདི་སྙེད་ཅིག་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་བེ་བ་སྟོང་ཕྲག་འདི་སྙེད་ཅིག་དང་། 

སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་བེ་བ་བརྒྱ་སྟོང་ཕྲག་འདི་སྙེད་ཅིག་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་

བེ་བ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སྟོང་ཕྲག་འདི་སྙེད་ཅིག་ཁྱབ་པར་བས་ཏེ་འདུག་གོ་ཞེས་མཐའི་

ཚད་རོགས་པར་ས་བ་མ་ཡིན་ནོ། །ཀུན་དགའ་བོ་འོན་ཀང་མདོར་བསྟན་ན། ཤར་

ཕོགས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་བེ་བ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སྟོང་ཕྲག་གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བེ་

མ་སྙེད་དག་བཅོམ་ལྡན་འདས་འོད་དཔག་མེད་དེའི་འོད་ཀིས་རག་ཏུ་ཁྱབ་བོ། །དེ་

བཞིན་དུ་ལྷོ་དང་། ནུབ་དང་། བང་དང་། འོག་དང་། སྟེང་དང་། ཕོགས་མཚམས་

ཀི་ཕོགས་རེ་རེར་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་བེ་བ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སྟོང་ཕྲག་གང་གཱའི་

ཀླུང་གི་བེ་མ་སྙེ་དག་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འོད་དཔག་མེད་དེའི་

འོད་ཀིས་རག་ཏུ་ཁྱབ་སྟེ། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀི་སོན་གི་སོན་

ལམ་གིས་བིན་གི་རླབས་ཀིས་འོད་འདོམ་གང་བ་དང་། འདོམ་དོ་པ་དང་། གསུམ་

པ་དང་། བཞི་པ་དང་། ལྔ་པ་དང་། བཅུ་པ་དང་། ཉི་ཤུ་པ་དང་། སུམ་ཅུ་པ་དང་། བཞི་

བཅུ་པ་དང་། ལྔ་བཅུ་པ་དང་། འོད་དཔག་ཚད་བཅུ་པ་དང་། འོད་དཔག་ཚད་བརྒྱ་

པ་དང་། འོད་དཔག་ཚད་སྟོང་པ་དང་། འོད་དཔག་ཚད་བརྒྱ་སྟོང་པ་ནས་འོད་དཔག་

ཚད་བེ་བ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སྟོང་ཕྲག་དུ་མའི་འོད་ཀིས་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་ཀི་བར་

དུ་ཁྱབ་པར་གྱུར་ཏེ་གནས་པ་ནི་མ་གཏོགས་སོ། །ཀུན་དགའ་བོ་དཔེ་གང་གིས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འོད་དཔག་མེད་དེའི་འོད་ཀི་ཚད་གཟུང་

བའི་དཔེ་གཞག་པ་མེད་དེ། ཀུན་དགའ་བོ་རྣམ་གངས་དེས་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

དེ་འོད་དཔག་མེད་ཅེས་བ་སྟེ། འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་། སྣང་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་
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དང་། འོད་ཐུག་པ་མེད་པ་དང་། འོད་ཆགས་པ་མེད་པ་དང་། འོད་ཐོགས་པ་མེད་པ་

དང་། འོད་རག་ཏུ་གཏོང་བ་དང་། ལྷའི་ནོར་བུའི་འོད་དང་། ཐོགས་པ་མེད་པའི་འོད་

ཟེར་གི་རྒྱལ་པོའི་འོད་དང་། ཆགས་པར་འགྱུར་བའི་འོད་དང་། དགའ་བར་འགྱུར་

བའི་འོད་དང་། མཆོག་ཏུ་དགའ་བར་འགྱུར་བའི་འོད་དང་། ཚིམ་པར་འགྱུར་བའི་འོད་

དང་། ལྟ་བར་འགྱུར་བའི་འོད་དང་། འབེལ་པར་འགྱུར་བའི་འོད་དང་། བསམ་གིས་

མི་ཁྱབ་པའི་འོད་དང་། མཚུངས་པ་མེད་པའི་འོད་དང་། མིའི་དབང་པོ་དང་ལྷའི་དབང་

པོ་ཟིལ་གིས་གནོན་པའི་འོད་དང་། ཉི་མ་དང་ཟ་བ་ཟིལ་གིས་གནོན་ཅིང་མོག་མོག་

པོར་བེད་པའི་འོད་དང་། འཇིག་རེན་སྐོང་བ་དང་། བརྒྱ་བིན་དང་། ཚངས་པ་དང་། 

གནས་གཙང་མ་པ་དང་། དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་དང་། ལྷ་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གིས་གནོན་

ཅིང་མོག་མོག་པོར་བེད་པའི་འོད་དང་། མདོར་བསྡུ་ན་འོད་ཐམས་ཅད་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་

ཕིན་པ་ཞེས་བའོ། །

4/7

དེའི་འོད་དེ་ནི་དི་མ་མེད་པ། ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ལུས་ལ་བདེ་བསྐེད་པ། སེམས་

དགའ་བར་བེད་པ་ལྷ་དང་། ལྷ་མ་ཡིན་དང་། ཀླུ་དང་། གནོད་སྦིན་དང་། དི་ཟ་དང་། 

ནམ་མཁའ་ལྡིང་དང་། ལྟོ་འཕེ་ཆེན་པོ་དང་། མི་འམ་ཅི་དང་། མི་དང་། མི་མ་ཡིན་པ་

རྣམས་ལ་དགའ་བ་དང་། མཆོག་ཏུ་དགའ་བ་དང་། བདེ་བ་སྐེད་པ། སེམས་ཅན་དགེ་

བའི་བསམ་པ་ཅན་རྣམས་ལ་དགེ་བ་དང་། ཡང་བ་དང་། རོགས་པ་དང་། མཁས་པ་

དང་། བློ་དང་མཆོག་ཏུ་དགའ་བེད་པའོ། །ཀུན་དགའ་བོ་རྣམ་གངས་འདིས་སངས་

རྒྱས་ཀི་ཞིང་གཞན་མཐའ་ཡས་མུ་མེད་པ་དག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཡོངས་སུ་
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གང་སྟེ། བསྐལ་པར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འོད་དཔག་མེད་དེའི་མཚན་གི་ལས་རྒྱུར་

བས་པ་དང་། འོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལས་བརམས་ཏེ་བརོད་ཀང་མཚན་བསྟན་པ་

དང་། འོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཡོན་ཏན་གི་མཐའ་ཡང་རོགས་པར་མི་ནུས་ལ། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པའི་མི་འཇིགས་པ་ཡང་རྒྱུན་ཆད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་

ཞེ་ན། ཀུན་དགའ་བོ་འདི་ལྟ་སྟེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་འོད་དཔག་མེད་དེའི་འོད་ཀི་ཡོན་

ཏན་འབོར་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཤེས་རབ་དང་། སྤོབས་པ་བླ་ན་མེད་

པ་དང་། དེ་གཉིས་ག་ཡང་གངས་མེད། དཔག་ཏུ་མེད་ཅིང་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་ལ་

མུ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཀུན་དགའ་བོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འོད་དཔག་མེད་དེའི་

ཉན་ཐོས་ཀི་དགེ་འདུན་དཔག་ཏུ་མེད་དེ། ཉན་ཐོས་བེ་བ་ཕྲག་འདི་སྙེད་ཅིག་ཅེའམ། 

ཉན་ཐོས་བེ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་འདི་སྙེད་ཅིག་ཅེའམ། ཉན་ཐོས་བེ་བ་སྟོང་ཕྲག་འདི་སྙེད་

ཅིག་ཅེའམ། ཉན་ཐོས་བེ་བ་བརྒྱ་སྟོང་ཕྲག་འདི་སྙེད་ཅིག་ཅེའམ། གཏམས་ཕྲག་འདི་

སྙེད་ཅིག་ཅེའམ། དཀྲིགས་ཕྲག་འདི་སྙེད་ཅིག་ཅེའམ། ཁག་ཁིག་ཕྲག་འདི་སྙེད་ཅིག་

ཅེའམ། ཐེར་འབུམ་ཕྲག་འདི་སྙེད་ཅིག་ཅེའམ། མི་འཁྲུགས་པ་ཕྲག་འདི་སྙེད་ཅིག་

ཅེའམ། རྣམ་འདེག་ཕྲག་འདི་སྙེད་ཅིག་ཅེའམ། རྒྱུན་འབབ་ཕྲག་འདི་སྙེད་ཅིག་ཅེའམ། 

རྒྱལ་བ་ཕྲག་འདི་སྙེད་ཅིག་ཅེའམ། དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཕྲག་འདི་སྙེད་ཅིག་ཅེའམ། 

གངས་མེད་པ་ཕྲག་འདི་སྙེད་ཅིག་ཅེའམ། བགང་དུ་མེད་པ་ཕྲག་འདི་སྙེད་ཅིག་ཅེའམ། 

མཚུངས་པ་མེད་པ་ཕྲག་འདི་སྙེད་ཅིག་ཅེའམ། བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་ཕྲག་འདི་སྙེད་

ཅིག་ཅེས་དེའི་ཚད་གཟུང་བར་ས་བ་མ་ཡིན་ནོ། །

5/9
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ཀུན་དགའ་བོ་འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན་དགེ་སོང་མླཽད་གལ་གི་བུ་ཆེན་པོ་རྫུ་འཕྲུལ་ལ་

དབང་ཐོབ་པ་དེ་འདོད་ན། སྟོང་གསུམ་གི་སྟོང་ཆེན་པོའི་ཇིག་རེན་གི་ཁམས་ན་སྐར་

མའི་གཟུགས་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཉིན་ཞག་གཅིག་གིས་བགང་བ་དེ་

ལྟ་བུའི་རྣམ་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་དང་ལྡན་པ་བེ་བ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སྟོང་ཡོད་པར་གྱུར་ལ། དེ་

དག་ལས་གཞན་མི་བེད་པར་ལོ་བེ་བ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སྟོང་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

འོད་དཔག་མེད་ཀི་ཉན་ཐོས་དང་པོ་འདུས་པ་བགངས་ཀང་དེ་དག་གིས་བརྒྱའི་ཆར་

ཡང་བགངས་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། སྟོང་དང་། བརྒྱ་སྟོང་དང་། ཆ་དང་། དཔེ་དང་། རྒྱུའི་

བར་དུ་ཡང་བགང་བར་མི་འགྱུར་རོ། །ཀུན་དགའ་བོ་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་རྒྱ་མཚོ་

ཆེན་པོ་ཟབས་སུ་དཔག་ཚད་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སྟོང་ཡོད་པ། ཁྱོན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ་

མི་ལ་ལ་ཞིག་གིས་སྐྲ་ཚལ་པ་བརྒྱར་གཤགས་པའི་རེ་མོས་ཆུའི་ཐིགས་པ་གཅིག་

བླངས་ན་ཀུན་དགའ་བོ་འདི་ཇི་སྙམ་དུ་སེམས། གང་སྐྲ་ཚལ་པ་བརྒྱར་གཤགས་

པའི་རེ་མོས་ཆུའི་ཐིགས་པ་གཅིག་བླངས་པ་དང་། གང་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་ཆུའི་ཕུང་

པོ་ཕིན་ལས་པ་དེ་གཉིས་གང་མང་། གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔག་ཚད་སྟོང་

ཡང་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་བས་ཉུང་ལགས་ན། སྐྲ་ཚལ་པ་བརྒྱར་གཤགས་པའི་རེ་མོས་

ཆབ་ཐིགས་པ་གཅིག་བླངས་པ་ལྟ་སོས་ཀང་ཅི་འཚལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་

བཀའ་སྩལ་བ། ཀུན་དགའ་བོ་ཆུ་ཐིགས་པ་གཅིག་ལྟ་བུར་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་འོད་དཔག་མེད་ཀི་ཉན་ཐོས་དང་པོར་འདུས་པ་ལ་མླཽད་གལ་གི་

བུ་ལྟ་བུའི་དགེ་སོང་རྣམས་ཀིས་ལོ་བེ་བ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སྟོང་དུ་བགངས་ཏེ་འདི་སྙེད་

ཅིག་གོ་ཞེས་གངས་ཀིས་ཆོད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ། །རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་ཆུའི་ཕུང་པོ་ཕིན་
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ལས་པ་ལྟ་བུ་ནི་གངས་ཀིས་མཆོད་པར་བལྟ་བ་ཡིན་ན་ཉན་ཐོས་འདུས་པ་གཉིས་པ་

དང་གསུམ་པ་རྣམས་ལྟ་སོས་ཀང་ཅི་དགོས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེའི་ཉན་ཐོས་

ཀི་དགེ་འདུན་ནི་དེ་ལྟར་མཐའ་ཡས་མུ་མེད་དེ། དེ་ནི་དཔག་ཏུ་མེད་དོ་ཞེས་བ་བའི་

གངས་སུ་འགོ་བ་ཡིན་ནོ། །ཀུན་དགའ་བོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

འོད་དཔག་མེད་དེའི་ཚེའི་ཚད་ཀང་དཔག་ཏུ་མེད་དེ། བསྐལ་པ་འདི་སྙེད་ཅིག་ཅེ་

འམ། བསྐལ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་འདི་སྙེད་ཅིག་ཅེའམ། བསྐལ་པ་སྟོང་ཕྲག་འདི་སྙེད་ཅིག་ཅེ་

འམ། བསྐལ་པ་བརྒྱ་སྟོང་ཕྲག་འདི་སྙེད་ཅིག་ཅེའམ། བསྐལ་པ་བེ་བ་ཕྲག་འདི་སྙེད་

ཅིག་ཅེ་འམ། བསྐལ་པ་བེ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་འདི་སྙེད་ཅིག་ཅེ་འམ། བསྐལ་བ་བེ་བ་སྟོང་

ཕྲག་འདི་སྙེད་ཅིག་ཅེ་འམ། བསྐལ་པ་བེ་བ་བརྒྱ་སྟོང་ཕྲག་འདི་སྙེད་ཅིག་ཅེས་བ་བ་

ནས་བསྐལ་པ་བེ་བ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སྟོང་ཕྲག་འདི་སྙེད་ཅིག་གོ་ཞེས་བ་བའི་བར་དུ་

ཚེའི་ཚད་རོགས་པར་ས་བ་མ་ཡིན་ནོ། །ཀུན་དགའ་བོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་འོད་དཔག་མེད་དེའི་སྐུ་ཚེའི་ཚད་རོགས་པར་ས་བ་མ་ཡིན་ནོ། །ཀུན་

དགའ་བོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འོད་དཔག་མེད་དེའི་སྐུ་ཚེའི་ཚད་

དེ་ལྟར་དཔག་ཏུ་མེད་དེ། དེའི་ཕིར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་ཚེ་དཔག་མེད་ཅེས་

བའོ། །ཀུན་དགའ་བོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འོད་དཔག་མེད་དེ་བླ་

ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་

ནས་ཇི་ལྟར་ད་ལྟར་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་འདི་ན་བསྐལ་པའི་གངས་དང་། བསྐལ་

པའི་བགང་བའི་བརྡར་བཏགས་པ་དེ་ལྟ་བུའི་བསྐལ་པ་བཅུ་ལོན་ནོ། །ཀུན་དགའ་བོ་

བཅོམ་ལྡན་འདས་འོད་དཔག་མེད་ཀི་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་ཞེས་བ་བ་ནི་
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འབོར་བ་མོད་པ། བདེ་བ་ལོ་ལེགས་པ། ཉམས་དགའ་བ། ལྷ་དང་མི་མང་པོས་གང་

བའོ། །ཀུན་དགའ་བོ་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་དེ་ན་སེམས་ཅན་དམལ་བ་མེད་དོ། །དུད་

འགོའི་སྐེ་གནས་མེད་དོ། །ཡི་དགས་ཀི་ཡུལ་མེད་དོ། །ལྷ་མ་ཡིན་གི་རིས་མེད་

དོ། །མི་ཁོམ་པར་སྐེ་བ་མེད་དོ། །འཇིག་རེན་གི་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་ན་སྣང་བའི་རིན་

པོ་ཆེ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་འཇིག་རེན་ན་མི་སྤོད་དོ། །ཀུན་དགའ་བོ་འཇིག་རེན་

གི་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་དེ་ནི་སྤོས་སྣ་ཚོགས་དི་རབ་ཏུ་ཞིམ་པའི་ངད་ལྡང་པའོ། །མེ་

ཏོག་དང་འབས་བུ་སྣ་ཚོགས་འབོར་པའོ། །རིན་པོ་ཆེའི་ཤིང་ལོན་པས་ལེགས་པར་

བརྒྱན་པའོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་སྤྲུལ་པའི་བ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་སྒ་ཡིད་དུ་འོང་

བ་ཅན་གི་ཚོགས་ཀིས་སྟེན་པའོ། །ཀུན་དགའ་བོ་རིན་པོ་ཆེའི་ཤིང་ལོན་པ་དེ་དག་

ནི་ཁ་དོག་ཐ་དད་པ། ཁ་དོག་དུ་མ་པ། ཁ་དོག་བརྒྱ་སྟོང་ཕྲག་དུ་མ་ཡོད་པའོ། །ཀུན་

དགའ་བོ་དེ་ན་རིན་པོ་ཆེའི་ཤིང་ལོན་པ་གསེར་གི་ཁ་དོག་ལྟ་བུ་དང་། གསེར་གི་

རང་བཞིན་དག་ཡོད་དོ། །དངུལ་གི་ཁ་དོག་ལྟ་བུ་དང་དངུལ་གི་རང་བཞིན་དག་

ཡོད་དོ། །བཻ་དཱུརྱའི་ཁ་དོག་ལྟ་བུ་དང་བཻ་དཱུརྱའི་རང་བཞིན་དག་ཡོད་དོ། །ཤེལ་གི་ཁ་

དོག་ལྟ་བུ་དང་ཤེལ་གི་རང་བཞིན་དག་ཡོད་དོ། །སྤུག་གི་ཁ་དོག་ལྟ་བུ་དང་སྤུག་གི་

རང་བཞིན་དག་ཡོད་དོ། །མུ་ཏིག་དམར་པོའི་ཁ་དོག་ལྟ་བུ་དང་མུ་ཏིག་དམར་པོའི་

རང་བཞིན་དག་ཡོད་དོ། །རྡོའི་སྙིང་པོའི་ཁ་དོག་ལྟ་བུ་དང་རྡོའི་སྙིང་པོའི་རང་བཞིན་

དགཡོད་དོ། །ཁ་ཅིག་ནི་གསེར་དང་། དངུལ་དང་། རིན་པོ་ཆེ་སྣ་གཉིས་པ་དག་ཡོད་

དོ། །གསེར་དང་། དངུལ་དང་། བཻ་དཱུརྱ་དང་། རིན་པོ་ཆེ་སྣ་གསུམ་པ་དག་ཀང་ཡོད་

དོ། །གསེར་དང་། དངུལ་དང་། བཻ་དཱུརྱ་དང་། ཤེལ་དང་། རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བཞི་པ་དག་
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ཀང་ཡོད་དོ། །གསེར་དང་། དངུལ་དང་། བཻ་དཱུརྱ་དང་། ཤེལ་དང་། སྤུག་དང་། རིན་

པོ་ཆེ་སྣ་ལྔ་པ་དག་ཀང་ཡོད་དོ། །གསེར་དང་། དངུལ་དང་། བ་ཻདཱུརྱ་དང་། ཤེལ་དང་། 

སྤུག་དང་། མུ་ཏིག་དམར་པོ་དང་། རིན་པོ་ཆེ་སྣ་དྲུག་པ་དག་ཀང་ཡོད་དོ། །གསེར་

དང་། དངུལ་དང་། བཻ་དཱུརྱ་དང་། ཤེལ་དང་། སྤུག་དང་། མུ་ཏིག་དམར་པོ་དང་། རྡོའི་

སྙིང་པོ་དང་། རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་པ་དག་ཀང་ཡོད་དོ། །ཀུན་དགའ་བོ་དེ་ན་གསེར་

གི་ཤིང་ལོན་པ་རྣམས་ཀི་ར་བ་དང་། སོང་པོ་དང་། ཡལ་ག་དང་། ལོ་མ་དང་། འདབ་

མ་དང་། མེ་ཏོག་རྣམས་གསེར་གི་རང་བཞིན་ལ་ར་བ་རྣམས་དངུལ་གི་རང་བཞིན་

ནོ། །དངུལ་གི་ཤིང་ལོན་པ་རྣམས་ཀི་ར་བ་དང་། སོང་པོ་དང་། ཡལ་ག་དང་། ལོ་

མ་དང་། འདབ་མ་དང་། མེ་ཏོག་རྣམས་དངུལ་གི་རང་བཞིན་ལ་འབས་བུ་རྣམས་

བཻ་དཱུརྱའི་རང་བཞིན་ནོ། །བཻ་དཱུརྱའི་ཤིང་ལོན་པ་རྣམས་ཀི་ར་བ་དང་། སོང་པོ་དང་། 

ཡལ་ག་དང་། ལོ་མ་དང་། འདབ་མ་དང་། མེ་ཏོག་རྣམས་བཻ་དཱུརྱའི་རང་བཞིན་ལ་

འབས་བུ་རྣམས་ཤེལ་གི་རང་བཞིན་ནོ། །ཤེལ་གི་ཤིང་ལོན་པ་རྣམས་ཀི་ར་བ་དང་། 

སོང་པོ་དང་། ཡལ་ག་དང་། ལོ་མ་དང་། འདབ་མ་དང་། མེ་ཏོག་རྣམས་ཤེལ་གི་རང་

བཞིན་ལ་འབས་བུ་རྣམས་སྤུག་གི་རང་བཞིན་ནོ། །སྤུག་གི་ཤིང་ལོན་པ་རྣམས་ཀི་ར་

བ་དང་། སོང་པོ་དང་། ཡལ་ག་དང་། ལོ་མ་དང་། འདབ་མ་དང་། མེ་ཏོག་རྣམས་སྤུག་

གི་རང་བཞིན་ལ་འབས་བུ་རྣམས་མུ་ཏིག་དམར་པོའི་རང་བཞིན་ནོ། །མུ་ཏིག་དམར་

པོའི་ཤིང་ལོན་པ་རྣམས་ཀི་ར་བ་དང་། སོང་པོ་དང་། ཡལ་ག་དང་། ལོ་མ་དང་། འདབ་

མ་དང་། མེ་ཏོག་རྣམས་མུ་ཏིག་དམར་པོའི་རང་བཞིན་ལ་འབས་བུ་རྣམས་རྡོའི་སྙིང་

པོའི་རང་བཞིན་ནོ། །རྡོའི་སྙིང་པོའི་ཤིང་ལོན་པ་རྣམས་ཀི་ར་བ་དང་། སོང་པོ་དང་། 
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ཡལ་ག་དང་། ལོ་མ་དང་། འདབ་མ་དང་། མེ་ཏོག་རྣམས་རྡོའི་སྙིང་པོའི་རང་བཞིན་

ལ་འབས་བུ་རྣམས་གསེར་གི་རང་བཞིན་ནོ། །ཀུན་དགའ་བོ་ཤིང་ལོན་པ་ཁ་ཅིག་ནི་

ར་བ་རྣམས་གསེར་གི་རང་བཞིན་ལ་སོང་པོ་རྣམས་དངུལ་གི་རང་བཞིན། ཡལ་ག་

རྣམས་བ་ཻདཱུརྱའི་རང་བཞིན། ལོ་མ་རྣམས་ཤེལ་གི་རང་བཞིན། འདབ་མ་རྣམས་སྤུག་

གི་རང་བཞིན། མེ་ཏོག་རྣམས་མུ་ཏིག་དམར་པོའི་རང་བཞིན། འབས་བུ་རྣམས་རྡོའི་

སྙིང་པོའི་རང་བཞིན་ནོ། །ཀུན་དགའ་བོ་ཤིང་ལོན་པ་ཁ་ཅིག་ནི་ར་བ་རྣམས་དངུལ་

གི་རང་བཞིན་ལ་སོང་པོ་རྣམས་བཻ་དཱུརྱའི་རང་བཞིན། ཡལ་ག་རྣམས་ཤེལ་གི་རང་

བཞིན། ལོ་མ་རྣམས་སྤུག་གི་རང་བཞིན། འདབ་མ་རྣམས་མུ་ཏིག་དམར་པོའི་རང་

བཞིན། མེ་ཏོག་རྣམས་རྡོའི་སྙིང་པོའི་རང་བཞིན་འབས་བུ་རྣམས་གསེར་གི་རང་

བཞིན་ནོ། །ཀུན་དགའ་བོ་ཤིང་ལོན་པ་ཁ་ཅིག་ནི་ར་བ་རྣམས་བཻ་དཱུརྱའི་རང་བཞིན་

ལ་སོང་པོ་རྣམས་ཤེལ་གི་རང་བཞིན། ཡལ་ག་རྣམས་སྤུག་གི་རང་བཞིན། ལོ་མ་

རྣམས་མུ་ཏིག་དམར་པོའི་རང་བཞིན། འདབ་མ་རྣམས་རྡོའི་སྙིང་པོའི་རང་བཞིན། 

མེ་ཏོག་རྣམས་གསེར་གི་རང་བཞིན། འབས་བུ་རྣམས་དངུལ་གི་རང་བཞིན་ནོ། །

6/10   5/8   4/6

ཀུན་དགའ་བོ་ཤིང་ལོན་པ་ཁ་ཅིག་ནི་ར་བ་རྣམས་ཤེལ་གི་རང་བཞིན་ལ་སོང་

པོ་རྣམས་སྤུག་གི་རང་བཞིན། ཡལ་ག་རྣམས་མུ་ཏིག་དམར་པོའི་རང་བཞིན། ལོ་

མ་རྣམས་རྡོའི་སྙིང་པོའི་རང་བཞིན་འདབ་མ་རྣམས་གསེར་གི་རང་བཞིན། མེ་ཏོག་

རྣམས་དངུལ་གི་རང་བཞིན། འབས་བུ་རྣམས་བཻ་དཱུརྱའི་རང་བཞིན་ནོ། །ཀུན་དགའ་

བོ་ཤིང་ལོན་པ་ཁ་ཅིག་ནི་ར་བ་རྣམས་སྤུག་གི་རང་བཞིན་ལ་སོང་པོ་རྣམས་མུ་ཏིག་
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དམར་པོའི་རང་བཞིན། ཡལ་ག་རྣམས་རྡོའི་སྙིང་པོའི་རང་བཞིན། ལོ་མ་རྣམས་

གསེར་གི་རང་བཞིན། འདབ་མ་རྣམས་དངུལ་གི་རང་བཞིན། མེ་ཏོག་རྣམས་བཻ་

དཱུརྱའི་རང་བཞིན། འབས་བུ་རྣམས་ཤེལ་གི་རང་བཞིན་ནོ། །ཀུན་དགའ་བོ་ཤིང་

ལོན་པ་ཁ་ཅིག་ནི་ར་བ་རྣམས་མུ་ཏིག་དམར་པོའི་རང་བཞིན། སོང་པོ་རྣམས་རྡོའི་

སྙིང་པོའི་རང་བཞིན། ཡལ་ག་རྣམས་གསེར་གི་རང་བཞིན། ལོ་མ་རྣམས་དངུལ་

གི་རང་བཞིན། འདབ་མ་རྣམས་བཻ་དཱུརྱའི་རང་བཞིན། མེ་ཏོག་རྣམས་ཤེལ་གི་རང་

བཞིན། འབས་བུ་རྣམས་སྤུག་གི་རང་བཞིན་ནོ། །ཀུན་དགའ་བོ་ཤིང་ལོན་པ་ཁ་ཅིག་

ནི་ར་བ་རྣམས་རྡོའི་སྙིང་པོའི་རང་བཞིན་ལ་སོང་པོ་རྣམས་གསེར་གི་རང་བཞིན། 

ཡལ་ག་རྣམས་དངུལ་གི་རང་བཞིན། ལོ་མ་རྣམས་བཻ་དཱུརྱའི་རང་བཞིན། འདབ་མ་

རྣམས་ཤེལ་གི་རང་བཞིན། མེ་ཏོག་རྣམས་སྤུག་གི་རང་བཞིན་འབས་བུ་རྣམས་མུ་

ཏིག་དམར་པོའི་རང་བཞིན་ནོ། །ཀུན་དགའ་བོ་ཤིང་ལོན་པ་ཁ་ཅིག་ནི་ར་བ་རྣམས་

རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་གི་རང་བཞིན་ལ། སོང་པོ་རྣམས་ཀང་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་གི་

རང་བཞིན། ཡལ་ག་རྣམས་ཀང་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་གི་རང་བཞིན། ལོ་མ་རྣམས་

ཀང་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་གི་རང་བཞིན། འདབ་མ་རྣམས་ཀང་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་གི་

རང་བཞིན། མེ་ཏོག་རྣམས་ཀང་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་གི་རང་བཞིན། འབས་བུ་རྣམས་

ཀང་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་གི་རང་བཞིན་ནོ། །ཀུན་དགའ་བོ་ཤིང་ལོན་པ་དེ་དག་

ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བ་དང་། སོང་པོ་དང་། ཡལ་ག་དང་། ལོ་མ་དང་། འདབ་མ་དང་། མེ་

ཏོག་དང་། འབས་བུ་རྣམས་ནི་འཇམ་པ་རེག་ན་བདེ་བ། དི་ཞིམ་པ་དག་གོ །རླུང་གིས་

བསྐོད་ན་དེ་དག་ལས་སྙན་ཅིང་ཡིད་དུ་འོང་བའི་སྒ་འབྱུང་སྟེ། མཉན་པ་དང་། འཐུན་
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ཞིང་མཉན་པས་ཆོག་མི་ཤེས་པའོ། །ཀུན་དགའ་བོ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དེ་ནི་རིན་

པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་གི་ཤིང་ལོན་པ་རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུ་དག་གིས་གང་སྟེ། མཐའ་ན་རིན་པོ་

ཆེ་སྣ་བདུན་གི་ཆུ་ཤིང་གི་སོང་པོ་དང་། རིན་པོ་ཆེའི་ཤིང་ཏ་ལའི་ཕྲེང་གིས་ཡོངས་

སུ་བསྐོར་ཏོ། །ཐམས་ཅད་ཀང་གསེར་གི་ད་བས་ཁེབས་པའོ། །ཀུན་ཏུ་རིན་པོ་ཆེ་

སྣ་བདུན་གི་པད་མ་རྣམས་ཀིས་ཁེབས་པའོ། །དེ་ན་པད་མའི་ཚད་དཔག་ཚད་ཕེད་

ཙམ་ཡང་ཡོད། དཔག་ཚད་ཀི་ཚད་ཙམ་ཡང་ཡོད། དཔག་ཚད་གཅིག་དང་། གཉིས་

དང་། གསུམ་དང་། བཞི་དང་། ལྔའི་ཚད་ཙམ་ཡང་ཡོད་དོ། །དཔག་ཚད་བཅུའི་བར་

གི་ཚད་ཙམ་དག་ཀང་ཡོད་དོ། །རིན་པོ་ཆེའི་པད་མ་ཐམས་ཅད་ལས་ཀང་འོད་ཟེར་

བེ་བ་སྟོང་ཕྲག་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་དྲུག་འབྱུང་ངོ་། །འོད་ཟེར་གི་རེ་མོ་ཐམས་ཅད་ལས་

ཀང་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གསེར་གི་ཁ་དོག་ཅན་སྐེས་བུ་ཆེན་པོའི་མཚན་སུམ་ཅུ་ར་

གཉིས་མངའ་བ་བེ་བ་སྟོང་ཕྲག་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་དྲུག་འབྱུང་སྟེ། དེ་དག་ཤར་ཕོགས་

སུ་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་གངས་མེད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དག་ཏུ་གཤེགས་ནས་སེམས་

ཅན་རྣམས་ལ་ཆོས་སྟོན་ཏོ། །དེ་བཞིན་དུ་ལྷོ་དང་། ནུབ་དང་། བང་གི་ཕོགས་

དང་། འོག་དང་། སྟེང་དང་། ཕོགས་མཚམས་རྣམས་སུ་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་ཐ་དད་

པ་གངས་མེད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དག་ཏུ་གཤེགས་ནས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཆོས་

སྟོན་ཏོ། །ཀུན་དགའ་བོ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དེ་ན་རི་ནག་པོ་རྣམས་ཡེ་མེད་དོ། །རི་

ཐམས་ཅད་ཀང་རིན་པོ་ཆེའི་རི་ཤ་སྟག་གོ །རིའི་རྒྱལ་པོ་རི་རབ་ཐམས་ཅད་དང་། 

ཁོར་ཡུག་དང་། རིའི་རྒྱལ་པོ་ཁོར་ཡུག་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་དང་། རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་

རྣམས་མེད་དོ། །སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དེ་ནི་ཀུན་ཏུ་མཉམ་པ། ཉམས་དགའ་བ་ལག་
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མཐིལ་ལྟར་མཉམ་པ། ས་ཕོགས་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀིས་སྤས་པའོ། །དེ་

སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བོས་

འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་ཆེན་བཞིའི་རིས་ཀི་ལྷ་རི་རབ་ཀི་

ངོས་ལ་གནས་པ་དང་། སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་པའི་ལྷ་རི་རབ་ཀི་རེ་མོ་ལ་གནས་པ་དེ་

དག་གང་ན་གནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཀུན་དགའ་བོ་འདི་ཇི་

སྙམ་དུ་སེམས། འདི་ན་རིའི་རྒྱལ་པོ་རི་རབ་ཀི་གོང་མ་ཡང་འཐབ་བལ་གི་ལྷ་རྣམས་

དང་། དགའ་ལྡན་དང་། འཕྲུལ་དགའ་དང་། གཞན་འཕྲུལ་དབང་བེད་དང་། ཚངས་

རིས་དང་། ཚངས་པའི་མདུན་ན་འདོན་དང་། ཚངས་ཆེན་ནས་འོག་མིན་གི་བར་གི་

ལྷ་རྣམས་གང་ན་གནས། གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལས་ཀི་རྣམ་པར་སིན་པ་

དང་། ལས་མངོན་པར་འདུ་བགིད་པ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཀུན་དགའ་བོ་ལས་ཀི་རྣམ་པར་སིན་པ་དང་། ལས་མངོན་པར་

འདུ་བེད་པ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་ནི་སྙེད་པར་རུང་གི །སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་རྣམས་ཀི་དགེ་བ་དང་། རྫུ་འཕྲུལ་དང་། བིན་གི་རླབས་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་

པ་ནི་སུས་ཀང་མཐའ་འམ། ཚད་རོགས་པ་འམ། བསམ་པར་མི་ནུས་ཏེ། གཞན་དུ་ན་

སངས་རྒྱས་ཀི་ཡུལ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པོ་ཞེས་རབ་ཏུ་འབེད་དོ། །དེ་ལྟར་སེམས་

ཅན་བསོད་ནམས་བས་པ་དང་། དགེ་བའི་ར་བ་བསྐེད་པའི་བསོད་ནམས་དང་། ཡེ་

ཤེས་དང་། རྫུ་འཕྲུལ་དང་། འབོར་པ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་དག །སངས་རྒྱས་ཀི་

ཞིང་དེར་འབྱུང་ངོ་། གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ནི་དེ་ལ་དོགས་པ་འམ། 

ཡིད་གཉིས་སམ། ཐེ་ཙོམ་མ་མཆིས་ཏེ། བདག་ནི་མ་འོངས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་
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ཀི་དོགས་པ་དང་། ཡིད་གཉིས་དང་། ཐེ་ཙོམ་བསལ་བའི་སད་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་ལ་དོན་འདི་ཡོངས་སུ་ཞུའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཀུན་དགའ་

བོ་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ། །དེ་ལྟ་བུ་ནི་ཁྱོད་ཀི་བ་བ་ཡིན་ནོ། །ཀུན་དགའ་བོ་འཇིག་

རེན་གི་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་དེ་ན་ཆུ་ཀླུང་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་དག་འབབ་སྟེ། དེ་ན་ཆུ་

ཀླུང་ཆེན་པོ་ཁ་ཚོན་དཔག་ཚད་ཙམ་དག་ཀང་ཡོད། དཔག་ཚད་བཅུ་དང་། ཉི་ཤུ་

དང་། སུམ་ཅུ་དང་། བཞི་བཅུ་དང་། ལྔ་བཅུའི་བར་དང་། ཁ་ཚོན་དཔག་ཚད་བརྒྱ་

སྟོང་གི་ཚད་ཙམ་དག་ཀང་ཡོད་དེ། ཟབས་སུ་ནི་དཔག་ཚད་བཅུ་གཉིས་པ་དག་ཡོད་

དོ། །ཆུ་ཀླུང་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་སྤོས་དི་རབ་ཏུ་ཞིམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀི་ཆུར་འབབ་

ཅིང་རིན་པོ་ཆེའི་མེ་ཏོག་སིལ་མའི་ཚོགས་དང་འབབ་པ་དག་གོ །སྒ་དབངས་སྙན་པ་

ཐ་དད་པ་སྣ་ཚོགས་དང་ཡང་ལྡན་པ་དག་གོ །ཀུན་དགའ་བོ་ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོ་དེ་དག་

ལས་ལྷའི་གླུ་དབངས་ཡན་ལག་བེ་བ་བརྒྱ་སྟོང་དང་ལྡན་པའི་སིལ་སྙན་དག་མཁས་

པ་རྣམས་ཀིས་བས་པ་བས་ལྷག་པའི་སྒ་ཡིད་དུ་འོང་བ་འབྱུང་སྟེ། ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོ་དེ་

དག་ལས་རྣམ་པ་འདི་ལྟ་བུའི་སྒ་འབྱུང་བ་ནི་ཟབ་པ་དང་། ཀུན་ཤེས་པར་བ་བ་དང་། 

རྣམ་པར་ཤེས་པར་བ་བ་དང་། བརྫུན་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། རྣ་བར་བདེ་བ་དང་། སྙིང་

དུ་འོང་བ་དང་། དགའ་བར་བ་བ་དང་། སྙན་པ་དང་། ཡིད་དུ་འོང་བ་དང་། མཉན་པས་

ཆོག་མི་ཤེས་པ་དང་། མཉན་པ་དང་། འཐུན་པ་དང་། མི་རག་པ་དང་། ཞི་བ་དང་། 

བདག་མེད་ཅེས་བ་བ་དང་། མཉན་ན་བདེ་བ་སྟེ། དེ་དག་སེམས་ཅན་དེ་དག་གི་རྣ་

བའི་དབང་པོ་ལ་གག་གོ །ཀུན་དགའ་བོ་ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོ་དེ་དག་གི་འགམ་གཉིས་ནི་

རིན་པོ་ཆེའི་སྤོས་ཀི་ཤིང་ལོན་པ་དག་གིས་གང་སྟེ། དེ་དག་ལ་ཡལ་ག་དང་། ལོ་
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མ་དང་། མེ་ཏོག་དང་། དོག་པ་སྣ་ཚོགས་འཕང་ངོ་། །དེ་ན་སེམས་ཅན་གང་དག་ཆུ་

ཀླུང་གི་འགམ་དེ་དག་ཏུ་ཟང་ཟིང་མེད་པའི་ལྷའི་དགའ་བ་དང་། རེ་བ་མོང་པར་འདོད་

པ་དེ་དག་ཆུ་ཀླུང་དེ་དག་ཏུ་འཇུག་པའི་ཚེ་འདོད་ན་ཆུ་ལོང་བུ་ནུབ་ཙམ་དུ་གནས་

སོ། །འདོད་ན་པུས་མོ་ནུབ་ཙམ་དང་། འདོད་ན་རེད་པ་ནུབ་ཙམ་དང་། འདོད་ན་

མཆན་ཁུང་ནུབ་ཙམ་དང་། འདོད་ན་མིད་པ་ནུབ་ཙམ་དུ་ཆུ་གནས་པར་འགྱུར་ཏེ། 

ལྷའི་དགའ་བ་དག་ཀང་འབྱུང་ངོ་། །དེར་སེམས་ཅན་གང་དག་ཆུ་གང་བར་གྱུར་ཅིག་

སྙམ་དུ་འདོད་ན་ཡང་དེ་དག་ལ་བསིལ་བར་འགྱུར་རོ། །གང་དག་དོ་བར་གྱུར་ཅིག་

སྙམ་དུ་འདོད་ན་ཡང་དེ་དག་ལ་དོ་བར་འགྱུར་རོ། །གང་དག་བསིལ་བ་དང་དོ་བར་

གྱུར་ཅིག་སྙམ་དུ་འདོད་ན་ཡང་དེ་དག་ལ་ཆུ་དེ་བསིལ་བ་དང་དོ་བར་འགྱུར་ཏེ་བདེ་

བར་འགྱུར་རོ། །

6/9

ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོ་དེ་དག་ནི་ལྷའི་ཤིང་ཏ་མ་ལའི་ལོ་མ་དང་། ཨ་ག་རུ་དང་། དུས་ཀི་

རེས་སུ་འབང་བ་དང་། རྒྱ་སྤོས་དང་། ཙན་དན་སྦྲུལ་གི་སྙིང་པོ་དང་། སྤོས་མཆོག་

གིས་བསྒོས་པའི་ཆུས་ཡོངས་སུ་གང་སྟེ་འབབ་པ་ལྷའི་མེ་ཏོག་ཨུད་པ་ལ་དང་། པད་

མ་དང་། ཀུ་མུད་དང་། པད་མ་དཀར་པོ་དང་། དི་རབ་ཏུ་ཞིམ་པ་དག་གི་མེ་ཏོག་

གིས་ཁེབས་པ། ཁོལ་ཁོལ་དག་ན་བ་ངང་པ་དང་། བཞད་དང་། ཁྲུང་ཁྲུང་དང་། 

ངུར་པ་དང་། ཀ་རན་ད་བ་དང་། ནེ་ཙོ་དང་། རི་སྐེགས་དང་། ཁུ་བྱུག་དང་། ཀུན་

ལ་དང་། ཀ་ལ་པིང་ཀ་དང་། རྨ་བ་ལ་སོགས་པ་སྒ་ཡིད་དུ་འོང་བ་དང་ལྡན་པ། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པས་སྤྲུལ་པའི་བའི་ཚོགས་ཀིས་བསྟེན་པ། ངང་པ་དང་། ངང་པའི་
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རྒྱལ་པོ་རྣམས་ཀིས་མཛེས་པར་བས་པ། འབབ་སྟེགས་བདེ་བ། འདམ་རྫབ་མེད་པ་

གསེར་གི་བེ་མ་བདལ་བ་དག་གོ །དེ་ན་གང་གི་ཚེ་སེམས་ཅན་དེ་དག་བདག་ཅག་

གི་བསམ་པ་འདི་འད་བ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་གྱུར་ཅིག་སྙམ་དུ་འདོད་པ་དེའི་ཚེ་

དེ་དག་གི་བསམ་པ་དེ་ལྟ་བུ་དག་ཆོས་དང་ལྡན་པར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་འགྱུར་

རོ། །ཀུན་དགའ་བོ་ཆུ་དེ་ལས་ཡིད་དུ་འོང་བའི་སྒ་འབྱུང་བ་གང་ཡིན་པ་དེས་སངས་

རྒྱས་ཀི་ཞིང་དེར་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པའི་འཁོར་ལ་གོ་བར་བེད་དོ། །དེ་ན་སེམས་

ཅན་གང་དག་ཆུ་ངོགས་ན་འཁོད་པ་དག་སྒ་འདི་བདག་ཅག་གི་རྣ་བའི་དབང་པོ་ལ་

གག་པར་མ་གྱུར་ཅིག་ཅེས་འདོད་ན་དེ་དག་གི་ལྷའི་རྣ་བའི་དབང་པོ་ལ་ཡང་གག་

པར་མི་འགྱུར་རོ། །གང་སྒ་རྣམ་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཐོས་པར་འདོད་པ་དེ་རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུའི་སྒ་

ཡིད་དུ་འོང་བ་ཐོས་སོ། །འདི་ལྟ་སྟེ། སངས་རྒྱས་ཀི་སྒ་དང་། ཆོས་ཀི་སྒ་དང་། དགེ་

འདུན་གི་སྒ་དང་། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་སྒ་དང་། སའི་སྒ་དང་། སྟོབས་ཀི་སྒ་དང་། 

མི་འཇིགས་པའི་སྒ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་མ་འདེས་པའི་སྒ་དང་། མངོན་པར་

ཤེས་པའི་སྒ་དང་། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པའི་སྒ་དང་། སྟོང་པ་ཉིད་དང་། མཚན་

མ་མེད་པ་དང་། སོན་པ་མེད་པ་དང་། མངོན་པར་འདུ་བ་བ་མེད་པ་དང་། མ་སྐེས་པ་

དང་། མ་བྱུང་བ་དང་། དངོས་པོ་མེད་པ་དང་། འགག་པ་མེད་པའི་སྒ་དང་། ཞི་བ་དང་། 

རབ་ཏུ་ཞི་བ་དང་། ཉེ་བར་ཞི་བའི་སྒ་དང་། བམས་པ་ཆེན་པོ་དང་། སྙིང་རེ་ཆེན་པོ་

དང་། དགའ་བ་ཆེན་པོ་དང་། བཏང་སྙོམས་ཆེན་པོའི་སྒ་དང་། མི་སྐེ་བའི་ཆོས་ལ་

བཟོད་པ་དང་། དབང་བསྐུར་བའི་ས་རབ་ཏུ་ཐོབ་པའི་སྒ་དག་ཐོས་སོ། །

5/7
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དེས་སྒ་རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུ་ཐོས་ནས་དགའ་བ་དང་། མཆོག་ཏུ་དགའ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་

ཐོབ་བོ། །དབེན་པ་དང་། ལྡན་པ་དང་། འདོད་ཆགས་དང་བལ་བ་དང་ལྡན་པ་དང་། 

ཞི་བ་དང་ལྡན་པ་དང་། འགོག་པ་དང་ལྡན་པ་དང་། ཆོས་དང་ལྡན་པ་དང་། བང་ཆུབ་

ཡོངས་སུ་འགྲུབ་པའི་དགེ་བའི་ར་བ་དང་ལྡན་པའི་སྒ་འབྱུང་ངོ་། །ཀུན་དགའ་བོ་

འཇིག་རེན་གི་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་ན་མི་དགེ་བའི་མིང་ཡོང་མེད་དོ། །སྒིབ་པའི་སྒ་

ཡོང་མེད་དོ། །ངན་སོང་ངན་འགོ་རྣམ་པར་ལྟུང་བའི་སྒ་ཡང་ཡོང་མེད་དོ། །སྡུག་

བསལ་གི་སྒ་ཡང་ཡོང་མེད་དོ། །ཀུན་དགའ་བོ་དེ་ན་སྡུག་བསལ་ཡང་མ་ཡིན། བདེ་

བ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཚོར་བའི་སྒ་ཡང་མེད་ན་སྡུག་བསལ་དང་སྡུག་བསལ་གི་སྒ་

ཡང་ལྟ་ག་ལ་ཡོད། ཀུན་དགའ་བོ་མདོར་བསྡུ་ན་རྣམ་གངས་འདིས་འཇིག་རེན་གི་

ཁམས་བདེ་བ་ཅན་ཞེས་བ་སྟེ། རྒྱས་པར་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཀུན་དགའ་བོ་རྒྱས་པར་

བས་ན་བསྐལ་པའམ་བསྐལ་པ་ལས་ལྷག་པ་ཟད་ཟད་དུ་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་བདེ་

བ་ཅན་གི་བདེ་བའི་རྒྱུ་ཡོངས་སུ་བརོད་ཀང་བདེ་བའི་རྒྱུ་དེ་དག་གི་མཐའ་རོགས་

པར་མི་ནུས་སོ། །ཀུན་དགའ་བོ་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་དེར་སེམས་

ཅན་གང་དག་སྐེས་པ་དང་། སྐེ་བ་དང་། སྐེ་བར་འགྱུར་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་

གཟུགས་དང་། ཁ་དོག་དང་། སྟོབས་དང་། མཐུ་དང་། ཆུ་ཞེང་དང་། དབང་དང་། 

བསོད་ནམས་བསགས་པ་དང་། མངོན་པར་ཤེས་པ་དག་དང་། གོས་དང་། རྒྱན་དང་། 

སྐེད་མོས་ཚལ་དང་། གཞལ་མེད་ཁང་དང་། ཁང་པ་བརེགས་པ་ཡོངས་སུ་སྤད་པ་

རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུ་དག་དང་། གཟུགས་དང་། སྒ་དང་། དི་དང་། རོ་དང་། རེག་བ་ཡོངས་

སུ་སྤད་པ་རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུ་དག་དང་། ལོངས་སྤོད་དང་། ཡོངས་སུ་སྤད་པ་རྣམ་པ་
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དེ་ལྟ་བུ་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་ཏེ། དཔེར་ན་གཞན་འཕྲུལ་དབང་བེད་ཀི་ལྷ་རྣམས་དང་

འདའོ། །ཀུན་དགའ་བོ་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་གི་སེམས་ཅན་དག་ཁམ་

གིས་ཟ་བ་རགས་པའི་ཁ་ཟས་མི་ཟའི། ཁ་ཟས་རྣམ་པ་ཇི་ལྟ་བུ་འདོད་པ་རྣམ་པ་དེ་

ལྟ་བུ་འབོར་བ་ཉིད་དུ་ཤེས་ཏེ། ལུས་ཚིམ་པར་འགྱུར། གཟུགས་ཚིམ་པར་འགྱུར་

རོ། །དེ་དག་ཡང་ལུས་ལ་འཇུག་པར་མི་བེད་དོ། །དེ་དག་ལུས་ཚིམ་ནས་སྤོས་ཀི་

རྣམ་པ་ཇི་ལྟ་བུ་འདོད་པ་དེ་ལྟ་བུའི་ལྷའི་སྤོས་ཀི་རྣམ་པ་དག་གིས་སངས་རྒྱས་ཀི་

ཞིང་ཐམས་ཅད་བདུགས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ན་གང་དི་དེ་ལ་སྣོམ་པར་མི་འདོད་པ་

དེ་ལ་སྤོས་དིའི་འདུ་ཤེས་དང་བསྒོས་པ་ཙམ་ཡང་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་

གང་དག་སྤོས་དང་། ཕྲེང་བ་དང་། བྱུག་པ་དང་། ཕེ་མ་དང་། གདུགས་དང་། རྒྱལ་

མཚན་དང་། བ་དན་དང་། སིལ་སྙན་རྣམ་པ་ཇི་ལྟ་བུ་དག་འདོད་པ་དེ་དག་གི་རྣམ་པ་

དེ་ལྟ་བུ་དེ་དག་གིས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དེ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་པར་འགྱུར་

རོ། །དེ་དག་གོས་ཁ་དོག་ཐ་དད་པ་ཁ་དོག་བརྒྱ་སྟོང་དུ་མ་ཅི་འད་བ་འདོད་པ་དེ་ལྟ་

བུའི་གོས་རིན་པོ་ཆེ་དག་གིས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དེ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་

པར་འགྱུར་ཞིང་ལུས་ལ་བགོས་པར་བདག་ཉིད་ཀིས་ཤེས་སོ། །དེ་དག་འདི་ལྟ་སྟེ། 

མགོའི་རྒྱན་ནམ། རྣ་བའི་རྒྱན་ནམ། མགུལ་བ་དང་། ལག་པ་དང་། རང་པའི་རྒྱན་

འདི་ལྟ་སྟེ། ཅོད་པན་དང་། རྣ་ཆ་དང་། གདུ་བུ་དང་། དཔུང་རྒྱན་དང་། དོ་ཤལ་དང་། 

སེ་མོ་དོ་དང་། རྣ་རྒྱན་དང་། སོར་གདུ་བ་དང་། གསེར་གི་ཙོང་ཙོང་དང་། སྐ་རགས་

དང་། གསེར་གི་ད་བ་དང་། མུ་ཏིག་གི་ད་བ་དང་། རིན་པོ་ཆེ་ཐམས་ཅད་ཀི་དིལ་བུ་

གཡེར་ཀའི་ད་བ་དང་། རྒྱན་ཇི་ལྟ་བུ་འདོད་པ་རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུའི་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་བརྒྱ་
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སྟོང་དུ་མས་སྤས་པ་དག་འདི་ལྟ་སྟེ། རིན་པོ་ཆེའི་ཤིང་ལོན་པ་ལ་འཕང་བས་སངས་

རྒྱས་ཀི་ཞིང་དེ་གང་བར་མཐོང་སྟེ། རྒྱན་དེ་དག་གིས་བདག་བརྒྱན་པར་ཡང་ཤེས་

སོ། །དེ་དག་གང་ཁ་དོག་དང་། རགས་དང་། དབིབས་དང་། ཆུ་ཞེང་གི་བར་དང་། 

རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ཀི་བ་གམ་བརྒྱ་སྟོང་གིས་བརྒྱན་པ། རིན་པོ་ཆེའི་ཁི་ལྷའི་རས་

བཅོས་བུ་སྣ་ཚོགས་བཏིང་བ། སས་ཁ་བོ་བཞག་པ་དང་ལྡན་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་

ཇི་ལྟ་བུ་འདོད་པ་དེ་ལྟ་བུའི་གཞལ་མེད་ཁང་དེ་དག་དེ་དག་གི་མདུན་དུ་འབྱུང་སྟེ། 

དེ་དག་རིན་པོ་ཆེའི་གཞལ་མེད་ཁང་གྲུབ་པ་དེ་དག་གི་ནང་ན་ལྷའི་བུ་མོ་བདུན་སྟོང་

བདུན་སྟོང་གིས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་ཅིང་མདུན་གིས་བལྟས་ནས་འཁོད་དེ། རེ་ཞིང་

དགའ་ལ་དགའ་མགུར་སྤོད་དོ། །

7/10

འཇིག་རེན་གི་ཁམས་དེ་ན་ལྷ་དང་མི་རྣམས་ཐ་དད་པ་མེད་དེ། གཞན་དུ་ན་

ཀུན་རྫོབ་ཀི་ཐ་སྙད་ཀིས་ལྷ་དང་མི་ཞེས་བ་བའི་གངས་སུ་འགོ་བ་ནི་མ་གཏོགས་

སོ། །ཀུན་དགའ་བོ་འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོའི་མདུན་ན་མི་

མ་རབས་དང་མི་ཟ་མ་ནི་ལམ་མེ་མ་ཡིན། ལྷན་ནེ་མ་ཡིན། ལྷང་ངེ་མ་ཡིན་ཞིང་མི་

འཇིགས་པ་མ་ཡིན་ལ་འོད་གསལ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་གཞན་འཕྲུལ་དབང་

བེད་ཀི་ལྷ་རྣམས་ཀི་མདུན་ན་ལྷའི་དབང་པོ་བརྒྱ་བིན་ཡང་འདི་ལྟ་སྟེ། སྐེད་མོས་

ཚལ་དང་། གཞལ་མེད་ཁང་དང་། གོས་དང་། རྒྱན་དང་། དབང་དང་། རྫུ་འཕྲུལ་

དང་། ཆོ་འཕྲུལ་དང་། དབང་ཕྱུག་གིས་ལམ་མེ་མ་ཡིན། ལྷན་ནེ་མ་ཡིན། ལྷང་ངེ་མ་

ཡིན་ཏེ། ཆོས་མངོན་པར་རོགས་པ་དང་། ཆོས་ལ་ཡོངས་སུ་སྤོད་པ་ནི་མ་གཏོགས་
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སོ། །ཀུན་དགའ་བོ་དེ་ལ་གཞན་འཕྲུལ་དབང་བེད་ཀི་ལྷ་རྣམས་ཅི་འད་བ་དེ་འད་བར་

བདེ་བ་ཅན་གི་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་ཀི་མི་རྣམས་བལྟ་བར་བའོ། །ཀུན་དགའ་བོ་

འཇིག་རེན་གི་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་དེ་ན་ས་དོའི་དུས་ཉེ་བར་གནས་པའི་ཚེ་ཕོགས་

བཞི་ཀུན་ནས་འཁྲུགས་ཤིང་ཀུན་ཏུ་འཁྲུགས་པའི་རླུང་ལྡང་སྟེ། དེ་དག་གིས་རིན་

པོ་ཆེའི་ཤིང་ལོན་པ་བཀྲ་བ། བལྟ་ན་སྡུག་པ། ཁ་དོག་ཐ་དད་པ། ཁ་དོག་དུ་མ་ཡོད་

པ། ལྷའི་སྤོས་དི་རབ་ཏུ་ཞིམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀིས་བསྒོས་པ་དེ་དག་བསྐོད། ཀུན་ཏུ་

བསྐོད། བསྒུལ་ཀུན་ཏུ་བསྒུལ་ནས་དེ་དག་ལས་མེ་ཏོག་རྣམ་པ་མང་པོའི་དི་ཡིད་དུ་

འོང་བའི་བསུང་ཅན་བལྟ་ན་སྡུག་པ་དག་རིན་པོ་ཆེའི་ས་ཆེན་པོ་དེ་ལ་འབྲུལ་ཏེ། མེ་

ཏོག་དེ་དག་གིས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དེ་ཀུན་ཏུ་མི་འགེང་བདུན་སིད་ཙམ་དུ་བཀྲམ་

པར་འགྱུར་རོ། །འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་སྐེས་བུ་ས་ལ་མེ་ཏོག་འགེམས་མཁས་པ་ཞིག་

གིས་ལག་པ་གཉིས་ཀས་བཀྲམ་སྟེ། མཉམ་པར་བཀོད་ན་ཤིན་ཏུ་བཀྲ་ཞིང་བལྟ་ན་

སྡུག་གོ །དེ་བཞིན་དུ་མེ་ཏོག་བསུང་དང་། ཁ་དོག་ཐ་དད་པ་དང་ལྡན་པ་དེ་དག་གིས་

སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དེ་ཀུན་ཏུ་མི་འགེང་བདུན་ཙམ་ཁྱབ་པར་འགྱུར་རོ། །མེ་ཏོག་གི་

རྣམ་པ་དེ་དག་ནི་འཇམ་པ་སྟེ། དཔེ་ཙམ་དུ་ན་གོས་ཀ་ཙ་ལིན་དི་ལྟར་རེག་ན་བདེ་

བའོ། །དེ་དག་ནི་རང་པ་འཇོག་པ་ན་སོར་བཞི་ཙམ་གིས་དམའ་བར་འགྱུར་ཞིང་རང་

པ་འདེག་པ་ན་སོར་བཞི་ཙམ་གིས་མཐོ་བར་འགྱུར་རོ། །ས་དོའི་དུས་འདས་ནས་ནི་

མེ་ཏོག་དེ་དག་ཀང་མ་ལུས་པ་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེའི་འོག་ཏུ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་

དེ་དབེན་པ་དང་། ཉམས་དགའ་བ་དང་། དག་པར་འགྱུར་ཞིང་མེ་ཏོག་ས་མ་རྣམས་

ཀིས་རྙོགས་པ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ནས་ཡང་ཕོགས་བཞི་ཀུན་ནས་རླུང་ལངས་
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ཏེ། གང་སོན་མ་བྱུང་བའི་མེ་ཏོག་སར་པ་དག་མངོན་པར་འཐོར་རོ། །ས་དོ་ཇི་ལྟ་བར་

ཉི་མའི་གུང་དང་། ཕི་དོའི་དུས་ཀི་ཚེ་དང་། མཚན་མོ་དང་། སོད་དང་། ནམ་གི་གུང་

དང་། ཐོ་རངས་ཀང་དེ་བཞིན་ནོ། །སྤོས་དི་སྣ་ཚོགས་ཀིས་བསྒོས་པའི་རླུང་དེ་དག་

ལངས་ནས་སེམས་ཅན་དེ་དག་ལ་རེག་ན་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་དགེ་སོང་འགོག་པ་

ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པ་ལྟ་བུའི་བདེ་བ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ། །ཀུན་དགའ་བོ་

སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དེ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་བསྙད་པ་མ་གཏོགས་པར་མེ་

དང་། ཉི་མ་དང་། ཟ་བ་དང་། གཟའ་དང་། རྒྱུ་སྐར་དང་། སྐར་མའི་གཟུགས་དང་། 

མུན་པ་མུན་གནག་གི་མིང་དུ་གདགས་པ་ཡོང་མེད་དོ། །ཉིན་མོ་དང་། མཚན་མོར་

གདགས་པ་ཡང་ཡོང་མེད་དོ། །ཁྱིམ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པའི་འདུ་ཤེས་ཀང་ཡོང་མེད་

དོ། །

6/8

ཀུན་དགའ་བོ་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་དེ་ན་དུས་དུས་སུ་ལྷའི་སྤོས་

ཆུའི་སྤིན་གི་ཆར་མངོན་པར་འབབ་བོ། །ལྷའི་མེ་ཏོག་ཁ་དོག་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པ་

དག་དང་། ལྷའི་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་དང་། ལྷའི་ཙན་དན་གི་ཕེ་མ་དང་། ལྷའི་གདུགས་

དང་། རྒྱལ་མཚན་དང་། བ་དན་གི་ཆར་མངོན་པར་འབབ་བོ། །ལྷའི་བླ་རེ་དག་ཀང་

འཛིན་ཏོ། །ལྷའི་རིན་པོ་ཆེའི་གདུགས་ར་མའི་བསིལ་ཡབ་དང་བཅས་པ་དག་ཀང་

ནམ་མཁའ་ལ་འཛིན་ཏོ། །ལྷའི་རོལ་མོའི་དབངས་སྒ་དག་ཀང་སྒོགས་ཤིང་ལྷའི་བུ་

མོ་དག་ཀང་གར་བེད་དོ། །ཀུན་དགའ་བོ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དེར་སེམས་ཅན་གང་

དག་སྐེས་པ་དང་། སྐེ་བ་དང་། སྐེ་བར་འགྱུར་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་མ་ངན་ལས་
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འདས་ཀི་བར་དུ་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ངེས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། དེ་ནི་

འདི་ལྟ་སྟེ། མ་ངེས་པ་དང་། ལོག་པ་ཉིད་དུ་ངེས་པའི་ཕུང་པོ་གཉིས་རྣམ་པར་གཞག་

པའམ་གདགས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཀུན་དགའ་བོ་མདོར་བསྡུ་ན་རྣམ་གངས་

འདིས་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་དེ་བདེ་བ་ཅན་ཞེས་བ་སྟེ་རྒྱས་པར་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཀུན་

དགའ་བོ་རྒྱས་པར་བསྟན་ན་ནི་བསྐལ་པ་ཟད་ཟད་དུ་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་བདེ་

བ་ཅན་གི་བདེ་བའི་རྒྱུ་རྣམས་ཡོངས་སུ་བརོད་ཀང་བདེ་བའི་རྒྱུ་དེ་དག་གི་མཐའ་

རོགས་པར་མི་ནུས་སོ། །དེ་ནས་དེའི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཚིགས་སུ་བཅད་

པ་འདི་དག་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བར་གཤེགས་གྱུར་ལ། །དམ་པའི་དོན་མཁས་

ཡེ་ཤེས་རྣམ་དག་སྟེ། །དེ་དག་བསྐལ་པའམ་འོན་ཏེ་ལྷག་པར་ནི། །བདེ་བ་ཅན་གི་

བསགས་པ་རབ་བརོད་ཀང་། །བསགས་པའི་ཕྲེང་བ་རབ་ཏུ་བརོད་པ་ན། །བསྐལ་

པ་བེ་བ་དེ་དག་ཟད་འགྱུར་གི། །བདེ་བ་ཅན་གི་བསགས་པ་མཐར་མི་ཕིན། །དེ་

དག་སྤོབས་པའང་ཟད་པར་འགྱུར་མ་ཡིན། །གང་གིས་ཕྲ་རབ་རྡུལ་སྙེད་འཇིག་རེན་

ཁམས། །བཤིག་ཅིང་བཏགས་ཏེ་རྡུལ་དུ་བས་གྱུར་པ། །དེ་བས་མང་བའི་འཇིག་

རེན་ཁམས་ཀི་རྣམས། རིན་ཆེན་བཀང་སྟེ་སྦིན་པ་བིན་པས་ནི། །གང་གིས་དཔག་

ཏུ་མེད་པའི་འོད་མཚན་དང་། །བདེ་བ་ཅན་གི་ཡོན་ཏན་ཁྱད་འཕགས་རྣམས། །ཐོས་

ནས་དགའ་སྟེ་ཐལ་མོ་སྦོར་བེད་པ། །བསོད་ནམས་འདི་ཡི་ཆར་ཡང་འགྱུར་མ་

ཡིན། །དེ་ལྟ་བས་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེའི། །ཡོན་ཏན་ཐོས་ནས་མགུ་དང་དད་

སྐེད་ལ། །བདེ་བ་ཅན་གི་འཇིག་རེན་ཁམས་མཆོག་ཏུ། །འགོ་བར་བ་ཕིར་མོས་པ་
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དག་པོ་བསྐེད། །གང་གིས་བདེ་བ་ཅན་གི་འཇིག་རེན་གི། །མིང་ཐོས་པ་ཡི་བསོད་

ནམས་དེ་ལ་ནི། །ཞིང་མཆོག་ཐ་གྲུ་ཆེན་པོ་དེ་དག་ཀུན། །ཆ་དང་དཔེར་ཡང་འགྱུར་

བ་མ་ཡིན་ནོ། །གང་དག་རྒྱལ་བའི་བཀའ་དང་ཤེས་རབ་ཅན། །དེ་དག་དེ་བས་

བསོད་ནམས་མང་དུ་འགྱུར། །དོན་དེ་ཐོབ་ཕིར་དད་པ་ར་བ་སྟེ། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཐོས་

ནས་ཡིད་གཉིས་སོལ། །

ཀུན་དགའ་བོ་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་གི་ཡོན་ཏན་དང་། བསགས་

པ་དེ་ལྟར་དཔག་ཏུ་མེད་དོ། །ཀུན་དགའ་བོ་ཕོགས་བཅུའི་ཕོགས་རེ་རེར་ཡང་

སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བེ་མ་སྙེད་དག་ན་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བེ་མ་སྙེད་དག་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

འོད་དཔག་མེད་དེའི་མཚན་ཡོངས་སུ་རོད་དོ། །བསགས་པ་གསུང་ངོ་། །གགས་

པ་རབ་ཏུ་སྒོགས་སོ། །ཡོན་ཏན་རོད་དོ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་གང་དག་

ཁ་ཅིག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་འོད་དཔག་མེད་དེའི་མཚན་ཐོས་ལ་ཐོས་ནས་ཀང་

ཐ་ན་སེམས་བསྐེད་པ་གཅིག་ཙམ་ཞིག་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་དད་དང་དགའ་བ་

བསྐེད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བང་ཆུབ་ལས་

ཕིར་མི་ལྡོག་པའི་ཕིར་རོ། །ཀུན་དགའ་བོ་སེམས་ཅན་གང་དག་ཁ་ཅིག་ནི་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་དེ་རྣམ་པས་ཡང་དང་ཡང་དུ་ཡིད་ལ་བེད་པ་དང་། དགེ་བའི་ར་བ་མང་

པོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བསྐེད་པ་དང་། བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་ཡོངས་སུ་བསོས་ཏེ། འཇིག་

རེན་གི་ཁམས་དེར་སྐེ་བར་སོན་ལམ་འདེབས་པ་དེ་དག་འཆི་བའི་དུས་ཉེ་བར་

གནས་པ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་
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རྒྱས་འོད་དཔག་མེད་དེ་དགེ་སོང་གི་ཚོགས་དུ་མས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་ཅིང་མདུན་

གིས་བལྟས་ནས་བཞུགས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་འོད་

དཔག་མེད་དེ་མཐོང་ནས་རབ་ཏུ་དང་བའི་སེམས་ཀིས་ཤི་འཕོས་ཏེ། འཇིག་རེན་

གི་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་དེ་ཉིད་དུ་སྐེ་བར་འགྱུར་རོ། །ཀུན་དགའ་བོ་རིགས་ཀི་བུའམ་

རིགས་ཀི་བུ་མོ་གང་ལ་ལ་དག་གིས་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འོད་

དཔག་མེད་མཐོང་ཡང་ཅི་མ་རུང་སྙམ་དུ་སེམས་པ་དེས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་

རྫོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐེད་ལ། ལྷག་པའི་བསམ་པའི་རྒྱུད་ཀིས་སངས་

རྒྱས་ཀི་ཞིང་དེར་སྐེ་བར་བ་བའི་ཕིར་སེམས་ཡང་དག་པར་བཏང་སྟེ། དགེ་བའི་

ར་བ་རྣམས་བསྐེད་པར་བ་ཞིང་ཡོངས་སུ་བསོ་བར་བའོ། །ཀུན་དགའ་བོ་གང་དག་

ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་ཡང་ཡིད་ལ་བེད་ཅིང་དགེ་བའི་ར་བ་མང་པོ་དཔག་ཏུ་

མེད་པ་རྒྱུན་ཏུ་བསྐེད་ལ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དེར་སེམས་ཡང་དག་པར་གཏོད་པ་

དེ་དག་འཆི་བའི་དུས་ཉེ་བར་གནས་པ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་

དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དེའི་ཁ་དོག་དང་། དབིབས་

དང་། ཆུ་ཞེང་དང་། ཞབས་འབིང་བ་དགེ་སོང་གི་དགེ་འདུན་ཅི་འད་བ་དེ་འད་བའི་

སངས་རྒྱས་ཀི་སྤྲུལ་པ་དག་མདུན་དུ་གནས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་མཐོང་བས་རབ་ཏུ་དང་བ་ལ། དམིགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་དང་། རེད་

པ་མེད་པའི་དན་པས་ཤི་འཕོས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དེ་ཉིད་དུ་སྐེ་བར་འགྱུར་

རོ། །ཀུན་དགའ་བོ་སེམས་ཅན་གང་དག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་ཐ་ན་སེམས་

བསྐེད་པ་གཅིག་ཙམ་རེས་སུ་དན་པར་བེད་ཅིང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དེར་སྐེ་བར་
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ཡང་འདོད་ལ། ཆོས་ཟབ་མོ་དག་འཆད་པ་ན་དཀའ་བ་འཐོབ་ཅིང་སྒིད་ལུག་པ་མེད་

ལ་མི་འགོང་མི་ཞུམ་ཞིང་ཐ་ན་སེམས་བསྐེད་པ་གཅིག་ཙམ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

འོད་དཔག་མེད་དེ་ཡིད་ལ་བེད་དེ། འདོད་པ་ཡང་སྐེད་ན་དེ་དག་རྨི་ལམ་ན་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་འོད་དཔག་མེད་དེ་མཐོང་ཞིང་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་དེར་

སྐེ་བར་འགྱུར། བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བང་ཆུབ་ལས་ཕིར་མི་ལྡོག་

པར་ཡང་འགྱུར་རོ། །

7/9   5/6

ཀུན་དགའ་བོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་དག་དོན་གི་དབང་དེ་གཟིགས་ནས་

ཕོགས་བཅུའི་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་གངས་མེད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དག་ན་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་འོད་དཔག་མེད་དེའི་མཚན་ཡང་ཡོངས་སུ་རོད། བསགས་པ་ཡང་

གསུང་བསྟོད་པ་ཡང་སྒོགས་སོ། །ཀུན་དགའ་བོ་ཕོགས་བཅུའི་ཕོགས་རེ་རེ་ནས་

ཀང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བེ་མ་སྙེད་དག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

འོད་དཔག་མེད་དེ་ལ་བལྟ་བ་དང་། ཕག་བ་བ་དང་། བསྙེན་བཀུར་བ་བ་དང་། ཡོངས་

སུ་དི་བར་བ་བ་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་དེ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་

གི་ཡོན་ཏན་གི་རྒྱན་བཀོད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཁྱད་པར་དེ་དག་བལྟ་བའི་ཕིར་

སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དེར་འདོང་ངོ་། །དེ་ནས་དེའི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་དོན་

འདི་ཉིད་རྒྱས་པར་གསུང་ཞིང་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་དག་བཀའ་སྩལ་པ། 

འདེན་པ་འོད་དཔག་མེད་ཀི་སངས་རྒྱས་ལ། །ཕག་བའི་ཕིར་ནི་ཤར་གི་སངས་

རྒྱས་ཞིང་། །མཐའ་ཡས་གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བེ་སྙེད་ནས། །རྫོགས་པའི་བང་ཆུབ་
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སེམས་དཔའ་དེ་དག་ལྷགས། །དེ་དག་མེ་ཏོག་ཁ་དོག་ཐ་དད་པ། །དི་ཞིམ་ཡིད་འོང་

མང་པོ་སྙིམ་ཐོགས་ཏེ། །ཚེ་དཔག་མེད་པ་ལྷ་དང་མིས་མཆོད་པ། །མི་ཡི་འདེན་

པ་མཆོག་ལ་རབ་ཏུ་འཐོར། །འདེན་པ་འོད་དཔག་མེད་ཀི་སངས་རྒྱས་ལ། །ཕག་

བའི་ཕིར་ནི་དེ་བཞིན་ལྷོ་ནུབ་དང་། །བང་ཕོགས་སངས་རྒྱས་ཞིང་རྣམས་ཇི་སྙེད་

ནས། །རྫོགས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་ལྷགས། །དེ་དག་སྤོས་ཀི་ཁ་དོག་

ཐ་དད་པ། །དི་ཞིམ་ཡིད་འོང་མང་པོ་སྙིམ་ཐོགས་ཏེ། །ཚེ་དཔག་མེད་པ་ལྷ་དང་མིས་

མཆོད་པ། །མི་ཡི་འདེན་པ་མཆོག་ལ་རབ་ཏུ་འཐོར། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མང་པོ་

དེ་དག་གིས། །མཆོད་པ་བས་ཏེ་དཔག་མེད་འོད་ཞབས་ལ། །ཕག་འཚལ་བསྐོར་བ་

བས་ནས་འདི་སྐད་དུ། །སངས་རྒྱས་ཞིང་ནི་ངོ་མཚར་མཛེས་ཤེས་འཛེར། །དགའ་

ཞིང་མགུ་བའི་སེམས་ནི་གཞལ་ཡས་ཀིས། །དེ་དག་གིས་ནི་མེ་ཏོག་སྙིམ་གཏོར་

ནས། །འདེན་པ་དེ་ཡི་སྤན་སར་འདི་སྐད་དུ། །བདག་ཅག་ཞིང་ཡང་འདི་འདར་གྱུར་

ཅེས་སྨྲས། །དེ་དག་མེ་ཏོག་སྙིམ་པ་གཏོར་མ་ཐག །དེ་ཚེ་དཔག་ཚད་བརྒྱ་པའི་

གདུགས་གྱུར་ཏེ། །ལེགས་པར་བརྒྱན་ཅིང་ཡུ་བ་བཀྲ་བས་མཛེས། །སངས་རྒྱས་སྐུ་

ལ་ཀུན་ཏུ་ཁེབས་པར་གནས། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་དེ་བཞིན་དུ། །བསྙེན་

བཀུར་བས་ནས་དགའ་སྟེ་འདི་སྐད་དུ། །གང་དག་གིས་ནི་མི་མཆོག་མཚན་ཐོས་

པ། །སེམས་ཅན་དེ་དག་རྙེད་པ་ལེགས་རྙེད་འཛེར། །སངས་རྒྱས་ཞིང་འདི་བདག་

ཅག་ལྷགས་པས་ན། །བདག་ཅག་གིས་ནི་སོན་རྙེད་ལེགས་པར་རྙེད། །བསྐལ་པ་སྟོང་

དུ་སྟོན་པས་གང་བསྒྲུབས་པ། །རྨི་ལམ་ལྟ་བུའི་ཞིང་ནི་ཅི་འད་ལྟོས། །འོད་ནི་དཔག་

མེད་གཟི་བརིད་དཔག་མེད་པ། །སྐུ་ཚེ་དཔག་མེད་དགེ་འདུན་དཔག་མེད་པ། །བང་
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ཆུབ་སེམས་དཔས་བསྐོར་ཅིང་མཛེས་གྱུར་པ། །སངས་རྒྱས་བསོད་ནམས་ཕུང་པོ་

མཆོག་ལ་ལྟོས། །དེ་ནས་ཚེ་དཔག་མེད་ཀིས་འཛུམ་མཛད་ནས། །འོད་འཕྲོ་བེ་བ་

ཁག་ཁིག་སུམ་ཅུ་དྲུག །དེ་དག་ཞལ་གི་དཀིལ་འཁོར་ནས་ཕྱུང་སྟེ། །ཞིང་སྟོང་བེ་

བ་དག་ནི་ཁྱབ་པར་མཛད། །འོད་འཕྲོ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་སར་ལོག་སྟེ། །འདེན་པའི་

སྤི་གཙུག་དེར་ནི་ནུབ་པར་གྱུར། །དེ་ཚེ་འོད་འཕྲོ་ནུབ་པར་གྱུར་ནས་ནི། །ལྷ་དང་མི་

རྣམས་དགའ་བ་རབ་ཏུ་སྐེད། །དེ་ནས་སངས་རྒྱས་སས་པོ་གགས་ཆེན་པོ། །སྤན་

རས་གཟིགས་ཀི་དབང་ཕྱུག་དེ་ལངས་ཏེ། །གང་སད་འཇིག་རེན་མགོན་པོ་འཛུམ་

མཛད་པ། །བཅོམ་ལྡན་དེ་ཡི་རྒྱུ་དང་རྐེན་གང་ལགས། །སེམས་ཅན་མང་འགོལ་

ཕན་པ་ཐུགས་བརེ་ཅན། །དོན་དམ་མཁས་པ་དེ་ནི་ལུང་བསྟན་གསོལ། །གསུང་

མཆོག་ཡིད་དུ་མཆི་བ་དེ་ཐོས་ནས། །སེམས་ཅན་དག་ནི་དགའ་བའི་སེམས་སུ་

འགྱུར། །འཇིག་རེན་ཁམས་མང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དག །སངས་རྒྱས་བལྟ་སད་

བདེ་ཅན་འདིར་མཆི་བ། །དེ་དག་ཐོས་ནས་དགའ་བ་ཆེར་སྐེད་དེ། །མྱུར་དུ་ཞིང་འདི་

རྣམ་པར་ལྟ་བར་འགྱུར། །རྒྱ་ཆེན་ཞིང་འདི་ལྷགས་པར་གྱུར་ནས་ཀང་། །ལྷ་ཡི་མིག་

དང་ལྷ་ཡི་རྣ་བ་དང་། །ཚེ་རབས་དན་དང་བློ་གོས་མཁས་མཆོག་དང་། །རྫུ་འཕྲུལ་

སྟོབས་ཀང་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །སངས་རྒྱས་ཚེ་དཔག་མེད་ཀིས་ལུང་བསྟན་

པ། །ངས་ནི་སོན་ཚེ་སོན་ལམ་འདི་སྐད་བཏབ། །སེམས་ཅན་དག་གིས་ང་ཡི་མིང་

ཐོས་ན། །ང་ཡི་ཞིང་དུ་རག་ཏུ་འོང་བར་ཤོག །ང་ཡི་སོན་ལམ་བཟང་པོ་དེ་རྫོགས་

པས། །འཇིག་རེན་ཁམས་མང་དག་ནས་སེམས་ཅན་འོང་། །དེ་དག་ང་ཡི་ཞིང་དུ་

ལྷགས་ནས་ནི། །དེ་དག་སྐེ་བ་གཅིག་ལས་ཕིར་མི་ལྡོག །དེ་ཕིར་བང་ཆུབ་སེམས་
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དཔའ་གང་ཞིག་འདིར། །བདག་གི་ཞིང་ཡང་འདི་འདར་འགྱུར་བ་དང་། །བདག་གི་

མིང་དང་སྒ་དང་ལྟ་བས་ཀང་། །སེམས་ཅན་མང་པོ་དགོལ་བར་བ་འདོད་པ། །དེ་ནི་

མྱུར་དུ་རིངས་པར་ལ་གོར་དུ། །བདེ་བ་ཅན་གི་འཇིག་རེན་ཁམས་སོང་ལ། །འོད་

དཔག་མེད་ཀི་གན་དུ་སོང་ནས་ནི། །སངས་རྒྱས་བེ་བ་སྟོང་ལ་མཆོད་པ་གིས། །རྫུ་

འཕྲུལ་སྟོབས་ཀིས་ཞིང་མང་སོང་ནས་ནི། །སངས་རྒྱས་བེ་བ་མང་ལ་མཆོད་བས་

ཏེ། །བདེ་བར་གཤེགས་ལ་མཆོད་པ་བས་ནས་ཀང་། །དོ་ཁར་བདེ་བ་ཅན་དུ་སར་

ཡང་འོང་།། །།

8/10

བམ་པོ་གསུམ་པ། ཀུན་དགའ་བོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་

པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་མེད་དེའི་བང་ཆུབ་ཀི་ཤིང་ནི་འཕང་དུ་

དཔག་ཚད་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་ཡོད་པ། ཡལ་ག་དང་། ལོ་མ་དང་། འདབ་མ་དཔག་ཚད་

བརྒྱད་བརྒྱ་ཚུན་ཆད་དུ་འཕང་བ། ར་བའི་སྦོམས་དང་། ཁྲུན་དཔག་ཚད་ལྔ་བརྒྱ་

ཡོད་པ། རག་ཏུ་ལོ་མ་ཆགས་པ། རག་ཏུ་མེ་ཏོག་ཆགས་པ། རག་ཏུ་འབས་བུ་ཆགས་

པ། ཁ་དོག་ཐ་དད་པ། ཁ་དོག་བརྒྱ་སྟོང་དུ་མ་ཡོད་པ། ལོ་མ་ཐ་དད་པ། མེ་ཏོག་ཐ་

དད་པ། འབས་བུ་ཐ་དད་པ། རྒྱན་སྣ་ཚོགས་ཀིས་བརྒྱན་པ། ཟ་བ་ལྟ་བུར་སྣང་

བའི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེས་ཡོངས་སུ་གསལ་བ། བརྒྱ་བིན་ཐོགས་པའི་ནོར་བུ་རིན་

པོ་ཆེས་རྣམ་པར་སྤས་པ། ཡིད་བཞིན་གི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེས་གང་བ། རྒྱ་མཚོའི་

ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་སྤས་པ། ཁ་དོག་ལྷའི་ལས་འདས་

པ། གསེར་གི་སྐུད་པ་འཕང་བ། སེ་མོ་དོ་མཛེས་པ་དང་། རིན་པོ་ཆེའི་ཆུན་པོ་དང་། 
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རྒྱན་ཕྲེང་དང་། དོ་ཤལ་ཆིག་རྐང་དང་། མུ་ཏིག་དམར་པོའི་རྒྱན་ཕྲེང་དང་། མུ་ཏིག་

སོན་པོའི་རྒྱན་ཕྲེང་དང་། སེང་གེའི་ཁ་ནས་འཕང་བའི་སྐ་རགས་ཀི་ཚོགས་ཡོད་པ། 

རིན་པོ་ཆེའི་སྐུད་པ་དང་། རིན་པོ་ཆེ་ཐམས་ཅད་དང་། དུང་གིས་མངོན་པར་སྤས་

པ། གསེར་གི་ད་བ་དང་། མུ་ཏིག་གི་ད་བ་དང་། རིན་པོ་ཆེ་ཐམས་ཅད་ཀི་ད་བ་དང་། 

དིལ་བུ་གཡེར་ཀའི་ད་བས་བླ་རེ་བེས་པ། ཆུ་སིན་དང་། བཀྲ་ཤིས་དང་། གཡུང་དྲུང་

འཁྱིལ་པ་དང་། ཟ་གམ་ལྟ་བུས་ལེགས་པར་བརྒྱན་པ། ནོར་བུ་འཁོལ་བ་དང་། 

གསེར་དང་། རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀིས་བརྒྱན་པ། སེམས་ཅན་གི་བསམ་

པའི་རྣམ་པར་རིག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ལེགས་པར་བརྒྱན་པའོ། །ཀུན་དགའ་བོ་

བང་ཆུབ་ཀི་ཤིང་དེ་ནི་རླུང་གིས་བསྐོད་པ་ན་སྒ་དབངས་འབྱུང་བ་གང་ཡིན་པ་དེས་

འཇིག་རེན་གི་ཁམས་ཚད་མེད་པ་གོ་བར་བེད་དོ། །

6/7

ཀུན་དགའ་བོ་དེ་ལ་བང་ཆུབ་ཀི་ཤིང་གི་སྒ་དེ་སེམས་ཅན་གང་དག་གི་རྣ་ལམ་

དུ་གག་པ་དེ་དག་བང་ཆུབ་ཀི་མཐའི་བར་དུ་རྣ་ནད་ཀིས་མི་བཏབ་པར་ཤེས་པར་

བའོ། །སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད། གངས་མེད། བསམ་གིས་མི་ཁྱབ། མཚུངས་པ་

མེད། གཞལ་དུ་མེད། ཚད་མེད། བརོད་དུ་མེད་པ་གང་དག་གི་མིག་ལམ་དུ་བང་

ཆུབ་ཀི་ཤིང་དེ་སྣང་བ་དེ་དག་བང་ཆུབ་ཀི་མཐའི་བར་དུ་མིག་ནད་ཀིས་མི་བཏབ་

པར་ཤེས་པར་བའོ། །ཀུན་དགའ་བོ་སེམས་ཅན་གང་དག་བང་ཆུབ་ཀི་ཤིང་དེའི་དི་

ཚོར་བ་དེ་དག་ཀང་བང་ཆུབ་ཀི་མཐའི་བར་དུ་ནམ་ཡང་སྣ་ནད་ཀིས་མི་བཏབ་པར་

ཤེས་པར་བའོ། །སེམས་ཅན་གང་དག་བང་ཆུབ་ཀི་ཤིང་དེའི་འབས་བུའི་རོ་མོང་བ་
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དེ་དག་ཀང་བང་ཆུབ་ཀི་མཐའི་བར་དུ་ནམ་ཡང་ལེ་ནད་ཀིས་མི་བཏབ་པར་ཤེས་

པར་བའོ། །བང་ཆུབ་ཀི་ཤིང་དེའི་འོད་ཀིས་སེམས་ཅན་གང་དག་ལ་ཁྱབ་པར་གྱུར་

པ་དེ་དག་ཀང་བང་ཆུབ་ཀི་མཐའི་བར་དུ་ནམ་ཡང་ལུས་ལ་ནད་ཀིས་མི་བཏབ་པར་

ཤེས་པར་བའོ། །ཀུན་དགའ་བོ་སེམས་ཅན་གང་དག་བང་ཆུབ་ཀི་ཤིང་དེ་ཆོས་ཉིད་

དུ་ངེས་པར་སེམས་པ་དེ་དག་ཀང་དེང་ནས་བཟུང་སྟེ། བང་ཆུབ་ཀི་མཐའི་བར་དུ་

ནམ་ཡང་སེམས་མི་གཡེང་བར་ཤེས་པར་བའོ། །སེམས་ཅན་དེ་དག་ཐམས་ཅད་

ནི་བང་ཆུབ་ཀི་ཤིང་དེ་མཐོང་མ་ཐག་ཏུ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བང་

ཆུབ་ལས་ཕིར་མི་ལྡོག་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཚེ་དཔག་མེད་དེ་

ཉིད་ཀི་སོན་གི་སོན་ལམ་གི་བིན་གི་རླབས་དང་། སོན་གི་རྒྱལ་བ་ལ་ལྷག་པར་བ་

བ་བས་པ་དང་། སོན་གི་སོན་ལམ་དང་། སྤོད་པ་ཤིན་ཏུ་རྫོགས་པ་དང་། ཤིན་ཏུ་

བསྒོམས་པ་དང་། མི་ཉུང་བ་དང་། མ་ཚང་བ་མེད་པས་འདི་ལྟ་སྟེ། སྒའི་རེས་སུ་འགོ་

བ་དང་། རེས་སུ་འཐུན་པ་དང་། མི་སྐེ་བའི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་དང་། བཟོད་པ་རྣམ་

པ་གསུམ་འཐོབ་བོ། །ཀུན་དགའ་བོ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་དག་སངས་རྒྱས་

ཀི་ཞིང་དེར་སྐེས་པ་དང་། སྐེ་བ་དང་། སྐེ་བར་འགྱུར་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་སྐེ་བ་

གཅིག་གིས་ཐོགས་པར་གྱུར་ནས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བང་ཆུབ་

མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་ཏེ། སོན་ལམ་གི་དབང་ནི་མ་གཏོགས་

སོ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་ནི་སེང་གེའི་སྒ་ཆེན་པོ་སྒོགས་པ། གོ་ཆ་རྒྱ་ཆེན་

པོ་བགོས་པ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་མ་ངན་ལས་བཟ་བ་ལ་བརོན་པ་ཤ་

སྟག་གོ །ཀུན་དགའ་བོ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དེ་ན་ཉན་ཐོས་གང་དག་འཁོད་པ་དེ་དག་
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ནི་འོད་འདོམ་གང་བ་ཤ་སྟག་གོ །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་དག་འཁོད་པ་དེ་དག་

ནི་འོད་དཔག་ཚད་བེ་བ་བརྒྱ་སྟོང་པ་ཤ་སྟག་སྟེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་འོད་

ཀིས་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་དེ་རག་ཏུ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་ཁོར་ཟུག་ཏུ་སྣང་བས་ཁྱབ་

པར་བེད་པ་དེ་གཉིས་ནི་མ་གཏོགས་སོ། །དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཚེ་དང་ལྡན་

པ་ཀུན་དགའ་བོས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་གཉིས་ཀི་མིང་ཅི་ཞེས་བགི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་

བཀའ་སྩལ་པ། ཀུན་དགའ་བོ་དེ་གཉིས་ལ་གཅིག་གི་མིང་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྤན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཅེས་བའོ། །གཅིག་གི་མིང་ནི་

མཐུ་ཆེན་ཐོབ་ཅེས་བ་སྟེ། ཀུན་དགའ་བོ་དེ་གཉིས་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་འདི་ནས་

ཤི་འཕོས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དེར་སྐེས་སོ། །ཀུན་དགའ་བོ་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་གང་དག་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དེར་སྐེས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་སྐེས་བུ་ཆེན་

པོའི་མཚན་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་དང་ལྡན་པ། ལུས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ། བསམ་གཏན་

དང་མངོན་པར་ཤེས་པ་ལ་མཁས་པ། ཤེས་རབ་ཀིས་རབ་ཏུ་དབེ་བ་ལ་མཁས་པ། 

དབང་པོ་རྣོ་བ། དབང་པོ་བསམས་པ་ཀུན་ཤེས་པའི་དབང་པོ་དང་ལྡན་པ། མ་ཞུམ་

པ། དབང་པོ་མི་གཡོ་བ། བཟོད་པ་ཐོབ་པ། ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པ་མུ་མེད་པ་ཤ་

སྟག་གོ །ཀུན་དགའ་བོ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་དག་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དེར་

སྐེས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་སངས་རྒྱས་མཐོང་བ་དང་མི་བལ་བ། བང་ཆུབ་ཀི་

མཐའི་བར་དུ་ལོག་པར་མི་ལྟུང་བའི་ཆོས་ཅན་ཤ་སྟག་སྟེ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་འདི་

ནས་ཉེ་བར་བཟུང་ནས་ནམ་ཡང་ཚེ་རབས་མི་དན་པར་མི་འགྱུར་གིས་ཚེ་རབས་
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དན་པར་འགྱུར་ཏེ། གང་དག་དཔེར་ན་ད་ལྟར་གི་ང་བཞིན་དུ་སྙིགས་མ་ལྔའི་དུས་ན་

གང་གི་ཚེ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དག་འཇིག་རེན་དུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་དེ་

ལྟ་བུའི་བསྐལ་བས་དཀྲུགས་པ་དག་ཏུ་གནས་པར་སོན་སོན་ལམ་བཏབ་པ་རྣམས་

ནི་མ་གཏོགས་སོ། །ཀུན་དགའ་བོ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་དག་སངས་རྒྱས་

ཀི་ཞིང་དེར་སྐེས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ས་དོ་གཅིག་བཞིན་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་

གཞན་དག་དུ་དོང་ནས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་བེ་བ་ཁག་ཁིག་ཕྲག་དུ་མ་ལ་

བསྙེན་བཀུར་བེད་དེ། དེ་དག་རྣམ་པ་འདི་ལྟ་བུའི་མེ་ཏོག་དང་། བདུག་པ་དང་། མར་

མེ་དང་། སྤོས་དང་། ཕྲེང་བ་དང་། བྱུག་པ་དང་། ཕེ་མ་དང་། གོས་དང་། གདུགས་

དང་། རྒྱལ་མཚན་དང་། བ་དན་དང་། སིལ་སྙན་དང་། གླུ་དབངས་དང་། རོལ་མོའི་

དབངས་སྒ་དག་གིས་མཆོད་པ་བའོ། །སྙམ་དུ་ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་སེམས་བསྐེད་ཅིང་ཇི་

ལྟར་འདོད་པ་རྣམས་དེ་དག་གིས་སེམས་བསྐེད་མ་ཐག་ཏུ་སངས་རྒྱས་ཀི་མཐུས་

རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུའི་མཆོད་པའི་ཡོ་བད་ཐམས་ཅད་ལག་པ་ནས་འབྱུང་བར་འགྱུར་

ཏེ། དེ་དག་གིས་མེ་ཏོག་ནས་རོལ་མོའི་དབངས་སྒའི་བར་དེ་དག་གིས་སངས་རྒྱས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་དག་ལ་མཆོད་པ་བེད་ལ། དགེ་བའི་ར་བ་མང་པོ་ཚད་མེད་

གངས་མེད་པ་དག་ཀང་སྐེད་ཅིང་སྩོགས་སོ། །

7/8

གལ་ཏེ་མེ་ཏོག་གི་སྐོན་བུ་རྣམ་པ་འདི་ལྟ་བུ་ལག་པ་ནས་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག་

ཅེས་འདོད་ན་ཡང་དེ་དག་གིས་སེམས་བསྐེད་མ་ཐག་ཏུ་ལྷའི་མེ་ཏོག་ཁ་དོག་ཐ་དད་

པ། དི་ཐ་དད་པ་དི་དུ་མ་ཡོད་པའི་སྐོན་བུ་དག་ལག་པ་ནས་འབྱུང་སྟེ། དེ་དག་གིས་
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སྐོན་བུའི་མེ་ཏོག་རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུ་དེ་དག་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་དག་ལ་

འཐོར་མངོན་པར་འཐོར། མངོན་པར་རབ་ཏུ་འཐོར། སྐོན་བུའི་མེ་ཏོག་གཏོར་བ་དེ་

དག་ཐམས་ཅད་ལས་ནང་གི་ཆུང་ངུ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་སྟེང་གི་བར་སྣང་ལ་དཔག་

ཚད་བཅུའི་ཚད་ཙམ་གི་མེ་ཏོག་གི་གདུགས་སུ་འགྱུར་ཏེ། ཕི་མ་ཤོས་མ་གཏོར་གི་

བར་དུ་ས་མ་ས་ལ་མི་ལྟུང་ངོ་། །དེ་ན་སྐོན་བུའི་མེ་ཏོག་གཏོར་བ་གང་སྟེང་གི་བར་

སྣང་ལ་དཔག་ཚད་ཉི་ཤུའི་ཚད་ཙམ་གི་གདུགས་སུ་འགྱུར་བ་ཡང་ཡོད། དཔག་

ཚད་སུམ་ཅུ་དང་བཞི་བཅུའི་ཚད་ཙམ་ཡང་ཡོད། སྟེང་གི་བར་སྣང་ལ་མེ་ཏོག་གི་

གདུགས་དཔག་ཚད་བརྒྱ་སྟོང་གི་ཚད་ཀི་བར་ཙམ་དུ་འགྱུར་བ་དག་ཀང་ཡོད་

དོ། །དེ་ན་གང་དག་དགའ་བ་དང་། མཆོག་ཏུ་དགའ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྐེད་ཅིང་སེམས་

དགའ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཐོབ་ནས་དགེ་བའི་ར་བ་གངས་མེད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བསྐེད་

ནས་སངས་རྒྱས་བེ་བ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་ལ་བསྙེན་བཀུར་བས་ཏེ་ས་

དོ་གཅིག་ལ་སར་ལོག་ནས་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་དུ་གནས་སོ། །བཅོམ་

ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཚེ་དཔག་མེད་དེའི་སོན་གི་སོན་ལམ་གི་བིན་གི་

རླབས་ཀིས་ཡོངས་སུ་ཟིན་པ་དང་སོན་ཆོས་མཉན་པ་བིན་པ་དང་། སོན་གི་རྒྱལ་བ་

ལ་དགེ་བའི་ར་བ་བསྐེད་པ་དང་། སོན་གི་སོན་ལམ་འབོར་ཅིང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་

དང་། མི་ཉུང་བ་དང་། ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་ཕེ་བ་དང་། ཤིན་ཏུ་བསྒོམས་པས་སོན་ལམ་

བཏབ་པ་འགྲུབ་བོ། །ཀུན་དགའ་བོ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་དག་སངས་རྒྱས་ཀི་

ཞིང་དེར་སྐེས་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་དང་ལྡན་

པའི་ཆོས་ཀི་གཏམ་སྨྲ་བ་དག་གོ །སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དེ་ན་སེམས་ཅན་གང་དག་
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ཡོངས་སུ་འཛིན་པའི་འདུ་ཤེས་འགའ་ཡང་མི་སྐེད་དེ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་སངས་

རྒྱས་ཀི་ཞིང་དེར་ཀུན་ཏུ་འཆག་ཅིང་རྣམ་པར་རྒྱུ་བ་ན་དགའ་བ་དང་། མི་དགའ་བ་

མི་སྐེད་དོ། །འགོ་བ་ན་ཡང་ལྟོས་པ་མེད་པ་ཉིད་དུ་འགོའི་ལྟོས་པ་དང་བཅས་པར་

མ་ཡིན་ནོ། །འདི་ལྟ་སྟེ། དངོས་པོ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་དང་། གནས་ཀི་སེམས་དང་། 

སེམས་དེ་ལྟ་བུ་དག་དེ་དག་ལ་ཡོང་མེད་དོ། །ཀུན་དགའ་བོ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

གང་དག་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་དེར་སྐེས་པ་དེ་དག་ལ་གཞན་གི་འདུ་

ཤེས་མེད། རང་གི་འདུ་ཤེས་མེད། བདག་གི་འདུ་ཤེས་མེད། འཐབ་པ་མེད། རོད་

པ་མེད། མི་འཐུན་པ་མེད། མི་མཉམ་པའི་སེམས་མེད་དེ། དེ་དག་ནི་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་མཉམ་པ་དང་། ཕན་པའི་སེམས་དང་། བམས་པའི་སེམས་

དང་། མཉེན་པའི་སེམས་དང་། འཇམ་པའི་སེམས་དང་། དགེ་བའི་སེམས་དང་། རབ་

ཏུ་དང་བའི་སེམས་དང་། བརན་པའི་སེམས་དང་། སྒིབ་པ་མེད་པའི་སེམས་དང་། 

འཁྲུགས་པ་མེད་པའི་སེམས་དང་། རྙོག་པ་མེད་པའི་སེམས་དང་། ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་

རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལ་སྤད་པ་སྤོད་པའི་སེམས་དང་། སེམས་ཀི་རྒྱུད་སྒྱུ་མའི་རང་བཞིན་

ལ་བློ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ། ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་དང་མཉམ་པ། བློ་རི་རབ་དང་

མཚུངས་པ། ཡོན་ཏན་དུ་མ་བསགས་པ་བང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་ཡང་དག་པར་འགོ་

བས་རྣམ་པར་རེན་པ། སངས་རྒྱས་ཡང་དག་པར་འགོ་བ་ལ་མངོན་པར་བརོན་པ། 

ཤའི་མིག་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབེད་པ། ལྷའི་མིག་མངོན་པར་སྒྲུབ་པ། ཤེས་རབ་ཀི་

མིག་རོགས་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པ། ཆོས་ཀི་མིག་གི་ཕ་རོལ་ཏུ་སོན་པ། སངས་རྒྱས་

ཀི་སྤན་སྒྲུབ་ཅིང་འཆད་དེ་སྟོན་པ་རྒྱ་ཆེར་ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་སྟོན་ཅིང་ཆགས་པ་



འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་ཞྱིང་མདོ།

  183  

མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་པར་སྒྲུབ་པ། ཁམས་གསུམ་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་མངོན་པར་

བརོན་པ། སེམས་དུལ་བ། སེམས་ཞི་བ། ཆོས་ཐམས་ཅད་མི་དམིགས་པ་དང་ལྡན་

པ། ཀུན་འབྱུང་བའི་ངེས་པའི་ཚིག་ལ་མཁས་པ། ཆོས་ཀི་ངེས་པའི་ཚིག་དང་ལྡན་པ། 

གསལ་བ་དང་མི་གསལ་བ་ལ་མཁས་པ། 

8/9

ཚུལ་དང་ཚུལ་མ་ཡིན་པའི་གནས་ལ་མཁས་པ། འཇིག་རེན་པའི་གཏམ་ལ་མི་

ལྟ་བར་གནས་པ། འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་གཏམ་རྣམས་ཀིས་སྙིང་པོ་རོགས་

པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་ཚོལ་བ་ལ་མཁས་པ། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་

གིས་ཉེ་བར་ཞི་བར་ཤེས་པས་གནས་པ། དམིགས་པ་མེད་པའི་སྤོད་ཡུལ་བ། ཅི་

ཡང་མེད་པ། ལེན་པ་མེད་པ། སེམས་པ་མེད་པ། ཕུང་པོ་མེད་པ། ལེན་པ་མེད་པས་

ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་གོལ་བ། ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ། མངོན་པར་ཤེས་པ་རྣམས་ལ་ཐུག་

པ་མེད་པར་གནས་པ། ར་བ་མེད་པ་ལ་གནས་པ། སེམས་ཆགས་པ་མེད་པ་ཞུམ་པ་

མེད་པ། ཆོས་ཟབ་པ་རྣམས་ལ་མངོན་པར་བརོན་པ། སྒིད་ལུག་པ་མེད་པ། སངས་

རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་རོགས་པར་དཀའ་བ་ལ་འཇུག་པས་འཕགས་པ། བགོད་པ་གཅིག་

པུའི་ལམ་རེས་སུ་ཐོབ་པ་ཐེ་ཙོམ་མེད་པ། དོགས་པ་ལས་རྒལ་བ། ཤེས་པ་གཞན་གི་

དིང་ལ་མི་འཇོག་པ། ལྷག་པའི་ང་རྒྱལ་མེད་པ། ཡེ་ཤེས་ཀིས་མངོན་པར་འཕགས་ཏེ་

རི་རབ་དང་མཚུངས་པ། འཁྲུགས་པ་མེད་པའི་བློས་རྒྱ་མཚོ་དང་འད་བ། ཤེས་རབ་

ཀི་འོད་དང་། དཀར་ཞིང་ཤིན་ཏུ་དཀར་ལ་དག་ཅིང་དགེ་བའི་སེམས་དང་། གསེར་

བཙོ་མའི་ཁ་དོག་འད་བར་སྣང་ཞིང་འོད་འབྱུང་བའི་ཡོན་ཏན་གི་མཆོག་གིས་ཉི་ཟའི་



འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་སོང་མཆོད།

  184  

འོད་ལས་ཤིན་ཏུ་འདས་པ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་བཟོད་

པས་ས་དང་མཚུངས་པ། ཉོན་མོངས་པའི་དི་མ་འཁྲུ་བར་འབབ་པས་ཆུ་དང་འད་

བ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་རློམ་སེམས་སུ་བེད་པ་དང་། ཉོན་མོངས་པ་སེག་པའི་ཕིར་

མེའི་རྒྱལ་པོ་དང་མཚུངས་པ། འཇིག་རེན་ཐམས་ཅད་ལ་མི་ཆགས་པའི་ཕིར་རླུང་

དང་འད་བ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ངེས་པར་ཕིགས་པ་དང་། ཐམས་ཅད་དུ་ཅི་ཡང་མེད་

པའི་ཕིར་ནམ་མཁའ་དང་མཚུངས་པ། འཇིག་རེན་ཐམས་ཅད་ཀིས་མི་གོས་པའི་

ཕིར་པད་མ་དང་འད་བ། ཆོས་དང་ཆོས་མ་ཡིན་པ་མངོན་པར་སྒོགས་པས་དུས་ཀི་

རེས་སུ་འབང་བའི་འབྲུག་ཆེན་པོ་དང་མཚུངས་པ། ཆོས་ཀི་ཆུའི་ཆར་མངོན་པར་

འབེབས་པས་ཆར་པ་ཆེན་པོ་དང་འད་བ་ཚོགས་ཆེན་པོ་ཟིལ་གིས་གནོན་པས་

ཁྱུ་མཆོག་དང་མཚུངས་པ། སེམས་ཤིན་ཏུ་མཆོག་ཏུ་དུལ་བས་གང་པོ་ཆེ་ཆེན་

པོ་དང་འད་བ་ཤིན་ཏུ་དུལ་བས་ར་ཅང་ཤེས་བཟང་པོ་དང་མཚུངས་པ། རལ་དང་

མི་འཇིགས་པས་སྐྲག་པ་མེད་པའི་ཕིར་རི་དགས་ཀི་རྒྱལ་པོ་སེང་གེ་དང་འད་བ། 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྐོབ་པས་ཤིང་གི་རྒྱལ་པོ་ནྱ་གོདྷ་དང་མཚུངས་

པ། ཕས་ཀི་རྒོལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀིས་མི་གཡོས་པས་རིའི་རྒྱལ་པོར་རི་རབ་དང་འད་

བ། བམས་པ་ཚད་མེད་པ་བསྒོམས་པས་ནམ་མཁའ་དང་མཚུངས་པ། དགེ་བའི་

ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་དབང་དུ་བ་བའི་སོན་དུ་འགོ་བས་ཚངས་པ་ཆེན་པོ་དང་འད་བ། 

གནས་སུ་སྩོགས་པ་མེད་པས་བ་དང་མཚུངས་པ། ཕས་ཀི་རྒོལ་བ་ཐམས་ཅད་རྣམ་

པར་འཇོམས་པས་བའི་རྒྱལ་པོ་ནམ་མཁའ་ལྡིང་དང་འད་བ། འབྱུང་བར་དཀའ་བའི་

ཕིར་ཨུ་དུམ་བ་རའི་མེ་ཏོག་དང་མཚུངས་པ། གང་པོ་ཆེ་ལྟར་ཤིན་ཏུ་མཉམ་པར་
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གཞག་པས་རྣམ་པར་གཡེང་བ་མེད་པ། དབང་པོ་རྨུགས་པ་མེད་པ། རྣམ་པར་གཏན་

ལ་འབེབས་པ་ལ་མཁས་པ། བཟོད་པ་དང་དེས་པ་མང་པ། ཕ་རོལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པར་སོན་པས་ཕྲག་དོག་མེད་པ། ཆོས་ཀི་གཏམ་རྣམས་ལ་འཇིགས་པ་མེད་པ་ཆོས་

ཡོངས་སུ་ཚོལ་བས་ངོམས་མི་མོང་བ། ཚུལ་ཁིམས་ཀིས་བཻ་དཱུརྱ་དང་འད་བ། 

9/10

ཐོས་པས་རིན་པོ་ཆེའི་འབྱུང་གནས་དང་མཚུངས་པ་ཆོས་ཀི་ར་སྒ་ཆེན་པོས་སྒ་

སྙན་པ། ཆོས་ཀི་ར་ཆེན་པོ་རྡུང་བ། ཆོས་ཀི་དུང་ཆེན་པོ་འབུད་པ། ཆོས་ཀི་རྒྱལ་

མཚན་ཆེན་པོ་སྒེང་བ། ཆོས་ཀི་བ་དན་ཆེན་པོ་འཛིན་པ། ཆོས་ཀི་སྒོན་མ་ཆེན་པོ་

རབ་ཏུ་འབར་བར་བེད་པ། ཤེས་རབ་ཀིས་རྣམ་པར་ལྟ་བ་རྨོངས་པ་མེད་པ། ཞེ་སང་

མེད་པ། ཐ་བ་བཏུལ་བ། དག་པ། དི་ང་བ་མེད་པ། བརམ་པ་མེད་པ། ཡང་དག་པར་

འགེང་པ་ལ་དགའ་བ། གཏོང་བ་བཏང་བ། སྦིན་པ་ལ་ལག་བརྐང་བ། ཆོས་དང་ཟང་

ཟིང་ཡང་དག་པར་འགེད་པ་ལ་དགའ་བ། སྦིན་པ་ལ་སེར་སྣ་མེད་པ། འདེས་པ་མེད་

པ། ཡིད་འཇིགས་པ་མེད་པ། ཆགས་པ་མེད་པ། བརན་པ། དཔའ་བ། གཅེས་པ་

འཛིན་པ། མོས་པ་དང་ལྡན་པ། ངོ་ཚ་ཤེས་པ་དང་ལྡན་པ། ཟུག་རྔུ་ཕྱུང་བ། གཏན་

པ་མེད་པ། མངོན་པར་ཤེས་པ་ཐོབ་པ། དེས་པ། འགོགས་ན་བདེ་བ། དོན་བེད་པ། 

འཇིག་རེན་གསལ་བར་བེད་པ། འདེན་པ། དགའ་བའི་འདོད་ཆགས་དང་། རེས་སུ་

ཆགས་པ་དང་། ཁོང་ཁོ་བ་སྤངས་པ། དག་པ། མ་ངན་དང་བལ་བ། དི་མ་མེད་པ། དི་

མ་གསུམ་སྤངས་པ། མངོན་པར་ཤེས་པས་རྣམ་པར་རེན་པ། རྒྱུའི་སྟོབས་ཅན། སོན་

ལམ་གི་སྟོབས་ཅན། མི་དམན་པ། ག་གྱུ་མེད་པ། སངས་རྒྱས་བེ་བ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་
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སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་ལ་དགེ་བའི་ར་བ་བསྐེད་པ། ང་རྒྱལ་གི་ཟུག་རྔུ་བཏོན་པ། འདོད་

ཆགས་དང་། ཞེ་སང་དང་། གཏི་མུག་དང་བལ་བ། དག་པ། དགེ་བ་ལ་མོས་པ། རྒྱལ་

བ་དམ་པས་བསགས་པ། འཇིག་རེན་ལ་མཁས་པ། སྦངས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡང་དག་

པར་བསྒྲུབས་པ། རྒྱལ་བས་བསྟོད་པ། སེམས་དགའ་བ་དང་ལྡན་པ། རྟུལ་ཕོད་

པ། སན་ཐུབ་པ། མཉམ་པ་མེད་པ། ཐ་བ་མེད་པ། གཞལ་དུ་མེད་པ། རྡུལ་མེད་པ། 

འདུས་པ་རྒྱ་ཆེ་བ། ཁྱུ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ། བདེན་པ་སྨྲ་བ། བློ་དང་ལྡན་པ། དན་པ་དང་

ལྡན་པ། བློ་གོས་དང་ལྡན་པ། རོགས་པ་དང་ལྡན་པ། ཤེས་རབ་ཀི་མཚོན་ཆའི་ལག་

ཆ་ཅན། བསོད་ནམས་དང་ལྡན་པ། འོད་དང་ལྡན་པ། ཐ་བ་དང་། དི་མ་དང་། ཁོང་

ཁོ་བ་དང་བལ་བ། ཆོས་ལ་རག་ཏུ་བརོན་པ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཐོས་པ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་

བུར་གྱུར་པ་ཤ་སྟག་གོ །ཀུན་དགའ་བོ་མདོར་བསྡུ་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དེའི་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ནི་འདི་ལྟ་བུ་ཤ་སྟག་སྟེ། རྒྱས་པར་བ་ན་གལ་ཏེ་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་ཚེའི་ཚད་བསྐལ་པ་བེ་བ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སྟོང་དུ་གནས་པས་བསྟན་

ཀང་སྐེས་བུ་དམ་པ་དེ་དག་གི་ཡོན་ཏན་གི་མཐའ་བསྟན་པར་མི་ནུས་ལ། དེ་བཞིན་

གཤེགས་བའི་མི་འཇིགས་པའི་ཡང་རྒྱུན་ཆད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་

ན། ཀུན་དགའ་བོ་འདི་ལྟ་སྟེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་གི་ཡོན་ཏན་རྣམས་

དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀི་སྤོབས་པ་བླ་ན་མེད་པ་དེ་གཉིས་ཀ་

ཡང་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་ཅིང་མཚུངས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཀུན་དགའ་བོ་ལོངས་

ལ་ནུབ་ཕོགས་སུ་ཕོགས་ཏེ་མེ་ཏོག་གཏོར་ལ་ཐལ་མོ་སྦོར་ཏེ། གང་ན་བཅོམ་ལྡན་

འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་
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འོད་དཔག་མེད་རྡུལ་མེད་ཅིང་རྣམ་པར་དག་པ་བཞུགས་ཤིང་འཚོ་ལ་གཞེས་ཤིང་

ཆོས་ཀང་སྟོན་པའི་ཕོགས་དེར་ཕག་འཚོལ་ཅིག །དེའི་མཚན་དེ་ཡང་སྒིབ་པ་མེད་

པར་ཕོགས་བཅུར་གགས་ཏེ། ཕོགས་རེ་རེ་ན་ཡང་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་

གསུང་ཆགས་པ་མི་མངའ་ཞིང་གསུང་ཐོགས་པ་མི་མངའ་བ་གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བེ་མ་

སྙེད་དག་ལན་འགའ་མ་ཡིན་པར་བསགས་པ་བརོད་ཅིང་བསྟོད་དེ། སྙན་པར་གསུང་

ངོ་། །དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་

དགའ་བོས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དེ་

དང་། ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དེ་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་

སངས་རྒྱས་བེ་བ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སྟོང་མང་པོ་ལ་དགེ་བའི་ར་བ་བསྐྲུན་པ་དེ་དག་ལ་

ལྟ་འཚལ་ལོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བོས་ཚིག་འདི་སྨྲས་མ་ཐག་ཏུ་དེ་ནས་དེའི་

མོད་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་

དེའི་ཕག་གི་མཐིལ་ནས་འོད་གང་གིས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་བེ་བ་བརྒྱ་སྟོང་སྣང་

བས་ཁྱབ་པར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟ་བུའི་འོད་ཕྱུང་ངོ་། །དེའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་བེ་བ་

བརྒྱ་སྟོང་ཐམས་ཅད་ན་རི་ནག་པོ་འམ། རིན་པོ་ཆེའི་རི་འམ། ལྷུན་པོའམ། ལྷུན་པོ་

ཆེན་པོའམ། བཏང་བཟུང་ངམ། བཏང་བཟུང་ཆེན་པོའམ། ཁོར་ཡུག་གམ། ཁོར་

ཡུག་ཆེན་པོ་འམ། བརིགས་པའམ། ཀ་བ་འམ། ཤིང་ལོན་པ་སྟུག་པོའམ། སྐེད་མོས་

ཚལ་ལམ། གཞལ་མེད་ཁང་ངམ། ལྷ་དང་མི་གང་སུ་དག་ཡོད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་

ལས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འོད་དཔག་མེད་དེའི་འོད་ཀིས་ཐལ་བར་གྱུར་ཅིང་ཟིལ་
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གིས་ནོན་པར་གྱུར་ཏོ། །

6/6

འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་ཉི་མ་ཤར་ནས་མི་ཞིག་འདོམ་གང་ཙམ་ན་འདུག་པ་ལ་མི་

ཞིག་ལྟ་བ་དེ་བཞིན་དུ་དེའི་ཚེ་འདི་ལྟ་སྟེ། སངས་རྒྱས་ཀི་མཐུ་དང་། འོད་དེ་ཡོངས་

སུ་དག་བའི་ཕིར་དགེ་སོང་དང་། དགེ་སོང་མ་དང་། དགེ་བསྙེན་དང་། དགེ་བསྙེན་

མ་དག་དང་། ལྷ་དང་། ཀླུ་དང་། གནོད་སྦིན་དང་། དི་ཟ་དང་། ལྷ་མ་ཡིན་དང་། ནམ་

མཁའ་ལྡིང་དང་། མི་འམ་ཅི་དང་། ལྟོ་འཕེ་ཆེན་པོ་དང་། མི་དང་མི་མ་ཡིན་པ་དག་

སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་འདི་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་

རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་མེད་རིའི་རྒྱལ་པོ་རི་རབ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀི་

ཞིང་ཐམས་ཅད་ནས་མངོན་པར་འཕགས་ཏེ། ཕོགས་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གིས་མནན་

ནས། ལྷམ་མེ། ལྷན་ནེ་ལྷང་ངེ་མཛེས་པ་དེ་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་

ཆེན་པོ་དེ་དང་། དགེ་སོང་གི་དགེ་འདུན་དེ་ལ་ལྟའོ། །འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་ས་ཆེན་པོ་

འདི་ཆུ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་ན་དེ་ལ་ཤིང་ལོན་པ་རྣམས་མེད། རི་རྣམས་མེད། གིང་རྣམས་

མེད། རྩྭ་དང་། ཤིང་གེལ་བ་དང་། སན་དང་། ནགས་ཚལ་རྣམས་མེད། ཆུ་ཀླུང་

རྣམས་མེད་ཅིང་ངམ་གོག་དང་། གཡང་ས་རྣམས་མི་སྣང་སྟེ། གཞན་དུ་ན་ས་ཆེན་པོ་

རྒྱ་མཚོ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་ནི་མ་གཏོགས་སོ། །དེ་བཞིན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དེ་

ན་ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀི་ལུས་ལས་མངོན་པར་གྲུབ་པའི་འོད་འདོམ་གང་བ་དང་། བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་འོད་དཔག་ཚད་བེ་བ་བརྒྱ་སྟོང་ཡོད་པ་མ་གཏོགས་

པར་གཞན་རགས་སམ། མཚན་མ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་
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བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་

མེད་དེས་ཉན་ཐོས་ཀི་ཚོགས་དེ་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་དེ་ཟིལ་གིས་

མནན་ནས་ཕོགས་ཐམས་ཅད་དུ་གསལ་བར་ཀུན་ཏུ་སྣང་ངོ་། །དེའི་ཚེ་འཇིག་རེན་

གི་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་དེར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་། ཉན་ཐོས་དང་། རང་སངས་

རྒྱས་ཐམས་ཅད་དང་། ལྷ་དང་མི་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་

མི་མཇེད་འདི་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཀ་ཐུབ་པ་དགེ་སོང་གི་དགེ་འདུན་

ཆེན་པོས་བསྐོར་ཅིང་ཆོས་སྟོན་པ་ཡང་སྣང་ངོ་། །དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་མི་ཕམ་པ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། མི་ཕམ་

པ་ཁྱོད་ཀིས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དེའི་ཡོན་ཏན་གི་རྒྱན་བཀོད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པ་འདི་དང་། སྟེང་གི་བར་སྣང་ལ་ཀུན་དགའི་ར་བ་ཉམས་དགའ་བ་དག་དང་། ནགས་

ཚལ་ཉམས་དགའ་བ་དག་དང་། སྐེད་མོས་ཚལ་ཉམས་དགའ་བ་དག་དང་། ཆུ་ཀླུང་

དང་། རྫིང་བུ་ཉམས་དགའ་བ་དག་དང་། རིན་པོ་ཆེའི་མེ་ཏོག་པད་མ་དང་། ཀུ་མུ་ད་

དང་། པད་མ་དཀར་པོས་གང་བ་དང་། འོག་ཏུ་སའི་སྟེང་ནས་བཟུང་སྟེ། འོག་མིན་

གི་གནས་ཀི་བར་གི་ནམ་མཁའི་ངོས་ལ་མེ་ཏོག་བཀྲམ་པ་དང་། མེ་ཏོག་གི་ཕྲེང་

བས་ཀུན་ཏུ་མཛེས་པར་བས་པ་དང་། རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་བཀྲ་བའི་ཕྲེང་གིས་

གང་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་སྤྲུལ་པའི་བ་སྣ་ཚོགས་ཀིས་བསྟེན་པ་མཐོང་

ངམ། གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐོང་ལགས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་

སྩལ་པ། མི་ཕམ་པ་ཁྱོད་ཀིས་འདི་ལས་གཞན་པའི་བའི་ཚོགས་སངས་རྒྱས་ཀི་

ཞིང་ཐམས་ཅད་སྒས་གོ་བར་བེད་ཅིང་དེས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་རག་ཏུ་
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སངས་རྒྱས་རེས་སུ་དན་པ་དང་མི་འབལ་བར་འགྱུར་བ་དག་མཐོང་ངམ། གསོལ་

པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་མཐོང་ལགས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། མི་

ཕམ་པ་ཁྱོད་ཀིས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་འདི་ན་སེམས་ཅན་འདི་དག་གཞལ་མེད་ཁང་

དཔག་ཚད་བརྒྱ་སྟོང་ཡོད་པ་དག་ཏུ་ཞུགས་སྟེ། བར་སྣང་ལ་ཆགས་པ་མེད་པར་

འགོ་བ་དེ་དག་མཐོང་ངམ། 

7/7

གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་མཐོང་ལགས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་

བཀའ་སྩལ་པ། མི་ཕམ་པ་འདི་ཇི་སྙམ་དུ་སེམས། གཞན་འཕྲུལ་དབང་བེད་ཀི་ལྷ་

རྣམས་དང་། འཇིག་རེན་གི་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐེས་པའི་མི་རྣམས་ཐ་དད་དུ་བ་

བ་ཡོད་དམ། གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་གིས་ནི་ཐ་དད་དུ་བགི་བ་གཅིག་

ཀང་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མ་མཐོང་སྟེ། འཇིག་རེན་གི་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་དེའི་མི་

རྣམས་ནི་རྫུ་འཕྲུལ་ཆེ་བའི་བར་དུ་ལགས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་

པ། མི་ཕམ་པ་ཁྱོད་ཀིས་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་དེ་ན་མི་ཁ་ཅིག་པད་མ་

ཆེན་པོ་དག་གི་མངལ་ན་གནས་པ་མཐོང་ངམ། གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་འདི་

ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་དང་། འཐབ་བལ་གི་ལྷ་རྣམས་གཞལ་མེད་ཁང་

དཔག་ཚད་ལྔ་བཅུ་པ་འམ། དཔག་ཚད་བརྒྱ་པ་འམ། དཔག་ཚད་ལྔ་བརྒྱ་པ་རྣམས་

སུ་ཞུགས་ཏེ། རེ་དགའ་ཞིང་དགའ་མགུར་སྤོད་པ་དེ་བཞིན་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་

བདག་གིས་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་དེའི་མི་ཁ་ཅིག་པད་མ་ཆེན་པོ་དག་

གི་མངལ་ན་གནས་པར་མཐོང་ལགས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ན་སེམས་ཅན་
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བརྫུས་ཏེ་འབྱུང་བ་གང་དག་པད་མ་རྣམས་ལ་སྐིལ་མོ་ཀྲུང་བཅས་ཏེ་འབྱུང་བ་དག་

ཀང་མཆིས་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཁ་ཅིག་པད་མའི་མངལ་ན་གནས་པ་དང་། ཁ་

ཅིག་པད་མ་ལ་སྐིལ་མོ་ཀྲུང་བཅས་ནས་བརྫུས་ཏེ་འབྱུང་བ་དེའི་རྒྱུ་ནི་གང་ལགས། 

རྐེན་ནི་གང་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། མི་ཕམ་པ་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་གང་དག་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་གཞན་དག་ན་གནས་ཏེ། ཐེ་ཚོམ་དུ་

ལྟུང་བའི་སེམས་ཀིས་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐེ་བར་བ་བའི་ཕིར་དགེ་

བའི་ར་བ་རྣམས་བསྐེད་པ་དེ་དག་ནི་དེ་ན་མངལ་ན་གནས་སོ། །གང་དག་ཐེ་ཙོམ་

མེད་ཅིང་སོམ་ཉི་མེད་དེ། འཇིག་རེན་གི་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐེ་བར་བ་བའི་ཕིར་

དགེ་བའི་ར་བ་རྣམས་བསྐེད་ལ། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀི་ཡེ་ཤེས་

ཆགས་པ་མེད་པ་ལ་ཡིད་ཆེས་ཤིང་དང་ལ་མོས་པ་དེ་དག་ནི་པད་མ་རྣམས་ལ་སྐིལ་

མོ་ཀྲུང་བཅས་ནས་བརྫུས་ཏེ་བྱུང་ངོ་། །མི་ཕམ་པ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་

དཔའ་ཆེན་པོ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་གཞན་ན་གནས་པ་གང་དག་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་མེད་ལ་བལྟ་བ་

དང་། ཕག་བ་བ་དང་། བསྙེན་བཀུར་བ་བར་སེམས་བསྐེད་ཅིང་ཐེ་ཙོམ་མི་སྐེད་ལ། 

སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཆགས་པ་མེད་པ་ལ་སོམ་ཉི་མེད་ཅིང་རང་གི་དགེ་བའི་ར་

བ་ཡང་གསོག་པ་དེ་དག་ནི་སྐིལ་མོ་ཀྲུང་བཅས་ནས་བརྫུས་ཏེ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། 

འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྐེས་ནས་རིང་པོ་མ་ལོན་པ་གཞན་དག་

དང་འད་བར་ཡུད་ཙམ་གིས་ལུས་རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུར་འགྱུར་རོ། །
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མི་ཕམ་པ་ཤེས་རབ་ཀི་ཁྱད་པར་དང་། ཤེས་རབ་ཀི་རིམ་པ་དང་། འདི་ལྟ་སྟེ། 

ཐེ་ཙོམ་དུ་ལྟུང་བའི་འདུ་ཤེས་ཡིད་ལ་བེད་པས་འདི་ལྟར་ལོ་ལྔ་བརྒྱར་སངས་རྒྱས་

མཐོང་བ་ལས་ཡོངས་སུ་ཉམས་ཤིང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མཐོང་བ་དང་། ཆོས་

མཉན་པ་དང་ཆོས་ཀི་གཏམ་དང་། དགེ་བའི་སྤོད་པ་དང་། དགེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པ་ཐམས་ཅད་ལས་ཡོངས་སུ་ཉམས་པའི་ཤེས་རབ་ཡོངས་སུ་ཉམས་པ་དང་། ཤེས་

རབ་ཆུང་བ་ལ་ལྟོས། མི་ཕམ་པ་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་རིགས་སྤི་བོ་

ནས་དབང་བསྐུར་བ་ལ་ཁི་མོན་གསེར་དང་། བཻ་དཱུརྱ་ཐམས་ཅད་ཀིས་སྤས་པ། དར་

དང་། ཕྲེང་བ་དང་། ལྡ་ལྡིའི་ཚོགས་སྦངས་པ། ཚོན་སྣ་ཚོགས་ཀི་བླ་རེ་བེས་པ། རས་

བཅོས་བུ་བཏིང་བ། མེ་ཏོག་སིལ་མ་སྣ་ཚོགས་བཀྲམ་པ། བདུག་པ་རྒྱ་ཆེན་པོས་

བདུགས་པ། ཁང་བཟངས་དང་། བསིལ་ཁང་དང་། སྐར་ཁུང་དང་། ཁ་ཁྱེར་དང་། ར་

བབས་དང་། བ་གམ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀིས་བརྒྱན་པ། གསེར་དང་། 

རིན་པོ་ཆེའི་དིལ་བུ་གཡེར་ཁའི་ད་བས་བེས་པ། གྲུ་བཞི་ལྷམ་པ། ཀ་བ་བཞི་ཟུག་

པ། སྒོ་བཞི་བཏོད་པ། ཐེམ་སྐས་བཞི་བཅས་པ་ཞིག་ཡོད་པ། རྒྱལ་པོ་དེའི་བུ་ཉེས་

པ་ཞིག་གིས་ཕིར་ཁི་མོན་དེར་བཅུག་སྟེ། འཛམ་བུའི་ཆུ་བོའི་གསེར་གི་ཁོང་སྒིལ་དུ་

བཅུག་ལ། དེར་དེའི་ཁི་བཤམས་ཏེ། སྟན་ཀོ་ན་ཀི་བཏིང་བ་ལ། བར་ཚངས་ཅན་དང་

། པ་ལ་ལི་ཀ་བཏིང་སྟེ། ཡུལ་ཀ་ལིང་ཀའི་རས་ཀིས་གདིང་བ་བཏིང་ལ། དེའི་སྟེང་

དུ་དར་བཏིང་སྟེ། གཡས་གཡོན་གཉིས་སུ་རེན་མ་དམར་པོ་གཞག་ལ་བཀྲ་བ་བལྟ་ན་

སྡུག་པ་དེ་ལ་དེ་འདུག་ཀང་རུང་ཉལ་ཡང་རུང་། དེའི་ཟས་སྐོམ་གཙང་མ་བསོད་པ་

རྣམ་པ་མང་པོ་དུ་མ་བཤམས་ན་མི་ཕམ་བ་འདི་ཇི་སྙམ་དུ་སེམས། རྒྱལ་པོའི་བུ་དེའི་
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ཡོངས་སུ་སྤོད་པ་རྒྱ་ཆེ་བ་ཡིན་ནམ། གསོལ་པ། 
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བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱ་ཆེ་བ་ལགས་སོ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། 

མི་ཕམ་པ་འདི་ཇི་སྙམ་དུ་སེམས་དེས་དེའི་རོ་མོང་བར་བེད་དམ། མིད་པར་བེད་

དམ། དེས་དེ་དགའ་བ་འཐོབ་བམ། གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནི་མ་ལགས་

ཏེ། ནོངས་པ་གང་གི་སད་དུ་རྒྱལ་པོས་ཁི་མོན་དེར་སྩལ་པ་དེ་ལས་ཐར་པར་འཚལ་

ཞིང་རིགས་བཟང་པོ་རིགས་བཟང་པོའི་གཞོན་ནུ་དང་། བློན་པོ་དང་། བཙུན་མོའི་

འཁོར་དང་། ཚོང་དཔོན་དང་། ཁྱིམ་བདག་དང་། ཁམས་ཀི་རྒྱལ་པོ་འམ། གང་

གིས་ཁི་མོན་དེ་ལས་ཡོངས་སུ་ཐར་པར་འགྱུར་བ་ཡོངས་སུ་ཚོལ་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་

འདས་རྒྱལ་པོའི་བུ་དེ་བཙོན་ར་དེ་ན་དགའ་བ་མ་མཆིས་ཤིང་རྒྱལ་པོས་མ་གནང་

གི་བར་དུ་མི་ཐར་རོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། མི་ཕམ་པ་དེ་བཞིན་

དུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་དག་ཐེ་ཙོམ་དུ་ལྟུང་བས་དགེ་བའི་ར་བ་བསྐེད་ཅིང་

སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་མི་མཉམ་པ་དང་མཉམ་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་སོམ་ཉི་ཟ་བ་དེ་

དག་སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་ཐོས་པ་དེ་དང་། སེམས་དང་བ་ཙམ་དེས་འཇིག་རེན་གི་

ཁམས་བདེ་བ་ཅན་དེར་སྐེ་ཡང་པད་མ་རྣམས་ལ་སྐིལ་མོ་ཀྲུང་བཅས་ཤིང་བརྫུས་ཏེ་

འབྱུང་བ་མ་ཡིན་གི་པད་མ་རྣམས་ཀི་མངལ་ན་གནས་པ་མོང་སྟེ། དེ་དག་དེ་ལས་

སྐེད་མོས་ཚལ་དང་། གཞལ་མེད་ཁང་དུ་འདུ་ཤེས་ཤིང་གནས་ཏེ། བཤང་གཅི་

མེད། མཆིལ་མ་མེད། སྣབས་མེད། ཡིད་དང་མི་འཐུན་པ་མི་འབྱུང་མོད་ཀི། ལོ་ལྔ་

བརྒྱར་སངས་རྒྱས་མཐོང་བ་དང་། ཆོས་ཉན་པ་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མཐོང་
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བ་དང་། འབེལ་བའི་ཆོས་ཀི་གཏམ་རྣམ་པར་ངེས་པ་དང་། དགེ་བའི་ཆོས་སྤོད་པ་

ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་དེ་ན་མངོན་པར་མི་དགའ་ཞིང་མགུ་བ་མི་

འཐོབ་ཀི་སོན་གི་ཉེས་པ་ཟད་ནས་དེ་དག་པད་མའི་མངལ་རྣམས་ནས་འབྱུང་སྟེ། དེ་

དག་དེ་ནས་བྱུང་ཡང་སྟེང་ངམ། འོག་གམ། ཐད་ཀར་བྱུང་བ་མི་ཤེས་སོ། །
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མི་ཕམ་པ་འདི་ལྟར་ལོ་ལྔ་བརྒྱར་སངས་རྒྱས་བེ་བ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སྟོང་མང་པོ་

ལ་བསྙེན་བཀུར་བ་བ་དང་། དགེ་བའི་ར་བ་མང་པོ་གངས་མེད། ཚད་མེད་དཔག་ཏུ་

མེད་པ་དག་བསྐེད་པ་བ་བ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡོངས་སུ་

གཟུང་བར་བ་བ་དེ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་ཉེས་པས་བསྒྲུབས་པར་མ་གྱུར་

པ་ལ་ལྟོས། མི་ཕམ་པ་ཐེ་ཚོམ་གིས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་གནོད་པ་ཆེན་

པོ་ཇི་ཙམ་དུ་འགྱུར་བ་ལ་ལྟོས། མི་ཕམ་པ་དེ་ལྟ་བས་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དག་

གི་ཐེ་ཚོམ་ཡོངས་སུ་སྤངས་ཏེ། བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐེད་ལ་མྱུར་དུ་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པ་དང་། བདེ་བའི་སྟོབས་བསྐེད་པའི་མཐུ་ཐོབ་པར་བ་བའི་ཕིར་

གང་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་

པའི་སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་མེད་བཞུགས་པའི་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་དུ་

སྐེ་བར་བ་བའི་ཕིར་དགེ་བའི་ར་བ་རྣམས་ཡོངས་སུ་བསོ་བར་བའོ། །དེ་སྐད་ཅེས་

བཀའ་སྩལ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མི་ཕམ་པས། 

འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་འདི་ནས་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་གཞན་དག་གི་སངས་
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རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀི་གན་ནས་ཇི་སྙེད་ཅིག་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་བདེ་

བ་ཅན་དུ་སྐེ་བར་འགྱུར། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། མི་ཕམ་པ་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་བེ་བ་ཁག་ཁིག་ཕྲག་བདུན་ཅུ་ར་གཉིས་སངས་

རྒྱས་ཀི་ཞིང་འདི་ནས་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐེ་བར་འགྱུར་ཏེ། སངས་

རྒྱས་བེ་བ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་ལ་དགེ་བའི་ར་བ་བསྐེད་པས། ཕིར་མི་

ལྡོག་པར་ཡོངས་སུ་འགྲུབ་ན་དགེ་བའི་ར་བ་དེ་བས་ཆུང་ངུ་རྣམས་ལྟ་སོས་ཀང་ཅི་

དགོས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བཟོད་པར་དཀའ་བའི་གན་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་བེ་བ་ཁག་ཁིག་ཕྲག་བཅོ་བརྒྱད་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐེ་བར་

འགྱུར་རོ། །བང་ཤར་གི་ཕོགས་མཚམས་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དཀོན་མཆོག་

འབྱུང་གནས་ཞེས་བ་བ་བཞུགས་ཏེ། དེའི་གན་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བེ་བ་

ཕྲག་དགུ་བཅུ་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐེ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་སྐར་མའི་འོད་ཀི་གན་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བེ་བ་ཕྲག་ཉི་ཤུ་ར་

གཉིས་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐེ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་དབངས་དཔག་མེད་ཀི་གན་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བེ་བ་ཕྲག་ཉི་ཤུ་ར་

ལྔ་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐེ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་འཇིག་རེན་གི་སྒོན་མའི་གན་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བེ་བ་ཕྲག་དྲུག་ཅུ་

འཇིག་རེན་གི་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐེ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཀླུ་

ཟིལ་གིས་གནོན་པའི་གན་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བེ་བ་ཕྲག་དྲུག་ཅུ་ར་བཞི་

འཇིག་རེན་གི་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐེ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྡུལ་
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བལ་འོད་ཀི་གན་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བེ་བ་ཕྲག་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་འཇིག་རེན་གི་

ཁམས་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐེ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སེང་གེའི་གན་ནས་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཁི་བརྒྱད་སྟོང་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐེ་བར་

འགྱུར་རོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དཔལ་བརེགས་ཀི་གན་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་བེ་བ་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་ར་གཅིག་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐེ་བར་

འགྱུར་རོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མིའི་དབང་པོའི་གན་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

བེ་བ་ཁག་ཁིག་ཕྲག་བཅུ་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐེ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་སྟོབས་མངོན་པར་ཤེས་པའི་གན་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

ཉི་ཁི་ཉིས་སྟོང་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐེ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་མེ་ཏོག་རྒྱལ་མཚན་གི་གན་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བརོན་འགྲུས་

ཐོབ་པ། འཇུག་པ་གཅིག་གིས་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ། ཉི་མ་བརྒྱད་པ་གཅིག་གིས་

བསྐལ་པ་བེ་བ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སྟོང་ཕྲག་དགུ་བཅུ་ར་དགུའི་འཁོར་བ་བསྙིལ་བ་བེ་བ་

ཕྲག་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐེ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་འབར་བའི་བདག་པོའི་གན་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བེ་བ་ཕྲག་བཅུ་

གཉིས་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐེ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་མི་འཇིགས་པ་བརྙེས་པའི་གན་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བེ་བ་ཕྲག་དྲུག་ཅུ་ར་

དགུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འོད་དཔག་མེད་ལ་བལྟ་བ་དང་། ཕག་བ་བ་དང་། བསྙེན་

བཀུར་བ་བ་དང་། ཡོངས་སུ་དི་བ་དང་། ཡོངས་སུ་དི་བར་བ་བའི་ཕིར་འཇིག་རེན་

གི་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐེ་བར་འགྱུར་རོ། །མི་ཕམ་པ་རྣམ་གངས་དེ་ལྟ་བུས་དེ་
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བཞིན་གཤེགས་པ་གང་དག་གི་གན་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་འཇིག་རེན་

གི་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འོད་དཔག་མེད་དེ་ལ་བལྟ་བ་དང་། 

ཕག་བ་བ་དང་། བསྙེན་བཀུར་བ་བའི་ཕིར་འདོད་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་དག་

གི་མཚན་བསྐལ་པ་བེ་བ་ཁག་ཁིག་ཚང་བར་བརོད་ཀང་མཐའ་རོགས་པར་མི་ནུས་

སོ། །མི་ཕམ་པ་གང་དག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་

པའི་སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་མེད་ཀི་མཚན་ཐོས་པའི་སེམས་ཅན་དེ་དག་རྙེད་པ་ཇི་

སྙེད་ཅིག་ལེགས་པར་རྙེད་པ་ལ་ལྟོས། སེམས་ཅན་གང་དག་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་འོད་དཔག་མེད་དེ་ལ་ཐ་ན་སེམས་དད་པ་གཅིག་ཙམ་རྙེད་པ་དང་། ཆོས་ཀི་རྣམ་

གངས་འདི་ལ་དད་པ་མི་ཕེད་པ་དེ་དག་ནི་དམན་པ་ལ་མོས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །མི་

ཕམ་པ་དེ་ལྟ་བས་ན་ཁྱོད་མོས་པར་བ། ཁྱོད་ཀིས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བ་སྟེ། ལྷ་དང་

བཅས་པ་དང་། བདུད་དང་བཅས་པ་དང་། ཚངས་པ་དང་བཅས་པ་དང་། དགེ་སྦོང་

དང་། བམ་ཟེའི་སྐེ་དགུ་དང་བཅས་པའི་འཇིག་རེན་གི་མདུན་དུ་ཆོས་ཀི་རྣམ་གངས་

འདི་གཟུང་བ་དང་། བཅང་བ་དང་། བཀག་པ་དང་། ཀུན་ཆུབ་པར་བ་བ་དང་། གཞན་

དག་ལ་ཡང་རྒྱ་ཆེར་ཡང་དག་པར་བསྟན་པར་བ་བ་དང་། བསྒོམ་པ་ལ་མངོན་པར་

དགའ་བར་བའོ། །མི་ཕམ་པ་ཆོས་ཀི་རྣམ་གངས་འདི་ཉིན་ཞག་གཅིག་ཙམ་ཡང་

བཟུང་ཞིང་བཅངས་ཏེ། ཀགས་ཤིང་ཀུན་ཆུབ་པར་བས་ལ་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་

གཞན་དག་ལ་ཡང་རྒྱ་ཆེར་ཡང་དག་པར་བཤད་པར་བའོ། །ཐ་ན་གེགས་བམ་ལ་

ལེགས་པར་བིས་ཏེ། བཅང་བར་བ་ཞིང་དེ་ལ་སྟོན་པའི་འདུ་ཤེས་ཀང་བསྐེད་པར་

བའོ། །གང་ཞིག་སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དག་མྱུར་དུ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་
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པར་རྫོགས་པའི་བང་ཆུབ་ལས་ཕིར་མི་ལྡོག་པ་ལ་དགོད་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཚེ་དཔག་མེད་དེ་ལ་ལྟ་བ་དང་། བདག་ཉིད་ཀང་སངས་རྒྱས་

ཀི་ཞིང་གི་ཡོན་ཏན་གི་རྒྱན་བཀོད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་

ཡོངས་སུ་གཟུང་བར་འདོད་པ་དེས་ཆོས་ཀི་རྣམ་གངས་འདི་མཉན་པའི་ཕིར་སྟོང་

གསུམ་གི་སྟོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་མེས་ཡོངས་སུ་གང་བ་ལས་རྒལ་

ཏེ། ཆོས་ཀི་རྣམ་གངས་འདི་མཉན་པར་བའོ། །ཐོས་ནས་ཀང་གཡོར་མ་ལྷུང་བའི་

རྒྱུད་ཀིས་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་རེས་སུ་དགའ་བར་བའོ། །ཆོས་ཀི་རྣམ་གངས་

འདི་གཟུང་བ་དང་། ཀུན་ཆུབ་པར་བ་བ་དང་། བཅང་བར་བ་བ་དང་། ཡི་གེར་བི་བ་

དང་། བསྒོམ་པའི་ཕིར་བརོན་འགྲུས་རླབས་པོ་ཆེ་ཆེན་པོ་བརམ་པར་བའོ། །ཐ་ན་

པ་གཅིག་འཇོས་པ་དེ་སིད་དུ་ཡང་གཞན་དག་ལ་བརོད་པར་བའོ། །སྟོང་གསུམ་གི་

སྟོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་མེས་ཡོངས་སུ་གང་བ་དེ་རྒལ་ནས་ཀང་འགོད་

པ་དང་ལྡན་པའི་སེམས་གཅིག་ཀང་བསྐེད་པར་མི་བའོ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། མི་

ཕམ་པ་འདི་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བེ་བ་ཁག་ཁིག་ཕྲག་དུ་མ་དག་ཆོས་ཀི་རྣམ་

གངས་རྒྱ་ཆེན་པོ་རྣམ་པ་འདི་ལྟ་བུ་འདི་ཉན་ཅིང་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་

པའི་བང་ཆུབ་ལས་ཕིར་མི་ལྡོག་པའི་ཕིར་རོ། །མ་འོངས་པའི་དུས་ན་དམ་པའི་ཆོས་

རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འཇིག་པའི་བར་དུ་ཆོས་ཀི་རྣམ་གངས་རྒྱ་ཆེན་པོ་རྣམ་པ་འདི་ལྟ་བུ་

སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཡང་དག་པར་བསགས་པ། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་

ཀིས་བསྟོད་པ། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀིས་གནང་བ། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་

ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་མྱུར་དུ་བསྒྲུབས་པ་འདི་གང་དག་གི་རྣ་ལམ་དུ་གག་པའི་སེམས་
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ཅན་དེ་དག་ནི་རྙེད་པ་ཤིན་ཏུ་ལེགས་པར་རྙེད་ཅིང་དགེ་བའི་ར་བ་རྣམས་བསྐེད་

པ་དང་། སོན་གི་རྒྱལ་བ་ལ་ལྷག་པར་བ་བ་བས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་བིན་གི་

རླབས་ཀིས་བིན་གིས་བརླབས་པར་འགྱུར་རོ། །ཐོས་ནས་ཀང་དགའ་བ་དང་། 

མཆོག་ཏུ་དགའ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་དང་། འཛིན་པ་དང་། འཆང་བ་དང་། ཀོག་པ་

དང་། ཀུན་ཆུབ་པར་བེད་པ་དང་། གཞན་དག་ལ་ཡང་རྒྱ་ཆེར་ཡང་དག་པར་རབ་

ཏུ་སྟོན་པ་དང་། སྒོམ་པ་ལ་དགའ་བར་འགྱུར་བ་དང་། ཐ་ན་ཡི་གེར་བིས་ཏེ་མཆོད་

པ་བེད་པ་དེ་དག་ཀང་བསོད་ནམས་མང་དུ་སྐེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་བགང་བར་ས་

བ་མ་ཡིན་ནོ། །མི་ཕམ་པ་དེ་ལྟར་ན་ངས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཛད་པ་དེ་བས་

པ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀང་ད་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་བརོན་པར་གིས་ཤིག །སངས་རྒྱས་ཀི་

ཡེ་ཤེས་ཆགས་པ་མེད་ཅིང་སྒིབ་པ་མེད་པ་ལ། སོམ་ཉི་མ་ཟ་ཤིག །རྣམ་པ་ཐམས་

ཅད་ཀི་མཆོག་དང་ལྡན་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་བཙོན་རར་ཆུད་ད་རེ། མི་ཕམ་པ་སངས་

རྒྱས་འབྱུང་བ་རྙེད་པར་དཀའོ། །ཆོས་བསྟན་པ་རྙེད་པར་དཀའོ། །དལ་བ་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་རྙེད་པར་དཀའོ། །མི་ཕམ་པ་ངས་ཁྱོད་ལ་དགེ་བའི་ར་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཕ་

རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་བསྙད་ཀིས་ད་ཁྱོད་ཀིས་མངོན་པར་སྦོར་ལ་སྒྲུབས་ཤིག །མི་ཕམ་

པ་ཆོས་ཀི་རྣམ་གངས་འདི་ཆུད་མི་ཟ་བར་བ་བའི་ཕིར་ཡོངས་སུ་གཏད་པ་ཆེན་པོ་

བའོ། །སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་མི་ནུབ་པར་བ་བའི་ཕིར་བརོན་པར་གིས་ཤིག །དེ་

བཞིན་གཤེགས་པའི་བཀའ་མ་འཁྲུགས་པར་གིས་ཤིག །ཡུན་རིང་པོར་གནོད་པ་

དང་། མི་ཕན་པ་དང་། མི་བདེ་བ་དང་། སྡུག་བསལ་བ་དང་། ལོག་པར་ལྟུང་བར་

གྱུར་ཏ་རེ། དེ་ནས་དེའི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་དག་
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བཀའ་སྩལ་ཏོ། །

བསོད་ནམས་དག་ནི་མ་བས་པ། །འདི་འད་འདི་དག་ཐོས་མི་འགྱུར། །དཔའ་བོ་

གང་དག་གྲུབ་གྱུར་པ། །དེ་དག་གསུང་འདི་ཐོས་པར་འགྱུར། །གང་གིས་འོད་མཛད་

འཇིག་རེན་མགོན། །རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་མཐོང་ནས་ནི། །གུས་དང་བཅས་

པས་ཆོས་ཐོས་པ། །དེ་དག་དགའ་བ་དམ་པ་འཐོབ། །ལྟ་བ་ཅན་དང་དམན་དང་ཞུམ་

རྣམས་ཀིས། །སངས་རྒྱས་ཆོས་ལ་དང་བ་རྙེད་མི་ནུས། །གང་དག་སོན་གི་སངས་

རྒྱས་མཆོད་བས་པ། །དེ་དག་འཇིག་རེན་མགོན་གིས་སྤད་ལ་སོབ། །དཔེར་ན་

སྐེས་བུ་ལོང་བ་མུན་ཁུང་ན། །ལམ་ཡང་མི་ཤེས་བསྟན་པར་ག་ལ་ནུས། །དེ་ལྟར་

ཉན་ཐོས་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀི། །ཡེ་ཤེས་མི་རོགས་སེམས་ཅན་གཞན་ཅི་

སོས། །སངས་རྒྱས་ཀིས་ནི་སངས་རྒྱས་ཡོན་ཏན་མཁྱེན། །ལྷ་ཀླུ་ལྷ་མིན་གནོད་

སྦིན་ཉན་ཐོས་མིན། །སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་རབ་ཏུ་བཤད་པ་ནི། །རང་སངས་རྒྱས་

ཀི་ལམ་ཡང་འདི་མ་ཡིན། །གལ་ཏེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བར་གཤེགས། །ཡེ་

ཤེས་རྣམ་དག་དོན་དམ་མཁས་གྱུར་ཏེ། །དེ་དག་བསྐལ་པ་འམ་འོན་ཏེ་ལྷག་པར་

ནི། །སངས་རྒྱས་གཅིག་གི་ཡོན་ཏན་རོད་བེད་ཀང་། །དེ་དག་རབ་ཏུ་མ་ངན་འདས་

གྱུར་གི། །བསྐལ་པ་བེ་བ་མང་པོར་རབ་བརོད་ཀང་། །སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཚད་

རྙེད་མི་འགྱུར་ཏེ། །དེ་ལྟར་རྒྱལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ངོ་མཚར་ཏོ། །དེ་བས་མཁས་པ་རིག་

པའི་རང་བཞིན་མི། །གང་ཞིག་ང་ཡི་ཚིག་ལ་ཡིད་ཆེས་ཏེ། །རྒྱལ་བའི་ཡེ་ཤེས་

ཕུང་པོ་དབང་བས་ཏེ། །སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀིས་མཁྱེན་ཅེས་ཚིག་ཏུ་བརོད། །བརྒྱ་

ལམ་ན་ནི་མི་ཡི་ལུས་རྙེད་ལ། བརྒྱ་ལམ་ན་ནི་སངས་རྒྱས་འབྱུང་བར་འགྱུར། །དད་
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དང་ཤེས་རབ་ཡུན་རིང་རྙེད་པར་འགྱུར། །དེ་བས་དོན་ཐོབ་བ་ཕིར་བརོན་འགྲུས་

བསྐེད། །གང་ཞིག་ཆོས་མཆོག་འདི་འད་ཐོས་ནས་ནི། །བདེ་གཤེགས་དན་པ་དགའ་

བ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །གང་ཞིག་སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་མོས་སྐེད་པ། །དེ་དག་འདས་

པའི་དུས་ན་ངེད་དང་བཤེས། །

ཆོས་ཀི་རྣམ་གངས་འདི་བཤད་པ་ན་སེམས་ཅན་བེ་བ་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་ཆོས་

རྣམས་ལ་ཆོས་ཀི་མིག་རྡུལ་དང་བལ་ཞིང་དི་མ་མེད་པ་རྣམ་པར་དག་གོ །བེ་བ་ཕྲག་

ཉི་ཤུ་ར་བཞིས་ནི་ཕིར་མི་འོང་བའི་འབས་བུ་ཐོབ་བོ། །དགེ་སོང་བརྒྱད་བརྒྱ་ནི་ལེན་

པ་མེད་པར་ཟག་པ་རྣམས་ལས་སེམས་རྣམ་པར་གོལ་ལོ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

བེ་བ་ཕྲག་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་ནི་མི་སྐེ་བའི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་ཐོབ་བོ། །ལྷ་དང་མིའི་སྐེ་དགུ་

བེ་བ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སྟོང་བེ་བ་ཕྲག་བཞི་བཅུ་ནི་སོན་སེམས་མ་བསྐེད་པ་ལས་བླ་

ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐེད་ནས། བཅོམ་ལྡན་

འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འོད་དཔག་མེད་ལ་བལྟ་བ་དང་། ཕག་བ་བ་དང་། བསྙེན་

བཀུར་བ་བའི་ཕིར་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐེ་བར་དགེ་བའི་ར་བ་རྣམས་ཡོངས་སུ་སོ་བར་

བེད་དོ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་དེར་སྐེས་ནས་ཀང་མཐར་གིས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་

སྤོད་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བས་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་གཞན་དག་ཏུ་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་འཇམ་པའི་དབངས་ཞེས་བ་བར་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་

པའི་བང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་མར་མེ་མཛད་ལས་བཟོད་པ་ཐོབ་སྟེ། བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བང་

ཆུབ་ལས་ཕིར་མི་ལྡོག་པ་བེ་བ་ཁག་ཁིག་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འོད་



འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་སོང་མཆོད།

  202  

དཔག་མེད་ཀིས་སོན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤད་པ་སྤོད་པ་ན་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་

དག་པར་རྫོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་ཡོངས་སུ་སིན་པར་བས་པ་དེ་དག་ཀང་འཇིག་

རེན་གི་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐེས་ཏེ། སོན་གི་སོན་ལམ་དང་། སྤོད་པ་ཡོངས་སུ་

རྫོགས་པར་འགྱུར་རོ། །དེའི་ཚེ་སྟོང་གསུམ་གི་སྟོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་

འདི་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་གཡོས་ཏེ། ཆོ་འཕྲུལ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀང་ཀུན་ཏུ་སྣང་ངོ་། །མེ་

ཏོག་མན་དཱ་ར་བ་དག་ཀང་ས་ལ་པུས་མོ་ནུབ་ཙམ་དུ་བཀྲམ་པར་གྱུར་ཏོ། །ལྷ་དང་

མིའི་སིལ་སྙན་རྣམས་ཀང་རབ་ཏུ་གག་པར་གྱུར་ཏོ། །འོག་མིན་གི་གནས་ཀི་བར་དུ་

ཡང་རེས་སུ་ཡི་རང་ངོ་ཞེས་བ་བའི་སྒ་གག་པར་གྱུར་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་དེ་

སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ནས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་མ་ཕམ་པ་

དང་། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བོ་དང་། ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པའི་འཁོར་དེ་དང་། ལྷ་

དང་། མི་དང་། ལྷ་མ་ཡིན་དང་། དི་ཟར་བཅས་པའི་འཇིག་རེན་ཡི་རངས་ཏེ། བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀིས་གསུངས་པ་ལ་མངོན་པར་བསྟོད་དོ།། །།

འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀི་རྣམ་གངས་ལེའུ་སྟོང་

ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་

ཞིང་གི་ཡོན་ཏན་བཀོད་པ་ཞེས་བ་བ་སྟེ། ལེའུ་ལྔ་པ་རྫོགས་སོ།། །།

རྒྱ་གར་གི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། དཱ་ན་ཤི་ལ་དང་། ཞུ་ཆེན་གི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སེས་

བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། སྐད་གསར་ཆད་ཀིས་ཀང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ། །
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༄༅། །མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་ལ་སོང་མཆོད་འབུལ་ཚུལ།

༄༅། །ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཚན་དཔེའི་འོད་སྟོང་གིས། །དུས་མིན་འཆི་བའི་

མུན་པ་མཐར་བེད་པ། །ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡི། །ཞབས་སེན་འབལ་

མེད་གཙུག་ན་མཛེས་གྱུར་ཅིག །གང་གི་མཚན་ཙམ་རྣ་བར་སོན་པས་ཀང་། །འཆི་

བདག་གཤིན་རེའི་འཇིགས་ལས་གོལ་འགྱུར་ན། །བརྒྱ་ཕྲག་སྟོང་དུ་ཕག་མཆོད་

མཚན་སོས་པས། །སོན་བཞིན་འགྲུབ་པར་ངེས་པས་འདིར་ཞུགས་ཤིག །

དེའང་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ་སྟོང་མཆོད་འབུལ་བར་འདོད་པས། ཆོ་གའི་གཞུང་ཀུན་

མཁྱེན་འཇིགས་མེད་དབང་བོའི་ཞལ་ས་ནས་ཀིས་མཛད་པའི་ཚེ་ཆོག་འཆི་མེད་བུམ་བཟང་ཉིད་གཙོ་བོར་

པཎ་ཆེན་གི་གསུང་དང་བསྟུན་ཞིང་དེར་མི་གསལ་བ་རྣམས་ཁ་བསྐངས། བསྐེད་ཆོག་སོགས་སྤི་འགོས་

དང་བསྟུན་ཏེ་འཇུག་པ་བདེ་བས། འདིར་དེ་ཉིད་གཞིར་བཞག་ནས་སྟོང་མཆོད་བེད་ཚུལ་འགོད་པ་ལ། 

ཕོགས་གཙང་མར་དི་བཟང་གིས་ཆག་ཆག་གདབ། སྟེགས་མཐོ་བའི་དབུས་སུ་པད་འདབ་བརྒྱད་བིས་

པའི་ལྟེ་བ་ལ་ཚེ་བུམ་ཁ་རྒྱན་ལ་དཔག་བསམ་གི་ལོན་པའི་ནང་དུ་ཚེ་དཔག་མེད་ཀི་སྐུ་བཞུགས་པའམ། 

ཡང་ན་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་ཀི་བུམ་པ་སྐོན་མེད་པ་ཆུ་གཙང་མས་སུམ་གཉིས་བཀང་ཞིང་བ་རྒྱུད་ཀི་བུམ་

རྫས་བཏབ་པའི་སྟེང་དུ་ཚེ་དཔག་མེད་ཀི་སྐུ་བཞུགས་སུ་བཅུག །མཐར་ཆུ་དང་ཉེར་སྤོད་སོགས་རེ་རེ་

ནས་སྟོང་ཚང་བའམ། དེ་མ་འབོར་ན་མར་མེ་དང་ལྷ་བཤོས་སྟོང་རེ། མ་མཐའ་འང་ཚེའི་རེན་འབེལ་ཡིན་

པས་ལྷ་བཤོས་སྟོང་ཚང་ངེས་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་བཅུད་ལེན་གི་སན་དང་མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་པའི་ཕེ་མ་

སྙིང་བོ་ལྔ་དང་བཟང་དྲུག་སོགས་བསེས་པའི་རིལ་བུ་སྟོང་། དཀྱུས་ལྟར་གི་གཙོ་བོའི་འབུལ་གཏོར། ཆོས་
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སྐོང་གི་གཏོར་མ། རྒྱལ་ཆེན་བཞིའི་གཏོར་མ། ཀླུའི་གཏོར་མ། གཞི་བདག་གཏོར་མ། དཀར་གསུམ་མངར་

གསུམ་རྣམས་སྦར་བའི་གཏོར་རིལ་སྟོང་། ཆ་གསུམ་སོགས་སྤི་དང་མཐུན་པར་བཤམས། ཡར་ཚེས་ལྟ་

བུའི་དུས་ཁྱད་པར་ཅན་གི་ཐོ་རངས་ལག་རིས་མཐོང་བའི་ཚོད་ཙམ་ལ་བླ་མའམ་རེན་གི་དྲུང་ནས་ཐེག་པ་

ཆེན་པོའི་གསོ་སྦོང་གི་སོམ་པ་བླངས། དེ་ནས་ལོང་སྐབས་དལ་བའི་ཚེ་སྐབས་འགོ་རྒྱས་པ་དང་སངས་

རྒྱས་བང་སེམས་ཀི་བསྟོད་ཚོགས་ཞབས་བརན་སོན་ཚིག །ཡོན་ཏན་གཞིར་གྱུར་མ་སོགས་སོན་ཏུ་བཏང་། 

དེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་མཆོག་ལ། །བང་ཆུབ་བར་དུ་སྐབས་སུ་

མཆི། །བདག་དང་གཞན་དོན་སྒྲུབ་སད་དུ། །བདག་གིས་བང་ཆུབ་སེམས་བསྐེད་

དོ། །ཕོགས་བཅུ་དག་ན་བཞུགས་པ་ཡི། །སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

གསོན། །བདག་གིས་རྫོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཕིར། །དེང་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་བསྐེད་

དོ། །ཞེས་ལན་གསུམ་གིས་སྐབས་འགོ་སེམས་བསྐེད་བ། 

རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་

པར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀར་ཟ་བ་ལ་གནས་པའི་ཧིཿདམར་བོ་རིང་ཆ་ཚེག་དག་

དང་བཅས་པ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། བདེ་བ་ཅན་ནས་བླ་མ་དང་གཉིས་སུ་མེད་

པའི་མགོན་པོ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལྷ་དགུའི་དཀིལ་འཁོར་ལ་སངས་

རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་ཀིས་བསྐོར་བ་སྤན་དངས། འཇིག་

རེན་འདེན་པའི་གཙོ་བོ་ཚེ་དཔག་མེད། །དུས་མིན་འཆི་བ་མ་ལུས་འཇོམས་པའི་

དཔལ། །མགོན་མེད་སྡུག་བསལ་གྱུར་པ་རྣམས་ཀི་སྐབས། །སངས་རྒྱས་ཚེ་དཔག་

མེད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་ཕག་བ། 

རང་གི་སྙིང་ཁའི་ཧིཿ ལས་བྱུང་བའི་མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀིས་མཆོད་པར་

གྱུར། ཨ�་ཨ་པ་རི་མི་ཏཱ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨḒྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱཧཱ། དེ་བཞིན་དུ་སྦར་ཏེ། 
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པཱ་དྱཾ། པུཥེ། དྷུ་པེ། ཨ་ལོ་ཀེ ། གནྡེ། ནཻ་ཝི་དྱ། ཤཔྟ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་མཆོད། 

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བདག་སྐབས་མཆི། །སིག་པ་ཐམས་ཅད་སོ་སོར་

བཤགས། །འགོ་བའི་དགེ་ལ་རེས་ཡི་རངས། །སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་ཡིད་ཀིས་

གཟུང་། །སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་མཆོག་ལ། །བང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་

སྐབས་མཆི། །རང་གཞན་དོན་ནི་རབ་བསྒྲུབ་ཕིར། །བང་ཆུབ་སེམས་ནི་བསྐེད་

པར་བགི། །བང་ཆུབ་མཆོག་གི་སེམས་ནི་བསྐེད་བགིས་ནས། །སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་བདག་གིས་མགོན་དུ་གཉེར། །བང་ཆུབ་སྤོད་མཆོག་ཡིད་འོང་སྤད་པར་

བགི། །འགོ་ལ་ཕན་ཕིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤོག །ཅེས་བདུན་རྣམ་དག་བ། ཨ�་ཨཱཿཧཱུཾ་

བཛ་མུཿཚོགས་ཞིང་རྣམས་རང་གནས་སུ་གཤེགས་པར་གྱུར། 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་བདེ་བའི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསལ་དང་སྡུག་བསལ་གི་རྒྱུ་དང་བལ་བར་གྱུར་ཅིག །སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསལ་མེད་པའི་བདེ་བ་དང་མི་འབལ་བར་གྱུར་ཅིག །སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ཉེ་རིང་ཆགས་སང་གཉིས་དང་བལ་བའི་བཏང་སྙོམས་ལ་གནས་

པར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་ཚད་མེད་བཞི་བསྒོམ། 

ཨ�་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷ་སརྦ་དྷརྨཱཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅་ཧཾ། ཨ�་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙ་ན་བཛ་སྭ་བྷ་

ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ། སྟོང་བ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོང་བའི་ངང་ལས་རཾ་ལས་ཉི་མའི་དཀིལ་

འཁོར་གི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་ལས་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རེའི་ལྟེ་བ་ལ་ཧཱུཾ་གིས་མཚན་པ། དེ་ལས་

འོད་ཟེར་འོག་ཏུ་འཕྲོས་པས་རྡོ་རེའི་ས་གཞི། ལོགས་སུ་འཕྲོས་པས་རྡོ་རེའི་རྭ་

བ། སྟེང་དུ་འཕྲོས་པས་རྡོ་རེའི་གུར། གུར་གི་འོག་རྭ་བའི་སྟེང་དུ་རྡོ་རེའི་བླ་རེ་སྟེ། 
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ཐམས་ཅད་ཀང་རྡོ་རེ་འབར་བའི་རང་བཞིན་བར་མཚམས་མེད་པར་དུམ་བུ་གཅིག་

ཏུ་གྱུར་པའི་ཕི་རོལ་ཏུ་བསྐལ་པ་འཇིག་པའི་དུས་ཀི་མེ་ལྟ་བུའི་ཁ་དོག་སྣ་ལྔ་བའི་

མེ་དཔུང་ཕོགས་བཅུར་འཕྲོ་བར་གྱུར། རྭ་བའི་དབུས་སུ་བཾ་ལས་སྣ་ཚོགས་པད་

ཧཱུཾ་ལས་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རེའི་ལྟེ་བར་བྷྲཱུཾ་དཀར་བོ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རིན་པོ་

ཆེ་སྣ་ཚོགས་ལས་གྲུབ་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་བ། ཕི་ནས་རིམ་པ་

བཞིན་སོ་སེར་དམར་ལང་དཀར་བའི་རིམ་པ་ལྔ་དང་ལྡན་པའི་རིག་པས་བསྐོར་བའི་

སྟེང་ན་རིན་པོ་ཆེའི་ཕ་གུ་གཞི་སེར་བོ་ལ་རིན་པོ་ཆེ་ཟུར་གསུམ་པ་དང་གྲུ་བཞི་བ་

ལ་སོགས་པས་བརྒྱན་པ། དེའི་སྟེང་ན་གནས་པའི་གསེར་གི་སྐ་རགས་བཞིའི་ཕི་

ངོས་སུ་ཆུ་སིན་གི་ཁ་ནས་མུ་ཏིག་གི་དོ་ཤལ་དང་དོ་ཤལ་ཕེད་པ་འཕང་བ་། དེའི་

ཕི་ངོས་སུ་བ་འདབ་ལས་འཕང་བའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཤར་བུ། དེའི་སྟེང་དུ་པད་འདབ་

མ་ཕེད་པའི་དབིབས་ཅན་གི་མདའ་ཡབ་ལ་གནས་པའི་གསེར་གི་བུམ་པ་ནས་ཐོན་

པའི་རྒྱལ་མཚན་དང་། བ་དན་བརྒྱད་བརྒྱད་ཀིས་མཛེས་པར་བས་པ། ཕིའི་སྟེང་གི་

ཟུར་བཞི་ལ་གདུགས་བཞིས་བརྒྱན་པ། རིག་པའི་འགམ་ནས་འདོད་ཡོན་གི་སྣམ་

བུ་དམར་བོས་བསྐོར་བ་ལ་བཞུགས་སྟབས་དང་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་པའི་ལྷ་མོ་རྣམས་

ཀིས་མཆོད་པ་བེད་བཞིན་པ། སྒོ་དང་སྒོ་ཁྱུད་ཀི་ཕིའི་མཚམས་དང་། རིག་པའི་ཕི་

ནང་གི་གྲྭ་བཞིར་ཟ་བ་ཕེད་པ་ལ་གནས་པའི་རིན་པོ་ཆེ་དམར་བོའི་སྟེང་དུ་རྡོ་རེས་

བརྒྱན་པ། སྒོ་བཞི་སོ་སོའི་མདུན་དུ་སྟེགས་བུ་གྲུ་བཞི་བའི་སྟེང་དུ་བུམ་པ་ལ་གནས་

པའི་ཀ་བ་བཞི་བཞིས་བཏེགས་པའི་ར་བབས་སྣམ་བུ་བཅུ་གཅིག་དང་ལྡན་པའི་རེ་

མོར་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོའི་གཡས་གཡོན་དུ་རི་དྭགས་ཕོ་མོ་དང་བཅས་པ། ར་བབས་
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ཀི་གཡས་གཡོན་དུ་བུམ་པ་བཟང་བོ་ལས་སྐེས་པའི་དཔག་བསམ་གི་ཤིང་ལ་རྒྱལ་

སིད་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་དང་། བར་བར་དུ་གྲུབ་པ་ཐོབ་པ་དང་། སྤིན་གི་གསེབ་ནས་

བྱུང་བའི་ལྷ་མེ་ཏོག་གི་ཕྲེང་བ་བཟུང་བ་རྣམས་ཀིས་མཛེས་པར་བས་པ། གཞལ་

ཡས་ཁང་གི་ནང་དུ་ཀ་བ་བརྒྱད་ཀིས་བཏེགས་པའི་རྡོ་རེའི་གདུང་བཞིས་མཛེས་

པར་ཕུབ་པའི་རེ་མོར་རྡོ་རེ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཏོག་གིས་སྤས་པའི་ནང་གི་ཤར་སོ། 

ལྷོ་སེར། ནུབ་དམར། བང་ལང་། དབུས་དཀར་བ། དེའི་སྟེང་དུ་བཾ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་

ལས་པད་དམར་བོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པའི་ལྟེ་བ་དང་། འདབ་མ་རྣམས་ཀི་གནས་སུ་ཟ་

བའི་དཀིལ་འཁོར་རེ་རེ། 

གདན་དེ་རྣམས་ཀི་སྟེང་དུ་ཧིཿདམར་བོ་རིང་ཆ་ཚེག་དག་དང་བཅས་པ་རེ་རེ། དེ་

རྣམས་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། འཕགས་པ་མཆོད། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་སིག་

སྒིབ་སྦངས། ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་གོ་འཕང་ལ་བཀོད། སར་འདུས་ཏེ་ཧིཿལ་ཐིམ་

པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། དབུས་སུ་རང་ཉིད་སངས་རྒྱས་ཚེ་དཔག་མེད། ཤར་

དུ་རྡོ་རེ་ཚེ་དཔག་མེད། ལྷོར་རིན་ཆེན་ཚེ་དཔག་མེད། ནུབ་ཏུ་པད་ཚེ་དཔག་མེད། 

བང་དུ་ལས་ཀི་ཚེ་དཔག་མེད། བང་ཤར་དུ་ཀུན་གཟིགས་ཚེ་དཔག་མེད། ཤར་

ལྷོར་ཡོན་ཏན་ཚེ་དཔག་མེད། ལྷོ་ནུབ་ཏུ་ཡེ་ཤེས་ཚེ་དཔག་མེད། ནུབ་བང་དུ་མི་

གཡོ་ཚེ་དཔག་མེད། དེ་ཐམས་ཅད་ཀང་སྐུ་མདོག་དམར་བོ་བྱུ་རུའི་མདོག་ཅན་

འོད་ཟེར་དམར་བོ་འཁིགས་པ་ཞི་ཞིང་འཛུམ་ལ་ཆགས་པའི་ཉམས་དང་ལྡན་པ། 

ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཕག་རྒྱའི་སྟེང་ན་འཆི་མེད་ཚེའི་བདུད་

རིས་གང་བའི་བུམ་པ་འདོད་དགུ་འབྱུང་བའི་དཔག་བསམ་གི་ཤིང་གི་ཁ་རྒྱན་ཅན་
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བསྣམས་པ། དབུ་སྐྲ་རལ་བའི་ཐོར་ཚུགས་ཅན། མཚན་དཔེས་སྤས་པའི་ལོངས་

སྤོད་རྫོགས་པའི་སྐུ། རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་གིས་བརྒྱན་ཅིང་དར་སྣ་ཚོགས་ཀི་ན་བཟས་

བཀླུབས་པ། ཞབས་གཉིས་རྡོ་རེ་སྐིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པའི་སྤི་བོར་ཨ�་དཀར་

བོ། མགིན་པར་ཨཱཿདམར་བོ། ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ་སོན་པོ། དེའི་སྟེང་དུ་ཟ་བ་ལ་གནས་

པའི་ཧིཿདམར་བོ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། རང་བཞིན་གི་གནས་ནས་བསྒོམས་པ་

དང་འད་བའི་ཡེ་ཤེས་པ་སྤན་དངས། ཛཿཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། སར་

ཡང་ཐུགས་ཀའི་ཧིཿལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། དབང་གི་ལྷ་རིགས་ལྔ་འཁོར་དང་བཅས་

པ་སྤན་དངས། ཨ�་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པཉྩ་ཀུ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨḒྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ནས་ 

ཤཔྟ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱའི་བར་གིས་མཆོད། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་བདག་ལ་

མངོན་པར་དབང་བསྐུར་དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། ཇི་ལྟར་བལྟམས་

པ་ཙམ་གིས་ནི། །ལྷ་རྣམས་ཀིས་ནི་ཁྲུས་གསོལ་ལྟར། །ལྷ་ཡི་ཆུ་ནི་དག་པ་ཡིས། །དེ་

བཞིན་བདག་གིས་ཁྲུས་བགིའོ། །ཨ�་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཤི་ཡེ་

ཧཱུཾ། ཞེས་དབང་བསྐུར། ལུས་ཐམས་ཅད་གང་། དི་མ་ཐམས་ཅད་དག ། ཆུའི་ལྷག་མ་

སྤི་གཙུག་ཏུ་གནས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་འོད་དཔག་མེད་སྤྲུལ་སྐུའི་རྣམ་པ་ཅན་

གིས་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། 

བདག་བསྐེད་མཆོད་པ་བིན་གིས་བརླབ་པ་ནི། ཨ་མྲ་ཏས་བསངས། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦངས། སྟོང་བ་

ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོང་བའི་ངང་ལས་ༀ་ལས་རིན་པོའི་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་

རྣམས་ཀི་ནང་དུ། ཨ�་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་མཆོད་ཡོན། ཞབས་བསིལ། མེ་

ཏོག ། བདུག་སྤོས། སྣང་གསལ། དི་ཆབ། ཞལ་ཟས། རོལ་མོ་རྣམས་དྭངས་
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ཤིང་ཐོགས་པ་མེད་པ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པར་གྱུར། ཨ�་ཨḒྷཾ་ཨཱཿཧཱུཾ། ནས་ ཨ�་ཤཔྟ་

ཨཱཿཧཱུཾ། ཞེས་བརོད། 

དེ་ནས་མཆོད་འབུལ་ནི། ཨ�་ཨ་པ་རི་མི་ཏཱ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨḒྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། 

ནས་ཤཔྟ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱའི་བར་གིས་མཆོད། 

འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་མ་ལུས་པ། །ཁྱོད་ཀི་མཚན་ཙམ་འཛིན་པ་ལ། །ཚེ་

དང་ཡེ་ཤེས་སྩོལ་མཛད་པའི། །ཚེ་དཔག་མེད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་བསྟོད། 

དེ་ནས་བཟས་པ་བ་བ་ནི། རང་གི་སྙིང་གར་ཟ་བ་ལ་གནས་པའི་ཧིཿའི་མཐར་སགས་

ཀི་འཕྲེང་བས་བསྐོར་བ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕོག་

པས་སིག་སྒིབ་སྦངས། ཚེ་དཔག་མེད་ཀི་གོ་འཕང་ལ་བཀོད། སངས་རྒྱས་སས་

དང་བཅས་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་བིན་རླབས། ཚེའི་རིག་འཛིན་བརྙེས་པའི་

དང་སོང་རྣམས་ཀི་ནུས་མཐུ། འཇིག་རེན་ཁམས་ཀི་དཔལ་འབོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ནས་སགས་འཕྲེང་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར། ཨ�་ན་མོ་བྷྲཱུཾ་ཨཱ་ཡུར་ཛྙཱ་ན་

ཧིཿཨཱ་རོ་ལིཀ་ཧཱུཾ་ཧིཿ སྙིང་བོའ།ོ །ཏདྱ་ཐཱ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུར་ཛྙཱ་ན་ཧིཿཧཱུཾ་བྷྲཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཉེ་

བའི་སྙིང་བོའ།ོ ། ཨ�་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སུ་བི་ནིཤི་ཏ་ཏེ་ཛོ་རཱ་ཛཱ་

ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམཀྶཾ་བུད་དྷཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨ�་པུཎེ་པཎེ། མ་ཧཱ་པུཎེ། ཨ་

པ་རི་མི་ཏ་པུཎེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎེ། ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷ་རོ་པ་ཙི་ཏེ། ཨ�་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་

ཤུད་དྷ་དྷརྨ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་མུང་ཏེ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུད་དྷེ་མ་ཧཱ་ན་ཡ་བ་རི་ཝཱ་ར་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། 

ཞེས་པ་གཟུངས་རིང་ངམ་ར་སགས་སོ། །ཤེས་ཤིང་སྤོ་ན། ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་ཤ་ཝ་ལེ། ཨ་ཝ་ལེ། ས་

མ་ཛ་ལེ། ནིར་དེ་ཤེ། ནིར་ཛཱ་ཏེ། ནི་རུཀེ། ནིར་མུ་ཁེ། ཛྭ་ལ་པ་རཙྪེ་ད་ནེ་སུ་ཁ་བ་ཏི། 
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ནིར་དེ་ཤེ། ཨ་མྲ�་ཏེ། ཨཱ་ཡུར་གརྦྷ་ནི་ར་ཧཱ་རི་ཎི། ཨ་མྲ�་ཏེ་ཨཱ་ཡུཿ པྲ་སཱ་དྷ་ནི། ནིར་

བུདྡྷི། ཨཱ་ཀཱ་ཤ །ནིར་དེ་ཤ །ཨཱ་ཀཱ་ཤ་ནིར་ཛཱ་ཏེ། ཨཱ་ཀཱ་ཤ་ནིར་ཀུ་ཤ་ལེ། ཨཱ་ཀཱ་ཤ་

ནིར་དརྴ་ནེ། ཨཱ་ཀཱ་ཤ་ཨ་དྷིཥྛཱ་ནེ། སུ་ཁ་ཝ་ཏི་ཨ་དྷིཥྛཱ་ནེ། སུ་ཁ་ཝ་ཏི་ཨ་དྷིཥྛཱ་ནེ། རཱུ་

པ་ནིར་དེ་ཤེ ། ཙ་ཏྭ་རི། དྷརྨཱ་པྲ་སཱ་དྷ་ནེ། ཙ་ཏྭཱ་ཨཱརྱ་སཏྱ་པྲ་སཱ་དྷ་ནི། ཙ་ཏྭཱ་རི་མཱརྒ་

བྷཱ་བ་ན་པྲ་སཱ་དྷ་ནི། བ་ལ་བིརྱ་པྲ་སཱ་དྷ་ནི། དྷརྨྨ་ཙྪེ་ད་ནེ། ཀུ་ཤ་ལེ། ཀུ་ཤ་ལ་ནིརྡེ་ཤ 

།ཀུ་ཤ་ལ་པྲ་ཏིཥྛ་ནི། བུདྡྷ་ཀུ་ཤ་ལེ། བི་ཤུདྡྷཿ པྲ་བྷཱ་ས། དྷརྨྨ་ཀ་ར་ཎེ། ནིར་ཛཱ་ཏེ། ནིར་

བུདྡྷེ། བི་མ་ལེ། བི་ར་ཛ་ར་ཛ་སེ། ར་སཱ་གེ། ར་སཱ་ག་པཱ་ལེ། ར་སཱ་ག་ཨ་དྷིཥྛི་ཏེ། ཀུ་

ལེ་པྲ་ཏི་ཀུ་ལེ། བི་ཀུ་ལེ། དནྟེ། སུ་དནྟ་ཙིཏྟེ། སུ་པྲ་ཤནྟ་ཙིཏྟེ། སུ་པྲ་ཏིཥྛི་ཏེ། སུ་ལེ་

སུ་མུ་ཁེ་དྷརྨྨ། ཙ་དྷ་མེ་བ་ལེ། བ་ལེ། ཨ་ནུ་ཤ །ཨ་ཝ་ལེ། བུདྡྷ་ཨཱ་ཀཱ་ཤ །གུ་ཎེ་བུདྡྷ། 

ཨཱ་ཀཱ་ཤ་ནིར་གུ་ཎེ། ཨ་མྲ�་ཏ་དུནྡུ་བྷིཿ སྭ་ར་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་འཆི་མེད་ར་སྒའི་གཟུངས་བཟས་ན་

ལེགས་སོ། །

ཐུན་མཐར་བིན་རླབས་ཞུ་བ་ནི། རང་གི་སྙིང་ཁར་རིགས་ལྔ་ཚེ་དཔག་མེད། སྤི་བོར་

ཡེ་ཤེས་ཚེ་དཔག་མེད། དེའི་ཐུགས་ཀའི་ཧིཿལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་

པའི་ལྷ་ཚོགས་དང་། སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་དང་། ལྷ་

མིའི་རིག་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀི་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་བིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་

བདུད་རི་འོད་ཟེར་དང་བཅས་པའི་རྣམ་པར་སྤན་དངས། སྤི་བོའི་ཡེ་ཤེས་ཚེ་དཔག་

མེད་ལ་ཐིམ་པས། ཚེའི་བདུད་རིར་ཞུ་བ་སྤི་བོ་ནས་ཞུགས། སྙིང་ཁའི་རིགས་ལྔ་ཚེ་

དཔག་མེད་ལ་ཐིམ་པས། དེ་ལྔ་ཡང་འཆི་མེད་ཚེའི་བདུད་རིར་ཞུ་ནས་རང་གི་སྤི་བོ་

ནས་རང་མཐིལ་གི་བར་ཚེའི་བདུད་རིས་མེར་གི་གང་། ལུས་ཀི་ཟུངས་དང་སེམས་
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ཀི་རེན་དུ་གྱུར། ཚེ་དཔག་མེད་ཀི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་རང་གི་ལུས་ངག་ཡིད་

གསུམ་དབེར་མེད་དུ་གྱུར་ནས་འཆི་མེད་ཚེའི་རིག་འཛིན་ཐོབ་པར་གྱུར་པར་བསམ་

ལ་སགས་ས་མ་གསུམ་པོ་ལན་རེ་བཟས་པས་བིན་རླབས་བརན་པར་བསམ་སྟེ་འདི་མ་ཆད་པ་གལ་ཆེའོ། །

ཨ�་ཨ་པ་རི་མི་ཏཱ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨḒྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། སོགས་ནས་ཤཔྟ་པྲ་

ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱའི་བར་གོང་བཞིན་མཆོད། འཇིག་རེན་འདེན་པའི་གཙོ་བོ་ཚེ་དཔག་མེད། །དུས་

མིན་འཆི་བ་མ་ལུས་འཇོམས་པའི་དཔལ། །མགོན་མེད་སྡུག་བསལ་གྱུར་པ་རྣམས་

ཀི་སྐབས། །སངས་རྒྱས་ཚེ་དཔག་མེད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་སོགས་ཀིས་བསྟོད། 

དེ་ནས་མདུན་གི་བུམ་པ་སྟེང་གི་སྐུ་དང་བཅས་པ་ལ་དམིགས་ཏེ། ཨ་མྲ་ཏས་བསངས། སྭ་བྷ་ཝས་

སྟོང་བར་སྦངས། སྟོང་བའི་ངང་ལས་བཾ་ལས་བྱུང་བའི་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པ་དཀར་བོ། ལྟོ་

བ་ཆེ་བ། མགིན་པ་རིང་བ། མཆུ་འཕང་བ་ལ་སོགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་

ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་གྱུར། ཨ�་ཏཔྟེ་ཏཔྟེ་མ་ཧཱ་ཏཔྟེ་སྭཱ་ཧཱ། ལྷའི་ཆུ་བོ་གངྒཱ་དང་བུམ་

པའི་ཆུ་དབེར་མི་ཕེད་པར་གྱུར། བུམ་པའི་ནང་དུ་བཾ་ལས་པད་དམར་བོ་འདབ་མ་

བརྒྱད་པའི་ལྟེ་བ་དང་། འདབ་མ་རྣམས་ཀི་སྟེང་དུ་ཨ་ལས་ཟ་བའི་དཀིལ་འཁོར་གི་

གདན་རེ་རེ། གདན་དེ་རྣམས་ཀི་སྟེང་དུ་ཧིཿདམར་བོ་རིང་ཆ་ཚེག་དག་དང་བཅས་པ་

རེ་རེ། དེ་རྣམས་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། འཕགས་པ་མཆོད། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

ཀི་སིག་སྒིབ་སྦངས། ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་གོ་འཕང་ལ་བཀོད། ཚུར་འདུས་ཧིཿལ་

ཐིམ་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་

ཏུ་མེད་པ་ལྷ་དགུའི་དཀིལ་འཁོར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་གྱུར་པ་ནི། དབུས་སུ་རྣམ་

སྣང་ཚེ་དཔག་མེད། ཤར་དུ་རྡོ་རེ་ཚེ་དཔག་མེད། ལྷོར་རིན་ཆེན་ཚེ་དཔག་མེད། ནུབ་
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ཏུ་པད་ཚེ་དཔག་མེད། བང་དུ་ལས་ཀི་ཚེ་དཔག་མེད། བང་ཤར་དུ་ཀུན་གཟིགས་

ཚེ་དཔག་མེད། ཤར་ལྷོར་ཡོན་ཏན་ཚེ་དཔག་མེད། ལྷོ་ནུབ་ཏུ་ཡེ་ཤེས་ཚེ་དཔག་

མེད། ནུབ་བང་དུ་མི་གཡོ་ཚེ་དཔག་མེད། དེ་ཐམས་ཅད་ཀང་སྐུ་མདོག་དམར་བོ་

བྱུ་རུའི་མདོག་ཅན་འོད་ཟེར་དམར་བོ་འཁིགས་པ། ཞི་ཞིང་འཛུམ་ལ་ཆགས་པའི་

ཉམས་དང་ལྡན་པ། ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཕག་རྒྱའི་སྟེང་ན་འཆི་

མེད་ཚེའི་བདུད་རིས་གང་བའི་བུམ་པ་འདོད་དགུ་འབྱུང་བའི་དཔག་བསམ་ཤིང་གི་

ཁ་རྒྱན་ཅན་བསྣམས་པ། དབུ་སྐྲ་རལ་བའི་ཐོར་ཚུགས་ཅན། མཚན་དཔེས་སྤས་

པའི་ལོངས་སྤོད་རྫོགས་པའི་སྐུ། རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀིས་བརྒྱན་ཅིང་དར་

སྣ་ཚོགས་ཀི་ན་བཟས་བཀླུབས་པ། ཞབས་གཉིས་རྡོ་རེ་སྐིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་

པ། ལྷ་ཚོགས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀི་སྤི་བོར་ཨ�་དཀར་བོ། མགིན་པར་ཨཱཿདམར་

བོ། ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ་སོན་པོ། དེའི་སྟེང་དུ་ཟ་བ་ལ་གནས་པའི་ཧིཿདམར་བོ་དེ་ལས་

འོད་ཟེར་འཕྲོས། རང་བཞིན་གི་གནས་ནས་ཚེ་དཔག་མེད་ལྷ་དགུ་ལ་སངས་རྒྱས་

དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་ཀིས་བསྐོར་བ་སྤན་དངས། ཨ�་བཛ་ས་མཱ་ཛཿ 

མ་ལུས་སེམས་ཅན་ཀུན་གི་མགོན་གྱུར་ཅིང་། །བདུད་སེ་དཔུང་བཅས་མི་བཟད་

འཇོམས་མཛད་ལྷ། །དངོས་རྣམས་མ་ལུས་ཡང་དག་མཁྱེན་གྱུར་པའི། །བཅོམ་ལྡན་

འཁོར་བཅས་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །བཅོམ་ལྡན་བསྐལ་བ་གངས་

མེད་དུ་མ་རུ། །འགོ་ལ་བརེ་ཕིར་ཐུགས་རེ་རྣམས་སྦངས་ཤིང་། །སོན་ལམ་རྒྱ་ཆེན་

དགོངས་པ་ཡོངས་རྫོགས་པ། །ཁྱེད་བཞེད་འགོ་དོན་མཛད་དུས་འདི་ལགས་ན། །དེ་

ཕིར་ཆོས་དབིངས་ཕོ་བང་ལྷུན་གྲུབ་ནས། །རྫུ་འཕྲུལ་བིན་རླབས་སྣ་ཚོགས་སྟོན་
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མཛད་ཅིང་། །མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཚོགས་རྣམས་བསྒལ་བའི་ཕིར། །ཡོངས་

དག་འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཆོས་རྣམས་ཀུན་གི་དབང་ཕྱུག་

གཙོ། །བཙོ་མ་གསེར་གི་མདོག་འད་ཞིང་། །ཉི་མ་ལས་ལྷག་གཟི་བརིད་ཆེ། །དད་

པས་སྤན་ནི་དངས་པར་བགི། །ཞི་ཞིང་ཐུགས་རེ་ཆེ་ལྡན་པ། དུལ་ཞིང་བསམ་གཏན་

ས་ལ་བཞུགས། །ཆོས་དང་ཡེ་ཤེས་ཆགས་བལ་བ། །ཀུན་ཏུ་མི་བཟད་ནུས་པར་

ལྡན། །ཚུར་སྤོན་ཚུར་སྤོན་ཞི་བདག་ལྷ། །ཐུབ་པའི་སྐེས་མཆོག་ཐམས་ཅད་

མཁྱེན། །ཤིན་ཏུ་ལེགས་བས་གཟུགས་བརྙན་ནི། །མཆོད་པའི་འདིར་ནི་གཤེགས་

སུ་གསོལ། །འདིར་ནི་གཟུགས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །འགོ་བའི་དོན་དུ་བཞུགས་ནས་

ཀང་། །ནད་མེད་ཚེ་དང་དབང་ཕྱུག་དང་། །མཆོག་རྣམས་ལེགས་པར་སྩལ་དུ་

གསོལ། །ཛཿཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ མཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི་ཀཱ་ཨཱཏྨ་ཀོ་ཨེ་ཧེ་ཧི། བཅོམ་ལྡན་འདིར་ནི་བོན་

པ་ལེགས། །བདག་ཅག་བསོད་ནམས་སྐལ་བར་ལྡན། །བདག་གི་མཆོད་ཡོན་བཞེས་

ནས་ཀང་། །ཐུགས་ལ་དགོངས་བཞིན་གནང་བར་མཛོད། །བདེ་བར་གཤེགས་སོ་

བཅོམ་ལྡན་འདས། །ཚུར་གཤེགས་འདིར་ནི་བཞུགས་སུ་གསོལ། །བདག་གི་མཆོད་

ཡོན་བཞེས་ནས་ཀང་། །འདི་ཉིད་དུ་ནི་བཞུགས་སུ་གསོལ། །ཨ�་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ག་

ག་ན་ས་མ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། 

ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་ཙམ་གིས་ནི། །ལྷ་རྣམས་ཀིས་ནི་ཁྲུས་གསོལ་ལྟར། ། ༝༝ 

ས་མ་ཡ་ཤི་ཡེ་ཧཱུཾ། བདག་དང་འགོ་ལ་ཐུགས་བརེའི་ཕིར། །ཉིད་ཀི་རྫུ་འཕྲུལ་མཐུ་

ཡིས་ནི། །ཇི་སིད་མཆོད་པ་བདག་འབུལ་ན། །དེ་སིད་བཅོམ་ལྡན་བཞུགས་སུ་

གསོལ། །ཨ�་ཀ་མ་ལ་ཡེ་སྟྭཾ། ཞེས་གདན་འབུལ། ཨ�་ཨ་པ་རི་མི་ཏཱ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་ས་པ་རི་
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ཝཱ་ར་ཨḒྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ་ནས་ཤཔྟའི་བར་གིས་མཆོད། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀིས་འདི་ལ་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། 

ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་ཙམ་གིས་ནི། །ཞེས་པ་ནས་ཤི་ཡེ་ཧཱུཾ། ཞེས་དབང་བསྐུར། ལུས་

ཐམས་ཅད་གང་། དི་མ་ཐམས་ཅད་དག ། ཆུའི་ལྷག་མ་སྤི་གཙུག་ཏུ་གནས་པ་ཡོངས་

སུ་གྱུར་པ་ལས། སོ་སོ་ལ་འོད་དཔག་མེད་སྤྲུལ་སྐུའི་རྣམ་པ་ཅན་གིས་དབུ་བརྒྱན་

པར་གྱུར། 

དེ་ནས་མཆོད་པ་བིན་གིས་བརླབས་པ་ནི། ཨ་མྲ་ཏས་བསངས། སྭ་བྷ་ཝས་སྦངས། 

སྟོང་བ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོང་བའི་ངང་ལས་ཨ�་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་

ཆེ་བ་རྣམས་ཀི་ནང་དུ། ཨ�་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་མཆོད་ཡོན། ཞབས་བསིལ། 

མེ་ཏོག །བདུག་སྤོས། སྣང་གསལ། དི་ཆབ། ཞལ་ཟས། རོལ་མོ་རྣམས་དྭངས་

ཤིང་ཐོགས་པ་མེད་པ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པར་གྱུར། ཨ�་ཨརྒྷཾ་ཨཱཿཧཱུཾ། ནས་ ཤཔྟ་

ཨཱཿཧཱུཾ། ནམཿསརྦ་བུདྡྷ་བོ་དྷི་ས་ཏྭཱ་ནཾ་སརྦ་ཐཱ་ཨུདྒ་ཏེ་སྤ་ར་ཎ་ཧི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་སྭཱཧཱ། 

ཞེས་མཆོད་པ་འབྱུང་བའི་སགས་བརོད། 

དེ་ནས་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི། རེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡི། །ལྷ་རྫས་བཟང་བོའི་

མཆོད་ཡོན་འདི། །རྒྱལ་བ་སས་དང་བཅས་ལ་འབུལ། །བཞེས་ནས་ཚེ་ཡི་དངོས་

གྲུབ་སྩོལ། །ཨ�་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨḒྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་སོགས་ཀིས་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤོད་

རོལ་མོའི་བར་འབུལ།

 དེ་ནས། སྣོད་བཅུད་འཇིག་རེན་སྙིང་བོའི་བཅུད་བསྡུས་པ། །འཆི་མེད་བདུད་རི་

སན་དང་བཅུད་ལེན་རྫས། །ལེགས་པར་སྦར་བའི་ཟས་མཆོག་འདི་འབུལ་གི། །ཚེ་
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དཔལ་བསོད་ནམས་རྒྱས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཨ�་སརྦ་བིད་པཱུ་ར་པཱུ་ར་སུ་ར་སུ་

ར། ཨཱ་ཝར་ཡ་ཨཱ་ཝར་ཡ་ཧོཿབཛ་སྤ་ར་ཎ་ཁཾ། ཞེས་ཕུལ་བ་ལེགས་ཏེ། ཞིང་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་

དངོས་པོ་གང་ཕུལ་ཡང་རེན་འབེལ་གིས་དེ་ཉིད་དངོས་གྲུབ་ཀི་ཐོག་མར་འབྱུང་བར་གསུངས་པས། འདིར་

ཡང་ཚེ་རྫས་ཕུལ་ན་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་བའི་གནད་ཁྱད་པར་ཅན་ཡོད་དོ། །

དེ་ནས། ནམཿསརྦ་བུདྡྷ་བོ་དྷི་ས་ཏྭཱ་ནཾ། སརྦ་ཏྲ་སཾ་ཀུ་རུ་མི་ཏ་ཨ་བྷི་ཛྙ་རཱ་ཤི་ནི་

ནམཿསྟུ་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བསྟོད་པ་འབྱུང་བའི་སགས་གིས་ཐོག་དངས། 

གང་གི་ཐུགས་རེ་བདུད་རིའི་གཟེགས་མ་ཡིས། །དུས་མིན་འཆི་བའི་ཚ་

གདུང་འཕྲོག་བེད་ཅིང་། །བདེ་ལེགས་ཀུན་དའི་དགའ་ཚལ་རྒྱས་མཛད་པ། །ཚེ་

དཔག་མེད་མགོན་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་འདུད། །རྣམ་འདེན་ཀུན་གི་སོར་རོགས་ཡེ་

ཤེས་ཀི། །རང་མདངས་འོད་མཚན་ད་བས་འཁྱུད་པའི་སྐུར། །བཞེངས་པ་ཚེ་དཔག་

མེད་མགོན་ཞབས་པད་ལ། །སྒོ་གསུམ་མི་ཕེད་དད་པས་མཆོད་ཅིང་བསྟོད། །འཇིག་

རེན་འདེན་པའི་གཙོ་བོ་ཚེ་དཔག་མེད། །དུས་མིན་༝༝འཚལ་ལོ། །ཞེས་བསྟོད། 

མགོན་པོ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀི་ཐུགས་ཀའི་

ས་བོན་སགས་ཕྲེང་དང་བཅས་པ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། བདག་ཅག་དཔོན་སོབ་ཡོན་

མཆོད་དང་བཅས་པའི་ཚེ་ཡར་བ་ཉམས་པ་འཐོར་བ་རྣམས་ཚུར་བསྡུས། འཇིག་

རེན་ཁམས་ཀི་འབྱུང་བ་ཆེན་པོའི་བཀྲག་མདངས་དང་། འཇིག་རེན་ཆེ་དགུ་རྣམས་

ཀི་ཚེ་དང་བསོད་ནམས། རྒྱལ་བ་སས་བཅས་ཀི་བིན་རླབས་མཐའ་དག་བསྡུས། 

སགས་ཕྲེང་ལ་ཐིམ། དེ་ལས་བདུད་རིའི་རྒྱུན་བབས་པས་སྐུ་ལུས་ཀི་ནང་ཐམས་

ཅད་དང་འོག་གི་བུམ་པ་ཡོངས་སུ་གང་། བདུད་རིའི་གཟེགས་མས་རང་དང་བསྒྲུབ་
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བ་རྣམས་ཀི་ལུས་ཀི་ནང་ཐམས་ཅད་ཀང་གང་བས་འཆི་མེད་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་

པར་གྱུར། 

དེ་ནས། ཨ�་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ་ཞེས་སོགས་གཟུངས་རིང་འདོན་བཞིན་པར་ལྷ་ཚོགས་ཡིད་ངོར་

འཆར་བ་བས་ཏེ་ཐལ་མོ་སྦར་ནས་མགོ་དུད་པ་དང་བཅས་སྐོར་བ་བེད་ཅིང་། རེན་གི་མདུན་ངོས་སུ་སེབ་

པ་ན། མཆོད་པ་སགས་འབུལ་དང་། འཇིག་རེན་འདེན་པའི་སོགས་བསྟོད་པ་ཚིག་བཅད་རེ་ཕག་དང་སྦྲགས་

པར་བེད་པ་སོགས་སྤི་འགོ་ལྟར་རོ། །སྐོར་ཕག་གངས་མ་འདང་བ་རྣམས་གཞན་གིས་བསབས་ཀང་རུང་

བར་གསུངས། 

དེ་ལྟར་སྟོང་གི་གངས་ཚང་བ་ན། གཏོར་རིལ་རྣམས་བཅུ་ཚན་དུ་བེད་པའམ། སྤུང་གཏོར་བས་ལ་བིན་

གིས་བརླབས་པ་ནི། ཨམྲ་ཏས་བསངས། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦངས། སྟོང་བ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོང་བའི་

ངང་ལས་ཨ�་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀི་ནང་དུ། ཨ�་འོད་

དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་གཏོར་མ་ཁ་དོག་དི་རོ་ནུས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བདུད་

རིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར། ཨ�་ཨཱཿཧཱུཾ། ལན་གསུམ་བརོད། 

བླ་མ་ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་དང་། །རྒྱལ་དང་རྒྱལ་སས་སོབ་མར་བཅས། །དཔའ་

བོ་མཁའ་འགོ་ཆོས་སྲུང་རྣམས། །ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་རིགས་དྲུག་ཚོགས། །གདོན་

བགེགས་དང་བཅས་མཆོག་དམན་གི། །མགོན་རྣམས་མ་ལུས་གཤེགས་སུ་

གསོལ། །ཨ�་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ས་པ་རི་ཝ་ར་ཨḒྷཾ་སོགས་ཀིས་མཆོད། 

སྒྲུབ་པ་བོའི་གངས་ཀིས་ཨ་ཀཱ་རོ་མུ་ཁཾ་སརྦ་དྷརྨཱ་ཎཾ་ཨ་དྱ་ནུཏྤནྣ་ཏྭཏ་ཨ�་ཨཱཿཧཱུཾ་ཕཊ་

སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་ཨ་ཀཱ་རོ་སྟོང་གི་གངས་བསགས་ཏེ་བསོ། མཆོག་དམན་བར་མའི་མགོན་རྣམས་

ཀུན། །ཟག་མེད་བདུད་རིས་ཚིམ་བས་པས། །བདག་སོགས་མཁའ་མཉམ་འགོ་ཀུན་
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གི། །སྒིབ་བང་ཚོགས་གཉིས་རྫོགས་གྱུར་ཅིག །

དེ་ནས་བརྒྱ་ཚན་སོ་སོར་བསོ་ན་རེས་མ་བཤམས་ཏེ། ཨ�་ཨཱཿཧཱུཾ་གིས་བིན་གིས་བརླབས་ནས་

མཆོད་པ་མན་ཆད་སར་བཞིན་བ། 

གཙོ་བོའི་གཏོར་མ་ཆོས་སྐོང་གི་གཏོར་མ་སོགས་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བིན་གིས་བརླབས་པ་ནི། ཨ�་

མྲ་ཏས་བསངས། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦངས། སྟོང་བའི་ངང་ལས་ཨ�་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་

ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀིས་ནང་དུ། ཨ�་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་གཏོར་མ་ཁ་དོག་

དི་རོ་ནུས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བདུད་རིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར། ཨ�་ཨཱཿཧཱུཾ། 

ལན་གསུམ་བརོད། ལྷའི་ལགས་འོད་ཟེར་གིས་གཏོར་མའི་བཅུད་ཐམས་ཅད་དངས་ཏེ་

གསོལ་བར་གྱུར། ཨ�་ཨ་པ་རི་མི་ཏཱ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨ་ཀ་རོ་མུ་ཁཾ་སརྦ་དྷ་

རྨཱ་ཎཾ་ཨཱ་དྱ་ནུཏྤནྣ་ཏྭཱ་ཏ་ཨ�་ཨཱཿཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ལན་གསུམ་གིས་གཏོར་མ་ཕུལ། ཨ�་ཨ་པ་རི་

མི་ཏཱ་ཨ་ཡུརྫྙཱ་ན་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨḒྷཾ་ ནས་ ཤཔྟའི་བར་གིས་མཆོད། འཇིག་རེན་འདེན་པའི་

སོགས་ཀིས་བསྟོད། 

ཆོས་སྐོང་ལ་གཏོར་མ་འབུལ་བ་ནི། རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། ཆོས་སྐོང་

སྲུང་མ་འཁོར་བཅས་སྤན་དངས། ཨ�་ཤི་དྷརྨཱ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བ་ལ�་ཏ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་

ཧཱ། ལན་གསུམ། ཨ�་ཤི་དྷརྨཱ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨḒྷཾ་ ནས་ ཤཔྟའི་བར་གིས་མཆོད། དཀར་

ཕོགས་སྐོང་མཛད་བསྟན་སྲུང་འཁོར་བཅས་ཀིས། །བདུད་རི་རྒྱ་མཚོའི་གཏོར་མ་

འདི་བཞེས་ལ། །ནད་གདོན་འགལ་རྐེན་བར་ཆད་ཀུན་ཞི་ཞིང་། །མཐུན་རྐེན་བསམ་

དོན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པར་མཛོད། །ཅེས་འཕྲིན་ལས་བཅོལ། 

རྒྱལ་ཆེན་བཞི་ལ་གཏོར་མ་འབུལ་བ་ནི། ཨ�་ཨེ་ཧེ་ཧི། ཙ་ཏུར་མ་ཧཱ་རཱ་ཛཱ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་
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ས་མ་ཡེ། ཞེས་སྤན་དངས། ཀ་མ་ལ་ཡེ་སྟྭཾ། ཞེས་གདན་འབུལ། ཨ�་དྷྲ་ཏ་རཱུ་དྷཱ་ཀཱ་ཡ། ཨ�་བི་

རཱུདྡྷཱ་ཀཱ་ཡ། ཨ�་བི་རཱུ་བཀྵཱ་ཡ། ཨ�་བེ་ཤྲ་མ་ཎཱ་ཡ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བྷྱཿནམ་སརྦ་ཏ་ཐ་ག་

ཏ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷྱཿསརྦ་ཏད་ཁཾ་ཨུདྒ་ཏེ་སྤ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་ག་ཧ་ནེ་དཾ་བ་ལ�་

ཏ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ལན་གསུམ་གིས་ཕུལ། ཨ�་ཙ་ཏུར་མ་ཧཱ་རཱ་ཛཱ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨḒྷཾ་སོགས་ཀིས་

མཆོད། རྒྱལ་བོ་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་པ། །མརྒད་མདོག་མཚུངས་པི་ཝཾ་འཛིན། །དི་ཟའི་

ཚོགས་ལ་དབང་བསྒྱུར་བའི། །ཡུལ་འཁོར་སྲུང་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དཔའ་བོ་ཆེན་

པོ་སྟོབས་པོ་ཆེ། །ཁ་དོག་སོན་པོ་རལ་གི་འཛིན། །གྲུལ་བུམ་ཚོགས་ལ་དབང་བསྒྱུར་

བའི། །འཕགས་སྐེས་པོ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །མངའ་བདག་ཆེན་པོ་མཐུ་བོ་ཆེ། །ཁ་

དོག་དམར་སེར་སྦྲུལ་ཞགས་འཛིན། །ཀླུ་ཡི་ཚོགས་ལ་མངའ་མཛད་པའི། །མིག་

མི་བཟང་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དེད་དཔོན་ཆེན་པོ་གསེར་མདོག་ཅན། །བེ་ཅོན་དང་

ནི་ནེའུ་ལེ་འཛིན། །གནོད་སྦིན་ཚོགས་ལ་དབང་བསྒྱུར་བའི། །རྣམ་ཐོས་སས་ལ་

ཕག་འཚལ་ལོ། །རྒྱལ་ཆེན་བཞི་བོ་འཁོར་བཅས་ཀིས། །མཆོད་སྦིན་གཏོར་མ་

འདི་སྣོམས་ལ། །རྣལ་འབོར་དཔོན་སོབ་འཁོར་བཅས་ལ། །ནད་མེད་ཚེ་དང་དབང་

ཕྱུག་དང་། །དཔལ་དང་གགས་དང་སྐལ་བ་བཟང་། །ལོངས་སྤོད་རྒྱ་ཆེན་ཀུན་ཐོབ་

ཅིང་། །ཞི་དང་རྒྱས་ལ་སོགས་པ་ཡི། །ལས་ཀི་དངོས་གྲུབ་བདག་ལ་སྩོལ། །དམ་

ཚིག་ཅན་གིས་བདག་ལ་སྲུངས། །དངོས་གྲུབ་ཀུན་གི་སོངས་གོགས་མཛོད། །དུས་

མིན་འཆི་དང་ནད་རྣམས་དང་། །གདོན་དང་བགེགས་རྣམས་མེད་པར་མཛོད། །རྨི་

ལམ་ངན་དང་མཚན་མ་ངན། །བ་བེད་ངན་རྣམས་མེད་པར་མཛོད། །འཇིག་རེན་བདེ་

ཞིང་ལོ་ལེགས་དང་། །འབྲུ་རྣམས་འཕེལ་ཞིང་ཆོས་འཕེལ་དང་། །བདེ་ལེགས་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་དང་། །ཡིད་ལ་འདོད་པ་ཀུན་འགྲུབ་ཤོག །ཅེས་འབུལ་ཞིང་འཕྲིན་ལས་
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བཅོལ།

ཀླུ་ལ་གཏོར་མ་འབུལ་བ་ནི། འདོད་པའི་རྒྱལ་བོའི་ཕག་རྒྱ་བས་ལ། རང་གི་སྙིང་ཁ་ནས་འོད་

ཟེར་འཕྲོས་པས་ཀླུའི་རྒྱལ་བོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་དང་། བེ་བག་ཏུ་རང་ལ་གནོད་པ་

བེད་པའི་ཀླུའི་རིགས་ཐམས་ཅད་སྤན་དངས། ཨ�་བ་ཏ་ལི་བ་ཏ་ལི་མ་ཧཱ་བ་ཏ་ལི་ཧཱུཾ་

ཧཱུཾ་ཛཿཛཿ ཞེས་ལན་གསུམ་དང་། ཨ�་ཀླུ་རྒྱལ་མཐའ་ཡས་ནོར་རྒྱས་བུ། །འཇོག་པོ་དང་ནི་

སྟོབས་ཀི་རྒྱུ། །པད་པད་ཆེན་པོ་དང་། །དུང་སྐོང་དང་ནི་རིགས་ལྡན་ནོ། །ལྷ་མོ་ལྷ་

མོ་ཆེན་པོ་དང་། །ཟ་བའི་སྤི་གཙུག་སྤི་གཙུག་ཆེ། །དབྱུག་འཛིན་དབྱུག་འཛིན་ཆེན་

པོ་དང་། །སོག་མ་མེད་དང་ཧུ་ལུན་ཏ། །དགའ་བོ་དང་ནི་ཉེར་དགའ་བོ། །རྒྱ་མཚོ་

དང་ནི་རྒྱ་མཚོ་ཆེ། །ཚ་བ་ཚ་བ་ཆེན་པོ་དང་། །དཔལ་གི་འོད་དང་འོད་པོ་ཆེ། །རིན་

ཆེན་འོད་དང་གཟུགས་མཛེས་དང་། །གཟུགས་མཛེས་ཆེན་པོ་སྦྲུལ་བཟང་དང་། །ལྟོ་

འཕེ་ཆེན་པོ་ཚི་ལི་དང་། །ཚི་ལི་ཆེན་པོ་རྣམས་དང་ནི། །མཆོད་པའི་གནས་འདིར་

གཤེགས་སུ་གསོལ། ། ཨ�་ཨཱ་གཙྪ་ཨ་གཙྪ་མཧཱ་ནཱ་ག་ཨ་དྷི་བ་ཏ་ཡེ་སརྦྦཱ་བྷུ་ར་བྷུ་

ཝཾ་ཕྲུཾ་ཕུ་སྭཱཧཱ། ཞེས་བརོད་པས་མདུན་དུ་བོན་པར་བསམ། པད་ཀ་མ་ལ་ཡེ་སྟྭཾ། ཞེས་པས་

སོ་སོ་ལ་གདན་ཕུལ། ཨ�་མ་ཧཱ་ནཱ་ག་ཨ་དྷི་བ་ཏ་ཡེ་ག་ཧེ་དཾ་བ་ལ�་པྲ་ཏིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཨḒྷཾ་ལ་

སོགས་པས་མཆོད་ནས་ཀླུ་ཐམས་ཅད་ཀིས་གཏོར་མ་གསོལ་བར་བསམ་ཞིང་། ཀླུ་དགའ་བར་བེད་པའི་

ཕག་རྒྱ་བས་ནས། ཨ�་ཧི་ལི་ཧི་ལི་མཧཱ་ཧི་ལི་ཕྲུཾ་ཕུ་སྭཱཧཱ། ཞེས་སེ་གོལ་བརྡབ། ཨ�་བྷ་ཀྵཱ་ཡ་

ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ཛྲུཾ་ཕྲུཾ་ཕུཿཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པས་ཕུལ་ནས། ཨ�་ཡེ་དྷརྨཱ་ཧེ་ཏུ་པྲ་བྷ་བ་ཧེ་ཏུནྟེ་

ཥཱཉ
ྟ
་ཐཱ་ག་ཏོ་ཧ་བ་དཏ། ཏེ་ཥཱཉྩ་ཡོ་ནི་རོ་དྷ་ཨེ་ཝཾ་བ་དཱི་མ་ཧཱ་ཤྲ་མ་ཎཿསྭཱ་ཧཱ། སིག་པ་

ཅི་ཡང་མི་བ་སྟེ། ། ཞེས་སོགས་ཀིས་ཆོས་ཀི་སྦིན་པ་བིན་ནས། ཀླུའི་རྒྱལ་བོ་བརྒྱད་ཀིས་
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གཙོ་བས་པའི་ཀླུའི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་དང་། བེ་བག་ཏུ་བདག་ལ་གནོད་

ཅིང་ལན་ཆགས་པའི་ཀླུ་དང་ས་བདག་ཐམས་ཅད་གཏོར་མ་འདིས་ཚིམ་ཞིང་མཉེས་

པར་གྱུར་ཅིག །གནོད་པ་དང་གདུག་པའི་བསམ་པ་ཉེ་བར་ཞི་ནས་ཕན་པ་དང་བདེ་

བ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་བརོད་ནས། ཨ�་ནཱ་ག་ཨ་དྷི་བ་ཏ་

ཡེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་གཙྪ། ཞེས་བརོད་ལ། རང་རང་གི་གནས་སུ་གཤེགས་པར་གྱུར། བ་

ཁྱུང་གི་ཕག་རྒྱ་བས་ལ། ཨ�་ག་རུ་ཊ་ཧཾ་ས་ཧེ་ཙ་ལེ་ཙ་ལེ་སྭཱཧཱ། ཞེས་བརོད་པས་ཀླུ་ནག་

ཕོགས་པ་རྣམས་བསྐྲད་པར་བསམ་མོ། །

གཞི་བདག་ལ་གཏོར་མ་འབུལ་བ་ནི། ནམཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཨ�་སམྦྷ་ར་སམྦྷ་

ར་ཧཱུཾ། ལན་གསུམ་གིས་ཕུལ། ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་འཁོར་དང་བཅས་པས་གཏོར་མ་འདི་

བཞེས་ལ། དམ་པའི་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྐེན་སེལ། མཐུན་རྐེན་མཐའ་དག་ཡིད་

བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་མཛོད། ཅེས་བརོད། 

དེ་ནས་ཆ་གསུམ་གཏོར་མ་སྤི་ལྟར་བསོ། དེའི་ཚུལ་ནི། ཨ�་བཛ་ཡཀྵ་ཧཱུཾ། གིས་བགེགས་བསྐྲད། 

ཧཱུཾ་བཛ་ཨ་ན་ལ་ཧ་ན་ད་ཧ་བ་ཙ་མ་ཐ་བྷཉྫ་ར་ཎ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་པས་གཟི་བིན་བསྐེད། ཨ�་སྭ་

བྷ་ཝ་ཤུད་དྷཿསརྦ་དྷརྨཱཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅་ཧཾ། སྟོང་བ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོང་བའི་ངང་ལས་

ཨ�་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀི་ནང་དུ་ཨ�་འོད་དུ་ཞུ་བ་

ལས་བྱུང་བའི་མཆོད་ཡོན། ཞབས་བསིལ། མེ་ཏོག ། བདུག་སྤོས། སྣང་གསལ། དི་

ཆབ། ཞལ་ཟས། རོལ་མོ་རྣམས་དྭངས་ཤིང་ཐོགས་པ་མེད་པ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་

པར་གྱུར་པར་བསམ། ཨ�་ཨḒྷཾ་ཨཱཿཧཱུཾ། ཨ�་པཱ་དྱཾ་ཨཱཿཧཱུཾ། ཨ�་བཛ་པུཥེ་ཨཱཿཧཱུཾ། ཨ�་བཛ་

དྷཱུ་པེ་ཨཱཿཧཱུཾ། ཨ�་བཛ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་ཨཱཿཧཱུཾ། ཨ�་བཛ་གནྡེ་ཨཱཿཧཱུཾ། ཨ�་བཛ་ནཻཝི་དྱེ་ཨཱཿཧཱུཾ། 
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ཨ�་བཛ་ཤཔྟ་ཨཱཿཧཱུཾ། ཞེས་བིན་གིས་བརླབས་ལ། གཏོར་མ་བིན་གིས་བརླབ་པ་ནི། གཡས་པའི་

མཐེ་བོས་མཐེའུ་ཆུང་མནན། ལྷག་མ་གསུམ་སོ་སོར་བསྒེངས་ལ། ཨ�་སྭ་བྷ་ཝ་བི་ཤུ་

དྡྷེ་དྷརྨཱཿཏེ་བཛ་སིདྡྷི་ཧཱུཾ། ཞེས་སྦངས། ཐལ་མོ་གཉིས་བཀན་ལ་སྙིམ་པའི་ཚུལ་དུ་བས་པ་ནམ་མཁའ་

མཛོད་ཀི་ཕག་རྒྱ་དཔྲལ་བར་བཞག་ལ། ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷྱཿསརྦ་ཏད་ཁཾ་

ཨུད་ག་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པས་མང་བོར་སྤེལ། ལག་པའི་སོར་མོ་བསྣོལ་

ལ་གུང་མོ་གཉིས་རེ་སྤད་ལ་བཅག་སྟེ་དཔྲལ་བར་བཅངས་ནས་བཀྲོལ་ལ། ཨ�་ཨ་མྲ�་ཏེ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་

པས་བདུད་རིར་བསྒྱུར། གཡོན་རྡོ་རེ་ཁུ་ཚུར་སྙིང་གར་བཞག །གཡས་པ་མཆོག་སྦིན་གི་ཕག་རྒྱ་བས་ལ། 

ཨ�་ཨ་ཀཱ་རོ་མུ་ཁཾ་སརྦ་དྷརྨཱཿཎཱཾ་ཨ་དྱ་ནུད་པན་ན་ཏྭད། ཅེས་པས་འདོད་པ་བསྒྲུབ་པར་བསམ། 

གཡས་པ་ཁོ་བོའི་ཁུ་ཚུར་བཅངས་ཏེ་བསྒེངས་ལ་རྫས་ལ་བསྟན་དེ་སེ་གོལ་གདབ་ཅིང་བཀྲོལ་ལ། ན་

མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ། ཨ�་སམ་བྷ་ར་སམ་བྷ་ར་ཧཱུཾ། ཞེས་རྒྱ་ཆེན་ཤུགས་ལྡན་

འོད་ཀི་སགས་རྒྱས་སོ་སོར་ཐོབ་པར་བའོ། །གཡས་མི་འཇིགས་པའི་ཕག་རྒྱ་བས་ལ། ཨ�་རུ་རུ་སྥུ་རུ་

ཛྭ་ལ་ཏིཥྛ་སིདྡྷི་ལོ་ཙ་ནི་སརྦ་ཨརྠ་སཱདྷ་ནི་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པས་མཉམ་པོར་ཐོབ་བར་བ། བདག་

གི་བསམ་པའི་སྟོབས་དང་ནི། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བིན་སྟོབས་དང་། །ཆོས་

ཀི་དབིངས་ཀི་སྟོབས་རྣམས་ཀིས། །དོན་རྣམས་གང་དག་བསམ་པ་ཀུན། །དེ་དག་

ཐམས་ཅད་ཅི་རིགས་པར། །ཐོགས་པ་མེད་པར་འབྱུང་གྱུར་ཅིག །ཅེས་བདེན་སྟོབས་

བརོད། 

དེ ་ ན ས ་ སྤ ན ་ ད ང ས ་ པ ་ ནི །  པུ ས ་ མོ ་ ག ཡ ས ་ བ ཙུ ག ས །  ག ཡོ ན ་ གེ ན ་ ཏུ ་

བསང་། ལག་པ་གཡས་སྤོས་ཐོགས། གཡོན་དིལ་བུ་གསིལ་ཞིང་། མགོན་པོ་ཀུན་གཤེགས་

གདན་ལ་བཞུགས། །ད་ལྟ་སྙིགས་མ་ལྔ་ཡི་དུས། །གཤེགས་ཤིང་བཞུགས་པའི་
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གནས་ངན་ཡང་། །ཤཀའི་བསྟན་པ་བསྲུང་བ་དང་། །བདག་ཅག་རྣམས་ལ་ཕན་

གདགས་ཕིར། །གནས་འདི་ཉིད་དུ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཕོགས་སྐོང་འཇིག་

རེན་སྐོང་བ་དབང་དང་ལྡན། །སྙིང་རེ་ཐབས་མཁས་ཐུགས་དམ་དཀེལ་བོ་ཆེ། །ལྷ་

དང་དང་སོང་ཡི་དྭགས་སིན་པོ་ཀླུ། །རིག་འཛིན་རྒྱལ་བོ་དང་ནི་གདོན་གི་བདག །དེ་

དག་སོ་སོའི་དབང་བོའི་སྐུར་སྟོན་པ། །ཕོགས་བཅུའི་འཇིག་རེན་སྐོང་བ་བཞུགས་སོ་

འཚལ། །བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་སད་དུ་སྤན་འདེན་ན། །འགོ་བའི་དོན་ཕིར་མཆོད་ཀིས་

གཤེགས་སུ་གསོལ། ། 

ཨ�་ཨེ་ཧེ་ཧི་ད་ཤ་དིཀ་ལོ་ཀ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝ་ར་རྡོ་རེ་བསྡུས་པའི་ཕག་རྒྱ་བས་

ལ། ས་མ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཨ�་རུ་ཏྲ་ཡེ། ཨ�་ཤ་ཏ་ས་ཧ་ས། ཨཀྵི་ཡེ། ཨ�་ཨགེ་ཡེ། ཨ�་ཡ་

མ་ཡེ། ཨ�་ནེ་རི་ཏི་ཡེ། ཨ�་ཝ་རུ་ཎ་ཡེ། ཨ�་བ་ཡ་བཻ་ཡེ། ཨ�་ཀུ་བེ་ར་ཡེ། ཨ�་ཨུརྡྷཾ་བཧྨ་

ཎ་ཡེ། སུརྱ་ག་ཧ་ཨདྷི་པ་ཏ་ཡེ། ཙནྡྲ་ནཀྵ་ཏྲ་ཨ་དྷི་པ་ཏ་ཡེ། ཨ�་ཨརྡྷི་པྲི་ཐི་ཝཱི་བྷྱཿཨ་

སུ་རེ་བྷྱཿནཱ་གེ་བྷྱཿས་པ་རི་ཝཱ་ར་པྲ་ཝ་ར་སད་ཀ་རཾ་ཨḒྷཾ་པྲ་ཏི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་མཆོད་ཡོན་

དང་། ཀ་མ་ལ་ཡེ་སྟྭཾ། ཞེས་གདན་འབུལ། དེ་ནས། ཨ�་རུ་ཏྲ་ཡེ། ཞེས་པ་ནས། ནཱ་གེ་བྷྱཿས་པ་

རི་ཝཱ་ར་པྲ་ཝ་ར་སད་ཀ་རཾ་ཨḒྷཾ་པྲ་ཏི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པའི་བར་གིས་མཆོད། 

དེ་ནས། དབང་བོ་རྡོ་རེ་འཆང་བའི་ལྷ། །ལྷ་ཡི་རྒྱལ་བོ་གདོན་གི་བདག །ཤར་

ཕོགས་གདོན་ཀི་ཚོགས་བཅས་ལ། །མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དེ་ཕག་ཀང་འཚལ། །མེ་སྟེ་

བསེག་བ་ཟ་བའི་ལྷ། །དང་སོང་རྒྱལ་བོ་གདོན་གི་བདག །ཤར་ལྷོ་མེ་ལྷའི་ཚོགས་

བཅས་ལ། །མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དེ་ཕག་ཀང་འཚལ། །གཤིན་རེ་ལག་ན་བེ་ཅོན་

འཆང་། །མ་མོའི་རྒྱལ་བོ་གདོན་གི་བདག །ལྷོ་ཕོགས་གདོན་གི་ཚོགས་བཅས་
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ལ། །མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དེ་ཕག་ཀང་འཚལ། །བདེན་དང་བལ་བ་ལེགས་ལྡན་

ལྷ། །སིན་པོའི་རྒྱལ་བོ་གདོན་གི་བདག །ལྷོ་ནུབ་གདོན་གི་ཚོགས་བཅས་

ལ། །མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དེ་ཕག་ཀང་འཚལ། །ཞགས་པ་ཐོགས་པ་ཆུ་ཡི་

ལྷ། །ཀླུ་ཡི་རྒྱལ་བོ་གདོན་གི་བདག །ནུབ་ཕོགས་གདོན་གི་ཚོགས་བཅས་

ལ། །མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དེ་ཕག་ཀང་འཚལ། །རླུང་སྟེ་སོག་ཀང་འཛིན་པའི་ལྷ། །རིག་

འཛིན་རྒྱལ་བོ་གདོན་གི་བདག །ནུབ་བང་གདོན་གི་ཚོགས་བཅས་ལ། །མཆོད་

ཅིང་བསྟོད་དེ་ཕག་ཀང་འཚལ། །གནོད་སྦིན་ལག་ན་དབྱུག་པ་ཐོགས། །ནོར་

སྐོང་གདོན་གི་བདག་པོ་སྟེ། །བང་ཕོགས་གདོན་གི་ཚོགས་བཅས་ལ། །མཆོད་

ཅིང་བསྟོད་དེ་ཕག་ཀང་འཚལ། །དབང་དང་ལྡན་པ་འདེན་པའི་ལྷ། །འབྱུང་བོའི་རྒྱལ་

བོ་གདོན་གི་བདག །བང་ཤར་གདོན་གི་ཚོགས་བཅས་ལ། །མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དེ་

ཕག་ཀང་འཚལ། །སྟེང་གི་ཚངས་པ་ཆེན་པོ་དང་། །ཉི་མ་ཟ་བ་གཟའ་ཆེན་པོ། །གཟའ་

དང་རྒྱུ་སྐར་བཅས་པ་ལ། །མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དེ་ཕག་ཀང་འཚལ། །འོག་གི་ཀླུ་སྟེ་

ས་ཡི་ལྷ། །ས་འཛིན་ལག་པ་ཆེན་པོ་དང་། །དམ་ཚིག་ཤེས་པའི་ཚོགས་བཅས་

ལ། །མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དེ་ཕག་ཀང་འཚལ། །ཞེས་པས་བསྟོད་དོ། །གཏོར་མ་བིན་པ་ནི། ཨ�་

རུ་ཏྲ་ཡེ། ཨ�་ཤ་ཏ་ས་ཧ་ས། ཨཀྵི་ཡེ། ཨ�་ཨགེ་ཡེ། ཨ�་ཡ་མ་ཡེ། ཨ�་ནེ་རི་ཏི་ཡེ། ཨ�་

ཝ་རུ་ཎ་ཡེ། ཨ�་བ་ཡ་བཻ་ཡེ། ཨ�་ཀུ་བེ་ར་ཡེ། ཨ�་ཨུརྡྷཾ་བཧྨ་ཎ་ཡེ། སུརྱ་ག་ཧ་ཨདྷི་པ་

ཏ་ཡེ། ཙནྡྲ་ནཀྵ་ཏྲ་ཨ་དྷི་པ་ཏ་ཡེ། ཨ�་ཨརྡྷི་པྲི་ཐི་ཝཱི་བྷྱཿཨ་སུ་རེ་བྷྱཿནཱ་གེ་བྷྱཿས་པ་རི་

ཝཱ་ར་ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷྱཿསརྦ་ཏད་ཁཾ་ཨུད་ག་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཧི་མཾ་ག་

ག་ན་ཁཾ་གིཧྞ་དཾ་བ་ལཱ�་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་ལན་གསུམ་བརོད། 
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ཤར་ཕོགས་རྡོ་རེ་ཅན་གི་ལྷ་ཚོགས་བཅས། །གཏོར་མ་ཕུལ་བ་འདི་དག་བཞེས་

སུ་གསོལ། །མེ་དང་གཤིན་རེ་བདེན་བལ་སིན་པོའི་བདག །ཆུ་བདག་རླུང་བདག་

ནོར་གི་བདག་པོ་སྟེ། །དབང་ལྡན་ལྷ་སྟེ་འབྱུང་བོའི་བདག་པོ་དང་། །སྟེང་གི་ཉི་

ཟ་ཚངས་པ་ཆེན་པོ་དང་། །ལྷ་རྣམས་ཀུན་དང་ས་ཡི་ཀླུ་རྣམས་དང་། །རི་ཡི་ལྷ་

དང་གནོད་སྦིན་ཚོགས་བཅས་ལ། །སོ་སོ་སོ་སོར་གཏོར་མ་ཕུལ་བ་རྣམས། །རབ་

ཏུ་དགེས་པ་ཡིས་ནི་བཞེས་ནས་ཀང་། །རང་རང་ཕོགས་སུ་ལེགས་པར་བཞུགས་

ནས་སུ། །རང་གི་བུ་སད་མཛའ་བཤེས་གཉེན་འདུན་དང་། །ནང་མི་དམག་

དང་དཔུང་བཅས་ཐབས་ཅིག་ཏུ། །མེ་ཏོག་དི་དང་བདུག་པ་གཏོར་མར་བཅས། །འདི་

རྣམས་བཏུང་ཞིང་ལེགས་པར་གསོལ་ནས་ཀང་། །བདག་གི་ལས་འདིའི་འབས་བུ་

མཆིས་པར་མཛོད། །ཅེས་པས་བསོ། ཕོགས་སྐོང་བཅུ་བོ་འཁོར་བཅས་ཀིས། །མཆོད་

སྦིན་གཏོར་མ་འདི་སྣོམས་ལ། །རྣལ་འབོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ལ། །ནད་

མེད་ཚེ་དང་དབང་ཕྱུག་དང་། །དཔལ་དང་གགས་དང་སྐལ་བ་བཟང་། །ལོངས་

སྤོད་རྒྱ་ཆེན་ཀུན་ཐོབ་ཅིང་། །ཞི་དང་རྒྱས་ལ་སོགས་པ་ཡི། །ལས་ཀི་དངོས་

གྲུབ་བདག་ལ་སྩོལ། །དམ་ཚིག་ཅན་གིས་བདག་ལ་སྲུངས། །དངོས་གྲུབ་ཀུན་གི་

སོངས་གོགས་མཛོད། །དུས་མིན་འཆི་དང་ནད་རྣམས་དང་། །གདོན་དང་བགེགས་

རྣམས་མེད་པར་མཛོད། །རྨི་ལམ་ངན་དང་མཚན་མ་ངན། །བ་བེད་ངན་རྣམས་མེད་

པར་མཛོད། །འཇིག་རེན་བདེ་ཞིང་ལོ་ལེགས་དང་། །འབྲུ་རྣམས་འཕེལ་ཞིང་ཆོས་

འཕེལ་དང་། །བདེ་ལེགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། །ཡིད་ལ་འདོད་པ་ཀུན་འགྲུབ་

ཤོག །ཅེས་འཕྲིན་ལས་བཅོལ། 
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གདོན་གི་རིགས་སོས་པའི་སྒོ་ནས་སྤན་དངས་པ་ནི། ལུས་ཀི་སྤོད་ལམ་སར་ལྟར་བས་ལ། ལྷ་

དང་ལྷ་མིན་གནོད་སྦིན་ལྟོ་འཕེ་གྲུལ། །ནམ་མཁའ་ལྡིང་དང་འདབ་བཟང་ལུས་སྲུལ་

བོ། །དི་ཟ་སིན་པོ་གདོན་གི་རིགས་རྣམས་དང་། །གང་དག་ས་ལ་གནས་པའི་རྫུ་

འཕྲུལ་ཅན། །བུ་སད་བཅས་ཤིང་གཡོག་འཁོར་ཚོགས་བཅས་ལ། །བདག་གི་པུས་

མོ་ས་ལ་བཙུགས་ནས་ནི། །ཐལ་མོ་སྦར་ནས་ཁྱེད་ལ་གསོལ་འདེབས་ཀི། །གསན་

ནས་ཕན་གདགས་སད་དུ་འདིར་སྤོན་ཅིག །ཨ�་ཨེ་ཧེ་ཧི་ལོ་ཀ་ཀཱ་ར་ཡ། དེ་བ། ནཱ་

ག ། ཡཀྵ། གནྡར་བྷ། ཨ་སུ་ར། ག་རུ་ཊ། ཀིནྣ་ར། མ་ཧཱོ་ར་ག ། མ་ནུ་ཥ། ཨ་མ་ནུ་

ཥ། ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ས་མ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཨ�་དེ་བ། ནཱ་ག ། ཞེས་པ་ནས། ཨ་མ་ནུ་ཥ། ས་པ་རི་

ཝཱ་ར་པྲ་ཝ་ར་སད་ཀ་རཾ་ཨḒྷཾ་པྲ་ཏིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་མཆོད་ཡོན་དང་། ཀ་མ་ལ་ཡེ་སྟྭཾ། ཞེས་

སར་བཞིན་གདན་ཕུལ། ཨ�་དེ་བ་ཞེས་པ་ནས། ཨḒྷཾ་ ནས་ ཤཔྟ་པྲ་ཏི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་ཉེར་སྤོད་

རོལ་མོ་དང་བཅས་པ་གོང་བཞིན་འབུལ་ལོ། །ཨ�་དེ་བ། ནཱ་ག་ ཞེས་པ་ནས། ཨ་མ་ནུ་ཥ། ས་པ་

རི་ཝཱ་ར་ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷྱཿསརྦ་ཏད་ཁཾ་ཨུད་ག་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཧི་མཾ་

ག་ག་ན་ཁཾ་གིཧྞ་དཾ་བ་ལཱ�་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་སོགས་ལན་གསུམ་གིས་གཏོར་མ་ཕུལ་ནས། 

འབྱུང་བོ་གང་དག་རི་རབ་སྟེང་གནས་དང་། །དགའ་བའི་ཚལ་དང་ལྷ་ཡི་གནས་

རྣམས་དང་། །ཤར་ནུབ་རི་དང་ཉི་ཟའི་ཁྱིམ་རྣམས་དང་། །རི་བོ་ཀུན་ལ་གང་དག་

གནས་པ་དང་། །རིན་ཆེན་གིང་ན་ལྷག་པར་གང་གནས་དང་། །ཆུ་བོ་ཀུན་དང་ཆུ་

བོའི་མདོ་རྣམས་དང་། །མཚོ་དང་རྫིང་བུ་ལྟེང་ཀ་ཆུ་ངོགས་དང་། །གཡའ་ཆུ་སིལ་

མ་ཅན་ན་གང་གནས་དང་། །གོང་དང་ཕྱུགས་ལྷས་གོང་ཁྱེར་སྟོང་བ་དང་། །ཁང་

སྟོང་དག་དང་ལྷ་ཡི་ཁང་བ་དང་། །གཙུག་ལག་ཁང་དང་མཆོད་རེན་གནས་རྣམས་

དང་། །དཀའ་ཐུབ་གནས་དང་གང་ཆེན་བེས་རྣམས་དང་། །རྒྱལ་བོའི་དཀོར་ཁང་
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དག་ན་གང་གནས་དང་། །ལམ་སང་སུམ་མདོ་དང་ནི་བཞི་མདོ་དང་། །གང་དག་ལམ་

ཆེན་དང་ནི་ཤིང་གཅིག་དྲུང་། །དུར་ཁོད་ཆེན་པོ་ནགས་ཚལ་ཆེན་པོ་དང་། །སེང་

གེ་དེད་དང་གཅན་གཟན་གནས་དག་དང་། །འབོག་ཆེན་འཇིགས་སུ་རུང་བར་གང་

གནས་དང་། །གང་དག་གིང་མཆོག་དག་ན་གནས་པ་དང་། །ལྷུན་པོ་དུར་ཁོད་དག་

ན་གནས་པ་རྣམས། །རབ་ཏུ་དགེས་ཤིང་མགུ་བར་གྱུར་ནས་སུ། །ཕྲེང་བ་མེ་ཏོག་དི་

དང་བདུག་པར་བཅས། །བསྟོད་དང་གཏོར་མ་མར་མེ་གུས་འབུལ་ན། །འདི་རྣམས་

བཏུང་ཞིང་ལེགས་པར་གསོལ་ནས་ཀང་། །བདག་གི་ལས་ཀི་འབས་བུ་མཆིས་པར་

མཛོད། །ཅེས་གནས་སོས་པའི་སྒོ་ནས་འཕྲིན་ལས་བཅོལ་ལོ། །

རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་ཧཱུཾ་མཛད་དུ་གྱུར་པར་བསམ། ཁོ་བོ་འདོད་རྒྱལ་གི་ཕག་

རྒྱ་བས་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀི་བདེན་པ་དང་། ཆོས་ཀི་བདེན་པ་དང་། དགེ་འདུན་གི་

བདེན་པ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་བཅོམས་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་

དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀི་བདེན་པ་དང་བདེན་པ་

ཆེན་པོས་བིན་གིས་བརླབས་པ་ལ་བརེན་ནས་རྣལ་འབོར་བདག་ཅག་དཔོན་སོབ་

ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་གནོད་ཅིང་འཚེར་བར་བེད་པའི་བགེགས་ཀི་

ཚོགས་ཐམས་ཅད་མཆོད་སྦིན་གཏོར་མའི་མགོན་དུ་མཆིས་པར་གྱུར། ཨ�་ཊཱཀི་ཧཱུཾ་

ཛཿཞེས་བགེགས་འཁོར་བཅས་མདུན་དུ་བཀུག་པར་བསམ། ཨ�་ཀུང་ཀ་རི་ཀུང་ཀ་རི་སྭཱ་ཧཱ། ཨ�་

པི་ཙི་པི་ཙི་སྭཱ་ཧཱ། ཨ�་གུང་གུང་སྭཱ་ཧཱ། ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པྲ་ཝ་ར་སད་ཀ་རཾ་ཨḒྷཾ་པྲ་ཏི་ཙྪ་

སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་མཆོད་ཡོན་དང་། ཀ་མ་ལ་ཡེ་སྟྭཾ། ཞེས་གདན་སར་བཞིན་ཕུལ་ཏེ། ཉེར་སྤོད་རོལ་མོ་

དང་བཅས་པ་གོང་བཞིན་འབུལ། ཨ�་ཀུང་ཀ་རི། ཞེས་པ་ནས། ཨ�་གུང་གུང་སྭཱ་ཧཱ། ས་པ་རི་ཝཱ་
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ར་ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷྱཿསརྦ་ཏད་ཁཾ་ཨུད་ག་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཧི་མཾ་ག་ག་

ན་ཁཾ་གིཧྞ་དཾ་བ་ལཱ�་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་སོགས་ལན་གསུམ་གིས་གཏོར་མ་ཕུལ་ནས། 

གང་ཞིག་མཚན་མོ་རྒྱུ་བ་ཡི། །འབྱུང་བོ་རྣམས་དང་ཤ་ཟ་དང་། །སིན་པོ་ཤ་

རེན་ཟ་བ་དང་། །སེམས་ཅན་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་དང་། །ལོན་ཤིང་གེལ་བ་སོགས་

གནས་པ། །དེ་དང་དེ་ལ་གཏོར་མ་ནི། །བཟའ་བ་ཤ་ཆང་ལ་ཕུག་བཅས། །འབས་

ཆན་འབས་བུ་མང་བོ་དང་། །མཆོད་པ་འདི་ཡིས་མགུ་བོས་ལ། །གནོད་པའི་བསམ་

པ་ཞི་བ་དང་། །བདག་ཅག་རྣམས་ལ་ཕན་པའི་ཡིད། །དེ་རིང་ཕན་ཆད་བསྐེད་པར་

གིས། །རྒྱན་གིས་བརྒྱན་པར་བས་ཀང་ཆོས་སྤོད་ཅིང་། །དུལ་ཞིང་ཡང་དག་

སོམ་ལ་ཚངས་པར་སྤོད། འབྱུང་བོ་ཀུན་ལ་ཆད་པ་སྤངས་པ་སྟེ། །དགེ་སོང་དགེ་

སྦོང་དེ་ཡིན་བམ་ཟེ་དེ། །མཚོན་ཆས་མི་འཇིག་གང་ཡང་མེད། །འཚོ་བའི་སོག་

ལ་ཀུན་ཀང་འཛེམ། །རང་གི་ལུས་ལ་དཔེ་ལོངས་ལ། །གཞན་ལ་གནོད་པ་མ་

བེད་ཅིག །ༀ་ཆེན་པོའམ་ཆུང་དུ་གང་དག་གི །ལུས་ལ་མངོན་པར་གནོད་གྱུར་

པའི། །ནད་དེ་ཉེ་བར་ཕྱུང་ནས་སུ། །གདོན་དེ་རང་གི་གནས་སུ་དེངས། །དེ་ལྟར་

བདག་གིས་ཅི་ནུས་ཀིས། །མཆོད་དང་བསྙེན་བཀུར་བས་པ་ཡིས། །དམ་ཚིག་

གནས་ལ་གནས་ནས་སུ། །བདག་གི་འདོད་པ་བསྐང་བར་མཛོད། །རག་ཏུ་དམ་ཚིག་

ལ་གནས་ཤིང་། །འདིར་ནི་ཆེ་གེ་མོ་ཞིག་གི །ནད་དེ་ཉེ་བར་སོལ་མཛོད་ལ། །གདོན་

རྣམས་རང་གི་གནས་སུ་དེངས། །སརྦ་བིགྷྞན་གཙྪ། ཞེས། བགེགས་འཁོར་བཅས་

རང་གནས་སུ་གཤེགས་པར་གྱུར་པར་བསམ། ཨ�་དེ་བ། ནཱ་ག ། ཡཀྵ། གནྡར་བྷ། ཨ་

སུ་ར། ག་རུ་ཊ། ཀིནྣ་ར། མ་ཧཱོ་ར་ག ། མ་ནུ་ཥ། ཨ་མ་ནུ་ཥ། ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པྲ་ཝ་
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ར་སད་ཀ་རཾ་ཨḒྷཾ་པྲ་ཏི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། གཙྪ། ཞེས། སེ་བརྒྱད་འཁོར་བཅས་རང་གནས་སུ་

གཤེགས་པར་གྱུར་པར་བསམ། ཨ�་རུ་ཏྲ་ཡེ། ཨ�་ཤ་ཏ་ས་ཧ་ས། ཨཀྵི་ཡེ། ཨ�་ཨག་

ཡེ། ཨ�་ཡ་མ་ཡེ། ཨ�་ནེ་རི་ཏི་ཡེ། ཨ�་ཝ་རུ་ཎ་ཡེ། ཨ�་བ་ཡ་བཻ་ཡེ། ཨ�་ཀུ་བེ་ར་ཡེ། 

ཨ�་ཨུརྡྷཾ་བ་ཧྨ་ཎ་ཡེ། སུ་རྱ་ག་ཧ་ཨདྷི་པ་ཏ་ཡེ། ཙནྡྲ་ནཀྵ་ཏྲ་ཨ་དྷི་པ་ཏ་ཡེ། ཨ�་ཨརྡྷི་

པྲི་ཐི་ཝཱི་བྷྱཿཨ་སུ་རེ་བྷྱཿནཱ་གེ་བྷྱཿས་པ་རི་ཝཱ་ར་པྲ་ཝ་ར་སད་ཀ་རཾ་ཨḒྷཾ་པྲ་ཏི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། 

གཙྪ། ཞེས། ཕོགས་སྐོང་འཁོར་བཅས་རང་གནས་སུ་གཤེགས་པར་གྱུར་པར་བསམ། 

འོན་ཀང་རེན་འབེལ་ཁྱད་པར་ཅན་གི་ཚེ་ཡི་དྭགས་ནི་བསོད་ནམས་ཤིན་ཏུ་དམན་པས་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་

པའི་རེན་འབེལ་ལ་ཅུང་ཟད་འཛེམ་སྟེ་དེའི་གཏོར་མ་མཇུག་ཏུ་མི་སྦོར་བ་ཕག་ལེན་ཡིན་པས། ཕོགས་

སྐོང་འཁོར་བཅས་རང་གནས་སུ་གཤེགས་པར་གྱུར། ཅེས་པའི་མཚམས་སུ་འཇོག །

དེ་ནས་གཏང་རག་གི་མཆོད་པ་བིན་གིས་བརླབས་ཏེ་ཚིགས་བཅད་དང་བཅས་པས་གོང་བཞིན་

དབུལ། ཨ་མྲ�་ཏས་བསངས། སྭ་བྷ་ཝས་སྦངས། སྟོང་བ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོང་བའི་ངང་ལས་ཨ�་

ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀི་ནང་དུ། ཨ�་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་

བྱུང་བའི་མཆོད་ཡོན། ཞབས་བསིལ། མེ་ཏོག །བདུག་སྤོས། སྣང་གསལ། དི་ཆབ། 

ཞལ་ཟས། རོལ་མོ་རྣམས་དྭངས་ཤིང་ཐོགས་པ་མེད་པ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པར་

གྱུར། ཨ�་ཨḒྷཾ་ཨཱཿཧཱུཾ། ནས་ཤཔྟ་ཨཱཿཧཱུཾ། ནམཿསརྦ་བུདྡྷ་བོ་དྷི་ས་ཏྭཱ་ནཾ་སརྦ་ཐཱ་ཨུདྒ་ཏེ་

སྤ་ར་ཎ་ཧི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་མཆོད་པ་འབྱུང་བའི་སགས་བརོད། 

དེ་ནས་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི། རེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡི། །ལྷ་རྫས་བཟང་བོའི་

མཆོད་ཡོན་འདི། །རྒྱལ་བ་སས་དང་བཅས་ལ་འབུལ། །བཞེས་ནས་ཚེ་ཡི་དངོས་

གྲུབ་སྩོལ། །ཨ�་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨḒྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་སོགས་ཀིས་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤོད་རོལ་
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མོའི་བར་འབུལ། ཉི་གཞོན་འཆར་ཀ་མ་སོགས་བསྟོད་པ་རྒྱས་བསྡུས་ཅི་རིགས་པས་བསྟོད།

སྭ་སྟི། འཇིག་རེན་འདེན་པའི་གཙོ་བོ་ཚེ་དཔག་མེད། །དུས་མིན་འཆི་བ་མ་ལུས་

འཇོམས་པའི་དཔལ། །མགོན་མེད་སྡུག་བསལ་གྱུར་པ་རྣམས་ཀི་སྐབས། །སངས་

རྒྱས་ཚེ་དཔག་མེད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཉི་གཞོན་འཆར་ཀའི་མདངས་ལྡན་ལི་

ཁི་ལྟར། །ཡིད་འོང་དམར་སེར་ད་བས་ཁེབས་པ་ཡི། །འདབ་སྟོང་གེ་སར་རེ་ན་

ཟ་གདན་ལ། །ཧིཿལས་བྱུང་བའི་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད། །པད་རཱ་གའི་ལྷུན་པོ་

དབང་བོའི་གཞུས། །ཀུན་ནས་བཀླུབས་པ་ཇི་བཞིན་ཁྱོད་ཀི་སྐུ། །སྣ་ཚོགས་གོས་

དང་ནོར་བུའི་རྒྱན་མང་གིས། །ཀུན་ནས་མཛེས་པར་བས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །འཁི་

ཤིང་གཞོན་ནུའི་ཡལ་འདབ་ལྟར་མཉེན་པའི། །ཕག་གཉིས་དབུས་ན་འཆི་མེད་

བདུད་རི་ཡིས། །ལེགས་པར་གང་བའི་ལྷུང་བཟེད་རབ་བསྣམས་ནས། །ཚེ་ཡི་དངོས་

གྲུབ་སྩོལ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །བུང་བ་ལྟར་གནག་རལ་བའི་ཐོར་ཅོག་ནི། །སྤི་བོར་

མཛེས་པའི་ལན་བུ་རིང་དུ་འཕང་། །འཇམ་མཉེན་སྣ་ཚོགས་དར་གི་སད་གཡོགས་

ཅན། །མཚན་དཔེའི་གཟི་བརིད་འབར་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཤུགས་དག་དང་བས་

བསྐོད་པའི་ཐལ་སྦར་ཞིང་། །ཡིད་འཕྲོག་ཤིན་ཏུ་སྙན་པའི་ང་རོ་ཡིས། །ཁྱོད་ཀི་

ཡོན་ཏན་ལེགས་པར་བརོད་པ་ལ། །ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་སྩོལ་ལ་ཕག་འཚལ་

ལོ། །ཡེ་ཤེས་མཚོན་གིས་མི་ཤེས་ད་བ་བཅད། །སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཐུགས་རེ་རྒྱུན་

ཆད་མེད། །འགོ་ཀུན་འདེན་པའི་ཁུར་གིས་མི་ངལ་བའི། །གཏན་གི་སྐབས་གནས་

ཁྱེད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །མཚན་ཙམ་བཟུང་བས་དུས་མིན་འཆི་བ་འཇོམས། །ཡིད་

ལ་དན་པས་སིད་པའི་འཇིགས་ལས་སྐོབས། །སྐབས་སུ་བསྟེན་ན་གཏན་གི་བདེ་
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སྟེར་བ། །ཁྱོད་ལ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཕག་འཚལ་ལོ། །སྐོན་བལ་ཁྱོད་ལ་གུས་པས་བརེན་

པ་བདག །གནས་སྐབས་མི་འདོད་ཉེར་འཚེ་ཞི་བ་དང་། །མཐར་ཐུག་བདེ་བ་ཅན་དུ་

པདོ་ལས། །རྫུས་ཏེ་སྐེས་ནས་ཁྱོད་མཉེས་བགིད་པར་ཤོག །ཅེས་པ་འདི་རྒྱལ་ཁམས་པ་

བློ་བཟང་གགས་པའི་དཔལ་གིས་སྦར་བའོ། །

ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་ཁྱེད་སྐུ་ཅི་འད་དང་། །ཞེས་པ་ནས། ཆོས་དང་བཀྲ་ཤིས་

འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །

བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ལྷ་ཚོགས་

འཁོར་དང་བཅས་པ་ཁྱེད་རྣམས་ལ་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས། བརེ་བའི་ཐུགས་རེ། 

མཛད་པའི་འཕྲིན་ལས། སྐོབ་པའི་ནུས་མཐུ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་མངའ་བ་

ལགས་པས། བདག་ཅག་དཔོན་སོབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་དུས་

མ་ཡིན་པའི་འཆི་བ་བརྒྱད་སོགས་ཀི་འཇིགས་པ་ལས་བསྐབས་ཏེ་འཆི་མེད་ཚེའི་

རིག་འཛིན་ཐོབ་ཅིང་། དེ་ལ་བརེན་ནས་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་སོགས་རྣམ་དཀར་

གི་འདོད་དོན་མཐའ་དག་ཡིད་ཀིས་སོན་པ་བཞིན་ཏུ་འགྲུབ་པར་བིན་གིས་བརླབ་ཏུ་

གསོལ། ཞེས་འདོད་དོན་ལ་གསོལ་བ་གདབ། 

ཡིག་བརྒྱས་ལྷག་ཆད་བསྐངས་ཤིང་ནོངས་པ་བཟོད་པར་གསོལ། སྐུ་དང་དཀིལ་འཁོར་སོགས་ཡོད་

ན། སྤན་དངས་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་རེན་དང་དབེར་མི་ཕེད་པར་གྱུར། ཅེས་བརོད། ཨ�་

སུ་བ་ཏིཥྛ་སོགས་ཀིས་བརན་བཞུགས་བ། རེན་མེད་ན། ཡེ་ཤེས་པ་རང་བཞིན་གི་གནས་སུ་

གཤེགས། དམ་ཚིག་པ་བུམ་པའི་ཆུ་དང་དབེར་མི་ཕེད་པར་གྱུར། ཅེས་འོད་ཞུ་བེད་ཅིང་། 

དེ་ནས་ཉེར་བསྡུ་བ་བ་ནི། ཨ�་ཨཱཿབཛ་མུཿབདག་བསྐེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་པ་རང་བཞིན་གི་
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གནས་སུ་གཤེགས། རང་གི་སྙིང་ཁ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། ཁམས་གསུམ་གི་སྣོད་

བཅུད་ཐམས་ཅད་འོད་དུ་ཞུ་ནས་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་ལ་ཐིམ། དེ་གཞལ་ཡས་ཁང་ལ་

ཐིམ། དེ་འཁོར་གི་ལྷ་རྣམས་ལ་ཐིམ། དེ་རང་ཉིད་ལ་ཐིམ། རང་ཉིད་ཀང་མགོན་པོ་

ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་གྱུར་པའི་སྤི་བོར་

ཨ�་དཀར་བོ། མགིན་པར་ཨཱཿདམར་བོ། ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ་སོན་པོས་མཚན་པར་གྱུར། 

མཚམས་འདིའམ་གོང་གི་འདོད་གསོལ་གི་འཇུག་གང་རུང་ཞིག་ནས། དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་

དུ་བདག །ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགོ་བ་གཅིག་ཀང་མ་ལུས་

པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །ཅེས་དང་།  

སྤོ་ན། བཅོམ་ལྡན་འཁོར་བཅས་མཆོད་བསྟོད་གསོལ་བཏབ་མཐུས། །དམ་ཆོས་

སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྐེན་ཞི་བ་དང་། །ཚེ་དང་བསོད་ནམས་དཔལ་དང་འབོར་བ་

སོགས། །མཐུན་པའི་རྐེན་རྣམས་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པར་ཤོག །བླ་མ་ལྷར་བཅས་

རྣམས་ཀི་བིན་རླབས་དང་། །བསྟན་སྲུང་མཐུ་སྟོབས་བདག་ཅག་དད་མོས་

མཐུས། །འགོ་བའི་ལམ་སྟོན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རྣམས། །ཚེ་དཔག་མེད་

བཞིན་བསྐལ་བརྒྱར་ཞབས་བརན་ཤོག །ཐུབ་པའི་དབང་བོའི་སོན་ལམ་ཐུགས་རེ་

དང་། །རྒྱལ་བ་སས་བཅས་སྤི་དང་དམ་པའི་ཆོས། །གོང་མ་རྣམས་ཀི་བཞེད་བཞིན་

མདོ་སགས་ཀི། །བཤད་སྒྲུབ་ཕོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །ཚུལ་འདི་སྒྲུབ་

སོགས་བསྟན་པའི་སྦིན་བདག་རྣམས། །སྟོབས་འབོར་རིགས་རྒྱུད་ཐང་གི་རྒྱལ་

རབས་བཞིན། །འཕེལ་རྒྱས་ཐུབ་བསྟན་བླ་ནས་བླར་མཆོད་ཅིང་། །ཕན་བདེའི་རྒྱ་

མཚོར་རག་ཏུ་སྤོད་གྱུར་ཅིག །དུས་མིན་འཆི་བའི་མཚན་མ་མཐོང་བ་ན། །དེ་ཡི་

མོད་ལ་ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་སྐུ། །གསལ་བར་མཐོང་ནས་འཆི་བདག་དཔའ་བཅོམ་
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སྟེ། །འཆི་མེད་རིག་འཛིན་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་ཤོག །ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་ཚེ་དཔག་

མེད་པ་ཡིས། །ཐེག་མཆོག་བཤེས་གཉེན་དངོས་སུ་མཛད་པའི་མཐུས། །རྒྱལ་

བས་བསགས་པའི་ལམ་བཟང་དེ་ཉིད་ལས། །སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་ལྡོག་པར་མ་གྱུར་

ཅིག །རྨད་བྱུང་སས་བཅས་རྒྱལ་བའི་བིན་རླབས་དང་། །རེན་འབེལ་བསླུ་བ་མེད་

པའི་བདེན་པ་དང་། །བདག་གི་ལྷག་བསམ་དག་པའི་མཐུ་སྟོབས་ཀིས། །རྣམ་དག་

སོན་པའི་གནས་ཀུན་མྱུར་འགྲུབ་ཤོག །ཅེས་བསོ་སོན་བ་ཞིང་མཇུག་ཏུ་ཤིས་པ་བརོད་དེ་མེ་

ཏོག་གི་ཆར་དབབ་བོ། ། 

ཐུན་བཞི་སོགས་བེད་ན་ཕི་མ་རྣམས་ལ་མཆོད་པ་བིན་རླབས་དང་། བུམ་པ་བསངས་སྦངས། 

སྟོང་བའི་ངང་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པ་དཀར་བོ་ཞེས་སོགས་ས་བོན་རྣམས་འདོར་བ་མ་གཏོགས་སར་

དང་འད། གཏོར་འབུལ་སོན་ཤིས་སོགས་ཐུན་རེས་མ་ལ་བའོ། །

དགེ་འདིས་བསྟན་འཛིན་མཆོག་རྣམས་ཞབས་བརན་ཅིང་། །ས་དབང་སྐུ་ཚེ་ཆབ་སིད་དར་བ་

དང་། །ཡུལ་ལོངས་དགེ་བཅུའི་དཔལ་གིས་འཚོ་བ་སོགས། །དགེ་ལེགས་སྣང་བས་ནོར་འཛིན་ཁྱབ་གྱུར་

ཅིག །

ཅེས་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་ལ་སྟོང་མཆོད་འབུལ་ཚུལ་འདི་ནི། ཀུན་མཁྱེན་མཆོག་དང་མི་

དབང་འཁོར་བཅས་ཀི་ཆོ་ག་སོགས་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་སེབས་ཏེ་འདོན་བདེ་བར་བཀོད་པའོ། །ཞེས་པ་འདི་

ནི་སད་རྒྱུད་སགས་རམས་པ་དགེ་སོང་འཇམ་དབངས་རྒྱ་མཚོས་བསྒིགས་པའོ། །

རྒྱལ་ཡུམ་ཌཱ་ཀི་གསང་བ་ཡེ་ཤེས་ཀིས། །རྣམ་དག་ལུང་གི་མེ་ཏོག་འཐོར་བའི་གནས། །དོན་གྲུབ་རབ་

བརན་གིང་གི་ཆོས་གྲྭ་ཆེར། །མི་ཟད་པར་གི་མཆོད་སྦིན་འདི་བས་སོ། །
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༄༅། །རེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒོལ་མ་ལ་སོང་མཆོད་འབུལ་ཚུལ་

དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་ཡེ་ཤེས་ཉིད། །ངུར་སྨྲིག་འཛིན་པའི་སྐུར་སྟོན་

པ། །ཁྱབ་བདག་དང་པོའི་མགོན་པོ་དང་། །དབེར་མེད་དིན་ཅན་བླ་མར་འདུད། །དུས་

གསུམ་རྒྱལ་བའི་མཁྱེན་བརེ་དང་། །འཕྲིན་ལས་གཅིག་བསྡུས་རེ་བཙུན་མ། །སྒོལ་

མ་ལ་བཏུད་དེ་ཉིད་ལ། །མཆོད་ཚུལ་ཅུང་ཟད་བི་བར་བ། །

འདིར་རེ་བཙུན་མ་འཕགས་མ་སྒོལ་མ་ལ་སྟོང་མཆོད་འབུལ་བའི་རིམ་པ་ལ་གཉིས། བདག་བསྐེད་ལ་

བརེན་ནས་བཟས་པ་བ་བ། མདུན་བསྐེད་ཚོགས་ཞིང་གསལ་བཏབ་སྟེ། སྟོང་མཆོད་ཕུལ་ནས་དངོས་གྲུབ་

ཞུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། སྐབས་སེམས་སོན་དུ་བཏང་སྟེ། 

ཨ�་སྭ་བྷ་ཝས་སྟོང་བར་སྦངས། སྟོང་བའི་ངང་ལས་པད་ཟར་རང་གི་སེམས། །ཏཾ་

ཡིག་ལང་ཁུར་གསལ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། །དོན་གཉིས་བས་ཏེ་འདུས་པ་ཡོངས་

གྱུར་ལས། །རང་ཉིད་འཕགས་མ་སྒོལ་མ་སྐུ་མདོག་ལང་། །ཞལ་གཅིག་ཕག་

གཉིས་གཡས་པ་མཆོག་སྦིན་དང་། །གཡོན་པའི་མཐེབ་སིན་གཉིས་ཀིས་ཨུཏྤལ་

ལའི། །ཡུ་བ་ཐུགས་ཀར་བཟུང་བའི་འདབ་མ་ནི། །སྙན་ཐད་ཁ་ཕེ་རལ་བ་ཕེད་ཅིང་

མཛད། །རིན་ཆེན་རྒྱན་དང་དར་གི་ན་བཟས་མཛེས། །གཡས་བརྐངས་གཡོན་

བསྐུམས་སྐིལ་ཀྲུང་ཚུལ་གིས་བཞུགས། །བཅུ་དྲུག་ལོན་པའི་ཉམས་ལྡན་ལང་

ཚོ་རྒྱས། །ཞི་འཛུམ་མཛེས་ཤིང་བརིད་ཆགས་དྭངས་ཤིང་གསལ། །གཡས་སུ་
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འོད་ཟེར་ཅན་མ་སྐུ་མདོག་སེར། །ཕག་ན་མ་ངན་མེད་དང་བ་ཀུ་ལ། །གཡོན་དུ་ཁོ་

གཉེར་ཅན་མ་སྐུ་མདོག་ནག ། ཕག་གཉིས་གི་གུག་དང་ནི་ཐོད་པ་འཛིན། །དར་གི་

ན་བཟའ་རིན་ཆེན་རྒྱན་གིས་བརྒྱན། །གཉིས་ཀའང་ཞབས་གཉིས་སྐིལ་དྲུང་ཕེད་

པས་བཞུགས། །གསུམ་ཀའི་གནས་གསུམ་ཡིག་འབྲུ་གསུམ་གིས་མཚན། །ཐུགས་

ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་འཕྲོས་ཡེ་ཤེས་པ། །སྤན་དངས་ཐིམ་པས་གཉིས་སུ་མེད་པར་

གྱུར། །ཞེས་ལང་སྐས་མཛད་པའི་ཆོ་ག་ཚིག་བཅད་ཅི་ལྟ་བ་བཞིན་འདོན། 

སར་ཡང་འོད་འཕྲོས་དབང་ལྷ་སྤན་དངས་ཏེ། །དབང་བསྐུར་འོད་དཔག་མེད་

ཀིས་དབུ་ལ་བརྒྱན། ། 

ཨ�་བཛ་ཨ་མྲ�་ཏ་ཀུནྚ་ལི་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཞེས་སོགས་མཆོད་པ་བ་རྒྱུད་ལྟར་བིན་གིས་

བརླབས། ཨ�་ཨཱརྱ་ཏཱ་རེ་ཨḒྷཾ་སོགས་ཀིས་མཆོད། འཁོར་བ་ལས་སྒོལ་ཏཱ་རེ་མ། ཞེས་སོགས་

ཀིས་བསྟོད། 

ཐུགས་ཀར་ཟ་བའི་སྟེང་དུ་ཏཱཾ་ཡིག་མཐར། །ཡི་གེ་བཅུ་བ་གཟུངས་སགས་

རྣམས་ཀིས་བསྐོར། །འོད་ཟེར་སྤོ་བསྡུས་དོན་གཉིས་ལེགས་བས་ཤིང་། །མཆོག་

གསུམ་བིན་བརླབས་བསྡུས་ཏེ་བསྟིམ་པ་ཡིས། །ནད་གདོན་སིག་སྒིབ་ཀུན་སྦངས་

ཚོགས་གཉིས་རྫོགས། །གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་འདོད་དོན་གྲུབ་པར་བསམ། ཞེས་

ཡི་གེ་བཅུ་བ་དང་གཟུངས་རིང་སྐབས་བསྟུན་བཟས། 

ཨ�་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ། ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མ་ཨརྱ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་ར་

ཡ། བྷོ་དྷི་ས་ཏྭ་ཡ། མ་ཧཱ་ས་ཏྭ་ཡ། མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི་ཀཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨ�་ཏཱ་རེ་ཏུ་ཏྟཱ་རེ་

ཏུ་རེ་མ་མ་བི་ཏི་སརྦ་དུཥྚ་ན་ཡ། ཛཾ་བྷ་ཡ། སྟམ་བྷ་ཡ། མོ་ཧ་ཡ། བན་དྷ་ཡ། ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་
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ཧཱུཾ། ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ། སརྦ་དུཥྚཾ་སྟམ་བྷ་ནི་ཏཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ། ལན་གསུམ། བཅོམ་ལྡན་སྒོལ་

མས་བདག་སོགས་སེམས་ཅན་རྣམས། །ཕི་ནང་འཇིགས་ཆེན་བཅུ་དྲུག་ལ་སོགས་

པ། །ཉེར་འཚེ་ཀུན་ལས་སྐོབ་ཅིང་འཁོར་བ་ལས། །བསྒལ་ཏེ་ཀུན་མཁྱེན་ས་ལ་

བཞག་ཏུ་གསོལ། །ཞེས་བརོད། 

གཉིས་པ་སྟོང་མཆོད་ཕུལ་ནས་དངོས་གྲུབ་ཞུ་བ་ནི། གང་དུ་བེད་པའི་གནས་སུ། བ་བྱུང་དང་དི་བཟང་

གིས་ཆག་ཆག་བཏབ། རེ་བཙུན་མ་ཉེར་གཅིག་གི་བིས་འབུར་གི་སྐུ་ཅི་རིགས་པ་བཀྲམ། དེ་ཡང་སྟོང་

མཆོད་ཀི་གོ་དོན། མཆོད་གཏོར་གཟུངས་སགས་ཕག་སྐོར་རྣམས་རེ་རེ་ནས་སྟོང་གི་གངས་ལྡན་བེད་པ་ལ་

ཟེར་བ་ཡིན་པས་འབོར་ན་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤོད་ལྔ། བ་དན། གདུགས། ལྡ་ལྡི་རྣམས་རེ་རེ་ནས་སྟོང་རེ་ཚང་

བ་བྱུང་ན་ལེགས། གལ་ཏེ་མ་འབོར་ན་། ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤོད་ཚར་གང་ལོགས། ལྷ་བཤོས། མར་མེ། སྤོས་

རྣམས་སྟོང་ཚང་བ། བ་དན་གདུགས་ལྡ་ལྡི་རྣམས་གང་འབོར་བེད། ཚོགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསགས་པར་འདོད་

ན་མཆོད་པ་རྒྱ་གང་ཆེ་འབད་པས་བ་བ་གལ་ཆེའོ། །

བཤམ་ཚུལ་ནི། ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤོད་རྣམས་རེན་གི་མཐར་གཡས་བསྐོར་གི་རིམ་པས་བསྒིག་པའམ། 

མདུན་དུ་རེན་གི་གཡས་ནས་བརམ་སྟེ་འཕྲེང་བསྒིགས་སུ་བས་ཀང་ཆོག །མཐའ་སྐོར་ཀུན་ཏུ། བ་དན། 

གདུགས། ལྡ་ལྡི་རྣམས་དངོས་སམ་མ་འབོར་ན་རི་མོར་བིས་པའི་བཀོད་པས་མཛེས་པར་བསྐོར། ཤར་དུ་

མདུན་བསྐེད་ཀི་ལྷ་ལ་འབུལ་རྒྱུའི་ཟླུམ་གཏོར་དཀར་པོ་རྒྱན་ལྡན། གཏོར་རིལ་སྟོང་དང་དེ་བཤམས་པའི་

སྣོད། སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་ཀི་མདུན་དུ་མེ་ཏོག་རོལ་མོ་སོགས་ཀང་བཤམས་སོ། །

ཆོ་གའི་རིམ་པ་ནི། རང་ཉིད་འཕགས་མ་སྒོལ་མའི་ང་རྒྱལ་ལ་གནས་བཞིན་པའི་ངང་ནས་མཆོད་པ་

རྣམས། བཛ་ཨ་མྲ�་ཏས་བསངས། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྟོང་བར་སྦངས། སྟོང་བའི་ངང་ལས་ཨ�་ལས་

བྱུང་བའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀི་ནང་དུ། ཨ�་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་
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ལྷ་རྫས་ལས་གྲུབ་པའི་མཆོད་ཡོན། ཞབས་བསིལ་སོགས་ནམ་མཁའི་མཐའ་ཀས་

པར་གྱུར། ཨ�་བཛ་ཨḒྷཾ་སྭ་ཧཱ། ནས་ཨ�་བཛ་ཤཔྟ་སྭ་ཧཱ། ཨ�་བཛ་དྷརྨ་ར་ཎི་ཏ། པྲ་ར་ཎི་

ཏ། སཾ་པྲ་ར་ཎི་ཏ། སརྦ་བུདྷ་ཀྵེ་ཊ་པྲཙྪ་ལི་ནི། པྲ་ཛྙཱ་པཱ་ར་མི་ཏ། ན་ད་སྭ་བྷ་ཝེ། བཛ་

དྷརྨ་ཧི་ད་ཡ། སནྟོ་ཥ་ནི་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧོ་ཧོ་ཧོ་ཨ་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱ། སོ་སོའི་ཕག་རྒྱ་བ། མཐར་རོལ་མོ་

འབུད་དཀྲོལ་བ་ཞིང་བིན་དབབ། 

ཨ�་སྭ་བྷ་ཝ་ཤུདྡྷུ་སརྦ་དྷརྨཱ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོຌཧཾ། མདུན་དུ་པད་ཟའི་གདན་ལ་རེ་

བཙུན་མ། །མྱུར་མ་དཔལ་མོ་པད་རཱ་གའི་མདོག །ཁོ་ཆགས་ཉམས་ཅན་དབང་སྡུད་

བུམ་པ་བསྣམས། ༡ །ཞི་བ་ཆེན་མོ་སྟོན་ཀའི་ཟ་ལྟར་དཀར། །ནད་གདོན་ཞི་བེད་བུམ་

པ་དཀར་པོ་བསྣམས། ༢ །གསེར་མདོག་ཅན་མ་གསེར་བཟང་བཙོ་མའི་མདོག །ཚེ་

དང་ལོངས་སྤོད་རྒྱས་པའི་བུམ་པ་བསྣམས། ༣ །གཙུག་ཏོར་རྣམ་རྒྱལ་གསེར་རི་ལྟ་

བུར་བརིད། ཚེ་དང་གཟི་བརིད་འཕེལ་བའི་བུམ་པ་བསྣམས། ༤ ། ཧཱུཾ་སྒ་སྒོག་མ་བྱུ་

རུའི་ལྷུན་པོ་འད། །གཞན་ཡིད་དབང་མེད་འགུགས་པའི་བུམ་པ་བསྣམས། ༥ །འཇིག་

རེན་གསུམ་རྒྱལ་དམར་ནག་ཁོ་ཉམས་ཅན། །འབྱུང་བོ་མོས་པར་བེད་པའི་བུམ་པ་

བསྣམས། ༦ །གཞན་མཐུ་འཇོམས་མཛད་ནག་མོ་ཞལ་གདངས་པ། །གཞན་གི་རིག་

སགས་འཇོམས་པའི་བུམ་པ་པ་བསྣམས། ༧ །བདུད་དག་འཇོམས་མ་དམར་ནག་ཁོ་

གཉེར་ཅན། །དག་འཇོམས་མཚོན་ཆའི་ཆར་འབེབས་བུམ་པ་བསྣམས། ༨ །དཀོན་

མཆོག་གསུམ་མཚོན་དཀར་པོ་ཞི་ཉམས་ཅན། །འཇིགས་པ་ཀུན་ལས་སྐོབ་པའི་

བུམ་པ་བསྣམས། ༩ །འཇིག་རེན་དབང་སྡུད་དམར་མོ་ཆགས་པའི་ཉམས། །བདུད་

སེ་འཇོམས་པའི་བུམ་པ་དམར་པོ་བསྣམས། ༡༠ །ཕོངས་བ་སེལ་མ་དམར་སེར་
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གུར་གུམ་མདོག །དབུལ་ཕོངས་ཀུན་ལས་སྐོབ་པའི་བུམ་པ་བསྣམས། ༡༡ །བཀྲ་

ཤིས་འབྱུང་མ་གསེར་མདོག་མཛེས་ཤིང་བརིད། །བདེ་ལེགས་བཀྲ་ཤིས་སྩོལ་བའི་

བུམ་པ་བསྣམས། ༡༢ །མེ་ལྟར་འབར་མ་པད་རཱ་གའི་མདོག །བར་ཆད་སྲུང་བའི་

བུམ་པ་དམར་པོ་བསྣམས། ༡༣ །ཁོ་གཉེར་ཅན་མ་ནག་མོ་ཅུང་ཟད་ཁོ། །བགེགས་

ལ་སྣུན་པར་བེད་པའི་བུམ་པ་བསྣམས། ༡༤ །ཞི་བ་ཆེན་མོ་གངས་རིའི་མདངས་

འཛིན་མ། །སིག་པ་ཞི་བར་བེད་པའི་བུམ་པ་བསྣམས། ༡༥ །རིག་པ་ཧཱུཾ་ལས་སྒོལ་

མ་སྐུ་མདོག་དམར། །རིག་སགས་འཕེལ་བར་བེད་པའི་བུམ་པ་བསྣམས། ༡༦ 

།འཇིག་རེན་གསུམ་གཡོ་གུར་གུམ་བཟང་བའི་མདོག །གཞན་གི་རིག་སགས་གནོན་

པའི་བུམ་པ་བསྣམས། ༡༧ །དུག་ནད་སེལ་མ་ཤེལ་དཀར་དི་མེད་མདངས། །དུག་

རིགས་ཀུན་སེལ་བུམ་པ་དཀར་པོ་བསྣམས། ༡༨ །སྡུག་བསལ་སེལ་མ་ཆུ་ཤེལ་

ལྷུན་པོ་འད། །སྡུག་བསལ་མ་ལུས་སེལ་བའི་བུམ་པ་བསྣམས། ༡༩ །རིམས་ནད་

སེལ་མ་ཉི་མ་འཆར་ཀའི་མདོག །རིམས་ནད་སེལ་བར་བེད་པའི་བུམ་པ་བསྣམས། 

༢༠ །འཕྲིན་ལས་ཀུན་སྒྲུབ་སྟོན་ཟ་རྒྱས་ལྟར་མཛེས། །འཕྲིན་ལས་སྣ་ཚོགས་སྒྲུབ་

པའི་བུམ་པ་བསྣམས། ༢༡ །དེ་ལྟར་འཕགས་མ་གཅིག་ལྷག་བཅུ་ཕྲག་ཟུང་། །ཞལ་

གཅིག་ཕག་གཉིས་གཡས་པ་མཆོག་སྦིན་གིས། །སྐུ་མདོག་དང་མཐུན་བུམ་པ་

གཡོན་པ་རྣམས། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་མཚོན་ཕག་རྒྱས་ཨུཏྤལ་བསྣམས། །སྣ་

ཚོགས་རིན་ཆེན་རྒྱན་གིས་ལེགས་བརྒྱན་ཅིང་། །བཟང་བོའི་དར་གི་སྟོད་གཡོགས་

སད་གཡོགས་གསོལ། །འོད་ཕུང་དབུས་ན་སྐིལ་ཀྲུང་ཕེད་པས་བཞུགས། །གནས་

གསུམ་ཡིག་འབྲུ་གསུམ་གིས་ལེགས་མཚན་པའི། །ཧཱུཾ་ལས་འོད་འཕྲོས་རང་འདའི་
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ཡེ་ཤེས་པ། །སྤན་དངས་ཐིམ་ཞིང་གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། །སར་ཡང་འོད་འཕྲོས་

དབང་ལྷ་སྤན་དངས་ཏེ། །དབང་བསྐུར་འོད་དཔག་མེད་ཀིས་དབུ་ལ་བརྒྱན། །ཞེས་

པའི་ཚོགས་ཞིང་གསལ་བཏབ། 

སྟོང་མཆོད་དངོས་འབུལ་བ་ནི། ཨ�་རེ་བཙུན་མ་འཕགས་མ་སྒོལ་མ་ལ་ཕག་འཚལ་

ལོ། །ཞེས་ཕག་འཚལ་ཉེར་གཅིག་ཚར་གཅིག་དང་། 

དེའི་རེས་སུ་ཐལ་མོ་སྦར་ཏེ། འཇིག་རེན་ཁམས་ནི་དཔག་མེད་ན། །མཆོད་ཡོན་ཇི་

སྙེད་ཡོད་པ་རྣམས། །འཕགས་མ་སྒོལ་མའི་ལྷ་ཚོགས་ལ། །འབུལ་གིས་མཆོག་ཐུན་

དངོས་གྲུབ་སྩོལ། ། ཨ�་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨརྱ་ཏཱ་རེ་ས་བ་རི་ཝ་ར་ཨḒྷཾ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། 

དེ་བཞིན་དུ་ཞབས་བསིལ་སོགས་ལ་ཚིགས་བཅད་དང་སགས་འདོན་པ་བསྒྱུར་ཏེ། ཤཔྟའི་ཚེ་རོལ་ཆེན་

བ། 

གདུགས་མཆོག་ཇི་སྙེད། ཚ་ཏཾ་ཀ །བ་དན་ཇི་སྙེད། བ་ཏཾ་ཀ །ལྡ་ལྡི་ཇི་སྙེད། བ་

ཊཾ་ཏ་པྲ་ཏིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། 

ཨ�་འཁོར་བ་ལས་སྒོལ་ཏཱ་རེ་མ། ཞེས་སོགས་དང་། བདག་གིས་ཚེ་རབས་སོན་ནས་

བསྒྲུབ་པའི་ལྷ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཉིས་ཀིས་བསྟོད། 

དེ་ཡང་སྒྲུབ་པ་པོ་ཅི་ཡོད་ན་དེ་འད་བ་བཅུ་ཚན་བཅུ་བས་པས་སྟོང་འགོ་ཞིང་། དེ་བས་མང་བའམ་ཉུང་

ན་དེའི་གངས་ཀིས་རིས་ལ་ཕག་འཚལ་ཉེར་གཅིག་དང་མཆོད་བསྟོད་སོགས་སྟོང་འགོ་ངེས་བས་པའི་རེས་

སུ། 

མདུན་གི་འཕགས་མ་རྣམས་ཀི་ཐུགས་ཀ་ནས། །འོད་ཟེར་སྐུ་མདོག་དང་

མཚུངས་དཔག་མེད་འཕྲོས། །རང་གཞན་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་ལུས་སེམས་
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ལ། །ཞུགས་པའི་བགེགས་དང་ལོག་འདེན་འབྱུང་བོ་ཡི། །གནོད་པ་ངན་སགས་

རྦོད་གཏོང་ནད་ཀི་རིགས། །དུས་མིན་འཆི་དང་འབྱུང་བོའི་འཇིགས་པ་སོགས། །མི་

མཐུན་ཕོགས་བསལ་འོད་ཀི་གུར་ཁང་དུ། །ཆུད་པས་འཕྲལ་ཡུན་ལེགས་ཚོགས་

རྒྱས་པར་གྱུར། ། ཨ�་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ། ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ཞེས་ཡི་གེ་བཅུ་

བ་དང་གཟུངས་རིང་བཟ་བཞིན་པའི་སྒོ་ནས་གཟུངས་དང་སྐོར་བ་སྟོང་ཡང་འགྲུབ་པར་བ། ལྷ་མོ་ལ་

གུས་ཞེས་པ་ནས། འཇོམས་འགྱུར། ཞེས་ཕན་ཡོན་གི་ཚིགས་བཅད་བརོད། ཕག་སྟོང་ཡང་སྒྲུབ་

པ་པོ་རྣམས་སམ་གཞན་ལ་འཚལ་དུ་བཅུག་ཀང་རུང་ངོ་། །གཏོར་མ་སྟོང་ནི། ཟངས་ལ་སོགས་པའི་རིན་

པོ་ཆེའི་སྣོད་བཅུར་ཟན་རིལ་བཅུ་རེ་ཆུ་དང་སྦར་བ་བླུགས་ལ། བཛ་ཨ་མྲ�་ཏས་བསང་། སྭཱ་བྷཱ་ཝས་

སྦངས། སྟོང་བའི་ངང་ལས་ཨ�་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་

ཨ�་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་གཏོར་མ་ཁ་དོག་དི་རོ་ནུས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་

ཡེ་ཤེས་ཀི་བདུད་རི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར། ཨ�་ཨཱཿཧཱུཾ། ལན་གསུམ་གིས་བིན་གིས་

བརླབས། མགོན་སྤན་འདེན་མ་གསུངས་ཀང་དམིགས་རྣམ་འཆར་བདེ་བའི་ཕིར་སྤན་དངས་བ་འགལ་བ་

མེད་པས། དུས་གསུམ་ཕོགས་བཅུར་བཞུགས་པ་ཡི། །འཇིག་རེན་འདས་དང་འཇིག་

རེན་པའི། །གཏོར་མགོན་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས། །མཆོད་སྦིན་གནས་འདིར་

སྤན་འདེན་གིས། །འདིར་བཤེགས་འདོད་པའི་གདན་ལ་བཞུགས། །ཕག་བར་འོས་

པ་ཐམས་ཅད་ལ། །ཞེས་སོགས་ཀིས་ཕག་དང་། 

ཨ�་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨḒྷཾ་སོགས་ཀིས་མཆོད། ཨ�་ཨཱ་ཀཱ་རོ་མུ་ཁཾ་སརྦ་དྷརྨ་ཎཱཾ་ཨཱ་ཏྱེ་ནུ་

ཏྤནྣ་ཏྭཱ་ད་ཨ�་ཨཱཿ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། སྟོང་གིས་བསོ། 

སགས་བཅུའམ་བརྒྱའི་མཚམས་སུ་ཏིང་ཤག་རྡུང་ཞིང་། མཆོད་སྦིན་གཏོར་མ་དམ་པ་



རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ལ་སྲོང་མཆྲོད་འབུལ་ཚུལ།

  240  

འདིས། །འཕགས་པའི་ཚོགས་རྣམས་མཉེས་གྱུར་ཅིག །དམ་ཅན་ཐུགས་དམ་སྐོང་

གྱུར་ཅིག །རིགས་དྲུག་གཏོར་མས་ཚིམས་གྱུར་ནས། །ལན་ཆགས་བུ་ལོན་ཁྱེར་བ་

དང་། །བླ་མེད་བང་ཆུབ་མྱུར་འཐོབ་ཤོག །ཅེས་བརོད། 

གཏོར་མ་ས་མ་ཚར་བཅུ་གཤེགས་ལ་སར་ཡང་བཅུ་ཚར་བཅུ་བཤམས་པ་བིན་གིས་བརླབས་ལ་

བསོ། དེ་འད་བ་བཅུ་ཚན་བཅུ་ལ་སྟོང་འགོའ།ོ །ཡང་ན་སྣོད་ཆེན་པོར་གཏོར་སྤུངས་བས་ཏེ་བིན་རླབས་ཚར་

གཅིག་དང་། ཨ་ཀཱ་རོ་སྟོང་གིས་བསོས་ཀང་རུང་ངོ་། །འདི་ཡང་རྣལ་འབོར་པ་བཅུ་ལ་སོགས་པའི་གངས་

ཀིས་བསྡུ་ཚུལ་སར་དང་འད། 

དེ་ནས་ལྷ་ལ་གཏོར་མ་འབུལ་བ་ནི་གོང་ལྟར་བིན་གིས་བརླབས། ཨ�་ཨརྱ་ཏཱ་རེ་ས་བ་རི་ཝཱ་ར་

ཨ་ཀཱ་རོ་ཞེས་སོགས་ལན་གསུམ་གིས་ཕུལ། 

བདག་བསྐེད་ཀི་སྐབས་ལྟར་ཨ�་ཨཱརྱ་ཏཱ་རེ་ཨḒྷཾ་སོགས་ཀིས་མཆོད། འཁོར་བ་ལས་སྒོལ་

ཏཱ་རེ་མ། ཞེས་སོགས་ཀིས་བསྟོད་པ་བ། བཅོམ་ལྡན་འདས་མ། བདག་དང་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ལ་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་བསྩལ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་

བརོད། 

རེས་ཆོག་ནི། མཆོད་པ་གསར་དུ་བཤམས་པའམ། ཁ་གསོས་བིན་གིས་བརླབས། མཆོད་ཡོན་

ཕལ་ཆེར་མཆོད་ཡོན་བླ་རེ་དང་། ཞེས་སོགས་ལྡ་ལྡའི་བར་དུ་འདོན་པ་བསྒྱུར་ནས་བེད་པ་ཕག་

ལེན་དུ་མཛད་མོད། མེ་ཏོག་དང་བདུག་སྤོས། དི་ཆབ་རྣམས་ལ་སྦར་ན་འགིགས་ཙམ་ལས། སྣང་གསལ་

ཕལ་ཆེར་སྣང་གསལ་བླ་རེ་དང་། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ་སྣང་གསལ་ཞལ་ཟས་རོལ་མོ་རྣམས་ལ་འགིགས་དཀའ་

བས། དེ་བས་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་མ་ལྟ་བུ་ལེགས་སམ་སྙམ། གང་ལྟར་ཡང་ཚིགས་བཅད་སགས་དང་བཅས་

པའམ་སགས་རྐང་བས་མཆོད་ཡོན་ནས་ལྡ་ལྡིའི་བར་ཕུལ། 

བསྟོད་པ་དང་འདོད་དོན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ནི། ལེགས་བིས་དཔལ་གི་བདག་
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པོ་གསེར་གི་མངལ། །ལྷ་ཡི་བླ་མ་གང་གདོང་དཔལ་གི་མགིན། །པདོའི་གཉེན་

སོགས་ལྷ་བརྒྱའི་གཙུག་རྒྱན་གིས། །ཞབས་པད་གུས་མཆོད་སྒོལ་མའི་ཞབས་

ལ་འདུད། །ཐུགས་རེ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་རེའི་རྣམ་འཕྲུལ་གིས། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་

བའི་མཁྱེན་བརེ་ནུས་པ་རྣམས། །རབ་མཛེས་འཕྲིན་ལས་ལྷ་མོའི་སྐུར་བསྟན་

ནས། །ཕོངས་པ་ཀུན་སྐོབ་སྒོལ་མའི་ཞབས་ལ་འདུད། །དབིངས་རིག་རྣམ་དག་

པདའི་གདན་སྟེང་ན། །མར་གད་མདོག་ཅན་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་མ། །ལང་ཚོ་

རབ་རྒྱས་གཡས་བརྐངས་གཡོན་བསྐུམས་ཞབས། །ཐབས་ཤེས་ཟུང་འབེལ་མ་ལ་

ཕག་འཚལ་ལོ། །ནུ་འབུར་རབ་རྒྱས་ཟག་མེད་བདེ་བའི་གཏེར། །ཞལ་རས་ཟ་བ་

རྒྱས་པའི་འཛུམ་དཀར་ཅན། །ཞི་བའི་ཉམས་ལྡན་ཐུགས་རེའི་སྤན་ཡངས་མ། །སེང་

ལྡེང་ནགས་གི་མཛེས་མ་ཁྱོད་ལ་འདུད། །གཡུ་ཡི་ལོན་ཤིང་ཡལ་ག་བརྐངས་འད་

བའི། །འཇམ་མཉེན་ཕག་གཡས་མཆོག་སྦིན་ཕག་རྒྱ་ནི། །མཁས་རྣམས་དངོས་

གྲུབ་མཆོག་གི་དགའ་སྟོན་ལ། །མགོན་དུ་འབོད་འད་ཁྱོད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཕག་

གཡོན་དཀོན་མཆོག་གསུམ་མཚོན་སྐབས་སྦིན་གིས། །འཇིགས་པ་བརྒྱ་ཕྲག་

མཐོང་བའི་སྐེ་བོ་རྣམས། །མ་འཇིགས་ང་ཡིས་མྱུར་དུ་སྐོབ་བོ་ཞེས། །གསལ་

བར་མཚོན་པ་ཁྱོད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཕག་གཉིས་ཨུཏྤལ་སོན་པོས་མཚན་པ་

ནི། །འགོ་ཀུན་སིད་པའི་བདེ་ལ་མ་ཆགས་པར། །ཐར་པ་ཆེན་པོའི་གོང་དུ་ཞུགས་

ཤིག་ཅེས། །བརོན་པའི་ལག་གིས་བསྐུལ་འད་ཁྱོད་ལ་འདུད། །པད་རཱ་གའི་མདངས་

ལྡན་འོད་དཔག་མེད། །མཉམ་བཞག་བདུད་རིས་གང་བའི་ལྷུང་བཟེད་བསྣམས། །འཆི་

མེད་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བས་སྤི་བོར་བརྒྱན། །བདག་གི་འཆི་བདག་འཇོམས་པ་

ཁྱོད་ལ་འདུད། །ཚོགས་གཉིས་མཐོ་རིས་བཟོ་བོའི་འདུ་བེད་ཀིས། །གཞལ་མེད་ལྷ་
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ཡི་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་རྣམས། །མཛེས་མཛེས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་ཡིད་འཕྲོག་

རྒྱན། །ཀུན་གིས་བརྒྱན་པ་ཁྱོད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །མར་གད་རི་བོས་འཇའ་ཚོན་

གོན་པ་བཞིན། །སྐུ་སྟོད་ལྷ་རྫས་གོས་ཀི་ག་ཤ་ཅན། །ཕྲ་ཞིང་ལྡེམ་ལ་མཛེས་པའི་

རེད་སྐབས་ནི། །པཉྩ་ལི་ཀའི་ཤམ་ཐབས་འཛིན་ལ་འདུད། །གཡས་ན་མ་ངན་མེད་

པའི་འོད་ཟེར་ཅན། །ཞི་བའི་ཉམས་ལྡན་གསེར་མདོག་ཉི་འོད་འཕྲོ། །གཡོན་ན་

རལ་གཅིག་ནམ་མཁའི་མཛེས་པ་འཕྲོག །ཁོ་ཆགས་བརིད་པས་མཛེས་པ་དེ་ལ་

འདུད། །དྲུག་ལྡན་གླུ་དང་མཛེས་པའི་གར་ལ་མཁས། །གདུགས་དཀར་ར་ཡབ་པི་

ཝང་གིང་བུ་སོགས། །རབ་འབམས་མཆོད་རྫས་འཛིན་པའི་ལྷ་མོའི་ཚོགས། །ནམ་

མཁའ་གང་བས་མཆོད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དཔལ་མོ་ལེགས་བརོད་མ་དང་རི་སྐེས་

སོགས། །ཡིད་འོང་འཆི་མེད་བུ་མོ་སྟོང་དག་གིས། །ཁྱོད་དྲུང་བན་མོ་ཙམ་ཡང་ཐོབ་

དཀའ་བ། །མཛེས་སྡུག་ལྷ་མོའི་སྐུ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཐུགས་རེའི་ཆུ་འཛིན་རྒྱས་

པའི་ཀོང་ཡངས་ནས། །གསུང་སྙན་ཚངས་དབངས་སྤིན་ཀི་ར་སྒ་ཅན། །གདུལ་བའི་

འཛིན་མར་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཆོས་ཆར། །ཀུན་ཏུ་འབེབས་མཁས་མ་ལ་ཕག་འཚལ་

ལོ། །ཤེས་བ་ཀུན་གཟིགས་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་གཏེར། །ཇི་བཞིན་མ་ལུས་བརོད་

པར་སུ་ཡིས་ནུས། །བློ་གོས་ཐོགས་མེད་སྟོབས་བཅུ་མངའ་བའི་ཐུགས། །མཁྱེན་

རབ་མཐར་ཕིན་མ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞི་བ་བརྙེས་ཀང་ཐུགས་རེའི་གཞན་དབང་

གིས། །སྡུག་བསལ་རྒྱ་མཚོར་བིང་བའི་འགོ་བ་རྣམས། །ཐུགས་རེའི་ཕག་གིས་

མྱུར་དུ་འདེན་མཛད་མ། །བརེ་བ་མཐར་ཕིན་མ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞི་རྒྱས་དབང་

དང་དག་པོའི་འཕྲིན་ལས་རྣམས། །རྒྱ་མཚོའི་རླབས་བཞིན་དུས་ལས་མི་འདའ་
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བར། །ལྷུན་གྲུབ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་འཇུག་མཛད་མ། །མཛད་པ་མཐར་ཕིན་མ་ལ་ཕག་

འཚལ་ལོ། ། འཇིགས་ཆེན་སྡུག་བསལ་བརྒྱད་དང་འབྱུང་བའི་གདོན། །ཉོན་མོངས་

ཤེས་བའི་སྒིབ་པའི་འཇིགས་པ་རྣམས། །ཁྱོད་ཞབས་དན་པའི་མོད་ལ་སྐོབ་མཛད་

མ། །ནུས་པ་མཐར་ཕིན་མ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དེ་ལྟར་སྐབས་འོས་ཁྱོད་ཀིས་ལུས་

ཅན་རྣམས། །ནད་རིགས་གདོན་བགེགས་དུས་མིན་འཆི་བ་དང་། །རྨི་ལམ་ངན་དང་

མཚན་མ་ངན་པ་སོགས། །འཇིགས་པ་ཀུན་ལས་མྱུར་དུ་བསྐབ་ཏུ་གསོལ། །འཇིག་

ཚོགས་ལྟ་བའི་རི་སུལ་གནས་བཅས་ཏེ། །གཞན་ལས་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པས་སེམས་

ཁེངས་ཤིང་། །ཕ་རོལ་ཁྱད་དུ་གསོད་པའི་སྦར་ཁྱིམ་ཅན། །ང་རྒྱལ་སེང་གེའི་

འཇིགས་པ་བསྐབ་ཏུ་གསོལ། །དན་ཤེས་ལགས་ཀྱུ་རྣོན་པོས་མ་བཏུལ་ཞིང་། །འདོད་

ཡོན་མོས་ཆུ་འཐུངས་པས་འཐོམས་པའི་མཐུས། །ལོག་པའི་ལམ་ཞུགས་གནོད་

འཚེའི་མཆེ་བ་གཙིགས། །གཏི་མུག་གང་བོའི་འཇིགས་པ་བསྐབ་ཏུ་གསོལ། །ཚུལ་

མིན་ཡིད་བེད་རླུང་གིས་བསྐུལ་བ་ལས། །ཉེས་སྤོད་དུད་སྤིན་འཁིགས་པའི་ཀོང་

དཀིལ་ན། །དགེ་བའི་ནགས་ཚལ་སེག་པའི་ནུས་པ་ཅན། །ཞེ་སང་མེ་ཡི་འཇིགས་

པ་བསྐབ་ཏུ་གསོལ། །མ་རིག་འཐིབས་པོའི་ཁུང་དུ་མངོན་ཞེན་ཅིང་། །གཞན་འབོར་

ཕུན་ཚོགས་མཐོང་ཚེ་མི་བཟོད་པར། །གདུག་པའི་དུག་གིས་མྱུར་དུ་ཁྱབ་བེད་

པའི། །ཕྲག་དོག་སྦྲུལ་གི་འཇིགས་པ་བསྐབ་ཏུ་གསོལ། །བརྟུལ་ཞུགས་དམན་པའི་

འབོག་དགོན་འཇིགས་རུང་དང་། །རག་ཆད་མ་ངམ་ཐང་ལ་རབ་རྒྱུ་ཞིང་། །ཕན་

བདེའི་གོང་དང་དགོན་པ་ཀུན་འཇོམས་པའི། །ལྟ་ངན་རྐུན་པོའི་འཇིགས་པ་བསྐབ་

ཏུ་གསོལ། །མི་བཟད་སིད་པའི་བཙོན་ཁང་ར་བ་རུ། །ལུས་ཅན་རང་དབང་མེད་པར་
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འཆང་བེད་ཅིང་། །སེད་པའི་སྒོ་ལགས་དབེ་དཀས་འཁྱུད་པ་ཡི། །སེར་སྣའི་ལགས་

སྒོག་འཇིགས་པ་བསྐབ་ཏུ་གསོལ། །ཤིན་ཏུ་བརྒལ་དཀའ་སིད་པའི་རྒྱུན་ཕོགས་

ཁྱེར། །ལས་རླུང་དག་པོའི་རྐེན་དང་ཉེ་བ་ལས། །སྐེ་རྒ་ན་འཆིའི་རྦ་ཀོང་རབ་འཁྲུག་

པའི། །འདོད་ཆགས་ཆུ་བོའི་འཇིགས་པ་བསྐབ་ཏུ་གསོལ། །ཀུན་ཏུ་རྨོངས་པའི་

མཁའ་ལ་རབ་རྒྱུ་ཞིང་། །ངེས་པ་དོན་དུ་གཉེར་ལ་ལྷག་པར་འཚེ། །ཐར་བའི་སོག་

ལ་རྒོལ་བའི་གདུག་པ་ཅན། །ཐེ་ཚོམ་ཤ་ཟའི་འཇིགས་པ་བསྐབ་ཏུ་གསོལ། །ཁྱོད་

ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །དམ་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྐེན་ཞི་བ་

དང་། །ཚེ་དང་བསོད་རྣམས་དཔལ་དང་འབོར་བ་སོགས། །མཐུན་པའི་རྐེན་རྣམས་

ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པར་མཛོད། །ཞིང་མཆོག་བདེ་བ་ཅན་དེར་འགོ་བ་ཀུན། །འདེན་

པ་འོད་དཔག་མེད་པས་རེས་བཟུང་ནས། །དཀའ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་སྤད་པ་མེད་པར་

ཡང་། །མྱུར་དུ་སངས་རྒྱས་ས་ལ་རེག་གྱུར་ཅིག །བདག་ཀང་རག་ཏུ་ཚེ་རབས་དན་

པ་དང་། །བང་ཆུབ་སེམས་དང་ནམ་ཡང་མི་འབལ་ཞིང་། །རྒྱལ་སས་སྤོད་པ་རླབས་

ཆེན་ཚོལ་བ་ལ། །བརོན་འགྲུས་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་བཞིན་བསྟེན་པར་ཤོག །རང་དོན་སྒྲུབ་

ལ་ནམ་ཡང་མི་རེ་ཞིང་། །གཞན་དོན་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་ལ་གཞོལ་བ་དང་། །སྤན་དང་

མངོན་ཤེས་སྨྲ་མཁས་བཟོད་པ་སོགས། །གཞན་དོན་བེད་པའི་རྐེན་རྣམས་ཚང་བར་

ཤོག །རབ་འབམས་ཞིང་དུ་རྒྱལ་བའི་དམ་ཆོས་ཀུན། །རྒྱས་པར་བེད་ལ་ནམ་ཡང་

མི་ཞུམ་ཞིང་། །རག་ཏུ་སེམས་ཅན་ཀུན་དོན་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར། །རྒྱལ་བའི་གོ་འཕང་

བདེ་བླག་ཐོབ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་སོགས་དགེ་འདུན་གྲུབ་ཀིས་མཛད་པ་འདི་བས་ན་བིན་རླབས་མྱུར་

དུ་འཇུག་ཅིང་ཕན་ཡོན་ཚད་མེད་འབྱུང་བས་འདི་བའོ། །
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རྒྱལ་ཀུན་འཕྲིན་ལས་ལྷ་མོའི་གཟུགས་སུ་ཤར་བ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་

མ་ཨརྱ་ཏཱ་རེ་ཁྱེད་ལ་མཁྱེན་བརེ་ནུས་གསུམ་གི་ཡོན་ཏན་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་

པ་མངའ་བས། ཕན་བདེ་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསྟན་དར་བ་དང་། དེ་འཛིན་བཤེས་

གཉེན་རྣམས་སྐུ་ཚེ་བརན་པ་དང་། དགེ་འདུན་རྣམས་ཀི་ཆོས་སྤོད་བཅུའི་བ་བ་གོང་

འཕེལ་དུ་འགྱུར་བ་དང་། ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་འཕྲལ་དུ་

བདེ་བ་མངོན་མཐོའི་དཔལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་སྤོད་པ་དང་། མཐར་ཐུག་སྐུ་

བཞིའི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་འགྱུར་བར་བིན་གི་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་འདོད་དོན་ལ་

གསོལ་བ་འདེབས། མེ་ཏོག་དང་བཅས་པའི་ཐལ་མོ་སྙིང་ཀར་སྦར་ལ། ཡིག་བརྒྱ་

བརོད། མ་འབོར་བ་དང་སོགས་ཀིས་བཟོད་པར་གསོལ། ཨ�་ཁྱེད་ཀིས་སེམས་ཅན་

དོན་ཀུན་མཛད། །སོགས། བཛ་མུཿ བདག་མདུན་གི་ཡེ་ཤེས་པ་རང་བཞིན་གི་གནས་

སུ་གཤེགས། དམ་ཚིག་པ་རང་ཉིད་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར། ཞེས་བརོད་དེ་བཀྲ་ཤིས་ཀིས་མཐའ་

བརྒྱན་པར་བའོ། །

འཕགས་མ་ཨརྱ་ཏཱ་རེ་ལ། །མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ཚུལ། །ཅུང་ཟད་བརོད་པའི་དགེ་བ་

ཡིས། །འགོ་ལ་ཕན་བདེ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །

ཅེས་རེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒོལ་མ་ལ་སྟོང་མཆོད་འབུལ་ཚུལ་འདི་ནི་དོན་གཉེར་ཅན་འགའ་ཞིག་གིས་

ཡང་ཡང་བསྐུལ་བའི་ངོ་མ་བཟོག་པར། ༧ཐར་ཤུལ་སྐེ་མིང་འཛིན་པ་དགེ་འདུན་ཆོས་སྐོང་རྒྱ་མཚོས་

དབར་ཁལ་ཙམ་དུ་སྦར་བ་འདི་ལ་འགལ་འཁྲུལ་ནོངས་པའི་ཚོགས་མཆིས་ན་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་དག་

པར་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་པ་འདི་ནི་རང་ཚའི་འབྲུག་ཐར་དང་བསོད་ནམས་སྒོལ་མ་གཉིས་ཀིས་ཕ་མའི་

དགེ་རར་དཔལ་ལྡན་བ་ཁྱུང་ཐེག་ཆེན་གིང་དུ་པར་དུ་བསྐྲུན་པའོ། ། 
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༄༅། །སོྒལ་མ་དཀར་མོའི་སོང་མཆོད་འབུལ་ཚུལ་ཤནི་ཏུ་བསྡུས་པ་

ཚེ་དཔལ་རྒྱས་པའི་དགའ་སོན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །སིད་ཞིའི་མཛེས་སྡུག་རྫོགས་པའི་ཡིད་འཕྲོག་སྐུ། །དགེས་པའི་འཛུམ་

དཀར་ཚེམས་འཕྲེང་འོད་ཟེར་གིས། །ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་དཔལ་སྟེར་

མ། །འཕགས་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོས་དགེ་ལེགས་སྩོལ། །

དེ་ལ་འདིར་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཡུམ་མཆོག་རེ་བཙུན་སྒོལ་མ་དཀར་མོ་ལ་སྟོང་མཆོད་འབུལ་བར་

འདོད་པས་གང་བ་བ་ནི། རྒྱས་པར་བེད་ན་ཞང་སྟོན་ཐབས་མཁས་རིན་པོ་ཆེས་ཆོག་བསྒིགས་མཛད་པའི་

འཆི་མེད་གངྒཱའི་ཆུ་རྒྱུན་ལྟར་སྦོར་དངོས་མཇུག་གསུམ་བཅའ་ཤོམས་དང་བཅས་པ་དེས་འཐུས་ལ། འབིང་

དུ་བ་བར་འདོད་ན་གཞུང་དེ་ལས་བདག་བསྐེད་སོགས་ལ་སྐད་ཅིག་དཀྲོང་བསྐེད་ཙམ་བས་ནས་མདུན་

བསྐེད་ནས་བཟུང་མཆོད་བསྟོད་བསྡུ་བ་མཆོད་མེ་མཆོད་པ་སོགས་ཁ་གསོས་བས་ཏེ་མཇུག་གི་གཏོར་

འབུལ་སོན་ཤིས་སོགས་ཀང་བསྡུ་བ་བས་ན་འབིང་གི་རིམ་པའོ། །འདིར་ཤིན་ཏུ་བསྡུ་བར་བ་བའི་ཚུལ་

འགོད་པ་ལ། དེ་ཡང་ཐུའུ་བཀྭན་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པའི་ཨ་རུའི་སྟོང་མཆོད་འབུལ་ཚུལ་གི་འགོས་བཀབ་

སྟེ་འབི་བ་ལ། རེ་བཙུན་མའི་སྐུ་བིས་འབུར་ཅི་རིགས་རབ་གནས་ཅན་བཀྲམ། གཙང་ཞིང་ག་ནོམ་པའི་ཉེར་

སྤོད་ཚར་བདུན་ནམ་གསུམ་གཡོ་མེད་ཅིང་བཀོད་པ་མཛེས་པར་བཤམས། བུམ་རྫས་ཉེར་ལྔ་དང་། སྙིང་

བོ་ལྔ། ཅོང་ཞི། བག་ཞུན། ར་མཉེ། དབང་ལག ། བུ་རམ། སྦྲང་རི་སོགས་བཅུད་ལེན་གི་རྫས་བཏབ་པའི་

ཟན་རིལ་མར་ཁུ་དང་ཆུ་གཙང་གིས་སྤྲུས་པ་མཐེབ་ཚིགས་ཚད་དམ། སན་མ་ཆེ་བ་ཙམ་སྟོང་ལྷག་ཚང་བར་

རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་དུ་སྤུངས། ཞལ་ཟས་མཐོ་ཚད་མ་ལ་གོང་དུ་བཤད་པའི་བཅུད་ལེན་གི་རྫས་རྣམས་བཏབ། 



སྒྲོལ་དཀར་སྲོང་མཆྲོད།
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གཞན་ཡང་ཅི་འབོར་བའི་མཆོད་ཚོགས་བཤམས་ཏེ། 

སྐབས་སེམས་རྒྱས་པའམ་བསྡུ་ན། ༈ བདག་དང་འགོ་བ་ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་

པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དུས་འདི་ནས་བཟུང་སྟེ་ཇི་སིད་བང་ཆུབ་སྙིང་བོ་ལ་

མཆིས་ཀི་བར་དུ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ལ་སྐབས་སུ་

མཆིའོ། །དམ་པའི་ཆོས་རྣམས་ལ་སྐབས་སུ་མཆིའོ། །འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་

རྣམས་ལ་སྐབས་སུ་མཆིའོ། །བླ་མ་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཕགས་མ་སྒོལ་མ་དཀར་

མོའི་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་སྐས་སུ་མཆིའོ། །ལན་གསུམ། 

ཁྱད་པར་དུ་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་གི་དོན་དུ་མྱུར་བ་མྱུར་བར་རྫོགས་

པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བ། དེའི་ཆེད་དུ་རེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒོལ་

མ་དཀར་མོའི་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་ཕག་མཆོད་ཐུགས་དམ་

བསྐུལ་བ་ལ་སོགས་པའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་གནས་པར་བའོ། །ལན་གསུམ། 

བདག་དང་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀི་དབིངས་ཀི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་ལ་དེ་ལྟར་

མ་རོགས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་བདེ་བའི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པར་བ། 

སྡུག་བསལ་དང་སྡུག་བསལ་གི་རྒྱུ་དང་བལ་བར་བ། སྡུག་བསལ་མེད་པའི་བདེ་

བ་དང་མི་འབལ་བར་བ། བདེ་སྡུག་གི་རྒྱུ་ཆགས་སང་གཉིས་དང་བལ་བའི་བཏང་

སྙོམས་ལ་གནས་པར་བའོ། །ལན་གཅིག །

དེ་ནས་གནས་སོགས་བིན་གིས་བརླབས་པ་ནི། མཆོག་བདེན་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་བིན་

རླབས་དང་། །ཚོགས་གཉིས་མངའ་ཐང་ཆོས་དབིངས་དག་པའི་མཐུས། །ཞིང་

འདིར་བདེ་བ་ཅན་ལྟར་སྣོད་བཅུད་ཀི། །སིད་ཞིའི་ཕུན་ཚོགས་འདོད་དགུས་འབོར་



སྒྲོལ་དཀར་སྲོང་མཆྲོད།

  248  

གྱུར་ཅིག །རིན་ཆེན་ས་གཞི་ལོན་ཤིང་ཆུ་མཚོས་བརྒྱན། །གསེར་དངུལ་མུ་ཏིག་ཕེ་

མ་སྦྲམ་བུར་བརྡལ། །མེ་ཏོག་གཅལ་བཀྲམ་ཙན་དན་དི་བསུང་ལྡང་། །ལྷ་མིའི་ལོངས་

སྤོད་ཀུན་བཟང་མཆོད་པས་ཁྱབ། །དེར་ནི་ཡིད་འོང་ནོར་བུའི་ཕོ་བང་དབུས། །པད་

སེང་ཁིར་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་རྣམས། །བཞུགས་ནས་གཟུངས་རིགས་མོས་སྟོབས་

ཀིས་བསྐྲུན་པའི། །མཆོད་སྤིན་རྒྱ་མཚོས་གང་ཞིང་སྤོད་གྱུར་ཅིག ། པོ་ཏ་ལ་ཡི་

གནས་མཆོག་ནས། །ཏཱཾ་ཡིག་དཀར་བོ་ལས་འཁྲུངས་ཤིང་། །འོད་དཔག་མེད་ཀིས་

དབུ་ལ་བརྒྱན། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་འཕྲིན་ལས་མ། །སྒོལ་མ་འཁོར་བཅས་

གཤེགས་སུ་གསོལ། །ལྷ་དང་ལྷ་མིན་ཅོད་པཎ་གིས། །ཞབས་ཀི་པདོ་ལ་བཏུལ་

ཅིང་། །ཕོངས་པ་ཀུན་ལས་སྒོལ་མཛད་མ། །སྒོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །

དེ་ནས་མཆོད་གཏོར་རྣམས་ལ། ཨ�་ཨཱཿཧཱུཾ་ལན་གསུམ་དང་། མཆོད་པའི་སྤིན་གི་གཟུངས། ཨ�་ན་

མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ་བཛ་སཱ་ར་པྲ་མརྡ་ནེ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམཀྶཾ་བུད་ངྷཱ་ཡ། ཏདྱ་

ཐཱ། ཨ�་བཛེ་བཛེ། མ་ཧཱ་བཛེ། མཧཱ་ཏེ་ཛ་བཛེ། མཧཱ་བིདྱ་བཛེ། མཧཱ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་བཛེ། 

མཧཱ་བོདྷཱི་མཎྜོ་པ་སཾཀྲ་མ་ཎ་བཛེ་སརྦ་ཀརྨ་ཨཱ་ཝ་ར་ཎ་བི་ཤོ་དྷ་ན་བཛེ་སྭཱ་ཧཱ། ལན་

གསུམ་གི་བིན་གིས་བརླབས་ཏེ། 

རེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒོལ་མ་དང་། །ཕོགས་བཅུར་དུས་གསུམ་བཞུགས་པ་

ཡི། །རྒྱལ་བ་སས་བཅས་ཐམས་ཅད་ལ། །ཀུན་ནས་དང་བས་ཕག་བགིའོ། །མེ་

ཏོག་བདུག་སྤོས་མར་མེ་དི། །ཞལ་ཟས་རོལ་མོ་ལ་སོགས་པ། །དངོས་བཤམས་

ཡིད་ཀིས་སྤྲུལ་ནས་འབུལ། །འཕགས་པའི་ཚོགས་རྣམས་བཞེས་སུ་གསོལ། །ཐོག་

མ་མེད་ནས་ད་ལྟའི་བར། །མི་དགེ་བཅུ་དང་མཚམས་མེད་ལྔ། །སེམས་ནི་ཉོན་
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མོངས་དབང་གྱུར་པས། །སིག་པ་ཐམས་ཅད་བཤགས་པར་བགི། །ཉན་ཐོས་རང་

རྒྱལ་བང་ཆུབ་སེམས། །སོ་སོ་སྐེ་བོ་ལ་སོགས་པས། །དུས་གསུམ་དགེ་བ་ཅི་

བསགས་པའི། །བསོད་ནམས་ལ་ནི་བདག་ཡི་རང་། །སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་བསམ་

པ་དང་། །བློ་ཡི་བེ་བག་ཇི་ལྟ་བར། །ཆེ་ཆུང་ཐུན་མོང་ཐེག་པ་ཡི། །ཆོས་ཀི་འཁོར་

ལོ་བསྐོར་དུ་གསོལ། །འཁོར་བ་ཇི་སིད་མ་སྟོངས་པར། །མ་ངན་མི་འདའ་ཐུགས་

རེ་ཡིས། །སྡུག་བསལ་རྒྱ་མཚོར་བིང་བ་ཡི། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་གཟིགས་སུ་

གསོལ། །བདག་གིས་བསོད་ནམས་ཅི་བསགས་པ། །ཐམས་ཅད་བང་ཆུབ་རྒྱུར་

གྱུར་ནས། །རིང་བོར་མི་ཐོགས་འགོ་བ་ཡི། །འདེན་པའི་དཔལ་དུ་བདག་གྱུར་ཅིག 

།ཚར་གཅིག །

མཎྜལ་རྒྱས་བསྡུས་ཅི་རིགས་ཕུལ་ཏེ། རེ་བཙུན་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཐུགས་རེ་

ཅན། །བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི། །སྒིབ་གཉིས་བང་ཞིང་

ཚོགས་གཉིས་མྱུར་རྫོགས་ནས། །རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་མཛད་དུ་

གསོལ། །དེ་མ་ཐོབ་ཀི་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་ཡང་། །ལྷ་དང་མི་ཡི་བདེ་བ་མཆོག་ཐོབ་

ནས། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ལ། །བར་ཆད་གདོན་བགེགས་རིམས་

དང་ནད་ལ་སོགས། །དུས་མིན་འཆི་བར་འགྱུར་བ་སྣ་ཚོགས་དང་། །རྨི་ལམ་ངན་

དང་མཚན་མ་ངན་པ་དང་། །འཇིགས་པ་བརྒྱད་སོགས་ཉེ་བར་འཚེ་བ་རྣམས། །མྱུར་

ཏུ་ཞི་ཞིང་མེད་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །འཇིག་རེན་འཇིག་རེན་ལས་ནི་འདས་པ་

ཡི། །བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྣམས། །འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པའི་དོན་

རྣམས་མ་ལུས་པ། །འབད་མེད་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །སྒྲུབ་ལ་བརོན་
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ཞིང་དམ་ཆོས་འཕེལ་བ་དང་། །རག་ཏུ་ཁྱོད་སྒྲུབ་ཞལ་མཆོག་མཐོང་བ་དང་། །སྟོང་

ཉིད་དོན་རོགས་བང་སེམས་རིན་པོ་ཆེ། །ཡར་ངོའི་ཟ་ལྟར་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པར་

མཛོད། །རྒྱལ་བའི་དཀིལ་འཁོར་བཟང་ཞིང་དགའ་བ་དེར། །པདོ་དམ་པ་ཤིན་ཏུ་

མཛེས་ལས་སྐེས། །སྣང་བ་མཐའ་ཡས་རྒྱལ་བས་མངོན་སུམ་དུ། །ལུང་བསྟན་

པ་ཡང་བདག་གི་དེར་ཐོབ་ཤོག །བདག་གིས་ཚེ་རབས་སོན་ནས་བསྒྲུབས་པའི་

ལྷ། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་འཕྲིན་ལས་མ། །སོ་ལང་ཞལ་གཅིག་ཕག་

གཉིས་མྱུར་ཞི་མ། །ཡུམ་གྱུར་ཨུཏྤལ་བསྣམས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །རྒྱལ་ཡུམ་

སྒོལ་མ་ཁྱེད་སྐུ་ཅི་འད་དང་། །འཁོར་དང་སྐུ་ཚེའི་ཚད་དང་ཞིང་ཁམས་དང་། །ཁྱེད་

ཀི་མཚན་མཆོག་བཟང་བོ་ཅི་འད་བ། །དེ་འད་ཁོ་ནར་བདག་སོགས་འགྱུར་བར་

ཤོག །ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་སོགས་གང་དུ་

གནས་པའི་ས་ཕོགས་དེར། །ནད་དང་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རོད་ཞི་བ་དང་། །ཆོས་

དང་བཀྲ་ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །ཚར་གཅིག་འདོན། 

དེ་ནས་སྟོང་མཆོད་དངོས་གཞི་ནི། མཆོད་རྫས་རྣམས་དང་བཅུད་ལེན་སན་རིལ་རྣམས་འབྲུ་གསུམ་

གིས་བིན་གིས་བརླབས་ལ། ༈ ཨ�་འཁོར་བ་ལས་སྒོལ་ཏཱ་རེ་མ། །ཏུཏྟཱ་རེ་ཡིས་འཇིགས་

བརྒྱད་སྒོལ། །ཏུ་རེས་ན་བ་རྣམས་ལས་སྒོལ། །སྒོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕག་འཚལ་

ལོ། །ཨ�་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ། དངོས་བཤམས་གཟུངས་རིག་མོས་སྟོབས་ཀིས་

སྤྲུལ་བའི། །མཆོད་ཚོགས་ཀུན་འབུལ་སིག་ལྟུང་ཐམས་ཅད་བཤགས། །དགེ་ལ་

ཡི་རང་བསྐུལ་ཞིང་གསོལ་བ་འདེབས། །འདིས་མཚོན་དགེ་བ་བང་ཆུབ་ཆེན་པོར་

བསོ། །ས་གཞི་སྤོས་ཀིས་བྱུགས་ཤིང་མེ་ཏོག་བཀྲམ། །རི་རབ་གིང་བཞི་ཉི་ཟས་
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བརྒྱན་པ་འདི། །སངས་རྒྱས་ཞིང་དུ་དམིགས་ཏེ་ཕུལ་བ་ཡིས། །འགོ་ཀུན་རྣམ་

དག་ཞིང་ལ་སྤོད་པར་ཤོག །ཨི་དཾ་གུ་རུ་རཏྣ་མཎྜ་ལ་ཁཾ་ནིཪྻ་དཱ་ཡ་མི། སྣོད་བཅུད་

འཇིག་རེན་སྙིང་བོའི་བཅུད་བསྡུས་པ། །འཆི་མེད་བདུད་རི་སན་དང་བཅུད་ལེན་

རྫས། །ལེགས་པར་སྦར་བའི་ཟས་མཆོག་འདི་འབུལ་གི། །ཚེ་དཔལ་བསོད་

ནམས་རྒྱས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ནད་རིམས་གདོན་བགེགས་དུས་མིན་འཆི་བ་

དང་། །རྨི་ལམ་ངན་དང་མཚན་མ་ངན་པ་དང་། །འཇིགས་པ་བརྒྱད་སོགས་ཉེ་བར་

འཚེ་བ་རྣམས། །མྱུར་དུ་ཞི་ཞིང་མེད་པར་མཛད་དུ་གསོལ། ། 

བླ་མའི་ཞབས་བརན་ལ་དམིགས་ན་ཤོ་ལོ་ཀ་ཕི་མའི་ཚབ་ཏུ། རེ་བཙུན་བླ་མ་སྐུ་ཚེ་རབ་བརན་

ཅིང་། །རྣམ་དཀར་འཕྲིན་ལས་ཕོགས་བཅུར་རྒྱས་པ་དང་། །བློ་བཟང་བསྟན་པའི་

སྒོན་མེ་ས་གསུམ་གི། །འགོ་བའི་མུན་སེལ་རག་ཏུ་གནས་གྱུར་ཅིག །

དགོན་པའི་སྐུ་རིམ་ལ་དམིགས་ན་དེའི་ཚབ་ཏུ། སེ་འདིར་བིན་རླབས་དཔལ་འབོར་མི་

ཉམས་ཤིང་། །བསམ་སྦོར་ངན་པའི་གདུག་རྩུབ་ཞི་བ་དང་། །ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་

དག་པའི་ཁུར་འཛིན་པའི། །དགེ་འདུན་ཚོགས་ཀིས་གང་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

སེ་སྤིའི་རིམ་འགོར་དམིགས་ན་གོང་མས་འཐུས། 

དེ་ལྟར་ཨ�་འཁོར་བ་ལས་སྒོལ་ཞེས་པ་ནས་འདོད་གསོལ་བར་གངས་སྟོང་ཚང་བར་འགོ་ངེས་བ། དེ་

ཡང་སྒྲུབ་པ་བོ་བཅུ་ཡིན་ན་ལན་བརྒྱ་རེ་བཏོན་པས་སྟོང་ཚང་བར་འགོ། སྒྲུབ་པ་བོ་བཞི་ཡིན་ན་ཚར་ཉིས་

བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་སོགས་རིག་མདས་བསྣུན་པར་བའོ། །

མཇུག་ཏུ། དེ་ལྟར་སྐབས་འོས་ཁྱོད་ཀིས་ལུས་ཅན་རྣམས། །ནད་རིགས་

གདོན་བགེགས་དུས་མིན་འཆི་བ་དང་། །རྨི་ལམ་ངན་དང་མཚན་མ་ངན་པ་
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སོགས། །འཇིགས་པ་ཀུན་ལས་མྱུར་དུ་བསྐབ་ཏུ་གསོལ། །འཇིག་ཚོགས་ལྟ་

བའི་རི་སུལ་གནས་བཅས་ཏེ། །གཞན་ལས་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པའི་སེམས་ཁེངས་

ཤིང་། །ཕ་རོལ་ཁྱད་དུ་གསོད་པའི་སྤར་ཁྱིམ་ཅན། །ང་རྒྱལ་སེང་གེའི་འཇིགས་

པ་བསྐབ་ཏུ་གསོལ། །དན་ཤེས་ལགས་ཀྱུ་རྣོན་པོས་མ་བཏུལ་ཞིང་། །འདོད་ཡོན་

མོས་ཆུ་འཐུངས་པས་འཐོམས་པའི་མཐུས། །ལོག་པའི་ལམ་ཞུགས་གནོད་འཚེའི་

མཆེ་བ་གཙིགས། །གཏི་མུག་གང་བོའི་འཇིགས་པ་བསྐབ་ཏུ་གསོལ། །ཚུལ་མིན་

ཡིད་བེད་རླུང་གིས་བསྐུལ་བ་ལས། །ཉེས་སྤོད་དུད་སྤིན་འཁིགས་པའི་ཀོང་དཀིལ་

ན། །དགེ་བའི་ནགས་ཚལ་སེག་པའི་ནུས་པ་ཅན། །ཞེ་སང་མེ་ཡི་འཇིགས་པ་

བསྐབ་ཏུ་གསོལ། །མ་རིག་འཐིབས་པོའི་ཁུང་དུ་མངོན་ཞེན་ཅིང་། །གཞན་འབོར་

ཕུན་ཚོགས་མཐོང་ཚེ་མི་བཟོད་པར། །གདུག་པའི་དུག་གིས་མྱུར་དུ་ཁྱབ་བེད་

པའི། །ཕྲག་དོག་སྦྲུལ་གི་འཇིགས་པ་བསྐབ་ཏུ་གསོལ། །བརྟུལ་ཞུགས་དམན་པའི་

འབོག་དགོན་འཇིགས་རུང་དང་། །རག་ཆད་མ་ངམ་ཐང་ལ་རབ་རྒྱུ་ཞིང་། །ཕན་

བདེའི་གོང་དང་དགོན་པ་ཀུན་འཇོམས་པའི། །ལྟ་ངན་རྐུན་པོའི་འཇིགས་པ་བསྐབ་

ཏུ་གསོལ། །མི་བཟད་སིད་པའི་བཙོན་ཁང་ར་བ་རུ། །ལུས་ཅན་རང་དབང་མེད་པར་

འཆང་བེད་ཅིང་། །སེད་པའི་སྒོ་ལགས་དབེ་དཀས་འཁྱུད་པ་ཡི། །སེར་སྣའི་ལགས་

སྒོག་འཇིགས་པ་བསྐབ་ཏུ་གསོལ། །ཤིན་ཏུ་བརྒལ་དཀའ་སིད་པའི་རྒྱུན་ཕོགས་

ཁྱེར། །ལས་རླུང་དག་པོའི་རྐེན་དང་ཉེ་བ་ལས། །སྐེ་རྒ་ན་འཆིའི་རྦ་ཀོང་རབ་འཁྲུག་

པའི། །འདོད་ཆགས་ཆུ་བོའི་འཇིགས་པ་བསྐབ་ཏུ་གསོལ། །ཀུན་ཏུ་རྨོངས་པའི་

མཁའ་ལ་རབ་རྒྱུ་ཞིང་། །ངེས་པ་དོན་དུ་གཉེར་ལ་ལྷག་པར་འཚེ། །ཐར་བའི་སོག་
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ལ་རྒོལ་བའི་གདུག་པ་ཅན། །ཐེ་ཚོམ་ཤ་ཟའི་འཇིགས་པ་བསྐབ་ཏུ་གསོལ། །ཁྱོད་

ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །དམ་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྐེན་ཞི་བ་

དང་། །ཚེ་དང་བསོད་ནམས་དཔལ་དང་འབོར་བ་སོགས། །མཐུན་པའི་རྐེན་རྣམས་

ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པར་མཛོད། །ཞིང་མཆོག་བདེ་བ་ཅན་དེར་འགོ་བ་ཀུན། །འདེན་

པ་འོད་དཔག་མེད་པས་རེས་བཟུང་ནས། །དཀའ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་སྤད་པ་མེད་པར་

ཡང་། །མྱུར་དུ་སངས་རྒྱས་ས་ལ་རེག་གྱུར་ཅིག །བདག་ཀང་རག་ཏུ་ཚེ་རབས་དན་

པ་དང་། །བང་ཆུབ་སེམས་དང་ནམ་ཡང་མི་འབལ་ཞིང་། །རྒྱལ་སས་སྤོད་པ་རླབས་

ཆེན་ཚོལ་བ་ལ། །བརོན་འགྲུས་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་བཞིན་བསྟེན་པར་ཤོག །རང་དོན་སྒྲུབ་

ལ་ནམ་ཡང་མི་རེ་ཞིང་། །གཞན་དོན་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་ལ་གཞོལ་བ་དང་། །སྤན་དང་

མངོན་ཤེས་སྨྲ་མཁས་བཟོད་པ་སོགས། །གཞན་དོན་བེད་པའི་རྐེན་རྣམས་ཚང་བར་

ཤོག །རབ་འབམས་ཞིང་དུ་རྒྱལ་བའི་དམ་ཆོས་ཀུན། །རྒྱས་པར་བེད་ལ་ནམ་ཡང་

མི་ཞུམ་ཞིང་། །རག་ཏུ་སེམས་ཅན་ཀུན་དོན་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར། །རྒྱལ་བའི་གོ་འཕང་

བདེ་བླག་ཐོབ་གྱུར་ཅིག །

ཨ�་བཛ་སཏྭ་ས་མ་ཡ་མ་ནི་པཱ་ལ་ཡ། བཛ་སཏྭ་ཏྭེ་ནོ་པ་ཏིཥྛ། དི་ཌོ་མེ་བྷ་ཝ། 

སུ་ཏོ་ཥོ་མེ་བྷ་ཝ། སུ་པོ་ཥོ་མེ་བྷ་ཝ། ཨ་ནུ་རཀོ་མེ་བྷ་ཝ། སརྦ་སིདྡྷི་མེ་པྲ་ཡཙྪ། 

སརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙ་མེ་ཙིཏྟཾ་ཤི་ཡཾ་ཀུ་རུ་ཧཱུཾ། ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོཿབྷ་ག་ཝན་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་

བཛ་མཱ་མེ་མུཉྩ། བཛྲཱ་བྷ་ཝ་མ་ཧཱ་ས་མ་སཏྭ་ཨཱཿཧཱུཾ་ཕཊ། མ་འབོར་བ་དང་ཉམས་པ་

དང་། །གང་ཡང་བདག་རྨོངས་བློ་ཡིས་ནི། །བགིས་པ་དང་ནི་བགིད་སྩལ་གང་། །དེ་

ཡང་བཟོད་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །མ་རྙེད་ཡོངས་སུ་མ་ཤེས་དང་། །གང་ཡང་ནུས་
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པ་མ་མཆིས་པས། །འདིར་ནི་བ་བ་གང་བགིས་པ། །དེ་ཡང་བཟོད་པར་མཛད་དུ་

གསོལ། །ལྷག་པ་དང་ནི་ཆད་པ་དང་། །ཆོ་གའི་ཡན་ལག་ཉམས་པ་དང་། །བདག་

གིས་བརེད་ངས་ཅི་མཆིས་པ། །དེ་ཡང་བཟོད་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །འདིར་གནས་

རེན་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །འགོ་བའི་དོན་དུ་བཞུགས་ནས་ཀང་། །ནད་མེད་ཚེ་དང་དབང་

ཕྱུག་དང་། །མཆོག་རྣམས་ལེགས་པར་སྩལ་ཏུ་གསོལ། །ཨ�་སུ་པྲ་ཏིཥྛ་བཛ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། 

ཆེ་བའི་ཆེ་མཆོག་སྟོན་པ་བླ་ན་མེད། །ཆོས་རེ་ཉི་མ་རྒྱལ་བའི་བིན་རླབས་

ཀིས། །བདུད་དང་བགེགས་རིགས་གནོད་པའི་དག་ཞི་ནས། །རག་ཏུ་དཔལ་གནས་

ཉིན་མཚན་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཆོས་ཉིད་བདེན་པའི་ཆོས་མཆོག་བླ་ན་མེད། །དམ་

ཆོས་བདུད་རི་བདེན་པའི་བིན་རླབས་ཀིས། །ཉོན་མོངས་སྡུག་བསལ་གདུང་བའི་

དག་ཞི་ནས། །རག་ཏུ་དཔལ་གནས་ཉིན་མཚན་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །དགེ་འདུན་ཡོན་

ཏན་རིན་ཆེན་དཔལ་འབར་བ། །རྒྱལ་སས་ཕན་མཛད་བདེན་པའི་བིན་རླབས་

ཀིས། །ཉེས་པའི་སྐོན་བལ་དགེ་ཚོགས་རྣམ་པར་འཕེལ། །རག་ཏུ་དཔལ་གནས་ཉིན་

མཚན་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

སྨྲས་པ། བིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་ཆར་ཆེན་འཇོ་བ་ཡི། །རྫོགས་ལྡན་གསར་བའི་

སྤིན་གི་བླ་རེ་སྟེ། །ཚེ་དཔལ་བསོད་ནམས་བློ་ཡི་མཆོག་སྟེར་བའི། །དགོས་འདོད་

ཀུན་འབྱུང་ཙིཏ་མ་ཎིའང་ཡིན། །ལེགས་ཚོགས་སྒོ་འཕར་ཡངས་པ་འདི་བསྟེན་

ནས། །དལ་རེན་ཐོབ་པ་ཕུན་ཚོགས་འབས་ལྡན་དང་། །སྦྲང་རི་ཆུ་ཤིང་ལྟ་བུའི་

ལོངས་སྤོད་རྣམས། །ཟད་མེད་ཟག་མེད་འདོད་དགུའི་གཏེར་དུ་བསྐྲུན། །ལྷ་མཆོག་

འདི་ཡི་བིན་རླབས་ཐུགས་རེ་ཡིས། །དུས་མིན་འཆི་སོགས་རྒུད་པའི་རིགས་མཐའ་
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དག །ཉེ་བར་ཞི་ཞིང་བདེ་དགེ་ལེགས་ཚོགས་རྣམས། །ཡར་ངོའི་ཟ་བའི་དཔལ་ལ་

འགན་གྱུར་ཅིག །

ཅེས་སྒོལ་མ་དཀར་མོ་ལ་སྟོང་མཆོད་འབུལ་ཚུལ་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་ཞིག་དགོས་ཞེས་ཚེ་རིག་བདུད་

རིས་ལུས་རལ་རབ་ཏུ་རྫོགས་པ་ལྷ་རེ་ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས་ནས་ཡང་ཡང་བསྐུལ་ངོར། གི་ན་བ་དགེ་སོང་

ཆོས་འཕེལ་རྒྱ་མཚོས་ཆུ་ར་ལོའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཟ་བའི་ཚེས་ཉེར་གཉིས་ལ་ལེགས་པར་སྦར་བའོ།། །།
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༄༅། །རེ་བཙུན་རྣམ་པར་རྒྱལ་མའི་སོང་མཆོད་བྱ་ཚུལ་
གསལ་བར་བཀོད་པ་འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་མཆོག་

སྦིན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༄༅༅། །ན་མོ་གུ་རུཤོཥྞི་ཥ་བི་ཛ་ཡཱ་ཡཻ། རབ་དཀར་སྟོན་ཟ་བེ་བས་བསྐྲུན་

འད་ཞིང་། །རབ་མཛེས་ཐིག་ལེ་མཆོག་མའི་ཁེངས་འཕྲོག་མ། །རབ་དྭང་བལྟ་བས་

མི་ངོམས་མཚན་དཔེའི་སྐུ། །རབ་རྒྱས་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྩོལ་གང་། །སྙན་

སྙན་བཅུ་ཕྲག་དྲུག་ལྡན་དབར་རའི་སྒ། །བཟང་བཟང་སྐལ་ལྡན་རྨ་བའི་རྣར་ལྷུང་

བས། །སིམ་སིམ་ཡིད་ལ་ཕན་བདེའི་མངལ་འཛིན་ཅིང་། །མཛེས་མཛེས་སྒེག་པའི་

ཉམས་ཀིས་ཟོས་གར་བསྒྱུར། །རྣམ་མང་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཤེས་བའི་མཐའ། །མཐའ་

དག་མ་འདེས་འབེད་ནུས་གང་གི་ཐུགས། །ཐུགས་རེའི་འཇུག་པ་ཡོལ་མེད་རྒྱལ་

བའི་ཡུམ། །ཡུམ་མཆོག་ཁྱོད་ནི་མ་ལུས་འགོ་བའི་སྐབས། །གང་གི་མཚན་ཐོས་འཆི་

བདག་དཔུང་འཇོམས་ཚེ། །ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྩོལ་འཕགས་མ་གང་། །གང་

ཞིག་བསྒོམ་བཟས་མཆོད་བསྟོད་ལྷུར་ལེན་དངོས། །དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ལྷུན་

གིས་འགྲུབ་པར་ངེས། །རྒྱ་བོད་མཁས་གྲུབ་གྲུབ་དབང་ཚོགས་རྣམས་ཀི། །ཐུགས་

ཀིས་བཞེད་གཞུང་གཞུང་མཆོག་མ་དོས་མཚོ། །ལས་འོངས་ཆུ་གཏེར་གཏེར་གི་

འབྱུང་གནས་ལས། །ཆོག་སྒིགས་དགོས་འདོད་འདོད་དགུའི་དཔལ་འདི་མཚར། །

འདིར་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ཛེ་ཏཱ་རིའི་ལུགས་ཀི་གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་མ་ལྷ་དགུའི་སྒྲུབ་ཐབས་
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ཉམས་སུ་བླང་བའི་རིམ་པ་བཤད་པ་ལ་གསུམ། ཡིད་ཆེས་ཀི་དད་པ་སྐེ་བའི་ཆེད་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀིས་གཟུངས་འདི་ཇི་ལྟར་གསུངས་པའི་ལོ་རྒྱུས། ཉམས་ལེན་དངོས་གཞིའི་རིམ་པ། དེའི་ཕན་ཡོན་བསྟན་

པའོ། །དང་པོ་ནི། ལྷའི་གནས་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་གི་ཆོས་བཟང་ལྷའི་མདུན་ས་ན། ལྷའི་བུ་བློ་གོས་བརན་

པ་ཞེས་བ་བ་ཞིག་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལ་ལོངས་སྤོད་ཅིང་དགའ་མགུར་རེ་ཞིང་གནས་པ་ལས། མཚན་

མོ་ཞིག་ཡིད་དུ་མི་འོང་བའི་སྒ་འདི་ཐོས་པར་གྱུར་ཏོ། །བློ་གོས་བརན་པ་ཁྱོད་ད་སྟེ་ཞག་བདུན་ན་འཆི་

བའི་དུས་བས་ཏེ་འཛམ་བུ་གིང་དུ་འགོ་བ་བདུན་པོ་ཉམས་སུ་མོང་ནས་སེམས་ཅན་དམལ་བར་སྐེ་བར་

འགྱུར་རོ། །རྒྱ་ལ་ནམ་ཞིག་མིར་སྐེས་པར་གྱུར་ན་ཡང་དབུལ་པོ་དང་དམུས་ལོང་དུ་འགྱུར་རོ། །ཞེས་

ཐོས་སོ། །ལྷའི་བུས་དེ་ཐོས་ནས་འཇིགས་སྐྲག་དངངས་ཏེ་མྱུར་བ་མྱུར་བར་ལྷའི་དབང་བོ་བརྒྱ་བིན་ག་ལ་

བ་དེར་སོང་ནས། རང་པ་ལ་ཕག་བས་ཏེ་སྨྲེ་སགས་འདོན་བཞིན་དུ་སྒ་ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་ཇི་ལྟར་ཐོས་པ་

རྣམས་བསྙད་དོ། །བརྒྱ་བིན་གིས་འགོ་བ་བདུན་པོ་གང་ཞིག་སྙམ་དུ་བརགས་པས། ཕག་དང་། ཁྱི་དང་། ཝ་

དང་། སྤེའུ་དང་། སྦྲུལ་གདུག་པ་དང་། བ་རྒོད་དང་། བ་ཁྭ་ཏ་སྟེ་བདུན་པོ་དེ་དག་ཏུ་སྐེ་བར་ཤེས་སོ། །བརྒྱ་

བིན་གིས་ལྷའི་བུ་སྡུག་བསལ་མི་ཟད་པ་འདི་ཉམས་སུ་མོང་བར་འགྱུར་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་གཏོགས་

དེ་ལས་སྐོབ་པའི་སྐབས་དང་རེན་དང་དཔུང་གཉེན་དུ་གྱུར་པ་གཞན་མེད་པས། དོན་འདི་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ལ་གསོལ་བར་རིགས་སོ་སྙམ་སྟེ། མཆོད་པའི་ཡོ་བད་སྣ་ཚོགས་པ་འཁྱེར་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་དྲུང་

དུ་ལྷགས་ཏེ་ཞབས་ལ་མགོ་བོས་ཕག་འཚལ་ཞིང་ལན་བདུན་སྐོར་བ་བས་ནས་མཆོད་པ་ཆེན་པོ་བས་ཏེ་

ལྷའི་བུས་སྒ་ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་ཐོས་པ་རྣམས་ཞིབ་ཏུ་གསོལ་ཏོ། །དེར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་དབུའི་གཙུག་

ཏོར་ནས་འོད་ཟེར་སྣ་ཚོགས་པ་བྱུང་སྟེ། ཕོགས་བཅུའི་འཇིག་རེན་ཐམས་ཅད་གང་བར་བས། སར་ལོག་སྟེ་

ཞལ་གི་སྒོར་ཞུགས་སོ། །དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་ཀིས་ཞལ་འཛུམ་པ་མཛད་ནས་བརྒྱ་བིན་ལ་གཙུག་ཏོར་རྣམ་

པར་རྒྱལ་མའི་གཟུངས་ཕན་ཡོན་དང་བཅས་པ་བཀའ་སྩལ་ཏེ། ལྷའི་དབང་པོ་ཁྱོད་སོང་ལ་ལྷའི་བུ་ཤིན་ཏུ་

བརན་པ་ལ་གཟུངས་འདི་སྟོན་ལ་སྒོགས་ཤིག །ཞག་བདུན་ན་ལྷའི་བུ་དེའི་འགོ་བ་ཐམས་ཅད་ཤིན་ཏུ་ཡོངས་
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སུ་དག་ཅིང་ཚེ་རིང་བར་འགྱུར་རོ། །སྟོབས་ཆེ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་བཀའ་སྩལ་པ་ལྟར། བརྒྱ་བིན་གིས་

བློ་གོས་བརན་པ་ལ་གཟུངས་འདི་བིན་ནོ། །དེས་ཉིན་བདུན་གི་བར་དུ་ཉིན་མཚན་དུས་དྲུག་ཏུ་གཟུངས་

འདི་ལ་བརོན་པར་བས་པས། ངན་འགོ་ལས་ཡོངས་སུ་ཐར། ཚེ་ཞག་བདུན་ལས་མེད་པ་ཡང་རིང་དུ་གྱུར་

ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཆེད་དུ་བརོད་དོ། །དེ་ལྟ་བུའི་གཟུངས་འདི་རྒྱ་གར་གི་མཁས་གྲུབ་ཕལ་མོ་ཆེས་

ཐུགས་དམ་དུ་མཛད་ཚུལ་རྣམ་ཐར་མང་པོར་འབྱུང་ལ། མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ཨ་བྷྱ་ཀ་ར་དང་། དརྤན་ཞབས་

དང་། ཛེ་ཏཱ་རི་སོགས་ཀིས་ལྷ་མང་དང་། ལྷ་གཅིག་དང་། ལྷ་དགུ་ཅི་རིགས་པའི་ཆོ་གའི་ཡིག་ཆ་མཛད། 

བོད་དུ་ཡང་ས་སྐ་གོང་མ་རྣམས་ཀིས་སྒྲུབ་ཐབས་དང་། སྟོང་མཆོད་ཀི་ཆོ་ག་སོགས་མཛད་པ་མང་ལ། 

རང་ཕོགས་སུ་པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བློ་བཟང་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་གིས། རེའི་སགས་རིམ་ཆེན་

མོ་དང་། འདུལ་འཛིན་པའི་བ་རྒྱུད་རིགས་གསུམ་གི་ཆོ་གའི་དགོངས་པ་བཞིན་བ་རྒྱུད་སྤིའི་ལུགས་ལྟར་

མཛད་པའི་ཆོ་ག་དང་། རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་པོའི་ཛེ་ཏཱ་རིའི་རྒྱ་གཞུང་གི་རེས་སུ་འབང་བའི་ཆོ་ག །ཐུའུ་

ཀྭན་པའི་རྣམ་རྒྱལ་སྟོང་མཆོད་སོགས་ལས། འདིར་རྒྱལ་དབང་གི་ཡིག་ཆ་ཉིད་སོར་བཞག་སྟེ་ལག་ཏུ་བླང་

བདེ་བར་འགོད་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ཉམས་ལེན་དངོས་གཞིའི་རིམ་པ་ལ། བདག་བསྐེད་ལ་བརེན་ནས་བཟས་པ་བ་བ། མདུན་

བསྐེད་སྟོང་མཆོད་ཀི་ཚུལ་དུ་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་ཞུ་བ། སོབ་མ་རེས་སུ་འཛིན་པ་རེས་གནང་གི་རིམ་པ་དང་

གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། ལམ་ཐུན་མོང་བས་རྒྱུད་སྦངས། རྡོ་རེ་སོབ་དཔོན་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་དྲུང་དུ་

རབ་ཏུ་ལྷག་པའི་ལྷ་འདིའི་དབང་དང་རེས་གནང་ལུང་བཅས་ལེགས་པར་ཐོབ་པ་དང་། མ་མཐའ་འང་བ་རྒྱུད་

དེ་བཞིན་གཤེགས་རིགས་ཡན་ཆོད་ལྷ་གཞན་གི་དབང་ཐོབ་ཅིང་། འདིའི་རེས་གནང་དང་ལུང་ལེགས་པར་

ནོད་པ་དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྲུང་བའི་སྒྲུབ་པ་པོས་ཁྲུས་དང་གཙང་སྦྲ་ལ་གནས་པའི་སྒོ་

ནས། ཡིད་མཐུན་གི་གནས་སུ་སྐུ་རེན་དང་མཆོད་གཏོར་སོགས་ཡོ་བད་རྣམས་ཚོགས་པར་བས་ལ། སྟན་

བདེ་བ་ལ་ལུས་རྣམ་སྣང་གི་ཆོས་བདུན་ལྡན་དུ་འཁོད་དེ། དགེ་སེམས་ཁྱད་པར་ཅན་གི་ངང་ནས་ཉམས་སུ་
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བླང་བར་བ་བ་ལ་ཐོག་མར་བླ་བརྒྱུད་ནི། 

དཔལ་ལྡན་ར་བའི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ། །བདག་གི་སྤི་བོར་པདོའི་སྟེང་བཞུགས་

ལ། །བཀའ་དིན་ཆེན་པོའི་སྒོ་ནས་རེས་བཟུང་སྟེ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་དངོས་གྲུབ་

སྩལ་དུ་གསོལ། །འདེན་མཆོག་མཉམ་མེད་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་དང་། །རྒྱལ་བའི་སས་

པོ་གསང་བདག་རྡོ་རེ་འཛིན། །དག་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཛེ་ཏཱ་རི། །རྡོ་རེ་གདན་

ཆེན་བཞི་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་དོན་ཡོད་རྡོ་རེ་དང་། །སྐད་

གཉིས་སྨྲ་པའི་དབང་ཕྱུག་རིན་ཆེན་གགས། །བརེ་བའི་བདག་ཉིད་ས་ཆེན་ཀུན་སྙིང་

མཚན། །བསོད་ནམས་རེ་མོ་བཞི་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གྲུབ་པ་མཆོག་བརྙེས་

རེ་བཙུན་གགས་པའི་དཔལ། །གནས་ལྔ་རིག་པའི་དབང་ཕྱུག་ས་པཎ་ཞབས། །འགོ་

མགོན་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་འཕགས་པའི་མཚན། །ཞང་སྟོན་དཀོན་མཆོག་བཞི་ལ་

གསོལ་བ་འདེབས། །བ་བཏང་བསོད་ནམས་དཔལ་དང་བློ་གོས་བརན། །ཆོས་རེ་

དཔལ་ལྡན་ཤར་ཆེན་ཡེ་ཤེས་མཚན། །མཚུངས་མེད་ཆོས་ཀི་སྤན་ལྡན་ཀུན་དགའ་

བཟང་། །ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དཀོན་མཆོག་

འཕེལ་དང་ལྷ་མཆོག་སེང་གེའི་ཞབས། །དཀོན་མཆོག་ལྷུན་གྲུབ་ཤར་ཁང་ཤེས་རབ་

མཚན། །ནམ་མཁའ་དཔལ་བཟང་དཔལ་ལྡན་དོན་ཀུན་གྲུབ། །བསོད་ནམས་མཆོག་

ལྡན་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རིམ་གཉིས་མངའ་བདག་ཆོས་དབིངས་རང་

གོལ་རེ། །ཀུན་མཁྱེན་ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་སོགས། །དངོས་དང་བརྒྱུད་པའི་

བླ་མ་ཐམས་ཅད་ལ། །སྒོ་གསུམ་གུས་པ་ཆེན་པོས་གསོལ་བ་འདེབས། །བཤེས་

གཉེན་དམ་པས་དགེས་བཞིན་རེས་བཟུང་སྟེ། །ངེས་འབྱུང་བང་སེམས་ཡང་དག་ལྟ་

བ་དང་། །ཟབ་གསལ་གཉིས་མེད་རྣལ་འབོར་མཐར་ཕིན་ནས། །སྐུ་གསུམ་མྱུར་དུ་
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ཐོབ་པར་བིན་གིས་རློབས། །སྐེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་བླ་མ་དང་། །འབལ་མེད་ཆོས་

ཀི་དཔལ་ལ་ལོངས་སྤོད་ཅིང་། །ས་དང་ལམ་གི་ཡོན་ཏན་རབ་རྫོགས་ནས། །རྡོ་རེ་

འཆང་གི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །

དེ་ནས་སྐབས་འགོ་བ་བ་ནི་སྐབས་ཡུལ་སོགས་གསལ་བཏབ་སྟེ། བདག་དང་འགོ་བ་ནམ་

མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དུས་འདི་ནས་བཟུང་སྟེ་ཇི་སིད་

བང་ཆུབ་སྙིང་བོ་ལ་མཆིས་ཀི་བར་དུ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལ་སྐབས་

སུ་མཆིའོ། །རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ལ་སྐབས་སུ་

མཆིའོ། །དམ་པའི་ཆོས་རྣམས་ལ་སྐབས་སུ་མཆིའོ། །འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་

རྣམས་ལ་སྐབས་སུ་མཆིའོ། །ཞེས་ལན་གསུམ་མམ་བདུན་གི་མཐར། 

བླ་མ་དང་དཀོན་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་ཕག་འཚལ་ཞིང་སྐབས་སུ་

མཆིའོ། །ཁྱེད་རྣམས་ཀིས་བདག་གི་རྒྱུད་བིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་བརོད། 

སེམས་བསྐེད་པ་ནི། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་དུ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་

གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བ། དེའི་ཆེད་དུ་གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་མའི་བསྒོམ་བཟས་ལ་

འཇུག་པར་བགིའོ། །ལན་གསུམ་བརོད། སྐབས་སེམས་ཚད་མེད་སྤི་ལྟར་བས་ཀང་ཤིན་ཏུ་རུང་བར་

གསུངས། དེ་ནས་རང་ཐ་མལ་གི་སྣང་ཞེན་དང་ལྡན་པས་ཚོགས་ཞིང་གི་མཆོད་པ་བིན་རླབས་བེད་མི་ནུས་

པས། 

རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་མའི་སྐུར་གྱུར་པར་བསམས་

ཤིང་། མཆོད་པ་བིན་གིས་བརླབ་པ་ལ། ཐོག་མར་བསང་ཆུ་ཞིག་བསྒྲུབ་ན་ལེགས་པས། བུམ་པ། ༀ་

བཛ་ཨ་མི་ཏ་ཀུཎྜ་ལི་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཞེས་པས་བསང་། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿསརྦ་
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དྷརྨཱཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅ཧཾ། ཞེས་པས་སྦངས། སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བཾ་

ལས་བྱུང་བའི་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པ་དཀར་པོ་ལྟོ་བ་ཆེ་བ། མགིན་པ་རིང་བ། མཆུ་

འཕང་བ་ལ་སོགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པའི་ནང་དུ། བསང་ཆུ་

མཆོད་རྫས་རྣམས་ཀི་བགེགས་དང་མ་དག་པ་སེལ་བའི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར། 

ༀ་བཛ་ཨ་མི་ཏ་ཀུཎྜ་ལི་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅི་འགྲུབ་བཟས་ལ་བསང་ཆུ་བསྒྲུབ། 

དེ་ནས་མཆོད་པ་རྣམས། ༀ་བཛ་ཨ་མི་ཏ་ཀུཎྜ་ལི་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཞེས་པས་བསངས། 

ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿསརྦ་དྷརྨཱཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅ཧཾ། ཞེས་པས་སྦངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ༀ་

ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀི་ནང་དུ། ༀ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་

བྱུང་བའི་ལྷ་རྫས་ལས་གྲུབ་པའི་མཆོད་ཡོན། ཞབས་བསིལ། མེ་ཏོག །བདུག་སྤོས། 

སྣང་གསལ། དི་ཆབ། ཞལ་ཟས། རོལ་མོ་རྣམས་དྭངས་ཤིང་ཐོགས་པ་མེད་པ་ནམ་

མཁའི་མཐའ་ཀས་པར་གྱུར། ༀ་བཛ་ཨḒྷཾ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་བཛ་པཱདྱཾ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་བཛ་པུཥཾ་

སྭཱ་ཧཱ། ༀ་བཛ་དྷཱུ་པཾ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་བཛ་དཱི་པཾ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་བཛ་གནྡཾ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་བཛ་ནཻ་ཝི་

ངྱཱ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་བཛ་ཤཔྟ་སྭཱ་ཧཱ། 

ༀ་བཛ་དྷརྨཱ་ར་ཎི་ཏ། པྲ་ར་ཎི་ཏ། སཾ་པྲ་ར་ཎི་ཏ། སརྦ་བུདྡྷ་ཀྵེ་ཏྲ་པྲཙ་ལི་ནི། པྲཛྙཱ་

པ་ར་མི་ཏ་ན་ད་སྭ་བྷཱ་ཝ། བཛ་སཏྭ་ཧི་ད་ཡ། སནྟོ་ཥ་ནི་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧོ་ཧོ་ཧོ་ཨ་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱ། 

ཞེས་བརོད་ཅིང་སོ་སོའི་ཕག་རྒྱ་བ། མཐར་རོལ་མོ་རྣམས་འབུད་དཀྲོལ་བ་ཞིང་བིན་དབབ། དྷརྨ་ར་ཎི་

བརོད་པ་ནི་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་དང་། ཐུའུ་ཀྭན་པའི་ཡིག་ཆར་འབྱུང་བས་འདིར་ཡང་བཀོད་མོད། ངེས་གཟུང་དུ་

དགོས་པ་ནི་མིན་པར་སེམས་ཞེས་ཐུའུ་ཀྭན་པས་གསུངས། 

དེ་ནས་ཚོགས་ཞིང་ནི། རང་ཉིད་བཅོམ་ལྡན་འདས་མར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀའི་བྷྲཱུཾ་
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ཡིག་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས། རང་བཞིན་གི་གནས་ནས་གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་

རྒྱལ་མ་ལྷ་དགུ་ལ་རྒྱལ་བ་སས་དང་བཅས་པས་བསྐོར་བ། ༀ་བཛ་ས་མཱ་ཛཿ ཞེས་

རྡོ་རེ་བསྡུ་བའི་ཕག་རྒྱ་བ་སྟེ། དེ་ནི་རྡོ་རེ་ཁུ་ཚུར་གཉིས་ཀི་མཛུབ་མོ་ལགས་ཀྱུ་ལྟར་བས་ལ། མཁིག་མ་

གཉིས་བསྣོལ་ཏེ་གུང་མོ་དང་མཐེ་བོང་གཉིས་ཀིས་སེ་གོལ་བརྡེབ་པའོ། །

དེ་ནས་ཐལ་མོ་སྦར་ཏེ། དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་སྟོན་ཀའི་ཟ་བའི་མདོག །ཞལ་གསུམ་ཕག་

བརྒྱད་རབ་མཛེས་ཞི་བའི་སྐུ། །ཡེ་ཤེས་དཔག་ཡས་ཚེ་ཡི་མཆོག་སྩོལ་མ། །རྣམ་

པར་རྒྱལ་མའི་ཞབས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་པས་ཕག་བ། 

སོ་སོའི་ཕག་རྒྱ་དང་བཅས་པས། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨུཥྞི་ཥ་བི་ཛ་ཡ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་

ཨḒྷཾ། པཱདྱཾ། པུཥཾ། དྷཱུ་པཾ། དཱི་པཾ། གནྡཾ། ནཻ་ཝི་ངྱཱ། ཤཔྟ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པ་རྣམས་

བརོད། 

ཐལ་མོ་སྦར་ཏེ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བདག་སྐབས་མཆི། །སིག་པ་ཐམས་ཅད་

སོ་སོར་བཤགས། །འགོ་བའི་དགེ་ལ་རེས་ཡི་རང་། །སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་ཡིད་

ཀིས་གཟུང་། །སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་མཆོག་ལ། །བང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་

སྐབས་མཆི། །རང་གཞན་དོན་ནི་རབ་བསྒྲུབ་ཕིར། །བང་ཆུབ་སེམས་ནི་བསྐེད་པར་

བགི། །བང་ཆུབ་མཆོག་གི་སེམས་ནི་བསྐེད་བགིས་ནས། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

བདག་གིས་མགོན་དུ་གཉེར། །བང་ཆུབ་སྤོད་མཆོག་ཡིད་འོང་སྤད་པར་བགི། །འགོ་

ལ་ཕན་ཕིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤོག །ཞེས་རྒྱུན་བཤགས་དང་།

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་བདེ་བའི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསལ་དང་སྡུག་བསལ་གི་རྒྱུ་དང་བལ་བར་གྱུར་ཅིག །སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསལ་མེད་པའི་བདེ་བ་དང་མི་འབལ་བར་གྱུར་ཅིག །སེམས་
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ཅན་ཐམས་ཅད་ཉེ་རིང་ཆགས་སང་གཉིས་དང་བལ་བའི་བཏང་སྙོམས་ལ་གནས་

པར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པས་ཚད་མེད་བཞི་བསྒོམ། ཚོགས་ཞིང་རྣམས་རང་གནས་སུ་

གཤེགས་པར་གྱུར། པར་བསམས་ལ། 

དངོས་གཞི་ནི། ༀ་ཤཱུནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། འཁོར་འདས་ཀིས་

བསྡུས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བཾ་ལས་པད་

དང་། ཨ་ལས་ཟ་བའི་དཀིལ་འཁོར་གི་སྟེང་དུ་བྷྲཱུཾ་ཡིག་དཀར་པོ་ལས་འོད་ཟེར་

འཕྲོས། སེམས་ཅན་གི་དོན་བས། ཚུར་འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རིན་པོ་ཆེ་

ལས་གྲུབ་པའི་ས་འཛིན་གི་སྟེང་དུ་ཐེམ་སྐས་དང་བཅས་པའི་ཁི་ལ་སྣ་ཚོགས་པད། 

དེའི་སྟེང་དུ་རིན་པོ་ཆེ་ལས་གྲུབ་པའི་མཆོད་རེན་བང་རིམ་ཟླུམ་པོ་གསུམ་པ། དེའི་

སྟེང་དུ་ཟ་བའི་དཀིལ་འཁོར་ལ་བུམ་རེན་དང་བཅས་པའི་བུམ་པ་ཟླུམ་པོ་སྒོ་དང་

ལྡན་པ། དེའི་སྟེང་དུ་བེ། གདུགས་རིམ་པ་བཅུ་གསུམ། ཆར་ཁེབས། ཏོག་རྣམས་

བརེགས་ཤིང་། མེ་ཏོག་གི་འཕྲེང་བ་དང་དར་གི་ལྡ་ལྡིས་མཛེས་པར་བས་པ། འདིར་

ལྷ་དྲུག་གི་བསྐེད་ཆོག་གསུངས་པ་རྣམས་ནི་སྤིར་བཏང་ལ་དགོངས་ཀི། ཐམས་ཅད་ལ་དགོས་པའི་ངེས་པ་

མེད་པས་རིགས་འདེ་བེད་མི་དགོས་སོ་ཞེས་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་གསུངས། 

དེ་ལྟ་བུའི་བུམ་པའི་ནང་དུ་སྣ་ཚོགས་པད་འདབ་མ་བརྒྱད་པའི་ལྟེ་བར་ཟ་བའི་

དཀིལ་འཁོར་གི་སྟེང་དུ། བྷྲཱུཾ་ལས་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རེ་ལྟེ་བར་བྷྲཱུཾ་གིས་མཚན་པ། དེ་ལས་

འོད་ཟེར་འཕྲོས། དོན་གཉིས་བས། ཚུར་འདུས་བྷྲཱུཾ་ལ་ཐིམ་ཞིང་དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་

ལས། རང་ཉིད་གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་མ་སྐུ་མདོག་དཀར་མོ། ཞལ་གསུམ། ཕག་

བརྒྱད་མ། ར་བའི་ཞལ་དཀར། གཡས་སེར། གཡོན་སོ་ཞིང་ཅུང་ཟད་ཁོས་པ། ཞལ་
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རེ་རེ་ལ་སྤན་གསུམ་གསུམ་དང་ལྡན་པ། གཡས་དང་པོས་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རེ་ཐུགས་

ཀར་འཛིན་པ། གཉིས་པས་པད་དཀར་གི་སྟེང་ན་འོད་དཔག་མེད། གསུམ་པས་

མདའ། བཞི་པས་མཆོག་སྦིན་གི་ཕག་རྒྱ་མཛད་པ། གཡོན་གི་དང་པོས་སིགས་

མཛུབ་དང་བཅས་པས་རྡོ་རེའི་ཞགས་པ། གཉིས་པས་གཞུ། གསུམ་པ་སྐབས་སྦིན་

གི་ཕག་རྒྱ་མཛད་པ། བཞི་པས་མཉམ་བཞག་གི་སྟེང་ན་བདུད་རིས་གང་བའི་རིན་

པོ་ཆེའི་བུམ་པ་འཛིན་པ། དར་གི་སྟོད་གཡོགས་དང་ཤམ་ཐབས་གསོལ་བ། རིན་

པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ཀིས་བརྒྱན་པ། འོད་ཟེར་དཀར་པོའི་འཕྲེང་བས་བསྐོར་བའོ། །དེའི་

གཡས་སུ་ཟ་བ་ལ་སྤན་རས་གཟིགས་དཀར་པོ། གཡས་ར་ཡབ་དང་གཡོན་པད་

འཛིན་པ། གཡོན་དུ་ཉི་མ་ལ་ཕག་ན་རྡོ་རེ་སོན་པོ། གཡས་ར་ཡབ་དང་གཡོན་

ཨུཏྤལ་ལ་གནས་པའི་རྡོ་རེ་འཛིན་པ། གཉིས་ཀའང་ཞི་བའི་ཉམས་ཅན། རིན་པོ་ཆེའི་

རྒྱན་གིས་སྤས་ཤིང་དར་གི་ན་བཟའ་གསོལ་བ། མཉམ་པའི་སྟབས་ཀིས་བཞེངས་

པ། ཤར་དུ་མི་གཡོ་བ་སོན་པོ། གཡས་རལ་གི་འཕར་བ། ལྷོར་འདོད་རྒྱལ་སོན་

པོ། གཡས་ལགས་ཀྱུ་འཕར་བ། ནུབ་ཏུ་དབྱུག་སོན་ཅན་སོན་པོ། གཡས་དབྱུག་

པ་འཕར་བ། བང་དུ་སྟོབས་པོ་ཆེ་སོན་པོ། གཡས་རེ་གསུམ་འཕར་བ། བཞི་ཀའང་

ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་ཀིས་གཡོན་ཐུགས་ཀར་སིགས་མཛུབ་མཛད་པ། སྤན་

གསུམ་དང་ལྡན་ཞིང་སྐྲ་གེན་དུ་བརྫེས་པ། རིན་པོ་ཆེ་དང་སྦྲུལ་གིས་བརྒྱན་པ། སྟག་

གི་པགས་པའི་ཤམ་ཐབས་ཅན། པད་དང་ཉི་མའི་གདན་ལ་ཞབས་གཡོན་བརྐང་གི་

སྟབས་ཀིས་བཞུགས་པ། གཙོ་མོའི་སྟེང་གི་ཕོགས་གཉིས་ནས་གནས་གཙང་མའི་

རིས་ཀི་ལྷའི་བུ་གཉིས་ཀིས་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པ་བདུད་རིས་གང་བ་ཐོགས་ནས་
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བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ་བ་དང་བཅས་པའོ། ། དེ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྤི་

བོར་ༀ་དཀར་པོ། མགིན་པར་ཨཱཿ དམར་པོ། ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ་སོན་པོ། དཔྲལ་བར་

ཏྲཱཾ་སེར་པོ། ལྟེ་བར་ཧིཿ དམར་པོ། བརླ་གཉིས་ལ་ཨཾ་ཨཱཿ ལང་ཁུ། གཙོ་མོའི་ཐུགས་

ཀར་བྷྲཱུཾ་ཡིག་དཀར་པོ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་རང་བཞིན་གི་གནས་ནས་

གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་མ་ལྷ་དགུའི་དཀིལ་འཁོར་ལ་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་ཚོགས་ཀིས་བསྐོར་བ་ༀ་བཛ་ས་མཱ་ཛཿ ཞེས་པས་སྤན་དངས། 

ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨḒྷཾ། པཱདྱཾ། པུཥཾ། དྷཱུ་པཾ། དཱི་པཾ། གནྡཾ། ནཻ་ཝི་ངྱཱ། ཤཔྟ་པྲ་

ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པས་མཆོད། ཛཿཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ ས་གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། ཅེས་བསྟིམ། སར་

ཡང་ཐུགས་ཀའི་བྷྲཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་དབང་གི་ལྷ་རིགས་ལྔ་འཁོར་དང་

བཅས་པ་ༀ་བཛ་ས་མཱ་ཛཿ ས་སྤན་དངས། ༀ་པཉྩ་ཀུ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨḒྷཾ། པཱདྱཾ། 

པུཥཾ། དྷཱུ་པཾ། དཱི་པཾ། གནྡཾ། ནཻ་ཝི་ངྱཱ། ཤཔྟ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་གོང་ལྟར་མཆོད། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་བདག་ལ་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བ་སྩལ་དུ་

གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་ཙམ་གིས་ན། །ལྷ་རྣམས་

ཀིས་ནི་ཁྲུས་གསོལ་ལྟར། །ལྷ་ཡི་ཆུ་ནི་དག་པ་ཡིས། །དེ་བཞིན་བཅོམ་ལྡན་སྐུ་ཁྲུས་

གསོལ། །ཞེས་པའི་མཇུག་ཏུ། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨབྷི་ཥེཀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཤི་ཧཱུཾ། ཞེས་

གསུང་ཞིང་བུམ་པའི་ཆུས་སྤི་བོ་ནས་དབང་བསྐུར། སྐུ་གང་། དི་མ་དག །ཆུའི་ལྷག་

མ་ཡར་ལུད་པ་ལས་གཙོ་མོ་ལ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད། སྤན་རས་གཟིགས་ལ་འོད་

དཔག་མེད། ཕག་ན་རྡོ་རེ་དང་ཁོ་བོ་བཞི་ལ་མི་བསྐོད་པ། ལྷའི་བུ་གཉིས་ལ་རིན་ཆེན་

འབྱུང་ལྡན་གིས་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། 
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དེ་ནས་བདག་བསྐེད་ཀི་མཆོད་པ། ༀ་བཛ་ཨ་མི་ཏ་ཀུཎྜ་ལི་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཞེས་

པས་བསངས། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿསརྦ་དྷརྨཱཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅ཧཾ། ཞེས་པས་སྦངས། སྟོང་པའི་

ངང་ལས་ༀ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀི་ནང་དུ། ༀ་

འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ལྷ་རྫས་ལས་གྲུབ་པའི་མཆོད་ཡོན། ཞབས་བསིལ། མེ་

ཏོག །བདུག་སྤོས། སྣང་གསལ། དི་ཆབ། ཞལ་ཟས། རོལ་མོ་རྣམས་དྭངས་ཤིང་

ཐོགས་པ་མེད་པ་ནམ་མཁའི་མཐའ་ཀས་པར་གྱུར། ཞེས་ཚོགས་ཞིང་གི་སྐབས་ལྟར་བིན་

གིས་བརླབས་ནས། 

རང་གི་སྙིང་ག་ནས་སྤོས་པའི་མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀིས་མཆོད་པར་བསམས་

ལ། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨུ་ཥི་ཥ་བི་ཛ་ཡ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨḒྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་སརྦ་

ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨུ་ཥི་ཥ་བི་ཛ་ཡ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པཱདྱཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨུ་

ཥི་ཥ་བི་ཛ་ཡ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པུཥཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨུ་ཥི་ཥ་བི་ཛ་

ཡ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་དྷཱུ་པཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨུ་ཥི་ཥ་བི་ཛ་ཡ་ས་པ་རི་

ཝཱ་ར་དཱི་པཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨུ་ཥི་ཥ་བི་ཛ་ཡ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་གནྡཾ་པྲ་

ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨུ་ཥི་ཥ་བི་ཛ་ཡ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ནཻ་ཝི་ངྱཱ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་

ཧཱ། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨུ་ཥི་ཥ་བི་ཛ་ཡ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཤཔྟ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་བཛ་

དྷརྨཱ་ར་ཎི་ཏ། པྲ་ར་ཎི་ཏ། སཾ་པྲ་ར་ཎི་ཏ། སརྦ་བུདྡྷ་ཀྵེ་ཏྲ་པྲཙ་ལི་ནི། པྲཛྙཱ་པ་ར་མི་ཏ་

ན་ད་སྭ་བྷཱ་ཝ། བཛ་སཏྭ་ཧི་ད་ཡ། སནྟོ་ཥ་ནི་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧོ་ཧོ་ཧོ་ཨ་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱ། བཅས་པ་

རྣམས་ཀིས་མཆོད། དེ་ནས་རྒྱལ་བ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོས་མཛད་པའི་བསྟོད་པ་འཆི་མེད་གྲུབ་པ་བཏོན་ན་

བིན་རླབས་ཀི་ཚན་ཁ་ཆེ་ཞིང་། ཡང་ན་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་ལ་མོས་ན། དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་སྟོན་ཀའི་
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ཟ་བའི་མདོག །ཞལ་གསུམ་ཕག་བརྒྱད་རབ་མཛེས་ཞི་བའི་སྐུ། །ཡེ་ཤེས་དཔག་

ཡས་ཚེ་ཡི་མཆོག་སྩོལ་མ། །རྣམ་པར་རྒྱལ་མའི་ཞབས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་པ་

ཙམ་གིས་ཆོག་པར་གསུངས། དེ་ནས་རང་རེ་བཙུན་རྣམ་རྒྱལ་མར་གསལ་བ་ལ་ང་རྒྱལ་དང་གསལ་སྣང་

ཅི་ཐོན་བ་ཞིང་། དམིགས་པ་ལྷའི་སྐུ་ལ་དམིགས་ནས་སྣང་ཡང་རང་བཞིན་མེད་པའི་ངེས་ཤེས་ཤུགས་དག་

བསྐེད་ལ་ཟབ་གསལ་གཉིས་མེད་ཀི་ལྷའི་རྣལ་འབོར་ཅི་ནུས་སུ་བསྒོམ། 

བསྒོམས་པས་སྐོ་ན་ཐུགས་བསྐུལ་བའི་བཟས་པ་ལ་འཇུག་སྟེ། གཙོ་མོའི་ཐུགས་ཀར་པད་

ཟའི་སྟེང་དུ་བྷྲཱུཾ་ལས་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རེའི་ལྟེ་བ་སོན་པོའི་ནང་དུ་བྷྲཱུཾ་ཡིག་གི་སྟེང་དུ་བླ་

མ། མདུན་དུ་ཕ་མ། གཡས་སུ་སོབ་མ། གཡོན་དུ་སྤུན་གོགས། རྒྱབ་ཏུ་གཡོག་

འཁོར་རྣམས་དང་བཅས་པའི་མཐའ་སྐོར་དུ་སགས་ཀི་འཕྲེང་བས་བསྐོར་བ་ལས་

འོད་ཟེར་འཕྲོས། སྐུ་ལུས་ཀི་ནང་ཐམས་ཅད་གང་། བདག་དང་བསྲུང་བ་རྣམས་ཀི་

འགལ་རྐེན་སིག་སྒིབ་སྦངས། འོད་ཟེར་ཕིར་འཕྲོས། དོན་གཉིས་བས། རྒྱལ་བ་སས་

བཅས་ཀི་བིན་རླབས་འོད་ཟེར་གི་རྣམ་པར་བསྡུས། ཐུགས་ཀར་ཐིམ་པས་བདག་

དང་བསྲུང་བ་རྣམས་ཀི་ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པར་གྱུར། ཅེས་ཤུབ་བུར་

བརོད་ནས། ལག་པ་གཉིིས་ཐལ་མོ་སྦར་བའི་མཛུབ་མོ་གཉིས་ཀི་ཚིགས་བར་མ་བཅག་སྟེ། མཐེ་བོང་

གཉིས་དང་རེ་སྦར་བ་ལེགས་སོ་སྟེར་བའི་ཕག་རྒྱ་དང་བཅས་གཟུངས་རིང་བཟ་བ་ནི། ༀ་ན་མོ་བྷ་ག་

ཝ་ཏེ་སརྦ་ཏཻྲ་ལོ་ཀ་པྲ་ཏི་བི་ཤིཥྚཱ་ཡ། ༀ་འཇིག་རེན་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་ལས། །ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་

བཅོམ་ལྡན་མ། །བུདྡྷ་ཡ་ཏེ་ན་མཿ སངས་རྒྱས་ཁྱོད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །འདི་ལྟ་སྟེ། ཏདྱ་ཐཱ། ༀབྷྲཱུཾ་བྷྲཱུཾ་བྷྲཱུཾ་

ཤོ་དྷ་ཡ་ཤོ་དྷ་ཡ། སྦོངས་སྦོངས། རྣམ་སྦོངས་རྣམ་པར་སྦོངས། །བི་ཤོ་དྷ་ཡ་བི་ཤོ་དྷ་ཡ། མཉམ་པ་མེད་

པ་ཀུན་གཟིགས་མ། །ཨ་ས་མ་ས་མནྟ་ཨ་བ་བྷཱ་སྤ་ར་ཎ་ག་ཏི། འོད་ཟེར་འཕོ་ཞིང་གཤེགས་པ་མ། །ནམ་
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མཁའི་རང་བཞིན་རྣམ་དག་མ། །ག་ག་ན་སྭ་བྷཱ་བ་བི་ཤུ་དྡྷེ། བདག་ལ་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་གསོལ། །ཨ་

བྷི་ཥིཉྩནྟུ་མཱཾ། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱཿ དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་། །བདེ་བར་གཤེགས་པ་གསུང་གི་

མཆོག །སུ་ག་ཏ་བ་ར་པ་ཙ་ན་ཨམིཏ་ཨབྷི་ཥེ་ཀཻ་ར། བདུད་རྩིས་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་གསོལ། །མ་

ཧཱ་མུ་དྲཱ་མནྟྲ་པ་དཻཿ ཕག་ཆེན་སྔགས་ཀི་ཚིག་རྣམས་ཀིས། །ཨཱ་ཧ་ར་ཨཱ་ཧ་ར། ཀུན་བསྡུས་ཀུན་ནས་བསྡུ་

བར་མཛོད། །མ་མ་ཨཱ་ཡུ་སྶཾ་དྷཱ་ར་ཎི། བདག་གི་ཚེ་ནི་ཀུན་འཛིན་མ། །ཤོ་དྷ་ཡ་ཤོ་དྷ་ཡ། སྦོངས་སྦོངས། 

བི་ཤོ་དྷ་ཡ་བི་ཤོ་དྷ་ཡ། རྣམ་སོྦངས་རྣམ་པར་སྦོངས། །ག་ག་ན་སྭ་བྷཱ་བ་བིི་ཤུདྡྷེ། ནམ་མཁའི་རང་

བཞིན་རྣམ་དག་མ། །ཨུཥྞི་ཥ་བི་ཛ་ཡ་པ་རི་ཤུདྡྷེ། གཙུག་ཏོར་རྣམ་རྒྱལ་ཡོངས་དག་མ། །འོད་ཟེར་སྟངོ་ཕག་

ཀུན་འགེད་མ། །ས་ཧ་ས་ར་སི་སཉྩོ་དི་ཏེ། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བ་ལོ་ཀི་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

ཀུན་གཟིགས་མ། །ཥ་ཊྤཱར་མི་ཏཱ་བ་རི་པཱུ་ན་ཎི། ཕ་རོལ་ཕིན་དྲུག་ཡོངས་རོགས་མ། །སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མཱ་

ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཀུན་གི་ཡུམ། ། ད་ཤ་བྷཱུ་མི་པྲ་ཏིཥྛི་ཏེ། ས་བཅུ་ལ་ནི་རབ་གནས་མ། །སརྦ་ཏ་ཐཱ་

ག་ཏཱ་ཧི་ད་ཡ། དེ་བཞིན་གཤེགས་ཀུན་སིང་བོ་ཡི། །ཨ་དྷིཥྛཱ་ན་ཨ་དྷིཥྛཱི་ཏེ། བྱིན་གི་རླབས་ཀིས་བྱིན་རླབས་

མ། །མུ་དེ་མུ་དེ་མ་ཧཱ་མུ་དེ། ཕག་རྒྱ་ཕག་རྒྱ་ཕག་རྒྱ་ཆེ། །བཛ་ཀཱ་ཡ་སཾ་ཧ་ཏ་ན་པ་རི་ཤུདྡྷེ། རོ་

རེའི་སྐུར་བསྣུན་ཡོངས་དག་མ། །སརྦ་ཀརྨ་ཨ་བ་ར་ཎ་བི་ཤུདྡྷེ། ལས་སྒིབ་ཐམས་ཅད་རྣམ་དག་མ། །སླར་ཡང་

ཆུད་མཛོད་བདག་གི་ཚེ། །པྲ་ཏི་ནི་ཝར་ཡ་མ་མ་ཨཱ་ཡུར། བི་ཤུ་དྡྷེ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ། རྣམ་དག་དེ་

བཞིན་གཤེགས་ཀུན་གི། །ས་མ་ཡ་ཨདྷི་ཥྛཱ་ན་ཨདྷིཥྛཱི་ཏེ། དམ་ཚིག་བྱིན་རླབས་བྱིན་རླབས་མ། ༀ་མུ་ནི་

མུ་ནི་མ་ཧཱ་མུ་ནི། ཐུབ་པ་ཐུབ་པ་ཐུབ་པ་ཆེ། །བི་མུ་ནི་བི་མུ་ནི་མ་ཧཱ་བི་མུ་ནི། རྣམ་ཐུབ་རྣམ་ཐུབ་

རྣམ་ཐུབ་ཆེ། །མ་ཏི་མ་ཏི་མ་ཧཱ་མ་ཏི། བློ་གོས་བློ་གོས་བློ་གོས་ཆེ། །མ་མ་ཏི་སུ་མ་ཏི་ཐཱ་ཏཱ། བདག་བློ་བློ་

བཟང་དེ་བཞིན་ཉིད། །བྷཱུ་ཏ་ཀོ་ཊི་པ་རི་ཤུདྡྷེ། ཡང་དག་མཐའ་ནི་ཡོངས་དག་མ། །བིསྥུ་ཊ་བུདྡྷི་ཤུདྡྷེ། བློ་

ནི་རྣམ་རྒྱས་དག་པ་མ། །ཧེ་ཧེ་ཛ་ཡ་ཛ་ཡ། ཀེ་ཀེ་རྒྱལ་བ་རྒྱལ་བ་སྟེ། བི་ཛ་ཡ་བི་ཛ་ཡ། རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་
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རྣམ་པར་རྒྱལ། །ས་ར་ས་ར། དན་པ་དན་པ་རྒྱས་ཤིང་རྒྱས། །སྥ་ར་སྥ་ར། སྥཱ་ར་ཡ་སྥཱ་ར་ཡ། རྒྱས་མཛོད་

རྒྱས་མཛོད་སངས་རྒྱས་ནི། །སརྦ་བུདྡྷ་ཨདྷིཥྛཱ་ན་ཨ་དྷིཥྛཱི་ཏེ། ཀུན་གི་བྱིན་རླབས་བྱིན་རླབས་མ། །ཤུདྡྷེ་

ཤུདྡྷེ། དག་ཅིང་དག་མ་སངས་རྒྱས་མ། །བུདྡྷེ་བུདྡྷེ། སངས་རྒྱས་རོ་རེ་རོ་རེ་མ། །བཛེ་བཛེ་མ་ཧཱ་བཛེ། རོ་

རེ་ཆེན་མོ་རོ་རེ་བཟང་། །སུ་བཛེ་བཛ་གརྦྷེ་ཛ་ཡ་གརྦྷེ། རོ་རེ་སིང་མོ་རྒྱལ་བའི་སིང་། །བི་ཛ་ཡ་གརྦྷེ། 

རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་སིང་པོ་མ། །བཛ་ཛྭཱ་ལ་གརྦྷེ། རོ་རེ་འབར་བའི་སིང་པོ་མ། །བཛོདྦྷ་བེ། རོ་རེ་འབྱུང་མ་རོར་

འབྱུང་མ། །བཛ་སཾ་བྷ་ཝེ། བཛེ་བཛེ་ཎི། རོ་རེ་ཅན་མ་རོ་རེ་མ། །རོ་རེར་མཛོད་ཅིག་བདག་གི་ལུས། །བཛ་

མ་བྷ་བ་ཏུ་མ་མ་ཤ་རཱི་རཾ། སརྦ་ས་ནཱཉྩ་ཀཱ་ཡ་པ་རི་ཤུད་དྷིརྦྷ་བ་ཏུ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

རྣམས་ཀི་ཡང་། །ལུས་ནི་ཡོངས་སུ་དག་པར་མཛོད། ། ༈ བདག་གི་རོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་། །མེ་ས་དཱ་སརྦ་ག་

ཏི་པ་རི་ཤུ་དྡྷིཤ། རག་ཏུ་ཡོངས་སུ་དག་པར་མཛོད། །སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱཤ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཀུན་

གིས་ཀང་། །མཱཾ་ས་མཱ་ཤྭཱ་ས་ཡནྟུ། བདག་ཅག་དབུགས་དབྱུང་མཛད་དུ་གསོལ། །བུདྡྷྱ་བུདྡྷྱ། སད་ཅིང་སད་

མ་གྲུབ་གྲུབ་མ། །སིདྷྱ་སིདྷྱ། བོ་དྷ་ཡ་བོ་དྷ་ཡ། རོགས་མཛོད་རོགས་མཛོད་རྣམ་རོགས་མཛོད། །བི་བོ་དྷ་

ཡ་བི་བོ་དྷ་ཡ། མོ་ཙ་ཡ་མོ་ཙ་ཡ། རྣམ་པར་རོགས་མཛོད་གོལ་པར་མཛོད། །བི་མོ་ཙ་ཡ་བི་མོ་ཙ་

ཡ། གོལ་མཛོད་རྣམ་གོལ་རྣམ་གོལ་མཛོད། །ཤོ་དྷ་ཡ་ཤོ་དྷ་ཡ། སྦོངས་སྦོངས། བི་ཤོ་དྷ་ཡ་བི་ཤོ་དྷ་ཡ། 

རྣམ་སྤོངས་རྣམ་པར་སྦོངས། ༈ ཀུན་ནས་གོལ་མཛོད་གོལ་བར་མཛོད། །ས་མནྟ་ན་མོ་ཙ་ཡ་མོ་ཙ་ཡ། ས་

མནྟ་རསི་པ་རི་ཤུདྷེ། ཀུན་ནས་འོད་ཟེར་ཡོངས་དག་མ། །སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཧི་ད་ཡ། དེ་བཞིན་གཤེགས་

ཀུན་སིང་པོ་ཡི། །ཨ་དྷིཥྛཱ་ན་ཨ་དྷིཥྛི་ཏེ། བྱིན་གིས་རླབས་ཀིས་བྱིན་བརླབས་མ། །མུ་དེ་མུ་དེ་མ་ཧཱ་མུ་དེ། 

ཕག་རྒྱ་ཕག་རྒྱ་ཕག་རྒྱ་ཆེ། ། ༈ ཕག་ཆེན་གསང་སྔགས་ཚིག་རྣམས་ཀིས་གཞི་ཚུགས། མ་ཧཱ་མ་དྲཱམནྟྲ་པ་དཻཿསྭཱ་

ཧཱ། ཞེས་གཟུངས་རིང་ཚར་གཅིག་བཟླས་ལ། དེ་ནས་ཕག་རྒྱ་དཀྲོལ་ཏེ་གཟུངས་སྔགས་སྐབས་སྦར་བཟླ་བ་ནི།  ༀ་བྷྲུཾ་

སྭཱ་ཧཱ། ༀ་ཨམི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྡ་དེ་སྭཱ་ཧཱ། འཆི་བ་མེད་པའི་ཚེ་སྦིན་མ། །ༀ་ཨཱཿཧཱུཾ་ཏྲཱཾ་ཧིཿༀ་ཨཱཿརཀྵ་
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རཀྵ་མཱཾ་སརྦ་སཤ་སྭཱ་ཧཱ། བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀང་སྲུངས་ཤིང་སྲུང་བའི་གཞི་ཚུགས། ཞེས་

བཟླས་རེས། ༀ་ཨ་མི་ཏེ། ཨ་མི་ཏོད་བྷ་ཝེ། ཨ་མི་ཏ་བིཀྲཱནྟེ། ཨ་མི་ཏ་གཱ་ཏྲེ། ཨ་མི་ཏ་གཱ་

མི་ནི། ཨ་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྡ་ཏེ། ག་ག་ན་ཀཱིརི་ཀ་རེ་སརྦཀེ་ཤཀྵ་ཡཾ་ཀ་རཱི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་

པའང་ཅུང་ཟད་བཟླ། གོང་གི་ལེགས་སོ་སྟེར་བའི་ཕག་རྒྱ་དང་སྔགས་འདི་རྒྱ་གཞུང་ན་ཡོད་པས་མ་ཆད་པ་གལ་ཆེ། 

མདུན་བསྐེད་སྟོང་མཆོད་དང་འབེལ་སྐབས་སགས་བཟས་པའི་མཇུག་ཏུ། ༀ་བཛ་ས་ཏྭ་ས་མ་

ཡ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ། བཛ་ས་ཏྭ་ཏྭེ་ནོ་བ་ཏིཥྛ། དི་ཌོ་མེ་བྷཱ་བ། སུ་ཏོ་ཥོ་མེ་བྷཱ་བ། སུ་པོ་

ཥོ་མེ་བྷཱ་བ། ཨ་ནུ་རཀྵོ་མེ་བྷཱ་བ། སརྦ་སིདྡྷི་མེ་པྲ་ཡཙྪ། སརྦ་ཀརྨཱ་སུ་ཙ་མེ། ཙི་ཏྟཾ་

ཤི་ཡཾ་ཀུ་རུ་ཧཱུཾ། ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོཿབྷ་ག་ཝན། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ། བཛ་མ་མེ་མུཉྩ། བཛ་བྷ་

བ། མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་ས་ཏྭ་ཨཱཿཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་ཡིག་བརྒྱ་བརོད་རེས། དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་

བདག །རྣམ་པར་རྒྱལ་མ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགོ་བ་གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་

ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །ཞེས་འདོད་གསོལ་བས་ནས་མདུན་བསྐེད་ལ་འཇུག་ཅིང་།

བདག་བསྐེད་རྐང་བའི་སྐབས། ༀ་ཨཱཿཧཱུཾ་ཏྲཱཾ་ཧིཿཨཾ་ཨཱཿམ་མ་སརྦ་སཤ་རཀྵ་རཀྵ་ཀུ་

རུ་སྭཱ་ཧཱ།ཞེས་ལན་གསུམ་བཟས་པའི་མཐར། བདག་བསྐེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་པ་མདུན་གི་ནམ་

མཁར་བོན་པར་གྱུར། ཅེས་བརོད། དེ་ལ་མཆོད་བསྟོད་གོང་ལྟར་བ་སྟེ། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་

ཨུཥྞི་ཥ་བི་ཛ་ཡ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨḒྷཾ་ནས་ཤཔྟ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་མཆོད་ལ། དཔལ་ལྡན་

ལྷ་མོ་ཞེས་སོགས་ཀིས་བསྟོད་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ལ་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་སྩལ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་དང་། ཡིག་

བརྒྱ་བརོད། མ་འབོར་བ་དང་སོགས་ཀིས་བཟོད་པར་གསོལ། ༀ་ཁྱེད་ཀིས་སེམས་ཅན་སོགས་ཀི་

མཐར་མཐེབ་སིན་གིས་སེ་གོལ་བརྡབ། བཛ་མུཿཡེ་ཤེས་པ་རང་གནས་སུ་གཤེགས། དམ་
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ཚིག་པ་བདག་ཉིད་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར། ཅེས་བརོད་ཅིང་བསམ་ལ་བསོ་བ་དང་སོན་ལམ་ཆེར་

བའོ། །ཐུན་མཚམས་སུ་ཡང་འཁྱེར་སོ་གསུམ་དང་རོལ་བ་གསུམ་གི་རྣལ་འབོར་ལ་གནས་ནས་ལྷ་མོ་

འདིའི་གཟུངས་ཀི་མདོ་འདོན་པ་དང་། དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྲུང་བའི་སྒོ་ནས་དལ་བ་ཐོབ་

པ་དོན་དང་ལྡན་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་མདུན་བསྐེད་སྟོང་མཆོད་ལ་བརེན་ནས་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་ཞུ་བ་ནི། གང་དུ་བེད་པའི་ཁང་པའི་

དབུས་ཀི་ཆར་སྟེགས་བུ་གྲུ་བཞི་པའི་སྟེང་དུ་རྡུལ་ཚོན་ནམ་ཆུ་ཚོན་གིས་བིས་པའི་བུམ་གདན་གི་སྟེང་དུ་

ཆ་ཚད་དང་ལྡན་པའི་བུམ་པ་ཆུ་གཙང་མས་སུམ་གཉིས་ཙམ་བཀང་བ་ལ་བ་རྒྱུད་ནས་བཤད་པའི་བུམ་

རྫས་གཞུག་ཅིང་། དར་དཀར་པོའི་མགུལ་ཆིངས་བཅིངས་པ་བཞག  །དེའི་སྟེང་དུ་རབ་གནས་དང་ལྡན་

པའི་རྣམ་རྒྱལ་མཆོད་རེན་ཚད་ལྡན་བཞུགས་སུ་གསོལ། དེ་ཡང་སྟོང་མཆོད་ཀི་གོ་དོན། མཆོད་གཏོར་

གཟུངས་སགས་ཕག་བསྐོར་རྣམས་རེ་རེ་ནས་སྟོང་གི་གངས་ལྡན་བེད་པ་ལ་ཟེར་བ་ཡིན་པས་འབོར་ན། ཆུ་

གཉིས་ཉེར་སྤོད་ལྔ། བ་དན། གདུགས། ལྡ་ལྡི་རྣམས་རེ་རེ་ནས་སྟོང་རེ་ཚང་བ་བྱུང་ན་ལེགས་ཤིང་། གལ་ཏེ་

མ་འབོར་ན། ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤོད་ཚར་གང་ལོགས། ལྷ་བཤོས། མར་མེ། སྤོས་རྣམས་སྟོང་ཚང་བ། བ་དན་

གདུགས་ལྡ་ལྡི་རྣམས་གང་འབོར་བེད་པ་དང་། དེ་ཡང་མ་འབོར་ན་ལྷ་བཤོས་སྟོང་དང་། གཞན་རྣམས་ཅི་

འབོར་བེད་པ་ཕག་ལེན་ལ་འདུག །འབོར་བ་ཡོད་བཞིན་དུ་མཆོད་པ་ཆུང་ངུ་དང་། ཐམས་ཅད་ཡིད་ཀིས་

སྤྲུལ་པ་སྐད་ཟེར་བ་ནི་ལོང་བས་མིག་ལྡན་ལ་མགོ་བསྐོར་བའི་དཔེ་དང་འད་གསུངས། 

བཤམ་ཚུལ་ནི། ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤོད་རྣམས་རེན་གི་མཐར་གཡས་སྐོར་གི་རིམ་པས་བསྒིགས་པའམ། 

མདུན་དུ་རེན་གི་གཡས་ནས་བརམ་སྟེ་འཕྲེང་བསྒིགས་སུ་བས་པས་ཀང་ཆོག །མཐའ་སྐོར་ཀུན་ཏུ་བ་དན། 

གདུགས། ལྡ་ལྡི་རྣམས་དངོས་སམ་མ་འབོར་ན་རི་མོར་བིས་པ་བཀོད་པས་མཛེས་པར་བསྐོར། ཤར་དུ་

མདུན་བསྐེད་ཀི་ལྷ་ལ་འབུལ་རྒྱུའི་ཟླུམ་གཏོར་དཀར་པོ་རྒྱན་ལྡན། དེའི་གཡས་སུ་སན་སྣ་ཚོགས་ལས་
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གྲུབ་པའི་ཚེ་རིལ། གཡོན་དུ་ཆོས་རྒྱལ་ལ་འབུལ་གཏོར་ཟླུམ་པོ། ལྷོར་ཆ་གསུམ་གཞི་བདག་གཏོར་མ་དང་

བཅས་པ། གཞན་ཞིག་ཏུ་གཏོར་རིལ་སྟོང་དང་དེ་བཤམས་པའི་སྣོད། སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་ཀི་མདུན་དུ་མེ་ཏོག་

རོལ་མོ་སོགས་མཐོང་བརྒྱུད་ཀི་ཕག་ལེན་ལྟར་བཤམ་མོ། །

སོན་དུ་དགོས་པ་གསོ་སྦོང་བླང་བ་ནི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཡན་ལག་ཙམ་མ་ཡིན་པར། འདིའི་

གཟུངས་མདོ་ལས། ཚེས་བཅོ་ལྔའི་ཉིན་པར་ཁྲུས་བས་ལ་གོས་གཙང་མ་གོན་ཏེ་བསྙེན་གནས་ལ་གནས་

ཏེ། ཞེས་བསྙེན་གནས་ཀི་སྒས་བཏགས་པའི་གསོ་སྦོང་ལ་གནས་པར་ཚིག་ཟིན་ལ་གསུངས་པས་གལ་

ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་གསོ་སྦོང་ལེན་པ་ནི། ཐོག་མར་བླ་མའི་དྲུང་དུ་ལན་ཅིག་བླངས་ནས། དེ་རེས་

རེན་གི་དྲུང་དུའང་ལེན་རུང་བར་གསུངས་པས། དེའི་ཚུལ་ནི། སྐབས་འདིར་རེན་ལ་རེ་བཙུན་རྣམ་པར་རྒྱལ་

མ་དངོས་དང་དེའི་མཐའ་སྐོར་དུ་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་ཀིས་བསྐོར་ནས་བཞུགས་པར་མོས་པ་ལ་དད་གུས་

ཤུགས་དག་པོ་བསྐེད་དེ། 

སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་ཀི་མཆོག་རྣམས་ལ། །བང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནི་

སྐབས་སུ་མཆི། །བདག་གིས་སྦིན་སོགས་བགིས་པའི་བསོད་ནམས་ཀིས། །འགོ་

ལ་ཕན་ཕིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤོག །ཞེས་སྐབས་སེམས་ལན་གསུམ་དང་། ཕག་

འཚལ་བ་དང་མཆོད་ཅིང་བཤགས་པ་དང་། །རེས་སུ་ཡི་རང་བསྐུལ་ཞིང་གསོལ་བ་

ཡི། །དགེ་བ་ཅུང་ཟད་བདག་གིས་ཅི་བསགས་པ། །ཐམས་ཅད་རྫོགས་པའི་བང་ཆུབ་

ཆེན་པོར་བསོ། །ཞེས་ཡན་ལག་བདུན་པ་དང་། ས་གཞི་སྤོས་ཀིས་བྱུགས་ཤིང་མེ་ཏོག་

བཀྲམ། །རི་རབ་གིང་བཞི་ཉི་ཟས་བརྒྱན་པ་འདི། །སངས་རྒྱས་ཞིང་དུ་དམིགས་ཏེ་

ཕུལ་བ་ཡིས། །འགོ་ཀུན་རྣམ་དག་ཞིང་ལ་སྤོད་པར་ཤོག །ཨི་དཾ་གུ་རུ་རཏྣ་མཎྜལ་

ཁཾ་ནི་རྻ་དཱ་ཡ་མི། མཎྜལ་དང་བཅས་པ་ཕུལ་ཏེ། 
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བདག་གིས་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་དུ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་

གོ་འཕང་རིན་པོ་ཆེ་ཅི་ནས་ཀང་ཐོབ་པར་བ། དེའི་ཕིར་དུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་གསོ་སྦོང་གི་སོམ་པ་བླངས་ལ། 

སང་ཉི་མ་མ་ཤར་གི་བར་དུ་ལེགས་པར་བསྲུང་བར་བའོ་སྙམ་པའི་བསམ་པ་དུང་དུང་བ་བཅས་འདི་ལྟར། 

ཕོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་

ཅད་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། ཇི་ལྟར་སོན་གི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་

བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ར་ཅང་ཤེས་ལྟ་བུ། གང་པོ་ཆེན་པོ། 

བ་བ་བས་ཤིང་བེད་པ་བས་པ། ཁུར་བོར་བ། རང་གི་དོན་རེས་སུ་ཐོབ་པ། སིད་པར་

ཀུན་ཏུ་སྦོར་བ་ཡོངས་སུ་ཟད་པ། ཡང་དག་པའི་བཀའ། ལེགས་པར་རྣམ་པར་གོལ་

བའི་ཐུགས། ལེགས་པར་རྣམ་པར་གོལ་བའི་ཤེས་རབ་ཅན་དེ་དག་གིས། སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་གི་ཕིར་དང་། ཕན་པར་བ་བའི་ཕིར་དང་། གོལ་བར་བ་བའི་

ཕིར་དང་། མུ་གེ་མེད་པར་བ་བའི་ཕིར་དང་། ནད་མེད་པར་བ་བའི་ཕིར་དང་། བང་

ཆུབ་ཀི་ཕོགས་ཀི་ཆོས་རྣམས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བ་བའི་ཕིར་དང་། བླ་ན་མེད་

པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བང་ཆུབ་ངེས་པར་རོགས་པར་བ་བའི་ཕིར་གསོ་སྦོང་

ཡང་དག་པར་མཛད་པ་དེ་བཞིན་དུ། བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགི་བས་ཀང་། དུས་འདི་

ནས་བཟུང་སྟེ། ཇི་སིད་སང་ཉི་མ་མ་ཤར་གི་བར་དུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་

གི་ཕིར་དང་། ཕན་པར་བ་བའི་ཕིར་དང་། གོལ་བར་བ་བའི་ཕིར་དང་། མུ་གེ་མེད་

པར་བ་བའི་ཕིར་དང་། ནད་མེད་པར་བ་བའི་ཕིར་དང་། བང་ཆུབ་ཀི་ཕོགས་ཀི་ཆོས་

རྣམས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བ་བའི་ཕིར་དང་། བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་

པའི་བང་ཆུབ་ངེས་པར་རོགས་པར་བ་བའི་ཕིར་གསོ་སྦོང་ཡང་དག་པར་བླང་བར་

བགིའོ། །ཞེས་པ་ལན་གསུམ་བརོད་ཅིང་། གསུམ་པ་རྫོགས་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་རང་གི་རྒྱུད་ལ་སོམ་
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པ་ཐོབ་བྱུང་སྙམ་པའི་དགའ་བ་བསྒོམ། 

དེ་ནས་སར་བཤད་པ་ལྟ་བུའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་ཀུན་སོང་གསལ་བཏབ་སྟེ། ཇི་ལྟར་སོན་གི་དག་

བཅོམ་པ་རྣམས་ཀིས་སོག་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པའི་ལུས་ངག་གི་ཉེས་སྤོད་ཐམས་ཅད་སྤངས་ཤིང་ཡིད་

ཀིས་དེ་དག་ལས་སར་ལོག་པ་དེ་བཞིན་དུ་བདག་གིས་ཀང་ཉེས་སྤོད་དེ་རྣམས་ཉིན་ཞག་གཅིག་གི་བར་དུ་

སྤངས་ནས་བསབ་བ་རྣམས་ལ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསབ་པར་བའོ་སྙམ་དུ་བསམས་ལ། 

དེང་ནས་སོག་གཅོད་མི་བ་ཞིང་། །གཞན་གི་ནོར་ཡང་བླང་མི་བ། །འཁིག་པའི་

ཆོས་ཀང་མི་སྤོད་ཅིང་། །རྫུན་གི་ཚིག་ཀང་མི་སྨྲའོ། །སྐོན་ནི་མང་པོ་ཉེར་བརེན་

པའི། །ཆང་ནི་ཡོངས་སུ་སྤང་བར་བ། །ཁི་སྟན་ཆེ་མཐོ་མི་བ་ཞིང་། །དེ་བཞིན་དུས་

མ་ཡིན་པའི་ཟས། །དི་དང་འཕྲེང་བ་རྒྱན་དང་ནི། །གར་དང་གླུ་སོགས་སྤང་བར་

བ། །ཇི་ལྟར་དག་བཅོམ་རག་ཏུ་ནི། །སོག་གཅོད་ལ་སོགས་མི་བེད་ལྟར། །དེ་བཞིན་

སོག་གཅོད་ལ་སོགས་སྤང་། །བླ་མེད་བང་ཆུབ་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །སྡུག་བསལ་མང་

འཁྲུགས་འཇིག་རེན་འདི། །སིད་པའི་མཚོ་ལས་སྒོལ་བར་ཤོག །ཅེས་ལན་གཅིག ། ༀ་

ཨ་མོ་གྷ་ཤི་ལ་སཾ་བྷ་ར། བྷ་ར་བྷ་ར། མ་ཧཱ་ཤུདྡྷ་ས་ཏྭ་པད་བི་བྷུ་ཥི་ཏེ་བྷུ་ཛ། དྷ་ར་དྷ་

ར། ས་མནྟ། ཨ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་ཉེར་གཅིག་བརོད། སགས་དོན་ནི། དོན་ཡོད་པ་ཡི་

ཚུལ་ཁིམས་ཚོགས། །རྒྱས་རྒྱས་སེམས་དཔའ་དག་པ་ཆེ། །པདས་རྣམ་པར་བརྒྱན་པའི་ཕག །འཛིན་འཛིན་ཀུན་ནས་སྤན་

རས་གཟིགས། །ཞེས་འབྱུང་། ཁིམས་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་སྐོན་མེད་ཅིང་། །ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་

དག་དང་ལྡན། །རློམ་སེམས་མེད་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀིས། །ཚུལ་ཁིམས་ཕ་རོལ་ཕིན་

རྫོགས་ཤོག  །ཅེས་བསོ་བ་དང་སོན་ལམ་གིས་མཐའ་བརྒྱན་པར་བ། 

དེ་ནས་གོང་གི་བདག་བསྐེད་རྫོགས་པར་བཏང་ལ། རང་ཉིད་བཅོམ་ལྡན་འདས་མར་གསལ་བའི་ངང་
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ནས་མཆོད་པ་བིན་གིས་བརླབ་པ་ནི། མཆོད་རྫས་རྣམས་ལ་དམིགས་ཏེ། ༀ་བཛ་ཨ་མི་ཏ་ཀུཎྜ་ལི་

ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཞེས་པས་བསངས། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿསརྦ་དྷརྨཱཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅ཧཾ། 

ཞེས་པས་སྦངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ༀ་ལས་བྱུང་བའི་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་

རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀི་ནང་དུ། ༀ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ལྷ་རྫས་ལས་གྲུབ་པའི་

མཆོད་ཡོན། ཞབས་བསིལ། མེ་ཏོག །བདུག་སྤོས། མར་མེ། དི་ཆབ། ཞལ་ཟས། 

གཞན་ཡང་རོལ་མོ་དང་འཕན་གདུགས་ལ་སོགས་པའི་མཆོད་རྫས་བསམ་གིས་མི་

ཁྱབ་པ་དྭངས་ཤིང་ཐོགས་པ་མེད་པ་ནམ་མཁའི་མཐའ་ཀས་པར་གྱུར། ༀ་བཛ་ཨḒྷཾ་

སྭཱ་ཧཱ། ༀ་བཛ་པཱདྱཾ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་བཛ་པུཥེ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་བཛ་དྷཱུ་པཾ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་བཛ་དཱི་པཾ་

སྭཱ་ཧཱ། ༀ་བཛ་གནྡཾ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་བཛ་ནཻ་ཝི་ངྱཱ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་བཛ་ཤཔྟ་སྭཱ་ཧཱ། 

ༀ་བཛ་དྷརྨཱ་ར་ཎི་ཏ། པྲ་ར་ཎི་ཏ། སཾ་པྲ་ར་ཎི་ཏ། སརྦ་བུདྡྷ་ཀྵེ་ཏྲ་པྲཙ་ལི་ནི། པྲཛྙཱ་

པ་ར་མི་ཏ་ན་ད་སྭ་བྷཱ་ཝ། བཛ་སཏྭ་ཧི་ད་ཡ། སནྟོ་ཥ་ནི་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧོ་ཧོ་ཧོ་ཨ་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱ། 

ཞེས་མཆོད་ཡོན་སོགས་སོ་སོའི་ཕག་རྒྱ་བས་ལ། མཐར་རོལ་མོ་རྣམས་འབུད་དཀྲོལ་བ་ཞིང་བིན་དབབ། 

མཆོད་པ་བིན་རླབས་འོག་མ་རྣམས་ལ་དྷརྨཱ་ར་ཎི་དང་རོལ་ཆེན་མི་དགོས། 

དེ་ནས་མདུན་བསྐེད་སྒྲུབ་པ་ནི་བུམ་པ་དང་མཆོད་རེན་ལ་དམིགས་ཏེ། ༀ་བཛ་ཨ་མི་ཏ་ཀུཎྜ་

ལི་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཞེས་པས་བསངས། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿསརྦ་དྷརྨཱཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅ཧཾ། 

ཞེས་པས་སྦངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་པཾ་ལས་པད་དང་། ཨ་ལས་ཟ་བའི་དཀིལ་འཁོར་

གི་སྟེང་དུ་བྷྲཱུཾ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ། ལྟོ་བ་ལྡིར་བ། ཞབས་

ཞུམ་པ། མགིན་པ་ཕྲ་བ། ཁ་གཡེལ་བ། མཆུ་འཕང་བ། ལྷ་རྫས་ཀི་གོས་ཀིས་

མགུལ་པ་བཅིངས་པ། དཔག་བསམ་གི་ཤིང་གིས་ཁ་བརྒྱན་པ། ནང་ཆུ་དང་བཅུད་

སྣ་ཚོགས་ཀིས་ཡོངས་སུ་གང་བའི་སྟེང་དུ་པཾ་ལས་པད་དང་ཨ་ལས་ཟ་བའི་དཀིལ་
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འཁོར། དེའི་སྟེང་དུ་བྷྲཱུཾ་ཡིག་དཀར་པོ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། སེམས་ཅན་གི་དོན་

བས། ཚུར་འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རིན་པོ་ཆེ་ལས་གྲུབ་པའི་ས་འཛིན་

གི་སྟེང་དུ་ཐེམ་སྐས་དང་བཅས་པའི་ཁི་ལ་སྣ་ཚོགས་པད། དེའི་སྟེང་དུ་རིན་པོ་ཆེ་

ལས་གྲུབ་པའི་མཆོད་རེན་བང་རིམ་ཟླུམ་པོ་གསུམ་པ། དེའི་སྟེང་དུ་ཟ་བའི་དཀིལ་

འཁོར་ལ་བུམ་རེན་དང་བཅས་པའི་བུམ་པ་ཟླུམ་པོ་སྒོ་དང་ལྡན་པ། དེའི་སྟེང་དུ་བེ། 

གདུགས་རིམ་པ་བཅུ་གསུམ། ཆར་ཁེབས། ཏོག་རྣམས་བརེགས་ཤིང་། མེ་ཏོག་

གི་འཕྲེང་བ་དང་དར་གི་ལྡ་ལྡིས་མཛེས་པར་བས་པ། ཞེས་པས་མཆོད་རེན་བསྐེད་

ནས། དེ་ལྟ་བུའི་བུམ་པའི་ནང་དུ་སྣ་ཚོགས་པད་འདབ་མ་བརྒྱད་པའི་ལྟེ་བར་ཟ་བའི་

དཀིལ་འཁོར་གི་སྟེང་དུ། བྷྲཱུཾ་ལས་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རེའི་ལྟེ་བར་བྷྲཱུཾ་གིས་མཚན་པ། དེ་

ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། དོན་གཉིས་བས། ཚུར་འདུས། བྷྲཱུཾ་ལ་ཐིམ་ཞིང་ཡོངས་སུ་གྱུར་

པ་ལས། གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་མ་སྐུ་མདོག་དཀར་མོ་ཞལ་གསུམ། ཕག་བརྒྱད་

མ། ར་བའི་ཞལ་དཀར། གཡས་སེར། གཡོན་སོ་ཞིང་ཅུང་ཟད་ཁོས་པ། ཞལ་རེ་རེ་

ལ་སྤན་གསུམ་གསུམ་དང་ལྡན་པ། གཡས་དང་པོས་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རེ་ཐུགས་ཀར་

འཛིན་པ། གཉིས་པས་པད་དཀར་གི་སྟེང་ན་འོད་དཔག་མེད། གསུམ་པས་མདའ། 

བཞི་པས་མཆོག་སྦིན་གི་ཕག་རྒྱ་མཛད་པ། གཡོན་གི་དང་པོས་སིགས་མཛུབ་དང་

བཅས་པས་རྡོ་རེའི་ཞགས་པ། གཉིས་པས་གཞུ། གསུམ་པ་སྐབས་སྦིན་གི་ཕག་

རྒྱ་མཛད་པ། བཞི་པས་མཉམ་བཞག་གི་སྟེང་ན་བདུད་རིས་གང་བའི་རིན་པོ་ཆེའི་

བུམ་པ་འཛིན་པ། དར་གི་སྟོད་གཡོགས་དང་ཤམ་ཐབས་གསོལ་བ། རིན་པོ་ཆེ་སྣ་

ཚོགས་ཀིས་བརྒྱན་པ། འོད་ཟེར་དཀར་པོའི་འཕྲེང་བས་བསྐོར་བའོ། །དེའི་གཡས་
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སུ་ཟ་བ་ལ་སྤན་རས་གཟིགས་དཀར་པོ། གཡས་ར་ཡབ་དང་གཡོན་པད་འཛིན་པ། 

གཡོན་དུ་ཉི་མ་ལ་ཕག་ན་རྡོ་རེ་སོན་པོ། གཡས་ར་ཡབ་དང་གཡོན་ཨུཏྤལ་ལ་གནས་

པའི་རྡོ་རེ་འཛིན་པ། གཉིས་ཀའང་ཞི་བའི་ཉམས་ཅན། རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་གིས་སྤས་

ཤིང་དར་གི་ན་བཟའ་གསོལ་བ། མཉམ་པའི་སྟབས་ཀིས་བཞེངས་པ། ཤར་དུ་མི་

གཡོ་བ་སོན་པོ། གཡས་རལ་གི་འཕར་བ། ལྷོར་འདོད་རྒྱལ་སོན་པོ། གཡས་ལགས་

ཀྱུ་འཕར་བ། ནུབ་ཏུ་དབྱུག་སོན་ཅན་སོན་པོ། གཡས་དབྱུག་པ་འཕར་བ། བང་དུ་

སྟོབས་པོ་ཆེ་སོན་པོ། གཡས་རེ་གསུམ་འཕར་བ། བཞི་ཀའང་ཞལ་གཅིག །ཕག་

གཉིས་ཀི་གཡོན་ཐུགས་ཀར་སིགས་མཛུབ་མཛད་པ། སྤན་གསུམ་དང་ལྡན་ཞིང་

སྐྲ་གེན་དུ་བརྫེས་པ། རིན་པོ་ཆེ་དང་སྦྲུལ་གིས་བརྒྱན་པ། སྟག་གི་པགས་པའི་

ཤམ་ཐབས་ཅན། པད་དང་ཉི་མའི་གདན་ལ་ཞབས་གཡོན་བརྐང་གི་སྟབས་ཀིས་

བཞུགས་པ། གཙོ་མོའི་སྟེང་གི་ཕོགས་གཉིས་ནས་གནས་གཙང་མའི་རིས་ཀི་ལྷའི་

བུ་གཉིས་ཀིས་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པ་བདུད་རིས་གང་བ་ཐོགས་ནས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་མ་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ་བ་དང་བཅས་པའོ། །

དེ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྤི་བོར་ༀ་དཀར་པོ། མགིན་པར་ཨཱཿདམར་པོ། ཐུགས་ཀར་

ཧཱུཾ་སོན་པོ། དཔྲལ་པར་ཏྲཱཾ་སེར་པོ། ལྟེ་བར་ཧིཿདམར་པོ། བརླ་གཉིས་ལ་ཨཾ་ཨཱཿལང་

ཁུ། གཙོ་མོའི་ཐུགས་ཀར་བྷྲཱུཾ་ཡིག་དཀར་པོ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་རང་

བཞིན་གི་གནས་ནས་གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་མའི་དཀིལ་འཁོར་ལ་སངས་རྒྱས་

དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་ཀིས་བསྐོར་བ་ༀ་བཛ་ས་མཱ་ཛཿ ཞེས་བརོད་ལ། 

ཏིང་ཤག་བརྡུང་ཞིང་། 
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མ་ལུས་སེམས་ཅན་ཀུན་གི་མགོན་གྱུར་ཅིང་། །བདུད་སེ་དཔུང་བཅས་མི་བཟད་

འཇོམས་མཛད་ལྷ། །དངོས་རྣམས་མ་ལུས་ཡང་དག་མཁྱེན་གྱུར་པའི།  །བཅོམ་

ལྡན་འཁོར་བཅས་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །བཅོམ་ལྡན་བསྐལ་པ་གངས་

མེད་དུ་མ་རུ། །འགོ་ལ་བརེ་ཕིར་ཐུགས་རེ་རྣམ་སྦངས་ཤིང་། །སོན་ལམ་རྒྱ་ཆེན་

དགོངས་པ་ཡོངས་རྫོགས་པ། །ཁྱེད་བཞེད་འགོ་དོན་མཛད་དུས་འདི་ལགས་ན། །དེ་

ཕིར་ཆོས་དབིངས་ཕོ་བང་ལྷུན་གྲུབ་ནས། །རྫུ་འཕྲུལ་བིན་རླབས་སྣ་ཚོགས་སྟོན་

མཛད་ཅིང་། །མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཚོགས་རྣམས་བསྒལ་བའི་ཕིར། །ཡོངས་

དག་འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཤོ་ལོ་ཀ་གསུམ་གི་མཐར། ༀ་སརྦ་ཏ་

ཐཱ་ག་ཏ་ཨུཥྞི་བི་ཛ་ཡ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ༀ་བཛ་ས་མཱ་ཛཿ ཞེས་པས་སྤན་དངས། ༀ་སརྦ་ཏ་

ཐཱ་ག་ཏ་ཨḒྷཾ། པཱདྱཾ། པུཥཾ། དྷཱུ་པཾ། དཱི་པཾ། གནྡཾ། ནཻ་ཝི་ངྱཱ། ཤཔྟ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་

པས་མཆོད། ཛཿཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿགཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། ཅེས་བསྟིམ། སར་ཡང་ཐུགས་ཀའི་བྷྲཱུཾ་

ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་དབང་གི་ལྷ་རིགས་ལྔ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ༀ་བཛ་ས་མཱ་

ཛཿ ས་དབང་ལྷ་སྤན་དངས། ༀ་པཉྩཀཱུ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨḒྷཾ། པཱདྱཾ། པུཥཾ། དྷཱུ་པཾ། དཱི་

པཾ། གནྡཾ། ན་ཻཝི་ངྱཱ། ཤཔྟ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པས་དབང་ལྷར་མཆོད། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀིས་འདི་ལ་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་ཏུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་

པས། ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་ཙམ་གིས་ནི། །ལྷ་རྣམས་ཀིས་ནི་ཁྲུས་གསོལ་ལྟར། །ལྷ་

ཡི་ཆུ་ནི་དག་པ་ཡིས། །དེ་བཞིན་བཅོམ་ལྡན་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། །ཞེས་དང་། ༀ་སརྦ་ཏ་

ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཤི་ཧཱུཾ། ཞེས་གསུང་ཞིང་བུམ་པའི་ཆུས་སྤི་བོ་ནས་

དབང་བསྐུར། སྐུ་གང་། དི་མ་དག །ཆུ་ལྷག་མ་ཡར་ལུད་པ་ལས་གཙོ་མོ་ལ་རྣམ་
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པར་སྣང་མཛད། སྤན་རས་གཟིགས་ལ་འོད་དཔག་མེད། ཕག་ན་རྡོ་རེ་དང་ཁོ་བོ་

བཞི་ལ་མི་བསྐོད་པ། ལྷའི་བུ་གཉིས་ལ་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་གིས་དབུ་བརྒྱན་པར་

གྱུར། ཅེས་བརོད། 

དེ་ནས་སྤོས་དང་མར་མེ་ལ་སོགས་པ་སྤར་ཏེ། གོང་དུ་བིན་གིས་བརླབས་པའི་མཆོད་པ་རྣམས་

འབུལ་བ་ནི། ཐལ་མོ་སྦར་ཏེ། འཇིག་རེན་ཁམས་ནི་དཔག་མེད་ན། །མཆོད་ཡོན་ཇི་

སྙེད་ཡོད་པ་རྣམས། །སངས་རྒྱས་སས་དང་བཅས་ལ་འབུལ། །ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་

དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨུཥྞི་ཥ་བི་ཛ་ཡ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨḒྷཾ་པྲ་ཏཱི་

ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། དེ་བཞིན་དུ། འཇིག་རེན་ཁམས་ནི་དཔག་མེད་ན། །ཞབས་བསིལ་ཇི་སྙེད་

ཡོད་པ་རྣམས། །སངས་རྒྱས་སས་དང་བཅས་ལ་འབུལ། །ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དངོས་

གྲུབ་སྩོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨུཥྞི་ཥ་བི་ཛ་ཡ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པཱདྱཾ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་སྭཱ་

ཧཱ།  འཇིག་རེན་ཁམས་ནི་དཔག་མེད་ན། །མེ་ཏོག་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་རྣམས། །སངས་

རྒྱས་སས་དང་བཅས་ལ་འབུལ། །ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་

ཐཱ་ག་ཏ་ཨུཥྞི་ཥ་བི་ཛ་ཡ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པུཥཾ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། འཇིག་རེན་ཁམས་ནི་

དཔག་མེད་ན། །བདུག་སྤོས་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་རྣམས། །སངས་རྒྱས་སས་དང་བཅས་

ལ་འབུལ། །ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨུཥྞི་ཥ་བི་ཛ་ཡ་

ས་པ་རི་ཝཱ་ར་དྷཱུ་པཾ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། འཇིག་རེན་ཁམས་ནི་དཔག་མེད་ན། །སྣང་གསལ་

ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་རྣམས། །སངས་རྒྱས་སས་དང་བཅས་ལ་འབུལ། །ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་

དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨུཥྞི་ཥ་བི་ཛ་ཡ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་དཱི་པཾ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་

སྭཱ་ཧཱ། འཇིག་རེན་ཁམས་ནི་དཔག་མེད་ན། །དི་ཆབ་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་རྣམས། །སངས་
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རྒྱས་སས་དང་བཅས་ལ་འབུལ། །ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་

ཐཱ་ག་ཏ་ཨུཥྞི་ཥ་བི་ཛ་ཡ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་གནྡཾ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། འཇིག་རེན་ཁམས་ནི་

དཔག་མེད་ན། །ཞལ་ཟས་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་རྣམས། །སངས་རྒྱས་སས་དང་བཅས་ལ་

འབུལ། །ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨུཥྞི་ཥ་བི་ཛ་ཡ་

ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ནཻ་ཝི་ངྱཱ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། འཇིག་རེན་ཁམས་ནི་དཔག་མེད་ན། །རོལ་མོ་

ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་རྣམས། །སངས་རྒྱས་སས་དང་བཅས་ལ་འབུལ། །ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་

དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨུཥྞི་ཥ་བི་ཛ་ཡ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཤཔྟ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་

སྭཱ་ཧཱ། ཤཔྟའི་ཚེ་རོལ་ཆེན་བ། དེ་ནས་ཡང་། འཇིག་རེན་ཁམས་ནི་དཔག་མེད་ན། །གདུགས་

མཆོག་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་རྣམས། །སངས་རྒྱས་སས་དང་བཅས་ལ་འབུལ། །ཚེ་དང་

ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨུཥྞི་ཥ་བི་ཛ་ཡ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཚ་

ཏྲཾ་ཀ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། འཇིག་རེན་ཁམས་ནི་དཔག་མེད་ན། །བ་དན་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་

རྣམས། །སངས་རྒྱས་སས་དང་བཅས་ལ་འབུལ། །ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་

སྩོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨུཥྞི་ཥ་བི་ཛ་ཡ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པ་ཏཾ་ཀ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། 

འཇིག་རེན་ཁམས་ནི་དཔག་མེད་ན། །ལྡ་ལྡི་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་རྣམས། །སངས་རྒྱས་

སས་དང་བཅས་ལ་འབུལ། །ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་

ཨུཥྞི་ཥ་བི་ཛ་ཡ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པ་ཌཾ་ཏ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པས་མཆོད། འདི་ལ་ཆུ་གཉིས་

ཉེར་སྤོད་རོལ་མོ་རྣམས་ཀི་སྟེང་དུ་གདུགས། བ་དན་ལྡ་ལྡི་གསུམ་ལས་མེད་པས། གཞན་ནས་རྒྱས་བཀབ་

པའི་གང་དན་མང་པོ་གདགས་པར་མི་བ་ཞེས་གསུངས་སོ། །

དེ་ནས་བསྟོད་པ་བ་བ་ནི། དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་སོགས་དང་། རྣམ་རྒྱལ་འཇིག་རེན་དབང་ཕྱུག་སོགས་
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ཀིས་བསྟོད་ཀང་རུང་མོད། འདིར་རེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གསུང་བསྟོད་པ་འཆི་མེད་གྲུབ་པ་འདོན་པར་

སྤོ་ན། དིལ་སྟབས་དབངས་དང་བཅས་པས་འདི་ལྟར། 

ས་གསུམ་འགོ ་བའི ་རེ ་སྐོང་དངོས་གྲུབ་གཏེར། །ལེགས་བཤད་འོད་

སྟོང་འགེད་པའི་ཉིན་མོར་བེད། །ཡོན་ཏན་ཆ་ཤས་ཀུན་རྫོགས་འོད་དཀར་

ཅན། །དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ལུས་ཅན་གཙུག་ན་རྒྱལ། །གང་ལ་བརེན་ན་བློ་གོས་མཆོག་

སྟེར་ཞིང་། །འཆི་བདག་བེ་ཅོན་རི་མོའི་དབྱུག་པ་ལྟར། །གང་གིས་མཛད་པའི་

ལྷ་མོ་འགོ་བའི་སྐབས། །གཙུག་ཏོར་རྣམ་རྒྱལ་ཅུང་ཟད་བསྟོད་པར་བགི། །མིག་

བལ་སྐེ་བོས་སྣ་ཚོགས་གཟུགས་ལ་བཞིན། །ཁྱོད་ཀི་ངང་ཚུལ་བདག་ལ་རིང་དུ་

བསྐལ། །འོན་ཀང་དམ་ཆོས་ཡང་དག་སྡུད་པའི་ཕུག །བདེ་བ་ཅན་གི་ཁང་བཟང་

མཆོག་ཉིད་ན། །འཇིག་རེན་རྣམ་འདེན་ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་གིས། །ཁྱོད་ལ་རྒྱ་

ཆེར་བསགས་པ་ཐོས་པ་ལས། །འཕགས་མའི་ཞབས་ཟུང་རིང་ནས་བསྟེན་པ་

བདག །འདི་སྐད་གེང་བའི་གོ་སྐབས་ཅུང་ཟད་རྙེད། །ཡིད་འཕྲོག་འོད་ཟེར་སྟོང་གི་

ད་བ་ཅན། །ཕུལ་བྱུང་ཆུ་ཞེང་གབ་པ་ཁྱོད་ཀི་སྐུ། །འོ་མའི་ཆུ་གཏེར་དབུས་ན་གངས་

རི་བཞིན། །པད་ཟའི་སྟེང་ན་མཛེས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཆུ་ཤེལ་བཙོ་མའི་གསེར་

དང་ཨནྡ་རྙིལ། །ཡོངས་སུ་དག་པའི་འོད་ལྟར་རབ་གསལ་བའི། །དབུས་དང་གཡས་

གཡོན་ཞལ་བཟང་རྒྱས་པ་ནི། །སྒེག་དང་ཞི་དང་ཁོ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །གདུགས་

མཛེས་ཏོག་ལ་ཨིནྡྲ་ནཱི་ལ་བཞིན། །རབ་རྒྱས་དབུ་ལ་རལ་བའི་ཐོར་ཅོག་ཅན། །དི་

བལ་མཁའ་ལ་འཁྱོག་པའི་འཇའ་ཚོན་ལྟར། །མཐོན་མཐིང་སྤན་མཆོག་སིན་མ་རིང་

པོས་མཛེས། །དབིབས་ལེགས་ཤངས་ཀི་རྒྱུད་ནི་ཡིད་དུ་འོང་། །མཆུ་སྒོས་མཛེས་

པའི་ཞལ་ནི་ལྟ་ན་སྡུག །མཉེན་ལེགས་སྙན་གི་བུག་པར་རིན་ཆེན་འཕང་། །རྨད་
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བྱུང་ཉམས་ཀིས་ཡིད་འཛིན་ཁྱོད་ལ་འདུད། །སྐར་འཕྲེང་བཀྲ་བའི་མདངས་ལྟར་

རབ་གསལ་བའི། །དོ་ཤལ་མཆོག་གིས་མགིན་པར་རབ་ཏུ་འཁྱུད། །འོ་མའི་རྒྱུན་

འཛིན་ནུ་འབུར་ཟུང་གཅིག་གིས། །རབ་ཡངས་བང་ལ་ངང་པས་པད་མཚོར་

བཞིན། །རིན་ཆེན་རྒྱན་གིས་མཛེས་པའི་འཇམ་མཉེན་ཕག །པདའི་ར་བ་ལྟར་དཀར་

ཟུང་བཞི་ཡི། །དང་པོ་རྡོ་རེ་སིགས་མཛུབ་ཞགས་པ་སྟེ། །གཉིས་པ་འོད་དཔག་མེད་

དང་མི་འཇིགས་སྦིན། །གསུམ་པས་མདའ་གཞུ་བཞི་པས་ཕག་ཟུང་གིས། །མཆོག་

སྦིན་བུམ་པ་བཟུང་ནས་འགོ་བ་ལ། །འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དཔལ་སྟེར་བཅོམ་ལྡན་

མ། །ཚེ་དཔག་མེད་པ་ཁྱོད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཡིད་བཞིན་མཚོ་ཡི་ངོགས་ཀི་པད་

སོང་བཞིན། །དང་ཞིང་ལྡེམ་པའི་སྐེད་སྐབས་གསལ་བ་ཅན། །འཇའ་ཚོན་གུར་ཕུབ་

ཤེལ་གི་མཆོད་སོང་ལྟར། །དི་མེད་མཛེས་སྐུ་བཀྲ་བའི་གོས་ཀིས་སྤུད། །མི་ཕེད་

སྐིལ་ཀྲུང་མཆོག་གིས་ལེགས་གནས་ཤིང་། །བརྒྱད་གཉིས་ལང་ཚོའི་དཔལ་འཛིན་

རྒྱལ་བའི་ཡུམ། །མི་འདའི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་མས་རྣམ་རོལ་བ། །འགོ་བའི་ཡིད་བཞིན་

འཇུག་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ར་ཡབ་དཀར་པོ་བསྣམས་པའི་རྒྱལ་བའི་སས། །ཕག་

ན་པད་རྡོ་རེ་འཛིན་པ་གཉིས། །གཡས་གཡོན་གནས་ནས་ཁྱོད་སྐུར་མངོན་ཕོགས་

ཏེ། །རག་ཏུ་བསྒིམས་ཏེ་བལྟས་ཀང་ངོམས་པ་མེད། །རལ་གི་ལགས་ཀྱུ་དབྱུག་པ་རྡོ་

རེ་གཡས། །གཡོན་པས་མ་རུངས་འདུལ་བའི་སིགས་མཛུབ་ཅན། །མི་གཡོ་འདོད་

རྒྱལ་དབྱུག་སོན་སྟོབས་པོ་ཆེ། །ཁྱོད་ཀི་ཕོགས་བཞིར་གནས་ནས་བགེགས་དཔུང་

འཇོམས། །འཆི་མེད་བདུད་རིའི་ཆར་གི་རྒྱུན་འབེབས་པའི། །གཙང་མའི་གནས་ཀི་

ལྷ་ཡི་བུ་གཉིས་ནི། །སྟེང་གི་ཕོགས་ནས་རིན་ཆེན་བུམ་པ་ཡིས། །དག་པའི་ཆུ་རྒྱུན་
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འབེབས་ལ་མངོན་པར་བརོན། །མ་ལུས་ཤེས་བ་མཐའ་དག་མངོན་དུ་གྱུར། །མུ་

མེད་འགོ་ལ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་བརེ། །མེ་མཚོན་དུག་སོགས་འཇིགས་པ་ཀུན་ལས་

སྐོབ། །མི་དང་ལྷ་ཡི་རྣམ་འདེན་ཁྱོད་ལ་འདུད། །ཤེས་བ་ཀུན་ལ་རྨོངས་པའི་ད་བ་

བཅད། །སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་སྙོམས་པའི་ཐུགས་དང་ལྡན། །གནས་སྐབས་ཀུན་ཏུ་

ཕན་དང་བདེ་སྟེར་བ། །འཇིག་རེན་ཀུན་གི་སྐབས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་པའི་བར་

བཏང་། 

དེ་ནས་མདུན་བསྐེད་ཀི་བཟས་དམིགས་ནི། མདུན་བསྐེད་ཀི་ལྷའི་ཐུགས་ཀའི་སགས་

འཕྲེང་ས་བོན་དང་བཅས་པ་ལས་འོད་ཟེང་འཕྲོས། ཕོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སས་

བཅས་ཀི་བིན་རླབས་ནུས་མཐུ་ཐམས་ཅད་བདུད་རི་འོད་ཟེར་གི་རྣམ་པར་བསྡུས་

ནས་རང་དང་བསྒྲུབ་བ་དང་ཚེའི་རིལ་བུ་སོགས་ལ་ཐིམ་པས། རང་གཞན་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་སིག་སྒིབ་ཐམས་ཅད་སྦངས། ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་

སོགས་རབ་ཏུ་རྒྱས་ཤིང་། རིལ་བུ་རྣམས་ཀང་འཆི་མེད་ཚེའི་བདུད་རིའི་རང་བཞིན་

དུ་གྱུར་པར་བསམས་ལ། གོང་གི་ལེགས་སོ་སྟེར་བའི་ཕག་རྒྱས་མེ་ཏོག་བཟུང་སྟེ། ༀ་ན་མོ་བྷ་ག་

ཝ་ཏེ་སརྦ་ཏཻྲ་ལོ་ཀ་པྲ་ཏི་བི་ཤིཥྚཱ་ཡ། བུདྡྷ་ཡ་ཏེ་ན་མཿ ཏདྱ་ཐཱ། ༀབྷྲཱུཾ་བྷྲཱུཾ་བྷྲཱུཾ་ཤོ་དྷ་ཡ་

ཤོ་དྷ་ཡ། བི་ཤོ་དྷ་ཡ་བི་ཤོ་དྷ་ཡ། ཨ་ས་མ་ས་མནྟ་ཨ་བ་བྷཱ་སྤ་ར་ཎ་ག་ཏི། ག་ག་ན་སྭ་

བྷཱ་བ་བི་ཤུ་དྡྷེ། ཨ་བྷི་ཥིཉྩནྟུ་མཱཾ། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱཿ སུ་ག་ཏ་བ་ར་པ་ཙ་ན་ཨམི་ཏ་ཨབྷི་

ཥེ་ཀཻ་ར། མ་ཧཱ་མུ་དྲཱ་མནྟྲ་པ་དཻཿ ཨཱ་ཧ་ར་ཨཱ་ཧ་ར། མ་མ་ཨཱ་ཡུ་སྶཾ་དྷཱ་ར་ཎི། ཤོ་དྷ་ཡ་

ཤོ་དྷ་ཡ། བི་ཤོ་དྷ་ཡ་བི་ཤོ་དྷ་ཡ། ག་ག་ན་སྭ་བྷཱ་བ་བིི་ཤུདྡྷེ། ཨུཥྞི་ཥ་བི་ཛ་ཡ་པ་རི་

ཤུདྡྷེ། ས་ཧ་ས་ར་སི་སཉྩོ་དི་ཏེ། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བ་ལོ་ཀི་ནི། ཥ་ཊྤཱར་མི་ཏཱ་བ་རི་
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པཱུ་ན་ཎི། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མཱ་ཏེ། ད་ཤ་བྷཱུ་མི་པྲ་ཏིཥྛི་ཏེ། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཧི་ད་ཡ། ཨ་

དྷིཥྛཱ་ན་ཨ་དྷི་ཥྛཱི་ཏེ། མུ་དེ་མུ་དེ་མ་ཧཱ་མུ་དེ། བཛ་ཀཱ་ཡ་སཾ་ཧ་ཏ་ན་པ་རི་ཤུདྡྷེ། སརྦ་

ཀརྨ་ཨ་བ་ར་ཎ་བི་ཤུདྡྷེ། པྲ་ཏི་ནི་ཝར་ཡ་མ་མ་ཨཱ་ཡུར། བི་ཤུ་དྡྷེ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ། 

ས་མ་ཡ་ཨདྷི་ཥྛཱ་ན་ཨདྷིཥྛཱི་ཏེ། ༀ་མུ་ནི་མུ་ནི་མ་ཧཱ་མུ་ནི། བི་མུ་ནི་བི་མུ་ནི་མ་ཧཱ་བི་

མུ་ནི། མ་ཏི་མ་ཏི་མ་ཧཱ་མ་ཏི། མ་མ་ཏི་སུ་མ་ཏི་ཐཱ་ཏཱ། བྷཱུ་ཏ་ཀོ་ཊི་པ་རི་ཤུདྡྷེ། བིསྥུ་ཊ་

བུདྡྷི་ཤུདྡྷེ། ཧེ་ཧེ་ཛ་ཡ་ཛ་ཡ། བི་ཛ་ཡ་བི་ཛ་ཡ། ས་ར་ས་ར། སྥ་ར་སྥ་ར། སྥཱ་ར་ཡ་སྥཱ་

ར་ཡ། སརྦ་བུདྡྷ་ཨདྷིཥྛཱ་ན་ཨ་དྷིཥྛཱི་ཏེ། ཤུདྡྷེ་ཤུདྡྷེ། བུདྡྷེ་བུདྡྷེ། བཛེ་བཛེ་མ་ཧཱ་བཛེ། 

སུ་བཛེ་བཛ་གརྦྷེ་ཛ་ཡ་གརྦྷེ། བི་ཛ་ཡ་གརྦྷེ། བཛ་ཛྭཱ་ལ་གརྦྷེ། བཛོདྦྷ་བེ། བཛ་སཾ་བྷ་

ཝེ། བཛེ་བཛེ་ཎི། བཛ་མ་བྷ་བ་ཏུ་མ་མ་ཤ་རཱི་རཾ། སརྦ་ས་ནཱཉྩ་ཀཱ་ཡ་པ་རི་ཤུད་དྷིརྦྷ་

བ་ཏུ། མེ་ས་དཱ་སརྦ་ག་ཏི་པ་རི་ཤུ་དྡྷིཤ། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱཤ། མཱཾ་ས་མཱ་ཤྭཱ་ས་ཡནྟུ། 

བུདྡྷྱ་བུདྡྷྱ། སིདྷྱ་སིདྷྱ། བོ་དྷ་ཡ་བོ་དྷ་ཡ། བི་བོ་དྷ་ཡ་བི་བོ་དྷ་ཡ། མོ་ཙ་ཡ་མོ་ཙ་ཡ། 

བི་མོ་ཙ་ཡ་བི་མོ་ཙ་ཡ། ཤོ་དྷ་ཡ་ཤོ་དྷ་ཡ། བི་ཤོ་དྷ་ཡ་བི་ཤོ་དྷ་ཡ། ས་མནྟ་ན་མོ་ཙ་

ཡ་མོ་ཙ་ཡ། ས་མནྟ་རསི་པ་རི་ཤུདྷེ། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཧི་ད་ཡ། ཨ་དྷིཥྛཱ་ན་ཨ་དྷིཥྛི་ཏེ། 

མུ་དེ་མུ་དེ་མ་ཧཱ་མུ་དེ། མ་ཧཱ་མ་དྲཱམནྟྲ་པ་དཻཿསྭཱ་ཧཱ། ༀ་བྷྲཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་ཨམི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྡ་

དེ་སྭཱ་ཧཱ། གཟུགས་རིང་ཚར་གཅིག་བཟས་ཏེ། ཕག་རྒྱ་དཀྲོལ་ནས་མདུན་བསྐེད་ལ་མེ་ཏོག་འཐོར། 

ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨུཥྞི་ཥ་བི་ཛ་ཡ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨḒྷཾ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་སརྦ་

ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨུ་ཥི་ཥ་བི་ཛ་ཡ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པཱདྱཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨུ་

ཥི་ཥ་བི་ཛ་ཡ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པུཥཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨུ་ཥི་ཥ་བི་ཛ་

ཡ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་དྷཱུ་པཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨུ་ཥི་ཥ་བི་ཛ་ཡ་ས་པ་རི་
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ཝཱ་ར་དཱི་པཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨུ་ཥི་ཥ་བི་ཛ་ཡ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་གནྡཾ་པྲ་

ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨུ་ཥི་ཥ་བི་ཛ་ཡ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ནཻ་ཝི་ངྱཱ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་

ཧཱ། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨུ་ཥི་ཥ་བི་ཛ་ཡ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཤཔྟ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། དེ་བཞིན་དུ། 

ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨུཥྞི་ཥ་བི་ཛ་ཡ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཚ་ཏྲཾ་ཀ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་

སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨུཥྞི་ཥ་བི་ཛ་ཡ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པ་ཏཾ་ཀ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་

ག་ཏ་ཨུཥྞི་ཥ་བི་ཛ་ཡ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པ་ཌཾ་ཏ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པས་མཆོད། 

དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་སྟོན་ཀའི་ཟ་བའི་མདོག །ཞལ་གསུམ་ཕག་བརྒྱད་རབ་མཛེས་

ཞི་བའི་སྐུ། །ཡེ་ཤེས་དཔག་ཡས་ཚེ་ཡི་མཆོག་སྩོལ་མ། །རྣམ་པར་རྒྱལ་མའི་ཞབས་

ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་ཤླཽ་ཀ་གཅིག་གིས་བསྟོད། 

སྟོང་མཆོད་དངོས་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་སྐུ་ལས་བདུད་

རིའི་ཆུ་རྒྱུན་བབས་པས་འོག་གི་བུམ་པ་ཡོངས་སུ་གང་བར་གྱུར། ཞེས་བརོད་ཅིང་

བསམས་ལ། ༀ་ན་མོ་ཞེས་པའི་སྐབས་སུ་ཐལ་མོ་སྦར་ལ་མགོ་བོ་དུད་པའི་སྒོ་ནས་ཕག་བ་བར་མོས་ཏེ་

གཟུངས་རིང་ཚར་རེ་བཏོན་པའི་རེས་སུ་གོང་ལྟར་གི་མཆོད་ཡོན་ནས་ལྡ་ལྡིིའི་བར་གིས་མཆོད་ལ་བསྟོད་

པ་བ། ལས་ཀི་རྡོ་རེས་མཆོད་པ་རྣམས་ཁ་གསོ་ཞིང་། དེ་ཡང་རྣལ་འབོར་པ་བཅུ་ཡོད་ན་དེ་འད་བ་བཅུ་

ཚན་བཅུ་བས་པས་སྟོང་འགོ་ཞིང་། ཉུང་ན་དེའི་གངས་ཀིས་བརིས་ལ། གཟུངས་སྟོང་འགོ་ངེས་བ། ཕེད་

ལྷག་མ་ཙམ་སོང་ནས་གཟུངས་བཟ་བཞིན་པའི་སྒོ་ནས་བསྐོར་བ་སྟོང་ཡང་འགྲུབ་པར་བ། མཆོད་བསྟོད་

ཀི་ཚེ་གང་བབས་ཀི་རང་གནས་སུ་འཁོད་ལ་བའོ། ། ལྔ་པ་ཆེན་པོས་གཟུངས་བཅུ་བཏོན་པའི་རེས་སུ་

མཆོད་བསྟོད་རེ་བེད་གསུངས་ཀང་། དེ་ལྟ་ན་གཟུངས་སྟོང་ལ་མཆོད་བསྟོད་བརྒྱ་ལས་མི་འབྱུང་ལ། མུས་

པ་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་གི་ཡིག་ཆར་རྣལ་འབོར་པ་བཅུས་གཟུངས་སགས་མཆོད་བསྟོད་སྦྲགས་པ་
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ཚན་པ་བཅུ་བ་ཞེས་པ་ལྟར་ན་གཟུངས་དང་མཆོད་བསྟོད་བརྒྱ་ལས་མི་ཐོན་པས་སྟོང་མཆོད་དུ་མི་འགོའམ་

སྙམ་ཞེས་ཐུའུ་ཀྭན་པས་གསུངས། ཕག་དང་བསྐོར་བ་སྒྲུབ་པ་བོ་རྣམས་ཀིས་མ་ལོགས་ན་གཞན་ལ་བེད་

དུ་བཅུག་ཀང་རུང་བར་སེམས། 

དེ་ནས་མགོན་སྤིར་གཏོར་མ་སྟོང་བསོ་བ་ནི། རྣལ་འབོར་པ་མང་ཉུང་ཇི་ལྟར་རིགས་པས་ཕི་རོལ་ཏུ་

ཟངས་ལ་སོགས་པའི་སྣོད་གཙང་མ་བཅུར་རིལ་བུ་བཅུ་བཅུ་བླུག་པ་ཆུ་དང་སྦར། 

ༀ་བཛ་ཨ་མི་ཏ་ཀུཎྜ་ལི་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཞེས་པས་བསངས། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་

ཤུདྡྷཿསརྦ་དྷརྨཱཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅ཧཾ། ཞེས་པས་སྦངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ༀ་ལས་རིན་

པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་ༀ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་གཏོར་

མ་ཁ་དོག་དི་རོ་ནུས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀི་བདུད་རིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་

པོར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿཧཱུཾ། ལན་གསུམ་གིས་བིན་གིས་བརླབ། མགོན་སྤན་འདེན་པར་མ་གསུངས་ཀང་

དམིགས་རྣམ་འཆར་བདེ་བའི་ཕིར་སྤན་དངས་པ་འགལ་བ་མེད་པས། 

དུས་གསུམ་ཕོགས་བཅུར་བཞུགས་པ་ཡི། །བླ་མ་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་

སོགས། །འཇིག་རེན་འདས་དང་འཇིག་རེན་པའི། །གཏོར་མགོན་འཁོར་དང་བཅས་

པ་རྣམས། །མཆོད་སྤིན་གནས་འདིར་སྤན་འདེན་གི། །འདིར་གཤེགས་འདོད་པའི་

གདན་ལ་བཞུགས། །ཕག་བར་འོས་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །ཞིང་རྡུལ་ཀུན་གི་གངས་

སྙེད་ཀི། །ལུས་བཏུད་པ་ཡིས་རྣམ་ཀུན་ཏུ། །མཆོག་ཏུ་དད་པས་ཕག་འཚལ་

ལོ། །ཞེས་པས་ཕག་དང་། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨḒྷཾ། པཱདྱཾ། པུཥཾ། དྷཱུ་པཾ། དཱི་པཾ། གནྡཾ། ནཻ་

ཝི་ངྱཱ། ཤཔྟ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པས་མཆོད། ༀ་ཨ་ཀཱ་རོ་མུ་ཁཾ་སརྦ་དྷརྨཱ་ཎཱ་ཨཱདྱ་ནུ་ཏྤནྣ་

་ད་ༀ་ཨཱཿཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་ལན་སྟོང་གིས་བསོ། 

དེ་ཡང་སགས་བཅུའམ་བརྒྱའི་མཚམས་སུ་ཏིང་ཤག་བརྡུང་ཞིང་། མཆོད་སྦིན་གཏོར་མ་དམ་
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པ་འདིས། །འཕགས་པའི་ཚོགས་རྣམས་མཉེས་གྱུར་ཅིག །དམ་ཅན་ཐུགས་དམ་

སྐོང་གྱུར་ཅིག །རིགས་དྲུག་གཏོར་མས་ཚིམ་གྱུར་ནས། །ལན་ཆགས་བུ་ལོན་ཁྱེར་

བ་དང་། །བླ་མེད་བང་ཆུབ་མྱུར་ཐོབ་ཤོག ། 

ཅེས་བརོད་ལ། གཏོར་མ་ས་མ་གཤེགས་ལ་སར་ཡང་བཅུ་ཚར་བཅུ་བཤམས་པ་བིན་གིས་བརླབས་

ལ་བསོ། དེ་འད་བ་ལན་བཅུས་སྟོང་འགོའ།ོ ། ཡང་ན་སྣོད་ཆེན་པོར་གཏོར་སྤུངས་བས་ཏེ་བིན་རླབས་ཚར་

གཅིག་དང་། ཨ་ཀཱ་རོ་སྟོང་གིས་བསོས་ཀང་རུང་ངོ་། །འདི་ཡང་རྣལ་འབོར་པ་བཅུ་ལ་སོགས་པའི་གངས་

ཀི་བརི་ཚུལ་སར་དང་འདའོ། །

དེ་ནས་ལྷ་ལ་གཏོར་མ་འབུལ་བ་ནི། ༀ་བཛ་ཨ་མི་ཏ་ཀུཎྜ་ལི་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཞེས་པས་

བསངས། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿསརྦ་དྷརྨཱཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅ཧཾ། ཞེས་པས་སྦངས། སྟོང་པའི་ངང་

ལས་ༀ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་ༀ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་

བྱུང་བའི་གཏོར་མ་ཁ་དོག་དི་རོ་ནུས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀི་བདུད་རིའི་

རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿཧཱུཾ། ཞེས་གོང་ལྟར་བིན་གིས་བརླབས་ལ། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་

ག་ཏ་ཨུཥི་ཥ་བི་ཛ་ཡ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨ་ཀ་རོ་མུ་ཁཾ་སརྦ་དྷརྨཱ་ཎཱ་ཨཱདྱ་ནུ་ཏྤནྣ་་ད་ༀ་

ཨཱཿཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པ་ལན་གསུམ་གིས་ཕུལ་ལ། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨུཥྞི་ཥ་བི་ཛ་ཡ་

ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨḒྷཾ། པཱདྱཾ། པུཥཾ། དྷཱུ་པཾ། དཱི་པཾ། གནྡཾ། ནཻ་ཝི་ངྱཱ། ཤཔྟ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། 

དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་སྟོན་ཀའི་ཟ་བའི་མདོག །ཞལ་གསུམ་ཕག་བརྒྱད་རབ་མཛེས་ཞི་

བའི་སྐུ། །ཡེ་ཤེས་དཔག་ཡས་ཚེ་ཡི་མཆོག་སྩོལ་མ། །རྣམ་པར་རྒྱལ་མའི་ཞབས་ལ་

ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་པས་བསྟོད། 

དེ་ནས་འདོད་དོན་ལ་གསོལ་བ་གདབ་པ་དང་། འཆི་མེད་གྲུབ་པ་ལས་འབྱུང་བའི་གདུང་འབོད་ཀི་སྒོ་

ནས་འཕགས་མའི་ཐུགས་རེ་བསྐུལ་བ་སོགས་ནི་རིམ་པ་བཞིན་འདི་ལྟར། 
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བཅོམ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་མའི་ལྷ་ཚོགས་ལ། །བདག་གིེས་མཆོད་ཅིང་གསོལ་

བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །ཚེ་དང་བསོད་ནམས་རྣམ་དཔྱོད་བློ་གོས་སོགས། །ལེགས་

ཚོགས་གོང་འཕེལ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཞེས་དང་། ཤིན་ཏུ་བརན་པ་ཞེས་བ་

ལྷ་ཡི་བུས། །ཁྱོད་ཀི་གཟུངས་སགས་ཞག་དྲུག་བགངས་པས་ཀང་། །འཇིགས་པ་ཆེ་

ལས་ཡོངས་སུ་ཐར་གྱུར་ཏེ། །མཆོག་གི་ཚེ་ཐོབ་ངན་འགོ་དག་གྱུར་ན། །འདི་ན་ཁྱོད་

ལ་རེ་གཅིག་ཡིད་ཀིས་ནི། །རྒྱུན་དུ་སྐབས་སུ་བཟུང་ནས་ཏིང་འཛིན་དང་། །བཟས་

བརོད་མཆོད་པས་དུས་རྣམས་འདའ་བ་ལ། །ཅི་ལགས་རེ་བ་མི་སྐོང་བཅོམ་ལྡན་

མ། །བརེ་བའི་མ་ཡིས་ཡིད་འོང་བུ་ལ་བཞིན། །ཡིད་ལ་ཁྱོད་སེམས་དང་བའི་བུ་ཡིས་

ནི། །ཡང་ཡང་བོས་ཀང་རེས་སུ་མི་འཛིན་ན། །བརེ་བའི་གཏེར་དུ་བདག་གིས་ཅི་

ལས་དཔག །ཁྱོད་ནི་འགོ་བ་ཀུན་གི་བསམ་པ་མཁྱེན། །སོན་ཚེ་དེ་དག་དོན་དུ་ཐུགས་

ཀང་བསྐེད། །ཇི་ལྟར་འདུལ་བའི་ཐབས་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས། །སིད་ཞིའི་རྒུད་པ་སེལ་

བའི་མཐུ་དང་ལྡན། །དེ་ཕིར་རག་ཏུ་དག་པའི་སྐེ་བ་འཛིན། །རྒྱལ་དང་ཕྲད་ཅིང་རྒྱལ་

སས་རིགས་སུ་འགྱུར། །བློ་རྣོ་ཚེ་རབས་དན་ཞིང་ངག་ནི་བཙུན། །དན་དང་ལྡན་ཞིང་

བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐེ། །དཔག་མེད་ཚེ་ཐུབ་འབྱུང་པོའི་གནོད་པ་མེད། །དུས་མིན་འཆི་

བ་བརྒྱད་དང་ནད་ལས་གོལ། །ཀུན་གི་མཆོད་འོས་དག་ལས་རྒྱལ་བ་དང་། །རལ་

གི་རིག་འཛིན་མཁའ་ལ་འགོ་བ་སོགས། །རྒྱལ་བས་གསུངས་པའི་གཟུངས་ཀི་

ཕན་ཡོན་ཀུན། །སྒྲུབ་པ་པོ་ཡིས་ཇི་ལྟར་གསོལ་བ་བཞིན། །ཐུགས་རེའི་དབང་གྱུར་

འཕགས་མའི་དིན་གིས་ནི། །ཡིད་ལ་རེ་བ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་མཛོད། །ཅེས་དང་། 

སྐབས་འདིར་ཆོས་རྒྱལ་ལ་གཏོར་མ་འབུལ་བ་ཕག་ལེན་དུ་མཆིས་ཤིང་དོན་དུའང་འཐད་པས་དེའི་
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ཚུལ་ནི། རང་སྐད་ཅིག་གིས་རྡོ་རེ་འཇིགས་བེད་དུ་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་

འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས། མཆོད་གཏོར་རྣམས་ཀི་མ་དག་པའི་ཉེས་སྐོན་སྦངས་ཏེ་སྟོང་

པར་གྱུར། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཨཱཿལས་བྱུང་བའི་ཐོད་པ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་

ཀི་ནང་དུ་ཧཱུཾ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་མཆོད་པ་རྣམས་ཁྱད་པར་གསུམ་ལྡན་དང་། གཏོར་

མ་ཤ་ལྔ་བདུད་རི་ལྔའི་ངོ་བོ་ཟག་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་བདུད་རིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་

པོར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿཧཱུཾ། ལན་གསུམ། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། ལྷོ་

ཕོགས་རིམ་པ་བདུན་གི་ས་འོག་ནས་ལས་ཀི་གཤིན་རེ་འཁོར་དང་བཅས་པ་སྐད་

ཅིག་གིས་མདུན་དུ་སྤན་དངས་པར་བསམ་ཞིང་། ༀ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་ཡེ་གིཧྞ་ཨི་དཾ་པུཥཾ། དྷུ་

པཾ། དཱི་པཾ། གྷནྔྷཾ། ནཻ་ཝཻངྱཱ། ཞེས་ཉེར་སྤོད་ཕུལ། ༀ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་ས་རྦ་བིགན་ཤ་ཏྲཱུཾ་མཱ་ར་

ཡ་ཨི་དཾ་བ་ལ�་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་ལན་གསུམ་གིས་གཏོར་མ་ཕུལ། འཇམ་དཔལ་

བཀའ་ཉན་བསྟན་སྲུང་ནི། །དམ་ཅན་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་སྟེ། །ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་

འཇིགས་པའི་གཟུགས། །མགོན་པོ་ཁྱོད་ལ་བདག་བསྟོད་དོ། །ཅེས་དང་།

འཆི་མེད་གྲུབ་པ་ལས་འབྱུང་བའི་འཕྲིན་ལས་བཅོལ་བ་ནི། གཟུངས་མཆོག་གང་ལ་གཏད་

པའི་ལྷ་དབང་དང་། །གང་དེ་འཛིན་པའི་སད་བཞིན་འབངས་ནས་ནི། །རག་ཏུ་

བསྲུང་བར་ཞལ་གིས་ལེགས་བཞེས་པ། །ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་གཤིན་རེ་ཆེན་པོས་

ཀང་། །སྙིགས་དུས་སྐེ་བོའི་ངང་ཚུལ་མི་ལྟ་བར། །རྒྱལ་བའི་སྤན་སར་དམ་བཅས་

དགོངས་མཛོད་ལ། །གཟུངས་ཀི་ཕན་ཡོན་གང་ཡིན་དེ་དག་ཀུན། །མྱུར་དུ་མངོན་དུ་

འགྱུར་བའི་འཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཅེས་པའི་བར་བརོད། 

དེ་ནས་གཞི་བདག་གཏོར་མ་ནི། ༀ་བཛ་ཨ་མི་ཏ་ཀུཎྜ་ལི་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཞེས་པས་
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བསངས། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿསརྦ་དྷརྨཱཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅ཧཾ། ཞེས་པས་སྦངས། སྟོང་པ་ཉིད་

དུ་གྱུར། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲཱུཾ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་

ཀི་ནང་དུ་ༀ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་གཏོར་མ་དཀར་གསུམ་མངར་གསུམ་ཟག་

པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་བདུད་རིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿཧཱུཾ། ལན་གསུམ། 

ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ༀ་སཾ་བྷ་ར་སཾ་བྷ་ར་ཧཱུཾ། ལན་གསུམ། བཅོམ་ལྡན་

འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྒྱལ་བ་རིན་ཆེན་མང་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་གཟུགས་མཛེས་དམ་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྐུ་

འབམས་ལས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་

དང་བལ་བ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཕུན་ཚོགས་འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་པའི། །བདུད་རིའི་

རྒྱ་མཚོའི་གཏོར་མ་འདི། །ས་ཡི་ལྷ་མོ་བསྟན་མ་སོགས། །སྟོང་གསུམ་གཞི་བདག་

ཚོགས་རྣམས་དང་། །ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་བསྟན་སྐོང་བཅས། །གངས་ཅན་གནས་པ་

ཐམས་ཅད་དང་། །ཁྱད་པར་ཡུལ་ཕོགས་འདི་གནས་པའི། །ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་

རྣམས་ལ་འབུལ། །བཞེས་ནས་རྣལ་འབོར་ཡོན་མཆོད་རྣམས། །ལས་དང་བ་བ་ཅི་

བེད་ཀང་། །ཀོ་ལོང་ཕྲག་དོག་མ་མཛད་པར། །མཐུན་རྐེན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པར་

མཛོད། །བདག་གི་བསམ་པའི་སྟོབས་དང་ནི། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བིན་སྟོབས་

དང་། །ཆོས་ཀི་དབིངས་ཀི་སྟོབས་རྣམས་ཀིས། །དོན་རྣམས་གང་དག་བསམ་པ་

ཀུན། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཅི་རིགས་པར། །ཐོགས་པ་མེད་པར་འབྱུང་གྱུར་ཅིག །ཞེས་

སྤི་འགོ་ལྟར་བསོས་ལ། 

འདིར་ཆ་གསུམ་གཏོང་བར་འདོད་པས་གཏོར་མ་ཉེར་སྤོད་དང་བཅས་པ་ཕག་ལེན་བཞིན་བཤམ་ལ། 
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ༀ་བཛ་ཡཀྵ་ཧཱུཾ། གིས་བགེགས་བསྐྲད། ཧཱུཾ་བཛ་ཛྭ་ལ་ཨ་ན་ལ་ཧ་ན་ད་ཧ་བ་ཙ་མ་ཐ་བྷཉྫ་

ར་ཎ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་པས་གཟི་བིན་བསྐེད། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿསརྦ་དྷརྨཱཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅ཧཾ། 

སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ༀ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་

ཆེ་བ་རྣམས་ཀི་ནང་དུ་ༀ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་མཆོད་ཡོན། ཞབས་བསིལ། 

མེ་ཏོག བདུག་སྤོས། སྣང་གསལ། དི་ཆབ། ཞལ་ཟས། རོལ་མོ་རྣམས་དྭངས་ཤིང་

ཐོགས་པ་མེད་པ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པར་གྱུར་པར་བསམ། ༀ་ཨḒྷཾ་ཨཱཿཧཱུཾ། ༀ་པཱ་

དྱཾ་ཨཱཿཧཱུཾ། ༀ་བཛ་པུཥེ་ཨཱཿཧཱུཾ། ༀ་བཛ་དྷཱུ་པེ་ཨཱཿཧཱུཾ། ༀ་བཛ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་ཨཱཿཧཱུཾ། ༀ་

བཛ་གནྡེ་ཨཱཿཧཱུཾ། ༀ་བཛ་ནཻཝི་དྱེ་ཨཱཿཧཱུཾ། ༀ་བཛ་ཤཔྟ་ཨཱཿཧཱུཾ། ཞེས་བིན་གིས་བརླབས་

ལ། 

གཏོར་མ་བིན་གིས་བརླབ་པ་ནི། གཡས་པའི་མཐེ་བོས་མཐེའུ་ཆུང་མནན། ལྷག་མ་གསུམ་སོ་སོར་

བསྒེངས་ལ། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷེ་དྷ་རྨཱཿཏེ་བཛ་སིདྡྷི་ཧཱུཾ། ཞེས་སྦངས། ཐལ་མོ་གཉིས་བཀན་ལ་

སྙིམ་པའི་ཚུལ་དུ་བས་པ་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀི་ཕག་རྒྱ་དཔྲལ་བར་བཞག་ལ། ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་

བྷྱོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷྱཿསརྦ་ཏད་ཁཾ་ཨུདྒ་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པས་མང་

བོར་སྤེལ། ལག་པའི་སོར་མོ་བསྣོལ་ལ་གུང་མོ་གཉིས་རེ་སྤད་ལ་བཅག་སྟེ་དཔྲལ་བར་བཅངས་ནས་བཀྲོལ་

ལ། ༀ་ཨ་མི་ཏེ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་པས་བདུད་རིར་བསྒྱུར། གཡོན་རྡོ་རེ་ཁུ་ཚུར་སྙིང་གར་བཞག །གཡས་

པ་མཆོག་སྦིན་གི་ཕག་རྒྱ་བས་ལ། ༀ་ཨ་ཀཱ་རོ་མུ་ཁཾ་སརྦ་དྷརྨཱཿཎཱཾ་ཨདྱ་ནུཏྤནྣ་ཏྟ། ཅེས་པས་

འདོད་པ་བསྒྲུབ་པར་བསམ། གཡས་པ་ཁོ་བོའི་ཁུ་ཚུར་བཅངས་ཏེ་བསྒེངས་ལ་རྫས་ལ་བསྟན་དེ་སེ་གོལ་

གདབ་ཅིང་བཀྲོལ་ལ། ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ༀ་སམྦྷ་ར་སམྦྷ་ར་ཧཱུཾ། ཞེས་རྒྱ་

ཆེན་པོ་དང་། ཤུགས་དང་ལྡན་པའི་འོད་ཀི་སགས་རྒྱས་སོ་སོར་ཐོབ་པར་བའོ། །གཡས་མི་འཇིགས་པའི་
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ཕག་རྒྱ་བས་ལ། ༀ་རུ་རུ་སྥུ་རུ་ཛྭ་ལ་ཏིཥྛ་སིདྡྷི་ལོ་ཙ་ནི་སརྦ་ཨརྠ་སཱདྷ་ནི་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་

པས་མཉམ་པོར་ཐོབ་པར་བ། 

བདག་གི་བསམ་པའི་སྟོབས་དང་ནི། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བིན་སྟོབས་

དང་། །ཆོས་ཀི་དབིངས་ཀི་སྟོབས་རྣམས་ཀིས། །དོན་རྣམས་གང་དག་བསམ་པ་

ཀུན། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཅི་རིགས་པར། །ཐོགས་པ་མེད་པར་འབྱུང་གྱུར་ཅིག །ཅེས་

བདེན་སྟོབས་བརོད། 

དེ་ནས་སྤན་དངས་པ་ནི། པུས་མོ་གཡས་བཙུགས། གཡོན་གེན་ཏུ་བསང་། ལག་པ་གཡས་སྤོས་

ཐོགས། གཡོན་དིལ་བུ་གསིལ་ཞིང་། མགོན་པོ་ཀུན་གཤེགས་གདན་ལ་བཞུགས། །ད་ལྟ་

སྙིགས་མ་ལྔ་ཡི་དུས། །གཤེགས་ཤིང་བཞུགས་པའི་གནས་ངན་ཡང་། །ཤཀའི་

བསྟན་པ་བསྲུང་བ་དང་། །བདག་ཅག་རྣམས་ལ་ཕན་གདགས་ཕིར། །གནས་འདི་

ཉིད་དུ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཕོགས་སྐོང་འཇིག་རེན་སྐོང་བ་དབང་དང་ལྡན། །སྙིང་

རེ་ཐབས་མཁས་ཐུགས་དམ་དཀེལ་བོ་ཆེ། །ལྷ་དང་དང་སོང་ཡི་དྭགས་སིན་པོ་

ཀླུ། །རིག་འཛིན་རྒྱལ་བོ་དང་ནི་གདོན་གི་བདག །དེ་དག་སོ་སོའི་དབང་བོའི་སྐུར་

སྟོན་པ། །ཕོགས་བཅུའི་འཇིག་རེན་སྐོང་བ་བཞུགས་སོ་འཚལ། །བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་

སད་དུ་སྤན་འདེན་ན། །འགོ་བའི་དོན་ཕིར་མཆོད་ཀིས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ༀ་ཨེ་

ཧེ་ཧི་ད་ཤ་དིཀ་ལོ་ཀ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝ་ར། རྡོ་རེ་བསྡུས་པའི་ཕག་རྒྱ་བས་ལ། ས་མ་ཡེ་སྭཱ་

ཧཱ། ༀ་རུ་ཏྲ་ཡེ། ༀ་ཤ་ཏ་ས་ཧ་ས། ཨཀྵི་ཡེ། ༀ་ཨགེཡེ། ༀ་ཡ་མ་ཡེ། ༀ་ནེ་རི་

ཏི་ཡེ། ༀ་ཝ་རུ་ཎ་ཡེ། ༀ་བ་ཡ་བཻ་ཡེ། ༀ་ཀུ་བེ་ར་ཡེ། ༀ་ཨུརྡྷཾ་བ་ཧྨ་ཎ་ཡེ། སུརྱ་

ག་ཧ་ཨདྷི་པ་ཏ་ཡེ། ཙནྡྲ་ནཀྵ་ཏྲ་ཨ་དྷི་པ་ཏ་ཡེ། ༀ་ཨརྡྷི་པྲི་ཐི་ཝཱི་བྷྱཿཨ་སུ་རེ་བྷྱཿནཱ་གེ་
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བྷྱཿས་པ་རི་ཝཱ་ར་པྲ་ཝ་ར་སད་ཀ་རཾ་ཨḒྷཾ་པྲ་ཏི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་མཆོད་ཡོན་དང་། ཀ་མ་ལ་

ཡེ་སྟྭཾ། ཞེས་གདན་འབུལ། དེ་ནས། ༀ་རུ་ཏྲ་ཡེ། ༀ་ཤ་ཏ་ས་ཧ་ས། ཨཀྵི་ཡེ། ༀ་ཨགེཡེ། 

ༀ་ཡ་མ་ཡེ། ༀ་ནེ་རི་ཏི་ཡེ། ༀ་ཝ་རུ་ཎ་ཡེ། ༀ་བ་ཡ་བཻ་ཡེ། ༀ་ཀུ་བེ་ར་ཡེ། ༀ་

ཨུརྡྷཾ་བ་ཧྨ་ཎ་ཡེ། སུརྱ་ག་ཧ་ཨདྷི་པ་ཏ་ཡེ། ཙནྡྲ་ནཀྵ་ཏྲ་ཨ་དྷི་པ་ཏ་ཡེ། ༀ་ཨརྡྷི་པྲི་ཐི་

ཝཱི་བྷྱཿཨ་སུ་རེ་བྷྱཿནཱ་གེ་བྷྱཿས་པ་རི་ཝཱ་ར་པྲ་ཝ་ར་སད་ཀ་རཾ་ཨḒྷཾ། པཱདྱཾ། པུཥཾ། དྷཱུ་པཾ། 

དཱི་པཾ། གནྡཾ། ནཻ་ཝི་ངྱཱ། ཤཔྟ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པའི་བར་གིས་མཆོད། 

དེ་ནས། དབང་པོ་རྡོ་རེ་འཆང་བའི་ལྷ། །ལྷ་ཡི་རྒྱལ་པོ་གདོན་གི་བདག །ཤར་ཕོགས་

གདོན་ཀི་ཚོགས་བཅས་ལ། །མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དེ་ཕག་ཀང་འཚལ། །མེ་སྟེ་བསེག་

བ་ཟ་བའི་ལྷ། །དང་སོང་རྒྱལ་བོ་གདོན་གི་བདག །ཤར་ལྷོ་མེ་ལྷའི་ཚོགས་བཅས་

ལ། །མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དེ་ཕག་ཀང་འཚལ། །གཤིན་རེ་ལག་ན་བེ་ཅོན་འཆང་། །མ་

མོའི་རྒྱལ་པོ་གདོན་གི་བདག །ལྷོ་ཕོགས་གདོན་གི་ཚོགས་བཅས་ལ། །མཆོད་ཅིང་

བསྟོད་དེ་ཕག་ཀང་འཚལ། །བདེན་དང་བལ་བ་ལེགས་ལྡན་ལྷ། །སིན་པོའི་རྒྱལ་པོ་

གདོན་གི་བདག །ལྷོ་ནུབ་གདོན་གི་ཚོགས་བཅས་ལ། །མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དེ་ཕག་

ཀང་འཚལ། །ཞགས་པ་ཐོགས་པ་ཆུ་ཡི་ལྷ། །ཀླུ་ཡི་རྒྱལ་པོ་གདོན་གི་བདག །ནུབ་

ཕོགས་གདོན་གི་ཚོགས་བཅས་ལ། །མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དེ་ཕག་ཀང་འཚལ། །རླུང་

སྟེ་སོག་ཀང་འཛིན་པའི་ལྷ། །རིག་འཛིན་རྒྱལ་པོ་གདོན་གི་བདག །ནུབ་བང་གདོན་

གི་ཚོགས་བཅས་ལ། །མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དེ་ཕག་ཀང་འཚལ། །གནོད་སྦིན་ལག་ན་

དབྱུག་པ་ཐོགས། །ནོར་སྐོང་གདོན་གི་བདག་པོ་སྟེ། །བང་ཕོགས་གདོན་གི་ཚོགས་

བཅས་ལ། །མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དེ་ཕག་ཀང་འཚལ། །དབང་དང་ལྡན་པ་འདེན་པའི་
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ལྷ། །འབྱུང་བོའི་རྒྱལ་པོ་གདོན་གི་བདག །བང་ཤར་གདོན་གི་ཚོགས་བཅས་

ལ། །མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དེ་ཕག་ཀང་འཚལ། །སྟེང་གི་ཚངས་པ་ཆེན་པོ་དང་། །ཉི་མ་

ཟ་བ་གཟའ་ཆེན་པོ། །གཟའ་དང་རྒྱུ་སྐར་བཅས་པ་ལ། །མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དེ་ཕག་

ཀང་འཚལ། །འོག་གི་ཀླུ་སྟེ་ས་ཡི་ལྷ། །ས་འཛིན་ལག་པ་ཆེན་པོ་དང་། །དམ་ཚིག་

ཤེས་པའི་ཚོགས་བཅས་ལ། །མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དེ་ཕག་ཀང་འཚལ། །ཞེས་པས་བསྟོད་

དོ། 

གཏོར་མ་སྦིན་པ་ནི། ༀ་རུ་ཏྲ་ཡེ། ༀ་ཤ་ཏ་ས་ཧ་ས། ཨཀྵི་ཡེ། ༀ་ཨགེཡེ། ༀ་ཡ་

མ་ཡེ། ༀ་ནེ་རི་ཏི་ཡེ། ༀ་ཝ་རུ་ཎ་ཡེ། ༀ་བ་ཡ་བཻ་ཡེ། ༀ་ཀུ་བེ་ར་ཡེ། ༀ་ཨུརྡྷཾ་

བ་ཧྨ་ཎ་ཡེ། སུ་རྱ་ག་ཧ་ཨདྷི་པ་ཏ་ཡེ། ཙནྡྲ་ནཀྵ་ཏྲ་ཨ་དྷི་པ་ཏ་ཡེ། ༀ་ཨརྡྷི་པྲི་ཐི་ཝཱི་

བྷྱཿ ཨ་སུ་རེ་བྷྱཿ ནཱ་གེ་བྷྱཿ ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷྱཿསརྦ་

ཏད་ཁཾ་ཨུད་ག་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཧི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་གིཧྞ་དཾ་བ་ལ່ཱ་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་ལན་གསུམ་བརོད། 

ཤར་ཕོགས་རྡོ་རེ་ཅན་གི་ལྷ་ཚོགས་བཅས། །གཏོར་མ་ཕུལ་བ་འདི་དག་བཞེས་

སུ་གསོལ། །མེ་དང་གཤིན་རེ་བདེན་བལ་སིན་པོའི་བདག །ཆུ་བདག་རླུང་བདག་

ནོར་གི་བདག་པོ་སྟེ། །དབང་ལྡན་ལྷ་སྟེ་འབྱུང་པོའི་བདག་པོ་དང་། །སྟེང་གི་ཉི་ཟ་

ཚངས་པ་ཆེན་པོ་དང་། །ལྷ་རྣམས་ཀུན་དང་ས་ཡི་ཀླུ་རྣམས་དང་། །རི་ཡི་ལྷ་དང་

གནོད་སྦིན་ཚོགས་བཅས་ལ། །སོ་སོ་སོ་སོར་གཏོར་མ་ཕུལ་བ་རྣམས། །རབ་ཏུ་

དགེས་པ་ཡིས་ནི་བཞེས་ནས་ཀང་། །རང་རང་ཕོགས་སུ་ལེགས་པར་བཞུགས་

ནས་སུ། །རང་གི་བུ་སད་མཛའ་བཤེས་གཉེན་འདུན་དང་། །ནང་མི་དམག་དང་དཔུང་

བཅས་ཐབས་ཅིག་ཏུ། །མེ་ཏོག་དི་དང་བདུག་པ་གཏོར་མར་བཅས། །འདི་རྣམས་
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བཏུང་ཞིང་ལེགས་པར་གསོལ་ནས་ཀང་། །བདག་གི་ལས་འདིའི་འབས་བུ་མཆིས་

པར་མཛོད། །ཅེས་པས་བསོ། ཕོགས་སྐོང་བཅུ་བོ་འཁོར་བཅས་ཀིས། །མཆོད་

སྦིན་གཏོར་མ་འདི་སྣོམས་ལ། །རྣལ་འབོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ལ། །ནད་

མེད་ཚེ་དང་དབང་ཕྱུག་དང་། །དཔལ་དང་གགས་དང་སྐལ་བ་བཟང་། །ལོངས་

སྤོད་རྒྱ་ཆེན་ཀུན་ཐོབ་ཅིང་། །ཞི་དང་རྒྱས་ལ་སོགས་པ་ཡི། །ལས་ཀི་དངོས་

གྲུབ་བདག་ལ་སྩོལ། །དམ་ཚིག་ཅན་གིས་བདག་ལ་སྲུངས། །དངོས་གྲུབ་ཀུན་གི་

སོངས་གོགས་མཛོད། །དུས་མིན་འཆི་དང་ནད་རྣམས་དང་། །གདོན་དང་བགེགས་

རྣམས་མེད་པར་མཛོད། །རྨི་ལམ་ངན་དང་མཚན་མ་ངན། །བ་བེད་ངན་རྣམས་མེད་

པར་མཛོད། །འཇིག་རེན་བདེ་ཞིང་ལོ་ལེགས་དང་། །འབྲུ་རྣམས་འཕེལ་ཞིང་ཆོས་

འཕེལ་དང་། །བདེ་ལེགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། །ཡིད་ལ་འདོད་པ་ཀུན་འགྲུབ་

ཤོག །ཅེས་འཕྲིན་ལས་བཅོལ། གདོན་གི་རིགས་སོས་པའི་སྒོ་ནས་སྤན་དངས་པ་ནི། ལུས་ཀི་སྤོད་ལམ་

སར་ལྟར་བས་ལ། 

ལྷ་དང་ལྷ་མིན་གནོད་སྦིན་ལྟོ་འཕེ་གྲུལ། །ནམ་མཁའ་ལྡིང་དང་འདབ་བཟང་ལུས་

སྲུལ་བོ། །དི་ཟ་སིན་པོ་གདོན་གི་རིགས་རྣམས་དང་། །གང་དག་ས་ལ་གནས་པའི་རྫུ་

འཕྲུལ་ཅན། །བུ་སད་བཅས་ཤིང་གཡོག་འཁོར་ཚོགས་བཅས་ལ། །བདག་གི་པུས་

མོ་ས་ལ་བཙུགས་ནས་ནི། །ཐལ་མོ་སྦར་ནས་ཁྱེད་ལ་གསོལ་འདེབས་ཀི། །གསན་

ནས་ཕན་གདགས་སད་དུ་འདིར་སྤོན་ཅིག །ༀ་ཨེ་ཧེ་ཧི་ལོ་ཀ་ཀཱ་ར་ཡ། དེ་བ། ནཱ་ག 

ཡཀྵ། གནྡར་བྷ། ཨ་སུ་ར། ག་རུ་ཊ། ཀིནྣ་ར། མ་ཧཱོ་ར་ག མ་ནུ་ཥ། ཨ་མ་ནུ་ཥ། ས་

པ་རི་ཝཱ་ར་ས་མ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་དེ་བ། ནཱ་ག ཡཀྵ། གནྡར་བྷ། ཨ་སུ་ར། ག་རུ་ཊ། ཀིནྣ་
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ར། མ་ཧཱོ་ར་ག མ་ནུ་ཥ། ཨ་མ་ནུ་ཥ། ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པྲ་ཝ་ར་སད་ཀ་རཾ་ཨḒྷཾ་པྲ་ཏིཙྪ་

སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་མཆོད་ཡོན་དང་། ༀ་དེ་བ། ནཱ་ག ཡཀྵ། གནྡར་བྷ། ཨ་སུ་ར། ག་རུ་ཊ། ཀིནྣ་

ར། མ་ཧཱོ་ར་ག མ་ནུ་ཥ། ཨ་མ་ནུ་ཥ། ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པྲ་ཝ་ར་ཀ་མ་ལ་ཡེ་སྟྭཾ། ཞེས་སར་

བཞིན་གདན་ཕུལ། ༀ་དེ་བ། ནཱ་ག །ཡཀྵ། གནྡར་བྷ། ཨ་སུ་ར། ག་རུ་ཊ། ཀིནྣ་ར། མ་

ཧཱོ་ར་ག མ་ནུ་ཥ། ཨ་མ་ནུ་ཥ། ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པྲ་ཝ་ར་ཨḒྷཾ། པཱདྱཾ། པུཥཾ། དྷཱུ་པཾ། དཱི་

པཾ། གནྡཾ། ནཻ་ཝི་ངྱཱ། ཤཔྟ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་ཉེར་སྤོད་རོལ་མོ་དང་བཅས་པ་གོང་བཞིན་འབུལ་

ལོ། །ༀ་དེ་བ། ནཱ་ག ཡཀྵ། གནྡར་བྷ། ཨ་སུ་ར། ག་རུ་ཊ། ཀིནྣ་ར། མ་ཧཱོ་ར་ག མ་ནུ་

ཥ། ཨ་མ་ནུ་ཥ། ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷྱཿསརྦ་ཏད་ཁཾ་

ཨུད་ག་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཧི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་གིཧྞ་དཾ་བ་ལ່ཱ་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པ་ལན་གསུམ་གིས་གཏོར་

མ་ཕུལ་ནས། 

འབྱུང་བོ་གང་དག་རི་རབ་སྟེང་གནས་དང་། །དགའ་བའི་ཚལ་དང་ལྷ་ཡི་གནས་

རྣམས་དང་། །ཤར་ནུབ་རི་དང་ཉི་ཟའི་ཁྱིམ་རྣམས་དང་། །རི་བོ་ཀུན་ལ་གང་དག་

གནས་པ་དང་། །རིན་ཆེན་གིང་ན་ལྷག་པར་གང་གནས་དང་། །ཆུ་བོ་ཀུན་དང་ཆུ་

བོའི་མདོ་རྣམས་དང་། །མཚོ་དང་རྫིང་བུ་ལྟེང་ཀ་ཆུ་ངོགས་དང་། །གཡའ་ཆུ་སིལ་

མ་ཅན་ན་གང་གནས་དང་། །གོང་དང་ཕྱུགས་ལྷས་གོང་ཁྱེར་སྟོང་བ་དང་། །ཁང་

སྟོང་དག་དང་ལྷ་ཡི་ཁང་པ་དང་། །གཙུག་ལག་ཁང་དང་མཆོད་རེན་གནས་རྣམས་

དང་། །དཀའ་ཐུབ་གནས་དང་གང་ཆེན་བེས་རྣམས་དང་། །རྒྱལ་པོའི་དཀོར་ཁང་

དག་ན་གང་གནས་དང་། །ལམ་སང་སུམ་མདོ་དང་ནི་བཞི་མདོ་དང་། །གང་དག་ལམ་

ཆེན་དང་ནི་ཤིང་གཅིག་དྲུང་། །དུར་ཁོད་ཆེན་པོ་ནགས་ཚལ་ཆེན་པོ་དང་། །སེང་
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གེ་དེད་དང་གཅན་གཟན་གནས་དག་དང་། །འབོག་ཆེན་འཇིགས་སུ་རུང་བར་གང་

གནས་དང་། །གང་དག་གིང་མཆོག་དག་ན་གནས་པ་དང་། །ལྷུན་པོ་དུར་ཁོད་དག་

ན་གནས་པ་རྣམས། །རབ་ཏུ་དགེས་ཤིང་མགུ་བར་གྱུར་ནས་སུ། །ཕྲེང་བ་མེ་ཏོག་དི་

དང་བདུག་པར་བཅས། །བསྟོད་དང་གཏོར་མ་མར་མེ་གུས་འབུལ་ན། །འདི་རྣམས་

བཏུང་ཞིང་ལེགས་པར་གསོལ་ནས་ཀང་། །བདག་གི་ལས་ཀི་འབས་བུ་མཆིས་པར་

མཛོད། །ཅེས་གནས་སོས་པའི་སྒོ་ནས་འཕྲིན་ལས་བཅོལ་ལོ། ། 

རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་ཧཱུཾ་མཛད་དུ་གྱུར། པར་བསམ། ཁོ་བོ་འདོད་རྒྱལ་གི་ཕག་རྒྱ་བས་

ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀི་བདེན་པ་དང་། ཆོས་ཀི་བདེན་པ་དང་། དགེ་འདུན་གི་བདེན་པ་

དང་། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམ་པར་རྒྱལ་མའི་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་

བཅས་པ་རྣམས་ཀི་བདེན་པ་དང་། བདེན་པ་ཆེན་པོས་བིན་གིས་བརླབས་པ་ལ་

བརེན་ནས་རྣལ་འབོར་བ་བདག་ཅག་དཔོན་སོབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པ་

ལ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བར་བེད་པའི་བགེགས་ཀི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་མཆོད་སྦིན་གི་

གཏོར་མའི་མགོན་དུ་མཆིས་པར་གྱུར། །ༀ་ཊཱཀི་ཧཱུཾ་ཛཿཞེས་བགེགས་འཁོར་བཅས་མདུན་

དུ་བཀུག་པར་བསམ། ༀ་ཀུང་ཀ་རི་ཀུང་ཀ་རི་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་པི་ཙི་པི་ཙི་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་གུང་གུང་

སྭཱ་ཧཱ། ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པྲ་ཝ་ར་སད་ཀ་རཾ་ཨḒྷཾ་པྲ་ཏི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་མཆོད་ཡོན་དང་། ༀ་

ཀུང་ཀ་རི་ཀུང་ཀ་རི་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་པི་ཙི་པི་ཙི་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་གུང་གུང་སྭཱ་ཧཱ། ས་པ་རི་ཝཱ་ར་

པྲ་ཝ་ར་ཀ་མ་ལ་ཡེ་སྟྭཾ། ཞེས་གདན་སར་བཞིན་ཕུལ་ཏེ། ༀ་ཀུང་ཀ་རི་ཀུང་ཀ་རི་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་

པི་ཙི་པི་ཙི་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་གུང་གུང་སྭཱ་ཧཱ། ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པྲ་ཝ་ར་ཨḒྷཾ། པཱདྱཾ། པུཥཾ། དྷཱུ་

པཾ། དཱི་པཾ། གནྡཾ། ན་ཻཝི་ངྱཱ། ཤཔྟ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་ཉེར་སྤོད་རོལ་མོ་དང་བཅས་པ་གོང་བཞིན་
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འབུལ། ༀ་ཀུང་ཀ་རི། ༀ་ཀུང་ཀ་རི་ཀུང་ཀ་རི་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་པི་ཙི་པི་ཙི་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་གུང་

གུང་སྭཱ་ཧཱ། ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷྱཿསརྦ་ཏད་ཁཾ་ཨུད་ག་

ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཧི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་གིཧྞ་དཾ་བ་ལ່ཱ་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་སོགས་ལན་གསུམ་གིས་གཏོར་མ་

ཕུལ་ནས། 

གང་ཞིག་མཚན་མོ་རྒྱུ་བ་ཡི། །འབྱུང་བོ་རྣམས་དང་ཤ་ཟ་དང་། །སིན་པོ་ཤ་

རེན་ཟ་བ་དང་། །སེམས་ཅན་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་དང་། །ལོན་ཤིང་གེལ་བ་སོགས་

གནས་པ། །དེ་དང་དེ་ལ་གཏོར་མ་ནི། །བཟའ་བ་ཤ་ཆང་ལ་ཕུག་བཅས། །འབས་

ཆན་འབས་བུ་མང་བོ་དང་། །མཆོད་པ་འདི་ཡིས་མགུ་བོས་ལ། །གནོད་པའི་བསམ་

པ་ཞི་བ་དང་། །བདག་ཅག་རྣམས་ལ་ཕན་པའི་ཡིད། །དེ་རིང་ཕན་ཆད་བསྐེད་པར་

གིས། །རྒྱན་གིས་བརྒྱན་པར་བས་ཀང་ཆོས་སྤོད་ཅིང་། །དུལ་ཞིང་ཡང་དག་སོམ་

ལ་ཚངས་པར་སྤོད། འབྱུང་བོ་ཀུན་ལ་ཆད་པ་སྤངས་པ་སྟེ། །དགེ་སོང་དགེ་སྦོང་

དེ་ཡིན་བམ་ཟེ་དེ། །མཚོན་ཆས་མི་འཇིག་གང་ཡང་མེད། །འཚོ་བའི་སོག་ལ་ཀུན་

ཀང་འཛེམ། །རང་གི་ལུས་ལ་དཔེ་ལོང་ལ། །གཞན་ལ་གནོད་པ་མ་བེད་ཅིག །ༀ་

ཆེན་པོའམ་ཆུང་ངུ་གང་དག་གི། །ལུས་ལ་མངོན་པར་གནོད་གྱུར་པའི། །ནད་དེ་

ཉེ་བར་ཕྱུང་ནས་སུ། །གདོན་དེ་རང་གི་གནས་སུ་དེངས། །དེ་ལྟར་བདག་གིས་

ཅི་ནུས་ཀིས། །མཆོད་དང་བསྙེན་བཀུར་བས་པ་ཡིས། །དམ་ཚིག་གནས་ལ་

གནས་ནས་སུ། །བདག་གི་འདོད་པ་བསྐང་བར་མཛོད། །རག་ཏུ་དམ་ཚིག་ལ་

གནས་ཤིང་། །འདིར་ནི་ཡོན་མཆོད་འཁོར་བཅས་ཀི། །ནད་དེ་ཉེ་བར་སོལ་མཛོད་

ལ། །གདོན་རྣམས་རང་གི་གནས་སུ་དེངས། །སརྦ་བིགྷྞན་གཙྪ། ཞེས། བགེགས་
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འཁོར་བཅས་རང་གནས་སུ་གཤེགས་པར་གྱུར་པར་བསམ། 

ༀ་དེ་བ། ནཱ་ག །ཡཀྵ། གནྡར་བྷ། ཨ་སུ་ར། ག་རུ་ཊ། ཀིནྣ་ར། མ་ཧཱོ་ར་ག མ་ནུ་

ཥ། ཨ་མ་ནུ་ཥ། ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པྲ་ཝ་ར་སད་ཀ་རཾ་ཨḒྷཾ་པྲ་ཏི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། གཙྪ། ཞེས། སེ་

བརྒྱད་འཁོར་བཅས་རང་གནས་སུ་གཤེགས་པར་གྱུར་པར་བསམ། 

ༀ་རུ་ཏྲ་ཡེ། ༀ་ཤ་ཏ་ས་ཧ་ས། ཨཀྵི་ཡེ། ༀ་ཨག་ཡེ། ༀ་ཡ་མ་ཡེ། ༀ་ནེ་རི་

ཏི་ཡེ། ༀ་ཝ་རུ་ཎ་ཡེ། ༀ་བ་ཡ་བཻ་ཡེ། ༀ་ཀུ་བེ་ར་ཡེ། ༀ་ཨུརྡྷཾ་བ་ཧྨ་ཎ་ཡེ། སུ་རྱ་

ག་ཧ་ཨདྷི་པ་ཏ་ཡེ། ཙནྡྲ་ནཀྵ་ཏྲ་ཨ་དྷི་པ་ཏ་ཡེ། ༀ་ཨརྡྷི་པྲི་ཐི་ཝཱི་བྷྱཿཨ་སུ་རེ་བྷྱཿནཱ་

གེ་བྷྱཿས་པ་རི་ཝཱ་ར་པྲ་ཝ་ར་སད་ཀ་རཾ་ཨḒྷཾ་པྲ་ཏི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། གཙྪ། ཞེས། ཕོགས་སྐོང་

འཁོར་བཅས་རང་གནས་སུ་གཤེགས་པར་གྱུར་པར་བསམ། 

ན་མཿས་མནྟ་བུདྡྷ་ནཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ༀ་སམྦྷ་ར་སམྦྷ་ར་ཧཱུྃ། 

ཞེས་ལན་གསུམ་གིས་ཡི་དྭགས་རྣམ་ལ་གཏོར་མ་སྦིན། སྦིན་པ་རྒྱ་ཆེན་གྱུར་པ་འདི་ཡི་

མཐུས། །འགོ་བའི་དོན་དུ་རང་བྱུང་སངས་རྒྱས་ཤོག །སོན་གི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀིས་

མ་གོལ་པའི། །སྐེ་བོའི་ཚོགས་རྣམས་སྦིན་པས་གོལ་གྱུར་ཅིག །ཞེས་ཆ་གསུམ་གི་ཆོ་

གས་གཏོར་མ་གཞན་གསུམ་བསོས་ལ་ཕི་རོལ་དུ་བཏང་ངོ་། །

རེས་ཆོག་ནི། མཆོད་པ་གསར་དུ་བཤམ་པའམ། ཁ་གསོས་ལ། ༀ་བཛ་ཨ་མི་ཏ་ཀུཎྜ་ལི་ཧ་ན་

ཧ་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཞེས་པས་བསངས། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿསརྦ་དྷརྨཱཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅ཧཾ། ཞེས་པས་

སྦངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ༀ་ལས་བྱུང་བའི་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་

རྣམས་ཀི་ནང་དུ། ༀ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ལྷ་རྫས་ལས་གྲུབ་པའི་མཆོད་ཡོན། 

ཞབས་བསིལ། མེ་ཏོག །བདུག་སྤོས། མར་མེ། དི་ཆབ། ཞལ་ཟས། གཞན་ཡང་རོལ་
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མོ་དང་འཕན་གདུགས་ལ་སོགས་པའི་མཆོད་རྫས་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་དྭངས་

ཤིང་ཐོགས་པ་མེད་པ་ནམ་མཁའི་མཐའ་ཀས་པར་གྱུར། ༀ་བཛ་ཨḒྷཾ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་

བཛ་པཱདྱཾ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་བཛ་པུཥེ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་བཛ་དྷཱུ་པཾ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་བཛ་དཱི་པཾ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་

བཛ་གནྡཾ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་བཛ་ནཻ་ཝི་ངྱཱ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་བཛ་ཤཔྟ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པས་བིན་གིས་བརླབ། 

རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་མཆོད་རྫས་ལས་གྲུབ་པའི། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་སགས་དང་

བཅས་པའམ། ཡང་ན་སགས་རྐང་པ། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨུཥྞི་ཥ་བི་ཛ་ཡ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་

ཨḒྷཾ། པཱདྱཾ། པུཥཾ། དྷཱུ་པཾ། དཱི་པཾ། གནྡཾ། ནཻ་ཝི་ངྱཱ། ཤཔྟ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་

ག་ཏ་ཨུཥྞི་ཥ་བི་ཛ་ཡ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཚ་ཏྲཾ་ག །པ་ཏཾ་ག །བ་ཌཾ་ད་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། སོ་སོའི་

ཕག་རྒྱ་དང་བཅས་པས་མཆོད། 

དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་སྟོན་ཀའི་ཟ་བའི་མདོག །ཞལ་གསུམ་ཕག་བརྒྱད་རབ་མཛེས་

ཞི་བའི་སྐུ། །ཡེ་ཤེས་དཔག་ཡས་ཚེ་ཡི་མཆོག་སྩོལ་མ། །རྣམ་པར་རྒྱལ་མའི་ཞབས་

ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་པའི་མཐར། རྣམ་རྒྱལ་འཇིག་རེན་དབང་ཕྱུག་གསང་བའི་

བདག །མི་གཡོ་འདོད་རྒྱལ་དབྱུག་སོན་སྟོབས་པོ་ཆེ། །གནས་གཙང་ལྷ་ཡི་བུ་དང་

བཅས་བ་ཡི། །རྣམ་རྒྱལ་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་པས་བསྟོད། 

དེ་ནས། བཅོམ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་མ་ལ། །མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་

པའི་མཐུས། །བདག་སོགས་རྣམས་དང་ཡོན་བདག་ལ། །འཆི་མེད་དངོས་

གྲུབ་སྩལ་ཏུ་གསོལ། །ས་འོག་ས་སྟེང་ས་བླའི་གདོན། །ནད་རིམས་དུས་མིན་

འཆི་བ་སོགས། །སོན་ལས་འཕྲལ་རྐེན་ཀུན་ཞི་ཞིང་། །འཆི་མེད་དངོས་གྲུབ་

སྩལ་ཏུ་གསོལ། །སིད་དང་ཞི་བའི་ཡོན་ཏན་ཀུན། །ལེགས་ཐོབ་མི་ཉམས་གོང་
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དུ་འཕེལ། །ཁྱད་པར་ཚེ་ལ་དབང་འབོར་བའི། །འཆི་མེད་དངོས་གྲུབ་སྩལ་ཏུ་

གསོལ། །ཇི་སིད་སངས་རྒྱས་མ་ཐོབ་བར། །ལྷ་མོ་ཁྱོད་ཀིས་རེས་བཟུང་སྟེ། །འཆི་

བདག་གཡུལ་ལས་རབ་རྒྱལ་བའི། །འཆི་མེད་དངོས་གྲུབ་སྩལ་ཏུ་གསོལ། །དཔག་

བསམ་ཤིང་དང་བུམ་པ་བཟང་། །ཡིད་བཞིན་ནོར་འདའི་ལྷ་ཁྱོད་ཀིས། །ཐུགས་རེའི་

འཆི་མེད་བདུད་རི་ཡིས། །སྙིང་གི་བུམ་བཟང་གང་བར་མཛོད། །ཅེས་འདོད་དོན་ཞུ། 

བསྒྲུབ་བ་དམིགས་བསལ་གི་ཚེ་སྒྲུབ་ལྟ་བུ་ཡིན་ན་དེ་ཉིད་མདུན་དུ་བོས་ནས་འདོད་དོན་ཞུ་བ་འདི་

ལན་གསུམ་དང་། གཞན་ཡང་ཕིན་དྲུག་གི་སྒོ་ནས་ཚེ་སྤེལ་བའི་ཚིགས་བཅད། སྦིན་པའི་སྟོབས་

ཀིས་སངས་རྒྱས་ཡང་དག་འཕགས། །མི་ཡི་སེང་གེ་སྦིན་པའི་སྟོབས་རོགས་

ནས། །སྙིང་རེ་ཅན་གི་གོང་ཁྱེར་འཇུག་པ་ན། །སྦིན་པའི་སྟོབས་ཀི་སྒ་ནི་གགས་

པར་འགྱུར། །ཚུལ་ཁིམས་སྟོབས་ཀིས་སངས་རྒྱས་ཡང་དག་འཕགས། །མི་ཡི་

སེངེ་ཚུལ་ཁིམས་སྟོབས་རོགས་ནས། །སྙིང་རེ་ཅན་གི་གོང་ཁྱེར་འཇུག་པ་ན། །ཚུལ་

ཁིམས་སྟོབས་ཀི་སྒ་ནི་གགས་པར་འགྱུར། །བཟོད་པའི་སྟོབས་ཀིས་སངས་རྒྱས་

ཡང་དག་འཕགས། །མི་ཡི་སེངེ་བཟོད་པའི་སྟོབས་རོགས་ནས། །སྙིང་རེ་ཅན་གི་

གོང་ཁྱེར་འཇུག་པ་ན། །བཟོད་པའི་སྟོབས་ཀི་སྒ་ནི་གགས་པར་འགྱུར། །བརོན་

འགྲུས་སྟོབས་ཀིས་སངས་རྒྱས་ཡང་དག་འཕགས། །མི་ཡི་སེངེ་བརོན་འགྲུས་

སྟོབས་རོགས་ནས། །སྙིང་རེ་ཅན་གི་གོང་ཁྱེར་འཇུག་པ་ན། །བརོན་འགྲུས་སྟོབས་

ཀི་སྒ་ནི་གགས་པར་འགྱུར། །བསམ་གཏན་སྟོབས་ཀིས་སངས་རྒྱས་ཡང་དག་

འཕགས། །མི་ཡི་སེངེ་བསམ་གཏན་སྟོབས་རོགས་ནས། །སྙིང་རེ་ཅན་གི་གོང་

ཁྱེར་འཇུག་པ་ན། །བསམ་གཏན་སྟོབས་ཀི་སྒ་ནི་གགས་པར་འགྱུར། །ཤེས་རབ་
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སྟོབས་ཀིས་སངས་རྒྱས་ཡང་དག་འཕགས། །མི་ཡི་སེངེ་ཤེས་རབ་སྟོབས་རོགས་

ནས། །སྙིང་རེ་ཅན་གི་གོང་ཁྱེར་འཇུག་པ་ན། །ཤེས་རབ་སྟོབས་ཀི་སྒ་ནི་གགས་

པར་འགྱུར། །ཞེས་པ་དང་སགས་བརོད་ནས་ཚེ་རིལ་སྦིན་པའི་ཕག་ལེན་ཡོད་འདུག་པ་ལྟར་སྤོ་ན་དེ་

ལྟར་བས་ཀང་རུང་བར་སེམས། 

དེ་ནས་འཆི་མེད་གྲུབ་པ་ལས་འབྱུང་བའི་སོན་ལམ་ནི། དེ་ལྟར་འགོ་བའི་སྐབས་གྱུར་རེ་

བཙུན་མ། །ཅུང་ཟད་བསྟོད་ལས་ཞེས་པ་ཚིག་བསྒྱུར་ཕྲན་བུ་བས་ནས། བསྒོམ་བཟས་མཆོད་

བསྟོད་ལས་བྱུང་དགེ་བ་དེས། །འཕགས་མའི་གོ་འཕང་མཆོག་དེ་མྱུར་ཐོབ་

ནས། །ཉམ་ཆུང་ལུས་ཅན་ཀུན་གི་མགོན་བགིད་ཤོག །མི་བསྲུན་ཡིད་ཀི་བན་དུ་

གྱུར་པའི་མཐུས། །མི་འདོད་འབས་བུ་སྟེར་བའི་གནག་པའི་ལས། །མི་ཤེས་དབང་

གིས་བགིས་པ་གང་ཡིན་པ། །མ་ལུས་བདེ་བླག་ཉིད་དུ་ཞི་གྱུར་ཅིག །མཆོག་གི་

ཚེ་དང་རླབས་ཆེན་རྣམ་དཔྱོད་དང་། །དད་དང་སྙིང་རེ་བརོན་འགྲུས་ཏིང་འཛིན་

སོགས། །ལུང་དང་རོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཇི་སྙེད་པ། །མཐའ་དག་གོང་ནས་གོང་དུ་

རྒྱས་པར་ཤོག །བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་རེས་སུ་རབ་གཞོལ་བ། །བདེ་གཤེགས་དགེས་

པའི་རབ་འབམས་དབང་གི་ལས། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཇི་ལྟར་སོན་པ་བཞིན། །འདོད་

པ་ཙམ་གིས་རེས་སུ་བེད་པར་ཤོག །ཐོས་བསམ་སྒོམ་པས་བདག་རྒྱུད་འདུལ་བའི་

ཚེ། །ཡང་དག་ལམ་གི་གེགས་ལ་མངོན་བརོན་པ། །ནག་པོའི་ར་ལག་རྣམས་ཀི་

སྟོབས་དང་དཔུང་། །མངོན་སྤོད་ལས་ཀིས་ཐམས་ཅད་ཚར་གཅོད་ཤོག །མཐོང་

ཐོས་དན་དང་རེག་པ་ཙམ་གིས་ཀང་། །འགོ་བ་ཀུན་གི་རེ་བ་གང་ཡིན་པ། །མཐའ་

དག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བེད་པ་ལ། །ཡིད་བཞིན་ནོར་དང་དཔག་བསམ་ཤིང་
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བཞིན་ཤོག །མདོར་ན་བཤེས་གཉེན་དམ་པ་མཉེས་བས་ནས། །ཐུབ་པའི་དགོངས་

པ་རྙེད་པའི་མང་ཐོས་ཀིས། །བསྒྲུབ་པའི་བ་བ་ལེགས་པར་མཐར་ཕིན་ནས། །རྒྱལ་

བའི་བསྟན་པ་ཕོགས་བཅུར་རྒྱས་བེད་ཤོག །ཅེས་བརོད་ཅིང་། 

ༀ་བཛ་ས་ཏྭ་ས་མ་ཡ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ། བཛ་ས་ཏྭ་ཏྭེ་ནོ་བ་ཏིཥྛ། དི་ཌོ་མེ་བྷཱ་བ། 

སུ་ཏོ་ཥོ་མེ་བྷཱ་བ། སུ་པོ་ཥོ་མེ་བྷཱ་བ། ཨ་ནུ་རཀྵོ་མེ་བྷཱ་བ། སརྦ་སིདྡྷི་མེ་པྲ་ཡཙྪ། 

སརྦ་ཀརྨཱ་སུ་ཙ་མེ། ཙི་ཏྟཾ་ཤི་ཡཾ་ཀུ་རུ་ཧཱུཾ། ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོཿབྷ་ག་ཝན། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ། 

བཛ་མ་མེ་མུཉྩ། བཛ་བྷ་བ། མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་ས་ཏྭ་ཨཱཿཧཱུཾ་ཕཊ། ཡིག་བརྒྱ་ལན་མང་དུ་བརོད། 

མེ་ཏོག་དང་བཅས་ཐལ་མོ་སྦར་ཏེ། མ་འབོར་བ་དང་ཉམས་པ་དང་། །གང་ཡང་བདག་བློ་

རྨོངས་པ་ཡིས། །བགིས་པ་དང་ནི་བགིད་སྩལ་གང་། །དེ་ཡང་བཟོད་པར་མཛད་དུ་

གསོལ། །ལྷག་པ་དང་ནི་ཆད་པ་དང་།  །ཆོ་གའི་ཡན་ལག་ཉམས་པ་དང་། །བདག་

གིས་བརེད་ངས་ཅི་མཆིས་པ། །དེ་ཡང་བཟོད་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །ཞེས་པ་རྣམས་

ཀིས་བཟོད་པར་གསོལ་ལ། 

ཕོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་

ཅད་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། ཇི་སིད་ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མི་གནས་པའི་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་ས་ལ་མ་བཞག་གི་

བར་དུ་རྒྱལ་བ་རྣམས་མ་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་བརན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ། བེ་

བག་ཏུ་ཡང་ཆོས་སྐུའི་རེན་འདི་ཉིད་ལ་བསྐེད་ཅིང་སྤན་དངས་བའི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་

ཅད་རེན་འདི་འབྱུང་བ་བཞིའི་གནོད་པས་མ་ཞིག་གི་བར་དུ་བརན་པར་བཞུགས་སུ་

གསོལ། བརན་པར་བཞུགས་ནས་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་མཆོག་
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དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་སྩལ་དུ་གསོལ། ༀ་སུ་པྲ་ཏིཥྛ་བཛ་ཡེ་སྭཱ་

ཧཱ། ཞེས་བརོད་ཅིང་མཆོད་རེན་ལ་མེ་ཏོག་གཏོར་ལ་བརན་བཞུགས་བ། 

དེ་ན་ཤིས་པར་བརོད་པ་ནི། འཆི་མེད་ལམ་ཡངས་ངོས་སུ་ཆུ་འཛིན་ལྟར། །ལེགས་

པར་འཁིགས་པའི་རྣམ་རྒྱལ་ལྷ་ཡི་ཚོགས། །ཡིད་འོང་ཆུ་སྐེས་གསར་པའི་ཆར་

འབེབས་ཤིང་། །ལ་ལ་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་ཡི་དཔལ་ཡང་སྟེར། །ཁ་ཅིག་སྙན་པའི་རོལ་མོ་

ཆེས་ཆེར་སྒོག །འཇིགས་རུང་ཁོ་བོས་འཆི་བདག་བགེགས་དཔུང་འཇོམས། །རག་

ཏུ་ཁྱེད་ལ་བིན་གིས་བརླབས་པ་ཡིས། །བཀྲ་ཤིས་དཔལ་གིས་ཕོགས་ཀུན་ཁྱབ་

གྱུར་ཅིག །སྐེ་རྒུའི་འདེན་མཆོག་མཉམ་མེད་ཤཀའི་རྒྱལ། །གསང་བའི་བདག་

པོ་མཁས་གྲུབ་ཛེ་ཏཱ་རི། །རྡོར་གདན་ཟུང་དང་ས་ཆེན་ཀུན་སྙིང་སོགས། །ཚེ་ཡི་

དཔལ་བརྙེས་དངོས་བརྒྱུད་བླ་མ་ལ། །ལེགས་ཚོགས་ཇི་སྙེད་མཆིས་པའི་བཀྲ་

ཤིས་དེས། །བདག་སོགས་ཚེ་ཡི་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་། །ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ཡར་

ངོའི་ཟ་བ་ལྟར། །རྒྱས་ཤིང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །རྒྱལ་བའི་ཡུམ་

མཆོག་རྣམ་པར་རྒྱལ་མ་དང་། །རྒྱལ་སས་ཕག་ན་པད་རྡོ་རེ་འཛིན། །མི་གཡོ་འདོད་

རྒྱལ་དབྱུག་སོན་སྟོབས་པོ་ཆེ། །གནས་གཙང་བུ་སོགས་ལྷ་ཡི་ཚོགས་རྣམས་

ལ། །ལེགས་ཚོགས་ཇི་སྙེད་མཆིས་པའི་བཀྲ་ཤིས་དེས། །བདག་སོགས་ཚེ་ཡི་

བར་ཆད་ཞི་བ་དང་། །ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ཡར་ངོའི་ཟ་བ་ལྟར། །རྒྱས་ཤིང་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཐུབ་པའི་དབང་པོའི་ཞལ་གི་པདོ་ལས། །ལེགས་

འོངས་རྒྱུད་དང་གཟུངས་སགས་ཟབ་མོ་མཆོག །བཀག་ཅིང་བཟས་བརོད་བགིས་

པ་ཙམ་གིས་ཀང་། །ངན་འགོ་ཀུན་སྦོང་ཚེ་དཔལ་སྟེར་བེད་ལ། །ལེགས་ཚོགས་ཇི་
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སྙེད་མཆིས་པའི་བཀྲ་ཤིས་དེས། །བདག་སོགས་ཚེ་ཡི་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་། །ཚེ་

དང་བསོད་ནམས་ཡར་ངོའི་ཟ་བ་ལྟར། །རྒྱས་ཤིང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་བཀྲ་ཤིས་

ཤོག །གཟུངས་མཆོག་གང་ལ་གཏད་པའི་ལྷ་དབང་དང་། །གང་དེ་ཚུལ་བཞིན་

འཛིན་པའི་ལྷ་ཡི་བུ། །ཤིན་ཏུ་བརན་པ་ལ་སོགས་ལྷ་དང་མིའི། །གྲུབ་མཆོག་རིག་

པ་འཛིན་པའི་ཚོགས་རྣམས་ལ། །ལེགས་ཚོགས་ཇི་སྙེད་མཆིས་པའི་བཀྲ་ཤིས་

དེས། །བདག་སོགས་ཚེ་ཡི་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་། །ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ཡར་ངོའི་ཟ་

བ་ལྟར། །རྒྱས་ཤིང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །བརྒྱ་ཕྲག་ཡོན་ཏན་ལྡན་

པའི་ཞིང་གི་མཆོག །རྒ་ནད་རྒུད་པ་ཀུན་བལ་འབོར་ཚོགས་རྒྱས། །དགེ་ཚོགས་

ཀུན་སྡུད་རིན་ཆེན་བང་ཆུབ་སེམས། །འཕེལ་བའི་འཕགས་མའི་ཞིང་མཆོག་དམ་པ་

ལ། །ལེགས་ཚོགས་ཇི་སྙེད་མཆིས་པའི་བཀྲ་ཤིས་དེས། །བདག་སོགས་ཚེ་ཡི་བར་

ཆད་ཞི་བ་དང་། །ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ཡར་ངོའི་ཟ་བ་ལྟར། །རྒྱས་ཤིང་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

ཅེས་སོགས་ཀིས་བཀྲ་ཤིས་བརོད་ཅིང་རོལ་མོའི་སྒ་དང་མེ་ཏོག་སིལ་མ་དགམ་པར་བ་ཞིང་། མཆོད་

རེན་བཀུར་སྟི་དང་བཅས་ཏེ་དབེན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ། བུམ་པའི་ཆུས་རང་གཞན་ལ་ཕན་གདགས་

པར་བའོ། །

གསུམ་པ་སོབ་མ་རེས་འཛིན་གི་ཆོ་ག་ནི་གཞན་དུ་ཤེས་པར་བའོ། །ར་བའི་གསུམ་པ་ཕན་ཡོན་ནི། 

གཟུངས་ཉིད་ལས། གཟུངས་འདི་ཐོས་མ་ཐག་ཏུ་བསྐལ་པ་བརྒྱ་སྟོང་དུ་བསགས་པའི་ལས་ཀི་སྒིབ་པ་

བང་བར་འགྱུར་རོ། །སྐེ་བ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་སུ་སེམས་ཅན་དམལ་བ་དང་། དུད་འགོའི་སྐེ་གནས་དང་། 

གཤིན་རེའི་འཇིག་རེན་དང་། ཡི་དྭགས་ཀི་ཡུལ་དང་། ལྷ་མ་ཡིན་གི་རིས་དང་། འདི་ལྟ་སྟེ་གནོད་སྦིན་དང་
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། ཞེས་པ་ནས། གོག་སྦུར་ལ་སོགས་པའི་སོག་ཆགས་ཀི་རིགས་རྣམས་སུ་ཕིས་མི་སྐེ་བར་ཤེས་པར་བའོ། 

།ཞེས་དང་། གཟུངས་འདིའི་མཐུས་བང་ཆུབ་ཀི་སྙིང་བོའི་མཐར་ཐུག་གི་བར་དུ་སྐེ་བ་ཡོངས་དག་པ་ཐོབ་

པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་དང་། གཟུངས་འདི་དག་རབ་ཏུ་སྟོན་པ་དང་། གེགས་བམ་ལ་ཡི་གེར་འདིར་འཇུག་

པ་དང་། འཛིན་པ་དང་། ཀོག་པ་དང་། འདོན་པ་དང་། ཁ་ཏོན་བེད་པ་དང་། མཆོད་པ་དང་། ཀུན་ཆུབ་པར་

བེད་པ་དང་། ཉན་པ་དང་། འཛིན་པ་དང་། འཆང་བར་འགྱུར་བ་དེ་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་དག་པར་འགྱུར། 

སེམས་ཅན་དམལ་བ་ཐམས་ཅད་རྒྱུན་ཆད་པར་འགྱུར་རོ། །ལྷའི་དབང་པོ་གཟུངས་འདི་ཡི་གེར་བིས་ཏེ་

རྒྱལ་མཚན་གི་རེ་མོར་བཞག་པར་བ། རི་མཐོན་པོ་དང་། ཁང་པ་མཐོན་པོའམ། མཆོད་རེན་གི་སོག་ཤིང་

གི་སྟེང་དུ་བཞག་པར་བའོ། །ལྷའི་དབང་པོ་དགེ་སོང་ངམ། དགེ་སོང་མའམ། དགེ་བསྙེན་ནམ། དགེ་བསྙེན་

མའམ། དེ་ལས་གཞན་པའི་རིགས་བུའམ། རིགས་ཀི་བུ་མོས་རྒྱལ་མཚན་གི་རེ་མོར་བཞག་པ་མཐོང་

ངམ། དེ་དང་ཉེ་བར་གནས་པར་གྱུར་ན། ཐ་ན་དེའི་གིབ་མས་ཕོག་གམ། དེའི་རྡུལ་རླུང་གིས་བཏབ་པས་

ཕོག་ནའང་། ལྷའི་དབང་པོ་སེམས་ཅན་དེ་ལ་སིག་པ་ཐམས་ཅད་དང་། ངན་འགོར་འགོ་བའི་འཇིགས་པ་

ཐམས་ཅད་མི་འབྱུང་ངོ་། །ཞེས་དང་། ཐ་ན་དུད་འགོའི་སྐེ་གནས་སུ་སོང་བའི་རྣ་ལམ་དུ་གཟུངས་འདིའི་སྒ་

བསྒགས་པར་བ་སྟེ། དེས་ན་དེའི་ངན་འགོ་དེ་ཉིད་ཐ་མ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའོ། །ཞེས་དང་། སེམས་ཅན་

སིག་པ་བེད་པ་དེ་དག་ཤི་བའི་དུས་བས་པ་དེ་དག་གི་དོན་དུ་གཟུངས་འདི་ཡུངས་ཀར་ལ་ལན་ཉི་ཤུ་ར་

གཅིག་བཟས་ཏེ་དེ་དག་གི་རུས་གོང་རྣམས་ཀི་སྟེང་དུ་གཏོར་ན་དེ་དག་སེམས་ཅན་དམལ་བ་དང་། དུད་

འགོའི་སྐེ་གནས་དང་། གཤིན་རེའི་འཇིག་རེན་ནམ། ཡི་དྭགས་ཀི་ཡུལ་ལམ་དེ་ལས་གཞན་པའི་ངན་འགོ་

རྣམས་སུ་སྐེ་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་གཟུངས་འདིའི་མཐུས་ངན་འགོ་དེ་དག་ལས་ཐར་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་

དག་ལས་ཐར་ནས་ཀང་ལྷར་སྐེ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་དང་། སུ་ཞིག་ཉིན་གཅིག་བཞིན་དུ་འདི་ལན་ཉི་ཤུ་ར་

གཅིག་ཁ་ཏོན་དུ་བས་ན་འཇིག་རེན་མང་པོའི་མཆོད་པའི་འོས་སུ་འགྱུར་རོ། །ཚེ་རིང་པོར་འགྱུར་རོ། །བདེ་

བ་མོང་བར་འགྱུར་རོ། །རག་ཏུ་སྤོ་བ་ལྡན་པ་དང་། མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཤི་
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འཕོས་ནས་ཀང་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐེ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་ཤིང་། ཁྱད་པར་

དུ་སྟོང་མཆོད་ཀི་ཆོ་ག་དང་ཕན་ཡོན་ཀང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་

བཀའ་སྩལ་ཏོ། །ཉོན་ཅིག་དང་ཆོ་ག་ཇི་ལྟར་བ་བའི་ཚུལ་བཤད་པར་བའོ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་

པའི་དོན་གི་ཕིར་རིགས་ཀི་བུ་དང་རིགས་ཀི་བུ་མོས་ཚེས་བཅོ་ལྔའི་ཉིན་པར་ཁྲུས་བས་ལ་གོས་གཙང་མ་

གོན་ཏེ་བསྙེན་གནས་ལ་གནས་ཏེ་ལན་སྟོང་དུ་བཟས་བརོད་བས་ན་སེམས་ཅན་ཚེ་ཟད་པའི་ཚེ་ཕིར་ནུར་

བར་འགྱུར་རོ། །ནད་དང་བལ་བར་འགྱུར་རོ། །སྒིབ་པ་ཐམས་ཅད་དག་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །སེམས་ཅན་

དམལ་བ་ལ་སོགས་པའི་ངན་འགོ་ཐམས་ཅད་ལས་ཡོངས་སུ་ཐར་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་

རོ། །ཕན་ཡོན་དེ་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པའི་གཟུངས་ལ་ཉམས་ལེན་བར་ཡོད་པའི་དུས་འདིར། བློ་དང་ལྡན་པ་

དག་གིས་ནུས་པ་ཅི་ཡོད་ཀིས་འབད་ནས་རང་གཞན་གི་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་དོན་སྒྲུབ་པ་ལ་

བརོན་པ་བསྟེན་འཚལ་ལོ། །

སྨྲས་པ། མཛེས་མཛེས་བརྒྱད་གཉིས་ལང་ཚོའི་སྟོན་ཟ་དཀར། །མང་མང་རིན་

ཆེན་རྒྱན་གི་རི་དྭགས་བཀྲ། །རིང་རིང་ཚེ་ཡི་ག་བུར་ཟེགས་མ་འབུམ། །ལྷུག་ལྷུག་

སྩོལ་མཛད་འཕགས་མའི་མཆོད་ཆོག་འདི། །སིད་གསུམ་འགོ་བའི་འདེན་མཆོག་

སིད་པའི་མིག །ལྔ་རིག་ཤེས་བ་ཀུན་གཟིགས་ལྔ་པ་ཆེས། །འཆི་མེད་དཔལ་སྟེར་

དུས་མིན་འཆི་འཇོམས་སན། །ལེགས་བཤད་བདུད་རིའི་སྙིང་པོར་ལེགས་བསྟུན་

ནས། །གཞན་ཡང་མན་ངག་གངས་ཀི་ས་འཛིན་ལས། །ཉེར་འོངས་ལེགས་པའི་ཆ་

ཤས་གཙང་མའི་ཆབ། །གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ་ཆོག་སྒིག་ཡུར་བའི་ལམ། །དངས་འདི་

ངོ་མཚར་སྐལ་ལྡན་ཤིང་རའི་ཆེད། །རྣམ་དག་མཁས་པའི་བཞེད་སོལ་འཁྲུལ་བལ་

ལམ། །དམ་པའི་གསུང་ལ་བསྣོན་འཕྲི་མི་རུང་ཡང་། །ཆོ་གའི་ངག་འདོན་ཉམས་སུ་

བླང་བདེ་ཕིར། །ཅུང་ཟད་གསལ་བར་བས་ལ་ཉེས་མེད་སྙམ། །འོན་ཀང་ཁོ་བོ་བློ་
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གོས་སྟོབས་དམན་པས། །མ་རོགས་འགལ་ཟོས་ནོངས་པ་ཅི་མཆིས་དང་། །ཐོག་

མེད་ནས་བསགས་སིག་ལྟུང་ཆབས་ཅིག་ཏུ། །ཆོས་ཀི་སྤན་ལྡན་རྣམས་ཀི་སྤན་

སར་བཤགས། །འདིར་འབད་དགེ་བ་གང་ཞིག་མཆིས་སིད་ན། །འགོ་ཀུན་ངན་སོང་

གསུམ་གི་དུཿཁ་ལས། །གོལ་ཏེ་འཆི་མེད་ཚེ་ལ་དབང་འབོར་ཞིང་། །མཐར་ཐུག་

འཕགས་མའི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །

ཅེས་རེ་བཙུན་རྣམ་པར་རྒྱལ་མའི་བདག་མདུན་གི་ཆོ་ག་དང་འབེལ་བར་སྟོང་མཆོད་བ་ཚུལ་གསལ་

བར་བཀོད་པ་འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་མཆོག་སྦིན་ཞེས་བ་བ་འདི་ཉིད་རང་དང་སྐལ་མཉམ་འགའ་ཞིག་དང་ཆོ་ག་

དཔེ་ཐོག་ཏུ་གཟིགས་དགོས་པ་རྣམས་ལ་ཅུང་ཟད་ཕན་རེའི་བསམ་པས་ཀུན་ནས་བསངས་ཏེ། ༸རྒྱལ་

དབང་གི་གསུང་གཞིར་བཞག་སྟེ་རེ་བཙུན་ཐུའུ་བཀྭན་པའི་གསུང་དང་། ཨ་ཀ་བསོད་ནམས་བཟང་པོའི་

ཆོག་སྒིག་ཏུ་གགས་པ་སོགས་ཀི་ལེགས་ཆ་བླངས་ཤིང་། བླ་བརྒྱུད་དང་ཤིས་བརོད་གསར་དུ་བསྒིགས་

ཏེ་ལག་ཏུ་བླང་བདེ་བར་བེད་པ་པོ་ནི་སེར་སགས་བླ་ཟུར་ཤི་ལའི་མིང་ཅན་གིས་དཀར་པོ་ཞེས་པ་ས་

སྦྲུལ་ལོར་སེ་ར་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་གིང་གི་རང་ཤག་ཏུ་བིས་པའོ། །པར་འདི་ལྷ་ལྡན་ཀུན་བཟང་ཕོ་བང་དུ་

བཞུགས། །
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༄༅། །ལྷག་པའི་ལྷ་མཆོག་ཚའིེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་ག་ིསངོ་མཆོད་ཀི་ཆོ་ག་
དངོས་གྲུབ་འདོད་འཇོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་ཨཱ་ཡུརྡ་ཤི་ཏ་དེ་པོ་ཏྟར་བི་ཏྲ་ཡ་དྷིཿསིདྡྷི་ལཀྵྨ་ཡ་ཙྪནྟུ། རྣམ་

འདེན་རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་གསང་བ་གསུམ། །གཅིག་བསྡུས་མཚན་དཔེའི་རི་མོར་

ཡོངས་སིན་པ། ། བླ་མ་ཚེ་ཡི་ལྷ་མཆོག་རྣམ་གསུམ་གིས། །འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དངོས་

གྲུབ་དེང་འདིར་སྩོལ། །གང་གི་བིན་རླབས་བདུད་རིའི་གཟེགས་མ་ཡིས། །དུས་མིན་

འཆི་བདག་གཡུལ་ངོ་གཏན་བཅོམ་ནས། །རླབས་ཆེན་ཚེ་བསོད་ནམ་མཁའ་མཛོད་

ཀི་སྒོ། ། འབེད་པའི་ཐབས་མཆོག་ཆོ་ག་བི་བར་བ། །

དེ་ལ་འདིར་འཆི་མེད་དཔལ་སྟེར་ལྷག་པའི་ལྷ་མཆོག་རྣམ་གསུམ་ལ་སྟོང་མཆོད་ཕུལ་ཏེ། ཚེའི་དངོས་

གྲུབ་ཞུ་བའི་ཆོ་ག་ལ་སྦོར་དངོས་རེས་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་དགེ་ཚུལ་སོང་གི་སོམ་པ་

དང་ལྡན་པས་ལྷག་པའི་ལྷ་འདི་རྣམས་ཀི་དབང་དང་རེས་གནང་སོགས་ལེགས་པར་མནོས་ཤིང་། དམ་ཚིག་

སྲུང་བ་ལ་བརོན་པ་དག་གིས། གཟའ་སྐར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གནས་ཁང་བི་དོར་བས་ཏེ། ཉམས་དགའ་

བའི་གནས་སུ་སྟེགས་མཐོན་པོའི་ཁར་པད་འདབ་བརྒྱད་བིས་པའི་བུམ་གདན་གི་སྟེང་དུ་བུམ་པ་ཚད་ལྡན་

གི་ནང་དུ་བ་རྒྱུད་ཀི་བུམ་རྫས་ཉེར་ལྔ་དང་། ཚེ་རིལ་བཏབ་པའི་ཆུ་གཙང་མས་སུམ་ཉིས་བཀང་བའི་སྟེང་

གི་ཆར་ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་གི་སྐུ་རབ་གནས་ཅན་དང་། གཞན་ཡང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རེན་རྣམས་བཀྲམ་
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པའི་སྟེང་དུ་བླ་བེ། གདུགས་རྒྱལ་མཚན། བ་དན། མེ་ཏོག་གི་ཕྲེང་བ་སོགས་ཀིས་མཛེས་པར་བརྒྱན། དེ་

ཡང་རེ་བཙུན་ཆོས་ཀི་ཉི་མས། སྟོང་མཆོད་ཀི་གོ་དོན། མཆོད་གཏོར་གཟུངས་སགས་ཕག་བསྐོར་རྣམས་

རེ་རེ་ནས་སྟོང་གི་གངས་ལྡན་བེད་པ་ལ་ཟེར་བ་ཡིན། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། འབོར་ན་ཆུ་གཉིས་ཉེར་

སྤོད་རྣམས་སྟོང་རེ་ཚང་བ་བྱུང་ན་ལེགས། གལ་ཏེ་མ་འབོར་ན་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤོད་ཆ་ཚང་གང་ལོགས་

དང་། མར་མེ་དང་། ལྷ་བཤོས་སྟོང་རེ། མ་མཐའ་ཡང་ཚེའི་རེན་འབེལ་ཡིན་པས་ལྷ་བཤོས་སྟོང་ཚང་བར་

བ་གསུངས། དེ་བཞིན་དུ། ཅི་འད་བ་ཡི་ལས་བས་པར། འབས་བུ་དེ་འད་འབྱུང་བར་འགྱུར། །ཞེས་གསུང་

པ་བཞིན། ཞིང་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་དངོས་པོ་གང་ཕུལ་ཡང་རེན་འབེལ་གིས་དེ་ཉིད་དངོས་གྲུབ་ཀི་ཐོག་མར་

འབྱུང་བར་གསུངས་པས། འདིར་ཡང་ཚེའི་རྫས་ཕུལ་ན་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་བའི་གནད་ཁྱད་པར་ཅན་

ཡོད་པས། སན་གཞུང་ལྟར། ཅོང་ཞི། བག་ཞུན། ར་མཉེ། དབང་ལག ། བུ་རམ། སྦྲང་རི་སོགས་བཅུད་

ལེན་གི་རྫས་དང་། མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་ཀི་ཕེ་མ། སྙིང་པོ་ལྔ་དང་། བཟང་དྲུག་སོགས་བསེས་པའི་རིལ་བུ་

སྟོང་ཡང་ཚང་ངེས་བ། ཤར་དུ་མདུན་བསྐེད་ཀི་ལྷ་ལ་འབུལ་རྒྱུའི་གཏོར་མ་བ་རྒྱུད་བུམ་རྫས་དང་། སྙིང་

པོ་ལ། དཀར་གསུམ་མངར་གསུམ་སོགས་བསེས་པའི་ཟླུམ་གཏོར་པད་འདབ་བཞི་ཅན་རིལ་བུས་བསྐོར་

བ་དང་། ལྷོར་ཡི་དྭགས་ཀི་གཏོར་མ་མ་གཏོགས་པའི་ཆ་གསུམ་བཤམ། སྐབས་འདིར་ཡི་དྭགས་ཀི་གཏོར་

མ་མི་གཏོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ཡི་དྭགས་ནི་བསོད་ནམས་ཤིན་ཏུ་དམན་པས། རེན་འབེལ་ཁྱད་པར་ཅན་

གིས་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་རེན་འབེལ་ལ་ཅུང་ཟད་འཛོམས་ཏེ། སྐབས་འདིར་དེའི་གཏོར་མ་མཇུག་ཏུ་

མི་སྦོར་བ་ཕག་ལེན་ཡིན་གསུངས། གཞན་ཞིག་ཏུ་གཏོར་རིལ་སྟོང་དང་དེ་བཤམས་པའི་སྣོད། ཐུན་རེས་

མའི་ཁྲུས་གསོལ་གི་སྐབས་སུ་དགོས་པའི་ཡོ་བད་སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་ཀི་མདུན་དུ་འཐོར་འབྲུ། ཏིང་ཤག་དང་

རོལ་མོ་སོགས་ལེགས་པར་བཤམ། མཆོད་གཏོར་རྣམས་གཙང་སྦྲ་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་མཐོང་བརྒྱུད་ཀི་

ཕག་ལེན་ལྟར་བཟོ་བཤམས་གང་ལེགས་བ། ཤ་ཆང་སྒོག་རིགས་ཏིལ་མར་མ་ཕུག་ཐ་མ་ཁ་སོགས་སྤངས་

ཤིང་། ཁྲུས་དང་གཙང་སྦྲ་ལ་གནས་པས། རབ་བྱུང་ན་ཐོ་རེངས་དུས་ལས་མ་ཡོལ་བར་ཐེག་ཆེན་གསོ་སྦོང་
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བླངས་ནས་ཟས་གདན་གཅིག་བས་ན་ཤིན་ཏུ་ལེགས་སོ། །

གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ། བདག་བསྐེད་ལ་བརེན་ནས་བཟས་པ་བ་བ་དང་། མདུན་བསྐེད་སྟོང་མཆོད་

ཀི་ཚུལ་དུ་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་ཞུ་བའི་རིམ་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ། སྐབས་སུ་འགོ་བ་ནི། བདག་དང་

འགོ་བ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དུས་འདི་ནས་བཟུང་

སྟེ་ཇི་སིད་བང་ཆུབ་སྙིང་པོ་མཆིས་ཀི་བར་དུ། དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལ་

སྐབས་སུ་མཆིའོ། །རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ལ་སྐབས་

སུ་མཆིའོ། །དམ་པའི་ཆོས་རྣམས་ལ་སྐབས་སུ་མཆིའོ། །འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་

རྣམས་ལ་སྐབས་སུ་མཆིའོ། །ཞེས་གངས་གསུམ་མམ་བདུན་གི་མཐར། བླ་མ་དང་དཀོན་

མཆོག་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་ཕག་འཚལ་ཞིང་སྐབས་སུ་མཆིའོ། །ཁྱེད་རྣམས་

ཀིས་བདག་གི་རྒྱུད་བིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་བརོད། 

སེམས་བསྐེད་ནི། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་དུ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་

འཕང་འཐོབ་པར་བ། དེའི་ཆེད་དུ་ཚེའི་ལྷ་མཆོག་རྣམ་པ་གསུམ་གི་སྒོམ་བཟས་ལ་

འཇུག་པར་བགིའོ། །ལན་གསུམ་བརོད། སྤོ་ན་མཚམས་འདིར་བླ་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས་བ། 

དེ་ནས་ཚོགས་ཞིང་ནི། རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་དུ་གསལ་

བའི་སྙིང་གར་ཟ་བའི་དཀིལ་འཁོར་གི་སྟེང་དུ་ཧིཿཡིག་དམར་པོ་དེ་ལས་འོད་ཟེར་

འཕྲོས། བདེ་བ་ཅན་དང་གཡུ་ལོ་བཀོད་པ་སོགས་དང་། རང་བཞིན་གི་གནས་ནས་

བླ་མ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཚེའི་ལྷ་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་ཚོགས་ཀིས་བསྐོར་བ་མདུན་གི་ནམ་མཁར་ༀ་བཛ་མཱ་ཛཿཞེས་པས་

སྤན་དངས། 

ན་མོ་གུ་རུ་བྷྱཿ ན་མཿ  ཨཱ་ཡུར་དེ་ཝ་བི་ཏྲ་ཡ་ས་བ་རི་ཝཱ་ར་བྷྱཿ ཞེས་པས་ཕག་བ། 
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ༀ་གུ་རུ་ཨཱ་ཡུར་དེ་ཝ་བི་ཏྲ་ཡ་ས་བ་རི་ཝཱ་ར་ཨḒྷཾ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། དེ་བཞིན་དུ་

ཐོག་མཐའི་སགས་འད་བ་ལ་པཱ་དྱཾ་ནས་ཤཔྟའི་བར་དུ་བཅུག་པས་མཆོད། 

བླ་མ་མཆོག་གསུམ་ཐམས་ཅད་དང་། །བཅོམ་ལྡན་ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་ལ། །བང་

ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར་དུ་ཡང་། །གུས་པས་ཕག་འཚལ་སྐབས་སུ་མཆི། །བདག་གིས་

བགིས་དང་བགིད་འགྱུར་གི། །སིག་ལྟུང་ཐམས་ཅད་སོ་སོར་བཤགས། །སྐེ་

འཕགས་ཀུན་གིས་དུས་གསུམ་དུ། །བསགས་པའི་དགེ་ལ་རེས་ཡི་རང་། །རྒྱལ་བ་

སས་བཅས་ཐམས་ཅད་ལ། །ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་བསྐུལ། །འགོ་བའི་དོན་

ཕིར་སིད་མཐའི་བར། །མ་ངན་མི་འདའ་རག་བཞུགས་གསོལ། །དགེ་བ་སེམས་ཅན་

ཀུན་དོན་ཕིར། །བླ་མེད་བང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་བསོ། །ཞེས་པས་ཡན་ལག་བདུན་པ་དང་། 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་བདེ་བའི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །ཞེས་

སོགས་ཆོ་གའི་རྒྱུད་ནས་གསུངས་པ་འདིས་ཚད་མེད་བཞི་བསྒོམ། ཚོགས་ཞིང་རྣམས་རང་ལ་

ཐིམ་པས་བིན་གིས་བརླབས་པར་གྱུར་པར་བསམ། 

ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཱ་སརྦ་དྷརྨ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ་ຌ་ཧཾ། སྟོང་བ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོང་བའི་ངང་

ལས་པཾ་ལས་པད་དང་། ཨ་ལས་ཟ་བའི་དཀིལ་འཁོར་གི་དབུས་སུ་རང་གི་སེམས་

ཉིད་ཡི་གེ་ཧིཿདམར་པོ་རང་ཆ་ཚེག་དག་དང་བཅས་པ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། 

འཕགས་པ་མཆོད། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་སིག་སྒིབ་དང་ཚེའི་བར་ཆད་སྦངས། 

ཚུར་འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རང་ཉིད་བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་ཚེ་དང་

ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྐུ་མདོག་བྱུ་རུའི་ལྷུན་པོ་ལ་ཉི་མ་བེ་བས་འཁྱུད་པ་ལྟར་

དམར་ཞིང་གསལ་བ། ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་ཀིས་མཉམ་གཞག་གི་ཕག་རྒྱས་
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འཆི་མེད་ཚེའི་བདུད་རིས་གང་བའི་བུམ་པ་བསྣམས་ཤིང་། ལང་ཚོ་དར་ལ་བབ་

པ། གནག་ལ་སྣུམ་པའི་དབུ་སྐྲ་རལ་བའི་ཐོར་ཚུགས་བཅིངས་ཤིང་ལན་བུ་རིང་དུ་

འཐུང་བ། རླུང་གི་རྒྱལ་མཚན་ལྟར་བཀྲ་བའི་ལྷ་རྫས་ཀི་གོས་ཀི་སྟོད་གཡོགས་དང་། 

དར་དམར་པོའི་ཤམ་ཐབས་མནབས་པ། རིན་པོ་ཆེའི་དབུ་རྒྱན། སྙན་རྒྱན། མགུལ་

རྒྱན། ཕག་གདུབ། ཞབས་གདུབ། སེ་མོ་དོ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀིས་

བརྒྱན་ཅིང་། མཚན་དཔེས་སྤས་པ། ཞབས་རྡོ་རེའི་སྐིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པའི་

ཐུགས་ཀ་ནས་བྷྲཱུཾ་ཡིག་གཅིག་མཆེད་དེ་གཡས་ཕོགས་སུ་པད་དང་ཟ་བའི་གདན་

ལ་བབས་པ་ལས། གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་མ་སྐུ་མདོག་སྟོན་ཀའི་ཟ་བ་ལྟར་

དཀར་བ། ཞལ་གསུམ་ཕག་བརྒྱད་མ། ར་བའི་ཞལ་དཀར། གཡས་སེར། གཡོན་

སོ་ཞིང་ཅུང་ཟད་ཁོས་པ། ཞལ་རེ་རེ་ལ་སྤན་གསུམ་གསུམ་དང་ལྡན་པ། གཡས་

དང་པོས་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རེ་ཐུགས་ཀར་འཛིན་པ། གཉིས་པས་པད་དཀར་གི་སྟེང་ན་

འོད་དཔག་མེད། གསུམ་པས་མདའ། བཞི་བས་མཆོག་སྦིན་གི་ཕག་རྒྱ་མཛད་པ། 

གཡོན་གི་དང་པོས་སིགས་མཛུབ་དང་བཅས་པས་རྡོ་རེའི་ཞགས་པ། གཉིས་པས་

གཞུ། གསུམ་པས་སྐབས་སྦིན་གི་ཕག་རྒྱ་མཛད་པ། བཞི་བས་མཉམ་གཞག་གི་

སྟེང་ན་བདུད་རིས་གང་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པ་འཛིན་པ། དར་གི་སྟོད་གཡོགས་

དང་ཤམ་ཐབས་གསོལ་བ། རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་ཀིས་བརྒྱན་པ། འོད་ཟེར་

དཀར་པོའི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བའོ། །

ཡང་གཙོ་བོའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཏཱཾ་ཡིག་གཅིག་མཆེད་དེ་གཡོན་ཕོགས་སུ་པད་

དང་ཟ་བའི་གདན་ལ་བབས་པ་ལས། འཕགས་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་སྐུ་མདོག་
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སྟོན་ཀའི་ཟ་བ་ལྟར་དཀར་ཞིང་ནོར་བུ་ཆུ་ཤེལ་དི་མ་མེད་པ་ལྟར་དྭངས་ཤིང་གསལ་

བ། ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་སྤན་གསུམ་དང་ལྡན་པ། ལང་ཚོ་བཅུ་དྲུག་ལོན་པའི་

རྣམ་པ་ཅན་གཡས་མཆོག་སྦིན་གི་ཕག་རྒྱ་མཛད་པ། གཡོན་ཨུཏྤལ་དཀར་པོའི་ཡུ་

བ་མཐེབ་སིན་གིས་ཐུགས་ཀར་བཟུང་བའི་འདབ་མ་སྙན་གི་ཐད་ཀར་དུས་གསུམ་

གི་སངས་རྒྱས་མཚོན་པའི་བརྡར་ར་བ་གཅིག་ལ་རེ་མོ་གསུམ་དུ་གེས་པའི་དབུས་

ཀི་མེ་ཏོག་ཁ་ཕེ་བ། གཡས་འབས་བུ། གཡོན་གང་བུའི་རྣམ་པར་ཡོད་པ། དབུ་སྐྲ་

མཐོན་མཐིང་རལ་བའི་ཟུར་ཕུད་ལྟག་པར་བཅིངས་ཤིང་ལན་བུ་རིང་དུ་འཕང་བ། 

ནུ་འབུར་རྒྱས་ཤིང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་ཀིས་བརྒྱན་པ། དར་སྣ་ཚོགས་ཀི་

སྟོད་གཡོགས་དང་། དར་དམར་པོའི་ཤམ་ཐབས་ཅན། ཞབས་རྡོ་རེའི་སྐིལ་ཀྲུང་གི་

བཞུགས་པ། ཕག་ཞབས་ཀི་མཐིལ་རྣམས་ལ་སྤན་རེ་རེ་སྟེ་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྤན་བདུན་

མངའ་བ། ཟ་བའི་རྒྱབ་ཡོལ་དང་འོད་ཀོར་ཅན་ནོ། །

དེ་རྣམས་ཀི་སྤི་བོར་ༀ་དཀར་བོ། མགིན་པར་ཨཱཿདམར་པོ། ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ་

སོན་པོ་དང་ཧིཿབྷྲཱུཾ་ཏཱཾ་ཡིག་རྣམས་ཀིས་མཚན་པ། དེ་དག་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས། 

རང་བཞིན་གི་གནས་དང་། བདེ་ལྡན་ཞིང་དང་། གཡུ་ལོ་བཀོད་པའི་ཞིང་སོགས་

ནས་ཚེའི་ལྷ་མཆོག་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་

ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པས་བསྐོར་བ་སྤན་དངས། ༀ་བཛ་ས་མཱ་ཛཿ ཞེས་པས་སྤན་

དངས། ཛཿཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། སར་ཡང་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་

འཕྲོས་པས། དབང་གི་ལྷ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིགས་ལྔ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ༀ་

བཛ་ས་མཱ་ཛཿ ས་སྤན་དངས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་བདག་ལ་མངོན་
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པར་དབང་བསྐུར་དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་

བྷི་ཥེ་ཀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཧཱུཾ་ཞེས་གསུངས་ཤིང་བུམ་པའི་ཆུས་སྤི་བོ་ནས་དབང་

བསྐུར། སྐུ་གང་། དི་མ་དག ། ཆུའི་ལྷག་མ་ཡར་ལུད་པ་ལས་ཚེ་དཔག་མེད་རེ་རེས་

དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། 

མཆོད་པ་ཨ་མྲ�་ཏས་བསངས། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦངས། སྟོང་བའི་ངང་ལས་ༀ་ལས་བྱུང་བའི་

རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀི་ནང་དུ། ༀ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་

བའི་ལྷ་རྫས་ལས་གྲུབ་པའི་མཆོད་ཡོན། ཞབས་བསིལ། མེ་ཏོག ། བདུག་སྤོས། སྣང་

གསལ། དི་ཆབ། ཞལ་ཟས། རོལ་མོ་རྣམས་དྭངས་ཤིང་ཐོགས་པ་མེད་པ་ནམ་མཁའི་

མཐའ་ཀས་པར་གྱུར། ༀ་བཛ་ཨḒྷཾ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པ་ནས། ཤཔྟ་སྭཱ་ཧཱའི་བར་གིས་བ་རྒྱུད་ལྟར། 

སགས་དང་ཕག་རྒྱས་བིན་གིས་བརླབ། ༀ་གུ་རུ་ཨཱ་ཡུར་དེ་ཝ་བི་ཏྲ་ཡ་ས་བ་རི་ཝ་ར་ཨḒྷཾ་

པྲཏཱི་ཙྪ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པ་ནས། ཤཔྟ་པྲཏཱི་ཙྪ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། བར་གིས་མཆོད། 

མེ་ལོང་གཅིག་ལ་རབ་འབམས་གཟུགས་སྣང་བཞིན། །རྒྱལ་ཀུན་ཐུགས་རེ་བིན་

རླབས་གཅིག་བསྡུས་ནས། །ཚེ་ཡི་ལྷ་མཆོག་གསུམ་གི་རྣམ་རོལ་བའི། །ཞབས་ཀི་

པདོར་གུས་པས་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་པས་བསྟོད། ལྷའི་སྐུ་སྣང་སྟོང་དབེར་མེད་ལ་སེམས་

གཏད་དེ་ཅི་ཙམ་གནས་ཀི་བར་མཉམ་པར་གཞག ། 

དེ་ནས། ལྷ་རང་རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལ་སགས་ཀི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བ་

ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། རྒྱལ་བ་སས་བཅས་དང་འཆི་མེད་ཚེའི་རིག་འཛིན་བརྙེས་

པའི་ལྷ་དང་དང་སོང་རྣམས་ཀི་ཐུགས་ཀ་ནས་འཆི་མེད་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་དང་འཇིག་

རེན་ཁམས་ཀི་རི་བཅུད་བཀྲག་མདངས་མཐའ་དག་བསྡུས་པ་སགས་ཕྲེང་ལ་ཐིམ། 
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དེ་ལས་བདུད་རིའི་རྒྱུན་བབས། ལུས་ཀི་ནང་ཐམས་ཅད་གང་པས་རྒྱལ་བ་སས་

བཅས་ཀི་བིན་རླབས་དང་། འཆི་མེད་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་གྱུར་པར་བསམ་ལ། 

བཟ་བའི་སགས་ནི། ཚེ་དཔག་མེད་ལ་སྙིང་བོ་དང་གཟུངས་རིང་། རྣམ་རྒྱལ་མ་ལ་གཟུངས་རིང་། སྒོལ་མ་

ལ་སྤེལ་ཚིག་སྦར་བ་དང་མ་སྦར་བའི་ཡི་གེ་བཅུ་པ་སྟེ། འདི་རྣམས་ཅི་ནུས་རེ་བཟའོ། །

རྒྱས་པར་སྤོ་ན། ཚེ་དཔག་མེད་ལ་གྲུབ་བའི་ཚེ་སྒྲུབ་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར། ཡར་བ་འགུགས་པ། ཉམས་

པ་གསོ་བ། ཚེ་བསྟིམ་པ་རྣམས་བ། རྣམ་རྒྱལ་མ་ལ་སྟོང་མཆོད་ཀི་ཆོ་ག་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་གི་སགས་ཕྲེང་

དགོད་པ་དང་། སྒོལ་མ་ལ་འཁོར་ལོ་མུ་ཁྱུད་སུམ་རིམ་དང་། གུར་ཁྱིམ་དྲུག་སྦྲགས་སོགས་གཞན་ནས་

འབྱུང་བ་ལྟར་བསྒོམས་ནས་ཡི་གེ་བཅུ་བའི་རེས་སུ་དབངས་གསལ་རེན་འབེལ་སྙིང་པོ་རྣམས་བཟ། 

གང་ལྟར་ཡང་བཟས་པའི་མཐར་ཡིག་བརྒྱ་དང་། ༀ་གུ་རུ་ཨཱ་ཡུར་དེ་ཝ་བི་ཏྲ་ཡ་ས་བ་རི་

ཝ་ར་ཨḒྷཾ་པྲཏཱི་ཙྪ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པ་ནས། ཤཔྟ་པྲཏཱི་ཙྪ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། བར་གིས་མཆོད། 

མེ་ལོང་གཅིག་ལ་རབ་འབམས་གཟུགས་སྣང་བཞིན། །རྒྱལ་ཀུན་ཐུགས་རེ་བིན་

རླབས་གཅིག་བསྡུས་ནས། །ཚེ་ཡི་ལྷ་མཆོག་གསུམ་གི་རྣམ་རོལ་བའི། །ཞབས་ཀི་

པདོར་གུས་པས་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་མཆོད་བསྟོད་གོང་བཞིན་བ། 

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །ཚེ་ཡི་ལྷ་མཆོག་གྲུབ་གྱུར་ནས། །འགོ་བ་

གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །ཞེས་སོགས་ཀིས་བསོ་སོན་བའོ། །

གཉིས་པ་མདུན་བསྐེད་སྟོང་མཆོད་ལ་བརེན་ནས་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་ཞུ་བ་ནི། མདུན་གི་བུམ་པ་སྟེང་གི་

ལྷ་དང་བཅས་པ་ལ་དམིགས་ཏེ། ཨ་མྲ�་ཏས་བསངས། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྟོང་བར་སྦངས། སྟོང་བའི་ངང་

ལས་པཾ་ལས་པད་དང་། ཨ་ལས་ཟ་བའི་དཀིལ་འཁོར་གི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་ལས་རིན་པོ་

ཆེའི་བུམ་པ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ། ལྟོ་བ་ལྡིར་བ། ཞབས་ཞུམ་པ། མགིན་པ་ཕྲ་བ། 
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ཁ་གཡེལ་བ། མཆུ་འཕང་བ། ལྷ་རྫས་ཀི་གོས་ཀིས་མགུལ་བ་བཅིངས་པ། དཔག་

བསམ་གི་ཤིང་གིས་ཁ་བརྒྱན་པ། ནང་ཆུ་དང་བཅུད་སྣ་ཚོགས་ཀིས་ཡོངས་སུ་གང་

བའི་སྟེང་དུ་པཾ་ལས་པད་དང་། ཨ་ལས་ཟ་བའི་དཀིལ་འཁོར་གི་དབུས་སུ་ཧིཿཡིག་

དམར་པོ་རིང་ཆ་ཚེག་དག་དང་བཅས་པ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། འཕགས་པ་

མཆོད། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་སིག་སྒིབ་དང་ཚེའི་བར་ཆད་སྦངས། ཚུར་

འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་

མེད་པ་སྐུ་མདོག་བྱུ་རུའི་ལྷུན་པོ་ལ་ཉི་མ་བེ་བས་འཁྱུད་པ་ལྟར་དམར་ཞིང་གསལ་

བ། ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་ཀིས་མཉམ་གཞག་གི་ཕག་རྒྱས་འཆི་མེད་ཚེའི་བདུད་

རིས་གང་བའི་བུམ་པ་བསྣམས་ཤིང་། ལང་ཚོ་དར་ལ་བབ་པ། གནག་ལ་སྣུམ་པའི་

དབུ་སྐྲ་རལ་བའི་ཐོར་ཚུགས་བཅིངས་ཤིང་ལན་བུ་རིང་དུ་འཐུང་བ། རླུང་གི་རྒྱལ་

མཚན་ལྟར་བཀྲ་བའི་ལྷ་རྫས་ཀི་གོས་ཀི་སྟོད་གཡོགས་དང་། དར་དམར་པོའི་ཤམ་

ཐབས་མནབས་པ། རིན་པོ་ཆེའི་དབུ་རྒྱན། སྙན་རྒྱན། མགུལ་རྒྱན། ཕག་གདུབ། 

ཞབས་གདུབ། སེ་མོ་དོ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀིས་བརྒྱན་ཅིང་། མཚན་

དཔེས་སྤས་པ། ཞབས་རྡོ་རེའི་སྐིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པའི་ཐུགས་ཀ་ནས་བྷྲཱུཾ་

ཡིག་གཅིག་མཆེད་དེ་གཡས་ཕོགས་སུ་པད་དང་ཟ་བའི་གདན་ལ་བབས་པ་ལས། 

གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་མ་སྐུ་མདོག་སྟོན་ཀའི་ཟ་བ་ལྟར་དཀར་བ། ཞལ་གསུམ་

ཕག་བརྒྱད་མ། ར་བའི་ཞལ་དཀར། གཡས་སེར། གཡོན་སོ་ཞིང་ཅུང་ཟད་ཁོས་

པ། ཞལ་རེ་རེ་ལ་སྤན་གསུམ་གསུམ་དང་ལྡན་པ། གཡས་དང་པོས་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རེ་

ཐུགས་ཀར་འཛིན་པ། གཉིས་པས་པད་དཀར་གི་སྟེང་ན་འོད་དཔག་མེད། གསུམ་
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པས་མདའ། བཞི་བས་མཆོག་སྦིན་གི་ཕག་རྒྱ་མཛད་པ། གཡོན་གི་དང་པོས་

སིགས་མཛུབ་དང་བཅས་པས་རྡོ་རེའི་ཞགས་པ། གཉིས་པས་གཞུ། གསུམ་པས་

སྐབས་སྦིན་གི་ཕག་རྒྱ་མཛད་པ། བཞི་བས་མཉམ་གཞག་གི་སྟེང་ན་བདུད་རིས་

གང་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པ་འཛིན་པ། དར་གི་སྟོད་གཡོགས་དང་ཤམ་ཐབས་

གསོལ་བ། རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་ཀིས་བརྒྱན་པ། འོད་ཟེར་དཀར་པོའི་ཕྲེང་

བས་བསྐོར་བའོ། །

ཡང་གཙོ་བོའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཏཱཾ་ཡིག་གཅིག་མཆེད་དེ་གཡོན་ཕོགས་སུ་པད་

དང་ཟ་བའི་གདན་ལ་བབས་པ་ལས། འཕགས་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་སྐུ་མདོག་

སྟོན་ཀའི་ཟ་བ་ལྟར་དཀར་ཞིང་ནོར་བུ་ཆུ་ཤེལ་དི་མ་མེད་པ་ལྟར་དྭངས་ཤིང་གསལ་

བ། ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་སྤན་གསུམ་དང་ལྡན་པ། ལང་ཚོ་བཅུ་དྲུག་ལོན་པའི་

རྣམ་པ་ཅན་གཡས་མཆོག་སྦིན་གི་ཕག་རྒྱ་མཛད་པ། གཡོན་ཨུཏྤལ་དཀར་པོའི་ཡུ་

བ་མཐེབ་སིན་གིས་ཐུགས་ཀར་བཟུང་བའི་འདབ་མ་སྙན་གི་ཐད་ཀར་དུས་གསུམ་

གི་སངས་རྒྱས་མཚོན་པའི་བརྡར་ར་བ་གཅིག་ལ་རེ་མོ་གསུམ་དུ་གེས་པའི་དབུས་

ཀི་མེ་ཏོག་ཁ་ཕེ་བ། གཡས་འབས་བུ། གཡོན་གང་བུའི་རྣམ་པར་ཡོད་པ། དབུ་སྐྲ་

མཐོན་མཐིང་རལ་བའི་ཟུར་ཕུད་ལྟག་པར་བཅིངས་ཤིང་ལན་བུ་རིང་དུ་འཕང་བ། 

ནུ་འབུར་རྒྱས་ཤིང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་ཀིས་བརྒྱན་པ། དར་སྣ་ཚོགས་ཀི་

སྟོད་གཡོགས་དང་། དར་དམར་པོའི་ཤམ་ཐབས་ཅན། ཞབས་རྡོ་རེའི་སྐིལ་ཀྲུང་གི་

བཞུགས་པ། ཕག་ཞབས་ཀི་མཐིལ་རྣམས་ལ་སྤན་རེ་རེ་སྟེ་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྤན་བདུན་

མངའ་བ། ཟ་བའི་རྒྱབ་ཡོལ་དང་འོད་ཀོར་ཅན་ནོ། །
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དེ་རྣམས་ཀི་སྤི་བོར་ༀ་དཀར་བོ། མགིན་པར་ཨཱཿདམར་པོ། ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ་

སོན་པོ་དང་ཧིཿབྷྲཱུཾ་ཏཱཾ་ཡིག་རྣམས་ཀིས་མཚན་པ། དེ་དག་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས། 

རང་བཞིན་གི་གནས་དང་། བདེ་ལྡན་ཞིང་དང་། གཡུ་ལོ་བཀོད་པའི་ཞིང་སོགས་

ནས་ཚེའི་ལྷ་མཆོག་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་

ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པས་བསྐོར་བ་སྤན་དངས། ༀ་བཛ་ས་མཱ་ཛཿ 

ཏིང་ཤག་བརྡུང་ཞིང་། མ་ལུས་སེམས་ཅན་ཀུན་གི་མགོན་གྱུར་ཅིང་། །བདུད་སེ་

དཔུང་བཅས་མི་བཟད་འཇོམས་མཛད་ལྷ། །དངོས་རྣམས་མ་ལུས་ཡང་དག་མཁྱེན་

གྱུར་པའི། །བཅོམ་ལྡན་འཁོར་བཅས་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །བཅོམ་

ལྡན་བསྐལ་བ་གངས་མེད་དུ་མ་རུ། །འགོ་ལ་བརེ་ཕིར་ཐུགས་རེ་རྣམ་སྦངས་

ཤིང་། །སོན་ལམ་རྒྱ་ཆེན་དགོངས་པ་ཡོངས་རྫོགས་པ། །ཁྱེད་བཞེད་འགོ་དོན་

མཛད་དུས་འདི་ལགས་ན། །དེ་ཕིར་ཆོས་དབིངས་ཕོ་བང་དམ་པ་ནས། །རྫུ་འཕྲུལ་

བིན་རླབས་སྣ་ཚོགས་སྟོན་མཛད་ཅིང་། །མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཚོགས་རྣམས་

བསྒལ་ཕིར་དུ། །ཡོངས་དག་འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ༀ་གུ་རུ་

ཨཱ་ཡུར་དེ་ཝ་བི་ཏྲ་ཡ་ས་བ་རི་ཝཱ་ར་ༀ་བཛ་ས་མཱ་ཛཿ ཞེས་པས་སྤན་དངས། ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ 

གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། སར་ཡང་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། དབང་གི་

ལྷ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིགས་ལྔ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ༀ་བཛ་ས་མཱ་ཛཿ ཞེས་པས་

སྤན་དངས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་འདི་ལ་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་དུ་

གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ x x x ཨཱ་ཧཱུཾ། ཞེས་གསུངས་

ཤིང་བུམ་པའི་ཆུས་སྤི་བོ་ནས་དབང་བསྐུར། སྐུ་གང་། དི་མ་དག ། ཆུའི་ལྷག་མ་ཡར་



ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་གྱི་སྟོང་མཆྟོད།

  320  

ལུད་པ་ལས། ཚེ་དཔག་མེད་རེ་རེས་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། 

མཆོད་པ་ཨ་མྲ�་ཏས་བསངས། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦངས། སྟོང་བའི་ངང་ལས་ༀ་ལས་བྱུང་བའི་

རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀི་ནང་དུ། ༀ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་

བའི་ལྷ་རྫས་ལས་གྲུབ་པའི་མཆོད་ཡོན། ཞབས་བསིལ། མེ་ཏོག ། བདུག་སྤོས། སྣང་

གསལ། དི་ཆབ། ཞལ་ཟས། རོལ་མོ་རྣམས་དྭངས་ཤིང་ཐོགས་པ་མེད་པ་ནམ་མཁའི་

མཐའ་ཀས་པར་གྱུར། ༀ་བཛ་ཨḒྷཾ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པ་ནས། ཤཔྟ་སྭཱ་ཧཱའི་བར་གིས་བ་རྒྱུད་ལྟར། 

སགས་དང་ཕག་རྒྱས་བིན་གིས་བརླབ། 

འཇིག་རེན་ཁམས་ནི་དཔག་མེད་ན། །མཆོད་ཡོན་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་རྣམས། །སངས་

རྒྱས་སས་དང་བཅས་ལ་འབུལ། །ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ༀ་གུ་རུ་ཨཱ་

ཡུར་དེ་ཝ་བི་ཏྲ་ཡ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨḒྷཾ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། དེ་བཞིན་དུ། ཞབས་བསིལ་སོགས་

ལ་ཚིགས་བཅད་དང་སགས་འདོན་པ་བསྒྱུར་ཏེ། ཤཔྟའི་བར་གིས་སགས་དང་། བ་རྒྱུད་ལྟར་གི་ཕག་རྒྱ་

དང་བཅས་ཏེ་འབུལ། 

སྣོད་བཅུད་འཇིག་རེན་སྙིང་བོའི་བཅུད་བསྡུས་པ། །འཆི་མེད་བདུད་རི་སན་དང་

བཅུད་ལེན་རྫས། །ལེགས་པར་སྦར་བའི་ཟས་མཆོག་འདི་འབུལ་གི། །ཚེ་དཔལ་

བསོད་ནམས་རྒྱས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ༀ་སརྦ་བིར་བཱུ་ར་བཱུ་ར་སུ་ར་སུ་ར་ཨཱ་

ཝར་ཡ་ཨ་ཝར་ཡ་ཧོཿབཛ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ། ཞེས་བཅུད་ལེན་གི་རིལ་བུ་འབུལ། འདི་སྟོང་མཆོད་

དངོས་ཀི་སྐབས་སུ་འབུལ་ཐུབ་ན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་འགྱུར་རོ། །

བསྟོད་པ་རྒྱས་པར་སྤོ་ན། ཚེ་དཔག་མེད་ལ་ཉི་གཞོན་འཆར་ཁ་མ་དང་། རྣམ་རྒྱལ་མ་ལ་ས་

གསུམ་འགོ་བའི་རེ་སྐོང་མའམ་བསྟོད་པ་གཞན་གང་རིགས་དང་། སྒོལ་དཀར་ལ་འཁོར་བ་ལས་
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སྒོལ་མ་ཡོངས་རྫོགས་ཀིས་བསྟོད་པར་བ། 

བསྡུ་ན། མེ་ལོང་གཅིག་ལ་རབ་འབམས་གཟུགས་སྣང་བཞིན། །རྒྱལ་ཀུན་

ཐུགས་རེ་བིན་རླབས་གཅིག་བསྡུས་ནས། །ཚེ་ཡི་ལྷ་མཆོག་གསུམ་གི་རྣམ་རོལ་

བའི། །ཞབས་ཀི་པདོར་གུས་པས་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་པས་བསྟོད།

དེ་ནས། མདུན་བསྐེད་ཀི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་སགས་ཕྲེང་

དང་བཅས་པ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། བདག་ཅག་དཔོན་སོབ་ཡོན་མཆོད་དང་བཅས་

པའི་ཚེ་ཡར་བ། འཐོར་བ། ཉམས་ཆག་ཏུ་གྱུར་པ། འབྱུང་བོ་མི་མ་ཡིན་གིས་ཕྲོགས་

པ། བརྐུས་པ། ཁྱེར་བ། གཞན་གིས་རྫས་སགས་ཀི་ནུས་པས་སྦས་པ། བཅིངས་པ། 

མནན་པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་བུམ་པ་བདུད་རིས་གང་བའི་རྣམ་པ་དང་། འབྱུང་

བ་ལྔའི་བཅུད་རྣམས་འོད་དང་། བདུད་རི་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་པའི་རྣམ་པ་དང་། འཇིག་

རེན་གི་ཆེ་དགུ་སོགས་སྐེ་འགོ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཚེ་བསོད་ལེགས་ཚོགས་གང་མཆིས་

རྣམས་བཀྲ་ཤིས་རྫས་རགས་ཀི་རྣམ་པ་དང་། རྒྱལ་བ་སས་བཅས་ཀི་བིན་རླབས་

ཐམས་ཅད་སྐུ་གཟུགས་ཡིག་འབྲུ་ཕག་མཚན་གི་རྣམ་པར་བསྡུས་ནས་སགས་ཕྲེང་

རྣམས་ལ་ཐིམ། དེ་དག་ལས་བདུད་རིའི་རྒྱུན་བབས་པས་སྐུ་ལུས་ཀི་ནང་ཐམས་ཅད་

དང་། འོག་གི་བུམ་པ་ཡོངས་སུ་གང་། བདུད་རིའི་གཟེགས་མས་རང་དང་བསྒྲུབ་བ་

རྣམས་ཀི་ལུས་ཀི་ནང་ཐམས་ཅད་གང་བས། འཆི་མེད་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་

གྱུར་བར་བསམ། 

དེ་ནས་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཡིད་ངོར་འཆར་བར་བས་ཏེ། ཐལ་མོ་སྦར། མགོ་འདུད་པ་དང་བཅས་ཏེ། 

ཨ�་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སུ་བི་ནིཤི་ཏ་ཏེ་ཛོ་རཱ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་
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ཏ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམཀྶཾ་བུད་དྷཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨ�་པུཎེ་པཎེ། མ་ཧཱ་པུཎེ། ཨ་པ་རི་མི་

ཏ་པུཎེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎེ། ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷ་རོ་པ་ཙི་ཏེ། ཨ�་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་ཤུད་དྷ་

དྷརྨ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་མུང་ཏེ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུད་དྷེ་མ་ཧཱ་ན་ཡ་བ་རི་ཝཱ་ར་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། 

ༀ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ་སརྦ་ཏཻྲ་ལོ་ཀ་པྲ་ཏི་བི་ཤིཥྚཱ་ཡ། བུདྡྷ་ཡ་ཏེ་ན་མཿ ཏདྱ་ཐཱ། 

ༀབྷྲཱུཾ་བྷྲཱུཾ་བྷྲཱུཾ་ཤོ་དྷ་ཡ་ཤོ་དྷ་ཡ། བི་ཤོ་དྷ་ཡ་བི་ཤོ་དྷ་ཡ། ཨ་ས་མ་ས་མནྟ་ཨ་བ་བྷཱ་སྤ་

ར་ཎ་ག་ཏི། ག་ག་ན་སྭ་བྷཱ་བ་བི་ཤུ་དྡྷེ། ཨ་བྷི་ཥིཉྩནྟུ་མཱཾ། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱཿ སུ་ག་ཏ་བ་

ར་པ་ཙ་ན་ཨམི་ཏ་ཨབྷི་ཥེ་ཀཻ་ར། མ་ཧཱ་མུ་དྲཱ་མནྟྲ་པ་དཻཿ ཨཱ་ཧ་ར་ཨཱ་ཧ་ར། མ་མ་ཨཱ་

ཡུ་སྶཾ་དྷཱ་ར་ཎི། ཤོ་དྷ་ཡ་ཤོ་དྷ་ཡ། བི་ཤོ་དྷ་ཡ་བི་ཤོ་དྷ་ཡ། ག་ག་ན་སྭ་བྷཱ་བ་བིི་ཤུདྡྷེ། 

ཨུཥྞི་ཥ་བི་ཛ་ཡ་པ་རི་ཤུདྡྷེ། ས་ཧ་ས་ར་སི་སཉྩོ་དི་ཏེ། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བ་ལོ་ཀི་

ནི། ཥ་ཊྤཱར་མི་ཏཱ་བ་རི་པཱུ་ན་ཎི། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མཱ་ཏེ། ད་ཤ་བྷཱུ་མི་པྲ་ཏིཥྛི་ཏེ། སརྦ་

ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཧི་ད་ཡ། ཨ་དྷིཥྛཱ་ན་ཨ་དྷི་ཥྛཱི་ཏེ། མུ་དེ་མུ་དེ་མ་ཧཱ་མུ་དེ། བཛ་ཀཱ་ཡ་སཾ་ཧ་

ཏ་ན་པ་རི་ཤུདྡྷེ། སརྦ་ཀརྨ་ཨ་བ་ར་ཎ་བི་ཤུདྡྷེ། པྲ་ཏི་ནི་ཝར་ཡ་མ་མ་ཨཱ་ཡུར། བི་ཤུ་

དྡྷེ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ། ས་མ་ཡ་ཨདྷི་ཥྛཱ་ན་ཨདྷིཥྛཱི་ཏེ། ༀ་མུ་ནི་མུ་ནི་མ་ཧཱ་མུ་ནི། བི་མུ་

ནི་བི་མུ་ནི་མ་ཧཱ་བི་མུ་ནི། མ་ཏི་མ་ཏི་མ་ཧཱ་མ་ཏི། མ་མ་ཏི་སུ་མ་ཏི་ཐཱ་ཏཱ། བྷཱུ་ཏ་ཀོ་ཊི་

པ་རི་ཤུདྡྷེ། བིསྥུ་ཊ་བུདྡྷི་ཤུདྡྷེ། ཧེ་ཧེ་ཛ་ཡ་ཛ་ཡ། བི་ཛ་ཡ་བི་ཛ་ཡ། ས་ར་ས་ར། སྥ་

ར་སྥ་ར། སྥཱ་ར་ཡ་སྥཱ་ར་ཡ། སརྦ་བུདྡྷ་ཨདྷིཥྛཱ་ན་ཨ་དྷིཥྛཱི་ཏེ། ཤུདྡྷེ་ཤུདྡྷེ། བུདྡྷེ་བུདྡྷེ། 

བཛེ་བཛེ་མ་ཧཱ་བཛེ། སུ་བཛེ་བཛ་གརྦྷེ་ཛ་ཡ་གརྦྷེ། བི་ཛ་ཡ་གརྦྷེ། བཛ་ཛྭཱ་ལ་གརྦྷེ། 

བཛོདྦྷ་བེ། བཛ་སཾ་བྷ་ཝེ། བཛེ་བཛེ་ཎི། བཛ་མ་བྷ་བ་ཏུ་མ་མ་ཤ་རཱི་རཾ། སརྦ་ས་ནཱཉྩ་

ཀཱ་ཡ་པ་རི་ཤུད་དྷིརྦྷ་བ་ཏུ། མེ་ས་དཱ་སརྦ་ག་ཏི་པ་རི་ཤུ་དྡྷིཤ། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱཤ། མཱཾ་
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ས་མཱ་ཤྭཱ་ས་ཡནྟུ། བུདྡྷྱ་བུདྡྷྱ། སིདྷྱ་སིདྷྱ། བོ་དྷ་ཡ་བོ་དྷ་ཡ། བི་བོ་དྷ་ཡ་བི་བོ་དྷ་ཡ། 

མོ་ཙ་ཡ་མོ་ཙ་ཡ། བི་མོ་ཙ་ཡ་བི་མོ་ཙ་ཡ། ཤོ་དྷ་ཡ་ཤོ་དྷ་ཡ། བི་ཤོ་དྷ་ཡ་བི་ཤོ་དྷ་

ཡ། ས་མནྟ་ན་མོ་ཙ་ཡ་མོ་ཙ་ཡ། ས་མནྟ་རསི་པ་རི་ཤུདྷེ། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཧི་ད་ཡ། 

ཨ་དྷིཥྛཱ་ན་ཨ་དྷིཥྛི་ཏེ། མུ་དེ་མུ་དེ་མ་ཧཱ་མུ་དེ། མ་ཧཱ་མ་དྲཱམནྟྲ་པ་དཻཿསྭཱ་ཧཱ། ༀ་བྷྲཱུཾ་སྭཱ་

ཧཱ། ༀ་ཨམི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྡ་དེ་སྭཱ་ཧཱ།

ༀ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟ་རེ་ཏུ་རེ་ལ་སྐབས་བབ་ཀི་སྤེལ་ཚིག་སྦར་བའི་གཟུངས་གསུམ་ག་སྦྲེལ་ནས། སྐོར་

བ་རེ་དང་སྦྲགས་ཏེ་རེན་གི་མདུན་རོལ་དུ་སེབས་པ་དང་། ༀ་གུ་རུ་ཨཱ་ཡུར་དེ་ཝ་བི་ཏྲ་ཡ་ས་བ་

རི་ཝ་ར་ཨཾ་སོགས་ཀིས་མཆོད་པ་འབུལ། 

སྣོད་བཅུད་འཇིག་རེན་སྙིང་བོའི་བཅུད་བསྡུས་པ། །འཆི་མེད་བདུད་རི་སན་དང་

བཅུད་ལེན་རྫས། །ལེགས་པར་སྦར་བའི་ཟས་མཆོག་འདི་འབུལ་གི། །ཚེ་དཔལ་

བསོད་ནམས་རྒྱས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ༀ་སརྦ་བིར་བཱུ་ར་བཱུ་ར་སུ་ར་སུ་ར་ཨཱ་

ཝར་ཡ་ཨ་ཝར་ཡ་ཧོཿབཛ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ། ཞེས་བཅུད་ལེན་གི་རིལ་བུ་འབུལ།

དེ ་ནས་ཕག་འཚལ་བཞིན། མེ ་ལོང་གཅིག་ལ་རབ་འབམས་གཟུགས་སྣང་

བཞིན། །རྒྱལ་ཀུན་ཐུགས་རེ་བིན་རླབས་གཅིག་བསྡུས་ནས། །ཚེ་ཡི་ལྷ་མཆོག་

གསུམ་གི་རྣམ་རོལ་བའི། །ཞབས་ཀི་པདོར་གུས་པས་ཕག་འཚལ་ལོ། །

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརན་པ་དང་། །བསྟན་འཛིན་སྐེས་བུ་བསྟན་པའི་སྦིན་

བདག་རྣམས། །དཔག་ཡས་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ཐོབ་སྟེ། །དོན་གཉིས་ལྷུན་གིས་

གྲུབ་པར་བིན་གིས་རློབས། །ཞེས་པས་འདོད་དོན་ལ་གསོལ་བ་བཏབ། 

སར་ཡང་གཟུངས་དང་སྐོར་བ་མཆོད་བསྟོད་ཕག་དང་འདོད་གསོལ་རྣམས་སར་བཞིན་བས་ཏེ་སྟོང་
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གི་གངས་འགོ་ངེས་བ། ཕག་དང་སྐོར་བ་སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་ཀིས་མ་ལོགས་ན་གཞན་ལ་བེད་དུ་བཅུག་ཀང་

རུང་བར་ཐུའུ་བཀྭན་རིན་པོ་ཆེས་གསུངས་སོ། །

ཐུན་གོལ་ཁའི་གཟུངས་ཐ་མའི་མཇུག་ཏུ་ཕག་འཚལ་ཏེ་གདན་ལ་འཁོད་ནས་མཆོད་བསྟོད་དང་། འོག་

ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་འདོད་དོན་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་ཐུན་མཚམས་ལ་འཇུག་གོ །

ཆོ་ག་ཐུན་བཞིར་བེད་དགོས་པས། ཐུན་ཕི་མ་རྣམས་ལ་མདུན་བསྐེད་སར་ཡོད་གསལ་འདེབས་ཀི་

ཚུལ་དུ་བསྐེད་པ་ནི། བསང་སྦངས་སོགས་མི་བེད་པར། རང་གི་མདུན་དུ་པད་དང་ཟ་བའི་སྟེང་

དུ་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པ་ཡངས་ཤིང་། ཞེས་པ་ནས། བཅུད་སྣ་ཚོགས་ཀིས་ཡོངས་སུ་

གང་བའི་སྟེང་དུ། པད་དང་ཟ་བའི་དཀིལ་འཁོར་གི་དབུས་སུ་མགོན་པོ་ཚེ་དང་ཡེ་

ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པ། ཞེས་པ་ནས། རྡོ་རེའི་སྐིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ། གཡས་

ཕོགས་སུ་པད་དང་ཟ་བའི་གདན་ལ་གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་མ། ཞེས་པ་ནས། འོད་

ཟེར་དཀར་པོའི་འཕྲེང་བས་བསྐོར་བའོ། །གཡོན་ཕོགས་སུ་པད་དང་ཟ་བའི་གདན་

ལ་འཕགས་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ། ཞེས་པ་ནས། ཐུན་མཚམས་ལ་འཇུག་པའི་བར་སར་

བཞིན་ནོ། །

ཐུན་ཐ་མའི་དབར་བསྐུར་རྒྱས་གདབ་ཀི་མཇུག་ཏུ། སྐུ་ཁྲུས་གསོལ་བར་ཞུ། གང་འདིར་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ X X X ཁྲུས་འདི་གསོལ་བར་བགིའོ། །ཁྲུས་ཀི་ཁང་བ་ཤིན་ཏུ་དི་

ཞིམ་པ། །ཤེལ་གི་ས་གཞི་གསལ་ཞིང་འཚེར་བ་བསྟར། །རིན་ཆེན་འབར་བའི་ཀ་བ་

ཡིད་འོང་ལྡན། །མུ་ཏིག་འོད་ཆགས་བླ་རེ་བེས་པ་དེར། །

ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་ཙམ་གིས་ནི། །ལྷ་རྣམས་ཀིས་ནི་ཁྲུས་གསོལ་ལྟར། །ལྷ་ཡི་

ཆུ་ནི་དག་པ་ཡིས། །དེ་བཞིན་བདག་གིས་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། ། ཨ�་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་

བྷི་ཥེ་ཀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཤི་ཨཱཿཧཱུཾ། 
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ཚིགས་བཞི་ཅི་རིགས་ཀི་མཐར་ཨ�་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཤི་ཨཱཿཧཱུཾ། 

ཞེས་སྦར་ནས་ཁྲུས་གསོལ་བ། 

དེ་དག་སྐུ་ལ་མཚུངས་པ་མེད་པའི་གོས། །གཙང་ལ་དི་རབ་བསྒོས་པས་སྐུ་

ཕིའོ། ། ཨ�་ཧཱུཾ་ཏྲཾ་ཧི་ཨཱཿ ཀ་ཡ་བི་ཤོ་དྷ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། 

སྣ་ཚོགས་དབང་པོའི་གཞུ་ལྟར་རབ་བཀྲ་ཞིང་། །གང་ལ་རེག་ན་བདེ་བའི་རྒྱུར་

འགྱུར་བ། །གོས་བཟང་རིན་ཆེན་བདག་བློ་སྦང་ཕིར་འབུལ། །བཟོད་པ་དམ་པའི་

གོས་ཀིས་བརྒྱན་པར་ཤོག །རྒྱལ་བ་མཚན་དཔེའི་རང་བཞིན་རྒྱན་ལྡན་ཕིར། །རྒྱན་

གཞན་དག་གིས་བརྒྱན་པར་མི་འཚལ་ཡང་། །རིན་ཆེན་རྒྱན་མཆོག་ཕུལ་བས་འགོ་

ཀུན་གིས། །མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའི་སྐུ་ལུས་ཐོབ་པར་ཤོག །བརེ་བའི་འཁོར་

ཡུག་སྙན་པའི་བ་དན་དང་། །ཏིང་འཛིན་བླ་རེ་སྤོབས་པའི་འོད་གསལ་བ། །མཆོག་

རྐེན་འོས་པའི་ཉེར་མཁོ་འདི་དག་འབུལ། །སྐེ་བོས་རྣམ་དག་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པར་

ཤོག །རིན་ཆེན་མཛེས་པའི་བཀྲ་ཤིས་བུམ་པ་འདི། །སྣ་ཚོགས་བཅུད་ཀི་བཀང་སྟེ་

ཕུལ་བ་ཡིས། །ལས་དང་ཉོན་མོངས་དི་ཀུན་དག་ནས། །བང་ཆུབ་སེམས་ཀི་རླན་

གིས་བརླན་པར་ཤོག །

ཕུན་ཚོགས་གཟི་འོད་ཕོགས་བཅུར་རབ་ཏུ་འཕྲོ། །བཀྲ་ཤིས་དཔལ་གིས་ཀུན་

ནས་ལྷམ་མེ་བ། །རིན་ཆེན་ས་ལེ་སྦྲམ་གི་དབུ་རྒྱན་འདི། །བླ་མ་ལྷ་ཡི་དབུ་ལ་ཕུལ་

བ་ཡིས། །སྟོབས་བཅུ་མངའ་བའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ཤོག །ཅེས་དང་། 

དེ་ནས་མཆོད་པ་བིན་གིས་བརླབས་ཏེ་མཆོད་པ་དང་རིལ་བུ་ཆོ་གའི་དཀྱུས་བཞིན་འབུལ་བ་ནི། ཨ་

མྲ�་ཏས་བསངས། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦངས། སྟོང་བའི་ངང་ལས་ༀ་ལས་བྱུང་བའི་རིན་པོ་ཆེའི་

སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀི་ནང་དུ། ༀ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ལྷ་རྫས་
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ལས་གྲུབ་པའི་མཆོད་ཡོན། ཞབས་བསིལ། མེ་ཏོག ། བདུག་སྤོས། སྣང་གསལ། 

དི་ཆབ། ཞལ་ཟས། རོལ་མོ་རྣམས་དྭངས་ཤིང་ཐོགས་པ་མེད་པ་ནམ་མཁའི་མཐའ་

ཀས་པར་གྱུར། ༀ་བཛ་ཨḒྷཾ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པ་ནས། ཤཔྟ་སྭཱ་ཧཱའི་བར་གིས་བ་རྒྱུད་ལྟར། སགས་

དང་ཕག་རྒྱས་བིན་གིས་བརླབ། 

འཇིག་རེན་ཁམས་ནི་དཔག་མེད་ན། །མཆོད་ཡོན་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་རྣམས། །སངས་

རྒྱས་སས་དང་བཅས་ལ་འབུལ། །ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ༀ་གུ་རུ་ཨཱ་

ཡུར་དེ་ཝ་བི་ཏྲ་ཡ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨḒྷཾ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། དེ་བཞིན་དུ། ཞབས་བསིལ་སོགས་

ལ་ཚིགས་བཅད་དང་སགས་འདོན་པ་བསྒྱུར་ཏེ། ཤཔྟའི་བར་གིས་སགས་དང་། བ་རྒྱུད་ལྟར་གི་ཕག་རྒྱ་

དང་བཅས་ཏེ་འབུལ། 

སྣོད་བཅུད་འཇིག་རེན་སྙིང་བོའི་བཅུད་བསྡུས་པ། །འཆི་མེད་བདུད་རི་སན་དང་

བཅུད་ལེན་རྫས། །ལེགས་པར་སྦར་བའི་ཟས་མཆོག་འདི་འབུལ་གི། །ཚེ་དཔལ་

བསོད་ནམས་རྒྱས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ༀ་སརྦ་བིར་བཱུ་ར་བཱུ་ར་སུ་ར་སུ་ར་ཨཱ་

ཝར་ཡ་ཨ་ཝར་ཡ་ཧོཿབཛ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ། ཞེས་བཅུད་ལེན་གི་རིལ་བུ་འབུལ།

མཇུག་ཏུ། དེ་ལས་གཞན་ཡང་མཆོད་པའི་ཚོགས། །རོལ་མོ་དབངས་སྙན་ཡིད་

འོང་ལྡན། །སེམས་ཅན་སྡུག་བསལ་སེལ་བེད་པའི། །སྤིན་རྣམས་སོ་སོར་གནས་

གྱུར་ཅིག །དམ་ཆོས་དཀོན་མཆོག་ཐམས་ཅད་དང་། །མཆོད་རེན་རྣམས་དང་

སྐུ་གཟུགས་ལ། །རིན་ཆེན་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་ཆར། །རྒྱུན་མི་འཆད་པར་འབབ་

པར་ཤོག །ཇི་ལྟར་འཇམ་དབངས་ལ་སོགས་པས། །རྒྱལ་བ་རྣམས་ལ་མཆོད་

མཛད་པ། །དེ་བཞིན་བདག་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས། །མགོན་པོ་སས་དང་བཅས་
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རྣམས་མཆོད། །ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་རྣམས་ལ་བདག །བསྟོད་དབངས་ཡན་ལག་རྒྱ་

མཚོས་བསྟོད། །བསྟོད་དབངས་སྙན་སྤིན་དེ་དག་ལ། །ངེས་པར་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་གྱུར་

ཅིག །ཞེས་སོགས་བ་ཞིང་། 

མཎྜལ་སོ་བདུན་མ་དབུལ། བསྟོད་པ་མན་ཆད་སར་བཞིན་ནོ། །

ཐུན་ཐ་མའི་མཇུག་ཏུ་སྣོད་གཙང་མ་བཅུར་རིལ་བུ་བཅུ་བཅུ་ཆུ་དང་སྦར། ཨ་མྲ�་ཏས་བསངས། 

སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦངས། སྟོང་བའི་ངང་ལས་ༀ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་

བའི་ནང་དུ་ༀ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་གཏོར་མ་ཁ་དོག་དི་རོ་ནུས་པ་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀི་བདུད་རིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ལན་གསུམ་གིས་

བིན་གིས་བརླབ། 

མགོན་སྤན་འདེན་ནི། དུས་གསུམ་ཕོགས་བཅུར་བཞུགས་པ་ཡི། །འཇིག་རེན་འདས་

དང་འཇིག་རེན་པའི། །གཏོར་མགོན་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས། །མཆོད་སྦིན་

གནས་འདིར་སྤན་འདེན་གི། །འདིར་གཤེགས་འདོད་པའི་གདན་ལ་བཞུགས། །

ཕག་བར་འོས་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །ཞིང་རྡུལ་ཀུན་གི་གངས་སྙེད་ཀི། །ལུས་བཏུད་

པ་ཡིས་རྣམ་ཀུན་ཏུ། །མཆོག་ཏུ་དད་པས་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་སོགས་ཀིས་ཕག་དང་། 

ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཾ་སོགས་ཀིས་མཆོད། ༀ་ཨཱ་ཀཱ་རོ་སྟོང་གིས་བསོ། སགས་བཅུའམ་

བརྒྱའི་མཚམས་སུ་ཏིང་ཤག་བརྡུང་ཞིང་། མཆོད་སྦིན་གཏོར་མ་དམ་པ་འདིས། །འཕགས་

པའི་ཚོགས་རྣམས་མཉེས་གྱུར་ཅིག །དམ་ཅན་ཐུགས་དམ་སྐོང་གྱུར་ཅིག །རིགས་

དྲུག་གཏོར་མས་ཚིམ་གྱུར་ཅིག །ལན་ཆགས་བུ་ལོན་ཁྱེར་བ་དང་། །བླ་མེད་བང་

ཆུབ་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །ཅེས་བརོད། 
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གཏོར་མ་ས་ཚར་བཅུ་གཤེགས་ལ་སར་ཡང་བཅུ་ཚར་བཤམས་ལ། ༀ་ཨཱཿཧཱུཾ་གིས་བིན་གིས་

བརླབས། མགོན་སྤན་འདེན་མི་དགོས་པས། ཕག་བར་འོས་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །མན་ཆད་ཀིས་

སར་བཞིན་བསོ། 

ཡང་ན་གཏོར་སྤུངས་བས་ཏེ་བིན་རླབས་ཚར་གཅིག་དང་ཨ་ཀ་རོ་སྟོང་གིས་བསོས་ཀང་རུང་

ངོ་། །གང་ལྟར་ཡང་སྒྲུབ་པ་པོའི་གངས་ཀིས་སྟོང་འགོ་ངེས་བ། 

དེ་ནས་ལྷ་ལ་གཏོར་མ་འབུལ་བ་ནི་གོང་ལྟར་ཨ་མྲ�་ཏས་བསངས། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦངས། སྟོང་བའི་

ངང་ལས་ༀ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་ༀ་འོད་དུ་ཞུ་བ་

ལས་བྱུང་བའི་གཏོར་མ་ཁ་དོག་དི་རོ་ནུས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀི་བདུད་

རིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ལན་གསུམ་གིས་བིན་གིས་བརླབས། 

བླ་མ་དང་མདུན་བསྐེད་ཀི་ལྷ་རྣམས་དབེར་མེད་པའི་ལགས་རྡོ་རེའི་འོད་ཟེར་གི་

སྦུ་གུས་གཏོར་མའི་བཅུད་ཐམས་ཅད་དངས་ཏེ་གསོལ་བར་གྱུར་བར་བསམ་ལ། ༀ་གུ་

རུ་ཨཱ་ཡུར་དེ་ཝ་བི་ཏྲ་ཡ་ས་བ་རི་ཝ་ར་ཨ་ཀཱ་རོ་ཞེས་སོགས་ལན་བདུན་གི་ཕུལ། 

སར་བཞིན་འཇིག་རེན་ཁམས་ནི་དཔག་མེད་ན། །མཆོད་ཡོན་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་

རྣམས། །སངས་རྒྱས་སས་དང་བཅས་ལ་འབུལ། །ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་

སྩོལ། །ༀ་གུ་རུ་ཨཱ་ཡུར་དེ་ཝ་བི་ཏྲ་ཡ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨḒྷཾ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། དེ་བཞིན་

དུ། ཞབས་བསིལ་སོགས་ལ་ཚིགས་བཅད་དང་སགས་འདོན་པ་བསྒྱུར་ཏེ། ཤཔྟའི་བར་གིས་སགས་དང་། 

བ་རྒྱུད་ལྟར་གི་ཕག་རྒྱ་དང་བཅས་ཏེ་མཆོད།

མེ་ལོང་གཅིག་ལ་རབ་འབམས་གཟུགས་སྣང་བཞིན། །རྒྱལ་ཀུན་ཐུགས་རེ་བིན་

རླབས་གཅིག་བསྡུས་ནས། །ཚེ་ཡི་ལྷ་མཆོག་གསུམ་གི་རྣམ་རོལ་བའི། །ཞབས་ཀི་

པདོར་གུས་པས་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་པས་བསྟོད་པ་བ། 
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བླ་མ་དང་ལྷག་པའི་ལྷ་མཆོག་རྣམ་པ་གསུམ་གིས། བདག་ཅག་དཔོན་སོབ་

ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་དུས་མ་ཡིན་པའི་འཆི་བ་བརྒྱད་སོགས་ཀི་

འཇིགས་པ་ལས་བསྐབས་ཏེ་འཆི་མེད་ཚེའི་རིག་འཛིན་ཐོབ་ཅིང་། དེ་ལ་བརེན་ནས་

ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་སོགས་རྣམ་དཀར་གི་འདོད་དོན་མཐའ་དག་ཡིད་ཀིས་

སོན་པ་བཞིན་འགྲུབ་པར་བིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་འདོད་དོན་ལ་གསོལ་བ་གདབ། 

དེ་ནས་གཞི་བདག་གཏོར་མ་ནི། ༀ་བཛ་ཨ་མྲ�་ཏ་ཀུཎྜ་ལི་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཞེས་པས་

བསངས། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿསརྦ་དྷརྨཱཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅ཧཾ། ཞེས་པས་སྦངས། སྟོང་པ་ཉིད་

དུ་གྱུར། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲཱུཾ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་

ཀི་ནང་དུ་ༀ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་གཏོར་མ་དཀར་གསུམ་མངར་གསུམ་ཟག་

པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་བདུད་རིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿཧཱུཾ། ལན་གསུམ། 

ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ༀ་སཾ་བྷ་ར་སཾ་བྷ་ར་ཧཱུཾ། ལན་གསུམ། བཅོམ་ལྡན་

འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྒྱལ་བ་རིན་ཆེན་མང་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་གཟུགས་མཛེས་དམ་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྐུ་

འབམས་ལས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་

དང་བལ་བ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཕུན་ཚོགས་འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་པའི། །བདུད་རིའི་

རྒྱ་མཚོའི་གཏོར་མ་འདི། །ས་ཡི་ལྷ་མོ་བསྟན་མ་སོགས། །སྟོང་གསུམ་གཞི་བདག་

ཚོགས་རྣམས་དང་། །ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་བསྟན་སྐོང་བཅས། །གངས་ཅན་གནས་པ་

ཐམས་ཅད་དང་། །ཁྱད་པར་ཡུལ་ཕོགས་འདིར་གནས་པའི། །ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་

རྣམས་ལ་བསོ། །མཆོད་སྦིན་གཏོར་ནས་ཚིམས་གྱུར་ཅིག །རྣལ་འབོར་དཔོན་
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སོབ་འཁོར་བཅས་ཀིས། །ལས་དང་བ་བ་ཅི་བེད་ཀང་། །ཀོ་ལོང་ཕྲག་དོག་མ་མཛད་

པར། །མཐུན་རྐེན་ཡིད་བཞིན་སྒྲུབ་པར་མཛོད། །བདག་གི་བསམ་པའི་སྟོབས་

དང་ནི། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བིན་སྟོབས་དང་། །ཆོས་ཀི་དབིངས་ཀི་སྟོབས་

རྣམས་ཀིས། །དོན་རྣམས་གང་དག་བསམ་པ་ཀུན། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཅི་རིགས་

པར། །ཐོགས་པ་མེད་པར་འབྱུང་གྱུར་ཅིག །ཞེས་སྤི་འགོ་ལྟར་བསོས་ལ། 

ཆ་གསུམ་སྤི་འགོ་ལྟར་གཏད་ལ། ཁྱད་པར་དུའང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཚེའི་ལྷ་མཆོག་

རྣམ་པ་གསུམ་གི་བདེན་པ་དང་། བདེན་པ་ཆེན་པོས་བིན་གིས་བརླབས་པ་ལ་

བརེན་ནས་རྣལ་འབོར་བ་བདག་ཅག་དཔོན་སོབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པ་

ལ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བར་བེད་པའི་བགེགས་ཀི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་མཆོད་སྦིན་གི་

གཏོར་མའི་མགོན་དུ་མཆིས་པར་གྱུར། ཅེས་ཚིག་བསྒྱུར། ཕོགས་སྐོང་འཁོར་བཅས་

རང་གནས་སུ་གཤེགས་པར་གྱུར། ཅེས་པའི་མཚམས་སུ་བཞག་གོ །

གསུམ་པ་རེས་ཀི་རིམ་པ་ནི། གཏང་རག་གི་མཆོད་པ་བིན་གིས་བརླབ། ཚིགས་བཅད་སགས་དང་

བཅས་པའམ་ༀ་གུ་རུ་ཨཱ་ཡུར་དེ་ཝ་བི་ཏྲ་ཡ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨḒྷཾ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།ཞེས་

སོགས་སགས་རྐང་བས་མཆོད། 

བསྟོད་པ་རྒྱས་བསྡུས་གང་རིགས་ཀིས་བསྟོད། བཅོམ་ལྡན་ལྷག་པའི་ལྷ་རྣམས་ལ། །མཆོད་

ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་སོགས་རྣམས་དང་ཡོན་བདག་ལ། །འཆི་

མེད་དངོས་གྲུབ་སྩལ་ཏུ་གསོལ། །ས་འོག་ས་སྟེང་ས་བླའི་གདོན། །ནད་རིམས་

དུས་མིན་འཆི་བ་སོགས། །སོན་ལས་འཕྲལ་རྐེན་ཀུན་ཞི་ཞིང་། །འཆི་མེད་དངོས་

གྲུབ་སྩལ་ཏུ་གསོལ། །སིད་དང་ཞི་བའི་ཡོན་ཏན་ཀུན། །ལེགས་ཐོབ་མི་ཉམས་
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གོང་དུ་འཕེལ། །ཁྱད་པར་ཚེ་ལ་དབང་འབོར་བའི། །འཆི་མེད་དངོས་གྲུབ་སྩལ་

ཏུ་གསོལ། །ཇི་སིད་སངས་རྒྱས་མ་ཐོབ་པར། །ལྷ་མཆོག་རྣམས་ཀིས་རེས་

བཟུང་སྟེ། །འཆི་བདག་གཡུལ་ལས་རབ་རྒྱལ་བའི། །འཆི་མེད་དངོས་གྲུབ་སྩལ་

ཏུ་གསོལ། །དཔག་བསམ་ཤིང་དང་བུམ་པ་བཟང་། །ཡིད་བཞིན་ནོར་འདའི་ལྷ་

རྣམས་ཀིས། །ཐུགས་རེའི་འཆི་མེད་བདུད་རི་ཡིས། །སྙིང་གི་བུམ་བཟང་གང་བར་

མཛོད། །ཅེས་འདོད་དོན་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་ཅིང་། དེ་ནས་བསོ་སོན་གི་རྒྱས་འདེབས། ཡིག་བརྒྱ་

ལན་གསུམ་བརོད། གང་ཡང་བདག་བློ་x x x ། །མ་སྙེད་ཡོངས་སུ་ x x x། །བདག་ལ་

དངོས་གྲུབ་ x x x ། །

རེན་ཡོད་ན། འདིར་ནི་གཟུགས་དང་ x x x སྩལ་ཏུ་གསོལ། །ༀ་སུ་པྲ་ཏིཥྛ་བཛ་

ཡེ་སྭཱ་ཧཱས་བརན་བཞུགས་དང་། རེན་མེད་ན་གཤེགས་གསོལ་བའོ། །

བདག་བསྐེད་ཉེར་བསྡུ་ནི། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧིཿ ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། སྣོད་བཅུད་

ཐམས་ཅད་ལ་ཕོག་པས། དེ་རྣམས་འོད་དུ་ཞུ་ནས་འོད་ཟེར་གི་རྣམ་པར་བསྡུས་ནས་

རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལ་ཐིམ། དེ་ཡང་མི་དམིགས་པ་སྟོང་བ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོང་

བའི་ངང་ལས་སྐད་ཅིག་གིས་རང་ཉིད་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་དུ་གསལ་བའི་སྤི་

བོར་ༀ་མགིན་པར་ཨཱཿ ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ་གིས་མཚན་པར་གྱུར་བར་བསམ་ལ། ཤིས་པ་

བརོད་པའི་མེ་ཏོག་གི་ཆར་དབབ་ཅིང་། བུམ་པའི་ཆུས་རང་གཞན་ལ་ཕན་གདགས་པར་བའོ། །

དེ་ལྟར་ལྷག་པའི་ལྷ་མཆོག་རྣམ་གསུམ་གི་ཐུགས་རེ་བསྐུལ་ཏེ་གསོལ་འདེབས་ཕག་མཆོད་བཟས་

བསྒོམ་ལ་འབད་ན་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བ་གདོན་མི་ཟ་བར་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་ནའང་། འཇམ་མགོན་

གུང་ཐང་བ་ཆེན་པོས། གསང་སགས་དེ་ཡང་འཕྲལ་གི་རྐེན་སེལ་ལམ། །ཚེ་དང་ནོར་སྒྲུབ་དབང་སྡུད་མངོན་
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སྤོད་སོགས། །ཚེ་འདིའི་ལག་ཆ་ཁོ་ནར་འཁྱེར་བ་ནི། །ས་མཆོག་ཙན་དན་སོལ་བར་བས་འད་བས། །ཆོས་

ཀིས་ངན་སོང་སྒྲུབ་པར་མ་བེད་ཨང་། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཚེ་འདིའི་ལག་ཆར་མ་སོང་བའི་ཀུན་སོང་

རྣམ་པར་དག་པ་ཞིག་གལ་ཆེ་སྟེ། སིད་རེའི་ཚེ་ཚད་སོགས་ལ་དཔགས་ན་དེ་དག་ནི་རང་དགར་ཚེ་རིང་བ་

ཙམ་ཡིན་པས། དེ་འད་ལ་དགོས་པ་མ་མཆིས་པས། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་པར་དམ་པའི་ཆོས་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་དུ་

ཚེའི་བར་ཆད་སེལ་བ་དང་། ལུས་རེན་ཡུན་རིང་དུ་འཚོ་བའི་ཐབས་ལ་འབད་དགོས་པ་ནི། ཐུབ་ཆེན་རྒྱལ་

བའི་བཀའ་དིན་གཟོ་བ་དང་། །རྣམ་མང་རང་གཞན་དོན་ཆེན་སྒྲུབ་པ་དང་། །སྣ་ཚོགས་དགེ་བའི་ཕུང་བོ་སྤེལ་

བའི་སད། །རེན་འདི་ཡུན་རིང་འཚོ་བར་བིན་གིས་རློབས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ལ། སྤིར་ལུས་ལ་

སྙིང་བོ་མེད་ཅིང་སྒོ་དུ་མ་ནས་སྡུག་བསལ་བསྐེད་པའི་དག་བཞིན་དུ་གསུངས་མོད་ཀང་། རྣམ་གོལ་སྒྲུབ་

པའི་ཐབས་སུ་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་ལས་སྒོལ་བའི་གྲུ་གཟིངས་ལྟར་གཅེས་སྤས་བེད་དགོས་ཏེ། སོབ་དཔོན་ཨཱརྱ་

དེ་ཝས། ལུས་ནི་དག་ལྟར་མཐོང་མོད་ཀི། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་དེ་བསྲུང་བ། །ཁིམས་ལྡན་ཡུན་རིང་འཚོ་བ་ནི། །དེ་

ལས་བསོད་ནམས་དཔག་མེད་འབྱུང་། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེས་ན་དལ་འབོར་གི་རེན་ཡུན་རིང་དུ་

གནས་པ་དང་། ཆོས་སྒྲུབ་འདོད་ཀི་འདུན་པ་རྐེན་གང་གིས་བསྒྱུར་ཏུ་མེད་པ་རྒྱུན་ཆགས་སུ་འབྱུང་བ་ཞིག་

བྱུང་ན། ཚེ་སྒྲུབ་བས་པ་དོན་ལྡན་དང་། ཚེ་རིང་བའི་དགོས་པ་གྲུབ་ཅིང་གཏན་གི་འདུན་མའི་ར་བ་ཚུགས་

པ་ཡིན་ཏེ། མདོ་ལས། ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རྐེན་བཞིན་ཏེ། །འདུན་མའི་ར་བ་རབ་ཏུ་གནས། །ཞེས་

གསུངས་སོ། །

སྨྲས་པ། འདིར་འབད་དགེ་ཚོགས་དུང་དང་ཀུན་ད་དང་། །ཟ་ལྟར་དཀར་བ་གང་ཞིག་བསགས་པའི་

མཐུས། །ཚེ་རབས་ཕྲེང་བར་ལྷ་མཆོག་རྣམ་གསུམ་གིས། ། འབལ་མེད་རེས་བཟུང་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་

ཤོག །ཅེས་ལྷག་པའི་ལྷ་མཆོག་ཚེའི་ལྷ་རྣམ་གསུམ་གི་སྟོང་མཆོད་ཀི་ཆོ་ག་དངོས་གྲུབ་འདོད་འཇོ་ཞེས་བ་

བ་འདི་ནི། བླ་མ་དཀོན་མཆོག་སོན་ལམ་དང་། གྲྭ་ཚང་དབུ་མཛད་ཤེས་རབ་དར་རྒྱས་རྣམ་གཉིས་ཀིས་ཚེ་

ལྷ་རྣམ་གསུམ་སྦྲགས་པའི་སྟོང་མཆོད་འདི་འད་ཞིག་དགོས་ཞེས་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རྫས་བཅས་ཡང་ཡང་



ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་གྱི་སྟོང་མཆྟོད།
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བསྐུལ་བ་རིམ་འགངས་སུ་སོང་བ་ལས། ཉེ་ཆར་ཉེ་གནས་མཛོད་པ་བློ་བཟང་ཆོས་འབོར་དང་། ཁང་ཚན་

དགེ་རྒན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་འཕེལ་གིས་ནན་ཆེར་བསྐུལ་བའི་ཚེ། ཡབ་རེ་བསྟན་པའི་སྒོན་མེས། ལྷ་གཞན་

ལ་སྟོང་མཆོད་ཀི་རིགས་པ་སྦར་ན། ཚོགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་གསོག་པའི་རྐེན་དུ་འགོ་བ་ལས་དགག་བ་ཡོད་དོན་

མི་འདུག ། ཅེས་གསུངས་པ་ཡིད་ལ་བཞག་ནས། ༧ དབངས་ཅན་བཞད་པས་སྦར་བའི་ཡི་གེ་བ་ནི་ནཱ་ག་

ཛུ་ནས་བགིས་པ་ཛ་ཡནྟུ། 

བགང་དུ་མི་བཟོད་གང་གཱའི་རྡུལ་སྙེད་ཀི། །རྒྱལ་རྣམས་མཉམ་པ་གསུམ་གིས་མཉམ་གྱུར་

ཀང་། །ཐུགས་བསྐེད་བསམ་མི་ཁྱབ་པའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་ལས། །ཚེ་སྤེལ་ལྷ་ཡི་རྣམ་པར་ཤར་ལ་

འདུད། ། སྐུ་གསུམ་ནོར་བུའི་ཕོ་བང་ཉམས་དགའ་བར། །བགོད་པའི་ལམ་སྟེགས་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་

ཚོགས། །གསོག་པའི་མན་ངན་འདི་ཀོ་བ་ཁྱུང་སེར། །རང་འཐུང་ངོས་ལ་རི་མོའི་འགོས་སུ་བསྟར། །དགེ་

འདིས་མཁའ་ཁྱབ་ཕ་མའི་འགོ་བ་ཀུན། །གསང་ཆེན་ཐེག་པའི་ལམ་ལ་རབ་ཞུགས་ཏེ། །གཉིས་མེད་ཟུང་

འཇུག་འབས་བུའི་ཨེ་ཝཾ་མཆོག །ཚེ་གཅིག་ཉིད་ལ་མངོན་དུ་འགྱུར་བར་ཤོག །ཅེས་པ་འདི་ནི་པར་གི་

ལག་གི་བླ་ཐུན་མོང་ནས་བསྐུལ་བའི་ངོ་མ་ཆོག་པར། ཤར་གདོང་སྐེ་མིང་ནས་སྨྲ་བའི་མགིན་པ་ཅུང་ཟད་

བཏེགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་དགེ་སོང་བློ་བཟང་ཐབས་མཁས་ཀིས་མཐུན་རྐེན་སྦར་ཏེ་པར་བསྒྲུབས་

པའོ། །མང་ལཾ། །
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༄༅། །སངས་རྒྱས་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔ་ལ་བརེན་ནས་སིག་ལྟུང་བཤགས་པའི་ཆོ་ག་

ཉིན་བྱེད་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །ན་མཿཤི་མཉྫུ་གྷོཥཱཡ། རྒྱ་ཆེན་ཚོགས་གཉིས་ཆུ་ཀླུང་ཡོངས་འཁྱིལ་

མཚོ། །ཤུགས་དག་བརོན་པའི་མགོགས་འགོས་བསྐལ་མང་བོར། །བསྲུབས་སྐེས་

གསང་གསུམ་ཆ་ཤས་ཀུན་རྫོགས་པའི། །ཐུབ་དབང་ཉིན་མོའི་འདེན་པ་གཙུག་ན་

རྒྱལ། །

འདིར་སྟོབས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་འདེན་མཆོག་ཤཀའི་རྒྱལ་བོ་སོགས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སོ་ལྔ་ལ་

བརེན་ནས་སིག་ལྟུང་བཤགས་པའི་ཆོ་ག་ལག་ཏུ་བླང་བདེ་བར་འགོད་པ་ལ། ཕུང་བོ་གསུམ་པའི་མདོ་ལ་

བརེན་ནས་སིག་པ་བཤགས་པའི་ཕན་ཡོན་སོགས་ནི་གཞན་དུ་ཤེས་པར་བ་ཞིང་། འདིར་སྐབས་མགོན་

པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་ཆེན་པོའི་བཞེད་པ་བཞིན་མདོ་ཆོག་གི་དབང་དུ་བས་ཏེ་ཉམས་སུ་

ལེན་པ་ལ། སྦོར་དངོས་མཇུག་གསུམ་ལས། དང་བོ་ནི། གང་དུ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་གནས་ཁང་བི་དོར་

བས་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སོ་ལྔའི་བིས་འབུར་གི་སྐུ་རེན་གང་རུང་བཀྲམ་པའི་མདུན་དུ། སྟེགས་ཀི་

ཁར་ར་བབས་སྤངས་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་བ་ཕི་རོལ་གི་མཐའ་སྐོར་དུ་ཕ་གུ་རྒྱ་ཆེ་བས་

ལགས་རིའི་ཚུལ་དུ་བསྐོར་བའི་དབུས་སུ་པད་འདབ་མ་སུམ་ཅུ་སོ་གཉིས་བ་བས་པའི་སྟེང་དུ། ལྟེ་བར་

ཚོམ་བུ་ཆེ་བ་གཅིག་དང་། གཡས་གཡོན་དུ་དེ་ལས་ཆུང་བའི་ཚོམ་བུ་གཉིས། འདབ་མ་རྣམས་ཀི་སྟེང་དུ་



སངས་རྒྱས་སོ་ལྔའི་སོང་མཆོད།
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ཚོམ་བུ་སོ་གཉིས་བཀོད། མ་འབོར་ན་མཎྜལ་ལྟ་བུར་འབྲུའི་ཚོམ་བུ་གོང་ལྟར་བཀོད་ཀང་རུང་། གཞན་ཡང་

སན་སྤོས་སོགས་བཏབ་པའི་མཆོད་ཡོན། མེ་ཏོག་དངོས་སམ་བཅོས་མ། ཙནྡན་དཀར་དམར། ཨ་ཀ་རུ་

སོགས་དི་ཞིམ་པོའི་བདུག་སྤོས། ཟས་སྣ་ཚོགས་སྦར་བའི་ཞལ་ཟས། སིལ་སྙན་སོགས་རོལ་མོ་སྣ་ཚོགས་

རྣམས་གྲུབ་ན་ཚར་སོ་ལྔའམ་ཅི་ལོགས། གཞན་ཡང་གདུགས། རྒྱལ་མཚན། ན་བཟའ། རྒྱལ་སིད་སྣ་བདུན། 

བཀྲ་ཤིས་རགས་བརྒྱད། མཎྜལ། དཀར་གཏོར་བཞི་སོགས་དངོས་འབོར་གི་མཆོད་པ་གཙང་ཞིང་ག་ནོམ་

པ་བཤམས། ཆོ་ག་བེད་པ་བོ་རྣམས་ཁྲུས་བས་ཤིང་གོས་གཙང་མ་བགོས་ལ་ཤ་ཆང་སྒོག་བཙོང་སོགས་

སྤང་སྟེ། རབ་དུ་བྱུང་བ་རྣམས་ཀིས་ཐེག་ཆེན་གསོ་སྦོང་བླང་ལ། 

སྐབསའགོ་ནི། ཕོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་གི་ཞེས་པ་ནས། དགེ་འདུན་ལ་སྐབས་སུ་

མཆིའོ། །ཞེས་པའི་བར་སྤི་ལྟར་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདེ་བར་གཤེགས་པ་སོ་ལྔའི་

ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་སྐབས་སུ་མཆིའོ། །ཞེས་པ་བདུན་ནམ་གསུམ་

བརོད། 

སེམས་བསྐེད་པ་ནི། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་དུ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་

པར་བ། དེའི་ཆེད་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་བདེ་བར་གཤེགས་པ་སོ་ལྔ་ལ་བརེན་ནས་

སིག་པ་བཤགས་པའི་ཆོ་ག་ལ་འཇུག་པར་བགིའོ། །

ཚད་མེད་བཞི་བསྒོམ་པ་ནི། བདག་དང་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀི་དབིངས་ཀི་རང་

བཞིན་ཡིན་པ་ལ། དེ་ལྟར་མ་རོགས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་བདེ་

བའི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པར་བ། སྡུག་བསལ་དང་སྡུག་བསལ་གི་རྒྱུ་དང་བལ་བར་བ། སྡུག་

བསལ་མེད་པའི་བདེ་བ་དང་མི་འབལ་བར་བ། བདེ་སྡུག་གི་རྒྱུ་ཆགས་སང་ཉེ་རིང་

གཉིས་དང་བལ་བའི་བཏང་སྙོམས་ལ་གནས་པར་བའོ། །

བིན་རླབས་བཞི་སྐོར་དུ་གགས་པ་ལ། ས་གཞི་བིན་གིས་བརླབས་པ། ཕོ་བང་བིན་གིས་བརླབས་
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པ། གདན་ཁི་བིན་གིས་བརླབས་པ། མཆོད་པ་བིན་གིས་བརླབས་པ་རྣམས་ལས། དང་པོ་ནི། མ་

ལུས་རྒྱལ་བའི་ཐུགས་རེ་སོན་ལམ་དང་། །རླབས་ཆེན་ཚོགས་གཉིས་ལས་གྲུབ་

ཅི་འདོད་པར། །འཆར་བའི་གཞལ་མེད་རིན་ཆེན་ས་གཞི་ལ། །དི་ཞིམ་ཙནྡན་

དཀར་དམར་ཨ་ཀ་རུ། །བུཎྚ་རི་ཀ་ཨུཏྤལ་ཀུ་མུད་སོགས། །ཡིད་འོང་མེ་ཏོག་དུ་

མ་གཅལ་དུ་བཀྲམ། །སོང་བུ་ལོ་འདབ་འབས་བུ་གཡུར་ཟ་བའི། །དཔག་བསམ་

ལོན་པ་ཡིད་བཞིན་མཚོ་ཡིས་བརྒྱན། །སྤྲུལ་བའི་འདབ་ཆགས་ཆོས་ཀི་སྒ་འབིན་

ཅིང་། །གསེར་གི་དིལ་ཆུང་དུ་མ་འཁོལ་བ་ལས། །ཆོས་ཀི་སོམ་བཞི་སྟོན་པའི་སྒ་

འབིན་པའི། །ས་གཞི་བཀོད་ལེགས་ཕུན་ཚོགས་འབྱུང་གྱུར་ཅིག །གཉིས་པ་ནི། དེ་

དབུས་རིན་ཆེན་ལས་གྲུབ་གཞལ་མེད་ཁང་། །ཞིང་ཀུན་འགེངས་པའི་འོད་ཟེར་

དཔག་མེད་འཕྲོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སས་དང་བཅས་པའི་གནས། །བཀོད་

པའི་ཁྱད་པར་དུ་མས་མཛེས་གྱུར་ཅིག །གསུམ་པ་ནི། ཕོ་བང་དེ་དབུས་པདའི་གདན་

གི་སྟེང་། །རིན་ཆེན་སེང་ཁིར་ཤཀའི་རྒྱལ་བོ་སོགས། །བདེ་བར་གཤེགས་པ་སོ་

ལྔ་གདན་འཛོམ་པའི། །བཞུགས་གནས་ཡིད་འཕྲོག་ཤ་སྟག་འབྱུང་གྱུར་ཅིག །བཞི་

བ་ནི། ཕི་ནང་ཀུན་ཏུ་འཚམ་པར་ལྷ་དང་མིའི། །ཡོ་བད་དམ་པ་ཞལ་ཟས་ན་བཟའ་

དང་། །རྒྱན་དང་རོལ་མོ་ལ་སོགས་མདོ་སེ་ནས། །བྱུང་བའི་མཆོད་སྤིན་རྒྱ་མཚོས་

གང་གྱུར་ཅིག །ཅེས་བརོད་ལ། 

ཀུན་ཏུ་བཟང་བོའི་མཆོད་པའི་སྤིན་རབ་འབམས་སྤོ་བའི་མཆོད་པའི་སྤིན་གི་གཟུངས་འདི་ཉིད་ལྷག་

པར་ཕན་ཡོན་ཆེ་བར་མདོ་ལས་གསུངས་པས། ཨ�་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ་བཛ་སཱ་ར་པྲ་མརྡ་ནེ། ཏ་

ཐཱ་གཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམཀྶཾ་བུད་དྷཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨ�་བཛེ་བཛེ། མ་ཧཱ་བཛེ། མཧཱ་ཏེ་ཛ་

བཛེ། མཧཱ་བིདྱ་བཛེ། མཧཱ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་བཛེ། མཧཱ་བོདྷཱི་མཎྜོ་པ་སཾཀྲ་མཎ་བཛེ་སརྦ་
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ཀརྨ་ཨཱ་ཝ་ར་ཎ་བི་ཤོ་དྷ་ན་བཛེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་ལན་གསུམ་མམ་བདུན་ཅི་རིགས་པ་བརོད། 

གཞན་ཡང་། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་བདེན་པ་དང་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀི་བིན་གི་རླབས་དང་། ཚོགས་གཉིས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་

པའི་མངའ་ཐང་ཆེན་པོ་དང་། ཆོས་ཀི་དབིངས་རྣམ་པར་དག་ཅིང་བསམ་གིས་མི་

ཁྱབ་པའི་སྟོབས་ཀིས་དེ་བཞིན་ཉིད་དུ་གྱུར་ཅིག །ལན་གསུམ། 

གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ནི། ཕོགས་དུས་ཀུན་གནས་སྐབས་གསུམ་བཀའ་སོད་

བཅས། །ཉོན་མོངས་འགོ་ལ་མཁྱེན་བརེས་རབ་དགོངས་ཏེ། །དཔག་མེད་ཞིང་

ནས་ཐོགས་མེད་རྫུ་འཕྲུལ་གིས། །འདིར་གཤེགས་མཆོད་སྤིན་རྒྱ་མཚོའི་དབུས་

བཞུགས་གསོལ། །མ་ལུས་སེམས་ཅན་ཀུན་གི་མགོན་གྱུར་ཅིང་། །བདུད་སེ་དཔུང་

བཅས་མི་བཟད་འཇོམས་མཛད་ལྷ། །དངོས་རྣམས་མ་ལུས་ཡང་དག་མཁྱེན་གྱུར་

པའི། །བཅོམ་ལྡན་འཁོར་བཅས་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །བཅོམ་ལྡན་

བསྐལ་བ་གངས་མེད་དུ་མ་རུ། །འགོ་ལ་བརེ་ཕིར་ཐུགས་རེ་རྣམ་སྦངས་ཤིང་། །སོན་

ལམ་རྒྱ་ཆེན་དགོངས་པ་ཡོངས་རྫོགས་པ། །ཁྱེད་བཞེད་འགོ་དོན་མཛད་དུས་འདི་

ལགས་ན། །དེ་ཕིར་ཆོས་དབིངས་ཕོ་བང་དམ་པ་ནས། །རྫུ་འཕྲུལ་བིན་རླབས་

སྣ་ཚོགས་སྟོན་མཛད་ཅིང་། །མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཚོགས་རྣམས་བསྒལ་ཕིར་

དུ། །ཡོངས་དག་འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཞེས་སྤོས་རོལ་དང་བཅས་

རྒྱལ་བ་འཁོར་དང་བཅས་པ་སྤན་དངས་ཏེ་བོན་པར་བསམ། 

བདག་དང་འགོ་ལ་ཐུགས་བརེའི ་ཕིར། །ཉིད་ཀི ་རྫུ་འཕྲུལ་མཐུ་ཡིས་

ནི། །ཇི་སིད་མཆོད་པ་བདག་བགིད་ན། །དེ་སིད་བཅོམ་ལྡན་བཅོམ་ལྡན་བཞུགས་
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སུ་གསོལ། །ཞེས་བརོད། 

དེ་ནས་ཐུབ་པའི་དབང་བོ་སོགས་བདེ་གཤེགས་སོ་ལྔ་གསལ་འདེབས་པ་ནི། ཕོ་བང་གི་དབུས་

སུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་བདེ་བར་གཤེགས་པ་འཁོར་བཅས་གདན་འཛོམ་ཏེ་བཞུགས་

པ་ནི། དབུས་སུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མཉམ་མེད་ཤཀའི་རྒྱལ་བོ་སྐུ་མདོག་བཙོ་མའི་

གསེར་ལྟར་དག་ཅིང་མཚན་དང་དཔེ་བད་འབར་བ། ཕག་གཡས་ས་གནོན་མཛད་

ཅིང་། གཡོན་མཉམ་བཞག་གི་སྟེང་ན་བདུད་རིས་གང་བའི་ལྷུང་བཟེད་བསྣམས་པ། 

སྐུ་ལ་ཆོས་གོས་ངུར་སྨྲིག་གི་མདོག་ཅན་གསུམ་མཛེས་པར་གསོལ་ཞིང་། ཞབས་

གཉིས་རྡོ་རེའི་སྐིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ། 

དེའི་གཡས་སུ་རྡོ་རེ་སྙིང་བོས་རབ་ཏུ་འཇོམས་པ་སྐུ་མདོག་སེར་བོ། ཕག་

གཉིས་ཆོས་འཆད་མཛད་པ། གཡོན་དུ་རིན་ཆེན་འོད་འཕྲོ་སྐུ་མདོག་དམར་བོ། ཕག་

གཉིས་མཉམ་བཞག་མཛད་པ། ཤར་ཕོགས་སུ་གཡས་བསྐོར་གི་ཚུལ་དུ། ཀླུ་དབང་

གི་རྒྱལ་བོ་ཞལ་དང་མགིན་པ་དཀར་ཞིང་ལྷག་མ་སོ་བ། ཀླུའི་རྒྱབ་ཡོལ་ཅན་ཕག་

གཉིས་ཆོས་འཆད་མཛད་པ། དཔའ་བོའི་སེ་སྐུ་མདོག་སེར་བོ། ཕག་གཡས་ཅུང་

ཟད་བརྐངས་ནས་སྐབས་སྦིན་དང་། གཡོན་ཆོས་འཆད་མཛད་པ། དཔལ་དགེས་

སྐུ་མདོག་སེར་བོ། ཕག་གཉིས་ཆོས་འཆད་མཛད་པ། རིན་ཆེན་མེ་སྐུ་མདོག་དམར་

བོ། གཡས་ས་གནོན་དང་གཡོན་མཉམ་བཞག་མཛད་པ། རིན་ཆེན་ཟ་འོད་སྐུ་མདོག་

དཀར་བོ། གཡོན་མཉམ་བཞག་དང་གཡས་མཆོག་སྦིན་མཛད་པ། མཐོང་བ་དོན་

ཡོད་སྐུ་མདོག་ལང་གུ། གཡས་ཐུགས་ཀར་སྐབས་སྦིན་དང་གཡོན་མཉམ་བཞག་

མཛད་པ། རིན་ཆེན་ཟ་བ་སྐུ་མདོག་དཀར་བོ། བང་ཆུབ་མཆོག་གི་ཕག་རྒྱ་མཛད་
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པ། དི་མ་མེད་པ་སྐུ་མདོག་སོན་པོ། ཕག་གཉིས་མཉམ་བཞག་མཛད་པ། ལྷོ་ཕོགས་

སུ་དཔལ་སྦིན་སྐུ་མདོག་སེར་བོ། ཆོས་འཆད་སྟེང་འོག་ཏུ་མཛད་པ། ཚངས་པ་སྐུ་

མདོག་སེར་བོ། གཡས་ས་གནོན་དང་གཡོན་མཉམ་བཞག་མཛད་པ། ཚངས་པས་

བིན་སྐུ་མདོག་དམར་སེར། ཕག་གཉིས་ཆོས་འཆད་མཛད་པ། ཆུ་ལྷ་སྐུ་མདོག་

དཀར་བོ། ཕག་གཉིས་མཉམ་བཞག་མཛད་པ། ཆུ་ལྷའི་ལྷ་སྐུ་མདོག་དཀར་བོ། ཕག་

གཉིས་ཆོས་འཆད་མཛད་པ། དཔལ་བཟང་སྐུ་མདོག་སེར་བོ། གཡོན་ཐུགས་ཀར་

ཆོས་འཆད་དང་གཡས་ཅུང་ཟད་བརྐངས་ནས་སྐབས་སྦིན་བུས་མོའི་ཟུར་དུ་མཛད་

པ། ཙན་དན་དཔལ་སྐུ་མདོག་སོན་པོ། གཡས་ས་གནོན་དང་གཡོན་མཉམ་བཞག་

མཛད་པ། གཟི་བརིད་མཐའ་ཡས་སྐུ་མདོག་དམར་བོ། ཕག་གཉིས་ཐུགས་ཀར་

ཆོས་འཆད་མཛད་པ། ནུབ་ཕོགས་སུ་འོད་དཔལ་སྐུ་མདོག་སོན་པོ། ཕག་གཉིས་

བང་ཆུབ་མཆོག་གི་ཕག་རྒྱ་མཛད་པ། མ་ངན་མེད་དཔལ་སྐུ་མདོག་དམར་སྐ། ཕག་

གཉིས་མཉམ་བཞག་མཛད་པ། སེད་མེད་བུ་སྐུ་མདོག་སེར་བོ། ཕག་གཉིས་ཆོས་

འཆད་སྟེང་འོག་ཏུ་མཛད་པ། མེ་ཏོག་དཔལ་སྐུ་མདོག་སེར་བོ། གཡས་བརྐངས་

ནས་མཐེབ་མཛུབ་སྦར་བ་དང་གཡོན་མཉམ་བཞག་མཛད་པ། ཚངས་པའི་འོད་ཟེར་

སྐུ་མདོག་སེར་བོ་དང་། པདའི་འོད་ཟེར་སྐུ་མདོག་དམར་བོ། གཉིས་ཀའང་གཡས་

ས་གནོན་དང་གཡོན་མཉམ་བཞག་མཛད་པ། ནོར་དཔལ་སྐུ་མདོག་སོན་པོ། ཕག་

གཉིས་མཉམ་བཞག་མཛད་པ། དན་པའི་དཔལ་སྐུ་མདོག་སེར་བོ། ཕག་གཉིས་

མཉམ་བཞག་མཛད་པ། བང་ཕོགས་སུ་མཚན་དཔལ་ཤིན་ཏུ་ཡོངས་གགས་སྐུ་

མདོག་དཀར་བོ། གཡས་ཆོས་འཆད་དང་གཡོན་མཉམ་བཞག་མཛད་པ། དབང་



སངས་རྒྱས་སོ་ལྔའི་སོང་མཆོད།

  340  

བོའི་ཏོག་གི་རྒྱལ་མཚན་གི་རྒྱལ་བོ་སྐུ་མདོག་སོན་པོ། གཡས་རྒྱལ་མཚན་ཕྲག་པ་

གཡོན་པར་བསྣམས་ཤིང་གཡོན་མཉམ་བཞག་མཛད་པ། ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་གནོན་

པ་སྐུ་མདོག་སོན་པོ་གཡས་རལ་གི་དཀུར་བརེན་ཅིང་གཡོན་མཉམ་བཞག་མཛད་

པ། གཡུལ་ལས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་རྒྱལ་སྐུ་མདོག་སོན་པོ་ཕག་གཉིས་གོ་ཁབ་བསྣམས་

པ། རྣམ་པར་གནོན་པ་སྐུ་མདོག་སེར་བོ་གཡས་ས་གནོན་དང་གཡོན་མཉམ་བཞག་

མཛད་པ། ཀུན་ནས་སྣང་བ་བཀོད་པའི་དཔལ་སྐུ་མདོག་དམར་སེར་གཡས་སྐབས་

སྦིན་ཅུང་ཟད་བརྐངས་པ། གཡོན་ཐུགས་ཀར་ཆོས་འཆད་མཛད་པ། རིན་ཆེན་

པདས་རྣམ་པར་གནོན་པ་སྐུ་མདོག་དམར་སེར་གཡོན་ཆོས་འཆད་དང་གཡས་ཅུང་

ཟད་བརྐངས་ནས་སྐབས་སྦིན་མཛད་པ། རི་དབང་གི་རྒྱལ་བོ་སྐུ་མདོག་སེར་བོ། 

ཕག་གཉིས་ཀས་རི་རབ་བསྣམས་པའོ། །གཞན་ཡང་ཕོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་

སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་། རྒྱལ་སས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་དང་། ཉན་ཐོས་

དང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་། ཆོས་སྐོང་བའི་ལྷའི་དགེ་བསྙེན་རྣམས་དང་བཅས་

པ། སྐབས་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ཀང་གང་ལ་གང་འདུལ་གི་སྤྲུལ་བའི་བཀོད་པ་བསམ་

གིས་མི་ཁྱབ་པ་སྤོ་བཞིན་དུ་བཞུགས་པར་གྱུར། 

དེ་ནས་ཡན་ལག་བདུན་ལས་ཕག་འཚལ་བ་ནི། ཇི་སྙེད་སུ་དག་ཕོགས་བཅུའི་འཇིག་རེན་

ན། །དུས་གསུམ་གཤེགས་པ་མི་ཡི་ ཞེས་པ་ནས། བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་

བདག་གིས་བསྟོད། །

མཆོད་པ་འབུལ་བའི་ཡན་ལག་ནི། རིན་ཆེན་སེམས་མཆོག་བཟུང་བར་བ་བའི་ཕིར། །དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་དང་དམ་པའི་ཆོས། །དཀོན་མཆོག་དི་མ་མེད་དང་སངས་
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རྒྱས་སས། །ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་རྣམས་ལ་ལེགས་པར་མཆོད། །ཐུབ་དབང་མཆོད་

གནས་མཆོག་ལ་ཡིད་འོང་བའི། །མེ་ཏོག་མནྡ་ར་དང་པད་དང་། །ཨུཏྤལ་ལ་སོགས་

དི་ཞིམ་ཐམས་ཅད་དང་། །འཕྲེང་བ་སྤེལ་ལེགས་ཡིད་འོང་རྣམས་ཀིས་མཆོད། །སྤོས་

མཆོག་ཡིད་འཕྲོག་དི་ངད་ཁྱབ་པ་ཡི། །བདུག་པའི་སྤིན་ཚོགས་རྣམས་ཀང་དེ་ལ་

འབུལ། །ཞལ་ཟས་བཟའ་བཏུང་སྣ་ཚོགས་བཅས་པ་ཡི། །ལྷ་བཤོས་རྣམས་ཀང་དེ་

ལ་དབུལ་བར་བགི། །གསེར་གི་པད་ཚར་དུ་དངར་བ་ཡི། །རིན་ཆེན་སྒོན་མ་རྣམས་

ཀང་འབུལ་བར་བགི། །ས་གཞི་བསྟར་བ་སྤོས་ཀིས་བྱུགས་པ་དེར། །མེ་ཏོག་ཡིད་

འོང་སིལ་མ་བཀྲམ་པར་བ། །གཞལ་མེད་ཕོ་བང་བསྟོད་དབངས་ཡིད་འོང་ལྡན། །མུ་

ཏིག་རིན་ཆེན་རྒྱན་འཕང་མཛེས་འབར་བ། །དཔག་ཡས་ནམ་མཁའི་རྒྱན་གྱུར་དེ་

དག་ཀང་། །ཐུགས་རེའི་རང་བཞིན་ཅན་ལ་འབུལ་བར་བགི། །རིན་ཆེན་གདུགས་

མཛེས་གསེར་གི་ཡུ་བ་ཅན། །ཁོར་ཡུག་རྒྱན་གི་རྣམ་པ་ཡིད་འོང་ལྡན། །དབིབས་

ལེགས་བལྟ་ན་སྡུག་པ་བསྒེང་བ་ཡང་། །རག་ཏུ་ཐུབ་དབང་རྣམས་ལ་འབུལ་བར་

བགི། །མེ་ཏོག་འབས་བུ་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་དང་། །སན་གི་རྣམ་པ་གང་ཞིག་ཡོད་པ་

དང་། །འཇིག་རེན་རིན་ཆེན་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་དང་། །ཆུ་གཙང་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཅི་ཡོད་

དང་། །རིན་ཆེན་རི་བོ་དང་ནི་དེ་བཞིན་དུ། །ནགས་ཚལ་ས་ཕོགས་དབེན་ཞིང་

ཉམས་དགའ་དང་། །ལོན་ཤིང་མེ་ཏོག་རྒྱན་སྤས་སྤུད་པ་དང་། །ཤིང་ཀར་འབས་

བཟང་ཡལ་ག་དུད་པ་དང་། །ལྷ་སོགས་འཇིག་རེན་ན་ཡང་དི་དང་ནི། །སྤོས་དང་

དཔག་བསམ་ཤིང་དང་རིན་ཆེན་ཤིང་། །མ་རྨོས་འཁྲུངས་པའི་ལོ་ཏོག་རྣམ་པ་

དང་། །གཞན་ཡང་མཆོད་པར་འོས་པའི་རྒྱན་རྣམས་ནི། །མཚོ་དང་རྫིང་བུ་པདས་
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བརྒྱན་པ་དག །ངང་བ་ཤིན་ཏུ་སྐད་སྙན་ཡིད་འོང་ལྡན། །ནམ་མཁའ་རབ་འབམས་

ཁམས་ཀི་མཐས་གཏུགས་ན། །ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་མེད་པ་དེ་དག་ཀུན། །བློ་ཡིས་

བླངས་ནས་ཐུབ་པ་སྐེས་ཀི་མཆོག །སས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་ལེགས་འབུལ་

ན། །ཡོན་གནས་དམ་པ་ཐུགས་རེ་ཆེ་རྣམས་ཀིས། །བདག་ལ་བརེས་དགོངས་

བདག་གི་འདི་དག་བཞེས། །བདག་ནི་བསོད་ནམས་མི་ལྡན་བཀྲེན་ཆེན་ཏེ། །མཆོད་

པའི་ནོར་གཞན་བདག་ལ་ཅང་མ་མཆིས། །དེས་ན་གཞན་དོན་དགོངས་པའི་མགོན་

གིས་འདི། །བདག་གི་དོན་སད་ཉིད་ཀི་མཐུས་བཞེས་ཤིག །རྒྱལ་དང་དེ་སས་

རྣམས་ལ་བདག་གིས་ནི། །བདག་གི་ལུས་ཀུན་གཏན་དུ་དབུལ་བར་བགི། །སེམས་

དཔའ་མཆོག་རྣམས་བདག་ནི་ཡོངས་བཞེས་ཤིག །གུས་པས་ཁྱེད་ཀི་འབངས་སུ་

མཆི་བར་བགི། །

མེ་ཏོག་དམ་པ་ཕྲེང་བ་དམ་པ་དང་། །སིལ་སྙན་རྣམས་དང་ ཞེས་པ་ནས། རྒྱལ་བ་

ཀུན་ལ་ཕག་འཚལ་མཆོད་པར་བགི། །

སྐབས་འདིར་ ཞིང་ཁམས་འབུལ་བར་ཞུ། ༀ་བཛ་བྷུ་མི་ ཞེས་སོགས་མཎྜལ་རྒྱས་བསྡུས་

གང་རུང་ཞིག་འབུལ། 

དེ་ནས་ཡན་ལག་ལྷག་མ་རྣམས་ནི། འདོད་ཆགས་ཞེ་སང་གཏི་མུག་དབང་གིས་ནི། །ཞེས་

པ་ནས། ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བང་ཆུབ་ཕིར་བསོ་འོ། །ཞེས་པའི་བར་བརོད། 

དེ་ནས་ཕུང་བོ་གསུམ་པའི་མདོ་འདོན་པའི་ཚེ། སྟོབས་བཞི་ཚང་བའི་དམིགས་པ་དང་བཅས་ཏེ། ཐོག་

མར། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་

པའི་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཨ�་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། 
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རཏྣ་ཀེ་ཏུ་རཱ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡཱ། ཨརྷ་ཏེ་སམཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ།ཏངྱ་ཐཱ། ཨ�་རཏྣེ་རཏྣེ་མ་ཧཱ་

རཏྣེ་རཏྣ་པི་ཛ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། སགས་འདི་བརོད་ནས་ཕག་ལན་གཅིག་བས་པ་ཡང་བེ་བ་ཕྲག་གཅིག་ཏུ་

འགྱུར་བར་གྲུབ་ཆེན་ལས་ཀི་རྡོ་རེས་གསུངས་པས་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ། 

དེ་ནས་ཡན་ལག་ལྔ་ས་ལ་ཕབས་ཏེ་ཕག་འཚལ་བ་དང་བཅས། རག་པར་བླ་མ་ལ་སྐབས་སུ་

མཆིའོ། །སངས་རྒྱས་ལ་༞། ཆོས་ལ་༞། དགེ་འདུན་ལ་༞། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཀ་ཐུབ་

པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་པ་ནས། རི་དབང་གི་རྒྱལ་བོ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་པའི་

བར་དལ་བུས་འདོན། དེའི་ཚེ་རང་གི་ལེའི་སྟེང་དུ་སིག་པའི་ཚོགས་ཅི་ཡོད་ཀུན་ནག་བུང་ངེར་ཡོད་པར་

བསམ་ལ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀི་སྐུ་ལས་བདུད་རིའི་རྒྱུན་དཔག་ཏུ་མེད་བྱུང་སྟེ། ལེའི་སྟེང་གི་

སིག་པའི་རྣམ་པ་དེ་ཉིད་སངས་ཀིས་དག་པར་བསམས། 

རྒྱས་པར་སྤོ་ན་སོབ་དཔོན་དཔའ་བོས་མཛད་པའི། སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་གདུལ་དཀའ་

བ། །སྙིགས་མ་ལྔ་ཡི་རོད་དུས་འདིར། །བརོན་འགྲུས་དག་པོས་སངས་རྒྱས་

བའི། །ཤཀ་ཐུབ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །རྡོ་རེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་འཛིན་གིས། །སྙིང་བོ་

བང་ཆུབ་མཆོག་བརྙེས་ཏེ། །བདུད་དཔུང་རྡོ་རེ་སྙིང་བོ་ཡིས། །རབ་ཏུ་འཇོམས་

ལ་༞ ། །རིན་ཆེན་སྐུ་ལས་འོད་འཕྲོས་པས། །ངན་སོང་སྡུག་བསལ་ཞི་མཛད་

ཅིང་། །བདུད་རྣམས་རྣམ་པར་སྐྲག་མཛད་པའི། །རིན་ཆེན་འོད་འཕྲོ་ལ་ཕག་

འཚལ། །ཇི་ལྟར་ཀླུ་ཆེན་དཔའ་བོ་ཡིས། །གིང་རྣམས་ཆར་གིས་ཚིམ་མཛད་

ལྟར། །སྟོང་གསུམ་ཆོས་ཀི་ཆར་འབེབས་པའི། །ཀླུ་དབང་རྒྱལ་ལ་༞ ། །དཔའ་བོ་

ཁྱོད་ཀིས་བསྟན་པ་འདིས། །བདུད་དང་མུ་སྟེགས་སྐྲག་མཛད་ཅིང་། །གདུལ་བ་
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ཀུན་མཁྱེན་འགོད་མཛད་པའི། །དཔའ་བོའི་སེ་ལ་༞ ། །ཐུགས་རེས་གཞན་དོན་

རབ་བསྒོམས་པས། །ཉིད་ཀི་སྐུ་སོག་གཏོང་བ་ལ། །འགུམ་པ་སོས་ལྟར་རབ་དགེས་

པའི། །དཔལ་དགེས་ཞབས་ལ་༞ ། །མཁས་པ་རྣམས་ལ་དོན་སྣང་མཛད། །བར་

མའི་རྒྱུད་རྣམས་སིན་མཛད་ཅིང་། །ཐ་མའི་ཉོན་མོངས་སེག་མཛད་པ། །རིན་ཆེན་

མེ་ལ་༞ ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་སྐལ་བ་མཉམ། །མཆོག་ཏུ་ཤེས་རབ་སྣང་བ་

ཡིས། །ཕོགས་རྣམས་སྣང་བར་མཛད་དེ་འཁྱུགས། །རིན་ཆེན་ཟ་འོད་ལ་ཕག་

འཚལ། །སྐུ་ནི་བལྟ་བས་མི་ངོམས་ཤིང་། །འདོམ་གང་འོད་ཀིས་ས་ལེ་སྤས། །གང་

གིས་ཁྱོད་མཐོང་སྐལ་ལྡན་པའི། །མཐོང་བ་དོན་ཡོན་ལ་ཕག་འཚལ། །སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ནི་རིན་ཆེན་མཆོག །དི་མེད་འོད་ཟེར་རབ་རྒྱས་པས། །འགོ་ཀུན་ཉོན་

མོངས་གདུང་བ་སེལ། །རིན་ཆེན་ཟ་བ་ལ་ཕག་འཚལ། །དམ་ཆོས་དི་མ་མེད་པའི་

ཆུས། །ཐོག་མར་བདག་ཉིད་དག་མཛད་ནས། །གཞན་རྣམས་མཆོག་ཏུ་བང་མཛད་

པ། །དི་མ་མེད་ལ་༞ ། །བསོད་ནམས་བཅས་པའི་ཚོགས་དག་ནི། །སེམས་ཅན་

ཀུན་ལ་ཡོངས་བསོ་བར། །ཐུབ་པ་ཁྱོད་ཀིས་སྟོན་མཛད་པའི། །དཔལ་སྦིན་ཞབས་

ལ་༞ ། །རིག་དང་ཞབས་སུ་ལྡན་པ་བོ། །ཚངས་པ་ལེགས་པར་བམ་ཟེ་བཞེད། །རིག་

དང་ཞབས་ནི་ཁྱོད་ལ་མངའ། །ཚངས་པའི་མཚན་ལ་༞ ། །ཚངས་པའི་བཞེངས་པ་

རབ་སྙོམས་ཤིང་། །ཚངས་སྤོད་འབས་བུ་མཆོག་སྐེས་པས། །ཚངས་པས་ཆོས་

འཁོར་བསྐོར་བས་བསྐུལ། །ཚངས་བའི་བིན་ལ་༞ ། །ཐུགས་ནི་དཀའ་ཐུབ་བརྟུལ་

ཞུགས་དག །ཡང་དག་བླངས་པས་གཙང་བར་མཛད། །ཉོན་མོངས་སིག་པ་འཁྲུད་

མཛད་པའི། །ཆུ་ཡི་ལྷ་ལ་༞ ། །འཇིག་རེན་པ་དག་བདེ་བེད་མཆོད། །བདེ་བེད་ཀླུ་
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ཆེན་མ་དོས་མཆོད། །ཆུ་ལྷ་དེས་ཀང་མཆོད་འོས་པས། །ཆུ་ལྷའི་ལྷ་ལ་༞ ། །འདེན་

པ་ཀུན་གི་མཆོད་གྱུར་ཅིང་། །ཁྱོད་ནི་མཚུངས་མེད་རབ་ཞི་བས། །འགོ་བ་ཀུན་གི་

དཔལ་མཛད་པ། །དཔལ་བཟང་ཞབས་ལ་༞ ། །ཁྱོད་ལ་རྒོལ་པའི་ཉོན་མོངས་པ། །དེ་

གལ་བེད་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་། །ཙན་དན་སྦངས་པ་ལྟར་བསིལ་མཛད། །ཙན་དན་

དཔལ་ལ་༞ ། །རྒྱས་པའི་དཔལ་དང་གཟི་བརིད་ནི། །སུས་ཀང་འགན་པར་མི་བཟོད་

དེ། །མིག་གིས་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁོར་བཞིན། །གཟི་བརིད་མཐའ་ཡས་ལ་༞ ། །ཐུབ་

པའི་འོད་ཟེར་རབ་འབྱུང་བས། །ང་རྒྱལ་ཁེངས་པ་ཞི་མཛད་ཅིང་། །དམན་རྣམས་སྤོ་

བ་སྐེད་པར་མཛད། །འོད་དཔལ་ཞབས་ལ་༞ ། །ཨེ་མ་མ་ངན་འདས་པ་ཞི། །ཁྱོད་

འད་ཐུགས་རེའི་བདག་ཉིད་ཅན། །མངའ་བརྙེས་པ་ཡང་བདེ་གཤེགས་པས། །མ་ངན་

མེད་ལ་༞ ། །སྤོས་པ་མེད་པ་གོམས་མཛད་ཅིང་། །འདེན་པ་ཀུན་གི་མཆོག་གྱུར་

པ། །སྟོབས་ཆེན་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གནོན་པ། །སེད་མེད་བུ་ལ་༞ ། །རྣམ་པ་ཀུན་

གི་མཆོག་ལྡན་པས། །མཛེས་པ་གཞན་ཀུན་ཟིལ་གིས་གནོན། །མཚན་དང་དཔེ་

བད་རབ་རྒྱས་པས། །མེ་ཏོག་དཔལ་ལ་༞ ། །ཚངས་པའི་དབངས་དང་འོད་ཟེར་

གིས། །འཇིག་རེན་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་མཛད་པས། །ཚངས་པའི་འོད་ཟེར་རྣམ་པར་

རོལ། །མངོན་པར་མཁྱེན་ལ་༞ ། །འོད་ཀིས་གང་ལ་རེག་པ་ཡང་། །ཆགས་མེད་བདེ་

བ་རབ་རྒྱས་པས། །པདའི་འོད་ཟེར་རྣམ་པར་རོལ། །མངོན་པར་མཁྱེན་ལ་༞ ། །ཐུབ་

པའི་བསོད་ནམས་འོད་ཟེར་གིས། །འགོ་རྣམས་ཟང་ཟིང་ཚིམ་མཛད་པས། །ཁྱབ་

པར་འཕགས་པའི་ནོར་སྦིན་པས། །ནོར་དཔལ་ལ་ནི་༞ ། །དན་པ་རྣམས་ལ་མངའ་

བརྙེས་པས། །ཐོགས་པ་མེད་ཅིང་རབ་མཁྱེན་པ། །གང་གི་ཁྱོད་དན་འཕོངས་སེལ་
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བ། །དན་པའི་དཔལ་ལ་༞ ། །ཐུབ་པས་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསྐོར། །སྙན་པའི་བ་

དན་ས་གསུམ་གགས། །ཡོན་ཏན་གངས་མེད་མཚན་གིས་དཔལ། །ཡོངས་གགས་

ལ་ནི་༞ ། །སྟོབས་དང་དབང་བོའི་མཆོག་བརྙེས་པ། །ནག་པོའི་ཕོགས་རྣམས་ཕམ་

མཛད་པས། །དབང་བོས་སྤི་བཏུད་དབང་བོའི་ཏོག །རྒྱལ་མཚན་རྒྱལ་བོ་ལ་ཕག་

འཚལ། །དངོས་པོར་སྨྲ་བའི་རོག་གེ་བ། །ཕྲ་ཞིབ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རེ་ཡིས། །སེངེས་གང་

བོ་བཞིན་དུ་བཅོམ། །ཤིན་ཏུ་རྣམ་གནོན་ལ་ཕག་འཚལ། །བདག་གཞན་ཉོན་མོངས་

སེ་བཅོམ་པས། །ཁྱོད་ལས་དཔའ་མཆོག་གཞན་མ་མཆིས། །འདོད་པའི་དབང་ཕྱུག་

གཡུལ་ལས་རྒྱལ། །ཤིན་ཏུ་རྣམ་རྒྱལ་ལ་ཕག་འཚལ། །བགོད་པ་གཅིག་པུའི་ལམ་

ཆེན་དུ། །འགོ་ཀུན་དེད་དཔོན་རབ་མཛད་དེ། །བདུད་དང་ངན་སོང་འཇིགས་ལས་

སྒོལ། །རྣམ་གནོན་གཤེགས་ལ་༞ ། །ཐུབ་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་རྨད་བྱུང་བ། །སྤྲུལ་བ་བེ་

བ་དཔག་མེད་འགེད། །གདུལ་བ་ཀུན་ལ་སྣང་གྱུར་པའི། །ཀུན་སྣང་བཀོད་དཔལ་ལ་

ཕག་འཚལ། །མུ་སྟེགས་ངན་པ་ཕིར་ཟོག་ཅིང་། །ཉོན་མོངས་ཞི་བ་ཕོགས་གཅིག་

ལ། །ཁྱོད་ཀིས་ས་མཆོག་རིན་ཆེན་རྣམས། །པད་ལྟར་གནོན་ལ་༞ ། །བསོད་

ནམས་ཚོགས་ལས་རིན་པོ་ཆེ། །ཡེ་ཤེས་ཚོགས་རྫོགས་པདའི་གདན། །སྐུ་གསུམ་

ལྷུན་གྲུབ་རབ་ཏུ་བཞུགས། །རི་དབང་རྒྱལ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་པ་འདོན། 

དེ་ནས་དེ་དག་ལ་སོགས་པ་ཕོགས་བཅུའི་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ན། 

ཞེས་པ་ནས། ཐལ་མོ་སྦར་བ་བགིས་ཏེ་སྐབས་སུ་ཉེ་བར་མཆིའོ། །ཞེས་པའི་བར་ཁ་ཙམ་མ་

ཡིན་པར་དོན་དན་བཞིན་དུ་ལན་བདུན་ནམ་ཉེར་གཅིག་སོགས་འདོན། 

སྐབས་འདིར་སྟོབས་བཞི་ཚང་བའི་ཚུལ་ནི། ཐོག་མའི་སྐབས་འགོ་དང་མཇུག་གི་སེམས་བསྐེད་པ་ནི་
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རེན་གི་སྟོབས། སངས་རྒྱས་སོ་ལྔའི་མཚན་བརོད་དེ་ཕག་འཚལ་བ་ནི་གཉེན་པོ་ཀུན་ཏུ་སྤོད་པའི་སྟོབས། 

བདག་གི་སྐེ་བ་འདི་དང་ནས་མི་སྦེད་དོ་ཞེས་པའི་བར་སར་བས་ཀི་སིག་པ་རྣམས་ལ་འགོད་སེམས་དག་པོ་

བསྐེད་པ་རྣམ་པར་སུན་འབིན་པའི་སྟོབས། སན་ཆད་ཀང་གཅོད་ཅིང་སོམ་པར་བགིད་ལགས་སོ། །ཞེས་

སོམ་སེམས་དག་པོ་སྐེས་པ་ནི་ཉེས་པ་ལས་སར་ལྡོག་པའི་སྟོབས། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་དག་

ཐམས་ཅད་ཞེས་པ་ནས་ཡོངས་སུ་བསོ་བར་བགིའོ། །ཞེས་པའི་བར་གིས་ཕིན་དྲུག་གིས་བསྡུས་པའི་དགེ་

ར་རྣམས་རྫོགས་བང་གི་རྒྱུར་བསོ་བ་དང་། ཕུང་བོ་གསུམ་པ་ནི་འདོད་ཚུལ་མང་ཡང་། སིག་པ་བཤགས་

པ། རེས་སུ་ཡི་རང་། བསོ་བ་གསུམ་ལ་བས་ན་ལེགས་སོ། །

དེ་ནས་ཐུབ་པའི་དབང་བོའི་སགས་དང་། ཨ�་མུ་ནི་མུ་ནི། མ་ཧཱ་མུ་ནི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་སྤིའི་སྙིང་བོ་ནི། ནམཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཧི་ད་ཡ། ཨ་ནུ་ག་ཏེ། ཨ�་ཀུ་རུཾ་གི་ནི་སྭཱ་

ཧཱ། ཞེས་པ་ཅི་འགྲུབ་བཟ། གཟུངས་འདི་ལན་གཅིག་བརོད་པས་བསྐལ་བ་འབུམ་ཕྲག་བརྒྱའི་བར་དུ་བས་

པའི་སིག་པ་འདག་པར་གསུངས་སོ། །

དེ་ནས་གཏོར་མ་འབུལ་བ་ནི། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་བདེན་པ་དང་། སངས་རྒྱས་

དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀི་བིན་གི་རླབས་དང་། ཚོགས་གཉིས་

ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་མངའ་ཐང་ཆེན་པོ་དང་། ཆོས་ཀི་དབིངས་རྣམ་པར་དག་ཅིང་

བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་སྟོབས་ཀིས་མཆོད་སྦིན་གི་གཏོར་མ་འདོད་པའི་ཡོན་

ཏན་ལྔ་དང་ལྡན་པའི་ཞལ་ཟས་དམ་པ་དྭངས་ཤིང་ཐོགས་པ་མེད་པ་ནམ་མཁའ་དང་

མཉམ་པའི་མགོན་ཐམས་ཅད་ལ་ཟག་པ་མེད་པའི་བདེ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་བསྐེད་པར་

གྱུར་ཅིག །ཅེས་བདེན་སྟོབས་ཀིས་བིན་གིས་བརླབས་ལ། ནམཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་

ཨ�་སཾ་བྷ་ར་སཾ་བྷ་ར་ཧཱུཾ། ལན་གསུམ་གིས་བིན་གིས་བརླབས། 

གཏོར་མ་དང་བོ་སངས་རྒྱས་སོ་ལྔ་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་དམིགས་ཏེ། བདུད་
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རི་རྒྱ་མཚོའི་གཏོར་མ་འདི། །བླ་མ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་འབུལ། །བཞེས་ནས་

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི །དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་སྩལ་ཏུ་གསོལ། །

གཉིས་པ་རྒྱལ་ཆེན་སེ་བཞི་སོགས་ཆོས་སྐོང་རྣམས་ལ་དམིགས་ཏེ། བདུད་རི་རྒྱ་མཚོའི་

གཏོར་མ་འདི། །ཆོས་སྐོང་སྲུང་མ་རྣམས་ལ་འབུལ། །བཞེས་ནས་ཞི་རྒྱས་དབང་

དག་གི །འཕྲིན་ལས་མ་ལུས་བསྒྲུབ་ཏུ་གསོལ། །

གསུམ་པ་ནི། བདུད་རི་རྒྱ་མཚོའི་གཏོར་མ་འདི། །ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་རྣམས་ལ་

འབུལ། །བཞེས་ནས་རུ་ང་མ་མཛད་པར། །སྟོང་གོགས་གནས་བོ་བཟང་བོ་མཛོད། །

བཞི་བ་ནི། བདུད་རི་རྒྱ་མཚོའི་གཏོར་མ་འདི། །རིགས་དྲུག་སེམས་ཅན་རྣམས་

ལ་འབུལ། །བཞེས་ནས་སྡུག་བསལ་ལས་གོལ་ཏེ། །མྱུར་ཏུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་

ཤོག །བདག་གི་བསམ་པའི་སྟོབས་དང་ནི། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བིན་སྟོབས་

དང་། །ཆོས་ཀི་དབིངས་ཀི་སྟོབས་རྣམས་ཀིས། །དོན་རྣམས་གང་དག་བསམ་པ་

ཀུན། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཅི་རིགས་པར། །ཐོགས་པ་མེད་པར་འབྱུང་གྱུར་ཅིག །

གསུམ་པ་མཇུག་ཏུ། གཏང་རག་གི་མཆོད་པ་སོགས་ནི། དངོས་བཤམས་གཟུངས་རིག་

མོས་སྟོབས་གིས་སྤྲུལ་བའི། །མཆོད་ཚོགས་ཀུན་འབུལ་སིག་ལྟུང་ཐམས་ཅད་

བཤགས། །དགེ་ལ་ཡི་རང་བསྐུལ་ཞིང་གསོལ་བ་འདེབས། །འདིས་མཚོན་དགེ་བ་

བང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསོ། །

ས་གཞི་སྤོས་ཀིས་བྱུགས་ཤིང་མེ་ཏོག་བཀྲམ། །ཞེས་པ་ནས། འགོ་ཀུན་རྣམ་དག་

ཞིང་ལ་སྤོད་པར་ཤོག །རྨད་བྱུང་སས་བཅས་རྒྱལ་བའི་བིན་རླབས་དང་། རེན་

འབེལ་བསླུ་བ་མེད་པའི་བདེན་པ་དང་། །བདག་གི་ལྷག་བསམ་དག་པའི་མཐུ་སྟོབས་
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ཀིས། །རྣམ་དག་སོན་པའི་གནས་ཀུན་འགྲུབ་པར་ཤོག །ཅེས་དང་། རྒྱས་པར་ན་བདེ་བ་

ཅན་གི་སོན་ལམ་ལྟ་བུ་འདོན། 

མ་འབོར་བ་དང་ཉམས་པ་དང་། །གང་ཡང་བདག་རྨོངས་བློ་ཡིས་ནི། །བགིས་

པ་དང་ནི་བགིད་སྩལ་གང་། །དེ་ཡང་བཟོད་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །དུས་ངན་

སེམས་ཅན་བསོད་ནམས་དམན། །མ་རིག་ཉོན་མོངས་དང་འདེས་པས། །འཕགས་

པའི་ཐུགས་དགོངས་མ་རྫོགས་པ། །དེ་ཡང་བཟོད་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །སེར་

སྣའི་དབང་གྱུར་མི་མཁས་པས། །མཆོད་པ་ངན་ཞིང་བཤམས་ཉེས་པ། །མགོན་པོ་

ཐུགས་རེ་ཆེ་ལྡན་པས། །དེ་ཡང་བཟོད་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །བག་མེད་སྤོད་པ་མ་

དག་པས། །མདོ་ལས་བྱུང་བའི་ཆོ་ག་བཞིན། །མ་ལོགས་འཁྲུལ་བ་ཅི་མཆིས་པ། །དེ་

ཡང་བཟོད་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །ལྷག་པ་དང་ནི་ཆད་པ་དང་། །ཆོ་གའི་ཡན་ལག་

ཉམས་པ་དང་། །བདག་གི་བརེད་ངས་ཅི་མཆིས་པ། །དེ་ཡང་བཟོད་པར་མཛད་དུ་

གསོལ། །

རེན་ཡོད་ན། འདིར་ནི་གཟུགས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །ཞེས་པ་ནས། སུ་པྲ་ཏིཥྛ་བཛ་ཡེ་སྭཱ་

ཧཱ། རེན་མེད་ན། ཁྱེད་ཀིས་སེམས་ཅན་དོན་ཀུན་མཛད། །རེས་སུ་མཐུན་པའི་དངོས་

གྲུབ་སྩོལ། །སངས་རྒྱས་ཡུལ་དུ་གཤེགས་ནས་ཀང་། །སར་ཡང་འབོན་པར་མཛད་

དུ་གསོལ། །

དེ་ནས་ཤིས་པ་བརོད་པ་ནི། ཆེ་བའི་ཆེ་མཆོག་སྟོན་པ་བླ་ན་མེད། །ཆོས་རེ་ཉི་མ་རྒྱལ་

བའི་བིན་རླབསཀིས། །བདུད་དང་བགེགས་རིགས་གནོད་པའི་དག་ཞི་ནས། །རག་

ཏུ་དཔལ་གནས་ཉིན་མཚན་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཆོས་ཉིད་བདེན་པའི་ཆོས་མཆོག་བླ་ན་
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མེད། །དམ་ཆོས་བདུད་རི་བདེན་པའི་བིན་རླབས་ཀིས། །ཉོན་མོངས་སྡུག་བསལ་

གདུང་བའི་དག་ཞི་ནས། །རག་ཏུ་དཔལ་གནས་ཉིན་མཚན་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །དགེ་

འདུན་ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་དཔལ་འབར་བ། །རྒྱལ་སས་ཕན་མཛད་བདེན་པའི་བིན་

རླབས་ཀིས། །ཉེས་པའི་སྐོན་བལ་དགེ་ཚོགས་རྣམ་པར་འཕེལ། །རག་ཏུ་དཔལ་

གནས་ཉིན་མཚན་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །སོགས་དང་། ཕན་བདེ་འབྱུང་བའི་གནས་གཅིག་

པུ། །བསྟན་པ་ཡུན་རིང་གནས་པ་དང་། །བསྟན་འཛིན་སྐེས་བུ་དམ་པ་རྣམས། །སྐུ་

ཚེའི་རྒྱལ་མཚན་བརན་གྱུར་ཅིག །འགོ་བའི་སྡུག་བསལ་སན་གཅིག་པུ། །བདེ་བ་

ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའི་གནས། །བསྟན་པ་རྙེད་དང་བཀུར་སྟི་དང་། །བཅས་ཏེ་ཡུན་

རིང་གནས་གྱུར་ཅིག །འཇིག་རེན་བདེ་ཞིང་ལོ་ལེགས་དང་། །འབྲུ་རྣམས་འཕེལ་

ཞིང་ཆོས་འཕེལ་དང་། །བདེ་ལེགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། །ཡིད་ལ་འདོད་པ་

ཀུན་འགྲུབ་ཤོག །ཅེས་ཤིས་བརོད་ཀིས་མཐའ་བརྒྱན་པར་བའོ། །

སྨྲས་པ། ལྷག་བསམ་ཁྱུང་སོན་སྐེས་ཀིས་ཉེར་དངས་པའི། །ཆོས་ཚུལ་ཉི་མའི་

དངོས་བརྒྱ་འབར་བའི་གཟིས། །རེག་པས་སིག་ལྟུང་མུན་ཚོགས་མཐར་བསྐྲད་

དེ། །ཕན་བདེ་པདོའི་དགའ་ཚལ་བཞད་གྱུར་ཅིག །ཅེས་སངས་རྒྱས་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔ་ལ་བརེན་

ནས་སིག་ལྟུང་བཤགས་པའི་ཆོ་ག་ཉིན་བེད་སྣང་བ་ཞེས་བ་བ་འདི་ནི་བསེ་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕག་

མཛོད་དགེ་ལེགས་ཀིས་ལྷ་དར་དང་བཅས་བསྐུར་ངོར། ༧ ཤཀའི་བཙུན་པ་བློ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་སེངེས་

པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་དགོངས་པ་ལྟར་སན་བླའི་མདོ་ཆོག་དང་། གནས་བཅུའི་ཕག་མཆོད་

སོགས་ནས་ཁ་བསྐངས། མདོ་ཆོག་རྐང་བའི་ལུགས་སུ་བས་ནས་བཀོད་པའི་ཡི་གེ་བ་ནི་མཛོད་པ་ཆོས་

རེའི་ཚ་བོ་བསྟན་པ་རྒྱལ་མཚན་གིས་བིས་པ་ཛ་ཡནྟུ།།
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༈ རྒྱལ་ཆེན་བསོད་ནམས་ལས་འཁྲུངས་མཚན་དང་དཔེ། །གསལ་རྫོགས་སྟོབས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་

སོ་ལྔ་ཡིས། །ཚད་མེད་ཐུགས་རེའི་སྣང་བ་བརྒྱ་ཕྲག་གིས། །སིག་ལྟུང་མུན་སོལ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་

སྩོལ། །ཞེས་པ་འདི་ཡང་གསོལ་ཐབ་པ་ངག་དབང་ཚུལ་ཁིམས་ཀིས་བསྐུལ་བའི་དོན་དུ་ ༧ ཤཀའི་བཙུན་

པ་བློ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་སེངེས་སྦར་བའོ། ། ༧ ཅེས་ཁི་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་སེང་གེས་མཛད་པའི་སངས་

རྒྱས་སོ་ལྔའི་མཚན་འདིའི་ཟུར་བཀོལ་ཅུང་ཟད་འགོད་པ་ལ། འདི་གསུང་བ་པོ་ཉིད་ནས་སྟོང་མཆོད་ཀི་

ལུགས་སུ་བས་ན་འདི་ལྟར་བསྐོར་བ་རེ་ལྟུང་བཤགས་ཚར་རེ་སྦར་ཏེ་ཐུན་རེ་ལ་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔ་འགོ་ངེས་

དང་། ཕག་ཀང་སྟོང་འགོ་དགོས་པས་ཐུན་རེ་ལ་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔ། ཆུ་མཆོད་སྟོང་། མཆོད་མེ་སྟོང་། མེ་ཏོག་

སྟོང་། སྤོས་སྟོང་། མཎྚལ་སྟོང་། ལྟུང་བཤགས་སྟོང་སོང་ཚེ་སྐབས་འགོ་སེམས་བསྐེད་ཀང་སྟོང་སོང་བས་

བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་རླབས་པོ་ཆེ་བསགས་པའི་ཐབས་རྨད་དུ་བྱུང་བ་འདི་ལ་བརོན་པ་དག་པོས་

འཇུག་པར་བའོ།། །། 

༧ མཚན་ཙམ་གིས་ཀང་སིག་ལྟུང་སྟུག་པོའི་སག །དྲུང་ནས་འབིན་མཛད་བདེར་གཤེགས་སོ་ལྔ་

ཡི། །མཆོད་ཆོག་འོད་སྟོང་འབར་བའི་ཉིན་བེད་འདིས། །ཕན་བདེའི་པད་ཚལ་རག་ཏུ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག ། 

༈ རྒྱལ་ཡུམ་ཌཱ་ཀི་གསང་བ་ཡེ་ཤེས་ཀིས། །རྣམ་དག་ལུང་གི་མེ་ཏོག་འཐོར་བའི་གནས། །དོན་གྲུབ་

རབ་བརན་གིང་གི་ཆོས་གྲྭ་ཆེར། །མི་ཟད་པར་གི་མཆོད་སྦིན་འདི་བས་སོ། །
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༄༅། །བཅོམ་ལྡན་འདས་རོ་རེ་མི་འཁྲུགས་པའི་སོ་ནས་སོང་མཆོད་བྱ་ཚུལ་

བསོད་ནམས་ལེགས་ཚོགས་དཔལ་གི་སྣང་

བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །གང་ཐུགས་བརེ་ཆེན་ཟ་བའི་མ་མ་ལས། །ལེགས་འཁྲུངས་དེ་ཉིད་

བཅུ་ལྡན་བསམ་འཕེལ་དབང་། །གང་འདུལ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་འདོད་འཇོ་

མཁན། །བཀའ་དིན་གཞལ་མཐའ་ཡས་པའི་བླ་མར་འདུད། །ལུས་ཅན་ཡོངས་ཀི་

དགེ་བའི་ལོ་ཏོག་དཔལ། །བསྐེད་ལ་བགེགས་བེད་སྒིབ་ལྟུང་ཐན་པའི་ཟེར། །གསང་

སགས་བདེན་མཐུ་སྤིན་གི་མེ་ཏོག་གིས། །གཞིལ་མཛད་མི་འཁྲུགས་རྒྱལ་བོར་དང་

བས་གུས། །དེ་ཉིད་ལ་ནི་ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤིན་སྟོང་། །ཞུམ་མེད་དང་བའི་ཡིད་

ཀིས་ལེགས་སྤོ་སྟེ། །མི་བཟད་སྒིབ་གཉིས་གཡུལ་ལས་རྣམ་རྒྱལ་བའི། །ཐབས་

མཁས་ངོ་མཚར་འཕྲུལ་འདེགས་འདི་ན་འགོད། །

འདིར་ལས་སྒིབ་སྦོང་བ་ལ་མཆོག་ཏུ་བསགས་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རེ་མི་འཁྲུགས་པ་ལ་བརེན་

ནས། རང་གཞན་གི་སིག་སྒིབ་ཉེས་ལྟུང་སྦོང་བ་དང་ལེགས་ཚོགས་ཀི་སྒོ་འཕར་འབེད་པའི་ཆེད་དུ་སྟོང་

མཆོད་འབུལ་བར་འདོད་པས། ཡིད་མཐུན་གི་གནས་སུ་བི་དོར་བས་ལ་སྟེགས་གཙང་མའི་ཁར་པད་

འདབ་བརྒྱད་ལྟེ་བ་དང་བཅས་པའི་དབུས་སུ། རྣམ་རྒྱལ་བུམ་པ་ཚད་ལྡན་མགུལ་ཆིངས་དང་བཅས་པའི་

ནང་དུ་སོག་ཆགས་དང་བལ་བའི་ཆུ་གཙང་གིས་སུམ་གཉིས་བཀང་བ་ལ། བ་རྒྱུད་བུམ་རྫས་ཉེར་ལྔ་
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བླུགས་པ་ཁ་རྒྱན་ཤིང་ལོ་གསར་བས་བརྒྱན་པའི་ཁར་མི་འཁྲུགས་པའི་སྐུ་རབ་གནས་ཅན་བཞུགས་སུ་

གསོལ། མདུན་དུ་འབུལ་གཏོར་དཀར་པོ་པད་འདབ་བཞི་བ་ཅན་རྒྱན་སྤས་དང་། མཐའ་སྐོར་དུ་ཆུ་གཉིས་

ཉེར་སྤོད་སོགས་མཆོད་པ་སྟོང་ཚང་བ། གཞན་ཡང་བདག་བསྐེད་ཀི་མཆོད་པ། འཐོར་འབྲུ། ཁྲུས་ཆས། 

འབུད་དཀྲོལ་སོགས་རོལ་མོའི་བེ་བག་རྣམས་ཚར་དུ་དངར་བར་བ། སྒྲུབ་པ་བོ་རྣམས་ཐེག་ཆེན་གསོ་སྦོང་

བླངས་ན་ཆེས་ཤིན་ཏུ་ལེགས་པས་སྤོ་ན་གཞན་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་ལེན། 

སྐབས་འགོ་སེམས་བསྐེད་ཚད་མེད་བཞི་རྣམས་རྒྱུད་དང་འདེས་ངེས་སུ་བསྒོམ་པ་སོན་དུ་བཏང་། དེ་

ནས་ཐལ་མོ་བཟོག་སྟེ་སྦར་ལ་མཐེ་བོང་གཉིས་དང་མཐེའུ་ཆུང་གཉིས་སྦར་ཏེ་ལྟེ་བའི་ཐད་ཀར་བཞག་པ་

རྡོ་རེ་རིགས་ཀི་དམ་རྒྱ་བཅིངས་ལ། ཨ�་བཛ་ཨུད་བྷ་བ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རེ་མི་འཁྲུགས་པའི་སྐུར་གྱུར་པར་བསམས་ལ། 

ཚོགས་ཞིང་གི་མཆོད་པ་བིན་གིས་བརླབ་པ་ནི། ཨ�་ཨ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་བཛ་ཧཱུཾ་ཕཊ་གིས་

བགེགས་བསལ། བཛ་དྷྲིཀ་གིས་བསངས། གཟི་བིན་བསྐེད་པའི་ཕག་རྒྱ་བཅིངས་ལ་ཨ�་ཛྭ་ལ་ཛྭ་

ལ་ཡ་བན་དྷ་རི་ཧཱུཾ་ཕཊ་གིས་གཟི་བིན་བསྐེད། ཨ�་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་

ཆེ་བ་རྣམས་ཀི་ནང་དུ་ཨ�་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་མཆོད་པ་དང་གཏོར་མ་རྣམས་

ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་ལྷ་རྫས་སུ་གྱུར་པར་བསམས་ལ། ཨ�་བཛ་ཨḒྷཾ་ཨཱཿཧཱུཾ། ནས། ཤཔྟ་ཨཱཿཧཱུཾ། 

ཞེས་བརོད། 

རང་ཉིད་མི་འཁྲུགས་པར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། རང་

བཞིན་གི་གནས་ནས་བླ་མ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་རྡོ་རེ་མི་འཁྲུགས་པ་ལྷ་དགུའི་

དཀིལ་འཁོར་ལ་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་ཀིས་བསྐོར་བ་

སྤན་དངས་པར་བསམས་ལ། ཨ�་གུ་རུ་བཛ་ཨཀྵོ་བྷྱ་མཎྚ་ལ་བཛ་པཱ་ད་པ་ནཱ་ནཱ་ཀ་རོ་

མིས་ཕག་བ། 
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ཨ�་གུ་རུ་བཛ་ཨཀྵོ་བྷྱ་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་ཨḒྷཾ་ནས་ཤཔྟ་པྲ་ཏིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པས་མཆོད་

པ་ཕུལ། 

སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་མཆོག་ལ། །བང་ཆུབ་བར་དུ་སྐབས་སུ་

མཆི། །བདག་དང་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་སད་དུ། །བདག་གིས་བང་ཆུབ་སེམས་བསྐེད་

དོ། །ཕོགས་བཅུ་དག་ན་བཞུགས་པ་ཡི། །སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

གསོན། །བདག་གིས་རྫོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཕིར། །དེང་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་

བསྐེད་དོ། །ཞེས་སེམས་བསྐེད་བ། ཚོགས་ཞིང་རྣམས་རང་ཉིད་ལ་ཐིམ་པས་བིན་གིས་

བརླབས་པར་གྱུར། 

བདག་བསྐེད་ནི། དེ་ལྟར་བདག་གི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དོན་དམ་པར་སྤོས་པ་ཐམས་ཅད་

དང་བལ་བ་ཇི་ལྟར་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་ལྷའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀང་དེ་ལྟར་ཡིན་པས། དེ་

གཉིས་ཆུ་དང་འོ་མ་འདེས་པ་བཞིན་དུ་དབེར་མི་ཕེད་པ་རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་སྣང་

བའི་སྒོ་དེ་ཉིད་དུ་བདག་དང་ལྷའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དབེར་མི་ཕེད་པར་གྱུར་པར་བསམ་པ་ནི་

དོན་དམ་པའི་ལྷའོ། །སྟོང་བའི་ངང་ལས་ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། །ཨ�་ཀཾ་ཀ་ནི་ཀཾ་ཀ་ནི། རོ་ཙ་

ནི་རོ་ཙ་ནི། ཏྲོ་ཊ་ནི་ཏྲོ་ཊ་ནི། །ཏྲ་ས་ནི་ཏྲ་ས་ནི། པྲ་ཏི་ཧ་ན་པྲ་ཏི་ཧ་ན། སརྦ་ཀརྨ་པ་རཾ་

པ་རཱ་ཎི་མེ་སརྦ་ས་ཏྭ་ནཱཉྩ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པའི་སགས་ཀི་གདངས་ཀི་རྣམ་པ་ནམ་མཁའ་

ལ་གག་པར་གྱུར་པར་བསམ་པ་ནི་སྒའི་ལྷའོ། །

བདག་དང་ལྷའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དབེར་མི་ཕེད་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་རང་གི་སེམས་ཟ་

བའི་དཀིལ་འཁོར་དུ་གྱུར་པའི་སྟེང་དུ། སགས་ཀི་གདངས་ཀི་རྣམ་པ་ནམ་མཁའ་ལ་

གག་པ་དེ་ཉིད་ཤིན་ཏུ་དག་པའི་དངུལ་ཆུ་གསེར་གི་བེ་མ་ལ་ཞེན་པ་ལྟར་ཡིག་འབྲུ་
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བིས་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་འཁོད་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རྡོ་རེ་སོན་པོ་རེ་ལྔ་བའི་ལྟེ་

བར། ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ནས། ནཱཉྩ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པས་མཚན་པར་གྱུར་པར་བསམ་པ་

ནི་ཡི་གེའི་ལྷའོ། །

ཟ་བ་དང་ཕག་མཚན་སགས་དང་བཅས་པ་ལས་འོད་ཟེར་སྣ་ཚོགས་བྱུང་བའི་

རེ་མོ་ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རེ་མི་འཁྲུགས་པའི་ལྷའི་གཟུགས་དཔག་ཏུ་མེད་

པ་བྱུང་ནས་ནམ་མཁའི་དབིངས་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་པར་བས། རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་

ལ་མཆོད་པའི་སྤིན་ཆེན་པོ་སྤྲུལ་བས་ལེགས་པར་མཆོད། གཞན་ཡང་སྤིན་ཆེན་

པོ་སྤྲུལ་བ་ལས་བདུད་རིའི་ཆར་རྒྱུན་བབས་པས་དམལ་བ་ལ་སོགས་པའི་འགོ་

བ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྡུག་བསལ་ཀི་མེ་རྣམས་ཞི་ཞིང་། དེ་རྣམས་བདེ་བས་ཚིམ་པར་

བས་ནས་ལྷའི་སྐུ་དང་བཅས་པའི་འོད་ཟེར་སར་ལོག་ནས། རང་གི་སེམས་ཟ་བའི་

དཀིལ་འཁོར་དང་ཕག་མཚན་སགས་དང་བཅས་པ་ལ་ཞུགས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་

པ་ལས། རང་ཉིད་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རེ་མི་འཁྲུགས་པ་སྐུ་མདོག་ཨིནྡྲ་ནཱི་ལ་ལྟར་

སོ་བ། ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་ཀི་གཡས་ས་གནོན་དང་། གཡོན་མཉམ་གཞག་གི་

ཕག་རྒྱའི་སྟེང་ན་རྡོ་རེ་སོན་པོ་རེ་ལྔ་བ་བསྣམས་པ། སྐུ་ལ་ཆོས་གོས་རྣམས་གསུམ་

གསོལ་ཞིང་། མཚན་བཟང་བོ་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་དང་། དཔེ་བད་བཟང་བོ་བརྒྱད་

ཅུས་བརྒྱན་པ། འོད་ཟེར་འབར་བའི་ཕྲེང་བའི་དབུས་ན་ཞབས་རྡོ་རེའི་སྐིལ་ཀྲུང་

གིས་བཞུགས་པར་གྱུར་པར་བསམས་པ་ནི་གཟུགས་ཀི་ལྷའོ། །

རང་གི་སྤི་བོར་ཨ�་ལས་འཁོར་ལོ་དཀར་པོའི་ལྟེ་བར་ཨ�་གིས་མཚན་པ། མགིན་

པར་ཨཱཿལས་པད་དམར་པོའི་ལྟེ་བར་ཨཱཿས་མཚན་པ། ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ་ལས་རྡོ་རེ་
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སོན་པོའི་ལྟེ་བར་ཧཱུཾ་གིས་མཚན་པར་བསམས་ལ། 

ཨ�་བཛ་ཨུད་བྷ་བ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་རྡོ་རེ་རིགས་ཀི་དམ་རྒྱ་གནས་ལྔར་གཏུགས་ཏེ་ལན་ལྔར་

བརོད་པ་ནི་ཕག་རྒྱའི་ལྷའོ། །

རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། རང་བཞིན་གི་གནས་གནས་

རྣམས་ནས་བསྒོམས་པ་དང་འད་བའི་ཡེ་ཤེས་པ་སྤན་དངས། ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ གཉིས་

སུ་མེད་པར་གྱུར། སར་ཡང་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། དབང་གི་ལྷ་

རྣམས་སྤན་དངས། ཁྱེད་རྣམས་ཀི་བདག་ལ་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་དུ་གསོལ། 

ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། དེ་རྣམས་ཀིས་ཨ�་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏ་ས་མ་

ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཧཱུཾ། ཞེས་གསུངས་ཤིང་བུམ་པའི་ཆུས་དབང་བསྐུར་བས། ལུས་གང་། དི་

མ་དག །ཆུའི་ལྷག་མ་ཡར་ལུད་པ་ལས་མི་བསྐོད་པས་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར་པར་མོས། 

མཆོད་པ་གོང་ལྟར་བསལ་བསངས་གཟི་བིན་བསྐེད་དེ་བིན་གིས་བརླབས་པ་ནི། ཨ�་ཨ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་

ལ་བཛ་ཧཱུཾ་ཕཊ་གིས་བགེགས་བསལ། བཛ་དྷྲིཀ་གིས་བསངས། གཟི་བིན་བསྐེད་པའི་ཕག་རྒྱ་

བཅིངས་ལ་ཨ�་ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ་ཡ་བན་དྷ་རི་ཧཱུཾ་ཕཊ་གིས་གཟི་བིན་བསྐེད། ཨ�་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་

སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀི་ནང་དུ་ཨ�་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་མཆོད་པ་

དང་གཏོར་མ་རྣམས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་ལྷ་རྫས་སུ་གྱུར་པར་བསམས་ལ། ཨ�་བཛ་ཨḒྷཾ་

ཨཱཿཧཱུཾ། ནས། ཤཔྟ་ཨཱཿཧཱུཾ། ཞེས་བརོད།

ཨ�་བཛ་ཨཀྵོ་བྷྱ་ཨḒྷཾ། ནས། ཤཔྟའི་བར་གིས་མཆོད། སྒིབ་བལ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་

སྣང་བ་ཡིས། །དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ལྟུང་བའི་མུན་སྟུག་ཀུན། །སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་

སེལ་མཛད་བཅོམ་ལྡན་འདས། །རྡོ་རེ་མི་འཁྲུགས་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་བསྟོད། 
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དེ་ནས་རང་ལྷར་གསལ་བ་ལ་དམིགས་པ་གཏད་ཏེ་ཟབ་གསལ་གཉིས་མེད་ཀི་བསམ་གཏན་དང་ཏིང་

ངེ་འཛིན་གི་སྒོ་ནས་ལྷའི་ང་རྒྱལ་དང་གསལ་སྣང་བསྒོམ་པ་ནི་མཚན་མའི་ལྷའོ། །

རང་གི་ཐུགས་ཀར་ཟ་བའི་དཀིལ་འཁོར་གི་དབུས་སུ་ཧཱུཾ་ཡིག་སགས་ཕྲེང་དང་

བཅས་པ་ལས་བདུད་རིའི་རྒྱུན་བྱུང་། ལུས་ཀི་ནང་ཐམས་ཅད་གང་། ཐོག་མེད་ནས་

བསགས་པའི་སིག་སྒིབ་ཉེས་ལྟུང་ཐམས་ཅད་སངས་ཀིས་དག །ལུང་རོགས་ཀི་ཡོན་

ཏན་ཐམས་ཅད་རྒྱས་པར་བསམས་ལ། ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། །ཨ�་ཀཾ་ཀ་ནི་ཀཾ་ཀ་ནི། རོ་ཙ་

ནི་རོ་ཙ་ནི། ཏྲོ་ཊ་ནི་ཏྲོ་ཊ་ནི། །ཏྲ་ས་ནི་ཏྲ་ས་ནི། པྲ་ཏི་ཧ་ན་པྲ་ཏི་ཧ་ན། སརྦ་ཀརྨ་པ་རཾ་

པ་རཱ་ཎི་མེ་སརྦ་ས་ཏྭ་ནཱཉྩ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་གཟུངས་རིང་བཟ། 

ཐུན་མཐར་ཡིག་བརྒྱ་བརོད། སར་ལྟར་ ཨ�་བཛ་ཨཀྵོ་བྷྱ་ཨḒྷཾ། ནས། ཤཔྟའི་བར་གིས་མཆོད། 

སྒིབ་བལ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་སྣང་བ་ཡིས། །དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ལྟུང་བའི་མུན་

སྟུག་ཀུན། །སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་སེལ་མཛད་བཅོམ་ལྡན་འདས། །རྡོ་རེ་མི་འཁྲུགས་པ་

ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་མཆོད་བསྟོད་མདོར་བསྡུས་བའོ། །

དེ་ནས་མདུན་བསྐེད་ལ་བརེན་ནས་སྟོང་མཆོད་དངོས་འབུལ་བ་ནི། ཨ�་ཨ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་བཛ་ཧཱུཾ་

ཕཊ། ཀིས་བགེགས་བསལ། བཛ་དྷྲིཀ་གིས་བསངས། ཨ�་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷ་སརྦ་དྷརྨཿ སྭ་བྷཱ་ཝ་

ཤུད་ངོ྅ཧཾ་གིས་སྟོང་བར་སྦངས། སྟོང་བའི་ངང་ལས་རིན་པོ་ཆེ་དུ་མ་ལས་བས་པའི་ས་

གཞི་གསེར་གི་བེ་མ་བདལ་བར་གྱུར། ཨ�་ཙ་ལ་བི་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པས་བིན་གིས་བརླབ། 

དེའི་སྟེང་དུ་འོ་མའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ཉ་ལིབས་ལ་སོགས་པའི་སྐོན་དང་བལ་བ་པད་

དང་ཨུཏྤལ་ལ་སོགས་པའི་མེ་ཏོག་གིས་བརྒྱན་པ། རིན་པོ་ཆེའི་བའི་ཚོགས་མང་

བོ་ལྡིང་བར་གྱུར། ཨ�་བི་མ་ལ་དྷ་ཧ་ཧཱུཾ། དེའི་དབུས་སུ་རི་རབ་གྲུ་བཞི་བ་ངོས་བཞི་

ནས་གསེར་དང་། དངུལ་དང་། ཨིནྡྲ་ནཱི་ལ་དང་། སྤུར་ལོང་ལས་བས་པའི་ཐེམ་སྐས་
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ཀི་ཕྲེང་བས་བརྒྱན་པ། མཐའ་ཐོག་ཐག་དཔག་བསམ་གི་ཤིང་ལེགས་པར་འཁྲུངས་

པ་ལ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་བ་དན་སྟོང་འཕུར་བས་བརྒྱན་པ། དེའི་སྟེང་དུ་པདའི་སོང་

བུ་རིན་པོ་ཆེ་དུ་མས་བརྒྱན་པའི་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ཀི་འདབ་མ་ཅན། གསེར་གི་

ཟེ་བ་དང་སྤུར་ལོང་གི་ཟེའུ་འབྲུ་དང་ལྡན་པ། སྙིང་བོའི་ཐོག་ལ་དངུལ་གི་རི་མོས་

བསྐོར་བ་དཔག་ཚད་དུ་མའི་ཁྱོན་ཅན་རི་རབ་གི་དབུས་བརྡོལ་ནས་བྱུང་ཞིང་། དེ་

ལས་ཀང་པདའི་ད་བ་གཞན་བརྒྱ་སྟོང་ཁི་བེ་བ་སྙེད་བྱུང་བར་གྱུར། 

དབུས་ཀི་པདའི་ལྟེ་བར་བཾ་ལས་བྱུང་བའི་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པ་དཀར་པོ་ལྟོ་བ་

ཆེ་བ། མགིན་པ་རིང་བ། མཆུ་འཕང་བ། ལྷ་རྫས་ཀི་གོས་ཀིས་མགུལ་བ་དཀྲིས་

ཤིང་། དཔག་བསམ་ཀི་ཤིང་གིས་ཁ་བརྒྱན་པ། ནང་བཅུད་དང་ཆུ་སྣ་ཚོགས་ཀིས་

གང་བའི་ནང་དུ་བྷྲུཾ་ལས་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་བ་ལ་སོགས་པ་མཚན་

ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་དབུས་སུ་བཾ་ལས་པད་འདབ་མ་བརྒྱད་པའི་

གདན། དེའི་དབུས་སུ་ཨ་ལས་ཟ་བའི་དཀིལ་འཁོར། ཐལ་མོ་ཕན་ཚུན་བསྣོལ་ཏེ་གཡས་པའི་

མཐེ་བོང་གཡོན་པའི་མཐེ་བོང་མནན་ལ། ན་མཿ ས་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ནཾ་སརྦ་ཐ་ཨང་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་

ཧི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་ལན་བརྒྱར་བཟས་ལ། སྟེང་དུ་བླ་རེ་ཡང་སྐད་ཅིག་གིས་བྱུང་

བར་གྱུར་པར་བསམ། 

དེ་ནས་མཆོད་ཡོན་སྒྲུབ་སྟེ་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་མགོན་ཐབས་སུ་སྤན་འདེན་པ་ནི། དུང་ཆོས་ཀི་མཆོད་

ཡོན་ལ་དམིགས་ཏེ། ཨ�་ཨ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་བཛ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་ལན་བདུན་བཟས་ལ། ཨ�་སརྦ་

ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་གཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་བཛ་པྲ་ཎ་མེ་ན་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བཛ་པཱ་ད་པནྡ་ནཱཾ་ཀ་རོ་

མི། ཞེས་ཕག་འཚལ་ནས། པུས་མོ་ས་ལ་བཙུག་སོར་མོ་ཕན་ཚུན་བསྣོལ་ཏེ་ཐལ་མོ་བཀན་ལ་མཛུབ་
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མོ་གཉིས་གཤིབས་ཏེ་བསྒེང་ཞིང་མཐེ་བོང་གཉིས་གཡབ་པ་དང་བཅས། དད་པ་དང་ནི་དམ་ཚིག་

གིས། །ཚུར་གཤེགས་ཚུར་གཤེགས་བཅོམ་ལྡན་འདས། །བདག་གི་མཆོད་ཡོན་

འདི་བཞེས་ནས། །མཆོད་པས་བདག་ལ་དགེས་པར་མཛོད། །བཛ་དྷྲིཀ་ཨེ་ཧེ་ཧི། 

ཞེས་མཆོད་ཡོན་ལྟེ་བའི་ཐད་ནས་ཕུལ་བས་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་བོན་པར་བསམས་ལ། 

དམིགས་པའི་རིམ་གིས་གསལ་གདབ་པ་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རེ་མི་འཁྲུགས་པའི་

ལྷ་ཚོགས་ལ་རིག་སགས་དང་གསང་སགས་དང་ཁོ་བོ་དང་མངག་གཞུག་པ་དང་

མངག་གཞུག་མ་ལ་སོགས་པ་ནམ་མཁའི་དབིངས་ཁྱབ་ཅིང་ཁོར་ཡུག་ཏུ་བསྐོར་

པར་བོན་ཅིང་བཞུགས་པ་ནི། དབུས་སུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རེ་མི་འཁྲུགས་པ་སྐུ་

མདོག་ཨིནྡྲ་ནཱི་ལ་ལྟར་སོ་བ། ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་ཀི་གཡས་ས་གནོན་དང་། 

གཡོན་མཉམ་གཞག་གི་ཕག་རྒྱའི་སྟེང་ན་རྡོ་རེ་སོན་པོ་རེ་ལྔ་བ་བསྣམས་པ། སྐུ་ལ་

ཆོས་གོས་རྣམས་གསུམ་གསོལ་ཞིང་། མཚན་བཟང་བོ་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་དང་། དཔེ་

བད་བཟང་བོ་བརྒྱད་ཅུས་བརྒྱན་པ། འོད་ཟེར་འབར་བའི་ཕྲེང་བའི་དབུས་ན་ཞབས་

རྡོ་རེའི་སྐིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ། འདབ་མ་བརྒྱད་ལ་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་མོ་རང་

རང་གི་ཕག་མཚན་འཛིན་པ་དང་བཅས་པར་གྱུར། 

རྡོ་རེའི་འདུག་སྟངས་ཀི་ཕག་རྒྱས། ཨ�་བཛ་ཨ་ས་ནི་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་གདན་འབུལ། 

ལག་པ་གཡས་པའི་མཐེ་བོས་མཐེའུ་ཆུང་གི་སེན་མོ་མནན་ལ་སོར་མོ་དབུས་མ་གསུམ་རྡོ་རེ་ལྟར་

བས་ལ། ཤཾ་ཀྭ་རེ་ས་མ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་ཕག་རྒྱ་བསྟན། 

ལག་པ་གཉིས་ཁུ་ཚུར་བཅིངས་ཏེ་གཡས་པའི་མཐེ་བོང་ནང་དུ་བཅུག །མཐེ་བོང་གཡོན་པ་བསྒེངས་པ་

བསྟན་ལ། བཛ་དྷྲིཀ་ཅེས་བརོད། རིགས་ཀི་དམ་ཚིག་ཆེན་པོའི་ཕག་རྒྱ་བཅིངས་ཏེ་བསྐོར་ནས། ཨ�་ཨ་

ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་བཛ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་ཕི་འབང་གི་བགེགས་བསྒད་དོ། །
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དེ་ནས་མཆོད་པ་བིན་རླབས་གོང་ལྟར་བསལ་བསངས་གཟི་བིན་བསྐེད་པའི་སྒོ་ནས་བིན་གིས་

བརླབས་པ་ནི། ཨ�་ཨ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་བཛ་ཧཱུཾ་ཕཊ་གིས་བགེགས་བསལ། བཛ་དྷྲིཀ་གིས་བསངས། 

གཟི་བིན་བསྐེད་པའི་ཕག་རྒྱ་བཅིངས་ལ་ཨ�་ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ་ཡ་བན་དྷ་རི་ཧཱུཾ་ཕཊ་གིས་གཟི་བིན་

བསྐེད། ཨ�་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀི་ནང་དུ་ཨ�་འོད་དུ་ཞུ་

བ་ལས་བྱུང་བའི་མཆོད་པ་དང་གཏོར་མ་རྣམས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་ལྷ་རྫས་སུ་གྱུར་

པར་བསམས་ལ། ཨ�་བཛ་ཨḒྷཾ་ཨཱཿཧཱུཾ། ནས། ཤཔྟ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞེས་བརོད།

འབུལ་བ་ནི། བདེ་བར་གཤེགས་སོ་བཅོམ་ལྡན་འདས། །ཚུར་གཤེགས་འདིར་ནི་

བཞུགས་སུ་གསོལ། །བདག་གི་མཆོད་ཡོན་བཞེས་ནས་ཀང་། །ཐུགས་ཀིས་ཐུགས་

དཔག་མཛད་དུ་གསོལ། །བདག་ནི་ཁྱེད་ལ་གུས་དང་ལྡན། །ཨ�་བཛ་ཨཀྵོ་བྷྱ་ས་པཱ་

རི་ཝཱ་ར་ཨḒྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་མཆོད་ཡོན་དང་། བདེ་བར་གཤེགས་སོ་བཅོམ་ལྡན་

འདས། །ཚུར་གཤེགས་འདིར་ནི་བཞུགས་སུ་གསོལ། །བདག་གི་ཞབས་བསིལ་

བཞེས་ནས་ཀང་། །ཐུགས་ཀིས་ཐུགས་དཔག་མཛད་དུ་གསོལ། །བདག་ནི་ཁྱེད་ལ་

གུས་དང་ལྡན། ། ཨ�་པྲ་ཝ་ར་སད་ཀ་རཾ་པཱདྱཾ་པྲ་ཏིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་ཞབས་བསིལ་དང་། 

འདི་ནི་ཁྲུས་མཆོག་དཔལ་དང་ལྡན། །ཐུགས་རེའི་ཆུ་ནི་བླ་ན་མེད། །བིན་

བརླབས་ཡེ་ཤེས་ཆུ་ཡིས་ནི། །ཅི་འདོད་དངོས་གྲུབ་སྩལ་ཏུ་གསོལ། །ཨ�་སརྦ་

དེ་བ་ཏཱ་ཨ་ཙིནྟི་ཨ་མྲ�་ཏ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་ཁྲུས་གསོལ། དེ་དག་སྐུ་ལ་མཚུངས་པ་མེད་པའི་

གོས། །གཙང་ལ་དི་རབ་བསྒོས་པས་སྐུ་ཕིའོ། །ཨ�་ཧཱུཾ་ཏྲཱཾ་ཧིཿ ཨཱ་ཀཱ་ཡ་བི་ཤོ་དྷ་ན་ཡེ་

སྭཱ་ཧཱ། སབ་འཇམ་ཡང་བ་ལྷ་ཡི་གོས། །མི་ཕེད་རྡོ་རེའི་སྐུ་བརྙེས་ལ། །མི་ཕེད་དད་

པས་བདག་འབུལ་ན། །བདག་ཀང་རྡོ་རེའི་སྐུ་ཐོབ་ཤོག །ཨ�་བཛ་ཝསྟྲ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ། 

རྒྱལ་བ་མཚན་དཔེའི་རང་བཞིན་རྒྱན་ལྡན་ཕིར། །རྒྱན་གཞན་བདག་གིས་བརྒྱན་
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པར་མི་འཚལ་ཡང་། །རིན་ཆེན་རྒྱན་མཆོག་ཕུལ་བས་འགོ་བ་ཀུན། །མཚན་དཔེས་

བརྒྱན་པའི་སྐུ་ལུས་ཐོབ་པར་ཤོག །ཨ�་བཛ་ཨ་ལཾ་ཀཱ་ར་ཝ་པུ་ཥ་ནི་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་གོས་

དང་རྒྱན་འབུལ། 

གཙང་ཞིང ་གཙང་མ་ལས་བྱུང་བའི །  །ལྷ ་རྫས་བཟང་བོའི ་དི ་འདི ་

དག །བདག་ནི་དད་པས་འབུལ་ལགས་ཀིས། །བཞེས་ནས་བདག་ལ་དགེས་པར་

མཛོད། །ཨཱ་ཧ་ར་ཨཱ་ཧ་ར་སརྦ་བིདྱ་དྷ་རི་པཱུ་ཛི་ཏེ་སྭཱ་ཧཱས་དི་ཆབ་དང་། གཙང་ཞིང་

གཙང་མར་སྐེས་པ་ཡི། །ལྷ་རྫས་བཟང་པོའི་མེ་ཏོག་འདི། །བདག་ནི་དད་པས་འབུལ་

ལགས་ཀིས། །བཞེས་ནས་བདག་ལ་དགེས་པར་མཛོད། ཨཱ་ཧ་ར་ཨཱ་ཧ་ར་སརྦ་

བིདྱ་དྷ་རི་པཱུ་ཛི་ཏེ་སྭཱ་ཧཱས་མེ་ཏོག་དང་། ནགས་ཚལ་བཅུད་ནི་ཡིད་དུ་འོང་། །དི་ཡིས་

སྦར་བ་ལྷ་ཡི་རྫས། །བདག་ནི་དད་པས་འབུལ་ལགས་ཀི། །བཞེས་ནས་བདག་ལ་

དགེས་པར་མཛོད། །ཨཱ་ཧ་ར་ཨཱ་ཧ་ར་སརྦ་བིདྱ་དྷ་རི་པཱུ་ཛི་ཏེ་སྭཱ་ཧཱས་བདུག་སྤོས་དང་། 

སན་རྣམས་བཅུད་ནི་ཡིད་དུ་འོང་། །སགས་ཀི་ཞལ་ཟས་བཤོས་འདི་དག །བདག་ནི་

དད་པས་འབུལ་ལགས་ཀིས། །བཞེས་ནས་བདག་ལ་དགེས་པར་མཛོད། །ཨཱ་ཧ་

ར་ཨཱ་ཧ་ར་སརྦ་བིདྱ་དྷ་རི་པཱུ་ཛི་ཏེ་སྭཱ་ཧཱས་ཞལ་ཟས་དང་། གནོད་རྣམས་འཇོམས་ཤིང་

བཀྲ་ཤིས་པ། །དགེ་ཞིང་མུན་པ་རྣམ་སེལ་འདི། །བདག་ནི་དད་པས་འབུལ་ལགས་

ཀིས། །མར་མེ་འདི་དག་བཞེས་སུ་གསོལ། །ཨཱ་ལོ་ཀི་ཡ་ཨཱ་ལོ་ཀི་ཡ་བིདྱ་དྷ་རི་པཱུ་

ཛི་ཏེ་སྭཱ་ཧཱས་མར་མེ་དང་། དེ་ལས་གཞན་ཡང་མཆོད་པའི་ཚོགས། །རོལ་མོ་དབངས་

སྙན་ཡིད་འོང་ལྡན། །སེམས་ཅན་སྡུག་བསལ་སིམ་བེད་པའི། །སྤིན་རྣམས་སོ་སོར་

གནས་གྱུར་ཅིག །ཨ�་བཛ་ཨཀྵོ་བྷྱ་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་ཤཔྟ་པྲ་ཏིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་རོལ་མོ་འབུལ། 
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སྟོད་པ་བ་བ་ནི། མགོན་པོ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ལྡན་པ། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས་སྟོན་

པ་པོ། །བསོད་ནམས་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་ཞིང༌། །དེ་བཞིན་གཤེགས་ལ་ཕག་

འཚལ་ལོ། །དག་པས་འདོད་ཆགས་བལ་བར་གྱུར། །དགེ་བས་ངན་སོང་ལས་

གོལ་ཅིང་། །གཅིག་ཏུ་དོན་དམ་མཆོག་གྱུར་པ། །ཞི་གྱུར་ཆོས་ལ་ཕག་འཚལ་

ལོ། །གོལ་ནས་གོལ་བའི་ལམ་ཡང་སྟོན། །བསབ་པ་དག་ལ་རབ་ཏུ་གནས། །ཞིང་

གི་དམ་པ་ཡོན་ཏན་ལྡན། །དགེ་འདུན་ལ་ཡང་ཕག་འཚལ་ལོ། །གཞོན་ནུའི་ཆ་

ལུགས་འཆང་བ་བོ། །ཤེས་རབ་སྒོན་མེས་རབ་ཏུ་བརྒྱན། །འཛིག་རེན་གསུམ་གི་

མུན་སེལ་བ། །འཛམ་དཔལ་ལ་ཡང་ཕག་འཚལ་ལོ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གིས་

རབ་ཏུ་བསགས། །ཡོན་ཏན་དམ་པ་ཀུན་བསགས་པ། །སྤན་རས་གཟིགས་ཞེས་

མཚན་གསོལ་བ། །རག་པར་བརེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །སྟོབས་པོ་ཆེ་ལ་དག་ཤུལ་

ཅན། །རིག་སགས་རྒྱལ་བོ་དགེ་བ་ཅན། །གདུལ་དཀའ་བོ་དག་འདུལ་བ་པོ། །རྡོ་རེ་

འཛིན་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །རྨད་བྱུང་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་ནི། །གང་འདུལ་སྣ་ཚོགས་

སྤྲུལ་པའི་གར། །ཆུ་ཟའི་གཟུགས་བརྙན་ལ་འགན་པའི། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཕག་

འཚལ་ལོ། །ཉིན་བེད་འོད་ཀིས་ཉེར་འཁྱུད་པའི། །དབང་སོན་ས་འཛིན་དང་མཚུངས་

པའི། །མཛེས་སྡུག་ལྷན་ནེར་རབ་གསལ་སྐུ། །རྡོ་རེ་མི་འཁྲུགས་པ་ལ་བསྟོད། །བདུད་

འཇོམས་ས་གནོན་ཕག་རྒྱ་དང་། །ཆོས་ཉིད་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་དངོས། །རྣམ་

རོག་ཕྲ་རྒྱས་བརླག་མཛད་པའི། །རྡོ་རེ་མི་འཁྲུགས་རྒྱལ་བོར་བསྟོད། །མཚན་དང་

དཔེ་བད་རང་བཞིན་རྒྱན། །དག་གསལ་མ་འདེས་མངོན་པར་མཛེས། །རྣམ་གསུམ་

གོས་བཟང་མཛེས་པ་བཀླུབས། །སྙིགས་མའི་མགོན་པོ་ལ་ཕག་འཚལ། །མི་ཕེད་
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ཞབས་གཉིས་སྐིལ་ཀྲུང་ཅན། །དྭངས་གསལ་སྣ་ལྔའི་འོད་ཟེར་གི། །ཕྲེང་བས་བསྐོར་

བའི་དབུས་བཞུགས་པ། །མི་འཁྲུགས་རྒྱལ་བོར་ཕག་འཚལ་བསྟོད། །དེ་ལྟར་བསྟོད་

པས་ཡོན་མཆོད་རྣམས། །ཕི་ནང་ཉེར་འཚེ་ཞི་བ་དང་། །བཅས་རང་ཉེད་ལྟུང་དི་མ་

རྣམས། །བང་ཞིང་དག་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །ཞེས་དང་། 

ན་མཿ སརྦ་བུད་དྷ་བོདྷི་ས་ཏྭ་ནཾ། སརྦ་ཏྲ་ས�་ཀུ་རུ་མི་ཏ་ཨ་བིཛྙ་ར་ཤི་ནི་ན་མོསྟུ་

ཏེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པ་བརྒྱ་ར་བརོད། 

འཇིག་རེན་དག་གི་ཕོགས་ཀུན་ན། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གང་བཞུགས་

དང་། །དག་བཅོམ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དག །དེ་དག་བདག་ལ་དགོངས་སུ་

གསོལ། །ཚེ་རབས་གང་ཡང་རུང་བ་ན། །བདག་གིས་སིག་པ་ཅི་བགིས་དང་། །སོན་

གི་ཚེ་རབས་གཞན་དག་དང་། །ཚེ་རབས་འདི་དང་འཁོར་བ་ན། །འདོད་ཆགས་

དབང་དང་བླུན་པ་དང་། །ཁོ་བ་དག་གིས་འཁྲུགས་གྱུར་ཏེ། །སངས་རྒྱས་ཆོས་

དང་དགེ་འདུན་ནམ། །བླ་མ་དག་དང་ཕ་མ་དང་། །དག་བཅོམ་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་དང་། །སྦིན་གནས་གང་ཡང་རུང་བ་དང་། །དེ་ལས་གཞན་པའི་སེམས་ཅན་

དག །ཡོན་ཏན་ལྡན་དང་མི་ལྡན་ལ། །སིག་པའི་ལས་རྣམས་གང་བགིས་དང་། །གང་

ཡང་བགིད་དུ་སྩལ་བ་དང་། །གང་ཡང་ཅུང་ཟད་ཡིད་རང་བ། །བག་མེད་པས་ནི་

ཕྲ་མོ་ཡང་། །ལུས་ངག་ཡིད་ཀིས་བགིས་པ་རྣམས། །དེ་དག་མ་ལུས་བློས་བསྡུས་

ནས། །རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སས་བཅས་དང་། །བདག་གིས་ད་ནི་མངོན་སུམ་

བཞིན། །རབ་ཏུ་གུས་པས་ཕག་འཚལ་ཏེ། །སྐོ་བའི་ཡིད་དུ་གྱུར་པ་ཡིས། །ཐལ་

མོ་སྦར་ཏེ་ནོངས་པ་རྣམས། །ཡང་དང་ཡང་དུ་སོ་སོར་བཤགས། །བདག་གིས་
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སིག་པ་བགིས་པ་རྣམས། །རྫོགས་སངས་རྒྱས་ཀིས་མཁྱེན་པ་བཞིན། །དེ་ལྟར་

བདག་གིས་སོ་སོར་བཤགས། །སན་ཆད་དེ་ལྟར་ཡོངས་མི་བགིད། །སོག་ཆགས་

སྡུག་བསལ་ཞི་བའི་ཕིར། །བདག་ཉིད་ཇི་སིད་འཚོ་བར་དུ། །སངས་རྒྱས་ཆོས་

དང་དགེ་འདུན་ལ། །གུས་པར་ཡང་དག་སྐབས་སུ་མཆི། །ཆོས་ཀི་ལོངས་སྤོད་

སྣ་ཚོགས་ལ། །མཉམ་པར་བཞག་ནས་ཡི་རང་ངོ་། །མི་རོག་བློ་གོས་བསྐེད་པའི་

སྤིར། །ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་དང་། །གདུལ་བ་ཇི་སིད་ཚིམ་བར་དུ། །མ་ངན་

མི་འདའ་གསོལ་བ་འདེབས། །སོན་གི་རྒྱལ་བའི་སས་རྣམས་ཀིས། །སོན་ལམ་ཇི་

ལྟར་མཛད་པ་བཞིན། །བདག་ཀང་དགེ་བའི་སེམས་ཀིས་སུ། །དེ་བཞིན་དུ་ནི་སོན་

ལམ་འདེབས། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་། །ཞི་ཞིང་ནད་ཀང་མེད་པར་

ཤོག །བདག་ནི་བ་བ་ཀུན་ནུས་ཤིང་། །ཡོན་ཏན་དང་ཡང་ལྡན་པར་ཤོག །ནོར་

ལྡན་གཏོང་ཕོད་ཤེས་རབ་ཅན། །བཟོད་ལྡན་དགེ་ལ་དད་པ་དང་། །སེམས་ཅན་ཚེ་

རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །སྐེ་བ་དན་ཞིང་བརེར་ལྡན་ཤོག །སེམས་ཅན་སྡུག་བསལ་

དང་བལ་ཞིང་། །བདེ་བ་མཆོག་དང་ལྡན་གྱུར་ཅིག །སངས་རྒྱས་བདེ་བས་བདེ་

བར་གྱུར། །བླ་མེད་མང་འདས་འདའ་གྱུར་ཅིག །སེམས་ཅན་ཁམས་ནི་མཐའ་ཡས་

པའི། །སྡུག་བསལ་ཉེ་བར་ཞི་བ་དང་། །ངན་འགོ་རྣམས་ལས་བསྒལ་བ་དང་། །ཉོན་

མོངས་རྣམས་ལས་དགོལ་བའི་ཕིར། །སིད་པ་མི་བདེ་དོག་པ་ན། །སྡུག་བསལ་

སྣ་ཚོགས་ཅི་མཆིས་པ། །དེ་ལས་ཡོངས་སུ་བསྐབ་པའི་ཕིར། །བདག་ནི་བང་

ཆུབ་སེམས་བསྐེད་དོ། །སེམས་ཅན་ཕོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི། །སྐབས་སུ་བདག་

ཉིད་རག་ཏུ་ཤོག །བདག་ནི་མགོན་མེད་རྣམས་ཀི་མགོན། །རེན་མེད་རྣམས་ཀི་
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རེན་དུ་བབ། །སྐབས་མེད་རྣམས་ཀི་སྐབས་འགྱུར་ཞིང་། །སྡུག་བསལ་བདེ་བར་

བེད་པ་དང་། །བདག་གིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི། །ཉོན་མོངས་ཞི་བར་བེད་

པར་ཤོག །དགེ་བའི་ལས་རྣམས་གང་དང་གང་། །འདི་དང་གཞན་དུ་བསགས་པ་

རྣམས། །བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཞེས་བ་བའི། །ཚོགས་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་ཤོག །ཕ་

རོལ་ཕིན་པ་དྲུག་སྒོ་ནས། །བདག་གིས་བརོན་འགྲུས་གང་བརམས་པ། །དེ་ཡང་

སེམས་ཅན་མ་ལུས་པའི། །ཐམས་ཅད་ལ་ནི་ཕན་པར་ཤོག །ཚེ་ཡི་མཐའ་ཀས་

བེད་པ་ཡང་། །གང་ཡང་ཅུང་ཟད་བེད་འགྱུར་བ། །མདོར་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

ཀི། །ཉོན་མོངས་ཐམས་ཅད་ཞི་བ་དང་། །གོལ་བར་བ་བའི་ཕིར་འབད་ཅིང་། །བང་

ཆུབ་བར་དུ་བདག་བརོན་ནོ། །ཞེས་སིག་བཤགས། སྐབས་འགོ། ཡི་རང་། བསྐུལ་བ། གསོལ་

འདེབས། སོན་པ། ཚངས་གནས། སེམས་བསྐེད། ལམ་ལ་སོབ་པའི་རིམ་པ་རྣམས་བའོ། །

དེ་ནས་སྟོང་མཆོད་དངོས་འབུལ་བའི་ཚུལ་ནི། སྤོས་དང་། མར་མེ་རྣམས་སྦར། གོང་ལྟར་ ཨ�་ཨ་

ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་བཛ་ཧཱུཾ་ཕཊ་གིས་བགེགས་བསལ། བཛ་དྷྲིཀ་གིས་བསངས། གཟི་བིན་བསྐེད་པའི་

ཕག་རྒྱ་བཅིངས་ལ་ཨ�་ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ་ཡ་བན་དྷ་རི་ཧཱུཾ་ཕཊ་གིས་གཟི་བིན་བསྐེད། ཨ�་ལས་རིན་

པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀི་ནང་དུ་ཨ�་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་

མཆོད་པ་དང་གཏོར་མ་རྣམས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་ལྷ་རྫས་སུ་གྱུར་པར་བསམས་ལ། ཨ�་

བཛ་ཨḒྷཾ་ཨཱཿཧཱུཾ། ནས། ཤཔྟ་ཨཱཿཧཱུཾ། ཞེས་བརོད་ཅིང་བིན་བརླབ་བ།

རོད་ལྡན་སྙིགས་མའི་མགོན་པོ་བཅོམ་ལྡན་འདས། །རྡོ་རེ་མི་འཁྲུགས་རྒྱལ་པོའི་

ལྷ་ཚོགས་ལ། །གདུང་ཤུགས་དག་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །རང་གཞན་

སིན་ཅིང་གོལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །བཅོམ་ལྡན་སྐུ་ལས་བདུད་རིའི་རྒྱུན་བབས་
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པ། །བདག་ཅག་ཡོན་མཆོད་རྣམས་དང་བུམ་ནང་གི། །ཆུ་ལ་ཞུགས་ཤིང་ཐིམ་པས་

ཡེ་ཤེས་ཀི། །བིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་ཐོབ་པར་གྱུར། །

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་

པའི་སངས་རྒྱས་རྡོ་རེ་མི་འཁྲུགས་པ་ལྷ་དགུའི་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་

རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ་སྐབས་སུ་མཆིའོ། །བིན་གིས་བརླབ་ཏུ་

གསོལ། །ཞེས་དང་།

ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། །ཨ�་ཀཾ་ཀ་ནི་ཀཾ་ཀ་ནི། རོ་ཙ་ནི་རོ་ཙ་ནི། ཏྲོ་ཊ་ནི་ཏྲོ་ཊ་ནི། །ཏྲ་

ས་ནི་ཏྲ་ས་ནི། པྲ་ཏི་ཧ་ན་པྲ་ཏི་ཧ་ན། སརྦ་ཀརྨ་པ་རཾ་པ་རཱ་ཎི་མེ་སརྦ་ས་ཏྭ་ནཱཉྩ་སྭཱ་ཧཱ། 

ཞེས་སོགས་གཟུངས་རིང་ཚར་བཅུ་བཟས་ལ། 

ཨ�་བཛ་ཨཀྵོ་བྷྱ་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་ཨḒྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་སོགས་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤོད་རོལ་

མོ། འདོད་ཡོན་ལྔ་དང་བཅས་པ་འབུལ། 

མི་འགྱུར་ཆོས་དབིངས་ཡེ་ཤེས་རང་བཞིན་ལས། །མི་ཕེད་རྡོ་རེ་སྐུ་མངའ་བདུད་

འདུལ་ཆེ། །མི་བཤིག་མཐུ་སྟོབས་དཔག་དཀའ་བཅོམ་ལྡན་འདས། །མི་འཁྲུགས་

རྒྱལ་པོ་འཁོར་བཅས་ལ་ཕག་འཚལ། །འཇམ་མགོན་ལུགས་བཟང་ཕོགས་མཐར་

རྒྱས་པ་དང་། །སྐེས་མཆོག་ཞབས་བརན་གསང་གསུམ་མཛད་འཕྲིན་འཕེལ། །དགེ་

འདུན་ཁིམས་གཙང་བཤད་སྒྲུབ་འཆད་ཉན་རྒྱས། །ལུས་ཅན་རྣམ་དག་ཆོས་ལ་སྤོད་

པར་ཤོག །ཁྱད་པར་བདག་ཅག་ལྟོས་བཅས་ཡོན་མཆོད་ཀི། །ཐོག་མེད་ནས་བཟུང་

ད་ལྟའི་དུས་ཀི་བར། །བཅས་དང་རང་བཞིན་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའི། །སིག་ལྟུང་ཉེས་ཚོགས་

དག་པར་བིན་གིས་རློབས། །བླ་མ་མཆོག་གསུམ་ཚོགས་ཀི་ཞིང་རྣམས་ཀི། །དཀོར་
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ལ་འབགས་ཤིང་ཐབས་ཀིས་སྤོད་པ་དང་། །བསབ་འགལ་ཁིམས་ཉམས་དམ་

ཚིག་ལས་འདས་པའི། །ཉེས་ལྟུང་བཤགས་སོ་དག་པར་བིན་གིས་རློབས། །ཉེས་

ལྟུང་ར་བ་མ་རིག་འཁྲུལ་སྣང་གིས། །ངན་སོང་གནས་སུ་ལྟུང་བར་མངོན་ཕོགས་

ན། །ཐུགས་རེའི་ཕག་གིས་མྱུར་དུ་དོངས་མཛོད་ལ། །མི་འཁྲུགས་ཞིང་དུ་སྐེ་བར་

བིན་གིས་རློབས། །ཞེས་དང་། གཞན་ཡང་གང་བབས་ཀི་སོན་ཚིག་འདོན་དགོས་ཡོད་ནའང་འདོན། 

དེ་ནས་སར་ཡང་། རོད་ལྡན་སྙིགས་མའི་མགོན་པོ་བཅོམ་ལྡན་འདས། །ཞེས་པ་ནས། 

མི་འཁྲུགས་ཞིང་དུ་སྐེ་བར་བིན་གིས་རློབས། །ཞེས་པའི་བར་བརོད་ཅིང་གངས་གསོག་པ་

ཡིན་ལ། དེ་ཡང་རྣལ་འབོར་བ་བཅུ་ཡོད་ན་ཚན་པ་བཅུ་ཚན་བཅུ་སྟེ་བརྒྱ་ཕྲག་གཅིག་འདོན་པས་སྟོང་ཕྲག་

གཅིག་ལོང་འགོ་བ་ཡིན་ལ། དེས་མཚོན་ནས་སྒྲུབ་བ་པོ་མང་ཉུང་ལ་དཔགས་ཏེ་ཅི་ཙམ་འདོན་པས་གངས་

སྟོང་འགོ་ངེས་ཡོད་པའང་ཤེས་པར་བའོ། །

ཡང་སྟོང་མཆོད་དེ་དང་འབེལ་བར་གཟུངས་རིང་འབུམ་ཕྲག་རེ་ཚང་བར་འདོད་ན། སགས་ཀི་

གཟུངས་རིང་ཚར་བཅུའི་བཟས་པ་དེ་བརྒྱ་ར་རེ་བཟ་བས་ཀང་ཆོག་པ་ཡིན་ནོ། །

སྟོང་མཆོད་ཟིན་ནས་བཟས་པ་བ་བ་ནི། ཕྲེང་བ་སྙིམ་པར་གཞུག་ལ། ཨ�་བཛ་ཡ་ཛ་ཏ་ན་ཛེ་ཡེ་

སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་ལན་བདུན་བཟས་ལ། རང་དང་མདུན་བསྐེད་ཀི་ཐུགས་ཀར་ཟ་བའི་དཀིལ་

འཁོར་གི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་ཡིག་སགས་ཕྲེང་དང་བཅས་པས་བསྐོར་པར་གྱུར། དེ་དག་

ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་རྒྱལ་བ་རྣམས་མཆོད། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་སིག་སྒིབ་

སྦངས་ཤིང་སྡུག་བསལ་གི་མེ་རྣམས་ཞི་བར་བསམས་ལ། གཟུངས་རིང་ཅི་འགྲུབ་བཟའོ། །

དེ་ནས་བུམ་པའི་ཕག་རྒྱ་བས་ལ། བདག་ཅག་གི་དགེ་བའི་ར་བ་འདི་མཆོག་དང་ཐུན་

མོང་གི་དངོས་གྲུབ་ཀི་རྒྱུར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འབུལ་ལོ། །མགོན་པོ་ཁྱེད་ཀིས་
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མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་དགེ་བ་འབུལ། ཡིག་བརྒྱ་བརོད་

དེ་ལྷག་ཆད་བསྐང་བ་དང་བིན་རླབས་བརན་པར་བ། 

གཏོར་མ་འབུལ་བ་ནི། ཨ�་ཨ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་བཛ་ཧཱུཾ་ཕཊ། བཛ་དྷྲིཀ །ཨ�་ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ་ཡ་

བན་དྷ་རི་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཨ�་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་ཨ�་འོད་

དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་མཆོད་སྦིན་གི་གཏོར་མ་ཁ་དོག་དི་རོ་ནུས་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་

བ་ཡེ་ཤེས་ཀི་བདུད་རིར་གྱུར་བར་བསམས་ལ། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ལགས་འོད་ཟེར་གི་སྦུ་གུས་གཏོར་

མའི་བཅུད་ཐམས་ཅད་དངས་ཏེ་གསོལ་བར་གྱུར། ཨ�་གུ་རུ་བཛ་ཨཀྵོ་བྷྱ་ས་པཱ་རི་

ཝཱ་ར་ཨ་ཀཱ་རོ་མུ་ཁཾ་སརྦ་དྷ་རྨཱ་ཎཱཾ་ཨཱ་དྱ་ནུ་ཏྤནྣ་ཏྭཱ་ཏ་ཨ�་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པ་ལན་

བདུན་གིས་བསོས།

ཨ�་བཛ་ཨཀྵོ་བྷྱ་ཨḒྷཾ། ནས། ཤཔྟའི་བར་གིས་མཆོད་ཅིང་། སྒིབ་བལ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་

པོའི་སྣང་བ་ཡིས། །དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ལྟུང་བའི་མུན་སྟུག་ཀུན། །སྐད་ཅིག་ཉིད་

ལ་སེལ་མཛད་བཅོམ་ལྡན་འདས། །རྡོ་རེ་མི་འཁྲུགས་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་

མཆོད་པ་དང་བསྟོད་པ་བ། སྤོ་ན་ཆ་གསུམ་གི་ཆོ་ག་ལྟར་འབྱུང་བོ་རྣམས་ལ་གཏོར་མ་བསོ།

སར་ཡང་མཆོད་པ་ ཨ�་ཨ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་བཛ་ཧཱུཾ་ཕཊ་གིས་བགེགས་བསལ། བཛ་དྷྲིཀ་གིས་

བསངས། གཟི་བིན་བསྐེད་པའི་ཕག་རྒྱ་བཅིངས་ལ་ཨ�་ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ་ཡ་བན་དྷ་རི་ཧཱུཾ་ཕཊ་གིས་གཟི་

བིན་བསྐེད། ཨ�་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀི་ནང་དུ་ཨ�་འོད་དུ་

ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་མཆོད་པ་དང་གཏོར་མ་རྣམས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་ལྷ་རྫས་སུ་གྱུར་

པར་བསམས་ལ། ཨ�་བཛ་ཨḒྷཾ་ཨཱཿཧཱུཾ། ནས། ཤཔྟ་ཨཱཿཧཱུཾ། ཞེས་བརོད་ཅིང་བིན་གིས་བརླབས།
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མཆོད་ཡོན་ཕལ་ཆེར་མཆོད་ཡོན་བླ་རེ་དང་། །མཆོད་ཡོན་བཀོད་པའི་འོད་ཟེར་

རབ་བཀེ་ཞིང་། །མཆོད་ཡོན་སྣ་ཚོགས་ཀུན་ཏུ་བཀྲམ་བས་ཏེ། །བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་

རྒྱལ་བ་སས་བཅས་མཆོད། །ཨ�་བཛ་ཨཀྵོ་བྷྱ་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་ཨḒྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་

སོགས་ཚིག་བཅད་སགས་དང་བཅས་པས་མཆོད། 

མཉམ་མེད་མི་གཡོ་མཉམ་མེད་མཆོག་གི་ཆོས་ཉིད་ཅན། །ཐུགས་རེའི་བདག་

ཉིད་འགོ་བའི་སྡུག་བསལ་སེལ་བར་མཛད། །ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་དངོས་གྲུབ་

ཐམས་ཅད་སྦིན་མཛད་པ། །དི་མེད་མི་གཡོ་མཉམ་མེད་དམ་པའི་མཆོག་ཆོས་

ཅན། །ཡོན་ཏན་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་ཆ་ལའང་ཚད་མེད་དེ། །དཔེ་ནི་ནམ་མཁའ་དང་

ཡང་བསྒྲུན་དུ་ཡོད་མ་ཡིན། །དངོས་གྲུབ་མཐའ་ཡས་མཉམ་མེད་དཔེ་དང་བལ་བ་

རྣམས། །སེམས་ཅན་ཁམས་ལ་དངོས་གྲུབ་མཆོག་རྣམས་ངེས་པར་སྩོལ། །རག་ཏུ་

དི་མ་མེད་པ་ཐུགས་རེའི་ཤུགས་ལས་བྱུང་། །སོན་ལམ་གྲུབ་པ་འགག་པ་མེད་པའི་

ཆོས་ཉིད་ཅན། །འགོ་བའི་དོན་གྲུབ་རབ་ཏུ་བརོན་པ་མཐའ་ཡས་པ། །ཐུགས་རེ་

ཆེན་པོའི་བདག་ཉིད་རག་ཏུ་རྣམས་པར་སྣང་། །ཚད་མེད་ཚད་དང་བལ་བ་ཤིན་ཏུ་

རྫོགས་པ་ཡི། །བདེ་བར་གཤེགས་པའི་གོ་འཕང་དམ་པ་བརྙེས་གྱུར་ཀང་། །ཁམས་

གསུམ་རྣམས་ལ་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ་མཛད་པ་ཡི། །ཐུགས་རེའི་སྤོད་པ་མི་

གཡོ་འགག་པར་ཡོངས་མི་འགྱུར། །ཨེ་མའོ་ཤིན་ཏུ་བཟང་བོའི་ཆོས་ཉིད་མཆོག་

དང་ལྡན། །མཆོག་སྦིན་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་གོ་འཕང་མཆོག་བརྙེས་པ། །ཁམས་

གསུམ་ཀུན་ལ་རག་ཏུ་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ་མཛད། །མགོན་པོ་དུས་གསུམ་སྒིབ་

པ་མེད་པར་རབ་མཁྱེན་པས། །དམ་ཚིག་མཆོག་གསུམ་དངོས་གྲུབ་དམ་པ་བདག་
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ལ་སྩོལ། །འདི་དེ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི། །ཡང་དག་ཡོན་ཏན་རྒྱས་པ་སྟེ། །ལན་

ཅིག་ཙམ་ཞིག་བརོད་པས་ཀང་། །གསང་སགས་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་

རིགས་ལྔའི་སྤི་བསྟོད་དམ། 

ཡང་ན། རྨད་བྱུང་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་ནི། །གང་འདུལ་སྣ་ཚོགས་སྤྲུལ་པའི་གར། །ཆུ་

ཟའི་གཟུགས་བརྙན་ལ་འགན་པའི། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཉིན་བེད་

འོད་ཀིས་ཉེར་འཁྱུད་པའི། །དབང་སོན་ས་འཛིན་དང་མཚུངས་པའི། །མཛེས་སྡུག་

ལྷན་ནེར་རབ་གསལ་སྐུ། །རྡོ་རེ་མི་འཁྲུགས་པ་ལ་བསྟོད། །བདུད་འཇོམས་ས་གནོན་

ཕག་རྒྱ་དང་། །ཆོས་ཉིད་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་དངོས། །རྣམ་རོག་ཕྲ་རྒྱས་བརླག་

མཛད་པའི། །རྡོ་རེ་མི་འཁྲུགས་རྒྱལ་བོར་བསྟོད། །མཚན་དང་དཔེ་བད་རང་བཞིན་

རྒྱན། །དག་གསལ་མ་འདེས་མངོན་པར་མཛེས། །རྣམ་གསུམ་གོས་བཟང་མཛེས་པ་

བཀླུབས། །སྙིགས་མའི་མགོན་པོ་ལ་ཕག་འཚལ། །མི་ཕེད་ཞབས་གཉིས་སྐིལ་ཀྲུང་

ཅན། །དྭངས་གསལ་སྣ་ལྔའི་འོད་ཟེར་གི། །ཕྲེང་བས་བསྐོར་བའི་དབུས་བཞུགས་

པ། །མི་འཁྲུགས་རྒྱལ་བོར་ཕག་འཚལ་བསྟོད། །དེ་ལྟར་བསྟོད་པས་ཡོན་མཆོད་

རྣམས། །ཕི་ནང་ཉེར་འཚེ་ཞི་བ་དང་། །བཅས་རང་ཉེད་ལྟུང་དི་མ་རྣམས། །བང་ཞིང་

དག་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །ཞེས་པས་བསྟོད། 

སོན་ལམ་ནི། རྣམ་འདེན་གཞན་ལས་ཐུགས་རེ་ཆེར་འཕགས་པའི། །བཅོམ་ལྡན་

མི་འཁྲུགས་རྒྱལ་པོའི་ལྷ་ཚོགས་ལ། །མཆོད་བསྟོད་བཟས་བསྒོམ་རྣལ་འབོར་ལ་

བརོན་པའི། །རྣམ་དཀར་ལེགས་བས་བསོད་ནམས་ཕུང་བོ་དེས། །ལམ་སྟོན་མཁས་

བཙུན་བཤེས་གཉེན་བཀའ་དིན་ཅན། །མཉེས་པ་གསུམ་གིས་སྤི་བོར་བསྟེན་པ་
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ལས། །སྐེས་བུ་གསུམ་གིས་གདམས་པའི་མན་ངག་ལ། །བཅོས་མིན་མོང་བ་ཚུལ་

བཞིན་སྐེ་བར་ཤོག །མ་རྣམས་དོན་དུ་ཤུགས་དག་སེམས་བསྐེད་ཀིས། །བ་རྒྱུད་རྒྱ་

མཚོའི་འཇུག་ངོགས་སིན་བེད་དབང་། །ལེགས་པར་མནོས་པས་རང་རྒྱུད་སིན་པ་

དང་། །བསྲུང་བའི་བསབ་སོམ་དག་པ་ཉིད་གྱུར་ཅིག །བླ་མ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་ལྷ་

ཚོགས་རྣམས། །ཚོགས་ཀི་ཞིང་དུ་སྤན་དངས་མཆོད་པ་ཡིས། །རླབས་ཆེན་བསོད་

ནམས་ཚོགས་ཡོངས་མཐར་ཕིན་ཅིང་། །རང་རྒྱུད་ལེགས་བས་དཔལ་གིས་སིན་

པར་ཤོག །སགས་དང་ཕག་རྒྱ་རྫས་ལ་སོགས་པ་ཡི། །ཐབས་མཁས་སྤོད་པའི་མན་

ངག་ལ་བརེན་ནས། །གནས་ལུས་ལོངས་སྤོད་ཐ་མལ་ཀུན་རོག་ལས། །འགོག་པའི་

མཛད་པ་ཡོངས་སུ་དག་པར་ཤོག །སྟོང་བ་ཡི་གེ་སྒ་གཟུགས་ཕག་རྒྱ་དང་། །མཚན་

མའི་ལྷ་ལ་ང་རྒྱལ་བཟུང་བའི་ངོས། །སོ་སོར་དཔྱོད་པའི་བསམ་གཏན་དམིགས་པ་

དང་། །རེ་གཅིག་ཏིང་འཛིན་གསལ་སྣང་འཆར་བར་ཤོག །མི་འགྱུར་གཞི་དང་གཞི་

གཞོལ་སེམས་སྒ་ལ། །སར་སྡུད་པ་དང་སྤོ་བའི་སྒྱུ་མའི་འཕྲུལ། །བརན་པར་སྐོང་

བས་སོག་རོལ་ལས་རུང་ཞིང་། །བཟས་བརོད་བཅས་པའི་བསམ་གཏན་མཐར་

ཕིན་ཤོག །མེ་གནས་དངོས་གྲུབ་སྒ་གནས་རྣལ་འབོར་དང་། །སྒ་མཐའ་ཐར་བ་སྟེར་

བའི་བསམ་གཏན་ལ། །ཞེན་པ་དང་བལ་དམིགས་པ་ངར་ཅན་གིས། །ཡང་ཡང་

བསྒོམ་པས་བིང་རྒོད་ཀིས་དབེན་པའི། །ལུས་སེམས་ལས་རུང་ཤིན་སྦངས་བདེ་

བའི་མཐུས། །ཞི་བར་གནས་པའི་ཏིང་འཛིན་ཟབ་མོ་དང་། །བདག་འཛིན་གཅོད་

བེད་ལྷག་མཐོང་ཟུང་འབེལ་གིས། །མཚན་མེད་ཏིང་འཛིན་ལེགས་པར་མཐར་ཕིན་

ཤོག །མཆོག་འབིང་ཐ་མའི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ། །རྫས་སགས་ཏིང་འཛིན་ལ་
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བརེན་སྒྲུབ་པ་དང་། །སིག་སྦང་ངན་སོང་དགུག་དལ་ལ་སོགས་པའི། །གཞན་དོན་

འཕྲིན་ལས་འབད་མེད་འགྲུབ་པར་ཤོག །ཚེ་ཡིས་མ་ཟིན་སྐས་ཆེན་འདེགས་པའི་

ཚེ། །གནད་གཅོད་འཁྲུལ་བའི་སྡུག་བསལ་མི་འབྱུང་བར། །བླ་མ་མི་འཁྲུགས་རྒྱལ་

པོ་དན་བཞིན་དུ། །རྣམ་ཤེས་དག་པའི་ཞིང་དུ་འཕོ་བར་ཤོག །དེར་ཡང་བཅོམ་ལྡན་

སྐུ་མཐོང་གསུང་ཐོས་པས། །ས་ལམ་རོགས་པ་སྐད་ཅིག་ཁོང་ཆུད་ནས། །ཁམས་

གསུམ་མ་རྒན་འགོ་བ་མཐའ་དག་པ། །རྒྱལ་བའི་གོ་འཕང་མཆོག་ལ་འགོད་པར་

ཤོག །

དེ་ནས་ཡིག་བརྒྱ་ལན་གསུམ་བརོད། གང་ཡང་བདག་བློ་རྨོངས་པ་ཡིས། །ཉེས་བས་

ཅུང་ཟད་གང་བགིས་པ། །གང་ཕིར་ལུས་ཅན་སྐབས་ཡིན་ཕིར། །མགོན་ཁྱོད་དེ་

ཀུན་བཟོད་པར་མཛོད། །མ་རྙེད་ཡོངས་སུ་མ་ཤེས་དང་། །གང་ཡང་ནུས་པ་མ་

མཆིས་པས། །འདིར་ནི་བ་བ་གང་བགིས་པ། །དེ་ཀུན་ཁྱེད་ཀིས་བཟོད་མཛད་

རིགས། །ལྷག་པ་དང་ནི་ཆད་པ་དང་། །ཆོ་གའི་ཡན་ལག་ཉམས་པ་དང་། །བདག་གི་

བརེད་ངས་ཅི་མཆིས་པ། །དེ་ཡང་བཟོད་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །བདག་ལ་དངོས་

གྲུབ་མཆོག་སྩལ་ལེགས། །ཏིང་འཛིན་ཀུན་གི་འབས་བུ་སྩོལ། །སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་

ཅི་འདོད་པའི། །དངོས་གྲུབ་བླ་ན་མེད་པར་སྩོལ། །ཅེས་ནོངས་པ་བཟོད་གསོལ་དང་གཞན་

ཡང་འདོད་གསོལ་གང་འོས་བརོད། 

ཨ�་ཁྱེད་ཀིས་སེམས་ཅན་དོན་ཀུན་མཛད། །རེས་སུ་མཐུན་པའི་དངོས་གྲུབ་

སྩོལ། །སངས་རྒྱས་ཡུལ་དུ་གཤེགས་ནས་ཀང་། །སར་ཡང་འབོན་པར་མཛད་དུ་

གསོལ། །བཛ་དྷྲིཀ་གཙྪ། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རེ་མི་འཁྲུགས་པ་ལྷ་དགུའི་དཀིལ་
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འཁོར་བའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་བཅས་པ་གཤེགས་སུ་གསོལ་

ལོ། །ཞེས་མགོན་རྣམས་རང་གནས་སུ་གཤེགས་གསོལ་བ། བདག་བསྐེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་པ་རང་

བཞིན་གི་གནས་སུ་གཤེགས། དམ་ཚིག་པ་རང་ཉིད་ལ་ཐིམ་པར་བསམ།

ཤིས་བརོད་ནི། རབ་ཡངས་ལྷ་ཡི་ལམ་བཟང་ཡོངས་གང་བའི། །མི་འཁྲུགས་རྒྱལ་

པོའི་ལྷ་ཚོགས་བགང་ཡས་པས། །བིན་རླབས་དགེ་མཚན་སྩོལ་བ་ཤེས་གིས་

དང་། །ཤིས་བརོད་གཡས་འཁྱིལ་དུང་སྒ་བསྒག་པར་བ། །རྣམ་འདེན་ཤཀ་ཐུབ་པ་

ཀུན་དགའ་བོ། །ཀླུ་སྒྲུབ་འཕགས་པ་ལྷ་སོགས་དངོས་བརྒྱུད་ཀི། །དིན་ཅན་བླ་མའི་

ཚོགས་ཀི་བིན་རླབས་ཀུན། །དེང་འདིར་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་དུ་ཤིས་གྱུར་ཅིག །ཁྱབ་

བདག་ལྷག་པའི་ལྷ་མཆོག་བཅོམ་ལྡན་འདས། །རྡོ་རེ་མི་འཁྲུགས་རྒྱལ་པོའི་བཀྲ་

ཤིས་ཀི། །ལྷ་མོ་བརྒྱད་དང་བཅས་པའི་དངོས་གྲུབ་ཀུན། །དེང་འདིར་བཀྲ་ཤིས་

དཔལ་དུ་ཤིས་གྱུར་ཅིག །ཐུབ་དབང་ཞལ་གི་པདོ་ལས་འོངས་པའི། །སིག་སྒིབ་

སྦོང་ལ་ཐོགས་མེད་ནུས་ལྡན་པའི། །མདོ་དང་གཟུངས་ཀི་རོག་པའི་བདེན་པ་

ཀུན། །དེང་འདིར་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་དུ་ཤིས་གྱུར་ཅིག །གཟུངས་ཀི་རྒྱལ་པོའི་འཕྲིན་

ལས་མ་ལུས་པ། །འཆད་ཉན་སྒོམ་སྒྲུབ་ཟབ་མོའི་ཉམས་བཞེས་ལ། །བརོན་པའི་

རིག་འཛིན་རྣམས་ཀི་མཛད་པ་ཀུན། །དེང་འདིར་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་དུ་ཤིས་གྱུར་

ཅིག །རྣམ་མང་རིན་ཆེན་ཚོགས་ཀི་ཕུང་པོ་ལས། །བསྐྲུན་པའི་ཡེ་ཤེས་རང་སྣང་

ཞིང་ཁམས་མཆོག །ཐར་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་དགེ་མཚན་ཀུན། །དེང་འདིར་

བཀྲ་ཤིས་དཔལ་དུ་ཤིས་གྱུར་ཅིག །ཅེས་བརོད་ལ་མེ་ཏོག་གི་ཆར་དབབ་པར་བའོ། །

སྨྲས་པ། ཁྱོད་ཞབས་དན་པས་སིད་ཞིའི་འཇིགས་པ་ཀུན། །སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་སེལ་མཛད་བསླུ་མེད་



མི་འཁྲུགས་པའི་སྟོང་མཆྟོད།

  374  

སྐབས། །མཚན་ཙམ་ཐོས་པས་ངན་སོང་སྡུག་བསལ་མེ། །བསིལ་བདེའི་ཆར་དུ་བསྒྱུར་མཛད་ལྷག་པའི་

ལྷ། །ཤིན་ཏུ་སྦང་དཀའ་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་དང་། །ཕས་ཕམ་ལི་བའི་ཁུར་གིས་མནར་བ་དག །བསྟིར་

མེད་ཐུར་དུ་ཕོགས་རྣམས་སྐོབ་པ་ལ། །བཅོམ་ལྡན་ཁྱོད་ལས་ལྷག་པ་གཞན་མ་མཆིས། །དེའི་ཕིར་མི་

འཁྲུགས་རྒྱལ་པོའི་རྣལ་འབོར་ལ། །བརེན་ནས་མཆོད་སྤིན་སྟོོང་ཕྲག་སྤོ་བའི་ཚུལ། །བང་ཆུབ་མཆོག་

དང་སངས་རྒྱས་གསང་བ་ཡི། །མན་ངག་བ་རྒྱུད་དཔྱད་བཟོད་གཙང་མར་སྤེལ། །དགེ་འདིས་མ་རྒན་ཉམ་

ཐག་འགོ་བ་ཀུན། །ཀུན་ཉོན་ལས་ཀི་བག་ཆགས་བང་ཞིང་དག །དག་པའི་ཞིང་དུ་བགོད་པའི་ཡོན་ཏན་

ཚོགས། །ཚོགས་གཉིས་དང་བཅས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་ཤོག །སྐབས་མགོན་ཤིང་བཟའ་རྡོ་རེ་འཆང་

དབང་གིས། །འདི་རོམས་བཀའ་ལུང་སྤི་བོར་ཕེབས་པ་བཞིན། །ཕྲན་སོབ་བློ་བཟང་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱ་མཚོ་

ཡིས། །གུས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་སྟེ་སྦར་བའོ། །

དད་ལྡན་སྦིན་བདག་སྒོལ་མ་རྒྱལ་ཞེས་པས། །ཕ་མ་གཉིས་དང་ཨ་ཁུའི་དིན་ལན་དུ། །འཕྲུལ་སྤར་

ལེགས་པར་བསྐྲུན་པའི་དགེ་བའི་མཐུས། །འགོ་རྣམས་སངས་རྒྱས་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །སྐལ་ལྡན་

རྒྱ་མཚོའི་ཐུགས་བསྐེད་རོལ་མཚོ་ལས། །ཉེར་འཁྲུངས་དགེ་འདུན་ངང་མོ་འབུམ་ཕྲག་གིས། །ལུང་རིགས་

དབངས་སྙན་སྤེལ་བའི་ཆོས་གྲྭ་ཆེ། །རོང་བོ་དགོན་ཆེན་ཞེས་བར་པར་འདི་བསྒྲུབས། །
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༄༅། །སྨན་བླ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་བརྒྱད་ལ་སོང་མཆོད་འབུལ་ཚུལ་

བཞུགས་སོ། །

༄༅། །རེ་བཙུན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །སན་བླའི་སྟོང་མཆོད་བ་བར་

འདོད་པས། རེན་དང་མཆོད་པ་རྣམས་མདོ་ཆོག་བཞིན་རྒྱས་པར་བཤམས་ལ། སྐབས་སེམས་སོན་དུ་འགོ་

བས། 

མཆོག་བདེན་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་བིན་རླབས་དང་། །ཚོགས་གཉིས་མངའ་

ཐང་ཆོས་དབིངས་དག་པའི་མཐུས། །ཞིང་འདི་བདེ་བ་ཅན་ལྟར་སྣོད་བཅུད་

ཀི། །སིད་ཞིའི་ཕུན་ཚོགས་འདོད་དགུས་འབོར་གྱུར་ཅིག །རིན་ཆེན་ས་གཞི་ལོན་

ཤིང་ཆུ་མཚོས་བརྒྱན། །གསེར་དངུལ་མུ་ཏིག་བེ་མ་སྦྲམ་བུར་བདལ། །མེ་ཏོག་

གཅལ་བཀྲམ་ཙན་དན་དི་བསུང་ལྡང་། །ལྷ་མིའི་ལོངས་སྤོད་ཀུན་བཟང་མཆོད་པས་

ཁྱབ། །དེར་ནི་ཡིད་འོང་ནོར་བུའི་ཕོ་བང་དབུས། །པད་སེང་ཁིར་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་

རྣམས། །བཞུགས་ནས་གཟུངས་རིག་མོས་སྟོབས་ཀིས་བསྐྲུན་པའི། །མཆོད་སྤིན་

རྒྱ་མཚོས་གང་ཞིང་སྤོད་གྱུར་ཅིག །སྙིགས་མའི་མགོན་པོ་བརེ་ལྡན་བདེ་གཤེགས་

བདུན། །ཐུབ་དབང་དམ་ཆོས་བང་སེམས་བཀའ་སོད་བཅས། །བདག་སོགས་

སྐོབ་ཕིར་མགོན་སྐབས་དཔུང་གཉེན་དུ། །སྤན་འདེན་འདིར་གཤེགས་གདན་

འཛོམས་བིན་རླབས་མཛོད། །བཀའ་དིན་མཉམ་མེད་ར་བའི་བླ་མ་དང་། །ཤཀའི་
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རྒྱལ་པོ་འཇམ་དབངས་ཞི་འཚོ་སོགས། །ཟབ་མོའི་མདོ་འདི་ཕག་མཚན་བཞེས་པ་

ཡི། །དངོས་བརྒྱུད་བླ་མ་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཉམ་ཐག་འགོ་རྣམས་སྒོལ་བའི་

ཐུགས་རེ་ཅན། །བདེ་གཤེགས་བདུན་དང་ཐུབ་དབང་དམ་པའི་ཆོས། །འཇམ་དཔལ་

སྐབས་གོལ་གསང་བདག་ཚངས་དབང་དང་། །རྒྱལ་ཆེན་གནོད་སྦིན་རྣམས་ལ་ཕག་

འཚལ་ལོ། །དངོས་བཤམས་གཟུངས་རིག་མོས་སྟོབས་ཀིས་སྤྲུལ་པའི། །མཆོད་

ཚོགས་ཀུན་འབུལ་སིག་ལྟུང་ཐམས་ཅད་བཤགས། །དགེ་ལ་ཡི་རང་བསྐུལ་ཞིང་

གསོལ་བ་འདེབས། །འདིས་མཚོན་དགེ་བ་བང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསོ། །བཅོམ་ལྡན་

གདན་འཛོམ་ཆེན་པོ་དགོངས་སུ་གསོལ། །བདེ་གཤེགས་བདུན་གི་སོན་གི་སོན་

ལམ་དག །ཤཀའི་བསྟན་པ་ལྔ་བརྒྱའི་ཐ་མ་ལ། །འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་ཞལ་གིས་

བཞེས་པ་བཞིན། །བདག་ལ་བདེན་པ་མངོན་སུམ་བསྟན་དུ་གསོལ། །

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་

པའི་སངས་རྒྱས་མཚན་ལེགས་པར་ཡོངས་བསྒགས་དཔལ་གི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕག་

འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ། །སྐབས་སུ་མཆིའོ། །ཞེས་ལན་བདུན་བརོད། དེ་བཞིན་དུ་འོག་མ་རྣམས་

ལ་ཡང་རིགས་འགེའོ། །

མཚན་གི་མེ་ཏོག་རྒྱས་ཤིང་དག་པ་ལ། །དཔེ་བད་བཟང་བོའི་འབྲུ་ཆགས་མཛེས་

པའི་སྐུ། །གང་གིས་མཐོང་ཐོས་དན་པའི་དཔལ་གྱུར་བ། །མཚན་ལེགས་ཡོངས་

བསྒགས་དཔལ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དངོས་བཤམས་གཟུངས་རིག་མོས་སྟོབས་

ཀིས་སྤྲུལ་བའི། །མཆོད་ཚོགས་ཀུན་འབུལ་སིག་ལྟུང་ཐམས་ཅད་བཤགས། །དགེ་

ལ་ཡི་རང་བསྐུལ་ཞིང་གསོལ་བ་འདེབས། །འདིས་མཚོན་དགེ་བ་བང་ཆུབ་ཆེན་
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པོར་བསོ། རྒྱལ་བའི་མཚན་ཐོས་དན་བརོད་ཕག་མཆོད་མཐུས། །བདག་ཅག་ལ་

སོགས་སེམས་ཅན་གང་དང་གང་། །ནད་རིམས་གཤེད་བེད་སིག་ཅན་གདོན་ལས་

ཐར། །དབང་བོ་ཀུན་ཚང་སྡུག་བསལ་སིག་རྒྱུན་ཆད། །ངན་འགོར་མི་ལྟུང་ལྷ་མིའི་

བདེ་བ་མོང་། །བཀྲེས་སྐོམ་དབུལ་ཕོངས་ཞི་ཞིང་འབོར་གྱུར་ཅིག །བཅིངས་དང་

བརྡེག་སོགས་ལུས་ཀི་གདུང་བ་མེད། །སྟག་སེང་སྦྲུལ་གིས་འཚེ་བལ་འཐབ་རོད་

ཞི། །བམས་པའི་སེམས་ལྡན་ཆུ་ཡིས་སྐྲག་རྣམས་ཀང་། །དབུགས་ཕིན་འཇིགས་

མེད་བདེ་བར་བརྒལ་གྱུར་ཅིག །འདི་ནས་ཤི་འཕོས་གྱུར་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀི། །ཞིང་

དེར་པདོ་ལས་སྐེས་ཡོན་ཏན་རྫོགས། །མཚན་ལེགས་ཡོངས་བསྒགས་ལ་སོགས་

རྒྱལ་རྣམས་ཀི། །བཀའ་ལུང་གནོད་ཅིང་མཉེས་བར་བེད་གྱུར་ཅིག །

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་

པའི་སངས་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཟ་བ་དང་པདས་རབ་ཏུ་བརྒྱན་པ་མཁས་པ་གཟི་

བརིད་སྒ་དབངས་ཀི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ། །སྐབས་སུ་མཆིའོ། །

རིན་ཆེན་ཟ་དང་པདས་རབ་བརྒྱན་ཅིང་། །ཤེས་བ་ཀུན་ལ་མཁས་ཤིང་

མཁྱེན་པ་རྒྱས། །རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུར་ཟབ་པའི་ཐུགས་མངའ་བ། །སྒ་དབངས་རྒྱལ་

པོའི་ཞབས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དངོས་བཤམས་གཟུངས་རིག་མོས་སྟོབས་ཀིས་

སྤྲུལ་པའི། །མཆོད་ཚོགས་ཀུན་འབུལ་སིག་ལྟུང་ཐམས་ཅད་བཤགས། །དགེ་ལ་

ཡི་རང་བསྐུལ་ཞིང་གསོལ་བ་འདེབས། །འདིས་མཚོན་དགེ་བ་བང་ཆུབ་ཆེན་

པོར་བསོ། །རྒྱལ་བའི་མཚན་ཐོས་དན་བརོད་ཕག་མཆོད་མཐུས། །བདག་ཅག་ལ་

སོགས་སེམས་ཅན་གང་དང་གང་། །གཡེངས་རྣམས་ཆོས་འཕེལ་ལྷ་མིའི་ཚོགས་
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ཆོས་འབོར། །བཙའ་བའི་གདུང་བལ་རག་ཏུ་སྐེས་པར་གྱུར། །བང་ཆུབ་སེམས་དང་

མི་འབལ་དགེ་ཆོས་རྒྱས། །སྒིབ་བང་ལྷ་མིའི་བདེ་བ་འཐོབ་གྱུར་ཅིག །བཤེས་བལ་

མུན་པར་གདོན་གཙེས་འཆི་དང་དག། །དགོན་པའི་གནོད་མེད་མཆོད་དང་རིམ་གོར་

བརོན། །དམན་རྣམས་ཏིང་འཛིན་དན་སྟོབས་གཟུངས་ལྡན་ཅིང་། །ཤེས་རབ་མཆོག་

ཐོབ་མེས་ཉེན་བསིལ་གྱུར་ཅིག །འདི་ནས་ཤི་འཕོས་གྱུར་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀི། །ཞིང་

དེར་པདོ་ལས་སྐེས་ཡོན་ཏན་རྫོགས། །སྒ་དབངས་རྒྱལ་པོ་ལ་སོགས་རྒྱལ་རྣམས་

ཀི། །བཀའ་ལུང་ནོད་ཅིང་མཉེས་པར་བེད་གྱུར་ཅིག །

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་

པའི་སངས་རྒྱས་གསེར་བཟང་དི་མེད་རིན་ཆེན་སྣང་བ་བརྟུལ་ཞུགས་གྲུབ་པ་ལ་

ཕག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ། །སྐབས་སུ་མཆིའོ། །

འཛམ་བུ་ཆུ་བོའི་གསེར་ལྟར་ལྷང་ངེ་བ། །ཉི་མ་སྟོང་ལས་ལྷག་པའི་གཟི་བརིད་

འབར། །དི་མེད་གསེར་གི་མཆོད་སོང་ལྟ་བུའི་སྐུ། །གསེར་བཟང་དི་མེད་སྣང་ལ་ཕག་

འཚལ་ལོ། །དངོས་བཤམས་གཟུངས་རིག་མོས་སྟོབས་ཀིས་སྤྲུལ་པའི། །མཆོད་

ཚོགས་ཀུན་འབུལ་སིག་ལྟུང་ཐམས་ཅད་བཤགས། །དགེ་ལ་ཡི་རང་བསྐུལ་ཞིང་

གསོལ་བ་འདེབས། །འདིས་མཚོན་དགེ་བ་བང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསོ། །རྒྱལ་བའི་

མཚན་ཐོས་དན་བརོད་ཕག་མཆོད་མཐུས། །བདག་ཅག་ལ་སོགས་སེམས་ཅན་

གང་དང་གང་། །ཚེ་ཐུང་རིང་འཚོ་དབུལ་རྣམས་དབང་ཕྱུག་ཚང་། །འཐབ་རོད་

འགེད་པའང་བམས་པའི་སེམས་ལྡན་ཞིང་། །བསབ་བལ་ངན་སོང་མི་ལྟུང་སོམ་པས་

བསམས། །བང་ཆུབ་སེམས་དང་འབལ་བ་མེད་གྱུར་ཅིག །འདི་ནས་ཤི་འཕོས་གྱུར་
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ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀི། །ཞིང་དེར་པདོ་ལས་སྐེས་ཡོན་ཏན་རྫོགས། །གསེར་བཟང་དི་

མེད་ལ་སོགས་རྒྱལ་རྣམས་ཀི། །བཀའ་ལུང་ནོད་ཅིང་མཉེས་པར་བེད་གྱུར་ཅིག །

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་

པའི་སངས་རྒྱས་མ་ངན་མེད་མཆོག་དཔལ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ། །སྐབས་

སུ་མཆིའོ། །

མ་ངན་འདས་ཞི་བདེ་བའི་མཆོག་བརྙེས་པ། །འགོ་བའི་དུག་གསུམ་སྡུག་བསལ་

ཞི་མཛད་ཅིང་། །འགོ་དྲུག་མགོན་དང་དཔལ་དུ་གྱུར་པ་ཡི། །མ་ངན་མེད་མཆོག་

དཔལ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དངོས་བཤམས་གཟུངས་རིག་མོས་སྟོབས་ཀིས་སྤྲུལ་

པའི། །མཆོད་ཚོགས་ཀུན་འབུལ་སིག་ལྟུང་ཐམས་ཅད་བཤགས། །དགེ་ལ་ཡི་

རང་བསྐུལ་ཞིང་གསོལ་བ་འདེབས། །འདིས་མཚོན་དགེ་བ་བང་ཆུབ་ཆེན་པོར་

བསོ། །རྒྱལ་བའི་མཚན་ཐོས་དན་བརོད་ཕག་མཆོད་མཐུས། །བདག་ཅག་ལ་སོགས་

སེམས་ཅན་གང་དང་གང་། །མ་ངན་སོགས་ཞི་མི་འབལ་ཚེ་རིང་བདེ། །དམལ་བར་

རྒྱལ་བའི་འོད་ཀིས་བདེ་དགའ་རྒྱས། །མདངས་ལྡན་མཛེས་འབོར་འབྱུང་བོས་མི་

འཚེ་ཞིང་། །ཕན་ཚུན་བམས་ལྡན་ནད་རྣམས་མེད་གྱུར་ཅིག །འདི་ནས་ཤི་འཕོས་

གྱུར་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀི། །ཞིང་དེར་པདོ་ལས་སྐེས་ཡོན་ཏན་རྫོགས། །མ་ངན་མེད་

མཆོག་ལ་སོགས་རྒྱལ་རྣམས་ཀི། །བཀའ་ལུང་ནོད་ཅིང་མཉེས་པར་བེད་གྱུར་ཅིག །

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་

པའི་སངས་རྒྱས་ཆོས་བསྒགས་རྒྱ་མཚོའི་དབངས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ། ། 

སྐབས་སུ་མཆིའོ། །
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ཆོས་སྒ་ཆེན་པོས་ཕ་རོལ་རྒོལ་བ་འཇོམས། །རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུར་ཟབ་པའི་གསུང་

མངའ་ཞིང་། །འགོ་བའི་སྡུག་བསལ་མ་ལུས་ཞི་མཛད་པ། །ཆོས་བསྒགས་རྒྱ་

མཚོའི་དབངས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དངོས་བཤམས་གཟུངས་རིག་མོས་སྟོབས་

ཀིས་སྤྲུལ་པའི། །མཆོད་ཚོགས་ཀུན་འབུལ་སིག་ལྟུང་ཐམས་ཅད་བཤགས། །དགེ་

ལ་ཡི་རང་བསྐུལ་ཞིང་གསོལ་བ་འདེབས། །འདིས་མཚོན་དགེ་བ་བང་ཆུབ་ཆེན་

པོར་བསོ། །རྒྱལ་བའི་མཚན་ཐོས་དན་བརོད་ཕག་མཆོད་མཐུས། །བདག་ཅག་ལ་

སོགས་སེམས་ཅན་གང་དང་གང་། །རག་ཏུ་ཡང་དག་ལྟ་དང་དད་ལྡན་ཞིང་། །ཆོས་

ཀི་སྒ་ཐོས་བང་ཆུབ་སེམས་ཀིས་ཕྱུག །ལོངས་སྤོད་སད་དུ་སིག་སྤངས་འབོར་བ་

འཕེལ། །བམས་གནས་ཚེ་རིང་ཆོག་ཤེས་ཉིད་གྱུར་ཅིག །འདི་ནས་ཤི་འཕོས་གྱུར་

ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀི། །ཞིང་དེར་པདོ་ལས་སྐེས་ཡོན་ཏན་རྫོགས། །ཆོས་བསྒགས་རྒྱ་

མཚོ་ལ་སོགས་རྒྱལ་རྣམས་ཀི། །བཀའ་ལུང་ནོད་ཅིང་མཉེས་པར་བེད་གྱུར་ཅིག །

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་

པའི་སངས་རྒྱས་ཆོས་རྒྱ་མཚོའི་མཆོག་གི་བློས་རྣམ་པར་རོལ་པ་མངོན་པར་

མཁྱེན་པའི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ། །སྐབས་སུ་མཆིའོ། ། 

ཆོས་ཀི་བློ་གོས་གཏིང་དཔག་དཀའ་བའི་ཐུགས། །རྣམ་དག་ཆོས་ཀི་དབིངས་

ལ་རོལ་མཛད་ཅིང་། །ཤེས་བ་མ་ལུས་མངོན་སུམ་གཟིགས་པ་པོ། །མངོན་མཁྱེན་

རྒྱལ་པོ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དངོས་བཤམས་གཟུངས་རིག་མོས་སྟོབས་ཀིས་

སྤྲུལ་པའི། །མཆོད་ཚོགས་ཀུན་འབུལ་སིག་ལྟུང་ཐམས་ཅད་བཤགས། །དགེ་ལ་

ཡི་རང་བསྐུལ་ཞིང་གསོལ་བ་འདེབས། །འདིས་མཚོན་དགེ་བ་བང་ཆུབ་ཆེན་པོར་
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བསོ། །རྒྱལ་བའི་མཚན་ཐོས་དན་བརོད་ཕག་མཆོད་མཐུས། །བདག་ཅག་ལ་སོགས་

སེམས་ཅན་གང་དང་གང་། །གཡེངས་རྣམས་གནོད་སེམས་མེད་ཅིང་ཚོགས་ཆོས་

འབོར། །ངན་སོང་ལམ་ངན་ཞུགས་རྣམས་དགེ་བཅུ་ཐོབ། །གཞན་དབང་གྱུར་

རྣམས་རང་དབང་ཕུན་ཚོགས་ཤིང་། །ཀུན་ཀང་ཚེ་རིང་མཚན་ཐོས་དགེ་གྱུར་

ཅིག །འདི་ནས་ཤི་འཕོས་གྱུར་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀི། །ཞིང་དེར་པདོ་ལས་སྐེས་ཡོན་

ཏན་རྫོགས། །མངོན་མཁྱེན་རྒྱལ་པོ་ལ་སོགས་རྒྱལ་རྣམས་ཀི། །བཀའ་ལུང་ནོད་

ཅིང་མཉེས་པར་བེད་གྱུར་ཅིག །

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་

པའི་སངས་རྒྱས་སན་གི་བླ་བཻཌཱུརྱ་འོད་ཀི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་

དོ། །སྐབས་སུ་མཆིའོ། །

ཐུགས་རེས་ཀུན་ལ་སྙོམས་པའི་བཅོམ་ལྡན་འདས། །མཚན་ཙམ་ཐོས་པས་ངན་

འགོའི་སྡུག་བསལ་སེལ། །དུག་གསུམ་ནད་སེལ་སངས་རྒྱས་སན་གི་བླ། །བཻཌཱུརྱ་

ཡི་འོད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དངོས་བཤམ་གཟུངས་རིག་མོས་སྟོབས་ཀིས་སྤྲུལ་

པའི། །མཆོད་ཚོགས་ཀུན་འབུལ་སིག་ལྟུང་ཐམས་ཅད་བཤགས། །དགེ་ལ་ཡི་

རང་བསྐུལ་ཞིང་གསོལ་བ་འདེབས། །འདིས་མཚོན་དགེ་བ་བང་ཆུབ་ཆེན་པོར་

བསོ། །རྒྱལ་བའི་མཚན་ཐོས་དན་བརོད་ཕག་མཆོད་མཐུས། །བདག་ཅག་ལ་སོགས་

སེམས་ཅན་གང་དང་གང་། །མཚན་དཔེས་མཛེས་ཤིང་འགོ་ཀུན་བདག་འདར་

གྱུར། །འོད་ཀིས་མུན་སེལ་ཤེས་རབ་ཐབས་མཁས་ཀིས། །ལོངས་སྤོད་མི་ཟད་ལམ་

ལོག་དམན་མོས་རྣམས། །ཐེག་ཆེན་ལམ་ཞུགས་སོམ་པས་མཛེས་གྱུར་ཅིག །ཚུལ་
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འཆལ་གདུང་བལ་དབང་བོ་ཀུན་ཚང་ཞིང་། །ནད་མེད་ཡོ་བད་འཕེལ་ཞིང་བུད་མེད་

ཀི། །དངོས་པོས་སྐོ་རྣམས་རག་ཏུ་སྐེས་དབང་ལྡན། །བདུད་ཞགས་ལྟ་བ་ངན་ལས་

གོལ་གྱུར་ཅིག ། རྒྱལ་པོས་མནར་རྣམས་བདེ་ཞིང་བཀྲེས་པའི་རྒྱུས། །སིག་པས་

འཚོ་རྣམས་ཆོས་འབོར་ཟས་ཀིས་ཚིམ། །ཚ་གང་ངལ་ཞི་བསམ་པ་ཡོངས་རྫོགས་

ཤིང་། །འཕགས་པ་དགེས་པའི་ཚུལ་ལྡན་གོལ་གྱུར་ཅིག །འདི་ནས་ཤི་འཕོས་གྱུར་

ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀི། །ཞིང་དེར་པདོ་ལས་སྐེས་ཡོན་ཏན་རྫོགས། །སན་པའི་རྒྱལ་པོ་

ལ་སོགས་རྒྱལ་རྣམས་ཀི། །བཀའ་ལུང་ནོད་ཅིང་མཉེས་པར་བེད་གྱུར་ཅིག །

སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་

རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཤཀ་ཐུབ་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་

དོ། །སྐབས་སུ་མཆིའོ། །

ཐབས་མཁས་ཐུགས་རེས་ཤཀའི་རིགས་འཁྲུངས་ཤིང་། །གཞན་གིས་མི་ཐུབ་

བདུད་ཀི་དཔུང་འཇོམས་པ། །གསེར་གི་ལྷུན་པོ་ལྟ་བུར་བརིད་པའི་སྐུ། །ཤཀའི་

རྒྱལ་པོ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དངོས་བཤམས་གཟུངས་རིག་མོས་སྟོབས་ཀིས་

སྤྲུལ་པའི། །མཆོད་ཚོགས་ཀུན་འབུལ་སིག་ལྟུང་ཐམས་ཅད་བཤགས། །དགེ་ལ་ཡི་

རང་བསྐུལ་ཞིང་གསོལ་བ་འདེབས། །འདིས་མཚོན་དགེ་བ་བང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསོ། 

སྟོན་པ་མཆོག་དེས་མདོ་སེའི་ཆོ་ག་ལས། །ཇི་ལྟར་གསུངས་པའི་ཕན་ཡོན་མ་ལུས་

པ། །བདག་ཅག་མགོན་མེད་འགོ་བ་མཐའ་དག་གིས། །དེང་འདིར་འཕྲལ་དུ་ཐོབ་པར་

བིན་གིས་རློབས། །མ་རིག་མུན་སེལ་སྒོན་མེ་མཆོག །སྡུག་བསལ་ནད་སེལ་སན་

གི་ཕུལ། །དམ་ཆོས་དཀོན་མཆོག་ཐམས་ཅད་ལ། །ཕག་འཚལ་མཆོད་ཅིང་སྐབས་
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སུ་མཆི། །དངོས་བཤམས་གཟུངས་རིག་མོས་སྟོབས་ཀིས་སྤྲུལ་པའི། །མཆོད་

ཚོགས་ཀུན་འབུལ་སིག་ལྟུང་ཐམས་ཅད་བཤགས། །དགེ་ལ་ཡི་རང་བསྐུལ་ཞིང་

གསོལ་བ་འདེབས། །འདིས་མཚོན་དགེ་བ་བང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསོ། །

དམ་ཆོས་དཀོན་མཆོག་བདེན་པའི་བིན་རླབས་ཀིས། །བདག་སོགས་དེང་ནས་

ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་དམ་ཆོས་མ་ལུས་པ། །རྒྱལ་བའི་དགོངས་

པ་ཇི་བཞིན་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །འཇམ་དཔལ་སྐབས་གོལ་ཕག་ན་རྡོ་རེ་སོགས། །བདེ་

གཤེགས་སས་པོ་སུམ་ཁི་དྲུག་སྟོང་གིས། །རྒྱལ་བའི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ཞིང་གེང་

བསངས་ནས། །མདོ་སེའི་ཕན་ཡོན་ཇི་སྐད་གསུངས་པ་རྣམས། །དེང་འདིར་བདག་ལ་

མངོན་དུ་འགྱུར་བར་མཛོད། །འཇིག་རེན་སྐོང་བ་སེ་དཔོན་བཅས་པས་ཀང་། །སོན་

ཚེ་སྟོན་པའི་སྤན་སར་ཞལ་བཞེས་བཞིན། །དག་དང་གནོད་པ་ནད་རིམས་བཟོག་པ་

དང་། །འཐབ་རོད་ཀུན་ཞི་ལུས་སེམས་བདེ་བ་རྒྱས། །ལོངས་སྤོད་དབང་ཕྱུག་ནོར་

འབྲུ་ཚེ་འཕེལ་ཞིང་། །བསམ་པའི་དོན་རྣམས་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པ་དང་། །རག་ཏུ་

བསྲུང་སྐོབ་གཡེལ་བ་མེད་པར་མཛོད། །

དེ་ནས། ༀ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། བྷྱེེ་ཥ་ཛེ་གུ་རུ་བཻཌཱུརྱ་བ་བྷ་རཱ་ཛ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། 

ཨརྷ་ཏེ་སཾམཀྶ་བུདྡྷ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་བྷྱེེ་ཥ་ཛེ་བྷྱེེ་ཥ་ཛེ། མ་ཧཱ་བྷྱེེ་ཥ་ཛེ་བྷྱེེ་ཥ་ཛེ་

རཱ་ཛ་ས་མུང་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་གཟུངས་རིང་ངམ། ཡང་ན། ཏདྱ་ཐ། ༀ་བྷྱེེ་ཥ་ཛེ་བྷྱེེ་

ཥ་ཛེ། མ་ཧཱ་བྷྱེེ་ཥ་ཛེ་བྷྱེེ་ཥ་ཛེ་རཱ་ཛ་ས་མུང་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་གཟུངས་ཐུང་ཅི་མང་བཟ་བར་

བའོ། །ཅེས་པའི་བར་གཞུང་བཞིན་བརོད། 

དེ་ནས་སར་ཡང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་



སྨན་བླའི་སྟོང་མཆྟོད།

  384  

པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་མཚན་ལེགས་པར་ཡོངས་བསྒགས་དཔལ་གི་རྒྱལ་

པོ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ་སྐབས་སུ་མཆིའོ། །

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་

པའི་སངས་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཟ་བ་དང་པདས་རབ་ཏུ་བརྒྱན་པ་མཁས་པ་གཟི་

བརིད་སྒ་དབངས་ཀི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ། །སྐབས་སུ་མཆིའོ། །

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་

པའི་སངས་རྒྱས་གསེར་བཟང་དི་མེད་རིན་ཆེན་སྣང་བ་བརྟུལ་ཞུགས་གྲུབ་པ་ལ་

ཕག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ། །སྐབས་སུ་མཆིའོ། །

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་

པའི་སངས་རྒྱས་མ་ངན་མེད་མཆོག་དཔལ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ། །སྐབས་

སུ་མཆིའོ། །

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་

པའི་སངས་རྒྱས་ཆོས་བསྒགས་རྒྱ་མཚོའི་དབངས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་

དོ། །སྐབས་སུ་མཆིའོ། །

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་

པའི་སངས་རྒྱས་ཆོས་རྒྱ་མཚོའི་མཆོག་གི་བློས་རྣམ་པར་རོལ་པ་མངོན་པར་

མཁྱེན་པའི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ། །སྐབས་སུ་མཆིའོ། །

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་

པའི་སངས་རྒྱས་སན་གི་བླ་བཻཌཱུརྱ་འོད་ཀི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་

དོ། །སྐབས་སུ་མཆིའོ། །
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སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་

རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཤཀ་ཐུབ་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་

དོ། །སྐབས་སུ་མཆིའོ། །

དངོས་བཤམ་གཟུངས་རིག་མོས་སྟོབས་ཀིས་སྤྲུལ་པའི། །མཆོད་ཚོགས་

ཀུན་འབུལ་སིག་ལྟུང་ཐམས་ཅད་བཤགས། །དགེ་ལ་ཡི་རང་བསྐུལ་ཞིང་གསོལ་

བ་འདེབས། །འདིས་མཚོན་དགེ་བ་བང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསོ། །ཞེས་སོགས་བདེ་བར་

གཤེགས་པ་བརྒྱད་ཀི་མཚན་རེ་རེ་ནས་ལན་ཅི་ཙམ་རེ་འདོན་དགོས་པ་སྒྲུབ་པ་པོའི་མང་ཉུང་བསྟུན་ནས་

སྟོང་རེ་འགོ་ངེས་བེད་པ་རྒྱས་པར་བེད་པའི་ལུགས་དང་། 

བསྡུ་ན། མཚན་ལེགས་རིན་ཆེན་གསེར་བཟང་མ་ངན་མེད། །ཆོས་བསྒགས་

མངོན་མཁྱེན་སན་བླ་ཤཀ་ཐུབ། །རྒྱ་ཆེན་སོན་ལམ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡི། །བདེ་

བར་གཤེགས་པ་བརྒྱད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་པ་སྟོང་འགོ་བར་བེད། 

ཡན་ལག་བདུན་པ་ཡང་སྟོང་འགོ་དགོས་པས། རྒྱས་བསྡུས་གང་བས་ཀང་མཚན་བརྒྱ་རེ་ཙམ་སོང་

བའི་མཚམས་སུ།

དངོས་བཤམས་གཟུངས་རིགས་མོས་སྟོབས་ཀིས་སྤྲུལ་པའི། །མཆོད་ཡོན་

ཞབས་བསིལ་གངྒཱའི་རྒྱུན་བཞིན་འབབ། །ཆུ་སྐེས་ཡལ་འདབ་ཟེའུ་འབྲུ་གཡུར་དུ་

ཟ། །བདུག་སྤོས་དབར་སྐེས་སྤིན་བཞིན་ལང་ལོང་གཡོ། །སྣང་གསལ་སྒོན་མེ་ཉི་

ཟའི་འོད་བཞིན་གསལ། །དི་ཞིམ་ངད་ལྡན་རྦ་རླབས་ཕོགས་བཅུར་གཡོ། །བཤོས་

བཟང་འཆི་མེད་བདུད་རིའི་དཔལ་ལ་འཁུ། །གངས་མེད་རོལ་མོ་རྣ་བའི་གསོས་

སུ་འཇེབས། །བདེ་བར་གཤེགས་པ་བརྒྱད་ཀི་ལྷ་ཚོགས་ལ། །གུས་པས་འབུལ་
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ལོ་དགེས་བཞིན་བཞེས་སུ་གསོལ། །ཡིད་འཕྲོག་གཟུགས་བསྒྱུར་སྙན་པའི་རོལ་

མོའི་སྒ། །དི་ཞིམ་ངད་འཐུལ་རོ་མཆོག་ཕྱུར་བུར་སྤུངས། །འཇམ་མཉེན་རེག་

བ་མཆོག་རྣམས་འབུལ་བེད་ན། །དགེས་བཞིན་བཞེས་ཏེ་བིན་གིས་བརླབ་ཏུ་

གསོལ། །རིབས་སྟོང་འཁོར་ལོ་རིན་ཆེན་དབང་གི་རྒྱལ། །ཡིད་འོང་བཙུན་མོ་ཁྱིམ་

བདག་རིན་པོ་ཆེ། །གཉིས་འཐུང་དབང་བོ་ཅང་ཤེས་ར་མཆོག་དཔལ། །བདུད་བཞིའི་

གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བའི་དམག་དཔོན་མཆོག །གདུགས་དང་རྒྱལ་མཚན་བ་དན་བླ་

རེ་བེས། །ལྡ་ལྡི་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང་ལྷ་རྫས་ཀི། །རྒྱན་གོས་ལ་སོགས་ཀུན་བཟང་

མཆོད་པའི་སྤིན། །བདེ་བར་གཤེགས་པ་བརྒྱད་ཀི་ལྷ་ཚོགས་ལ། །གུས་པས་འབུལ་

ལོ་དགེས་བཞིན་བཞེས་སུ་གསོལ། །རྒྱལ་བ་མགོན་པོ་དཔལ་གིས་ལྷམ་མེར་

བཞུགས། །བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་སྐུ་ལྔ་བརྙེས་པ་ལ། །ལྔ་ཕྲག་ལྔ་ལྡན་སྙིང་བོ་དམ་

པ་འབུལ། །འགོ་བས་བདེ་གཤེགས་སྙིང་བོ་ཐོབ་པར་ཤོག །ཅེས་པས་མཆོད་པ་སོགས་

ཡན་ལག་བདུན་པ། སྒྲུབ་པ་པོའི་མང་ཉུང་བསྟུན་ནས་སྟོང་འགོ་བར་བ། 

དེ་ནས་གཟུངས་ཀང་སྟོང་འགོ་དགོས་པས། རྒྱས་པར་བེད་ན། ཏདྱ་ཐཱ་གྷུ་མེ་གྷུ་མེ། ཨི་མེ། ནི་

མི་ཧི། མ་ཏི་མ་ཏི། ས་བྷ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ། ས་མཱདྷྱ་དྷི་ཥྛི་ཏེ། ཨཾ་ཏེ་མ་ཏེ། པཱ་ལེ་པཱ་པཾ་ཤོ་དྷ་

ནི། སརྦ་པཱ་པཾ་ནཱ་ཤ་ཡ། མ་མ་བུདྡྷ། བུདྡྷོ་ཏྟ་མེ། ཨུ་མེ་ཀུ་མེ། བུདྡྷ་ཀྵེ་ཏྲ་པ་ཤོ་དྷ་ནི། 

དྷ་མེ་ནི་དྷ་མེ། མེ་རུ་མེ་རུ་མེ་རུ་ཤི་ཁ་རེ། སརྦྦ་ཨ་ཀཱ་ལམྲ�་ཏྱུ། ནི་རྦཱ་ར་ཎི། བུདྡྷེ་སུ་

བུདྡྷེ། བུདྡྷཱ་ཨ་དྷིཥྛཱ་ན། རཀྵནྟུ་མེ། སརྦྦ་དེ་བ། ས་མེ། ཨ་ས་མེ། ས་མ་ནཱ་ཧ་རནྟ། ས་

རྦ་བུདྡྷ་བོ་དྷི་ས་ཏྭ། ཤ་མེ་ཤ་མེ། པྲ་ཤ་མནྟུ་མེ། སརྦྦ་ཨི་ཏྱུ་བད་བ་བ་དྷ་ཏ་ཡཿཔཱུ་ར་

ཎི་པཱུ་ར་ཎི། པཱུ་ར་ཡ་མེ། སརྦྦཾ་ཨཱ་ཤ་ཡ། བཻ་ཌཱུརྱ་པྲ་ཏི་བྷཱ་སེ་སརྦ་པཱ་པཾ་ཀྵ་ཡངྐུ་རི་སྭཱ་
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ཧཱ། ཞེས་བཻ་ཌཱུརྱའི་འོད་ཀི་གཟུངས་དང་། 

འབིང་དུ་བེད་ན། ༀ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། བྷཻ་ཥ་ཛེ་གུ་རུ་བཻཌཱུརྱ་བ་བྷ་རཱ་ཛ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་

ཏཱ་ཡ། ཨརྷཏེ་སཾམཀྶཾ་བུདྡྷ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་བྷ་ཻཥ་ཛེ་བྷ་ཻཥ་ཛེ། མ་ཧཱ་བྷ་ཻཥ་ཛེ་བྷ་ཻཥ་ཛེ་

རཱ་ཛ་ས་མུང་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པ་སྟོང་ཚང་བར་བ། 

དེ་ནས། འཇམ་དཔལ་སྐབས་གོལ་ཕག་ན་རྡོ་རེ་སོགས། །བདེ་གཤེགས་སས་

པོ་སུམ་ཁི་དྲུག་སྟོང་གིས། །རྒྱལ་བའི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ཞིང་གེང་བསངས་

ནས། །མདོ་སེའི་ཕན་ཡོན་ཇི་སྐད་གསུངས་པ་རྣམས། །དེང་འདིར་བདག་ལ་མངོན་

དུ་འགྱུར་བར་མཛོད། །འཇིག་རེན་སྐོང་བ་སེ་དཔོན་བཅས་པས་ཀང་། །སོན་ཚེ་

སྟོན་པའི་སྤན་སར་ཞལ་བཞེས་བཞིན། །དག་དང་གནོད་པ་ནད་རིམས་བཟོག་པ་

དང་། །འཐབ་རོད་ཀུན་ཞི་ལུས་སེམས་བདེ་བ་རྒྱས། །ལོངས་སྤོད་དབང་ཕྱུག་ནོར་

འབྲུ་ཚེ་འཕེལ་ཞིང་། །བསམ་པའི་དོན་རྣམས་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པ་དང་། །རག་ཏུ་

སྲུང་སྐོབ་གཡེལ་བ་མེད་པར་མཛོད། །ཅེས་པའི་བར་བརོད་ཅིང་། 

ཕག་དང་བསྐོར་བ་ཡང་སྟོང་རེ་འགོ་དགོས་པས། དེ་དག་གང་གི་བདེ་གཤེགས་བརྒྱད་ཀི་མཚན་

གངས་གསོག་པ་དང་། གཟུངས་བཟས་པའི་སྐབས་གང་རུང་བས་ནས་སྟོང་རེ་ལོང་བར་བ། སྟོང་གི་གངས་

གསོག་རྒྱུའི་གཏོར་མ་ནི། འཇིག་རེན་ལས་འདས་ཀི་མགོན་མཐའ་དག་ལ་ཐུན་མོང་དུ་འབུལ་དགོས་པ་

ཕག་ལེན་ཡིན། 

རིལ་བུ་སྟོང་བས་ཏེ་ཟངས་ལ་སོགས་པའི་སྣོད་གཙང་མ་གཅིག་ཏུ་གཏོར་སྤུངས་བེད་པའམ། 

སྣོད་བཅུར་རིལ་བུ་བཅུ་བླུགས་པ་ཆུ་དང་སྦར་ཏེ་བསངས་སྦངས་བིན་གིས་བརླབས་ལ། དུས་

གསུམ་ཕོགས་བཅུར་བཞུགས་པ་ཡི། །འཇིག་རེན་འདས་དང་འཇིག་རེན་
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པའི། །མགོན་རྣམས་མ་ལུས་མཆོད་སྦིན་གནས། །འདིར་གཤེགས་འདོད་པའི་

གདན་ལ་བཞུགས། །ཞེས་སྤན་དངས།

ཕག་བར་འོས་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །ཞིང་རྡུལ་ཀུན་གི་གངས་སྙེད་ཀི། །ལུས་བཏུད་

པ་ཡིས་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ། །མཆོག་ཏུ་དད་པས་བསྟོད་པར་བགི། །ཞེས་སོགས་ཀིས་ཕག་བ། 

ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨḒྷཾ་ ནས་ ཤཔྟའི་བར་གིས་མཆོད། ༀ་ཨཱ་ཀཱ་རོ་མུ་ཁཾ་སརྦ་དྷརྨ་ 

x xx x སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པས་བསོ། 

རིལ་བུ་བརྒྱ་རེ་ལྷན་གཅིག་ཏུ་བཤམས་ཚེ་མི་བཅུ་ཡོད་ན་སགས་ཀང་ཚར་བཅུ་རེས་བསོ་ཞིང་། 

དེའི་མཚམས་སུ། མཆོད་སྦིན་གཏོར་མ་དམ་པ་འདིས། །འཕགས་པའི་ཚོགས་རྣམས་

མཉེས་གྱུར་ཅིག །དམ་ཅན་ཐུགས་དམ་སྐོངས་གྱུར་ཅིག །རིགས་དྲུག་འདོད་པ་

ཚིམ་གྱུར་ནས། །ལན་ཆགས་བུ་ལོན་འཁྱེར་བ་དང་། །བླ་མེད་བང་ཆུབ་མྱུར་ཐོབ་

ཤོག །ཅེས་བརོད། 

སར་ཡང་རིལ་བུ་བརྒྱ་བཤམས་ཏེ། ༀ་ཨཱཿཧཱུཾ། ལན་གསུམ་གིས་བིན་གིས་བརླབས་ཏེ། ཕག་

བར་འོས་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །ཞིང་རྡུལ་ཀུན་གི་གངས་སྙེད་ཀི། །ལུས་བཏུད་པ་ཡིས་

རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ། །མཆོག་ཏུ་དད་པས་བསྟོད་པར་བགི། །མན་ཆད་སར་བཞིན་བའོ། །

དེ་ནས་སར་ཡང་། བཀའ་དིན་མཉམ་མེད་ར་བའི་བླ་མ་དང་། །ཤཀའི་རྒྱལ་པོ་འཇམ་

དབངས་ཞི་འཚོ་སོགས། །ཟབ་མོའི་མདོ་འདི་ཕག་མཚན་བཞེས་པ་ཡི། །དངོས་

བརྒྱུད་བླ་མ་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཉམ་ཐག་འགོ་རྣམས་སྒོལ་བའི་ཐུགས་རེ་

ཅན། །བདེ་གཤེགས་བདུན་དང་ཐུབ་དབང་དམ་པའི་ཆོས། །འཇམ་དཔལ་སྐབས་

གོལ་གསང་བདག་ཚངས་དབང་དང་། །རྒྱལ་ཆེན་གནོད་སྦིན་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་
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ལོ། །དངོས་བཤམས་གཟུངས་རིག་མོས་སྟོབས་ཀིས་སྤྲུལ་པའི། །མཆོད་ཚོགས་

ཀུན་འབུལ་སིག་ལྟུང་ཐམས་ཅད་བཤགས། །དགེ་ལ་ཡི་རང་བསྐུལ་ཞིང་གསོལ་

བ་འདེབས། །འདིས་མཚོན་དགེ་བ་བང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསོ། །མཚན་ལེགས་

རིན་ཆེན་གསེར་བཟང་མ་ངན་མེད། །ཆོས་བསྒགས་མངོན་མཁྱེན་སན་བླ་ཤཀ་

ཐུབ། །རྒྱ་ཆེན་སོན་ལམ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡི། །བདེ་བར་གཤེགས་པ་བརྒྱད་ལ་

ཕག་འཚལ་ལོ། །ཅེས་པའི་བར་གིས་གཏང་རག་གི་མཆོད་བསྟོད་བ། 

མ་འབོར་བ་དང་ཉམས་པ་དང་། །གང་ཡང་བདག་བློ་རྨོངས་པ་ཡིས། །བགིས་

པ་དང་ནི་བགིད་སྩལ་གང་། །དེ་ཡང་བཟོད་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །དུས་ངན་

སེམས་ཅན་བསོད་ནམས་དམན། །མ་རིག་ཉོན་མོངས་དང་འདེས་པས། །འཕགས་

པའི་ཐུགས་དགོངས་མ་རྫོགས་པ། །དེ་ཡང་བཟོད་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །སེར་

སྣའི་དབང་གྱུར་མི་མཁས་པས། །མཆོད་པ་ངན་ཞིང་བཤམས་ཉེས་པ། །མགོན་པོ་

ཐུགས་རེ་ཆེ་ལྡན་པས། །དེ་ཡང་བཟོད་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །བག་མེད་སྤོད་པ་མ་

དག་པས། །མདོ་ལས་བྱུང་བའི་ཆོ་ག་བཞིན། །མ་ལོགས་འཁྲུལ་བ་ཅི་མཆིས་པ། །དེ་

ཡང་བཟོད་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །ལྷག་པ་དང་ནི་ཆད་པ་དང་། །ཆོ་གའི་ཡན་ལག་

ཉམས་པ་དང་། །བདག་གི་བརེད་ངས་ཅི་མཆིས་པ། །དེ་ཡང་བཟོད་པར་མཛད་དུ་

གསོལ། །ཅེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་ལྔས་བཟོད་པར་གསོལ། 

རེན་ཡོད་ན། འདིར་ནི་གཟུགས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །འགོ་བའི་དོན་དུ་བཞུགས་

ནས་ཀང་། །ནད་མེད་ཚེ་དང་དབང་ཕྱུག་དང་། །མཆོག་རྣམས་ལེགས་པར་སྩལ་དུ་

གསོལ། ། ཞེས་བརན་བཞུགས་དང་། 
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མེད་ན། མགོན་པོ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀིས་བདག་ཅག་དང་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་མཛད་པ་ལགས་ཀིས་སོ་སོའི་ཞིང་ཁམས་སུ་རྫུ་

འཕྲུལ་གིས་འཁོར་དང་བཅས་པ་གཤེགས་སུ་གསོལ་ལོ། །ཁྱེད་ཀིས་སེམས་

ཅན་དོན་ཀུན་མཛོད། །རེས་སུ་མཐུན་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སངས་རྒྱས་ཡུལ་

དུ་གཤེགས་ནས་ཀང་། །སར་ཡང་འབོན་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །ཅེས་སོགས་ཀིས་

གཤེགས་གསོལ་བ། 

དེ་ནས། འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོས་ཇི་ལྟར་མཁྱེན་པ་དང་། །ཀུན་ཏུ་བཟང་བོ་དེ་ཡང་

དེ་བཞིན་ཏེ། །དེ་དག་ཀུན་གི་རེས་སུ་བདག་སོབ་ཕིར། །དགེ་བ་འདི་དག་ཐམས་

ཅད་རབ་ཏུ་བསོ། །དུས་གསུམ་གཤེགས་པའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀིས། །བསོ་བ་

གང་ལ་མཆོག་ཏུ་བསགས་པ་དེས། །བདག་གི་དགེ་བའི་ར་བ་འདི་ཀུན་ཀང་། །བཟང་

བོ་སྤོད་ཕིར་རབ་ཏུ་བསོ་བར་བགི། ། དགེ་བ་འདི་ཡིས་སྐེ་བོ་ཀུན། །བསོད་ནམས་

ཡེ་ཤེས་ཚོགས་བསག་ཅིང་། །བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ལས་བྱུང་བ། །དམ་པ་སྐུ་

གཉིས་ཐོབ་པར་ཤོག །འགོ་བའི་སྡུག་བསལ་སན་གཅིག་པུ། །བདེ་བ་ཐམས་ཅད་

འབྱུང་བའི་གནས། །བསྟན་པ་རྙེད་དང་བཀུར་སྟི་དང་། །བཅས་ཏེ་ཡུན་རིང་གནས་

གྱུར་ཅིག །རྨད་བྱུང་སས་བཅས་རྒྱལ་བའི་བིན་རླབས་དང་། །རེན་འབེལ་བསླུ་བ་

མེད་པའི་བདེན་པ་དང་། །བདག་གི་ལྷག་བསམ་དག་པའི་མཐུ་སྟོབས་ཀིས། །རྣམ་

དག་སོན་པའི་གནས་ཀུན་འགྲུབ་པར་ཤོག ། ཞེས་སོགས་དང་། 

རྒྱས་པར་བས་ན་བཟང་བོ་སྤོད་པ་དང་། ཐོག་མཐའ་བར་སོགས་ཀིས་བསོ་སོན་རྣམས་བའོ། །

ཕུན་ཚོགས་ཕོགས་ཀི་འཁོར་ལོ་འཆི་མེད་ལམ། །ལེགས་པར་གང་བའི་སན་

བླའི་ལྷ་ཡི་ཚོགས། །འགའ་ཞིག་ཆུ་སྐེས་སྣ་ཚོགས་ཆར་འབེབས་ཤིང་། །ལ་ལ་
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དགེ་ལེགས་སྩོལ་བའི་གླུ་དབངས་ལེན། །གཞན་དག་བདུད་བགེགས་འཇོམས་པའི་

འཕྲིན་ལས་མཛད། །ཀུན་ཀང་ཁྱེད་ལ་སྐལ་བཟང་མཆོག་སྟེར་བར། །ཡོངས་ཤེས་

ཀིས་ལ་རབ་དགའ་སྐེད་ཅིག་དང་། །ཤིས་བརོད་གདངས་སྙན་བདག་གིས་བསྒགས་

པར་བ། །གང་གི་ཞབས་སེན་ནོར་བུའི་འོད་དཀར་ཅན། །སྤི་བོར་རེག་པའི་སྐལ་

བཟང་ཀུ་མུ་ཏ། །བཞད་པའི་དཔལ་སྟེར་ལྷ་མིའི་སྟོན་པ་མཆོག །ཐུབ་དབང་སྨྲ་བའི་

ཟ་བ་ལ་ཕག་འཚལ། །འཇམ་པའི་དབངས་དང་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ། །ཁི་སོང་ལྡེ་

བཙན་ཇོ་བོ་ཡབ་སས་དང་། །རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་བློ་བཟང་གགས་པ་སོགས། །ར་བ་

བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་མཆོག་རྣམས་ལ། །ལེགས་ཚོགས་ཇི་སྙེད་མཆིས་པའི་བཀྲ་ཤིས་

དེས། །ཁྱེད་ཀི་མི་མཐུན་རྒུད་པ་ཀུན་ཟད་ཅིང་། །བདེ་ལེགས་ཡར་ངོའི་ཟ་ལྟར་

འཕེལ་གྱུར་ནས། །ཕུན་ཚོགས་དཔལ་ལ་རོལ་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །རྒྱལ་བའི་ཉི་

མ་གཞན་གིས་མ་ཐུལ་བ། །མགོན་མེད་ལྔ་བརྒྱའི་ཐ་མའི་འགོ་བ་ལ། །བདེན་ཚིག་

སོན་ལམ་རྒྱ་མཚོའི་མཆོག་སྒྲུབ་པ། །སྙིགས་མའི་མགོན་པོ་བདེ་གཤེགས་བདུན་

རྣམས་ལ། །ལེགས་ཚོགས་ཇི་སྙེད་མཆིས་པའི་བཀྲ་ཤིས་དེས། །ཁྱེད་ཀི་མི་མཐུན་

རྒུད་པ་ཀུན་ཟད་ཅིང་། །བདེ་ལེགས་ཡར་ངོའི་ཟ་ལྟར་འཕེལ་གྱུར་ནས། །ཕུན་

ཚོགས་དཔལ་ལ་རོལ་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཐུབ་པའི་དབང་བོའི་ལགས་ཡངས་

པདོ་ལས། །ལེགས་འོད་ཤཀའི་བསྟན་པ་ཐ་མར་ཡང་། །རྨད་བྱུང་བསྒྲུབས་ན་འགྲུབ་

པའི་བདུད་རིའི་བཅུད། །ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེ་མདོ་སེའི་རྒྱལ་བོ་ལ། །ལེགས་ཚོགས་ཇི་

སྙེད་མཆིས་པའི་བཀྲ་ཤིས་དེས། །ཁྱེད་ཀི་མི་མཐུན་རྒུད་པ་ཀུན་ཟད་ཅིང་། །བདེ་

ལེགས་ཡར་ངོའི་ཟ་ལྟར་འཕེལ་གྱུར་ནས། །ཕུན་ཚོགས་དཔལ་ལ་རོལ་བའི་བཀྲ་
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ཤིས་ཤོག །ཕོགས་བཅུའི་ཞིང་ན་སན་པའི་རྒྱལ་བོ་ཡི། །མཚན་ཙམ་འཛིན་དང་སྟོན་

པ་བདེ་གཤེགས་ཀི། །སོན་ལམ་ཁྱད་འཕགས་རྒྱས་པའི་མདོ་ཆོག་ལ། །ཐུགས་དམ་

མཛད་པའི་རིགས་ཀི་བུ་རྣམས་ལ། །ལེགས་ཚོགས་ཇི་སྙེད་མཆིས་པའི་བཀྲ་ཤིས་

དེས། །ཁྱེད་ཀི་མི་མཐུན་རྒུད་པ་ཀུན་ཟད་ཅིང་། །བདེ་ལེགས་ཡར་ངོའི་ཟ་ལྟར་

འཕེལ་གྱུར་ནས། །ཕུན་ཚོགས་དཔལ་ལ་རོལ་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །བདེ་གཤེགས་

ཐུགས་རེས་གཟུངས་མོས་ཏིང་འཛིན་དང་། །བདེན་ཚིག་གིས་བསྒྲུབས་རིན་ཆེན་

ལས་གྲུབ་པ། །ཁམས་གསུམ་ལས་འདས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་གནས། །བདེ་

བ་ཅན་དང་མཚུངས་པའི་ཞིང་མཆོག་ལ། །ལེགས་ཚོགས་ཇི་སྙེད་མཆིས་པའི་བཀྲ་

ཤིས་དེས། །ཁྱེད་ཀི་མི་མཐུན་རྒུད་པ་ཀུན་ཟད་ཅིང་། །བདེ་ལེགས་ཡར་ངོའི་ཟ་ལྟར་

འཕེལ་གྱུར་ནས། །ཕུན་ཚོགས་དཔལ་ལ་རོལ་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

ཅེས་པ་འདི་ནི་རི་ཁོད་པ་བཀའ་བཅུ་བམས་པས་ནན་གིས་བསྐུལ་ངོར་༧དགེ་སོང་བློ་བཟང་བསྟན་

འཛིན་རྒྱ་མཚོས་གཡར་ཁལ་ཙམ་དུ་བསྒྲུབས་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་དགེ་སོང་མཆོག་གྲུབ་བོ། ། 

སརྦ་མང་ལཾ། །
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༄༅། །འཕགས་པ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་ལ་སོང་མཆོད་འབུལ་ཚུལ་

བསོད་ནམས་མཐའ་ཡས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །ཕུལ་བྱུང་མཁྱེན་དང་བརེ་བའི་སྤན་རས་ཀིས། །གཟིགས་པའི་ཆ་ཙམ་

གང་ལ་ལྷུང་བས་ཀང་། །སིད་ཞིའི་རྒུད་པ་ཀུན་སེལ་སྐབས་ཀི་ཕུད། །འཕགས་

མཆོག་ཕག་ན་པདས་རག་སྐོངས་ཤིག །སྙིགས་མའི་རྒུད་པ་ལྷག་པར་བདོ་བའི་

ཚེ། །མགོན་འདི་ལས་ལྷག་སྐབས་གཞན་ཡོད་མིན་པས། །སྐལ་བཟང་བློ་དང་ལྡན་

པའི་སྐེ་བོ་རྣམས། །འདི་ཉིད་བསྙེན་ཅིང་མཆོད་ལ་འབད་པར་རིགས། །

དེ་ཡང་རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་སྙིང་རེའི་རང་གཟུགས་འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོར་སྟོང་མཆོད་

འབུལ་ཚུལ་མདོ་ཙམ་བརོད་པ་ལ། སྤིར་སྟོང་མཆོད་ཀི་ཁུངས་ནི་རྣམ་རྒྱལ་མའི་གཟུངས་མདོ་ལས། 

རིགས་ཀི་བུའམ་རིགས་ཀི་བུ་མོས་ཚེས་བཅོ་ལྔའི་ཉིན་པར་ཁྲུས་བས་ལ་གོས་གཙང་མ་གོན་ཏེ་བསྙེན་

གནས་ལ་གནས་ཏེ་ལན་སྟོང་དུ་བཟས་བརོད་བས་ན་སེམས་ཅན་ཚེ་ཟད་པའི་ཚེ་ཕིར་ནུར་བར་འགྱུར་

རོ། །ནད་དང་བལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོགས་ཀང་ཡིན་ལ། ཚིག་རིས་འདི་དང་ཆ་འད་བ་ཞིག་ངན་

འགོ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦོང་བའི་གཙུག་ཏོར་རྣམ་རྒྱལ་མའི་གཟུངས་སུའང་འབྱུང་ངོ་། །ཁུངས་ཤིན་

ཏུ་གསལ་བ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གཟུངས་རོག་པ་

དང་བཅས་པ་ལས། དེ་ལྟར་བུས་ཆོ་གས་མཆོད་རེན་ལ་གཡས་སྐོར་གི་སྦོར་བས་པདའི་འདབ་མ་ལ་བི་

བར་བའོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བ་བའི་གཟུངས་བིས་
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ལ། དེའི་རིང་བསེལ་གི་སྙིང་བོ་ཅན་དུ་བས་ལ་དི་ཞིམ་པོ་དང་བསེས་པའི་ཆུ་གཏོར་ཞིང་དི་ཞིམ་པོའི་མེ་

ཏོག་གིས་མཆོད་ལ་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་གིས་མཆོད་པ་ཆེན་པོ་བས་ཏེ། དཀར་བོའི་ཕོགས་ཀི་ཚེས་བརྒྱད་

ཀི་ཉིན་ཞག་ལ་སྨྱུང་བར་གནས་ཤིང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པའི་བློས་ཚེ་དང་བློ་སྟེར་བའི་ཡོན་

བིན་ཏེ་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་བཟ་བར་བའོ། །ཟ་བ་རེ་རེ་ཞིང་བས་ན་ཟ་བ་དྲུག་གིས་ཚེ་ལོ་སྟོང་ཐུབ་པར་འགྱུར་

རོ། །རག་ཏུ་ལོ་གཅིག་ཏུ་བས་ན་ཚེ་ལོ་འབུམ་ཐུབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པ་འདི་ཡིན་ནོ། །ཡང་དེ་

ཉིད་ལས། མཆོད་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བས་ཏེ་ཉི་མ་རེ་རེ་ཞིང་བརྒྱད་བརྒྱའི་བཟས་པ་བའོ། །ཡང་ཟ་བ་རེ་རེ་ལ་

སྟོང་སྟོང་གི་མཆོད་པ་བས་ཤིང་སྟོང་སྟོང་གི་བཟས་པ་བས་ན་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་། ཞེས་སོགས་ཀིས་

ཀང་འབོར་བ་རབ་ལ་མེ་ཏོག་སོགས་བཅུ་གཉིས་པོ་རེ་རེ་ནས་སྟོང་སྟོང་ཚང་བའི་སྟོང་མཆོད་དང་། འབིང་

བརྒྱད་བརྒྱ་བའི་མཆོད་པ། ཐ་མ་ཅི་འབོར་གི་མཆོད་པ་བེད་ཚུལ་གསུམ་བསྟན་པར་རེ་བཙུན་བསོད་

ནམས་རེ་མོས་གསུངས་སོ། །གཞན་ལ་དེ་འདའི་སྟོང་མཆོད་འབུལ་ཚུལ་གི་ཁུངས་གསལ་བ་མེད། དགོས་

དོན་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་དཔག་སྟེ་མན་ངག་གི་རྒྱས་བཀབ་ཆོག་པ་རྒྱུད་དང་གྲུབ་ཆེན་རྣམས་ཀི་དགོངས་པ་

ཡིན་པར་མ་ཟད་རེ་བཙུན་ཆོས་ཀི་ཉི་མའི་ཞལ་ས་ནས་ཀིས་ཀང་ཨ་རུ་རའི་སྟོང་མཆོད་ཅེས་སན་བླ་དང་

སྦར་ཏེ་མཆོད་པ་དང་ཕག་སྐོར་བ་སོགས་སྟོང་ཚང་བར་བེད་ཚུལ་གི་ཆོ་ག་མཛད་པ་དང་། འཕགས་པ་

སྤན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་མིག་སྟོང་ལག་སྟོང་དང་ལྡན་པའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོ་ལས། ཚེས་བཅོ་ལྔའི་ཟ་བ་

ཉ་བ་ལ་བསབ་པའི་གཞི་བརྒྱད་བཟུང་སྟེ། གོས་གཙང་མ་བགོས་ལ་རིང་བསེལ་དང་བཅས་པའི་མཆོད་

རེན་གི་མདུན་དུའམ། སངས་རྒྱས་ཀི་གཟུགས་ཀི་སྤན་སར་ཙནྡན་དཀར་བོའི་དཀིལ་འཁོར་བགིས་ལ་

དེར་མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་གཏོར་བར་བགི། བདུག་པས་ཀང་བདུག་པར་བགི། མར་མེ་ཡང་དབུལ་བར་

བགིའོ། །སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་གུས་པ་བསྐེད་པར་བགིའོ། །ཞེས་པའང་རྣམ་རྒྱལ་སྟོང་མཆོད་

ཀི་ཁུངས་སར་དངས་པ་རྣམས་དང་འགོས་ཤིན་ཏུ་མཐུན་ཞིང་། འདིར་མཆོད་པ་ལས་ཟུར་དུ་གུས་པ་

བསྐེད་པར་གསུངས་པ་ནི་བསྟོད་པ་དང་ཕག་སྐོར་བ་སོགས་ལ་གོ་དགོས་ཏེ། བློ་གོས་བསྟན་པའི་རྒྱན་གི་
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འགེལ་བཤད་དུ་དེ་དག་མཆོད་པ་དང་བཀུར་སྟི་གཉིས་སུ་བས་པའི་ཕི་མར་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །དེས་

ན་འདིར་སྟོང་མཆོད་འབུལ་ཚུལ་གི་རིམ་པ་ནི། ཐོག་མར་སྟེགས་བུ་གྲུ་བཞི་བའི་སྟེང་ཙནྡན་དཀར་བོའི་

ལྡེ་གུས་བྱུགས་པའི་སྟེང་དུ་རྡུལ་ཚོན་ནམ་རས་བིས་ཀི་དཀིལ་འཁོར་མཚན་ཉིད་ཚང་བའམ་པད་འདབ་

བརྒྱད་བིས་པར་ཚོམ་བུ་འགོད་ཚུལ་སོགས་ཕག་ལེན་བཞིན་དུ་བས་ལ། མཆོད་གཏོར་སོགས་ཀང་

སྨྱུང་གནས་ཀི་ཆོ་གའི་གཞུང་བཞིན་བཤམས། མདུན་བསྐེད་ལ་འབུལ་རྒྱུའི་མཆོད་པ་སོ་སོ་ནས་སྟོང་རེ་

དངོས་ལམ་རི་མོ་བིས་པ་ཚུན་ཆད་ཀི་ཚང་བ་དང་། དེ་མ་འབོར་ན་ལྷ་བཤོས་མར་མེ་སྤོས་རྣམས་སྟོང་ཚང་

བ། དེའང་མ་འབོར་ན་ལྷ་བཤོས་དང་མར་མེ་གང་རུང་སྟོང་ཚང་ཞིང་གཞན་རྣམས་ཅི་འབོར་བེད། རྣམ་

རྒྱལ་སྟོང་མཆོད་སྐབས་གདུགས་དང་བ་དན་ལྡ་ལྡི་རྣམས་བསྣན་པ་ནི་གཟུངས་མདོ་ལས་སོན་གི་བྱུང་བ་

གསུངས་ཚུལ་ཞིག་དང་བསྟུན་པར་སྣང་ལ། བ་རྒྱུད་སྤིའི་ལུགས་སུ་གོས་རྒྱན་གང་བུམ་རྣམས་གཙོ་བོར་

གསུངས་པས་འདིར་ཡང་དེ་བཞིན་བེད། ཁྱད་པར་དུ་བུམ་པ་འབུལ་བ་ནི་ཚིགས་བཅད་ཀི་ནང་དུའང་། 

ལས་དང་ཉོན་མོངས་དི་མ་ཀུན་དག་ནས། །བང་ཆུབ་སེམས་ཀི་རླན་གིས་བརླན་པར་ཤོག །ཅེས་འབྱུང་

བ་ལྟར་ལས་ཉོན་སིག་སྒིབ་སྦོང་བ་དང་བམས་སྙིང་རེ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་རོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་སྐེ་

བའི་རེན་འབེལ་གི་སྒོ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡིན་པས་སྐབས་འདིར་ཤིན་ཏུ་འབེལ་ཞིང་གཙོ་ཆེའོ། །དེར་

མ་ཟད་ལུང་ལས། ཇི་འད་བ་ཡི་ལས་བས་པ། །འབས་བུ་དེ་འད་འབྱུང་བར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་

འབས་བུ་ཇི་འད་འབྱུང་རིགས་མཐུན་གི་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་པར་མ་ཟད་ཞིང་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་མཆོད་པ་ཕུལ་ན་

གང་ཕུལ་བའི་དངོས་པོ་དེ་ཉིད་དང་རིགས་འད་བ་དངོས་གྲུབ་ཀི་ཐོག་མར་འབྱུང་བ་རེན་འབེལ་གི་ཆེ་བ་

ཡིན་པས། ད་ལྟ་སྙིགས་མའི་སྐོན་གིས་སྣོད་བཅུད་མཐའ་དག་གི་ནུས་པ་ཉམས་ཏེ་རི་བཅུད་ལོ་འབས་ཟས་

ནོར་ལོངས་སྤོད་སོགས་སྒོ་མཐའ་དག་ནས་རྒུད་པ་སར་གསོ་བའི་ཕིར་དུ་སན་ལྔ། འབྲུ་ལྔ། རིན་ཆེན་ལྔ། དི་

ལྔ། སྙིང་བོ་ལྔ་རྣམས་ཕུལ་ན་ལེགས་པས་སྣོད་སོ་སོར་བཤམས་པའམ་གཅིག་ཏུ་སྤུངས་ཏེ་འཇོག །གཞན་

ཡང་ཅི་འབོར་བའི་མཆོད་རྫས་སྣ་ཚོགས་བཀོད་པ་མཛེས་པར་བཤམས་ལ། 



ཐུགས་རྗེ་ཆྗེན་པོའི་སོང་མཆོད།

  396  

ནངས་པར་ལག་རིས་མཐོང་ཙམ་གི་དུས་སུ་ཐལ་མོ་སྦར་བ་པད་ཁ་ཕེ་བའི་ཚུལ་དུ་བས་ཏེ་སྙིང་ཀར་

བཞག་ནས། ཨ�་པད་ཨུཏ་བྷ་ཝ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བརོད་ལ། པདའི་རིགས་ཀི་དམ་ཚིག་གི་ཕག་རྒྱ་

བཅིངས། ཁྲུས་བས་ཏེ་ཐེག་ཆེན་གསོ་སྦོང་ལེན། 

དེ་ནས། རྒྱལ་ཀུན་སྙིང་རེའི་རང་གཟུགས་སྤན་རས་གཟིགས། །མགོན་དེའི་

རེས་བཟུང་གྲུབ་མཆོག་དཔལ་མོའི་ཞབས། །མཁས་པའི་མཆོག་གྱུར་ཟ་བ་གཞོན་

ནུ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་སྩོལ། །འཕགས་པའི་ཞལ་

གཟིགས་ཡེ་ཤེས་བཟང་བོ་དང་། །གནས་ལྔ་མཐར་སོན་བལ་བོ་བེ་ཉ་བ། །བང་

སེམས་མངའ་བདག་ཟ་བ་རྒྱལ་མཚན་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་༞ ། །གྲུབ་

པའི་དབང་ཕྱུག་ཆོས་ཀི་གགས་པའི་ཞབས། །གཞན་ཕན་དབང་ཕྱུག་རྡོ་རེ་རྒྱལ་

བོ་དང་། །འགོ་བའི་འདེན་མཆོག་ཞང་སྟོན་དག་འཇིགས་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་

སོ་༞ ། །ཚད་མེད་ཐུགས་རེའི་བདག་ཉིད་རི་འདུལ་བ། །འཁོར་ལོ་བཞི་ལྡན་བདེ་

བ་ཅན་པའི་ཞབས། །ཚུལ་ཁིམས་མཐར་ཕིན་བང་སེམས་ཆུ་བཟང་བར། །གསོལ་

བ་འདེབས་སོ་༞ ། །ཟབ་མོའི་དོན་གཟིགས་ཤེས་རབ་འབུམ་པའི་ཞབས། །བང་

ཆུབ་སེམས་ཀི་གཏེར་གྱུར་ཐོགས་མེད་པ། །མཁས་ཤིང་གྲུབ་བརྙེས་ཀུན་མཁྱེན་

ཤེས་རབ་དཔལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་༞ ། །ཡོན་ཏན་མཛོད་འཛིན་ཚུལ་

ཁིམས་མཚན་ཅན་དང་། །རྣལ་འབོར་དབང་ཕྱུག་ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་དང་། །སྨྲ་

བའི་དབང་ཕྱུག་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་༞ ། །འགོ་བའི་

དེད་དཔོན་སྐབས་མཆོག་དཔལ་བཟང་དང་། །གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་བ་དབེན་

ས་བ། །མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ༞ 

། །བསྟན་པའི་མངའ་བདག་བློ་བཟང་ཆོས་རྒྱན་ཞབས། །གྲུབ་པ་མཆོག་བརྙེས་དམ་
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ཚིག་རྡོ་རེ་དང་། །སྣང་བ་མཐའ་ཡས་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་

༞ ། །བསྟན་འགོའི་དོན་མཛད་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་ཞབས། །རྡོ་རེ་འཆང་དངོས་

དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་དང་། །བཀའ་དིན་མཉམ་མེད་བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོ་ལ། །གསོལ་

བ་འདེབས་སོ་༞ ། །དན་པའི་མོད་ལ་སྡུག་བསལ་ཀུན་སེལ་ཞིང་། །བདེ་ཆེན་ཐར་

བའི་གནས་སུ་འགོད་མཛད་པ། །ཐུགས་རེའི་བདག་ཉིད་སྤན་རས་གཟིགས་དབང་

ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་སྩོལ། །བདག་དང་མཁའ་མཉམ་

སེམས་ཅན་མ་ལུས་པ། །མགོན་པོ་ཁྱོད་ཀིས་འབལ་མེད་རེས་བཟུང་སྟེ། །སྡུག་

བསལ་རྒྱ་མཚོ་ཆེ་ལས་ཉེར་བརྒལ་ནས། །སྐུ་གསུམ་རིན་ཆེན་གིང་དུ་མྱུར་སོན་

ཤོག །ཅེས་བརོད། 

དེ་ནས། རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་འཕགས་པ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོའི་སྐུར་བཞེངས་

པར་གྱུར། ཨ�་པདནྟཀྲིཏ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་ཅི་མང་བཟས་ལ་ལས་བུམ་བསྒྲུབ། 

ལས་བུམ་གི་ཆུས་ཚོགས་ཞིང་གི་མཆོད་པ་ལ་འཐོར་ཞིང་། ཨ�་པདནྟཀྲིཏ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཀིས་བསངས། 

དེའི་ཚེ་དམིགས་པ་ནི། རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཁོ་བོའི་ཚོགས་སྤོས་ཏེ་མཆོད་རྫས་ལ་གནས་པའི་བགེགས་

རྣམས་བསྐྲད་པར་མོས་ཤིང་འོག་མ་རྣམས་ལའང་འད། ཨ�་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿསརྦ་དྷརྨཿསྭ་བྷ་ཝ་

ཤུདྡྷོ་྅ཧཾ། སྟོང་བ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོང་བའི་ངང་ལས་བྷྲུཾ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་

ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀི་ནང་དུ་ཨ�་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་མཆོད་ཡོན། ཞབས་

བསིལ། མེ་ཏོག །བདུག་སྤོས། སྣང་གསལ། དི། ཞལ་ཟས། རོལ་མོ་ལ་སོགས་པ་

རྣམས་རང་བཞིན་སྟོང་བ། རྣམ་པ་མཆོད་རྫས་སོ་སོའི་རྣམ་པ་ཅན། བེད་ལས་ཟག་

པ་མེད་པའི་བདེ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་སྟེར་བར་གྱུར། ཨ�་ཨḒྷཾ་ཨཱཿཧཱུཾ། ཨ�་པཱདྱཾ་ཨཱཿཧཱུཾ། ཨ�་
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བུཥེ་ཨཱཿཧཱུཾ། ཨ�་དྷུ་པེ་ཨཱཿཧཱུཾ། ཨ�་ཨ་ལོ་ཀེ་ཨཱཿཧཱུཾ། ཨ�་གནྡེ་ཨཱཿཧཱུཾ། ཨ�་ནེ་ཝིདྱ་ཨཱཿཧཱུཾ། 

ཨ�་ཤབྟ་ཨཱཿཧཱུཾ། གིས་བིན་གིས་བརླབས། 

སྐབས་འགོ་སེམས་བསྐེད་ནི། འགོ་རྣམས་བསྒལ་འདོད་བསམ་པ་ཡིས། །སངས་

རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ལ། །བང་ཆུབ་སྙིང་བོ་མཆིས་ཀི་བར། །རག་པར་བདག་

ནི་སྐབས་སུ་མཆི། །ཤེས་རབ་སྙིང་བརེ་དང་བཅས་པས། །བརོན་པའི་སེམས་ཅན་

དོན་དུ་བདག །སངས་རྒྱས་མདུན་དུ་གནས་བགིས་ཏེ། །རྫོགས་པའི་བང་ཆུབ་

སེམས་བསྐེད་བགི། །ལན་གསུམ། 

རང་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀའི་ཧིཿ ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། 

འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་ལ་བླ་མ་ཡི་དམ་སངས་རྒྱས་བང་སེམས་དཔའ་བོ་

མཁའ་འགོ་ཆོས་སྐོང་བསྲུང་མའི་ཚོགས་ཀིས་བསྐོར་བ་མདུན་གི་ནམ་མཁར་སྤན་

དངས། མདུན་གི་ནམ་མཁར་པདའི་སོང་བོ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་འདབ་མ་སྟོང་དང་

ལྡན་པའི་སྟེང་དུ་བཞུགས་པར་གྱུར། ཅེས་ཚོགས་ཞིང་སྤན་དངས། 

རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཕག་མཆོད་སོགས་བེད་པར་མོས་ནས། སངས་རྒྱས་

ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་སྐུ། །རྡོ་རེ་འཛིན་པའི་ངོ་བོ་ཉིད། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་ར་

བ་སྟེ། །བླ་མ་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དུས་གསུམ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཆོས་ཀི་

སྐུ། །འགོ་དྲུག་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སྤན་རས་གཟིགས། །ནམ་མཁའ་ལྟ་བུར་ཁྱབ་

པའི་བཅུ་གཅིག་ཞལ། །གཟི་བརིད་འོད་དཔག་མེད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཕག་སྟོང་

འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་བོ་སྟོང་། །སྤན་སྟོང་བསྐལ་བ་བཟང་བོའི་སངས་རྒྱས་

སྟོང་། །གང་ལ་གང་འདུལ་དེ་ལ་དེར་སྟོན་པ། །བཙུན་པ་སྤན་རས་གཟིགས་ལ་ཕག་
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འཚལ་ལོ། །ཌཱ་ཀིའི་གཙོ་མོ་ལཀྵ�་ཀ་རའི་ཞབས། །ལྔ་རིག་པཎ་ཆེན་ཟ་བ་གཞོན་ནུ་

དང་། །ཡེ་ཤེས་བཟང་བོ་ཟ་བ་རྒྱལ་མཚན་སོགས། །བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ལ་ཕག་

འཚལ་ལོ། །རྒྱལ་བ་ཀུན་དངོས་བློ་བཟང་གགས་པའི་ཞབས། །མཁྱེན་བརེའི་བདག་

ཉིད་རྒྱལ་བ་ཡབ་སས་དང་། །ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོའི་སེ། །དཔལ་

ལྡན་བླ་མ་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །གང་གི་བདག་ལ་རིག་པ་བསབ་པ་དང་། །མདོ་

རྒྱུད་བསྟན་བཅོས་མན་ངག་རེས་བསྟན་ཞིང་། །བསབ་པ་མནོས་དང་དབང་བསྐུར་

བིན་བརླབས་པའི། །དངོས་བརྒྱུད་བླ་མ་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །སངས་རྒྱས་

གཙོ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །སྐོབ་པ་ཆོས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དགེ་འདུན་སེ་ལ་ཕག་

འཚལ་ལོ། །གསུམ་ལ་རག་ཏུ་གུས་ཕག་འཚལ། །འཕགས་པ་སེང་གེ་སྒ་དང་ཡིད་

བཞིན་ནོར། །པད་གར་དབང་ཐུགས་རེ་མི་བཤོལ་དང་། །དོན་ཡོད་ཞགས་དང་ཧ་

ལ་ཧ་ལ་སྟེ། །སྤན་རས་གཟིགས་དབང་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །པད་རྒྱན་དང་

རྡོ་རེ་ཆོས་དབང་ཕྱུག །ཧ་རི་ཧ་རི་ལ་ཞོན་མགིན་སོན་ཏེ། །ཕོགས་བཅུར་བཞུགས་

པའི་འཕགས་པ་ཐུགས་རེ་ཅན། །སྤན་རས་གཟིགས་དབང་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་

ལོ། །ཕག་བར་འོས་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །ཞིང་རྡུལ་ཀུན་གི་གངས་སྙེད་ཀི། །ལུས་

བཏུད་པ་ཡིས་རྣམ་ཀུན་ཏུ། །མཆོག་ཏུ་དད་པས་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་ཕག་བ།.

 ཨ�་ཨཱརྱ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་ས་པ་རི་ཝ་ར་ཨḒྷཾ་བ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། དེ་བཞིན་དུ་ཐོག་མཐའ་འད་བ་ལ། 

ཨḒྷཾ་གི་གནས་སུ། པཱདྱཾ། བུཥེ། དྷུ་པེ། ཨ་ལོ་ཀེ །གནྡེ། ནེ་ཝིདྱ། ཤབྟ་རྣམས་བཅུག་སྟེ་བ་

རྒྱུད་ནས་འབྱུང་བའི་རང་རང་གི་ཕག་རྒྱ་དང་བཅས་པས་མཆོད། སྤོ་ན་ཚིགས་བཅད་ཀང་ཆོག །

ས་གཞི་སྤོས་ཀིས་བྱུགས་ཤིང་མེ་ཏོག་བཀྲམ། །རི་རབ་གིང་བཞི་ཉི་ཟས་བརྒྱན་
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པ་འདི། །སངས་རྒྱས་ཞིང་དུ་དམིགས་ཏེ་ཕུལ་བ་ཡིས། །འགོ་ཀུན་རྣམ་དག་ཞིང་ལ་

སྤོད་པར་ཤོག ། ཅེས་མཎྚལ་ཚོམ་བུ་བདུན་པ་འབུལ། 

ལོང་ཡོད་ན་མཚམས་འདིར་ལྟུང་བཤགས་དང་སྤི་བཤགས་འདོན། གང་ཡང་བདག་གིས་

དུས་ཀུན་ཏུ། །སིག་པ་བགིས་པར་གང་གྱུར་པ། །སྐྲག་པས་རྨི་འདར་བཤགས་

བགི་ཞིང་། །དེང་ནས་བརམས་ཏེ་འབྱུང་མི་བགིད། །དགེ་བ་ཀུན་ལ་རེས་ཡི་

རང་། །འཁོར་ལོ་བསྐོར་ཞིང་བཞུགས་གསོལ་འདེབས། །སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་

ཡིད་ཀིས་གཟུང་། །ཐམས་ཅད་བང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་བསོ། །དེ་འཐོབ་ལམ་ལ་གནས་

བགིད་ཅིང་། །དམ་པ་གསུམ་ལ་སྐབས་སུ་མཆི། །ཞེས་ཡན་ལག་བདུན་པ་བ། 

དེ་ནས་ཚད་མེད་བཞི་བསྒོམ་པ་ནི། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་བདེ་བའི་ ཞེས་པ་

ནས་ གྱུར་ཅིག །ཅེས་བརོད། ཚོགས་ཞིང་རྣམས་རང་གནས་སུ་གཤེགས་པར་གྱུར་བར་

བསམ། 

གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ་བདག་མདུན་གཉིས་ལས་ཐོག་མར་བདག་བསྐེད་བསྒོམ་པའི་ཚུལ་ནི། ཨ�་

སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿསརྦ་དྷརྨཿསྭ་བྷ་ཝ་ཤུདྡྷོ་྅་ཧཾ། ཨ�་ཤཱུ་ནྱ་ཏ་ཛྙཱ་ན་བཛ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཧྨ་ཀོ་

྅་ཧཾ། འཁོར་འདས་ཀི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པའི་སྟོང་བ་ཉིད་དུ་གྱུར། 

སྟོང་བའི་ངང་ལས་བཾ་ལས་པད་འདབ་མ་བརྒྱད་པའི་ལྟེ་བར་ཨ་ལས་ཟ་བའི་དཀིལ་

འཁོར་གི་སྟེང་དུ་ཧིཿདཀར་བོ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་སིག་

སྒིབ་སྦངས། འཕགས་པའི་གོ་འཕང་ལ་བཀོད། ཚུར་འདུས་ཧིཿལ་ཐིམ་པས་འདབ་

མ་བརྒྱད་པ་གསེར་བཙོ་མ་ལྟར་འབར་བའི་ལྟེ་བར་ཧིཿས་མཚན་པར་གྱུར། དེ་ལས་

འོད་ཟེར་ལགས་ཀྱུ་དང་ཞགས་པ་ལྟ་བུ་འཕྲོས། ཕོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་དང་བང་
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ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་སྤན་དངས། པད་ཧིཿདང་བཅས་པ་ལ་ཐིམ་པ་ཡོངས་

སུ་གྱུར་པ་ལས། རང་ཉིད་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་བཞེངས་པ་སྐུ་

མདོག་དཀར་བོ་ལང་ཚོ་དར་ལ་བབ་ཅིང་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བ། ཞལ་བཅུ་གཅིག་གི་ར་

ཞལ་དཀར་བ། གཡས་ལང་། གཡོན་དམར་བ། དེའི་སྟེང་མ་དབུས་ལང་། གཡས་

དམར། གཡོན་དཀར་བ། དེའི་སྟེང་མ་དབུས་དམར། གཡས་དཀར། གཡོན་ལང་། 

དེ་རྣམས་ཀང་སྤན་དཀྱུས་རིང་ཞིང་ཕྲ་བ་ཞལ་འཛུམ་པའི་མདངས་ཅན། དེའི་སྟེང་ན་

ཁོ་ཞལ་ནག་པོ་མཆེ་བ་གཙིགས་ཤིང་ཁོ་གཉེར་དང་ལྡན་པ་སྤན་གསུམ་པ། རལ་བ་

དམར་སེར་གེན་དུ་བསྒེང་བ། དེའི་སྤི་བོར་ཞི་ཞལ་དམར་བོ་གཙུག་ཏོར་དང་བཅས་

པ་ཚངས་བར་སྤོད་པའི་ཆ་ལུགས་ཅན། རྒྱན་སྤངས་ཤིང་མགུལ་བ་དང་བཅས་

པ། ཕག་དང་བོ་གཉིས་ཐུགས་ཀར་ཐལ་མོ་སྦར་བ། གཡས་ཀི་གཉིས་པས་བགང་

ཕྲེང་། གསུམ་པས་མཆོག་སྦིན་ལས་བདུད་རིའི་རྒྱུན་བབས་པས་ཡི་དྭགས་ཀི་

བཀྲེས་སྐོམ་སེལ་བ། བཞི་བས་འཁོར་ལོ་འཛིན་པ། གཡོན་གི་གཉིས་པས་གསེར་

གི་པད་ཡུ་བ་དང་བཅས་པ། གསུམ་པའི་རིལ་བ་སྤི་བླུགས། བཞི་བས་མདའ་གཞུ་

འཛིན་པ། ཕག་ལྷག་མ་དགུ་བརྒྱ་དང་དགུ་བཅུ་ར་གཉིས་ཀིས་པདའི་འདབ་མ་ལྟར་

འཇམ་ཞིང་མཆོག་སྦིན་མཛད་པ། ཕག་ཐམས་ཅད་ཀི་མཐིལ་ན་སྤན་རེ་རེ་ཡོད་

པ། ཕག་རྣམས་ཡར་དབུའི་གཙུག་ཏོར་དང་མར་བུས་མོའི་ལྷ་ང་ལས་མི་འདའ་བ། 

རི་དྭགས་ཀི་པགས་པའི་ནུ་མ་གཡོན་པ་བཀབ་ཅིང་། རས་བཟང་བོའི་ཤམ་ཐབས་

ཅན། ནོར་བུས་སྤས་པའི་གསེར་གི་སྐ་རགས་དང་ལྡན་པ། རལ་བ་དམར་སེར་གི་

ཕྲེང་བས་མཛེས་པ། རིན་པོ་ཆེའི་དབུ་རྒྱན། རྣ་རྒྱན། མགུལ་རྒྱན། དཔུང་རྒྱན། 
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ཕག་གདུབ། ཞབས་གདུབ་ཅན། དར་སྣ་ཚོགས་ཀི་ན་བཟས་བཀླུབས་ཤིང་འོད་ཟེར་

དཀར་བོ་འཕྲོ་བ། 

དེའི་སྤི་བོར་ཨ�་དཀར་བོ། མགིན་པར་ཨཱཿདམར་བོ། ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ་སོན་པོ། 

ཐུགས་ཀར་ཟ་བའི་དཀིལ་འཁོར་གི་སྟེང་དུ་ཧིཿདཀར་བོ་རིང་ཆ་ཚེག་དག་དང་

བཅས་པ། ཐུགས་ཀའི་ཧིཿལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་པོ་ཏ་ལ་ནས་འཕགས་པ་སྤན་

རས་གཟིགས་ལ་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་ཀིས་བསྐོར་བ་

སྤན་དངས། ཛཿཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། སར་ཡང་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་

ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། འོད་དཔག་མེད་གཙོ་བོ་གྱུར་པའི་དབང་གི་ལྷ་རིགས་ལྔ་

འཁོར་བཅས་སྤན་དངས། ཁྱེད་རྣམས་ཀིས་བདག་ལ་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་དུ་

གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། དེ་རྣམས་ཀི་ཐུགས་ཀ་ནས་སྤོས་པའི་གོས་

དཀར་མོ་ལ་སོགས་པའི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀིས་ཡེ་ཤེས་ཀི་བདུད་རིས་གང་བའི་བུམ་

པ་ཐོགས་ཏེ། ཨ�་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨབྷི་ཥེ་ཀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཤི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཞེས་གསུངས་

ཤིང་བུམ་པའི་ཆུས་སྤི་བོ་ནས་དབང་བསྐུར་བས། ལུས་ཐམས་ཅད་གང་། དི་མ་

ཐམས་ཅད་དག །ཆུའི་ལྷག་མ་སྤི་གཙུག་ཏུ་གནས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་འོད་

དཔག་མེད་ཀིས་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། 

བདག་བསྐེད་ཀི་མཆོད་པ་ཚོགས་ཞིང་གི་སྐབས་ལྟར་ ཨ�་པདནྟཀྲིཏ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཀིས་བསངས། 

ཨ�་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿསརྦ་དྷརྨཿསྭ་བྷ་ཝ་ཤུདྡྷོ་྅ཧཾ། སྟོང་བ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོང་བའི་ངང་

ལས་བྷྲུཾ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀི་ནང་དུ་ཨ�་འོད་དུ་ཞུ་

བ་ལས་བྱུང་བའི་མཆོད་ཡོན། ཞབས་བསིལ། མེ་ཏོག །བདུག་སྤོས། སྣང་གསལ། 
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དི། ཞལ་ཟས། རོལ་མོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་རང་བཞིན་སྟོང་བ། རྣམ་པ་མཆོད་རྫས་

སོ་སོའི་རྣམ་པ་ཅན། བེད་ལས་ཟག་པ་མེད་པའི་བདེ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་སྟེར་བར་གྱུར། 

ཨ�་ཨḒྷཾ་ཨཱཿཧཱུཾ། ཨ�་པཱདྱཾ་ཨཱཿཧཱུཾ། ཨ�་བུཥེ་ཨཱཿཧཱུཾ། ཨ�་དྷུ་པེ་ཨཱཿཧཱུཾ། ཨ�་ཨ་ལོ་ཀེ་ཨཱཿཧཱུཾ། 

ཨ�་གནྡེ་ཨཱཿཧཱུཾ། ཨ�་ནེ་ཝིདྱ་ཨཱཿཧཱུཾ། ཨ�་ཤབྟ་ཨཱཿཧཱུཾ། གིས་བིན་གིས་བརླབས། 

ཨ�་ཨཱརྱ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨḒྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། དེ་བཞིན་དུ་ ཤབྟའི་བར་གིས་

མཆོད། 

སྐོན་གིས་མ་གོས་སྐུ་མདོག་དཀར། །རྫོགས་སངས་རྒྱས་ཀིས་དབུ་ལ་

བརྒྱན། །ཐུགས་རེའི་སྤན་གིས་འགོ་ལ་གཟིགས། །སྤན་རས་གཟིགས་ལ་ཕག་

འཚལ་བསྟོད། །ཅེས་བསྟོད། 

རང་གི་ཐུགས་ཀར་ཟ་བའི་སྟེང་དུ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཚོན་གང་བ། དེའི་

ཐུགས་ཀར་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་ཧིཿ ཡིག་དཀར་བོ། དེའི་མཐར་སགས་

ཀི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་སིག་སྒིབ་

སྦངས། འཕགས་པའི་གོ་འཕང་ལ་བཀོད། འོད་ཟེར་ཚུར་འདུས། ཐུགས་ཀའི་ཧིཿ ལ་

ཐིམ་པར་གྱུར་བར་བསམས། 

ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མ་ཨཱརྱ་ཛྙཱ་ན་སཱ་ག་ར་བཻ་རོ་ཙ་ན་བྷཱུ་ཧ་རཱ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་

ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ། ན་མ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱཿ ཨརྷ་ཏེ་བྷྱཿ སམཀྶཾ་བུདྡྷེ་བྷྱཿ  ན་

མ་ཨཱརྱཱ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་ར་ཡ། བོ་དྷི་སཏྭཱ་ཡ། མ་ཧཱ་སཏྭཱ་ཡ། མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི་ཀཱ་ཡ། 

ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་དྷ་ར་དྷ་ར། དྷི་རི་དྷི་རི། དྷུ་རུ་དྷུ་རུ། ཨིཊེ་ཝིཊེ། ཙ་ལེ་ཙ་ལེ། པྲ་ཙ་ལེ་པྲ་

ཙ་ལེ། ཀུ་སུ་མེ་ཀུ་སུ་མ་ཝ་རེ། ཨི་ལི་མི་ལི། ཙི་ཏི་ཛྭ་ལ་མཱ་པ་ན་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་ཚར་
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གཅིག་དང་། སྙིང་བོ་བརྒྱ་དང་བདུན་ཏེ་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་བཟའོ། །སྙིང་བོ་ནི། ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་དྷ་ར་དྷ་ར། 

དྷི་རི་དྷི་རི། དྷུ་རུ་དྷུ་རུ། ཨིཊེ་ཝིཊེ། ཙ་ལེ་ཙ་ལེ། པྲ་ཙ་ལེ་པྲ་ཙ་ལེ། ཀུ་སུ་མེ་ཀུ་སུ་

མ་ཝ་རེ། ཨི་ལི་མི་ལི། ཙི་ཏི་ཛྭ་ལ་མཱ་པ་ན་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་ ཏདྱ་ཐཱ་ཞེས་པ་མན་ཆད་དོ། །

གལ་ཏེ་སྙིང་བོ་དང་གཟུངས་རིང་མི་ཤེས་ན། ས་བོན་གི་མཐར་ཡི་གེ་དྲུག་པའི་སགས་ཀིས་བསྐོར་

བར་མོས། མ་ཎི་བགང་བས་ཆོག་གོ། །

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་ཏུ་བདག །ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགོ་བ་

གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །ཅེས་བརོད། 

དེ་ནས་མདུན་བསྐེད་སྒྲུབ་པ་ནི། ཨ�་པདནྟ་ཀྲིཏ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་བརོད་ཅིང་ལས་བུམ་གི་ཆུས་

དཀིལ་འཁོར་ལ་གནས་པའི་བགེགས་བསངས། ཨ�་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿསརྦ་དྷརྨཿསྭ་བྷ་ཝ་ཤུདྡྷོ་྅་

ཧཾ། སྟོང་བ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོང་བའི་ངང་ལས་རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧིཿལས་བྷྲུཾ་དཀར་

བོ་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་ལྔ་དང་ལྡན་པ་གཅིག་མདུན་དུ་ཆད། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་བ་ལས་

རིན་པོ་ཆེསྣ་ཚོགས་ལས་གྲུབ་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་རྒྱན་ར་བབས་

དང་བཅས་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཁིའི་སྟེང་དུ་བཾ་ལས་པད་འདབ་མ་བརྒྱད་པའི་ལྟེ་བ་

དང་། ཕོགས་བཞིའི་འདབ་མར་ཨ་ལས་ཟ་བའི་གདན་རེ་རེ། དབུས་ཀི་ཟ་བའི་

གདན་གི་སྟེང་དུ་ཧིཿ ལས་པད་ཧིཿ ས་མཚན་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་འཕགས་པ་

སྤན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་བཞེངས་པ་སྐུ་མདོག་དཀར་བོ་ལང་ཚོ་དར་ལ་བབ་

ཅིང་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བ། ཞལ་བཅུ་གཅིག་གི་ར་ཞལ་དཀར་བ། གཡས་ལང་། གཡོན་

དམར་བ། དེའི་སྟེང་མ་དབུས་ལང་། གཡས་དམར། གཡོན་དཀར་བ། དེའི་སྟེང་མ་

དབུས་དམར། གཡས་དཀར། གཡོན་ལང་། དེ་རྣམས་ཀང་སྤན་དཀྱུས་རིང་ཞིང་ཕྲ་
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བ་ཞལ་འཛུམ་པའི་མདངས་ཅན། དེའི་སྟེང་ན་ཁོ་ཞལ་ནག་པོ་མཆེ་བ་གཙིགས་ཤིང་

ཁོ་གཉེར་དང་ལྡན་པ་སྤན་གསུམ་པ། རལ་བ་དམར་སེར་གེན་དུ་བསྒེང་བ། དེའི་སྤི་

བོར་ཞི་ཞལ་དམར་བོ་གཙུག་ཏོར་དང་བཅས་པ་ཚངས་བར་སྤོད་པའི་ཆ་ལུགས་

ཅན། རྒྱན་སྤངས་ཤིང་མགུལ་བ་དང་བཅས་པ། ཕག་དང་བོ་གཉིས་ཐུགས་ཀར་

ཐལ་མོ་སྦར་བ། གཡས་ཀི་གཉིས་པས་བགང་ཕྲེང་། གསུམ་པས་མཆོག་སྦིན་ལས་

བདུད་རིའི་རྒྱུན་བབས་པས་ཡི་དྭགས་ཀི་བཀྲེས་སྐོམ་སེལ་བ། བཞི་བས་འཁོར་ལོ་

འཛིན་པ། གཡོན་གི་གཉིས་པས་གསེར་གི་པད་ཡུ་བ་དང་བཅས་པ། གསུམ་པའི་

རིལ་བ་སྤི་བླུགས། བཞི་བས་མདའ་གཞུ་འཛིན་པ། ཕག་ལྷག་མ་དགུ་བརྒྱ་དང་དགུ་

བཅུ་ར་གཉིས་ཀིས་པདའི་འདབ་མ་ལྟར་འཇམ་ཞིང་མཆོག་སྦིན་མཛད་པ། ཕག་

ཐམས་ཅད་ཀི་མཐིལ་ན་སྤན་རེ་རེ་ཡོད་པ། ཕག་རྣམས་ཡར་དབུའི་གཙུག་ཏོར་

དང་མར་བུས་མོའི་ལྷ་ང་ལས་མི་འདའ་བ། རི་དྭགས་ཀི་པགས་པའི་ནུ་མ་གཡོན་པ་

བཀབ་ཅིང་། རས་བཟང་བོའི་ཤམ་ཐབས་ཅན། ནོར་བུས་སྤས་པའི་གསེར་གི་སྐ་

རགས་དང་ལྡན་པ། རལ་བ་དམར་སེར་གི་ཕྲེང་བས་མཛེས་པ། རིན་པོ་ཆེའི་དབུ་

རྒྱན། རྣ་རྒྱན། མགུལ་རྒྱན། དཔུང་རྒྱན། ཕག་གདུབ། ཞབས་གདུབ་ཅན། དར་སྣ་

ཚོགས་ཀི་ན་བཟས་བཀླུབས་ཤིང་འོད་ཟེར་དཀར་བོ་འཕྲོ་བ། 

ཤར་དུ་ཧཱུཾ་ལས་མི་བསྐོད་པ་སོན་པོ་གཡས་ས་གནོན་དང་གཡོན་མཉམ་བཞག་

གི་ཕག་རྒྱ་ཅན། ལྷོར་ཏྲཾ་ལས་རིན་འབྱུང་སེར་བོ་གཡས་མཆོག་སྦིན་དང་། གཡོན་

མཉམ་བཞག་གི་ཕག་རྒྱ་ཅན། ནུབ་ཏུ་ཨ�་ལས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་དཀར་བོ་བང་

ཆུབ་མཆོག་གི་ཕག་རྒྱ་ཅན། བང་དུ་ཨཱཿལས་དོན་གྲུབ་ལང་གུ་གཡས་སྐབས་སྦིན་



ཐུགས་རྗེ་ཆྗེན་པོའི་སོང་མཆོད།

  406  

དང་གཡོན་མཉམ་བཞག་གི་ཕག་རྒྱ་ཅན། ཐམས་ཅད་ཀང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་དང་

དར་སྣ་ཚོགས་ཀི་ན་བཟའ་ཅན་དུ་གྱུར། 

གཙོ་བོའི་ཐུགས་ཀར་པད་ཟའི་སྟེང་དུ་ཧིཿ དཀར་བོ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། པོ་

ཏ་ལ་ནས་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ལ་སངས་རྒྱས་དང་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་སྤན་དངས། མ་ལུས་སེམས་ཅན་ཀུན་གི་

མགོན་གྱུར་ཅིང་། །བདུད་སེ་དཔུང་བཅས་མི་བཟད་འཇོམས་མཛད་ལྷ། །དངོས་

རྣམས་མ་ལུས་ཡང་དག་མཁྱེན་གྱུར་པའི། །བཅོམ་ལྡན་འཁོར་བཅས་གནས་འདིར་

གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཨ�་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཱརྱ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་ས་པ་རི་ཝ་ར་བཛ་ས་

མ་ཛཿ ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ དམ་ཚིག་པ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀི་

སྤི་བོར་ཨ�་དཀར་བོ། མགིན་པར་ཨཱཿ དམར་བོ། ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ་སོན་པོ། ཐུགས་

ཀའི་ཧིཿ ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། འོད་དཔག་མེད་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་རིགས་ལྔ་འཁོར་

བཅས་སྤན་དངས། ཁྱེད་རྣམས་ཀིས་འདི་ལ་དབང་བསྐུར་དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་

བ་བཏབ་པས། དེ་རྣམས་ཀིས་ཡེ་ཤེས་ཀི་བདུད་རིས་གང་བའི་བུམ་པ་ཐོགས་

ནས། ཨ�་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨབྷི་ཥེ་ཀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཤི་ཡེ་ཧཱུཾ། ཞེས་གསུངས་ཤིང་བུམ་

པའི་ཆུས་སྤི་བོ་ནས་དབང་བསྐུར་བས། ལུས་ཐམས་ཅད་གང་། དི་མ་ཐམས་ཅད་

དག །ཆུའི་ལྷག་མ་སྤི་གཙུག་ཏུ་གནས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། གཙོ་བོ་ལ་འོད་

དཔག་མེད་ཀིས་དབུ་བརྒྱན་ཅིང་། འཁོར་རྣམས་ལ་རང་རང་གི་རིགས་ཀི་བདག་

པོས་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། 

དེ་ནས་སྟོང་མཆོད་ཀི་སྤོས་དང་མར་མེ་སོགས་སྦར་ལ། ཨ�་པདནྟ་ཀྲིཏ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཨ�་སྭ་བྷཱ་ཝ་
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ཤུདྡྷཿ སརྦ་དྷརྨཿ སྭ་བྷ་ཝ་ཤུདྡྷོ་྅་ཧཾ། སྟོང་བ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོང་བའི་ངང་ལས་བྷྲུཾ་ལས་

རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀི་ནང་དུ་ཨ�་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་

བའི་མཆོད་ཡོན། ཞབས་བསིལ། མེ་ཏོག །བདུག་སྤོས། སྣང་གསལ། དི། ཞལ་ཟས། 

རོལ་མོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་རང་བཞིན་སྟོང་བ། རྣམ་པ་མཆོད་རྫས་སོ་སོའི་རྣམ་པ་

ཅན། བེད་ལས་ཟག་པ་མེད་པའི་བདེ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་སྟེར་བར་གྱུར། ཨ�་ཨḒྷཾ་ཨཱཿཧཱུཾ། 

ཨ�་པཱདྱཾ་ཨཱཿཧཱུཾ། ཨ�་བུཥེ་ཨཱཿཧཱུཾ། ཨ�་དྷུ་པེ་ཨཱཿཧཱུཾ། ཨ�་ཨ་ལོ་ཀེ་ཨཱཿཧཱུཾ། ཨ�་གནྡེ་ཨཱཿཧཱུཾ། 

ཨ�་ནེ་ཝིདྱ་ཨཱཿཧཱུཾ། ཨ�་ཤབྟ་ཨཱཿཧཱུཾ། གིས་བིན་གིས་བརླབས། 

མཆོད་པ་རྣམས་ཚིགས་བཅད་ཅི་རིགས་དང་། བ་རྒྱུད་གཞུང་ལྟར་གི་ཕག་རྒྱ་སགས་དང་བཅས་

པས་འབུལ་དགོས་པའི་དེའི་ཚུལ་ནི། རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་མཆོད་རྫས་ལས་གྲུབ་པའི། །ཞིང་

ཁམས་རྒྱ་མཚོའི་མཆོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས། །ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་རྒྱལ་འཁོར་

བཅས་ལ། །དད་པ་རྒྱ་མཚོས་འབུལ་ལོ་བཞེས་སུ་གསོལ། །ཨ�་ཨརྱ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་ས་

པ་རི་ཝ་ར་ཨḒྷཾ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་དང་། མཆོད་ཡོན་གི་གནས་སུ་རིམ་པ་བཞིན་ ཞབས་

བསིལ། མེ་ཏོག །བདུག་སྤོས། སྣང་གསལ། དི་ཆབ། ཞལ་ཟས། རོལ་མོ་དང་། ཨḒྷཾ་

གི་གནས་སུ། པཱདྱཾ་ ནས་ ཤབྟའི་བར་བཅུག་སྟེ་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤོད་ལྔ་དང་རོལ་མོ། ཡང་མཆོད་ཡོན་གི་

གནས་སུ། གཟུགས་མཆོག །སྒ་སྙན། དི་མཆོག །རོ་མཆོག །རེག་མཆོག་རྣམས་དང་། 

ཨḒྷཾ་གི་གནས་སུ། རཱུ་བ་ ནས་ སྤརྴ་ རྣམས་བཅུག་སྟེ་འདོད་ཡོན་ལྔ་འབུལ། 

ཞིང་འདི་རྒྱལ་སིད་སྣ་བདུན་གིས། །མཁས་པ་དག་གིས་ཡོང་བཀང་ལ། །དངོས་

གྲུབ་འདོད་པ་སྦིན་པའི་ཕིར། །ཉིན་རེ་ཤེས་རབ་ཅན་གིས་འབུལ། །ཨ�་ཨརྱ་ལོ་ཀེ་

ཤྭ་ར་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་མ་ཧཱ་སབྟ་ར་རཏྣ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། 

སྣ་ཚོགས་དབང་བོའི་གཞུ་ལྟར་རབ་བཀྲ་ཞིང་། །གང་ལ་རེག་ན་བདེ་བའི་རྒྱུར་
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འགྱུར་བ། །གོས་བཟང་རིན་ཆེན་བདག་བློ་སྦང་ཕིར་འབུལ། །བཟོད་པ་དམ་པའི་

གོས་ཀིས་བརྒྱན་པར་ཤོག །ཨ�་བཛ་ཝསྟྲ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་ན་བཟའ་དང་། 

རྒྱལ་བ་མཚན་དཔེའི་རང་བཞིན་རྒྱན་ལྡན་ཕིར། །རྒྱན་གཞན་དག་གིས་བརྒྱན་

པར་མི་འཚལ་ཡང་། །རིན་ཆེན་རྒྱན་མཆོག་ཕུལ་བས་འགོ་ཀུན་གིས། །མཚན་

དཔེས་བརྒྱན་པའི་སྐུ་ལུས་ཐོབ་པར་ཤོག །ཨ�་བཛ་ཨ་ལཾ་ཀ་ར་ཝ་ཕུ་ཥ་ཎི་ཨཱཿ་ཧཱུཾ་

སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པས་རྒྱན་དང་། 

རིན་ཆེན་མཛེས་པའི་བཀྲ་ཤིས་བུམ་པ་འདི། །སྣ་ཚོགས་བཅུད་ཀིས་བཀང་སྟེ་

ཕུལ་བ་ཡིས། །ལས་དང་ཉོན་མོངས་དི་མ་ཀུན་དག་ནས། །བང་ཆུབ་སེམས་ཀི་རླན་

གིས་བརླན་པར་ཤོག །ཨ�་བཛ་ཀ་ལ་ཤ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞེས་བུམ་པ་འབུལ། 

རྒྱལ་བ་མགོན་པོ་དཔལ་གིས་ལྷམ་མེར་བཞུགས། །བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་སྐུ་

ལྔ་བརྙེས་པ་ལ། །ལྔ་ཕྲག་ལྔ་ལྡན་སྙིང་བོ་དམ་པ་འབུལ། །འགོ་བས་བདེ་གཤེགས་

སྙིང་བོ་ཐོབ་པར་ཤོག །ཨ�་པཉྩ་པཉྩ་བི་མ་ལ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ། 

ཕག་སྟོང་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་བོ་སྟོང་། །སྤན་སྟོང་བསྐལ་བ་བཟང་

པོའི་སངས་རྒྱས་སྟོང་། །གང་ལ་གང་འདུལ་དེ་ལ་དེ་སྟོན་པ། །བཙུན་པ་སྤན་རས་

གཟིགས་ལ་ཕག་འཚལ་བསྟོད། །

དམིགས་པ་དང་བཅས་ ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མ་ཨཱརྱ་ཛྙཱ་ན་སཱ་ག་

ར་བཻ་རོ་ཙ་ན་བྷཱུ་ཧ་རཱ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ། ན་མ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་

ག་ཏེ་བྷྱཿ ཨརྷ་ཏེ་བྷྱཿ སམཀྶཾ་བུདྡྷེ་བྷྱཿ  ན་མ་ཨཱརྱཱ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་ར་ཡ། བོ་དྷི་སཏྭཱ་

ཡ། མ་ཧཱ་སཏྭཱ་ཡ། མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི་ཀཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་དྷ་ར་དྷ་ར། དྷི་རི་དྷི་རི། དྷུ་རུ་དྷུ་



ཐུགས་རྗེ་ཆྗེན་པོའི་སོང་མཆོད།

  409  

རུ། ཨིཊེ་ཝིཊེ། ཙ་ལེ་ཙ་ལེ། པྲ་ཙ་ལེ་པྲ་ཙ་ལེ། ཀུ་སུ་མེ་ཀུ་སུ་མ་ཝ་རེ། ཨི་ལི་མི་ལི། 

ཙི་ཏི་ཛྭ་ལ་མཱ་པ་ན་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་གཟུངས་རིང་དང་། སྙིང་བོ། ཡིག་དྲུག་ཅི་ནུས་བཟ། 

འདིར་སྐོར་བ་དང་ཕག་སོགས་ཀང་སྟོང་རེ་འགོ་དགོས་པས། སྒྲུབ་པ་བོ་བཅུ་ཙམ་ཡིན་ན་སྐོར་བ་

སོགས་བརྒྱ་རེ་དང་། ཉི་ཤུ་ཡོད་ན་ལྔ་བཅུ་རེས་གངས་ཚང་བ་འབྱུང་ལ། གོ་ཡུལ་དང་བསྟུན་ནས་རེན་

དངོས་སམ་ལྷ་ཁང་ལ་སྐོར་བ་བེད་ཅིང་། དེ་ཡང་བཟས་པའི་སྐབས་འདིར་གཟུངས་བཟ་བཞིན་དུ་བེད་

པའམ་ཐུན་མཚམས་སུ་བས་ཀང་ཆོག་ལ། སྒྲུབ་པ་བོ་ཉུང་བས་མི་ལོགས་ན་གཞན་ལ་བེད་དུ་བཅུག་ཀང་

རུང་ངོ་། །

དེ་ནས་ཕག་དང་བཅས། ཨ�་འཇིག་རེན་མགོན་པོ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །འཇིག་རེན་བླ་

མ་སིད་པ་གསུམ་གིས་བསྟོད་པ་བོ། །ལྷ་ཡི་གཙོ་བོ་བདུད་དང་ཚངས་པས་བསྟོད་

པ་བོ། །ཐུབ་པའི་རྒྱལ་མཆོག་བསྟོད་པས་གྲུབ་པར་མཛད་པ་བོ། །འཇིག་རེན་གསུམ་

གི་མགོན་པོ་མཆོག་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །བདེ་གཤེགས་དཔག་མེད་སྐུ་སྟེ་སྐུ་བཟང་

འཛིན་པ་བོ། །བདེ་གཤེགས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་དབུ་བརྒྱན་འཛིན་པ་བོ། །ཕག་

གཡས་མཆོག་སྦིན་ཡི་དྭགས་བཀྲེས་སྐོམ་སེལ་བ་བོ། །ཕག་གཡོན་གསེར་གི་

པདས་རྣམ་པར་བརྒྱན་པ་བོ། །དི་ཞིམ་རལ་བའི་ཕྲེང་བ་དམར་སེར་འཁྱུག་པ་

བོ། །ཞལ་རས་རྒྱས་པ་ཟ་བ་ལྟ་བུར་མཛེས་པ་བོ། །སྤན་གི་པད་མཆོག་ཏུ་བཟང་

ཞིང་ཡངས་པ་བོ། །ཁ་བ་དུང་ལྟར་རྣམ་དཀར་དི་ངད་ལྡན་པ་བོ། །དི་མེད་འོད་ཆགས་

མུ་ཏིག་ཚོམ་བུ་འཛིན་པ་བོ། །མཛེས་པའི་འོད་ཟེར་སྐ་རེངས་དམར་པོས་བརྒྱན་པ་

བོ། །པདས་མཚོ་ལྟར་ཕག་ནི་དངར་བར་བས་པ་བོ། །སྟོན་ཀའི་སྤིན་གི་མདོག་དང་

ལྡན་ཞིང་གཞོན་པ་བོ། །རིན་ཆེན་མང་བོས་དཔུང་བ་གཉིས་ནི་བརྒྱན་པ་བོ། །ལོ་
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མའི་མཆོག་ལྟར་ཕག་མཐིལ་གཞོན་ཞིང་འཇམ་པ་བོ། །རི་དྭགས་པགས་པས་ནུ་མ་

གཡོན་པ་བཀབ་པ་བོ། །སྙན་ཆ་གདུ་བུས་སྒེག་ཅིང་རྒྱན་རྣམས་འཆང་བ་བོ། །དི་མ་

མེད་པ་པདའི་མཆོག་ལ་གནས་པ་བོ། །ལྟེ་བའི་ངོས་ནི་པདའི་འདབ་ལྟར་འཇམ་པ་

བོ། །གསེར་གི་སྐེ་རགས་མཆོག་ལ་ནོར་བུས་སྤས་པ་བོ། །སྟ་ཟུར་བཀྲིས་པའི་རས་

བཟང་ཤམ་ཐབས་འཛིན་པ་བོ། །ཐུབ་པའི་མཁྱེན་མཆོག་མཚོ་ཆེན་ཕ་རོལ་ཕིན་པ་

བོ། །མཆོག་བརྙེས་བསོད་ནམས་མང་བོ་ཉེ་བར་བསགས་པ་བོ། །རག་ཏུ་བདེ་བའི་

འབྱུང་གནས་རྒ་ནད་སེལ་བ་བོ། །གསུམ་མཐར་མཛད་ཅིང་མཁའ་སྤོད་སྤོད་པ་སྟོན་

པ་བོ། །ལུས་ཅན་མཆོག་སྟེ་བདུད་དཔུང་འཁྲུག་ལས་རྒྱལ་བ་བོ། །གསེར་གི་རང་

གདུབ་སྒ་ཡིས་ཞབས་ཡིད་འོང་བ་བོ། །ཚངས་པའི་གནས་པ་བཞི་ཡིས་དབེན་པར་

མཛད་པ་བོ། །ངང་བའི་འགོས་འད་གང་ཆེན་དེགས་ལྟར་གཤེགས་པ་བོ། །ཡོངས་

རྫོགས་ཉེ་བར་བསགས་ཤིང་བསྟན་པ་གཉེར་བ་བོ། །འོ་མའི་མཚོ་དང་ཆུ་ཡི་མཚོ་

ལས་སྒོལ་བ་བོ། །གང་ཞིག་རག་ཏུ་ཐོ་རངས་ལངས་ནས་གུས་པ་ཡིས། །སྤན་རས་

གཟིགས་ཀི་དབང་བོ་ཡིད་ལ་སེམས་བེད་ཅིང་། །བསྟོད་པའི་མཆོག་འདིས་དག་

ཅིང་གསལ་བར་བསྟོད་བེད་ན། །འདི་ནི་སྐེས་པའམ་བུད་མེད་ཡིན་ཡང་རུང་། །སྐེ་བ་

འདིའམ་མ་འོངས་སྐེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ། །འཇིག་རེན་འཇིག་རེན་ལས་འདས་དགོས་པ་

ཀུན་འགྲུབ་འགྱུར། །

འདིར་མཆོད་པ་འབུལ་ཚུལ་ཡང་། ཨ�་ཨརྱ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་ས་པ་རི་ཝ་ར་ཨḒྷཾ་ ནས་ ཤབྟ། 

བཛ་ཝསྟྲ། ཨ་ལཾ་ཀ་ར། ཀཱ་ལ་ཤ །བཉྩ་བཉྩ་བི་མ་ལ་ཨཱཿཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་སགས་ཙམ་གིས་

འབུལ། 
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དེ་ནས་སྐོན་གིས་མ་གོས་སྐུ་མདོག་དཀར། །རྫོགས་སངས་རྒྱས་ཀིས་དབུ་ལ་

བརྒྱན། །ཐུགས་རེའི་སྤན་གིས་འགོ་ལ་གཟིགས། །སྤན་རས་གཟིགས་ལ་ཕག་

འཚལ་བསྟོད། །ཅེས་སོགས་སྤེལ་བས་ཁ་བསྐང་སྟེ་སྟོང་གི་གངས་ཚང་བ་བེད་དགོས། 

དེ་ནས་གཏོར་མ་འབུལ་བ་ནི། དཀར་གཏོར་གསུམ་ལ་ཆབ་བན། ཨ�་པདནྟ་ཀྲིཏ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཨ�་

སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿསརྦ་དྷརྨཿསྭ་བྷ་ཝ་ཤུདྡྷོ་྅་ཧཾ། སྟོང་བ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོང་བའི་ངང་ལས་

རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀི་ནང་དུ་ཨ�་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་

བའི་གཏོར་མ་ཟག་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་བདུད་རིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར། ཨ�་

ཨཱཿཧཱུཾ། ལན་གསུམ་གིས་བིན་གིས་བརླབས། 

ཨ�་ཨརྱ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་ས་པ་རི་ཝ་ར་བ་ལ�་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ལན་གསུམ་གིས་འཕགས་པ་

འཁོར་བཅས་ལ་ཕུལ། ཨ�་ཨརྱ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་ས་པ་རི་ཝ་ར་ཨḒྷཾ་ནས་ ཤབྟ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། 

ཕག་སྟོང་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་བོ་ ནས་ ཕག་འཚལ་བསྟོད། །ཅེས་བསྟོད་ཅིང་། 

འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་དབང་ཐུགས་རེའི་གཏེར། །འཁོར་དང་བཅས་

པ་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། །བདག་དང་ཕ་མ་རིགས་དྲུག་སེམས་ཅན་

རྣམས། །མྱུར་ཏུ་འཁོར་བའི་མཚོ་ལས་བསྒལ་ཏུ་གསོལ། །ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བླ་མེད་

བང་ཆུབ་སེམས། །མྱུར་ཏུ་རྒྱུད་ལ་སྐེ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །ཐོག་མེད་ནས་

བསགས་ལས་དང་ཉོན་མོངས་རྣམས། །ཐུགས་རེའི་ཆབ་ཀིས་མྱུར་ཏུ་དག་མཛད་

ནས། །ཐུགས་རེའི་ཕག་བརྐངས་བདག་དང་འགོ་བ་རྣམས། །བདེ་བ་ཅན་གི་ཞིང་

དུ་དང་དུ་གསོལ། །འོད་དཔག་མེད་དང་སྤན་རས་གཟིགས་དབང་གིས། །ཚེ་རབས་

ཀུན་ཏུ་དགེ་བའི་བཤེས་མཛད་ནས། །མ་ནོར་ལམ་བཟང་ལེགས་པར་བསྟན་ནས་

ཀང་། །མྱུར་ཏུ་སངས་རྒྱས་ས་ལ་བཞག་ཏུ་གསོལ། །
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གཏོར་མ་གཉིས་པ། ཨ�་ཨ་ཀཱ་རོ་མུ་ཁཾ་སརྦ་དྷརྨཱ་ཎཾ་ཨ་དྱ་ནུཏྤནྣ་ཏྭཱ་ཏ་ཨ�་ཨཱཿཧཱུཾ་ཕཊ་

སྭཱ་ཧཱ། ལན་གསུམ་གིས་ཆོས་སྐོང་ལ་ཕུལ་ཏེ། དཔའ་བོ་མཁའ་འགོ་ཆོས་བསྲུང་རྣམས། །དམ་

རྫས་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །འགལ་རྐེན་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་། །བསམ་དོན་ཡིད་

བཞིན་འགྲུབ་པར་མཛོད། །ཅེས་འཕྲིན་ལས་བཅོལ། 

གཏོར་མ་གསུམ་པ། ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཨ�་སཾ་བྷ་ར་སཾབྷ་ར་ཧཱུཾ། ལན་

གསུམ་གིས་གཞི་བདག་ལ་ཕུལ། ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་འཁོར་བཅས་ཀིས། །མཆོད་སྦིན་

གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །རོ་ལོང་ཕྲག་ཏོག་མ་མཛད་པར། །ཆོས་ལྡན་འཕྲིན་ལས་

ཚུལ་བཞིན་མཛོད། །ཅེས་བརོད། 

ཐུན་ཐ་མའི་གཏོར་འབུལ་འཕྲོར། སྟོང་གི་གངས་གསོག་རྒྱུའི་གཏོར་མ་འཇིག་རེན་ལས་འདས་མ་

འདས་ཀི་མགོན་མཐའ་དག་ལ་ཐུན་མོང་དུ་འབུལ་དགོས་པས། རིལ་བུ་སྟོང་བས་ཏེ་ཟངས་ལ་སོགས་པའི་

སྣོད་གཙང་མ་གཅིག་ཏུ་གཏོར་སྤུངས་བེད་པའམ། སྣོད་བཅུར་རིལ་བུ་བཅུ་བཅུ་བླུགས་པ་ཆུ་དང་སྦར་ཏེ། 

ཨ�་པདནྟ་ཀྲིཏ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཨ�་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿ སརྦ་དྷརྨཿ སྭ་བྷ་ཝ་ཤུདྡྷོ་྅་ཧཾ། སྟོང་བ་ཉིད་

དུ་གྱུར། སྟོང་བའི་ངང་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀི་ནང་དུ་

ཨ�་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་གཏོར་མ་ཟག་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་བདུད་རིའི་རྒྱ་

མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར། ཨ�་ཨཱཿཧཱུཾ། ལན་གསུམ་གིས་བིན་གིས་བརླབས། 

དུས་གསུམ་ཕོགས་བཅུར་བཞུགས་པ་ཡི། །འཇིག་རེན་འདས་དང་འཇིག་རེན་

པའི། །མགོན་རྣམས་མ་ལུས་མཆོད་སྦིན་གནས། །འདིར་གཤེགས་འདོད་པའི་གདན་

ལ་བཞུགས། །ཞེས་སྤན་དངས། 

ཕག་བར་འོས་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །ཞིང་རྡུལ་ཀུན་གི་གངས་སྙེད་ཀི། །ལུས་བཏུད་
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པ་ཡིས་རྣམ་ཀུན་ཏུ། །མཆོག་ཏུ་དད་པས་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་སོགས་ཀིས་ཕག་བ། 

ཨ�་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨḒྷཾ་ ནས་ ཤབྟ འི་བར་གིས་མཆོད། 

ཨ�་ཨ་ཀཱ་རོ་མུ་ཁཾ་སརྦ་དྷ་རྨཱ་ཎཾ་ཨ་དྱ་ནུཏྤནྣ་ཏྭཱ་ཏ་ཨ�་ཨཱཿཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པས་

བསོ། རིལ་བུ་བརྒྱ་རེ་ལྷན་དུ་བཤམས་ཚེ་མི་བཅུ་ཡོད་ན་སགས་ཀང་ཚར་བཅུ་རེས་བསོ་ཞིང་། 

དེའི་མཚམས་སུ། མཆོད་སྦིན་གཏོར་མ་དམ་པ་འདིས། །འཕགས་པའི་ཚོགས་

རྣམས་མཉེས་གྱུར་ཅིག །དམ་ཅན་ཐུགས་དམ་སྐོངས་གྱུར་ཅིག །རིགས་དྲུག་འདོད་

པས་ཚིམ་གྱུར་ནས། །ལན་ཆགས་བུ་ལོན་ཁྱེར་བ་དང་། །བླ་མེད་བང་ཆུབ་མྱུར་ཐོབ་

ཤོག །ཅེས་བརོད། 

སར་ཡང་རིལ་བུ་བརྒྱ་བཤམས་ཏེ། ཨ�་ཨཱཿཧཱུཾ། ལན་གསུམ་གིས་བིན་གིས་བརླབས། ཕག་བར་

འོས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མན་ཆད་སར་བཞིན་བ། 

དེ་ལྟར་སྟོང་ཚང་བ། མཇུག་འདིར་ཀླུ་ཆེན་རྣམས་ལའང་གཏོང་བར་བཤད་དེ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་མདོ་སེ་

ཟ་མ་ཏོག་བཀོད་པ་ལས། ཡི་གེ་དྲུག་པའི་རིགས་སགས་ཆེན་མོ་འདི་རག་ཏུ་འཛིན་ཅིང་ཟོས་པ་ལ་བརོན་

པའི་སེམས་ཅན་དེ་དག་ནི་བསོད་ནམས་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པ་ནས། ཀླུའི་རྒྱལ་བོ་རྒྱ་མཚོ་མཆིང་

རྣམས་དང་། ཀླུའི་རྒྱལ་བོ་མ་དོས་པ་དང་། ཀླུའི་རྒྱལ་བོ་འཇོག་པོ་ལ་སོགས་ཏེ་ཀླུ་བེ་བ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སྟོང་

ཕྲག་དུ་མས་ནི་ཡོངས་སུ་སྲུང་བར་བེད་དོ། །ཞེས་འདིའི་བསྙེན་སྒྲུབ་བེད་པའི་ཕོགས་དེར་ཀླུའི་རྒྱལ་བོ་

རྣམས་ཀིས་ཀང་ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབེབས་ཤིང་སད་སེར་སྲུང་བ་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ནས་སའི་བཅུད་གསོ་

བར་གསུངས་ལ། བ་རྒྱུད་དོན་གསལ་ལས་ཀང་། དགེ་སོང་མ་དཔལ་མོའི་སྤན་སར་ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད་ཀིས་

འཕགས་པ་ཞལ་བཅུ་གཅིག་པའི་སྒོས་ཀི་ཆོས་སྐོང་དུ་ཁས་བླངས་ཚུལ་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་པས་ཡུལ་

ཕོགས་སུ་ཟས་ནོར་ལོངས་སྤོད་འཕེལ་བའི་དོན་ལ་ཆོ་ག་འདི་དང་འབེལ་བར་ཀླུ་གཏོར་བསོས་ན་ཕན་པ་
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ཤིན་ཏུ་ཆེའོ། །དེ་དང་གཞན་ནས་འབྱུང་བ་བཞིན་ཀླུ་གཏོར་གི་ཆོ་ག་རྒྱས་པའམ། བསྡུ་ན་ཀླུ་སན་བཏབ་

པའི་དཀར་གསུམ་གི་གཏོར་མ་བཤམས་ལ། 

ཀླུ་ཆེན་འཁོར་བཅས་སྐད་ཅིག་གིས་བོན་པར་བསམ་ལ།  ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་

ཏེ་ཨ�་སཾ་བྷ་ར་སཾབྷ་ར་ཧཱུཾ། ཞེས་ལན་གསུམ་གིས་བསོས། 

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྒྱལ་བ་རིན་ཆེན་མང་ཕག་འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་གཟུགས་མཛེས་དམ་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྐུ་

འབམས་ཀས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་

དང་བལ་བ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བཞིའི་མཚན་བརོད་ཅིང་། 

དཀར་ཕོགས་སྐོང་བའི་ཀླུ་ཆེན་འཁོར་བཅས་རྣམས། །འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་མཆོད་

གཏོར་འདི་བཞེས་ལ། །འབྲུ་བཅུད་ཟས་ནོར་ལོངས་སྤོད་འཕེལ་བ་ཡིས། །ཆོས་དང་

སིད་ཀི་དགེ་མཚན་རྒྱས་པར་མཛོད། །ཅེས་འཕྲིན་ལས་བཅོལ། 

ཐུན་ཕི་མ་རྣམས་ལ། ཨ�་པདནྟ་ཀྲིཏ་ཞེས་སོགས་མདུན་བསྐེད་ནས་དབུ་བཙུགས་ཏེ་གཞུང་བཞིན་

བ། 

ཐུན་ཐ་མའི་མཇུག་ཏུ། ཨ�་ཨརྱ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་ས་པ་རི་ཝ་ར་ཨḒྷཾ་ཞེས་སོགས་ཀིས་མཆོད། 

སྐོན་གིས་མ་གོས་སྐུ་མདོག་དཀར། །རྫོགས་སངས་རྒྱས་ཀིས་དབུ་ལ་

བརྒྱན། །ཐུགས་རེའི་སྤན་གིས་འགོ་ལ་གཟིགས། །སྤན་རས་གཟིགས་ལ་ཕག་

འཚལ་བསྟོད། །ཅེས་བསྟོད། 

ཐུགས་རེའི་བདག་ཉིད་སྤན་རས་གཟིགས་དབང་གི།   །དཀིལ་འཁོར་མཆོད་

བསྟོད་བསྒོམ་དང་བཟས་པ་སོགས། །བསྒྲུབ་པའི་དགེ་བས་བདག་དང་འགོ་བ་

ཀུན། །རྣམ་འདེན་རྒྱལ་བའི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །མཚན་ཉིད་ཀུན་ལྡན་བཤེས་
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གཉེན་ཞབས་བསྟེན་ནས། །སྐེས་བུ་གསུམ་གི་ལམ་གི་རིམ་པ་ཡིས། །ཐུན་མོང་

ལམ་གི་དི་མ་ཀུན་སྦངས་ནས། །ཟབ་ལམ་རྡོ་རེ་ཐེག་པའི་སྣོད་གྱུར་ཅིག །འཕགས་

མཆོག་སྤན་སྟོང་མངའ་བའི་དཀིལ་འཁོར་དུ། །ཆུ་དང་ཅོད་པན་བིན་རླབས་བདུད་

རིའི་ཆུས། །ཡིད་ཀི་བུམ་བཟང་གང་བ་ཐོབ་པར་ཤོག །དམ་ཚིག་སོམ་པ་ཚུལ་བཞིན་

བསྲུང་བར་ཤོག །ཚོགས་ཀི་ཞིང་ལ་སྦོར་བ་ཚོགས་གསོག་དང་། །ས་བོན་ཕག་

མཚན་སྐུ་གཟུགས་རྫོགས་པ་དང་། །བཟས་བརོད་དང་བཅས་སོག་རོལ་རྣལ་འབོར་

གིས། །ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་དི་མ་འཁྲུད་པར་ཤོག །མེ་དང་སྒ་ལ་གནས་པའི་བསམ་

གཏན་གིས། །ལྷ་དང་སགས་ཀི་གསལ་སྣང་མཐར་ཕིན་ཅིང་། །སྒ་མཐར་ཐར་བ་

སྟེར་བའི་བསམ་གཏན་མཐུས། །སིད་པའི་ར་བ་དྲུང་ནས་འབིན་པར་ཤོག །འཕགས་

པའི་འཕྲིན་ལས་གྲུ་གཟིངས་ལ་བརེན་ནས། །མི་བཟད་སྡུག་བསལ་རྒྱ་མཚོ་ཉེར་

བརྒལ་ཏེ། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་ནོར་བུ་ཡིས། །རེ་བའི་ཤིང་ར་ཡོངས་

སུ་གང་བར་ཤོག །ཚེ་ཡི་འདུ་བེད་གཏོང་ཚེ་སྤན་རས་གཟིགས། །འཁོར་དང་

བཅས་པ་མཐོང་ནས་དེ་མ་ཐག །བུ་བུ་དག་པའི་ཞིང་དུ་ཚུར་ཤོག་ཅེས། །དགེས་

པའི་གསུང་གིས་དབུགས་འབིན་ཐོབ་པར་ཤོག །ནུབ་ཕོགས་བདེ་བ་ཅན་གི་འཇིག་

རེན་དུ། །ཡིད་འཕྲོག་པདའི་སྦུབས་སུ་སྐེས་ནས་ཀང་། །རྒྱལ་སས་སྤོད་པ་རྒྱ་མཚོ་

རྫོགས་བས་ཏེ། །སྐུ་གསུམ་གོ་འཕང་བདེ་བླག་ཐོབ་པར་ཤོག །ཅེས་པའི་མཐར་པད་བཞི་

སྦོར་གི་ཡིག་བརྒྱ་བརོད། 

རེན་ཡོད་ན་ འདིར་ནི་གཟུགས་དང་ ནས་ བཛ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། རང་ཉིད་ཐུགས་རེ་ཆེན་

པོ་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་པར་གསལ་བའི་སྤི་བོར་ཨ�་དཀར་བོ། མགིན་པར་ཨཱཿ 
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དམར་བོ། ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ་སོན་པོས་མཚན་པར་གྱུར། 

རབ་ཡངས་ལྷ་ཡི་ལམ་ཀུན་སྤན་རས་གཟིགས། །འཁོར་ཚོགས་རྒྱ་མཚོས་

བསྐོར་བའི་དཀིལ་འཁོར་བས། །ཁྱོད་ལ་མཆོག་སྩོལ་རབ་དགའ་སྐེད་ཅིག་

དང་། །ཤིས་བརོད་གདངས་སྙན་བདག་གིས་བསྒགས་པར་བ། །དགེ་ལེགས་མེ་

ཏོག་བེ་བའི་ཆར་འབེབས་པ། །འཇིག་རེན་དབང་ཕྱུག་དཔལ་ལྡན་དཔལ་མོའི་

ཞབས། །ཡེ་ཤེས་བཟང་བོ་བེ་ཉ་བ་ལ་སོགས། །དངོས་བརྒྱུད་བླ་མ་རྣམས་ཀི་བཀྲ་

ཤིས་ཤོག །པདའི་རིགས་ཀི་བདག་པོ་སྤན་རས་གཟིགས། །མི་བསྐོད་པ་དང་

རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་དང་། །རྣམ་པར་སྣང་མཛད་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་སྟེ། །དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ལྔ་ཡི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ར་བའི་རྒྱུད་དང་པད་ད་བའི་རྒྱུད། །དོན་ཡོད་

ཞགས་སོགས་རྒྱུད་དང་གཟུངས་ཀི་སྐོར། །མཚན་བཅས་མཚན་མེད་རྣལ་འབོར་

ལ་སོགས་པ། །ལུང་རོགས་དམ་ཆོས་རྣམས་ཀི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཕོགས་བཅུའི་ཞིང་

ན་དད་པས་ཡིད་དངས་ཏེ། །རྨད་བྱུང་པདའི་རིགས་ཀི་ཉམས་ལེན་ལ། །བརོན་པ་

ལྷུར་ལེན་སྐལ་བཟང་སྒྲུབ་པ་བོ། །ཚོགས་མཆོག་དགེ་འདུན་རྣམས་ཀི་བཀྲ་ཤིས་

ཤོག །འཕགས་པའི་སྤན་སར་ཐུབ་བསྟན་ཚུལ་བཞིན་དུ། །བསྲུང་བར་ཞལ་མཆེས་

མྱུར་མཛད་མགོན་པོ་སོགས། །མཐུ་ལྡན་བསྟན་བསྲུང་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་རྣམས་

ཀིས། །དེང་འདིར་བཀྲ་ཤིས་དགེ་ལེགས་རོལ་གྱུར་ཅིག །ནམ་མཁའི་ཁྱོན་ལྟར་

ཡངས་པའི་ཕོ་བང་མཆོག །ཉི་ཟའི་འོད་དང་མཉམ་པའི་འོད་འཕྲོ་ཞིང་། །གངས་

མེད་རིན་ཆེན་རྒྱན་གིས་མཛེས་པ་ལ། །དགེ་མཚན་ཇི་སྙེད་མཆིས་པའི་བཀྲ་ཤིས་

དེས། །ཁྱེད་ཅག་གང་དང་གང་དུ་གནས་པ་དེར་། །མི་ཤིས་མཚན་མ་འགའ་ཡང་མི་
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འབྱུང་ཞིང་། །ཞིང་གི་འབོར་བ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཡིས། །བདེ་ལེགས་རྒྱུན་མི་འཆད་

པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་ཤིས་བརོད་དང་བསོ་བ་སོན་ལམ་བའོ། །

བིན་རླབས་གཏེར་ཆེན་འཕགས་མཆོག་སྤན་རས་གཟིགས། །མཆོད་ཚོགས་ལག་ལེན་རིམ་པར་

བསྒིགས་པ་ཡི། །དགེ་བས་མཁའ་མཉམ་མར་གྱུར་འགོ་བ་ཀུན། །འཕགས་པས་ཐུགས་རེའི་རག་ཏུ་སྐོངས་

གྱུར་ཅིག །

ཅེས་འཕགས་མཆོག་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་སྟོང་མཆོད་ཇི་ལྟར་བ་བའི་ཚུལ་བཀོད་པ་འདི་ནི། མཛོད་

ཟུར་མཁྱེན་རབ་དོན་འགྲུབ་པ་དེ་ཉིད་སྐུ་ཞིང་གཤེགས་པའི་དགེ་རར་དམིགས་ཏེ། སྤན་རས་གཟིགས་

ལོ་ཀེ་ཤྭ་རའི་སྐུ་བརྙན་གསར་བསྐྲུན་གི་སྤན་སར་སྟོང་མཆོད་འབུལ་སྐབས་ཆོག་བསྒིགས་ནག་འགོས་

སུ་བཀོད་པ་ཞིག་དགོས་ཞེས་སྐུའི་ཉེ་གནས་དགེ་སོང་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་བསྐུལ་ངོར། སྙོམས་ལས་

པ་འཇིགས་མེད་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོས་༧ རེ་བཙུན་དཀོན་མཆོག་བསྟན་པའི་སྒོན་མེའི་གསུངས་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་བཀོད་པའོ། །    ། །

༈ རྒྱལ་ཡུམ་ཌཱ་ཀི་གསང་བ་ཡེ་ཤེས་ཀིས། །རྣམ་དག་ལུང་གི་མེ་ཏོག་འཐོར་བའི་གནས། །དོན་གྲུབ་

རབ་བརན་གིང་གི་ཆོས་གྲྭ་ཆེར། །མི་ཟད་པར་གི་མཆོད་སྦིན་འདི་བས་སོ། །   སརྦ་མང་ལཾ།
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༄༅། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀུན་རིག་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ལ་
སོང་མཆོད་འབུལ་ཚུལ་ཕན་བདེའི་མཆོག་སྦིན་

ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །ངན་སོང་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྦོང་བའི་ལྷ། །ཐམས་ཅད་རིག་པའི་ལྷ་

ཚོགས་མཆོད་པའི་ཚུལ། །རང་དང་སྐལ་མཉམ་རྣམས་ལ་ཕན་པའི་ཕིར། །གོ་སའི་

ངག་གིས་གསལ་བར་བཤད་པར་བ། །

འདིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀུན་རིག་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ལ་སྟོང་མཆོད་འབུལ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་བ་བའི་ཚུལ་

ལ་གསུམ། སྦོར་བ། དངོས་གཞི། མཇུག་གི་ཆོ་གའོ། །

དང་པོ་ནི་གནས་ཁང་བི་དོར་བས་ཤིང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རེན་སྤི་དང་ཁྱད་པར་འདིའི་དཀིལ་ཐང་

མཚན་ལྡན་རབ་གནས་ཅན་ལེགས་པར་བཀྲམ། མདུན་དུ་ཚོགས་ཞིང་དང་བདག་བསྐེད་ཀི་མཆོད་པ་

གཉིས། མདུན་བསྐེད་ལ་རབ་བྱུང་ན་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤོད་རེ་རེ་ནས་སྟོང་ཚང་བ་དགོས་ཤིང་། མ་འབོར་

ན་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤོད་ཚར་ཅི་ལོགས་དང་། མ་མཐའ་མར་མེ་ཞལ་ཟས་གཉིས་སྟོང་རེ་ལོང་བ་ངེས་ཅན་དུ་

བཤམས། སྣོད་གཅིག་གི་ནང་དུ་ཆ་བཞི་གཏོར་མ་ཡང་བཤམས། སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་ཀི་མདུན་དུ་ལས་བུམ་

དང་ཏིང་ཤག་རྡོར་དིལ་སོགས་འདུ་བས་ནས་སྟན་ལ་འཁོད། 

རང་རེའི་འདོན་རྒྱུན་ལྟར་སྐབས་འགོ་སེམས་བསྐེད། ལྟུང་བཤགས། ཕུན་ཚོགས་དོན་ཀུན་མ། དགའ་

ལྡན་ལྷ་བརྒྱ་མའི་སྒོ་ནས་དམིགས་བརེ་མ་བརྒྱ་སྐོར་བཟ། མཇུག་ཏུ་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་རྒྱལ་བ་ཙོང་ཁ་པའི། 
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ཞེས་པ་ནས། ལྡོག་པར་མ་གྱུར་ཅིག ། ཡོན་ཏན་གཞིར་གྱུར་མ། 

གཉིས་པ་དངོས་གཞིའི་ཆོ་ག་ནི། རང་ཉིད་རྡོ་རེ་སེམས་དཔའ་དཀར་པོ་ཞལ་གཅིག་

ཕག་གཉིས། གཡས་དང་པོའི་རྡོ་རེ་ཐུགས་དཀར་འཛིན་ཅིང་། གཡོན་དིལ་བུ་

དཀུར་བརེན་པ། སེམས་དཔའི་སྐིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པར་གྱུར། རྡོར་དིལ་

བིན་རླབས་ནི། ཊཀི་ཧཱུཾ་ཛཿ ཊཀི་ཛཿ ཧོཿ ཞེས་ལན་གསུམ་བརོད། རྡོ་རེ་ཧཱུཾ་དང་རྡོ་རེ་ལས་

སྐེས་པའི་རྡོ་རེ་སེམས་དཔའ་དཀར་པོ། དེ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་རྡོ་རེ། ཐོག་མཐའ་

མེད་པའི་སེམས་དཔའ་ནི། །རྡོ་རེ་སེམས་དཔའ་དགའ་བ་ཆེ། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་

ཀུན་བདག་ཉིད། །རྡོ་རེ་བསྙེམས་མའི་བདག་པོའི་བདག །བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་

མཆོག་དང་པོའི་སྐེས་བུའོ། །དིལ་བུ་ཨ་དང་དིལ་བུ་ལས་སྐེས་པའི་རྡོ་རེ་བསྙེམས་

མ་དཀར་མོ། དེ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་དིལ་བུ། སིད་པ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་དག །ངོ་བོ་

ཉིད་ཀིས་སིད་བལ་བས། །རང་བཞིན་དག་པའི་སེམས་དཔའ་མཆོག །སིད་པའི་

མཆོག་ནི་མཛད་པ་ཡིན། །དྷརྨྨཿ ཨ། སིད་པའི་བདེ་བཤིན་ཏུ་མྱུར། །སྡུག་བསལ་

ཆེན་པོ་དག་བའི་ཕིར། །ཤིན་ཏུ་བདེ་བ་དམ་པའི་ཐབས། །དམ་ཚིག་འདི་ནི་ཤིན་

ཏུ་བསྐེད། །འདོད་པའི་ལོངས་སྤོད་ཐམས་ཅད་ནི། །ཅི་འདོད་པར་ནི་བསྟེན་བཞིན་

དུ། །རང་གི་ལྷ་ཡི་སྦོར་བ་ཡིས། །བདག་དང་གཞན་ལ་མཆོད་པར་བ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་

ཞེ་ན། འདི་ལྟར། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཀུན་གིས་ཀང་། །འདའ་བ་རུ་ནི་མི་མཛད་

པས། །ཕག་རྒྱའི་དམ་ཚིག་ཅེས་སུ་བསྒགས། །ཡིད་ཀི་གཟུགས་ནི་བརན་ཕིར་རོ། །

མཚམས་འདིར་ༀ་བཛ་ཡཀྵ་ཧཱུཾ། ཞེས་ལན་བདུན་བཟས་ནས་ལས་བུམ་བསྒྲུབ། 

དེ་ནས་ ༀ་བཛ་ཡཀྵ་ཧཱུཾ། ཧཱུཾ་བཛ་ཨ་ན་ལ་ཧ་ན་ད་ཧ་པ་ཙ་མ་ཐ་བྷཉྫ་ར་ཎ་ཧཱུཾ་ཕཊ། 

ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྷཱཿ སརྦ་དྷརྨཱཿ ས་བྷཱ་ཝ་ཤུདྷོ྅ཧཾ། སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའི་ངང་
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ལས་ༀ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀི་ནང་དུ་ༀ་འོད་དུ་ཞུ་

བ་ལས་བྱུང་བའི་མཆོད་ཡོན། ཞབས་བསིལ། མེ་ཏོག བདུག་སྤོས། སྣང་གསལ། དི་

ཆབ། ཞལ་ཟས། རོལ་མོ་རྣམས་དྭངས་ཤིང་ཐོགས་པ་མེད་པ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་

པར་གྱུར། ༀ་ཨཾ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ༀ་པཱ་ཏྱཾ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ༀ་བཛ་པུཥེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ནས། ༀ་བཛ་

ཤཔྟ་ཨཱཿཧཱུཾ། གིས་ཚོགས་ཞིང་གི་མཆོད་པ་བིན་གིས་བརླབས། 

ཐུགས་རེས་ཁྱབ་པའི་ཐུགས་དང་ལྡན་གྱུར་ཅིང་། །བློ་གོས་སིག་བལ་གཏི་མུག་

ཚོགས་ཀུན་བཅོམ། །མ་ལུས་རིགས་ཀི་པདའི་ནང་ཞུགས་པ། །བདེ་བར་གཤེགས་

པ་རྣམས་ལ་སྐབས་སུ་མཆི། །བློ་མཆོག་རྣམས་ཀི་ཀུན་དགའ་ར་བ་སྟེ། །དམན་པའི་

འཇིགས་པ་རྣམས་ཀི་རྒྱལ་བེད་ཚལ། །སིད་པའི་འབོར་པ་ཟིལ་གིས་གནོན་པའི་

མཆོག །གསུང་མཆོགཆོས་ལ་བདག་ནི་སྐབས་སུ་མཆི། །འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་

སྤྲུལ་གི་དུག་བཅོམ་ཞིང་། །བློ་གོས་རྣམ་རྒྱལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ལྡན་པ། །བརྟུལ་ཞུགས་

དབང་པོའི་ཚོགས་ལ་སྐབས་མཆི་ཞིང་། །སིད་དང་བལ་བ་རྣམས་ལའང་བདག་ཕག་

འཚལ། །རྒྱུ་ཡི་རེས་ལ་བདག་པོའི་ཡུལ་བདག་ཉིད། །འབས་བུའི་སྟོབས་ཀིས་དག་

ལས་རྒྱལ་གྱུར་པ། །སྙིང་རེའི་ར་བ་ཟུག་ཅིང་ཡང་དག་རོགས། །མཉམ་མེད་བང་

ཆུབ་སེམས་ནི་བསྐེད་པར་བགི། །ཞེས་ལན་གསུམ་གིས་སྐབས་འགོ་སེམས་བསྐེད་བ། 

ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཱཿསརྦྦ་དྷརྨཱཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུད་དྷོ྅ཧཾ། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་

གིས་རྣམ་པར་དག་པར་གྱུར། སྟོང་པའི་ངང་ལས་སྣ་ཚོགས་པད་དང་ཟ་བའི་གདན་

གི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་ལས་རང་ཉིད་ཕག་ན་རྡོ་རེ་དཀར་པོ་གཡས་རྡོ་རེ་ཐུགས་ཀར་འཛིན་

ཅིང་། གཡོན་དིལ་བུ་དཀུར་བརེན་པ། སེམས་དཔའི་སྐིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་
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པ། དེའི་ལོག་མར་ཧིཿལས་པད་དམར་པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་ལེའི་ཐད་ཀའི་འདབ་མ་

གཅིག་ལེར་གྱུར་པའི་སྟེང་དུ། ཨ་ལས་ཟ་བའི་དབུས་སུ་ཧཱུཾ་ལས་རྡོ་རེ་དཀར་པོ་རེ་

ལྔ་པ། དེ་ལེ་ལ་ཐིམ་པས་ལེ་རྡོ་རེའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར། ༀ་བཛ་ཛི་ཧྭཱ། ཞེས་ལེ་བིན་

གིས་བརླབས། 

ལག་པ་གཉིས་སུ་ཨ་ཨ་ལས་ཟ་བའི་དཀིལ་འཁོར་རེ་རེ། དེའི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ལས་

རྡོ་རེ་དཀར་པོ་རེ་ལྔ་པ་རེ་རེ། དེ་ཞུ་ལག་པ་ལ་ཐིམ་པས་རྡོ་རེའི་ལག་པ། སོར་མོ་

རྣམས་ཀང་རྡོ་རེ་རེ་གཅིག་པར་གྱུར། 

རང་གི་ཐུགས་ཀར་ཉི་མའི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རང་ཉིད་ཁོ་བོ་

འཇིག་རེན་གསུམ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་སྐུ་མདོག་སོན་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་

ཧཱུཾ་མཛད་ཀི་ཕག་རྒྱས་རྡོ་རེ་དང་དིལ་བུ་འཛིན་པ། གཡས་བསྐུམས་ཤིང་གཡོན་

བརྐངས་པའི་སྟབས་ཀིས་བཞུགས་པ། དེའི་ཐུགས་ཀར་ཉི་མའི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ། ༀ་སརྦྦ་

བིད་ༀ། ༀ་སརྦྦ་བིད་ཨཱཿ  ༀ་སརྦྦ་བིད་ཧཱུཾ། གནས་གསུམ་བིན་གིས་བརླབས། 

རྡོ་རེ་བསམས་པ་ལས་མཐེ་བོང་དང་མཐེའུ་ཆུང་སོ་སོར་བརྐང་སྟེ་མཛུབ་མོ་དང་སིན་ལག་པད་འད་

བར་བཀུག་ནས་སྤི་བོར་བཞག །ༀ་བུདྡྷ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ༀ། དེ་ཉིད་ལས་གུང་མོ་གཉིས་རྡོ་རེ་འད་བར་

བསྙམས་ལ་མཐེ་བོང་དང་མཐེའུ་བརྐངས་པ་དཔྲལ་བར་བཞག །ༀ་བཛ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུཾ། དེ་ཉིད་ལས་

མཛུབ་མོ་དང་སིན་ལག་རིན་པོ་ཆེ་འད་བར་བས་ཏེ་རྣ་ལྟག་གཡས་སུ་བཞག །ༀ་རཏྣ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཏྲཱཾ། 

མཐེའུ་ཆུང་དང་མཐེ་བོང་སོ་སོར་བསྙམས་ལ་ལྷག་མ་རྣམས་བརྐང་སྟེ་པད་འད་བར་བས་ནས་ལྟག་པར་

བཞག །ༀ་པད་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧིཿ ལག་པ་གཡོན་པས་དེ་བཞིན་དུ་སྒྱུར་ཞིང་བ་བ་རྣ་ལྟག་གཡོན་པར་

བཞག །ༀ་ཀརྨྨཿ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཿ  ༀ་ཊུཾ་ གིས་ཁུ་ཚུར་གཉིས་མདུད་པ་འཆིང་བའི་ཚུལ་གིས། 



ཀུན་རིག་སྟོང་མཆྟོད།

  422  

སྙིང་མགིན་ལྟག་པ་སྙིང་ག་དང་། །ནུ་བར་སྙིང་ག་མགིན་རྒྱབ་དཔྲལ། ཅེས་པའི་གནས་དགུར་མདུད་པའི་

ཚུལ་གིས་གོ་བསྐོན་ཏེ། ཐལ་མོའི་རེ་མོ་མ་བལ་བར་བརྡབས་ལ། ༀ་བཛ་ཏུ་ཥ་ཧོ། དར་དཀར་པོ་

ཞེང་དུ་ཁྲུ་གང་བ་དཀྱུས་སུ་ཁྲུ་ཉི་ཤུ་བས་གནས་རྣམས་སུ་མདུད་ནས་རྣ་བའི་སྟེང་དུ་

སོར་བཞི་ཙམ་ཕྱུང་ལྷག་མ་ཕེ་སྟེ་བརྐངས་པ་ལུས་དང་མཉམ་པར་གྱུར། 

ཁོ་བོ་སྤན་དང་བ་ནི། རྡོ་རེ་བསྡུ་བའི་སགས་དང་ཕག་རྒྱས། ༀ་བཛ་མཧཱ་ཀྲོ་དྷ་རཱ་ཛཱ་ས་པ་རི་

ཝཱ་ར་བཛ་ས་མ་ཛཿ ཧཱུཾ།ཡེ་ཤེས་བསྐལ་པ་མེ་ལྟར་འབར་བའི་འོད། །མ་རིག་འདོད་

པའི་མུན་ཁམས་ཐམས་ཅད་སེག །ཞེ་སང་གཤིན་རེའི་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་

འཇོམས། །དཔའ་བོ་ཆེན་པོ་དཔའ་མཚན་སྟག་ལྤགས་ཅན། །ལོག་འདེན་སིན་པོའི་

མཐའ་གནོན་དག་འདུལ་བ། །རིག་པའི་རྒྱལ་པོ་ཁོ་བོ་བཞུགས་སོ་འཚལ། །ལོག་

འདེན་འདུལ་བའི་སད་དུ་སྤན་འདེན་ན། །འགོ་བའི་དོན་དུ་མཆོད་ཀིས་གཤེགས་སུ་

གསོལ། །ༀ་བཛ་མཧཱ་ཀྲོ་དྷ་རཱ་ཛཱ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨེ་ཧ་ཧི། ཞེས་སྤན་དངས། པྲ་ཝ་ར་

སད་ཀ་རཾ་ཨཾ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་སྭཱཧཱ། ཀ་མ་ལ་ཡེ་སྟྭཾ། ཞེས་གདན་ཕུལ། ༀ་བཛ་མཧཱ་ཀྲོ་དྷ་རཱ་

ཛཱ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པྲ་ཝ་ར་སད་ཀ་རཾ་ཨཾ་ ནས་ཆུ་གཉིས་རོལ་མོའི་བར་གིས་མཆོད། 

བསྟོད་པ་རྒྱས་པར་བེད་ན། ཧཱུཾ།ཆོས་ཉིད་སྟོང་པ་གཉིས་མེད་ངང་ཉིད་ལས། །འཇིག་

རེན་སྤོད་པའི་ཚུལ་ཡང་མི་སྤོང་ཞིང་། །ཐབས་ལ་མཁས་པས་འཇིགས་བེད་སྐུར་

སྟོན་པ། །ཁོ་ཆེན་འབར་བའི་ཚོགས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཡེ་ཤེས་ཞི་བའི་ངང་

ལས་མ་གཡོས་ཀང་། །སྐུ་ཡི་ཆ་ལུགས་ཟ་བེད་རམ་སྟབས་ཅན། །གསུང་གི་ང་

རོ་འབྲུག་སྟོང་འདིར་བའི་སྒས། །མ་ལུས་དབང་དུ་སྡུད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ལྷག་

པའི་ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་སྟོན་མཛད་ཅིང་། །བསིགས་པའི་མཚོན་ཆ་སྣ་ཚོགས་ཕག་
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ན་བསྣམས། །ཉོན་མོངས་དུག་ཆེན་རད་ནས་འཇོམས་མཛད་པ། །སྤྲུལ་གདུག་

རྒྱན་གིས་བརྒྱན་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །བསྐལ་བའི་མེ་ལྟར་འབར་བའི་ཀོང་དཀིལ་

ན། །དཔའ་བོའི་སྟངས་སྟབས་བརྐངས་བསྐུམས་ཚུལ་དུ་བཞུགས། །ཉི་ཟ་འབར་

བའི་སྤན་གི་སང་མིག་གིས། །བགེགས་དཔུང་སེད་པར་མཛད་ལ་ཕག་འཚལ་

ལོ། །གཏུམ་ཆེན་དུས་མཐའི་མེ་ལྟར་གཟི་བརིད་འབར། །གོག་སྟོང་འགྱུ་འདའི་

ཁོ་གཉེར་མཆེ་བ་གཙིགས། །རམ་པའི་ང་རོ་འབྲུག་སྒ་སྟོང་བཞིན་སྒོག །ཁོ་རྒྱལ་

བགེགས་ཚོགས་འདུལ་ལ་ཕག་འཚལ་བསྟོད། །

བསྟོད་པ་མདོར་བསྡུ་ན། ཧཱུཾ།འཇིགས་པའི་ཧཱུྃ་སྒ་ངེས་སྒོགས་ཤིང་། །བགེགས་རྣམས་

མ་ལུས་འཇོམས་མཛད་པ། །དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་སྩོལ་བའི་ལྷ། །བགེགས་ཀི་དག་

ལ་ཕག་འཚལ་བསྟོད། །

ཧཱུཾ།དཀིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་ས་གཞི་ལ་གནས་པའི། །ལྷ་ལ་སོགས་པའི་བགེགས་

ཚོགས་ཀུན་ཉོན་ཅིག །ང་ནི་གནས་འདིར་དཀིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་བསྒོམ། །ཁྱེད་

རྣམས་འདི་ནས་གཞན་དུ་འགོ་བར་གིས། །གལ་ཏེ་ང་ཡི་བཀའ་ལས་འདའ་བེད་

ན། །ཡེ་ཤེས་ཅན་གི་རྡོ་རེ་འབར་བ་ཡིས། །མགོ་བོ་ཚལ་བ་བརྒྱར་ནི་འགས་འགྱུར་

ཞིང་། །བགེགས་རྣམས་བརླག་པར་འགྱུར་བ་གདོན་མི་ཟ། །

ལྷག་པར་བསྡུ་ན་ཁོ་བོའི་སྐོར་རྣམས་བཞག་པས་ཆོ་ག་ཆད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །

དེ་ནས་གནས་བསྲུང་བ་ནི། གཡོན་རྡོ་རེ་ཁུ་ཚུར་སྙིང་གར་བཞག་གཡས་རྡོ་རེ་གསོར་ཞིང་། ༀ་

བཛ་ཛྭཱ་ལ་ཨ་ན་ལཱརྐྐ་ཧཱུཾ། བགེགས་ལ་བསྣུན་པར་གྱུར། 

རྡོ་རེ་མེའི་ཕག་རྒྱ་བཅས་ལ། ༀ་བཛ་ཨ་ན་ལ་ཧ་ན་ད་ཧ་པ་ཙ་མ་ཐ་བྷཉྫ་ར་ཎ་ཧཱུཾ་ཕཊ། 
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བགེགས་རྣམས་བསེགས་པར་གྱུར། 

རྡོ་རེ་སྤན་གི་ཕག་རྒྱ་བཅས། ༀ་བཛ་ནཻ་ཏྲི་བན་དྷ་སརྦ་བིགྷཱཎ། བསྣུན་ཅིང་བསེགས་

ཀང་མ་ཤི་སྟེ་མི་འབོས་པའི་བགེགས་རྣམས་བཅིངས་པར་གྱུར། 

རྡོ་རེ་བསམས་པ་བརྐང་སྟེ་ཁ་བུབ་པ་ས་ལ་བཞག །ༀ་བཛ་དི་ཌོ་མེ་བྷ་བ་རཀྵ་སརྦྦཾ་སྭཱཧཱ། 

འོག་རྡོ་རེའི་ས་གཞིར་གྱུར། 

རྡོ་རེ་འཇིགས་བེད་སྤན་གི་ཕག་རྒྱ་བཅས། ༀ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧཱུཾ་ཕཊ། སྟེང་རྡོ་རེའི་གུར་དུ་

གྱུར། 

རྡོ་རེ་གནོད་སྦིན་གི་ཕག་རྒྱ་བཅས། ༀ་བཛ་ཡཀྵ་ཧཱུཾ། གུར་གི་འོག་ཏུ་རྡོ་རེའི་བླ་རེར་

གྱུར། 

རྡོ་རེ་གཙུག་ཏོར་གི་ཕག་རྒྱ་བཅས། ༀ་དྲུཾ་བནྡ་ཧཾ། ཤར་རྡོ་རེའི་ར་བར་གྱུར། 

རྡོ་རེ་ཞགས་པའི་ཕག་རྒྱ་བཅས། ༀ་ཧཱུཾ་བཛ་པཱ་ཤ་ཧིཿ ཤར་གི་ར་བའི་ནང་དུ་འང་རྡོ་

རེའི་ར་བར་གྱུར། 

རྡོ་རེ་བ་དན་གི་ཕག་རྒྱ་བཅས། ༀ་བཛ་པ་ཏཱ་ཀེ་པ་ཏཾ་གི་ནི་རཊ། ནུབ་རྡོ་རེའི་ར་བར་

གྱུར། 

རྡོ་རེ་དུས་ཀི་ཕག་རྒྱ་བཅས། ཧིཿ བཛ་ཀཱ་ལི་རུ་ཊ་མ་ཊ། བང་རྡོ་རེའི་ར་བར་གྱུར། 

རྡོ་རེ་རེ་མོའི་ཕག་རྒྱ་བཅས། ༀ་བཛ་ཤི་ཁ་ར་རུ་ཊ་མ་ཊ། ལྷོ་རྡོ་རེའི་ར་བར་གྱུར། 

རྡོ་རེ་ལས་ཀི་ཕག་རྒྱ་བཅས། ཧཱུཾ་བཛ་ཀརྨྨཿ། ཕོགས་མཚམས་རྡོ་རེའི་ར་བར་གྱུར། 

ཧཱུཾ་མཛད་ཀི་ཕག་རྒྱ་བཅས། ཧཱུཾ། ནང་རྡོ་རེའི་ར་བར་གྱུར། 

རྡོ་རེ་བསམས་པ་དང་། ༀ་བཛ་བནྡ་བཾ། སར་ཡང་ར་བའི་སྟེང་དུ་རྡོ་རེའི་གུར་དུ་གྱུར། 

རྡོ་རེ་ཁུ་ཚུར་གཉིས་ཀི་མཛུབ་མོ་དང་མཐེའུ་ཆུང་མདུད་པ་བཀན་ནས་སྙིང་གར་བཞག་པ། གཡས་
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སྐོར་དུ་བསྐོར་བ་རྡོ་རེ་འཁོར་ལོའི་ཕག་རྒྱ་བཅས། ༀ་སརྦྦ་བིད་མཎྜལ་བཛ་ཙ་ཀྲ་ཧཱུཾ། མདུན་

དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀུན་རིག་གི་རེན་དང་བརེན་པར་བཅས་པའི་དཀིལ་འཁོར་གྲུབ་

པར་གྱུར། 

ཕག་རྒྱ་དེ་ཉིད་སྙིང་གར་བཞག་ལ་ལྟ་བཞིན་དུ་སགས་དེ་ཉིད་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་བཟས་པས་དཀིལ་

འཁོར་མངོན་སུམ་ལྟར་དམིགས་ལ། ༀ་སརྦྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པཱ་ད་བནྡ་ནཱཾ་ཀ་རོ་མི། ཞེས་ཕག་བ། 

ༀ་སརྦྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པྲ་ཝ་ར་སད་ཀ་རཾ་ཨཾ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་སྭཱཧཱ། དེ་བཞིན་དུ་པཱ་ཏྱཾ་དང་། ༀ་

སརྦྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པུཥེ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་ཏྲ་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡེ་ཧཱུཾ། དེ་བཞིན་དུ་ཤཔྟའི་བར་

གིས་མཆོད། 

སིག་བཤགས་སོགས་ཡན་ལག་ལྷག་མ་ནི། དབང་མེད་བདག་གིས་མི་དགེ་བགིས་པ་

དང་། །རེས་སུ་ཡི་རང་ཡང་ན་བགིད་སྩལ་གང་། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་བང་ཆུབ་

མཆོག་གི་ནི། །སྤན་སར་ད་ལྟ་མ་ལུས་སོ་སོར་བཤགས། །བདེ་གཤེགས་སས་ཀི་

ཚོགས་གཉིས་ཟབ་པ་དང་། །རྒྱ་ཆེན་འགོ་བ་མ་ལུས་པ་ཡི་དོན། །སྒྲུབ་པར་བེད་དང་

དེ་ལས་གཞན་ལ་ཡང་། །རག་ཏུ་བདག་ནི་རེས་སུ་ཡི་རང་ངོ་། །ཕོགས་བཅུའི་སངས་

རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་མི་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་

ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་བ་བའི་ཕིར་བསྐུལ་བར་བགིའོ། །ཕོགས་བཅུའི་

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡོངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདའ་བར་བཞེད་པ་གང་ཡིན་

པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་མ་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་གསོལ་བར་འཚལ་ལོ། །བདག་

གི་དགེ་བའི་ལས་རྣམས་འདི་དག་གིས། །འཇིག་རེན་འདིར་ནི་མྱུར་དུ་སངས་རྒྱས་

ཤོག །འགོ་ལ་ཕན་ཕིར་ཆོས་རྣམས་སྟོན་བགིད་ཅིང་། །སེམས་ཅན་སྡུག་བསལ་

མང་པོས་གཟིར་ལས་སྒོལ། །
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སྤོ་ན་རིགས་ལྔའི་སོམ་གཟུང་བ། མ་བས་ཀང་ཆོ་ག་ཆད་པར་མི་འགྱུར། 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་བདེ་བའི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་

སོགས་ཚད་མེད་བཞི་བསྒོམ། ཚོགས་ཞིང་རང་གནས་སུ་མི་དམིགས་པར་གྱུར། 

དེ་ནས་ལག་པ་གཉིས་བཀན་ལ་སོར་མོ་རྣམས་ཕན་ཚུན་རེ་སྤད་མདུན་དུ་བཞག་ལ། ལག་མཐིལ་

གཉིས་སུ་ཨ་ཨ་ལས་ཟ་བའི་དཀིལ་འཁོར་རེ་རེ། གཡས་པའི་དབུས་སུ་ཧཱུཾ་སོན་པོ། 

གཡོན་པའི་དབུས་སུ་ཨཱཿ དཀར་པོ། དེ་དག་གི་མཐའ་སྐོར་དུ། ཨ་ཨཱ། ཨི་ཨཱི། ཨུ་

ཨཱུ། ར�་རཱ�། ལ�་ལཱ�། ཨེ་ཨཻ། ཨོ་ཨླཽ། ཨཾ་ཨཿ ཞེས་ཨཱ་ལི་ལན་གཉིས་བརོད། དབངས་ཡིག་བཅུ་

དྲུག་འོད་ཟེར་འབར་བ་དང་བཅས་པས་གང་བར་གྱུར། སོར་མོ་རྣམས་མེ་ལོང་ལྟར་

དྭངས་པའི་མཐེ་བོང་གཉིས་ལ་ༀ་དཀར་པོ། མཛུབ་མོ་གཉིས་ལ་ཧཱུཾ་སོན་པོ། གུང་

མོ་གཉིས་ལ་ཏྲཾ་སེར་པོ། སིན་ལག་གཉིས་ལ་ཧིཿ དམར་པོ། མཐེའུ་ཆུང་གཉིས་ལ་ཨཿ 

ལང་གུ་ལས། གཡས་པ་རྣམས་ལ་རིམ་པ་བཞིན་རྣམ་སྣང་དཀར་པོ། མི་བསྐོད་པ་

སོན་པོ། རིན་འབྱུང་སེར་པོ། འོད་དཔག་མེད་དམར་པོ། དོན་གྲུབ་ལང་གུ་། གཡོན་

པ་རྣམས་ལ་རིམ་པ་བཞིན། རྡོ་རེ་དབིངས་ཀི་དབང་ཕྱུག་མ་དཀར་མོ། རྡོ་རེ་ཐུགས་

མ་སོན་མོ། རྡོ་རེ་དབང་བསྐུར་མ་སེར་མོ། རྡོ་རེ་མཚོན་ཆ་མ་དམར་མོ། རྡོ་རེ་ཀུན་

མ་ལང་གུ་རྣམས་ཕན་ཚུན་ལྷ་དང་ལྷ་མོའི་ཁྱད་པར་མ་གཏོགས་པ་ཕག་མཚན་རྒྱན་

ལ་སོགས་པ་རིགས་ལྔ་དང་འད་བར་གྱུར། ཐལ་མོ་གཉིས་ཕན་ཚུན་མ་རེག་ཙམ་དུ་བས་ལ། 

ༀ་ཨཱཿནྱོ་ནྱ་ཨ་ནུ་ག་ཏཱཿ སརྦྦ་དྷརྨཱཿ ཞེས་ལྷ་ཕན་ཚུན་ཞལ་ཕོགས་པར་བསམ། རྡོ་རེ་

ཐལ་མོ་བས་ལ། པ་རཿ སྥ་ར་ཨ་ནུ་པྲ་བིཥྚཿ སརྦྦ་དྷརྨཱཿ བཛ་ཨཉྫ་ལི། ཞེས་ལྷ་ཕན་ཚུན་

མར་མེ་གཅིག་ལས་གཉིས་ཆད་ཀི་ཚུལ་དུ་འཕྲོས་ཏེ་འདེས་པར་བསམ། རྡོ་རེ་བསམས་

པ་བཅིངས་ལ། ཨ་ཏྱནྟ་ཨ་ནུ་པྲ་བིཥྚཿ སརྦྦ་དྷརྨཱཿ བཛ་བནྡ། ཞེས་པས་ཕན་ཚུན་རོ་གཅིག་
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ཏུ་གྱུར། བཛ་བནྡ་ཏྲཊ། ཅེས་བརོད་ཅིང་སྙིང་གར་རྡོ་རེ་བསམས་པ་སྒ་དང་བཅས་པ་ལན་གསུམ་དལ་

བས། ཁམས་གསུམ་གི་ཉོན་མོངས་པའི་བག་ཆགས་ཀི་འཆིང་བ་གཞིག་དཀའ་བ་

རང་བཞིན་གིས་འོད་གསལ་བར་གྱུར། རྡོ་རེ་འབེབས་པའི་དམ་རྒྱ་བཅིངས་ལ་དེར་སྒོམ་ཞིང་། 

བཛ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཨཿ ཨཿ ཞེས་བརོད་ཅིང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐུགས་ཀ་

ནས་དང་པོའི་རྡོ་རེ་ཁ་དོག་དམར་པོ་འོད་དམར་པོ་འབར་བ་རང་གི་སྙིང་གར་ཞུགས་

ནས་བདག་ཉིད་ཀི་ལུས་ཀུན་ཏུ་གང་བར་གྱུར། ཏིཥྛ་བཛ་དི་ཌོ་མེ་བྷ་ཝ། ཤ་ཤྭ་ཏོ་མེ་

བྷ་ཝ་ཧི་ད་ཡ་མེ་ཨ་དྷི་ཏིཥྛ་སརྦྦ་སིད་དྷི་མེ་པྲ་ཡཙྪ་ཧཱུཾ། ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོ། ཞེས་དབབ་པ་

བརན་པར་བསམ། རྡོ་རེ་ཁུ་ཚུར་གི་དམ་རྒྱ་བཅིངས་ལ། བཛ་མུཥྚི། ཞེས་བརོད། ༀ་བཛ་མུཥྚི་

བཾ། ཞེས་ཕག་རྒྱ་དེ་ཉིད་བཀྲོལ་བར་བའོ། །ཕག་རྒྱ་བཅིངས་པ་སྤིའི་ཆོ་གའོ། །

དེ་ནས། ༀ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། ༀ་སྭ་བྷ་ཝ་ཤུདྡྷཿ སརྦ་དྷརྨཱཿ 

སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྷོ྅ཧཾ། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་པར་གྱུར། སྟོང་

བའི་ངང་ལས་ཧཱུཾ་ཡཾ་ཧཱུཾ་ལས་རླུང་གི་དཀིལ་འཁོར་སོན་པོ་གཞུའི་དབིབས་ཅན། དེའི་

སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་རཾ་ཧཱུཾ་ལས་མེའི་དཀིལ་འཁོར་དམར་བོ་གྲུ་གསུམ་པ། དེའི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་བཾ་

ཧཱུཾ་ལས་ཆུའི་དཀིལ་འཁོར་དཀར་བོ་ཟླུམ་པོ། དེའི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་ལཾ་ཧཱུཾ་ལས་སའི་དཀིལ་

འཁོར་སེར་བོ་གྲུ་བཞི་བ། དེའི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་སུཾ་ཧཱུཾ་ལས་རི་རབ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བཞིའི་རང་

བཞིན་གྲུ་བཞི་བ། དེའི་སྟེང་དུ་པཾ་ལས་སྣ་ཚོགས་པད་དེའི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་ལས་སྣ་ཚོགས་

རྡོ་རེའི་ལྟེ་བར་བྷྲུཾ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ལས་གྲུབ་པའི་ཕིའི་

གཞལ་ཡས་ཁང་དང་། དེའི་ཕེད་ཀི་ཚད་དུ་ནང་གི་གཞལ་ཡས་ཁང་། གཉིས་ཀའང་

གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་བ། ཕི་ནས་རིམ་པ་བཞིན་སོ་སེར་དམར་ལང་དཀར་བའི་རིག་པ་
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རིམ་པ་ལྔ་དང་ལྡན་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་རིག་པས་བསྐོར་བའི་སྟེང་ན། རིན་པོ་ཆེའི་ཕ་

གུ་གཞི་དམར་བོ་ལ་རིན་པོ་ཆེ་ཟུར་གསུམ་དང་གྲུ་བཞི་ལ་སོགས་པས་སྤས་པ། 

དེའི་སྟེང་ན་གནས་པའི་གསེར་གི་སྐ་རགས་བཞིའི་ཕི་ངོས་སུ་ཆུ་སིན་གི་ཁ་ནས་

མུ་ཏིག་གི་དོ་ཤལ་དང་དོ་ཤལ་ཕེད་པ་འཕང་བ། དེའི་ཕི་ངོས་སུ་བ་འདབ་ལས་

འཕང་བའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཤར་བུ། དེའི་སྟེང་ན་པད་འདབ་མ་ཕེད་པའི་དབིབས་ཅན་

གི་མདའ་ཡབ་ལ་གནས་པའི་གསེར་གི་བུམ་པ་ནས་འཐོན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དང་

བ་དན་བརྒྱད་བརྒྱད་ཀིས་མཛེས་པར་བས་པ། ཕིའི་སྟེང་གི་ཟུར་བཞི་ལ་གདུགས་

བཞིས་བརྒྱན་པ། རིག་པའི་འགམ་ནས་འདོད་ཡོན་གི་སྣམ་བུ་དམར་པོས་བསྐོར་

བ་ལ་བཞུགས་སྟབས་དང་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་པའི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀིས་མཆོད་པ་བེད་

བཞིན་པ། སྒོ་དང་སྒོ་ཁྱུད་ཀི་ཕིའི་མཚམས་དང་རིག་པའི་ཕི་ནང་གི་ཟུར་བཞིར་ཟ་

ཕེད་ལ་གནས་པའི་རིན་པོ་ཆེ་དམར་བོའི་སྟེང་དུ་རྡོ་རེས་བརྒྱན་པ། ཕིའི་སྒོ་བཞི་སོ་

སོའི་མདུན་དུ་སྟེགས་བུ་གྲུ་བཞི་བའི་སྟེང་དུ་བུམ་པ་ལ་གནས་པའི་ཀ་བ་བཞི་བཞིས་

བཏེགས་པའི་ར་བབ། གསེར་དང་། ཤར་བུ་དང་། རིན་པོ་ཆེ་དང་། ར་རྨིག་དང་། མུན་

སྣམ་དང་། ཝ་རནྜ་དང་། མུན་པ་དང་། ཤར་བུ་དང་། རིན་པོ་ཆེ་དང་། རྨིག་པ་དང་། 

མདའ་ཡབ་སྟེ་སྣམ་བུ་བཅུ་གཅིག་དང་ལྡན་པའི་རེ་མོར་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོའི་གཡས་

གཡོན་དུ་རི་དྭགས་ཕོ་མོ་དང་བཅས་པ། ར་བབ་ཀི་གཡས་གཡོན་དུ་བུམ་པ་བཟང་

བོ་ལས་སྐེས་པའི་དཔག་བསམ་གི་ཤིང་ལ་རྒྱལ་སིད་རིན་པོ་སྣ་བདུན་དང་། བར་

བར་དུ་གྲུབ་པ་ཐོབ་པ་དང་སྤིན་གི་གསེབ་ནས་བྱུང་བའི་ལྷ་མེ་ཏོག་གི་ཕྲེང་བ་བཟུང་

བ་རྣམས་ཀིས་ཀུན་ནས་མཛེས་པར་བས་པ། པད་རའི་ཕི་རོལ་ཏུ་ཁོར་ཡུག་རྡོ་རེའི་
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ར་བ་མེ་རི་དང་བཅས་པ། གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ནང་དུ་རྡོ་རེ་དང་རིན་པོ་ཆེ་དང་པད་

དང་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རེས་མཚན་པའི་ཀ་བ་བརྒྱད་བརྒྱད་ཀིས་བཏེགས་པའི་རྡོ་རེའི་

གདུང་གིས་མཛེས་པར་ཕུབ་པའི་རེ་མོར་རྡོ་རེ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཏོག་གིས་སྤས་

པ། གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ནང་གི་སྟེང་དང་འོག་གི་ས་གཞི་ཐམས་ཅད་ཤར་སོ། ལྷོ་

སེར། ནུབ་དམར། བང་ལང་། དབུས་དཀར་བ། གཞལ་ཡས་ཁང་ནང་མའི་དབུས་

སུ་འཁོར་ལོ་སོན་པོ་རིབས་བཅུ་དྲུག་པ་ལྟེ་བ་མུ་ཁྱུ་དང་བཅས་པ། 

དེའི་དབུས་སུ་ཨཱཿ ས�་ཨཱཿ ལས་སེང་གེས་བཏེགས་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཁིའི་སྟེང་

དུ་ཧིཿ ལས་པད་དང་། ཨ་ལས་ཟ་བའི་དཀིལ་འཁོར། དེའི་སྟེང་དུ་ༀ་ལས་འཁོར་

ལོ་ༀ་གིས་མཚན་པ་ལས། དཔག་ཏུ་མེད་པའི་འོད་ཟེར་འཕྲོས་གཞལ་དུ་མེད་པའི་

སེམས་ཅན་གི་དོན་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཚུལ་དུ་བས། སར་འདུས་ཆོས་ཀི་ཡི་

གེ་ལ་ཐིམ། ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རང་ཉིད་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀུན་རིག་སྐུ་མདོག་

དཀར་པོ་ཞལ་བཞི་དཀར་བ། ཕག་གཉིས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཕག་རྒྱས་འཁོར་ལོ་

རིབས་བརྒྱད་པ་བསྣམས་ཤིང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀིས་བརྒྱན་པ། དར་

ལའི་སྟོད་གཡོགས་དང་སད་གཡོགས་ཅན། ཞི་བའི་གཟིགས་སྟངས་མཛད་ཅིང་

རྡོ་རེའི་སྐིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ་ཉི་མའི་འོད་ཀི་རྒྱབ་ཡོལ་མངའ་བ།  ཚངས་

པ་ཆེན་པོ་པདའི་གདན་ལ་བཞུགས་ཏེ། ངན་སོང་གི་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་

སྦོང་བ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ནས། ངན་སོང་གི་རྒྱུད་

ལས་རྣམ་པར་གོལ་བ་ཞེས་བ་བའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བ་དང་། སྡུད་པ་མང་པོའི་ཕྲེང་བ་ཉིད་ཀི་དཔྲལ་བའི་
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མཛོད་སྤུ་ནས་ཕྱུང་ནས། དེས་སྟོང་གསུམ་གི་སྟོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་

འདི་ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་སྣང་བར་བས་སོ། །ཀུན་ཏུ་སྣང་བར་བས་པས་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཉོན་མོངས་པའི་འཆིང་བ་ལས་རྣམ་པར་གོལ་ཏེ། བདེ་བ་སོ་སོར་ཐོབ་

ནས་རང་གི་གནས་ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་སྣང་བར་བས་ཏེ། མཆོད་པའི་སྤིན་སྣ་ཚོགས་

ཀིས་མངོན་པར་མཆོད་ནས་ལན་བརྒྱ་ཕྲག་སྟོང་དུ་བསྐོར་བ་་བས་ཏེ་མགོ་བོས་

ལན་བརྒྱ་ཕྲག་སྟོང་དུ་ཕག་འཚལ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་སྤན་སར་ནོར་བུ་དི་མ་

མེད་པའི་སྟེང་དུ་འཁོད་དེ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །

ཨེ་མ་འོ་སངས་རྒྱས་ཀེ་སངས་རྒྱས། །ཨེ་མ་འོ་སངས་རྒྱས་མཛད་པ་

ལེགས། །གང་ཕིར་ངན་སོང་བདག་ཅག་སྦངས། །བང་ཆུབ་སྤོད་པ་ཉིད་ལ་

བཞག །ཅེས་ཆེད་དུ་བརོད་པ་ཆེད་དུ་བརོད་ནས་མི་སྣང་བར་གྱུར་ཏོ། །ཞེས་པའི་བར་

དཀྱུས་ལྟར་ཡིན། 

ལྷ་རང་གི་སྤི་བོར་ༀ་དཀར་པོ། མགིན་པར་ཨཱཿདམར་པོ། ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ་སོན་

པོ། ལྷ་རང་གི་ཐུགས་ཀར་ཟ་བའི་སྟེང་དུ་ༀ་ཡིག་གིས་མཚན་པ་ལས་འོད་ཟེར་

འཕྲོས་ཀུན་རིག་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ལ་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་

བསྐོར་བ་མདུན་གི་ནམ་མཁར་སྤན་དངས། རྡོ་རེ་བསྡུ་བའི་ཕག་རྒྱ་བས་ལ། ༀ་བཛ་ས་

མ་ཛཿ 

མ་ལུས་སེམས་ཅན་ཀུན་གི་མགོན་གྱུར་ཅིང་། །བདུད་སེ་དཔུང་བཅས་མི་བཟད་

འཇོམས་མཛད་ལྷ། །དངོས་རྣམས་མ་ལུས་ཡང་དག་མཁྱེན་གྱུར་པའི། །བཅོམ་ལྡན་

འཁོར་བཅས་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཅེས་བསྡུས་པའམ་རྒྱས་ཙམ་བེད་ན། 
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བཅོམ་ལྡན་བསྐལ་པ་གངས་མེད་དུ་མ་རུ། །འགོ་ལ་བརེ་ཕིར་ཐུགས་རེ་རྣམ་སྦང་

ཤིང་། །སོན་ལམ་རྒྱ་ཆེན་དགོངས་པ་ཡོངས་རྫོགས་པ། །ཁྱེད་བཞེད་འགོ་དོན་

མཛད་དུས་འདི་ལགས་ན། །དེ་ཕིར་ཆོས་དབིངས་ཕོ་བང་ལྷུན་གྲུབ་ནས། །རྫུ་འཕྲུལ་

བིན་རླབས་སྣ་ཚོགས་སྟོན་མཛད་ཅིང་། །མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཚོགས་རྣམས་

བསྒལ་བའི་ཕིར། །ཡོངས་དག་འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཛཿ་ཧཱུཾ་

བཾ་ཧོཿ མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི་ཀཱ་ཨཱད་ཀ་ཨེ་ཧེ་ཧི། བཅོམ་ལྡན་འདིར་ནི་བོན་པ་ལེགས། 

།བདག་ཅག་བསོད་ནམས་སྐལ་བར་ལྡན། །བདག་ལ་མཆོད་ཡོན་བཞེས་ནས་

ཀང་། །ཐུགས་ལ་དགོངས་ཤིང་གནང་བར་མཛོད། །བདེ་བར་གཤེགས་སོ་བཅོམ་

ལྡན་འདས། །ཚུར་གཤེགས་འདིར་ནི་བཞུགས་སུ་གསོལ། །བདག་ལ་མཆོད་ཡོན་

བཞེས་ནས་ཀང་། །འདི་ཉིད་དུ་ནི་བཞུགས་སུ་གསོལ། །ༀ་སརྦྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ག་ག་ན་

ས་མ་ཡེ་སྭཱཧཱ། ཞེས་མཆོད་ཡོན་འབུལ།

 ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་ཙམ་གིས་ནི། །ལྷ་རྣམས་ཀིས་ནི་ཁྲུས་གསོལ་ལྟར། །ལྷ་ཡི་

ཆུ་ནི་དག་པ་ཡིས། །དེ་བཞིན་བདག་གིས་ཁྲུས་བགིའོ། །ༀ་སརྦྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་

ཥེ་ཀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཤི་ཧཱུཾ། ཞེས་ཁྲུས་གསོལ། 

བདག་དང་འགོ་ལ་ཐུགས་བརེའི་ཕིར། །ཉིད་ཀི་རྫུ་འཕྲུལ་མཐུ་ཡིས་ནི། །ཇི་སིད་

མཆོད་པ་བདག་བགིད་ན། །དེ་སིད་བཅོམ་ལྡན་བཞུགས་སུ་གསོལ། །ༀ་ཀ་མ་ལ་

ཡེ་སྟྭཾ། ཞེས་གདན་འབུལ། 

ༀ་བཛ་པུཥེ་ཨཿ ཧཱུཾ། ཞེས་སོགས་ཉེར་སྤོད་ཀིས་མཆོད། ༀ་བཛ་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛཿ ༀ་

བཛཿ པཱ་ཤ་ཧཱུཾ། ༀ་བཛཿ སྤོ་ཊ་བཾ། ༀ་བཛ་གྷཎྜ་ཧོཿ  ༀ་བཛ་ཡཀྵ་ཧཱུཾ། བགེགས་བསྐྲད། 
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ༀ་བཛ་རཀྵ་ཧཾ། བསྲུང་བ་བ། ༀ་པྲ་ཝ་ར་ས་ད་ཀ་རཾ་ཨཾ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པས་མཆོད་

ཡོན་ཕུལ། ༀ་སརྦྦ་བིད་ༀ། ༀ་སརྦྦ་བིད་ཨཱཿ  ༀ་སརྦྦ་བིད་ཧཱུྃ། ཞེས་གནས་གསུམ་བིན་

གིས་བརླབས། 

དེ་ནས། ས་མ་ཡ་སྟྭཾ། བཛ་ཊིཥྚི་མ་ཊ། སརྦྦ་བིད་ཏྲི་ཤྱ། ཛཿཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ། 

ས་མ་ཡ་སྟྭཾ། ཨ་ཧཾ། སརྦྦ་བིད། ཅེས་པ་སྙིང་པོ་ལན་གསུམ་བརོད། ༀ་སརྦྦ་བིད་སརྦྦ་ཨཱ་

ཝ་ར་ཎཱ་བི་ཤོ་དྷ་ན་ཧ་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ། ལན་གསུམ། ལྷ་རང་གི་ཐུགས་ཀར་ཟ་བའི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་

ལས་རྡོ་རེ་རེ་ལྔ་བ་ཐོག་མཐའ་མེད་པའི་ཆོས་ཉིད་ཀི་ངོ་བོས་མཚན་པར་གྱུར། 

ལྷ་རང་གི་ལོག་མར་ཧིཿ ལས་པད་དམར་པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པའི་ལེའི་འདབ་མར་

ཨ་ལས་ཟ་བའི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་ལས་རྡོ་རེ་དཀར་པོ་རེ་ལྔ་པ་མཆུར་ཉལ་བས་མཚན་པར་

གྱུར། ༀ་བཛ་ཛཱི་ཧོ། ༀ་སརྦ་བིད་སརྦ་ཨཱ་ཝ་ར་ན་བི་ཤོ་དྷ་ནེ་ཧ་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ། རྡོ་རེའི་

ལྟེ་བ་ལ་ལྷ་རང་གི་སགས་ཀིས་མཚན་པར་གྱུར། 

གར་དང་གླུ་དང་རོ་དང་ཟས། །སྤོད་ལམ་ལ་སོགས་བདེ་བ་ཀུན། །སངས་རྒྱས་

རྣམས་ལ་ཕུལ་ན་ནི། །ལས་ཀི་ཕག་རྒྱ་དབང་དུ་འགྱུར། །སརྦ་བིད། ལྷ་རང་གི་

ཐུགས་ཀར་ཟ་བའི་སྟེང་དུ་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རེས་མཚན་པར་གྱུར། སརྦ་བིད། ལྷ་རང་

གི་ཐུགས་ཀར་ཟ་བའི་སྟེང་དུ་དང་བོའི་རྡོ་རེ་རེ་ལྔ་བས་མཚན་པར་གྱུར། 

ༀ་བཛ་ས་ཏྭ་ས་མ་ཡ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ། བཛ་ས་ཏྭ་ཏྭེ་ནོ་པ་ཏིཥྛ། ད�་ཌོ་མེ་བྷ་བ། 

ཞེས་ཡི་གེ་བརྒྱ་བ་ལན་གསུམ་བརོད། 

ༀ་བུདྡྷ་ཨ་བྷི་ཥི་ཉྩ་ༀ། ༀ་བཛ་ཨ་བྷི་ཥི་ཉྩ་ཧཱུཾ། ༀ་རཏྣ་ཨ་བྷི་ཥི་ཉྩ་ཏྲཱཾ། ༀ་པད་

ཨ་བྷི་ཥི་ཉྩ་ཧིཿ ༀ་ཀརྨྨཿ ཨ་བྷི་ཥི་ཉྩ་ཨཱཿ ཞེས་རིགས་ལྔས་དབང་བསྐུར་རོ། །
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འཕྲིན་ལས་ནི། ༀ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ་སརྦྦ་དུར་ག་ཏི་པ་རི་ཤོ་དྷ་ན་རཱ་ཛཱ་ཡ། 

ཏཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ་ཨརྷ་ཏེ་སཾ་མ་ཀྶཾ་བུད་དྷ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་ཤོ་དྷ་ནེ་ཤོ་དྷ་ནེ། སརྦྦ་

པཱ་པཾ་བི ་ཤོ ་དྷ་ནེ ་ཤུད་དྷེ ་བི ་ཤུདྡྷེ། སརྦྦ་ཀརྨཱ་ཨཱ་ཝ་ར་ཎཱ་བི ་ཤོ་དྷ་ནེ ་སྭཱཧཱ།  

ༀ་སརྦྦ་བིད་སརྦྦ་ཨཱ་ཝ་ར་ཎཱ་བི་ཤོ་དྷ་ན་ཧ་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ངན་སོང་

ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦོང་བ་གཟི་བརིད་ཀི་རྒྱལ་བོ་ཀུན་རིག་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་

ཀིས་ཟབ་གསལ་གཉིས་སུ་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་ལམ་གི་རོགས་པ་མཐའ་དག་རྒྱུད་

ལ་སྐེ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། 

བདག་བསྐེད་མཆོད་པ་ ༀ་བཛ་ཡཀྵ་ཧཱུཾ། ཧཱུཾ་བཛ་ཨ་ན་ལ་ཧ་ན་ད་ཧ་པ་ཙ་མ་ཐ་བྷཉྫ་

ར་ཎ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྷཱཿ སརྦ་དྷརྨཱཿ ས་བྷཱ་ཝ་ཤུདྷོ྅ཧཾ། སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། 

སྟོང་པའི་ངང་ལས་ༀ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀི་ནང་དུ་

ༀ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་མཆོད་ཡོན། ཞབས་བསིལ། མེ་ཏོག བདུག་སྤོས། 

སྣང་གསལ། དི་ཆབ། ཞལ་ཟས། རོལ་མོ་རྣམས་དྭངས་ཤིང་ཐོགས་པ་མེད་པ་ནམ་

མཁའ་དང་མཉམ་པར་གྱུར། ༀ་ཨཾ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ༀ་པཱ་ཏྱཾ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ༀ་བཛ་པུཥེ་ཨཱཿ 

ཧཱུཾ། ནས། ༀ་བཛ་ཤཔྟ་ཨཱཿཧཱུཾ། གི་བར་གིས་བིན་གིས་བརླབས། 

རབ་འབམས་རྒྱ་མཚོ་མ་རྒྱས་པའམ། བསྡུ་ན། རབ་འབམས་རྒྱ་མཚོ་དཔག་མེད་ན། 

།མཆོད་ཡོན་ཞབས་བསིལ་མེ་ཏོག་སྤོས། །སྣང་གསལ་དི་ཆབ་ཞལ་ཟས་ཚོགས། 

།སིལ་སྙན་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་དང་། །བདག་གིས་གུས་པས་བཤམས་པ་འདི། །ཇི་སྙེད་

རྒྱལ་བ་སས་དང་བཅས། །དེ་སྙེད་རྣམས་ལ་བདག་འབུལ་ན། །ཐུགས་རེ་མངའ་བ་

ཁྱེད་རྣམས་ཀིས། །ཅི་བདེ་བར་ནི་བཞེས་ནས་ཀང་། །སེམས་ཅན་དོན་ཀུན་མཛད་
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དུ་གསོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པྲ་ཝ་ར་སད་ཀ་རཾ་ཨཾ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ནས་ ཤཔྟ་པྲ་

ཏཱི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་དེ་དག་གི་སགས་རྣམས་སྦྲེལ་ནས་ཕག་རྒྱ་དང་བཅས་པས་འབུལ། 

ལྷ་མོ་རང་རང་གི་ལས་རྒྱ་རིམ་པ་ལྟར་བཅིངས་ལ། ༀ་རྡོ་རེ་སེམས་དཔའ་བསྡུས་པ་ན། 

ༀ་བཛ་སཏྭ་སུ་སཾ་ག་ཧཱ། བཛ་ལཱ་ས། རྡོ་རེ་རིན་ཆེན་བླ་ན་མེད། ༀ་བཛ་རཏྣ་མཱ་

ནུཏྟ་རཾ། བཛ་མཱ་ལེ། རྡོ་རེ་ཆོས་ཀི་གླུ་བླངས་པས། ༀ་བཛ་དྷ་རྨཱ་ག་ཡ་ནི། བཛ་

གིརི། རྡོ་རེ་ལས་ཀུན་བེད་པར་གྱུར། ༀ་བཛ་ཀརྨཱ་ཀ་རོདྦྷ་ཝེ། བཛ་ནི་ཏྱི། ༀ་རྡོ་རེ་

སེམས་དཔའ་བསྡུས་པ་ན། ༀ་བཛ་སཏྭ་སུ་སཾ་ག་ཧཱ། བཛ་དྷཱུ་པེ། རྡོ་རེ་རིན་ཆེན་བླ་

ན་མེད། ༀ་བཛ་རཏྣ་མཱ་ནུཏྟ་རཾ། བཛ་པུཥེ། རྡོ་རེ་ཆོས་ཀི་གླུ་བླངས་པས། ༀ་བཛ་

དྷ་རྨཱ་ག་ཡ་ནི། བཛ་ཨཱ་ལོ་ཀེ། རྡོ་རེ་ལས་ཀུན་བེད་པར་གྱུར། ༀ་བཛ་ཀརྨཱ་ཀ་རོདྦྷ་

ཝེ། བཛ་གནྡེ། ཞེས་སྒེག་སོགས་ཀི་མཆོད་པ་རྣམས་གཞུང་ལྟར་ལ། 

དེ་ནས། མཉམ་མེད་མི་གཡོ་མཉམ་མེད་མཆོག་གི་ཆོས་ཉིད་ཅན། །ཐུགས་རེའི་

བདག་ཉིད་འགོ་བའི་སྡུག་བསལ་སེལ་བར་མཛད། །ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་དངོས་

གྲུབ་ཐམས་ཅད་སྤིན་མཛད་པ། །དི་མེད་མི་གཡོ་མཉམ་མེད་དམ་པའི་མཆོག་ཆོས་

ཅན། །ཡོན་ཏན་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་ཆ་ལའང་ཚད་མེད་དེ། །དཔེ་ནི་ནམ་མཁའ་དང་

ཡང་བསྒྲུན་དུ་ཡོད་མ་ཡིན། །དངོས་གྲུབ་མཐའ་ཡས་མཉམ་མེད་དཔེ་དང་བལ་བ་

རྣམས། །སེམས་ཅན་ཁམས་ལ་དངོས་གྲུབ་མཆོག་རྣམས་ངེས་པར་སྩོལ། །རག་

ཏུ་དི་མ་མེད་པ་ཐུགས་རེའི་ཤུགས་ལས་བྱུང་། །སོན་ལམ་གྲུབ་པ་འགག་པ་མེད་

པའི་ཆོས་ཉིད་ཅན། །འགོ་བའི་དོན་སྒྲུབ་རབ་ཏུ་བརོན་པ་མཐའ་ཡས་པ། །ཐུགས་

རེ་ཆེན་པོའི་བདག་ཉིད་རག་ཏུ་རྣམ་པར་སྣང་། །ཚད་མེད་ཚད་དང་བལ་བ་ཤིན་ཏུ་
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རྫོགས་པ་ཡི། །བདེ་བར་གཤེགས་པའི་གོ་འཕང་དམ་པ་བརྙེས་གྱུར་ཀང་། །ཁམས་

གསུམ་རྣམས་ལ་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ་མཛད་པ་ཡི། །ཐུགས་རེའི་སྤོད་པ་མི་

གཡོ་འགག་པར་ཡོངས་མི་འགྱུར། །ཨེ་མའོ་ཤིན་ཏུ་བཟང་པོའི་ཆོས་ཉིད་མཆོག་

དང་ལྡན། །མཆོག་སྦིན་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་གོ་འཕང་མཆོག་བརྙེས་པ། །ཁམས་

གསུམ་ཀུན་ལ་རག་ཏུ་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ་མཛད། །མགོན་པོ་དུས་གསུམ་སྒིབ་

པ་མེད་པར་རབ་མཁྱེན་པས། །དམ་ཚིག་མཆོག་གསུམ་དངོས་གྲུབ་དམ་པ་བདག་

ལ་སྩོལ། །འདི་སྟེ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི། །ཡང་དག་ཡོན་ཏན་རྒྱས་པ་སྟེ། །ལན་

གཅིག་ཙམ་ཞིག་བརོད་པས་ཀང་། །གསང་སགས་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་འགྱུར། 

།ཞེས་པས་བསྟོད།

ལྷ་རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས་བཟ་བའི་སགས་མུ་ཏིག་གི་ཕྲེང་བ་ལྟ་བུས་

བསྐོར་བ་དུས་མཐའི་མེ་དང་འད་བའི་འོད་ཟེར་ཅན་དང་། ལྷ་རང་གི་ཞལ་ནས་སགས་

ཀི་སྒ་བྱུང་བར་གྱུར། ༀ་སརྦྦ་བིད་སརྦྦ་ཨཱ་ཝ་ར་ཎཱ་བི་ཤོ་དྷ་ན་ཧཿ ཧཱུཾ་ཕཊ། སྙིང་བོ་དང་། 

ༀ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ་སརྦྦ་དུ་རྒ་ཏི་པ་རི་ཤོ་དྷ་ན་རཱ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ་ཨར་ཧ་ཏེ་སཾ་

མ་ཀྶཾ་བུདྡྷ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་ཤོ་དྷ་ནེ་ཤོ་དྷ་ནེ། སརྦྦ་པཱ་པཾ་བི་ཤོདྷ་ནེ་ཤུདྡྷེ་བི་ཤུདྡྷེ། 

སརྦྦ་ཀརྨཱཿ ཨཱ་ཝ་ར་ཎཱ་བི་ཤོདྷ་ནེ་སྭཱཧཱ། ར་རིགས་ཅུང་ཟད་བཟས། 

བཟས་པའི་མཐར་ ༀ་བཛ་ས་ཏྭ་ས་མ་ཡ། ཞེས་ཡིག་བརྒྱ་ལན་གསུམ་དང་། 

མཆོད་པ་ ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པྲ་ཝ་ར་སད་ཀ་རཾ་ཨཾ་ ནས་ ཤཔྟ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་

དང་། བཛ་ལཱ་ས། བཛ་མཱ་ལེ། བཛ་གིརི། བཛ་ནི་ཏྱི། བཛ་དྷཱུ་པེ། བཛ་པུཥེ། བཛ་ཨཱ་

ལོ་ཀེ། བཛ་གནྡེ། ཞེས་འབུལ།
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ཆོས་དབིངས་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པར་དག །རྣམ་པར་སྣང་མཛད་བཅོམ་ལྡན་

འདས། །ཏིང་ངེ་འཛིན་ལྡན་ཕག་རྒྱ་ཅན། །ཕག་འཚལ་བཅོམ་ལྡན་ཀུན་རིག་ལ། །ཞེས་

བསྟོད།

སྟོང་མཆོད་ཙམ་ལ་བུམ་པ་མ་བསྒྲུབས་ཀང་ཆད་སྐོན་མེད། མཇུག་ནས་ཁྲུས་ཆོག་བེད་ཚེ་བུམ་པ་ལྷ་

ལྔ་བསྐེད་པས་འཐུས། 

མདུན་བསྐེད་དཀིལ་འཁོར་བསང་བ་ནས་འཕྲིན་ལས་ཀི་བར་དཀྱུས་ལྟར་ཡིན་པས་རས་བིས་ལ་

སོགས་པའི་དཀིལ་འཁོར་བཛ་ཡཀྵཿ ས་བསངས། ༀ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙ་ན་བཛ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱད་

ཀོ྅ཧཾ། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཱཿ སརྦྦ་དྷརྨཱཿ སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུད་དྷོ྅ཧཾ། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་

བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་པར་གྱུར། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཧཱུཾ་གཉིས་ཀི་བར་དུ་ཆུད་

བའི་ཡཾ་རཾ་བཾ་ལཾ་སུཾ་ལས་རླུང་མེ་ཆུ་ས་རི་རབ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བཞིའི་རང་བཞིན་ཅན་

གྲུ་བཞི་པའི་སྟེང་དུ། པཾ་ལས་སྣ་ཚོགས་པད་ལ་གནས་པའི་ཧཱུཾ་ལས་སྣ་ཚོགས་རྡོ་

རེའི་ལྟེ་བར་བྷྲུཾ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། ར་བབས་དང་ལྡན་པ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་

ལས་གྲུབ་པའི་ཕིའི་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་། དེའི་ཕེད་ཀི་ཚད་དུ་ནང་གི་གཞལ་

ཡས་ཁང་། གཉིས་ཀའང་གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་པ། ཕི་ནས་རིམ་པ་བཞིན་སོ་སེར་དམར་

ལང་དཀར་བའི་རིག་པ་རིམ་པ་ལྔ་དང་ལྡན་པ་ལ་སོགས་པ་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་

ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ཕི་རོལ་ཏུ་ཁོར་ཡུག་རྡོ་རེ་ར་བ་མེ་རི་དང་བཅས་པ། གཞལ་

ཡས་ཁང་གི་ནང་གི་སྟེང་དང་འོག་གི་ས་གཞི་ཐམས་ཅད་ཤར་སོ། ལྷོ་སེར། ནུབ་

དམར། བང་ལང་། དབུས་དཀར་བ། གཞལ་ཡས་ཁང་ནང་མའི་དབུས་སུ་འཁོར་ལོ་

སོན་པོ་རིབས་བཅུ་དྲུག་པ་ལྟེ་བ་མུ་ཁྱུད་དང་བཅས་པ། 
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དེའི་དབུས་སུ་ཨཱཿ ས�་ཨཱཿ ལས་སེང་གེས་བཏེག་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཁི། ཕོགས་

བཞིར་རང་རིགས་ཀི་ས་བོན་གཉིས་ཀི་དབུས་སུ་ཚུད་པའི་མིང་ཡིག་དང་པོ་ཐིག་

ལེས་བརྒྱན་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཤར་དུ་གང་ཆེན། ལྷོར་ར་མཆོག །ནུབ་ཏུ་རྨ་བ། བང་

དུ་མཁའ་ལྡིང་རྣམས་ཀིས་བཏེག་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཁི། ལྷའི་གནས་ཐམས་ཅད་དུ་

ཧིཿལས་པད་དང་། ཨ་ལས་ཟ་བའི་དཀིལ་འཁོར། དབུས་ཀི་ཟ་བའི་སྟེང་དུ་ༀ་ལས་

འཁོར་ལོ་ༀ་གིས་མཚན་པ་ལས། 

དཔག་ཏུ་མེད་པའི་འོད་ཟེར་འཕྲོས་གཞལ་དུ་མེད་པའི་སེམས་ཅན་གི་དོན་

མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཚུལ་དུ་བས། སར་འདུས་ཆོས་ཀི་ཡི་གེ་ལ་ཐིམ། ཡོངས་

སུ་གྱུར་པ་ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀུན་རིག་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་ཞལ་བཞི་དཀར་

བ། ཕག་གཉིས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཕག་རྒྱས་འཁོར་ལོ་རིབས་བརྒྱད་པ་བསྣམས་

ཤིང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀིས་བརྒྱན་པ། དར་ལའི་སྟོད་གཡོགས་དང་

སད་གཡོགས་ཅན། ཞི་བའི་གཟིགས་སྟངས་མཛད་ཅིང་རྡོ་རེའི་སྐིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་

བཞུགས་པ་ཉི་མའི་འོད་ཀི་རྒྱབ་ཡོལ་མངའ་བ། 

ལྷག་མ་ཟ་བའི་དཀིལ་འཁོར་རྣམས་ཀི་དབུས་སུ། ཧཱུཾ་ཏྲཱཾ་ཧིཿཨཿ ཧཱུཾ་ཏྲཱཾ་ཧིཿཨཿ ཧཱུཾ་

ཛཿཧོཿདྷུ། ཏྲཱཾ་རྱ་བྷི་ཧཱ། ཧིཿདྷཱིཿ ཀྲུཾ་བྷ། ཀཾ་རཾ་ཀྵཾ་ཥྚཾ། ཧཱུཾ་ཏྲཱཾ་ཧིཿཨཿ ཧཱུཾ་ཏྲཱཾ་ཧིཿཨཿ ཛཿཧཱུཾ་བཾ་

ཧོཿ རྣམས་ལས་རྡོ་རེ་རིན་པོ་ཆེ་པད་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རེ། སྤན་གིས་སྤས་པའི་འཁོར་ལོ། 

རྡོ་རེ། པད། ཨུཏྤ་ལ། རྡོ་རེ། ལགས་ཀྱུ། མདའ་གཞུ། རྡོ་རེ། རིན་པོ་ཆེ། ཉི་མ། རྒྱལ་

མཚན། སོའི་ཕྲེང་བ། པད། རལ་གི། འཁོར་ལོ། ལེ། སྣ་ཚོགས་རྡོ་རེ། གོ་ཆ། མཆེ་བ། 

རྡོ་རེ། རྡོ་རེ། རིན་པོ་ཆེ། པི་ཝང་། རྡོ་རེ་རེ་གསུམ་པ། སྤོས་དང་མེ་ཏོག་གི་སྣོད། མར་
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མེའི་སོང་བུ། དིའི་དུང་ཕོར། ལགས་ཀྱུ། ཞགས་པ། ལགས་སྒོག །དིལ་བུ་རྣམས་ཧཱུཾ་

ལ་སོགས་པས་མཚན་པ་ལས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་འོད་ཟེར་འཕྲོས་ངན་སོང་གི་རྒྱུད་

སྦངས་འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ལྷ་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་ཏུ་གྱུར་པ་ནི། ཤར་དུ་ངན་

སོང་སྦོང་པའི་རྒྱལ་བོ། ལྷོར་རྒྱལ་མཆོག་རིན་ཆེན། ནུབ་ཏུ་ཤཀ་རིགས་དབང་། 

བང་དུ་མེ་ཏོག་ཆེར་རྒྱས། ཤར་ལྷོར་སྤན་མ། ལྷོ་ནུབ་ཏུ་མཱ་མ་ཀཱི། ནུབ་བང་དུ་གོས་

དཀར་མོ། བང་ཤར་དུ་སྒོལ་མ། 

ཤར་གི་རིབས་དང་པོ་ལ་རྡོ་རེ་སེམས་དཔའ། གཉིས་པ་ལ་རྡོ་རེ་རྒྱལ་པོ། 

གསུམ་པ་ལ་རྡོ་རེ་ཆགས་པ། བཞི་པ་ལ་རྡོ་རེ་ལེགས་པ། ལྷོའི་རིབས་དང་བོ་ལ་རྡོ་

རེ་རིན་ཆེན། གཉིས་པ་ལ་རྡོ་རེ་གཟི་བརིད། གསུམ་པ་ལ་རྡོ་རེ་རྒྱལ་མཚན། བཞི་པ་

ལ་རྡོ་རེ་བཞད་པ། ནུབ་ཀི་རིབས་དང་བོ་ལ་རྡོ་རེ་ཆོས། གཉིས་པ་ལ་རྡོ་རེ་སྣོན་པོ། 

གསུམ་པ་ལ་རྡོ་རེ་རྒྱུ། བཞི་པ་ལ་རྡོ་རེ་སྨྲ་བ། བང་གི་རེབས་དང་བོ་ལ་རྡོ་རེ་ལས། 

གཉིས་པ་ལ་རྡོ་རེ་སྲུང་བ། གསུམ་པ་ལ་རྡོ་རེ་གནོད་སྦིན། བཞི་པ་ལ་རྡོ་རེ་ཁུ་ཚུར། 

ཤར་ལྷོའི་ནང་གི་གྲྭར་སྒེག་མོ་དཀར་མོ། ལྷོ་ནུབ་ཀི་ནང་གི་གྲྭར་ཕྲེང་བ་མ་སེར་

མོ། ནུབ་བང་གི་ནང་གྲྭར་གླུ་མ་དཀར་དམར། བང་ཤར་གི་ནང་གི་གྲྭར་གར་མ་སྣ་

ཚོགས་མདོག །ཤར་ལྷོའི་ཕིའི་གྲྭར་བདུག་པ་མ་དཀར་མོ། ལྷོ་ནུབ་ཀི་ཕིའི་གྲྭར་མེ་

ཏོག་མ་སེར་མོ། ནུབ་བང་གི་ཕིའི་གྲྭར་མར་མེ་མ་དཀར་དམར། བང་ཤར་གི་ཕིའི་

གྲྭར་བྱུག་པ་མ་སྣ་ཚོགས་མདོག །

ཤར་སྒོར་རྡོ་རེ་ལགས་ཀྱུ། ལྷོ་སྒོར་རྡོ་རེ་ཞགས་པ། ནུབ་སྒོར་རྡོ་རེ་ལགས་

སྒོག །བང་སྒོར་རྡོ་རེ་འབེབས་པ། 
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ར་བབས་དང་ལྡན་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ཁྱམས་ཀི་ལྷ་སྣམ་གི་པད་དང་ཟ་

བའི་དཀིལ་འཁོར་རྣམས་དང་། སྒོ་བཞིར་པད་དང་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁོར་རྣམས་ཀི་

དབུས་སུ། ཀལྤ་བྷ་ཏྲ། ཤྲ་ཝ་ཀ །པྲ་ཏཱེ་ཀ །བཛ་ཀྲོ་དྷའི་མིང་ཡིག་དང་པོ་རྣམས་ཐིག་

ལེས་བརྒྱན་པ་ལས་རྡོ་རེ་བཞི་རིན་པོ་ཆེ་བཞི་པད་བཞི་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རེ་བཞི་འཁར་

གསིལ་བཅུ་དྲུག་དང་བཅུ་གཉིས། རྡོ་རེ་ལ་སོགས་པའི་ཕག་མཚན་བཅུ་དྲུག །ཀལྤ་

བྷ་ཏྲ་ལ་སོགས་པའི་མིང་ཡིག་དང་པོ་ཐིག་ལེས་བརྒྱན་པས་མཚན་པ་ལས། དཔག་

ཏུ་མེད་པའི་འོད་ཟེར་འཕྲོས་ངན་སོང་གི་རྒྱུད་སྦངས་འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། 

ལྷ་སྣམ་ནང་མ་ལ་བསྐལ་བཟང་གི་སེམས་དཔའ་བཅུ་དྲུག །བར་མ་ལ་ཉན་ཐོས་བཅུ་

དྲུག །ཕི་མ་ལ་རང་རྒྱལ་བཅུ་གཉིས། སྒོ་བཞིར་ཁོ་བོ་བཅུ་དྲུག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་

པར་གྱུར། ཕིའི་ཁོར་ཡུག་དཀར་པོའི་པད་དང་ཟ་བའི་གདན་རྣམས་ཀི་སྟེང་དུ་སྐད་

ཅིག་གིས་དཔལ་མགོན་བདུན་ཅུ་ར་ལྔ་ལ་སོགས་པ་སིད་པ་གསུམ་གི་སེ་བརྒྱད་

འཇིག་རེན་པའི་ཚོགས་དང་བཅས་པར་གྱུར། 

ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྤི་བོར་ༀ་དཀར་པོ། མགིན་པར་ཨཱཿདམར་པོ། ཐུགས་ཀར་

ཧཱུཾ་སོན་པོ། ལྷ་རང་རང་གི་ཐུགས་ཀར་ཟ་བའི་སྟེང་དུ་ༀ་ལ་སོགས་པའི་རང་རང་

གི་ས་བོན་གིས་མཚན་པ། དེ་རྣམས་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས། བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀུན་རིག་གི་དཀིལ་འཁོར་ལ་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བསྐོར་བ་

སྤན་དངས། བཛ་ས་མ་ཛཿ  

མ་ལུས་སེམས་ཅན་ཀུན་གི་མགོན་གྱུར་ཅིང་། །བདུད་སེ་དཔུང་བཅས་མི་བཟད་

འཇོམས་མཛད་ལྷ། །དངོས་རྣམས་མ་ལུས་ཡང་དག་མཁྱེན་གྱུར་པའི། །བཅོམ་ལྡན་
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འཁོར་བཅས་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཅེས་བསྡུས་པའམ་རྒྱས་ཙམ་བེད་ན། 

བཅོམ་ལྡན་བསྐལ་པ་གངས་མེད་དུ་མ་རུ། །འགོ་ལ་བརེ་ཕིར་ཐུགས་རེ་རྣམ་སྦང་

ཤིང་། །སོན་ལམ་རྒྱ་ཆེན་དགོངས་པ་ཡོངས་རྫོགས་པ། །ཁྱེད་བཞེད་འགོ་དོན་

མཛད་དུས་འདི་ལགས་ན། །དེ་ཕིར་ཆོས་དབིངས་ཕོ་བང་ལྷུན་གྲུབ་ནས། །རྫུ་འཕྲུལ་

བིན་རླབས་སྣ་ཚོགས་སྟོན་མཛད་ཅིང་། །མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཚོགས་རྣམས་

བསྒལ་བའི་ཕིར། །ཡོངས་དག་འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །

ཡང་སྤོ་ན་ཆོས་རྣམས་ཀུན་གི་དབང་ཕྱུག་གཙོ་ཞེས་སོགས་ཀང་བ། 

ཛཿཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ མཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི་ཀཱ་ཨཱད་ཀ་ཨེ་ཧེ་ཧི། ཞེས་སྤན་དངས་ལ། བཅོམ་ལྡན་འདིར་

ནི་བོན་པ་ལེགས། །བདག་ཅག་བསོད་ནམས་སྐལ་བར་ལྡན། །བདག་ལ་མཆོད་ཡོན་

བཞེས་ནས་ཀང་། །ཐུགས་ལ་དགོངས་ཤིང་གནང་བར་མཛོད། །བདེ་བར་གཤེགས་

སོ་བཅོམ་ལྡན་འདས། །ཚུར་གཤེགས་འདིར་ནི་བཞུགས་སུ་གསོལ། །བདག་ལ་

མཆོད་ཡོན་བཞེས་ནས་ཀང་། །འདི་ཉིད་དུ་ནི་བཞུགས་སུ་གསོལ། །ༀ་སརྦྦ་ཏ་ཐཱ་

ག་ཏ་ག་ག་ན་ས་མ་ཡེ་སྭཱཧཱ། ཞེས་མཆོད་ཡོན་འབུལ། 

ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་ཙམ་གིས་ནི། །ལྷ་རྣམས་ཀིས་ནི་ཁྲུས་གསོལ་ལྟར། །ལྷ་ཡི་

ཆུ་ནི་དག་པ་ཡིས། །དེ་བཞིན་བདག་གིས་ཁྲུས་བགིའོ། །ༀ་སརྦྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་

ཥེ་ཀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཤི་ཧཱུཾ། ཞེས་ཁྲུས་གསོལ། བདག་དང་འགོ་ལ་ཐུགས་བརེའི་ཕིར། །ཉིད་

ཀི་རྫུ་འཕྲུལ་མཐུ་ཡིས་ནི། །ཇི་སིད་མཆོད་པ་བདག་བགིད་ན། །དེ་སིད་བཅོམ་ལྡན་

བཞུགས་སུ་གསོལ། །ༀ་ཀ་མ་ལ་ཡེ་སྟྭཾ། ཞེས་གདན་འབུལ། ༀ་བཛ་པུཥེ་ཨཿཧཱུཾ། ཞེས་

སོགས་ཉེར་སྤོད་ཀིས་མཆོད། ༀ་བཛ་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛཿ ༀ་བཛཿཔཱ་ཤ་ཧཱུཾ། ༀ་བཛཿསྤོ་ཊ་བཾ། 
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ༀ་བཛ་གྷཎྜ་ཧོཿ ༀ་བཛ་ཡཀྵ་ཧཱུཾ། བགེགས་བསྐྲད། ༀ་བཛ་རཀྵ་ཧཾ། བསྲུང་བ་བ། ༀ་

པྲ་ཝ་ར་ས་ད་ཀ་རཾ་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པས་མཆོད་ཡོན་ཕུལ། ༀ་སརྦྦ་བིད་ༀ། ༀ་

སརྦྦ་བིད་ཨཱཿ ༀ་སརྦྦ་བིད་ཧཱུཾ། ཞེས་གནས་གསུམ་བིན་གིས་བརླབས། 

དེ་ནས་ཕག་རྒྱ་བཞིའི་དང་པོ་དམ་རྒྱ་ནི། ས་མ་ཡ་སྟཾ། བཛ་ཊིཥྚི་མ་ཊ། སརྦྦ་བིད་ཏྲི་ཤྱ། 

ཛཿཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ། ས་མ་ཡ་སྟྭཾ། ཨ་ཧཾ། སརྦྦ་བིད། ཅེས་པ་སྙིང་པོ་ལན་གསུམ་བརོད། 

ༀ་སརྦྦ་བིད་སརྦྦ་ཨཱ་ཝ་ར་ཎཱ་བི་ཤོ་དྷ་ན་ཧཿཧཱུཾ་ཕཊ། ལན་གསུམ་བརོད། ས་མ་ཡ་སྟཾ། 

བཛ་ཊིཥྚི་མ་ཊ། སརྦྦ་བིད་ཏྲི་ཤྱ། ཛཿཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ། ས་མ་ཡ་སྟྭཾ། ཨ་ཧཾ། སརྦྦ་

བིད། ལན་གསུམ། ༀ་སརྦྦ་བིད་ཧཱུཾ། ལན་གསུམ། སརྦྦ་བིད། ལན་གསུམ། ༀ་སརྦྦ་བིད་ཕཊ། 

ལན་གསུམ། སརྦྦ་བིད། ལན་གསུམ། ༀ་སརྦྦ་བིད་ཨཿ ལན་གསུམ། སརྦྦ་བིད། ལན་གསུམ། 

ༀ་སརྦྦ་བིད་ཏྲཊ། ལན་གསུམ། 

སུ་ར་ཏ་སྟྭཾ་བཛ་ཌི་ཥྚི་མ་ཊ། བུད་དྷ་ལོ་ཙ་ནེ། བཛ་མཱ་མ་ཀཱི། བཛ་པཱཎྜ་རེ། བཛ་

ཏཱ་རེ། ཏྲི་ཤྱ། ཛཿཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ། ས་མ་ཡ་སྟྭཾ། ཨ་ཧཾ། བུད་དྷ་ལོ་ཙ་ནེ། ལན་

གསུམ། ༀ་བུད་དྷ་ལོ་ཙ་ནེ་ཧཱུཾ། ལན་གསུམ། བཛ་མཱ་མ་ཀཱི། ལན་གསུམ། ༀ་བཛ་མཱ་མ་

ཀཱི་ཏྲཱཾ། ལན་གསུམ། བཛ་པཱཎྜ་རེ། ལན་གསུམ། ༀ་བཛ་པཱཎྜ་རེ་དེ་ཧི་དེ་ཧི་སདྡྷི་བོ་དྷཱི་ལོ་

ཀོཏྟ་རི་པཱཾ་སྭཱཧཱ། ལན་གསུམ། བཛ་ཏཱ་རེ། ལན་གསུམ། ༀ་བཛ་ཏཱ་རེ་ཏུ་ཏྟ་རེ་ཏཱུ་རེ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་

ཧཱུཾ་སྭ་སྭ་སྭ་སྭཱ་ཧཱ། ལན་གསུམ། 

སུ་ར་ཏ་སྟྭཾ་བཛ་ཌི་ཥྚི་མ་ཊ། བཛ་སཏྭ། བཛ་རཱ་ཛཱ། བཛ་རཱ་ག །བཛ་སཱ་དྷུ་། ཏྲི་

ཤྱ། ཛཿཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ། ས་མ་ཡ་སྟྭཾ། ཨ་ཧཾ། བཛ་སཏྭ། ལན་གསུམ། ༀ་བཛ་

སཏྭ་ཧཱུཾ། ལན་གསུམ། བཛ་རཱ་ཛཱ། ལན་གསུམ། ༀ་བཛ་རཱ་ཛཱ་ཛཱ། ལན་གསུམ། བཛ་རཱ་
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ག །ལན་གསུམ། ༀ་བཛ་རཱ་ག་ཧོ། ལན་གསུམ། བཛ་སཱ་དྷུ་། ལན་གསུམ། ༀ་བཛ་སཱ་དྷུ་

དྷུ། ལན་གསུམ། 

སུ་ར་ཏ་སྟྭཾ་བཛ་ཌི་ཥྚི་མ་ཊ། བཛ་རཏྣ། བཛ་ཏེ་ཛ། བཛ་ཀེ་ཏུ། བཛ་ཧཱ་ས། ཏྲི་ཤྱ། 

ཛཿཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ། ས་མ་ཡ་སྟྭཾ། ཨ་ཧཾ། བཛ་རཏྣ། ལན་གསུམ། ༀ་བཛ་རཏྣ་ཏྲཱཾ། 

ལན་གསུམ། བཛ་ཏེ་ཛ། ལན་གསུམ། ༀ་བཛ་ཏེ་ཛརྱ། ལན་གསུམ། བཛ་ཀེ་ཏུ། ལན་གསུམ། 

ༀ་བཛ་ཀེ་ཏུ་བྷི། ལན་གསུམ། བཛ་ཧཱ་ས། ལན་གསུམ། ༀ་བཛ་ཧཱ་ས་ཧཱ། ལན་གསུམ། 

སུ་ར་ཏ་སྟྭཾ་བཛ་ཌི་ཥྚི་མ་ཊ། བཛ་དྷརྨྨཿ བཛ་ཏིཀྵྞ། བཛ་ཧེ་ཏུ། བཛ་བྷ་ཥ། ཏྲི་ཤྱ། 

ཛཿཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ། ས་མ་ཡ་སྟྭཾ། ཨ་ཧཾ། བཛ་དྷརྨྨཿ ལན་གསུམ། ༀ་བཛ་དྷརྨྨཿཧིཿ 

ལན་གསུམ། བཛ་ཏིཀྵྞ། ལན་གསུམ། ༀ་བཛ་ཏིཀྵྞ་དྷཱིཿ ལན་གསུམ། བཛ་ཧེ་ཏུ། ལན་གསུམ། 

ༀ་བཛ་ཧེ་ཏུ་ཀྲུཾ། ལན་གསུམ། བཛ་བྷ་ཥ། ལན་གསུམ། ༀ་བཛ་བྷ་ཥ་བྷ། ལན་གསུམ། 

སུ་ར་ཏ་སྟྭཾ་བཛ་ཌི་ཥྚི་མ་ཊ། བཛ་ཀརྨཱཿ། བཛ་རཀྵ། བཛ་ཡཀྵ། བཛ་སནྡི། ཏྲི་ཤྱ། 

ཛཿཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ། ས་མ་ཡ་སྟྭཾ། ཨ་ཧཾ། བཛ་ཀརྨཱཿ ལན་གསུམ། ༀ་བཛ་ཀརྨཱཿཀཾ། 

ལན་གསུམ། བཛ་རཀྵ། ལན་གསུམ། ༀ་བཛ་རཀྵ་རཾ། ལན་གསུམ། བཛ་ཡཀྵ། ལན་གསུམ། 

ༀ་བཛ་ཡཀྵ་ཀྵཾ། ལན་གསུམ། བཛ་སནྡི། ལན་གསུམ། ༀ་བཛ་སནྡི་ཥྚཾ། ལན་གསུམ། 

སུ་ར་ཏ་སྟྭཾ་བཛ་ཌི་ཥྚི་མ་ཊ། བཛ་ལཱ་ས། བཛ་མཱ་ལེ། བཛ་གཱིརི། བཛ་ན�་ཏྱ། ཏྲི་

ཤྱ། ཛཿཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ། ས་མ་ཡ་སྟྭཾ། ཨ་ཧཾ། བཛ་ལཱ་ས། ལན་གསུམ། ༀ་བཛ་

ལཱ་ས་ཧཱུཾ། ལན་གསུམ། བཛ་མཱ་ལེ། ལན་གསུམ། ༀ་བཛ་མཱ་ལེ་ཏྲཱཾ། ལན་གསུམ། བཛ་གཱིརི། 

ལན་གསུམ། ༀ་བཛ་གཱིརི་ཧི། ལན་གསུམ། བཛ་ན�་ཏྱ། ལན་གསུམ། ༀ་བཛ་ན�་ཏྱ་ཨཿ ལན་

གསུམ། 
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སུ་ར་ཏ་སྟྭཾ་བཛ་ཌི་ཥྚི་མ་ཊ། བཛ་དྷཱུ་པེ། བཛ་པུཥེ། བཛ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་བཛ་གྷནྡེ། ཏྲི་

ཤྱ། ཛཿཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ། ས་མ་ཡ་སྟྭཾ། ཨ་ཧཾ། བཛ་དྷཱུ་པེ། ལན་གསུམ། ༀ་བཛ་

དྷཱུ་པེ་ཧཱུཾ། ལན་གསུམ། བཛ་པུཥེ། ལན་གསུམ། ༀ་བཛ་པུཥེ་ཏྲཱཾ། ལན་གསུམ། བཛ་ཨཱ་ལོ་

ཀེ། ལན་གསུམ། ༀ་བཛ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་ཧིཿ ལན་གསུམ། བཛ་གྷནྡེ། ལན་གསུམ། ༀ་བཛ་གྷནྡཾ་

ཨཿ ལན་གསུམ། 

སུ་ར་ཏ་སྟྭཾ་བཛ་ཌི་ཥྚི་མ་ཊ། བཛ་ཨཾ་ཀུ་ཤབཛ་པཱ་ཤ །བཛ་སྤོ་ཊ། བཛ་གྷནྜ། ཏྲི་

ཤྱ། ཛཿཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ། ས་མ་ཡ་སྟྭཾ། ཨ་ཧཾ། བཛ་ཨཾ་ཀུ་ཤ །ལན་གསུམ། ༀ་བཛ་

ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛཿ ལན་གསུམ། བཛ་པཱ་ཤ །ལན་གསུམ། ༀ་བཛ་པཱ་ཤ་ཧཱུཾ། ལན་གསུམ། བཛ་སྤོ་

ཊ། ལན་གསུམ། ༀ་བཛ་སྤོ་ཊ་བཾ། ལན་གསུམ། བཛ་གྷནྜ། ལན་གསུམ། ༀ་བཛ་གྷནྜ་ཧོཿ 

ལན་གསུམ། 

སུ་ར་ཏ་སྟྭཾ་བཛ་ཌི་ཥྚི་མ་ཊ། ཀལྤ་བྷ་ད། ཤྲ་ཝ་ཀ །པྲ་ཏཱེ་ཀ །བཛ་ཀྲོ་དྷཱཏྲི་ཤྱ། 

ཛཿཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ། ས་མ་ཡ་སྟྭཾ། ཨ་ཧཾ། ཀལྤ་བྷ་ད། ཤྲ་ཝ་ཀ །པྲ་ཏཱེ་ཀ །བཛ་ཀྲོ་

དྷཱ། ལན་གསུམ། ༀ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ་སརྦྦ་དུརྒ་ཏི་པ་རི་ཤོ་དྷ་ན་རཱ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ་

ཨར་ཧ་ཏེ་སཾ་མཀྶཾ་བུདྡྷ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་ཤོ་དྷ་ནེ་ཤོ་དྷ་ནེ། སརྦྦ་པཱ་པཾ་བི་ཤོདྷ་ནེ་ཤུདྡྷེ་

བི་ཤུདྡྷེ། སརྦྦ་ཀརྨཱཿཨཱ་ཝ་ར་ཎཱ་བི་ཤོདྷ་ནེ་སྭཱཧཱ། ལན་གསུམ་སོ་སོའི་ཕག་རྒྱ་དང་བཅས་པས་

བརོད། ལྷ་རྣམས་ཀི་ཐུགས་ཀར་ཟ་བའི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་ལས་རྡོ་རེ་རེ་ལྔ་པ་ཐོག་མཐའ་མེད་

པའི་ཆོས་ཉིད་ཀི་ངོ་བོས་མཚན་པར་གྱུར། ཞེས་བརོད་། 

གཉིས་པ་ཆོས་རྒྱ་ནི། ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀི་ལོག་མར་ཧིཿལས་པད་དམར་པོ་འདབ་མ་

བརྒྱད་པའི་ལེའི་འདབ་མར་ཨ་ལས་ཟ་བའི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་ལས་རྡོ་རེ་དཀར་པོ་རེ་ལྔ་པ་
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མཆུར་ཉལ་བས་མཚན་པར་གྱུར། ༀ་བཛ་ཛི་ཧྭཱ། ཞེས་པས་ལེ་བིན་གིས་བརླབས་ཏེ། 

ལུས་ཀི་ལྷ་སོ་སོའི་ཕག་ཆེན་བཅིང་བའམ་ཡང་ན་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཕག་རྒྱ་བས་ལ། ངག་ཏུ་ལྷ་སོ་སོའི་

སགས་བརོད། ༀ་སརྦྦ་བིད་སརྦྦ་ཨཱ་ཝ་ར་ཎཱ་བི་ཤོ་དྷ་ན་ཧཿཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་སརྦྦ་བིད་ཧཱུཾ། ༀ་

སརྦྦ་བིད་ཕཊ། ༀ་སརྦྦ་བིད་ཨཿ ༀ་སརྦྦ་བིད་ཏྲཊ། ༀ་བུད་དྷ་ལོ་ཙ་ནེ་ཧཱུཾ། ༀ་བཛ་

མཱ་མ་ཀཱི་ཏྲཱ�། ༀ་བཛ་པཱཎྜ་རེ་དེ་ཧི་དེ་ཧི་སདྡྷི་བོ་དྷཱི་ལོ་ཀོཏྟ་རི་པཱཾ་སྭཱཧཱ། ༀ་བཛ་ཏཱ་རེ་

ཏུ་ཏྟ་རེ་ཏཱུ་རེ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་སྭ་སྭ་སྭ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་བཛ་སཏྭ་ཧཱུཾ། ༀ་བཛ་རཱ་ཛཱ་ཛཿ ༀ་བཛ་རཱ་

ག་ཧོཿ ༀ་བཛ་སཱ་དྷུ་དྷུ། ༀ་བཛ་རཏྣ་ཏྲཱཾ། ༀ་བཛ་ཏེ་ཛ་རྱ། ༀ་བཛ་ཀེ་ཏུ་བྷི། ༀ་

བཛ་ཧཱ་ས་ཧཱ། ༀ་བཛ་དྷརྨྨཿཧིཿ ༀ་བཛ་ཏིཀྵྞ་དྷཱིཿ ༀ་བཛ་ཧེ་ཏུ་ཀྲུཾ། ༀ་བཛ་བྷ་ཥ་བྷ། 

ༀ་བཛ་ཀརྨཱཿཀཾ །ༀ་བཛ་རཀྵ་རཾ། ༀ་བཛ་ཡཀྵ་ཀྵཾ། ༀ་བཛ་སནྡི་ཥྚཾ། ༀ་བཛ་ལཱ་

ས་ཧཱུཾ། ༀ་བཛ་མཱ་ལེ་ཏྲཱཾ། ༀ་བཛ་གཱིརི་ཧི། ༀ་བཛ་ན�་ཏྱ་ཨཿ ༀ་བཛ་དྷཱུ་པེ་ཧཱུཾ། ༀ་

བཛ་པུཥེ་ཏྲཱཾ། ༀ་བཛ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་ཧིཿ ༀ་བཛ་གྷནྡེ་ཨཿ ༀ་བཛ་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛཿ ༀ་བཛ་

པཱ་ཤ་ཧཱུཾ། ༀ་བཛ་སྤོ་ཊ་བཾ། ༀ་བཛ་གྷནྜ་ཧོཿ ༀ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ་སརྦྦ་དུརྒ་ཏི་པ་རི་

ཤོ་དྷ་ན་རཱ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ་ཨར་ཧ་ཏེ་སཾ་མ་ཀྶཾ་བུདྡྷ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་ཤོ་དྷ་ནེ་ཤོ་

དྷ་ནེ། སརྦྦ་པཱ་པཾ་བི་ཤོདྷ་ནེ་ཤུདྡྷེ་བི་ཤུདྡྷེ། སརྦྦ་ཀརྨཱཿཨཱ་ཝ་ར་ཎཱ་བི་ཤོདྷ་ནེ་སྭཱཧཱ། ཅེས་

ར་རིག་བཅས་བརོད། རྡོ་རེའི་ལྟེ་བ་ལ་ལྷ་རང་རང་གི་སགས་ཀིས་མཚན་པར་གྱུར། 

གསུམ་པ་ལས་རྒྱ་ནི། གར་དང་གླུ་དང་རོ་དང་ཟས། །སྤོད་ལམ་ལ་སོགས་བདེ་བ་

ཀུན། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་ཕུལ་ན་ནི། །ལས་ཀི་ཕག་རྒྱ་དབང་དུ་འགྱུར། སརྦྦ་

བིད། ལན་ལྔ་བརོད་ནས། བུད་དྷ་ལོ་ཙ་ནེ། བཛ་མཱ་མ་ཀཱི། བཛ་པཱཎྜ་རེ། བཛ་ཏཱ་རེ། བཛ་

སཏྭ། བཛ་རཱ་ཛཱ། བཛ་རཱ་ག །བཛ་སཱ་དྷུ། བཛ་རཏྣ། བཛ་ཏེ་ཛ། བཛ་ཀེ་ཏུ། བཛ་ཧཱ་



ཀུན་རིག་སྟོང་མཆྟོད།

  445  

ས། བཛ་དྷརྨྨཿ བཛ་ཏིཀྵྞ། བཛ་ཧེ་ཏུ། བཛ་བྷ་ཥ། བཛ་ཀརྨཱཿ བཛ་རཀྵ། བཛ་ཡཀྵ། 

བཛ་སནྡི། བཛ་ལཱ་ས། བཛ་མཱ་ལེ། བཛ་གཱིརི། བཛ་ན�་ཏྱ། བཛ་དྷཱུ་པེ། བཛ་པུཥེ། 

བཛ་ཨཱ་ལོ་ཀེ། བཛ་གྷནྡེ། བཛ་ཨཾ་ཀུ་ཤ །བཛ་པཱ་ཤ །བཛ་སྤོ་ཊ། བཛ་གྷནྜ། ཀལྤ་བྷ་

ད། ཤྲ་ཝ་ཀ །པྲ་ཏཱེ་ཀ །བཛ་ཀྲོ་དྷཱ། ཞེས་ལྷ་རང་རང་གི་མཚན་སགས་སྙིང་པོ་བརོད། ལྷ་ཐམས་

ཅད་ཀི་ཐུགས་ཀར་ཟ་བའི་སྟེང་དུ་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རེས་མཚན་པར་གྱུར། 

བཞི་པ་ཕག་ཆེན་ནི། སརྦྦ་བིད། ལན་ལྔ་བརོད། བུད་དྷ་ལོ་ཙ་ནེ། བཛ་མཱ་མ་ཀཱི། བཛ་

པཱཎྜ་རེ། བཛ་ཏཱ་རེ། བཛ་སཏྭ། བཛ་རཱ་ཛཱ། བཛ་རཱ་ག །བཛ་སཱ་དྷུ། བཛ་རཏྣ། བཛ་ཏེ་

ཛ། བཛ་ཀེ་ཏུ། བཛ་ཧཱ་ས། བཛ་དྷརྨྨཿ བཛ་ཏིཀྵྞ། བཛ་ཧེ་ཏུ། བཛ་བྷ་ཥ། བཛ་ཀརྨཱཿ 

བཛ་རཀྵ། བཛ་ཡཀྵ། བཛ་སནྡི། བཛ་ལཱ་ས། བཛ་མཱ་ལེ། བཛ་གཱིརི། བཛ་ན�་ཏྱ། 

བཛ་དྷཱུ་པེ། བཛ་པུཥེ། བཛ་ཨཱ་ལོ་ཀེ། བཛ་གྷནྡེ། བཛ་ཨཾ་ཀུ་ཤ །བཛ་པཱ་ཤ །བཛ་

སྤོ་ཊ། བཛ་གྷནྜ། ཞེས་དང་། ཀལྤ་བྷ་ད། ཤྲ་ཝ་ཀ །པྲ་ཏཱེ་ཀ །བཛ་ཀྲོ་དྷཱ། ལུས་ཀིས་ལྷ་

སོ་སོའི་ཕག་ཆེན་བཅིང་ཞིང་ངག་ཏུ་ལྷ་རང་རང་གི་སྙིང་པོ་བརོད་ཅིང་ཡིད་ཀིས། ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀི་

ཐུགས་ཀར་ཟ་བའི་སྟེང་དུ་དང་པོའི་རྡོ་རེ་རེ་ལྔ་པས་མཚན་པར་གྱུར། 

ༀ་བུདྡྷ་ཨ་བྷི་ཥི་ཉྩ་ༀ། ༀ་བཛ་ཨ་བྷི་ཥི་ཉྩ་ཧཱུཾ། ༀ་རཏྣ་ཨ་བྷི་ཥི་ཉྩ་ཏྲཱཾ། ༀ་པད་

ཨ་བྷི་ཥི་ཉྩ་ཧིཿ ༀ་ཀརྨྨཿཨ་བྷི་ཥི་ཉྩ་ཨཿ ཞེས་སགས་དང་ཕག་རྒྱས་ལྷ་ཐམས་ཅད་ལ་རིགས་

ལྔས་དབང་བསྐུར་བ་སྟེ། དཀིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏོ། །

འཕྲིན་ལས་ནི། ༀ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ་སརྦྦ་དུ་རྒ་ཏི་པ་རི་ཤོ་དྷ་ན་རཱ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་

ཡ་ཨར་ཧ་ཏེ་སཾ་མ་ཀྶཾ་བུདྡྷ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་ཤོ་དྷ་ནེ་ཤོ་དྷ་ནེ། སརྦྦ་པཱ་པཾ་བི་ཤོདྷ་ནེ་

ཤུདྡྷེ་བི་ཤུདྡྷེ། སརྦྦ་ཀརྨཱཿ ཨཱ་ཝ་ར་ཎཱ་བི་ཤོདྷ་ནེ་སྭཱཧཱ། ༀ་སརྦྦ་བིད་སརྦྦ་ཨཱ་ཝ་ར་ཎཱ་
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བི་ཤོ་དྷ་ན་ཧཿ ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་སརྦ་བིད་ཧཱུཾ། ༀ་སརྦྦ་བིད་ཕཊ། ༀ་སརྦྦ་བིད་ཨཿ ༀ་

སརྦྦ་བིད་ཏྲཊ། ༀ་བུད་དྷ་ལོ་ཙ་ནེ་ཧཱུཾ། ༀ་བཛ་མཱ་མ་ཀཱི་ཏྲཱིཾ། ༀ་བཛ་པཱཎྜ་རེ་དེ་ཧི་

དེ་ཧི་སདྡྷི་བོ་དྷཱི་ལོ་ཀོཏྟ་རི་པཱཾ་སྭཱཧཱ། ༀ་བཛ་ཏཱ་རེ་ཏུ་ཏྟ་རེ་ཏཱུ་རེ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་སྭ་སྭ་སྭ་སྭཱ་

ཧཱ། ༀ་བཛ་སཏྭ་ཧཱུཾ། ༀ་བཛ་རཱ་ཛཱ་ཛཿ ༀ་བཛ་རཱ་ག་ཧོཿ ༀ་བཛ་སཱ་དྷུ་དྷུ། ༀ་བཛ་

རཏྣ་ཏྲཱཾ། ༀ་བཛ་ཏེ་ཛ་རྱ། ༀ་བཛ་ཀེ་ཏུ་བྷི། ༀ་བཛ་ཧཱ་ས་ཧཱ། ༀ་བཛ་དྷརྨྨཿཧིཿ ༀ་

བཛ་ཏིཀྵྞ་དྷཱིཿ ༀ་བཛ་ཧེ་ཏུ་ཀྲུཾ། ༀ་བཛ་བྷ་ཥ་བྷ། ༀ་བཛ་ཀརྨཱཿཀཾ། ༀ་བཛ་རཀྵ་རཾ། 

ༀ་བཛ་ཡཀྵ་ཀྵཾ། ༀ་བཛ་སནྡི་ཥྚཾ། ༀ་བཛ་ལཱ་ས་ཧཱུཾ། ༀ་བཛ་མཱ་ལེ་ཏྲཱཾ། ༀ་བཛ་

གཱིརི་ཧི། ༀ་བཛ་ན�་ཏྱ་ཨཿ ༀ་བཛ་དྷཱུ་པེ་ཧཱུཾ། ༀ་བཛ་པུཥེ་ཏྲཱཾ། ༀ་བཛ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་

ཧིཿ ༀ་བཛ་གྷནྡེ་ཨཿ ༀ་བཛ་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛཿ ༀ་བཛ་པཱ་ཤ་ཧཱུཾ། ༀ་བཛ་སྤོ་ཊ་བཾ། ༀ་

བཛ་གྷནྜ་ཧོཿ བཅོམ་ལྡན་འདས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦོང་བ་གཟི་བརིད་

ཀི་རྒྱལ་པོ་ཀུན་རིག་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ར་བའི་ལྷ་སོ་བདུན་

གིས། ཚེ་ལྡན་ཡིན་ན། རྡོ་རེ་སོབ་མའམ། སྦིན་པའི་བདག་པོའི་ནད་གདོན་བར་ཆད་ཐམས་

ཅད་ཉེ་བར་ཞི་བའི་འཕྲིན་ལས་མཛོད་ཅིག །

ༀ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ་སརྦྦ་དུ་རྒ་ཏི་པ་རི་ཤོ་དྷ་ན་རཱ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ་ཨར་ཧ་

ཏེ་སཾ་མ་ཀྶཾ་བུདྡྷ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་ཤོ་དྷ་ནེ་ཤོ་དྷ་ནེ། སརྦྦ་པཱ་པཾ་བི་ཤོདྷ་ནེ་ཤུདྡྷེ་བི་

ཤུདྡྷེ། སརྦྦ་ཀརྨཱཿ ཨཱ་ཝ་ར་ཎཱ་བི་ཤོདྷ་ནེ་སྭཱཧཱ། ཀ་ཝ་བྷ་ད། བཛ་ཤྲ་ཝ་ཀ །བཛ་བ་

ཏྱེ་ཀ །བཛ་ཀྲོ་དྷ། བཛ་ལོ་ཀ །མགོན་ཐབས་ཀི་ལྷ་དྲུག་ཅུ་དང་དཔལ་གི་མགོན་པོ་

བདུན་ཅུ་ར་ལྔས་ཀང་། སྦིན་པའི་བདག་པོའི་ནད་གདོན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་

ཞི་བའི་འཕྲིན་ལས་མཛོད་ཅིག །
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ཚེ་འདས་ཡིན་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦོང་བ་གཟི་

བརིད་ཀི་རྒྱལ་པོ་ཀུན་རིག་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ར་བའི་ལྷ་སོ་

བདུན་གིས་ཚེ་ལས་འདས་པ་འཁོར་བ་དང་ངན་སོང་གི་སྡུག་བསལ་ལས་གོལ་ཏེ་

མྱུར་དུ་མངོན་པར་བང་ཆུབ་པའི་འཕྲིན་ལས་མཛོད་ཅིག །མགོན་ཐབས་ཀི་ལྷ་རྣམས་ལ་

གོང་ལྟར་སྒྱུར་རོ། །

དེ་ནས་མཆོད་པ་རྣམས་དཀྱུས་གཅིག་ལ་ༀ་བཛ་ཡཀྵ་ཧཱུཾ། ཧཱུཾ་བཛ་ཨ་ན་ལ་ཧ་ན་ད་ཧ་

པ་ཙ་མ་ཐ་བྷཉྫ་ར་ཎ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྷཱཿ སརྦ་དྷརྨཱཿ ས་བྷཱ་ཝ་ཤུདྷོ྅ཧཾ། སྟོང་

པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ༀ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་

རྣམས་ཀི་ནང་དུ་ༀ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་མཆོད་ཡོན། ཞབས་བསིལ། མེ་ཏོག 

བདུག་སྤོས། སྣང་གསལ། དི་ཆབ། ཞལ་ཟས། རོལ་མོ་རྣམས་དྭངས་ཤིང་ཐོགས་པ་

མེད་པ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པར་གྱུར། ༀ་ཨཾ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ༀ་པཱ་ཏྱཾ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ༀ་བཛ་

པུཥེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ནས། ༀ་བཛ་ཤཔྟ་ཨཱཿཧཱུཾ། གི་བར་གིས་བིན་གིས་བརླབས་ནས། 

རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་མཆོད་རྫས་ལས་གྲུབ་པའི། །ཞིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོའི་མཆོད་

ཚོགས་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས། །ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་རྒྱལ་བ་འཁོར་བཅས་ལ། །དད་པ་

རྒྱ་མཚོས་འབུལ་ལོ་བཞེས་སུ་གསོལ། ། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཾ་ ནས། ཤཔྟ་པྲ་ཏཱིཙྪ་

སྭཱ་ཧཱ། 

ༀ་རྡོ་རེ་སེམས་དཔའ་བསྡུས་པ་ན། ༀ་བཛ་སཏྭ་སུ་སཾ་ག་ཧཱ། བཛ་ལཱ་ས། རྡོ་

རེ་རིན་ཆེན་བླ་ན་མེད། ༀ་བཛ་རཏྣ་མཱ་ནུཏྟ་རཾ། བཛ་མཱ་ལེ། རྡོ་རེ་ཆོས་ཀི་གླུ་བླངས་

པས། ༀ་བཛ་དྷ་རྨཱ་ག་ཡ་ནི། བཛ་གིརི། རྡོ་རེ་ལས་ཀུན་བེད་པར་གྱུར། ༀ་བཛ་
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ཀརྨཱ་ཀ་རོདྦྷ་ཝེ། བཛ་ནི་ཏྱི། ༀ་རྡོ་རེ་སེམས་དཔའ་བསྡུས་པ་ན། ༀ་བཛ་སཏྭ་སུ་

སཾ་ག་ཧཱ། བཛ་དྷཱུ་པེ། རྡོ་རེ་རིན་ཆེན་བླ་ན་མེད། ༀ་བཛ་རཏྣ་མཱ་ནུཏྟ་རཾ། བཛ་པུཥེ། 

རྡོ་རེ་ཆོས་ཀི་གླུ་བླངས་པས། ༀ་བཛ་དྷ་རྨཱ་ག་ཡ་ནི། བཛ་ཨཱ་ལོ་ཀེ། རྡོ་རེ་ལས་ཀུན་

བེད་པར་གྱུར། ༀ་བཛ་ཀརྨཱ་ཀ་རོདྦྷ་ཝེ། བཛ་གནྡེ།

དཔག་མེད་བསོད་ནམས་སྟོབས་ལས་བྱུང་བ་ཡི། །རྒྱན་གི་ཁྱད་པར་བརྒྱད་དང་

ཡོ་བད་དྲུག །གནས་ཀི་ཁྱད་པར་དྲུག་དང་མཆོད་པ་ལྔ། །རྒྱལ་སིད་རིན་ཆེན་བདུན་

དང་འདོད་ཡོན་ལྔ། །རྒྱལ་བ་སས་དང་བཅས་ལ་དབུལ་བར་བགི། །ཐུགས་རེས་

འགོ་བའི་དོན་དུ་བཞེས་སུ་གསོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་ཏྲ་སྥ་ར་

ཎ་ས་མ་ཡེ་ཤྲི་ཧཱུཾ།  ༀ་སརྦ་བིད་པཱུ་ར་པཱུ་ར། སཱུ་ར་སཱུ་ར། ཨཱ་ཝར་ཡ་ཨཱ་ཝར་ཡ་ཧོ།

ཆོས་དབིངས་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པར་དག །རྣམ་པར་སྣང་མཛད་བཅོམ་ལྡན་

འདས། །ཏིང་ངེ་འཛིན་ལྡན་ཕག་རྒྱ་ཅན། །ཕག་འཚལ་བཅོམ་ལྡན་ཀུན་རིག་

ལ། །མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་རང་བཞིན་ལས། །སེམས་ཅན་མ་ལུས་ཐམས་ཅད་ཀི། །ངན་

སོང་ཐམས་ཅད་སྦོང་མཛད་པ། །ཕག་འཚལ་སྦོང་པའི་རྒྱལ་པོ་ལ། །མཉམ་ཉིད་ཡེ་

ཤེས་ཡོན་ཏན་བདག །ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་རིན་ཆེན་ལྟར། །སེམས་ཅན་བསམ་པ་

སྐོང་མཛད་པ། །རྒྱལ་མཆོག་རིན་ཆེན་ཁྱོད་ཕག་འཚལ། །སོ་སོར་ཀུན་རོག་གསུང་

གི་བདག །གསུང་རབ་པད་ཁ་རྒྱས་པ། །ཁམས་གསུམ་དབུགས་དབྱུང་མཛད་པ་

ཡི། །ཤཀ་རིགས་དབང་ཁྱོད་ཕག་འཚལ། །ནན་ཏན་ཡེ་ཤེས་འཕྲིན་ལས་བདག །སྣ་

ཚོགས་སེམས་ཅན་སྡུག་བསལ་ཀུན། །མ་ལུས་པར་ནི་ཞི་མཛད་པ། །མེ་ཏོག་ཆེར་

རྒྱས་ཁྱོད་ཕག་འཚལ། །
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སྟོང་པ་ཉིད་ཀི་རྡོ་རེ་ལས། །རྡོ་རེའི་རིགས་རྣམས་ཀུན་གི་ཡུམ། །རྡོ་རེ་སེམས་

མཆོག་རྣམ་པར་དག །ཕག་འཚལ་རྡོ་རེ་སྤན་མ་ལ། །མཚན་མ་མེད་པའི་རྡོ་རེ་

ལས། །རིན་ཆེན་རིགས་རྣམས་ཀུན་གི་ཡུམ། །རྡོ་རེ་རིན་ཆེན་དབང་བསྐུར་

མཆོག །ཕག་འཚལ་རྡོ་རེ་དབང་ཉིད་ལ། །སོན་པ་མེད་པའི་རྡོ་རེ་ལས། །པདའི་

རིགས་རྣམས་སྐེད་མཛད་པ། །རྡོ་རེ་པད་གསར་བའི་མཆོག །ཕག་འཚལ་རྡོ་རེ་

དཀར་མོ་ལ། །རྡོ་རེ་མངོན་འདུ་མི་བེད་ལས། །ལས་ཀི་རིགས་རྣམས་སྐེད་མཛད་

པ། །རྡོ་རེ་མཆོད་པ་རབ་ཏུ་བརོན། །ཕག་འཚལ་རྡོ་རེ་སྒོལ་མ་ལ། །

རྡོ་རེ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེ། །རྡོ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཀུན། །རྡོ་

རེ་དང་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་། །ཕགའཚལ་ཕག་ན་རྡོ་རེ་ལ། །རྡོ་རེ་རྒྱལ་པོ་སངས་རྒྱས་

མཆོག །རྡོ་རེ་ལགས་ཀྱུ་དེ་བཞིན་གཤེགས། །དོན་ཡོད་རྒྱལ་པོ་རྡོ་རེ་མཆོག །ཕག་

འཚལ་རྡོ་རེ་འགུགས་ཁྱོད་ལ། །རྡོ་རེ་ཆགས་པ་བདེ་ཆེན་པོ། །རྡོ་རེ་མདའ་ནི་དབང་

བེད་པ། །བདུད་ཀི་འདོད་པ་རྡོ་རེ་ཆེ། །ཕག་འཚལ་རྡོ་རེ་གཞུ་ཁྱོད་ལ། །རྡོ་རེ་

ལེགས་པ་སེམས་དཔའ་མཆོག །རྡོ་རེ་མགུ་བ་དགའ་བ་ཆེ། །རབ་དགེས་རྒྱལ་པོ་

རྡོ་རེ་མཆོག །ཕག་འཚལ་རྡོ་རེ་དགེས་ཁྱོད་ལ། །རྡོ་རེ་རིན་ཆེན་རྡོ་རེ་དོན། །རྡོ་རེ་

ནམ་མཁའ་ནོར་བུ་ཆེ། །ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་རྡོ་རེ་ཕྱུག །ཕག་འཚལ་རྡོ་རེ་སྙིང་ཁྱོད་

ལ། །རྡོ་རེ་གཟི་བརིད་ཆེར་འབར་བ། །རྡོ་རེ་ཉི་མ་རྒྱལ་བའི་འོད། །རྡོ་རེ་འོད་ཟེར་གཟི་

བརིད་ཆེ། །ཕགའཚལ་རྡོ་རེ་འོད་ཁྱོད་ལ། །སེམས་ཅན་དོན་རབ་རྡོ་རེ་དཔལ། །རྡོ་

རེ་རྒྱལ་མཚན་རབ་དགའ་བེད། །རྡོ་རེ་ཆེན་པོ་རིན་ཆེན་དཔལ། །ཕག་འཚལ་རྡོ་རེ་

དཔལ་ཁྱོད་ལ། །རྡོ་རེ་བཞད་མོ་བཞད་པ་ཆེ། །རྡོ་རེ་འཛུམ་པ་ངོ་མཚར་ཆེ། །དགའ་
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ཞིང་རབ་དགའ་རྡོ་རེ་སྟོན། །ཕག་འཚལ་རྡོ་རེ་འགའ་བ་ལ། །རྡོ་རེ་ཆོས་རབ་དེ་ཉིད་

དོན། །རྡོ་རེ་པད་མོ་རབ་དག་བེད། །འཇིག་རེན་དབང་རབ་རྡོ་རེ་ཅན། །ཕག་འཚལ་

རྡོ་རེ་སྤན་ཁྱོད་ལ། །རྡོ་རེ་རྣོ་བ་ཐེག་པ་ཆེ། །རྡོ་རེ་རལ་གི་མཚོན་ཆེན་པོ། །འཇམ་

དཔལ་རྡོ་རེ་རབ་ཏུ་ཟབ། །ཕག་འཚལ་རྡོ་རེ་བློ་ཁྱོད་ལ། །རྡོ་རེ་རྒྱུ་དང་སྙིང་པོ་ཆེ། །རྡོ་

རེ་འཁོར་ལོ་ཚུལ་ཆེན་པོ། །རབ་བསྐོར་རྡོ་རེ་ལས་བྱུང་བ། །ཕག་འཚལ་རྡོ་རེ་སྙིང་

པོ་ལ། །རྡོ་རེ་གསུང་བ་རབ་རིག་མཆོག །རྡོ་རེ་བཟོས་པ་རབ་སྒྲུབ་སྦིན། །མི་གསུང་

རྡོ་རེ་མཆོག་གྲུབ་པ། །ཕག་འཚལ་རྡོ་རེ་གསུང་ཁྱོད་ལ། །རྡོ་རེ་ལས་རབ་རྡོ་རེ་

བཀའ། །ལས་ཀི་རྡོ་རེ་ཀུན་རབ་འགོ། །རྡོ་རེ་ངེས་པ་རྒྱ་ཆེ་བ། །ཕག་འཚལ་རྡོ་རེ་ཀུན་

ཁྱོད་ལ། །རྡོ་རེ་སྲུང་བ་བརན་པ་ཆེ། །རྡོ་རེ་གོ་ཆ་ས་བ་ཆེ། །བརོན་འགྲུས་མཆོག་ནི་

ཐུབ་པར་དཀའ། །ཕག་འཚལ་རྡོ་རེ་བརོན་འགྲུས་ལ། །རྡོ་རེ་གནོད་སྦིན་ཐབས་ཆེན་

པོ། །རྡོ་རེ་མཆེ་བ་འཇིགས་པ་ཆེ། །བདུད་འཇོམས་རྡོ་རེ་མི་བཟད་པ། །ཕག་འཚལ་

རྡོ་རེ་དག་པོ་ལ། །རྡོ་རེ་མཚམས་སྦོར་རབ་བསྡུས་ཉིད། །རྡོ་རེ་འཆིང་པ་རབ་གོལ་

བེད། །རྡོ་རེ་ཁུ་ཚུར་དམ་ཚིག་མཆོག །ཕག་འཚལ་རྡོ་རེ་ཁུ་ཚུར་ལ། །

རྣམ་དག་རྡོ་རེ་ཐུགས་འཛིན་མ། །མི་དམིགས་རྡོ་རེ་ཏིང་འཛིན་གནས། །རྡོ་རེ་

སྒེག་མོའི་ཚུལ་འཛིན་མ། །ཕག་འཚལ་རྡོ་རེ་བསྒིངས་མ་ལ། །རྣམ་དག་ཡོན་ཏན་

རྡོ་རེ་སྟེ། །ཡིད་བཞིན་རྡོ་རེ་རེ་བ་སྐོང་། །རྡོ་རེ་གཟུགས་ཀི་ཚུལ་འཛིན་མ། །ཕག་

འཚལ་རྡོ་རེ་ཕྲེང་བ་ལ། །རྣམ་དག་རྡོ་རེ་གསུང་མཆོག་མ། །རྡོ་རེ་པི་ཝང་འཛིན་པའི་

ཚུལ། །རྡོ་རེ་གསུང་མཆོག་སྒོགས་པའི་དོན། །ཕག་འཚལ་རྡོ་རེ་དབངས་མཁན་

ལ། །རྣམ་དག་རྡོ་རེ་ལས་རབ་སྟེར། །ལས་ཀི་རྡོ་རེ་འགོ་དོན་མཛད། །བདུད་འདུལ་
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རྡོ་རེ་ཕག་རྒྱ་ཅན། །ཕག་འཚལ་རྡོ་རེ་གར་མཁན་ལ། །སྤིན་བཞིན་རྡོ་རེ་བདུག་པ་

མ། །ཚིམ་བེད་རྡོ་རེ་དང་ལྡན་པས། །རྡོ་རེ་ཕྲེང་བའི་ཚུལ་འཛིན་མ། །ཕག་འཚལ་རྡོ་

རེ་བདུག་པ་ལ། །རྡོ་རེ་མཛེས་པའི་གཟུགས་མཛེས་ཤིང་། །རྡོ་རེ་མེ་ཏོག་འཐོར་བའི་

ཚུལ། །བང་ཆུབ་ཡན་ལག་མེ་ཏོག་སྟེ། །ཕག་འཚལ་རྡོ་རེ་མེ་ཏོག་ལ། །འོད་གསལ་

རྡོ་རེ་འབར་བའི་མེ། །རྡོ་རེ་སྤན་གིས་མ་རིག་སེལ། །རྡོ་རེ་གསལ་བེད་ཕག་རྒྱ་

འཛིན། །ཕག་འཚལ་རྡོ་རེ་སྣང་བེད་ལ། །རྡོ་རེ་ཙནྡན་བདུད་རིའི་ཆུ། །རྡོ་རེ་དི་ཡིས་

རྣམ་རོག་འཇོམས། །རྡོ་རེ་དག་བེད་ཕག་རྒྱ་འཛིན། །ཕག་འཚལ་རྡོ་རེ་དི་མཆོག་

ལ། །

རྣམ་དག་སྐུལ་བེད་རྡོ་རེའི་དོན། །རྡོ་རེ་སྡུད་མཛད་རྡོ་རེའི་དོན། །རྡོ་རེ་འགུགས་

བེད་ཕག་རྒྱ་འཛིན། །ཕག་འཚལ་རྡོ་རེ་ལགས་ཀྱུ་ལ། །མི་གཏོང་རྡོ་རེ་ཆོས་ཀི་

དོན། །རྡོ་རེ་འདེན་པ་མི་འགྱུར་དོན། །འཆིང་མཛད་རྡོ་རེ་ཕག་རྒྱ་འཛིན། །ཕག་

འཚལ་རྡོ་རེ་ཞགས་པ་ལ། །རྡོ་རེ་མི་འགྱུར་བརན་པའི་བདག །རྡོ་རེ་མགོགས་བེད་

གོག་བཞིན་མྱུར། །སྒོག་མཛད་རྡོ་རེ་ཕག་རྒྱ་འཛིན། །ཕག་འཚལ་རྡོ་རེ་ལགས་སྒོག་

ལ། །རྡོ་རེ་དབབ་པ་བརན་པའི་བདག །སྐོང་མཛད་རྡོ་རེ་ཀུན་གི་ལས། །རྡོ་རེ་དབབ་

པའི་ཕག་རྒྱ་འཛིན། །ཕག་འཚལ་རྡོ་རེ་འབེབས་པ་ལ། །

སྒོ་ཡི་ཁྱམས་ན་བཞུགས་པ་ཡི། །བམས་པ་ལ་སོགས་བཅུ་དྲུག་ནི། །རབ་དགའ་

ལ་སོགས་གནས་མཛད་པའི། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕག་འཚལ་ལོ། །སྟོན་པའི་

རགས་འཆང་ཉན་ཐོས་མཆོག །ལྷུང་བཟེད་འཁར་གསིལ་པོ་ཏི་ཕག །སྦངས་སྟོབས་

ཡོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་པའི། །ཉན་ཐོས་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །རེན་འབེལ་དོན་ལ་
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བརེན་གནས་པའི། །འཕགས་པ་རང་རྒྱལ་བཅུ་གཉིས་ནི། །འབྱུང་དང་ལྡོག་ལ་རབ་

བཞུགས་པའི། །རང་རྒྱལ་གཙོ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །

ཁོ་བོ་སིན་པོའི་ཆ་ལུགས་ཅན། །སྦྲུལ་དང་མི་སྡུག་མགོས་བརྒྱན་པ། །སྟག་

ལྤགས་ཀིས་ནི་རྣམ་དཀྲིས་ཤིང་། །འཇིག་རེན་གསུམ་སྣང་སོགས་ཕག་འཚལ། །

ཕི་ཡི་ཁོར་ཡུག་ལ་གནས་པའི། །འཇིགས་བེད་ལྷ་ཀླུ་གཟའ་སྐར་དང་། །ཕོགས་

སྐོང་རྒྱལ་ཆེན་ཕག་འཚལ་ཞིང་། །འཇིག་རེན་པ་ཀུན་བསྟོད་པར་བགི། །

སྟོང་མཆོད་གངས་གསོག་ན་སར་ཡང་། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཾ་ ནས་ ཤཔྟ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། 

བཛ་ལཱ་ས། བཛ་མཱ་ལེ། བཛ་གིརི། བཛ་ནི་ཏྱི། བཛ་དྷཱུ་པེ། བཛ་པུཥེ། བཛ་ཨཱ་ལོ་

ཀེ། བཛ་གནྡེ།

དཔག་མེད་བསོད་ནམས་སྟོབས་ལས་བྱུང་བ་ཡི། །རྒྱན་གི་ཁྱད་པར་བརྒྱད་

དང་ཡོ་བད་དྲུག །གནས་ཀི་ཁྱད་པར་དྲུག་དང་མཆོད་པ་ལྔ། །རྒྱལ་སིད་རིན་ཆེན་

བདུན་དང་འདོད་ཡོན་ལྔ། །རྒྱལ་བ་སས་དང་བཅས་ལ་དབུལ་བར་བགི། །ཐུགས་

རེས་འགོ་བའི་དོན་དུ་བཞེས་སུ་གསོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་ཏྲ་སྥ་

ར་ཎ་ས་མ་ཡེ་ཤྲི་ཧཱུཾ། 

རྣམ་སྣང་ཆེན་པོ་རིགས་བཞི་ཡུམ་དང་བཅས། །སེམས་དཔའ་བཅུ་དྲུག་མཆོད་

བརྒྱད་སྒོ་བ་བཞི། །བསྐལ་བཟང་ཉན་ཐོས་རང་རྒྱལ་ཁོ་བོའི་ཚོགས། །འཁོར་ཡུག་

ལྷར་བཅས་ཕག་འཚལ་བསྟོད་པར་བགི། །

སྒྲུབ་པ་པོ་བཅུ་འཛོམས་ན། འདི་ལྟར་དགུ་བཅུ་གོ་དགུ་སོང་ཚེ། སར་རྒྱས་པ་གཅིག་སྟེ་སྟོང་ངེས་ཅན་

དུ་འགོའ།ོ །
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དེའི་རེས་སུ་གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀི་སགས་ ༀ་སརྦྦ་བིད་སརྦྦ་ཨཱ་ཝ་ར་ཎཱ་བི་ཤོ་དྷ་ན་

ཧཿ ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་སརྦ་བིད་ཧཱུཾ། ༀ་སརྦྦ་བིད་ཕཊ། ༀ་སརྦྦ་བིད་ཨཿ ༀ་སརྦྦ་བིད་ཏྲཊ། 

ༀ་བུད་དྷ་ལོ་ཙ་ནེ་ཧཱུཾ། ༀ་བཛ་མཱ་མ་ཀཱི་ཏྲཱིཾ། ༀ་བཛ་པཱཎྜ་རེ་དེ་ཧི་དེ་ཧི་སདྡྷི་བོ་དྷཱི་

ལོ་ཀོཏྟ་རི་པཱཾ་སྭཱཧཱ། ༀ་བཛ་ཏཱ་རེ་ཏུ་ཏྟ་རེ་ཏཱུ་རེ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་སྭ་སྭ་སྭ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་བཛ་སཏྭ་

ཧཱུཾ། ༀ་བཛ་རཱ་ཛཱ་ཛཿ ༀ་བཛ་རཱ་ག་ཧོཿ ༀ་བཛ་སཱ་དྷུ་དྷུ། ༀ་བཛ་རཏྣ་ཏྲཱཾ། ༀ་བཛ་

ཏེ་ཛ་རྱ། ༀ་བཛ་ཀེ་ཏུ་བྷི། ༀ་བཛ་ཧཱ་ས་ཧཱ། ༀ་བཛ་དྷརྨྨཿཧིཿ ༀ་བཛ་ཏིཀྵྞ་དྷཱིཿ ༀ་

བཛ་ཧེ་ཏུ་ཀྲུཾ། ༀ་བཛ་བྷ་ཥ་བྷ། ༀ་བཛ་ཀརྨཱཿཀཾ། ༀ་བཛ་རཀྵ་རཾ། ༀ་བཛ་ཡཀྵ་

ཀྵཾ། ༀ་བཛ་སནྡི་ཥྚཾ། ༀ་བཛ་ལཱ་ས་ཧཱུཾ། ༀ་བཛ་མཱ་ལེ་ཏྲཱཾ། ༀ་བཛ་གཱིརི་ཧི། ༀ་

བཛ་ན�་ཏྱ་ཨཿ ༀ་བཛ་དྷཱུ་པེ་ཧཱུཾ། ༀ་བཛ་པུཥེ་ཏྲཱཾ། ༀ་བཛ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་ཧིཿ ༀ་བཛ་

གྷནྡེ་ཨཿ ༀ་བཛ་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛཿ ༀ་བཛ་པཱ་ཤ་ཧཱུཾ། ༀ་བཛ་སྤོ་ཊ་བཾ། ༀ་བཛ་གྷནྜ་ཧོཿ 

ཞེས་ཅི་འགྲུབ་བཟ། 

མགོན་ཐབས་ཀི་ལྷ་རྣམས་ལ་ར་རིགས་ ༀ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ་སརྦྦ་དུ་རྒ་ཏི་པ་རི་ཤོ་དྷ་ན་

རཱ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ་ཨར་ཧ་ཏེ་སཾ་མ་ཀྶཾ་བུདྡྷ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་ཤོ་དྷ་ནེ་ཤོ་དྷ་ནེ། 

སརྦྦ་པཱ་པཾ་བི་ཤོདྷ་ནེ་ཤུདྡྷེ་བི་ཤུདྡྷེ། སརྦྦ་ཀརྨཱཿ ཨཱ་ཝ་ར་ཎཱ་བི་ཤོདྷ་ནེ་སྭཱཧཱ། བཟ་དགོས། 

བཟས་པའི་འཕྲོར་ༀ་བཛ་ས་ཏྭ་ས་མ་ཡ། ཞེས་ཡིག་བརྒྱ། དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་

བསྒྲུབ་པའི་ཕིར། །སེམས་ཅན་ཀུན་གི་དོན་མཛོད་ཅིག །

ཆ་བཞི་ཡོངས་གགས་ལྟར་བསོ། 

དེ་ནས་གཏང་རག་གི་མཆོད་པ་ ༀ་བཛ་ཡཀྵ་ཧཱུཾ། ཧཱུཾ་བཛ་ཨ་ན་ལ་ཧ་ན་ད་ཧ་པ་ཙ་མ་

ཐ་བྷཉྫ་ར་ཎ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྷཱཿ སརྦ་དྷརྨཱཿ ས་བྷཱ་ཝ་ཤུདྷོ྅ཧཾ། སྟོང་པ་ཉིད་དུ་
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གྱུར། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ༀ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀི་

ནང་དུ་ༀ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་མཆོད་ཡོན། ཞབས་བསིལ། མེ་ཏོག བདུག་

སྤོས། སྣང་གསལ། དི་ཆབ། ཞལ་ཟས། རོལ་མོ་རྣམས་དྭངས་ཤིང་ཐོགས་པ་མེད་པ་

ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པར་གྱུར། ༀ་ཨཾ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ༀ་པཱ་ཏྱཾ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ༀ་བཛ་པུཥེ་

ཨཱཿ ཧཱུཾ། ནས། ༀ་བཛ་ཤཔྟ་ཨཱཿཧཱུཾ། ཞེས་བིན་གིས་བརླབས་ནས། 

ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པྲ་ཝ་ར་སད་ཀ་རཾ་ཨཾ་ ནས། ཤཔྟ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། བཛ་ལཱ་ས། 

བཛ་མཱ་ལེ། བཛ་གིརི། བཛ་ནི་ཏྱི། བཛ་དྷཱུ་པེ། བཛ་པུཥེ། བཛ་ཨཱ་ལོ་ཀེ། བཛ་གནྡེ།

ཡེ་ཤེས་རྡོ་རེ་ལྔ་བདག་ཉིད། །བཅོམ་ལྡན་རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་དང་། །རྣམ་ཐར་

བཞི་རྣམས་དག་པའི་བདག །སྤན་སོགས་བཞི་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །རིབས་ཀི་ནང་

ནི་ཐམས་ཅད་དུ། །བཞུགས་པའི་རྡོ་རེ་སེམས་དཔའ་སོགས། །སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆེ་བའི་

སེམས་དཔའ་རྣམས། །དགེས་བཞིན་བདག་གིས་བསྟོད་པར་བགི། །སྒེག་མོ་ཕྲེང་

བ་གླུ་མ་གར། །སྤོས་དང་མེ་ཏོག་མར་མེ་དི། །ཕི་ནང་མཆོད་བེད་ལྷ་མོ་དང་། །སྒོ་

བ་བཞི་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ལྷ་སྣམ་གསུམ་ལ་བཞུགས་པ་ཡི། །སེམས་དཔའ་ཉན་

ཐོས་རང་རྒྱལ་དང་། །བཅུ་དྲུག་སྒོ་སྲུང་ཁོ་བོ་ཆེ། །འཁོར་ཡུག་ལྷར་བཅས་བསྟོད་

པར་བགི། །

སྤོ་ན་སོན་ལམ་འདོན། དེ་ལྟར་སྣང་སྟོང་ཚོགས་པའི་རོལ་པ་ལས། །ངན་སོང་སྦོང་

བའི་མཆོག་གྱུར་དཀིལ་འཁོར་པ། །བསྒོམས་བཟས་མཆོད་བསྟོད་བསྒྲུབས་པའི་

རྣམ་དཀར་ཚོགས། །མི་ཁོམ་གནས་ཀུན་སྟོངས་པའི་རྒྱུ་རུ་བསོ། །དེ་ཡིས་མཐུ་

ལས་བདག་གཞན་འགོ་བ་རྣམས། །དལ་འབོར་རེན་ཐོབ་དམ་པའི་མགོན་གིས་
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བཟུང་། །ཐུན་མོང་ལམ་སྦངས་དབང་གིས་རྒྱུད་སིན་ཅིང་། །དམ་ཚིག་སོམ་པ་

ཚུལ་བཞིན་སྲུང་བར་ཤོག །དེ་ནས་རྡོ་རེ་འཛིན་པའི་དེད་དཔོན་ལ། །བརེན་ནས་

དཔལ་ལྡན་དེ་ཉིད་བསྡུས་པ་སོགས། །རྣལ་འབོར་རྒྱུད་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོའི་མཐར་སོན་

ནས། །རྣམ་གོལ་ནོར་བུའི་གིང་དུ་བགོད་པར་ཤོག །ཚོགས་གཉིས་མྱུར་དུ་རྫོགས་

པའི་ཐབས་མཁས་མཆོག །སྨྲ་བེད་ལེ་དང་ལག་སོགས་བིན་བརླབས་པས། །བཟས་

བརོད་ཕག་རྒྱ་འཆིང་ལ་སོགས་པ་ཡི། །ལུས་ངག་རིགབེད་མཐུ་དང་ལྡན་པར་

ཤོག །འཇིག་རེན་གསུམ་རྒྱལ་ཁོ་བོའི་དབང་པོ་ཡིས། །བགེགས་རྣམས་བསྣུན་

བསེགས་བཅིངས་ནས་ཚར་ཅད་དེ། །བདག་དང་གནས་སོགས་སྲུང་བའི་རྣལ་

འབོར་གིས། །ལམ་བཟང་སྒྲུབ་ལ་བར་ཆད་མེད་པར་ཤོག །ཕུལ་བྱུང་ཞིང་གི་མཆོག་

ལ་ཚོགས་བསགས་པས། །རང་གི་རྒྱུད་ནི་ཡོངས་སུ་སིན་པ་དང་། །རིགས་ལྔའི་ལྷ་

དང་ལྷ་མོའི་ཕག་རྒྱ་རྣམས། །ལེགས་པར་འཆིང་དང་འགོལ་ལ་དབང་བར་ཤོག །ཉི་

ཟའི་འོད་འབར་ཕི་ནང་ཕོ་བང་ཆེ། །བསྒོམས་པས་གང་དུ་འཚང་རྒྱའི་ཞིང་སྦངས་

ནས། །ཡེ་ཤེས་རང་བཞིན་གཞལ་ཡས་ཁང་འགྲུབ་པའི། །དགེ་བའི་ར་བ་ཡོངས་སུ་

སིན་པར་ཤོག །དེར་ནི་སྒོ་གསུམ་དི་མ་དག་བེད་པའི། །ཆོ་ག་གསུམ་གི་རིམ་པའི་

ཉམས་ལེན་གིས། །རྣམ་པར་སྣང་མཛད་མངོན་དུ་བེད་པའི་ཐབས། །དང་པོ་སྦོར་

བའི་ཏིང་འཛིན་རྫོགས་པར་ཤོག །བཅོམ་ལྡན་ཚངས་པ་ཆེན་པོ་པད་ལ། །བཞུགས་

བཞིན་ངན་སོང་སྤོད་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་བརྒྱས། །མགོན་མེད་ཉམ་ཐག་མ་ལུས་

དབུགས་ཕྱུང་སྟེ། །མཆོད་ཅིང་ཆེད་དུ་བརོད་པས་བསགས་པར་ཤོག །སར་ཡང་

འཁོར་ལོའི་མགོན་པོས་མངོན་སྤྲུལ་པའི། །དཀིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་ཡོངས་སུ་
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རྫོགས་པ་དང་། །ཕག་རྒྱ་བཞི་ཡིས་ལེགས་པར་རྒྱས་བཏབ་པས། །སྒོ་གསུམ་

བ་བའི་དི་མ་འཁྲུད་པར་ཤོག །མ་དག་སྤི་དང་ངན་སོང་གསུམ་སྤོད་པའི། །འཕྲིན་

ལས་རྒྱལ་མཆོག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། །རགས་དང་ཕྲ་མོའི་ཏིང་འཛིན་མཐར་

ཕིན་ནས། །མཚན་མེད་རྣལ་འབོར་སྒོམ་ལ་བརོན་པར་ཤོག །ལྷ་དང་སགས་ཀི་དེ་

ཉིད་ལ་དམིགས་པ། །ཤེས་རབ་སྤོས་དང་བལ་བའི་ཉམས་ལེན་གིས། །འཁྲུལ་བའི་

བག་ཆགས་མ་ལུས་དྲུང་ཕྱུང་ནས། །གཞན་དོན་ཕུན་ཚོགས་འཕྲིན་ལས་འགྲུབ་

པར་ཤོག །ཁྱད་པར་སྤན་སྟོང་མངའ་བས་ལེགས་བིས་སས། །ནོར་བུ་དི་མ་མེད་

པ་དབུགས་དབྱུངས་ལྟར། །འདི་ནང་འགགས་པ་བར་དོའི་འགོ་བ་རྣམས། །ལམ་

འདིས་རེས་སུ་འཛིན་ལ་མཐུ་ལྡན་ཤོག །འདུད་དང་གཤིན་རེས་ཟིན་པའི་རྣམ་

ཤེས་དེ། །སགས་དང་ཏིང་འཛིན་ཕག་རྒྱས་བཀུག་ནས་ཀང་། །བགེགས་སིག་དི་

མ་མ་ལུས་སྦངས་བས་ཏེ། །ཕུན་ཚོགས་བདེ་འགོའི་རེན་ལ་འགོད་པར་ཤོག །རླུང་

སེམས་ལུས་ཙམ་འཛིན་པའི་སྐབས་མེད་རྣམས། །དཔལ་ལྡན་ཐམས་ཅད་རིག་པའི་

དཀིལ་འཁོར་དུ། །བཅུག་ནས་དབང་བསྐུར་ལམ་བསྟན་སྦངས་བས་ཏེ། །དག་པའི་

ཞིང་ཁམས་མཆོག་ཏུ་འདེན་པར་ཤོག །མདོར་ན་རང་གཞན་དོན་གཉིས་བསྒྲུབ་པ་

ཡི། །ཐབས་མཁས་སྤོད་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་བས་ནས། །ངན་སོང་གསུམ་སོགས་

ཉམ་ཐག་འགོ་བ་ཀུན། །སྒོལ་ལ་རྣམ་སྣང་ཆེན་པོར་བདག་གྱུར་ཅིག །

ༀ་བཛ་ས་ཏྭ་ས་མ་ཡ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ། བཛ་ས་ཏྭ་ཏྭེ་ནོ་པ་ཏིཥྛ། ད�་ཌོ་མེ་བྷ་བ། 

སུ་ཏོ་ཥོ་མེ་བྷ་བ། སུ་པོ་ཥོ་མེ་བྷ་བ། ཨ་ནུ་རཀོ་མེ་བྷ་བ། སརྦ་སིད་དྷི་མེ་པྲ་ཡ་ཙྪ། 

སརྦ་ཀརྨཱ་སུ་ཙ་མེ། ཙིཏྟཾ་ཤི་ཡཾཿཀུ་རུ་ཧཱུཾ། ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོཿབྷ་ག་ཝན་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ། 
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བཛ་མཱ་མེ་མུཉྩ་བཛི་བྷ་བ། མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་ས་ཏྭ་ཨཱཿཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་ཡི་གེ་བརྒྱ་བ་ལན་གསུམ་

མམ་བདུན་དུ་བརོད། 

མེ་ཏོག་དང་བཅས་པའི་ཐལ་མོ་སྦར་ཏེ། གང་ཡང་བདག་བློ་རྨོངས་པ་ཡིས། །ཉེས་བས་

ཅུང་ཟད་གང་བགིས་པ། །གང་ཕིར་ལུས་ཅན་སྐོབ་པའི་ཕིར། །མགོན་ཁྱོད་དེ་ཀུན་

བཟོད་པར་མཛོད། །མ་རྙེད་ཡོངས་སུ་མ་ཤེས་དང་། །གང་ཡང་ནུས་པ་མ་མཆིས་

པར། །འདིར་ནི་བ་བ་གང་བགིས་པ། །དེ་ཀུན་ཁྱོད་ཀིས་བཟོད་མཛོད་རིགས། །ལྷག་

པ་དང་ནི་ཆད་པ་དང་། །ཆོ་གའི་ཡན་ལག་ཉམས་པ་དང་། །བདག་གི་བརེད་ངས་ཅི་

མཆིས་པ། །དེ་ཡང་བཟོད་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་མཆོག་

སྩོལ་ལགས། །ཏིང་འཛིན་ཀུན་གི་འབས་བུ་སྩོལ། །སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཅི་འདོད་

པའི། །དངོས་གྲུབ་བླ་ན་མེད་པ་སྩོལ། །ༀ་སརྦྦ་བིད་སརྦྦ་ཨཱ་ཝ་ར་ཎཱ་བི་ཤོ་དྷ་ན་

ཧཿ ཧཱུཾ་ཕཊ། xxx ཅེས་སོགས་ལྷ་རང་རང་གི་སགས་བརོད། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀུན་རིག་

རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀི་རེན་དང་བརེན་པའི་དཀིལ་འཁོར་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་

རས་བིས་ཀི་རྣམ་པར་གྱུར། འདིར་ནི་གཟུགས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །འགོ་བའི་དོན་དུ་

བཞུགས་ནས་ཀང་། །ནད་མེད་ཚེ་དང་དབང་ཕྱུག་དང་། །མཆོག་རྣས་ལེགས་པར་

སྩལ་ཏུ་གསོལ། །ༀ་སུ་པྲ་ཏིཥྛ་བཛ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བརོད་དེ་བརན་བཞུགས་བ། 

སར་ཡང་བདག་བསྐེད་ལ་དམིགས་ཏེ། ༀ་ཨཱཿ ཧི་པྲ་ཝ་ར་སད་ཀ་རཾ་ཨཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་

ཧཱ། ༀ་ཁྱེད་ཀིས་སེམས་ཅན་དོན་ཀུན་མཛད། །རེས་སུ་མཐུན་པའི་དངོས་གྲུབ་

སྩོལ། །སངས་རྒྱས་ཡུལ་དུ་གཤེགས་ནས་ཀང་། །སར་ཡང་འབོན་པར་མཛད་དུ་

གསོལ། །
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རྡོ་རེ་བསམས་པ་ལས་གུང་མོ་གཉིས་བསྙམས་ཏེ་གཤིབས་ལ་བསྒེངས་པས། སེམས་མ་རྡོ་རེ་མའི་

ཕག་རྒྱ་སྤི་བོ་ནས་གེན་དུ་དཀྲོལ་ཏེ། བཛ་ས་ཏྭ། བཛ་མུཿ བདག་བསྐེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་པ་རང་

བཞིན་གི་གནས་སུ་གཤེགས། སར་བཤད་པའི་རྡོ་རེ་བསྡུ་བའི་ཕག་རྒྱ་བཅངས་ལ། བཛ་ས་

མ་ཛཿ དམ་ཚིག་པའི་རེན་དང་བརེན་པར་བཅས་པའི་དཀིལ་འཁོར་རང་ཉིད་ལ་ཐིམ་

པར་གྱུར། རང་ཉིད་རྡོ་རེ་སེམས་དཔའ་སྐུ་མདོག་དཀར་བོ་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་

ཀིས་རྡོ་རེ་དང་དིལ་བུ་འཛིན་པའི་སྐུར་གྱུར་བར་བསམ། ༀ་སརྦ་བིད་ༀ། ༀ་སརྦ་

བིད་ཨཱཿ  ༀ་སརྦ་བིད་ཧཱུཾ། ཞེས་ཕག་རྒྱ་དང་བཅས་པས་གནས་གསུམ་བིན་གིས་བརླབས་ནས། 

ༀ་བཛ་ཀརྨཱཿཀཾ །ༀ་བཛ་རཀྵ་རཾ། ༀ་བཛ་ཡཀྵ་ཀྵཾ། ༀ་བཛ་སནྡི་བཾ། ཞེས་བང་

ཕོགས་ཀི་སེམས་དཔའ་བཞིའི་སགས་དང་དམ་རྒྱ་བཅས་ལ་བསྲུང་། 

རྡོ་རེ་བསམས་པ་ལས་མཐེ་བོང་གཉིས་ནང་དུ་བཅུག་ནས། མཛུབ་མོའི་རེ་མོས་སྟེང་ནས་བཀབ་པ་

སེམས་དཔའི་གཙུག་ཏོར་གི་ཕག་རྒྱ་སྤི་གཙུག་ཏུ་བཞག་ལ། ༀ་བཛ་སཏྭ་ཨུཥྞི་ཥ་ཧཱུཾ་ཕཊ། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་པ་བྱུང་

སྟེ་རང་གི་སྤི་བོར་གཙུག་ཏོར་གི་ཚུལ་དུ་གནས་པར་གྱུར་པར་བསམས་ལ། 

ཤིས་བརོད་རྒྱས་པ་འདོན་པར་སྤོ་ན། རབ་ཡངས་འཆི་མེད་ལམ་བཟང་ཡོངས་གང་

བ། །བཅོམ་ལྡན་ཐམས་ཅད་རིག་པའི་དཀིལ་འཁོར་བ། །མེ་ཏོག་ཆར་འབེབས་

ཤིས་བརོད་གླུ་དབངས་ལེན། །བགེགས་འཇོམས་འཕྲིན་ལས་ཁྱེད་ལ་མཛད་པ་

འདི། །ཤེས་པར་གིས་ལ་ཀུན་དགའ་སྐེད་ཅིག་དང་། །བཀྲ་ཤིས་གདངས་སྙན་

བདག་གིས་བསྒག་པར་བ། །ར་བའི་བླ་མ་ཁྱབ་བདག་རྣམ་སྣང་མཛད། །ལམ་

འདིས་མཆོག་བརྙེས་ཡོ་གའི་མཁས་པ་གསུམ། །རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་བློ་བཟང་གགས་

པ་སོགས། །དངོས་དང་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་མཆོག་རྣམས་ལ། །ལེགས་ཚོགས་ཇི་
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སྙེད་མཆིས་པའི་བཀྲ་ཤིས་དེས། །ཁྱེད་ཀི་མི་མཐུན་རྒུད་པ་ཀུན་ཟད་ཅིང་། །བདེ་

ལེགས་ཡར་ངོའི་ཟ་ལྟར་འཕེལ་གྱུར་ནས། །ཕུན་ཚོགས་དཔལ་ལ་རོལ་བའི་བཀྲ་

ཤིས་ཤོག །བཅོམ་ལྡན་རིགས་ལྔ་ཡུམ་བཞི་སེམས་དཔའི་ཚོགས། །ཕི་ནང་མཆོད་

པའི་ལྷ་མོ་སྒོ་སྐོང་བཞི། །བསྐལ་བཟང་ཉན་རང་ཁོ་བོའི་ཚོགས་རྣམས་ལ། །ལེགས་

ཚོགས་ཇི་སྙེད་མཆིས་པའི་བཀྲ་ཤིས་དེས། །ཁྱེད་ཀི་མི་མཐུན་རྒུད་པ་ཀུན་ཟད་

ཅིང་། །བདེ་ལེགས་ཡར་ངོའི་ཟ་ལྟར་འཕེལ་གྱུར་ནས། །ཕུན་ཚོགས་དཔལ་ལ་རོལ་

བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཐུབ་པའི་གསུང་རབ་ཀུན་གི་སྙིང་བོ་མཆོག །ངན་སོང་སྡུག་

བསལ་དྲུངས་ནས་འབིན་པའི་ཕུལ། །དཔལ་ལྡན་ངན་སོང་སྦོང་བའི་རྒྱུད་རྒྱལ་

ལ། །ལེགས་ཚོགས་ཇི་སྙེད་མཆིས་པའི་བཀྲ་ཤིས་དེས། །ཁྱེད་ཀི་མི་མཐུན་རྒུད་པ་

ཀུན་ཟད་ཅིང་། །བདེ་ལེགས་ཡར་ངོའི་ཟ་ལྟར་འཕེལ་གྱུར་ནས། །ཕུན་ཚོགས་དཔལ་

ལ་རོལ་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །མཐའ་ཡས་ཞིང་ན་རྒྱུད་འདིའི་ཚིག་དོན་གི། །ཆ་ཤས་

ཡན་ཆད་བཟུང་ནས་སྡུག་བསལ་གསུམ། །རད་ནས་འབིན་པར་བེད་པ་མ་ལུས་

ལ། །ལེགས་ཚོགས་ཇི་སྙེད་མཆིས་པའི་བཀྲ་ཤིས་དེས། །ཁྱེད་ཀི་མི་མཐུན་རྒུད་པ་

ཀུན་ཟད་ཅིང་། །བདེ་ལེགས་ཡར་ངོའི་ཟ་ལྟར་འཕེལ་གྱུར་ནས། །ཕུན་ཚོགས་དཔལ་

ལ་རོལ་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ནམ་མཁའི་ཁྱོན་ལྟར་ཡངས་པའི་ཕོ་བང་མཆོག །ཉི་

ཟའི་འོད་དང་མཉམ་པའི་འོད་འཕྲོ་ཞིང་། །གངས་མེད་རིན་ཆེན་རྒྱན་གིས་མཛེས་

པ་ལ། །དགེ་མཚན་ཇི་སྙེད་མཆིས་པའི་བཀྲ་ཤིས་དེས། །ཁྱེད་ཅག་གང་དང་གང་

དུ་གནས་པ་དེར། །མི་ཤིས་མཚན་མ་འགའ་ཡང་མི་འབྱུང་ཞིང་། །ཞིང་གི་འབོར་བ་

ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཡི། །བདེ་ལེགས་རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་དང་། 
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ཤིས་བརོད་བསྡུས་པ་འདོན་ན། ཆེ་བའི་ཆེ་མཆོག་སྟོན་པ་བླ་ན་མེད། །ཆོས་རེ་ཉི་

མ་རྒྱལ་བའི་བིན་རླབས་ཀིས། །བདུད་དང་བགེགས་རིགས་གནོད་པའི་དག་ཞི་

ནས། །རག་ཏུ་དཔལ་གནས་ཉིན་མཚན་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཆོས་ཉིད་བདེན་པའི་ཆོས་

མཆོག་བླ་ན་མེད། །དམ་ཆོས་བདུད་རི་བདེན་པའི་བིན་རླབས་ཀིས། །ཉོན་མོངས་

སྡུག་བསལ་གདུང་བའི་དག་ཞི་ནས། །རག་ཏུ་དཔལ་གནས་ཉིན་མཚན་བཀྲ་ཤིས་

ཤོག །དགེ་འདུན་ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་དཔལ་འབར་བ། །རྒྱལ་སས་ཕན་མཛད་བདེན་

པའི་བིན་རླབས་ཀིས། །ཉེས་པའི་སྐོན་བལ་དགེ་ཚོགས་རྣམ་པར་འཕེལ། །རག་ཏུ་

དཔལ་གནས་ཉིན་མཚན་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །སོགས་ཀིས་ཤིས་པ་བརོད་པར་བའོ། །

སྨྲས་པ། རྒྱུད་དོན་གདམས་པར་ཤར་བའི་མཁས་གྲུབ་ཀི། །རྣ་བར་མི་འཇེབ་དམ་ཆོས་ཟང་ཟིང་

ནོར། །བརེ་ཚོང་བེད་པའི་གོང་ཆོག་མཁན་པོ་ལ། །ཉེར་མཁོའི་ལག་ཆ་རྣ་བའི་བདུད་རིའང་ཡིན། །

ཞེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀུན་རིག་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ལ་སྟོང་མཆོད་འབུལ་ཚུལ་ཕན་བདེའི་མཆོག་

སྦིན་ཞེས་བ་བ་འདི་ནི། དོན་གཉེར་ཅན་དུ་མས་ཡང་ཡང་བསྐུལ་ནན་ཆེ་བའི་ངོར། ༧ ཁོ་ཚེ་རི་མིང་འཛིན་

པ་དགེ་འདུན་བསྟན་པ་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་གུང་ཐང་གསུང་གི་ཆོ་ག་བསྡུས་པ་ལ་གཞི་བས་ནས་བསྒིགས་

པའོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་དགེ་སོང་བློ་བཟང་ཐབས་མཁས་ཀིས་རྒྱུ་ཡོན་སྦར་ཏེ་བ་ཁྱུང་ཐེག་ཆེན་གིང་དུ་

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའོ། ། སརྦ་མང་ལཾ། །
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༄༅། །བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ།

༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཨཱ་རྱ་བྷ་ད་ཙཱརྱ་པྲ་ཎི་ངྷཱ་ན་རཱ་ཛཱ། བོད་སྐད་

དུ། །འཕགས་པ་བཟང་བོ་སྤོད་པའི་སོན་ལམ་གི་རྒྱལ་བོ། འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་

གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཇི་སྙེད་སུ་དག་ཕོགས་བཅུའི་འཇིག་རེན་

ན། །དུས་གསུམ་གཤེགས་པ་མི་ཡི་སེང་གེ་ཀུན། །བདག་གིས་མ་ལུས་དེ་དག་

ཐམས་ཅད་ལ། །ལུས་དང་ངག་ཡིད་དང་བས་ཕག་བགིའོ། །བཟང་བོ་སྤོད་པའི་སོན་

ལམ་སྟོབས་དག་གིས། །རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཡིད་ཀི་མངོན་སུམ་དུ། །ཞིང་གི་རྡུལ་

སྙེད་ལུས་རབ་བཏུད་པ་ཡིས། །རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་རབ་ཏུ་ཕག་འཚལ་ལོ། །རྡུལ་གཅིག་

སྟེང་ན་རྡུལ་སྙེད་སངས་རྒྱས་རྣམས། །སངས་རྒྱས་སས་ཀི་དབུས་ན་བཞུགས་པ་

དག །དེ་ལྟར་ཆོས་ཀི་དབིངས་རྣམས་མ་ལུས་པར། །ཐམས་ཅད་རྒྱལ་བ་དག་གིས་

གང་བར་མོས། །དེ་དག་བསགས་པ་མི་ཟད་རྒྱ་མཚོ་རྣམས། །དབངས་ཀི་ཡན་ལག་

རྒྱ་མཚོའི་སྒ་ཀུན་གིས། །རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་ཡོན་ཏན་རབ་བརོད་ཅིང་། །བདེ་བར་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བསྟོད། །མེ་ཏོག་དམ་པ་འཕྲེང་བ་དམ་པ་

དང་། །སིལ་སྙན་རྣམས་དང་བྱུག་པ་བདུག་མཆོག་དང་། །མར་མེ་མཆོག་དང་བདུག་

སྤོས་དམ་པ་ཡིས། །རྒྱལ་བ་དེ་དག་ལ་ནི་མཆོད་པར་བགི། །ན་བཟའ་དམ་པ་རྣམས་

དང་དི་མཆོག་དང་། །ཕེ་མ་ཕུར་མ་རི་རབ་མཉམ་པ་དང་། །བཀོད་པ་ཁྱད་པར་
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འཕགས་པའི་མཆོག་ཀུན་གིས། །རྒྱལ་བ་དེ་དག་ལ་ནི་མཆོད་པར་བགི། །མཆོད་པ་

གང་རྣམས་བླ་མེད་རྒྱ་ཆེ་བ། །དེ་དག་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་མོས། །བཟང་བོ་

སྤོད་ལ་དད་པའི་སྟོབས་དག་གིས། །རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་ཕག་འཚལ་མཆོད་པར་

བགི། །འདོད་ཆགས་ཞེ་སང་གཏི་མུག་དབང་གིས་ནི། །ལུས་དང་ངག་དང་དེ་བཞིན་

ཡིད་ཀིས་ཀང་། །སིག་པ་བདག་གིས་བགིས་པ་ཅི་མཆིས་པ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་

བདག་གིས་སོ་སོར་བཤགས། །ཕོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་ཀུན་དང་སངས་རྒྱས་

སས། །རང་རྒྱལ་རྣམས་དང་སོབ་དང་མི་སོབ་དང་། །འགོ་བ་ཀུན་གི་བསོད་ནམས་

གང་ལ་ཡང་། །དེ་དག་ཀུན་གི་རེས་སུ་བདག་ཡི་རང་། །གང་རྣམས་ཕོགས་བཅུའི་

འཇིག་རེན་སྒོན་མ་རྣམས། །བང་ཆུབ་རིམ་པར་སངས་རྒྱས་མ་ཆགས་

བརྙེས། །མགོན་པོ་དེ་དག་བདག་གིས་ཐམས་ཅད་ལ། །འཁོར་ལོ་བླ་ན་མེད་པ་

བསྐོར་བར་བསྐུལ། །མ་ངན་འདའ་སྟོན་གང་བཞེད་དེ་དག་ལ། །འགོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་

ཞིང་བདེ་བའི་ཕིར། །བསྐལ་བ་ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་བཞུགས་པར་ཡང་། །བདག་གིས་

ཐལ་མོ་རབ་སྦར་གསོལ་བར་བགི། །ཕག་འཚལ་བ་དང་མཆོད་ཅིང་བཤགས་པ་

དང་། །རེས་སུ་ཡི་རང་བསྐུལ་ཞིང་གསོལ་བ་ཡི། །དགེ་བ་ཅུང་ཟད་བདག་གིས་ཅི་

བསགས་པ། །ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བང་ཆུབ་ཕིར་བསོའ།ོ །འདས་པའི་སངས་

རྒྱས་རྣམས་དང་ཕོགས་བཅུ་ཡི། །འཇིག་རེན་དག་ན་གང་བཞུགས་མཆོད་པར་

གྱུར། །གང་ཡང་མ་བོན་དེ་དག་རབ་མྱུར་བར། །བསམ་རྫོགས་བང་ཆུབ་རིམ་པར་

སངས་རྒྱས་སྤོན། །ཕོགས་བཅུ་ག་ལའི་ཞིང་རྣམས་ཇི་སྙེད་པ། །དེ་དག་རྒྱ་ཆེར་

ཡོངས་སུ་དག་པར་གྱུར། །བང་ཆུབ་ཤིང་དབང་དྲུང་གཤེགས་རྒྱལ་བ་དང་། །སངས་
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རྒྱས་སས་ཀིས་རབ་ཏུ་གང་བར་ཤོག །ཕོགས་བཅུའི་སེམས་ཅན་གང་རྣམས་ཇི་

སྙེད་པ། །དེ་དག་རག་ཏུ་ནད་མེད་བདེ་བར་གྱུར། །འགོ་བ་ཀུན་གི་ཆོས་ཀི་དོན་

རྣམས་ནི། །མཐུན་པར་གྱུར་ཅིག་རེ་བའང་འགྲུབ་པར་ཤོག །བང་ཆུབ་སྤོད་པ་དག་

ནི་བདག་སྤོད་ཅིང་། །འགོ་བ་ཀུན་ཏུ་སྐེ་བ་དན་པར་གྱུར། །ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་འཆི་

འཕོ་སྐེ་བ་ན། །རག་ཏུ་བདག་ནི་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་ཤོག །རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་རེས་སུ་

སོབ་གྱུར་ཏེ། །བཟང་བོ་སྤོད་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་བེད་ཅིང་། །ཚུལ་ཁིམས་སྤོད་པ་

དི་མེད་ཡོངས་དག་པ། །རག་ཏུ་མ་ཉམས་སྐོན་མེད་སྤོད་པར་ཤོག །ལྷ་ཡི་སྐད་དང་

ཀླུ་དང་གནོད་སྦིན་སྐད། །གྲུལ་བུམ་དག་དང་མི་ཡི་སྐད་རྣམས་དང་། །འགོ་བ་ཀུན་

གི་སྒ་རྣམས་ཇི་ཙམ་པར། །ཐམས་ཅད་སྐད་དུ་བདག་གིས་ཆོས་བསྟན་ཏོ། །དེས་

ཤིང་ཕ་རོལ་ཕིན་ལ་རབ་བརོན་ཏེ། །བང་ཆུབ་སེམས་ནི་ནམ་ཡང་བརེད་མ་

གྱུར། །སིག་པ་གང་རྣམས་སྒིབ་པར་གྱུར་པ་དག །དེ་དག་མ་ལུས་ཡོངས་སུ་བང་

བར་ཤོག །ལས་དང་ཉོན་མོངས་བདུད་ཀི་ལས་རྣམས་ལས། །གོལ་ཞིང་འཇིག་རེན་

འགོ་བ་རྣམས་སུ་ཡང་། །ཇི་ལྟར་པདོ་ཆུས་མི་ཆགས་པ་བཞིན། །ཉི་ཟ་ནམ་མཁར་

ཐོགས་པ་མེད་ལྟར་སྤད། །ཞིང་གི་ཁྱོན་དང་ཕོགས་རྣམས་ཇི་ཙམ་པར། །ངན་སོང་

སྡུག་བསལ་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བེད། །བདེ་བ་དག་ལ་འགོ་བ་ཀུན་དགོད་ཅིང་། །འགོ་བ་

ཐམས་ཅད་ལ་ནི་ཕན་པར་སྤད། །བང་ཆུབ་སྤོད་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་བེད་

ཅིང་། །སེམས་ཅན་དག་གི་སྤོད་དང་མཐུན་པར་འཇུག །བཟང་བོ་སྤོད་པ་བདག་ནི་

རབ་སྟོན་ཅིང་། །མ་འོངས་བསྐལ་བ་ཀུན་ཏུ་སྤོད་པར་གྱུར། །བདག་གི་སྤོད་དང་

མཚུངས་པར་གང་སྤོད་པ། །དེ་དག་དང་ནི་རག་ཏུ་འགོགས་པར་ཤོག །ལུས་དང་
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ངག་རྣམས་དང་ནི་སེམས་ཀིས་ཀང་། །སྤོད་པ་དག་དང་སོན་ལམ་གཅིག་ཏུ་

སྤད། །བདག་ལ་ཕན་པར་འདོད་པའི་གོགས་པོ་དག །བཟང་བོ་སྤོད་པ་རབ་ཏུ་སྟོན་

པ་རྣམས། །དེ་དག་དང་ཡང་རག་ཏུ་ཕྲད་པར་ཤོག །དེ་དག་བདག་གིས་ནམ་ཡང་

ཡིད་མི་དབྱུང་། །སངས་རྒྱས་སས་ཀིས་བསྐོར་བའི་མགོན་པོ་རྣམས། །མངོན་སུམ་

རག་ཏུ་བདག་གིས་རྒྱལ་བ་བལྟ། །མ་འོངས་བསྐལ་བ་ཀུན་ཏུ་མི་སྐོ་བར། །དེ་དག་ལ་

ཡང་མཆོད་པ་རྒྱ་ཆེར་བགི། །རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀི་དམ་པའི་ཆོས་འཛིན་ཅིང་། །བང་

ཆུབ་སྤོད་པ་ཀུན་ཏུ་སྣང་བར་བེད། །བཟང་བོ་སྤོད་པ་རྣམ་པར་སྦང་བ་ཡང་། །མ་

འོངས་བསྐལ་བ་ཀུན་ཏུ་སྤད་པར་བགི། །སིད་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་འཁོར་བ་

ན། །བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་དག་ནི་མི་ཟད་སྙེད། །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཏིང་འཛིན་

རྣམ་ཐར་དང་། །ཡོན་ཏན་ཀུན་གི་མི་ཟད་མཛོད་དུ་གྱུར། །རྡུལ་གཅིག་སྟེང་ན་རྡུལ་

སྙེད་ཞིང་རྣམས་ཏེ། །ཞིང་དེར་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་སངས་རྒྱས་རྣམས། །སངས་

རྒྱས་སས་ཀི་དབུས་ན་ཞུགས་པ་ལ། །བང་ཆུབ་སྤད་པ་སྤོད་ཅིང་བལྟ་བར་

བགི། །དེ་ལྟར་མ་ལུས་ཐམས་ཅད་ཕོགས་སུ་ཡང་། །སྐྲ་ཙམ་ཁྱོན་ལ་དུས་གསུམ་

ཚད་སྙེད་ཀི། །སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་ཞིང་རྣམས་རྒྱ་མཚོ་དང་། །བསྐལ་བ་རྒྱ་མཚོར་

སྤོད་ཅིང་རབ་ཏུ་འཇུག །གསུང་གཅིག་ཡན་ལག་རྒྱ་མཚོའི་སྒ་སྐད་ཀིས། །རྒྱལ་བ་

ཀུན་དབངས་ཡན་ལག་རྣམ་དག་པ། །འགོ་བ་ཀུན་གི་བསམ་པ་ཇི་བཞིན་

དབངས། །སངས་རྒྱས་གསུང་ལ་རག་ཏུ་འཇུག་པར་བགི། །དུས་གསུམ་གཤེགས་

པའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་དག །འཁོར་ལོའི་ཚུལ་རྣམས་རབ་ཏུ་བསྐོར་པ་ཡི། །དེ་དག་

གི་ཡང་གསུང་དབངས་མི་ཟད་ལ། །བློ་ཡི་སྟོབས་ཀིས་བདག་ཀང་རབ་ཏུ་འཇུག །མ་
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འོངས་བསྐལ་བ་ཐམས་ཅད་འཇུག་པར་ཡང་། །སྐད་ཅིག་གཅིག་གིས་བདག་ཀང་

འཇུག་པར་བགི། །གང་ཡང་བསྐལ་བ་དུས་གསུམ་ཚད་དེ་དག །སྐད་ཅིག་ཆ་ཤས་

ཀིས་ནི་ཞུགས་པར་སྤད། །དུས་གསུམ་གཤེགས་པ་མི་ཡི་སེང་གེ་གང་། །དེ་དག་

སྐད་ཅིག་གཅིག་ལ་བདག་གིས་བལྟ། །རག་ཏུ་དེ་དག་གི་ནི་སྤོད་ཡུལ་ལ། །སྒྱུ་མར་

གྱུར་བའི་རྣམ་ཐར་སྟོབས་ཀིས་འཇུག །གང་ཡང་དུས་གསུམ་དག་གི་ཞིང་བཀོད་

པ། །དེ་དག་རྡུལ་གཅིག་སྟེང་དུ་མངོན་པར་བསྒྲུབ། །དེ་ལྟར་མ་ལུས་ཕོགས་རྣམས་

ཐམས་ཅད་དུ། །རྒྱལ་བ་དག་གི་ཞིང་རྣམས་བཀོད་ལ་འཇུག །གང་ཡང་མ་བོན་

འཇིག་རེན་སྒོན་མ་རྣམས། །དེ་དག་རིམ་པར་འཚང་རྒྱ་འཁོར་ལོ་བསྐོར། །མ་ངན་

འདས་པ་རབ་ཏུ་ཞི་མཐའ་སྟོན། །མགོན་པོ་ཀུན་གི་དྲུང་དུ་བདག་མཆིའོ། །ཀུན་ཏུ་

མྱུར་བའི་རྫུ་འཕྲུལ་སྟོབས་རྣམས་དང་། །ཀུན་ནས་སྒོ་ཡི་ཐེག་པའི་སྟོབས་རྣམས་

དང་། །ཀུན་ཏུ་ཡོན་ཏན་སྤོད་པའི་སྟོབས་རྣམས་དང་། །ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པ་བམས་པ་དག་

གི་སྟོབས། །ཀུན་ནས་དགེ་བའི་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྣམས་དང་། །ཆགས་པ་མེད་

པར་གྱུར་པའི་ཡེ་ཤེས་སྟོབས། །ཤེས་རབ་ཐབས་དང་ཏིང་འཛིན་སྟོབས་དག་

གིས། །བང་ཆུབ་སྟོབས་རྣམས་ཡང་དག་སྒྲུབ་པར་བེད། །ལས་ཀི་སྟོབས་རྣམས་

ཡོངས་སུ་དག་བེད་ཅིང་། །ཉོན་མོངས་སྟོབས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་འཇོམས་པར་

བེད། །བདུད་ཀི་སྟོབས་རྣམས་སྟོབས་མེད་རབ་བེད་ཅིང་། །བཟང་བོ་སྤོད་པའི་

སྟོབས་ནི་རྫོགས་པར་བགི། །ཞིང་རྣམས་རྒྱ་མཚོ་རྣམ་པར་དག་བེད་ཅིང་། །སེམས་

ཅན་རྒྱ་མཚོ་དག་ནི་རྣམ་པར་དགོལ། །ཆོས་རྣམས་རྒྱ་མཚོ་རབ་ཏུ་མཐོང་བེད་

ཅིང་། །ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་རབ་ཏུ་རོགས་པར་བེད། །སྤོད་པ་རྒྱ་མཚོ་རྣམ་པར་དག་
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བེད་ཅིང་། །སོན་ལམ་རྒྱ་མཚོ་རབ་ཏུ་རྫོགས་པར་བེད། །སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་རབ་

ཏུ་མཆོད་བེད་ཅིང་། །བསྐལ་བ་རྒྱ་མཚོར་མི་སྐོ་སྤད་པར་བགི། །གང་ཡང་དུས་

གསུམ་གཤེགས་པའི་རྒྱལ་བ་ཡི། ། བང་ཆུབ་སྤོད་པའི་སོན་ལམ་བེ་བག་

རྣམས། །བཟང་བོ་སྤོད་པས་བང་ཆུབ་སངས་རྒྱས་ནས། །དེ་དག་མ་ལུས་བདག་

གིས་རྫོགས་པར་བགི། །རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་སས་ཀི་ཐུ་བོ་བ། །གང་གི་མིང་ནི་ཀུན་ཏུ་

བཟང་ཞེས་བ། །མཁས་པ་དེ་དང་མཚུངས་པར་སྤད་པའི་ཕིར། །དགེ་བ་འདི་དག་

ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་བསོ། །ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཀང་རྣམ་དག་ཅིང་། །སྤོད་པ་རྣམ་

དག་ཞིང་རྣམས་ཡོངས་དག་པ། །བསོ་བ་བཟང་བོ་མཁས་པ་ཅི་འད་བ། །དེ་འདར་

བདག་ཀང་དེ་དང་མཚུངས་པར་ཤོག །ཀུན་ནས་དགེ་བ་བཟང་བོ་སྤོད་པའི་

ཕིར། །འཇམ་དཔལ་གི་ནི་སོན་ལམ་སྤད་པར་བགི། །མ་འོངས་བསྐལ་བ་ཀུན་ཏུ་མི་

སྐོ་བར། །དེ་ཡི་བ་བ་མ་ལུས་རྫོགས་པར་བགི། །སྤོད་པ་དག་ནི་ཚད་ཡོད་མ་གྱུར་

ཅིག །ཡོན་ཏན་རྣམས་ཀང་ཚད་གཟུང་མེད་པར་ཤོག །སྤོད་པ་ཚད་མེད་པ་ལ་

གནས་ནས་ཀང་། །དེ་དག་འཕྲུལ་ཐམས་ཅད་འཚལ་བར་བགི། །ནམ་མཁའི་མཐར་

ཐུག་གྱུར་པ་ཇི་ཙམ་པར། །སེམས་ཅན་མ་ལུས་མཐའ་ཡང་དེ་བཞིན་ཏེ། །ཇི་ཙམ་

ལས་དང་ཉོན་མོངས་མཐར་གྱུར་པ། །བདག་གི་སོན་ལམ་མཐའ་ཡང་དེ་ཙམ་

མོ། །གང་ཡང་ཕོགས་བཅུའི་ཞིང་རྣམས་མཐའ་ཡས་པ། །རིན་ཆེན་རྒྱན་ཏེ་རྒྱལ་བ་

རྣམས་ལ་ཕུལ། །ལྷ་དང་མི་ཡི་བདེ་བ་མཆོག་རྣམས་ཀང་། །ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་བསྐལ་

བར་ཕུལ་བ་བས། །གང་གིས་བསོ་བའི་རྒྱལ་བོ་འདི་ཐོས་ནས། །བང་ཆུབ་མཆོག་གི་

རེས་སུ་རབ་མོས་ཤིང་། །ལན་ཅིག་ཙམ་ཡང་དད་པ་བསྐེད་པས་ནི། །བསོད་ནམས་
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དམ་པའི་མཆོག་ཏུ་འདི་འགྱུར་རོ། །གང་གིས་བཟང་སྤོད་སོན་ལམ་འདི་བཏབ་

པས། །དེས་ནི་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་སྤངས་པར་འགྱུར། །དེས་ནི་གོགས་པོ་ངན་པ་

སྤངས་པ་ཡིན། །སྣང་བ་མཐའ་ཡས་དེ་ཡང་དེས་མྱུར་མཐོང་། །དེ་དག་རྙེད་པ་རབ་

རྙེད་བདེ་བར་འཚོ། །མི་ཚེ་འདིར་ཡང་དེ་དག་ལེགས་པར་འོང་། །ཀུན་ཏུ་བཟང་བོ་དེ་

ཡང་ཅི་འད་བར། །དེ་དག་རིང་བོར་མི་ཐོགས་དེ་བཞིན་འགྱུར། །མཚམས་མེད་ལྔ་བོ་

དག་གི་སིག་པ་རྣམས། །གང་གིས་མི་ཤེས་དབང་གིས་བས་པ་དག །དེ་ཡིས་བཟང་

བོ་སྤོད་པ་འདི་བརོད་ན། །མྱུར་དུ་མ་ལུས་ཡོངས་སུ་བང་བར་འགྱུར། །ཡེ་ཤེས་དང་

ནི་གཟུགས་དང་མཚན་རྣམས་དང་། །རིགས་དང་ཁ་དོག་རྣམས་དང་ལྡན་པར་

འགྱུར། །བདུད་དང་མུ་སྟེགས་མང་བོས་དེ་མི་ཐུབ། །འཇིག་རེན་གསུམ་པོ་ཀུན་

ནའང་མཆོད་པར་འགྱུར། །བང་ཆུབ་ཤིང་དབང་དྲུང་དུ་དེ་མྱུར་འགོ། །སོང་ནས་

སེམས་ཅན་ཕན་ཕིར་དེར་འདུག་སྟེ། །བང་ཆུབ་སངས་རྒྱས་འཁོར་ལོ་རབ་ཏུ་

བསྐོར། །བདུད་རྣམས་སེ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་བཏུལ། །གང་ཡང་བཟང་བོ་སྤོད་

པའི་སོན་ལམ་འདི། །འཆང་བ་དང་ནི་སྟོན་ཏམ་ཀོག་པ་ཡི། །དེ་ཡི་རྣམ་པར་སིན་

པའང་སངས་རྒྱས་མཁྱེན། །བང་ཆུབ་མཆོག་ལ་སོམ་ཉི་མ་བེད་ཅིག །འཇམ་དཔལ་

དཔའ་བོས་ཇི་ལྟར་མཁྱེན་པ་དང་། །ཀུན་ཏུ་བཟང་བོ་དེ་ཡང་དེབཞིན་ཏེ། །དེ་དག་

ཀུན་གི་རེས་སུ་བདག་སོབ་ཕིར། །དགེ་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་བསོ། །དུས་

གསུམ་གཤེགས་པའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀིས། །བསོ་བ་གང་ལ་མཆོག་ཏུ་བསགས་

པ་དེས། །བདག་གི་དགེ་བའི་ར་བ་འདི་ཀུན་ཀང་། །བཟང་བོ་སྤོད་ཕིར་རབ་ཏུ་བསོ་

བར་བགི། །བདག་ནི་འཆི་བའི་དུས་བེད་གྱུར་པ་ན། །སྒིབ་པ་ཐམས་ཅད་དག་ནི་
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ཕིར་བསལ་ཏེ། །མངོན་སུམ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་དེ་མཐོང་ནས། །བདེ་བ་ཅན་གི་ཞིང་

དེར་རབ་ཏུ་འགོ། །དེར་སོང་ནས་ནི་སོན་ལམ་འདི་དག་ཀང་། །ཐམས་ཅད་མ་ལུས་

མངོན་དུ་འགྱུར་བར་ཤོག །དེ་དག་མ་ལུས་བདག་གིས་ཡོས་སུ་བཀང་། །འཇིག་

རེན་ཇི་སིད་སེམས་ཅན་ཕན་པར་བགི། །རྒྱལ་བའི་དཀིལ་འཁོར་བཟང་ཞིང་དགའ་

བ་དེར། །པདོ་དམ་པ་ཤིན་ཏུ་མཛེས་ལས་སྐེས། །སྣང་བ་མཐའ་ཡས་རྒྱལ་བའི་

མངོན་སུམ་དུ། །ལུས་བསྟན་པ་ཡང་བདག་གིས་དེར་ཐོབ་ཤོག །དེར་ནི་བདག་གིས་

ལུས་བསྟན་རབ་ཐོབ་ནས། །སྤྲུལ་བ་མང་བོ་བེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་ཡིས། །བློ་ཡི་སྟོབས་

ཀིས་ཕོགས་བཅུ་རྣམས་སུ་ཡང་། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་པ་མང་བོ་

བགི། །བཟང་བོ་སྤོད་པའི་སོན་ལམ་བཏབ་པ་ཡི། །དགེ་བ་ཅུང་ཟད་བདག་གིས་ཅི་

བསགས་པ། །དེས་ནི་འགོ་བའི་དགེ་བའི་སོན་ལམ་རྣམས། །སྐད་ཅིག་གཅིག་གིས་

ཐམས་ཅད་འབོར་བར་ཤོག །བཟང་བོ་སྤོད་པའི་སོན་ལམ་བསོས་པ་ཡི། །བསོད་

ནམས་དམ་པ་མཐའ་ཡས་གང་ཐོབ་དེས། །འགོ་བ་སྡུག་བསལ་ཆུ་བོར་བིང་བ་

རྣམས། །འོད་དཔག་མེད་པའི་གནས་རབ་ཐོབ་པར་ཤོག །སོན་ལམ་རྒྱལ་བོ་འདི་

དག་མཆོག་གི་གཙོ། །མཐའ་ཡས་འགོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་བེད་ཅིང་། །ཀུན་ཏུ་བཟང་

བོས་བརྒྱན་པའི་གཞུང་གྲུབ་སྟེ། །ངན་སོང་རྒྱུ་རྣམས་མ་ལུས་སྟོངས་པར་

ཤོག །འཕགས་པ་བཟང་བོ་སྤོད་པའི་སོན་ལམ་གི་རྒྱལ་བོ་རྫོགས་སོ། །
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༄༅། །བྱམས་པའི་སྨོན་ལམ།

༄༅ ། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཨཱ་རྱ་མཻ་ཏྲི་པྲ་ཎི་ངྷཱ་ན་རཱ་ཛ། བོད་སྐད་དུ། འཕགས་པ་

བམས་པའི་སོན་ལམ་གི་རྒྱལ་བོ། སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་

ཅད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཀུན་དགའ་བོ་ཇི་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་

དཔའ་ཆེན་པོ་བམས་པས་སོན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤད་པ་སྤོད་པའི་ཚེ། ཉིན་

ལན་གསུམ་མཚན་ལན་གསུམ་དུ་བླ་གོས་ཕྲག་པ་གཅིག་ཏུ་གཟར་ཏེ། པུས་མོ་

གཡས་པའི་ལྷ་ང་ས་ལ་བཙུགས་ནས། ཐལ་མོ་སྦར་ནས་ཚིག་འདི་སྐད་ཅེས་སོན་

ལམ་བཏབ་བོ། ། སངས་རྒྱས་ཀུན་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དང་སོང་ལྷ་མིག་ལྡན་པ་

ཡི། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་དང་ཡང་། །ཉན་ཐོས་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་

ལོ། །ངན་འགོའི་ལམ་ནི་བཟོག་བགིད་ཅིང་། །མཐོ་རིས་ལམ་ནི་རབ་སྟོན་ལ། །རྒ་

ཤི་མེད་པར་འདེན་བགིད་པའི། །བང་ཆུབ་སེམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །སེམས་ཀི་

དབང་དུ་གྱུར་པས་ན། །བདག་གིས་སིག་པ་ཅི་བགིས་པ། །སངས་རྒྱས་སྤན་སར་

མཆིས་ནས་སུ། །བདག་གིས་དེ་དག་བཤགས་པར་བགི། །བདག་ལས་རྣམ་པ་

གསུམ་གང་གིས། །བསོད་ནམས་ཚོགས་ནི་བསྐེད་པ་དེ། །བདག་གི་ཀུན་མཁྱེན་

ས་བོན་ཏེ། །བདག་ལ་བང་ཆུབ་མི་ཟད་ཤོག །ཕོགས་བཅུ་དག་གི་ཞིང་རྣམས་

སུ། །སངས་རྒྱས་མཆོད་པ་གང་བྱུང་བ། །སངས་རྒྱས་མཁྱེན་པ་ཡི་རང་བ། །དེ་
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ལ་བདག་ནི་ཡི་རང་ངོ་། །སིག་པ་ཐམས་ཅད་བཤགས་པར་བགི། །བསོད་ནམས་

ཀུན་ལ་ཡི་རང་ངོ་། །སངས་རྒྱས་ཀུན་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །བདག་ནི་ཡེ་ཤེས་

མཆོག་ཐོབ་ཤོག །ཕོགས་བཅུ་དག་གི་ཕོགས་རྣམས་སུ། །ས་བཅུ་དག་ལ་གནས་

པ་ཡི། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བང་ཆུབ་མཆོག །འཚང་རྒྱ་བགིད་པར་བསྐུལ་མ་

འདེབས། །བང་ཆུབ་དམ་པར་སངས་རྒྱས་ཤིང་། །སེ་དང་བཅས་པའི་བདུད་བཏུལ་

ནས། །སོག་ཆགས་ཀུན་ལ་སན་སད་དུ། །ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་གྱུར་ཅིག །ཆོས་

ར་ཆེན་པོའི་སྒ་ཡིས་ནི། །སེམས་ཅན་སྡུག་བསལ་ཐར་བགིད་ཤོག །བསྐལ་བ་བེ་

བ་བསམ་ཡས་སུ། །ཆོས་སྟོན་མཛད་ཅིང་བཞུགས་གྱུར་ཅིག །འདོད་པའི་འདམ་དུ་

བིང་གྱུར་ཅིང་། །སེད་པའི་སད་བུས་དམ་བཅིངས་པ། །འཆིང་བ་ཀུན་གིས་བཅིངས་

དག་ལ། །རང་གཉིས་མཆོག་རྣམས་གཟིགས་སུ་གསོལ། །སེམས་ཀི་དི་མར་གྱུར་

པ་ལ། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་སོན་མི་མཛད། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བམས་ཐུགས་

ལྡན། །སིད་པའི་མཚོ་ལས་སྒོལ་བར་ཤོག །རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་གང་བཞུགས་

དང་། །གང་དག་འདས་དང་མ་བོན་པ། །དེ་དག་རེས་སུ་བདག་སོབ་ཅིང་། །བང་

ཆུབ་སྤད་པ་སྤོད་གྱུར་ཅིག །ཕ་རོལ་ཕིན་དྲུག་རྫོགས་བགིས་ནས། །འགོ་དྲུག་

སེམས་ཅན་ཐར་བགིད་ཤོག །མངོན་ཤེས་དྲུག་པོ་མངོན་བགིས་ནས། །བླ་མེད་

བང་ཆུབ་རེག་གྱུར་ཅིག །མ་སྐེས་པ་དང་མི་འབྱུང་དང་། །རང་བཞིན་མ་མཆིས་

གནས་མ་མཆིས། །རྣམ་རིག་མ་མཆིས་དངོས་མ་མཆིས། །སྟོང་བའི་ཆོས་ནི་

རོགས་པར་ཤོག །སངས་རྒྱས་དང་སོང་ཆེན་པོ་ལྟར། །སེམས་ཅན་མ་མཆིས་

སོག་མ་མཆིས། །གང་ཟག་མ་མཆིས་གསོ་མ་མཆིས། །བདག་མ་མཆིས་པའི་ཆོས་
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སྟོན་ཤོག །བདག་འཛིན་བདག་གིར་འཛིན་པ་ཡི། །དངོས་པོ་ཀུན་ལ་མི་གནས་

པར། །སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་སན་སད་དུ། །སེར་སྣ་མ་མཆིས་སྦིན་གཏོང་ཤོག །དངོས་

པོ་དངོས་པོ་མ་མཆིས་པས། །བདག་གི་ལོངས་སྤོད་ལྷུན་འགྲུབ་ཤོག །དངོས་

པོ་ཐམས་ཅད་རྣམ་འཇིག་པས། །སྦིན་པའི་ཕ་རོལ་ཕིན་རྫོགས་ཤོག །ཁིམས་ཀི་

ཚུལ་ཁིམས་སྐོན་མེད་ཅིང་། །ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་དག་དང་ལྡན། །རློམ་སེམས་

མེད་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀིས། །ཚུལ་ཁིམས་ཕ་རོལ་ཕིན་རྫོགས་ཤོག །ས་འམ་

ཡང་ན་ཆུ་འམ་མེ། །རླུང་གི་ཁམས་ལྟར་མི་གནས་ཤིང་། །བཟོད་པའམ་ཁོ་བ་མ་

མཆིས་པས། །བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་ཕིན་རྫོགས་ཤོག །བརོན་འགྲུས་བརམས་པའི་

བརོན་འགྲུས་ཀིས། །བརན་སྤོ་ལེ་ལོ་མ་མཆིས་ཤིང་། །སྟོབས་དང་ལྡན་པའི་ལུས་

སེམས་ཀིས། །བརོན་འགྲུས་ཕ་རོལ་ཕིན་རྫོགས་ཤོག །སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཏིང་འཛིན་

དང་། །དཔའ་བར་འགོ་བའི་ཏིང་འཛིན་དང་། །རྡོ་རེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་འཛིན་གིས། །བསམ་

གཏན་ཕ་རོལ་ཕིན་རྫོགས་ཤོག །རྣམ་པར་ཐར་བའི་སྒོ་གསུམ་དང་། །དུས་གསུམ་

མཉམ་པ་ཉིད་དང་ནི། །རིག་གསུམ་མངོན་སུམ་བགིས་པ་ཡིས། །ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་

ཕིན་རྫོགས་ཤོག །སངས་རྒྱས་ཀུན་གིས་བསགས་པ་དང་། །འོད་དང་གཟི་བརིད་

འབར་བ་དང་། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བརོན་འགྲུས་ཀིས། །བདག་གཞན་བསམ་

པ་རྫོགས་གྱུར་ཅིག །དེ་ལྟར་སྤད་པ་སྤོད་བེད་ཅིང་། །བམས་པ་གགས་དང་ལྡན་པ་

ཡིས། །ཕ་རོལ་ཕིན་དྲུག་རྫོགས་བགིས་ནས། །ས་བཅུའི་སྤོ་ལ་རབ་ཏུ་གནས། །ན་

མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མོ་བྷ་ག་ཝཱ་ཏེ། ཤཀ་མུ་ན་ཡེ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམཀ་སཾ་

བུདྡྷཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨ�་ཨ་ཛི་ཏེ། ཨ་ཛི་ཏེ། ཨ་པ་རཱ་ཛི་ཏེ། ཨ་ཛི་ཏེ་ཛ་ཡ། ཧ་ར་ཧ་ར། མ་ཻ
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ཏྲི་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ། ཀ་ར་ཀ་ར། མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་སིདྡྷི་བྷ་ར་བྷ་ར། མཧཱ་བོ་དྷི་མཎྜ་བི་ཛེ། 

ས་ར་ས་ར། ཨས་ཀཾ་ས་མ་ཡ། བོ་དྷི་བོ་དྡྷི། མ་ཧཱ་བོ་དྷི་སྭཱཧཱ། ཨ�་མོ་ཧི་མོ་ཧི་མ་ཧཱ་མོ་

ཧི་སྭཱ་ཧཱ། ཨ�་མུ་ནི་མུ་ནི་ས་ར་སྭཱ་ཧཱ། འདི་ཡི་དགེ་བས་བདག་གཞན་འགོ་བ་ཀུན། །ཤི་

འཕོས་གྱུར་པའི་མོད་ལ་དགའ་ལྡན་དུ། །ཆོས་ཀིས་མཐོ་བའི་ཁང་བཟང་དེར་སྐེས་

ནས། །མི་ཕམ་ཆོས་རེའི་སས་ཀི་ཐུ་བོར་ཤོག །ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཚབ་

འཛམ་གིང་དུ། །སྟོབས་བཅུ་མངའ་བའི་གོ་འཕང་བརྙེས་པའི་ཚེ། །གསུང་གི་བདུད་

རིའི་ཐོག་མ་རབ་མངས་ནས། །རྒྱལ་བའི་མཛད་པ་མ་ལུས་མཐར་ཕིན་ཤོག །འདི་

ནས་ཤི་འཕོས་གྱུར་མ་ཐག །དགའ་ལྡན་སྐེ་གནས་ཡིད་དགའ་བར། །མྱུར་དུ་བམས་

མགོན་མཉེས་བས་ནས། །བང་ཆུབ་ལུང་བསྟན་ཐོབ་པར་ཤོག །འཕགས་པ་བམས་པའི་

སོན་ལམ་གི་རྒྱལ་བོ་རྫོགས་སོ། །
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༄༅། །བྱམས་པའི་སྐུ་གཟུགས་མ།

༄༅། །བམས་པའི་སྐུ་གཟུགས་ཕུལ་བྱུང་བཞེངས་པ་ལ། །མཐུན་རྐེན་

སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་ལུས་ཅན་རྣམས། །རེ་བཙུན་བམས་པ་མགོན་པོའི་ཞབས་དྲུང་

དུ། །ཐེག་མཆོག་ཆོས་ཀི་དཔལ་ལ་སྤོད་པར་ཤོག །ནམ་ཞིག་རྡོ་རེ་གདན་གི་རི་

བོའི་སྤོར། །བམས་མགོན་ཉིན་བེད་དབང་བོ་ཤར་བའི་ཚེ། །བདག་གི་བློ་གོས་

པདོ་ཁ་ཕེ་ནས། །སྐལ་བཟང་བུང་བའི་ཚོགས་རྣམས་ཚིམ་བེད་ཤོག །དེ་ཚེ་རྒྱལ་

བ་བམས་པ་རབ་ཏུ་དགེས། །ཕག་གཡས་བདག་གི་མགོ་ལ་བཞག་བཞིན་དུ། །བླ་

མེད་བང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་ལུང་བསྟན་ནས། །འགོ་ཀུན་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་མྱུར་ཐོབ་

ཤོག །བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་ཡང་། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་

ཐམས་ཅད་ཀི། །རླབས་ཆེན་སྤོད་པ་ཇི་སྙེད་མཆིས་པ་ཀུན། །གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་

ཚུལ་བཞིན་འདོམས་པར་ཤོག །ལེགས་བཤད་རི་མོ་བཀྲ་བའི་ལུང་གི་གོས། །རྣམ་

དཔྱོད་གསེར་གི་ཡུ་བ་ལ་བརེན་ཅིང་། །བསབ་གསུམ་ནོར་བུའི་ཏོག་གིས་རབ་

མཚན་པའི། །བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཕོགས་བཅུར་ཚུགས་པར་ཤོག །ཕན་བདེའི་

འབྱུང་གནས་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས། །བསྟན་འཛིན་སྐེས་བུ་ཐམས་ཅད་སྐུ་ཁམས་

བཟང་། །ལུས་ཅན་ཀུན་ལ་བདེ་སྐིད་འབྱུང་བའི་གནས། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་རག་

ཏུ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །རག་ཏུ་བམས་པ་རྣམ་གསུམ་གོམས་པའི་མཐུས། །བདུད་སེ་
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བམས་པའི་དཔུང་གིས་འཇོམས་པ་དང་། །འགོ་ཀུན་བམས་པའི་སྟོབས་ཀིས་སྐོང་

མཛད་པའི། །རྒྱལ་བ་བམས་པ་མགོན་པོའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་པ་རེ་ཐམས་ཅད་

མཁྱེན་པ་དགེ་འདུན་གྲུབ་ཀིས་མཛད་པའོ། ། འདི་ལྟར་བགིས་པའི་བསོད་ནམས་

དཔག་མེད་ཀིས། །དམལ་བ་ཡི་དྭགས་དུ་འགོ་ལྷ་མ་ཡིན། །གནས་ངན་ལེན་པ་

རག་ཏུ་སྤངས་བས་ནས། །རྒྱལ་བ་བམས་པའི་ཞབས་དྲུང་སྐེ་བར་ཤོག །ཁྱད་པར་

མགོན་ཁྱོད་བསྟོད་པས་ས་ཕོགས་འདིར། །རྣམ་དག་ཁིམས་ལྡན་རབ་བྱུང་ཤ་སྟག་

གིས། །ཡོངས་སུ་གང་བའི་མདོ་དང་རྒྱུད་སེ་བཞིའི། །བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་རྒྱས་

པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །
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༄༅། །སྤྱོད་འཇུག་སྨོན་ལམ།

༄༅། །བདག་གིས་བང་ཆུབ་སྤོད་པ་ལ། །འཇུག་པ་རྣམ་པར་བརམས་པ་

ཡི། །དགེ་བ་གང་དེས་འགོ་བ་ཀུན། །བང་ཆུབ་སྤོད་ལ་འཇུག་པར་ཤོག །ཕོགས་

རྣམས་ཀུན་ན་ལུས་དང་སེམས། །སྡུག་བསལ་ནད་པ་ཇི་སྙེད་པ། །དེ་དག་བདག་གི་

བསོད་ནམས་ཀིས། །བདེ་དགའ་རྒྱ་མཚོ་ཐོབ་པར་ཤོག །དེ་དག་འཁོར་བ་ཇི་སིད་

དུ། །ནམ་ཡང་བདེ་ལས་ཉམས་མ་གྱུར། །འགོ་བས་བླ་ན་མེད་པ་ཡི། །བདེ་བ་རྒྱུན་

མི་འཆད་ཐོབ་ཤོག །འཇིག་རེན་ཁམས་ན་དམལ་བ་དག །གང་དག་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་

རྣམས། །དེ་དག་ཏུ་ནི་ལུས་ཅན་རྣམས། །བདེ་ཅན་བདེ་བས་དགའ་བར་ཤོག །གང་

བས་ཉམ་ཐག་དོད་ཐོབ་ཤོག །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤིན་ཆེན་ལས། །བྱུང་བའི་ཆུ་

བོ་མཐའ་ཡས་ཀིས། །ཚ་བས་ཉམ་ཐག་བསིལ་ཐོབ་ཤོག །རལ་གི་ལོ་མའི་ནགས་

ཚལ་ཡང་། །དེ་ལ་དགའ་ཚལ་སྡུག་གུར་ཤོག །ཤལ་མ་ལི་ཡི་སོང་བོ་ཡང་། །དཔག་

བསམ་ཤིང་དུ་འཁྲུངས་པར་ཤོག །མཐིང་རིལ་ངུར་བ་དག་དང་ངང་བ་དང་། །བཞད་

སོགས་སྐད་སྙན་འབིན་པས་མཛེས་གྱུར་ཅིག །པད་དི་བསུང་ཆེ་ལྡན་མཚོ་དག་

གིས། །དམལ་བའི་ས་ཕོགས་དག་ནི་ཉམས་དགར་ཤོག །སོལ་ཕུང་དེ་དག་རིན་

ཆེན་ཕུང་བོར་གྱུར། །ས་བསེག་ཤེལ་གི་ས་གཞི་བསྟར་བར་ཤོག །བསྡུས་འཇོམས་

རི་བོ་རྣམས་ཀང་མཆོད་པ་ཡི། །གཞལ་མེད་ཁང་གྱུར་བདེ་གཤེགས་གང་བར་



སྨོན་ལམ་ཁག

  476  

ཤོག །མདག་མ་རྡོ་བསེགས་མཚོན་གི་ཆར་བ་དག །དེང་ནས་བཟུང་སྟེ་མེ་ཏོག་ཆར་

བར་གྱུར། །ཕན་ཚུན་མཚོན་གིས་འདེབས་པ་དེ་ཡང་ནི། །དེང་ནས་བརེ་ཕིར་མེ་

ཏོག་འཕེན་པརཤོག །ཆུ་བོ་རབ་མེད་མེ་དང་འད་ནང་བིང་བ་དག །ཤ་ཀུན་ཞིག་གྱུར་

རུས་གོང་མེ་ཏོག་ཀུན་དའི་མདོག །བདག་གི་དགེ་བའི་སྟོབས་ཀིས་ལྷ་ཡི་ལུས་ཐོབ་

ནས། །ལྷ་མོ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་དལ་གིས་འབབ་གནས་ཤོག །ཅི་ཕིར་འདིར་ནི་

གཤིན་རེའི་མི་དང་ཁྭ་དང་བ་རྒོད་མི་བཟད་རྣམས་སྐྲག་བེད། །ཀུན་ནས་མུན་བསལ་

བདེ་དགའ་བསྐེད་པའི་མཐུ་བཟང་འདི་ཀོ་སུ་ཡི་མཐུ་སྙམ་སྟེ། །གེན་དུ་བལྟས་ན་

ནམ་མཁའི་དཀིལ་ན་ཕག་ན་རྡོ་རེ་འབར་བ་བཞུགས་མཐོང་ནས། །རབ་ཏུ་དགའ་བའི་

ཤུགས་ཀིས་སིག་དང་བལ་ནས་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་འགོགས་པར་ཤོག །མེ་ཏོག་ཆར་བ་

སྤོས་ཆུ་དང་འདེས་འབབ་པ་ཡིས། །དམལ་བའི་མེ་མདག་ཆིལ་ཆིལ་གསོད་པ་མཐོང་

གྱུར་ནས། །གོ་བུར་བདེ་བས་ཚིམ་པ་འདི་ཅི་བསམ་པ་དང་། །སེམས་དམལ་རྣམས་

ཀིས་ཕག་ན་པདོ་མཐོང་བར་ཤོག །གོགས་དག་འཇིགས་པ་བོར་ལ་རིངས་པར་

ཚུར་ཤོག་འུ་བུའི་ཐད་དུ་ནི། །གང་གི་མཐུ་ཡིས་སྡུག་བསལ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་

དགའ་བའི་ཤུགས་འབིན་ལ། །འགོ་བ་ཀུན་ནས་ཡོངས་སྐོབ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

བརེ་བ་སྐེས་གྱུར་པ། །གཞོན་ནུ་ཟུར་ཕུད་ཅན་འབར་འཇིགས་པ་མེད་པར་བེད་

པ་ཅི་ཞིག་ཕིན། །ཁྱོད་ཀིས་ལྷ་བརྒྱའི་ཅོད་པན་དག་གིས་ཞབས་ཀི་པདོ་ལ་མཆོད་

ཅིང་། །ཐུགས་རེས་བརླན་སྤན་དབུ་ལ་མེ་ཏོག་དུ་མའི་ཚོགས་ཀི་ཆར་འབབ་པ། །ཁང་

བརེགས་ཡིད་འོང་ལྷ་མོ་སྟོང་ཕྲག་བསྟོད་དབངས་སྒོག་ལྡན་འདི་ལྟོས་ཞེས། །འཇམ་

དབངས་དེ་འད་མཐོང་ནས་ད་ནི་སེམས་དམལ་ཅ་ཅོ་འདོན་པར་ཤོག །དེ་ལྟར་བདག་
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གི་དགེ་རས་ཀུན་ཏུ་བཟང་ལ་སོགས། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྒིབ་པ་མེད་སྤིན་

བདེ་བ་དང་། །བསིལ་ཞིང་དི་ཞིམ་ངད་ལྡན་ཆར་བ་འབེབས་མཐོང་ནས། །སེམས་

ཅན་དམལ་བ་དེ་དག་མངོན་པར་དགར་གྱུར་ཅིག །དུད་འགོ་རྣམས་ནི་གཅིག་ལ་

གཅིག །ཟ་བའི་འཇིགས་དང་བལ་བར་ཤོག །སྒ་མི་སྙན་པའི་མི་བཞིན་དུ། །ཡི་དྭགས་

རྣམས་ནི་བདེ་བར་གྱུར། །འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་དབང་གི། །ཕག་ནས་འབབ་

པའི་འོ་རྒྱུན་གིས། །ཡི་དྭགས་རྣམས་ནི་ཚིམ་བས་ཤིང་། །ཁྲུས་བས་རག་ཏུ་བསིལ་

བར་ཤོག །ལོང་བ་རྣམས་ཀིས་མིག་མཐོང་ཞིང་། །འོན་པས་རག་ཏུ་སྒ་ཐོས་ཤོག །ལྷ་

མོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཇི་བཞིན་དུ། །སྦྲུམ་མའང་གནོད་མེད་བཙའ་བར་ཤོག །གཅེར་བུ་རྣམས་

ཀིས་གོས་དག་དང་། །བཀྲེས་པ་རྣམས་ཀིས་ཟས་དང་ནི། །སྐོམ་པ་རྣམས་ཀིས་ཆུ་

དག་དང་། །བཏུང་བ་ཞིམ་པོ་ཐོབ་པར་ཤོག །དཀྲེན་པ་རྣམས་ཀིས་ནོར་ཐོབ་ཤོག །མ་

ངན་ཉམ་ཐག་དགའ་ཐོབ་ཤོག །ཡིད་ཆད་རྣམས་ཀང་ཡིད་སོས་ཤིང་། །བརན་པ་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པར་ཤོག །སེམས་ཅན་ནད་པ་ཇི་སྙེད་པ། །མྱུར་དུ་ནད་ལས་ཐར་གྱུར་

ཅིག །འགོ་བའི་ནད་ནི་མ་ལུས་པ། །རག་ཏུ་འབྱུང་བ་མེད་པར་ཤོག །སྐྲག་པ་རྣམས་

ནི་འཇིགས་མེད་ཤོག །བཅིངས་པ་རྣམས་ནི་གོལ་བར་ཤོག །མཐུ་མེད་རྣམས་ནི་

མཐུ་ལྡན་ཞིང་། །སེམས་ནི་ཕན་ཚུན་གཉེན་གྱུར་ཅིག །མགོན་པོ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་

ལ། །ཕོགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་བདེ་བར་ཤོག །གང་གི་དོན་དུ་འགོ་བེད་པ། །དེ་འབད་

མི་དགོས་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །གྲུ་དང་གྲུ་ཆེན་ཞུགས་པ་རྣམས། །ཡིད་ལ་བསམས་

པ་གྲུབ་གྱུར་ཏེ། །ཆུ་ཡི་ངོགས་སུ་བདེར་ཕིན་ནས། །གཉེན་དང་ལྷན་ཅིག་དགའ་

བར་ཤོག །མ་ངམ་ལམ་གོལ་འཁྱམས་པ་རྣམས། །འགོན་པོ་དག་དང་ཕྲད་གྱུར་
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ནས། །ཆོམ་རྐུན་སྟག་སོགས་འཇིགས་མེད་པར། །མི་ངལ་བདེ་བླག་འདོང་བར་

ཤོག །དགོན་སོགས་ལམ་མེད་ཉམ་ང་བར། །བིས་པ་རྒན་པོ་མགོན་མེད་པ། །གཉིད་

ལོག་མོས་ཤིང་རབ་མོས་རྣམས། །ལྷ་དག་སྲུང་བར་བེད་པར་ཤོག །མི་དལ་ཀུན་

ལས་ཐར་བ་དང་། །དད་དང་ཤེས་རབ་བརེ་ལྡན་ཞིང་། །ཟས་དང་སྤོད་པ་ཕུན་ཚོགས་

ནས། །རག་ཏུ་ཚེ་རབས་དན་པར་ཤོག །ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའི་མཛོད་བཞིན་

དུ། །ལོངས་སྤོད་ཆད་པ་མེད་པར་ཤོག །རོད་པ་མེད་ཅིང་འཚེ་མེད་པར། །རང་དབང་

དུ་ནི་སྤོད་པར་ཤོག །སེམས་ཅན་གཟི་བརིད་ཆུང་ངུ་གང་། །དེ་དག་གཟི་བརིད་ཆེན་

པོར་ཤོག །དཀའ་ཐུབ་ཅན་གང་གཟུགས་ངན་པ། །གཟུགས་བཟང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

གྱུར་ཅིག །འཇིག་རེན་བུད་མེད་ཇི་སྙེད་པ། །དེ་དག་སྐེས་པ་ཉིད་གྱུར་ཅིག །མ་རབས་

རྣམས་ནི་མཐོ་ཐོབ་ཅིང་། །ང་རྒྱལ་དག་ཀང་བཅོམ་པར་ཤོག །བདག་གི་བསོད་

ནམས་འདི་ཡིས་ནི། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ། །སིག་པ་ཐམས་ཅད་སྤངས་

ནས་ནི། །རག་ཏུ་དགེ་བ་བེད་པར་ཤོག །བང་ཆུབ་སེམས་དང་མི་འབལ་ཞིང་། །བང་

ཆུབ་སྤོད་ལ་གཞོལ་བ་དང་། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་ཡོངས་བཟུང་ཞིང་། །བདུད་

ཀི་ལས་རྣམས་སྤངས་པར་ཤོག །སེམས་ཅན་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི། །ཚེ་ཡང་

དཔག་མེད་རིང་བར་ཤོག །རག་ཏུ་བདེ་བར་འཚོ་འགྱུར་ཞིང་། །འཆི་བའི་སྒ་ཡང་

གགས་མ་གྱུར། །དཔག་བསམ་ཤིང་གི་སྐེད་མོས་ཚལ། །སངས་རྒྱས་དང་ནི་སངས་

རྒྱས་སས། །ཆོས་སྙན་སྒོག་པས་གང་བ་ཡིས། །ཕོགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་གང་

བར་ཤོག །ཐམས་ཅད་དུ་ནི་ས་གཞི་དག །གསེག་མ་ལ་སོགས་མེད་པ་དང་། །ལག་

མཐིལ་ལྟར་མཉམ་བཻཌཱུརྱའི། །རང་བཞིན་འཇམ་པོར་གནས་གྱུར་ཅིག །འཁོར་
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གི་དཀིལ་འཁོར་ཡོད་དགུར་ཡང་། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མང་བོ་དག །རང་གི་

ལེགས་པས་ས་སྟེང་དག །བརྒྱན་པར་མཛད་པས་བཞུགས་གྱུར་ཅིག །ལུས་ཅན་ཀུན་

གིས་བ་དང་ནི། །ཤིང་དང་འོད་ཟེར་ཐམས་ཅད་དང་། །ནམ་མཁའ་ལས་ཀང་ཆོས་ཀི་

སྒ། །རྒྱུན་མི་འཆད་པར་ཐོས་པར་ཤོག །དེ་དག་རག་ཏུ་སངས་རྒྱས་དང་། །སངས་

རྒྱས་སས་དང་ཕྲད་གྱུར་ཅིག །མཆོད་པའི་སྤིན་ནི་མཐའ་ཡས་པས། །འགོ་བའི་བླ་མ་

མཆོད་པར་ཤོག །ལྷ་ཡང་དུས་སུ་ཆར་འབེབས་ཤིང་། །ལོ་ཏོག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་

ཤོག །རྒྱལ་བོ་ཆོས་བཞིན་བེད་གྱུར་ཅིག །འཇིག་རེན་དག་ཀང་དར་བར་ཤོག །སན་

རྣམས་མཐུ་དང་ལྡན་པ་དང་། །གསང་སགས་བཟས་བརོད་འགྲུབ་པར་ཤོག །མཁའ་

འགོ་སིན་པོ་ལ་སོགས་པ། །སྙིང་རེའི་སེམས་དང་ལྡན་གྱུར་ཅིག །སེམས་ཅན་འགའ་

ཡང་སྡུག་མ་གྱུར། །འཇིགས་དང་བརྙས་པར་མི་འགྱུར་ཞིང་། །འགའ་ཡང་ཡིད་མི་བདེ་

མ་གྱུར། །གཙུག་ལག་ཁང་རྣམས་ཀོག་པ་དང་། །ཁ་ཏོན་གིས་རྒྱས་ལེགས་གནས་

ཤོག །རག་ཏུ་དགེ་འདུན་མཐུན་པ་དང་། །དགེ་འདུན་དོན་ཡང་འགྲུབ་པར་ཤོག །བསབ་

པ་ནོད་པའི་དགེ་སོང་དག །དབེན་པ་དག་ཀང་ཐོབ་པར་ཤོག །གཡེང་བ་ཐམས་ཅད་

སྤངས་ནས་ནི། །སེམས་ནི་ལས་རུང་སྒོམ་གྱུར་ཅིག །དགེ་སོང་མ་རྣམས་རྙེད་ལྡན་

ཞིང་། །འཐབ་དང་གནོད་པ་སྤངས་པར་ཤོག །དེ་བཞིན་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཀུན། །ཚུལ་

ཁིམས་ཉམས་པ་མེད་གྱུར་ཅིག །ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བས་ཡིད་བྱུང་ནས། །རག་ཏུ་

སིག་པ་ཟད་བེད་ཤོག །བདེ་འགོ་དག་ཀང་ཐོབ་གྱུར་ནས། །དེར་ཡང་བརྟུལ་ཞུགས་

མི་ཉམས་ཤོག །མཁས་པ་རྣམས་ནི་བཀུར་བ་དང་། །བསོད་སྙོམས་དག་ཀང་རྙེད་པར་

ཤོག །རྒྱུད་ནི་ཡོངས་སུ་དག་པ་དང་། །ཕོགས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་གགས་པར་ཤོག །ངན་
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སོང་སྡུག་བསལ་མི་མོང་ཞིང་། །དཀའ་བ་སྤད་པ་མེད་པར་ཡང་། །ལྷ་བས་ལྷག་པའི་

ལུས་ཀིས་ནི། །དེ་དག་སངས་རྒྱས་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །སེམས་ཅན་ཀུན་གིས་ལན་མང་

དུ། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་མཆོད་བེད་ཅིང་། །སངས་རྒྱས་བདེ་བ་བསམ་ཡས་

ཀིས། །རག་ཏུ་བདེ་དང་ལྡན་གྱུར་ཅིག །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀིས་ནི། །འགོ་

དོན་ཐུགས་ལ་དགོངས་འགྲུབ་ཤོག །མགོན་པོ་ཡིས་ནི་གང་དགོངས་པ། །སེམས་ཅན་

རྣམས་ལ་དེ་འབོར་ཤོག །དེ་བཞིན་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་། །ཉན་ཐོས་རྣམས་

ཀང་བདེ་གྱུར་ཅིག །བདག་ཀང་འཇམ་དབངས་བཀའ་དིན་གིས། །ས་རབ་དགའ་བ་

ཐོབ་བར་དུ། །རག་ཏུ་ཚེ་རབས་དན་པ་དང་། །རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཐོབ་པར་ཤོག །བདག་ནི་

ཁ་ཟས་གི་ནས་ཀང་། །ཉམས་དང་ལྡན་ཞིང་འཚོ་བར་ཤོག །ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་དབེན་

གནས་པ། །ཕུན་སུམ་ལྡན་པ་ཐོབ་པར་ཤོག །གང་ཚེ་བལྟ་བར་འདོད་པ་འམ། །ཅུང་

ཟད་དི་བར་འདོད་ན་ཡང་། །མགོན་པོ་འཇམ་དབངས་དེ་ཉིད་ནི། །གེགས་མེད་པར་

ཡང་མཐོང་བར་ཤོག །ཕོགས་བཅུ་ནམ་མཁའི་མཐས་གཏུགས་པའི། །སེམས་ཅན་

ཀུན་དོན་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར། །ཇི་ལྟར་འཇམ་དབངས་སྤོད་མཛད་པ། །བདག་གི་སྤོད་

པའང་དེ་འདར་ཤོག །ཇི་སིད་ནམ་མཁའ་གནས་པ་དང་། །འགོ་བ་ཇི་སིད་གནས་གྱུར་

པ། །དེ་སིད་བདག་ནི་གནས་གྱུར་ནས། །འགོ་བའི་སྡུག་བསལ་སེལ་བར་ཤོག །འགོ་

བའི་སྡུག་བསལ་གང་ཅིའང་རུང་། །དེ་ཀུན་བདག་ལ་སིན་གྱུར་ཅིག །བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་དགེ་འདུན་གིས། །འགོ་བའི་བདེ་ལ་སྤོད་པར་ཤོག །འགོ་བའི་སྡུག་བསལ་

སན་གཅིག་པུ། །བདེ་བ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའི་གནས། །བསྟན་པ་རྙེད་དང་བཀུར་སྟི་

དང་། །བཅས་ཏེ་ཡུན་རིང་གནས་གྱུར་ཅིག །གང་གི་དིན་གིས་དགེ་བློ་འབྱུང་། །འཇམ་
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པའི་དབངས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །གང་གི་དིན་གིས་བདག་དར་བ། །དགེ་བའི་བཤེས་

ལའང་བདག་ཕག་འཚལ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤོད་པ་ལ་འཇུག་པ་ལས། བསོ་བ་ཞེས་བ་བའི་

ལེའུ་སྟེ་བཅུ་བའོ། །
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༄༅། །ཐོག་མཐའ་བར་དུ་དགེ་བའི་སྨོན་ལམ།

༄༅། །ཕོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕག་འཚལ་

ལོ། །མཐའ་ཡས་འགོ་བ་སིད་ལས་བསྒལ་བའི་ཕིར། །མཐའ་མེད་སོན་ལམ་ལྷག་

བསམ་དག་པས་གདབ། །བསླུ་མེད་དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་མཐུན་སྟོབས་

ཅན། །དང་སོང་མཐུ་ཡིས་བདེན་ཚིག་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །བདག་ནི་སྐེ་ཞིང་སྐེ་བ་

ཐམས་ཅད་དུ། །ངན་སོང་ངན་འགོ་ལོག་པར་ལྟུང་བ་ཡི། །སྐེ་གནས་རྣམས་སུ་

ནམ་ཡང་མི་སྐེ་ཞིང་། །དལ་འབོར་ཚང་བའི་མི་ལུས་ཐོབ་པར་ཤོག །སྐེས་མ་ཐག་

ནས་སིད་པའི་བདེ་བ་ལ། །ནམ་ཡང་མ་ཆགས་ཐར་བ་ཐོབ་བའི་ཕིར། །ངེས་འབྱུང་

བསམ་པས་ཚངས་སྤོད་ཚོལ་བ་ལ། །བརོན་འགྲུས་ལྷོད་པ་མེད་པར་འཇུག་པར་

ཤོག །བདག་ནི་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་བེད་པ་ལ། །འཁོར་དང་ཉེ་དུ་ལོངས་སྤོད་གང་

གིས་ཀང་། །གེགས་བེད་མེད་པར་མཐུན་པའི་རྐེན་རྣམས་ཀུན། །ཇི་ལྟར་བསམ་

པ་ཇི་བཞིན་འགྲུབ་པར་ཤོག །རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་ཇི་སིད་འཚོ་ཡི་བར། །མཁན་སོབ་

སྤན་སར་ཇི་ལྟར་ཁས་བླངས་བཞིན། །བཅས་དང་རང་བཞིན་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའི། །ཉེས་

པས་ནམ་ཡང་གོས་པར་མ་གྱུར་ཅིག །ཚངས་སྤོད་རེན་ལ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི། །ཟབ་

ཅིང་རྒྱ་ཆེའི་ཆོས་རྣམས་ཇི་སྙེད་པ། །མ་རྣམས་དོན་དུ་དཀའ་བ་དུ་མ་ཡིས། །བསྐལ་

བ་དཔག་ཏུ་མེད་པར་སྒྲུབ་པར་ཤོག །ལུང་རོགས་ཡོན་ཏན་དུ་མས་རྒྱུད་གཏམས་
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ཤིང་། །དབང་བོ་ཞི་ཞིང་རབ་དུལ་སྙིང་བརེར་བཅས། །གཞན་དོན་སྐོ་མེད་སྒྲུབ་

པའི་སྙིང་སྟོབས་ཅན། །བཤེས་གཉེན་དམ་པས་རེས་སུ་འཛིན་པར་ཤོག །རག་ཏུ་

ངུ་ཡིས་ཆོས་འཕགས་བསྟེན་པ་ལྟར། །ལུས་སོག་ལོངས་སྤོད་ཀུན་གིས་གཡོ་མེད་

པར། །བཤེས་གཉེན་དམ་པ་ལེགས་པར་མཉེས་བས་ནས། །མི་མཉེས་སྐད་ཅིག་

ཙམ་ཡང་མི་བེད་ཤོག །ཟབ་ཞི་སྤོས་དང་བལ་བའི་ཤེར་ཕིན་དོན། །ལོག་རོག་དི་

མའི་ཆུ་ཡིས་མ་བསད་པར། །ཇི་ལྟར་རག་ཏུ་ངུ་ལ་བསྙད་པ་ལྟར། །དེ་ལྟར་བདག་ལ་

རག་ཏུ་འདོམས་པར་ཤོག །ཐུབ་པའི་དགོངས་པའི་དོན་ལས་ཕིར་ཕོགས་པའི། །རག་

ཆད་ལྟ་བ་སྟོན་པར་བེད་པ་པོ། །མི་དགེའི་བཤེས་གཉེན་སིག་པའི་གོགས་རྣམས་

ཀི། །དབང་དུ་ནམ་ཡང་འགོ་བར་མ་གྱུར་ཅིག །ལྷག་བསམ་རྣམ་པར་དག་པའི་དར་

ཆེན་ཕར། །བརོན་འགྲུས་ལྷོད་པ་མེད་པའི་རླུང་གིས་བསྐོད། །ཐོས་བསམ་སྒོམ་

པའི་གྲུ་གཟིངས་ལེགས་བསམས་ནས། །ལུས་ཅན་འཁོར་བའི་མཚོ་ལས་སྒོལ་བར་

ཤོག །ཇི་ཙམ་མང་དུ་ཐོས་དང་ལྷག་པར་གཏོང་། །རྣམ་དག་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་དཔྱོད་

ཤེས་རབ་ཀིས། །བདག་རྒྱུད་ལྷག་པར་གྱུར་པ་དེ་ཙམ་དུ། །ཕི་ཕིར་ཁེངས་པ་ཀུན་

དང་བལ་བར་ཤོག །རྣམ་དག་རིགས་པའི་སྟོབས་ཀིས་གསུང་རབ་དོན། །ཇི་བཞིན་

འབེད་ལ་གཞན་དིང་མི་འཇོག་པའི། །མཁས་པའི་གམ་དུ་མཐའ་ཡས་གསུང་རབ་

ལ། །ངོམས་པ་མེད་པའི་ཐོས་པ་བེད་པར་ཤོག །ཇི་ལྟར་ཐོས་པའི་དོན་ལ་རིགས་པ་

བཞིས། །ཉིན་དང་མཚན་དུ་ཚུལ་བཞིན་རབ་བརགས་ནས། །བསམ་བའི་གནས་ལ་

བསམ་ལས་བྱུང་བ་ཡི། །རྣམ་དཔྱོད་བློ་ཡིས་ཐེ་ཚོམ་ཆོད་པར་ཤོག །གང་ཚེ་ཤིན་

ཏུ་ཟབ་པའི་ཆོས་ཚུལ་ལ། །བསམ་བྱུང་བློ་ཡིས་ངེས་ཤེས་རྙེད་པའི་ཚེ། །ཚེ་འདིའི་
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འཁི་བ་ཆོད་པའི་བརོན་འགྲུས་ཀིས། །དབེན་པ་བསྟེན་ནས་ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་པར་

ཤོག །དེ་ལྟར་ཐོས་བསམ་བསྒོམས་པས་རྒྱལ་བ་ཡི། །དགོངས་པའི་གནད་རྣམས་

རྒྱུད་ལ་བསྐྲུན་པའི་ཚེ། །སིད་ལ་བརམ་པའི་ཚེ་འདིའི་སྣང་བ་དང་། །རང་བདེ་འདོད་

པའི་བློ་རྣམས་མི་འབྱུང་ཤོག །བདག་གིས་བདོག་པའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ། །མ་

ཆགས་བློ་ཡིས་སེར་སྣ་བཅོམ་བས་ཏེ། །ཐོག་མར་ཟང་ཟིང་སྦིན་པས་སེམས་ཅན་

རྣམས། །འཁོར་དུ་སྡུས་ནས་ཆོས་ཀིས་ཚིམ་བེད་ཤོག །ཇི་ལྟར་ནོད་པའི་བསབ་

པ་ཕྲ་བ་ཡང་། །ངེས་འབྱུང་བསམ་པས་བང་ཆུབ་ཐོབ་ཀི་བར། །སོག་གི་ཕིར་ཡང་

གཏོང་བར་མི་བེད་པའི། །ཐར་བའི་རྒྱལ་མཚན་རག་ཏུ་འཛིན་པར་ཤོག །བདག་ལ་

བརྡེག་འཚོག་མཚང་འབྲུའི་སེམས་ཅན་རྣམས། །མཐོང་ངམ་ཐོས་སམ་ཡིད་ལ་དན་

པའི་ཚེ། །ཁོང་ཁོ་བལ་ཞིང་སར་ཡང་དེ་དག་གི །ཡོན་ཏན་བརོད་ཅིང་བཟོད་པ་སྒོམ་

པར་ཤོག །དཀར་བོའི་ཆོས་རྣམས་མ་ཐོབ་ཐོབ་པ་དང་། །ཐོབ་རྣམས་གོང་ནས་གོང་

དུ་འཕེལ་བ་ལས། །ཉམས་པར་བེད་པའི་ལེ་ལོ་རྣམ་པ་གསུམ། །ཀུན་ནས་སྤངས་

ཏེ་བརོན་འགྲུས་རོམ་པར་ཤོག །སིད་མཐའ་གནོན་པའི་ལྷག་མཐོང་སྟོབས་དང་

བལ། །ཞི་མཐའ་གནོན་པའི་སྙིང་རེའི་རླན་གིས་དབེན། །ཕལ་ཆེར་སིད་པར་འཕེན་

པར་བེད་པ་ཡི། །ཞི་གནས་སྤངས་ཏེ་ཟུང་འབེལ་སྒོམ་པར་ཤོག །གནས་ལུགས་ཟབ་

མོའི་དོན་ལ་སྐྲག་གྱུར་ནས། །བློས་བས་ཉི་ཚེའི་སྟོང་བ་མཆོག་འཛིན་པའི། །ལོག་

པའི་ལྟ་ངན་མཐའ་དག་རབ་སྤངས་ཏེ། །ཆོས་ཀུན་གདོད་ནས་སྟོང་བར་རོགས་པར་

ཤོག །རྣམ་དག་བསབ་པ་ཁེལ་མེད་སེམས་ཀིས་དལ། །དམ་པས་སད་པའི་ལས་ལ་

འཇིགས་མི་བེད། །ཁིམས་འཆལ་དགེ་སྦོང་ཤ་ཚུགས་ཅན་རྣམས་ཀང་། །བདག་



སྨོན་ལམ་ཁག

  485  

གིས་སྐོན་མེད་ཁིམས་ལ་སྦོར་བར་ཤོག །ཡང་དག་ལམ་དོར་ལོག་པའི་ལམ་ངན་

ཞུགས། །མི་དགེའི་བཤེས་གཉེན་སིག་གོགས་དབང་དུ་སོང་། །གང་ཡིན་དེ་ཡང་

བདག་གིས་བདེ་བླག་ཏུ། །རྒྱལ་བས་བསགས་པའི་ལམ་ལ་འགོད་པར་ཤོག །བདག་

གིས་འཆད་རོད་རོམ་པ་སེངེའི་སྒས། །ལོག་སྨྲའི་ཝ་ཚོགས་སྤོབས་པ་འཕྲོག་བས་

ནས། །གང་གིས་འདུལ་བའི་ཐབས་ཀིས་རེས་བཟུང་སྟེ། །མི་ནུབ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་

མཚན་འཛིན་པར་ཤོག །བདག་ནི་གང་དུ་སྐེས་ནས་ཐུབ་པ་ཡི། །གསུང་གི་བདུད་

རི་འཐུང་བ་དེ་ཡི་ཚེ། །རིགས་གཟུགས་འབོར་དང་དབང་ཕྱུག་ཤེས་རབ་དང་། །ཚེ་

རིང་ནད་མེད་བདེ་དང་ལྡན་པར་ཤོག །བདག་གི་ལུས་དང་སོག་དང་ལོངས་སྤོད་

ལ། །རྒྱུན་དུ་འཚེ་བའི་བསམ་དང་ལྡན་ཞིང་། །བདག་ལ་མི་སྙན་བརོད་པ་དེ་དག་

ལའང་། །བདག་ནི་ལྷག་པར་མ་བཞིན་བམས་གྱུར་ཅིག །བདག་གིས་དེ་དག་རིང་

བོར་མི་ཐོགས་པར། །བདག་པས་གཞན་གཅེས་སྒོམ་པའི་བང་ཆུབ་སེམས། །ལྷག་

བསམ་དག་པ་རྒྱུད་ལ་བསྐེད་བས་ནས། །བླ་མེད་བང་ཆུབ་གོ་འཕང་སྟེར་བར་

ཤོག །སོན་ལམ་འདི་དག་གང་གིས་མཐོང་ངམ་ཐོས། །ཡིད་ལ་དན་པར་བེད་པ་དེ་

དག་ཀང་། །རྒྱལ་སས་རྣམས་ཀི་སོན་ལམ་རླབས་པོ་ཆེ། །མ་ལུས་སྒྲུབ་ལ་ཞུམ་

པ་མེད་པར་ཤོག །ལྷག་བསམ་དག་པའི་སྟོབས་ཀིས་ལེགས་བསྒྲུབས་པའི། །རྒྱ་

ཆེན་སོན་ལམ་བཏབ་པ་འདི་ཡི་མཐུས། །སོན་ལམ་ཕ་རོལ་ཕིན་པ་ཡོངས་རྫོགས་

ནས། །ལུས་ཅན་ཀུན་གི་རེ་བ་སྐོང་བར་ཤོག །

ཅེས་ཐོག་མ་དང་བར་དང་ཐ་མར་དགེ་བའི་སོན་ལམ་འདི་ནི་མང་དུ་ཐོས་པའི་རྒྱལ་ཁམས་པ་བློ་བཟང་

གགས་པའི་དཔལ་གིས་གཞོ་སྟོད་དཔལ་གི་འབི་གུང་ཐེལ་དུ་སྦར་བའོ། །
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༄༅། །བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐེ་བའི་སྨོན་ལམ།

༄༅། །ཕུལ་བྱུང་མཛད་པའི་འགོ་ལ་མི་ཟད་དཔལ་སྟེར་ཞིང་། །ལན་ཅིག་དན་

པས་འཆི་བདག་འཇིགས་པ་རིང་དུ་དོར། །རག་ཏུ་བརེ་བས་འགོ་ལ་བུ་བཞིན་

དགོངས་གྱུར་པ། །ལྷ་མིའི་སྟོན་པ་ཚེ་དཔག་མེད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཐུབ་པའི་

དབང་བོས་ལན་གངས་དུ་མ་རུ། །ལེགས་པར་ཡོངས་སུ་བསགས་པའི་ཞིང་གི་

མཆོག །བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐེ་བའི་སོན་ལམ་འགའ། །བརེ་བའི་དབང་གིས་ཇི་ལྟར་ནུས་

བཞིན་བརོད། །བླང་དོར་གནས་རྣམས་མ་རིག་འཐུག་པོས་བསྒིབས། །ཁོང་ཁོའི་

མཚོན་གིས་མཐོ་རིས་སོག་འཕྲོག་ཅིང་། །འདོད་སེད་ཞགས་པས་འཁོར་བའི་བཙོན་

རར་བཅིངས། །ལས་ཀི་ཆུ་བོས་སིད་པའི་རྒྱ་མཚོར་ཁྱེར། །ན་རྒའི་སྡུག་བསལ་རྦ་

རླབས་མང་བོས་གཡེངས། །མི་བཟད་འཆི་བདག་ཆུ་སིན་ཁར་ཆུད་པས། །མི་འདོད་

སྡུག་བསལ་ཁུར་གིས་ནོན་གྱུར་པ། །མགོན་མེད་བདག་གི་ཉམ་ཐག་ང་རོ་

ཡིས། །ཡིད་ལ་སོན་པ་འགྲུབ་པའི་དཔང་བོ་རུ། །ཕོངས་པའི་གཉེན་གཅིག་འདེན་པ་

འོད་དཔག་མེད། །སྤན་རས་གཟིགས་དབང་རྒྱལ་སས་མཐུ་ཆེན་ཐོབ། །འཁོར་དང་

བཅས་ལ་གུས་པས་གསོལ་འདེབས་ན། །དཔག་མེད་བསྐལ་བར་བདག་ཅག་རྣམས་

ཀི་ཕིར། །ཐུགས་མཆོག་བསྐེད་པའི་དམ་བཅའ་མ་བསྙེལ་བར། །འདབ་བཟང་གཙོ་

བོ་ལྷ་ཡི་ལམ་ལ་བཞིན། །རྫུ་འཕྲུལ་སྟོབས་ཀིས་བརེ་བས་འདིར་གཤེགས་
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ཤིག །བདག་དང་གཞན་གི་དུས་གསུམ་དང་འབེལ་བའི་ཚོགས་གཉིས་ཀི་རྒྱ་མཚོ་

རྣམས་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསོམས་པའི་མཐུ་ལ་བརེན་ནས། །བདག་འཆི་བའི་དུས་ཉེ་

བར་གནས་པ་ན་འདེན་པ་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སས་ཀི་ཐུ་བོ་གཉིས་ལ་སོགས་པའི་

འཁོར་གིས་བསྐོར་བ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ཞིང་། དེའི་ཚེ་རྒྱལ་བ་འཁོར་དང་བཅས་

པ་ལ་དམིགས་པའི་རབ་ཏུ་དང་བ་དག་པོ་སྐེས་ཏེ། གནད་གཅོད་ཀི་སྡུག་བསལ་མེད་

པ་དང་། དད་པ་ཡུལ་དང་བཅས་པ་མ་བརེད་པའི་དན་པས་ཤི་འཕོས་མ་ཐག་ཏུ་རྒྱལ་

བའི་སས་པོ་བརྒྱད་རྫུ་འཕྲུལ་གིས་ལྷགས་ཏེ་བདེ་བ་ཅན་དུ་འགོ་བའི་ལམ་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་དུ་བསྟན་པ་ལ་བརེན་ནས་བདེ་བ་ཅན་གི་ཞིང་དུ་རིན་པོ་ཆེའི་པད་ལས་ཐེག་

པ་ཆེན་པོའི་རིགས་ཅན་དབང་བོ་རྣོན་པོ་ཤ་སྟག་ཏུ་སྐེ་བར་གྱུར་ཅིག །སྐེས་མ་ཐག་

ཏུ་གཟུངས་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། དམིགས་པ་མེད་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང་། 

ཟད་མི་ཤེས་པའི་སྤོབས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡོན་ཏན་གི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཐོབ་

པ་དང་། སྟོན་པ་བླ་ན་མེད་པ་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་ཕོགས་བཅུའི་རྒྱལ་

བ་སས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་མཉེས་པར་བས་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བཀའ་ལུང་

ཡང་དག་པར་ནོད་པར་གྱུར་ཅིག །དེ་རྣམས་ཀི་དོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཁོང་དུ་ཆུད་

ནས་སྐད་ཅིག་རེ་རེ་ལའང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་རབ་འབམས་སུ་རྫུ་འཕྲུལ་གིས་

ཐོགས་མེད་དུ་བགོད་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤོད་པ་རླབས་པོ་ཆེ་ཐམས་ཅད་

ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བེད་པར་གྱུར་ཅིག །དག་པའི་ཞིང་དུ་སྐེས་ནས་ཀང་བརེ་བ་

ཤུགས་དག་པོས་ཀུན་ནས་བསངས་ཏེ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་གིས་གཙོ་བོར་

མ་དག་པའི་ཞིང་དུ་ཕིན་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་རང་གི་སྐལ་བ་ཇི་ལྟ་བ་
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བཞིན་དུ་ཆོས་བསྟན་པ་ལ་བརེན་ནས་རྒྱལ་བས་བསགས་པའི་ལམ་རྣམ་པར་དག་

པ་ལ་འགོད་ནུས་པར་གྱུར་ཅིག །སྤོད་པ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་དེ་དག་མྱུར་དུ་རྫོགས་པར་

བས་པའི་སྒོ་ནས་མཐའ་ཡས་པའི་འགོ་བའི་དོན་དུ་རྒྱལ་བའི་གོ་འཕང་བདེ་བླག་ཏུ་

ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །ནམ་ཞིག་ཚེ་ཡི་འདུ་བེད་གཏོང་བ་ན། །འཁོར་ཚོགས་རྒྱ་

མཚོས་བསྐོར་པའི་འོད་དཔག་མེད། །མིག་གི་ལམ་དུ་གསལ་བར་མཐོང་གྱུར་

ནས། །དད་དང་སྙིང་རེས་བདག་རྒྱུད་གང་བར་ཤོག །བར་དོའི་སྣང་བ་ཤར་བར་

གྱུར་མ་ཐག །རྒྱལ་སས་བརྒྱད་ཀིས་མ་ནོར་ལམ་བསྟན་ཏེ། །བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐེས་

ནས་སྤྲུལ་བ་ཡིས། །མ་དག་ཞིང་གི་འགོ་བ་འདེན་གྱུར་ཅིག །དེ་ལྟ་བུའི་གོ་འཕང་

མཆོག་མ་ཐོབ་པའི་སྐེ་བ་ཐམས་ཅད་དུའང་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ལུང་དང་རོགས་པ་ལ་

ཐོས་པ་དང་བསམ་པ་དང་སྒོམ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་སྒྲུབ་པའི་རེན་ཤ་སྟག་ཐོབ་པར་

གྱུར་ཅིག །རེན་དེ་ཡང་མཐོ་རིས་ཀི་ཡོན་ཏན་བདུན་གི་རྒྱན་དང་མི་འབལ་བར་གྱུར་

ཅིག །དེ་ལྟ་བུའི་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུའང་སོན་གི་གནས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་

དན་པའི་ཚེ་རབས་དན་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །སྐེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་སིད་པ་མཐའ་

དག་ལ་སྙིང་བོ་མེད་པར་མཐོང་ཞིང་ཐར་བའི་ཡོན་ཏན་གིས་ཡིད་འཕྲོག་པའི་བསམ་

པས་ཀུན་ནས་བསངས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ལེགས་པར་གསུངས་པའི་ཆོས་

འདུལ་བ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་བེད་པར་གྱུར་ཅིག །རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཚེ་ན་ཡང་ཉེས་ལྟུང་

ཕྲ་མོས་ཀང་མ་གོས་པར་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕུང་བོ་མཐར་ཕིན་པར་མཛད་པའི་སྒོ་ནས་

བང་ཆུབ་ཆེན་པོ་བརྙེས་པ་དགེ་སོང་མི་འཁྲུགས་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཅིག །གཞན་ཡང་

སྐེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང་རྣམ་པར་བང་བའི་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བ་
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བཞིན་དུ་ཁོང་དུ་ཆུད་ནས་མཐར་ཕིན་པའི་ཡན་ལག་ཆོས་རྣམས་ཀི་ཚིག་དང་དོན་

མ་ལུས་པ་མི་བརེད་པར་འཛིན་པའི་གཟུངས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་

ཅིག །རང་ཉིད་ཀིས་བཟུང་བ་བཞིན་དུ་གཞན་ལ་སྟོན་པ་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་

སྤོབས་པ་རྣམ་པར་དག་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །གཞན་ཡང་སྐེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་

དཔའ་བར་འགོ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་སྒོ་རྣམས་དང་། ཤའི་མིག་ལ་

སོགས་པའི་སྤན་རྣམས་དང་། རྫུ་འཕྲུལ་གི་ཡུལ་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པའི་མངོན་པར་

ཤེས་པ་རྣམས་ཐོབ་པ་དང་མི་འབལ་བར་གྱུར་ཅིག །གཞན་ཡང་སྐེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་

བླང་དོར་གི་གནས་རྣམས་རང་སྟོབས་ཀིས་འབེད་ནུས་པའི་ཤེས་རབ་རླབས་ཆེ་བ་

ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང་རྣམ་པར་བང་བའི་ཆ་ཤས་ཕྲ་ཞིང་

ཕྲ་བ་རྣམས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མ་འདེས་པར་འབེད་ནུས་པའི་ཤེས་རབ་གསལ་བ་

ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །མ་རོགས་པ་དང་ལོག་པར་རོག་པ་དང་ཐེ་ཚོམ་གི་བསམ་པ་

སྐེས་མ་ཐག་ཏུ་མ་ལུས་པར་འགོག་ནུས་པའི་ཤེས་རབ་མྱུར་བ་ཐོབ་པར་གྱུར་

ཅིག །གཞན་གིས་ཚད་གཟུང་མི་ནུས་པར་གསུང་རབ་ཀི་ཚིག་དོན་ལ་གཏུགས་པ་

མེད་པར་འཇུག་པའི་ཤེས་རབ་ཟབ་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །མདོར་ན་འཆལ་བའི་

ཤེས་རབ་ཀི་སྐོན་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའི་ཤེས་རབ་ཀིས་གསུང་རབ་ཀི་ཚིག་དོན་

འབེད་པ་ལ་ཐབས་མཁས་པའི་ཤེས་རབ་ཀི་སྒོ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤོད་པ་

ཐམས་ཅད་ཀི་མཐར་སོན་པ་རེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབངས་ལྟ་བུར་གྱུར་ཅིག །དེ་

ལྟར་ཤེས་རབ་ཆེ་བ་གསལ་བ་མྱུར་བ་ཟབ་པ་བདེ་བླག་ཏུ་རྙེད་ནས་སྐལ་ལྡན་རེས་

སུ་འཛིན་པ་དང་ལོག་སྨྲ་ཚར་གཅོད་པ་དང་། མཁས་པ་མགུ་བ་སྐེད་པའི་ཡན་ལག་
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རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་མཐའ་དག་ལ་དམིགས་པའི་འཆད་པ་དང་རོད་པ་དང་རོམ་པ་

ལ་མཁས་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །གཞན་ཡང་སྐེ་བ་ཐམས་ཅད་

དུ་རང་གི་དོན་གཙོ་བོར་འཛིན་པའི་ཡིད་ལ་བེད་པ་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་

སྤོད་པ་རླབས་པོ་ཆེན་ལ་སྒིད་ལུག་ཅིང་ཞུམ་པའི་བསམ་པ་ཐམས་ཅད་བཀག་ནས་

གཞན་གི་དོན་ལྷུར་ལེན་ཅིང་སྙིང་སྟོབས་མཆོག་གི་ཕ་རོལ་ཏུ་སོན་པ་ལ་ཐབས་

མཁས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་སྒོ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤོད་པ་ཐམས་

ཅད་ཀི་མཐར་སོན་པ་རེ་བཙུན་སྤན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ལྟ་བུར་གྱུར་

ཅིག །གཞན་ཡང་སྐེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་རང་དང་གཞན་གི་དོན་ལ་འཇུག་པ་ན་བདུད་

དང་མུ་སྟེགས་དང་ཕས་ཀི་རྒོལ་བ་ཐམས་ཅད་འཇོམས་པར་བེད་པ་ལ་ཐབས་

མཁས་པའི་ནུས་པའི་སྒོ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཐར་

སོན་པ་རེ་བཙུན་གསང་བའི་བདག་པོ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཅིག །སྐེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་ལེ་ལོ་

སྤངས་པའི་བརོན་འགྲུས་ཀིས་བང་ཆུབ་ཀི་སྤོད་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བེད་པ་ལ་

དང་བོ་ཐུགས་བསྐེད་པ་ནས་སྐད་ཅིག་ཀང་གཡེལ་བ་མེད་པར་རླབས་པོ་ཆེའི་

བརོན་འགྲུས་ཀིས་སྒོ་ནས་བང་ཆུབ་ཆེན་པོ་བརྙེས་པ་མཉམ་མེད་ཤཀའི་རྒྱལ་བོ་ལྟ་

བུར་གྱུར་ཅིག །སྐེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་བར་ཆད་ལུས་དང་སེམས་

ཀི་ནད་ཐམས་ཅད་འཇོམས་པར་བེད་པ་ལ་མཚན་ནས་སོས་པ་ཙམ་གིས་ལུས་ངག་

ཡིད་གསུམ་གི་ཟུག་རྔུ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་བེད་ནུས་པ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་སན་

པའི་རྒྱལ་བོ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཅིག །གཞན་ཡང་སྐེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་

བཞིན་ཚེ་མཐར་ཕིན་པ་ལ་མཚན་ནས་སོས་པ་ཙམ་གིས་དུས་མ་ཡིན་པའི་འཆི་བ་
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ཐམས་ཅད་འཇོམས་པར་བེད་ནུས་པ་རྒྱལ་བ་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་

ཅིག །ཚེའི་བར་ཆད་འབྱུང་དུ་ཉེ་བ་ན་སྐོབ་པ་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པས་འཕྲིན་ལས་བཞི་

གང་གིས་འདུལ་བ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་སྐུའི་སྣང་བ་རབ་ཏུ་བསྟན་པ་མཐོང་ཞིང་། 

མཐོང་མ་ཐག་ཏུ་ཚེའི་བར་དུ་གཅོད་པ་མ་ལུས་པ་ཉེ་བར་ཞི་བར་གྱུར་ཅིག །གང་

གིས་འདུལ་བ་དང་འཚམ་པར་སྐུའི་སྣང་བ་བསྟན་པ་དེ་ཡང་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་ཏུ་

མེད་པ་ཡིན་པར་ངོ་ཤེས་ནས་བཅོས་མ་མ་ཡིན་པའི་དད་པ་བརན་པོ་སྐེས་ཤིང་། 

དེའི་མཐུ་ལ་བརེན་ནས་སྐེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་རྒྱལ་བ་ཚེ་དཔག་མེད་ཀིས་དགེ་བའི་

བཤེས་གཉེན་དངོས་སུ་མཛད་པ་དང་མི་འབལ་བར་གྱུར་ཅིག །གཞན་ཡང་སྐེ་བ་

ཐམས་ཅད་དུ་འཇིག་རེན་དང་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་

བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པས་མཉེས་བཞིན་

དུ་རེས་སུ་འཛིན་པར་གྱུར་ཅིག །རེས་སུ་བཟུང་བའི་ཚེ་ན་ཡང་དགེ་བའི་བཤེས་

གཉེན་ལ་མི་ཕེད་པའི་དད་པ་བརན་པོ་ཐོབ་སྟེ་སྒོ་ཐམས་ཅད་ནས་མཉེས་པ་ཁོ་ན་

བེད་པར་གྱུར་ཅིག །མི་མཉེས་པ་སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་མི་སྒྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །དགེ་

བའི་བཤེས་གཉེན་གིས་གདམས་པ་དང་རེས་སུ་བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་མ་ཚང་བ་

མེད་པར་འདོམས་པར་གྱུར་ཅིག །དེའི་དོན་ཐམས་ཅད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཁོང་དུ་

ཆུད་ནས་བསྒྲུབས་པས་མཐར་ཕིན་པར་བེད་ནུས་པར་གྱུར་ཅིག །མི་དགེ་བའི་

བཤེས་གཉེན་དང་སིག་པའི་གོགས་པོའི་དབང་དུ་སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་མི་འགོ་བར་

གྱུར་ཅིག །སྐེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་ལས་འབས་ལ་ཡིད་ཆེས་པའི་དད་པ་དང་། ངེས་

འབྱུང་དང་། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང་། ལྟ་བ་རྣམ་པར་དག་པ་མཐའ་དག་པ་ཁོང་དུ་
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ཆུད་ནས་རོལ་བ་མེད་པའི་མོང་བ་རྒྱུན་མི་འཆད་དུ་འཇུག་པར་གྱུར་ཅིག །སྐེ་བ་

ཐམས་ཅད་དུ་ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཀི་སྒོ་ནས་དགེ་བའི་ར་བ་ཇི་སྙེད་ཅིག་བས་པ་

ཐམས་ཅད་གཞན་དོན་དང་བང་ཆུབ་རྣམ་པར་དག་པ་ཁོ་ནའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །ཇི་

སིད་ཐུབ་མཆོག་གོ་འཕང་དམ་པ་དེ། །བདག་གིས་མངོན་དུ་མ་བས་དེ་སིད་

དུ། །རྣམ་དག་ལམ་བཟང་སྒྲུབ་པའི་རེན་རྙེད་ཅིང་། །རབ་ཏུ་འབྱུང་ཞིང་ཚེ་རབས་དན་

པར་ཤོག །གཟུངས་སྤོབས་ཏིང་འཛིན་མངོན་ཤེས་རྫུ་འཕྲུལ་སོགས། །མཐའ་ཡས་

ཡོན་ཏན་དུ་མའི་མཛོད་འཛིན་ཅིང་། །མཁྱེན་བརེ་ནུས་པ་ཟ་དང་བལ་ཐོབ་

ནས། །བང་ཆུབ་སྤོད་པ་མྱུར་དུ་མཐར་ཕིན་ཤོག །དུས་མིན་འཆི་བའི་མཚན་མ་

མཐོང་བ་ན། །དེ་ཡི་མོད་ལ་ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་སྐུ། །གསལ་བར་མཐོང་ནས་འཆི་

བདག་དཔའ་བཅོམ་སྟེ། །འཆི་མེད་རིག་འཛིན་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་ཤོག །ཚེ་རབས་

ཀུན་ཏུ་ཚེ་དཔག་མེད་པ་ཡིས། །ཐེག་མཆོག་བཤེས་གཉེན་དངོས་སུ་མཛད་པའི་

མཐུས། །རྒྱལ་བས་བསགས་པའི་ལམ་བཟང་དེ་ཉིད་ལས། །སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་

ལྡོག་པར་མ་གྱུར་ཅིག །སེམས་ཅན་ཡལ་བར་དོར་ནས་རང་དོན་ལ། །རེ་བའི་བློ་ནི་

ནམ་ཡང་མི་སྐེ་ཞིང་། །གཞན་དོན་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ལ་མ་རྨོངས་པའི། །ཐབས་ལ་

མཁས་པས་གཞན་དོན་ལྷུར་ལེན་ཤོག །བདག་གི་མིང་ཙམ་བརོད་དང་དན་པས་

ཀང་། །སིག་པའི་ལས་ཀི་འབས་བུས་མནར་བ་ཀུན། །ཕུན་ཚོགས་བདེ་བའི་དཔལ་

རབ་འབོར་གྱུར་ནས། །ཐེག་མཆོག་བགོད་པའི་ཐེམ་སྐས་འཛེག་གྱུར་ཅིག །རྒྱལ་

བའི་སས་ཀི་རྣམ་ཐར་ཕོགས་ཙམ་ཞིག །མཚོན་པར་བས་པས་རྒྱལ་སས་སྤོད་པའི་

གེགས། །མ་ལུས་ཞི་ཞིང་མཐུན་པའི་ཚོགས་ཆས་ཀུན། །ཡིད་ལ་བསམ་པ་ཙམ་



སྨོན་ལམ་ཁག

  493  

གིས་འགྲུབ་པར་ཤོག །ཤཀའི་དབང་བོ་འདེན་པ་འོད་དཔག་མེད། །མི་ཕམ་འཇམ་

དབངས་གསང་བདག་སྤན་རས་གཟིགས། །བདེ་གཤེགས་འཁོར་བཅས་རེན་འབེལ་

མི་བསླུ་བའི། །བདེན་པས་སོན་ལམ་འདི་དག་མྱུར་འགྲུབ་ཤོག །

བདེ་བ་ཅན་གི་ཞིང་དུ་སྐེ་བ་འཛིན་པའི་སོན་ལམ་ཞིང་མཆོག་སྒོ་འབེད་ཅེས་བ་བ་འདི་ནི་བློ་བཟང་

གགས་པའི་དཔལ་གིས་རྫིང་ཕིའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སྦར་བའི་ཡི་གེ་བ་ནི་བཟང་སྐོང་གིས་བགིས་སོ། །
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༄༅། །གསང་འདུས་སྨོན་ལམ།

༄༅། །དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་ཀུན་བདག་

ཉིད། །རྡོ་རེ་འཆང་དབང་ཐོབ་གྱུར་ཅིག །འགོ་བས་ཀང་ནི་དེ་ཐོབ་ཤོག །བང་ཆུབ་

ཕིར་ནི་སྤོད་གང་དང་། །རྫོགས་སངས་རྒྱས་ཀི་གང་ཡིན་པ། །བང་ཆུབ་རྡོ་རེས་

གང་གསུངས་པའི། །སྤོད་དེ་གཉིས་ཀའང་བདག་སྤོད་ཤོག །དེ་ལྟར་སྒྱུ་མ་ཇི་

བཞིན་རྨི་ལམ་བཞིན། །སྣང་སྟོང་ལྷ་སྐུར་གསལ་བའི་ངང་ཉིད་ལས། །ཕོགས་བཅུའི་

རྒྱལ་བ་རབ་འབམས་ཀུན་བསྡུས་པ། །མི་བསྐོད་རྡོ་རེའི་དཀིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་

ལ། །རྨད་བྱུང་བདེ་བས་དགེས་པ་བསྐེད་པའི་ཕིར། །ཕི་དང་ནང་དང་གསང་བའི་

མཆོད་བསྟོད་དང་། །སྒོམ་དང་བཟས་པ་སོགས་ལ་འདིར་འབད་པས། །བདག་

གིས་ཇི་སྙེད་བསགས་པའི་དགེ་བ་འདིས། །རང་ཉིད་སིད་མཚོར་ལྷུང་བ་ཇི་བཞིན་

དུ། །མར་གྱུར་འགོ་བ་ཀུན་ཀང་དེ་འད་བར། །མཐོང་ནས་འགོ་བ་སྒོལ་བའི་ཁུར་

འཁྱེར་བའི། །བང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་འབོངས་པ་ཉིད་གྱུར་ཅིག །སེམས་ཙམ་

བསྐེད་ཀང་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་གསུམ་ལ། །གོམས་པ་མེད་ན་བང་ཆུབ་མི་འགྲུབ་

པར། །ལེགས་པར་མཐོང་ནས་རྒྱལ་སས་སོམ་པ་ལ། །བརོན་པ་དག་པོས་སོབ་པ་

ཉིད་གྱུར་ཅིག །ཐུན་མོང་ལམ་སྦངས་སྣོད་དུ་གྱུར་པ་ན། །ཐེག་པ་ཀུན་གི་མཆོག་

གྱུར་རྡོ་རེའི་ཐེག །སྐལ་བཟང་སྐེ་བོའི་འཇུག་ངོགས་དམ་པ་དེར། །བདེ་བླག་ཉིད་དུ་
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འཇུག་པ་ཉིད་གྱུར་ཅིག །བུམ་དབང་གངྒཱའི་ཆུ་རྒྱུན་བསྐུར་པ་ཡིས། །ཐ་མལ་སྣང་

ཞེན་དི་མ་འཁྲུད་པར་ཤོག །གསང་དབང་ཡེ་ཤེས་བདུད་རི་མངས་པ་ཡིས། །ངག་

གནས་རླུང་ནི་སགས་སུ་འཆར་བར་ཤོག །གསུམ་པ་ལྷན་སྐེས་དགའ་བའི་ལགས་

ཀྱུ་ཡིས། །ཡིད་ནི་འོད་གསལ་དབིངས་སུ་འདེན་པར་ཤོག །བཞི་བ་ཟུང་འཇུག་དོན་

ལ་ངོ་སྤད་པས། །མཐར་ཐུག་དོན་ལ་སྒོ་འདོགས་ཆོད་པར་ཤོག །དེ་ཚེ་དངོས་གྲུབ་

རྣམ་གཉིས་འགྲུབ་པའི་གཞི། །རྣམ་དག་དམ་ཚིག་སོམ་པར་གསུངས་པ་ལ། །བཅོས་

མ་མིན་པའི་ངེས་པ་རྙེད་གྱུར་ནས། །སོག་དང་བསོས་ཏེ་རག་ཏུ་བསྲུང་བར་ཤོག །ཐ་

མལ་སྣང་ཞེན་ཀུན་རོག་སྤངས་པ་ཡི། །ལུས་ཀི་གཡོ་བ་ངག་གི་རོད་པ་དང་། །ཡིད་

ཀི་བསམ་པ་ཀུན་གིས་འབད་མེད་པར། །རླབས་ཆེན་ཚོགས་རྣམས་ཡོངས་སུ་

སྡུད་བེད་པའི། །ཐུན་བཞིའི་སྦོར་བ་བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞི། །རིམ་པ་དང་བོའི་

རགས་དང་ཕྲ་བའི་ལམ། །མ་ལུས་ཤིན་ཏུ་བརན་པ་རྙེད་ནས་ནི། །གང་སྣང་ལྷ་ཡི་

འཁོར་ལོར་འཆར་བར་ཤོག །ཞིང་གི་ཕུལ་བྱུང་ཐུགས་ཀི་དཀིལ་འཁོར་ལ། །བརེན་

ནས་འཁོར་གསུམ་དག་པའི་མཆོད་སྦིན་སོགས། །སྦོར་བ་ཚོགས་བསགས་ཆོ་ག་

བཞིན་བས་པས། །རང་གི་རྒྱུད་ནི་ཡོངས་སུ་དག་པར་ཤོག །དཔལ་ལྡན་ཞེ་སང་

རྡོ་རེ་ཁོ་བོ་བཅུའི། །འཁོར་གིས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་པའི་ཏིང་འཛིན་གིས། །ཕོགས་

བཅུར་རྒྱུ་བའི་གདུག་པའི་བསམ་པ་ཅན། །མ་ལུས་ཚར་གཅོད་འཕྲིན་ལས་འགྲུབ་

པར་ཤོག །གང་དུ་འཚང་རྒྱའི་ཞིང་ཀུན་དག་བས་ནས། །དེར་ནི་སྐུ་གསུམ་གོ་འཕང་

མངོན་འགྱུར་བའི། །ཐབས་ཀི་དམ་པ་འཆི་བ་ཆོས་སྐུ་དང་། །བར་དོ་ལོངས་སྐུ་སྐེ་

བ་སྤྲུལ་བའི་སྐུར། །ཚུལ་བཞིན་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་རྡོ་རེ་མཆོག །རིམ་པ་ཇི་བཞིན་
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རྒྱུད་ལ་བསྐེད་པ་ཡིས། །ཐ་མལ་སྐེ་ཤི་བར་དོའི་སྣང་ཞེན་ཀུན། །སྦོང་བེད་དང་བོའི་

སྦོར་བ་ཐོབ་པར་ཤོག །རང་དོན་ཕུན་ཚོགས་དེ་ཡི་མྱུར་བའི་ལམ། །འདོད་ཆགས་

ཆེན་པོའི་ཚུལ་གི་ཏིང་འཛིན་གིས། །རང་རིགས་ཕག་རྒྱར་གཞོལ་བའི་ཐབས་ལ་

མཁས། །ལྷན་སྐེས་བདེ་བས་རྒྱལ་རྣམས་མཆོད་པར་ཤོག །མཁའ་དབིངས་རྡོ་རེ་

སྦར་བས་སྦར་བ་ཡི། །ཙཎྜ་ལི་ཡིས་བཞུས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས། །ཨ་ཝ་ངྷཱུ་ཏཱིའི་

རྒྱུན་ལམ་ནས་འོངས་པ། །ཤེས་རབ་པདའི་ཟེའུ་འབྲུར་སོན་པ་ལས། །འཁྲུངས་པའི་

རེན་དང་བརེན་པའི་དཀིལ་འཁོར་གི། །སྤྲུལ་བའི་སྤིན་གིས་ནམ་མཁའི་ཁྱོན་བཀང་

སྟེ། །སྣོད་བཅུད་ཞིང་ཀུན་ཡོངས་སུ་སྦོང་མཛད་པའི། །དཀིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་

མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་ཤོག །སོག་འཛིན་ཐུར་སེལ་ལམ་གི་སྣ་རེར་ནི། །གནས་ནས་

འོད་ཟེར་ད་བ་འགེད་པ་ཅན། །བདེ་གཤེགས་ལྔ་བདག་རིན་ཆེན་ཁ་དོག་ལྔ། །ཕག་

མཚན་བང་སེམས་ཕྲ་མོ་ཡུངས་འབྲུ་ཙམ། །དེ་ནང་དཀིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་ཡོངས་

རྫོགས་ཤིང་། །མ་འདེས་གསལ་ལ་ཇི་སིད་འདོད་ཀི་བར། །མཉམ་པར་འཇོག་པའི་

ཕྲ་མོའི་རྣལ་འབོར་དང་། །ཕི་ནང་བཟས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་ཤོག །དེས་ནི་

རྫས་སགས་འཁྲུལ་འཁོར་བསམ་གཏན་ལ། །བརེན་ནས་གྲུབ་པ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་དང་

ནི། །ཞི་སོགས་རབ་འབམས་ལས་ཀུན་འགྲུབ་པ་ཡི། །ལས་ཀི་རྒྱལ་པོ་མཆོག་ནི་

འགྲུབ་པར་ཤོག །སོ་སོར་སྡུད་དང་བསམ་གཏན་སོག་རོལ་དང་། །འཛིན་པ་རེས་

དན་ཏིང་འཛིན་ཡན་ལག་དྲུག །ཡོངས་སུ་སྡུད་པའི་ཟབ་ལམ་རིམ་པ་ལྔ། །སྤོད་

པ་གསུམ་དང་བཅས་པ་འགྲུབ་པར་ཤོག །ནོར་བུར་ཐིག་ལེ་ཕྲ་མོར་སེམས་བརན་

པས། །ཉི་མས་ཟ་བ་བཞུས་པའི་བདུད་རིའི་རྒྱུན། །ལུགས་འབྱུང་ལུགས་ལྡོག་རིམ་
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པས་དངས་པ་ཡི། །ཡས་བབས་མས་བརན་དགའ་བཞི་སྐེ་བར་ཤོག །དེ་ལས་ལངས་

ཚེ་གང་ཤར་སྣང་བ་ཀུན། །རིགས་བརྒྱ་རིགས་ལྔ་རིགས་གསུམ་རིགས་གཅིག་

ཏུ། །འཆར་བའི་སྐུ་ཡི་རྡོ་རེའི་ཏིང་འཛིན་གིས། །ལུས་དབེན་སོར་སྡུད་བསམ་གཏན་

རྫོགས་པར་ཤོག །ཐིག་ལེའི་རྒྱལ་བོ་སགས་ཀི་ཐིག་ལེ་མཆོག །སྙིང་གའི་ཆུ་སྐེས་

སྣ་རེར་གོམས་བས་པས། །གཟུང་དང་འཛིན་པའི་རྣམ་རོག་བསྐེད་པའི་རླུང་། །བཅུ་

གཉིས་མི་ཤིགས་ཐིག་ལེར་སྡུད་པར་ཤོག །གདོང་གི་སྣ་རེར་འོད་ཀི་ཐིག་ལེའི་

མདངས། །མ་བཅོས་རྡོ་རེ་གསུམ་དུ་ཤར་བ་ཡི། །ངག་དབེན་གསུང་གི་རྡོ་རེའི་ཏིང་

འཛིན་གིས། །སྙིང་གའི་མ་རིག་སྒོ་ངའི་སྦུབས་འབེད་ཤོག །ཐབས་ཤེས་གསང་བའི་

ར་མཆོག་གཉིས་ཀི་རེར། །རྫས་ཀི་ཐིག་ལེའི་སོག་རོལ་བསྒོམས་པ་ཡིས། །ཀུན་

རོག་རླུང་གི་མུན་པ་སངས་གྱུར་ནས། །འོད་གསལ་ཉི་མ་སྙིང་དབུས་འཆར་བར་

ཤོག །སྣ་རེ་གསུམ་དུ་ཐིག་ལེ་རྣམ་གསུམ་གི། །སོག་རོལ་བསྒོམས་པས་སྤིན་མེད་

ནམ་མཁའ་ལ། །ཟ་ཉིའི་འོད་དང་སག་གིས་ཁྱབ་འད་ཡི། །སྟོང་བ་གསུམ་གི་སེམས་

དབེན་སྐེ་བར་ཤོག །སྒྱུ་མ་ལོངས་སྐུ་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུ་དང་། །སྣ་ཚོགས་སྤྲུལ་

སྐུ་གསུམ་ལ་རེ་རེ་ཞིང་། །རྣམ་པ་གསུམ་གསུམ་བསེ་བ་རྣམ་པ་དགུ། །ཡོངས་

རྫོགས་མན་ངག་གནད་ལ་མཁས་གྱུར་ཏེ། །ཀུན་རྫོབ་སྒྱུ་ལས་དོན་དམ་འོད་གསལ་

འཛིན། །ལུགས་ལྡོག་རེས་དན་ཟུང་འཇུག་ཏིང་འཛིན་དང་། །སྤོས་བཅས་སྤོས་མེད་

ཤིན་ཏུ་སྤོས་མེད་ཀི། །སྤོད་མཆོག་རྣམ་གསུམ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་ཤོག །གལ་

ཏེ་འདི་དང་བར་དོར་མཆོག་འགྲུབ་པའི། །ཏིང་འཛིན་མ་རྙེད་འཆི་བའི་དུས་བེད་

ན། །གཞི་ཡི་འཆི་རིམ་སྟོང་བ་རྣམ་པ་བཞི། །ལམ་གི་སྟོང་བ་བཞི་དང་བསེ་ནུས་
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ཤོག །བར་དོ་གྲུབ་ཚེ་སྒྱུ་མའི་ཏིང་འཛིན་དང་། །བསེ་བར་བེད་ཅིང་སྐེ་བ་ལེན་པའི་

ཚེ། །ལོངས་སྐུས་སྤྲུལ་སྐུའི་སྐེ་བ་འཛིན་པ་བཞིན། །སྐེ་གནས་མཆོག་ཏུ་བསམ་

བཞིན་སྐེ་བར་ཤོག །མདོར་ན་སྐེ་ཤི་བར་དོ་གང་ཤར་ཡང་། །སོན་ཆད་བསྒོམས་

པའི་ལམ་འཁྱེར་རྣམ་གསུམ་གི། །གསལ་འདེབས་དགེ་སྦོར་བསྐུལ་མར་རོགས་

གྱུར་ནས། །འཆི་ཚེ་ཡིད་ལ་དགའ་བ་རྒྱས་པར་ཤོག །དེ་ལྟར་རྨད་བྱུང་ལམ་གི་

མཐར་ཐུག་འདི། །ཚུལ་བཞིན་བསྒྲུབ་ལ་བར་ཆད་མེད་པ་དང་། །ཕོགས་དུས་ཀུན་

ཏུ་དར་ཞིང་རྒྱས་གྱུར་ཏེ། །འགོ་ཀུན་ཐབས་མཁས་འདི་ཡིས་སྒོལ་བར་ཤོག །ཅེས་པ་

འདི་ནི་རེ་ཙོང་ཁ་བ་བློ་བཟང་གགས་པས་མཛད་པའོ། །
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རྣམ་གོལ་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོར་རོ་གཅིག་ཏུ། །

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

ཚིག་གི་གཟེགས་མ་རེས་ཀང་དུག་གསུམ་གི། །

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

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

ཡང་དག་ཆོས་ཀི་སྒོ་མོ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ། །

གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགོ་བ་མ་ལུས་པ། །

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

ཅེས་འཛམ་གིང་ཡངས་པའི་ཁྱོན་ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་སྟོན་རྣམ་འདེན་ཤཀ་

སེངེའི་རིང་ལུགས་སྒོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སོགས་འཕྲལ་ཡུན་ལེགས་ཚོགས་དུ་མའི་ཆེད་དུ་

དམིགས། ནང་བསྟན་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀི་གསུང་རབ་དག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་

འགྱུར་གང་ལའང་སྦར་ཆོག་པའི་དགེ་བསོའི་སོན་ཚིག་ཏུ་ཤཀའི་དགེ་སྦོང་ཆོས་སྨྲ་བ་ངག་

དབང་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་སྦར་བའོ། །
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