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དབནེི་པའ་ིགནིས་ཤིགི་ཏུ་སྒྲུབ་པ་ཉིམས་ལནེི་ལ་གཞེལོ་རྒྱུའ་ིཐུགས་འདུནི་དྲག་པ་ོའཁྲུངས། 

བླ་མས་དངུལ་ཆུ་རོ་ིཁྲོོད་དུ་ཕེེབས་ནི་ལེགས་ཚུལ་ཀྱི་ིབཀོས་སྐུལ་བརོ་མཛད་པ་ལྟརོ་

མཛད་པ་པ་ོང་ོསྤྲོདོ།



མཛད་པ་པོ་ངོོ་སོྤྲོད།
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དརེོ་ཕེབེས། དགུང་གྲོངས་ཉི་ིཤུ་པརོ་བསྙེནེི་རྫིགོས་ཀྱི་ིསྡོམོ་པ་མནིསོ་ཤིངི་ཚུལ་ཁྲོམིས་མགི་

ག་ིའབྲིས་བུ་བཞེནིི་དུ་སྲུང་བརོ་མཛད། གྲུབ་པའ་ིདབང་ཕྱུག་བླ་ོབཟང་སྐལ་བཟང་ཆོསོ་རྒྱལ་

སློབོ་དཔནོི་དུ་བསྟོནེི་ནིས་བཀོའ་ཆོསོ་མང་དུ་གསནི། བཀྲ་ཤིསི་ལྷུནི་པརོོ་འབྲིངོ་རྩེ་ེབླ་ོབཟང་

ཚུལ་ཁྲོིམས་སོགས་སློོབ་དཔོནི་མཁས་པ་དུ་མ་བསྟོེནི་ནིས་ཟབ་རྒྱས་ཀྱི་ིགདམས་པ་མཐའ་

ཡས་པ་གསནི། དགུང་ལ་ོཉིརེོ་གསུམ་སྐབས་འཇིགིས་བྱོདེ་བསྙེནེི་ཆོནེི་ལའང་བཞུགས། རྗེ་ེ

དྲུང་བླ་ོབཟང་དག་ེའདུནི་གྱི་ིདྲུང་ནིས་སུམ་རྟགས། སྙེནི་ངག །མངནོི་བརྗེདོ། སྒྲ་དང་སྡོབེ་སྦྱརོོ་

སགོས་གསནི་སྦྱངོ་མཛད་ད་ེམཁས་པརོ་གྱུརོ། 

དགུང་ལ་ོས་ོལྔ་ཙམ་ནིས་སྒྲུབ་པ་ཉིམས་ལནེི་ལ་ཤིནིི་ཏུ་འགྲུས་པརོ་མཛད་ཅིངི་། དགུང་

ལ་ོཞེ་ེགཅིགི་ནིས་དགུང་ལ་ོབརྒྱད་ཅུའ་ིབརོ་དུ་འཆོད་ཉིནི་གྱི་ིཕྱིརིོ་ཐངེས་འགརོ་གནིས་གཞེནི་

དུ་ཕེེབས་དགོས་བྱུང་བ་མ་གཏེོགས་སྐུ་ཚ་ེམཐརོ་ཕྱིིནི་པའ་ིབརོ་དུ་དངུལ་ཆུ་རོ་ིཁྲོོད་ཁ་ོནིརོ་

བཞུགས་ཏེ་ེསྒྲུབ་པ་ཉིམས་ལེནི་གྱིིས་སྐུ་ཚ་ེའདའ་བརོ་མཛད། ཕྱི་ིལ་ོ༡༨༥༡དགུང་གྲོངས་

བརྒྱད་ཅུ་པརོ་དངུལ་ཆུ་རོ་ིཁྲོདོ་དུ་དགངོས་པ་ཆོསོ་དབྱོངིས་སུ་ཐམིས་ཚུལ་བསྟོནི།

སློབོ་མ་མཁནི་ཆོནེི་ངག་དབང་སྙེནི་གྲོགས་དང་། རོ་ིསྦུག་སྤྲུལ་སྐུ་བླ་ོགསལ་བསྟོནི་སྐྱིངོ་། 

བད་ེཆོནེི་སྤྲུལ་སྐུ་བླ་ོབཟང་ཚུལ་ཁྲོམིས་སགོས་མཁས་པ་མང་དུ་བྱུང་། 

གསུང་རྩེམོ་གྱི་ིསྐརོོ་ལ། འཇིགིས་བྱོདེ་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མའ་ིབསྐྱིདེ་རོམི་གྱི་ིཟནིི་བྲིསི་དྲང་

སྲངོ་བླ་མའ་ིཞེལ་ལུང་དང་། རྫིགོས་རོམི་ཀྱི་ིཟནིི་བྲིསི་གསང་ཆོནེི་མྱུརོ་ལམ་གཉིསི་དང་། རྟནེི་

འབྲིེལ་བསྟོོད་པའ་ིའགྲོེལ་པ་ཟབ་དོནི་ལྟ་བའ་ིའདྲེནི་བྱོེད། མངོནི་བརྗེོད་ཀྱི་ིབསྟོནི་བཅིོས་རྒྱ་

མཚའོ་ིཆུ་ཐགིས་སགོས་པ་ོཏེ་ིབཅུ་ཙམ་བཞུགས། 

༢༠༢༢།༡༡།༠༧ལ་རོགི་མཛདོ་རྩེམོ་སྒྲགི་པས་བཏུས་བསྒྲགིས་བྱོས།
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ཞུ་སྒྲགི་པའ་ིགསལ་བཤིད།

རོང་རོ་ེཁ་བ་གངས་ཅིནི་གྱི་ིལྗོངོས་སུ། སྔནོི་བྱོནོི་ཆོསོ་རྒྱལ་ལ་ོཔཎ་མཁས་པའ་ིདབང་

པ་ོརྣམས་ཀྱི་ིབཀོའ་དྲནིི་ལས། གསུང་རོབ་ཀྱི་ིགླིགེས་བམ་རོ་ིབའོ་ིགཏེསོ་དང་མཉིམ་པ་ཡདོ་ནི་

ཡང་། དུས་ཀྱི་ིའཕེལེ་འགྲོབི་སགོས་ཀྱི་ིདབང་གསི་མང་པ་ོཞེགི་རྩེ་བརླག་ཏུ་ཕྱིནིི་ཟནིི་པ་དང་། 

གང་མང་ཞེགི་མདེ་བརླག་ཏུ་འགྱུརོ་ཉིནེི་ཡདོ་པས་ད་ེཉིདི་སྲུང་སྐྱིབོ་དང་དརོ་སྤེལེ་བྱོདེ་རྒྱུ་ནི།ི 

མ་ིརོགིས་འད་ིཉིདི་ཀྱི་ིདུས་ལ་བབ་པའ་ིའསོ་འགནི་ཡནིི།

ད་ེཡང་། གསུང་རོབ་གླིགེས་བམ་ད་ེདག་ནི།ི རྒྱུ་ནིརོོ་དང་རྔུལ་ཆུ། ཟུངས་ཁྲོག་བཅིས་

ཀྱི་ིའགྲོ་ོསོང་བཏེང་ཞེིང་། ལྟ་ོསྐྱི་གོལ་ཧྲུལ་གྱིིས་མ་ིཚ་ེཐོས་བསམ་ལ་བསྐྱིལ་བའ་ིམཁས་པ་

རོིམ་བྱོོནི་གྱིིས་དཔྱད་ཞེིབ་མཛད་ཅིིང་། དཔྱད་འབྲིས་ལག་ལེནི་ལ་བཀོལ་བའ་ིཉིམས་མྱོོང་

དང་གྲུབ་དནོི་གྱི་ིཟནིི་ཐ་ོལྟ་བུ་ཡནིི་པས་ནི། མ་ིལ་ོསྟོངོ་ཕྲག་དུ་མའ་ིལ་ོརྒྱུས་ལྡནི་པའ་ིམ་ིརོགིས་

འདིའ་ིཤིེས་རོིག་ག་ིཉིིང་བཅུད་ཡིནི་པ་དང་། གསུང་རོབ་གླིེགས་བམ་ད་ེདག་ག་ིབསྟོནི་དོནི་

ཕེལ་མ་ོཆོ་ེཞེགི་ནི་ིདངེ་ག་ིདུས་རོབས་འད་ིདང་མ་འངོས་པརོ་ཤིནིི་ཏུ་མཁ་ོཆོ་ེཞེངི་། མའི་ིརོགིས་

སྤྱིའི་ིཤིསེ་རོབ་དང་ཀུནི་སྤྱིདོ་ལ་ལམ་སྟོནོི་བྱོདེ་ཐུབ་པའ་ིའདོ་སྣང་ལྟ་བུརོ་གྱུརོ་ཡདོ།

ད་ེབས་ནི་ ༸གངོ་ས་༸སྐྱིབས་མགནོི་ཆོནེི་པ་ོམཆོགོ་གསི་ཡང་ཡང་བཀོའ་གནིང་བའ་ི

དགོངས་དོནི་བཞེིནི། གྲྭ་ཚང་རོིནི་པ་ོཆོ་ེནིས་རོིག་མཛོད་ཆོེནི་མོའ་ིདྲ་ཚིགས་དང་རྩེོམ་སྒྲིག་

ཁང་གསརོ་འཛུགས་བྱོས་ཏེེ། བཀོའ་བསྟོནི་གཉིིས་ཀྱིིས་མཚོནི་ཆོོས་བརྒྱུད་རོིས་མེད་ཀྱི་ི

མཁས་པའ་ིབཀོའ་རྩེམོ་གླིགེས་བམ་དང་། བརྩེམས་ཆོསོ་གསརོ་རྙེངི་གང་མང་ཞེགི་ཞུ་སྒྲགི་

འགྲོམེས་སྤེལེ་གྱི་ིཞེབས་ཞུའ་ིལས་གཞེ་ིའད་ིགཉིརེོ་བ་ཡནིི།

དུས་རོབས་འདིརོ་ཚནི་རྩེལ་ཤིིནི་ཏུ་དརོ་བ་དང་བསྟུནི་ནིས། ཀློོག་བད་ེབ་དང་། སྤྱིོད་
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ཞུ་སིྒྲིག་པའིི་གསལ་བཤད།

བད་ེབ། གཞུང་ཚགི་འཚལོ་སློ་བ། འཁྱིརེོ་བད་ེབ་སགོས་སྟོབས་བདའེ་ིདབང་གསི་ཀློགོ་པ་པ་ོ

རྣམས་འཕྲུལ་དབེ་ལ་དགའ་མསོ་ཇི་ེཆོརེོ་འགྲོ་ོབཞེནིི་པརོ་བརྟནེི། དུས་རོབས་ཀྱི་ིའགྱུརོ་བའ་ིཁ་

ཕྱིོགས་ཀྱི་ིདགོས་མཁ་ོདང་བསྟུནི་པའ་ིཞུ་སྒྲིག་ག་ིལས་གཞེ་ིའད་ིནི།ི མིའ་ིརོིགས་ཀྱི་ིསྤྱི་ིནིོརོ་

ལྟ་བུརོ་གྱུརོ་པའ་ིརོང་རོའེ་ིཤིསེ་རོགི་འད་ིཉིདི་འཇིགི་རྟནེི་ནི་ཡུནི་རོངི་དུ་གནིས་པ་དང་། འདའི་ི

འཕྲིནི་ལས་ཀྱི་ིའཇུག་པ་ལ་བརྟེནི་ནིས་མིའ་ིསྤྱི་ིཚོགས་སུ་ཞེ་ིབདེའ་ིདཔལ་ཡོནི་འདྲེནི་པའ་ི

ལས་ཀོ་རླབས་ཆོ་ེབ་ཞེགི་ཡནིི་ཞེསེ་ཀྱིང་བརྗེདོ་ཆོགོ་པ་ཡནིི་ནི།ོ །

གསུང་རོབ་ཞུ་སྒྲགི་བྱོདེ་སྐབས་མ་ཕྱི་ིཚད་ལྡནི་ཞེགི་གཞེ་ིརྩེརོ་བཟུང་ནིས་ཞུ་སྒྲགི་བྱོདེ་

རྒྱུརོ་འབད་བརྩེནོི་བྱོདེ་འསོ་ཤིངི་། ད་ེཡང་སྔནོི་གྱི་ིསྲལོ་ལ་གསུང་རོབ་ཀྱི་ིཔརོ་ཤིངི་རྐོ་ོསྐབས་

རྩེོམ་པ་པ་ོརོང་ཉིིད་དམ། ཡང་ནི་གཞེནི་གྱིིས་ཞུས་དག་ཚད་ལྡནི་བཏེང་སྟོ་ེརྐོ་ོབ་ཡིནི་པས་

ཤིིང་པརོ་རྣམས་སྤྱིིའ་ིཆོ་ནིས་དག་པོརོ་བརྩེ་ིཆོོག་པ་ཡིནི། ད་ེབས་ནི་འད་ིག་རྩེོམ་སྒྲིག་ཁང་

ནིས་ཀྱིང་མ་དཔ་ེཚད་ལྡནི་འཚོལ་སྒྲུབ་ཀྱིིས་ཡིག་འབྲུ་གཅིིག་ལའང་གང་བྱུང་དུ་བཟ་ོབཅིོས་

མེད་པརོ་སོརོ་བཞེག་བྱོ་རྒྱུ་རྩེ་དོནི་དུ་བཟུང་ནིས་མ་ཕྱི་ིཇི་ིམ་ཇི་ིབཞེིནི་འཕྲུལ་དེབ་ཏུ་སྒྱུརོ་

བརོ་འབད་བཞེནིི་ཡདོ་པ་དང་། མ་ཕྱི་ིཚད་ལྡནི་ལག་སནོི་མ་བྱུང་ནིའང་གང་ཐུབ་ཀྱིསི་དག་པ་ོ

ཡངོ་བརོ་བརྩེནོི་བཞེནིི་ཡདོ། གལ་ཏེ་ེམ་ཕྱི་ིརོང་ལ་ནིརོོ་བ་མངནོི་གསལ་བྱུང་བ་དང་། དགོས་

གནིས་སུ་གྱུརོ་པ། ཡ་ིག་ེཆོད་ལྷག་བྱུང་བ་སོགས་ལ་གཤིམ་དུ་གསལ་བཤིད་ཀྱི་ིམཆོནི་

བཀོདོ་ཡདོ།

འཕྲུལ་དེབ་འདིརོ་ཆོད་ལྷག་ནིོརོ་བ་སོགས་བྱུང་བ་མཐོང་ནི་ང་ཚའོ་ིཡིག་འབྲིེལ་དྲ་བྱོང་

serajeyrigzodchenmo@gmail.com འདའི་ིབརྒྱུད་ནིས་འབྲིལེ་བ་གནིང་བའ་ི

རོ་ེབསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། འད་ིནིས་འཕྲལ་མརོ་བསྐྱིརོ་བཅིསོ་དང་ལགེས་སྒྲགི་ཞུས་ཏེ་ེསྤུས་ཀོ་ཇི་ེ

ལགེས་སུ་གཏེངོ་ངསེ་ཡནིི། 

སརེོ་བྱོསེ་རོགི་མཛདོ་ཆོནེི་མའོ་ིརྩེམོ་སྒྲགི་ཁང་ནིས། 

ཕྱི་ིལ།ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༦ ཚསེ་ ༢༦ ལ།
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 ༄༅། །དཔལ་རྡོོ་རེྗེ་འིཇིིགསེ་བྱེེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མའིི་ 

བསེྐྱེད་རིམ་གྱིི་ཟིིན་བྲེིསེ་དྲང་སོྲོང་བླ་མའིི་ 

ཞལ་ལུང་ཞེསེ་བྱེ་བ་བཞུགསེ་སོེ། །

༄༅། །དབང་ཕྱུག་བརྒྱད་ལྡནི་རྣམ་འདྲེནི་ཡོངས་ཀྱིི་མཁྱིེནི་བརྩེེ་ནུས་

པའ་ིཆུ་ཀླུང་ཀུནི། །གཏེིང་དཔག་དཀོའ་བ་གང་ཐུགས་རྒྱ་མཚོའ་ིངང་དུ་རོ་ོགཅིིག་

དེ་ཡི་ཀློོང༌། །དྲི་མེད་ཆོོས་ཚུལ་བཟང་པོའ་ིམཆོོག་སྦྱིནི་མཐའ་དག་རོིནི་ཆོེནི་

འབྱུང་བའི་གནིས། །བཀོའ་དྲིནི་གསུམ་ལྡནི་རྗེེ་བཙུནི་བླ་མས་བྱོང་ཆུབ་བརོ་དུ་

ཤིིས་པས་སྐྱིོངས། །མི་ཤིེས་བཅིོམ་ལ་ཁེངས་པའི་རྒྱུ་མེད་དུས་གསུམ་འདྲེནི་

པ་ཐམས་ཅིད་ཀྱིི། །མཁྱིེནི་པ་ཚད་མེད་གཅིིག་ཏུ་བཟླུམས་པའི་ཡེ་ཤིེས་ཉིིད་ཀྱིང་

མཚནི་དཔེའི་དཔལ། །མངོནི་པརོ་གསལ་བའི་གཞེོནི་ནུའི་སྒྱུ་ཡིས་སངས་རྒྱས་

ཐམས་ཅིད་སྐྱིེད་མཛད་པ། །རྒྱལ་བའ་ིཡབ་གཅིིག་འཇིམ་པའ་ིདབྱོངས་ཀྱིིས་ཤིེས་

རོབ་སྣང་བ་འབརོ་བརོ་མཛོད། །འཇིམ་དཔལ་ཞེི་ཞེལ་དྲག་པོརོ་གླིལ་བའི་གླིོག་

ལྡནི་སྤྲོིནི་རུམ་ནིས། །དབྱོརོ་སྐྱིེས་རྔ་སྟོོང་གཅིིག་ཏུ་ལྡིརོ་བའི་བཞེད་པ་ཆོེནི་པོའ་ི

སྒྲ། །བསྒྲགས་ཙམ་ཉིིད་ནི་སྲིད་འདིརོ་ཆོ་ེབ་ཀུནི་ལ་མ་ིབཟད་པའི། །འཇིིགས་སྟོེརོ་

བཅིོམ་ལྡནི་གཤིིནི་རྗེེའ་ིདགྲོ་ཡ་ིཞེབས་ལ་སྙེིང་ནིས་འདུད། ངེས་པ་ཉིིད་ནི་ལྔ་ལྡནི་ཡ་ེ

ཤིསེ་ཀྱི།ི །རོང་བཞེནིི་གཞེལ་མདེ་ཁང་ཆོནེི་ཉིམས་དགའ་བརོ། །སྐུ་གསུམ་བདུད་རྩེའི་ི
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དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།

དགའ་སྟོོནི་ལ་ཆོགས་པའི། །སྐལ་ལྡནི་མགྲོོནི་དུ་ཚོགས་པའ་ིགྲོལ་རོིང་བསྟོརོ། །ད་ེ

སློད་རྒྱལ་བ་གཉིིས་པའ་ིགསུང་གསང་ཆོབ། །དྲ་ིམེད་ཡནི་ལག་བརྒྱད་ཀྱིིས་ཆོ་ེབ་

གང༌། །དུས་མཐའ་འདརིོ་ཡང་ཆོད་མདེ་གངྒཱ་བཞེནིི། །དྲང་སྲངོ་བླ་མའ་ིཞེལ་ལས་ལྷུང་

ལྷུང་འབབ། །ཁྱིད་པརོ་དཀོའ་སྤྱིད་དཀོའ་བས་བསྒྲུབ་ནི་ཡང༌། །ཤིིནི་ཏུ་རྙེེད་དཀོའ་

རྙེདེ་ནི་དནོི་ཆོ་ེཞེངི༌། །ལྔ་ཕྲག་ཆོ་ེབས་ཆོ་ེབ་བཅིམོ་ལྡནི་འདས། །འཇིགིས་མཛད་ལྷ་ཡ་ི

ལྷ་འད་ིརྨད་དུ་བྱུང། །ད་ེཕྱིིརོ་བླ་མའ་ིལེགས་བཤིད་ཉིིནི་བྱོེད་ཀྱིིས། །ཡོངས་ཕྱི་ེརོིམ་

པ་དང་པོའ་ིཆུ་སྐྱིསེ་མདངས། །མནི་ངག་ཁྱིད་པརོ་དུ་མརོ་གྲོལོ་བ་ལས། །གང་འཚམ་

སྐལ་ལྡནི་མགུལ་པའ་ིརྒྱནི་དུ་སྤེལེ། །

ད་ེཡང་བདག་ཅིག་ག་ིརྣམ་པརོ་འདྲེནི་པ་ཆོེནི་པ་ོལུང་དང་རྟོག་པའ་ིཡོནི་ཏེནི་གྱི་ི

སྒོོ་ནིས་འགྲོོ་བ་ལྷ་དང་བཅིས་པའི་བླ་མརོ་གྱུརོ་ཅིིང་ངེས་པ་དོནི་གྱིི་མཧཱ་པཎྜིི་ཏེ་རྗེེ་

བཙུནི་བླ་མ་དངུལ་ཆུ་བ་ཆོེནི་པ་ོདྷརྨ་བྷ་དྲ་དཔལ་བཟང་པ་ོད་ེཉིིད་ཀྱིིས་སྐལ་བ་དང་

ལྡནི་པའ་ིགདུལ་བྱོ་རྣམས་ལ། མཉིམ་མེད་རོ་ིབ་ོདག་ེལུགས་པའ་ིཡ་ིདམ་གྱི་ིམཆོོག་

དང་གཙ་ོབོརོ་གྱུརོ་པ་འཇིམ་དཔལ་གཤིིནི་རྗེེའ་ིགཤིེད་ཀྱི་ིརོིམ་པ་དང་པོའ་ིཟབ་ཁྲོིད་

ལནི་གྲོངས་དུ་མའ་ིབརོ་དུ་སྩལ་བ་ལ། ཐུགས་ཀྱི་ིསྲས་མཆོོག་རྗེ་ེབཙུནི་དམ་པ་བླ་ོ

བཟང་ཚ་ེརོིང་དཔལ་བཟང་པ་ོནིས་རྗེེས་འཇུག་རྣམས་ཀྱི་ིབག་ོསྐལ་དུ་གནིད་ཆོ་ེབ་ཆོ་ེ

ལངོ་ཙམ་ཟནིི་བྲིསི་སུ་བཀོའ་དྲནིི་ཆོ་ེའདུག་པ་ལས། སློརོ་ཡང་དབྱོངས་ཅིནི་གྲུབ་པའ་ི

རྡོ་ོརྗེསེ་ཚགི་དནོི་ལ་ཞུས་དག་དང༌། བརོ་བརོ་དུ་རྗེ་ེབཙུནི་བླ་མ་ད་ེཉིདི་ཀྱི་ིགསུང་རོང་

ག་ིབླ་ོཡུལ་བཅིགས་པ་ཐོརོ་བུས་ཁ་འགེངས་དང་བཅིས་བཀོོད་པ་ནིི། འ་ོཇི་ིསྐད་དུ། 

ཁམས་གསུམ་འགྲོ་ོབའ་ིབླ་མ་ཤིརོ་ཙོང་ཁ་པ་ཆོེནི་པོའ་ིཞེལ་ནིས། འདིརོ་འཇུག་པ་ནི་ི



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་དྲང་སོྲོང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།
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སྐལ་བ་བཟང་ང་ོཞེེས། །ལེགས་པརོ་སོམ་ལ་དགའ་བའ་ིབཞེིནི་གྱི་ིམདངས། །རོབ་

གསལ་འཛུམ་པའ་ིཉིམས་དང་ལྡནི་པ་ཡསི། །རྣམ་གཡངེ་སྣདོ་ཀྱི་ིསྐྱིོནི་གསུམ་སྤེངོ་ལ་

ཉིོནི། །ཞེེས་གསུངས་པ་ལྟརོ། ཞེེས་གསུངས་ནིས་ཆོོས་ཉིནི་པའ་ིཀུནི་སློོང་ག་ིའགལ་

རྐྱེེནི་སྣོད་ཀྱིི་སྐྱིོནི་གསུམ་སྤེོང་ཚུལ་དང༌། མཐུནི་རྐྱེེནི་འདུ་ཤིེས་དྲུག་བསྟོེནི་ཚུལ། 

སྐྱིསེ་རོབ་ལས། རོབ་ཏུ་དམའ་བའ་ིསྟོནི་ལ་འདུག །ཅིསེ་སགོས་དང༌། བླ་མ་ལྔ་བཅུ་པ་

ལས། མདུནི་དུ་དུལ་བརོ་འདུག་པ་དང༌། །ཞེེས་སོགས་དྲངས་ནིས། ཆོོས་ཉིནི་པའ་ི

ཀུནི་སྤྱིོད་སྤྱི་ིདང་ཁྱིད་པརོ་འདུལ་བ་ནིས་བཤིད་པ་སོགས་ལུང་དང་རོིགས་པ་མཐའ་

ཡས་པའ་ིསྒོ་ོནིས་རྒྱས་པརོ་གསུངས། ད་ེནིས། གསནི་བྱོ་དམ་པའ་ིཆོསོ་ཀྱིང༌། སློབོ་

དཔོནི་འཇིམ་དཔལ་བཤིེས་གཉིེནི་གྱི་ིཞེལ་ནིས། དལ་འབྱོོརོ་འད་ིནི་ིཤིིནི་ཏུ་རྙེེད་པརོ་

དཀོའ། །སྐྱིེས་བུའ་ིདོནི་སྒྲུབ་ཐོབ་པརོ་གྱུརོ་པ་ལ། །གལ་ཏེ་ེའད་ིལ་ཕེནི་པ་མ་སྒྲུབ་

ནི། །ཕྱིིས་འད་ིཡང་དག་འབྱོོརོ་པ་ག་ལ་འགྱུརོ། ཞེེས་གསུངས་པ་ལྟརོ། རོང་ཅིག་

རྣམས་ཀྱིིས་རྙེེད་པརོ་དཀོའ་ཞེིང་རྙེེད་ནི་དོནི་ཆོ་ེབའ་ིདལ་འབྱོོརོ་གྱི་ིམ་ིལུས་རོིནི་པ་ོཆོ་ེ

རྙེེད། མཇིལ་བརོ་དཀོའ་བའ་ིསངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟོནི་པ་རོིནི་པ་ོཆོ་ེདང་མཇིལ། མཚནི་

ཉིིད་དང་ལྡནི་པའ་ིདག་ེབའ་ིབཤིེས་གཉིེནི་གྱིིས་རྗེེས་སུ་བཟུང་བའ་ིདུས་འདིརོ་མ་ཤི་ི

ཚུནི་ཆོད་ཀྱི་ིཟས་གོས་རྙེེད་པ་ཙམ་ལ་ཆོོག་ཤིེས་མ་ིབྱོེད་པརོ་འཇིིག་རྟེནི་ཕྱི་ིམ་ཕེནི་

ཆོད་ཀྱི་ིདོནི་ཆོེནི་པ་ོབསྒྲུབས་པའ་ིསྒོ་ོནིས་དལ་འབྱོོརོ་ལ་སྙེིང་པ་ོལོནི་པ་ཞེིག་ཅི་ིནིས་

ཀྱིང་བྱོ་དགོས་ལ། སྙེིང་པ་ོལནེི་ལུགས་ཀྱིང༌། སྔནོི་ཡང་དག་པརོ་རྫིོགས་པའ་ིསངས་

རྒྱས་ཀྱིིས། དང་པོརོ་བྱོང་ཆུབ་མཆོོག་ཏུ་ཐུགས་བསྐྱིེད། བརོ་དུ་བསྐལ་པ་གྲོངས་

མདེ་གསུམ་དུ་ཚགོས་བསགས། མཐརོ་རྡོ་ོརྗེ་ེགདནི་གྱི་ིསྤེ་ོལ་མངོནི་པརོ་རྫིགོས་པརོ་

འཚང་རྒྱ་བའ་ིཚུལ་བསྟོནི་ནིས་སེམས་ཅིནི་གྱི་ིཉིོནི་མོངས་པ་བརྒྱད་ཁྲོ་ིབཞེ་ིསྟོོང་ག་ི
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དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།

གཉིེནི་པོརོ་ཆོོས་ཀྱིི་ཕུང་པོ་བརྒྱ་ཁྲོི་བཞེི་སྟོོང་གསུངས་པ་ཐམས་ཅིད་ནིི་ཐེག་པ་ཆོེ་

ཆུང་གཉིིས་སུ་འདུས་པའི་ཐེག་པ་ཆོེནི་པ་ོལ། རྒྱུ་ཕེ་རོོལ་ཏུ་ཕྱིིནི་པའི་ཐེག་པ་དང༌། 

འབྲིས་བུ་གསང་སྔགས་རྡོ་ོརྗེ་ེཐེག་པ་གཉིིས་ཡོད་པ་དང༌། དེའ་ིགསང་སྔགས་རྡོ་ོརྗེ་ེ

ཐེག་པ་ལ་ཡང་གདུལ་བྱོའ་ིརོིམ་པ་དང་མཐུནི་པའ་ིབྱོ་རྒྱུད། སྤྱིོད་རྒྱུད། རྣལ་འབྱོོརོ་

རྒྱུད། རྣལ་འབྱོོརོ་བླ་ནི་མེད་པའ་ིརྒྱུད་དང་བཞེ་ིཡོད་པའ་ིནིང་ནིས་མཆོོག་ཏུ་གྱུརོ་པ་

རྣལ་འབྱོོརོ་བླ་མེད་ལ་ཡང་སྣང་ཕྱིོགས་ཐབས་ཀྱི་ིཆོ་སྒྱུ་མའ་ིསྐུ་བསྒྲུབ་ཚུལ་རྩེལ་དུ་

བཏེོནི་ནིས་འཆོད་པ་ཕེ་རྒྱུད་དང༌། སྟོོང་ཕྱིོགས་ཤིེས་རོབ་ཀྱི་ིཆོ་འོད་གསལ་བསྒྲུབ་

ཚུལ་གཙོ་བོརོ་སྟོོནི་པ་མ་རྒྱུད་གཉིིས་ཡོད་པ་དེའི་དང་པོརོ་གཏེོགས་པའི་ཞེེ་སྡོང་

ཐབས་རྒྱུད་གཤིིནི་རྗེ་ེགཤིེད་ཀྱི་ིསྐོརོ་ལ་དམརོ་ནིག་གཉིིས། ནིག་པ་ོལ་དགྲོ་གདོང་

འཇིགིས་གསུམ་མམ་དམརོ་ནིག་འཇིགིས་གསུམ། འཇིགིས་བྱོདེ་ལ་རྭ་ལ་ོཙཱ་བ་རྡོ་ོརྗེ་ེ

གྲོགས། སྐྱི་ོནིག་འབྲིོམ་སྟོོནི་ནིམ་སྐྱི་ོའོད་ཀྱི་ིའབྱུང་གནིས། ཞེང་ཅིོག་གྲུ་ཤིེས་རོབ་བླ་

མ། མལ་ལ་ོབླ་ོགྲོསོ་གྲོགས། གཉིསོ་ལ་ོཡནོི་ཏེནི་གྲོགས་ཀྱི་ིལུགས་ཏེ་ེགྲོགས་ཆོ་ེབ་ལྔ། 

དའེ་ིརྭ་ལུགས་ལ་ལྷ་ལྔ་མ། དགུ་མ། བཅུ་གསུམ་མ། བཅུ་བདུནི་མ། ཞེ་ེདགུ་མ་སྟོ་ེལྔ། 

བཅུ་གསུམ་མ་ལ་རྭ་ལུགས་རྙེངི་མ། བརོ་མ། གསརོ་མ་སྟོ་ེགསུམ་དུ་གྲོགས་པ་ལས། 

འདིརོ་ཕྱི་ིམ་འཆོད་པ་སྐབས་སུ་བབས་པ་ཡིནི་ཞེེས་སོགས་རྒྱུད་སྡོ་ེསྤྱི་ིདང་བྱོ་ེབྲིག་

གི་རྣམ་གཞེག་རྒྱས་པརོ་གསུངས་ནིས། དེ་ཡང་སློོབ་དཔོནི་ཞེི་བའི་ཡེ་ཤིེས་ཀྱིིས། 

གཉིིས་མེད་ཐུནི་མོང་མ་ཡིནི་ཁྱིབ་པའ་ིསྐུ། །ཞེེས་པ་ནིས། འཇིིགས་བྱོེད་གཤིིནི་རྗེེའ་ི

གཤིདེ་ལ་ཕྱིག་འཚལ་ལ།ོ །ཞེསེ་པའ་ིབརོ་དྲངས་ནིས། རྗེ་ེབཙུནི་འཇིམ་པའ་ིདབྱོངས་

འད་ིཉིདི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅིད་ཀྱི་ིཡབ་དང༌། ཡུམ་དང༌། སྲས་ཡནིི་ཚུལ་དང༌། ད་ེལྟ་བུའ་ི
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འཇིམ་པའི་དབྱོངས་ཆོོས་སྐུའི་བདག་ཉིིད་ལ་བྱོམས་སྡོང་གི་རྣམ་རྟོག་མེད་ནི་ཡང༌། 

སྲིད་པ་གསུམ་གྱིི་གདུག་ཅིནི་མཐའ་དག་འདུལ་བའི་ཕྱིིརོ་ཁྲོོ་བོའ་ིརྒྱལ་པོའ་ིསྐུརོ་

བསྟོནི་པ་ཡིནི་ཚུལ་དང༌། ད་ེཡང་རྗེ་ེབཙུནི་འཇིམ་དབྱོངས་ཁྲོོས་པ་གཤིེད་དམརོ། ད་ེ

ལས་ཅུང་ཟད་ཆོརེོ་ཁྲོསོ་པ་དགྲོ་ནིག །ད་ེལས་ཀྱིང་ཆོསེ་ཤིིནི་ཏུ་ཁྲོསོ་པ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིགིས་

བྱོེད་གསུམ་ལས་སྔ་མ་གཉིིས་ལ་རྒྱུ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཛིནི་པ་འཇིམ་དབྱོངས་ཀྱི་ིསྐུའ་ིདབྱོིབས་

ཅིནི་དང༌། འབྲིས་བུ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཛིནི་པ་ལ་འཇིམ་དཔལ་གྱི་ིཞེལ་དང་ཐུགས་ཀོརོ་འཇིམ་

དཔལ་ཡ་ེཤིེས་སེམས་དཔའ་བསྒོོམ་པ་རྣམས་མེད་ཅིིང༌། རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིིགས་བྱོེད་ལ་ད་ེ

རྣམས་ཡོད་པའ་ིདབང་གིས་སྔགས་བཟླ་བའ་ིཚ་ེཞེ་ིཁྲོ་ོསྦྲགས་སྒྲུབ་ཀྱི་ིམནི་ངག་ཁྱིད་

པརོ་ཅིནི་ཉིམས་སུ་བླང་བྱོརོ་ཡོད་ཅིིང༌། དེའ་ིགནིད་ཀྱིིས་ཞེ་ིབ་གཙ་ོབོརོ་བསྒྲུབས་

ཀྱིང་དྲག་པ་ོཞེརོ་ལ་གྲུབ་ནིས་ཆོསོ་རོབ་ཏུ་རྣམ་འབྱོདེ་ཀྱི་ིཤིསེ་རོབ་ཁྱིད་པརོ་ཅིནི་ཐབོ་

པརོ་མ་ཟད། ནིག་ཕྱིགོས་བདུད་རོགིས་ཚརོ་གཅིདོ་པའ་ིམཐུ་སྟོབོས་ཐགོས་པ་མདེ་པ་

འབྱུང་བ་དང༌། དྲག་པ་ོགཙ་ོབོརོ་བསྒྲུབས་ཀྱིང་ཞེ་ིབ་ཞེརོ་ལ་གྲུབ་ནིས་མཐུ་སྟོོབས་

ཐོགས་པ་མེད་པརོ་མ་ཟད་སྟོོང་ཉིིད་རྟོགས་པའི་ལྟ་བ་ཁྱིད་པརོ་ཅིནི་རྒྱུད་ལ་སྐྱིེ་བ་

སོགས་གཤིིནི་རྗེེ་གཤིེད་གཞེནི་ལས་མཆོོག་ཏུ་གྱུརོ་པའི་ཁྱིད་ཆོོས་མཐའ་ཡས་པ་

དང་ལྡནི་པ་དང༌། གཞེནི་ཡང་ལྷ་མཆོོག་འད་ིལ་ཡ་ིདམ་གྱི་ིལྷ་གཞེནི་ལ་མེད་པའ་ིཁྱིད་

ཆོོས་ཆོེནི་པ་ོལྔ་ཡོད་པརོ་རྗེ་ེབཙུནི་འཇིམ་པའ་ིདབྱོངས་ཀྱིིས་རྗེ་ེབདག་ཉིིད་ཆོེནི་པ་ོལ་

དངོས་སུ་གསུངས་ཏེ།ེ ད་ེཡང་དེང་སང་སྙེིགས་མ་ལྔ་ཆོེས་ཆོེརོ་བད་ོབའ་ིདབང་གིས་

སེམས་ཅིནི་རྣམས་ཆོོས་བྱོེད་པ་ལ་འགལ་རྐྱེེནི་མང་ཞེིང་མཐུནི་རྐྱེེནི་ཉུང་བས་དེ་

འདྲའ་ིཕྱི་ིནིང་ག་ིབརོ་ཆོད་བཟླགོ་པའ་ིཕྱིརིོ་མཐུ་སྟོབོས་འགྲོནི་ཟླ་མདེ་པའ་ིཡ་ིདམ་འད་ི
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དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།

ལྟ་བུ་མེད་ནི་ཆོོས་འག་ོམི་ཐོནི་པས་ལྷ་འདི་ལ་ངེས་པརོ་བསྟོེནི་པ་ཁྱིད་ཆོོས་དང་པ་ོ

དང༌། ཡང་རྒྱུ་མ་དང་མེ་ཐབ་ཕྱིག་མཚནི་དུ་བསྣམས་པས་མཚོནི་པ་ལྟརོ་ཕེ་རྒྱུད་

གསང་འདུས་ནིས་བཤིད་པའི་སྒྱུ་ལུས་དང་འོད་གསལ་གྱིི་ལམ་ཡོད་པ་ཁྱིད་ཆོོས་

གཉིསི་པ་དང༌། ཡང་ཕྱིག་མཚནི་དུ་ཁ་ཊྭཱཾ་ཾག་མ་རྒྱུད་ལ་མ་གཏེགོས་ཕེ་རྒྱུད་ལ་མ་ིའངོ་

བརོ་གསུངས་ཀྱིང་འདིའི་ཕྱིག་མཚནི་དུ་ཁ་ཊྭཱཾཾ་ག་ཡོད་པ་དེས་མ་རྒྱུད་བདེ་དགྱིེས་

སོགས་ནིས་བཤིད་པའ་ིའབརོ་འཛག་སོགས་བད་ེསྟོོང་ག་ིལམ་རྣམས་ཡོད་པརོ་སྟོོནི་

པ་ཁྱིད་ཆོསོ་གསུམ་པ་དང༌། ཡང་འཇིགིས་བྱོདེ་རོང་ག་ིཁྱིད་ཆོསོ་མ་ེཐབ་ཕྱིག་མཚནི་

དུ་འཛིནི་པས་སྒྲུབ་པ་པ་ོཤིེས་རོབ་གཞེནི་ལས་ཆོ་ེབ་འབྱུང་བ་དང༌། ཕྱིག་གཡས་པ་

ཐབས་ཀྱི་ིཆོའ་ིསྡོགིས་མཛུབ་གནིམ་དུ་བསྒྲངེས་པས་ཕེ་རྒྱུད་ཀྱི་ིགནིད་མཐརོ་ཐུག་པ་

ཡོད་ད་ོཞེེས་དང༌། འཇིིག་རྟེནི་ལས་འདས་པ་རྣམས་ལ་ངའ་ིསྒྲུབ་པ་པ་ོལ་དངོས་གྲུབ་

མྱུརོ་དུ་སྩོལ་ཅིིག་མ་ིསྩོལ་ནི་བསྡོིགས་པརོ་བྱོའ་ོཞེེས་མཚོནི་པས་དངོས་གྲུབ་གཞེནི་

ལས་མྱུརོ་བ་དང༌། ཕྱིག་གཡོནི་པ་ཤིེས་རོབ་ཀྱི་ིཆོའ་ིསྡོིགས་མཛུབ་ཐུརོ་དུ་སྦུབ་པས་

མ་རྒྱུད་ཀྱི་ིགནིད་མཐརོ་ཐུག་པ་ཡོད་ད་ོཞེེས་དང༌། འཇིིག་རྟེནི་པ་རྣམས་ལ་ངའ་ིསྒྲུབ་

པ་པ་ོལ་བརོ་ཆོད་མ་བྱོེད་ཅིིག་བྱོས་ནི་བསྡོིགས་པརོ་བྱོའ་ོཞེེས་མཚོནི་པས་བརོ་ཆོད་

ཀྱིིས་མ་ིཚུགས་པ་དང༌། ཕྱིག་མཚནི་དུ་སྐྱིེས་བུ་གསལ་ཤིིང་ལ་བསྐྱིོནི་པ་འཛིནི་པས་

མི་དགེ་བཅུ་དང་མཚམས་མེད་ལྔ་སོགས་སྤྱིོད་པའི་སྡོིག་པ་ོཆོེ་ཡིནི་ཀྱིང་ལམ་འདི་

ཉིམས་སུ་བླང་ནི་བཙནི་ཐབས་སུ་འཚང་རྒྱ་བརོ་སྟོོནི་པ་རྣམས་ཁྱིད་ཆོོས་བཞེི་པ་

དང༌། ཡང་ཡ་ིདམ་འད་ིལ་སྔརོ་བཤིད་པ་ལྟརོ་དམརོ་ནིག་གཉིིས་ལ་མེད་པའ་ིརྒྱལ་

བའ་ིཡབ་གཅིིག་འཇིམ་པའ་ིདབྱོངས་ཀྱི་ིསྦྲགས་སྒྲུབ་ཁྱིད་པརོ་ཅིནི་ཡོད་པ་ཁྱིད་ཆོོས་



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་དྲང་སོྲོང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།
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ལྔ་པ་སྟོ།ེ ད་ེལྟ་བུའ་ིཁྱིད་ཆོསོ་ཆོེནི་པ་ོལྔ་དང་ལྡནི་པ་དང༌། གཞེནི་ཡང་རྗེ་ེརོིནི་པ་ོཆོའེ་ི

དཔའ་གཅིིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས། སྐལ་ལྡནི་ཐརོ་ལམ་སྒྲུབ་པའི་གཙོ་བོའ་ི

གགེས། །སམེས་འཇིམོས་རྨངོས་པ་ལུས་འཇིམོས་གཤིིནི་རྗེ་ེཡནིི། །རྨངོས་འཇིམོས་

ཤིེས་རོབ་སྩོལ་ལ་འཇིམ་དབྱོངས་མཆོོག །འཆོི་བདག་འཇིོམས་པའི་ཕུལ་བྱུང་

འཇིགིས་བྱོདེ་ད།ོ །ཞེསེ་གསུངས་པ་ལྟརོ། སྐལ་བ་དང་ལྡནི་པའ་ིགདུལ་བྱོ་ཐརོ་པ་དང་

ཐམས་ཅིད་མཁྱིེནི་པའ་ིག་ོའཕེང་སྒྲུབ་པརོ་བྱོེད་པ་རྣམས་ཀྱི་ིགེགས་ཆོ་ེཤིོས་སེམས་

འཇིོམས་པརོ་བྱོེད་པའ་ིརྨོངས་པ་དང༌། ལུས་འཇིོམས་པརོ་བྱོེད་པའ་ིའཆོ་ིབདག་ག་ི

གཤིིནི་རྗེ་ེགཉིིས་ཡིནི་ཅིིང༌། དེའ་ིདང་པ་ོརྨོངས་པའ་ིགཉིེནི་པ་ོཤིེས་རོབ་སྩོལ་བ་ལ་རྗེ་ེ

བཙུནི་འཇིམ་པའ་ིདབྱོངས་འད་ིརྒྱལ་བ་ཐམས་ཅིད་ཀྱི་ིམཁྱིེནི་པའ་ིཡ་ེཤིེས་གཅིིག་ཏུ་

བསྡུས་པའི་རོང་གཟུགས་ཡིནི་པ་སོགས་ཀྱིིས་སངས་རྒྱས་བྱོང་སེམས་གཞེནི་

ཐམས་ཅིད་ལས་མཆོོག་ཏུ་གྱུརོ་པ་དང༌། ལུས་འཇིོམས་གཤིིནི་རྗེེའ་ིགཉིེནི་པ་ོམཐརོ་

ཐུག་པ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིིགས་བྱོེད་ཡིནི་ཚུལ་སྔོནི་གྱི་ིལ་ོརྒྱུས་དྲངས་ནིས་འཆོ་ིབདག་གཤིིནི་

རྗེེ་འཁོརོ་བཅིས་ཀྱིིས་རོང་རོང་གི་སྲོག་གི་སྙེིང་པོ་ཕུལ་ནིས་རྡོོ་རྗེེ་འཇིིགས་བྱོེད་ཀྱིི་

བཀོའ་ཉིནི་གསུང་སྒྲུབ་ཀྱིི་བྲིནི་དུ་ཁས་བླངས་པ་སོགས་ཕྱིི་ནིང་གཞེནི་གསུམ་གྱིི་

གཤིིནི་རྗེ་ེཐམས་ཅིད་ཀྱི་ིགཉིེནི་པ་ོཡིནི་ཚུལ་དང༌། དེའ་ིདབང་གིས་ཡ་ིདམ་འད་ིལ་

བརྟེནི་པའི་སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་ཚེ་རོིང་དུ་གནིས་པ་ཡིནི་ཏེེ། དེ་ཡང་སྤྱིིརོ་གྱིིས་སྲོག་

གཅིདོ་པས་ནི་ིཚ་ེཐུང་འགྱུརོ། ཞེསེ་གསུངས་པ་ལྟརོ། སྲགོ་གཅིདོ་བྱོས་ནི་དའེ་ིམྱོངོ་བ་

རྒྱུ་མཐུནི་གྱི་ིའབྲིས་བུརོ་ཚ་ེཐུང་བ་ཤི་སྟོག་འབྱུང་བརོ་གསུངས་ནི་ཡང་ལམ་འདིའ་ི

བསྐྱིེད་རོིམ་མཐརོ་ཕྱིིནི་པ་རྭ་ཆོེནི་པོའ་ིགསུང་མགུརོ་ལས། དརོ་མ་མདོ་སྡོེས་སྣ་
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དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།

དྲངས་པའ།ི །རྡོ་ོརྗེ་ེའཛནིི་པ་བཅུ་གསུམ་བསད། །ཅིསེ་དང༌། བསད་པས་ཚ་ེརོངི་གྲུབ་

པ་ནིི། །རྭ་རྒནི་ལ་ོཙཱའ་ིཁྱིད་ཆོོས་ཡིནི། །ཞེེས་གསུངས་པ་ལྟརོ། མརོ་པའ་ིསྲས་ལ་

སོགས་པའི་སྐྱིེས་བུ་དམ་པ་དང་ཕེལ་པ་མཐའ་ཡས་པ་དྲག་པོའ་ིའཕྲིནི་ལས་ཀྱིིས་

ཚརོ་བཅིད་ནི་ཡང༌། སྐུ་ཚེ་མཐརོ་ཕྱིིནི་པ་དགུང་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་བརྒལ་བ་བཞུགས་

ཚུལ་སོགས་ལྷ་མཆོོག་འད་ིཉིིད་ཀྱི་ིཆོ་ེབ་དང་ཁྱིད་ཆོོས་མཐའ་ཡས་པ་གསུངས་ནིས། 

ད་ེལྟ་བུའ་ིཡ་ིདམ་ཁྱིད་པརོ་ཅིནི་འད་ིཉིདི་ཀྱི་ིརོམི་པ་དང་པའོ་ིཁྲོདི་མདརོོ་བསྡུས་འབུལ་

བརོ་བྱོདེ་པ་ལ་ཡང༌། སློབོ་མ་ཡདི་ཆོེས་བསྐྱིདེ་པའ་ིཕྱིིརོ། །བླ་མ་བརྒྱུད་པའ་ིལ་ོརྒྱུས་

བཤིད། །སྟོོནི་པ་ཉིིད་ལ་ཡིད་ཆོེས་ཤིིང༌། །བསྟོནི་པ་ཁུངས་ཀྱིང་བཙུནི་པརོ་

འགྱུརོ། །ཞེེས་གསུངས་པ་ལྟརོ། ཆོསོ་འདིའ་ིལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ིདབང་དུ་བྱོས་ནི། ཞེསེ་རྒྱལ་

བ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཆོང་གསི་གནིས་གང་དུ་གདུལ་བྱོ་སུའ་ིངརོོ་ཚུལ་ཇི་ིལྟ་བུས་གསུངས་ཚུལ། 

ད་ེལ་རྩེ་རྒྱུད། བཤིད་རྒྱུད། ཕྱིོགས་མཐུནི་གྱི་ིརྒྱུད་ལ་སོགས་པ་ཇི་ིལྟརོ་ཡོད་པ། ད་ེ

ལས་བརྒྱུད་དེ་བླ་མ་བརྒྱུད་པ་བརོ་མ་ཆོད་དུ་བྱོོནི་པའི་རྣམ་ཐརོ་ལོ་རྒྱུས་སྤྱིི་དང༌། 

ཁྱིད་པརོ་དུ་རྟོག་པ་བདུནི་པ་ལ་སོགས་པ་ཨུ་རྒྱནི་མཁའ་འགྲོོའ་ིཆོོས་མཛོད་ནིས་

སྤྱིནི་འདྲེནི་པ་པོ་གྲུབ་ཆོེནི་ལཱ་ལི་ཏེ་བཛྲ། གདམས་པ་འདི་ཉིིད་གངས་ཅིནི་བསྟོནི་

འགྲོོའ་ིདཔལ་དུ་སྤྱིནི་འདྲེནི་པ་པ་ོདཔལ་རྭ་ལ་ོཆོེནི་པོ། ཁྱིད་པརོ་དུ་ཡང༌། ཕྱིོགས་

འདིརོ་སྔོནི་ཆོད་གཞེནི་གྱིིས་མ་མྱོངས་པའི། །ལམ་གྱི་ིམཐརོ་ཐུག་རོིམ་གཉིིས་ཟབ་

མོའ་ིགནིད། །ཇི་ིབཞེིནི་གཟིགས་ནིས་ད་ེདོནི་བསྒྲུབ་པ་ལ། །ཉིམས་ལེནི་སྙེིང་པོརོ་

མཛད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཞེེས་གསུངས་པ་ལྟརོ། སྔོནི་ཆོད་གངས་ཅིནི་གྱིི་

ལྗོོངས་འདིརོ་མཁས་པ་དང་གྲུབ་པའ་ིསྐྱིེས་བུ་སུས་ཀྱིང་མ་རྟོགས་པའ་ིལམ་རོིམ་པ་



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་དྲང་སོྲོང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།
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གཉིིས་ཀྱི་ིདོནི་མཐརོ་ཐུག་པ་འཁྲུལ་མེད་དུ་གཟིགས་ནིས་སྐལ་བས་མཐ་ོབའ་ིགདུལ་

བྱོ་རྣམས་ལ་འདོམས་ཤིིང་གསལ་བརོ་མཛད་པ་པ་ོརྗེ་ེབདག་ཉིིད་ཆོེནི་པོའ་ིསྐུ་གསུང་

ཐུགས་འཕྲིནི་ལས་ཀྱི་ིཆོ་ེབ་དང་འབྲིེལ་བའ་ིརྣམ་ཐརོ། གཞེནི་ཡང་རྒྱ་བོད་ཀྱི་ིམཁས་

པ་ས་ོསོས་ཇི་ིལྟརོ་བཤིད་པའ་ིདབྱོ་ེབ། བཅུ་གསུམ་མ་ལ་ལོག་རྟོག་བཀོག་ནིས་རྣམ་

དག་ཏུ་བཤིད་པ་སོགས་ལུང་དང་རོིགས་པ་དྲ་ིམ་མེད་པའ་ིསྒོ་ོནིས་ཞེིབ་ཅིིང་རྒྱས་ལ་

ཁུངས་དང་ལྡནི་པརོ། དཔེརོ་ནི། འབབ་ཆུའ་ིརྒྱུནི་ཆོད་པ་མདེ་པརོ་ལྷུང་ལྷུང་འབབ་པ་

ལྟརོ་སྙེནི་ཞེིང་འཇིེབས་པའི་ཚུལ་དུ་གསུངས་པ་མཐའ་དག་གཞུང་ལུགས་རོབ་

འབྱོམས་ལ་སྦྱངས་པའི་མཁས་པའི་དབང་པོ་རྣམས་ཀྱིིས་ཀྱིང་ཐུགས་བློརོ་ངེས་

དཀོའ་ནི། བདག་ཅིག་ཅི་ིཡང་མ་ིཤིསེ་པའ་ིབླུནི་པོའ་ིབློརོ་ཅི་ིལ་ངསེ། ཆོ་ཤིས་ཆོ་ཤིས་

ཙམ་བློརོ་བཅིགས་པ་ཡང་ཡ་ིགེའ་ིངལ་བས་འཇིིགས་ནིས་འགོད་མ་ནུས་ཀྱིང༌། རོང་

གཞེནི་ལ་ཕྲནི་བུའ་ིཕེནི་པ་འབྱུང་རོེས་ས་བཅིད་སྒོ་ོབསྟོནི་པ་ཙམ་རོ་ེསྔ་ཕྱིིརོ་འགོད་

ཁུལ་བྱོས་པ་ལགས་ས།ོ །

དེ་ལྟ་བུའི་ཡི་དམ་འདིའི་བསྐྱིེད་རྫིོགས་གཉིིས་སུ་ཡོད་པ་ལས། བསྐྱིེད་རོིམ་

ཉིམས་སུ་ལནེི་ཚུལ་རྗེ་ེབདག་ཉིདི་ཆོནེི་པའོ་ིབཅུ་གསུམ་མའ་ིསྒྲུབ་ཐབས་ཟ་མ་ཏེགོ་ག་ི

དགོངས་པ་ཇི་ིལྟ་བ་བཞེིནི་འཆོད་པ་ལ་གསུམ། གང་གིས་ཉིམས་སུ་ལེནི་པའ་ིརྟེནི། 

གང་དུ་ཉིམས་སུ་ལེནི་པའ་ིགནིས། ཇི་ིལྟརོ་ཉིམས་སུ་ལེནི་པ་ཚུལ་ལ།ོ །

དང་པ་ོནིི། ཟ་མ་ཏེོག་ལས། འདིརོ་རྣལ་འབྱོོརོ་པ་སྦྱིནི་པ་དང་ཚུལ་ཁྲོིམས་ལ་

སོགས་པའ་ིསྤྱིོད་པ་དང༌། བྱོམས་པ་ལ་སོགས་པའ་ིསེམས་ཀྱིིས་སེམས་ཅིནི་གྱི་ིདོནི་

ལ་བརྩེོནི་པའ་ིབསམ་པ་རྣམ་པརོ་དག་པ་དང་ལྡནི་པ། དད་པ་དང་ཐསོ་པས་རྣམ་པརོ་
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བརྒྱནི་ཅིིང༌། ཁྱིད་པརོ་དུ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིིགས་བྱོེད་ཆོེནི་པོའ་ིདཀྱིིལ་འཁོརོ་དུ་ཞུགས་ནིས་

དབང་བསྐུརོ་བ་ལེགས་པརོ་ཐོབ་ཅིིང༌། ཁས་བླངས་པའ་ིདམ་ཚིག་དང་སྡོོམ་པ་སྲུང་

བ་ལ་བརྩེོནི་པས། ཞེེས་པའ་ིགསུང་འདིས་བསྟོནི་པ་ལྟརོ། སྦྱིནི་པ་དང་ཚུལ་ཁྲོིམས་

ཀྱི་ིསོགས་ཁོངས་ནིས་ཕེརོ་ཕྱིིནི་ལྷག་མ་བཞེ་ིདང་། བྱོམས་པའ་ིསོགས་ཁོངས་ནིས་

སྙེིང་རྗེེ་ལྷག་བསམ་བྱོང་ཆུབ་ཀྱིི་སེམས་རྣམས་བསྟོནི་པས་སྐྱིེས་བུ་ཆོེནི་པོའ་ིལམ་

དང༌། བསམ་པ་རྣམ་པརོ་དག་པ་ནིི། ཚེ་འདིའི་སྣང་ཤིས་དང་ཕྱིི་མ་ལྷ་མིའི་བདེ་

འབྲིས་དང་རོང་དོནི་ཞེ་ིབད་ེདོནི་གཉིེརོ་གྱི་ིབསམ་པས་མ་གོས་པ་སྟོ་ེདང་པ་ོགཉིིས་

ཀྱིིས་སྐྱིེས་བུ་ཆུང་ངུའ་ིལམ་དང༌། གསུམ་པས་སྐྱིེས་བུ་འབྲིིང་ག་ིལམ་བསྟོནི་པ་སྟོ་ེ

མདོརོ་ནི་སེམས་ཅིནི་གྱི་ིདོནི་དུ་མྱུརོ་ལམ་ལ་བརྟེནི་ནིས་སངས་རྒྱས་ཐོབ་འདོད་ཀྱི་ི

བླ་ོབསྐྱིེད་པ་ལམ་ཐུནི་མོང་བས་རྒྱུད་སྦྱངས་པ་སྔོནི་དུ་འགྲོ་ོདགོས་པརོ་བསྟོནི། དད་

པ་དང་ཐོས་པས་རྣམ་པརོ་བརྒྱནི་ཅིིང་ཞེེས་པས། སློོབ་དཔོནི་ཞེ་ིབའ་ིཡ་ེཤིེས་ཀྱིིས་

དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པའ་ིརྒྱུ་བཞེ་ིགསུངས་པ་བསྟོནི་ཏེེ། ད་ེཡང་དད་པས་ཕྱིིརོ་མ་ིལྡོག་

པ། ཤིེས་རོབ་ཀྱིིས་ཐ་ེཚོམ་མ་ིཟ་བ། ཏེིང་ང་ེའཛིནི་རྩེ་ེགཅིིག་པ། ཤིིནི་ཏུ་གསང་བ་

རྣམས་སོ། །ཞེེས་གསུངས་པ་ལྟརོ། བླ་མ་དང་ལྷ་ལ་དད་པ་ཤིིནི་ཏུ་བརྟནི་པ་དགོས་

ཤིིང་ད་ེལ་ཡང་དབང་བརྟུལ་དད་པའ་ིརྗེེས་འབྲིངས་དང༌། དབང་རྣོནི་ཆོོས་ཀྱི་ིརྗེེས་

འབྲིངས་གཉིསི་ལས་ཕྱི་ིམ་མཆོགོ་ཡིནི་པས་ད་ེའདྲའ་ིདད་པ་དང་ལྡནི་པ། བསྐྱིདེ་རོམི་

ཉིམས་སུ་ལེནི་ཚུལ་ལ་ཐོས་བསམ་གྱིིས་སྒྲ་ོའདོགས་ལེགས་པརོ་ཆོོད་པས་ཐ་ེཚོམ་

མེད་པ། སྐབས་གང་ཡིནི་གྱི་ིདམིགས་པ་ལས་གཞེནི་དུ་མ་ིགཡེང་བས་སེམས་ལས་

སུ་རུང་བ། བྲིིས་སྐུ་དང་གླིེགས་བམ་ལ་སོགས་པའ་ིཡ་ོབྱོད་རྣམས་སྣོད་མིནི་གྱིིས་



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་དྲང་སོྲོང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།
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མ་ིམཐོང་བ་སོགས་གསང་བརོ་བྱོ་དགོས་པ་དང༌། ཁྱིད་པརོ་དུ་དཔལ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིིགས་

བྱོེད་ལུགས་འདིའ་ིདཀྱིིལ་འཁོརོ་དུ་དབང་བཞེ་ིལེགས་པརོ་ཐོབ་ཅིིང༌། དེའ་ིདུས་སུ་

ཁས་བླངས་པའི་དམ་ཚིག་དང་སྡོོམ་པ་ཚུལ་བཞེིནི་དུ་སྲུང་བ་ནིི་མེད་མི་རུང་ཡིནི་

ཞེསེ་སགོས་རྒྱ་ཆོེརོ་གསུངས་ས།ོ །

གཉིིས་པ་གང་དུ་ཉིམས་སུ་ལེནི་པའ་ིགནིས་ནི།ི ལཱ་ལ་ིཏེས། དང་པོརོ་དུརོ་ཁྲོོད་

ཆུ་འགྲོམ་མམ། །ཤིིང་གཅིིག་གམ་ནི་ིམཚནི་གཅིིག་གནིས། །བཞེ་ིམད་ོའམ་ནི་ིརོ་ིབ་ོ

ཡ།ི །རྩེ་ེམ་ོདང་ནི་ིཁང་སྟོོང་གནིས། །མ་མོའ་ིཁྱིིམ་མམ་ཡང་ཐོག་མཛེས། །ལྷ་ཡ་ིཁང་

པ་དག་ཏུ་དང༌། །འཐབ་མོའ་ིས་དང་གྲོོང་ཁྱིེརོ་སྟོོངས། །ཡིད་དུ་འོང་བའ་ིགནིས་དག་

ཏུ། །འབོལ་བའི་སྟོནི་སོགས་ལ་འདུག་ནིས། །ཐང་ག་ལ་སོགས་གཟུགས་བཞེག་

བསྒོོམ། །ཞེེས་དང༌། ཟ་མ་ཏེོག་ལས། རྒྱུད་ལས་གསུངས་པའ་ིགནིས་དགོནི་པ་ལ་

སོགས་པ་ཡིད་དང་མཐུནི་པ་གང་ཡང་རུང་བརོ། ཞེེས་པས་བསྟོནི་པ་ལྟརོ། རྒྱུད་

ལས་གསུངས་པའི་གནིས་གཞེནི་རྣམས་ནིི་གང་ཟག་ནུས་པ་ཐོནི་པའི་དབང་དུ་

མཛད་པས། ལས་དང་པ་ོཔརོ་དགོནི་པ་སྟོ་ེབསམ་གཏེནི་གྱི་ིཚེརོ་མ་མེད་པའ་ིགནིས་

དབེནི་པ་དང༌། ཡིད་དུ་འོང་བའམ་ཡིད་དང་མཐུནི་པ་ནིི། ཆུ་ཤིིང་ལ་སོགས་པའི་

ཡ་ོབྱོད་སྙེེད་སློ་ཞེིང་རོང་རྒྱུད་ལ་ཉིམས་རྟོགས་སྐྱི་ེསློ་བའ་ིགནིས་ཏེ་ེད་ེརྣམས་གལ་ཆོ་ེ

ཚུལ་སགོས་རྒྱས་པརོ་གསུངས་ས།ོ །

གསུམ་པ་ཇི་ིལྟརོ་ཉིམས་སུ་ལེནི་པའ་ིཚུལ་ལ་གཉིིས། བསྐྱིེད་རོིམ་ཉིམས་སུ་

ལནེི་པའ་ིཚུལ་དངསོ་དང༌། བསྐྱིདེ་རོམི་བརྟནི་པས་དངསོ་གྲུབ་བསྒྲུབ་ཚུལ་ལ།ོ །དང་

པ་ོལ་གཉིསི། ཐུནི་གྱི་ིང་ོབོའ་ིརྣལ་འབྱོརོོ་དང༌། ཐུནི་མཚམས་ཀྱི་ིརྣལ་འབྱོོརོ་རོ།ོ །དང་
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པ་ོལ་གསུམ། ཐུནི་གྱི་ིའགོརོ་ཇི་ིལྟརོ་བྱོ་བའ་ིཚུལ། ཐུནི་གྱི་ིདངོས་གཞེ་ིལ་ཇི་ིལྟརོ་བྱོ་

བའ་ིཚུལ། ཐུནི་གྱི་ིམཇུག་ཏུ་ཇི་ིལྟརོ་བྱོ་བའ་ིཚུལ་ལ།ོ །

དང་པོ་ལ་བཞེི། དམ་ཚིག་གསུམ་བཟུང་བ། སྔོནི་འགྲོོ་གཏེོརོ་མ་བཏེང་བ། 

བདག་བསྐྱིདེ་ཀྱི་ིམཆོདོ་པ་བྱོིནི་བརླབས། རྡོོརོ་སམེས་བསྒོམོས་བཟླས་ས།ོ །

དམ་ཚགི་གསུམ་བཟུང་བ།

དང་པ་ོལ་གཉིིས། དམ་ཚིག་གསུམ་བཟུང་བའ་ིདང་པོརོ་བྱོ་བའ་ིརོིམ་པ་དང༌། 

དམ་ཚགི་གསུམ་བཟུང་བ་དངསོ་ས།ོ །

དང་པ་ོནིི། ཟ་མ་ཏེོག་ལས། དང་པོརོ་ཁྲུས་བྱོ་ཞེིང་མཎྜིལ་བྱོ་ིདོརོ་བྱོ། མ་ེཏེོག་

གཅིལ་དུ་དགྲོམ། བྲིིས་སྐུ་བདུནི་དུ་བཤིམ། སྟོནི་བད་ེབ་ལ་ཁ་ལྷོརོ་ཕྱིོགས་ཏེ་ེའདུག་

ནིས། བདུད་རྩེ་ིརོིལ་བུས་ཁ་དག་པརོ་བྱོས་ཏེེ། ཞེེས་གསུངས་པའ་ིདོནི། ཁྲུས་ནི་ི

བསྙེེནི་པའ་ིདང་པོའམ་ཐུནི་བཞེིའ་ིདང་པོའམ། ཐུནི་རོ་ེརོེའ་ིདང་པོརོ་ཁྲུས་བྱོ་ལ། ད་ེ

ཡང་དགེ་སྦྱོརོ་གྱིི་གྲོོགས་སུ་འགྲོ་ོནི་བྱོ་ཞེིང་། མི་འགྲོ་ོནི་བླ་མེད་ལ་ཧ་ཅིང་གལ་མི་

ཆོ་ེབས་བཞེག་ཀྱིང་ཆོགོ་ལ། ད་ེལ་ཡང་ཡནི་ལག་སགོས་འཁྲུད་པ་ཕྱི་ིདང༌། དམ་སྡོམོ་

ཉིམས་ཆོག་སོགས་ལ་བཤིགས་སྡོོམ་བྱོེད་པ་ནིང་དང༌། རོང་སེམས་བད་ེབའ་ིང་ོབོརོ་

སོང་བ་གསང་བ་དང༌། བད་ེབས་སྟོོང་ཉིིད་ངེས་པ་ད་ེཁ་ོནི་ཉིིད་ད་ེཁྲུས་ཀྱི་ིདབྱོ་ེབ་བཞེ་ི

ཡོད། མཎྜིལ་བྱོ་ིདོརོ་ནི་ིསྐབས་འདིརོ་གནིས་ཁང་བྱོ་ིདོརོ་བྱོ་བ་ཡིནི། དམིགས་རྟེནི་

གྱི་ིབྲིིས་སྐུ་རོང་དང་ཞེལ་སྤྲོོད་ཀྱི་ིཚུལ་དུ་བཀྲམ། རོང་འདུག་པའ་ིགནིས་ནི་ིབསིལ་

བ་ཚལ་སོགས་ཀྱི་ིདུརོ་ཁྲོོད་དུ་མོས། སྟོནི་ནི་ིརོ་ོགདནི་དངོས་སམ་བྲིིས་པའམ་མོས་



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་དྲང་སོྲོང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།
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ཀྱིང་ཆོོག །ཁ་ལྷོརོ་བལྟ་བའམ་བལྟ་བརོ་མོས་པ་ནིི་གདུལ་བྱོའི་གཙོ་བོ་གཤིིནི་རྗེེ་

ལྷ་ོཕྱིོགས་སུ་གནིས་པ་དང༌། དྲག་པོའ་ིལས་འགྲུབ་པའ་ིགནིད་དོ། །བདུད་རྩེ་ིརོིལ་

བུའམ་ད་ེབཏེབ་པའ་ིནིང་མཆོོད་མྱོངས་པས་ཁའ་ིདྲ་ིམ་དག་པརོ་བྱོས་ཏེེ། རོང་གྲུབ་

ཆོེནི་གྱི་ིརྣམ་པ་སྐྲ་བཤིིག་པ། ཐལ་ཆོེནི་གྱིིས་ལུས་རོིལ་བོརོ་བྱུག་པའམ་དཔྲལ་བརོ་

ཐིག་ལ་ེབྱོ་ཞེིང༌། རུས་པའ་ིརྒྱནི་གྱིིས་བརྒྱནི་པ་སྟོེ། འད་ིརྣམས་དངོས་སམ་མོས་པ་

བྱོས་ཀྱིང་རུང༌། ད་ེནིས་དལ་འབྱོོརོ་རྙེེད་དཀོའ་འཆོ་ིབ་མ་ིརྟག་པ་སོགས་དྲནི་པརོ་

བྱོས་ཏེེ། རོང་ག་ིསྤྱི་ིབོརོ་དབང་ག་ིབླ་མ་བརྒྱུད་པ་མཐ་ོབརྩེེགས་སུ་བསྒོོམ་པརོ་བྱོ་

སྟོེ། དང་པོརོ་དཔལ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིིགས་བྱོེད་དཔའ་བ་ོགཅིིག་པའམ་ཡུམ་བཅིས། དཔའ་

གཅིིག་ཡིནི་ནི། དེའ་ིའོག་ཏུ་ཡུམ་མཁའ་འགྲོ་ོརོ་ོལངས་མ། དེའ་ིའོག་ཏུ་ལཱ་ལ་ིཏེ་བཛྲ་

སོགས་རོིམ་པ་བཞེིནི་རྩེ་བའ་ིབླ་མའ་ིབརོ་ང་ོབ་ོབླ་མ་ད་ེདང་ད་ེཡིནི་པ་ལ་རྣམ་པ་རྡོ་ོརྗེ་ེ

འཇིིགས་བྱོེད་ཞེལ་གཅིིག་ཕྱིག་གཉིིས་ཡུམ་བཅིས་སུ་མོས་པརོ་བྱོ་སྟོེ། རྩེ་བརྒྱུད་

ཀྱི་ིབླ་མ་རྣམས་ཡ་ིདམ་འདིའ་ིབསྐྱིེད་རྫིོགས་ལ་བརྟེནི་ནིས་འདིའ་ིག་ོའཕེང་བརྙེེས་པ་

མཚོནི། ད་ེནིས་བླ་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས་བྱོས་ལ་བདུད་རྩེ་ིའབེབ་སྦྱང་བྱོེད། བླ་

མ་གོང་མའ་ིགསོལ་འདེབས་སོང་རྗེེས་འོག་མ་འོག་མརོ་རོིམ་བཞེིནི་ཐིམ་ཞེིང་རྒྱལ་

བ་ཀུནི་གྱིི་ཡབ་གཅིིག་ཅིེས་སོགས་ཀྱིང་རྩེ་བའི་བླ་མ་ལ་དམིགས་ཏེེ་བྱོས་ལ། སྐུ་

གསུམ་ག་ོའཕེང་བད་ེབླག་ཐབོ་གྱུརོ་ཅིགི །ཅིསེ་རྫིགོས་པ་ནི་རྩེ་བའ་ིབླ་མ་རོང་ལ་ཐམི་

པརོ་བསམ་མ།ོ །

གཉིསི་པ་ནི།ི ད་ེནིས་རོང་ལུས་རྐོང་མཐལི་ནིས་ཡརོ་དང༌། སྤྱི་ིབ་ོནིས་མརོ་སྙེངི་

གའ་ིབརོ་འོད་སྔོནི་པོརོ་ཞུ་བའ་ིམཐརོ་སྟོོང་ཡལ་དུ་སོང་བརོ་བསམ་ལ། མྱོོང་ཡུལ་
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དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།

བད་ེབ། འཛིནི་སྟོངས་སྟོོང་པ། སྣང་བ་སྟོོང་སང༌། ངེས་ངོརོ་འབྲིས་དུས་ཀྱི་ིཆོོས་སྐུ་

དངོས་དེ་ངའ་ོསྙེམ་པའི་ང་རྒྱལ་བྱོའོ། །དེ་ནིས་རོང་གི་ག་ོསརོ་སྣ་ཚོགས་པདྨའི་ལྟེ་

བརོ་ཉི་ིམའ་ིདཀྱིིལ་འཁོརོ་གྱི་ིསྟོེང་དུ། རོང་སེམས་ཀྱི་ིང་ོབ་ོའོད་སྔོནི་པ་ོཁྲུ་གང་ཙམ་

བསྒོམོ་ལ་ལངོས་སྐུའ་ིང་རྒྱལ་བྱོ། སློརོ་ཡང་འདོ་སྔནོི་པ་ོད་ེཉིདི་ཇི་ེརོགས་སུ་སངོ་ནིས་

རོང་ཉིདི་སྐད་ཅིགི་གསི་དཔལ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིགིས་བྱོདེ་ཞེལ་གཅིགི་ཕྱིག་གཉིསི་པ། མ་ཧའེ་ི

ཞེལ་ཅིནི། ཁྲོ་ོགཉིེརོ་རོལ་གྲོའི་ིས་ོལྟ་བུ། མཆོ་ེབ་གངས་རོ་ིལྟརོ་གཙགིས་པ། ཞེལ་དང་

ཤིངས་བུག་ཟངས་དུང་མེརོ་བསྲེགས་པ་ལྟ་བུ། སྤྱིནི་རྩེ་དང་ཕྱིག་ཞེབས་ཀྱི་ིམཐིལ་

རྣམས་ཁྲོག་རློནི་གྱིིས་བྱུགས་པ་ལྟརོ་དམརོ་བ། སྤྱིནི་འབྲིས་མ་ེའོད་ལྟརོ་འབརོ་ཞེིང་

གཡ་ོབ། སེནི་མ་ོརྣམས་བྱོ་རོོག་ག་ིམཆུ་ལྟ་བུ། མགུལ་རྒྱནི་གདུ་བུ་རྣ་ཆོ་དང༌། །སྤྱི་ི

བོའ་ིནིོརོ་བུ་མཆོོད་ཕྱིིརོ་ཐོགས། །ཞེེས་པ་ལྟརོ་གྱི་ིཕྱིག་རྒྱ་ལྔ་དང་འོག་པག་ཐལ་ཆོེནི་

སགོས་ཀྱིསི་བརྒྱནི་པ། ཞེབས་གཡས་བསྐུམས་པ་ནིས་རོང་མཐ་ོལྔའ་ིབརོ་དུ་གཡནོི་

བརྐྱེངས་པ། རོང་ལས་ཅུང་ཟད་སྐུ་བོང་ཆུང་བའ་ིཡུམ་རོ་ོལངས་མ་སྔ་ོནིག་ཁྲོ་ོམོའ་ི

ཞེལ་ཅིནི། ཕྱིག་རྒྱ་ལྔས་བརྒྱནི་པ། གཉིིས་ཀོའ་ིཕྱིག་གཡས་གྲོ་ིགུག་དང༌། གཡོནི་

ཐོད་ཁྲོག་འཛིནི་པས་ཕེནི་ཚུནི་འཁྱུད་ཅིིང་སྐུ་ལས་མ་ེའོད་རོབ་ཏུ་འཕྲ་ོབ་སྟོ་ེད་ེལྟ་བུའ་ི

སྐུརོ་ལམ་གྱིིས་གྱུརོ་པརོ་བསམ་ལ་འབྲིས་དུས་ཀྱི་ིརྡོ་ོརྗེ་ེའཇིིགས་བྱོེད་སྐྱིོནི་ཀུནི་ཟད་

ཡོནི་ཏེནི་ཀུནི་ལྡནི་ད་ེངའ་ོསྙེམ་པའ་ིང་རྒྱལ་ཤུགས་ཅིནི་བྱོ་ལ་སྐུ་གསུམ་ལམ་འཁྱིེརོ་

མདོརོ་བསྡུས་ཀྱིང་ཚང་སྟོ་ེསྐུའ་ིདམ་ཚིག་གོ །གཉིིས་པ་དམ་ཚིག་གསུམ་གཟུང་བ་

དངོས་ལ། བཀྲས་ལྷུནི་རྒྱུད་གྲྭའ་ིལྷནི་ཐབས་ལ་སྤྱིིརོ་ཁུངས་དག་མ་ིདག་སྣ་ཚོགས་

ཡོད་ཀྱིང༌། རྡོོརོ་དྲིལ་བྱོིནི་རླབས་ཀྱི་ིརོིམ་པ་ལྷནི་ཐབས་ལྟརོ་ཡིནི་ཏེེ། དཀྱིིལ་ཆོོག་རྡོ་ོ



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་དྲང་སོྲོང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།
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རྗེ་ེཕྲེང་བའ་ིདགོངས་པ་རྗེེའ་ིསྦྱིནི་སྲེག་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོརོ་གསུངས་པ་ལྟརོ་བཀོོད་

འདུག་པས་འད་ིལ་གསུམ། རྡོོརོ་དྲིལ་བྱོིནི་རླབས། རྡོོརོ་དྲིལ་གཟུང་བ། རྡོོརོ་དྲིལ་

གསོརོ་དཀྲལོ་ལ།ོ །

དང་པ་ོནིི། རྡོ་ོརྗེེས་བཤིེས་གཉིེནི་བསྟོེནི་ཚུལ་ནིས་མ་ིསློོབ་པའ་ིཟུང་འཇུག་བརོ་

གྱིི་ཐབས་ཀྱིི་ཆོ་དང༌། དྲིལ་བུས་བཤིེས་གཉིེནི་བསྟོེནི་ཚུལ་ནིས་མི་སློོབ་པའི་ཟུང་

འཇུག་བརོ་གྱི་ིཤིེས་རོབ་ཀྱི་ིཆོ་རྣམས་མཚོནི་ལ། མདོརོ་ནི་གཉིིས་ཀོའང་དོནི་དམ་

པའ་ིབྱོང་ཆུབ་ཀྱི་ིསེམས་བད་ེསྟོོང་གཉིིས་སུ་མེད་པའ་ིཡ་ེཤིེས་ཀྱི་ིརོང་བཞེིནི་དུ་མོས་

ནིས། རྡོ་ོརྗེ་ེནི་ིཐབས་དང་ཞེསེ་སགོས་བརྗེདོ་ནིས་བྱོིནི་གྱིསི་བརླབ་བ།ོ །

གཉིིས་པ་རྡོོརོ་དྲིལ་གཟུང་བ་ལ་གཉིིས། རྡོ་ོརྗེ་ེགཟུང་ཚུལ་དང༌། དྲིལ་བུ་གཟུང་

ཚུལ་ལ།ོ །

དང་པ་ོནི།ི ཨོཾ་ཾསརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ། ཞེསེ་པ་ནིས་ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཕེཊ་སྭཱཧཱ། ཞེེས་པའ་ིབརོ་ཏེ།ེ 

ཨོཾ་ཾགྱི་ིཨཱ་ཨུ་མ་གསུམ་དང༌། ཧཱུཾ་ཾགསུམ་གྱིསི་རྡོ་ོརྗེ་ེགསུམ། སརྦ་ཐམས་ཅིད་དང༌། ཏེ་

ཐཱ་ག་ཏེ། ད་ེབཞེིནི་གཤིགེས་པ། སདིྡྷི་ིབཛྲ། གྲུབ་པའ་ིརྡོ་ོརྗེ།ེ ས་མ་ཡ་དམ་ཚགི །ཏེཥིྛ་

ཨོཾ་ེཥ་སྟྭཾ།ཾ ཉི་ེབརོ་མནིོས། དྷ་རོ་ཡཱ་མཱི།ི མ་ིའབྲིལ་བརོ་འཛིནི་པ། ཧ་ིལྔ་ཡ་ེཤིེས་ལྔ་སྟོ།ེ 

ད་ེབཞེིནི་གཤིེགས་པ་ཐམས་ཅིད་ཀྱི་ིསྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡ་ེཤིེས་ལྔ་དབྱོེརོ་མ་ིཕྱིེད་

པའ་ིརོང་བཞེནིི་གྲུབ་པའ་ིརྡོ་ོརྗེ་ེཉི་ེབརོ་མནིསོ་པའ་ིདམ་ཚགི་ལས་མ་ིའདའ་བརོ་གཟུང་

བརོ་བགྱིིའ།ོ །སྙེམ་དུ་པད་ཀོོརོ་སྔོནི་དུ་འགྲོ་ོབས་རྡོ་ོརྗེ་ེགཡས་པའ་ིམཐ་ེབོང་དང་མིང་

མེད་ཀྱིིས་བླངས་ལ་སྙེིང་གརོ་གཟུང་ང༌ོ། །མནིོས་ཚུལ་ནི་ིསྔརོ་དབང་དུས་སུ་བརྟུལ་

ཞུགས་ཀྱི་ིསྐབས་རྡོ་ོརྗེེའ་ིདམ་ཚགི་དང་མ་ིའབྲིལ་བརོ་ཁས་བླངས་པ་དེའ།ོ །
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དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།

གཉིིས་པ་དྲིལ་བུ་གཟུང་ཚུལ་ནིི། ཨོཾ་ཾབཛྲ་གྷཎྜཱ་ཧཱུཾྃ། ཞེེས་པ་སྟོེ། ཨོཾ་ཾསྔརོ་བཞེིནི། 

བཛྲ་རྡོ་ོརྗེ།ེ གྷཎྜཱ་དྲལི་བུ། ཧཱུཾ།ྃ ཡ་ེཤིསེ་ལྔའ་ིརོང་བཞེིནི་ཏེ།ེ ཐགི་ལ་ེནཱ་ད་ཆོསོ་དབྱོངིས། 

ཟླ་ཚེས་མ་ེལོང༌། ཧའ་ིམག་ོབ་ོམཉིམ་ཉིིད། ལུས་སོརོ་རྟོག །ཨཱུ་བྱོ་གྲུབ་ཡ་ེཤིེས་ཀྱི་ི

ང་ོབ་ོསྟོ་ེསྐུ་གསུང་ཐུགས་དང༌། ཡ་ེཤིེས་ལྔ་དབྱོེརོ་མེད་པའ་ིདྲིལ་བུ་གཟུང་བརོ་བྱོའ་ོ

སྙེམ་དུ། དྲིལ་བུ་གཡོནི་པའ་ིམཐ་ེབོང་དང་མིང་མེད་ཀྱིིས་བླངས་ལ་དཀུ་གཡོནི་དུ་

བཟུང་ང༌ོ། །

གསུམ་པ་རྡོོརོ་དྲིལ་གསོརོ་དཀྲོལ་ལ་གཉིིས། རྡོ་ོརྗེ་ེགསོརོ་ཚུལ་དང༌། དྲིལ་བུ་

དཀྲལོ་ཚུལ་ལ།ོ །

དང་པ་ོནི།ི ཧཱུཾ་ཾགླུརོ་བླངས་པའ་ིཚུལ་དུ་བརྗེོད་པ་སྔོནི་དུ་འགྲོ་ོབས། རྡོ་ོརྗེ་ེསེམས་

དཔའ་ལ་སགོས་པ་རྣམས་མཉིསེ་པརོ་བྱོའ།ོ །ཇི་ིལྟ་བུས་མཉིསེ་ཚུལ་ནི།ི སམེས་ཅིནི་

རྣམས་ཀྱི་ིམ་རོིག་པའ་ིརྨོངས་པ་འཇིོམས་པརོ་བྱོེད་པའ་ིགཉིེནི་པ་ོནི་ིབད་ེསྟོོང་གཉིིས་

སུ་མེད་པའ་ིརྡོ་ོརྗེ་ེཡིནི་ལ། བད་ེསྟོོང་ད་ེཉིིད་བསྐྱིེད་པས་རྡོ་ོརྗེ་ེསེམས་དཔའ་ལ་སོགས་

པའ་ིད་ེབཞེིནི་གཤིེགས་པ་རྣམས་མཉིེས་པརོ་འགྱུརོ་བས། ད་ེཐོག་མརོ་རོང་རྒྱུད་ལ་

བསྐྱིེད། ད་ེནིས་སེམས་ཅིནི་རྣམས་ལ་གཏེོད་པའ་ིཕྱིིརོ་གསོརོ་བ་སྟོ་ེཕེལ་ཚིག་ཏུ་ཨོཾང་

གསརོ་བྱོེད་པ་དང་འདྲ་བས་གསོརོ་བ་ནི་ིམཛེས་པ་སྟོ་ེབཟང་བ་ཡིནི་ལ། སེམས་ཅིནི་

རྣམས་འཁོརོ་བའ་ིགནིས་ལས་རྣམ་པརོ་ཐརོ་པ་ནི་ིཆོོས་ཏེ་ེསྟོོང་པ་ཉིིད་ཀྱི་ིབྱོ་བའམ་

དགོས་པ་ཡིནི་པས། དེའ་ིཕྱིིརོ་སྤྲོ་ོཤུགས་ཆོེནི་པ་ོདང་བཅིས་ཏེ་ེགཟུང་བརོ་བྱོའ་ོསྙེམ་

དུ་བསམ་ལ་ཧཱུཾཾ་གསུམ་དང་ཧོ་གསུམ་གྱིིས་ཆུང་འབྲིིང་ཆོེ་གསུམ་གྱིི་སེམས་ཅིནི་

རྣམས་འཁརོོ་བ་ལས་སྒྲལོ་བའ་ིབསམ་པས། རྡོ་ོརྗེ་ེཕྱིགོས་མཚམས་བརྒྱད་དུ་གསོརོ་



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་དྲང་སོྲོང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།
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ཞེངི་དཀུ་གཡས་སུ་བཟུང་སྟོ་ེཐུགས་ཀྱི་ིདམ་ཚགི་ག ོ།

གཉིིས་པ་དྲིལ་བུ་དཀྲོལ་ཚུལ་ནིི། ཨོཾ་ཾརྡོ་ོརྗེ་ེགསུམ་དབྱོེརོ་མ་ིཕྱིེད་པ། བཛྲ་རྡོ་ོརྗེ་ེ

སྟོ་ེབད་ེསྟོོང་དབྱོེརོ་མ་ིཕྱིེད་པའམ་བདེནི་འཛིནི་གྱི་ིསྤྲོོས་པས་མ་ིཕྱིེད་པས་ནི་སྟོོང་པ་

ཉིིད། དྷརྨ་ཆོོས། རོ་ཎ་ིཏེ་སྒྲོགས་ཤིིག །པྲ་རོ་ཎ་ིཏེ། རོབ་ཏུ་སྒྲོགས་ཤིིག །ས་ཾཔྲ་རོ་ཎ་ི

ཏེ། ཀུནི་ཏུ་རོབ་ཏུ་སྒྲོགས་ཤིིག །སརྦ་བུད་དྷ་ཀྵེ་ེཏྲ་པྲ་ཙ་ལ་ིནིེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིཞེིང་

ཐམས་ཅིད་གཡ་ོབ། པྲཛྙ་པ་རོ་མ་ིཏཱ་ཡ། ཤིེས་རོབ་ཀྱི་ིཕེ་རོོལ་ཏུ་ཕྱིིནི་པ། ནཱ་ད། སྒྲ 

།སྭཱ་བྷཱ་ཝ། རོང་བཞེིནི། བཛྲ་སཏྭ། རྡོ་ོརྗེ་ེསེམས་དཔའ། ཧྲི་ིད་ཡ་སནྟོ་ོཥ་ཎ།ི ཐུགས་

ཀུནི་ཏུ་དགྱིེས་པ། ཧཱུཾ་ཾགསུམ་དང་ཧ་ོགསུམ་ནི་ིཆུང་འབྲིིང་ཆོ་ེགསུམ་གྱི་ིསེམས་ཅིནི་

རྣམས་སྒྲོལ་བ་མཚོནི་པས། རྡོོ་རྗེེ་སེམས་དཔའི་ཐུགས་ཀུནི་ཏུ་མཉིེས་པརོ་བྱོེད་

པའི་ཆུང་འབྲིིང་ཆོེ་གསུམ་གྱིི་སེམས་ཅིནི་རྣམས་འཁོརོ་བ་ལས་སྒྲོལ་བའི་ཕྱིིརོ་དུ། 

ཤིེས་རོབ་ཀྱི་ིཕེ་རོོལ་ཏུ་ཕྱིིནི་པ་ཆོོས་ཐམས་ཅིད་རོང་བཞེིནི་སྟོོང་པ་ཉིིད་ཀྱི་ིསྒྲ་སྒྲོགས་

ཤིགི །རོབ་ཏུ་སྒྲགོས་ཤིགི །ཀུནི་ཏུ་རོབ་ཏུ་སྒྲགོས་ཤིགི །སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིཞེངི་ཐམས་

ཅིད་གཡ་ོབརོ་བྱོེད་པ་ཙམ་སྒྲོགས་ཤིིག་ཅིེས་བསམ་ཞེིང༌། དྲིལ་བུ་ཕྱིོགས་མཚམས་

བརྒྱད་དུ་དཀྲོལ་བརོ་བྱོ་སྟོེ། གསུང་ག་ིདམ་ཚིག་དང༌། རྡོོརོ་དྲིལ་དང་བཅིས་འཁྱུད་

རྒྱ་བྱོདེ་པ་ཤིསེ་རོབ་ཀྱི་ིདམ་ཚགི་ཀྱིང་ཡིནི་ནི།ོ །

སྔནོི་འགྲོ་ོགཏེོརོ་མ་བཏེང་བ།

གཉིིས་པ་སྔོནི་འགྲོ་ོགཏེོརོ་མ་བཏེང་བ་ནིི། འད་ིལ་བཞེེད་ཚུལ་མ་ིའདྲ་བ་གཉིིས་

ཡོད་དེ་སྲད་རྒྱུད་པ་རྣམས་ནིི་ཡ་མ་རཱ་ཛཱ་བརྗེོད་པའི་ཚེ་རྡོོ་རྗེེ་འཇིིགས་བྱོེད་ཀྱིི་ལྷ་
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དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།

ཚོགས་སྐད་ཅིིག་གིས་མདུནི་གྱི་ིནིམ་མཁརོ་བསྐྱིེད་པ་ལ་གཏེོརོ་མའ་ིཕུད་ཕུལ་ནིས། 

འབྱུང་པ་ོརྣམས་ཤི་ཁྲོག་ལ་ལོངས་སྤྱིོད་པའི་གནིང་བ་ཞུ་བ་ཡིནི་ཞེེས་གསུང་ཞེིང༌། 

རྗེ་ེཞེ་ལུ་པའ་ིརྩེ་ཚིག་ལས། རྩེ་སྔགས་རྒྱལ་པོས་བཅིོམ་ལྡནི་མཆོོད། །ཉི་ེསྙེིང་གཤིིནི་

རྗེེའ་ིཚོགས་རྣམས་ལ། །སྙེིང་པོས་ཕྱིོགས་བདག་ལ་ཕུལ་ནིས། །ལས་ཐུནི་ཕྱི་ིནིང་

མཆོོད་པས་མཆོོད། །ཅིེས་རྩེ་སྔགས་ཡ་མ་རཱ་ཛཱས་བཅིོམ་ལྡནི་རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིིགས་བྱོེད་ཀྱི་ི

ལྷ་ཚགོས་དང༌། ཉི་ེསྙེངི་ཡ་མཱིནྟོ་ཀོ་ལ་ནིང་མགྲོོནི་གཤིནིི་རྗེ་ེབདུནི་གྱི་ིམངི་སྔགས་དང༌། 

སྙེིང་པ་ོཧྲཱིཿི�ཥྚྲཱིཿི�ལ་ཕྱིོགས་སྐྱིོང་བཅི་ོལྔའ་ིམིང་ཡིག་དང་པ་ོབཏེགས་ལ་འབུལ་བ་ཡིནི་

ཞེེས་སྒྲུབ་བྱོེད་དུ་བཞེེད། དབེནི་ས་སྙེནི་བརྒྱུད་པ་ནིི། ཡ་མ་རཱ་ཛཱས་གཏེོརོ་མ་བྱོིནི་

གྱིིས་བརླབས་ནིས་ཕྱི་ིནིང་ག་ིམགྲོོནི་འཇིིག་རྟེནི་པ་རྣམས་ལ་འབུལ་བ་ལས་སྐབས་

འདིརོ་འདས་ལྷ་ལ་གཏེོརོ་མ་མ་ིའབུལ་བརོ་བཞེེད། རོང་ལུགས་ནི་ིཕྱི་ིམ་ལྟརོ་འདོད་

དེ། མཁས་གྲུབ་རོིནི་པ་ོཆོེས། ལཱ་ལ་ིཏེའ་ིསྒྲུབ་ཐབས་ཆོ་ེབ་ལས། མཆོོད་དང་བདུད་

རྩེ་ིལ་སོགས་ཀྱིིས། །ཞེ་ིབ་ལ་སོགས་ཁྱིད་པརོ་རྣམས། །ཤི་རྣམས་ཀུནི་གྱི་ིགཏེོརོ་མ་

ནི།ི །འབྱུང་པ་ོལ་སགོས་འཇིགིས་ལ་སྦྱིནི། །དང་པོརོ་ལྷ་ལ་བཟདོ་པརོ་གསལོ། །ཞེངི་

སྐྱིོང་ལ་སོགས་ཐམས་ཅིད་གཤིེགས། །ཞེེས་གསུངས་པ་འདིས་སྔོནི་འགྲོ་ོགཏེོརོ་མ་

བསྟོནི་ལ། མཆོོད་དང་ཞེེས་པས་སྔོནི་འགྲོ་ོགཏེོརོ་མའ་ིའགྲོོནི་ད་ེརྣམས་ལ་ཉིེརོ་སྤྱིོད་

སོགས་ཀྱིིས་མཆོོད་པ་འབུལ་བརོ་བསྟོནི་ཅིིང༌། བདུད་རྩེ་ིལ་སོགས་ཀྱིིས་ཞེེས་པས་

ནིང་མཆོདོ་འབུལ་བརོ་བསྟོནི་ལ། ཞེ་ིབ་ལ་སགོས་ཁྱིད་པརོ་རྣམས། །ཞེསེ་པས་ཞེ་ིབ་

ལ་སོགས་པའ་ིའཕྲིནི་ལས་ཀྱི་ིཁྱིད་པརོ་རྣམས་བཅིོལ་བའ་ིཕྱིིརོ་དུ་སྦྱིནི་ཞེེས་པ་དང༌། 

ཤི་རྣམས་ཀུནི་ཀྱི་ིགཏེོརོ་མ་ནི།ི །ཞེསེ་པས་གཏེོརོ་མའ་ིརྫིས་བསྟོནི་ཅིངི༌། འབྱུང་པ་ོལ་



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་དྲང་སོྲོང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།
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སགོས་འཇིགིས་ལ་སྦྱནིི། །ཞེསེ་གང་ལ་སྦྱནིི་པའ་ིཡུལ་བསྟོནི་ཏེ།ོ །ད་ེཡང་མཁའ་འགྲོ་ོ

རྒྱ་མཚ་ོལས། སྔནོི་འགྲོ་ོགཏེོརོ་མ་ཞེངི་སྐྱིངོ་ལ་འབུལ་བའ་ིའཇིགི་རྟནེི་པའ་ིགཏེརོོ་མརོ་

གསུངས་པ་ལྟརོ། བླ་མེད་ཀྱི་ིགཞུང་ཚད་ལྡནི་གཞེནི་ལས་སྔོནི་དུ་གཏེོརོ་མ་བྱོ་བརོ་

བཤིད་པ་ཡོད་པ་རྣམས་རོང་རོང་ག་ིའཇིིག་རྟེནི་པའ་ིགཏེོརོ་མ་ཡིནི་ལ། ཞེེས་དང༌། 

སྔོནི་འགྲོ་ོགཏེོརོ་མའ་ིསྐབས་སུ་འདིརོ་དཀྱིིལ་འཁོརོ་པའ་ིལྷ་ལ་འབུལ་བ་ནི་ིགང་ནིས་

ཀྱིང་མ་བཤིད་ཅིིང༌། རྒྱ་བོད་ཀྱི་ིམཁས་པ་སུའ་ིཡང་ལུགས་མ་ཡིནི་ལ། ལཱ་ལ་ིཏེས་

བཤིད་ཅིེས་ཟེརོ་བ་ནིི་བརྫུནི་ཡིནི་ཏེེ། དང་པོརོ་ལྷ་ལ་བཟོད་པརོ་གསོལ། །ཞེེས་

པའི་ལྷ་ལ་ཞེེས་པའི་ཚིག་ཟུརོ་འདི་མ་ཡིནི་པའི་དོགས་པའི་གནིས་ཙམ་ཡང་མེད་

ཅིིང༌། ལྷ་ལ་འཇིིག་རྟེནི་པའ་ིལྷ་ཤིིནི་ཏུ་མང་བས་ལྷ་ཞེེས་པའ་ིཚིག་ཙམ་གྱིིས་འཇིིག་

རྟེནི་ལས་འདས་པའ་ིལྷརོ་སུས་ཀྱིང་བསྒྲུབ་མ་ིནུས་སོ། །རྗེ་ེཐམས་ཅིད་མཁྱིེནི་པས་

སྒྲུབ་ཐབས་གཉིསི་སུ་ལྷ་དང་འབྱུང་པ་ོལ་གཏེརོོ་མ་ཕུལ་ནིས་ཞེསེ་གསུངས་པ་ནི།ི ལཱ་

ལ་ིཏེས། འབྱུང་པ་ོལ་སོགས་འཇིིགས་ལ་སྦྱིནི། ཞེེས་པ་དང༌། དང་པོརོ་ལྷ་ལ་བཟོད་

པརོ་གསོལ། །ཞེེས་པའ་ིལྷ་དང་འབྱུང་པ་ོགཏེོརོ་མགྲོོནི་དུ་གསུངས་པའ་ིདོནི་བཀོོད་

པ་ཡིནི་ལ། འབྱུང་པོ་དང་ལྷ་ཞེེས་འབྱུང་པོ་ལས་ལོགས་སུ་ལྷའི་ཚིག་སྨོོས་པས་

འཇིིག་རྟེནི་ལས་འདས་པའ་ིལྷརོ་བཟུང་ནི་འཁྲུལ་པ་ཤིིནི་ཏུ་ཆོེའོ། །ད་ེབས་ནི་འད་ིནི་ི

གསང་བ་སྤྱིི་རྒྱུད་དང་དཀྱིིལ་ཆོོག་ཚད་ལྡནི་དུ་མ་ལས་སྟོ་གོནི་གྱིི་ལྷ་ལ་གསོལ་

བ་འདེབས་པའ་ིཚིག་ལ། ལྷ་དང་འཇིིག་རྟེནི་སྐྱིོང་བ་དང༌། །འབྱུང་པ་ོབྱོང་ཆུབ་བསྟོནི་

གནིས་དང༌། །ཞེེས་གསུངས་པའ་ིརྐོང་པ་སྔ་མ་ལ། སྤྱི་ིརྒྱུད་དུ། འཇིིག་རྟེནི་སྐྱིོང་བའ་ི

ལྷ་རྣམས་དང་ཞེེས་འབྱུང༌། ད་ེཡང་འཇིིག་རྟེནི་སྐྱིོང་བའ་ིལྷ་ནི་ིཕྱིོགས་སྐྱིོང་བཅི་ོལྔ་ལ་
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སོགས་པ་དང༌། འབྱུང་པ་ོནིི། ད་ེདག་ལས་གཞེནི་པ་བྱོང་ཆུབ་ཀྱི་ིལམ་ལ་ཞུགས་པ་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟོནི་པ་ལ་གནིས་པའ་ིདཀོརོ་ཕྱིོགས་ཀྱི་ིའབྱུང་པ་ོམ་ིདང་མ་ིམ་ཡིནི་

པ་མཐའ་དག་ལ་བྱོ་བའི་ཚུལ་སྔགས་རོིམ་ཆོེནི་མོརོ་རྒྱས་པརོ་གསུངས་པ་ལྟརོ་

ཤིསེ་པརོ་བྱོས་ནིས། འདིརོ་ཡང་ལྷ་ནི།ི འཇིིག་རྟནེི་སྐྱིངོ་བའ་ིགཙ་ོབ་ོཕྱིགོས་སྐྱིངོ་བཅི་ོ

ལྔ་དང༌། འབྱུང་པ་ོནིི། ད་ེདག་ག་ིའཁོརོ་དུ་ལྷགས་པ། བསྟོནི་པ་ལ་དགའ་བའ་ིསྲིད་

པ་གསུམ་གྱི་ིའབྱུང་པོའ་ིཚགོས་ཏེ།ེ ཞེསེ་སགོས་དང་། དང་པོརོ་ཞེསེ་པ་ནི་ིགཤིགེས་

གསོལ་གྱིི་སྔོནི་དུའོ། །ལྷ་ལ་བཟོད་པརོ་གསོལ་བ་ནིི། མ་རྙེེད་ཡོངས་སུ་མ་ཤིེས་

དང༌། །ཞེསེ་པ་ལྟ་བུའ།ོ །ད་ེནིས་གཏེོརོ་མགྲོོནི་རྣམས་གཤིགེས་སུ་གསལོ་བ་ནི།ི ཞེངི་

སྐྱིོང་ལ་སོགས་ཐམས་ཅིད་གཤིེགས། །ཞེེས་པས་བསྟོནི་པརོ་ཤིེས་པརོ་བྱོའ།ོ །ཞེེས་

གསུངས་པ་ལྟརོ་རོ།ོ །ད་ེཡང་སྤྱིིརོ་ནི་ཕྱིོགས་སྐྱིོང་ལ་རོིགས་གསུམ་སྟོ་ེརྡོ་ོརྗེ་ེའཆོང་ག་ི

སྤྲུལ་པ་དང་དཀོརོ་ཕྱིོགས་པ་དང་ནིག་ཕྱིོགས་པ་གསུམ་ལས་སྐབས་འདིའ་ིགཏེོརོ་

མགྲོནོི་ནི་ིདཀོརོ་ཕྱིགོས་པ་ཡིནི་ནི།ོ །

ད་ེལྟ་བུའ་ིཚུལ་རྣམས་ཤིེས་པརོ་བྱོས་ནིས་སྔོནི་འགྲོ་ོགཏེོརོ་མ་བཏེང་བ་ལ་བཞེ།ི 

ནིང་མཆོདོ་བྱོནིི་རླབས། སྔནོི་འགྲོའོ་ིམཆོདོ་པ་བྱོིནི་རླབས། སྔནོི་འགྲོའོ་ིགཏེོརོ་མ་བྱོིནི་

རླབས། གཏེོརོ་མ་འབུལ་བ་དངསོ་ས།ོ །

དང་པ་ོནིི། བསྒྲུབ་གཞེ་ིཀོ་པཱ་ལ་གརོ་ཆོང་གིས་བཀོང་བ་ལ་བདུད་རྩེ་ིརོིལ་བུ་

བཏེབ་པ་སགོས་ལ་དམགིས་ནིས་བྱོིནི་གྱིསི་རླབོ་པ་སྟོ་ེའད་ིལ་བཞེ།ི བསང་བ། སྦྱང་

བ། བསྐྱིདེ་པ། བྱོིནི་གྱིསི་བརླབས་པའ།ོ །

དང་པ་ོནིི། ལས་སྔགས་བརྗེོད་པ་དང་མཉིམ་དུ། རོང་ག་ིཐུགས་ཀོའ་ིཉི་ིདཀྱིིལ་



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་དྲང་སོྲོང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།

 21  

གྱི་ིདབུས་སུ་རོང་སམེས་བད་ེསྟོངོ་ག་ིང་ོབ་ོཧཱུཾ་ཾཡགི་མཐངི་གའ་ིནཱ་དའམ་སྔགས་འཁརོོ་

གང་རོིགས་ལས་རོང་འདྲའ་ིཁྲོ་ོབ་ོདཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤྲོོས་པ་ཤིངས་བུག་གཡས་ནིས་

ཐནོི་ཏེ་ེནིང་མཆོདོ་ལ་གནིས་པའ་ིགདནོི་བགགེས་ཐམས་ཅིད་བྱོའིུ་ཁྲོས་དདེ་པ་བཞེནིི་

དུ་རྒྱ་མཚོའ་ིཕེ་མཐརོ་བསྐྲད་ད་ེནིམ་ཡང་ལྡང་བ་མེད་པརོ་བྱོས་ནིས་ཁྲོ་ོབ་ོསློརོ་རོང་

ག་ིཤིངས་བུག་གཡནོི་ནིས་ཞུགས་ཏེ་ེཐུགས་ཀོའ་ིཧཱུཾ་ཾལ་ཐམི་པརོ་བསམ། བད་ེསྟོངོ་ག་ི

རོང་བཞེིནི་ཧཱུཾ་ཾཡིག་ལས་སྤྲོ་ོབསྡུ་བྱོེད་པ་ནི་ིཕྱིིའ་ིགདོནི་བགེགས་རོང་ག་ིརླུང་སེམས་

ལས་གྲུབ་ཅིངི་། བད་ེསྟོངོ་གཉིསི་སུ་མདེ་པས་ནིང་ག་ིཉིནོི་མངོས་ཀྱིང་འཇིམོས་ནི་ཕྱིའི་ི

གདནོི་བགགེས་འཇིམོས་པ་སྨོསོ་ཅི་ིདགསོ་པའ་ིཕྱིིརོ་རོ།ོ །

གཉིིས་པ་སྦྱང་བ་ནིི། ཨོཾ་ཾནི་ིནིང་མཆོོད་ཀྱི་ིའཁོརོ་གསུམ་མ་ིདམིགས་པ་མཚོནི་

བྱོེད། སྭཱ་བྷཱ་ཝ་རོང་བཞེིནི། ཤུད་དྷཱཿ� དག་པ། སརྦ་དྷརྨཱཿ� ཆོོས་ཐམས་ཅིད། སྭཱ་བྷཱ་ཝ་

ཤུདྡྷི་ནིི། སྔརོ་བཞེིནི། ཨོཾ་ཧ་ཾངའ་ོསྟོ་ེམདོརོ་ནི་གཟུང་འཛིནི་གྱིིས་བསྡུས་པའ་ིཆོོས་

ཐམས་ཅིད་རོང་བཞེིནི་གྱིིས་དག་པ་དེ་ངའོ། །ཞེེས་པ་སྟོེ་ཐ་མལ་གྱིི་སྣང་ཞེེནི་སྦྱོང་

ཞེངི༌། དའེ་ིཚ་ེསྒྲུབ་གཞེིའ་ིནིང་མཆོདོ་སྣདོ་དང་བཅིས་པ་མ་ིདམགིས་པརོ་བསམ། 

གསུམ་པ་བསྐྱིདེ་པ་ནི།ི སྟོངོ་པའ་ིངང་ལས་ནིང་མཆོདོ་ཀྱི་ིག་ོསརོ་བད་ེསྟོངོ་ག་ིང་ོ

བ་ོཡ་ཾཡིག་སྔོནི་པ་ོཞེིག་བྱུང་བ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་རླུང་ག་ིདཀྱིིལ་འཁོརོ་སྔོནི་པ་ོགཞུའ་ི

དབྱོབིས་ཅིནི་གཞུ་རྒྱུད་རོང་ལ་བསྟོནི་པ། མཆོགོ་མ་གཉིིས་སུ་བུམ་པ་ལས་ཐོནི་པའ་ི

བ་དནི་གྱིིས་མཚནི་པ། དེའ་ིསྟོེང་དུ་རོ་ཾཡིག་དམརོ་པ་ོའོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་མེའ་ིདཀྱིིལ་

འཁོརོ་དམརོ་པ་ོགྲུ་གསུམ་པའ་ིཟུརོ་གཅིིག་རོང་ལ་བསྟོནི་པ་མཐའ་ཀུནི་ཏུ་མ་ེའབརོ་

བས་མཚནི་པ། དེའ་ིསྟོེང་ག་ིཟུརོ་རོེརོ་ཨཱ� ཡིག་དཀོརོ་པོའམ་དམརོ་པ་ོལས་མ་ིམག་ོ
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རློནི་པ་བཅིད་མ་ཐག་པའི་རྣམ་པ་ཅིནི་རོེ། གསུམ་ག་ལྟག་པ་ནིང་དུ་བསྟོནི་ནིས་

གནིས་པ། ད་ེགསུམ་གྱི་ིདབུས་ཀྱི་ིབརོ་སྣང་ལ་ཨཱ� ཡིག་དཀོརོ་པ་ོའོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་

ཐོད་པ་ཕྱི་ིདཀོརོ་ལ་ནིང་དམརོ་བ་ནིང་ཡངས་ཤིིང་ཁ་རྒྱ་ཆོ་ེབ། དེའ་ིནིང་ག་ིཤིརོ་དུ་

མ་ེལོང་ཡ་ེཤིེས་ཀྱི་ིང་ོབ་ོརྣམ་སྣང་ག་ིས་བོནི་བྷྲཱུཾ་ཾཡིག་དཀོརོ་པ་ོཞེིག་བྱུང་བ་ཡོངས་སུ་

གྱུརོ་པ་ལས་བ་ལང་ག་ིཤི་ནིག་པ་ོགཞེོགས་གཡས་པ་ཕེབ་ཅིིང་ཁ་ནིང་བསྟོནི་གཡོནི་

གྱི་ིསོག་སྟོེང་དུ་གཽ་སྟོ་ེབ་ལང་ག་ིམིང་ཡིག་དང་པ་ོགཽ་ཡིག་དཀོརོ་པོས་མཚནི་པ། ལྷརོོ་

མཉིམ་ཉིིད་ཡ་ེཤིེས་ཀྱི་ིང་ོབ་ོརོིནི་འབྱུང་ག་ིས་བོནི་ཨོཾ་ཾསེརོ་པ་ོལས་ཁྱིིའ་ིཤི་དམརོ་པ་ོ

གཡོནི་གྱི་ིསོག་སྟོེང་དུ་ཁྱིིའ་ིམིང་ཀུཀྐུ་རོའ་ིམིང་ཡིག་དང་པ་ོཀུ་ཡིག་སེརོ་པོས་མཚནི་

པ། ནུབ་ཏུ་སོརོ་རྟོག་ཡ་ེཤིེས་ཀྱི་ིང་ོབ་ོའོད་དཔག་མེད་ཀྱི་ིས་བོནི་ཛྲཾ�་ིདམརོ་པ་ོལས་

གླིང་པ་ོཆོེའ་ིཤི་དཀོརོ་པ་ོགཡོནི་གྱི་ིསོག་སྟོེང་དུ་དནྟོ་ིམཆོ་ེབ་ཅིནི་གླིང་པོའ་ིམིང་ཡིག་

དང་པ་ོད་ཡིག་དམརོ་པོས་མཚནི་པ། བྱོང་དུ་བྱོ་གྲུབ་ཡ་ེཤིེས་ཀྱི་ིང་ོབ་ོདོནི་གྲུབ་ཀྱི་ི

ས་བོནི་ཁཾ་ལྗོང་ཁུ་ལས་རྟའི་ཤི་ལྗོང་ཁུ་གཡོནི་གྱིི་སོག་སྟོེང་དུ་རྟའི་མིང་ཧ་ཡའི་མིང་

ཡིག་དང་པ་ོཧ་ཡིག་ལྗོང་གུས་མཚནི་པ། དབུས་སུ་ཆོོས་དབྱོིངས་ཡ་ེཤིེས་ཀྱི་ིང་ོབ་ོ

མ་ིབསྐྱིོད་པའ་ིས་བོནི་ཧཱུཾ་ཾམཐིང་ག་ལས་མིའ་ིཤི་དམརོ་པ་ོམག་ོགཡས་དང་ཁ་རོང་ལ་

བསྟོནི་པའི་གཡོནི་གྱིི་སོག་སྟོེང་དུ་མིའི་མིང་ནི་རོའི་མིང་ཡིག་དང་པོ་ནི་ཡིག་སྔོནི་

པོས་མཚནི་པ་སྟོ་ེཤི་ལྔ་དང་། ཤིརོ་ལྷོརོ་སྤྱིནི་མའ་ིས་བོནི་ལ་ཾདཀོརོ་པ་ོལས་དྲ་ིཆོེནི་

སེརོ་པོ་དྲི་ཆོེནི་གྱིི་མིང་བི་ཊའི་མིང་ཡིག་དང་པོ་བི་ཡིག་སེརོ་པོས་མཚནི་པ། ལྷོ་

ནུབ་ཏུ་མཱི་མ་ཀོིའ་ིས་བོནི་མ་ཾསྔོནི་པ་ོལས་རོཀྟ་དམརོ་པ་ོཁྲོག་ག་ིམིང་རོཀྟའ་ིམིང་ཡིག་

དང་པ་ོརོ་ཡིག་སྔོནི་པོས་མཚནི་པ། ནུབ་བྱོང་དུ་གོས་དཀོརོ་མོའ་ིས་བོནི་བ་ཾདམརོ་



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་དྲང་སོྲོང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།
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པ་ོལས་བྱོང་སེམས་དཀོརོ་པ་ོབྱོང་སེམས་དཀོརོ་པོའ་ིམིང་ཤུ་ཀྲའ་ིམིང་ཡིག་དང་པ་ོ

ཤུ་ཡིག་དཀོརོ་པོས་མཚནི་པ། བྱོང་ཤིརོ་དུ་སྒྲོལ་མའ་ིས་བོནི་ཏེ་ཾལྗོང་ཁུ་ལས་མིའ་ི

རྐོང་མརོ་དཀོརོ་དམརོ་རྐོང་མརོ་གྱི་ིམིང་མཉྫུའ་ིཡིག་དང་པ་ོམ་ཡིག་ལྗོང་ཁུས་མཚནི་

པ། དབུས་སུ་རོ་ོལངས་མའ་ིང་ོབ་ོབ་ཾསྔོནི་པ་ོལས་དྲ་ིཆུ་སྔོནི་པ་ོདྲ་ིཆུའ་ིམིང་མཱུ་ཊའ་ི

མིང་ཡིག་དང་པ་ོམཱུ་ཡིག་སྔོནི་པོས་མཚནི་པ་སྟོ་ེབདུད་རྩེ་ིལྔའོ། །ཤི་ཐམས་ཅིད་ཕྱི་ི

དབྱོིབས་རོང་རོང་ག་ིགཟུགས་ལ་ཁམ་ཚད་ཙམ་གྱིིས་བསིལ་བུརོ་བཏུབ་པ། བདུད་

རྩེ་ིརྣམས་རོང་རོང་ག་ིགནིས་སུ་ཁྱིིལ་ལ་ེགནིས་པ། མཚོནི་བྱོེད་ཀྱི་ིཡ་ིག་ེརོང་རོང་ག་ི

མིང་ཡིག་དང་པོས་བྱོེད་པའི་དགོས་པ་ནིི་རྫིས་རྣམས་མིང་དང་རྟོག་པས་བཏེགས་

ཙམ་ལས་ང་ོབོས་གྲུབ་པ་མེད་པརོ་སྟོོནི་པའ་ིཕྱིིརོ་རོོ། །དབུས་ཀྱི་ིརྫིས་གཉིིས་དྲ་ིཆུ་

ཁྱིལི་བའ་ིནིང་དུ་ཤི་གནིས་ཤིངི་ཡ་ིག་ེགཉིསི་ཞེལ་སྤྲོདོ་ཀྱི་ིཚུལ་དུ་བྱོའ།ོ །

བཞེ་ིཔ་བྱོིནི་གྱིིས་རླབས་པ་ནིི། རྫིས་བཅུ་པ་ོད་ེརྣམས་ཀྱི་ིསྟོེང་ག་ིབརོ་སྣང་ལ་

ཨོཾ་ཾཡིག་དཀོརོ་པོ། དེའ་ིསྟོེང་དུ་ཨཱ� ཡིག་དམརོ་པོ། དེའ་ིསྟོེང་དུ་ཧཱུཾ་ཾཡིག་སྔོནི་པ་ོསྟོ་ེ

སྟོེང་ནིས་སྟོེང་དུ་བརྩེེགས་པརོ་གྱུརོ། ཅིེས་པའ་ིདོནི་ཡིནི་གསུངས། ད་ེནིས་རོང་ག་ི

ཐུགས་ཀོའ་ིཧཱུཾ་ཾལས་འོད་ཟེརོ་འཕྲོས་པ་རླུང་དཀྱིིལ་གྱི་ིབ་དནི་གཉིིས་ལ་ཕེོག་པས་ད་ེ

དག་བསྐྱིོད་ནིས་རླུང་གཡོས་ཏེ་ེསྟོེང་ག་ིམ་ེདཀྱིིལ་སྦརོ། ཐོད་པའ་ིརྫིས་རྣམས་ཞུ་ཞེིང་

ཁོལ་བའ་ིརླངས་པ་འབྲུ་གསུམ་ལ་ཕེོག་པས་ཨོཾ་ཾཡིག་ལས་འོད་ཟེརོ་དཀོརོ་པ་ོཕྱིོགས་

བཅུརོ་འཕྲོས་པས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅིད་ཀྱི་ིསྐུའ་ིབྱོིནི་རླབས་ཐམས་ཅིད་སྐུ་རྡོ་ོརྗེ་ེ

རྣམ་སྣང་དཀོརོ་པ་ོཞེལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་པ། ཨཱ�ལས་འོད་ཟརེོ་དམརོ་པ་ོའཕྲསོ་པས་

གསུང་ག་ིབྱོནིི་རླབས་ཐམས་ཅིད། གསུང་རྡོ་ོརྗེ་ེའདོ་དཔག་མདེ་དམརོ་པ་ོཞེལ་གསུམ་
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ཕྱིག་དྲུག་པ། ཧཱུཾ་ཾལས་འདོ་ཟེརོ་སྔོནི་པ་ོའཕྲསོ་པས་ཐུགས་ཀྱི་ིབྱོིནི་རླབས་ཐམས་ཅིད་

ཐུགས་རྡོ་ོརྗེ་ེམ་ིབསྐྱིོད་པ་སྔོནི་པ�ོ ཞེལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་པའ་ིརྣམ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་

པ་སྤྱིནི་དྲངས་ཡ་ིག་ེས་ོས་ོལ་ཐིམ་པས་ཡ་ིག་ེགསུམ་མག་ོམཇུག་ལྡོག་ནིས་ཐོག་མརོ་

ཧཱུཾ་ཾཐོད་པརོ་ལྷུང་གཡས་སྐོརོ་དུ་ལནི་གསུམ་དཀྲུགས་ནིས་རྫིས་དང་དབྱོེརོ་མེད་དུ་

འདྲེས་པས་ཧཱུཾ་ཾཡིག་ད་ེབད་ེསྟོོང་དབྱོེརོ་མེད་ཐུགས་མ་ིབསྐྱིོད་པའ་ིས་བོནི་ཡིནི་པས་

ཡེ་ཤིེས་དེས་སྐྱིོནི་རོིགས་ཐམས་ཅིད་སྦྱོང་ནུས་པའི་རྒྱུ་མཚནི་གྱིིས་ཁ་དོག་དྲི་

རོ་ོནུས་པ་ངནི་པའ་ིསྐྱིོནི་རྣམས་སྦྱངས། ཨཱ�ཐིམ་པས། ཨཱ�ཡིག་ད་ེའཆོ་ིམེད་ཀྱི་ིལྷ་

གསུང་རྡོ་ོརྗེེ་འོད་དཔག་མེད་ཀྱིི་ས་བོནི་ཡིནི་པའི་རྒྱུ་མཚནི་གྱིིས་ནི་བ་མེད་པ་སྨོནི་

གྱི་ིབདུད་རྩེ།ི འཆོ་ིབ་མདེ་པ་ཚའེ་ིབདུད་རྩེ།ི ཟག་པ་མདེ་པ་ཡ་ེཤིསེ་ཀྱི་ིབདུད་རྩེའི་ིརོང་

བཞེིནི་དུ་རྟོགས་པརོ་བྱོས། ཨོཾ་ཾཐིམ་པས་ཨོཾ་ཾཡིག་ད་ེགཟུགས་ཕུང་དག་པ་སྐུ་རྡོ་ོརྗེ་ེ

རྣམ་སྣང་ག་ིས་བོནི་ཡིནི་ཅིིང་གཟུགས་ཕུང་རོིགས་འདྲ་སྔ་མས་ཕྱི་ིམ་མང་པོརོ་སྤེེལ་

བའི་རྒྱུ་མཚནི་གྱིིས་མགྲོོནི་རྣམས་ཀྱིིས་ཇིི་ཙམ་ལོངས་སྤྱིད་ཀྱིང་མི་ཟད་པརོ་མང་

པརོོ་སྦརོ་ཞེངི་སྤེལེ་བརོ་བསམ་ལ་འབྲུ་གསུམ་ལནི་གསུམ་བཟླའ།ོ །

དེའི་ཚེ་སྤྲོོ་ནི་སྲད་རྒྱུད་པའི་བཞེེད་སྲོལ་རོང་འཇིིགས་བྱོེད་དུ་གསལ་བའི་

ཐུགས་ཀོརོ་ཟླ་དཀྱིིལ་གྱི་ིསྟོེང་དུ་རོང་ཉིིད་ཐ་མལ་པའ་ིརྣམ་པ་དང་དེའ་ིམདུནི་དུ་ཚ་ེ

འདིའི་ཕེ་མ་གཡས་སུ་སྤུནི་ཟླ་གཡོནི་དུ་མཛའ་གྲོོགས་མཐའ་སྐོརོ་དུ་སེམས་ཅིནི་

སོགས་དམིགས་ནིས་རོང་གཞེནི་གྱིིས་ཐོག་མེད་ནིས་བསགས་པའི་སྒོོ་གསུམ་གྱིི་

སྡོིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅིད་དུད་ཁུ་སོགས་ཀྱི་ིརྣམ་པརོ་དབང་པོའ་ིསྒོ་ོསོགས་ནིས་ཐོནི་རྫིས་

རྣམས་ལ་ཐམི་པས་བདུད་རྩེིརོ་གྱུརོ་པརོ་བསམ་པ་ཡང་བྱོའ།ོ །



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་དྲང་སོྲོང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།
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གཉིིས་པ་སྔོནི་འགྲོོའ་ིམཆོོད་པ་བྱོིནི་རླབས་ནིི། སྔོནི་འགྲོོའ་ིམཆོོད་པ་མདུནི་དུ་

རོང་ག་ིགཡོནི་ནིས་འག་ོབརྩེམས་ཏེ་ེཆུ་གཉིིས་དང་དྲ་ིཆོབ་སྔོནི་དུ་འགྲོ་ོབའ་ིཉིེརོ་སྤྱིོད་

རོོལ་མ་ོདང་བཅིས་བཤིམ་པ། བསང་བ་དང་སྦྱང་བ་སྔརོ་བཞེིནི་ཡིནི་ལ། བསྐྱིེད་

པ་ནི་ིམཆོོད་རྫིས་ས་ོསོའ་ིག་ོསརོ་ཨོཾ་ཡིག་དཀོརོ་པ་ོརཻོ་བྱུང་བ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་ཐོད་

པའ་ིསྣོད་དཔྲལ་བ་འབུལ་ཡུལ་ལ་བསྟོནི་པ་རོ་ེརོ་ེབྱུང༌། ད་ེརྣམས་རོ་ེརོེའ་ིནིང་དུ་ཧཱུཾ་ཾ

ཡིག་མཐིང་ག་རོ་ེརོ་ེབྱུང་བ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས། ང་ོབ་ོབད་ེསྟོོང་གཉིིས་སུ་མེད་པའ་ིཡ་ེ

ཤིེས་ཡིནི་པ་ལ། རྣམ་པ་ཁྲོག་ག་ིམཆོོད་ཡོནི། ཁྲོག་ཞེག་མཁྲོིས་པའ་ིདྲ་ིཆོབ། དབང་

པ་ོལྔའ་ིམ་ེཏེགོ་སགོས་མཆོདོ་རྫིས་ས་ོསའོ་ིརྣམ་པརོ་གྲུབ་པ། བྱོདེ་ལས་མགྲོནོི་རྣམས་

ཀྱི་ིདབང་པ་ོས་ོསོརོ་བད་ེསྟོོང་ག་ིཡ་ེཤིེས་ཁྱིད་པརོ་ཅིནི་བསྐྱིེད་ནུས་པ་སྟོ་ེཁྱིད་པརོ་

གསུམ་ལྡནི་དུ་བྱོིནི་གྱིསི་བརླབ།

གསུམ་པ་སྔོནི་འགྲོོའ་ིགཏེོརོ་མ་བྱོིནི་རླབས་ནིི། ནིང་མཆོོད་བྱོིནི་རླབས་ཇི་ིལྟ་

བ་བཞེིནི་བྱོིནི་གྱིིས་བརླབ་བ།ོ །གསུམ་པ་གཏེོརོ་མ་འབུལ་བ་དངོས་ལ་བཞེ།ི གཏེོརོ་

མགྲོོནི་སྤྱིནི་འདྲེནི་པ། གཏེོརོ་མ་འབུལ་བ། འཕྲིནི་ལས་བཅིོལ་བ། ཉིེས་པ་སྦྱངས་

ནིས་གཤིགེས་པའ།ོ །

དང་པོ་ནིི། ཨོཾཾ་ནིི་རྡོོ་རྗེེ་གསུམ་དབྱོེརོ་མེད་པའི་རོང་བཞེིནི། ཧྲཱིཿི�འཕྲོག་བྱོེད། 

ཥྚྲཱིཿ�ིམཆོ་ེབ། ཝ་ིཀྲ་ིཏེ་རྣམ་པརོ་འགྱུརོ་བ་དང་ཨཱནི་ནི་ཞེལ་ཅིནི་ཏེ་ེམཚམས་སྦྱརོ་བས་

ཝ་ིཀྲ་ིཏཱ་ནི་ནི། ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾབསྐུལ་བ། ཕེཊ་ཕེཊ་ཁསོ་ཤིགི །སརྦ་ཐམས་ཅིད། དུཥྚཾ་ཾམ་རུངས་

པ། ཨོཾནིྡྲ་དབང་པ།ོ ཨཱ་ད་ིནི་ལ་སགོས། ས་པ་རོ་ིཝཱ་རོ་འཁོརོ་དང་བཅིས་པ། ཨཱ་ཀོརྵ་

ཡ་ཛ�ཁུག་ཅིིག །སྭཱཧཱ་གཞེ་ིཚུགས་ཏེ།ེ འཕྲོག་བྱོེད་མཆོ་ེབ་རྣམ་པརོ་འགྱུརོ་བའ་ིཞེལ་
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དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།

ཅིནི་ཞེེས་རོང་གིས་རོང་ལ་བོས་ནིས་མ་རུངས་པ་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་

ཅིད་ཁུག་ཅིིག གགམ་ིཡོང་ནི་མག་ོབ་ོཁོས་ལ་གཞེ་ིཚུགས། ཞེེས་པའ།ོ །དེའ་ིཚ་ེརོང་

གི་སྙེིང་གའི་ཧཱུཾཾ་ལས་རོང་འདྲའི་ཁྲོ་ོབ་ོཞེལ་གཅིིག་ཕྱིག་གཉིིས་པ་གཡས་ལྕགས་ཀྱུ་

དང་གཡོནི་ཞེགས་པ་ཐོགས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པའམ། ཤིརོ། ལྷ།ོ བྱོང༌། འོག་རྣམས་

སུ་གཉིིས་རོེ། སྟོེང་དུ་གསུམ། ཕྱིོགས་མཚམས་ལྷག་མ་གཞེནི་ལྔ་ལ་རོ་ེརོ་ེསྟོ་ེབཅུ་

དྲུག་སྤྲོོས་པས་ཕྱིི་ནིང་གི་ཕྱིོགས་སྐྱིོང་གཙོ་བོ་རྣམས་ཀྱིི་སྙེིང་ག་ནིས་ལྕགས་ཀྱུས་

བཟུངས། མགྲོིནི་པ་ཞེགས་པས་བཅིིངས་ཏེ་ེསྐད་ཅིིག་ལ་བཀུག་ནིས་རོང་ག་ིམདུནི་

གྱི་ིབརོ་སྣང་ལ་ཆོོས་རྒྱལ་ནིང་སྒྲུབ་ཁྲོ་ོབོའ་ིཞེལ་ཅིནི། དེའ་ིགཡས་སུ་དཔལ་ལྡནི་ལྷ་

མ་ོདམག་ཟརོོ་མ། གཡནོི་དུ་ཙཱ་མུཎྜི་ིརྣམས་ཞེལ་ཚུརོ་གཟིགས། ད་ེགསུམ་གྱི་ིམདུནི་

ནིམ་ཤིརོ་དུ་ཞེ་ིབའ་ིགཤིིནི་རྗེ་ེདཀོརོ་པ་ོཌཱ་མ་རུ་དང་མདའ་དརོ་མ་ེལངོ༌། གཡས་སམ་

ལྷོརོ་རྒྱས་པའ་ིགཤིིནི་རྗེ་ེསེརོ་པ་ོརོལ་གྲོ་ིརྒྱལ་མཚནི། རྒྱབ་བ་མ་ནུབ་ཏུ་དབང་ག་ི

གཤིནིི་རྗེ་ེདམརོ་པ་ོནིརོོ་བུ་ཐདོ་པ། གཡནོི་ནིམ་བྱོང་དུ་དྲག་པའོ་ིགཤིནིི་རྗེ་ེནིག་པ་ོཐདོ་

དབྱུག་དང་ཞེགས་པ་འཛིནི་པའ་ིཕྱི་ིསྒྲུབ་སྟོེ། བཞེ་ིཀོ་མ་ཧེའ་ིཞེལ་ཅིནི་ཏེ་ེནིང་མགྲོོནི་

བདུནི་ནིོ། །ད་ེརྣམས་ཀྱི་ིཤིརོ་དུ་དབང་པོ། དེའ་ིགཡོནི་དུ་ཉི་ེདབང་སྟོ་ེཁྱིབ་འཇུག་ལ་

སོགས་པ་མངོནི་རྟོགས་ལྟརོ་དང༌། ནིང་མགྲོོནི་གྱི་ིསྟོེང་དུ་ཟླ་བ། དེའ་ིམདུནི་དུ་ཉི་ིམ། 

ད་ེགཉིིས་ཀྱི་ིབརོ་དུ་ཚངས་པ། ནིང་མགྲོོནི་གྱི་ིའོག་ཏུ་སའ་ིལྷ་མོ། །དེའ་ིགཡས་སུ་

ཐགས་བཟང་རོིགས་སྟོ་ེལྷ་མིནི་གྱི་ིདཔོནི་པོའ།ོ །ས་ོསོརོ་རོང་རོང་ག་ིའཁོརོ་དཔག་ཏུ་

མེད་པ་སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་ིའབྱུང་པ་ོདང་བཅིས་པ་འཁོད་པའ་ིགཙ་ོབ་ོརྣམས་ཞེལ་ནིང་

གཟིགས་སུ་བསམ། ཡང་ནི། རོང་ག་ིམདུནི་དུ་ནིང་མགྲོོནི་བདུནི། རོང་ག་ིཕྱིོགས་



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་དྲང་སོྲོང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།
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མཚམས་སུ་ཕྱིོགས་སྐྱིོང་བཅི་ོལྔ་དགོད་ཅིིང༌། སྟོེང་ག་ིཕྱིོགས་སྐྱིོང་དབང་པོའ་ིགཡས་

རོིམ་དང༌། འོག་ག་ིཕྱིོགས་སྐྱིོང་ཆུ་ལྷའ་ིགཡས་རོིམ་གྱིིས་དགོད་པ་རྗེ་ེབྱོམས་པ་རོིནི་

པ་ོཆོའེ་ིདགངོས་པ་ཡནིི། ཡང་ཐམས་ཅིད་རོང་གནིས་སྟོངེ་འགོ་ཕྱིགོས་མཚམས་དང་

ནིང་མགྲོོནི་ལྷ་ོཕྱིོགས་སུ་འགོད་པའ་ིལུགས་ཀྱིང་ཡོད་གསུངས། ད་ེནིས་ཕུརོ་གདབ་

བྱོ་བའ་ིསྔགས་གཞེནི་སྔརོ་བཞེིནི་ལ་ཧཱུཾ་ཾཕེཊ་ཕུརོ་བུས་ཐབོ་ཅིགི་ཅིསེ་བསྐུལ་ཚགི །ཀོ་ི

ལ་ཡ་ཕུརོ་བུ། ཞེེས་པ་སྟོ་ེརོང་ག་ིཐུགས་ཀོའ་ིཧཱུཾ་ཾལས་རོང་འདྲའ་ིཁྲོ་ོབ་ོཞེལ་གཅིིག་

ཕྱིག་གཉིསི་པ་ཕྱིག་གཡས་ནི་རྡོ་ོརྗེསེ་མཚནི་པའ་ིཐ་ོབ་དང༌། གཡནོི་ནི་ཕུརོ་བུ་ཐགོས་

པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤྲོོས་ཏེ་ེནིང་མགྲོོནི་མ་ཐ་ེབའ་ིཕྱིོགས་སྐྱིོང་རྣམས་ཀྱི་ིསྙེིང་ག་དང༌། 

མགྲོིནི་པ་དང༌། སྤྱི་ིབ་ོནིས་རྐོང་མཐིལ་གྱི་ིབརོ་དུ་ཐལ་མརོ་ཕུག་པའ་ིཕུརོ་བུ་བཏེབ་

པས་ད་ེརྣམས་ཀྱི་ིཡིད་ངག་ལུས་གསུམ་འོད་གསལ་དུ་བཅུག་པས་གྲུབ་པའ་ིབཅུད་

ལེནི་གྱི་ིརོིལ་བུ་ཟོས་མ་ཐག་ཏུ་ལ་ོབརྒྱད་ཅུ་ལོནི་པའ་ིརྒནི་པོའང་ལ་ོབཅུ་དྲུག་ལྟ་བུའ་ི

ནི་ཚོད་དུ་འགྱུརོ་བ་བཞེིནི་སྐད་ཅིིག་གིས་དཔལ་རྡོོ་རྗེེ་འཇིིགས་བྱོེད་ཞེལ་གཅིིག་

ཕྱིག་གཉིིས་པའ་ིསྐུ་གྱུརོ་པའ་ིསྤྱི་ིབོརོ་རོང་འདྲའ་ིརོིགས་བདག་རོ་ེརོ་ེདང་ནིང་མགྲོོནི་

བདུནི་ལ་རྡོ་ོརྗེ་ེནིག་པ་ོརྩེ་ེལྔ་པ་རོ་ེརོསེ་དབུ་བརྒྱནི་པརོ་བསམ། 

གཉིིས་པ་གཏེོརོ་མ་འབུལ་བ་ནི།ི ད་ེནིས་མགྲོོནི་རྣམས་ཀྱི་ིལྗོགས་ཧཱུཾ་ཾལས་སྐྱིེས་

པའ་ིརྡོ་ོརྗེ་ེརྩེ་ེགཅིིག་པ་དཀོརོ་པ་ོའོད་ཀྱི་ིསྦུ་གུ་ཅིནི་དུ་གྱུརོ། བདུད་རྩེིའ་ིསྟོེང་དུ་ཡ་མ་

རཱ་ཛཱའི་སྔགས་ཕྲེང་གིས་བསྐོརོ་བ་ལས་འོད་ཟེརོ་དཀོརོ་པོའ་ིཚོགས་སྤྲོོས་ཏེེ་རོང་

གཞེནི་གྱིི་སྡོིག་སྒྲིབ། རྨི་ལམ་ངནི་པ་ལ་སོགས་པ་དང་དགྲོ་བགེགས་བྱོད་རྦོད་ལ་

སོགས་པའི་མི་འདོད་པ་ཐམས་ཅིད་བཀུག་ནིས་བདུད་རྩེི་ལ་བསྟོིམ་པའམ་ཡང་ནི་
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དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།

རོང་གི་ཐུགས་ཀོའི་ཧཱུཾཾ་ལས་ཡ་མ་རཱ་ཛཱའི་སྔགས་འཕྲེང་ཆོད་ནིས་བདུད་རྩེི་ལ་ཐིམ་

པས་བྱོིནི་གྱིིས་བརླབས་ཤིིང་སྡོིག་སྒྲིབ་སོགས་ཀྱིང་བཀུག་ནིས་ཐིམ་པརོ་མོས་པ་

གང་རོགིས་བྱོ། 

ད་ེནིས་གཏེོརོ་མ་འབུལ་བ་ནི།ི ཨོཾ་ཾནི་ིཉི་ེསྙེངི་ཡ་མཱིནྟོ་ཀོའ་ིཨོཾ་ཾདང༌། བྷཱུ་ཙ་རོ་ནི།ཾ ས་

ལ་སྤྱིོད་པ་སྟོ་ེཆོོས་རྒྱལ་ནིང་སྒྲུབ། ཡ་ཉི་ེསྙེིང༌། པཱ་ཏཱ་ལ་ཙ་རོ་ཡ། ས་འོག་ལ་སྤྱིོད་པ་

སྟོ་ེཙཱ་མུཎྜིི ། མཱིནི། ཉི་ེསྙེིང་། ཁ་ེཙ་རོ་ཡ། མཁའ་ལ་སྤྱིོད་པ་སྟོ་ེདཔལ་ལྡནི་ལྷ་མ།ོ ཏཱ། 

ཉི་ེསྙེིང༌། པཱུརྦ་ནི་ིགཱ་ནི།ཾ ཤིརོ་གྱི་ིཞེ་ིབའ་ིགཤིིནི་རྗེ་ེདཀོརོ་པ།ོ ཀོ །ཉི་ེསྙེིང༌། དཀྵེ་ིཎ་དཱི་ི

གཱ་ཡ། ལྷའོ་ིགཤིིནི་རྗེ་ེསརེོ་པ།ོ ཧཱུཾ།ཾ ཉི་ེསྙེངི༌། པཤྩི་ིམ་ནི།ི ནུབ་ཀྱི་ིགཤིིནི་རྗེ་ེདམརོ་པ།ོ 

ཕེཊ། ཉི་ེསྙེིང༌། ཨུད་ཏེ་རོ་ཏེ་ིགཱ་ཡ། བྱོང་ག་ིབཤིིནི་རྗེ་ེནིག་པ་ོསྟོེ། ཉི་ེསྙེིང་ཡ་མཱིནྟོ་ཀོ་

དང་ནིང་མགྲོོནི་གཤིིནི་རྗེ་ེབདུནི་གྱི་ིམིང་སྔགས་སྤེེལ་བའ།ོ །ད་ེནིས་ཨོཾ་ཾནི།ི སྙེིང་པ་ོཡ་ི

ག་ེབཅུ་པའ་ིཨོཾ།ཾ ཨོཾ་ིནི།ི ཨོཾནིྡྲ། ཞེསེ་པ་དབང་པ་ོསྟོ།ེ དའེ་ིམངི་ཡགི་དང་པ་ོཡནིི་ཅིངི་ཉི་ེ

དབང་ཡང་བསྡུའ།ོ །ཧྲཱིཿ�ིསྙེངི་པ།ོ ཡ་ནི།ི ཡ་མ་ཞེསེ་པ་ལྷའོ་ིགཤིནིི་རྗེའེ་ིམངི་ཡགི་དང་པ།ོ 

ཥྚྲཱིཿི�ནིི། སྙེིང་པོ། ཝ་ནི་ིཝ་རུ་ཎ་ཞེེས་པ་ནུབ་ཀྱི་ིཆུ་ལྷའ་ིམིང་ཡིག་དང་པོ། ཝ་ིནི་ིསྙེིང་

པོ། ཀྵེ་ིནི་ིཡཀྵེ་ིཞེེས་པ་བྱོང་ག་ིགནིོད་སྦྱིནི་གྱི་ིམིང་ཡིག་ཐ་མ་སྟོ་ེཚོགས་བདག་ཀྱིང་

བསྡུའོ། །ཀྲ་ིནི་ིསྙེིང་པོ། ཀོ་ོནིི། ཀོ་ོཤི་ཏེ་ཀོ་ིཞེེས་པ་ཟླ་འོད་ལ་འཇུག་པས་སྟོེང་ག་ིཟླ་

བའ་ིམིང་ཡིག་དང་པ་ོསྟོ་ེདེས་ཉི་ིཚངས་གཉིིས་ཀྱིང་བསྡུའ།ོ །ཏཱ་ནི་ིསྙེིང་པ།ོ ཨོཾ་ེནི།ི ཨོཾ་ེ

དྷ་ནི། ཤིརོ་ལྷ་ོམ་ེལྷའ་ིམངི་ཡགི་དང་པ།ོ ནཱུ་ནི་ིསྙེངི་པ།ོ ཨོཾ་ནི།ི ཨོཾ་བྷ་ིརོཀྵེ་ཞེསེ་པ་མངནོི་

པརོ་སྲུང་བ་སྟོ་ེལྷ་ོནུབ་སྲིནི་པོའ་ིམིང་ཡིག་དང་པོ། ནི་ནི་ིསྙེིང་པོ། ད་ེནིི། བ་ཡུ་ད་ེབ། 

ཞེསེ་པ་ནུབ་བྱོང་རླུང་ལྷའ་ིམངི་ཡགི་བརོ་མ། ཧཱུཾ་ཾནི་ིསྙེངི་པ།ོ བྷྱོཿ�ོ ནི་ིའགོ་ག་ིསའ་ིལྷ་མ་ོ



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་དྲང་སོྲོང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།
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སྟོ་ེཐགས་བཟང་ཡང་བསྡུའ།ོ །ཕེཊ་ནི་ིསྙེངི་པ།ོ སརྦ་བྷུ་ཏེ་ེབྷྱོཿ� འབྱུང་པ་ོཐམས་ཅིད་ལ། 

ཞེེས་པ་སྟོ་ེའབྱུང་པ་ོཐམས་ཅིད་ཀྱི་ིབདག་པ་ོབྱོང་ཤིརོ་དབང་ལྡནི་འབྱུང་པོའ་ིབདག་

པོ་སྟོེ། ཧྲཱིཿི�ཥྚྲཱིཿི�ཡི་གེ་བཅུ་པ་དང་ཕྱིི་མགྲོོནི་ཕྱིོགས་སྐྱིོང་བཅིོ་ལྔའི་མིང་སྔགས་སྤེེལ་

བའོ། །ད་ེལྟརོ་སྤེེལ་བ་ཕྱིོགས་སྐྱིོང་རྣམས་ཀྱི་ིརྒྱུད་བྱོིནི་གྱིིས་རློབ་པ་དང༌། ཐ་མལ་

གྱིི་སྣང་ཞེེནི་འགོག་པའི་ཆོེད་དོ། །དེའི་ཚེ་རོང་གི་ཐུགས་ཀོ་ནིས་རོོ་རྡོོ་རྗེེ་མ་ཕྱིག་

ནི་ཐོད་པ་ཐོགས་པ་མང་པ་ོསྤྲོོས་པས་གཏེོརོ་མའ་ིབདུད་རྩེ་ིནིས་བཅུས་ཏེ་ེམགྲོོནི་ས་ོ

སོའ་ིསྤྱིནི་སྔརོ་ཕུལ་བས་ས་ོསོའ་ིལྗོགས་ཧཱུཾ་ཾལས་སྐྱིེས་པའ་ིརྡོ་ོརྗེ་ེརྩེ་ེགཅིིག་པ་སྦུབས་

ཅིནི་ཐོད་པརོ་ཟུག་སྟོེ་སྦུ་གུའི་ལམ་ནིས་དྲངས་ཏེེ་གསོལ་བས་བདེ་སྟོོང་གི་ཡེ་ཤིེས་

ཁྱིད་པརོ་ཅིནི་འཁྲུངས་པས་ཚམིས་པརོ་བསམ། ཁྱིད་པརོ་ད་ེལྟརོ་ཤིསེ་ནིས་ནིནི་ཏེནི་

ཕུལ་ནི་སྔནོི་རྡོ་ོརྗེ་ེའཆོང་ག་ིབཀོས་ཇི་ིལྟརོ་བཅིལོ་བའ་ིལས་རྣམས་ཚུལ་བཞེནིི་དུ་སྒྲུབ་

པ་ལ་ཐ་ེཚོམ་མེད་དོ། །ད་ེནིས་ཕྱི་ིནིང་ག་ིམཆོོད་པ་འབུལ་བ་ལ། ཨོཾ་ཾགྱིིས་ཨོཾ་ཨུ་མ་

གསུམ་གྱི་ིམཆོདོ་པའ་ིའཁོརོ་གསུམ་མ་ིདམགིས་པ་མཚནོི། ད་ཤི་བཅུ། ད་ིཀོ་ཕྱིགོས། 

ལ་ོཀོ་འཇིིག་རྟེནི། པཱ་ལ་སྐྱིོང་བ། ས་པ་རོ་ིཝཱ་རོ་འཁོརོ་དང་བཅིས་པ། ཨོཾརྒྷཾ་ཾསོགས་

མཆོདོ་ཡནོི་སགོས་དང༌། པྲ་ཏཱཙིྪ་ས་ོསོརོ་བཞེསེ། ཧཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ཐུགས་བད་ེསྟོངོ་ལ་གཞེ་ི

ཚུགས་ཞེསེ་དང༌། གངོ་སྔགས་ལ་འབྲུ་གསུམ་བཏེགས་པས་ནིང་མཆོདོ་ཀྱིང་ཕུལ། 

གསུམ་པ་འཕྲིནི་ལས་བཅིོལ་བ་ནིི། ཞེ་ིབའ་ིཡ་ེཤིེས་ཀྱིིས་གསུངས་པ། བཅིོམ་

ལྡནི་ཆོོས་རྗེ་ེའཇིམ་དབྱོངས་སྤྱིནི་ལམ་དུ། །ཞེེས་སོགས་ཏེེ། སྔོནི་རྗེ་ེབཙུནི་འཇིམ་

པའ་ིདབྱོངས་ཀྱིིས་སྤྱིིརོ་སེམས་ཅིནི་ཐམས་ཅིད་དང་ཁྱིད་པརོ་ལྷ་ོཕྱིོགས་ཀྱི་ིགཤིིནི་

རྗེ་ེའཁོརོ་དང་བཅིས་པ་ལ་སྙེིང་རྗེེས་མ་བཟོད་པརོ་ཤིིནི་ཏུ་དྲག་པོའ་ིཚུལ་གྱིིས་རྡོ་ོརྗེ་ེ
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དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།

འཇིིགས་བྱོེད་ཀྱི་ིསྐུརོ་བཞེེངས་ནིས་བཏུལ་པའ་ིཚ་ེརྗེ་ེབཙུནི་གྱི་ིསྤྱིནི་ལམ་དུ། ནིག་

ཕྱིོགས་ཀྱི་ིབདུད་རྣམས་འདུལ་བ་དང་དཀོརོ་ཕྱིོགས་ཀྱི་ིབསྟོནི་པ་བསྲུང་བ་སོགས་

ཅི་ིདང་ཅི་ིགྱིིས་ཤིིག་ཅིེས་གང་བསྒོ་ོབ་ཐམས་ཅིད་བགྱི་ིབརོ་དམ་བཅིས་པའ་ིལས་ཀྱི་ི

གཤིནིི་རྗེ་ེནིང་སྒྲུབ། མ་མ་ོཙཱ་མུཎྜི།ི མཁའ་འགྲོའོ་ིགཙ་ོམ་ོལྷ་མ།ོ འབྱུང་པ་ོཕྱིགོས་སྐྱིངོ༌། 

རོ་ོལངས་ནི་ིའཁོརོ་གྱི་ིཡ་ིདྭགས་ཏེ་ེཕྱི་ིནིང་ག་ིཕྱིོགས་སྐྱིོང་དམ་ཚིག་ཅིནི་ཐམས་ཅིད་

ལ་བདག་ནི་ིརོ་ེབའ་ིསེམས་ཀྱིིས་གུས་པས་འདུད་ཅིིང་མཆོིས་པ་སྟོ་ེགནིས་ས།ོ །གང་

རོ་ེནི་སྤྱིིརོ་དག་ེབའ་ིབྱོ་བ་ལ་བརོ་དུ་གཅིོད་པ་དང་ཁྱིད་པརོ་དཔལ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིིགས་བྱོེད་

ཀྱིི་ལམ་ཉིམས་སུ་ལེནི་པ་ལ་བརོ་དུ་གཅིོད་པ་ཐམས་ཅིད་ཞེི་ཞེིང་མཐརོ་ཕྱིིནི་པརོ་

མཛོད་ཅིིག་ཅིེས་པ་སྟོེ་དེ་ལྟརོ་འཕྲིནི་ལས་གང་བཅིོལ་བ་བཞེིནི་མཛད་པརོ་ཞེལ་

གྱིསི་བཞེསེ་བྱུང་སྙེམ་པ་བྱོའ།ོ །

བཞེ་ིཔ་ཉིེས་པ་སྦྱངས་ནིས་གཤིེགས་པ་ནིི། ནིང་མགྲོོནི་བདུནི་གྱི་ིདབུ་གཙུག་

ག་ིརྡོ་ོརྗེེའ་ིལྟ་ེབའ་ིཧཱུཾ་ཾཡིག་ག་ིམཐའ་སྐོརོ་དང༌། ཕྱིོགས་སྐྱིོང་རྣམས་ཀྱི་ིརོིགས་བདག་

གི་ཐུགས་ཀོརོ་ཟླ་གདནི་ལ་ཧཱུཾཾ་ཡིག་གི་མཐརོ་ཡི་གེ་བརྒྱ་པའི་སྔགས་འཕྲེང་དཀོརོ་

པོས་བསྐོརོ་བ་ལས་བདུད་རྩེིའི་རྒྱུནི་བབས་ནིང་མགྲོོནི་དང་ཕྱིོགས་སྐྱིོང་རྣམས་ཀྱིི་

ལུས་ཀྱིི་ཕྱིི་ནིང་ཐམས་ཅིད་ཁྱིབ་པས་དེ་དག་གི་སྒོོ་གསུམ་གྱིི་སྡོིག་སྒྲིབ་དང་རོང་

གིས་མཆོོད་རྫིས་སྦགས་པ་དང་། དམ་ཚིག་ཉིམས་ཆོག་དང་ཆོ་ོག་ལྷག་ཆོད་སོགས་

ཐུགས་དང་འགལ་བའ་ིབྱོ་བ་ཐམས་ཅིད་སྦྱངས་པརོ་བསམ་ལ་ཡ་མཱིནྟོ་ཀོ་བཞེ་ིསྦྱོརོ་

གྱི་ིགཤིིནི་རྗེེའ་ིགཤིེད་ཀྱི་ིཡིག་བརྒྱ་བརྗེོད། མ་རྙེེད་ཡོངས་སུ་མ་ཤིེས་དང༌། །ཞེེས་

སགོས་ཀྱིསི་བཟདོ་པརོ་གསལོ་ལ། བཛྲ་མུ� རྡོ་ོརྗེ་ེགཤིགེས་ཤིགི །ཅིསེ་པའ།ི ཕྱིགོས་



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་དྲང་སོྲོང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།
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སྐྱིངོ་རྣམས་དུརོ་ཁྲོདོ་ཀྱི་ིཐད་ཙམ་གྱི་ིརོང་རོང་ག་ིཕྱིགོས་མཚམས་སུ་འཁདོ་ནིས་བརོ་

ཆོད་བསྲུང་བའ་ིཚུལ་དུ་བཞུགས་པརོ་བསམ་མ།ོ །

བདག་བསྐྱིདེ་ཀྱི་ིམཆོདོ་པ་བྱོིནི་རླབས།

གསུམ་པ་བདག་བསྐྱིེད་ཀྱི་ིམཆོོད་པ་བྱོིནི་རླབས་ནིི། རོང་ག་ིགཡས་ནིས་འག་ོ

བརྩེམས་ཏེ་ེཆུ་གཉིིས་དང་དྲ་ིཆོབ་སྔོནི་དུ་འགྲོ་ོབའ་ིཉིེརོ་སྤྱིོད་ལྔ་རོོལ་མ་ོབཅིས་དང་

སྤྲོ་ོནི་འདོད་ཡོནི་ལྔ་ཡང་བྲིིས་པ་སོགས་ཀྱིིས་བཤིམས་ལ་འདོད་ཡོནི་འབུལ་ནི་རོོལ་

མ་ོལ་སོགས་པ་ཞེེས་བརྗེོད་དགོས་པའང་ཤིེས་པརོ་བྱོས་ལ་སྔརོ་བཞེིནི་བྱོིནི་གྱིིས་

བརླབ་བ།ོ །

རྡོརོོ་སམེས་བསྒོམོ་བཟླས།

བཞེ་ིཔ་རྡོོརོ་སེམས་བསྒོོམ་བཟླས་ནིི། རོང་ག་ིམདུནི་གྱི་ིནིམ་མཁརོ་སེང་ཁྲོིའ་ི

སྟོེང་དུ་དཔལ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིིགས་བྱོེད་ཀྱི་ིདཀྱིིལ་འཁོརོ་ལམ་གྱིིས་གསལ་བཏེབ། རྩེ་བའ་ི

བླ་མ་གཙ་ོབའོ་ིརོགིས་བདག་ག་ིཚུལ་དང་བརྒྱུད་པའ་ིབླ་མ་མཐ་ོབརྩེགེས་སམ་མཐའ་

སྐོརོ་དུ་བཞུགས་པའི་བླ་མ་དང་གཙོ་བོ་སངས་རྒྱས་དཀོོནི་མཆོོག །སྐྱིབས་ཡུལ་

རྣམས་ཀྱིི་རྟོགས་པའི་ཆོོས་དང་རྒྱུད་ཀྱིི་གླིེགས་བམ་ཆོོས་དཀོོནི་མཆོོག །འཁོརོ་

རྣམས་དག་ེའདུནི་དཀོོནི་མཆོོག་སྟོ་ེསྐྱིབས་ཡུལ་དང༌། རོང་ག་ིམཐའ་སྐོརོ་དུ་ཕེ་མ་

སེམས་ཅིནི་ཐམས་ཅིད་སྨྲ་ཤིེས་དོནི་ག་ོབ་མིའ་ིརྣམ་པ་ཅིནི་གསལ་བཏེབ་ནིས་རོང་

གཞེནི་ཐམས་ཅིད་ཀྱིིས་སྐྱིབས་སུ་འགྲོོ་བརོ་བསམ་ལ། དཀོོནི་མཆོོག་གསུམ་
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དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།

ལ་སྐྱིབས་སུ་འགྲོོ། །ཞེེས་སྐྱིབས་འགྲོ་ོདང༌། སེམས་ཅིནི་ཐམས་ཅིད་བདག་གིས་

སྒྲོལ། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིིས་སེམས་བསྐྱིེད་ལནི་གསུམ་རོ་ེདང་བདུད་རྩེ་ིའབེབ་སྦྱངས་

ལམ་རོིམ་ལྟརོ་བྱོ་བ་ནི་ིརྟེནི་གྱི་ིསྟོོབས་སོ། །ད་ེནིས་སྐྱིབས་ཡུལ་རྣམས་རོང་ལ་ཐིམ་

པས་བྱོིནི་གྱིིས་བརླབས་པརོ་བསམ། རོང་ག་ིསྤྱི་ིབོརོ་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་པའ་ིལྟ་ེ

བརོ་ཟླ་གདནི་གྱི་ིདབུས་སུ་ཧཱུཾ་ཾལས་རྡོ་ོརྗེ་ེདཀོརོ་པ་ོརྩེ་ེལྔ་པ་ཧཱུཾ་ཾགིས་མཚནི་པ་ལས། 

རྡོོ་རྗེེ་སེམས་དཔའ་ཡབ་ཡུམ་སྐུ་མདོག་དཀོརོ་པོ་མཐོ་གང་ཙམ་ཞེལ་གཅིིག་ཕྱིག་

གཉིིས་ཀྱིིས་གཡས་ཤིེལ་དཀོརོ་ལས་གྲུབ་པའ་ིརྡོ་ོརྗེ་ེརྩེ་ེལྔ་པ་དང་གཡོནི་དེའ་ིཡུ་བ་

ཅིནི་གྱི་ིདྲིལ་བུ་འཛིནི་ཅིིང༌། ཡུམ་གྱིིས་གཡས་གྲོ་ིགུག་དང་གཡོནི་ཐོད་པ་འཛིནི་པ་

མངནོི་རྟགོས་ལྟརོ་བསྐྱིདེ། ད་ེལ་ཡ་ེཤིསེ་པ་བཅུག །འདིའ་ིསྐབས་ཛ� ཧཱུཾ་ཾབ་ཾཧ�ོ བརྗེདོ་

པ་རྗེ་ེབདག་ཉིིད་ཆོེནི་པོའ་ིདགོངས་པ་ཡིནི། དབང་བསྐུརོ་ནིས་མ་ིབསྐྱིོད་པ་སྤྲུལ་སྐུའ་ི

རྣམ་པ་ཅིནི་གྱིིས་རྒྱས་འདེབས་བྱོས་ལ་ཡབ་ཀྱི་ིཐུགས་ཀོརོ་ཀུནི་རྫིོབ་བྱོང་ཆུབ་ཀྱི་ི

སེམས་མཚོནི་པའ་ིཟླ་བའ་ིདཀྱིིལ་འཁོརོ་གྱི་ིདབུས་སུ་དོནི་དམ་བྱོང་སེམས་མཚོནི་

པའ་ིཧཱུཾ་ཾཡགི་དཀོརོ་པ།ོ །དའེ་ིམཐརོ་སྔགས་འཕྲངེ་དཀོརོ་པ་ོགཡས་སྐརོོ་དུ་འཁདོ་པརོ་

བསམ་ལ་རོང་འཇིིགས་བྱོེད་ཀྱི་ིང་རྒྱལ་ལས་ཅུང་ཟད་གླིོད་ནིས་སྙེིང་གརོ་ཟླ་གདནི་

ལ་ཧཱུཾ་ཾཡགི་དཀོརོ་པ་ོགནིས་པ་ལ། རོང་གཞེནི་གྱི་ིསྡོགི་སྒྲབི་ཐམས་ཅིད་བསྟོམིས་པས་

མོག་མོག་པོརོ་སོང་བརོ་བསམ་པའམ་འདོད་པ་སྙེིང་གརོ་བཞེག་པརོ་བྱོ་གསུངས་

པ་ལྟརོ་ཧཱུཾ་ཾག་ིཐིག་ལེའ་ིནིང་དུ་ཟླ་གདནི་ལ་རོང་ཉིིད་མཐའ་སྐོརོ་དུ་ཕེ་མ་སེམས་ཅིནི་

རྣམས་གསལ་བཏེབ་ནིས་སྔརོ་བྱོས་ཀྱིི་ཉིེས་པ་ལ་དུག་ཟོས་པ་ལྟ་བུའི་འགྱིོད་པས་

རྣམ་པརོ་སུནི་འབྱོིནི་པའ་ིསྟོོབས་བསྐྱིེད། རོང་སེམས་ཧཱུཾ་ཾཡིག་ལ་ཞུགས་པ་ལྟརོ་བྱོས་



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་དྲང་སོྲོང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།
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པས་སྤྱི་ིབོའ་ིབླ་མ་རྡོ་ོརྗེ་ེསེམས་དཔའ་ལ་ཡརོ་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ིཚུལ་དུ་ཡིག་བརྒྱ་

ཉིེརོ་གཅིིག་སོགས་བཟླས་པས་ཐུགས་ཀོའ་ིཧཱུཾ་ཾཡིག་སྔགས་ཕྲེང་དང་བཅིས་པ་ལས་

བདུད་རྩེིས་འོད་ཟེརོ་དཀོརོ་པོའ་ིརྒྱུནི་བྱུང་བ་རོང་ག་ིཚངས་བུག་ནིས་ཞུགས་ཏེ་ེལུས་

ཀྱིི་ཕྱིི་ནིང་བརོ་གསུམ་ཐམས་ཅིད་དང་རོང་སེམས་ཧཱུཾཾ་ཡིག་ཏུ་གསལ་བ་སོགས་

བཀྲུས། ནིད་གདོནི་སྡོིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅིད་ཤིངས་གཅི་ིདང་སྲོག་ཆོགས་མ་རུངས་པ་

དང་དུད་ཁུ་དང་སོལ་ཁུའ་ིརྣམ་པརོ་འོག་སྒོ་ོདང་བ་སྤུའ་ིཁུང་བུ་ནིས་ཐོནི་ཏེ་ེསངས་ཏེ་ེ

དག་ལུས་དྭངས་ཤིིང་གསལ་བའ་ིརོང་བཞེིནི་དུ་གྱུརོ་པ་བདུད་རྩེིས་མེརོ་གྱིིས་གང༌། 

མཐུནི་ཕྱིགོས་ཀྱི་ིཡོནི་ཏེནི་ཐམས་ཅིད་རྒྱས་པརོ་བསམ། ཡང་རྡོོརོ་སམེས་ཀྱི་ིཐུགས་

ཀོའི་ས་བོནི་དང་སྔགས་འཕྲེང་ལས་འོད་ཟེརོ་གྱིི་སྣེརོ་མཆོོད་ལྷ་སྤྲོོས་ནིས་སངས་

རྒྱས་ཐམས་ཅིད་ལ་མཆོདོ་པ་ཕུལ་ནིས་མཆོདོ་ལྷ་རྣམས་མཆོདོ་ཡུལ་ས་ོསའོ་ིཐུགས་

ཀོརོ་ཐིམ་པས་འོད་ཟེརོ་ཐུགས་ཀོརོ་ཟུག་པ་ལ་འཁྲོིལ་ཏེེ་ངོ་བོ་སངས་རྒྱས་རྣམས་

ཀྱིི་བྱོིནི་རླབས་ཡིནི་པ་ལ་རྣམ་པ་བདུད་རྩེིའི་རོང་བཞེིནི་དུ་བྱུང་བ་རྡོོརོ་སེམས་ཀྱིི་

ཐུགས་ཀོའ་ིཧཱུཾ་ཾཡིག་སོགས་ལ་ཐིམ། ད་ེལས་བདུད་རྩེིའ་ིརྒྱུནི་བྱུང་བ་སྦྱོརོ་མཚམས་

ནིས་ཐོནི་ཏེ་ེརོང་གཞེནི་གྱི་ིསྡོིག་སྒྲིབ་སོགས་སྔརོ་བཞེིནི་སྦྱངས་པརོ་བསམ། ཡང་

རྡོོརོ་སེམས་ཀྱི་ིཐུགས་ཀོ་ནིས་འོད་ཟེརོ་སྤྲོོས་པ་རོང་གཞེནི་གྱི་ིལུས་ནིང་དུ་ཞུགས་

པས་སྡོིག་སྒྲིབ་སོགས་མུནི་ཁུང་དུ་སྒྲོནི་མ་ེབཏེེག་པ་ལྟརོ་གརོ་སོང་ཆོ་མེད་དུ་མོས་

ནི་རྫིོགས་རོིམ་གྱི་ིགེགས་སུ་མ་ིའགྱུརོ་ཚུལ་དང༌། གཞེནི་ཡང་མས་འདེད་དང་ཕུད་

འདེད་སོགས་དང་སྔགས་དོནི་སོགས་མཐའ་ཡས་པ་གསུངས་ཀྱིང་འགོད་པརོ་མ་

ནུས་པས་བྱོ་བརོ་འདོད་ནི་འཁྲོིད་ཡིག་རྒྱས་པ་ལས་ཤིེས་པརོ་བྱོ་ཞེིང་སྡོིག་པའི་
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འཁརོོ་གསུམ་མ་ིདམགིས་པརོ་བསམ་པ་ཡང་བྱོ་སྟོ།ེ ད་ེདག་ནི་ིགཉིེནི་པ་ོཀུནི་ཏུ་སྤྱིདོ་

པའི་སྟོོབས་སོ། །དེ་ནིས་བཤིད་རྒྱུད་མངོནི་བརྗེོད་བླ་མ་ལས་འབྱུང་བའི། བདག་

ནིི་མི་ཤིེས་རྨོངས་པ་ཡིས་ཞེེས་སོགས་ཀྱིིས་གསོལ་བ་བཏེབ་པས། རྡོོ་རྗེེ་སེམས་

དཔའ་ིཞེལ་ནིས་རོིགས་ཀྱི་ིབུ་ཞེེས་སོགས་གསུངས་པརོ་བསམ་སྟོེ། ཁྱིོད་ཀྱིིས་སྔརོ་

བསགས་པའ་ིསྡོིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅིད་ངེད་ཀྱི་ིབྱོིནི་གྱིིས་བརླབས་པས་དག་པརོ་བྱོས་

ཟིནི་གྱི་ིཞེེས་པ་དངོས་བསྟོནི་དང༌། ཕྱིིནི་ཆོད་ཉིེས་པ་ད་ེལྟ་བུ་མ་བྱོེད་ཅིིག །ཅིེས་པ་

ཤུགས་ལ་བསྟོནི་པས་ད་ེལྟརོ་གསུངས་པས་མ་ིབྱོདེ་པརོ་སྡོམོ་པ་ནི་ིཉིསེ་པ་ལས་སློརོ་

ལྡགོ་པའ་ིསྟོབོས་ས།ོ །ད་ེནིས་རྡོརོོ་སམེས་ཡབ་ཡུམ་རྗེསེ་ཆོགས་ཀྱིསི་ཞུ་ནིས་རོང་ག་ི

སྙེིང་གའ་ིརླུང་སེམས་ཀྱི་ིང་ོབ་ོཧཱུཾ་ཾཡིག་ལ་ཐིམ་པས་སྙེིང་གརོ་ཟླ་གདནི་ལ་རོང་ག་ིསྒོ་ོ

གསུམ་དང་རྡོོ་རྗེེ་སེམས་དཔའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དབྱོེརོ་མི་ཕྱིེད་པའི་རྡོོརོ་སེམས་

མཚོནི་གང་ཙམ་དུ་གྱུརོ་པརོ་བསམ་མ།ོ །

གཉིིས་པ་ཐུནི་གྱི་ིདངོས་གཞེ་ིལ་ཇི་ིལྟརོ་བྱོ་བའ་ིཚུལ་ལ་གསུམ། དང་པ་ོསྦྱོརོ་

བའ་ིཏེངི་ང་ེའཛིནི། དཀྱིལི་འཁོརོ་རྒྱལ་མཆོགོ་ག་ིཏེངི་ང་ེའཛནིི། ལས་རྒྱལ་མཆོགོ་ག་ི

ཏེངི་ང་ེའཛནིི་ནི།ོ །

དང་པ་ོསྦྱརོོ་བའ་ིཏེངི་ང་ེའཛནིི་བསྒོམོ་པ།

དང་པ་ོལ་བཞེ།ི འཆོ་ིབ་ཆོོས་སྐུའ་ིལམ་འཁྱིེརོ། བརོ་ད་ོལོངས་སྐུའ་ིལམ་འཁྱིེརོ། 

སྐྱིེ་བ་སྤྲུལ་སྐུའི་ལམ་འཁྱིེརོ། རོིག་མ་དང་མཉིམ་པརོ་སྦྱོརོ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་

གསུམ། བསོད་ནིམས་ཀྱི་ིཚོགས་གསོག་པ། ཡ་ེཤིེས་ཀྱི་ིཚོགས་གསོག་པ། སྲུང་



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་དྲང་སོྲོང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།
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འཆོ་ིབ་ཆོསོ་སྐུའ་ིལམ་འཁྱིརེོ་བསྒོམོ་པ།

དང་པ་ོནིི། སྔགས་སྤྱིོད་པའ་ིརྟེནི་འཛམ་བུ་གླིིང་ག་ིམ་ིམངལ་སྐྱིེས་ཁམས་དྲུག་

ལྡནི་པརོ་སྐྱིེས་ནིས་མྱོོང་འགྱུརོ་གྱི་ིལས་གསོག་པ་དང༌། ཆོོས་མཐུནི་པ་སྟོེ། ད་ེཡང་

འཛམ་གླིིང་པ་མངལ་སྐྱིེས་ཁམས་དྲུག་ལྡནི་པ་ཁ་ོནི་ལ་སྦྱོརོ་བ་ནིི། སྐྱི་ེའཆོ་ིབརོ་ད་ོ

གསུམ་གཞེ་ིདུས་དང་མཐུནི་དགོས་པརོ་མ་ཟད། འབྲིས་དུས་ཀྱི་ིསྐུ་གསུམ་དང་ཡང་

རྣམ་པ་མཐུནི་པ་ཞེིག་དགོས་ལ། དེའ་ིསྤྲུལ་སྐུའ་ིམཛད་པ་ནི་ིའཛམ་གླིིང་ག་ིམངལ་

སྐྱིེས་ཁམས་དྲུག་ལྡནི་པ་ཁོ་ནིས་སྟོོནི་པས་སོ། །དེ་ལྟ་བུའི་སྐྱིེ་འཆོི་བརོ་དོ་སྦྱངས་

པའ་ིསྒོོང་སྐྱིེས་སོགས་ཀྱི་ིསྐྱི་ེའཆོ་ིབརོ་ད་ོགསུམ་ཡང་རོང་ཤུགས་ཀྱིིས་སྦྱོང་ནུས་པ་

ཡིནི་ནིོ། །ད་ེཡང་དཔེརོ་ནི་རོང་ཉིིད་ལྟ་བུ་སྐྱི་ེབ་ཕྱི་ིམརོ་འཛམ་བུ་གླིིང་པའ་ིམ་ིམངལ་

སྐྱིེས་ས་ཆུ་མེ་རླུང་རྩེ་དང་ཐིག་ལེའི་ཁམས་དྲུག་དང་ལྡནི་པའི་དལ་འབྱོོརོ་གྱིི་མིའི་

ལུས་རྟེནི་ཐབོ་པརོ་འདདོ་ནི། དའེ་ིརྒྱུརོ་ཚ་ེའདིརོ་ཚུལ་ཁྲོིམས་རྣམ་པརོ་དག་པས་གཞེ་ི

བཟུང༌། སྦྱིནི་སོགས་ཀྱིིས་གྲོོགས་བྱོས། སྨོོནི་ལམ་དྲ་ིམ་མེད་པས་མཚམས་སྦྱོརོ་

དགསོ་པ་ལྟརོ། འདིརོ་རོང་ཉིདི་བཅིམོ་ལྡནི་འདས་དཔལ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིིགས་བྱོདེ་ཆོེནི་པའོ་ི

གོ་འཕེང་འཐོབ་པའི་རྒྱུརོ་ཚོགས་ཞེིང་སྤྱིནི་དྲངས་ཏེེ་ཚད་མེད་བཞེིའི་བརོ་གྱིིས་

བསོད་ནིམས་ཀྱི་ིཚོགས་གསོག་པའོ། །ད་ེཡང་རོང་ཉིིད་འཇིིགས་བྱོེད་ཞེལ་གཅིིག་

ཕྱིག་གཉིིས་པརོ་གསལ་སྣང་ཞེིག་བཏེོནི་ཏེ་ེསྙེིང་གརོ་རྩེ་འདབ་བརྒྱད་མཚོནི་པའ་ིསྣ་

ཚོགས་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ། དེའ་ིལྟ་ེབའ་ིསྟོེང་དུ་ཁམས་དཀོརོ་དམརོ་མཚོནི་པའ་ི
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ཉི་ིམའ་ིདཀྱིལི་འཁརོོ། དའེ་ིདབུས་སུ་རོང་ག་ིཤིནིི་ཏུ་ཕྲ་བའ་ིརླུང་ལུས་དང་ད་ེལ་བཞེནོི་

པའ་ིསམེས་ཤིནིི་ཏུ་ཕྲ་བ། ད་ེགཉིསི་ཀྱི་ིསྟོངེ་དུ་ངག་ག་ིས་བནོི་ཕྲ་མ་ོབཅིས་མཚནོི་པའ་ི

ཧཱུཾཾ་ཡིག་མཐིང་ག་ཡེ་ཤིེས་ལྔའི་རོང་བཞེིནི་གྱིི་འོད་ཟེརོ་ཁ་དོག་སྣ་ལྔ་འཕྲོ་བ། འོད་

ཟེརོ་དེས་རོང་ལུས་ཐམས་ཅིད་གང་ཞེིང་སློརོ་ཡང་ཕྱིིརོ་འཕྲོས་པས་ཕྱིོགས་བཅུའི་

འཇིགི་རྟནེི་གྱི་ིཁམས་ཐམས་ཅིད་ལ་ཁྱིབ་པས་འདོ་ཀྱིསི་གསལ་བརོ་བྱོས་ནིས་བཅུད་

ཀྱི་ིམ་རོིག་པའ་ིམུནི་པ་དང་སྣོད་ཀྱི་ིཉིེས་སྐྱིོནི་ཐམས་ཅིད་སྦྱངས། ཞེིང་ད་ེརྣམས་སུ་

གཞུགས་པའ་ིལོངས་སྤྲུལ་གྱི་ིསངས་རྒྱས། བྱོང་སེམས་ཁྲོ་ོབ་ོདང་རོིག་པའ་ིཚོགས་

ཐམས་ཅིད་དཔལ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིིགས་བྱོེད་རྟེནི་བརྟེནི་པའ་ིདཀྱིིལ་འཁོརོ་ཆོ་ཚང་བའ་ིརྣམ་

པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤྱིནི་དྲངས་པ་རྣམས་གཅིིག་ལ་གཅིིག་ཐིམ་གྱིི་མཐརོ་དཀྱིིལ་

འཁོརོ་ཆོ་ཚང་བ་གཅིིག་གི་རྣམ་པརོ་རོང་གི་མདུནི་གྱིི་ནིམ་མཁརོ་བཞུགས་པའི་

གཙོ་བོའ་ིརྩེ་ཞེལ་གྱིི་འཚོག་མའི་སྟོེང་དུ་སེང་ཁྲོི་པད་ཟླའི་སྟོེང་དུ་ཆོོས་འདིའི་དབང་

ལུང་མནི་ངག་དངོས་སུ་སྟོོནི་པའ་ིརྩེ་བའ་ིབླ་མ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཆོང་ག་ིརྣམ་པརོ་བཞུགས་པ་

བླ་མ་ཀུནི་འདུས་སུ་མོས་པ་བཅིས་གསལ་གདབ་ལ་སྔརོ་སྤྲོོས་པའ་ིའོད་ཟེརོ་རྣམས་

རོང་ག་ིསྙེངི་གའ་ིཧཱུཾ་ཾལ་ཐམི་པརོ་བསམ། འདསི་མཚནོི་པའ་ིགངོ་འགོ་ག་ིའདོ་ཟེརོ་དང༌། 

མཆོོད་ལྷ་སོགས་ཕེརོ་སྤྲོ་ོབ་ནི་ིའཁོརོ་འདས་ཐམས་ཅིད་རོང་སེམས་ཀྱིིས་བཏེགས་པ་

ཙམ་དང༌། དེའི་བྱོེད་པོའམ་རྩེ་བ་མཐརོ་ཐུག་ཤིིནི་ཏུ་ཕྲ་བའི་སྙེིང་གའི་རླུང་སེམས་

ཡིནི་པ་མཚོནི་ཞེིང༌། བྱོ་བ་ཟིནི་ནིས་སློརོ་ཐུགས་ཀོའ་ིཧཱུཾ་ཾལ་ཐིམ་པརོ་མོས་དགོས་པ་

ནི་ིརྫིོགས་རོིམ་ཟབ་མོའ་ིསྐབས་སུ་རླུང་སེམས་ཐམས་ཅིད་སྙེིང་གརོ་ཐིམ་ནིས་འོད་

གསལ་འཆོརོ་བའ་ིསྨོིནི་བྱོདེ་ཁྱིད་པརོ་ཅིནི་དུ་འགྱུརོ་བས་གནིད་ཆོེའ།ོ །རོང་ག་ིམཐའ་



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་དྲང་སོྲོང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།
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སྐོརོ་དུ་ཚེ་འདིའི་ཕེ་མས་མཚོནི་པའི་སེམས་ཅིནི་ཐམས་ཅིད་ཀྱིང་རྡོོ་རྗེེ་འཇིིགས་

བྱོེད་ཀྱིི་རྣམ་པརོ་གསལ་བཏེབ་སྟོེ་ཐམས་ཅིད་ཀྱིིས་ཡནི་ལག་བདུནི་པ་བྱོེད་པརོ་

མོས་དགོས་པས་དེ་ལ་ཐོག་མརོ་ཕྱིག་འཚལ་བ་ནིི། རྩེ་བ་དང་ཡནི་ལག་གི་རླུང་

རྣམས་སྙེིང་གརོ་འདུ་བ་མཚོནི་པའ་ིརྡོ་ོརྗེ་ེཐལ་མ་ོསྙེིང་གརོ་སྦྱརོ་ནིས་རྒྱུད་སྡོོམ་བྱུང་

ལས་གསུངས་པའི་གང་གི་དྲིནི་གྱིི་སོགས་ཀྱིི་དོནི་ནིི། བླ་མ་གང་གི་བཀོའ་དྲིནི་ལ་

བརྟེནི་ནིས་བད་ེབ་ཆོེནི་པོའ་ིགནིས་སྐུ་གསུམ་གྱི་ིག་ོའཕེང་དུས་ཤིིནི་ཏུ་མྱུརོ་བ་སྐད་

ཅིིག་མའི་སྒྲས་བསྟོནི་པའི་སྙེིགས་དུས་ཀྱིི་ཚེ་ཐུང་གཅིིག་ལ་ཐོབ་པརོ་མཛད་པ་ནིི་

ནིོརོ་བུ་རོིནི་པ་ོཆོ་ེལ་གསོལ་བ་བཏེབ་ནི་དགོས་འདོད་ཐམས་ཅིད་སྩོལ་བ་དང་ཆོོས་

མཐུནི་ཞེངི༌། ད་ེཡང་ནིརོོ་བུས་ཚ་ེའདའི་ིའདདོ་པ་ཙམ་སྟོརེོ་ལ་བླ་མས་ནི་ིའད་ིཕྱིའི་ིབད་ེ

ལེགས་ཐམས་ཅིད་སྩོལ་བས་བླ་མ་ཆོེས་ལྷག་ཀྱིང་ཕྱིོགས་ཙམ་འདྲ་བ་ལ་དཔེརོ་

བྱོས་པའ།ོ །ངསེ་དོནི་གྱི་ིརྡོ་ོརྗེ་ེབད་ེསྟོངོ་གཉིིས་སུ་མདེ་པའ་ིཡ་ེཤིསེ་དྲང་དོནི་རྟགས་ཀྱི་ི

རྡོ་ོརྗེེའ་ིརྣམ་པརོ་ཤིརོ་བ་འཛིནི་པའམ་འཆོང་བའ་ིསྐུའ་ིརྣམ་པ་ཅིནི་གྱི་ིཞེབས་ཀྱི་ིཔདྨ་

འམ་གདནི་གྱི་ིཔདྨ་ལ་སྒོ་ོགསུམ་གུས་པས་འདུད་པ་སྟོ་ེཕྱིག་འཚལ་བའ།ོ །ལཱ་ལ་ིཏེའ་ི

གཟུགས་མཆོོག་ཅིསེ་སགོས་ཀྱི་ིདོནི་ནི།ི བད་ེསྟོངོ་གཉིསི་སུ་མདེ་པའ་ིཡ་ེཤིསེ་བཞེིནི་

ལག་ག་ིརྣམ་པརོ་ཤིརོ་བས་གཟུགས་མཆོོག །གཞེ་ིལམ་དང་འབྲིས་བུའ་ིགནིད་སྟོོནི་

པའ་ིཆོེད་དུ་ཆོ་ེཆོེརོ་ཁྲོོས་པའ་ིསྐུརོ་བསྟོནི་པས་ནི་མཆོོག་ཏུ་དྲག་པ་ོཆོ།ེ བདུད་དང་མ་ི

མཐུནི་ཕྱིོགས་ཐམས་ཅིད་ལྷག་མེད་དུ་འཇིོམས་པས་དཔའ་བོ། གནིས་ལུས་ལོངས་

སྤྱིོད་ཕུནི་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་ལོངས་སྤྱིོད་པའམ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱིི་གསང་བ་

སངས་རྒྱས་ནིང་ཕེནི་ཚུནི་ཁོ་ནིའི་སྤྱིོད་ཡུལ་ཡིནི་པས་མཆོོག་གི་སྤྱིོད་ཡུལ་ཅིནི། 
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དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།

གདུལ་དཀོའ་བ་ཕྱི་ིནིང་གསང་བའ་ིགཤིིནི་རྗེ་ེཐམས་ཅིད་འདུལ་བའ་ིདོནི་མཛད་པ། 

ངེས་དོནི་གྱི་ིརྡོ་ོརྗེ་ེའཇིིགས་བྱོེད་བད་ེསྟོོང་གཉིིས་སུ་མེད་པའ་ིཡ་ེཤིེས་ད་ེསྤྲོོས་པས་མ་ི

ཕྱིེད་པའ་ིརྡོ་ོརྗེ་ེདང་ལྷནི་སྐྱིེས་ཀྱིི་བད་ེབས་ཉིོནི་མོངས་པ་འཇིིགས་པརོ་བྱོེད་པས་ནི་

འཇིིགས་བྱོེད་དོ། །ད་ེཉིིད་དྲང་དོནི་ལྷ་སྐུ་ཤིིནི་ཏུ་ཁྲོོས་པའ་ིརྣམ་པརོ་བཞེེངས་པའ་ིརྡོ་ོ

རྗེ་ེའཇིགིས་བྱོདེ་ལ་ཕྱིག་འཚལ་བ་ནི་ིསྒོ་ོགསུམ་གུས་པས་འདུད་པའ།ོ །

ཡང་ཤི་ོལ་ོཀོ་འད་ིབད་ེཆོེནི་ཆོསོ་སྐུའ་ིསྒོ་ོནིས་བསྟོདོ་པ། ཟུང་འཇུག་ལངོས་སྐུའ་ི

སྒོ་ོནིས་བསྟོོད་པ། འཕྲིནི་ལས་སྤྲུལ་སྐུའ་ིསྒོ་ོནིས་བསྟོོད་པརོ་འགྲོེལ་ཚུལ་རྒྱས་པརོ་

གསུངས་པ་འགོད་མ་ནུས་ཀྱིང་ཚིག་རྐོང་དང་པོས་ཆོོས་སྐུ། གཉིིས་པས་ལོངས་སྐུ། 

གསུམ་པས་སྤྲུལ་སྐུ་ལ་བསྟོདོ་པརོ་གསུངས། 

གཉིིས་པ་མཆོོད་པ་འབུལ་བ་ལ་རོང་གི་སྙེིང་གའི་ས་བོནི་ལས་སྤྲོོས་པའི་འོད་

ཟེརོ་གྱི་ིསྣ་ེལ་བད་ེསྟོོང་གཉིིས་སུ་མེད་པའ་ིཡ་ེཤིེས། ཙ་རྩེ་ིཀོ་ལ་སོགས་པའ་ིརྣམ་པརོ་

ཤིརོ་བའ་ིལྷ་མ་ོབཞེ་ིསྐུ་མདོག་དང་ཞེལ་ཕྱིག་སོགས་དཀྱིིལ་འཁོརོ་དུ་འགོད་པ་ཇི་ིལྟ་

བ་བཞེིནི་ལ་ཡུམ་རྐྱེང་སྐབས་གང་ཡིནི་གྱིི་མཆོོད་རྫིས་ཐོགས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་

སྤྲོོས་པ་རྣམས་ཀྱིིས་མཆོོད་པརོ་བསམ། དེ་ཡང་མེ་ཏེོག་སོགས་དངོས་སུ་བཤིམ་

པ་རྫིས་ཀྱི་ིཁྱིད་པརོ། མཆོོད་སྔགས་བརྗེོད་པ་སྔགས་ཀྱི་ིཁྱིད་པརོ། ཕྱིག་རྒྱ་བྱོེད་པ་

ཕྱིག་རྒྱའ་ིཁྱིད་པརོ། མང་པོརོ་སྤྲུལ་བ་ཏེིང་ང་ེའཛིནི་གྱི་ིཁྱིད་པརོ། མཆོོད་པའ་ིའཁོརོ་

གསུམ་མ་ིདམིགས་པརོ་ལྟ་བ་སྒྲུབ་པའ་ིམཆོོད་པའ་ིཁྱིད་པརོ་ཏེ་ེཁྱིད་པརོ་ལྔ་ལྡནི་དུ་

འབུལ་ཞེངི༌། འབུལ་སྔགས་ནི་ིདོནི་འགྱུརོ་ལྟརོ་བྱོས་ནི་བད་ེབས། ཨོཾ་ཾཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཧ� ས་

མཆོདོ་ཡནོི་འབུལ་ཞེངི༌། འཕྲགོ་བྱོདེ་མཆོ་ེབ་དགྱིསེ་པ་ཞེསེ་འབུལ་ཡུལ་གྱི་ིཁྱིད་པརོ་



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་དྲང་སོྲོང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།
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བསྟོནི། ཨོཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཕེཊ་ཀྱིིས་ཞེབས་བསིལ་འབུལ་ཞེིང༌། ཧཱུཾ་ཾཐུགས་ཀྱི་ིས་བོནི་དང་དེའ་ི

ཁྱིད་པརོ་བད་ེསྟོོང་ག་ིརོང་བཞེིནི་ཏེ་ེབད་ེསྟོོང་ག་ིརྣམ་འཕྲུལ་ཞེེས་མཆོོད་རྫིས་རྣམས་

བད་ེསྟོོང་གཉིིས་སུ་མེད་པའ་ིརོང་བཞེིནི་དུ་ཤིེས་པ་ང་ོབོའ་ིཁྱིད་པརོ་བསྟོནི། ཨོཾ་ཾཝ་ིཀྲ་ི

ཏཱ་ནི་ནི་དུཥྚཾ་ཾསཏྭ་ད་མ་ཀོ་ག� ག� ག�ས་དྲ་ིཆོབ་འབུལ་ཞེངི་རྣམ་པརོ་འགྱུརོ་བའ་ིཞེལ་

ཅིནི་མ་རུངས་པའི་སེམས་ཅིནི་བསྒྲལ་བའི་དྲི་དྲི་དྲི་ཞེེས་མཆོོད་རྫིས་ཀྱིི་རྒྱུའི་ཁྱིད་

པརོ་བསྟོནི། ཨོཾ་ཾཀུ་མཱི་རཱ་རཱུ་པ་ིཎ་ེཛ� ཛ� ཧཱུཾ་ཾཕེཊ་ཀྱིིས་མ་ེཏེོག་འབུལ་ཞེིང་གཞེོནི་ནུའ་ི

གཟུགས་ཅིནི་མཛེས་པའམ་ཡིད་དུ་འོང་བའ་ིགཟུགས་ཅིནི་བྱོོནི་བྱོོནི། ཞེེས་མཆོོད་

རྫིས་ཀྱི་ིརྣམ་པའ་ིཁྱིད་པརོ་བསྟོནི། ཨོཾ་ཾཧྲཱིཿ�ི ཧ� ཧ་ེཕེཊ་ཀྱིིས་བདུག་སྤེོས་འབུལ་ཞེིང་། 

འཕྲོག་བྱོེད་དགྱིེས་པའ་ིཆོེད་དུ་ཞེེས་མཆོོད་པ་ཕུལ་བའ་ིདགོས་པའ་ིཁྱིད་པརོ་བསྟོནི། 

ཨོཾ་ཾདཱིིཔྟ་ལ་ོཙ་ནི་ཝ་ིཀྲ་ིཏཱ་ནི་ནི་མཧཱ་ཨོཾཊྚཊྚ་ཧ་ས་ནི་ད་ིནི་ིདཱིིཔྟ་ཡ་སྭཱཧཱས་མརོ་མ་ེའབུལ་

ཞེིང༌། འབརོ་བའི་སྤྱིནི་དང་རྣམ་པརོ་འགྱུརོ་བའི་ཞེལ་ནིས་དྲག་པོའ་ིསྒྲས་བཞེད་

པ་ལ་འབརོ་བའ་ིཆོེད་དུ་གཞེ་ིཚུགས་ཞེེས་པའམ་འཕྲོག་བྱོེད་སྤྱིནི་གྱི་ིདབང་པ་ོརྒྱས་

པའ་ིཆོེད་དུ། ཞེེས་མཆོོད་རྫིས་ས་ོསོའ་ིབྱོེད་ལས་ཀྱི་ིཁྱིད་པརོ་བསྟོནི་པས་མཆོོད་པ་

ཁྱིད་པརོ་དྲུག་ལྡནི་ཏེ།ེ ཁྱིད་པརོ་ད་ེདག་ཤིེས་པའ་ིསྒོ་ོནིས་མཆོོད་ནི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའ་ི

མཆོོད་པརོ་འགྱུརོ་བ་དགྲོ་ནིག་ག་ིའགྲོེལ་པརོ་གསུངས་པས་མཆོོད་རྫིས་རོ་ེརོ་ེཡང་

ད་ེལྟའ་ིཁྱིད་པརོ་དྲུག་ལྡནི་དུ་བསམ་དགོས་ཤིིང༌། ཞེལ་ཟས་དང་རོོལ་མོའ་ིརོང་མིང་

གསལ་བརོ་སྨོོས་པ་ནིི་མཐའི་གསལ་བྱོེད་དུ་ཤིེས་པརོ་བྱོའོ། །དེ་ལྟརོ་མཆོོད་པས་

དབང་ཤིེས་འཁོརོ་གྱི་ིཚོརོ་བ་བད་ེབ་སྐྱིེས་པ་ནིི། ནིང་ག་ིམཆོོད་པ། དེས་ད་ེམ་ཐག་

རྐྱེེནི་བྱོས་ཏེ་ེཡ་ེཤིེས་འཁོརོ་གྱི་ིཚོརོ་བ་བད་ེབ་སྐྱིེས་པ་ནི་ིགསང་བའ་ིམཆོོད་པ། བད་ེ
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དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།

བ་དེས་སྟོོང་པ་ཉིིད་ངེས་པ་ནི་ིད་ེཁ་ོནི་ཉིིད་ཀྱི་ིམཆོོད་པ་སྟོ།ེ རྒྱུད་སྡོ་ེའོག་མ་ལའང་འདྲ་

ཞེིང༌། དབང་བཞེ་ིདང་འབྲིེལ་བ་ནི་ིབླ་མེད་ཁ་ོནིའིའོ། །ཞེེས་ཡོངས་འཛིནི་བླ་ོབཟང་

བསྟོནི་འཛིནི་གསུང་ང༌ོ། །

གསུམ་པ་བཤིགས་པ་བྱོེད་པ་ནི།ི སྔརོ་བྱོས་ཀྱི་ིཉིེས་ལྟུང་ལ་འགྱིོད་པའ་ིབསམ་

པས་སྡོིག་པ་རྣམས་ནི་ིབཤིགས་པརོ་བྱོ། ཞེེས་མདོརོ་བསྟོནི་ནིས། ཇི་ིལྟརོ་བཤིགས་

ནི་སྔརོ་འདས་པའི་དུས་སུ་རོང་རྒྱུད་ལ་སྐྱིེས་ཤིིང༌། ད་ལྟརོ་གྱིི་དུས་སུ་བྱུང་བའི་

སྡོགི་ལྟུང་རྣམས་ནི་ིཚགོས་ཞེངི་རྣམས་ཀྱི་ིསྤྱིནི་སྔརོ་བཤིགས་པས་བསལ་ཞེངི༌། དངེ་

ཕྱིིནི་ཆོད་ཉིེས་པ་འད་ིལྟ་བུ་མ་ིབྱོེད་པརོ་ཡང་ཚོགས་ཞེིང་རྣམས་ཀྱི་ིསྤྱིནི་སྔརོ་བརྗེོད་

ནིས་སྡོམོ་སམེས་བསྐྱིེད། 

བཞེ་ིཔ་རྗེསེ་སུ་ཡ་ིརོང་བ་ནི།ི སྔརོ་བྱོས་ཀྱི་ིསྡོགི་པ་ལ་འགྱིདོ་སེམས་དང༌། ཕྱིིནི་

ཆོད་མི་བྱོེད་པའི་སྡོོམ་སེམས་བྱོེད་པ་དེ་བཞེིནི་དུ་རོང་གཞེནི་གྱིིས་དུས་གསུམ་དུ་

བསགས་པའ་ིབསོད་ནིམས་ལ་རྗེེས་སུ་ཡ་ིརོང་བའ་ིདགའ་བས་དག་ེབ་གོང་འཕེེལ་

དུ་འགྱུརོ་བའ་ིའཕེེནི་པ་གཏེངོ་བའ།ོ །

ལྔ་པ་བསྔ་ོབ་ནིི། བདག་གིས་བད་ེའགྲོོརོ་ཡོངས་སུ་བསྔོ། །ཞེེས་རོ་མཐའ་ཡོད་

པ་ནིི། དགེ་བ་དེ་དག་འབྲིས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་སརོ་བདེ་བླག་ཏུ་འགྲོོ་བའི་རྒྱུརོ་

ཡོངས་སུ་བསྔ་ོཞེེས་པ་དང༌། བདག་གི་བདེ་འགྲོ་ོཡོངས་སུ་བསྔོ། །ཞེེས་རོ་མཐའ་

མེད་པ་ནི་ིའབྲིས་མིང་རྒྱུ་ལ་བཏེགས་པ་ཡིནི་པས། བདག་གིས་འབྲིས་བུ་བད་ེབརོ་

འགྲོོ་བའི་རྒྱུ་དགེ་བ་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཐོབ་ཕྱིིརོ་ཡོངས་སུ་བསྔོ་ཞེེས་པ་སྟོེ་ཕྱིི་མ་

རོང་ལུགས་ཡནིི་པརོ་གསུངས། དཀོོནི་མཆོགོ་གསུམ་ལ་སྐྱིབས་སུ་འགྲོ།ོ ཞེསེ་པ་ནི་ི



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་དྲང་སོྲོང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།
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དྲུག་པ་སྐྱིབས་འགྲོོའ་ིཡནི་ལག་སྟོ་ེམ་འོངས་པ་ནི་རོང་ག་ིཐོབ་བྱོའ་ིའབྲིས་སྐྱིབས་ཐེག་

ཆོེནི་གྱི་ིམཆོོག་གསུམ་ལ་ཐོབ་བྱོརོ་ཡིད་ཆོེས་པའ་ིསྒོ་ོནིས་དང༌། གཞེནི་རྒྱུད་ལ་བྱུང་

ཟིནི་གྱིི་རྒྱུ་སྐྱིབས་ཐེག་ཆོེནི་གྱིི་མཆོོག་གསུམ་ལ་ཉིེས་ཅིནི་ཁ་དྲག་པོ་ལ་རོེ་ལྟོས་

འཆོའ་བ་བཞེིནི་འབྲིས་བུ་ད་ེདག་ལ་སྦྱོརོ་བའ་ིསྐྱིབས་བཅིོལ་བའ་ིསྒོ་ོནིས་སྐྱིབས་སུ་

འགྲོ་ོབ་ཡིནི་གསུངས། སེམས་ཅིནི་ཐམས་ཅིད་བདག་གིས་དགྲོོལ། །ཞེེས་སོགས་

ཚིག་རྐོང་གསུམ་བདུནི་པ་སྨོོནི་སེམས་བཟུང་བའ་ིཡནི་ལག་སྟོ་ེསེམས་ཅིནི་ཐམས་

ཅིད་བདག་གིས་འཁོརོ་བ་དང་ངནི་སོང་ག་ིསྡུག་བསྔལ་ལས་སྒྲོལ་བ་སྟོ་ེབསྒྲལ་ནིས་

རྫིོགས་པའི་བྱོང་ཆུབ་ཀྱིི་གནིས་ལ་དགོད་པརོ་བགྱིིའོ། །དེའི་ཕྱིིརོ་དུ་སངས་རྒྱས་

ཐོབ་འདོད་ཀྱིི་བྱོང་ཆུབ་ཀྱིི་སེམས་ནིི་བསྐྱིེད་པརོ་བགྱིིའོ་སྙེམ་དུ་བྱོེད་པ་སྟོེ་སྔགས་

ལུགས་ཀྱིི་བདུནི་རྣམ་དག་གོ །དེ་ནིས་གཤིེད་དམརོ་ནིས་ཁ་སྐོང་བརོ་མཛད་པའི་

ལུས་འབུལ་བ་ནིི། ཡོནི་ཏེནི་དཔག་ཏུ་མེད་པ་རྒྱ་མཚ་ོཆོེནི་པོའ་ིཆུ་རྡུལ་གྱི་ིགྲོངས་

དང་མཉིམ་པ་མངའ་བའ་ིཚོགས་ཞེིང་ཁྱིེད་རྣམས་ལ་བདག་ག་ིལུས་འད་ིདབུལ་བརོ་

བགྱིིའོ། །ཞེེས་དང༌། ལམ་ལ་བརྟེནི་པ་ནིི། ཡང་དག་པརོ་རྫིོགས་པའ་ིསངས་རྒྱས་

རྣམས་དང༌། དེའ་ིསྲས་བྱོང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅིད་ཀྱི་ིབགྲོོད་པ་གཅིིག་པའ་ི

ལམ་པ་ོཆོེརོ་གྱུརོ་པ་ནི་ིསྦྱིནི་སོགས་ཕེརོ་ཕྱིིནི་དྲུག་དང་རོིམ་པ་གཉིིས་ཀྱི་ིརྣལ་འབྱོོརོ་

རྣམས་ཡིནི་ལ། ཚུལ་ད་ེཉིིད་བདག་གིས་ཀྱིང་སྐུ་གསུམ་ཡ་ེཤིེས་ལྔ་ལྡནི་གྱི་ིག་ོའཕེང་

ཐོབ་པའི་ཕྱིིརོ། ཡིད་རོབ་ཏུ་དྭངས་པའི་དད་པ་དྲག་པོས་ནིནི་ཏེནི་ཉིམས་སུ་ལེནི་

པའི་སྒོོ་ནིས་བསྟོེནི་པརོ་བགྱིིའོ། །ཞེེས་བརྗེོད་ཅིིང་བསམ་པ་ནིི་འཇུག་པ་སེམས་

བསྐྱིེད་དུའང་འགྱུརོ་གསུངས། ད་ེནིས་རོིགས་ལྔའ་ིསྡོོམ་བཟུང་མ་བྱོས་ཀྱིང་ཆོ་ོག་



 42  

དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།

ཆོད་སྐྱིོནི་མེད་ལ་བྱོ་བརོ་སྤྲོ་ོནི་སངས་རྒྱས་བྱོང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས། །ཞེེས་

སོགས་ཚིག་རྐོང་གཉིིས་ཀྱིིས་ཚོགས་ཞེིང་རྣམས་ལ་སྙེནི་གསནི་ཕེབ། བདག་མིང་

འད་ིཞེེས་བགྱི་ིབ་ནིི། །ཞེེས་སོགས་རྐོང་པ་གསུམ་གྱིིས་རོང་མིང་གསལ་བརོ་སྨོོས་

པ་ཁས་བླང་མི་འགྱུརོ་བའི་ཆོེད་དང་ཐོག་མཐའི་དུས་ཚིགས་བརྗེོད་པའོ། །ཇིི་ལྟརོ་

དུས་གསུམ་མགོནི་པ་ོརྣམས། །ཞེེས་སོགས་རྐོང་པ་བཞེིས། དུས་གསུམ་གྱི་ིམགོནི་

པ་ོསངས་རྒྱས་སྲས་དང་བཅིས་པས་ཇིི་ལྟརོ་མཛད་པ་དཔེརོ་བྱོས་ཏེེ་སྔགས་སྡོོམ་

གྱི་ིསྔོནི་འགྲོོརོ་རོང་གིས་སེམས་བསྐྱིེད་པ་བསྟོནི་ཏེོ། །དངོས་གཞེ་ིསྔགས་སྡོོམ་རྒྱས་

པརོ་འཛིནི་པ་ལ། ཚུལ་ཁྲོིམས་ཀྱི་ིནི་ིབསློབ་པ་དང༌། །ཞེེས་སོགས་རྐོང་པ་བརྒྱད་

ཀྱིིས་རྣམ་སྣང་ག་ིརོིགས་ཀྱི་ིདམ་ཚིག་དྲུག །རྡོ་ོརྗེ་ེརོིགས་མཆོོག་ཆོེནི་པ་ོཡི། །ཞེེས་

སོགས་རྐོང་པ་བཞེིས་མི་བསྐྱིོད་པའི་རོིགས་ཀྱིི་དམ་ཚིག་བཞེི། རོིནི་ཆོེནི་རོིགས་

མཆོོག་ཆོེནི་པ་ོཡི། །ཞེེས་སོགས་རྐོང་པ་བཞེིས་རོིནི་འབྱུང་ག་ིརོིགས་ཀྱི་ིདམ་ཚིག་

བཞེ།ི བྱོང་ཆུབ་ཆོེནི་པ་ོལས་བྱུང་བའ།ི །ཞེེས་སོགས་རྐོང་པ་བཞེིས་འོད་དཔག་མེད་

ཀྱི་ིརོིགས་ཀྱི་ིདམ་ཚིག་གསུམ། ལས་ཀྱི་ིརོིགས་མཆོོག་ཆོེནི་པ་ོལ། །ཞེེས་སོགས་

རྐོང་པ་བཞེིས་དོནི་གྲུབ་ཀྱི་ིརོིགས་ཀྱི་ིདམ་ཚིག་གཉིིས་ཏེ་ེརོིགས་ལྔ་ས་ོསོའ་ིདམ་ཚིག་

ཁྱིནོི་བསྡོོམས་པའ་ིབཅུ་དགུ་པ་ོགཟུང་བ་རྒྱས་པརོ་བཤིད་ནིས། བྱོང་ཆུབ་སམེས་ནི་ི

བླ་ནི་མདེ། །ཅིསེ་སགོས་རྐོང་པ་བཞེསི་དནོི་བསྡུ་དང༌། ད་ེནིས་ལྷག་མ་བཞེསི་སམེས་

ཅིནི་གྱི་ིདོནི་བྱོེད་པརོ་དམ་འཆོའ་བ་ཡིནི་ཚུལ་དང་ད་ེལྟརོ་སྡོོམ་བཟུང་བྱོས་པས་སྒྲུབ་

པའ་ིམཆོོད་པ་བླ་ནི་མེད་པརོ་འགྱུརོ་མོད། སྡོོམ་པ་གསརོ་དུ་སྐྱི་ེབ་དང་ཉིམས་པ་སོརོ་

ཆུད་པ་ལ་ནི་ིདབང་བསྐུརོ་བ་དང་འབྲིལེ་དགསོ་ཚུལ་སགོས་རྒྱས་པརོ་གསུངས་ཏེ་ེད་ེ



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་དྲང་སོྲོང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།
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ཡནི་ཆོད་ནི་ིཞེངི་དག་པ་ལ་བརྟེནི་ནིས་ཚགོས་གསོག་པའ།ོ །ཞེངི་མ་དག་པ་ལ་བརྟེནི་

ནིས་ཚགོས་གསགོ་པ་ནི་ིཚད་མདེ་བཞེ་ིབསྒོམོ་པ་སྟོ།ེ སམེས་ཅིནི་ཐམས་ཅིད་བད་ེབ་

དང་ལྡནི་པརོ་གྱུརོ་ཅིིག །ཅིེས་སོགས་དང༌། བཏེང་སྙེོམས་ལ་གནིས་པརོ་བྱོའ་ོཞེེས། 

དང་པརོོ་གྱུརོ་ཅིགི་དང་མཐའ་མརོ་བྱོའའོ་ིཚགི་ནུས་ཀྱིསི་རོ་ེརོའེང་ཚད་མདེ་བཞེ་ིལྡནི་

དུ་བྱོ་ཚུལ་ལམ་ཐུནི་མངོ་བའ་ིསྐབས་སུ་བཤིད་པ་ལྟརོ་ཤིསེ་པརོ་བྱོ་ལ། 

འཇིིག་རྟེནི་གྱི་ིཆོོས་བརྒྱད་ནིི། བཤིེས་སྤྲོིངས་ལས། འཇིིག་རྟེནི་མཁྱིེནི་པ་རྙེེད་

དང་མི་རྙེེད་དང༌། །བདེ་དང་མི་བདེ་སྙེནི་དང་མི་སྙེནི་དང༌། །བསྟོོད་སྨོད་ཅིེས་ཀྱིི་

འཇིགི་རྟེནི་ཆོསོ་བརྒྱད་པ།ོ །བདག་ག་ིཡདི་ཡུལ་མིནི་པརོ་མག་ོསྙེམོས་མཛོད། །ཅིསེ་

གསུངས་པ་དེ་རྣམས་དང་བྲིལ་བ་དང༌། འཕེགས་པ་གཞེནི་ལ་མཉིམ་གཞེག་གི་

སྐབས་སུ་གཟུང་འཛིནི་གྱི་ིརྣམ་རྟོག་གིས་མ་ིབསྐྱིོད་པ་སྟོེ། མ་ིགཡ་ོབ་ཡོད་ཀྱིང་རྗེེས་

ཐོབ་ཏུ་ད་ེམེད་ལ་མཉིམ་རྗེེས་འདྲེས་པ་ནི་ིསངས་རྒྱས་ཉིག་གཅིིག་ག་ིསྤྱིོད་ཡུལ་ཡིནི་

པས་སངས་རྒྱས་ཁ་ོནིའ་ིཐུགས་རྒྱུད་ལ་མངའ་བའ་ིབཏེང་སྙེོམས་ད་ེལ་གནིས་པརོ་

དམ་འཆོའ་བའ།ོ །ཚད་མདེ་བཞེ་ིབསྒོམོ་ཚུལ་རྒྱས་པརོ་འདདོ་ནི། དཀྱིལི་འཁོརོ་རྒྱལ་

མཆོོག་གི་སྐབས་སུ་ཚད་མེད་བཞེིའི་ང་ོབ་ོལྷ་མ་ོབཞེིས་མཛད་པ་ཇིི་ལྟརོ་མཛད་པ་

ལྟརོ་བྱོའ།ོ །

གཉིསི་པ་ཡ་ེཤིསེ་ཀྱི་ིཚགོས་གསགོ་པ་ལ་གཉིསི། སྦྱང་གཞེ་ིསྦྱངོ་བྱོདེ་བཤིད་པ་

དང༌། ད་ེདང་མཐུནི་པརོ་སྟོངོ་ཉིདི་བསྒོམོ་ཚུལ་ལ།ོ །

དང་པ་ོནིི། གང་དུ་སྐྱི་ེའགྱུརོ་གྱི་ིལས་འདུ་བྱོས་པའ་ིའོག་ཏུ་འཆོ་ིབ་འོད་གསལ་

མངོནི་ཏུ་བྱོེད་པ་དང་ཆོོས་མཐུནི་པརོ་ཡ་ེཤིེས་ཀྱི་ིསའ་ིསྟོོང་ཉིིད་བསྒོོམ་པ་སྟོ།ེ ད་ེཡང་
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དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།

མ་འོངས་པ་ནི་འཛམ་བུ་གླིིང་པའི་མི་མངལ་སྐྱིེས་ཁམས་དྲུག་ལྡནི་པ་རོང་ཉིིད་ལ་

འཆོ་ིབ་འོད་གསལ་མངོནི་དུ་འགྱུརོ་བ་དེའ་ིཚ་ེཐོག་མརོ་ས་ཁམས་ཀྱི་ིནུས་པ་ཉིམས་

ནིས་ཆུ་ཁམས་གསལ་བརོ་གྱུརོ་པ་ལ་ས་ཆུ་ལ་ཐིམ་པའ་ིཐ་སྙེད་བྱོེད་པ་དེའ་ིསྐབས་

སུ་ཕྱིིའ་ིརྟགས་རོང་ག་ིལུས་ས་ལ་བྱོིང་བ་སོགས་ཀྱི་ིཉིམས་དང་། ནིང་ག་ིརྟགས་སྨོིག་

རྒྱུ་ལྟ་བུ་འབྱུང༌། ཆུ་ཁམས་ཀྱི་ིནུས་པ་ཉིམས་ནིས་མ་ེཁམས་གསལ་བརོ་གྱུརོ་པའ་ི

སྐབས་སུ་ཕྱིིའ་ིརྟགས་མཆུ་དང་ལྕ་ེསྐམ་ཞེིང་ས་ོདྲེག་ཆོགས་པ་དང་ནིང་རྟགས་ཐོག་

རྩེརོ་དུ་བ་ཅུང་ཟད་ཆོགས་པ་ལྟ་བུའི་སྔོ་འཁྱིིལ་བའི་སྣང་བ་འབྱུང༌། མེ་ཁམས་ཀྱིི་

ནུས་པ་ཉིམས་ནིས་རླུང་ཁམས་གསལ་བརོ་གྱུརོ་པའི་ཚེ་ཕྱིི་རྟགས་ལུས་ཀྱིི་དྲོད་

མཐའ་ནིས་སྡུད་པ་དང་ནིང་རྟགས་སྲོད་ཀྱིི་མུནི་ནིག་ལ་མེ་སྟོག་ཆུང་ངུ་དུ་མ་འཕྲོ་

བ་ལྟ་བུའ་ིམཁའ་སྣང་མ་ེཁྱིེརོ་འབྱུང༌། རླུང་ཁམས་ཀྱི་ིནུས་པ་ཉིམས་ནིས་རྣམ་ཤིེས་

ལ་ཐིམ་པརོ་རྩེོམ་པ་ནི་ཕྱི་ིརྟགས་སྣའ་ིདབུགས་ཀྱི་ིརྒྱུ་བ་ཆོད་ཅིིང་ནིང་རྟགས་མརོ་མ་ེ

རླུང་གིས་མ་ིབསྐྱིོད་པརོ་ཏེ་ལ་ལ་འབརོ་བ་ལྟ་བུའ་ིསྣང་བ་འབྱུང༌། ཀུནི་རྟོག་ག་ིརླུང་

སྣང་བ་ལ་ཐིམ་པའ་ིསྣང་བ་རོང་ག་ིདུས་སུ་སྟོོནི་གནིམ་གཡའ་དག་པ་ལ་ཟླ་འོད་ཀྱིིས་

ཁྱིབ་པ་ལྟ་བུ་དཀོརོ་ལམ་པའ་ིསྣང་བ་འབྱུང༌། ད་ེཉིིད་མཆོེད་པ་ལ་ཐིམ་པའ་ིམཆོེད་

པ་རོང་དུས་སུ་སྟོོནི་གནིམ་གཡའ་དག་པ་ལ་ཉི་ིའོད་ཀྱིིས་ཁྱིབ་པ་ལྟ་བུའ་ིདམརོ་ལམ་

པའ་ིསྣང་བ་འཆོརོ། ད་ེཉིིད་ཉིེརོ་ཐོབ་ལ་ཐིམ་པས་ཉིེརོ་ཐོབ་རོང་དུས་སུ་སྟོོནི་གནིམ་

གཡའ་དག་པ་ལ་སྲོད་ཀྱི་ིམུནི་ནིག་མཐུག་པོས་ཁྱིབ་པ་ལྟ་བུའ་ིནིག་ལམ་པའ་ིསྣང་བ་

འཆོརོ་ཞེིང་འདིའ་ིསྟོོད་ལ་དྲནི་པ་འབྱུང་ཡང་སྨོད་ལ་དྲནི་མེད་དུ་བརྒྱལ་བརོ་འགྱུརོ་

ཏེེ་བརྒྱལ་ཡུནི་ཇིི་ཙམ་གྱིིས་རོིང་བ་ཙམ་གྱིིས་འོག་གི་འོད་གསལ་ཡུནི་རོིང་བརོ་



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་དྲང་སོྲོང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།
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འགྱུརོ་བས་དག་ེཡིནི་གྱི་ིསྐྱིོནི་མིནི། ད་ེཉིིད་འོད་གསལ་ལ་ཐིམ་པའ་ིའོད་གསལ་རོང་

དུས་སུ་སློོང་བྱོེད་ད་ེསྒྲིབ་བྱོེད་ཀྱི་ིསྐྱིོནི་གསུམ་དང་བྲིལ་བའ་ིསྟོོནི་དུས་ཀྱི་ིཚེས་བརྒྱད་

ལྟ་བུའ་ིཐ་ོརོངས་ནིམ་མཁའ་ཤིིནི་ཏུ་དྭངས་པའ་ིརོང་མདོག་ཇི་ིལྟ་བ་བཞེིནི་མཐོང་བ་

ལྟ་བུའ་ིསྣང་བ་འཆོརོ་བརོ་འགྱུརོ་ཏེ་ེད་ེནི་ིའཆོ་ིབ་འོད་གསལ་ཞེེས་བྱོ་ཞེིང་ད་ེལ་མའ་ི

འོད་གསལ་ཞེེས་ཀྱིང་བྱོ་སྟོེ། ད་ལྟ་ནིས་བསྒོོམ་སྟོོབས་ཀྱིིས་སྟོོང་ཉིིད་ཤིརོ་བ་ལ་ནིི་

བུའ་ིའོད་གསལ་ཞེེས་བྱོའོ། །གཞེ་ིདུས་སུ་རོང་ལ་འཆོ་ིབ་འོད་གསལ་ཇི་ིལྟརོ་འབྱུང་

བ་ད་ེཉིིད་སྐབས་འདིའ་ིསྦྱང་གཞེ་ིཡིནི་ལ། རྫིོགས་རོིམ་གྱི་ིདཔ་ེདོནི་གྱི་ིའོད་གསལ་

མཐརོ་ཐུག་པའ་ིསྐབས་སུ་ལུས་ལ་གནིད་དུ་སྣུནི་པའ་ིཐབས་མཁས་ཁྱིད་པརོ་ཅིནི་

ལ་བརྟེནི་ནིས་གཞེ་ིདུས་ཀྱི་ིའཆོ་ིབ་འོང་ལུགས་ད་ེཇི་ིལྟ་བ་བཞེིནི་དུ་ས་ཆུ་ལ་ཐིམ་པ་

ནིས་ཉིེརོ་ཐོབ་འོད་གསལ་ལ་ཐིམ་པའ་ིབརོ་རྟགས་དང་བཅིས་པ་རྫིོགས་རྗེེས་ཐམས་

ཅིད་སྟོོང་པ་འོད་གསལ་ལྷནི་སྐྱིེས་ཀྱིི་བདེ་བ་ཆོེནི་པོ་འཆོརོ་བ་ནིི་སྦྱོང་བྱོེད་ལམ་

གྱིི་འོད་གསལ་ཡིནི་ཞེིང༌། འོད་གསལ་དེ་ལས་ཀུནི་རྟོག་གཡ་ོབའི་ལས་རླུང་གིས་

གཡོས་ནིས་ལུགས་ལྡོག་གི་ཐོབ་མཆོེད་སྣང་གསུམ་སོགས་རོིམ་པ་ལྟརོ་འབྱུང་བ་

ཡནིི། སྦྱང་གཞེ་ིད་ེསྦྱངོ་བྱོདེ་དསེ་སྦྱངས་པའ་ིའབྲིས་བུ་མ་ིསློབོ་པའ་ིའདོ་གསལ་ཆོསོ་

སྐུ་མངོནི་དུ་མཛད་པ་དེའ་ིཚ་ེཡང་གཞེ་ིལམ་གྱི་ིའོད་གསལ་སྐྱི་ེབའ་ིརོིམ་པ་ཇི་ིལྟ་བརོ་

ས་ཆུ་ལ་ཐིམ་པ་ནིས་ཉིེརོ་ཐོབ་འོད་གསལ་ལ་ཐིམ་པའ་ིབརོ་སོང་རྗེེས་ཡ་ེཤིེས་ཆོོས་

སྐུའི་འོད་གསལ་མངོནི་དུ་བྱོེད་ཅིིང༌། དེ་ནིས་ཀུནི་རྟོག་གཡ་ོབའི་ལས་རླུང་ཐམས་

ཅིད་ཟད་པས་འོད་གསལ་ད་ེལས་ནིམ་ཡང་ལྡང་བ་མེད་པ་ཡིནི་ལ། ད་ེའདྲའ་ིའབྲིས་

བུའ་ིའོད་གསལ་ཐོབ་པ་ལ་དེའ་ིསྔོནི་དུ་ལམ་གྱི་ིའོད་གསལ་འགྲོ་ོདགོས། ད་ེལ་བསྐྱིེད་
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རོིམ་གྱིིས་རྒྱུད་སྨོིནི་པ་སྔོནི་དུ་འགྲོ་ོདགོས། དེའ་ིཕྱིིརོ་འདིརོ་འཆོ་ིབ་ཆོོས་སྐུའ་ིལམ་

འཁྱིརེོ་ཞེསེ་བྱོའ།ོ །དསེ་ནི་གཞེ་ིདུས་སུ་འབྱུང་བ་ཐམི་པ་སགོས་ཀྱི་ིཚ་ེརྟགས་འད་ིདང་

འད་ིའབྱུང་བརོ་འདུག །དའེ་ིཚ་ེབསམ་པ་དང་འཕེནེི་པ་འད་ིའདྲ་དགསོ་པརོ་འདུག །ད་ེ

ལམ་འདིས་སྦྱངས་པས་འབྲིས་བུ་འད་ིཐོབ་པརོ་འདུག་པས་ད་ེརྒྱུད་ལ་བསྐྱིེད་པརོ་

བྱོའ་ོསྙེམ་དུ་ཡང་ཡང་བསམ་པ་ནི་ིའཆོ་ིབའ་ིཚ་ེའོད་གསལ་ཟིནི་པ་ལ་གལ་ཆོ་ེབས་ད་ེ

ལྟརོ་ང་ོའཕྲོད་ནིས་དྲནི་པ་དགོས་ལ། ལམ་འཁྱིེརོ་དངོས་གཞེིའ་ིསྐབས་གཞེ་ིལམ་གྱི་ི

ད་ེའདྲ་མ་ཡིནི་པརོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིའོད་གསལ་ཆོོས་སྐུ་དངོས་ཡིནི་སྙེམ་དུ་བསྒོོམ་

དགསོ་པ་སགོས་འགོ་མ་རྣམས་ལའང་འདྲ་བརོ་གསུངས་ས།ོ །

གཉིིས་པ་ད་ེདང་མཐུནི་པརོ་སྟོོང་ཉིིད་བསྒོོམ་ཚུལ་ནིི། ད་ེལྟརོ་སྦྱང་གཞེ་ིསྦྱོང་

བྱོེད་ངོ་འཕྲོད་པརོ་བྱོས་ཏེེ་ཉིམས་སུ་ལེནི་པ་ལ། སྤྱིིརོ་ཚོགས་ཞེིང་རོང་གནིས་སུ་

གཤིགེས་པ་དང་མ་ིདམགིས་པརོ་འཇིགོ་པ་དང༌། རོང་ལ་བསྡུ་བའ་ིཚུལ་གསུམ་ཡདོ་

པ་ལས། གྲུབ་ཆོེནི་དང་རྗེ་ེརོིནི་པ་ོཆོེའ་ིདགོངས་པ་མ་ིདམིགས་པའ་ིངང་དུ་འཇིོག་པ་

ཡིནི་ཀྱིང་འདིརོ་སྡུད་རོིམ་དང་མཐུནི་པརོ་རོང་ལ་བསྡུ་ཞེིང༌། སྡུད་རོིམ་ལྟརོ་མ་བྱོས་

ཀྱིང་ཆོ་ོག་ཆོད་སྐྱིོནི་མེད་ནིའང༌། གཞེིའ་ིའཆོ་ིབ་འོད་གསལ་དང་མཐུནི་ཞེིང་གཉིིས་

སྣང་སྡུད་པ་ལ་ཁྱིད་ཆོ་ེབ་དང་ཁྱིད་པརོ་སྙེིང་གརོ་བསྡུད་པས་དེརོ་རོགས་པའ་ིརླུང་

སེམས་ཐིམ་ནིས་དཔེ་དོནི་གྱིི་འོད་གསལ་འཆོརོ་བའི་སྨོིནི་བྱོེད་དུ་འགྱུརོ་བའི་ཕྱིིརོ་

རོོ། །དེས་ནི་ཚད་མེད་བཞེི་བསྒོོམ་པའི་མཇུག་ཏུ། བདག་གིས་ཐ་མལ་གྱིི་འཆོི་བ་

དང་འདྲ་བརོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིཡ་ེཤིེས་ཆོོས་སྐུ་མངོནི་དུ་བྱོས་ལ། སེམས་ཅིནི་གྱི་ིདོནི་

དུ་གཟུགས་ཀྱིི་སྐུརོ་ལྡང་བརོ་བྱོའོ་སྙེམ་པའི་འཕེེནི་པ་ཤུགས་དྲག་བཏེང་ནིས་རོང་



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་དྲང་སོྲོང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།
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འཇིིགས་བྱོེད་ཡབ་ཡུམ་དུ་གསལ་བ་ཆོགས་པའ་ིབད་ེབས་མྱོོས་ཏེ་ེསྙེིང་གའ་ིཧཱུཾ་ཾཡིག་

ལས། བད་ེབ་ཆོེནི་པོའ་ིརོང་བཞེིནི་གྱི་ིའོད་ཟེརོ་སྔོནི་པོའམ་དམརོ་པ་ོདཔག་ཏུ་མེད་པ་

ཡབ་ཡུམ་གྱི་ིསྦྱོརོ་མཚམས་དང་ཐུགས་ཀོ་སོགས་ནིས་སྤྲོོས་ཏེ་ེསྣོད་བཅུད་ཐམས་

ཅིད་ལ་ཁྱིབ་པས་སྐད་ཅིིག་གིས་སྣོད་ཀྱི་ིཉིེས་སྐྱིོནི་ཐམས་ཅིད་སྦྱངས་ནིས་དག་པའ་ི

གཞེལ་ཡས་ཁང་དང་བཅུད་ཀྱིི་འགྲོ་ོབ་ཐམས་ཅིད་དཔལ་རྡོ་ོརྗེེ་འཇིིགས་བྱོེད་ཀྱིི་ལྷ་

ཚོགས་སུ་བསྒྱུརོ། འོད་ཟེརོ་རྣམས་ཚུརོ་སྡུད་པ་དང་མཉིམ་དུ་སྣོད་ཐམས་ཅིད་འོད་

དུ་ཞུ་ནིས་བཅུད་ལ་ཐིམ་ཞེིང༌། བཅུད་དང་ཚོགས་ཞེིང་ཐམས་ཅིད་ཀྱིང་འོད་དུ་ཞུ་

ནིས་རོང་ལ་ཐིམ་པརོ་བསམ། དེའ་ིཚ་ེས་ཆུ་ལ་ཐིམ་པའ་ིརྟགས་སྨོིག་རྒྱུ་ལྟ་བུ་དང༌། 

རོང་ཡང་སྟོོད་སྨོད་ནིས་འོད་དུ་ཞུ་སྟོ་ེསྙེིང་གའ་ིཧཱུཾ་ཾཡིག་ལ་ཐིམ། དེའ་ིཚ་ེཆུ་མ་ེལ་ཐིམ་

པའ་ིརྟགས་དུ་བ་ལྟ་བུ་དང༌། ཧཱུཾ་ཾག་ིཞེབས་ཀྱུ་ཧ་ལ་ཐིམ། དེའ་ིཚ་ེམ་ེརླུང་ལ་ཐིམ་པའ་ི

རྟགས་མཁའ་ནིང་མེ་ཁྱིེརོ་ལྟ་བུ་དང་། ཧ་མགོ་ལ་ཐིམ་པའི་ཚེ། རླུང་རྣམ་ཤིེས་ལ་

ཐམི་པརོ་རྩེམོ་པ་མརོ་མ་ེཏེ་ལ་འབརོ་ལྟ་བུ་སྟོ་ེརྟགས་བཞེ་ིཤིརོ་བའ་ིམསོ་པ་བྱོདེ། མག་ོ

བ་ོཟླ་ཚེས་ལ་ཐིམ་པའ་ིཚ་ེསྣང་བ་དཀོརོ་ལམ་པ། ད་ེཐིག་ལ་ེལ་ཐིམ་པའ་ིཚ་ེམཆོེད་

པ་དམརོ་ལམ་པ། ད་ེནཱ་ད་ལ་ཐམི་པའ་ིཚ་ེཉིརེོ་ཐབོ་ནིག་ལམ་པ། ནཱ་དའང་མ་ིདམགིས་

པརོ་གྱུརོ་བའི་ཚེ་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ་མངོནི་དུ་གྱུརོ་པའི་མོས་པ་བྱོས་ནི་གཞེི་ལམ་

འབྲིས་བུའ་ིའདོ་གསལ་འཆོརོ་ཚུལ་དང་མཐུནི་ཚབ་ལྷག་པརོ་ཆོ་ེལ། ད་ེཙམ་མ་ནུས་

ནི་རོང་སེམས་བད་ེསྟོོང་ལ་མཉིམ་པརོ་བཞེག་ནིས་འབྲིས་དུས་ཀྱི་ིཆོོས་སྐུརོ་ང་རྒྱལ་

འཇིོག་པ་གཙ་ོབ་ོཡིནི་པས་སྔགས་གཉིིས་བརྗེོད་པ་དང་སྦྲགས། རོང་དང་ཚོགས་

ཞེིང་ག་ིལྷ་དང་ད་ེདག་ལས་གཞེནི་པའ་ིཆོོས་ཐམས་ཅིད་རོང་རོང་ག་ིགདགས་གཞེ་ིལ་
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བརྟནེི་ནིས་རོང་ག་ིབླསོ་ཕེརོ་བཏེགས་པ་ཙམ་མ་གཏེགོས་རོང་ག་ིསྡོདོ་ལུགས་ཀྱི་ིངསོ་

ནིས་གྲུབ་པའ་ིརྟག་མཐའ་དང༌། གཏེནི་ནིས་མེད་པརོ་འཛིནི་པའ་ིཆོད་མཐའ་དང༌། ད་ེ

གཉིིས་ཀོ་ཡིནི་པ་དང༌། གཉིིས་ཀོ་མ་ཡིནི་པ་སྟོ་ེརྟག་ཆོད་ཀྱི་ིམཐའ་བཞེ་ིདང་བྲིལ་བའ་ི

བདག་མེད་པའ་ིརོང་བཞེིནི་སྟོོང་པ་ཉིིད་ལ་མཉིམ་པརོ་འཇིོག་ཅིིང༌། ད་ེཡང་བླ་ོརོང་ག་

བ་ཙམ་མ་ཡིནི་པརོ་རོང་སེམས་བད་ེབ་ཆོེནི་པོའ་ིཡ་ེཤིེས་སུ་སོང་བ་དེས་སྟོོང་ཉིིད་

ངེས་ཤིིང་ད་ེགཉིིས་གཉིིས་སྣང་ཕྲ་མོས་ཀྱིང་བརོ་མ་ཆོོད་པརོ་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞེག་པ་ལྟརོ་

དབྱོེརོ་མེད་དུ་སོང་བརོ་མོས་ཤིིང་ད་ེཉིིད་ཀྱིང་འབྲིས་དུས་ཀྱི་ིཡ་ེཤིེས་ཆོོས་སྐུ་དངོས་

ཡནིི་སྙེམ་པ་དགསོ་ལ། དསེ་ནི། འདིའ་ིསྐབས་སུ་མྱོངོ་ཡུལ་དུ་རོང་སམེས་ལྷནི་སྐྱིསེ་

ཀྱི་ིབད་ེབས་གང་བ། ངེས་ངོརོ་ཆོོས་ཐམས་ཅིད་རོང་བཞེིནི་གྱིིས་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཙམ་

ཡང་མེད་པའ་ིསྟོོང་པ་ཉིིད། སྣང་ཡུལ་དུ་སྣོད་བཅུད་རོགས་པ་ལྟ་ཅི་ིནཱ་ད་ཚུནི་ཆོད་

ཀྱི་ིསྣང་བ་ཡང་བསྡུས་པའ་ིསྟོོང་སང༌། འཛིནི་སྟོངས་འབྲིས་དུས་ཀྱི་ིཡ་ེཤིེས་ཆོོས་སྐུ་

དངོས་དེ་ངའ་ོསྙེམ་པའི་ང་རྒྱལ་དང་བཅིས་པའི་ཁྱིད་པརོ་བཞེི་ལྡནི་ཞེིག་དགོས་ལ། 

ད་ེའདྲའ་ིསྟོོང་ཉིིད་བསྒོོམ་པ་བྱུང་ནི། ངེས་ངོརོ་ཀུནི་རྫིོབ་ཀྱི་ིསྣང་བ་རོང་འགགས་སུ་

འགྲོ་ོབས་སྣོད་བཅུད་འོད་ཞུ་བྱོས་མ་བྱོས་ལ་ཁྱིད་པརོ་མེད་ནི་ཡང༌། སྡུད་རོིམ་དང་

སྦྲགས་ནི་གཉིིས་སྣང་སྡུད་པ་ལ་ཁྱིད་ཆོེ་ཞེིང་ལྷག་པརོ་སྙེིང་གརོ་བསྡུས་པས་སློརོ་

གནིས་དེརོ་རོགས་པའི་རླུང་སེམས་ཐམས་ཅིད་ཐིམ་ནིས་དཔེ་དོནི་གྱིི་འོད་གསལ་

འཆོརོ་བའ་ིསྨོནིི་བྱོདེ་དུ་འགྲོ་ོབརོ་གསུངས་ས།ོ །

སྔགས་གཉིིས་ཀྱི་ིདོནི་ནིི། ཨོཾ་ཾགྱི་ིཨོཾ་ཨུ་མ་གསུམ་གྱིིས་རོང་ག་ིལུས་ངག་ཡིད་

གསུམ་མཚོནི་ཏེ།ེ རྗེ་ེཞེ་ལུ་བས། ཐིག་ལ་ེཟླ་བ་ཁུ་བ་སྐུ། །རྣམ་པརོ་བཅིད་བྱོ་རྡུལ་ཉི་ི



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་དྲང་སོྲོང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།
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གསུང༌། །ཨོཾ་ཡིག་མུནི་ཅིནི་ཐུགས་རོབ་བརྗེོད། །ཅིེས་གསུངས་པ་ལྟརོ། ཐིག་ལ་ེམ་

དང༌། རྣམ་བཅིད་འགྱུརོ་པའ་ིཨུ་དང༌། ཨོཾ་ཡིག་རྣམས་ནིང་སྐྱིེས་བུའ་ིརྒྱུད་ལ་སྦྱརོ་

ནི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་མཚོནི་པརོ་བཤིད་ད།ོ །སྭཱ་བྷཱ་ཝ་རོང་བཞེིནི། ཤུདྡྷི་དག་པ། 

སརྦ་དྷརྨཱཿ� ཆོོས་ཐམས་ཅིད། ཡང་སྭཱ་བྷ་ཝ་ཤུདྡྷཱ་སྔརོ་བཞེིནི། ཨོཾ་ཧ་ཾངའ་ོསྟོ་ེམཚམས་

སྦྱརོ་བས་ཤུདྡྷིོ྅ཧ་ཾཞེེས་པ་སྟོེ། གཟུང་འཛིནི་གྱིིས་བསྡུས་པའ་ིཆོོས་ཐམས་ཅིད་རོང་

བཞེིནི་གྱིིས་རྣམ་པརོ་དག་པ་ད་ེངའོ། །ཞེེས་འབྱུང་ལ། དེའ་ིདོནི་གདགས་གཞེ་ིརོང་

ག་ིལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་ིསྟོེང་དུ་ང་རོང་བཞེིནི་མེད་པརོ་བསྒོོམ་པ་ནི་ིགང་ཟག་ག་ི

བདག་མདེ་བསྒོམོ་ཚུལ་དང༌། ད་ེབཞེིནི་དུ་སརྦ་དྷརྨའ་ིདནོི་གཟུགས་ནིས་རྣམ་མཁྱིེནི་

གྱི་ིབརོ་གྱི་ིཆོོས་ཐམས་ཅིད་རོང་བཞེིནི་གྱིིས་རྣམ་པརོ་དག་པ་སྟོ་ེརོང་བཞེིནི་མེད་པརོ་

བསྒོམོ་པ་ནི་ིཆོསོ་ཀྱི་ིབདག་མདེ་བསྒོམོ་ཚུལ་ལ།ོ །

སྔགས་གཉིསི་པའ་ིདནོི་ནི་ིཨོཾ་ཾསྔརོ་བཞེནིི། ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་སྟོངོ་པ་ཉིདི་ད་ེཡུལ། ཛྙཱ་ནི་ཡ་ེ

ཤིེས་ཏེ་ེཡུལ་ཅིནི་བད་ེབ་ཆོེནི་པ།ོ བཛྲ་ནི་ིམ་ིཕྱིེད་པ། སྭཱ་བྷཱ་ཝ་མནི་ཆོད་སྔརོ་བཞེིནི་

ཏེེ། ཡུལ་སྟོོང་ཉིིད་དང་ཡུལ་ཅིནི་བདེ་བ་ཆོེནི་པོ་གཉིིས་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞེག་པ་ལྟརོ་

དབྱོེརོ་མ་ིཕྱིདེ་པའ་ིརོང་བཞེིནི་གྱིསི་བདག་ཉིདི་ད་ེངའ།ོ །ཞེསེ་པའ།ོ །ད་ེལྟརོ་བསྒོམོས་

པས་གཞེ་ིདུས་ཀྱི་ིའཆོ་ིབ་སྦྱངོ་ཞེངི༌། ལམ་དུས་སུ་དཔ་ེདང་དནོི་གྱི་ིའདོ་གསལ་འཆོརོ་

བའི་སྨོིནི་བྱོེད་དང༌། འབྲིས་དུས་ཀྱིི་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ་འགྲུབ་པའི་ནུས་པ་དང་བག་

ཆོགས་འཇིོག་ལ། གཞེནི་ཡང་ཡ་ེཤིེས་ཀྱིི་ཚོགས་གསོག་པ་དང༌། སྲུང་འཁོརོ་གྱི་ི

མཆོོག་ཏུ་འགྱུརོ་བ་དང༌། འོག་ཏུ་བསྒོོམ་པའ་ིདཀྱིིལ་འཁོརོ་ཐམས་ཅིད་ཟབ་གསལ་

གཉིིས་མེད་དུ་འཆོརོ་བ་དང༌། སྟོོང་ཉིིད་སྔརོ་མེད་གསརོ་དུ་རྟོགས་པ་དང༌། ཉིམས་
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དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།

པ་གས་ོབ་དང༌། གོང་འཕེེལ་དུ་འགྱུརོ་བ་སོགས་དགོས་པ་མང་བས། སྐབས་འདིརོ་

མོས་པ་ཡིད་བྱོེད་ཚུནི་ཆོད་ཀྱིིས་ཡུནི་མ་ིཐུང་ཙམ་འཇིོག་གོ །ད་ེལྟ་བུའ་ིཉིམས་ལེནི་

ནི་ིལམ་གཞེནི་ལས་ཤིིནི་ཏུ་ཁྱིད་པརོ་འཕེགས་པ་སྟོ།ེ ལམ་ཐུནི་མངོ་བརོ་ཆོསོ་ཐམས་

ཅིད་རོང་བཞེིནི་མེད་པའ་ིལྟ་བ་སྒོོམ་པ་ཙམ་ཡིནི་ལ། རྒྱུད་སྡོ་ེའོག་མ་རྣམས་ལ་དེའ་ི

སྟོེང་དུ་ཆོོས་གཟུགས་ཀྱི་ིསྐུ་ལ་ང་རྒྱལ་འཇིོག་པ་ཙམ་ཡོད་ཅིིང༌། འདིརོ་ནི་ིལྷནི་སྐྱིེས་

ཀྱི་ིབད་ེབས་སྟོོང་པ་ཉིིད་ངེས་པ་སོགས་ཁྱིད་པརོ་བཞེ་ིདང་ལྡནི་ཚུལ་སོགས་མཐའ་

ཡས་པ་གསུངས་ས།ོ །

གསུམ་པ་སྲུང་བའི་འཁོརོ་ལ་ོབསྒོོམ་པ་ནིི། བླ་ོབྱོིངས་ཆོོས་སྐུ་ལ་མཉིམ་པརོ་

བཞེག་པ་ལས་མ་གཡོས་པའི་ངང་ནིས་ཤིེས་པའི་ཆོ་ཤིས་ཕྲ་མོས་ཟླ་བ་ལས་བྱོང་

ཆུབ་པའི་བརོ་བསྐྱིེད་དགོས་ནིའང། ལས་དང་པ་ོབས་དེ་ལྟ་བུ་འབྱུང་དཀོའ་བས། 

སྟོོང་ཉིིད་དེའི་ངང་ནིས་སྔོནི་བྱོང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱིེད་པ་སོགས་ཀྱིི་སྨོོནི་ལམ་དྲནི་

པརོ་བྱོས་ལ། རོང་ཉིིད་ཆོོས་སྐུ་རྐྱེང་པ་ལ་མ་ིགནིས་པརོ་སྙེིང་རྗེེས་བསྐུལ་ཏེ་ེགཞེནི་

དོནི་དུ་གཟུགས་ཀྱི་ིསྐུརོ་ལངས་ལ་སེམས་ཅིནི་གྱི་ིདོནི་བྱོའ་ོསྙེམ་པའ་ིའཕེེནི་པ་ཞེིག་

བཏེང་ནིས། འཛམ་བུ་གླིིང་བའ་ིམ་ིམངལ་སྐྱིེས་ཁམས་དྲུག་ལྡནི་དུ་སྐྱི་ེབ་ལ། དེའ་ི

སྔོནི་དུ་སྣོད་ཀྱི་ིའཇིིག་རྟེནི་ཆོགས་པ་དང༌ཆོོས་མཐུནི་པའ་ིའབྱུང་བཞེིའ་ིདཀྱིིལ་འཁོརོ་

སོགས་བསྐྱིེད་པ་ནིི། དཀྱིིལ་འཁོརོ་གང་དུ་བསྒོོམ་པའི་གོ་ས་དེརོ་ངོ་བོ་བདེ་སྟོོང་

གཉིིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤིེས་ཡིནི་པ་ལ་རྣམ་པ་ཡཾ་ཡིག་སྔོནི་པོ་ཁ་བལྟ་ཕྱིོགས་རོང་

དང་མཐུནི་པ་ཤིིནི་ཏུ་ཆོེ་བ་ཞེིག་བྱུང༌། དེ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་རླུང་གི་དཀྱིིལ་འཁོརོ་

དུ་བའི་མདོག་ཅིནི་ལེབ་མོ་རྒྱ་ཤིིནི་ཏུ་ཆོེ་བ་གཞུའི་དབྱོིབས་ཅིནི་གཞུ་རྒྱུད་ཤིརོ་དུ་



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་དྲང་སོྲོང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།
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བསྟོནི་པ་ལྟ་བུ། གཡས་གཡོནི་གྱིི་མཆོོག་མ་གཉིིས་སུ་བུམ་པ་ལས་ཐོནི་པའི་

རྒྱལ་མཚནི་ལྷབ་ལྷབ་གཡ་ོབ་རོ་ེརོེས་མཚནི་པ། རླུང་དཀྱིིལ་དེའ་ིདབུས་སུ་རོ་ཾཡིག་

དམརོ་པ་ོལས་མེའ་ིདཀྱིིལ་འཁོརོ་དམརོ་པ་ོགྲུ་གསུམ་པ་ཟུརོ་གཅིིག་ཤིརོ་དུ་བསྟོནི་

པ། སྟོེང་དང་ངོས་ལ་མ་ེལྕ་ེཀུནི་ཏུ་འབརོ་བའ་ིའཕྲེང་བས་མཚནི་པ། དེའ་ིདབུས་སུ་

བ་ཾཡིག་དཀོརོ་པ་ོལས་ཆུའ་ིདཀྱིིལ་འཁོརོ་དཀོརོ་པ་ོདབྱོིབས་ཟླུམ་པ། དབུས་སུ་བུམ་

པ་དཀོརོ་པ་ོཆུས་གང་བ་ཆུ་ནིང་དུ་ནུབ་པའ་ིཚུལ་གྱིིས་མཚནི་པ། དེའ་ིདབུས་སུ་ལ་ཾ

ཡིག་སེརོ་པ་ོལས་སའི་དཀྱིིལ་འཁོརོ་སེརོ་པ་ོགྲུ་བཞེི་པ་ངོས་གཅིིག་ཤིརོ་དུ་བསྟོནི་

པ་ཟུརོ་བཞེིརོ་རྡོ་ོརྗེ་ེརྩེ་ེགསུམ་པ་སེརོ་པ་ོལངས་སྟོབས་སུ་གནིས་པས་མཚནི་པ་སྟོེ། 

འབྱུང་བཞེི་འོག་མ་འོག་མའི་ནིང་དུ་སྟོེང་མ་སྟོེང་མ་ཆུད་དེ་རྒྱ་ཇིེ་ཆུང་དང་དཔངས་

ཇི་ེམཐོརོ་སོང་བའ་ིཐམས་ཅིད་ཀྱི་ིསྟོེང་ངོས་ལ་མཐ་ོདམའ་མེད་པརོ་སྒོོམ་ནིའང་ཆོོག་

གོ །ས་དཀྱིིལ་དེའ་ིདབུས་སུ་ཧཱུཾ་ཾཡིག་རོང་སྒྲ་སྒྲོག་བཞེིནི་པ་ལས་སྣ་ཚོགས་རྡོ་ོརྗེ་ེའོག་

ནིས་འབྱུང་བ་ལྟ་བུའི་རྭ་ཕྱིོགས་མདོག་ཅིནི་ལྟེ་བ་ལ་ཧཱུཾཾ་ཡིག་སྔོནི་པོས་མཚནི་པ། 

ཧཱུཾ་ཾཡིག་ལས་ཉི་ིམའ་ིའོད་ཟེརོ་ས་ལ་འཕྲ་ོབ་ལྟརོ་འོད་ཟེརོ་འོག་ཏུ་འཕྲོས་པས་རྡོ་ོརྗེེའ་ི

ས་གཞེ།ི འོད་ཟེརོ་ལོགས་སུ་སྒོོརོ་སྒོོརོ་འཕྲོས་པས་རྡོ་ོརྗེེའ་ིརྭ་བ་ཟླུམ་པ་ོསོག་གུརོ་གྱི་ི

སྨོད་ལྟ་བུ། གདུགས་རྩེབིས་གྱིེནི་དུ་བཏེགེ་པ་ལྟརོ་འདོ་ཟརེོ་སྟོངེ་དུ་འཕྲསོ་པས་རྡོ་ོརྗེའེ་ི

གུརོ་སོག་གུརོ་གྱི་ིསྟོོད་ལྟ་བུ། སློརོ་ཡང་འོད་ཟེརོ་སྟོེང་དུ་འཕྲོས་པས་གུརོ་དང་རྭ་བའ་ི

བརོ་དུ་རྡོ་ོརྗེེའ་ིབླ་རོ་ེསྟོ་ེཐམས་ཅིད་ཀྱིང་རྡོ་ོརྗེ་ེཆོ་ེབའ་ིཁོང་སེང་ཐམས་ཅིད་རྡོ་ོརྗེ་ེཆུང་

བས་རྡུལ་ཕྲ་རོབ་ཀྱི་ིབརོ་དུ་བཀོག་ནིས་བལྟས་ནི་རྡོ་ོརྗེེའ་ིགཟུགས་ས་ོསོརོ་གསལ་

ཞེིང༌། རོེག་ནི་མ་ེལོང་ལྟརོ་སྙེོམས་པ་རླུང་སིལ་བུ་ཙམ་ཡང་མ་ིཐརོ་ཞེིང༌། སྲེད་མེད་



 52  

དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།

ཀྱི་ིབུ་དང་བསྐལ་བ་འཇིིག་དུས་ཀྱི་ིམ་ེརླུང་གིས་ཀྱིང་གཞེོམ་མ་ིནུས་པ། རྒྱ་ཁྱིོནི་འོག་

གཞེི་རླུང་གི་དཀྱིིལ་འཁོརོ་ནིས་སྟོེང་འོག་མིནི་དང་རྒྱ་སྟོོང་གསུམ་ལྕགས་རོིའི་བརོ་

དང༌། ཡང་ནི་འོག་གསེརོ་གྱི་ིས་གཞེ་ིནིས་སྟོེང་ཚངས་པའ་ིའཇིིག་རྟེནི་དང་རྒྱ་ལྕགས་

རོ་ིནིག་པོའ་ིབརོ་སོགས་རོང་ག་ིབློས་ཇི་ིཙམ་ལྕོགས་པ་ད་ེཙམ་གྱི་ིབརོ་བྱོ་ཞེིང༌། བྱོང་

ཤིརོ་ནིས་དཀོརོ་སེརོ་དམརོ་ལྗོང་སྔ་ོབའ་ིམ་ེལྕ་ེསྣ་ལྔ་བསྐལ་པ་འཇིིག་དུས་ཀྱི་ིམ་ེལྟ་

བུ་དྲག་པོའ་ིའུརོ་སྒྲ་དང་བཅིས་གཡས་སྐོརོ་དུ་འཁྱིིལ་ཞེིང་འབརོ་བ། རྡོ་ོརྗེ་ེརྩེ་ེལྔ་པའ་ི

མདེའུ་ཅིནི་གྱི་ིརྡོ་ོརྗེེའ་ིམདའ་མ་ེལྕ་ེའབརོ་བ། སྟོེང་འོག་ཕྱིོགས་མཚམས་ཐམས་ཅིད་

དུ་རྒྱུ་བ། ནིག་ཕྱིགོས་པ་རྣམས་ཀྱིསི་བལྟ་བ་ཙམ་ཡང་མ་ིབཟདོ་ཅིངི་དཀོརོ་ཕྱིགོས་པ་

ལ་འཇིའ་འོད་དང་མ་ེཏེོག་ག་ིཆོརོ་ལྟ་བུ་བསིལ་ཞེིང་ཡིད་དུ་འོང་བརོ་སྣང་བ་སྟོ་ེའད་ིནི་ི

རྒྱུད་སྡོ་ེབཞེ་ིགའ་ིསྲུང་འཁོརོ་ཡིནི་པས་ཐུནི་མོང་བ་ཞེེས་དང༌། ཁྲོ་ོབཅུའ་ིསྲུང་འཁོརོ་

ནི་ིབླ་མེད་ཀྱི་ིཐུནི་མོང་མིནི་པ་སྟོ་ེབགེགས་ཀྱི་ིའཚ་ེབ་ཆོ་ེབ་སོགས་ཀྱི་ིཚ་ེབསྒོོམ་པ་

ཡིནི་གྱི་ིརྣལ་འབྱོོརོ་ནིམ་གཏེོང་རོེས་ཀྱི་ིདགོས་པ་མིནི་ནིོ། །གནིོད་མཛེས་ཀྱིིས་ཁྲོ་ོབ་ོ

རྣམས་ལ་ཕྱིོགས་མཚམས་འད་ིདང་འདིའ་ིབགེགས་སྲུངས་ཤིིག་ཅིེས་བཀོའ་བསྒོོས་

པའི་རྒྱུ་མཚནི་གྱིིས་བཀོའི་འཁོརོ་ལོ་ཞེེས་སོ། །འདི་བསྒོོམ་པ་ནི་སྲུང་འཁོརོ་ཐུནི་

མོང་བ་དེའ་ིདབུས་སུ། ས་ཁམས་དག་པའ་ིང་ོབ་ོརྣམ་སྣང་ག་ིས་བོནི་བྷྲུཾ་ཾཡིག་སེརོ་

པ་ོམ་ིཚད་ཙམ་ཞེིག་བྱུང་བ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་སྲུང་བའ་ིའཁོརོ་ལ་ོསེརོ་པ་ོསྟོེང་འོག་

ག་ིརྩེིབས་གཉིིས་སྦུབས་སྟོོང་པ་མདུང་རྟིང་གཉིིས་ཁ་སྦྱརོ་བ་ལྟ་བུའ་ིདབུས་རྒྱ་ཁྱིོནི་

ཤིིནི་ཏུ་ཆོ་ེཞེིང༌། སྟོེང་འོག་གཉིིས་སུ་ཇི་ེཕྲརོ་སོང་བ། ད་ེགཉིིས་འཕྲད་མཚམས་ནིས་

ཕྱིོགས་མཚམས་ཀྱིི་རྩེིབས་བརྒྱད་ཐོནི་པ་རོལ་གྲོི་སོ་གཉིིས་པའི་དབྱོིབས་ཅིནི་སྤུ་



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་དྲང་སོྲོང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།
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གྲོ་ིལྟརོ་རྣ་ོབ་འོག་ག་ིསྣ་ེརྡོ་ོརྗེ་ེས་གཞེིའ་ིདབུས་དང་སྟོེང་ག་ིསྣ་ེབླ་རོེའ་ིདབུས་སུ་རོེག་

ལ་མ་འབྱོརོ་བའི་ཚུལ་དུ་ཟུག་པ། མི་གཡོ་བ་དང་མཚུངས་པརོ་འཁོརོ་ཞེེས་པ་

ལྟརོ་འཁོརོ་ལ་ོཧ་ཅིང་མགྱིོགས་པའི་དབང་གིས་མི་གཡ་ོབ་ལྟ་བུརོ་གཡས་ཕྱིོགས་

སུ་འཁོརོ་བ་ལས་མ་ེལྕ་ེརོབ་ཏུ་འབརོ་བ། དེའ་ིནིང་ག་ིདབུས་དང་སྟོེང་འོག་ག་ིརྩེིབས་

གཉིིས་ཀྱི་ིབརོ་སྣང་གཉིིས་དང༌། ཕྱིིའ་ིཕྱིོགས་མཚམས་ཀྱི་ིརྩེིབས་ལ་མ་རོེག་ཙམ་གྱི་ི

གནིས་བརྒྱད་རྣམས་སུ་སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང་ཟླ་བ་དང་ཉི་ིམའ་ིགདནི་གསུམ་བརྩེེགས་

རོེ་བསམ་པརོ་བྱོ་སྟོེ། གདནི་གསུམ་བརྩེེགས་ནིི་གྲུབ་ཆོེནི་ལཱ་ལི་ཏེའི་ལུགས་དང༌། 

དཀྱིིལ་འཁོརོ་གྱི་ིལྷ་ལ་གདནི་ཉིིས་བརྩེེགས་མཛད་པ་ནི་ིགྲུབ་ཆོེནི་དཔལ་འཛིནི་གྱི་ི

ལུགས་ཡནིི་གསུངས། 

དབུས་ཀྱིི་གདནི་གྱིི་སྟོེང་དུ་བདེ་སྟོོང་གཉིིས་སུ་མེད་པའི་རོང་སེམས་ཀྱིི་ངོ་བོ་

ཧཱུཾ་ཾཡིག་མཐིང་ནིག་ཅིིག་བྱུང༌། ད་ེའོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་རོང་ཉིིད་གནིོད་མཛེས་རྒྱལ་པ་ོ

སྐུ་མདོག་མཐིང་ནིག །རྩེ་ཞེལ་མཐིང་ག །གཡས་ཞེལ་དཀོརོ་པ།ོ གཡོནི་ཞེལ་དམརོ་

པོ། ཕྱིག་དྲུག་གི་དང་པོ་གཉིིས་ཀྱིིས་རོང་འདྲའི་ཡུམ་ལ་འཁྱུད་པ་སོགས་མངོནི་

རྟོགས་ལྟརོ་གསལ་གདབ་ལ་ང་རྒྱལ་བཟུང༌། དེ་ནིས་རོང་ཡབ་ཡུམ་སྙེོམས་པརོ་

ཞུགས་པའ་ིསྦྱོརོ་མཚམས་དང་ཐུགས་ཀོའ་ིཧཱུཾ་ཾལས་འོད་ཟེརོ་དམརོ་པ་ོལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་

བུ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཕྱིོགས་བཅུརོ་འཕྲོས་པས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིཆོོས་ཤིེས་པ། རྗེེས་

སུ་ཤིེས་པ། སྡུག་བསྔལ་ཤིེས་པ། ཀུནི་འབྱུང་ཤིེས་པ། འགོག་པ་ཤིེས་པ། ལམ་

ཤིེས་པ། ཀུནི་རྫིོབ་ཤིེས་པ། ཟད་པ་ཤིེས་པ། གཞེནི་སེམས་ཤིེས་པ། མ་ིསྐྱི་ེབ་ཤིེས་

པ་སྟོེ། ཕྱིོགས་བཅུའ་ིསངས་རྒྱས་བྱོང་སེམས་ཐམས་ཅིད་ཀྱི་ིཤིེས་པ་བཅུའ་ིང་ོབ་ོཁྲོ་ོ
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དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།

བ་ོབཅུའི་རྣམ་པརོ་བཀུག་ནིས་རྩེ་ཞེལ་དུ་ཞུགས་པ་ཐུགས་ཀོརོ་ཆོགས་པའི་མེས་

ཞུ་བ་རྡོོ་རྗེེའི་ལམ་ནིས་ཡུམ་གྱིི་མངལ་དུ་བྱུང་བ་ཕྱིོགས་མཚམས་དང་སྟོེང་འོག་

སོ་སོརོ་རོང་རོང་མདོག་ཅིནི་གྱིི་ཐིག་ལེརོ་བཅུརོ་གྱུརོ། དེ་རྣམས་ཡོངས་སུ་གྱུརོ་

པ་ལས་ཁྲོོ་བོ་བཅུ་མངོནི་རྟོགས་ལྟརོ་བསྐྱིེད་དེ་ཧཱུཾཾ་ཞེེས་པའི་ཚེ་གཤིིནི་རྗེེའི་གཤིེད་

ལ་མཚོནི་ནི་ཤིརོ་ཕྱིོགས་ཀྱིི་བགེགས་རྣམས་སྲུངས་ཤིིག་ཅིེས་བཀོའ་བསྒོོས་པས་

ཡུམ་གྱི་ིཔདྨ་ནིས་ཕྱུང་སྟོ་ེཤིརོ་རྩེིབས་ཀྱི་ིགདནི་ལ་ཞེལ་ནིང་གཟིགས་ཞེབས་གཡོནི་

བརྐྱེངས་པའ་ིསྟོབས་ཀྱིསི་འཁདོ་པརོ་བསམས། དསེ་གཞེནི་ལའང་རོགིས་འགྲོ་ེཞེངི༌། 

གཙུག་ཏེོརོ་འཁོརོ་བསྒྱུརོ་གནིོད་མཛེས་ཀྱིི་སྟོེང་གི་ཅུང་ཟད་ཤིརོ་དུ་ཉིེ་བའི་གདནི་

ལ་ཞེལ་ནུབ་ཏུ་ཕྱིོགས་ཤིིང་སྟོེང་གདོནི་སྲུང་བའ་ིཚུལ་དུ་སྤྱིནི་ནིམ་མཁརོ་གཟིགས་

པ། རྡོ་ོརྗེ་ེས་འོག་གནིོད་མཛེས་ཀྱི་ིའོག་ག་ིཅུང་ཟད་ནུབ་ཏུ་ཉི་ེབའ་ིགདནི་ལ་ཞེལ་ཤིརོ་

དུ་ཕྱིོགས་ཤིིང་འོག་གདོནི་ཀླུ་དང་ས་བདག་གི་གནིོད་པ་སྲུང་བའི་ཚུལ་ཏུ་སྤྱིནི་ས་

གཞེིརོ་གཟིགས་ཏེེ་བཞུགས་པ། ཐམས་ཅིད་ཀྱིང་དབུའི་རྫི་མ་གཅིིག་ལ་སྙེནི་ཚུནི་

ཆོད་འབུརོ་དུ་དོད་པའ་ིཞེལ་གསུམ་པ། ཞེལ་རོ་ེརོ་ེཡང་མཆོ་ེབ་བཞེ་ིབཞེ་ིགཙིགས་

ཤིིང་ལྗོགས་འདྲིལ་བ། དམརོ་ལ་ཟླུམ་པའ་ིསྤྱིནི་གསུམ་གསུམ་པ། སྤྱིནི་འབྲིས་མེའ་ི

ཕུང་པ་ོལྟ་བུ། ཁྲོ་ོགཉིེརོ་ཤིིནི་ཏུ་བསྡུས་པ། དབུ་སྐྲ་དང་སྨོིནི་མ་དང་སྨོ་རོ་དམརོ་སེརོ་

གྱིེནི་དུ་འཁྱིིལ་བ། སོག་པའ་ིདཀོརོ་ཡོལ་ཁ་གཅིིག་ནིས་སྟོེང་འོག་ཏུ་ཕྱིག་གསུམ་རོ་ེ

གྱིེས་པ། ཕྱིག་དང་པ་ོགཉིིས་ཀྱིིས་རོང་འདྲའ་ིཡུམ་ལ་འཁྱུད་ཅིིང༌། ཕྱིག་མཚནི་རོིནི་

པ་ོཆོ་ེཐམས་ཅིད་སེརོ་པོ། པདྨ་དམརོ་པོ། རོལ་གྲོ་ིལྗོང་ཁུ་རྡོ་ོརྗེ་ེཕྱིེད་པ་སེརོ་པོའ་ིཡུ་

བ་ཅིནི། ཐ་ོབ་སྔོནི་པ་ོརྭ་ཉི་ིཤུ་པ། བ་ེཅིོནི་ནི་ིརྡོ་ོརྗེ་ེརྩེ་ེགཅིིག་པས་མཚནི་པའ་ིདབྱུག་



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་དྲང་སོྲོང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།
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པ་སྔོནི་པོ། འཁོརོ་ལ་ོརྩེིབས་བརྒྱད་པ་དཀོརོ་པོའ།ོ །གཙུག་ཏེོརོ་འཁོརོ་བསྒྱུརོ་གྱི་ི

ཞེལ་མདོག་འད་ིདཔྱད་པརོ་བྱོ་དགོས་ཏེ།ེ རྗེེའ་ིབདུད་ལས་རྣམ་རྒྱལ་དུའང་ལྗོང་སེརོ་

དཀོརོ་དང་དམརོ་བའ་ིཞེེས་འབྱུང་ལ། མཁས་གྲུབ་རོིནི་པ་ོཆོེས། ལཱ་ལ་ིཏེའ་ིགཞུང་

དྲངས་ནིས་དབུས་ལ་སོགས་པའ་ིཁྲོ་ོབོའ་ིཞེལ་མདོག་གསུངས་པའ་ིརྗེེས་སུ། སྟོེང་

ག་ིཁྲོ་ོབ་ོལྗོང་སེརོ་མཐིང་ཁ་དཀོརོ་བའ་ིཞེལ་གསུམ་པརོ་བསྟོནི་ལ། ཞེེས་གསུངས་

ཤིིང༌། རྗེ་ེརོིནི་པ་ོཆོེའ་ིསྦྱིནི་སྲེག་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའ་ིདགོངས་པ་དང༌། གྲུབ་ཆོེནི་

དཔལ་འཛིནི་དང༌། ལཱ་ལི་ཏེའི་གཞུང་སོགས་ལ་བརྟགས་ནིའང་མཁས་གྲུབ་རྗེེའི་

གསུང་དང་མཐུནི་པས་སྔ་མ་ཡ་ིག་ེའཁྲུལ་ལམ་སྙེམ་པས། འདིའ་ིམངནོི་རྟགོས་འདོནི་

པའི་ཚེ། གཙུག་ཏེོརོ་འཁོརོ་ལོས་བསྒྱུརོ་བ་ལྗོང་སེརོ་མི་བསྐྱིོད་པའི་ཅིོད་པནི་ཅིནི། 

ལྗོང་སེརོ་མཐིང་ག་དཀོརོ་བའ་ིཞེལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་ག་ིཞེེས་བསྒྱུརོ་བ་ལེགས་པརོ་

མངོནི་གསུངས། ཁྲོ་ོབ་ོས་ོསོའ་ིཐུགས་ཀོརོ་རོང་རོང་མདོག་ཅིནི་གྱི་ིཧཱུཾ་ཾཡིག་ལས་རྡོ་ོ

རྗེེའི་མེ་འོད་རོབ་ཏུ་འབརོ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཕྱིོགས་བཅུརོ་སྤྲོོས་པ་སྤྲོིནི་འཁྲུགས་

པ་ལྟརོ་གྱུརོ་ཏེེ་གདོནི་བགེགས་གདུག་པ་ཅིནི་ཐམས་ཅིད་ཚརོ་གཅིོད་པརོ་བསམ། 

བརོ་ཆོད་ཀྱི་ིམཚནི་མ་ཤིིནི་ཏུ་ཆོ་ེབའ་ིཚེ། གཙ་ོབ་ོའཕེ་ོབའ་ིགནིད། འཁོརོ་ལ་ོབསྐོརོ་

བའ་ིགནིད། ཁྲོ་ོབ་ོཞེལ་བསྒྱུརོ་བའ་ིགནིད། བསྒྲུབ་བྱོ་སྦ་བའ་ིགནིད། སྔགས་བཟླ་

བའ་ིགནིད་དམ་འཕྲིནི་ལས་མཛད་པའ་ིགནིད་ད་ེགནིད་ལྔ་དང༌། སྲུང་བ་ཡིད་བཞེིནི་

ནིོརོ་བུ་དང༌། །བཟློག་པ་གནིམ་ལྕགས་འཁོརོ་ལོ་དང༌། །བསད་པ་ལས་ཀྱིི་སྤུ་གྲོི་

གསུམ། །ཞེེས་སྲུང་བཟློག་བསད་གསུམ་གྱི་ིམནི་ངག་རྣམས་ཡོད་པ་ལས། དའེ་ིནིང་

ག་ིསྲུང་བ་ཡིད་བཞེིནི་ནིོརོ་བུའ་ིམནི་ངག་ནིི། རོང་གཙ་ོབོའ་ིཐུགས་ཀོརོ་ཉི་ིམའ་ིསྟོེང་
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དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།

དུ་ཧཱུཾ་ཾཡིག་ག་ིཐིག་ལ་ེསྒོ་ོང་ལྟ་བུའ་ིསྦུབས་སུ་རོང་ཉིིད་ཐ་མལ་པའ་ིརྣམ་པརོ་གསལ་

བཏེབ། གང་ཟག་གཞེནི་ལ་སྲུང་བ་བྱོེད་དགསོ་ཡདོ་ནི། རོང་ག་ིསྤྱི་ིབོརོ་བླ་མ། མདུནི་

དུ་ཕེ་མ། གཡས་གཡོནི་དུ་ཉི་ེདུ། མཐའ་སྐོརོ་དུ་སེམས་ཅིནི། འོག་ཏུ་ནིོརོ་རྫིས་ཁང་

ཞེིང་སོགས་གསལ་གདབ། ཧཱུཾ་ཾག་ིནཱ་ད་ལས་མཆོོད་པའ་ིལྷ་མ་ོདཀོརོ་མ་ོམཆོོད་རྫིས་

སྣ་ཚགོས་ཐགོས་པ་སྤྲོསོ་ཏེ་ེཕྱིགོས་མཚམས་ཀྱི་ིཁྲོ་ོབ་ོརྣམས་ལ་མཆོདོ་པ་ཕུལ། ཁྲོ་ོབ་ོ

རྣམས་ཀྱི་ིཐུགས་ཀོ་ནིས་ལྷ་མ་ོདཀོརོ་མ་ོཕྱིག་ནི་བུམ་པ་དཀོརོ་པ་ོཡ་ེཤིེས་ཀྱི་ིབདུད་

རྩེསི་གང་བ་ཐགོས་པ་སྤྲོསོ་ཏེ་ེརོང་གཞེནི་ཐ་མལ་བརོ་གནིས་པའ་ིབསྒྲུབ་བྱོ་རྣམས་ལ་

ཁྲུས་གསོལ་བས་ནིད་གདོནི་སྡོིག་སྒྲིབ་སོགས་མ་ིམཐུནི་ཕྱིོགས་ཐམས་ཅིད་བཀྲུས་

ནིས་དག་པརོ་བྱོས། ལུས་ཤིེལ་སྒོོང་ལྟརོ་གྱུརོ་པ་བདུད་རྩེིས་གང་བས་ཚེ་བསོད་

ཤིེས་རོབ་ལ་སོགས་པ་མཐུནི་ཕྱིོགས་ཀྱི་ིཡོནི་ཏེནི་ཐམས་ཅིད་རྒྱས་པརོ་བསམ་ལ་

ལྷ་མ་ོརྣམས་རོང་གནིས་སུ་བསྡུའོ། །ལྷ་མ་ོཕེནི་ཚུནི་སྤྲོ་ོབསྡུའ་ིབརོ་ལམ་དུ་འཕྲད་པ་

ནི་འཛིངས་རོལ་གྱི་ིརྣམ་པ་ཡང་བྱོ་གསུངས། སློརོ་ཡང་ཐུགས་ཀོའ་ིཧཱུཾ་ཾག་ིནཱ་ད་ལས་

འཕྲ་ོབའམ། ཁྲོ་ོབ་ོརྣམས་ཀྱི་ིཐུགས་ཀོ་ནིས་རྡོ་ོརྗེེའིརོང་བཞེིནི་གྱིིས་འོད་ཟེརོ་དཔག་ཏུ་

མེད་པ་སྤྲོོས་ཏེ་ེརོང་གཞེནི་བསྒྲུབ་བྱོའ་ིལུས་ཀྱི་ིཕྱི་ིནིང་བརོ་གསུམ་ཐམས་ཅིད་ཁྱིབ་

ཤི་སྐྱིི་པགས་མཚམས་ཐམས་ཅིད་རྡོོ་རྗེེའི་གོ་ཁྲོབ་ལྟ་བུས་གཡོགས་ཏེེ་ནིད་གདོནི་

སྡོིག་སྒྲིབ་ལ་སོགས་པ་གང་གིས་ཀྱིང་གནིོད་པས་མ་ིཚུགས་པརོ་བསམ་པ་ནི་ིབཀྲུ་

སྲུང་ག་ིམནི་ངག་གོ །ད་དུང་འདིའ་ིསྐོརོ་ལ་བླ་མ་མཉིེས་པའ་ིཞེལ་ལས་ཤིེས་དགོས་

པའ་ིཟབ་གནིད་མཐའ་ཡས་པ་གསུངས་ཀྱིང་ཁྱིབ་བརྡོལ་དུ་མ་ིརུང་བརོ་བསམ་ནིས་

མ་བཀོདོ་ད།ོ །



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་དྲང་སོྲོང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།
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བརོ་ད་ོལངོས་སྐུའ་ིལམ་འཁྱིེརོ་བསྒོམོ་པ།

གཉིིས་པ་བརོ་དོ་ལོངས་སྐུའི་ལམ་འཁྱིེརོ་ལ་གཉིིས། རྟེནི་གཞེལ་ཡས་ཁང་

གདནི་བཅིས་བསྐྱིདེ་པ་དང༌། བརྟེནི་པ་རྒྱུ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཛིནི་པ་བསྐྱིདེ་པའ།ོ །

དང་པ་ོནིི། ད་ེནིས་རོང་གནིོད་མཛེས་ཡབ་ཡུམ་དུ་གནིས་པ་ཆོགས་པའ་ིམེས་

འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང་ཟླ་བའ་ིགདནི་ལ་རོང་སེམས་བད་ེསྟོོང་ག་ིང་ོབ་ོ

རྡོ་ོརྗེ་ེསེམས་དཔའ་དཀོརོ་པ་ོཡུམ་བཅིས་ཞེལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་པ་ཅུང་ཟད་ཁྲོ་ོབའ་ི

ཉིམས་དང༌། བཞེེངས་སྟོབས་ཅིནི་མངོནི་རྟོགས་ལྟརོ་སྐད་ཅིིག་གིས་བསྐྱིེད་པ་ཡོངས་

སུ་གྱུརོ་པ་ལས་ཆོོས་འབྱུང་བསྐྱིེད་པ་ཡིནི་ཅིིང་དེའ་ིདབྱོིབས་ལ་བཞེེད་པ་མ་ིའདྲ་བ་

ཁ་ཤིས་ཡོད་པ་གང་བྱོས་ཀྱིང་འགལ་བ་མེད་མོད་རོང་ལུགས་ནིི་ཕྱིི་དཀོརོ་ལ་ནིང་

དམརོ་བ་གཏེོརོ་མ་གྲུ་གསུམ་ནིང་བྲུས་ནིས་མགོ་མཇུག་ལྡོག་པ་ལྟ་བུ་རྩེེ་མོ་ཕྲ་བ་

ཐུརོ་དུ་བསྟོནི་ཅིིང་གདེངས་ཀོ་ཆོ་ེབ་གྱིེནི་དུ་ཕྱིོགས་པའ་ིཟུརོ་གཅིིག་ཤིརོ་དུ་བསྟོནི་པ་

རྒྱ་ཁྱིོནི་ཤིིནི་ཏུ་ཆོེ་བ་སྟོེང་གི་ཟུརོ་རྣམས་སྲུང་འཁོརོ་ནིང་མ་ལ་རོེག་པ་ཙམ་ཞེིག་

བསྐྱིེད་དོ། །དེའི་འོག་གི་ཟུརོ་འཕྲད་མཚམས་ནིས་པཾ་ཡིག་ལྗོང་གུ་ལས་སྐྱིེས་པའི་

པདྨའ་ིཡུ་བ་ཐནོི་ནིས་ཆོསོ་འབྱུང་ག་ིཁ་མཚམས་སུ་ཁ་བྱོ་ེནིས་པདྨ་ཆོསོ་འབྱུང་ག་ིཁ་

གཅིོད་ལྟ་བུརོ་བྱོེད་པ་དང༌། ཆོོས་འབྱུང་ག་ིསྐེད་པ་ཡས་སེག་ཏུ་པདྨ་ཁ་བྱོ་ེནིས་ཆོོས་

འབྱུང་ག་ིནིང་དུ་གཞེལ་ཡས་ཁང་ཆུད་པརོ་བསྒོོམ་པ་གཉིིས་ལས་རོང་ལུགས་ཕྱི་ིམ་

སྟོ།ེ ད་ེཡང་སྣ་ཚགོས་པདྨའ་ིལྟ་ེབ་ལྗོང་ཁུ་རྒྱ་ཤིིནི་ཏུ་ཆོ་ེབ་རྒྱརོ་ཆོ་ཆུང་བརྒྱད་ཅུ་ཡདོ་

པ། དེའ་ིམཐརོ་ག་ེསརོ་སེརོ་པ།ོ དེའ་ིམཐརོ་དཀོརོ་སེརོ་དམརོ་ལྗོང་སྤེེལ་མརོ་གནིས་

པའ་ིའདབ་མ་རོ་ེབཞེི། ག་ེསརོ་དང་བཅིས་པའ་ིཞེེང་ལ་ཆོ་ཕྲནི་གཉིིས་རོ་ེཡོད་པ་སྟོ་ེ
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འདབ་མའི་ཕྱིི་མཐའ་ནིས་ཕྱིི་མཐའི་བརོ་ལ་ཆོ་ཕྲནི་གྱི་བཞེི་ཡོད་པའོ། །སྣ་ཚོགས་

པདྨའ་ིལྟ་ེབརོ་ཧཱུཾ་ཾཡིག་སྔོནི་པ་ོཉིལ་འགྲོེང་གང་རུང་ལས་སྣ་ཚོགས་རྡོ་ོརྗེ་ེལྟ་ེབ་སྔོནི་པ་ོ

གྲུ་བཞེ་ིཔ་དྲ་ེཁ་སྦུག་པ་ལྟ་བུ། ལྟ་ེབའ་ིམཐའ་ནིས་མཐརོ་སྒོ་ོཚད་བཅུ་གཉིིས་དང༌། རྭ་

ལྔ་པ་ལ་དཔངས་སུ་སྒོ་ོཚད་ལྔ་ཡོད་པ། ལྟེ་བའི་ཕྱིོགས་བཞེིའི་དབུས་དང་གཡས་

གཡོནི་དང་སྟོེང་འོག་ས་ོས་ོནིས་ཐོནི་པའ་ིརྭ་ལྔ་པ། ད་ེཡང་དབུས་ནིས་སྟོེང་འོག་དང་

གཡས་གཡནོི་དུ་ཆོ་ཕྲནི་དྲུག་རོ་ེསརོོ་མཚམས་ནིས་ཕྱིགོས་རྭའ་ིནིང་དང༌། བརྒྱད་རོ་ེ

སོང་མཚམས་ནིས་ཕྱིིརོ་ཐོནི་པ། རྭ་ཐམས་ཅིད་ཤིརོ་དཀོརོ། ལྷ་ོསེརོ། ནུབ་དམརོ། 

བྱོང་ལྗོང༌། དབུས་རྭའི་རྩེ་བའི་སྦོམ་ལ་ཆོ་ཕྲནི་གསུམ། དབུས་ལ་བཞེི། རྩེེ་ལ་

གཅིགི །ཕྱིགོས་རྭའ་ིརྩེ་བ་ལ་ཆོ་ཕྲནི་གཉིསི། དབུས་ལ་གསུམ། རྩེ་ེལ་གཅིགི་ཅུང་མདེ་

ཙམ། རྭ་ཐམས་ཅིད་ཀྱི་ིསྲདི་ལ་ཆོ་ཕྲནི་བཅུ་དྲུག་རོ་ེཡདོ་པརོ་མཉིམ་ཡང༌། ཕྱིགོས་རྭ་

རྣམས་གུག་པའ་ིབཅིའ་ལ་ཆོ་ཕྲནི་གཉིིས་ཁུམས་པས་དབུས་རྭའ་ིནིང་ནིས་ཆོ་ཕྲནི་

བཅུ་གསུམ་སངོ་མཚམས་སུ་ཕྱིོགས་རྭའ་ིནིང་མཐའ་ིརྩེ་ེཟུག་པ། འགྲོ་ོབ་སྙེངི་རྗེསེ་མ་ི

གཏེོང་བ་མཚོནི་ཕྱིིརོ་ཕྱིོགས་རྭ་རྣམས་ཆུ་སྲིནི་གྱི་ིཁ་ནིས་ཐོནི་པ། དེའ་ིལྟ་ེབའ་ིདབུས་

སུ་བྷྲུཾ་ཾཡིག་དཀོརོ་པ་ོསངས་རྒྱས་ཀྱི་ིསྤྲོིནི་གྱི་ིའོད་ཟེརོ་འཕྲ་ོབ་ལས་རྣམ་སྣང་དཀོརོ་པ་ོ

ཡབ་ཡུམ་མངོནི་རྟོགས་ལྟརོ་བསྐྱིེད་པརོ་བྱོ་སྟོ།ེ འདིའ་ིཕྱིག་མཚནི་རྡོ་ོརྗེ་ེརྩེ་ེལྔ་པ་སྔོནི་

པོའ་ིཡུ་བ་ཅིནི་གྱིི་འཁོརོ་ལོ་བསྣམས་པས་རོིགས་ལྔ་གའི་ཕྱིག་མཚནི་ཚང་བ་ནིི་

གཞེལ་ཡས་ཁང་ཡ་ེཤིེས་ལྔའ་ིརོང་བཞེིནི་ཡིནི་པ་མཚོནི། ད་ེཡོངས་སུ་གྱུརོ་པ་ལས་

གཞེལ་ཡས་ཁང༌། ཕྱིིའི་དུརོ་ཁྲོོད་དང་བཅིས་པ་དུས་གཅིིག་ཏུ་གྲུབ་པ་རོིམ་གྱིིས་

གསལ་གདབ་པ་ནིི། སྣ་ཚོགས་རྡོ་ོརྗེེའི་ལྟེ་བའི་དབུས་ནིས་ཕྱིོགས་ས་ོསོརོ་ཆོ་ཕྲནི་



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་དྲང་སོྲོང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།
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བཅུ་དྲུག་རོེ་སོང་མཚམས་སུ་ཕྱིི་ནིས་དཀོརོ་སེརོ་དམརོ་ལྗོང་སྔོ་བའི་རྩེིག་པ་ལྔ་

སྦྲགས་རོ་ེརོེའ་ིཞེངེ་ལ་ཆོ་ཕྲནི་རོའེ་ིལྔ་ཆོ་རོ་ེབསྡོམོས་པས་གཅིིག །དཔངས་ལ་ཆོ་ཕྲནི་

བཅུ་གསུམ། དེའ་ིསྟོེང་དུ་ཕེ་གུ་དཔངས་ཆོ་ཕྲནི་གཅིིག་ཞེེང་ཆོ་ཕྲནི་གཅིིག་གམ་ཕྱིེད་

གཉིིས་ཡོད་པའ་ིཆོ་ཕྲནི་ཕྱིེད་རྩེིག་པ་ལས་ཕྱིིརོ་ཐལ་བ་གཞེ་ིདམརོ་པ་ོལ་རོིནི་པ་ོཆོ་ེ

ཟུརོ་གསུམ། གྲུ་བཞེ།ི ཟླ་གམ། ཟླུམ་པ་ོསགོས་སྣ་ཚགོས་ཀྱིིས་ཕྲ་བཏེབ་པ། དའེ་ིསྟོངེ་

དུ་གསེརོ་གྱི་ིསྐ་རོགས་བཞེ་ིབརྩེེགས་ཏེ་ེགནིས་པ་རོ་ེརོེའ་ིཞེེང་ལ་ཆོ་ཕྲནི་གཅིིག་གམ་

ཕྱིེད་གཉིིས་རོ་ེཡོད་པ། རོ་ེརོ་ེཡང་རོིནི་པ་ོཆོ་ེབདུནི་དང་ལྡནི་པ་སྟོ་ེའོག་ཏུ་འདེགས་

བྱོེད་རྡོོའ་ིསྙེིང་པ་ོཁ་དོག་སྨུག་པོའ་ིཀོ་བ་ཕྱི་ིནིང་རྐྱེང་བསྒྲིགས་ཅིནི། ད་ེརོ་ེརོེའ་ིསྟོེང་དུ་

མུ་ཏེིག་དམརོ་པོའ་ིབྲིེ། དེའི་སྟོེང་དུ་སྤུག་གི་གཞུ་འཕྲེད་ལ་བཏེང༌། དེའི་མཆོོག་མ་

གཉིིས་སུ་ཤིེལ་གྱི་ིཀོ་ཆུང་རོེ། དེའ་ིསྟོེང་དུ་བཻཌཱུརྱའ་ིབྲིེ། དེའ་ིསྟོེང་དུ་དངུལ་གྱི་ིགཞུ་

གཞུང་ལ་བཏེང་བ་རྣམས་བརྩེེགས་ཏེེ་གནིས་པ་བརོ་ཐག་ཇིི་ལྟརོ་འཚམས་པརོ་

བཀོོད་པ། ཟུརོ་བཞེིརོ་སྔརོ་ལྟ་བུའ་ིཀོ་བ་དང་བྲིེའ་ིསྟོེང་དུ། སྤུག་ག་ིགཞུ་བསྣོལ་མརོ་

བཏེང་བའི་མཆོོག་མ་བཞེིརོ་ཤིེལ་གྱིི་ཀོ་ཆུང་བྲིེ་བཅིས་ཀྱིི་སྟོེང་དུ་དངུལ་གྱིི་གཞུ་

འཁྱིོག་བཏེང་བ་བཅིས་ཀྱིིས་གསེརོ་སྣམ་བཞེ་ིཔ་ོས་ོསོརོ་བཏེེག་པའ་ིབརོ་རྣམས་ཕྲ་

སེང་ཅིནི། གསེརོ་སྣམ་རོ་ེརོེའ་ིདཔངས་ལ་ཆོ་ཕྲནི་ཕྱིེད་རོ་ེདང་བཞེ་ིག་བསྡོོམས་པས་

ཆོ་ཕྲནི་གཉིིས་ཏེེ། རྩེིག་པའ་ིརྩེ་བ་ནིས་གསེརོ་གྱི་ིསྐ་རོགས་སྟོེང་མའ་ིབརོ་ལ་ཆོ་ཕྲནི་

བཅུ་དྲུག་དང༌། དབུས་ནིས་རྩེིག་འགྲོམ་བརོ་ལ་ཆོ་ཕྲནི་བཅུ་དྲུག་ཡོད་པ་ནི་ིགཞེལ་

ཡས་ཁང་ག་ིནིང་ག་ིརྒྱ་ཕྱིདེ་དང་དཔངས་མཉིམ་པས་རྒྱ་ཕྱིདེ་དཔངས་མཉིམ་མ།ོ །རྩེ་

ཐིག་དང་ཚངས་ཐིག་འཕྲད་མཚམས་ནིས་ནིང་དུ་ཆོ་ཕྲནི་གཅིིག་སོང་མཚམས་སུ། 
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གཞེ་ིནིག་པ་ོལ་གསརེོ་གྱི་ིརྡོ་ོརྗེ་ེཆོ་ེབའ་ིཁངོ་སངེ་ཆུང་བས་བཀོག་པའ་ིཕྲངེ་བ་དཔངས་

ཞེེང་ཆོ་ཕྲནི་རོ་ེཡོད་པས་ཟླུམ་པོརོ་བསྐོརོ་བ། དབུས་ནིས་ཕྱིོགས་བཞེིརོ་ཆོ་ཕྲནི་བཞེ་ི

དང་གསུམ་ཆོ་གཅིིག་སོང་བའ་ིམཚམས་སུ་གཞེ་ིནིག་པ་ོལ་གསེརོ་གྱི་ིརྡོ་ོརྗེེའ་ིཕྲེང་བ་

སྔརོ་ལྟ་བུ་དཔངས་ཞེེང་ཆོ་ཕྲནི་རོ་ེཡོད་པའ་ིརྡོ་ོརྗེེའ་ིསྣམ་བུ་མིག་མང་རོིས་སུ་བཏེང་

བའ་ིསྣ་ེས་ོས་ོརྡོ་ོརྗེེའ་ིའཕྲེང་བ་ཟླུམ་པ་ོལ་ཟུག་པ། ད་ེགཉིིས་འཕྲད་མཚམས་ནིས་ཐོནི་

པའ་ིཀོ་བ་ཞེེང་ཆོ་ཕྲནི་རོ་ེདང༌། རྡོོརོ་འཕྲེང་དང་བཅིས་པའ་ིདཔངས་ལ་ཆོ་ཕྲནི་བཅུ་

གསུམ་ཡོད་པ་ཕྱིོགས་རོེརོ་གཉིིས་གཉིིས་ཏེེ་བརྒྱད། དེ་ཡང་ཤིརོ་གྱིི་ཀོ་བ་གཉིིས་

རྡུལ་ཕྲ་རོབ་ཚུནི་ཆོད་འཁརོོ་ལའོ་ིདབྱོབིས་ཅིནི་དཀོརོ་པ།ོ ལྷའོ་ིགཉིསི་རོནིི་པ་ོཆོ་ེསརེོ་

པོ། ནུབ་ཀྱི་ིགཉིིས་པདྨ་དམརོ་པོ། བྱོང་ག་ིགཉིིས་རོལ་གྲོ་ིལྗོང་གུ་ལས་གྲུབ་པ། ཀོ་

བའ་ིསྟོེང་དུ་བྲི་ེདང༌། དེའ་ིསྟོེང་དུ་གཞུ་ཐུང་དང་གཞུ་རོིང་གཉིིས་འཁྱིོག་པོརོ་བཏེང་བ་

གསུམ་གའ་ིདཔངས་ལ་ཆོ་ཕྲནི་གཉིིས། དེའ་ིསྟོེང་དུ་སྔརོ་ལྟ་བུའ་ིརྡོ་ོརྗེེའ་ིགདུང་ཟླུམ་

དང་གདུང་རོངི་བཞེ་ིའགོ་ག་ིརྡོརོོ་ཕྲངེ་ལྟརོ་མགི་མང་རོསི་སུ་བཏེང་བའ་ིདཔངས་ལ་ཆོ་

ཕྲནི་གཅིིག །གདུང་དེའ་ིསྣ་ེཕྱི་ིམ་གསེརོ་སྣམ་དང་པ་ོགཉིིས་ལ་ཧ་བཏེོནི་ནིས་འོག་མ་

གཉིིས་ལ་བཀོལ། ད་ེནིས་ཐོག་འབུབ་ལུགས་ནི་ིགསེརོ་སྣམ་གྱི་ིསྟོེང་ནིས་ལྕམ་བཏེང་

བའ་ིསྣ་ེཕྱི་ིམ་གསེརོ་སྣམ་ལས་ཆོ་ཕྲནི་ཕྱིེད་གཉིིས་ཕྱིིརོ་ཐལ་བ་ལ་ཆུ་སྲིནི་མ་ཀོ་རོའ་ི

ཁ་ཡོད་པ་རྔམས་ཞེེང་ཆོ་ཕྲནི་ཕྱིེད་རོེ་ཡོད་པ་ཕྱིོགས་རོེརོ་ཉིི་ཤུ་རྩེ་བརྒྱད་རོེ་བཏེང་

བའ་ིནིང་སྣ་ེགདུང་འཁོརོ་ཟླུམ་པ་ོདང་གདུང་རོིང་ལ་བཀོལ་ནིས་ཆོ་ཕྲནི་ཕྱིེད་པའ་ིདྲལ་

འདམ་བྱོས་ཏེ་ེཕྱི་ིའཁྱིམས་གྲུ་བཞེ་ིཔའ་ིཐོག་ཕུབ། ཡང་གདུང་འཁོརོ་ཟླུམ་པ་ོལ་ལྕམ་

སྣ་ེཕྱི་ིམ་དང༌། རོེའུ་མིག་གྲུ་བཞེ་ིཔ་དང་གདུང་ག་ིསྣ་ེགཡས་གཡོནི་ལ་ནིང་མ་བཀོལ་



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་དྲང་སོྲོང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།
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བའ་ིསྣེརོ་ནིོརོ་བུ་མ་ེའབརོ་དང༌། དགའ་འཁྱིིལ་སོགས་སྣང་བའ་ིའོད་དང་ལྡནི་པས་

མཚནི་པ། ད་ེཡང་ཤིརོ་ཕྱིོགས་ཐམས་ཅིད་འཁོརོ་ལ་ོདཀོརོ་པ་ོསོགས་རོང་རོང་ག་ི

ཕྱིོགས་མདོག་བྱོ་ཞེིང༌། ཐོག་ཕྱི་ིནིང་གཉིིས་ཀྱི་ིཟུརོ་རྣམས་སུ་དཔངས་ཆོ་ཕྲནི་ཕྱིེད་

དང་ཞེངེ་ཆོ་ཕྲནི་གཅིགི་ཡདོ་པའ་ིཟུརོ་ལྕམ་ཁྲོ་བ་ོཤིརོ་ལྷའོ་ིཟུརོ་ལྕམ་ལ་མཚནོི་ནི་ལྕམ་

གྱིི་ཕྱིེད་ཤིརོ་དཀོརོ་པ་ོདང་ཕྱིེད་ལྷ་ོཕྱིོགས་སེརོ་པོ། ཟུརོ་ལྕམ་གྱིི་ནིང་སྣེ་དབུས་ཀྱིི་

རོེའུ་མིག་གྲུ་བཞེ་ིཔ་ལས་ཆོ་ཕྲནི་གཅིིག་ནིང་དུ་ཐལ་ཞེིང་དེའ་ིགཡས་གཡོནི་རྣམས་

ཐུང་བ་བྱོ། ཟུརོ་ལྕམ་གྱི་ིནིང་སྣ་ེཆོ་ཕྲནི་གཅིགི་གདུང་ལས་ཐལ་བའ་ིསྟོངེ་ནིས་རྒྱ་ཕུབ་

འདེགས་བྱོེད་ཀྱི་ིཀོ་ཆུང་བསེགས་ཀོ་ཅིནི་བཞེ་ིབཙུགས་པའ་ིཤིརོ་ལྷ་ོདང་བྱོང་ཤིརོ་གྱི་ི

གྲྭའ་ིཀོ་བ་གཉིསི་མག་ོནུབ་ཏུ་དུད་པ་དང༌། ལྷ་ོནུབ་དང་ནུབ་བྱོང་ག་ིཀོ་བ་གཉིསི་མག་ོ

ཤིརོ་དུ་དུད་པ་ཞེངེ་ཆོ་ཕྲནི་གཅིགི་དང༌། དཔངས་ཆོ་ཕྲནི་བཅུ་རོ་ེཡདོ་པ། ཀོ་བའ་ིམས་

ནིས་ཆོ་ཆུང་དགུ་སོང་མཚམས་ཀྱིི་ལྷོ་དང་བྱོང་ཕྱིོགས་སུ་བཀོག་གདུང་བཏེང་སྟོེ་

ཤིརོ་ནུབ་ཀྱི་ིབརོ་དུ་ཆོ་ཕྲནི་གཉིིས་ཀྱིིས་མ་རོེག་པའ་ིསྟོེང་དུ་གདུང་ལེབ་ཞེེང་ལ་ཆོ་

ཕྲནི་བཞེ།ི སྲདི་ལ་བཅུ། དཔངས་ལ་གཉིསི་ཡདོ་པ་བསྐྱིནོི་པའ་ིསྣ་ེགཉིསི་སུ་ཁྱུང་མག་ོ

ཡོད་པའ་ིརྭའ་ིབརོ་དུ་ནིོརོ་བུས་མཚནི་པ། རོེའུ་མིག་གྲུ་བཞེ་ིཔའ་ིགདུང་ག་ིསྟོེང་དུ་ཀོ་

ཆུང་བྲི་ེགཞུ་དང་བཅིས་པ་ལ་དཔངས་ཆོ་ཕྲནི་ལྔ་རོ་ེཡོད་པ་བརོ་ཐག་ཇི་ིལྟརོ་འཚམ་

པ་ལ་དཔངས་ཞེེང་ཆོ་ཕྲནི་གཅིིག་པའི་གདུང་ལེབ་ཕྱིོགས་བཞེིརོ་བཏེང༌། ཀོ་བའི་

བཀོག་གདུང་གི་མཚམས་ནིས་གདུང་འཁྱིོག་བཞེི་བཏེང་བའི་ཕྱིི་སྣེ་འོག་གི་གདུང་

ལེབ་ལ་བཀོལ། དེ་ནིས་རྒྱ་ཕུབ་ཀྱིི་ལྕམ་སྣེ་ནིང་མ་སྟོེང་གི་གདུང་ལེབ་དང་འཁྱིོག་

གདུང་ལ་བཀོལ། ལྕམ་སྣ་ེཕྱི་ིམ་འགོ་ག་ིགདུང་ལབེ་ལ་བཀོལ། ལྷ་ོབྱོང་གཉིསི་ཀྱི་ིལྕམ་
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དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།

སྣ་ེནིང་མ་བཀོག་གདུང་ལ་བཀོལ་བའ་ིཐོད་དུ་བརོ་སྟོོང་ལུས་པ་ཁྱུང་མགོའ་ིཁ་ནིས་

འཕྱིང་བའ་ིདྲ་བ་དྲ་ཕྱིེད་ཀྱིིས་སྒྲིབ་པརོ་བྱོ། ཐོག་འབུབ་ལུགས་འད་ིབཞེིནི་བྱོས་ནི་རྒྱ་

ཕེབིས་ཀྱི་ིསྐདེ་ཉིག་ཐནོི་ཅིངི་མཛསེ་པརོ་གྱུརོ་གསུངས། སྟོངེ་ག་ིགདུང་ལབེ་ཀྱི་ིདབུས་

སུ་རྒྱུད་ཀྱི་ིཁང་ཆུང་དཔངས་ཞེེང་ཆོ་ཕྲནི་བཞེ་ིཔ་སྒོ་ོཤིརོ་ལྟ། ཕྱིོགས་གཞེནི་རྣམས་

ཀྱིང་ཤིེལ་སྒོ་ོལྟ་བུ། དེའ་ིསྟོེང་དུ་ཞེོགས་ཁ་བརྒྱད་ལྡནི་གྱི་ིནིོརོ་བུ་སེརོ་པ་ོགནིས་པ་ལ་

ཆོ་ཕྲནི་གཅིིག །དེའ་ིསྟོེང་དུ་རྡོ་ོརྗེ་ེཕེ་ལམ་ལས་གྲུབ་པའ་ིརྡོ་ོརྗེ་ེརྩེ་ེལྔ་པ་རྫིོགས་པ་ལ་ཆོ་

ཕྲནི་གཅིིག་སྟོེ། ད་ེལྟ་བུའ་ིཏེོག་གིས་སྤྲོས་པ། དེས་ནི་སྣ་ེགདུང་ནིང་དུ་ཐལ་བའ་ིཟུརོ་

ལྕམ་གྱིི་དཔངས་ལ་ཆོ་ཕྲནི་ཕྱིེད། ཀོ་བ་བསེགས་ཀོའི་གུག་པའི་བཅིའ་ལ་ཆོ་ཕྲནི་

གཅིིག་དང་ཕྱིེད་ཁུམ་པས་ཕྱིེད་དང་བརྒྱད། གདུང་ལེབ་ལ་ཆོ་ཕྲནི་གཉིིས། ཁང་ཆུང་

ལ་བཞེ།ི ཏེོག་ལ་གཉིིས་ཏེ་ེཁྱིོནི་བཅུ་དྲུག །གཞེལ་ཡས་ཁང་ག་ིདཔངས་ལ་བཅུ་དྲུག་

སྟོ་ེས་ོགཉིིས་དང་། རྩེིག་པའ་ིནིང་མཐའ་ནིས་ནིང་མཐའ་ིབརོ་ཆོ་ཕྲནི་ས་ོགཉིིས་ཏེ་ེརྒྱ་

མཉིམ་དཔངས་མཉིམ་དུ་གྲོགས་སོ། །ཕྱིིའ་ིལྕམ་སྣེའ་ིཆུ་སྲིནི་ཁ་ནིས་སྐུད་པ་དམརོ་

པོརོ་བརྒྱུས་པའ་ིརོིནི་པ་ོཆོེའ་ིདྲ་བ་ཉིིས་གཤིིབས་ཁ་འགུག་ནིས་ཁ་འགུག་ཏུ་འཕྱིང་

བའ་ིཕྱི་ིམའ་ིདབུས་སུ་ནིོརོ་བུ་སྦོམ་པ་ོགསེརོ་གྱིིས་བསྡོམས་པ། ནིང་མའ་ིདབུས་ཟླ་

ཕྱིེད་རོིནི་པ་ོཆོ་ེསེརོ་པོ། རྡོ་ོརྗེ་ེསྔོནི་པོས་མཚནི་པ་སྟོ་ེསྐུ་གསུང་ཐུགས་མཚོནི་བྱོེད། 

ཁའ་ིདབུས་ནིས་དྲ་ཕྱིེད་གསུམ་གཤིིབས་ལྟརོ་ནི་དྲིལ་བུ་དང་རྔ་ཡབ་ལ་སོགས་པ་

དང༌། ལྔ་གཤིིབས་ལྟརོ་ནི། དབུས་སུ་རོིནི་པ་ོཆོེ། དེའི་གཡས་གཡོནི་དུ་གོས་སྣ་

ཚོགས་ཀྱི་ིའཕེནི་ཆུང༌། དེའ་ིགཡས་གཡོནི་དུ་མ་ེཏེོག་ག་ིཕྲེང་བ་རྣམས་ཕེ་གུ་ལ་རོེག་

པ་ཙམ་འཕྱིང་བ། ལྕམ་སྣ་ེདའེ་ིསྟོངེ་དུ་ལྕམ་ཐུང་སྲདི་ལ་ཆོ་ཕྲནི་གཉིསི་རོ་ེདང་དཔངས་



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་དྲང་སོྲོང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།
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ལ་ཕྱིེད་ཡོད་པའ་ིཆོ་ཕྲནི་ཕྱིེད་འོག་མ་ལས་ཕྱིིརོ་ཐལ་བ། དའེ་ིསྟོེང་དུ་བྱོ་འདབ་སྲབ་མ་ོ

ཞེེང་ཆོ་ཕྲནི་གཉིིས་པ་བཏེང་བའི་སྣེརོ་ཤིརོ་བུ་དཀོརོ་པོ་དཔངས་ཆོ་ཕྲནི་གཅིིག་པ་

དབྱོིབས་རུས་རྒྱནི་གྱི་ིཟ་རོ་ཚགས་སམ་མཆུ་མེད་པའ་ིསྤྱི་ིབླུགས་མག་ོམཇུག་ལྡོག་

པ་ལྟ་བུ་འོག་ཏུ་འཕྱིང་བ། བྱོ་འདབ་ཀྱི་ིསྟོེང་དུ་མདའ་ཡབ་དཀོརོ་པ་ོདཔངས་ཞེེང་ཆོ་

ཕྲནི་རོ་ེརོ་ེཡདོ་པ་པདྨ་འདབ་མ་ཕྱིདེ་པའ་ིདབྱོབིས་ཅིནི། ཆུ་སྐྱིརོོ་ལྟརོ་གྱིནེི་དུ་བསློངས་

པ། མདའ་ཡབ་ཀྱི་ིསྟོེང་དུ་ཟུརོ་བཞེིརོ་སྤྲོེའུ་གདུགས་དཀོརོ་པ་ོཡུ་བ་ཏེོག་དང་བཅིས་

པ་དཔངས་ཆོ་ཕྲནི་གསུམ་དང་ཕྱི་ིགཡོགས་ལ་ཆོ་ཕྲནི་གཉིིས་ཡོད་པ་ཁ་ནིང་བལྟས་

ཀྱིིས་འཛིནི་པ། སྒོོའ་ིགཡས་གཡོནི་གྱི་ིམདའ་ཡབ་ཀྱི་ིསྟོེང་དུ་གསེརོ་གྱི་ིབུམ་པ་ནིས་

ཐོནི་པའ་ིསྲོག་ཆོགས་གསུམ་གྱི་ིམཚནི་མ་ཡོད་པའ་ིརྒྱལ་མཚནི་རོ་ེདང་མེད་པའ་ིབ་

དནི་རོེ་སྟོེ་ཕྱིོགས་རོེརོ་རྒྱལ་མཚནི་དང་བ་དནི་གཉིིས་རོེ། སྲོག་ཆོགས་གསུམ་ནིི། 

སེངྒེ་ེདང་མཁའ་ལྡིང་འདུས་པའ་ིཕྲུ་གུ་སེངྒེ་ེརྐོང་པ་བརྒྱད་པ་ཞེེས་པ་སེངྒེེའ་ིརྐོང་ལག་

བཞེི། མཁའ་ལྡིང་ག་ིསྡོེརོ་མ་ོགཉིིས་དང་གཤིོག་པ་གཉིིས་སྟོ་ེབརྒྱད་ཡོད་པ་སེངྒེེའ་ི

གདོང་ལ་མཁའ་ལྡིང་ག་ིམཆུ་ཡོད་པ་དང༌། དུང་དང་ཆུ་སྲིནི་འདུས་པའ་ིཕྲུ་གུ་ཆུ་སྲིནི་

མ་ག་རོ་ཞེསེ་པ་ལུས་དུང་ལ་ཆུ་སྲིནི་གྱི་ིམག་ོཡདོ་པ་དང༌། ཉི་དང་སྲམ་འདུས་པའ་ིཕྲུ་

གུ་ཉི་སྤུ་སྐྱིེས་ཞེེས་པ་ཉིའ་ིམག་ོལ་སྲམ་གྱི་ིམཆོ་ེབ་དང་མཇུག་མ་ཡོད་ཅིིང་ལུས་སྤུ་

དང་ལྡནི་པ་ཞེིག་ཡིནི་ཅིིང༌། ད་ེགསུམ་གྱིིས་མཚནི་ལུགས་ཀྱིང་དརོ་ལྕེའ་ིརྩེ་ེམོརོ་ད་ེ

གསུམ་གྱི་ིགཟུགས་བྱོེད་འདུག་ཀྱིང་བདུད་དགའ་རོབ་དབང་ཕྱུག་ག་ིརྒྱལ་མཚནི་གྱི་ི

མཚནི་མ་ཆུ་སྲིནི་གྱི་ིམག་ོབ་ོཏེོག་ག་ིཚུལ་དུ་ཡོད་པརོ་བཤིད་པ་ལྟརོ་ནི་སྲོག་ཆོགས་

གསུམ་གྱིིས་མཚནི་ལུགས་ཀྱིང་ད་ེདང་འདྲའམ་གསུངས། ཕྱིོགས་བཞེིའ་ིརྩེིག་པའ་ི
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དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།

དབུས་སུ་ཞེེང་ཆོ་ཕྲནི་བཞེ་ིརོ་ེཡོད་པའ་ིསྒོ།ོ རྩེིག་པའ་ིནིང་འགྲོམ་ནིས་ཕྱིིརོ་སྒོ་ོཚད་རོ་ེ

སོང་བའ་ིསྒོ་ོཁྱུད། ད་ེནིས་གཡས་གཡོནི་དུ་ཆོ་ཕྲནི་གཉིིས་རོ་ེསོང་བའ་ིསྒོ་ོའགྲོམ། ད་ེ

ནིས་ཕྱིིརོ་ཆོ་ཕྲནི་གཉིིས་རོ་ེསོང་བའ་ིསྒོ་ོལོགས། སྒོ་ོཁྱུད་གཡས་གཡོནི་གྱི་ིསྟོེང་ག་ི

ནིང་ངོས་སུ་ཕྱི་ིཁྱིམས་གྲུ་བཞེ་ིཔའ་ིལྕམ་སྣ་ེཕྱི་ིམ་འགེལ་བའ་ིགདུང་དང༌། ཕྱི་ིངོས་སུ་

སྒོ་ོཁང་གི་ལྕམ་སྣེ་ནིང་མ་འགེལ་བའི་གདུང༌། དེ་གཉིིས་ཀྱིི་བརོ་དུ་སྒོ་ོཁྱུད་གཡས་

གཡནོི་དུ་སྣ་ེབཀོལ་བའ་ིལྕམ་བཞེ་ིབཏེང༌། སྒོ་ོལགོས་ཀྱི་ིགདུང་གཡས་གཡནོི་དུ་ཀོ་བ་

དཔངས་ཆོ་ཕྲནི་བཅུ་གཅིགི་རོ་ེཡདོ་པའ་ིསྟོངེ་དུ་གདུང་དཔངས་ཞེངེ་ཆོ་ཕྲནི་རོ་ེསྲདི་དུ་

ཕྱི་ིངོས་སུ་མངོནི་པ་ཆོ་ཕྲནི་བཅུ་དང་ནིང་ངོས་སུ་ཆོ་ཕྲནི་བརྒྱད་ཡོད་པའ་ིགསེག་ཀོ་

ཅིནི། དེའ་ིསྟོེང་རྩེིག་པའ་ིརྒྱུནི་ཡོད་པའ་ིདཔངས་ལ་ཆོ་ཕྲནི་གཅིིག་དང་ཕེ་གུ་གསེརོ་

སྣམ་སོགས་ཀྱི་ིཁོརོ་ཡུག་ཏུ་བསྐོརོ་བ་སྒོ་ོགདོང་ག་ིརྩེིག་རྒྱུནི་ཕེ་གུ་དང་བཅིས་པའ་ི

སྟོེང་གི་གསེརོ་སྣམ་ལ་ལྕམ་སྣེ་ཕྱིི་མ་དང༌། སྒོ་ོའགྲོམ་ཕེནི་ཚུནི་བརོ་གྱིི་གདུང་དང་

བཅིས་པ་ལ་ལྕམ་སྣ་ེནིང་མ་བཀོལ་ནིས་སྒོ་ོཁང་ག་ིཐོག་ཕུབ། སྒོ་ོཁྱུད་ཀྱི་ིརྩེིག་གདོང་

ཕྱི་ིམའ་ིགདུང་འོག་ཏུ། སྒོོའ་ིཡ་ཐེམ་མ་ཐེམ་འགྲོམ་པ་གཉིིས་བཅིས་ཀྱི་ིཞེེང་ལ་ཆོ་ཕྲནི་

ཕྱིེད་རྭ་དང་འགྲོམ་པའ་ིདཔངས་ལ་ཆོ་ཕྲནི་བཅུ་གསུམ་རོ་ེཡོད་པ། སྒོ་ོགླིེགས་ཞེེང་ཆོ་

ཕྲནི་ཕྱིེད་གཉིིས་ལྷག་ཙམ་རོེ་ཡོད་པ་གཉིིས་ཀྱིི་དཔངས་སུ་ཆོ་ཕྲནི་བཅུ་གསུམ་མ་

ལོང་ཙམ་ཕྱི་ེཚ་ེཕྱིིརོ་བྱོ་ེའགྲོ་ོབ་ཕྱིོགས་མདོག །ཡ་ཐེམ་དང་གདུང་ག་ིབརོ་དུ་དཔངས་

ཞེེང་ཆོ་ཕྲནི་རོ་ེརོ་ེཡོད་པའ་ིཤིརོ་དུ་འཁོརོ་ལ་ོདཀོརོ་པ།ོ ལྷོརོ་རོིནི་པ་ོཆོ་ེསེརོ་པ།ོ ནུབ་

ཏུ་པདྨ་དམརོ་པ།ོ བྱོང་དུ་རོལ་གྲོ་ིལྗོང་གུ་རྣམས་ཉིསི་བརྩེགེས་ཉིསི་གཤིབི་ཏུ་ཡདོ་པ། 

རྩེིག་པའ་ིམཐརོ་འདོད་ཡོནི་གྱི་ིསྣམ་བུ་དམརོ་པ་ོདཔངས་ཞེེང་ཆོ་ཕྲནི་གཉིིས་རོ་ེཡོད་



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་དྲང་སོྲོང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།
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པའི་སྟོེང་དུ་མཆོོད་པའི་ལྷ་མོ་མཆོོད་རྫིས་སྣ་ཚོགས་ཐོགས་ཏེེ་ཞེལ་ནིང་དུ་ཕྱིོགས་

པས་མཆོདོ་པ། སྒོ་ོདང་སྒོ་ོཁྱུད་ཀྱི་ིཕྱིའི་ིམཚམས་རྩེགི་པའ་ིཕྱི་ིནིང་ག་ིགྲྭ་བཞེརིོ་ཟླ་ཕྱིདེ་

དཀོརོ་པོ། རོིནི་པ་ོཆོ་ེཟུརོ་བརྒྱད་པ་དམརོ་པོ། རྡོ་ོརྗེ་ེརྩེ་ེལྔ་པ་སེརོ་པ་ོརྣམས་ལངས་

སྟོབས་སུ་གནིས་པ། སྣ་ཚོགས་རྡོ་ོརྗེེའ་ིརྭའ་ིབརོ་ནིས་རོིནི་པ་ོཆོེའ་ིཐེམ་སྐས་བང་རོིམ་

བཞེ་ིཔ། རོ་ེརོེའ་ིཞེེང་མདུནི་ནིས་མངོནི་པ་ལ་ཆོ་ཕྲནི་གསུམ་རོེ། དཔངས་ཆོ་ཕྲནི་ལྔ་

རོ།ེ སྲིད་དུ་ཆོ་ཕྲནི་བཅུ་དྲུག་ཡོད་པ་རྭ་དང་བང་རོིམ་ཕེནི་ཚུནི་མ་ིསྒྲིབ་པ། བང་རོིམ་

འོག་མའ་ིམཐའ་ནིས་དབུས་རྭའ་ིརྩེེའ་ིབརོ་ལ་ཆོ་ཕྲནི་བཞེ་ིཙམ་ཡོད་པ། ཐེམ་སྐས་རོ་ེ

རོེའ་ིམདུནི་ངོས་དབུས་རྭའ་ིགཡས་གཡོནི་དུ་གདངས་བུ་བཞེ་ིརོ་ེཡོད་པའ་ིསེང་སྐས་

རོེ། བང་རོིམ་གོང་མ་དང་རྡོ་ོརྗེེའ་ིལྟ་ེབ་མཉིམ་ཞེིང༌། བང་རོིམ་དེའ་ིགཡས་གཡོནི་གྱི་ི

སྟོངེ་དུ་ཞེངེ་ཆོ་ཕྲནི་གསུམ་རོ་ེཡདོ་པའ་ིསྟོགེས་བུ་གྲུ་བཞེ་ིཔ་རོ་ེརོ།ེ སྟོགེས་བུའ་ིསྟོངེ་དུ་

བུམ་པ་ལས་ཐོནི་པའི་ཀོ་བ་རྩེ་རྩེེ་ཕྲ་ཞེིང་དབུས་ལྡིརོ་བ་གཉིིས་ཕྱིི་ནིང་དུ་བསྒྲིགས་

པའ་ིབརོ་སྟོངོ་ཆོ་ཕྲནི་གཅིགི །བུམ་པ་ཀོ་བ་བཅིས་ཀྱི་ིདཔངས་ལ་ཆོ་ཕྲནི་ལྔ། དའེ་ིསྟོངེ་

དུ་རྟ་བབས་ཀྱི་ིགསེརོ་སྣམ་སྲིད་དུ་ཆོ་ཕྲནི་ཕྱིེད་གསུམ་སེརོ་པོ། དེའ་ིསྟོེང་དུ་ཤིརོ་བུ་

སྔོནི་པ་ོལ་ཤིརོ་བུས་མཚནི་པ་དང་རོིནི་པ་ོཆོ་ེདམརོ་པ་ོཕེ་གུ་ལྟ་བུ་གཉིིས་ཀྱི་ིསྲིད་ལ་

ཆོ་ཕྲནི་གསུམ་རོ།ེ དའེ་ིསྟོངེ་དུ་རྟ་རྨིག་ལྗོང་གུ་རྟའ་ིརྨགི་རྗེསེ་ཅིནི་སྲདི་ཆོ་ཕྲནི་ལྔ་སྟོ་ེད་ེ

གསུམ་གའ་ིཕྱི་ིམཐའ་མཉིམ་ཞེིང་གསེརོ་སྣམ་ལས་ཆོ་ཕྲནི་གཅིིག་གིས་ཕྱིིརོ་ཐལ་བ། 

དེའ་ིསྟོེང་དུ་མུནི་སྣམ་འོག་མའ་ིཀོ་བའ་ིདཔངས་ཆོ་ཕྲནི་ཕྱིེད་གཉིིས་རོ་ེཡོད་པ་བཞེི། 

མུནི་སྣམ་རོང་ག་ིསྟོེང་ག་ིསྲིད་ལ་ཆོ་ཕྲནི་ཕྱིེད་ལྔ་དང་འོག་ལ་བཞེ།ི དའེ་ིསྟོེང་དུ་ཝ་རོཎྜི་

ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་པ་ལྕ་ེབརྩེེགས་ཅིནི་སྲིད་ཆོ་ཕྲནི་ལྔ་པ། དེའ་ིསྟོེང་དུ་མུནི་སྣམ་གོང་
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དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།

མའ་ིཀོ་བ་དཔངས་ཆོ་ཕྲནི་ཕྱིེད་གཉིིས་ཡོད་པ་བཞེི། མུནི་སྣམ་གྱི་ིསྟོེང་ག་ིསྲིད་ལ་ཆོ་

ཕྲནི་བཅུ་བཞེ་ིདཔངས་ལ་ཕྱིེད་འོག་ག་ིསྲིད་ལ་བཞེ་ིསྟོ་ེརྟ་བབས་ཀྱི་ིཀོ་བ་དང་། མུནི་

སྣམ་འགོ་མའ་ིཀོ་བ་དྲང་ཐད་དང༌། འགོ་མའ་ིཀོ་བའ་ིནིང་མཐའ་དང་གངོ་མའ་ིཕྱི་ིམཐའ་

དྲང་ཐད་དུ་འབྱུང་ང༌ོ། །མུནི་སྣམ་གོང་འོག་གཉིིས་ནི་ིསྣམ་བུ་གོང་མའ་ིའོག་ག་ིབརོ་

སྟོོང་ཡིནི་པས་ཀོ་བའ་ིནིང་ངོས་ནིས་སེངྒེ་ེརྐོང་པ་བརྒྱད་པ་དང༌། རྨ་བྱོ་དང༌། ངང་པ་

དང༌། དྲ་ིཟའ་ིབུ་མ་ོབཅིས་བརྩེེགས་ཏེ་ེགནིས་པས་སྣམ་བུ་གོང་མ་འདེགས་པའ་ིཚུལ་

བྱོ་གསུངས། དེའ་ིསྟོེང་དུ་ཤིརོ་བུ་དང་རོིནི་པ་ོཆོ་ེདང་རྟ་རྨིག་གསུམ་དབྱོིབས་དང་ཁ་

དགོ་གངོ་མཚུངས་ལ་སྲདི་དུ་ཆོ་ཕྲནི་བཅུ་བཞེ་ིཡདོ་པ་ཐལ་རྒྱུགས་སུ་བཏེང་བ། དའེ་ི

སྟོེང་དུ་མདའ་ཡབ་དཀོརོ་པོའ་ིསྲིད་ལ་ཆོ་ཕྲནི་བཅུ། དེའ་ིསྣམ་བུའ་ིཕྱི་ིནིང་དུ་དཔངས་

ཞེངེ་ཆོ་ཕྲནི་རོ་ེཡདོ་པའ་ིམདའ་ཡབ་པད་འདབ་ཕྱིདེ་པའ་ིདབྱོབིས་ཅིནི་མཐུག་རྔམ་ཆོ་

ཕྲནི་ཕྱིེད་པ་ཕྱི་ིནིང་དུ་བཅུ་རོེ། གཡས་གཡོནི་གྱི་ིམཐའ་གཉིིས་སུ་གོང་མཚུངས་ཀྱི་ི

མདའ་ཡབ་གཉིིས་རོ་ེདང་དེའ་ིནིང་དུ་ཆོ་ཕྲནི་གཅིིག་ག་ིསརོ་ཡང་འདབ་མ་ཕྱིེད་པའ་ི

དབྱོིབས་ཅིནི་གཉིིས་རོ།ེ ད་ེགཉིིས་ཀྱི་ིབརོ་སྟོོང་ཆོ་ཕྲནི་དྲུག་ལ་སྣམ་བུ་ལེབ་མ་ོབཀོབ་

པ། སྣམ་བུ་བཅུ་གཅིིག་པ་ོཐམས་ཅིད་ཀྱི་ིཞེེང་དུ་ཆོ་ཕྲནི་གསུམ་རོེའམ་བཞེ་ིརོ་ེའདམ་

ངརོ་གསུངས་ཤིིང་དཔངས་གཉིིས་མཉིམ་དགུ་མཉིམ་གྱི་ིལུགས་ས།ོ །མདའ་ཡབ་ཀྱི་ི

སྣམ་བུའ་ིདབུས་སུ་པད་ཟླའ་ིསྟོེང་དུ་འཁོརོ་ལ་ོསེརོ་པ་ོརྩེིབས་བརྒྱད་པ་དཔངས་ཞེེང་

ཆོ་ཕྲནི་གཉིིས་རོ་ེཡོད་པ་ལངས་སྟོབས་ཅིནི། དེའ་ིགཡས་གཡོནི་དུ་རོ་ིདྭགས་ཕེ་ོམ་ོ

ཉིལ་སྟོབས་ཀྱིིས་མགྲོིནི་པ་གྱིེནི་དུ་ཕྱིོགས་ཏེ་ེམིག་འཁོརོ་ལོའ་ིརྩེེརོ་བལྟ་བ་མགྲོིནི་པ་

དང་བཅིས་པའ་ིདཔངས་ལ་ཆོ་ཕྲནི་ཕྱིེད་གཉིིས་ཙམ་ཡོད་པ་འཁོརོ་ལོས་སངས་རྒྱས་



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་དྲང་སོྲོང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།
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དང༌། རོ་ིདྭགས་ཀྱིིས་མུ་སྟོེགས་བྱོེད་མཚོནི་པ། གཡས་གཡོནི་གྱི་ིམདའ་ཡབ་ནིང་

མའ་ིསྟོེང་དུ་སྤྲོེའུ་གདུགས་འཛིནི་པ་རོ་ེརོེ། དེའ་ིཕྱི་ིམའ་ིཟུརོ་གཉིིས་སུ་བུམ་པ་ལས་

ཐོནི་པའ་ིརྒྱལ་མཚནི་དང་བ་དནི་རོ།ེ རྟ་རྨིག་གོང་འོག་གཉིིས་དང༌། ཝ་རོཎྜིའ་ིསྣམ་བུ་

བཅིས་ཀྱི་ིགཡས་གཡོནི་གྱི་ིསྣ་ེགཉིིས་སུ་ཡང་བུམ་པ་ལས་ཐོནི་པའ་ིརྒྱལ་མཚནི་དང་

བ་དནི་ཕྱི་ིནིང་དུ་བསྒྲགིས་ཏེ་ེབཙུགས་པ་རོ།ེ རྟ་བབས་ཀྱི་ིགཡས་གཡནོི་སྣ་ཚགོས་རྡོ་ོ

རྗེའེ་ིལྟ་ེབའ་ིསྟོེང་དུ་གསེརོ་གྱི་ིབུམ་པ་ལས་ཐོནི་པའ་ིདཔག་བསམ་གྱི་ིཤིིང་ཡལ་འདབ་

དྲུག་པའ་ིལྟ་ེབརོ་ཁྱིིམ་བདག་དམརོ་པ་ོལག་ནི་ནིོརོ་བུ་ཐོགས་པ་ཁ་ནིང་བལྟ། མཐའ་ི

ཡལ་ག་དྲུག་ལ་རོིམ་པ་བཞེིནི་འཁོརོ་ལོ་སེརོ་པོ་རྩེིབས་བརྒྱད་པ། བུད་མེད་སྔོ་

སངས་ལ་ོབཅུ་དྲུག་མ། གླིང་ཆོནེི་ཐལ་དཀོརོ་མཆོ་ེབ་དྲུག་ལྡནི། དམག་དཔོནི་ནིག་པ་ོ

རོལ་གྲོ་ིཐགོས་པ། རྟ་ཅིང་ཤིསེ་ལྗོང་གུ་སྒོ་སྲབ་ཅིནི། རོནིི་པ་ོཆོ་ེཟུརོ་བརྒྱད་པ་སེརོ་པ་ོ

རྣམས་གནིས་པ། དའེ་ིཕྱི་ིརོལོ་གྱི་ིབརོ་སྣང་ལ་རོང་རོང་ཕྱིགོས་ཀྱི་ིསངས་རྒྱས་རོགིས་

ལྔའ་ིང་ོབ་ོགྲུབ་ཆོནེི་རོ།ེ དའེ་ིསྟོངེ་ག་ིནིམ་མཁའ་ིངསོ་སུ་སྤྲོནིི་གྱི་ིགསབེ་ནིས་ལུས་ཕྱིདེ་

ཐོནི་པའི་ལྷའི་བུ་དང་བུ་མ་ོཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་པ་མེ་ཏེོག་ལ་སོགས་པའི་ཆོརོ་འབེབ་

ཅིངི་ཕྲངེ་བ་འཛནིི་པས་དཀྱིལི་འཁརོོ་ལ་མཆོདོ་པ། སྲུང་འཁརོོ་གྱི་ིཕྱི་ིརོལོ་དུ་དུརོ་ཁྲོདོ་

བརྒྱད་བསམ་པ་ནི་ིསྔརོ་མ་ེརོ་ིབློས་ཇི་ིལྕོགས་སྤྲོོས་པའ་ིམཐརོ་དུརོ་ཁྲོོད་བྱོེད་ཀྱི་ིཡོད་

ཀྱིང༌། ཕྱིིས་སྲུང་འཁོརོ་ཐུནི་མོང་བའ་ིམཐརོ་ས་དཀྱིིལ་གྱི་ིསྟོེང་དུ་དུརོ་ཁྲོོད་བྱོ་བ་ཡིནི། 

སྤྱིརིོ་དུརོ་ཁྲོདོ་སྲུང་འཁརོོ་གྱི་ིཕྱི་ིཁ་ོནིརོ་བྱོདེ་དགསོ་པ་མནིི་ཏེ།ེ སྡོམོ་འབྱུང་ལས། རྡོ་ོརྗེ་ེ

རྭ་བའ་ིནིང་དུ་སྟོེ། །དུརོ་ཁྲོོད་བརྒྱད་ཀྱིིས་ཉིེརོ་བརོ་མཛེས། །ཞེེས་དང་། ཡང་འགྱུརོ་

གཞེནི་ལས། རྡོ་ོརྗེེ་རྭ་བ་ནིང་དུ་སྟོེ། །དུརོ་ཁྲོོད་བརྒྱད་ཀྱིིས་ཉིེ་བརོ་མཛེས། །ཞེེས་
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དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།

འབྱུང་བས་དྲུག་སྒྲ་ཡོད་མེད་ཀྱིིས་ངོས་འཛིནི་ཚུལ་མ་ིའདྲ་བརོ་བཞེེད་ལ། འོནི་ཀྱིང་

དཀྱིིལ་ཆོོག་རྡོོ་རྗེེའི་ཕྲེང་བའི་རྗེེས་སུ་འབྲིང་བ་རྣམས་སྲུང་འཁོརོ་གྱིི་ཕྱིིརོ་དུརོ་ཁྲོོད་

བཞེེད་པ་ཡིནི་ཏེ་ེནིང་དུ་བྱོས་ནི་ཐིག་སྐུད་ཆོ་ེཆུང་ག་ོདྲུག་པརོ་གསུངས་པ་ལས་ཐལ་

བའ་ིཕྱིིརོ་རོོ། །ས་དཀྱིིལ་གྱི་ིསྟོེང་དུ་དུརོ་ཁྲོོད་བྱོས་ཏེ་ེརྭ་གུརོ་ལས་མ་ེའོད་འཕྲོས་པ་

དུརོ་ཁྲོོད་ཀྱིི་སརོ་འཇིའ་འོད་ལྟ་བུ་བསིལ་བའི་རོང་བཞེིནི་ལ་དེ་ནིས་མེ་འོད་རོབ་ཏུ་

འབརོ་བ་མེའ་ིརོ་ིབ་ོལྟ་བུརོ་ཡདོ་པས་ནི་མ་ེརོ་ིཟེརོ་བ་ཡནིི། དུརོ་ཁྲོདོ་ཀྱི་ིསྐད་དདོ་དུ་ཤྭ་

ས་ཏེ་ིཞེེས་འབྱུང་བའ་ིཤྭ་ལ་འོག་ཏུ་ནི་བསྣནི་པས་ཤྭ་ནི་རོ་ོདང༌། ས་ཏེ་ིལ་གོང་དུ་བ་

བསྣནི་པས་བ་ས་ཏེ་ིགནིས་ཏེ་ེརོོའ་ིགནིས་ཡིནི་པས་ནི་དུརོ་ཁྲོོད་ཅིེས་བྱོ་སྟོེ། རོ་ོམག་ོ

མེད་ཀྱིིས་འགྲོ་ོབ། བགགས་ཏེ་ེཤིིང་ལ་དཔྱངས་པས་ལངས་པ། ས་ལ་འགྱིེལ་བས་

ཉིལ་བ། གསལ་ཤིིང་ལ་བསྐྱིོནི་པས་འདུག་པའ་ིབྱོ་བ་བྱོེད་ལ། ད་ེལྟ་བུའ་ིརོ་ོད་ེདག་

གནིས་པའ་ིས་ལ་དུརོ་ཁྲོདོ་དངསོ་དང༌། ཤིངི་ལ་སོགས་པ་ནི་ིདེའ་ིཁྱིད་པརོ་སྟོ་ེད་ེཡང་

ཤིརོ་དུ་གཏུམ་དྲག །ལྷོརོ་ཀོེང་རུས་ཅིནི། ནུབ་ཏུ་རྡོ་ོརྗེ་ེའབརོ་བ། བྱོང་དུ་ཚང་ཚིང་

འཁྲོིགས་པ། དབང་ལྡནི་ཏེ་ེབྱོང་ཤིརོ་དུ་ཧ་ཧ་དགོད་པ། མ་ེསྟོ་ེཤིརོ་ལྷོརོ་བཀྲ་ཤིིས་

ཚལ། བདེནི་བྲིལ་ཏེ་ེལྷ་ོནུབ་ཏུ་མུནི་པ་དྲག་པ།ོ རླུང་སྟོ་ེནུབ་བྱོང་དུ་ཀོ་ིལ་ིཀོ་ིལིའ་ིསྒྲ་

སྒྲོག་པ། ད་ེརྣམས་ལ་གནིས་པའ་ིཤིིང་བརྒྱད་ནི།ི ཤིརོ་དུ་ནི་ག་ག་ེསརོ་གྱི་ིཤིིང་སྟོ་ེཀླུ་

ཤིངི༌། ལྷརོོ་ཙུ་ཏེའམ་ཨོཾམྲ། ནུབ་ཏུ་ཀོངྐེ་ེལ་ཏེ་ེཆུ་ཤིངི༌། བྱོང་དུ་ཨོཾ་ཤྭ་ཐ་སྟོ་ེམྱོ་ངནི་མདེ་

པའ་ིཤིངི༌། བྱོང་ཤིརོ་དུ་པ་ཊ་ལའམ་ནྱ་གྲོ་ོདྷ། མརེོ་ཀོ་རོཉྫ། ལྷ་ོནུབ་ཏུ་པ་ཊ་པརྐོ། ནུབ་

བྱོང་དུ་ཨོཾ་རྫུ་ནིའ་ིཤིིང་སྟོ་ེཤིིང་བརྒྱད། 

ཤིིང་དེ་རྣམས་ཀྱིི་རྩེ་བརོ་གནིས་པའི་ཕྱིོགས་སྐྱིོང་བརྒྱད་ནིི། ཤིརོ་དུ་དབང་



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་དྲང་སོྲོང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།
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པ་ོདཀོརོ་པ་ོརྡོ་ོརྗེ་ེའཛིནི་པ་གླིང་པ་ོཆོ་ེདཀོརོ་པ་ོལ། ལྷོརོ་གཤིིནི་རྗེ་ེསྔོནི་པ་ོདབྱུག་པ་

འཛིནི་པ་མ་ཧེ་ལ། ནུབ་ཏུ་ཆུ་ལྷ་དཀོརོ་པ་ོསྤྲུལ་ཞེགས་འཛིནི་པ་ཆུ་སྲིནི་ལ། བྱོང་

དུ་གནིདོ་སྦྱནིི་སརེོ་པ་ོརོིནི་པ་ོཆོ་ེསྐྱུག་པའ་ིནིེའུ་ལ་ེའཛནིི་པ་མ་ིལ། བྱོང་ཤིརོ་དུ་དབང་

ཕྱུག་ཆོེནི་པ་ོདཀོརོ་པ་ོརྩེེ་གསུམ་འཛིནི་པ་གླིང་ལ། མེརོ་མེ་ལྷ་དམརོ་པ་ོཕྲེང་བ་སྤྱིི་

བླུགས་དང་བཅིས་པ་འཛིནི་པ་རྭ་སྐྱིེས་ལ། ལྷ་ོནུབ་ཏུ་སྲིནི་པ་ོསྔོནི་པ་ོརོལ་གྲོ་ིའཛིནི་

པ་མ་ིམགའོ་ིའཕྲངེ་བའ་ིཅིདོ་པནི་ཅིནི་རོ་ོལངས་ལ། རླུང་དུ་རླུང་ལྷ་དུད་ཀོ་བ་དནི་སརེོ་

པ་ོའཛིནི་པ་ཤི་བ་ལ་བཞེོནི་པ་ཐམས་ཅིད་ཀྱིང་ཞེལ་གཅིིག་ཕྱིག་བཞེིའ་ིདང་པ་ོགཉིིས་

ཐལ་མོ་སྦྱརོ། གཡས་འོག་མ་རྣམས་ཀྱིིས་རོང་རོང་གི་ཕྱིག་མཚནི་འཛིནི་ཅིིང༌། 

གཡནོི་འགོ་མས་ཐདོ་པ་འཛནིི་པས་ཡུམ་ལ་འཁྱུད་པའ།ོ །

ཤིིང་ག་ིརྩེ་ེམོརོ་གནིས་པའ་ིཞེིང་སྐྱིོང་བརྒྱད་ནི།ི ཤིརོ་དུ་གླིང་པ་ོཆོེའ་ིགདོང་ཅིནི་

དཀོརོ་པོ། ལྷོརོ་མ་ཧེའ་ིགདོང་ཅིནི་ནིག་པོ། ནུབ་ཏུ་ཆུ་སྲིནི་གྱི་ིགདོང་ཅིནི་དཀོརོ་པོ། 

བྱོང་དུ་མིའ་ིགདོང་ཅིནི་སེརོ་པ།ོ བྱོང་ཤིརོ་དུ་གླིང་ག་ིགདོང་ཅིནི་དཀོརོ་པ།ོ ཤིརོ་ལྷོརོ་

རྭའ་ིགདོང་ཅིནི་དམརོ་པོ། ལྷ་ོནུབ་ཏུ་རོ་ོལངས་ཀྱི་ིགདོང་ཅིནི་ནིག་པོ། ནུབ་བྱོང་དུ་

ཤི་བའ་ིགདངོ་ཅིནི་ལྗོང་གུ། ཐམས་ཅིད་ཀྱིང་དྲག་ཅིངི་གཏུམ་ལ་རྫུ་འཕྲུལ་ཆོནེི་པ་ོདང་

ལྡནི་པ། ལུས་ཀྱི་ིསྟོོད་ཤིངི་གསབེ་ནིས་ཐོནི་པ་ཞེལ་གཅིགི་ཕྱིག་གཉིིས་ཀྱི་ིགཡས་ཐདོ་

པ་དང༌། གཡནོི་དམརོ་གཏེོརོ་ཟུརོ་གསུམ་པ་འཛིནི་པ། ཤིིང་ཁ་ནིང་བསྟོནི་གྱི་ིགཡས་

སུ་ཡནི་ལག་བརྒྱད་དང་ལྡནི་པའ་ིཐུགས་རྗེེའ་ིཆུ་བརྒྱད། 

ཆུ་དེ་རྣམས་ལ་གནིས་པའི་ཀླུ་བརྒྱད་ནིི། ཤིརོ་དུ་ནིོརོ་རྒྱས་དཀོརོ་པོ། ལྷོརོ་

པདྨ་དཀོརོ་པ།ོ ནུབ་ཏུ་ཀོརྐོ་ོཊ་སྔོནི་པ།ོ བྱོང་དུ་འཇིོག་པ་ོདམརོ་པ།ོ རླུང་དུ་དུང་སྐྱིོང་
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དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།

སརེོ་པ།ོ དབང་ལྡནི་དུ་པདྨ་ཆོེནི་པ་ོདཀོརོ་པ།ོ མརེོ་མཐའ་ཡས་སྣ་ཚགོས་མདགོ །ལྷ་ོ

ནུབ་ཏུ་རོིགས་ལྡནི་དཀོརོ་པ།ོ ཐམས་ཅིད་ཀྱིང་སྟོོད་མ་ིའདྲ་བ་ལ་སྨོད་སྦྲུལ་མཇུག་ཏུ་

འཁྱིིལ་ཞེིང་། ཕྱིག་གཉིིས་ཀྱིིས་ཐལ་མ་ོསྦྱརོ་བའ་ིདབུས་སུ་ནིོརོ་བུ་འཛིནི་པ། དུརོ་

ཁྲོདོ་ཐམས་ཅིད་ཀྱི་ིནིམ་མཁའ་ལ་སེརོ་སྤྲོནིི་འཁྲོགིས་པས་ཁྱིབ་པ་སྟོ།ེ ཤིརོ་དུ་སྒྲགོས་

པ། ལྷོརོ་གཡ་ོབ། ནུབ་ཏུ་དྲག་པོ། བྱོང་དུ་ཆོེརོ་སྒྲོགས་པ། བྱོང་ཤིརོ་དུ་བརྟནི་པ། 

མེརོ་གང་བ། བདེནི་བྲིལ་དུ་འབེབས་པ། རླུང་དུ་གཏུམ་པ་ོསྟོ་ེསྤྲོིནི་བརྒྱད་པ་ོཐམས་

ཅིད་ཀྱིང་གླིགོ་ཕྲངེ་འཁྱུག་ཅིངི་འབྲུག་སྒྲ་སྒྲགོས་བཞེནིི་པའ།ོ །

ཤིིང་ག་ིགཡོནི་དུ་གནིས་པའ་ིརོ་ིབརྒྱད་ནིི། ཤིརོ་དུ་རོིནི་པ་ོཆོ་ེསྣ་བདུནི་གྱི་ིརོང་

བཞེིནི་གྱི་ིལྷུནི་པ།ོ ལྷོརོ་མ་ལ་ཡ་སེརོ་པ།ོ ནུབ་ཏུ་ཀོ་ེལ་ཤི་དཀོརོ་པ།ོ བྱོང་དུ་མནྡྷ་རོ་

ལྗོང་གུ། དབང་ལྡནི་དུ་དབང་ཆོེནི་ནིག་པོ། མེརོ་སྤེོས་ངད་ལྡང་སེརོ་པོ། སྲིནི་པོརོ་

གངས་ཅིནི་དཀོརོ་པ།ོ རླུང་དུ་དཔལ་གྱི་ིརོ་ིསྔོནི་པ།ོ རོ་ིད་ེརྣམས་ཀྱི་ིགཤིམ་དུ་ཡ་ེཤིསེ་

ཀྱི་ིམ་ེབརྒྱད། སྐེད་པརོ་གྲུབ་ཆོེནི་བརྒྱད། རྩེ་ེམོརོ་བྱོང་ཆུབ་ཆོེནི་པོའ་ིམཆོོད་རྟེནི་གྱི་ི

དབྱོིབས་ཅིནི་གྱི་ིམཆོོད་རྟེནི་བརྒྱད་ད།ོ །གཞེནི་ཡང་རྒྱུས་པས་འབྲིེལ་བའ་ིཀོེང་རུས་

དང་། གསལ་ཤིིང༌དང་། མདུང་ལ་སོགས་པའ་ིམཚོནི་གྱིིས་ཕུག་པའ་ིརོ་ོདང༌། ཤིིང་

ལ་དཔྱངས་པ་དང༌། སྐྱིེས་བུ་ཟ་བའ་ིགཅིནི་གཟནི། སྟོག་གཟིག་ཁྱི་ིསྤྱིང་ལ་སོགས་

པ་དང༌། བྱོ་རོོག་དང༌། བྱོ་རྒོད་དང༌། ཁྭ་ཏེ་དང༌། འུག་པ་ལ་སོགས་པ་དང༌། ཅི་ཅི་ོ

དུ་མ་སྒྲོག་པའ་ིརོ་ོལངས་དང༌། ཀོ་ིལ་ིཀོ་ིལིའ་ིསྒྲ་སྒྲོག་པའ་ིགནིོད་སྦྱིནི་དང༌། སྲིནི་པ་ོ

དང༌། ཤི་ཟ་དང༌། ཡི་དྭགས་ལ་སོགས་པའི་འབྱུང་པོ་རྣམས་ཕྱིོགས་ཕྱིོགས་སུ་

རྒྱུ་བ་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་འཇིིགས་སུ་རུང་བ། གྲུབ་ཐོབ་རྣམས་འདིའ་ིལམ་ཉིམས་སུ་



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་དྲང་སོྲོང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།
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ལེནི་པའ་ིརྣལ་འབྱོོརོ་པ་རོབ་གྲུབ་པ་ཐོབ་པ། འབྲིིང་ལམ་ཉིམས་སུ་ལེནི་པའ་ིརོིག་པ་

འཛིནི་པ། ཐ་མ་ལམ་ཉིམས་སུ་མ་ིལེནི་ཀྱིང་དམ་ཚིག་སྤྱིོད་པ་སྟོ་ེདམ་ཚིག་སྲུང་བ་

དང་། རྩེ་ེགཅིིག་པའ་ིངེས་དོནི་ནིི། རྣལ་འབྱོོརོ་པ་ད་ེརྣམས་རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིིགས་བྱོེད་ཆོེནི་

པོའ་ིགོ་འཕེང་དོནི་དུ་གཉིེརོ་བ་འབའ་ཞེིག་ལས་གཞེནི་དུ་མི་གཡོ་བ་དང༌། གཅིེརོ་

བུས་ཐ་མལ་གྱི་ིསྣང་ཞེེནི་མེད་པ། སྐྲ་བཤིིག་པས་མཚནི་འཛིནི་གྱི་ིམདུད་པ་གྲོོལ་བ། 

ཕྱིག་རྒྱ་ལྔས་ཡ་ེཤིསེ་ལྔ། ཁ་ཊྭཱཾ་ཾགས་ལྷའ་ིསྐུ་དང་བད་ེབ། ཌཱ་མ་རུས་ཡུམ་དང་སྟོངོ་པ་

ཉིིད། ཐོད་པས་བད་ེསྟོོང་དབྱོེརོ་མེད་དང་རོིག་མརོ་སྙེོམས་པརོ་སྦྱོརོ་བ། ཐོད་པས་སྤྱི་ི

བོརོ་བརྒྱནི་པ་ནིི། བད་ེབའ་ིརྟེནི་ཀུནྡ་ལྟ་བུ་སྤྱི་ིབོརོ་གནིས་པས་དགའ་བཞེ་ིའདྲེནི་པ། 

དགོད་པས་བད་ེབ་རྒྱས་པ། དུརོ་ཁྲོོད་དུ་འཇུག་པས་བད་ེབས་ཡུལ་བདག་མེད་པའ་ི

སྟོོང་པ་ཉིིད་ངེས་པ་སྟོ་ེའབྲིས་དུས་ཀྱི་ིགནིས་ལུས་ལོངས་སྤྱིོད་ཐམས་ཅིད་བད་ེསྟོོང་ད་ེ

གཉིསི་བསྒོམོས་པ་ལས་བྱུང་བ་མཚནོི་ནི།ོ །གཞེནི་ཡང་ལམ་ཐུནི་མངོ་བ་ལྟརོ་ནི་དུརོ་

ཁྲོོད་ཀྱིིས་མ་ིརྟག་པ་དང་ངེས་འབྱུང༌། སྲུང་འཁོརོ་གྱིིས་བྱོང་ཆུབ་ཀྱི་ིསེམས། མ་ེརོིས་

ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་སྟོེ་ལམ་གྱིི་གཙོ་བོ་གསུམ་མཚོནི་པ་དང་། ཡང་དུརོ་ཁྲོོད་ཀྱིི་

རོོས་མ་ིརྟག་པ་དང་འཁོརོ་བའ་ིཉིེས་དམིགས་དང་གང་ཟག་ག་ིབདག་མེད་ད་ེསྐྱིེས་བུ་

ཆུང་འབྲིིང་ག་ིལམ་དང༌། ཆུས་ཀུནི་རྫིོབ་བྱོང་ཆུབ་ཀྱི་ིསེམས། ཀླུས་ཕེརོ་ཕྱིིནི་དྲུག་

གམ་བཅུ། དེའ་ིལག་ག་ིནིོརོ་བུས་བསྡུ་བའ་ིདངོས་པ་ོབཞེ་ིསྟོ་ེསྐྱིེས་བུ་ཆོེནི་པོའ་ིལམ་

མཚོནི་ལ། སྔགས་ལུགས་ལྟརོ་ནི་པད་འདབ་རོ་ེབཞེསི་ལྟ་ེབའ་ིརྩེ་འདབ་རོ་ེབཞེ།ི དའེ་ི

ཕྱིདེ་སུམ་ཅུ་རྩེ་གཉིསི་ཀྱིསི་སྤྱི་ིབ་ོདང་གསང་གནིས་ཀྱི་ིརྩེ་འདབ་ས་ོགཉིསི། དའེ་ིཕྱིདེ་

བཅུ་དྲུག་གིས་མགྲོིནི་པའ་ིརྩེ་འདབ་བཅུ་དྲུག །དེའ་ིཕྱིདེ་བརྒྱད་ཀྱིིས་སྙེངི་ག་དང་ནིརོོ་
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དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།

བུའ་ིརྩེ་འདབ་བརྒྱད། པདྨའ་ིལྟ་ེབས་དབུ་རྐྱེང་རོ་ོགསུམ་སྟོ་ེརྩེ་གསུམ་འཁོརོ་ལ་ོདྲུག་

མཚོནི། ཆོོས་འབྱུང་ག་ིདབྱོིབས་ཟུརོ་གསུམ་བྷ་གའ་ིརྣམ་པརོ་ཡོད་པས་ཕྱིིའ་ིརྐྱེེནི་

ལས་རྒྱ་དང་སྙེོམས་པརོ་འཇུག་པ། ད་ེལ་ཟུརོ་གསུམ་ཡོད་པས་རྣམ་ཐརོ་སྒོ་ོགསུམ། 

ཕྱི་ིདཀོརོ་བས་རོང་བཞེནིི་རྣམ་དག་ག་ིསྟོངོ་ཉིདི། ནིང་དམརོ་བས་བད་ེབ་ཆོནེི་པ།ོ སྟོདོ་

ཇི་ེརྒྱས་སུ་སངོ་བས་ས་ལམ་གྱི་ིཡནོི་ཏེནི་དང་བད་ེསྟོངོ་ཇི་ེརྒྱས་སུ་སངོ་བ། ད་ེལྟ་བུའ་ི

ཆོོས་འབྱུང་ག་ིནིང་དུ་རྟེནི་བརྟེནི་པའ་ིདཀྱིིལ་འཁོརོ་བསྒོོམས་པས། ལམ་དང་འབྲིས་

བུའ་ིཡནོི་ཏེནི་ཐམས་ཅིད་བད་ེསྟོངོ་ག་ིརྣམ་འཕྲུལ་ཡིནི་པ་མཚནོི། ཡང་ཤིངི་ག་ིརྩེ་དབུ་

མ། ཕྱིོགས་སྐྱིོང་གིས་ཐུརོ་སེལ་དང་ཞེིང་སྐྱིོང་གིས་སྲོག་འཛིནི་གྱི་ིརླུང༌། མེས་སྲོག་

ཐུརོ་བསྲསེ་པའ་ིགཏུམ་མོའ་ིམ།ེ སྤྲོནིི་གྱིསི་སྤྱི་ིབོའ་ིབྱོང་སམེས། དུརོ་ཁྲོདོ་དང་བཅིས་

པ་ཐམས་ཅིད་བརྒྱད་ཚནི་དུ་གནིས་པས་དགའ་བཞེི་ལུགས་འབྱུང་དང་ལུགས་

ལྡོག་བརྒྱད། གྲུབ་ཆོེནི་གྱིིས་ལམ་ཉིམས་སུ་ལེནི་པའ་ིགང་ཟག །རོིས་གཟུང་འཛིནི་

གྱི་ིརྟོག་པས་མ་ིགཡ་ོབའ་ིབདག་མེད་རྟོགས་པའ་ིཤིེས་རོབ། མཆོོད་རྟེནི་གྱིིས་ད་ེལྟརོ་

ཉིམས་སུ་བླངས་པས་སྐུ་གསུམ་གྱི་ིག་ོའཕེང་ཐོབ་པ་མཚོནི་ནིོ། །ད་ེལྟ་བུའ་ིའཇིིགས་

སུ་རུང་ཞེིང་ཤིིནི་ཏུ་ང་ོམཚརོ་བའ་ིདུརོ་ཁྲོོད་རྣམས་ཀྱིིས་བསྐོརོ་བའ་ིགཞེལ་ཡས་ཁང་

ལྷ་དང་མི་ལས་ཡོནི་ཏེནི་ཁྱིད་པརོ་དུ་འཕེགས་པའི་ཁང་བཟང་དམ་པ་ཕྱིི་བལྟས་

ནིང་གསལ་ཞེིང༌། ནིང་བལྟས་ཕྱི་ིགསལ་བའ་ིནིང་ག་ིརོེའུ་མིག་དགུ་པའ་ིདབུས་སུ་

བད་ེསྟོོང་ག་ིང་ོབ་ོཡ་ཾཡིག་དམརོ་ནིག་ཅིིག་བྱུང༌། ད་ེའོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་དྲག་པ་ོམངོནི་

སྤྱིོད་ཀྱི་ིལས་མྱུརོ་དུ་འགྲུབ་པ་མཚོནི་པའ་ིརླུང་ག་ིདཀྱིིལ་འཁོརོ། མ་ེརླུང་འདྲེས་པའ་ི

ནིག་ལ་ཅུང་ཟད་དམརོ་མདངས་ཆོགས་པ་ཟླུམ་པ་ོསྐད་ཅིིག་ཀྱིང་མ་སྡོོད་པརོ་ཡོམ་



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་དྲང་སོྲོང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།
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ཡམོ་གཡ་ོབའ་ིསྟོངེ་དང༌། ནིང་ག་ིལྷ་ོདང་ནུབ་དང་བྱོང་ག་ིརོའེུ་མགི་གྲུ་བཞེ་ིཔ་རྣམས་

དང༌། སྒོ་ོབཞེིའ་ིསྒོ་ོཁྱུད་ཀྱི་ིནིང་ག་ིགནིས་ས་ོསོརོ་སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང་དེའ་ིལྟ་ེབའ་ིསྟོེང་

དུ་ཉི་ིམའ་ིདཀྱིིལ་འཁོརོ་དམརོ་འཁྱིིལ་ལ་ེབ་བཅིས་ཀྱི་ིགདནི་ཟུང་རོ་ེརོ་ེདང༌། རོེའུ་

མིག་ནིང་མའ་ིཤིརོ་དང༌། རོེའུ་མིག་ཕྱི་ིནིང་ག་ིགྲྭ་བཞེིརོ་སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང་ཟླ་བའ་ི

གདནི་ཟུང་རོེ་རོེ་བསམ། འདིའི་ལྷ་ཁྲོོ་བོ་གཞེནི་རྣམས་ལ་ཉིི་གདནི་དང་གཏེི་མུག་

གཤིིནི་རྗེེའ་ིགཤིེད་ལ་ཟླ་གདནི་འབྱུང་བའ་ིཁྱིད་པརོ་གསུངས་པ་རྣམས་དྲིས་ལནི་དུ་

བཞུགས་པས་འདིརོ་མ་བྲིསི་ས།ོ །

གཉིིས་པ་བརྟེནི་པ་རྒྱུ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཛིནི་པ་བསྐྱིེད་པ་ནིི། སྐབས་འདིརོ་སྔརོ་བད་ེསྟོོང་

དབྱོེརོ་མེད་ཀྱི་ིངང་དུ་གནིས་པ་དྲནི་ཙམ་བྱོས་ནིས། གདནི་དབུས་མའི་སྟོེང་དུ་ཨོཾ་

ཡིག་དང་པོ་ཞེིག་ཐོལ་གྱིིས་བྱུང་བ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་ཟླ་བའི་དཀྱིིལ་འཁོརོ་དཀོརོ་

བསིལ་ཉི་གང་བ་ཞེིག་ཏུ་གྱུརོ་པརོ་བསམ་ལ་འཁོརོ་འདས་ཐམས་ཅིད་ཀྱི་ིརྩེ་བ་རླུང་

སེམས་ཟླ་བརོ་སྣང་བ་དེ་ངའོ་སྙེམ་དུ་ང་རྒྱལ་བྱོ་སྟོེ་དེ་ནིི་མངོནི་བྱོང་ལྔའི་ནིང་ནིས་

ཟླ་བ་ལས་བྱོང་ཆུབ་པ་དང༌། ཡ་ེཤིེས་ལྔའ་ིནིང་ནིས་མ་ེལོང་ཡ་ེཤིེས་ལས་བྱོང་ཆུབ་

པའ།ོ །དེའ་ིདབུས་སུ་ཆུ་ལས་ཆུ་བུརོ་རྡོོལ་བ་ལྟརོ་དྷཱཿ�ི ཡིག་སེརོ་པ་ོརོིང་ཆོ་ཚེག་དྲག་

དང་བཅིས་པ་རོང་སྒྲ་སྒྲོག་བཞེིནི་པ་ཞེིག་ཐོལ་གྱིིས་བྱུང་བ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་རོང་

སེམས་དང་རྗེ་ེབཙུནི་འཇིམ་པའ་ིདབྱོངས་ཀྱི་ིཐུགས་དབྱོེརོ་མེད་ཀྱི་ིང་ོབ་ོགསེརོ་གྱི་ི

རྡོ་ོརྗེ་ེརྩེ་ེལྔ་པ་ཕྱིེད་པས་ཡུ་བ་ཅིནི་གྱི་ིརོལ་གྲོ་ིསྔོནི་པ་ོས་ོགཉིིས་པ་ཡུ་མཚམས་སུ་དྷཱཿ�ི 

སརེོ་པསོ་མཚནི་པ། ད་ེལས་འདོ་ཟརེོ་ཕྱིགོས་བཅུརོ་འཕྲསོ་པས། ཕྱིགོས་བཅུའ་ིརྒྱལ་

བ་སྲས་བཅིས་ཐམས་ཅིད་འཇིམ་དཔལ་རོིགས་ལྔའ་ིརྣམ་པ་སྟོེ། ཤིརོ་དང་ཤིརོ་ལྷོའ་ི
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དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།

རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅིད་སྔོནི་པ་ོགཡས་རྡོ་ོརྗེེ། ལྷ་ོདང་ལྷ་ོནུབ་པ་རྣམས་སེརོ་པ་ོགཡས་

རོིནི་པ་ོཆོེ། ནུབ་དང་ནུབ་བྱོང་པ་རྣམས་དམརོ་པ་ོགཡས་པདྨ། བྱོང་དང་བྱོང་ཤིརོ་

པ་རྣམས་ལྗོང་གུ་གཡས་སྣ་ཚོགས་རྡོ་ོརྗེེ། སྟོེང་འོག་ག་ིརྒྱལ་བ་རྣམས་དམརོ་སེརོ་

གཡས་རོལ་གྲོ་ིའཛིནི་ཅིིང༌གཡོནི་ཐམས་ཅིད་པ་ོཏེ་ིའཛིནི་པ། རོིནི་པ་ོཆོེའ་ིརྒྱནི་དང་

ནི་བཟའ་སོགས་ཀྱིིས་སྤྲོས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤྱིནི་དྲངས། རོལ་གྲོ་ིདྷཱཿ�ི དང་བཅིས་

པ་ལ་ཐིམ་པ་ལ་ང་རྒྱལ་བྱོ། སློརོ་ད་ེཉིིད་ཡོངས་སུ་གྱུརོ་པ་ལས་རོང་ཉིིད་སྐྱི་ེབ་སྤྲུལ་

པའི་སྐུརོ་འཁྱིེརོ་བའི་རྒྱུ་བྱོེད་པའི་རྒྱུ་རྡོོ་རྗེེ་འཛིནི་པ་འཇིམ་དཔལ་གཞེོནི་ནུརོ་གྱུརོ་

པ་ལོངས་སྐུའ་ིརྣམ་པ་ཅིནི་སྐུ་མདོག་སེརོ་པ་ོལ་ོབཅུ་དྲུག་ལོནི་པ་ལྟ་བུ་མཛེས་ཤིིང་

ཡིད་དུ་འོང་བ་སྤྱིནི་གསུམ་སྤྱིནི་དཀྱུས་རོིང་ཞེིང་ཅུང་ཟད་གདངས་པ། སྨོིནི་དབུས་

སུ་ཁྲོ་ོགཉིེརོ་ཅུང་ཟད་བསྡུས་པའ་ིཡིད་ཙམ་ཁྲོོས་པ། ཕྱིག་གཡས་རྡོ་ོརྗེ་ེརྩེ་ེལྔ་པ་ཕྱིེད་

པའ་ིཡུ་བ་ཅིནི་གྱི་ིརོལ་གྲོ་ིས་ོགཉིིས་པ། རྩེ་ེནིས་མ་ེལྕ་ེཅུང་ཟད་འབརོ་བཞེིནི་པ་འཕྱིརོ་

ཞེངི༌། གཡནོི་ཐུགས་ཀོརོ་སྡོགིས་མཛུབ་མཛད་པས་གླིགེས་བམ་སྟོ།ེ རྒྱལ་བ་ཐམས་

ཅིད་ཀྱི་ིམཁྱིེནི་རོབ་རོལ་གྲོ་ིདང་ཡིག་འབྲུའ་ིརྣམ་པརོ་ཤིརོ་པ་འཛིནི་པ། ཞེབས་རྡོ་ོརྗེ་ེ

སྐྱིིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ། མཚནི་སོ་གཉིིས་དང་དཔེ་བྱོད་བརྒྱད་ཅུས་སྤྲོས་པ། 

དབུ་སྐྲ་ཐམས་ཅིད་སྤྱི་ིབོརོ་སྣ་ེམ་ོནིང་དུ་བཅུག་སྟོ་ེའཁྱུད་མ་ོགཉིིས་ཀྱིིས་སྟོེང་འོག་ཏུ་

བསྡོམས་པའ་ིརྩེ་ེམརོོ་ནིརོོ་བུའ་ིཏེགོ་ཡདོ་པ་རྩེའེ་ིཟུརོ་ཕུད་དང་འཁྱུད་མའོ་ིབརོ་གཉིསི་

ཀྱི་ིགཡས་གཡོནི་དུ་ཟུརོ་ཕུད་རོ་ེརོ་ེསྟོ་ེཟུརོ་ཕུད་ལྔ་དང་ལྡནི་ཞེིང༌། དབུ་རྒྱནི། སྙེནི་

རྒྱནི། མགུལ་རྒྱནི། ས་ེམ་ོད།ོ ད་ོཤིལ། ཕྱིག་གདུབ། ཞེབས་གདུབ་འགོ་པག་སྟོ་ེརོིནི་

པ་ོཆོེའ་ིརྒྱནི་བརྒྱད་ཀྱིིས་བརྒྱནི་པ་སྐུ་སྟོོད་ལྷ་རྫིས་ཀྱི་ིགོས་ཀྱི་ིག་ཤིལ་དང༌། སྐུ་སྨོད་



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་དྲང་སོྲོང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།
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ལྷ་རྫིས་ཀྱི་ིགསོ་ཀྱི་ིཤིམ་ཐབས་གསལོ་བ། ཤིིནི་ཏུ་ཕྲ་བའ་ིརླུང་སམེས་ཙམ་ལས་གྲུབ་

པས་དྭངས་གསལ་འོད་ཀྱི་ིརོང་བཞེིནི་ཅིནི་སངས་རྒྱས་ནིང་ཕེནི་ཚུནི་དང་ས་བརྒྱད་

པ་ཡནི་གྱི་ིབྱོང་སེམས་མ་གཏེོགས་ཐ་མལ་བའ་ིམིག་གིས་མ་ིམཐོང་བ་ལོངས་སྤྱིོད་

རྫིོགས་པའ་ིསྐུ་དངོས་ཡིནི་སྙེམ་དུ་ང་རྒྱལ་བྱོའོ། །དེའ་ིཐུགས་ཀོརོ་ཨཱ་ལས་ཉི་ིམའ་ི

དཀྱིིལ་འཁོརོ་དམརོ་ཁྱིིལ་ལ་ེབ་རོེག་བྱོ་ཤིིནི་ཏུ་ཚ་བའ་ིརོང་བཞེིནི་དུ་བསམ། འད་ིནི་ི

གཞེ་ིདུས་སུ་འཆོ་ིབ་འོད་གསལ་མངོནི་དུ་གྱུརོ་པ་ནི་སྲང་མདའ་ིམཐ་ོདམའ་བཞེིནི་དུ་

ཆོོས་གཞེནི་གྱིིས་བརོ་མ་ཆོོད་པརོ་གང་དུ་སྐྱི་ེའགྱུརོ་གྱི་ིལུས་དབྱོིབས་ཅིནི་གྱི་ིབརོ་

དོའ་ིལུས་རོང་དབང་མེད་པརོ་གྲུབ་པ་དང་ཆོོས་མཐུནི་ཞེིང་དེ་སྦྱོང་བྱོེད་ལམ་དུས་

སུ་བཞེིནི་ལག་ག་ིརྣམ་པ་ཅིནི་གྱི་ིསྒྱུ་མའ་ིསྐུརོ་ལྡང་བ་དང༌། འབྲིས་དུས་སུ་ཁ་སྦྱོརོ་

ཡནི་ལག་བདུནི་ལྡནི་གྱི་ིལོངས་སྐུ་འགྲུབ་པརོ་གསུངས་པས་ནི། བརོ་ད་ོལོངས་སྐུའ་ི

ལམ་འཁྱིེརོ་ཞེེས་བྱོ། མཚོནི་དོནི་གཞེི་དུས་ལ་སྦྱརོ་ནི་ཟླ་བས་འཆོི་བ་འོད་གསལ་

གྱི་ིབཞེོནི་པརོ་གྱུརོ་པའ་ིཤིིནི་ཏུ་ཕྲ་བའ་ིརླུང་སེམས། དྷཱཿི�ས་བརོ་ད་ོབའ་ིངག །རོལ་

གྲོིས་ཡིད། འོད་ཟེརོ་སྤྲོ་ོབསྡུ་བྱོ་བ། འཇིམ་དཔལ་གྱིིས་བརོ་དོའ་ིལུས། ཐུགས་ཀོའ་ི

ཉི་ིམས་བརོ་ད་ོརོང་ག་ིཆོགས་པས་བཅིིངས་པ་མཚོནི། ལམ་འབྲིས་གཉིིས་ལ་སྦྱརོ་

ནི། ཟླ་བས་འཆོ་ིབ་དང་འདྲ་བའ་ིའདོ་གསལ་གྱི་ིབཞེོནི་པརོ་གྱུརོ་པའ་ིརླུང་སམེས། དྷཱཿ�ི 

ས་གསུང༌། རོལ་གྲོིས་ཐུགས། འཇིམ་དཔལ་གྱིིས་སྐུ། ཐུགས་ཀོའ་ིཉི་ིམས་སློོབ་མ་ི

སློོབ་ཀྱི་ིཟུང་འཇུག་པའ་ིསྐུ་དང་དབྱོེརོ་མེད་པའ་ིཐུགས་དོནི་གྱི་ིའོད་གསལ་མཚོནི་པ་

ཡནིི་གསུངས་ཏེ་ེཉི་ིདཀྱིལི་ནི་ིབརོ་ད་ོདང་སྐྱི་ེབ་གཉིིས་ཀོ་ལ་འཁྱིེརོ་དགསོ་གསུང༌། ད་ེ

དག་གིས་གཞེིའ་ིབརོ་ད་ོསྦྱོང་ཞེིང༌། ལམ་དུས་ཀྱི་ིསྒྱུ་ལུས་འགྲུབ་པའ་ིསྨོིནི་བྱོེད་དང༌། 
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འབྲིས་དུས་སུ་ལངོས་སྐུ་འགྲུབ་པའ་ིབག་ཆོགས་ཁྱིད་པརོ་ཅིནི་འཇིགོ་པའ།ོ །

སྐྱི་ེབ་སྤྲུལ་སྐུའ་ིལམ་འཁྱིེརོ་བསྒོམོ་པ།

གསུམ་པ་སྐྱི་ེབ་སྤྲུལ་སྐུའ་ིལམ་འཁྱིེརོ་ནིི། ད་ེནིས་གདུལ་བྱོ་མ་དག་པ་རྣམས་

ཀྱིིས་དངོས་སུ་མ་ིམཐོང་བའ་ིསྒྱུ་མའ་ིལུས་འད་ིཙམ་གྱིིས་སེམས་ཅིནི་གྱི་ིདོནི་བྱོ་མ་ི

ནུས་པས་རོགས་པའ་ིསྤྲུལ་སྐུ་བཟུང་ནིས་སེམས་ཅིནི་གྱི་ིདོནི་བྱོའ་ོསྙེམ་པའ་ིའཕེེནི་

པ་དང༌ཐ་མལ་གྱི་ིསྐྱི་ེབ་སྦྱང་བརོ་བྱོའ་ོསྙེམ་དུ་བསམ་ལ་ཐུགས་ཀོའ་ིཉི་ིདཀྱིལི་ད་ེལས་

འདོ་ཟརེོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཕྱིགོས་བཅུརོ་སྤྲོསོ་པས། རྣམ་སྣང་དང་སགོས་ཁངོས་ནིས་

བསྟོནི་པ་རོིནི་འབྱུང་། འདོ་དཔག་མདེ། དནོི་གྲུབ་སྟོ།ེ སངས་རྒྱས་བཞེ།ི རྡོ་ོརྗེ་ེརྣོནི་པ་ོ

དང་སོགས་ཁོངས་ནིས་བསྟོནི་པ་རྡོ་ོརྗེ་ེརོལ་གྲོི། བྱོམས་པ། འཇིམ་དཔལ། ཡ་ེཤིེས་

སྐུ། ངག་ག་ིདབང་ཕྱུག །ཟླ་བའ་ིའོད། ཡ་ེཤིེས་མཚོ། རྡོ་ོརྗེ་ེསྣ་ཚོགས། རྡོ་ོརྗེ་ེགནིོད་

སྦྱིནི། རྡོ་ོརྗེ་ེཁུ་ཚུརོ། རྡོ་ོརྗེ་ེཆོོས། རྡོ་ོརྗེ་ེབསྲུང་བ། རྣོནི་པ་ོརྡོ་ོརྗེ།ེ རྡོ་ོརྗེ་ེརྒྱུ། དྲ་བའ་ིའོད། 

རྡོ་ོརྗེ་ེསྨྲ་བ། རྡོ་ོརྗེ་ེསེམས་དཔའ། རྡོ་ོརྗེ་ེརྒྱལ་པ།ོ རྡོ་ོརྗེ་ེཆོགས་པ། རྡོ་ོརྗེ་ེལེགས་པ། རྡོ་ོ

རྗེ་ེརོིནི་ཆོེནི། ཉི་ིམའ་ིའོད། རྡོ་ོརྗེ་ེཉི་ིམ། རྡོ་ོརྗེ་ེདཔའ། རྡོ་ོརྗེ་ེབཞེད་པ། སྤེོས་ཀྱི་ིགླིང་པོ། 

ཡ་ེཤིེས་ཏེོག །ཐམས་ཅིད་ཐབས་ཀྱིིས་འགྲོ་ོབ། རྒྱ་མཚོའ་ིབླ་ོགྲོོས། བླ་ོགྲོོས་མ་ིཟད་

པ། བདུད་རྩེིའ་ིའོད་ད་ེབྱོང་སེམས་ས་ོགཉིིས། རྡོ་ོརྗེ་ེལྕགས་ཀྱུ་ལ་སོགས་པའ་ིཁྲོ་ོབ་ོ

བརྒྱད། སེམས་མ་རྡོ་ོརྗེ་ེམ་ལ་སོགས་པའ་ིསེམས་མ་བཞེ་ིདང་། ད་ེརྣམས་ཀྱི་ིགཙ་ོབ་ོ

འཇིམ་དཔལ་ཏེ་ེརྒྱུའ་ིལྷ་ཞེ་ེདགུའམ། བླསོ་མ་ཆུནི་ནི་གོང་དུ་བཤིད་པའ་ིའཇིམ་དཔལ་

རོིགས་ལྔའ་ིརྣམ་པ་ཅིནི་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤྱིནི་དྲངས་ཏེ་ེཉི་ིམ་ལ་ཐིམ་ཞེིང༌། ད་ེདང་



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་དྲང་སོྲོང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།
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ཏུ་ཚ་བ་གདུག་པ་ཅིནི་ཐམས་ཅིད་སྲེག་པརོ་བྱོེད་པའ་ིའོད་ཟེརོ་གྱིིས་དཔག་ཚད་སྟོོང་

ཕྲག་བརྒྱརོ་ཁྱིབ་པ་འོག་ག་ིཟླ་བའ་ིསྟོེང་དུ་གནིས་པརོ་བསམ་ལ་ང་རྒྱལ་བྱོ་སྟོ་ེཟླ་བའ་ི

སྟོེང་དུ་དྷཱཿ�ིཡིག་བསྐྱིེད་པ་ནིས་འདིའ་ིབརོ་ཉི་ིམ་དང་མཉིམ་ཉིིད་ཡ་ེཤིེས་ལས་བྱོང་ཆུབ་

པའོ། །དེའ་ིདབུས་སུ་ཧཱུཾ་ཾཡིག་མཐིང་ནིག་རོང་སྒྲ་སྒྲོག་པ་མ་ིཚད་ཙམ་མ་ེའོད་ཁ་དོག་

སྣ་ལྔ་འཕྲ་ོབ། ད་ེལས་འདོ་ཟརེོ་སྔརོ་ལྟརོ་སྤྲོསོ་པས་ཕྱིགོས་བཅུའ་ིརྒྱལ་བ་ཐམས་ཅིད་

འབྲིས་བུའ་ིལྷ་ཞེ་ེདགུའམ། བསྡུ་ནི་རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིིགས་བྱོེད་ཀྱི་ིརྣམ་པརོ་སྤྱིནི་དྲངས་ནིས་

ཧཱུཾཾ་ལ་ཐིམ་པས་ཁྲོོ་བོའ་ིརྡོོ་རྗེེ་ཁ་དོག་ནིག་པོ་ཕྱིོགས་རྭ་རྣམས་དབུས་རྭ་ལ་མ་རོེག་

པརོ་གདེངས་པའ་ིརྣམ་པ་ཅིནི་སྟོེང་འོག་ས་ོསོརོ་བཞེ་ིརོ་ེཡོད་པས་བརྒྱད་དང་དབུས་

རྭ་སྟོེང་འོག་གཅིིག་ཏུ་བརྩེིས་པའ་ིརྭ་དགུ་པ་ཤིིནི་ཏུ་ཆོ་ེབ་སྟོེང་ཚངས་པའ་ིའཇིིག་རྟེནི་

དུ་སློེབས་པ་ཙམ་མེའི་རོང་བཞེིནི་གྱིི་འོད་ཟེརོ་དྲག་ལ་རྩུབ་པ་སྣ་ལྔ་འཕྲོ་བ། ལྟེ་བ་

ལ་ཧཱུཾ་ཾཡིག་མཐིང་ནིག་རོང་སྒྲ་སྒྲོག་པས་མཚནི་པརོ་བསམ་ལ་ང་རྒྱལ་བྱོ་སྟོ་ེས་བོནི་

དང་ཕྱིག་མཚནི་ལས་བྱོང་ཆུབ་པ་དང་སོརོ་རྟོག་ཡེ་ཤིེས་ལས་བྱོང་ཆུབ་པའོ། །དེ་

ལས་ཉིི་མའི་དཀྱིིལ་འཁོརོ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་སྟོེང་དུ་རོང་འདྲའི་རྡོོ་རྗེེ་ཕྲ་མོ་དཔག་

ཏུ་མེད་པ་སྤྲོོས་ཉིི་མའི་དཀྱིིལ་འཁོརོ་གྱིི་སྟོེང་གི་རྡོོ་རྗེེ་འགའ་ཞེིག་སངས་རྒྱས་དང་

འགའ་ཞེིག་བྱོང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང༌། འགའ་ཞེིག་ཁྲོ་ོབ་ོདང་། འགའ་ཞེིག་རོིག་

པའ་ིཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པརོ་གྱུརོ་པ་སྤྲོོས་པས་ནིམ་མཁའ་ིཁམས་ཐམས་ཅིད་ཏེིལ་

གྱི་ིགང་བུ་ལྟརོ་གང་བ། ཉི་ིམ་ལ་གནིས་པའ་ིལྷ་དང་རྡོ་ོརྗེ་ེད་ེརྣམས་ཀྱིིས་སེམས་ཅིནི་

རྣམས་དཀྱིིལ་འཁོརོ་དུ་བཅུག་ནིས་དབང་བསྐུརོ་བ་དང༌། སྤྱི་ིབོརོ་བཞུགས་ཏེ་ེསྦྱོརོ་
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མཚམས་ནིས་བདུད་རྩེིའ་ིརྒྱུནི་འབེབས་པ་དང༌། འོད་ཟེརོ་ལ་སོགས་པས་རོེག་པ་

ཙམ་དང༌། ཚརོ་བཅིད་རྗེེས་འཛིནི་སོགས་གང་ལ་གང་འདུལ་གྱི་ིསྒོ་ོནིས་རྒྱུད་སྨོིནི་

པརོ་བྱོས། སྨོིནི་པ་ད་ེཉིིད་དཔལ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིིགས་བྱོེད་ཀྱི་ིག་ོའཕེང་ལ་བཀོོད་ནིས་གྲོོལ་

བརོ་བྱོས་པ། ད་ེརྣམས་དང་ཕེརོ་སྤྲོོས་པའ་ིལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅིད་ལྷནི་ཅིིག་ཏུ་འདུས་

ཏེ་ེརྡོ་ོརྗེེའ་ིལྟ་ེབའ་ིཧཱུཾ་ཾཡིག་ལ་ཐིམ་པརོ་བསམ་པ་ནི་ིབྱོ་སྒྲུབ་ཡ་ེཤིེས་ལས་བྱོང་ཆུབ་པ་

དང༌སྐད་ཅིིག་མ་ལས་བྱོང་ཆུབ་པའ།ོ །ཟླ་ཉི་ིཁ་སྦྱརོ་རྡོ་ོརྗེ་ེཧཱུཾ་ཾདང་བཅིས་པ་ཡོངས་སུ་

གྱུརོ་པ་ལས་འབྲིས་བུ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཛནིི་པ་དཔལ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིགིས་བྱོདེ་ཡུམ་དང་བཅིས་པ་སྐུ་

མདོག་མཐིང་ནིག་ཞེལ་དགུ་ཕྱིག་ས་ོབཞེ།ི ཞེབས་བཅུ་དྲུག་པ་གཡས་བསྐུམས་ཤིིང་

གཡོནི་བརྐྱེངས་པའ་ིསྟོབས་ཀྱིིས་མ་ེདཔུང་རོབ་ཏུ་འབརོ་བའ་ིདབུས་ནི་བཞུགས་པ་

ལ་ང་རྒྱལ་དང་གསལ་སྣང་མདོརོ་བསྡུས་བྱོ་སྟོ་ེསྐུ་རྫིོགས་པ་དང་ཆོོས་དབྱོིངས་ཡ་ེ

ཤིསེ་ལས་བྱོང་ཆུབ་པ་སྟོ་ེསྐྱི་ེབ་སྤྲུལ་སྐུའ་ིལམ་འཁྱིེརོ་རོ།ོ །

འད་ིརྣམས་གཞེ་ིལ་སྦྱརོ་ནི། ཚགོས་ཞེངི་མཆོདོ་པ་ནིས་ཚད་མདེ་བཞེིའ་ིབརོ་ནི།ི 

སྐྱི་ེབ་ཕྱི་ིམ་འཛམ་བུ་གླིིང་པའ་ིམ་ིམངལ་སྐྱིེས་ཁམས་དྲུག་ལྡནི་དལ་འབྱོོརོ་གྱི་ིཆོོས་

བཅི་ོབརྒྱད་དང་ལྡནི་པ་ཐོབ་པའ་ིཕྱིིརོ་དུ་བསོད་ནིམས་ཀྱི་ིཚོགས་གསོག་པ་དང་ཆོོས་

མཐུནི། ད་ེནིས་རྗེེས་ཞེིག་ག་ིསྡུད་རོིམ་བྱོས་ཏེ་ེསྔགས་གཉིིས་ལ་སོགས་པ་བརྗེོད་ད་ེ

བད་ེསྟོོང་དབྱོེརོ་མེད་ཀྱི་ིཆོོས་སྐུ་ལ་ང་རྒྱལ་འཇིོག་པ་ནིི། ལས་བསགས་ནིས་ཕུང་པ་ོ

རྙེངི་པ་དརོོ་ཏེ་ེའཆོ་ིབ་འདོ་གསལ་མངནོི་དུ་གྱུརོ་པ་དང་ཆོསོ་མཐུནི། འབྱུང་བཞེ་ིནིས་

གཞེལ་ཡས་ཁང་གདནི་བཅིས་ཀྱི་ིབརོ་བསྐྱིེད་པ་ནི་ིདལ་འབྱོོརོ་གྱི་ིརྟེནི་དུ་སྐྱི་ེབ་ལེནི་

པའ་ིགནིས་འཛམ་བུ་གླིངི་སགོས་གྲུབ་པ་དང་ཆོསོ་མཐུནི། དའེ་ིསྟོངེ་དུ་ཟླ་བའ་ིདཀྱིལི་



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་དྲང་སོྲོང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།
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འཁོརོ་ལ་གནིས་པའི་རྒྱུ་རྡོ་ོརྗེེ་འཛིནི་པ་བསྐྱིེད་པ་ནིི། འཆོི་བ་འོད་གསལ་མངོནི་དུ་

གྱུརོ་པ་འགགས་མ་ཐག་དལ་འབྱོོརོ་གྱི་ིརྟེནི་དུ་སྐྱི་ེའགྱུརོ་གྱི་ིབརོ་ད་ོགྲུབ་པ་དང་ཆོོས་

མཐུནི། ཟླ་བས་ཕེའ་ིཁམས་དཀོརོ་པ་ོདང་ཐུགས་ཀོའ་ིཉི་ིམས་མའ་ིཁམས་དམརོ་པ་ོ

མཚོནི་ཞེིང་འཇིམ་དཔལ་དང་བཅིས་པ་ཉི་ིམ་ལ་ཞུགས་པ་ནི་ིཕེ་མའ་ིཁམས་དཀོརོ་

དམརོ་གྱིི་དབུས་སུ་བརོ་དོ་བའི་རྣམ་ཤིེས་ཉིིང་མཚམས་སྦྱོརོ་བ་དང་ཆོོས་མཐུནི། 

དེའི་སྟོེང་གི་ཧཱུཾཾ་ཡིག་གིས་མངལ་གྱིི་གནིས་སྐབས་སུ་ངག་གི་ས་བོནི་ཕྲ་མོ་བྱོེད་པ་

ལྕེ་རྐོནི་གྲུབ་པ་དང༌། འོད་ཟེརོ་སྤྲོ་ོབསྡུ་རྣམས་ཀྱིིས་མངལ་ནིང་དུ་ལུས་ཀྱིི་ཆོ་ཤིས་

རོིམ་གྱིིས་རྫིོགས་པ་དང་ཆོོས་མཐུནི། ད་ེནིས་འབྲིས་བུ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཛིནི་པརོ་བཞེེངས་པ་

ནི་ིམངལ་ནིང་ནིས་ཕྱི་ིརོལོ་དུ་བཙས་ཏེ་ེས་ོསྐྱིའེ་ིམགི་ག་ིསྤྱིདོ་ཡུལ་དུ་གྱུརོ་པ་དང་ཆོསོ་

མཐུནི་ཏེེ་དེས་གཞེི་ལ་ལས་ཉིོནི་གྱིིས་གཞེནི་དབང་ཅིནི་གྱིི་སྐྱིེ་བ་སྦྱོང་ཞེིང༌། ལམ་

དུས་སུ་རོགས་པའ་ིསྤྲུལ་སྐུ་བཟུང་བའ་ིསྨོིནི་བྱོེད་དང༌། འབྲིས་དུས་སུ་སེམས་ཅིནི་

གྱི་ིདནོི་དུ་རོགས་པའ་ིསྤྲུལ་སྐུ་འགྲུབ་པའ་ིནུས་པ་ཁྱིད་པརོ་ཅིནི་འཇིགོ་ག ོ།

ད་ེལྟརོ་རོང་ཉིིད་འབྲིས་བུ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཛིནི་པརོ་ལམ་གྱིིས་བསྐྱིེད་ནིས་ང་རྒྱལ་དང་

གསལ་སྣང་མདོརོ་བསྡུས་བསྒོོམ་པའ་ིརྗེེས་སུ་རོིམ་གྱིིས་གསལ་འདེབས་པ་ནི། སྐུ་

མདོག་མཐིང་ནིག་ཞེལ་དགུའ་ིརྩེ་ཞེལ་དང་གཡས་གཡོནི་གྱི་ིཞེལ་དྲུག་སྟོ་ེབདུནི་པ་ོ

དབུའ་ིརྫི་མ་དང་མགྲོིནི་པ་གཅིིག་ལ་སྙེནི་ཚུནི་ཆོད་འབུརོ་དུ་དོད་པ། རྩེ་ཞེལ་ནིག་པ་ོ

མ་ཧེའི་གདོང་པ་ཅིནི་རྭ་སྔ་ོཞེིང་རྣ་ོལ་རྩེེ་མོརོ་མེ་འབརོ་བ་གཉིིས་དང་ལྡནི་པ། དེའི་

གཡས་གཡོནི་གྱི་ིཞེལ་སྔ་ོདཀོརོ་གཉིིས་རྩེ་ཞེལ་ལྟ་བུ་དང་དེའ་ིགཡས་གཡོནི་གཉིིས་

དེ་ལས་གྱིེས་པ་ལྟ་བུ་སྟོེ་རྭའི་རྩེ་བའི་གཡས་ཀྱིི་ཞེལ་དང་པོའམ་དབུས་མ་སྔོནི་པོ། 
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དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།

དེའ་ིགཡས་ཞེལ་དམརོ་པོ། གཡོནི་ཞེལ་སེརོ་པོ། རྭའ་ིརྩེ་བའ་ིགཡོནི་གྱི་ིཞེལ་དང་

པའོམ་དབུས་མ་དཀོརོ་པ།ོ དའེ་ིགཡས་ཞེལ་དུད་ཀོ  གཡནོི་ཞེལ་ནིག་པ།ོ རྩེ་ཞེལ་གྱི་ི

སྟོེང་རྭ་གཉིིས་ཀྱི་ིབརོ་དུ་སྲིནི་ཞེལ་དམརོ་པ།ོ དེའ་ིསྟོེང་དུ་འཇིམ་དཔལ་གྱི་ིཞེལ་སེརོ་

པ།ོ ཡིད་ཙམ་ཁྲོོས་པ་གཞེོནི་ནུའ་ིརྒྱནི་མ་ེཏེོག་ག་ིའཕྲེང་བའ་ིརྒྱནི་དང་རོལ་པའ་ིཟུརོ་

ཕུད་ལྔ་དང་ལྡནི་ཅིིང་མགྲོིནི་པ་ཡནི་ཆོད་ཐོནི་པ། ཞེལ་གཞེནི་བདུནི་ཁྲོ་ོབོའ་ིཞེལ་ཅིནི་

ཏེེ་རྩེ་ཞེལ་གྱིི་རྒྱབ་ཏུ་ཞེལ་མེད་ཅིིང་ཁྲོོ་ཞེལ་རྣམས་ཀྱིི་རོལ་པ་དམརོ་སེརོ་གྱིེནི་དུ་

འབརོ་བ། བསྡོགིས་པའ་ིགད་མ་ོཧ་ཧ། དགྱིསེ་པའ་ིགད་མ་ོཧ་ེཧ།ེ སྒོགེ་པའ་ིགད་མ་ོཧ་ི

ཧ།ི ཟལི་གྱིསི་གནིོནི་པའ་ིགད་མ་ོཧ་ོཧ་ོསྟོ།ེ དཔའ་བོའ་ིགད་མ་ོབརྒྱད་དམ། ཧ་ཧཱ། ཧ་ེ

ཧེ། ཧ་ོཧོ། ཧ་ཾཧ� ། སྟོ་ེབཞེད་པ་བརྒྱད་སྒྲོག་པ། མ་ཧེའ་ིཞེལ་དང༌། སྲིནི་ཞེལ་དང་

འཇིམ་ཞེལ་གསུམ་གྱིིས་རོིམ་པ་ལྟརོ། ཞེ་ེསྡོང༌། འདོད་ཆོགས། གཏེ་ིམུག་གསུམ་

བཅིོམ་པ་དང༌། ཁམས་གསུམ་གྱི་ིགཙ་ོབ་ོགསུམ་ཞེབས་འོག་ཏུ་མནིནི་པས་ཁམས་

གསུམ་ཟ་བརོ་ནུས་པ་མཚོནི་ཞེིང༌། ཁྲོ་ོཞེལ་བརྒྱད་པ་ོཐམས་ཅིད་ཞེལ་གནིམ་སའ་ི

བརོ་དུ་གདངས་ཤིངི་གླིགོ་འཁྱུག་པ་ལྟ་བུའ་ིལྗོགས་འདྲལི་བ། མཆོ་ེབ་གངས་རོ་ིལྟ་བུ་

བཞེ་ིབཞེ་ིགཙགིས་པ། རོལ་གྲོའི་ིས་ོལྟ་བུའ་ིཁྲོ་ོགཉིེརོ་ཤིིནི་ཏུ་བསྡུས་པ། སྨོནིི་མ་རྫི་ིམ་

དང༌། ཞེལ་གྱི་ིཟུརོ་དུ་སྐྱིེས་པའ་ིསྨོ་རོ། ཀོོས་ཀོོརོ་སྐྱིེས་པའ་ིཨོཾོག་ཚོམ་དང༌། བ་སྤུ་

རྣམས་ལས་འདམོས་གང་ཁརོོ་ཡུག་འདོ་ཟརེོ་དང་ད་ེནིས་མ་ེའདོ་འཕྲ་ོབ། སྤྱིནི་རྩེ་ཁྲོག་

རློནི་གྱིིས་བྱུགས་པ་ལྟརོ་དམརོ་ཞེིང༌། སྤྱིནི་འབྲིས་རྣམས་འཇིིགས་དུས་ཀྱི་ིམ་ེལྟརོ་

འབརོ་ཞེིང་གཡོ་བ། འཇིིགས་པ་ནིི་འཇིིག་རྟེནི་གྱིི་ལྷ་མཐུ་བོ་ཆོེ་རྣམས་ཡིནི་ལ་དེ་

རྣམས་ཀྱིང་འཇིིགས་པརོ་མཛད་པ། ཕེ་ཀོ་རོ་ཞེེས་པའ་ིསྒྲ་འབྲུག་སྟོོང་དུས་གཅིིག་ཏུ་



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་དྲང་སོྲོང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།
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ལྡརིོ་བ་སྒྲགོ་པ་སྟོ།ེ དའེ་ིངསེ་དནོི་ཁསོ་ཤིགི་སྟོ་ེསྔགས་འདའི་ིམཐུས་གནིས་གསུམ་གྱི་ི

མཁའ་འགྲོ་ོཐམས་ཅིད་འདུ་ཡི། གལ་ཏེ་ེམ་འདུས་ནི་མག་ོབ་ོཁོས་ཤིིག་སྟོ་ེགས་པརོ་

གྱིིས་ཤིིག །ཅིེས་པ་སྲིནི་ཞེལ་གྱིིས་སྒྲོག་ཅིིང་། མིའ་ིཁྲོག་དང་ཞེག་དང་རྐོང་དང་ཚིལ་

བུ་སྲིནི་ཞེལ་གྱིིས་གསོལ་ཞེིང་དེ་ལས་ཁྲོག་གི་རྒྱུནི་འཛག་པས་ཆོོས་ཐམས་ཅིད་

མཁྱིེནི་པས་གདུལ་བྱོ་ལ་ཆོོས་གསུང་བ་མཚོནི། ཁྲོ་ོཞེལ་བརྒྱད་པ་ོཐམས་ཅིད་ལ་རྡོ་ོ

རྗེེའ་ིའཕྲེང་བ་སྟོོད་སྨོད་དུ་གནིས་པ་གཉིིས་ལ་བརྒྱུས་པའ་ིགཤིིནི་རྗེ་ེདང་བདུད་དང༌། 

ཡ་ིདྭགས་དང༌། སྲིནི་པ་ོདང༌། གནིོད་སྦྱིནི་ཏེ་ེའཇིིགས་སུ་རུང་བ་ལྔ་བསྒྲལ་བའ་ིཐོད་

སྐམ་སོརོ་ལྔ་པ་ལྔས་དབུ་བརྒྱནི་ཅིིང༌། དེ་རོེ་རོེའི་སྟོེང་དུ་མི་བསྐྱིོད་པ་དབུས་སུ་

བཞུགས་པའ་ིསངས་རྒྱས་རོིགས་ལྔ་རོ་ེརོ་ེཡོད་པའ་ིམཐའ་པ་ཊས་བརྒྱནི་པའ་ིརུས་

པའ་ིརྩེ་ེཕྲནི། ཐོད་སྐམ་གྱི་ིཁ་འགུག་ནིས་ཁ་འགུག་ག་ིབརོ་ལ་རུས་པའ་ིཕྲེང་བ་ཉིིས་

གཤིིབས་དང་དབུས་ནིས་དྲ་ཕྱིེད་གསུམ་གཤིིབས་རོ་ེའཆོང་བའ་ིདབུས་མ་ཡ་ེཤིེས་

ཀྱི་ིསྤྱིནི་ལ་མ་རོགེ་ཙམ་དང་གཡས་གཡོནི་རྣམས་ཀྱིསི་རྣ་བའ་ིཕྱིདེ་ནིོནི་པ་ཙམ། མའི་ི

རྒྱུ་མ་ལ་ཁྲོག་འཛག་པའི་མི་མག་ོརློནི་པ་སྤྱིི་བ་ོནིས་ཀོོས་ཀོོརོ་བརྒྱུས་པ་ལྔ་བཅུའི་

ཕྲངེ་བ་ཕྲག་པ་ནིས་བརླ་ཕྲ་སྦམོ་གྱི་ིམཚམས་སུ་སློབེས་པས་བརྒྱནི་པ། སྦྲུལ་ནིག་པ་ོ

གཉིིས་ཕྲག་པ་གཡས་གཡོནི་ནིས་མཆོནི་ཁུང་གཉིིས་སུ་བསྣོལ་ཏེ་ེམག་ོམཇུག་སྙེིང་

ཁརོ་མདུད་པའ་ིམཆོོད་ཕྱིིརོ་ཐོགས། ཁྲོ་ོཞེལ་ས་ོསོའ་ིསྤྱི་ིབོརོ་རུས་པའ་ིའཕྲེང་བ་ལས་

གྲུབ་པའི་འཁོརོ་ལ་ོརྩེིབས་བརྒྱད་པ་ལྟེ་བ་དང་བཅིས་པའི་དབུ་རྒྱནི་ཏེེ་དབུ་སྐྲ་དང་

ཕེནི་ཚུནི་མ་ིསྒྲབི་པ། རྩེ་ཞེལ་གྱི་ིསྙེནི་གཉིསི་ལ་དབུས་སུ་རྡོ་ོརྗེ་ེརྩེ་ེགསུམ་པས་མཚནི་

པའ་ིརུས་པའ་ིའཁོརོ་ལ་ོརྩེིབས་བརྒྱད་པ་ཕྱི་ིདབྱོིབས་གྲུ་བཞེ་ིཔ་འདོགས་ལུང་དང་
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དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།

བཅིས་པ་ལས་རུས་པའི་དྲ་བ་གསུམ་དང་དབུས་ནིས་གསུམ་དང་གཡས་གཡོནི་

ནིས་རོ་ེརོ་ེསྟོ་ེདྲ་ཕྱིེད་ལྔ་འཆོང་བའ་ིསྙེནི་རྒྱནི། མགྲོིནི་པརོ་དབུས་དང་གཡས་གཡོནི་

དུ་རུས་པའི་རྡོ་ོརྗེེ་རྩེེ་གསུམ་པའི་གཞུང་གསུམ་ལ་རུས་པའི་ཕྲེང་བ་བརྒྱད་བརྒྱད་

བསྣོལ་མརོ་བཏེང་བའ་ིགཤིམ་ནིས་དྲ་བ་དྲ་ཕྱིེད་འཆོང་བའ་ིམགུལ་རྒྱནི། སོག་ཕྲག་

དང་སྙེངི་གརོ་ཕྱི་ིདབྱོབིས་གྲུ་བཞེ་ིཔའ་ིརུས་པའ་ིའཁརོོ་ལ་ོརྩེབིས་བརྒྱད་པ་དབུས་སུ་

རྡོ་ོརྗེ་ེརྩེ་ེགསུམ་པས་མཚནི་པའ་ིཟུརོ་བཞེ་ིནིས་རུས་ཕྲེང་གཉིིས་གཤིིབས་ཕྲག་གོང་

དང་མཆོནི་འོག་ཏུ་བསྣོལ་མརོ་བཏེང་བའ་ིམདུནི་དུ་དྲ་བ་དྲ་ཕྱིེད་འཕྱིང་བའ་ིརུས་པའ་ི

ས་ེརོལ་ཁ། ལྟ་ེབརོ་དབུས་དང་མཐའ་བཞེིརོ་རྡོ་ོརྗེ་ེརྩེ་ེགསུམ་པའ་ིགཞུང་ལྔ་ལ་རུས་

ཕྲངེ་བཅུ་དྲུག་བཅུ་དྲུག་བསྣལོ་མརོ་བཏེང་བ་ལས་དྲ་བ་ལྔ་དང་དྲ་ཕྱིདེ་བཅུ་གསུམ་སྟོ་ེ

བཅི་ོབརྒྱད་ཉི་ིལེརོ་འཕྱིང་བའ་ིགཡས་གཡོནི་གྱི་ིགསུམ་གསུམ་གྱི་ིདབུས་མ་བྱོིནི་པ་

དང་དེའ་ིགཡས་གཡོནི་གཉིིས་གཉིིས་ཀྱིིས་པུས་མ་ོནིོནི་པ་ཙམ་བྱོས་པའ་ིསྣེརོ་ཤིརོ་

བུ་དང་གཡེརོ་ཁ་སོགས་ཀྱིིས་མཛེས་པའ་ིསྐ་རོགས་སམ་འོག་པག །ཕྱིག་ག་ིམཁྲོིག་

མ་གཉིིས། དཔུང་མག་ོགཉིིས། ཞེབས་ཀྱི་ིབོལ་གོང་གཉིིས་བཅིས་ལ་རྡོ་ོརྗེ་ེརྩེ་ེགསུམ་

པའ་ིགཞུང་གསུམ་ལ་རུས་ཕྲེང་ལྔ་བསྣོལ་མརོ་བཏེང་བ་ལས་དྲ་བ་དྲ་ཕྱིེད་འཕྱིང་བའ་ི

གདུ་བུ་དྲུག །སྐུ་ལུས་ཐམས་ཅིད་ལ་མ་ིརུས་མེརོ་བསྲེགས་པའ་ིཐལ་བ་སྔོནི་པོས་

བྱུགས་པའ་ིསྟོེང་དུ་སྐྱིེས་པའ་ིརུས་པ་དཀོརོ་པ་ོཞེིབ་མོརོ་བྱོས་པའ་ིཐིག་ལ་ེལྔ་ཚོམ་

ཅིནི་དུ་མས་བྱུགས་པ་ད་ེལྟའ་ིམགུལ་རྒྱནི། གདུ་བུ། རྣ་ཆོ། སྤྱི་ིབོའ་ིའཁརོོ་ལ།ོ མཆོདོ་

ཕྱིིརོ་ཐོགས་ལྔ་ལ་ཕྱིག་རྒྱ་ལྔའམ་རུས་པའ་ིརྒྱནི་ལྔརོ་གྲོགས་ཤིིང༌། དེའ་ིསྟོེང་དུ་ཐལ་

ཆོནེི་བསྣནི་པ་རྒྱནི་དྲུག་ག ོ།ནི་བཟའ་མདེ་པ་གཅིེརོ་བུའ་ིགཟུགས་ཅིནི། གསུས་པ་སྟོ་ེ



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་དྲང་སོྲོང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།
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ལྟ་ོབ་ཤིིནི་ཏུ་ཆོ་ེཞེངི་སྦམོ་པ་གཤིནིི་རྗེ་ེལྟརོ་ཁྲོསོ་པའ་ིཚུལ་ཅིནི། སགོ་པའ་ིདཀོརོ་ཡལོ་

ཁ་གཅིིག་ནིས་ཐོནི་པའ་ིགཡས་གཡོནི་དུ་ཕྱིག་བཅུ་བདུནི་རོ་ེཡོད་པ་མདུནི་དུ་བརྒྱད་

དང་རྒྱབ་ཏུ་བརྒྱད་ད་ེསྟོརོ་གཉིིས་སྟོེང་འོག་ཏུ་བརྩེེགས་ཏེ་ེབསྒྲིགས་པའ་ིམདུནི་རྒྱབ་

གཉིིས་ཀྱི་ིསྟོེང་ག་ིའཛོམ་ནིས་ཕྱིག་དང་པ་ོགཉིིས་ཐོནི་པ། གཡས་པ་རྣམས་ཀྱི་ིསྡོིགས་

མཛུབ་གྱིེནི་དུ་བསྒྲེངས་པས་འདས་པའ་ིལྷ་རྣམས་དང༌། གཡོནི་པ་རྣམས་ཀྱི་ིསྡོིགས་

མཛུབ་འོག་ཏུ་ཕྱིོགས་པས་འཇིིག་རྟེནི་པ་རྣམས་ལ་བསྡོིགས་པརོ་མཛད་པ། ཕྱིག་

གཡས་གཡོནི་གྱི་ིདང་པ་ོགཉིིས་ཀྱིིས་གླིང་པ་ོཆོེའ་ིཔགས་པ་རློནི་པ་ཁྲོག་ལྡནི་སྔ་ོསྐྱི་

མག་ོགཡས་ཕྱིོགས་དང་སྤུ་ཕྱིིརོ་བསྟོནི་ཏེ་ེལག་པ་དང་རྐོང་པ་གཡོནི་པའ་ིཔགས་པ་

ནིས་བརྒྱངས་ཏེ་ེའཛིནི་པ་ནི།ི གླིང་པོས་གཏེ་ིམུག་མཚོནི་ལ། དེའ་ིཔགས་པ་བཤུས་

པས་ནིི་གཏེི་མུག་བཅིོམ་པ་མཚོནི། འདི་ལ་ཕྱིག་དང་པོ་གཉིིས་ཟེརོ་བ་ནིི་གཡས་

གཡནོི་དུ་ཕྱིག་བཅུ་བདུནི་རོ་ེཡོད་པའ་ིདང་པ་ོཡིནི་ལ། གྲོ་ིཐོད་འཛིནི་པརོ་དང་པ་ོཟརེོ་

བ་ནི་ིགླིང་ལྤགས་འཛིནི་པ་ཕུད་པའ་ིགཡས་གཡོནི་དུ་ཕྱིག་ལྷག་མ་བཅུ་དྲུག་རོ་ེཡོད་

པའི་དང་པོ་ཡིནི་ནིོ། །ཕྱིག་མཚནི་གཞེནི་རྣམས་ནིི་གོ་སློ་བས་འདིརོ་ཇིི་གསུངས་

འགོད་མ་ནུས་ཤིིང༌། བྷ་ིདྷ་ིཔཱ་ལ་ནིི། ལྕགས་དབྱུག་རྩེ་ེརྣ་ོབའ་ིམགོརོ་རྨ་བྱོའ་ིསྒྲ་ོཕེོད་

ཅིནི། གཏུནི་ཤིིང་ནི་ིའབྲིས་བྲུ་བའ་ིཡས་གཏུནི། ཆུ་གྲོ་ིནི་ིཆུ་ནིང་ག་ིཉིའ་ིལྟ་ོབ་གཤིག་

བྱོདེ་ཡནིི་པས་ནི་ཆུ་གྲོ་ིཟརེོ་བ་ཡནིི་ཞེསེ་དང༌། རྒྱ་གརོ་གྱི་ིཆུ་མ་བ་རྣམས་ཀྱི་ིསྐདེ་པརོ་

འཆོང་བས་ཆུ་གྲོ་ིཟརེོ་བ་ཡནིི་ཞེསེ་པའ་ིལུགས་གཉིསི་ཡདོ་ཅིངི་དབྱོབིས་ཕྲ་སྦམོ་སྤེལེ་

བའ་ིགསུམ་འཁྱིོག་ཅིནི། ཀོ་ཎ་ཡ་ནི།ི མདུང་ཐུང་ལ་ཞེགས་ཐག་བཏེགས་ཏེ་ེའཕེངས་

ནིས་ཞེགས་པས་འཐེནི་པརོ་བྱོེད་པ། ཁ་ཊྭཱཾ་ཾག་ནི་ིཡུ་བ་དཀོརོ་པ་ོབརྒྱད་ཞེོགས་ཅིནི་
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དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།

མརོ་རྩེ་ེཇི་ེཕྲརོ་སོང་བའ་ིརྡོ་ོརྗེ་ེརྩེ་ེགཅིིག་པའ་ིདབྱོིབས་ཅིནི་གྱི་ིསྟོེང་དུ་བུམ་པ་དེའ་ིསྟོེང་

དུ་སྣ་ཚགོས་རྡོ་ོརྗེ།ེ དའེ་ིསྟོངེ་དུ་མ་ིམག་ོརླནོི་པ་གསརོ་པ་སྔོནི་པ་ོདང་། རྙེངི་པ་རོད་པ་ོ

དམརོ་པ་ོདང་སྐམ་པ་ོདཀོརོ་པ་ོརྣམས་བརྩེེགས་པའ་ིརྩེ་ེམོརོ་རྡོ་ོརྗེ་ེརྩེ་ེལྔ་པ་རྫིོགས་པ་

གྱིེནི་འགྲོེང་ཅིནི། བུམ་པའ་ིའོག་ནིས་དྲིལ་ཆུང་དང་ཕེནི་རྩེ་ེགསུམ་ཅིནི་འཕྱིང་བ་ལས་

འད་ིལ་ཌཱ་མ་རུའ་ིགསལ་ཁམ་བཤིད། འཁོརོ་ལ་ོནི།ི ལྕགས་ཀྱི་ིམཚོནི་ཆོའ་ིའཁོརོ་ལ་ོ

སྟོ་ེརྩེིབས་རྣམས་རོལ་གྲོ་ིས་ོགཉིིས་པ་ལྟ་བུ་མུ་ཁྱུད་མེད་ཅིིང༌། ལྟ་ེབརོ་བུ་ག་ཡོད་པ་

ལ་མཛུབ་མསོ་སྐརོོ་ཏེ་ེའཕེང་དུ་རུང་བ། རྡོ་ོརྗེ་ེནི་ིགསརེོ་གྱི་ིརྡོ་ོརྗེ་ེརྩེ་ེལྔ་པ་དང༌། དྲལི་བུ་

ནི་ིདེས་ཡུ་བ་བྱོས་པ། རྡོ་ོརྗེ་ེཐ་ོབ་ནི་ིཡུ་བའ་ིརྩེ་ེདང་ཐ་ོབའ་ིམགོརོ་རྡོ་ོརྗེ་ེཕྱིེད་པ་རོེས་

མཚནི་པ། རོལ་གྲོ་ིནི་ིརྡོ་ོརྗེ་ེཕྱིདེ་པས་ཡུ་བ་བྱོས་པའ་ིརོལ་གྲོ་ིས་ོགཉིསི་པ། ཚངས་པའ་ི

མག་ོབ་ོནི་ིསརེོ་པ་ོགདངོ་བཞེ་ིཔ། ཞེགས་པ་ནི་ིརྡོ་ོརྗེསེ་མཚནི་པ། རྐོང་པ། ལག་པ། རྒྱུ་

མ་གསུམ་ག་མིའི་རྐོང་པ་སོགས་ཡིནི། ཤིིནི་ཏུ་ཆོེ་བའི་གཞུའི་མཆོོག་མ་ནིས་

བཟུངས་སྟོ་ེའཕྱིརོ་བ་བདུད་ཀྱི་ིགཡུལ་ལས་རྒྱལ་བའ་ིཚུལ་ཅིནི། སྐྱིེས་བུ་གསོནི་པ་ོ

འཕེོངས་ནིས་སྤྱི་ིགཙུག་ག་ིབརོ་རོམ་སྐེད་པ་ནིས་ཕུག་སྟོ་ེགསལ་ཤིིང་ལ་སྐྱིོནི་པ། མ་ེ

ཐབ་ནི་ིདྲག་པོའ་ིསྦྱིནི་སྲེག་ག་ིཐབ་ཁུང་སྟོེགས་དང་བཅིས་པ་མ་ེའབརོ་བ། ཐོད་ཚལ་

ནི་ིསྐྲ་དང་བཅིས་པའ་ིཐོད་པ་རྐྱེང་པ། སྡོིགས་མཛུབ་ནི་ིསྡོིགས་མཛུབ་བྱོས་པའ་ིམིའ་ི

ལག་པ། འཕེནི་རྩེ་ེགསུམ་པ་ནི་ིམདུང་རྩེ་ེལ་བཏེགས་པ། རླུང་རོས་ནི་ིཤིངི་ལ་བཏེགས་

པའ་ིརོས་ཁྲོ་བོའ་ིདརོ་ལྕགོ་ལྟ་བུའ།ོ །ཞེབས་ཀྱི་ིདཔྱ་ིམག་ོགཅིགི་ནིས་ཐོནི་པའ་ིགཡས་

པ་བརྒྱད་བསྐུམས་པའ་ིའོག་ཏུ་ཉི་ིདཀྱིིལ་གྱི་ིསྟོེང་དུ་ཚངས་པ་དང་ལྷའ་ིདབང་པ་ོདང་

ཁྱིབ་འཇུག་དང་དྲག་པ་ོརྣམས་གཞེོགས་གཡས་ལྷོའམ་གཡས་དང་མག་ོཤིརོ་རོམ་



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་དྲང་སོྲོང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།
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མདུནི་དུ་བསྟོནི་ཅིིང་ད་ེརྣམས་ཀྱི་ིསྟོེང་དུ་མ་ིལ་སོགས་པ་བརྒྱད་མག་ོལྷོའམ་གཡས་

སུ་བསྟོནི་པ། དེའ་ིཞེབས་རྟིང་ནིས་རོང་མཐ་ོལྔའ་ིབརོ་དུ་གཡོནི་པ་རྣམས་བརྐྱེངས་

པའ་ིའོག་ཏུ། གཞེོནི་ནུ་གདོང་དྲུག་དང་ལོག་འདྲེནི་དང་ཟླ་ཉི་ིརྣམས་གཞེོགས་གཡོནི་

བྱོང་ངམ་གཡོནི་དང་མག་ོཤིརོ་རོམ་མདུནི་བལྟའ་ིསྟོེང་དུ་བྱོ་རྒོད་ལ་སོགས་པ་བརྒྱད་

མགོ་བྱོང་ངམ་གཡོནི་དུ་བསྟོནི་པ་རྣམས་ཀྱིི་སོག་ཧྲིག་ནིས་མནིནི་པ་སྲོག་ཆོགས་

བཅུ་དྲུག་ག་ིམཇུག་མ་རྣམས་ཕེནི་ཚུནི་འཕྲད་པ་ཙམ་དང༌། གཡས་ཀྱི་ིཞེབས་བརྒྱད་

བསྐུམས་པ་ནི།ི །དྲགེས་པའ་ིལྷ་བརྒྱད་ཐབས་ཀྱིསི་འདུལ། །གཡོནི་གྱི་ིཞེབས་བརྒྱད་

བརྐྱེངས་པ་ནིི། །དྲེགས་པའ་ིལྷ་མ་ོབརྒྱད་ལ་རོོལ། །ཞེེས་གསུངས་པའ་ིདགོངས་པ་

ལྟརོ་གཡས་ཀྱི་ིསྲོག་ཆོགས་རྣམས་དབང་པ་ོཀུནི་ཚང་ག་ིཕེ་ོདང༌། གཡོནི་གྱི་ིསྲོག་

ཆོགས་རྣམས་མོའ་ིརྣམ་པ་ཅིནི། ཁྲོ་ནི་ིབོང་ཁྲོ་སྟོ་ེབྱོེའུའ་ིཁྲོ་ལྟརོ་མཆུ་ལ་ཀྲ་ིསྐམ་མེད་

ཅིངི༌། ཞུམ་བུའ་ིམགི་ལྟ་བུ་ཡདོ་པ་དང༌། བྱོ་ཆོནེི་པ་ོནི་ིལུས་ནིག་ལ་མག་ོདཀོརོ་བ་ག་ོ

བ་ོའདྲ་བ་དང༌། ཁྱིམི་བྱོ་ནི་ིལུས་ནིག་ཅིངི་མཆུ་སརེོ་བ་ཤིའ་ིསྐ་ེསྐརོོ་མཐུརོ་འདྲ་བ་ཡདོ་

ཅིངི་མ་ིསྐད་སྨྲ་བ་རྒྱ་གརོ་གྱི་ིཚོང་དཔོནི་སགོས་ཀྱིསི་བསྟོེནི་པ་དང༌། བཞེད་ནི་ིངང་པ་

ཆོེནི་པ་ོལུག་ཙམ་མཆུ་སེརོ་ཞེིང་ལེབ་པ་མགུལ་ཁྲོ་བ་ོཅིནི་ཞེིག་ཡོད་པརོ་གྲོགས་ལ་

གཞེནི་ནི་ིག་ོསློའ།ོ །དབང་པ་ོབརྒྱ་བྱོིནི་ནི་ིཁ་དགོ་དཀོརོ་པ།ོ ཁྱིབ་འཇུག་སྟོ་ེཉི་ེདབང་ནི་ི

ནིག་པ།ོ དྲག་པ་ོསྟོ་ེདབང་ཕྱུག་དཀོརོ་པ་ོམགྲོིནི་སྔནོི་ཅིནི། གདངོ་དྲུག་དམརོ་པ་ོའཁོརོ་

ཞེལ་ཅིནི་རྒྱབ་མདུནི་ལ་གཉིསི་རོ་ེདང་གཡས་གཡོནི་ལ་རོ་ེརོ་ེཡདོ་པ། ལགོ་འདྲནེི་ནི་ི

བ་ིནི་ཡ་ཀོ་ཚོགས་བདག་སྟོ་ེདཀོརོ་པ་ོགླིང་པ་ོཆོེའ་ིགདོང་པ་ཅིནི། ཟླ་བ་དཀོརོ་པ།ོ ཉི་ི

མ་དམརོ་སེརོ་ཅིནི། ཕྱིག་ཞེབས་ཀྱི་ིམཐིལ་རྣམས་ཁྲོག་རློནི་གྱིིས་བྱུགས་པ་ལྟ་བུ། 
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དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།

སེནི་མ་ོརྣམས་རྣ་ོལ་རོིང་བ་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུ། མ་ེདཔུང་ཁ་དོག་སྣ་ལྔ་རོབ་ཏུ་འཕྲ་ོབ་

ཚགེ་སྒྲ་དང་འུརོ་སྒྲ་སགོས་སྒྲགོ་པརོ་བསམ་མ།ོ །

ད་ེལ་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་ཞེེས་བྱོ་སྟོ་ེདམ་ཚིག་ག་ིསྐད་དོད་ས་མ་ཡ་ལ་ངེས་

ཚིག་གིས་བཤིད་ནི་འཕྲ་ོབ་དང་འདུ་བ་ལའང་འཇུག་པས་ཡ་ེཤིེས་པ་འཕྲ་ོཞེིང་འདུ་

བའ་ིགཞེ་ིཡནིི་པས་དམ་ཚགི་དང༌། སམེས་ཅིནི་གྱི་ིདནོི་ལ་སམེས་པས་སམེས་དཔའ་

ཞེསེ་བྱོའ།ོ །

དེའ་ིཐུགས་ཀོརོ་ཨོཾ་ལས་ཟླ་བའ་ིགདནི་ལ་ཡ་ེཤིེས་སེམས་དཔའ་འཇིམ་དཔལ་

རྒྱུ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཛིནི་པ་ཇི་ིལྟ་བ་བཞེིནི་བསྒོོམ་པརོ་བྱོ་སྟོེ། བད་ེསྟོོང་དབྱོེརོ་མེད་ཀྱི་ིཡ་ེཤིེས་

བཞེིནི་ལག་ག་ིརྣམ་པརོ་ཤིརོ་བས་ཡ་ེཤིསེ་དང༌། སམེས་དཔའ་ིདོནི་སྔརོ་ལྟརོ་རོ།ོ །

དེའ་ིཐུགས་ཀོརོ་ཨོཾ་ཡིག་དམརོ་པ་ོལས་ཉི་ིམའ་ིདཀྱིིལ་འཁོརོ་གྱི་ིལྟ་ེབརོ། ཏེིང་

ངེ་འཛིནི་སེམས་དཔའ་ཧཱུཾཾ་ཡིག་མཐིང་ག་བསམ་པརོ་བྱོ་སྟོེ། གང་ལ་དམིགས་ནི་

ལྷནི་སྐྱིེས་ཀྱིི་ཡེ་ཤིེས་འཆོརོ་སློ་བའི་ཕྱིིརོ་ཏེིང་ངེ་འཛིནི་དང་སེམས་དཔའི་དོནི་སྔརོ་

དང་འདྲ། ད་ེཡང་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་ནི་ིཤི་རུས་སྡོོས་བཅིས་ཀྱི་ིལུས་དང་ཆོོས་

མཐུནི། ཡ་ེཤིེས་སེམས་དཔའ་ནི་ིཕྲ་བ་གཉུག་མའ་ིལུས་དང་ཆོོས་མཐུནི། ཏེིང་ང་ེ

འཛིནི་སེམས་དཔའ་ནི་ིཕྲ་བ་གཉུག་མའ་ིསེམས་དང་ཆོོས་མཐུནི་ཅིིང༌། ད་ེཡང་བྲིིས་

སྐུ་ལྟ་བུའི་ལེབ་མོ་དང༌། འབུརོ་སྐུ་ལྟ་བུའི་ལྡེརོ་པོའ་ིརྣམ་པ་ཅིནི་མ་ཡིནི་པརོ། ཤི་

རུས་སྡོོས་བཅིས་ཀྱིིས་སྟོོངས་པ་སྣང་ལ་རོང་བཞེིནི་མེད་པ་མ་ེལོང་ནིང་ག་ིགཟུགས་

བརྙེནི་དང་ནིམ་མཁའ་ིའཇིའ་ཚནོི་ལྟ་བུརོ་བསམ་དགསོ་ཚུལ་སགོས་གསུངས་ས།ོ །

བཞེ་ིཔ་རོིག་མ་དང་སྙེོམས་པརོ་སྦྱོརོ་ཚུལ་ནིི། དེའ་ིཔང་ནི་ཡུམ་རྡོ་ོརྗེ་ེརོ་ོལངས་



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་དྲང་སོྲོང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།
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མ་སྔརོ་ཡོད་གསལ་འདེབས་ཀྱི་ིཚུལ་དུ་བསྒོོམ་པ་སྟོེ། རྡོ་ོརྗེ་ེནི་ིསྟོོང་ཉིིད་དང༌། དེས་

བདག་འཛིནི་བག་ཆོགས་དང་བཅིས་པ་བཅིོམ་ནིས་བདག་མེད་ཀྱི་ིརོ་ོལྟ་བུརོ་གྱུརོ་

པས་ནི་རོ་ོདང༌། ད་ེཉིིད་གཟུགས་སྐུའ་ིརྣམ་པརོ་བཞེེངས་པས་ནི་རོ་ོལངས་མ། ཡབ་

ལས་སྐུ་བོང་ཅུང་ཟད་ཆུང་བ་ཞེལ་གཅིིག་ཕྱིག་གཉིིས་མ་གཡས་རྡོ་ོརྗེ་ེརྩེ་ེལྔ་པས་ཡུ་

བ་བྱོས་པའ་ིགྲོ་ིགུག་འཕྱིརོ་ཞེིང་གཡོནི་ཐོད་ཁྲོག་བཟུངས་ནིས་ཡབ་ཀྱི་ིམགུལ་ནིས་

འཁྱུད་པ། ཐོད་སྐམ་ལྔའི་དབུ་རྒྱནི་དང༌། རོ་ོསྐྲའི་སྲད་བུ་ལ་སྤྱིི་བ་ོནིས་ཀོོས་ཀོོརོ་

བརྒྱུས་པའ་ིཐོད་སྐམ་ལྔ་བཅུའ་ིཕྲེང་བ་ཅིནི། ཐལ་ཆོེནི་མ་གཏེོགས་པའ་ིཕྱིག་རྒྱ་ལྔས་

བརྒྱནི་པ་ཞེབས་གཡས་བརྐྱེངས་ཤིིང་གཡོནི་པས་ཡབ་ཀྱི་ིབརླ་སྟོེང་ནིས་འཁྱུད་པ་

ལ་ང་རྒྱལ་དང་གསལ་སྣང་བྱོ། 

འད་ིམནི་ཆོད་སྦྱང་གཞེ་ིདང་འདྲ་ཆོོས་འགྲོིག་པ་ཙམ་ཡོད་མོད་ཀྱིང་ཆོོས་མཐུནི་

སྦྱརོ་བའི་སྒོ་ོནིས་སྦྱང་གཞེི་སྦྱོང་བྱོེད་དུ་བསྒོོམ་པ་མེད་པས་འབྲིས་དུས་དང་ཆོོས་

མཐུནི་སྦྱོརོ་བ་ཡིནི་པས་སྔོནི་སྟོོནི་པས་ཟབ་མོའ་ིགདུལ་བྱོ་འདུལ་ཕྱིིརོ་ཆོགས་ཅིནི་

གྱི་ིསྤྱིོད་པ་བསྟོནི་པ་ལྟརོ་བདག་གིས་ཀྱིང་ཆོགས་ཅིནི་གྱི་ིསྤྱིོད་པས་ཟབ་མོའ་ིགདུལ་

བྱོ་རྣམས་ཀྱི་ིདོནི་བྱོའ་ོསྙེམ་པའ་ིའཕེེནི་པ་བཏེང་ལ་ཡབ་ཀྱི་ིགསང་གནིས་མ་ིདམིགས་

པརོ་གྱུརོ་པ་ལ་ཧཱུཾ་ཾཡིག་སྔོནི་པ་ོལས་བྱུང་བའ་ིཕྱི་ིརྟགས་ཀྱི་ིརྡོ་ོརྗེེའ་ིདབྱོིབས་ལ་ནིང་རྡོ་ོ

རྗེ་ེསྔོནི་པ་ོརྩེ་ེལྔ་པ་དང་དེའ་ིརྩེ་ེམོརོ་ཨོཾ་ཾདམརོ་པ་ོལས་ཀྲ་ིསྐམ་ཡནི་གྱི་ིནིོརོ་བུ་དམརོ་

པོ། དེའ་ིནིང་དུ་དབུས་རྭའ་ིབུ་ག་ཡོད་པའ་ིནིང་ཕེཊ་ཡིག་སེརོ་པ་ོམག་ོནིང་དུ་བསྟོནི་

པ་འོད་ཟེརོ་མཐུག་པ་ོའཕྲ་ོབས་ལེགས་པརོ་བཀོག་པ། ཡུམ་གྱི་ིགསང་གནིས་སྟོོང་

པའ་ིངང་ལས་ཧཱུཾ་ཾདམརོ་པ་ོལས་བྱུང་བའ་ིཔདྨ་དམརོ་པ་ོའདབ་མ་བརྒྱད་པ་སྦུག་སྦུག་
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པའ་ིདབུས་སུ་ཨཱ� ཡིག་དཀོརོ་པ་ོལས་ཟེའུ་འབྲུ་འམ་ལྟ་ེབ་དཀོརོ་པ་ོདབུས་སུ་བུ་ག་

ཅིནི། དབུ་མའ་ིམརོ་སྣ་ེདང་ཁ་ད་ཆོད་དུ་ཡདོ་པའ་ིདབུ་མའ་ིབུ་ག་ཕེཊ་ཡགི་སེརོ་པསོ་

སྔརོ་ལྟརོ་བཀོག་པ་ཕེནི་ཚུནི་མ་ིསྒྲིབ་ཅིིང༌། མཁའ་གསང་གཉིིས་ཀོ་རོེག་བྱོ་འཇིམ་

པ་ཡབ་ཀྱིི་རྡོ་ོརྗེེ་རྩེེ་ལྔ་པས་ནིོརོ་བུའི་རྩེ་འདབ་ལྔ་དང༌། ཡུམ་གྱིི་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་

ཀྱིིས་དེའི་རྩེ་འདབ་བརྒྱད་མཚོནི་ཞེིང༌། ནིོརོ་བུ་དམརོ་པོས་བྱོང་སེམས་དཀོརོ་

པ་ོལ་དམརོ་ཆོ་ཅུང་ཟད་འདྲེས་པ་དང༌། པདྨའ་ིལྟ་ེབ་དཀོརོ་པོས་དཀོརོ་ཆོ་ཅུང་ཟད་

འདྲེས་པའ་ིཁམས་དམརོ་པ་ོའབབ་པ་མཚོནི། ཕེཊ་སེརོ་པོས་ཐུརོ་སེརོ་གྱི་ིརླུང་དང་

དེས་བུ་ག་བཀོག་པ་ཐུརོ་སེལ་བཅིིངས་པས་ཁམས་ཕྱི་ིརོོལ་དུ་མ་ིའཕེ་ོབ་མཚོནི། ད་ེ

ལྟརོ་མཁའ་གསང་བྱོིནི་གྱིིས་བརླབས་པ་ལ་དམིགས་པའ་ིང་རྒྱལ་དང་གསལ་སྣང་

བྱོའོ། །ད་ེལྟརོ་རོང་ཡ་ིདམ་ཡབ་ཡུམ་དུ་བསྒོོམ་པ་ལུས་ལ་ལྷའ་ིའདུ་ཤིེས། གཉིིས་

ཀོའི་མཁའ་གསང་བྱོིནི་གྱིིས་བརླབས་ནིས་ཕེཊ་ཡིག་བསྒོོམ་པ་ངག་ལ་སྔགས་ཀྱིི་

འདུ་ཤིེས། ཐབས་འད་ིལ་བརྟེནི་ནིས་ཟག་མེད་ཀྱི་ིབད་ེབ་མངོནི་དུ་བྱོའ་ོསྙེམ་པ་ཡིད་

ལ་ཆོོས་ཀྱི་ིའདུ་ཤིེས་ཏེ་ེད་ེགསུམ་དང་ལྡནི་པས་སྙེོམས་པརོ་འཇུག་པས་རྗེེས་ཆོགས་

ཀྱིི་དགའ་བ་བརྩེམས་ནིས་སྔགས་བརྗེོད་པརོ་བྱོ་སྟོེ། སྔགས་དོནི་ནིི། ཨོཾཾ་ནིི་རྡོོ་རྗེེ་

གསུམ་མཚོནི་བྱོེད། སརྦ་ཐམས་ཅིད། ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ། ད་ེབཞེིནི་གཤིེགས་པ། ཨོཾ་ནུ་རོ་

ག་ཎ་རྗེསེ་སུ་ཆོགས་པ། བཛྲ་རྡོ་ོརྗེ།ེ སྭཱ་བྷཱ་ཝ། རོང་བཞེིནི། ཨཱདྨ་ཀོ་བདག་ཉིདི། ཨོཾ་ཧ་ཾ

ངའ་ོསྟོེ། ད་ེབཞེིནི་གཤིེགས་པ་ཐམས་ཅིད་ཀྱི་ིརྗེེས་སུ་ཆོགས་པའ་ིརྡོ་ོརྗེེའ་ིརོང་བཞེིནི་

གྱི་ིབདག་ཉིདི་ད་ེངའ།ོ །ཞེསེ་པའ།ོ །

ད་ེལྟརོ་སྙེོམས་པརོ་ཞུགས་པས་ཡུམ་གྱི་ིདབུ་མའ་ིནིང་ནིས་རླུང་སྤེོས་རོིང་ག་ི



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་དྲང་སོྲོང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།
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སེམས་ཞུ་བ་མགྲོིནི་པ་དང་སྙེིང་ག་དང་ལྟེ་བརོ་སློེབས་པས་དགའ་བ་དང་མཆོོག་

དགའ་དང༌། ཁྱིད་དགའ་སྐྱིེས། གསང་གནིས་སུ་སློེབས་པ་ནི་ནིོརོ་བུའ་ིབུ་ག་བཀོག་

ནིས་ཕྱིིརོ་མ་འཕེ་ོབརོ་བཅིིངས་པས་ལྷནི་སྐྱིེས་ཀྱི་ིདགའ་བ་སྐྱིེས། དེས་ཡུལ་སྟོོང་པ་

ཉིིད་ངེས་པའ་ིབད་ེསྟོོང་དབྱོེརོ་མེད་ཀྱི་ིངང་དུ་འཇིོག་པ་ནི་ིརོིམ་པ་དང་པོའ་ིསྐབས་ཀྱི་ི

བསྒྲུབ་བྱོའ་ིགཙ་ོབ་ོཡིནི་ཞེིང་རྟེནི་བརྟེནི་པའ་ིདཀྱིིལ་འཁོརོ་ཐམས་ཅིད་བད་ེསྟོོང་དེའ་ི

རྣམ་རོོལ་དུ་འཆོརོ་བ་དང་ཟབ་གསལ་གཉིིས་མེད་དུ་འཆོརོ་བ་ལ་བསློབ་དགོས་ཤིིང༌། 

དེས་ནི་ིརྫིོགས་རོིམ་དང་འབྲིས་དུས་ཀྱི་ིབད་ེསྟོོང་སྐྱི་ེབ་སོགས་ཀྱི་ིསྨོིནི་བྱོེད་དུ་འགྱུརོ་

རོོ། །འད་ིཡནི་ཆོད་ཏེིང་ང་ེའཛིནི་གཞེནི་གཉིིས་ཀྱི་ིདང་པོརོ་བྱུང་ཞེིང༌། ཐབས་ཤིེས་

གཉིསི་མདེ་དུ་སྦྱརོོ་བའ་ིཕྱིིརོ། དང་པ་ོསྦྱརོོ་བའ་ིཏེངི་ང་ེའཛནིི་ཞེསེ་བྱོའ།ོ །

གཉིསི་པ་དཀྱིལི་འཁརོོ་རྒྱལ་མཆོགོ་ག་ིཏེིང་ང་ེའཛིནི་བསྒོམོ་པ།

གཉིསི་པ་དཀྱིལི་འཁརོོ་རྒྱལ་མཆོགོ་ག་ིཏེིང་ང་ེའཛནིི་ལ་གསུམ། ལྷ་བསྐྱིེད་ནིས་

མཛད་པ་མཛད་ད་ེདཀྱིིལ་འཁོརོ་ལ་འགོད་པ། སྐྱི་ེམཆོེད་དང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྱོིནི་

གྱིསི་བརླབས་པ། ཡ་ེཤིསེ་པ་བཅུག་ནིས་དབང་བསྐུརོ་རྒྱས་གདབ་པའ།ོ །

ལྷ་བསྐྱིདེ་ནིས་མཛད་པ་མཛད་ད་ེདཀྱིལི་འཁོརོ་ལ་འགདོ་པ།

དང་པ་ོནི།ི རོང་ཡབ་ཡུམ་སྙེམོས་པརོ་ཞུགས་པའ་ིསྦྱོརོ་མཚམས་དང༌། ཐུགས་

ཀོའི་ཧཱུཾཾ་ཡིག་ལས་འོད་ཟེརོ་དམརོ་པོ་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤྲོོས་པས་
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ནིམ་མཁའ་ཁྱིབ་པའ་ིསངས་རྒྱས་ཐམས་ཅིད་དཔལ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིིགས་བྱོེད་ལ་སོགས་

པའ་ིརྣམ་པརོ་བཀུག་སྟོ་ེཞེལ་དུ་བཅུག་པས་རྗེེས་ཆོགས་ཀྱི་ིམེས་འོད་དུ་ཞུ་བ་ཐིག་

ལ་ེགཅིིག་ཏུ་གྱུརོ་ཏེ་ེདགའ་བཞེ་ིའདྲེནི་བཞེིནི་དུ་བྱུང་བ་མཁའ་གསང་གཉིིས་ཀྱི་ིཕེཊ་

ཡིག་ག་ིཟུརོ་ཅུང་ཟད་ཕྱི་ེསྟོ་ེཐིག་ལ་ེཡུངས་དཀོརོ་སྦོམ་པོའ་ིའབྲུ་ཚད་ཙམ་རོ་ེབྱུང་བ་

ཡུམ་གྱིི་ཕེ་ོབའི་འོག་ལོང་གའི་སྟོེང་དུ་མངལ་ཡོད་པས་དེའི་ནིང་དུ་འདྲེས། ཐིག་ལེ་

དཀོརོ་དམརོ་སྲནི་མ་ཙམ་ཆོ་གཉིིས་སུ་གྱུརོ་པ་སྟོེང་འོག་ཏུ་གནིས་པའི་འོག་མ་བྷྲཱུཾཾ་

ཡིག་དཀོརོ་པོརོ་གྱུརོ་པ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་གཞེལ་ཡས་ཁང་གྲུ་བཞེི་སྒོོ་བཞེི་རྒྱནི་

རྟ་བབ་འབྱུང་བཞེ་ིདུརོ་ཁྲོོད་དང་བཅིས་པ་མཚནི་ཉིིད་ཡོངས་སུ་རྫིོགས་པ་གདནི་དང་

བཅིས་པ་ཞེིག་ཏུ་ལམ་གྱིིས་གྱུརོ་པརོ་བསམ་ལ་ང་རྒྱལ་དང་གསལ་སྣང་བྱོ། ད་ེནིས་

ཐིག་ལེ་སྟོེང་མ་དེ་ཉིིད་སྐད་ཅིིག་གིས་དུམ་བུ་བཅུ་བདུནི་དུ་གྱུརོ་ཏེེ་གདནི་སོ་སོའ་ི

སྟོེང་དུ་འོག་ནིས་འབྱུང་བའ་ིལྷ་རོང་རོང་ག་ིསྐུ་མདོག་དང་མཚུངས་པའ་ིཐིག་ལ་ེཆོ་རོ་ེ

རོེ། ད་ེརྣམས་ཡོངས་སུ་གྱུརོ་པ་ལས་རོང་རོང་ག་ིས་བོནི་ལས་ཕྱིག་མཚནི་ས་བོནི་

གྱིིས་མཚནི་པ་བསྐྱིེད་པརོ་བྱོ་སྟོེ། དབུས་ཀྱི་ིདྲག་པོའ་ིརྡོ་ོརྗེ་ེརྩེ་ེལྔ་པ་ནིག་པོ། འཁོརོ་

ལ་ོདཀོརོ་པ་ོརྩེིབས་བརྒྱད་པ། རོིནི་པ་ོཆོ་ེསེརོ་པ་ོཆོ་དགུ་པ། པདྨ་དམརོ་པ་ོའདབ་

མ་བཅུ་དྲུག་པ། རོལ་གྲོི་ལྗོང་གུ་སོ་གཉིིས་པ། སྒོོ་བཞེིརོ་སྣ་ཚོགས་རྡོོ་རྗེེ་རྒྱ་གྲོམ་

ཕྱིོགས་རོེརོ་རྭ་ལྔ་རོ་ེསྟོ་ེབསྡོོམས་པའ་ིརྭ་ཉི་ིཤུ་པ་ཕྱིོགས་གཅིིག་ག་ིདབུས་རྭ་ནིས་ཡུ་

བ་ཐོནི་པ། དབྱུག་པ་དཀོརོ་པ་ོརྡོ་ོརྗེ་ེརྩེ་ེགསུམ་པས་རྩེ་ེམོརོ་མཚནི་པ། པདྨ་དམརོ་

པ་ོའདབ་མ་བརྒྱད་པ་སོགས་མངོནི་རྟོགས་ལྟརོ་དང་ཕྱིིའ་ིགྲྭ་བཞེིའ་ིཤིརོ་ལྷོརོ་ཎ། ལྷ་ོ

ནུབ་ཏུ་ཡོ། ནུབ་བྱོང་དུ་ནིི། བྱོང་ཤིརོ་དུ་རོ་རྣམས་བསམ། ཕྱིག་མཚནི་ས་ོསོའ་ིས་



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་དྲང་སོྲོང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།
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བོནི་ལས་རོང་རོང་མདོག་ཅིནི་གྱིི་འོད་ཟེརོ་དང་ཕྱིིའི་གྲྭ་བཞེིའི་ཡི་གེ་བཞེི་ལས་འོད་

ཟེརོ་གྱི་ིསྣ་ེལ་ཐོད་པ་དཀོརོ་པ་ོབདུད་རྩེིས་གང་བ་བཅིས་པརོ་འཕྲ་ོཞེིང་འགྲོ་ོབའ་ིདོནི་

བྱོས་ནིས་རོང་རོང་ལ་ཐིམ་པས་འདུ་བ། ཕྱིག་མཚནི་ས་བོནི་གྱིིས་མཚནི་པ་བཅུ་

གསུམ་པ་ོཡོངས་སུ་གྱུརོ་པ་ལས་ལྷ་བཅུ་གསུམ་དུ་ལམ་གྱིིས་བསྐྱིེད་ལ་རོིམ་བཞེིནི་

གསལ་གདབ་པ་ནི།ི དབུས་སུ་དཔལ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིིགས་བྱོེད་ཡབ་ཡུམ་བཻཌཱུརྱའ་ིལྷུནི་པ་ོ

ལ་འཇིིག་དུས་ཀྱི་ིམེས་འཁྱུད་པ་ལྟ་བུ། ད་ེབཞེིནི་དུ་ནིང་ག་ིཤིརོ་དུ་གཏེ་ིམུག་གཤིིནི་

རྗེེ་གཤིེད་དཀོརོ་པོ་གངས་རོི་དང༌། ལྷོརོ་སེརོ་སྣ་གཤིིནི་རྗེེ་གཤིེད་སེརོ་པོ་གསེརོ་

རོ་ིདང༌། ནུབ་ཏུ་འདོད་ཆོགས་གཤིིནི་རྗེ་ེགཤིེད་དམརོ་པ་ོཔདྨ་རཱ་གའ་ིལྷུནི་པ་ོདང༌། 

བྱོང་དུ་ཕྲག་དོག་གཤིིནི་རྗེ་ེགཤིེད་ལྗོང་ཁུ་མ་རྒད་ཀྱི་ིརོ་ིདང༌། ཤིརོ་སྒོོརོ་ཐ་ོབ་གཤིིནི་

རྗེ་ེགཤིེད་སྔོནི་པ་ོབཻཌཱུརྱའ་ིལྷུནི་པ་ོདང༌། ལྷ་ོསྒོོརོ་དབྱུག་པ་གཤིིནི་རྗེ་ེགཤིེད་དཀོརོ་

པོ་གངས་རོི་དང༌། ནུབ་སྒོོརོ་པདྨ་གཤིིནི་རྗེེ་གཤིེད་དམརོ་པོ་པདྨ་རཱ་གའི་ལྷུནི་པོ་

དང་། བྱོང་སྒོོརོ་རོལ་གྲོ་ིགཤིིནི་རྗེ་ེགཤིེད་ལྗོང་གུ་མ་རྒད་ཀྱི་ིརོ་ིབ་ོལ་མ་ེའཁྱུད་པ་ལྟ་

བུ། ཡུམ་བཞེིའ་ིཡབ་དང༌། འདིའ་ིཡབ་བརྒྱད་པ་ོཐམས་ཅིད་ཞེལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་

པ། ཞེབས་གཉིིས་གཡས་བསྐུམས་གཡོནི་བརྐྱེངས་པ། ཕྱིག་དང་པ་ོགཉིིས་ཀྱིིས་གྲོ་ི

ཐོད་འཛིནི་པས་རོང་འདྲའ་ིཡུམ་ལ་འཁྱུད་པ། དབུ་རོ་ེརོ་ེལ་ཐོད་སྐམ་ལྔའ་ིདབུ་རྒྱནི་

དང་ཁྲོག་འཛག་པའ་ིམག་ོརློནི་ལྔ་བཅུའ་ིད་ོཤིལ་འཕྱིང་བ། ཞེལ་རོ་ེརོ་ེལ་དམརོ་ལ་

ཟླུམ་པའི་སྤྱིནི་གསུམ་རོེ་དང་མེ་འབརོ་བའི་མཆོེ་བ་བཞེི་རོེ་གཙིགས་པ། ལྗོགས་

འདྲིལ་ཞེིང་བདུད་བགེགས་སྐྲག་པརོ་བྱོེད་པའ་ིམ་ེའོད་ཕྱིོགས་བཅུརོ་འཕྲ་ོབ། རུས་

པའ་ིརྒྱནི་དྲུག་དང༌། མཐའ་ཡས་སྔོནི་པ་ོསོགས་སྦྲུལ་བརྒྱད་ཀྱིིས་བརྒྱནི་པ། འདིའ་ི
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དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།

བདུད་རྩེིའ་ིཁ་དོག་ནི་ིདཀོརོ་སེརོ་ཡིནི། སྦྲུལ་ད་ེརྣམས་ཀྱི་ིཁ་ནིས་ཕུད་ཅིེས་པའ་ིསྒྲ་

སྒྲོག་ཅིིང༌། ལྕེ་གཉིིས་དང་ལྡནི་ཞེིང་དུག་ལྡནི་གྱིི་མཆོེ་བའི་འཕྲེང་བ་ཅིནི། མེརོ་ཙ་

རྩེ་ིཀོ་དཀོརོ་མ་ོཤི་སྐེམ་ཞེིང་དྲག་ཏུ་ཁྲོོས་པ། ལྷ་ོནུབ་ཏུ་ཕེག་མ་ོསྔོནི་མ་ོགཡོནི་ཞེལ་

ཕེག་གདོང་ཅིནི་ལུས་སྦོམ་ཞེིང་ཐུང་ལ་གསུས་པ་འཕྱིང་བ་སྟོ་ེའབུརོ་བ། ནུབ་བྱོང་དུ་

དབྱོངས་ཅིནི་མ་དམརོ་མ་ོཞེ་ིབའ་ིཆོ་བྱོད་ཅིནི་ལ་སྤྱིནི་གསུམ་ཡདོ་པ། བྱོང་ཤིརོ་དུ་གཽ་

རོ་ིལྗོང་གུ་ཕེག་མ་ོདང་འདྲ་བ་ཐམས་ཅིད་རོང་འདྲའ་ིཡབ་བཅིས་ཡབ་བརྒྱད་ཀྱི་ིཡུམ་

དང་འདིའ་ིཡུམ་བཞེ་ིཔ་ོཐམས་ཅིད་ཐོད་སྐམ་ལྔའ་ིདབུ་རྒྱནི་དང༌། སྐམ་པ་ོལྔ་བཅུའ་ི

ད་ོཤིལ་ཅིནི། ཐལ་བ་མ་གཏེོགས་པའ་ིཕྱིག་རྒྱ་ལྔས་བརྒྱནི་པ། མ་ེའོད་ཀྱི་ིདབུས་ནི་

གཡས་བསྐུམས་གཡོནི་བརྐྱེངས་ཀྱིསི་བཞུགས་པ། འཁོརོ་གྱི་ིལྷ་རྣམས་གཙ་ོབོའ་ིལྟ་ེ

བ་ཙམ་དུ་སློེབས་པ་དང༌། ཡུམ་རྣམས་ཡབ་ལས་ཅུང་ཟད་ཆུང་བ། འདིརོ་ཡབ་ཡུམ་

ས་ོསོརོ་ཕྱི་ེནི་ལྷ་ཉིེརོ་དྲུག་ཡོད་ཀྱིང༌། གཏེ་ིམུག་དང་ཐ་ོབ་གཉིིས་ཀྱི་ིཡུམ་ཙ་རྩེ་ིཀོ་དང་

གཅིགི །སེརོ་སྣ་དང་དབྱུག་པ་དང་གཙ་ོབ་ོགསུམ་གྱི་ིཡུམ་ཕེག་མ་ོདང་གཅིགི །འདདོ་

ཆོགས་དང་པདྨ་གཉིིས་ཀྱི་ིཡུམ་དབྱོངས་ཅིནི་མ་དང་གཅིིག ཕྲག་དོག་དང་རོལ་གྲོ་ི

གཉིིས་ཀྱི་ིཡུམ་གཽ་རོ་ིདང་གཅིིག །ཙ་རྩེ་ིཀོའ་ིཡབ་དང་གཏེ་ིམུག་གཅིིག །ཕེག་མོའ་ི

ཡབ་དང་སེརོ་སྣ་གཅིིག །དབྱོངས་ཅིནི་མའི་ཡབ་དང་པདྨ་གཅིིག །གཽ་རོིའི་ཡབ་

དང་ཕྲག་དོག་གཅིིག་པས་དོནི་ལྷ་བཅུ་གསུམ་དུ་འདུ་བ་དང་། ཡང་གདནི་རོེ་རོེའི་

སྟོེང་དུ་ས་བོནི་གཅིིག་དང་ཕྱིག་མཚནི་གཅིིག་ལས་ཡབ་ཡུམ་ཟུང་རོ་ེབསྐྱིེད་པས་ནི་

ལྷ་བཅུ་གསུམ་མ་ཞེེས་བྱོའ།ོ །སྐབས་འདིའ་ིགཙ་ོབོའ་ིམངོནི་རྟོགས་བསྡུས་ཀྱིང་རུང་

བ་གཞེལ་ཡས་ཁང་དང་འདྲ་བས། ལོང་མེད་པའ་ིསྐབས་སོགས་སུ་བསྡུ་བརོ་འདོད་



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་དྲང་སོྲོང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།
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ནི། དབུས་ཀྱིི་གདནི་ལ་དཔལ་རྡོོ་རྗེེ་འཇིིགས་བྱོེད་ཆོེནི་པོ་ཞེལ་དགུ་ཕྱིག་སོ་བཞེི་

ཞེབས་བཅུ་དྲུག་པ་གཡས་བསྐུམས་ཤིིང་གཡོནི་བརྐྱེངས་པའ་ིསྟོབས་ཀྱིིས་མ་ེདཔུང་

རོབ་ཏུ་འབརོ་བའ་ིཀློོང་དཀྱིལི་ནི་བཞུགས་པ། ཞེེས་བརྗེདོ་ནི་ལགེས་གསུངས། ཕྱིག་

མཚནི་གྱི་ིའཁོརོ་ལ་ོཐམས་ཅིད་དཀོརོ་པོ། རོིནི་པ་ོཆོ་ེསེརོ་པོ། པདྨ་དམརོ་པོ། རོལ་

གྲོི་ལྗོང་གུ། རྡོོ་རྗེེ་སྔོནི་པོ་དང༌། ཕྱིིའི་གྲྭ་བཞེིའི་ཡི་གེ་བཞེི་ཡོངས་སུ་གྱུརོ་པ་ལས་

མིའི་ཐོད་པ་དཀོརོ་པོ་བདུད་རྩེི་དམརོ་སེརོ་གྱིིས་གང་བ་དཔྲལ་བ་ནིང་དུ་བསྟོནི་པ་

རོེ་རོེ་བསྐྱིེད་ལ་ཕྱིི་ནིང་གི་རྟེནི་བརྟེནི་པའི་དཀྱིིལ་འཁོརོ་ཐམས་ཅིད་ལ་གསལ་སྣང་

འདོནི་དགོས་ཚུལ་སོགས་རོ་ེརོ་ེནིས་ཞེིབ་རྒྱས་གསུངས་ཀྱིང་ད་ེཙམ་ལས་འགོད་མ་

ནུས་སོ། །ད་ེནིས་བདག་གིས་མ་དག་པའ་ིསྣོད་བཅུད་སྤྱི་ིདང་ཁྱིད་པརོ་སེམས་ཅིནི་

ཞེེ་སྡོང་ཅིནི་རྣམས་ཀྱིི་ཞེེ་སྡོང་སྦྱངས་ཏེེ་ཆོོས་དབྱོིངས་ཡེ་ཤིེས་ལ་དགོད་པརོ་བྱོའོ་

སྙེམ་པའི་འཕེེནི་པ་ཤུགས་དྲག་བཏེངས་ནིས། རོང་གཙོ་བོརོ་གསལ་བས་ཨོཾཾ་ཧྲཱིཿི� 

ཥྚྲཱིཿི� ཞེེས་སོགས་བརྗེོད་ནིས་མངལ་ནིང་གི་གཙ་ོབ་ོལ་བོས་ཏེེ་སེམས་ཅིནི་གྱིི་དོནི་

མཛོད་ཅིིག །ཅིེས་བསྐུལ་བས་ཐོག་མརོ་གཙ་ོབ་ོཡབ་ཡུམ་དཔག་ཏུ་མེད་པརོ་གྱུརོ་

པ་རྣམས་ཡུམ་གྱི་ིབ་སྤུའ་ིཁུང་བུ་ལ་སོགས་པའ་ིསྒོ་ོརྣམས་ནིས་ཐོནི་ཏེ་ེཕྱིོགས་བཅུརོ་

གཤིེགས་ནིས་སེམས་ཅིནི་འགའ་ཞེིག་འོད་ཟེརོ་གྱིིས་རོེག་པ་ཙམ་དང༌། འགའ་ཞེིག་

ག་ིསྤྱི་ིབོརོ་བཞུགས་ཏེ་ེསྦྱོརོ་མཚམས་ནིས་བྱོང་སེམས་བབས་པས་དབང་བསྐུརོ་བ་

དང་འགའ་ཞེིག་ལ་ལམ་ཐུནི་མོང་བ་རྣམས་བསྟོནི་ནིས་རྒྱུད་སྦྱངས་ཏེ་ེདཀྱིིལ་འཁོརོ་

དུ་བཅུག་ནིས་དབང་བཞེི་བསྐུརོ་བ་སོགས་གང་ལ་གང་འདུལ་གྱིི་དོནི་མཛད། 

ཁྱིད་པརོ་སེམས་ཅིནི་ཞེེ་སྡོང་ཅིནི་རྣམས་ཀྱིི་ཞེེ་སྡོང་སྦྱངས་ནིས་ལུས་གཙ་ོབ་ོཡབ་
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དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།

ཡུམ་དང༌། སེམས་གནིས་ལུགས་རོིག་པ་དོནི་དམ་རྟོགས་པའི་ཤིེས་རོབ་སྟོེ་ཆོོས་

ཐམས་ཅིད་ཀྱི་ིགནིས་ཚུལ་སྟོོང་པ་ཉིིད་ཀྱི་ིདབྱོིངས་མཐརོ་ཐུག་མངོནི་སུམ་དུ་རྟོགས་

པ་ཆོོས་ཀྱི་ིདབྱོིངས་ཀྱི་ིཡ་ེཤིེས་གཙ་ོབ་ོཡབ་ཡུམ་གྱི་ིག་ོའཕེང་ལ་བཀོོད། སློརོ་སྤྲོོས་

པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་ཐིམ་ཞེིང་དེ་རྣམས་ཀྱིང་གཅིིག་ལ་གཅིིག་ཐིམ་གྱིི་མཐརོ་

ཡབ་ཡུམ་ཟུང་གཅིིག་ཏུ་གྱུརོ་པའི་ཡབ་རོང་ཉིིད་དང༌། ཡུམ་གཙོ་བོ་ཡུམ་ལ་ཐིམ་

པརོ་བསམ། ཡང་བདག་གསི་མ་དག་པའ་ིསྣདོ་བཅུད་སྤྱི་ིདང༌། ཁྱིད་པརོ་སེམས་ཅིནི་

གཏེ་ིམུག་ཅིནི་རྣམས་ཀྱི་ིགཏེ་ིམུག་སྦྱངས་ཏེ་ེམ་ེལོང་ལྟ་བུའ་ིཡ་ེཤིེས་ལ་དགོད་པརོ་

བྱོའ་ོསྙེམ་པའ་ིའཕེེནི་པ་བཏེངས་ནིས་རོང་གིས་ཨོཾ་ཾཛ་ིནི་ཛིཀོ་ཞེེས་ཤིརོ་གྱི་ིགཏེ་ིམུག་

གཤིིནི་རྗེ་ེགཤིེད་བསྐུལ་བས་སྔརོ་ལྟརོ་སྤྲོོས་ཏེ་ེསེམས་ཅིནི་གྱི་ིསྡོིག་སྒྲིབ་སྤྱི་ིདང་ཁྱིད་

པརོ་གཏེ་ིམུག་ཤིས་ཆོ་ེབ་ལ་སོགས་པའ་ིགཏེ་ིམུག་ཐམས་ཅིད་སྦྱངས་ནིས་མ་ེལོང་

གི་གཟུགས་བརྙེནི་ལྟརོ་ཆོོས་ཐམས་ཅིད་སྣང་སྟོོང་དབྱོེརོ་མེད་དུ་གཟིགས་པའི་ཡེ་

ཤིེས་མཐརོ་ཐུག་གཏེི་མུག་གཤིིནི་རྗེེ་གཤིེད་ལ་བཀོོད་ནིས་སྔརོ་བཞེིནི་རོིམ་གྱིིས་

བསྡུས་ཏེ་ེཡབ་ཡུམ་ཟུང་གཅིིག་ཏུ་གྱུརོ་པ་ཕྱིིའ་ིགཞེལ་ཡས་ཁང་ག་ིརོེའུ་མིག་ནིང་

མའ་ིཤིརོ་གྱི་ིཔད་ཟླའ་ིགདནི་ལ་རོང་ལ་ཞེལ་ཕྱིགོས་ཏེ་ེབཞུགས་པརོ་བསམ། 

དེས་གཞེནི་རྣམས་རོིགས་འགྲོ་ེཞེིང་འཁོརོ་འདས་གཉིིས་ལ་བཟང་ངནི་གྱི་ིདབྱོ་ེ

བ་མེད་པརོ་བདེནི་པས་སྟོོང་པའ་ིམཉིམ་པ་ཉིིད་དུ་རྟོགས་པ་མཐརོ་ཐུག་པའ་ིཡ་ེཤིེས་

ནིི་མཉིམ་ཉིིད་ཡེ་ཤིེས། གནིས་ལྔ་རོིག་པ་ཀུནི་རྫིོབ་རྟོགས་པའི་ཤིེས་རོབ་མཐརོ་

ཐུག་པའ་ིཡ་ེཤིེས་ནི་ིསོརོ་རྟོག་ཡ་ེཤིེས། སེམས་ཅིནི་གྱི་ིདོནི་གྱི་ིབྱོ་བ་ཐམས་ཅིད་སྒྲུབ་

པ་ལ་མ་རྨོངས་པའི་མཁྱིེནི་པ་མཐརོ་ཐུག་པའི་ཡེ་ཤིེས་ནིི་བྱོ་གྲུབ་ཡེ་ཤིེས། ཟག་



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་དྲང་སོྲོང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།
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བཅིས་ཉིེརོ་ལེནི་གྱི་ིཕུང་པ་ོསྡུག་བསྔལ་གྱི་ིརོང་བཞེིནི་ཅིནི་ནི་ིཕུང་པོའ་ིབདུད། ཡུལ་

ཁྱིད་པརོ་ཅིནི་ལ་དད་པ་དད་པའི་སྟོོབས། ལས་དང་ཉིོནི་མོངས་པའི་གཞེནི་དབང་

ཅིནི་དུ་གྱུརོ་པ་ནི་ིཉིོནི་མོངས་པའ་ིབདུད། དག་ེབའ་ིབྱོ་བ་ལ་སྤྲོ་ོཤུགས་དང་ལྡནི་པ་

བརྩེོནི་འགྲུས་ཀྱི་ིསྟོོབས། ཟག་བཅིས་ཉིེརོ་ལེནི་གྱི་ིཕུང་པོའ་ིརོིགས་འདྲ་རོང་དབང་

མེད་པརོ་འདོརོ་དགོས་པ་ནི་ིའཆོ་ིབདག་ག་ིབདུད། འདྲིས་པའ་ིདངོས་པ་ོལ་སེམས་

ཀྱིིས་བརྗེེད་པ་མེད་པ་ནི་ིདྲནི་པའ་ིསྟོོབས། དགའ་རོབ་དབང་ཕྱུག་སོགས་རྣམ་གཡེང་

ལྷའ་ིབུའ་ིབདུད། དག་ེབའ་ིདམིགས་ཡུལ་ལ་རྩེ་ེགཅིིག་ཏུ་གནིས་པ་ཏེིང་ང་ེའཛིནི་གྱི་ི

སྟོོབས། སེམས་ཅིནི་རྣམས་ཀྱི་ིཤི་རུས་སོགས་ས་ཁམས། ཁྲོག་སོགས་རླནི་བཤིེརོ་

ཆུ་ཁམས། དྲོད་མ་ེཁམས། དབུགས་རླུང་ཁམས་རྣམས་སྦྱངས་ནིས་བྱོམས་པ་སྙེིང་

རྗེ་ེདགའ་བ་བཏེང་སྙེམོས་ཚད་མདེ་ཀྱི་ིང་ོབ་ོལྷ་མ་ོརོང་རོང་ག་ིག་ོའཕེང་ལ་བཀོདོ་པའ།ོ །

དེ་ནིས་ཐོད་པ་དང་གཞེལ་ཡས་ཁང་གི་བསྐུལ་སྔགས་རྗེེ་རོིནི་པོ་ཆོེས་བདེ་

མཆོོག་ནིས་ཁ་འགེངས་མཛད་པ་འབྲུ་གསུམ་བརྗེོད་པའི་ཚེ་གྲྭ་བཞེིའི་ཐོད་པ་བཞེི་

བསྐུལ་ཏེེ་སྔརོ་ལྟརོ་སྤྲོོས་ཏེེ་སེམས་ཅིནི་རྣམས་ཀྱིི་མིག་གི་ཡུལ་དུ་གཟུགས་མི་

མཛེས་པ། རྣ་བའ་ིཡུལ་དུ་སྒྲ་མ་ིསྙེནི་པ། སྣའ་ིཡུལ་དུ་དྲ་ིམ་ིཞེིམ་པ། ལྕེའ་ིཡུལ་དུ་རོ་ོ

མ་ིའདའ་བ། ལུས་ཀྱི་ིཡུལ་དུ་རོེག་བྱོ་མ་ིའཇིམ་པ། ཡིད་ཀྱི་ིཡུལ་དུ་ཆོོས་རྣམས་ཀྱི་ི

རོང་བཞེིནི་མ་ིརྟོགས་པ་ལ་སོགས་པའ་ིདྲ་ིམ་སྦྱོང་བ་སྟོ་ེཐོད་པ་བཞེ་ིགཟུགས་སྒྲ་དྲ་ིརོ་ོ

རོེག་བྱོ་ཆོོས་དབྱོིངས་རྡོ་ོརྗེ་ེམ་དྲུག་ག་ིརོང་བཞེིནི་ཡིནི་ལ། ད་ེཡང་རོེག་བྱོ་གཟུགས་

ཀྱི་ིཁངོས་སུ་འདུ་ཞེིང༌། ཆོསོ་ཀྱིསི་ཐམས་ཅིད་ལ་ཁྱིབ་པས་ནི་བཞེིརོ་འདུས་ས།ོ །

སློརོ་ཡང་འབྲུ་གསུམ་བརྗེོད་ལ་མངལ་ནིང་གི་གཞེལ་ཡས་ཁང་འཁོརོ་དང་
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དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།

བཅིས་པ་བསྐུལ་བས་སྔརོ་ལྟརོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤྲོོས་ཏེ་ེཕྱིོགས་བཅུའ་ིསྣོད་ཀྱི་ིསྐྱིོནི་

དམྱོལ་བའ་ིལྕགས་བསྲེགས་ས་གཞེ་ིསོགས་དང༌། ཡ་ིདྭགས་ཀྱི་ིངམ་གྲོོག་སོགས་

དང༌། གཞེནི་ཡང་འཇིགི་རྟེནི་ཀྱི་ིཁམས་ཀྱི་ིགསགེ་མ་དང༌། གྱི་ོམ་ོལ་སགོས་པ་མདོརོ་

ནི་མི་དགེ་བཅུའི་བདག་འབྲིས་སམ་དབང་འབྲིས་ཀྱིི་ཉིེས་སྐྱིོནི་རྣམས་སྦྱངས། ལྷ་

མིའ་ིགནིས་ཡིད་དུ་འོང་བ་སོགས་དག་ེབ་བཅུའ་ིབདག་འབྲིས་ཀྱི་ིཡོནི་ཏེནི་ལ་སྤྱིོད་

པའི་བདེ་བ་ལ་གནིས་པ་རྣམས་མི་འགྱུརོ་བ་བརྟནི་པརོ་བྱོས་ཏེེ་སློརོ་འདུས་ནིས་

ཕྱིིའི་གཞེལ་ཡས་ཁང་ལ་ཐིམ་པརོ་བསམ། ཡང་སྐབས་འགརོ་ཉིོནི་མོངས་པ་ཞེེ་

སྡོང་སོགས་ཤིས་ཆོེནི་པ་ོདང་ལྡནི་པའ་ིསེམས་ཅིནི་རྣམས་ཉིོནི་མོངས་པ་དེའ་ིདབང་

གིས་ལས་བསགས། དེའ་ིའབྲིས་བུརོ་སྡུག་བསྔལ་མ་ིབཟད་པ་མྱོོང་དགོས་ཚུལ་ལ་

བསམས་ནིས་སྙེིང་རྗེ་ེཤུགས་དྲག་པོརོ་བསྐྱིེད་པ་དང༌། ཡང་སྐབས་འགརོ་སེམས་

ཅིནི་དེ་དག་གི་ཕྱིིརོ་དུ་འོད་ཟེརོ་གྱིིས་རོེག་པ་ཙམ་གྱིིས་སེམས་ཅིནི་དཔག་ཏུ་མེད་

པ་སྨོིནི་གྲོོལ་ལ་འགོད་ནུས་པའ་ིསངས་རྒྱས་ཀྱི་ིའཕྲིནི་ལས་ད་ེམྱུརོ་དུ་ཐོབ་ནི་ཅི་ིམ་

རུང་སྙེམ་དུ་འདུནི་པ་སྦྱོང་བ་དང༌། ཡང་སྐབས་འགརོ་སེམས་ཅིནི་གྱིི་དོནི་བྱོེད་

པའ་ིདམིགས་པ་བྱོས་ཟིནི་པའ་ིའོག་ཏུ་སེམས་ཅིནི་རྣམས་སྨོིནི་གྲོོལ་ལ་བཀོོད་ཟིནི་པ་

ཡིནི་སྙེམ་དུ་བླ་ོཐག་བཅིད་ནིས་རྗེེས་སུ་ཡ་ིརོང་ག་ིདགའ་བ་སྒོོམ་པ་སོགས་ཀྱིང་བྱོ་

ཞེིང༌། འད་ིདག་ནི་ིགཏེོང་ལེནི་སོགས་ཕེརོ་ཕྱིིནི་ཐེག་པའ་ིལམ་བསྐལ་བརོ་བསྒོོམས་

པ་ལས་ལྷག་པའ་ིཐབས་མཁས་ཁྱིད་པརོ་ཅིནི་ཡིནི་པས་ཚིག་བཤིརོ་ཙམ་དུ་མ་སོང་

བརོ་ནིནི་ཏེནི་གྱིིས་འབད་ནི་ལནི་རོ་ེཙམ་ལའང་ཚོགས་རླབས་པ་ོཆོ་ེརྫིོགས་པ་དང༌། 

སྒྲབི་པ་དཔག་ཏུ་མདེ་པ་བྱོང་བ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིཞེངི་སྦྱངོ་བའ་ིཐབས་སུ་འགྱུརོ་



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་དྲང་སོྲོང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།
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བ་དང༌། ལམ་དུས་སུ་སྒྱུ་ལུས་པས་དཀྱིིལ་འཁོརོ་རྒྱལ་མཆོོག་གི་ལྷ་སྤྲུལ་ནིས་

སེམས་ཅིནི་གྱི་ིདོནི་བྱོེད་པ་དང་རྣམ་པ་མཐུནི་ཞེིང་དེའ་ིསྨོིནི་བྱོེད་དུ་འགྱུརོ་བ་དང་། 

འབྲིས་དུས་སུ་རྟེནི་བརྟེནི་པའ་ིདཀྱིིལ་འཁོརོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སོགས་སྤྲུལ་ནིས་སྐད་

ཅིིག་རོེ་རོེ་ལའང་སེམས་ཅིནི་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྨོིནི་གྲོོལ་ལ་འགོད་པའི་མཛད་པ་

འཁོརོ་བ་མ་སྟོོངས་ཀྱིི་བརོ་དུ་མཛད་པ་དང་རྣམ་པ་མཐུནི་ཞེིང་དེ་འགྲུབ་པའི་བག་

ཆོགས་ཁྱིད་པརོ་ཅིནི་འཇིོག་པ་ཡིནི་ཚུལ་སོགས་གསུངས་ཤིིང་ཕྱིག་ལེནི་དུའང་འད་ི

དག་ག་ིཚ་ེགདངས་ལྟ་བུ་དལ་བུ་དལ་བུས་མཛད་ད།ོ །

ལྷནི་ཐབས་སུ་སྐབས་འདིརོ་ཕྱིོགས་སྐྱིོང་བསྐྱིེད་ཆོོག་བྱོེད་པརོ་བཤིད་ཀྱིང་

རྡུལ་ཚོནི་དང་རོས་བྲིིས་སོགས་ཀྱི་ིམདུནི་བསྐྱིེད་སྒྲུབ་གཞེ་ིདང་འབྲིེལ་ཞེིང༌། དེའ་ིཚ་ེ

ཡང་མདུནི་བསྐྱིེད་སྒྲུབ་ཟིནི་ལ་གཏེོརོ་མ་འབུལ་བའི་སློ་ཆོོས་བྱོེད་པའི་ཚེ་ནི་འདིརོ་

ཕྱིགོས་སྐྱིངོ་བསྐྱིདེ་དགསོ་ཀྱི།ི ད་ེལས་གཞེནི་པའ་ིམདུནི་བསྐྱིེད་སྒྲུབ་གཞེ་ིདང་འབྲིལེ་

བའི་ཚེ་ཡང་རྗེེ་རོིནི་པོ་ཆོེའི་དགོངས་པ་ལྟརོ་གཏེོརོ་མགྲོོནི་ལོགས་སུ་བསྐྱིེད་པའི་

ཚ་ེདང༌། ལྷག་པརོ་བདག་བསྐྱིེད་རྐྱེང་པའ་ིསྐབས་སུ་སྐབས་འདིརོ་ཕྱིོགས་སྐྱིོང་མ་ི

བསྐྱིེད་པའ་ིཚུལ་ལྕང་སྐྱི་ངག་དབང་བླ་ོབཟང་ཆོོས་ལྡནི་གྱིིས་དགག་སྒྲུབ་དང་བཅིས་

ལེགས་བཤིད་འཁྲུལ་སྤེོང་དུ་གསུངས་པ་ཇི་ིལྟ་བ་བཞེིནི་པཎ་ཆོེནི་བླ་ོབཟང་ཆོོས་ཀྱི་ི

རྒྱལ་མཚནི་དང་རྒྱལ་མཆོོག་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚ་ོསོགས་ཚད་ལྡནི་རྣམས་ཀྱིིས་

འཁྲོིད་ཡིག་སོགས་སུ་ཡང་གསུངས་པས་ད་ེབཞེིནི་དུ་བྱོེད་པ་ལེགས་ཚུལ་རྒྱས་པརོ་

གསུངས། 



 98  

དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།

སྐྱི་ེམཆོདེ་དང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྱོིནི་གྱིསི་བརླབ་པ།

གཉིིས་པ་སྐྱི་ེམཆོེད་དང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྱོིནི་གྱིིས་བརླབ་པ་ནིི། ད་ེནིས་གཙ་ོ

འཁོརོ་ཐམས་ཅིད་ཀྱི་ིརྩེ་ཞེལ་གྱི་ིསྤྱིནི་གཡས་གཡོནི་གཉིིས་སུ་པད་ཟླའ་ིགདནི་ལ་ཀྵེ་ཾ

ལས་འཁརོོ་ལ་ོདཀོརོ་པ་ོཀྵེ་ཾགསི་མཚནི་པ་ཞེགི་བྱུང་བ་ཡངོས་སུ་གྱུརོ་པ་ལས། མགི་

དབང་ཟརོ་མའ་ིམ་ེཏེོག་ལྟ་བུ་དང་ང་ོབ་ོདབྱོེརོ་མེད་ཀྱི་ིརྡོ་ོརྗེ་ེམིག་གཏེ་ིམུག་གཤིིནི་རྗེ་ེ

ལྟ་བུ་ཞེལ་ཕྱིིརོ་གཟིགས། ད་ེབཞེིནི་དུ་རྣ་བ་གཉིིས་སུ་ཛྲཾ་སྔོནི་པ་ོལས་རྡོ་ོརྗེ་ེསྔོནི་པ་ོ

ཛྲཾ་གིས་མཚནི་པ་ལས་རྣ་དབང་གྲོ་ོསོག་ཁ་བཅིད་པ་ལྟ་བུ་དང་དབྱོེརོ་མེད་ཀྱི་ིརྡོ་ོརྗེ་ེ

རྣ་བ་ཞེལ་ཕྱིིརོ་གཟིགས། སྣརོ་ཁ་ཾསེརོ་པ་ོལས་རོིནི་ཆོེནི་སེརོ་པ་ོཁ་ཾགིས་མཚནི་པ་

ལས་སྣ་བུག་གཉིིས་ཀྱི་ིབརོ་གདུང་ཟངས་ཁབ་གཤིིབ་པ་ལྟ་བུའ་ིསྣ་དབང་དང་དབྱོེརོ་

མེད་ཀྱི་ིརྡོ་ོརྗེ་ེསྣ་སེརོ་སྣ་གཤིིནི་རྗེ་ེལྟ་བུ་ཞེལ་ཕྱིིརོ་གཟིགས། ལྕེའ་ིརྩེ་བའ་ིདབུས་སུ་

རོཾ་དམརོ་པོ་ལས་པདྨ་དམརོ་པོ་རོཾ་གྱིིས་མཚནི་པ་ལས་ལྕེ་དབང་གི་ངོ་བོ་རྡོོ་རྗེེ་ལྕེ་

དམརོ་པོ་འདོད་ཆོགས་གཤིིནི་རྗེེ་ལྟ་བུ་ཞེལ་ལྕེ་རྩེེ་ཕྱིོགས་ལ་གཟིགས་པ། མཛོད་

སྤུའི་གནིས་ཡེ་ཤིེས་ཀྱིི་སྤྱིནི་གྱིི་དབུས་སུ་ཀོཾ་ལྗོང་གུ་ལས་རོལ་གྲོི་ལྗོང་གུ་ཀོཾ་གིས་

མཚནི་པ་ལས་ལུས་དབང་ག་ིགཙ་ོབ་ོགནིས་པས་དེའ་ིང་ོབ་ོརྡོ་ོརྗེ་ེལུས་ལྗོང་གུ་རོལ་

གྲོ་ིགཤིིནི་རྗེ་ེལྟ་བུ་ཞེལ་ཕྱིིརོ་གཟིགས། ལྟ་ེབའ་ིབུ་གའ་ིནིང་དུ་ས་ཾདཀོརོ་པ་ོལས་རྡོ་ོརྗེ་ེ

དཀོརོ་པ་ོས་ཾགིས་མཚནི་པ་ལས་ཡིད་དབང་ག་ིང་ོབ་ོརྡོ་ོརྗེ་ེཡིད་དཀོརོ་པ་ོཞེལ་ཕྱིིརོ་

གཟགིས་ཐམས་ཅིད་གདནི་པད་ཟླ་ལ་གནིས་པ། 

ཡང་གཙ་ོའཁོརོ་ཐམས་ཅིད་ཀྱི་ིཐུགས་ཀོརོ་ཧཱུཾ་ཾཡིག་སྔོནི་པ་ོལས་རྡོ་ོརྗེ་ེསྔོནི་པ་ོ

རྩེེ་ལྔ་པའི་ལྟེ་བརོ་ཧཱུཾཾ་ལས་རྡོོ་རྗེེ་རྩེེ་ལྔ་པ་ཧཱུཾཾ་གིས་མཚནི་པ་ཡོངས་སུ་གྱུརོ་པ་ལས་



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་དྲང་སོྲོང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།
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ཐུགས་རྡོ་ོརྗེ་ེསྟོ།ེ གཙ་ོབོའ་ིཐུགས་རྡོ་ོརྗེ་ེནི་ིཡ་ེཤིེས་སེམས་དཔའ་ིམདུནི་ནིམ། ཡང་ནི་

ཏེིང་ང་ེའཛིནི་སེམས་དཔའ་དང་ང་ོབ་ོདབྱོེརོ་མེད་དུ་བྱོེད་པརོ་ཡང་གསུངས་པས་གང་

བད་ེབྱོ། མགྲོིནི་པའ་ིཨོཾལོ་མདུད་ཀྱི་ིགནིས་སུ་ཨཱ�ལས་པདྨ་དམརོ་པ་ོའདབ་མ་བརྒྱད་

པའ་ིལྟ་ེབརོ་ཨཱ�ལས་པདྨ་དམརོ་པ་ོཨཱ�ས་མཚནི་པ་ཡོངས་སུ་གྱུརོ་པ་ལས་གསུང་རྡོ་ོ

རྗེ་ེདམརོ་པོ། སྤྱི་ིབོརོ་ཐོད་པའ་ིའོག་ཀློད་”སྐྱིའི
1
་སྟོེང་ག་ིགནིས་སུ་ཨོཾ་ཾལས་འཁོརོ་ལ་ོ

རྩེིབས་བརྒྱད་པ་གདནི་སྟོབས་སུ་གནིས་པའི་ལྟེ་བརོ་ཨོཾཾ་ལས་སྐྱིེས་པའི་འཁོརོ་ལོ་

དཀོརོ་པ་ོཨོཾ་ཾགྱིིས་མཚནི་པ་ཡོངས་སུ་གྱུརོ་པ་ལས་སྐུ་རྡོ་ོརྗེ་ེདཀོརོ་པ་ོརྣམས་མངོནི་

རྟགོས་ལྟརོ་བསྐྱིདེ་པརོ་བྱོའ་ོགསུངས། 

དེ་ནིས་ལྕགས་ཀྱུའི་ཕྱིག་རྒྱ་དང་བཅིས་རོང་གི་ཐུགས་ཀོའི་ཧཱུཾཾ་ལས་འོད་ཟེརོ་

དམརོ་པ་ོལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤྲོོས་ཏེ་ེཕྱིོགས་བཅུའ་ིསངས་རྒྱས་ཐམས་

ཅིད་སྐུ་རྡོ་ོརྗེ་ེརྣམ་སྣང༌། གསུང་རྡོ་ོརྗེ་ེའོད་དཔག་མེད། ཐུགས་རྡོ་ོརྗེ་ེམ་ིབསྐྱིོད་པའ་ིང་ོ

བ་ོགནིས་གསུམ་དུ་བསྐྱིེད་ཟིནི་པ་གསུམ་དང་འདྲ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤྱིནི་དྲངས་

པ་རྣམས་རོིམ་གྱིིས་ཐིམ་ནིས་མཐརོ་གཙ་ོའཁོརོ་རོ་ེརོེའ་ིམདུནི་དུ་གསུམ་མཚནི་རོ་ེ

རོ་ེགཞུགས་པརོ་བསམ་ལ་ཨོཾ་ཾཧྲཱིཿ�ིཥྚྲཱིཿ�ིཧ�ཞེེས་སོགས་ཀྱིིས་མཆོོད། སློརོ་ཡང་སྔརོ་ལྟ་

བུའ་ིའོད་ཟེརོ་གྱིིས་མདུནི་དུ་གསུམ་ཚནི་རོ་ེབཞུགས་པ་བཀུག་སྟོ་ེརོིམ་པ་ལྟརོ་རོང་

རོང་ག་ིགནིས་གསུམ་གྱི་ིདམ་ཚགི་པ་རྣམས་ལ་ཐམི་པརོ་བསམ། སྔགས་དོནི་གཞེནི་

རྣམས་ནི་ིགོང་དང་འདྲ་ཞེིང༌། ཙིཏྟ་ནི་ིསེམས་སམ་ཐུགས་ཏེེ། ད་ེབཞེིནི་གཤིེགས་པ་

ཐམས་ཅིད་ཀྱི་ིཐུགས་རྡོ་ོརྗེེའ་ིརོང་བཞེིནི་གྱི་ིབདག་ཉིདི་ད་ེངའ་ོཞེེས་པའ།ོ །ད་ེབཞེིནི་དུ་

གཞེནི་གཉིསི་ཀྱིང་བྱོངིས་ད་ེདང་འདྲ་ལ་ཝཱ་ཀོ་ནི་ིངག་གམ་གསུང་དང༌། ཀཱ་ཡ་ནི་ིལུས་
1 མ་ཕྱི།ི ༥༧བ༤ནི།  སྐྱིའ ི  *རྒྱའ་ིཡནིི་པརོ་སྙེམ།
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སམ་སྐུའ།ོ །

འདིརོ་ཐུགས་རྡོོ་རྗེེ་དང་པོརོ་བསྐྱིེད་ཅིིང་སྟོིམ་པ་དང་ཐུགས་ཀོརོ་འབུལ་བའི་

དྲ་ིཆོབ་སྔོནི་དུ་འགྲོ་ོབ་དང༌། དགའ་ལྡནི་ལྷ་བརྒྱ་མའ་ིསྐབས་སུ་ཐུགས་ཀྱི་ིཡོནི་ཏེནི་

བརྗེོད་པ་དང་པོརོ་ཡོད་པ་འདི་རྣམས་ལ་གནིད་ཁྱིད་པརོ་ཅིནི་ཡོད་པརོ་གསུངས་

སྟོེ། དེ་ཡང་རྗེེ་བླ་མ་དང་རྡོོ་རྗེེ་འཇིིགས་བྱོེད་ནིི་རྗེེ་བཙུནི་འཇིམ་དབྱོངས་ཡིནི་ལ་

དེས་སྒྲུབ་པ་པ་ོལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་པའ་ིག་ོརོིམ་ལྷ་གཞེནི་དང་མ་ིའདྲ་བརོ་ཐོག་མརོ་

སེམས་རྒྱུད་ལ་ཤིེས་རོབ་ཀྱི་ིདངོས་གྲུབ་སྩལ་ཏེ་ེཆོོས་རྣམས་ཁོངས་སུ་ཆུད་ཅིིང༌། ད་ེ

ནིས་ངག་ལ་འཆོད་རྩེོད་རྩེོམ་གསུམ་བྱོེད་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩལ། དེས་མཁས་པའི་

མདུནི་སརོ་དཔའ་མི་ཞུམ་པའི་ལུས་ཀྱིི་མདངས་སོགས་བསྐྱིེད་དེ་ལུས་ལ་དངོས་

གྲུབ་སྩོལ་བས་དེའི་གོ་རོིམ་དང་མཐུནི་པརོ་བྱོས་ནི་རོང་ལ་དེ་ལྟ་བུའི་དངོས་གྲུབ་

མྱུརོ་དུ་སྩལ་ནིས་རྗེསེ་སུ་འཛནིི་པརོ་གསུངས་ས།ོ །

དེ་ལྟརོ་མིག་སོགས་བྱོིནི་གྱིིས་བརླབས་པའི་དགོས་པ་ནིི་དེ་དག་གི་ཐ་མལ་

གྱི་ིསྣང་ཞེེནི་སྦྱོང་བ་དང༌། ལྷ་ད་ེརྣམས་ལ་མཆོོད་པའ་ིབསམ་པས་གཟུགས་སོགས་

ཡུལ་ལ་ལོངས་སྤྱིོད་ནིས་བདེ་སྟོོང་སྐྱིེས་པརོ་མོས་ནི་ཉིེས་པ་མི་འབྱུང་བརོ་མ་ཟད་

བསདོ་ནིམས་རྒྱ་ཆོེནི་པ་ོཐབོ་པ་དང༌། ལྷའ་ིབྱོནིི་རླབས་ཀྱིསི་ད་ེདག་ནིས་རྒྱུ་བའ་ིརླུང་

ལས་རུང་དུ་གྱུརོ་ཏེེ། རྫིོགས་རོིམ་གྱི་ིསྐབས་སུ་ཡནི་ལག་ག་ིརླུང་ལྔ་ལ་རྡོོརོ་བཟླས་

བྱོས་པས་སྒོོ་ལྔའི་མངོནི་ཤིེས་འགྲུབ་པའི་སྨོིནི་བྱོེད་དུ་འགྱུརོ་བ་དང༌། སྐུ་གསུང་

ཐུགས་བྱོིནི་གྱིིས་བརླབས་པས་རོང་ག་ིསྒོ་ོགསུམ་ལ་ཐ་མལ་གྱི་ིསྣང་ཞེེནི་བསལ་ཏེ་ེ

རྡོ་ོརྗེ་ེགསུམ་གྱི་ིང་ོབོརོ་འགྱུརོ་བ་ཡནིི་ནི།ོ །



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་དྲང་སོྲོང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།
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གསུམ་པ་ཡ་ེཤིེས་པ་བཅུག་ནིས་དབང་བསྐུརོ་རྒྱས་གདབ་པ་ནིི། ད་ེནིས་ཨོཾ་ཾ

ཧྲཱིཿི�ཧཱ་བྷོ་སོགས་ཀྱིིས་སྤྱིནི་འདྲེནི་པརོ་གསུངས་པས་དེ་བཞེིནི་དུ་བྱོས་པས་ཆོོག་

ཅིིང༌། འཇིམ་དཔལ་རོང་བཞེིནི་མ་ནི་ིརྗེེའ་ིདཔའ་གཅིིག་ག་ིགཏེོརོ་མགྲོོནི་གྱི་ིསྐབས་

སུ་གསུངས་པས་འདིརོ་ཡང་མ་ིརུང་བ་མ་ཡིནི་ཞེིང་ངེས་པརོ་དགོས་པའང་མ་ཡིནི་

ལ། བྱོེད་ནི་ལྕང་སྐྱི་ངག་དབང་ཆོོས་ལྡནི་གྱིིས་གསུངས་པ་ལྟརོ་ལས་བྱོེད་སྤྲུལ་པ་

གཤིིནི་རྗེེའ་ིའཁོརོ་དང་བཅིས། ཞེེས་པ་གཏེ་ིམུག་གཤིིནི་རྗེེའ་ིགཤིེད་སོགས་འཁོརོ་

དང་བཅིས་ཞེེས་བསྒྱུརོ་བརོ་གསུངས་པ་ངེས་པརོ་བྱོ་དགོས་ཏེེ་མདུནི་བསྐྱིེད་ཀྱིི་

སྒྲུབ་གཞེ་ིམེད་པ་བདག་བསྐྱིེད་རྐྱེང་པའ་ིསྐབས་ཐམས་ཅིད་དུ་ཕྱིོགས་སྐྱིོང་བསྐྱིེད་པ་

ནི་ིའབྲིལེ་མདེ་ལ། ད་ེམདེ་པས་སྐབས་འདརིོ་ལས་གཤིནིི་སྤྱིནི་འདྲནེི་པ་མ་ིདགསོ་ས།ོ །

དེའ་ིཚིག་དོནི་ནིི། ཛ� འགུགས་པའ་ིས་བོནི། དོནི་དམ་པའ་ིའཇིམ་དཔལ་རོང་

བཞེིནི་རྣམ་དག་ག་ིཆོརོ་གྱུརོ་པའ་ིང་ོབ་ོཉིིད་སྐུ་ནི་ིཆོོས་རྣམས་ཀྱི་ིགནིས་ལུགས་སྟོོང་

པ་ཉིིད་ཀྱིི་དངོས་ཏེེ་ངོ་བོ་གཅིིག་ཡིནི་ལ་རྒྱུ་མཚནི་དེའི་ཕྱིིརོ་དེ་འདྲའི་འཇིམ་དཔལ་

ད་ེཕྱིོགས་འདིརོ་གནིས་པ་དང་ད་ེནིས་གཞེནི་དུ་འགྲོ་ོཞེིང་འོང་བ་དང་བྲིལ་བ་ནི་ིདཔ་ེ

ནིམ་མཁའ་བཞེིནི་ཏེ་ེདེས་ཀྱིང་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅིད་ལ་ཁྱིབ་ཅིིང༌། ད་ེལས་གཞེནི་

དུ་གནིས་པ་དང་འགྲོ་ོཞེིང་འོང་བ་མེད་ད།ོ །ཡང་དབྱོརོ་དང་སྟོོནི་ལ་སོགས་པའ་ིདུས་

ཀྱི་ིཁམས་ནི་ིནིམ་ཟླའ་ིཤུགས་ཀྱིིས་འབྱུང་བ་ལས་གཞེནི་ཞེིག་ནིས་འདིརོ་འོང་བ་དང་

འད་ིནིས་གཞེནི་དུ་འགྲོ་ོབ་མེད་པ་ད་ེབཞེིནི་དུ་ཡ་ེཤིེས་ཆོོས་སྐུའ་ིདབང་དུ་བྱོས་པའ་ི

ངེས་དོནི་གྱིི་འཇིམ་དཔལ་གྱིི་ཐུགས་རྗེེའི་བྱོིནི་རླབས་ཞུགས་མ་ཞུགས་ཀྱིང་རོང་
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རོང་ག་ིསྒྲིབ་པ་དག་མ་དག་དང༌། ཚོགས་བསགས་མ་བསགས་ཀྱི་ིཁྱིད་པརོ་ལས་

འབྱུང་བ་ཡིནི་གྱིི། ཐུགས་རྗེ་ེལ་འད་ིནིས་གཞེནི་དུ་འགྲོ་ོབ་དང༌། གཞེནི་ནིས་འདིརོ་

འངོས་པ་དང་བྲིལ་བ་ཡནིི་ནི།ོ །དྲང་དནོི་ཀུནི་རྫིབོ་ཀྱི་ིའཇིམ་དཔལ་གཟུགས་སྐུའ་ིསྤྲུལ་

པ་ཡང་རོང་རོང་ག་ིསྐལ་བ་དང་འཚམ་པརོ་འབད་མེད་དུ་སྣང་བ་ཡིནི་གྱི།ི གདུལ་བྱོ་

ལས་དག་པའ་ིསརོ་འོང་ལ་མ་དག་པ་རྣམས་ལ་གཞེནི་དུ་འགྲོ་ོབ་ལྟ་བུའ་ིའགྲོ་ོའོང་དང་

བྲིལ་བ་ནི་ིདཔརེོ་ནི་མ་ེལངོ་ག་ིགཟུགས་བརྙེནི་བཞེནིི་ཏེ་ེམ་ེལངོ་དང་བྱོད་བཞེནིི་འཕྲད་

པ་ནི་མ་ེལོང་ག་ིགཟུགས་བརྙེནི་ད་ེགཞེནི་ནིས་འདིརོ་འོང་པ་དང་གཞེནི་དུ་འགྲོ་ོབའ་ི

མཚནི་ཉིིད་མི་མངའ་བ་ཡིནི་ཞེེས་དང་ཡང་ཞེེས་པ་ཚིག་སྔ་ཕྱིི་མི་མཐུནི་པའི་ཚིག་

རྒྱནི་ཏེེ། གོང་དུ་བཤིད་པའ་ིའགྲོ་ོའོང་དང་བྲིལ་བ་ད་ེལྟརོ་ཡང་དཔེརོ་ནི་ནིམ་མཁའ་

ལ་ཟླ་བའ་ིདཀྱིལི་འཁརོོ་གཅིགི་ལས་མེད་ཀྱིང༌། སྒྲབི་བྱོདེ་མདེ་པའ་ིཆུ་ཇི་ིཙམ་ཡདོ་པ་

རོ་ེརོ་ེལ་ཟླ་གཟུགས་རོ་ེརོ་ེའཆོརོ་བ་ཇི་ིབཞེིནི་དུ་གདུལ་བྱོས་གང་དུ་དམིགས་པ་དེརོ་

འབད་མེད་དུ་སྣང་བ་ཡིནི་པས་ནི། དེང་འདིརོ་མོས་ལྡནི་བདག་ཅིག་གིས་སྤྱིནི་འདྲེནི་

ཞེིང་གཤིེགས་སུ་གསོལ་ཞེེས་ཞུ་བའ་ིལྷ་ནིི། སངས་རྒྱས་ཀུནི་གྱི་ིཡ་ེཤིེས་གཅིིག་ཏུ་

བསྡུས་པའ་ིང་ོབ་ོརྗེ་ེབཙུནི་འཇིམ་པའ་ིདབྱོངས་ཉིིད། ཕྱི་ིརོལོ་གྱི་ིགདུག་པ་ཅིནི་རྣམས་

འདུལ་བའི་ཕྱིིརོ་དུ་སྒྱུ་མའི་སྲིནི་པ་ོལྟརོ་ཤིིནི་ཏུ་ཁྲོོས་པའི་རྣམ་པ་ཅིནི་འཇིིགས་བྱོེད་

གཤིིནི་རྗེེའ་ིགཤིེད་ཀྱི་ིསྐུརོ་བསྟོནི་པ་ཁྱིོད། གཏེ་ིམུག་གཤིིནི་རྗེེའ་ིགཤིེད་ལ་སོགས་

པའི་འཁོརོ་གྱིིས་བསྐོརོ་ནིས་གནིས་འདིརོ་གཤིེགས་ཤིིང༌། གཤིེགས་ནིས་ཀྱིང་

ཐུགས་བརྩེ་ེབ་ཆོེནི་པསོ་བདག་ལ་དགངོས་ཏེ་ེབཞུགས་སུ་གསལོ། ཞེསེ་པའ།ོ །

སྔགས་ཀྱི་ིདོནི་ནིི། ཨོཾ་ཾསྔགས་ཀྱི་ིམག་ོའདྲེནི། ཧྲཱིཿ�ིའཕྲོག་བྱོེད། ཧཱ་རྨད་བྱུང༌། བྷ་ོ



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་དྲང་སོྲོང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།
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བོད་པ། མཧཱ་ཆོེནི་པོ། ཀྲ་ོདྷ་ཁྲོ་ོབོ། ཨོཾ་གཙྪ་གཉིིས་ནི་ིཚུརོ་བྱོོནི་ལནི་གཉིིས་ཏེེ། ང་ོ

མཚརོ་བ་དང་རྒདོ་པ་དང༌། །ཁྲོ་ོདང་གཏུམ་དང་ངསེ་གཟུང་དང༌། །དད་དང་དགའ་བ་

རྣམས་ལ་ནི།ི །ཚགི་གཅིགི་ལནི་གཉིསི་འབྱུང་བ་ཡནིི། །ཞེསེ་གསུངས་པ་ལྟརོ་སྐབས་

འདིརོ་ངེས་གཟུང་ག་ིཕྱིིརོ་ལནི་གཉིིས་ས།ོ །ཨོཾདྨཱ་ད། བདག་ལས། པཱུ་ཛ། མཆོོད་པ། 

པྲ་ཏེ་ིས་ོསོརོ། གྲོིཧྣ་ནྟུ། བཞེེས་ནིས། པྲ་སཱ་ད། གསལ་བ། མ�ེ བདག་ལ། དྷ་ིམཱིནི་

བླ་ོདང་ལྡནི་པརོ། ཀུ་རུ་མཛོད། སྭཱཧཱ་གཞེ་ིཚུགས་ཏེ་ེཨོཾ་ཾའཕྲོག་བྱོེད་རྨད་བྱུང་ཁྲོ་ོཆོེནི་

ཀཻྱི། །ཚུརོ་བྱོོནི་ཚུརོ་བྱོནོི་བདག་ལས་ནི།ི །མཆོདོ་པ་ས་ོསོརོ་བཞེསེ་ནིས་སུ། །བདག་

ལ་གསལ་བའ་ིབླ་ོལྡནི་མཛདོ། །གཞེ་ིཚུགས། ཞེསེ་པའ།ོ །

དེའ་ིཚ་ེལྕགས་ཀྱུའ་ིཕྱིག་རྒྱ་བྱོས་ལ་རོང་ག་ིཐུགས་ཀོའ་ིཧཱུཾ་ཾཡིག་ལས་འོད་ཟེརོ་

སྔརོ་ལྟརོ་སྤྲོོས་པས། རོང་བཞེིནི་གྱི་ིགནིས་འོག་མིནི་ནི་ིཆོོས་སྐུ་ལ་སོགས་པརོ་རོང་

ག་ིཉི་ེལོགས་ཀྱི་ིནིམ་མཁའ་ནིས། ནིམ་མཁའ་དྭངས་པ་ལས་སྤྲོིནི་གླི་ོབུརོ་དུ་ལྡང་བ་

ལྟརོ་ཕྱིོགས་བཅུའ་ིརྒྱལ་བ་ཐམས་ཅིད་དཔལ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིིག་བྱོེད་ཀྱི་ིརྟེནི་དང་བརྟེནི་པའ་ི

དཀྱིིལ་འཁོརོ་གྱི་ིརྣམ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པརོ་སྤྱིནི་དྲངས་ནིས་མཐརོ་དཀྱིིལ་འཁོརོ་ཆོ་

ཚང་བ་གཅིགི་ཏུ་གྱུརོ་པ་མདུནི་གྱི་ིནིམ་མཁརོ་བཞུགས་པརོ་བསམ། 

ཕྱི་ིའབྲིང་ག་ིབགགེས་སྐྲདོ་མནིི་ལུགས་གཉིསི་ལས་འདརིོ་སྐྲདོ་པའ་ིལུགས་ཡནིི་

པས། སློརོ་ཡང་རོང་ག་ིཐུགས་ཀོའ་ིཧཱུཾ་ཾལས་ཁྲོ་ོབ་ོདཔག་ཏུ་མདེ་པ་སྤྲོསོ་ཏེ་ེཡ་ེཤིསེ་པ་

རྣམས་ཀྱི་ིཕྱིིརོ་འབྲིང་བའ་ིབགེགས་རྣམས་རྒྱ་མཚོའ་ིཕེ་མཐརོ་བསྐྲད་པརོ་བསམ་ལ་

ལས་སྔགས་བརྗེོད་ཅིིང་ནིང་མཆོོད་གཏེོརོ། ཐུགས་ཀོ་ནིས་མཆོོད་ལྷ་སྤྲོོས་ཏེ་ེཚོགས་

ཞེངི་ག་ིསྐབས་ལྟརོ་མཆོདོ་ད།ོ །
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ད་ེནིས། མུད་ག་རོ་ཛ� ལ་སགོས་པའ་ིསྔགས་བཞེ་ིབརྗེདོ་པའ་ིཚ།ེ རོམི་པ་ལྟརོ་

ཐ་ོབ་གཤིིནི་རྗེེའ་ིགཤིེད་ལ་སོགས་པ་སྒོ་ོབཞེིའ་ིཁྲོ་ོབ་ོརྣམས་ཀྱིིས་ཐ་ོབ་ལ་སོགས་པའ་ི

ཕྱིག་མཚནི་སོ་སོརོ་འཕྱིརོ་ཙམ་བྱོས་པས། སྔགས་དང་པོའ་ིཚེ་ཡེ་ཤིེས་པའི་རྟེནི་

བརྟེནི་པ་རྣམས་དམ་ཚིག་པའ་ིརྟེནི་བརྟེནི་པ་ས་ོསོའ་ིསྟོེང་དུ་ཞེལ་བལྟ་ཕྱིོགས་མཐུནི་

པརོ་མ་ིཐོག་ཏུ་མ་ིབརྩེེགས་པ་ལྟརོ་དགུག །སྔགས་གཉིིས་པའ་ིཚ་ེདམ་ཚིག་པ་ས་ོ

ས་ོལ་ཐིམ་ལ་མ་འདྲེས་པ་མ་ེལོང་ནིང་ག་ིགཟུགས་བརྙེནི་བཞེིནི་དུ་བསམ། སྔགས་

གསུམ་པའི་ཚེ་དམ་ཡེ་གཉིིས་ཆུ་དང་ཆུ་འདྲེས་པ་ལྟརོ་དབྱོེརོ་མེད་དུ་བཅིིངས། 

སྔགས་བཞེ་ིཔའ་ིཚ་ེཡ་ེཤིེས་པ་རྣམས་དམ་ཚིག་པ་ལ་མ་ིདགྱིེས་པ་མེད་པརོ་དགྱིེས་

བཞེིནི་དུ་བཞུགས་པརོ་བསམ་མ།ོ །

ད་ེལྟརོ་ཡ་ེཤིེས་པ་བསྟོིམས་པའ་ིདགོས་པ་ནིི། བདག་དང་ཡ་ེཤིེས་པ་ཐ་དད་དུ་

རྟོག་པ་འགོག་པ་དང༌། དབྱོེརོ་མེད་ཀྱི་ིང་རྒྱལ་བརྟནི་པ་དང༌། བྱོིནི་གྱིིས་བརླབ་པའ་ི

དོནི་དུ་ཡིནི་ཅིིང༌། དབྱོེརོ་མེད་དུ་མོས་ཚུལ་ཡང༌། མ་འོངས་པ་ནི་རོང་རྒྱུད་ལ་འབྱུང་

རུང་ག་ིཡ་ེཤིེས་པ་དང་བདག་ཉིིད་དབྱོེརོ་མེད་དུ་མོས་པ་གཙ་ོབ་ོདང༌། ད་ལྟ་གཞེནི་

རྒྱུད་ལ་བྱུང་ཟིནི་གྱིི་ཡེ་ཤིེས་པ་དང་བདག་ཉིིད་དབྱོེརོ་མེད་དུ་མོས་པ་གདུལ་བྱོ་

བརོ་མའ་ིདབང་དུ་བྱོས་པརོ་གསུངས། 

སློརོ་ཡང་སྔགས་དང་ཕྱིག་རྒྱ་དང་ཐུགས་ཀོའི་ཧཱུཾཾ་ལས་འོད་ཟེརོ་སྔརོ་ལྟརོ་

འཕྲོས་པས་ཕྱིོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅིས་པ་ཐམས་ཅིད་དཔལ་རྡོོ་རྗེེ་

འཇིིགས་བྱོེད་ཀྱི་ིརྟེནི་དང་བརྟེནི་པའ་ིདཀྱིིལ་འཁོརོ་དཔག་ཏུ་མེད་པའ་ིརྣམ་པརོ་སྤྱིནི་

དྲངས་ནིས་དཀྱིིལ་འཁོརོ་ཆོ་ཚང་བ་གཅིིག་ཏུ་གྱུརོ་ཏེ་ེརྒྱ་ཕུབ་ཀྱི་ིའོག་ག་ིབརོ་སྣང་ལ་



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་དྲང་སོྲོང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།
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བཞུགས་པའི་དབང་ལྷ་རྣམས་ལ་སྔརོ་ལྟརོ་མཆོོད་ནིས་དབང་བསྐུརོ་བརོ་གསོལ་

བ་བཏེབ་པས་དབང་ལྷའི་གཙོ་བོ་རྡོོ་རྗེེ་འཇིིགས་བྱོེད་ཀྱིིས་དབང་བསྐུརོ་བརོ་བྱོའོ་

སྙེམ་དུ་དགོངས་པ་མཛད། ཁྲོ་ོབ་ོགཤིིནི་རྗེེའ་ིགཤིེད་རྣམས་ཀྱིིས་ལམ་ཉིམས་སུ་ལེནི་

པ་དང་དབང་བསྐུརོ་བ་ལ་བརོ་དུ་གཅིོད་པའི་བགེགས་རྣམས་བསྒྲལ་ཞེིང་བསྐྲད། 

མཚམས་ཀྱི་ིཐོད་པ་བཞེ་ིལས་འདོད་ཡོནི་གྱི་ིལྷ་མ་ོསྤྲོོས་པ་རྣམས་ཀྱིིས་རོང་ཉིིད་ལ་

མཆོོད་ཅིིང་མ་ེཏེོག་ག་ིཆོརོ་འབེབ། ཙརྩེ་ིཀོ་ལ་སོགས་པ་ཡུམ་ལྔས་བཀྲ་ཤིིས་གང་

ཞེིག་སེམས་ཅིནི་ཀུནི་གྱི་ིསྙེིང་ལ་གནིས། ཞེེས་སོགས་ཀྱིིས་ཤིིས་པ་བརྗེོད་པ་སྔོནི་

དུ་བཏེང་ནིས། ཟླ་བ་ལྟ་བུའ་ིབུམ་པ་དཀོརོ་པ་ོབདུད་རྩེིས་གང་བ་ཐོགས་ཏེེ། དཔེརོ་

ནི་སངས་རྒྱས་རྣམས་བལྟམས་མ་ཐག་ལྷ་རྣམས་ཀྱིིས་དབང་བསྐུརོ་བ་ཐོབ་པ་ད་ེཇི་ི

ལྟ་བ་བཞེིནི་དུ་དབང་གི་ལྷ་བདག་གིས་སྒྲུབ་པ་པོ་ཁྱིེད་ལ་བདེ་སྟོོང་གཉིིས་སུ་མེད་

པའ་ིཡ་ེཤིེས་ཀྱི་ིང་ོབོརོ་དག་པ་ད་ེརྣམ་པ་ལྷའ་ིཆུ་བདུད་རྩེ་ིལྟ་བུས་དབང་བསྐུརོ་བརོ་

བྱོའོ། །ཞེེས་གསུང་བཞེིནི་དུ་ལྷ་ས་ོསོའ་ིསྤྱི་ིབ་ོནིས་ལྷ་མ་ོརྣམས་ཀྱིིས་བུམ་པའ་ིཆུས་

དབང་བསྐུརོ། དའེ་ིཚ་ེརོང་ལྷའ་ིང་རྒྱལ་ཅུང་ཟད་གླིདོ་ནིས་ལུས་ཀྱི་ིཕྱི་ིནིང་ཐམས་ཅིད་

ཁྱིབ་པརོ་བཀྲུས་པས་ནིད་ཐམས་ཅིད་གཤིངས་ལྕ་ིདང་རྣག་ཁྲོག །གདོནི་ཐམས་ཅིད་

སྡོིག་སྦྲུལ་ལ་སོགས་པའ་ིསྲོག་ཆོགས། སྡོིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅིད་དུད་ཁུ་དང་སོལ་ཁུའ་ི

རྣམ་པརོ་འོག་སྒོོ་གཉིིས་དང་བ་སྤུའི་ཁུང་སོགས་ནིས་ཐོནི་ཏེེ་སེང་སྟོེ་དག །ལུས་

དྭངས་གསལ་འོད་ཀྱི་ིརོང་བཞེིནི་དུ་གྱུརོ་པ་བདུད་རྩེིས་གང་བས་ཚ་ེབསོད་ཤིེས་རོབ་

སོགས་མཐུནི་ཕྱིོགས་ཀྱི་ིཡོནི་ཏེནི་ཐམས་ཅིད་རྒྱས། ཆུ་ལྷག་མ་རོང་རོང་ག་ིསྤྱི་ིབ་ོ

ནིས་རྒྱངས་ཀྱིིས་ལུད་པ་ཡོངས་སུ་གྱུརོ་པ་ལས་གཙ་ོབོའ་ིརྩེ་ཞེལ་གྱིི་མཚོག་མའི་
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དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།

སྟོེང་སྲིནི་ཞེལ་གྱི་ིམདུནི་དུ་པད་ཟླའ་ིགདནི་ལ་མ་ིབསྐྱིོད་པ་སྔོནི་པ་ོཞེལ་གཅིིག་ཕྱིག་

གཉིིས་རྡོོརོ་དྲིལ་འཛིནི་པ་ས་གནིོནི་མཉིམ་གཞེག་ག་ིཕྱིག་རྒྱ་ཅིནི། ཤིརོ་དང་ཤིརོ་ལྷ་ོ

པའི་རྩེ་ཞེལ་གྱིི་ཚངས་བུག་གི་སྟོེང་དུ་རྣམ་སྣང་དཀོརོ་པོ་འཁོརོ་ལོ་དང་དྲིལ་བུ་

འཛིནི་པ། ཆོོས་འཆོད་མཉིམ་གཞེག །ལྷ་ོདང་ལྷ་ོནུབ་པའ་ིསྤྱི་ིབོརོ་རོིནི་འབྱུང་སེརོ་

པ་ོརོིནི་པ་ོཆོ་ེདང་དྲིལ་བུ་འཛིནི་པ་མཆོོག་སྦྱིནི་མཉིམ་གཞེག །ནུབ་དང་ནུབ་བྱོང་

བའ་ིསྤྱི་ིབོརོ་འོད་དཔག་མེད་དམརོ་པ་ོཕྱིག་གཉིིས་པདྨ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིནི་པ་མཉིམ་

གཞེག །བྱོང་དང་བྱོང་ཤིརོ་བའ་ིསྤྱི་ིབརོོ་དནོི་གྲུབ་ལྗོང་གུ་རོལ་གྲོ་ིདང་དྲལི་བུ་འཛནིི་པ་

སྐྱིབས་སྦྱནིི་མཉིམ་གཞེག་ག་ིཕྱིག་རྒྱ་མཛད་པའ་ིཡབ་རྐྱེང་ངམ། ཡང་ནི་ཡུམ་བཅིས་

སུ་བསྒོམོ། ཐམས་ཅིད་ཀྱིང་རོིནི་པ་ོཆོའེ་ིརྒྱནི་དང་ལྷ་རྫིས་ཀྱི་ིནི་བཟས་སྤྲོས་པ་ལངོས་

སྐུའི་ཆོ་བྱོད་ཅིནི་འོད་ཀྱིི་ཕུང་པོའ་ིདབུས་ནི་ཞེབས་རྡོོ་རྗེེ་སྐྱིིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་

པརོ་བསམ་ཞེིང་དབང་ག་ིལྷ་རྣམས་ཀྱིང་བ་སྤུའ་ིསྒོ་ོནིས་ཞུགས་ཏེ་ེཐུགས་ཀོའ་ིཏེིང་ང་ེ

འཛནིི་སམེས་དཔའ་ལ་ཐམི་པརོ་བསམ། 

ད་ེལྟརོ་གོང་དུ་བཤིད་པའ་ིདམ་ཚིག་པ་བསྐྱིེད་པ་ནི་ིབསྙེེནི་པའ་ིཡནི་ལག །སྐྱི་ེ

མཆོེད་དང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྱོིནི་གྱིིས་བརླབས་པ་ནི་ིཉི་ེསྒྲུབ་ཀྱི་ིཡནི་ལག །ཡ་ེཤིེས་

པ་བསྟོིམ་པ་ནིི་སྒྲུབ་པའི་ཡནི་ལག །དབང་བསྐུརོ་རྒྱས་གདབ་པ་ནིི་སྒྲུབ་པ་ཆོེནི་

པོའ་ིཡནི་ལག་སྟོེ། བསྙེེནི་སྒྲུབ་ཡནི་ལག་བཞེ་ིཞེེས་བྱོ་ལ་རྒྱས་གདབ་པའ་ིདགོས་པ་

ནིི་རྒྱས་གདབ་བྱོ་དང་འདེབས་བྱོེད་གཉིིས་རོིགས་དང་རོིགས་ཅིནི་དུ་ངོ་ཤིེས་པའི་

ཆོདེ་ཡནིི་གསུངས། 



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་དྲང་སོྲོང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།
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གསུམ་པ་ལས་རྒྱལ་མཆོགོ་ག་ིཏེངི་ང་ེའཛིནི་བསྒོམོ་པ།

གསུམ་པ་ལས་རྒྱལ་མཆོོག་ག་ིཏེིང་ང་ེའཛིནི་ལ་བཞེི། མཆོོད་བསྟོོད་བྱོ་ཚུལ། 

བསྐྱིདེ་རོམི་ཕྲ་རོགས་བསྒོོམ་ཚུལ། རྣམ་དག་དྲནི་ཚུལ། བཟླས་པ་བྱོ་ཚུལ་ལ།ོ །

མཆོདོ་བསྟོདོ་བྱོ་ཚུལ།

དང་པ་ོནི།ི མདུནི་བསྐྱིེད་སྒྲུབ་མཆོོད་དང་འབྲིེལ་བའ་ིཚ་ེབདག་མདུནི་ཐ་མ་ིདད་

འཇུག་པ་གཅིིག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་ཡིནི་པའ་ིཕྱིིརོ། སྐབས་འདིརོ་གཙ་ོབ་ོལས་མརོ་མ་ེགཅིིག་

ལས་གཉིིས་ཆོད་པ་ལྟརོ་རོང་ཉིིད་འཇིིགས་བྱོེད་ཞེལ་གཅིིག་ཕྱིག་གཉིིས་པའི་རྣམ་

པརོ་ཐོནི་ཏེེ་ཤིརོ་སྒོོའ་ིཐད་ཀྱིི་དུརོ་ཁྲོོད་ཀྱིི་ཕྱིི་ནིས་མཆོོད་པ་འབུལ་བ་སོགས་བྱོེད་

ཀྱིང༌། བདག་བསྐྱིེད་རྐྱེང་པའ་ིསྐབས་ཐམས་ཅིད་དུ་ད་ེལྟརོ་བྱོེད་མ་ིདགོས་པས་རོང་

གཙ་ོབོརོ་གསལ་བའ་ིཐུགས་ཀོ་ནིས་སྐབས་གང་ཡིནི་གྱི་ིམཆོོད་ལྷ་སྤྲོོས་ཏེ་ེདངོས་སུ་

བཤིམས་པའ་ིམཆོདོ་པ་རྣམས་ཐགོས་ཏེ་ེཕུལ་བརོ་བསམ་པ་སགོས་བྱོ་དགསོ་ལ། 

དེའ་ིཚུལ་ལ་གྲུབ་ཆོེནི་ནིག་པ་ོཔའ་ིདགྲོ་ནིག་ག་ིའགྲོེལ་པརོ་གསུངས་པ་ལྟརོ་ཕྱི་ི

བུམ་དབང་དང་འབྲིེལ་བའ་ིམཆོོད་པ། ནིང་གསང་དབང་དང་འབྲིེལ་བའ་ིམཆོོད་པ། 

གསང་བ་ཤིེརོ་དབང་དང་འབྲིེལ་བའ་ིམཆོོད་པ། ད་ེཁ་ོནི་ཉིིད་ཚིག་དབང་དང་འབྲིེལ་

བའ་ིམཆོདོ་པ་དང་བཞེ་ིལས། 

དང་པ་ོནི།ི སློབོ་དཔནོི་ཞེ་ིབའ་ིཡ་ེཤིསེ་ཀྱིསི་མཛད་པའ་ིམཆོདོ་འཕྲངེ་གསི་འབུལ་

བའ་ིདབང་དུ་བྱོས་ནི། རྒྱལ་བ་རྣམས་ནི་ིསྒྲིབ་གཉིིས་ཀྱིིས་མ་གོས་པའ་ིགཙང་ཞེིང༌། 

སྨོེ་བ་སྟོེ་ངནི་པའི་རྟོག་པ་མི་མངའ་བ་ཡིནི་ནིའང༌། བདག་གིས་སྲི་ཞུ་ཆོེནི་པོའ་ིསྒོོ་
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དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།

ནིས་སྐུ་ཡོནི་དུ་ཆུ་གཙང་ག་ིཆོབ་འད་ིཕུལ་བ་འདིས་བད་ེབརོ་གཤིེགས་པ་རྣམས་ལ་

སྐུ་ཁྲུས་གསོལ་བརོ་བགྱིིའ།ོ །ཨོཾ་ཾགྱི་ིཨོཾ་ཨུ་མ་གསུམ་གྱིིས་མཆོོད་པའ་ིའཁོརོ་གསུམ་

མ་ིདམགིས་པ། ཡ་མཱིནྟོ་ཀོ་གཤིིནི་རྗེ་ེམཐརོ་བྱོདེ། ས་པ་རོ་ིཝཱ་རོ་འཁོརོ་དང་བཅིས་པ། 

པྲ་ཏཱ་ིཙྪ་ས་ོསོརོ་བཞེེས། ཧཱུཾ་ཾབད་ེསྟོོང་ག་ིས་བོནི། སྭཱཧཱ་གཞེ་ིཚུགས། ཨོཾརྒྷཾཾ་སོགས་

ནིི། མཆོོད་ཡོནི་སོགས་ཀྱི་ིམིང་སྔགས་ཏེ་ེག་ོསློ་ལ། ད་ེཡང་ཨོཾ་ཾཞེེས་བརྗེོད་པའ་ིཚ་ེ

ས་ེགོལ་ཁ་ནིང་དུ་བསྟོནི་པ་ཕྱིིརོ་བསྐྱིེད་པ་དང་མཉིམ་དུ་མཆོོད་ལྷ་སྤྲོོས། པད་ཀོོརོ་

བྱོས་ནིས་ཨོཾརཾྒྷཾ་སགོས་མཆོདོ་པའ་ིམངི་ག་ིཚ་ེརོང་རོང་ག་ིཕྱིག་རྒྱ་དང༌། ཧཱུཾ་ཾཞེསེ་བརྗེདོ་

པའ་ིཚ་ེལག་པ་ཕེནི་ཚུནི་བསྣོལ་བས་ས་ེགོལ་ཁ་ནིང་དུ་གཏེོག་པ་དང་མཉིམ་དུ་སྤྲོོས་

པའི་ལྷ་མ་ོརྣམས་སྙེིང་གརོ་ཐིམ་པརོ་བསམ་ཞེིང་ཕྱིག་རྒྱ་འཆོིང་ལུགས་བླ་མེད་སྤྱིི་

དང་འདྲ། མཆོོད་གཏེོརོ་སོགས་འབུལ་བའ་ིཚེ། ནིག་པ་ོཔས། དོགས་པ་དང༌། ངེས་

པའ་ིཤིེས་པ་དང་བྲིལ་བ་དང༌། དངོས་པོརོ་བལྟ་བ་མེད་པ་དང༌། རོ་ེབ་དང་བཅིས་པ་

མེད་པ་དགོས་པརོ་གསུངས་པས། འད་ིའབུལ་དུ་རུང་ངམ་མ་ིརུང་སྙེམ་པའ་ིདོགས་

པ་མེད་པ་དང༌། ངསེ་པའ་ིཤིསེ་པ་སྟོ་ེཐ་མལ་གྱི་ིཞེེནི་པ་དང་བྲིལ་བ་དང༌། མཆོདོ་པའ་ི

འཁོརོ་གསུམ་བདེནི་གྲུབ་ཏུ་ལྟ་བ་མེད་པ་དང༌། མཆོོད་པ་ཕུལ་བ་ལ་བརྟེནི་ནིས་

ནིད་གདོནི་ཞེ་ིབ་ཚ་ེབསོད་རྒྱས་པ་སོགས་འཕྲལ་གྱི་ིའབྲིས་བུ་འབྱུང་བ་ལ་མ་ིརོ་ེབ་

རྣམས་གལ་ཤིིནི་ཏུ་ཆོེའོ། །ཞེབས་བསིལ་ནི་ིཔུས་མ་ོམནི་ཆོད་ཀྱི་ིཞེབས་འཁྲུད་བྱོེད་

དུ་འབུལ་བ་ཡིནི་ཅིིང་དོནི་གོང་ག་ིརོིགས་འགྲོེས་རྟོགས་སོ། །རྒྱལ་བ་རྣམས་ནི་ིཡོནི་

ཏེནི་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མངའ་བ་མཆོོག་ག་ིསྐུ་ཡིནི་པས་ཕྱིིའ་ིདྲ་ིམཆོོག་ལ་མ་ལྟོས་པརོ་

ཚངས་སྤྱིོད་ཀྱི་ིཚུལ་ཁྲོིམས་རྣམ་པརོ་དག་པ་དང་ལྡནི་པའ་ིདབང་གིས་བྱོང་སེམས་



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་དྲང་སོྲོང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།
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ཕྱིིརོ་མ་འཕེ་ོབརོ་སྐུ་ལུས་ཐམས་ཅིད་ལ་ཁྱིབ་པརོ་གནིས་ཤིིང་དེའ་ིརོང་བཞེིནི་གྱི་ིདྲ་ི

ངད་རྟག་པརོ་འཐུལ་ཞེིང་ལྡང་བ་ཡིནི་ལ། གལ་ཏེ་ེཕྱིིའ་ིདྲ་ིམཆོོག་བཞེེད་ནིའང་སྒྱུ་མ་

ལྟ་བུའ་ིཆོོས་ཐམས་ཅིད་ལ་ཡ་ེཤིེས་ཀྱིིས་དབང་བསྒྱུརོ་བའ་ིཕྱིརིོ་སྒྱུ་མ་ལྟརོ་སྤྲུལ་པས་

ཆོོག་པས། རོང་བཞེིནི་རྣམ་དག་ཕྱིིའ་ིདྲ་ིམཆོོག་ལ་ཆོགས་སོགས་ཀྱི་ིརྡུལ་ཏེ་ེདྲ་ིམ་

མ་ིམངའ་ཡང༌། བདག་ཅིག་སྲ་ིཞུ་དང་གུས་པ་ཆོེནི་པོའ་ིཚུལ་གྱིིས་དྲ་ིམཆོོག་གཙང་

མརོ་བཤིམས་ཏེེ་ཕུལ་བའི་མཐུས་བསོད་ནིམས་ཀྱིི་ཕུང་པོའ་ིཡནི་ལག་ཡོངས་སུ་

རྫིོགས་པ་ཐོབ་པརོ་གྱུརོ་ཅིིག །ཅིེས་ས།ོ །ད་ེབཞེིནི་དུ་གཞེནི་འདྲ་བ་ལ། བྱོང་ཆུབ་ཀྱི་ི

སེམས་དམརོ་པ་ོརོཀྟས་ཡནི་ལག་སྟོ་ེགསང་བའ་ིརྡོ་ོརྗེ་ེལ་བརྒྱནི་པ་སྟོ་ེགོས་པའ་ིམ་ེ

ཏེོག་མཛེས། ཞེེས་དང༌། བདུག་སྤེོས་ལ་རྗེེའ་ིགཞུང་དུ་མཚནི་གྱི་ིམ་ེཏེོག་སྤེོས་ཞེེས་

འབྱུང་བས། གཏུམ་མོ་ཡེ་ཤིེས་ཀྱིི་མེ་གང་དུ་འབརོ་བའི་ཕེོ་བྲིང་སྟོེ་གནིས་པ་ལྟེ་

བ་ཡིནི་ལ། དེརོ་མཚནི་མོའ་ིདུས་སུ་ཁ་བྱོ་ེབའ་ིམ་ེཏེོག་ཀུནྡ་ལྟ་བུརོ་དཀོརོ་བའ་ིབྱོང་

སེམས་དཀོརོ་པ་ོབསྲེགས་པའ་ིསྤེོས། ཞེེས་དང༌། སྙེིང་གའ་ིརྩེ་འཁོརོ་གྱི་ིདབུས་སུ་

ཧཱུཾ་ཾཡིག་ལ་གནིད་དུ་བསྣུནི་པ་སོགས་ལས་གནིས་དེརོ་མ་རོིག་པའ་ིམུནི་པ་དང་བྲིལ་

བའ་ིའོད་གསལ་ལྷནི་ཅིིག་སྐྱིེས་པའ་ིཡ་ེཤིེས་གསལ་བརོ་འཆོརོ། ཞེེས་དང༌། དད་པ། 

ཚུལ་ཁྲོིམས། ཐོས་པ། གཏེོང་བ། ང་ོཚ་ཤིེས་པ། ཁྲོེལ་ཡོད། ཤིེས་རོབ་སྟོ་ེའཕེགས་

པའ་ིནིརོོ་བདུནི་གྱི་ིཡནོི་ཏེནི་གྱིིས་ཆོགོ་ཤིསེ་པའ་ིབདུད་རྩེིའ་ིཞེལ་ཟས། ཞེསེ་དང༌། བླ་

མེད་རྡོ་ོརྗེ་ེཐེག་པའ་ིརྒྱུད་དོནི་བརྗེོད་བྱོརོ་སྟོོནི་ཅིིང༌། ཤིེས་རོབ་སྟོོང་པ་ཉིིད་ཀྱི་ིདབྱོངས་

ཀྱི་ིརྗེེས་སུ་འགྲོ་ོབའི་རོོལ་མོའ་ིསྒྲ་འདི་མ་རོིག་པ་ལ་སོགས་པའི་བདུད་ཀྱིི་འཁོརོ་ལ་ོ

སྟོ་ེའཁོརོ་ཚོགས་གཞེོམ་པརོ་བྱོ་བའ་ིཕྱིིརོ་དབུལ་བརོ་བགྱི་ིནི། དོནི་དམ་པ་ཆོོས་ཀྱི་ི



 110  

དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།

དབྱོིངས་སམ་རྩེ་བ་མཐརོ་ཐུག་ཤིེས་རོབ་སྟོོང་པ་ཉིིད་ལ་མངའ་བརྙེེས་པ་ཁྱིོད་ཀྱིིས་

འད་ིབཞེེས་ཤིིག །ཅིེས་སོ། །གཞེནི་ཡང་འད་ིདག་ལ་རྗེ་ེབདག་ཉིིད་ཆོེནི་པོས་གསང་

འདུས་ཀྱིི་ནིང་གི་ཉིེརོ་སྤྱིོད་འབུལ་བའི་མཆོོད་འཕྲེང་དུ་གསུངས་པ། གསང་བའི་

འཁོརོ་ལོརོ་ཨོཾིནྡྲ་ནཱི་ལ་ལྟརོ། །ཞེེས་སོགས་དང་སྦྱརོ་ནིས་བཀོའ་བཤིད་རྒྱས་པརོ་

སྩལ། ད་ེནིས་གདོང་དྲུག་ག་ིརྒྱུད་ནིས་གསུངས་པའ་ིའདོད་ཡོནི་འབུལ་བའ་ིཚིགས་

བཅིད་ཀྱིི་དོནི་ནིི། འཛམ་བུའི་གླིིང་འདི་དང་གླིིང་གཞེནི་ལུས་འཕེགས། བ་ལང་

སྤྱིོད། སྒྲ་མ་ིསྙེནི་སོགས་གླིིང་དང་གླིིང་ཕྲནི་ཐམས་ཅིད་དུ། མིག་ཤིེས་ཀྱི་ིཡུལ་དུ་སྣང་

བའ་ིགཟུགས་བཟང་ངནི་གང་ཡོད་ཐམས་ཅིད་ལྷ་མ་ོགཟུགས་རྡོ་ོརྗེ་ེམ་དཀོརོ་མ་ོཕྱིག་

གཡས་ནི་མ་ེལོང་ངོས་གཉིིས་པ་བསྣམས་པརོ་བསྐྱིེད་པས་ཡོངས་སུ་གང་བ་ཡང་རྩེ་

རྒྱུད་ཀྱི་ིབླ་མ་རྣམས་དང༌། ཡ་ིདམ་གཤིིནི་རྗེའེ་ིགཤིདེ་ཀྱི་ིལྷ་ཚགོས་རྣམས་ལ་ཞུམ་པ་

སྟོ་ེསེརོ་སྣ་མདེ་པརོ་དད་གུས་དང་བཅིས་ཏེ་ེའབུལ་ལ།ོ །ཞེེས་ས།ོ །དསེ་གཞེནི་ལའང་

རོགིས་འགྲོ་ེཞེངི༌། སྒྲ་རྡོ་ོརྗེ་ེམ་སྔནོི་མ།ོ དྲ་ིརྡོ་ོརྗེ་ེམ་སེརོ་མ།ོ རོ་ོརྡོ་ོརྗེ་ེམ་དམརོ་མ།ོ རོགེ་

བྱོ་རྡོ་ོརྗེ་ེམ་སྣ་ཚོགས་མདོག་ཅིནི་ཏེེ། རོིམ་པ་ལྟརོ་པ་ིཝང་དང༌། དྲིའ་ིདུང་ཆོོས་དང༌། 

རོ་ོབརྒྱ་པའ་ིབདུད་རྩེིས་གང་བའ་ིཐོད་པ་དང༌། ལྷ་རྫིས་ཀྱི་ིནི་བཟའ་འཛིནི་པའོ། །ལྷ་

མ་ོཐམས་ཅིད་བཞེིནི་རོས་མཛེས་ཤིིང་ཟླ་བ་ལྟརོ་རྒྱས་པ། མིག་ཨུཏྤལ་གསརོ་པའ་ི

འདབ་མ་ལྟརོ་མཐིང་ཞེིང་དཀྱུས་རོིང་བ། མཆུ་སྒྲོས་བིམྤ་ལྟརོ་དམརོ་ཞེིང་དྭངས་པ། 

ཚེམས་མུ་ཏེིག་ག་ིའཕྲེང་བ་ལྟརོ་དཀོརོ་ལ་ཐགས་བཟང་བ། ནུ་མ་གཉིིས་འཇིམ་ཞེིང་

འཁྲོང་ལ་བརོ་དགོ་པ། སྐདེ་པ་ཕྲ་ཞེངི་རོ་ོསྨོད་རྒྱས་པ། སྒོགེ་ཅིངི་འགྲོསོ་དལ་བ། རོནིི་

པ་ོཆོེའ་ིརྒྱནི་དང་དརོ་གྱི་ིནི་བཟས་ཀླུབས་པ། ད་ེལྟ་བུའ་ིལྷ་མ་ོནིམ་མཁའ་གང་བརོ་



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་དྲང་སོྲོང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།
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སྤྲུལ་ཏེ་ེཕྱི་ིནིང་འདོད་ཡོནི་སོགས་ཀྱིིས་མཆོོད། ད་ེཡང་གཟུགས་རྡོ་ོརྗེ་ེམ་ཐམས་ཅིད་

གཅིིག་ལ་གཅིིག་ཐིམ་གྱི་ིམཐརོ་གཉིིས་སུ་བསྡུས་ཏེ་ེསྤྱིནི་གཉིིས་སུ་རྡོ་ོརྗེ་ེམིག་བསྐྱིེད་

པ་དང་སྙེོམས་པརོ་འཇུག་ཅིིང་། དེ་བཞེིནི་དུ་སྒྲ་རྡོོ་རྗེེ་མ་རྡོོ་རྗེེ་རྣ་བ་དང༌། དྲི་རྡོོ་རྗེེ་

མ་རྡོ་ོརྗེ་ེསྣ་དང༌།རོ་ོརྡོ་ོརྗེ་ེམ་རྡོ་ོརྗེ་ེལྕ་ེདང༌། རོེག་བྱོ་རྡོ་ོརྗེ་ེམ་དཔྲལ་བའ་ིརྡོ་ོརྗེ་ེལུས་དེརོ་

སྙེོམས་པརོ་ཞུགས་པས་ལྷནི་སྐྱིེས་ཀྱི་ིབད་ེསྟོོང་འཁྲུངས་པརོ་བསམ་སྟོེ། བད་ེསྟོོང་

ག་ིཡ་ེཤིེས་སྐྱི་ེབའ་ིཐབས་འབའ་ཞེིག་བྱོེད་པ་ནི་ིབླ་མེད་ཀྱི་ིཁྱིད་ཆོོས་ཡིནི་གསུངས། 

གཞེནི་ཡང་རྒྱལ་སྲདི་སྣ་བདུནི་ཡང་ནིམ་མཁའ་གང་བ་སྤྲོསོ་ཏེ་ེའབུལ་ལ།ོ །

གཉིསི་པ་ནིང་གསང་དབང་དང་འབྲིལེ་བའ་ིམཆོདོ་པ་ནི།ི རོང་ག་ིལག་པ་གཡས་

པས་ནིང་མཆོདོ་ཀྱི་ིཀོ་པཱ་ལ་བཟུང༌། གཡནོི་པའ་ིམཐ་ེབངོ་ཡུམ་གྱི་ིཔདྨ་དང་སྲནིི་ལག་

ཡབ་ཀྱི་ིརྡོ་ོརྗེེརོ་མོས་ཏེ་ེད་ེགཉིིས་སྲུབས་པ་ལས་བད་ེསྟོོང་ག་ིརོང་བཞེིནི་བྱོང་སེམས་

དཀོརོ་དམརོ་གྱིི་བདུད་རྩེི་བྱུང་བརོ་བསམ་ལ། ནིང་མཆོོད་གཡས་སྐོརོ་དུ་ལནི་

གསུམ་དཀྲུགས་པའ་ིདབུས་ནིས་བདུད་རྩེིའ་ིསྙེིང་པ་ོབླང་ལ་རྩེ་བའ་ིབླ་མ་ལ་འབུལ་

ལ།ོ །དེའ་ིཚ་ེགཙ་ོབོའ་ིརོིགས་བདག་ག་ིཐུགས་ཀོརོ་སེང་ཁྲོིའ་ིསྟོེང་དུ་རྩེ་བའ་ིབླ་མ་རྡོ་ོ

རྗེ་ེའཆོང་ག་ིརྣམ་པརོ་བཞུགས་པརོ་བསམ་སྟོེ། ད་ེཡང་ཕྱིོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་གྱི་ི

སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅིད་ཀྱི་ིསྐུ་རྡོ་ོརྗེེའ་ིང་ོབ་ོརྣམ་སྣང༌། གསུང་རྡོ་ོརྗེ་ེའོད་དཔག་མེད། 

ཐུགས་རྡོ་ོརྗེ་ེམ་ིབསྐྱིོད་པ། ཡོནི་ཏེནི་གྱི་ིང་ོབ་ོརོིནི་འབྱུང༌། འཕྲིནི་ལས་ཀྱི་ིང་ོབ་ོདོནི་

གྲུབ་སྟོ་ེརོིགས་ལྔ་གཅིིག་བསྡུས་དྲུག་པ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཆོང་ག་ིང་ོབོརོ་གྱུརོ་པས་ནི་ཐུགས་

སངས་རྒྱས་དཀོོནི་མཆོགོ་ག་ིབདག་ཉིདི། ཆོསོ་ཀྱི་ིཕུང་པ་ོསྟོོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་རྩེ་བཞེ་ི

བླ་མའ་ིཞེལ་ནིས་འབྱུང་བའ་ིའབྱུང་གནིས་སུ་གྱུརོ་པས་ནི་གསུང་ཆོོས་དཀོོནི་མཆོོག་
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ག་ིབདག་ཉིིད། འཕེགས་པའ་ིདག་ེའདུནི་ཐམས་ཅིད་ཀྱི་ིགཙ་ོབ་ོམངའ་བདག་ཏུ་གྱུརོ་

པས་ནི་སྐུ་དག་ེའདུནི་དཀོོནི་མཆོོག་ག་ིབདག་ཉིིད་ད་ེམདོརོ་ནི་སྐྱིབས་གནིས་ཐམས་

ཅིད་གཅིིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་ངོ་བོརོ་བལྟས་ལ་རོང་གི་ཐུགས་ཀོ་ནིས་ལྷ་མོ་རོོ་རྡོོ་རྗེེ་

མ་ཕྱིག་ནི་ཐོད་པ་ཐོགས་པ་སྤྲོོས་པས་བདུད་རྩེ་ིནིས་བཅུས་ཏེ་ེཕུལ་བརོ་བསམ་ཞེིང་

དངོས་སུ་སྤྱི་ིབོའ་ིཐད་ནིས་ནིང་མཆོོད་འཐོརོ་ཞེིང་ཕུལ་བས་ལྗོགས་འོད་ཟེརོ་གྱི་ིསྦུ་

གུ་ཅིནི་དཀོརོ་པོས་དྲངས་ཏེ་ེགསོལ་བས་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་ཟག་མེད་ཀྱི་ིབད་ེསྟོོང་ཁྱིད་

པརོ་ཅིནི་འཁྲུངས་པརོ་བསམ། ད་ེནིས་བརྒྱུད་པའ་ིབླ་མ་རྣམས་སེང་ཁྲོིའ་ིམཐའ་སྐོརོ་

དུ་ཟླ་གདནི་ལ་བཞུགས་པ་རྣམས་ལ་རོང་རོང་ག་ིམཚནི་ལ་འབྲུ་གསུམ་བཏེགས་ལ་

སྨོིནི་མཚམས་ཀྱི་ིཐད་ནིས་ཕུལ། གཞེནི་ཡང་མད་ོསྔགས་ཀྱི་ིསྡོོམ་པ་ལ་སོགས་པའ་ི

ཆོོས་གང་ཐོབ་པ་རྣམས་ཀྱི་ིབླ་མ་བརྒྱུད་པ་དང་བཅིས་པ་ལ་ཡང་ཕུལ། གཙ་ོའཁོརོ་

ས་ོསོའ་ིསྔགས་ཀྱི་ིམཐརོ་འབྲུ་གསུམ་བཏེགས་ལ་བསྒོོམ་པའ་ིཡ་ིདམ་རྣམས་ལ་སྙེིང་

གའ་ིཐད་ནིས་ཕུལ། གཞེནི་ཡང་སྤྱི་ིབོའ་ིསྐུ་རྡོ་ོརྗེ་ེཐུགས་ཀོརོ་རྩེ་བའ་ིབླ་མས་བསྟོེནི་

པའ་ིཡ་ིདམ། མགྲོིནི་པའ་ིགསུང་རྡོ་ོརྗེེའ་ིཐུགས་ཀོརོ་བརྒྱུད་པའ་ིབླ་མས་བསྟོེནི་པའ་ི

ཡ་ིདམ། སྙེིང་གའ་ིཐུགས་རྡོ་ོརྗེེའ་ིཐུགས་ཀོརོ་རོང་གིས་བསྟོེནི་པའ་ིརྒྱུད་སྡོ་ེབཞེིའ་ིཡ་ི

དམ་རྣམས་ལ་ཕུལ་བརོ་བསམ་ལ་གནིས་ད་ེགསུམ་དུ་ཐིག་ལ་ེརོ་ེབྱོ། ད་ེནིས་ཤིརོ་

སྒོོའ་ིསྒོ་ོཁང་དུ་ཆོོས་རྒྱལ་ནིང་སྒྲུབ་ཀྱིིས་མཚོནི་པའ་ིཆོོས་སྐྱིོང་སྲུང་མ་རྣམས་དང་། 

གནིས་ཉིེརོ་བཞེ་ིསོགས་ཀྱི་ིདཔའ་བ་ོམཁའ་འགྲོ་ོདང་བཅིས་པའང་སྒོ་ོཁང་ངམ། ཡང་

ནི་དུརོ་ཁྲོོད་གནིས་པརོ་བསམ་ཀྱིང་རུང་བས་དེ་དག་དང༌། ཕྱིོགས་སྐྱིོང་དང་ཞེིང་

སྐྱིོང་སོགས་སྔརོ་དུརོ་ཁྲོོད་དུ་བསྐྱིེད་པ་རྣམས་ལ་ལྟ་ེབའ་ིཐད་ནིས་ཕུལ། དུརོ་ཁྲོོད་



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་དྲང་སོྲོང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།
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ཀྱིི་ཕྱིི་རོོལ་ཏུ་གཞེི་བདག་དང་སེམས་ཅིནི་ཐམས་ཅིད་འཁོད་པ་སྐད་ཅིིག་གིས་རྡོོ་

རྗེེ་འཇིིགས་བྱོེད་དུ་གྱུརོ་པརོ་བསམ་ལ་མཆོོག་སྦྱིནི་གྱིི་ཕྱིག་རྒྱས་པུས་མོའ་ིཐད་

ནིས་ཕུལ། ད་ེནིས་རོང་ག་ིཐུགས་ཀོ་ནིས་འོད་ཟེརོ་སྤྲོོས་པས་ཕྱིོགས་བཅུའ་ིསངས་

རྒྱས་བྱོང་སེམས་ཐམས་ཅིད་རྡོོ་རྗེེ་འཇིིགས་བྱོེད་ཀྱིི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིི་རྣམ་པརོ་སྤྱིནི་

དྲངས་ནིས་རོང་ག་ིལུས་ལ་ཞུགས་པས་ལུས་ཀྱི་ིནིང་ཐམས་ཅིད་གང་བ་ལ་ཕུལ་བརོ་

བསམ་ལ་ལྕ་ེཐོག་ཏུ་མྱོངས་པས་ལུས་ནིང་ག་ིལྷ་ཐམས་ཅིད་མཉིེས་པརོ་བསམ་ལ། 

ཨོཾ་ཾསྔརོ་བཞེིནི། ཨོཾ་མྀྲ་ཏེ། བདུད་རྩེ།ི སྭཱ་ད་ནི། མཉིསེ་པ་བྱོས། བཛྲ་རྡོ་ོརྗེ་ེསྟོ་ེབད་ེསྟོོང་

དབྱོེརོ་མ་ིཕྱིེད་པ། སྭཱ་བྷ་ཝ་རོང་བཞེིནི། ཨཱདྨ་ཀོ་བདག་ཉིིད། ཨོཾ་ཧ་ཾངའ་ོསྟོ་ེབད་ེསྟོོང་

དབྱོེརོ་མ་ིཕྱིེད་པའ་ིརོང་བཞེིནི་གྱི་ིབདུད་རྩེིས་མཉིེས་པརོ་བྱོས་པའ་ིབདག་ཉིིད་ད་ེངའ་ོ

ཞེསེ་པའ།ོ །

གསུམ་པ་གསང་བ་ཤིརེོ་དབང་དང་འབྲིལེ་བའ་ིམཆོདོ་པ་ནི།ི ད་ེནིས་གཙ་ོའཁརོོ་

ཐམས་ཅིད་ཀྱིི་མཁའ་གསང་བྱོིནི་རླབས་སྔརོ་ལྟརོ་བྱོས་ནིས་སྙེོམས་པརོ་ཞུགས་

པས་ལྷནི་སྐྱིསེ་ཀྱི་ིབད་ེབ་ཁྱིད་པརོ་ཅིནི་སྐྱིསེ་པརོ་མསོ་པའ།ོ །

བཞེ་ིཔ་ད་ེཁ་ོནི་ཉིིད་ཚིག་དབང་དང་འབྲིེལ་བའ་ིམཆོོད་པ་ནིི། བད་ེབ་དེས་ཡུལ་

སྟོོང་པ་ཉིིད་ངེས་པས་མཆོོད་ཡུལ་མཆོོད་རྫིས་མཆོོད་མཁནི་ཐམས་ཅིད་རོང་བཞེིནི་

གྱིིས་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པའ་ིའཁོརོ་གསུམ་མ་ིདམིགས་པའ་ིརྒྱས་འདེབས་

བྱོ་བའ།ོ །

དེ་ནིས་འཁོརོ་རྣམས་ཀྱིི་ཐུགས་ཀོ་ནིས་ལྷ་མོ་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་པ་དཔག་ཏུ་

མེད་པ་སྤྲོོས་པ་རྣམས་དང་འཁོརོ་རྣམས་ལྷནི་ཅིིག་བྲིག་ཆོའ་ིདབྱོངས་བཞེིནི་དུ་སློོབ་



 114  

དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།

དཔོནི་ཞེི་བའི་ཡེ་ཤིེས་ཀྱིིས་མཛད་པའི། གཉིིས་མེད་མཐུནི་མོང་མ་ཡིནི་ཁྱིབ་པའི་

སྐུ། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིིས་རོང་གཙ་ོབ་ོལ་བསྟོོད་པརོ་བསམ་སྟོ་ེགཉིིས་མེད་ཐུནི་མོང་

མའི་དོནི་ནིི། ལྷནི་སྐྱིེས་ཀྱིི་བདེ་བ་ཆོེནི་པོའ་ིཡེ་ཤིེས་དང༌། ཤིེས་རོབ་སྟོོང་པ་ཉིིད་

གཉིིས་དབྱོེརོ་མེད་རོ་ོགཅིིག་ཏུ་གྱུརོ་པས་ནི་གཉིིས་མེད། ད་ེའདྲའ་ིབད་ེསྟོོང་གཉིིས་

སུ་མེད་པའ་ིཡ་ེཤིེས་ཆོོས་ཀྱི་ིསྐུ་ད་ེསངས་རྒྱས་ནིང་ཕེནི་ཚུནི་མ་གཏེོགས། ས་བཅུའ་ི

བྱོང་སེམས་རྣམས་ཀྱིིས་ཀྱིང་སྤྱིོད་ཡུལ་མ་ཡིནི་པས་ནི་ཐུནི་མོང་པ། ད་ེའདྲའ་ིབད་ེ

སྟོོང་གཉིིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤིེས་དེ་ཤིེས་བྱོ་ཐམས་ཅིད་དང་མཚུངས་པརོ་གནིས་

པས་ནི་ཁྱིབ་པ་སྟོེ། ཁྱིད་པརོ་གསུམ་དང་ལྡནི་པའ་ིཡ་ེཤིེས་ཆོོས་ཀྱི་ིསྐུ་ད་ེརྗེ་ེབཙུནི་

འཇིམ་དབྱོངས་རོང་ག་ིང་ོབོརོ་འཛནིི་པ་ང་ོབའོ་ིཁྱིད་པརོ། དགྲོ་གཉིེནི་བརོ་མའ་ིའགྲོ་ོབ་

ཀུནི་ལ་ཉི་ེརོངི་མདེ་པརོ་ཁྱིད་པརོ་སམེས་སྙེམོས་པརོ་མཛད་པ་སགོས་ཐབས་མཁས་

ཀྱིིས་བྱོང་ཆུབ་ཀྱི་ིསེམས་རྒྱུད་ལ་བསྐྱིེད་པའ་ིསྒོ་ོནིས་སེམས་ཅིནི་རྣམས་རྒྱལ་བའ་ི

སྲས་སུ་སྐྲུནི་པས་ནི་རྒྱལ་བ་ཀུནི་གྱི་ིཡབ་ཏུ་གྱུརོ་པའ་ིཁྱིད་པརོ། ཆོོས་ཀྱི་ིདབྱོིངས་

སྟོོང་པ་ཉིིད་དང་རོ་ོགཅིིག་ཏུ་གྱུརོ་པའ་ིཡ་ེཤིེས་ཀྱི་ིཐེག་པ་གསུམ་གའ་ིགང་ཟག་སྐྲུནི་

པས་ནི་རྒྱལ་བ་ཀུནི་གྱིི་ཡུམ་དུ་གྱུརོ་བའི་ཁྱིད་པརོ། དེ་ལྟ་ནི་ཡང་ཡེ་ཤིེས་སེམས་

དཔའ་རྒྱལ་སྲས་གཞེོནི་ནུའ་ིཚུལ་འཛིནི་པས་ནི་རྒྱལ་བ་ཀུནི་གྱི་ིསྲས་སུ་གྱུརོ་པའ་ི

ཁྱིད་པརོ། ད་ེལྟ་བུའ་ིཁྱིད་པརོ་དང་ལྡནི་པའ་ིའཇིམ་དཔལ་སེམས་ཅིནི་ཐམས་ཅིད་ཀྱི་ི

དཔལ་དུ་གྱུརོ་ཅིིང༌། སྤེང་རྟོགས་ཀྱི་ིཡོནི་ཏེནི་ཐམས་ཅིད་རྫིོགས་པའམ། ང་ོབ་ོདང་

ཡབ་ཡུམ་སྲས་རྣམས་ཀྱིི་ཁྱིད་པརོ་སྐུ་གཅིིག་ལ་ཡོངས་སུ་རྫིོགས་པ་ཁྱིོད་ལ་ཕྱིག་

འཚལ་ལ།ོ །ཞེེས་དང༌། ཡང་འཇིམ་དཔལ་ཁྱིོད་ཀྱི་ིཐུགས་ཆོོས་སྐུ་ལ་བྱོམས་པ་དང་



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་དྲང་སོྲོང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།
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སྡོང་བ་མ་ིམངའ་ཡང༌། ས་འོག་ས་སྟོེང་ས་བླ་སྟོེ། སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་ིགདུག་པ་ཅིནི་

ཕྱི་ིནིང་གསང་བའ་ིགཤིིནི་རྗེ་ེམ་ལུས་པ་འདུལ་བའ་ིཕྱིིརོ་དུ། སྙེིང་རྗེེའམ། ཐུགས་རྗེ་ེ

ཆོེནི་པོས་བསྐུལ་ཏེེ་ཐབས་མཁས་ཁྲོོ་བོ་ཐམས་ཅིད་ཀྱིི་གཙོ་བོའམ་རྒྱལ་པོའ་ིསྐུརོ་

བསྟོནི་པའ་ིའཇིིགས་བྱོདེ་གཤིིནི་རྗེའེ་ིགཤིདེ་ལ་ཕྱིག་འཚལ་ལ།ོ །ཞེསེ་བསྟོདོ། 

ད་ེནིས་གཙ་ོབོའ་ིཐུགས་ཀོ་ནིས་ལྷ་མ་ོསྤྲོོས་པ་དང་རོང་ལྷནི་ཅིིག་འཁོརོ་རྣམས་

ལ་བསྟོོད་པརོ་བསམ་ལ། དགྲོ་ནིག་ནིས་བཤིད་པའི་གཤིིནི་རྗེེའི་གཤིེད་པོ་རོབ་

འཇིིགས་པ། ཞེེས་སོགས་ཀྱིིས་བསྟོོད་པརོ་བྱོ་སྟོེ། གཤིིནི་རྗེ་ེནི་ིཕུང་པོའ་ིབདུད་དང་

དེའི་གཤིེད་དམ་འཇིོམས་བྱོེད་དད་པའི་ངོ་བོ་རོབ་ཏུ་འཇིིགས་པ་ཞེེས་རྐོང་པ་དང་

པོས་ཐ་ོབ་གཤིིནི་རྗེེའ་ིགཤིེད་བསྟོནི། གཏེ་ིམུག་འཇིོམས་པརོ་བྱོེད་པའ་ིགཉིེནི་པ་ོམ་ེ

ལོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤིེས་ཀྱིི་རྡོ་ོརྗེེའི་ང་ོབ་ོཞེེས་རྐོང་པ་གཉིིས་པས་གཏེི་མུག་གཤིིནི་རྗེེའི་

གཤིེད་སྤྱིནི་མའ་ིཡབ་དང་བཅིས་པ་བསྟོནི། སྟོོནི་པ་སངས་རྒྱས་ཀུནི་གྱི་ིརོང་བཞེིནི་

ནིི། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅིད་ཀྱི་ིཡུམ་གྱི་ིརོང་བཞེིནི་སངས་རྒྱས་སྤྱིནི་མའ་ིང་ོབ་ོཙ་

རྩེ་ིཀོ་སྟོེ། སྐུ་རྡོ་ོརྗེ་ེརྣམ་སྣང་ག་ིརོིགས་ལ་བསྟོོད་པའོ། །ད་ེབཞེིནི་དུ་གཤིིནི་རྗེ་ེནི་ིཉིོནི་

མོངས་པའ་ིབདུད་དང་དེའ་ིགཤིེད་དམ་འཇིོམས་བྱོེད་བརྩེོནི་འགྲུས་ཀྱི་ིང་ོབ་ོརོབ་ཏུ་

འཇིགིས་པ་ཞེསེ་དབྱུག་པ་གཤིིནི་རྗེའེ་ིགཤིདེ་བསྟོནི། ས་ིཤུ་ནི་ཞེསེ་པ་ཕྲ་མ་དང་སེརོ་

སྣ་གཉིསི་ཀོ་ལ་འཇུག་ཀྱིང་འདརིོ་ཕྲ་མརོ་བསྒྱུརོ་བ་ནི་ིའགྱུརོ་མ་ལགེས་པ་སྟོ།ེ ད་ེཡང་

ང་རྒྱལ་དང་སེརོ་སྣ་འཇིོམས་པརོ་བྱོེད་པའི་མཉིམ་ཉིིད་ཡེ་ཤིེས་ཀྱིི་རོང་བཞེིནི་ཁྱིོད་

ཅིསེ་སརེོ་སྣ་གཤིནིི་རྗེའེ་ིགཤིདེ་ཕེག་མའོ་ིཡབ་དང་བཅིས་པ་བསྟོནི། ཐུགས་རྡོ་ོརྗེ་ེདང་

སྐུ་མདོག་མཚུངས་པའ་ིཕེག་མ་ོསོགས་རོིནི་པ་ོཆོེའ་ིརོིགས་ལ་བསྟོོད་པའོ། །འདོད་
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དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།

ཆོགས་འཇིོམས་པརོ་བྱོེད་པའ་ིསོརོ་རྟོག་ཡ་ེཤིེས་ཀྱི་ིང་ོབ་ོཞེེས་འདོད་ཆོགས་གཤིིནི་

རྗེེའ་ིགཤིེད་དབྱོངས་ཅིནི་མའ་ིཡབ་དང་བཅིས་པ་བསྟོནི། གཤིིནི་རྗེ་ེནི་ིའཆོ་ིབདག་

ག་ིབདུད་དང་དེའ་ིགཤིེད་དམ་འཇིོམས་བྱོེད་དྲནི་པའ་ིང་ོབ་ོརོབ་ཏུ་འཇིིགས་པ་ཞེེས་

པདྨ་གཤིིནི་རྗེེའ་ིགཤིེད་བསྟོནི། གསུང་རྡོ་ོརྗེ་ེདང་སྐུ་མདོག་མཚུངས་པའ་ིདབྱོངས་

ཅིནི་མ་སོགས་པདྨའ་ིརོིགས་ལ་བསྟོོད་པའོ། །ཕྲག་དོག་འཇིོམས་པརོ་བྱོེད་པའ་ིབྱོ་

སྒྲུབ་ཡེ་ཤིེས་ཀྱིི་ང་ོབ་ོཞེེས་ཕྲག་དོག་གཤིིནི་རྗེེའི་གཤིེད་གཽ་རོིའི་ཡབ་དང་བཅིས་པ་

བསྟོནི། གཤིིནི་རྗེ་ེནི་ིལྷ་བུའ་ིབདུད་དང་དེའ་ིགཤིེད་དམ་འཇིོམས་བྱོེད་ཏེིང་ང་ེའཛིནི་

གྱི་ིང་ོབ་ོལས་ཀུནི་པ་སྟོ་ེརོལ་གྲོ་ིགཤིིནི་རྗེའེ་ིགཤིདེ་བསྟོནི། རྡོ་ོརྗེ་ེསྐུ་དང་རོབ་མཚུངས་

པ་སྟོེ། ཀཱ་ཡ་ཞེེས་པ་སྐུ་དང་ལུས་གཉིིས་ཀོ་ལ་འཇུག་པས་དཔྲལ་བའི་རྡོོ་རྗེེ་ལུས་

ཀྱི་ིསྐུ་མདོག་དང་མཚུངས་པའ་ིགཽ་རོ་ེསོགས་ལས་ཀྱི་ིརོིགས་ལ་བསྟོོད་པའོ། །སློརོ་

ཡང་འཁོརོ་དང་སྤྲོོས་པའི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱིིས་རོང་གཙོ་བོ་ལ་བསྟོོད་པརོ་བསམ་

ལ། སངས་རྒྱས་ཀུནི་གྱི་ིདངོས་པོའམ་རོང་བཞེིནི་ནི་ིཡུམ། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅིད་

གཅིིག་ཏུ་བསྡུས་པ་ནི་ིཡབ། སངས་རྒྱས་ཀུནི་མཆོོག་གཙ་ོབོའ་ིགཙ་ོབ་ོསྟོ་ེརོིགས་

ཐམས་ཅིད་ལས་མཆོོག་ཏུ་གྱུརོ་ཅིིང་གཙོ་བོ་ལས་ཀྱིང་གཙོ་བོརོ་གྱུརོ་པ་དཀྱིིལ་

འཁོརོ་གྱི་ིགཙ་ོབ་ོཁྱིོད་ལ་ལུས་ཀྱིིས་ཕྱིག་འཚལ་ངག་གིས་བསྟོོད་པ་དང་ཡིད་ཀྱིིས་

དད་གུས་བྱོ་བའོ། །ད་ེལྟརོ་གཙ་ོའཁོརོ་རྣམས་ཕེནི་ཚུནི་བསྟོོད་དབྱོངས་ཟེརོ་ལནི་ལྟ་

བུ་མཛད་པས་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་བད་ེབ་འཁྲུངས། དེས་སྟོོང་པ་ངེས་པའ་ིབད་ེསྟོོང་སྐྱིེས་

པརོ་བསམ་ལ། མཐརོ་ལྷ་མ་ོརྣམས་རོང་རོང་ག་ིཐུགས་ཀོརོ་བསྡུའ།ོ །



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་དྲང་སོྲོང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།
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བསྐྱིདེ་རོམི་ཕྲ་རོགས་བསྒོོམས་ཚུལ།

གཉིིས་པ་བསྐྱིེད་རོིམ་ཕྲ་རོགས་བསྒོོམས་ཚུལ་ནི།ི འད་ིལ་སྐྱི་ེཤི་ིབརོ་ད་ོགསུམ་

སྦྱངོ་ཞེངི་རྫིགོས་རོམི་གྱི་ིསྨོིནི་བྱོདེ་དུ་འགྲོ་ོབའ་ིབསྒོམོ་ཚུལ་དང༌། ཐ་མལ་གྱི་ིསྣང་ཞེནེི་

གྱིི་གཉིེནི་པོརོ་འགྲོ་ོབའི་བསྒོོམ་ཚུལ་གཉིིས་ཤིེས་དགོས་པའི་དང་པ་ོནིི་གོང་དུ་མད་ོ

ཙམ་བཤིད་པ་ལྟརོ་ཡིནི་ལ། 

གཉིིས་པ་ལ་ཡང་རོགས་པ་ལ་བསློབ་པ་དང༌། ཕྲ་བ་ལ་བསློབ་པ་གཉིིས། དང་

པ་ོལ་རྒྱ་ཆོ་ེབ་ལ་བསློབ་པ་དང༌། ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆོ་ེབ་གཉིིས་ཀོ་ལ་བསློབ་པ་གཉིིས། 

དང་པ་ོལ་གསལ་སྣང་ལ་བསློབ་པ་དང༌། ང་རྒྱལ་ལ་བསློབ་པ་གཉིིས། དང་པ་ོལ་

དཔྱད་བསྒོམོ་དང༌། འཇིགོ་བསྒོམོ་གཉིསི་ལས། 

དང་པ་ོནིི། མཚམས་འདིརོ་དུརོ་ཁྲོོད་ནིས་གཙ་ོབོའ་ིསྐྱི་ེམཆོེད་ཀྱི་ིབརོ་དང༌། ད་ེ

ནིས་དུརོ་ཁྲོོད་འབྱུང་བཞེི་དང་བཅིས་པའི་བརོ་རྣམས་རོིམ་པ་ལྟརོ་གསལ་གདབ་

པའ།ོ །

འཇིགོ་བསྒོམོ་ནི།ི ཐམས་ཅིད་ཚགོས་པ་ནི་མ་ིདཔྱོད་པརོ་རྣམ་པ་སྤྱི་ིལ་དམིགས་

ནིས་འཇིགོ་པའ་ིའཇིགོ་བསྒོམོ་བྱོ། ད་ེམ་ིགསལ་དུ་སངོ་བ་ནི་སྔརོ་ལྟརོ་དཔྱད་ད།ེ ཡང་

ཐམས་ཅིད་ཚགོས་པ་ལ་དམགིས་ནིས་འཇིགོ །

ང་རྒྱལ་ལ་བསློབ་པ་ནིི། དེའི་སྟོེང་དུ་འབྲིས་དུས་ཀྱིི་བདེ་སྟོོང་གཉིིས་སུ་མེད་

པའ་ིཡ་ེཤིེས་རྟེནི་བརྟེནི་པའ་ིདཀྱིིལ་འཁོརོ་དུ་ཤིརོ་བའ་ིརྡོ་ོརྗེ་ེའཇིིགས་བྱོེད་སྐྱིོནི་ཀུནི་

ཟད་ཡོནི་ཏེནི་ཀུནི་ལྡནི་དེ་ངའ་ོསྙེམ་དུ་ང་རྒྱལ་ཤུགས་ཅིནི་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསྐྱིེད་

པརོ་བྱོ་བ་ནི་ིརྒྱ་ཆོ་ེབ་ལ་བསློབ་པའོ། །དམིགས་པ་ལྷའ་ིསྐུ་ལ་དམིགས་ནིས་རྣམ་པ་
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དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།

རོང་བཞེིནི་གྱིིས་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་རྣམ་རོོལ་དུ་བལྟ་བ་

ནི་ིཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆོ་ེབ་གཉིིས་ཀོ་ལ་བསློབ་པའོ། །ད་ེཡང་ཅུང་ཟད་ཞེིབ་པརོ་འཆོད་

ནི། ཐ་མལ་གྱི་ིསྣང་ཞེེནི་གྱི་ིགཉིེནི་པོརོ་དག་པའ་ིགསལ་སྣང་དང་ང་རྒྱལ་བསྐྱིེད་པ་

ཡནིི་ལ། ད་ེཡང་འ་ོལ་སྤྱི་ིཙམ་མ་ཡནིི་པརོ་གསལ་བརོ་སྣང་བ་དང༌། ད་ེཡང་ཡུནི་རོངི་

པོའ་ིབརོ་དུ་རྣམ་རྟོག་གཞེནི་གྱིིས་བརོ་མ་ཆོོད་པརོ་ངང་གིས་རྒྱུནི་འཐུད་ཐུབ་པའི་

གནིས་པ་བརྟནི་པ་ོདང༌། ད་ེཡང་སྐྱི་ེམཆོེད་ཀྱི་ིལྷ་ཕྲ་མ་ོཚུནི་ཆོད་ཀྱི་ིརྣམ་པ་དང་ཡུནི་

ཚད་སོགས་རོང་གིས་ཇི་ིལྟརོ་འདོད་པ་བཞེིནི་འབྱུང་བའ་ིགོམས་པ་དབང་གྱུརོ་ཐོབ་

ནིས་མཐརོ་ཕྱིིནི་པ་རྣམས་དགསོ་པ་ལས། 

དང་པ་ོགསལ་བརོ་སྣང་བ་ནི་ིཡང་དང་ཡང་དུ་དམིགས་རྟེནི་གསལ་བཏེབ་ནིས་

བསྒོོམས་པའ་ིསྒོ་ོནིས་བླ་ོདང་དམིགས་པ་འདྲིས་པས་བསྐྱིེད་དགོས་ལ། གཉིིས་པ་

གནིས་པ་བརྟནི་པ་ནིི། དམིགས་པ་གཅིིག་ལ་རྩེེ་གཅིིག་ཏུ་བཞེག་པའི་འཇིོག་སྒོོམ་

གྱིིས་སྒྲུབ་དགོས་ཤིིང༌། གསུམ་པ་གོམས་པ་དབང་གྱུརོ་ནི་ིད་ེགཉིིས་མཐརོ་ཕྱིིནི་པ་

ལས་འབྱུང་ངོ་། །དེས་ནི་སྔགས་གཉིིས་བརྗེོད་ནིས་བདེ་སྟོོང་གསལ་འདེབས་པ་

ནིས་འདིརོ་མ་སློེབས་པརོ་སྐབས་གང་ཡིནི་གྱི་ིདམིགས་པ་རྣམས་གོང་དུ་བཤིད་པ་

བཞེིནི་དལ་བུ་དལ་བུས་གསལ་བཏེབ་ནིས་སྔ་མ་སྔ་མ་རོགས་ཙམ་མ་ཤིརོ་བརོ་ཕྱི་ི

མ་མ་ིབསྒོོམ་ཞེིང༌། ཕྱི་ིམ་ཕྱི་ིམ་བསྒོོམ་པའ་ིཚ་ེསྔ་མའ་ིདམིགས་པ་མ་ཤིོརོ་བའ་ིསྟོེང་དུ་

ཕྱི་ིམ་སྣོནི་གྱིིནི་བསྒོོམས་པས་མཚམས་འདིརོ་སློེབས་པ་དང༌། རྟེནི་བརྟེནི་པ་ཡོངས་

རྫིོགས་ལ་གསལ་སྣང་ལམ་ཙམ་བྱུང་བ་ནི་ད་ེཡིད་ངོརོ་མ་བརྗེེད་པརོ་བྱོས་པ་ལ་རྣམ་

རྟོག་གཞེནི་གྱིིས་བརོ་མ་ཆོོད་ཅིིང་བྱོིང་རྒོད་དང་བྲིལ་བརོ་མཉིམ་པརོ་འཇིོག་དགོས་



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་དྲང་སོྲོང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།
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ནི་ཡང༌། རོང་ཅིག་ལས་དང་པོ་བརོ་སྔོནི་དུ་གསལ་བཏེབ་ཟིནི་རྣམས་མཚམས་

འདིརོ་མ་ཉིམས་པརོ་འཆོརོ་དཀོའ་བས། སློརོ་ཡང་བད་ེསྟོོང་ག་ིརོང་བཞེིནི་གཙ་ོབ་ོརྡོ་ོ

རྗེ་ེའཇིིགས་བྱོེད་ཞེལ་ཕྱིག་ཡོངས་རྫིོགས་སེམས་དཔའ་གསུམ་གྱི་ིབདག་ཉིིད་ཅིནི་

ཡུམ་དང་བཅིས་པ། ཕྱིོགས་བཞེིའ་ིད་ེབཞེིནི་གཤིེགས་པ་རོིགས་བཞེི། སྒོ་ོསྐྱིོང་བཞེི། 

ནིང་གྲྭའ་ིཡུམ་བཞེི། ཕྱིིའ་ིགྲྭའ་ིཐོད་པ་བཞེ་ིསོགས་དང༌། གཞེལ་ཡས་ཁང་གྲུ་བཞེ་ིསྒོ་ོ

བཞེ་ིརྟ་བབས་རྒྱ་ཕུབ་ཏེོག་དང་བཅིས་པ། སྣ་ཚོགས་རྡོ་ོརྗེ་ེདང་པདྨ། ཆོོས་འབྱུང༌། 

སྲུང་འཁོརོ་ཐུནི་མོང་མ་ཡིནི་པ་དང་ཐུནི་མོང་བ། མ་ེརོི། དུརོ་ཁྲོོད། འབྱུང་བཞེིའ་ི

དཀྱིིལ་འཁོརོ་སོགས་སྔ་མ་སྔ་མའ་ིཐོག་ཕྱི་ིམ་ཕྱི་ིམ་ལུགས་འབྱུང་དུ་གསལ་བཏེབ་

ནིས་ཐམས་ཅིད་རོགས་ཙམ་ཤིརོ་བ་ལ་སྔརོ་བཞེིནི་འཇིོག །ད་ེམ་ིགསལ་དུ་སོང་བ་

ནི། ཡང་འབྱུང་བཞེིའ་ིདཀྱིིལ་འཁོརོ་ནིས་གཙ་ོབོའ་ིབརོ་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་གསལ་བཏེབ་

ནིས་སྔརོ་བཞེིནི་བསྒོོམ་པ་སྤེེལ་མརོ་བྱོས་ནི་འདྲིས་པའ་ིདབང་གིས་གསལ་སྣང་ཅིིག་

ཅིརོ་དུ་སྐྱི་ེམོད། ད་དུང་གཏེནི་ནིས་འཆོརོ་མ་ིཐུབ་ནི་བོད་ཀྱི་ིབླ་མ་གོང་མའ་ིབཞེེད་པ་

བཞེནིི། ཐགོ་མརོ་གཙ་ོབའོ་ིཡ་ེཤིསེ་ཀྱི་ིསྤྱིནི་དབྱོབིས་ཟླུམ་ཞེངི་སྤྱིནི་རྩེ་ཁྲོག་རླནོི་གྱིསི་

བྱུགས་པ་ལྟརོ་དམརོ་བ། མཐའ་སྐྱི་ལ་དབུས་ནིག་པ། སྤྱིནི་འབྲིས་འབུརོ་ཞེིང་གླིོག་

ལྟརོ་གཡ་ོབ་ལྟ་བུ་དམིགས་ནིས་གསལ་སྣང་བསྒྲུབ། གང་གསལ་བཏེབ་པ་ད་ེལས་

གཞེནི་པའ་ིདབྱོིབས་དང་ཁ་དོག་དང་ཆོ་ེཆུང་དང་གྲོངས་སོགས་ཤིརོ་ནི་དེའ་ིརྗེེས་སུ་

མ་འབྲིང་བརོ་སྔརོ་གང་གསལ་བཏེབ་པའ་ིདམིགས་རྟེནི་ལ་འཇིོག །ད་ེཉིིད་མ་ིགསལ་

དུ་སོང་ནི་སྔརོ་ལྟརོ་དཔྱད་ཅིིང་འཇིོག་པ་སྤེེལ་མརོ་བསྐྱིང་བརོ་བྱོ། ད་ེལྟརོ་བསྒོོམས་

པས་དངོས་སུ་མིག་གིས་མཐོང་རྒྱུ་དང་ལག་པས་རོེག་རྒྱུ་ཡོད་པ་ལྟ་བུའ་ིརོེག་མཐོང་
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དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།

གི་མཚནི་མ་བརྟནི་པོ་བྱུང་བ་ནི། རོིམ་གྱིིས་སྤྱིནི་གཡས་གཡོནི་གཉིིས་དང༌། རྭ་

གཉིིས་དང༌། ཤིངས་དང་ཞེལ་ལ་སོགས་པ་དང༌། ཡུམ་དང་འཁོརོ་རྣམས་དང་རྟེནི་

གཞེལ་ཡས་ཁང་ག་ིསྐོརོ་སོགས་སྔ་མའ་ིསྟོེང་དུ་ཕྱི་ིམ་རོིམ་གྱིིས་བསྣནི་ནིས་གསལ་

སྣང་བསྒྲུབ། ད་ེཡང་གཞེལ་ཡས་ཁང་ལ་འབྲིས་དུས་ཀྱི་ིགཞེལ་ཡས་ཁང་དང༌། ལྷ་

རྣམས་ལ་རོང་གི་ལུས་སྐྱིོནི་ཀུནི་ཟད་ཡོནི་ཏེནི་ཀུནི་རྫིོགས་འབྲིས་དུས་ཀྱིི་ལྷའི་སྐུ་

དང༌། ངག་ལྷ་དེའ་ིགསུང་དང༌། ཡིད་ལྷ་དེའ་ིཐུགས་དངོས་ཡིནི་སྙེམ་དུ་ཐག་བཅིད་

པའ་ིང་རྒྱལ་ཤུགས་ཅིནི་དང་སྦྲགས་ནིས་བྱོ་དགོས་ཏེ།ེ སྣང་བས་མ་ིའཆོིང་ཞེེནི་པས་

འཆོིང༌། །ཞེེས་པ་ལྟརོ། ཐ་མལ་གྱིི་ཞེེནི་པའི་གཉིེནི་པ་ོང་རྒྱལ་གཙ་ོབ་ོཡིནི་ཅིིང་ཐ་

མལ་གྱི་ིསྣང་བའ་ིགཉིེནི་པ་ོདག་པའ་ིགསལ་སྣང་ནི་ིདེའ་ིཡནི་ལག་ཡནིི་ནི།ོ །ད་ེདག་ག་ི

ཚ་ེཡང་སྐབས་ཀྱི་ིདམགིས་པ་ད་ེལས་དག་ེམ་ིདག་ེལུང་མ་བསྟོནི་གང་ལ་ཡང་སམེས་

འཕྲོརོ་མ་ིགཞུག་པརོ་གནིས་གང་ཐུབ་བྱོེད། གལ་ཏེ་ེའཛིནི་སྟོངས་ཅུང་ཟད་ལྷོད་དུ་

སོང་ནི་བྱོིང་བ་དང༌། གཞེནི་ལ་འཕྲོ་ནི་རྒོད་པ་སོགས་བྱུང་བ་ཡིནི་པས་དམིགས་

པ་མ་བརྗེེད་པརོ་སེམས་དེ་ལ་གཏེད་བཞེིནི་དུ་བློའ་ིཟུརོ་གྱིི་ཤིེས་བཞེིནི་སྤྱིང་པོས་

སྐྱིོནི་གང་ལ་ཤིོརོ་གྲོབས་འདུག་བྱོ་རོ་བྱོས་ནིས་ད་ེལས་སེམས་ཕྱིིརོ་བླནི་དགོས་ནི་

ཡང༌། ཐོག་མརོ་དྲནི་པའ་ིམཐུ་ཆུང་རོིང་ད་ེལྟརོ་མ་ིནུས་ཀྱིང་དམིགས་པ་ཤིོརོ་མ་ཐག་

ཤིེས་བཞེིནི་གྱིིས་རོིག་པརོ་བྱོས་ཏེེ་སྔ་མའི་དམིགས་རྟེནི་དྲནི་པརོ་བྱོས་ལ་འཇིོག་

ཅིིང༌། སྐབས་ཐམས་ཅིད་དུ་དམིགས་པ་རྟེནི་བརྟེནི་པ་ལ་དམིགས་ནིས་རྣམ་པ་དེ་

ལྟརོ་དུ་སྣང་བ་ལྟརོ་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པརོ་ངེས་པའ་ིསྣང་སྟོོང་ཚོགས་པ་སྒྱུ་

མ་ལྟ་བུརོ་འཆོརོ་བ་ལ་བསློབ་དགོས་ཏེེ། དེ་ལྟརོ་བྱོས་ནི་འཁོརོ་བའི་རྩེ་བ་བདེནི་



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་དྲང་སོྲོང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།
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འཛིནི་དང་འཛིནི་སྟོངས་དངོས་སུ་འགལ་བ་ཡིནི་པས་ཟབ་མོའ་ིལམ་གྱིི་རོིམ་པརོ་

འགྱུརོ་བས་ཟབ་གསལ་གཉིིས་མེད་ཀྱི་ིརྣལ་འབྱོོརོ་ཞེེས་བྱོའ།ོ །ད་ེཡང་ཕེརོ་ཕྱིིནི་ཐེག་

པའི་སྟོོང་ཉིིད་དང་རྒྱུད་སྡོེ་འོག་མ་གསུམ་གྱིི་ལྷའི་རྣལ་འབྱོོརོ་བསྒོོམ་པ་དང་མི་འདྲ་

བརོ། རོགི་མ་བསྒོམོ་པ་སགོས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅིད་དུ་བད་ེབ་སྐྱི་ེབའ་ིཐབས་བྱོས་ནིས་

བླ་ོབད་ེབའ་ིང་ོབོརོ་སོང་བ་ནི་དེས་སྔརོ་ལྟརོ་ཟབ་གསལ་གཉིིས་མེད་ཀྱི་ིརྣལ་འབྱོོརོ་

བསྒོོམས་པས་བད་ེབ་ཇི་ིཙམ་ཆོ་ེབ་བཞེིནི་རྣམ་རྟོག་འགག་ཕུལ་ཆོ་ེལ། ད་ེཆོ་ེབས་

སྟོོང་ཉིིད་ལ་ངེས་པ་ཤུགས་དྲག་པ་འབྱུང་ཞེིང༌། ད་ེབྱུང་བས་བདེནི་འཛིནི་ལ་གནིོད་

ཕུལ་ཆོེ་བས་མྱུརོ་དུ་བདག་མེད་རྟོགས་པ་དང༌། བདེནི་འཛིནི་སྤེོང་བ་སོགས་སུ་

འགྱུརོ་ཞེིང༌། བད་ེསྟོོང་དེའ་ིགཟུང་རྣམ་གཅིིག་པུ་རྟེནི་བརྟེནི་པ་ཐམས་ཅིད་དུ་ཤིརོ་བ་

ལ་གོམས་པས་འབྲིས་བུའ་ིསརོ་གཙ་ོབ་ོགཅིིག་པུའ་ིཡ་ེཤིེས་ཀྱི་ིཆོ་ོའཕྲུལ་ལས་དག་

པའ་ིརྟེནི་བརྟེནི་པ་རོབ་འབྱོམས་སུ་སྣང་བའ་ིའབྲིས་བུ་ལམ་དུ་བྱོས་པ་དང༌། ད་ེའདྲའ་ི

རྫིོགས་རོིམ་གྱིི་སྨོིནི་བྱོེད་དུ་འགྱུརོ་བ་སོགས་དགོས་པ་ཁྱིད་པརོ་ཅིནི་ཡོད་པས་ནི་

རྣམ་པ་ཐམས་ཅིད་དུ་བད་ེསྟོོང་ག་ིརྩེིས་ཟིནི་པརོ་བྱོེད་པ་འད་ིརོིམ་པ་དང་པོའ་ིབསྒོོམ་

བྱོ་མེད་དུ་མ་ིརུང་བ་རྒྱུད་སྡོ་ེའོག་མ་སོགས་ལས་ཟབ་པའ་ིགནིད་དམ་པ་ཡིནི་ནི།ོ །ད་ེ

ལྟརོ་བསྒོོམས་པས་སྐུའ་ིརྣམ་པ་དང་རྒྱནི་དང་ཕྱིག་མཚནི་སོགས་རོིམ་གྱིིས་གསལ་

བཏེབ་ནི་གསལ་བརོ་འཆོརོ་ལ་ཅིིག་ཅིརོ་དུ་གསལ་མ་ིནུས་པ་ནི་ིལས་དང་པ་ོབ་དང༌། 

རོགས་པའ་ིདཀྱིིལ་འཁོརོ་ཐམས་ཅིད་ཅིིག་ཅིརོ་དུ་གསལ་ཡང་སྐྱི་ེམཆོེད་ཀྱི་ིལྷ་རྣམས་

ཅིིག་ཅིརོ་དུ་མ་ིགསལ་བ་ནི་ིཡ་ེཤིེས་ཅུང་ཟད་བབས་པ་དང༌། སྐྱི་ེམཆོེད་ཀྱི་ིལྷ་རྣམས་

ཀྱིང་སྐད་ཅིིག་ཙམ་ལ་གསལ་ནུས་པ་ནི་ིཡ་ེཤིེས་ལ་ཅུང་ཟད་དབང་བ་སྟོེ། སྤྱིནི་གྱི་ི
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དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།

དཀོརོ་ནིག་ཚུནི་ཆོད་མ་འདྲེས་པརོ་གསལ་བ་ལ་ཡུནི་མ་ིཐུང་ཙམ་གནིས་ནུས་པ་ནི་ི

རོགས་པ་མཐརོ་ཕྱིིནི་པའ་ིཚད་ད།ོ །

ཕྲ་བ་ལ་བསློབ་པ་ནིི། སྟོེང་འོག་གི་སྣ་རྩེེརོ་ཕྲ་ཐིག་བསྒོོམ་པའི་དུས་ནིི་གཉིིས་

ཏེ་ེབསྐྱིེད་རོིམ་རོགས་པ་ལ་སློོབ་པའ་ིསྐབས་སུ་བྱོིང་བ་ཤིས་ཆོ་ེནི་ད་ེསེལ་བའ་ིཆོེད་

དུ་སྟོེང་གི་སྣ་རྩེེ་རྩེ་ཞེལ་གྱིི་ཡེ་ཤིེས་ཀྱིི་སྤྱིནི་གྱིི་དབུས་སུ་ཟླ་གདནི་སྲནི་མ་ཕྱིེད་

བཤིགས་ཙམ་གྱི་ིསྟོེང་དུ་རྡོ་ོརྗེ་ེསྔོནི་པ་ོཡུངས་འབྲུ་ཙམ་གྱིེནི་འགྲོེང་གིས་གནིས་པ་ལ་

སེམས་རྩེེ་གཅིིག་ཏུ་དམིགས་ནིས་བསྒོོམས་པས་བྱོིང་བ་བསལ་བ་ནི་རོགས་པའི་

དམིགས་རྟེནི་གྱི་ིའཕྲ་ོལ་འཇུག །ཡང་རྒོད་པ་ཤིས་ཆོ་ེནི་འོག་ག་ིསྣ་རྩེ་ེཡབ་ཡུམ་གྱི་ི

གསང་གནིས་འཕྲད་པས་ཡུམ་གྱི་ིབྷཱ་གརོ་ཡབ་ཀྱི་ིརྡོ་ོརྗེ་ེབཅུག་ཅིིང་ཡབ་ཀྱི་ིདབུ་མའ་ི

ནིང་དུ་ཡུམ་གྱི་ིདབུ་མ་བཅུག་པ་ནི་ིརྩེ་རྡོ་ོརྗེ་ེསྐྱིིལ་ཀྲུང་སྟོ་ེདེའ་ིནིང་དུ་ཟླ་གདནི་ལ་རྡོ་ོརྗེ་ེ

སྔནོི་པ་ོཉིལ་འགྲོངེ་གང་བད་ེབསྒོོམ་ལ་རྒོད་པ་བསལ་བ་ནི་སྔརོ་གྱི་ིའཕྲ་ོལ་འཇུག་ག ོ།

བསྐྱིེད་རོིམ་རོགས་པ་མཐརོ་ཕྱིིནི་པ་ནི་དེ་ཉིིད་བརྟནི་པརོ་བྱོ་བའི་ཕྱིིརོ་སྟོེང་གི་

སྣ་རྩེེརོ་རྡོོ་རྗེེ་སྔརོ་ལྟརོ་བསྒོོམ་ལ་དེ་ལས་རོང་འདྲ་གཉིིས། དེ་ལས་བཞེི། དེ་ལས་

བརྒྱད། ད་ེལས་བཅུ་དྲུག་སགོས་རོམི་པ་ལྟརོ་འདབ་འགྱུརོ་སྤྲོསོ་ཏེ།ེ གདངོ་ཁབེ་ཙམ་

དང༌། མདུནི་དང་གཞེལ་ཡས་ཁང་ལ་སོགས་པ་གང་ཞེིང་རྒྱ་ཇི་ེཆོེརོ་སོང་སྟོ་ེམདོརོ་

ནི་ནིམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉིམ་པ་སྤྲོོས་ཤིིང་སློརོ་ཡང་སྔརོ་གྱིི་གོ་རོིམ་མ་འཁྲུལ་

བརོ་བསྡུས་ཏེ་ེརྩེ་བའ་ིརྡོ་ོརྗེ་ེལ་ཐིམ་ཞེིང་ད་ེལྟ་བུའ་ིཚུལ་གྱིིས་སྤྲོ་ོབསྡུ་ལ་བསློབ་པརོ་

བྱོ། འགོ་སྒོའོ་ིཐགི་ལ་ེནི་ིསྔརོ་ལྟ་བུའ་ིརྡོ་ོརྗེེའ་ིལྟ་ེབརོ་ཟླ་གདནི་ལ་རྟེནི་བརྟེནི་པའ་ིདཀྱིལི་

འཁོརོ་ཡོངས་སུ་རྫིོགས་པ་བསྒོོམ་ཞེིང་ད་ེཡང་སྐྱི་ེམཆོེད་ཀྱི་ིལྷ་རྣམས་ཀྱི་ིསྤྱིནི་དཀོརོ་



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་དྲང་སོྲོང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།
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ནིག་ཚུནི་ཆོད་མ་འདྲེས་པ་དུས་གཅིིག་ཏུ་ཤིརོ་བ་ལ་བསློབ་པ་བུའ་ིཚུལ་དང༌། དེའ་ི

གཙ་ོབ་ོཡབ་ཡུམ་གྱི་ིརྩེ་སོགས་སྔརོ་ལྟ་བུའ་ིརྡོ་ོརྗེེའ་ིལྟ་ེབརོ་རྟེནི་བརྟེནི་པ་ཐམས་ཅིད་

སྔརོ་ཇི་ིལྟ་བ་བཞེིནི་བསྒོམོ་པ་ཚ་བོའ་ིཚུལ་དང༌། དའེ་ིགཙ་ོབ་ོཡབ་ཡུམ་གྱི་ིརྩེ་སགོས་

སྔརོ་ཇིི་ལྟ་བའི་དཀྱིིལ་འཁོརོ་ཡོངས་སུ་རྫིོགས་པ་བསྒོོམ་པ་ནིི་ཡང་ཚ་སྟོེ། བུ་དང་

ཚ་བོ་ཡང་ཚའི་ཚུལ་དུ་བསྒོོམ་པརོ་གསུངས་ཏེེ་དེ་དག་གི་ཚེ་ཡང་ཉིེས་པ་ལྔ་སྤེོང་

ལུགས་འདུ་བྱོེད་བརྒྱད་བསྟོེནི་ལུགས། སེམས་གནིས་པ་དགུ་ཡིད་བྱོེད་བཞེ་ིསྟོོབས་

དྲུག་གིས་འགྲུབ་ལུགས་སོགས་ལམ་ཐུནི་མོང་བའི་སྐབས་ཇིི་ལྟ་བ་བཞེིནི་དགོས་

སོ། །ད་ེལ་གོམས་ནིས་རྐྱེེནི་གཞེནི་མ་བྱུང་ནི་ཉིིནི་ཞེག་གཅིིག་ག་ིདྲུག་ཆོ་འཁྱིོངས་

པ་ནི་ིབསྐྱིེད་རོིམ་ཕྲ་མ་ོམཐརོ་ཕྱིིནི་པའ་ིཚད་དུ་གསུངས་ལ། ད་ེལྟ་བུའ་ིབསྒོོམ་དོནི་

རོགས་པ་ཙམ་ཡིད་ཡུལ་དུ་མ་ཤིརོ་ཡང་སྐབས་འདིརོ་ཡུད་ཙམ་ཁ་རོོག་སྡོོད་པ་སྐད་

བྱོདེ་དགསོ་གསུངས། 

རྣམ་དག་དྲནི་ཚུལ།

གསུམ་པ་རྣམ་དག་དྲནི་ཚུལ་ནིི། ད་ེལྟརོ་བསྒོོམས་པས་ཡིད་སྐྱི་ོབ་སྟོ་ེངལ་དུབ་

བྱུང་བ་ནི། དགོས་པ་འད་ིདང་འདིའ་ིཕྱིིརོ་དུ་སྐུའ་ིརྣམ་པ་སོགས་འད་ིལྟ་བུ་བསྟོནི་པའ་ོ

སྙེམ་དུ་དྲནི་པ་ལ་དག་པ་དྲནི་པ་ཞེེས་བྱོ་སྟོ།ེ གཞེ་ིལམ་འབྲིས་གསུམ་གྱི་ིཆོོས་རྣམས་

སྟོོནི་པའ་ིཕྱིིརོ་འད་ིལྟ་བུའ་ིསྐུརོ་བཞེེངས་པ་སྟོེ། ཞེལ་དགུ་ནི་ིགསུང་རོབ་ཡནི་ལག་

དགུ་སྟོ།ེ མད་ོསྡོ་ེདབྱོངས་སྙེད་ལུང་བསྟོནི་དང༌། །ཚགིས་བཅིད་ཆོདེ་བརྗེདོ་གླིངེ་གཞེ་ི

དང༌། །རྟོགས་བརྗེོད་ད་ེལྟ་བུ་བྱུང་དང༌། །སྐྱིེས་རོབས་ཤིིནི་ཏུ་རྒྱས་པ་དང༌། །རྨད་
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བྱུང་གཏེནི་ལ་དབབ་པའ་ིསྡོེ། །ཞེེས་ད་ེརྣམས་ལ་གསུང་རོབ་ཡནི་ལག་བཅུ་གཉིིས་

སུ་གྲོགས་ལ། དེའ་ིནིང་ག་ིརྟོགས་བརྗེོད་དང་ད་ེལྟ་བུ་བྱུང་སྐྱིེས་རོབས་སྟོ་ེད་ེགསུམ་

གླིེང་གཞེིའ་ིསྡོེརོ་བསྡུས་པའ་ིདགུརོ་འགྱུརོ་ཞེིང་ད་ེརྣམས་ལ་ཐོས་བསམ་བྱོེད་དགོས་

པ་སྟོོནི། རྭ་གཉིིས་ཀྱིིས་གསུང་རོབ་ད་ེལ་སྦྱངས་པས་ཀུནི་རྫིོབ་དང་དོནི་དམ་བདེནི་

པ་གཉིིས་གཏེནི་ལ་འབེབས་དགོས་པ་སྟོོནི། ཕྱིག་ས་ོབཞེ་ིདང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཏེ་ེ

ས་ོབདུནི་གྱིསི། དྲནི་པ་ཉི་ེབརོ་གཞེག་བཞེ།ི ཡང་དག་སྤེངོ་བ་བཞེ།ི རྫུ་འཕྲུལ་རྐོང་པ་

བཞེི། དབང་པ་ོལྔ། སྟོོབས་ལྔ། བྱོང་ཆུབ་ཀྱི་ིལམ་ཡནི་ལག་བདུནི། འཕེགས་ལམ་

ཡནི་ལག་བརྒྱད་ཀྱི་ིབརོ་ཉིམས་སུ་བླང་བྱོའ་ིལམ་བྱོང་ཕྱིགོས་ས་ོབདུནི་ཏེ་ེགཞེ་ིབདནེི་

པ་གཉིིས་ཀྱིིས་ལམ་བྱོང་ཕྱིོགས་སོ་བདུནི་བགྲོོད་དགོས་པརོ་སྟོོནི། ཞེབས་བཅུ་

དྲུག་གིས་སྟོོང་གཞེ་ིཆོོས་ཅིནི་ལས་དབྱོ་ེབའ་ིཕྱི་ིདང་ནིང་ལ་སོགས་པའ་ིསྟོོང་ཉིིད་བཅུ་

དྲུག །སྟོོང་ཉིིད་ད་ེཡང་ལྷནི་སྐྱིེས་ཀྱི་ིབད་ེབ་དང་སྦྱརོ་ཏེ་ེདབྱོེརོ་མེད་དུ་བསྒོོམ་དགོས་

པ་ནི་ིཡུམ་དང་སྦྱརོོ་བས་སྟོོནི། 

མ་ིལ་སོགས་པ་བརྒྱད་ནི།ི དེའ་ིའབྲིས་བུ། རོལ་གྲོ་ིལག་ཏུ་ཐོགས་ཙམ་གྱིིས་ཅི་ི

འདདོ་དུ་སློབེས་པ་རོལ་གྲོའི་ིདངསོ་གྲུབ། རོ་ིལུ་ཟསོ་པས་སྟོབོས་དང་མདངས་གསལ་

བ་རོི་ལུའི་དངོས་གྲུབ། མིག་ལ་སྨོནི་བྱུགས་པས་ས་འོག་གི་གཏེེརོ་མཐོང་བ་མིག་

སྨོནི་གྱི་ིདངོས་གྲུབ། རྐོང་མགྱིོགས་ལ་མང་ཡང་ལ་ོམའ་ིརྐོང་མགྱིོགས་ཞེེས་པ་དེརོ་

བཞེོནི་པས་ཅི་ིའདོད་དུ་སློེབས་པ་རྐོང་མགྱིོགས་ཀྱི་ིདངོས་གྲུབ། རྫིས་བྱུགས་པས་

གཞེནི་གྱིིས་མ་ིམཐོང་བ་མ་ིསྣང་བའ་ིདངོས་གྲུབ། བཅུད་ལེནི་གྱི་ིརོིལ་བུ་ཟོས་མ་ཐག་

རྒནི་པོ་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་ལོནི་པ་ཡང་གཞེོནི་ནུརོ་འགྱུརོ་བ་བཅུད་ལེནི་གྱིི་དངོས་གྲུབ། 



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་དྲང་སོྲོང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།
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མཁའ་སྤྱིདོ་དུ་ལུས་མ་སྤེངས་པརོ་བགྲོདོ་པ་མཁའ་སྤྱིདོ་ཀྱི་ིདངསོ་གྲུབ། ས་འོག་ཏུ་ཆུ་

ལ་ཉི་འགྲོ་ོབ་ལྟརོ་འགྲོ་ོབ་ས་འགོ་ག་ིདངསོ་གྲུབ་སྟོ་ེདངསོ་གྲུབ་བརྒྱད་དང༌། 

བྱོ་རྒོད་ལ་སོགས་པ་བརྒྱད་ནིི། སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་རྫུ་འཕྲུལ་ཀུནི་འགྲོོ་

དང༌། །གནིས་དང་ཅི་ིའདོད་བསྐྱིེད་དང་ཡོནི་ཏེནི་བརྒྱད། །ཅིེས་པ་ལྟརོ་སངས་རྒྱས་

ཉིག་གཅིིག་ག་ིཡོནི་ཏེནི་དབང་ཕྱུག་བརྒྱད་དག་པ་སྟོ་ེདངོས་གྲུབ་གཉིིས་ཀྱི་ིནིང་ནིས་

ཕྱི་ིམ་མཆོོག་ཡིནི། གཅིེརོ་བུས་ནི་ིད་ེལྟ་བུའ་ིསངས་རྒྱས་ནི་ིསྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅིད་ཟད་

པ་དང༌། སྐྲ་གྱིེནི་དུ་བརྫིེས་པ་ནི་ིམ་ིགནིས་པའ་ིམྱོ་ངནི་ལས་འདས་པའ་ིག་ོའཕེང་ཐོབ་

པ་སྟོོནི་ལ། 

དེ་རྣམས་ཀྱིི་དོནི་རྗེེ་ཉིིད་ཀྱིིས་བསྡུ་བརོ་མཛད་པ་ནིི། གཏེནི་ལ་འབེབས་བྱོའི་

གཞེ་ིགསུང་རོབ་ཡནི་ལག་དགུ་ཞེལ་དགུས་སྟོོནི། དེའ་ིབརྗེོད་བྱོ་ནི་ིཀུནི་རྫིོབ་སྒྱུ་མ་

དང་དོནི་དམ་ནིམ་མཁའ་ལྟ་བུ་སྟོ་ེབདེནི་པ་གཉིིས་སུ་འདུས་པའ་ིལམ་བྱོང་ཕྱིོགས་ས་ོ

བདུནི་ནིི། ཕྱིག་ས་ོབཞེ་ིདང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱིིས་སྟོོནི། ལམ་ད་ེརྣམས་ཀྱི་ིགཙ་ོབ་ོ

དནོི་དམ་བདེནི་པ་སྟོངོ་ཉིདི་བཅུ་དྲུག་གསི་རྟགོས་པ་ནི་ིཞེབས་བཅུ་དྲུག་གིས་སྟོོནི། ད་ེ

ཡང་བླ་མེད་རྡོ་ོརྗེ་ེཐེག་པ་འདིརོ་སྟོོང་ཉིིད་ད་ེརྐྱེང་པ་མིནི་པརོ་ཐབས་ལྷནི་སྐྱིེས་ཀྱི་ིབད་ེ

བ་ཆོེནི་པ་ོདང་དབྱོེརོ་མེད་དུ་སྦྱོརོ་དགོས་པ་ནི་ིཡུམ་དང་སྦྱོརོ་བས་སྟོོནི། ད་ེལྟ་བུའ་ི

ལམ་གྱིིས་བགྲོོད་པའ་ིའབྲིས་བུ་ལ་དངོས་གྲུབ་ཐུནི་མོང་བ་གྲུབ་པ་ཆོེནི་པ་ོབརྒྱད་མ་ི

སོགས་ཀྱིིས་དང༌། ཐུནི་མོང་མ་ཡིནི་པ་མཆོོག་ག་ིདངོས་གྲུབ་དབང་ཕྱུག་བརྒྱད་བྱོ་

རྒོད་སོགས་ཀྱིིས་སྟོོནི། དངོས་གྲུབ་ད་ེགཉིིས་ཀྱི་ིགཙ་ོབ་ོདབང་ཕྱུག་བརྒྱད་ཡིནི་པ་

གཅིེརོ་བུས་བསྟོནི། ད་ེཉིིད་མ་ིགནིས་པའ་ིམྱོང་ངནི་ལས་འདས་པ་ཡིནི་པ་ནི་ིསྐྲ་གྱིེནི་
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དུ་བརྫིེས་པས་སྟོོནི་པའོ། །ཞེེས་དཔལ་རྡོ་ོརྗེེ་འཇིིགས་བྱོེད་ཆོེནི་པོའ་ིསྐུའི་རྣམ་པརོ་

ཤིརོ་བ་དསེ་དོནི་ད་ེལྟ་བུ་མཚོནི་པརོ་ག་ོདགསོ་ས།ོ །ཞེསེ་གསུངས་ས།ོ །

བཟླས་པ་བྱོ་བ།

བཞེ་ིཔ་བཟླས་པ་བྱོ་བ་ནིི། ཐོག་མརོ་བགྲོང་ཕྲེང་འདུ་བྱོ་བ་ལ། རོབ་མ་ིརུས་ཀྱི་ི

ཕྲེང་བའམ། རུ་རོཀྵེ་སོགས་ལས་མཐུནི་དང༌། མ་འབྱོོརོ་ནི་བ་ོདྷ་ིཙ་ིནི་ིལས་ཐམས་

ཅིད་ལ་རུང་བརོ་གསུངས། ཕྲེང་རྡོོག་ག་ིགྲོངས་ལ་ཕྱིག་བཞེེས་མང་ཡང་བརྒྱ་དང་

བཅུ་གཅིིག་རོེ་བྱོས་ནི་ལེགས་པས་དེ་ཉིིད་གཞེོནི་ནུ་མ་མ་ཉིམས་པས་བཀོལ་བའི་

སྐུད་པ་དགུ་བསྒྲིལ་ལ་བརྒྱུས་པརོ་སྟོོབས་དང་མི་འཇིིགས་པ་མཚོནི་པའི་མདུང་

འཛིནི་ཉིིས་བརྩེེགས་བྱོས་པ། སྙེིམ་པརོ་བཅུག་ལ་བསང་སྦྱང་སྔོནི་དུ་འགྲོ་ོབས་ཕྲེང་

རྡོགོ་རོ་ེགསུང་རྡོ་ོརྗེེརོ་བསྐྱིདེ་པ་དཀྱིལི་ཆོགོ་རྡོ་ོརྗེ་ེཕྲངེ་བའ་ིདགངོས་པ་ཡིནི་པས་ཆོ་ོག་

ལྟརོ་བསྐྱིེད་ཅིིང་བཟླས་པའ་ིབརོ་བྱོ། ད་ེནིས་གསུང་རྡོ་ོརྗེེའ་ིང་ོབ་ོའདོད་ཆོགས་གཤིིནི་

རྗེེའ་ིགཤིེད་རྗེེས་ཆོགས་ཀྱི་ིམེས་བྱོང་སེམས་དཀོརོ་དམརོ་དུ་ཞུ་བ། ཁྲོག་འཛག་པའ་ི

མ་ིམགོའ་ིཕྲེང་བརོ་གྱུརོ་ཏེེ། མ་ིམག་ོརོ་ེརོེའ་ིདཔྲལ་བརོ་རྟེནི་བརྟེནི་པའ་ིདཀྱིིལ་འཁོརོ་

ཡོངས་རྫིོགས་སམ་གཙ་ོབ་ོཡབ་ཡུམ་གསལ་བཏེབ་ལ་ལག་པ་གཡས་པའ་ིམཐ་ེབོང་

ལྕགས་ཀྱུའ་ིརྣམ་པས་ཕྲེང་རྡོོག་རོ་ེའདྲེནི་པ་དང་མཉིམ་དུ་ཕྲེང་རྡོོག་ག་ིལྷ་ལས་གཉིིས་

པ་རོེ་ཆོད་ནིས་ཐུགས་ཀོའི་ཏེིང་ངེ་འཛིནི་སེམས་དཔའ་ལ་ཐིམ་པརོ་བསམ། ཞེི་

བཟླས་སྐབས་ཕྲེང་བ་རོིནི་པོ་ཆོེ་ལས་གྲུབ་པརོ་མེ་ལོང་གི་གཟུགས་བརྙེནི་བཞེིནི་

འཇིམ་དཔལ་ཡ་ེཤིསེ་སམེས་དཔའ་གསལ་འདབེས་དགསོ་གསུངས། 



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་དྲང་སོྲོང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།
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དེ་ནིས་ཞེི་ཁྲོོ་སྦྲགས་སྒྲུབ་བྱོེད་པ་ནིི་འཚུབ་ཆོ་ཆུང་ཞེིང་ལེགས་པ་ཡིནི་པས། 

དེའ་ིཚུལ་ནི།ི སྲད་རྒྱུད་པའ་ིབཞེེད་པ་ལྟརོ་ཡ་ེཤིེས་སེམས་པའ་ིཐུགས་ཀོའ་ིཉི་ིགདནི་

རོང་གནིས་ཀྱི་ིསྟོེང་དུ་ཧཱུཾ་ཾཡིག་ཡོངས་སུ་གྱུརོ་པ་ལས་རོལ་གྲོིའ་ིའཁོརོ་ལ་ོརྩེིབས་དྲུག་

པའི་ལྟེ་བརོ་རོལ་གྲོི་སོ་གཉིིས་པ་ལངས་སྟོབས་ཅིནི་གྱིི་ཡུ་མཚམས་སུ་ཟླ་གདནི་

ལ་དྷཱཿ�ི དམརོ་སེརོ་རོིང་ཆོ་ཚེག་དྲག་དང་བཅིས་པ་ཕྱི་ིགསལ་ནིང་གསལ་ཅིནི། དེའ་ི

ཡུ་མཚམས་སུ་འཁྱུད་མ་ོཁྲོོལ་མ་འཁོརོ་དུ་རུང་བ་བྱོ་ཕྲུག་ཁའ་ིདབྱོིབས་ཅིནི་ལས་

རྩེིབས་ཀྱི་ིརོལ་གྲོ་ིས་ོགཉིིས་པ་དྲུག་ལེབ་ཆོགས་སུ་ཐོནི་པ་ཐམས་ཅིད་ལས་མ་ེཅུང་

ཟད་འབརོ་བའ་ིརོང་བཞེིནི་ཅིནི་ཤིིནི་ཏུ་རྣ་ོབ། རྩེིབས་རྣམས་ཀྱི་ིཡུ་བའ་ིམཚམས་ལ་

ཉིེ་བའི་སྟོེང་དུ་ཟླ་གདནི་རོེ་རོེ་རྩེིབས་ལ་ཅུང་ཟད་མ་རོེག་པའི་རོེག་ལ་མ་འབྱོོརོ་བ་

རྣམས་ཀྱི་ིསྟོེང་དུ་མདུནི་ནིས་གཡས་སྐོརོ་དུ་ཨོཾ་ཾཨོཾ་རོ་པ་ཙ་ནི། ཞེེས་པའ་ིའབྲུ་རོ་ེརོ་ེ

གནིས་པ། རྩེིབས་རྣམས་ཀྱི་ིབརོ་དུ་ཟླ་བའ་ིསྟོེང་དུ་དྷཱཿི� དམརོ་སེརོ་རོ་ེརོ་ེབསམ་ལ་

རོལ་གྲོིའ་ིརྩེིབས་རྣམས་གཡས་སྐོརོ་དང༌། ཡིག་འབྲུ་རྣམས་གཡོནི་སྐོརོ་དུ་ཤིིནི་ཏུ་

མགྱིོགས་པརོ་འཁོརོ་བརོ་བསམ་དགོས་ཏེེ། ཧ་ཅིང་མགྱིོགས་པརོ་འཁོརོ་བས་མི་

འཁརོོ་བ་ལྟ་བུ་བསམ་ནི་སྲགོ་རླུང་སགོས་ཀྱི་ིསྐྱིོནི་ཆུང་བརོ་འགྱུརོ་གསུངས། དབུས་

ཀྱི་ིདྷཱཿ�ི འ་ིག་ིགུའ་ིནིང་དུ་ཟླ་གདནི་ལ་རོང་གཞེནི་བསྒྲུབ་བྱོ་གང་ཡིནི་ཐ་མལ་བའ་ིརྣམ་

པ་ཅིནི། བླ་མའ་ིཞེབས་བརྟནི་སྒྲུབ་ནི་རོང་ཐ་མལ་བའ་ིསྤྱི་ིབོརོ་བླ་མ་ཞེལ་མཇིལ་དུས་

ཀྱི་ིརྣམ་པ་ཅིནི་གསལ་གདབ། འདིའ་ིསྐབས་སུ་སྤྱིིརོ་ལྷ་གཙ་ོའཁོརོ་ཐམས་ཅིད་ལ་

ང་རྒྱལ་དང་གསལ་སྣང་དགོས་ཀྱིང༌། གཙ་ོབོརོ་ཡ་ེཤིེས་སེམས་དཔའ་ལ་ང་རྒྱལ་

དང་གསལ་སྣང་འཛིནི་དགོས། འདིའ་ིདམིགས་པ་གཙ་ོབ་ོནི་ིགསུམ་ལས། མ་རོིག་
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དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།

པ་གཅིོད་པའ་ིམནི་ངག་ནི་ིདབུས་ཀྱི་ིདྷཱཿི�ཡིག་ལས་འོད་ཟེརོ་འཕྲོས་པས་རོང་གཞེནི་

བསྒྲུབ་བྱོའ་ིལུས་ཀྱི་ིཕྱི་ིནིང་ཐམས་ཅིད་ལ་ཁྱིབ་པས་མ་རོིག་པ་སྟོ་ེམ་ིཤིེས་པའ་ིརྨོངས་

པ་ཐམས་ཅིད་སྐྲ་ཤིད་ཀྱི་ིརྣམ་པརོ་ཕྱིགས་ཏེ་ེསྟོེང་རླུང་གིས་མནིནི་པས་འཁོརོ་ལོའ་ི

སྟོེང་དུ་བབ་པ་འཁོརོ་ལོས་བཅིད་ད་ེཕྱི་ེམརོ་བྱོས་པ་མེས་བསྲེགས་པའ་ིཐལ་བ་འོག་

སྒོ་ོནིས་ཐནོི་པའ་ིགརོ་སངོ་ཆོ་མདེ་དུ་བསམ། 

མ་དག་པ་འཁྲུད་པའ་ིམནི་ངག་ནི།ི སློརོ་ཡང་འོད་ཟེརོ་གྱི་ིསྣ་ེལ་ལྷ་མ་ོབདུད་རྩེིའ་ི

བུམ་པ་ཐོགས་པ་དཔག་མེད་སྤྲོོས་ཏེ་ེབསྒྲུབ་བྱོའ་ིསྤྱི་ིབ་ོནིས་ཆུ་རུབ་ཀྱི་ིཚུལ་དུ་དབང་

བསྐུརོ་བའ་ིསྐབས་ལྟརོ་བཀྲུས་པས་ནིད་གདོནི་སྡོིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅིད་དག་ནིས་ལུས་

ཤིེལ་ལྟརོ་དྭངས་གསལ་འོད་ཀྱི་ིརོང་བཞེིནི་དུ་གྱུརོ་པརོ་བསམ་ལ་སློརོ་ལྷ་མ་ོརྣམས་

དྷཱཿ�ིལ་ཐམི་པརོ་བསམ། 

མ་ིཤིསེ་པ་བསལ་བའ་ིམནི་ངག་ནི།ི སློརོ་ཡང་དྷཱཿ�ིཡགི་ལས་འདོ་ཟརེོ་དཔག་མདེ་

སྤྲོོས་པས་བསྒྲུབ་བྱོའ་ིལུས་ཐམས་ཅིད་གང་རྨོངས་པའ་ིམུནི་པ་ཐམས་ཅིད་མུནི་ཁུང་

དུ་ཉི་ིཟེརོ་ཞུགས་པ་བཞེིནི་གརོ་སོང་ཆོ་མེད་དུ་དག་པརོ་བསམ་མོ། །གཞེནི་ཡང་སྐུ་

ཡིས་ཆོ་ེཞེིང་གསུང་གིས་གསལ། །ས་བོནི་མྱུརོ་བ་ཕྱིག་མཚནི་ཟབ། །གླིེགས་བམ་

རོལ་གྲོ་ིགླིགེས་རོལ་གྱིསི། །འཆོད་དང་རྩེོད་དང་རྩེམོ་པའ།ོ །ཞེསེ་གསུངས་པ་རྣམས་

ཀྱིང་ཤིེས་པརོ་བྱོ་དགོས། མ་ིབརྗེེད་པའ་ིགཟུངས་ཐོབ་པརོ་འདོད་ནི་རོང་ག་ིལྕ་ེསྟོེང་

དུ་དྷཱཿི�ཡིག་དམརོ་སེརོ་རོིང་ཆོ་ཚེག་དྲག་དང་བཅིས་པ་མག་ོགྲོ་ེསྦུགས་སུ་བསྟོནི་པ་

ཞེིག་བསམ་ལ་ད་ེལས་འོད་ཟེརོ་དཔག་མེད་འཕྲོས་པས་ཕྱིོགས་བཅུའ་ིརྒྱལ་བ་སྲས་

བཅིས་ཐམས་ཅིད་ཀྱི་ིསྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ིབྱོིནི་རླབས་ནུས་མཐུ་ཐམས་ཅིད་དྷཱཿ�ིཡིག་



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་དྲང་སོྲོང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།
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ག་ིརྣམ་པརོ་སྤྱིནི་དྲངས་ཏེ་ེལྕ་ེསྟོངེ་ག་ིདྷཱཿ�ིལ་ཐམི་པརོ་བསམ་ལ་དབུགས་ཐངེས་གཅིགི་

ལ་དྷཱཿ�ིབརྒྱ་རྩེ་གཅིིག་གམ་གང་ལྕོགས་བགྲོང༌། ད་ེནིས་མཆོིལ་མ་སྒྲ་མེད་མིད་པ་དང་

མཉིམ་དུ་ལྕེའི་དྷཱཿི�ཡིག་འོད་དམརོ་སེརོ་དུ་ཞུ་ནིས་འཁོརོ་ལོའ་ིདབུས་ཀྱིི་དྷཱཿི�ཡིག་ལ་

ཐིམ་པས་མརོ་མེའི་སྟོེང་དུ་ཞུནི་མརོ་བླུག་པ་ལྟརོ་འོད་ཟེརོ་ཆོེརོ་འབརོ་ཏེེ་ལུས་ནིང་

ཐམས་ཅིད་གང་ཞེིང་གསལ། དྷཱཿི�ཡིག་འབའ་ཞེིག་གིས་བརོ་མཚམས་མེད་པརོ་

གཏེམས་སྟོ་ེམ་ིབརྗེདེ་པའ་ིགཟུངས་ཐབོ་བྱུང་སྙེམ་པ་བྱོའ།ོ །

ད་ེནིས་དྲག་པོའ་ིཚ་ེའཁོརོ་ལ་ོཡིག་འབྲུ་དང་བཅིས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུརོ་པ་ལས་

ཧཱུཾ་ཾཡིག་སྔརོ་ལྟརོ་གནིས་པའ་ིམཐརོ་རྩེ་སྔགས། སྙེིང་པ།ོ ཉི་ེསྙེིང་གསུམ་ཕྱི་ིནིས་རོིམ་

པ་བཞེིནི་གཡས་སྐོརོ་དུ་འཁོད་པ་འམ། རྭ་ལུགས་མནི་ངག་སྲོག་རླུང་གི་གེགས་

སེལ་བའ་ིཕྱིིརོ་ཉི་ིམའ་ིསྟོེང་དུ་རྡོ་ོརྗེ་ེསྔོནི་པ་ོརྩེ་ེལྔ་པ་གྱིེནི་འགྲོེང་ག་ིལྟ་ེབའ་ིསྦུབས་སུ་

འཁོརོ་ལོ་དཀོརོ་པོ་རྩེིབས་བརྒྱད་པ་གཉིིས་སྟོེང་འོག་ནིས་ཁ་སྦྱརོ་གུརོ་སྟོབས་ཀྱིི་

ནིང་དུ་པདྨ་དམརོ་པ་ོའདབ་མ་བརྒྱད་པ་གཉིིས་སྟོེང་འོག་ནིས་ཁ་སྦྱརོ་གུརོ་སྟོབས་

ཅིནི། གཉིསི་ཀོ་བརོ་མཚམས་མདེ་པ་མ་ེལངོ་ལ་འཁརོོ་ལ་ོདང་པདྨའ་ིགཟུགས་བརྙེནི་

བཞེིནི། དེའ་ིདབུས་ཀྱི་ིབརོ་སྣང་ལ་ཏེིང་ང་ེའཛིནི་སེམས་དཔའ་ཧཱུཾ་ཾཡིག་སྔོནི་པ།ོ དེའ་ི

ཀློད་ཀོོརོ་གྱི་ིནིང་དུ་ཟླ་གདནི་ལ་རོང་ཐ་མལ་བའ་ིརྣམ་པ་ཅིནི་སོགས་བསྒྲུབ་བྱོ། དེའ་ི

མཐརོ་མདུནི་ནིས་གཡས་སྐོརོ་དུ་ཡ་མཱིནྟོ་ཀོ་དེའི་མཐརོ་ཧྲཱིཿི�ཥྚྲཱིཿི�དེའི་མཐརོ་ཤིརོ་གྱིི་

འདབ་མའ་ིཐད་དུ། ཡ་མ་རཱ་ཛཱ། ཤིརོ་ལྷོའ་ིའདབ་མརོ། ས་ད་ོམ་ེཡ། ལྷོའ་ིའདབ་མརོ། 

ཡ་མ་ེད་ོརུ། ལྷ་ོནུབ་ཀྱི་ིའདབ་མརོ། ཎ་ཡ་ོད་ཡ། ནུབ་ཀྱི་ིའདབ་མརོ། ཡ་ད་ཡ་ོནིི། 

ནུབ་བྱོང་ག་ིའདབ་མརོ། རཱ་ཡ་ཀྵེ་ེཡ། བྱོང་ག་ིའདབ་མརོ། ཡ་ཀྵེ་ེཡཙྪ། བྱོང་ཤིརོ་
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དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།

གྱི་ིའདབ་མརོ། ནི་ིརཱ་མ་ཡ། ཞེེས་པའ་ིབཞེ་ིཚནི་བརྒྱད་དང༌། བཞེ་ིཚནི་རོ་ེརོེའ་ིསྟོེང་

དུ། ཨོཾ་ཾརོ་ེདང་འོག་ཏུ་ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཕེཊ་ཕེཊ་རོ་ེདང་དེའ་ིཡང་འོག་ཏུ་སྭཱཧཱ་རོ་ེསྟོ་ེཁྱིོནི་ཨོཾ་ཾབརྒྱད་

ཧཱུཾཾ་ཧཱུཾཾ་ཕེཊ་ཕེཊ་བརྒྱད་སྭཱཧཱ་བརྒྱད་རྣམས་སྟོེང་འོག་ཕྱིོགས་མཚམས་གང་ལའང་མ་

རོགེ་པ་ཁ་དགོ་སྔོནི་པ་ོའདོ་ཟེརོ་སྣ་ལྔ་འཕྲ་ོབརོ་བསྒོམོ། བཟླས་དམགིས་ལ་སྤྱིིརོ་རྡོ་ོརྗེ།ེ 

ཁྲོ་ོབ།ོ ཁྲོོས་པ། འཁྱིོགས་སམ་ད་ོལ།ི དམ་ཚིག །གོང་བུའ་ིབཟླས་པ་སོགས་མང་དུ་

ཡདོ་ཀྱིང་འདརིོ་སྐབས་སུ་བབ་པ་ནི།ི ཏེངི་ང་ེའཛནིི་སམེས་དཔའ་ལས་འདོ་ཟེརོ་སྣ་ལྔ་

དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཕྱིོགས་བཅུརོ་འཕྲོས་པ་དབུགས་ཕྱིིརོ་འགྲོ་ོབ་དང་མཉིམ་དུ་ཤིངས་

བུག་གཡས་ནིས་ཐོནི་ཏེ་ེའཇིིག་རྟེནི་ཁམས་ཀྱི་ིསྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅིད་ལ་ཁྱིབ་པས་

ད་ེརྣམས་ཀྱི་ིཉིེས་སྐྱིོནི་ཐམས་ཅིད་སྦྱངས་ཏེ་ེསྣོད་ཐམས་ཅིད་གཞེལ་ཡས་ཁང་དང༌། 

བཅུད་ཐམས་ཅིད་རྡོོ་རྗེེ་འཇིིགས་བྱོེད་ཀྱིི་ལྷ་དང་ལྷ་མོའ་ིརྣམ་པརོ་བསྒྱུརོ་ཏེེ་སློརོ་

ཚུརོ་འདུས་ནིས་དབུགས་ནིང་དུ་འགྲོོ་བ་དང་བསྟུནི་ནིས་ཤིངས་བུག་གཡོནི་ནིས་

ཞུགས་ཏེ་ེསྙེིང་གའ་ིཧཱུཾ་ཾལ་ཐིམ་པརོ་བསམ། ཡང་ཧཱུཾ་ཾཡིག་སྔགས་ཕྲེང་དང་བཅིས་པ་

ལས་ཞེལ་གཅིིག་ཕྱིག་གཉིིས་པ་དང༌། ཞེལ་ཕྱིག་ཡོངས་སུ་རྫིོགས་པའ་ིཡབ་ཡུམ་

སྤྲོོས་ཏེ་ེཕྱིོགས་བཅུའ་ིསེམས་ཅིནི་རྣམས་ཀྱི་ིསྤྱི་ིབོརོ་བཞུགས་ནིས་སྙེོམ་པརོ་ཞུགས་

པའ་ིབྱོང་སམེས་ཀྱི་ིརྒྱུནི་བབ་པས་སྒོ་ོགསུམ་གྱི་ིསྡོགི་སྒྲབི་བག་ཆོགས་དང་བཅིས་པ་

སྦྱངས་ནིས་རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིགིས་བྱོདེ་ཀྱི་ིག་ོའཕེང་ལ་བཀོདོ། སྣདོ་ཀྱི་ིའཇིགི་རྟེནི་རྣམས་ཀྱིང་

དག་པའ་ིཞེིང་ཁམས་སུ་བསྒྱུརོ་ནིས་སྔརོ་ལྟརོ་སྙེིང་གརོ་བསྡུ། ཡང་ཧཱུཾ་ཾཡིག་སྔགས་

ཕྲེང་དང་བཅིས་པ་ལས་མ་ེའོད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤྲོོས་ཏེ་ེལུས་ནིང་ཐམས་ཅིད་གང་

བས་ནིད་གདོནི་སྡོིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅིད་བྱོ་སྒྲ་ོམེས་བསྲེགས་པ་ལྟརོ་ཞེོབ་ཐུལ་གྱིིས་



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་དྲང་སོྲོང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།

 131  

བསྲེགས། མེ་དཔུང་ཕྱིིརོ་འཕྲོས་ཏེེ་སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅིད་མེ་དཔུང་དུ་འབརོ་བས་

སེམས་ཅིནི་རྣམས་བྱོང་ཆུབ་ཀྱིི་ལམ་ཉིམས་སུ་ལེནི་པ་ལ་བརོ་དུ་གཅིོད་པའི་དགྲོ་

བགགེས་གདུག་པ་ཅིནི་ཐམས་ཅིད་བསྲགེས་ཤིངི་མ་ེདཔུང་ལས་སྔགས་ཀྱི་ིསྒྲ་འབྲུག་

སྟོངོ་ལྡིརོ་བ་ལྟརོ་སྒྲགོ་པརོ་བསམ། ཡང་ཧཱུཾ་ཾཡགི་ལས་འདོ་ཟརེོ་གྱི་ིསྣ་ེམོརོ་མཆོོད་པའ་ི

ལྷ་མ་ོམཆོདོ་རྫིས་སྣ་ཚགོས་ཐགོས་པ་དཔག་ཏུ་མདེ་པ་སྤྲོསོ་པས་ཕྱིགོས་བཅུའ་ིརྒྱལ་

བ་སྲས་བཅིས་ཐམས་ཅིད་ལ་མཆོདོ་པ་ཕུལ་བས་ཟག་མདེ་ཀྱི་ིབད་ེསྟོངོ་ཁྱིད་པརོ་ཅིནི་

འཁྲུངས་ཤིིང༌། ད་ེརྣམས་ཀྱི་ིསྐུའ་ིབྱོིནི་རླབས་ཐམས་ཅིད་རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིིགས་བྱོེད་ཀྱི་ིསྐུ་ཆོ་ེ

བ་རོི་རོབ་ནིས་ཆུང་བ་རྡུལ་ཕྲནི་ཙམ་གྱིི་བརོ་དང༌། གསུང་གི་བྱོིནི་རླབས་ཐམས་

ཅིད་རྟེནི་འབྲིེལ་སྙེིང་པ་ོདང་། དབྱོངས་གསལ་དང༌རྩེ་སྔགས་ལ་སོགས་པ་སྔགས་

ཕྲེང་ག་ིརྣམ་པ་དང༌། ཐུགས་ཀྱི་ིབྱོིནི་རླབས་ཐམས་ཅིད་གྲོ་ིཐདོ་དང་། རྡོ་ོརྗེ་ེལ་སགོས་

པའི་ཕྱིག་མཚནི་གྱིི་རྣམ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤྱིནི་དྲངས་རོང་གི་གནིས་གསུམ་དུ་

ཐིམ་པས་བྱོིནི་གྱིིས་བརླབས་པརོ་བསམ་མོ། །གཞེནི་ཡང་རོེས་འགའ་ལྷའ་ིསྐུ་དང༌། 

རོེས་འགའ་གཞེལ་ཡས་ཁང་སོགས་ལ་གསལ་སྣང་དང༌། བདེ་སྟོོང་དང་སྔགས་

འཁརོོ་དང༌། སྔགས་ཀྱི་ིསྒྲ་དང༌། ང་རྒྱལ་སགོས་ལ་སམེས་འཛནིི་བཞེནིི་དུ་བཟླ། ཡང་

རོསེ་འགའ་སྔརོ་སྲུང་འཁརོོ་གྱི་ིསྐབས་སུ་བཤིད་པའ་ིགནིད་ལྔ་སགོས་ཀྱིང་བྱོའ།ོ །ད་ེ

ནིས་ཡ་མ་རཱ་ཛཱ་འོད་དུ་ཞུ་སྟོ་ེནིང་ག་ིསྙེིང་པ་ོལ་ཐིམ་པརོ་བསམ་ལ་ཧྲཱིཿི�ཥྚྲཱིཿི�བཟླ་ཞེིང༌། 

ད་ེཡང་འོད་དུ་ཞུ་ནིས་ཉི་ེསྙེིང་ལ་ཐིམ་པརོ་བསམ་ལ་ཡ་མཱིནྟོ་ཀོ་བཟླ། ད་ེཡང་འོད་དུ་

ཞུ་ནིས་ཧཱུཾ་ཾཡགི་ལ་ཐམི་པརོ་བསམ་པ་ནི་ིགནིད་ཆོེའ།ོ །

ད་ེནིས་ཡུམ་གྱི་ིབཟླས་པ་བྱོ་བ་ལ་ཡུམ་ལ་ཞེ་ིཁྲོ་ོསྦྲགས་སྒྲུབ་བྱོ་བརོ་འདོད་ནི་
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དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།

ད་ེལ་ལུགས་མང་ཡང༌། ད་ལམ་སྐབས་སུ་བབ་པ་ནི།ི ཡུམ་གྱི་ིཐུགས་ཀོརོ་ཉི་ིགདནི་

ལ་རྡོ་ོརྗེ་ེསྔོནི་པ་ོརྩེ་ེལྔ་པའ་ིལྟ་ེབརོ་ཧཱུཾ་ཾཡིག་ཡོད་པའ་ིཧཱུཾ་ཾའོད་དུ་ཞུ་ནིས་པདྨ་དཀོརོ་པ་ོ

འདབ་མ་བརྒྱད་པའ་ིལྟ་ེབརོ་ཟླ་གདནི་ལ་དབྱོངས་ཅིནི་མ་དཀོརོ་མ་ོཞེལ་གཅིིག་ཕྱིག་

གཉིིས་མ་བཻ་ཌཱུརྱའི་པི་ཝང་འཛིནི་ཅིིང་ཞེི་འཛུམ་དགྱིེས་པའི་ཉིམས་ཅིནི་ནི་ཆུང་

མྱོོས་པའི་འདུག་སྟོངས་ཙོག་བུའི་སྟོབས་ཀྱིིས་བཞུགས་པ་དརོ་དཀོརོ་གྱིི་ནི་བཟའ་

ཅིནི་དེའི་ཐུགས་ཀོརོ་པད་ཟླའི་གདནི་ལ་སྔརོ་ལྟ་བུའི་པི་ཝང་རྒྱུད་སྟོོང་ལྡནི་རོང་སྒྲ་

སྒྲོགས་བཞེིནི་པ་མག་ོགཡས་ཕྱིོགས་སུ་བསྟོནི་པའ་ིརྒྱུད་ཀྱི་ིསྟོེང་ག་ིབརོ་སྣང་ལ་པད་

ཟླའི་གདནི་ལ་ཤིེས་རོབ་ཀྱིི་འཁོརོ་ལོ་དཀོརོ་པོ་རྩེིབས་དྲུག་པ་གདནི་སྟོབས་སུ་

གནིས་པ། དེའ་ིལྟ་ེབརོ་ཧྲཱིཿ�ི ཡིག་དཀོརོ་པ་ོརོིང་ཆོ་ཚེག་དྲག་ཅིནི་རྩེིབས་རྣམས་རོལ་

གྲོ་ིལྟ་བུ་ཤིིནི་ཏུ་རྣ་ོབའ་ིསྟོེང་དུ་ཟླ་གདནི་ལ་མདུནི་ནིས་གཡས་སྐོརོ་དུ་ཨོཾ་ཾཨོཾ་རོ་པ་ཙ་

ནི། ཞེེས་པ་དཀོརོ་པ་ོལངས་སྟོབས་ཅིནི། ཧྲཱིཿི�འ་ིག་ིགུའ་ིནིང་དུ་ཟླ་བརོ་གནིས་པའ་ི

བསྒྲུབ་བྱོ་སྔརོ་ལྟརོ་གསལ་གདབ། རྩེིབས་ཀྱིི་བརོ་སེང་གི་ཟླ་བའི་སྟོེང་དུ་ཧྲཱིཿི�ཡིག་

རོེ་རོེ་གདནི་གྱིི་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ཀྱིི་འདབ་རོེའི་སྟོེང་གི་ནིང་ངོས་སུ་དབྱོངས་ཡིག་

གཉིིས་རོ་ེདང༌། ཕྱི་ིངོས་སུ་གསལ་བྱོེད་ཀྱི་ིམྱོ་ངནི་གྱི་ིཡ་ིག་ེང་ཉི་གཉིིས་དོརོ་བ་འཁྲུལ་

འཁོརོ་ལྟརོ་རོམ། ཀྵེ་ཡ་གཉིིས་དོརོ་བ་གསང་འདུས་བཞེིནི་གྱི་ིགསལ་བྱོེད་ས་ོགཉིིས་

འདབ་མ་རོ་ེལ་བཞེིརོ་བསྐྱིེད་པའམ། ཡང་ནི་གསལ་བྱོེད་བཞེག་ཀྱིང་ཆོོག །ད་ེནིས་

ཨོཾ་ཾཨོཾ་རོ་པ་ཙ་ནི་ཧྲཱིཿ�ི ཞེེས་པ་ཞེལ་ཐམས་ཅིད་དང་པ་ིཝང་གཉིིས་ནིས་ཀྱིང་སྒྲ་ད་ེལྟརོ་

བྱུང་བརོ་བསམ་ལ་ཅི་ིའགྲུབ་བཟླ་བཞེནིི་དུ་མ་དག་པ་འཁྲུད་པ་དང་མ་ིཤིསེ་པ་བསལ་

ཚུལ་སྔརོ་བཞེིནི་བྱོ་ཞེིང༌། འཁོརོ་ལོ་འཁོརོ་བ་མེད་པས་མ་རོིག་པ་གཅིོད་རྒྱུ་མེད་



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་དྲང་སོྲོང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།
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གསུངས། ད་ེནིས་འཁོརོ་ལ་ོཡིག་འབྲུ་དང་བཅིས་ཡོངས་སུ་གྱུརོ་པ་ལས་རྡོ་ོརྗེ་ེསྔོནི་

པོའ་ིལྟ་ེབའ་ིསྦུབས་སུ་ཧཱུཾ་ཾཡིག་ག་ིམཐརོ་སྔགས་ཕྲེང་གིས་བསྐོརོ་བརོ་བསམ་ལ་ཡུམ་

སྔགས་བཟླའ།ོ །

འཁོརོ་རྣམས་ཀྱི་ིསྔགས་བཟླ་བའ་ིཚ་ེགཏེ་ིམུག་གཤིིནི་རྗེེའ་ིགཤིེད་ལ་མཚོནི་ནི། 

ཐུགས་ཀོརོ་ཉིི་གདནི་ལ་འཁོརོ་ལ་ོདཀོརོ་པོའ་ིལྟེ་བའི་སྦུབས་སུ་ཀྵེེ་དང་དེའི་མཐརོ་

མཚནི་སྔགས་ཀྱིིས་བསྐོརོ་བ་ལ་དམིགས་ནིས་བཟླ་ཞེིང་བསྙེེནི་པའ་ིཚ་ེརོང་རོང་ག་ི

གྲོངས་གསོག་སྐབས་དཀྱིིལ་འཁོརོ་རྒྱལ་མཆོོག་གི་སྐབས་སུ་མཛད་པ་མཛད་པ་

ལྟརོ་སྤྲོོ་བསྡུ་ཡང་བྱོ། དེ་བཞེིནི་དུ་སེརོ་སྣ་གཤིིནི་རྗེེའི་གཤིེད་ཀྱིི་ཐུགས་ཀོའི་རོིནི་

པ་ོཆོེའ་ིདབུས་ཀྱི་ིསྦུབས་སུ་ས་བོནི་གྱི་ིམཐརོ་སྔགས་ཀྱིིས་བསྐོརོ་བ་སོགས་འཁོརོ་

ཐམས་ཅིད་ལ་རོིགས་འགྲོ་ེཤིེས་པརོ་བྱོ་སྟོ་ེཕྱིག་མཚནི་ཡ་ེཤིེས་སེམས་དཔའ་ིཚུལ་

དང༌། ས་བོནི་ཏེིང་ངེ་འཛིནི་སེམས་དཔའི་ཚུལ་ཏེེ་སེམས་དཔའ་སུམ་བརྩེེགས་ཀྱིི་

ཚུལ་དུ་བྱོ་ཞེིང༌། སྔགས་གཅིིག་བཟླ་བའི་ཚེ་དེའི་རོིགས་ཅིནི་གཞེནི་གྱིི་ཐུགས་

ཀོརོ་ཡང་སྔགས་ཕྲེང་བསམ་ཚུལ་བཤིད་པ་ཡོད་ཀྱིང་ད་ེཧ་ཅིང་མ་ིབད་ེབས་བྱོ་ག་ི

མེད་གསུངས། སྔགས་ད་ེརྣམས་ཀྱི་ིདོནི་ལ། ཡ་མ་རཱ་ཛཱའ་ིསྔགས་དོནི་སྒྲ་ཐད་བསྒྱུརོ་

ལྟརོ་ནི། གང་དུ་གཤིནིི་རྗེེའ་ིརྒྱལ་པོས་རྟག་པརོ་བདག །འདྲེནི་པ་གང་ཞེིག་བདག་ལ་

རོིང་དུ་བརྩེེ། །ལྷག་པརོ་གནིོད་སྦྱིནི་མིནི་གང་བརྩེ་ེབ་གང༌། །ད་ེདག་ནིད་མེད་སྩོལ་

མཛད་གནིོད་སྦྱིནི་ལའོ། །ཞེེས་དང༌། དོནི་བསྒྱུརོ་ནིི། གཤིིནི་རྗེེའ་ིརྒྱལ་པོས་རྟག་ཏུ་

བདག་ལ། །གཤིིནི་རྗེེའ་ིགནིོད་པས་གདུངས་པས་འགྲོ་ོབ། །གང་ཡིནི་སྐྱི་ེགནིས་ཟད་

མདེ་འཇིགིས་མདེ། །མཆོགོ་སྦྱནིི་ངསེ་པརོ་སྩལོ་ཅིགི་བརྩེ་ེབས། །ཞེསེ་པའ།ོ །ཧྲཱིཿ�ིཥྚྲཱིཿ�ིའ་ི
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དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།

ཐད་བསྒྱུརོ་ནི་ིགངོ་དུ་བཤིད་པ་ལྟརོ་དང༌། དནོི་བསྒྱུརོ་ནི།ི ཡུལ་ཅིནི་ལྷནི་སྐྱིསེ་ཀྱི་ིབད་ེ

བ་ཆོེནི་པོའ་ིཡེ་ཤིེས་ཡུལ་སྟོོང་པ་ཉིིད་ལ་རྩེེ་གཅིིག་ཏུ་རོོལ་པརོ་བྱོེད་པ་མཐརོ་ཐུག་

པའ་ིཡ་ེཤིེས་ད་ེཉིིད་མ་རུངས་པ་ཕྱི་ིནིང་གསང་བའ་ིགཤིིནི་རྗེ་ེགསུམ་གྱི་ིགཉིེནི་པོརོ་

སྲིནི་པོ་དྲག་ཏུ་ཁྲོོས་པ་ལྟ་བུའི་སྐུརོ་སྟོོནི་པ་ཁྱིོད་ཀྱིིས་སྡུག་བསྔལ་དང་ཀུནི་འབྱུང་

མ་ལུས་པ་ཆོོམས་ཤིིག །ཅིེས་སོ། །ཡ་མཱིནྟོ་ཀོའ་ིཐད་བསྒྱུརོ་ནིི། གཤིིནི་རྗེེའ་ིགཤིེད་

དམ་གཤིིནི་རྗེ་ེམཐརོ་བྱོེད་ཅིེས་དང༌། དོནི་བསྒྱུརོ་ནི།ི ཕྱི་ིནིང་གསང་བའ་ིགཤིིནི་རྗེེའ་ི

གཤིདེ་པ་ོཁྱིདོ་ཀྱིསི་ཕྱི་ིནིང་གསང་བའ་ིགཤིནིི་རྗེ་ེརྒྱུ་དང་བཅིས་པ་ཆོམོས་ཤིགི །ཅིསེ་

ས།ོ །ཡུམ་གྱི་ིསྔགས་དོནི་ནི།ི ཨོཾ་ཾསྔགས་ཀྱི་ིམག་ོའདྲེནི། བཛྲ་རྡོ་ོརྗེ།ེ བཏེྟ་ལཱ་རོ་ོལངས་

མ། ཨོཾ་གཙྪ་གཉིིས་ཚུརོ་བྱོོནི་གཉིིས། ཧཱུཾ་ཾཐུགས་ཀྱི་ིས་བོནི། ཛ� འགུགས་པའ་ིས་

བནོི། སྭཱཧཱ་ལ་བསྒྱུརོ་ལུགས་མང་ཡང་ཉི་ེབསྒྱུརོ་ཉི་ིཤུའ་ིནིང་ག ི།སུ་དང༌། ཨཱ་དང༌། ཧཱུཾ་ཾ

ལས་སྭཱཧཱ་གྲུབ་ཅིིང༌། དེའ་ིསུ་བད་ེབ་དང༌། ཨཱ་ཀུནི་དང༌། ཧཱུཾ་ཾསྦྱིནི་པ་ལའ།ོ །ཞེེས་པ་

ལྟརོ་བསྡོེབས་པས་བད་ེབ་ཀུནི་ལེགས་པརོ་སྦྱིནི་པརོ་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེེས་འབྱུང་

སྟོ་ེཀུནི་ནི་ིམཆོོག་དགའ་ལ་སོགས་པ་བཞེིའོ། །འཁོརོ་ས་ོསོའ་ིསྔགས་དོནི་ནིི། རོིམ་

པ་ལྟརོ། རྒྱལ་བའ་ིརྒྱལ་བ། རོིནི་ཆོེནི་འཆོང༌། འཁོརོ་བ་འཇིིག །ཤིེས་རོབ་འཆོང༌། 

དབྱུག་པ་འཆོང༌། པདྨ་འཆོང༌། གཏེ་ིམུག་དགའ་མ། ཞེ་ེསྡོང་དགའ་མ་སྟོ་ེཕེག་མ་ོ

རོིགས་གཉིིས་འཛིནི་གྱི་ིཕྱིིརོ་རོོ། །འདོད་ཆོགས་དགའ་མ། རྡོ་ོརྗེ་ེདགའ་མ་སྟོ་ེསྒྲོལ་

མའ་ིང་ོབ་ོརྡོ་ོརྗེེའ་ིརོིགས་ཀྱི་ིཡུམ་གཙ་ོཆོ་ེབས་ས།ོ །བརོ་ཆོད་བཟློག་པ་གཙ་ོབོརོ་དོནི་

དུ་གཉིརེོ་ནི་འཁརོོ་གྱི་ིབཟླས་པ་སོང་མཚམས་སུ་ཁྲོ་ོབཅུའ་ིབཟླས་པ་བྱོས་ཆོགོ །

དེ་ལྟ་བུའི་བཟླས་པའི་གྲོངས་ཇིི་ལྟརོ་གསོག་དགོས་པ་ནིི། ལྷ་དང་སློོབ་མ་ལ་



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་དྲང་སོྲོང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།
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དབང་བསྐུརོ་བ་སོགས་ལས་རུང་ཙམ་ལ་སྙེིང་པ་ོཧྲཱིཿི�ཥྚྲཱིཿི�འབུམ་ཕྲག་གཅིིག །ཡུམ་

དང་འཁོརོ་རྣམས་ལ་ཁྲོི། གཙ་ོའཁོརོ་ཐམས་ཅིད་ལ་དམིགས་ནིས་ཡ་ེཤིེས་འབེབས་

སྔགས་ཁྲོ།ི ཁ་སྐོང་ག་ིཞེ་ིབའ་ིསྦྱིནི་སྲེག་དང་བཅིས་པ་བྱོ་བརོ་གསུངས། རྟོག་བདུནི་

གྱི་ིརྟོག་པ་གསུམ་པ་ལས་བཤིད་པའ་ིདེང་སང་བསྙེེནི་ཆོེནི་དུ་གྲོགས་པ་ལ་ཡ་མཱིནྟོ་

ཀོ་འབུམ་ཕྲག་བདུནི། ཧྲཱིཿ�ིཥྚྲཱིཿ�ིའབུམ་ཕྲག་གསུམ། རྩེ་སྔགས་འབུམ་ཕྲག་གཅིགི །ཡུམ་

མནི་ཆོད་སྔརོ་དང་འདྲ། དེའི་སྔོནི་དུ་ཞེི་བའི་སྔགས་ཨོཾ་རོ་པ་ཙ་འབུམ་ཕྲག་བདུནི་

བཟླ་བ་བླ་མ་གོང་མའི་ཕྱིག་བཞེེས་ཡིནི་པས་དེ་བཞེིནི་དུ་བྱོ་ལ། ལྷས་གནིང་བའི་

མཚནི་མ་བརྟནི་པ་ོཡང་མ་ཐོབ་ལ། སྔགས་ཀྱི་ིགྲོངས་ཀྱིང་མ་རྫིོགས་ནི་ལ་ོདང་ཟླ་བ་

ལ་སོགས་པའ་ིདུས་ཇི་ིཙམ་སོང་རུང་ག་ོམ་ིཆོོད་པརོ་གསུངས། ལས་རོབ་འབྱོམས་

སྒྲུབ་པའི་བསྙེེནི་པ་ནིི་ད་ལྟའི་གང་ཟག་གིས་ཇིི་སྐད་བཤིད་པའི་མཚནི་མ་བརྟནི་

པོ་ཐོབ་ནི་མ་གཏེོགས་གྲོངས་ཀྱིི་བསྙེེནི་པ་བྱོེ་བརོ་གསུངས་པ་ལེགས་པརོ་མཐོང་

ང༌ོ། །ཞེེས་རྗེ་ེརོིནི་པ་ོཆོ་ེགསུང་པ་ལྟརོ་ཡ་མ་རཱ་ཛཱའམ་ཧྲཱིཿ�ིཥྚྲཱིཿ�ིབྱོ་ེབ་གསོག་པརོ་རོིགས་

སོ། །ཡ་ེཤིེས་འབེབས་སྔགས་གསོག་མཚམས་ལ་བཞེེད་པ་མ་ིའདྲ་བ་ཁ་ཅིིག་སྣང་

ཡང་གཙ་ོའཁོརོ་ཐམས་ཅིད་ཀྱི་ིགྲོངས་སོང་བའ་ིམཚམས་སུ་བཟླ་ཞེིང༌། སྔགས་ནི་ི

དཀྱིལི་ཆོགོ་ཏུ་འབྱུང་བ་ལྟརོ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཡ་ིག་ེབཅུ་བཞེ་ིཔ་ལ། ཨཱ་བ་ེཤི་སགོས་བཏེགས་

པ་སྟོེ། དེའ་ིདོནི་ཨཱ་བ་ེཤི་ཡ་གཉིིས་ནི་ིཀུནི་ཏུ་ཕེོབ་ཅིིག་གཉིིས་ཏེ་ེསྤྱི་ིབོའ་ིབྱོང་སེམས་

དང༌། ཏེམྦྷ་ཡ་གཉིིས་ནི་ིརོེངས་པརོ་གྱིིས་གཉིིས་ཏེ་ེསྙེིང་གའ་ིས་དཀྱིིལ། རོ་རོ་གཉིིས་

ནིི་མེའི་ས་བོནི་ཡིནི་པས་འབརོ་བརོ་གྱིིས་གཉིིས་ཏེེ་ལྟེ་བའི་མེ། ཙ་ལ་ཡ་གཉིིས་ནིི་

གཡོ་བརོ་གྱིིས་གཉིིས་ཏེེ་རྐོང་མཐིལ་གྱིི་རླུང་དཀྱིིལ་ལོ། །དེ་ནིས་ཧཱུཾཾ་ཧ་ཨཱ� ནིི་སྐུ་
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གསུང་ཐུགས་ཀྱིི་ས་བོནི་དང་། ཛྷཻཻ་ནིི་བསྐུལ་ཚིག་གོ །དེའི་ཚེ་སྙེིང་གའི་ཧཱུཾཾ་ཡིག་

སྔགས་ཕྲེང་དང་བཅིས་པ་ཁ་དོག་དམརོ་པོརོ་གྱུརོ་པ་ལས་འོད་ཟེརོ་དམརོ་པ་ོའཕྲོས་

པས་ལྷ་ཐམས་ཅིད་ལ་འཕེགོ །ད་ེཐམས་ཅིད་སྐུ་མདགོ་དམརོ་པརོོ་གྱུརོ་ཅིངི་སློརོ་ཡང་

འོད་ཟེརོ་དམརོ་པོ་རྩེེ་མོ་ལྕགས་ཀྱུའི་དབྱོིབས་ཅིནི་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཕྱིོགས་བཅུརོ་

འཕྲོས་པས་ཞེིང་རོབ་འབྱོམས་ནི་བཞུགས་པའ་ིརྒྱལ་བ་སྲས་བཅིས་ཐམས་ཅིད་རྡོ་ོརྗེ་ེ

འཇིིགས་བྱོེད་ཀྱི་ིརྟེནི་བརྟེནི་པའ་ིདཀྱིིལ་འཁོརོ་གྱི་ིརྣམ་པརོ་བཀུག་ནིས་གཙ་ོའཁོརོ་

ཐམས་ཅིད་ལ་ཐིམ་པས་བདེ་སྟོོང་གཉིིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤིེས་སྐྱིེས་ཤིིང་འཕེེལ་ལ་

བརྟནི་པརོ་གྱུརོ་ནིས་བྱོིནི་གྱིསི་བརླབས་པརོ་བསམ། 

ད་ེལྟ་བུའ་ིཚུལ་གྱི་ིསྔགས་རྣམས་བཟླ་བའ་ིཚ་ེདཔུང་བཟང་གིས་ཞུས་པའ་ིམད་ོ

ལས། བཟླས་བརྗེོད་བྱོེད་ཚ་ེམ་ིམྱུརོ་མ་ིདལ་ཞེིང༌། །སྒྲ་ཆོེརོ་མ་ཡིནི་ཧ་ཅིང་ཆུང་བས་

མིནི། །སྨྲ་བཞེིནི་མ་ཡིནི་གཞེནི་དུ་གཡེང་བཞེིནི་མིནི། །གུག་སྐྱིེད་ཀློད་ཀོོརོ་ཚེག་

རྣམས་ཉིམས་པས་མིནི། །ཞེསེ་གསུངས་པ་ལྟརོ། ཧ་ཅིང་སྒྲ་ཆོ་ེཆུང་དང༌། མྱུརོ་བུལ་

གཉིིས་ལ་སོགས་པའ་ིསྐྱིོནི་བརྒྱད་དང་བྲིལ་བརོ་བཟླ་ཞེིང༌། ཁྱིད་པརོ་གཞེནི་དུ་མ་ི

འགྲོོའ་ིསེམས་ཀྱིིས་ནིི། །ད་ེལྟའ་ིཚུལ་གྱིིས་བཟླས་པརོ་བྱོ། །ཡུལ་གཞེནི་བླ་ོནི་ིའགྲོ་ོ

བ་ཡིས། །བསྐལ་བརྒྱརོ་བཟླས་ཀྱིང་འབྲིས་མ་ིའབྱོིནི། །ཞེེས་སོགས་གསུངས་པ་

ལྟརོ། ཐུནི་དངོས་གཞེིའ་ིདུས་སུ་སྐབས་བབ་ཀྱི་ིདམིགས་པ་གང་ཡིནི་ལས་སེམས་

གཞེནི་དུ་མ་ིགཡེང་བརོ་ཤིེས་བཞེིནི་གྱི་ིབྱོ་རོ་དང་བཅིས་ཏེ་ེརྩེལ་ཅི་ིཡོད་ཀྱིིས་འབད་

ད་ེབྱོངི་རྒོད་ཀྱི་ིདབང་དུ་མ་སོང་བརོ་བཟླས་པ་རྣམ་གྲོངས་སུ་གཞུག །ཐུནི་མཚམས་

སུ་ཡང་སྔགས་ཀྱི་ིནུས་པ་བསྐྱིེད་པའ་ིཕྱིིརོ་བཟླ་བརོ་གསུངས་ཀྱིང་གྲོངས་སུ་མ་ིབརྩེ་ི



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་དྲང་སོྲོང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།
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འབྱུང་བརོ་གསུངས་ས།ོ །

དེ་ལྟརོ་བཟླས་ནིས་ཐུནི་གྲོོལ་བ་ནི་མཆོོད་བསྟོོད་མདོརོ་བསྡུས་བྱོ། གཤིིནི་

རྗེེའི་གཤིེད་ཀྱིི་ཡིག་བརྒྱ་འདོནི། དེའི་ཚེ་རོིགས་བདག་གི་ཐུགས་ཀོརོ་ཧཱུཾཾ་ཡིག་ལ་

སྔགས་ཕྲེང་གིས་བསྐོརོ་བ་ལས་བདུད་རྩེ་ིདཀོརོ་པོའ་ིརྒྱུནི་བབས་པས་སྡོིག་སྒྲིབ་སྤྱི་ི

དང༌། ཁྱིད་པརོ་སྔགས་མ་དག་པ་དང༌། ཏེིང་ང་ེའཛིནི་མ་ིགསལ་བ་དང༌། མ་ིགཙང་

བས་སྦགས་པ་སོགས་ཀྱི་ིཉིེས་པ་ཐམས་ཅིད་སྦྱངས་པརོ་བསམ་པ་ནི་ིརྗེ་ེརོིནི་པ་ོཆོེའ་ི

གསུང་ག་ིག་ོརོིམ་ལྟརོ་ཡིནི་ལ། ཡང་མཆོོད་བསྟོོད་ཀྱི་ིགོང་དུ་ཡིག་བརྒྱ་བྱོས་ཀྱིང་

རུང་བས་ཁྱིད་མེད་ད།ོ །

ཐུནི་གྱི་ིམཇུག་ཏུ་ཇི་ིལྟརོ་བྱོ་ཚུལ།

གསུམ་པ་ཐུནི་གྱི་ིམཇུག་ཏུ་ཇི་ིལྟརོ་བྱོ་ཚུལ་ནིི། ད་ེནིས་ཐུནི་དང་པ་ོགསུམ་གྱི་ི

མཇུག་ཏུ་གཏེོརོ་མ་མི་འབུལ་ནི་སྐབས་འདིརོ་སྨོོནི་ལམ་རྒྱས་པའམ་བསྡུ་ནི་རྣམ་

དག་ཡིད་ཀྱིི་ཞེེས་སོགས་ཤིོ་ལོ་ཀོ་ལྔ་དང་ཟབ་ལམ་རོིམ་པ་ཞེེས་སོགས་ཤིོ་ལོ་ཀོ་

གཅིིག་དང༌། རྨད་བྱུང་སྲས་བཅིས་ཞེེས་སོགས་ཤི་ོལ་ོཀོ་གཅིིག་བཅིས་བཏེོནི་ནིས་

ཉིེརོ་བསྡུ་བྱོས་ཏེེ་ཐུནི་མཚམས་ལ་འཇུག་ཅིིང༌། ཐུནི་ཐ་མའི་མཇུག་ཏུ་ངེས་པརོ་

གཏེོརོ་མ་འབུལ་དགོས་པས་གཏེོརོ་མའ་ིརྒྱུ་ནི་ིཟནི་དང་སྲནི་མ་དང་། ཤི་དང༌། ཉི་ཤི་

དང༌། ཆོནི་ཐུག་དང༌། འཁུརོ་བ་དང༌། ཆོང་དང༌། ཆུ་དང༌། སྒོོག་སྐྱི་དང༌། འ་ོམ་ལ་

སོགས་པའམ། མ་འབྱོོརོ་ནི་ཤི་གཅིིག་ལ་ཐམས་ཅིད་ཚང་བརོ་མོས་ཏེ་ེཟནི་ལ་འདས་
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མ་འདས་ཀྱིི་གཏེོརོ་མ་གཉིིས་དང་ལས་གཤིིནི་གྱིི་གཏེོརོ་མ་བཅིས་ཕྱིག་ལེནི་ལྟརོ་

བཤིམས་པ་སྔོནི་འགྲོོའ་ིསྐབས་ལྟརོ་བྱོིནི་གྱིིས་བརླབས་ནིས་འབུལ་ཡུལ་ནི་ིདངོས་

གྲུབ་ཞུ་བའི་རྟེནི་དུ་གཏེོརོ་མ་འབུལ་བ་ཡིནི་པས་བདག་བསྐྱིེད་ལ་གཏེོརོ་མ་ཕུལ་

ནིས་རོང་ལ་རོང་གིས་དངོས་གྲུབ་ཞུ་རྒྱུ་མེད་པརོ་མ་ཟད་བདག་བསྐྱིེད་ལ་གཏེོརོ་མ་

འབུལ་བ་ཚད་ལྡནི་སུས་ཀྱིང་མ་བཤིད་པས་གཏེོརོ་མགྲོོནི་ངེས་པརོ་མདུནི་དུ་བསྐྱིེད་

པ་ལ་འབུལ་དགོས་པས་རོང་དང་གཏེ་ིམུག་གཤིནིི་རྗེེའ་ིགཤིེད་ཀྱི་ིམདུནི་གྱི་ིབརོ་སྣང་

ལ་གཏེོརོ་མགྲོོནི་གྱི་ིརྟེནི་བརྟེནི་པའ་ིདཀྱིིལ་འཁོརོ་ཞེལ་རོང་ལ་ཕྱིོགས་པ་དང༌། དེའ་ི

ཤིརོ་སྒོའོ་ིསྒོ་ོཁང་དུ་ནིང་མགྲོནོི་གཤིནིི་རྗེ་ེབདུནི་དང༌། དུརོ་ཁྲོདོ་དུ་ཕྱིགོས་སྐྱིངོ་རྣམས་

རྒྱས་པ་བྱོེད་ཚ་ེབསྐྱིེད་ཆོོག་སོགས་བསྙེེནི་ཡིག་ལྟརོ་བྱོས་ལ་མཆོོད་བསྟོོད་ཀྱི་ིབརོ་

ཕྱིག་ལེནི་ལྟརོ་བཏེང༌། བསྡུ་ནི་སྔོནི་འགྲོོའ་ིསྐབས་ལྟརོ་ཕྱིོགས་མཚམས་རྣམས་སུ་

འཁོད་པརོ་གྱུརོ་ཅིེས་སོགས་བྱོ། སྐབས་འདིརོ་ལྷནི་ཐབས་སུ་ཧཱུཾ་ཾའབྱུང་ཡང་ལྗོགས་

ཧཱུཾཾ་ལས་ཞེེས་པ་དང་ཉིིས་བཟློས་ཡིནི་པས་མ་བརྗེོད་ཀྱིང་ཆོོག་གསུངས། དེ་ནིས་

འཇིིག་རྟེནི་ལས་འདས་པའ་ིམགྲོནོི་རྣམས་ཀྱི་ིལྗོགས་ཧཱུཾ་ཾལས་སྐྱིེས་པའ་ིརྡོ་ོརྗེ་ེརྩེ་ེགཅིིག་

པ་དཀོརོ་པ་ོའོད་ཀྱི་ིརོང་བཞེིནི་སྦུ་གུ་ཅིནི་དུ་གྱུརོ་པརོ་བསམ་ལ་རོང་ག་ིཐུགས་ཀོ་

ནིས་ལྷ་མ་ོརོ་ོརྡོ་ོརྗེ་ེམ་ཐདོ་པ་ཐགོས་པ་དཔག་མདེ་སྤྲོསོ་ཏེ་ེགཏེརོོ་མའ་ིབདུད་རྩེ་ིབཅུས་

ཏེེ་ཕུལ་བས་ལྗོགས་ཀྱིི་སྦུ་གུས་དྲངས་ནིས་གསོལ་བས་བདེ་སྟོོང་གི་ཡེ་ཤིེས་ཁྱིད་

པརོ་ཅིནི་གསརོ་དུ་འཁྲུངས་པརོ་བསམ་ལ། བཛྲ་བཻྷ་རོ་ཝཱ་ཡ་ནི་ིརྡོ་ོརྗེ་ེའཇིགིས་བྱོདེ་ལ། 

ཨོཾ་ཏེ་ིཔ་ཏེ་ིམངའ་བདག་སྟོ།ེ མངའ་བདག་རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིིགས་བྱོེད་ལ་ཞེེས་དང༌། བཛྲ་བེཏྟཱ་

ལཱ་ིནི་ིརྡོ་ོརྗེ་ེརོ་ོལངས་མ། ཨོཾ་ིམ་ཾའད།ི བ་ལ་ཏེ་གཏེོརོ་མ། ཁ་ཁ། བཞེསེ། ཁཱ་ཧ་ིགཉིསི། 



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་དྲང་སོྲོང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།
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བཞེེས་ཤིིག་གཉིིས། ཧཱུཾ་ཾབད་ེསྟོོང་ག་ིས་བོནི། ཕེཊ་འགལ་རྐྱེེནི་དང་ཐ་མལ་གྱི་ིསྣང་

ཞེེནི་འགོག་བྱོེད། སྭཱཧཱ་གཞེ་ིཚུགས་ཞེེས་པ་སྟོ་ེལནི་གསུམ་གྱིིས་གཙ་ོབ་ོཡབ་ཡུམ་

དང༌། འཁོརོ་ས་ོསོའ་ིམཚནི་སྔགས་རྫིོགས་པརོ་བརྗེོད་པའ་ིམཐརོ་བ་ལ་ཾཔྲ་ཏཱིཙྪ་ཞེེས་

བཏེགས་པ་རྗེ་ེརོིནི་པ་ོཆོེས་གང་གསུངས་པ་ལནི་གསུམ་གྱིིས་ཕུལ་ནི་ལེགས། ད་ེ

ནིས་མཆོོད་བསྟོོད་མདོརོ་བསྡུས་བྱོས་ལ་ཞེ་ིརྒྱས་ལ་སོགས་པའ་ིསྐབས་དང་བསྟུནི་

པའ་ིའཕྲནིི་ལས་བཅིལོ་བརོ་གསུངས་པའ་ིདོནི། རྒྱུནི་པརོ། དཔལ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིགིས་བྱོདེ་

ཆོནེི་པའོ་ིལྷ་ཚགོས་རྣམས་ཀྱིསི་བདག་ཅིག་དཔནོི་སློབོ་འཁརོོ་དང་བཅིས་པའ་ིའགལ་

རྐྱེནེི་བརོ་ཆོད་མ་ིམཐུནི་པའ་ིཕྱིོགས་ཐམས་ཅིད་ཞེ་ིཞེིང༌། མཐུནི་རྐྱེེནི་ལེགས་ཚོགས་

ཐམས་ཅིད་ཡིད་བཞེིནི་དུ་འགྲུབ་པརོ་བྱོིནི་གྱིིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཞེེས་ལྕང་སྐྱི་རོིནི་

པོ་ཆོེ་ནིས་གསུངས་པ་ལྟརོ་གསོལ་བ་བཏེབ་པས་ཞེལ་གྱིིས་བཞེེས་པརོ་བསམ། 

ཕྱིོགས་སྐྱིོང་རྣམས་ལ་སྔོནི་འགྲོོའ་ིསྐབས་ལྟརོ་ཕུལ་ལ་ཕྱི་ིནིང་གིས་མཆོོད་དེ། འདུད་

ཅིིང་མཆོིས། ཞེེས་པའ་ིབརོ་སྔརོ་བཞེིནི་ལ། ཕྱིོགས་སྐྱིོང་འཁོརོ་དང་བཅིས་པ་རྣམས་

ཀྱིིས་བདག་ཅིག་དཔོནི་སློོབ་འཁོརོ་དང་བཅིས་པའ་ིའགལ་རྐྱེེནི་བརོ་ཆོད་མ་ིམཐུནི་

པའ་ིཕྱིོགས་ཐམས་ཅིད་ཞེ་ིཞེིང༌། མཐུནི་རྐྱེེནི་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅིད་ཡིད་བཞེིནི་

དུ་འགྲུབ་པརོ་མཛདོ་ཅིགི །ཅིསེ་འཕྲནིི་ལས་བཅིལོ་བས་ཁས་བླངས་པརོ་བསམ་མ།ོ །

དེ་ནིས་ནིང་མགྲོོནི་བདུནི་གྱིི་ནིང་ཚནི་བྱོང་གི་དྲག་པོའ་ིགཤིིནི་རྗེེ་སྔརོ་ཡོད་

གསལ་འདེབས་ཀྱི་ིཚུལ་ལམ། ཡང་ནི་ནིང་སྒྲུབ་འཁོརོ་བཅིས་ཀྱི་ིམདུནི་དུ་གསརོ་

བསྐྱིེད་གང་རུང་གིས་ཆོོས་རྒྱལ་ཕྱིི་སྒྲུབ་ཀྱིི་བསྐྱིེད་ཆོོག །ཡེ་ཤིེས་པ་སྤྱིནི་འདྲེནི་

སོགས་བསྙེེནི་ཡིག་ཏུ་གསལ་བ་ལྟརོ་བཏེང་ནིས་གཏེོརོ་མ་ཕུལ་ཞེིང་ཕྱིི་ནིང་གི་



 140  

དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།

མཆོོད་པ་དང༌། འཆོ་ིབདག་མའ་ིབསྟོོད་བསྐུལ་བྱོ་ཞེིང་ནིང་མགྲོོནི་བདུནི་གྱི་ིསྐབས་

སུ་ནིནི་ཏེནི་བྱུང་ནི་བསྐྱིརོ་དུ་བསྐྱིེད་ཆོོག་དང་གཏེོརོ་འབུལ་སོགས་ལོང་སྐབས་མེད་

ཚ་ེམ་བྱོས་ཀྱིང་ཆོད་སྐྱིནོི་མདེ་གསུངས། ཆོསོ་སྐྱིངོ་གཞེནི་ལ་གཏེརོོ་མ་འབུལ་དགསོ་

ཡདོ་ནི་མཚམས་འདིརོ་བྱོས་ལ་གཞེ་ིབདག་གཏེོརོ་མ་བཏེང༌། ཡགི་བརྒྱས་ལྷག་ཆོད་

བསྐངས་བཟོད་པརོ་གསོལ་ཏེེ། ཨོཾཾ་ཨཱ�ཧཱུཾཾ་མུ� ཞེེས་བརྗེོད་ཅིིང་གཡོནི་པའི་མཐེབ་

སྲིནི་གྱིིས་ས་ེགོལ་ཏེོག་པས་བརྡོ་བྱོས་ལ། འཇིིག་རྟེནི་ལས་འདས་པའ་ིམགྲོོནི་གྱི་ིཡ་ེ

ཤིེས་པ་གཤིེགས༌། དམ་ཚིག་པ་རོང་ལ་ཐིམ། མགྲོོནི་གཞེནི་རྣམས་རོང་གནིས་སུ་

གཤིགེས་པརོ་གྱུརོ། ཅིསེ་བརྗེདོ་ཅིངི་བསམ། 

ད་ེནིས་ཉིེརོ་བསྡུ་བྱོ་བ་ནི་ིཐུནི་དང་པ་ོགསུམ་གྱི་ིམཐརོ། དུརོ་ཁྲོོད་སྲུང་འཁོརོ་

དང་བཅིས་པ་གཞེལ་ཡས་ཁང་ལ་ཐིམ། ཞེེས་སོགས་བརྗེོད་ཅིིང་བསམ་པརོ་བྱོ་སྟོེ། 

བསྙེེནི་པའ་ིསྐབས་སུ་བརོ་ཆོད་སྲུང་བའ་ིཕྱིིརོ་སྲུང་འཁོརོ་མ་ིབསྡུ་བའ་ིལུགས་ཀྱིང་

ཡོད་པས་དེ་ལྟརོ་ནི་དུརོ་ཁྲོོད་སྲུང་འཁོརོ་ལ་ཐོགས་མེད་དུ་བྱུང་ནིས་གཞེལ་ཡས་

ཁང་ལ་ཐིམ་པ་ཡིནི་ཀྱིང། རོང་ལུགས་སྲུང་འཁོརོ་ཡང་བསྡུ་བ་ཡིནི་ཏེེ་བདེ་སྟོོང་

དབྱོེརོ་མེད་ཀྱི་ིངང་དུ་འཇིོག་པ་དོནི་དམ་པའ་ིསྲུང་འཁོརོ་ཡིནི་པས་སྲུང་བའ་ིམཆོོག་

ཏུ་གསུངས་ལ། སྤྱིོད་ལམ་གྱི་ིལྷརོ་ལངས་མ་ཐག་ཏུ་སྲུང་འཁོརོ་ཐུནི་མོང་བ་བསྒོོམ་

པའ་ིཕྱིིརོ་རོོ། །དེས་ནི་དུརོ་ཁྲོོད་ནིས་ནཱ་དའ་ིབརོ་ཐམས་ཅིད་བསྡུ་ཞེིང་ནཱ་ད་ཡང་མ་ི

དམགིས་པརོ་བསམ་ལ་འདོ་གསལ་ཆོསོ་སྐུའ་ིངང་དུ་འཇིགོ་ཅི་ིཐུབ་བྱོའ།ོ །



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་དྲང་སོྲོང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།
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ཐུནི་མཚམས་ཀྱི་ིརྣལ་འབྱོོརོ།

གཉིིས་པ་ཐུནི་མཚམས་ཀྱིི་རྣལ་འབྱོོརོ་ནིི། འོད་གསལ་གྱིི་བདེ་སྟོོང་དེའི་ངང་

ནིས་ཆུ་ལས་ཉི་ལྡང་བ་ལྟརོ་རོང་ཉིིད་དཔལ་རྡོོ་རྗེེ་འཇིིགས་བྱོེད་ཞེལ་གཅིིག་ཕྱིག་

གཉིིས་པ་ཡུམ་དང་ཕྱིག་མཚནི་མེད་པའ་ིརྣམ་པརོ་ལངས་ལ། དེའ་ིམིག་གཉིིས་སུ་

ཀྵེཾ། ཞེེས་པ་ནིས། ཐུགས་ཀོརོ་ཧཱུཾ་ཾགིས་མཚནི་པརོ་བསམ་པ་ནི་ིབདག་སྲུང་བ་དང༌། 

ཐུགས་ཀོའ་ིཧཱུཾ་ཾལས་འོད་ཟེརོ་འོག་ཏུ་འཕྲོས་པས་རྡོ་ོརྗེེའ་ིས་གཞེི། ཞེེས་པ་ནིས། མ་ེ

དཔུང་ཕྱིགོས་བཅུརོ་འཕྲ་ོབརོ་གྱུརོ། ཅིསེ་པའ་ིབརོ་གྱི་ིསྲུང་འཁརོོ་ཐུནི་མངོ་བ་བསྒོམོ་

པ་ནིི་གནིས་སྲུང་བའོ། །དེ་ལྟརོ་ལྷའི་ང་རྒྱལ་གྱིིས་ལངས་ཏེེ་སྤྱིོད་ལམ་གྱིི་རྣལ་

འབྱོོརོ་ལ་འཇུག་པརོ་བྱོ་སྟོ་ེཡུལ་དུ་སྣང་བ་ཀུནི་ཀྱིང་རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིིགས་བྱོེད་གཞེལ་ཡས་

ཁང་དང་བཅིས་པརོ་གསལ་བ་ནི་ིལོངས་སྤྱིོད་ཡོངས་སུ་དག་པ་དང༌། སྒོ་ོགསུམ་གྱི་ི

བྱོ་བ་ཐམས་ཅིད་ཕྱིག་རྒྱ་དང་སྔགས་ཀྱི་ིབདག་ཉིིད་དུ་བསམ་པ་ནི་ིལས་ཡོངས་སུ་

དག་པའ།ོ །མིག་ག་ིཡུལ་དུ་གང་སྣང་བ་ཐམས་ཅིད་རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིིགས་བྱོེད་ཀྱི་ིལྷ་ཚོགས། 

རྐོང་ལག་ག་ིསྒུལ་སྐྱིོད་ཐམས་ཅིད་གརོ་སྟོབས། རྣ་བརོ་སྒྲ་གང་གྲོགས་པ་ཐམས་ཅིད་

དང༌། ངག་ག་ིསྨྲ་བརྗེོད་ཐམས་ཅིད་སྔགས་སུ་མོས་པ་ཡང་ཡང་དྲནི་བཞེིནི་དུ་བྱོ་བ་

ནི་ིསྤྱིོད་ལམ་གྱི་ིརྣལ་འབྱོོརོ་རོོ། །ཁ་ཟས་ཐམས་ཅིད་བདུད་རྩེིརོ་བྱོིནི་གྱིིས་བརླབས་

ནིས། ཁ་ཐབ་ཁུང་ལག་པ་གཡས་བླུགས་གཟརོ་དང་། གཡོནི་དགང་གཟརོ་དུ་མོས། 

སྙེིང་གའི་ཧཱུཾཾ་ཡིག་གི་ཐིག་ལེའི་ནིང་དུ་བླ་མ་ཡི་དམ་སོགས་ཚོགས་ཞེིང་མཆོོད་པའི་

སྐབས་ལྟརོ་གསལ་བཏེབ་ལ་རོང་ག་ིསྙེངི་ག་ནིས་ལྷ་མ་ོསྤྲོསོ་པས་བཟའ་བཏུང་མཆོདོ་

པརོ་ཕུལ་བརོ་བསམ་པའམ་ཧཱུཾ་ཾཡིག་བླ་མ་དང་ཡ་ིདམ་ཀུནི་འདུས་སུ་མོས་པའ་ིནཱ་ད་
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དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།

ལས་མ་ེའབརོ་བ་ལ་ནིང་ག་ིསྦྱནིི་སྲགེ་ག་ིཚུལ་དུ་ཕུལ་བས་བད་ེསྟོངོ་གསི་མཉིསེ་པརོ་

བསམ་པ་ནི་ིཁ་ཟས་ཀྱི་ིརྣལ་འབྱོོརོ་རོ།ོ །

ཉིལ་བའ་ིརྣལ་འབྱོོརོ་ནིི། སྲོད་ཐུནི་གྱི་ིམཇུག་ཏུ་གཏེོརོ་འབུལ། བསྔ་ོསྨོོནི་ཤིིས་

བརྗེོད་ཉིེརོ་བསྡུ་སྤྱིོད་ལམ་གྱིི་ལྷརོ་ལྡང་བ་བཅིས་སོང་བའི་མཐརོ། མཆོོད་པ་བསྡུ་

འབུལ་དང་ཉིལ་བའི་སྟོ་གོནི་རྣམས་བྱོས་ལ། སློརོ་ཡང་ཉིེརོ་བསྡུ་བྱོས་ཏེེ་ནཱ་དའི་

བརོ་དུ་ཐིམ་ཞེིང༌། ནཱ་ད་ཡང་མ་ིདམིགས་པ་སྟོོང་པརོ་བསམ་ལ་ཐབས་བད་ེབ་དང་

ཤིསེ་རོབ་སྟོངོ་པ་གཉིསི་དབྱོེརོ་མདེ་དུ་སྦྱརོ་བའ་ིབད་ེསྟོངོ་དའེ་ིངང་དུ་ཉིལ་ལ།ོ །

ལྡང་བའི་རྣལ་འབྱོོརོ་ནིི། ནིང་པརོ་ལྡང་བརོ་བརྩེམ་པ་ནི་རོང་རྒྱུད་ཀྱིི་ཚད་

མེད་བཞེིའི་ངོ་བོརོ་གྱུརོ་པའི་ལྷ་མོ་བཞེིས་གླུ་དབྱོངས་ཀྱིིས་བསྐུལ་བརོ་བསམ་

སྟོེ། བད་ེསྟོོང་དེའ་ིངང་ནིས་ཤིརོ་ཕྱིོགས་སུ་ཙ་རྩེ་ིཀོ་སྤྲོོས་པས། སྙེིང་རྗེེས་ཁྲོོས་པའ་ི

དད་སྒྲོལ་བཞེེངས། །ཁམས་གསུམ་གྱིི་ནིི་གཏེི་མུག་གསོལ། །ལྷོརོ་ཕེག་མོ་སྤྲོོས་

པས། བདུད་བཞེི་དག་ལས་རྒྱལ་བརོ་མཛོད། །དད་སྒྲོལ་རྩེོལ་བས་མ་བཞུགས་

བཞེེངས། །ནུབ་ཏུ་དབྱོངས་ཅིནི་མ་སྤྲོོས་པས། འཇིིག་རྟེནི་མགོནི་པོས་སྟོོང་ཉིིད་ཇི་ི

སྟོ་ེབཞུགས། །དད་སྒྲོལ་འཇིིག་རྟེནི་བསོད་ནིམས་ཀྱིིས་བཞེེངས་ཤིིག །བྱོང་དུ་གཽ་

རོ་ིསྤྲོསོ་པས། བྱོང་ཆུབ་འདདོ་པའ་ིའཇིགི་རྟེནི་མགྲོནོི་བསོ་ནིས། །ཁྱིདོ་ནི་ིཅི་ིཕྱིིརོ་སྟོངོ་

པ་ཉིིད་ལ་བཞུགས། །ཞེེས་བསྐུལ་ནིས་སློརོ་ཚུརོ་འདུས་ཏེ་ེརོང་ག་ིག་ོསརོ་སྟོོང་ཡལ་

དུ་སོང་བརོ་བསམ་ལ། རོང་ཉིིད་འོད་གསལ་གྱི་ིངང་ལས་ལྷའ་ིསྐུརོ་ལྡང་བརོ་བསམ་

མོ། །ཁྲུས་ཀྱི་ིཚ་ེཙརྩེ་ིཀོ་ལ་སོགས་པའ་ིལྷ་མ་ོརྣམས་ཀྱིིས་དབང་བསྐུརོ་བའ་ིསྐབས་

བཞེིནི་བདུད་རྩེིའ་ིརྒྱུནི་གྱིིས་དབང་བསྐུརོ་བརོ་བསམ་སྟོ་ེཁྲུས་བྱོ་བ་ནི་ིཁྲུས་ཀྱི་ིརྣལ་



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་དྲང་སོྲོང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།
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འབྱོོརོ་རོོ། །ད་ེལྟརོ་དཀྱིིལ་འཁོརོ་རྒྱལ་མཆོོག་མནི་ཆོད་གཞེ་ིལམ་དང་མ་ིསྦྱོརོ་བརོ་

འབྲིས་དུས་ཀྱི་ིམཛད་པ་དང་ཆོོས་མཐུནི་སྦྱོརོ་བརོ་བཤིད་པས་ལྷ་སྤྲོོས་ཏེ་ེམཛད་པ་

མཛད་པ་ནི་ིསངས་རྒྱས་ཀྱི་ིསྐུས་འགྲོ་ོདོནི་མཛད་པ། མཆོོད་པ་བྱོེད་པ་ནི་ིསྟོོནི་པས་

བསོད་སྙེོམས་མཛད་པ། བསྟོོད་པ་ནི་ིསངས་རྒྱས་འཇིིག་རྟེནི་དུ་བྱོོནི་ཏེ་ོཞེེས་སོགས་

ཀྱི་ིསྙེནི་གྲོགས། རོགས་ཕྲའ་ིརྣལ་འབྱོོརོ་ནི་ིནིང་དུ་ཡང་དག་འཇིོག་མཛད་པ། བཟླས་

པ་ནིི་གདུལ་བྱོ་ལ་ཆོོས་སྟོོནི་པ། ཉིེརོ་བསྡུ་ནིི་ཞེིང་དེའི་གདུལ་བྱོའི་དོནི་མཛད་ཟིནི་

ནིས་མྱོ་ངནི་ལས་འདའ་བ། ཐུནི་མཚམས་ཀྱི་ིལྷརོ་ལྡང་བ་སོགས་ནི་ིསློརོ་ཡང་ཞེིང་

གཞེནི་དུ་འགྲོ་ོབའ་ིདནོི་རྒྱུནི་ཆོད་མེད་པརོ་མཛད་པ་དང་ཆོསོ་མཐུནི་ནི།ོ །

གཉིིས་པ་བསྐྱིེད་རོིམ་བརྟནི་པས་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་ཚུལ་ནིི། ད་ེལྟརོ་བསྒོོམས་

པས་བསྐྱིེད་རོིམ་ཕྲ་མོ་མཐརོ་ཕྱིིནི་པ་ནི། ཐུནི་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་ཆུང་བ་ཞེི་རྒྱས་

དབང་དྲག་ལ་སོགས་པའི་ལས་རྣམས་ཕྱིིའི་རྫིས་ལ་མ་ལྟོས་པརོ་བསམ་གཏེནི་

ཙམ་གྱིིས་འགྲུབ་པ་རྟོག་པ་བདུནི་པས་འཆོད་ཅིིང༌། དངོས་གྲུབ་འབྲིིང་གྲུབ་པ་ཆོེནི་

པ་ོབརྒྱད་ཀྱིང་སྤྱིོད་པ་དང་བཅིས་རོང་རོང་ག་ིམནི་ངག་ཉིམས་སུ་བླང་ནི་བད་ེབླག་

ཏུ་འགྲུབ་པ་དང་། བསྐྱིེད་རོིམ་དེའ་ིསྟོེང་དུ་རྫིོགས་རོིམ་བསྣནི་ནིས་གོམས་པ་མཐརོ་

ཕྱིིནི་པ་ནི་མཆོོག་ག་ིདངོས་གྲུབ་ཀྱིང་དུས་རོིང་པ་ོལ་མ་ལྟོས་པརོ་འགྲུབ་པརོ་བཤིད། 

བསྐྱིེད་རོིམ་ཕྲ་མ་ོམཐརོ་མ་ཕྱིིནི་ཀྱིང་རོགས་པ་མཐརོ་ཕྱིིནི་པ་ནི་སྦྱིནི་སྲེག་ག་ིསྒོ་ོནིས་

ལས་རྣམས་འགྲུབ་པ་རྟོག་པ་དྲུག་པས་འཆོད། ཕྲ་རོགས་གང་ཡང་མཐརོ་མ་ཕྱིིནི་

ཀྱིང་དབང་ཐོབ་པའི་རྗེེས་སུ་དམ་ཚིག་དང་སྡོོམ་པ་ཚུལ་བཞེིནི་དུ་སྲུང་བ་གཞེིརོ་

བཞེག་ནིས་བྱོ་ེབ་ལ་སོགས་པའ་ིགྲོངས་བསྙེེནི་ཚད་ལྡནི་སོང་ནི་འཁྲུལ་འཁོརོ་གྱི་ིསྒོ་ོ
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དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།

ནིས་ལས་རྣམས་འགྲུབ་པ་རྟགོ་པ་གསུམ་པས་འཆོད་ལ། སྔནོི་གྱི་ིམཐུས་ལྷས་གནིང་

བའ་ིམཚནི་མ་བརྟནི་པ་ོཐོབ་ནི་ནི་ིབསྙེེནི་པ་སོགས་ལ་མ་ལྟོས་པརོ་ལས་རྣམས་བད་ེ

བླག་ཏུ་འགྲུབ་པ་ཡང་ཡོད་པརོ་གསུངས། ད་ེལྟ་བུའ་ིབསྐྱིེད་རོིམ་ཕྲ་རོགས་དང་བྱོ་ེ

བསྙེེནི་སོགས་མ་གྲུབ་ཀྱིང་དེང་སང་བསྙེེནི་ཆོེནི་དུ་གྲོགས་པ་སོགས་བསྙེེནི་པ་འབྲིིང་

བསྡུས་གང་རུང་སྔོནི་དུ་བཏེང་ནིས་ཐུནི་བཞེི་ལ་སོགས་པའི་བསྒོོམ་བཟླས་ལ་

བརྩེོནི་པརོ་བྱོས་ནི། ལྷག་པའ་ིལྷས་ཚ་ེརོབས་ཀུནི་ཏུ་རྗེེས་སུ་འཛིནི་པ་དང༌། ཚོགས་

གཉིིས་རྒྱ་ཆོེནི་པོ་རྫིོགས་པ་དང༌། ལས་སྒྲིབ་དག་པ་དང༌། འཆོི་བའི་ཚེ་དཔའ་བོ་

དཔའ་མསོ་བསུས་ནིས་མཁའ་སྤྱིདོ་དུ་འཁྲོདི་པ་དང༌། ཞེ་ིསགོས་ཀྱི་ིལས་མཐའ་ཡས་

པ་ཡང་ཅི་ིརོིགས་པརོ་འགྲུབ་པ་སོགས་ཕེནི་ཡོནི་བསམ་གྱིིས་མ་ིཁྱིབ་པ་ཡོད་ཅིིང༌། 

གཞེནི་ཡང་ཡ་ིདམ་འད་ིལ་གཞེནི་ལ་མེད་པའ་ིཁྱིད་ཆོོས་ཆོེནི་པ་ོལྔ་ཡོད་པའ་ིདབང་

གིས་ཡི་དམ་འདིའི་རྣལ་འབྱོོརོ་དང་བཟླས་པ་ཅུང་ཟད་ཙམ་བྱོས་པས་ཀྱིང་བདུད་

བགེགས་བརོ་གཅིོད་ཀྱིིས་མ་ིཚུགས་ཤིིང་ད་ེདག་སྐད་ཅིིག་གིས་འཇིོམས་པརོ་འགྱུརོ་

བ་དང༌། ཤིེས་བྱོའ་ིགནིས་ལ་ཐོས་བསམ་ཆོེརོ་མ་བྱོས་ཀྱིང་ཤིེས་རོབ་ཆོ་ེཞེིང་གསལ་

བས་བད་ེབླག་ཏུ་རྟོགས་པ་དང༌། ཁྱིད་པརོ་དུ་ཡང་རྗེ་ེབདག་ཉིིད་ཆོེནི་པ་ོལ་རྗེ་ེབཙུནི་

ཞེ་ིཁྲོ་ོགཉིིས་ཀོས་དབང་བསྐུརོ་བྱོིནི་གྱིིས་བརླབས་མནི་ངག་གནིང་བ་ལས་བརྒྱུད་

པ་ཡིནི་པས་རོང་ཅིག་གི་བརྒྱུད་པ་འདི་ལ་གཞེནི་ལས་ཀྱིང་བྱོིནི་རླབས་ཆོེ་ཞེིང་

མྱུརོ་ལ་ཟབ་པའ་ིགདམས་པའ་ིརྒྱལ་པ་ོཡིནི་པརོ་མ་ཟད་ལྷ་དང་བླ་མ་ལ་བླ་ོསྙེིང་བྲིང་

གསུམ་གཏེད་ནི་ཉིེནི་ཆོ་ེདུས་སུ་ཕེནི་པ་དཀོོནི་མཆོོག་གསུམ་ཡིནི་པས་རྣམ་པ་ཀུནི་

ཏུ་འདིའ་ིཉིམས་ལེནི་ལ་བརྩེོནི་པརོ་བྱོས་པའ་ིསྒོ་ོནིས་དལ་བའ་ིརྟེནི་ལ་སྙེིང་པ་ོལོནི་པ་



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་དྲང་སོྲོང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།
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ཞེགི་ཅི་ིནིས་ཀྱིང་མཛད་པརོ་ཞུ་ཞེསེ་སགོས་རྒྱ་ཆོེརོ་གསུངས་ས།ོ །

སྨྲས་པ། 

མ་ངེས་བསམ་པའ་ིཁྱིད་པརོ་མཐའ་ཡས་ཀྱིི། །རོ་ེབ་ཅིིག་ཅིརོ་འགེང་བའ་ིབྱོེད་

པོ་གང༌། །སྒྱུ་མའི་སྲིནི་པོ་ཁྲོོས་པའི་གརོ་སྟོབས་ཅིནི། །འཇིིགས་མཛད་ལྷ་ཞེེས་

སྙེནི་པའ་ིགྲོགས་པས་ཁྱིབ། །བརྗེོད་བྲིལ་ལྷནི་སྐྱིེས་སེམས་ཀྱི་ིརྡོ་ོརྗེ་ེགང༌། །གསང་

གསུམ་རྒྱནི་གྱིིས་བཀོོད་པ་མི་ཟད་པརོ། །མངོནི་པརོ་སྒྲུབ་པའི་སྨོིནི་བྱོེད་ཟླ་མེད་

པའང༌། །གང་དེའ་ིརོམི་པ་དང་པོའ་ིལམ་དུ་ཁུམས། །ད་ེཕྱིིརོ་ད་ེལྟའ་ིལགེས་བཤིད་ཨོཾ་

མྀྲ་ཏེ། །ཟླ་མདེ་བླ་མའ་ིཐུགས་མཚ་ོལས་བྱུང་བ། །བླ་ོགྲོསོ་རྩྭ་རྩེསེ་བླངས་པའ་ིམཆོདོ་

སྦྱིནི་ཡང༌། །སྐལ་ལྡནི་ཐརོ་པའི་སྲོག་གི་ཟུངས་སུ་ཆོེ། །འདི་ཡི་དགེ་བས་འཇིམ་

དབྱོངས་ཞེ་ིཁྲོ་ོདང༌། །དབྱོེརོ་མེད་བླ་མ་མཆོོག་གིས་རྗེེས་བཟུངས་ཏེེ། །མཆོོག་དང་

ཐུནི་མངོ་དངསོ་གྲུབ་རོནིི་ཆོནེི་གྱིསི། །སྐལ་བཟང་ཡདི་ཀྱི་ིརོ་ེབ་སྐངོ་བརོ་ཤིགོ །བཀོའ་

སྡོོད་གཤིིནི་རྗེེའ་ིརྒྱལ་པ་ོའཁོརོ་བཅིས་ཀྱིང༌། །གལ་ཆོེནི་དུས་ནི་མཐུ་རྩེལ་མ་ཞེནི་

པརོ། །བསྟོནི་དང་བསྟོནི་འཛིནི་བསྟོནི་པའ་ིསྦྱིནི་བདག་རྣམས། །སྲུང་དང་སྐྱིོབ་པའ་ི

འཕྲནིི་ལས་གཡལེ་མདེ་མཛདོ། །ཁྱིད་པརོ་འད་ིཉིདི་གྲུབ་པའ་ིད་ེམ་ཐག །འད་ིལ་རོངས་

པའ་ིཡིད་ཀྱིིས་གྲོོགས་བྱོེད་ལ། །གནིོད་བྱོེད་ཀུནི་གྱི་ིཤི་མཆོོག་ཁུ་བའ་ིརྒྱུནི། །དྲོནི་

མོས་འཛིནི་མའ་ིབཞེིནི་མདངས་དམརོ་བརོ་མཛོད། །བླ་མ་ལྷ་ཡ་ིམཐུ་སྟོོབས་བྱོིནི་

རླབས་དང༌། །བདག་གི་ལྷག་བསམ་དག་པའི་བདེནི་ཆོེནི་མཐུས། །བསྟོནི་འགྲོོའ་ི

གཤིདེ་གྱུརོ་བདུད་བགགེས་གཡུལ་ང་ོལས། །རྣམ་པརོ་རྒྱལ་བའ་ིདག་ེམཚནི་ངམོས་

པརོ་ཤིགོ །
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དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།

ཅིེས་པ་འད་ིཡང་བདག་ཅིག་རྣམས་ལ་བཀོའ་དྲིནི་མཚུངས་མེད་སྐྱིབས་མཆོོག་

དམ་པ་དྷརྨ་བྷ་དྲ་ཞེེས་མཚནི་ཡོངས་སུ་གྲོགས་པའི་མཁས་གྲུབ་ཆོེནི་པོ་གང་གི་

བཀོའ་འབངས་སུ་ཆུད་པའི་གྱིི་ནི་བ་རྗེེ་དྲུང་ཚེ་རོིང་མིང་ཅིནི་གྱིིས་བརྗེེད་བྱོང་ཟིནི་

བྲིིས་སུ་བཀོོད་པ་ལགས་ས།ོ །སློརོ་ཡང་ཤིིང་བྱོ་ཧོརོ་ཟླ་བཅུ་གཅིིག་པའ་ིཚེས་གཉིིས་

ནིས་བཟུང་ཉིིནི་བཅུའི་བརོ་དུ་བསྐྱིེད་རོིམ་གྱིི་ཟབ་ཁྲོིད་སྩལ་བའི་སྐབས་འཆོོས་

དགོས་དང་གསརོ་བཀོོད་གང་གྲུབ་བགྱིིས་པའོ། །སློརོ་ཡང་བསྟོནི་པའ་ིགསལ་བྱོེད་

དམ་པ་བླ་མ་བསྐལ་བཟང་དརོ་རྒྱས་ལགས་བརྒྱུད་བསྟོནི་པའི་སྦྱིནི་བདག་དཔལ་

མིའ་ིདབང་ཕྱུག་གུང་བཤིད་སྒྲ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོའ་ིབཀོས་ཚིག་དོནི་ལ་ཞུས་དག་

དང༌། རྗེེ་བཙུནི་གོང་མའི་གསུང་བླ་ོཡུལ་དུ་ཡོད་པ་སྣོནི་པ་བཅིས་གྱིིས་ཤིིག་ཅིེས་

སྤྱི་ིབོའ་ིམཛེས་རྒྱནི་དུ་ཕེེབས་པ་དང༌། རྗེ་ེབཙུནི་བླ་མ་ད་ེཉིིད་ནིས་ཀྱིང་ལམ་རོིམ་གྱི་ི

བཀོའ་འཁྲོིད་སྩོལ་སྐབས་ཤིིག །བདག་ནིས་ཆོོས་བཤིད་པ་ལ་གཞེནི་གྱིིས་ཟིནི་བྲིིས་

བྱོས་པ་མང་པོ་འདུག་པརོ། བདག་རོང་ནིས་སྨྲ་ངེས་ཀྱིི་ལེགས་བཤིད་ཀྱིང་མང་

པ་ོའདུག །ནིོརོ་བ་ཡང་མང་པ་ོའདུག །རོེས་འགའ་བདག་ནིས་གཏེནི་ནིས་མ་སྨྲ་པའ་ི

འོལ་ཚོད་བྱོས་པ་ཡང་མང་པོ་འདུག་པས་མཐའ་གཅིིག་ཏུ་ངེས་བཟུང་བྱོ་མི་རུང་

ཚུལ་བཅིས་ཕེེབས་པརོ་བརྟེནི་ངེས་པརོ་དཔྱད་པ་ཞེིག་བྱོ་དགོས་ཡོད་ཀྱིང༌། ད་ལམ་

པརོ་ཡིག་བྲི་ིབཅུགས་ཀྱིིས་ཧ་ཅིང་ཞེིབ་པ་མ་གྲུབ་ཀྱིང་ཚིག་དོནི་ལ་ཞུས་དག་ལམ་

པ་དང༌། འག་ོམཇུག་ག་ིཚགིས་བཅིད་དང༌། རྗེ་ེབཙུནི་བླ་མ་ད་ེཉིདི་ཀྱི་ིགསུང་བླ་ོཡུལ་

དུ་བཅིགས་པ་ཁ་ཤིས་གསརོ་བསྣནི་ཐོག་དྲང་སྲོང་བླ་མའ་ིཞེལ་ལུང་ཞེེས་པའ་ིམཚནི་

གསོལ་དང་བཅིས། མགོནི་པ་ོགང་ག་ིདབོནི་རོིགས་དབྱོངས་ཅིནི་གྲུབ་པའ་ིརྡོ་ོརྗེེས་



འཇིིགས་བྱེདེ་རོྫོགས་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་གསང་ཆེནེ་མྱུརི་ལམ།
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དུས་ཀྱིི་ཕེོ་ཉིའི་ལོ་བཞེད་དངུལ་ཆུ་རོི་ཁྲོོད་དགའ་ལྡནི་རྩེེའི་གཟིམ་ཁང་རྣམ་སྲས་

ནིརོོ་བུའ་ིགླིངི་དུ་བགྱིསི་པ་སརྦ་སྨཱད་ཡནྟུ།།  །།

ཨོཾ་ཾསྭ་སྟོ།ི རྒྱལ་ཀུནི་མཁྱིེནི་པའ་ིརོང་གཟུགས་འཇིམ་དཔལ་དབྱོངས། །མ་རུང་

བདུད་བགགེས་གཤིདེ་དུ་ཁྲོ་ོབོའ་ིསྐུརོ། །རོབ་བཞེངེས་དཔལ་ཆོེནི་རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིགིས་བྱོདེ་

ཀྱིི། །རོིམ་པ་དང་པོའ་ིལམ་གྱི་ིཟིནི་བྲིིས་འདི། །རྒྱལ་བའ་ིབསྟོནི་པ་སྤྱི་ིདང་ཁྱིད་པརོ་

དུ། །ཞྭ་སེརོ་རོིང་ལུགས་མད་ོསྔགས་ཉི་ིཟླའ་ིའགྲོོས། །སྲིད་མཐའ་ིབརོ་དུ་འཁོརོ་བའ་ི

སྣང་བ་བརྒྱས། །འགྲོ་ོལ་ཕེནི་བདེའ་ིལམ་རོབ་གསལ་བའ་ིཕྱིིརོ། །དཔལ་ལྡནི་མ་ིཡ་ི

དབང་པའོ་ིཐུགས་བསྐྱིདེ་ཀྱིསི། །གཞུང་སའ་ིདབུ་ཆོེནི་ཀོརྨ་དབང་དྲག་སགོས། །བཟ་ོ

བོ་མཁས་བསྡུས་བདེ་འབྱུང་གྲོངས་བསགས་ཏེེ། འཕྲུལ་ཆོེནི་པརོ་གྱིི་དངོས་པོརོ་

བསྒྲུབས་པ་དག།ེ ཤུ་བྷ་མསྟུ་སརྦ་ཛ་ག་ཏེ།ཾ 



 148  

༄༅། །དཔལ་རྡོོ་རེྗེ་འིཇིིགསེ་བྱེེད་ཀྱིི་རིམ་པ་གཉིིསེ་པའིི་ལམ་ 

ལ་ཇིི་ལྟར་བགོྲོད་པའིི་ཚུལ་གྱིི་ཟིིན་བྲེིསེ་གསེང་ 

ཆེན་མྱུར་ལམ་ཞེསེ་བྱེ་བ་བཞུགསེ་སོེ། །

༄༅། །མཁྱིེནི་པས་མདོ་དང་རྒྱུད་སྡོེའི་དེ་ཉིིད་གཟིགས། །ཐུགས་རྗེེས་

རོིས་མེད་འགྲོ་ོཀུནི་བད་ེལ་དགོད། །དྲ་ིམེད་གསུང་གིས་ལམ་བཟང་གསལ་མཁས་

པ། །རྒྱལ་བསྟོནི་རྒྱས་མཛད་བླ་མའ་ིཞེབས་ལ་འདུད། །བླང་དང་དོརོ་བྱོའ་ིརྨོངས་

མུནི་ཀུནི་སལེ་ཞེངི་། །བླ་ོགྲོསོ་པདྨོའ་ིཟའེུ་འབྲུ་ཁ་འབྱོདེ་ལ། །སྲདི་དང་ཞེ་ིབའ་ིདགུང་

མཐའ་ཀུནི་གཞེལ་བའ།ི །འཇིམ་དཔལ་ནིམ་མཁའ་ིནིོརོ་བུ་ལ་ཕྱིག་འཚལ། །འཇིགིས་

པའ་ིསྦྲུལ་དང་རུས་པའ་ིརྒྱནི་འཆོང་ཞེིང་། །སེརོ་སྐྱིའ་ིརོལ་པ་ནིམ་མཁའ་ིདབྱོིངས་

སུ་གཟིངས། །རོབ་འབརོ་སྣ་ཚོགས་མཚོནི་ཆོ་གདེངས་མཛད་པའི། །འཇིམ་དཔལ་

གཤིིནི་རྗེེའི་གཤིེད་ཀྱིིས་དགེ་ལེགས་སྩོལ། །འདིརོ་བཅིོམ་ལྡནི་འདས་དཔལ་རྡོ་ོརྗེེ་

འཇིིགས་བྱོེད་ཆོེནི་པོའ་ིརྫིོགས་རོིམ་གྱི་ིཟབ་ཁྲོིད་སྐབས། རྗེ་ེབླ་མའ་ིགསུང་རྒྱུནི་དྲནི་

ཐོརོ་བཀོོད་པ་ནི།ི ད་ེཡང་འདིའ་ིཉིམས་དབྱོངས་རོང་རྩེོམ་ལ་རྩེ་བརོ་བྱོས་ཏེ་ེའཆོད་པ་

ལ་གསུམ། རྩེམོ་པ་ལ་འཇུག་པའ་ིབྱོ་བ། རྩེམོ་པ་ཉིདི་ཉི་ེབརོ་དགདོ་པ། རྩེམོ་པ་མཐརོ་

ཕྱིནིི་པའ་ིབྱོ་བའ།ོ །
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དང་པ་ོལ་གཉིསི། མཆོདོ་པརོ་བརྗེདོ་པ་དང་། བརྩེམ་པརོ་དམ་འཆོའ་བའ།ོ །དང་

པ་ོལ་གཉིིས། རྒྱ་སྐད་ཀྱིིས་མཆོོད་པརོ་བརྗེོད་པ་དང་། བོད་སྐད་ཀྱིིས་མཆོོད་པརོ་

བརྗེདོ་པའ།ོ །

དང་པ་ོནི།ི ནི་མ་ོགུ་རུ་མཉྫུ་གྷ་ོཥཱ་ཡ། ཞེེས་པ་སྟོ།ེ ནི་མ་ོཕྱིག་འཚལ་བ། གུ་རུ་

བླ་མ། མཉྫུ་འཇིམ། གྷ་ོཥཱ་དབྱོངས། ད་ེལ་རྣམ་དབྱོ་ེབཞེ་ིཔའ་ིགཅིིག་ཚིག་ད་ེདང་། 

ཨོཾ་ཀོ་ཨོཾག་མ་བྱོིནི་ནིས་སྒྲུབ་པས། ཨོཾ་ཡ་ཞེེས་པརོ་འགྱུརོ་པརོ་མཚམས་སྦྱརོ་བས། 

དབྱོངས་ལ་ཞེསེ་འབྱུང་སྟོ།ེ བླ་མ་འཇིམ་དབྱོངས་ལ་ཕྱིག་འཚལ་ལ།ོ །ཞེསེ་པའ།ོ །

གཉིིས་པ་བོད་སྐད་ཀྱིིས་མཆོོད་པརོ་བརྗེོད་པ་ནིི། རྗེ་ེབླ་མ་ཡ་ིདམ་སངས་རྒྱས་

ཆོོས། །ཚོགས་བྱོང་སེམས་ཉིནི་རོང་དཔའ་བ་ོདང་། །མ་མཁའ་འགྲོ་ོཆོོས་སྲུང་རྒྱ་

མཚོའ་ིཚགོས། །ཡངོས་ཀུནི་འདུས་ནིརོོ་བུ་བླ་མརོ་འདུད། །ཅིསེ་པ་སྟོ་ེག་ོསློའ།ོ །

གཉིིས་པ་རྩེོམ་པརོ་དམ་འཆོའ་བ་ནི།ི མགོནི་བཀོའ་དྲིནི་ཅིནི་དེའ་ིཞེལ་གདམས་

ལ། །དོནི་ཉིམས་ལེནི་སྙེིང་པོརོ་མ་ཐུབ་ཀྱིང་། །ཚིག་མ་བརྗེེད་ཡིད་ཀྱིི་མེ་ལོང་

ངོས། །བཀྲ་ལམ་མ་ེཤིརོ་འད་ིགླུ་རུ་ལེནི། །ཞེེས་པ་སྟོ།ེ ནིང་རོང་སེམས་ལ་འགྱུརོ་བ་

བྱུང་བ་ནི་ད་ེཉིདི་ངག་ག་ིསྒོ་ོནིས་མཚོནི་པ་ལ་གླུ་ཞེསེ་བྱོ་ལ། ཡདི་ལ་འགྱུརོ་བ་ཇི་ིལྟརོ་

བྱུང་ནི། རྟེནི་དལ་འབྱོོརོ་མ་ིལུས་རོིནི་ཆོེནི་ཐོབ། །དཔལ་རྒྱལ་བ་གཉིིས་པའ་ིབསྟོནི་

དང་མཇིལ། །རྗེ་ེམཚནི་ལྡནི་བླ་མས་རྗེསེ་སུ་གཟུངས། །ལམ་མད་ོསྔགས་ཉིམས་ལནེི་

ཤིསེ་དུས་འདིརོ། །ཞེསེ་པ་ལྟརོ་རོ།ོ །

གཉིིས་པ་རྩེོམ་པ་ཉིིད་ཉིེ་བརོ་དགོད་པ་ལ་གཉིིས། སྔོནི་འགྲོོ་དང་། དངོས་

གཞེའི།ོ །དང་པ་ོལ་གཉིསི། སྤྱིའི་ིསྔོནི་འགྲོ་ོདང་། ཁྱིད་པརོ་གྱི་ིསྔནོི་འགྲོའོ།ོ །
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དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།

དང་པོ་ནིི། རོང་གཅིིག་པུའི་བདེ་ལ་མ་ཆོགས་པརོ། །མ་འགྲོོ་ཀུནི་དོནི་ཆོེནི་

བསྒྲུབ་པའ་ིཕྱིིརོ། །ཆོོས་རྡོ་ོརྗེ་ེཐེག་པའ་ིསྒོོརོ་ཞུགས་ནིས། །རྒྱུད་སྡོོམ་གསུམ་བཅིས་

མཚམས་དག་བྱོས་ཏེེ། །ཞེེས་པ་སྟོེ། རོང་ཉིིད་ཚ་ེའདིའ་ིབད་ེབ་ལ་མ་ཆོགས་པ་སྐྱིེས་

བུ་ཆུང་ངུ་དང་། འཁོརོ་བའ་ིབད་ེབ་ལ་མ་ཆོགས་པ་སྐྱིེས་བུ་འབྲིིང་དང་། རོང་ཉིིད་

གཅིིག་པུ་ཞེི་བའི་བདེ་བ་ལ་མ་ཆོགས་པརོ་མ་རྒནི་སེམས་ཅིནི་ཐམས་ཅིད་ཀྱིི་དོནི་

ཆོེནི་པ་ོབསྒྲུབ་པརོ་བྱོ་བའི་ཕྱིིརོ་ཐོབ་བྱོ་བླ་ནི་མེད་པའི་བྱོང་ཆུབ་ཐོབ་འདོད་ཤུགས་

དྲག་ལ་བརྟནི་པརོ་བསྐྱིེད་པ་ནི་ིསྐྱིེས་བུ་ཆོེནི་པ་ོཡིནི་པས་ད་ེནི་ིབླ་མེད་རྡོ་ོརྗེ་ེཐེག་པ་

ལ་འཇུག་པའ་ིསྔོནི་དུ་སྐྱིེས་བུ་གསུམ་གྱི་ིལམ་ཐུནི་མོང་བརོ་རྒྱུད་སྦྱོང་དགོས་པརོ་

བསྟོནི་ལ། ད་ེནིས་ངསེ་པརོ་རྡོ་ོརྗེ་ེཐེག་པ་ལ་འཇུག་དགསོ་ས།ོ །

ད་ེཡང་ཐགེ་པ་ཆོནེི་པ་ོཐམས་ཅིད་བསྡུས་པ་ཕེརོ་ཕྱིིནི་དྲུག་དང་། ད་ེཡང་བསྡུས་

པ་ཐབས་ཤིེས་གཉིིས་དང་། ཐབས་ཤིེས་དབྱོེརོ་མེད་པ་ནི་ིརྡོ་ོརྗེ་ེསེམས་དཔའ་ིཏེིང་ང་ེ

འཛིནི་ནི།ོ །རྡོ་ོརྗེ་ེཡང་ད་ེཡིནི་ལ་ཐེག་པ་ཡང་ད་ེཡིནི་པས་ནི་རྡོ་ོརྗེ་ེཐེག་པ་སྟོ་ེཐེག་པ་ནི་ི

བཞེོནི་པའ།ོ །ད་ེལ་འཇུག་པའ་ིསྒོ་ོནི་ིདབང་ཡིནི་པས་རྡོ་ོརྗེ་ེསློོབ་དཔོནི་མཚནི་ཉིིད་དང་

ལྡནི་པ་ལས་དབང་བཞེ་ིརྫིོགས་པརོ་ནིོད་པ་དང་། དེའ་ིཚ་ེཁས་བླངས་པའ་ིདམ་ཚིག་

དང་སྡོམོ་པ་ཚུལ་བཞེནིི་དུ་བསྲུང་བ་ནི་ིམདེ་མ་ིརུང་ཡནིི་ནི།ོ །

གཉིིས་པ་ཁྱིད་པརོ་གྱིི་སྔོནི་འགྲོོ་ནིི། ལྷ་དཀོོནི་མཆོོག་གསུམ་ལ་སྐྱིབས་

འགྲོ་ོདང་། །བྱོམས་སྙེིང་རྗེེ་བྱོང་ཆུབ་སེམས་མཆོོག་བསྐྱིེད། །སྔོནི་ཐོག་མེད་ནིས་

བསགས་སྡོིག་ལྟུང་དྲི། །དཔལ་རྡོོརོ་སེམས་ཐུགས་རྗེེའ་ིབདུད་རྩེིས་བཀྲུས། །ལམ་

གཅིིག་ཆོོག་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོོརོ་བསྒོོམ། །ཚོགས་རླབས་ཆོེནི་རྫིོགས་བྱོེད་མཎྜིལ་
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ཕུལ། །བླ་ོཤུགས་དྲག་གསོལ་མང་བཏེབ་པའ་ིམཐརོ། །དབྱོིངས་བད་ེཆོེནི་ངང་དུ་

རོོ་གཅིིག་བསྲེས། །གཞེི་མ་དག་སྐྱིེ་ཤིི་བརོ་དོའ་ིལྕགས། །ལམ་སྐུ་གསུམ་གསེརོ་

འགྱུརོ་རྩེིས་སྦྱངས་ཏེེ། །ལྷ་ཞེ་ིཁྲོོའ་ིང་རྒྱལ་གསལ་སྣང་ཉིིས། །རྒྱུད་ཐ་མལ་སྣང་ཞེེནི་

མུནི་པ་སངས། །ཞེེས་པ་སྟོ་ེབོད་ཀྱི་ིབླ་མ་ཕེལ་མ་ོཆོེས། སྐྱིབས་འགྲོ་ོསེམས་བསྐྱིེད། 

རྡོོརོ་སེམས་བསྒོོམ་བཟླས། བླ་མའི་རྣལ་འབྱོོརོ། མཎྜིལ་གྱིི་འཁྲོིད་རྣམས་ལ་སྔོནི་

འགྲོ་ོའཁྲོིད་ཆོེནི་བཞེ་ིཞེེས་གལ་པ་ོཆོེརོ་མཛད་ལ། རྗེ་ེབདག་ཉིིད་ཆོེནི་པ་ོཁས་བླངས་

པའི་དམ་ཚིག་དང་སྡོོམ་པ་ཚུལ་བཞེིནི་དུ་བསྲུང་བའི་ཁོངས་ནིས་འཁྲོིད་ཆོེནི་བཞེི་

ལྷག་དང་བཅིས་པ་འཐོནི་ཅིིང་། འཁྲོིད་ཆོེནི་བཞེིའ་ིཁོངས་ནིས་དམ་སྡོོམ་བསྲུང་ཚུལ་

རྫིོགས་པརོ་མ་ིཐོནི་པའ་ིཕྱིིརོ། འཁྲོིད་ཆོེནི་བཞེ་ིལས་དམ་སྡོོམ་ཚུལ་བཞེིནི་དུ་བསྲུང་

བ་གལ་ཆོ་ེབརོ་བཞེེད་པ་ལྟརོ་འཐད་ལ། འནོི་ཀྱིང་གངོ་མའ་ིཕྱིག་ལེནི་ཡནིི་པས་འཁྲོདི་

ཆོེནི་བཞེ་ིཡང་ཉིམས་སུ་བླང་བརོ་བྱོ་བ་ལ་བཞེི། བསྟོནི་པ་ལ་འཇུག་པའ་ིསྒོ་ོསྐྱིབས་

འགྲོ་ོསམེས་བསྐྱིདེ་བྱོདེ་པ། སྡོགི་སྒྲབི་སྦྱངོ་བ་རྡོརོོ་སམེས་བསྒོམོ་བཟླས། བྱོནིི་རླབས་

འཇུག་པ་བླ་མའ་ིརྣལ་འབྱོརོོ། ཚགོས་གསགོ་པ་མཎྜིལ་གྱི་ིའཁྲོིད་ད།ོ །

དང་པ་ོནིི། གནིས་ཁང་བྱོི་དོརོ། རྟེནི་གསུམ་དགྲོམ་པ། མཆོོད་པ་བཤིམ་པ་

སགོས་སྤྱི་ིལྟརོ་བྱོས་ལ། ཀུནི་སློངོ་བཅིསོ་ཏེ།ེ རོང་ག་ིམདུནི་ངསོ་ཀྱི་ིབརོ་སྣང་ལ་སེངྒེ་ེ

ཆོནེི་པ་ོབརྒྱད་ཀྱིསི་བཏེག་པའ་ིརོནིི་པ་ོཆོའེ་ིཁྲོ་ིཡངས་ཤིངི་རྒྱ་ཆོ་ེབའ་ིཁརོ་དཔལ་རྡོ་ོརྗེ་ེ

འཇིིགས་བྱོེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མ་རྟེནི་དང་བརྟེནི་པའ་ིདཀྱིིལ་འཁོརོ་ཡོངས་སུ་རྫིོགས་

པ། གཙོ་བོའ་ིརྩེ་ཞེལ་གྱིི་མཚོག་མའི་སྟོེང་དུ་སེང་ཁྲོི་པད་ཉིིའི་གདནི་ལ་རྩེ་བའི་བླ་

མ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཆོང་ངམ་མ་ིབསྐྱིོད་པའ་ིརྣམ་པ་ཅིནི་ཡུམ་བཅིས། རྒྱུད་ཁང་དུ་རྩེ་བཤིད་
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དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།

ཕྱིོགས་མཐུནི་གྱི་ིརྒྱུད་དང་བཅིས་པའ་ིསྐྱིབས་ཡུལ་གསལ་ལེགས་པརོ་བཏེབ། རོང་

ག་ིམཐའ་སྐོརོ་དུ་ཕེ་མ་ཉི་ེའབྲིེལ། དགྲོ་འདྲ་ེབྱུརོ་གསུམ་སོགས་སེམས་ཅིནི་ཐམས་

ཅིད་ཐ་མལ་པ་སྨྲ་ཤིེས་དོནི་ག་ོབའ་ིརྣམ་པ་ཅིནི། རོང་གཞེནི་ཐམས་ཅིད་འཁོརོ་བ་སྤྱི་ི

བྱོ་ེབྲིག་ག་ིསྡུག་བསྔལ་ལ་འཇིིགས་ཤིིང་སྐྲག་ནིས། རོ་ེས་མདུནི་ནི་བཞུགས་པའ་ིབླ་

མ་དཀོོནི་མཆོོག་གསུམ་ལས་གཞེནི་མེད་པརོ་ཡིད་ཆོེས་ཀྱིི་ངེས་པ་དྲངས་ནིས་

རོ་ེལྟོས་འཆོའ་བཞེིནི་པརོ། བདག་གཞེནི་ཁམས་གསུམ་མ་ཚོགས་ནིམ་མཁའ་དང་

མཉིམ་པའི་སེམས་ཅིནི་ཐམས་ཅིད་བླ་མ་ཁྱིབ་བདག་དེ་བཞེིནི་གཤིེགས་པ་ཐམས་

ཅིད་ཀྱི་ིང་ོབ་ོདཔལ་གཤིིནི་རྗེེའ་ིགཤིེད་སངས་རྒྱས་ལ་སྐྱིབས་སུ་མཆོིའོ། །གཞེོམ་

མེད་སྔགས་དང་ཕྱིག་རྒྱའི་དེ་ཉིིད་ཆོོས་ལ་སྐྱིབས་སུ་མཆོིའོ། །འགྱུརོ་མེད་རོིག་པ་

འཛནིི་པ་དཔའ་བ་ོདང་རྣལ་འབྱོོརོ་མའ་ིཚགོས་དག་ེའདུནི་ལ་སྐྱིབས་སུ་མཆོིའ།ོ ཞེསེ་

ལནི་གསུམ་བྱོའོ། །དེ་ལ་ཁྱིབ་བདག་ནིི་རོིགས་ལྔ་ག་ལ་ཁྱིབ་པས་ནི་དྲུག་པ་རྡོ་ོརྗེེ་

འཆོང་ང་ོ། །དཔལ་གཤིིནི་རྗེེའ་ིགཤིེད་ཅིེས་པའ་ིདཔལ་གྱི་ིསྐད་དོད་ཤྲཱི་ིཞེེས་པ་ཤྲཱི་ིནི་ི

གཉིིས་མེད་ཡེ་ཤིེས་ཏེེ་ཞེེས་བདེ་སྟོོང་གཉིིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤིེས་སོ། །དེ་ཉིིད་དྲང་

དོནི་བཞེིནི་ལག་ག་ིརྣམ་པརོ་ཤིརོ་བ་ནི་ིགཤིིནི་རྗེེའ་ིགཤིེད་དོ། །གདུལ་བྱོའ་ིགཤིིནི་

རྗེ་ེལ་ཕྱི་ིནིང་གསང་གསུམ་ལས། ཕྱིིའ་ིགཤིིནི་རྗེ་ེནི་ིཆོོས་རྒྱལ་ལྟ་བུ་དང་། ནིང་ག་ི

གཤིིནི་རྗེ་ེཉིོནི་མོངས་དང་། གསང་བའ་ིགཤིིནི་རྗེ་ེནི་ིལས་རླུང་སྟོ་ེསྤྱིིརོ་སྣང་མཆོེད་

ཐོབ་གསུམ་དང་ཁྱིད་པརོ་ཉིེརོ་ཐོབ་ཀྱི་ིབཞེོནི་པའ་ིརླུང་སེམས་སོ། །ད་ེརྣམས་འདུལ་

བརོ་བྱོེད་པས་ནི་གཤིིནི་རྗེེའི་དགྲོའམ་གཤིེད་ཅིེས་བྱོ་སྟོེ་བླ་མ་དང་གཙོ་བོ་སངས་

རྒྱས་དཀོོནི་མཆོོག་གོ །ཆོོས་ལ་གཞེོམ་མེད་སྔགས་དང་ཕྱིག་རྒྱའི་དེ་ཉིིད་ཅིེས་པ་



འཇིིགས་བྱེདེ་རོྫོགས་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་གསང་ཆེནེ་མྱུརི་ལམ།
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ནི།ི རྡོ་ོརྗེ་ེཕེ་ལམ་ནི་ིདངོས་པ་ོགཞེནི་གྱིིས་བཅིད་པ་དང་བརྡོརོ་བ་ལ་སོགས་པ་གཞེོམ་

མ་ིནུས་པ་ལ་དཔེརོ་བྱོས་ཏེེ། བད་ེསྟོོང་གཉིིས་སུ་མེད་པའ་ིཡ་ེཤིེས་ཀྱི་ིཆོོས་ཉིིད་ཀྱིང་

གཞེནི་གྱིསི་འཇིམོས་པའམ་གཞེམོ་མ་ིནུས་པས་ནི་གཞེམོ་མདེ་དང་། སྔགས་ཀྱི་ིསྐད་

དོད་མནྟྲ་ཞེེས་པ་ཡིད་སྐྱིོབ་པ་ལ་འཇུག་པས་ཡིད་ཐ་མལ་གྱིི་སྣང་ཞེེནི་ནིམ་གཉིིས་

སྣང་ལས་སྐྱིོབ་པས་སོ། །ཕྱིག་རྒྱ་ནི་ིརྒྱས་འདེབས་པ་སྟོ་ེབད་ེསྟོོང་གཉིིས་མེད་ཀྱི་ིཡ་ེ

ཤིེས་ཀྱིིས་ཆོོས་ཐམས་ཅིད་ལ་ཁྱིབ་པའམ། རྒྱས་བཏེབ་པས་ནི་ཕྱིག་རྒྱ་སྟོ་ེསྐྱིབས་

ཡུལ་རྣམས་ཀྱི་ིཐུགས་རྒྱུད་ལ་མངའ་བའ་ིསྤེང་རྟགོས་དང་། རྒྱུད་ཁང་དུ་བཞུགས་པ་

རྣམས་ཏེ་ེཆོསོ་དཀོོནི་མཆོགོ་ག ོ།དག་ེའདུནི་ལ་འགྱུརོ་མདེ་ཅིསེ་པ་ནི།ི ལམ་འད་ིནིས་

ཐེག་དམནི་དང་ཕེརོ་ཕྱིིནི་ཐེག་པ་སོགས་ལ་མ་ིའགྲོ་ོབས་ནི་འགྱུརོ་མེད་དང་། སྔགས་

ལམ་འད་ིཉིིད་ཉིམས་སུ་ལེནི་པས་ནི་རོིག་པ་འཛིནི་པ། དཔའ་བ་ོདང་རྣལ་འབྱོོརོ་མའ་ི

ཚགོས་ནི་ིའཁརོོ་གྱི་ིལྷ་ཕེ་ོམ་ོརྣམས་ཏེ་ེདག་ེའདུནི་དཀོོནི་མཆོགོ་ག ོ།

ད་ེནིས་སེམས་བསྐྱིེད་ནི།ི འགྲོ་ོབ་འཁོརོ་བརོ་སྐྱི་ེབ་སགོས་གཤིིནི་རྗེའེ་ིཁརོ་ཆུད་

པ་ལས་བསྒྲལ། ཕེནི་པ་དང་བད་ེབའ་ིམཆོོག་ཏུ་གྱུརོ་པ་དཔལ་གཤིིནི་རྗེེའ་ིགཤིེད་ཀྱི་ི

ག་ོའཕེང་ལ་དགདོ་པརོ་བྱོ། དའེ་ིཕྱིིརོ་དུ་དའེ་ིག་ོའཕེང་ལ་གནིས་པརོ་བྱོའ།ོ །ཞེེས་ལནི་

གསུམ་བྱོ་སྟོ།ེ འགྲོ་ོབ་འཁརོོ་བརོ་སྐྱི་ེབའ་ིསྡུག་བསྔལ་བསམ་པ་ནི་ིགཙ་ོབ་ོཡིནི་ཏེ།ེ ད་ེ

དྲནི་པ་ནི་རྒ་བ་དང་ནི་བ་དང་འཆོ་ིབའ་ིསྡུག་བསྔལ་ཞེརོ་ལ་རོང་ཤུགས་ཀྱིིས་དྲནི་ཅིིང་

མཐརོ་འཆོ་ིབའ་ིརོང་བཞེིནི་ལས་མ་འདས་པས་ནི་གཤིིནི་རྗེེའ་ིཁརོ་ཆུད་པ་ཡིནི་ལ། 

སྡུག་བསྔལ་ད་ེལས་བསྒྲལ་ནིས་ཕེནི་པ་གཟུགས་སྐུ་དང་། བད་ེབ་ཆོོས་སྐུ་སྟོ་ེཆོོས་

གཟུགས་དབྱོེརོ་མེད་ཟུང་འཇུག་ག་ིག་ོའཕེང་ལ་དགོད་པརོ་བྱོ་ཞེེས་པའོ། །ད་ེལྟརོ་
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སྐྱིབས་སེམས་རྒྱུད་དང་འདྲེས་ངེས་ལནི་གསུམ་རོ་ེབྱོས་ཏེ་ེསྐྱིབས་ཡུལ་རྣམས་ལས་

བདུད་རྩེ་ིའོད་ཟེརོ་དང་བཅིས་པ་བྱུང་ནིས་རོང་གཞེནི་ཐམས་ཅིད་ལ་ཐིམ་པས་སྡོིག་

སྒྲིབ་སྦྱངས། ཚོགས་རྫིོགས་ཏེ་ེསེམས་ཅིནི་ཐམས་ཅིད་གཤིིནི་རྗེེའ་ིགཤིེད་ཡབ་ཡུམ་

གྱིི་སྐུརོ་གྱུརོ་ནིས་རོང་རོང་གི་ཞེིང་དུ་བྱོོནི་པརོ་བསམ་ཞེིང་། སྐྱིབས་ཡུལ་རྣམས་

འོད་སྔོནི་པོའ་ིརྣམ་པརོ་ཞུ་ནིས་རོང་ག་ིསྨོིནི་མཚམས་སུ་ཐིམ་པས་རོང་ཡང་འོད་དུ་

ཞུ་ནིས་སྟོོང་པརོ་སྦྱངས་ལ་ཆོོས་སྐུའ་ིང་རྒྱལ་མདོརོ་བསྡུས་བྱོའོ། །ད་ེནིས་རོང་ཉིིད་

སྐད་ཅིིག་གིས་དཔལ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིིགས་བྱོེད་ཞེལ་གཅིིག་ཕྱིག་གཉིིས་གྲོ་ིགུག་དང་ཐོད་པ་

འཛིནི་པ་ཡུམ་དང་བཅིས་པའ་ིསྐུརོ་བཞེེངས་པརོ་གྱུརོ་པའ་ིསྐུ་ལས་འོད་ཟེརོ་འཕྲོས་

སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅིད་ཀྱི་ིམ་དག་པ་སྦྱངས། སྣོད་ཐམས་ཅིད་གཞེལ་ཡས་ཁང་དང་

བཅུད་ཐམས་ཅིད་ལྷ་དང་ལྷ་མོའ་ིརོང་བཞེིནི་གྱི་ིདག་པ་རོབ་འབྱོམས་འབའ་ཞེིག་ཏུ་

གྱུརོ། ཅིེས་སྣོད་བཅུད་སྦྱང་བསྒྱུརོ་དང་། ཨོཾ་ཾཨཱ�ཧཱུཾཾ། ལནི་གསུམ། ང་ོབ་ོཡ་ེཤིེས་ལ་

རྣམ་པ་ནིང་མཆོོད་དང་མཆོོད་རྫིས་ས་ོསོའ་ིརྣམ་པ། བྱོེད་ལས་དབང་པ་ོདྲུག་ག་ིསྤྱིོད་

ཡུལ་དུ་བད་ེསྟོོང་ག་ིཡ་ེཤིེས་ཁྱིད་པརོ་ཅིནི་བསྐྱིེད་པས་ས་དང་བརོ་སྣང་ནིམ་མཁའ་ི

ཁྱིོནི་ཐམས་ཅིད་གང་བའ་ིཕྱི་ིནིང་གསང་བའ་ིམཆོོད་སྤྲོིནི་དམ་རྫིས་བསམ་གྱིིས་མ་ི

ཁྱིབ་པས་གང་བརོ་གྱུརོ། ཅིསེ་མཆོདོ་རྫིས་བྱོིནི་གྱིསི་བརླབ་བ།ོ །

གཉིིས་པ་སྡོིག་སྒྲིབ་སྦྱོང་བརོ་བྱོེད་པ་རྡོོརོ་སེམས་བསྒོོམ་བཟླས་ཀྱིི་འཁྲོིད་ནིི། 

སྔོནི་ཐོག་མེད་ནིས་བསགས་ཉིེས་ལྟུང་དྲི། །དཔལ་རྡོོརོ་སེམས་ཐུགས་རྗེེའི་བདུད་

རྩེིས་བཀྲུས། །ཞེེས་པས་སྟོོནི་ཏེེ། ད་ེནིས་རོང་ག་ིསྤྱི་ིབོརོ་པད་ཟླའ་ིགདནི་ལ་བླ་མ་རྡོ་ོ

རྗེ་ེསེམས་དཔའ་བསྐྱིེད་ཆོོག་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་གསལ་བ་ལྟརོ་དང་། བསྒོོམ་བཟླས་ཀྱི་ི



འཇིིགས་བྱེདེ་རོྫོགས་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་གསང་ཆེནེ་མྱུརི་ལམ།
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དམིགས་རོིམ་རྒྱས་བསྡུས་ཀྱི་ིའཁྲོིད་ཡིག་ལོགས་སུ་ཡོད་པ་ལྟརོ་བྱོ་ལ། འོནི་ཀྱིང་

སྡོིག་སྒྲིབ་རྣམས་དབང་པོའ་ིསྒོ་ོསོགས་ལུས་ཀྱི་ིཕྱིིརོ་ཐོནི་པའ་ིདམིགས་པ་མ་ིབྱོ་བརོ། 

མུནི་ཁུང་དུ་སྒྲོནི་མ་ེབཏེེག་པ་ལྟརོ་གརོ་སོང་ཆོ་མེད་དུ་དག་པརོ་བསམ་པ་ནི་ིརྫིོགས་

རོམི་ཟབ་མོའ་ིརྟགོས་པ་དང་རྗེསེ་སུ་མཐུནི་པའ་ིམནི་ངག་ག ོ།ད་ེལྟརོ་སྟོབོས་བཞེ་ིདང་

ལྡནི་པའ་ིབསྒོོམ་བཟླས་ཟིནི་ནིས་བསྡུ་བ་ནི། ལུས་ནིང་དུ་རྩེ་སོགས་གསལ་བཏེབ་

སྟོེ། རྡོོརོ་སེམས་ཀྱི་ིགདནི་སྤྱི་ིབོའ་ིཔདྨ་དབུ་མའ་ིནིང་བརྒྱུད་སྙེིང་གའ་ིརྩེ་འཁོརོ་དང་། 

ཟླ་བ་ཁམས་དཀོརོ་དམརོ་ལ་ཐམི། བླ་མ་རྡོ་ོརྗེ་ེསམེས་དཔའ་རོང་ག་ིརླུང་སམེས་ཕྲ་མ་ོ

དང་དབྱོེརོ་མེད་དུ་འདྲེས་པ་སྙེིང་གརོ་ཁམས་དཀོརོ་དམརོ་གྱི་ིདབུས་སུ་རྡོོརོ་སེམས་

ཡུངས་འབྲུའམ་མཚནོི་གང་ཙམ་བསམ་མ།ོ །

གསུམ་པ་བྱོིནི་རླབས་འཇུག་པརོ་བྱོེད་པ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོོརོ་གྱིི་འཁྲོིད་ནིི། 

ལམ་གཅིིག་ཆོ་ོག་བླ་མའ་ིརྣལ་འབྱོོརོ་བསྒོོམས། །ཞེེས་པས་སྟོོནི་ཏེེ། མདུནི་གྱི་ིནིམ་

མཁརོ་སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང་ཉིི་མའི་དཀྱིིལ་འཁོརོ་གྱིི་གདནི་ལ་ང་ོབ་ོརོང་གི་དྲིནི་ཅིནི་

རྩེ་བའ་ིབླ་མ་ཡིནི་པ་ལ། རྣམ་པ་བཅིོམ་ལྡནི་འདས་དཔལ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིིགས་བྱོེད་ཆོེནི་པ་ོ

སྐུ་མདོག་མཐིང་ནིག་ཞེལ་དགུ་ཕྱིག་ས་ོབཞེ་ིཞེབས་བཅུ་དྲུག་པ། གཡས་བསྐུམས་

ཤིིང་གཡོནི་བརྐྱེངས་པའི་སྟོབས་ཀྱིིས་མེ་དཔུང་རོབ་ཏུ་འབརོ་བའི་ཀློོང་དཀྱིིལ་ནི་

བཞུགས་པ། ཡུམ་དང་བཅིས་པ་སེམས་དཔའ་གསུམ་གྱི་ིབདག་ཉིིད་ཅིནི་དུ་གྱུརོ་

པའ་ིམིག་གཉིིས་སུ་ཀྵེཾ༝། ཧཱུཾ་ཾགིས་མཚནི་པརོ་གྱུརོ། ཐུགས་ཀོའ་ིཧཱུཾ་ཾལས་འོད་ཟེརོ་

ཕྱིོགས་བཅུརོ་འཕྲོས་པས། རོང་བཞེིནི་གྱིི་གནིས་ནིས་རྩེ་བརྒྱུད་ཀྱིི་བླ་མ་ཡི་དམ་

སངས་རྒྱས་བྱོང་སེམས་དཔའ་བ་ོདཔའ་མ་ོབསྟོནི་སྲུང་ཡ་ེཤིེས་པའ་ིཚོགས་རྣམས་
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སྤྱིནི་དྲངས་ཏེ་ེརྩེ་བའ་ིབླ་མ་ལ་ཐིམ་པས་སྐྱིབས་གནིས་ཀུནི་འདུས་པའ་ིབདག་ཉིིད་

དུ་གྱུརོ། གང་ག་ིདྲིནི་གྱིིས་༝། གཟུགས་མཆོོག་མཆོོག་ཏུ་༝། ཨོཾ་ཾགུ་རུ་བཛྲ་བྷཻ་རོ་

བཱ་ས་པ་རོི་ཝཱ་རོ་ཨོཾརྒྷཾཾ་ནིས་མཧཱ་ས་བྷ་རོཏྣ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་ཧཱུཾཾ་སྭཱཧཱ། ཨོཾཾ་གུ་རུ་༝། ཨོཾཾ་ཨཱ� 

ཧཱུཾ།ཾ བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་སྙེོམས་པརོ་ཞུགས་པས་ལྷནི་ཅིིག་སྐྱིེས་པའ་ིདགའ་བ་ཉིམས་སུ་

མྱོོང་སྟོེ། བད་ེབ་ཆོེནི་པ་ོདང་ད་ེཁ་ོནི་ཉིིད་དབྱོེརོ་མ་ིཕྱིེད་པའ་ིཏེིང་ང་ེའཛིནི་ལ་སྙེོམས་

པརོ་ཞུགས་པས་གསང་བ་དང་ད་ེཁ་ོནི་ཉིིད་ཀྱི་ིམཆོོད་པས་དགྱིེས་པརོ་གྱུརོ། ཅིེས་

ཕྱི་ིནིང་གསང་བ་ད་ེཁ་ོནི་ཉིིད་ཀྱིིས་མཆོོད་ཅིིང་། བཻྷ་རོ་བཱ་ཡ་ཞེེས་པའ་ིཡ་ཡོད་མེད་སྣ་

ཚགོས་སྣང་ཡང་མདེ་པ་དག་པརོ་མངོནི་ནི།ོ །ད་ེནིས་སྡོགི་པ་རྣམས་ནི་ིབཤིགས་པརོ་

བྱོ། །ཞེསེ་པ་ནིས། བཏེང་སྙེམོས་ལ་གནིས་པརོ་བྱོའ།ོ །ཞེེས་པའ་ིབརོ་བྱོ། འད་ིརྣམས་

ཀྱི་ིདོནི་ནི་ིབསྐྱིེད་རོིམ་གྱི་ིཟིནི་བྲིིས་སུ་བྲིིས་ཟིནི་པས་འདིརོ་མ་བཀོོད་ལ། སྡོོམ་བཟུང་

རྒྱས་བསྡུས་གང་རུང་བྱོས་ཏེ་ེསྔགས་སྡོོམ་ཐོབ་ཟིནི་གོང་འཕེེལ་དུ་བྱོ་ཞེིང་གལ་ཏེ་ེམ་

བྱུང་ཡང་ཆོད་པའ་ིཉིསེ་པ་མ་ིའགྱུརོ་རོ།ོ །

བཞེ་ིཔ་ཚོགས་གསོག་པ་མཎྜིལ་གྱི་ིའཁྲོིད་ནིི། ཚོགས་རླབས་ཆོེནི་རྫིོགས་བྱོེད་

མཎྜིལ་ཕུལ། ཞེེས་པས་སྟོོནི་ཏེེ། དགོས་པ་ནིི་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་རྟེནི་དུ་ཡིནི་

ལ། དམིགས་རོིམ་ནི་ིཁྲོིད་ཡིག་ལོགས་སུ་ཡོད་པ་ལས་ཤིེས་པརོ་བྱོའོ། །ད་ེནིས་བླ་ོ

ཤུགས་དྲག་གསོལ་མང་བཏེབ་པའི་མཐརོ། །དབྱོིངས་བདེ་ཆོེནི་ངང་དུ་རོོ་གཅིིག་

བསྲེས། །ཞེེས་པ་ལྟརོ། སྐུ་བཞེིའ་ིབདག་ཉིིད་བླ་མ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིིགས་བྱོེད་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས་ས།ོ །སྒྲིབ་བྲིལ་ཆོོས་སྐུའ་ི༝། བད་ེཆོེནི་ལོངས་སྐུའ་ི༝། སྣ་ཚོགས་སྤྲུལ་སྐུའ་ི

༝། བླ་མ་ཀུནི་འདུས་ཀྱི་ི༝། ཡ་ིདམ་༝། སངས་རྒྱས་༝། དམ་ཆོོས་༝། དག་ེའདུནི་༝། 
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མཁའ་འགྲོ་ོ༝། ཆོོས་སྐྱིོང་༝། སྐྱིབས་གནིས་༝། བདག་ག་ིརོ་ེསའ་ིསྐྱིབས་གནིས་བླ་

མ་རོིནི་པ་ོཆོེ་ལ་༝། རོེ་ས་གཞེནི་ནི་མེད་ད་ོཐུགས་རྗེེས་གཟིགས་ཤིིག །བདག་གི་

བླ་ོཆོོས་སུ་འགྲོ་ོབརོ་བྱོིནི་གྱིིས་རློབས། ཆོོས་ལམ་དུ་ལོངས་པརོ་༝། ལམ་འཁྲུལ་བ་

ཞེ་ིབརོ་༝། འཁྲུལ་པ་ཡ་ེཤིེས་སུ་འཆོརོ་བརོ་༝། ཆོོས་མ་ཡིནི་པའ་ིབླ་ོསྐད་ཅིིག་ཙམ་

ཡང་མ་ིསྐྱི་ེབརོ་༝། བྱོང་ཆུབ་ལམ་གྱི་ིརོིམ་པའ་ིརྟོགས་པ་མཐའ་དག་མྱུརོ་དུ་རྒྱུད་ལ་

སྐྱིེ་བརོ་༝། བྱོམས་སྙེིང་རྗེེ་བྱོང་ཆུབ་ཀྱིི་སེམས་ཁྱིད་པརོ་ཅིནི་༝། ཟབ་མོ་སྟོོང་པ་

ཉིདི་ཀྱི་ིརྟགོས་པ་ཁྱིད་པརོ་ཅིནི་༝། ལམ་རོམི་པ་གཉིིས་ཀྱི་ི༝། ཁྱིད་པརོ་དུ་རྩེ་བད་ེརླུང་

བདེ་བདེ་སྟོོང་གི་ཉིམས་ཁྱིད་པརོ་ཅིནི་༝། མདོརོ་ནི་བདག་གི་ཚེ་འདི་ཉིིད་ལ་ཕྱིག་

རྒྱ་ཆོནེི་པ་ོམཆོགོ་ག་ིདངསོ་གྲུབ་བད་ེབླག་ཏུ་ཐོབ་པརོ་བྱོིནི་གྱིསི་རླབོས། ཞེསེ་གདུང་

ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་བཏེབ་ལ། ད་ེལྟརོ་བདག་གིས་རྩེ་བའ་ིབླ་མ་ལ། །སྙེིང་

ནིས་གུས་པས་གསོལ་བ་བཏེབ་པའ་ིམཐུས། །སྐྱིབས་གནིས་ཀུནི་འདུས་བླ་མའ་ིསྤྱི་ི

བ་ོནིས། །ཨོཾ་ཾཡིག་དཀོརོ་པ་ོབདུད་རྩེིའ་ིརྒྱུནི་བཅིས་བྱུང་། །རོང་ག་ིསྤྱི་ིབོའ་ིགནིས་སུ་

ཐིམ་པ་ཡིས། །བུམ་དབང་བྱོིནི་གྱིིས་བརླབས་པའ་ིཚུལ་དུ་ཐོབ། །ལུས་ཀྱི་ིསྡོིག་སྒྲིབ་

བག་ཆོགས་མ་ལུས་དག །སྐུ་ཡ་ིརྡོ་ོརྗེ་ེའགྲུབ་པའ་ིནུས་པ་རྙེདེ། །བསྐྱིདེ་རོམི་ཕྲ་རོགས་

བསྒོོམ་ལ་དབང་བརོ་བྱོས། །འབྲིས་བུ་སྤྲུལ་སྐུ་འགྲུབ་པའ་ིས་བོནི་བཞེག །སྐྱིབས་

གནིས་ཀུནི་འདུས་བླ་མའ་ིམགྲོིནི་པ་ནིས། །ཨོཾ་ཡིག་དམརོ་པ་ོ༝། རོང་ག་ིམགྲོིནི་པའ་ི

༝། གསང་དབང་༝། ངག་ག་ི༝ །གསུང་ག་ི༝ །ཀུནི་རྫིབོ་སྒྱུ་ལུས་༝། འབྲིས་བུ་ལངོས་

སྐུ་༝། སྐྱིབས་གནིས་ཀུནི་འདུས་བླ་མའ་ིཐུགས་ཀོ་ནིས། །ཧཱུཾ་ཾཡིག་སྔོནི་པ་ོ༝། རོང་

ག་ིསྙེིང་གའ་ི༝། ཤིེརོ་དབང་༝། ཡིད་ཀྱི་ི༝། ཐུགས་ཀྱི་ི༝། དོནི་དམ་འོད་གསལ་༝། 
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འབྲིས་བུ་ཆོོས་སྐུ་༝། སྐྱིབས་གནིས་ཀུནི་འདུས་བླ་མའ་ིགནིས་གསུམ་ནིས། །ཡ་ིག་ེ

འབྲུ་གསུམ་༝། རོང་ག་ིགནིས་གསུམ་དག་ཏུ་༝། ཚགི་དབང་༝། སྒོ་ོགསུམ་༝། གསང་

གསུམ་༝། ཟུང་འཇུག་ལམ་བཟང་༝། འབྲིས་བུ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཆོང་ག་ིས་བོནི་བཞེག །ཅིེས་

དལ་བུས་བརྗེོད་ཅིིང་བསམ་ལ་རྡུལ་ཕྲ་རོབ་ཚུནི་ཆོད་ཨོཾཾ་ཡིག་དཀོརོ་པོ་སོགས་

སྐབས་གང་ཡིནི་གྱི་ིཡིག་འབྲུའ་ིརྣམ་པ་བདུད་རྩེིའ་ིརྒྱུནི་ལྟ་བུ་བྱུང་བས་སྒོ་ོགསུམ་གྱི་ི

སྡོགི་སྒྲབི་སྦྱངས་པ་སགོས་བསམ་ཞེངི་། སྦྱང་བྱོའ་ིདྲ་ིམ་ཐུནི་མངོ་བ་དང་ཐུནི་མངོ་མ་

ཡིནི་པ་གཉིིས་ཡོད་པས། ཐུནི་མོང་བ་ནིི། ལུས་ཀྱི་ིསྲོག་གཅིོད་སོགས་གསུམ་དང་། 

ངག་ག་ིརྫུནི་སོགས་བཞེ་ིདང་། ཡིད་ཀྱི་ིབརྣབ་སེམས་སོགས་གསུམ་མ།ོ །ཐུནི་མོང་

མ་ཡིནི་པ་ནིི། ལུས་ཐ་མལ་དུ་འཛིནི་པའ་ིསྣང་ཞེེནི་དང་། རླུང་སྔགས་ས་ོསོརོ་སྣང་

ཞེིང་ཞེེནི་པ་དང་། གང་སྣང་ཀུནི་བད་ེསྟོོང་དབྱོེརོ་མེད་དུ་འཆོརོ་བ་ལ་སྒྲིབ་པའ་ིདྲ་ིམ་

སྦྱོང་བ་རྣམས་ཏེ་ེཚིག་དོནི་གཞེནི་ནི་ིག་ོསློའ།ོ །ད་ེནིས་ཀུནི་འདུས་གཅིིག་ཆོོག་བླ་མ་

རོིནི་པ་ོཆོེ། །དགྱིེས་པ་ཆོེནི་པོས་རོང་ག་ིསྤྱི་ིབོརོ་བྱོོནི། །དབུ་མའ་ིལམ་བརྒྱུད་སྙེིང་

གའ་ིཆོོས་འཁོརོ་དུ། །རོང་ག་ིསེམས་དང་དབྱོེརོ་མེད་རོ་ོགཅིིག་གྱུརོ། །ཅིེས་བརྗེོད་

ལ། རོང་གི་སྙེིང་གརོ་རྩེ་འཁོརོ་དང་བཅིས་པ་ལམ་པ་གསལ་བཏེབ་སྟོེ་བླ་མ་རྡོོ་རྗེེ་

འཇིིགས་བྱོེད་རོང་ཉིིད་ལ་དགྱིེས་པ་ཆོེནི་པོས་རོང་ག་ིསྤྱི་ིབོརོ་ཞེལ་ལྟ་ཕྱིོགས་མཐུནི་

པརོ་བྱོོནི། བླ་མ་གདནི་དང་བཅིས་པ་ཇིེ་ཆུང་དུ་གྱུརོ་ནིས་ཚངས་བུག་གི་རྩེ་དབུ་

མའ་ིལམ་བརྒྱུད་གདནི་གྱི་ིཔདྨའ་ིསྙེིང་གའ་ིརྩེ་འཁོརོ་དང་། ཉི་ིགདནི་ཁམས་དཀོརོ་

དམརོ་ལ་ཐིམ། སྐུ་དང་རོང་ག་ིལུས་ཕྲ་མོ། ཐུགས་དང་སེམས་ཕྲ་མོ། གསུང་དང་

རོང་ག་ིརླུང་སེམས་གཉིིས་ཀྱི་ིསྟོེང་དུ་ངག་ག་ིས་བོནི་ཕྲ་མ་ོཡོད་པ་དང་རོ་ོགཅིིག་ཏུ་



འཇིིགས་བྱེདེ་རོྫོགས་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་གསང་ཆེནེ་མྱུརི་ལམ།
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གྱུརོ་པརོ་བསམ་ལ་བླ་མ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིིགས་བྱོེད་ཡབ་ཡུམ་མཐིང་གའམ། དཀོརོ་པ་ོགང་

རོགིས་རྒྱ་སྲནི་ཙམ་མམ། ཡང་ནི་ལྷརོ་ལྡང་མ་ཐུབ་ཀྱིང་ཐགི་ལ་ེདཀོརོ་དམརོ་དུ་གྱུརོ་

པརོ་བསམ། ད་ེནིས། འདོ་དུ་ཞུ་ནིས་བད་ེསྟོངོ་རོང་ཉིདི་ལ། །མངི་དང་བླ་ོཡསི་བཞེག་

ཙམ་མ་གཏེགོས་པརོ། །རོང་བཞེིནི་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཙམ་མ་མཆོིས་པའ།ི །ནིམ་མཁའ་ལྟ་

བུའ་ིསྟོོང་པ་ཉིིད་དུ་གྱུརོ། །ཅིེས་བརྗེོད་ལ། སྙེིང་གའ་ིལྷའམ་ཐིག་ལ་ེལས་འོད་ཟེརོ་སྣ་

ལྔ་འཕྲོས་པས་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅིད་བསྡུས་ཏེེ་རོང་ལ་ཐིམ། རོང་ཡང་རོིམ་གྱིིས་

མ་ིདམིགས་པརོ་བསམ་ལ་སྣང་བ་ཐམས་ཅིད་བསྡུས་ཏེ།ེ དཔེརོ་ནི་ཐོགས་བཅིས་ཀྱི་ི

རོེག་བྱོ་བཀོག་ཙམ་ལ་ནིམ་མཁརོ་བཞེག་པ་ལྟརོ་བདེནི་གྲུབ་ཏུ་འཛིནི་པ་བཀོག་ཙམ་

གྱི་ིསྟོོང་ཉིདི་ཀྱི་ིངང་དུ་འཇིགོ་དགསོ་པའ་ིདོནི་ནི།ོ །

ད་ེནིས། གཞེ་ིམ་དག་སྐྱི་ེཤི་ིབརོ་དོའ་ིལྕགས། །ལམ་སྐུ་གསུམ་གསེརོ་འགྱུརོ་

རྩེིས་སྦྱངས་ནིས། །ལྷ་ཞེ་ིཁྲོོའ་ིང་རྒྱལ་གསལ་སྣང་ཉིིས། །རྒྱུད་ཐ་མལ་སྣང་ཞེནེི་མུནི་

པ་སངས། །ཞེེས་པ་ལྟརོ། ཨོཾ་ཾཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ནི་བཛྲ་སྭཱ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོོ྅ཧཾ། ཞེེས་བརྗེོད་

ཅིིང་། ཨོཾཾ་སྔགས་ཀྱིི་མགོ་འདྲེནི། ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཡུལ་སྟོོང་པ་ཉིིད་དེ་གཟུང་འཛིནི་གྱིིས་

བསྡུས་པའི་ཆོོས་ཐམས་ཅིད་དོ། །ཛྙཱ་ནི་ཡེ་ཤིེས་ཏེེ། ཡུལ་ཅིནི་རོང་སེམས་ཆོོས་

སྐུ་དང་དབྱོེརོ་མེད་པའ་ིབད་ེབ་ཆོེནི་པ།ོ བཛྲ་ནི་ིདོནི་འགྱུརོ་ལ་རྡོ་ོརྗེ་ེདང་། ཐད་བསྒྱུརོ་

ལྟརོ་ནི་མ་ིཕྱིེད་པ་ཡིནི་པས་བད་ེསྟོོང་དབྱོེརོ་མ་ིཕྱིེད་པ། སྭཱ་བྷཱ་ཝ་རོང་བཞེིནི་ཏེེ། བད་ེ

སྟོོང་གཉིིས་ང་ོབ་ོགཅིིག་ཏུ། ཨཱཏྨ་ཀོ� བདག་ཉིིད་དང་། ད་ེལ་ཨོཾ་ཧ་ཾམཚམས་སྦྱརོ་

བས་ཀོ྅ོ་འབྱུང་བ་ཡིནི་པས་ཨོཾ་ཧ་ཾནི་ིངའ་ོཞེེས་པ་སྟོ།ེ ཡུལ་སྟོངོ་པ་ཉིིད་དང་ཡུལ་ཅིནི་

ལྷནི་སྐྱིེས་ཀྱི་ིབད་ེབ་གཉིིས་དབྱོེརོ་མ་ིཕྱིེད་པའ་ིབདག་ཉིིད་ད་ེངའ།ོ །ཞེེས་པ་ཡིནི་པས་
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དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།

ད་ེལྟརོ་དྲནི་བཞེིནི་དུ་རྒྱལ་བའ་ིཐུགས་ཆོོས་སྐུ་ལ་ང་རྒྱལ་འཇིོག་པ་ནི་ིའཆོ་ིབ་ཆོོས་

སྐུའ་ིལམ་འཁྱིེརོ་རོོ། །ད་ེནིས་འཇིིགས་བྱོེད་ལྷནི་སྐྱིེས་ཀྱི་ིརྣལ་འབྱོོརོ་ཤིོག་གཅིིག་མ་

ལྟརོ་སྐུ་གསུམ་ལམ་འཁྱིེརོ་གྱི་ིགནིད་ཚང་བའ་ིབསྐྱིེད་རོིམ་མདོརོ་བསྡུས་བསྒོོམས་

ལ་བཟླས་པ་གྲུབ་པའ་ིབརོ་གཞུང་བཞེིནི་དུ་བྱོས་ཀྱིང་ཆོགོ་ག ོ།

གཉིསི་པ་དངསོ་གཞེ་ིལ་གསུམ། གཞེ་ིདངསོ་པའོ་ིགནིས་ཚུལ། ལམ་བགྲོདོ་པའ་ི

རོམི་པ། འབྲིས་བུ་མངནོི་དུ་བྱོདེ་ཚུལ་ལ།ོ །

དང་པ་ོགཞེ་ིདངསོ་པོའ་ིགནིས་ཚུལ།

དང་པ་ོནིི། ལུས་རྩེ་རླུང་ཐིག་ལེའ་ིབཀོོད་པ་དང་། །སེམས་ཕྲ་རོགས་རྣམ་རྟོག་

སྐྱི་ེཚུལ་སོགས། །ནིང་རྡོ་ོརྗེེའ་ིལུས་སམེས་གནིས་ཚུལ་ཀུནི། །ལུང་མནི་ངག་རོགིས་

པས་གཏེནི་ལ་ཕེབ། །ཅིེས་པ་ལྟརོ་འད་ིལ་གསུམ། ལུས་སེམས་ས་ོས་ོབའ་ིགནིས་

ཚུལ། ལུས་སེམས་ཐུནི་མོང་བའི་གནིས་ཚུལ། ལུས་ཀྱིི་གནིས་ཚུལ་བྱོེ་བྲིག་ཏུ་

བཤིད་པའ།ོ །

དང་པ་ོནིི། ཤི་རུས་བསྡོོས་བཅིས་ཀྱི་ིལུས་སམ། ས་ཆུ་མ་ེརླུང་ནིམ་མཁའ་སྟོ་ེ

འབྱུང་བ་ལྔ་དང་། གཟུགས་སྒྲ་དྲ་ིརོ་ོརོགེ་བྱོ་སྟོ་ེའབྱུང་གྱུརོ་གྱི་ིལུས་ནི་ིརོགས་པ་དང་། 

གནིས་པ་རྩེ། གཡ་ོབ་རླུང་། བཀོོད་པ་བྱོང་ཆུབ་ཀྱིི་སེམས་དཀོརོ་དམརོ་ནིི་ལུས་

ཕྲ་བ་དང་། སྣང་མཆོེད་ཐོབ་གསུམ་དང་ཁྱིད་པརོ་ཐམས་ཅིད་སྟོོང་པ་འོད་གསལ་གྱི་ི

བཞེོནི་པརོ་གྱུརོ་པའ་ིརླུང་ནི་ིཤིིནི་ཏུ་ཕྲ་བའ་ིལུས་སོ། །སྒོ་ོལྔའ་ིདབང་ཤིེས་ནི་ིསེམས་

རོགས་པ་དང་། ཀུནི་རྟགོ་བརྒྱད་ཅུ་ཕྲ་བ་དང་། སྣང་མཆོདེ་ཐབོ་གསུམ་དང་ཁྱིད་པརོ་
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ཐམས་ཅིད་སྟོངོ་པ་འདོ་གསལ་གྱི་ིང་ོབརོོ་གྱུརོ་པའ་ིསམེས་ནི་ིཤིིནི་ཏུ་ཕྲ་བའ།ོ །

གཉིིས་པ་ལུས་སེམས་ཐུནི་མོང་བའི་གནིས་ཚུལ་ནིི་མི་ཤིིགས་པའི་ཐིག་ལེ་

སྟོ།ེ སྙེིང་གརོ་ཕེ་མའ་ིཁུ་ཁྲོག་ག་ིཐིག་ལེའ་ིནིང་དུ་རླུང་སེམས་འཐུམ་ནིས་གནིས་པའ་ི

ཐིག་ལ་ེནི་ིཇི་ིསྲིད་འཚོའ་ིམ་ིཤིིགས་པའ་ིཐིག་ལ་ེཞེེས་ཀྱིང་བྱོ་སྟོ་ེགནིས་སྐབས་ཀྱི་ིམ་ི

ཤིིགས་པའོ། །ཤིིནི་ཏུ་ཕྲ་བའི་རླུང་སེམས་གཉིིས་ནིི་ཇིི་སྲིད་བྱོང་ཆུབ་མ་ཐོབ་བརོ་

གྱིི་མི་ཤིིགས་པ་ཞེེས་རླུང་ལོང་བ་རྐོང་ལྡནི་དང་། སེམས་ཞེ་བོ་མིག་ལྡནི་ལྟ་བུ་སྟོེ་

མཐོང་བའ་ིཆོ་སེམས་དང་། འགྲོ་ོབའ་ིཆོ་རླུང་ཡིནི་པས་ང་ོབ་ོགཅིིག་ལ་ལྡོག་པས་ཕྱི་ེ

ལ། དསེ་འཁརོོ་འདས་ཐམས་ཅིད་ཀྱི་ིགཞེ་ིབྱོེད་ད།ོ །

གསུམ་པ་ལུས་ཀྱིི་གནིས་ཚུལ་བྱོེ་བྲིག་ཏུ་བཤིད་པ་ནིི། ཕེ་མའི་ཁུ་ཁྲོག་གི་

དབུས་སུ་ཉིིང་མཚམས་སྦྱརོ་བ་ནིས་དང་པོརོ་རྩེ་དབུ་མ་དང་། རྐྱེང་མ་དང་། རོ་ོམ་

གསུམ་འཆོགས་ཤིིང་། ད་ེགསུམ་ལས། སུམ་སྐོརོ་མ་དང་། འདོད་མ་དང་། ཁྱིིམ་

མ་དང་། གཏུམ་མ་ོདང་། བདུད་བྲིལ་མ་སྟོ་ེལྔ་འཆོགས་པས་ད་ེརྣམས་ལ་སྙེིང་གརོ་

ཐོག་མརོ་ཆོགས་པའི་རྩེ་བརྒྱད་ཅིེས་གྲོགས་ཤིིང་དེ་དང་སྙེིང་གའི་རྩེ་འདབ་བརྒྱད་

མ་ིགཅིིག་གོ །སུམ་སྐོརོ་མ་དང་། འདོད་མ་དང་། ཁྱིིམ་མ་དང་། གཏུམ་མ་ོབཞེ་ིཤིརོ་

ལ་སོགས་པའི་ཕྱིོགས་བཞེིརོ་གནིས་ཤིིང་། སུམ་སྐོརོ་མ་ལས་ཤིརོ་ལྷོའ་ིརྩེ་ལ་

སོགས་པ་ཕྱིོགས་ས་ོསོའ་ིརྩེ་རོ་ེརོ་ེགཉིིས་གཉིིས་སུ་གྱིེས་པས་ཕྱིོགས་མཚམས་ཀྱི་ི

རྩེ་བརྒྱད་ལ་སྙེིང་གའ་ིརྩེ་འདབ་བརྒྱད་དུ་གྲོགས་ལ། ཕྱིོགས་བཞེིའ་ིརྩེ་ལ་འབྱུང་བ་

བཞེིའ་ིརྩེ་དང་། མཚམས་བཞེིའ་ིརྩེ་ལ་མཆོོད་པ་བཞེིའ་ིརྩེ་ཞེེས་ཀྱིང་བཤིད་དོ། །རྩེ་

འདབ་བརྒྱད་ལས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱིི་དབྱོེ་བས་རྩེ་ཉིེརོ་བཞེིརོ་གྱིེས་ལ། དེ་ལས་
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དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།

རྡུལ་མུནི་སྙེིང་སྟོོབས་ཀྱི་ིརྩེ་གསུམ་རོ་ེགྱིེས་པས་དོནི་གཉིིས། ད་ེརོ་ེརོ་ེལས་སྟོོང་ཕྲག་

རོ་ེགྱིེས་པས་རྩེའ་ིགཙ་ོབ་ོསྟོོང་ཕྲག་དོནི་གཉིིས་ས།ོ །རྩེ་ཐམས་ཅིད་ཀྱི་ིགཙ་ོབ་ོགསུམ་

གྱི་ིདབུ་མ་ནི་ིམརོ་སྣ་ེགསང་གནིས་དང་ཡརོ་སྣ་ེསྤྱི་ིབ་ོནིས་འཁྱིོགས་ཏེ་ེསྨོིནི་མཚམས་

སུ་ཟུག་ཅིངི་། དའེ་ིགཡས་སུ་རོ་ོམ་དམརོ་པ་ོདང་། གཡོནི་དུ་རྐྱེང་མ་དཀོརོ་པ་ོགཉིསི་

རྐོང་མཐིལ་ནིས་སྣ་གཉིིས་ཀྱི་ིསྒོོརོ་ཟུག །གསང་གནིས། ལྟ་ེབ། མགྲོིནི་པ། སྤྱི་ིབ་ོ

རྣམས་སུ་རོ་ོརྐྱེང་གཉིིས་ཀྱིིས་དབུ་མ་ལ་གཡས་གཡོནི་དུ་རོ་ེརོ་ེམདུད་ལ། སྙེིང་གརོ་

རོ་ོརྐྱེང་གཉིིས་ཀྱིིས་དབུ་མ་ལ་གཡས་གཡོནི་དུ་གསུམ་རོེ་བཅིིངས་པས་མདུད་པ་

དྲུག་བཅིིངས་སོ། །ད་ེལྟརོ་གནིས་ས་ོསོརོ་བཅིིངས་པས་རོ་ོམ་ནིས་འཛིནི་པའ་ིརླུང་

དང་། རྐྱེང་མ་ནིས་གཟུང་བའ་ིརླུང་རྒྱུ་ཞེིང་། དབུ་མ་ནིས་འཆོ་ིཁརོ་མ་གཏེོགས་རླུང་

མ་ིརྒྱུའོ། །གཟུང་འཛིནི་གྱི་ིརྒྱུནི་གཅིོད་པ་ལ་རོ་ོརྐྱེང་གཉིིས་ཀྱི་ིརླུང་དབུ་མརོ་འཇུག་

དགོས་ལ། ད་ེལ་རྩེ་འཁོརོ་རྣམས་དང་ཡརོ་སྣ་ེམརོ་སྣ་ེགཉིིས་སུ་འཇུག་སྒོ་ོརོ་ེཡོད་པ་

ལས་སྙེངི་ག་དང་། ལྟ་ེབའ་ིརྩེ་འཁརོོ་གཉིསི་འཇུག་སྒོོའ་ིགཙ་ོབ་ོཡནིི་ནི།ོ །

རྩེ་ནིང་ནིས་རྩེ་བ་དང་ཡནི་ལག་གི་རླུང་ཇིི་ལྟརོ་རྒྱུ་ཚུལ་ལ་རྩེ་བའི་རླུང་ལྔ་ནིི། 

མགྲོིནི་པརོ་གྱིེནི་རྒྱུ་དམརོ་པ་ོམེ་ཁམས་འོད་དཔག་མེད་ཀྱིི་རོང་བཞེིནི། སྙེིང་གརོ་

སྲོག་འཛིནི་དཀོརོ་པ་ོཆུ་ཁམས་མ་ིབསྐྱིོད་པ། ལྟ་ེབརོ་མཉིམ་གནིས་དམརོ་པ་ོརླུང་

ཁམས་དོནི་གྲུབ། གསང་བརོ་ཐུརོ་སེལ་སེརོ་པོ་ས་ཁམས་རོིནི་འབྱུང་། ཚིགས་

ཐམས་ཅིད་ལ་ཁྱིབ་བྱོདེ་སྔནོི་པ་ོནིམ་མཁའ་ིཁམས་རྣམ་སྣང་ག་ིརོང་བཞེནིི་རྣམས་ས།ོ །

ཡནི་ལག་ག་ིརླུང་ལྔ་ནི་ིརྒྱུ་བ་མིག་ནིས། རྣམ་པརོ་རྒྱུ་བ་རྣ་བ་ནིས། ཡང་དག་

པརོ་རྒྱུ་བ་སྣ་ནིས། རོབ་ཏུ་རྒྱུ་བ་ལྕ་ེནིས། ངེས་པརོ་རྒྱུ་བ་ལུས་ནིས་རྒྱུ་བའ།ོ །ཁྱིབ་
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བྱོདེ་སྣ་ནིས་མ་ིརྒྱུ་ལ་གཞེནི་རྣམས་ནི་ིསྣ་སྒོ་ོནིས་ཀྱིང་རྒྱུའ།ོ །

དབུགས་འབྱུང་འཇུག་རོ་ེལ་དབུགས་གཅིིག་ཏུ་བྱོས་པའ་ིདབུགས་ཉི་ིཁྲོ་ིཆོིག་

སྟོོང་དྲུག་བརྒྱ་ཉིིནི་ཞེག་གཅིིག་ལ་རྒྱུ་བའ་ིཚ་ེལྟ་ེབའ་ིརྩེ་འདབ་དྲུག་ཅུ་རྩེ་བཞེ་ིཔ་ོརོ་ེརོ་ེ

ལ་དབུགས་སུམ་བརྒྱ་དང་སུམ་བཅུ་ཕྱིེད་ས་ོབརྒྱད་རོ་ེརྒྱུ་བ་ཆུ་སྲང་རོེའ་ིདབུགས་

དང་། སྤྱི་ིབོའ་ིརྩེ་འདབ་ས་ོགཉིིས་པ་ོརོ་ེརོ་ེལ་ཆུ་སྲང་རོེའ་ིདབུགས་ཉིིས་འགྱུརོ་རོ་ེརྒྱུ་

བ་ཆུ་ཚོད་རོེའི་དབུགས་དང་། མགྲོིནི་པའི་རྩེ་འདབ་བཅུ་དྲུག་གི་རོེ་རོེ་ལ་ཆུ་ཚོད་

རོེའ་ིདབུགས་ཉིིས་འགྱུརོ་རྒྱུ་བ་འཕེ་ོབ་རོེའ་ིདབུགས་དང་། སྙེིང་གའ་ིརྩེ་འདབ་བརྒྱད་

པ་ོརོ་ེརོ་ེལ་འཕེ་ོབ་རོེའ་ིདབུགས་ཉིིས་འགྱུརོ་རྒྱུ་བ་ཐུནི་ཚདོ་རོེའ་ིདབུགས་ས།ོ །

རླུང་རྣམས་ཀྱི་ིབྱོདེ་ལས་ནི་ིསྲགོ་འཛནིི་གྱིསི་སྲགོ་སྟོ་ེསམེས་རྩེལོ་བ་རོངི་དུ་བྱོདེ་

པའམ་རྒྱས་པརོ་བྱོེད། ཐུརོ་སེལ་གྱིིས་དྲ་ིཆོེནི་དྲ་ིཆུ་དང་ཁུ་ཁྲོག་འཕེེནི་འཛིནི་བྱོེད། 

མཉིམ་གནིས་ཀྱིིས་ཟ་བ་དང་བལྡག་པ་དང་མྱོང་བ་དང་འཐུང་བ་སོགས་བྱོེད། གྱིེནི་

རྒྱུས་གྱིེནི་དུ་འགྲོ་ོབ་དང་སྡུད་པ་དང་། བཟའ་བ་ཤིེས་པ་དང་ལྷནི་ཅིིག་ཏུ་འབྱོོརོ་བརོ་

བྱོེད། ཁྱིབ་བྱོེད་ཀྱིིས་འཛིནི་པ་དང་འགྲོ་ོབ་དང་ལྡོག་པ་སོགས་བྱོེད། ཡནི་ལག་ག་ི

རླུང་ལྔས་གཟུགས་ལ་སགོས་པའ་ིཡུལ་ལྔ་རོགི་པརོ་བྱོདེ་ད།ོ །

ཁམས་དཀོརོ་དམརོ་གྱི་ིདབུས་སུ་སྐྱི་ེབ་བླངས་པའ་ིགནིས་ད་ེཉིིད་སྙེིང་ག་ཡིནི་

ལ། ད་ེལས་དམརོ་ཆོ་ཅུང་ཟད་འདྲེས་པའ་ིཁམས་དཀོརོ་པ་ོཡརོ་འཕེེལ་ཏེ་ེསྤྱི་ིབོརོ་

ཤིས་ཆོེརོ་གནིས་ལ། དཀོརོ་ཆོ་ཅུང་ཟད་འདྲེས་པའ་ིཁམས་དམརོ་པ་ོམརོ་འཕེེལ་ཏེ་ེ

ཤིས་ཆོརེོ་ལྟ་ེབརོ་གནིས་ཤིངི་། གཞེནི་ཡང་རྩེ་ཇི་ིསྙེདེ་ཡདོ་པ་ད་ེསྙེདེ་ཀྱི་ིནིང་དུ་ཁམས་

འཕེལེ་ལ།ོ །
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དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།

ད་ེལྟ་བུའ་ིརྩེ་ལ་སགོས་པའ་ིལུས་ཀྱི་ིགནིས་ཚུལ་ཤིསེ་པའ་ིདགསོ་པ་ནི།ི ཁམས་

དཀོརོ་དམརོ་གྱི་ིདབུས་སུ་རྣམ་ཤིེས་ཞུགས་པ་ནི་ད་ེལས་ལུས་རྫིོགས་པརོ་འགྱུརོ་

ལ་མཐརོ་འཆོ་ིབའ་ིཚ་ེཡང་རོིམ་གྱིིས་བསྡུས་ཏེ་ེགནིས་དེརོ་ཐིམ་ནིས་འཆོ་ིབ་བཞེིནི་

དུ། ལམ་གྱིི་སྐབས་སུ་ཡང་སྙེིང་གའི་ཏེིང་ངེ་འཛིནི་སེམས་དཔའམ་དེའི་དོད་ཐིག་

ལེའ་ིའོད་ཀྱིིས་སྣོད་བཅུད་བསྡུས་ཏེ་ེམཐརོ་འཆོ་ིབ་འོད་གསལ་བ་དང་འདྲ་བའ་ིའོད་

གསལ་དུ་རོིམ་གྱིིས་བསྡུས་པ་ནི་ས་ཆུ་ལ་ཐིམ་པ་སོགས་ཀྱི་ིརྟགས་རྣམས་བྱུང་ནིས་

འདོ་གསལ་དུ་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞེག་པ་བཞེིནི་དུ་འཇུག་པརོ་འགྱུརོ་ལ། ད་ེནིས་བརོ་ད་ོརླུང་

སེམས་ཙམ་གྱི་ིལུས་གྲུབ་པ་དང་འདྲ་བའ་ིའཇིའ་ལུས་འགྲུབ་དགོས་པརོ་གསུངས་

ལ། ཡང་རྩེ་དབུ་རྐྱེང་རོོ་གསུམ་གྱིི་འཆོགས་ཚུལ་དང་དེ་དག་གི་གནིས་སྟོོད་སྨོད་

ནི་བྱོང་སེམས་དཀོརོ་དམརོ་ཡོད་ཚུལ་ཤིེས་པ་ནི་ིའཆོ་ིབ་ལ་ཉི་ེབའ་ིཚ་ེདམརོ་ཆོ་གྱིེནི་

དང་དཀོརོ་ཆོ་འཐུརོ་དུ་འོངས་པའ་ིའདུ་འཕྲོད་ལས་སྣང་བ་རོིམ་གྱིིས་སྡུད་པའ་ིའཆོ་ི

རོིམ་འབྱུང་བ་བཞེིནི་དུ་རྣལ་འབྱོོརོ་པས་ཀྱིང་དམརོ་ཆོའི་མེ་འཕེེལ་བརོ་བྱོས་པས་

དཀོརོ་ཆོ་འཐུརོ་དུ་འདྲེནི་པའ་ིའོད་འདུ་འཕྲོད་ལ་བརྟེནི་ནིས་སྣང་བ་རྣམས་རོིམ་གྱིིས་

འོད་གསལ་དུ་སྡུད་པའི་རྫིོགས་རོིམ་བསྐྱིེད་ནིས། དེའི་མཐརོ་སྒྱུ་མའི་སྐུརོ་ལྡང་བ་

ཤིསེ་པའ་ིགནིད་ཆོེནི་པ་ོཡདོ་པརོ་གསུངས་ས།ོ །

གཉིསི་པ་ལམ་བགྲོདོ་པའ་ིརོིམ་པ།

གཉིིས་པ་ལམ་བགྲོོད་པའ་ིརོིམ་པ་ལ་གཉིིས། རླུང་དབུ་མརོ་སྡུད་པའ་ིརོིམ་པ་

དང་། བསྡུས་པ་ལ་བརྟེནི་ནིས་བསྒོམོ་པའ་ིརོམི་པའ།ོ །



འཇིིགས་བྱེདེ་རོྫོགས་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་གསང་ཆེནེ་མྱུརི་ལམ།
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རླུང་དབུ་མརོ་སྡུད་པའ་ིརོམི་པ།

དང་པ་ོལ་གཉིསི། སྔགས་ཀྱི་ིརྣལ་འབྱོརོོ་དང་། དམ་ཚགི་ག་ིརྣལ་འབྱོརོོ་རོ།ོ །དང་

པ་ོལ་གཉིིས། ལྟ་ེབའ་ིརྗེེས་གཞེིག་ག་ིསྡུད་རོིམ་དང་། སྔགས་ཀྱི་ིརྣལ་འབྱོོརོ་དངོས་

བཤིད་པའ།ོ །

སྔགས་ཀྱི་ིརྣལ་འབྱོོརོ།

དང་པ་ོནིི། རོང་གསང་ཆོེནི་འཇིིགས་བྱོེད་ཡབ་ཡུམ་ནིི། །གནིད་ཁྱིད་པརོ་བཞེ་ི

ལྡནི་ལེགས་བསྒོོམས་པའི། །རྩེ་དབུ་རྐྱེང་རོ་ོགསུམ་འཁོརོ་ལ་ོདྲུག །མདོག་དཀོརོ་

དམརོ་རླུང་སེམས་ཐིག་ལེས་སྦྱངས། །སློརོ་ཡ་ེཤིེས་ཌཱ་ཀོིའ་ིཕེ་ོབྲིང་དུ། །ལྷ་ཡ་ེཤིེས་

ཏེངི་འཛནིི་སམེས་དཔའ་ལ། །ཡདི་རྩེ་ེགཅིགི་ཆོགས་པའ་ིརོང་འདོ་ཀྱིསི། །ཁངོ་བརྟནི་

གཡོའ་ིསྒོེག་མ་ོདབང་དུ་བསྡུས། །ཞེེས་པས་སྟོོནི་ཏེེ། སྔརོ་བཤིད་པའ་ིགསང་ཆོེནི་

རོིགས་གཅིིག་ག་ིང་ོབ་ོརྡོ་ོརྗེ་ེའཇིིགས་བྱོེད་ཀྱི་ིབསྐྱིེད་རོིམ་མདོརོ་བསྡུས་སོང་ཟིནི་པ་

ནི། གནིད་ཁྱིད་པརོ་བཞེ་ིལྡནི་གྱིི། དུས་ཀྱི་ིགནིད་ནི་ིསྟོོང་པ་བཞེ་ིགཙ་ོབོརོ་བྱོེད་ནི་ཐ་ོ

རོངས། དགའ་བཞེ་ིགཙ་ོབོརོ་བྱོདེ་ནི་ཕྱི་ིདྲ་ོམེའ་ིདུས་སུ་སྒོོམ་པའ།ོ །

ལུས་ཀྱི་ིགནིད་ནི།ི རྣམ་སྣང་ག་ིཆོསོ་བདུནི་ལྡནི་ཏེ་ེརྫིགོས་རོམི་གྱི་ིསྐབས་འདིརོ་

ངེས་པརོ་གལ་ཆོ་ེབས། རྐོང་མིག་ལུས་ཕྲག་མག་ོས་ོལྕ་ེདབུགས་བརྒྱད། ཅིེས་པའ་ི

དབུགས་མ་ཐ་ེབའ་ིདང་པ་ོབདུནི་ཏེེ། རྐོང་པ་རྡོ་ོརྗེེའ་ིསྐྱིིལ་ཀྲུང་། མིག་སྣ་རྩེེརོ་ཕེབ། 

ལུས་དྲང་པོརོ་བསྲང་། ཕྲག་པ་གཉིིས་མཐོ་དམའ་མཉིམ་པའི་ཕྱིིརོ་ལག་པ་མཉིམ་

བཞེག །མགྲོིནི་པ་ཅུང་ཟད་དགུག །ས་ོདང་མཆུ་རོང་བབས་སུ་བཞེག །ལྕ་ེརྩེ་ེརྐོནི་ལ་
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ཞེརོ་བའ།ོ །

རླུང་གི་གནིད་ནིི་ལུས་ནིང་གི་དབུས་དྲངས་པོརོ་རྩེ་དབུ་མ་མདའ་སྙུག་ཙམ། 

མརོ་སྣེ་ལྟེ་འོག་སོརོ་བཞེི་ཙམ་ནིས་ཡརོ་སྣེ་སྤྱིི་བ་ོནིས་གུག་སྟོེ་སྨོིནི་མཚམས་དང་། 

དེའ་ིགཡས་སུ་རོ་ོམ་དམརོ་པ་ོདང་། གཡོནི་དུ་རྐྱེང་མ་དཀོརོ་པ་ོགཉིིས་ཀྱི་ིཡརོ་སྣ་ེསྣ་

བུག་གཡས་གཡོནི་དུ་ཟུག་པ། མརོ་སྣ་ེགཉིིས་དབུ་མ་ལས་སོརོ་གང་ཙམ་གྱིིས་རོིང་

བ། དེ་ནིས་རྐྱེང་མའི་མརོ་སྣེའི་སྦུབས་སུ་རོ་ོམའི་མརོ་སྣེ་བཅུག་པརོ་བསམ་ལ་སྣ་

གཡས་ནིས་རླུང་དལ་བུས་རྔུབ་སྟོ་ེརོ་ོམ་ནིས་རྐྱེང་མའ་ིནིང་དུ་ལྡརིོ་གྱིསི་ཞུགས་པས་

རྐྱེང་མ་རོངས་པ་དང་། འཁུམས་པ་དང་། རོལ་ཞེིང་གས་པ་སོགས་རྩེ་དང་བྱོང་

སེམས་དང་རླུང་ལས་སུ་མ་ིརུང་བའ་ིཉིེས་སྐྱིོནི་ཐམས་ཅིད་སྦྱངས་པརོ་བསམ་ལ་སྣ་

བུག་གཡོནི་ནིས་འབུད་པ་ད་ེལྟ་བུ་ལནི་གསུམ། ཡང་རོ་ོམའ་ིནིང་དུ་རྐྱེང་མ་བཅུག་

ལ་སྣ་གཡོནི་ནིས་རྔུབ་སྟོ་ེརོ་ོམའ་ིནིང་དུ་ལྡིརོ་གྱིིས་སོང་བའ་ིཉིེས་སྐྱིོནི་སྔརོ་ལྟརོ་སྦྱང་

བ་ལནི་གསུམ། སློརོ་ཡང་རོ་ོརྐྱེང་གཉིིས་ཀོའ་ིམརོ་སྣ་ེདབུ་མའ་ིམརོ་སྣེའ་ིསྦུབས་སུ་

བཅུག་སྟོེ་སྣ་བུག་གཉིིས་ཀོ་ནིས་རླུང་རྔུབ་པ་རོོ་རྐྱེང་བརྒྱུད་དབུ་མའི་ནིང་དུ་ལྡིརོ་

གྱིིས་སོང་བས་དབུ་མའ་ིཉིེས་སྐྱིོནི་ཐམས་ཅིད་སྔརོ་ལྟརོ་སྦྱངས་པརོ་བསམ་པ་ལནི་

གསུམ་དང་། འདིའ་ིཕྱི་ིམ་འབུད་པའ་ིཚ་ེཁ་ནིས་ཀྱིང་ཅུང་ཟད་རྔུབ་སྟོ་ེརླུང་མཇུག་

དྲག་ཏུ་འབུད་པརོ་གསུངས་ཏེ་ེརླུང་རོ་ོདགུ་ཕྲུགས་སུ་བསལ་ལ།ོ །

དམིགས་པ་ཡུལ་གྱིི་གནིད་ནིི་རྩེ་འཁོརོ་སོགས་གསལ་གདབ་པ་སྟོེ་དེ་ཡང་

ཐོག་མརོ་རྩེ་རླུང་ག་ིགེགས་མ་ིའབྱུང་བའ་ིཆོེད་དུ་རོང་འཇིིགས་བྱོེད་དུ་གསལ་བའ་ི

ལུས་ཀྱིི་ནིང་ཐམས་ཅིད་སྟོོང་སང་དྭངས་ཤིིང་གསལ་བ་ཕྲུ་མ་ཕུས་བཏེབ་པ་ལྟ་བུ་



འཇིིགས་བྱེདེ་རོྫོགས་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་གསང་ཆེནེ་མྱུརི་ལམ།
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རྐོང་ལག་གི་སོརོ་མོའ་ིནིང་ཚུནི་ཆོད་གང་ལའང་ཐོགས་གཏུགས་མེད་པརོ་བསམ་

ལ་སྟོོང་རོ་བསྒོོམ། དེ་ནིས་ལུས་ནིང་གི་གཡས་གཡོནི་གཉིིས་ལ་ལྟོས་པའི་དབུས་

དྲང་ཐད་དང་། རྒྱབ་མདུནི་གཉིིས་ལ་ལྟོས་པའ་ིཅུང་ཟད་རྒྱབ་ལ་ཉི་ེབརོ་རྩེ་དབུ་མ་

ཕྱི་ིསྔ་ོལ་ནིང་དམརོ་བ་མདའ་སྙུག་ཙམ་ཡརོ་སྣ་ེསྤྱི་ིབ་ོནིས་གུག་སྟོ་ེསྨོིནི་མཚམས་སུ་

ཟུག་པ། མརོ་སྣ་ེརྡོ་ོརྗེེའ་ིབུ་ག་དང་ཁ་ད་ཆོད་ཙམ་གང་བའ་ིརྣམ་པ་ཅིནི། དེའ་ིགཡས་

གཡོནི་དུ་རོ་ོརྐྱེང་གཉིིས་གྲོ་ོསོག་ཙམ་ཡརོ་སྣ་ེསྣ་བུག་གཡས་གཡོནི་དང་མརོ་སྣ་ེདབུ་

མ་དང་མཉིམ་པ་ཙམ་ཞེརོ་བའ་ིརྣམ་པ་ཅིནི། སྙེིང་གརོ་རོ་ོརྐྱེང་གིས་དབུ་མརོ་མདུད་

མཚམས་ནིས་ཕྱིོགས་བཞེིརོ་རྩེ་རོ་ེརོ་ེགྱིེས་པའ་ིབཞེ།ི ད་ེརོ་ེརོ་ེགཉིིས་གཉིིས་སུ་གྱིེས་

པའ་ིབརྒྱད་ཁ་དོག་དཀོརོ་པ་ོཕྱི་ིདབྱོིབས་ཟླུམ་པ་ོགདུགས་ཁ་ཕུབ་པ་ལྟ་བུ། ལྟ་ེབརོ་

མདུད་མཚམས་ནིས་ཕྱིོགས་བཞེིརོ་རོ་ེརོ་ེགྱིེས་པའ་ིབཞེི། ད་ེརོ་ེརོ་ེགཉིིས་གཉིིས་སུ་

གྱིེས་པའ་ིབརྒྱད། ད་ེརོ་ེརོ་ེགཉིིས་གཉིིས་སུ་གྱིེས་པའ་ིབཅུ་དྲུག །ད་ེརོ་ེརོ་ེབཞེ་ིབཞེིརོ་

གྱིེས་པའ་ིརོ་ེབཞེ་ིཁ་དོག་དམརོ་པོ། དབྱོིབས་གྲུ་གསུམ་གདུགས་ཁ་བསློངས་པ་ལྟ་

བུ། གསང་གནིས་སྤུ་དཀོརོ་ནིག་ག་ིཐད་དྲངས་པརོ་མདུད་མཚམས་ལས་ཕྱིོགས་

བཞེ་ིརོ་ེརོ་ེགྱིསེ་པའ་ིབཞེ།ི ད་ེརོ་ེརོ་ེགཉིསི་གཉིསི་སུ་གྱིསེ་པའ་ིབརྒྱད། ད་ེརོ་ེརོ་ེགཉིསི་

གཉིིས་གྱིེས་པའ་ིབཅུ་དྲུག །ད་ེརོ་ེརོ་ེགཉིིས་གཉིིས་སུ་གྱིེས་པའ་ིས་ོགཉིིས་ཁ་དོག་ཁྲོ་

བ།ོ དབྱོིབས་གྲུ་གསུམ་ཁ་ཕུབ་པའ་ིརྣམ་པ། རྟགས་ཀྱི་ིརྡོ་ོརྗེེའ་ིཀྲ་ིསྐམ་གྱི་ིཐད་དྲངས་

པརོ་མདུད་མཚམས་ལས་རོེ་རོེ་གྱིེས་པའི་བཞེི། དེ་རོེ་རོེ་གཉིིས་གཉིིས་སུ་གྱིེས་

པའ་ིབརྒྱད་ཁ་དགོ་དཀོརོ་པ།ོ དབྱོིབས་ཟླུམ་པ་ོགདུགས་ཁ་བསློངས་པ་ལྟ་བུ། མགྲོིནི་

པའ་ིཨོཾོལ་མདུད་ཀྱི་ིཐད་དུ་མདུད་མཚམས་ལས་ཕྱིོགས་བཞེིརོ་རོ་ེརོ་ེགྱིེས་པའ་ིབཞེི། 
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ད་ེརོ་ེརོ་ེགཉིིས་གཉིིས་སུ་གྱིེས་པའ་ིབརྒྱད། ད་ེརོ་ེརོ་ེགཉིིས་གཉིིས་སུ་གྱིེས་པའ་ིབཅུ་

དྲུག །ཁ་དོག་དམརོ་པོ། དབྱོིབས་ཟླུམ་པ་ོགདུགས་ཁ་བསློངས་པ་ལྟ་བུ། སྤྱི་ིབོརོ་

ཀློད་”སྐྱིའི
1
་སྟོེང་ཙམ་གྱི་ིཐད་དུ་མདུད་མཚམས་ལས་ཕྱིོགས་བཞེིརོ་རོ་ེརོ་ེགྱིེས་པའ་ི

བཞེ།ི ད་ེརོ་ེརོ་ེགཉིསི་གཉིསི་སུ་གྱིསེ་པའ་ིབརྒྱད། ད་ེརོ་ེརོ་ེགཉིསི་གཉིསི་སུ་གྱིསེ་པའ་ི

བཅུ་དྲུག །ད་ེརོ་ེརོ་ེགཉིིས་གཉིིས་སུ་གྱིེས་པའ་ིས་ོགཉིིས་ཁ་དོག་ཁྲོ་བོ། དབྱོིབས་གྲུ་

གསུམ་ཟུརོ་གཅིགི་རྒྱབ་ཏུ་བསྟོནི་པ་ཁ་ཕུབ་པའ་ིརྣམ་པ་ཅིནི་རྣམས་བསམ་མ།ོ །

བདེ་བའི་རྟེནི་ཀུནི་ད་ལྟ་བུའི་བྱོང་སེམས་དཀོརོ་པོ་ཤིས་ཆོེརོ་སྤྱིི་བོརོ་གནིས་

པས་ནི་སྤྱི་ིབ་ོབད་ེཆོེནི་གྱི་ིའཁོརོ་ལ།ོ བཟའ་བཏུང་སོགས་མགྲོིནི་པ་ནིས་ལོངས་སྤྱིོད་

པས་མགྲོིནི་པ་ལོངས་སྤྱིོད་ཀྱིི་འཁོརོ་ལོ། ཆོོས་ཐམས་ཅིད་ཀྱིི་རྩེ་བ་ཤིིནི་ཏུ་ཕྲ་བའི་

རླུང་སེམས་སྙེིང་གརོ་གནིས་པས་སྙེིང་ག་ཆོོས་ཀྱི་ིའཁོརོ་ལོ། ལྟ་ེབའ་ིམེས་སྤྱི་ིབོའ་ི

བྱོང་སེམས་བསྐུལ་བའམ་སྤྲུལ་པས་ནི་ལྟ་ེབ་སྤྲུལ་པའ་ིའཁོརོ་ལོ། ལྷནི་སྐྱིེས་ཀྱི་ིབད་ེ

བ་གསང་གནིས་ལས་སྐྱིོང་བས་ནི་གསང་གནིས་བད་ེསྐྱིོང་ག་ིའཁོརོ་ལ་ོཞེེས་གྲོགས་

ས།ོ །

ད་ེལྟརོ་གནིས་བཞེ་ིདང་ལྡནི་པརོ་བྱོས་ཏེ་ེཉིམས་སུ་ལེནི་པ་ལ་གཞུང་གིས་ཟིནི་

ས་ོཆོ་ེབ་མེད་ཀྱིང་བླ་མ་གོང་མའ་ིམནི་ངག་ལས་འབྱུང་བའ་ིཐོག་མརོ་རྩེ་ལམ་སྦྱོང་བ་

ནི།ི སྙེངི་གའ་ིརྩེ་འཁརོོ་གྱི་ིདབུ་མའ་ིནིང་དུ་བླ་མ་ཡ་ིདམ་གྱི་ིགསང་བ་གསུམ་དང་རོང་

གི་སྒོོ་གསུམ་དབྱོེརོ་མེད་པའི་ཐིག་ལེ་དཀོརོ་ལ་དམརོ་མདངས་ཆོགས་པ་སྲནི་མ་

ཙམ་ལ་རོང་སེམས་ཞུགས་པ་བཞེིནི་བྱོས་ཏེེ་རྩེ་འཁོརོ་ལ་མདུནི་ནིས་གཡས་སྐོརོ་

གྱི་ིཚུལ་དུ་ཇི་ིའདྲ་འདུག་བལྟས་པས་རྩེ་འདབ་རྣམས་ཀྱི་ིསྦུབས་སྟོོང་སེང་ང་ེབ་མརོ་
1 * གངོ་དང་མཚུངས།



འཇིིགས་བྱེདེ་རོྫོགས་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་གསང་ཆེནེ་མྱུརི་ལམ།
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ལྟ་ེབའ་ིརྩེ་འཁོརོ། ཡརོ་མགྲོིནི་པའ་ིརྩེ་འཁོརོ་མཐོང་བས་ཡརོ་དབུ་མའ་ིནིང་དུ་བད་ེ

འཁྲོིལ་གྱིིས་སོང་། མགྲོིནི་པའ་ིརྩེ་འཁོརོ་གྱི་ིདབུས་སུ་རོ་ེཞེིག་བསྡོད་ནིས་རྩེ་རྣམས་

ལ་སྔརོ་ལྟརོ་བལྟས། ཡརོ་སོང་སྤྱི་ིབོའ་ིརྩེ་འཁོརོ་གྱི་ིདབུས་སུ་ཅུང་ཟད་བསྡོད་ནིས་

སྔརོ་ལྟརོ་བལྟས། སྨོནིི་མཚམས་ཀྱི་ིབུ་ག་མཐངོ་བས་དེརོ་སངོ་ནིས་ཡརོ་སྣ་ེནིས་ཐགི་

ལེ་ཕྱིེད་ཙམ་ཕྱིིརོ་འཐོནི་ནིས་ཕྱིིའི་སྣོད་བཅུད་དག་པ་རོབ་འབྱོམས་དང་རོང་ལྷརོ་

གསལ་བ་བཅིས་གསལ་སེང་ང་ེམཐོང་། སློརོ་ཡང་དབུ་མའ་ིནིང་བརྒྱུད་ཕྱིིརོ་ལོག་སྟོ་ེ

སྤྱི་ིབ་ོམགྲོིནི་པ་སྙེིང་གའ་ིརྩེ་འཁོརོ་རྣམས་ལ་སྔརོ་ལྟརོ་བལྟས། མརོ་ལྟ་ེབའ་ིརྩེ་འཁོརོ་

མཐངོ་བས་བད་ེའཁྲོལི་གྱིསི་སངོ་། ལྟ་ེབའ་ིརྩེ་འདབ་རྣམས་ལ་སྔརོ་བཞེིནི་བལྟས། ད་ེ

བཞེིནི་དུ་མརོ་སོང་གསང་གནིས་དང་ནིོརོ་བུའ་ིརྩེ་འཁོརོ་ལ་བལྟས་རྟགས་ཀྱི་ིབུ་ག་

ནིས་ཕྱིེད་ཙམ་ཕྱིིརོ་འཐོནི་ཏེ་ེསྔརོ་བཞེིནི་བལྟས། ཡང་ཡང་སོང་རོིམ་བཞེིནི་ནིོརོ་བུ་

དང་། གསང་གནིས་དང་། ལྟ་ེབའ་ིརྩེ་འཁོརོ་རྣམས་ལ་གཡས་སྐོརོ་དུ་བལྟས་ཏེེ། ད་ེ

ལྟ་བུའ་ིཚུལ་གྱིིས་ཡང་ཡང་དབུ་མའ་ིནིང་དུ་ཡརོ་སྣ་ེམརོ་སྣེའ་ིབརོ་འགྲོ་ོའོང་བྱོས་ལ་

ཐུནི་གྲོལོ་བ་ནི་སྨོནོི་ལམ་རྒྱས་བསྡུས་གང་རུང་བྱོའ།ོ །

རྩེ་ལམ་སྦྱོང་བ་ལ་ཞེག་འགའ་གཅིིག་དྲིལ་བྱོས་པས་རྨ་ིལམ་དུ་བུག་པ་ཆུང་ངུ་

ནིས་ཐོནི་པ་སོགས་ཀྱི་ིལྟས་འབྱུང་བརོ་གསུངས་པས་ད་ེལྟ་བུ་མ་བྱུང་བརོ་དུ་སྦྱང་

བརོ་བྱོའ།ོ །

དེ་ལྟརོ་རྩེ་ལམ་སྦྱངས་ནིས་ལྟེ་བའི་རྩེ་འཁོརོ་གྱིི་དབུས་སུ་སློེབས་པ་ནི་ཐིག་

ལེ་རོང་ཉིིད་ལ་བལྟས་པས་ཐིག་ལེ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་ལྟེ་བའི་རྩེ་འཁོརོ་གྱིི་དབུས་

ནིང་དུ་བླ་མ་ཡ་ིདམ་རོང་སེམས་དབྱོེརོ་མེད་ཀྱི་ིང་ོབ་ོརྡོ་ོརྗེ་ེའཇིིགས་བྱོེད་ཞེལ་གཅིིག་
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དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།

ཕྱིག་གཉིིས་པ་ཡུམ་བཅིས་དཀོརོ་པ་ོརྒྱ་སྲནི་ཙམ་བསམ་པ་ཡ་ེཤིེས་སེམས་དཔའ་

དང་། ཡབ་ཀྱི་ིཐུགས་ཀོརོ་ཉི་ིགདནི་ཡུངས་འབྲུ་ཕྱིདེ་པ་ཙམ་གྱི་ིསྟོངེ་དུ་ཧཱུཾ་ཾཡགི་དཀོརོ་

པ་ོཡུངས་ཀོརོ་སྦོམ་པོའ་ིཚད་ཙམ་ནཱ་ད་སྤུ་རྩེ་ེལྟ་བུ་ལས་མ་ེཅུང་ཟད་འབརོ་བའ་ིརོང་

བཞེིནི་ཅིནི་བསམ་པ་ཏེིང་ངེ་འཛིནི་སེམས་དཔའ་སྟོེ་དེ་ལ་སེམས་ཞུགས་པ་བཞེིནི་

བྱོས་ཏེ་ེརྩེ་ེགཅིིག་ཏུ་བསྒོོམ། ད་ེཡང་གསལ་བའ་ིབོགས་འདོནི་དུ་ཧཱུཾ་ཾཡིག་ལས་འོད་

ཟེརོ་འཕྲ་ོབ་དང་། བརྟནི་པའ་ིབོགས་འདོནི་དུ་ཧཱུཾ་ཾཡིག་ཉི་ིགདནི་ལ་ཟུག་པའམ། ཅུང་

ཟད་ཐིམ་པའ་ིརྣམ་པ་ཅིནི་དུ་བྱོས་ལ་ཉིེས་པ་ལྔ་སྤེོང་ལུགས་འདུ་བྱོེད་བརྒྱད་བསྟོེནི་

ལུགས་སོགས་ལམ་ཐུནི་མོང་བའ་ིཞེ་ིགནིས་ཀྱི་ིསྐབས་དང་འདྲའོ། །ཡ་ེཤིེས་ཌཱ་ཀོ་ི

ནི་ིམཁའ་འགྲོ་ོམ་སྟོ་ེནིང་ག་ིམཁའ་འགྲོ་ོམ་ཁམས་དམརོ་པ་ོཡིནི་ལ། ད་ེཉིིད་གནིས་

པའི་ཕེོ་བྲིང་ལྟ་བུ་ནིི་ལྟེ་བ་ཡིནི་པས་ཌཱ་ཀོིའི་ཕེོ་བྲིང་ངོ་། །ལྷ་ཡེ་ཤིེས་ཏེིང་ངེ་འཛིནི་

སེམས་དཔའ་ནི་ིབཤིད་མ་ཐག་པ་ལྟརོ་དང་། ཡིད་རྩེ་ེགཅིིག་པ་ནི་ིརྩེ་ེགཅིིག་ཏུ་སྒོོམ་

པའོ། །རོང་འོད་ཀྱིིས་བརྟནི་གཡོའ་ིསྒོེག་མ་ོསྟོ་ེབུད་མེད་ཀྱི་ིགཟུགས་ཅིནི་དུ་བཀོོད་

ནིས་དབང་དུ་བསྡུ་ཚུལ་ནིི། རྩེ་ེགཅིིག་ཏུ་བསྒོོམས་པས་ཡ་ེཤིེས་སེམས་དཔའ་ཡབ་

ཡུམ་སྙེོམས་པརོ་ཞུགས་པའ་ིསྦྱོརོ་མཚམས་དང་ཐུགས་ཀོའ་ིཧཱུཾ་ཾཡིག་ལས་འོད་ཟེརོ་

དམརོ་པ་ོའཕྲསོ་པས་དམ་ཚགི་སམེས་དཔའ་ིལུས་གང་། ཕྱིིརོ་འཕྲསོ་ཏེ་ེགཞེལ་ཡས་

ཁང་སོགས་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅིད་ལ་ཁྱིབ་པས་ཉིེས་སྐྱིོནི་ཐམས་ཅིད་སྦྱངས་ནིས་

སྣོད་གཞེལ་ཡས་ཁང་དང་བཅུད་འཇིིགས་བྱོེད་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ིརྣམ་པརོ་བསྒྱུརོ། སློརོ་

མཐའ་ནིས་རོིམ་གྱིིས་བསྡུས་ཏེ་ེརོང་ལ་ཐིམ། རོང་ཡབ་ཡུམ་དང་བཅིས་པ་ཡ་ེཤིེས་

སེམས་དཔའ། ད་ེཏེངི་ང་ེའཛནིི་སེམས་དཔའ། ད་ེཡང་ཨཱུ་ཧ། མག་ོབ་ོཟླ་ཚསེ། ཐགི་



འཇིིགས་བྱེདེ་རོྫོགས་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་གསང་ཆེནེ་མྱུརི་ལམ།
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ལེ་ནཱ་དའི་བརོ་རོིམ་གྱིིས་བསྡུས་ཏེེ་ནཱ་ད་སྤུ་རྩེེ་ལྟ་བུ་ཤིིནི་ཏུ་ཕྲ་བ་དེ་ཉིིད་གནིས་མི་

འཕྱུག་པའི་ཕྱིིརོ་མི་བསྡུ་བརོ་དེ་ལ་དམིགས་ནིས་རྩེེ་གཅིིག་ཏུ་སྒོོམ། ཡང་ཐིག་ལེ་

ཟླ་ཚེས་སོགས་རོིམ་གྱིིས་སེམས་དཔའ་གསུམ་བརྩེེགས་སོགས་ཀྱི་ིབརོ་གྲུབ་པརོ་

བསམ་ལ་སྔརོ་ལྟརོ་སྡུད་རོམི་བསློབ་པའ།ོ །

དེ་ལྟརོ་འབད་པས་ནཱ་ད་ཕྲ་མ་ོལ་དམིགས་ནིས་བྱོིང་རྒོད་ཕྲ་མ་ོཙམ་ཡང་མེད་

པརོ་ཉིིནི་ཞེག་གཅིིག་ག་ིདྲུག་ཆོ་འཁྱིོངས་པ་བརྟནི་པའ་ིཚད་དུ་གསུངས་ལ་སྔརོ་སྣོད་

བཅུད་བསྡུས་ནིས་དེའ་ིརྗེེས་སུ་རོང་ལྷརོ་གསལ་བའ་ིསྣང་བ་བསྡུས་པ་ནི་ིགཞེིག་པ་

སྟོེ་སྣོད་བཅུད་བསྡུས་པའི་རྗེེས་སུ་རོང་གཞེིག་པས་ནི་འདི་ལ་རྗེེས་གཞེིག་གི་སྡུད་

རོམི་ཞེསེ་བྱོའ།ོ །

ད་ེལྟརོ་འབད་པས་རླུང་དབུ་མརོ་ཞུགས་གནིས་ཐིམ་གསུམ་འབྱུང་སྟོ།ེ ཞུགས་

པའ་ིརྟགས་སྣ་བུག་ག་ིརླུང་ཤིེད་མཚུངས་ངེས་ཅིནི་དུ་ཐེང་པ་འབྱུང་བའ་ིངེས་ཅིནི་ནི་ི

སྒོོམ་རོེས་ཀྱི་ིདང་། ཐེང་པ་ནི་ིའགྲོ་ོབའོ། །གནིས་པའ་ིརྟགས་སྣའ་ིརླུང་ག་ིརྒྱུ་བ་ཆོད་

ཅིིང་ལྟ་ོབ་མ་ིའགུལ་ལ། བྱོིང་བ་ཕྲ་མ་ོམཆོོད་པའ་ིགནིས་པ་བརྟནི་པ་ོལའང་སྣའ་ིརྒྱུ་

བ་ཆོད་པ་འབྱུང་ཡང་ལྟ་ོབ་འགུལ། འདིརོ་ནིི་སྲོག་པ་རྩེ་ལ་རླུང་མི་འཇུག་པས་ལྟ་ོ

བ་མ་ིའགུལ་པའོ། །ཐིམ་པའ་ིརྟགས་ས་ཁམས་ཐུརོ་སེལ་གྱི་ིནུས་པ་ཉིམས་ནིས་ཆུ་

ཁམས་སྲོག་འཛིནི་གྱིི་ནུས་པ་གསལ་དུ་སོང་བ་ལ་ས་ཆུ་ལ་ཐིམ་པའི་ཐ་སྙེད་བྱོས་

ཀྱིིས་དངོས་སུ་ཐིམ་པ་མེད་ལ། དེས་འོག་མ་རྣམས་ལའང་རོིགས་འགྲོ་ེཞེིང་། ས་ཆུ་

ལ་ཐིམ་པས་སྨོིག་རྒྱུ་ལྟ་བུ། ཆུ་མ་ེལ་ཐིམ་པས་དུ་བ་ལྟ་བུ། མ་ེརླུང་ལ་ཐིམ་པས་མ་ེ

ཁྱིེརོ་ལྟ་བུ། རླུང་ཁམས་རྣམ་ཤིེས་ལ་ཐིམ་པའ་ིའག་ོརྩེོམ་པ་ནི་རོང་བཞེིནི་བརྒྱད་ཅུའ་ི
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དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།

བཞེོནི་པ་འགག་པརོ་འགྱུརོ་བ་ལ་མངོནི་དུ་གྱུརོ་པ་ནི་མརོ་མ་ེའབརོ་བ་ལྟ་བུ། རོང་

བཞེིནི་བརྒྱད་ཅུ་འགགས་ཟིནི་ནིས་ཀུནི་རྟོག་ག་ིརླུང་སྣང་བ་ལ་ཐིམ་པས་སྣང་བ་རོང་

དུས་སུ་སྟོོནི་གནིམ་གཡའ་དག་པ་ལ་ཚེས་བཅི་ོལྔའ་ིཟླ་འོད་ཀྱིིས་ཁྱིབ་པ་ལྟ་བུ་དཀོརོ་

ལམ་པ། ད་ེམཆོེད་པ་ལ་ཐིམ་པས་ཉི་ིའོད་ཀྱིིས་ཁྱིབ་པ་ལྟ་བུའ་ིདམརོ་ལམ་པ། ད་ེཉིེརོ་

ཐོབ་ལ་ཐིམ་པས་ཉིེརོ་ཐོབ་ཀྱིི་སྟོོད་ལ་སྟོོནི་གནིམ་ལ་སྲོད་ཀྱིི་མུནི་པས་ཁྱིབ་པ་ལྟ་

བུའ་ིནིག་ལམ་པ་དང་། བརོ་ལ་དྲནི་མེད་དུ་བརྒྱལ་ཞེིང་། སྨོད་ལ་འོད་གསལ་ཆོ་འདྲ་

ཙམ་འཆོརོ་བ་ལ་འོད་གསལ་དུ་སྒྲ་ོབཏེགས་པ་ཡིནི་གྱིིས་འོད་གསལ་དངོས་གནིས་

རྣམ་དག་ཡ་ེཤིསེ་ཀྱི་ིསྐབས་སུ་འཆོརོ་རོ།ོ །

འོད་གསལ་ད་ེལས་མ་གཡོས་པའ་ིངང་ནིས་བློའ་ིཆོ་ཤིས་ཀྱིིས་གསང་གནིས་

ཀྱི་ིརྩེ་འཁོརོ་གྱི་ིརླུང་གཡོས། ལྟ་ེབའ་ིམ་ེསྦརོ་བས་སྤྱི་ིབོའ་ིབྱོང་སེམས་ཧ་ཾཡིག་ག་ིང་ོ

བ་ོབཞུས་པས་བྱོང་སེམས་མགྲོིནི་པརོ་སློེབ་ཀྱི་ིབརོ་ལ་ཡས་བབས་ཀྱི་ིདགའ་བ། ད་ེ

ནིས་སྙེིང་གརོ་སློེབས་པའ་ིབརོ་ལ་མཆོོག་དགའ། ལྟ་ེབརོ་སློེབས་པའ་ིབརོ་ལ་ཁྱིད་

དགའ། གསང་བ་དང་ནིོརོ་བུའ་ིརྩེ་འཁོརོ་དུ་སློེབས་པ་ནི་ཡས་བབས་ལྷནི་སྐྱིེས་ཀྱི་ི

དགའ་བ་སྐྱིསེ། དའེ་ིཚ་ེབད་ེསྟོངོ་སྦྱརོ་ནིས་བསྒོམོ་པརོ་བྱོ་སྟོ་ེསྣང་བ་སྟོངོ་སང་། འཛིནི་

སྟོངས་སྟོོང་ཉིིད། མྱོོང་ཡུལ་བད་ེབ། ཐོབ་བྱོ་འབྲིས་དུས་ཀྱི་ིཡ་ེཤིེས་ཆོོས་སྐུ་དངོས་

ཐོབ་བྱུང་སྙེམ་པའ་ིང་རྒྱལ་བྱོ་སྟོ།ེ སྟོོང་པ་བཞེ་ིལས་འོད་གསལ། དགའ་བ་བཞེ་ིལས་

ལྷནི་སྐྱིསེ། ལྟ་བ་བཞེ་ིལས་ཐལ་འགྱུརོ་བ། སྐུ་བཞེ་ིལས་ཆོསོ་སྐུ་ལ་མཉིམ་པརོ་འཇིགོ་

པའ།ོ །

ད་ེནིས་ལུགས་ལྡོག་ག་ིདགའ་བཞེ་ིའདྲེནི་པ་ནི་བྱོང་སེམས་འདྲེནི་པའ་ིཚུལ་ནིི། 



འཇིིགས་བྱེདེ་རོྫོགས་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་གསང་ཆེནེ་མྱུརི་ལམ།
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རྡོ་ོརྗེེའ་ིརྩེ་ེམ་ོརྟིང་པས་མནིནི། སྲིནི་ལག་ག་ིརྩེ་བ་མཐ་ེབོང་གིས་མནིནི་པའ་ིཁུ་ཚུརོ་

གཉིིས་ཀྱིིས་ནུ་མ་བཀོབ། མིག་གྱིེནི་དུ་བལྟ། ལྕ་ེརྩེ་ེརྐོནི་དང་། ལྟ་ོབ་རྒལ་ཚིགས་

ལ་སྦྱརོ། རྐོང་པའ་ིསོརོ་མ་ོརྣམས་བསྐུམས། ངག་ཏུ་ཧཱུཾ་ཾརོིང་པ་ོབརྗེོད་ནིས་འོག་རླུང་

དྲངས། དམིགས་པ་བྱོང་སེམས་ཧྲིིལ་གྱིིས་དབུ་མའི་ལམ་ནིས་སྤྱིི་བོརོ་སོང་བརོ་

བསམ། དེས་མ་ལྡོག་ནི་རྡོ་ོརྗེེའ་ིརྩེ་ེམ་ོནིང་དུ་བཀུག་པ་ཡརོ་སོང་སྤྱི་ིབོའ་ིདབུ་མ་ནིས་

ཐོནི་པའི་རྩེེ་མོ་ཅུང་ཟད་གུག་པརོ་བསམ་ལ་སྔརོ་ལྟརོ་དྲངས་པས་ངེས་པརོ་ལྡོག་

པས། རོིམ་པ་ལྟརོ་ལྟ་ེབ། སྙེིང་ག །མགྲོིནི་པ། སྤྱི་ིབོརོ་སློེབས་པ་ནི་མས་བརྟནི་གྱི་ི

དགའ་བ། མཆོགོ་དགའ། ཁྱིད་དགའ། ལྷནི་སྐྱིེས་ཀྱི་ིདགའ་བ་སྐྱིསེ་པརོ་བསམ་ཞེངི་། 

དེའ་ིཚ་ེབད་ེསྟོོང་ཡ་ེཤིེས་ཆོོས་སྐུའ་ིང་རྒྱལ་འཇིོག །ད་ེལ་སད་དུས་ཀྱི་ིཆོོས་སྐུའ་ིབསྲ་ེ

བ་ཞེེས་བྱོ། ད་ེལས་གཡ་ོཚད་པ་ནི་ལོངས་སྤྱིོད་རྫིོགས་པའ་ིསྐུརོ་ལྡང་བརོ་བྱོའ་ོསྙེམ་

པའ་ིའཕེནེི་པ་བཏེང་ནིས་སྐད་ཅིགི་དང་པསོ་ཕུང་པ་ོརྙེངི་པ་དམ་ཚགི་པའ་ིཐུགས་ཀོརོ་

འཇིིགས་བྱོེད་མ་ཧེའི་ཞེལ་ཅིནི་ཕྱིག་གཉིིས་པ་ཡུམ་བཅིས་དཀོརོ་པོརོ་ལྡང་ནིས། 

སྐད་ཅིགི་གཉིསི་པརོ་ཕུང་པ་ོརྙེངི་པ་ལས་ག་ོས་ལགོས་སུ་འཕེསོ་ཏེ་ེཕྱི་ིརོལོ་ནིས་ཞེལ་

ཚུརོ་གཟིགས་སུ་བཞུགས་པརོ་བསམ་པ་ནིི་དབེནི་ས་སྙེནི་རྒྱུད་པའི་བཞེེད་པ་སྒྱུ་

ལུས་ནིང་ལྡང་ག་ིལུགས་ས།ོ །ད་ེཡང་ལངོས་སྐུརོ་ལྡང་བ་དང་། འདོ་གསལ་འགགས་

པ་དང་། ལུགས་ལྡོག་ག་ིཉིེརོ་ཐོབ་གྲུབ་པ་རྣམས་དུས་མཉིམ་ཞེིང་། ད་ེནིས་ལུགས་

ལྡགོ་ག་ིམཆོེད་པ་ནིས་སྨོགི་རྒྱུའ་ིབརོ་འཆོརོ་རོ།ོ །སྐུ་ད་ེལ་ལངོས་སྤྱིདོ་རྫིགོས་པའ་ིསྐུ་

དངོས་ཡིནི་སྙེམ་པའ་ིང་རྒྱལ་བྱོས་ནིས་སྒོོམ་པ་ལ་སད་དུས་ཀྱི་ིལོངས་སྐུའ་ིབསྲ་ེབ་

ཞེསེ་བྱོའ།ོ །
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དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།

དེ་ནིས་རོགས་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་བཟུངས་ལ་སེམས་ཅིནི་གྱིི་དོནི་བྱོའོ་སྙེམ་པའི་

འཕེེནི་པ་བཏེང་ནིས་རོང་ལོངས་སྐུརོ་གསལ་བ་ད་ེཕུང་པ་ོརྙེིང་པ་འཇིིགས་བྱོེད་ཡབ་

ཡུམ་དུ་གསལ་བའ་ིསྲིནི་ཞེལ་ནིས་རྩེ་ཞེལ་གྱི་ིཚངས་བུག་ནིས་དབུ་མའ་ིནིང་བརྒྱུད་

སྙེངི་གརོ་སློབེས་པ་ནི་སྣ་བུག་ནིས་རླུང་རྒྱུ། ཡུལ་སྣང་འཆོརོ། གང་སྣང་སྟོོང་པ། སྟོངོ་

པ་བདེ་བ། བདེ་བ་རྡོོ་རྗེེ་འཇིིགས་བྱོེད་དུ་འཆོརོ་བ་ལ་བསློབ་པརོ་བྱོ་སྟོེ་སད་དུ་ཀྱིི་

སྤྲུལ་སྐུའ་ིབསྲ་ེབ་ཞེེས་བྱོ་ཞེིང་བསྔ་ོསྨོོནི་བྱོས་ལ་ཐུནི་གྲོོལ་ཏེ་ེརྗེེས་ཐོབ་ཀྱི་ིརྣལ་འབྱོོརོ་

རྣམས་བྱོའ།ོ །ད་ེལྟརོ་དགའ་བཞེ་ིལུགས་འབྱུང་ལུགས་ལྡགོ་ལ་ཅུང་ཟད་བྱོང་བ་ནི། 

གཉིིད་དུས་ཀྱི་ིབསྲ་ེསྐོརོ་ཉིམས་སུ་ལེནི་ཚུལ་ནིི། ནུབ་མ་ོཉིལ་ཁརོ་བསྲ་ེསྐོརོ་

རྣམས་ཉིམས་སུ་ལེནི་ནུས་པའི་བླ་མ་ཡི་དམ་ལ་གསོལ་འདེབས། ཆོོས་སྲུང་ལ་

གཏེོརོ་འབུལ་འཕྲིནི་བཅིོལ་བྱོས་ལ་གཉིིད་དུས་ཀྱིི་བསྲེ་སྐོརོ་བྱོེད་ཚུལ་རྣམས་ཡང་

ཡང་དྲནི་པརོ་བྱོ། སྙེངི་གརོ་ཡ་ེཤིསེ་སམེས་དཔའམ། དའེ་ིདདོ་ཐགི་ལ་ེགསལ་བཏེབ་

པ་ལས་འོད་ཟེརོ་འཕྲོས་ཏེ་ེསྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅིད་ལ་སྔརོ་ལྟརོ་ཁྱིབ་ནིས་རོིམ་གྱིིས་

ནཱ་དའམ་ཐིག་ལ་ེཕྲ་མོའ་ིབརོ་བསྡུས་ཏེ་ེགཉིིད་མཐུག་ག་ིའོད་གསལ་འཆོརོ་ལ་ད་ེལ་

གཉིདི་ཆོསོ་སྐུརོ་བསྲ་ེབ་དང་། ད་ེནིས་གཉིདི་སྲབ་ཏུ་སངོ་བས་རྨ་ིལམ་ཤིརོ་བ་ནི་ཕུང་

པོ་རྙེིང་པ་ལས་གོ་ས་ལོགས་སུ་འཇིིགས་བྱོེད་དཀོརོ་པོ་ཡབ་ཡུམ་གྱིི་སྐུརོ་ལྡང་བ་

ནི། རྨ་ིལམ་ལངོས་སྐུརོ་བསྲ་ེབ་ཞེསེ་བྱོ་ལ། རྨ་ིལམ་ཅུང་ཟད་བརྟནི་པ་ནི་དག་ཞེངི་སྣ་

ཚགོས་སུ་སངོ་སྟོ་ེསངས་རྒྱས་ལས་ཆོསོ་ཉིནི་པ་དང་། གཡང་སརོ་མཆོངོ་བ་སགོས་

ཡ་ང་བ་ལ་ཐོག་རྫིིས་བྱོེད་པ་སོགས་སྤྲུལ་བསྒྱུརོ་བྱོའོ། །གཉིིད་སད་པརོ་རྩེོམ་པ་ནི་

ཕུང་པ་ོརྙེིང་པའ་ིསྤྱི་ིབ་ོནིས་ཞུགས་ཏེ་ེསྙེིང་གརོ་སློེབ་པ་ནི་རླུང་རྒྱུ་ཡུལ་སྣང་འཆོརོ། 



འཇིིགས་བྱེདེ་རོྫོགས་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་གསང་ཆེནེ་མྱུརི་ལམ།
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ད་ེལ་གཉིདི་དུས་ཀྱི་ིསྤྲུལ་སྐུའ་ིབསྲ་ེབ་ཞེསེ་བྱོའ།ོ །

ད་ེལྟརོ་འབད་པས་སད་དུས་དང་གཉིིད་དུས་ཀྱི་ིབསྲ་ེབ་ཕེནི་ཚུནི་བོགས་འདོནི་

དུ་འགྱུརོ་ཞེིང་། གཉིིད་ཆོོས་སྐུརོ་བསྲ་ེབ་དཀོའ་ལ། རྨ་ིལམ་ལོངས་སྐུརོ་བསྲ་ེབ་ཅུང་

ཟད་སློ་ཞེིང་གཉིིད་དུས་ཀྱིི་བསྲེ་བ་གསུམ་བྱུང་ནི་འཆོི་དུས་ཀྱིི་བསྲེ་སྐོརོ་ངེས་པརོ་

འབྱུང་ང་ོ། །

རྣལ་འབྱོོརོ་པ་དེ་ལམ་གོང་མའི་རྟོགས་པ་མ་སྐྱིེས་པརོ་འཆོི་དགོས་པ་བྱུང་ནི་

འཆོི་དུས་ཀྱིི་བསྲེ་སྐོརོ་ཉིམས་སུ་ལེནི་ཚུལ་ནིི། དངོས་ནིོརོ་ཐམས་ཅིད་དགེ་རྩེརོ་

བཏེང་། དམ་ཚིག་དང་སྡོོམ་པ་ཉིམས་པ་རྣམས་བདག་འཇུག་སོགས་ཀྱིི་སྒོོ་ནིས་

སོརོ་ཆུད་པརོ་བྱོས། དགེ་རྩེ་རྣམས་བསྲེ་སྐོརོ་ཉིམས་སུ་ལེནི་ནུས་པའི་རྒྱུརོ་བསྔ་ོ

སྨོོནི་ཤུགས་དྲག་པ་ོཡང་ཡང་བྱོ། སྙེིང་གརོ་ཡ་ེཤིེས་སེམས་དཔའ་གསལ་བཏེབ་སྟོ་ེ

རྗེེས་གཞེིག་ག་ིསྡུད་རོིམ་ཡང་ཡང་བྱོ་ཞེིང་འོད་གསལ་དུ་ཞེག་འད་ིཙམ་གྱི་ིབརོ་སྡོོད་

སྙེམ་པའ་ིའཕེེནི་པ་བྱོ། སྨོིག་རྒྱུ་ནིས་འོད་གསལ་བརོ་གྱི་ིརྟགས་རྣམས་ཤིརོ་བ་ངོས་

ཟིནི་པརོ་བྱོས་སྟོེ་འོད་གསལ་ཤིརོ་བ་ནི་སྟོོང་ཉིིད་དང་སྦྱརོ་ནིས་ཆོོས་སྐུའི་ང་རྒྱལ་

ལ་རྩེེ་གཅིིག་ཏུ་མཉིམ་པརོ་འཇིོག་པ་ནིི་འཆོི་དུས་ཀྱིི་ཆོོས་སྐུའི་བསྲེ་བའོ། །འོད་

གསལ་ལས་ལྡང་བརོ་བརྩེམ་པ་ནི་ཀོ་ཊ་ོརོའ་ིཆུ་རླུང་བསིལ་བུས་བསྐྱིོད་པ་ལྟ་བུ་ཅུང་

ཟད་གཡ་ོབརོ་འབྱུང་བས། དེའ་ིཚ་ེསྒྱུ་ལུས་སུ་ལྡང་སྙེམ་པའ་ིའཕེེནི་པ་བཏེང་ལ་ཡ་ི

དམ་དཀོརོ་པ་ོཡབ་ཡུམ་གྱི་ིསྐུརོ་ལྡང་བ་ནི་ལུགས་ལྡོག་ག་ིཉིེརོ་ཐོབ་ནིས་སྨོིག་རྒྱུའ་ི

བརོ་གྱིི་རྟགས་རྣམས་འཆོརོ་ཞེིང་ལོངས་སྐུའི་ང་རྒྱལ་བྱོ་བ་ནིི་འཆོི་དུས་ཀྱིི་ལོངས་

སྐུའ་ིབསྲ་ེབའ།ོ །སེམས་དབེནི་དཔེའ་ིའོད་གསལ་གྲུབ་པ་ནི་གཞེནི་ལ་བརོ་དོའ་ིལུས་
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འགྲུབ་པའ་ིདོད་ལ་རྣལ་འབྱོོརོ་པས་སྒྱུ་ལུས་དངོས་གནིས་སུ་ལྡང་ནུས་ས།ོ །ད་ེནིས་

སྐྱི་ེབ་ལེནི་པ་ནི་ཕུང་པ་ོརྙེིང་པ་དང་ལས་ཀྱི་ིའབྲིེལ་ཐག་ཆོད་པ་ཡིནི་པས་ད་ེལ་སློརོ་

འཇུག་ཏུ་མེད་པས་ལུས་རྟེནི་གསརོ་དུ་འཚོལ་དགོས་ལ། ད་ེལ་ཕེ་མ་རོིགས་བཟང་

ཞེིང་ཆོོས་ལ་སྤྱིོད་པ་འདམས་ནིས་ཕེ་མ་ཉིལ་པ་ོབྱོེད་པ་རྨ་ིལམ་བཞེིནི་དུ་མཐོང་བ་ནི་

ཆོགས་སྡོང་བཀོག་སྟོ་ེཕེ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིིགས་བྱོེད་དང་མ་རོ་ོལངས་མརོ་བསྒོོམས་ལ་ཕེའ་ི

ཁའམ་སྤྱི་ིབ་ོནིས་ཞུགས་ཏེ་ེམའ་ིམངལ་དུ་ཉིིང་མཚམས་སྦྱརོ་ལ་ལྷའ་ིང་རྒྱལ་བྱོ་སྟོ་ེ

ད་ེལ་འཆོ་ིདུས་ཀྱི་ིསྤྲུལ་སྐུའ་ིབསྲ་ེབ་ཞེེས་བྱོ་ཞེངི་རྟེནི་ད་ེལ་ལམ་ལྷག་མ་རྣམས་ཉིམས་

སུ་བླང་བརོ་བྱོའ།ོ །

གཉིིས་པ་སྔགས་ཀྱི་ིརྣལ་འབྱོོརོ་དངོས་ལ་གཉིིས། བུམ་པ་ཅིནི་དང་། རྡོ་ོརྗེེའ་ི

བཟླས་པའ།ོ །

དང་པ་ོནི།ི སྙེིང་ཆོོས་ཀྱི་ིའཁོརོ་ལ་ོརྩེིབས་བརྒྱད་དབུས། །སྔགས་ཟབ་མོའ་ིཐིག་

ལ་ེཧཱུཾ་ཾཡིག་ལ། །ལུས་སྟོོད་སྨོད་དྲ་ིཞེོནི་ཡོངས་བསྟོིམས་ནིས། །རླུང་བུམ་ཅིནི་རྣལ་

འབྱོོརོ་ཚད་དུ་བསྐྱིལ། །ཞེེས་པས་སྟོོནི་ཏེེ། འདི་ལ་བག་ཆོགས་འཇིོག་པའི་ཕྱིིརོ་

ཅུང་ཟད་སྒོོམ་པ་དང་། རླུང་བྱོང་བའ་ིམཚམས་ནིས་སྙེིང་གའ་ིབུམ་པ་ཅིནི་སྒོོམ་པའ་ི

དབང་དུ་བྱོས་ཏེ་ེའཆོད་ལ། རྩེལ་འདོནི་བྱོེད་ནི་ལས་དང་པ་ོབས་ཐོག་མ་ནིས་སྙེིང་

གརོ་བཟུང་ནི་རྩེ་རླུང་ག་ིགེགས་ཆོ་ེབས་ཐོག་མརོ་ལྟ་ེབའ་ིབུམ་ཅིནི་བྱོའ།ོ །ད་ེལ་སྔོནི་

འགྲོོའ་ིརོིམ་པ་རྣམས་སྔརོ་ལྟརོ་བྱོས་ཏེ་ེརྩེ་གསུམ་འཁོརོ་ལ་ོདྲུག་གསལ་བཏེབ་པའ་ི

སྙེིང་གའི་རྩེ་འཁོརོ་གྱིི་དབུ་མའི་ནིང་དུ། སྔགས་ཟབ་མོའ་ིཐིག་ལེ་དཀོརོ་ལ་དམརོ་

བའ་ིམདངས་ཅིནི་སྲནི་མ་ཙམ་གྱི་ིནིང་དུ་ཧཱུཾ་ཾཡིག་དཀོརོ་པ་ོཤིིནི་ཏུ་ཕྲ་བ་ནཱ་ད་ལས་མ་ེ



འཇིིགས་བྱེདེ་རོྫོགས་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་གསང་ཆེནེ་མྱུརི་ལམ།

 177  

ཅུང་ཟད་འབརོ་བ་གསལ་བཏེབ། སྣ་གཉིིས་ནིས་སྟོེང་རླུང་དལ་བུས་འཐེནི་ལ་མཆོིལ་

མ་སྒྲ་མེད་མིད་པ་དང་མཉིམ་དུ་སྨོིནི་མཚམས་ནིས་དབུ་མའ་ིནིང་དུ་སྟོེང་རླུང་སྲོག་

འཛིནི་དཀོརོ་པ་ོབད་ེཁྱུག་ག་ེསོང་བ་མརོ་མནིནི། འོག་རླུང་འཐེནི་པས་རྡོ་ོརྗེེའ་ིབུ་ག་

ནིས་དབུ་མ་བརྒྱུད་ཐུརོ་སེལ་སེརོ་པ་ོཡརོ་དྲངས་ནིས་སྟོེང་འོག་ག་ིརླུང་ཐམས་ཅིད་

དབུ་མའ་ིནིང་བརྒྱུད་ཐིག་ལ་ེཧཱུཾ་ཾཡིག་དང་བཅིས་པ་ལ་ཐིམ་པརོ་བསམ་ལ་ཡུག་ཅིིག་

བཟུང་། སློརོ་མི་བདེ་བ་སྐྱིེས་པ་ནི་སྣ་ནིས་དལ་བུས་བསིརོ་གྱིིས་བཏེང་ནིས་རླུང་

ཡརོ་མརོ་སོང་བརོ་བསམ་པ་ཙམ་བྱོ་ལ་ཕྱིིརོ་ཐོནི་པརོ་མི་བསམ། ཡརོ་སྔརོ་ལྟརོ་

འཐནེི་པ་སགོས་ཅི་ིའགྲུབ་བྱོའ།ོ །

ད་ེལྟརོ་འབད་པས་རླུང་བྱོང་བ་ནི་ལག་པ་གཉིིས་མཉིེ། ས་ེགོལ་གཉིིས་བརྡོབ། 

ཡང་ལག་མཉིེ། ས་ེགོལ་གཉིིས། ཡང་ལག་མཉིེ། ས་ེགོལ་གཉིིས་ཏེ་ེམཉི་ེབ་གསུམ་

དང་ས་ེགོལ་དྲུག་གཏེོག་པ་ལ་གཅིིག་ཏུ་བྱོས་ཏེ་ེསུམ་ཅུ་ས་ོདྲུག་ག་ིབརོ་བུམ་པ་ཅིནི་

གཅིིག་གིས་ཐུབ་པ་ཆུང་ངུ་དང་། ད་ེའདབ་འགྱུརོ་དོནི་གཉིིས་ཐུབ་པ་འབྲིིང་། སུམ་

འགྱུརོ་བརྒྱ་རྩེ་བརྒྱད་ཀྱི་ིབརོ་ཐུབ་པ་ནི་ིབུམ་པ་ཅིནི་ཆོེནི་པ་ོཡིནི་པས་ཚད་དུ་བསྐྱིལ་

ཞེསེ་པའ་ིཚད་ནི་ིད་ེགསུམ་མ།ོ །ད་ེལྟརོ་འབད་པས་རླུང་དབུ་མརོ་ཞུགས་གནིས་ཐམི་

གསུམ་འབྱུང་བའ་ིརྟགས་དང་། དགའ་བ་བཞེ་ིདང་། སྟོོང་པ་བཞེ་ིདང་། སད་དུས་ཀྱི་ི

བསྲ་ེབ་གསུམ་ཉིམས་སུ་ལེནི་ཚུལ་རྣམས་ནི་ིསྔརོ་རྗེེས་གཞེིག་ག་ིསྐབས་སུ་བཤིད་

པ་བཞེིནི་དུ་བྱོའ།ོ །

ད་ེལྟརོ་བྱོས་པས་དབུ་མའ་ིརྩེ་མདུད་གྲོོལ་བརོ་འགྱུརོ་ཏེ།ེ གྲོོལ་དཀོའ་ཤིོས་སྙེིང་

གའ་ིརྩེ་མདུད་ཡིནི་ལ། ད་ེགྲོོལ་བའ་ིཐབས་སུ་སྔརོ་ལྟ་ེབའ་ིརྩེ་མདུད་འགྲོོལ་བའ།ོ །ད་ེ
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ཡང་དབུ་མ་ལ་རོ་ོརྐྱེང་གསི་མདུད་པས་དའེ་ིནིང་དུ་རླུང་མ་ིའཇུག་པ་ད་ེརྩེ་མདུད་ལྷདོ་

པོརོ་སོང་ནིས་དབུ་མརོ་རླུང་ཞུགས་པ་ལ་གྲོོལ་བའ་ིཐ་སྙེད་བྱོས་ཀྱིིས་དངོས་སུ་རྩེ་

མདུད་གྲོོལ་བརོ་འདོད་པ་ནིི་མ་ཡིནི་ནིོ། །གཉིིད་དུས་ཀྱིི་བསྲེ་བ་རྣམས་ཉིམས་སུ་

ལེནི་ཚུལ་ནི་ིསྙེིང་གའ་ིབུམ་པ་ཅིནི་འཛིནི་བཞེིནི་དུ་གཉིིད་ལོག་པ་དང་། འཆོ་ིདུས་ཀྱི་ི

བསྲེ་བ་གསུམ་ཡང་སྙེིང་གརོ་བུམ་པ་ཅིནི་འཛིནི་བཞེིནི་དུ་འཆོི་བའི་ཁྱིད་པརོ་ཙམ་

ལས་སྔརོ་ཇི་ིལྟ་བ་བཞེིནི་ནི།ོ །

གཉིསི་པ་རྡོ་ོརྗེའེ་ིབཟླས་པ་ནི།ི ཡང་སྲགོ་ཐུརོ་འཇུག་གནིས་ལྡང་བའ་ིསྒྲ། །བླསོ་

མ་བཅིོས་རྡོ་ོརྗེ་ེརྣམ་གསུམ་དུ། །དུས་ཡང་ཡང་དབུ་མའ་ིནིང་བསྒྲགས་པས། །རྩེས་

བཅིིངས་པའ་ིམ་རོིག་མདུད་པ་འགྲོོལ། །ཞེེས་པས་སྟོོནི་ཏེེ། རྩེ་མདུད་འགྲོོལ་བ་ལ་

བུམ་པ་ཅིནི་ལས་རྡོ་ོརྗེེའ་ིབཟླས་པ་ཆོེས་བསྔགས་ལ། སྙེིང་གའ་ིརྩེ་མདུད་རྡོོརོ་བཟླས་

མ་གཏེོགས་གཞེནི་གྱིིས་འགྲོོལ་མ་ིནུས་ཤིིང་མདུད་པ་ད་ེལ་མ་རོིག་པ་ཞེེས་ཀྱིང་བྱོ། 

ད་ེའགྲོལོ་བ་ལ་དཔརེོ་ནི་སྨྱུག་མའ་ིསྦུབས་འགགས་པ་ལྕགས་སྲགེ་གསི་འདནོི་པ་ལྟརོ་

སྲོག་ཐུརོ་ལྟག་སྤྲོོད་ཀྱི་ིརླུང་སྔགས་ཐ་མ་ིདད་པའ་ིརྡོོརོ་བཟླས་བྱོ་དགོས་པས་འཇུག་

པ་ཨོཾ།ཾ གནིས་པ་ཨཱ� ལྡང་བ་ཧཱུཾ་ཾག་ིགདངས་ཀྱིིས་བྱོ་སྟོེ། རྡོ་ོརྗེ་ེགསུམ་ནི་ིསྐུ་རྡོ་ོརྗེེའ་ིང་ོ

བ་ོཨོཾ་ཾདང་། གསུང་རྡོ་ོརྗེའེ་ིང་ོབ་ོཨཱ� དང་། ཐུགས་རྡོ་ོརྗེེའ་ིང་ོབ་ོཧཱུཾ་ཾཡགི་གསུམ་མ།ོ །

དེ་ཡང་སྔོནི་འགྲོོའ་ིརོིམ་པ་སྔརོ་ལྟརོ་བྱོས་ནིས་སྙེིང་གའི་རྩེ་འཁོརོ་གྱིི་དབུས་

སུ་ཧཱུཾ་ཾཡིག་དཀོརོ་ལ་དམརོ་མདངས་ཅིནི་གསལ་བཏེབ། རླུང་ནིང་དུ་འཇུག་པ་དང་

མཉིམ་དུ་སྟོེང་འོག་གི་རླུང་དབུ་མའི་ཡརོ་མརོ་ནིས་བདེ་ཁྱུག་གིས་བྱུང་བ་ཨོཾ་ཾཞེེས་

སྲོག་འཛིནི་ནཱ་ད་དང་། ཐུརོ་སེལ་ཞེབས་ཀྱུ་ནིས་ཐིམ། ཨཱ� ཞེེས་པའ་ིགདངས་ཀྱིིས་



འཇིིགས་བྱེདེ་རོྫོགས་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་གསང་ཆེནེ་མྱུརི་ལམ།
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ཅུང་ཟད་གནིས། སློརོ་ལྡང་བ་ནི་ཧཱུཾཾ་ཞེེས་པའི་གདངས་ཀྱིིས་ནཱ་ད་ནིས་སྲོག་འཛིནི་

ཡརོ་དང་། ཞེབས་ཀྱུ་ནིས་ཐུརོ་སལེ་མརོ་སོང་བརོ་བསམ་ལ་རོང་སམེས་ཧཱུཾ་ཾཡགི་ལ་

ཞུགས་པ་ལྟརོ་བྱོས་པས་ཡ་ིག་ེགསུམ་གྱི་ིསྒྲ་ཉིནི་མཁནི་ལྟ་བུའ་ིཚུལ་གྱིིས་བྱོའ།ོ །ད་ེ

ལྟརོ་འབད་རྩེལོ་མདེ་པརོ་རླུང་རོང་ཤུགས་ཀྱི་ིའགྲོ་ོའངོ་དང་བསྟུནི་ནིས་ལྡང་བ་ནི་རོམི་

གྱིིས་ཇི་ེརོིང་ཇི་ེརོིང་དུ་སོང་བརོ་བསམ་སྟོ་ེཐོག་མརོ་ཧཱུཾ་ཾལས་ཐོནི་ཙམ་དང་། ད་ེནིས་

སྟོེང་རླུང་མགྲོིནི་པ་དང་འོག་རླུང་ལྟ་ེབརོ་སློེབས་ཙམ་དང་། ད་ེནིས་སྤྱི་ིབ་ོདང་གསང་

གནིས་སུ་སློབེས་ཙམ་དང་། ད་ེནིས་རོམི་པ་ལྟརོ་སྨོིནི་མཚམས་དང་ནིོརོ་བུའ་ིརྩེ་ེདང་། 

དབུ་མའ་ིསྣ་ེགཉིསི་ནིས་སོརོ་བཞེ་ིཙམ། སརོོ་བརྒྱད་ཙམ། སརོོ་བཅུ་གཉིསི་ཙམ་ཐོནི་

ནིས་ནིང་དུ་འཇུག་པརོ་བཤིད་ལ་ད་ེལྷག་འདནོི་པརོ་མ་བཤིད་ཅིངི་དབུ་མའ་ིཕྱིརིོ་ཐནོི་

པརོ་དགོས་པ་མ་མཐོང་གསུངས། ད་ེལྟརོ་སྲོག་ཐུརོ་གྱི་ིརྡོོརོ་བཟླས་ཅི་ིའགྲུབ་བྱོས་

ནིས་ཐུནི་གྲོལོ་བ་ནི་ཨོཾ་ཾཞེསེ་བཞེག་ནི་རྟེནི་འབྲིལེ་གྱི་ིགནིད་ཡདོ་པརོ་གསུངས་ས།ོ །

དེ་ལྟརོ་འབད་པས་རླུང་དབུ་མརོ་ཞུགས་གནིས་ཐིམ་གསུམ་གྱིི་རྟགས་དང་། 

དགའ་བཞེ་ིདང་། སྟོོང་བཞེ།ི སད་དུས་ཀྱི་ིབསྲ་ེསྐོརོ་གསུམ་ཉིམས་སུ་ལེནི་ཚུལ་སྔརོ་

དང་འདྲ་ཞེིང་། གཉིིད་དུས་དང་འཆོ་ིདུས་ཀྱིང་རྡོོརོ་བཟླས་བྱོ་བཞེིནི་དུ་གཉིིད་ལོག་

པ་དང་འཆོི་འཕེ་ོབའི་ཁྱིད་པརོ་མ་གཏེོགས་སྔརོ་ལྟརོ་ཏེེ་འདི་དག་གི་འོད་གསལ་ནིི་

སམེས་དབེནི་རྗེསེ་མཐུནི་པ་ཡིནི་ནི།ོ །

སྲོག་ཐུརོ་གྱི་ིརྡོོརོ་བཟླས་བྱོང་ནིས། གྱིེནི་རྒྱུ་ལ་སོགས་པའ་ིརླུང་གཞེནི་གྱི་ིརྡོོརོ་

བཟླས་ཀྱིང་བྱོ་རུང་ལ། ད་ེཡང་ཟས་འཇུ་དཀོའ་ནི་མཉིམ་གནིས། རྩེ་ཆུ་འདོརོ་དཀོའ་

ནི་ཐུརོ་སེལ། བད་ཀོནི་དུག་སྟོབས་ལ་གྱིེནི་རྒྱུའ་ིརྡོོརོ་བཟླས་དང་། མིག་ལ་སོགས་
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དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།

པའི་ཡནི་ལག་གི་རླུང་ལ་རྡོོརོ་བཟླས་བྱོེད་ནི་སྙེིང་ག་ནིས་རྩེ་ཕྲནི་རོེ་མིག་སོགས་

དབང་པ་ོས་ོསོའ་ིདབུས་སུ་ཟུག་པརོ་བསམ་ལ་རྡོོརོ་བཟླས་བྱོས་ནི་མིག་གསལ་ཞེིང་

བྱོ་ེབ་དང་མགི་ག་ིམངནོི་ཤིསེ་ལ་སགོས་པ་འབྱུང་ང་ོ། །

དམ་ཚགི་ག་ིརྣལ་འབྱོོརོ།

གཉིིས་པ་དམ་ཚིག་གི་རྣལ་འབྱོོརོ་ནིི། ཕྱིི་མཚརོ་སྡུག་ཕྱིག་རྒྱའི་བདེ་དྲོད་

དང་། །ནིང་བསམ་གཏེནི་ཟབ་མོའ་ིཐབས་མཁས་ཀྱིིས། །རླུང་ཕྲ་རོགས་མ་ལུས་དྷཱུ་

ཏཱིའི་ནིང་། །ཡོངས་བསྡུས་མཐརོ་དཔེ་ཡི་འོད་གསལ་འཆོརོ། །ཞེེས་པས་སྟོོནི་ཏེེ། 

འད་ིལ་བྱོིནི་གྱིིས་བརླབས་པའ་ིརྣལ་འབྱོོརོ་ཞེེས་ཀྱིང་བྱོ་ཞེིང་ཕྱིག་རྒྱ་ཞེེས་པ་རྒྱལ་

པོའ་ིཕྱིག་རྒྱ་ལས་འབངས་རྣམས་ཀྱིིས་འདརོ་མ་ིརུང་བ་ལྟརོ་ས་མ་ཡ་ཞེེས་པ་དམ་

ཚིག་གམ་འདརོ་མི་རུང་བ་ཡིནི་པས་ཚེ་གཅིིག་ལ་འཚང་རྒྱ་ནི་ངེས་པརོ་ལས་རྒྱ་

ལས་འདརོ་མ་ིརུང་བས་ཕྱིག་རྒྱ་མའ།ོ །ད་ེཡང་། སྒྱུ་མ་དག་ནི་ིཐམས་ཅིད་ལས། །བུད་

མདེ་སྒྱུ་མ་ཁྱིད་པརོ་འཕེགས། །ཡ་ེཤིསེ་གསུམ་གྱི་ིདབྱོ་ེབ་ནི།ི །གསལ་བརོ་འད་ིལས་

མཚནོི་པརོ་འགྱུརོ། །ཞེསེ་གསུངས་ལ། ཡ་ེཤིསེ་གསུམ་ནི་ིསྣང་མཆོདེ་ཐབོ་གསུམ་གྱི་ི

ཡ་ེཤིསེ་ཡནིི་པས་ད་ེབསྐྱིདེ་པ་ཕྱིག་རྒྱ་ལ་ལྟསོ་དགསོ་ཤིངི་། སམེས་དབནེི་དཔའེ་ིའདོ་

གསལ་འགྲུབ་པ་ལ་དེའ་ིསྔོནི་དུ་རླུང་ཕྲ་རོགས་ཐམས་ཅིད་སྙེིང་གའ་ིདབུ་མརོ་སྡུད་

དགསོ་ལ། རྩེ་བ་དང་ཡནི་ལག་ག་ིརླུང་གཞེནི་རྣམས་བསྒོམོས་སྟོབོས་ཀྱིསི་སྡུད་ནུས་

ཀྱིང་། ཁྱིབ་བྱོེད་ཀྱི་ིརླུང་ཕྲ་མ་ོཚུནི་ཆོད་འཆོ་ིབའ་ིཚ་ེརོང་ཤུགས་ཀྱིིས་སྙེིང་གརོ་འདུ་

ཡང་། དའེ་ིསྔནོི་དུ་ལས་རྒྱ་ལ་བརྟནེི་ནིས་ཕྱི་ིནིང་ག་ིཐབས་མཁས་ཁྱིད་པརོ་ཅིནི་གྱིསི་



འཇིིགས་བྱེདེ་རོྫོགས་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་གསང་ཆེནེ་མྱུརི་ལམ།
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སྡུད་ནུས་ཀྱིི། ད་ེལས་གཞེནི་པའ་ིཐབས་གང་བྱོས་ཀྱིང་བསྡུ་མ་ིནུས་སོ། །དེས་ནི་

སྔརོ་བཤིད་པའ་ིསྔགས་ཀྱི་ིརྣལ་འབྱོོརོ་ཉིམས་སུ་བླངས་པས་སྙེིང་གའ་ིརྩེ་མདུད་ལྷོད་

པརོོ་སངོ་བ་ནི་ལས་རྒྱ་བསྟོེནི་དགསོ་ཤིངི་། ད་ེལ་རོང་ཉིིད་མ་ིབསྐྱིདོ་པའ་ིརོགིས་ཡིནི་

ནི་རྨ་ེཤི་ཅིནི་གྱི་ིབུ་མ།ོ རྣམ་སྣང་ག་ིརོགིས་ལ་གརོ་མཁནི་གྱི།ི རོནིི་འབྱུང་ལ་ཕྲངེ་རྒྱུད་

མཁནི། འོད་དཔག་མེད་ལ་བཙ་ོལག་མཁནི་པདྨ་ཅིནི་ཏེ་ེམཆོོག་ཡིནི། ད་ེལྟ་བུའ་ིརོང་

རོགིས་ཀྱི་ིརོགི་མ་བཙལ་ནིས་ལམ་ཐུནི་མངོ་བས་རྒྱུད་སྦྱངས། དབང་བཞེ་ིབསྐུརོ་ཏེ་ེ

དམ་ཚིག་དང་སྡོོམ་ལ་གནིས་ཤིིང་བསྐྱིེད་རོིམ་རོགས་པ་མཐརོ་ཕྱིིནི་པའ་ིབརོ་སྔགས་

སྐྱིེས་དང་། དབེནི་གསུམ་སྒྱུ་ལུས་ཅི་ིརོིགས་ལ་གནིས་པ་ཞེིང་སྐྱིེས་དང་། རྣམ་དག་

ཡེ་ཤིེས་ཡནི་ཆོད་ཀྱིི་རྟོགས་པ་སྐྱིེས་པ་ལྷནི་སྐྱིེས་ཀྱིི་རྣལ་འབྱོོརོ་མ་ཡིནི་པས་དེ་ལྟ་

བུའ་ིརོགི་མ་འདུ་བྱོས་ལ། སྐྱིབས་སམེས་ནིས་རྩེ་འཁོརོ་གསལ་འདབེས་ཀྱི་ིབརོ་སྔརོ་

བཞེིནི་བཏེང་། རྩེ་ལམ་སྦྱངོ་མ་ིདགསོ། ཡབ་ཡུམ་གྱི་ིམཁའ་གསང་བྱོིནི་གྱིསི་རླབས་

ལ་འདུ་ཤིེས་གསུམ་ལྡནི་གྱིིས་སྙེོམས་པརོ་འཇུག་ཅིིང་། ད་ེཡང་ཡུམ་གྱི་ིཔདྨརོ་ཡབ་

ཀྱི་ིརྡོ་ོརྗེ་ེབཅུག །ཡུམ་གྱི་ིཔདྨརོ་རྡོ་ོརྗེ་ེདབྱོིངས་ཀྱི་ིདབང་ཕྱུག་མའ་ིརྩེ་ཞེེས་དབུ་མའ་ི

མརོ་སྣེ་ནིས་སོརོ་གང་ངམ་དོ་ཙམ་ཕྱིིརོ་ནིརོ་བ་ཡབ་ཀྱིི་རྡོོ་རྗེེའི་དབུ་མརོ་བཅུག་པ་

རྩེ་རྡོ་ོརྗེ་ེསྐྱིིལ་ཀྲུང་དང་། ཡབ་ཡུམ་གྱི་ིགསང་གནིས་ནིས་ཐུརོ་སེལ་གྱི་ིརླུང་སྤེོས་དུད་

ལྟ་བུ་ཕེནི་ཚུནི་གྱིི་དབུ་མརོ་ཞུགས་པ་རླུང་རྡོོ་རྗེེ་སྐྱིིལ་ཀྲུང་། རླུང་གིས་རོང་རོང་

གི་ལྟེ་བའི་མེ་སྦརོ་བས་ཁམས་བཞུས་ཏེེ་སྦྱོརོ་མཚམས་སུ་འདྲེས་པ་ཐིག་ལེ་རྡོོ་རྗེེ་

སྐྱིིལ་ཀྲུང་། ད་ེལ་བརྟེནི་ནིས་ལྷནི་སྐྱིེས་ཀྱི་ིབད་ེབ་སྐྱི་ེཞེིང་བད་ེབས་སྟོོང་པ་ངེས་པ་ལ་

མཉིམ་པརོ་འཇིོག་པ་ནི་ིབད་ེསྟོོང་རྡོ་ོརྗེ་ེསྐྱིིལ་ཀྲུང་ཞེེས་སྐྱིིལ་ཀྲུང་བཞེ་ིདང་ལྡནི་པ་སྟོེ། 
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དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།

དེ་ལྟརོ་སྙེོམས་པརོ་ཞུགས་པས་རླུང་དབུ་མརོ་ཞུགས་གནིས་ཐིམ་གསུམ་འབྱུང་། 

ཐམི་པའ་ིརྟགས་སྨོགི་རྒྱུ་ནིས་འདོ་གསལ་བརོ་གྱི་ིརྟགས་རྣམས་འཆོརོ་བས། སྨོགི་རྒྱུ་

ཤིརོ་བ་ནི་སྙེིང་གའི་རྗེེས་གཞེིག་གི་སྡུད་རོིམ་བྱོ་སྟོེ། སྙེིང་གའི་རྩེ་འཁོརོ་དུ་ཐིག་ལེ་

དཀོརོ་དམརོ་གྱི་ིདབུས་སུ་ཧཱུཾ་ཾཡགི་ཡུངས་འབྲུ་ཙམ་ད་ེལས་འདོ་ཟརེོ་འཕྲསོ་པས་སྣདོ་

བཅུད་ཐམས་ཅིད་སྦྱང་བསྒྱུརོ་སྔརོ་ལྟརོ་བྱོས་ཏེ་ེརོམི་གྱིསི་ཧཱུཾ་ཾངམ་ནཱ་དའ་ིབརོ་བསྡུས་

ལ་སད་དུས་ཀྱི་ིབསྲ་ེབ་གསུམ་བྱོའ།ོ །ཡང་ནི་ཁྱིབ་བྱོེད་ཀྱི་ིརླུང་ལ་རྡོོརོ་བཟླས་བྱོ་སྟོེ། 

ལྷརོ་གསལ་བའ་ིསྙེིང་གའ་ིརྩེ་འཁོརོ་ལས་རྩེ་ཕྲནི་ཕྲ་མ་ོགྲོངས་མེད་འཕྲོས་པ་བ་སྤུའ་ི

ཁུང་སོགས་ལ་ཟུག་པ་ལ་ཧཱུཾ་ཾཡིག་ལས་བལྟས་པས་བུ་ག་ཧ་རོ་ེཡོད་པརོ་བསམ་ལ། 

རྩེ་ཕྲནི་ལས་རླུང་འཇུག་པ་ཨོཾ་ཾགྱི་ིགདངས་སོགས་ཀྱིིས་རྡོོརོ་བཟླས་བྱོའོ། །ད་ེལྟརོ་

སྙེམོས་པརོ་འཇུག་པ་དང་བཅིས་པས་སྡུད་རོམི་དང་རྡོརོོ་བཟླས་ལ་བརྟནེི་ནིས་དགའ་

བཞེ་ིདང་སྟོོང་བཞེ་ིབྲིང་སྤྲོོད་དུ་འབྱུང་བས་རླུང་རྣམས་སྙེིང་གརོ་ཉི་ེབརོ་ཕྱིོགས་པ་ནི་

སྨོིག་རྒྱུ་ནིས་སྣང་བའ་ིབརོ་ལ་དགའ་བ། ད་ེནིས་རྩེ་འདབ་བརྒྱུད་ལ་སློེབས་པའ་ིབརོ་

ལ་མཆོེད་པ་དང་མཆོོག་དགའ། དེ་ནིས་རྩེ་འདབ་བཞེི་ལ་སློེབས་པའི་བརོ་ལ་ཉིེརོ་

ཐོབ་དང་ཁྱིད་དགའ། ད་ེནིས་ཧཱུཾ་ཾཡིག་ལ་སློེབས་པའ་ིབརོ་ལ་ཐམས་ཅིད་སྟོོང་པ་འོད་

གསལ་གྱི་ིསྐབས་སུ་ལྷནི་སྐྱིེས་ཀྱི་ིདགའ་བ་མྱོོང་ཞེིང་དེའ་ིཚ་ེབད་ེསྟོོང་ལ་རྩེ་ེགཅིིག་ཏུ་

མཉིམ་པརོ་བཞེག་པ་ལ་སད་དུས་ཀྱི་ིཆོོས་སྐུའ་ིབསྲ་ེབའམ་འོད་གསལ་རྗེེས་མཐུནི་

པ་བྱོས་ཀྱིང་ཆོོག་གོ །འོད་གསལ་ད་ེལས་ལྡང་བརོ་རྩེོམ་པ་ནི་ལོངས་སྐུརོ་ལྡང་བའ་ི

འཕེེནི་པ་བཏེང་ནིས་ཕུང་པ་ོརྙེིང་པ་ལས་ག་ོས་ལོགས་སུ་འཇིིགས་བྱོེད་ཕྱིག་གཉིིས་

པའི་སྐུརོ་ལྡང་ཞེིང་། དེ་ལ་ལོངས་སྐུའི་བསྲེ་བའམ་སྒྱུ་ལུས་རྗེེས་མཐུནི་པའམ། 
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དབྱོབིས་ཀྱི་ིརྣལ་འབྱོརོོ་རྗེསེ་མཐུནི་པ་བྱོས་ཀྱིང་ཆོགོ་ག ོ།ད་ེནིས་རོགས་པའ་ིསྤྲུལ་སྐུ་

བཟུང་བའ་ིའཕེེནི་པ་བཏེང་ནིས་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་ིསྤྱི་ིབ་ོནིས་ཞུགས་སྙེིང་གརོ་

སློབེས་པ་ནི་སྣ་བུག་ནིས་རླུང་རྒྱུ། ཡུལ་སྣང་འཆོརོ། གང་སྣང་བད་ེསྟོངོ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིགིས་

བྱོེད་དུ་འཆོརོ་བ་ལ་བསློབ་བ།ོ །རྣལ་འབྱོོརོ་པ་ད་ེགཉིིད་ཀྱི་ིདག་ེསྦྱོརོ་བསྐྱིང་བའ་ིཕྱིིརོ། 

གཉིིད་དུས་ཀྱི་ིཉིམས་ལེནི་བྱོ་བའ་ིཚ་ེསྙེོམས་འཇུག་མ་ིབྱོ་བརོ་རྡོོརོ་བཟླས་དང་སྙེིང་

གའ་ིརྗེེས་གཞེིག་ག་ིསྡུད་རོིམ་གང་རུང་བྱོས་ལ་བསྲ་ེསྐོརོ་གསུམ་བྱོ་ཞེིང་། འཆོ་ིདུས་

ཀྱི་ིབསྲ་ེསྐོརོ་ནི་ིའད་ིཕྱིིནི་ཆོད་མ་ིདགོས་ཏེ།ེ ཕུང་པ་ོཕྲ་རོགས་འབྱོེད་པ་ལ། ལས་ཉིོནི་

གྱིིས་འབྱོེད་པ་དང་། འཕེ་ོབ་དང་། གྲོོང་འཇུག་དང་། རྡོོརོ་བཟླས་སོགས་ཀྱིིས་འབྱོེད་

པ་བཞེ་ིཡོད་པ་ལས་ཕྱི་ིམ་མཆོོག་ཡིནི་ཅིིང་འདིརོ་ཕྱི་ིམའ་ིསྒོ་ོནིས་ཕུང་པ་ོཕྲ་རོགས་

འབྱོེད་ནུས་པརོ་མ་ཟད་བརོ་དོའ་ིདོད་དུ་ལྷ་སྐུརོ་ལྡང་ནུས་པས་སོ། །དེས་ནི་སེམས་

དབེནི་རྗེེས་མཐུནི་པ་ཐོབ་ནིས་ལས་རྒྱ་མི་བསྟོེནི་ནི་ལས་རྒྱའི་དོད་འཆོི་དུས་ཀྱིི་

ལས་རླུང་རོང་ཤུགས་ཀྱིསི་འདུ་བས་དགསོ་པ་འགྲུབ་བ།ོ །

རླུང་ནིང་དུ་བསྡུས་པ་ལ་བརྟེནི་ནིས་སྒོམོ་པའ་ིརོམི་པ།

གཉིསི་པ་བསྡུས་པ་ལ་བརྟནེི་ནིས་སྒོམོ་པའ་ིརོམི་པ་ལ་གསུམ། དབྱོབིས་ཀྱི་ིརྣལ་

འབྱོརོོ། རྣམ་དག་ཡ་ེཤིསེ་ཀྱི་ིརྣལ་འབྱོོརོ། དབྱོེརོ་མདེ་ཟུང་འཇུག་ག་ིརྣལ་འབྱོོརོ་རོ།ོ །

དབྱོབིས་ཀྱི་ིརྣལ་འབྱོོརོ།

དང་པ་ོནིི། སློརོ་འོད་གསལ་བཞེོནི་པའ་ིརླུང་སེམས་ལས། །སྙེིང་ཆུ་སྐྱིེས་ཟེའུ་
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དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།

འབྲུ་རྒྱས་པའི་དབུས། །དཔེ་དབང་པོའ་ིགྲོངས་ཀྱིིས་ཉིེརོ་མཚོནི་པའི། །དབྱོིབས་

སྒྱུ་མའ་ིལྷ་སྐུ་དངོས་སུ་འགྲུབ། །ཅིེས་པས་སྟོོནི་ཏེེ། ད་ེལྟརོ་དམ་ཚིག་ག་ིརྣལ་འབྱོོརོ་

སོགས་ལ་འབད་པས་མ་དག་པའ་ིསྒྱུ་ལུས་འགྲུབ་པའ་ིམཚནི་མ་འབྱུང་སྟོེ། རྨ་ིལམ་

དུ་ལྷའི་བུ་དང་བུ་མོས་བསྙེེནི་བཀུརོ་བ་དང་། ཚངས་པ་དང་དྲག་པོ་སོགས་ལྷ་མི་

མཐུ་བ་ོཆོེས་ཕྱིག་འཚལ་བ་དང་། ལུས་ལས་འོད་ཟེརོ་འཕྲོས་པས་འཇིིག་རྟེནི་ཁྱིབ་

པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱིིས་འོད་ཟེརོ་ཆོེནི་པོས་དབང་བསྐུརོ་བ་སོགས་ཀྱི་ིམཚནི་མ་

བྱུང་ནི། ཕྱིིའ་ིརྐྱེེནི་ལས་རྒྱ་དང་སྙེོམས་པརོ་འཇུག་པ་དང་ནིང་ག་ིརྐྱེེནི་རྗེེས་གཞེིག་

ག་ིསྡུད་རོིམ་གྱི་ིཐབས་མཁས་ལས་སྔརོ་ལྟརོ་དགའ་བཞེ་ིསྟོོང་བཞེ་ིབྲིང་འཕྲོད་ཀྱི་ིང་ོ

བོརོ་འབྱུང་བས། ལུགས་འབྱུང་ག་ིཉིེརོ་ཐོབ་རྫིོགས་པ་ནི་སེམས་དབེནི་དཔེའ་ིའོད་

གསལ་འཆོརོ་ཞེིང་། དེའི་ཚེ་ལྷནི་སྐྱིེས་ཀྱིི་བདེ་བས་སྟོོང་ཉིིད་དོནི་སྤྱིིའི་ཚུལ་དུ་

རྟོགས་ཤིིང་། འོད་གསལ་ད་ེཉིིད་མ་དག་པའ་ིསྒྱུ་ལུས་ཀྱི་ིསྒྲུབ་གཞེ་ིམཐརོ་ཐུག་ཡིནི་

ནིོ། །སློརོ་འོད་གསལ་དེ་ལས་ལྡང་བ་ནི་དེའི་བཞེོནི་པརོ་གྱུརོ་པའི་ཟག་བཅིས་ཀྱིི་

རླུང་འདོ་ཟརེོ་ལྔ་པས་ཉིེརོ་ལནེི་གྱི་ིརྒྱུ་དང་། འདོ་གསལ་དསེ་ལྷནི་ཅིགི་བྱོདེ་རྐྱེེནི་བྱོས་

ཏེ་ེསྒྱུ་ལུས་སུ་ལྡང་ཞེིང་། ད་ེལ་ཕྱི་ིལྡང་དང་ནིང་ལྡང་དུ་བཞེེད་སྲོལ་གཉིིས་ཡོད་པས་

ཕྱི་ིམ་ལྟརོ་ནི་ཕུང་པ་ོརྙེིང་པའ་ིསྙེིང་གརོ་སྐད་ཅིིག་སྔ་མརོ་སྒྱུ་ལུས་གྲུབ་པ་དང་མཉིམ་

དུ་ལུགས་ལྡོག་གི་ཉིེརོ་ཐོབ་ནིས་སྣང་བའི་བརོ་འཆོརོ་ལ། སྐད་ཅིིག་ཕྱིི་མརོ་ཕུང་

པ་ོརྙེིང་པ་ལས་ག་ོས་ལོགས་སུ་བྱོ་ེནིས་མརོ་མ་ེལྟ་བུ་ནིས་སྨོིག་རྒྱུའ་ིབརོ་གྲུབ་སྟོ་ེརྡོ་ོ

རྗེ་ེའཇིིགས་བྱོེད་དཀོརོ་པ་ོཕྱིག་གཉིིས་ཡུམ་བཅིས་ཀྱི་ིསྐུརོ་དངོས་གནིས་ལ་ལྡང་བ་

ད་ེའབྱུང་ང་ོ། །དཔ་ེདབང་པོའ་ིགྲོངས་ནི་ིལྔའ་ིམིང་ག་ིརྣམ་གྲོངས་ཏེ།ེ རྨ་ིལམ་གྱི་ིལུས་
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ཁྱིད་པརོ་ཅིནི། མ་ེལོང་ནིང་ག་ིགཟུགས་བརྙེནི། ཆུ་ནིང་ག་ིཟླ་བ། སྒྱུ་མའ་ིམི། ཆུ་

བུརོ་ཏེ་ེལྔའོ། །ད་ེཡང་རྨ་ིལམ་གྱི་ིལུས་ཁྱིད་པརོ་ཅིནི་ནི་ིརྨ་ིལམ་དུ་རོང་ཉིིད་ཤི་ིབའ་ི

ཕུང་པ་ོརྙེིང་པ་མཐོང་བ་ལྟ་བུ་སྟོ།ེ དེའ་ིདུས་ཀྱི་ིལུས་ད་ེརོང་ག་ིསྒྲུབ་གཞེ་ིགཉིིད་ཀྱི་ིའོད་

གསལ་ལས་བྱུང་། ད་ལྟ་ཕུང་པ་ོརྙེིང་པ་ལས་ག་ོས་ལོགས་སུ་ཡོད། སློརོ་སད་པ་ནི་

རོང་ག་ིཕུང་པ་ོརྙེིང་པ་ལ་འཇུག་དགོས་པ་ལྟརོ། སྒྱུ་ལུས་ད་ེཡང་རོང་ག་ིསྒྲུབ་གཞེ་ི

དཔེའ་ིའོད་གསལ་ལས་བྱུང་། ད་ལྟ་ཕུང་པ་ོརྙེིང་པ་ལས་ག་ོས་ལོགས་སུ་ཡོད། སློརོ་

རོགས་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་འཛིནི་པ་ནི་ཕུང་པོ་རྙེིང་པ་དམ་ཚིག་པརོ་གསལ་བ་ལ་འཇུག་

གོ །མ་ེལོང་ནིང་ག་ིརྡོ་ོརྗེ་ེསེམས་དཔའ་ད་ེམཚནི་དཔེས་སྤྲོས་པའ་ིརྣམ་པརོ་སྣང་ཡང་

བདེནི་པས་སྟོོང་པ་བཞེིནི་སྒྱུ་ལུས་ད་ེཡང་མཚནི་དཔེས་སྤྲོས་པའ་ིརྣམ་པརོ་སྣང་ཡང་

རོང་བཞེིནི་གྱིིས་སྟོོངས་པའོ། །ནིམ་མཁའ་ིངོས་སུ་ཟླ་བ་གཅིིག་ལས་མེད་ཀྱིང་རྩེའ་ི

ཟིལ་པ་ཚུནི་ཆོད་ཀྱི་ིཆུ་རོ་ེརོེའ་ིནིང་དུ་ཟླ་གཟུགས་རོ་ེརོ་ེསྣང་བ་ལྟརོ་སྒྱུ་མའ་ིལུས་ད་ེ

ང་ོབ་ོགཅིིག་ཡིནི་ཀྱིང་སྤྲུལ་པ་བརྒྱ་སྟོོང་མང་པ་ོཅིིག་ཅིརོ་དུ་འགྱིེད་ནུས་པའོ། །སྒྱུ་

མའ་ིམ་ིད་ེམིརོ་སྣང་ཡང་ཤི་རུས་སྡོོས་བཅིས་ཀྱིིས་སྟོོངས་པ་ལྟརོ་སྒྱུ་ལུས་ད་ེཡང་ཤི་

རུས་སྡོསོ་བཅིས་ཀྱིསི་སྟོངོས་པའ།ོ །ཆུ་ལས་ཆུ་བུརོ་རྡོལོ་བ་ནི་ིཆོསོ་གཞེནི་གྱིསི་བརོ་

མ་ཆོོད་པརོ་ཐོལ་གྱིིས་འབྱུང་བ་ལྟརོ་སྒྱུ་ལུས་ད་ེཡང་རོང་ག་ིསྒྲུབ་གཞེ་ིསེམས་དབེནི་

མཐརོ་ཐུག་དཔེའི་འོད་གསལ་ལས་ཆོོས་གཞེནི་གྱིིས་བརོ་མ་ཆོོད་པརོ་ཐོལ་གྱིིས་

བྱུང་བའོ། །ད་ེཡང་སེམས་དབེནི་མཐརོ་ཐུག་དཔེའ་ིའོད་གསལ་འགག་པ་དང་། མ་

དག་པའ་ིསྒྱུ་ལུས་ཐོབ་པ་དང་། ལུགས་ལྡོག་ག་ིཉིེརོ་ཐོབ་གྲུབ་པ་རྣམས་དུས་མཉིམ་

དུ་འགྱུརོ་ཞེིང་སྒྱུ་ལུས་དེ་ཁྱིད་པརོ་བཅིོ་ལྔ་དང་ལྡནི་པ་སྟོེ། རྒྱུའི་ཁྱིད་པརོ་སེམས་
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དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།

དབེནི་དཔེའ་ིའོད་གསལ་ལས་བྱུང་། འཕེེནི་པ་འོད་གསལ་ལས་ལྡང་སྙེམ་པ། དུས་

འོད་གསལ་དེའི་མཇུག་ཐོགས་སུ་གནིས་ནིང་ལྡང་ལྟརོ་ནི་ཕུང་པོ་རྙེིང་པའི་སྙེིང་ག་

ཆོ་དང་། ཕྱི་ིལྡང་ལྟརོ་ནི་རྙེིང་པ་ལས་ག་ོས་ལོགས་སུ། ང་ོབ་ོདྭངས་ཤིིང་ཐོགས་པ་

མེད་པ། ཁ་དོག་སྲོག་འཛིནི་གྱི་ིརླུང་ག་ིརོང་མདངས་དཀོརོ་པོ། དབྱོིབས་ཞེལ་ཕྱིག་

རྫིོགས་པའམ་ཕྱིག་གཉིིས་པ་མ་ཏེེའི་ཞེལ་ཅིནི། མཐོང་ཚུལ་ས་ོསྐྱིེ་སྒྱུ་ལུས་མ་ཐོབ་

པ་མནི་ཆོད་ཀྱིིས་མི་མཐོང་ཞེིང་། སྐུ་ལས་འོད་ཟེརོ་སྣ་ལྔ་དཔག་ཚད་བརྒྱརོ་འཕྲོ་

བ། ཡུལ་ལོངས་སྤྱིོད་ལ་དབང་ཤིེས་ལྔ་དང་ལྡནི་པ། ཡོནི་ཏེནི་ལམ་དུས་ཀྱི་ིམཚནི་

དཔེས་སྤྲོས་པ། ལོངས་སྤྱིོད་ནིམ་མཁའ་མཛོད་ལ་མངའ་མཉིེས་ཤིིང་སངས་རྒྱས་

ལས་དངོས་སུ་ཆོོས་ཉིནི་ནུས་ཤིིང་། ཚ་ེའད་ིལ་འཚང་རྒྱ་ངེས་པ། མིང་བདག་བྱོིནི་

རླབས། དཔ་ེདྲ་ིཟའ་ིསེམས་ཅིནི། ངེས་ཚིག་གདགས་གཞེ་ིཕྲ་བ། ཡུནི་རྣམ་དག་ཡ་ེ

ཤིེས་ཀྱི་ིརྣལ་འབྱོོརོ་བརོ་བཞུགས་པ་སྟོ་ེསྒྱུ་ལུས་ད་ེལ་མད་ོཕྱིོགས་ནིས་ལམ་བགྲོོད་

པས་བསྐལ་ཆོེནི་གྲོངས་མེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་གསོག་པའི་དོད་ཡོད་དོ། །དེ་ནིས་

རོགས་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་འཛིནི་པ་ནི་ཕུང་པ་ོརྙེིང་པ་དམ་ཚིག་པརོ་གསལ་བ་ལ་ཞུགས་

པས་སྣ་བུག་ནིས་རླུང་རྒྱུ། ཡུལ་སྣང་འཆོརོ་བ་སོགས་རྗེེས་ཐོབ་ཀྱི་ིབྱོ་བ་ལ་འཇུག་

ཅིངི་། གཉིདི་དུས་ཀྱི་ིདག་ེསྦྱརོོ་སྐྱིངོ་ལ། འཆོ་ིདུས་ཀྱི་ིབསྲ་ེསྐརོོ་མ་ིདགསོ་ས།ོ །

རྣམ་དག་ཡ་ེཤིསེ་ཀྱི་ིརྣལ་འབྱོརོོ།

གཉིིས་པ་རྣམ་དག་ཡ་ེཤིེས་ཀྱི་ིརྣལ་འབྱོོརོ་ནིི། སྐུ་ད་ེཉིིད་ཕྱི་ིནིང་ཐབས་མཁས་

ཀྱིིས། །སྟོེང་ཀུནི་གསལ་དབྱོིངས་སུ་ཆུ་ཁུརོ་ལྟརོ། །དོནི་དམ་པའི་འོད་གསལ་ལ་



འཇིིགས་བྱེདེ་རོྫོགས་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་གསང་ཆེནེ་མྱུརི་ལམ།
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སྦྱངས་པས། །དགྲོ་བདེནི་འཛིནི་ས་བོནི་དྲུང་ནིས་འབྱོིནི། །ཞེེས་པས་སྟོོནི་ཏེེ། ད་ེ

ལྟ་བུའ་ིསྒྱུ་ལུས་དེས་ལས་སམ་ཡ་ེཤིེས་ཀྱི་ིཕྱིག་རྒྱ་དང་སྙེོམས་པརོ་འཇུག་པ་ཕྱིིའ་ི

རྐྱེེནི་དང་། བསམ་གཏེནི་གཉིིས་ཀྱི་ིསྡུད་རོིམ་སོགས་ནིང་ག་ིརྐྱེེནི་ཏེ་ེཕྱི་ིནིང་ག་ིཐབས་

མཁས་དང་ལྡནི་པའ་ིཐུགས་དམ་བསྐྱིངས་པས་ས་ཆོེནི་པ་ོའད་ིཤིརོ་ཕྱིོགས་མཐ་ོནི་

ནུབ་དམའ། ལྷ་ོམཐ་ོནི་བྱོང་དམའ། དབུས་མཐ་ོནི་མཐའ་དམའ་བ་དང་། ད་ེལས་ལྡགོ་

པ་སྟོ་ེརྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་གཡ་ོཞེིང་། བདུད་ཀྱི་ིགནིས་སུ་ཆོ་ལང་ལྟ་བུའ་ིསྒྲ་ཆོེནི་པ་ོའབྱུང་

བ་སོགས་དོནི་གྱི་ིའོད་གསལ་ཐོབ་པའ་ིམཚནི་མ་བྱུང་བ་ནི། སྲོད་ཀྱི་ིདུས་སུ་བླ་མ་

ལ་ཚོགས་ཀྱི་ིའཁོརོ་ལོས་མཆོོད་ད་ེདབང་གསུམ་པ་དངོས་དབང་དུ་ཞུས། གུང་ལ་

གདམས་པ་ཉིནི། ཐ་ོརོངས་ལས་སམ་ཡ་ེཤིསེ་ཀྱི་ིཕྱིག་རྒྱ་དང་སྙེམོས་པརོ་འཇུག་ཅིངི་

བསམ་གཏེནི་གཉིིས་ཀྱིི་སྡུད་རོིམ་དང་བཅིས་པའི་རྣམ་དག་ཡེ་ཤིེས་ཀྱིི་རྣལ་འབྱོོརོ་

བསྒོོམས་པས་རླུང་དབུ་མརོ་ཞུགས་གནིས་ཐིམ་གསུམ་གྱིི་རྟགས་རྣམས་འཆོརོ་

ཞེིང་། མ་དག་པའ་ིསྒྱུ་ལུས་སམ་རྡོ་ོརྗེེའ་ིསྐུ་བཏེགས་པ་བ་ད་ེཀུནི་གསལ་དབྱོིངས་སུ་

ཆུ་ཁུརོ་ཏེ་ེནིམ་མཁའ་ིངོས་སུ་སྤྲོིནི་ཡལ་བ་ལྟརོ་གྱུརོ་ནིས་དོནི་དམ་པའ་ིའོད་གསལ་

དུ་དག་ཅིིང་དགྲོ་བོ་བདེནི་པརོ་འཛིནི་པའི་ས་བོནི་རྩེ་བ་ནིས་སྤེོང་བའོ། །དེ་ཡང་

ལུགས་འབྱུང་ག་ིཉིེརོ་ཐོབ་འགགས་པ་དང་། རོིམ་པ་གསུམ་པ་མ་དག་པའ་ིསྒྱུ་ལུས་

དོནི་གྱི་ིའོད་གསལ་དུ་དག་པ་དང་། ལྷནི་སྐྱིེས་ཀྱི་ིབད་ེབས་སྟོོང་ཉིིད་མངོནི་སུམ་དུ་

རྟོགས་པ་དང་། རོང་རྒྱུད་ལྡནི་གྱི་ིགང་ཟག་འཕེགས་པརོ་སོང་བ་དང་། ཉིོནི་སྒྲིབ་ཀྱི་ི

དངོས་གཉིེནི་བརོ་ཆོད་མེད་ལམ་ཐོབ་པ་ལྔ་དུས་མཉིམ་དུ་འབྱུང་ང་ོ། །བརོ་ཆོད་མེད་

ལམ་ཞེེས་པ་ནི་ིཏེིང་ང་ེའཛིནི་དེས་ཉིོནི་མོངས་ལྷག་མ་མེད་པརོ་སྤེངས་པས་སློརོ་ཉིོནི་



 188  

དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།

མངོས་པས་བརོ་ཆོད་པ་མདེ་པས་ནི་བརོ་ཆོད་མདེ་ལམ་ཞེསེ་ཀྱིང་ཟརེོ་རོ།ོ །

དབྱོེརོ་མདེ་ཟུང་འཇུག་ག་ིརྣལ་འབྱོོརོ།

གསུམ་པ་དབྱོེརོ་མེད་ཟུང་འཇུག་ག་ིརྣལ་འབྱོོརོ་ནིི། སློརོ་ཆུ་མཐོང་འགྲོམ་པརོ་

དབང་གཞུ་བཞེིནི། །གྲོངས་བཅུ་ཕྲག་བཅུ་དང་བཅུ་གཉིིས་ཀྱིི། །རྒྱནི་རོབ་ཀླུབས་རྡོ་ོ

རྗེེའ་ིསྐུ་མཆོོག་དང་། །ཐུགས་འོད་གསལ་སྤེང་རྟོགས་ཟུང་འཇུག་འཐོབ། །ཅིེས་པས་

སྟོོནི་ཏེེ། སློརོ་དོནི་གྱི་ིའོད་གསལ་ད་ེལས་ལྡང་བ་ནི་ཆུ་མཐོང་འགྲོམ་པ་སྟོ་ེནིམ་མཁའ་ི

ངོས་སུ་དབང་གཞུ་འཇིའ་ཚོནི་ཤིརོ་བ་ལྟརོ་འོད་གསལ་གྱི་ིབཞེོནི་པའ་ིཟག་མེད་ཀྱི་ི

རླུང་འོད་ཟེརོ་ལྔ་པས་ཉིེརོ་ལེནི་དང་། ཐུགས་དོནི་གྱི་ིའོད་གསལ་དེས་ལྷནི་ཅིིག་བྱོེད་

རྐྱེེནི་བྱོས་ཏེེ་ཕུང་པོ་རྙེིང་པ་ལས་གོ་ས་ལོགས་སུ་གྲོངས་བཅུ་ཕྲག་བཅུ་ལ་བརྒྱ་

དང་། ལྷག་མ་བཅུ་གཉིིས་ཏེ་ེམཚནི་དཔ་ེབརྒྱ་དང་བཅུ་གཉིིས་ཀྱིིས་བརྒྱནི་པའ་ིརྡོ་ོ

རྗེེའ་ིསྐུ་དངོས་གནིས་སུ་བཞེེངས་པའ་ིདག་པའ་ིསྒྱུ་ལུས་ཐོབ་བ།ོ །ད་ེཡང་དོནི་གྱི་ིའོད་

གསལ་འགག་པ། ལུགས་ལྡོག་ག་ིཉིེརོ་ཐོབ་གྲུབ་པ། ཉིོནི་སྒྲིབ་སྤེངས་པའ་ིརྣམ་གྲོོལ་

ལམ་ཐོབ་པ། རོང་རྒྱུད་ལྡནི་གྱིི་གང་ཟག་དགྲོ་བཅིོམ་པརོ་སོང་བ། སྤེངས་པ་ཟུང་

འཇུག་ཐོབ་པ་ལྔ་དུས་མཉིམ་མོ། །ད་ེལ་ཟུང་འཇུག་ག་ིསྐད་དོད་ཡུ་གནི་དོ། །ཞེེས་

པ་གཉིིས་གཉིིས་མ་ཡིནི་པརོ་གྱུརོ་པ། ཞེེས་ཡོད་པས། ཐུགས་དག་པ་དོནི་གྱི་ིའོད་

གསལ་ཟུང་དུ་འཇུག་རྒྱུའ་ིཡ་གཅིིག་དང་། སྐུ་དག་པ་སྒྱུ་མའ་ིསྐུ་ཟུང་དུ་འཇུག་རྒྱུའ་ི

ཡ་གཅིིག་ཡིནི་པས་སྔརོ་དོནི་གྱི་ིའོད་གསལ་ཡོད་པའ་ིཚ་ེདག་པའ་ིསྐུ་མེད་ལ། སྐུ་

ཡོད་པའི་ཚེ་དོནི་གྱིི་འོད་གསལ་མེད་པ་ལ། དེང་སྐུ་ཐུགས་གཉིིས་དུས་མཉིམ་དུ་



འཇིིགས་བྱེདེ་རོྫོགས་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་གསང་ཆེནེ་མྱུརི་ལམ།
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ཆོོས་ཐམས་ཅིད་བདེནི་པརོ་མ་གྲུབ་པའ་ིསྟོོང་ཉིིད་ལ་རྩེ་ེགཅིིག་ཏུ་མཉིམ་པརོ་བཞེག་

པ་ནི་རྟོགས་པ་ཟུང་འཇུག་ཏུ་འགྱུརོ་བས། རྟོགས་པ་ཟུང་འཇུག་ནི་ིཟུང་འཇུག་ག་ི

གཙོ་བོ་ཡིནི་ནིོ། །དེས་ནི་འདིརོ་མཉིམ་གཞེག་གི་སྐབས་སུ་རྟོགས་པ་ཟུང་འཇུག་

དང་། ད་ེལས་ལྡང་ནིས་རྗེེས་ཐོབ་ཀྱི་ིཚ་ེསྤེངས་པ་ཟུང་འཇུག་པརོ་འགྱུརོ་རོམ་སྙེམ་

གསུངས། ད་ེལྟ་བུའ་ིཟུང་འཇུག་པ་ད་ེསློརོ་ཕུང་པ་ོརྙེིང་པ་ལ་འཇུག་དགོས་པའ་ིངེས་

པ་ནི་ིམདེ་ལ། འཇུག་མ་ིརུང་བ་ཡང་མ་ཡནིི་ཞེངི་། རོགས་པའ་ིསྤྲུལ་སྐུ་བཟུང་ལ་རྗེསེ་

ཐབོ་ཀྱི་ིབྱོ་བ་རྣམས་བསྐྱིང་བརོ་བྱོའ།ོ །

གསུམ་པ་འབྲིས་བུ་མངནོི་དུ་བྱོདེ་ཚུལ།

གསུམ་པ་འབྲིས་བུ་མངོནི་དུ་བྱོེད་ཚུལ་ནིི། ད་ེཐོབ་ནིས་གསརོ་སློོབ་མ་ིདགོས་

ཀྱིང་། །སྔོནི་ཐོབ་ཟིནི་གོམས་པ་རྒྱུནི་བསྲིངས་པས། །དཔལ་ཁ་སྦྱོརོ་ཡནི་ལག་

བདུནི་ལྡནི་པའི། །རྗེ་ེརྒྱལ་བའ་ིག་ོའཕེང་ཐོབ་པརོ་གསུངས། །ཞེེས་པས་སྟོོནི་ཏེེ། ད་ེ

ལྟ་བུའ་ིཟུང་འཇུག་པ་དེས་དེང་ཕྱིིནི་ཆོད་སྔརོ་མ་ཐོབ་པའ་ིལམ་ལ་གསརོ་དུ་སློོབ་མ་ི

དགོས་ཀྱིང་། ཐོབ་ཟིནི་པའི་ཐུགས་དམ་རྒྱུནི་བསྲིངས་ཏེེ་གོམས་པརོ་བྱོེད་དགོས་

ལ། བསྲིངས་ལུགས་མཉིམ་གཞེག་ཏུ་ལས་སམ་ཡེ་ཤིེས་ཀྱིི་ཕྱིག་རྒྱ་དང་སྙེོམས་

པརོ་འཇུག་པ་དང་། སྟོོང་ཉིིད་ལ་རྩེ་ེགཅིིག་ཏུ་མཉིམ་པརོ་འཇིོག་པ་དང་། རྗེེས་ཐོབ་

ཏུ་རོ་ིདྭགས་བཤིོརོ་བ་ལ་སོགས་པའ་ིསྤྱིོད་པ་ཟླ་བ་དྲུག་གམ་བཅི་ོབརྒྱད་དུ་སྤྱིད་པ་

ནི་འབྲིས་བུ་མངོནི་དུ་བྱོེད་པའ་ིམཚནི་མ་ས་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་གཡ་ོབ་དང་། བདུད་ཀྱི་ི
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གནིས་སུ་རྡོ་ོརྗེེའ་ིཆོརོ་འབབ་པ་དང་། ཉི་ིཟླ་ཆོ་ལང་རྡོབ་པ་དང་། གཞེནི་ཡང་གསང་

འདུས་རྩེ་རྒྱུད་ལེའུ་བཅུ་བདུནི་པ་ལས་བཤིད་པའི་རྨི་ལྟས་རྨི་བ་སོགས་བྱུང་ནི། 

སྲོད་ཀྱིི་དུས་སུ་བླ་མ་ལ་ཚོགས་ཀྱིི་འཁོརོ་ལོས་མཆོོད་དེ་གདམས་པ་ཞུས་ཏེེ་གུང་

ཐུནི་ལ་སྟོོང་ཉིིད་ལ་རྩེ་ེགཅིིག་ཏུ་མཉིམ་པརོ་བཞེག་པས་རླུང་དབུ་མརོ་ཞུགས་གནིས་

ཐིམ་གསུམ་དང་དེའ་ིརྟགས་རྣམས་འབྱུང་ཞེིང་འོད་གསལ་གྱི་ིསྐབས་སུ་སྟོོང་ཉིིད་ལ་

མཉིམ་པརོ་བཞེག་པས་ཐ་ོརོངས་འོད་གསལ་སྐད་ཅིིག་དང་པོས་ཤིེས་སྒྲིབ་ཀྱི་ིདངོས་

གཉིེནི་བྱོེད་ལ། སྐད་ཅིིག་གཉིིས་པརོ་སྟོོང་ཉིིད་ལ་རྩེེ་གཅིིག་ཏུ་མཉིམ་པརོ་བཞེག་

བཞེིནི་དུ་ཇི་ིསྙེེད་པའ་ིཤིེས་བྱོ་ཐམས་ཅིད་མངོནི་སུམ་དུ་གཟིགས་ཤིིང་། སྐུ་སྒྱུ་མ་ལྟ་

བུ་བྱོ་ེབ་ཐེརོ་འབུམ་ཅིིག་ཅིརོ་དུ་སྟོོནི་ནུས་ལ། དེའ་ིཚ་ེསྔརོ་སློོབ་པའ་ིཟུང་འཇུག་པ་

ད་ེམ་ིསློོབ་པའ་ིཟུང་འཇུག་ཏུ་གནིས་འགྱུརོ་ནིས་ཁ་སྦྱོརོ་ཡནི་ལག་བདུནི་ལྡནི་གྱི་ིག་ོ

འཕེང་ཐོབ་པརོ་འགྱུརོ་ཏེ།ེ ཡནི་ལག་བདུནི་ནི།ི ལོངས་སྤྱིོད་རྫིོགས་དང་ཁ་སྦྱོརོ་བད་ེ

ཆོེནི་རོང་བཞེིནི་མེད། །སྙེིང་རྗེེས་ཡོངས་གང་རྒྱུནི་མ་ིཆོད་དང་འགོག་པ་མེད། །ཅིེས་

པ་ལྟརོ་རོ།ོ །

ད་ེནིས་ཐུགས་འོད་གསལ་ལ་མཉིམ་པརོ་བཞེག་པ་ད་ེལས་ལྡང་མ་ིདགོས་པརོ་

རྗེེས་ཐོབ་ཀྱི་ིབྱོ་བ་ཐམས་ཅིད་འབད་མེད་ལྷུནི་གྲུབ་ཏུ་འབྱུང་ཞེིང་འོད་གསལ་ད་ེལས་

སློརོ་ལྡང་མི་དགོས་པས་ལུགས་ལྡོག་གི་ཉིེརོ་ཐོབ་སོགས་འབྱུང་བའི་སྐབས་མེད་

དེ། ཉིེརོ་ཐོབ་ཤིེས་སྒྲིབ་ཕྲ་ཤིོས་ཡིནི་ཅིིང་ཤིེས་སྒྲིབ་ཟད་པརོ་སྤེངས་པའ་ིཕྱིིརོ་རོ།ོ །ད་ེ

ལྟརོ་ཁ་སྦྱོརོ་ཡནི་ལག་བདུནི་ལྡནི་གྱི་ིག་ོའཕེང་ཐོབ་པ་ལ་དེའ་ིསྔོནི་དུ་སློོབ་པའ་ིཟུང་

འཇུག་ཐོབ་དགོས་ཏེ་ེརོིགས་འདྲ་སྔ་མ་མེད་པརོ་ཤི་རུས་སྡོོས་བཅིས་ཀྱི་ིལུས་འད་ིཁ་



འཇིིགས་བྱེདེ་རོྫོགས་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་གསང་ཆེནེ་མྱུརི་ལམ།
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སྦྱོརོ་བདུནི་ལྡནི་གྱི་ིལོངས་སྐུརོ་འགྱུརོ་དུ་མེད། སློོབ་པའ་ིཟུང་འཇུག་ཐོབ་པ་ལ་ཟུང་

དུ་འཇུག་རྒྱུའ་ིཡ་རོ་ེརོ་ེནིས་སྒྲུབ་དགོས་པས་རྣམ་དག་ཡ་ེཤིེས་ཀྱི་ིརྣལ་འབྱོོརོ་གྱིིས་

དོནི་གྱིི་འོད་གསལ་ཐོབ་དགོས། དེ་ལ་མ་དག་པའི་སྒྱུ་ལུས་སམ་དབྱོིབས་ཀྱིི་རྣལ་

འབྱོོརོ། ད་ེལ་ཕུང་པ་ོཕྲ་རོགས་འབྱོེད་ནུས་པ་ལ་འཆོ་ིརོིམ་ཇི་ིལྟ་བ་བཞེིནི་ཁྱིབ་བྱོེད་

ཀྱི་ིརླུང་ཕྲ་མ་ོཚུནི་ཆོད་སྙེིང་གའ་ིདབུ་མརོ་སྡུད་ནུས་པའ་ིལས་ཀྱི་ིཕྱིག་རྒྱ་ལ་བརྟེནི་

པའི་དམ་ཚིག་གི་རྣལ་འབྱོོརོ། དེ་ལ་སྙེིང་གའི་རྩེ་མདུད་འགྲོོལ་བའི་ཐབས་རྡོོ་རྗེེའི་

བཟླས་པ་དང་བུམ་པ་ཅིནི་བཅིས་སྔགས་ཀྱི་ིརྣལ་འབྱོོརོ། ད་ེལ་ལྟ་ེབའ་ིརྗེསེ་གཞེགི་ག་ི

སྡུད་རོིམ་དགའ་བཞེིའ་ིལུགས་འབྱུང་ལུགས་ལྡོག་འདྲེནི་ནུས་པ། ད་ེལ་བསྐྱིེད་རོིམ་

ཕྲ་རོགས་མཐརོ་ཕྱིིནི་པའ་ིལྷའ་ིརྣལ་འབྱོོརོ་སྔོནི་དུ་འགྲོ་ོདགོས་པ་སོགས་ལམ་གྱི་ིརོིམ་

པ་སྐས་ཀྱི་ིགདང་བུ་བཞེིནི་དུ་འགྲོ་ོདགསོ་ཤིངི་། བསྐྱིདེ་རོམི་ནི་ིབླསོ་གསརོ་དུ་བཅིསོ་

ནིས་བསྐྱིེད་པས་བཅིོས་པའ་ིརྣལ་འབྱོོརོ་རོམ་བསྐྱིེད་རོིམ་ཞེེས་བྱོ་ཞེིང་། ད་ེཡང་ཚིག་

རྒྱས་པ་ཙམ་གྱི་ིམ་ིཆོགོ་པརོ་སྐྱི་ེཤི་ིབརོ་ད་ོགསུམ་སྦྱངོ་བྱོདེ་སྐུ་གསུམ་ལམ་འཁྱིརེོ་གྱི་ི

གནིད་ཚང་བ་ངེས་པརོ་དགོས། ད་ེལ་བླ་མ་མཚནི་ཉིིད་དང་ལྡནི་པ་ལས་སྐུ་བཞེིའ་ིས་

བོནི་ཐེབས་ངེས་པའ་ིདབང་བཞེ་ིཐོབ་དགོས། ད་ེལ་ལམ་ཐུནི་མོང་བས་རྒྱུད་སྦྱངས་

པ་སྔོནི་དུ་འགྲོ་ོདགོས། ད་ེལ་ནིང་ག་ིརྐྱེེནི་འཛམ་བུ་གླིིང་པའ་ིམ་ིམངལ་སྐྱིེས་ཁམས་

དྲུག་ལྡནི་ཡིནི་པ་དང་། ཕྱིིའ་ིརྐྱེེནི་དག་ེབའ་ིབཤིེས་གཉིེནི་མཚནི་ཉིིད་དང་ལྡནི་པས་

རྗེེས་སུ་བཟུང་བ་དགོས་ཤིིང་། དེའ་ིགདུལ་བྱོ་ནི་ིཔདྨ་ལྟ་བུ་དང་། པདྨ་དཀོརོ་པ་ོལྟ་

བུ་དང་། ཨུཏྤལ་ལྟ་བུ་དང་། རོནིི་པ་ོཆོ་ེལྟ་བུ་སྟོ་ེབཞེ་ིལས་ཕྱི་ིམ་མཆོགོ་ཡིནི་ནི།ོ །

དེ་ལྟ་བུའི་ལམ་གྱིི་བགྲོོད་ཚུལ་རྣམས་ཤིེས་པརོ་བྱོས་ཏེེ་ཉིིནི་རོེ་བཞེིནི་བསྔོ་
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དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།

བགྲོང་ལྟརོ་ཉིམས་སུ་ལེནི་ཞེིང་། ལག་ལེནི་གྱིི་གཙོ་བོ་ནིི་ལམ་ཐུནི་མོང་བ་དང་། 

བསྐྱིེད་རོིམ་དང་། ལྟ་ེབའ་ིརྗེེས་གཞེིག་ག་ིསྡུད་རོིམ་དང་། བུམ་པ་ཅིནི་ལ་སོགས་པའ་ི

ལམ་འོག་མ་འོག་མ་ལ་འབད་ཅིིང་། གོང་མ་རྣམས་ཀྱིང་སྨོོནི་ལམ་གྱི་ིཡུལ་ཚུནི་ཆོད་

དུ་བྱོས་ཏེ་ེཉིམས་སུ་བླང་བརོ་བྱོ་སྟོེ། རྗེ་ེརོིནི་པ་ོཆོེས། ད་ེལྟརོ་རྩེ་བ་བརྟནི་ལ་གཙོརོ་

འབད་ནིས། །ཁ་ཅིིག་ད་ལྟ་ལག་ཏུ་ལེནི་པ་དང་། །ཞེེས་སོགས་གསུངས་ཤིིང་རྩེ་བ་

བརྟནི་ལུགས་ནིི། རྙེེད་དཀོའ་རོིག་ནི་གྱི་ིནིརོ་སྡོོད་ཐབས་མེད། །དོནི་ཆོེནི་བསམ་ནི་

དོནི་མེད་འདའ་བ་ཕེངས། །འཆོ་ིབ་བསམ་ནི་ཕྱི་ིམརོ་འགྲོ་ོགྲོབས་བྱོེད། །ལས་འབྲིས་

བསམ་ནི་བག་མེད་གནིས་ལས་ལྡོག །ཅིེས་གསུངས་པ་ལྟརོ། དལ་འབྱོོརོ་དོནི་ཆོ་ེ

རྙེེད་དཀོའ། འཆོ་ིབ་མ་ིརྟག་པ། ལས་རྒྱུ་འབྲིས་རྣམས་ལ་ངེས་པ་གཏེིང་ཚུགས་པརོ་

བྱོས་ཏེ་ེཆོ་ཚང་བའ་ིལམ་ལ་བསློབ་སྟོ་ེདལ་བའ་ིརྟེནི་ལ་སྙེིང་པ་ོལོནི་པ་ཞེིག་ཅི་ིནིས་

ཀྱིང་བྱོའ།ོ །ཞེསེ་གསུངས། ཕྱི་ིཉིིནི་སམེས་བསྐྱིདེ། ཉི་ེབརྒྱུད་གསལོ་འདབེས། བདག་

བསྐྱིདེ་ཤིགོ་གཅིགི་མ། ཕྱི་ིནིང་ག་ིམཆོདོ་པ་དང་གཏེོརོ་མ་བྱོིནི་རླབས། གཏེོརོ་མགྲོོནི་

བསྐྱིེད་ལ་རོང་ག་ིསྙེིང་གའ་ིས་བོནི་གྱི་ིའོད་ཟེརོ་ལས་བྱུང་བའ་ིཙ་རྩེ་ིཀོ་ཞེེས་སོགས་

དང་། རྒྱལ་བ་རྣམས་ནི་ིགཙང་གྱུརོ་ཅིིང་། །ནིས། པྲ་ཤིའ་ིབརོ། མཚནི་སྔགས་ས་ོ

སོའ་ིམཐརོ་འབྲུ་གསུམ་བཏེགས་པའ་ིནིང་མཆོོད། གཉིིས་མེད་ཐུནི་མོང་མས་བསྟོོད། 

ཚགོས་འཁརོོ་བརླབས་ནིས་ཕུལ། གཏེོརོ་འབུལ་གཞེ་ིབདག་གཏེོརོ་མའ་ིབརོ། བཟདོ་

གསལོ། གཤིགེས་གསལོ། སྨོོནི་ལམ་ཤིསི་བརྗེདོ་བཅིས་མཛད་ད།ོ །

སྨྲས་པ། 

ཡུད་ཙམ་ཆོརོ་གྱི་ིགདུང་བ་སྐྱིོབ་པའ་ིགྲོོགས། །དྲིནི་ཅིནི་ཡིནི་པརོ་སེམས་ཤིིང་



འཇིིགས་བྱེདེ་རོྫོགས་རིིམ་ཟིིན་བིྲིས་གསང་ཆེནེ་མྱུརི་ལམ།
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སྨྲ་བྱོེད་ནི། །སྐུ་གསུམ་རོིནི་ཆོེནི་བད་ེབླག་སྩོལ་བའ་ིམགོནི། །དམ་པའ་ིབཀོའ་དྲནིི་མ་ི

དྲནི་སྨྱོོནི་པ་རོང་། །རྗེ་ེབཙུནི་ཁྱིོད་སྐུ་ཞེིང་ཁམས་གརོ་བཞུད་ཀྱིང་། །འཕྲིནི་ལས་རྣམ་

བཞེིའ་ིའགྲོ་ོདནོི་བསམ་མ་ིཁྱིབ། །འོནི་ཏེ་ེབདག་ཅིག་མསོ་པའ་ིསྣང་ང་ོརུ། །ཞེངི་འདིརོ་

འགྱུརོ་མེད་སྲིད་མཐརོ་བཞུགས་ཤིིག་ཀྱིེ། །གང་ག་ིབཞེེད་པ་གཅིིག་པོརོ་ཏེིང་འཛིནི་

ལ། །རྩེ་ེགཅིིག་མཉིམ་གཞེག་མཛོད་ཅིེས་གསོལ་འདོད་ཀྱིང་། །ཉིམ་ཐག་འགྲོ་ོལ་ཐེག་

གསུམ་ཆོསོ་ཀྱི་ིགཏེམ། །ཆོད་མདེ་སྩལོ་ཅིསེ་ཐནོི་ལ་ཅི་ིབྱོརོ་ཡདོ། །ཚུལ་འདརིོ་འགལ་

དང་མ་འདྲེས་བཟློས་པ་སོགས། །ཉིེས་སྐྱིོནི་འཁྲུལ་པའ་ིདྲ་ིམ་མཆོིས་པ་གང་། །བླ་མ་

ལྷག་པའ་ིལྷ་ཡ་ིསྤྱིནི་སྔ་རུ། །མ་ིསྦེད་བསམ་པ་ཐག་པས་བཟོད་པརོ་གསོལ། །དག་ེ

གྱུརོ་ཅི་ིམཆོིས་སྐྱི་ེབརོ་བཤིེས་གཉིེནི་དང་། །ལྷ་མཆོོག་གང་གིས་འབྲིལ་མེད་རྗེེས་

བཟུང་སྟོེ། །མ་རྣམས་དོནི་དུ་གསང་ཆོེནི་མྱུརོ་བའི་ལམ། །འཁྲུལ་པ་བྲིལ་བས་

བགྲོདོ་པ་མཐརོ་ཕྱིིནི་ཤིགོ །  །།

ཅིསེ་དཔལ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིགིས་བྱོདེ་ཀྱི་ིརོམི་པ་གཉིསི་པའ་ིལམ་ལ་ཇི་ིལྟརོ་བགྲོདོ་པའ་ི

ཚུལ་གྱིི་ཟིནི་བྲིིས་གསང་ཆོེནི་མྱུརོ་ལམ་ཞེེས་བྱོ་བ་འདི་ནིི་བཤིད་སྒྲུབ་བསྟོནི་པའི་

སྲོག་ཤིིང་ ༸ རྗེ་ེབཙུནི་དངུལ་ཆུ་བ་ཆོེནི་པ་ོདྷརྨ་བྷ་དྲ་དཔལ་བཟང་པོས་སྐལ་ལྡནི་

གྱི་ིགདུལ་བྱོ་མང་པ་ོཞེིག་ལ་རྩེ་ཚིག་དང་ས་བཅིད་འཛིནི་ཆོོས་དང་འབྲིེལ་བའ་ིཟབ་

བཤིད་ཉིིནི་བརྒྱད་ཀྱིི་རོིང་སྩལ་བའི་བརྗེེད་བྱོང་ལ་གཞེི་བྱོས། ལྕགས་ཡོས་ཧོརོ་

ཟླ་བཅུ་པའི་ནིང་ཉིེ་ཆོརོ་ཞེལ་ཟུརོ་པརོ་སྤྲུལ་བས་ཀྱིང་བརྒྱནི་ཏེེ་བཀོའ་འབངས་པ་

རྗེ་ེདྲུང་ཚ་ེརོིང་མིང་ཅིནི་གྱིིས་བཀོོད་པའོ། །སློརོ་ཡང་དབྱོངས་ཅིནི་གྲུབ་པའ་ིརྡོ་ོརྗེེས་

ཞུས་དག་པརོ་བྱོས་པའ།ོ།  །།
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དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།

༈ འདིརོ་དཔལ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིིགས་བྱོེད་ཆོེནི་པོའ་ིརྫིོགས་རོིམ་རྣལ་འབྱོོརོ་བཞེིའ་ིརོིམ་པ་

འཆོད་པ་ལ་གཉིསི། སྔནོི་འགྲོ་ོདང་། དངསོ་གཞེའི།ོ །གཉིསི་པ་ལ་གསུམ། གཞེ་ིདངསོ་པོའ་ི

གནིས་ཚུལ། ལམ་བགྲོདོ་པའ་ིརོམི་པ། འབྲིས་བུ་མངནོི་དུ་བྱོདེ་ཚུལ་ལ།ོ །དང་པ་ོལ་གསུམ། 

ལུས་སེམས་ས་ོས་ོབའ་ིགནིས་ཚུལ། ལུས་སེམས་ཐུནི་མོང་བའ་ིགནིས་ཚུལ། ལུས་ཀྱི་ི

གནིས་ཚུལ་བྱོེ་བྲིག་ཏུ་བཤིད་པའོ། །གཉིིས་པ་ལམ་བགྲོོད་པའི་རོིམ་པ་ལ་གཉིིས། རླུང་

དབུ་མརོ་སྡུད་པའ་ིརོིམ་པ་དང་། བསྡུས་པ་ལ་བརྟེནི་ནིས་སྒོོམ་པའ་ིརོིམ་པའོ། །དང་པ་ོལ་

གཉིིས། སྔགས་ཀྱི་ིརྣལ་འབྱོོརོ་དང་། དམ་ཚིག་ག་ིརྣལ་འབྱོོརོ་རོོ། །དང་པ་ོལ་གཉིིས། ལྟ་ེ

བའ་ིརྗེསེ་གཞེིག་ག་ིསྡུད་རོིམ་དང་། སྔགས་ཀྱི་ིརྣལ་འབྱོོརོ་དངསོ་བཤིད་པའ།ོ །གཉིིས་པ་ལ་

གཉིསི། བུམ་པ་ཅིནི་དང་། རྡོ་ོརྗེེའ་ིབཟླས་པའ།ོ །གཉིསི་པ་བསྡུས་པ་ལ་བརྟེནི་ནིས་སྒོམོ་པའ་ི

རོིམ་པ་ལ་གསུམ། དབྱོིབས་ཀྱི་ིརྣལ་འབྱོོརོ། རྣམ་དག་ཡ་ེཤིེས་ཀྱི་ིརྣལ་འབྱོོརོ། དབྱོེརོ་མེད་

ཟུང་འཇུག་ག་ིརྣལ་འབྱོོརོ་རོོ། །ཞེེས་པ་འད་ིཡང་སློོབ་མ་འགའ་ཞེིག་ལ་འཛིནི་ཆོོས་གཏེོང་

རྒྱུརོ་ས་གླིང་ཟླ་བ་དང་པོའ་ིཚེས་གཉིསི་ལ་ ༸ དྷརྨ་བྷ་དྲས་བྲིསི་པའ།ོ།  །།

མཁས་མཆོགོ་དངུལ་ཆུ་བ་དྷརྨ་བྷ་དྲའ་ིགསུང་ཟནིི་འཇིགིས་མཛད་རྡོ་ོརྗེའེ་ིརོམི་གཉིསི་

ཀྱི་ིཁྲོིད་ཡིག་འད་ིབཞེིནི་མནི་ངག་འདུས་ཆོ་ེཞེིང་། ཞེལ་གསལ་བ་བཅིས་ལེགས་བཤིད་ཀྱི་ི

གཏེེརོ་དུ་མཆོསི་ཀྱིང་། སྔརོ་ཕེནི་དབུས་འགྱུརོ་འདིརོ་སྤེརོ་མདེ་སྟོབས། རོབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་

པའ་ིམ་ེཁྱི་ིལོརོ་ ༸ སྐྱིབས་མགོནི་སྲིད་སྐྱིོང་ཡོངས་འཛིནི་སྟོག་བྲིག་པཎྜི་ིཏེ་ཆོེནི་པོའ་ིབསྟོནི་

འགྲོོརོ་སྨོནི་པའ་ིབཀོའ་དགོངས་བླ་མེད་དང་འབྲིེལ། གཞུང་ས་མཆོོག་ནིས་སྤེརོ་དུ་བསྐྲུནི་

གནིང་མཛད་ད།ེ ཕེ་ོབྲིང་པ་ོཏེ་ལའ་ིཞེལོ་སྤེརོ་ཁང་ཆོནེི་མོརོ་བཞུགས་པ་འགྲོ་ོདོནི་འཕེལེ།།  །།



 195  

པརོ་བྱོང་སྨོནོི་ཚགི

རྣམ་གྲོལོ་ཞེ་ིབའ་ིརྒྱ་མཚརོོ་རོ་ོགཅིགི་ཏུ། །

གཞེལོ་བའ་ིམཐའ་ཡས་ཆོསོ་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང༌། །

ཚགི་ག་ིགཟགེས་མ་རོེས་ཀྱིང་དུག་གསུམ་གྱི།ི །

དྲ་ིམ་ཡངོས་འཁྲུད་ལགེས་བཤིད་བདུད་རྩེ་ིའད།ི །

དཔརོ་དུ་བསྐྲུནི་པའ་ིརྣམ་དཀོརོ་ཕུང་པོའ་ིམཐུས། །

ཡང་དག་ཆོསོ་ཀྱི་ིསྒོ་ོམ་ོསྟོངོ་ཕྲག་བརྒྱ། །

གདངས་ཏེ་ེརྒྱུད་ལྔའ་ིའགྲོ་ོབ་མ་ལུས་པ། །

ངསེ་ལགེས་ནིོརོ་བུའ་ིམཛདོ་ལ་དབང་འབྱོོརོ་ཤིགོ །
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