
སྔོན་འགྔོའི་ཁིད་ཆེན་བཞི།

མཛད་པ་པོ། གུང་ཐང་བསྟན་པའི་སྒོན་མེ། ཨ་ཁུ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ།

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



མཛད་པ་པོ།  གུང་ཐང་བསྟན་པའི་སྒོན་མེ། ཨ་ཁུ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ།

༄༅། །སྐྱབས་འགྔོའི་ཁིད་ཡིག་ཕན་བདེའི་ལམ་བཟང་

གསལ་བའི་སྒྔོན་མེ་སྔོགས་སྔོན་འགྔོའི་

ཁིད་ཆེན་བཞི་བཞུགས་སྔོ། །



སེར་བེས་རིག་མཛོད་དེབ་སྤིའི་ཨང་། 

SJRB-0360

སེར་བེས་རིག་མཛོད་རྩོམ་སྒིག་ཁང་གིས་འཕྲུལ་དེབ་ཏུ་བཟྩོས།

སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མྩོས་འགེམས་སེལ་བས།

༢༠༢༢ ལྩོའི་ཟླ་ ༥ པར་གསར་དུ་བསྒིགས།

སེར་བེས་རིག་མཛོད་དྲ་བང་།

www.serajeyrigzodchenmo.org

ཡིག་འབེལ་དྲ་བང་།

serajeyrigzodchenmo@gmail.com

པར་སྐྲུན་གི་བདག་དབང་སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོར་ཡོད།

http://www.serajeyrigzodchenmo.org


  4  

དཀར་ཆག

བསྟན་པའི་འཇུག་སྩོ་སྐྱབས་འགྩོའི་ཁིད་ཡིག་ཕན་བདེའི་ལམ་བཟང་

གསལ་བའ་ིསྒྩོན་མ་ེཞསེ་བ་བ། ........................................... གུང་ཐང་བསྟན་པའ་ིསྒྩོན་མ།ེ 1

ཐུན་དྲུག་རྣལ་འབྩོར་གི་ཁིད་ཀི་ཟིན་བིས་རིག་འཛིན་སིང་གི་དྩོ་ཤལ་

ཞསེ་བ་བ། .................................................................................... བླ་བང་ཨ་ཁུ་ཤསེ་རབ་རྒྱ་མཚ།ོ 38

མཎལྜ་ག་ིཁདི་ཡགི་དཔག་བསམ་ས་ེམ། ..................གུང་ཐང་བསྟན་པའ་ིསྒྩོན་མ།ེ 73

རྩོར་སེམས་བསྩོམ་བཟླས་ཀི་ཁིད་དམིགས་ཡི་གེར་བཀྩོད་པ་ཡིད་ཀི་

གདུང་སལེ་ཞསེ་བ་བ། ...................................................... བླ་བང་ཨ་ཁུ་ཤསེ་རབ་རྒྱ་མཚ།ོ 113

པར་བང་སྩོན་ཚིག ...................................................................................................142



  5  

གསལ་བཤད། 

བོད་གངས་ཅན་གི་ལོངས་སུ་སོན་བོན་མཁས་པའི་དབང་པོ་དག་གི་བཀའ་དིན་ལས། བོད་

མི་རིགས་ཀི་ཤེས་རིག་གི་ཉིང་བཅུད་དང་འགོ་བ་མིའི་རིགས་ཀི་སྤི་ནོར་དུ་གྱུར་པའི་གསུང་རབ་

ཀི་གེགས་བམ་ཁི་ཕྲག་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་མོང་ནའང་། དུས་རབས་ཀི་འཕེལ་འགྱུར་དང་འགོགས་

པའི་མིའི་ཉེས་སྤོད་ཀི་དབང་གིས་རྩ་ཆེའི་གསུང་རབ་མང་པོ་ཞིག་རྩ་བརླག་ཏུ་ཕིན་ཟིན་པ་དང་། 

ལྷག་འཕྲོས་གང་མང་ཞིག་རྩ་བརླག་ཏུ་འགོ་ཉེར་ཡོད་པར་བརེན་དུས་རབས་འདིའི་བོད་མི་ཞིག་ལ་

མཚོན་ན་རྩ་ཆེ་བའི་གསུང་རབ་དེ་དག་གཅེས་ཉར་བེད་རྒྱུར་བརྩོན་དགོས་པ་ནི་དུས་ལ་བབ་པའི་

ལས་འགན་བཟོག་ཏུ་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་ངེས། དེ་བས་འདི་ག་སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རྩོམ་

སྒིག་ཁང་ནས་ཀང་རྩ་ཆེའི་གསུང་རབ་དེ་དག་ཉར་ཚགས་དང་སྲུང་སྐོབ་ཀི་ཆེད་དུ་རྩོམ་སྒིག་གི་

ལས་ཀ་འདི་གཉེར་བཞིན་ཡོད།

དེང་རབས་ཀི་འཕྲུལ་ལས་སྟབས་བདེ་རུ་ཕིན་པ་དང་བསྟུན་ནས་གསར་དུ་རྩོམ་སྒིག་བས་

པའི་དེབ་དང་འཕྲུལ་དེབ་གང་མང་ཞིག་ཁྱབ་བརྡལ་དུ་འགོ་བཞིན་ཡོད་པ་ནི་དགའ་འོས་པ་ལྟ་བུར་

སྣང་མོད། སྤིར་གསུང་རབ་དཔར་བསྐྲུན་དང་ཞུ་སྒིག་བེད་སྐབས་ཡིག་འབྲུ་གཅིག་བཅོས་ནོར་

ཤོར་ནའང་ཚབས་ཆེ་བའི་སྐོན་ཆ་འབྱུང་སིད་པས་བསེས་ལྷད་དང་བཟོ་བཅོས་མེད་པར་སོར་

འཇོག་གིས་བདག་ཉར་བ་རྒྱུ་ཅི་ནས་ཀང་གལ་ཆེ་ཞིང་། གལ་ཏེ་ནོར་བར་ངེས་པའི་ཡིག་འབྲུ་

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

འདི་ག་རྩོམ་སྒིག་ཁང་ལ་མཚོན་ན། པར་གཞི་ཚད་ལྡན་ཞིག་མ་ཕིར་བཟུང་ནས་དེའི་ཡིག་

འགོས་སོར་བཞག་གིས་རྩོམ་སྒིག་བེད་རྒྱུ་རྩ་དོན་དུ་འཛིན་བཞིན་ཡོད་ལ། དེའི་པར་གཞི་མི་འད་



གསལ་བཤད།

  6  

བ་གཞན་ཡང་ལག་སོན་བྱུང་ན་པར་གཞི་གཞན་དག་ལའང་གང་ནུས་ཤིག་སྡུར་བཞིན་ཡོད།

མ་ཕིར་ཡིག་ནོར་མངོན་གསལ་ཅན་བྱུང་ན་བཅོས་ཏེ་མཆན་གིས་གསལ་བཤད་བས་ཡོད་

ལ། མ་ཕི་དང་པར་གཞི་སོ་སོར་ལྷག་ཆད་བྱུང་བ་དང་། ཡི་གེ་མི་འད་བ་བྱུང་བ་སོགས་ལ་མཐའ་

མཆན་བཀོད་དེ་གསལ་བཤད་བས་ཡོད། ལས་གཞི་འདིའི་ཐོག་མའི་དུས་སུ་ལས་བེལ་ཧ་ཅང་ཆེ་

བའི་དབང་གིས་ཞིབ་སྡུར་བེད་སྐབས་མཆན་འདེབས་པ་ཙམ་ལས་མ་ཕི་དང་དཔེ་གཞི་གཞན་གི་

ཤོག་གངས་དང་མདུན་རྒྱབ་ཡིག་ཕྲེང་སོགས་གསལ་ཁ་འདོན་མ་ཐུབ་པ་རེ་ཟུང་བྱུང་ཡོད་ནའང་

ཕིས་སུ་དཔེ་བསྡུར་ཞུས་པ་རྣམས་ལ་གསལ་ཁ་བཏོན་ཡོད།

སྤིར་སོན་འགོའི་ཁིད་ཡིག་མང་པོ་ཡོད་ན་ཡང་རེ་གུང་ཐང་བསྟན་པའི་སྒོན་མེ་དང་བླ་བང་ཨ་

ཁུ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་ཁིད་ཡིག་འདི་རྣམས་ཚིག་ཉུང་ཞིང་གནད་འདུས་པ་དང་། ཁ་

གསལ་ཞིང་གོ་བདེ་བའི་ཁྱད་ཆོས་དང་ལྡན་ལ། བཤད་ཉན་གི་སོལ་ཡང་ཡོད་འདུག་པས་ན་དོན་

གཉེར་ཅན་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ལ་ཕན་པའི་སླད་དུ་འཕྲུལ་དེབ་ཏུ་སྒིག་སྦོར་བས་པ་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་རྩོམ་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་རྩོམ་སྒིག་ཁང་ནས།

ཕི་ལོ་༢༠༢༢ཟ་༠༥ཚེས་༡༢ལ།



  1  

༄༅། །བསྟན་པའི་འཇུག་སོ་སྐབས་འགོའི་ཁིད་ཡིག་ཕན་བདེའི་ལམ་

བཟང་གསལ་བའི་སྒོན་མེ་ཞེས་བ་བ་བཞུགས་སོ། །

ན་མོ་གུ་རུ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། མཁྱེན་དང་བརྩེ་བ་འཕྲིན་ལས་ཕུན་ཚོགས་སྟོན་

པ་མཉམ་མེད་རོགས་སངས་རྒྱས། །ལུང་དང་རོགས་པའི་བསྟན་པ་རིན་ཆེན་སིད་

ཞིའི་གདུང་སེལ་དམ་པའི་ཆོས། །རིག་དང་གོལ་བའི་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་ལྡན་འཕགས་

པ་ཕིར་མི་ལྡོག་པའི་ཚོགས། །ལུས་དང་ངག་ཡིད་གུས་པས་མཆོད་དོ་འབལ་མེད་

བང་ཆུབ་བར་དུ་སྐོངས། །གང་ལ་བརེན་ན་ནམ་ཡང་མི་སླུ་བའི། །སྐབས་ཀི་དམ་

པ་མཆོག་གསུམ་དབང་གི་རྒྱལ། །དད་པའི་རྒྱལ་མཚན་རྩེ་མོར་ལེགས་མཆོད་

ནས། །དངོས་གྲུབ་གྲུ་ཆར་འབེབས་རྣམས་སྐལ་བ་བཟང་། །དེ་སླད་མོས་བརྩོན་

དགེ་བའི་བློ་གོས་ཀི། །བགོད་པ་མི་དམན་ཞི་བའི་མགོན་རྣམས་ལ། །ཕན་བདེའི་

ལམ་བཟང་འཇུག་ངོགས་གསལ་བའི་ཕིར། །ལེགས་བཤད་གཏམ་གི་སྒོན་མེ་

སྦར་བར་བ། །དེའང་འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་ཞལ་ནས། དལ་བའི་

རེན་འདི་ཡིད་བཞིན་ནོར་ལས་ལྷག །འདི་འད་རེད་པ་ད་རེས་ཙམ་ཞིག་ཡིན། །རེད་

དཀའ་འཇིག་སླ་ནམ་མཁའི་གོག་དང་འད། །ཚུལ་འདི་བསམ་ནས་འཇིག་རེན་བ་བ་

ཀུན། །སྦུན་པ་འཕར་བ་བཞིན་དུ་རོགས་གྱུར་ནས། །ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་སིང་པོ་ལེན་

པ་དགོས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། དལ་འབོར་ཚང་བའི་རེན་བཟང་འདི་ལྟ་བུ་ནི་རྒྱུ་
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དཔེ་ངོ་བོ་གང་གི་སོ་ནས་བསམས་ཀང་རེད་ཚུལ་མི་སིད་པ་ཙམ་དུ་དཀོན་ལ། དོན་

ཤིན་ཏུ་ཆེ་སྟེ་ཡིད་བཞིན་གི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེས་ཀང་ཚེ་འདིར་དབུལ་བ་སེལ་བ་

ཙམ་མ་གཏོགས་ཕི་མར་ཕན་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་ནུས་ལ། རེན་འདིའི་སྟེང་ནས་རང་

གིས་འབད་ཐུབ་ན་ཟུང་འཇུག་རྡོ་རེ་འཆང་གི་གོ་འཕང་ཡང་ཚེ་གཅིག་ཉིད་ལ་འགྲུབ་

པས་གཏན་གི་བདེ་སྐིད་མཐའ་དག་བསྒྲུབ་ནུས་སོ། །རེད་དཀའ་དོན་ཆེ་བའི་རེན་

བཟང་བླ་མ་མཆོག་གསུམ་གི་ཐུགས་རེས་ལན་གཅིག་ཐོབ་པ་འདིའང་འགལ་རྐེན་

རུ་འཛིངས་པ་རླུང་དམར་ནང་གི་མར་རེ་བཞིན་ནམ་འཆི་ཆ་མེད་པས་མྱུར་བ་མྱུར་

བར་གཏན་དུ་ཕན་ངེས་ཀི་སིང་པོ་ཞིག་ལེན་དགོས་ལ། ཚེ་འདིའི་ཟས་ནོར་ལོངས་

སྤོད་མངའ་ཐང་སན་གགས་སོགས་ཅི་ཙམ་རྒྱས་ཀང་འཆི་བའི་ཚེ་རི་ལམ་གི་དགའ་

སྟོན་ལྟར་དན་པའི་ཡུལ་དུ་བཞག་ནས་འགོ་བ་མ་གཏོགས་སིང་པོ་ཅིའང་མེད་པ་ནས་

ཀི་སྦུན་པ་ལོ་བརྒྱར་ཕར་ཡང་ནང་ན་སིང་པོ་ལེན་རྒྱུ་མེད་པ་དང་འད། 

དེའི་ཚེ་ཕན་ངེས་པ་དེ་གང་ཡིན་ན་སྤོད་འཇུག་ལས། བསྐལ་པ་དུ་མར་རབ་

དགོངས་མཛད་པ་ཡི། །ཐུབ་དབང་རྣམས་ཀིས་འདི་ཉིད་ཕན་པར་གཟིགས། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར། སྟོན་པ་ཐུགས་རེ་ཅན་དེས་རང་ཅག་གི་དོན་དུ་དང་པོར་ཐུགས་

བསྐེད། བར་དུ་བ་དཀའ་བའི་སྤོད་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤད། མཐར་རྣམ་པ་ཐམས་

ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་མཛད་དེ་མ་བུ་གཅིག་པ་ལྟ་བུའི་བརྩེ་བ་ཆེན་

པོའི་སོ་ནས་སྟོན་པར་མཛད་པའི་ལུང་རོགས་ཀི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་གཉིས་མ་

གཏོགས་གཞན་མེད་པས་དེ་ལ་ངེས་པར་འཇུག་དགོས། དེར་འཇུག་ཚུལ་ཡང་རང་

གིས་གང་འདོད་བས་པས་མི་ཆོག་པར་ཆོས་ཀི་སརྒ་མ་ལོག་པ་ཞེས་འཇུག་སོ་



སྐྱབས་འགྲོའི་ཁིད་ཡིག་ཕན་བདེའི་ལམ་གཟང་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ།

  3  

མ་ནོར་བ་ཞིག་ནས་ཚུལ་བཞིན་དུ་འཇུག་དགོས། དེའང་པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆོས་

ཀི་རྒྱལ་མཚན་གིས། དང་པོ་བསྟན་དང་ཐེག་ཆེན་ལ། །འཇུག་པའི་སོ་དང་གཞུང་

ཤིང་ཕིར། །ཁ་ཙམ་ཚིག་ཙམ་མ་ཡིན་པའི། །སྐབས་འགོ་སེམས་བསྐེད་ནན་ཏན་

བ། །ཞེས་སོགས་ལྟར་བསྟན་པ་སྤིའི་འཇུག་སོ་སྐབས་འགོ། ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་

བའི་འཇུག་སོ་སེམས་བསྐེད། སགས་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་འཇུག་སོ་དབང་

ཡིན་པར་གསུངས་པས། ཐོག་མ་ཁོ་ནར་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ལ་འཇུག་པའི་སོ་

གཅིག་པུ་ཕན་བདེ་ལེགས་ཚོགས་མ་ལུས་པའི་འབྱུང་གནས་སྐབས་འགོ་རྣམ་པར་

དག་པའི་རང་གཞི་ཟིན་པ་ཞིག་བེད་དགོས་སོ། །

དེས་ན་འདི་ལ་བཞི། སྐབས་སུ་འགོ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན། སྐབས་སུ་འགོ་

བའི་ཚུལ། སྐབས་སུ་སོང་བའི་ཕན་ཡོན། སྐབས་འགོའི་བསླབ་བའོ། །

དང་པོ་ནི། བདག་དང་མ་རྒན་སེམས་ཅན་དེ་དག་ཐམས་ཅད་དུས་ཐོག་མ་

མེད་པ་ཞིག་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་སྤིར་འཁོར་བ་དང་ཁྱད་པར་ངན་སོང་གསུམ་ལ་

གཏན་གི་སོད་གནས་སུ་བས་ཏེ་ཡུན་རིང་ལ་ཤུགས་དག་པའི་སྡུག་བསལ་བསམ་

ལས་འདས་པ་ཞིག་མོང་འདུག་ཏུ་ཟིན་ཀང་ད་དུང་གཉེན་པོས་བཙན་ཆོད་ཅིག་

མ་བྱུང་ན། མང་བས་སྡུག་བསལ་གི་གཏིང་དང་མཐར་ཐོན་པ་ཞིག་ཡོང་མི་སིད་

པར་འདུག ད་རེས་རེན་འབེལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དུས་འདིར་རང་གིས་རང་མ་

བསླུས་པ་བས་ཏེ་འཁོར་བའི་སྡུག་བསལ་ཐམས་ཅད་སྤངས་པའི་ཐར་པ་མཆོག་བླ་

མ་སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་ཞིག་ཐོབ་པར་མ་བས་ན་ཟངས་རྦབ་རི་རེད་ནས་འགིལ་

བ་བཞིན་འདི་ནས་རྡོག་སྣ་ཞིག་འདེད་དེ་སླར་ངན་སོང་གི་གཏིང་དུ་ལྷུང་ཕིན། དེ་
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ནས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ལྟ་ཞོག བདེ་འགོའི་སྒ་ཙམ་ཡང་བསྐལ་པ་མུ་

མཐའ་ཡས་པར་ཐོས་དཀའ་བའི་སྡུག་བསལ་གི་གཡང་ས་བརྒྱུད་མ་ནས་བརྒྱུད་

མར་ལྟུང་ངེས་ཏེ་རྒྱལ་སས་ཞི་བ་ལྷས། དེ་ལྟའི་དགེ་བ་ཉམ་ཆུང་ཉིད་ལ་རག །སིག་

པ་སྟོབས་ཆེན་ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་པ། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན། རང་ཅག་རྣམས་དགེ་

བ་གང་བས་ཤུགས་ཆུང་ལ། སིག་པ་གང་བས་ཤུགས་ཆེ་ཞིང་ཡན་ལག་མ་ཚང་བ་

མེད་ལ་གངས་ཀང་ཤིན་ཏུ་མང་བས། རྒྱུ་དེ་ལ་དཔག་ན་ཕི་མའི་འགོ་ས་ངན་སོང་

ལས་མ་འདས་པ་ནི། བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། ཕལ་མོ་ཆེར་ནི་མི་རྣམས་ནི། །དམ་པ་མ་

ཡིན་ཕོགས་ཡོངས་འཛིན། །དེས་ན་སོ་སོ་སྐེ་བོ་རྣམས། །ཕལ་ཆེར་ངེས་པར་ངན་

འགོར་འགོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེར་སྐེས་ན་གཞན་དབང་ཁོ་ནར་སོང་

སྟེ་ཐར་མི་ཐུབ་པའི་ཚུལ་ཡང་དཔལ་ལྡན་ཟ་བས། གང་ཚེ་རང་དབང་འཇུག་ཅིང་

མཐུན་གནས་པ། །གལ་ཏེ་འདི་བདག་འཛིན་པར་མི་བེད་ན། །གཡང་སར་ལྷུང་བས་

གཞན་དབང་འཇུག་འགྱུར་བ། །དེ་ལས་ཕི་ནས་གང་གིས་སློང་བར་འགྱུར། །ཞེས་

གསུངས་པ་བཞིན་ཏེ། དེའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་བང་སེམས་རྣམས་ཀིས་བརྩེ་བས་

གཟིགས་ཀང་རང་གི་ལས་ཀིས་བསྒིབས་པས་སྐོབ་ཐབས་དང་བལ་ཞིང་སྐབས་ཀི་

སྣང་བ་མི་འཆར་བར་སྡུག་བསལ་དང་འཇིགས་སྐྲག་གི་སྣང་བ་འབའ་ཞིག་ཤར་ཏེ་

བ་ཐབས་དང་བལ་བའི་ཚུལ། སྤོད་འཇུག་ལས། སུ་ཞིག་འཇིགས་ཆེན་འདི་ལས་

བདག །ལེགས་པར་སྐོབ་པར་བེད་འགྱུར་ཞེས། །བེད་ཤ་ཐོན་པའི་མིག་བགད་

ནས། །ཕོགས་བཞིར་སྐབས་དག་འཚོལ་བར་བེད། །ཕོགས་བཞིར་སྐབས་མེད་

མཐོང་ནས་ནི། །དེ་ནས་ཀུན་ཏུ་ཡི་མུག་འགྱུར། །གནས་དེར་སྐབས་ཡོད་མ་ཡིན་
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ན། །དེ་ཚེ་བདག་གིས་ཇི་ལྟར་བ། །དེ་བས་རྒྱལ་བ་འགོ་བའི་མགོན། །འགོ་བ་སྐོབས་

པའི་དོན་བརྩོན་པ། །སྟོབས་ཆེན་འཇིགས་པ་ཀུན་སེལ་ལ། །དེ་རིང་ཉིན་ནས་སྐབས་

སུ་མཆི། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་པས། ད་ལྟ་བདེ་འགོ་ངན་འགོ་གཉིས་ཀི་སོ་

མཚམས། ཁེ་ཉེན་སྐིད་སྡུག་ཀུན་གི་འདམ་ཁ་རང་ལག་ན་ཡོད་པའི་དུས་འདིར་བློ་

བདེ་བའི་གདེང་ཐོབ་པ་ཞིག་བེད་དགོས། དེའང་རང་སྟོབས་ཀི་ནུས་པ་ཅིའང་མེད་

པས་ལྷ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་ཞབས་ལ་འཇུས་ནས་སྐིད་སྡུག་ལེགས་ཉེས་ཅི་

བྱུང་ཡང་ཁྱེད་མཁྱེན་སམ་དུ་བློ་འགེལ་དགོས་ཏེ། སློབ་དཔོན་ཕོགས་ཀི་གང་པོས། 

གཏིང་མཐའ་མེད་པའི་འཁོར་བ་ནི། །རྒྱ་མཚོའི་ནང་ན་རྣམ་པར་གནས། །འདོད་

ཆགས་ལ་སོགས་མི་བཟད་པའི། །ཆུ་སིན་གིས་ནི་ལུས་ཟོས་པས། །དེ་རིང་གང་

ལ་སྐབས་སུ་མཆི། །ཞེས་དི་བའི་ཚུལ་གིས་གསུངས་ལ། ལན་དུ་སློབ་དཔོན་དཔའ་

བོས། གང་ཞིག་ལ་ནི་ཉེས་པ་ཀུན། །གཏན་ནས་ཡོང་ཡེ་མི་མངའ་ཞིང་། །གང་ལ་

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ། །ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་གནས་གྱུར་པ། །གལ་ཏེ་སེམས་ཤིག་

ཡོད་ན་ནི། །དེ་ཉིད་ལ་ནི་སྐབས་འགོ་ཞིང་། །དེ་བསྟོད་དེ་ནི་བཀུར་བ་དང་། །དེ་ཡི་

བསྟན་ལ་གནས་པའི་རིགས། །ཞེས་རང་ལ་སེམས་ཤིག་ཡོད་ན་སངས་རྒྱས་བཅོམ་

ལྡན་འདས་དང་། དེས་བསྟན་པའི་ཆོས། དེ་སྒྲུབ་པའི་དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་སྐབས་སུ་

འགོ་དགོས་པར་གསུངས་སོ། །

གཉིས་པ་སྐབས་སུ་འགོ་བའི་ཚུལ་ལ་གསུམ། གང་ལ་སྐབས་སུ་འགོ་བའི་

ཡུལ་ངོས་བཟུང་བ། དེ་ལ་སྐབས་སུ་འགོ་བའི་དོན་གཏན་ལ་དབབ་པ། དེ་ཇི་ལྟར་

ལག་ཏུ་ལེན་པའི་ཚུལ་དངོས་སོ། །



སྔོན་འགྔོའི་ཁིད་ཆེན་བཞི།
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དང་པོ་ནི། སྤིར་འཇིགས་པ་སྣ་རེ་སེལ་བ་ལ་སངས་རྒྱས་བང་སེམས་དང་ཉན་

ཐོས་ཀི་གང་ཟག་རེ་རེ་ཙམ་ལ་སྐབས་སུ་སོང་བས་ཆོག་པ་རྒྱ་མཚོར་ཚོང་པ་མང་

པོ་གང་པོ་ལ་སྐབས་སུ་སོང་བས་འཇིགས་པ་ལས་ཐར་པ་ལྟ་བུའི་ལོ་རྒྱུས་དུ་མ་

ཡོད་པ་ལྟར་ཡིན་ཀང་། ཐར་པའི་གོ་འཕང་སྒྲུབ་པ་ལ་སྐབས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་

ག་ངེས་པར་ཚང་དགོས་ཏེ། སྐབས་འགོ་བདུན་ཅུ་པ་ལས། སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་

དགེ་འདུན་ནི། །ཐར་པ་འདོད་པ་རྣམས་ཀི་སྐབས། །ཞེས་དང་། དཔེ་ཆོས་འགེལ་

པ་ལས། རྒྱ་གར་དུ་འགོ་བ་ལ་རང་དང་འད་བའི་མི་གསུམ་དགོས་ཟེར་བ་ལྟར། འོ་

སྐོལ་ཐར་པའི་བང་ཆུབ་འཚོལ་བ་ལ་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ལ་བརེན་དགོས། ལམ་

བསྟན་པའི་ཆོས་ལ་བརེན་དགོས། དེ་སྒྲུབ་པའི་གོགས་དགེ་འདུན་ལ་བརེན་དགོས། 

ཞེས་གསུངས་ཤིང་། དཔེར་ན་ནད་གསོ་བ་ལ་སྨན་དང་སྨན་པ་ནད་གཡོག་གསུམ་

གང་རུང་རེ་ཡོད་པས་མི་ཆོག་པར་གསུམ་ག་ཚང་དགོས་པ་ལྟར། ཉོན་མོངས་པའི་

ནད་ཞི་བའི་ཐར་པའི་གོ་འཕང་འཐོབ་པ་ལ། ཐབས་དེ་སྟོན་པའི་སངས་རྒྱས། ཐབས་

དངོས་གཞི་ཆོས། དེ་སྒྲུབ་པའི་གོགས་དགེ་འདུན་གསུམ་ག་ཚང་དགོས་སོ། །

སྐབས་གསུམ་སོ་སོའི་ངོ་བོ་ནི་རྒྱུད་བླ་མ་ལས། འདུས་མ་བས་ཤིང་ལྷུན་

གིས་གྲུབ། །གཞན་གི་རྐེན་གིས་རོགས་མིན་པ། །མཁྱེན་དང་བརྩེ་དང་ནུས་པར་

ལྡན། །དོན་གཉིས་ལྡན་པའི་སངས་རྒྱས་ཉིད། །ཅེས་རང་དོན་གཞན་དོན་གི་ཡོན་

ཏན་བརྒྱད་དང་། བསམ་མེད་གཉིས་མེད་རོགས་མེད་པ། །དག་གསལ་གཉེན་པོའི་

ཕོགས་ཉིད་ཀིས། །གང་ཞིག་གང་གི་ཆགས་བལ་བ། །བདེན་གཉིས་མཚན་ཉིད་ཅན་

དེ་ཆོས། །ཞེས་འགོག་ལམ་གི་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་དང་། ཇི་ལྟ་ཇི་སེད་ནང་གི་ནི། །ཡེ་
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ཤེས་གཟིགས་པ་དག་པའི་ཕིར། །བློ་ལྡན་ཕིར་མི་ལྡོག་པའི་ཚོགས། །བླ་མེད་ཡོན་

ཏན་དང་ལྡན་ཉིད། །ཅེས་རིག་གོལ་གི་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་སོ་ནས་རིམ་

བཞིན་སོ་སོའི་ངོ་བོ་ལེགས་པར་ངོས་ཟིན་པ་དགོས་ཀི། རེན་གལ་དུ་བཞུགས་པའི་

གསེར་སྐུ་ལྟ་བུར་གོ་བའམ། མི་མངོན་ནམ་མཁའི་དབིངས་ན་བཞུགས་ཡོད་ཟེར་

བ་ལྟ་བུས་གར་ཡང་མི་ཕིན་ཞེས་རེ་བཙུན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོས་

གསུངས་སོ། །འོན་ཀང་སོ་སོར་སྤོས་ན་མང་དོགས་པས་རྒྱུད་བླའི་འགེལ་པ་རྣམས་

སུ་ཤེས་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་སྐབས་འགོའི་དོན་གཏན་ལ་དབབ་པ་ནི། དེའང་སྐབས་འགོའི་ཚིག་

བཀླགས་པ་ཙམ་ལ་སྐབས་འགོར་མི་འཇོག་གི །སྐབས་འགོའི་ངོ་བོ་ནི་པཎ་ཆེན་

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་དིས་ལན་བློ་བཟང་བཞད་པའི་སྒ་དབངས་ལས། སྐབས་

འགོའི་ངོ་བོ་ཨི་ཐི་བ། །བདག་ཉིད་ལྷག་པར་འཇིགས་པ་དང་། །དཀོན་མཆོག་སྐོབ་

པའི་ནུས་ལྡན་དུ། །ཤེས་ལས་བྱུང་བའི་སྐབས་འགོ་ལ། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་

ཁྱོད་ཉིད་བཞེད། །ཅེས་གསུངས་ཏེ། རང་སྡུག་བསལ་གིས་འཇིགས་པ་ནི་སྐབས་

འགོ་གནད་དུ་འགོ་བའི་རྒྱུའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་གི། སྐབས་འགོའི་ངོ་བོ་དངོས་

གཞི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་ཡོན་ཏན་ལེགས་པར་ཤེས་ནས་ཡིད་ཆེས་ཀི་ཤེས་

རབ་དང་དད་པ་སོགས་ལ་འཇོག་དགོས་པའི་ཚུལ། ཀུན་མཁྱེན་འཇམ་དབངས་

བཞད་པས། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་ཁྱད་པར་དང་ཡོན་ཏན་ཤེས་པ་དང་ཁས་བླང་

སོགས་ཀིས་བསྡུས་པའི་ཤེས་རབ་གཙོ་འཁོར་ཅི་རིགས་དེ་སྐབས་འགོའི་ངོ་བོ་

ཡིན། ཞེས་གསུངས་ལ། ལམ་རིམ་ཆེན་མོ་ལས་ཀང་། ཇི་ཙམ་གིས་སྐབས་སུ་སོང་
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བའི་ཚུལ་ནི། བསྡུ་བ་ནས་གསུངས་པ་བཞི་སྟེ། ཡོན་ཏན་ཤེས་པ་དང་། ཁྱད་པར་

ཤེས་པ་དང་། ཁས་བླངས་པ་དང་། གཞན་དུ་མི་སྨྲ་བས་སྐབས་སུ་སོང་བའོ། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

དེས་ན་དེ་རྣམས་ཀི་དོན་ཅུང་ཟད་བསྡུས་ཏེ་བརོད་པ་ལ་བཞི་ལས། དང་པོ་

སངས་རྒྱས་ཀི་ཡོན་ཏན་ནི་སྐུ་མཚན་དཔེས་སྤས་ཤིང་མཐོང་ན་མི་མཐུན་པ་མེད་

པ་སྟེ། དཔེ་ལ་བསྟོད་པ་ལས། ཁྱོད་སྐུ་མཚན་གིས་སྤས་གྱུར་པ། །མཛེས་གྱུར་མིག་

གི་བདུད་རྩི་ནི། །སྤིན་མེད་སྟོན་གི་ནམ་མཁའ་ལ། །སྐར་མའི་ཚོགས་ཀིས་སྤས་པ་

འད། །ཞེས་སོགས་ལྟར་མཚན་དང་དཔེ་བད་ཀིས་བརྒྱན་ཅིང་། ཉོན་མོངས་མེད་

པ་དང་སྨོན་གནས་མཁྱེན་པའི་བེད་པ་མངོན་རོགས་རྒྱན་ལས་གསུངས་པ་བཞིན་

སྐུ་མཐོང་བ་ཙམ་གིས་ཉོན་མོངས་ཞི་ཞིང་ཐར་པའི་ས་བོན་བསྐྲུན་པ་སྟེ། མདོ་ལས་

ཀང་། ཆོས་ཀི་སྐུས་རབ་ཏུ་ཕེ་བས་ན་མཐོང་བས་ཀང་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་དོན་

བེད་དོ། །ཐོས་པ་དང་རེག་པས་ཀང་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་དོན་བེད་དོ། །ཞེས་

གསུངས་ཤིང་།རྒྱུའི་དབང་དུ་བས་ན་མདོ་སེ་བསྐལ་བཟང་དང་དབུ་མ་རིན་ཆེན་

ཕྲེང་བ་སོགས་སུ་བསོད་ནམས་ཀི་འགྱུར་ཁྱད་མཐའ་ཡས་པ་གསུངས་སོ། །གསུང་

གི་ཡོན་ཏན་ནི་མདོ་སེ་རྒྱན་རྩ་འགེལ་དང་ས་སེ་དབུ་མ་སིང་པོ་སོགས་སུ་འབྱུང་

བ་ལྟར་གསུང་དབངས་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུའི་ཁྱད་པར་རྣམས་དང་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་

ནི་བདེན་པ་བོའི་ལེའུ་ལས། འདི་ལྟར་སེམས་ཅན་ཀུན་གིས་ངེས་པའི་ཚིག །མང་

པོ་དག་གིས་དུས་གཅིག་ཞུ་ཞུས་ན། །སེམས་ཀི་སྐད་ཅིག་གཅིག་ལ་ཐུགས་ཆུད་

ནས། །གསུང་དབངས་གཅིག་གིས་སོ་སོར་ལན་ཀང་འདེབས། །ཞེས་གསུངས་པ་
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ལྟར། གསུང་དབངས་གཅིག་གི་སོ་ནས་ཀང་ནམ་མཁའི་མཐའ་ཀླས་པའི་སེམས་

ཅན་མོས་པ་ཐ་དད་པ་རྣམས་ཀི་ཐེ་ཚོམ་དང་རོངས་པའི་ད་བ་བཅད་དེ་གང་ལ་གང་

འཚམས་ཀི་ཡང་དག་པའི་རོགས་པ་སྐེད་ནུས་པ་ནི་གཞན་དོན་སྒྲུབ་པའི་སོ་མཆོག་

ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །ཐུགས་ཀི་ཡོན་ཏན་བདེན་གཉིས་རེས་འཇོག་ཏུ་མ་སོང་བར་

ཇི་ལྟ་ཇི་སེད་ཀི་རྣམ་པ་མཐའ་དག་ཆགས་ཐོགས་མེད་པར་ཅིག་ཅར་མངོན་སུམ་དུ་

གཟིགས་པའི་མཁྱེན་པ་དང་། ཐུགས་བརྩེ་བ་ཆེན་པོའི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་ཏེ་དུས་

རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་འགོ་བ་ཀུན་ལ་བུ་བཞིན་དུ་དགོངས་ཤིང་། དེའི་དབང་གིས་

འཕྲིན་ལས་ཅུང་ཟད་ཀང་དུས་ལས་ཡོལ་བ་མེད་པར་གདུལ་བ་ལ་འཇུག་པའི་ཚུལ་

གསལ་རྒྱལ་གི་བུ་མོ་རྡོ་རེ་མའི་ལོ་རྒྱུས་མདོ་མཛངས་བླུན་སོགས་ལས་འབྱུང་

བ་ལྟར་རོ། །ད་ལྟ་རང་ཅག་འཁོར་བར་ལྷུང་སྟེ་སྡུག་བསལ་དུ་མས་ནོན་པ་འདིའང་

སངས་རྒྱས་ཀིས་མ་དགོངས་པ་མིན་ཀང་དེས་སྐོབ་པ་ལ་རྒྱུ་རྐེན་གཉི་ག་འཛོམ་

དགོས་པ་ལ་རྒྱུ་རང་གིས་མ་བསྒྲུབས་པས་ལན་པ་ཡིན་ཏེ། བསགས་འོས་བསགས་

བསྟོད་ལས། ཕི་ཡི་ཡན་ལག་སྟོབས་ཀུན་ནི། །ཁྱོད་ཀིས་ཡང་དག་བསྒྲུབས་ལགས་

ཏེ། །ནང་གི་སྟོབས་དག་མ་ཚང་བས། །བིས་པ་རྣམས་ནི་སྡུག་བསལ་བརེན། །ཞེས་

གསུངས་ཤིང་། བག་ཕུག་བང་བསྟན་དུ་ཉི་མ་མི་འཆར་བ་དང་དམུས་ལོང་གིས་ཉི་

འོད་མི་མཐོང་བ་ཉི་མ་ལ་འོད་མེད་པས་ལན་པ་མ་ཡིན་པར་རང་རང་གི་སྐོན་ཡིན་པ་

བཞིན་ནོ། །

སངས་རྒྱས་ཀི་ཡོན་ཏན་ལེགས་པར་གོ་ན་ཆོས་ཕུང་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སྟོང་

བཀའ་དང་བསྟན་བཅོས་ཐམས་ཅད་ཀིས་དེའི་ཡོན་ཏན་ལ་ལས་ནི་ངོ་བོའི་སོ་ནས་
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བརོད། ལ་ལས་རྒྱུ། ལ་ལས་འབས་བུའི་སོ་ནས་བརོད་པས་སངས་རྒྱས་ཀི་རྣམ་

ཐར་འབའ་ཞིག་ཏུ་གོ་བར་འགྱུར་ཏེ། སོན་ཇོ་བོ་ཆེན་པོས་ཀང་བོད་ན་མདོ་རྒྱུད་

མང་པོ་བལྟ་རྒྱུ་མེད་པས་ངའི་དད་པ་ཉམས་སོང་ཞེས་གསུངས་པ་ནི། མདོ་སེ་ཇི་

ཙམ་མང་དུ་བལྟས་པ་བཞིན་དད་པ་རྒྱས་པའི་དོན་ཡིན་ནོ། །མདོར་ན་སངས་རྒྱས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་རང་ཉིད་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་ནི་གོལ། གཞན་འཇིགས་

པ་ལས་སྒོལ་བའི་ཐབས་ལ་ནི་མཁས། ཀུན་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་ཉེ་རིང་མེད་པར་ནི་

འཇུག ཕན་བཏགས་པ་དང་མ་བཏགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་མཛད་པ་སྟེ་ཁྱད་པར་

བཞིའམ། མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་གསུམ་གི་སོ་ནས་སྐབས་སུ་འོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཤེས་

དགོས་ལ། རྣམ་དཔོད་ཅན་རྣམས་ཀིས་ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་ལས་ལུགས་འབྱུང་

ལུགས་ལྡོག་གཉིས་ཀི་སོ་ནས་སྟོན་པ་ཚད་མའི་སྐེས་བུར་སྒྲུབ་ཚུལ་སོགས་རྒྱ་

ཆེར་བསམ་སྟེ་ངེས་པ་གཏིང་ཚུགས་པར་བའོ། །དེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡོན་ཏན་

ཤེས་ན་དེ་ཆོས་ཀི་མཐུ་ལས་འབྱུང་བར་ཤེས་ནས་ཆོས་ལ་གུས་པ་སྐེ་ཞིང་། ཆོས་

དེ་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་པ་པོ་དགེ་འདུན་ཡིན་པས་དགེ་འདུན་ལའང་གུས་པར་འགྱུར་

རོ། །

གཉིས་པ་ཁྱད་པར་ཤེས་པ་ནི། དཀོན་མཆོག་གསུམ་རེ་རེ་ལའང་ཡོན་ཏན་

ཚད་མེད་པས་གང་རུང་རེ་ཁོ་ནར་སྐབས་སུ་སོང་བས་ཆོག་གམ་སམ་ན་དེས་མི་

ཆོག་སྟེ། གདུལ་བའི་དོན་དུ་འགྱུར་ཚུལ་གི་སོས་ཆོས་མི་འད་བ་མེད་མི་རུང་རེ་སོ་

སོར་ཡོད་དོ་ཞེས་གོ་བའི་ཕིར་ཁྱད་པར་འདི་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །དེའང་རྒྱུད་བླ་མ་

ལས། སྟོན་པ་བསྟན་པ་བསླབ་དོན་གི། །ཐེག་པ་གསུམ་དང་བེད་གསུམ་ལ། །མོས་
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པ་རྣམས་ཀི་དབང་བས་ནས། །སྐབས་གསུམ་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཡིན། །ཞེས་

གསུངས་ཤིང་། དེའི་དོན་ཁ་བསྐངས་ཏེ་བསྡུ་བར། མཚན་ཉིད། འཕྲིན་ལས། མོས་

པ། སྒྲུབ་པ། རེས་སུ་དན་པ། བསོད་ནམས་འཕེལ་བ་ལས་གྱུར་པའི་ཁྱད་པར་དྲུག་

གསུངས་པ་རྣམས་ལམ་རིམ་ལས་ཤེས་པར་བའོ། །

གསུམ་པ་ཁས་ལེན་པ་ནི། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཡོན་ཏན་དང་ཁྱད་པར་

དེ་ལྟ་བུ་ཡོད་པར་ཤེས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། དེ་ལྟར་ཤེས་པ་ན་སྨན་པ་མཁས་པའི་

ཡོན་ཏན་མཐོང་བའི་ནད་པ་ཉམ་ཐག་བཞིན་དེ་རང་གི་མགོན་སྐབས་སུ་འཛིན་པ་

ཞིག་དགོས་ཏེ། དེའང་སངས་རྒྱས་ནི་རང་ལ་སྐབས་སྟོན་པ་པོར་འཛིན། ཆོས་ནི་

སྐབས་དངོས་སུ་འཛིན། དགེ་འདུན་ནི་སྐབས་སྒྲུབ་པའི་ཟ་གོགས་སུ་འཛིན་པ་ཡིན་

ནོ། །

བཞི་པ་གཞན་དུ་མི་སྨྲ་བ་ནི། སྐབས་སུ་བཟུང་བ་དེའང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་དཀོན་

མཆོག་གསུམ་ཁོ་ན་ལ་སྐབས་སུ་འཛིན་པ་ཡིན་གི། མུ་སྟེགས་པའི་སྟོན་པ་སོགས་

སྐབས་གཞན་དང་གཉིས་འཛིན་མི་བེད་པ་སྟེ། ཁྱད་པར་འཕགས་བསྟོད་ལས། 

བདག་ནི་སྟོན་པ་གཞན་སྤངས་ནས། །བཅོམ་ལྡན་ཁྱོད་ལ་སྐབས་སུ་མཆི། །དེ་

ཅིའི་སླད་དུ་ཞེ་ན་ཁྱོད། །སྐོན་མི་མངའ་ལ་ཡོན་ཏན་ལྡན། །ཞེས་དང་། མུ་སྟེགས་

གཞན་གི་གཞུང་ལུགས་ལ། །ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་རྣམ་བསམས་པ། །དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་མགོན་

ཁྱོད་ལ། །བདག་གིས་སེམས་འདི་དད་པར་གྱུར། །དེ་ལྟར་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་མིན་

པའི། །གྲུབ་མཐའི་སྐོན་གིས་བརླག་སེམས་ལྡན། །བསམས་རླག་རྣམས་ཀིས་སྐོན་

མེད་པའི། །སྟོན་པ་ཁྱོད་ཀང་མི་མཐོང་ངོ་། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྟོན་པ་དང་
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བསྟན་པ་གཞན་གི་སྐོན་མཐོང་ནས་རྒྱབ་ཀིས་ཕོགས་པ་ཞིག་མེད་པར་ཐམས་ཅད་

ལ་དག་སྣང་སྦོང་བའི་ཟོབ་བེད་པ་ནི་རང་གི་སྟོན་པ་ལ་བློ་མ་ཁེལ་ཞིང་ཡོན་ཏན་མ་

མཐོང་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་ཁྱད་པར་འདི་བཞིས་ས་མ་ས་མ་ལ་ཞིབ་ཆ་འདོན་ཚུལ་

ཤེས་ན་གོ་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་ཆེའོ། །འདི་དག་ནི་སྐབས་འགོ་ཐམས་ཅད་ལ་མེད་མི་རུང་གི་

ཁྱད་པར་ཡིན་ཞིང་། ཐེག་ཆེན་གི་སྐབས་འགོར་འགྱུར་བ་ལ་དེའི་སྟེང་དུ་མདོ་སེ་

རྒྱན་ལས། ཀུན་ཏུ་འགོ་དང་ཁས་ལེན་རོགས་དང་ཟིལ་གནོན་པར། །དབེ་བའི་རང་

བཞིན་དོན་རྣམས་བཞི་ཡི་ཁྱད་པར་གིས། །ཐེག་པ་མཆོག་ཕིར་སྐབས་རབ་སོང་

བ་གང་ཡིན་པ། །དེ་ཉིད་སྐབས་སུ་སོང་བ་རྣམས་ཀི་མཆོག་ཅེས་བ། །ཞེས་མདོར་

བསྟན་ཅིང་། གང་ཞིག་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བསྒལ་བར་ཞུགས་པ་དང་། །ཞེས་

སོགས་ཀིས་རྒྱས་པར་བཤད་པའི་ཁྱད་པར་རྣམས་ཚང་དགོས་སོ། །མདོར་ན་

སྐབས་འགོའི་གདམས་པ་ནི་ཐམས་ཅད་ལ་གལ་ཆེ་བ་དང་། སྐེས་བུ་མཆོག་འབིང་

དམན་པ་གང་ཡིན་ཀང་རང་གི་བློ་ཚོད་དང་འཚམ་པར་བར་ཡོད་ཅིང་། སོ་སོའི་

ཉམས་ལེན་ཐམས་ཅད་སྐབས་འགོའི་ཁོངས་སུ་བསྡུས་ནས་བས་ཆོག་པའི་མན་

ངག་ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན་ཏེ། གཞུང་ལུགས་ལ་མ་སྦངས་པའི་ཐ་མལ་པ་རྣམས་ཀང་

མཆོག་གསུམ་བསླུ་བ་མེད་པར་དམ་པ་རྣམས་ཀིས་གསུངས་པ་ལ་ཡིད་ཆེས་བས་

ནས་སྐིད་སྡུག་ཅི་བྱུང་ཡང་ཁྱེད་མཁྱེན་སམ་པ་བས་ན་སྐབས་སུ་འགོ་ཚུལ་ཞིག་

ཡིན་ན་དེར་ཡང་ཕན་ཡོན་ཆེ་སྟེ། རྒྱུད་རོག་པ་གསུམ་པ་ལས། ཡང་ན་བླུན་པོ་དད་

པ་བརན། །དེ་ལ་སྦོར་བའི་དངོས་གྲུབ་ཉེ། །གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

སྐེས་བུ་ཆུང་ངུའི་ལམ་ལ་བློ་སྦང་བ་རྣམས་ནི་མི་རག་པ་དང་ངན་འགོའི་སྡུག་
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བསལ་བསམ་པས་རྒྱུ་བས་དངོས་གཞི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐབས་སུ་འགོ་

ཞིང་དེའི་བསླབ་བ་ལས་འབས་ཀི་བླང་དོར་ལ་འབད་ན་ཆུང་ངུའི་ཆོས་སྐོར་ཐམས་

ཅད་དེར་འདུ། 

འབིང་གིས་འཁོར་བའི་སྡུག་བསལ་བསམ་པའི་ངེས་འབྱུང་གི་རྒྱུ་བས་ཏེ་སྟོན་

པ་སངས་རྒྱས་ཀི་རེས་སུ་ཞུགས་ནས་ལམ་བསླབ་པ་གསུམ་ལ་སློབ་དགོས་པས་དེ་

ཐམས་ཅད་ཀང་སྐབས་འགོའི་ཁོངས་སུ་འདུ། 

སྐེས་བུ་ཆེན་པོ་རྣམས་ནི་ཕར་ཕིན་བསྡུ་བ་ལས། སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སིང་

བརྩེ་ཞིང་། །བདེ་གཤེགས་ཡོན་ཏན་ཐོབ་མོས་ན། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་

ཅད་ལ། །མདོར་བསྡུས་སྐབས་སུ་སོང་བ་ཡིན། །བང་ཆུབ་མཆོག་གི་ཕོགས་ཀི་

ཆོས། །བདག་དོན་མ་ཡིན་གཞན་དོན་དུ། །སིང་རེ་ཆེན་པོ་སྤོད་བེད་ན། །ཆོས་ལ་

སྐབས་སུ་སོང་བ་ཡིན། །ཞེས་སོགས་ལྟར་སིང་རེས་ཡིད་བསྐོད་དེ་གཞན་དོན་དུ་

རང་གི་འབས་སྐབས་སུ་གྱུར་པའི་སངས་རྒྱས་དེ་ཉིད་གཙོ་བོར་དོན་དུ་གཉེར་ཞིང་། 

དེའི་རྒྱུར་ཐབས་ཤེས་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་རྒྱལ་སས་ཀི་སྤོད་པ་ལ་སློབ་པ་ཡིན་པས་

དེའང་སྐབས་འགོའི་ཁོངས་སུ་འདུ། 

གསང་སགས་རྡོ་རེ་ཐེག་པའི་སྐབས་སངས་རྒྱས་འབས་སྐབས་སུ་བཟུང་བ་

ཙམ་གིས་ཀང་མི་ཆོག་པར་དེ་ལ་ད་ལྟ་ནས་ང་རྒྱལ་བཞག་སྟེ་འབས་བུ་ལམ་བེད་

ཀི་ཚུལ་དུ་བསོམ་ཞིང་མཚན་བཅས་མཚན་མེད་རིམ་གཉིས་སོགས་ཀི་ཆོས་ལ་

སློབ་པ་དང་། དགེ་འདུན་ཡང་དཔའ་བོ་མཁའ་འགོ་རྣམས་ཕོ་ཉའི་གོགས་སུ་བསྟེན་

ཅིང་ཆོས་སྲུང་རྣམས་ཀིས་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པ་དང་། རང་གིས་ཀང་འཕྲིན་ལས་
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བཞིའི་སོ་ནས་གཞན་དོན་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་བསྒྲུབ་པའི་རེན་འབེལ་ད་ལྟ་ནས་བསྒིགས་

པ་ཡིན་པས་དེ་ཐམས་ཅད་ཀང་སྐབས་འགོའི་ཉམས་ལེན་ལས་མ་འདས་ཤིང་། 

མདོར་ན་ལུང་རོགས་ཀི་བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་སྐབས་འགོའི་ཆོས་སྐོར་དུ་གཏོགས་

པ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུད་བླ་དར་ཊིཀ་ལས། སྐབས་འགོ་འདི་ལ་གོ་བ་ལེགས་པར་ཆགས་ན་

གསུང་རབ་དགོངས་འགེལ་དང་བཅས་པ་མ་ལུས་པ་སྐབས་འགོ་བཅས་པའི་ཡན་

ལག་ཏུ་ཤེས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེས་ན་སངས་རྒྱས་ཀིས་

ཉེ་རིང་མཛད་པ་མིན་ཡང་རང་རང་གིས་སྐབས་སུ་འགོ་ཚུལ་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་གི་དབང་

གིས་གནས་སྐབས་ཀི་འཇིགས་པ་ཕྲན་ཚེགས་དང་ངན་སོང་འཁོར་བ་སོགས་

ལས་སྐོབ་ཚུལ་གི་རིམ་པ་དུ་མ་བྱུང་བ་ཡིན་ཏེ། མདོ་སེ་རྒྱན་ལས། འཚེ་བ་དག་ནི་

ཐམས་ཅད་དང་། །ངན་སོང་དང་ནི་ཐབས་མིན་དང་། །འཇིག་ཚོགས་ཐེག་པ་དམན་

པ་ལས། །སྐོབ་ཕིར་སྐབས་ཀི་དམ་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

གསུམ་པ་དེ་ཇི་ལྟར་ལག་ཏུ་ལེན་པའི་ཚུལ་དངོས་ནི། ཇོ་བོ་གསེར་གིང་པའི་

རྣམ་ཐར་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་གནས་ཁང་བི་དོར་ལེགས་པར་བས། ས་གཞིར་མེ་

ཏོག་སིལ་མ་དགམ། དི་ཞིམ་པོའི་ཆུས་ཆག་ཆག་གདབ། སྟེགས་བཟང་པོ་ལ་བསྟན་

པའི་བདག་པོས་གཙོ་བས་པའི་སངས་རྒྱས་བང་སེམས་ཀི་སྐུ་བརན་བིས་འབུར་

ཅི་རིགས་སོགས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རེན་གང་འབོར་བཤམ། དེ་དག་གི་མདུན་

དུ་ཇི་ལྟར་འབོར་བའི་མཆོད་པ་རྣམས་གཡོ་མེད་ཅིང་བཀོད་པ་ལེགས་པར་མཛེས་

པ་གཙང་སྦྲ་ཐོན་པ་བཤམ། བདེ་བའི་སྟན་ལ་སྤོད་ལམ་ཚུལ་མཐུན་གིས་འཁོད་དེ་

རང་རྒྱུད་ལ་བརག་ནས། ད་རེས་མི་ལུས་ཐོབ་ཀང་བློ་བདེ་བའི་གདེང་ཚད་སེམས་
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ལ་འཛིན་རྒྱུ་ཅིའང་མ་བས། ཉེས་ལྟུང་སོ་དུ་མ་ནས་བསགས་པ་ནི་མཐའ་ཡས་པས་

ནམ་དབུགས་ཀི་རྒྱུ་བ་འདི་འགག་མ་ཐག་ངན་སོང་དུ་ལྟུང་བ་ལས་འོས་མི་འདུག་

ཅིང་། དེར་སྐེས་ན་སྡུག་བསལ་བཟོད་གགས་མེད་པའི་ཚུལ་བསམ་སྟེ་ཤིན་ཏུ་

འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་པ་དང་། དེ་ནས་རང་གི་གཡས་སུ་ཕ། གཡོན་དུ་མ། མཐའ་སྐོར་

དུ་རིགས་དྲུག་གི་སེམས་ཅན་མཐའ་ཡས་པས་བསྐོར་བ། དེ་ཐམས་ཅད་ཀང་དིན་

ཅན་གི་མ་ཤ་སྟག་ཡིན་ཚུལ་དང་རང་ཉམས་ལ་དཔག་པའི་སིང་རེ་ཤུགས་དག་པོ་

བསྐེད་དེ། དེ་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་དུ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་

འདོད་པའི་དགེ་སེམས་ཁྱད་པར་ཅན་དེའི་ངང་ནས་སྐབས་ཡུལ་གསལ་གདབ་པ་

ནི། རང་གི་མདུན་གི་ཐད་དང་གི་ནམ་མཁའི་གནས་སུ་སེང་གེ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀིས་

བཏེགས་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཁི་མཐོ་ཞིང་ཡངས་པའི་སྟེང་ཁར་སྣ་ཚོགས་པད་ཟ་ཉི་

མའི་དཀིལ་འཁོར་གི་གདན་ལ་ངོ་བོ་རང་གི་དིན་ཅན་རྩ་བའི་བླ་མ་ཡིན་པ་ལ་རྣམ་

པ་རྒྱལ་བ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་སྐུ་མདོག་གསེར་བཙོ་མ་ལྟ་བུ་གཙུག་ཏོར་དང་ལྡན་པ། ཞལ་

གཅིག་ཕག་གཉིས་ཀི་གཡས་ས་གནོན་དང་གཡོན་མཉམ་གཞག་གི་སྟེང་ན་བདུད་

རྩིས་གང་བའི་ལྷུང་བཟེད་བསྣམས་པ། སྐུ་ལ་ཆོས་གོས་གསུམ་མཛེས་པར་གསོལ། 

འོད་ཀི་ཕུང་པོའི་དཀིལ་ན་ཞབས་རྡོ་རེའི་སྐིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ། དེའི་ཐུགས་

ཀར་རྒྱལ་བ་རྡོ་རེ་འཆང་། དེའི་ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ་ཡིག་སོན་པོ་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བ། ཐུབ་

དབང་གི་རྒྱབ་ངོས་ཀི་སྟེང་དུ་སེང་ཁི་པད་ཟ་ཉི་མའི་གདན་ལ་རྒྱལ་བ་རྡོ་རེ་འཆང་

ལ་ཉམས་ལེན་བིན་རླབས་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ཀིས་བསྐོར་ནས་བཞུགས་པ། 

གཡས་ཕོགས་སུ་རེ་བཙུན་བམས་པ་ལ་རྒྱ་ཆེན་སྤོད་བརྒྱུད་ཀི་བླ་མ་རྣམས་ཀིས་
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བསྐོར་ནས་བཞུགས་པ། གཡོན་ཕོགས་སུ་རེ་བཙུན་འཇམ་དབངས་ལ་ཟབ་མོ་ལྟ་

བརྒྱུད་ཀི་བླ་མ་རྣམས་ཀིས་བསྐོར་ནས་བཞུགས་པ། མདུན་དུ་དིན་ཅན་རྩ་བའི་བླ་

མ་ལ་ཆོས་འབེལ་ཡོད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ཀིས་བསྐོར་ནས་བཞུགས་པ། དེ་དག་གི་

མཐའ་སྐོར་དུ་ཡི་དམ་སངས་རྒྱས་བང་སེམས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་བསྟན་སྲུང་ཡེ་

ཤེས་པའི་ཚོགས་རྣམས་ཀིས་བསྐོར་ནས་བཞུགས་པ། དེ་དག་རང་རང་གི་མདུན་

ན་གདན་ཁི་ཕུན་ཚོགས་ལ་རང་རང་གིས་གསུངས་པའི་ལུང་གི་ཆོས་རྣམས་འོད་

ཀི་རང་བཞིན་ཅན་གི་པོ་ཏིའི་རྣམ་པར་ཡོད་པ། དེ་དག་གི་ཕི་རོལ་ཏུ་གང་ལ་གང་

འདུལ་གི་སྤྲུལ་པའི་བཀོད་པ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་ཕོགས་བཅུར་འཕྲོ་བ། ཐམས་

ཅད་ཀང་རང་ཉིད་ལ་དགེས་པའི་ཉམས་དང་བཅས་ཏེ་བཞུགས་པར་བསམ། རང་

དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀང་འཁོར་བའི་སྡུག་བསལ་ལ་འཇིགས་པ་དང་དཀོན་

མཆོག་གི་ཡོན་ཏན་མཐོང་བའི་སོ་ནས་མགིན་གཅིག་ཏུ་སྐབས་འགོ་བེད་པར་

བསམས་ཏེ། ཕོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་གི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་འཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་ཀི་ངོ་བོར་གྱུར་པ་ཆོས་ཀི་ཕུང་པོ་

སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞིའི་འབྱུང་གནས། འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ཀི་

མངའ་བདག །དིན་ཅན་རྩ་བ་དང་བརྒྱུད་པར་བཅས་པའི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་

རྣམས་ལ་སྐབས་སུ་མཆིའོ། །ཞེས་དང་། བླ་མ་ལ་སྐབས་སུ་མཆིའོ། །ཞེས་ལན་གང་

མང་བརོད་ཅིང་གསོལ་བ་ཤུགས་དག་ཏུ་བཏབ་པས། བླ་མ་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་དང་

དངོས་བརྒྱུད་ཀི་བླ་མ་རྣམས་ཀི་སྐུ་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབས། རང་གཞན་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ལུས་སེམས་ལ་ཞུགས་པས་ཉེས་ལྟུང་སིག་སྒིབ་ཐམས་ཅད་དང་། 
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ཁྱད་པར་དུ་བླ་མའི་སྐུ་ལ་བསོ་བ་གསུང་བཅག་པ་ཐུགས་དཀྲུག་པ་ལ་སོགས་པ་བླ་

མ་ལ་བརེན་པའི་ཉེས་ཐམས་ཅད་དག །ལུས་དྭངས་གསལ་འོད་ཀི་རང་བཞིན་ཅན་

དུ་གྱུར། ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ལུང་རོགས་ཀི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས། 

ཁྱད་པར་བླ་མའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་བིན་རླབས་རང་གཞན་ཐམས་ཅད་ལ་ཞུགས་

པས་བླ་མའི་སྐབས་འོག་ཏུ་ཆུད་སོང་སམ་པ་བ། དེ་ནས། སངས་རྒྱས་ལ་སྐབས་སུ་

མཆིའོ། །ཞེས་ལན་གང་མང་བརོད་ཅིང་གསོལ་བ་ཤུགས་དག་ཏུ་བཏབ་པས། རྡོ་

རེ་འཆང་སོགས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབས། རང་

གཞན་ཐམས་ཅད་ཀི་ལུས་སེམས་ལ་ཞུགས་པས་སིག་སྒིབ་སྤི་དང་། ཁྱད་པར་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་ལ་ངན་སེམས་ཀིས་ཁག་ཕྱུང་བ། སྐུ་བླུས་ཟོས་པ། ལེགས་

ཉེས་ཀི་དཔད་བརགས་པ། གཙུག་ལག་ཁང་དང་མཆོད་རེན་བཤིག་པ་སོགས་

སངས་རྒྱས་ལ་བརེན་ནས་བསགས་པའི་སིག་སྒིབ་དག །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་བིན་རླབས་རང་གཞན་ཐམས་ཅད་ལ་ཞུགས་པས་དེའི་སྐབས་

འོག་ཏུ་ཆུད་པར་བསམ། ཆོས་ལ་སྐབས་སུ་མཆིའོ། །ཞེས་ལན་གང་མང་བརོད་

ཅིང་གསོལ་བ་ཤུགས་དག་ཏུ་བཏབ་པས། ཆོས་པོ་ཏི་རྣམས་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་

བབས། རང་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀི་ལུས་སེམས་ལ་ཞུགས་པས་སིག་སྒིབ་སྤི་དང་

ཁྱད་པར་དུ་གསུང་རབ་རྣམས་ཟོང་དུ་བས་པ། གཏའ་མར་བཅུག་པ། ས་སྒེ་མོ་ལ་

བཞག་པ། འགོམ་ཡུག་བས་པ་སོགས་དང་། ལྷག་པར་ཡང་ཆོས་དང་ཆོས་སྨྲ་བ་ལ་

སྨད་པ། བཤད་སྒྲུབ་ཀི་གེགས་བས་སོགས་ཆོས་སྤོང་གི་ལས་ངན་སིག་སྒིབ་ཐམས་

ཅད་དག་ནས་དེའི་སྐབས་འོག་ཏུ་ཆུད་པའི་དམིགས་པ་བེད། དགེ་འདུན་ལ་སྐབས་
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སུ་མཆིའོ། །ཞེས་ལན་གང་མང་བརོད་ཅིང་གསོལ་བ་ཤུགས་དག་ཏུ་བཏབ་པའི་ཚེ། 

བང་སེམས་ཉན་རང་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་བསྟན་སྲུང་ཡེ་ཤེས་པའི་ཚོགས་རྣམས་ཀི་

སྐུ་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབས། རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ལུས་སེམས་

ལ་ཞུགས་པས། དགེ་འདུན་གི་དབེན་བས་པ། དགེ་འདུན་གི་དཀོར་ལ་འབག་པ། 

སྐུར་བ་བཏབ་པ་སོགས་དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་ལ་བརེན་ནས་བསགས་པའི་སིག་

སྒིབ་ཐམས་ཅད་དག དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་གི་སྐབས་འོག་ཏུ་ཆུད་སོང་སམ་

དུ་བསམ་ལ་དགའ་བ་སྐེད། ཡི་དམ་ཆོས་སྲུང་རྣམས་ལོགས་སུ་བེད་ན། ཡི་དམ་

དཀིལ་འཁོར་གི་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་སྐབས་སུ་མཆིའོ། །ཞེས་

ལན་གང་མང་བརོད་ཅིང་གསོལ་བ་ཤུགས་དག་ཏུ་བཏབ་པས། ཡི་དམ་རྣམས་

ཀི་སྐུ་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབས། རང་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀི་ལུས་སེམས་ལ་

ཞུགས་པས། རིགས་ལྔ་སྤི་བེ་བག་གི་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་

ཐམས་ཅད་བང་ཞིང་དག་ནས་ཡི་དམ་རྣམས་ཀི་བིན་རླབས་ཞུགས་ཏེ་རིམ་གཉིས་

ཀི་རོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་རྣམས་སྐེ་བའི་སྣོད་རུང་དུ་གྱུར་པར་བསམ། དཔལ་

མགོན་དམ་པ་ཆོས་སྐོང་བའི་སྲུང་མ་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྤན་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་སྐབས་

སུ་མཆིའོ། །ཞེས་ལན་གང་མང་བརོད་ཅིང་གསོལ་བ་ཤུགས་དག་ཏུ་བཏབ་པས། 

མགོན་པོ་ཕག་དྲུག་པ་སོགས་ཆོས་སྲུང་རྣམས་ཀི་སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་མེ་འོད་ལྟ་བུ་

འཕྲོས་ནས་རང་གི་ལུས་ལ་ཞུགས་པས་སིག་སྒིབ་ནད་གདོན་ཐམས་ཅད་བསེགས་

ཏེ་རོ་མེད་དུ་བས། ཆོས་སྲུང་རྣམས་ཀི་བིན་རླབས་རང་གི་ལུས་སེམས་ལ་ཞུགས་

པས་ཕིན་ཆད་ནད་རིམས་གདོན་བགེགས་སོགས་གང་གིས་ཀང་མི་ཚུགས་པའི་
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བསྲུང་བ་ཆེན་པོར་གྱུར་པའི་དམིགས་པ་བེད། མདོ་ལུགས་ཁོ་ན་ལྟར་བེད་ན་གོང་

མ་རྣམས་ཀི་ཚེའང་བདུད་རྩི་འབེབ་སྦང་མི་བེད་པར་དེ་དག་ལས་འོད་འཕྲོས་ཏེ་རང་

ལ་ཕོག་པས་བིན་གིས་བརླབས་པ་དང་། ཞལ་ནས། ཁྱེད་ཅག་འཁོར་བ་སྡུག་བསལ་

གི་རྒྱ་མཚོ་ལས་སྒོལ་བའི་མགོན་སྐབས་དཔུང་གཉེན་ངེད་རྣམས་ཀིས་བའོ། །ཞེས་

གསུང་ལྷང་ལྷང་བོན་ནས་ཞལ་གིས་བཞེས་པར་བསམ་ལ་དགའ་བ་དང་། སླར་

ཡང་ལུས་ཀི་བ་སྤུ་གཡོ་ཞིང་མིག་ནས་མཆི་མ་འཁྲུག་པའི་དད་པ་ཤུགས་དག་པོ་

གསལ་བཏབ་ཀིན་སྐབས་འགོ་བེད། དེ་ལྟར་སོ་སོར་བས་ཏེ་ཐུན་མོང་དུ་སྐབས་

སུ་འགོ་ཞིང་སེམས་བསྐེད་པ་ནི་དཔེར་ན་དམག་ལ་སོགས་པའི་འཇིགས་པ་ཆེན་

པོ་བྱུང་བའི་ཚེ་བཟའ་ཚང་གི་དཔོན་དེས་རང་གཅིག་པུ་ཅི་ཐར་མི་བེད་པར་གཉེན་

བཤེས་རྣམས་ཀི་མགོ་འདོན་པ་ལྟར་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་དོན་གཙོ་བོར་ཡིད་ལ་

བཞག་སྟེ། སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་ཀི་མཆོག་རྣམས་ལ། །བང་ཆུབ་བར་དུ་

བདག་ནི་སྐབས་སུ་མཆི། །ཞེས་ལན་གང་མང་བརོད་ཅིང་གསོལ་བ་ཤུགས་དག་ཏུ་

བཏབ་པས། ཚོགས་ཞིང་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུའི་ཆ་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབས། རང་

གཞན་ཐམས་ཅད་ཀི་ལུས་སེམས་ལ་ཞུགས་པས་སིག་སྒིབ་ཐམས་ཅད་དག །ལུས་

དྭངས་གསལ་འོད་ཀི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་གྱུར། ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ལུང་རོགས་

ཀི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས། ཁྱད་པར་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་བིན་

རླབས་རང་གཞན་ཐམས་ཅད་ལ་ཞུགས་པར་བསམ། དེ་ནས། བདག་གིས་སྦིན་

སོགས་བགིས་པའི་བསོད་ནམས་ཀིས། །འགོ་ལ་ཕན་ཕིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་

ཤོག །ཅེས་ལན་གང་མང་བརོད་ཅིང་སེམས་བསྐེད་ཤུགས་དག་ཏུ་བསོམས་པས། 
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ཐུབ་པའི་དབང་པོའི་སྐུ་ལས་རང་འད་གཉིས་པ་ཞིག་ཆད་ནས་རང་ཉིད་ལ་ཐིམ་པས་

རང་ཉིད་ཀང་ཐུབ་པའི་དབང་པོའི་སྐུར་ལམ་གིས་གྱུར། རང་ཉིད་ཐུབ་དབང་དུ་གྱུར་

པའི་སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། མཐའ་སྐོར་ན་ཡོད་པའི་ཕ་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

ལ་ཕོག་པས་སོ་སོའི་སིག་སྒིབ་དང་སྡུག་བསལ་ཐམས་ཅད་སྦངས་ནས་ཐམས་ཅད་

ཐུབ་དབང་གི་གོ་འཕང་ལ་བཀོད་པར་བསམས་ཏེ་སེམས་བསྐེད་འབས་བུ་ལམ་

བེད་ཀི་ཚུལ་དུ་བསོམ། འདི་ཙམ་ཤེར་མདོའི་གེང་གཞི་སོགས་སུ་སྐད་ཅིག་དེར་

ངན་སོང་སྟོངས་པར་གསུངས་པ་དང་མཐུན་ཅིང་། གཙུག་ན་རིན་ཆེན་གི་མདོ་ལས་

བདག་གི་ལུས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ལུས་སུ་མོས། སེམས་ཅད་ཐམས་ཅད་

ཀི་ལུས་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུའི་གནས་སུ་མོས་པར་གསུངས་པ་དང་དོན་མཐུན་པས་

མདོ་ལུགས་རྐང་པ་ལའང་འགལ་བ་མེད་པར་རེ་བཙུན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་

བཟང་པོའི་ཞལ་ནས་གསུངས་སོ། །

དེ་ནས་མཁའ་འགོ་མ་རྡོ་རེ་གུར་གི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པའི་རྒྱུན་བཤགས་

སམ་ཡན་ལག་བདུན་པར་གགས་པ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བདག་སྐབས་

མཆི། །ཞེས་སོགས་ཀང་འདིའི་དཀྱུས་སུ་འདོན་སོལ་ཡོད་པ་བཞིན་བེད་ན་ཚིག་

རིས་ཀི་རིམ་པ་ལྟར། ཐམས་ཅད་ཀི་གཞི་རེན་ཞིང་ས་ལྟ་བུའི་སྐབས་འགོ་དང་ཞིང་

ལ་རྡོ་དང་གསེག་མ་སོགས་སེལ་བ་བཞིན་དུ་འགལ་རྐེན་སིག་པ་བཤགས་པ་དང་། 

དེར་ཆུ་ལུད་འདེན་པ་ལྟར་རེས་སུ་ཡི་རང་གི་སོ་ནས་མཐུན་རྐེན་ཚོགས་བསགས་

པ་དང་། དེ་ནས་ས་བོན་ལྟ་བུའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བསྐེད་པ་དང་། དེ་རེས་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ཉེར་འཚོའི་རེན་དུ་གྱུར་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སྤོད་པའི་ལོ་ཏོག་སྤེལ་
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བ་སོགས་ཀི་དམིགས་རྣམ་རྒྱུད་འཁུལ་ངེས་བ། དེ་ནས་ཚད་མེད་པ་བཞི་བསོམ་

པ་ནི་སེམས་བསྐེད་ཀི་དམིགས་རྣམ་དེ་ཉིད་ཇེ་རྒྱས་སུ་གཏོང་བ་ཡིན་ཏེ། སེམས་

བསྐེད་སྐབས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་བའོ་སམ་པའི་དོན་ནི་སྡུག་བསལ་

སེལ་བ་དང་བདེ་བ་བསྒྲུབ་པ་གཉིས་ལས་མ་འདས་ཤིང་། སྡུག་བསལ་སེལ་བར་

འདོད་པ་ལ་སིང་རེ། བདེ་བ་བསྒྲུབ་པར་འདོད་པས་བམས་པ། བདེ་བའང་ཟག་

བཅས་ཀི་བདེ་བ་ཙམ་ལ་ཡིད་བརན་མེད་པ་མཐར་བསླུ་བའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་པས། 

ཟག་མེད་ཀི་བདེ་དགའ་ནམ་ཡང་མི་ཉམས་པ་ཞིག་ལ་འགོད་པར་འདོད་པ་དགའ་

བ། དེའང་ཕོགས་རིས་ཅན་མ་ཡིན་པར་དག་གཉེན་བར་མ་ཀུན་ལ་སོམས་པ་ཞིག་

དགོས་པས་བཏང་སོམས་ཏེ་བཞིར་ཕེ་བ་ཡིན་ནོ། །

དེས་ན་དེ་སོམ་ཚུལ་ནི། མ་རྒན་སེམས་ཅན་འདི་རྣམས་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་

བདེ་བ་ཁོ་ན་འདོད་ཀང་དེའི་རྒྱུ་མ་བསྒྲུབས་པས་བདེ་བ་རྣལ་མ་ཞིག་དང་མ་ཕྲད་

པར་འདུག ད་ལྟ་བདེ་བར་རློམ་པ་བག་རེ་ཡོད་ནའང་མྱུར་དུ་སྡུག་བསལ་དུ་འགྱུར་

ནས་འགོ་བས་བདེ་བ་དང་བདེ་བའི་རྒྱུ་དང་ལྡན་ན་ཅི་མ་རུང་། ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག་

ཅེས་བམས་པ་དང་། འདི་རྣམས་ཐོག་མེད་ནས་སྡུག་བསལ་གི་རྒྱུ་འབའ་ཞིག་

བསྒྲུབས་པས་སྡུག་བསལ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མངས་ཤིང་ད་ལྟའང་མོང་བཞིན་དུ་དེའི་

རྒྱུ་སྒྲུབ་པར་འདུག་པས་སྡུག་བསལ་དང་སྡུག་བསལ་གི་རྒྱུ་དང་བལ་ན་ཅི་མ་རུང་། 

བལ་བར་གྱུར་ཅིག་སམ་པའི་སིང་རེ་དང་། འདི་རྣམས་སྡུག་བསལ་མེད་པའི་བདེ་བ་

དང་བདེ་བའི་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་དང་མ་བལ་ན་ཅི་མ་རུང་། མི་འབལ་བར་གྱུར་ཅིག །དེ་

ལྟ་བུ་བྱུང་ན་དགའ་འོ་ཨང་སམ་དུ་དགའ་བ་དང་འདི་རྣམས་ཀིས་ཐོག་མེད་ནས་ཕན་
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ཚུན་དུ་འགའ་ཞིག་ལ་ཉེ་བར་བཟུང་། འགའ་ཞིག་ལ་རིང་བར་བཟུང་ནས་ཆགས་

སང་གིས་ལས་ངན་སྣ་ཚོགས་བསགས་པའི་དབང་གིས་སྤིར་འཁོར་བ་དང་། ཁྱད་

པར་ངན་འགོའི་སྡུག་བསལ་དཔག་མེད་མོང་བར་འདུག །འདི་རྣམས་ཕན་ཚུན་ལ་

ཉེ་རིང་དུ་བཟུང་སྟེ་ཆགས་སང་གིས་སེམས་དང་བལ་ནས་བཏང་སོམས་ལ་གནས་

ན་ཅི་མ་རུང་། གནས་པར་གྱུར་ཅིག བདག་གིས་ཀང་འདི་རྣམས་ལས་ཁ་ཅིག་ལ་

ཉེ་བ་དང་། ཁ་ཅིག་ལ་རིང་བར་བཟུང་ནས་ཆགས་སང་མི་བེད་པར་ཐམས་ཅད་ལ་

སེམས་སོམས་པར་བའོ། །ཞེས་བཏང་སོམས་ཀི་དམིགས་པ་རྣམས་གསལ་བཏབ་

ལ། ངག་ཏུ། མ་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་དང་བལ་བའི་བཏང་སོམས་

ལ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག ཅེས་ཚད་མེད་བཞི་ཤུགས་དག་ཏུ་བསོམས་པས་ཚོགས་

ཞིང་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱུང་ནས་ཕ་མ་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕོག་པས་ཉེ་རིང་ཆགས་སང་ལ་སོགས་པའི་སིག་སྒིབ་ལས་ཉོན་

ཐམས་ཅད་དང་དེས་བསྐེད་པའི་སྡུག་བསལ་ལ་སོགས་པ་སྦངས། ཟག་པ་མེད་པའི་

བདེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐོབ་ཅིང་ཚད་མེད་བཞི་ལ་གནས་པར་གྱུར་སོང་སམ་དུ་

བསམ་མོ། །བཏང་སོམས་ནི་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པའི་ཆོས་ཀི་རྣམ་གངས་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེ་སྣོད་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་རྒྱ་ཆེ་བས་མཇུག་ཏུ་བཞག་པ་ཡིན་

ཀང་། ཤེར་ཕིན་གི་མདོ་དང་མངོན་པར་རོགས་པའི་རྒྱན་ལས་རྣམ་རོགས་སྦོར་
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བའི་དོད་ཀི་སྐབས་སུ་མཉམ་པའི་སེམས་སོགས་བཅུ་གསུངས་པ་ལྟར་ཇོ་བོའི་

མན་ངག་གིས་སེམས་སོམས་པ་སོན་དུ་འགོ་དགོས་པས། ངག་ཏུ་བརོད་སྐབས་

ཀང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཉེ་རིང་ཆགས་སང་གཉིས་དང་བལ་བའི་བཏང་སོམས་

ལ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པ་སོན་དུ་བླངས་ནས་འདོན་པའི་ཕག་བཞེས་ཀང་

ཡོད་པས་གང་མོས་བ། དེ་ནས་ཟབ་རྒྱས་ཀི་ལམ་ལ་བཤར་སོམ་དང་འབེལ་བའི་

དད་པས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ། གང་གིས་རེན་ཅིང་ཞེས་སོགས་འདོན། ཁྲུས་གསོལ་

བེད་ན་ཁྲུས་ཁང་གསལ་བཏབ་སྟེ་དེར་སྤན་དངས་ལ་ལྷ་རྣམས་ཀིས་འདུད་རྩིས་

གང་བའི་བུམ་པ་ཐོགས་ནས་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ་བ་དང་། ལྷ་རས་ཀི་ན་བཟའ་དང་རྒྱན་

འབུལ་བའི་དམིགས་པ་སོགས་ཚིག་རིས་ལྟར་བ། སྤོ་ན་ཡན་ལག་བདུན་པ་རྒྱས་

པར་བས་ལ་མཎྜལ་སོ་བདུན་མའམ་བདུན་མ་དབུལ། ཡོན་ཏན་གཞིར་གྱུར་མའམ་

དོན་ཆེན་པོ་གསུམ་གི་སོ་ནས་གསོལ་བ་གདབ། ཐུན་བསྡུ་བའི་ཚེ། བླ་མ་ཐུབ་པའི་

དབང་པོའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། མཐའ་སྐོར་ན་བཞུགས་པའི་ཚོགས་ཞིང་

རྣམས་ལ་ཕོག་པས་ཐམས་ཅད་འོད་དུ་ཞུ་ནས་ཐུབ་དབང་ལ་ཐིམ། ཐུབ་དབང་རང་

གི་སྨིན་མཚམས་སུ་ཐིམ་པས་རྒྱུད་བིན་གིས་བརླབས་པའི་མོས་པ་བའོ། །མཇུག་

ཏུ་དགེ་བ་རྣམས་བཟང་པོ་སྤོད་པ་སོགས་ཀི་སོ་ནས་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་

གི་སྨོན་གནས་རྣམས་སུ་འདུན་པ་དག་པོས་བསོ་བ་དང་སྨོན་ལམ་བའོ། །

གསུམ་པ་སྐབས་སུ་སོང་བའི་ཕན་ཡོན་ལ། རྡོ་རེ་འཛིན་པ་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་

མཚན་གི་ལམ་རིམ་ལས། སྐབས་འགོས་སངས་རྒྱས་སར་ཆུད་སོམ་པ་ཀུན། །སྐེ་

བའི་རེན་དུ་འགྱུར་ཞིང་སོན་བསགས་ཀི། །ལས་སྒིབ་ཐམས་ཅད་སབ་ཅིང་ཟད་པར་
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འགྱུར། །སྐབས་སོང་བསོད་ནམས་བློ་ཡིས་གཞལ་མི་ནུས། །ངན་འགོར་མི་ལྷུང་མི་

དང་མི་མིན་གི། །བར་ཆད་དག་གིས་མི་ཚུགས་ཅི་བསམ་འགྲུབ། །མྱུར་དུ་འཚང་

རྒྱུའི་ཕན་ཡོན་བརྒྱད་བསམ་ནས། །ཉིན་དང་མཚན་དུ་སྐབས་འགོ་ལན་གསུམ་

བ། །ཞེས་པ་ལྟར་བརྒྱད་ལས། 

དང་པོ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པར་ཚུད་པ་ནི། སྤིར་ཕི་པ་དང་ནང་པའི་ཁྱད་པར་

འཇོག་ཚུལ་མང་པོ་བཤད་ཀང་། མཉམ་མེད་ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་དང་ཤཱནི་པ་གཉིས་ཀིས་

སྐབས་འགོའི་སོ་ནས་འཇོག་པར་གསུངས། ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་བོད་ཀི་རྒྱལ་བློན་རྣམས་

ཀིས་དཀའ་ཚེགས་ཆེན་པོས་སྤན་དངས་སྐབས་ཀང་བོད་སྟོན་རྣམས་གསང་

སགས་ཟབ་མོའི་ཆོས་འདི་ལས་ལྷག་པ་མེད་ཟེར་བའི་ཁ་བོ་ཅན་ཞིག་གསུང་དུ་

རེའང་། ཇོ་བོ་ཆེན་པོས་མ་མཛངས་ཀིས་བུ་གསོ་བའམ། ནད་པ་ལུས་ཟུངས་གསོ་

བ་བཞིན་སློབ་མའི་རྒྱུད་ཚོད་དང་འཚམ་པ་ཞིག་དགོས་པར་གཟིགས་ནས་སྐབས་

འགོ་ལས་འབས་ཀི་ཆོས་སྐོར་འདི་ཁོ་ན་གསུང་བས་མཚན་ལའང་བླ་མ་སྐབས་འགོ་

བ་དང་ལས་འབས་པར་གགས་པ་བྱུང་སྟེ། དེ་ཙམ་གིས་ཀང་བསྟན་པའི་མིག་ལྟོས་

དང་རེས་འཇུག་གི་ཉམས་ལེན་ལ་ཕན་པ་ཆེན་པོ་བྱུང་ངོ་། །བླ་མ་དགེ་བའི་བཤེས་

གཉེན་ཆེན་པོར་རློམ་ཞིང་ཀུན་གིས་དེ་ལྟར་བཀུར་ནའང་ནང་དུ་སྐབས་འགོ་རྣམ་

དག་ཅིག་མེད་ན་ཕི་ནང་གོ་འཛོལ་ནས། གནས་བརན་ཞལ་མར་གཟིགས་ཤིག་

འདུག་སྟེ་སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་སོ་ནང་དུ་མ་ཚུད་འདུག་ཅེས་པའི་དཔེར་འགོ་ཉེན་

ཡོད་ཅེས་རེ་བཙུན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོས་གསུངས་སོ། །

གཉིས་པ་སོམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་རེན་དུ་འགྱུར་བ་ནི་མཛོད་འགེལ་ལས། སྐབས་
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སུ་འགོ་བ་རྣམས་ནི་སོམ་པ་ཡང་དག་པར་བླངས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་སོར་གྱུར་པ་ཡིན་

ནོ། །ཞེས་དང་། རྩ་བར། གཞན་ལ་བསེན་གནས་ཡོད་མོད་ཀི། །སྐབས་སུ་མ་སོང་

བ་ལ་མེད། །ཅེས་སོམ་པ་གོང་འོག་ཀུན་གི་རེན་མེད་མི་རུང་དུ་གསུངས་ཏེ། ས་བོན་

མང་ཉུང་གང་འདེབས་ཀང་རང་ཚོད་ཀི་ཞིང་ས་རེ་དགོས་པ་ཁྱད་མེད་པ་ལྟར་སོམ་

པ་སོ་སོ་ལ་རེན་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་གི་སྐབས་འགོ་རེ་གཞིར་བེད་དགོས་པས། འབོག་ཆོག་

རྣམས་ལས་སྐབས་འགོ་རྩོམ་བེད་དུ་བས་ཞེས་པའི་དོན་ཡང་དེ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་སོན་བསགས་པའི་སིག་སྒིབ་ཟད་པར་འགྱུར་བ་ནི། ལམ་རིམ་ཆེན་

མོ་ལས། ཕག་ཏུ་སྐེ་བར་འགྱུར་བའི་ལྷའི་བུས་སྐབས་འགོ་བས་པས་དེར་མ་སྐེས་

པ་ལྟ་བུ་སྟེ་སྐབས་འགོ་བས་པས་ངན་འགོའི་རྒྱུ་དག་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་

ཏེ། སིག་པ་ཚན་པོ་ཆེ་བས་ནས་ངན་འགོའི་གཡང་སར་ལྟུང་དུ་ཉེ་བའང་ལྷ་དཀོན་

མཆོག་གསུམ་གི་ཞབས་ལ་འཆང་དུ་ཡོད་པའི་དུས་འདིར་བློ་འགེལ་ནུས་ན་

འཇིགས་པ་དེ་ལས་ཐར་པ་ལ་ཚེགས་མེད་པས་འབད་རིགས་པ་ནི། སྤོད་འཇུག་

ལས། སིག་པ་ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་བས་ན་ཡང་། །དབའ་ལ་བརེན་ནས་འཇིགས་པ་ཆེན་

པོ་ལྟར། །གང་ལ་བརེན་ནས་ཡུད་ཀིས་སྒོལ་འགྱུར་བ། །དེ་ལ་བག་ཅན་རྣམས་ཀིས་

ཅིས་མི་བརེན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

བཞི་པ་བསོད་ནམས་རྒྱ་ཆེན་པོ་གསོག་པ་ནི། ཕར་ཕིན་བསྡུས་པ་ལས། 

སྐབས་སོང་བསོད་ནམས་གཟུགས་ཡོད་ན། །ཁམས་གསུམ་འདི་ཡང་སྣོད་དུ་

ཆུང་། །རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ཆུ་ཡི་གཏེར། །ཕུལ་གིས་གཅལ་བར་གཞལ་མི་ནུས། །ཞེས་

གཟུགས་སུ་གྲུབ་ན་ནམ་མཁའི་ཁྱོན་ལའང་མི་ཤོང་བར་གསུངས་སོ། །དེའི་རྒྱུ་
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མཚན་ནི་འཆི་མེད་རྔ་སྒའི་གཟུངས་ལས། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་བསམ་མི་

ཁྱབ། །དམ་པའི་ཆོས་ཀང་བསམ་མི་ཁྱབ། །འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་བསམ་མི་

ཁྱབ། །བསམ་མི་ཁྱབ་ལ་དད་རྣམས་ཀི། །རྣམ་པར་སྨིན་པའང་བསམ་མི་ཁྱབ། །ཅེས་

དང་། སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་མདོ་ལས། དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་

སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཚད་མེད་པ་དེ་བཞིན་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་

ཡོན་ཕུལ་བའང་ཚད་མེད་དོ། །མཐའ་ཡས་སོ། །བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་བོ། །མཚུངས་

པ་མེད་དོ། །གངས་མེད་དོ། །ཞེས་ཡུལ་དཀོན་མཆོག་གི་ཡོན་ཏན་དང་ཐུགས་རེ་

བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་དབང་གིས་དེ་ལ་བརེན་པའི་བསོད་ནམས་ཀི་ཕུང་པོའང་

བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་ཟད་པ་མེད་པར་གསུངས་ཏེ། བློ་གོས་མི་ཟད་པའི་མདོ་

ལས་ཀང་མི་ཟད་པའི་སྒ་དོན་གི་སྐབས་ཆེད་དུ་བ་བ་སེམས་ཅན་ཟད་མི་ཤེས་པ་

དང་དམིགས་ཡུལ་བང་ཆུབ་ཀི་ཡོན་ཏན་ཟད་མི་ཤེས་པའི་དབང་གིས་དེ་ལ་བརེན་

པའི་དགེ་རྩ་རྣམས་མི་ཟད་པར་གསུངས་པ་དང་རྒྱུ་མཚན་འདའོ། །དེས་ན་བསོད་

ནམས་ཀི་ཞིང་ས་མཚུངས་ཟ་མེད་པ་ནི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ཁོ་ནར་ངེས་ཏེ། 

ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱལ་པོའི་མདོ་ལས། ལྷ་དང་བཅས་པའི་འཇིག་རེན་ན། །དཀོན་

མཆོག་གསུམ་པོ་མ་གཏོགས་པ། །ཡོན་གི་གནས་འགའ་ཡོད་མ་ཡིན། །ཞེས་སོ། །

ལྔ་པ་ངན་འགོར་མི་ལྟུང་བ་ནི། མདོ་ལས། གང་དག་སངས་རྒྱས་སྐབས་དོང་

བ། །དེ་དག་ངན་འགོར་འགོ་མི་འགྱུར། །མི་ཡི་ལུས་ནི་སྤངས་ནས་སུ། །དེ་དག་ལྷ་

ཡི་ལུས་འཐོབ་བོ། །ཞེས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་པའང་སྦར་ནས་གསུངས་པ་དང་ངན་

འགོར་སྐེས་ཟིན་པའི་རེས་སུ་དཀོན་མཆོག་ལ་སྐབས་སུ་སོང་ནའང་དེ་ལས་མྱུར་དུ་
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ཐར་པར་འགྱུར་བའི་ཚུལ། ངན་སོང་སྦོང་རྒྱུད་ལས། ཨེ་མའོ་སངས་རྒྱས་ཀེ་སངས་

རྒྱས། །ཨེ་མའོ་སངས་རྒྱས་མཛད་པ་ལེགས། །གང་ཕིར་ངན་སོང་བདག་ཅག་

སྦངས། །བང་ཆུབ་སྤོད་པ་ཉིད་ལ་བཞག ཅེས་ཆེད་དུ་བརོད་པ་བས་པ་བཞིན་ནོ། །

དྲུག་པ་མི་དང་མི་མ་ཡིན་གི་བར་ཆད་ཀིས་མི་ཚུགས་པ་ནི། མདོ་ལས། 

འཇིགས་པས་སྐྲག་པའི་མི་རྣམས་ནི། །ཕལ་ཆེར་རི་དང་ནགས་ཚལ་དང་། །ཀུན་

དགའ་དང་ནི་མཆོད་གནས་ཀི། །ལོན་ཤིང་རྣམས་ལ་སྐབས་འགོ་སྟེ། །སྐབས་དེ་

གཙོ་བོ་མ་ཡིན་ཞིང་། །སྐབས་དེ་མཆོག་གྱུར་མ་ཡིན་ལ། །སྐབས་དེ་ལ་ནི་བརེན་

ནས་ཀང་། །སྡུག་བསལ་ཀུན་ལས་མི་འགོལ་ཞིང་། །གང་ཚེ་གང་ཞིག་སངས་

རྒྱས་དང་། །ཆོས་དང་དགེ་འདུན་སྐབས་སོང་ལ། །ཞེས་པ་ནས། སྐབས་དེ་ལ་ནི་

བརེན་ནས་ཀང་། །སྡུག་བསལ་ཀུན་ལས་གོལ་བར་འགྱུར། །ཞེས་དང་། རྒྱལ་པོ་

མ་ངན་མེད་ཀིས་ཀླུ་བཏུལ་བའི་ལེའུ་ལས། ཀེ་མ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་མཆོད་

པའི། །འབས་བུ་ཅི་འད་འདི་གཟིགས་ཤིག རྒྱ་མཚོའི་ནང་ན་གནས་པའི་ཀླུ། །བདག་

གིས་བཏུལ་ཅིང་འདི་དབང་བགིས། །ཆུ་དང་མཁའ་ལ་འགོ་བའི་ཀླུ། །བསོད་ནམས་

ཀིས་ནི་ངས་ཕམ་བས། །ས་ལ་གནས་པའི་དག་ཡི་ཚོགས། །བསོད་ནམས་ཀིས་

ནི་ཟད་པར་བེད། །ཅེས་ཆོས་རྒྱལ་མ་ངན་མེད་ལ་རྒྱ་མཚོའི་ཀླུ་རྣམས་ཀིས་ཐོ་

བརྩམས་པའི་ཚེ་དཀོན་མཆོག་མཆོད་པའི་སྟོབས་ཀིས་དེ་དག་གིས་མ་ཚུགས་

ཤིང་ཚུར་དབང་དུ་འདུས་པ་དང་། དགེ་བསེན་ཞིག་ལ་མུ་སྟེགས་པའི་ངན་སགས་

མཁན་ཞིག་གིས་རླུང་ཞགས་བཏང་བའི་ཚེ་དཀོན་མཆོག་ལ་སྐབས་སུ་སོང་བས་

རླུང་ཞགས་གཏོང་མཁན་ལ་ཕིར་ལོག་པའི་གཏམ་རྒྱུད་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ། །
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བདུན་པ་ཅི་བསམ་འགྲུབ་པ་ནི། ཆོས་ལྡན་གི་བ་བ་གང་སྒྲུབ་པའི་ཐོག་མར་

དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་ཅིང་སྐབས་སུ་སོང་ནས་འགྲུབ་པར་གསོལ་བ་བཏབ་ན་

བདེ་བླག་ཏུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བས། དམ་པ་རྣམས་བསྟན་བཅོས་རྩོམ་པ་སོགས་

ཀི་ཐོག་མར་མཆོད་བརོད་མཛད་པའི་དགོས་པའང་དེ་ཡིན་ལ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་

སྐབས་སུ་སོང་བས་བསོད་ནམས་རླབས་པོ་ཆེ་གསོག་པ་དང་། བསོད་ནམས་

ཀི་དབང་གིས་འདོད་དོན་སྨོན་པ་བཞིན་འགྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། རྒྱ་ཆེར་རོལ་བ་ལས། 

བསོད་ནམས་རྣམ་སྨིན་བདེ་སྟེར་སྡུག་བསལ་ཐམས་ཅད་སེལ། །བསོད་ནམས་ལྡན་

པའི་མི་ཡི་བསམ་པ་རྣམས་ཀང་འགྲུབ། །ཅེས་དང་། སའི་སིང་པོ་འཁོར་ལོ་བཅུ་པའི་

མདོ་ལས། འཇིག་རེན་དག་ནི་བདེ་ཞིང་སྐིད་པ། །དེ་ཀུན་དཀོན་མཆོག་མཆོད་ལས་

འབྱུང་བས། །དེ་བས་བདེ་ཞིང་སྐིད་པ་འདོད་པས། །དཀོན་མཆོག་མཆོད་ལ་རག་

ཏུ་བརྩོན་བ། །ཞེས་བདེ་སྐིད་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པ་དཀོན་མཆོག་ཁོ་

ནར་རག་ལས་པར་གསུངས་སོ། །

བརྒྱད་པ་མྱུར་དུ་འཚང་རྒྱ་བ་ནི། ལམ་རིམ་ཆེན་མོར། སེང་གེས་ཞུས་པ་

ལས། དད་པས་མི་ཁོམ་སྤོང་བར་འགྱུར། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་དལ་བ་ཁྱད་པར་

ཅན་རེད་ཅིང་སྐབས་དང་མཇལ་ནས་ལམ་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་སློབ་ལ་དེས་ནི་རིང་

པོར་མི་ཐོགས་པར་འཚང་རྒྱའོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། རྒྱན་ལས་ཆོས་སྐུའི་འཕྲིན་

ལས་ཀི་སྐབས་སུ་དང་པོར་འགོ་བ་ཞི་བའི་འཕྲིན་ལས་ཞེས་ངན་སོང་གསུམ་སོགས་

མི་ཁོམ་པའི་གནས་ལས་དངས་ཏེ་མཐོ་རིས་ཀི་ཡོན་ཏན་བདུན་དང་ལྡན་པའི་རེན་

བཟང་པོ་ལ་བཀོད་ནས་རིམ་གིས་མི་གནས་པའི་མང་འདས་ལ་འགོད་དགོས་པར་
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གསུངས་པ་དང་གནད་འད་ཞིང་། དེ་ཐམས་ཅད་ཀང་དཀོན་མཆོག་གི་ཐུགས་རེ་ཁོ་

ན་ལ་བརེན་པ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་རྒྱལ་མ་ངན་མེད་ཀིས། མཐོ་རིས་ཐོབ་བེད་ངན་སོང་

སྤོང་། །མི་ཡིས་རག་ཏུ་བསྟེན་བ་སྟེ། །ཨེ་མའོ་སངས་རྒྱས་ཨེ་མའོ་ཆོས། །ཨེ་མའོ་

བསྟན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །ཞེས་གསུངས་ཤིང་། སངས་རྒྱས་ལ་བརེན་པའི་བསོད་

ནམས་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཞིག་ཡིན་ཀང་མཐར་བང་ཆུབ་ཀི་རྒྱུར་ངེས་པར་འགོ་སྟེ། མདོ་

སེ་པད་དཀར་ལས། མཆོད་རེན་དེ་ལ་གང་གིས་ཐལ་མོ་སྦར། །ཡོངས་སུ་ཚང་བའམ་

ཐལ་མོ་ཡ་གཅིག་གམ། །ཡང་ན་མགོ་བོ་སྐད་ཅིག་འདུད་པ་དང་། །དེ་བཞིན་ལན་

གཅིག་ལུས་ཀང་འདུད་པ་དང་། །གང་གི་རིང་བསེལ་གནས་པ་དེ་དག་ལ། །གཡེང་

བའི་སེམས་ཀིས་སངས་རྒྱས་ཕག་འཚལ་ཞེས། །ཚིག་གཅིག་ལན་འགའ་བརོད་

པར་བས་པ་ཡང་། །དེ་དག་ཀུན་གིས་བང་ཆུབ་མཆོག་འདི་འཐོབ། །ཅེས་གསུངས་

པ་ལྟར་རོ། །འདི་དག་ནི་མན་ངག་ནས་འབྱུང་བའི་ཕན་ཡོན་འདུས་ཆེ་ལ་དངོས་ཟིན་

གོ་བདེ་བའི་དབང་གིས་བླ་མ་རྣམས་ཀིས་ཁིད་རྒྱུན་གཙོ་བོར་གསུངས་པ་བཞིན་

བཀོད་པ་ཡིན་ཞིང་། བསྡུ་བ་ལས། བསོད་ནམས་ཆེན་པོ་འཐོབ་པ། སངས་རྒྱས་

རེས་སུ་དན་པའི་དགའ་བ་དང་མི་འབལ་བ། ཏིང་ངེ་འཛིན་བརན་པོ་རེད་པ། ཤེས་

རབ་ཀི་མཐུས་སིད་པ་ལས་གོལ་བ་བཞི་དང་། དཀར་ཕོགས་ཀི་ལྷ་ལ་སོགས་པའི་

སྲུང་བ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ། གོགས་ངན་སོགས་ལ་བརེན་ནས་བསགས་པའི་སིག་

པ་ཟད་པ། སྐེས་བུ་དམ་པའི་གངས་སུ་ཚུད་པ། ལྷ་རྣམས་དགའ་བར་འགྱུར་བ་དང་

བཞི་སྟེ་བརྒྱད་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་ཕན་ཡོན་རྣམས་ལ་བློ་ལེགས་པར་གོམས་ན་

ཚ་བས་གདུངས་པའི་གང་པོ་ཆེ་པད་མཚོར་འཇུག་པ་བཞིན་གཞན་གིས་བསྐུལ་
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མི་དགོས་པར་ངང་གིས་སྐབས་འགོ་ལ་འཇུག་པ་དང་། དེའི་བསླབ་བ་རྣམས་ལའང་

ཁུར་གི་འདུ་ཤེས་མེད་པར་རྒྱན་དུ་གོ་བས་སྲུང་བ་ལ་ཚེགས་མེད་པ་ཞིག་འབྱུང་

ངོ་། །

བཞི་པ་སྐབས་འགོའི་བསླབ་བ་ནི། དཀོན་མཆོག་གི་ཐུགས་རེ་དང་བིན་

རླབས་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་ཀང་། དེར་སྐབས་སུ་སོང་བ་ཙམ་གིས་མི་ཆོག་གི་

སྐབས་འགོའི་བསླབ་བ་ལ་ལེགས་པར་སློབ་དགོས་ཏེ། དཔེར་ན་དག་མ་རུངས་

པས་གཙེས་པའི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་སོགས་ལ་མགོན་བཙལ་ན་དེས་སྐོབ་ནུས་

ཀང་། རྒྱལ་པོ་དེ་ཉིད་ཀི་བཀའ་ཁིམས་མ་བརྩིས་ན་དེར་ཡང་ཆད་པ་འཕོག་པ་

བཞིན། དཀོན་མཆོག་ལ་སྐབས་སུ་སོང་ཡང་དེའི་བསླབ་བ་ལས་འབས་ཀི་བླང་

དོར་སོགས་སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་ཁིམས་བཞིན་དུ་མ་བསྲུངས་ན་དཀོན་མཆོག་

གིས་ཀང་སྐོབ་ཐབས་དང་བལ་འགོ་བ་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པས་བསླབ་བའི་རིམ་པ་འདི་

ལ་ནན་ཏན་སིང་པོར་བས་ཏེ་འབད་དགོས་སོ། །དེའང་བསྡུ་བ་ལས། བཤེས་གཉེན་

དམ་པ་བསྟེན་པ། དེ་ལས་ཆོས་ཉན་པ། ཆོས་ཀི་དོན་ཡིད་ལ་བེད་པ། དེ་ཐར་པའི་

རྒྱུར་འགོ་ངེས་སུ་བསྒྲུབ་པ་བཞི་དང་། སོ་གསུམ་བག་མེད་དུ་མི་གཏོང་བ། བསླབ་

གཞི་ཅི་ནུས་སུ་འཛིན་པ། སིང་རེའི་དབང་གིས་སེམས་ཅན་གཞན་ཡང་དེ་ལ་སྦོར་

བ། བཀའ་དིན་རེས་སུ་དན་ནས་རག་ཏུ་དཀོན་མཆོག་མཆོད་པ་ལ་བརྩོན་པ་དང་

བཞི་སྟེ་བརྒྱད་གསུངས་སོ། །འདི་རྣམས་ནི་གོང་ཁྱེར་ཆེན་པོའི་ལྕགས་རི་བཞིན་

མཐའ་ནས་བསྲུང་སྟེ་ཉེས་ལྟུང་འགོག་ཚུལ་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་ལ། 

ལས་དང་པོ་པར་གནད་ཐོག་ཏུ་མེ་བཙའ་བཏབ་པ་བཞིན་འབྱུང་ཉེ་བའི་དགག་བ་
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རྣམས་དམིགས་ཕུག་སྟེ་འགོག་ཚུལ་དང་། ལག་ལེན་ཡང་འཕྲལ་དུ་གང་གཙོ་ངོས་

བཟུང་ནས་བསྟན་ན་ཕན་ཆེ་བས་འདིར་མན་ངག་ནས་འབྱུང་བ་བཞིན་བཤད་པ་ལ་

གཉིས། སོ་སོའི་བསླབ་བ་དང་། ཐུན་མོང་གི་བསླབ་བའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉིས། དགག་པའི་བསླབ་བ་དང་། སྒྲུབ་པའི་བསླབ་བའོ། །

དང་པོ་ནི། མ་ངན་ལས་འདས་པ་ལས། གང་ཞིག་གསུམ་ལ་སྐབས་འགོ་

བ། །དེ་ནི་ཡང་དག་དགེ་བསེན་ཏེ། །ནམ་དུའང་ལྷ་ནི་གཞན་དག་ལ། །སྐབས་སུ་

སོང་བ་མ་ཡིན་ནོ། །དམ་པ་ཆོས་ལ་སྐབས་འགོ་བ། །འཚེ་ཞིང་གསོད་པའི་སེམས་

དང་བལ། །དགེ་འདུན་ལ་ཡང་སྐབས་འགོ་བ། །མུ་སྟེགས་ཅན་དང་འགོགས་པ་

མིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སངས་རྒྱས་ལ་སྐབས་སུ་སོང་བས་འཇིག་རེན་པའི་

ལྷ་ལ་གཏན་གི་སྐབས་མི་འཚོལ། དེའང་ཚངས་པ་དང་དབང་ཕྱུག་སོགས་ལའང་

གཏན་གི་སྐབས་མི་འཚོལ་ན། ཡི་དྭགས་ཀི་རིགས་སུ་གྱུར་པའི་ལྷ་འདེ་ལ་སྐབས་

མི་འཚོལ་བ་ལྟ་ཅི་སྨོས། གཞི་བདག་སོགས་ལ་གཏོར་མ་གཏོང་བའི་ཚེ་སིང་རེའི་

བསམ་པ་དང་གནས་སྐབས་ཀི་གོགས་འཚོལ་བའི་བསམ་པས་གཏོང་ཞིང་ཕུགས་

ཀི་རེ་ལྟོས་མི་འཆའ་བ་གལ་ཆེ་སྟེ། གནས་སྐབས་ཀི་བ་བ་ཕྲན་བུ་རེའི་གོགས་བས་

པ་ལ་མགོ་འཁོར་ཏེ་གཏན་གི་འདུན་མའི་རྩ་བ་འཕྱུགས་ན་ཉེན་ཤིན་ཏུ་ཆེ། ཆོས་ལ་

སྐབས་སུ་སོང་ན་ཆོས་དང་མཐུན་དགོས་ཤིང་། དེའང་བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། མདོར་

ན་ཆོས་ནི་མི་འཚེ་བར། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀིས་གསུངས། །ཞེས་ཆོས་

ཀི་ངོ་བོ་མི་འཚེ་བར་གསུངས་པ་ཡིན་པས། བསླབ་བའང་སེམས་ཅན་ལ་གནོད་

འཚེ་སྤོང་ཞིང་མུ་སྟེགས་ཅན་གི་གཞུང་སོགས་ལོགས་པའི་ཆོས་ལ་ཡིད་བརན་མི་
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འཆའ། དགེ་འདུན་ལ་སྐབས་སུ་སོང་བས་གོགས་མུ་སྟེགས་ཅན་དང་མི་འགོགས་

ཤིང་། ལས་འབས་ལ་ཡིད་མི་ཆེས་ཤིང་ཆོས་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པའི་མི་དང་མཛའ་

གོགས་མི་བེད་དེ། དམ་ཚིག་ཉམས་པ་དང་འགོགས་ན་དེའི་ཉམས་གིབ་ཀིས་ཡོན་

ཏན་ཐམས་ཅད་འགིབ་ཅིང་དངོས་གྲུབ་ཀི་སོ་འགག་པར་གསུངས་སོ། །

གཉིས་པ་སྒྲུབ་པའི་བསླབ་བ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གཟུགས་རི་མོར་བིས་

པ་དང་འབུར་དུ་དོད་པ་གང་ལའང་བཟང་ངན་དང་ལེགས་ཉེས་སོགས་ཀི་སྐོན་མི་

གདགས་པར་བདག་འཁོར་བ་ལས་སྒོལ་བའི་སྟོན་པ་ཐུགས་རེ་ཅན་དེའི་སྐུའོ་སམ་

དུ་གུས་པ་བསྐེད་ཅིང་ཕག་དང་མཆོད་པ་སོགས་བ། ད་ལྟ་རང་ཅག་ལ་ཆོས་སྟོན་

པ་སོགས་མི་མཛད་པ་ནི་རང་གི་ལས་སྣང་མ་དག་པའི་དབང་གིས་མ་མཐོང་བ་

ཡིན་གི་སྟོན་པའི་ནུས་པ་མེད་པ་མིན་ཏེ། སར་གནས་ཀི་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་

སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་བརན་མཐའ་དག་གིས་ཆོས་སྟོན་པ་སོགས་མཛད་པར་མདོ་

སེ་རྒྱན་ལས་གསུངས་སོ། །དེས་ན་བཟོ་དང་རྒྱུ་སོགས་ལ་མ་ལྟོས་པར་སྐབས་

ཡུལ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་དགོས་ཏེ་བཤེས་སྤིངས་ལས། ཇི་ལྟར་བདེ་གཤེགས་སྐུ་

གཟུགས་ཤིང་ལས་ཀང་། །བགིས་པ་ཅི་འད་ཡང་རུང་མཁས་པས་མཆོད། །ཅེས་

གསུངས་སོ། །དམ་པའི་ཆོས་ཚིག་བཞི་པ་ཞིག་ཡན་ཆད་ལ་འགོམ་ཡུག་དང་ས་སྒེ་

བོ་ལ་འཇོག་པ་དང་བཟང་ངན་གི་སྐོན་རོག་སོགས་སྤོང་ཞིང་། བདག་འཁོར་བ་དང་

ངན་སོང་གི་སྡུག་བསལ་ལས་སྒོལ་བར་བེད་པའི་སྐབས་དངོས་དེ་འདིའོ་སམ་དུ་

གུས་པ་བསྐེད་ཅིང་ཕག་དང་མཆོད་པ་སོགས་བ། ད་ལྟ་གཞུང་ལུགས་ལ་ཅུང་ཟད་

སྦངས་པར་རློམ་པ་འགའ་ཞིག་ཆོས་དཀོན་མཆོག་ལ་འགོག་ལམ་གང་རུང་གིས་
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ཁྱབ་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་ལུང་གི་ཆོས་རྣམས་སྐབས་ཡུལ་དུ་མི་བརྩི་བ་ཤིན་

ཏུ་མི་རུང་སྟེ། རྒྱུད་ལས། བློ་མཆོག་རྣམས་ཀི་ཀུན་དགའ་ར་བ་སྟེ། །དམན་པས་

འཇིགས་པ་རྣམས་ཀི་རྒྱལ་བེད་ཚལ། །སིད་པའི་འབོར་བ་ཟིལ་གིས་གནོན་པའི་

མཆོག །གསུང་མཆོག་ཆོས་ལ་བདག་ནི་སྐབས་སུ་མཆི། །ཞེས་ཆོས་དཀོན་མཆོག་

གི་ཐད་དུ་ལུང་གི་ཆོས་གསུངས་པ་འདི་གོ་དགོས། ད་ལྟ་འདི་ལ་ཆོས་དཀོན་མཆོག་

དང་སྐབས་དངོས་བས་ནས་རང་རྒྱུད་ལ་མ་བསྟེན་པར་འགོག་ལམ་གིས་བསྡུས་

པའི་ཆོས་དཀོན་མཆོག་དངོས་དེ་རྒྱུད་ལ་སྐེ་ཐབས་མེད་པས་འདི་གལ་ཆེ་ཞེས་

སྐབས་མགོན་རྡོ་རེ་འཆང་དཀོན་མཆོག་འཇིགས་མེད་དབང་པོས་གསུངས་སོ། །དེ་

ལྟར་རང་གི་རྒྱུད་ཚོད་དང་མཐུན་པར་ཆོས་དཀོན་མཆོག་འགྲུབ་པའི་ཚུལ་འདི་ནི་རེ་

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་དགོངས་པ་ར་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། ལམ་རིམ་ལས། མཐའི་ཆོས་

དཀོན་མཆོག་དེའང་ལས་དང་པོ་བའི་དུས་ཀི་སྐོན་ཕོགས་རེ་ཙམ་སྤོང་བའི་སྤངས་

པ་དང་ཡོན་ཏན་ཕོགས་རེ་ཙམ་སྒྲུབ་པའི་རོགས་པ་གཉིས་གོང་ནས་གོང་དུ་ཁྱད་

ཞུགས་པར་སོང་བ་ལ་འཇོག་གི་དེ་ལས་གཞན་གོ་བུར་དུ་འབྱུང་བ་མིན་ནོ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། དགེ་འདུན་ལ་སྐབས་སུ་སོང་ནས་དགེ་འདུན་གི་རགས་ཙམ་

འཆང་བ་ཡན་ཆད་ཐམས་ཅད་ལ་མ་གུས་པ་སྤོང་ཞིང་། དགེ་སློང་བཞི་སེ་ཡན་ཆད་

ལ་བདག་འཁོར་བ་དང་ངན་སོང་གི་སྡུག་བསལ་ལས་སྒོལ་བར་བེད་པའི་གོགས་

དགེ་འདུན་དེ་འདིའོ་སམ་དུ་གུས་པ་བསྐེད་ཅིང་བསེན་བཀུར་ལ་བརྩོན་པར་བ་སྟེ་

ཚུལ་འཆལ་དགེ་སྦོང་གི་རགས་འཆང་བ་ལའང་བརས་སྨོད་བརྡེག་འཚོག་སོགས་

བས་ན་སྟོན་པ་དང་བསྟན་པ་ལ་མ་གུས་པའི་ཉེས་པ་ཆེན་པོར་འགྱུར་བའི་ཚུལ་ནམ་
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མཁའི་སིང་པོའི་མདོ་དང་། སའི་སིང་པོའི་མདོ། ཟ་བ་སིང་པོའི་ལེའུ་སོགས་ལས་

གསུངས་པ་དང་། སིང་རེ་པད་དཀར་ལས་བསྐལ་བཟང་སངས་རྒྱས་ས་མ་རྣམས་

ཀི་བསྟན་པ་ལ་རབ་བྱུང་གི་རགས་ཙམ་འཆང་བའང་སངས་རྒྱས་མོས་པ་ཚུན་ཆད་

ལ་གོལ་བར་གསུངས་པའི་ཕན་ཡོན་དང་ཉེས་དམིགས་ཀི་སོ་དུ་མ་ནས་བསམས་

ཏེ་གཟབ་དགོས་སོ། །དགེ་བཤེས་སྟོན་པ་དང་རྣལ་འབོར་པ་ཆེན་པོས་ལྷན་པ་སེར་

པོ་རེ་འགོམ་པའི་སར་ཡོད་པའང་མི་འགོམ་པར་སྤྲུགས་ནས་གཙང་སར་སྐེལ་བའི་

ཕག་ལེན་ལྟར་བསླབ་སྟེ། རང་ཉིད་དཀོན་མཆོག་ལ་གུས་པ་དེ་ཙམ་དུ་འགོ་བ་རྣམས་

ཀང་རང་ལ་ཆེས་ཆེར་གུས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཏེ། ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོ་ལས། ཅི་

འད་བ་ཡི་ལས་བས་པ། །འབས་བུ་དེ་འད་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ཅེས་སོ། །ལྷག་པར་ད་

ལྟ་ཆགས་སང་གི་ཞེ་རུས་འཐེན་པ་ལ་བསྟན་པའི་བ་བར་སྒོ་བཏགས་ཏེ་ཁྱེད་ཚོ་

དང་ངེད་ཚོ་ཞེས་སེ་རིས་སུ་བཅད་ནས་འཁྲུགས་པ་བེད་པ་ལེགས་ཚོགས་ཀི་རྩ་བ་

གཅོད་པའི་ཉེས་དམིགས་ཤིན་ཏུ་ཆེའོ། །

གཉིས་པ་ཐུན་མོང་གི་བསླབ་བ་ལ་དྲུག་ལས་དང་པོ་ནི། སྐབས་འགོའི་ཁྱད་

པར་རྣམས་ཡང་ཡང་གསལ་བཏབ་ནས་སྐབས་འགོ་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་ལ་གོམས་

པར་བེད་པའོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཅི་ཟ་ཅི་འཐུང་གི་ཕུད་ཀིས་མཆོད་པ་སྟེ། དེ་ཐམས་ཅད་དཀོན་

མཆོག་གི་བཀའ་དིན་དུ་རེས་སུ་དན་པ་ཞིག་བྱུང་ན་གང་བཟང་ས་ནས་དཀོན་

མཆོག་ལ་འབུལ་དགོས་པ་ཞིག་འབྱུང་ངོ་། །

གསུམ་པ་ནི། དཀོན་མཆོག་གི་ཡོན་ཏན་དང་བཀའ་དིན་མཐོང་བ་ན་སེམས་
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ཅན་གཞན་རྣམས་ཀང་སིང་བརྩེ་བས་དེའི་སྐབས་འོག་ཏུ་འཇུག་པའི་ཐབས་ཅི་ནུས་

སུ་བེད་དོ། །

བཞི་པ་ནི། བ་བ་ཅི་འད་ཞིག་བེད་པ་དང་དགོས་པ་ཅི་ཞིག་མཐོང་ཡང་དཀོན་

མཆོག་གསུམ་ལ་བརེན་པ་དང་། དེ་དག་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་དཀོན་མཆོག་

མཆོད་པ་སོགས་བ་ཡི། དེ་དག་དང་མི་མཐུན་པའི་བོན་ལ་སོགས་པ་ལ་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་དུ་བརེན་དུ་མི་རུང་བས་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་དཀོན་མཆོག་ལ་བློ་ཁེལ་

བར་བ། ཁ་ཅིག་ཆོས་པས་སྨན་འཐུང་ན་སྐབས་འགོའི་བསླབ་བ་དང་འགལ་བར་སྨྲ་

བ་ནི་གནད་མ་གོ་བ་ཡིན་ཏེ། དཀོན་མཆོག་གིས་མ་ཕན་པར་སྨན་གིས་ཕན་པ་ལྟ་

བུར་གོ་ན་མི་རུང་བ་ཡིན་གི། སྨན་གཏན་ནས་མི་འཐུང་ན་ཟས་ཐམས་ཅད་ཀང་སྨན་

བཞིས་བསྡུས་པས་དགེ་སློང་གིས་ཟས་ཀང་ཟ་མི་རུང་བར་འགྱུར་ལ། སྨན་བསྟེན་

ཚུལ་ལུང་སྨན་གི་གཞི་ལས་ཀང་གསུངས་ཡོད་པས། དེས་ན་སྨན་དེའང་སངས་

རྒྱས་ཀི་ཐུགས་རེ་དང་འཕྲིན་ལས་ཀི་ཆ་ཤས་སུ་གོ་ནས་བསྟེན་དུ་རུང་བར་འཇམ་

མགོན་ས་པཎ་གིས་ཐུབ་པའི་དགོངས་པ་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ལས་གསུངས་སོ། །

ལྔ་པ་ནི། སར་བཤད་པའི་ཕན་ཡོན་རྣམས་བསམས་ཏེ་ཉིན་མཚན་དུས་དྲུག་ཏུ་

སྐབས་འགོ་བེད་པའོ། །

དྲུག་པ་ནི། སོག་གི་ཕིར་ཡང་སྐབས་འགོ་མི་གཏོང་བ་སྟེ། ཚུལ་ཁིམས་ཡང་

དག་པར་ལྡན་པའི་མདོ་ལས། སོག་དང་བལ་ཞིང་ཤི་བ་ནི་སླ་ཡི། །ཚུལ་ཁིམས་

ཉམས་ཤིང་ཞིག་པ་ནི་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། སོག་དང་བལ་ཞིང་ཤི་

བས་ནི་སྐེ་བ་འདི་ཉིད་ཀི་ཚེ་ཟད་པར་འགྱུར་གི། ཚུལ་ཁིམས་ཉམས་ཤིང་ཞིག་



སྔོན་འགྔོའི་ཁིད་ཆེན་བཞི།
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པས་ནི་སྐེ་བ་འབུམ་ཕྲག་བརྒྱའི་བར་དུ་རིགས་དང་བལ་ཞིང་བདེ་བ་སྤངས་ཏེ་རྣམ་

པར་ལྟུང་བ་ཆེན་པོ་ཉམས་སུ་མོང་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ལུས་

སོག་ལོངས་སྤོད་ནི་གདོན་མི་ཟ་བར་འབལ་བས། དེ་དག་གི་ཕིར་དུ་དཀོན་མཆོག་

བཏང་ན་ནི་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་སྡུག་བསལ་བརྒྱུད་མར་འབྱུང་བའི་ཕིར་ཅི་ལ་བབ་

ཀང་སྐབས་མི་བཏང་ངོ་སམ་དུ་དམ་འཆའ་ཞིང་། བཞད་གད་ཙམ་གི་ཕིར་དུའང་

སྐབས་གཏོང་བའི་ཚིག་སྨྲ་བར་མི་བ་བ་ལིའི་རྒྱལ་པོའི་རྣམ་ཐར་བཞིན་བ། ཁ་ཙམ་

གིས་ཀང་དཀོན་མཆོག་གཏོང་བའི་ཚིག་མི་སྨྲ་བར་མ་ཟད། སྐིད་སྡུག་བ་བེད་ཀུན་

གི་ཚེ་དཀོན་མཆོག་མཁྱེན་རང་ཟེར་བ་ཞིག་ལ་བསླབ་ན་འཆི་ཁའི་ཚེའང་དཀོན་

མཆོག་དན་པ་ཞིག་ངེས་པར་འབྱུང་ལ་དེ་བྱུང་ན་ཕི་མ་ངན་སོང་དུ་མི་གཏོང་བ་ཐག་

ཆོད་པར་མ་ཟད། དེའི་རྣམ་སྨིན་དང་རྒྱུ་མཐུན་གིས་ཚེ་རབས་ཕི་མ་ཐམས་ཅད་

དུ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་མི་འབལ་ཞིང་དེའི་སྐབས་འོག་ཏུ་ཚུད་པས་ལེགས་

ཚོགས་ཐམས་ཅད་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པ་ཞིག་འབྱུང་ངོ་། །དེས་ན་བསྟན་པ་མཐའ་དག་

གི་འཇུག་སོ་དང་གཞུང་ཤིང་དམ་པར་གྱུར་པ་བ་སླ་ལ་དོན་ཆེ་བའི་གདམས་པའི་

སིང་པོ་འདི་ལྟ་བུ་ལ་ཉམས་ལེན་གི་མཐིལ་དུ་བེད་པ་ནི་དལ་བའི་རེན་བཟང་དོན་

ལྡན་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཀི་ཡང་རྩེ་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་ཀིས་བསགས་པའི་ཡུལ་དུ་

གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །   ། །

སྨྲས་པ། དཀོན་མཆོག་རྣམ་གསུམ་འདུས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད། །འཇིགས་པ་ཀུན་

སེལ་སྐོབ་པ་ཟ་མེད་པ། །ཐུབ་དབང་གཉིས་པ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་དེས། །ད་དུང་བང་

ཆུབ་བར་དུ་བརྩེ་བས་སྐོངས། །གང་གི་ཐུགས་རེ་ག་པུར་ཟེགས་མ་ཡིས། །སིད་



སྐྱབས་འགྲོའི་ཁིད་ཡིག་ཕན་བདེའི་ལམ་གཟང་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ།
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ཞིའི་ཚ་གདུང་རྒུད་པ་འཕྲོག་བེད་པའི། །སྐབས་ཀི་དམ་པ་མཆོག་གསུམ་ཀུནྡའི་

གཉེན། །ལུས་ཅན་བདེ་འབྱུང་གཙུག་ན་མཛེས་གྱུར་ཅིག །མི་བཟད་སིད་པའི་འབོག་

དགོན་ཉམ་ང་བར། །ལས་ཉོན་གཅན་གཟན་གདུག་པས་གཙེས་པ་རྣམས། །མཆོག་

གསུམ་བིན་རླབས་ཐུགས་རེའི་གོང་ཁྱེར་དུ། །འཇུག་པའི་ལམ་བཟང་མ་ནོར་བསྟེན་

པ་གཅེས། །ཅི་ཡང་མི་གསལ་བསྡུས་པའི་ཚེས་གཅིག་ཟ། །མ་ཡིན་འབིང་དུ་བཀོད་

པའི་ཟ་ཕེད་འདིས། །རིགས་འགེས་རོགས་པར་མཚོན་ལ་ཚིག་ཚོགས་ཆ། །གང་

ན་སྒྱུད་ལུག་སྒ་གཅན་སང་གིས་དོགས། །འདིར་འབད་དགེ་པས་མ་རྒན་འགོ་བ་

རྣམས། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་གིས་འབལ་མེད་རེས་འཛིན་ཅིང་། །བསྟན་པའི་སིང་

པོ་ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་པ་ཡིས། །སྟོན་པ་མཆོག་དེའི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །

ཅེས་བསྟན་པའི་འཇུག་སོ་སྐབས་འགོའི་ཁིད་ཡིག་ཕན་བདེའི་ལམ་བཟང་གསལ་བའི་སྒོན་

མེ་ཞེས་བ་བ་འདི་ནི། བསྟན་པའི་སྦིན་བདག་དད་སྟོབས་དང་ལྡན་པ་ཨ་བ་ག་ཏཱ་བཻ་ལི་མཧཱ་བ་ལིའི་

ཧ་ཐོན་སྐལ་བཟང་སྐིད། ཙ་ཁི་རོ་གཆི་རཏྟ། ཐའི་ཇི་དཔལ་མཆོག །པུཎྜི་ཇུས་ལག་ཆིའི་དཔོན་མོ་

བསམ་འཕེལ་རྣམས་དགོན་པར་མཇལ་དུ་འོངས་ཏེ་སྐབས་འགོའི་ཁིད་ཕོགས་སྐབས་བཤད་པ་ཇི་

ལྟར་བས་པ་བཞིན་ཡི་གེར་འཁོད་པ་ཞིག་དགོས་ཞེས་ཧ་ཐོན་སྐལ་བཟང་སྐིད་ཀིས་བསྐུལ་བ་ལྟར། 

༸བཙུན་པ་དཀོན་མཆོག་བསྟན་པའི་སྒོན་མེས་དབེན་གནས་ཡིད་དགའ་ཆོས་འཛིན་དུ་སུག་བིས་

བགིས་པ་ལས་ཤོག་བུར་འབེབས་པ་པོ་སགས་རམས་པ་དཀོན་མཆོག་ཀུན་དགས་བས་པ་

འདིས་ཀང་བསྟན་པ་དང་འགོ་བ་ལ་ཕན་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག །  ། །
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༄༅། །ཐུན་དྲུག་རྣལ་འབོར་གི་ཁིད་ཀི་ཟིན་བིས་རིག་འཛིན་ 

སིང་གི་དོ་ཤལ་ཞེས་བ་བ་བཞུགས་སོ། །

ན་མོ་གུ་རུ་མུ་ནེནྡྲ་བཛྲ་དྷིཀ་པཱ་དཱ་ཡ། རབ་འབམས་ཐུབ་པ་ཀུན་གི་མཛད་

པའི་ཁུར། །གཅིག་ཏུ་བསྣམས་ཏེ་འགོ་བའི་མགོན་མཛད་པ། །གསུམ་ལྡན་བླ་མ་

མཆོག་དང་དབེར་མེད་རེ། །བློ་བཟང་ཐུབ་དབང་རྡོ་རེ་འཆང་ལ་འདུད། །མདོ་རྒྱུད་

རྒྱ་མཚོའིདགོངས་པའི་གནད་ཕྱུང་སྟེ། །མགོན་པོ་དེ་ཡིས་བརྩེ་བས་རེས་གདམས་

པ། །ཀུན་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་སན་བརྒྱུད་ཆོས། །འདི་འད་སྒྲུབ་ཏུ་ཡོད་པ་སྐལ་

པ་བཟང་། །དེའང་ཐུན་དྲུག་རྣལ་འབོར་ཞེས་པ། ཉིན་རེ་བཞིན་ཡང་དུས་དྲུག་

ཏུ། །སྦིན་པ་རྣམ་བཞི་རག་ཏུ་སྦིན། །ཞེས་རིན་འབྱུང་གི་དམ་ཚིག་བཞིའི་སྐབས་

སུ་གསུངས་པ་རིགས་ལྔ་སོ་སོའི་དམ་ཚིག་བཅུ་དགུ་པོ་ཐམས་ལ་སྦར་དགོས་པ་

དང། རྒྱུད་རྡོ་རེ་རྩེ་མོ་ལས། དེ་ལས་གཞན་པ་བཅུ་བཞི་ནི། །ཕས་ཕམ་པར་ནི་རབ་

ཏུ་བཤད། །སྤངས་ཤིང་དོར་བར་མི་བ་སྟེ། །རྩ་བའི་ལྟུང་བ་ཞེས་བཤད་དོ། །ཉིན་

དང་མཚན་མོ་ལན་གསུམ་དུ། །ཉིན་རེ་བཞིན་ནི་འདའ་བར་བ། །གང་ཚེ་ཉམས་

གྱུར་རྣལ་འབོར་པ། །ཁ་ན་མ་ཐོ་སྦོམ་པོར་འགྱུར། །ཞེས་རྩ་བའི་དམ་ཚིག་རྣམས་

ལ་ཐུན་དྲུག་ཏུ་བསོ་བགང་བས་ཏེ་ལྟུང་བས་གོས་མ་གོས་བརག་ནས། གོས་འདུག་

ན་འགོད་པ་དག་པོས་བཤགས་བསམས་དང་། མ་གོས་ན་དགའ་བ་བསོམ། གོས་
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མ་གོས་གང་ལྟར་ཡང་ཕིན་ཆད་སོག་ལ་བབས་ཀང་ཉེས་པ་འདི་དག་གིས་མ་གོས་

པར་བའོ་སམ་པའི་སོམ་སེམས་དག་པོ་བསྟེན་དགོས་ཤིང་། ཐུན་དྲུག་གི་ཆ་གཅིག་

ལ་དེ་ལྟར་བེད་པ་ཆག་ན་བསོ་བགང་བེད་པ་མ་བྱུང་བའི་སྦོམ་པོར་འགྱུར་ཞིང་། 

ཐུན་དྲུག་ཏུ་ཆག་ན་རེ་རེ་ལ་ཞག་གཅིག་ལ་སྦོམ་པོ་དྲུག་དྲུག་དང་། ཞག་དེར་ཕིར་

བཅོས་མ་ཐུབ་ན་ཕི་མའི་སྐ་རེངས་དང་པོ་ཤར་ཚེ་སྦོམ་པོ་བཅུ་གཉིས་རེ་དང་། ཉིན་

དེར་ཡང་མ་བཤགས་ན་ཞག་གསུམ་པའི་སྐ་རེངས་ཤར་ཚེ་དེ་ལས་ཉིས་འགྱུར་དུ་

འཕེལ་ཞིང་། སོ་ཐར་གི་ཕམ་བཞི་ལས་སགས་ཀི་སྦོམ་པོ་གཅིག་ཉེས་པ་ལྕི་བར་

གསུངས། ཡན་ལག་གི་དམ་ཚིག་རྣམས་ལ་ཡང་བསོ་བགང་དེ་ལྟར་དགོས་པར་ས་

ར་ཧའི་ཐོད་པའི་དཀིལ་ཆོག་སོགས་ལས་གསུངས་ཤིང་། དེ་དག་གིས་མཚོན་ནས་

སྐབས་འགོ་དང་སྨོན་འཇུག་གི་སེམས་བསྐེད་ཀི་བསླབ་བ་སོགས་ཉིན་མཚན་དུས་

དྲུག་ཏུ་བསྟེན་དགོས་པའི་དམ་ཚིག་མཐའ་དག་རེ་རེ་བཞིན་བསོ་བགང་དཀའ་བས་

ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒིགས་ནས་ཚར་རེ་བཏང་བས་ཐུན་གཅིག་གི་ནང་དུ་ཆག་མེད་

བེད་དགོས་པ་ཐམས་ཅད་ཚང་བའི་གདམས་པ་རད་དུ་བྱུང་བ་རེ་བདག་ཉིད་ཆེན་

པོའི་ཐུགས་བཅུད། ཡབ་སས་རེས་འབངས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཉམས་

བཞེས་གཙོ་བོར་མཛད་པ། ཉམས་སུ་བླངས་པས་ངན་སོང་དུ་མི་ལྟུང་ཞིང་། ཚེ་

རབས་ཐམས་ཅད་དུ་མདོ་སགས་ཀི་བསྟན་པ་དང་མཇལ་ནས་མི་རིང་བར་སངས་

རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་ངེས་པར་སྟེར་བས་ན། གནས་སྐབས་ཀི་བགེགས་ཞི་བ། ཚེ་

བསོད་རྒྱས་པ། གཞན་དབང་དུ་བསྡུ་བ་སོགས་བོད་ལ་གསེར་ཆོས་སུ་གགས་པའི་

མན་ངག་སྣ་རེ་རེས་འགན་དུ་མེད་པ་འདིའི་ཡི་གེ་མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་
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པ་དང་། འབོང་རྩེ་ལྷ་བཙུན། རྒྱལ་བ་དབེན་ས་པ་ཆེན་པོ་སོགས་ཀིས་མཛད་པ་

དང་། ཁོང་འཇམ་པའི་དབངས་ནས་པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆོས་རྒྱན་གིས་མཛད་པའི་

ཐུན་དྲུག་རྣལ་འབོར་དང་། ཉིན་ཞག་ཕྲུག་གཅིག་གི་ཉམས་ལེན་ལ་ཡོངས་འཛིན་

པའི་སོམ་གསུམ་བསོ་བགང་གི་སོམ་ཚིག་གིས་ཁ་བསྐང་ནས་ཆོས་སྤོད་གསལ་

བའི་སྒོན་མེ་མཛད། དེ་དག་ལས་པཎ་ཆེན་གིས་མཛད་པའི་ཐུན་དྲུག་སྟེང་ནས་ཁིད་

རྒྱས་པ་ཁི་བསོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་པ་ལས་ཐོབ། ཁོང་གིས་ལྕང་སྐ་རོལ་པའི་རྡོ་རེ་

དང་། སྐབས་མགོན་རྡོ་རེ་འཆང་ལས་གསན་ཞིང་། ཡང་བདག་གིས་སྐབས་མགོན་

རྡོ་རེ་འཆང་དང་བསོད་གགས་རྡོ་རེ་འཆང་གཉིས་ལས་ཀང་བཀའ་ཆོས་རེའི་ཞར་

ལ་མདོར་བསྡུས་རེ་ཐོབ་པ་ཡིན་གསུངས། དེ་ཡང་སྒྲུབ་པ་བེད་ཅེས་པའི་གཏམ་

ཙམ་ཞིག་ད་ལྟ་གགས་ཀང་། དེ་ནི་གནས་དབེན་པར་ཡིད་ལ་བསམ་རྒྱུ་གང་ཡང་

མེད་པར་རྒྱུན་རིང་བསད་པ་དང་། སགས་གངས་མང་པོ་བསགས་པ་དང་། གནས་

ངེས་མེད་ཅེས་ཅི་ཡིན་འདི་ཡིན་མེད་པར་ཕོགས་ཕོགས་སུ་འཁྱམས་པ་ལ་ཟེར་རྒྱུ་

མིན། སྒྲུབ་པ་སིང་པོར་བེད་ན་ལྷག་པ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསླབ་པ་ལ་ནན་ཏན་བེད་པ་

ལས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་གང་ཡང་མེད་པ་དཔལ་རི་བོ་དགེ་ལྡན་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཡིན་

ཞེས་སྐབས་མགོན་རྡོ་རེ་འཆང་གིས་གསུངས། ཁོང་འཇམ་པའི་དབངས་ནས་འདི་

ལྟར་གསུང་བཤད་དང་ཚོགས་གཏམ་མཛད་ནས། ཡོན་ཏན་གཞིར་གྱུར་མར། རྣམ་

དག་བསམ་པ་དེ་ཡིས་དངས་པ་ཡིས། །ཞེས་སོགས་གསུངས་དོན་ཡང་དེ་ཡིན་

གསུངས། ཁས་བླངས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཁ་རལ་སྣ་རལ་ལ་བཏང་བའི་ཤུལ་ནས་

ཆོས་བེད་ལུགས་ཞིག་གཏན་ནས་མེད། ཆོས་བེད་པ་ལྟར་བས་ཀང་སྣོད་ཞབས་
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རྡོལ་བ་པའི་ནང་ཆུ་བླུག་པ་ལྟ་བུ་ལས་མི་འོང་། རང་ཅག་ཉོན་མོངས་པའི་དབང་དུ་

རག་པར་སོང་བས་ཉེས་པས་མི་གོས་པ་དཀའ་ཡང་ཅི་མི་སམ་པར་མི་འཇོག་པར་

ཕིར་བཅོས་པའི་ཐབས་ལ་སོ་དུ་མ་ནས་འབད་དགོས། སོ་ཐར་ལ་ལུས་ངག་གི་སོམ་

པ་ལས་ཡིད་སོམ་དངོས་སུ་བཅས་པ་མེད་པས་གནས་སྐབས་འདི་ལྟ་བུར་ལུས་

ངག་གི་སྤོད་ལམ་ལེགས་པར་བསམས་ན་ཤན་ལྟུང་དང་བཅོལ་བ་ལྟ་བུ་ཡོད་ན་མ་

གཏོགས་ཁིམས་ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་རྩ་གསུམ་གི་གཅིག་ཀང་དངོས་སུ་མ་བྱུང་བས་

བསྲུང་སླ། སགས་བང་སེམས་ལ་ཡིད་སོམ་གཙོ་ཆེ་བས་རང་སེམས་ཉོན་མོངས་

པའི་བན་དུ་སོང་བ་འདིས་ཅི་ལྟར་འགལ་ཡང་ཤེས་དཀའ། མཉམ་མེད་ཇོ་བོ་ཆེན་

པོར་འགའ་ཞིག་གིས་ཁྱེད་ཚུལ་ཁིམས་དག་པོ་ཨེ་ཡོད་ཞུས་པས་སོ་ཐར་གི་ཚུལ་

ཁིམས་དག །སགས་བང་སེམས་ཀི་རྩ་ལྟུང་དང་སྦོམ་པོ་གཏན་ནས་མ་བྱུང་། ཉེས་

བས་ཇ་རེ་ཉ་རེ་བྱུང་གསུངས་པ། རྒྱུན་ལྡན་དུ་བྱུང་བའི་དོན་ཡིན་འདུག་པས་ང་ཚོ་

ལ་སྨོས་མི་དགོས། དཀའ་སླའི་ཁྱད་པར་དེ་འད་ཡོད་པས་ཐམས་ཅད་ཡོད་སྨྲ་བའི་

ལུགས་འདིར་སོ་ཐར་གི་ཕམ་པ་འཆབ་བཅས་ཕིར་བླང་དུ་མེད་པ་དང་། སགས་

བང་སེམས་ཀི་སོམ་པ་ཉམས་པ་ཕིར་བླང་དུ་ཡོད་པའི་བཅས་པ་མཛད་པ་ལས་

ལྷག་བེད་ཐབས་མེད། ཁོང་འཇམ་པའི་དབངས་ནས། སྟོན་པས་ཁིམས་ཉིས་བརྒྱ་

ལྔ་བཅུ་རྩ་གསུམ་གི་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་མཛད། དེ་ནས་བསྲུང་མི་བསྲུང་ཁྱེད་

རང་ཚོས་ཤེས་མ་གསུངས་པར། གལ་ཏེ་ཉམས་ན་ཕིར་བཅོས་པའི་ཐབས་འདི་

ལྟར་གིས་ཞེས་གསུངས་པ་སངས་རྒྱས་ཐུགས་རེ་ཧ་ཅང་རང་ཆེ་སོང་བའི་རགས་

ཡིན་པས་དེ་ལ་བསམ་བློ་བཏང་ནས་གསོ་སྦོང་ལ་ཕིན་ཏེ་ཕིར་བཅོས་རེ་མཛད་ན་
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ལེགས་ཞེས་ཁིའི་དུས་ཚོགས་གཏམ་ལ་གནང་། རང་རེ་སོམ་པ་གསུམ་ལྡན་སགས་

བླ་མེད་ཀི་དབང་ཐོབ་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་པས་ཐུན་དྲུག་ཏུ་འཛིན་པར་མིང་ནས་སྨོས་ཏེ་

དངོས་སུ་ཁས་བླངས་པ་རིགས་ལྔ་སོ་སོའི་དམ་ཚིག་བཅུ་དགུ་དང་། རྩ་བའི་དམ་

ཚིག་བཅུ་བཞི་དང་བཅས་པ་དན་པའི་ཞར་ལ་ཡན་ལག་གི་དམ་ཚིག་དང་། སོ་ཐར་

དང་བང་སོམ་གི་ཉེས་པས་གོས་མ་གོས་ལ་དན་ཤེས་རག་པར་བསྟེན་ན་ཉམས་ལེན་

ཞེས་པ་དེ་འད་ཞིག་གི་སྟེང་ནས་འོང་དགོས། ཉོན་མོངས་འཇོམས་བེད་ཀི་གཉེན་པོ་

དངོས་ཤེས་རབ་ཀི་བསླབ་པ་ཡིན་ཀང་། དེ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་བསླབ་པ་དང་། གཉིས་

ཀ་ཚུལ་ཁིམས་ལ་རག་ལས། དེ་ཐམས་ཅད་དན་ཤེས་ལ་བརེན་པས་སོམ་གསུམ་

གི་བཅས་པ་ལ་དུས་དྲུག་ཏུ་དན་ཤེས་ནར་མར་སྐོང་བ་སེམས་འདུལ་བའི་ཐབས་

མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཡིན། དེ་འད་མེད་ན་རང་རེ་དུས་རག་པར་ཉོན་མོངས་པའི་གདོན་

གིས་བརླམས་པས་སྨོན་པ་དངོས་ཡིན། འཇིག་རེན་ན་སྨོན་པས་སེམས་ལ་ཤར་

ཚད་ཁར་བཏོན། རང་རེས་སེམས་ལ་ཆུ་ལྟར་འཁྲུགས་ཀང་ཁ་ནས་མ་བཤད་པ་

ཙམ་ཁྱད་པར་ཡིན། ཤར་ཚད་ཁ་ནས་བཏོན་ན་རང་རེ་ལས་ཐུ་བའི་སྨོན་པ་མེད་

ཅེས་དམ་པ་གོང་མ་རྣམས་ཀིས་གསུངས་པས་སེམས་རྒྱ་ཡན་ལ་བཏང་ནས་ཆོས་

ཡོང་ལུགས་མེད། ཐོས་བསམ་སོམ་པའི་གཞི་རེན་ལ་ཚུལ་ཁིམས་དག་པ་དགོས་

པས། ཚུལ་གནས་ཐོས་དང་བསམ་ལྡན་པས། །སོམ་པ་ལ་ནི་རབ་ཏུ་སྦོར། །ཞེས་པ་

ལ་གནད་ཆེན་པོ་ཡོད། ལྷག་པར་སོམ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཚུལ་ཁིམས་གལ་ཆེ། རེས། ལྷག་

མཐོང་ཤེས་རབ་བསླབ་པ་བསྐེད་པ་ལ། །ཞི་གནས་ཏིང་འཛིན་དགོས་པའི་མིང་ཙམ་

སྣང་། །འདི་ན་རྣམ་དག་ཏིང་འཛིན་སྐེ་བ་ལ། །ཚུལ་ཁིམས་བསླབ་པ་དགོས་པའི་
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གཏམ་ཡང་ནུབ། །ཞེས་ལྷག་མཐོང་ལ་སོན་དུ་ཞི་གནས་དགོས་པའི་གཏམ་ཙམ་

ཞིག་གགས་ཀང་ཚུལ་ཁིམས་དགོས་པའི་གཏམ་ཙམ་ཡང་ནུབ་པར་གསུངས་པས་

ཚུལ་ཁིམས་མེད་ན་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལྟར་སྣང་ལས་དངོས་མི་སྐེ་བས། ཉམས་ལེན་

འདི་ལྟ་བུ་ཐུན་དྲུག་ཏུ་མ་ཆག་པར་བསྐངས་ནས་ཚུལ་ཁིམས་དག་པར་བེད་པ་གལ་

ཆེ་སྟེ། ལམ་རིམ་ཆེན་མོ་ལས། སོམ་པ་གསུམ་གི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསླབ་པ་རྣམས་

ཁས་ལེན་པ་ལ་དཔའ་བ་ཙམ་མིན་པར་ཇི་ལྟར་ཁས་བླངས་པའི་རེས་སུ་འབངས་

ཏེ་བཅས་པའི་མཚམས་ལས་མི་འདའ་བར་བསྲུང་ཞིང་། བརྒྱ་ལ་ཅུང་ཟད་འདས་

ནའང་མྱུར་བ་མྱུར་བར་རང་རང་གི་ཕིར་བཅོས་ཀི་ཆོ་གས་དག་པར་བེད་པའི་རྣམ་

པར་ཐར་པ་འདི་ནི་གསུང་རབ་ཀི་གནད་ཤེས་པའི་མཁས་པ་རྣམས་དགའ་བ་བསྐེད་

པའི་རྣམ་པར་ཐར་པར་ཤེས་པར་བས་ལ། དམ་པ་རྣམས་ཀི་རེས་སུ་བསླབ་པར་

བའོ། །ཞེས་མཉམ་མེད་ཇོ་བོ་ཆེན་པོའི་རྣམ་ཐར་གི་སྐབས་སུ་གསུངས་སོ། །

དེ་ཡང་ལྟུང་བ་ཕིར་བཅོས་ནི་སོམ་གསུམ་སོ་སོ་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་ལ། 

སིག་པ་སྦངས་པའི་སོ་སྣ་ཚོགས་ཞིག་གསུངས་ཀང་གཉེན་པོ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་

ནི་ཆོས་བཞི་བསྟན་པའི་མདོ་ལྟར་སྟོབས་བཞི་ཚང་བ་གལ་ཆེའོ། །དེ་ལས་གཉེན་པོ་

ཀུན་ཏུ་སྤོད་པའི་སྟོབས་ལ་ཤིན་ཏུ་མང་ཡང་བསླབ་བཏུས་ལས་དངོས་སུ་གསུངས་

པ་མདོ་སེ་ཟབ་མོ་ལ་བརེན་པ། སྟོང་ཉིད་ལ་མོས་པ། བཟས་པ་ལ་བརེན་པ། སྐུ་

གཟུགས་ལ་བརེན་པ། མཆོད་པ་ལ་བརེན་པ། མཚན་ལ་བརེན་པ་དང་དྲུག་གསུངས། 

སྤོད་འཇུག་ལས། ཉིན་དང་མཚན་མོ་ལན་གསུམ་དུ། །ཕུང་པོ་གསུམ་པ་གདོན་བ་

ཞིང་། །རྒྱལ་དང་བང་ཆུབ་སེམས་བརེན་པའི། །ལྟུང་བའི་ལྷག་མ་དེས་ཞི་བ། །ཞེས་
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གསུངས་པ་ལྟར། ཐུན་དྲུག་རྣལ་འབོར་གི་འགོ་འདིར་ལྟུང་བཤགས་ཚར་རེ་བཏོན་

ན་ལེགས་པར་མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས་གསུངས་སོ། །རྒྱུད་སྨད་པས་

བདག་འཇུག་གི་སོན་དུ་ལྟུང་བཤགས་རེ་གསུངས་པའང་དོན་འདི་ཕག་ལེན་དུ་

བཏབ་པ་ཡིན་གསུངས། མཉམ་མེད་ཇོ་བོ་ཆེན་པོའི་ཞལ་ནས། ཆོས་གོས་གོན་ནས་

ཉལ་བ་ཀུན་ནམ་གི་གུང་ལ་ཡང་ངས་སངས་རྒྱས་ཀི་རེས་སུ་བསླབ་པར་བའོ་སམ་

པ་རེ་མ་བསོམ་ན་ཉེས་པ་ཡོང་སྟེ། བོད་ཀི་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ལ་ཅི་ཆ་ཡོད་གསུངས། 

ཐུན་དྲུག་རྣལ་འབོར་དངོས་ལ་སྐབས་ཡུལ་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་བཞུགས་པ་ལ་དམིགས་

ནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐབས་སུ་འགོ་བ་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་

དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་བའོ་སམ་པའི་སེམས་འདི་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་

མ་ཐོབ་ཀི་བར་དུ་བཏང་བར་མི་བའོ་སམ་པ་ཡིད་ལ་བཞག་ནས་སངས་རྒྱས་ཆོས་

ཚོགས་མ་ཚར་གཅིག་གམ་གསུམ་བརོད་དེ་སྐབས་འགོ་སེམས་བསྐེད་བ་བ་ནི། 

སྐབས་འགོའི་བསླབ་བ་དང་། རྣམ་སྣང་གི་རིགས་ཀི་དམ་ཚིག་དུས་དྲུག་ཏུ་མཆོག་

གསུམ་ལ་སྐབས་སུ་འགོ་བ་དང་། སྨོན་སེམས་ཀི་བསླབ་བ་ཉིན་མཚན་དུས་དྲུག་

ཏུ་སེམས་དེ་བསྐེད་དགོས་པ་ལ་སློབ་པའོ། །རྒྱུད་ཆེན་བརྩོན་འགྲུས་འཕགས་ཀི་

འདུས་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབོར་དུ་གུར་ནས་འབྱུང་བའི་རྒྱུན་བཤགས་ཚར་གསུམ་

གིས་སྐབས་འགོ་དང་སྨོན་འཇུག་གི་སེམས་ཅིག་ཅར་བཟུང་བ་ལ་སྐབས་འགོ་དང་

སྨོན་འཇུག་གི་སེམས་གཉིས་དང་། རྣམ་སྣང་རིགས་ཀི་དམ་ཚིག་དྲུག་ཀ་བསྐངས་

པའི་ཉམས་ལེན་ཚང་བར་གསུངས་སོ། །

དེ་ནས་སེམས་བསྐེད་ཀི་ཉམས་ལེན་རྒྱས་པར་བསྐངས་པའི་ཕིར་ཚད་མེད་



ཐུན་དྲུག་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ཁྱིད་ཀྱི་ཟྱིན་བྱིས།
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བཞི་བསོམ་པ་ལ། སེམས་ཅན་བདེ་དང་ལྡན་པ་དང་། །སྡུག་བསལ་དང་ནི་བལ་བ་

དང་། །བདེ་ལ་རག་ཏུ་གནས་པར་དགའ། །མཉམ་ཉིད་བཏང་སོམས་གནས་པར་

བགི། །ཞེས་འཇུག་པ་བདེ་བའི་ཕིར་དུས་འཁོར་རྩ་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པའི་ཚིགས་

བཅད་འདི་བརོད་པའམ། ཡང་ན་དཀྱུས་ལྟར། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཉེ་རིང་ཆགས་

སང་དང་། །བལ་ནས། ཞེས་བཏང་སོམས་ཚད་མེད། ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་བདེ་བ་

ཐོབ། །ཅེས་བམས་པ་ཚད་མེད། བཟོད་དཀའི་སྡུག་བསལ་རྒྱ་མཚོ་ལས་བསྒལ་

ཏེ། །ཞེས་སྡུག་བསལ་ཐམས་ཅད་དང་འབལ་འདོད་ཀི་སིང་རེ་ཚད་མེད། ཐར་པ་དམ་

པའི་བདེ་དང་འབལ་མ་གྱུར། །ཅེས་བདེ་བ་དང་ལྡན་པ་དེ་དང་མི་འབལ་བར་འདོད་

པ་དགའ་བ་ཚད་མེད་དེ། ཐོག་མར་སེམས་ཅན་ལ་སེམས་སོམས་པ་དང་། དེ་ནས་

ཡིད་འོང་གི་རྣམ་ཅན་དུ་བསོམ་པ་ནི་གཞན་དོན་དོན་གཉེར་གི་བློ་སྐེ་བའི་གཞི་སྒྲུབ་

པ་ཡིན་ཏེ། བཏང་སོམས་ས་གཞི་བམས་པའི་ཆུས་བརླན་ཞིང་། །ཞེས་སོགས་ལྟར་

རོ། །དེ་ནི་རིན་འབྱུང་གི་རིགས་ཀི་དམ་ཚིག་བམས་པའི་སྦིན་པ་དང་། མི་འཇིགས་

པའི་སྦིན་པ་ལ་སློབ་པའི་ཉམས་ལེན་ཏེ། བམས་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་

ལ་འགོད་འདོད་དང་བདེ་བ་སྦིན་འདོད་ཡོད་པས་བམས་པའི་སྦིན་པ་དང་། བཏང་

སོམས་ཀིས་དག་གཉེན་ལ་ཆགས་སང་མེད་པས་མི་འཇིགས་པ་དང་། སིང་རེས་

སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སྡུག་བསལ་གིས་མི་འཇིགས་པ་སྟེར་བས་མི་འཇིགས་པའི་

སྦིན་པ་དང་། ཡང་སྐོམ་པས་གདུང་ནས་འཆིར་ཉེ་བ་ལ་བཏུང་བ་བིན་ཏེ་སྐོམ་པའི་

གདུང་བ་བསལ་ནས་བདེ་བ་བིན་པའི་ཆ་ནས་བམས་པ་དང་མི་འཇིགས་པའི་སྦིན་

པ་སྟེ་ཚད་མེད་བཞི་ཀ་ལ་མི་འཇིགས་པའི་སྦིན་པའི་ཉམས་ལེན་ཚང་བ་བས་ཆོག་



སྔོན་འགྔོའི་ཁིད་ཆེན་བཞི།
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གསུངས། རྒྱུད་ཆེན་བརྩོན་འགྲུས་འཕགས་ཀིས་ཚད་མེད་བཞི་ལ་སྦིན་པ་བཞིའི་

ཉམས་ལེན་ཚང་བར་བས་སོ། །སྐབས་མགོན་རྡོ་རེ་འཆང་ནས་མི་ཏྲའི་དབང་གནང་

སྐབས་སེ་ར་ཚང་གིས་བདག་ལ་བམས་པའི་སྦིན་པར་གང་འཇོག་གསུངས། བདག་

གིས་བམས་པ་བསོམ་པ་འཇོག་ཞུས་པས། དེ་ལྟར་ན་ལམ་ཡིན་ན་སྦིན་པ་ཡིན་པས་

ཁྱབ་རྒྱུ་རེད་ཨང་གསུངས། བམས་པས་སེམས་ཅན་ལ་བདེ་བ་སྦིན་འདོད་ཡོད་

པས་ཡིན་ནམ། ཞུས་པར། མཚན་ཉིད་པ་འདི་ཁ་བདེ་པོ་རེད་མོད། ཅེས་པ་ལས་མི་

གསུངས་ཡང་ཡིན་པ་འད་བསམ་གསུངས། འགོ་ཀུན་སིད་ཞིའི་འཇིགས་པ་ལས་

སྒོལ་ཕིར། །སོགས་ཀིས་སྨོན་སེམས་ཀི་བསླབ་བ་དཀར་ཆོས་བཞི་བསྟེན་པ་དང་

ནག་ཆོས་བཞི་སྤོང་བ་སོགས་ཀི་ཉམས་ལེན་བསྐངས། དེ་ནས་འཇུག་སོམ་ལེན་པ་

ལ། གོང་དུ་སྐབས་འགོའི་ཚོགས་ཞིང་གསལ་བཏབ་པ་མ་བསྡུས་པར་ཡོད་ན་དེའམ། 

ཕོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཡིད་ཡུལ་དུ་

མངོན་སུམ་པ་ལྟ་བུར་དམིགས་ལ་ཐུབ་པའི་དབང་པོའི་རེས་སུ་ཟོས་པར་མོས། 

འདིའི་དཀྱུས་སུ་མེད་ཀང་། བླ་མ་སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན། །བདག་

ལ་དགོངས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །ཞེས་སྦོར་བ་དགེ་ལུགས་པའི་འདོན་རྒྱུན་ཡིན་

ཞེས་ཁི་བསོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་པས་གསུངས་གསུང་། དེ་ནས་སྤོད་འཇུག་ལས་

འབྱུང་བ། ཇི་ལྟར་སོན་གི་བདེ་གཤེགས་ཀིས། །ཞེས་སོགས་ལན་གསུམ་བརོད་

པའི་ཚིག་རང་ཐ་མའི་སྐབས་རྩ་ལྟུང་བཅོ་བརྒྱད་སོགས་ཀིས་བང་སོམ་ཉམས་པ་

སོར་ཆུད། གནས་པ་གོང་དུ་འཕེལ་བར་བསམ་པ་ནི་འཇུག་སེམས་ཀི་བསླབ་བ་ལ་

དུས་དྲུག་སློབ་པའི་ཉམས་ལེན་ནོ། །དེ་ནས་སྤོད་འཇུག་ལས་གསུངས་པའི། དེང་



ཐུན་དྲུག་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ཁྱིད་ཀྱི་ཟྱིན་བྱིས།
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དུས་བདག་ཚེ་འབས་བུ་ཡོད། །ཅེས་སོགས་ཀིས་སེམས་བསྐེད་ཀི་མཇུག་ཆོག་

ཕན་ཡོན་དན་ནས་དགའ་བ་བསོམ་པ་སྟེ། དེང་དུས་བདག་མ་ཤི་བར་གསོན་པ་

དང་། མི་ལུས་ཐོབ་པ་དོན་ཡོད་དེ། ཉན་ཐོས་སངས་རྒྱས་འབིང་རྣམས་ཐུབ་དབང་

སྐེས། །སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལས་འཁྲུངས་ཤིང་། །ཞེས་པ་ལྟར་

བང་སོམ་གིས་སངས་རྒྱས་ཀི་རིགས་སུ་སྐེས་ཤིང་རྒྱལ་བའི་སས་སུ་གྱུར་པས་

དེང་ཕིན་ཆད་རིགས་དེ་དང་མཐུན་པའི་ལས་རྣམས་སྐོ་ངལ་མེད་པར་སྒྲུབ་པར་

བ། ལས་གང་ཡིན་ན། ཁས་བླངས་པའི་བསླབ་པ་ལེགས་པར་བསྲུང་སྟེ་སོ་གསུམ་

བཙུན་པར་གནས་ནས་ཉེས་ལྟུང་གི་རོག་པས་རྒྱུད་མ་གོས་པར་གཞན་དོན་རྣམ་

པ་ཐམས་ཅད་པ་ལ་རག་ཏུ་བརྩོན་པར་བ་སམ་དུ་བསམ། ཁོང་འཇམ་པའི་དབངས་

ནས། ལོང་བས་ཕག་དར་ཕུང་པོ་ལས། །ཞེས་སོགས་བསྣན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པའི་ཡན་ལག་རེད། སྨོན་འཇུག་གི་ཆོ་གའི་དོད་དུ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བདག་

སྐབས་མཆི། །ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་སར་གི་དམིགས་པ་ལྟར་རེས་ཟོས་

གསུམ་བས་ནས་སྨོན་འཇུག་གཉིས་ཀའི་བརྡ་འཕྲོད་པ་བས་པས་ཆོག་སྟེ། འདི་

སྨོན་འཇུག་ཅིག་ཅར་ལེན་པའི་ཆོ་ག་ཡིན་པར་གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་ནས་རྡོ་རེའི་

རིགས་ཀི་དམ་ཚིག །སློབ་དཔོན་དག་ཀང་བཟུང་བར་བགི། །ཞེས་པའི་ཉམས་ལེན་

བླ་མའི་རྣལ་འབོར་བསོམ་པ་ལ། འདིར་རྡོ་རེ་འཆང་གི་རྣལ་འབོར་དང་། དབེན་སའི་

གསུང་དུ་རང་རྡོ་རེ་འཆང་དཀར་པོ་དང་། སྤི་བོར་སོན་པོ་གསུངས། དགའ་ལྡན་

ལྷ་བརྒྱ་མ་ལྟ་བུ་དཀྱུས་སུ་བཅུག་ནས་ཐུགས་ཀར་རྡོ་རེ་འཆང་བསྐེད་མི་བསྐེད་

སྐབས་ཐོབ་ལ་དཔག་ཀང་ཆོག །རྒྱུད་ཆེན་བརྩོན་འགྲུས་འཕགས་དང་། པཎ་ཆེན་



སྔོན་འགྔོའི་ཁིད་ཆེན་བཞི།
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བློ་བཟང་ཆོས་རྒྱན་གི་གསུང་ལྟར་འདུས་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབོར་དང་། པཎ་ཆེན་

བློ་བཟང་ཆོས་རྒྱན་གིས་མཛད་པའི་འཇིགས་བེད་ཀི་བླ་མའི་རྣལ་འབོར་སྦར་ན་

འོག་ཏུ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་དབང་བཞི་ལེན་ཚེ་སྟབས་བདེ། གང་ལྟར་བཀའ་དིན་

གསུམ་ལྡན་གི་བླ་མ་གཙོ་བོར་བས་ཏེ་དངོས་སུ་ཆོས་ཀི་བཀའ་དིན་མནོས་པའི་

བླ་མ་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་ངོ་བོར་བསམ་ལ། དེ་ཉིད་སྐབས་གནས་མ་ལུས་པ་

འདུས་པའི་བདག་ཉིད་དུ་ཡིད་ཆེས་དག་པོས་ཚོགས་ཞིང་གི་བ་སྤུའི་བུ་ག་རེ་རེར་

ཡང་རྡུལ་སེད་ཀི་སངས་རྒྱས་སས་དང་བཅས་པ་བཞུགས་པ་ལ་རང་ལུས་དཔག་

མེད་སྤྲུལ་ནས། གང་གི་དིན་གིས་བདེ་ཆེན་ཉིད། །ཅེས་སོགས་ཀིས་ཕག་འཚལ། 

བདག་པོས་བཟུང་དང་མ་བཟུང་དང་། །ཞེས་སོགས་སམ། རྒྱས་པར་ན་ཚིགས་

བཅད་སགས་བཅས་སམ། བླ་མཆོད་ལྟར་ཕི་ནང་གསང་བ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་མཆོད་

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

བཅས། །ཞེས་སོགས་ཀིས་མཎྜལ་འབུལ། དེའང་རང་གཞན་གི་ལུས་ལོངས་སྤོད་

འདས་པ་མི་འབུལ། དགེ་རྩ་དུས་གསུམ་དུ་བསགས་པ་ཕུལ་ཆོག་པས་འདི་དང་། 

དེང་ནས་མ་གཉིས་ཀར་ལུས་ལོངས་སྤོད་ལ་དུས་གསུམ་གི་སྒ་མ་སྦར་བར་དགེ་རྩ་

ལ་སྦར་བ་ཡིན། རིན་ཆེན་མཎྜལ་ཞེས་པའི་སྐབས་དེང་ནས་བང་ཆུབ་བར་གི་ལུས་

ལོངས་སྤོད་དགེ་རྩ་དང་བཅས་པའི་ཞིང་ཁམས་ཀི་བཀོད་པ་ཡིད་ལ་དན། དེ་ཡང་

ས་རྡོ་ཕལ་པ་མ་ཡིན་པར་རིན་པོ་ཆེའི་རང་བཞིན་དག་པའི་ཞིང་གི་བཀོད་པ་རོགས་

པས་བཟང་པོ། སོ་གསུམ་ལོངས་སྤོད་དགེ་རྩ་དང་བཅས་ཚོམ་བུར་སྤུངས་པའི་

ཚོམ་བུ་རེ་རེའི་སྟེང་ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤིན་མཐའ་ཀླས་པ། དེའང་དངོས་སུ་ལག་ཏུ་



ཐུན་དྲུག་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ཁྱིད་ཀྱི་ཟྱིན་བྱིས།
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ཐོགས་ནས་སྟེར་དགོས་པ་མིན་པས་བློས་བསླང་བ་དང་། བླང་བ་ཞེས་ཀང་འབྱུང་

བ་ཁྱད་མེད་པས་སེམས་སྟེང་དུ་བླངས་ནས་བློས་སྤྲུལ་ཏེ་ཚོགས་ཞིང་རེ་རེ་ལ་རེ་རེ་

དང་། སྤྲུལ་པ་རབ་འབམས་བཀེ་བ་ལ་དེ་སེད་ཕུལ། དེའང་བདག་ལ་ནུས་པ་མེད་

ཀང་ཁྱེད་རྣམས་མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་ལ་མངའ་བརེས་པས་བདག་གཞན་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསལ་ཕྲ་རགས་ལས་བསྒལ་འདོད་ཀིས་བརྩེ་བ་ཆེན་

པོས་བཞེས་ནས། དོན་གང་སྒྲུབ་ན་བིན་ནི་སྐབས་ཡུལ་རྣམས་ཀི་གཟི་བརིད་དང་

གཟི་བིན། བརླབ་པ་ནི་བསྒྱུར་བ་སྟེ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་གཟི་བིན་གིས་རང་གི་སོ་

གསུམ་བསྒྱུར་དུ་གསོལ། ཞེས་པའོ། །བསྒྱུར་ཚུལ་སྐུའི་བིན་རླབས་ལུས་ལ་ཞུགས་

པས་ལུས་མི་གཙང་བ་དང་། ལུས་ཀི་སྡུག་བསལ་དང་། སིག་སྒིབ་དག་ནས་རྒྱལ་

བའི་སྐུ། ངག་གི་དི་མ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སྦངས་ནས་རྒྱལ་བའི་གསུང་། ཡིད་

ཀི་སིག་སྒིབ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སྦངས་ནས་རྒྱལ་བའི་ཐུགས་སུ་བསྒྱུར་

བར་གསོལ་བ་འདེབས་པའོ། །དེས་མཚོན་ཕི་ནང་གསང་བ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་མཎྜལ་

འབུལ་བར་ཡང་བཤད། ཕག་མཆོད་མཎྜལ་གི་དམིགས་རིམ་ལམ་ཁིད་ལྟར་རྒྱས་

པར་སྐོང་ཞིང་། སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་སོམ་པ་གསུམ་གི་བཅས་པ་དང་འགལ་བའི་

ཉེས་ལྟུང་སིག་སྒིབ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་མ་ལུས་པར་བང་ཞིང་དག་ནས་རྣམ་

པར་དག་པའི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་མོས་པ་བེད་པ་ཐུན་དྲུག་གི་དམིགས་པའི་

ཁྱད་པར་ལྟ་བུ་ཡིན། དེང་ནས་མ་ལ་དབངས་ཡོད་པས་ཚིག་དོན་སེམས་ལ་འཆར་

ལོང་ཡོད་པ་ལྟར་གོང་འོག་ཀུན་ཏུ་ཚིག་གི་མང་ཉུང་དང་བརོད་མ་བརོད་ལ་ལྟོས་པ་

མེད། བརོད་ཀང་དལ་འདོན་བས་ནས་དོན་ཡིད་ལ་འཆར་ངེས་མཛད་ན་ཚོགས་
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རླབས་པོ་ཆེ་རོགས་ཤིང་བློ་ལ་སྐེད་ཐོན་ཡོང་། དོན་ཡིད་ལ་འཆར་མི་ནུས་པ་ལ་

ཚིག་གི་འཁར་བ་ལ་བརེན་ནས་དོན་གི་རྒན་པོ་ལྡང་བའི་དཔེ་ལྟར་ཚིག་རྒྱས་བསྡུས་

སྣ་ཚོགས་བསྒིགས་པ་རེད་གསུངས། དེ་དག་གིས་རྩ་ལྟུང་དང་པོའི་བསླབ་བ་དན་

པ་དང་། དོན་གྲུབ་ཀི་དམ་ཚིག་དུས་དྲུག་ཏུ་མཆོད་པའི་ལས་ཅི་ནུས་བ་བ་དང་། བླ་

མ་ལྔ་བཅུ་པར། མཆོག་ཏུ་དད་པས་དུས་གསུམ་དུ། །དཀིལ་འཁོར་མེ་ཏོག་བཅས་

ཐལ་མོས། །སྟོན་པ་བླ་མ་བསེན་བཀུར་ཞིང་། །ཞབས་ལ་སྤི་བོས་ཕག་བའོ། །ཞེས་

སོགས་ཀིས་མཚོན་པའི་བླ་མའི་དམ་ཚིག་ཇི་སྐད་གསུངས་པ་རྣམས་བསྟེན་པ་དང་། 

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་གསུམ་མི་མཆོད། །ཅེས་པའི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའི་བང་

སོམ་གི་བསླབ་བ་ལ་སློབ་པ་དང་། སྐབས་འགོའི་བསླབ་བ་བཀའ་དིན་རེས་སུ་དན་

ནས་བས་པ་གཟོ་བའི་བསམ་པས་མཆོད་པ་ལ་བརྩོན་པའི་ཉམས་ལེན་ཚང་། ལམ་

རིམ་ཆེན་མོར་མཆོད་པ་བཅུ་གསུངས་པས་སྐུ་གཟུགས་སོགས་དངོས་ལ་མཆོད་

པ་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་མཆོད་པ། དངོས་སུ་མེད་ཀང་དེའི་ཕིར་མཆོད་པ་མངོན་དུ་

མ་གྱུར་པའི་མཆོད་པ། མཆོད་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཆོས་ཉིད་དབེར་མེད་དན་པར་

བས་ནས་མངོན་དུ་གྱུར་མ་གྱུར་ཐམས་ཅད་ལ་མཆོད་པ་མངོན་དུ་གྱུར་མ་གྱུར་

སྤིའི་མཆོད་པ་གསུམ་ལས་ཕི་མ་ཕི་མ་ལྷག་པར་བསོད་ནམས་ཆེ་བས་ཆོས་ཉིད་

དབེར་མེད་དན་ནས་ཐམས་ཅད་ལ་མཆོད་པའི་འཕེན་པ་གལ་ཆེ་བ་གསུངས། རང་

གིས་ཆོས་ཀི་བཀའ་དིན་མནོས་པའི་བླ་མ་གཅིག་པུ་ལ་མཆོད་ན་དེ་འདའི་བསམ་

པ་གང་ཡང་མེད་ཀང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་མཆོད་པའི་ཕན་ཡོན་སྡུད་པར་མ་ཟད། 

སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་བླ་མ་དེའི་བ་སྤུའི་བུ་ག་ལ་བཞུགས་ནས་མཆོད་པ་ལེན་པར་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རེ་འཆང་གི་ཞལ་གིས་བཞེས་ཡོད་པ་འདི་མཆོད་པ་གནད་དུ་འགོ་བའི་

མན་ངག་ཟ་མེད་པར་ཤེས་ནས་ཟང་ཟིང་གི་བསེན་བཀུར་ཙམ་མ་ཡིན་པར་བླ་མ་

མཉེས་པའི་ཐབས་ལ་སོ་ཐམས་ཅད་ནས་འབད་པ་གལ་ཆེའོ། །

དེས་ན་བླ་མ་བསྟེན་པའི་ཕན་ཡོན། མ་བསྟེན་པའི་ཉེས་དམིགས་རྣམས་མདོ་

རྒྱུད་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་བསམ་ལ། ཕིན་ཆད་སྐོན་རོག་གི་བློ་སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་

མི་སྐེ་བ་ཞིག་བེད་སམ་དུ་སོམ་སེམས་དང་། ཡོན་ཏན་དན་པའི་དད་པ་ཤུགས་དག་

པོའི་སོ་ནས། དུས་གསུམ་ཕོགས་བཅུའི་བདེ་གཤེགས་མ་ལུས་པ། །ཞེས་སོགས་

བརོད། འདིས་བླ་མ་ལྔ་བཅུ་པ་དང་ལམ་རིམ་ལྟར་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ཚུལ་གི་

གནད་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ནས་བསྟན་ཏེ། དེ་ལ་བསམ་པས་བསྟེན་ཚུལ་དང་། སྦོར་

བས་བསྟེན་ཚུལ་གཉིས། 

དང་པོ་ལ་རྩ་བ་དད་པ་སྦང་བ་དང་། བཀའ་དིན་རེས་སུ་དན་ཏེ་གུས་པར་བ་བ་

གཉིས་ལས། 

དང་པོ་ནི། དུས་གསུམ་སོགས་ཏེ། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་སེམས་ཅན་རང་

རང་ལ་གང་འདུལ་གི་མཛད་པ་སྟོན་པས་ང་རང་ཚོར་རང་དང་སྐལ་བ་མི་མཉམ་པ་

དཔའ་བོ་མཁའ་འགོ་དང་། བམས་འཇམ་དབངས། སངས་རྒྱས་སོགས་སུ་བསྟན་

ཀང་མཐོང་མི་ནུས། རང་དང་རིགས་མཐུན་ཞིང་སྐལ་བ་མཉམ་པར་བསྟན་ན་རེས་

སུ་འཛིན་ནུས་པས་ངུར་སྨྲིག་འཛིན་པའི་དགེ་སློང་གི་རྣམ་པར་བསྟན་ཀང་དོན་

དངོས་པོའི་གནས་ཚོད་ལ་དུས་གསུམ་དུ་བོན་དང་འབོན་འགྱུར་གི་རྒྱལ་བ་ཐམས་

ཅད་ཀི་མཛད་པ་ཅན་དང་། ད་ལྟའང་གངས་མེད་པའི་ཞིང་ཁམས་རབ་འབམས་
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སུ་སངས་རྒྱས་བང་སེམས་ཉན་རང་གྲུ་ཟམ་ཆུ་ཀླུང་ལོན་ཤིང་སོགས་གང་ལ་གང་

གིས་འདུལ་བ་དེ་དང་དེའི་རྣམ་པ་སྟོན་པས་ན། ཕོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་དང་བླ་

མ་ཕན་ཚུན་སྤྲུལ་བ་སྤྲུལ་བེད་དུ་སོང་བས་བླ་མར་གསོལ་བ་བཏབ་ན་དེ་ཐམས་ཅད་

ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་གོ་ཆོད་དེ། མཛོད་ལས། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཚོགས་

དང་ནི། །ཆོས་སྐུ་འགོ་བའི་དོན་སྤོད་པས། །མཉམ་པ་ཉིད་དེ་སྐུ་ཆེ་དང་། །རིགས་

དང་སྐུ་བོང་ཚད་ཀིས་མིན། །ཞེས་རྒྱུ་གངས་མེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་གཉིས་བསགས་

པ་མཉམ། འབས་བུ་སྐོན་ཀུན་ཟད་ཡོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་གི་ཆོས་སྐུ་ཐོབ་པ་མཉམ། 

སེམས་ཅན་འདིའི་དོན་སངས་རྒྱས་འདིས་མཛད་ལ་འདིས་མི་མཛད་བ་བ་མེད་

པས་འཕྲིན་ལས་མཉམ། དེའི་རྒྱུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱད་པར་མེད་པར་བརྩེ་

བ་མཉམ་པས་སངས་རྒྱས་གཅིག་གི་སྤྲུལ་པ་ལ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་འཕྲིན་

ལས་ཞུགས་པས་དེ་ཉིད་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་འཕྲིན་ལས་ཀི་གཞི་རེན་ཡིན་

པས་བླ་མའི་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀི་མཛད་པ་ལས་མ་འདས་སམ་དུ་

སྐོན་རོག་གི་བློ་བཀག་སྟེ་ཅི་མཛད་ཡོན་ཏན་དུ་མཐོང་བའི་དད་གུས་སྦངས་ཏེ་ལམ་

རིམ་ལྟར་བདུད་རྩི་འབེབས་སྦང་བེད།

གཉིས་པ་བཀའ་དིན་རེས་སུ་དན་ཏེ་གུས་པར་བ་བ་ནི། རྡོ་རེ་འཆང་གིས་བློ་

དམན་བསམ་པའི་ངོར། །ཞེས་སོགས་ཏེ། སངས་རྒྱས་དངོས་སུ་མཐོང་མི་ནུས་པའི་

བློ་དམན་བདག་འདའི་ངོར་བླ་མ་ནི་རབ་འབམས་རྒྱལ་བའི་འཁོར་ལོ་མཐའ་དག་

ལས་ལྷག་པའི་ཞིང་དུ་རྡོ་རེ་འཆང་གིས་རྒྱུད་ལས་བསགས་ཏེ། བླ་མས་རང་གི་སྐལ་

བ་དང་འཚམས་པའི་སྐུར་བསྟན། སངས་རྒྱས་དངོས་སུ་མཇལ་ཡང་དེ་ལས་ལྷག་
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པ་གསུང་དུ་མེད་པའི་མདོ་སགས་ཟབ་རྒྱས་ཀི་ཆོས་གང་འདོད་དུ་བསྟན་ནས་རྒྱལ་

བའི་མཛད་པ་བསྒྲུབས། བསེན་བཀུར་ཕུལ་བ་རྣམས་ཀང་དངོས་སུ་བཞེས་ནས་

རང་གི་ཚོགས་རོགས་པའི་ཞིང་མཛད། དེས་ན་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ་བསེན་

བཀུར་བས་པ་ལས་བླ་མ་ལ་བསེན་བཀུར་བས་པ་ཕན་ཡོན་ཆེ་བས་སངས་རྒྱས་

ཐམས་ཅད་ལས་ཀང་ལྷག་པའི་བཀའ་དིན་དང་ཐུགས་རེ་དན་ནས་གུས་པ་བསྐེད་

ལ་བདུད་རྩི་འབེབས་སྦང་བེད། 

གཉིས་པ་སྦོར་བས་བསྟེན་ཚུལ་ནི། མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་མ་

ལུས་ཀུན། །ཞེས་སོགས་ཏེ། མཆོག་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་བླ་མ་

བསྟེན་ཚུལ་ལེགས་ཉེས་ཀི་རེས་སུ་འགོ་བས། བཀུར་སྟི་རེད་པ་དག་དང་རིམ་གོ་

དང་། །སྒྲུབ་པའི་སོ་ནས་བླ་མ་མཉེས་པར་བ། །ཞེས་པ་ལྟར་ལུས་ཀིས་རེད་པ་དང་

བཀུར་སྟི། ངག་གིས་བསྟོད་དབངས་དང་ཡོན་ཏན་བསྒགས། ཡིད་ཀིས་དད་གུས་

བསོམ། ཁྱད་པར་བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་མཆོད་པས་མཉེས་པར་བའོ་སམ་དུ་

གསོལ་འདེབས་དང་བདུད་རྩི་འབེབས་སྦང་བ། འདིས་མཆོག་ཐུན་གི་དངོས་གྲུབ་

ཐམས་ཅད་བླ་མ་བསྟེན་ཚུལ་ལ་རག་ལས་པར་གསུངས་པས་བསྟེན་པའི་ཕན་ཡོན་

བསྟན་པའི་ཞར་ལ་མ་བསྟེན་པའི་ཉེས་དམིགས་གོ་བས་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ཚུལ་

གི་ཆོས་སྐོར་རོགས་པར་ཐོན་པ་ཡིན་ནོ། །མཚམས་འདིར་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་དབང་

བཞི་བླང་ན་ལེགས་ཤིང་། དེ་ཡང་བླ་མེད་ཀི་དབང་ཐོབ་པའི་ཉིན་དེ་ནས་བརྩམས་

ཏེ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་དབང་བཞི་ཚད་ལྡན་ཆག་མེད་དུ་བླང་ན་དབང་གི་ཆུ་བོ་མ་ནུབ་

པ་ཞེས་བིན་རླབས་འཇུག་པའི་སོ་དང་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་འདག་པའི་ཐབས་རད་
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དུ་བྱུང་བ་ཡིན་ཞེས་ལྕང་སྐ་རོལ་པའི་རྡོ་རེས་གསུངས་པར་ཁི་བསོད་ནམས་དབང་

རྒྱལ་བས་གསུངས་གསུང་། རྒྱལ་བ་དབེན་ས་པ་ཆེན་པོ་དང་། རྒྱུད་ཆེན་བརྩོན་

འགྲུས་འཕགས་ཀིས་ཀང་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་མཐོང་། དབང་བཞི་ཐུན་མོང་བ་ཙམ་

བེད་ན་བླ་མའི་སྤི་བོའི་ༀ་ལས་འོད་དང་བདུད་རྩི་དཀར་པོ་བྱུང་། རང་གི་སྤི་བོར་

ཐིམ། ལུས་ཀི་སིག་སྒིབ་དག བུམ་པའི་དབང་ཐོབ། ལམ་བསྐེད་རིམ་བསོམ་པ་ལ་

དབང་བར་བས། འབས་བུ་སྤྲུལ་སྐུ་འགྲུབ་པའི་ནུས་པ་བཞག བླ་མའི་མགིན་པའི་

ཨཱཿ ལས་འོད་དང་བདུད་རྩི་དམར་པོ་བྱུང་། རང་གི་མགིན་པར་ཐིམ། ངག་གི་སིག་

སྒིབ་དག གསང་བའི་དབང་ཐོབ། ཀུན་རོབ་སྒྱུ་མའི་རོགས་རིམ་བསོམ་པ་ལ་དབང་

བར་བས། འབས་བུ་ལོངས་སྐུ་འགྲུབ་པའི་ནུས་པ་བཞག བླ་མའི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་

ལས་འོད་དང་བདུད་རྩི་སོན་པོ་བྱུང་། རང་གི་སིང་གར་ཐིམ། ཡིད་ཀི་སིག་སྒིབ་

དག ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་དབང་ཐོབ། དོན་དམ་འོད་གསལ་གི་རོགས་རིམ་བསོམ་

པ་ལ་དབང་བར་བས། འབས་བུ་ཆོས་སྐུ་འགྲུབ་པའི་ནུས་པ་བཞག བླ་མའི་གནས་

གསུམ་གི་འབྲུ་གསུམ་ལས་འོད་དང་བདུད་རྩི་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་ཅིག་ཅར་

བྱུང་། རང་གི་གནས་གསུམ་དུ་ཅིག་ཅར་ཐིམ། སོ་གསུམ་ཐུན་མོང་གི་སིག་སྒིབ་

དང་དི་མ་དག །དབང་བཞི་པ་ཐོབ། བདེན་གཉིས་དབེར་མེད་ཟུང་འཇུག་གི་རོགས་

རིམ་བསོམ་པ་ལ་དབང་བར་བས། འབས་བུ་ཟུང་འཇུག་འགྲུབ་པའི་ནུས་པ་བཞག་

པར་བསམ། དབང་བཞི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ལེན་ན། གོང་དུ་དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱ་

མ་ལྟ་བུ་བས་ཡོད་ཚེ་ཐུགས་ཀར་རྡོ་རེ་འཆང་ངམ་བདེ་གསང་འཇིགས་གསུམ་གི་

དཀིལ་འཁོར་རྒྱས་བསྡུས་ཅི་རིགས་སྦར་ཆོག ཡང་ན་རང་གི་མདུན་གི་ནམ་མཁར་
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སེངེ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀིས་བཏེག་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཁི་མཐོ་ཞིང་ཡངས་པའི་སྟེང་དུ་

གཞལ་ཡས་ཁང་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་དབུས་སུ་གསང་

བ་འདུས་པ་ལྷ་ཡོངས་རོགས་སམ། བླ་མ་དང་དབེར་མེད་པའི་གཙོ་བོ་ཞེ་སང་རྡོ་

རེ་ཡབ་ཡུམ། དེའི་སྤི་བོར་རྣམ་པར་སྣང་མཛད། ཅེས་པ་ནས། རང་མཐིལ་གཉིས་

སུ་གནོད་མཛེས་རྒྱལ་པོ་སྟེ་ལུས་ལ་ལྷ་སོ་གཉིས་བཀོད། གནས་གསུམ་དུ་ཡི་གེ་

གསུམ་བསམ། ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་ཡེ་ཤེས་པ་སྤན་

དངས། ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། ཡན་ལག་བདུན་པ། ཕི་ནང་གསང་

བ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་མཆོད་པ་དང་མཎྜལ་ཕུལ། གསོལ་འདེབས་ལན་གསུམ་བེད། 

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བདག་སྐབས་མཆི། །ནས། འགྲུབ་པར་ཤོག ཅེས་ལན་

གསུམ་གིས་བང་སོམ་གསོས། སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན། །ཞེས་

སོགས་ལན་གསུམ་གིས་སགས་སོམ་གསོས། བླ་མ་དང་གཙོ་བོ་ཐ་མི་དད་པའི་

ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་གི་འོད་ཟེར་གིས་རྒྱལ་བ་འཁོར་བཅས་ཐམས་ཅད། ཅེས་སོགས་མི་

བསྐོད་པ་ཆུའི་དབང་ནས་རྣམ་སྣང་མིང་གི་དབང་དང་། སགས་སོམ་གསོ་བ་ལ་ངེས་

པར་དགོས་པས་རྡོ་རེ་སློབ་དཔོན་གི་དབང་གི་བར་ཚིགས་བཅད་དང་སགས་རྒྱས་

བསྡུས་ཅི་རིགས་པས་དམིགས་པ་ནན་ཏན་དུ་བསྐངས་པས་སགས་སོམ་གསོ་བའི་

བདག་འཇུག་གི་གོ་ཆོད་གསུངས། དབང་ཕི་མ་གསུམ་མ་བཏོན་ཀང་ཆོག འདོན་

འདོད་ན་གཞན་ནས་རྒྱས་བསྡུས་ཅི་རིགས་ལེན། མདོར་ན་པཎ་ཆེན་ཆོས་རྒྱན་

གི་འདུས་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབོར་ལྟར་བས་པས་འཐུས་ཞེས་སྐབས་མགོན་རྡོ་རེ་

འཆང་ནས་གསུངས་པས་ཉལ་ཁའི་ཐུན་ལ་ཁ་སང་གི་བདག་འཇུག་ནས་དེ་རིང་
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བར་གི་ལྟུང་བ་ཕྲ་རགས་ལ་བསོ་བགང་དང་དེ་ཐམས་ཅད་འགོད་པས་བཤགས་

སམ་དུ་ཚར་རེ་གཏོང་བ་ལྟུང་བ་དང་ཞག་ཏུ་མི་འགོགས་པའི་ལག་ལེན་རད་དུ་བྱུང་

བ་ཡིན། དེ་ནས་ཚོགས་ཞིང་གི་བླ་མ་སྤི་བོར་སྤན་དངས། སྤི་བོ་ནས་ཞུགས་ཏེ་

རང་ལ་ཐིམ་པས་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་པ་བཞིན་བླ་མའི་སྐུ་དང་རང་གི་ལུས། གསུང་དང་

རང་གི་ངག ཐུགས་དང་རང་གི་ཡིད་དབེར་མེད་དུ་མོས་ལ། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་

བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་སྟོང་པ་ཉིད་ཀི་དོན་ལ་ངེས་པ་ཅི་ཡོད་གསལ་བཏབ་ནས་ཅུང་

ཟད་མཉམ་པར་བཞག་ལ། སྣོད་བཅུད་མཐའ་དག་སྒྱུ་མ་རི་ལམ་དང་། །ཆུ་ཟ་བཞིན་

དུ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་སྟོང་། །བདེན་པར་མེད་ཀང་མིང་བརྡས་ཕར་བཏགས་ཀི། །སྣང་

བ་ཆུ་ལས་ཆུ་བུར་རྡོལ་བ་བཞིན། །བདག་ཉིད་རྡོ་རེ་སེམས་དཔའི་སྐུར་བཞེངས་

ཏེ། །ལྷན་སྐེས་བདེ་ཆེན་གསང་བའི་རྡོ་རེ་དང་། །རང་བཞིན་སྤོས་བལ་གསང་བའི་

གཎྜ་ཡི། །མཚོན་བེད་བཟུང་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མར་འཁྱུད། །ཅེས་སྟོང་པ་དེའི་

ངང་ལས་རང་རྡོ་རེ་འཆང་ཡུམ་རྡོ་རེ་དབིངས་ཀི་དབང་ཕྱུག་མས་འཁྱུད་པའམ། ལྷ་

གང་ཡང་རུང་བའི་ང་རྒྱལ་བས་ཀང་ཆོག་སྟེ། རང་འདོད་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་དུ་གསལ་

བ་ཕག་རྒྱའི་དམ་ཚིག།སྟོང་པ་ཉིད་དང་རོ་གཅིག་ཏུ་ཞུགས་པའི་ཐབས་ལྷན་སྐེས་

ཀི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་བའི་ཐུགས་ཀི་ངོ་བོ་ནི་གསང་བའི་རྡོ་རེ་དང་། 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྟོང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བའི་སོ་ནས་གོལ་བར་བེད་པའི་ཆེད་དུ་རང་

བཞིན་མེད་པའི་སྒ་སྒོགས་པ་གསང་བའི་དིལ་བུ་སྟེ། དེ་གཉིས་མི་བརེད་པའི་བརྡར་

ཕིའི་རྡོར་དིལ་འཛིན་པ་རྡོ་རེ་དང་དིལ་བུའི་དམ་ཚིག་སྟེ། རྣལ་འབོར་རྒྱུད་ལ་རང་

ལུས་ལྷ་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་རྐང་པ་ལ་དམིགས་པ་སོགས་ཀི་ཁྱད་པར་ཤེས་དགོས་
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ཀང་། བླ་མེད་ལྟར་གི་དམ་ཚིག་གསུམ་བསྟེན་ན་རྣལ་འབོར་རྒྱུད་ཀི་དམ་ཚིག་

བསྟེན་པ་དེར་ཚང་བ་ཡིན། དེ་ནི་མི་བསྐོད་པའི་རིགས་ཀི་དམ་ཚིག་རྡོར་དིལ་ཕག་

རྒྱའི་དམ་ཚིག་གསུམ་འཛིན་པའི་ཉམས་ལེན་ནོ། །སྣོད་བཅུད་མཐའ་དག་སྒྱུ་མ་རི་

ལམ་དང་། །ཞེས་སོགས་སྟོང་ཉིད་བསོམ་པའི་ཚིག་པཎ་ཆེན་གསུང་དུ་མེད་ཀང་

ཁོང་འཇམ་པའི་དབངས་ནས་ཁ་བསྐང་བ་གལ་ཆེ་སྟེ། མིང་སོགས་བལ་བའི་ཆོས་

རྣམས་ལ། །དེར་རོག་པ་ནི་བཅུ་གཅིག་པ། །ཞེས་སོགས་ཀི་རྩ་ལྟུང་གིས་མི་གོས་

པར་བེད་པ་དང་། སྟོང་པ་ཉིད་ལ་བག་ཆགས་བཞག་པ་སོགས་ཕན་ཡོན་མཐའ་ཡས་

སོ། །བདག་གི་ལུས་དང་དེ་བཞིན་ལོངས་སྤོད་དང་། །ཞེས་སོགས་ལུས་ལོངས་

སྤོད་དང་། བ་རོག་ལ་ཟན་ཁམ་གཅིག་བིན་པ་ཡན་ཆད་ཀི་དུས་གསུམ་དུ་བསགས་

པའི་དགེ་རྩ་ཐམས་ཅད་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་དུ་འཕངས་པ་མེད་པར་

གཏོང་སེམས་སྤེལ་བ་ནི་བང་སེམས་ཀི་སྦིན་པའི་ཉམས་ལེན་དང་། ལུས་ལོངས་

སྤོད་བཏང་བས་རིན་འབྱུང་གི་དམ་ཚིག་ཟང་ཟིང་གི་སྦིན་པ་དང་། དགེ་རྩ་བཏང་

བས་ཆོས་ཀི་སྦིན་པའི་ཉམས་ལེན་ཚང་བ་ཡིན།

སོ་ཐར་བང་སེམས་རྡོ་རེ་ཐེག་པ་ཡི། །ཞེས་སོགས་ཀིས་སོམ་པ་གསུམ་གི་

བཅས་པ་དང་། རང་བཞིན་གི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའི་ཉེས་པ་ཕྲ་རགས་སར་བས་མཐའ་དག་

འགོད་པ་དག་པོས་བཤགས་ཤིང་། ཕིས་མི་བགིད་པའི་སོམ་སེམས་ཤུགས་དག་

པོ་བསྟེན་ནས་དེ་ལྟར་བསྒྲུབ་པར་བ། སྒྲུབ་ནུས་པར་གྱུར་ཅིག སྒྲུབ་ནུས་པར་བླ་མ་

ལྷའི་བིན་གིས་རློབས་ཤིག་ཅེས་དན་ཤེས་བསྟེན་ཙམ་གིས་ཀང་འདིའི་ཉེས་པའི་སོ་

ཁེགས་པ་ཡོང་སྟེ། རྣམ་སྣང་གི་དམ་ཚིག་ཉེས་སྤོད་སོམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཉམས་
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ལེན་དང་། རྩ་བའི་ལྟུང་བ་ཞེས་བཤད་དོ། །ཉིན་དང་མཚན་མོ་ལན་གསུམ་དུ། །ཉིན་

རེ་ཞིང་ནི་བཟ་བར་བ། །ཞེས་ཉིན་མཚན་དུས་དྲུག་ཏུ་རང་རྒྱུད་ལ་རྩ་བ་དང་ཡན་

ལག་གི་དམ་ཚིག་ལས་འདས་པའི་ཉེས་པ་བྱུང་མ་བྱུང་བསོ་བགང་བ་དགོས་པར་

གསུངས་པའི་ཉམས་ལེན་ནོ། །

ཐེག་པ་གསུམ་དང་རྒྱུད་སེ་བཞིས་བསྡུས་པའི། །ཞེས་སོགས་རང་པ་གསུམ་

གིས་ལུང་རོགས་ཀི་ཆོས་ལ་ཐེག་གསུམ་རྒྱུད་སེ་བཞིའི་ཆོས་སུ་མ་འདུས་པ་མེད་

པས་དེ་འཛིན་པར་སྨོན་པ་འོད་དཔག་མེད་ཀི་དམ་ཚིག ཕི་དང་གསང་བ་ཐེག་པ་

གསུམ། །དམ་ཆོས་སོ་སོར་བཟུང་བར་བགི། །ཞེས་ཕི་བ་སྤོད། གསང་བ་རྣལ་

འབོར་རྒྱུད་དང་བླ་མེད། མདོ་ལུགས་ཀི་ཐེག་པ་གསུམ་གི་དམ་ཆོས་ཐུན་དྲུག་ཏུ་

འཛིན་པའི་ཉམས་ལེན་ནོ། །

གང་འཚམས་ཐབས་ཀིས་འགོ་བ་ཡོངས་སུ་སྒོལ། །ཞེས་སོ་གསུམ་གིས་

སེམས་ཅན་གི་དོན་ལ་རག་ཏུ་བརྩོན་པ་རྣམ་སྣང་གི་དམ་ཚིག་སེམས་ཅན་དོན་བེད་

ཀི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་སློབ་པའོ། །དེ་ལྟར་ན་རིགས་ལྔ་སོ་སོའི་དམ་ཚིག་བཅུ་དགུ་

འདིའི་ཚིག་རིས་ལ་ཚང་སྟེ། སོམ་གསུམ་བསོ་བགང་དང་བཤགས་པས་ཉེས་སྤོད་

སོམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས། བླ་མའི་རྣལ་འབོར་གི་སྐོས་མདོ་སགས་ཀི་ཉམས་ལེན་

བསྐངས་པས་དགེ་བ་ཆོས་སྡུད་དེ། དེ་གཉིས་འདིའི་ཉམས་ལེན་ཡོངས་རོགས་སྟེང་

ནས་ཐོན། གང་འཚམས་ཐབས་ཀིས་འགོ་བ་སྒོལ་བ་སེམས་ཅན་དོན་བེད། སྐབས་

འགོས་མཆོག་གསུམ་འཛིན་པ་སྟེ་རྣམ་སྣང་རིགས་ཀི་དམ་ཚིག་དྲུག་གོ །རྡོར་

སེམས་ཡབ་ཡུམ་ཏུ་བསོམ་སྟེ་རྡོར་དིལ་འཛིན་པ་རྡོར་དིལ་ཕག་རྒྱའི་དམ་ཚིག་
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གསུམ་དང་། བླ་མའི་རྣལ་འབོར་བསོམ་པས་སློབ་དཔོན་གཟུང་བ་སྟེ་མི་བསྐོད་པའི་

དམ་ཚིག་བཞིའོ། །

ལུས་ཡོངས་སྤོད་བཏང་བ་ཟང་ཟིང་གི་སྦིན་པ། དགེ་རྩ་བཏང་བ་ཆོས་ཀི་སྦིན་

པ། ཚད་མེད་བཞིའི་བམས་པ་བསོམ་པ་བམས་པའི་སྦིན་པ། བཏང་སོམས་མི་

འཇིགས་པའི་སྦིན་པ་སྟེ་རིན་འབྱུང་རིགས་ཀི་དམ་ཚིག་བཞིའོ། །ཐེག་གསུམ་རྒྱུད་

སེ་བཞིའི་དམ་ཆོས་འཛིན་པ་སྟེ་འོད་དཔག་མེད་ཀི་རིགས་ཀི་དམ་ཚིག་གསུམ་

མོ། །སོམ་པ་ཐམས་ཅད་ལྡན་པར་ནི། །ཡང་དག་ཉིད་དུ་སོ་སོར་བཟུང་། །ཞེས་པ་

སོམ་པ་ན་སྤར་ནས་འཛིན་པ་སྟེ། ར་ཕོ་གཞི་གཅིག་པ་ལ་ན་སྤར་ཟེར་བ་ལྟར་ཐུན་རེ་

རེ་དང་ཉི་མ་རེ་རེར་སོམ་པ་གོང་འཕེལ་དུ་བེད་པ་སྟེ་འདིའི་རྣལ་འབོར་ཐུན་དྲུག་ཏུ་

བཏང་བས་དེའི་ཉམས་ལེན་ཚང་། མཆོད་པའི་ལས་ཅི་ནུས་བ་བ་སྟེ་དོན་གྲུབ་ཀི་

རིགས་ཀི་དམ་ཚིག་གཉིས་ཏེ་བཅུ་དགུའོ། །

སོམ་པ་དེ་དག་ཅི་ལྟར་ཁས་བླང་ན་དབང་གི་སྐབས། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་

བདག་སྐབས་མཆི། །ཞེས་ལན་གསུམ་རེས་ཟོས་བས་པའི་ཐ་མའི་སྐབས་བང་སོམ་

ཐོབ་པས་རྩ་ལྟུང་བཅོ་བརྒྱད་དང་ཉེས་བས་ཞེ་དྲུག་བསྲུང་བར་ཁས་བླངས། དབང་

དང་འབེལ་བར་སགས་ཀི་སོམ་བཟུང་ལན་གསུམ་རེས་ཟོས་བས་པས་རིགས་ལྔ་

སོ་སོའི་དམ་ཚིག་བཅུ་དགུ་དུས་དྲུག་ཏུ་འཛིན་པས་ཚིག་ཟིན་ལ་གསལ་ཞིང་། རྩ་བ་

དང་ཡན་ལག་གི་དམ་ཚིག་མཐའ་དག་མདོར་བསྡུས་པའི་ཚུལ་གིས་ཁས་བླངས་

ཤིང་། དམ་པ་བདག་གིས་བསྐེད་པར་བགི། །ཞེས་པ་ཡན་ཆད་དགོངས་གསོལ་

དང་། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་གསལ་བཏབ་པ་ཡིན། དེ་ཡང་བ་སྤོད་གཉིས་ལ་བང་
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སོམ་དང་། སགས་ཀི་དམ་ཚིག་མང་པོ་ཡོད་ཀང་། རྡོ་རེ་སློབ་དཔོན་གི་དབང་མེད་

པས་སགས་སོམ་འཛིན་རྒྱུ་མེད། དེའི་ཕིར་རྒྱུད་སེ་གོང་མ་གཉིས་ཅི་རིགས་ཀི་

དབང་མ་ཐོབ་ན་རྩ་ལྟུང་བཅུ་བཞི་དང་རིགས་ལྔ་སོ་སོའི་དམ་ཚིག་བཅུ་དགུ་བསྲུང་

མི་དགོས་ལ། རྣལ་འབོར་རྒྱུད་དང་བླ་མེད་ཀི་རྩ་ལྟུང་བཅུ་བཞི་ལ་མི་འད་བའི་ཁྱད་

པར་ཅུང་ཟད་ཡོད་པ་རྩ་ལྟུང་རྣམ་བཤད་སོགས་སུ་གསལ། བླ་མེད་ལ་དེའི་སྟེང་དུ་

སྦོམ་པོ་བརྒྱད་ལ་འདེན་ཚུལ་འད་མིན་དང་། མ་རྒྱུད་སོས་ཀི་དམ་ཚིག་རྣམས་དང་། 

དུས་འཁོར་གི་དབང་ཐོབ་ན་རྩ་ལྟུང་བཅུ་བཞི་ལ་མི་འད་བའི་ཁྱད་པར་དང་། བརྟུལ་

ཞུགས་ཉེར་ལྔ་སོགས་དང་། ཡན་ལག་གི་དམ་ཚིག་ལ་རྒྱུད་རྡོ་རེ་རྩེ་མོ་ལས་སྤོང་

བའི་དམ་ཚིག་བསླབ་པའི་གཞི་ལྔ་བསྲུང་བ་དང་། དེས་མཚོན་ནས་སེམས་ཅན་

འདུལ་བའི་ཕིར་མ་གཏོགས་སོ་གསུམ་གི་བ་བ་མ་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་སྤོང་བ་དང་། 

བསྟེན་པའི་དམ་ཚིག་སློབ་དཔོན་བསྟེན་པ་དང་། གོགས་རྣལ་འབོར་པ་ཕོ་མོ་ལ་མི་

བརས་པར་བསེན་བཀུར་བ་བ་དང་། དགེ་བའི་ལས་ལམ་བཅུ་བསྟེན་པ་དང་། སྤང་

བའི་དམ་ཚིག་གཞན་ཐེག་པ་དམན་པ་འདོད་པ་སྤོང་བ། དཀའ་བ་ཅི་ཡོད་ཀང་

སེམས་ཅན་གི་དོན་ལ་སྤོ་བ། འཁོར་བ་མ་སྟོངས་བར་དུ་སེམས་ཅན་གི་དོན་བེད་

པའི་གོ་ཆ་གོན་པ། དམན་པའི་མང་འདས་ལ་ཐོབ་བར་མི་ཞེན་པར་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་དུ་རོགས་བང་དོན་དུ་གཉེར་བ། འཇིག་རེན་ལས་འདས་མ་འདས་

ཀི་ལྷ་དང་ལྷ་མིན་གནོད་སྦིན་རྣམས་ལ་མི་བརས་པ། སྐུ་གཟུགས་དང་། ལྷའི་བཞོན་

པའི་ཆེད་དུ་བས་པ་དངོས་སམ་བཅོས་མ་དང་། བླ་མའི་བཞོན་པ་དང་། ལྷའི་ཕག་

མཚན་གི་ཆེད་དུ་བས་པའི་མཚོན་ཆ་རལ་གི་ལ་སོགས་པ་དང་། ཕག་མཚན་གི་
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ཆེད་དུ་བས་པའི་འཁོར་ལོ་པདྨ་སོགས་འགོམ་པར་མི་བ་བ་དང་། ཕག་མཚན་གི་

གཟུགས་སུ་བས་པ་མི་བཟའ་བ་དང་། ལྷ་ལ་ཕུལ་བའི་མེ་ཏོག་སོགས་མཆོད་རས་

རིང་པ་དང་། ལྷ་དང་བླ་མ་དང་མཆོད་རེན་གི་གིབ་མ་མི་འགོམ་པ་རྣམས་གསུངས། 

བླ་མེད་ལ་བཟའ་བཏུང་ནང་མཆོད་ལྟར་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔར་བརླབས་ནས་ལྷའི་རྣལ་

འབོར་དང་ལྡན་པས་ནང་གི་སྦིན་སེག་གི་ཚུལ་དུ་ལོངས་སྤོད་པ་དང་། ཚོགས་

འཁོར་ཚུལ་མཐུན་དུས་དུས་སུ་བེད་པ་བཟའ་བའི་དམ་ཚིག་བིན་གིས་བརླབ་པའི་

རྡོར་དིལ། ཌཱ་མ་རུ། རྒྱན་དྲུག།ཁ་ཊཾ་ཀ ཐོད་པ་སོགས་རྒྱུད་ནས་བཤད་པའི་ཆ་ཚད་

དང་ལྡན་པའམ་མ་མཐའ་རི་མོར་བིས་པ་སྦས་ཏེ་འཆང་བ་མི་འབལ་བའི་དམ་ཚིག་

རྣམས་སོ། །བསོ་བགང་རྒྱས་པ་སོམ་གི་སྟེང་ནས་བེད་པ་ལ་རྩ་བཞི་ནས་སོར་

བཤགས་པར་ཕིར་བཅོས་མཇུག་གི་འདུལ་བའི་བར་སོམ་དང་། ཉེས་བས་ཀི་སྐོར་

དེ་བསྡུས་དག་པས་པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆོས་རྒྱན་གི་སོམ་ལས། མཐང་གོས་ཟླུམ་

པོར་མ་བགོས་རྩིང་དང་འཇོལ། །ཞེས་སོགས་སྦར་ན་རྡོག་བདེ་ཞེས་བག་རྒྱབ་

དཔོན་སློབ་བློ་བཟང་ཆོས་འཕེལ་གིས་གསུངས་པར་ཁི་བསོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་

པས་གསུངས། བང་སེམས་ལ། རེད་དང་བཀུར་སྟིར་ཆགས་པ་ཡིས། །ཞེས་སོགས་

དང་། སོམ་པ་ཉི་ཤུ་པའི། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་གསུམ་མི་མཆོད། །ཅེས་སོགས་

དང་། སགས་ལ། རྩ་ལྟུང་བཅུ་བཞི་དང་སྦོམ་པོའི་སོམ་ལ་རྒྱུད་རྡོ་རེ་རྩེ་མོའི་ཡན་

ལག་གི་དམ་ཚིག་སྟོན་པའི་ཚིགས་བཅད་ཀིས་ཁ་བསྐང་བའམ། ཁོང་འཇམ་པའི་

དབངས་ནས་ཡོངས་འཛིན་པའི་སོམ་ལྟར་གནང་ཡོད་པ་གང་བདེ་བ། དེ་ཡང་སོ་

ཐར་ལུས་ངག་གི་སོམ་པ་ཡིན་པས་ཕམ་བཞི་ལྷག་མ་བཅུ་གསུམ་རང་གིས་དན་



སྔོན་འགྔོའི་ཁིད་ཆེན་བཞི།

  62  

ཤེས་བསྟེན་ན་བསྲུང་ཤིན་ཏུ་སླ། སྤང་ལྟུང་མན་ཆད་བསྲུང་འདོད་ཀང་དཀའ་བས་

སོམ་གི་སྟེང་ནས་ལྟུང་བ་ངོས་ཟིན་པར་བས་ནས་འབྱུང་ཉེ་བའི་ཡུལ་དང་དུས་ཚོད་

དེར་དན་པ་ཉེ་བར་བཞག དེ་ཡང་དགེ་སློང་མར་གོས་འཁྲུར་འཇུག་པ་དང་། དགེ་

སློང་མ་ལས་གོས་ལེན་པ་སོགས་དེ་ལ་བརེན་པའི་ཉེས་པ་ཕོགས་མཐུན་ལས་

དངོས་རང་རེ་ལ་མི་འོང་། ཁྱིམ་པ་ཕོ་མོ་ལས་སློང་བ་སོགས་ཁྱིམ་པ་ལ་བརེན་པ་

དང་། ཁྱིམ་པ་མོར་ཆོས་སྟོན་པ་སོགས་བུད་མེད་ལ་བརེན་པ་རྣམས་དགོན་པ་དང་

རི་ཁོད་བསྟེན་པས་ཕལ་ཆེར་ཁེགས། གནས་དུས་རྐེན་གང་ལ་ལྟོས་ཀང་ཁྱད་པར་

མེད་པར་རྒྱུན་དུ་ཆར་ལྟར་འབབ་པ་ཟས་གོས་ལ་བརེན་པའི་ལྟུང་བ་ཡིན། ཟས་ཁམ་

གཅིག་ལ་སྤང་ལྟུང་གི་གསོག་འཇོག་ཟ་བ། ལྟུང་བེད་ཀི་བིན་ལེན་མ་བས་པར་ཟ་བ། 

ཡང་ཡང་ཟ་བ། འདུག་གནས་གཅིག ལྷག་པོར་མ་བས་པ། བསོད་སློང་ཡོད་མེད་ཅི་

རིགས་རེད། ཉེས་བས་ཀི་ཁམ་ཆེ་ཆུང་། མཁུར་བ་སྤོ་བ། རྒན་སྒ་གཏོགས་པ། ཟ་

བཞིན་སྨྲ་བ་སོགས་ལྟུང་བ་ཉི་ཤུ་ལྷག་རེ་རྒྱུན་ལྡན་དུ་ཡོང་བ་ཡུལ་དུས་གོགས་

སྟོབས་ཀིས་ཀང་འགོག་དཀའ། རང་ལ་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་ཁབ་སྐུད་དང་ཡུངས་འབྲུ་

གཅིག་ཡན་ཆད་སིང་ཐག་པ་ནས་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་པར་ཕུལ། སེམས་ཅན་

གི་དོན་དུ་བསོས། རང་གིས་ཐོས་ཤིང་གོན་པའང་སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་

པ་དང་། སེམས་ཅན་གི་དོན་སྒྲུབ་པ། དམ་པའི་ཆོས་ཉམས་སུ་ལེན་པ། གོགས་དགེ་

འདུན་དང་ལྟ་སྤོད་མཐུན་པར་སྒྲུབ་པར་མོས་ན་དཀོན་མཆོག་དང་སེམས་ཅན་གི་

ཡོ་བད་དེའི་བན་གིས་སྤད་པས་ཉེས་པར་མི་འགྱུར་པ་འདི་བསླབ་བཏུས་དང་བང་

ས་སོགས་ཐེག་ཆེན་ལུགས་ཀི་བཤད་པ་བསླབ་པ་བསྲུང་བའི་སོམ་ཆེན་པོ་ཡིན། ཁི་
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ངག་དབང་བཀྲ་ཤིས་པའི་གསུང་བཤད་ཟིན་བིས་ཞིག་ལས། ཡོ་བད་གང་ཡོད་

དཀོན་མཆོག་དང་སེམས་ཅན་ལ་བསོ་བ་འདི་གསུངས་ནས། འོ་ན་དེ་རང་གིས་སྤད་

མི་ཆོག་གམ་ཞེ་ན། དཀོན་མཆོག་དང་སེམས་ཅན་གི་དོན་དུ་ལོངས་སྤད་པས་ཆོག་

ཅེས་གསུངས། ཁོང་འཇམ་པའི་དབངས་དབུས་གཙང་དུ་བཞུགས་སྐབས་ཡོ་བད་

བིན་རླབས་མཛད་ཀང་གདན་ས་འདིར་ཕེབས་པའི་ཉིན་དེར་མི་མང་འདུ་ལོང་གིས་

གཟིམས་ཁང་སྟེང་འོག་ཏུ་ཕེབས་མ་བཅུག་པར་བིན་རླབས་གནང་རྒྱུས་མ་སོང་

བས་དེ་ནས་བརྩམས་ཏེ་ཡོ་བད་གང་བྱུང་བ་དེ་འཕྲལ་དཀོན་མཆོག་དང་སེམས་

ཅན་གི་ཞིང་དུ་བསོ་བར་མཛད་པ་ཡིན་གསུངས་པས་དེ་ལས་ལྷག་པའི་བིན་རླབས་

དང་རྣམ་རོག་བེད་མི་དགོས་གསུངས། རེ་བླ་མ་རང་ཉིད་ཀིས་ཀང་དང་པོར་དགོན་

དུ་གཞིས་ཀ་འཛིན་པའི་ཐུགས་འདུན་མེད་པ་ལ་བླ་མ་རྣམས་ཀིས་བཀའ་ནན་ལྕི་བ་

ཕེབས་པ་བཟོག་མ་ནུས་པས་སླར་ཡང་གཞིས་ཀ་བཟུང་ནས་དགོན་པ་འདི་ཇི་སིད་

ནམ་གནས་ཀི་བར་གི་ཆ་རྐེན་དུ་བསོས་པ་ཡིན་ཞེས་ཡི་གེ་ཞིག་ཏུ་གནང་བ་བདག་

གིས་དངོས་སུ་མཐོང་ངོ་། །འདུལ་བ་རང་སྐད་ལ་བིན་རླབས་དང་རྣམ་བརག་གཉིས་

གསུངས་ཏེ། བིན་གིས་བརླབས་ཚུལ་འཚོ་བའི་ཡོ་བད་ལ་རང་དང་། ལྷག་པའི་ཡོ་

བད་ལ་གཞན་དང་། མཁོ་བའི་ཡོ་བད་ལ་རང་གཞན་གཉིས་ཀའི་བློས་བཅངས་ཏེ་

བིན་གིས་བརླབས་པ་དང་། མི་རུང་བའི་དངོས་པོ་དངུལ་ལྟ་བུ་ལ་རང་གིས་རེག་

གམ། གཞན་ལ་རེག་ཏུ་བཅུག་ན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་རེག་པའི་ལྟུང་བ་འབྱུང་བས། གོ་བ་

ཡིས་ནི་ལས་སུ་གཞུག ཅེས་དངུལ་དེ་ཅོག་ཙེ་ལྟ་བུའི་སྟེང་ཡོད་ན་ཅོག་ཙེ་འདིར་

ཞོག་ཟེར་བ་ལྟ་བུའི་གོ་བ་ལེན་པའི་ཐབས་ཀིས་བཞག་ལ། ལག་པ་གཉིས་མདུན་གི་
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བར་སྣང་ལ་ཁ་སྦུབས་ནས་མི་རེག་པར་བིན་རླབས་བ་སྟེ། དེའི་ཆོ་གའི། རྐེན་ཇི་ལྟ་

བ་བཞིན་བགི། ཞེས་པ་དངོས་པོ་དེས་རྣམ་དཀར་གི་བ་བ་གང་འགིག་བེད་པ་དང་། 

དངོས་པོ་རུང་བར་སྒྲུབ། ཅེས་པས་ངོ་བོའི་སོ་ནས་མི་རུང་བ་དང་། དེ་བསྒྱུར་བ་

ལས་བྱུང་བའི་ལྷུང་བཟེད་ལ་སོགས་པ་རུང་བས་དེའི་ཕིར་བཅངས་པའི་དོན་ཡིན་

པས་སེར་སྣ་དང་ཆགས་ཞེན་གིས་བསམས་བཞིན་དུ་བིན་རླབས་བས་པ་ཅི་འད་

ཡིན་སམ་ཀང་། བིན་གིས་བརླབས་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་ཡིན་པས་མི་ཆོག་

ཟེར་མི་ཐུབ་ཀང་གཙོ་ཆེར་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་ཆགས་ཞེན་དང་སེར་སྣ་འགོག་པ་

ཁོ་ན་གལ་ཆེ་གསུངས། རྣམ་བརག་ནི་གཞན་གིས་བིན་པའི་གོས་ལྟ་བུ་ལ་འདི་སྟེར་

བ་པོ་དེ་ཉིད་ཀི་ཡིན་པས་མཆོག་གསུམ་གི་ཞིང་ལ་གཏོང་བ་སོགས་ཀིས་ཆུད་ཟོས་

སུ་མ་སོང་བ་བེད་སམ་པ་སྦིན་བདག་བདག་པོར་མོས་ནས་སྤོད་ཚུལ་དང་། དངོས་

པོ་དེ་གཞན་ལ་གཏད་ནས་འདིས་རུང་བའི་ཡོ་བད་འདི་ལྟ་བུ་སྒྲུབ་དགོས་པས་ཅི་

བེད་ཁྱོད་རང་ཤེས་ཞེས་དེ་ཉིད་ཀི་ཡིན་པར་བསམ་པ་དོ་དམ་པའམ་ཞལ་ཏ་བ་

བདག་པོ་ཉིད་དུ་ཁས་ལེན་གཞུག་པའི་རུང་བའོ། །རང་སོད་གནས་ཀི་ཁང་པ་དེའི་

ནང་ཟས་བཞག་སྟེ་སྐ་རེངས་ཤར་ན་ཞག་ལོན། རང་ངམ་གཞན་པའི་དགེ་སློང་གིས་

བཙོས་པ་རེན་གཙོས། དགེ་ཚུལ་དང་ཁྱིམ་པས་བཙོས་ཀང་སོད་གནས་ཀི་ཁང་པ་

དེར་བཙོས་ན་མཚམས་བཙོས། ཟས་རང་གིས་བླང་པ་ལག་ཉ། དེ་བཞི་ཟ་བ་ལྟུང་

བེད་དེ། རུང་ཁང་དང་ཕག་བདེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་འདི་ཡིན། ཚོགས་ཆེན་དུ་གསར་

འཇུག་ལ་སོན་ནས་ངེས་པ་མེད་ཀང་། ཆབ་རིལ་གིས་བིན་ལེན་བེད་དགོས་སྟབས་

དགེ་སློང་ཡིན་ན་བསླབ་པ་འབུལ། རྒྱུད་པའི་ཕག་བདེའི་སྟབས་དགེ་སློང་ཚོགས་ལ་



ཐུན་དྲུག་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ཁྱིད་ཀྱི་ཟྱིན་བྱིས།

  65  

གསར་དུ་འཇུག་ན་བསླབ་པ་འབུལ་དགོས། ཆབ་རིལ་ཡང་དེ་དང་འད། ཞག་ལོན་

སོགས་འགོག་ཆེད་རུང་ཁང་གནང་བ་དེ་ལ་རྡོ་བཏེགས་པའི་མཐའ་ལས་བྱུང་བ། 

སེམས་བསྡུས་པའི་མཐའ་ལས་བྱུང་བ། ལས་ཀི་མཐའ་ལས་བྱུང་བ་གསུམ་ནི་དགེ་

འདུན་གི་རུང་ཁང་སྟེ། སངས་རྒྱས་ཀིས་བཅས་པའི་དབང་གིས་འདིར་མཚམས་

བཙོས་སོགས་ལ་ཉེས་པ་མེད་ཅེས་བསམ་དགོས་པ། གཞི་འདི་དགེ་འདུན་གི་རུང་

བའི་ཁང་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་པའི་དོན་ཡིན། གང་ཟག་ལ་ཤེས་པ་ཆུང་ངུའི་རུང་

ཁང་བིན་རླབས་དགོས། དེ་ལ་མི་ཤེས་པ་ལྟུང་བ་འབྱུང་བའི་སོ་དང་། རྐུན་མ་ངོས་

ཟིན་དགོས་པ་ལྟར་བཅས་མཚམས་ཕྲ་རགས་ཀུན་ལ་ཤིན་ཏུ་འདིས་པར་བས། ལྟུང་

བའི་གངས་འདེན་ཁ་ཙམ་ཚིག་ཙམ་གིས་བརོད་པ་ལས་ཆོད་ཆེ་བ་མི་འོང་བས་

བསམ་བློ་ཞིབ་ཏུ་བཏང་། དན་ཤེས་བག་ཡོད་རྒྱུན་པར་བརེན་ན་སོ་ཐར་ལུས་ངག་

གི་ཁིམས་ཡིན་པས་སླ། ལྟུང་བ་རེ་རེ་བཞིན་ཞིབ་ཏུ་དན་པའི་ལོང་མེད་དུས་རྒྱུན་

པར་དན་ཤེས་བསྟེན་ཚུལ་ཁིམས་ཉིས་བརྒྱ་དང་ང་གསུམ་གི་ནང་ན་ཕམ་བཞི་སོ་

སོ་དང་འབེལ་བ་གངས་ཁ་ཅན་རེ་ཡོད་པ་ལྷག་མ་མན་ཆད་རྩ་བ་བཞིའི་ཡན་ལག་

ཡིན་པ་ལྟུང་བ་རང་རང་ལ་དཔད་ན་ཤེས་པས་རྩ་བཞི་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་སོག་

དང་བསོས་ཏེ་བསྲུང་སམ་པ་སྲུང་ལུགས་གཅིག་རེད། ཀུན་སློང་གི་སོ་ནས་ཆགས་

པ་དང་། ཞེ་སང་དང་། ཁོང་ཁོ་སོགས་ཀིས་བསྐེད་པའི་ལྟུང་བགངས་འདི་རེད་ཡོད་

པས་དུག་གསུམ་ལ་སོགས་པའི་ཉོན་མོངས་པའི་དབང་དུ་མ་སོང་བར་བེད་སམ་དུ་

བསྲུང་ན་སོམ་པ་གསུམ་ཀའི་བསླབ་པ་བསྲུང་ལུགས་གཅིག་ཡིན། རེའི་བསྟན་པ་

འདི་ལ་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་ཡབ་སས་ལྟ་བུ་སོན་ཆད་མ་བྱུང་། ཕིས་ཀང་འབྱུང་བའི་རེ་
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བ་དཀའ་བས་དེའི་ཞབས་ཟིན་ནས་ཆོས་ལ་མི་འབད་པར་སོ་ཐམས་ཅད་ནས་མི་

དགེ་བ་སྤད་དེ་སྐིད་པོར་སོད་སམ་པ་འཁྲུལ་བ་ཡིན། སོན་རང་རེས་འཁོར་བསྒྱུར་

སོགས་ཀི་དཔལ་འབོར་གངས་མེད་མོང་ཡང་ད་ལྟ་ཕན་པ་རྡུལ་ཕྲན་ཙམ་ཡང་མེད། 

ལྷའི་ལོངས་སྤོད་ལ་ལྟོས་ན་མི་ཡུལ་གི་ལོངས་སྤོད་རྣམས་མི་གཙང་བ་ལྟ་བུ་ཡིན། 

ཆོས་མི་འོང་བའི་རྩ་བ་ཟས་གོས་གནས་མལ་ལ་ཆགས་ཞེན་ཆེ་བ་འདི་ལ་ཐུག་ཡོད་

པས། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས། གནས་རྣམས་བརོད་པར་བའོ། །ཞེས་

བསེན་པར་རོགས་མ་ཐག་གནས་བཅུ་གཅིག་བརོད་པར་གསུངས་པ་སོམ་པ་བསྲུང་

ཐབས་ཀི་གནས་གལ་ཆེ་ཤོས་ཡིན། རང་རེ་ལ་སེད་པ་མགོ་གནོན་བེད་གཟུགས་

གཟུགས་མེད་ཀི་དངོས་གཞི་ཕར་ཞོག །སེམས་གནས་ཙམ་མེད་པས། སེད་པ་སྤོང་

བ་ལ་དག་བཅོམ་ཐོབ་དགོས། ཟེར་ཤེས་པ་ཙམ་ལ་མ་བཞག་པར་ལས་དང་པོ་བས་

སེད་པ་མགོ་གནོན་ཐབས་འདོད་ཆུང་ཆོག་ཤེས་ཡིན་པས། དེ་ལེགས་པར་བསྟེན་

ནས་ཟས་གོས་སྤད་ཀང་སེད་པ་བཀག་པས་ལྟུང་བའི་ཡན་ལག་མ་ཚང་བར་འགོ། 

ཟས་གོས་གནས་མལ་ལ་བརེན་པའི་ལྟུང་བ་མཐའ་དག་དེས་འགོག་ནུས་པས་

གདམས་ངག་བརོད་སྐབས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཁྱོད་ཉོན་ཅིག བཞི་པོ་འདི་དག་ནི་

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

སངས་རྒྱས་མཁྱེན་ཅིང་གཟིགས་པ་དེས། དེ་ལྟར་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་བསེན་པར་

རོགས་པ་དགེ་སློང་གི་གནས་སུ་གསུངས་ཏེ། དེ་ལ་གནས་ན་ལེགས་པར་གསུངས་

པའི་ཆོས་འདུལ་བ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་བསེན་པར་རོགས་པ་དགེ་སློང་གི་དངོས་

པོར་འགྱུར་རོ། །བཞི་གང་ཞེ་ན། གོས་ཕག་དར་ཁོད་དང་། ཟས་བསོད་སོམས་པ་
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དང་། གནས་མལ་ཤིང་དྲུང་དང་། སྨན་བཀུས་ཏེ་བོར་བ་སོགས་འདོད་པ་བསོད་

ཉམས་དང་། ངལ་ཞིང་དུབ་པའི་མཐའ་གཉིས་སྤངས་པ་ལ་སྤོད་པ་སྟེ། ཁྱོད་ཇི་སིད་

འཚོའི་བར་དུ་གོས་དང་། ཟས་དང་། གནས་མལ་དང་། སྨན་མཐའ་གཉིས་སུ་མ་ལྷུང་

བ་ལ་སྤོད་པར་སྤོའམ། ཞེས་དིས་ནས་སྤོ་བར་ཁས་བླངས་པ་ཆགས་པའི་གཉེན་

པོར་གདམས། ཉོན་མོངས་པའི་སྤོད་པ་གངས་མེད་ཀང་སོག་གཅོད་སོགས་བཞི་

སིག་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ས་མ་དང་ཉེས་པ་ལྕི་ཤོས་ཡིན་པས་དུག་གསུམ་སྤིའི་གཉེན་

པོར་གདམས། ང་རྒྱལ་ཕྲག་དོག་སོགས་ལ་བརེན་ནས་སྐོན་བརོད་དང་། ཕྲ་མ་སྨྲ་

བའི་ལྟུང་བ་སོགས་ཀུན་སློང་ནས་བཟུང་སྟེ་འགོག་པར་དགེ་སྦོང་གི་ཆོས་བཞི་

གསུངས་པ་ཞེ་སང་གི་གཉེན་པོར་གདམས་པ་དང་། དེ་ནས་དན་ཤེས་བག་ཡོད། 

གཞན་ལ་འཛེམ་དོགས་ཀིས་ངོ་ཚ་ཁེལ་ཡོད་སོགས་གལ་ཆེ་བས་ཕ་བུའི་འདུ་ཤེས་

དང་། དོན་བསྡུས་ནས་བག་ཡོད་པར་སྒྲུབས་ཤིག ཅེས་གདམས་པ་འདི་དག་བསླབ་

པ་བསྲུང་བའི་ཐབས་ཀི་རྩ་བ། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་

ཡིན་པའི་རགས་མཐར་ཐུག་ཡིན་པ་ལ་ཡིད་ཆེས་ཀི་དད་པས་སྤང་བླང་བས་ན་སོ་

ཐར་གི་བསླབ་པ་ལ་དན་ཤེས་བསྟེན་ཚུལ་དེ་འད་ཡིན། སགས་བང་སེམས་ཡིད་

སོམ་དང་། ཡིད་ཀིས་ལྟུང་བ་གཙོ་ཆེ་བས་ལྟུང་བའི་གངས་མང་བ་སོ་སོར་དམིགས་

ཕེད་པ་དགོས། དཔེར་ན་བང་སེམས་ཀི་ཉེས་བས་དང་པོ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་

གསུམ་མི་མཆོད། །ཅེས་པ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ། འདོད་པའི་སེམས་ཀི་རེས་སུ་

འཇུག་པ་ཡིད་ཁོ་ན། བདག་བསྟོད་གཞན་སྨོད་ངག སེར་སྣས་ཆོས་ནོར་མི་སྟེར་བ་

ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ཀའི་སྟེང་ནས་ཡོང་བ་ལྟ་བུ་རེད། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་
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དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་འདོད་ཀི་སེམས་དང་། དེས་ཀུན་ནས་བསླང་ནས་དུས་

གསུམ་གི་སངས་རྒྱས་སས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀིས་རྒྱལ་སས་ཀི་སྤོད་པ་ལ་ཅི་

ལྟར་བསླབ་པ་ལྟར་སློབ་སམ་པ་དང་། བདག་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་སྤོད་པ་

དང་། དུས་གསུམ་དུ་བསགས་པའི་དགེ་རྩ་རྣམས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བའི་

རྒྱུ་ཁོ་ནར་གྱུར་ཅིག་སམ་དུ་དན་ཤེས་བཞིན་དང་ལྡན་པས་སིང་ཐག་པ་ནས་གཞན་

དོན་དུ་བསོས་ན་སེར་སྣས་ཆོས་ནོར་མ་བིན་ཀང་དེ་སེམས་ཅན་གི་ཡིན་པའི་ཚིག་

འཁི་བས་ཆོག སེམས་ཅན་གི་དོན་དུ་བསོ་བ་དང་། བླ་མེད་བང་ཆུབ་ཀི་རྒྱུར་བསོ་

བ་བང་སོམ་སྲུང་བའི་སོམ་སྟེ། ཡིད་ཀི་ལྟུང་བ་འགོག་བེད་བང་སེམས་དང་ལྟ་བས་

བེད་པས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་གཉིས་མ་མཐའ་བཅོས་མ་ཙམ་གིས་ཟིན་པ་དང་

གཞན་དོན་དུ་བསོ་བ་གལ་ཆེ། སགས་ལ་སྤོང་བསྟེན་བཟའ་བའི་དམ་ཚིག་བསྟེན་

དགོས་མོད། དག་པའི་ལྷའི་རྣལ་འབོར་ཡོད་ན་བསྲུང་བའི་ཉམས་ལེན་ཚང་ཚུལ་

ཡོད་ཀང་། དེ་ལས་རྡོ་རི་བག་སོགས་ཀི་སྣང་བ་འགག་ནས་ཡིད་ངོར་ལྷ་སྐུ་ཤར་

བས་མི་ཆོག ཉོན་མོངས་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སྟོང་གི་སྣང་ཞེན་དང་། མདོར་བསྡུས་ན་

བདེན་གྲུབ་ཀི་སྣང་ཞེན་ཁེགས་དགོས། དེས་ཀང་མི་ཆོག་པར་སངས་རྒྱས་ཐོབ་

འདོད་ཀི་དན་འདུན་དུ་རེ་བས་མ་ཟིན་ན་བསྐེད་རིམ་གིས་གོ་མི་ཆོད། ཐམས་ཅད་

རྣལ་འབོར་གི་སེམས་བསྐེད་པའི་སྐབས་སེམས་གཉིས་གཟུགས་ཅན་གི་རྣམ་པར་

སོམ་པ་མདོ་ལུགས་ལ་མེད་ཀང་སགས་ཀི་ཐབས་མཁས་ཡིན་ཞེས་སྐབས་མགོན་

རྡོ་རེ་འཆང་གིས་གསུངས་པས་བང་སེམས་དང་ལྟ་བ་མ་ཤར་ཀང་དེ་གཉིས་ཀི་ངོ་

བོ་ཟ་བ་དང་རྡོ་རེ་བསོམ་པས་ཁྱད་པར་ཆེ་བ་རེད། དེས་ན་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་
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གཉིས་ཀི་དམིགས་རྣམ་དན་ནས་དེའི་སྣང་ཆ་ལྷ་སྐུར་ཤར་བ་ཡིན། རང་ལུས་ལྷ། 

ངག་སགས། སེམས་བདེ་སྟོང་གི་ཡེ་ཤེས་ཀི་འདུ་ཤེས་དང་། སྣོད་ཐམས་ཅད་

གཞལ་ཡས་ཁང་དང་། བཅུད་ཡི་དམ་གི་ལྷ་སོགས་གང་སྣང་ཡེ་ཤེས་དེའི་རྣམ་རོལ་

ཡིན་སམ་པ་ཙམ་རེ་བསྟེན་ན་དག་པའི་ལྷའི་རྣལ་འབོར་གི་ཕོགས་ཡིན་པས་ཀུན་

དཀྲིས་ཆེན་པོ་སོགས་ཉོན་མོངས་པའི་བསམ་པ་ཤུགས་དག་པོའི་དབལ་གཅོག་པ་

དང་། བསྲུང་བའི་དམ་ཚིག་གི་ཉམས་ལེན་ཆ་འད་རེ་ཚང་ལུགས་ཡོད་དམ་སམ། 

གང་ལྟར་འདུ་ཤེས་གསུམ་དང་། སྣོད་བཅུད་དག་པའི་རྣམ་རོལ་གལ་ཆེ་ཞེས་གསུང་

བཤད་ལའང་གནང་གསུངས། དེ་ལྟར་ཐུན་དྲུག་བསྐངས་པ་ཙམ་གིས་མི་ཆོག་པར་

དུས་རྒྱུན་དན་ཤེས་དང་། སོ་གསུམ་བག་ཡོད་ཀིས་སེམས་གཉིས་དང་ལྷའི་རྣལ་

འབོར་ལས་མ་ཡེངས་པའི་སོ་ནས་བསྲུང་བ་མ་གོམས་པའི་རིང་ལ་དཀའ་ཡང་ནན་

ཏན་བ། ཐུན་རེ་རེའི་མཐར་སོམ་གསུམ་གི་བསླབ་བ་དང་འགལ་མ་འགལ་བརག་

ནས་བཤགས་པ་ཐུན་ཚོད་ལས་མ་ཡོལ་བ་བེད་དགོས་པས། ས་དོ། ཉིན་གུང་། ཕི་

དོ། སོད། ནམ་གུང་། ཐོ་རངས་ཏེ་དུས་དྲུག་པོ་རང་རང་གི་ཐུན་ཚོད་རོགས་པ་ལ་ཉེ་

བའི་སྐབས་སུ་བཤགས་པ་བ། མ་ལྕོགས་ཚེ་མཚན་ཐུན་ཐ་མ་ཉིན་ཐུན་གི་འགོར་

བླངས། ཉལ་ཁར་མཚན་ཐུན་གཉིས་བསྐངས་ཏེ་ནམ་གུང་གི་ཐུན་སོད་ཐུན་གི་

མཇུག་ལ་བླངས་པའི་དོད་བས་ན་གཏོར་སྒྲུབ་ཀི་རིགས་འགེ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་པས་

ཐུན་དྲུག་དངོས་ཅི་ལྟར་ཡང་ལན་དྲུག་བཏང་བ་རེད། མ་མཐའ་རེ་རེ་ཙམ་གཏོང་

ཐུབ་ཀང་གལ་ཆེ་ཞེས་ཁི་བསོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་པས་གསུངས་གསུང་། 

གཏོར་སྒྲུབ་ལ་སོན་ཉིན་ཐུན་དང་པོ། གཉིས་པ། གསུམ་པ། མཚན་ཐུན་དང་པོ། 
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གཉིས་པ། གསུམ་པ་ཞེས་ཟེར་ཡང་དེང་སང་ས་དོའི་ཐུན་སོགས་ཀི་བརྡ་སྦོར་བར་

སྣང་། དབེན་ས་བཀའ་འབུམ་ལས། 

ཐུན་དྲུག་གི་དུས་མཚམས་བཤད་པ་ནི། ཉིན་མོའི་ཐུན་དང་པོ་ནི་འཛམ་བུ་

གིང་པའི་རི་མཐོ་ཤོས་ལ་ཉི་མ་ཤར་བ་དང་། གཉིས་པ་ནི་ཉི་མའི་གུང་དང་། གསུམ་

པ་ནི་འོད་དམར་གི་སོན་ཙམ་མོ། །མཚན་གི་ཐོག་མ་ནི་སོད་ཀི་སྨག་འཐུག་པོ་

སང་ལ་ཁད་དང་། གཉིས་པ་ནི་མཚན་ཕེད་དང་། གསུམ་པ་ནི་སྐ་རེངས་ཤར་

ཙམ་སོ། །དགོས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་གི་དབང་གིས་ངེས་པ་ཅན་མ་ཐུབ་ན་དུས་སོ་

སོའི་སོན་ཙམ་དང་ཕིས་ཙམ་དུ་མཛད་པས་ཉེས་པ་ཁེགས་ཤིང་ཕན་ཡོན་ཡོང་

ལགས། ཞེས་གསུངས། ཚིག་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་འདི་ཁོ་ན་ཚར་དྲུག་གཏོང་དགོས་

པ་མ་ཡིན་པར་འདི་དང་འབེལ་བའི་ཆོ་ག་ཆོས་སྤོད་ཀི་རིགས་གང་ལའང་ཐུན་

དྲུག་གི་ཉམས་ལེན་གི་གནད་ཚང་བ་བས་ནས་མཇུག་ཏུ་སོམ་གསུམ་བསོ་བགང་

སྦར་བས་འཐུས་གསུངས། དེ་འད་མ་ནུས་ཚེ། དཀོན་མཆོག་སྐབས་འགོ་ཚད་

མེད་རྣམ་བཞི་བསོམ། །སྨོན་འཇུག་སེམས་བསྐེད་དེ་ཡི་ཕན་ཡོན་བསམ། །བླ་མ་

གསལ་གདབ་ཕག་དང་མཆོད་པ་འབུལ། །ཕུང་པོ་གསུམ་པ་སོགས་ཀིས་སིག་

ལྟུང་བཤགས། །སྐོན་རོག་བསམས་ཤིང་ཡོན་ཏན་བཀའ་དིན་བསམ། །གསོལ་

བ་བཏབ་སྟེ་བསྟིམས་ལ་ལྟ་ཐོག་བཞག ལྷར་གསལ་རྡོར་དིལ་དེ་ཉིད་དན་པ་

ཡིས། །བཟུང་བའམ་མོས་ཏེ་མཉམ་སྦོར་བདེ་སྟོང་བསོམ། །སོམ་གསུམ་བསླབ་བ་

བླ་མའི་དམ་ཚིག་རྣམས། །དན་བ་དེ་འགལ་ཉེས་པ་བཤགས་ཤིང་བསམས། །ཐེག་

གསུམ་ཕི་ནང་དམ་ཚིག་བཟུང་འདོད་བསྐེད། །ལུས་དང་ལོངས་སྤོད་དགེ་རྩ་བཏང་
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ཞིང་བསོས། །ཞེས་ལྕང་སྐ་ངག་དབང་ཆོས་ལྡན་གིས་མཛད་པའི་སོམ་འདིའི་

སྟེང་ནས་ཤར་སོམ་བ་བའམ། མ་མཐའ་འང་། སོ་ཐར་བང་སེམས་རྡོ་རེ་ཐེག་པ་

ཡི། །རྣམ་དག་བསླབ་པའི་བཅས་པ་ཕྲ་མོ་ལས། །རི་ལམ་དུ་ཡང་འདའ་བར་མི་བེད་

པར། །རྒྱལ་བའི་བཀའ་བཞིན་བདག་གིས་བསྒྲུབ་པར་བ། །ཞེས་པའི་ཚིགས་བཅད་

ཙམ་རེ་ཅིས་ཀང་མ་ཆག་པ་བ་ཞེས་བླ་མས་གསུང་འཕྲོས་ལ་གནང་གསུངས། ཉལ་

ཁར་སོམ་གསུམ་གི་བསོ་བགང་རྒྱས་པའམ། མ་མཐའ་ས་བཅད་ཙམ་བས། གྲུབ་ན་

བདག་འཇུག་གམ། རྡོར་སེམས་བསོམ་བཟས་ཀི་སོ་ནས་ཡིག་བརྒྱ་ཉེར་གཅིག་རེ་

ཆག་མེད་བེད་པ་ལྟུང་བའི་འཕེལ་ཁ་གཅོད་པ་དང་། ལྟུང་བ་དང་ཞག་ཏུ་མ་འགོགས་

པའི་དོད་ཡིན། རང་རེས་སོམ་གསུམ་གི་ཉམས་ལེན་གཞིར་མ་བཟུང་བར་སོམ་

བས་ཀང་འཁོར་བའི་རྒྱུ་དང་དགེ་མི་དགེའི་ལས་ཀི་ཁྱད་པར་ཙམ་ལས་དཀའ་བས་

རྣལ་འབོར་འདི་ནི་རྒྱུད་སེ་རྒྱ་མཚོའི་དགོངས་པའི་བཅུད། བོད་ལ་གསེར་ཆོས་

སུ་གགས་པ་རྣམས་ལ་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་རྒྱུར་འགོ་མི་འགོ་རྩོད་

པ་ཅན་མང་། འདི་ཚད་ལྡན་ཉམས་སུ་བླངས་ན་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་

རྒྱུར་འགོ་མི་འགོ་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད། རྒྱལ་བ་སས་བཅས་དགེས། མདོ་དང་རྒྱུད་སེའི་

མན་ངག་ཟ་མེད་པར་ཆོས་ཀི་རེས་སུ་འབངས་པའི་རིགས་པས་ལེགས་པར་རོགས་

པས་བསྐུལ་ནས་འདིའི་ཡིག་ཆ་མཛད་པར་པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་

གིས་གསུངས། དེས་ན་སོམ་གསུམ་གི་བཅས་མཚམས་ཕྲ་རགས་མཐའ་དག་ཤེས་

པར་བས་ཏེ་དན་ཤེས་བག་ཡོད་དང་བཅས་ཚུལ་འདི་ལ་ཉམས་ལེན་གི་མཐིལ་དུ་

མཛད་ན་དལ་འབོར་ཐོབ་པ་དོན་ལྡན་དུ་འགྱུར་གསུངས། གཅིག་ཏུ་རྒྱལ་བ་དགེས་
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པའི་ལམ་བཟང་པོ། །སྒྲུབ་པའི་ཐབས་མཆོག་གཉིས་པ་དང་བལ་བ། །སོམ་གསུམ་

བཅས་མཚམས་དག་པར་བེད་པ་ལ། །སྤོད་ལམ་རྣམ་བཞིར་དན་ཤེས་ཡེངས་མེད་

མཛོད། །

ཅེས་དཔལ་མཉམ་མེད་རི་བོ་དགེ་ལྡན་པའི་ཟབ་ཆོས་མཐར་ཐུག་ཐུན་དྲུག་རྣལ་འབོར་ཅེས་

གགས་པའི་ཁིད་ཀི་ཟིན་བིས་རིག་འཛིན་སིང་གི་དོ་ཤལ་ཞེས་བ་བ་འདི་ཡང་བཀའ་དིན་ཟ་མེད་

འཇམ་དབངས་བླ་མ་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་བཀའ་དིན་ལས་ས་ཕིར་ཐོས་

པ་དག་བརེད་པས་འཇིགས་ཏེ། དགེ་སློང་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོས་ཡི་གེར་བཀོད་པའོ། །  ། །

སརྦ་མང་ལཾ། །
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༄༅། །མཎྜལ་གི་ཁིད་ཡིག་དཔག་བསམ་སེ་མ་ 

ཞེས་བ་བ་བཞུགས་སོ། །

གང་ལ་བརེན་ན་སིད་དང་ཞི་བ་ཡི། །ལེགས་ཚོགས་འབས་བུ་མ་ལུས་འབྱུང་

བའི་ཞིང་། །བླ་མ་ཡི་དམ་རིན་ཆེན་རྣམ་གསུམ་ལ། །སིང་ནས་འདུད་དོ་དངོས་

གྲུབ་མཆོག་སྦིན་མཛོད། །ཡོན་ཏན་དཀིལ་འཁོར་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཡི། །རྒྱལ་

བའི་དཀིལ་འཁོར་སས་བཅས་སྤན་ས་རུ། །དབང་ཆེན་དཀིལ་འཁོར་མཁོ་དགུའི་

ལོངས་སྤོད་བཅས། །མཆོད་པའི་དཀིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོ་སྤོ་བའི་ཚུལ། །མདོ་རྒྱུད་

མན་ངག་གངས་རི་ལས་འོངས་ཤིང་། །དི་མེད་ལུང་དང་རིགས་པའི་རླབས་འཕྲེང་

ཅན། །བསོད་ནམས་གསེར་གི་བེ་མ་འབབ་པའི་ཀླུང་། །བང་ཆེན་རྒྱ་མཚོའི་ངོགས་

སུ་འདེན་ལ་སྤོ། །འཇིག་རེན་མུ་མཐའ་ཡས་པའི་ཆགས་ཚུལ་ཤེས། །སིད་འབོར་

སིང་པོ་མེད་པའི་ངང་ཚུལ་རིག །བསོད་ནམས་ཚོགས་ཆེན་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་རོགས་

པའི། །བློ་ལྡན་སྐལ་བཟང་དེ་དག་འདིར་ཞུགས་ཤིག །

དེའང་བླ་མ་གོང་མ་རྣམས་གདམས་པ་ཟབ་མོ་ཕལ་ཆེར་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་

སོན་འགོ་ལ། བསྟན་པ་སྤིའི་འཇུག་སོ་སྐབས་འགོ་དང་། ཐེག་ཆེན་ལམ་གི་འཇུག་

སོ་སེམས་བསྐེད་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསོམས་པ་སྐབས་འགོ་སེམས་བསྐེད་ཀི་ཁིད། 
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སིག་པ་སྦོང་བ་རྡོར་སེམས་བསོམ་བཟས་ཀི་ཁིད། ཚོགས་གསོག་པ་མཎྜལ་གི་

ཁིད། བིན་རླབས་འཇུག་པ་བླ་མའི་རྣལ་འབོར་གི་ཁིད་བཞི་ལ་སོན་འགོ་ཁིད་ཆེན་

བཞིའམ། སོན་འགོ་འབེལ་བ་ཅན་བཞིར་གགས་པ་ལས། 

འདིར་མཎྜལ་གི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་ལ། ངེས་པ་བསྐེད་པའི་ཕིར་སྤི་དོན་གི་

སོ་ནས་གཏན་ལ་དབབ་པ་དང་། དེ་ཉིད་ལག་ཏུ་ལེན་པའི་ཚུལ་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་

གཉིས། 

དང་པོ་ལ་གསུམ། གང་ལས་གསུངས་པའི་ཁུངས་དགོད་པ། མཎྜལ་གི་ངོ་བོ། 

དེའི་དབེ་བ་སོ་སོར་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནི་དཀོན་མཆོག་སྤིན་ལས། མེ་ཏོག་གི་རྣམ་པའམ། འབས་བུའི་རྣམ་

པའམ། དཔག་བསམ་གི་ཤིང་ང་ཡིར་བ་བ་མེད་པ། ཡོངས་སུ་གཟུང་བ་མེད་པ་དེ་

དག་ཀང་ཉིན་ལན་གསུམ་མཚན་ལན་གསུམ་དུ་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་རྣམས་ལ་དབུལ་ལོ། །ཞེས་དང་། བཟང་པོ་སྤོད་པར། མཆོད་པ་གང་རྣམས་

བླ་མེད་རྒྱ་ཆེ་བ། །དེ་དག་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་མོས། །ཞེས་སོགས་དང་། དམ་

ཚིག་གསུམ་བཀོད་པའི་རྒྱལ་པོ་ལས། རིན་པོ་ཆེའི་རི་རྣམས་དང་། ཐང་ལས་སྐེས་

པའི་རིན་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པ་ཕོགས་བཅུ་ན་རྣམ་པར་གནས་པ་ང་ཡིར་བ་བ་མེད་

པ་ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་མེད་པ་རྣམས་དབུལ་ལོ། །ཆུ་ཐམས་ཅད་དང་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་

མེད་པའི་ཆུའི་དཀིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་དང་། གསེར་གི་དཀིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་

དང་། འཇིག་རེན་གི་ཁམས་ཆགས་པ་རྣམས་ན་རེ་དང་རེག་པ་མཆོག་ཏུ་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པའི་ས་ཞག་དང་། བདུད་རྩིའི་མྱུ་གུ་དང་། མ་རོས་མ་བཏབ་བའི་འབས་ས་
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ལུ་དང་། བང་གི་སྒ་མི་སན་གི་གིང་དང་། འཇིག་རེན་གི་ཁམས་ཡོངས་སུ་དག་པ་

རྣམས་ན་ཡོད་པ་མཆོག་ཏུ་ཉམས་དགའ་བའི་ལོངས་སྤོད་རྣམས་དབུལ་ལོ། །ཞེས་

དང་། གསལ་རྒྱལ་ལ་གདམས་པ་ལས། རང་གཞན་གི་དགེ་ཚོགས་ལ་རེས་སུ་ཡི་

རང་བས་ཏེ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་ཕུལ་ནས་གཞན་དོན་དུ་བསོ་བར་གསུངས་པས་

མཚོན་ལུས་ལོངས་སྤོད་དུས་གསུམ་གི་དགེ་ཚོགས་དང་བཅས་པ་སངས་རྒྱས་

དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་ཕུལ་ནས་སེམས་ཅན་ཀུན་གི་ཉེར་འཚོའི་

རྒྱུར་བསོ་བ་བསླབ་བཏུས་ཀི་བཏང་བསྲུང་དག་སྤེལ་བཞིས་བསྡུས་པའི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་ཐབས་མཁས་ཀི་སྤོད་པ་རླབས་པོ་ཆེ་སྟོན་པ་ཕལ་ཆེར་མཎྜལ་གི་

ཁུངས་སུ་འགོ་ལ། ཁྱད་པར་དུ་དཀིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་མདོ་ལས། ཆུ་བཅས་ལྕི་

བ་སྦིན་པ་སྟེ། །ཞེས་པ་ནས། ཕ་རོལ་ཕིན་དྲུག་འདི་རྣམས་ཉིད། །ཐུབ་པའི་མཎྜལ་

བས་པས་ཐོབ། །ཅེས་སོགས་མཎྜལ་འབུལ་ཚུལ་གི་ཕག་ལེན་སྟོན་པའི་ཁུངས་ཡིན་

ལ། གཙོ་བོར་ཚོམ་བུའི་གངས་ལ་སོགས་པ་ཆ་ཚང་བར་སྟོན་པའི་ཁུངས་མཐར་

ཐུག་པ་ནི། འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ལེའུ་བརྒྱད་པ་ལས། ཞིང་འདི་རིན་ཆེན་སྣ་བདུན་

གིས། །མཁས་པ་དག་གིས་ཡོངས་བཀང་ལ། །དངོས་གྲུབ་འདོད་པས་སྦིན་པའི་

ཕིར། །ཉིན་རེར་ཤེས་རབ་ཅན་གིས་དབུལ། །ཞེས་པ་འདི་ཡིན་ཏེ། ཞིང་འདི་ཞེས་

པ་ཡུལ་ཕོགས་རེ་རེ་ཙམ་ལ་ཟེར་བ་མིན་གི། བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་ལྟ་བུ་རྒྱུད་

གཅིག་པའི་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་བེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་དུས་མཉམ་དུ་བྱུང་བའི་ནང་ནས་མ་

མཐའ་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་གཅིག་གི་འདུལ་ཞིང་དུ་གྱུར་པ་སྟེ། མཛོད་ལས། གིང་

བཞི་པ་དང་ཉི་ཟ་དང་། །རི་རབ་དང་ནི་འདོད་ལྷ་དང་། །ཞེས་པ་ལྟར། རིའི་རྒྱལ་པོ་
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རི་རབ་རྩེ་མོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཁང་བཟང་དང་བཅས། མཐའ་སྐོར་དུ་གིང་བཞི་

གིང་ཕྲན་བརྒྱད་ཉི་ཟ་ཟུང་གཅིག་དང་བཅས་པའི་ཚོམ་བུ་བཅོ་ལྔ་བསྟན། རིན་ཆེན་

སྣ་བདུན་ཞེས་པས་རྒྱལ་སིད་རིན་ཆེན་སྣ་བདུན་བསྟན་ལ། སྒོན་གསལ་ལས། པདྨ་

ར་ག་དང་། ཨིནྡྲ་ནི་ལ་དང་། བཻ་ཌཱུརྻ་དང་། མརྒད་དང་། རྡོ་རེ་དང་། མུ་ཏིག་དང་། བྱུ་

རུ་ཞེས་བ་བ་རིན་ཆེན་སྣ་བདུན་གིས་ཡོངས་སུ་བཀང་བ། ཞེས་རིན་ཆེན་བདུན་

འདེན་ཚུལ་ཟུར་བ་ཞིག་ཀང་བཀོད་པ་ནི་མདོ་གཞན་ནས་འབྱུང་བའི་བཤད་པའི་

རྣམ་གངས་ཡིན་ལ། གཙོ་བོར་རིན་པོ་ཆེའི་རིགས་སོགས་མཁོ་དགུའི་ལོངས་སྤོད་

ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའི་གཏེར་ཆེན་པོ་བསྟན་པ་ཡིན་པས། ས་མའི་སྟེང་དུ་བསྣན་

པས་བརྒྱད་དེ་ཚོམ་བུ་ཉེར་གསུམ་མ་འདི་ནི་པཎ་ཆེན་ན་རོ་པ་དང་སློབ་དཔོན་

ཨ་བྷྱཱ་ཀ་ར་སོགས་རྒྱ་གར་གྲུབ་ཆེན་མང་པོའི་ཕག་བཞེས་ཡིན། རེ་བདག་ཉིད་

ཆེན་པོ་ནས་བཟུང་དབེན་ས་པ་ཡབ་སས་ཀང་སན་བརྒྱུད་ཀི་གདམས་པ་མང་པོ་

རྣམས་ལ་བཤད་སྒྲུབ་བེད་པའི་ཚེ་མཎྜལ་ཉེར་གསུམ་མ་སགས་དང་བཅས་པ་འདི་

ཉིད་གཙོ་བོར་མཛད་དོ། །མཁས་པ་དག་གིས་ཡོངས་བཀང་ཞེས་པ་མཁས་པའི་

དོན་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ལ་མཁས་ཞེས་གསུངས་ཤིང་། འོག་

ཏུ། བསམ་གཏན་གིས་ཀང་ཐམས་ཅད་བསྐེད་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་གུང་

བསྒིགས་ན་རྒྱལ་སིད་བདུན་སོགས་དངོས་སུ་ཡོད་པའང་དོན་དམ་པར་མ་གྲུབ་

ཅིང་། ཡིད་ཀིས་སྤྲུལ་པས་ཀང་ཚོགས་རོགས་པ་སོགས་ཀི་བ་བར་བསོན་མེད་དུ་

ནུས་པས། སྣང་སྟོང་ས་མའི་ཚུལ་གིས་མཆོད་པའི་ཚོགས་རབ་འབམས་སྤོ་མཁས་

པ་ལ་བའོ། །དངོས་གྲུབ་འདོད་པས་སྦིན་པའི་ཕིར། །ཞེས་པ་དངོས་གྲུབ་འདོད་པ་
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ཙམ་གིས་མི་ཆོག་གི །བླ་མ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས། དངོས་གྲུབ་སློབ་དཔོན་རེས་འབང་

ཞེས། །རྡོ་རེ་འཛིན་པ་ཉིད་གསུང་བ། །ཤེས་ནས་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀིས། །བླ་

མ་ཡོངས་སུ་མཉེས་པར་བ། །ཞེས་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་མི་འབྱུང་བླ་མ་བསྟེན་ཚུལ་

ལེགས་ཉེས་ཀི་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་མི་འཁྲུལ་ཞིང་། ཁྱད་པར་ཟུང་འཇུག་ཕག་རྒྱ་ཆེན་

པོའི་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པ་བླ་མ་ཁོ་ན་ལ་ལྟོས་པས། རྒྱུད་དང་གྲུབ་ཆེན་མང་པོའི་

གཞུང་དུ། གང་གི་དིན་གི་བདེ་ཆེན་ཉིད། །སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་འཆར་བ་གང་། །བླ་མ་

རིན་ཆེན་ལྟ་བུ་ཞེས་མཐུན་པར་གསུངས་ལ། སྒོན་གསལ་ལས་ཀང་། དེའི་མན་ངག་

གིས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པར་འདོད་པས། ཞེས་གསུངས་སོ། །ཤེས་

རབ་ཅན་ཞེས་པ། སྤིར་ཤེས་རབ་ལ་དབེ་སོ་མང་ཡང་གཙོ་བོ་ཇི་ལྟ་བ་རོགས་པའི་

ཤེས་རབ། ཇི་སེད་པ་རོགས་པའི་ཤེས་རབ་གཉིས་སུ་འདུས་པས། ཡུལ་ལ་སྦར་ན་

ཇི་ལྟ་བ་རོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་བླ་མ་ཆོས་སྐུའི་རང་བཞིན་དུ་མཐོང་། ཇི་སེད་

པ་རོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་བླ་མ་སིད་ཞིའི་རྒུད་པ་མཐའ་དག་ལས་སྐོབ་པའི་

སྐབས་གནས་གཅིག་པུར་མཐོང་། མཆོད་པ་ལ་སྦར་ན་ཇི་ལྟ་བ་རོགས་པའི་ཤེས་

རབ་ཀིས་མཆོད་པའི་འཁོར་གསུམ་བདེན་མེད་དུ་རོགས། ཇི་སེད་པ་རོགས་པའི་

ཤེས་རབ་ཀིས་མཆོད་པའི་ཕན་ཡོན་མཐའ་ཡས་པར་སྤོ་ཚུལ་སོགས་ཤེས་པར་

བེད་དོ། །མཎྜལ་འབུལ་བའི་ཡུལ་ལ་སྐབས་གནས་མཐའ་དག་ཡོད་ཀང་། གཙོ་བོའི་

དབང་དུ་བས་ན་བླ་མ་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མཆོད་པར་བེད་དགོས་ཏེ། དཔེར་ན་

རྒྱལ་པོ་སྤན་དངས་པའི་ཚེ་གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ལ་ཡོན་དང་འཚོ་བ་སྟོབ་དགོས་

ཀང་། སིང་ནོར་གཅེས་ཤོས་དེ་རྒྱལ་པོ་རང་ལ་ཕུལ་ནས་དགོས་དོན་གི་གཙོ་བོ་
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ཞུ་དགོས་པ་ལྟར། ཚེ་གཅིག་ཉིད་ལ་མཆོག་འགྲུབ་པ་བླ་མ་ཁོ་ན་ལ་ལྟོས་པས་ལུས་

ལོངས་སྤོད་དགེ་ཚོགས་དང་བཅས་པ་མཎྜལ་དུ་སྤུངས་ནས་འབུལ་ཡུལ་བླ་མ་ལ་

བེད་དགོས་སོ། །འདི་ལ་དགོངས་ཏེ་སྒོན་གསལ་ལས། ལྷ་རྣམས་དང་བླ་མའི་ཐུན་

མོང་གི་མཆོད་པ་བསྟན་ནས། བླ་མ་ལ་ཁྱད་པར་གི་མཆོད་པ་བསྟན་པའི་ཕིར། རིན་

ཆེན་འབྱུང་གནས་ཞེས་བ་བ། ཞེས་སོགས་ཀིས་ཕག་རྒྱ་འབུལ་ཚུལ་དང་། དེའི་

འཇུག་ཐོགས་སུ། བླ་མ་ལ་ཁྱད་པར་ཅན་གི་རས་དབུལ་བར་བ་བའི་དོན་དུ་ཚད་

ཡོངས་སུ་ཆད་པ་མེད་པར་བསྟན་པར་བ་བའི་ཕིར། ཞིང་འདི་ནི་རིན་ཆེན་སྣ་བདུན་

གིས། །ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་ཞེས་གསུངས་སོ། །འོ་ན་དེ་གཉིས་ཀ་བླ་མའི་སོས་

མཆོད་ཡིན་ན་ས་མའི་མཇུག་ཏུ། སངས་རྒྱས་ཀུན་ལ་དབུལ་བར་བ། །ཞེས་སྤི་ལ་

སྦར་བ་དང་མི་འགལ་ལམ་སམ་ན། དོགས་པ་འདི་དཔལ་ལྡན་ཟ་བ་ཉིད་ཀིས་སེལ་

བར་མཛད་དེ། སྒོན་གསལ་ལས། སངས་རྒྱས་ཀུན་ལ་དབུལ་བར་བ། །ཞེས་བ་བ་

ལ། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་ཡིན་པས། བླ་མ་གཅིག་པུའང་སངས་

རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་སྒས་རྣམ་པར་བརོད་དེ་དེ་ལ་དབུལ་ཞིང་རབ་ཏུ་བསྒྲུབ་པར་

བའོ། །ཞེས་ཡུལ་གཅིག་ལ་ཕུལ་ནའང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ་ཕུལ་བའི་ཕན་

ཡོན་འགྲུབ་པའི་ཐབས་མཁས་ཀི་སོ་ཆེན་པོ་བླ་མ་ལ་མཆོད་པ་འདི་ཡིན་པར་གོ་

བའི་ཆེད་དུ་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །ཡང་འདི་སམ་དུ། དེ་བླ་མ་གཅིག་པུའི་

ཁྱད་ཆོས་མ་ཡིན་ཏེ། དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པའི་ཆོས་ཀི་རྣམ་གངས་སྒྱུ་མ་མཁན་

བཟང་པོས་ཞུས་པ་ལས། བཟང་པོ་རྒྱལ་བ་གཅིག་ལ་མཆོད་བེད་ན། །ཕོགས་

བཅུའི་སངས་རྒྱས་ལ་ནི་མཆོད་འགྱུར་ཏེ། །འདི་ལྟར་དེ་དག་ང་ཡི་ཆོས་དབིངས་
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དང་། །ཐ་དད་བ་བ་ནམ་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་ཤིང་། གསང་ཆེན་

ཐབས་ལ་མཁས་པའི་མདོ་ལས་ཀང་དེ་ལྟར་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན་བཤད་པར་

བ་སྟེ། སངས་རྒྱས་གང་ཡང་རུང་བ་གཅིག་ལ་ཕུལ་བས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ་

ཕུལ་བར་འགོ་བ་ནི། འབུལ་བ་པོ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་གནས་ལུགས་སྟོང་པ་ཉིད་ལ་

ངེས་པ་གཏིང་ཚུགས་ཤིང་། ཆོས་དང་ཆོས་ཉིད་ངོ་བོ་དབེར་མི་ཕེད་པ་དང་། རྣམ་

པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི་ཆོས་ཉིད་ཐམས་ཅད་དང་རོ་གཅིག་ཏུ་ཞུགས་

ཤིང་། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཆོས་ཀི་སྐུས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་སོགས་ལ་མོང་བ་མཐར་སོན་

པ་རྣམས་ཀི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་ས་ར་ཧའི་ཐོད་པའི་དཀིལ་ཆོག་

ལས། འཁོར་རྣམས་གཙོ་བོའི་ཡན་ལག་ཕིར། །ཐ་དད་པར་ནི་བཟས་མི་བ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་དགོངས་པ་ལེན་པ་ན། སགས་རིམ་ལས། འཁོར་གཙོ་བོའི་ཡན་ལག་

ཡིན་པས་གུད་དུ་བཟ་མི་དགོས་པར་གསུངས་པ་ནི་དངོས་པོ་ལ་དེ་ལྟར་ཡིན་པས་

མི་ཆོག་གི སྟོང་ཉིད་ལ་མཐར་ཐུག་པར་གཏུགས་ནས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་

ཉིད་རེན་དང་བརེན་པར་ཤར་བའི་ཚུལ་ལ་ངེས་པ་བརན་པོ་རེད་པ་ལ་དགོངས། ཞེས་

གསུངས་པ་བཞིན་གང་ཟག་ཁྱད་པར་ཅན་གི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་ཞིང་། བླ་མ་ལ་

ཕུལ་ན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕུལ་བའི་ཕན་ཡོན་འབྱུང་བ་བཀའ་དིན་གི་སོ་ནས་ཡིན་པས་

ཕལ་བ་ལའང་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ལྟར་མཎྜལ་དབུལ་བ་དེ་རག་པར་དུས་དྲུག་ཏུ་མ་ཆག་

པ་དགོས་པ་གོ་བའི་ཕིར། ཉིན་རེར་ཤེས་རབ་ཅན་གིས་དབུལ། །ཞེས་གསུངས་པ་

ཡིན་གི། ཉིན་རེར་ལན་རེ་དབུལ་བ་ལྟ་བུ་མིན་ཏེ། འདིའི་དགོངས་པར་བས་ནས་བླ་

མ་ལྔ་བཅུ་པར། མཆོག་ཏུ་དད་པས་དུས་གསུམ་དུ། །དཀིལ་འཁོར་མེ་ཏོག་བཅས་
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ཐལ་མོས། །སྟོན་པ་བླ་མ་བསེན་བཀུར་ཞིང་། །ཞབས་ལ་སྤི་བོས་ཕག་བའོ། །ཞེས་

དང་། དེའི་ཊིཀྐ་ལས། དཀིལ་འཁོར་ཏེ་མཎྜལ་མེ་ཏོག་གི་ཚོམ་བུ་དང་བཅས་པ་

དབུལ་བ་སོན་དུ་བཏང་ནས། ཞེས་སོ། དུས་གསུམ་ཞེས་གསུངས་ནའང་། ལྔ་ཊིཀ་

ལས་ས་དོ་ལ་སོགས་པའི་དུས་གསུམ་ཞེས་འབྱུང་བས། ཉིན་ལ་དུས་གསུམ་དུ་

བེད་པར་བསྟན་པའི་ཤུགས་ཀིས་མཚན་ལའང་གསུམ་དུ་བས་ཏེ་དྲུག་ཏུ་གོ་དགོས་

ཤིང་། རྩ་ལྟུང་རྣམ་བཤད་ལས་ཀང་། རིན་འབྱུང་གི་དམ་ཚིག་ལན་དྲུག་ཏུ་བ་བར་

གསུངས་པ་ནི་དམ་ཚིག་གཞན་རྣམས་ལའང་མཚོན་པ་སྟེ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་

རོ། །

གཉིས་པ་མཎྜལ་གི་ངོ་བོའི་དོན་ནི་མཎྜལ་ཞེས་པ་དཀིལ་འཁོར་གི་སྐད་དོད་

ཡིན་ཞིང་དེ་ལ་མའི་སྒ་ལས་དངས་ནས་མ་ནུ་ས་ར་ཞེས་པ་སིང་པོ་དང་། ལའི་སྒ་

ལས་དངས་ཏེ་ལཱ་ལི་ཏ་བས་ན་འཛིན་པ་རོལ་པ་སོགས་ལ་འཇུག །ལ་ཏི་ན་བས་

ན་ལེན་པ་དང་འདུས་པ་སོགས་ལ་འཇུག་པས་བསོམས་ན་སིང་པོ་ལེན་ཅིང་འཛིན་

པ་ཞེས་པ་ཡིན། འོན་ཀང་སྐབས་སོ་སོ་ལ་སྦར་ན་དམན་མཆོག་གི་སིང་པོ་ལེན་

ཚུལ་མི་འད་བ་སོ་སོར་ཤེས་དགོས་ཏེ། བརག་གཉིས་ལས། དཀིལ་ནི་སིང་པོ་ཞེས་

བརོད་དེ། །བང་ཆུབ་སེམས་ནི་བདེ་ཆེན་པོ། །ལེན་པར་བེད་པས་དཀིལ་འཁོར་

ཉིད། །འདུས་པ་དཀིལ་འཁོར་ཉིད་དུ་བརོད། །ཅེས་དང་། དེའི་བཤད་རྒྱུད་སམྦྷུ་ཊ་

ལས། དངོས་པོ་ཀུན་གི་སིང་པོ་མཆོག །ལེན་ཅིང་གཅོད་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར། །ཞེས་

གསུངས་ཏེ། དེས་ན་དབང་བཞི་གང་དུ་ཐོབ་པའི་ཡུལ་དང་རས་མི་འདའང་། དེ་ལ་

བརེན་ནས་ལེན་རྒྱུའི་སིང་པོ་བདེ་སྟོང་གི་ཡེ་ཤེས་སུ་འད་བས། རས་བིས་ཀི་དཀིལ་
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འཁོར། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་དཀིལ་འཁོར། བྷ་གའི་དཀིལ་འཁོར་ཞེས་སོགས་

ཐམས་ཅད་ལ་དཀིལ་འཁོར་གི་སྒ་སྦར་བ་ཡིན་ནོ། །འོན་ཀང་སམྦྷུ་ཊ་ལས་ལེན་

ཅིང་གཅོད་པ་ཞེས་དཀིལ་འཁོར་གི་སྒ་དོན་ཁོ་ན་མིན་ཏེ། བརག་གཉིས་སུ། དཀིལ་

འཁོར་འཁོར་ལོ་ཅི་ཞེས་བརོད། །ཅེས་དི་བ་བཀོད་ནས་ལན་དུ་དཀིལ་འཁོར་གི་

དོན་དང་འཁོར་ལོའི་དོན་སོ་སོར་གསུངས་པ་དེའི་དོན་བསྡུས་ནས། དོན་དམ་བང་

ཆུབ་ཀི་སེམས་ངེས་བདེ་ཆེན་གི་སིང་པོ་ལེན་པ་དང་། སྒིབ་པའི་དི་མ་གཅོད་པ་

གཉིས་ཀ་གོ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། བརག་གཉིས་རྣམ་བཤད་མཁའ་འགོའི་གསང་

མཛོད་ལས། འཁོར་ལོ་ཞེས་བ་བ་ནི་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཏེ། ནམ་མཁའ་དང་འད་བའི་

ཡུལ་སྟོང་པ་ཉིད་དེ་རོགས་པས་སྒིབ་པ་གཅོད་པའི་ཕིར། ཞེས་དཀིལ་འཁོར་གི་སྒ་

དོན་ལས་ལོགས་སུ་གསུངས་སོ། །རྣལ་འབོར་རྒྱུད་ཀི་སྐབས་སྦོང་རྒྱུད་ལས། 

སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་བང་ཆུབ་སེམས། །བླ་ན་མེད་པ་རོགས་གྱུར་པའི། །རྒྱལ་བས་

གསུངས་པའི་ཡེ་ཤེས་གང་། །དེ་ནི་དཀིལ་འཁོར་སིང་པོར་གསུངས། །ཞེས་པ་ཚིག་

རིས་ས་མ་དང་ཆ་འདའང་དོན་ཟབ་གསལ་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་སིང་པོར་བཞག་

སྟེ་དེ་ལེན་པ་ལ་བེད་དགོས་པས་མཚོན་ལས་དང་པོ་བས་སྣོད་བཅུད་ཀི་འཇིག་རེན་

བློས་བླངས་ཏེ་ཕུལ་བ་ལ་མཎྜལ་ཞེས་པ་བསོད་ནམས་རླབས་པོ་ཆེའི་སིང་པོ་ལེན་

པ་ལ་བེད་པ་སོགས་དཀིལ་འཁོར་གི་མིང་མཎྜལ་འདའང་དོན་སྣ་ཚོགས་ལ་སྦར་

ཏེ་སིང་པོ་འདུས་ཚུལ་རེ་བེད་དགོས་པའི་ཕིར། ལྷ་མོ་བཞིས་ཞུས་ཀི་རྣམ་བཤད་

ལས། དཀིལ་འཁོར་ཞེས་བཏགས་པ་རྣམས་ཀི་མིང་གི་དོན་ནི་འདུས་པ་ཡིན་ལ། 

ཞེས་སོ། །ཐམས་ཅད་ལ་དེ་ལྟར་བཏགས་པའི་དགོས་པ་ནི་སིང་པོ་དང་ཡང་སིང་
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རིམ་པར་བླངས་ཏེ་མཐར་བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་གི་སིང་པོ་ལེན་པ་ལ་གཞོལ་བའི་

ཆེད་ཡིན་ནོ། །སྤིར་སྟོང་གསུམ་སོགས་འཇིག་རེན་ཅི་ཙམ་རྒྱ་ཆེའང་སྡུག་བསལ་

རྒྱ་ཆེ་བ་ཡིན་ནའང་། འདི་ལྟར་ཐབས་མཁས་ཀིས་བསོད་ནམས་མི་ཟད་པའི་ལོ་

ཏོག་སྤེལ་ཤེས་ན་གཏན་བདེའི་ཞིང་ས་རྒྱ་ཆེ་བ་ཡིན། འདི་ལྟར་བསོད་ནམས་སྤེལ་

བ་དང་འཁོར་བར་ཡིད་འབྱུང་སྐེད་པ་གང་ལའང་མངོན་པ་གོང་འོག་ནས་འཇིག་

རེན་ཆགས་ཚུལ་གསུངས་པའི་དོན་སྤི་ཆགས་པ་དགོས་ཀི། དེའི་སྤི་མ་ཤར་བར་

ཁ་ནས་རི་རབ་གིང་བཞི་ཞེས་ཅི་ཙམ་སྨྲས་ཀང་མཎྜལ་སྟེང་གི་འབྲུ་དེ་ཙམ་ལས་

དམིགས་པའི་འཁྱེར་སོ་གཞན་མི་འབྱུང་ངོ་། །

གསུམ་པ་མཎྜལ་གི་དབེ་བ་ལ། བུམ་དབང་དང་འབེལ་བ་ཕིའི་མཎྜལ། གསང་

དབང་དང་འབེལ་བ་ནང་གི་མཎྜལ། ཤེར་དབང་དང་འབེལ་བ་གསང་བའི་མཎྜལ། 

དབང་བཞི་པ་དང་འབེལ་བ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་མཎྜལ་བཞི། 

དང་པོ་ནི་ཡོངས་གགས་ལྟར་གི་མཎྜལ་ཏེ། ས་ཕིར་བཤད་ཅིང་འཆད་པར་

འགྱུར་རོ། །ནང་གི་མཎྜལ་ནི། པགས་པ་རབ་མཛེས་གསེར་གི་ས་གཞིའི་སྟེང་། །ཁག་

ཆེན་བདུད་རྩིའི་ཆུ་ཡིས་ཆག་ཆག་བཏབ་། །ཤ་ཁག་མེ་ཏོག་ཕང་ཕུང་ཚོམ་བུར་

གྱུར། །ཡན་ལག་རྣམས་ལས་གིང་ཆེན་བཞི་དང་ནི། །ཉིང་ལག་གིང་ཕྲན་བརྒྱད་དུ་

གྱུར་པའི་དབུས། །ཁོག་པ་རིན་ཆེན་རྡུལ་མང་བརྩེགས་པའི་རྩེར། ། མགོ་བོ་རྣམ་

པར་རྒྱལ་བའི་ཁང་བཟང་མཛེས། །མིག་གཉིས་མུན་སེལ་ཉི་མ་ཟ་བ་དང་། །སིང་ནི་

ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ། །དབང་པོ་ནང་ཁོལ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། །ལྷ་མིའི་

འདོད་ཡོན་དཔལ་འབོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །ཞེས་པ་ལྟར་གཞན་རྣམས་གོ་སླ་ཞིང་། 
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ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་འབེད་ཚུལ་ནི། རང་ལག་གི་ལྷུ་གསུམ་གསུམ་འབེལ་བ་ཡན་

དང་། ལག་པའི་མཁིག་མ་དང་རང་པའི་བེ་མོ་ལོང་གི་མཚམས་ནས་བེགས་ཏེ་མགོ་

གཉིས་གཉིས་སུ་གཤག་པ་ཉིང་ལག་ཏུ་བེད་པར་གསུངས་སོ། །འོན་ཀང་གསང་

དབང་གི་”་་་་་དགོས་པ་རྩ་ཁམས་སྦོང་བེད་ཡིན་ལ། མཎྜལ་དེའང་དེ་དང་འབེལ་བ་

ཞིག་དགོས་པས། ཕིའི་ལུས་རགས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་དེ་དག་དངོས་སུ་སྨོས་པའི་

ཤུགས་ཀིས་དོན་ལྔ་སྣོད་དྲུག་དབང་པོ་ལྔ་སོགས་སོ་སོ་དང་འབེལ་བའི་རྩ་རགས་

པ་སྨན་གི་གཞུང་ལས་འབྱུང་བ་དང་། ཞིབ་ཏུ་ཕེ་བས་རྩ་སྟོང་ཕྲག་བདུན་ཅུ་རྩ་

གཉིས་ཕིའི་ལུས་རགས་པའི་རྩ་བར་གྱུར་པའི་ནང་གི་ཁམས་སོ་དང་སེན་མོ་འབབ་

པ་སོགས་བདེ་མཆོག་གི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པ་དེ་ཐམས་ཅད་མཎྜལ་དུ་བཀོད་པ་

དགོས་སོ། །ཚུལ་འདི་ནི་འཇམ་མགོན་ས་པཎ་གི་ཕི་ནང་གསང་བའི་མཎྜལ་འབུལ་

ཆོག་ལས་ཀང་། ལུས་ཀི་གཙོ་བོ་སིང་བླ་མ་ལྷག་པའི་ལྷར་བསམས་ཏེ། པགས་པ་

གསེར་གི་ས་གཞི། ཁག་ཆུའི་བྱུགས་པ། སལ་ཚིགས་རིའི་རྒྱལ་པོ་རི་རབ། ཡན་

ལག་བཞི་གིང་བཞི། རྩ་རོ་རྐང་གཉིས་ཉི་མ་དང་ཟ་བ། ཉི་མ་ལྟར་དམར་པ་གསེར། 

ཟ་བ་ལྟར་དཀར་བ་དངུལ། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ལྷ་དང་མིའི་ལུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པ། སིང་མ་གཏོགས་པའི་དོན་རྣམ་པ་ལྔ། སྣོད་རྣམས་གཅིག་ཏུ་བསོམས་པ་དང་

དྲུག །སྣོད་ལ་གནས་པའི་བདེ་བའི་ཆ་དང་བདུན་རྒྱལ་སིད་རིན་ཆེན་སྣ་བདུན། སྤི་

བོའི་ཧཾ་ལས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་འབབ་པ་འདོད་འཇོའི་བ། ལུས་ལ་སྐུ་གསུམ་རང་

ཆས་སུ་ཡོད་པ་མ་རོས་པའི་ལོ་ཏོག །རྩ་དཔག་བསམ་གི་ཤིང་། གཞན་ཡོན་ཏན་གི་

ཆ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡོད་པ་རྣམས་ཟས་གོས་དང་། འབྲུ་དང་ལོངས་སྤོད་ལ་སོགས་
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པར་བསམ་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། འདིར་སྐབས་ཡུལ་ནང་དུ་བསོམས་ནས་

ཚུར་འབུལ་བར་གསུངས་པར་འགལ་བ་མེད་ཀང་། ནང་གི་མཎྜལ་དུ་འགོ་བ་དེའི་ཆ་

ནས་བཞག་པ་མིན་པས་དེ་ལྟར་དགོས་པའི་ངེས་པ་མེད་ཅིང་གཞན་རྣམས་ནང་གི་

མཎྜལ་དུ་འགོ་བ་དེའི་ཆ་ནས་བཞག་པ་མིན་པས་དེ་ལྟར་དགོས་པའི་ངེས་པ་མེད་

ཅིང་གཞན་རྣམས་ལེགས་པར་སྣང་ངོ་། །འདི་དང་ཕོགས་མཚུངས་པ་ཀུན་གཟིགས་

ལྔ་པའི་བླ་མཆོད་ཆོ་གར་ཡང་། འབྱུང་བ་བཞི་འདུས་ལུས་ཀི་ས་གཞིའི་སྟེང་། །རྣམ་

པར་ཤེས་པའི་ས་འཛིན་དབང་པོ་ལ། །ཕུང་ཁམས་གསེར་རི་རོལ་མཚོ་བདུན་གིས་

བསྐོར། །སྐེ་མཆེད་བཅུ་གཉིས་གིང་བཞི་གིང་ཕྲན་བརྒྱད། །རོ་རྐང་ནམ་མཁའི་ནོར་

བུ་མཚན་མོའི་མགོན། །དབང་པོ་ལྔ་ཡི་གཏེར་ཆེན་བུམ་པ་སོགས། །དཀིལ་འཁོར་

གཙོ་བོ་དཔལ་ལྡན་བླ་མར་འབུལ། །ཟག་མེད་བདེ་བ་ཆེ་ལ་སྤོད་པར་ཤོག །ཅེས་

གསུངས། རང་གི་ལུས་ཀི་ཆ་ཤས་སོ་སོ་ལས་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐེད་པ་ལ་ལུས་

དཀིལ་དུ་བཞག་པ་ལྟར། རང་གི་ཕུང་ཁམས་ཕྲ་རགས་སྒྲུབ་གཞིར་བས་ཏེ། དེ་

ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རི་རབ་གིང་བཞི་སོགས་ཀི་རྣམ་པར་བས་ནས་ཕུལ་ནའང་

ནང་གི་མཎྜལ་དུ་འགོ་སྟེ། རྒྱལ་དབང་བདུན་པའི་འཇིགས་བེད་ཀི་བླ་མའི་རྣལ་

འབོར་ལས། བདག་ལུས་ངག་ཡིད་ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་རྣམས། །ཡོངས་སུ་གྱུར་

ལས་གངས་མེད་འཇིག་རེན་སྣོད། །འདོད་དགུའི་ཕུན་ཚོགས་གཏེར་གིས་གང་བ་

འདི། །བླ་མ་ལྷ་ཡི་ཚོགས་ལ་གུས་པས་འབུལ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

གསང་བ་དང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་མཎྜལ་ནི། ས་མ་ཕལ་ཆེར་སོ་སོར་ཕེ་སྟེ་འཇོག་

མ་ཐུབ་པར་གཅིག་ཏུ་བསོམས་ནས་བཤད་དེ། འཇམ་མགོན་ས་པཎ་གིས་ཀང་། 
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གསང་བ་ཟུང་འཇུག་སེམས་ཀི་མཎྜལ་ནི་དབང་ཡོན་ཏན་རིམ་པ་ལས། རང་སེམས་

བླ་མར་སྣང་བ་དེ། །གཉིས་མེད་སློབ་དཔོན་དམ་པའོ། །ཞེས་བཤད་པས། རང་གི་

སེམས་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཀི་རྩ་བའམ་གཞིར་གྱུར་པ་

ནི་བླ་མ་ཡི་དམ་གི་ལྷ་ཡིན་པས། མཎྜལ་ནི་ཀུན་གཞི་འཁོར་འདས་ཀི་རྒྱུར་གྱུར་པ་

གསེར་གི་ས་གཞི། དེ་སིང་རེ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང་མ་བལ་བ་ཆུའི་བྱུགས་པ། 

ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་རྩ་བ་རིའི་རྒྱལ་པོ་རི་རབ། དེ་ལས་ཚད་མེད་པ་བཞི་སྐེ་བ་ནི་

གིང་བཞི། ཐབས་ཤེས་རབ་ཟུང་འབེལ་དུ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ཉི་ཟས་བསྐོར་བ་བེད་

པ། གཞན་དོན་རྒྱུན་མི་འཆད་པ་འབྱུང་བ་འདོད་འཇོའི་བ། ལོངས་སྐུ་སྤོས་པ་དང་

བལ་བ་མ་རོས་པའི་ལོ་ཏོག །སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་ལ་སོགས་པ་

ཐམས་ཅད་དཔག་བསམ་གི་ཤིང་དང་། འབྲུ་དང་ལོངས་སྤོད་ལ་སོགས་པར་བསམ། 

ཞེས་གསུངས་ཏེ། མིང་གསང་བའི་མཎྜལ་དུ་བཏགས་ཀང་ཟུང་འཇུག་གི་རོགས་

པའང་དེར་བསྡུས་པས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་མཎྜལ་དེ་ལས་ལོགས་སུ་བར་མེད་དོ། །ཀུན་

གཟིགས་ལྔ་པ་ཆེན་པོས། རྡོ་རེའི་ལུས་ཀི་གསེར་ལྡན་ལྟོ་བ་ན། །མཉམ་སྦོར་རྡོ་རེ་

པདྨའི་ལྷུན་པོ་མཆོག །བཅུ་དྲུག་དགའ་བའི་རི་མཚོ་གིང་བཞིས་བསྐོར། །དབུ་མ་

བཅུ་གཉིས་ཁྱིམ་གི་རྒྱུ་ལམ་དུ། །རོ་རྐང་རླུང་གི་ཉི་ཟའི་དཀིལ་འཁོར་འཆར། །སྒྱུ་

མའི་ལུས་སུ་ལྡང་བའི་རིན་ཆེན་བདུན། །ཟུང་འཇུག་བུམ་བཟང་ཡོངས་འདུ་ས་

བརོལ་སོགས། །དཀིལ་འཁོར་མགོན་པོ་དཔལ་ལྡན་བླ་མར་འབུལ། །ཞེས་གསང་

བའི་མཎྜལ་དང་། དི་བལ་རང་སེམས་དག་པའི་ས་གཞི་ལ། །རང་བཞིན་གདོད་ནས་

སྟོང་པའི་ས་འཛིན་ཆེ། །མེད་ཀང་རྫུན་པར་སྣང་བའི་གིང་བཞི་སོགས། །རི་ལམ་
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ཡུལ་གི་རོལ་བ་ཇི་བཞིན་འབུལ། །ཞེས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་མཎྜལ་དུ་མཛད་པ་དགོངས་

པ་དངས་ནས་བཤད་ཆོག་ཀང་དངོས་ཟིན་དེ་ཙམ་མི་གསལ་བས། འདིར་རེ་བླ་མའི་

དགོངས་པ་ཀུན་མཁྱེན་འཇམ་དབངས་བཞད་པ་དང་ཐང་སག་པ་སོགས་ཀི་མན་

ངག་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར། དབང་གསུམ་པའི་རོགས་པ་བདེ་སྟོང་དབེར་མེད་ཀི་ཡེ་

ཤེས་དང་། དབང་བཞི་པའི་རོགས་པ་བདེན་གཉིས་དབེར་མེད་ཟུང་འཇུག་གི་

རོགས་པ་ཧཱུཾ་ཡིག་གི་རྣམ་པར་སྤོས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རི་རབ་གིང་བཞི་མཁོ་

དགུའི་དཔལ་འབོར་སོགས་ཀི་རྣམ་པར་བསྒྱུར་ནས་འབུལ་བ་ལ་མཎྜལ་ཕི་མ་

གཉིས་སུ་རྒྱལ་དབང་བདུན་པས་གསུངས་ཤིང་། འབུལ་བའི་ཚིགས་བཅད་ཀང་། 

ཐབས་མཆོག་བདེ་ཆེན་རྡོ་རེའི་རོལ་རྩེད་ཀིས། །སྟོང་ཕོགས་ཤེས་རབ་པདྨར་རོལ་

བ་ལས། །ཟག་མེད་ལྷན་སྐེས་དགའ་བའི་རང་བཞིན་གི། །སྣོད་བཅུད་དཀིལ་འཁོར་

བཀོད་པས་མཉེས་གྱུར་ཅིག །ཅེས་དང་། བདེ་ཆེན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་རྣམ་རོལ་

གི། །མཆོད་སྤིན་ཅིར་ཡང་སྣང་བའི་སྒྱུ་མ་རྣམས། །གདོད་ནས་རང་བཞིན་སྟོང་པར་

ངེས་རེད་པའི། །ཟུང་འཇུག་བླ་མེད་མཆོད་པས་མཉེས་གྱུར་ཅིག །ཅེས་སོ། །དེ་ལྟར་

ན་མཎྜལ་ཕི་མ་གཉི་ག་རང་བཞིན་བདེ་སྟོང་གི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པ་ལ་རྣམ་པ་རི་གིང་

སོགས་ཀི་རྣམ་པར་ཤར་བ་ཙམ་དུ་འད་བས་ཁྱད་མེད་དུ་འགྱུར་རོ་སམ་ན་འདི་ནི་ཕྲ་

ཞིང་ཆེས་རོགས་པར་དཀའ་བའི་གནས་ཤིག་ཡིན་ཏེ། རྩ་ཤེ་ལས། གང་ལ་སྟོང་པ་

ཉིད་རུང་བ། །དེ་ལ་ཐམས་ཅད་རུང་བར་འགྱུར། །གསུངས་པ་བཞིན། རང་བཞིན་

གིས་སྟོང་པ་ལ་བ་བེད་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་རུང་ཡང་། ཡུལ་དེ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་

པས་སྟོང་ཙམ་དང་། བློས་རང་བཞིན་མེད་པར་རོགས་པ་ཙམ་གིས་བ་བེད་ཐམས་
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ཅད་སྒྲུབ་མི་ནུས། དེ་བཞིན་དུ་སྤོད་བསྡུས་སུ་རྒྱུད་དངས་པ་ལས། གང་དུ་བདེ་ཆེན་

ཞེས་བ་གཅིག་པུ་ཉིད། །གཅིག་པུའི་ཉམས་ཀིས་དུ་མའི་གར་མཛད་དོ། །གསུངས་

པ་བཞིན་དག་པའི་བརན་གཡོ་མཐའ་དག་བདེ་སྟོང་ཡེ་ཤེས་ཀི་རྣམ་འཕྲུལ་ཡིན་ཀང་

དབང་གསུམ་པའི་རོགས་པ་དཔེ་དོན་གི་འོད་གསལ་འགྲུབ་པ་ཙམ་གིས་བརན་གཡོ་

རབ་འབམས་གང་འདོད་དུ་སྤྲུལ་ཞིང་སྒྱུར་བར་བེད་མི་ནུས། མཐར་ཐུག་ཟུང་

འཇུག་གི་གོ་འཕང་ཐོབ་པ་ན་སར་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་ནུས་པ་གཅིག་ཏུ་རོགས་

ནས་གང་འདོད་པ་བཞིན་བེད་ནུས། དེའི་གནད་ཀིས་དེ་དང་བསྟུན་པའི་མཆོད་པ་

ལའང་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་གི་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་འབྱུང་ངོ་། །ས་མ་རྣམས་མཆོད་པ་དེ་གཉིས་

སོ་སོར་འབེད་མི་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་དབང་གསུམ་པའི་བདེ་སྟོང་དབེར་མེད་ལས་

ལྷག་པ་ཞིག་དབང་བཞི་པ་ལ་སྦོར་རྒྱུ་མ་རེད་པས་དེ་ཙམ་ཞིག་ཟུང་དུ་འཇུག་ཚུལ་

མཐར་ཐུག་ཏུ་བས་པའི་དབང་གིས་ཡིན་ནོ། །རང་ལུགས་རིམ་པ་བཞི་པ་མན་ཆད་

དུ་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དང་དོན་དམ་བདེན་པ་འོད་གསལ་གི་ཡེ་ཤེས་

གཉིས་རེས་འཇོག་ཙམ་ལས་མི་འབྱུང་བས་བདེན་གཉིས་ཡ་བལ་དུ་སོང་བ་ཡིན་ལ། 

ཟུང་འཇུག་གི་ཚེ་དེ་གཉིས་སྟོབས་མཚུངས་སུ་འབྱུང་བ་ཡུ་ག་ན་ད་སྟེ་ཡ་བལ་དུ་མ་

སོང་བ་ཟུང་དུ་འཇུག་ཚུལ་ས་མ་ལས་ཆེས་ལྷག་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཚུལ་ནི་འདུས་

པའི་རྩ་རྒྱུད་ལས། ན་ཆུང་གཞོན་ནུ་མི་ཡངས་པ། །གཟུགས་བཟང་གཞོན་པས་

བརྒྱན་པ་ནི། །ལོ་གངས་ཉི་ཤུ་ལྔ་ལོན་རེད། །བོལ་སོང་ལས་ཀང་རབ་ཏུ་བརག །ཅེས་

པ་འདིས་གསུངས་ཏེ། སྒོན་གསལ་ལས། བདེན་པ་གཉིས་ཀི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་

མིག་དང་ལྡན་པའི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མིག་ཡངས་པའོ། །ཞེས་དང་། 
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ལོ་གངས་ཉི་ཤུ་ལྔ་ལོན་པ། །ཞེས་བ་བ་ནི་ལྷའི་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔའི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་ཕག་

རྒྱ་ཆེན་པོའི་སྐུ་བདག་ལ་བིན་གིས་བརླབ་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན། ཞེས་ཟུང་དུ་འཇུག་

ཚུལ་མདོར་བསྡུས་ན་སྒྱུ་འོད་གཉིས་སམ་སྐུ་ཐུགས་གཉིས་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་ཡིན་

ལ། ཞིབ་ཏུ་ཕེ་ན་ཕུང་པོ་ལྔ། ཁམས་ལྔ། དབང་པོ་ལྔ། ཡུལ་ལྔ། ཡེ་ཤེས་ལྔ་སྟེ་ཉེར་ལྔ་

པོ་ཐམས་ཅད་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་ཡིན་ནོ། །བརྩོན་འགྲུས་འཕགས་ཀི་རྒྱུད་ཊིཀ་ལས་

ཁམས་བཞི་དབང་པོ་དྲུག་ཅེས་འབྱུང་ཡང་། སྒོན་གསལ་རྣམ་ངེས་སོགས་ལས་

མཚན་གི་ཚིག་རིས་སོར་བཞག་པ་ཀུན་དང་འགིག་གོ །དེ་རྣམས་ཟུང་དུ་འཇུག་

ཚུལ་ནི་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཚོགས་པ་དང་གཅིག་གིས་གཅིག་རྩིས་ཟིན་པ་ཙམ་ལ་མི་བ་ཡི། 

ས་མའི་རས་རྒྱུན་དང་ལྡོག་ཆ་ཙམ་གིས་སོ་སོར་བཞག་པ་མ་གཏོགས། དེ་ཐམས་

ཅད་ངོ་བོ་དང་ནུས་པ་དང་བེད་ལས་གང་གི་ཆ་ནས་ཀང་མི་འད་བའི་དབེ་བ་འབེད་

རྒྱུ་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །རྩ་རྒྱུད་ལེའུ་གཉིས་པར། ཁྱོད་ཀི་སེམས་ལུས་ལྟ་བུ་དང་། 

ལུས་སེམས་ལྟ་བུ་དང་། སེམས་ཚིག་ཏུ་བརོད་པ་ལྟ་བུར་སྐེད་ཅིག །ཅེས་པའང་རྡོ་

རེ་སེམས་དཔའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་བསྐེད་རིམ་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བིན་རླབས་ལ་

སྦར། སྤོད་བསྡུས་ཀིས་དེ་ལས་གོང་དུ་སོང་སྟེ་གསང་ཆེན་རིགས་གཅིག་གི་ལུས་

དབེན་ལ་སྦར་བ་རྡོ་རེའི་ཚིག་གཅིག་ལ་དོན་དུ་མ་མི་འགལ་བས། རེ་བཙུན་ཡེ་ཤེས་

རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ནས་འདིའི་དོན་ལམ་གི་བགོད་པ་མཐར་ཐུག་

པའི་ཚེ་ཡེ་ཤེས་ཀང་གང་འདོད་ཀི་གཟུགས་སུ་ཤར་ནས་གཟུགས་ཀི་བ་བ་བེད། 

གཟུགས་ཀི་ཆ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཀང་ཇི་ལྟ་ཇི་སེད་མ་ལུས་པར་རོགས་པ་སོགས་ཡེ་

ཤེས་ཀི་བ་བ་བེད། དེའང་ཡུལ་དུས་ཕོགས་རེ་བ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཡིད་ལ་གང་
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འདོད་དང་ཚིག་ཏུ་གང་བརོད་ལྟར་འགྲུབ་ནུས་པ་ཡིན་པར་གསུངས་པ་ནི་ངོ་མཚར་

བའི་ལེགས་བཤད་ཡིན་ཏེ། བདེ་མཆོག་རྩ་རྒྱུད་ལས། ཀུན་ཏུ་ཕག་དང་ཞབས་ལྡན་

ཞིང་། །ཀུན་ཏུ་སྤན་ལྡན་དབུ་དང་ཞལ། །ཀུན་ཏུ་གསན་ལྡན་འཇིག་རེན་ན། །ཐམས་

ཅད་གཡོགས་ཏེ་རྣམ་པར་བཞུགས། །ཞེས་ཕུང་ཁམས་དང་དབང་པོ་རྣམས་རེ་རེས་

ཀང་ཕག་གི་བ་བ་ལེན་ཅིང་འཛིན་པ། ཞབས་ཀི་བ་བ་འབོན་བཞུགས། སྤན་གི་བ་

བ་གཟིགས་པ། ཞལ་གི་བ་བ་ཆོས་སྟོན་པ། སན་གི་བ་བ་སྒ་གསན་པ་སོགས་

ཐམས་ཅད་འབྱུང་ལ། དེའི་རྩ་བ་ནི་དཔེར་ཉི་འོད་ཀིས་ས་སྟེང་ཐམས་ཅད་གཡོགས་

ཏེ་ཀུན་ལ་དོད་དང་སྐེམས་པ་སྨིན་པ་སོགས་ཀི་བེད་པ་འཇུག་པ་ལྟར། ཡེ་ཤེས་

ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་རོ་གཅིག་པའི་ཚུལ་གིས་ཆོས་ཅན་མཐའ་

དག་ཁྱབ་པར་གཡོགས་ནས་བཞུགས་པའི་དབང་གིས་དེ་ཐམས་ཅད་ལ་དེའི་བེད་

པ་མ་ཚང་བ་མེད་པར་འཇུག་པ་ཡིན་ཏེ། བདེ་སྟོང་དབེར་མི་ཕེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་རྡོ་

རེའི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་སྐྲ་ཉག་མ་གཅིག་གིས་ཀང་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་བསེག་པ་

དང་ཆོས་ཐམས་ཅད་གཟིགས་ཤིང་གསལ་བར་བེད་ནུས་ཚུལ། མཚན་བརོད་ལས། 

སྐྲ་ཡང་རྡོ་རེ་འབར་བ་སྟེ། ཞེས་གསུངས་སོ། །གསང་བ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་

མདོ་ལས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་གིས་ཀང་གཟིགས་སོ། །དེ་བཞིན་

དུ་མཛོད་སྤུས་ཀང་གཟིགས་སོ། །དེ་ལྟར་མཚན་རེ་རེས་ཀང་ཅིག་ཅར་ཕོགས་བཅུ་

རྣམས་སུ་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་རབ་འབམས་ཐམས་ཅད་གཟིགས་སོ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་དགོངས་པ་མཐར་ཐུག་ཀང་སྐུ་ཐུགས་དབེར་མེད་པ་འདིར་འབབ། 

འོན་ཀང་དེ་གཉིས་དབེར་མེད་དུ་སྒྲུབ་ཚུལ་གསལ་བར་མ་གསུངས་པས་སགས་སུ་
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མི་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་འཁོར་འདས་ཆོས་དབིབས་སུ་དབེར་མེད་པ་དང་། ཡང་

དག་པའི་མཐའ་མངོན་དུ་བ་བར་གསུངས་པའི་ཆོས་དབིངས་དང་འབས་བུ་མཐར་

ཐུག་ཕར་ཕིན་ཐེག་པར་གསུངས་པ་དེ་སགས་ལ་དེ་ལྟར་ཡིན་ཀང་། དེའི་ཐབས་

ཚང་བར་མ་བསྟན་པས་མདོ་སགས་ཁྱད་མེད་དུ་མི་འགྱུར་ལ། དེ་བཞིན་དུ་རིམ་པ་

བཞི་པའི་སྐབས་སུ་འོད་གསལ་ལ་གནས་བཞིན་པའི་དུས་སྒྱུ་མའི་སྐུར་ལྡང་བ་

སོགས་བེད་མི་ནུས། སྒྱུ་མའི་སྐུར་ལྡང་བ་ན་འོད་གསལ་གི་མཉམ་གཞག་ལས་

གཡོ་དགོས་པས་དུས་ཉི་ཚེ་བ་དང་རེས་འཇོག་ཡིན། མཐར་ཐུག་གི་ཚེ་རེས་ཐོབ་ཀི་

བ་བ་སྤྲུལ་བསྒྱུར་སོགས་ནམ་མཁའི་མཐའ་ཁྱབ་ཏུ་བསྟན་ཀང་ཀུན་རོག་གཡོ་བེད་

ཀི་རླུང་ཟད་པས་ཡང་དག་པའི་མཐའ་ལས་ལྡང་མི་དགོས་པའི་ཕིར། མཁས་གྲུབ་

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས། ཁྱོད་ཐུགས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཉིན་བེད་འོད། །མཁའ་

དབིངས་སྟོང་ཉིད་མཛེས་མའི་ལང་ཚོ་ལ། །རག་ཏུ་སྤོད་པའི་རྩེ་དགའ་མི་གཏོང་

ཡང་། །སིད་ཞིའི་དངོས་ཀུན་མ་འདེས་ས་ལེར་འབེད། །ཅེས་གསུངས་ཏེ། རླུང་དེ་

ཟད་བེད་སགས་ལ་རག་ལས་པའི་གནད་ཀིས་རེ་བླ་མས་ཡང་དག་མཐའ་དཔིས་

ཕིན་པ་སགས་ལ་རག་ལས་པར་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་དག་གི་གནད་དོན་དང་

དགོས་པ་མཐར་ཐུག་པ་སྒོན་གསལ་ལས། འདིའི་དོན་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་སེ་

ལས་ཀང་དགོངས་པར་བཤད་པས་སྟོན་ཏེ། སྒ་ཙམ་ཁྱོན་གཅིག་ལ་ཡང་སངས་

རྒྱས་ནི། །རྣམ་མང་གངྒཱའི་ཀླུང་གི་བེ་སེད་བཞུགས། །ཞེས་བ་བ་དང་། རྡུལ་གཅིག་

སྟེང་ན་རྡུལ་སེད་སངས་རྒྱས་རྣམས། །སངས་རྒྱས་སས་ཀི་དབུས་ན་བཞུགས་པ་

དག །ཅེས་བ་བ་གསུངས་པས་ལྷའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་སྟོན་པ་ཡིན་ཏེ། ངེས་པའི་དོན་
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ཏོ། །ཞེས་དང་། འདིའི་དགོངས་པ་བཞིན་དབུ་མ་འཇུག་པར་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀི་

གསང་བ་མཐར་ཐུག་བསྟན་པའི་ཚེ། དག་པ་འདི་ནི་བཞེད་པ་འཇུག་པ་ཡིས། །རྡུལ་

གཅིག་ཡུལ་ལ་མཁའ་གཏུགས་འཇིག་རེན་དང་། །འཇིག་རེན་མཐའ་ཡས་ཕོགས་

ཁྱབ་རྡུལ་སྟོན་མོད། །རྡུལ་རགས་མི་འགྱུར་འཇིག་རེན་ཕྲར་མི་འགྱུར། །ཞེས་རྡུལ་

གཅིག་གི་གོ་སར་འཇིག་རེན་མཐའ་ཡས་པ་ཤོང་བ་དང་། འཇིག་རེན་གི་ཁམས་མང་

པོ་རྡུལ་གཅིག་གིས་ནོན་པ་སོགས་བཞད་པ་འཇུག་པའི་ཡོན་ཏན་ཞེས། ཐུགས་ལ་

གང་བཞེད་དང་། ཚིག་ཏུ་གང་བརོད་ལྟར་འགྲུབ་ཐུབ་པ་འདི་ཟུང་འཇུག་ཁོ་ནའི་ཁྱད་

ཆོས་ཡིན་ཏེ། སྒོན་གསལ་གི་མཆན་ལས། འདི་འད་བས་གོ་གཅིག་མ་ནན་པས་

གཞན་ཞུགས་པ་ལ་གོ་མི་འགོག་པ་ནི་དེ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུ་བརེས་

པའི་དབང་གིས་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། བེ་སྨྲས་ཀང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་

པ་འདོད་ལ། ཕར་ཕིན་ཐེག་པར་ཡང་རྣམ་མཁྱེན་བཤད་མོད། ཤེས་བ་མཐའ་ཡས་

ཀང་ཅིག་ཅར་གཟིགས་ཐུབ་པ་དང་། འཇིག་རེན་མཐའ་ཡས་ཀང་དེ་ཐམས་ཅད་ཀི་

དོན་ཅིག་ཅར་མཛད་ཆོག་པའི་རྩ་བ་མཐར་གཏུགས་ན་འདི་ལ་ཐུག་གོ རྩ་བ་ཟུང་

འཇུག་ལ་དེ་ལྟ་བུའི་ཁྱད་ཆོས་ཡོད་པའི་གནད་ཀིས་ཟུང་འཇུག་དང་འབེལ་བའི་

མཆོད་པ་དེའང་ས་མ་རྣམས་ལས་ཆེས་ལྷག་པར་འགོ་བ་ཡིན་ཏེ། མཎྜལ་ལྟ་བུའི་

ཚེའང་རང་གི་ལག་གི་མཎྜལ་དེར་ཞིང་རབ་འབམས་ཀི་རི་གིང་འབོར་བ་ཐམས་ཅད་

དགོད་ཅིང་། ཞིང་རབ་འབམས་ཀི་ཚོགས་པའི་རྡུལ་རེ་རེ་ལའང་ནམ་མཁའི་མཐའ་

ཁྱབ་ཀི་ཞིང་ཁམས་དང་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་བཞུགས་ལ། རྒྱལ་བའི་སྐུའི་བ་སྤུའི་

ཁུང་བུ་རེ་རེར་ཡང་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་བཞུགས་པ་སོགས་ཕོགས་གང་ནས་ཀང་
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རྒྱར་མ་ཆད་པར་འབམས་ཀླས་པ་དང་། དུས་ཀང་ད་ལྟ་བ་ཁོ་ན་མ་ཡིན་པར་དུས་

གསུམ་དུ་བྱུང་དང་འབྱུང་འགྱུར་ཐམས་ཅད་ལྷན་ཅིག་བཀོད་ནས་དུས་ཀང་ཉི་ཚེ་

བར་མ་སོང་བས་ས་མ་ལས་རྒྱ་ཆེ་བ་ཡིན་ཏེ། ཕེད་བཅས་བཞི་བརྒྱ་པར། སྦིན་བ་

ལ་སོགས་མི་དམིགས་ཀང་། །སྦིན་སོགས་ཐ་མལ་ཉིད་གྱུར་པ། །བདག་མེད་ཐ་

མལ་མི་གཞོམ་སྟེ། །འཁོར་ལོ་མཆོག་ལ་དེ་ཡོད་མིན། །ཞེས་པའི་ཐད་ཀི་ཤཱནི་བའི་

འགེལ་པ་ལས། ཕོགས་དུས་ཡོངས་སུ་བཅད་པ་མེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཆེན་པོ་

ཡིན་པས་རྒྱ་ཆེ་བ་ཡིན་ལ། ཞེས་དང་། སགས་རིམ་ལས། ཡུལ་དུས་ཕོགས་རེ་བའི་

སོ་ནས་རྒྱ་ཡོངས་སུ་ཆད་པ་མེད་པས་ཐམས་ཅད་ཀི་དབང་དུ་བས་ནས་བསོམས་

པས་རྒྱ་ཆེ་བ་ཡིན་ལ། དེ་འད་བའི་ལྷའི་རྣལ་འབོར་མེད་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་དེ་

བཞིན་ཉིད་ཐ་མི་དད་པའི་ཟབ་མོའི་རྣལ་འབོར་ཡོད་ཀང་། ཆོས་ཅན་གི་ངོས་ནས་རྒྱ་

མ་ཆད་པར་སོམ་པ་མེད་པས་རྒྱ་ཆུང་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། འདིས་མདོ་ལ་

ཆོས་ཉིད་བསོམ་པ་ཡོད་ཀང་ལྷའི་རྣལ་འབོར་མེད་པས་སགས་དང་གཉི་ག་རྒྱ་ཆེ་

ཆུང་དུ་འགོ་ལུགས་གཅིག་དང་། རིམ་པ་བཞི་པའི་ཚེ་ཆོས་ཉིད་གཟིགས་ཚུལ་

མཐར་ཕིན་ཀང་ཆོས་ཅན་བརན་གཡོ་རབ་འབམས་སུ་འཆར་བའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བ་ལ་

དབང་མ་འབོར་བས་ཟུང་འཇུག་དང་གཉི་ག་ལ་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་འབྱུང་ཚུལ་གཅིག་ཀང་

བསྟན་པ་ཡིན། ཚུལ་བཞིའི་ནང་གི་མཐར་ཐུག་ལ་འོད་གསལ་གི་མཐར་ཐུག་དང་

ཟུང་འཇུག་གི་མཐར་ཐུག་གཉིས་སུ་འབེད་དགོས་པའི་རྩ་བའང་འདི་ལ་ཐུག་

གོ །འདི་དག་གི་དམིགས་ལེགས་པར་ཕེད་ན་ཟ་མ་ཏོག་བཀོད་པར། བདུད་རྩིའི་

ཐིགས་པ་ཞེས་བ་བ་དང་རྡོ་རེའི་སོ་ཞེས་བ་བ་སོགས་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་རེ་རེར་ཡང་
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སྣོད་བཅུད་ཀི་འཇིག་རེན་མཐའ་ཡས་པ་ཡོད་ཚུལ་གསུངས་པ་དེ་སྤན་རས་

གཟིགས་ཁོ་ནའི་མ་ཡིན་པར་ཟུང་འཇུག་བརེས་པ་ཀུན་གི་ཡོན་ཏན་དུ་གོ་དགོས་ལ། 

དམ་ཆོས་པད་དཀར་དུ་དུས་ཕི་དོ་གཅིག་ལས་རུམ་ནས་ཐོན་པའི་བང་སེམས་

གངས་མེད་པ་ཞིག་གིས་བར་གི་བསྐལ་པ་ལྔ་བཅུར་ཕག་འཚལ་ཞིང་བསྟོད་པར་

གསུངས་པའང་ཟུང་འཇུག་གི་མཐུ་ཡིན་པར་གོ་བས། མདོ་སགས་གཉིས་སྐས་ཀི་

གདང་བུ་བཞིན་གཅིག་གཅིག་གི་དོན་དུ་འགྱུར་ཚུལ་ཤེས་ཏེ་གསུང་རབ་མ་ལུས་

གདམས་ངག་ཏུ་འཆར་བར་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་ལག་ཏུ་ལེན་ཚུལ་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་ལ་གསུམ། མཎྜལ་ཚོམ་བུ་

སོགས་འདུ་བ་བའི་ཚུལ། དངོས་གཞི་ཇི་ལྟར་འབུལ་བའི་ཕག་ལེན་དང་དམིགས་

རྣམ་སྐོང་ཚུལ། མཇུག་ཕན་ཡོན་དན་པས་དགའ་བ་སྐེད་ཅིང་བསོ་བས་རྒྱས་གདབ་

ཚུལ་ལོ། 

དང་པོ་ལ། མཎྜལ་གི་རྒྱུ་རབ་གསེར་དངུལ། འབིང་ལི་ཟངས་མཁར་བ། ཐ་མ་

རྡོ་ལེབ་དང་ཤིང་སོགས་ཀང་རུང་སྟེ། རེ་བླ་མས་ཀང་འོལ་ཁ་ཆོས་ལུང་དུ་བསག་

སྦང་མཛད་པའི་ཚེ་རྡོ་ཆེན་པོ་ངོས་མཉམ་པ་ཞིག་ལ་མཎྜལ་མཛད་དེ་ཕག་ངར་གིས་

ཕིས་ནས་སྐུ་མཚལ་བྱུང་བའི་རེས་ད་ལྟའང་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་བཞིན་ནོ། །ཚོམ་

བུའང་རབ་རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས། འབིང་མགོན་བུ་དང་འབྲུ་གཙང་མ། གལ་ཏེ་མ་

འབོར་ན་དཀར་གོང་གི་ཕེ་མས་ཀང་རུང་ལ། འབོར་བ་ཡོད་བཞིན་རྒྱུ་གང་ངན་ལ་

མཆོད་པ་བ་བ་ནི་རང་གིས་བསོད་ནམས་ཉམས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པས། དམུས་ལོང་

གིས་མིག་ལྡན་ལ་མགོ་བསྐོར་བེད་པ་དང་འད་བར་པོ་ཏོ་བས་གསུངས་སོ། །ཚད་
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ཁྲུ་གང་ཡན་ཆད་བ་བར་སློབ་དཔོན་ཀམྤ་ལའི་མཎྜལ་ཆོ་ག་དང་། ཡེ་ཤེས་རྡོ་རེས་

དེ་ཉིད་མཐོང་བའི་ལམ་དུ་གསུངས་པ་ལྟར་བྱུང་ན་ལེགས། འོན་ཀང་ངེས་གཟུང་མི་

དགོས་སོ། །དབིབས་ཀང་ཀམྤ་ལ་དང་ཨ་བས་ལས་མཐུན་གི་དབིབས་ཟླུམ་པོ། གྲུ་

གསུམ། ཟ་གམ། གྲུ་བཞི་རྣམས་འདམ་གར་གསུངས་ལ། གཞན་ཕལ་ཆེར་ཟླུམ་པོ་

དང་གྲུ་བཞི་གང་རུང་གཙོ་བོར་མཛད་པས་དེ་བཞིན་བའོ། །མཎྜལ་གི་ནང་བ་བྱུང་

གིས་བྱུགས་ཤིང་འབྲུ་སོགས་དི་བཟང་གི་ཆུས་སྦགས་པ་གལ་ཆེ་སྟེ། འདུས་པའི་

རྩ་རྒྱུད་ལས། བཤང་གཅི་ཆུ་ལ་སོགས་པས་བྱུགས་པའམ། །རྒྱལ་བ་མཆོད་ཕིར་

རག་པར་རབ་ཏུ་བ། །ཞེས་པའི་བཤང་གཅི་བ་བྱུང་ལྔ་དང་། ཆུ་ཞེས་པ་དི་བཟང་གི་

ཆུ་ཡིན་ཞིང་། དེས་སྒྲུབ་གནས་ལ་བྱུགས་པར་བསྟན་པས་མཎྜལ་ཡང་གོ་དགོས་ལ། 

བདེ་མཆོག་རྩ་རྒྱུད་ལས་ཀང་། དེ་ལ་ལྕི་བ་ལྡིང་བ་ཡིས། །དཀིལ་འཁོར་ས་ནི་ཉེ་བར་

བྱུགས། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེས་པ་བྱུང་ལྷག་མའང་མཚོན་པས་བ་བྱུང་ལྔས་བྱུག་

གོ །ཞེས་སྦས་དོན་ཀུན་གསལ་དུ་གསུངས་སོ། །སངས་རྒྱས་གསང་བའི་མཎྜལ་གི་

ཆོ་གར་དོན་གཞན་མ་བཤད་པར་བ་བྱུང་འཕབ་ཚུལ་དང་བྱུག་ཚུལ་སོགས་ཁོ་ན་

ཞིབ་མོར་བཤད་སྣང་བས་འདི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བ་ཡིན་ནོ། །རྒྱས་པར་བེད་ན། ༀ་

བཛྲོད་ཀེ་ཧཱུཾ། ཞེས་པས་བ་བྱུང་དང་དི་བཟང་གི་ཆུ་བིན་གིས་བརླབ། ༀ་ཨཱཿ བཛྲ་

པུཥེ་ཧཱུཾ་ཞེས་པས་མེ་ཏོག་བིན་གིས་བརླབ། ༀ་ཨཱཿ བཛྲ་རི་ཁེ་ཧཱུཾ་ཞེས་པས་མཎྜལ་

བིན་གིས་རློབས་པ་དང་། འཁྱིལ་བའི་སགས་ཀིས་མཚམས་གཅོད་པར་ཡང་

གསུངས་སོ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་རེན་དངོས་སུ་བཀྲམ་ཡོད་ན་དེས་འཐུས་ལ། མེད་

ན་དམིགས་རེན་དུ་མཆོད་པའི་མཎྜལ་ལས་མཐོ་བའི་སྟེགས་ཀི་ཁར་མཎྜལ་ཚོམ་བུ་
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ལྔ་བཀོད་པའི་དབུས་སུ་བླ་མ། ཤར་དུ་ཡི་དམ། ལྷོར་སངས་རྒྱས། ནུབ་ཏུ་ཆོས། 

བང་དུ་དགེ་འདུན་གསལ་བཏབ་པ་ལ་སྒྲུབ་པའི་མཎྜལ་ཞེས་ཟེར་རོ། །བཀའ་བརྒྱུད་

གོང་མ་རྣམས་འདི་གཙོ་བོར་ལག་ལེན་མཛད་དོ། །

གཉིས་པ་དངོས་གཞིའི་ལག་ལེན་དང་དམིགས་རྣམ་སྐོང་ཚུལ་ནི། ལག་པ་

གཡོན་པ་འབྲུ་དང་བཅས་པས་མཎྜལ་བཟུང་། གཡས་པ་འབྲུ་དང་བཅས་པའི་ལག་

ངར་གིས་མཎྜལ་གཡས་སྐོར་དུ་ལན་གསུམ་ཕིས་ན་དེའི་ངོས་ལ་བང་ཆུབ་ཀི་

སེམས་ཀི་རྩ་ཡོད་པས་ལས་ཉོན་སིག་སྒིབ་སྦོང་བ་དང་བམས་སིང་རེས་རྒྱུད་

བརླན་པའི་རེན་འབེལ་གི་སོ་ཡོད་ལ། དམིགས་པ་ཞིང་ཁམས་དེར་འདམ་རབ་རྡོ་

གསེག་ཚེར་མ་སོགས་མ་དག་པའི་ཉེས་པ་རྣམས་བསལ་ནས་རིན་པོ་ཆེའི་རང་

བཞིན་གིས་གཞི་ཡངས་ཤིང་ཁོད་སོམས་པ་མེ་ལོང་གི་ངོས་ལྟ་བུར་གྱུར་པར་

བསམས་ན་ཞིང་དག་སྦོར་བའི་ཉམས་ལེན་དུ་འགོ་སྟེ། རྒྱན་ལས། སེམས་ཅན་

འཇིག་རེན་དེ་བཞིན་དུ། །སྣོད་ཀི་འཇིག་རེན་མ་དག་པ། །དེ་ལ་དག་པར་སྒྲུབ་པ་

ཡིས། །སངས་རྒྱས་ཞིང་ནི་དག་པ་ཉིད། །ཅེས་གསུངས་ཏེ། འདིའི་ཐད་ཀི་བརྒྱད་

སྟོང་པ་སོགས་སུ་མུ་གེའི་དགོན་པ་དང་། གཅན་གཟན་གི་དགོན་པ་སོགས་སུ་ཕིན་

པ་ན་དེའི་རྐེན་གིས་བློ་སྦོང་ཚུལ་གསུངས་པས་མཚོན་རོགས་སྨིན་སྦངས་གསུམ་

གི་རྒྱལ་སས་ཀི་སྤོད་པའི་སོམས་ཆེན་པོར་གྱུར་པ་ཞིག་ཡིན་ནོ། །ཕིས་ཚར་མ་

ཐག་ལག་པ་གཡས་པའི་ནང་གི་འབྲུ་དེ་མཎྜལ་གི་དབུས་སུ་བཀོད། དབུས་སྟོང་པར་

བཞག་ན་ཞིང་ཁམས་སྟོང་པར་སྐེ་བར་གསུངས་ཏེ། འགོ་བ་གཞན་མེད་པ་མིན་གི་

སངས་རྒྱས་མི་འབོན་པའི་མི་ཁོམ་པའི་གནས་སུ་སྐེ་བའི་དོན་ཡིན་པས་ཉེས་
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དམིགས་ཆེའོ། །དེ་ནས་ཞིང་ཁམས་འབུལ་བར་ཞུ་ཞེས་པ་ལྟ་བུས་སན་མནན་ལ། 

ༀ་བཛྲ་བྷཱུ་མི་ཨཱ་ཧཱུཾ། ཞེས་བརོད་ཅིང་འོག་གཞི་དང་རིན་པོ་ཆེའི་མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་

པ་སིལ་མར་བཀྲམ་པར་བསམས་ལ་ཐོག་ཁྱབ་པར་མེ་ཏོག་འགེམ། ཉེར་གསུམ་མ་

སགས་དང་བཅས་པ་བེད་ན། ༀ་བཛྲ་རེ་ཁེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཞེས་པས་ཕི་ལྕགས་རི་མུ་ཁྱུད། 

ༀ་ཧཾ་སུ་མ་དྷྱ་མེ་ར་ཝེ་ན་མ། ཞེས་པས་དབུས་སུ་རི་རབ་སོགས་བཀོད་ལ། སོ་

བདུན་མའི་འདོན་ཆ་ལྟར་བེད་ཚེ། ༀ་བཛྲ་རེ་ཁེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཕི་ལྕགས་རི་ཁོར་ཡུག་

གིས་བསྐོར་བའི་དབུས་སུ་རིའི་རྒྱལ་པོ་རི་རབ། ཅེས་བརོད་པའི་ཚེ་སྟོང་གསུམ་གི་

སྟོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་འདིའི་མཐའི་ལྕགས་རི་ཁོར་ཡུག་ཆེན་པོ་དང་། 

གིང་བཞི་པའི་འཇིག་རེན་སོ་སོའི་མཐའི་ལྕགས་རི་རྣམས་གསལ་བཏབ་ལ་མཎྜལ་

གི་མཐའ་སྐོར་ལ་མེ་ཏོག་གིས་གཡས་སྐོར་དུ་བསྐོར། གིང་བཞི་པའི་འཇིག་རེན་བེ་

བ་ཕྲག་བརྒྱའི་མཐའ་ཁོར་ཡུག་ཆེན་པོ་གཅིག་གིས་བསྐོར་བ་ནི་འོག་གཞིའི་རླུང་ཆུ་

གསེར་དཀིལ་གསུམ་བརྩེགས་པ་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་སྟོང་གསུམ་ཆགས་པར་འདོད་

པ་ས་སེའི་ལུགས་ཡིན་གི། མཛོད་ལུགས་གིང་བཞི་པའི་འཇིག་རེན་རེ་རེ་ལ་དེ་དག་

བརྩེགས་པ་རེ་རེ་སོ་སོར་ཡོད་པས་སྟོང་གསུམ་ལྕགས་རི་གཅིག་གིས་བསྐོར་ཚུལ་

མེད་དོ། །རྒྱན་སྣང་དུ་མཛོད་ཀི་ལུང་དངས་པ་ལས། དེ་སྟོང་ལ་ནི་སྟོང་གསུམ་

གི། །འཇིག་རེན་ཁམས་ནི་བླ་ན་མེད། །ཁོར་ཡུག་ཆེན་པོས་ཡོངས་སུ་བསྐོར། །མཉམ་

དུ་འཇིག་ཅིང་འབྱུང་བ་ཡིན། །ཞེས་སྣང་བ་ནི་རྒྱ་བོད་ཀི་དཔེ་གང་རུང་ལ་མཆན་

དཀྱུས་ཤོར་ལྟ་བུ་ཞིག་བྱུང་བར་མངོན། དེ་ནས་དབུས་སུ་ཚོམ་བུ་དགོད་ཅིང་རིའི་

རྒྱལ་པོ་རི་རབ་འཕངས་དཔག་ཚད་ཁི་ཕྲག་བཅུ་དྲུག་ཡོད་པས་བརྒྱད་ཁི་རྒྱ་མཚོར་
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ནུབ་ཅིང་། བརྒྱད་ཁི་སྟེང་དུ་འཕགས་པ། བང་རིམ་བཞི་ཅན། ནང་ མ་ནང་མ་མཐོ་

བའི་གསེར་རི་བདུན་བེ་ནང་དུ་བེ་བཅུག་པ་ལྟར་བས་པའི་བར་གི་རོལ་མཚོ་བདུན་

དང་སྤེལ་མར་ཡོད་པ། རི་རབ་ཀི་རྩེ་མོར་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་གི་ལྷ་གནས། དབུས་སུ་

རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཁང་བཟང་ཉི་མ་སྟོང་གི་གཟི་འོད་འབར་བ། མཐའ་སྐོར་དུ་ཡོངས་

འདུས་བརོལ་སོགས་དཔག་བསམ་གི་ཤིང་དང་། ཁྲུས་ཀི་རིང་བུ་དང་། རིན་པོ་ཆེའི་

གཞལ་མེད་ཁང་དང་། ལྷའི་བདུད་རྩི་དང་། ལྷའི་གོས་པཉྩ་ལི་ཀ་དང་། རིན་པོ་ཆེའི་

འཕྲེང་བ་བརོད་ཀིས་མི་ལང་བ་དང་། ལྷའི་རྔ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཀི་དབངས་སྒོགས་པ་

སོགས་མཆོད་རས་དཔག་ཏུ་མེད་པས་གང་བ། བང་རིམ་ལ་རྒྱལ་ཆེན་རིགས་བཞི། 

གནོད་སྦིན་གཞོང་ཐོགས་སོགས་དང་། རོལ་མཚོ་བདུན་ལ་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་

དཔལ་འབོར་ཆེན་པོ་དང་བཅས་ཏེ་གནས་པར་བསམས། རི་རབ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་

བཞིའི་རང་བཞིན་དུ་གསུངས་པ་འདའང་། ངོས་འཛིན་མི་འད་བ་དུ་མ་ཡོད་དེ་མཛོད་

རང་འགེལ་ལས། གསེར་གི་རང་བཞིན་དང་། དངུལ་གི་རང་བཞིན་དང་། བཻཌཱུརྻའི་

རང་བཞིན་དང་། ཤེལ་གི་རང་བཞིན་ཏེ་ངོས་བཞི་དག་ཏུ་གངས་བཞིན་ནོ། །ཞེས་

གསུངས་པ་བང་ནས་བརྩམས་ཏེ་གཡས་སྐོར་དུ་བས་ལ། དེའི་ཕོགས་མདོག་དང་

གིང་གི་ནམ་མཁའི་མདོག་མཚུངས་དགོས་པས་ཤེལ་ཞེས་པ་ཤེལ་དམར་པོར་

མཆིམས་མཛོད་ལས་བཤད་དེ་པདྨ་རཱ་ག་ཡིན་ནོ། །ས་སེར་བཻཌཱུརྻ་དང་ཤེལ་གི་གོ་

རིམ་བཟོག་སྟེ་འབྱུང་བས་རེན་སའི་མདོ་རེ་ཡོད་པར་མངོན་ལ། གདགས་པ་ལས་

ཤར་ཤེལ་ལྷོ་བཻཌཱུརྻ། ནུབ་དངུལ། བང་གསེར་དུ་གསུངས། དན་པ་ཉེར་གཞག་

ལས། ཤར་དངུལ། ལྷོ་བཻཌཱུརྻ། ནུབ་གསེར། བང་ཤེལ་དཀར་པོར་གསུངས་ལ། 
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འདིར་རི་རབ་ཀི་དཔངས་དང་གིང་གི་ཚད་མངོན་པ་གཉིས་ལས་ལྷག་པ་རེའང་

གསུངས་སོ། །དུས་འཁོར་གི་ཚེ་དང་དབིབས་ཁ་དོག་རཱའི་ཡོད་ཚུལ་རྣམས་འདི་

དང་གཏན་མི་མཚུངས་ཏེ། ཕི་ནང་གཞན་གསུམ་སྦོར་ཚུལ་གི་གནད་མང་པོ་ཡོད་

པས་ལོགས་སུ་ཤེས་དགོས་སོ། །ཤར་ལུས་འཕགས་པོ་ཞེས་བརོད་པའི་ཚེ་ཤར་དུ་

ཚོམ་བུ་དགོད་ཅིང་ཤར་ལུས་འཕགས་པོའི་གིང་དབིབས་ཟ་བ་ཕེད་པ་ལྟ་བུ། ས་

གཞི་དང་བར་སྣང་ཐམས་ཅད་ཁ་དོག་དཀར་བ། མི་རྣམས་གཟུགས་བཟང་ཞིང་

སེམས་རྒྱུད་འཇམ་པ། ལོངས་སྤོད་ཆེ་བ། རིན་པོ་ཆེ་མང་པོས་གང་བ་གསལ་

གདབ། ལྷོ་འཛམ་བུའི་གིང་ཞེས་བརོད་པའི་ཚེ་ལྷོར་ཚོམ་བུ་དགོད་ཅིང་། ལྷོ་འཛམ་

བུ་གིང་དབིབས་ཤིང་ར་ལྟ་བུའམ་གྲུ་གསུམ་གི་རྣམ་པ། ས་གཞི་དང་བར་སྣང་ཐམས་

ཅད་ཁ་དོག་སོ་བ། གྲུབ་པའི་གནས་མང་པོ་དང་། མཆོད་རས་མང་པོས་གང་བ་

གསལ་གདབ། ནུབ་བ་ལང་སྤོད་ཅེས་བརོད་པའི་ཚེ་ནུབ་ཏུ་ཚོམ་བུ་དགོད་ཅིང་། 

ནུབ་བ་ལང་སྤོད་ཀི་གིང་དབིབས་མཎྜལ་ལྟར་ཟླུམ་པོ། ས་གཞི་དང་བར་སྣང་ཐམས་

ཅད་ཁ་དོག་དམར་བ། ལོངས་སྤོད་ཚད་མེད་པ་དང་ལྡན་པ་གསལ་གདབ། བང་སྒ་

མི་སན་ཞེས་བརོད་པའི་ཚེ་བང་དུ་ཚོམ་བུ་དགོད་ཅིང་། བང་སྒ་མི་སན་གི་གིང་

དབིབས་གྲུ་བཞི་པ། ས་གཞི་དང་བར་སྣང་ཐམས་ཅད་ཁ་དོག་སེར་བ། མི་རྣམས་

གཟུགས་བཟང་ཞིང་འོད་དང་ལྡན་པ། ལོངས་སྤོད་ལྷ་དང་མཉམ་པ། མཆོད་རས་

ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པས་ཡོངས་སུ་གང་བ་གསལ་གདབ། གིང་སོ་སོའི་རྒྱ་ཁྱོན་གི་

ཚད། མཛོད་ལས། འཛམ་བུ་གིང་སྟེ་ངོས་གསུམ་ལ། །སྟོང་ཕྲག་གཉིས་སོ་ཤིང་རའི་

དབིབས། །གཅིག་ལ་དཔག་ཚད་ཕེད་དང་བཞི། །ཤར་གི་ལུས་འཕགས་ཟ་གམ་
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འད། །ངོས་གསུམ་འདི་དང་འད་གཅིག་ལ། །དཔག་ཚད་སུམ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུའོ། །བ་

གང་སྤོད་གིང་ཟླུམ་པོ་སྟེ། །སྟོང་ཕྲག་ཕེད་དང་བརྒྱད་ཡིན་ནོ། །སྒ་མི་སན་བརྒྱད་གྲུ་

བཞིར་མཉམ། །ཞེས་འབྱུང་ཞིང་། སའི་དངོས་གཞིར་ལྷོ་གིང་གི་ངོས་ཆུང་ཤོས་ལ་

དཔག་ཚད་ལྔ་བརྒྱ། ཤར་གིང་གི་ངོས་ཐུང་བར་དཔག་ཚད་སྟོང་ཡོད་པར་གསུངས། 

དན་ཉེར་ལྷོ་ནུབ་ཤར་བང་རྣམས་ལ་རིམ་པ་བཞིན་དཔག་ཚད་སྟོང་ཕྲག་བདུན་དང་

བརྒྱད་དང་དགུ་དང་བཅུ་ཡོད་པར་གསུངས། གིང་གཞན་གི་མིའི་ལུས་ཚད་ཀང་ཏ་

ལ་བདུན་སོགས་སུ་གསུངས་པས། མཛོད་ལས། འཛམ་བུའི་གིང་པ་རྣམས་ཀི་

ཚད། །ཁྲུ་བཞི་པ་དང་ཕེད་དང་བཞི། །ཤར་དང་བ་གང་སྤོད་དང་ནི། །བང་ཞེས་བ་བ་

གཉིས་འགྱུར་སྐེད། །ཅེས་པ་དང་ཆེས་མི་འདའོ། །གིང་ཕྲན་ནི་གིང་དེ་དང་རྩ་བ་མཚོ་

ནང་ན་འབེལ་ནས་ཡོད་པ་དེའི་གིང་ཕྲན་དུ་བཞག་པ་ཡིན་ཅིང་། ཕལ་ཆེན་ལས་གིང་

བཞི་ལ་གིང་ཕྲན་བེ་བ་བརྒྱད་ཅུ་ཡོད་པར་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་ཆེས་མང་ཡང་། 

དབིབས་དང་ལོངས་སྤོད་མིའི་ཤ་ཚུགས་སོགས་གིང་གཙོ་བོ་ལས་ཅུང་དམན་ཡང་

ཆ་འད་བའི་གིང་ཕྲན་ཆེ་ཤོས་བརྒྱད་དུ་ཡོད་པས། ལུས་དང་ལུས་འཕགས་ཞེས་

བརོད་པའི་ཚེ་ཤར་གི་ཚོམ་བུའི་གཡས་གཡོན་དུ་ཚོམ་བུ་རེ་དགོད་ཅིང་དེའི་གིང་

ཕྲན་གཉིས་བསམ། རྔ་ཡབ་དང་རྔ་ཡབ་གཞན་ཞེས་བརོད་དེ་ལྷོའི་ཚོམ་བུའི་གཡས་

གཡོན། གཡོ་ལྡན་དང་ལམ་མཆོག་འགོ་ཞེས་བརོད་ཅིང་ནུབ་ཀི་ཚོམ་བུའི་གཡས་

གཡོན། སྒ་མི་སན་དང་སྒ་མི་སན་གི་ཟ་ཞེས་བརོད་ཅིང་བང་གི་ཚོམ་བུའི་གཡས་

གཡོན་དུ་ཚོམ་བུ་རེ་བཀོད་ལ་གིང་རང་རང་གི་གཡས་གཡོན་དུ་གིང་ཕྲན་གཉིས་

གཉིས་བྱུང་བར་བསམ། རིན་པོ་ཆེའི་རི་བོ་ཞེས་བརོད་ཅིང་ཤར་གིང་གི་ཚོམ་བུའི་
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ནང་ལོགས་སུ་ཚོམ་བུ་ཞིག་བཀོད་དེ་གིང་དེའི་འབོར་བའི་གཙོ་བོ་རིན་པོ་ཆེའི་རི་

དཔངས་མཐོ་ལ་ངོས་ཡངས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་འོད་སྣ་ཚོགས་འཆར་བ་དང་། དཔག་

བསམ་གི་ཤིང་ཞེས་བརོད་པའི་ཚེ་ལྷོ་གིང་གི་ནང་དུ་ཛམ་བུ་པྲཀྵའི་ལོན་པ་རྩེ་མོ་

དགུང་ལ་བསེགས་ཤིང་གོས་དང་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་པས་སྤུད་པ་བསམ། འདོད་འཇོའི་

བ་ཞེས་ནུབ་ཀི་ནང་དུ་འོ་མའི་རྒྱུན་ཟད་པ་མེད་པ་ཤ་རྒྱས་ཤིང་སྤུ་སྡུག་པའི་ཁྱུ་

བསམས། མ་རོས་པའི་ལོ་ཏོག་ཅེས་བང་གི་ནང་དུ་མ་རོས་མ་བཏབ་པར་སྐེས་པའི་

ལོ་ཏོག་རོ་བཅུད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྟེ་གིང་རང་རང་གི་ལོངས་སྤོད་ཀི་གཙོ་བོ་

རྣམས་གསལ་གདབ། འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་རྒྱལ་ལ་ཚེས་བཅོ་ལྔའི་ཐོ་རངས་ཤར་

ཕོགས་ཀི་ནམ་མཁའ་ནས་ལྷའི་དབང་པོས་གསེར་གི་འཁོར་ལོ་སོགས་སྦིན་པར་

གསུངས་པས་འཁོར་ལོ་རིན་པོ་ཆེ་ཞེས་ཤར་གི་རིན་པོ་ཆེའི་རིའི་ཚོམ་བུའི་ནང་

ལོགས་སུ་ཚོམ་བུ་ཞིག་དགོད། དེ་བཞིན་དུ་ལྷོའི་ནང་ངོས་ལ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ། 

ནུབ་ཏུ་བཙུན་མོ་རིན་པོ་ཆེ། བང་དུ་བློན་པོ་རིན་པོ་ཆེ། ཤར་ལྷོའི་གིང་ཕྲན་གཉི་གའི་

བར་གི་ནང་ལོགས་སུ་གང་པོ་རིན་པོ་ཆེ། ལྷོ་ནུབ་ཏུ་ར་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ། ནུབ་བང་

དུ་དམག་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ། བང་ཤར་དུ་འདོད་དགུའི་ལོངས་སྤོད་འབད་མེད་དུ་

འབྱུང་བའི་གཏེར་ཆེན་པོའི་བུམ་པ་དགོད། རྒྱལ་སིད་སྣ་བདུན་སོ་སོའི་ཡོན་ཏན་

དང་བེད་ལས་སོགས་ཀི་ཁྱད་པར་ནི། རེ་བླ་མས། ཛམ་བུའི་ཆུ་བོའི་གསེར་ལས་

ལེགས་བས་ཤིང་། །རྩིབས་སྟོང་ལྡན་པའི་དཔག་ཚད་ལྔ་བརྒྱ་པ། །ཉི་མ་གཉིས་པ་ལྟ་

བུར་མཁར་འཕགས་ཏེ། །དཔག་ཚད་འབུམ་ལམ་ཉི་མ་གཅིག་གིས་གཅོད། །ཅེས་

སོགས་མདོ་དན་པ་ཉེར་གཞག་གི་དོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བཀོད་པ་དང་། མངོན་
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འབྱུང་གི་མདོ་ལས། ལྷ་རས་ལས་བས་ལྟེ་བ་ཤིན་ཏུ་ཟླུམ། །ཞེས་སོགས་གསུངས་

པའི་དོན་རྣམས་ཀང་ལེགས་པར་ངེས་པར་བས་ཏེ་དམིགས་རྣམ་གསལ་ཐེབས་པར་

བ། དེར་མ་ཟད་མདོ་སེ་རྒྱན་ལས། ཤེས་བ་མ་རྒྱལ་རྒྱལ་བའི་ཕིར། །དན་པ་དག་ནི་

ཀུན་ཏུ་སྤོད། །ཅེས་སོགས་ལྟར་བང་ཆུབ་ཡན་ལག་བདུན་གི་སོ་ནས་ཆོས་ཀི་

འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོར་འགྱུར་བའི་རེན་འབེལ་དུ་འགྱུར་ཚུལ་དང་། 

སངས་རྒྱས་གསང་བའི་དཀིལ་འཁོར་གི་ཆོས་མདོར་བསྡུས་པ་ལས། རིན་ཆེན་

བདུན་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། །དབང་གིས་འཁོར་ལོ་རིན་ཆེན་དང་། །ཞེས་སོགས་དབང་

ལམ་འབས་བུ་ཅི་རིགས་ལ་སྦར་བ་དང་ཀཱ་མ་དེ་ནུས་སོང་པོ་བཀོད་པའི་མདོ་དངས་

པ་ལས། ཕ་རོལ་ཕིན་པ་རག་འབྱུང་འཁོར་ལོ་ཡིན་ཏེ་མངོན་པར་ཤེས་པ་གང་པོ་

མཆོག །ཅེས་སོགས་ཀིས་ཀང་ལམ་གི་ཁྱད་པར་ཅི་རིགས་ལ་སྦར་བའི་མཚོན་དོན་

ལེགས་པར་ངེས་ན་དེའི་ཚོད་ཀིས་བློ་འཁུལ་ཚབས་ཆེ་བ་འབྱུང་། འཁོར་ལོ་ལ་

སོགས་པ་དེ་དག་ཀང་རེ་རེ་ཙམ་མིན་ཏེ། ཡེ་ཤེས་རྡོ་རེའི་དེ་ཉིད་མཐོང་བའི་ལམ་དུ་

རྒྱལ་སིད་སྣ་བདུན་རེ་རེའི་མཐར་དེ་དང་དེས་གང་བར་བསམས། ཞེས་འབྱུང་བས་

བགང་ལས་འདས་པ་བསམ་དགོས་སོ། །དེའང་མཛོད་ལས། གསེར་དངུལ་ཟངས་

ལྕགས་འཁོར་ལོ་ཅན། །དེ་དག་གིང་གཅིག་གིང་གཉིས་དང་། །གསུམ་དང་བཞི་ལ་

མས་རིམ་བཞིན། །ཕས་བསུ་རང་འགོ་གཡུལ་བཤམས་དང་། །མཚོན་བརྩམས་

པས་རྒྱལ་གནོད་པ་མེད། །ཅེས་ཟངས་ལྕགས་ཀི་འཁོར་སྒྱུར་གཉིས་གཞན་ལ་

བསད་རས་སོགས་ཀི་གནོད་པ་མི་དགོས་ཀང་གཡུལ་བཤམས་དང་མཚོན་

བརྩམས་པ་ཙམ་གིས་ཕ་རོལ་པོ་འདུལ་བར་འགྱུར་བས་དམག་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་
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དགོས། གསེར་དངུལ་གི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་པས་གཡུལ་བཤམས་པ་ཙམ་ཡང་མི་

དགོས་པས། འདིར་འཁོར་ལོ་གསེར་གི་འཁོར་ལོ་ལ་གསུངས་ཀང་རིན་ཆེན་བདུན་

གི་གངས་སུ་དམག་དཔོན་གསུངས་པའི་དགོས་པ་ནི་རྩོད་ལྡན་ཆེས་སིགས་མའི་

དུས་འདིར་ཆོས་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་ལ་རྒྱུ་མེད་པར་སང་བ་མང་བས། 

དེ་དག་གི་གནོད་པས་མི་བརི་བའི་ཐབས་སུ་བླ་མ་ལ་དམག་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་ཕུལ་

ཏེ་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ཐམས་ཅད་ལས་རྒྱལ་བའི་རེན་འབེལ་བསྒིགས་ན་དོན་

ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ལ་དགོངས་པ་ཡིན་ནོ། །ཀུན་མཁྱེན་འཇམ་དབངས་བཞད་པའི་འཕྲིན་

ཡིག་རྣམ་གཞག་ཏུ། ཁྱིམ་བདག་མི་འདེན་པར་དམག་དཔོན་དང་བློན་པོ་གངས་རེ་

རེར་འདེན་པ་ལ་རིན་ཆེན་གཅིག་ཆད་པའི་སྐོན་ཡོད་གསུངས་པ་དང་འདེན་ཚུལ་དེ་

དག་མི་འགལ་ཏེ། ཁྱིམ་བདག་ཅེས་མ་སྨོས་ནའང་བློན་པོ་དང་དམག་དཔོན་ཞེས་

བགང་བའི་ཚེ་བློན་པོས་ཁྱིམ་བདག་དང་གཉི་གའི་གོ་ཆོད་པས། མངོན་འབྱུང་གི་

མདོར། བཟོད་ལྡན་མཚུངས་པའི་ཁྱིམ་བདག་ནོར་ལྡན་དེ། །བློན་པོ་རིན་ཆེན། ཞེས་

གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །ཞིང་འདི་རིན་ཆེན་སྣ་བདུན་ཞེས་པས་དངོས་ཟིན་གི་རིན་

ཆེན་བདུན་ཡང་བློན་པོ་དང་དམག་དཔོན་ཞེས་འདེན་ན་ཁྱིམ་བདག་བློན་པོའི་

ཁོངས་སུ་སྡུད་དགོས་ཤིང་། བློན་པོ་དང་ཁྱིམ་བདག་ཅེས་འདེན་ན་དམག་དཔོན་

བློན་པོའི་ཁུངས་སུ་སྡུད་དགོས་ཏེ། སྒོན་གསལ་ལས། བུད་མེད་དང་། སྐེས་པ་དང་། 

རིན་པོ་ཆེ་དང་། འཁོར་ལོ་དང་། རལ་གི་དང་། གང་པོ་དང་། ར་རིན་པོ་ཆེ་ཞེས་པའི་

ཐད་ཀི་མཆན་ལས། རལ་གི་འཛིན་པའི་དམག་དཔོན་ཞེས་གགས་པ་བློན་པོ་རིན་པོ་

ཆེ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ནས་ཕོགས་ཀི་འཁོར་ལོ་སོགས་བཞིའི་ནང་དུ། 
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སེག་མོ། འཕྲེང་བ་མ། གླུ་མ། གར་མ་བཞི་དང་། མཚམས་ཀི་གང་པོ་སོགས་བཞིའི་

ནང་དུ། མེ་ཏོག་མ། བདུག་སྤོས་མ། སྣང་གསལ་མ། དི་ཆབ་མ་རྣམས་ཀི་ཚོམ་བུ་

དགོད། དེ་དག་ཀང་རེ་བླ་མས། ཏིང་འཛིན་པིར་གིས་བིས་པའི་སྨིན་ལེགས་

གཟུགས། །འཁི་ཤིང་གཞོན་ནུ་བཞིན་དུ་ལུས་ཕྲ་ཞིང་། །བཞིན་རས་རྒྱས་པས་ཟ་

བའི་མཛེས་པ་འཕྲོག །ཨུཏྤལ་སོན་པོའི་མིག་ཅན་མཆུ་སྒོས་དམར། །ཞེས་སོགས་

ལྟར་ཤིན་ཏུ་ཡིད་འཕྲོག་པའི་མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་རང་རང་གི་མཆོད་རས་དེ་དང་དེ་

ཐོགས་པ་བསམ་ཞིང་། རེ་བཙུན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོས། མཆོད་

པའི་ལྷ་མོ་བརྒྱད་པོ་དེ་དག་ཀང་རེ་རེ་ཙམ་མིན་པར་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཡོངས་སུ་

གང་བ། རང་རང་གི་མཚན་དང་མཐུན་པའི་མཆོད་རས་ཐོགས་ཏེ་མཆོད་པ་བེད། 

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཉེར་གསུམ་མའི་སྟེང་དུ་འགོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་

པས་འདི་བརྒྱད་བསྣན་པ་ཡིན་ལ། སྣོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀི་

འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོར་འགྱུར་བའི་རེན་འབེལ་དུ་རྒྱལ་སིད་སྣ་བདུན་ཕུལ་

བ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ཉིད་བསྡུས་པར་རྣལ་འབོར་རྒྱུད་ཀི་ལྷ་ཚོགས་འགོད་ཚུལ་འཁོར་

ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་ཐབས་ཀི་ཚུལ་དུ་བས་པ་ཡིན་པས། ནང་གི་གྲྭའི་ལྷ་མོ་བཞི་

སས་རྣམས་ཀི་བཙུན་མོའི་ཚུལ་དང་། ཕིའི་གྲྭའི་ལྷ་མོ་བཞི་ཕོ་ཉ་མོ་དང་། བན་མོ་

དང་། མངགས་གཞུག་མ་དང་། གསོལ་ཁ་མའི་ཚུལ་དུ་གསུངས་པ་དེར་བསྟུན་པ་

ཡིན། ནག་པོ་པའི་དཀིལ་ཆོག་སོགས་སུ། སེག་དང་བཅས་པས་འཕྲེང་བ་

འཕང་། །ཞེས་སོགས་དབང་གི་མཐའ་རེན་རྒྱས་པ་བས་ཏེ་གསང་སགས་ཟབ་མོའི་

འདོད་ཡོན་ལམ་བེད་ཀི་གནད་མང་པོ་ཡོད་པར་གསུངས་པའང་དན་པར་བ་དགོས་
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སོ། །དེ་ནས་ཉི་མ་ཟ་བ་ཞེས་བརོད་ཅིང་རི་རབ་ཀི་ཚོམ་བུའི་མདུན་རྒྱབ་ཏུ་ཚོམ་བུ་

རེ་བཀོད་པ་ན། རིའི་རྒྱལ་པོ་རི་རབ་སྟོད་ཆ་རྒྱ་མཚོ་ནས་ཡར་འཕགས་པ་ལ་དཔག་

ཚད་བརྒྱད་ཁི་ཡོད་པའི་ཕེད་དཔག་ཚད་བཞི་ཁིའི་མཚམས་རི་གཉའ་ཤིང་འཛིན་གི་

རྩེ་མོ་དང་མཉམ་པའི་ཐད་ཤར་ཕོགས་ཀི་ནམ་མཁར་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁོར་མེ་ཤེལ་

གི་རང་བཞིན་དཔག་ཚད་ལྔ་བཅུ་རྩ་གཅིག་པ། ནུབ་ཕོགས་ཀི་ནམ་མཁའ་ཟ་བའི་

དཀིལ་འཁོར་ཉ་གང་བ་ཆུ་ཤེལ་གི་རང་བཞིན་དཔག་ཚད་ལྔ་བཅུ་པ། གཉིས་ཀའི་

འོད་ཀིས་གིང་དང་གིང་ཕྲན་རོལ་མཚོའི་བར་སོགས་མཐའ་དག་གི་མུན་པ་སེལ་བ། 

ཁྱད་པར་དུ་ཉི་འོད་ཀིས་ལོ་འབས་ཐམས་ཅད་སྨིན་པར་བེད་ཅིང་། ཟ་བས་ཚ་གདུང་

སེལ་བར་བསམས། བདེ་གཤེགས་ཀུན་བཟང་གི་ཞིང་དུ་ཉི་མ་གཅིག་གིས་སྟོང་

གསུམ་གའི་མུན་པ་སེལ་བར་གསུངས་པ་ལྟ་བུའང་ཡོད་ལ། ཉི་མའི་འོད་ཀིས་ས་ལ་

གིང་གཉིས་ཙམ་ལས་ལྷག་ཁྱབ་མི་ནུས་པར་གསུངས་པ་ལྟ་བུའང་ཡོད། སྤིར་ཉི་

འོད་ཀི་ཁྱབ་པར་ཟ་འོད་མི་མངོན་ཡང་། སྐབས་འདིར་གཉི་གའི་འོད་ཀིས་འཇིག་

རེན་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པར་བསམ་དགོས་ཏེ། དེ་གཉིས་ཀི་མཚོན་དོན་ཉི་མ་མུན་པ་དྲུངས་

ནས་འབིན་པའི་གཉེན་པོ་ཡིན་པ་ལྟར། དོན་དམ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀིས་སིད་པའི་

རྩ་བ་བདེན་འཛིན་གི་མུན་པ་དྲུངས་ཕྱུང་སྟེ་སིད་མཐའ་འགོག་དང་། ཟ་བ་བསིལ་

བའི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་ཚ་གདུང་སེལ་བ་ལྟར། ཀུན་རོབ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ནི་

སིང་རེའི་རྩ་བ་ཅན་ཡིན་པས་རང་གཅེས་འཛིན་བསལ་ཏེ་གཞན་ཕན་ལྷུར་བེད་པས་

ཞི་མཐའ་འགོག་པར་བེད། ཐབས་ཤེས་དེ་གཉིས་ཀང་ཡ་བལ་དུ་མ་སོང་བར་གཅིག་

གིས་གཅིག་ཟིན་པ་དགོས་ཤིང་། སགས་ལུགས་ཀིས་དེ་ལས་ཀང་ལྷག་པ། རོ་
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གཅིག་དངོས་པོའི་སེམས་ཉིད་དོ། །ཞེས་པ་བློ་གཅིག་གི་ངོ་བོར་ཚང་དགོས་པའི་རྒྱུ་

མཚན་གིས་ཡིན་ནོ། །བློ་གོས་ཀི་རྩལ་དང་ལྡན་ཞིང་གོམས་པ་ཕུལ་དུ་ཕིན་པ་

རྣམས་ནི་འདིའི་ཁོངས་ནས་ཀང་གཞི་ལམ་འབས་བུའི་ཨེ་ཝཾ་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་

འཆར་བས་སགས་བླ་མེད་ཀི་ཟབ་གནས་མ་ལུས་པ་ལ་བག་ཆགས་འཇོག་ནུས་

སོ། །དེ་ནས་རི་རབ་ཀི་ཚོམ་བུའི་གཡས་གཡོན་དུ་ཚོམ་བུ་རེ་དགོད་ཅིང་། རིན་པོ་

ཆེའི་གདུགས། ཕོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་བརོད་པ་ན་ལྷོ་

ཕོགས་ཀི་སྟེང་དུ་གདུགས་དཀར་པོ་གསེར་གི་ཡུ་བ་ཅན་ནམ། སོན་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ལ་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་མ་དོས་པས་གདུགས་ཕུལ་ཚུལ་གསུངས་པ་བཞིན་ཡུ་བ་

བཻཌཱུརྻ་དང་། གདུགས་ཁེབས་གསེར་ལས་བས་པ། དར་གི་ཤམ་བུ་ཉི་ལེ་བར་རིན་

པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ཀིས་སྤས་པའི་མེ་ཤེལ་རྣམས་ཀིས་ཉི་མའི་བ་བ་ས་གསུམ་སྣང་

བར་བེད་ཅིང་། ཆུ་ཤེལ་རྣམས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབས་པས་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་

སྐུ་ཁྲུས་གསོལ་ཞིང་། སེམས་ཅན་རྣམས་སྐོམ་པ་སོགས་སེལ་བ་དང་། དིལ་བུ་

གཡེར་ཁ་རྣམས་སན་པའི་སྒ་དབངས་འབྱུང་བས་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་རྒྱུ་དང་

འབས་བུའི་ཡོན་ཏན་བརོད་ནས་བསྟོད་ཅིང་། སེམས་ཅན་སོ་སོར་གང་འདོད་ཀི་

ཆོས་སྟོན་པ་སོགས་དོན་གཉིས་རྒྱ་ཆེན་པོ་བེད་ནུས་པ་དེ་ལྟ་བུར་བསམ་པར་

གསུངས་སོ། །མིང་གི་རྣམ་གངས་ཨ་མ་ར་ཀོ་ཥར། གདུགས་ནི་གདུང་བ་སྐོབ་པ་

སྟེ། །ཞེས་འབྱུང་བས་ཚཏྟྲཾ་གདུགས། ཨཱ་ཧ་བ་ཏྲཾ་གདུང་སྐོབ་ཅེས་སོ་སོར་བཤད་

ཀང་གདུགས་ཀི་སྐད་དོད་ཚཏྟྲཾ་ལའང་གདུང་བ་སྐོབ་པའི་དོན་ཚང་སྟེ། འདོད་འཇོ་

ལས། ཚཏྟྲཾ་འགེབ་པར་བེད་པས་གདུགས་ཏེ་ཥཱནྡའོ། །ཞེས་སོ། །བང་ཕོགས་སུ་



སྔོན་འགྔོའི་ཁིད་ཆེན་བཞི།
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རྒྱལ་མཚན་ནི་རེ་བླ་མས། མཛེས་པའི་སོག་ཆགས་མཚན་མ་ཡོད་མེད་ཀི། །ཞེས་

གསུངས་ཏེ། འདུལ་བའི་མདོར་ཡང་། སེང་གེ་རང་པ་བརྒྱད་པ་དང་། ཉ་སྤུ་རྒྱས་པ་

སོགས་སོག་ཆགས་གཉིས་འདུས་ཀི་གཟུགས་ཁྱད་པར་བས་མཚན་པའི་རྒྱལ་

མཚན་གསུངས་པ་བཞིན་ཡིན་པས་མཚན་མ་དེ་འད་ཡོད་པ་རྒྱལ་མཚན་དང་། མེད་

པ་བ་དན་དུ་འཇོག་ལ། གཉི་གའང་དར་ལྕེ་གསུམ་པ་ཡོངས་གགས་ཀི་འཕན་ལྟ་བུ་

ཞིག་ཡིན་ནོ། །འོན་ཀང་ཨ་མ་ར་ཀོ་ཥར། བ་དན་དང་ནི་རྒྱལ་མཚན་དང་། །དམག་

དར་རུ་དར་ཞེས་དེ་བཞི་ག་རྣམ་གངས་སུ་གསུངས་པ་སྒ་ཡངས་དོག་ཡིན་པས། 

གང་ལྟར་ཡང་མི་མཐུན་ཕོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཤེས་བེད་ཀི་མཚན་མ་ཡིན་

པས་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་སྨོས་པ་ཡིན། འདི་ནི་རང་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་གོལ་

ཏེ་བདུད་བཞིའི་གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རང་དོན་ཕུན་ཚོགས་ཀི་རེན་འབེལ་

དང་། གདུགས་ནི་འགོ་བ་མཐའ་དག་རྒུད་པའི་ཚ་གདུང་ལས་སྐོབ་པའི་མགོན་དང་

སྐབས་སུ་འགྱུར་བ་གཞན་དོན་ཕུན་ཚོགས་ཀི་རེན་འབེལ་ཏེ། རིམ་པ་བཞིན་རྒྱལ་

སས་ཞི་བ་ལྷས། དེ་བས་རྒྱལ་པ་འགོ་བའི་མགོན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་

ནས་དབུས་སུ། ཚོམ་བུ་ཞིག་ཕྱུར་བུར་བཀོད་ཅིང་རང་གི་ལུས་ལོངས་སྤོད་དུས་

གསུམ་གི་དགེ་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཆོད་སྤིན་གི་

རྣམ་པར་ས་དང་བར་སྣང་ཡོངས་སུ་བཀང་ནས་ཕུལ་བར་བསམས་ལ། དབུས་སུ་ལྷ་

དང་མིའི་དཔལ་འབོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མ་ཚང་བ་མེད་པ་ཞིང་ཁམས་རྣམ་པར་

དག་པ་འདི་ཉིད་དིན་ཅན་རྩ་བ་དང་བརྒྱུད་པར་བཅས་པའི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་

རྣམས་དང་། མཉམ་མེད་ཤཱཀའི་རྒྱལ་པོའི་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་
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དབུལ་བར་བགིའོ། །ཐུགས་རེས་འགོ་བའི་དོན་དུ་བཞེས་སུ་གསོལ། བཞེས་ནས་

བདག་སོགས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་བརོད། 

ཕོགས་ཀི་སྟོན་ཚུལ་ཤར་རང་ངོས་ལ་སྟོན་པ། འབུལ་ཡུལ་ལ་སྟོན་པ། གཉི་ག་

འདམ་ངར་མཛད་པ་དང་། དངོས་པོ་ལ་རང་འཛམ་གིང་དུ་ཡོད་པས་ལྷོ་རང་ལ་སྟོན་

པ་སོགས་སྣ་ཚོགས་ཡོད་ནའང་། འབུལ་རྒྱུའི་རས་གང་ཡིན་ཀང་འབུལ་ཡུལ་དེ་ལ་

ཁ་བལྟས་ནས་འབུལ་དགོས་པ་སྤི་ལུགས་ཡིན་པས་ཤར་འབུལ་ཡུལ་ལ་བསྟན་ན་

ལེགས་ཞེས་སྐབས་མགོན་རྡོ ་རེ ་འཆང་འཇིགས་མེད་དབང་པོས་གསུངས་

སོ། །དེའང་དང་པོར་རི་རབ་གིང་བཞི་དང་བཅས་པ་ཆ་ཚང་རེ་རེ་ལེགས་པར་

གསལ་གདབ། གོམས་པ་ན་བཅུ་བརྒྱ་སྟོང་སོགས་རྒྱ་ཇེ་ཆེར་བཏང་སྟེ་སྟོང་གསུམ་

གི་བར་དུ་འབུལ། ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ལྟར་ན་ཕག་རྡོར་དབང་བསྐུར་གི་

རྒྱུད་དང་ཕལ་ཆེན་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་སྟོང་གསུམ་བེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་ལ་རབ་

འབམས་རྒྱ་མཚོའི་མཚམས་སྦོར་དང་། དེ་བེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་ལ་རབ་འབམས་རྒྱ་

མཚོའི་རྒྱུད་དང་པོ། དེ་བེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་ལ་རབ་འབམས་རྒྱ་མཚོའི་རྒྱུད་བར་མ། དེ་

བེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་ལ་རབ་འབམས་རྒྱ་མཚོའི་རྒྱུད་གསུམ་པའམ་གཞི་དང་སིང་པོ་མེ་

ཏོག་གིས་བརྒྱན་པའི་རབ་འབམས་རྒྱ་མཚོའི་ཞིང་ཁམས་སུ་འཇོག་ཅིང་དེ་ནི་སྤྲུལ་

སྐུ་གཅིག་གི་གདུལ་ཞིང་དུ་གསུངས་པས་དེ་ལྟ་བུར་མོས། ཞིང་གི་དབིབས་བཀོད་

ཀང་མདོ་སེ་ས་བཅུ་པ་ལས། འཇིག་རེན་གི་ཁམས་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་དང་། ཐ་གྲུ་ཆེ་བ་

དང་། ཚད་མེད་པ་དང་། རགས་པ་དང་། ཕྲ་བ་དང་། འཆོལ་བ་དང་། སྟེང་གཡོགས་

མེད་ཅིང་གཞི་ཕལ་བ་དང་། འདུག་པའི་ཁྱིམ་ཅན་ཞེས་སོགས་དང་། མདོ་སེ་ཕལ་པོ་
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ཆེ་ལས། ཕོགས་རྣམས་ཀུན་ན་ཞིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོ་སྣང་། །ལ་ལ་ཟླུམ་པོ་ལ་ལ་ཟུར་

གསུམ་སྟེ། །དེ་དག་ལ་ལ་ཕོགས་ནི་གྲུ་བཞིར་གནས། །ནོར་བུ་པདྨ་འཁོར་ལོ་ལན་

ལག་བརྒྱད། །ཀུན་ཀང་ལས་རྣམས་རྒྱ་མཚོས་རྣམ་པར་བིས། །ཞེས་སོགས་མང་དུ་

གསུངས་པ་བཞིན་དབིབས་བཀོད་རྒྱ་ཁྱོན་སོགས་མི་འད་བ་སྣ་ཚོགས་སུ་ཡོད་པ་

དེ་བཞིན་བསམ་དགོས། འོན་ཀང་མ་དག་པའི་སྐོན་གི་ཆ་མི་བསམ་པར། དག་པའི་

ཞིང་ལྟར་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཡོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་བསམ་དགོས་ཏེ། 

འདིར་ཞིང་འབུལ་ཚུལ་ནི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་བཞུགས་གནས་སུ་ཕུལ་ཏེ་འདིར་

བཞུགས་ནས་ཞིང་འདིའི་འདུལ་བ་མཐའ་དག་སྨིན་གོལ་ལ་འགོད་པར་མཛད་དུ་

གསོལ། ཞེས་ཞུ་དགོས་པའི་ཕིར། མདོ་ལས། བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ཕོ་བང་

མཆོག །མཎྜལ་གང་ཞིག་བེད་པ་དང་། །ཞེས་དང་། སློབ་དཔོན་ཤཱི་ལ་སམྦྷཝའི་དེ་ཁོ་

ན་ཉིད་བསྡུས་པའི་མན་ངག་ལས། རིན་ཆེན་ལས་བྱུང་གཞལ་ཡས་ཁང་། །མཛེས་

པ་ཉིད་དུ་གྱུར་པར་བསམ། །དེ་དབུས་བླ་མ་ཡི་དམ་ལྷ། །ཕོགས་བཅུར་བཞུགས་

པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས། །སས་དང་བཅས་པ་སྤན་དངས་ལ། །ཞེས་གསུངས་

སོ། །དེ་ལ་དགོངས་ཏེ་སྐབས་མགོན་རྡོ་རེ་འཆང་ནས་ཀང་། སངས་རྒྱས་ཞིང་ལ་

དམིགས་ཏེ་ཕུལ་བ་ཡིས། །བས་ན་སངས་རྒྱས་རྣམས་འབུལ་ཡུལ་གི་ཞིང་ལ་

བཤད་པ་ལྟ་བུར་འགོ །ཞིང་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དངོས་སུ་སོང་བར་

བསམ་དགོས་པས། སངས་རྒྱས་ཞིང་དུ་དམིགས་ཏེ་ཕུལ་བ་ཡིས། །བས་ན་ལེགས་

གསུངས་སོ། །དེ་ནས་བློའི་མཐུ་ཆེར་གོམས་པ་ན་ཕོགས་བཅུའི་ཞིང་རབ་འབམས་

དང་། འཇིག་རེན་ཁམས་ན་མཆོད་པའི་དངོས་པོར་འོས་པ་གང་ཡོད་མཐའ་དག་བློས་
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བསླངས་ནས་འབུལ་དགོས་ཏེ། སྤོད་འཇུག་ལས། ནམ་མཁའ་རབ་འབམས་ཁམས་

ཀི་མཐས་གཏུགས་པར། །ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་མེད་པ་དེ་དག་ཀུན། །བློ་ཡིས་

བསླངས་ནས་ཐུབ་པ་སྐེས་ཀི་མཆོག །སས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་ལེགས་འབུལ་

ན། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །མདོ་ལུགས་ལ་འདི་ལས་གོང་མར་གྱུར་པའམ་རྒྱ་ཆེ་བའི་

མཆོད་པ་འབུལ་ཚུལ་མེད་པས་བླ་ན་མེད་པའི་མཆོད་པ་ཞེས་བ་ལ། སགས་ལུགས་

ཀི་དབང་བཞི་པ་དང་འབེལ་བའི་མཆོད་པ་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་ཞིང་རབ་འབམས་

དེ་ཐམས་ཅད་ཀི་རྡུལ་རེ་རེ་ལའང་ཞིང་ཁམས་མཐའ་ཡས་པ་ད་ལྟར་ཡོད་པ་ཙམ་དུ་

མ་ཟད། སར་བྱུང་ཟིན་པ་དང་སླར་འབྱུང་འགྱུར་ཚུན་ཆད་བཀོད་དེ་འབུལ་བ་ཡིན་

པས་ས་མ་ལས་ཆེས་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་བ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་གནས་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་མཇུག་ཏུ་ཕན་ཡོན་དན་པས་དགའ་བ་སྐེད་ཅིང་བསོ་བས་རྒྱས་

གདབ་པ་ལ། མཎྜལ་གི་ཕན་ཡོན་ནི་མདོ་ལས། བ་ཡི་ལྕི་བ་ཆུར་བཅས་སྦིན་པ་

སྟེ། །ལེགས་པར་ཉུག་པར་བེད་པ་ཚུལ་ཁིམས་སོ། །སིན་དང་གོག་སྦུར་བསལ་བ་

བཟོད་པ་ཡིན། །བ་བ་ལ་ནི་ཉེར་ཞུགས་བརྩོན་འགྲུས་ཏེ། །དེ་ལ་སྐད་ཅིག་སེམས་

ནི་གཅིག་བེད་པ། །བསམ་གཏན་ཤེས་རབ་རི་མོ་གསལ་བའོ། །ཐུབ་པའི་མཎྜལ་

བས་པ་ཡིས། །ཕ་རོལ་ཕིན་པ་འདི་དྲུག་ཐོབ། །གསེར་གི་མདོག་འགྱུར་འདི་དག་

སྟེ། །ནད་རྣམས་ཀུན་དང་བལ་བར་འགྱུར། །ཟ་བ་ལྟར་མཛེས་གསལ་བ་ཡིས། །ལྷ་

དང་མི་ནི་དམ་པར་སྐེ། །ནོར་དང་གསེར་ནི་འབོར་པ་ཡི། །རྒྱལ་པོའི་རིགས་སུ་སྐེ་

བར་འགྱུར། །ཞེས་གནས་སྐབས་ཀི་ཉེར་འཚེ་ཞི་ཞིང་འདོད་དོན་མཐའ་དག་འགྲུབ་

པ་དང་། གཙོ་བོར་འདིའི་ཉམས་ལེན་དུ་ཕར་ཕིན་དྲུག་ཀ་ཚང་བར་གསུངས་ལ། དེ་
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ཚང་ན་མངོན་མཐོ་ངེས་ལེགས། དོན་གཉིས། བསླབ་པ་གསུམ། ཚོགས་གཉིས་

ལ་སོགས་པའི་གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་གི་དགོས་དོན་མཐའ་དག་དེའི་ཁོངས་

སུ་འགྲུབ་འགོ་བར་མདོ་སེ་རྒྱན་གི་ཕིན་དྲུག་གི་གངས་ངེས་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་སུ་

གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །དག་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གི་མཎྜལ་གི་ཆོ་གར་ལུང་འདི་དངས་

ཀང་ལུང་ཁུངས་མ་སྨོས་ལ། ཨ་བའི་བང་ཆུབ་གཞུང་ལམ་དུ་དངས་པ་ལས། ཆུ་

བཅས་ལྕི་བ་སྦིན་པ་སྟེ། །ཡང་དག་ཕྱུགས་པ་ཚུལ་ཁིམས་ཡིན། །གོག་སྦུར་ཕྲ་སེལ་

བཟོད་པ་སྟེ། །ཞེས་སོགས་རང་པ་དང་པོ་དྲུག་ཀའང་ཚིག་ཐུང་དུ་འབྱུང་བས་འགྱུར་

ཁྱད་ཙམ་མ་གཏོགས་ས་མ་དང་འད་ལ། ལུང་ཁུངས་མཎྜལ་གི་ཕན་ཡོན་བསྟན་པའི་

མདོ་ཞེས་གསུངས། ཡེ་ཤེས་རྡོ་རེའི་དེ་ཉིད་མཐོང་བའི་ལམ་དུ་ལུང་དངས་པ་ཕི་མ་

དང་འད་ཞིང་ལུང་ཁུངས་དཀིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་མདོ་ཞེས་གསུངས་པས་གང་ལྟར་

མདོ་ཚིག་ཡིན་ནོ། །ཕི་མས་དངས་པའི་ལུང་གི་མཇུག་ཏུ། སངས་རྒྱས་གྱུར་ནས་

ཡོངས་སུ་ཞིང་ཁམས་དག །ཅེས་གསུངས་པའང་ཤིན་ཏུ་དོན་ཆེ་སྟེ། སངས་རྒྱས་

ཀི་ཞིང་སྦོང་ཚུལ་ནི་ཞིང་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པའི་རྒྱུ་ཚོགས་ཡང་ཡང་གསལ་བཏབ་

སྟེ་མོས་པ་སྐེད་ཅིང་། དགེ་རྩ་རྣམས་དེའི་དོན་དུ་སྨོན་པས་མཚམས་སྦོར་བ་ལ་རག་

ལས་པ་སློབ་དཔོན་ཆོས་བཤེས་ཀི་ཚིག་གསལ་ལས། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་སྦོང་བ་

ནི་རང་གི་སེམས་སྦོང་བ་སྟེ། ཞིང་གི་རྒྱུར་ཚོགས་བསགས་ནས་སྨོན་ལམ་འདེབས་

པའོ། །ཞེས་དང་། མཁས་གྲུབ་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཀི་གསུང་ལས། འདི་ནི་སངས་

རྒྱས་ཀི་ཞིང་སྦོང་དུའང་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་རང་ཉིད་གང་དུ་འཚང་རྒྱ་འགྱུར་

གི་ཞིང་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པར་རེན་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐེད་པ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་
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གསུངས་པའི་ཕིར། ཟ་མ་ཏོག་ལྟ་བུའི་གཏམ་ལས་ཀང་། མཎྜལ་མེ་ཏོག་བཅས་བེད་

པ། །འགོ་བའི་བདག་པོ་ཚེ་རིང་ཞིང་། །སྣ་ཚོགས་ནད་ཀི་འཇིགས་ལས་གོལ། །གང་

ཡིན་དེ་ཡིས་སྐད་ཅིག་ཐོབ། །བདེ་གཤེགས་མཎྜལ་བེད་དེ་དག །ཕ་རོལ་ཕིན་

པ་དྲུག་ཐོབ་འགྱུར། །ཞེས་གནས་སྐབས་ཚེ་རིང་ཞིང་ནད་མེད་པ་སོགས་མངོན་

མཐོའི་ཡོན་ཏན་དང་མཐར་ཐུག་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་གི་སོ་ནས་ངེས་ལེགས་བླ་ན་

མེད་པའི་བང་ཆུབ་ཐོབ་པར་གསུངས་སོ། །འོན་ཀང་དབུ་མ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ལས། 

དང་པོ་མངོན་པར་མཐོ་བའི་ཆོས། །ཕིས་ནས་ངེས་པར་ལེགས་འབྱུང་བའོ། །གང་

ཕིར་མངོན་པར་མཐོ་ཐོབ་པས། །རིམ་གིས་ངེས་པར་ལེགས་པ་འབྱུང་། །ཞེས་

པ་ལྟར། མངོན་མཐོ་ནི་ངེས་ལེགས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཙམ་དུ་དོན་དུ་གཉེར་བ་ཡིན་

གི། སྨོན་པའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་གཞན་དོན་དང་བླ་མེད་བང་ཆུབ་ལ་དམིགས་

དགོས་སོ། །རང་ཅག་རྣམས་ཁ་ནས་སྨོན་པའི་ཚིག་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཇི་ཙམ་ཞིག་

བརོད་ཀང་ཡིད་ཀིས་འཁོར་བའི་ཕུན་ཚོགས་གང་ཡང་རུང་བ་རེའི་རྒྱུར་བསོས་ན་

ལེགས་ཉེས་ཀུན་གི་རྩ་བ་སེམས་དབང་ཆེ་བས་དགེ་རྩ་ཆུད་ཟོས་སུ་འགྱུར་བ་མང་

བ་ལ་དགོངས་ནས། རེ་བླ་མས། ཤེས་ཀི་ཁེ་འདོད་པ་དང་གགས་པ་དང་། །འཁོར་

དང་ལོངས་སྤོད་རེད་དང་བཀུར་སྟིའི་རྒྱུར། །སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་ནམ་ཡང་མི་སྨིན་

པར། །བླ་མེད་བང་ཆུབ་ཁོ་ནའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་གོལ་ས་རྣམས་རེན་པར་ཕྱུང་

ནས་གསུངས་པ་བཞིན་བསོ་བ་ལོག་པའི་སྐོན་རྣམས་རིང་དུ་དོར་ཏེ་དག་པའི་ཞིང་

ཁྱད་པར་ཅན་སྦོང་ཞིང་བླ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་མྱུར་དུ་ཐོབ་པ་དང་། ཕན་བདེའི་

འབྱུང་གནས་བློ་བཟང་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཕོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པའི་
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རྒྱུར་བསོ་བ་སོགས་སྨོན་ལམ་རྣམ་པར་དག་པས་མཚམས་སྦར་བར་བའོ། །

སྨྲས་པ། དལ་འབོར་ལུས་ཀི་དབང་ཆེན་དཀིལ་འཁོར་དུ། །མཁོ་དགུའི་

ལོངས་སྤོད་རི་གིང་ཁོར་ཡུག་ཅན། །བང་ཆེན་མཁར་བསེགས་དགེ་བའི་ལྷུན་

པོར་བཅས། །བླ་མ་མཆོག་གསུམ་མཆོད་དོ་བརྩེ་བས་སྐོངས། །ཚུལ་གནས་ཐོས་

བསམ་སོམ་པའི་ས་བོན་དང་། །ཞིང་གི་མཐུ་བརེན་ཚོགས་བསགས་དོད་གཤེར་

གཉིས། །ཡ་བལ་གྱུར་ལ་འབས་བུ་མི་སྨིན་པས། །ཟུང་དུ་འབེལ་བར་མཛོད་ཅིག་

ཤེས་ལྡན་དག །འདུན་ལྡན་བློ་གོས་དགའ་ཚལ་ལས་འཁྲུངས་པ། །རད་བྱུང་ལེགས་

བཤད་དཔལ་བསམ་གསར་བའི་ལོན། །ཇི་བཞིན་སྒྲུབ་པས་ཡོངས་སྨིན་བསོད་

ནམས་ཀི། །སེ་མ་མི་ཟད་གཡུར་དུ་ཟ་བར་ཤོག །རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ཐུགས་རེའི་

འོད་སྟོང་གིས། །ཞིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོ་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་གྱུར་ཏེ། །སེམས་ཅན་རྒྱ་མཚོ་

སྨིན་ཅིང་གོལ་བས་ནས། །ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་མྱུར་དུ་རོགས་གྱུར་ཅིག །

ཅེས་མཎྜལ་གི་ཁིད་ཡིག་དཔག་བསམ་སེ་མ་ཞེས་བ་བ་འདི་ནི་ཧ་ལ་ཧ་ཇ་སག་ཐུ་རྒྱལ་

པོའི་ཤོག་ནས་ལྷག་བསམ་བློ་གོས་ཀི་ནོར་ལྡན་དཀོན་མཆོག་སྨོན་ལམ་གིས་སོན་འགོ་ཁིད་ཆེན་

བཞི་རྒྱས་པ་ཞིག་བེད་དགོས་ཚུལ་ནན་ཆེར་བྱུང་བར་བརེན་ ༸ བཙུན་པ་དཀོན་མཆོག་བསྟན་

པའི་སྒོན་མེས་སེ་སྣོད་འཛིན་པ་དུ་མ་ལ་སྐབས་ཁིད་ཉིན་ལྔ། བླ་མའི་རྣལ་འབོར་ཉིན་གསུམ། རྡོར་

སེམས་བསོམ་བཟས་དང་མཎྜལ་ཉིན་རེ་བས་ཏེ་ཁིད་ཕོག་སྐབས་མཎྜལ་ལ་བཤད་པ་བགིས་པ་

རྣམས་དེ་བཞིན་ཡི་གེར་འཁོད་པ་ཞིག་དགོས་ཞེས་གཞུང་ལུགས་སྨྲ་བའི་དབང་པོ་དུས་འཁོར་རྡོ་

རེ་འཛིན་པ་དཔལ་ལྡན་གགས་པས་བསྐུལ་བ་ལྟར་ཁིག་ཆགས་སུ་བཀོད་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་སགས་

རམས་པ་དཀོན་མཆོག་ཀུན་དགའོ། །  ། །
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༄༅། །རྡོར་སེམས་བསོམ་བཟས་ཀི་ཁིད་དམིགས་ཡི་གེར་བཀོད་པ་

ཡིད་ཀི་གདུང་སེལ་ཞེས་བ་བ་བཞུགས་སོ། །

ན་མོ་གུ་རུ་བཛྲ་སཏྭཱ་ཡ། སིགས་མའི་སྐོན་བརྒྱས་སྦགས་པའི་ཉམ་ཐག་

འགོའི། །སིག་སྒིབ་སྦོང་ལ་རད་བྱུང་ཐུགས་བསྐེད་མཐུ། །ཆེས་ཆེར་རབ་འབར་

བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རེ་སེམས། །ཉེས་ལྟུང་བང་ཞིང་དག་པར་བིན་གིས་རློབས། །རྡོ་རེ་

སེམས་དཔའི་བསོམ་བཟས་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ། ལམ་ཐུན་མོང་བའི་རིམ་པས་

རྒྱུད་སྦངས་ཤིང་། བླ་མེད་ཀི་ལྷ་གང་ཡང་རུང་བའི་དབང་དང་། བླ་མེད་ལུགས་

ཀི་རྡོར་སེམས་ཡབ་ཡུམ་གི་རེས་གནང་སད་དབེན་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཆིངས་ལྕང་

སྐ་རོལ་པའི་རྡོ་རེ་དང་། རེ་བློ་བཟང་ཆོས་ཀི་ཉི་མས་མཛད་པའམ། དབེན་ས་ནས་

བརྒྱུད་པའི་རྡོར་སེམས་ཡབ་རྐང་གི་ཆིངས་སྐིད་ཤོད་སེ་ར་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་

བསྟན་འཛིན་འཕྲིན་ལས་ཀིས་མཛད་པ་དང་། ས་མ་གཉིས་དང་ཅུང་ཟད་མི་འད་

བ་རྒྱལ་སས་སྐལ་བཟང་ཐུབ་བསྟན་འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པ་སོགས་ཀི་

སྟེང་ནས་ལེགས་པར་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་གིས་འདི་ཕིའི་ལེགས་ཚོགས་གང་སྒྲུབ་

ཀང་སིག་སྒིབ་དང་ཉེས་ལྟུང་སྦོང་བའི་ཐབས་ལ་འབད་པ་གལ་ཆེ་སྟེ། དརྤཱན་ཨཱ་

ཙརྱའི་འཚོ་བའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལས། དངོས་གྲུབ་ཆེན་པོ་འདོད་རྣམས་ཀི། །སོག་

ནི་དམ་ཚིག་སོམ་པ་ཡིན། །ཞེས་དང་། རེ་མི་ལས། སོན་ཆད་འཁོར་བ་ཐོག་མེད་



སྔོན་འགྔོའི་ཁིད་ཆེན་བཞི།

  114  

ཀི། །ཁ་ན་མ་ཐོ་ལྕི་བ་རྣམས། །མཐོལ་ཞིང་བཤགས་པ་མ་བས་ན། །ཟབ་མོ་བཤད་

པའི་སྣོད་མི་རུང་། །ཞེས་གསུངས། ཉེས་ལྟུང་སྦོང་བའི་སོ་མང་ཡང་འདི་ཉིད་མཆོག་

སྟེ། རེའི་རྩ་ལྟུང་རྣམ་བཤད་ལས། སགས་ཀི་ཕིར་བཅོས་གསུངས་ནས། དེ་རེས། 

གཞན་ཡང་རིམ་པ་གཉིས་བསོམ་པ་དང་། བཟས་པ་དང་། གཏོར་མ་དང་། མཎྜལ་

དང་། རེན་གི་མདུན་དུ་བཤགས་པ་དང་སེམས་ཅན་གི་སོག་བསྐབ་པ་དང་། བཀའ་

བཀླགས་པ་དང་། ཚ་ཚ་གདབ་པ་དང་། སིག་པའི་གཟུགས་དམིགས་ཏེ་ཏིལ་མེར་

བསེག་པ་དང་། ངན་འགོ་དགུག་དལ་དང་། ཕུང་པོ་གསུམ་པ་འདོན་པ་ལ་སོགས་

པའི་སོ་ནས་སིག་ལྟུང་སྦངས་པར་སིང་པོ་རྒྱན་ལས་གསུངས་ཤིང་། རག་ཏུ་བག་

མེད་པར་གནས་ན། །ཉེས་པ་ཆུང་ངུ་ཕྲ་མོ་ཡང་། །སྦྲུལ་གི་མཆེ་བས་བཏབ་བཞིན་

དུ། །ལུས་ངག་སེམས་ནི་ཉམས་པར་བེད། །ཅེས་གལ་ཏེ་བག་མེད་པར་བས་ན་ཉེས་

པ་ཕྲ་མོའང་ར་ལ་གོས་པའི་དུག་བཞིན་དུ་འཕེལ་བར་གསུངས་ལ། ལྟུང་བ་བྱུང་བ་

མི་འཕེལ་བར་བེད་པའི་ཐབས་ཀང་གསུངས་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་

སྐུ་གཅིག་པུ། །པད་དཀར་ཟ་བའི་དབུས་གནས་པར། །རྡོ་རེ་དིལ་བུས་བརྒྱན་སྤས་

པའི། །རྡོ་རེ་སེམས་དཔའ་ལེགས་དམིགས་ཏེ། །ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་ཆོ་ག་བཞིན། །ཉི་

ཤུ་རྩ་ནི་རེ་རེ་བཟས། །ལྟུང་སོགས་བིན་གིས་བརླབ་འགྱུར་བས། །འཕེལ་བ་རུ་

ནི་མི་འགྱུར་ཞེས། །གྲུབ་པ་མཆོག་རྣམས་ཀིས་བཤད་པས། །ཐུན་མཚམས་སུ་ནི་

སྤད་པར་བ། །འབུམ་ཕྲག་གཅིག་ནི་བཟས་གྱུར་ན། །རྣམ་པར་དག་པའི་བདག་ཉིད་

འགྱུར། །ཞེས་སོ། །ཞེས་གསུངས། དེ་ཡང་འདུལ་བར་ཕིར་བཅོས་དང་། ཐེག་ཆེན་

གི་མདོར་སྟོབས་བཞི་སོགས་གསུངས་ལ། དེ་གཉིས་ཀར་བསླབ་བིན་དགེ་སློང་མ་
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གཏོགས་པར་རང་གཅིག་པུར་གནས་ནས་བཤགས་བསམས་ལ་འབད་ན་སིག་པ་

འདག་ཀང་སོ་ཐར་གི་ཕམ་པ་འཆབ་བཅས་འདག་པའི་ཐབས་མེད་པར་གསུངས། 

སགས་ལ་བ་རྒྱུད་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོའམ། དམ་ཚིག་གསུམ་བཀོད་ལྟ་བུའི་སྨྱུང་

གནས་རྣམ་དག་སྦོར་དངོས་མཇུག་གསུམ་ཚང་བ་བས་ན་སོ་ཐར་གི་ཕམ་བཞི་

འདག དེ་བཞིན་དུ་སྤོད་རྒྱུད་ལའང་སིག་བཤགས་ཡོད། རྣལ་འབོར་རྒྱུད་ལས་

ཀུན་རིག་གི་རྩ་སགས་འབུམ་བཟས་པས་སིག་པ་ཐམས་ཅད་འདག་པར་གསུངས། 

འོན་ཀང་དེ་དག་གིས་རྣལ་འབོར་རྒྱུད་མན་ཆད་ནས་བཤད་པའི་སིག་ལྟུང་འདག་

ཀང་སགས་བླ་མེད་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལྟུང་བ་འདག་མི་ནུས། རྡོར་སེམས་

ཡུམ་བཅས་ཀི་རྣལ་འབོར་ལ་གནས་ནས་ཡིག་བརྒྱ་འབུམ་བགང་ན་སགས་བླ་མེད་

ཀི་ལྟུང་བ་འདག་པས་སྒིབ་སྦོང་ཐམས་ཅད་ལས་ཟབ་ཅིང་ཕན་ཡོན་ཆེ། སོན་བློ་

གསལ་གིང་ལ་དོམ་འབྲུག་གཉིས་ཞེས་དགེ་བཤེས་གགས་ཅན་གཉིས་བྱུང་བའི་

ནང་ཚན་འབྲུག་སྟག་ངག་དབང་དཔལ་བཟང་པས་སགས་ཀི་རྩ་ལྟུང་འབྱུང་ཉེ། བྱུང་

ན་ངེས་པར་མནར་མེད་དུ་འཕེན་པས་དེའི་ཚེ་ཚད་རོགས་པའི་བར་ལ་ཕར་ཕིན་

ཐེག་པའི་དབང་རྣོན་འཚང་རྒྱ། གསུངས་པ་ལ། ཀུན་མཁྱེན་འཇམ་དབངས་བཞད་

པས། དེ་གཡག་ཞར་གི་རྩྭ་ཟོས་པ་དང་འད། རྡོར་སེམས་ཡུམ་བཅས་ཀི་སོས་ཡིག་

བརྒྱ་འབུམ་གིས་རྩ་ལྟུང་འདག་པ་ལྟ་བུའི་ཐབས་མཁས་ཆེ་བ་མ་ཤེས་པས་ལན་

གསུངས། མཉམ་མེད་ཇོ་བོ་ཆེན་པོས། སགས་ལ་ལྟུང་བ་འབྱུང་བའི་སོ་བསམ་

གིས་མི་ཁྱབ་སྟེ། བུམ་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལའང་དངོས་པོ་ཐ་མལ་པར་བལྟས་ན་ལྟུང་བར་

འགྱུར་བ་ས་ཕོགས་རྡུལ་ཆེ་བ་ཞིག་ཏུ་མཎྜལ་ཞིག་ཕིས་ཏེ་བཞག་ན་དེ་མ་ཐག་རྡུལ་
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ཆགས་ནས་འོང་བ་དང་འད་གསུངས། འོ་ན་དེ་ལ་བརེན་ནས་སངས་རྒྱས་མྱུར་དུ་

འགྲུབ་དཀའ་འམ་ཞུས་པས། ལྟུང་བ་སྦངས་པའི་ཐབས་བ་བརྒྱ་འུར་རྡོ་གཅིག་གིས་

འདེད་པ་ལྟ་བུའི་གདམས་པ་ཟབ་མོ་རྡོ་རེ་སེམས་དཔའི་བསོམ་བཟས་བ་བ་གསང་

སགས་པ་ལ་ཡོད་ཅེས་གསུངས། རྒྱུད་སེ་གོང་མ་གཉིས་ཀི་སགས་སོམ་གསོ་བའི་

ཐབས་དངོས་དབང་ལེན་པ་ཡིན་ལ། སོ་ཐར་གི་ཉེས་སྤོད་སོམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་

བང་སེམས་དང་སགས་ཀི་སོམ་པ་བླངས་ན་གནས་གྱུར་ནས་གཉིས་ཚོགས་སུ་

འགྱུར་བས་དེའི་ཆ་ཤས་ལ་འཇོག་དགོས། དེས་ན་སོམ་པ་གོང་མ་གཉིས་སོར་ཆུད་

པ་ན་དེའི་ཆ་ཤས་སོ་ཐར་ཀང་སོར་ཆུད་པའི་མོས་པ་དང་ཉམས་ལེན་བསྐངས་ཆོག་

གསུངས། །

གདམས་པ་དངོས་ལ་སོན་འགོ་དངོས་གཞི་རེས་དང་གསུམ། དང་པོ་ནི། 

རང་གི་སྨིན་མཚམས་ཀི་ཐད་དང་གི་ནམ་མཁར་བླ་མ་སྤི་བོར་བཞུགས་པའི་རྡོར་

སེམས་ཡབ་ཡུམ་ལ་སངས་རྒྱས་བང་སེམས་སོགས་སྐབས་ཡུལ་མ་ཚང་བ་མེད་

པས་བསྐོར་བའམ། བདེ་ལམ་ལྟར་གསལ་བཏབ་ཀང་རུང་ལ། འཇིགས་བེད་ཀི་ཆོ་

ག་ལྟ་བུ་དང་འབེལ་བའི་སྐབས་དེའི་རེན་གཞལ་ཡས་ཁང་བརེན་པ་ལྷ་བཅུ་གསུམ་

དང་བཅས་པ་བསྐེད་པའི་གཙོ་བོ་འཇིགས་བེད་ཡབ་ཡུམ་དང་། གཏི་མུག་གཤིན་

རེ་གཤེད་སོགས་རིགས་ལྔ་སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་ཀུན་འདུས། སོ་བ་བཞི་དང་

ཡུམ་བཞི་དོན་ལ་གཙོ་འཁོར་ཐ་མི་དད་ཀང་བང་སེམས་ཀི་ཚུལ་བཟུང་བས་དགེ་

འདུན་དཀོན་མཆོག་ཀུན་འདུས། དེ་རྣམས་ཀི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀི་འགོག་ལམ་རོགས་

པའི་ཆོས་དང་། གཞལ་ཡས་ཁང་གི་རྡོ་རེ་ནོར་བུའི་ཏོག་གི་ཁང་བུ་ཆུང་ན་བཞུགས་
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པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་གེགས་བམ་ལུང་གི་ཆོས་དཀོན་མཆོག་ཀུན་འདུས་ཏེ་མཆོག་

གསུམ་དངོས་ཀི་འདུ་ཤེས་བཞག རང་གི་མཐའ་སྐོར་དུ་ཕ་མས་ཐོག་དངས་དག་

གཉེན་བར་མའི་འགོ་བ་རང་རང་གི་རྣམ་པའམ་མིའི་རྣམ་པར་གསལ་བཏབ། རང་

དང་མཐའ་སྐོར་གི་སེམས་ཅན་རྣམས་བང་ས་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་གི་སྡུག་བསལ་

བརྒྱ་རྩ་སོགས་ཀིས་མནར་བ་ལ་གཤེད་མ་རལ་གི་གདེངས་པའི་དྲུང་དུ་གནས་པ་

ལྟ་བུའི་འཇིགས་སྐྲག་དང་། དེ་ལས་སྐོབས་པའི་ནུས་པ་མདུན་གི་སྐབས་གནས་

རྣམས་མ་གཏོགས་སུ་ལ་ཡང་མེད་པའི་ཡིད་ཆེས་ཀིས་སྐིད་སྡུག་ལེགས་ཉེས་ཅི་

བྱུང་ཡང་ཁྱེད་ཤེས་ཀི་བློ་བཀལ་ཏེ་བདག་དང་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བང་ཆུབ་

མ་ཐོབ་བར་དུ་འཇིགས་པ་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་ལས་བསྐབ་ཏུ་གསོལ་སམ་པའི་འདུན་

མོས་དང་། དད་གུས་ཤུགས་དག་ཁ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཡིད་དུང་ངེ་བས། དཀོན་

མཆོག་གསུམ་ལ་སྐབས་སུ་འགོ། །ཞེས་སྐབས་འགོ་ཚིག་རང་གཅིག་ལས་མེད་

ཀང་ལམ་རིམ་ལྟར་གང་ལ་སྐབས་སུ་འགོ་བའི་ཡུལ་སོགས་ས་བཅད་ཡོངས་སུ་

རོགས་པར་དན་ནས་ཉམས་སུ་ལེན་ཞིང་བདུད་རྩི་འབེབས་སྦངས་བེད། རང་གི་

མཐའ་སྐོར་གི་རིགས་དྲུག་གིས་བསྡུས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་

ནས་དེ་རྣམས་ཀིས་ཚེ་རབས་གངས་མེད་པར་བདག་གི་མ་བས། དེའི་དུས་ཚེ་

འདིའི་མ་ལྟར་ཕན་བདེ་ཚད་མེད་པ་བསྒྲུབས། དེའི་དིན་ལན་ཆོས་ཀིས་འཇལ་

དགོས། དེ་རྣམས་བདེ་བ་འབའ་ཞིག་འདོད་ཀང་སྡུག་བསལ་གི་རྒྱུ་ཁོ་ནར་གཞོལ་

བས་བདེ་བས་ཕོངས། སྡུག་བསལ་གིས་རག་པར་མནར་བའི་ཚུལ་བསམས་ཏེ་བདེ་

བ་དང་ལྡན་འདོད་ཀི་ཡིད་འོང་གི་བམས་པ་དང་། སྡུག་བསལ་མཐའ་དག་དང་བལ་
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འདོད་ཀི་སིང་རེ་བསྐེད། དེ་ཡང་བདག་གིས་ངེས་པར་བའོ་ཞེས་ལྷག་བསམ་ཡིད་

འཁུལ་བ་བསོམས། དེས་ན་བདག་གིས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ལམ་གིས་གངས་མེད་

གསུམ་ལ་སོགས་པའི་བར་དུ་ཚོགས་གཉིས་རྒྱ་ཆེན་པོ་གསོག་པ་ལ་རང་ངོས་ནས་

ངང་པ་པད་མཚོར་འཇུག་པ་ལྟ་བུའི་སྤོ་བ་བསྐེད་དགོས་ཀང་དེའི་བར་ལ་སེམས་

ཅན་རྣམས་སྡུག་བསལ་གིས་མནར་བ་ལ་མི་བཟོད་པས་དེའི་ཕིར་མྱུར་བ་མྱུར་

བར་ཟུང་འཇུག་རྡོ་རེ་འཆང་གི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་བ། དེའི་ཆེད་ལམ་འདི་ཉམས་

སུ་བླངས་པར་བ་སམ་པས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་སྒོལ། །ཞེས་སྨོན་

སེམས་དང་། རང་པ་ཐ་མ་གཉིས་ཀིས་བང་ཆུབ་ཀི་གནས་ཏེ་རྒྱུ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་

དྲུག་གིས་བསྡུས་པའི་ལམ་རིམ་པ་གཉིས་ཀི་ཉམས་ལེན་ལ་རང་གིས་སྤད་ནས་

གཞན་གོ་འཕང་དེར་འགོད་འདོད་ཀི་འཇུག་སེམས་བསྐེད་པ་གཉིས་ལམ་རིམ་ལས་

འབྱུང་བ་ལྟར་ལམ་གི་གནད་ཡོངས་རོགས་བས་ནས་ཉམས་སུ་ལེན། ང་རང་ཚོས་

བླ་མའི་ཐུགས་རེ་ལ་བརེན་ནས་རྣ་བས་མང་པོ་ཐོས་ཀང་ཚིག་ཏུ་བརོད་པ་ཙམ་ལས་

འཆར་དཀའ། ཚིག་མང་ཉུང་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར་ཀུན་ཚང་བ་ཉམས་འོག་ཏུ་ཚུད་པ་

ལ་རག་ལས་པས་རྒྱུན་པར་བསམ་བསོམ་གིས་འདིས་པར་བ་བ་གལ་ཆེ། དེ་ལྟར་

སྐབས་འགོ་སེམས་བསྐེད་ལན་གསུམ་མམ་བདུན་སོགས་བ་བ་ནི་རེན་གི་སྟོབས་

ཏེ། རྡོར་སེམས་བསོམ་པ་དང་། སྐབས་ཡུལ་རེན་གི་སྟོབས་སུ་བས་པའམ་ཡོད་

དོ། །མཐར་སྐབས་ཡུལ་རྣམས་འོད་དུ་ཞུ་ནས་སྨིན་མཚམས་ནས་ཐིམ་པས་རྒྱུད་

བིན་གིས་བརླབས་པར་བསམ། 

གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ནི། རང་ཉིད་རྡོར་སེམས་ཡབ་ཡུམ་དུ་བསྐེད་ཀང་ཆོག་
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ལ། ཡང་ན་རང་ལྷར་གསལ་བའམ། ཐ་མལ་དུ་གནས་པའི་སྨིན་མཚམས་ནས་སོར་

བརྒྱད་ཀིས་གཞལ་བའི་མཚམས་སྤི་གཙུག་སྟེ། དེར་པདྨའི་མིང་ཡིག་དང་པོ་པ་

ལ་ཐིག་ལེས་བརྒྱན་པ་བཾ་དཀར་པོ་གེན་འགེང་། དེ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་ངེས་འབྱུང་

གི་བསམ་པ་དང་འཁོར་བའི་སྐོན་གིས་མ་གོས་པ་མཚོན་པའི་པདྨ་དཀར་པོ་འདབ་

བརྒྱད། ཐང་སག་པས་དམར་པོ་གསུངས། འོད་ཀི་སྦུ་གུའི་ཡུ་བ་ཅན། རྩ་བ་དམར་

མདངས་ཆགས་པ། ལྟེ་བ་ལང་སེར། གེ་སར་དམར་སེར་དུ་ཡོད་པའི་དབུས་སུ་

དབངས་དང་པོ་ཨ་ཡིག་དཀར་པོ་ཆུ་ལས་ཆུ་བུར་རྡོལ་བ་ལྟར་ཐོན་པ་དེ་དང་། རྒྱལ་

བ་རྣམས་ཀི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་བདག་རྐེན་ལས་ཟ་བའི་དཀིལ་འཁོར་དཀར་

བསིལ་ཉ་གང་བ། རི་བོང་གི་མཚན་མ་སོགས་ར་རི་དང་བལ་བ། ཤེལ་དཀར་གི་

མཎྜལ་ཁ་སྦུབས་པ་ལྟ་བུ་པདྨའི་ལྟེ་བ་དང་ཚད་མཉམ་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར། དེའི་སྟེང་དུ་

ཕོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐུགས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ས་

བོན་ཧཱུཾ་ཡིག་དཀར་པོའི་རྣམ་པར་ཐོལ་གིས་བྱུང་། དེ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་ཕག་མཚན་

རྡོ་རེ་དཀར་པོ་རྩེ་ལྔ་པ་གེན་འགེང་གི་ལྟེ་བར་ཤེལ་ཕྲེང་ལ་ཐག་པ་བརྒྱུས་པའམ་

ཤེལ་བུམ་ནང་དུ་མར་མེ་བཞག་པ་ལྟར་ཧཱུཾ་དཀར་པོས་མཚན་པ། སྟེང་གི་རྭ་དབུས་

མར་ཧཱུཾ་ཡིག་བཀོད་པའང་ཡོད། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་དག་མ་དག་གི་འཇིག་

རེན་ཁྱབ། དེར་མཆོད་ཡུལ་དང་སིང་རེའི་ཡུལ་གཉིས་ལས་གང་ཟག་གཞན་མེད་

པས་ནམ་མཁའི་མཐའ་ཁྱབ་ཀི་འགོ་བའི་གངས་མཉམ་གི་འོད་ཟེར་གི་སྣེ་ལས་རྡོར་

སེམས་ཡབ་ཡུམ་ཟུང་རེ་སྤོས་པ་སེམས་ཅན་རང་རང་གི་སྤི་བོར་འཁོད་པ་སོམས་

པར་ཞུགས་པའི་སྦོར་མཚམས་ནས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་གིས་



སྔོན་འགྔོའི་ཁིད་ཆེན་བཞི།
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དབང་བསྐུར་བ་ལུས་སེམས་ལ་ཞུགས་པས་ཐོག་མེད་ནས་བསགས་པའི་སིག་སྒིབ་

བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་དག ལུས་བདུད་རྩིས་གང་། སྤི་བོའི་རྡོར་སེམས་དེ་དག་

ལ་སིབ་ཀིས་ཐིམ་པས་སོ་གསུམ་དང་རྡོ་རེ་སེམས་དཔའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དབེར་

མེད་དུ་བས་ཏེ་སྣོད་ཐམས་ཅད་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་བཅུད་ཀི་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་རྡོར་སེམས་སུ་གྱུར། འོད་ཟེར་མཆོད་པའི་ཡུལ་ཕོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་

ཀི་ཞིང་ཁམས་ཁྱབ་པར་འཕྲོས་པའི་སྣེ་ལས་མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་མཆོད་རས་མ་ཚང་

བ་མེད་པ་ཐོགས་པས་ཕི་ནང་གསང་བ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་མཆོད་པ་ཚད་མེད་པ་ཕུལ་

བས་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་དེས་བསྐེད་པའི་ཟག་མེད་ཀི་བདེ་བ་གསར་དུ་འཁྲུངས་ཏེ་སས་

བཅས་རྒྱལ་བའི་བིན་རླབས་ཐམས་ཅད་ཁབ་ལེན་གི་རྡོས་ལྕགས་ཕེ་འདེན་པ་ལྟར་

འོད་ཟེར་གི་རྣམ་པར་སྤན་དངས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་རྡོར་སེམས་དང་མཆོད་ལྷ་རྣམས་

ཀང་ཚུར་བསྡུས་ནས་ཐིམ་པ་སྟེ་དོན་གཉིས་བ་བ་ནི་གངས་མེད་གསུམ་གི་ཚོགས་

ཀི་དོད་ཐུབ་ལྟ་བུ་སྟེ་རྒྱུའི་མཛད་པའོ། །དེ་ལས་རྡོ་རེ་ཧཱུཾ་དང་བཅས་པ་འོད་དང་འོད་

ཟེར་གི་གོང་བུ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་ལས་བླ་མ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་རྡོར་སེམས་

ཡབ་ཡུམ་གི་སྐུར་དཀྲོང་གིས་བཞེངས་པ་ཡིད་ངོར་རོགས་པར་འཆར་ཐུབ་ན་དེའི་

གོ་ཆོད་པས་ཚིག་རིས་ཐར་ཆགས་སུ་འདོན་དགོས་པའི་ངེས་པ་མི་འདུག་ཀང་། 

ལས་དང་པོ་བའི་བློ་ངོར་འཆར་བདེ་ཁྱད་རིམ་གིས་གསལ་འདེབས་པ་ནི། སྐུ་མདོག་

སིག་སྒིབ་སྦོང་བའི་རེན་འབེལ་དུ་གངས་རི་ལ་ཉི་མ་འབུམ་གིས་འཁྱུད་པ་ལྟར་

དཀར་པོ། ཞལ་གཅིག ཕག་གཉིས། ཐབས་ཤེས་མཚོན་པའི་རྡོ་རེ་རྩེ་ལྔ་པ་དང་། 

དེས་ཡུ་བ་བས་པའི་དིལ་བུ་ཐུགས་ཀར་བསྣོལ་ནས་འཛིན་པ། ཡུམ་རྡོ་རེ་སེམས་



རྡོར་སེམས་བསྡོམ་བཟླས་ཀྱི་ཁྱིད་དམྱིགས་ཡྱིད་ཀྱི་གདུང་སེལ།
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མ་དཀར་མོ་གི་ཐོད་འཛིན་པས་ཡབ་ཀི་མགུལ་བ་ནས་འཁྱུད་པ། མཐོན་མཐིང་རལ་

པའི་ཐོར་ཚུགས་ཀི་ལྷག་མ་སིལ་བུར་བབས་པས་སྐུ་སྟོད་ཁེབས་པ། རིན་པོ་ཆེའི་

རྒྱན་བརྒྱད་དང་། སྐུ་སྟོད་ལྷ་རས་ཀི་གོས་ཀི་ག་ཤལ། སྐུ་སྨད་ལྷ་རས་ཀི་དར་གི་

ཤམ་ཐབས་གསོལ་བ། ཡབ་རྡོ་རེའི་སྐིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ། ཞེས་པས་ཤུགས་

ལ་ཡུམ་པདྨའི་སྐིལ་ཀྲུང་གིས་འཁྱུད་པར་བསྟན་ཏོ། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་

ཐུགས་རྒྱུད་ཀི་ཐབས་ཤེས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་གི་རྣམ་པར་

ཤར་བས་གཉིས་ཀ་ཐུགས་རྒྱུད་གཅིག་པར་གོ་དགོས། འདུས་པར་ཡུམ་རྡོ་རེ་

དབིངས་ཀི་དབང་ཕྱུག་མ་དཀར་མོ་རྡོར་དིལ་འཛིན་པ་གསུངས་པ་རང་རང་གི་རྒྱ་

གཞུང་གི་ཚིག་རིས་དང་བསྟུན་པས་ཕག་མཚན་ཙམ་ལས་འདི་དང་བདེ་མཆོག་གི་

རྡོ་རེ་སེམས་མ་དང་དོན་འད་ཞིང་། བདེ་མཆོག་གི་སྐོར་འགའ་རེ་ན་ཡབ་ལ་ཕག་རྒྱ་

དྲུག་དང་། ཡུམ་ལ་ཐལ་བ་མ་གཏོགས་ལྔས་བརྒྱན་པར་གསུངས། གོང་དུ་དངས་

པའི་འཇམ་དཔལ་གགས་པའི་སིང་པོ་རྒྱན་དུ་ཡུམ་ཚིག་རིས་ལ་མི་གསལ་ཀང་གོ་

སླ་བ་ལ་དགོངས་ཞེས་ཁྱ་དགེ་བློ་གོས་རྒྱ་མཚོས་གསུངས། བདེ་མཆོག་གི་ཆོ་གར་

འབྱུང་བ་ལྟར་གནས་གསུམ་དུ་འབྲུ་གསུམ་གསལ་བཏབ་ཆོག་ཀང་གསང་འཇིགས་

ཀི་ཆོ་གར་ཤིན་ཏུ་དགོས་པ་ཆེ་བས་རྩལ་དུ་བཏོན་ནས་ཚིག་རིས་ལ་ཧཱུཾ་ཙམ་ལས་

མེད། ཡབ་ཙམ་མམ། ཡུམ་ལའང་འབྲུ་གསུམ་བཀོད་ཆོག གང་ལྟར་ཐུགས་ཀར་

ཀུན་རོབ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་ངོ་བོ་ཟ་བ་དཀར་པོ་ཁམས་ཐུག་གེ་བ། དེའི་སྟེང་

དོན་དམ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་ངོ་བོ་རྡོ་རེ་དཀར་པོ་རྩེ་ལྔ་པ། ལྟེ་བར་ཟ་བའི་སྟེང་

དུ་ཐུགས་བདེ་སྟོང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ངོ་བོ་ཧཱུཾ་དཀར་པོ། དེ་ལས་ཤར་
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རིའི་རྩེར་ཉི་མ་ཤར་བ་ན་འཛམ་གིང་ཐམས་ཅད་འོད་ཀིས་སྐད་ཅིག་ལ་ཁྱབ་པ་ལྟར་

འོད་ཟེར་འཕྲོས་མ་ཐག་ཕོགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་རབ་འབམས་ཁྱབ་སོང་བའི་མོས་

པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་ཞེས་སྐབས་མགོན་རྡོ་རེ་འཆང་དང་ཁོང་འཇམ་པའི་དབངས་རྣམ་

གཉིས་ནས་ཡང་ཡང་གསུངས། འོད་དེས་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་ཀི་ཐུགས་རྒྱུད་རང་

དབང་མེད་པར་བསྐུལ་ཏེ། རང་བཞིན་ཆོས་སྐུའི་གནས་དང་། ལོངས་སྤྲུལ་གི་ཞིང་

འོག་མིན་དང་བདེ་བ་ཅན་ནས་ལོངས་སྐུ་དང་འོད་དཔག་མེད་ཀིས་རང་ཉིད་རེས་

སུ་འཛིན་པའི་ཕིར་རྡོར་སེམས་ཡབ་ཡུམ་གི་རྣམ་པར་བོན་པ་སོགས་ཐུབ་དབང་། 

བམས་འཇམ་དབངས། གསང་བདེ་འཇིགས་གསུམ། སྒོལ་དཀར་ལང་། མགོན་ཆོས་

རྣམ་སས་སོགས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་རྡོར་སེམས་ཡབ་ཡུམ་གི་རྣམ་པར་ཁ་བ་

བུ་ཡུག་འཚུབས་པ་བཞིན་བོན་ནས་ཐིམ་པས་སྐབས་གནས་ཀུན་འདུས་སུ་མོས་པ་

འདི་སྒྲུབ་ཐབས་ཐམས་ཅད་ལ་འད། འདིར་མེད་ཀང་འདུས་པར་ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་

ཨཾ་སོགས་ཀིས་ཡེ་ཤེས་པ་ལ་མཆོད་པ་ཡོད། ཛཿ ཞེས་ཡེ་ཤེས་པ་དེ་ཐམས་ཅད་

རྡོར་སེམས་ཡབ་ཡུམ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་དམ་ཚིག་པའི་སྤི་བོར་བོན། ཧཱུཾ་གིས་དེ་ལ་

ཞུགས། བཾ་གིས་དམ་ཡེ་དབེར་མེད་འདེས། ཧོཿ ས་དབང་དུ་བས་ཏེ་དགེས་བཞིན་

བཞུགས་པར་མོས་པ་འདིའི་གསུང་བཤད་སྒོལ་དཀར་ཚེ་ཁིད་དུ་བཀོད་ཟིན་པས་

མ་བིས་སོ། །

སླར་ཡང་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་གི་འོད་ཟེར་གིས་འོད་དཔག་མེད་ཀི་ཐུགས་ཀ་ནས་

འོད་དཔག་མེད་རིགས་ལྔའི་རྣམ་པར་སྤན་འདེན་པ་སོགས་ཕོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་

སས་བཅས་མི་བསྐོད་པ་གཙོ་བོར་བས་པའི་རིགས་ལྔ་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་
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བུམ་པ་བདུད་རྩིས་གང་བ་ཐོགས་པའི་རྣམ་པར་སྤན་དངས། འདུས་པའི་ཆོ་གར་

པཉྩ་ཀཱུ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨཾ་སོགས་ཀིས་དབང་ལྷ་རིགས་ལྔ་འཁོར་བཅས་ལ་

མཆོད་པ་ཡོད། རང་དང་སྤི་བོའི་རྡོར་སེམས་གཉིས་ཀས་དབང་བསྐུར་བར་གསོལ་

བ་འདེབས་དགོས་པས་བདག་དང་འདི་ཞེས་ཁྱད་པར་གི་ཚིག་མ་སྦར་བ་ཡིན། 

དབང་ལྷ་རྣམས་ཀི་ཞལ་ནས་ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སོགས་སགས་དང་བཀྲ་ཤིས་ཀི་

ཚིགས་བཅད་དབང་གི་སྐབས་ལྟར་བརོད་དེ་ཡབ་ཡུམ་གི་སྤི་བོ་ནས་བང་ཆུབ་ཀི་

སེམས་ཀི་བདུད་རྩིས་ཆུ་རུབ་ཀི་ཚུལ་དུ་དབང་བསྐུར་བས་སྐུ་གང་། དི་མ་དག 

ཅེས་པ་ལ་སོན་བླ་མ་ཞིག་ལ་རྡོར་སེམས་ལ་དི་མ་དག་རྒྱུ་ཡོད་ན་དེ་ལ་བརེན་ནས་

སྒིབ་སྦོང་ག་འད་བེད་ཞུས་པར། དམ་ཉམས་སྐལ་མེད་ཁྱོད་ཕར་སོང་། གསུངས་

པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀང་ཡོད་དེ། དེ་ཡང་། རྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་ཉོན་མོངས་མི་

མངའ་ཡང་། །ཞེས་སོགས་དང་། ཁྱེད་སྐུ་རང་བཞིན་ཡོངས་དག་པའི། །ཞེས་སོགས་

ལྟར་རང་གི་མོས་ངོ་ཙམ་ལས་དོན་ལ་རྡོར་སེམས་མེད་སམ་པ་དང་། ཡོད་ཀང་

སེམས་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་སོགས་སྒོ་བཏགས་ཙམ་དུ་འཛིན་པའི་རྣམ་རོག་གི་སྣང་ཆ་

ལ་འཆར་ལུགས་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་དེ་ལྟར་ན་སྐོན་ཐམས་ཅད་མ་སྤང་བར་བློ་ངོར་

ཐག་ཆོད་པ་རེད། མ་དག་པའི་སྣང་བ་དེ་འགག་ནས་སྣོད་བཅུད་དག་པའི་རྣམ་རོལ་

ཏུ་འཆར་བ་རླན་གཤེར་ཕོར་གང་ལ་ཆུ་རྣག་བདུད་རྩི་དང་། གང་ཟག་གཅིག་ལ་དག་

གཉེན་བར་མ་དང་སྐོན་ཡོན་གི་རྣམ་པ་འཆར་བ་ལྟ་བུ་ཡིན། ད་ལྟའི་བླ་མ་རྣམས་རང་

འདའི་མིར་སྣང་བ་ལ། སྤན་ས་བློ་གོས་རྒྱལ་མཚན་གིས། བླ་མ་མི་རུ་མཐོང་བ་

དགའ་རབ་ཡིན། །ཁྱི་དང་ཕག་ཏུ་མ་མཐོང་ངོ་མཚར་ཆེ། །གསུངས་པ་བཞིན་དོན་
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ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་སྣང་ཆ་ཅི་ཡང་སིད། མ་དག་པའི་སྣང་བ་འགག་ན་སངས་

རྒྱས་དངོས་སུ་མཐོང་ཡོང་གསུངས། ཆུའི་ལྷག་མ་སྤི་བོར་ལུད་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་

ལས་མི་བསྐོད་པ་སོན་པོ་ཡབ་ཡུམ་མམ་ཡབ་རྐང་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་གཡས་

ས་གནོན་དང་གཡོན་མཉམ་གཞག་གི་སྟེང་རྡོ་རེ་འཛིན་པས་དབུ་བརྒྱན་པ་རྒྱུ་ལ་

འབས་བུའི་རྒྱས་གདབ་པ་ཡིན། མཆོད་བསྟོད་རྒྱས་བསྡུས་ཅི་རིགས་བེད་འདོད་ན་

བས་ཆོག མ་བས་ཀང་ཆད་པའི་སྐོན་མེད་གསུངས། སྐབས་གཞན་དུ་དབང་ལྷ་

རིགས་ལྔའི་རྣམ་པར་སྤན་འདེན་པ་ལ་གཤིན་རེ་གཤེད་རིགས་ལྔ་སོགས་མི་འད་

བའི་ཁྱད་པར་ཡོད། ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ་དཀར་པོ་ནས་ཧིལ་མོར་བཏང་བའི་ཚད་ཙམ་

གེན་འགེང་གི་མཐར་ཡི་གེ་བརྒྱ་པའི་སགས་ཕྲེང་དཀར་པོ་མགོ་ཕིར་བསྟན་ནས་

ཉལ་སྟབས་སུ་གནས་པའམ་གེན་འགེང་འཕྲེང་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ་བདེ་མཆོག་གི་ཆོ་

གའི་ཚིག་ལ་ཐོན་པ་འདི་ལའང་འད། རང་གི་མཐའ་སྐོར་དུ་རིགས་དྲུག་གི་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་འགོད་པའམ། རང་གི་སིང་གར་ཟ་བའི་སྟེང་དུ་རང་ཐ་མལ་པའི་རྣམ་

པ་ཅན། དེའི་མདུན་དུ་ཕ་མ། གཡས་སུ་སྤུན་ཟ། གཡོན་དུ་གོགས་མཆེད། རྒྱབ་ཏུ་

གཉེན་བཤེས། མཐའ་སྐོར་དུ་སེམས་ཅན་འཁོད་པར་མོས་པ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་

ལས། འདོད་པ་སིང་གར་བཞག་བ་སྟེ། ། ཞེས་པའི་མན་ངག་གོ །དེ་ནས་ལས་ངེས་

པ། འཕེལ་ཆེ་བ། མ་བས་པ་དང་མི་ཕྲད་པ། བས་པ་ཆུད་མི་ཟ་བ་སོགས་བསམ་

ནས་སར་བས་ཀི་སིག་སྒིབ་དང་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་རྣམས་ལས་འབས་བུ་ཡིད་དུ་

མི་འོང་བ་འབྱུང་ཚུལ་ལ་ངེས་པ་དངས་ནས་དུག་ཁོང་དུ་སོང་བ་ལྟ་བུའི་འགོད་

སེམས་ཤུགས་དག་པོ་བསྐེད་པ་ནི་རྣམ་པར་སུན་འབིན་པའི་སྟོབས་དང་། ཕིས་



རྡོར་སེམས་བསྡོམ་བཟླས་ཀྱི་ཁྱིད་དམྱིགས་ཡྱིད་ཀྱི་གདུང་སེལ།

  125  

སོག་ལ་བབས་ཀང་སིག་པའི་ལས་ལུས་ངག་ཏུ་ཐོན་པ་ལྟ་ཅི། ཀུན་སློང་ཙམ་ཡང་མི་

རྒྱུ་བར་བཀག་ནས་འཕྲོ་ཆོད་པ་ཅིས་ཀང་བེད་སམ་པ་ཉེས་པ་ལས་སླར་ལྡོག་པའི་

སྟོབས་གཉིས་ཚང་བའི་སོ་ནས་རང་གིས་དབུ་མཛད་དེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

ཀིས་མགིན་གཅིག་ཏུ། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རེ་སེམས་དཔའ་བདག་གཞན་སེམས་

ཅན་གི་སིག་སྒིབ་དང་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཐམས་ཅད་བང་ཞིང་དག་པར་མཛད་དུ་

གསོལ། ཞེས་སོན་གི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ཏེ་གསོལ་བ་བཏབ་པས་ཐུགས་སིང་རེ་

ཆེན་པོའི་གཞན་དབང་དུ་སོང་བའི་སྟོབས་ཀིས་ཐུགས་ཀའི་སགས་ཕྲེང་ས་བོན་དང་

བཅས་པ་ལས་འོད་ཟེར་དཀར་པོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས་པ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

ཀི་ལུས་ལ་ཕོག་པ་ཙམ་གིས་སིག་སྒིབ་སྦང་བའམ་འོད་ཟེར་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་

བབས་པས་སིག་སྒིབ་སྦང་བའམ། སར་ལྟར་སེམས་ཅན་གི་སིག་སྒིབ་སྦངས། 

སངས་རྒྱས་སས་བཅས་ལ་མཉེས་པའི་མཆོད་པ་ཕུལ། སྤོས་པའི་འོད་ཟེར་དང་

སས་བཅས་རྒྱལ་བའི་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་གསུམ་སོགས་འགོ་བ་སྐོབས་པའི་འཕྲིན་

ལས་རྒྱུད་དང་བཅས་པ་བདུད་རྩི་འོད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་མམ། འོད་

ཟེར་སྣ་ལྔའམ། སིག་སྒིབ་སྦོང་བའི་རེན་འབེལ་དུ་དཀར་པོ་འབའ་ཞིག་གི་རྣམ་པར་

བསྡུས་ནས་སགས་ཕྲེང་ས་བོན་དང་བཅས་པ་ལ་ཐིམ་པས་རྡོར་སེམས་ཡབ་ཡུམ་

དང་། དེའི་སྐུའི་འོད་ཟེར་དང་བདུད་རྩི་སོགས་ཐམས་ཅད་སིག་སྒིབ་སྦོང་བ་ལ་སར་

ལས་ཀང་གཟི་བརིད་དང་མཐུ་སྟོབས་ནུས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་བསམ་པ་འདི་

དམིགས་པའི་མདོར་བསྟན་ལྟ་བུ་ཡིན་པས། སྤི་བོའི་རྡོར་སེམས་ལ་ང་རྒྱལ་འཛིན་

དགོས་པ་མིན་ཡང་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལ་སེམས་ཞུགས་པ་བཞིན་བས་ནས་ས་བོན་
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སགས་ཕྲེང་གི་ཡི་གེ་རེ་རེ་ལས་ཀང་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པ་ཕན་ཚུན་འཐབ་པས་སྐུའི་

ནང་ཐམས་ཅད་དྭངས་ཤིང་གསལ་བར་བས་པ་ལ་དམིགས་པ་གཏད་ནས་ཡིག་

བརྒྱ་ཚར་གཅིག་གམ། ཉེར་གཅིག་བཟས་ན་དམིགས་པ་ལ་གསལ་སྣང་ཐོན་པ་

དང་། ལྷ་སགས་ལ་ནུས་པ་འབྱུང་བའི་དགོས་པ་ཡོད། རྒྱལ་བ་སས་བཅས་ལ་

གཞན་དོན་ལས་དགོངས་རྒྱུ་མེད་པས་སེམས་ཅན་གི་དོན་དུ་ཕག་མཆོད་སོགས་

དགེ་རྩ་ཅུང་ཟད་རེས་ཐུགས་དགེས་པའི་མཆོད་པར་འགྱུར་བས། དངོས་སུ་

བཤམས་པ་ཇ་མཆོད་དམ། སྤོས་རང་གཅིག་ཡིན་ཀང་། ལག་པའི་མཐིལ་ནས་

མཆོད་པ་དཔག་མེད་ཀིས། །ཞེས་སོགས་དང་། ཇི་ལྟར་འཇམ་དབངས་ལ་སོགས་

པས། །ཞེས་སོགས་ལྟར་འོད་ཟེར་ལས་མཆོད་པའི་ལྷ་དང་ལྷ་མོ་གངས་མེད་པ་སྤོས་

ནས་ལམ་ཁིད་ལྟར་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཆོད་སྤིན་དང་། མཆོད་པ་རེ་རེ་དང་། དེའི་

ཁ་དོག་དང། དབིབས་སོགས་གཟུགས་སྒ་དི་རོ་རེག་བའི་ཁྱད་པར་དང་། དེ་རེ་རེ་

ལས་འོད་འཕྲོས་པས་མཆོད་སྤིན་ནམ་མཁའ་གང་བ། སྐྲ་ཙམ་ཁྱོན་ལ་དུས་གསུམ་

ཚད་སེད་ཀིས། །ཞེས་སོགས་ལྟར་འདས་མ་འོང་གི་མཆོད་པ་རྣམས་ཀང་ད་ལྟའི་

དུས་སྐད་ཅིག་མ་རེར་རོགས་པ། དུས་གསུམ་གི་ཞིང་གི་བཀོད་པ་དང་མཆོད་པ་

ཐམས་ཅད་ཀང་རྡུལ་གཅིག་ལ་རོགས་པ་དེས་ཞིང་ཀུན་བཀང་སྟེ་སྐབས་ཡུལ་

རྣམས་ཀི་བ་སྤུའི་བུ་ག་རེ་རེར་སྐབས་ཡུལ་མ་ཚང་བ་མེད་པ་བཞུགས་པ་ལ་མཆོད་

པ་སྒྱུ་མའི་རྣམ་ཐར་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་ས་བརྒྱད་པ་ཡན་ཆད་ལ་དངོས་སུ་ཡོད་

པའི་ཚུལ་དེ་ཤེས་ནས་མོས་པས་མཆོད་ན་ཚོགས་རླབས་པོ་ཆེ་རོགས་པའི་ཐབས་

མཁས་ཀི་འཕྲུལ་འདེགས་ཆེ། རྡུལ་དེ་སེད་ཀི་སས་བཅས་རྒྱལ་བའི་བིན་རླབས་
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ནུས་མཐུ་བསྡུས་ནས་རང་གི་སྤི་བོའི་རྡོར་སེམས་ལ་ཐིམ་པས་ཐུགས་ཀའི་སགས་

ཕྲེང་ས་བོན་དང་བཅས་པ་ལས་འོད་དང་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་དཀར་པོ་བབས་པ་སྐུའི་

དབིབས་བརྒྱུད། ཡབ་ཡུམ་གི་སྦོར་མཚམས་ནས་ཐོན་ཏེ་རང་གི་སྤི་གཙུག་ནས་

ཞུགས་པས་ལུས་ཀི་ནང་ཐམས་ཅད་བདུད་རྩི་འོད་ཟེར་དང་བཅས་པས་གང་བས། 

སིག་སྒིབ་རེ་རེ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། གང་ཞིག་ཐོག་མེད་སིད་པའི་ཆུ་ཀླུང་དུ། །མ་ལུས་

ཀུན་རོག་གིས་བསགས་རོག་པ་རྣམས། །ཞེས་སོགས་ལྟར་འཁོར་བ་ཐོག་མེད་ནས་

བསགས་པའི་སིག་སྒིབ་ཉེས་ལྟུང་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་སེམས་སྟེང་ན་ལས་ཉོན་ས་

བོན་བག་ཆགས་ཀི་ངོ་བོར་གནས་པ་གང་ཡོད་ཐམས་ཅད་དུད་ཁུ་དང་སོལ་ཁུ། 

དེས་བསྐེད་པའི་ནད་རིམས་སོགས་རྣག་ཁག གདོན་བགེགས་སོགས་སོམ་སིག་

སྦལ་ལྕོང་ལ་སོགས་པའི་སོག་ཆགས་མི་སྡུག་པ་དང་ཡིད་དུ་མི་འོང་བའི་རྣམ་པར་

ཕུ་ཆུའམ་ཤྭ་འོད་དག་པོས་ལུང་མདོའི་ཉལ་ཉིལ་དབང་མེད་དུ་བསྡུས་ནས་འཁྱེར་བ་

ལྟར་གཤང་གཅིའི་ལམ་དང་། རང་པའི་སོར་མོ་བཅུ་སོགས་འོག་གི་བ་སྤུའི་སོ་

རྣམས་ནས་ཐོན་ཏེ་སངས་ཀིས་དག ལུས་ཤེལ་བུམ་དུ་མར་མེ་སྦར་བ་ལྟར་དྭངས་

གསལ་འོད་ཀི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་གྱུར་པའི་མོས་པ་བེད་པ་གོང་ནས་མར་དེད་པས་

ཡས་དེད་ཅེས་གསུངས། ཡང་སར་ལྟར་བདུད་རྩི་རང་མཐིལ་ནས་སྤི་གཙུག་བར་དུ་

གང་བས་སྣོད་ཆུས་ཁེངས་པ་ན་རྩ་སྦུར་སོགས་ཁར་གཡེངས་ནས་ལུད་དེ་ཕིར་འཕོ་

བ་ལྟར་མིག་གཉིས་ཀི་སོ །ཁ་སྣའི་བུ་ག་སོགས་སྟེང་གི་བ་སྤུའི་སོ་རྣམས་ནས་ནག་

ནུར་གིས་ཐོན་ཏེ་ལྷག་མེད་དུ་བང་ནས་ལུས་ཕྲུ་མ་ཕུས་བཏབ་པ་ལྟར་སོང་བར་

བསམ་པ་མས་ནས་ཡར་དེད་པས་མས་དེད་ཅེས་བཤད། ཡང་སར་ལྟར་སིག་སྒིབ་



སྔོན་འགྔོའི་ཁིད་ཆེན་བཞི།
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ཐམས་ཅད་ཐང་ཆེན་པོའི་དཀིལ་དུ་ཐལ་བའི་ཕུང་པོ་སྤུངས་པ་ལྟར་སིང་གར་ནག་

ཕུང་ངེ་ཡོད་པ་ལ། ཡབ་ཡུམ་གི་སྦོར་མཚམས་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀི་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་

དག་ཏུ་བབས་པས་འབབ་ཆུའི་སྟེང་དུ་གད་པ་ཆད་པའམ། ལག་མཐིལ་དུ་དངུལ་

ཆུའི་ཐིག་པ་བརྡབ་པ་ལྟར་སྟེང་འོག་བར་གསུམ་གི་བ་སྤུའི་བུ་ག་ཐམས་ཅད་ནས་

ཐོན་ཏེ་ཤེལ་གོང་གཡའ་དག་པ་ལྟར་སངས་ཀིས་དག །ལུས་བདུད་རྩི་དཀར་པོའི་

རྒྱུན་གིས་བར་མཚམས་མེད་པར་གཏམས་པར་བསམ་པ་སྟེང་འོག་བར་གསུམ་

ཁྱད་མེད་དུ་བདས་པས་ཕུང་དེད་ཀི་དམིགས་པ་སྟེ། དེ་གསུམ་ཀའི་མཇུག་ཏུ་ལུས་

ཤེལ་ལྟར་དག་པ་དང་། སིག་པའི་འཁོར་གསུམ་མི་དམིགས་པས་རྒྱས་བཏབ་སྟེ་

སྟོང་པ་ཉིད་ལ་ངེས་པ་ཅི་ཡོད་གསལ་བཏབ་ན་སིག་པ་འདག་ཚབས་ཤིན་ཏུ་ཆེ། 

སིག་སྒིབ་ནག་ཕུང་ངེ་ཡོད་པ་དང་། ཤེལ་ལྟར་དག་པར་བསམ་པ་གཉིས་ཀང་

སྟོབས་ཕི་མ་གཉིས་གསལ་འདེབས་ཆེད་ཡིན། རོགས་རིམ་རླུང་ཞུགས་གནས་

ཐིམ་གསུམ་སོགས་ལ་རྩལ་དུ་འདོན་ན་སིག་སྒིབ་ལུས་ལས་ཕི་རོལ་ཏུ་ཐོན་པའི་

དམིགས་པ་ཡང་ཡང་བསྐངས་ན་རླུང་འདུ་བ་ལ་གནོད་པས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་གིས་

ལུས་གང་། འོད་ཟེར་གིས་གསལ་བར་བས་པས་སིག་སྒིབ་ཐམས་ཅད་དུང་གི་རྡུལ་

ཕིས་པའམ། མུན་ཁང་དུ་ཉི་ཟེར་ཞུགས་པ་ལྟར་ཆོས་ཀི་དབིངས་སུ་ཟད་དེ་གར་

སོང་ཆ་མེད་དུ་ཡལ་བར་མོས་ནས་བདེན་མེད་ཀི་ལྟ་བས་རྒྱས་འདེབས་བེད་པ་

སིག་པ་འདག་པའི་ཐབས་མཁས་བླ་ན་མེད་པ་ཡིན། མཐའ་སྐོར་གི་སེམས་ཅན་

རྣམས་ཀི་སྤི་བོར་ཡང་འོད་ཟེར་གི་སྣེ་ལ་རྡོར་སེམས་ཡབ་ཡུམ་ཟུང་རེ་སྤོས་པའི་

སྦོར་མཚམས་ནས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབས་པས་སིག་སྒིབ་དག་པའི་དམིགས་སྐོར་
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གསུམ་ཀ་སར་ལྟར་བསྐངས་ནས་ལུས་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའི་རྡོར་སེམས་ཡབ་

ཡུམ་གི་སྐུ་དང་། སེམས་སྒིབ་བལ་གི་ཆོས་སྐུར་གྱུར་པ་སོགས་ལམ་ཡོངས་རོགས་

ཀི་དམིགས་པ་དང་། བམས་སིང་རེ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བསོམ་པ་ལ་རྩལ་དུ་འདོན་

པ་སིག་པ་སྦངས་པ་ལ་རླབས་ཆེ་བའི་གདམས་པ་སྟེ། སྤོད་འཇུག་པས། དེ་ལྟའི་

དགེ་བ་ཉམས་ཆུང་ཉིད་ལ་རག །སིག་པ་སྟོབས་ཆེན་ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་པ། །དེ་ནི་

རོགས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་མིན་པ། །དགེ་གཞན་གང་གིས་ཟིལ་གིས་ནོན་པར་

འགྱུར། །ཞེས་སོ། །ཡང་རོགས་རིམ་གི་སྐབས། རྡོར་སེམས་ཀི་སྤི་བོའི་ༀ་ལ་ཡིག་

བརྒྱ་དཀར་པོས་བསྐོར་བ་ལས་བདུད་རྩི་དཀར་པོའི་རྒྱུན་བྱུང་བ་ཚངས་བུག་ནས་

ཞུགས། སྤི་བོ་བདེ་ཆེན་གི་འཁོར་ལོ་ཁིག་མེར་གིས་གང་བས་ཚེ་རབས་འཁོར་བ་

ཐོག་མེད་ནས་བསགས་པའི་ཉོན་མོངས་པ་དུག་གསུམ་དང་། དེས་བསྐེད་པའི་ནད་

གདོན་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་སོག་གཅོད་པ། མ་བིན་པར་ལེན་པ། ལོག་གཡེམ་ལ་

སོགས་པ་ལུས་ཀི་སོ་ནས་བསགས་པའི་སིག་སྒིབ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་དང་། 

དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པའི་སྐུ་ལ་བསོས་པ་ལ་སོགས་པ་ལུས་ཀི་དམ་ཚིག་ཉམས་

ཆག་ཐམས་ཅད་བྱུང་ཞིང་དག རྡོ་རེ་སེམས་དཔའི་སྐུའི་བིན་རླབས་ཐོབ་པར་མོས་

ནས་ཡིག་བརྒྱ་བཟ། ཡང་མགིན་པའི་ཨཱཿ ལ་ཡིག་བརྒྱ་དམར་པོས་བསྐོར་བ་ལས་

བདུད་རྩི་དམར་པོའི་རྒྱུན་བྱུང་བ་རང་གི་ཚངས་བུག་ནས་ཞུགས། མགིན་པ་ལོངས་

སྤོད་ཀི་འཁོར་ལོ་གང་བས་ཚེ་རབས་འཁོར་བ་ཐོག་མེད་ནས་བསགས་པའི་ཉོན་

མོངས་པ་དུག་གསུམ་དང་། དེས་བསྐེད་པའི་ནད་གདོན་དང་། ཁྱད་པར་དུ་རྫུན་ཕྲ་མ་

ཚིག་རྩུབ་ངག་འཁྱལ་ལ་སོགས་པ་ངག་གི་སོ་ནས་བསགས་པའི་སིག་སྒིབ་བག་
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ཆགས་དང་བཅས་པ་དང་། དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པའི་གསུང་བཅག་པ་སོགས་ངག་

གི་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཐམས་ཅད་བང་ཞིང་དག རྡོ་རེ་སེམས་དཔའི་གསུང་གི་

བིན་རླབས་ཐོབ་པར་བསམ་ནས་ཡིག་བརྒྱ་བཟ། ཡང་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལ་ཡིག་བརྒྱ་

སོན་པོས་བསྐོར་བ་ལས་བདུད་རྩི་སོན་པོའི་རྒྱུན་བྱུང་བ་རང་གི་ཚངས་བུག་ནས་

ཞུགས། སིང་ག་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་ཡན་ཆད་གང་བས་ཚེ་རབས་འཁོར་བ་ཐོག་མེད་

ནས་བསགས་པའི་ཉོན་མོངས་པ་དུག་གསུམ་དང་། དེས་བསྐེད་པའི་ནད་གདོན་

དང་། ཁྱད་པར་བརྣབ་སེམས་གནོད་སེམས་ལོག་ལྟ་ལ་སོགས་པ་ཡིད་ཀི་སོ་ནས་

བསགས་པའི་སིག་སྒིབ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་དང་། དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པའི་

ཐུགས་དཀྲུགས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡིད་ཀི་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཐམས་ཅད་བང་ཞིང་

དག རྡོ་རེ་སེམས་དཔའི་ཐུགས་ཀི་བིན་རླབས་ཐོབ་པར་བསམ་ནས་ཡིག་བརྒྱ་

བཟ། ཡང་ཐུགས་ཀའི་སགས་ཕྲེང་ས་བོན་དང་བཅས་པ་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་

དཀར་ན་ར་ར་བབས་པ་སྐུའི་དབིབས་བརྒྱུད། ཡབ་ཡུམ་གི་སྦོར་མཚམས་ནས་

བྱུང་སྟེ་རང་གི་ཚངས་བུག་ནས་ཞུགས། སྤི་བོ་བདེ་ཆེན་གི་འཁོར་ལོ་རྩ་འདབ་དང་

བཅས་པ་དང་། དེ་ནས་དྷུ་ཏཱིའི་ནང་ནས་མར་བབས། མགིན་པ་ལོངས་སྤོད་ཀི་

འཁོར་ལོ་རྩ་འདབ་དང་བཅས་པ་གང་། དེ་བཞིན་དུ་སིང་ག་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ། ལྟེ་བ་

སྤྲུལ་པའི་འཁོར་ལོ། གསང་གནས་བདེ་སྐོང་གི་འཁོར་ལོ། ནོར་བུའི་དབུས་ཀི་རྩ་

འདབ་བརྒྱད་པ། བརླ་གཡས་གཡོན་རྣམས་སུ་ཞུགས། རང་སོར་གི་བར་མེར་གིས་

གང་། ཐོག་མེད་ནས་བསགས་པའི་སིག་སྒིབ་ཐམས་ཅད་དུད་ཁུ་དང་སོལ་ཁུའི་རྣམ་

པར་འོག་སོ་གཉིས་དང་བ་སྤུ་སོགས་ནས་ནག་ནུར་གིས་ཐོན་པས་ལུས་ཤེལ་གོང་
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གཡའ་དག་པ་ལྟར་གྱུར་པར་མོས། ཡང་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་གིས་རིམ་པས་སྒིབ་བཞི་

དག་ཅིང་དབང་བཞི་ཐོབ། ལམ་གི་ནུས་པ་འཇོག་པ་དང་། སྐུ་བཞི་ཐོབ་པར་མོས་པ་

དང་། བདུད་རྩིས་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སིང་རེ་མཚོན་ཞིང་དེ་འགྲུབ་

པ་དང་། འོད་ཟེར་གིས་འོད་གསལ་འགྲུབ་ལ། གཞི་ལམ་འབས་བུའི་སྐབས་ཀུན་ཏུ་

འབྱུང་བ་ལྔའི་ཁམས་དང་། དུག་ལྔ་སྦོངས། ལྡོག་པས་ཕེ་བའི་ཡེ་ཤེས་ལྔ་དང་

རིགས་ལྔ་འགྲུབ་པ་སོགས་ཀི་དོན་དུ་འོད་དང་བདུད་རྩི་ཐམས་ཅད་ཁ་དོག་སྣ་ལྔ་

བར་བེད། ཡང་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་གིས་བཤེས་གཉེན་ལ་མ་གུས་པ་ནས་བདག་

གཉིས་སུ་མཚན་མར་འཛིན་པའི་བར་གི་ལམ་དངོས་གཞིའི་རོགས་པ་སྐེ་བའི་

གེགས་བེད་སྦངས་ནས་ལམ་ཚང་ལ་མ་ནོར་བའི་རོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་སྐེ་བའི་

སྣོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པར་བསམ་པའི་ལམ་ཡོངས་རོགས་ཀི་དམིགས་པ་འདི་ཁོ་ན་ལམ་

རིམ་དང་བསྐེད་རོགས་ཀི་འགོས་ལྟར་གལ་ཆེ། འོད་དང་བདུད་རྩི་དཀར་སེར་གིས་

ཞི་སོགས་ལས་བཞི་དང་། མར་ཁུའི་མདོག་དང་། དཀར་སོན་བསིལ་དོད་སོགས་ཀི་

མོས་པས་རླུང་དང་བད་ཀན་སེལ་བ་དང་། ཚེ་དང་ཤེས་རབ་སྤེལ་བ་སོགས་

དམིགས་པ་དུ་མ་ཞར་བྱུང་དུ་བསྒྲུབ་ནུས་སོ། །ཡང་སགས་ཕྲེང་ལས་བདུད་རྩིའི་

རྒྱུན་བབས། སྤི་བོ་ནས་རང་མཐིལ་གི་བར་ཁིག་མེར་གིས་གང་། ཚེ་རབས་ཐོག་

མེད་ནས་བསགས་པའི་སིག་སྒིབ་ཐམས་ཅད་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་སགས་མ་དག་

པར་བཟས་པ་ལ་སོགས་པ་ངག་གི་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཐམས་ཅད་བང་ཞིང་དག 

རྡོ་རེ་སེམས་དཔའི་གསུང་གི་བིན་རླབས་ངག་ལ་ཞུགས། ངག་སགས་བགང་བ་ལ་

དབང་བའི་ནུས་པ་ཅན་དུ་བིན་གིས་བརླབས་པར་བསམ། ཡང་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་
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གིས་སིག་སྒིབ་ཐམས་ཅད་དག རང་གི་བ་སྤུའི་བུ་ག་རེ་རེའི་ནང་དུ་ཟ་བའི་དཀིལ་

འཁོར་ཉ་གང་བའི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་ཡིག་གི་མཐར་ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལིའི་སགས་ཕྲེང་གིས་བསྐོར་

བ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་སྒོན་མེ་ཁི་འབུམ་སྦར་བ་ལྟར་རྩ་སྦུབས་ཐམས་ཅད་

འོད་ཀིས་གང་། དེ་ལས་འོད་ཟེར་དཔག་མེད་འཕྲོས་པས་ཞིང་ཁམས་རབ་འབམས་

ཁྱབ་སྟེ་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་མཆོད་པས་མཉེས་པར་བས། དེ་རྣམས་ཀི་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཀི་བིན་རླབས་དང་མཁྱེན་པའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཧཱུཾ་ཡིག་དབངས་གསལ་

གིས་བསྐོར་བའི་རྣམ་པར་སྤན་དངས་ཏེ་བ་སྤུའི་སགས་ཕྲེང་ས་བོན་དང་བཅས་པ་

ལ་ཐིམ་པས་སྒོན་མེ་བེ་བ་དུང་ཕྱུར་དུས་གཅིག་ལ་སྦར་བ་ལྟར་འོད་ཟེར་སར་ལས་

ཆེས་ཆེར་འབར་བས་རོངས་པའི་མུན་པ་ཐམས་ཅད་སངས་ཀིས་དག་སྟེ་ཤེས་བ་

ཐམས་ཅད་ལ་བློ་གོས་ཀི་སྣང་བ་རྒྱས་པར་བསམ་པ་ནི་འདིའི་སོ་ནས་ཤེས་རབ་

འཕེལ་བའི་དམིགས་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་བཤད་དོ། །ཡང་སིག་སྒིབ་ཐམས་ཅད་

དུད་ཁུ་དང་སོལ་ཁུའི་རྣམ་པར་ཐོན་པ་དབང་ཆེན་གསེར་གི་ས་གཞིའི་འོག་ཏུ་སོང་། 

དེར་སྐེ་འགོའི་སོག་ལ་རྔམས་པའི་འཆི་བདག་ལས་ཀི་གཤིན་རེ་ཁ་གདངས་ནས་

ཡོད་པའི་ནང་དུ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པའི་སྐུ་གླུད་དང་། རང་དང་སྐེ་འགོ་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ཚེ་དང་སོག་གི་གླུད་དུ་བཏང་བས་འགང་སྟེ་ངོམས་ཤིང་ཚིམ་

ནས་ལན་ཆགས་བུ་ལོན་ཤ་འཁོན་ཐམས་ཅད་བང་ཞིང་དག གནོད་འཚེའི་བསམ་

སྦོར་ངན་པ་ཞི་ནས་བམས་སིང་རེ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང་ལྡན་པར་བསམ་པས་

ཚེ་སྒྲུབ་དང་འཆི་བླུ་སོགས་སུ་འགྱུར་གསུངས། སགས་དོན་ༀ་སྐུ་རྡོ་རེ་མཚོན་

བེད། བཛྲ་སཏཱ་རྡོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཞེས་མཚན་ནས་བོས་ཏེ། ས་མ་ཡ་དམ་ཚིག་སྟེ། 
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སོན་ཐུགས་བསྐེད་པའི་དུས་སངས་རྒྱས་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་གོ་འཕང་

དེར་འགོད་པར་དམ་བཅས་ཤིང་། ད་ལྟ་སངས་རྒྱས་ནས་མཛད་པ་ལྷུན་གྲུབ་ལ་

མངའ་བརེས་པས་སོན་གི་དམ་བཅའ་དེ་དན་པར་མཛོད་ཅེས་བསྐུལ་བའོ། །མ་ནུ་པཱ་

ལ་ཡ་རེས་སུ་ཟུང་ངམ། རེས་སུ་སྐོང་བའི་ཆེད་དུ་ཞེས་པའོ། །བཛྲ་སཏཱ་སར་ལྟར། 

ཏེ་ནོ་པ་ཏིཥྛ་ནི་ཉེ་བར་མནོས་ཤིག་གམ་གནས་པའོ། །ཌི་ཌོ་མེ་བྷ་ཝ་བདག་གི་ཆེད་

དུའམ་བདག་ལ་བརན་པའི་དངོས་པོའམ་རང་བཞིན་དུ་མཛོད། སུ་ཏོ་ཥོ་མེ་བྷ་ཝ་

བདག་ལ་ལེགས་པར་དགེས་པའི་རང་བཞིན་དུ་མཛོད། སུ་པོ་ཥོ་མེ་བྷ་ཝ་བདག་ལ་

ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའི་རང་བཞིན་དུ་མཛོད། ཨ་ནུ་རཀོ་མེ་བྷ་ཝ་བདག་ལ་རེས་སུ་ཆགས་

པའི་རང་བཞིན་དུ་མཛོད། ཅེས་པ་སྟེ་རིམ་པ་བཞིན་དུ། བདག་གི་དགེ་བའི་རྩ་བ་

རྣམས་བརན་པར་མཛོད། བདག་ཉོན་མོངས་པའི་དབང་དུ་སོང་བ་ལ་མི་དགེས་པ་

མེད་པར་རེས་སུ་ཟུངས། བདག་གི་ལུང་དང་རོགས་པའི་ཡོན་ཏན་རྒྱས་པར་མཛོད། 

བང་ཆུབ་མ་ཐོབ་བར་བདག་རེས་སུ་ཆགས་པའམ་བརྩེ་བས་མ་འདོར་ཞིག །ཅེས་

པའོ། །སརྦ་སིདྡི་མེ་པྲ་ཡཙྪ་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་སོལ། སརྦ་

ཀར་སུ་ཙ་མེ་བདག་གི་ལས་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་། ཙིཏྟཾ་ཤྲི་ཡ་ཀུ་རུ་སེམས་ལ་ཕན་

པའི་དཔལ་དུ་མཛོད། དངོས་གྲུབ་དང་དཔལ་གང་ཞེ་ན། ཧ་བཞི་དང་ཧོ་སྟེ་ཡེ་ཤེས་

ལྔ་དང་། དེ་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་འདུས་པ་ཐུགས་རྡོ་རེ་བདེ་སྟོང་དབེར་མེད་ཀི་ས་

བོན་ཧཱུཾ་མོ། བྷ་ག་ཝན་བཅོམ་ལྡན་འདས། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

ཐམས་ཅད། བཛྲ་མ་མེ་མུཉྩ་རྡོ་རེས་བདག་མ་བཏང་ཞིག་གམ་གོལ་བའོ། །བཛྲི་བྷ་

ཝ་རྡོ་རེ་ཅན་གི་རང་བཞིན། མཧཱ་ས་མ་ཡ་དམ་ཚིག་ཆེན་པོ། སཏ་སེམས་དཔའ་སྟེ། 



སྔོན་འགྔོའི་ཁིད་ཆེན་བཞི།
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བསྡུས་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་རྡོ་རེ་ཅན་གི་རང་

བཞིན་གི་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་བདག་དམ་ཚིག་བཞིན་དུ་མ་བཏང་བར་གོལ་བར་

མཛོད་ཅེས་པའོ། །ཨཱཿ གསུང་རྡོ་རེ་དང་སྟོང་ཉིད་རོགས་པའི་ཡེ་ཤེས། ཧཱུཾ་བདེ་ཆེན་

གི་ཡེ་ཤེས། ཕཊ་ཀིས་དེ་གཉིས་དབེར་མེད་པ་མཚོན་པར་གསུངས་ཏེ་སགས་དོན་

བསྐེད་རིམ་རྣམས་སུ་མང་ཡང་དོན་ཐོབ་གོ་བ་གལ་ཆེ་གསུངས། དེ་ལྟར་རྡོར་

སེམས་བསོམ་ནས་དམིགས་པ་རྣམས་རེས་མོས་ཀི་ཚུལ་དུ་སེམས་སྐད་ཅིག་ཀང་

མ་ཡེངས་པར་བཟས་པའི་སྐོན་བརྒྱད་དང་བལ་བའི་སོ་ནས་སགས་དོན་དན་བཞིན་

ཡིག་བརྒྱ་ཐུན་རེ་ལ་བརྒྱ་སྟོང་སོགས་སིག་པ་དག་པའི་མཚན་མ་བརན་པོ་མ་བྱུང་

གི་བར་དུ་བཟ་བ་ནི་གཉེན་པོ་ཀུན་ཏུ་སྤོད་པའི་སྟོབས་ཏེ་སྟོབས་བཞི་ཚང་ན་བས་

བསགས་ཚང་བའི་མོང་ངེས་ཀི་ལས་ཀང་ཟིལ་གིས་གནོན་པར་ཆོས་བཞི་བསྟན་

པའི་མདོ་ལས་གསུངས་སོ། །རང་རེས་མཆོག་གསུམ་གི་ཐུགས་རེ་ལ་བརེན་ནས་

ཉེས་ལྟུང་ཅུང་ཟད་རེ་དག་ཀང་གང་པོ་ཆེའི་ཁྲུས་ལྟར་སོང་ནས་སེམས་རྒྱུད་ཇེ་

བཟང་དུ་འགོ་རྒྱུ་མེད་པ་ཉེས་ལྟུང་ལ་འགོད་སོམ་མི་ཡོང་བས་ལན་པ་རེད། སིག་

སྒིབ་ཟེར་དུས་ཆེ་བ་མི་བསད་པ་དང་། ཆུང་བ་འབུ་སིན་བསད་པ་ལྟ་བུ་ལས་མི་

འཆར་ཀང་། སིག་པ་ནི་འབས་བུ་སྡུག་བསལ། རྒྱུ་མི་དགེ་བའི་ལས། དེའི་རྒྱུ་ཉོན་

མོངས་པ་ཕྲ་རགས། རྩ་བ་མ་རིག་པ་ས་བོན་དང་བཅས་པ་དང་། སྒིབ་པ་ཉོན་སྒིབ་

དང་ཤེས་སྒིབ་གཉིས་ཏེ་གཞུང་ཆེན་མོའི་བརྡ་འདི་གལ་ཆེ། ཐོག་མེད་ནས་སིག་པ་

རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་གན་མཛོད་ལྟར་བསགས་ཡོད། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་མཛོད་དུ་

གསེར་དངུལ་སོགས་རིན་པོ་ཆེ། ནས་འབས་སོགས་འབྲུ། གོས་དར། ར་ནོར་
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སོགས་ཆ་གང་ནས་བལྟས་ཀང་འདིའི་མི་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་འདི་ཁོ་ན་བསགས་

སམ་པའི་ཚོད་དུ་ཡོད་པ་ལྟར་རང་རེའི་རྒྱུད་ཀི་སོག་གཅོད་ཀི་ལས་ལྟ་བུ་སིག་པ་སྣ་

རེ་རེ་ལ་བསམ་ཀང་ཐོག་མེད་ནས་ད་ལྟའི་བར་སོག་གཅོད་ཁོ་ན་བས་པ་ལྟ་བུར་

ཡོད། འབུ་སིན་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་མོ་ཚུན་ཆད་ཀི་རྒྱུད་ན་ཉོན་མོངས་པ་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སྟོང་

དང་། དེས་མཚོན་པའི་ཉོན་མོངས་པའི་སྤོད་པ་སེམས་ཅན་གི་ཁམས་བཞིན་དུ་

མཐའ་མེད་པར་མདོ་དང་ཡིག་ཆ་ལས་གསུངས་པ་དང་། དེས་བསྐེད་པའི་ལས་བག་

ལ་ཞ་བའི་ཚུལ་དུ་ཡོད་པས་དེ་དག་གི་བེད་ལས་གཟུགས་སུ་གྲུབ་ན་མཐའ་མེད། ད་

ལྟ་རང་ཅག་བཟའ་བཏུང་སྐབས་མི་དགེ་བ་མི་བེད་པ་ལ་རྩི་མོད། དེར་ཡང་དན་ཤེས་

མ་བསྟེན་པའི་ཉེས་དམིགས། བརྣབ་སེམས་དང་སེད་པ་སོགས་ཉོན་མོངས་པ་དང་། 

དེ་དང་མཚུངས་ལྡན་མཛོད་དང་ཀུན་བཏུས་སོགས་ལས་གསུངས་པ་དང་། ད་ལྟ་

ཆོས་ཉན་པའི་སྐབས་ཀང་སེམས་མི་བརན་ཞིང་རྣམ་འགྱུར་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་

དེ་སེད་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ། སོ་ཐར་ལུས་ངག་གི་བཅས་པ་ཡིན་པས་བ་བ་

གང་ལའང་མ་ཞུགས་ན་བཅོལ་བ་དང་ཤན་ལྟུང་མ་གཏོགས་ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ང་

གསུམ་གང་ཡང་གནས་སྐབས་དེར་མི་སྐེད་པ་ལྟར་ཡོད་ཀང་། སགས་བང་སེམས་

ལ་ལུས་ཇི་ལྟར་བསམས་ཀང་ཡིད་ཀི་རྒྱུ་བའི་སྟེང་ནས་ཉེས་ལྟུང་བར་མ་ཆད་དུ་

འབྱུང་ཚུལ་ལ་དཔད་ན་སིག་པ་མི་བསགས་པའི་སྐབས་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ཀང་

འཇོག་དཀའ། གྲྭ་སའི་ཚོགས་གཏམ་ལ། དབུ་ལོ་ལེགས་ཀི་སེ་མ་ལྟ་བུ། གལ་མུ་

ཏིག་སྟར་ལ་བརྒྱུས་པ་ལྟ་བུ། ཁ་ཡེང་མིག་ཡེང་དུ་མ་སོང་བ་སོགས་ཇི་སེད་ཡོད་པ་

ཐམས་ཅད་བཅས་པའི་ཁིམས་བསྲུང་བ་དང་། དགེ་འདུན་གི་ཆོས་སྤོད་འཕེལ་བའི་
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ཐབས་ཤ་སྟག་ཡིན་པ་གོ་དགོས། ཆོས་དང་མཇལ་ནས་དགེ་སིག་གི་བླང་དོར་སྟོན་

མཁན་ཡོད་ལ། རང་གིས་ཤེས་བཞིན་སིག་པ་འདི་ལྟར་གསོག་ན་ཆོས་དང་མ་

མཇལ་བའི་སྐབས་ཅི་འད་ཡོང་རྒྱུ་རེད། འདུལ་བ་ལུང་དུ། ཁྱེད་སྤེའུ་དང་འད་ཞེས་

རྩེད་མོ་བས་པས་ཚེ་རབས་ལྔ་བརྒྱར་སྤེའུར་སྐེས་པ་སོགས་ཀི་གེང་གཞི་མང་པོ་

ཡོད་པ་དེ་འད་རང་རེས་རག་པར་སྨྲ་བཞིན་པ་དང་། དེས་མཚོན་ནས་སོག་གཅོད་ལྟ་

བུ་རེ་རེ་ལ་ཡང་མཛོད་ལས། སྡུག་བསལ་ཕིར་དང་བསད་ཕིར་དང་། །གཟི་བིན་

མེད་ཕིར་འབས་རྣམ་གསུམ། །ཞེས་སྦོར་དངོས་མཇུག་གསུམ་གིས་རྣམ་སྨིན་རྒྱུ་

མཐུན་བདག་འབས་ཅི་ལྟར་འགྲུབ་ལུགས་སོགས་ལ་དཔད་ན་མི་ལུས་ཞིག་ཐོབ་

ལུགས་མེད་པ་ལ་ད་རེས་སྟེས་དབང་ཙམ་དུ་ལན་གཅིག་ཐོབ་པ་འདི་ངེས་པར་

དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་དིན་དུ་འདུག་སམ་དུ་དཀོན་མཆོག་དང་ལས་འབས་ལ་དད་

པ་ཤུགས་དག་པོ་དང་། ཐོག་མེད་ནས་བསགས་པའི་སིག་པ་ཐམས་ཅད་ར་སྨིན་པ་

བཅད་རུང་དང་། རྣག་སྨིན་པ་ཟག་རུང་ལྟར་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་སྨིན་རུང་དུ་ཡོད་པར་

བསམ་ནས་དེའི་འབས་བུ་ངན་སོང་གསུམ་སོགས་ཀི་སྡུག་བསལ་ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་

ལ་སིང་འགས་པ་ལྟ་བུའི་འཇིགས་སྐྲག་དང་། རྒྱུ་སིག་པ་མི་དགེ་བའི་ལས་ལ་འགོད་

སེམས་དང་། ཕིས་སིག་པའི་འཕྲོ་བཅད་དེ་མི་འགིད་པའི་སོམ་སེམས་ཀིས་ཡིག་

བརྒྱ་ཚར་གཅིག་བཟས་ཏེ། མཐར་ཐོག་མེད་ནས་བསགས་པའི་སིག་པ་དེ་ཐམས་

ཅད་ལྷག་མེད་དུ་དག་སོང་སམ་དུ་དགའ་བ་ལྷང་ལྷང་བ་བསྐེད་ན་འདག་ཚབས་ཆེ་

བས་སགས་ཀི་གངས་མང་ཉུང་དང་བདུད་རྩི་འབེབས་སྦངས་ཙམ་ལ་ལྟོས་པ་ཆེར་

མེད། ཐོག་མེད་ནས་སིག་པ་བསགས་པ་ཕར་ཞོག ཚེ་འདིར་བསགས་ཚད་བློ་ལ་



རྡོར་སེམས་བསྡོམ་བཟླས་ཀྱི་ཁྱིད་དམྱིགས་ཡྱིད་ཀྱི་གདུང་སེལ།

  137  

ཅིག་ཅར་འཆར་དཀའ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀི་སྤན་གིས་གཟིགས་པའི་སིག་པའི་ལས་

རྒྱུད་ལ་གང་ཡོད་སྦངས་པར་མོས་ན་སྟོབས་ཆེ། སིག་པ་བཤགས་པའི་ཚེ་ཉེས་ལྟུང་

ལ་སྐོ་བ་ས་རུབ་པ་ལྟ་བུ་དང་། གཉེན་པོ་དང་བཤགས་ཡུལ་གི་ཐུགས་རེ་འཕྲིན་

ལས་ལ་དགའ་བ་ནམ་ལངས་པ་ལྟ་བུ། ཡང་སྐོ་བ་ཁ་བུབ་ཏུ་བརྒྱལ་བ་ལྟ་བུ་དང་། 

དགའ་བ་གན་རྐལ་དུ་འགེལ་བ་ལྟ་བུ་དགོས་པར་ལྷོ་བག་མར་པ་ཡབ་སས་

གསུངས། ཁྱད་པར་འབྱུང་ཉེ་ཞིང་འགོག་དགའ་བའི་རིགས་ལ་དམིགས་ཀིས་བཀར་

ནས་རྒྱུན་པར་དན་ཤེས་བསྟེན། སིག་པའི་ལས་དེ་སྤིར་བང་ཆུབ་མ་ཐོབ་བར་དང་། 

སོས་ཚེ་འདི་དང་ལོ་འདི་དང་ཟ་བ་འདི་ལ་མི་བེད་སམ་པ་དང་ཅིས་ཀང་འཕྲོ་མ་ཆོད་

ན་དེ་རིང་གཏན་ནས་མི་བེད་སམ་དུ་སོམ་སེམས་ཤུགས་དག་པོ་དང་བཤགས་

བསམས་བས། དེ་ལྟར་བྱུང་ན་དགའ་བ་དང་། མ་བྱུང་ན་ཅི་མི་སམ་པར་མི་འཇོག་

པར་འགོད་བཤགས་བས་ཏེ་རིམ་པས་ཉིན་ཁ་ཤས་འགོག་པ་ལ་བསླབ། དེ་ནས་ཉི་

མ་གསུམ་ཚུན་ཆད་དང་། བདུན་དང་། དགུ་དང་། ཉི་ཤུ། ཟ་བ་གཅིག་དང་གཉིས་

གསུམ་སོགས་ཇེ་མང་ལ་བཏང་སྟེ་བསླབ་ན་མཐར་ཚེགས་མེད་པར་འགོག་ནུས་པ་

ཡོང་ཞེས་དཔོན་སློབ་བམས་པ་རིན་པོ་ཆེས་གསུངས་གསུང་། ཡང་ཕིར་བཅོས་

སོགས་ཀི་ཚེ་ཕིན་ཆད་སོམ་པར་ཁས་བླངས་ནས་ཕིས་དེ་བཞིན་མ་བྱུང་ན་ཉེས་པ་

མི་འདག་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། རྫུན་གི་ཉེས་པར་ཡང་འགྱུར་ཞེས་གསུངས་པ་ལ། 

ཡོངས་འཛིན་རིན་པོ་ཆེས་ལྟུང་ཐུན་བིན་རླབས་ཀིས་ལས་ལ་མི་སྒིབ་པ་ལྟར་དེ་

ལྟར་བས་པས་འཕྲོ་མ་ཆོད་ཀང་སིག་པ་འདག་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་བཅས་དབང་ཡིན་

གསུངས་པ་གཞན་ལ་ཅི་ལྟར་ཡིན་རུང་། ངེད་ལ་ནི་སིག་པ་བཤགས་པའི་ཐབས་སུ་
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བློ་སྐེད་ཆེ་ཞེས་སྐབས་མགོན་རྡོ་རེ་འཆང་གིས་གསུངས། ཡང་སིག་སྒིབ་སྤི་དང་། 

བཤེས་གཉེན་ལ་མ་གུས་པའི་སིག་ལྟུང་ཐམས་ཅད་དག་ནས་དགེ་བའི་བཤེས་

གཉེན་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྟེན་ནུས་པའི་རོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་སྐེ་བར་བིན་གིས་

བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་སོགས་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ཚུལ། དལ་འབོར་རེད་དཀའ། 

འཆི་བ་མི་རག་པ། ལས་རྒྱུ་འབས་ནས་མི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་བར་གི་ལམ་

ཡོངས་རོགས་དང་། སྐབས་སུ་བབས་པའི་དམིགས་སྐོར་རེ་རེ་བཞིན་སྤི་མ་ཤོར་

བའི་ངང་ནས་དམིགས་ཕུགས་པ་བེད། དེ་ལྟར་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་གཉིས་དང་ལྷའི་

གསལ་སྣང་བརན་པོའི་སོ་ནས་རེས་སྟོབས་བཞི། རེས་བདུད་རྩི་འབེབས་སྦངས། 

རེས་འོད་ཟེར་གི་སྤོ་བསྡུ། རེས་སགས་དོན་དན་པ། རེས་ལམ་ཡོངས་རོགས་ཀི་

གེགས་བེད་སྦངས་ནས་རོགས་པ་སྐེ་བའི་དམིགས་པ་གང་འོས་དང་། ཁྱད་པར་ཉལ་

ཁར་ཉམས་ཆག་དག་པའི་དམིགས་པ་རྩལ་དུ་བཏོན་ནས་ཡིག་བརྒྱ་ཉེར་གཅིག་

བཟས་པས་ལྟུང་བའི་འཕེལ་ཁ་ཆད་ཅིང་། འབུམ་བཟས་པས་སོམ་པ་གསུམ་གི་རྩ་

བའི་ལྟུང་བ་འདག་པར་གསུངས། དེ་ཐམས་ཅད་ཅིག་ཅར་མི་འོང་བ། མདོ་ལས། 

སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་རྒྱུན་རེ་རེ་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པས་ཤེས་

ལ། སིག་ལྟུང་འདག་ཚུལ་ལ་ཡང་ཕྲ་རགས་མང་བ་གོས་ཀི་དི་མ་བཀྲུ་བའི་དཔེ་དང་། 

ཐ་ན་ཁང་པའི་རྡུལ་ཕག་ལུགས་ཙམ་གིས་ཀང་ཤེས་པས་སའི་དངོས་གཞི་དང་བསྡུ་

བ་ལྟར་འགོད་པས་བསལ་བ་དང་། གཉེན་པོས་བསལ་བས་བས་བསགས་མ་ཚང་

བར་བསྒྱུར་ཏེ་ལས་ཀི་འབས་བུ་སྐེད་པའི་ནུས་པ་བཅོམ་པ་དང་། མཐུ་ཆུང་ངུར་

བས་པ་དང་། ཡུན་རིང་པོར་དམལ་བ་ལ་སོགས་པ་མོང་བ་ཡུན་ཐུང་ངུར་བས་པ་
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དང་། ཚེ་འདིར་མགོ་བོ་ན་བ་ལ་སོགས་པས་འབང་བ་དང་། རྩ་བ་ནས་དག་པ་ཡང་

ཡོད་པ་མ་སྐེས་དག་སོགས་ཀི་བྱུང་བ་ལས་དཔོག་སྟེ། བཤེས་སྤིངས་ལས། གང་

ཞིག་སོན་ཆད་བག་མེད་གྱུར་པ་ལས། །ཕིས་ནི་བག་དང་ལྡན་པར་གྱུར་དེ་ཡང་། །ཟ་

བ་སྤིན་བལ་ལྟ་བུར་རྣམ་མཛེས་ཏེ། །དགའ་བོ་སོར་ཕྲེང་མཐོང་ལྡན་བདེ་བེད་

བཞིན། །ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། བདག་ཐོག་མེད་ནས་ད་ལྟའི་བར་ལས་འབས་ཀི་བླང་དོར་མི་

ཤེས་པའི་རོངས་པ་མ་རིག་པའི་དབང་དུ་སོང་སྟེ་སྤིར་སིག་ལྟུང་མཐའ་ཡས་པ་

དང་། ཁྱད་པར་སོམ་གསུམ་གི་བཅས་པ་དང་། རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་དམ་ཚིག་

ཁས་བླངས་པ་ལས་འགལ་ཞིང་། ལྟུང་བས་སོམ་གསུམ་ལས་ཉམས་པའི་འབས་

བུ་ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་མཐོང་ནས་འགོད་སེམས་བསྐེད་དེ་རྣམ་པར་སུན་འབིན་པའི་

སྟོབས་གསལ་བཏབ། བླ་མ་མགོན་པོས་སྐབས་མཛོད་ཅིག་ཅེས་པ་ཚིག་གོང་མ་

དང་འོག་མ་ལ་སྦར་བ་གཉིས་ཡོད་ཀང་གནད་འད། ད་ཕིན་ཆད་ང་རང་གིས་འདི་

ཕིའི་དོན་གང་ལ་ཡང་རེ་ལྟོས་འཆའ་བའི་ཡུལ། གཙོ་བོ་རྡོ་རེ་འཛིན་པ་ཁྱོད་གཅིག་

པུ་ལས་མེད་པས། སར་ཕན་བདག་རང་གིས་རང་ཕུང་བར་བས་པ་ལ་ཐུགས་མ་

ཁེལ་བར་རང་ཉེས་པ་མཐའ་དག་ལས་གོལ་ཞིང་། གཞན་སྒོལ་བར་འདོད་པའི་

ཐུགས་རེ་ཆེན་པོའི་བདག་ཉིད་ཐབས་ཤེས་ཀི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཁྱོད་

ལ་ཕིས་སིག་པ་མི་འགིད་པའི་སོམ་སེམས་དང་བཅས་བང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀི་བར་

སྐབས་སུ་སོང་བ་ཡིན་པས་སླན་ཆད་ཉེས་ལྟུང་གི་དབང་དུ་ནམ་ཡང་མི་འགོ་བར་

བིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ་སམ་དུ་ཉེས་པ་ལས་སླར་ལྡོག་པའི་སྟོབས་གསལ་བཏབ་
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ལ། བདག་ནི་མི་ཤེས་རོངས་པ་ཡིས། །ཞེས་སོགས་དལ་བུས་བརོད་དེ་གསོལ་

བ་བཏབ་པས་བླ་མ་དང་དབེར་མེད་པའི་སྤི་བོའི་རྡོར་སེམས་ཡབ་ཡུམ་ཤིན་ཏུ་

དགེས་ཏེ་གསུང་ཚངས་པའི་དབངས་ཀིས། རིགས་ཀི་བུ་ཁྱོད་ཀི་སིག་སྒིབ་དང་

དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཐམས་ཅད་བང་ཞིང་དག་གོ །ཞེས་གསུང་འབོན་བཞིན་པ་

རང་གིས་ཐོས་པས་སིག་པ་ཐམས་ཅད་དག་སོང་སམ་དུ་དགའ་བ་བསྐེད། དེ་ལྟར་

རང་ལ་ཐིམ་པས་རང་གི་ལུས་དང་རྡོར་སེམས་ཀི་སྐུ། རང་གི་ངག་དང་རྡོར་སེམས་

ཀི་གསུང་། རང་གི་ཡིད་དང་རྡོར་སེམས་ཡབ་ཡུམ་གི་ཐུགས་དབེར་མེད་དུ་གྱུར་

པས་ཕིན་ཆད་སིག་ལྟུང་གིས་ནམ་ཡང་མི་གོས་པར་བིན་གིས་བརླབ་པར་བསམ། 

ཡང་ན་རྡོར་སེམས་ཡབ་ཡུམ་སྐུ་ཇེ་ཆུང་དུ་སོང་བ་དབུ་མའི་ལམ་བརྒྱུད་དེ་སིང་

པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ཀི་ལྟེ་བར་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་ཐིག་ལེ་དཀར་དམར་གི་དབུས་སུ་རང་

གི་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་རླུང་སེམས་དང་དབེར་མེད་དུ་སོག་འཛིན་གི་ཁ་དོག་དང་མཐུན་

པར་སྐ་ཀྲོང་ངེ་བཞུགས་པར་བསམ་ཞེས་ཀུན་མཁྱེན་འཇམ་དབངས་བཞད་པས་

གསུངས། པདྨའི་འདབ་མ་ཁ་ཟུམ་པའི་རྩེར་རྡོར་སེམས་ཀི་དབུ་སྐྲའི་ཏོག་མཐོང་

ཙམ་བེད་པ། ཕི་རོལ་ཏུ་ཡིག་བརྒྱའི་སགས་ཕྲེང་གིས་གཡས་སྐོར་དུ་དཀྲིས། ཕི་

ནང་ཐམས་ཅད་ཤེལ་དཀར་གི་ཞལ་བ་བས་པ་བཞིན་མུན་པ་མི་འབྱུང་བར་འོད་ཀི་

སྣང་བས་གང་འདུག་པ་ལ་དམིགས་པ་བཞག་ན་དགོས་པ་ཆེ་ཞེས་དམ་པ་གོང་མའི་

གསུང་རྒྱུན་ལས་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ལྟར་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རེ་སེམས་དཔའ་དང་། །དབེར་

མེད་བླ་མ་མཆོག་གིས་རེས་བཟུང་སྟེ། །ཐོག་མེད་ནས་བསགས་སིག་སྒིབ་ཉེས་ལྟུང་

དང་། །དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཐམས་ཅད་དག་པར་ཤོག །
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ཅེས་རྡོར་སེམས་བསོམ་བཟས་ཀི་དམིགས་རིམ་ཡིད་ཀི་གདུང་སེལ་ཞེས་བ་བ་འདི་ཡང་

ཁྱབ་བདག་རྡོ་རེ་སེམས་དཔའ་མིའི་གཟུགས་ཅན་བཀའ་དིན་མཉམ་མེད། ༸ རེ་བཙུན་དཀོན་

མཆོག་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ས་ནས་ལས་ས་ཕིར་ཁིད་ལན་མང་དུ་མནོས་པའི་

གསུང་བཤད་རགས་རིམ་ཕོགས་བསེབས་ཀི་ཚུལ་དུ་དགེ་སློང་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོས་རང་ལོ་སོ་

བདུན་པ་ས་ཕག་ཟ་བ་བཅུ་པའི་མར་ངོའི་ཚེས་བཅུ་རེ་རྒྱལ་བ་གཉིས་པས་ཟུང་འཇུག་མངོན་དུ་

མཛད་པའི་དུས་མཆོད་ཀི་ཉིན་སྐིད་པའི་ནགས་ཁོད་དབེན་གནས་དཀར་པོ་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རོང་

དུ་བིས་པའོ། །   ། །

སརྦ་མང་ལཾ། །
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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་རྩི་འདི། །

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

ཡང་དག་ཆོས་ཀི་སོ་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་ཤཱཀ་སེངེའི་རིང་

ལུགས་སོ་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་སྨོན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའི་དགེ་སྦོང་ཆོས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་

རྒྱ་མཚོས་སྦར་བའོ། །

ནམཿསམནབུདདྷཱནཾ། ཨཙིནཏྱཱདབྷུཏརཱུཔཱིཎཱཾ། ༀཏཱརེསྭཱཧཱ།
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