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གསལ་བེད། མཛོད་རང་འགེལ་སོགས་རྒྱ་བོད་ཀི་ལེགས་བཤད་གུང་བསྒིགས་པའི་སེང་ནས་

ཆོས་མངོན་པའི་རོད་པ་ལོ་གཉིས་ཀི་རིང་ལ་རོགས་པར་མཛད། སྐབས་དེར། ཆོས་མངོན་རྒྱ་

མཚོའི་མཐར་སོན་མོན་ག་བ། ཞེས་གགས་པ་མོན་ག་བ་ཚུལ་ཁིམས་བཀྲ་ཤིས་ཀི་མཛད་པའི་

མཛོད་འགེལ་དེ་སྐུ་འབུམ་གི་དཔེ་ཁང་གོག་པོ་ཞིག་རལ་དུ་སོང་བ་ཞིག་ལས་རེད་པ་ལའང་

གཟིགས་ཞིབ་མཛད།

དགུང་ལོ་ཉེར་བརྒྱད་པ་ ༡༨༣༠ ལོར་འཇམ་བཞད་བློ་བཟང་ཐུབ་བསན་འཇིགས་མེད་རྒྱ་

མཚོས་མཁན་སོབ་སྦྲགས་མ་དང་། སོ་མེ་ལྷ་རམས་པ་བློ་བཟང་ཆོས་འཛིན་གིས་གསང་སོན། རོ་

རམས་པ་དཀོན་མཆོག་སངས་རྒྱས་ཀིས་དུས་གོ་བ། ཀླུ་ཤོད་པ་བློ་བཟང་དཀོན་མཆོག་དང་། 
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

སྔགས་རམས་པ་དཀོན་མཆོག་བསན་དར་གཉིས་ཀིས་ལས་ཀི་ཁ་སྐོང་བ་མཛད་པའི་དད་པའི་

དགེ་འདུན་གངས་ཚང་བའི་དབུས་སུ་རབ་བྱུང་དགེ་ཚུལ་བསྐྱར་སྒྲུབ་ཐོག་དགེ་སོང་གི་སོམ་པ་

མནོས། མཚན་ལ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་གསོལ། 

དེ་ནས་བློ་བཟང་ལུང་རྟོགས་ཉི་མ་རིན་པོ་ཆེ་ལས་འདུལ་ཊིཀ་རིན་ཆེ་ཕེང་བའི་ལུང་རྒྱུན་

གསན་ཞིང་། དཔལ་མང་རིན་པོ་ཆེ་དང་། སེ་ཁི་རིན་པོ་ཆེ་ལས། འདུལ་སོམ་དང་། འདུལ་བ་རྒྱ་

མཚོའི་སིང་པོའི་བཤད་ལུང་། འདུལ་ཊིཀ་གི་ས་བཅད་གཞིར་བཞག་བསྡུས་དོན་ནོར་བུའི་དོ་ཤལ་

དང་སྦྲགས་པའི་མདོ་རའི་བཤད་པ་གསན་པ་སོགས་རྒྱ་བོད་ཀི་འདུལ་བའི་གཞུང་རྣམས་ལ་

ཐུགས་གཉེར་གནང་།

སྔ་ཕིར་གསང་འདུས་ར་བཤད་ཀི་རྒྱུད་དང་། གཤེད་སྐོར་སོགས་ཕ་རྒྱུད། བདེ་དགེས་དུས་

གསུམ། སྒྱུ་ཐོད་གདན་གསུམ་སོགས་མ་རྒྱུད། དེ་ཉིད་བསྡུས་པ་དུམ་བུ་བཞི་སོགས་སྔགས་

ཕོགས་ཀི་རྒྱ་བོད་དགོངས་འགེལ་རྣམས་ལའང་གསན་བསམ་མཛད། 

གཞན་འཇམ་བཞད་ཐུབ་བསན་འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོ་དང་། མཁན་ཆེན་གགས་པ་རྒྱལ་

མཚན། སེ་ཁི་འཇམ་དབངས་ཐུབ་བསན་ཉི་མ། དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་སོགས་རིས་མེད་ཀི་

བཤེས་གཉེན་མང་པོའི་དྲུང་ནས་དབང་རེས་གནང་ལུང་ཁིད་མན་ངག་སོགས་གང་མང་གསན་པ་

དང་། གཏོར་བཟོ། བཅའ་གཤོམ། དབུ་ཅན་དབུ་མེད་ལཉྫ་སོགས་ཡིག་རིགས་སྣ་ཚོགས་པའི་

བིས་ལའང་སྦྱངས་པ་མཛད་ཅིང་། ཕག་བིས་སོགས་ལ་བང་བས་འཇམ་བཞད་སྐུ་ཕེང་གསུམ་པའི་

དྲུང་ཡིག་དང་། དབང་རེས་གནང་གི་མཆོད་གཡོག་ཀང་གནང་། ཞོར་དུ་ཆོས་འབྱུང་། རྣམ་ཐར། 

ལོ་རྒྱུས། དེབ་ཐེར་སོགས་ལའང་གཟིགས་རྟོག་མཛད། 

དཔལ་མང་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་ལས། སྒ་མདོ་ཀ་ལཱ་པ་དུརྒ་སིང་ཧའི་ཨུཎ་གི་མདོ་

རྐང་པ་བཞི་དང་བཅས་པ་དང་། ཞ་ལུ་ལོ་ཙཱ་བའི་བཤད་སྦྱར་གཞུང་དོན་གསལ་བ་རྣམས་ཀི་ལུང་

ཁིད་ཀི་སེང་ནས་མཚམས་སྦྱོར་དང་། མིང་དང་། ཀུན་བཤད་སོགས་གསན་པ་དང་། རིག་སྨྲ་བློ་

བཟང་ཆོས་འཕེལ་ལས་དབངས་ཅན་སྒ་མདོ་འགེལ་པ་གསལ་ལྡན་རི་མོ་དང་བཅས་པ། རིག་སྨྲ་



  v  

མཛད་པ་པོ་ངོ་སྤོད།

འཇམ་དཔལ་དགེས་པའི་བློ་གོས་ལས་ཙནྡྲ་བ་དང་། དེའི་བསྡུས་དོན་སྒ་རིག་རྒྱ་མཚོར་བགོད་

པའི་གྲུ་གཟིངས་དང་སྦྱར་བའི་བཤད་རྒྱུན་གསན་ཏེ་སྒའི་སྐོར་གི་ཟིན་བིས་ཀང་མཛད། བཤེས་

གཉེན་དེ་དག་དང་། རྒྱལ་མཁན་ཆེན། དགེ་བཤེས་དཀོན་མཆོག་ཐོགས་མེད་སོགས་ལས་པཎི་ཏ་

རཏྣ་ཨ་ཀ་ར་ཤནིས་མཛད་པའི་སེབ་སྦྱོར་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་དང་། ལོ་ཆེན་དྷརྨ་ཤིའི་སེབ་

སྦྱོར་འགེལ་པ་དོན་གསལ་མེ་ལོང་སོགས་སེབ་སྦྱོར་གི་གཞུང་རྣམས་དང་། མངོན་བརོད་འཆི་

མེད་མཛོད་དང་། དེའི་འགེལ་པ་འདོད་འཇོའི་བ་མོ་སོགས་མངོན་བརོད་ཀི་གཞུང་། སྔགས་ཀི་

ཀོག་ཐབས། བོད་ཀི་བརའི་བསན་བཅོས་སུམ་རྟགས་རྣམས་ཀི་ལུང་ཁིད། སན་ངག་དབངས་ཅན་

དགེས་གླུ་དང་། དཎིའི་དགོངས་རྒྱན་སོགས་ཀི་ལུང་ཁིད་སོགས་གསན་པ་དང་། ཨ་མཆོག་སྤྲུལ་

སྐུ་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ་དང་། གཅུ་འཁོར་སྔགས་རམས་པ་སོགས་ལས། བུ་སོན་ཐམས་ཅད་

མཁེན་པ་སོགས་ཀི་མཆོད་རྟེན་གི་བཤད་པ་དང་། ལྷོ་བག་པ་སྨན་ཐང་ཡབ་སྲས་སོགས་ཀི་ཐིག་

རའི་སེང་ནས་ལྷ་ཐིག་དང་། མཆོད་རྟེན་བརྒྱད་ཀི་ཐིག་ཁིད། རྣལ་འབོར་རོལ་པའི་དགའ་སོན་ལྟར་

རོར་དྲིལ་ཅང་ཏེའུ་རྒྱན་དྲུག་བཟོ་ཚུལ་སོགས་ཞིབ་སོབ། རིན་པོ་ཆེ་བརྟག་པའི་གཏམ་ཙིནྡ་མ་ཎིའི་

མཛོད་ཁང་གི་ལུང་སོགས་གསན་པ་དང་། འདུལ་འཛིན་བློ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལས་རིགས་ལྡན་

མཆོད་པའི་འོད་སྣང་སོགས་དང་། རྒྱ་རིས་འཇམ་དབངས་མཆོད་པའི་མེ་ཏོག་དང་ཟུར་འདེབས། 

འཇམ་དབངས་འཛུམ་ཟེར། དབངས་འཆར་གི་རྒྱུད། དེའི་འགེལ་པ་རྣམས་ཀི་ལུང་རྒྱུན་སོགས་

གསན་པ་དང་། རྒྱུད་བཞི་གཙོ་བས་པའི་སྨན་གཞུང་རྣམས་ཀི་ལུང་ཁིད་རྣམས་ཀང་གསན་པ་

སོགས་དམ་པ་སུམ་ཅུ་ལྷག་བསེན་ནས་མདོ་སྔགས་རིག་གནས་དབང་ཁིད་སོགས་ལ་གསན་

བསམ་གནང་།

ཐུན་དྲུག་རྣལ་འབོར་དང་། རོར་སེམས་སོམ་བཟླས། བདག་འཇུག་སོགས་རྒྱུན་དུ་མཛད་པ་

དང་། བཀའ་ཆོས་སོགས་ཀི་སེང་བར་རྣམས་སུ་ཡན་ལག་བདུན་པ་དང་འབེལ་བར་མཎལ་དང་

ཕག་སྦྱང་ལ་གཞོལ་བར་མཛད། 

དུས་འཁོར་གྲྭ་ཚང་དུ་རྣམ་སྣང་མངོན་བང་གི་སྒྲུབ་མཆོད་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ་གསར་དུ་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

བཙུགས་པ་སོགས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་ཡང་མང་དུ་བཞེངས།

སྔ་ཕིར་བསྒྲུབ་བ་མང་པོ་སོ་སོར་ཐར་པའི་གཞི་ལ་བཀོད་པ་དང་། བག་རི་དགོན་དང་། སྨར་

ལུང་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་འཕེལ་གིང་། བག་དཀར་བང་ཆུབ་གིང་སོགས་དགོན་སེ་མང་པོར་ཕེབས་ཏེ་

དབང་ལུང་མན་ངག་གི་ཟབ་ཆོས་མང་དུ་གནང་བ་སོགས་སྐུ་ཚེ་གང་ཐོས་བསམ་སོམ་གསུམ་

དང་། འཆད་རོད་རོམ་གསུམ་གིས་དུས་འདའ་བར་མཛད། 

སོབ་མ་ལ། འཇམ་བཞད་སྤུལ་སྐུ་དང་། བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་གི་གསེར་ཁི་རྣམ་གསུམ། མཁན་

པོ་རྣམས་དང་། བླ་སྤྲུལ་ཆེ་ཆུང་གང་མང་བྱུང་ངོ་། །

ཕི་ལོ་ ༡༨༧༥ ལོར་སྐུ་གཤེགས། གསུང་རོམ་ལ། བདེ་གསང་འཇིགས་གསུམ་གི་རིམ་

གཉིས། ཕེང་ཀྲི་མི་ཏྲའི་དབང་བཤད། དུས་འཁོར་བསྐྱེད་རིམ། ཚེ་དཔག་མེད་དང་སྒོལ་དཀར་གི་

ཚེ་ཁིད་སྐོར་སོགས་ཆོས་ཚན་བཅུ་ཕག་ཁ་ཤས་དང་གསུང་རྒྱུན་ཕག་ལེན་དོགས་གཅོད་ལོ་རྒྱུས་

སོགས་ཀི་ཟིན་བིས་དང་། བརེད་བང་གང་ཡོད་པར་དུ་བཀོད་ན་པོ་ཏི་ཉི་ཤུར་ལོངས་པ་ཡོད་ཅིང་། 

ལྕགས་མཁར་འཁྲུལ་འཁོར་སོགས་ཀི་ཕག་ཁིད་ཟིན་བིས་པར་དུ་བཀོད་མི་ཆོག་པའང་མང་ལ། ད་

སྔ་པར་ཕུད་ཟིན་པ་པོ་ཏི་བདུན་བཞུགས། 

འདིའི་རྣམ་ཐར་ལ། སེ་ཁི་འཇམ་དབངས་ཐུབ་བསན་ཉི་མས་བརམས་པའི་དམ་པ་འདིའི་སྐུ་

ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་ལས་བརམས་པའི་གསོལ་འདེབས་ཚིགས་བཅད་དང་། དེའི་འགེལ་པ་དམ་པ་

དེའི་སོབ་མའི་གས་ངག་དབང་ཐུབ་བསན་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པ་སོགས་བཞུགས།

མཚན་གི་རྣམ་གངས། ཨ་ཁུ་ཆིང་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། དྲུང་ཆེན་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། དྲུང་པ་

ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། བླ་བང་ཨ་ཁུ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། ཨ་ཁུ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 

ཨ་ཁུ་ཚང་།

༢༠༡༩.༠༥.༡༩ ལ་སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་པས་ཕོགས་བཏུས་བས།
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ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད། 

ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད། 

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

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

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

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

ལྷག་འཕོས་གང་མང་ཞིག་ར་བརླག་ཏུ་འགོ་ཉེར་ཡོད་པར་བརྟེན་དུས་རབས་འདིའི་བོད་མི་ཞིག་ལ་

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

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

སྒིག་ཁང་ནས་ཀང་ར་ཆེའི་གསུང་རབ་དེ་དག་ཉར་ཚགས་དང་སྲུང་སྐྱོབ་ཀི་ཆེད་དུ་རོམ་སྒིག་གི་

ལས་ཀ་འདི་གཉེར་བཞིན་ཡོད།

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

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

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

ཤོར་ནའང་ཚབས་ཆེ་བའི་སྐྱོན་ཆ་འབྱུང་སྲིད་པས་བསྲེས་ལྷད་དང་བཟོ་བཅོས་མེད་པར་སོར་

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

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

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

འགོས་སོར་བཞག་གིས་རོམ་སྒིག་བེད་རྒྱུ་ར་དོན་དུ་འཛིན་བཞིན་ཡོད་ལ། དེའི་པར་གཞི་མི་འདྲ་

བ་གཞན་ཡང་ལག་སོན་བྱུང་ན་པར་གཞི་གཞན་དག་ལའང་གང་ནུས་ཤིག་སྡུར་བཞིན་ཡོད།
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

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

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

མཆན་བཀོད་དེ་གསལ་བཤད་བས་ཡོད། 

རོམ་སྒིག་ཁང་འདི་ནས་རོམ་སྒིག་བས་པའི་དེབ་ཀོག་སྐབས་ངེས་དགོས་པ་འགའ་ཞིག་ངོ་

སྤོད་ཅུང་ཙམ་ཞུ་ན། གཞུང་གི་དཀྱུས་སུ་རྟགས་[  ]འདིའི་ནང་དུ་བཅུག་པ་ནི་མ་ཕིའི་ནང་གི་འོག་

མཆན་དང་དཀྱུས་མཆན་ཡིན། ཡང་གཞུང་དཀྱུས་སུ་རྟགས་ ” འདི་བཀོད་ཡོད་ན་དེ་ནི་དོ་སྣང་བ་

དགོས་སའི་ཡི་གེའམ་ཚིག་ཅིག་གི་མདུན་དུ་བཀོད་ཡོད་ལ། དེའི་རེས་སུ་མཆན་གངས་ཀི་ཨང་

ཡིག་བཀོད་ཡོད་པས་མཆན་གངས་དེ་དང་མཐུན་པའི་མཐའི་མཆན་ཡིག་ཏུ་གསལ་བཤད་ཅིག་

བས་ཡོད་པ་ཡིན། ཡང་བར་སྤོད་ཀི་བཞེད་ལུགས་མི་འདྲ་བ་སོགས་ཀི་དབང་གིས་ཐ་སད་དང་

ཕད་སྦྱོར་སངས་སོགས་མི་འདྲ་བ་ཡང་ཡང་བྱུང་ན་མཆན་གིས་གསལ་བཤད་ཐེངས་གཅིག་བས་

པས་ཆོག་པར་བས་ཏེ་རེས་མ་རྣམས་ལ་མདུན་དུ་རྟགས་ “ འདི་བཀོད་པ་ཙམ་ལས་རེ་རེ་བཞིན་

མཆན་བིས་མེད།

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

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

འབུམ། བླ་བང་པར་མ་རྣམས། སེ། བཀྲ། ཞོལ། སྐུ། བླ། སོགས་ཀིས་མཚོན་པར་བས་ཡོད། མཐའ་

མཆན་གི་ཁོད་དུ་རྟགས་ཅན་ *བསྒྲུབས   ལྟ་བུ་བྱུང་ན་མ་ཕིའི་ཡིག་ནོར་ཞིག་ཞུ་སྒིག་པས་

བསྒྲུབས་སུ་བསྒྱུར་བའི་དོན་དུ་གོ་དགོས་ལ། ཡང་རྟགས་ * འདིས་ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད་ཀི་

ཚིག་མཚོན་པའི་སྐབས་ཀང་ཡོད། ཡང་རྟགས་ཅན་ -བསྒྲུབས   ལྟ་བུ་བྱུང་ཚེ་བསྒྲུབས་ཆད་པ་

དང་། +བསྒྲུབས  ལྟ་བུ་བྱུང་ན་བསྒྲུབས་ལྷག་མ་བྱུང་བའི་དོན་དུ་གོ་དགོས། 

དཔེར་ན། མཐའ་མཆན་དུ།  མ་ཕི། ༩༨ན༥ན།  བསབ    *བསྒྲུབས    སྐུ། ༡༠༣ན༦ན།   

བླ།  ༡༡༠བ༣ན།  བསྒྲུབས    ཞེས་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་ཚེ་དེ་དག་གི་དོན་ནི། མ་ཕིའི་ཤོག་གངས་

༩༨མདུན་ངོས། ཡིག་ཕེང་༥པ་ན། བསབ་ཅེས་བིས་ཡོད་པ་མཚོན་ཞིང་།  *བསྒྲུབས  ནི་མ་ཕིའི་
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ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད། 

ཡིག་ནོར་བསབ་དེ་ཉིད་ཞུ་སྒིག་པས་བསྒྲུབས་སུ་བཅོས་ཡོད་པ་མཚོན་བེད་དུ་གོ་དགོས། ཡང་

གཞུང་དེའི་ཐད་ཀི་སྐུ་འབུམ་པར་མའི་ལྡེབ་གངས་༡༠༣མདུན་ངོས། ཡིག་ཕེང་༦པ་ན། བླ་བང་

པར་མའི་ལྡེབ་གངས་༡༡༠རྒྱབ་ངོས། ཡིག་ཕེང་༣པ་ན། བསྒྲུབས་ཞེས་བཀོད་འདུག་ཅེས་གོ་

དགོས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། 

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

སོགས་གཟིགས་ཚེ་ཀུན་ཕན་གི་ལས་གཞི་འདིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ལམ་སོན་གི་ཆེད་དུ་མཁེན་ལྡན་

རྣམས་ནས་འདི་གའི་རོམ་སྒིག་ཁང་དུ་ཁ་གསལ་གི་ངོ་སྤོད་དང་ལམ་སོན་གནང་བའི་རེ་བསྐུལ་ཞུ་

རྒྱུ་དང་། འདི་ནས་ཀང་གང་མགོགས་ངང་པར་གཞིར་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ལེགས་སྒིག་ཞུས་ཏེ་སྤུས་

ཀ་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏོང་ངེས་ཡིན། 

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

ཕི་ལོ་༢༠༢༠ཟླ་༠༧ཚེས་༡༥ལ།



༄༅། །འཇམ་དཔལ་དུས་དགའི་དབང་པོ་མ་ཧེའི་གདོང་ཅན་

བཅུ་གསུམ་ལྷའི་འཁོར་ལོའི་རིམ་པ་དང་པོའི་ཟབ་ཁིད་

ཟིན་བིས་འཇིགས་མཛད་རོ་རེའི་ཞལ་ལུང་

ཞེས་བ་བ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་བཛྲ་བྷཻ་ར་ཝཱ་ཡ། འཇམ་པའི་རོ་རེ་བཅུ་གསུམ་ལྷའི་འཁོར་

ལོའི། །རྣམ་རོལ་བླ་མ་ཡི་དམ་སྲུང་མར་བཅས། །དགེས་པའི་གར་གིས་བགེགས་

དཔུང་ཀུན་ཆོམས་ལ། །མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ནོར་བུའི་སོ་བརྒྱ་ཕེ། །

དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཆེན་པོའི་ཟབ་ལམ་རིམ་པ་དང་པོའི་རྣམ་བཞག་

ཅུང་ཟད་བརོད་པར་བ་སེ། དེ་ཡང་སོན་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དེ་

ཉིད་ཀིས་དང་པོར་ཐུགས་བསྐྱེད་ཚུལ་མདོ་སྔགས་ཕལ་ཆེར་འདྲ། བར་དུ་ཚོགས་

བསགས་ནས་སངས་རྒྱས་ཚུལ་ལ་མདོ་སྔགས་གཉིས་དང་། སྔགས་ཀི་རྒྱུད་སེ་

གོང་འོག་ལ་འདྲ་མིན་ཡོད་པ་ཡིག་ཆ་རྣམས་སུ་གསལ། གང་ལྟར་ཡང་རྒྱ་གར་རོ་རེ་

གདན་དུ་སངས་རྒྱས་པའི་ཚུལ་བསན་པའི་ལོ་དེར་བདེན་བཞིའི་ཆོས་འཁོར་དང་། 

དེའི་ཕི་ལོ་ནག་པའི་ཉ་ལ་བ་རྒོད་ཕུང་པོའི་རིར་ཤེར་མདོ་གསུངས་པ་དང་དུས་

མཚུངས་པར་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་དཔལ་ལྡན་འབས་སྤུངས་ཀི་མཆོད་རྟེན་དུ། རྒྱལ་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

པོ་ཟླ་བ་བཟང་པོ་འཁོར་ཤམ་བ་ལའི་གོང་ཁེར་བེ་བ་དགུ་བཅུ་ར་དྲུག་གི་རྒྱལ་པོ་

རྣམས་ལ་དུས་འཁོར་སོགས་རྒྱུད་སེ་རབ་འབམས་གསུངས་པ་དེ་ཐམས་ཅད་བསྡུ་

ན་མདོ་སྔགས་གཉིས་སུ་འདུ། སྔགས་ལ་རྒྱུད་སེ་བཞི་ལས་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཀི་

རྒྱུད་ནི་བླ་མེད་དང་། ཐབས་ཤེས་ཀི་རྒྱུད་གཉིས་ལས་ཐབས་རྒྱུད། འདོད་ཆགས་

ཐབས་རྒྱུད་སོགས་གསུམ་ལས་ཞེ་སང་ཐབས་རྒྱུད་ཀི་གཙོ་བོ་ཡིན། 

དེ་ཡང་ཐུན་མོང་བ་ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་ལས་ཀང་། སངས་རྒྱས་མ་ངན་ཡོངས་མི་

འདའ། །ཆོས་ཀང་ནུབ་པར་མི་འགྱུར་རོ། ། ཞེས་པ་དང་ཕོགས་འདྲ་བར་མཚན་བརོད་

ལས། འདས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་གསུངས། །མ་འོང་རྣམས་ཀང་གསུང་

འགྱུར་ལ། །ད་ལྟར་བྱུང་བའི་རོགས་སངས་རྒྱས། །ཡང་དང་ཡང་དུ་གསུང་བ་གང་། 

ཞེས་རྒྱུད་གསུངས་པ་ལ་འཕེལ་འགིབ་མེད་པར་བཤད་པ་ལྟར་གེང་གཞི་དང་སྦྱར་ན་

རྒྱུད་རང་རང་གསུངས་ཚུལ་ཀི་ལོ་རྒྱུས་མི་འདྲ་བ་མང་པོ་ཡོད་པས། འདི་ལ་རྭ་སྐྱོ་

ཞང་གསུམ་གིས་སྣ་ཚོགས་གཟུགས་ཅན་མའམ་ཡུམ་རོ་ལངས་མས་ཞུས་ནས་རྒྱུད་

གསུངས་པར་འདོད་པ་མཐུན་ལ། ཞུ་བ་པོ་སྣང་ཚོད་ཐ་དད་ཀང་དོན་ལ་དཀིལ་འཁོར་

གི་བདག་པོ་དང་རྒྱུད་གཅིག་པར་རྒྱུད་ལས་གསུངས། འདི་ལྟར་རྒྱུད་རང་རང་ལ་སྡུད་

པ་པོ་གསུངས་པའང་མང་ལ། སྤིར་རྒྱུད་སེ་ཐམས་ཅད་ཕག་རོར་གིས་བསྡུས་པས་

རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་གསང་མཛོད་འཛིན་པར་བསྔགས། དེའང་རྒྱུད་སྦྱངས་མ་

སྦྱངས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁད་མེད་དུ་བསྒགས་མི་རུང་བས། ནུབ་ཕོགས་ཨོ་རྒྱན་དྷརྨཱ་

གཉྫ་སེ་ཆོས་ཀི་གན་མཛོད་དུ་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ཀིས་བཀའ་དམ་པོར་གསང་བའི་

རྒྱས་བཏབ་སེ་བཞུགས་པར་བཤད། སོན་པས་རྒྱུད་གསུངས་ཚུལ་གི་ལོ་རྒྱུས་རྒྱུད་
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དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཆེན་པོའི་ཟབ་ལམ་རིམ་པ་དང་པོའི་རྣམ་བཞག

རྒྱ་གཞུང་གིས་ཟིན་སོ་མེད་པ་མང་པོ་ཡོད་ཀང་། ཞི་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས། དུར་ཁོད་

ཆེན་པོའི་དཀིལ་འཁོར་ནས། །ཞེས་སོགས་དང་། དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོའི་དཀིལ་འཁོར་

ནས། ཞེས་སོགས་འདིའི་གེང་གཞིའི་ས་བོན་དང་ཁུངས་ཡིན་པས་རྒྱུད་ཀི་སོན་པ་རོ་

རེ་འཆང་གིས་འོག་མིན་དང་། དབང་ཕྱུག་འདུལ་ཆེད་ས་སེང་། བདུད་འདུལ་ཆེད་རོ་རེ་

གདན། གཤིན་རེ་འདུལ་ཆེད་ཐོད་པ་ལྕགས་ཀི་གོང་ཁེར་རྣམས་སུ་གསུངས་པར་

འཇིགས་བེད་ཆོས་འབྱུང་ལས་གསུངས། 

དེ་ནས་རེ་ཞིག་རྒྱུད་འདི་རྒྱ་གར་དུ་ཡང་མི་བཞུགས་པས། རྣལ་འབོར་གི་

དབང་ཕྱུག་གྲུབ་ཆེན་ལཱ་ལ�་ཏ་བཛྲས་མཚན་བརོད་ཀི། རོ་རེ་འཇིགས་བེད་འཇིགས་

པར་བེད། །ཅེས་སོགས་ཀི་དོན་པཎི་ཏ་མང་པོ་ལ་དྲིས་པས། གཅིག་ན་རེ། ནུབ་

ཕོགས་ཨོ་རྒྱན་ན་འདིའི་ཚིག་རེ་རེ་དང་སྦྱར་བའི་རྒྱུད་རྒྱས་པ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་

ཐོས་ནས། ཨོ་རྒྱན་དུ་ཕེབས་ཏེ་རྒྱུད་གདན་དྲངས་པ་ལ་རྭ་སྐྱོ་ཞང་གསུམ་མཐུན་

ཡང་། ཅི་ལྟར་གསན་ཚུལ་གི་ལོ་རྒྱུས་ལ་ཞབས་མཐིལ་དུ་སིནྡྷུ་ར་སོགས་རྐང་

མགོགས་ཀི་རས་བྱུགས་ཏེ་ཕེབས་པས་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ཀིས་ངེད་ཅག་གི་སྤི་

བོར་བྱུགས་པའི་རས་འདིའི་རྐང་མཐིལ་དུ་བྱུགས་པས་འདི་ལྟར་གིས་ཞེས་སྤིའུ་

ཚུགས་སུ་བཞག་ཅེས་སོགས་འདྲ་མིན་མང་། 

གང་ལྟར་ཡང་མཁའ་འགོ་མ་ཞིག་ཆུ་ལེན་དུ་འོང་བའི་རྐང་པ་ས་ལ་མི་རེག་

པར་འགོ་བ་གཟིགས་ནས། ཡུལ་འདི་ན་ངོ་མཚར་བ་ཅི་ཡོད་དྲིས་པས། རོ་རེ་

འཇིགས་བེད་གང་མགོ་ཅན་བ་བ་ཡོད། དེའི་གདམས་པ་ཁོ་མོ་དང་གཞན་དག་གིས་

ཀང་ཤེས་ཟེར་བས་རེས་སུ་འཛིན་པར་ཞུས་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀི་མཁའ་འགོ་མ་ལས་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

གདམས་པ་ནོད་པ་ལ་རོད་པ་མེད། ཡང་རྒྱུད་འབུམ་པའི་གེགས་བམ་གདན་དྲངས་

པས་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ཀི་རྨི་ལྟས་ལོག་ནས་ཕིར་ཁེར་ཏེ་ཐུར་མ་ཞིག་གཏད་

ནས་འདིས་ཅི་ཙམ་ཕུག་པ་ཁེར་ཞེས་པའང་ཡོད། ཞག་བདུན་དུ་བློ་ལ་གང་ཟིན་པ་

ཙམ་ཁེར། དེ་ལས་ལྷག་པའི་གདུལ་བ་མེད་གསུངས་པ་ཡང་ཡོད། 

གང་ལྟར་ཡི་དམ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་སེ་རྟོག་བདུན། རྟོག་གསུམ། ཏེའུ་ལོ་

པའི་རྟོག་པ། ཚུ་ཙྪུན་དྷ་རའི་རྟོག་པ། གདོང་དྲུག་གི་རྒྱུད། དམར་ནག་གི་རྒྱུད་རྣམས་

ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་མཛད་ནས་རྒྱ་གར་དུ་བོན་པས་པཎ་གྲུབ་རྣམས་ཀིས་ཡེ་ཤེས་

ཀི་མཁའ་འགོ་མ་དང་འདྲ་བར་ཚད་མར་མཛད། གཏམ་རྒྱུད་ཀི་རྟོག་པ་ནི་རྭ་ལུགས་

ལ་རྒྱུད་རྣམ་དག་ཏུ་མི་བཞེད་ཀང་། སྐྱོ་ལུགས་རྒྱུད་དུ་འདོད་པ་ལྟར་དཔལ་ལྡན་

སྲད་རྒྱུད་ཀི་དམ་པ་རྣམས་ཀིས་ཁུངས་སུ་འདྲེན་པར་མཛད། དེ་ལས་ཨ་མོ་གྷ་བཛྲ་

རམ་དོན་ཡོད་རོ་རེ་ཆེ་བ་སོགས་ལས་བརྒྱུད་པའི་རིམ་པ་མང་ཡང་བོད་དུ་རྭ་སྐྱོ་

ཞང་གསུམ་གགས་ཆེ། རྭ་ལོ་ཙཱ་བ་རོ་རེ་གགས་ཀིས་བལ་པོ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོའམ་

མེཉྫ་གིང་པ་དང་། རྒྱལ་པོའི་ཆད་པས་ཕག་མཛུབ་བཅད་པས་བ་རོ་ཕག་རྡུམ་

གཉིས་ལས་ཉི་མ་གཅིག་ལ་མགོ་བཙུགས་ནས་དབང་དང་གདམས་པ་རོགས་པར་

གསན། ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་པས་བསྐྱེད་རིམ་ཕ་རགས་མཐར་ཕིན་ནས་བསམ་

གཏན་ཙམ་གིས་ལས་བཞི་འགྲུབ་པའི་སྐབས་ལ་སེབས་པས་མངོན་སྤོད་མཛད་

ཚུལ་གི་རྣམ་ཐར་ཤིན་ཏུ་མང་། 

སྐུ་ཚེའི་སྨད་ལ་སྐྱིད་ཤོད་སོད་ནེའུ་མེ་ཏོག་ལྡན་གི་གསང་སྔགས་ཆོས་རོང་

དུ་བཞུགས་ཤིང་། དེར་སྐུ་འདས་པའི་གདུང་རིལ་པོ་ལྡན་མདའི་མཆོད་རྟེན་གི་བུམ་
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དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཆེན་པོའི་ཟབ་ལམ་རིམ་པ་དང་པོའི་རྣམ་བཞག

པར་བཞུགས་པ། སྣེའུ་རོང་དྲུང་ཆེན་ནམ་མཁའ་བཟང་པོས་མཚན་མོ་གཙང་པོར་

ཀོ་གྲུ་ལ་འབས་སྤུངས་སུ་གདན་དྲངས་ནས་འཇམ་དབངས་ཆོས་རེར་ཕུལ་བས་

སྔགས་ཁང་གི་འཇིགས་བེད་ཀི་གཟུངས་སུ་བཞུགས་ཤིང་། ཕག་མཛུབ་གཅིག་དེ་

ལ་གནང་བ་གཟུངས་སུ་བཞུགས་པའི་འཇིགས་བེད་ཀི་སྐུ་ཕིས་ཁི་དགེ་འདུན་ཕུན་

ཚོགས་པའི་ཕག་ཏུ་བྱུང་པ་རེད། ལྡན་གི་ལུང་པ་དེའི་ཚུར་ཁར་གཉན་ལོ་ཙཱ་བ་དར་

མ་གགས་བཞུགས་པས་ད་ལྟའང་དེར་གཉན་མགོན་བིན་རླབས་ཅན་ཡོད་པར་

འདུག །རྭ་གཉན་གཉིས་མཐུ་འགས་ཤོར་བར་གགས་ཀང་གཉན་གིས་རྭ་ལོ་

འཇིགས་བེད་གནམ་ས་གང་བ་དང་། རྭ་ལོས་མགོན་པོའི་ལྟོ་བ་ལུང་པ་ལྟ་བུའི་ནང་

གཉན་ལོ་འཁོར་བཅས་ཆུད་པ་གཟིགས་ནས་ཕན་ཚུན་གག་མ་རེད་ཚུལ་མཛད་པ་

རྣལ་འབོར་པ་ནང་ཕན་ཚུན་དྲོད་ཚད་མྱུལ་ནས་རྟོགས་པའི་བོག་འདོན་པ་ཡིན། ཀུན་

མཁེན་གོང་མས་ཀང་ལྡན་གི་མདར་འཇིགས་བེད་གཟིགས་པ་དེ་འདྲའི་རྟེན་འབེལ་

གིས་ཡིན་པ་འདྲ། 

གཞན་ཡང་ཤམ་པོས་གངས་ཕབ་ནས་གྲྭ་པ་གཅིག་འདས་པ་ལ། ཤམ་པོ་

ནུས་མཐུ་ཆེ་མནོའམ། རྭ་རྒན་ལོ་ཙཱ་རྒས་མནོའམ། འཇིགས་བེད་མཐུ་ནུས་ཆུང་

མནོའམ། རྭ་མཚོན་རེ་མོ་ཟད་མནོའམ། ཞེས་བསིགས་པས་མ་བཟོད་པར་གྲྭ་བཙུན་

ལྔ་བརྒྱ་ཕུལ་བ་དང་། ཆང་དང་བུད་མེད་བསེན། མངོན་སྤོད་ཀིས་གཞན་གསོད། 

བསེན་རོགས་ཀི་མཁན་པོ་མཛད་པར། སྐྱོ་འདུལ་འཛིན་པས་མ་རངས་པ་དུ་མ་

མཛད་པས། ཤ་ཆང་བཟའ་བ་ཚོགས་ཀི་འཁོར་ལོ་ཡིན། །དམ་ཉམས་གསོད་པ་

སྔགས་ཀི་དམ་ཚིག་ཡིན། །བུད་མེད་བསེན་པ་ལས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ཡིན། །ང་ཡིས་དེ་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

ལྟར་ཤེས་པའི་གནས་སྐབས་ན། །འདུལ་འཛིན་དགེ་སོང་དག་དང་འགལ་བ་

མེད། །དེ་བས་དམ་ཉམས་ལོག་ལྟ་ཅན་ཁོད་ཀང་། །ཞག་བདུན་ཐོ་རངས་གཤེགས་

སུ་གསོལ་བར་བ། ། ཞེས་གསུངས། 

ཐུའུ་བཀྭན་རིན་པོ་ཆེས། གསུངས་ལུགས་དེའི་བབས་ལ་དཔག་ན་རྭ་ལོ་

ཁོང་གི་སེང་དུ་ཅིག་འབབ་ཀང་ཞག་བདུན་པའི་ཐོ་རེངས་སྐྱོ་འདུལ་འདས་འདུག་

གསུངས། ཆོས་ལ་བཀའ་དམ་པས་རྭ་པོཏ་དུ་རྭ་རེ་སེམས་འཛིན། མཚན་མ་གེན་

འགེང་། མཚན་མོ་རྒྱུ་བ་སོགས་ཐོ་ཙམ་ལས་ལམ་རིམ་མི་གསལ། དབང་ཡོན་

གསེར་སྲང་རེ་དགོས་པས་འདྲ་མིན་ཕུལ་བར་གདོང་དྲུག་གནང་ཚུལ་སོགས་ལོ་

རྒྱུས་མང་དུ་གསུངས། བོད་སྔ་མ་སྦྱངས་སོབས་དང་ཡིད་ཆེས་དད་བརོན་ཆེ་བས་

ཁམས་གསུམ་གི་ཉོན་མོངས་ས་བོན་དང་བཅས་པ་སོང་བའི་གཉེན་པོར་འགོ་མི་

འགོ་སོགས་གསུང་རབ་ཆེན་པོ་དང་བསྡུར་ན་ཅི་འདྲ་ཡོད་སུས་ཤེས་ཀང་འཕལ་

བལྟས་ཚོད་མཁས་པ་དང་གྲུབ་པས་ས་ཁབ་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་། 

འོན་ཀང་མདོ་སྔགས་ཡོངས་རོགས་ཀི་ལམ་གི་ལུས་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་ནས་

གང་ཟག་གཅིག་གིས་རྟེན་གཅིག་ལ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་གདམས་པ་ཚང་ལ་མ་ནོར་

བ་གསལ་བར་འདོམས་པ་རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་འདྲ་བ་མ་བྱུང་བ་རེད། དེ་བཞིན་

དུ་སྐྱོ་འོད་འབྱུང་གིས་ཨ་མོ་གྷ་བཛྲ་ཆུང་བ་དང་། ཞང་ལོ་ཙཱ་བ་པྲཛྙཱ་གུ་རུ་འམ་ཤེས་

རབ་བླ་མས་ཀང་ཨ་མོ་གྷ་བཛྲ་ལ་འཇིགས་བེད་ཀི་ཆོས་སྐོར་གསན་པས་ད་ལྟ་རྭའི་

ཆོས་སྐོར་ལ་རྭ་པོཏ། ཞང་གི་ཆོས་སྐོར་དཔལ་པོཏ། སྐྱོའི་ཆོས་སྐོར་ཐོར་བུ་ཡོད། 

གཞན་མལ་ལོ་ཙཱ་བ་བློ་གོས་གགས། གཉོས་ལོ་ཙཱ་བ་ཡོན་ཏན་གགས་སོགས་ལས་
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དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཆེན་པོའི་ཟབ་ལམ་རིམ་པ་དང་པོའི་རྣམ་བཞག

བརྒྱུད་པའི་གདམས་པ་ཇི་སེད་བཞུགས་པ་རེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོས་གསན་པར་

མཛད་དེ། དེ་ཡང་ཆོས་རེ་དོན་གྲུབ་རིན་ཆེན་ཞེས་ལྷ་འདིའི་སོ་ནས་གྲུབ་པའི་གོ་

འཕང་མཐོན་པོར་གཤེགས་པ་དེ་སྐུ་འབུམ་མན་གི་ཆུ་དཀར་རི་ཁོད་དུ་བཞུགས་

དུས་རྨི་ལམ་དུ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཀི་ཞལ་གཟིགས། དངོས་སུ་གཟིགས་པར་

གསོལ་བ་བཏབ་པས་སང་ཕོད་ད་ཙམ་ལུང་པ་འདིའི་མདར་འོང་། དེ་བར་དུ་བདེ་

བར་གིས་གསུངས། 

ལོ་རེས་མར་རེ་རིན་པོ་ཆེ་འཁྲུངས་པ་ན་སྔར་གི་མཚན་རྨིས་དེ་འདི་ལ་

དགོངས་པར་མངོན་ཤེས་ཀིས་གཟིགས་ནས་འཇམ་དབངས་རིལ་བུ་གནང་བ་

སོགས་རྣམ་ཐར་ལྟར་ཡིན། རེ་རིན་པོ་ཆེ་ངེས་དོན་དུ་འཇམ་དཔལ་ཞི་ཁོ་མིའི་རྣམ་

པར་རོལ་པ་ཕོགས་ཞེན་ཙམ་མིན་པར་སངས་རྒྱས་རང་ཉིད་ཀིས་རེ་བཙུན་འཇམ་

དབངས་ལ། ང་ནི་མ་ངན་འདས་འོག་ཏུ། ཞེས་སོགས་ཀིས་ལུང་བསན་པས། ཁོད་

ཉིད་ཅེས་སྤྲུལ་པ་ཙམ་མིན་པར་འཇམ་དབངས་རང་ཉིད་དངོས་སུ་འབོན་པ་དང་། 

བིས་པའི་གཟུགས་ཞེས་ས་མཐོན་པོ་ལ་གནས་པ་རེ་བཙུན་རང་གི་རྣམ་པ་མ་ཡིན་

པར་སོ་སྐྱེ་ཐ་མལ་པ་ལྟར་བསན་ཡང་མཛད་པ་སངས་རྒྱས་འཇིག་རྟེན་དུ་བོན་པ་

དང་ཁད་མེད་འབྱུང་བར་གསུངས་པ་འདིས་གྲུབ་སེ། དེ་ཡན་ཆད་མཉམ་མེད་ཇོ་བོ་

ཆེན་པོས་ཁུ་རོག་འབོམ་གསུམ་སོགས་ལ་ལུགས་སྲོལ་འདི་ཉིད་བསན་པས་བཀའ་

གདམས་པ་ཞེས་སྒྲུབ་པ་སིང་པོར་མཛད་དེ་བསན་པའི་སྲོལ་མ་ཉམས་པར་བཟུང་བ་

ལས། རེ་རིན་པོ་ཆེ་ལྟར་ཤར་ནུབ་ཀི་མཐའི་བར་འཁྲུལ་མེད་ཀི་བསན་པས་ཁབ་

པར་མཛད་པ་སྔོན་ཆད་མ་བྱུང་བས་སོ། །
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

དེའི་ཕིར་ཡབ་ཡུམ་སོགས་ཀང་སྤྲུལ་པར་གོ་དགོས་པ་ལྟར་ཡོད་ལ། དེའི་

ཚུལ་ཡང་རེ་རང་གི་རྟོགས་བརོད་འདུན་ལེགས་མ་ལྟར་བོད་ཁ་བ་ཅན་གི་མཁས་

གྲུབ་སུས་ཀང་མཛད་མ་མོང་བ་ལྟ་བུའི་ཐོས་བསམ་གནང་བས་སྔ་ཕིའི་མཁས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀི་གཙུག་རྒྱན་དུ་གྱུར། རེ་བཙུན་གི་བཀའ་ལྟར་འཁོར་དག་པ་རྣམ་

བརྒྱད་ཁིད་ནས་འོལ་ཁར་སྒྲུབ་པ་མཛད། དེས་ཀང་ཐུགས་མ་ཚིམ་པར་རྒྱ་གར་

ཤིང་གི་རི་ལ་ཀླུ་བང་དང་མི་ཏྲ་སོགས་མཇལ་ཏེ་ལྟ་བའི་ཕུ་ཐག་གཅོད་པར་བཞེད་པ་

ལྷོ་བག་གྲུབ་ཆེན་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་གིས་བཤོལ་བཏབ། འཇམ་པའི་དབངས་

ཀིས་ཁོད་ལ་མངོན་སུམ་དུ། །ཞེས་སོགས་ལྟར་འཇམ་དབངས་ཞི་ཁོ་སྒྲུབ་ནས་ཞལ་

མངོན་སུམ་དུ་གཟིགས་ཏེ་མི་དང་མི་ལབ་པ་ལྟར་མདོ་སྔགས་ཟབ་རྒྱས་ཀི་གདམས་

པ་མཐའ་ཡས་པ་གསན་ཏེ་གསུང་རབ་རབ་འབམས་རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་ཐུགས་སུ་ཆུད། 

ཞི་ལྷག་ཟུང་དུ་འབེལ་བའི་རྣལ་འབོར་གིས། །ཞེས་སོགས་ལྟར་གང་སྣང་

ལྷའི་རྣམ་རོལ་དུ་འཆར་བའི་བདེ་སོང་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཁད་པར་ཅན་བརེས་པ་

སོགས་དངོས་པོའི་གནས་ཚོད་ལ་འཇམ་དཔལ་ཞི་ཁོ་དངོས་དང་། ཐུན་མོང་བ་ཞི་

ཁོའི་ཞལ་གཟིགས། གསུང་གི་སྣང་བ་སྩལ། བིན་གིས་བརླབས་པས་བོད་དུ་འགྱུར་

བའི་འཇིགས་བེད་ཀི་ཆོས་སྐོར་ཇི་སེད་གསན་པ་ལ་བར་སྐབས་སུ་འཁྲུལ་པའི་དྲི་

མ་གང་ཡོད་བསལ་ཏེ་དག་ཐེར་རྨད་དུ་བྱུང་བ་མཛད། ཁད་པར་འཇམ་དཔལ་ཞི་

ཁོས་མངོན་སུམ་དུ་དབང་བསྐུར། གདམས་པ་དང་རེས་སུ་བསན་པ་མ་ཚང་བ་མེད་

པ་འདོམས་པར་མཛད་པས་ཀུན་གཟིགས་ལྔ་པ་ཆེན་པོས། རྭ་ལུགས་ཀི་འཇིགས་
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དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཆེན་པོའི་ཟབ་ལམ་རིམ་པ་དང་པོའི་རྣམ་བཞག

བེད་མིན་བས་ན་འཇིགས་བེད་ངན་པར་སོང་དོགས་མི་དགོས། རེ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་

འཇམ་དཔལ་ཞི་ཁོས་དབང་བསྐུར་ཏེ་གདམས་པ་གནང་བས་དགེ་ལུགས་ཀི་

འཇིགས་བེད་བས་པས་ཆོག་གསུངས་པར། དམ་པ་འགའ་ཞིག་གིས། དེ་རིང་ཆོས་

ཀི་རྒྱབ་སྐྱོར་དུ་གོགས་ཚོལ་བ་ལས་གསུང་དྲང་པོ་མིན་གསུངས་པའང་ཡོད། 

གང་ལྟར་རྭ་ལུགས་ཡིན་པ་ཆོས་རེ་དོན་གྲུབ་རིན་ཆེན་ལས་དབང་གསན་པ་

ལས་ལྷག་པའི་སྒྲུབ་བེད་ཅི་དགོས། རེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབངས་ལ་གསན་ཡང་དེ་

ལ་སོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀིས་གནང་བས་གཞན་དང་ག་ལ་གཅིག །དེར་མ་ཟད་གསང་

རྣམ་དུ་གསལ་བ་ལྟར་ལྷ་དང་པཎ་གྲུབ་ནམ་མཁའི་སྐར་ཚོགས་ལྟ་བུའི་ཞལ་

གཟིགས་བིན་གིས་བརླབ་པ་རེ་རང་ཉིད་དེ་དག་གི་གངས་ཡིན་ཀང་། འདི་དག་

གཞུང་ལ་བརྟེན་ནས་རང་གཞན་ལ། །ཞེས་སོགས་ལྟར་འདི་དག་གི་གཞུང་ལ་བརྟེན་

ནས་རེས་འཇུག་གི་གདུལ་བ་ལ་ཕན་པའི་རྟེན་འབེལ་གི་སོ་ཡོད། རེ་རིན་པོ་ཆེས་

འདིའི་མན་ངག་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་མཁས་གྲུབ་རེ། རྟོགས་ལྡན་པ། རེ་ཤེར་སེང་

གསུམ་ལ་གནང་། རྟོགས་ལྡན་པ་ལས་དབེན་ས་དང་། མཁས་གྲུབ་ལས་སྲད་དབེན། 

ཤེར་སེང་ལས་རྒྱུད་སོད་སྨད་ལ་བརྒྱུད་པ་གེས། དེའང་བསན་པ་གནས་པ་དགེ་

འདུན་གི་སེ་ལ་རགས་ལས་པར་དགོངས་ནས། རེས་སེ་ར་ཆོས་སིངས་སུ་འགེལ་པ་

བཞི་སྦྲགས་གནང་ནས་མཐར་གེགས་བམ་ཕག་ཏུ་བཏེག་སེ་འདིའི་བདག་ཐུབ་པ་སུ་

ཡོད་ཅེས་ལན་གསུམ་གསུངས་པར་རེ་ཤེར་སེང་པས་ཕག་ཕུལ་ནས་རེ་ཉིད་ཀི་

དགོངས་པ་དང་མཐུན་པར་བདག་གིས་བའོ། །ཞེས་ཞུས་པ་སྔོན་རྒྱལ་བ་དབང་པོའི་

ཏོག་གི་སྤན་སྔར་རྒྱལ་སྲས་སིང་སོབས་ཆེན་པོས་མདོ་སྔགས་ཟུང་འབེལ་གི་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

བསན་པ་འཛིན་ཅིང་སེལ་བར་ཞལ་གིས་བཞེས་པ་དང་ཚུལ་མཚུངས་པས་རེ་རིན་

པོ་ཆེ་དབང་པོའི་ཏོག་དང་། ཤེར་སེང་སིང་སོབས་ཆེན་པོའི་སྤྲུལ་པ་དང་། རོ་རེ་

འཆང་དང་གསང་བདག་ལྟར་ཐུགས་རྒྱུད་གཅིག་ཀང་བླ་སོབ་ཀི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་

པའི་གསུང་རྒྱུན་ཡང་ཡོད། 

དེ་ནས་རེ་རིན་པོ་ཆེས་འབེལ་པ་བཞི་སྦྲགས་ཀི་གེགས་བམ། ཤོ་ཀ་ལི། ནང་

མཆོད་ཀི་ཀ་པཱ་ལ། དགའ་ལྡན་ནས་གཏེར་དུ་བཞེས་པའི་ཞལ་འབག་དང་ཐོད་

ཞགས། རོར་དྲིལ་སོགས་གནང་སེ་གསང་སྔགས་ཀི་བསན་པའི་བདག་པོར་དབང་

བསྐུར་བས་རེའི་གསང་སྔགས་ཀི་བཀའ་བབས་དང་། ལུང་བསན་ལྟར་གཙང་གི་

ལྷུན་པོ་རེར་རྒྱུད་ཀི་འཆད་ཉན་དང་། དབུས་ཀི་སྨད་རྒྱུད་ཚུགས། དེ་དུས་སྤི་རས་

དང་གཞིས་ཀ་མང་པོའི་རིས་གདབ་མི་དགོས་པར་སོབ་མ་གང་འདུས་པ་ལ་འཆད་

ཉན་རལ་དུ་བཏོན། ཆ་རྐེན་མེད་པས་ཆོས་པར་བཏེག་ཅེས་ཆོས་མཚམས་སུ་

དཔོན་སོབ་ལྷན་ཅིག་འཆད་ཉན་གི་རྒྱུན་མ་ཆད་པའི་ངང་ནས་ཆོས་ཐོག་རེས་མའི་

སྦྱིན་བདག་ཚོལ་ཞིང་ཕེབས། རིམ་པས་དད་པ་ཅན་དག་གིས་མཐུན་རྐེན་སྦྱར་ནས་

གཞི་ཟིན་པ་བྱུང་བ་རེད། 

ལན་གཅིག་རེ་ཤེར་སེང་བུ་སོབ་མང་པོའི་ཚོགས་དང་ལྷན་ཅིག་བཞུགས་

པའི་གཡས་ཀི་གྲྭལ་མགོར་འདུལ་ནག་པ་དཔལ་ལྡན་བཟང་པོ་དང་། གཡོན་གི་གྲྭལ་

མགོར་འདུལ་དཀར་བ་གགས་པ་དཔལ་ལྡན་ནམ་འདུལ་འཛིན་བློ་གོས་སྦས་པ་

བཞུགས། འདུལ་དཀར་ནག་ཞལ་རས་ལས་བཏགས་པ་འདྲ། ཤེར་སེང་གིས་འདུལ་

ནག་པར་ཁོད་ཀི་ལོ་སིང་ཅི་ཡིན་གསུངས། རྟ་ལགས་ཞུས་པས། འོ་ན་གཡག་ཤི་
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དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཆེན་པོའི་ཟབ་ལམ་རིམ་པ་དང་པོའི་རྣམ་བཞག

སར་རྟ་འཁབ་ཟེར་བ་ཡིན་པས་ཁོད་ཀིས་གཡག་ཤི་ལུང་པར་རྒྱུད་ཀི་འཆད་ཉན་

གིས་གསུངས། བླ་མའི་གསུང་ཚད་མར་བས་ནས་ས་དེ་རད་བཅད་ནས་ཕེབས་

པས་གཡག་ཤི་ནང་ཟེར་བ་རེད། དེར་གད་པ་བྲུས་ནས་རིམ་གཉིས་ཀི་རྣལ་འབོར་

བསོམ་ཞིང་བཞུགས། སོབ་མ་འགའ་འདུས་པ་ལ་རྒྱུད་ཀི་འཆད་ཉན་མཛད། 

ནམ་ཞིག་གོང་པ་ནང་འཁྲུགས་པའི་རྐེན་གིས་མི་མང་པོ་བསད་པའི་སིག་

སྦྱོང་ལ་གདན་དྲངས་ནས་ཁང་པའི་ཤིང་ཕུལ་བས་འདུ་ཁང་དང་། མི་བསད་པའི་

སིང་གིས་གསང་རྟེན་མཛད་དེ་སྲད་རྒྱུད་དམ་གཙང་སོད་རྒྱུད་པ་ཚུགས། གཙང་གི་

རྒྱུད་སོད་དང་། དབུས་ཀི་སྨད་རྒྱུད་གཉིས་ཆུ་མིག་ལུང་དུ་དབར་གནས་ལྷན་ཅིག་

མཛད་དེ་གཅིག་ལ་གཅིག་ལ་སྒུག་སོད་དགོས། སྨད་རྒྱུད་དུ་ད་ལྟའི་བར་དབར་ཕི་

མ་ཁས་ལེན་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཡིན་ཀང་ཕིས་གཙང་པ་རྒྱལ་པོའི་དུས་འཁྲུགས་

ཀིས་ལམ་འགག་ནས་ཆད་པ་རེད། འདུལ་ནག་པའི་དབོན་པོ་འཇམ་དབངས་དགེ་

འདུན་འཕེལ་དང་། འདུལ་ནག་སྤྲུལ་སྐུ་པཎ་ཆེན་བསམ་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་ནས་སྲད་རྒྱུད་

དཀོན་མཆོག་ཡར་འཕེལ་བར་བདེ་གསང་འཇིགས་གསུམ་གི་རིམ་གཉིས་དང་

མགོན་ཆོས་ཀི་གདམས་པ་སྲད་ལ་གཅིག་བརྒྱུད་ལྟ་བུ་ཡིན། 

སྲད་རྒྱུད་པ་སེ་པ་གཞུང་ལ་རིམ་གོར་ཕེབས་སྐབས་ཀུན་གཟིགས་ལྔ་པ་

ཆེན་པོར་མཇལ་བས་སོབ་དཔོན་པ་ལ་འཕོས་པ་མཛད་པའི་ལན་གིས་ཐུགས་

འཕོག་ནས་བསྔགས་བརོད་གནང་བའི་རྐེན་གིས་ལྕང་སྐྱ་ངག་དབང་ཆོས་ལྡན་དང་

ཀུན་མཁེན་འཇམ་དབངས་བཞད་པ་རྣམ་གཉིས་ཀིས་ད་ལྟ་དགེ་ལུགས་པའི་སན་

བརྒྱུད་ཀི་གདམས་པ་སྲད་དང་དབེན་ས་ནས་བརྒྱུད་པ་སྲད་རྒྱུད་དཀོན་མཆོག་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

ཡར་འཕེལ་དང་། བཀྲས་ལྷུན་སྔགས་ཆེན་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་རྣམ་གཉིས་ལ་

བཞུགས་ཀང་གཉིས་ཀ་སྐུ་ན་སྨིན་པས་ཉན་ཐབས་བེད་ཅེས་གོས་བས། དེ་སྐབས་

སྲད་རྒྱུད་རྒྱུད་ཆེན་པས་ཀང་སན་བརྒྱུད་ཀི་གདམས་པའི་སྣོད་རུང་གི་སོབ་མ་ཁུག་

ལ་ཤོག་ཅེས་ཆོས་རྒྱལ་ལ་གཏོར་མ་བཏང་ནས་འཕིན་བཅོལ་མཛད་པས་མེར་གན་

བླ་མ་ངག་དབང་བློ་གོས་པས་དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱ་མའི་ཁིད་སོགས་གསན་ཏེ་མན་

ངག་ཐོར་བུའི་བཀའ་བབས། ལྕང་སྐྱས་བཀྲས་ལྷུན་སྔགས་ཆེན་སོགས་ལས་ཆོས་

བཀའ་མང་པོ་དང་། སྲད་རྒྱུད་ལས་བདེ་མཆོག་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་མན་ངག་མང་དུ་

གསན་ནས་བདེ་མཆོག་གི་བཀའ་བབས། 

ཀུན་མཁེན་འཇམ་དབངས་བཞད་པས་སྲད་རྒྱུད་པ་དགུང་ལོ་བརྒྱད་ཅུའི་

དུས་མཇལ་ནས་ལོ་གཅིག་ཙམ་བཞུགས། ལམ་བར་ཆར་གིས་བརླན། ན་བཟའ་

དང་ཇ་གནང་། ཁ་དར་ལྔ་འབེལ་ཕུལ། ཞབས་སྤི་བོར་བླངས། འཕོས་པ་གནང་བའི་

ལན་གིས་མཉེས། བདེ་གསང་འཇིགས་གསུམ་གི་རིམ་གཉིས་སོགས་མན་ངག་

བུམ་པ་གང་བོར་གསན། གཟིམས་ཕུག་ཏུ་ཁིད་བསྐྱངས། སྐབས་སུ་དོགས་གཅོད་

བས། མན་ངག་ཟིན་བིས་སུ་བཏབ་པ་ད་ལྟའི་བསྐྱེད་རོགས་དང་། ཞ་ལུའི་ར་ཚིག་གི་

མཆན་འགེལ་སོགས་ཡིན། ཉིད་ཀི་བླ་མ་རྒྱུད་ཆེན་དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོའི་སྐྱེ་བར་

ངོས་འཛིན་མཛད། མདོ་སྨད་དུ་མདོ་སྔགས་ཀི་འཆད་ཉན་འཛུགས་པ་སོགས་ལུང་

བསན་དང་། འདུས་པའི་བཀའ་བབས་ཏེ་ཆོས་བདག་པོ་ལ་འཕོད་པ་ཡིན་ཞེས་

དགེས་ཚོར་དང་། ནང་གི་ཐུགས་སྲས་གཅིག་པུར་གྱུར་པའི་རྣམ་ཐར་ཞིབ་པར་

གསུངས། ཀུན་མཁེན་བླ་མས་ཁི་རྒྱ་ནག་པ་བློ་གོས་རྒྱ་མཚོ་དང་། མེར་གན་བླ་མ་
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དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཆེན་པོའི་ཟབ་ལམ་རིམ་པ་དང་པོའི་རྣམ་བཞག

ངག་དབང་བློ་གོས། ལྕང་སྐྱ་ངག་དབང་ཆོས་ལྡན་རྣམས་ལས་ཀང་སྨད་རྒྱུད་དང་

སྲད་དང་དབེན་སའི་གདམས་པ་གང་ཡོད་ཞིབ་པར་གསན། ཐང་སག་པ་དངོས་གྲུབ་

རྒྱ་མཚོས་སྲད་རྒྱུད་ལས་འཇིགས་གསང་གི་བསྐྱེད་རོགས་གསན་ཏེ་ཟིན་བིས་ཀང་

མཛད་ནས་འཇིགས་བེད་ཀི་བཀའ་བབས། སོབ་མ་གཅིག་ལྷ་སའི་ཕར་ཁའི་གིབ་ཀི་

ལུང་པར་བཞུགས་པ་གྲྭ་ས་དང་མཚན་ཙམ་ཡང་མི་ཤེས་པར་སན་བརྒྱུད་ཀི་

གདམས་པ་ཉམས་སུ་བླངས་ནས་ཚེ་གཅིག་ལ་མཆོག་བརེས་པ་དེ་སྒྲུབ་པ་སིང་པོར་

བེད་པའི་བཀའ་བབས་ཡིན་ཞེས་དཔོན་སོབ་བམས་པ་གསུངས་པར་བག་དཀར་

དཀའ་བཅུ་རིན་པོ་ཆེས་གསུངས། 

བཀའ་བབས་ཀི་སོབ་མ་ལྔ་པོ་དེ་ལ་འཁོར་གི་ཐ་མ་རོ་རེ་མཆེད་ལྔ་ཞེས་ཐང་

སག་པའི་ཟིན་བིས་ལས་གསུངས། རྒྱུད་ཆེན་དང་གོང་མ་བཞི་ལ་རྒྱུད་ཆེན་ཡབ་

སྲས་ལྔ་ཟེར། ཐང་སག་པས་ཀང་མན་ངག་གི་ཞིབ་ཆ་མཐའ་དག་པར་ཀུན་མཁེན་

གོང་མ་ལས་གསན་པ་དང་། ཞོག་དོན་ཡོད་མཁས་གྲུབ་ཀིས་ཀུན་མཁེན་བླ་མ་ལ་

བདེ་གསང་འཇིགས་གསུམ་གི་ཁིད་ཞུས་པར་མདོར་བསྡུས་རེ་གནང་ནས། ཐང་

སག་དགའ་ལྡན་ཆོས་འཁོར་གི་བླ་མ་འདི་ངེད་རང་གི་ཡང་སོབ་མ་ཡིན་པས་ཁོང་ལ་

ཉན་པས་འཐུས་ཞེས་བཏང་ཚུལ་རྣམ་ཐར་ལྟར་ཡིན། ཕུར་བུ་ལྕོག་དཔོན་སོབ་

བམས་པས་གསང་འཇིགས་གཉིས་དོན་ཡོད་མཁས་གྲུབ་དང་། བདེ་མཆོག་འཇམ་

དབངས་བདེ་བའི་རོ་རེ་ལས་གསན་ནས་ལོ་རེ་བཞིན་སོན་དཔིད་ལ་བདེ་ལམ་དང་

ཞལ་ལུང་། མཇུག་ཏུ་བདེ་གསང་འཇིགས་གསུམ་གི་བསྐྱེད་རོགས་རེས་མོས་ཀིས་

གནང་བ་བསོད་གགས་རོ་རེ་འཆང་དང་། བག་དཀར་དཀའ་བཅུ་རིན་པོ་ཆེས་ཡང་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

ཡང་གསན་ནས་ཟིན་བིས་ཀང་ཡོད། 

སྤིར་ཁིད་ལ་ལུང་རྒྱུན་ཐོབ་པའི་ཡིག་ཆ་གཅིག་གཞིར་བཞག་ནས་ལུང་དང་

སྦྲགས་ཏེ་ཁིད་བས་པ་ལུང་ཁིད། ཡིག་ཆ་དེའི་ལུང་མ་ཐོབ་ཀང་སེང་ནས་ཁིད་ཆ་

ཚང་བས་པ་བཤད་ཁིད། བླ་མ་རང་གི་ཉམས་མོང་གི་སེང་ནས་གནང་བ་ཉམས་ཁིད། 

བླ་མའི་ཉམས་མོང་གི་སེང་ནས་ཁིད་པ་སོབ་མས་ཀང་མོང་བ་ལ་བསྐོར་ནས་ཉམས་

མོང་བསྡུས་ཏེ་གནང་བ་མོང་ཁིད། སྨན་པ་མཁས་པས་རང་གི་བུ་ལ་མི་རོ་དམར་པོ་

ཁ་ཕེ་ནས་ལུས་དང་དོན་སྣོད་རའི་ཆགས་ལུགས་སོན་པ་ལྟར། ཐོག་མར་ཉམས་

ལེན་བེད་ལུགས། རྟོགས་པ་རིམ་གིས་སྐྱེས་ནས་དེའི་གེགས་སེལ་བོག་འདོན་དང་

བཅས་ཞིབ་པར་ཁིད་པ་དམར་ཁིད། དེ་དག་ལས་ལུང་ཁིད་ནི་བཤད་ཁིད་ཡིན་ཀང་། 

བཤད་ཁིད་ལུང་ཁིད་མིན། དང་པོ་གཉིས་ཡིག་ཆའི་སེང་ནས་དང་། ཕི་མ་གསུམ་

ཐུགས་ཐོག་ནས་གསུངས་པ་ཤས་ཆེ་ཡང་། ཡིག་ཆ་ལ་བསེན་པ་མི་རུང་བ་མིན། 

ཁིད་ཅེས་པ་མི་མགོ་འཁོར་བ་ལག་མགོ་ནས་ཁིད་དེ་ལམ་སོན་པའམ་གོགས་དང་

སྤོད་པ་ལྟར། སོབ་མ་འཁོར་བར་འཐོམ་ནས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ལམ་

སོར་བ་ལ་སངས་རྒྱས་སུ་བགོད་པའི་ལམ་མ་ནོར་བ་འདི་ཡིན་ཞེས་ངོ་སྤོད་པ་ལ་

ཟེར་ཞེས་ཁིད་ཀི་རྣམ་གངས་འདི་རྣམས་ཐུའུ་བཀྭན་རིན་པོ་ཆེས་གསུངས་ཤིང་། 

བླ་མ་གཞན་དག་གིས་ཀང་ཐོར་རེ་བ་གསུངས། 

དེ་ཡང་སྔར་བསོད་གགས་རོ་རེ་འཆང་གི་དྲུང་ནས་ཀུན་མཁེན་གོང་མའི་

བསྐྱེད་རིམ་སེང་ནས་ལུང་ཁིད་ཚར་གཅིག་དང་། ཐང་སག་པའི་བསྐྱེད་རོགས་སེང་

ནས་ལུང་ཁིད་ཚར་གཅིག་ཐོབ། སྐྱབས་མགོན་རོ་རེ་འཆང་གིས་དགོན་འདིར་
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དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཆེན་པོའི་ཟབ་ལམ་རིམ་པ་དང་པོའི་རྣམ་བཞག

གསང་བདེའི་རིམ་གཉིས་ཀི་ཁིད་ཟུར་པ་མ་གནང་བས་དེའི་རྒྱུན་རེད་ན་གལ་ཆེ། 

འཇིགས་བེད་ཀི་བསྐྱེད་རོགས་རྒྱས་བསྡུས་འགའ་གནང་ཡང་འགོ་མ་ཐུབ་པས་

མཛོད་དགེ་མཚམས་པ་ཚང་གིས་བསྐྱེད་རིམ་སྐྱབས་མགོན་རང་དང་། རོགས་རིམ་

རང་གི་དགེ་རྒན་ས་བརྒྱད་པ་བར་གགས་པ་རྒྱུད་པ་བླ་མ་བློ་བཟང་མཆོག་གྲུབ་

ལས་གསན་ན་འདུག་པས་ཁོང་ལ་ཞུས་པ་ཡིན། དེ་རེས་རྒྱུད་པ་བླ་མའི་དུས་བག་

དཀར་དཀའ་བཅུ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཆེད་གཉེར་གིས་བདེ་གསང་འཇིགས་གསུམ་གི་

བསྐྱེད་རོགས་སོགས་ཁིད་བཀའ་མང་པོ་ཞུས་སྐབས་ཐུགས་ཐོག་ནས་གནང་བ་

ཡིན། དེས་ན་རེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ལ་རྒྱུད་དང་པཎ་གྲུབ་ཀི་གདམས་པའི་རྒྱུན་

བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་ཡོད་ཀང་སྲད་དང་དབེན་ས་གཉིས་བཀའ་བབས་ཀི་དབང་

གིས་གགས་ཆེ་བ་དང་ཁབ་ཆེ་བ་བྱུང་། བརྒྱུད་པ་འདི་ལ་སྲད་དབེན་གཉིས་དང་། 

ཀུན་མཁེན་སྐུ་ཕེང་སྔ་ཕི་གཉིས་ཀ་ལས་བརྒྱུད་པའི་ཁིད་རྒྱུན་ཚང་བ་ཡིན། 

དེ་ལ་གང་གིས་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་རྟེན། 

གང་དུ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་གནས། རྣལ་འབོར་གི་ཡོ་བད་ཚོགས་པར་བས་

ནས་ཇི་ལྟར་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཚུལ་དང་གསུམ། དང་པོ་ནི། 

ལམ་ཐུན་མོང་བས་རྒྱུད་སྦྱངས། ལུགས་འདིའི་དཀིལ་འཁོར་དུ་བཞུགས་

ནས་དབང་བཞི་རྣམ་དག་ཐོབ། དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་ཚུལ་བཞིན་བསྲུང་བའི་གང་

ཟག་གིས་བླ་མའི་གདམས་ངག་ལ་བརྟེན་ནས་ཉམས་སུ་ལེན་དགོས། ལམ་ཐུན་མོང་

བ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་མེད་ན་ཐེག་ཆེན་གི་ཆོས་སུ་མི་འགྱུར། སོང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་

མེད་ན་སང་བ་གང་ཡང་སོང་མི་ནུས་ཤིང་། ལྷ་བསོམ་པས་དེས་གོ་ཆོད་པ་དཀའ། 
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

ད་ལྟ་དུས་ཀི་སིགས་མར་སེབ་པས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་གཉིས་ལ་མོང་བ་རྣམ་དག་

རེད་པ་ཕར་ཞོག །གོ་བ་རྣལ་མ་ཆགས་པའང་དཀོན་པའི་ཚོད་ཡིན་ཀང་བག་ཆགས་

ཙམ་རེ་འཇོག་རྒྱུ་བྱུང་བའང་རེ་ཡབ་སྲས་ཀི་བཀའ་དྲིན་ཡིན་པས། བསན་པ་ཡོངས་

རོགས་དང་མཇལ་བ་དོན་མེད་དུ་མ་སོང་བར་ལམ་རིམ་བསྡུས་དོན་དང་ཡོན་ཏན་

གཞིར་གྱུར་མ་ལྟ་བུའི་སོ་ནས་ལམ་ཡོངས་རོགས་ལ་ཤར་སོམ་དང་། ཁད་པར་བང་

ཆུབ་ཀི་སེམས་གཉིས་བཅོས་མ་ཚུན་ཆད་ནན་ཏན་དུ་གསལ་བཏབ། ཐ་ན་སྐད་ཅིག་

དཀྲོང་བསྐྱེད་ཙམ་གི་སོ་ནས་ཞི་ཁོ་སྦྲགས་སྒྲུབ་ཀི་དམིགས་སྐོར་ཉམས་སུ་ལེན་

ནའང་ལམ་ཡོངས་རོགས་ཀི་གནད་ཚང་བ་དང་། མདོ་སྔགས་ཀི་ལམ་ཡོངས་སུ་

རོགས་པའི་གནད་མ་ནོར་བར་འབེད་པའི་ཤེས་རབ་ཁད་པར་ཅན་འགྲུབ་པའི་ཆེད་

སྒྲུབ་སམ་པའི་ཀུན་སོང་གལ་ཆེ། 

དབང་ཐོབ་ནས་དམ་ཚིག་ཚུལ་བཞིན་བསྲུང་བ་མེད་མི་རུང་དུ་དགོས། 

བསྲུང་མ་བསྲུང་གི་ཁེ་ཉེན་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པ་ཤེས་ནས་ཐུན་མགོར་རོར་སེམས་

བསོམ་བཟླས་ཀི་སོ་ནས་སོབས་བཞི་ཚང་བའི་ཡིག་བརྒྱ་ཉེར་གཅིག་བཟླས་ན་ལྟུང་

བའི་འཕེལ་ཁ་ཆད་ཅིང་། སོ་ཐར་སྐབས། ལྟུང་བ་བཤགས་པར་འོས་པ་བཤགས། 

བསམས་པར་འོས་པ་བསམས། ཐུན་མོང་བ་བིན་གིས་བརླབས་པས་ལས་ལ་མི་

སྒིབ་པ་ལྟར་ཐུན་གཅིག་ལ་རིམ་གཉིས་བསོམ་པའི་སྣོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། 

འདི་ཤིན་ཏུ་དཀའ་ཞིང་གལ་ཆེ་བས་ལོ་མཚམས་ཚེ་མཚམས་བས་ནས་མདོ་

སྔགས་ཀི་ཉམས་ལེན་ལ་གཞོལ་བར་འདོད་པ་རྣམས་ཀིས་ཐོག་མར་བདག་འཇུག་

སོགས་ཀིས་ལྟུང་བ་དང་ཞག་ཏུ་མ་འགོགས་པ་ལ་འབད་པ་ཕག་ལེན་ཡིན། ཨ་བར་
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དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཆེན་པོའི་ཟབ་ལམ་རིམ་པ་དང་པོའི་རྣམ་བཞག

དཀའ་བཅུ་ངག་དབང་བཟོད་པ་དང་། ཙ་ཡུ་ངག་དབང་ཆོས་འཕེལ་ཚང་སོགས་དང་

གཏམ་གེང་བར། ཐོག་མར་ཐུན་དྲུག་རྣལ་འབོར་གི་སོས་སོམ་གསུམ་གི་བསབ་

བར་བསྔོ་བགང་བས་ནས་དམ་ཚིག་དང་འགལ་བ་བཤགས་ཕིར་བདག་འཇུག་

ཆག་མེད་བས་ན་རིམ་གིས་ལྟུང་བ་ངོས་ཟིན་ཏེ་ཇེ་ཉུང་ལ་སོང་སེ་མཐར་དཀའ་

ཚེགས་ཆེར་མི་དགོས་པ་ཡོང་ཟེར། རྒ་བུ་བློ་བཟང་མཁས་མཆོག་ལོ་སོ་གསུམ་དུ་

མཚམས་མཛད་པས་དང་པོའི་ལོ་བཅུ་ཙམ་ལ་བདག་འཇུག་ཆག་མེད་བས། དེ་ཕིན་

ཆད་དྲན་ཤེས་བསེན་པ་གོམས་ནས་བདག་འཇུག་མི་དགོས་གསུངས། མཛོད་

དགེའི་མཚམས་པ་བློ་བཟང་དཀོན་མཆོག་ཚང་ཡང་དང་པོ་བདག་འཇུག་ཆག་མེད་

ཡིན་ཀང་ཕིས་སུ་དེ་ཙམ་མི་མཛད་དེ། དམ་སོམ་དག་པ་ལ་གདེང་ཁེལ་ནས་སྲོལ་དུ་

ཚུད་པ་དེ་འདྲ་དགོས་གསུངས། 

༼གང་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་གཤད་པ།༽

༈ གཉིས་པ་གང་དུ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་གནས་ནི། རྟོགས་པ་མྱུར་བར་འདོད་

ན་དུར་ཁོད། ཆུ་འགམ། ཤིང་གཅིག །མ་མོའི་གནས། མཚན་མ་གཅིག་པ་སོགས་ལ་

གནས་ན་ཡུལ་དེའི་མི་མ་ཡིན་གིས་འཚུབས་བསང་སེ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བང་ཆུབ་ཀི་

སེམས་གཉིས་དང་ལྷའི་རྣལ་འབོར་སྔར་ཡོད་བརྟན་ཞིང་བོག་དབྱུང་བ་གཅོད་ཀི་

སྐབས་དང་འདྲ།  ལས་དང་པོ་པ་ལ་རང་གི་བློ་དང་འཚམས་པའི་ཡིད་མཐུན་གལ་

ཆེ། མཐུན་ཚུལ་ཡང་བསམ་གཏན་དང་རེས་མཐུན་ལས་རྣམ་གཡེང་དང་མཐུན་

པས་མི་ཆོག །
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

༼ཇི་ལྟར་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཚུལ།༽

༈ གསུམ་པ་གནས་དེར་ཡོ་བད་འདུ་བ་བའི་སྐབས་བསེན་པ་གཏོང་ལུགས་

ཀི་གསུང་བཤད་མཛད་པས། དེ་ལ་དུས་ཉི་མ་ལྷོ་བགོད་བང་བགོད་ལ་ཞི་རྒྱས་

དབང་དྲག་གི་སྒྲུབ་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་དང་། ཉི་མ་ཡང་ཚེས་གཅིག་ཞི་བ། ཚེས་བརྒྱད་

དབང་། བཅོ་ལྔ་རྒྱས་པ། བཅུ་བཞི་དང་ཉེར་དགུ་ལ་དྲག་པོ་དང་། དུས་ཚོད་ཀང་

ཕིའི་རྟེན་འབེལ་ལ་སྦྱར་ནས་སྲོད་ལ་བེལ་བ་གང་ཡོད་ཚར་ནས་སེམས་ཞི་ཞིང་

འཇམ་པོར་གནས་པས་ཞི་བ། སྔ་དྲོ་དྲོད་རྒྱས་ཤིང་བག་ཕེབས་པས་ལོན་ཤིང་

སོགས་ལ་མེ་ཏོག་རྒྱས། བ་རི་དྭགས་ཚུན་ཆད་བག་ཕེབས་ནས་སོབས་རལ་འཕེལ་

བའི་དུས་ཡིན་པས་རྒྱས་པ། ཉིན་ཕེད་གཡེང་ནས་ཚོང་འདུས་སོགས་ལ་འཁམས་

པས་དབང་དུ་བསྡུ་ཕིར་འགུགས་ས་བས་དབང་། མཚན་ཕེད་གཉིད་ལོག་སེ་བག་

མེད་དུ་བླ་འཁམས་བའི་དུས་ཡིན་པས་དགའི་རྣམ་ཤེས་འགུགས་ས་བའི་རྟེན་འབེལ་

ཡོད་པས་དྲག་པོ་བེད་པ་སྤིར་བཏང་རེད། འཇིགས་བེད་ལ་ཉེར་དགུ་དང་མཚན་

ཕེད་ནས་མགོ་རོམ་པར་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པས་ཉེར་བརྒྱད་ཀི་ཉིན་རྒྱབ་རི་མཐོ་

བའི་སར་རི་རྐེད་ལ་ཉི་མ་ཤར། ཀླུང་དུ་མ་བབས་པའི་སྐབས་དེར་ཕི་ལོགས་སུ་ཇི་

ལྟར་འཚམས་པའི་སར་ཐོ་ཞིག་བསང་སེ་ཕི་མཚམས་བཅད། འདི་ལ་སྐྱེད་ཆོག་མི་

དགོས། འདིའི་ནང་དམ་གཙང་ཡིད་ཆེས་ལས་མི་གཏོང་། 

དེ་ནས་ནང་དུ་བ་བྱུང་དང་བདུད་རིས་ཆག་ཆག་གདབ་ལ་སྒྲུབ་ཁང་བི་དོར་

བས། དམིགས་རྟེན་གི་སྐུ་ཐད་དྲང་དུ་བཤམས། མཆོད་གཏོར་ཚགས་སུ་ཚུད་པ་

བས། མལ་འོག་ཏུ་ས་དཀར་རམ་འབྲུ་དཀར་གི་གཡུང་དྲུང་ཆོས་སྐོར་རམ། བསྐྱེད་
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དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཆེན་པོའི་ཟབ་ལམ་རིམ་པ་དང་པོའི་རྣམ་བཞག

རོགས་སྐབས་སྣ་ཚོགས་རོ་རེ་གལ་ཆེ་བ་བེད། དེར་ཀུ་ཤ་དང་དུར་བ་བཀྲམས། 

འབོལ་གདན་རྒྱབ་མཐོ་ལ་མདུན་ཅུང་ཟད་དམའ་བ་བཤམས། མདུན་དུ་ནང་མཆོད་

ཀི་ཀ་པཱ་ལ། རོར་དྲིལ། ཌཱ་མ་རུ། བདུད་རི་རིལ་བུ་སོགས་རྣལ་འབོར་གི་ཡོ་བད་

ཚོགས་པར་བས། ཕི་དྲོ་མདུན་རིའི་ཀླུང་ལ་གིབ་སོ་བབས། གིབ་མ་རི་རྐེད་ལ་མ་

སེབ་གོང་སྔར་ཕི་མཚམས་བཅད་པ་ལས་ཕར་མ་ཐལ་བའི་སོ་ཕི་ནང་གི་མཚམས་

ལྟ་བུ་ནས་བགེགས་གཏོར་བཏང་ལ་ནག་ཕོགས་པ་རྣམས་བསྐྲད། སྔར་ཕག་དར་

བས་པའི་རྡུལ་ཡོད་ན་དེའང་གླུད་ཀི་ཚུལ་དུ་བགེགས་གཏོར་དང་མཉམ་དུ་ཕི་རོལ་

ཏུ་གཏོང་། དེ་ཕིན་ཆད་མཚམས་མ་གོལ་བར་ཕག་དར་མི་བ་བ་སོགས་ཡིག་ཆ་དང་

གསུང་བཤད་ལའང་ཡོད་ཀང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་མེད། དཀར་གཏོར་བསྔོས་

ནས་གཉུག་མར་གནས་པའི་དཀར་ཕོགས་པ་རྣམས་ལ་སྒྲུབ་པ་ལ་བར་ཆད་མི་

འབྱུང་བ་སོགས་ཀི་འཕིན་ལས་བཅོལ། འདི་རང་གནས་སུ་བསྔོ་བ་ཡིན། 

ཇི་ལྟར་འཚམས་པར་ནང་མཚམས་ཀི་ཐོ་བསང་། འདིའི་ནང་མཚམས་

གཡོག་པ་དང་། མ་ནུས་ན་གཞན་འདིས་བེད་དང་། སྨན་པ། ཟས་གོས་དང་དཔེ་

སོགས་ཡོ་བད་ཕར་སེར་ཚུར་ལེན་གང་དགོས་ཐམས་ཅད་ཡིད་ལ་བཞག་ནས་མི་

བརེད་པའི་བརར་རེའུ་རེའམ་ཤིང་བུ་རེ་ལྟ་བུ་འཇོག་པ་ལ་མཚམས་རེལ་ཟེར། ངེས་

པར་དགོས་པ་མིན། མཚམས་ཐོ་ལྷར་བསྐྱེད་མི་བསྐྱེད་ཀི་ལུགས་གཉིས་ཡོད། ལྕང་

སྐྱ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། དཔོན་སོབ་བམས་པས་ཐོ་བཞི་ཡོད་ན་རྒྱལ་ཆེན་བཞི། ཐོ་གྲུ་

བཞི་ཡིན་ན་ལོག་བཞིའམ། ཁང་པའི་ལོག་བཞི་རྒྱལ་ཆེན་བཞིར་བསྐྱེད་པའམ། ཡང་

ན་ལྷོ་ཕོགས་སྐྱོང་བ་འཕགས་སྐྱེས་པོར་བསྐྱེད་ན་དགོས་པ་ཆེ་གསུངས། ཀུན་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

མཁེན་འཇམ་དབངས་བཞད་པས་ཕུར་ལྷ་ལྟ་བུའི་རིགས་འགོས་བེད་ན་མ་གཏོགས་

གསར་མ་རྒྱུད་འབུམ་དུ་ཁུངས་མེད་གསུངས། དེ་ནི་རོར་ཕེང་དུ་འཇིམ་གོང་བཅོ་ལྔ་

དཀིལ་འཁོར་གི་མཐར་བཀོད་པ་ལ་ཕོགས་སྐྱོང་བཅོ་ལྔའི་བ་དན་བཙུགས་ནས་

ཕོགས་སྐྱོང་གཏོར་མ་གཏོང་བར་གསུངས་པ་རེས་ལྷ་ལྡན་སྨོན་ལམ་དུས་གནང་བ་

དེ་རེད། ད་ལྟ་མཚམས་ཐོ་ལ་ཤུག་ལོ་དང་རས་ཤར་མ་རེ་འདོགས་པའང་དེ་ལ་དཔེ་

བླངས་པ་རེད། དེ་ལྟར་བས་ཀང་ལྷ་བསྐྱེད་དགོས་པའི་ངེས་པ་མེད། 

ཡང་འདུས་པར་བགེགས་མཐར་བེད། འཇིགས་བེད་ལ་རལ་གི་གཤིན་རེ་

གཤེད། བདེ་མཆོག་ལ་དུམ་སྐྱེས་མར་བསྐྱེད་པ་དང་། ལྷར་རང་རང་གི་བཀའ་སོད་

དུ་བསྐྱེད་པ་དང་། ཡང་རེ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་སོད་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཡིན་པས་

བདེ་གསང་འཇིགས་གསུམ་ཀར་དམ་ཅན་ཆོས་རྒྱལ་དུ་བསྐྱེད་པ་སོགས་མང་། 

ལྷར་བསྐྱེད་ན་མཆོད་གཏོར་ཕུལ། སྒྲུབ་པ་ལ་བར་ཆད་མེད་ཅིང་། མཐུན་རྐེན་འགྲུབ་

པ་དང་། དགེ་བའི་བསམ་པ་མ་སྐྱེས་པ་བསྐྱེད། སྐྱེས་པ་གནས། གནས་པ་གོང་

འཕེལ་དུ་འགྱུར་བ་དང་། ཁད་པར་མཚམས་ཀི་རིང་འགོ་འོང་དང་ཕར་སེར་ཚུར་

ལེན་འདི་དང་འདིའི་སྐབས་ཕིའི་བར་ཆད་ནང་དུ་མི་གཏོང་། ནང་གི་དངོས་གྲུབ་ཕིར་

མི་འཆོར་བའི་སོང་གོགས་དང་འཕིན་ལས་བཅོལ་ལ་མཚམས་རེལ་ཐོའི་རར་སྤུངས་

ཀང་ཆོག །མཐར་འོད་ཞུ་མ་བས་ན་ཉི་མ་རེ་བཞིན་གཏོར་འབུལ་སྐབས་མཚམས་

ཐོའི་ལྷ་ཡང་དྲན་དགོས། འོད་དུ་ཞུ་ནས་ཐོ་ཅོག་གི་རྣམ་པར་བསམ་ཀང་ཆོག །ལྷ་

བཞུས་ཀང་མཆོད་གཏོར་དང་འཕིན་བཅོལ་བས་ཆོག་པ་མཁས་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེས་

བུམ་ལྷ་ལ་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན། 
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དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཆེན་པོའི་ཟབ་ལམ་རིམ་པ་དང་པོའི་རྣམ་བཞག

སྐབས་དེར་མཚམས་གཡོག་པ་ཡོད་ན་འཇུག །གཞན་ཚོ་དྲན་ཙམ་བས་

ནས་ངེས་མེད་དུ་འདི་དང་འདི་ཡོང་དགོས་པ་ཡོང་ཤས་ཆེ་སམ་དུ་རྒྱ་ཆེ་སེ་བས་ན་

མཚམས་མི་རལ་བའི་དགོས་པ་ཡོད། ཐོ་བཞག་པ་འདི་ཕི་མཚམས་དང་། ཕོགས་

དང་གནས་དང་བདག་བསྲུང་བ་ལ་ནང་མཚམས་གཅོད་པར་བས་པ་སོགས་ཀང་

ཡོད་དེ། ཕིའི་བགེགས་དང་ནང་གི་བགེགས་བསལ་བ་ལ་ཕི་མཚམས་དང་ནང་

མཚམས་བཅད་པའི་ཐ་སད་བཏགས་པ་རེད། 

མཚམས་ནང་དེར་རབ་ལྷའི་ང་རྒྱལ་གསལ་སྣང་སོགས་ལམ་རིམ་གཉིས་

དང་། ལམ་གི་གཙོ་བོ་ཡན་ཆད་ཀི་བསམས་པ་ལས། ནང་གི་རྣམ་རྟོག་གཞན་གི་

མཚམས་ཆོད་པ་དགོས་པ་ལོ་ཆེན་རིན་བཟང་དང་། ཁ་རག་སོམ་ཆུང་དང་། རྒྱལ་

སྲས་ཐོགས་མེད་པ་སོགས་ཀི་རྣམ་ཐར་ལྟར་ཏེ། རིན་བཟང་གིས་ཐོ་གསུམ་བསང་

སེ་ཕི་མ་ལ་འདིའི་ནང་འདི་སྣང་གི་བསམ་པ་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་སྐྱེས་ན་ཆོས་སྲུང་

གིས་ཚར་ཆོད་ཅེས་པ་དང་། བར་མ་ལ་ཐར་པ་དོན་གཉེར་གི་བློ་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་

དོར་ན་ཆོས་སྲུང་གིས་ཚར་ཆོད་ཅིག་ཅེས་དང་། ནང་མར་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་

གཉིས་སྐད་ཅིག་དོར་ན་ཚར་ཆོད་ཅེས་བིས་པ་ལྟ་བུ་སེ། ཕི་མ་གུ་ཡངས་པར་བས་

པ་མ་མཐའ་མི་དགེ་བའི་བསམ་པ་བཀག་ནས་ཆོས་ཀི་བསམ་པ་མ་དོར་བ་དགོས་

པ་ཐོ་བསང་བའི་དོན་ཏེ། དེང་སང་ཐོ་བསང་བ་འདིའི་ནང་ནས་དགེ་བའི་བསམ་པ་

སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་སྐྱེས་ན་མི་འགིག་གོ་ཅེས་ཟེར་བའི་བར་ལྟར་ཡོད་ཅེས་ཡོངས་

འཛིན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་པས་གསུངས་པར་ཁོང་འཇམ་པའི་དབངས་ལས་ཐོས། 

ཀོ་ཤི་ངག་དབང་སྐལ་བཟང་གིས་ཁོ་བོ་མཚམས་ལ་སོད་ཟེར་ནས་གིང་བར་སོགས་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

སུ་འགོ་བའི་རྒྱུ་དྲིས་པས། ངས་ནི་མི་དགེ་བ་བཅུ་ལ་མཚམས་བས་པ་ཡིན་ཟེར་བ་

ལའང་གོ་རྒྱུ་ཆེ། 

གདན་ལ་འཁོད་དེ། ༀ་བཛྲ་ཨ་སཱ་ནེ་ཧཱུཾ་ཞེས་ལག་པ་རོ་རེ་དང་བཅས་པས་

གདན་ལ་རེག་པས་གདན་རོ་རེའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པར་བསམ། ནས་ལ་སོགས་

པའི་འབྲུ་སྔར་སྒྲུབ་པ་ཡོད་དམ་མིན་ཀང་རུང་སེ། རང་ལྷར་གསལ་བའི་སྐུ་ལས་འོད་

ཟེར་སྤོ་བའམ། ཐུགས་ཀ་ནས་ཁོ་བོའི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤོས་ཏེ་ཐོས་བསམ་

སོམ་སྒྲུབ་བེད་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའི་བགེགས་ཐམས་ཅད་བསྐྲད་པའི་མོས་པ་

བས་ནས། ༀ་སུམྦྷ་ནི་སུམྦྷ་ཧཱུཾ་ཞེས་ཤར། ༀ་ག�ཧྣ་ག�ཧྣ་ཧཱུཾ་ཞེས་ལྷོ། ༀ་ག�ཧྣ་པཱ་ཡ་

ག�ཧྣ་པཱ་ཡ་ཧཱུཾ་ཞེས་ནུབ། ༀ་ཨཱ་ན་ཡ་ཧོ་བ་ག་ཝཱན་བིདྱཱ་རཱ་ཛཱ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཅེས་བང་དུ་

འཐོར་བ་ལན་གསུམ་བས་པ་ཕོགས་དང་གནས་བསྲུང་བ་དང་། དེ་ནས་རང་གི་སྤི་

བོར་ༀ་ལས་འཁོར་ལོ་དཀར་པོ་ལྟེ་བར་ༀ་གིས་མཚན་པ། མགིན་པར་ཨཱཿ ལས་

པདྨ་དམར་པོའི་ལྟེ་བར་ཨཱཿ ས་མཚན་པ། སིང་གར་ཧཱུཾ་ལས་རོ་རེ་སྔོན་པོའི་ལྟེ་བར་

ཧཱུཾ་གིས་མཚན་པར་གྱུར་ཅེས་བརོད་ཅིང་བསམ་ལ། གཡས་རོ་རེ་དང་བཅས་པའི་

སྲིན་མཛུབ་ཀིས་བདུད་རིའི་ཆུས་གནས་གསུམ་རེག་ལ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ལན་གསུམ་

བརོད་པས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་རོ་རེ་གསུམ་གི་ངོ་བོར་བིན་གིས་བརླབ་སེ་ནང་

གི་བགེགས་བསལ་བ་ལ་ལུས་བསྲུང་བའམ་བདག་བསྲུང་བའམ་སོ་གསུམ་བསྲུང་

བ་ཟེར། བསྲུང་འཁོར་བགེགས་གཏོར་གི་རེས་དང་། ཧཱུཾ་བཞི་བའི་སྔགས་ཀི་རེས་

དང་། སྐབས་འདིར་ཡང་བསོམས་ཏེ། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འོག་ཏུ་

འཕོས་པས་རོ་རེ་ས་གཞི། ནས། མེ་དཔུང་ཕོགས་བཅུར་འཕོ་བར་གྱུར་ཅེས་པའོ། །
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དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཆེན་པོའི་ཟབ་ལམ་རིམ་པ་དང་པོའི་རྣམ་བཞག

དེ་ལྟར་མཚམས་གཅོད་ལུགས་འདི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ལ་འདྲ་ཞེས་བདེ་གསང་

འཇིགས་གསུམ་ཀའི་བསྐྱེད་རོགས་ཀི་སྐབས་གནང་བ་འདིར་བསྡུས་ནས་བིས་

སོ། །སྔོན་མཚམས་ལ་སོད་པའི་སྔར་ནས་དཔེ་བལྟས་དང་དཔེ་ཁིད་བས། ཕག་ལེན་

ངེས་པར་བས་ནས་སོད་པ་ཡིན་ཀང་། དེང་སང་གལ་ཆུང་ཆོས་ལ་བས་ནས་སང་

སོད་པའི་དེ་རིང་ཅི་ལྟར་བེད་འདྲི་བ་དང་། གཏན་ནས་མི་འདྲི་བར་སོད་མཁན་ཡང་

འདུག་པས་དམ་པ་སྔ་མའི་ཕག་ལེན་ཤེས་པ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། འཇིགས་གསང་

གཉིས་ལ་ཉིན་དང་པོར་སྐྱབས་སེམས་བླ་མའི་རྣལ་འབོར་སོགས་དགེ་སྦྱོར་གཞན་

སྐྱོང་བ་ལས་ཆོ་ག་འདོན་མི་དགོས། འདི་ལ་ཉེར་དགུའི་མཚན་ཕེད་ལངས་ཏེ་ཁྲུས་

བས། རོ་གདན་དངོས་སམ་བཅོས་མ་ལ་རྣམ་སྣང་གི་ཆོས་བདུན་ལྡན་གིས་ཁ་ལྷོར་

ཕོགས་ནས་སོད་པ་འདུལ་བ་གཤིན་རེ་ལྷོ་ན་གནས་པ་དང་། སྔོན་བྱུང་ལ་རོ་རེ་

འཇིགས་བེད་ཀིས་ལྷོ་ཕོགས་ཀི་གཤིན་རེ་འཁོར་བཅས་བཏུལ་བ་ལྟར། རེས་

འཇུག་སྒྲུབ་པ་པོ་རང་ཉིད་ཀིས་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རེ་གཤེད་ཀི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་

བས་ནས་འབྱུང་འགྱུར་གི་གཤིན་རེ་འཁོར་བཅས་བཏུལ་ཏེ་གདུལ་བར་འགྱུར་བའི་

འཕེན་པ་དང་རྟེན་འབེལ་བསྒིགས་པའི་ཆེད་ཡིན། 

བིན་གིས་བརླབས་པའི་ནང་མཆོད་དམ་བདུད་རི་རིལ་བུས་ཁ་དག་པར་

བས། རྒྱུད་བིན་གིས་བརླབ་པའི་ཕིར་ཁོང་དུ་མིད། དབེན་སའི་ལུགས་ལ་རང་དམ་

ཚིག་སྤོད་པའི་རྣལ་འབོར་པ་ཞེས་སོགས་གྲུབ་ཐོབ་ཏུ་བསྐྱེད་པས་རྒྱུད་བིན་གིས་

བརླབ་པ་དང་བགེགས་ཀིས་མི་ཚུགས་པའི་དགོས་པ་ཡོད་པར་བཤད། ཐུན་རེ་

རེའི་སྐབས་སུ་རིམ་གཉིས་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་མིང་ཙམ་ལ་མ་བཞག་པར་དགེ་བའི་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

བཤེས་གཉེན་ལ་སྐྱོན་རྟོག་གི་བློ་བཀག་ནས་དད་གུས་ལེགས་པར་སྦྱངས། བདག་

གི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་འདི་རྣམས་དུས་གསུམ་གི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀི་གདུང་

འཚོབ། རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་བཀའ་བགོས་ནས་བདག་གི་དོན་དུ་སྐུའི་རྣམ་པ་འདི་

ལྟར་བསན་ཀང་། ཕོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཐམས་ཅད་འདི་ཉིད་ཀི་རྣམ་

རོལ་ཡིན་པའི་ཚུལ་དྲན་ཏེ་ར་བརྒྱུད་ཀི་བླ་མ་རྣམས་མཐོ་བརེགས་སུ་བཞུགས་པར་

མོས་ནས། ཁབ་བདག་འཇམ་པའི་རོ་རེ་གཤིན་རེ་གཤེད། །ཅེས་པའི་སྐབས་རྒྱུད་

གསུང་བ་པོ་སོན་པ་རོ་རེ་འཆང་གསལ་བཏབ། 

མགོན་དེར་དགེས་པ་ཀུན་བསྐྱེད་མཁའ་འགོའི་གཙོ། །ཞེས་རྒྱུད་སྡུད་པ་པོ་

གསལ་བཏབ། ཟུང་འཇུག་གོ་འཕང་མངོན་གྱུར་ལཱ་ལི་ཏ། །ཞེས་རྒྱུད་སྤན་འདྲེན་པ་

པོ་གསལ་བཏབ། གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་སྩོལ། །ཞེས་པའི་

སྐབས་དེ་གསུམ་གི་སྐུ་ལས་བདུད་རི་འབེབས་སྦྱངས་བེད་པ་ར་བའི་བླ་མའི་བར་

ལ་འདྲ། མཐར་གོང་མ་རྣམས་གཅིག་ལ་གཅིག་ཐིམ་གི་ར་བའི་བླ་མར་ཐིམ། དེ་ཉིད་

རང་ལ་ཐིམ་པས་རྒྱུད་བིན་གིས་བརླབ་པར་བསམ། སྨད་རྒྱུད་པས་མི་གསུངས་

ཀང་དབེན་ས་ལྟར་བླ་བརྒྱུད་འདོན་ན་དེ་ལྟར་རེད། དེ་ནས་དལ་འབོར་དོན་ཆེ་ཞིང་

རེད་པར་དཀའ་འཇིག་ས་བ་དང་། ངན་འགོའི་སྡུག་བསྔལ་རྣམས་ཡིད་ལ་དྲན་ཏེ་འདི་

སྣང་གི་ཞེན་པ་འགོག་ཅི་ཐུབ་མ་བས་ན་ཅི་བས་ཚེ་འདིའི་ལག་ཆར་འགོ། འཁོར་བ་

མཐའ་དག་ལ་ཞེན་པ་ལོག་ནས་ཕི་མའི་སྣང་ཤས་འགོག་ཅི་ཐུབ་མ་བས་ན་ཅི་བས་

འཁོར་བའི་རྒྱུར་འགོ་བས་ངེས་འབྱུང་བཅོས་མ་ཚུན་ཆད། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བློའི་

ནུས་པ་ཅི་ཡོད་ཀིས་གསལ་བཏབ་སེ་མྱུར་དུ་དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཀི་གོ་འཕང་
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དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཆེན་པོའི་ཟབ་ལམ་རིམ་པ་དང་པོའི་རྣམ་བཞག

མངོན་དུ་བས་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་གོ་འཕང་དེར་འགོད་སམ་དུ། རིམ་

གཉིས་ཀི་ཉམས་ལེན་ཕོགས་འགོ་ཙམ་བས་པ་ཐེག་ཆེན་གི་ཆོས་ཀི་གངས་སུ་ཅི་

འགོ་བེད་དགོས། 

དེ་ནས་ནང་མཆོད་སོགས་བིན་གིས་རློབ་པ་ཐ་མལ་པས་མི་ནུས་པས་སྐད་

ཅིག་དཀྲོང་བསྐྱེད་བེད། དེ་ལ་རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་

ཅེས་པའི་སྐབས་ང་ཞེས་པའི་འཆར་ཚུལ་ལ་ད་ལྟ་ལུས་སེམས་རགས་པས་བ་བ་

བེད་པས་ལུས་སེམས་རགས་པ་ལ་བཏགས་པའི་ངའི་འཆར་ཚུལ་ཡོད། འཆི་བའི་

ཚེ་ལུས་ཀི་འབྱུང་བ་ཐིམ་ནས་ཕི་དབུགས་ཆད། ནང་དབུགས་མ་ཆད་པའི་སྐབས་

སིང་གའི་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་གའུ་ཁ་སྦྱོར་གི་དབུས་སུ་རླུང་སེམས་མི་ཤིགས་

པའི་ཐིག་ལེ་ཡོད་པ་དེའི་རླུང་དེ་ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་རླུང་དང་། སེམས་དེ་ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་

སེམས་ཡིན་པས་དེ་དུས་ལུས་སེམས་ཕ་བས་བ་བ་བེད། དེའི་ཚེ་ངར་འཛིན་ལྷན་

སྐྱེས་ཀིས་གང་དུ་བཟུང་བའི་ང་དེ་ལུས་སེམས་ཕ་བ་ལ་བཏགས་པའི་ང་ཡིན། 

དེས་ན་ལུས་སེམས་རགས་པ་ལ་བཏགས་པའི་ངས་བ་བ་བེད་དུས་ཕ་བ་ལ་

བཏགས་པའི་ངས་བ་བ་མི་བེད། ལུས་སེམས་ཕ་བ་ལ་བཏགས་པའི་ངས་བ་བ་བེད་

དུས་རགས་པ་ལ་བཏགས་པའི་ངས་བ་བ་མི་བེད་པས་ང་ཐ་དད་པ་གཉིས་ཡོད་ཀང་

རྒྱུད་ཐ་དད་དུ་མི་འགྱུར། རླུང་སེམས་རགས་པ་ལ་བཏགས་པའི་ང་ལ་ཡང་ཡན་

ལག་སོ་སོ་ལ་བཏགས་པའི་འཆར་ལུགས་སྣ་ཚོགས་ཡོད་ཀང་། སྐབས་འདིར་ལུས་

སེམས་ཕ་རགས་གང་ལ་ཡང་བཏགས་པའི་ང་མ་ཡིན་པར་ཕུང་པོ་ལ་ཕ་རགས་མ་

ཕེ་བར་ལུས་སེམས་ཕ་རགས་དབེར་མེད་འོ་ཆུ་འདྲེས་པ་ལྟ་བུའི་ངོས་ནས་འཆར་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

བའི་ང་གདགས་གཞིའི་ཕུང་པོ་དང་བཅས་པ་མིང་གིས་བཏགས་པ་ཙམ་མ་

གཏོགས། རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པའི་སོང་པ་ཉིད་དང་རང་

སེམས་རོ་གཅིག་ཏུ་ཞུགས་པའི་ངེས་ངོར་ཀུན་རོབ་ཀི་སྣང་བ་མི་འཆར་ཡང་སྣང་

ངོར་འོད་སྔོན་པོ་ཁྲུ་གང་བ་ལ་དེ་ལས་གཞན་མི་འཆར་བའི་ཚོད་ཀི་ང་རྒྱལ་

བཞག །འོད་དེ་ལ་ཞལ་ཕག་སོགས་ཀི་རྣམ་པ་བཏོད་དེ་འཇིགས་བེད་ཡུམ་བཅས་

རོགས་པར་གྲུབ་པར་མོས། 

དབང་པོ་རྣོན་པོས་སོང་པ་བསོམ་པས་འཆི་བ་ཆོས་སྐུ། འོད་སྔོན་པོས་བར་

དོ་ལོངས་སྐུ། འཇིགས་བེད་ཡུམ་བཅས་ཀི་སྐྱེ་བ་སྤྲུལ་སྐུའི་ལམ་འཁེར་ཡིད་ངོར་

འཆར། དེ་ཉིད་རིམ་གིས་གསལ་འདེབས་པ་ལ་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་མ་ཧེའི་

གདོང་པ་ཅན་གི་ཐོད་འཛིན་པས་ཡུམ་རོ་ལངས་མ་གི་ཐོད་འཛིན་པ་ལ་འཁྱུད་པ། 

ཤངས་ནས་བསྐལ་པའི་རླུང་འཚུབས་ཤིང་ཤངས་བུག་ཟངས་དུང་མེས་བསྲེག་པ་

ལྟ་བུ། སྤན་གཉིས་གོག་ལྟར་འཁྱུག་ཅིང་སྤན་འབས་ཉི་མ་ལྟར་འབར་བ། སྤན་ར་

ཁག་རློན་གིས་བྱུགས་པ་ལྟ་བུ། བཞིན་ཏེ་ཞལ་རས་རྣམ་པར་འགྱུར་བའི་ཁོ་གཉེར་

ཅན། ཞལ་གནམ་ས་ལྟར་གདངས་ཤིང་མཆེ་བ་གངས་རི་ལྟར་གཙིགས་པ། ལགས་

གོག་བཞིན་གཡོ་ཞིང་ཞལ་ཁག་གིས་ངོམས་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཅན། དབུ་སྐྲ་སྨ་ར་སྨིན་

མ་འཕང་བ་མ་ཡིན་པར་ཚུག་ཐུབ་ཏུ་འགེང་བ། ཞབས་གཡས་གཡོན་གི་བར་ལྷ་

རང་གི་མཐོ་ལྔ་ཡོད་པ་བརྐང་བསྐུམ་ཚད་ལྡན་དང་། རུས་པའི་རྒྱན་སྐར་ཚོགས་

ལྟར་བཀྲ་ཞིང་། ཡེ་ཤེས་ཀི་མེ་དཔུང་འབར་བའི་ཀོང་ན་སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང་ཉི་མའི་

གདན་ལ་བཞུགས་པ་སོགས་རྒྱས་པར་འཆད་པའི་སྲོལ་ཡོད་པ་སྔོན་དུས་ཁིད་
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དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཆེན་པོའི་ཟབ་ལམ་རིམ་པ་དང་པོའི་རྣམ་བཞག

བཏབ་པའི་དོ་ནུབ་ནས་དམིགས་ཁིད་བསྐྱངས་ཏེ་ཁིད་རོགས་དུས་མོས་པ་ལམ་

བེད་ཡིད་ངོར་འགོ་བའི་ཚོད་དུ་བས་པ་རེད། 

ད་ལྟ་དེ་འདྲ་མ་ཡིན་པར་དཀྱུས་གཅིག་ལ་ཁིད་རྒྱུན་ཙམ་རོགས་པར་བེད་

པས་སྐུའི་རྣམ་པ་སོགས་ཞིབ་པར་ཞལ་ཕག་ཡོངས་རོགས་ཀི་སྐབས་ཡོང་བས་

འཐུས། ཆོ་གའི་སྐབས་འདོན་དགོས་པའི་ངེས་པ་མེད་ཀང་ཁིད་ཀི་དུས་རོར་དྲིལ་

བིན་རླབས་ཡང་གསུངས་པས་འགོ་བཤེས་གཉེན་བསེན་ཚུལ་ནས་མཇུག་མི་སོབ་

པའི་ཟུང་འཇུག་གི་བར་གི་ཐབས་ཀི་ཆ་ཐམས་ཅད་རོ་རེ་དང་། ཤེས་རབ་ཀི་ཆ་

ཐམས་ཅད་དྲིལ་བུས་མཚོན་པས་དོན་དེ་ཡིད་ལ་དྲན་ནས་དོན་དམ་པའི་བང་ཆུབ་

ཀི་སེམས་ཐབས་ཤེས་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་བདེ་སོང་གི་རྣལ་འབོར་བསོམ་པར་བའོ་

སམ་དུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སོགས་ཀི་རོ་རེ་སིང་གར་བཟུང་། བཛྲ་གྷཎས་མཐེབ་སྲིན་

གིས་དྲིལ་བུ་དཀུར་བསེན། སེམས་ཅན་རྨོངས་དང་སོགས་ཀི་རོ་རེ་ཕོགས་བརྒྱད་

དུ་གསོར། བཛྲ་དྷརྨཱ་ར་ཎིའི་སྔགས་ཚན་དང་པོ་བརྒྱད་ལ་དྲིལ་བུ་ཕོགས་བརྒྱད་དུ་

ལྕེ་བསྐྱོད་པས་དཀྲོལ། སནོ་ཥ་ཎི་སོགས་ཀི་ཆ་སོམས་པར་བསྐོར་ནས་འཁོལ། རོ་

རེ་གསོར་ཚུལ་ནམ་མཁར་འཕེན་པ་དང་། འཕེད་ལ་བཞག་སེ་བསྐོར་བ་དང་། ལག་

ཏུ་བཟུང་ནས་སེང་འོག་ཏུ་གསོར་བ་སོགས་ཡོད་ཀང་ཡོངས་གགས་གཡས་སུ་

བསྐོར་ནས་གསོར་བ་ཡིན། འདིའི་སྐབས་ཀི་གསུང་བཤད་ཕལ་ཆེར་རྣལ་འབོར་

རོལ་པའི་དགའ་སོན་ལྟར་ཡིན་པས་དེ་བཞིན་བེད། རོར་དྲིལ་བིན་བརླབ་བེད་པ་ཆོ་

གའི་མགོ་མཇུག་ཀུན་ལ་དམ་ཚིག་གསུམ་དང་མ་བལ་བ་དགོས་པའི་དོན་ཡིན་པས་

རོ་རེ་ནི་རྒྱལ་བའི་ཐུགས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

བཞིན་མེད་པར་སོན་པའི་སྒ་དྲིལ་བུས་སྒོགས་པས་རང་བཞིན་མེད་པ་དེ་ཡུལ་དུ་

བས་པའི་བདེ་སོང་གི་ཡེ་ཤེས་དང་། དེས་རང་ལུས་ལྷའི་སྐུར་བསོམ་པ་ཙམ་མ་ཡིན་

པར་བདེ་སོང་གི་རིས་ཟིན་པ་དགོས་པར་གོ །

ལྷ་བསོམ་པ་ལ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་གཉིས་སོགས་དཀའ་བ་ལས་ང་རྒྱལ་གསལ་

སྣང་ཙམ་ལ་དཀའ་རྒྱུ་མེད། དེ་གཉིས་མེད་པར་དྲག་སྔགས་བཟླ་བ་མང་ན། ལྷོ་བག་

གྲུབ་ཆེན་གིས། བཟླས་བརོད་མང་ཡང་རུ་ཏྲར་སྐྱེ། །ཞེས་རུ་ཏྲ་ནི་གདོན་བགེགས་ལ་

ཟེར། ང་རྒྱལ་ཙམ་ལ་གོམས་ན་ས་བ་བདེན་འཛིན་སོགས་ཉོན་མོངས་པའི་དབང་གིས་

ཀང་འཇིགས་སུ་རུང་བའི་ཉམས་འཆར་བ་སྲིད། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཐབས་ཤེས་

གསལ་ཅི་ཐེབས་བས་ནས་དེའི་གཟུང་རྣམ་ལྷར་བསོམ་པ་ལས་ཞལ་དགུ་སོགས་རབ་

རབ་ཅིག་ཁོ་ན་ཨེ་འཆར་བལྟས་ན་སོ་ལའང་འཐོགས་པའི་སྣང་བ་འབྱུང་བ་དཔེ་ཆོས་

ཀི། སག་མོ་ཀེང་རུས་རྭ་དང་བག །ཅེས་པ་ལྟར་ཡིན་གསུངས། 

དེ་ནས་ནང་མཆོད་བསངས། སྦྱངས། བསྐྱེད། བིན་གིས་བརླབ་པ་བཞི་

ལས། དང་པོར་རང་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་དུ་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀར་ཉི་མའི་དཀིལ་

འཁོར་ལ་གནས་པའི་རོ་རེ་སྔོན་པོ་རེ་ལྔ་པའི་ལྟེ་བར་ཐུགས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་

ཤེས་ཧཱུཾ་ཡིག་གི་མཐར་ཡི་གེ་བཅུ་པའི་སྔགས་ཕེང་གེན་འགེང་འོད་ཟེར་འབར་བ་

དང་། རང་སེམས་བདེ་སོང་དབེར་མེད་ཧཱུཾ་ཡིག་ལ་དམིགས་པ་གཏད་དེ། ཧཱུཾ་དེས་

སྔགས་ཟློས་པའི་ཚུལ་གིས་ལས་སྔགས་བརོད་པས་ཧཱུཾ་གི་ནཱ་ད་སྔགས་ཕེང་དང་

བཅས་པ་ལས་རང་འདྲའི་ཁོ་བོའི་ཚོགས་མེ་སག་འཕོ་བཞིན་པ་བུང་བ་ཚང་རོལ་བ་

བཞིན་སྤོས་ཏེ་ངེས་དོན་གི་བགེགས་བདེན་འཛིན། དེས་བསྐྱེད་པའི་དྲང་དོན་གི་
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དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཆེན་པོའི་ཟབ་ལམ་རིམ་པ་དང་པོའི་རྣམ་བཞག

བགེགས་རང་གི་རྟོག་པའི་སྣང་བར་ཤར་ཚོད་ཇི་སེད་པ་ཐམས་ཅད་སེང་གེའི་

ཚོགས་ཀིས་གང་པོའི་ཁྱུ་བདས་པ་ལྟར་ཕི་མིག་ཙམ་ཡང་བལྟ་བའི་གག་མེད་པར་

ཕིའི་རྒྱ་མཚོའི་ཕར་འགམ་དུ་བསྐྲད་པར་མོས། བདེ་སོང་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་

དེས་ངེས་དོན་གི་བགེགས་སྲིད་པའི་ར་བ་དྲུང་ནས་འབིན་ན་དྲང་དོན་གི་བགེགས་

ཕ་མོ་ལྟ་ཅི་སྨོས་ཏེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་སེམས་ཀིས་བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་པས་བསྐྲད་

སོགས་དེ་ལྟར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་ཀུན་མཁེན་གོང་མས་གསུངས་པ་གནད་ཟབ། 

ཁོ་བོའི ་ཚོགས་སྤོས་པ་རྣམས་བསྡུས་ནས་སིང་གའི་ཧཱུཾ ་ལ་བསིམ་པ་

བསངས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་འདྲ། སིང་ག་ནས་སྤོ་བ་དང་དེར་བསྡུ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་

ཆོས་རྣམས་འཇོག་བེད་དང་འཇིག་བེད་ཀི་ར་བ་སེམས་ལ་རགས་ལས་པ་སྔར་ལྟར་

ཏེ། དཔེར་ན་ཁང་པ་བཟོ་བ་དང་བཤིག་པ་ལ་དེ་ཡིད་ངོར་བཞག་ནས་དེར་རེས་སུ་

མཐུན་པའི་རྟེན་འབེལ་སྣ་ཚོགས་སེམས་ཀི་བསྒིགས་ནས་དེའི་རྟེན་འབེལ་འགིག་

ཚར་བ་ན་ཁང་པ་གྲུབ་པ་དང་བཤིག་པར་བཞག་པ་ལྟ་བུ་རེད། རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་

མར་དང་ཆང་ལ་སོགས་པའི་སྒྲུབ་གཞི་ལ་ནང་མཆོད་ཀི་བློ་བཞག །དེ་ཉིད་མིང་རྟོག་

གིས་བཏགས་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པའི་

སོང་ཉིད་ལ་སེམས་ཞུགས་པ་ན། གཅིག་གི་ལྟ་པོ་གང་ཡིན་པ། །དེ་ནི་ཀུན་གི་ལྟ་པོ་

ཡིན། །ཞེས་པ་ལྟར་ཆོས་གང་ཡང་བདེན་གྲུབ་ཏུ་མི་སྣང་བའི་སོང་པ་ལ་སེམས་

ཞུགས་པ་དེ་ལ་ངའོ་ཞེས་ང་རྒྱལ་བཞག །

དེའི་ཚེ་རི་རྭ་བ་ཁང་ཁིམ་སོགས་སྣོད་བཅུད་ཀིས་བསྡུས་པའི་ཀུན་རོབ་

པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མེད་སོང་བ་མ་ཡིན་པར་སོང་ཉིད་ལ་སེམས་ཞུགས་པའི་ངེས་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

ངོར་ཀུན་རོབ་ཀི་ཆོས་མི་སྣང་བ་ལ་བེད། ༀ་ལ་ཨ་ཨུ་མ་གསུམ་ཡོད་པས་དེ་

གསུམ་གིས་རོ་རེ་གསུམ་དང་། སྦྱང་བ་སྦྱོང་བེད་སྦྱངས་པའི་ངོ་བོ་གསུམ་གིས་

མཚོན་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་དུ་སོན་པ་དང་། མཚོན་དོན་དེ་དྲན་ནས་

ངག་ཏུ་ལན་གཅིག་བརོད་པས་རོ་རེ་རེ་མོ་ལྟར་ཕན་ཡོན་བདུན་འབྱུང་བའང་དྲན། 

སོང་པ་དེའི་ངང་ལས་གཉིད་ཀི་ངོར་རྨི་ལམ་ལྟར་སྣང་ཆ་ནང་མཆོད་ཀི་གོ་སར་རླུང་

གི་ས་བོན་ཡཾ་སྔོན་པོ་ལས་རླུང་དཀིལ་སྔོ་སང་ངེ་བ་གཞུའི་དབིབས་ཅན་བཅད་ཁ་

རང་ལ་བསན་པའི་མཆོག་མ་གཉིས་སུ་སྲོག་ཆགས་ཀི་མཚན་མ་མེད་པའི་དར་ལྕེ་

གསུམ་པའི་བ་དན་རླུང་གིས་བསྐྱོད་པ་གཉིས་ཀིས་མཚན་པ། དེའི་སེང་མེའི་ས་བོན་

རཾ་དམར་པོ་ལས་མེ་དཀིལ་དམར་པོ་ཟུར་གསུམ་པའི་ཟུར་གཅིག་རང་ལ་བསན་

པའི་རྒྱབ་ཏུ་རླུང་དཀིལ་ཟླ་གམ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལྷག་པ། ཟུར་གསུམ་དུ་དཔལ་འབར་ལྟ་

བུའི་མེ་ལྕེ་དང་། ཁ་ལ་མར་མེའི་ཕེང་བ་བསྒིག་པ་ལྟར་མེ་འབར་བས་མཚན་པ། དེའི་

ཟུར་གསུམ་དུ་ཨཱཿ དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་མམ་དམར་པོ་ལས་མི་མགོ་རློན་

པའི་སྒེད་བུ་ད་ལྟ་བཅད་མ་ཐག་པ་ལྟར་མིག་ཁ་ཧིག་གེ་བ། སོ་སྐྱ་ཤིག་གེ་བ། སྐྲས་

དཔྲལ་བའི་ཕེད་ཙམ་ཁེབ་པ། ཡིད་དུ་འོང་བ་གསུམ་ལྟག་པ་སྤད་ནས་གནས་པ། 

དེའི་འཛོམ་དུ་ཨ་དཀར་ལ་དམར་མདངས་ཆགས་པ། དེ་ལས་ཐོད་པ་ཕི་དཀར་ལ་

ནང་དམར་བ་དཔྲལ་བ་རང་ལ་བསན་པ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ། 

དེའི་ནང་གི་ཤར་རམ་མདུན་ངོས་སུ་རྣམ་སྣང་གི་ས་བོན་བྷྲུཾ་མམ་བྲུཾ་ལས་བ་

ལང་གི་ཤ་དེའི་མིང་ཡིག་གོས་མཚན་པ། ལྷོར་རིན་འབྱུང་གི་ས་བོན་ཨཾ་ལས་ཁིའི་

ཤ་དེའི་མིང་ཀུ་ཀུར་ཞེས་པའི་དང་པོ་ཀུས་མཚན་པ། ནུབ་ཏུ་འོད་དཔག་མེད་ཀི་ས་



  31  

དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཆེན་པོའི་ཟབ་ལམ་རིམ་པ་དང་པོའི་རྣམ་བཞག

བོན་ཛྲ່་ལས་གང་ཆེན་གི་ཤ་དེའི་མིང་དནི་ཞེས་པའི་དང་པོ་དས་མཚན་པ། བང་དུ་

དོན་གྲུབ་ཀི་ས་བོན་ཁཾ་ལས་རྟའི་ཤ་ཧསིའམ་ཧ་ཡ་ཞེས་པའི་ཧས་མཚན་པ། དབུས་

སུ་མི་བསྐྱོད་པའི་ས་བོན་ཧཱུཾ་ལས་མིའི་ཤ་ན་ར་ཞེས་པའི་དང་པོ་ནས་མཚན་པ། 

རིགས་ལྔའི་ས་བོན་རང་མདོག་དང་། སྲོག་ཆགས་ཀི་ས་བོན་རང་མདོག་གམ་

རིགས་ལྔའི་མདོག་ལྟར་བ། ཡི་གེ་རྣམས་ཤ་བུབས་ཚང་གན་རྒྱལ་གི་སིང་ག །ཙོག་

པུར་གནས་པའི་མཚོག་མ། ཆ་ཚང་ཧྲུམ་ཧྲུམ་གཏུབས་ཏེ་སྤུངས་པའི་རེ་མོར་འགོད་

པའི་ལུགས་གསུམ་ཡོད། ཤར་ལྷོར་སྤན་མའི་ས་བོན་ལཾ་ལས་དྲི་ཆེན་ལ་རང་མིང་

བི་ཌའི་དང་པོ་བི། ལྷོ་ནུབ་ཏུ་མ་མ་ཀི་སེ་བདག་མའི་ས་བོན་མཾ་ལས་རཀྟ་སེ་ཁག་གི་

མིང་དང་པོ་ར། ནུབ་བང་དུ་གོས་དཀར་མོའི་ས་བོན་བཾ་ལས་བང་སེམས་དཀར་པོ་

ཤུ་ཏྲ་ཞེས་པའི་དང་པོ་ཤུ། བང་ཤར་དུ་སྒོལ་མའི་ས་བོན་ཏཾ་ལས་རྐང་མར་ཏེ་རྐང་

མཛྫ་ཞེས་པའི་དང་པོ་མས་མཚན་པ། མཉྫ་ནི་བྱུར་ཏེ་མ་ངན་གི་མིང་ཞེས་ལི་ཤིའི་

གུར་ཁང་ལས་བཤད། འདུས་པར་ཤ་ཆེན། བདེ་མཆོག་ཏུ་ཀད་པ། གཞན་དུ་ཚིལ་

ཞེས་འབྱུང་བ་རྒྱུད་རང་རང་གི་གསུངས་ཚུལ་ལས་རང་རང་གང་མོས་བས་པས་

ཆོག་གསུངས། 

དབུས་སུ་རོ་རེ་དབིངས་ཀི་དབང་ཕྱུག་མའམ་རོ་རེ་རོ་ལངས་མའི་ས་བོན་བཾ་

ལས་དྲི་ཆུ་ལ་མཱུ་ཏྲ་ཞེས་པའི་དང་པོ་མཱུས་མཚན་པ། དབུས་ཀི་མི་ཤ་དང་དྲི་ཆུ་

གཉིས་ཕན་ཚུན་གོ་མི་འགོག་པར་རྣམ་པ་སོ་སོར་གནས་པ། དེ་རྣམས་ཁ་དོག་

ལྷའམ་རས་མདོག་བ་བ་ནི་བསྐྱེད་པའོ། །

བིན་གིས་བརླབ་པ་དངོས་ནི་དེ་དག་གི་སེང་འབྲུ་གསུམ་དཀར་དམར་མཐིང་ག་



  32  

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

བརེགས་ནས་གནས་པ། དེ་ལ་ༀ་སེང་མ་བས་ཀང་རུང་ལ། བམས་པ་རིན་པོ་ཆེ་

ནས་ཕག་གིས་བར་གནང་སེ་ཇེ་མཐོར་འགོ་བས་འོག་མ་བེད་པ་འདི་གཙོ་ཞེས་བག་

དཀར་དཀའ་བཅུ་རིན་པོ་ཆེས་གསུངས། དེ་ལ་རླུང་དཀིལ་གིས་རོགས་རིམ་སྐབས་

ཀི་རླུང་དང་། མེས་གཏུམ་མོའི་རྣལ་འབོར། སྒེད་བུ་གསུམ་གིས་སྣང་མཆེད་ཐོབ་

གསུམ་ལ་ལམ་ཡང་ཡོད་པས་སང་བླང་གཉིས་ཡོད་ཀང་ལམ་དུས་ཀི་དེའི་རྣལ་འབོར། 

ཐོད་པ་ཕི་དཀར་བས་སོང་ཉིད། ནང་དམར་བས་བདེ་ཆེན་གི་ཡེ་ཤེས། དེ་གཉིས་ཐོད་

པ་གཅིག་ལ་ཚང་ཞིང་། གཞི་ལ་ཧཾ་གིས་མཚོན་པའི་བདེ་བའི་རྟེན་ཀུན་ལྟ་བུའི་བང་

སེམས་ཀི་གནས་དང་། སྐད་དོད་ཀ་པཱ་ལ་བདེ་སྐྱོང་ལ་འཇུག་པས་བདེ་སོང་དབེར་

མེད་མཚོན། ཤ་ལྔས་དག་མ་དག་གི་སྒྱུ་ལུས། བདུད་རི་ལྔས་དཔེ་དོན་གི་འོད་གསལ། 

སྦྱངས་རྟོགས་སར་གསུམ་གིས་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པས་ཟུང་འཇུག །སེང་གི་ཡི་གེ་

གསུམ་གིས་འབས་དུས་ཀི་སྐུ་གསུམ་གི་རྟེན་འབེལ་འགིག་ཅིང་ལམ་འབས་ཀི་དགེ་

ར་སྨིན་བེད་དུ་འགྱུར་ཚུལ་དྲན་ན་ལམ་གི་གནད་རོགས་པ་འབྱུང་། 

སེང་གི་ༀ་ལས་འོད་ཟེར་དཀར་པོ་འཕོས་པས་སྐུ་རོ་རེ་རྣམ་སྣང་གི་ལྷ་

ཚོགས་སྤན་དྲངས་ནས་ༀ་ལ་ཐིམ། ཨཱཿ ལས་འོད་ཟེར་དམར་པོ་འཕོས་པས་གསུང་

རོ་རེ་འོད་དཔག་མེད་ཀི་ལྷ་ཚོགས་སྤན་དྲངས་ནས་ཨཱཿ ལ་ཐིམ། ཧཱུཾ་ལས་ཐུགས་རོ་

རེའི་ལྷ་ཚོགས་སྤན་དྲངས་ནས་ཧཱུཾ་ལ་ཐིམ། ཧཱུཾ་ཡིག་ཐོད་པའི་ནང་དུ་ལྟུང་སེ་གཡས་

སྐོར་དུ་ལན་གསུམ་འཁོར་ནས་དཀྲུགས་པས་ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་པའི་སྐྱོན་སྦྱངས་པ་

སངས་པ་ཕུན་ཚོགས་ཀི་སྨིན་བེད། ཨཱཿ ཡིག་ཐོད་པར་ལྷུང་ནས་ལན་གསུམ་

དཀྲུགས་པས་འཆི་བ་མེད་པའི་བདུད་རིར་བསྒྱུར་བ་རྟོགས་པ་ཕུན་ཚོགས་ཀི་སྨིན་
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དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཆེན་པོའི་ཟབ་ལམ་རིམ་པ་དང་པོའི་རྣམ་བཞག

བེད། ༀ་ཡིག་ཐོད་པར་ལྷུང་ནས་ལན་གསུམ་དཀྲུགས་པས་མང་པོར་སྦར་ཞིང་

སེལ་བས་འབས་དུས་ཀི་དོན་གཉིས་ཕུན་ཚོགས་འགྲུབ་པའི་རྟེན་འབེལ་འགིག་པ་

དང་། འབྲུ་གསུམ་ལན་གསུམ་བརོད་པའི་དང་པོས་རང་གཞན་སེམས་ཅན་གི་ལུས། 

གཉིས་པས་ངག །གསུམ་པས་ཡིད་ཀི་སོ་ནས་བསགས་པའི་སིག་སྒིབ་ཐམས་ཅད་

འོད་ནག་པོའི་རྣམ་པར་ཆད་ནས་ནང་མཆོད་དང་འདྲེས་པ་ཕུལ་བས་ཕིན་ཆད་སིག་

པས་མི་གོས་པའི་དགོས་པ་ཡོད། 

སྒྲུབ་ཐབས་བསོམ་པ་ལ་ཕི་ནང་གི་བར་ཆད་མི་འབྱུང་ཞིང་གོགས་ལྡན་

མཛད་ཕིར་སྔོན་འགོའི་གཏོར་མ་འབུལ་བར། མཆོད་ཡུལ་གི་གཡས་ནས་མགོ་

བརམས་ཏེ་འཕེད་ལ་བཤམས་པའམ། མཆོད་ཡུལ་ལ་མགོ་བསན་ནས་མཆོད་ཡོན་

ནས་རོལ་མོའི་བར་བརྒྱད་ཚར་བཅུ་དྲུག་བཤམས། ཕོགས་སྐྱོང་གི་མཆོད་པ་སྔར་

ལྟར་བསངས་སྦྱངས། མཆོད་པ་རེ་རེའི་གོ་སར་ཨཱཿ བརྒྱད་ཚར་བཅུ་དྲུག་དང་། དེ་

ལས་ཐོད་པ་བརྒྱད་ཚར་བཅུ་དྲུག །དེའི་ནང་དུ་ཆོ་གར་ཧཱུཾ་གཉིས་འབྱུང་བས་དང་

པོའི་ཚེ་ཐོད་ནང་དུ་བདེ་སོང་གི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ས་བོན་ཧཱུཾ་སྔོན་པོ་རེ་བསམ། 

ཧཱུཾ་གཉིས་པ་བརོད་པས་དེ་རྣམས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ངོ་བོ་བདེ་སོང་གི་

ཡེ་ཤེས། རྣམ་པ་མཆོད་ཡོན་སོགས་རས་རང་རང་། བེད་ལས་ཞལ་སོགས་ལ་ཟག་

མེད་ཀི་བདེ་བ་སེར་བའི་ཁད་པར་གསུམ་ལྡན་དུ་བསྐྱེད། ཨḒཾḻ་སོགས་མཆོད་

སྔགས་འབྲུ་གསུམ་གི་བར་དུ་སེལ་བ་དང་། རང་རང་གི་ཕག་རྒྱས་རོ་རེ་གསུམ་གི་

ངོ་བོར་བིན་གིས་བརླབས། འཇིགས་བེད་ཞེ་སང་ཐབས་རྒྱུད་ཡིན་པས་སྤིར་བཏང་

སིང་ཁག་གི་མཆོད་ཡོན་དང་ཞབས་བསིལ། དབང་པོའི་མེ་ཏོག །ཤ་ཆེན་ཚིལ་གི་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

བདུག་སོས། ཞུན་ཆེན་གི་མར་མེ། སིང་ཁག་གི་དྲིས་བགོས་པའི་དྲི་ཆབ། དོན་སིང་

དང་ཤ་རུས་ཀི་ཞལ་ཟས། རུས་པའི་འབུད་དཀྲོལ་གི་རོལ་མོ་གསུངས་ཀང་། ཞི་

སོགས་ལས་མཐུན་གི་མཆོད་པ་དགོས་པ། 

རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོས་ལྷ་མོའི་བསྐང་བར། ལྷ་རས་མེ་ཏོག་ཚོགས་

ཀིས་ནམ་མཁའ་གང་། །ཞེས་དང་། དག་བགེགས་མིག་དང་རྣ་བ་ལྕེ་ལ་སོགས། །ཞེས་

དང་པཎ་ཆེན་ཆོས་རྒྱན་གིས། པདྨ་ཨུཏྤལ་ཀུ་མུ་ད་ལ་སོགས། །ཞེས་དང་། དག་

བགེགས་དབང་པོའི་མེ་ཏོག་རི་རབ་ལྟར། །ཞེས་སོགས་ཞི་དྲག་གི་ཉེར་སྤོད་ཚང་

བར་མཛད་པས་ཤེས་སོ། །

མཆོད་པ་ཕུལ་བས་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་བདེ་བ་འཁྲུངས་པར་ངེས་ཀང་རང་རེ་ཐ་

མལ་གི་སྣང་ཞེན་གིས་སྒིབ་ནས་ཕུལ་ཀང་མི་བཞེས་སམ་པ་དང་། མཆོད་རས་སྡུག་

བདེན་ཡིན་པས་དེས་ཟག་མེད་ཀི་བདེ་བ་མི་བསྐྱེད་སམ་པ་སྐྱེ་སྲིད་ཀང་། མཆོད་ཡུལ་

གི་ལྷ་རྣམས་གངས་མེད་གསུམ་གི་ཚོགས་མཐར་ཕིན་ནས་འཕིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་ལ་

མངའ་བརེས་པས་ཟག་མེད་ཀི་བདེ་བ་སྐྱེད་པའི་ནུས་ལྡན་དུ་མོས་ནས་ཕུལ་ན་གསོལ་

དུ་བཀོད་པ་ན་དེར་གྱུར་འགོ་བས་ཚོགས་རོགས་ཚབས་ཆེ། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་དངོས་སུ་མཆོད་པའི་ཚེ་ཡང་ད་ལྟའི་དངོས་པོ་འདི་ཀ་ཕུལ་བ་གོང་ཁེར་དག་

མཐའི་རྒྱལ་པོ་མེས་བིན་གིས་སོན་པ་སྤན་དྲངས་ནས་བློན་པོ་གདུག་པའི་དབང་དུ་

གྱུར་ཏེ་སྦྱིན་བདག་མ་མཛད་པས་ཚོང་པ་ཞིག་གིས་རྟ་ཆས་ཀི་ཆ་ཤས་དབར་ཟླ་བ་

གསུམ་སོན་པ་འཁོར་བཅས་ལ་ཕུལ་བས་གཞན་རྣམས་འོ་བརྒྱལ་ཀང་། སོན་པས་

ཚེམ་གི་བར་ནས་འབྲུ་གཅིག་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་སྩལ་བ་ལྷའི་ཁ་ཟས་རོ་བརྒྱ་པ་ལས་
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དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཆེན་པོའི་ཟབ་ལམ་རིམ་པ་དང་པོའི་རྣམ་བཞག

ལྷག་པ་བྱུང་ཚུལ། འདི་ལ་རོ་མི་ཞིམ་པ་རོ་མཆོག་སྣང་། ། ཞེས་པའི་ཤེས་བེད་དུ་

འདྲེན་པ་དེ་རེད། འདི་ལ་མཁས་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེས། སྤིར་རོ་མི་ཞིམ་པ་སངས་རྒྱས་ལ་

རོ་ཞིམ་པར་མི་སྣང་ཡང་གསོལ་དུ་བཀོད་པ་ན་རོ་ཞིམ་པར་གྱུར་པས་དེ་ལྟར་སྣང་བ་

གངས་མེད་ཀི་ཚོགས་ཀི་མཐུ་ཡིན་གསུངས། དེས་ན་མདོ་ལས། དཀོན་མཆོག་

གསུམ་གི་བདེན་པ་དང་། །ཞེས་སོགས་བདེན་སོབས་བརོད་པ་སོབས་ཆེ་བར་མ་ཟད། 

དེ་ལ་སྔགས་དང་ཏིང་འཛིན་ཕག་རྒྱ་དང་། དེ་ལྟར་གྱུར་ཅིག་སམ་པའི་མོས་པ་དང་

ཡིད་ཆེས་བརྟན་པོ་བས་པས་ལྷག་པར་ཟབ་པ་འབྱུང་། 

༈ ཕོགས་སྐྱོང་གི་གཏོར་མ་བིན་རླབས་ནང་མཆོད་དང་འདྲ་ཡང་། ནང་མཆོད་

བཏུང་བ་དང་། གཏོར་མ་ཞི་སོགས་རང་རང་གི་ལས་མཐུན་གིས་ཟླུམ་པོ་གྲུ་བཞི་

སོགས་བཟའ་བའི་རྣམ་པ་ལ་མང་པས་ཟག་མེད་ཀི་བདེ་བ་ཁད་པར་ཅན་སྐྱེད་པའི་

བདུད་རིར་བསམ། འདི་ལ། འདོད་པ་སིང་གར་བཞག་བ་སེ། །ཞེས་པའི་མན་ངག་གི་

བཤད་པ་ནང་མཆོད་དང་གཏོར་མ་གཉིས་ཀའི་སྐབས་སུ་གནང་ཡང་ཕི་མ་ལ་མཛད་

པ་ཤས་ཆེ་བས། རང་གི་སིང་གའམ་མདུན་དུ་སེགས་བུའི་སེང་ཟླ་གདན་ལ་གང་འདོད་

པའི་བསྒྲུབ་བ་བཀོད་ནས་འབྲུ་གསུམ་ལན་གསུམ་བརོད་པས་དེས་མཚོན་ནས་རང་

གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་སོ་གསུམ་གི་སིག་སྒིབ་དང་ཉེས་ལྟུང་། དེའི་རྒྱུའི་

ཀུན་སོང་། དེ་སྐྱེད་བེད་ཀི་བག་ཆགས། འབས་བུ་ནད་གདོན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་

འོད་ནག་པོའི་རྣམ་པར་རྦད་ཀི་ཆད་ནས་གཏོར་མ་ལ་ཐིམ་པས་དབེར་མེད་དུ་འདྲེས་

པ་ལྷ་ལ་ཕུལ་བས་ཉེས་སྐྱོན་དེ་དག་ཞི་བའི་དགོས་པ་ཡོད། དམིགས་བསལ་བཤེས་

གཉེན་བསེན་ཚུལ་ལ་བློ་སྦྱོང་བའི་སྐབས་བཤེས་གཉེན་ལ་མ་གུས་པ་སོགས་དེའི་མི་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

མཐུན་ཕོགས་དང་། ཤེས་རབ་སྒྲུབ་པ་ལ་རྨོངས་མུན་དང་། ཚེ་སྒྲུབ་པ་ལ་དེའི་འགལ་

རྐེན་ཐམས་ཅད་རྦད་ཀིས་ཆད་ནས་གཏོར་མ་ལ་བསིམ་པ་དང་། ཕུལ་ནས་དེ་དང་

རེས་སུ་མཐུན་པའི་འཕིན་ལས་བཅོལ་བ་སོགས་སྐབས་དང་སྦྱོར་ཤེས་དགོས། 

ཕོགས་སྐྱོང་འོད་གསལ་དུ་འཇུག་ཚུལ་ལ་ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི་དབེ་བས་བཞི་ཡོད་

པས་འོད་ཟེར་གིས་བཀུག་པ་ཞི་བ་དང་། ཕུར་གདབ་སོགས་བ་བ་དྲག་པོ་ཡིན་ཞེས་

རྒྱས་པ་དང་དབང་ལ་གསུང་བཤད་ཟུར་དུ་མ་མཛད། 

ཕོགས་སྐྱོང་འགུགས་ཚུལ་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ་ཡོད་པས། རྒྱས་པར་

བེད་ན། རང་གི་ཐུགས་ཀར་ཉི་མ་ལ་ཧཱུཾ་གི་མཐར་ༀ་ཧྲིཿ ཥྚིནས། ཨཱ་ཀརྵ་ཡ་ཛཿ 

སྭཱཧཱ། ཞེས་འགུགས་སྔགས་བཀོད་དེ་ངག་ཏུ་བརོད་པས་རང་གི་སིང་ག་ནས་ཁོ་བོ་

གཤིན་རེ་གཤེད་ལྕགས་ཀྱུ་དང་ཞགས་པ་ཐོགས་པ་བཅུ་དྲུག་གམ་དཔག་མེད་སྤོས་

ཏེ་ཕོགས་སྐྱོང་རྣམས་བཀུགས་ཏེ་འཁོད་པར་མོས་ལ་ཤར་དུ་དབང་པོ་དམར་སེར་

ཞེས་སོགས་ཆོ་གའི་ཚིག་རིས་ལྟར་བསྐྱེད། ལྷོར་གཤིན་རེ་ནག་པོ་ཞེས་པའི་སྐབས་

ཆོས་རྒྱལ་ནང་སྒྲུབ། འཁོར་ལས་བཞིའི་གཤིན་རེ། ཙ་མུཎི་དང་ལྷ་མོ། ཕོ་བརྒྱད་མོ་

བརྒྱད་བཅས་བསྐྱེད་པ་གལ་ཆེ། ལུས་ངན་རྣམ་སྲས་ལ་གོ་དགོས། ཕག་མཚན་ས་

བོན་གི་གོང་ཁེར་ནི་འབས་བུའི་སེ་མ་སེ་སེ་མ་གཅིག་གི་ནང་ས་བོན་སྣ་ཚོགས་

ཀིས་གང་བས་གོང་ཁེར་ཟེར། ནེའུ་ལེ་ནི་སྲེ་མོང་སེ་བི་ལ་བིས་པ་མ་དག་པ་ཡིན། 

འདི་གཡང་རས་ཁད་འཕགས་ཡིན་པས་རྣམ་སྲས་ལས་ཚོགས་སུ་སྲེ་མོང་གི་རྐལ་

པར་རས་སྒྲུབ་རྒྱུ་ཡོད། 

བསོད་གགས་རོ་རེ་འཆང་གིས། འདིའི་ནེའུ་ལེ་སྲེ་མོང་ཡིན་པ་རེད། ངེད་
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དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཆེན་པོའི་ཟབ་ལམ་རིམ་པ་དང་པོའི་རྣམ་བཞག

ཨུར་གེའི་ཁིའི་དུས་ལྷ་གུར་ནང་སྲེ་མོང་བྱུང་བ་ལྟས་ངན་པར་གོ་ནས་བསད་

འདུག །སྐུ་ཞབས་ལ་ཞུས་པར། ལྤགས་པ་ཁེར་ཤོག་གསུངས་ནས་བསྣམས་ཏེ་

ཕེབས་འདུག །ངས་མ་ཤེས་ཀང་དེ་དུས་ང་ལ་ཡོ་བད་དགའ་པོ་བྱུང་བ་དེའི་རྟེན་

འབེལ་ཡིན་འདྲ་གསུངས། ཉེ་དབང་ནི་ཁབ་འཇུག་སེ་ཕག་མཚན་གཅོད་པའི་འཁོར་

ལོ་ནི་མུ་ཁྱུད་མེད་པ་དང་། སྲུབ་ཤིང་རིག་བེད་ལྟར་ན་རི་རབ་དང་། ནོར་བུ་ཀཽ་སྟུ་བ་

སར་ལྡན་ནམ་ས་མོས་ཏེ་རྒྱ་མཚོ་བསྲུབ་པ་ལས་ཐོན་པར་བཤད། 

ཚོགས་བདག་གི་བཞོན་པ་བི་བ་ནི་ཙི་གུ་སེ། ཕལ་པ་ཅི་ལ་ཡིན་ཀང་ནོར་

ལྷར་མཚོན་ཕིར་ཙི་ཙི་བསགས་པ་ལ་མཁས་པའི་རྟེན་འབེལ་དང་སོ་བསྟུན་ནས་

རྣམ་པ་དེ་འདྲ་བས། ཕག་མཚན་ལ་དུ་ནི་རས་བརྒྱད་སྦྱར་བ་ཚོགས་བདག་མཆོད་

པའི་རས་ཡིན། སེང་འོག་ཏུ་དམིགས་མ་ནུས་ན་དབང་པོ་དང་ཆུ་ལྷའི་གཡས་སུ་

སེང་འོག་གི་ཕོགས་སྐྱོང་གསལ་བཏབ་པས་ཆོག །

དེ་དག་གི་འཁོར་སྲིད་པ་གསུམ་གི་འབྱུང་པོའི་ཚོགས་དང་བཅས་གསལ་

འདེབས་པ་དགོས་པ་ཆེ། ལྕགས་མཁར་ལྟ་བུའི་སྐབས། དེའི་ཕི་རོལ་ཏུ་དམ་ཅན་རྒྱ་

མཚོའི་དམག་ཚོགས་བསྐྱེད་པ་རྒྱས་པར་ཕེ་བ་ལས་དོན་ལ་འཁོར་དུ་ཚང་བས་

ཕོགས་སྐྱོང་གཙོ་ཆེ་བ་ལ་སྲིད་ཞིའི་མགོན་ཐམས་ཅད་འདུས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། དེ་ནས་

རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་གི་མཐར་ཕུར་གདབ་ཀི་སྔགས་བཀོད་ལ་སིང་ག་ནས་ཁོ་བོ་

གཤིན་རེ་གཤེད་ཕུར་བུ་ཐོགས་པ་དཔག་མེད་སྤོས་པ་ལ་བཀའ་བསོ་བའི་ཚུལ་

གིས་སྔགས་བརོད། ཤིན་ཏུ་མ་རུང་བ་ལ་ཕུར་བུ་འདེབས་དགོས་པའི་སྐབས་ཡོད་

ཀང་། འདིར་ཕོགས་སྐྱོང་དཀར་ནག་ཐམས་ཅད་བཀུགས་པས་སྤི་མགིན་རྐང་པར་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

ཕུར་བུ་རེག་ཙམ་བས་པས་གནས་འགྱུར་ཏེ་འཇིགས་བེད་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་

ཡུམ་བཅས་སུ་མོས། དེ་ལས་བསྐྱེད་ཆོག་བཞག་པ་འབིང་པོ་སེ་གུ་གེ་ཡོངས་འཛིན་

བློ་བཟང་བསན་འཛིན་པས་དེ་ལྟར་མཛད་པས་བཀྲས་ལྷུན་དུ་ཡོད་པ་འདྲ། 

བསྡུས་པ་ཆོ་གའི་ཚིག་རིས་ལྟར་རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་སྔོན་པོ་ལས་ཁོ་

བོའམ་འོད་ཟེར་སྤོས་པས་ཕོགས་སྐྱོང་འཁོར་བཅས་བཀུགས་ཏེ། དཔལ་འཛིན་དང་

བློ་བཟང་སིང་པོའི་གཤེད་དམར་གི་ཆོ་ག་ལྟར་གཏོར་སྣོད་ཀི་ཕོགས་བཅུར་འགོད་

དམ་སྒྲུབ་པ་པོའི་མཐའ་སྐོར་དུ་འགོད། དཀིལ་ཆོག་རོ་རེ་ཕེང་བའི་ཕི་རོལ་མཆོད་པ་

ལྟར་དབུས་སུ་ཆོས་རྒྱལ་འཁོར་བཅས་དང་། མཐར་ཕོགས་སྐྱོང་བཀོད་ཀང་རུང་། 

དེ་ནས་ཕོགས་སྐྱོང་དམིགས་ཡུལ་དུ་བས་ཏེ་རང་སེམས་སོང་པ་ཉིད་ལ་ཞུགས་

པའི་རྐེན་གིས་ཕོགས་སྐྱོང་རྣམས་ཀང་སོང་པ་ཉིད་ལ་ཞུགས་ཏེ་སེམས་རང་བཞིན་

གི་འོད་གསལ་བའི་གོ་བུར་གི་དྲི་མ་ཆོས་དབིངས་སུ་ཟད་དེ་ལྷའི་སྐུར་བཞེངས་པའི་

ལགས་ཧཱུཾ་ལས་རོ་རེའི་རྣམ་པར་གྱུར་པའི་རེ་མོ་འོད་ཀི་སྦུ་གུ་ཅན་དུ་བསམ་པ་ཡི་

དམ་དང་ཆོས་སྐྱོང་ངོ་བོ་དབེར་མེད་དུ་བེད་པའི་ཐབས་ཞིག་རེད། 

རང་གི་སིང་ག་ནས་ལྷ་མོ་རོ་རོ་རེ་མ་སྤོས་ཏེ་ཐོད་པས་བདུད་རི་ལུམ་ལུས་

བཅུས་ནས་ཕུལ་བར་བསམ། ཐང་སག་པས། ལྷ་མོ་རོ་རེ་རོ་ལངས་མས། །ཞེས་

གསུངས་པ་བརྟག་གསུངས། སྲད་རྒྱུད་ལུགས་ལ་མདུན་གི་ནམ་མཁར་སྐད་ཅིག་

གིས་དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་གི་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པའི་

དཀིལ་འཁོར་བསྐྱེད་ནས་ཡ་མ་རཱ་ཛཱ་ཚར་གཅིག་བརོད་དེ་གཏོར་མའི་ཕུད་ཕུལ། 

ཐོད་པའི་བདུད་རི་ཞལ་དུ་གསོལ་བའི་ཁུ་བ་ཞལ་གི་གྲྭ་ནས་ལུད་པ་གཏོར་མ་དང་
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དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཆེན་པོའི་ཟབ་ལམ་རིམ་པ་དང་པོའི་རྣམ་བཞག

འདྲེས་པས་ཕོགས་སྐྱོང་རྣམས་ཀི་རྒྱུད་བིན་གིས་བརླབས། ཕོགས་སྐྱོང་རྣམས་ཤ་

ཁག་ལ་ལོངས་སྤོད་པའི་གནང་བ་སྔོན་བྱུང་ལྟར་ཞུས་ཤིང་ལས་འགྲུབ་པར་གསོལ་

བ་བཏབ་པས་ཞལ་གིས་བཞེས་ནས་གནང་བ་སྩལ། སྒྲུབ་པ་པོས་གང་བཅོལ་བའི་

ལས་ཐོགས་མེད་འགྲུབ་པའི་ནུས་ལྡན་དུ་བིན་གིས་བརླབས་པར་བསམ་པ་ལཱ་ལི་

ཏས། ཤ་རྣམས་ཀུན་གི་གཏོར་མ་ནི། །འབྱུང་པོ་ལ་སོགས་འཇིགས་ལ་སྦྱིན། །དང་

པོར་ལྷ་ལ་བཟོད་པར་གསོལ། །ཞེས་དང་། ཟ་མ་ཏོག་ལས། ལྷ་དང་འབྱུང་པོ་ལ་

གཏོར་མ་ཕུལ། ཞེས་དང་། ཞྭ་ལུ་པས། ར་སྔགས་རྒྱལ་པོས་བཅོམ་ལྡན་

མཆོད། །ཅེས་པའི་དོན་དུ་བཞེད། 

བསོད་གགས་རོ་རེ་འཆང་ནས་པཎ་ཆེན་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་ལས་ཀང་

འདིའི་ཁིད་གསན་པས། པཎ་ཆེན་ནས། བདུད་རི་ཕུལ་བ་སོག་པོས་ཐ་ཐཱ་ཤི་ཟ་བ་

ལྟར་ཧབ་དིར་གིས་ཟོས་པའི་ཞལ་གི་གྲྭ་ནས་འཛག་པ་ཐོད་པར་བབས། ཐོད་པ་

གཏོར་མའི་ནང་ཁ་སྦུབས་པས་མགོན་རྣམས་ལ་ལྷག་པར་ཟག་མེད་ཀི་བདེ་བ་

བསྐྱེད་པའི་ནུས་ལྡན་དུ་བིན་གིས་བརླབ་པར་བསམ་གསུངས་གསུང་། 

དབེན་སའི་ལུགས་ལ་གཏོར་སྣོད་ཀི་ཐོད་པའི་ཁར་ཡ་མ་རཱ་ཛཱའི་སྔགས་དབུ་

ཅན་གསེར་གི་ཡེ་གེའི་རྣམ་པ་གེན་འགེང་བགོད། དེ་ལ་དམིགས་ཏེ་ར་སྔགས་

བརོད་པ་དང་སྔགས་ཐོད་པའི་ནང་ལྷུང་སེ་ཞུ་ནས་བདུད་རི་དང་འདྲེས་པས་སྔགས་

ཀི་གཟུགས་ཀིས་བིན་གིས་རློབ་པ་ལཱ་ལི་ཏས། ར་བའི་སྔགས་ཀི་བིན་གིས་

བརླབས། །ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་པར་གསུངས། ཨ་རིགས་དགེ་བཤེས་འོད་ཟེར་དང་

གཏམ་གེང་བར། ཕུད་ཕུལ་ནས་གནང་བ་ཞུ་བ་མི་འཐད། འཇིགས་བེད་རང་གི་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

བཀས་སོད་ཆོད་ཅེས་བསོས་ཡོད་པས་ཞུ་ཅི་ལ་དགོས་ཟེར། 

པཎ་ཆེན་ཡོངས་འཛིན་བགེས་པ་འབོང་རེ་ཞལ་སྔ་ནས་བློ་བཟང་ཚུལ་

ཁིམས་ཀིས། སྔོན་ཡིན་ན་ང་ཚོ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་འདི་དབེན་ས་སན་བརྒྱུད་ནང་

ལྟར་རེད། ཕོགས་སྐྱོང་ལ་གཏོར་མ་འབུལ་བའི་སྐབས། ར་སྔགས་རྒྱལ་པོས་བཅོམ་

ལྡན་མཆོད། །ཅེས་པ་དེ་ལ་དམིགས་ཕུག་ནས་དགག་པ་ཞེད་པོ་གཏོང་གི་ཡོད། 

དུས་ཕིས་རེ་དེ་ཉིད་ཀིས་བམས་པ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་འཇིགས་བེད་བསྐྱེད་རོགས་

གསན་ནས་ད་ལྟ་རེ་དེ་ཉིད་ཀི་གསུང་ནའང་དེ་འདྲ་འདུག་འདུག་ཅེས་ཅུང་ཐུགས་ལ་

མ་བདེ་བ་ལྟ་བུ་མཛད། 

མཁས་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེའི་འཇིགས་བེད་བསྐྱེད་རིམ་ཆེན་མོར་དགག་སྒྲུབ་

ཡང་མཛད་པས་གསུང་རྒྱུན་གཉིས་ཀ་སྔོན་ནས་ཡོད་པར་ངེས། གཏོར་འབུལ་གི་

སྔགས། ༀ་བྷུ་ཙ་ར་ཎཾ། ནས། ཕཊ་ཨུཏྟ་ར་ཏི་ག་ཡ་ཞེས་པའི་བར་ཉེ་སིང་ཡ་མན་ཀ་

དང་ཆོས་རྒྱལ་འཁོར་བཅས་ཀི་མཚན་སྔགས་སེལ་བ་དང་། ༀ་ཨི། ནས། ཕཊ་སརྦ་

བྷུ་ཏེ་བྷྱཿ  ཞེས་ཧྲིཿ ཥྚིཿ དང་ཕོགས་སྐྱོང་གི་ས་བོན་དང་མིང་སེལ་བ་དེ་དག་གི་རྒྱུད་

བིན་གིས་རློབས་ཆེད་ཡིན། 

དེ་ལ་བྷུ་ཙ་ར་ཎཾ་ས་སེང་ན་སྤོད་པ་དམ་ཅན་ཆོས་རྒྱལ། པཱ་ཏ་ལ་ཙ་ར་ཡ་ས་

འོག་ན་སྤོད་པ་ཙ་མུཎི་སེ་རྒན་བེད་མ། ཁེ་ཙ་ར་ཡ་མཁའ་ལ་སྤོད་པ་དཔལ་ལྡན་ལྷ་

མོ། པཱུཪྦ་ནི་ག་ཎཾ་སོགས་ཤར་ཕོགས་ན་སྤོད་པ་སོགས་ནང་སྒྲུབ་ཀི་འཁོར་ལས་

བཞིའི་གཤིན་རེ་བཞི་ལ་བེད་པ་འདིས་ཕོགས་སྐྱོང་གི་གཙོ་བོ་ཆོས་རྒྱལ་ནང་སྒྲུབ་

ལ་བེད་པར་གསལ་བས་བསྐྱེད་རིམ་འགའ་ཞིག་དང་། དབེན་སའི་གསུང་སྒོས་ལས་



  41  

དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཆེན་པོའི་ཟབ་ལམ་རིམ་པ་དང་པོའི་རྣམ་བཞག

ཆོས་རྒྱལ་འཁོར་བཅས་འོད་གསལ་དུ་བཅུག་ཀང་སྐུའི་རྣམ་པ་མི་བསྒྱུར་བར་

གསུངས་པ་ལ་དགོས་པ་ཆེ་སམ་སེ། རོ་རེ་འཇིགས་བེད་རེ་བཙུན་འཇམ་དབངས་

དྲག་ཏུ་ཁོས་པ་དང་། དམ་ཅན་ཆོས་རྒྱལ་ཡང་འཇམ་དཔལ་ཞི་དྲག་བཀའ་སོད་ཀི་

རྣམ་པར་སྤྲུལ་ནས་སྔོན་བྱུང་ལ་ཡང་ཡི་དམ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཀིས་བཀའ་སོད་

ཆོས་རྒྱལ་གི་རྣམ་ཅན་ལ་བཀའ་བསོས་ཤིང་། ཁད་པར། ང་ཡི་བསན་པ་བྱུང་བའི་

ཚེ། །བཀའ་བསོའི་ལས་རྣམས་ཚུལ་བཞིན་གིས། །ཞེས་རེའི་བསན་པ་འདི་ལ་རོ་རེ་

འཇིགས་བེད་རང་ཉིད་ཀིས་ང་ཡི་བསན་པ་ཞེས་བདག་ཏུ་བཟུང་ནས་ལྷག་པར་

འཕིན་ལས་གཉེར་དུ་གཏད་ཅིང་། མཁས་གྲུབ་ཁྱུང་པོའི་མགོན་པོའི་བསྐང་བར། 

གཙང་རིས་དཔལ་མགོན་བདུན་ཅུའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །ཞེས་ཡོད་པ་དགེ་ལུགས་

པས། དམ་ཅན་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །ཞེས་བསྒྱུར་བའང་དཔལ་

མགོན་བདུན་ཅུའི་གཙོ་བོ་དམ་ཅན་ཆོས་རྒྱལ་ཡིན་པས་མགོན་པོ་འཁོར་བཅས་

བསྐྱེད་ན་ཆོས་རྒྱལ་རང་ཤུགས་ཀིས་ཡོང་བར་མ་ཟད་ཆོས་སྲུང་ཐམས་ཅད་འཁོར་

དུ་ཚང་བ་བས་ཆོག་པ་དང་། འཇམ་དབངས་བཀའ་སོད་དམ་ཅན་ཆོས་རྒྱལ་

ལ། །ཞེས་པའི་ཤིས་བརོད་ལ། རྒྱུད་སོད་སྨད་ཀིས་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་ལ། །ཞེས་

བསྒྱུར་བ་ཡང་འདི་འདྲའི་གནད་གོ་ཆེད་ཡིན་པས་སོ། །

ཕོགས་སྐྱོང་གི་གཏོར་སྔགས་ལ། ཨཱིནྡྲ་དབང་པོ། ཡ༵་མ་གཤིན་རེ། ཝ༵་རུ་ཎ་

ཆུ་ལྷ། ཡཀི༵་གནོད་སྦྱིན། ཀོ༵་ཤི་ཀ་བརྒྱ་བིན་སོགས་སེང་ཕོགས་པ་རྣམས་སྡུད། ཨེ༵་

དྷ་ན་མེ་ལྷ། ཨ༵་བིཀ་མངོན་སྲུང་བ་སེ་སྲིན་པོ། དེ༵་བ་རླུང་ལྷ། བྷྱོ༵་ནི་སའི་ལྷ་མོ་སེ་ཐག་

བཟང་རིས་སོགས་སྡུད། བྷྱོ་སའི་ལྷ་མོའི་མིང་ཡིན་པས་བ་ཡོ་ཞེས་ཕལ་ནས་མི་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

བཀག་པར་བྷྱོ་ཞེས་བརོད་པར་པཎ་ཆེན་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་གསུངས་ཞེས་བསོད་

གགས་རོ་རེ་འཆང་དེ་ལྟར་མཛད། 

ཀུན་མཁེན་གོང་མའི་བསྐྱེད་རིམ་དུ། བྷྱོ་ནི་ས་སེ། ཞེས་གསུངས་པར་དཔག་

ན་བྷུ་མི་ས་ལ་འཇུག་པས་ཕལ་ནས་བརོད་ཀང་རུང་བ་འདྲ། སརྦ་ནི་ཐམས་ཅད་དེ་

ཕོགས་སྐྱོང་ཐམས་ཅད་ལ་སྦྱོར། བྷུ་ཏེ་བྷྱཿ ནི་དབང་ལྡན་སོགས་འབྱུང་པོ་རྣམས་ཏེ། 

ཧཱུཾ་བྷྱོ་ཕཊ་ཞེས་ཕཊ་ཡར་སྦྱོར་བ་མ་དག་པ་ཡིན་པས། ཕཊ་སརྦ་བྷུ་ཏེ་བྷྱཿ ཞེས་མར་

སྦྱོར་དགོས། 

ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤོད་འབུལ་བའི་སྔགས་དོན་ཕོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་བ་

འཁོར་དང་བཅས་པས་མཆོད་ཡོན་སོགས་སོ་སོར་བཞེས། ཞེས་པ་སེ། ༀ་ཞེས་རང་

གི་སིང་ག་ནས་མཆོད་ལྷ་སྤོ་བའི་བརར་སེ་གོལ་ཕར་རེབ། ཨḒḻཾ་ཞེས་མཆོད་ཡོན་གི་

ཕག་རྒྱ་དང་བཅས་ཕུལ། པྲ་ཏིཙྪས་བཞེས། ཧཱུཾ་ཞེས་མཆོད་ལྷ་སིང་གར་བསྡུ་བའི་

བརར་སེ་གོལ་ཚུར་རེབ་པ་གཞན་ལ་འདྲ། ཕག་རྒྱའི་སྐབས་མཐེ་བོང་གིས་རོ་དྲིལ་

འཛིན་པའི་ལྷག་མ་སོར་མོ་བརྒྱད་ཀིས་སིང་གའི་ར་འདབ་མཚོན། པད་ཀོར་སོགས་

ཕག་རྒྱ་ཕལ་ཆེར་སིང་གའི་ཐད་ནས་བེད་པ་བརྟན་གཡོ་ཐམས་ཅད་ཀི་བེད་པོ་ཤིན་ཏུ་

ཕ་བའི་རླུང་སེམས་ཡིན་པས་དེའི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་གོ་བ་དང་། ལག་པ་གཡས་གཡོན་

གིས་ཐབས་ཤེས་མཚོན་པས་པད་ཀོར་ལ་གཡས་པ་འོག་ཏུ་མ་ཤོར་བ་དགོས། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་སོར་མོ་ངང་པའི་རྒྱལ་པོ་ལྟར་དྲ་བས་འབེལ་བ་འགྲུབ་

པའི་རྟེན་འབེལ་དུ་ཚིག་དབུས་མ་ཕན་ཆད་ལས་མི་འཐོར། མཆོད་ལྷ་དང་འོད་ཟེར་

གང་སྤོས་སིང་གར་སྡུད་པ་དེར་རླུང་འདུ་བ་དང་། ཕར་སྤོ་བ་དལ། ཚུར་སྡུད་པ་མྱུར་
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དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཆེན་པོའི་ཟབ་ལམ་རིམ་པ་དང་པོའི་རྣམ་བཞག

བ་བས་ན་རླུང་འདུ་ས་བའི་སྨིན་བེད་དུ་འགྱུར། པད་ཀོར་བས་པ་མཆོད་ལྷའི་རྣམ་

འགྱུར་དང་སྒྱུ་འཕྲུལ་ལ་གོ་དགོས། 

སྔགས་ལ་འབྲུ་གསུམ་བཏགས་པས་ནང་མཆོད་ཕུལ་ལ་ཐུགས་རྒྱུད་བདེ་

བས་ཚིམ་ཞིང་། སྐུ་ལུས་ཀི་ཆ་ཐམས་ཅད་བདེ་བས་གང་བར་བསམ། བཅོམ་ལྡན་

ཆོས་རེ་སོགས་སྤིའི་འདོད་གསོལ་ཏེ། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་། དེ་ཉིད་འཇམ་

དབངས་ཞི་དྲག་གི་རྣམ་པར་བསན་པའི་སྤན་ལམ་སེ་མངོན་སུམ་དུ་བདུད་འདུལ། 

བསན་པ་བསྲུང་ཞེས་ཞལ་གིས་བཞེས་པས་ལས་ཀི་གཤིན་རེ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ། མ་

མོ་ཆེན་མོ་ཙ་མུཎི། མཁའ་འགོ་མ་སེ་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ། འབྱུང་པོ་རོ་ལངས་ཏེ་

ཕོགས་སྐྱོང་འཁོར་བཅས། གང་གིས་ཟེར་བ་དེ་བཞིན་བགིད་པའི་ཅི་བགིའི་བཀའ་

ཉན་དང་། ཕི་ནང་སྐྱོང་བའི་དམ་ཅན་ལ་གསུང་བཤད་གསལ་པོ་མ་མཛད་ཀང་། 

ཕིའི་དམ་ཅན་ནི་ཆོས་རྒྱལ་སོགས་ཕོགས་སྐྱོང་གོང་ལྟར་དང་། ནང་གི་ཕོགས་སྐྱོང་

གི་ཐ་སད་དངོས་སུ་མི་གསལ་ཡང་། བདེ་མཆོག་ཏུ་ལུས་ཀི་གནས་ཉེར་བཞི་དཔའ་

བོ་མཁའ་འགོ་བསོམ་པའི་རྟེན་འབེལ་གིས་ཕིའི་ཡུལ་ཉེར་བཞིའི་དཔའ་བོ་མཁའ་

འགོ་ལུས་ཀི་གནས་དེ་དང་དེར་ཞུགས་ནས་ར་ཁམས་བིན་གིས་བརླབས་ཏེ་དངོས་

གྲུབ་སེར་བར་གསུངས་པ་དང་། གནས་བཞིའི་ར་འཁོར་རྣམས་མཁའ་འགོ་མའི་

གངས་དང་སྦྱར་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྒྱུད་ཀི་དགོངས་པ་རེད། 

དེས་ན་མ་དག་པའི་ར་རླུང་གི་དབང་གིས་མ་དག་པའི་སྣོད་བཅུད་ཀི་སྣང་བ་

སྣ་ཚོགས་འཆར། ར་རླུང་ཐིག་ལེ་རྣམ་པར་དག་ན་བརྟན་གཡོ་ཐམས་ཅད་དག་པའི་

རྣམ་རོལ་དུ་འཆར་བས་མ་དག་པ་དང་། དག་པ་དང་། ཆ་འགའ་དག་པའི་ཆ་ནས་དེ་



  44  

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

སྐྱོང་བའི་ཕོགས་སྐྱོང་ཡང་དེ་ལྟར་ཡོད་ལ། སྲིད་པ་གསུམ་གི་འབྱུང་པོ་བས་ཀང་

དེའི་རྣམ་པར་རོལ་བའི་སངས་རྒྱས་བང་སེམས་ཡོད་ཚུལ་མདོ་ལས་འབྱུང་། རྣམ་

པ་འཇིག་རྟེན་པ་ལྟར་སྣང་ཡང་ངོ་བོ་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་མང་བས་དེ་དག་ལ་

མཆོད་གཏོར་ཕུལ་ན་འདས་པའི་ལྷས་རེས་སུ་འཛིན་པའི་རྟེན་འབེལ་འགིག་པ་རེད། 

དམིགས་བསལ་འདིར་སྒྲུབ་པ་ལ་བར་ཆད་མི་འབྱུང་བའི་འཕིན་བཅོལ་མཛད་ཀང་

ཞི་བར་ཤན່་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ་དང་། རྒྱས་པར་པུཥྚ່་ཀུ་རུ་ༀ། དབང་ལ་བ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོཿ ། 

དྲག་པོར་བཟློག་པ་ལ་ནི་ཝ་ར་ཡ་ཕཊ། ཅེས་དང་། བསད་བསྐྲད་རྨོངས་རེངས་དབེ་

བ་སོགས་ལ་ཐལ་མོ་རེབ་མི་རེབ་དང་ལས་མཐུན་གི་དམིགས་རིམ་སྐབས་སུ་གང་

བབས་སྦྱར་བས་ཆོག །

མཐར་ཡིག་བརྒྱ་བརོད་དེ་ཕོགས་སྐྱོང་རང་རང་གི་སྤི་བོར་རིགས་བདག་

རང་ཆས་སུ་བཞུགས་པའི་སྐུ་ལས་བདུད་རིའི་རྒྱུན་བབས་པས་སྐུ་ལུས་གང་བས་

རང་གི་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཉེས་པས་མགོན་རྣམས་ཐུགས་མ་མཉེས་པ་སོགས་

རྣམ་རྟོག་གིས་བསྐྱེད་པའི་ཉེས་སྐྱོན་ཐམས་ཅད་སྦྱངས། དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པ་དང་

འཕིན་ལས་བཅོལ་བ་བརྟན་པར་བས། ཕོགས་སྐྱོང་རང་རང་གང་ནས་སྤན་དྲངས་

པའི་གནས་སུ་གཤེགས་པའམ། རང་རང་གི་ཕོགས་སུ་དུར་ཁོད་ཀི་ཚོད་ཙམ་དུ་

བཀེད་ནས་བར་ཆད་བསྲུང་ཕིར་སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་གཟིགས་ནས་བཞུགས་པར་བསམ་

པའི་གོ་བ་ཆགས་ན་གཤེགས་གསོལ་གི་ཚིག་བརོད་ཀང་འགལ་བ་མེད། སྨད་རྒྱུད་

པས་གཤེགས་གསོལ་གི་ཚིག་མི་བརོད། གཞན་དུ་ལྕགས་མཁར་གཏོར་སྒྲུབ་

གཏོར་ཆེན་སྒྲུབ་མཆོད་སོགས་ལའང་གཤེགས་གསོལ་གི་ཚིག་བརོད་པ་མིན་ནོ། །
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དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཆེན་པོའི་ཟབ་ལམ་རིམ་པ་དང་པོའི་རྣམ་བཞག

དེ་རེས་བདག་བསྐྱེད་ཀི་མཆོད་པ་སྔར་ལྟར་བིན་གིས་བརླབས། སོང་ཉིད་

རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྣང་ཆ་ལྷ་དང་མཆོད་རས་མགོན་སོགས་སུ་འཆར་དགོས་

པས་སོང་པ་ཉིད་ལ་ངེས་པ་ཅི་ཡོད་སྐབས་ཀུན་ཏུ་གསལ་འདེབས་པ་གལ་ཆེ། དེའི་

སེང་ནས་ཚིག་རིས་ལྟར་དེའོ། འདིའོ་སམ་དུ་དོན་དྲན་ཏེ་ང་རྒྱལ་དང་གསལ་སྣང་

དགོས་པས་དེ་འཆར་ཆེད་དམིགས་རྣམ་མང་སར་གདངས་འཐེན་པ་ཡ་མ་རཱ་ཛཱ་

དང་། འཆི་བ་ཆོས་སྐུའི་ལམ་འཁེར་སྐབས་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་ཕག་ལེན་ལ་གནད་ཡོད་

པ་ཤེས་དགོས། 

༈ རོར་སེམས་བསོམ་བཟླས་ཀི་བཤད་པ་རོགས་རིམ་སྐབས་བས་ཀང་

ཆོག །རོགས་རིམ་ཆོས་ཐུན་གཅིག་བེད་ན་སྐབས་འདིར་ཞུ་བ་རོག་བདེ། དེ་ལ་རོར་

སེམས་རང་གི་སྤི་བོར་བཞུགས་པའི་འཕེན་པ་བཏང་ན་ཕོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་

ཐམས་ཅད་ཀིས་དེ་ལྟར་ཐུགས་དགོངས་གཏད་དེ་ཡེ་ཤེས་པ་འཇུག་པས་བླ་མ་དང་

སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་བདག་ཉིད་དུ་མོས། གནས་གསུམ་དུ་ཡི་གེ་གསུམ་འགོད་པ་

ཚིག་ལ་མི་གསལ་ཀང་རོགས་རིམ་སྐབས་སྤི་བོར་སྐུ་རོ་རེ་ཆོ་ག་ལྟར་གི་ཐུགས་

ཀར་ༀ་དཀར་པོ། མགིན་པར་གསུང་རོ་རེའི་ཐུགས་ཀར་ཨཱཿ དམར་པོ། ཐུགས་

ཀར་ཐུགས་རོ་རེའི་ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ་སྔོན་པོ་འགོད་པ་གསུང་བཤད་ལས་འབྱུང་། 

སྤིར་རོར་སེམས་སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་དང་། ཁད་པར་ཕོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་

ཐམས་ཅད་བསིམ་པས་ཀུན་འདུས་སུ་བསམ། ཡོན་ཏན་སྔར་མ་ཐོབ་པ་གསར་ཐོབ་

མེད་ཀང་མཆོད་རས་གསར་པ་ཕུལ་བས་བདེ་བ་གསར་སྐྱེ་ཡོད་པ་ཡུལ་གསར་དུ་

སྐྱེས་ན་ཡུལ་ཅན་གསར་དུ་སྐྱེ་བའི་རྟེན་འབེལ་བསྒིགས་ཚུལ་ལ་བསམ་དགོས། 
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

བཛྲ་སཏྭ་སོགས་ནི་རོ་རེ་སེམས་དཔལ་དམ་ཚིག་བཞིན་དུ་རེས་སུ་སྐྱོངས་

ཤིག་ཅེས་པ་ཡིན་པས་སྔོན་སོབ་པ་ལམ་གི་གནས་སྐབས་སུ་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་སངས་རྒྱས་ལ་འགོད་ཅེས་དམ་བཅས་པའི་དམ་ཚིག་གི་དུས་ལ་བབས་པས། 

དེའི་དོན་བཞིན་རེས་སུ་སྐྱོང་ལ་ཇི་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་

མཆོག་ཐུན་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་ཞིག་ཅེས་དོན་དྲན་བཞིན་བཟླས་ལ་བདུད་རི་

འབེབས་སྦྱངས་བེད། 

རོགས་རིམ་སྐབས་གནས་གསུམ་གི་རོ་རེ་གསུམ་གི་ལྷའི་ཐུགས་ཀའི་ཡིག་

བརྒྱ་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་ལས་བདུད་རིའི་རྒྱུན་བབས་པ་སྤི་བོ་ནས་ཞུགས་

པས་ར་འཁོར་རྣམས་རིམ་གིས་གང་སེ་སོ་གསུམ་གི་སིག་སྒིབ་ཐམས་ཅད་མུན་

ཁུང་དུ་ཉི་ཟེར་ཞུགས་པ་ལྟར་སངས་ཀིས་དག་པའི་མོས་པ་བ། མཐར་རོར་སེམས་

སྤི་བོ་ནས་ཞུགས་ཏེ་དྷུ་ཏིའི་དབུས་སུ་ཞུགས་པར་མོས། 

༼དངོས་གཞི་བཤད་པ།༽

༈ གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ། དང་པོ་སྦྱོར་བ། དཀིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག 

ལས་རྒྱལ་མཆོག་གི་ཏིང་འཛིན་གསུམ། 

༼དང་པོ་སྦྱོར་བ་བཤད་པ།༽

དང་པོ་ལ་ལམ་འཁེར་གསུམ་ལས། དང་པོ་འཆི་བ་ཆོས་སྐུའི་ལམ་འཁེར་

ལ།བསོད་ནམས་ཀི་ལས་འདུ་བ་བ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་ཚོགས་བསགས་པ་ནི། 

རང་འཇིགས་བེད་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་ཡུམ་བཅས་སུ་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀར་
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དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཆེན་པོའི་ཟབ་ལམ་རིམ་པ་དང་པོའི་རྣམ་བཞག

སིང་གའི་ར་འཁོར་མཚོན་པའི་སྣ་ཚོགས་པདྨ། མི་གཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་དཀར་

དམར་མཚོན་པའི་ཉི་མ། དེའི་སེང་ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་རླུང་སེམས་མཚོན་པའི་ཧཱུཾ་མཐིང་

ག་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་རང་བཞིན་ཅན། དེ་ཡང་ཟླ་ཚེས་མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས། ཧའི་མགོ་མཉམ་

ཉིད། དེའི་ལུས་སོར་རྟོགས། ཨཱུ་བ་གྲུབ། ཐིག་ལེ་ནཱ་ད་ཆོས་དབིངས་ཡེ་ཤེས་

སོ། །དེ་ལས་འོད་ཟེར་ལྔ་འཕོས་པས་ལུས་གང་། རིམ་གིས་ལོངས་སྤྲུལ་གི་ཞིང་

ཐམས་ཅད་གསལ་བར་བས། དེ་ན་བཞུགས་པའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐུགས་ཀ་

ནས་རང་རང་རིགས་ལྔ་ལ་སོགས་པའི་སངས་རྒྱས། རོ་རེ་རྣོན་པོ་སོགས་བང་

སེམས། རོ་རེ་ལྕགས་ཀྱུ་སོགས་ཁོ་བོ། སེམས་མ་རོ་རེ་མ་སོགས་རིགས་པའི་

ཚོགས་ཀིས་བསྐོར་བའི་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་དང་། ར་ཞལ་གི་ཚངས་

བུག་སེང་བླ་མ་རིགས་བདག་མི་བསྐྱོད་པ་ཡབ་ཡུམ་མམ། རོ་རེ་འཇིགས་བེད་དམ། 

ཞལ་མཇལ་དུས་ཀི་རྣམ་ཅན་བཞུགས་པ་དཔག་མེད་སྤན་དྲངས་ཏེ་གཅིག་ཏུ་འདུས་

པ་མདུན་གི་ནམ་མཁར་བཞུགས་པར་མོས་ལ། སྤོས་པའི་འོད་ཟེར་རང་གི་སིང་གར་

བསིམ། སོམ་འབྱུང་ལས་བྱུང་བའི། གང་གི་དྲིན་གིས་བདེ་ཆེན་གནས། །ཞེས་པས་

བླ་མ་དང་། ལཱ་ལི་ཏའི་ཞེ་དགུ་མའི་སྒྲུབས་ཐབས་ཀི་མཆོད་བརོད་གཟུགས་མཆོག་

མས་འཇིགས་བེད་གཙོ་འཁོར་ལ་ཕག་འཚལ། 

དེ་དག་གི་ཚེ་ལུས་དཔག་མེད་ལ་དེ་སེད་ཀི་མགོ་དང་ལྕེ་སྤྲུལ་ནས་ཕག་མཆོད་

བསོད་དབངས་དད་གུས་དང་། གཡས་ཀི་སོར་མོ་ལྔས་ར་བའི་རླུང་ལྔ། གཡོན་གི་

སོར་མོ་ལྔས་ཡན་ལག་གི་རླུང་ལྔ། རོ་རེ་ཐལ་མོ་སིང་གར་སྦྱར་བས་རླུང་བཅུ་སིང་

གའི་དྷུ་ཏིར་འདུ་བ་དང་། ཡང་གཡས་གཡོན་གི་སོར་མོས་དབང་པོ་ལྔ་དང་ཡུལ་ལྔ། 
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

རོ་རེ་ཐལ་མོས་ཡུལ་དབང་རྣམ་ཤེས་བདེ་སོང་གི་ངོ་བོར་སྦྱོར་བ་དང་། ཡང་གཡས་

གཡོན་གི་སོར་མོས་སྒྱུ་འོད། རོ་རེ་ཐལ་མོས་ཟུང་འཇུག་མཚོན་ཞིང་དེ་དག་སྨིན་བེད་

ཀི་རྟེན་འབེལ་འགིག་པ་དང་། བདེ་སོང་གི་རིས་ཟིན་པར་བས་ལ་ཕག་འཚལ་བའི་

ཚིག་བཅད་ཀི་དོན་བསྐྱེད་རིམ་མང་པོར་གསལ་བ་ལྟར་དྲན་དགོས། གདོང་དྲུག་གི་

རྒྱུད་དང་། རྒྱ་གཞུང་དུ་མ་ལས་བྱུང་བའི་ༀ་ཧྲིཿ ཥྚིཿ ཧཿ སོགས་ཀིས་ལྷ་མོ་ཙ་རི་ཀ་

སོགས་ཡུམ་རྐང་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་མཆོད་རས་ཐོགས་པ་དཔག་མེད་སྤོས་

ནས་མཆོད་ལ་སིང་གར་བསྡུ། དེ་ལ་མཆོད་ཡོན་འབུལ་བའི་སྔགས་དོན། འཕོག་བེད་

མཆེ་བ་རྣམ་པར་གཙིགས་པའི་ཞལ་ཅན་ལ་ཞེས་ཡུལ་གི་ཁད་པར་དང་། ཞབས་

བསིལ་ལ་ཧཱུཾ་གཉིས་བདེ་སོང་གི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ས་བོན་དང་། ཕཊ་ཀིས་ཡེ་ཤེས་དེས་ཐ་

མལ་གི་སྣང་ཞེན་གཅོད་པ་སོན་པས་བདེ་སོང་གི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་གོ་བ་ངོ་བོའི་ཁད་པར། 

དྲི་ཆབ་ལ། གདུག་ཅན་བསྒལ་བའི་སིང་ཁག་གི་དྲི་དྲི་ཞེས་རྒྱུའི་ཁད་པར། མེ་ཏོག་ལ། 

ཡིད་དུ་འོང་བའི་གཟུགས་ཅན་ཞེས་རྣམ་པའི་ཁད་པར། སོས་ལ་འཕོག་བེད་དགེས་

པའི་ཆེད་དུ་ཞེས་དགོས་པའི་ཁད་པར། མར་མེ་ལ་སྤན་གི་དབང་པོ་རྒྱས་པའི་ཆེད་

ཅེས་གང་དུ་འབུལ་བའི་གནས་ཀི་ཁད་པར་སྦྱར། 

ཞལ་ཟས་དང་རོལ་མོ་རང་མིང་ནས་སྨོས་པ་སྔ་མ་རྣམས་མཆོད་ཡོན་

སོགས་ལ་སྦྱར་དགོས་པའི་མཐའི་གསལ་བེད་དང་། དེ་ཐམས་ཅད་རོ་རེ་གསུམ་གི་

ངོ་བོར་གོ་ཆེད་ཡིན་པས་མཆོད་པ་རེ་རེ་ལ་ཡང་འབུལ་བའི་ཡུལ། མཆོད་པའི་ངོ་བོ། 

རྒྱུ། རྣམ་པ། དགོས་པ། གནས་གང་དུ་འབུལ་བའི་ཁད་པར་དེ་དག་ཚང་བའི་སོ་ནས་

ཕུལ་ན་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་མཆོད་པར་འགྱུར་ཞེས་ཤཱནི་པས་དག་ནག་འགེལ་པར་
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དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཆེན་པོའི་ཟབ་ལམ་རིམ་པ་དང་པོའི་རྣམ་བཞག

གསུངས། དྲི་ཆབ་ལ་ག་ག་གཉིས་ཡོད་པ་སྔོན་གི་འདོན་རྒྱུན་དང་། བསྐྱེད་རིམ་

ལས་ཀང་དྲི་དྲི་ཞེས་གཉིས་ལས་མི་འབྱུང་བས་གསུམ་འདུག་པ་མ་དག་པ་ཡིན། དེ་

ནས། སིག་པ་རྣམས་ནི་བཤགས་པར་བ། །ཞེས་སྤིར་བཤགས་པ་དང་། སྐྱེས་ཤིང་

སོགས་འདས་པ་དང་ད་ལྟའི་སིག་པ་འགོད་སེམས་ཀིས་བཤགས་པ་དང་། སན་

ཆད་སོམ་སེམས་སྔོན་དུ་འགོ་བས་མི་བགིད་པར་དམ་བཅའ་བ་བཤགས་པའི་ཡན་

ལག །གང་ཟག་ལྔའི་དུས་གསུམ་གི་དགེ་ར་ལ་རེས་སུ་ཡི་རང་བ་དང་། བདག་གིས་

བདེ་འགོར་ཡོངས་སུ་བསྔོ། །ཞེས་པའི་བདེ་འགོ་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་

ཡེ་ཤེས་ལ་བེད་ཅེས་ཁོང་འཇམ་པའི་དབངས་གསུངས་པས་བསྔོ་བ། དཀོན་མཆོག་

གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགོ། །ཞེས་སོགས་འབས་སྐྱབས་ལ་ཐོབ་བ་དང་། རྒྱུ་སྐྱབས་

ལ་འབས་བུ་དེ་ལ་སྦྱོར་བའི་སྐྱབས་བཅོལ་བའི་སོ་ནས་སྐྱབས་འགོ་དང་སྨོན་སེམས་

བསྐྱེད། ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་སོགས་ཀིས་ལུས་ཕུལ་བས་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་ལྷག་

པའི་ལྷས་རེས་སུ་བཟུང་ནས་ལམ་ལ་སོབ་པའི་དགོས་པ་ཡོད་དེ། ལྷག་མས་འཇུག་

སེམས་བསྐྱེད་ནས་སྦྱིན་སོགས་ཀི་ལམ་ལ་སོབ་ཚུལ་བསན་ཏོ། །

སྐབས་འདིར་སྔགས་སོམ་བཟུང་བས་སོམ་པ་སྔར་མེད་གསར་སྐྱེ་དང་། 

ཉམས་པ་སོར་ཆུད་པའི་དགོས་པ་མི་འགྲུབ་ཀང་སྐྱེས་ཟིན་བརྟན་ཞིང་འཕེལ་བ་དང་། 

ལམ་ལ་སོབ་པ་དང་། བླ་མ་དང་དཀིལ་འཁོར་པའི་ལྷ་ཚོགས་མཉེས་པར་བེད་པའི་

སྒྲུབ་པའི་མཆོད་པ་ཁད་པར་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན། འདི་ལ་མིང་བརོད་པའི་སྐབས་

རང་གི་གསང་མཚན་ལས་གཞན་སྨྲས་ན་རྫུན་སྨྲ་བའི་ཉེས་པ་འབྱུང་བར་དཔོན་སོབ་

བམས་པས་གསུང་བར་བག་དཀར་དཀའ་བཅུ་རིན་པོ་ཆེས་གསུངས། མ་བསྒལ་བ་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

རྣམས་བདག་གིས་བསྒལ། །ཞེས་སོགས་ལ། འགོ་རྣམས་ཞི་བའི་ལས་དང་ནི། །ཞེས་

སོགས་ཀིས་བསན་པའི་འཕིན་ལས་ཉེར་བདུན་ཚང་བ་ལྟ་བུ་རེད། 

སྐབས་འདིའི་ཚད་མེད་བཞི་ལ་བཏང་སོམས་གོང་དུ་ལེན་པའི་བཤད་པ་མི་

གནང་ཞིང་། ལམ་རིམ་སྐབས་ཀང་མཇུག་ཏུ་སྦྱར་ཆོག་པའི་གསུང་སྒོས་ཡོད། 

འཇིག་རྟེན་གི་ཆོས་བརྒྱད་ནི། བཤེས་སྤིངས་ལས། འཇིག་རྟེན་མཁེན་པ་རེད་དང་

མ་རེད་དང་། །བདེ་དང་མི་བདེ་སན་དང་མི་སན་དང་། །བསོད་སྨད་ཅེས་བགི་འཇིག་

རྟེན་ཆོས་བརྒྱད་པོ། །བདག་གིས་ཡིད་ཡུལ་མིན་པར་མགོ་སོམས་མཛོད། །ཅེས་

པའོ། །དེ་ནི་གཞི་ལ་འཛམ་གིང་གི་མི་མངལ་སྐྱེས་ཁམས་དྲུག་ལྡན་དུ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུར་

བསོད་ནམས་ཀི་ལས་འདུ་བ་བ་དང་ཆོས་མཐུན་ཞིང་ཡང་སྲིད་འཕེན་བེད་ལས་ཀི་

ནུས་པ་སྦྱོང་། ལམ་འབས་ཀི་བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་ཀི་སྨིན་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །

དེ་ལ་བསྐྱེད་རིམ་ནི་འཛམ་བུ་གིང་གི་མི་མངལ་སྐྱེས་ཁམས་དྲུག་ལྡན་ཞིག་

འཛམ་གིང་དུ་སྐྱེ་འགྱུར་གི་ལས་བསགས། འཆི་བ་དང་བར་དོ་གྲུབ། དེ་ནས་སྐྱེ་བ་

ལེན་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་བསོམ་དགོས་པས་འདིར་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་དབུས་

སུ་གཙོ་བོའི་སྐུར་སངས་རྒྱས་པ་ལ་ཚོགས་གཉིས་བསགས་དགོས་པས་བསོད་

ནམས་ཀི་ཚོགས་གསོག་པ་ཚོགས་ཞིང་མཆོད་པ་སོང་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་

བསགས་པ་དང་། འཆི་བ་འོད་གསལ་ཉམས་སུ་མོང་བ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་འཆི་

བ་ཆོས་སྐུའི་ལམ་འཁེར་བསོམ་དགོས་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཅེས་པས་ཆོས་ཅན་

དང་། བརྟེན་ནས་བཏགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་རྟགས་དང་། རྟག་ཆད་ལ་སོགས་

པའི་མཐའ་བཞི་དང་བལ་བ་བདག་མེད་པའི་རང་བཞིན་སོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར་ཅེས་
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དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཆེན་པོའི་ཟབ་ལམ་རིམ་པ་དང་པོའི་རྣམ་བཞག

སྒྲུབ་ཆོས་བསན་ཏེ། འདི་ལ་ཁི་བསོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་བས། རང་དང་ཚོགས་ཞིང་

གི་ལྷ་དང་། ནས། སོང་པར་གྱུར་ཅེས་པའི་རེས་སུ་སྔགས་གཉིས་བརོད་པའི་ཕག་

ལེན་ཡང་ཡོད་པས་རང་གཅིག་པུས་འདོན་སྐབས་འདི་སབས་བདེ་གསུངས། 

མདོ་ལུགས་འཆི་སྲིད་ཕ་རགས་ལས་དབེ་བ་མེད་ཀང་ལུགས་འདིར་འཆི་

སྲིད་ཕ་མོ་སྣང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་དང་འཆི་བ་འོད་གསལ་ལ་བེད། ཀུན་མཁེན་གོང་

མའི་གསུང་དུ་མི་གསལ་ཡང་གསུང་བཤད་ལ་སྨིག་རྒྱུ་ནས་འོད་གསལ་བར་རགས་

པ་ཉེར་ལྔ་ཐིམ་རིམ་དང་སྦྱར་བ་ཐང་སག་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དུ་ཡོད། ཡིག་ཆ་གཞན་

ན་ཐིམ་རིམ་དང་སྦྱར་བ་མི་འཐད་གསུངས་པ་འདུག་ཀང་གསང་འདུས་ཀི་སྐབས་སུ་

ཡོད་པས་དགག་པའི་གནས་མིན་པ་འདྲ། 

དེས་ན་རང་འཇིགས་བེད་ཡབ་ཡུམ་གི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་དང་སོམས་པར་

འཇུག་པའི་སྦྱོར་མཚམས་ནས་འོད་ཟེར་ཕལ་པ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པར་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་

རང་བཞིན་གི་འོད་ཟེར་དམར་པོ་གང་ལ་རེག་པ་ཐམས་ཅད་བདེ་བའི་ངོ་བོར་ཆམས་

ཀིས་འགོ་ནུས་པ་དེ་འདྲ་འཕོས་པས་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་བདེ་བའི་རྣམ་རོལ་དང་། 

སྣོད་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་། བཅུད་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་དུ་བསྒྱུར་ཏེ་སྣོད་འོད་དུ་ཞུ་

ནས་བཅུད་ལ་ཐིམ། བཅུད་འོད་དུ་ཞུ་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པ་ནས་ནཱ་ད་འོད་གསལ་དུ་

ཐིམ་པའི་བར་ལ་སྨིག་རྒྱུ་དུ་བ་མཁའ་སྣང་། མར་མེ་ལྟར་འབར། སྣང་མཆེད་ཐོབ་

གསུམ། འོད་གསལ་རྣམས་རིམ་པར་ཤར་བར་མོས། 

འོད་གསལ་གི་དུས་དབང་པོ་རབ་ཀིས་སོང་ཉིད་དངོས་དང་། ཁི་རྒན་གསུང་

བཤད་ཟིན་བིས་ལས། ནཱ་ད་ཡང་མི་དམིགས་པའི་སོང་པ་ཙམ་བསོམ་ན་ནམ་མཁའ་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

བསོམ་པ་ཡིན་གི། སོང་ཉིད་བསོམ་པ་མིན་གསུངས་པས་ཐ་མས་ཀང་སྣང་མེད་ཙམ་

ལ་མ་བཞག་པར་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པའི་

སོང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་གསལ་ཅི་ཐེབས་བས་ནས་སྔགས་གཉིས་ཀི་དོན་ལྟར་ཡུལ་སོང་

པ་ཉིད་དང་ཡུལ་ཅན་ཆོས་སྐུ་དབེར་མེད་ལ་མཉམ་པར་བཞག །རང་སེམས་སོང་

ཉིད་ལ་ཞུགས་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉིད་འབས་དུས་ཀི་རྒྱལ་བའི་ཐུགས་ཆོས་སྐུ་དངོས་

ཡིན་སམ་དུ་ཆོས་སྐུ་ལ་ང་རྒྱལ་བཞག་ནས་སེམས་བིང་རྒོད་དང་བལ་བར་རེ་

གཅིག་ཏུ་བསོམས། སོང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་མེད་ཀང་ཐེག་ཆེན་མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་

ལམ་གིས་སོང་ཉིད་རྟོགས་ཚུལ་དང་། ཇི་ལྟ་བ་རྟོགས་པའི་རྣམ་མཁེན་གིས་ཇི་ལྟ་བ་

གཟིགས་ངོར་ཇི་སེད་པའི་ཆོས་གང་ཡང་མི་འཆར་བ་དེའི་རྣམ་པ་ཡིད་ལ་བས། 

ཀུན་རོབ་ཀི་སྣང་བ་གཞན་འཆར་དུ་མ་བཅུག་པར་བདེན་གྲུབ་བཀག་ཙམ་གི་མེད་

དགག་དང་འབས་དུས་ཀི་ཆོས་སྐུས་དེ་གཟིགས་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བར་བློ་ལ་བཞག །

མདོར་ན་རང་སེམས་སོང་ཉིད་ལ་མ་ཞུགས་ཀང་ཞུགས་པའི་མོས་པ། སོང་

ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་མ་རྟོགས་ཀང་རྟོགས་པའི་མོས་པ། དག་པ་གཉིས་ལྡན་གི་ཐུགས་

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་མ་སོང་ཡང་སོང་བའི་

མོས་པ་བས་ནས་ང་རྒྱལ་འཇོག །དེ་ལྟར་བས་པས་གཞི་ལ་འཛམ་གིང་གི་མི་མངལ་

སྐྱེས་ཁམས་དྲུག་ལྡན་ཞིག་རགས་པ་ཉེར་ལྔ་རིམ་གིས་ཐིམ་ནས་འཆི་བ་འོད་

གསལ་མངོན་དུ་བེད་པ་དང་ཆོས་མཐུན་ཞིང་སྒྲུབ་པ་པོ་རང་ལ་འབྱུང་འགྱུར་གི་ཐ་

མལ་གི་འཆི་བ་སྦྱོང་། ལམ་རོགས་རིམ་གི་སྐབས་སུ་བསོམ་སོབས་ཀིས་རླུང་དབུ་

མར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བས་པ་ལས་བྱུང་བའི་དཔེ་དོན་གི་འོད་གསལ་དང་
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དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཆེན་པོའི་ཟབ་ལམ་རིམ་པ་དང་པོའི་རྣམ་བཞག

རྣམ་པ་མཐུན་ཞིང་། དེ་ལྟ་བུའི་རྟོགས་པ་སྐྱེ་བའི་དགེ་ར་སྨིན་བེད་དུ་འགྱུར། འབས་

བུ་སངས་རྒྱས་ཀི་སར་ཡུལ་དག་པ་གཉིས་ལྡན་གི་དབིངས་དང་སྒིབ་བལ་ལྷན་

སྐྱེས་ཀི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་རོ་གཅིག་ཏུ་ཞུགས་པའི་རྒྱལ་བའི་ཆོས་སྐུ་དང་

རྣམ་པ་མཐུན་ཞིང་། དེ་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཀི་སྐུ་འགྲུབ་པའི་ནུས་པ་དང་བག་

ཆགས་ཁད་པར་ཅན་འཇོག་སམ་དུ་སྦྱངས་གཞི་སྦྱོང་བེད་ངོ་འཕོད་པར་བས་ལ་

བསོམ་པ་ནི། སྔགས་གཉིས་དོན་ལྟར་གདོད་ནས་དག་པའི་དབིངས། །བདེ་ཆེན་རང་

གི་སེམས་དང་རོ་གཅིག་པ། །ཡེ་ཤེས་ཚོགས་རོགས་འཆི་བའི་སྐྱོན་སངས་

ཤིང་། །འོད་གསལ་ལམ་གི་ཆོས་སྐུ་ཐོབ་པར་ཤོག །ཅེས་པའི་དོན་ནོ། །

འདི་ལ་དགག་བ་ངོས་འཛིན་མི་གསལ་བ་ལམ་ཐུན་མོང་བས་རྒྱུད་སྦྱངས་

ནས་སོང་ཉིད་རྟོགས་ཟིན་པའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན། རྒྱུད་མ་སྦྱངས་པས་འདི་འདྲ་

བསོམ་པ་རྟ་རྒོད་ལ་ཞོན་པ་ལྟ་བུ་རེད། བསྐྱེད་རིམ་བསོམ་པ་ལ་སྐུ་གསུམ་ལམ་

འཁེར་གཙོ་བོ་དང་། དེའི་ཡང་གཞིར་འཆི་བ་ཆོས་སྐུའི་ལམ་འཁེར་གནད་སྨིན་

དགོས་གསུངས། དེས་མ་འོངས་པ་ན་འཆི་བ་ཐ་མལ་བར་མི་འཆོར་བར་ཆོས་སྐུའི་

ལམ་བེད་འོང་དགོས་པ་རེད། བསྐྱེད་རིམ་ཙམ་གིས་དེ་འདྲ་དཀའ་ཡང་འགའ་ཞིག་

ལ་དཔག་ན་ཅུང་ཟད་ཡོད་དམ་སམ་སེ། འདི་ཀའི་ཁི་རྒན་དུས་ཀི་གྲྭ་རྒྱུན་བེ་རི་མཐུ་

སོབས་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་ཕིས་དབུས་གཙང་དུ་བམས་པ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་ལས་

ཆོས་གསན་ནས་གྲུབ་མཐའ་གཙང་ཞིང་ཉམས་ལེན་ཚད་ལྡན་མཛད་པ་དེ་འདའ་

ཁར་མཛོད་དགེ་རི་ཁོད་པ་མཁས་གྲུབ་བསན་འཛིན་སོགས་དྲུང་ན་འཁོད་པ་རྣམས་

དང་ལྷན་ཅིག་འཇིགས་བེད་ཀི་ཆོ་ག་གསུངས་ནས་རྟག་ཆད་ལ་སོགས་པའི་མཐའ་



  54  

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

བཞི་དང་བལ་བ་ཞེས་པའི་སྐབས་སོད་ཅེས་ལག་བར་གནང་ནས་མཚམས་དེར་སྐུ་

གཤེགས་འདུག །

དབང་པོ་རབ་ཀིས་འདི་ནས་ཟླ་བ་ལས་བང་ཆུབ་པའི་བར་སེམས་བིངས་སོང་

ཉིད་ལ་བཞག་ནས་བློའི་ཟུར་གཅིག་གིས་བསྲུང་འཁོར་དང་གཞལ་ཡས་ཁང་སོགས་

གསལ་འདེབས་པ་ཡིན་ཀང་མ་ནུས་ན་ཆོས་སྐུར་མི་གནས་པར་གཞན་དོན་གཟུགས་

སྐུར་ལྡང་སམ་པ་དང་། གང་དུ་སྐྱེ་འགྱུར་གི་འབྱུང་བཞི་རི་གིང་སྦྱངས་ནས་ལམ་

འབས་ཀི་དག་པའི་སྣོད་གཞི་དང་བཅས་པ་སྒྲུབ་པའི་འཕེན་པ་དང་བཅས་གཞལ་ཡས་

ཁང་གི་གོ་སར་ཡཾ་སྔོན་པོ་ལས་རླུང་དཀིལ་དུ་བའི་མདོག་ཅན་གཞུ་དབིབས། གོང་གི་

ནང་མཆོད་བིན་བརླབ་ལ་བཅད་ཁ་ཚུར་སོན་ཀང་འདིར་ཕར་བསན་པ། མཆོག་མ་

གཉིས་སུ་རྒྱལ་མཚན་ནམ་བ་དན་གིས་མཚན་པ། ད་ལྟའི་རྒྱལ་མཚན་ལྟ་བུ་ལ་སེང་དུ་

འཕན་རེ་གསུམ་པ་ཕོགས་སོ་སོར་བཀལ་བ་བས་ཀང་ཆོག །

དེའི་སེང་རཾ་ལས་མེ་དཀིལ་ཟུར་གསུམ་པ་ཟུར་གཅིག་ཕར་བསན་པའི་ཁ་ལ་

མེ་ལྕེའི་ཕེང་བ་དང་། ཟུར་གསུམ་དུ་མེ་ལྕེ་ཆེ་བས་མཚན་པ། དེའི་སེང་པཾ་ལས་ཆུ་

དཀིལ་དཀར་པོ་ཟླུམ་པོ་བུམ་པ་ཆུས་གང་བའི་ཕེད་ཆུ་ནང་དུ་ནུབ་པས་མཚན་པ། 

དེའི་སེང་དུ་ལཾ་ལས་སའི་དཀིལ་འཁོར་སེར་པོ་གྲུ་བཞི་རོ་རེ་རེ་གསུམ་པ་ཕེད་པས་

མཚན་པ། དེའི་སེང་དུ་རང་སེམས་ཧཱུཾ་སྔོན་པོ་ལས་སྣ་ཚོགས་རོ་རེའི་ལྟེ་བར་ཧཱུཾ་གིས་

མཚན་པ་ལས་འོད་ཟེར་འོག་ཏུ་འཕོས་པས་དབང་ཆེན་གསེར་གི་ས་གཞི་ལ་ཐུག་

གི་བར་རོ་རེ་རེ་བཞི་གཅལ་དུ་བཀྲམ་པའི་ཆེ་བའི་ཁོང་གསེང་ཆུང་བ་གཅིག་ནས་

རྡུལ་ཕ་རབ་བར་གིས་དཀྲིགས་པའི་རོ་རེའི་ས་གཞི། ལོགས་སུ་དེ་ལྟ་བུའི་རོ་རེའི་རྭ་
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དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཆེན་པོའི་ཟབ་ལམ་རིམ་པ་དང་པོའི་རྣམ་བཞག

བ། སེང་དུ་དེ་ལྟ་བུའི་གུར།  དེའི་འོག་ཏུ་འོད་ཟེར་འཕོས་པས་དེ་ལྟ་བུའི་བླ་རེ། དེ་

ཐམས་ཅད་བར་མཚམས་ཕ་མོ་ཙམ་ཡང་མེད་པ་ཕར་བལྟས་ན་རོ་རེ་ཆེ་ཆུང་སོ་

སོར་མ་འདྲེས་པར་གསལ་བར་དོད་པ་ལ་རེག་ན་ཞལ་བ་བས་པ་ལྟར་འཇམ་ཞིང་མེ་

ལོང་ལ་གཟུགས་བརན་ཤར་བ་ལྟ་བུ། 

མེ་སག་ཐམས་ཅད་ཀང་རོ་རེའི་རང་བཞིན། ནང་ནས་རྡུལ་ཕ་རབ་ཙམ་ལེན་

ཡང་བསྲུང་འཁོར་ཡོངས་རོགས་མ་བླང་བར་འཁེར་དུ་”མེད་
1
པས་དུམ་བུ་གཅིག་ཏུ་

གྱུར་པ། ཕི་རོལ་ཏུ་བསྐལ་པ་འཇིག་དུས་ཀི་མེ་ལྟ་བུའི་ཁ་དོག་སྣ་ལྔའི་མེ་དཔུང་

དབང་ལྡན་ནས་བརམས་ཏེ་སེང་འོག་ཕོགས་མཚམས་ཐམས་ཅད་དུ་སོར་གིས་འཕོ་

བ། དེ་དག་གི་ནང་རྒྱུ་མེ་ལྕེ་ལ་རྣམ་པ་རོ་རེའི་མདེའུ་ཅན་གི་མདའ་སེང་འོག་ཕོགས་

མཚམས་ཤར་ནུབ་ལྷོ་བང་ཕི་ནང་”བསྣོལ་
2
མར་རྒྱུ་བའི་མདའི་དྲ་བ་བུ་ཡུག་ལྟར་

འཚུབས་པས་ནག་ཕོགས་པ་རྣམས་དེར་འོང་བ་ལྟ་ཅི། མིག་གིས་བལྟ་བ་ཙམ་ཡང་

མི་བཟོད་པ་དང་། དཀར་ཕོགས་པ་རྣམས་ཀིས་འཇའ་གུར་དུ་མཐོང་བ་འདི་རྒྱུད་སེ་

གོང་འོག་གི་ཡི་དམ་ལྷའི་མངོན་རྟོགས་ཕ་མོ་ཚུན་ཆད་ལ་སྦྱར་ཆོག་པས་ཐུན་མོང་

བའི་བསྲུང་འཁོར་ཞེས་གསུངས། 

དེའི་དབུས་སུ་བྷྲུཾ་སེར་པོ་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་སོ་ཚད་ཙམ། དེ་ལས་ཡེ་ཤེས་

བཅུའི་རང་བཞིན་འཁོར་ལོ་སེར་པོ་རིབས་བཅུ་ལྟེ་བ་དང་བཅས་པ། གཙོ་བོ་རོ་རེ་

འཇིགས་བེད་དམ་འཁོར་བསྒྱུར་གི་བཀའ་བཞིན་འཁོར་བས་བཀའི་འཁོར་ལོ་ཟེར། 

སེང་འོག་གི་རིབས་མདུང་རྟིང་སྦུབས་སྤད་པ་ལྟ་བུ། དེ་ཕད་མཚམས་ནས་ཐོན་པའི་

1 མད་

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

ཕོགས་མཚམས་ཀི་རིབས་རལ་གི་སོ་གཉིས་མའི་དབིབས་ཅན་བརྒྱད། སྦུབས་

སོང་གི་དབུས་དང་། སེང་འོག་གི་མདུན་རྒྱབ་ལ་ཅུང་ཟད་ཡོ་བར་སྣ་ཚོགས་པད་ཟླ་

ཉི་མའི་གདན་གསུམ་རེ་དང་། རིབས་བརྒྱད་ལ་དེ་འདྲའི་གདན་བརྒྱད། དེའི་དབུས་

སུ་འདིར་བསྲུང་འཁོར་རལ་དུ་འདོན་ཕིར་གནོད་མཛེས་བསྐྱེད། ཡབ་ཡུམ་སོམས་

པར་ཞུགས་པའི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་གི་འོད་ཟེར་གིས་ཕོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་

ཁོ་བོ་བཅུའི་རྣམ་པར་བཀུགས་པ་ཡབ་ཀི་ཞལ་དུ་ཞུགས། ཆགས་པ་ཆེན་པོའི་མེས་

བདེ་སོང་གི་རང་བཞིན་དུ་འོད་དུ་ཞུ་བ་རོ་རེའི་ལམ་ནས་ཡུམ་གི་པདྨར་སོན་པ་ལས་

ཐུགས་ཀར་རང་མདོག་གི་ཐིག་ལེ་བཅུ་དང་། དེ་ལས་རང་མདོག་གི་ཧཱུཾ་བཅུ། དེ་

ལས་ཤེས་བཅུ་རྣམ་དག་ཁོ་བོ་བཅུ་གྲུབ་པ་རིམ་གིས་གསལ་འདེབས་ཚུལ་ཆོ་ག་

ལྟར་ལ། ཞལ་ཕག་གེས་ཚུལ་སྐུའི་ཉམས་རྒྱན་ཆ་ལུགས་སོགས་འཆད་འགྱུར་གི་

ཆོ་གའི་དཀྱུས་དང་འདྲ། 

ཧཱུཾ་ཞེས་བརོད་པས་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་ཏེ་ཡབ་ཀི་ཐུགས་ཀར་དྲངས། 

ཐུགས་ཀ་ནས་ཕིར་སྤོ་བ་དང་། སྦྱོར་མཚམས་ནས་སྤོ་བའི་ལུགས་གཉིས་ལས་ད་

ལྟ་སྔ་མ་ལྟར་མཛད་པས། ཆོ་གའི་ཚིག་རིས་ཀི་ཡུམ་ཞེས་པ་དོར་ནས་པདྨ་ལས་

སྤོས་ཞེས་བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དེ་ཤེས་ཆེད་ཡིན། དུས་རྒྱུན་དང་བསྲུང་བ་ལ་

ཁོ་བོ་ཐམས་ཅད་ཞལ་ནང་དུ་འཁོར་དགོས་པས་གཙུག་ཏོར་འཁོར་བསྒྱུར་ཞལ་ནུབ་

དང་། རོ་རེ་ས་འོག་ཤར་དུ་ཕོགས་ནས་ནང་དུ་གཟིགས་པ་དང་། ཕིར་བཟློག་དུས་

ཞལ་ཕིར་བསྒྱུར་དགོས་པས་འཁོར་བསྒྱུར་ཤར་དང་། རོ་རེ་ས་འོག་ནུབ་ཏུ་ཕོགས་

ནས་སེང་འོག་ལ་གཟིགས་པ་དགོས། ཁོ་བོ་བཅུ་དང་འཁོར་ལོའི་རིབས་ལས་རོ་རེ་
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དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཆེན་པོའི་ཟབ་ལམ་རིམ་པ་དང་པོའི་རྣམ་བཞག

འབར་བ་ཁོ་ཆུ་བསྐོལ་བའི་ཟེག་མ་འཐོར་བ་ལྟར་འཕོས་པས་རང་དོན་ཙམ་མ་ཡིན་

པར་བསན་འགོ་ཡོངས་ལ་འཚེ་བ་དང་། ལེགས་ལམ་བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པ་ལ་བར་དུ་

གཅོད་པའི་གདུག་པ་ཅན་རྣམས་ཐལ་ཕུང་ལ་གནམ་ལྕགས་བབས་པ་ལྟར་རེས་མེད་

དུ་བརླག་སེ་ཚར་བཅད་པར་བསམ་ལ་ཁོ་བོ་བཅུ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐུགས་ཀར་ཉི་མ་

ལ་སྔགས་ཕེང་བཀོད་ནས་བཟླ། 

སྔགས་རྭ་ལུགས་ལ་སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་བཟང་སོགས་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ལུགས་

ཀི་ཁོ་བོ་བཅུའི་སྔགས་དང་། ལྷོ་བག་གྲུབ་ཆེན་སོགས་རྣམ་འཇོམས་ཀི། ༀ་ཧ་ར་ཧ་

ར་བཛྲ་སོགས་དང་། ལ་ལ་འདུས་པའི་ཡ་མན་ཀྲ�ཏ་སོགས་དང་། འགའ་ཞིག་གུར་

མགོན་ཁོ་བཅུའི་སྔགས་བཟླ་བར་བཞེད་ཀང་། རེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོའི་སྔགས་རིམ་

ལས་གསུངས་པ་ལྟར་མཁའ་འགོ་མ་རོ་རེ་གུར་གི་རྒྱུད་ལས་འབྱུང་བའི་གཙུག་ཏོར་

འཁོར་བསྒྱུར་གི་ཕེང་སྔགས་བཟླ་བ་དགེ་ལུགས་པར་གགས་ཆེ། འདིའི་སྐབས་མན་

ངག་གི་གནད་ལྔ་སྔར་ཞལ་ཤེས་སུ་ཡོད་ཀང་དེང་སང་གསུང་སྒོས་ཀི་ཡི་གེ་རྣམས་

སུ་བཀོད་འདུག་པས། 

གཙོ་བོ་འཕོ་བའི་གནད་ནི། བསྲུང་བ་ལ་གནོད་མཛེས། བཟློག་པ་ལ་གཙུག་

ཏོར་འཁོར་བསྒྱུར། དབང་ལ་འདོད་རྒྱལ། ཆར་འབེབས་ལ་སོབས་པོ་ཆེ་སོགས་རང་

གི་ལས་གང་བེད་ཀི་ལྷ་དེ་གཙོ་བོར་འཕོ་བ་སྒོན་གསལ་ལྟར་སྦྱར་ཆོག །དེ་ཡང་

འཁོར་བསྒྱུར་གཙོ་བོར་འཕོས་ན་དེའི་གནས་སུ་འཁོར་བསྒྱུར་གཉིས་པ་བསྐྱེད་པ་ལྟ་

བུ་ལྷ་གང་གཙོ་བོར་འཕོས་པ་དེའི་གནས་སུ་རང་འདྲ་གཉིས་པ་བཀོད་ན་རོ་རེ་ས་

འོག་གནོད་མཛེས་ཡིན་པས་གནོད་མཛེས་མ་བཀོད་པས་ཁོ་བཅུ་མ་ཚང་བར་མི་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

འགྱུར་རོ། །

བསྒྲུབ་བ་སྦ་བའི་གནད་ནི། རང་གནོད་མཛེས་སུ་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀར་ཉི་

མའི་སེང་དུ་ཧཱུཾ་གི་ཐིག་ལེའི་ནང་སེང་དུ་བླ་མ། འོག་དང་གཡས་གཡོན་ཕ་མ་སྤུན་ཟླ་

ཞིང་ཁང་ནོར་རས་སོགས་འགོད་པ་དང་། ཡང་བླ་མའི་ཞབས་བརྟན་ལྟ་བུར་ཐིག་ལེ་

ལ་སེངེས་བཏེག་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཁིའི་སེང་ར་བའི་བླ་མ་ཞལ་མཇལ་དུས་ཀི་རྣམ་

ཅན་དང་། བུ་སོབ་སོགས་ཞབས་ཀྱུ། གོགས་མཛའ་བཤེས་སོགས་ཧཱུཾ་གི་གཡས་

གཡོན་མདུན་རྒྱབ་ཏུ་འོད་ཟེར་གི་ཐིག་ལེའི་ནང་སྦ་བ་དང་། ད་ལྟ་སྐྱེ་བོ་དམ་ཚིག་

ཉམས་པ་མང་བས་དེ་འདྲ་སིང་གར་བསམ་ན་རྣམ་རྟོག་བསྐྱེད་པས་རང་གི་མདུན་དུ་

ཟླ་གདན་ལ་གང་བསྲུང་བའི་བསྒྲུབ་བ་བཀོད་ཀང་རུང་བ་སྦྱིན་སྲེག་སོགས་མན་

ངག་གཞན་དུ་ཡོད་པ་ལྟར་ཡིན། 

ཁོ་བོ་ཞལ་གཟིགས་པའི་གནད་ནི། བསྲུང་བ་ལ་ནང་དང་། བཟློག་པ་ལ་ཕིར་

གཟིགས་པ་དང་། ལས་གང་བེད་པའི་ཁོ་བོ་དེའི་འོད་ཟེར་གིས་ཁོ་བོ་གཞན་ལ་

བསྐུལ་ནས་ལས་དེ་དང་དེ་སྒྲུབ་ཆེད་བསྒྲུབ་བའམ་རང་ལ་གཟིགས་པ་དང་། སེང་

གདོན་འདུལ་བ་ལ་སེང་དང་། འོག་གདོན་འདུལ་བ་ལ་ཁོ་བོ་ཐམས་ཅད་ཞལ་འོག་ཏུ་

གཟིགས་པ་སོགས་དང་། 

འཁོར་ལོ་བསྐོར་བའི་གནད་ནི། དུས་རྒྱུན་འཁོར་ལོ་མི་བསྐོར་ཞིང་། བསྲུང་

བ་ལ་གཡས། བཟློག་པ་ལ་རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་ཕོགས་བཅུར་

འཕོས་པས་ཕོགས་བཅུའི་བགེགས་གདུག་པ་ཅན་རྣམས་བཀུགས་ཏེ་འཁོར་ལོའི་

རིབས་དང་ཉེ་བ་ན་ཁོ་བོ་རྣམས་ཞལ་ཕིར་གཟིགས་ཏེ། གནོད་བེད་རྣམས་ཀི་རྐང་
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དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཆེན་པོའི་ཟབ་ལམ་རིམ་པ་དང་པོའི་རྣམ་བཞག

མཐིལ་དུ་རང་རང་གི་ལས་ལས་གྲུབ་པའི་ལྕགས་ཀི་མཆོད་རྟེན་སོར་བཞི་པ་རེ་ཡོད་

པ་ནས་བཟུང་། མགོ་མཇུག་བཟློག་སེ་འཁོར་ལོའི་རིབས་ཀི་བར་དུ་བསྐྱོན་པས་

འཁོར་བ་མི་མངོན་པ་ལྟར་དྲག་ཅིང་མྱུར་བར་འཁོར་བས་རྡུལ་ཕ་རབ་ཙམ་དུ་

གཏུབས། ཤ་ཁག་རྣམས་ཁོ་བོའི་ཞལ་དུ་གསོལ། ལྷག་མ་འོད་ཟེར་གི་མེ་ལྕེས་

བསྲེག །སྐུ་ལས་འཕོས་པའི་རླུང་གིས་ཐལ་བ་ཕོགས་བཅུར་གཏོར་ཏེ་མིང་བར་ཐ་

སད་ཙམ་ཡང་མ་ལུས་པར་བརླག་པར་བསམ་པ་སྔགས་ཀི་ཙྪིནྡྷ་ཚིནྡྷ་སོགས་ཀི་

དམིགས་སྐོར་གཅིག་ཡིན། 

འཕིན་ལས་མཛད་པའི་གནད་ནི། རང་གི་སིང་ག་ནས་འོད་ཟེར་འཕོས་པའི་

སྣེ་ལས་མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་མཆོད་རས་སྣ་ཚོགས་ཐོགས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤོས་

ནས་ཁོ་བོ་བཅུ་ལ་ལས་མཐུན་གི་མཆོད་པས་མཆོད། 

ཞི་རྒྱས་ལ་བསྒྲུབ་བ་བསྲུང་འཁོར་ནང་དུ་སྦ་བ་མེད་མི་རུང་ཡིན་པས། ཞི་

བར་ཁོ་བོ་རྣམས་ཀི་སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་དཀར་པོ་དཔག་མེད་འཕོས་པའི་སྣེ་ལས་ལྷ་མོ་

དཀར་མོ་ཕག་ན་བུམ་པ་དཀར་པོ་བདུད་རི་དཀར་པོས་གང་བ་ཐོགས་པ་དཔག་

མེད་སྤོས་ནས་བསྒྲུབ་བའི་སྤི་གཙུག་ནས་རྐང་མཐིལ་བར་དང་། ཁད་པར་གང་དུ་

གདུང་བ་བསྐྱེད་པའི་སར་བཀྲུས་པས་འབས་བུ་སྡུག་བསྔལ། རྒྱུ་མི་དགེ་བའི་ལས། 

ཀུན་སོང་ཉོན་མོངས་པ་དུག་གསུམ་སོགས་དང་། ར་བ་མ་རིག་པ་ས་བོན་བག་

ཆགས་དང་བཅས་པ་དང་། དེས་བསྐྱེད་པའི་ནད་གདོན་བར་ཆད་སྦྱངས་ཏེ་ལུས་

ཤེལ་ལྟར་དག་པར་བསམ། སིག་སྒིབ་ནད་གདོན་ཐམས་ཅད་དབང་པོའི་སོ་དང་བ་

སྦུའི་བུ་ག་ནས་ཐོན་ཏེ་བང་ཞིང་དག །ལུས་དྭངས་གསལ་འོད་ཀི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

གྱུར་པས་ནད་དང་སྡུག་བསྔལ་གི་ཟུག་རྔུ་དང་བལ་བའི་བདེ་བ་ཐོབ་པར་མོས། 

རྒྱས་པར་ལྷ་མོ་སེར་མོ་བུམ་པ་སེར་པོ་བདུད་རི་”སེར
3
་པོས་གང་བ་

ཐོགས་ནས་ཁྲུས་བས་པས་ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ལུང་རྟོགས་ཀི་ཡོན་ཏན་ཐམས་

ཅད་རྒྱས་པ་དང་། ནོར་སྒྲུབ་པ་ལ་ཁོ་བོ་རྣམས་ཀི་སྐུ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་ཆར་བབས་

པས་ཡུལ་ཕོགས་དང་གནས་ཁང་བང་མཛོད་ཐམས་ཅད་གང་སེ་དབུལ་བ་ཐམས་

ཅད་དང་བལ་བར་བསམ་པ་དང་། ཚེ་སྒྲུབ་པ་ལ་འཆི་མེད་ཀི་ཚེའི་བདུད་རིས་གང་

བའི་བུམ་པ་ཐོགས་ནས་ཁྲུས་བས་པས་ཡོངས་གགས་ལྟར་གི་ཚེ་བསྲིངས་པའི་

དམིགས་པ་དང་། ཤེས་རབ་སྒྲུབ་པ་ལའང་ཁྲུས་བས་པས་རྨོངས་མུན་དག་ནས་

འཆད་རོད་རོམ་གསུམ་གི་ཤེས་རབ་རྒྱས་པ་སོགས་ཀི་དམིགས་པ་བསྐྱངས། 

དབང་ལ་བསྒྲུབ་བ་འདུ་ས་བ་ཡིན་ན་བསྒྲུབ་བ་ཟླ་གདན་ལ་འཁོད་པར་ལྷ་མོ་

དམར་མོ་བུམ་པ་དམར་པོ་བདུད་རི་དམར་པོས་གང་བ་ཐོགས་ནས་ཁྲུས་བས་པས་

དབང་དུ་འདུ་བའི་གེགས་ཆེ་ཤོས་བླ་མ་དང་བསན་པ་ལ་སང་བ། ཐེག་ཆེན་གི་ཆོས་

དང་། གསང་སྔགས་ལ་མ་དད་པ་སོགས་དག་ནས་རང་གི་བླ་མ་སོགས་དང་འབལ་

མི་ཕོད་པའི་དད་གུས་དུང་དུང་བ་སྐྱེས་པར་བསམ། ཆེད་གཉེར་གིས་གསར་དུ་

དབང་དུ་བསྡུ་འདོད་ན་བུམ་པ་དམར་པོ་བདུད་རི་དམར་པོས་གང་བ་སྔར་ལྟར་དང་། 

ལྷ་མོ་ཕག་ན་ལྕག་ཀྱུ་དང་ཞགས་པ་ཐོགས་པ་དཔག་མེད་སྤོས་ཏེ་དབང་གི་ལས་

གཞན་གི་སྐབས་ནས་ཅི་ལྟར་འབྱུང་བའི་དབང་སྡུད་ཀི་དམིགས་པ་དང་། བེ་བག་

ཆོས་སོན་པའི་བླ་མ། ཆོས་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་གོགས། ཆོས་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་རྐེན་

ཟས་གོས་སོགས་བསྡུ་བའི་དམིགས་རིམ་རྣམས་སྦྱར། བླ་མ་ལ་ཆོས་འབེལ་མ་

3 སར་
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དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཆེན་པོའི་ཟབ་ལམ་རིམ་པ་དང་པོའི་རྣམ་བཞག

བཞག་པའི་སྔོན་ལས་ཆོས་ཞུས་ཟིན་ནས་དབང་སྡུད་མི་རུང་། 

དྲག་པོ་ལ་མཆོད་པ་སྔར་ལྟར་ལ། སྐུ་ལས་ལྷ་མོ་ནག་མོ་ཁོ་མོའི་རྣམ་ཅན་

བུམ་པ་ནག་པོ་བདུད་རི་ནག་པོས་གང་བ་ཐོགས་པས་ཁྲུས་བས་པས་ནད་རིམས་

གདོན་བགེགས་སོགས་ཉེར་འཚེ་ཐམས་ཅད་དག །སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་ནག་པོ་ཆར་

སྤིན་འཁིགས་པ་ལྟ་བུའི་གསེབ་ནས་གོག་ཕེང་འཁྱུག་པ་ལྟ་བུའི་མཚོན་ཆ་སྣ་ཚོགས་

སྤོས་ནས་ནད་གདོན་དག་བགེགས་ཐལ་བར་བརླག །དེ་ཐམས་ཅད་ཤ་ཁག་གི་རྣམ་

པར་ཁོ་མོ་རྣམས་ཀིས་ཞལ་དུ་གསོལ་བར་བསམ། 

བསྲུང་འཁོར་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་འདི་མ་བསོམ་ཡང་ཆད་པའི་སྐྱོན་མེད་

ནའང་བསོམས་ནས་སྔགས་བཟླས་ན་བར་ཆད་བཟློག་པ་དང་། སིག་སྒིབ་འདག་པ་

ལ་ཆེས་ཆེར་བསྔགས། འབས་དུས་ཀི་བདེ་སོང་གི་ཡེ་ཤེས་ལ་ལྡོག་ཆ་ནས་ཤེས་པ་

བཅུ་ཡོད་པ་ཁོ་བོ་བཅུར་ཤར་བ་ཡིན་པས་འདིའི་སྐབས་དམིགས་རིམ་ཕན་བུ་མང་

ཡང་གཙོ་ཆེར་སོང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བས་རྒྱས་བཏབ། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བཅོས་མ་ཚུན་

ཆད་ཀིས་ཟིན་པར་བས། བསན་པ་དང་འགོ་བའི་ཕན་བདེའི་ཆེད་དུ་ཅུང་ཟད་རེ་

དམིགས་ན་རང་རང་གི་ཚོད་ཀིས་གནད་དུ་འགོ་རྒྱུ་ཡོད། ཨ་རིག་དགེ་བཤེས་འོད་

ཟེར་རྒྱལ་མཚན་གིས་གཙུག་ཏོར་འཁོར་བསྒྱུར་དང་། རོ་རེ་ས་འོག་བཞུགས་གནས་

དེ་ཉིད་དེས་སྤྲུལ་སྐུའི་མཛད་པ་སོན་པའི་ཞིང་ཡིན་པས་གཙུག་ཏོར་འཁོར་བསྒྱུར་ཁ་

ནམ་མཁར་བསན་ནས་བཞུགས། རོ་རེ་ས་འོག་དབུ་ཐུར་དུ་བསན་ནས་བཞུགས། 

འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་དེ་དག་གི་རི་གིང་སོགས་ཀང་དེ་ལྟར་ཡོད་པ་ཕལ་ཆེན་དུ། 

འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་སྣེལ་ཞི་དང་། སྤིའུ་ཚུགས་གསུངས་པ་དེ་འདྲ་ཡིན། 
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

དེ་ལ་ཆོས་ཉིད་ཀི་རིགས་པས་ཀང་མི་གནོད་པ། སྡུད་པར། མཁའ་ལ་རླུང་

བརྟེན་དེ་ལ་ཆུ་ཡི་ཕུང་པོ་བརྟེན། །ཞེས་སོགས་ལྟར་ཡིན་ཞེས་གསུང་ལུགས་ཀིས་

རེད་མོ་ལྟ་བུ་ལ་དཔད་ན་གོ་རྒྱུ་ཡང་ཡོད། ཁོ་བཅུའི་སྦྱིན་སྲེག་ལ་འཇིགས་བེད་

གཙོ་བོར་བེད་པ་དང་། གནོད་མཛེས་གཙོ་བོར་བེད་པའི་ལུགས་གཉིས་ཡོད། ཧཱུཾ་

མཛད་དང་། གནོད་མཛེས། རོ་རེ་ས་འོག་གསུམ་དོན་གཅིག་པས་ཀུན་མཁེན་གོང་

མའི་ཁོ་བཅུའི་བསྲུང་འཁོར་རོ་རེའི་གོ་ཁབ་ཏུ་འདུས་པ་ལྟར་ཡ་མཱན་ཀྲ�ཏ་སོགས་

ཀིས་གཏོར་འབུལ་མཛད་པ་ལྟར་གནོད་མཛེས་དང་ས་འོག་གཉིས་ཀར་སྔགས་

གཅིག་གིས་ཆོག་པའམ། ལྕང་སྐྱ་རོལ་པའི་རོ་རེའི་ཁོ་བཅུའི་སྦྱིན་སྲེག་ལས་རོ་རེ་ས་

འོག་ལ། ༀ་ཨཱཿ བཛྲ་པཱ་ཏ་ལ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཞེས་མཚན་སྔགས་ཀིས་ཟུར་དུ་འབུལ་བར་

གསུངས་པའི་ལུགས་གཉིས་སྣང་ཞེས་ཞར་ལ་གསུངས་སོ། །

དེ་ནས་རང་ཉིད་གནོད་མཛེས་སོགས་སུ་གནས་པ་ཞུ་བ་ལས་རོར་སེམས། དེ་

ལས་ཆོས་འབྱུང་གྲུ་གསུམ་ལ་ཕི་དཀར་ལ་ནང་དམར་བ། གདེངས་ཀ་ཆེ་བ་གེན་དུ་

ཕོགས་ཤིང་རེ་མོ་ཕ་བ་ཐུར་དུ་ཟུག་པ། སེང་དུ་ཁ་དང་། ཟུར་གཅིག་ཤར་དུ་བསན་པ། 

དབིབས་ཤོག་བུ་གྲུ་བཞི་གསུམ་ཟུར་སྦྱར་བ་དང་། ཡོངས་གགས་དམར་གཏོར་ཟུར་

གསུམ་ནང་བྲུས་པ་དང་། བསོད་གགས་རོ་རེ་འཆང་ནས་ཤོག་བུ་ཟུར་གསུམ་གཉིས་

སྦྱར་བའི་ཟུར་གཅིག་ཐུར་དུ་བསན་པ་གཞོན་ནུ་མའི་བ་ག་ལྟ་བུ་གསུངས། 

ཆོས་འབྱུང་གིས་འབས་དུས་ཀི་བདེ་སོང་དབེར་མེད། འོག་ཟུར་ཕ་ཞིང་སོད་

ཡངས་པས་ལས་དང་པོའི་སྐབས་ཡོན་ཏན་ཕ་ཞིང་། མོས་སྤོད་ནས་གོང་འཕེལ་དུ་

འགོ་བ་དང་། ཕི་དཀར་བས་ཨེས་མཚོན་པའི་སོང་ཉིད། ཟུར་གསུམ་གིས་དེ་ལ་
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དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཆེན་པོའི་ཟབ་ལམ་རིམ་པ་དང་པོའི་རྣམ་བཞག

ལྡོག་པས་ཕེ་བ་རྣམ་ཐར་སོ་གསུམ་དང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་གསུམ། ནང་དམར་བ་

དང་བ་གའི་དབིབས་སུ་ཡོད་པས་ཝཾ་གིས་མཚོན་པའི་བདེ་ཆེན་གི་ཡེ་ཤེས། རྟེན་

བརྟེན་པ་ཐམས་ཅད་དེར་ཚུད་པ་སྔོན་བྱུང་གི་གེང་གཞི་ལྟར་ལམ་འབས་ཀི་ཡོན་ཏན་

ཐམས་ཅད་བདེ་སོང་གི་ཡེ་ཤེས་སུ་འདུ་ཞིང་། དེའི་རྣམ་འཕྲུལ་དང་། དེ་བསོམས་

པས་འགྲུབ་པར་སོན་པའོ། །

ཆོས་འབྱུང་གི་འོག་ཟུར་དུ་པཾ་ལང་གུ་ལས་སྣ་ཚོགས་པདྨ་འདབ་མ་དཀར་

སེར་དམར་ལང་སེལ་བ་རེ་བཞི་བས་ནས་ཕོགས་རེར་འདབ་མ་ཉི་ཤུ། སོ་གཉིས་

བས་ན་ཕོགས་རེར་བརྒྱད། བཅུ་དྲུག་བས་ན་ཕོགས་རེར་བཞི་རེ་ཡོད་པ། ལྟེ་བ་

ལང་། གེ་སར་སེར་པོས་བསྐོར་བའི་ལྟེ་བར་ཧཱུཾ་ལས་སྣ་ཚོགས་རོ་རེའི་ལྟེ་བ་སྔོན་པོ་

གྲུ་བཞི་པ་བེའི་ཞབས་ལྟ་བུ་སོ་ཚད་བཅུ་གཉིས་པ། དཔངས་སོ་ཚད་ལྔ་པ། “རྭའི་
4
ར་

བའི་ཆུ་སྲིན་གི་ཁས་འགོ་བ་སིང་རེས་མི་གཏོང་བ་མཚོན་ཞིང་། རྭ་ཁའམ་ཕོགས་

མདོག་བེད་པའི་ལུགས་གཉིས་ཡོད། དེའི་ལྟེ་བར་བྷྲུཾ་དཀར་པོ་ལས་སངས་རྒྱས་

རིགས་ལྔའི་ཚོགས་ནམ་མཁའ་གང་བ་སྤིན་འཁིགས་པ་ལྟར་སྤོ་བ་སངས་རྒྱས་ཀི་

སྤིན་གི་འོད་ཟེར་འཕོ་བའི་དོན་ཡིན། དེ་ལས་འཁོར་ལོ་དཀར་པོ་ལྟེ་བ་ལ་བྷྲུཾ་གིས་

མཚན་པ་ལས་གཟུགས་ཕུང་རྣམ་པར་དག་པ་རྣམ་སྣང་བསྐྱེད། 

རོར་སེམས་དང་རྣམ་སྣང་གཉིས་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་ཡུམ་བཅས་ཆོ་ག་

ལྟར་ལ། ཞབས་སབས་བག་དཀར་དཀའ་བཅུ་རིན་པོ་ཆེས་བརྐང་བསྐུམ་གསུངས། 

ཇོ་རིག་ཐུ་ཐོ་ཡོན་གིས་ཞུས་ནས་སྐྱབས་མགོན་རོ་རེ་འཆང་ནས་འཇིགས་བེད་

བསྐྱེད་རོགས་གནང་སྐབས་རོར་སེམས་དང་རྣམ་སྣང་གཉིས་ཀ་སྐྱིལ་ཀྲུང་གསུངས་

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

ཞེས་ཁ་གའི་དགེ་བཤེས་དར་རྒྱས་ཚང་གིས་གསུངས་ལ། རྒྱལ་བ་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་

མཚོའི་དྲིས་ལན་ལས་ཀང་། འདིའི་ཆོས་འབྱུང་དང་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐྱེད་ཚུལ་

འདུས་པ་འཇམ་རོར་དང་མཐུན་ཞིང་། དེར་ཀུན་བཟང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་ཅན་རོ་རེའི་

སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ་གསུངས་པ་ལྟར་འདིས་ཀང་རོར་སེམས་དང་རྣམ་སྣང་

གཉིས་ཀ་སྐྱིལ་ཀྲུང་བ་བར་གསུངས། 

རྣམ་སྣང་གི་ཕག་མཚན་རོ་རེ་ལ་གནས་པའི་འཁོར་ལོ་ནི། འཆང་བཟུང་གི་

རིབས་རོ་རེ་ཡོངས་རོགས་བ་ཞེས་བླ་མས་གསུངས། བསྐྱེད་རིམ་ཆེན་མོར་རོ་རེ་

ལ་གནས་པའི་འཁོར་ལོ་འཛིན་པར་གསུངས་པས་རོ་རེ་རྐང་པ་འཛིན་པ་མི་འཐད་

གསུངས། འཁོར་ལོའི་ལྟེ་བར་རོ་རེ་བཀོད་པ་ཡང་ཡོད་ལ། ཁ་ཅིག་རོ་རེ་ཕེད་པའི་ཡུ་

བ་ཅན་དུ་འཆད་དོ། །

རྣམ་སྣང་ཞུ་བ་ལས་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲུ་བཞི་སོ་བཞི་ལ་སོགས་པའི་མཚན་ཉིད་

ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བསམ་ལ་རིམ་གིས་གསལ་འདེབས་པ་ནི། ཕི་ནས་

ནང་དུ་དཀར་སེར་དམར་ལང་སྔོ་བའི་རིག་པ་རིམ་པ་ལྔ་དར་གི་ཡོལ་བ་ལྔ་བརེགས་

ལྟ་བུ། རིག་པའིཁར་ཕ་གུ་གཞི་དམར་པོ་ལ་རིན་པོ་ཆེ་གྲུ་བཞི་ཟླུམ་པོ་སོགས་

དབིབས་དང་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་པས་ཕ་བཏབ་པ་ལྟ་བུ། དེའི་སེང་རིག་པའི་ཁ་ཕན་

ཚུན་དུ་རིན་པོ་ཆེ་བདུན་ལྡན་གི་ཀ་བ་གཉིས་གཉིས་ལ་བརྟེན་པའི་གསེར་གི་སྐ་

རགས་བཞི་བརེགས་དང་། ཉིས་བརེགས་ཀི་ཕི་ནང་གི་བཞི་བརི་བའི་ལུགས་གཉིས་

ཡོད་པ་ཁད་པར་མེད་ཀང་བླ་མས་བཞི་བརེགས་གནང་གསུངས། སེང་གི་ལྕམ་ཕི་མ་

གསེར་སྣམ་དང་། ནང་མ་གདུང་ཟླུམ་ལ་བཀལ་བའི་ལྕམ་སྣེར་ཆུ་སྲིན་མ་ཀ་རའི་ཁ་
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དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཆེན་པོའི་ཟབ་ལམ་རིམ་པ་དང་པོའི་རྣམ་བཞག

འགམ་ནས་རིན་པོ་ཆེའི་དྲ་བ་དང་དྲ་ཕེད་འཕངས་པས་གསེར་སྣམ་གི་བར་སོང་

ཁེབས་པ། ལྕམ་གི་སེང་གབ་ལྕེ་ཉིས་བརེགས་ལ་སྣམ་བུ་བཀབ་པ་བ་འདབ་ཅེས་བའི་

འདབ་མ་ལ་དཔེ་བླང་བ་འདྲ། སྣམ་བུ་དེ་ལ་བཙུགས་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཤར་བུ་སྤི་

བླུགས་མཆུ་མེད་མགོ་མཇུག་བསྒྱུར་བའི་མས་སྣེ་ཕིར་གེས་ཏེ་འདོད་སྣམ་གི་སེང་ཆུ་

མི་འབབ་པའི་ཚོད་དུ་བཙུགས་པ། དེའི་སེང་པུ་ཤུའམ་མདའ་ཡབ་ཁར་ཆོད་པད་

འདབ་ལྟར་བསྒིགས་པ། རྒྱ་དཀར་ནག་གི་མཁར་གི་ཁར་ཕག་ཏུ་ཡིབས་ནས་མདའ་

མཚོན་འཕེན་ས་ཡོད་པ་དེར་དཔེ་བླངས། དབུས་ཀི་མཐོང་ལ་ཀ་བ་ཁོར་ཡུག་ཏུ་བཏང་

ནས་ཐོག་ཕུབ་པའི་སེང་རྒྱུད་ཀི་གེགས་བམ་བཞུགས་པའི་ཁར་བུ་ཆུང་དང་བཅས་

པའི་རོ་རེ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཏོག་གིས་སྤས་པ། མདའ་ཡབ་ཀི་ཟུར་བཞིར་སྤེའུ་ཁ་

ནང་བསན་གདུགས་འཛིན་པ་བཞི་དང་། མདའ་ཡབ་ཀི་ཕོགས་རེར་གསེར་གི་བུམ་པ་

ནས་ཐོན་པའི་བ་དན་དང་རྒྱལ་མཚན་སེལ་བ་བརྒྱད་བརྒྱད་དེ། 

དེ་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་རེའི་བདེ་མཆོག་མཆོད་ཕེང་ལས། མཛེས་པའི་སྲོག་

ཆགས་མཚན་མ་ཡོད་མེད་ཀིས། །མི་མཐུན་བདུད་ལས་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་མཚན་

དང་། །རབ་མཛེས་བ་དན་རྣམས་ཀིས་མཆོད་པར་བ། །ཞེས་རང་གི་དག་ལས་རྒྱལ་

བའི་སྲོག་ཆགས་གསུམ་གི་མཚན་མས་བཀྲ་བ་རྒྱལ་མཚན་དང་། དེ་མེད་པ་བ་དན་

ཏེ། སྲོགས་ཆགས་གསུམ་ནི། ཁྱུང་དང་སེངེ་ཕད་པའི་བུ་སེངེ་རྐང་པ་བརྒྱད་པ་

ཞེས་ལུས་བིངས་སེངེ་ལ་སེར་མོ་གཉིས་དང་། གཤོག་པ་གཉིས་དང་། ཁྱུང་གི་མཆུ་

ཅན་ནོ། །ཉ་དང་སྲམ་འདུས་པའི་བུ་ཉ་སྤུ་རྒྱས་པ་ཞེས་ཉ་ལ་སྲམ་གི་མཆེ་བ་དང་། སྤུ་

དང་། མཇུག་མ་ཡོད་པ་དང་། དུང་དང་ཆུ་སྲིན་ཕད་པའི་བུ་ཆུ་སྲིན་མ་ཀ་ར་ཞེས་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

ལུས་དུང་ལ་ཆུ་སྲིང་གི་མགོ་ཡོད་པའོ། །འདིའི་མགོ་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པའི་གཞལ་

ཡས་ཁང་སོགས་ཀི་རྒྱན་དུ་བས་པར་བཤད། འདིའི་སྲོགས་ཆགས་ཀི་གངས་སུ་

ངང་པ་ཀླུ་ཟ་བ་ཞེས་པ་ཞིག་འདུག་པ་ཅི་འདྲ་ཡིན་མ་ངེས་པས་རར་ཆོད་གསུངས། 

དཀིལ་ཆོག་རོ་རེ་ཕེང་བ་དང་། རེ་བླ་མའི་བསྐྱེད་རིམ་འདོད་འཇོར། དར་ལྕེ་རེ་མོར་

རི་དྭགས་ཀི་རྒྱལ་པོ་དང་། ངང་པའི་རྒྱལ་པོ་དང་། ཀླུ་ཟ་བ་དང་། ཉ་སྤུ་རྒྱས་པ་དང་། 

ཆུ་སྲིན་གིས་མཚན་པ། ཞེས་གསུངས་ཤིང་། རི་དྭགས་ཀི་རྒྱལ་པོ་ནི་སེངེ་དང་། ཀླུ་

ཟ་བ་ནི་ཁྱུང་ཡིན་པར་བཤད། 

རིག་པའི་འགམ་དུ་འདོད་ཡོན་གི་སྣམ་བུ་དམར་པོས་བསྐོར་བ་ལ་བཞུགས་

སབས་དང་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་པའི་མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་མཆོད་རས་སྣ་ཚོགས་ཐོགས་

ནས་མཆོད་བཞིན་པ། སྣམ་བུ་འདིའི་མིང་ལ། འདོད་སྣམ། གཟུངས་སྣམ། སེགས་བུ། 

ཁ་ཁེར། ཚོན་ས། ཞེས་བཤད། 

སོ་བཞིའི་མདུན་དུ་སེགས་བུ་གྲུ་བཞི་པའི་སེང་བུམ་པ་ལ་གནས་པའི་ཀ་བ་

བཞི་བཞིས་བཏེག་པའི་རྟ་བབས། གསེར། ཤར་བུ། རིན་པོ་ཆེ། རྟ་རྨིག །མུན་སྣམ། 

བ་རཎྚ། མུན་པ། ཤར་བུ། རིན་པོ་ཆེ། རྨིག་པ། མདའ་ཡབ་སེ་སྣམ་བུ་བཅུ་གཅིག་

དང་ལྡན་པའི་རེ་མོར་འཁོར་ལོ་རིབས་བརྒྱད་པ་དང་བཅུ་པ་གཉིས་ལས་ཕི་མ་གཙོ་

སམ། དེའི་གཡས་གཡོན་དུ་རི་དྭགས་ཕོ་མོ་གཉིས་མིག་མི་འཛུམ་པར་ལྟ་བ་འདི་ལ་

མཚོན་དོན་གི་ཁུངས་གསལ་པོ་མ་མཐོང་ཡང་ལུས་དཀིལ་དང་བསྟུན་ན་ཡིད་ཀི་

རྣམ་ཤེས་སྒིབ་བལ་རྣམ་པར་དག་པ་མཚོན་པ་དང་། ཡང་ན་རི་དྭགས་ལ་གཞན་

གིས་བདག་ཏུ་གཟུང་བ་མེད་པས་བདག་མེད་པ་མཚོན་ཞིང་། དེ་ཆོས་འཁོར་གི་
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དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཆེན་པོའི་ཟབ་ལམ་རིམ་པ་དང་པོའི་རྣམ་བཞག

གཡས་གཡོན་དུ་གནས་པའི་བདག་མེད་སོན་པའི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བ་མཚོན་ནམ་

ཞེས་པཎ་ཆེན་ངོ་མཚར་རྒྱ་མཚོས་གསུངས། རྟ་བབས་ཀི་གཡས་གཡོན་དུ་བུམ་པ་

བཟང་པོ་ལས་སྐྱེས་པའི་དཔག་བསམ་གི་ཤིང་ལ་རྒྱལ་སྲིད་སྣ་བདུན་དང་། བར་

བར་དུ་གྲུབ་པ་ཐོབ་པ་དང་། སྤིན་གསེབ་ནས་ཐོན་པའི་ལྷ་མེ་ཏོག་གི་ཕེང་བ་བཟུང་

བས་མཛེས་པར་བས་པ། 

གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ནང་གི་སེང་འོག་ཐམས་ཅད་ཤར་དཀར། ལྷོ་སེར། ནུབ་

དམར། བང་ལང་། དབུས་སྔོ་བའི་དཀར་པོ་ཐམས་ཅད་འཁོར་ལོ་དང་། སེར་པོ་

ཐམས་ཅད་རིན་པོ་ཆེའི་རྡུལ་ཕ་རབ་ལས་གྲུབ་པ། གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ར་ཐིག་ནས་

ནང་དུ་ཆ་ཕན་གཅིག་འོང་བར་རོ་རེ་རེ་གསུམ་པས་ཟླུམ་པོར་བསྐོར་བ་ལ་རོ་རེའི་

མིག་མང་རིས་སུ་རྒྱུགས་པའི་རེ་མིག་དགུ་པ། འདི་ལ་ཞེ་དགུ་མ་དང་། བཅུ་གསུམ་

མར་དཔའ་གཅིག་ལྟར་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ཕེད་ཀི་ཚད་ཀིས་ཟླུམ་པོར་བསྐོར་བ་ལ་

བརྟེན་པའི་ཀ་བ་བརྒྱད་ཀིས་བཏེག་པའི་གདུང་གིས་ཐོག་ཕུབ་ཀང་རུང་ཞེས་བག་

དཀར་དཀའ་བཅུ་རིན་པོ་ཆེས་གསུངས། སྲད་རྒྱུད་རོ་རེ་འཆང་དགུང་ལོ་བརྒྱད་

བཅུའི་དུས་ཕག་འདར་ཕི་ལི་ལི་འཇག་མའི་དུམ་བུ་བསྒིགས་ནས་ངོ་སྤོད་གནང་བའི་

རྣམ་ཐར་གསུངས་ནས་བློས་བསང་སོགས་ཀི་སེང་ནས་སྔ་ཕིར་ཞིབ་པར་བར་སྤོད་

མཛད་ཀང་མང་བས་མ་བིས་སོ། །

གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ཕི་རོལ་དུ་པདྨ། དེའི་ཕིར་ཆོས་འབྱུང་། དེའི་ཕིར་བསྲུང་

འཁོར། དེའི་ཕིར་ཤར་དུ་གཏུམ་དྲག་སོགས་དུར་ཁོད་བརྒྱད་དེ། རོ་མགོ་མེད་ཀིས་

འཆག་པ་དང་འགོ་བ། འགགས་ཏེ་ཤིང་ལ་དཔངས་པས་ལངས་པ། ས་ལ་འགེལ་བས་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

ཉལ་བ། གསལ་ཤིང་ལ་བསྐྱོན་པས་འདུག་པ་སེ་རོས་སྤོད་ལམ་རྣམ་བཞིའི་བ་བ་བེད་

པའི་དུར་”ཁོད་
5
ཀིས་བདག་མེད་གཉིས་དང་། དེ་ལས་གཞན་པའི་རོ་བམ་རིལ་དང་། 

སྐམ་རློན་རིད་པ་རུལ་བ། ཀེང་རུས་འཐོར་བ་དང་མ་འཐོར་བ་གཅལ་དུ་བཀྲམས་པས་

མི་སྡུག་པ་དང་། མི་རྟག་སྡུག་བསྔལ་སོགས་སྐྱེས་བུ་ཆུང་འབིང་གི་ལམ། སྤིན་བརྒྱད་

ཀིས་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སིང་རེ་ཆེན་པོ་དང་ཀུནྡ་ལྟ་བུའི་བང་ཆུབ་ཀི་

སེམས། དེ་ལས་ཆར་འབབ་པས་སིང་རེའི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པའི་སོ་ནས་ཆོས་

སོན་པ། ཆུས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས། ཀླུ་ཡིད་བཞིན་གི་ནོར་བུ་ཐོགས་པས་སྤོད་པ་ཕིན་

དྲུག་དང་བསྡུ་བཞི། དེ་ཆུ་ལ་གནས་པས་བསམ་པ་བང་ཆུབ་སེམས་དང་མ་བལ་བ། 

ཤིང་གིས་ར་དབུ་མ། དེའི་ར་བའི་ཕོགས་སྐྱོང་གིས་ཐུར་སེལ། རེ་མོའི་ཞིང་སྐྱོང་གིས་

གེན་རྒྱུ། མེས་གཏུམ་མོ་དང་སྒིབ་པའི་བུད་ཤིང་བསྲེག་དགོས་པ། རིས་བདེན་འཛིན་

སོགས་ཀི་རྣམ་རྟོག་གིས་མི་ཕེད་པའི་བདེ་སོང་། བ་དང་། གཅན་གཟན། གནོད་སྦྱིན་

སོགས་ཀིས་འཕིན་ལས་བཞིས་འགོ་དོན་བེད་པ། གྲུབ་ཐོབ་ཀིས་ལམ་བསོམ་པ་པོའི་

གང་ཟག་དང་། ཐུན་མོང་གི་གྲུབ་པ་བརྒྱད།  མཆོད་རྟེན་གིས་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་

པའི་དངོས་གྲུབ་བརྒྱད་དང་ཆོས་སྐུ། 

དེ་ལྟ་བུའི་ལམ་གི་རིམ་པ་དེ་ཡང་ཡས་བབས་མས་བརྟན་གི་དགའ་བཞི་

ལུགས་འབྱུང་ལྡོག་བསོམ་པ་ལས་འགྲུབ་པས་རེ་རེའང་བརྒྱད་ཚན་དུ་བས་པས་

ལམ་ཐུན་མོང་བ་སྔོན་དུ་མ་སོང་བར་བསྐྱེད་རིམ་མཚན་ཉིད་པ་མི་འོང་བར་གྲུབ་

ཅིང་། སྔོན་དུ་རྒྱུད་སྦྱངས་པ་ལ་དུར་ཁོད་ཙམ་ཞིག་ཡིད་ལ་བས་པས་ཀང་ཐུན་མོང་

བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ཡོངས་རོགས་བློ་ངོར་གསལ་བར་འཆར་བ་བུ་གཅིག་པའི་

5 ཁོད་



  69  

དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཆེན་པོའི་ཟབ་ལམ་རིམ་པ་དང་པོའི་རྣམ་བཞག

མས་བུ་དྲན་པ་ལྟར་འོང་བ་ནི། ནང་དུ་མི་རྟག་པ་དང་སོང་ཉིད་ལ་འཕིག་ཚུད་པ་ཞིག་

ལ་ཕིའི་དངོས་པོ་གང་ལ་ཡང་མི་རྟག་པ་དང་སོང་ཉིད་མི་སོན་པ་མེད་པར་གསུངས་

པ་བཞིན་ཡིན་པས་འདི་འདྲའི་རིགས་ཀི་ནང་གི་རྣལ་འབོར་རྣམས་གལ་ཆེ། ཕོགས་

སྐྱོང་སྔོན་འགོའི་སྐབས་ལྟར་རམ་ཕག་བཞི་ཡུམ་བཅས། ཞིང་སྐྱོང་ཕོགས་སྐྱོང་གི་

སྤྲུལ་པ་ཡིན་པར་གོ་ཆེད་ཕོགས་སྐྱོང་གི་བཞོན་པའི་གདོང་པ་ཅན་གཏོར་མ་འཛིན་

པ། འཛམ་གིང་སྐྱོང་བ་ཕོགས་སྐྱོང་དང་། ཡུལ་གི་བེ་བག་སོ་སོ་སྐྱོང་བ་ཞིང་སྐྱོང་

དང་། ཕོགས་འདི་སྐྱོང་བ་ཕོགས་སྐྱོང་། ལུང་པ་སོ་སོ་སྐྱོང་བ་ཞིང་སྐྱོང་ལྟ་བུ་ལྟོས་

ས་ལྟོས་འཇོག་དང་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་གིས་འཇོག །

དཔོན་སོབ་བམས་པ་རིན་པོ་ཆེས་འདིའི་སྤིན་ཐམས་ཅད་སྦྲུལ་མགོ་ཅན་

དགོས་པར་གསུང་ཞེས་བག་དཀར་དཀའ་བཅུ་རིན་པོ་ཆེས་གསུངས་པས་ཞིང་

སྐྱོང་ལྟར་ཀླུ་རང་རང་གི་སྤྲུལ་བ་ཡིན་རྒྱུ་རེད། འདིའི་གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ལ་བོད་འགའ་

ཞིག་གིས་བི་ར་ཝ་པ་སོགས་བརྒྱད་དྲངས་པ་མཁས་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེས་བཀག་པས་

མིང་གི་ངེས་པ་མེད། གྲུབ་པ་ནི་དོན་གི་འོད་གསལ་ཡན་ཆད་ལ་གནས་པའི་རྣལ་

འབོར་པ། རིག་པ་འཛིན་པ་དེ་མན་ཆད་ཀི་བསྐྱེད་རོགས་ལ་གནས་པ། དམ་ཚིག་

སྤོད་པ་དབང་བཞི་ཐོབ་ཅིང་དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་ལ་གནས་པ། ཞེས་གསུངས་པ་

ཡོད་ལ། བླ་མས། ཐུན་མོང་གི་གྲུབ་པ་བརྒྱད་ཐོབ་པ། ཚེའི་རིག་འཛིན་བརེས་པ། 

རྒྱན་དྲུག་ཅང་ཏེའུ་ཐོད་པ་སོགས་དམ་ཚིག་གི་བརྟུལ་ཞུགས་འཆང་བ་ལ་གསུངས། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ལྟ་བ་ནི། དཀིལ་འཁོར་གི་གཙོ་བོ་ལ་ཕོགས་པ་དང་། 

གཙོ་བོ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཀི་རྣལ་འབོར་ལ་གནས་པ། སྐྱབས་མགོན་རོ་རེ་འཆང་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

ནས། སོང་ཉིད་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པ་ལ་བེད་གསུངས། གཅེར་བུས་

སྒིབ་གཡོགས་མེད་པ། སྐྲ་བཤིག་པས་མང་འདས། ཅང་ཏེའུ་སོགས་ཐོགས་པས་

གཞན་དོན་བེད་པ་མཚོན་པར་ཡང་གསུངས། བི་བ་ལ་པདྨའི་ཕིའི་རེ་ཁས་ཆོས་

འབྱུང་མཚོན་པས་དཀར་པོ་བེད་པ་དང་། འོད་ཕེང་རོ་རེ་ལས་འཕོས་པ་གོ་ཆེད་དེ་

གཉིས་ཀི་བར་དུ་བཅད་མི་བ་བ་དང་། འོད་ཟེར་མཐའ་མེད་དུ་འཕོ་བ་ཤེས་ཆེད་འོད་

ཕེང་གི་མཐར་བཅད་མི་བ་ཞིང་། འོད་ཟེར་ཚད་མཉམ་པར་འཕོ་བའི་དབང་དུ་བས་

ནས་ཆ་ཆུང་བཞིར་མཛད་དོ། །

དེ་ལྟར་ལྷ་དང་མི་ལས་ཡོན་ཏན་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཤེལ་མིག་ནས་ལྟ་

བ་ལྟར་ཕོགས་གང་ནས་བལྟས་ཀང་ཕི་ནང་གི་ཆ་ཐམས་ཅད་མ་འདྲེས་པར་འཆར་

བས་ཕི་བལྟས་ནང་གསལ་ཞིང་ནང་བལྟས་ཕི་གསལ་བའི་གཞལ་ཡས་ཁང་ངོ་བོ་

རྣམ་སྣང་དང་གཟུགས་ཕུང་རྣམ་པར་དག་པ་ལ། རྣམ་པ་དེར་ཤར་བ། ཞིབ་ཏུ་ཕེ་ན་

སངས་རྒྱས་དང་སངས་རྒྱས་མ་ཡིན་པ་གཉིས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་མི་མཉམ་པ་མེད་

པས་གྲུ་བཞི་པ་སོགས་དཀིལ་ཆོག་ལྟར་རྣམ་དག་དང་མཚོན་དོན་ཤེས་ནས་གསལ་

ལ་མ་འདྲེས་པར་བསོམ་པས་མ་དག་པའི་ཞིང་ལ་སྤོད་པའི་ལས་ཀི་ནུས་པ་སྦྱོང་

ཞིང་། ཡེ་ཤེས་རང་སྣང་ལས་གྲུབ་པའི་ལམ་འབས་ཀི་ཞིང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་

འགྲུབ་པའི་སྨིན་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །

བར་དོ་ལོངས་སྐུའི་ལམ་འཁེར་གི་མགོ་འདི་ནས་འཛིན་པ་དང་། ཨ་ཡིག་

དང་པོ་ལས་ཟླ་བ་བསྐྱེད་པ་ནས་འཛིན་པ་གཉིས་སྣང་བས་གང་ལྟར་ཡང་རེ་མིག་

དགུ་པའི་དབུས་སུ་ཡཾ་སྔོ་སྐྱ་ལས་གཞིའི་འཆི་བ་འོད་གསལ། ལམ་གི་དཔེ་དོན་གི་
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དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཆེན་པོའི་ཟབ་ལམ་རིམ་པ་དང་པོའི་རྣམ་བཞག

འོད་གསལ། འབས་བུའི་དོན་གི་འོད་གསལ་མཚོན་པའི་རླུང་དཀིལ་ཟླུམ་པོ། མངོན་

སྤོད་ཀི་ལས་དང་། ཞེ་སང་ལམ་བེད་ཀི་གནད་མཚོན་པས་ཁ་དོག་ནག་པོ། གཏུམ་

མོས་མཚོན་པའི་རོགས་རིམ་གི་སྨིན་བེད་ཁད་པར་ཅན་དུ་འགྱུར་བའི་གནད་ཡོད་

པས་དམར་མདངས་ཆགས་པ། མེ་རླུང་དྲག་ཏུ་འདྲེས་པས་རླུང་དྲག་ཏུ་གཡོ་བའི་

རྣམ་འགྱུར་ཅན། ནང་གི་ཤར་མ་གཏོགས་པའི་རེ་མིག་གཞན་གསུམ་དང་། སོ་

བཞིར་སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང་ཉི་མའི་གདན། རེ་མིག་ནང་གི་ཤར་དང་། གྲྭ་བཞི་དང་། 

ཕིའི་གྲྭ་བཞིར་སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང་ཟླ་བའི་གདན་རེ་རེ། པདྨས་འཁོར་བའི་སྐྱོན་གི་

མ་གོས་པ། ཉི་མས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་སྨིན་པ། ཟླ་བས་བང་སེམས་ཀི་མྱུ་གུ་

འཕེལ་བ་མཚོན་པར་གསུངས། 

བར་དོ་ལོངས་སྐུའི་རྣལ་འབོར་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་དངོས་བསྐྱེད་ཚུལ་

ནི། 

འོད་གསལ་ཆོས་ཀི་སྐུ་ལས་ལོངས་སྐུ་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་འཇམ་དཔལ་གི་

སྐུར་བཞེངས་ཏེ་འགོ་བའི་དོན་བའོ་སམ་པའི་འཕེན་པ་དྲན་པར་བས་ལ་གདན་

དབུས་མའི་སེང་དུ་ངོ་བོ་བདེ་སོང་དབེར་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ལ་རྣམ་པ་ཨ་ཡིག་དང་པོ། 

དེ་ལས་གཞི་ལམ་འབས་གསུམ་གི་འོད་གསལ་གི་སེམས་མཚོན་པའི་ཟླ་བའི་

དཀིལ་འཁོར་ནི་མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ངོ་བོ་ཟླ་བ་ལས་བང་ཆུབ་པའོ། །

དེའི་དབུས་སུ་ཆུ་ལས་ཆུ་བུར་རོལ་བའི་ཚུལ་གིས་དྷིཿ ཡིག་རང་སྒ་སྒོགས་

བཞིན་པ་བསོམ་པས་བར་དོའི་ངག་དང་། ལམ་འབས་ཀི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དང་ལོངས་སྐུའི་

གསུང་མཚོན། དེ་ལས་རལ་གི་སོ་གཉིས་པ་ཡུ་བའི་ལྕགས་མཚམས་སམ་གཞུང་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

ཐུར་ལ་དྷིཿ ཡིག་གིས་མཚན་པས་དེ་དག་གི་ཡིད་མཚོན། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་

པས་ཕོགས་བཅུའི་རྒྱ་བ་ཐམས་ཅད་རྒྱུའི་ལྷ་ཞེ་དགུ་དང་། དེ་ཡང་ཤར་ཕོགས་པ་

རྣམས་རྣམ་སྣང་འཇམ་དབངས། ལྷོ་ཕོགས་པ་རྣམས་འཇམ་དཔལ་རིན་འབྱུང་། ནུབ་

ཕོགས་པ་རྣམས་འཇམ་དཔལ་འོད་དཔག་མེད། བང་ཕོགས་པ་རྣམས་འཇམ་དཔལ་

དོན་གྲུབ། དབུས་ཕོགས་པ་རྣམས་འཇམ་དཔལ་མི་བསྐྱོད་པའི་རྣམ་ཅན་གཡས་རང་

རང་གི་ཕག་མཚན་དང་། གཡོན་པོ་ཏི་འཛིན་པའི་རྣམ་པར་སྤན་དྲངས་ཏེ་རལ་གི་དྷིཿ 

དང་བཅས་པ་ལ་ཐིམ་པས་བར་དོ་བའི་བ་བ་དང་། ལམ་འབས་ཀི་སྒྱུ་ལུས་པ་དང་

ལོངས་སྐུའི་མཛད་པ་མཚོན། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་འཇམ་

དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་རླུང་སེམས་ཀི་རང་བཞིན་ཅན། སོ་སྐྱེ་ལྟ་ཅི་

མདོ་ལུགས་ཀི་འཕགས་པ་དག་གི་མིག་ཤེས་ཀི་སྤོད་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་པའི་ལོངས་སྐུ་

ཆོ་ག་ལྟར་ཏེ་དེ་ལ་ང་རྒྱལ་བཞག་པས་བར་དོ་བ་དང་། སྒྱུ་མའི་སྐུ་གཉིས་དང་། ལོངས་

སྐུ་མཚོན། དེའི་ཐུགས་ཀར་ཨཱཿ དམར་པོ་ལས་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁོར་འོད་ཟེར་འབར་

བས་གཞི་ལ་མཚོན་དོན་མེད་ཀང་ལམ་འབས་ཀི་འོད་གསལ་མཚོན་པའོ། །

འཇམ་དབངས་ཀི་རལ་པའི་ཟུར་ཕུད་ལྔས་ཡེ་ཤེས་ལྔ་མཚོན་ཞིང་། དེ་ཡང་

དབུ་སྐྲ་དུམ་བུ་ལྔར་སས་ནས་ཕུད་པའམ། དབུ་སྐྲའི་སྣེ་མོ་ནང་དུ་བསྡུས་པའི་ཁུག་

སོ་ལྔ་བས་པའི་དབུས་མའི་རེ་མོར་ནོར་བུའི་ཏོག་གིས་སྤས་པའོ། །དེ་དག་ནི་འཆི་

བ་འོད་གསལ་མངོན་དུ་བས་པའི་མཐར་བར་དོ་གྲུབ་པ་དང་ཆོས་མཐུན་ཞིང་རང་ལ་

འབྱུང་འགྱུར་གི་བར་དོ་སྦྱོང་། ལམ་རོགས་རིམ་གི་སྐབས་སུ་དཔེ་དོན་གི་འོད་

གསལ་ལས་དག་མ་དག་གི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་འགྲུབ་པ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་ཞིང་དེ་ལྟ་བུའི་
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དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཆེན་པོའི་ཟབ་ལམ་རིམ་པ་དང་པོའི་རྣམ་བཞག

རྟོགས་པ་སྐྱེ་བའི་དགེ་ར་སྨིན་བེད་དུ་འགྱུར། འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་ལོངས་

སྐུ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་ཞིང་། དེ་ད་ལྟ་ནས་འབས་བུ་ལམ་བེད་ཀི་ཚུལ་དུ་བསོམ་པས་

མཐར་དངོས་གནས་ལ་འགྲུབ་པའི་བག་ཆགས་ཁད་པར་ཅན་འཇོག་པ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ཡང་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁོར་བར་དོ་ལོངས་སྐུ་དང་། སྐྱེ་བ་སྤྲུལ་སྐུ་ལ་སྦྱར་བ་

གཉིས་ཡོད་པས་གང་ལྟར་ཡང་། རང་ཉིད་ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་ལོངས་སྐུ་ལས་རགས་པའི་

སྤྲུལ་སྐུར་ལྡང་སམ་པའི་འཕེན་པ་དང་བཅས་སིང་གའི་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁོར་ལས་

འཕོས་པའི་འོད་ཀིས་ཕོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་རྣམ་སྣང་སོགས་སངས་རྒྱས་

རིགས་ལྔ། རོ་རེ་རྣོན་པོ་སོགས་སེམས་དཔའ་སོ་གཉིས། རོ་རེ་ལྕགས་ཀྱུ་སོགས་ཁོ་

བོ་བརྒྱད། སེམས་མ་རོ་རེ་མ་སོགས་རིག་པ་བཞི་སེ་འཇིགས་བེད་ཞེ་དགུ་མའི་

རྒྱུའི་ལྷ་ཞེ་དགུ་འཇམ་དབངས་རིགས་ལྔའི་རྣམ་པར་སྤན་དྲངས་པར་བླ་མས་

གསུངས། ཡང་བདེ་གཤེགས་རིགས་ལྔ། སེམས་དཔའ་བརྒྱད། ཁོ་བོ་བཅུ། རིག་མ་

དགུ་སེ་འདུས་པའི་ལྷ་སོ་གཉིས་འཇམ་དབངས་རིགས་ལྔའི་རྣམ་པར་སྤན་འདྲེན་

ཞེས་ཐང་སག་པས་གསུངས་པས་འདི་གཉིས་ལ་དོགས་པ་མེད། 

ཀུན་མཁེན་གོང་མའི་བསྐྱེད་རིམ་དུ། སེམས་དཔའ་བརྒྱད་དམ་བཅུ་དྲུག་གམ་

སོ་གཉིས་གསུངས་པས་དང་པོ་གསང་འདུས། གཉིས་པ་ཀུན་རིག །གསུམ་པ་ཞེ་དགུ་

མ་དང་འགིག་སེ། མཁས་གྲུབ་རེའི་འཇིགས་བེད་བསྐྱེད་རིམ་ཆེན་མོར། རྒྱུའི་ལྷ་འདི་

དག་ཡོ་ག་དང་ཚུལ་མཚུངས་པར་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཞེ་དགུ་མའི་རྒྱུའི་ལྷ་

ཕལ་ཆེར་ཀུན་རིག་ཏུ་ཡོད་པས་གཤེགས་པ་ལྔ། གཤེགས་མ་བཞི། སེམས་དཔའ་

བཅུ་དྲུག །སེམས་མ་བརྒྱད། ཁོ་བོ་བཞི་སེ་ཀུན་རིག་ར་བའི་ལྷ་སོ་བདུན་དེ་ལྟར་སྤན་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

དྲངས་ཡང་རུང་ངམ་སམ་ཡང་གསུངས་བཤད་མིན་པས་ཁ་ཚོན་ཆོད་དཀའ་གསུངས། 

གང་ལྟར་རྒྱུད་སེའི་ལྷ་ཚོགས་གངས་མེད་སྤན་དྲངས་ཏེ་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་སོད་སྨད་

ནས་འོད་དུ་ཞུ་ནས་ཉི་མ་ལ་ཐིམ་པ་དང་ལྷན་ཅིག་དེ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཉི་མ་ལ་ཞུགས་

པས་སྔར་ལས་གཟི་བརིད་དང་རྒྱ་ཁོན་ཆེ་ཞིང་བཟོད་པར་བཀའ་བའི་འོད་ཟེར་གིས་

དཔག་ཚད་སོང་ཕག་བརྒྱར་ཁབ་པའི་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁོར་དུ་གྱུར་པ་ནི་མཉམ་ཉིད་ཡེ་

ཤེས་ཀི་ངོ་བོ་ཉི་མ་ལས་བང་ཆུབ་པ་སེ། དེ་ཁམས་དཀར་དམར་གི་དབུས་སུ་བར་དོ་

བའི་རྣམ་ཤེས་ཞུགས་པ་དང་། དག་མ་དག་གི་སྒྱུ་ལུས་པ་དང་། ལོངས་སྐུས་རགས་

པའི་སྤྲུལ་སྐུ་འཛིན་པ་དང་ཆོས་མཐུན་ནོ། །

དེའི་སེང་དུ་ཧཱུཾ་ཡིག་མཐིང་ག་མི་ཚད་ཙམ་གདུག་ཅན་རྣམས་སྐྲག་པར་བེད་པའི་

རང་སྒ་འབྲུག་སོང་ལྡིར་བ་ལྟར་སྒོགས་ཤིང་འོད་ཟེར་ལྔ་འཕོ་བ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་

འཕོས་པས་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ལྷ་ཞེ་དགུའི་རྣམ་པར་སྤན་དྲངས་ཏེ་ཧཱུཾ་ལ་ཐིམ་པ་ནི་

སོར་རྟོགས་ཡེ་ཤེས་ཀི་ངོ་བོ་གསུང་ས་བོན་ལས་བང་ཆུབ་པ་དང་། མངལ་གི་སེམས་

ཅན་དེའི་ངག་གི་བེད་པ་ལྕེ་རྐན་དང་། སྒྱུ་མའི་སྐུ་གཉིས་དང་ལོངས་སྐུའི་གསུང་དང་

ཆོས་མཐུན། ཧཱུཾ་དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཡོངས་གགས་ཀི་རོ་རེ་རེ་དགུ་མ་ཡིན་པར་

ཡར་རྭ་བཞི་དང་མར་རྭ་བཞི། དབུས་རྭ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་བརིས་པའི་ཁོ་བོའི་རོ་རེ་རེ་

དགུ་པ་ཁ་དོག་ནག་པོ། རྭ་ཤིན་ཏུ་གདེངས་པ། ལྟེ་བ་ལ་ཧཱུཾ་གིས་མཚན་པ། རྡུལ་ཕན་

རེ་རེའང་རྡུལ་སེད་ཀི་སངས་རྒྱས་ཀི་རང་བཞིན་ཅན། དེ་ལས་འོད་ཟེར་བསམ་གིས་

མི་ཁབ་པ་འཕོས་པའི་སྣེ་ལས་རོ་རེ་ཆེ་ཆུང་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤོས་པས་གདུག་ཅན་

རྣམས་ཚར་བཅད། རྒྱུ་འབས་ཀི་ལྷ་ཞེ་དགུ་དང་། འཇིགས་བེད་རྟེན་བརྟེན་པའི་དཀིལ་
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དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཆེན་པོའི་ཟབ་ལམ་རིམ་པ་དང་པོའི་རྣམ་བཞག

འཁོར་ཡོངས་རོགས། ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས། ཕག་མཚན་རོ་རེ་དང་། ས་བོན་ཧཱུཾ་

སོགས་ཉི་གདན་ལ་གནས་པ་དཔག་མེད་སྤོས། ཡབ་ཡུམ་རྣམས་ཀི་སྦྱོར་མཚམས་

ནས་དབང་བསྐུར། ཡུམ་མེད་དང་ཕག་མཚན་སོགས་ལས་བདུད་རི་དང་འོད་ཟེར་སྤོ་

བ་སོགས་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས། འཕིན་ལས་ཉེར་བདུན། ཉན་རང་བང་སེམས། ཡི་

དམ་ཞི་ཁོ། ཆོས་སྲུང་སོགས་གང་འདུལ་གི་མཛད་པས་སེམས་ཅན་རྣམས་སྨིན་པར་

བས་ནས་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཀི་གོ་འཕང་ལ་བཀོད་པར་མོས་པ་ལ་ཚོགས་རོགས་པ་

དང་བསོད་ནམས་བསགས་པའི་སོ་དཔག་མེད་ཡོད། 

སྤོས་པའི་ལྷ་དང་ས་བོན་ཕག་མཚན། དེས་སེམས་ཅན་ལྷར་བཀོད་པ་

ཐམས་ཅད་འདུས་ནས་རོ་རེ་ཧཱུཾ་དང་བཅས་པ་ལ་ཐིམ་པ་ནི་བ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ངོ་བོ་

ཐུགས་ཕག་མཚན་ལས་བང་ཆུབ་པ་དང་། མངལ་གི་སེམས་ཅན་དེའི་སངས་རྒྱས་

ཀི་སྒས་བསན་པའི་ཕུང་པོ་ལྔ། བང་སེམས་ཀི་སྒས་བསན་པའི་དབང་པོ་ལྔ། རིག་

པའི་སྒས་བསན་པའི་སྐྱེད་མཆེད། ཁོ་བོའི་སྒས་བསན་པའི་ཡན་ལག་རྣམས་གྲུབ་པ་

དང་། ལམ་འབས་ཀི་ལོངས་སྐུའི་མཛད་པ་དང་ཆོས་མཐུན། ཟླ་ཉི་རོ་རེ་ཧཱུཾ་དང་

བཅས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རྟེན་བརྟེན་པ་རོགས་པར་གྲུབ་པ་ཆོས་དབིངས་ཡེ་

ཤེས་ཀི་ངོ་བོ་སྐུ་རོགས་པ་ལས་བང་ཆུབ་པ་དང་། མངལ་གི་སེམས་ཅན་ཕིར་

བཙས་པ་དང་། ལམ་འབས་ཀི་སྤྲུལ་སྐུ་དང་ཆོས་མཐུན། མངོན་བང་ལྔ་པོ་དེ་དཔལ་

འཛིན་གི་དག་ནག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ལྟར་ལ། ཁ་སྦྱོར་ར་འགེལ་དང་། ཛྙཱ་ན་ཨ་ཀ་རས་

ཟླ་ཉི་སྐུ་རོགས་པ་ལས་བང་ཆུབ་པ་གསུམ་སྔར་ལྟར་དང་། ཧཱུཾ་དང་རོ་རེ་ས་བོན་ཕག་

མཚན་སོར་རྟོགས་ལས་བང་ཆུབ་པ། འོད་ཟེར་གིས་སེམས་ཅན་ལྷར་བཀོད་དེ་ཐིམ་



  76  

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

པས་བ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་ལས་བང་ཆུབ་པའམ། སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ལ་མངོན་པར་བང་

ཆུབ་པ། ཞེས་གསུངས་སོ། །

དེ་ལྟར་འབས་བུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་མངོན་བང་ལྔས་བསྐྱེད་པ་འདི་གཞི་ལ་བར་

དོ་བ་མའི་མངལ་དུ་སྐྱེ་བ་ལེན་པ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་ཞིང་། རང་ལ་མ་འོངས་པ་ན་

འབྱུང་འགྱུར་གི་སྐྱེ་བ་སྦྱོང་། ལམ་རོགས་རིམ་གི་སྐབས་སུ་དག་མ་དག་གི་སྒྱུ་ལུས་

པས་རགས་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་འཛིན་པ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་ཞིང་། དེ་ལྟ་བུའི་རྟོགས་པ་སྐྱེ་

བའི་དགེ་ར་སྨིན་བེད་ཁད་པར་ཅན་དུ་འགྱུར། འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀི་སར་ལོངས་

སྐུ་རོ་རེ་འཆང་གིས་སྤྲུལ་སྐུ་བེ་བ་ཐེར་འབུམ་སྐད་ཅིག་ལ་འགེད་པ་དང་རྣམ་པ་

མཐུན་ཞིང་། དེ་ད་ལྟ་ནས་འབས་བུ་ལམ་བེད་ཀི་ཚུལ་དུ་བསོམས་པས་དེ་ལྟ་བུ་

དངོས་གནས་ལ་འགྲུབ་པའི་ནུས་པ་ཁད་པར་ཅན་བཞག་སམ་དུ་སྦྱང་གཞི་སྦྱོང་

བེད་ངོ་འཕོད་པར་བས་ནས་བསོམ། 

དེ་ཡང་ཚོགས་ཞིང་ནས་འདིའི་བར་གཞི་དུས་ཀི་ལམ་ལྔ་སོགས་ལ་སྦྱོར་

ཚུལ་མིར་སྐྱེ་བའི་ལས་བསགས་པ་ནས་སྨིག་སྒྱུའི་སྔ་ལོག་བར་གཞིའི་ཚོགས་ལམ། 

སྨིག་རྒྱུ་ནས་བར་དོ་ཤི་བའི་འོད་གསལ་བར་གཞིའི་སྦྱོར་ལམ་སེ་ས་བཅུ་བཞིའི་

དང་པོ་མོས་སྤོད་ཀི་ས། ཉིང་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་མངལ་དུ་ཟླ་བཅུ་གནས་པ་གཞིའི་ས་

བཅུ། མངལ་གི་སེམས་ཅན་མགོ་མཇུག་བསྒྱུར་ནས་བཅུ་གཉིས་པ་དཔེ་མེད་ཀི་ས། 

རླུང་གིས་ཕུལ་ནས་ཕིར་མ་བཙས་བར་བཅུ་གསུམ་པ་ཡེ་ཤེས་ལྡན་གི་ས་སེ་རྒྱུན་

མཐའི་བར་ཆད་མེད་ལམ། ཕིར་བཙས་པ་ས་བཅུ་བཞི་པ་ཀུན་ཏུ་འོད་དེ་གཞིའི་མི་

སོབ་ལམ། དེ་དག་ཆོ་གའི་ཚིག་རིས་དང་སྦྱོར་ཚུལ་ཀུན་མཁེན་གོང་མའི་བསྐྱེད་
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དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཆེན་པོའི་ཟབ་ལམ་རིམ་པ་དང་པོའི་རྣམ་བཞག

རིམ་ལྟར་གཞི་ལམ་འབས་བུའི་གནད་རྣམས་ཞིབ་པར་སྦྱར་ནས་ཉམས་སུ་བླངས་

ན་ལམ་ཡོངས་རོགས་ཀི་ཉམས་ལེན་ཚང་ཞིང་གནད་དུ་ཁེལ་བས་འདི་ལྟར་ལན་རེ་

ཡིན་ཀང་མོས་སོམ་ཚུན་ཆད་གལ་ཆེ། 

འདིའི་རྒྱུའི་ལྷ་ཞེ་དགུ་ནི། ལཱ་ལི་ཏའི་ཞེ་དགུ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས། གཏི་

མུག་རྫུན་དང་ཆགས་ཕག་དོག །ཤར་སོགས་ལེ་ཚེ་བཞི་ལའོ། །མེ་ཡི་གྲྭ་སོགས་

རྣམ་བསམ་པ། །སེམས་མ་རོ་རེ་དེ་བཞིན་དུ། །རིན་ཆེན་རོར་མ་བསོམ་པར་

བ། །ཆོས་ཀི་རོར་མ་དེ་བཞིན་དུ། །ལས་ཀི་རོར་མ་རྣམ་བསམ་བ། །རོ་རེ་རྣོན་པོ་

རོར་རལ་གི། །བམས་པ་དང་ནི་འཇམ་དཔལ་བཞག །ཡེ་ཤེས་སྐུ་དང་ངག་དབང་

ཕྱུག །ཟླ་བའི་འོད་དང་ཡེ་ཤེས་མཚོ། །ཤར་དུ་བརྒྱད་པོ་དེ་དག་བཞག །ལྷོ་ཕོགས་

སུ་ནི་བཞག་བ་བ། །རོ་རེ་སྣ་ཚོགས་རོར་གནོད་སྦྱིན། །རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་རོ་རེ་ཆོས། །རོ་

རེ་སྲུང་བ་རྣོན་རོ་རེ། །རོ་རེ་རྒྱུ་དང་དྲ་བའི་འོད། །ནུབ་ཕོགས་དེ་བཞིན་བརྒྱད་བཞག་

པ། །རོ་རེ་སྨྲ་བ་རོ་རེ་སེམས། །རོ་རེ་རྒྱལ་པོ་རོ་རེ་ཆགས། །རོ་རེ་ལེགས་དང་རོར་

རིན་ཆེན། །ཉི་མའི་འོད་དང་རོར་ཉི་མ། །བང་དུ་ཡང་ནི་བརོད་བ་བ། །རོ་རེ་དཔལ་

དང་རོ་རེ་བཞད། །སོས་ཀི་གང་པོ་ཡེ་ཤེས་ཏོག །ཐམས་ཅད་ཐབས་ཀིས་འགོ་མིང་

དང་། །རྒྱ་མཚོའི་བློ་གོས་ལེགས་པར་བཞག །བློ་གོས་མི་ཟད་བསོམ་པར་བ། །བདུད་

རི་འོད་དང་བརྒྱད་བཞག་གོ། །ཤར་ལ་སོགས་པའི་སོ་བཞི་རུ། །རོ་རེ་ལྕགས་ཀྱུ་རོ་

རེ་ཞགས། །རོ་རེ་ལྕགས་སྒོགས་རོ་རེ་དྲིལ། །རིམ་པ་བཞིན་དུ་བསོམ་པར་བ། །མེ་ལ་

སོགས་པའི་གྲྭ་རུ་ཡང་། །རོ་རེ་གནོད་མཛེས་གཙུག་ཏོར་དང་། །རོ་རེ་ཧཱུཾ་མཛད་དེ་

བཞིན་དུ། །རོ་རེ་གཞན་གིས་མི་ཐུབ་པའོ། །ཤར་གི་ཕོགས་པ་ཐམས་ཅད་ནག །དེ་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

བཞིན་ལྷོ་པ་ཐམས་ཅད་སེར། །ནུབ་པ་ཐམས་ཅད་དམར་པོ་ཡིན། །བང་ནི་ཐམས་

ཅད་ལང་གུ་ཡིན། །

ཞེས་གསུངས་ཏེ། དབུས་ཀི་འཇམ་དཔལ་དང་ཞེ་དགུའོ། །དེ་དག་གི་གཙོ་

བོ་སྐུ་མདོག་ཕག་མཚན་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་འཇམ་དཔལ་དང་འདྲ་ཞིང་། ལྷག་མ་ཤར་

དང་ཤར་ལྷོ་བ་རྣམས་སྐུ་མདོག་སྔོན་པོ་གཡས་རོ་རེ། ལྷོ་དང་ལྷོ་ནུབ་པ་རྣམས་སྐུ་

མདོག་སེར་པོ་གཡས་རིན་པོ་ཆེ། ནུབ་དང་ནུབ་བང་པ་རྣམས་སྐུ་མདོག་དམར་པོ་

གཡས་པདྨ། བང་དང་བང་ཤར་རྣམས་སྐུ་མདོག་ལང་གུ་གཡས་སྣ་ཚོགས་རོ་རེ། 

ཐམས་ཅད་ཀིས་གཡོན་པོ་ཏིའམ་དྲིལ་བུ་དཀུར་བསེན་པའོ། །

འབས་བུའི་ལྷ་ཞེ་དགུ་ནི། གཙོ་བོ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཞལ་ཕག་ཡོངས་

རོགས་ཡུམ་བཅས་དང་། རོ་རེ་གང་ལྤགས་ནས་རོ་རེ་རླུང་རས་ཀི་བར་རལ་གི་མ་

གཏོགས་པའི་ཕག་མཚན་སོ་གཉིས་དང་། རོ་རེ་མི་ནས་རོ་རེ་བཞད་ཀི་བར་སྲོག་

ཆགས་བཅུ་དྲུག་གི་མིང་ཅན་གི་ལྷ་ཞེ་བརྒྱད་སྐུ་མདོག་མཐིང་ནག་ཞལ་གཅིག་ཕག་

གཉིས། གཡས་རང་མིང་དང་མཐུན་པའི་ཕག་མཚན་དང་། གཡོན་ཐོད་པ་འཛིན་པ། 

མ་ཧེའི་གདོང་ཅན། ཡུམ་བཞི་མ་གཏོགས་པ་མཚན་མ་གེན་དུ་འགེང་བ་སོགས་

ཞིབ་པར་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་ཤེས་དགོས་སོ། །

དེ ་ལྟར་ཞི ་བས་མི ་འདུལ་བའི ་གདུག་པ་ཅན་ཆུང་ངུ་འདུལ་ཕིར་ཧཱུཾ ་

ཡིག །འབིང་འདུལ་ཕིར་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁོར། གདུག་ཅན་ཆེན་པོ་རྣམས་འདུལ་

ཕིར་བདེ་སོང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ངེས་དོན་གི་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་དེ་ཉིད་

སྲིན་པོའམ་གཤིན་རེ་ཁོས་པ་ལྟ་བུའི་འབས་བུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་འཇམ་དཔལ་རོ་རེའི་
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དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཆེན་པོའི་ཟབ་ལམ་རིམ་པ་དང་པོའི་རྣམ་བཞག

སྐུར་བཞེངས་པ་རིམ་གིས་གསལ་འདེབས་པ་ནི། སྐུ་མདོག་མཐིང་ནག་ཆར་སྤིན་

ལྟར་གནག་པ། ཞལ་དགུ། ཕག་སོ་བཞི། ཞབས་བཅུ་དྲུག་པ། གཡས་བསྐུམས་ཤིང་

གཡོན་རང་གི་མཐོ་ལྔའི་བར་བརྐངས་པ། ཁམས་གསུམ་ལ་བཀས་མངའ་བསྒྱུར་

བས་ཁམས་གསུམ་ཟ་བར་ནུས་པ། ཞལ་ནས་དྲག་པོའི་གད་མོ་ཧ་ཧ་སོགས་བཞད་

པ་བརྒྱད་སྒོགས་པ། ལགས་རིང་དུ་བརྐངས་པའི་རེ་མོ་རྐན་གི་ངོས་སུ་ཅུང་ཟད་

འདྲིལ་བ། ཞལ་ཐམས་ཅད་ལ་ཚེམས་དཀར་བཞི་བཅུ་ཚང་ཞིང་། འཇམ་དཔལ་གི་

ཞལ་མ་གཏོགས་པར་གངས་རི་ལྟ་བུའི་མཆེ་བ་བཞི་གཙིགས་པ། ཁོ་གཉེར་དཔྲལ་

བར་བསྡུས་པ་ཤང་ལང་གཤིབ་པ་ལྟར་མཁིགས་ཤིང་། སྤན་གསུམ་དང་། སྨིན་མ་

དང་། སྨ་ར་འཇིག་དུས་ཀི་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་འབར་ཞིང་། དབུ་སྐྲ་ཁམས་སེར་གེན་དུ་

བརེས་པ། ཕག་གཡས་པ་རྣམས་ཀི་སིགས་མཛུབ་ཁ་སྦུབས་ནས་རེ་མོ་གེན་དུ་

བསན་ཏེ་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ལྷ་ལ་བསིགས་ནས་སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་དངོས་གྲུབ་

མྱུར་དུ་སྩོལ་ཅེས་བསྐུལ་བ་དང་། གཡོན་པ་རྣམས་ཀི་སིགས་མཛུབ་བཀན་པའི་རེ་

མོ་འོག་ཏུ་བསན་ནས་སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་བར་ཆད་མ་བེད་ཅེས་འཇིག་རྟེན་པའི་ལྷ་ལ་

བསིགས་པ་དང་། འདི་ལས་བཟློག་སེ་བཤད་པའང་ཡོད་ཀང་ཁད་པར་མེད། 

ཁམས་གསུམ་ལ་དབང་བསྒྱུར་བའི་མཐུ་ཐོབ་པ་དང་། ཁམས་གསུམ་གི་

བདག་པོ་ཞབས་འོག་ཏུ་མནན་པས་འཇིགས་པ་རྣམས་ཀང་སྐྲག་པར་མཛད་པ། 

སྲིན་ཞལ་ནས་མཁའ་འགོ་དབང་དུ་བསྡུ་བའི་ཕྷཻཾ་གི་སྒ་སྒོགས་པ། མིའི་ཤ་དང་ཁག་

དང་རྐང་དང་ཚིལ་བུ་ཟ་བ། འཇམ་དཔལ་མ་གཏོགས་པའི་ཞལ་གི་སྤི་བོར་རུས་པའི་

འཁོར་ལོ་རིབས་བརྒྱད་པ་བེད་ན་མདུན་རྒྱབ་ལ་རིབས་གསུམ་རེ་དང་། སན་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

གཡས་གཡོན་གི་ཐད་རིབས་རེ། རིབས་བཅུ་བེད་ན་མདུན་རྒྱབ་ལ་རིབས་ལྔ་རེ་

ཡོད་པའི་མཐའ་མུ་ཁྱུད་ཀིས་བསྐོར་བ། མདུན་རིབས་ལྔའི་མུ་ཁྱུད་སེང་དུ་གཤིན་རེ་

དང་བདུད་སྲིན་བསྒལ་བའི་ཐོད་སྐམ་མིག་རྐོང་ཟབ་པ། མཆེ་བ་རིང་པོ་བསྣོལ་བ། 

འཇིགས་སུ་རུང་བ་ལྔའི་རེ་མོར་རིན་པོ་ཆེའི་རེ་ཕན་ནམ་རུས་པའི་པ་ཏྲ་རིས་

དཀིལ་དུ་མི་བསྐྱོད་པའི་རིགས་ཅན་ལ་དབུས་སུ་མི་བསྐྱོད་པ་དང་། གཞན་བཞི་ལ་

རྣམ་སྣང་སོགས་ཤར་ནུབ་ལྷོ་བང་གི་འགོ་ལུགས་དང་འགིགས་པ་དགོས་ཤིང་། 

རིགས་གཞན་ལ་དེས་འགེ།

ཐོད་པའི་ཁ་འགམ་ནས་འཕང་བའི་རུས་པའི་དྲ་བ་དང་དྲ་ཕེད་སུམ་གཤིབ་

ནོར་བུ་དང་། ར་ཡབ། དྲིལ་ཆུང་སེལ་མར་འཕང་བའི་སྣེ་མོ་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྤན་གི་ཐད་

དུ་སེབས་པ། དབུ་བསྐྱོད་ན་སིལ་སྒ་འཁོལ་བ་ལྟ་བུ། འཁོར་ལོའི་ལྟེ་བར་རོ་རེའམ་

ནོར་བུ་ཏོག་གིས་སྤས་པ། བདུད་སྲིན་བསྒལ་བའི་ཐོད་པ་དང་། དག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀི་

རྣམ་རོལ་དུ་སྣང་བ་འཆར་ལུགས་ཀི་ཁད་པར་ཡིན། 

རྣ་རྒྱན་ནི། བསྐྱེད་རིམ་ཆེན་མོར། ཞལ་དགུ་ཡོད་བཞིན་མ་ཧེའི་ཞལ་ལ་རྣ་རྒྱན་

བེད་པ་བློ་གོས་མཆོག་ཏུ་གསལ་ལོ། །ཞེས་པ་ལྟར་ན་གཡས་ཞལ་གི་སན་གཡོན་པ་

དང་། གཡོན་ཞལ་གི་སན་གཡས་པ་ལ་སན་རྒྱན་བས་པས་འཐུས་སམ། གསུང་

བཤད་ལ། རྣ་རྒྱན་རྟོགས་ལྡན་བཟང་པོའི་དུང་ལུང་ལྟ་བུ་མ་ཧེའི་རྣ་བ་ཕུག་པ་མི་བདེ་

ཡང་རྣ་བར་བསྐོན་གསུངས་གསུང་། སྲིན་ཞལ་གི་རྣ་རྒྱན་གཉིས་མ་ཧེའི་རྣ་རྒྱན་ལྟར་

འཕང་བ་བེད་ཅེས་ཀང་གསུངས་སམ་པ་འཆར། གང་ལྟར་རུས་པའི་འཁོར་ལོ་སྣེ་མོར་

དྲ་ཕེད་སུམ་གཤིབ་ཏུ་འཕང་བ། དབུས་སུ་རོ་རེ་རེ་ལྔ་པས་མཚན་པ། 
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དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཆེན་པོའི་ཟབ་ལམ་རིམ་པ་དང་པོའི་རྣམ་བཞག

མགུལ་རྒྱན་ནི། མགུལ་པའི་ཐད་དུ་མགིན་པའི་ར་འཁོར་མཚོན་པའི་རུས་

པའི་འཁོར་ལོ་རིབས་བཅུ་དྲུག་པའམ་རོ་རེ་རྭ་བཅུ་དྲུག་པ་མདུན་རྒྱབ་ཏུ་ཡོད་པ། 

ཕག་པ་གཉིས་ལ་རོ་རེ་ངེས་མེད་རེ། དེ་ལས་རུས་ཕེང་གསུམ་མམ་ལྔའམ་བདུན་

གཤིབ། མི་འཐོར་ཆེད་ཀུ་རུ་ཁར་སྦྲེལ་བ། འཁོར་ལོའི་ཐད་ནས་རུས་པའི་དྲ་བ་

གསུམ་གཤིབ་སྐྱ་ཉི་ལི་ལི་འཕང་བ། རུས་པའི་མཆོད་ཕིར་ཐོགས་སམ་སེ་རལ་ཁ་

ནི་སིང་གའི་ཐད་ཀི་རྒྱབ་མདུན་དུ་དེའི་ར་འཁོར་མཚོན་པའི་རུས་པའི་འཁོར་ལོའམ་

རོ་རེ་རྭ་བརྒྱད་པ་དྲ་བ་དྲ་ཕེད་འཕང་བ། རུས་པའི་ཕེང་བ་གཉིས་གཤིབ་ཕག་པ་དང་

མཆན་འོག་གཡས་གཡོན་ནས་རྒྱབ་མདུན་གི་འཁོར་ལོ་ལ་བཏགས་པ། འོག་

པགས་སམ་སྐ་རགས་ནི། ལྟེ་བའི་ཐད་ཀི་མདུན་རྒྱབ་ཏུ་དེའི་ར་འཁོར་མཚོན་པའི་

འཁོར་ལོའམ་རོ་རེ་རྭ་རེ་བཞི་པ། དཔི་གཡས་གཡོན་དུ་ངེས་མེད་རེ། དེ་ལས་རུས་

ཕེང་བཅུ་བསྒིགས་དྲ་བ་དྲ་ཕེད་རིང་པོ་འཕང་བའི་སྣེ་མོར་ནོར་བུ་དང་། ར་ཡབ་དང་། 

དྲིལ་ཆུང་སོགས་སེལ་མར་འཕང་བའི་སྣེ་མོ་ཉི་གདན་བར་དུ་སེབས་པ། དཔུང་པ་

དང་པུས་མོའི་ཚིག་རྒྱན་དང་། ཕག་ཞབས་ཀི་མཁིག་མའི་རྒྱན་བསོམས་པས་གདུ་

བུ་སེ། རུས་ཕེང་སུམ་གཤིབ་ལ་དྲ་བ་དྲ་ཕེད་ཆུང་ངུ་ཉིལ་ལེ་འཕང་བ། 

དེ་ལྟར་མི་བསྐྱོད་པ་དབུ་རྒྱན། འོད་དཔག་མེད་རྣ་རྒྱན། རིན་འབྱུང་མགུལ་

རྒྱན། དྲུག་པ་རོ་རེ་འཆང་སེ་རལ་ཁ། དོན་གྲུབ་སྐ་རགས། རྣམ་སྣང་གདུ་བུར་ཤར་

བ། དེ་ལས་མཆོད་ཕིར་ཐོགས་དང་འོག་པགས་གཅིག་ཏུ་བརིས་པས་རུས་པའི་

རྒྱན་ལྔ་དང་། ཐལ་ཆེན་གི་ཚོམ་བུ་བསྣན་པས་ཕག་རྒྱ་དྲུག་གོ །མིའི་རྒྱུ་མ་ལ་

སྐྲའམ་ཁ་ནས་བརྒྱུས་པའི་མི་མགོ་རློན་པ་ལྔ་བཅུའི་ཕེང་བའི་དོ་ཤལ་མགུལ་པར་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

སྒོན་པ་བརླ་ཕ་སྦོམ་གི་ཐད་དུ་སེབས་པ། འདིའི་མཆོད་ཕིར་ཐོགས། སེ་རལ་ཁ། སེ་

མོ་དོ་གསུམ་རྣམ་གངས་ཡིན། ཕི་རོལ་བས་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་མཆོད་པའི་ཕིར་

ཐོགས་པས་མིང་དེ་སྐད་གགས། སེ་རལ་ཁ་ནི་ད་ལྟའི་ཕལ་སྐད་ལ་སེ་རོས་བས་ཟེར་

བ་དེ་ཡིན། སྦྲུལ་ནག་པོ་གཉིས་ཀིས་སེ་རལ་ཁ་བས་པའི་མགོ་མཇུག་རྒྱབ་མདུན་

ནས་མདུད་པ་ཞེ་སང་ལམ་བེད་ཀི་གནད་ཆེ། 

ནཱ་རོ་པའི་རུས་རྒྱན་ལ་མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་བརྐོས་པ་མཐོང་སེ་ཤིན་ཏུ་ཆུང་

བས་ཡུམ་གི་ཡིན་ནམ་གསུངས། ར་ཞལ་ནག་པོ་དབུ་རིལ་པོ་མ་ཧེའི་གདོང་ཅན་

ཤིན་ཏུ་ཁོས་པ། རྭ་གཉིས་ཤིན་ཏུ་རྣོ་བའི་རེ་མོར་མེ་འབར་བ། འབས་སྤུངས་སྔགས་

ཁང་གི་འཇིགས་བེད་ཡང་འདི་ལྟར་ཡོད། ཡིག་ཆ་གཞན་དུ་འདི་དང་ཕག་མོའི་ཞལ་

གི་གདོང་ཙམ་མ་ཧེ་དང་ཕག་གདོང་དུ་བཤད་པ་ཡང་ཡོད། ར་ཞལ་གི་ཚངས་བུག་

གི་རྒྱབ་ནས་སྲིན་ཞལ་དམར་པོའི་མགིན་པ་ཐོན་པ། ཞལ་ནས་བདེ་ཆེན་མཚོན་པའི་

ཁག་འཛག་པ། དེའི་ཚངས་བུག་གི་རྒྱབ་ནས་འཇམ་དཔལ་གི་ཞལ་གི་མགིན་པ་

ཐོན་པ། འཇམ་དཔལ་གི་ཞལ་སེར་པོ་ཞི་ཞིང་འཛུམ་ལ་ཡིད་ཙམ་ཁོས་པའི་ཉམས་

ཅན། སྤན་གསུམ་པ། རལ་པའི་ཟུར་ཕུད་ལྔ་དང་ལྡན་པ། སྤི་བོར་གསེར་གི་འཁོར་

ལོ་རིབས་བརྒྱད་པའི་མདུན་རིབས་ལྔའི་མུ་ཁྱུད་ཀི་སེང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལྔའི་

ངོ་བོར་གྱུར་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་རེ་ཕན་དང་། རིན་པོ་ཆེའི་སན་རྒྱན། སན་གོང་ཨུཏྤ་

ལའི་གདེངས་ཀ་དང་དར་དཔངས་ཀིས་མཛེས་པར་བས་པ། མེ་ཏོག་གི་ཐོད་སོགས་

རྒྱ་གར་གི་གཞོན་ནུའི་རྒྱན་གིས་བརྒྱན་པ། གཡས་གཡོན་གི་རྭའི་ར་བའི་ཞལ་

གསུམ་གསུམ་སེ་ཞལ་འོག་མ་བདུན་གི་མགིན་པ་དང་དབུ་ཐོད་གཅིག་ཏུ་གནས་པ་
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དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཆེན་པོའི་ཟབ་ལམ་རིམ་པ་དང་པོའི་རྣམ་བཞག

ལ་སན་ཕན་ཆད་འབུར་པོ་བདུན་དོད་པ། རྭ་རའི་ཞལ་གསུམ་གི་དབུས་མ་ར་ཞལ་

དང་། དེའི་གཡས་གཡོན་གི་ཞལ་གཉིས་གཉིས་བེད་པ་རེ་རིན་པོ་ཆེའི་ལུགས་ཡིན། 

ཆོ་གར། རྭའི་ར་བའི་གཡས་ཀི་ཞལ་དང་པོ་སྔོན་པོ། དེའི་གཡས་ཞལ་ཞེས་སོགས་

གསུང་དོན་རྭ་ལུགས་ཀི་བརེགས་ཞལ་དང་། 

སྐྱོ་ལུགས་ཀི་འཁོར་ཞལ་དང་མི་འདྲ་བར། ལཱ་ལི་ཏས། རྭ་ར་ན་ནི་ཞལ་

གསུམ་སེ། །ཞེས་སོགས་དང་། རོ་ལངས་བརྒྱད་སྐོར་གི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ། རྭ་ཡི་

གཡས་ཀི་ཞལ་གསུམ་ནི། །དང་པོ་མཐིང་ག་གཡས་དམར་པོ། །གཡོན་སེར་ཤིན་ཏུ་

ཁོས་པའོ། །དེ་བཞིན་གཡོན་གི་ར་བའི་ཞལ། །དཀར་པོ་དུད་ཀ་དེ་བཞིན་དུ། །ནག་

པོ་ཤིན་ཏུ་ཁོས་པའོ། །ཞེས་དང་། ཞི་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས། དབུ་དགུ་འབར་བའི་དཀིལ་

འཁོར་ནས། །ཞེས་སོགས་ལྟར་ཡིན་ཞེས་གསུང་བཤད་ལས་འབྱུང་གསུངས། 

ལགས་ར་ཞལ་གི་མགིན་པ་ནས་ལྕང་ལོ་ལྟར་གེས་ཏེ་ཞལ་གི་སོ་སོ་སོར་ཐོན་པས་

སྐྱེ་མཆེད་བིན་བརླབ་སྐབས་ལྕེའི་ར་བར་རཾ་ཞེས་བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ལགས་

ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བ་ར་ཞལ་གི་ལྕེར་ཡི་གེ་གཅིག་བཀོད་པས་ཐམས་ཅད་ལ་དེས་གོ་

ཆོད་པ་བས་པ་ཡིན། 

ཕག་རྣམས་གཡས་གཡོན་གི་སོག་པའི་དཀར་ཡོལ་ཁ་གཅིག་གི་ནང་ནས་

དཔུང་མགོ་བརྒྱད་ཚན་གཉིས་ཐོན་པའི་བརྒྱད་མདུན་དང་། བརྒྱད་རྒྱབ་ངོས་སུ་

སེང་འོག་ཏུ་བསྒིགས་པའི་ཚུལ་དུ་གེས་པ་འདི་ལ་བླ་མའི་གསུང་བཤད་དུ་མེ་ལོང་

གཅིག་གི་ངོས་ལ་ཐུར་མ་མང་པོ་བཙུགས་པའི་གཟུགས་བརན་ཤར་བ་ལྟ་བུ་

གསུངས་པ་འཆར་བདེ། རྒྱབ་ཕག་དང་མདུན་ཕག་བརྒྱད་གེས་མཚམས་ནས་ཐོན་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

པའི་ཕག་གཉིས་ཀིས་གཏི་མུག་དྲལ་བའམ་བགེགས་ཀི་བདག་པོ་བཅོམ་པ་མཚོན་

པའི་གང་ལྤགས་སྔོ་སྐྱའམ་དཀར་པོ་མགོ་གཡས་སུ་བསན་ནས་བརྒྱངས་ཏེ་འཛིན་

པའི་སིགས་མཛུབ་ཀི་རེ་གཉིས་སྨིན་མའི་ཐད་སོར་གནས་པ། ཕག་མཚན་སོ་

གཉིས་ལ་རྭ་པོཏ་ལྟར་ལས་ཚོགས་སོ་སོར་ཤེས་དགོས་ལ། གང་ལྤགས་ལ། གཏོར་

མ་འཕེན་དུས་རང་འཇིགས་བེད་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་པའི་ང་རྒྱལ་ལ་གནས་པ་

ཡིན་ཀང་བཟློག་དར་བཏང་བ་ཕག་གཡས་ཀིས་གང་ལྤགས་བསྐྱོད་པའི་མོས་པ་

དང་། ཁད་པར་བསྐྲད་གཏོར་ལ་བསྒྲུབ་བ་མདུན་དུ་རླུང་དཀིལ་ལ་གནས་པ་ལ་

གཏོར་མ་དེ་དུས་ཀི་རླུང་ཤུགས་ལྟ་བུའི་རང་བཞིན་དུ་མོས་ནས་བརབ་པ་དང་། རང་

ལྷའི་ང་རྒྱལ་ཤུགས་དྲག་པོས་གང་ལྤགས་འཛིན་པའི་ཕག་གཉིས་ཀིས་གང་ལྤགས་

ཀད་ལ་བསྐོར་ཏེ་བརབ་པའི་རླུང་གཉིས་ཀིས་དམིགས་བའི་ཡུལ་དེ་ཉིད་དཔག་ཚད་

བེ་བའི་བར་དུ་བསྐྲད་ནས་ཕི་མིག་ཙམ་ཡང་བལྟ་བའི་དབང་མེད་པར་མོས་པ་འདི་

བསོད་གགས་རོ་རེ་འཆང་ནས་འདིའི་སྐབས་གསུངས་པས་ཞལ་ཕག་ཡོངས་

རོགས་ཀི་ང་རྒྱལ་ལ་གནས་ནས་གཏོར་མ་འཕེན་པའང་ཡོད་ཚོད་རེད། ཕག་དར་

གི་ཁུངས་དངོས་འདི་ཡིན། ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་པའི་ང་རྒྱལ་གིས་དེ་ལྟར་

དམིགས་ཀང་མི་རུང་བ་མེད་གསུངས། དུས་འཁོར་ལ་ཕག་དང་པོ་བཞི་དཀར་པོ་

སོགས་ཡས་རིམ་དང་། བིས་སྐུ་ལ་ལར་མས་རིམ་ནས་བཀོད་པ་ལ་ཁོང་འཇམ་པའི་

དབངས་ནས། ཕག་རྣམས་འཁོར་ལོའི་རིབས་ལྟར་ཡོད་པས་བི་བ་ལ་གང་བས་ཀང་

འགལ་བ་མེད་པ་འདྲ་གསུངས་པས་འཇིགས་བེད་སོགས་ལའང་གྲུབ་ཆེན་རང་རང་

གི་ལུགས་མི་འདྲ་བའི་དབང་གིས་འཁོར་ཕག་ཅན་སོགས་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་མི་
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དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཆེན་པོའི་ཟབ་ལམ་རིམ་པ་དང་པོའི་རྣམ་བཞག

འགལ་བ་འདྲ། 

རྭ་སྐྱོ་དང་དགེ་ལུགས་པའི་འཇིགས་བེད་ཀི་སྐུའི་རྣམ་པ་མི་འདྲ་བ་དང་། རྭ་

དགེའི་འཁྲུལ་འཁོར་ལ་ཡང་མི་འདྲ་བ་ཡོད་ཀང་། དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་གྲུབ་པ་

བརེས་པ་དང་། ལས་བཞི་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པ་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པས་གཅིག་

འཐད་ལ་གཅིག་མི་འཐད་ཅེས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་འགོག་དཀའ་བས་རང་རང་གིས་བླ་

མའི་གསུང་རྒྱུན་ལྟར་བསྐྱངས་ན་བིན་རླབས་ཀི་ཚན་ཀ་ཆེ། ཨ་རིག་དགེ་བཤེས་

འོད་ཟེར་གིས། འཇིགས་བེད་བསྐྱེད་རིམ་རྣམས་སུ་རུས་རྒྱན་འཁོར་ལོ་རིབས་

བརྒྱད་པ་དང་། རོ་རེ་རྭ་བཅུ་དྲུག་པ་སོགས་ད་ལྟའི་བཟོ་བོ་མཁས་པས་སྒྲུབ་པ་ལྟར་

བཤད་ཀང་དོན་ལ་དེ་འདྲ་མ་ཡིན་པར་མིའི་མགོ་དང་། རིབས་མ་དང་། བརླ་དང་། 

དཔི་སོགས་རུས་པའི་དུམ་བུ་སྣ་ཚོགས་བཏགས་ནས་མི་སྡུག་པའི་ཁོ་བོ་ཞེས་

མཐོང་ན་ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་རེད་མོ་ལྟར་གསུངས། ཡེ་ཤེས་རང་སྣང་

ལས་གྲུབ་པ་ཡིན་པས་བཤད་ནས་རྒྱན་གཅིག་གི་ཁད་པར་ཡང་བསྐལ་པར་བརོད་

པས་མི་མཛད་ལ། མཐའ་གཅིག་ཏུ་འདི་ལྟར་རོ་ཞེས་བརྟག་དཀའ་ཡང་། “སོམ་
6
དུས་ཡིད་ལ་འཆར་བདེ་ཁད་ཆག་འཇོག་ཡོད་པ་བས་པ་རེད། དེ་ཡང་མདུན་ཕག་

དང་པོ་གཉིས་ཀིས་མ་རིག་པ་གཅོད་པའི་གི་གུག་དང་། བདེ་ཆེན་དང་སིང་རེས་གང་

བའམ་དམ་ཚིག་སྐྱོང་བས་ཐོད་ཁག་ཐུགས་ཀར་སེང་འོག་ཏུ་གདེངས་པའི་ཚུལ་

གིས་འཛིན་པ། གཡས་ཀི་གཉིས་པས་གཟུང་འཛིན་རྣམ་རྟོག་གཅོད་པའམ་འབིགས་

པས་བི་དྷི་པ་ལ་སེ་འབིག་བེད་སྐྱོང་ཞེས་གསོར་མདུང་ངམ་མཚོན་རེ་གཅིག་པ། ཡུ་

བ་ལྕགས་དབྱུག་གི་རྣམ་ཅན། རེ་མོ་ཕུར་བུའི་དབལ་ལྟར་ཤིན་ཏུ་རྣོ་བ། ཧ་ཅང་མི་

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

རིང་བའི་ཡུ་བའི་སྦུབས་ལ་རྨ་བའི་སྒོ་ཆུན་བཙུགས་པ་སེ། 

ཀུན་མཁེན་འཇམ་དབངས་བཞད་པའི་གསང་རྣམ་དུ། འབིག་བེད་སྐྱོང་

གཏད་འདི་ནི་མཱ་ར་ཎ། །ཀུན་སྲུང་སྲིང་མོ་བཅུ་གསུམ་ཡིན་ད་ཟུངས། །མཱུ་ལ་དེས་

ཆོག་སར་ན་ཛ་བགོ། །ཞེས་ལྷ་འདིའི་ར་སྔགས་བེ་ཆེན་མཛད་སྐབས་རྭ་ལོ་ཙཱ་བ་

ཡིན་ཟེར་བའི་དགེ་སོང་ཞིག་གིས་ཕག་མཚན་བི་དྷི་པཱ་ལ་རྨ་བའི་སྒོའི་ཆུན་པོ་བཅུ་

གསུམ་གིས་བརྒྱན་པ་ཞིག་གཏད་དེ། འདི་ནི་བདུད་སེ་ཐམས་ཅད་ལས་རྒྱལ་བའི་

སྲིང་མོ་བཅུ་གསུམ་ཡིན་པས་ཁོད་ཀིས་ཟུངས། ར་སྔགས་ཀི་བཟླས་པ་དེས་ཆོག་

པས་ལྷ་འདིའི་སོས་ལས་རབ་འབམས་གིས་ཞེས་གནང་བ་ཐོབ་པས་སྲིང་མོ་བཅུ་

གསུམ་ནི་ཡུམ་བཅུ་གསུམ་གི་བར་སེ། དཀིལ་འཁོར་གི་བདག་པོར་དབང་བསྐུར་བ་

ཡིན་གསུངས། ཕག་དེའི་ལྷག་མ་གསུམ་པ་ནས་བཅུ་དྲུག་པའི་བར་གིས་རིམ་

བཞིན་དྲན་པ་ཉམས་པ་འཇོམས་པས་འབས་འབྲུ་བའི་གཏུན་ཤིང་མཐའ་གཉིས་སྦོམ་

ལ་དཀིལ་ཕ་བ། སྲེད་པ་གཅོད་པས་ཆུ་གི་རེ་མོ་རྣོ་ཞིང་། དེ་ནས་མར་འོང་བའི་

དཔུང་པ་དང་། ར་བ་རྒྱས་ལ། སྐེད་པ་ཕ་བ། འདི་ཀའི་བཙན་ཁང་དུ་གཅིག་ཡོད། 

ཀུན་མཁེན་གོང་མའི་བསྐྱེད་རིམ་དུ། མོན་གི་ཤེལ་རོ་ལྟ་བུ། ཞེས་གསུངས་པ་རར་

མ་ཆོད་གསུངས། སོ་གསུམ་གི་ཉེས་པ་འཇོམས་པས་ཀ་ཎ་ཡ་སེ་ཕེད་མདུང་ལ་

ཞགས་པ་བཏགས་པའི་ཞགས་མདུང་ངོ་། །

རྟོག་བདུན་ཏ་ར་ནཱ་ཐས་ཞུས་དག་བས་པར། བི་དྷི་པཱ་ལ་མདུང་རེ་གཅིག་པ་

དང་། ཀ་ཎ་ཡ་རོ་རེ་རེ་གཅིག་པར་བསྒྱུར་རོ། །ཕག་དོག་གམ་སྲེད་པའི་བག་ཆགས་

འཇོམས་པས་དག་ས། ལྟ་ངན་འབིགས་པས་ཡོངས་གགས་ཀི་མདུང་། རྨོངས་པའི་
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དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཆེན་པོའི་ཟབ་ལམ་རིམ་པ་དང་པོའི་རྣམ་བཞག

ཟུག་རྔུ་འབིགས་པའམ། དབང་གི་ལས་བེད་པས་མདའ། འགུགས་པས་ལྕགས་ཀྱུ། 

ལས་སྒིབ་འཇོམས་པས་དབྱུག་ཏོ། ལྷའི་སྐུའམ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་རང་བཞིན་

གིས་ཁ་ཊྭཱཾ་ཀ་བདེ་མཆོག་གི་སྐབས་དང་འདྲ། ཤེས་སྒིབ་གཅོད་པའམ་ཆོས་ཀི་

འཁོར་ལོ་བསྐོར་བས་གཅོད་པའི་འཁོར་ལོ་མུ་ཁྱུད་མེད་པ་མཛུབ་མོ་དང་ལག་པའི་

མཁིག་མ་སོགས་ལ་བསྐོན་ནས་བསྐོར་བ་ཅི་རིགས་ཡོད། 

ཡེ་ཤེས་ལྔ་རོ་གཅིག་པས་རོ་རེ་རེ་ལྔ་པ། སེར་སྣའམ་མི་ཤེས་པའི་སྒིབ་པ་

འཇོམས་པས་ཐོ་བ་རྭ་ཉི་ཤུ་པ་སྲད་རྒྱུད་ལུགས་དང་བསྐྱེད་རིམ་ཆེན་མོར་རྭ་ཉི་ཤུ་

མི་ཐོས་གསུངས་པ་ལྟར་དེ་མེད་པ་དབེན་ས་ལུགས་ཡིན་གསུངས། 

རལ་གི་སོགས་ཀི་དངོས་གྲུབ་སེར་བས་རལ་གི། མཆོག་ཏུ་དགའ་བའི་སྒས་

སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་བསྐུལ་བས་ཅང་ཏེའུ་དང་། ཕག་གཡོན་གི་ལྷག་མ་བཅོ་

ལྔས་རིམ་བཞིན་སྒིབ་པ་ཀུན་བཅོམ་པས་སམ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོས་འགོ་དོན་མཛད་

པས་ཚངས་མགོ །བདུད་ལས་རྒྱལ་བས་ཕུབ། སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་སེར་བས་

སམ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པར་རྟོགས་པས་མིའི་རྐང་པ། ཡང་དག་པའི་ཡེ་

ཤེས་སུ་འཆིང་བས་ཞགས་པ། འཇིག་རྟེན་གསུམ་ལས་རྒྱལ་བས་གཞུ། སྒྱུ་མའི་སྐུ་

སྒྲུབ་པས་སམ་སོང་ཉིད་རྟོགས་པས་རྒྱུ་མ། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའམ་རང་བཞིན་མེད་

པའི་སྒ་སྒོགས་པས་དྲིལ་བུ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་བེད་པོའམ་ལས་ཀུན་སྒྲུབ་པ་དང་

གདུལ་བ་སངས་རྒྱས་ཀི་སར་འཁིད་པས་ལག་པ། ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་

པའམ་མ་རིག་པའི་སྒིབ་པ་སེལ་བས་དུར་ཁོད་ཀི་རས། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་

གིས་སོང་པར་ཕུ་ཐག་ཆོད་པའམ། ཁད་པར་ཤིན་ཏུ་སིག་པ་ཆེ་བའང་བཙན་ཐབས་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

སུ་སངས་རྒྱ་བས་སྐྱེས་བུ་གསོན་པོ་གསལ་ཤིང་ལ་སྐྱོན་པ། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་

བཞིན་གིས་འོད་གསལ་བའམ། གཏུམ་མོ་ཆེ་བས་སམ། ཤེས་རབ་ཆེ་བར་བེད་པ་

དང་། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་འོད་གསལ་སེར་བས་མེ་ཐབ། དམ་ཚིག་དག་པའམ་

སིང་རེས་བདུད་རིས་ཐུགས་རྒྱུད་གང་བས་ཐོད་”ཚལ
7
། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་མ་

འདས་ཀུན་ལ་བསིགས་ནས་ཉོན་དང་རིམ་གཉིས་ཀི་ཟབ་ཁད་གཞན་ལ་མེད་པ་ཡོད་

ཅེས་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་ལ་བསིགས་ན་འཇིག་རྟེན་པ་ལྟ་ཅི་སྨོས་པས་

མིའི་ལག་པ་སིགས་མཛུབ་བས་པ། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་རང་

བཞིན་གཅིག་ཏུ་རྟོགས་པའམ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རོ་གཅིག་པས་འཕན་རེ་གསུམ་པ། 

འདུ་བེད་ཀི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་ལྟར་གཡོ་བར་སོན་པས་རླུང་གིས་འཕར་བའི་

རས་བསྣམས་པ། ཕག་མཚན་གི་དག་པ་འདི་རྣམས་རྟོགས་བདུན་”མཆན་
8
འགེལ་

སྔ་ཕིར་གནང་སྐབས་གསུངས་ཤིང་། 

འཇིགས་བེད་ཆོས་འབྱུང་ལས། རྒྱུད་ར་འགེལ་གི་བཤད་རྒྱུད་ནི་འཇིགས་

བེད་བསྐྱེད་རིམ་ཆེན་མོའི་སེང་ནས་སྔར་ལྟར་དང་། ཞེས་ཀུན་མཁེན་འཇམ་

དབངས་བཞད་པས་སྲད་རྒྱུད་”རོ་
9
རེ་འཆང་ལས་འདིའི་རྒྱུད་ཀི་བཤད་པ་གསན་

པའི་དུས་ཀི་ཟིན་བིས་མཆན་འགེལ་འདི་ཡིན་པས་འདིའི་ལུང་ལེགས་པར་མནོས་

པས་རྒྱུད་ཀི་”བཤད་
10
རྒྱུན་ཐོབ་པའི་གོ་ཡང་ཆོད་ཅེས་བག་དཀར་དཀའ་བཅུ་རིན་

པོ་ཆེས་གསུངས་པ་ཐོས་གསུངས། ཟམ་པར་རྭ་གཏེར་འདོན་པའི་མཚན་མ་སོགས། 

7 ཆལ་    བླ། ༤༦བ༡ན།  ཆལ

8 མཚན་

9 རེ་

10 བཤང་
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དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཆེན་པོའི་ཟབ་ལམ་རིམ་པ་དང་པོའི་རྣམ་བཞག

ཞེས་སོགས་ཀི་གསང་རྣམ་ཞིབ་པར་བཀྲོལ་ནས་གསུངས་པ་དང་། 

རེད་མདའ་བའི་དྲིས་ལན་ལས། རོ་རེ་འཇིགས་བེད་འདི་ལ་གཞན་དང་མི་

འདྲ་བའི་གནད་ཁད་པར་ཅན་ལྔ་ཡོད་ཚུལ་གསུངས་པ་སོགས་ཞིབ་པར་གསུངས་པ་

ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་ཡང་བིས་ན་མང་བས་དེ་ཉིད་ལས་ཤེས་པར་བའོ། །གཡས་གཡོན་

གི་ཞབས་རྣམས་དཔིའི་འཁོར་མིག་གཅིག་ནས་ཐོན་པས་མདུན་རྒྱབ་ཏུ་མཐར་ཆག་

ལ་མཉམ་པར་བསྒིགས་པ། ཞབས་དང་ཁ་ལྟ་ཕོགས་མཐུན་པར་གཡས་ཀི་དང་པོས་

མི་ནས་བརྒྱད་པས་ཝ་དང་། གཡོན་གི་དང་པོས་བ་རྒོད་ནས་བརྒྱད་པས་བཞད་ཀི་

རྒྱབ་ནས་བརིས་པ། གཡས་ཀི་སྲོག་ཆགས་བརྒྱད་ཀི་འོག་ཏུ་ཚངས་དབང་ཁབ་

འཇུག་དྲག་པོ་བཞི། གཡོན་གི་སྲོག་ཆགས་བརྒྱད་ཀི་འོག་ཏུ་གཞོན་ནུ་གདོང་

དྲུག །ལོག་འདྲེན། ཟླ་ཉི་བཞི་སེ་དྲེགས་པ་ལྷ་བརྒྱད་མགོ་མདུན་དུ་བསན་ཏེ་ཁ་

སྦུབས་སུ་མནན་པ། མི་སོགས་བརྒྱད་ཀིས་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་བརྒྱད་དང་། བ་

རྒོད་སོགས་ཀིས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་དབང་ཕྱུག་བརྒྱད་དག་པ་དང་། དེ་ལྟ་བུའི་

དངོས་གྲུབ་སེར་བ་མཚོན་པ་དང་། 

དྲག་པོའི་ལས་ཀི་སྐབས་ནད་བརྒྱད་དང་གདོན་བརྒྱད་ཅེས་ཐ་སད་མཛད་པ་

སོགས་རང་རང་གི་སྣང་ཚུལ་དང་འཆར་ཚུལ་ཐལ་ཆེས་ན་གོ་བ་ལོག་པར་འགྱུར་ཉེན་

ཡོད། རླན་གཤེར་ཕོར་གང་ལ་ལྷ་མི་ཡི་དྭགས་ཀི་སྣང་ཚུལ་དང་། གང་ཟག་གཅིག་ལ་

དག་གཉེན་གི་སྣང་ཚུལ་ཐ་དད་ཡོད་ཀང་དེ་གཉིས་རྒྱུད་གཅིག་དང་ཐ་དད་སོགས་

ཀིས་བརྟག་ན་བཏགས་དོན་བཙལ་བར་སོང་བས་མི་རེད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་སམ་གསུངས། 

སྲོག་ཆགས་གཞན་གོ་ས་ལ། ཁ་ནི་ད་ལྟའི་ཁ་འདི་མ་ཡིན་པའི་བོད་ཁ་ཞེས་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

བ་ཆེ་བ་ཞིག་དང་། བ་ཆེན་པོ་ནི་འོལ་བ་སེ། ད་ལྟའི་ཕལ་སྐད་ལ་འོས་ལིའམ། འོས་

སེ་ལི་ཟེར། ཁིམ་བ་ནི་ད་ལྟའི་བ་ཕོར་གགས་པ་འདི་མ་ཡིན་པའི་ལུས་ནག་ལ་མཆུ་

སེར་བ། ཤའི་སྐེ་སྐོར་ཅན། མི་སྐད་སྨྲ་ཤེས་པ། བོད་ན་མེད་པར་བཤད། བསབ་ན་

བ་མི་སྐད་སྨྲ་བ་མང་བ་ནེ་ཙོ་དང་། 

སྐྱབས་མགོན་རོ་རེ་འཆང་རྒྱ་ནག་ལ་ཕེབས་སྐབས་ཁང་པ་ཞིག་གི་རབ་གསལ་

ནས་བ་ཞིག་གིས། འཇམ་དབངས་བཞད་པ་གི་གན་ནས་ཨ་མོར་བླ་ནོས། ཞེས་ཞུས་

པ་དང་། ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་དང་པོ་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་སྐབས་གོང་མ་

ཆེན་པོས་འཕལ་ལ་ཕེབས་གསུངས་པར་ལྕང་སྐྱ་རོལ་པའི་རོ་རེ་དང་གོང་མ་གཉིས་

ཁང་མིག་ཤིན་ཏུ་ཆུང་ངུ་ཞིག་ཏུ་བཞུགས་པའི་དྲུང་དུ་མཇལ་བས་གདན་གི་རྒྱབ་

ཤེལ་གི་ལོན་ཤིང་ལྟ་བུ་ཞིག་འདུག་པས་ཕིར་དགེས་ན་དེ་བཅག་ཡོང་མདུན་དུ་

བསྒུར་ན་གོང་མ་ལ་ཐུག་ཡོང་བ་ཞིག་ཏུ་བཞུགས་བཅུག་ནས་གཏམ་ཐུང་ངུ་དཀའ་བ་

དགའ་ཞིག་བཀའ་འདྲི་གནང་། དེ་ན་བ་ཞིག་འགོ་གི་འདུག །སྐབས་ཞིག་གཅིག་གིས། 

འདི་ཅི་ཡིན། རྡུལ་ཆེ། བི་དོར་ཅི་ལ་མ་བས། ཞེས་རྒྱ་སྐད་ཀིས་དོགས་འཛེམས་མེད་

པར་བསིགས་མོ་བེད། ཕིར་ཕེབས་ནས་ལྕང་སྐྱ་རིན་པོ་ཆེས། དེ་རིང་ཁེད་ཀིས་

ལེགས་པོ་བྱུང་། གོང་མས་ཁེད་ཐུགས་རིག་གིམ་པོ་ཡོད་མེད་ཉམས་སད་པ་རེད་

གསུངས། སྐད་མཐོན་པོ་རྒྱག་པ་དེ་སུ་རེད་ཞུས་པས། དེ་འདྲའི་བཙན་པོ་ཞིག་དེ་ན་

ཡོད་གསུངས་པས་སྔར་མཐོང་བའི་བ་དེ་ཡིན་འདུག་གསུངས་གསུང་། 

བཞད་ནི་དཀར་ལ་མཛེས་པ་རྒྱ་ནང་ན་ཡོད་པ་མཐོང་སེ། ལུག་ལས་ཆེ་ཙམ་

ཡང་ཡོད། ཚངས་པ་དང་། གཞོན་ནུ་གདོང་དྲུག་གཉིས་འཁོར་ཞལ་དང་། ལོག་
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དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཆེན་པོའི་ཟབ་ལམ་རིམ་པ་དང་པོའི་རྣམ་བཞག

འདྲེན་ནི་དབང་ལྡན་གི་འབྱུང་པོ་སེ་ལྷ་བརྒྱད་པོ་ཐམས་ཅད་ཐལ་མོ་སྦྱར་བའོ། །

དེ་ལྟར་སྣང་སོང་སྒྱུ་མའི་སྲིན་པོ་ཁོས་པ་ལྟ་བུ། སྐུ་བོང་ཆེ་ཞིང་ཡན་ལག་

རགས་ལ་བརིད་རམ་དང་ལྡན་པ། ཕག་སེན་རྣམས་ལ་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟར་རྣོ་ཞིང་རིང་ལ་

གུག་པ། ཕག་མཐིལ་ཁག་རློན་གིས་བྱུགས་པ་ལྟར་དམར་བ། འདོམ་དཀྲིས་ཙམ་

ཡང་མེད་པའི་གཅེར་བུ། ཁོ་ཉམས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ། སྐུ་ལས་སྐྱེས་པའི་མེ་

དཔུང་ཕོགས་མཚམས་ཐམས་ཅད་དུ་འབར་བའི་དབུས་ན་བཞུགས་པ། 

དེའི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་གདན་ལ་ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་རླུང་གི་ངོ་བོ་ཡེ་ཤེས་སེམས་

དཔའ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་གོང་ལྟར་དང་། དེའི་ཐུགས་ཀར་ཨཱཿ ལས་ཉི་

མ་ལ་གཉུག་སེམས་ཀི་ངོ་བོ་ཧཱུཾ་མཐིང་ག་འོད་ཟེར་ལྔ་འཕོ་བས་སྐུའི་ནང་ཐམས་ཅད་

གསལ་བར་བེད་པ། དམ་ཚིགས་སེམས་དཔའ་ནི་གཞི་ལ་རྣམ་སྨིན་གི་ལུས་རགས་

པ་དང་། ལམ་ལ་སྒྱུ་མའི་སྐུ་གཉིས་ཕུང་པོ་རགས་པ་ལ་ཞུགས་པ་དང་། འབས་བུ་

སྤྲུལ་སྐུ་དང་ཆོས་མཐུན། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ནི་གཞི་ལ་སེམས་གནས་པའི་རྟེན་

མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་དང་། ལམ་ལ་སྒྱུ་མའི་སྐུ་གཉིས་དང་། འབས་བུ་ལོངས་སྐུ་

དང་ཆོས་མཐུན། 

ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་ནི། གཞི་ལ་ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་རླུང་སེམས་དང་། 

ལམ་ལ་དཔེ་དོན་གི་འོད་གསལ་དང་། འབས་བུ་ཆོས་སྐུ་དང་ཆོས་མཐུན་ཞིང་། ལྷ་

ཡེ་ཤེས་པའམ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་འགོ་འོང་གི་གནས་བེད་པས་དམ་ཚིག་

སེམས་དཔའ། བདེ་སོང་དབེར་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་བཞོན་པའི་རླུང་དང་བཅས་པ་ལྷའི་

སྐུར་ཤར་བས་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ། དེ་ལ་དམིགས་ནས་བསོམ་པས་རླུང་ཐམས་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

ཅད་སིང་གའི་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེར་འདུ་ཞིང་ཏིང་འཛིན་ཁད་པར་ཅན་སྐྱེ་བས་

ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། གཞན་དོན་ལ་སེམས་པས་སེམས་དཔའ་ཞེས་བཤད་དོ། །

ཡུམ་བསྐྱེད་པ་ལ་ལུགས་གསུམ་ལས་ད་ལྟ་འདོན་བཞིན་པ་དག་ནག་གི་

རིགས་པས་ཡབ་ཡུམ་ལྷན་ཅིག་བསྐྱེད་པ་ཡིན་པས་དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཅེས་

པའི་སྐབས་ས་བོན་ཕག་མཚན་གཅིག་ལས་ཡབ་ཡུམ་ཟུང་གྲུབ་ཟིན་པ་སྐབས་

འདིར་གསལ་འདེབས་པ་ཡིན། རང་རིགས་ཀི་མི་མོ་བསངས་སྦྱངས་ནས་བསྐྱེད་པ་

ལུགས་གཅིག །སིང་ག་ནས་རང་རིགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་མི་མོའི་རྣམ་ཅན་སྤོས་ཏེ་

བསངས་སྦྱངས། སོང་པའི་ངང་ལས་ཧཱུཾ་ལས་རོ་རེ་ཧཱུཾ་གིས་མཚན་པ་ལས་ཡུམ་རོ་

ལངས་མར་བསྐྱེད་པ་ལུགས་གཅིག་སེ། ཡུམ་གི་ས་བོན་ཧཱུཾ་དང་བཾ་འདམ་ང་མཛད་

འདུག་པ་བེ་ཏ་ལིའི་མིང་དང་པོའམ། ཡུམ་ལྔའི་ས་བོན་ནང་ཚན་གི་བཾ་གང་ཡིན་མ་

ངེས་གསུངས། 

ཡུམ་གི་སྐུ་མདོག་ཕག་མཚན་སོགས་ཆོ་ག་ལྟར་ལ། ཡབ་ལས་སྐུ་བོང་ཅུང་

ཟད་ཆུང་བ། ཐོད་པ་སྐམ་པོ་ལྔ་བཅུའི་དོ་ཤལ་ཅན། ཡབ་ཀི་སྤི་གཙུག་ནས་ཞབས་

མཐིལ་གི་བར་ཐལ་པས་བྱུགས་པ་ཀུནྡ་ལྟ་བུའི་བང་སེམས་ཀིས་ལུས་ཐམས་ཅད་

ལ་ཁབ་པ་མཚོན་བེད་ཡིན་པས་ཡུམ་ལ་ཕག་རྒྱ་ལྔས་བརྒྱན་པས་ཆོག་གོ །

དེ་ཡང་ལས་ཀི་དབང་གིས་སྐྱེ་བ་བླངས་པའི་རྣམ་ཅན་གི་རིག་མ་ལས་རྒྱ་

དང་། རང་གིས་བསོམ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྣང་བ་ཙམ་ལ་བརྟེན་པའི་ཕག་རྒྱ་ནི་ཡེ་རྒྱ་

སེ། ལས་རྒྱ་ལ་སྒྲུབ་པ་པོ་ལྷའི་རྣལ་འབོར་ལ་བང་བ་སོགས་མཚན་ཉིད་དུ་མ་ཞིག་

ཚང་དགོས་པ་དང་། ཡུམ་ཡང་རྟེན་གི་སྤི་བེ་བག་གི་མཚན་ཉིད་ཚང་བ། ལམ་ཐུན་
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དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཆེན་པོའི་ཟབ་ལམ་རིམ་པ་དང་པོའི་རྣམ་བཞག

མོང་བ་བང་སེམས་དང་ལྟ་བས་རྒྱུད་སྦྱངས་པ། དབང་བསྐུར་ཚད་ལྡན་ཐོབ་ཅིང་

དམ་ཚིག་ལ་གནས་པ། འདོད་པའི་སྒྱུ་རལ་གི་བསན་བཅོས་ལ་བང་བ་ལས་གང་

བྱུང་གིས་མི་ཆོག །དེ་བསངས་སྦྱངས་བསྐྱེད་ནས་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀ་ལྷའི་ང་རྒྱལ་

བརྟན་པོས་སོམས་པར་ཞུགས་པའི་ཁམས་བབས་པ་རླུང་སྦྱོར་སོགས་ལ་མི་ལྟོས་

པར་ཕཊ་ཡིག་བསོམ་སོབས་ཀིས་འགོག་ནུས་པ་ཞིག་དགོས་སོ། །

མཁའ་གསང་བིན་བརླབ་ནི། ཡབ་ཀི་གསང་གནས་སོང་པར་སྦྱངས་ལ། 

སོང་པའི་ངང་ལས་ཧཱུཾ་སྔོན་པོ་འགོ་ཕར་བསན་པའི་རེ་མོར་ༀ་གིས་མཚན་པ། ཧཱུཾ་

ལས་ཕི་དབིབས་རྟགས་ཀི་རྣམ་པ་ལ་ནང་རོ་རེ་སྔོན་པོ་རེ་ལྔ་པ་གཟུགས་བརན་ལྟར་

གསལ་བ། དེའི་ༀ་ལས་ནོར་བུའི་བུ་ག་སེ་རོ་རེའི་རྭ་དབུས་མའི་ཁོང་གསེང་ནང་

ཕཊ་སེར་པོ་མགོ་ནང་དུ་བསན་པས་བཀག་པ། 

ཡུམ་གི་གསང་གནས་མི་དམིགས་པ་ལས་ཧཱུཾ་མགོ་རང་ལ་བསན་པའི་རེ་

མོར་ཨཱཿ ས་མཚན་པ། ཧཱུཾ་ལས་ཕི་ཕག་རྒྱའི་བ་གའི་རྣམ་པ་ལ་ནང་པདྨ་དམར་པོ་

འདབ་མ་བརྒྱད་པ། ཨཱཿ ལས་བྱུང་བའི་ཟེའུ་འབྲུའི་བུ་ག་ཕཊ་སེར་པོ་མགོ་ནང་

བསན་གིས་བཀག་པ། སྒྲུབས་ཐབས་རོ་རེ་འོད་ལས་ཡུམ་གི་པདྨ་པཾ་ལས་བསྐྱེད་

པར་གསུངས། 

རོ་རེ་དང་པདྨའི་ནང་འོད་ཟེར་རྣམ་པ་ལྔས་གང་བར་མོས། ཕཊ་གཉིས་རྐེན་

གང་གིས་ཀང་མ་ཕེད་པའི་བརྟན་པའི་རང་བཞིན་དུ་བསོམས་ལ། རང་དང་རིག་མ་

གཉིས་ལྷ་སྐུ་ཡབ་ཡུམ་དུ་བསོམས་པ་ལུས་ལྷའི་འདུ་ཤེས། གཉིས་ཀའི་མཁའ་

གསང་བིན་གིས་བརླབས་ནས་ཡི་གེ་བཀོད་པ་ངག་སྔགས་ཀི་འདུ་ཤེས། ཐབས་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

འདི་ལ་བརྟེན་ནས་ཟག་མེད་ཀི་བདེ་བ་མངོན་དུ་བའོ་སམ་པ་ཡིད་ཆོས་ཀི་འདུ་ཤེས་

གསུམ་དང་ལྡན་པའི་སོ་ནས་སོམས་པར་ཞུགས་ལ་ངག་ཏུ་སྔགས་བརོད། ཡིད་

ཀིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་རེས་སུ་ཆགས་པའི་རོ་རེའི་བདག་ཉིད་དེ་

ངའོ་སམ་དུ་རེས་ཆགས་ཀི་ང་རྒྱལ་བཞག་ལ་བསྐྱེད་རིམ་པའི་དགའ་བཞི་ལེགས་

པར་མཚོན་ཐུབ་པ་བས་ནས་བདེ་སོང་སྦྱར་ཏེ་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་གི་རྣམ་པ་གསལ་ཞིང་

ང་རྒྱལ་བཅོས་མིན་ལ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པ་གོམས་པས་ཡུལ་སྣང་ཐམས་ཅད་བདེ་

སོང་གི་རྣམ་རོལ་དུ་འཆར་བ་གོང་ནས་གོང་དུ་ཁད་ཞུགས་པར་འགོ་བ་ནི་བསྐྱེད་

རིམ་པའི་ལམ་གི་སིང་པོ་དང་། དེ་ལྟར་གོམས་པ་མཐུ་ཅན་དུ་གྱུར་པས་བསྐྱེད་རིམ་

བསོམ་པའི་སྐབས་ཉིད་དུ་རོགས་རིམ་པའི་དགའ་བཞི་འབད་མེད་དུ་དྲངས་པ་དུ་མ་

ཞིག་འོང་བས་བསྐྱེད་རིམ་རོགས་རིམ་གི་སྨིན་བེད་དུ་འགོ་བའི་གཙོ་བོ་ཡང་འདིའི་

སོ་ནས་ཡིན་པར་གསུངས་སོ། །

སྔགས་དོན་ལ་ཀུན་མཁེན་གོང་མའི་བསྐྱེད་རིམ་པར་རིང་དུ། ཏ་ཐཱ་དེ་བཞིན། 

ཨ་ག་ཏ་གཤེགས་པ་ཞེས་པ་མ་དག་པ་སེ། ག་ཏ་གཤེགས་པ་ཡིན་པས། དེ་ཨས་

བཀག་ན་མ་གཤེགས་པར་འགོ་བས་སོ། །རེས་ཆགས་ཀི་དགའ་བ་བརམས་པ་

ཡོངས་གགས་ཀི་ཆགས་པའི་མིང་མ་ཡིན་པར་སོང་ཉིད་ལ་རོ་གཅིག་ཏུ་ཞུགས་པའི་

བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་བར་ཡིན་པས་རང་གིས་ཟག་མེད་ཀི་བདེ་བ་མངོན་དུ་

བས་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀང་དེར་འགོད་སམ་པའི་བམས་སིང་རེ་སོང་ཉིད་

ཀི་དགའ་བ་ལ་བེད། དེ་ལ་རོ་རེ་སྔོན་པོ་རེ་ལྔ་པས་ཡབ་ཀི་ནོར་བུའི་དབུས་ཀི་ར་

འདབ་བཞི་ལྟེ་བ་དང་བཅས་པ་དང་། པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ཀིས་ཡུམ་གི་གསང་གནས་
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དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཆེན་པོའི་ཟབ་ལམ་རིམ་པ་དང་པོའི་རྣམ་བཞག

ཀི་ར་འདབ་བརྒྱད་དང་། ༀ་དང་ཨཱཿ ས་ཡབ་ཡུམ་གི་ཁམས་དཀར་དམར། ཕཊ་

ཀིས་ཁམས་འཕོ་བ་འགོག་པ་དང་། ཁ་དོག་སེར་པོ་ཐུར་སེལ་གི་རླུང་གི་ཁ་དོག་

སེར་པོ་ཡིན་པས་དེ་མཚོན་ནོ། །

དེ་ལྟར་བསོམ་པ་རིམ་པ་དང་པོའི་སྐབས་འདིར་ཆགས་པ་ལམ་དུ་བས་པ་ལ་

བརྟེན་ནས་བདེ་སོང་གི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ་བ་དང་། རྟེན་བརྟེན་པའི་དཀིལ་འཁོར་དེའི་རྣམ་

རོལ་དུ་འཆར་བ་དང་། བདེ་སོང་དབེར་མེད་ཀི་རོགས་རིམ་ཁད་པར་ཅན་སྐྱེ་བའི་

སྨིན་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །འདིའི་ཡུམ་བསྐྱེད་པ་དང་པོ་སྦྱོར་བ་དང་། 

༼དཀིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག༽

དཀིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་ལ་སྦྱོར་བའི་ལུགས་གཉིས་ཡོད། མཆོད་པ་མན་

ཆད་ལས་རྒྱལ་མཆོག་སེ་ཏིང་འཛིན་གསུམ་གི་ཆིངས་འདི་ཆོ་ག་ཕལ་ཆེར་ལ་ཡོད། 

ཀུན་གསང་ལ་དང་སྦྱོར་ཡོད་པ་ལྟར་དཔའ་གཅིག་གི་ཆོ་ག་འཇིགས་བེད་ཀི་དང་པོ་

སྦྱོར་བ་ཡིན། འདི་ལ་དཀིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་གི་ལྷ་བསྐྱེད་ནས་སྤོས་ཏེ་མཛད་པ་

མཛད་ནས་གདན་ལ་འགོད་པ། སྐྱེ་མཆེད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བིན་བརླབ། ཡེ་ཤེས་པ་

གཞུག་ཅིང་དབང་བསྐུར་རྒྱས་གདབ་བ་བའོ། །

དང་པོ་ནི། དཀིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་གི་ལྷ་སྤོས་ནས་འགོ་བའི་དོན་བའོ་

སམ་པའི་འཕེན་པ་དང་བཅས་རང་ཡབ་ཡུམ་སོམས་པར་ཞུགས་པའི་ཐུགས་ཀའི་

ཧཱུཾ་དང་སྦྱོར་མཚམས་སོགས་ལས་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུ་དཔག་མེད་ཕོགས་

བཅུར་སྤོས། མཁའ་ཁབ་ཀི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཐམས་ཅད་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཡབ་

ཡུམ་ལྷ་ཞེ་དགུའི་རྣམ་ཅན་ནམ་མཁའ་གང་བ་སྤན་དྲངས་པ་གཅིག་ལ་གཅིག་ཐིམ་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

གིས་ལྷ་ཞེ་དགུ་ཚན་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་རང་གི་ར་ཞལ་ནས་ཞུགས། ཐུགས་ཀར་

རེས་ཆགས་ཀི་མེས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་ཐིག་ལེའི་ངོ་བོར་ཞུ་བ་སྐུའི་དབིབས་

བརྒྱུད་རོ་རེ་ནོར་བུའི་རེར་སེབས་པ་ན་ཕཊ་ཡིག་གིས་བཀག་པས་རང་སེམས་བདེ་

བ་ཆེན་པོའི་ངོ་བོར་གྱུར་པའི་བློ་སོང་ཉིད་ཡུལ་དུ་བས་པའི་བདེ་སོང་དབེར་མེད་

པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་རེ་གཅིག་མཉམ་པར་བཞག །

དེ་ནས་ཕཊ་ཡིག་གི་ཟུར་ཅུང་ཟད་ཕེ་སེ་ཐིག་ལེ་ཡུངས་འབྲུ་ཙམ་ཡིད་ཀིས་

ཕྱུང་བ་ཡུམ་གི་པདྨར་སོན་པ་བང་སེམས་དམར་པོ་ཡུངས་འབྲུ་ཙམ་དང་འདྲེས་

ཡུམ་གི་ཐུགས་ཀར་སེབས་པ་ན་ཐིག་ལེ་ཆ་གཉིས་སུ་གྱུར། ཆ་གཅིག་བྷྲུཾ་ལས་

གཞལ་ཡས་ཁང་གྲུ་བཞི་སོ་བཞི་རྒྱན་རྟ་བབས་སོགས་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་

ཡོངས་སུ་རོགས་པ་གདན་དང་བཅས་པ་སོ་རང་ལ་བསན་པ། ཐིག་ལེ་ཆ་གཅིག་

གདན་དེ་རྣམས་ཀི་སེང་ལྷ་སོ་སོའི་ཁ་དོག་ཅན་གི་ཐིག་ལེ་བཅུ་བདུན་དང་། དེ་ལས་

ས་བོན་བཅུ་བདུན་དུ་གྱུར། 

དེའི་ནང་གི་ས་བོན་བཅུ་གསུམ་ཕག་མཚན་ས་བོན་གིས་མཚན་པ་བཅུ་

གསུམ་དུ་གྱུར། དེ་དང་ས་བོན་ལྷག་མ་བཞི་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ལྷ་བཅུ་གསུམ་

ཐོད་པ་བཞི་དང་བཅས་པ་གྲུབ་པར་མོས། སྔོན་འཇིགས་བེད་ཀི་གདངས་སོབ་དུས། 

འོད་ཟེར་འཕོ་ཞིང་འདུ་བ། ཞེས་གཅོད་དགོས་ཟེར། དེའི་རྒྱུ་མཚན་འོད་ཟེར་འཕོ་

ཞིང་སྡུད་པ་ཅན་ཞེས་ས་བོན་བཀོད་ཚར་ནས། ཐོད་པ་བཞི་ཎ་ཡོ་ནི་ར་བཞི་ལས་

བསྐྱེད་པ་ལས་ཕག་མཚན་མེད། འདིར་ཕག་མཚན་ས་བོན་གིས་མཚན་པ་བཅུ་

གསུམ་ལས་ལྷ་བསྐྱེད་པ་གོ་ཆེད་ཡིན་པས་ཕག་ལེན་གི་ཚིག་གི་གཅོད་མཚམས་
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དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཆེན་པོའི་ཟབ་ལམ་རིམ་པ་དང་པོའི་རྣམ་བཞག

རེ་ལའང་དགོས་པ་དང་གོ་རྒྱུ་ཆེ། སྒྲུབ་ཐབས་རོ་རེ་འོད་ལྟར་དབུས་ཀི་ས་བོན་ལ་ཡ་

བཀོད་ཀང་རུང་བར་ཀུན་མཁེན་བླ་མས་གསུངས། ཎ་ཡོ་ནི་ར་བཞི་ཐོད་པ་བཞི་དང་

རོ་རེ་མ་བཞིའི་ས་བོན་བེད་དགོས། སྐུ་མདོག་ཕག་མཚན་རྒྱན་ཆ་ལུགས་སོགས་

ཆོ་ག་ལྟར་ལ། ཞལ་གསུམ་གིས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རོ་རེ་གསུམ་དང་། ཕག་དྲུག་

གིས་ཕིན་དྲུག་མཚོན། ཕག་མཚན་ཐོ་བ་རྭ་ཉི་ཤུ་པ་ནི་དབུས་རྭ་ལ་ཡུ་བ་སྤད་པའི་

ཐོ་བ་གསུངས་པས་རྭ་གཅིག་གི་དོད་ཐོ་བ་ཡིན་ཀང་ཐོབ་ཐང་བརིས། ཕག་མོའི་

གཡོན་ཞལ་དང་། དེའང་ཐམས་ཅད་མ་ཡིན་པར་གདོང་ཙམ་ཕག་གདོང་དང་། ཞལ་

ཡོངས་རོགས་ཕག་གདོང་དུ་བཤད་པའང་ཡོད། 

ཙ་རི་ཀ་ནི་སྐེམ་བེད་མ་དང་། གཽ་རི་ནི་དཀར་མོ། སྐེམ་པ་ནི་སྐུ་ཤ་སྲབ་པ། 

ཀླུ་མཐའ་ཡས་ལ་རྣམ་པ་སྦྲུལ་སྔོན་པོ་སོགས་སྤྲུལ་པ་ཡིན་པས་དུག་ཕེང་མེད་ཀང་

དུག་ཅན་གི་རྣམ་པ་བསན་པར་གོ་དགོས། མེ་རིས་ནི་སྐུ་དང་ཉེ་བར་འོད་ཟེར་གི་རང་

བཞིན་ལ་ཕིར་འཕོས་པ་མེའི་རྣམ་ཅན་བེད། ཕུད་སྒ་སྒོགས་པ་ནི་སྦྲུལ་གི་རང་སྒ་

དང་། བདུད་རིའི་ཁ་དོག་ནི་དཀར་པོ་ལ་བེད། ཡུམ་བཞིའི་ཡབ་གཏི་མུག་གཤེད་

སོགས་བཞི་དང་དོན་འདྲ། ཡབ་བརྒྱད་ཀི་ཡུམ་ཡུམ་བཞི་དང་དོན་འདྲ། ཙ་རི་ཀ་དང་

གཏི་མུག་གཤིན་རེ་གཤེད་ཀི་ཡུམ་དོན་གཅིག །ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་མཚན་

ཉིད་པས་ཡིན་ཁབ་མཉམ་མ་ཡིན་པར་ཐུགས་རྒྱུད་མཛད་པ་འཕིན་ལས་ཡེ་ཤེས་

གཅིག་པའི་དོན་ཡིན། རོ་རེ་མ་དྲུག་གི་ངོ་བོ་ཐོད་པ་བདུད་རིས་གང་བ་བཞི། དེ་ཡང་

དྲི་རོ་རེ་མ་གཟུགས་རོ་རེ་མར་འདུས། ཆོས་དབིངས་རོ་རེ་མ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པ་

དང་། ལས་བཞི་སོ་སོ་ལ་འཇིགས་བེད་ཀི་ཁ་དོག་གམ་འོད་ཟེར་བསྒྱུར་བ་དང་། 
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

ཐོད་པ་བཞིའི་བདུད་རི་ཡང་དཀར་སེར་དམར་ནག་ཏུ་བསྒྱུར་བར་གསུངས། 

དེ་ནས་མངལ་འབིན་ནི། ཉོན་མོངས་པ་སྤི་བེ་བག་སྦྱོང་བའི་འཕེན་པ་

ཤུགས་དྲག་པོ་གཏོང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་འདྲ་ཞིང་། རང་འཇིགས་བེད་དུ་གསལ་བའི་

ངག་ནས་ཧྲིཿ ཥྚིཿ འི་སྔགས་བརོད་པས་དབུས་ཀི་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གི་ཐུགས་རྒྱུད་

བསྐུལ་བས་དཔག་ཏུ་མེད་པར་གྱུར། 

དབེན་སའི་ལུགས་ལ་ཡུམ་གི་པདྨ་ནས་ཕིར་སྤོ་བ་དང་། སྲད་རྒྱུད་ལུགས་

ལ་ཡུམ་གི་པདྨ་ནས་ཡབ་ཀི་རོ་རེ་བརྒྱུད་དེ་སིང་གར་དྲངས། ཐུགས་ཀ་ནས་ཕིར་

སྤོས། འོད་ཟེར་སོགས་སྤྲུལ་པ་རབ་འབམས་ཀིས་ངན་འགོ་བ་རྣམས་བདེ་འགོ་ལ་

བཀོད། དལ་འབོར་དང་མི་རྟག་པ་བསན་ནས་ཚེ་འདིའི་སྣང་ཤས་ལས་བཟློག །སྡུག་

ཀུན་གི་ཉེས་དམིགས་བསན་ནས་འཁོར་བ་ལས་ཞེན་པ་བཟློག །སངས་རྒྱས་ཐོབ་

པའི་ཕན་ཡོན་བསན་ནས་སེམས་བསྐྱེད། དབང་བསྐུར། རིམ་གཉིས་ཀི་ལམ་བསན་

པས་ཞེ་སང་གིས་མཚོན་པའི་ཉོན་མོངས་པ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སྦྱངས་ཏེ་

ཆོས་ཀི་དབིངས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ལ་བཀོད་པ་སོགས་རེ་རེ་བཞིན་ལམ་ཡོངས་རོགས་

ཆ་ཚང་འགོ་བ་ལས། ཞེ་སང་སྦྱོང་བ་ཙམ་ལས་མ་ཤར་ན་ས་ཆོད་ཆུང་། འདི་འདྲའི་

རིགས་ལ་འགལ་བ་བསྒིགས་མི་ཆོག་པས་དེ་དང་དེ་བས་སོང་ཞེས་མོས་པ་བས་

པས་འཐུས། སྤྲུལ་པ་ཐམས་ཅད་ཚུར་བསྡུས་ནས་ཡབ་རང་དང་། ཡུམ་རང་གི་ཡུམ་

ལ་བསིམས། དེ་བཞིན་དུ་ཛི་ན་ཛིཀ་གིས་ཤར་གི་གཏི་མུག་གཤིན་རེ་གཤེད་བསྐུལ་

ནས་རང་གི་སིང་གར་དྲངས་པ་སྤོས་ཏེ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་གཏི་མུག་གིས་མཚོན་

པའི་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་སྦྱངས་ཏེ་མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་ལ་བཀོད། བསྡུས་ནས་ཕི་
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དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཆེན་པོའི་ཟབ་ལམ་རིམ་པ་དང་པོའི་རྣམ་བཞག

དཀིལ་གི་ནང་གི་རེ་མིག་དགུ་པའི་ཤར་གི་གདན་ལ་འགོད་པ་སོགས་ལྷག་མ་

རྣམས་ཆོ་གའི་ཚིག་རིས་ལྟར་ལ། ཐོད་པ་བཞི་དང་། གཞལ་ཡས་ཁང་ལ་སྔགས་

ཟུར་དུ་མེད་པས་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་གིས་བསྐུལ། སྔགས་མེད་པའི་ལྷ་ཐམས་ཅད་དང་། ཡོད་

པ་ལ་ཡང་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་བཟླས་ནས་ལས་རབ་འབམས་སྒྲུབ་ཆོག་པ། འཇམ་དཔལ་ར་

རྒྱུད་ལས། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་གིས་ལས་ཀུན་བེད། ཅེས་པའི་དོན་ཡིན་པར་ཀུན་མཁེན་

འཇམ་དབངས་བཞད་པའི་གསུང་རྒྱུན་ལས་འབྱུང་གསུངས། 

ཐོད་པ་བཞི་རོ་རེ་མ་དྲུག་གི་ངོ་བོ་ཡིན་པས་གཟུགས་སྒ་དྲི་རོ་རེག་བ་ཆོས་ཀི་སྐྱེ་

མཆེད་དེ་ཡུལ་དྲུག་གི་དྲི་མ་སྦྱངས་ནས་ཕིའི་གྲྭ་བཞིར་བཀོད། གཞལ་ཡས་ཁང་གིས་

སྣོད་ཀི་སྐྱོན་སྦྱངས། དེ་ལ་གནས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་བདེ་བའི་ཡོ་བད་གང་

ཡོད་བརྟན་པར་བས། ཕི་དཀིལ་གི་གཞལ་ཡས་ཁང་ལ་ཐིམ་པར་བསམ་པས་གཞལ་

ཡས་ཁང་དུ་ལྷ་བཅུ་གསུམ་ཐོད་པ་བཞི་དང་བཅས་རོགས་པར་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །

འདི་སྦྱངས་གཞི་དང་ཆོས་མཐུན་སྦྱོར་རྒྱུ་མེད་ཀང་། ལམ་ལ་སྒྱུ་ལུས་པ་དང་

ཟུང་འཇུག་པས་དཀིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་གི་རྟེན་བརྟེན་པ་སྤོ་བསྡུ་དང་ཆོས་མཐུན་

ཞིང་དེའི་དགེ་ར་སྨིན་བེད་དུ་འགྱུར། འབས་དུས་མི་སོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་པས་གདུལ་

བའི་དོན་དུ་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་སོགས་གང་འདུལ་གིས་སྣོད་བཅུད་ཀི་ཉེས་པ་སྦྱོང་

བ་སོགས་དང་རྣམ་པ་མཐུན་ཞིང་། དེ་ད་ལྟ་ནས་འབས་བུ་ལམ་བེད་ཀི་ཚུལ་དུ་བསོམ་

པས་མཐར་དེ་ལྟ་བུ་དངོས་གནས་ལ་འགྲུབ་པའི་ནུས་པ་འཇོག་པ་དང་། སྔོན་བྱུང་ལ་

སོན་པས་ཡུམ་གི་པདྨར་རྟེན་བརྟེན་པའི་དཀིལ་འཁོར་སྤྲུལ་ནས་སྣོད་བཅུད་ཀི་ཉེས་པ་

སྦྱོང་བར་མཛད་པ་སོགས་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པར་བསོམ་པའོ། །
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

དེ་ནས་བདག་མདུན་འཇུག་པ་གཅིག་ཏུ་བེད་ན་ཕོགས་སྐྱོང་འགུགས་འདྲེན་

གིས་བསྐྱེད་དགོས་ཀང་། བདག་བསྐྱེད་རྐང་པ་ལ་བཞག་ཀང་ཆོག །རྒྱུད་སྨད་པའི་

གཏོར་ཆེན་སྐབས་ཀི་འཇིགས་བེད་འདོན་ཚུལ་དེ་ཟ་མ་ཏོག་དང་མཐུན་ཞིང་། ཀུན་

མཁེན་གོང་མའི་བསྐྱེད་རིམ་གི་བཤད་པའི་འགོས་ཀང་དེ་དང་འདྲ། 

རྒྱུད་སོད་སྨད་ཀི་ད་ལྟའི་ཚོགས་འདོན་འདི་ལྷན་ཐབས་མ་ལྟར་ཡིན་པས་

ལྕང་སྐྱ་ངག་དབང་ཆོས་ལྡན་གི་འཇིགས་བེད་འཁྲུལ་སོང་དུ། འདི་ལ་ཕོགས་སྐྱོང་

བསྐྱེད་པ་དང་། འཇམ་དཔལ་རང་བཞིན་མ་དང་། རྒྱལ་བ་རྣམས་ནི་མ་འདོན་པ་དང་། 

བདག་བསྐྱེད་ལ་གཏོར་མ་འབུལ་བ་རྣམས་ཕག་ལེན་མ་དག་པ་ཡིན། 

ཕུན་གིང་པར་མ་འདི་པཎ་ཆེན་ཆོས་རྒྱན་གིས་སྒིགས་ཟེར་བ་སྐུར་བ་ཞུ་

འདོད་པ་ཡིན་ཞེས་པཎ་ཆེན་གསུང་དུ་དེ་འདྲའི་ཟུར་ཡོད་པ་ལ་ལུང་འདོན་བཞག་

ཀང་། པཎ་ཆེན་ཨེ་ཝཾ་དུ། དཀིལ་འཁོར་གི་མཐར་ཕོགས་སྐྱོང་བཀོད་པ་གཏོར་

འབུལ་སོགས་ལ་འཇུག་པ་བདེ་ཞིང་། བདག་བསྐྱེད་ལ་གཏོར་མ་ཕུལ་ཆོག་པ་

གསལ་བར་གསུངས། 

རྒྱུད་སོད་སྨད་སོགས་ཀིས་སྔོན་ནས་འདི་ལྟར་གསུངས་བཞིན་པ་དང་། 

རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་། སྲད་རྒྱུད་རོ་རེ་འཆང་གི་གསུང་ཟིན་

བིས་རྣམས་སུ་ཡང་སྐབས་འདིར་ཕོགས་སྐྱོང་གི་བཤད་པ་ཡོད་ལ། ཀུན་མཁེན་

འཇམ་དབངས་བཞད་པས་ལྕང་སྐྱའི་འཁྲུལ་སོང་གཟིགས་ནས། རེ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་

རྒྱུད་ཀི་དགོངས་པ་པཎ་གྲུབ་སོ་སོས་བཀྲལ་ལུགས་ཀི་ཆོ་གའི་འདོན་ཚུལ་དང་། བུ་

སོབ་སོ་སོ་ལ་གནང་ཚུལ་གི་རྒྱུན་མི་འདྲ་བ་མང་བས་པཎ་ཆེན་བཟང་བཀྲས་པའི་
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དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཆེན་པོའི་ཟབ་ལམ་རིམ་པ་དང་པོའི་རྣམ་བཞག

ལུགས་དེ་ཡང་མི་འཐད་པ་ཡིན་ཀང་ང་རང་གི་བླ་མས་ཟ་མ་ཏོག་གི་འཕིན་ལས་

རྒྱས་ཆེད་དེ་འདྲ་གནང་ཞེས་གྲྭ་རྒན་རྣམས་ལ་གསུངས། 

ལ་ལས། ལྕང་སྐྱ་རིན་པོ་ཆེར་རོམ་པའི་ཐུགས་བཞེད་མེད་ཀང་སེ་སྲིད་རྒྱུད་སོད་

སྨད་ལ་མི་དད་པ་དང་། ལྕང་སྐྱའི་བླ་མ་ཡང་ཡིན་པས་བཙན་ཚུགས་ཀིས་རོམ་བཅུག་

པས་ན། འཁྲུལ་སོང་དུ། ཁོད་ལ་གཞན་གིས་དབང་ཅན་བས་སམ། ཞེས་པ་དེ་གོ་ཆེད་

ཡིན་ཡང་ཟེར། དེས་ན་ཕོགས་སྐྱོང་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་མཐར་བཀོད་པ་ལ་བདག་

མདུན་ཐ་མི་དད་དང་བདག་བསྐྱེད་རྐང་པའི་འདོན་ལུགས་གཉིས་ཤེས་དགོས། འདོན་

ཆ་ལ་ཁད་པར་ཆེར་མེད་ཀང་བདག་མདུན་ཐ་མི་དད་ལ་རྡུལ་ཚོན་དང་རས་བིས་སམ། 

དེ་མེད་ཀང་བསམ་གཏན་གི་སྒྲུབ་གཞི་ཞིག་བསམ་དགོས། སྒྲུབ་གཞི་མེད་ན་ཕོགས་

སྐྱོང་བཀོད་ཀང་བདག་བསྐྱེད་རྐང་པ་ཡིན་པས་མདུན་གི་ནམ་མཁར་གཏོར་མགོན་

གསལ་འདེབས་པའམ། བདག་བསྐྱེད་ལ་གཏོར་མ་མི་འབུལ་བ་སྤིར་བཏང་གི་བཤད་

པ་ཡིན་པས། དམིགས་བསལ་རང་འདྲ་གཉིས་པ་ཆད་ནས་དེས་བདག་བསྐྱེད་ལ་ཕུལ་

ཀང་ཆོག །ལས་རུང་གི་བསེན་མཚམས་ལྟ་བུ་ཡོངས་གགས་ཀི་ལྷན་ཐབས་མ་ལྟར་

བས་ན་མི་རུང་བ་ཆེར་མེད་ཀང་། ཟ་མ་ཏོག་ལྟར་བཏང་ན་ལེགས་པ་འདི་ཕག་ལེན་གི་

རྒྱུན་ཡང་ཡིན་པས་མ་བརེད་པ་གིས་གསུངས། 

གཉིས་པ་སྐྱེ་མཆེད་བིན་བརླབ་ནི། གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀི་མིག་འབས་

གཉིས་སུ་མིག་དབང་དང་དེའི་རྣམ་ཤེས་ལས་ཀིཾ་ལས་འཁོར་ལོ་ཀིཾ་གིས་མཚན་པ། 

དེ་ལས་རོ་རེ་མིག་སོགས་ཆོ་ག་ལྟར་བསྐྱེད། མིག་འབས་ཀི་སོ་དང་། མིག་འབས་

ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་བསྐྱེད་པར་ཡང་བཤད། ལྷ་སོ་སོའི་ར་ཞལ་ལས་གཞན་ལ་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

སྐྱེ་མཆེད་ཀི་ལྷ་འགོད་མི་དགོས། རྣ་བ་གཉིས་ཀི་བུ་གའི་ནང་དང་། སྣ་བུག་གི་སུམ་

མདོ། ལྕེའི་དཀིལ་ལྕེ་དབང་ཟླ་ཕེད་བཀས་པ་ལྟ་བུའི་དབུས་སུ་འགོད་པ་དང་། ལྕེའི་

ར་བར་འགོད་པའི་ལུགས་གཉིས་ལས་ལགས་ཀི་ར་བར་རཾ་འགོད་པའི་གསུང་

བཤད་སྔར་བཀོད་པ་དེ་གལ་ཆེ། རོ་རེ་ལུས་ནི་སྨིན་མཚམས་ཀི་ཐད་ཀི་ནང་དུ་

བསྐྱེད། དེ་ཐམས་ཅད་མེ་ལོང་ལ་གཟུགས་བརན་ཤར་བ་ལྟར་བཀོད། རོ་རེ་མིག་

སོགས་དྲུག་པོ་ས་སིང་། ཕག་རོར། ནམ་སིང་། འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག །སྒིབ་སེལ། 

ཀུན་བཟང་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་དང་། ཀུན་མཁེན་གོང་མའི་བསྐྱེད་རིམ་ལྟར་ན་རོ་

རེ་ཡིད་ཀུན་བཟང་དང་འཇམ་དཔལ་གཉིས་ཀའི་རང་བཞིན་དུ་མོས། དེ་དག་གིས་

མིག་སོགས་ལ་ཐ་མལ་གི་སྣང་ཞེན་སྦྱོང་བ་དང་། གཟུགས་སོགས་ལ་ཐོགས་མེད་

དུ་འཇུག་པའི་མངོན་ཤེས་འགྲུབ་པ་དང་། ཡན་ལག་གི་རླུང་རྣམས་ལས་རུང་དུ་འགོ་

བའི་སྨིན་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །

སྐུ་གསུང་ཐུགས་བིན་བརླབ་ནི། གོང་དུ་ཐམས་ཅད་ཀང་པད་ཟླ་ལ་གནས་

པའོ། །ཞེས་སྐྱེ་མཆེད་དང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བིན་བརླབ་ཀི་མཚམས་འབེད་པ་དང་། 

སྐྱེ་མཆེད་ཀི་ལྷ་རྣམས་ལ་པད་གདན་དང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་བིན་བརླབ་ཀི་ལྷ་ལ་

གདན་མི་འདྲ་བ་ཡོད་པར་སོན། དེ་ཡང་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བ་ལ་ཧཱུཾ་

ལས་རོ་རེ་སྔོན་པོ་རེ་ལྔ་པའི་ལྟེ་བར་ཧཱུཾ་དང་རོ་རེ་ལས་ཐུགས་རོ་རེ་རོ་རེ་རྣ་བ་ལྟ་བུའི་

ཐུགས་ཀར་རོ་རེ་ཧཱུཾ་གིས་མཚན་པ། དེ་ཡང་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་ཧཱུཾ་གི་ཐིག་

ལེའི་ནང་བསྐྱེད་པ་དང་། ཐུགས་རོ་རེའི་ཐུགས་ཀར་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་

བསྐྱེད་པ་དང་། ཐུགས་རོ་རེ་དང་འཇམ་དཔལ་གཉིས་རྒྱབ་མདུན་གི་ཚུལ་དུ་བསྐྱེད་
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དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཆེན་པོའི་ཟབ་ལམ་རིམ་པ་དང་པོའི་རྣམ་བཞག

པ་དང་། གོ་ས་ཐ་མི་དད་དུ་བསྐྱེད་པ་གང་བདེ་བ། 

མགིན་པར་ཨཱཿ ལས་པདྨ་དམར་པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པའི་དབུས་སུ་ཨཱཿ དང་པདྨ་

ལས་གསུང་རོ་རེ་དམར་པོ་རོ་རེ་ལྕེ་ལྟ་བུའི་ཐུགས་ཀར་པདྨ་དམར་པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་

པ་ཨཱཿ ས་མཚན་པ། སྤི་བོར་ༀ་ལས་འཁོར་ལོ་དཀར་པོ་རིབས་བརྒྱད་པའི་ལྟེ་བར་

ༀ་དང་འཁོར་ལོ་ལས་སྐུ་རོ་རེ་དཀར་པོ་རོ་རེ་མིག་ལྟ་བུའི་ཐུགས་ཀར་འཁོར་ལོ་

དཀར་པོ་ༀ་གིས་མཚན་པ། སྐྱེ་མཆེད་དང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་ལྷ་ལ་རང་འདྲའི་ཡུམ་

གསལ་བཏབ་ཀང་རུང་། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་པས་རོ་རེ་

གསུམ་གི་ལྷ་ཚོགས་སྤན་དྲངས་པ་ལ་རང་གི་སིང་ག་ནས་སྤོས་པའི་མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་

མཆོད་རས་ཐོགས་པ་རྣམས་ཀིས་མཆོད་པས་མཉེས་པར་བས། ཧཱུཾ་གི་འོད་ཟེར་གིས་

སྐུ་གསུང་ཐུགས་རོ་རེའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལས་རང་འདྲ་གཉིས་པ་རེ་བཀུགས་ཏེ་རང་

གི་གནས་གསུམ་གི་རོ་རེ་གསུམ་གི་ལྷ་ལ་ཐིམ་པར་མོས་ཏེ་སྔགས་བརོད་ལ་ང་རྒྱལ་

བཞག །འདི་ལ་ཐུགས་བིན་བརླབ་སྔོན་དུ་བེད་པ་འཇམ་དབངས་ཤེས་རབ་དང་

ཐུགས་ཀི་ལྷ་ཡིན་པས་ཐོག་མར་ཤེས་རབ་རྒྱས་ནས་ཡིད་དང་། 

དེ་ནས་གསུང་དང་སྐུའི་བིན་རླབས་རིམ་པར་འཇུག་པའི་རྟེན་འབེལ་གི་

གནད་དང་། དྲི་ཆབ་ཐུགས་ཀི་མཆོད་པ་ཡིན་པས་སྔོན་དུ་འབུལ་བའང་གནད་འདི་

ལ་རགས་ལས་གསུངས་པ་སྲད་རྒྱུད་རོ་རེ་འཆང་གི་གསུང་རྒྱུན་ལས་གཞན་ལ་

མེད་ཅེས་བག་དཀར་དཀའ་བཅུ་རིན་པོ་ཆེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ཡེ་ཤེས་པ་གཞུག་པ་ནི། ཕོགས་སྐྱོང་བསྐྱེད་ཡོད་ན་འཇམ་དཔལ་

རང་བཞིན་མ་དང་། ཟ་མ་ཏོག་ལྟར་ན་མི་དགོས་པས། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་གི་འོད་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

ཟེར་གིས་ལྷ་བཅུ་གསུམ་གི་དཀིལ་འཁོར་སྤན་དྲངས་ལ་ཧྲིཿ ཥྚིཿ ས་ཕི་འབང་གི་

བགེགས་བསྐྲད། སིང་ག་ནས་མཆོད་ལྷ་སྤོས་ལ་མཆོད། སྐྱབས་མགོན་རོ་རེ་འཆང་

ནས་རྒྱུད་པའི་རྒྱ་དགེ་ལ། འཇིགས་བེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་པ་སྤན་འདྲེན་གི་མཆོད་པར་

རོལ་མོ་མི་དཀྲོལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་གསུངས་པར། དེ་ཡིད་སྤྲུལ་གི་མཆོད་པ་

ཡིན་པས་མི་འཁོལ་ཞུས། འོ་ན་ཚོགས་ཞིང་གི་མཆོད་པར་འཁོལ་བ་ཅི་ཡིན་

གསུངས་པར། དེ་མི་ཤེས་ཞུས། རྒྱུད་སོད་པས་ཚོགས་ཞིང་ལའང་མི་འཁོལ་ཟེར་བ་

ཐོས། ༀ་མུང་རཱ་ཛཿ ཞེས་སོགས་ལ་སོ་བ་བཞིའི་ཕག་མཚན་ཕར་ཙམ་གི་བར་

བས་པས་ཛཿ ས་ལྷ་ཡེ་ཤེས་པ་དམ་ཚིག་པའི་སྤི་བོར་གཞུག །ཧཱུཾ་གིས་དམ་ཚིག་

པའི་སྐུ་ལུས་ལ་ཞུགས། བཾ་གིས་འོ་ཆུ་ལྟར་དབེར་མེད་འདྲེས། ཧོཿ ས་ཅི་ཙམ་འདོད་

ཀི་བར་དགེས་བཞིན་བཞུགས་པར་དབང་དུ་བས་པར་བསམ། བསྡུ་ན། རོ་རེ་

གསུམ་གི་ལྷ་དང་ཡེ་ཤེས་པ་མཉམ་དུ་སྤན་དྲངས་ཀང་ཆོག །

དབང་བསྐུར་རྒྱས་གདབ་ནི། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་གི་འོད་ཟེར་གིས་དབང་

ལྷ་སྤན་དྲངས་པ་ལ་མཆོད་དེ་དབང་བསྐུར་བར་གསོལ་བ་བཏབ་པས་ཆུ་དབང་གི་

སྐབས་ལྟར་ཆུ་རུབ་ཀི་ཚུལ་དུ་དབང་བསྐུར་བས་སྐུ་གང་། དྲི་མ་དག །ཆུའི་ལྷག་མ་

ཡར་ལུད་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་གཙོ་བོ་ལ་རིགས་བདག་མི་བསྐྱོད་པ་སྔོན་པོ་

ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་རོར་དྲིལ་འཛིན་པས་ཡུམ་མཱ་མ་ཀི་སྔོན་མོ་གི་ཐོད། ཤར་

དང་ཤར་ལྷོ་བ་རྣམས་ལ་རྣམ་སྣང་དཀར་པོ་འཁོར་ལོ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པས་ཡུམ་

སྤན་མ་དཀར་མོ་གི་ཐོད། ལྷོ་དང་ལྷོ་ནུབ་པ་རྣམས་ལ་རིན་འབྱུང་སེར་པོ་ཞལ་

གཅིག་ཕག་གཉིས་རིན་པོ་ཆེ་དང་དྲིལ་བུ་”འཛིན་
11
པས་ཡུམ་རིན་ཆེན་སྒོལ་མ་

11 འཇིན་
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དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཆེན་པོའི་ཟབ་ལམ་རིམ་པ་དང་པོའི་རྣམ་བཞག

སེར་མོ་གི་ཐོད། ནུབ་དང་ནུབ་བང་བ་རྣམས་ལ་འོད་དཔག་མེད་དམར་པོ་པདྨ་དང་

དྲིལ་བུ་འཛིན་པས་ཡུམ་གོས་དཀར་མོ་དམར་མོ་གི་ཐོད། བང་དང་བང་ཤར་བ་

རྣམས་ལ་དོན་གྲུབ་ལང་གུ་རལ་གི་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པས་ཡུམ་དམ་ཚིག་སྒོལ་མ་

ལང་གུ་གི་ཐོད་འཛིན་པས་ཁྱུད་པའམ། ཡང་ན་ཡབ་རྐང་མི་བསྐྱོད་པ་སྔོན་པོ་ས་

གནོན་མཉམ་གཞག །རྣམ་སྣང་དཀར་པོ་བང་ཆུབ་མཆོག་གི་ཕག་རྒྱ་ཅན། རིན་

འབྱུང་སེར་པོ་མཆོག་སྦྱིན་མཉམ་གཞག །འོད་དཔག་མེད་དམར་པོ་ཕག་གཉིས་

ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཕག་རྒྱ། དོན་གྲུབ་ལང་གུ་སྐྱབས་སྦྱིན་དང་མཉམ་གཞག་གི་ཕག་

རྒྱ་ཅན། ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་སྐུའི་རྣམ་པ་ཅན། ཞབས་རོ་རེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་

བཞུགས་པས་དབུ་བརྒྱན་པར་བསམ། ཕོགས་སྐྱོང་བསྐྱེད་ཡོད་ན་སྤི་བོར་རོ་རེ་

འཇིགས་བེད་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་ཡུམ་བཅས་རེས་རྒྱས་བཏབ་ཅིང་དབང་ལྷ་

རྣམས་རང་ལ་བསིམས། 

༼ལས་རྒྱལ་མཆོག༽

གསུམ་པ་ལས་རྒྱལ་མཆོག་ལ་མཆོད་བསོད་ནི། བདག་མདུན་འཇུག་པ་

གཅིག་ཚེ་རང་གཙོ་བོ་ལས་མར་མེ་གཅིག་ལས་གཉིས་ཆད་ཀི་ཚུལ་དུ་རོ་རེ་

འཇིགས་བེད་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་པར་ཕེ་བ་དཀིལ་འཁོར་གི་ཤར་སོའི་ཐད་ཀི་

ཕི་རོལ་དུ་འཁོད་པའི་སིང་ག་ནས་ཙ་རི་ཀ་སོགས་མཆོད་ལྷ་སྤོ་བ་དང་། དེ་མིན་ཚེ་

སྔོན་འགོའི་སྐབས་ལྟར་རང་གི་སིང་ག་ནས་མཆོད་ལྷ་སྤོ། མཆོད་པ་བཤམས་པའི་

གནས་འདོད་སྣམ་ཡིན་པས་དེ་ན་འཁོད་པའི་མཆོད་ལྷ་རྣམས་ཀིས་ཀང་མཆོད་པའི་

དམིགས་པ་སྐྱོང་། དེ་ཡང་གསང་འདུས་ལྟ་བུ་ཐོག་མར་བདག་བསྐྱེད་ཉེར་བསྡུ་བས། 
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

མདུན་བསྐྱེད་དུས་ཤར་དུ་རང་ཉིད་རྣམ་སྣང་སོགས་བདག་མདུན་གཉིས་ཀར་རང་

གིས་ང་རྒྱལ་བཞག་པས་བདག་མདུན་ཐ་མི་དད་དང་། བདག་མདུན་གི་ཆོ་ག་སོ་

སོར་ཡོད་པས་འཇུག་པ་ཐ་དད་ཡིན། ད་ལྟའི་ལཱུ་ཨི་པའི་ཆོ་ག་འདི་ལ་ཡང་བདག་

མདུན་སོ་སོར་ཡོད་པས་འཇུག་པ་ཐ་དད་དང་། མདུན་བསྐྱེད་ལ་རང་གིས་ང་རྒྱལ་

འཛིན་མི་འཛིན་གི་ལུགས་གཉིས་ཡོད་པས་བདག་མདུན་ཐ་དད་དང་ཐ་མི་དད་ཀི་

ལུགས་གཉིས་ཡོད། སྨད་རྒྱུད་ང་རྒྱལ་མི་འཛིན་པའི་ལུགས་ཡིན། མི་འཛིན་པ་ལ་

མདུན་བསྐྱེད་སྐབས་པྲ་ཀྲ�་ཏ་སོགས་ཀི་སྔགས་བརོད་མི་དགོས་ཀང་ད་ལྟ་བརོད་ཀི་

ཡོད་པ་འདྲ། འཇིགས་བེད་ལ་བསྲུང་འཁོར་གི་མགོར་ཁང་དྷིཀ་གིས་དཀིལ་འཁོར་

བསངས་ནས་རང་ཉིད་དཀིལ་འཁོར་གི་དབུས་སུ་ཞུགས། གཙོ་བོའི་མཚན་མ་དང་

ངོ་བོ་དབེར་མེད་དུ་མོས་ཏེ་བདག་མདུན་ཆོ་ག་གཅིག་གིས་ང་རྒྱལ་བཞག་སེ་

བསྐྱེད་པས་བདག་མདུན་ཐ་མི་དད་དང་། འཇུག་པ་གཅིག་གིས་སྒྲུབ་པ་ཡིན། 

དེ་ལ་ཕི་བུམ་དབང་། ནང་གསང་དབང་། གསང་བ་ཤེར་དབང་། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་

ཚིག་དབང་དང་འབེལ་བའི་མཆོད་པ་བཞི་ལས། དང་པོ་ནི། སིང་ག་ནས་སྐབས་གང་

ཡིན་གི་མཆོད་རས་ཐོགས་པའི་ལྷ་མོ་དཔག་མེད་སྤོས་ཏེ་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ་བ་དང་། 

ཞབས་བཀྲུ་བ་སོགས་ཆུ་གཉིས། དྲི་ཆབ་སྔོན་དུ་འགོ་བའི་ཕི་ནང་གི་ཉེར་སྤོད་རོལ་

མོ། འདོད་ཡོན་གི་ལྷ་མོ་གཟུགས་རོ་རེ་མ་མེ་ལོང་ངོས་གཉིས་པ་སོང་གསུམ་གི་

གཟུགས་འཆར་བ་ཐོགས་པ་སོགས་ལྷ་མོས་ནང་དང་། ཕག་མཚན་གིས་ཕིའི་འདོད་

ཡོན་ལྔ་དང་། ཛམྦུ་ཆུ་གསེར་མ་ལྟར་རྒྱལ་སྲིད་སྣ་བདུན་ཀང་ཕུལ། མེ་ཏོག་མ་

སོགས་གཟུགས་རོ་རེ་མ་སོགས་ལྔར་འདུ་དགོས། ནང་མཆོད་ལ་རང་གི་མཐེ་བོང་
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དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཆེན་པོའི་ཟབ་ལམ་རིམ་པ་དང་པོའི་རྣམ་བཞག

ཡུམ་གི་པདྨ་དང་། སྲིན་ལག་ཡབ་ཀི་རོ་རེར་བསམ་ལ། དེ་གཉིས་བསྲུབ་པའི་སྦྱོར་

མཚམས་ནས་བདུད་རིའི་རྒྱུན་བྱུང་བར་མོས། 

བསྐྱེད་རིམ་ཆེན་མོར། མཐེབ་སྲིན་གིས་གཡོན་སྐོར་གསུངས་ཀང་ཕག་

ལེན་ལ་གསང་འཇིགས་གཉིས་ལ་གཡས་སྐོར་དང་། བདེ་མཆོག་ལ་གཡོན་སྐོར་

གིས་ལན་གསུམ་དཀྲུགས་པ་ཡིན། དེ་ལ་རྒྱུད་པ་བསམ་གཏན་སེང་གེས། སྦོམ་པོ་

མཐའ་ལྟག་རེ་སྦྱར་བ། །ཞེས་མཐེ་བོང་ཡབ་ཀི་རོ་རེ་དང་། སྲིན་ལག་ཡུམ་གི་པདྨ་

མཚོན་བེད་ཡིན་པས་མཐེ་བོང་གིས་འཐོར་ཚུལ་བེད་པ་ཕག་ལེན་ཡིན་གསུངས། 

འཐོར་མི་དགོས་པར་མཐེབ་སྲིན་སྦྱར་བ་ཁ་ཕེ་ཙམ་གིས་ཆོག་ཅེས་ཡོངས་འཛིན་

གསུངས་པར་ཁོང་འཇམ་པའི་དབངས་གསུངས། དེ་ལ་གཙོ་བོའི་ར་ཞལ་གི་སེང་

རིགས་བདག་མི་བསྐྱོད་པའི་ཐུགས་ཀར་སེང་ཁི་ལ་དྲིན་ཅན་ར་བའི་བླ་མའི་མཐའ་

སྐོར་དུ་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་བཞུགས་པའམ། རིགས་བདག་གི་ཐུགས་ཀའི་བླ་

མ་དེ་ཉིད་བླ་མ་ཀུན་འདུས་སུ་དམིགས་པའམ། མདུན་གི་ནམ་མཁར་ར་བརྒྱུད་ཀི་

བླ་མ་རྣམས་མཐོ་བརེགས་སམ་ཁོམ་ཚོགས་སུ་བཞུགས་པ་ལ་དཔྲལ་བའི་ཐད་ནས་

ར་བའི་བླ་མ་དང་། སྨིན་མཚམས་ནས་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་ལ་འབུལ། སྲད་རྒྱུད་པས་

འདིར་ར་བའི་བླ་མའི་མཚན་བརོད་པར་གསུངས། ༀ་ཧྲ�ཿ ཥྚིཿ སོགས་ཀིས་རང་

གིས་བསོམས་པའི་དཀིལ་འཁོར་བའམ་མདུན་གི་ནམ་མཁར་རྟེན་བརྟེན་པའི་

དཀིལ་འཁོར་ཡོངས་རོགས་གསལ་བཏབ་ནས་སིང་གའི་ཐད་ནས་འབུལ། གཞན་

ཡང་རྒྱུད་སེ་ཆེན་པོ་བཞི་དང་འབེལ་བའི་ཞེས་སོགས་ཀི་སྐབས་རང་གི་གནས་

གསུམ་དུ་ནང་མཆོད་ཀིས་ཐིག་ལེ་བས་ཏེ། ར་བའི་བླ་མ་དང་། བརྒྱུད་པའི་བླ་མ། 
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

རང་གིས་བསེན་པའི་ཡི་དམ་གསུམ་ལ་འབུལ་བར་བསྐྱེད་རིམ་རྣམས་སུ་གསུངས་

ཀང་གནས་དེར་ཡི་དམ་དེ་དང་དེ་འགོད་དམ་གསུང་བཤད་མེད། སན་གགས་རོ་རེ་

འཆང་ནས་ལན་གཅིག་སྐབས་དེར་ཕག་གིས་ཡར་སངས་ཀ་ཞིག་གནང་སོང་། ད་ལྟ་

གནས་དེར་ནང་མཆོད་ཀིས་ཐིག་ལེ་མཛད་གི་ཡང་མེད་གསུངས། ཆོས་སྲུང་རྣམས་

རོ་རྭའམ་པད་རྭའི་སེང་བཀོད་པའམ། རང་རང་བཞུགས་གནས་སུ་ལྟེ་བའི་ཐད་ནས་

འབུལ། གཉུག་མར་གནས་པའི་གཞི་བདག་དང་སེམས་ཅན་རྣམས་སྐབས་དེར་དུར་

ཁོད་དུ་བཀུགས་ནས་འཇིགས་བེད་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་ཡུམ་བཅས་སུ་བསྐྱེད་

ལ་པུས་མོའི་ཐད་ནས་འབུལ། ཕོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་གཤིན་རེ་གཤེད་

ཀི་རྣམ་པར་སྤན་དྲངས་ཏེ་རང་གི་ལུས་ལ་ཐིམ་པར་བསམ་ཞིང་བདུད་རི་མང་བས་

ལུས་ཀི་ལྷ་ཐམས་ཅད་བདུད་རིས་ཚིམ་པར་མོས། བླ་མེད་ཀི་ལྷའི་ང་རྒྱལ་གིས་

གཞི་བདག་དང་ཀླུ་སོགས་ལྷར་བསྐྱེད་པ་དང་། རྒྱུད་སེ་འོག་མའི་ལྷ་ལ་ནང་མཆོད་

ཕུལ་ཆོག་ཀང་། རྒྱུད་སེ་འོག་མའི་ལྷའི་ང་རྒྱལ་གིས་ཕུལ་མི་ཆོག་པས་འདི་འདྲ་ལ་

བདག་བསྐྱེད་གཙོ་ཆེ། 

དེ་ནས་བདག་མདུན་འཇུག་པ་གཅིག་ཚེ་རང་དཀིལ་འཁོར་གི་ནང་དུ་

ཞུགས་ནས་གཙོ་བོ་དང་ཐ་མི་དད་པར་མོས་ལ། ཡབ་ཡུམ་གི་མཁའ་གསང་བིན་

གིས་བརླབས་ནས་སོམས་པར་ཞུགས་པའི་བདེ་བས་སོང་ཉིད་ངེས་པ་གསང་

མཆོད་དང་། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་མཆོད་པ་ནི་བདེན་གཉིས་དབེར་མེད་དང་སྐུ་ཐུགས་

ཟུང་འཇུག་གི་མཆོད་པ་དང་། བདེ་སོང་གི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཡ་གཅིག་ཏུ་བེད་དགོས་པས་

སྔ་མའི་སེང་ནས་གོ་དགོས། 
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དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཆེན་པོའི་ཟབ་ལམ་རིམ་པ་དང་པོའི་རྣམ་བཞག

འདི་ལ་ཐང་སག་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དུ། རང་ཡབ་ཡུམ་སོམས་པར་ཞུགས་པའི་

བང་སེམས་ཡུམ་གི་པདྨར་ཕྱུང་བའི་ཐིག་ལེའི་རྡུལ་ཕ་རབ་ལས་གྲུབ་པའི་རིགས་

ལྔ་རང་རང་གི་སྐུ་མདོག་ཅན་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་པ་ཡུམ་བཅས་རེ་སོམས་པར་

ཞུགས་པས་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་བས་རང་བཞིན་མེད་པའི་སོང་ཉིད་ཡུལ་དུ་བས་པའི་

ཡུལ་ཡུལ་ཅན་རོ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་བདེ་སོང་དབེར་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉིད་

དཀིལ་འཁོར་བའི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་འཁྲུངས་པར་བསམ། ཞེས་དང་

འདུས་པའི་ཆོ་གར། རོ་རེའི་ལམ་ནས་ཡུམ་གི་པདྨར་ཕྱུང་བའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་

ཀི་རྡུལ་ཕ་རབ་ལས་གྲུབ་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡབ་ཡུམ་ནམ་མཁའི་ཁམས་

གང་བ་སོམས་པར་ཞུགས་པས་མཆོད། དཀིལ་འཁོར་བའི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཀང་

ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་དགའ་བ་ཉམས་སུ་མོང་ནས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་

དབེར་མི་ཕེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་པས་གསང་བ་དང་དེ་ཁོ་ན་

ཉིད་ཀི་མཆོད་པས་དགེས་པར་གྱུར། ཅེས་གསུངས་པ་འདི་ཅུང་ཟད་གསལ་ཏེ། 

བདེ་སོང་གི་ཡེ་ཤེས་ལ་ཞུགས་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུ་ནམ་མཁའི་ཁམས་གང་བ་

སྤོས་པའི་ཡབ་དང་ཡུམ། སྤོས་པའི་ཡུམ་དང་ཡབ་ཐམས་ཅད་སོམས་པར་ཞུགས་

པས་སྐུ་ལུས་ཀི་ཆ་ཐམས་ཅད་བདེ་བས་གང་སེ། སྐུའི་རྡུལ་ཕ་མོ་ཚུན་ཆད་བདེ་སོང་

ཟུང་འཇུག་གི་རང་བཞིན་གི་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་གི་རྣམ་པར་བཞེངས་པར་མོས། 

དེ་ནས་སྤོས་པའི་ལྷ་མོ་རྣམས་དང་འཁོར་གིས་གཙོ་བོ་ལ་བག་ཆའི་དབངས་

བཞིན་བསོད་པར་མོས་ནས་ཞི་བ་ཡེ་ཤེས་ཀིས་མཛད་པའི་གཉིས་མེད་ཐུན་མོང་མ་

དང་། གཙོ་བོས་འཁོར་ལ་བསོད་པར་བསམ་སེ། གཤིན་རེ་གཤེད་པོ་རབ་འཇིགས་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

པ། སོགས་དང་། སར་ཡང་། སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་ངོ་བོ་ཁོད། །སོགས་འཁོར་གིས་

གཙོ་བོ་ལ་ཡོན་ཏན་དྲན་པས་བསོད། འགོ་ནས་འདིའི་བར་ཚེགས་མཚམས་སུ་

བཅད་ནས་སྔ་མ་མ་ཤར་བར་ཕི་མ་མི་འདོན། གང་ཤར་བ་མ་བརེད་པའི་སེང་བརེས་

མ་བསྣན་ནས་དལ་བུས་མོས་པ་ཤུགས་དྲག་དགོས་པས་ཆོ་གར་གདངས་བེད་

པའང་དགོས་པ་འདིའི་ཆེད་ཡིན། ཁད་པར་དུ་དག་པའི་གོང་འདིར་དཔད་འཇོག་གི་

སོམ་གིས་ལྷའི་སྐུ་ལ་ང་རྒྱལ་དང་གསལ་སྣང་སྒྲུབ་དགོས། 

དེ་ལ་སོམ་རྒྱུའི་ངོ་བོ་གངས་ངེས་གོ་རིམ་ངེས་པར་བས་ནས་འདི་ལྟར་དུ་

སོམ་ཞེས་འཕེན་པ་ཤུགས་དྲག་གཏོང་། འདིས་སོམ་སྒྲུབ་ལ་ཐོས་བསམ་སྔོན་དུ་

འགོ་དགོས་པར་འགྲུབ། དང་པོར་རྟེན་བརྟེན་པ་རོགས་པར་འཆར་དཀའ་བས་ཁ་

ཆེམ་མེ་བ་དང་། གཙོ་བོ་གཅིག་པུའམ། དེའི་ར་ཞལ་ཙམ་མམ། དེའང་མི་གསལ་ན་

སྐུ་བརེས་པ་དང་ཉེར་བསྡུ་བས་པ་མིན་ཀང་རེ་ཞིག་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་པ་དང་། 

དེའི་སྐུའི་ཆ་ཤས་གང་འཆར་བ་ལ་ང་རྒྱལ་དང་གསལ་སྣང་ཤུགས་ཅན་དང་། གཞན་

ཡིད་ཀིས་མ་བོར་བ་བས། དེའང་མེ་དང་ཉི་མའི་ཟེར་ལྟ་བུ་དཔེར་བཟུང་ནས་སྣང་ལ་

རང་བཞིན་མེད་པ་འོད་དང་འོད་ཟེར་གི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་བསམ། དེ་འཆར་ཆེད་

དམར་ཁིད་ལ་ཁང་པ་ཤར་དང་ལྷོར་སྐར་ཁུང་ཅན། དེའི་འོད་ཕོག་སར་ཆུ་སྣོད་དང་། 

སེང་དུ་མེ་ལོང་དང་རལ་གི་བཏགས། བང་ངམ་ནུབ་ཏུ་དམིགས་རྟེན་བིས་སྐུ་

བཀྲམས། ཐང་སྐུའི་གཟུགས་བརན་མེ་ལོང་ལ་ཤར། དེ་ཆུ་སྣོད་དུ་ཤར་བ་ལ་

དམིགས་པའམ། དེ་མ་འཛོམ་ན་མེ་ལོང་ལ་གཟུགས་བརན་ཤར་བ་ལ་དམིགས་ནས་

བསོམས། དང་པོའི་དམིགས་རྟེན་བཞག་ནས་ལྷ་གཞན་འཆར་བ་ལྟ་བུའི་རེས་སུ་མི་
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དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཆེན་པོའི་ཟབ་ལམ་རིམ་པ་དང་པོའི་རྣམ་བཞག

འབང་བར་ཚད་གཅིག་གི་སེང་ནས་བསོམ་པ་ལས་ངེས་མེད་བས་ན་མི་འཆར་བས་

ཚད་ལ་ཕབ་ཅེས་གསུངས། སྐུའི་སྤི་ཤར་བ་ན་རལ་པའི་རེ་ནས་གདན་གི་བར་དང་། 

གདན་ནས་ཡར་རལ་པའི་རེའི་བར་དང་། རྒྱབ་མདུན་ཕག་ཞབས་སོགས་ཡས་མས་

དང་། དཀིལ་འཁོར་གི་སེང་འོག་ཤར་ནུབ་ལྷོ་བང་གི་མཐའ་ནས་མཐའི་བར་ཕི་ནས་

ནང་དང་། ནང་ནས་ཕིར་གསལ་འདེབས་པ་དང་། བམས་པ་རིན་པོ་ཆེས། རང་

འཇིགས་བེད་ཞལ་ཕག་ཡོངས་རོགས་ལས་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་པ་ཞིག་ཆད་དེ་

ཤར་སོའི་རྟ་བབས་ཀི་སེང་དུ་འཁོད་ནས་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པའི་བཀོད་པ་

སྔར་ལྟར་ལེགས་པར་བལྟས། ཡིད་ལ་གསལ་བར་ཤར་བ་ན་མ་བརེད་པར་རང་

གཙོ་བོ་ལ་ཐིམ་པར་མོས་ནས་ང་རྒྱལ་འཛིན་པར་གསུངས་པ་ལས་དང་པོ་པ་ལ་

འཆར་བདེ་བའི་ཐབས་གནང་བ་རེད། ང་རྒྱལ་བསོམ་པ་གཙོ་བོ་དང་། གསལ་སྣང་

འདོན་པ་དེའི་ཡན་ལག་ཡིན་པས་གསལ་སྣང་སྒྲུབ་པའི་མཐར་མེད་མི་རུང་དུ་ང་

རྒྱལ་འཛིན། ང་རྒྱལ་དང་གསལ་སྣང་ཡོད་མེད་ལ་མུ་བཞི་ཡོད། 

དེའི་ཚེ་སེམས་གནས་དགུ། སོབས་དྲུག །ཡིད་བེད་བཞི་སོགས་འགྲུབ་

ལུགས་ལམ་རིམ་དང་བསམ་གཟུགས་ལྟར་ཡིན། རྟེན་བརྟེན་པ་ལ་ང་རྒྱལ་བརྟན་

ཞིང་རྣམ་པ་གསལ་བ་གཉིས་ཚོགས་ནམ་གསལ་བཏབ་རེས་ཀིས་འཆར་ཡང་མྱུར་

དུ་མི་འཆར་བའི་ལས་དང་པོ་པ་དང་། རགས་པའི་དཀིལ་འཁོར་ཡུད་ཙམ་དུ་འཆར་

ཡང་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་ལྷ་སོགས་དེ་ལྟར་མི་འཆར་བ་ཡེ་ཤེས་ཅུང་ཟད་བབས་པ་སེ་

གནས་སྐབས་དང་པོ་གཉིས་དང་། སྐྱེ་མཆེད་ཀི་ལྷ་དང་། སྤན་གི་དཀར་ནག་གི་ཆ་

ཚུན་ཆད་ཡུད་ཙམ་ལ་ནམ་འདོད་འཆར་བ་ཡེ་ཤེས་ལ་དབང་བ་དང་གསུམ་བསྐྱེད་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

རིམ་རགས་པའི་སྐབས་ཡིན། ཡེ་ཤེས་ཅུང་ཟད་བབས་པའི་སྐབས་རྟེན་བརྟེན་པ་

ཡུད་ཙམ་འཆར་བ་ལ་དཀའ་ལས་མེད་པས་རོལ་མེད་ཀི་མོང་བ་ཐོན་ཏེ་བསྐྱེད་རིམ་

གསར་དུ་ཐོབ་པར་འཇོག་གམ་གསལ་ཁ་མ་མཐོང་། 

གནས་སྐབས་དང་པོ་གསུམ་དུ་ཕ་ཐིག་བསོམ་པ་བིང་རྒོད་འགོག་ཆེད་ཡིན་

པས། རྒོད་པ་འགོག་ན་འོག་དང་། བིང་བ་འགོག་ན་སེང་གི་སྣ་རེར་ཕག་མཚན་དང་

ཐིག་ལེ་ཕ་མོ་ལ་སེམས་བཟུང་སེ་བིང་རྒོད་ཀི་དབལ་ཆོག་པ་ན་རགས་པའི་དཀིལ་

འཁོར་ལ་སོབ་པ་ལས་ཆིག་དྲིལ་བེད་པ་མིན། རགས་པ་ལ་བརྟན་པ་ཐོབ་ནས་ཕ་

ཐིག་ལ་ཆིག་དྲིལ་དགོས་པས། སིང་གའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་ཧཱུཾ་ཡིག་ལས་

རོ་རེ་སྔོན་པོ་ཕ་མོ་སྤོས་ཏེ་ར་ཞལ་གི་སེང་གི་སྣ་རེར་ཟླ་གདན་སྲན་མ་ཕེད་གཤག་

ཙམ་གི་སེང་དུ་རོ་རེ་སྔོན་པོ་རེ་ལྔ་པ་ཡུངས་འབྲུ་ཙམ་ལ་སེམས་བཟུང་། དེ་བརྟན་པ་

ན་དེ་ལས་གཅིག་ནས་གཉིས་སོགས་སྤོས་པ་དང་། མཐར་ནམ་མཁའ་ཁབ་པ་སྤོས་

ནས་གོ་རིམ་མ་འཆོལ་བར་ཕིར་སྡུད། སྔ་མ་མ་བརྟན་བར་ཕི་མ་མི་སྤོ། དེ་མཐར་

ཕིན་ནས་ཕག་མཚན་དེ་ལྷ་སྐུར་བསྒྱུར་ལ་སྤོ་བསྡུ་བ། འདིའི་སེང་གི་སྣ་རེ་ཡོངས་

གགས་ཀི་སྣ་རེ་ལ་གསུངས་སམ་འཆར་ཀང་། ཡིག་ཆ་འགར་མིག་གཉིས་ཀི་བར་

གི་སྣ་བུག་གི་འཛོམས་དང་། ཐང་སག་པས། མིག་འབས་གཉིས་ཀི་དབུས་ར་དབུ་

མའི་ཡར་སྣ་གེན་དུ་འགེང་བའི་ནང་དུ་བསོམ་གསུངས། 

ཡང་ཡབ་ཡུམ་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་བང་སེམས་དཀར་དམར་ཕབ་པ་གསང་

གནས་ཕད་མཚམས་སུ་ཟླ་གདན་ལ་བཀོད། དེ་བརྟན་པ་ན་ཐིག་ལེའི་ནང་རྟེན་བརྟེན་

པའི་དཀིལ་འཁོར་སྤོ་བསྡུ་བ། མདོ་ལུགས་ལ་ཐོག་མར་འཇོག་སོམ་གིས་ཤིན་
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དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཆེན་པོའི་ཟབ་ལམ་རིམ་པ་དང་པོའི་རྣམ་བཞག

སྦྱངས་དང་། དེ་རེས་དཔད་སོབས་ཀིས་ཤིན་སྦྱངས་དྲངས་ཏེ་ཞི་ལྷག་རིམ་ཆར་

ཐོབ་པ་ངེས་ཅན་ཡིན་ཀང་། སྐབས་འདིའི་སྤོ་བསྡུ་ལ་དཔད་འཇོག་གི་སོམ་ཚང་ཞིང་

རླུང་དུལ་བས་བིང་རྒོད་མྱུར་དུ་ཁེགས་ཏེ་ཞི་ལྷག་དུས་མཉམ་དུ་ཐོབ་པས་མདོ་དང་

མི་འདྲ་བའི་ཟབ་ཁད་ཆེ། 

དེ་ལྟར་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བ་ལ་བསབ་སེ་བསོམ་པས་སྐྱོ་བ་སེ་ཡིད་སུན་ན་

དག་པ་དྲན་ནས་བཟླས་པ་བ། འདི་ལ་སྨད་རྒྱུད་པས་དེ་ལྟར་ཞེས་སྦྱོར་བ་སྔ་མའི་ང་

རྒྱལ་དང་གསལ་སྣང་འདྲེན་པའི་ཚིག་གོ་རྒྱུ་དང་དགོས་པ་ཆེ། དེ་ཡང་སོབ་ལམ་

ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་བར་གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ལ་ཐོས་བསམ་

བསོམ་པས་རྒྱུད་སྦྱངས་ནས་སྐུའི་རྡུལ་ཕན་གཅིག་ལའང་གསུང་རབ་ཡན་ལག་

བཅུ་གཉིས་ཀི་བརོད་བའི་དོན་གི་གནད་རོགས། གོ་འཕང་དེར་བགོད་པའི་གཞི་

ལམ་འབས་བུ་ཆ་ཚང་སྐུའི་རྣམ་པས་མཚོན་ཚུལ་ཤེས་ན་སྐུ་བསོམ་པས་ལམ་

ཡོངས་རོགས་ལ་བག་ཆགས་འཇོག་པ་གོ་བ་དང་། དག་ཆ་མ་འོངས་པ་ན་འདི་ལྟར་

གྲུབ་པ་གོ་བའི་དགོས་པ་གཉིས་ཡོད། དེ་ཡང་གང་ལ་སྦྱངས་གཞིའི་གསུང་རབ། དེ་

ལ་སྦྱངས་པའི་དོན་རེད་རྒྱུ་བདེན་གཉིས་ཐུན་མོང་བ་དང་། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་སྒྱུ་

འོད། དེ་ཁོང་དུ་ཆུད་པའི་ལམ་ཐུན་མོང་བ་བང་ཕོགས་དང་། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་

བདེ་སོང་གི་ཡེ་ཤེས། དེའི་ཡུལ་སོང་ཉིད་བཅུ་དྲུག །འབས་བུ་ཐུན་མོང་བ་མིག་སྨན་

སོགས་དང་། དངོས་གྲུབ་བརྒྱད་དང་། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་དབང་ཕྱུག་བརྒྱད། སྒིབ་

གཉིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སངས་ནས་མི་གནས་མང་འདས་མངོན་དུ་བས་པ་

ཞལ་སོགས་ཀིས་མཚོན་ཏེ་རྒྱས་པར་གཞན་དུ་ཤེས་སོ། །
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

དེ་ནས་ཕེང་ཐག་སྲད་བུ་དགུ་སྒིལ་སོགས་སྔགས་རིམ་ལྟར་བས་པའི་མི་རུས་

སོགས་ཀི་ཕེང་བ་སིམ་པར་བཞག་ལ་བསངས་སྦྱངས། པད་ཉིའི་གདན་ལ་ཕེང་རོག་

གི་གངས་ཀི་མེ་ལས་པདྨ་མེས་མཚན་པ། དེ་ལས་འདོད་ཆགས་གཤིན་རེ་གཤེད་

ཡབ་རྐང་སྒྲུབ་ཐབས་ལྟར་གི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བིན་གིས་བརླབ། དབང་སྐུར། རྒྱས་

གདབ། མཆོད་བསོད་བ། ཐུགས་ཀར་ཉི་མ་ལ་མེ་ཡིག་གི་མཐར་སྔགས་ཀིས་བསྐོར་

བར་དམིགས་ནས་གསུམ་མམ་བདུན་ཙམ་བཟླ། འོད་དུ་ཞུ་ནས་ཁག་འཛག་པའི་མི་

མགོའི་ཕེང་བ་དཔྲལ་བ་ཚུར་བསན་པའི་སྨིན་མཚམས་སུ་ཧཱུཾ། དེའི་ཐིག་ལེ་ལ་རྟེན་

བརྟེན་པའི་དཀིལ་འཁོར་རམ། གཙོ་བོ་ཞལ་ཕག་ཡོངས་རོགས་སམ། ཞལ་གཅིག་

ཕག་གཉིས་པ་བསམ། ཕེང་རོག་རེ་བགང་བ་དང་མཐེ་བོང་ལྕགས་ཀྱུས་ལྷ་རང་འདྲ་རེ་

སྤན་དྲངས་ནས་རང་གི་སིང་གའི་ཧཱུཾ་ལ་ཐིམ་པར་མོས་ནས་འདྲེན། 

ཐུ་མེད་རོ་རམས་པ་ཆོས་སིང་པོས། ཕེང་བ་མདོ་འཛིན་གི་ཕོགས་གཅིག་ངེས་

ཅན་བས་ནས་འདྲེན་པ་ལས་གཡས་གཡོན་རེས་མོས་ཀིས་འདྲེན་པ་མི་རིགས་ཅེས་

ཁི་རྒྱ་ནག་པས་གསུངས་ཟེར་བ་འདིའི་མི་མགོའི་དཔྲལ་བ་ཚུར་སོན་པའི་དམིགས་པ་

དང་མི་འགིག་དགོངས་སམ་སམ། རིགས་གྲྭ་ཚང་དེ་ཁས་མི་ལེན་ཅེས་གསུངས། རབ་

གནས་མདོར་བསྡུས་ཕེང་བ་བསྐྱེད་ཆོག་འདིས་རིགས་འགེ་སྦྱར་ཆོག །

དེ་ནས་བཟླས་པ་ལ། ཞི་ཁོ་སྦྲགས་སྒྲུབ་བེད་ན་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་

ཐུགས་ཀའི་ཉི་གདན་ཟླ་གདན་དང་། ཧཱུཾ་ཡིག་དྷིཿ ཡིག་ཏུ་གྱུར་པའི་མཐར་ༀ་ཨ་ར་

པ་ཙ་ནའི་ཡི་གེ་དྲུག་བཀོད་ནས་བཟླ་བ་ལ་ཉི་གདན་ཟླ་གདན་དུ་བསྒྱུར་བའི་སྦྲགས་

སྒྲུབ་ཟེར། ཡང་ཉི་གདན་རལ་གིའི་འཁོར་ལོ་རིབས་དྲུག་པར་གྱུར་པའི་རིབས་ལ་
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དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཆེན་པོའི་ཟབ་ལམ་རིམ་པ་དང་པོའི་རྣམ་བཞག

ༀ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྲུག །ལྟེ་བར་རལ་གི་གེན་འགེང་གི་ལྕགས་མཚམས་ཀི་གཞུང་

ཐུར་རམ། ཡུ་བའི་རོ་རེའི་ལྟེ་བའི་ནང་དུ་དྷིཿ གསལ་བཏབ་སེ་བཟླ་བ་ལ་ཉི་གདན་

འཁོར་ལོ་རིབས་དྲུག་པར་བསྒྱུར་བའི་སྦྲགས་སྒྲུབ་ཟེར་ཏེ་འབོང་རེ་ལྷ་བཙུན་རིན་

ཆེན་རྒྱ་མཚོའི་གསེར་ཆོས་སུ་ཡང་གགས། འདི་གཉིས་ཀ་ལ་ཆེས་གསལ་མྱུར་

ཟབ་སོགས་ཀི་དམིགས་སྐོར་བདུན་དང་། མ་དག་པ་འཁྲུད་པ་དང་། མི་ཤེས་པ་

བསལ་བའི་དམིགས་པ་སྦྱར་ཆོག །

སྲད་རྒྱུད་ལུགས་ཀི་ཐུན་མོང་བ་ཉི་མའི་སེང་དུ་ཧཱུཾ་ཞུ་བ་ལས་རལ་གིའི་འཁོར་ལོ་

ས་བོན་ཡི་གེ་དང་བཅས་པ་སྔར་ལྟར་ལ། རལ་གིའི་བར་མཚམས་ལ་དྷིཿ དྲུག་བཀོད། 

དབུས་ཀི་དྷིའི་གི་གུའི་ནང་ཟླ་གདན་ལ་རང་ཐ་མལ་དུ་གནས་པའི་མཐར་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་འགོད་པ་འདི་ཞི་ཁོ་སྦྲགས་སྒྲུབ་གཞན་དང་སྔགས་གང་ལའང་སྦྱར་

ཆོག །འཁོར་ལོ་གཡས་དང་ཡིག་འབྲུ་གཡོན་དུ་བསྐོར་བའམ་མ་བསྐོར་ཀང་

ཆོག །རེས་མོས་ཀིས་བསྐོར་ཀང་རུང་། འཁོར་ལོ་གབ་གབ་འཁོར་བ་མང་ན་མི་

ལེགས་པས་འཁོར་བ་མི་མངོན་པ་དགོས། རང་གཞན་གི་རྨོངས་མུན་སྐྲ་ཤད་ཀི་རྣམ་

པ་བ་སྤུའི་བུ་ག་ཐམས་ཅད་ནས་འོད་ཟེར་གིས་དྲངས་པ་རལ་གིས་གཏུབས་པའི་ཕེ་མ་

ཉི་གདན་གིས་བསྲེག་པའམ། འཁོར་ལོ་མི་བསྐོར་ན་འོད་ཟེར་འཐབ་པས་གཏུབ། ཉི་

གདན་གིས་བསྲེག་པའི་ཐལ་བ་འོག་སོ་ནས་ཐོན་པར་བསམ། ཆེ་གསལ་མྱུར་ཟབ་སོ་

སོ་ལ་མ་དག་པ་འཁྲུད་པ་དང་། མི་ཤེས་པ་བསལ་བའི་དམིགས་པ་གཉིས་གཉིས་སྦྱར་

ནས་ཞིབ་པར་གསུངས་ཀང་ཕལ་ཆེར་ཀུན་མཁེན་གོང་མའི་བསྐྱེད་རིམ་དུ་གསལ། 

བསྐྱེད་རིམ་འདིར་དམིགས་པ་གཉིས་སོ་སོར་ཡོད་ལ། དམིགས་པ་གཅིག་ལ་གཉིས་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

ཀ་ཚང་བར་བས་པའང་ཡོད་པ་ཁིད་རྒྱུན་གི་ཁད་པར་ཡིན། སྲད་རྒྱུད་ལུགས་རྣམ་

བཤད་དུ་མེད་ཀང་རོག་བདེ། ཐུན་མོང་བ་གཞན་གཉིས་དང་མི་འདྲ་བར་ཉི་གདན་གི་

སེང་དུ་འཁོར་ལོ་བཀོད་དགོས་ཚུལ་ཉམས་ལེན་གནད་ཀི་དྲིས་ལན་དུ་ཡང་གསལ། 

བསྡུས་གཞིག་གི་དམིགས་པ་རྣམ་བཤད་དུ་ཡོད། 

སྲད་རྒྱུད་ལུགས་ལ་ཡུམ་གི་སྦྲགས་སྒྲུབ་ལུགས་གཅིག་ལ། རོ་ལངས་མའི་

ཐུགས་ཀར་པད་དཀར་འདབ་བརྒྱད་ཀི་ལྟེ་བར་ཟླ་བ་ལ་དབངས་ཅན་མའི་ཐུགས་

ཀར་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ཀི་དབུས་སུ་ཟླ་བ་ལ་པི་ཝཾ་མགོ་གཡས་བསན་ཉལ་ཐབས་སུ་

གནས་པ་གདན་གི་ཚུལ། དེའི་སེང་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ཀི་ལྟེ་བར་ཟླ་གདན་ལ་རལ་གིའི་

འཁོར་ལོ་རིབས་དྲུག་པ། ལྟེ་བར་རལ་གི་གེན་འགེང་གི་ལྕགས་མཚམས་སམ་ཡུ་བའི་

རོ་རེའི་ལྟེ་བར་ཧྲི་ཡིག་གམ་ཧྲ່། ལན་གཅིག་དྷིཿ ཡིན་ནམ་བརྟག་གསུངས། རིབས་

དྲུག་ལ་ༀ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན། བར་སོང་དྲུག་ལ་ཧྲ່ཿ དྲུག་བཀོད། པད་འདབ་བརྒྱད་ལ་ནང་

སྐོར་དུ་དབངས་ཡིག་གཉིས་གཉིས་དང་། ཕི་སྐོར་ལ་གསལ་”བེད་
12
བཞི་རེ་བཀོད་དེ་

ༀ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་ཧྲ່འམ། ༀ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་ཧྲ່ཿ  གང་རུང་བཟླ། དྷིཿ ཡོད་དམ་བརྟག་

གསུངས། དེའི་ཚེ་ཕག་གི་པི་ཝཾ་ལས་སྔགས་དེ་སྒོགས་པར་བསམ། པདྨའི་འདབ་

མར་དབངས་གསལ་བེད་བཀོད་པ་ལས་བཟླ་བར་མ་གསུངས། དེ་ནས་གཙོ་བོའི་

འཁོར་ལོའམ་ཟླ་གདན་ཉི་གདན་དང་། དྷིཿ ཡིག་ཧཱུཾ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་པའི་མཐར་ནང་དུ་ཉེ་

སིང་ཚར་གསུམ། དེའི་ཕིར་སིང་པོ་ཚར་གཉིས། མཐར་ར་སྔགས་ཚར་གཅིག་ལྟ་བུ་

བཀོད་དེ་ར་སྔགས་ཚར་གཅིག་བཟླས་ཀང་གསུམ་ཀ་བཀོད་ཡོད་པས་དེ་གསུམ་

བཟླས་པའི་བིན་རླབས་འབྱུང་། དེ་རེས་ར་སྔགས་སིང་པོ་ལ་བསིམས། དེ་བཟླས་པས་

12 བད་
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དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཆེན་པོའི་ཟབ་ལམ་རིམ་པ་དང་པོའི་རྣམ་བཞག

སྔ་མ་ཐིམ་པ་དང་། ཉེ་སིང་བཀོད་པས་གསུམ་ཀའི་ཕན་ཡོན་འཐོབ། དེ་རེས་སིང་པོ་ཉེ་

སིང་ལ་བསིམས། དེ་བཟླས་པས་སྔ་མ་གཉིས་ཐིམ་པས་གསུམ་ཀ་བཟླས་པའི་ཕན་

ཡོན་འབྱུང་ཞེས་གསུངས་བཤད་ལས་འབྱུང་གསུངས། 

སིང་པོའི་ༀ་བརོད་པ་དང་ར་སྔགས་དེ་ལ་བསིམས། ཉེ་སིང་ལ་རིགས་འདྲ། 

སྔགས་ཕེང་རོ་རེའི་མཐར་འགོད་པའི་ལུགས་ཀང་ཡོད། གཏོར་ཆེན་གི་འཇིགས་

བེད་ར་སྔགས་དང་། སྨད་རྒྱུད་པས་གསང་འཇིགས་ཀི་སྔགས་བླ་མས་དབུ་བསྐུལ་

བ་ནི་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་བཟླས་པ་ཐོག་མར་ར་ཞལ་ནས་འདོན་པ་གོ་ཆེད་

ཡིན། ཆོས་རྒྱལ་གི་བཟླས་པ་འཇིག་རྟེན་པའི་བཟླས་པར་བེད་དགོས་པས་དེ་སྲིན་

ཞལ་ནས་དབུ་བསྐུལ་བ་དང་འདི་གཉིས། རྟོག་གསུམ་གི། སོ་གཅིག་པ་ནི་དབེ་བར་

བ། །ལྷག་མ་ཡོངས་སུ་བཅད་པར་བ། །ཞེས་པའི་དོན་བཟླས་པ་ལ་སྦྱར་ནས་བཤད་

ལུགས་ཡིན་པས། རྭ་པོཏ་ཀི་རྟོགས་བདུན་འགེལ་པའི་བཤད་པའང་དབུ་བསྐུལ་བའི་

དོན་ལས་ཞལ་གཞན་ནས་མི་འདོན་པ་མིན། གཙོ་འཁོར་གི་ཞལ་དུ་ཡོད་པ། སྣོད་

གཞལ་ཡས་ཁང་དང་། བཅུད་ཐམས་ཅད་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་དུ་གསལ་བ་དེ་ཐམས་

ཅད་ཀིས་སྔགས་འུར་ཆེམས་ཀིས་སྒོགས་པར་མོས་པ་འདི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ལ་འདྲ། 

བཟླས་པའི་སྐབས་དམིགས་པ་ལ་འབམས་ན་དོན་མེད་པས་དབུགས་འགོ་འོང་

གཅིག་ལ་སྤོ་བསྡུ་རེ་རོགས་པ་དང་། དེ་མི་ནུས་ན་འགོ་འོང་གཉིས་གསུམ་རེའི་ཡུན་

ལ་སྤོ་བསྡུ་རེ་བེད་པ་གང་བདེ་བ། 

རྭ་པོཏ་དུ། འཁོར་ལོ་དང་པདྨ་ལ་ར་སྔགས་བཞི་ཚོམ་དུ་འགོད་པ་སོགས་རེ་

ཡབ་སྲས་ཀིས་དགག་བཞག་མ་མཛད་པར་བཀོད། ཧ་ཅང་ཟབ་པའི་བསྔགས་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

བརོད་མ་མཛད་ཀང་དེ་ལྟར་བཟླས་ཆོག །ར་སྔགས་ཀི་ༀ་དང་། ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱཧཱ་

མ་བརིས་པའི་ཤོ་ལོ་ཀ་བཞིའི་རྐང་པ་རེའི་མགོ་མཇུག་ཏུ་ཡ་རེ་ཡོད་པས་ཞང་

ལུགས་ཡ་བརྒྱད་ཟེར། 

དེ་བཞིན་དུ་གཏི་མུག་གཤིན་རེ་གཤེད་གཙོ་བོར་བས་ན། ཀེ་མ་རཱ་ཛཱ་ས་དོ་

མེ་ཀེ་སོགས་ཀེ་བརྒྱད་དང་། སེར་སྣ་གཤིན་རེ་གཤེད་ལ། མ་མ་རཱ་ཛཱ་ས་དོ་མེ་མ་

སོགས་མ་བརྒྱད། འདོད་ཆགས་གཤིན་རེ་གཤེད་ལ། མེ་མ་རཱ་ཛཱ་ས་དོ་མེ་མེ་

སོགས་མེ་བརྒྱད་ཅན་བཟླ་བར་དཔལ་པོཏ་ལས་འབྱུང་། དེ་ལྟར་བཟླས་ཆོག་པར་

ཀུན་མཁེན་བླ་མས་གསུངས། འཁོར་གི་ལྷ་རྣམས་ཀི་ཐུགས་ཀར་ཉི་གདན་ལ་རང་

རང་གི་ས་བོན་གི་མཐར་སྔགས་ཕེང་བཀོད། དེའང་ཛི་ན་ཛིཀ་བཟླ་བའི་ཚེ་ཙ་རི་

ཀའི་ཡབ་དང་། མོ་ཧ་ར་ཏི་བཟླ་ཚེ་གཏི་མུག་གཤིན་རེ་གཤེད་དང་། ཐོ་བ་གཤིན་རེ་

གཤེད་ཀི་ཡུམ་གི་ཐུགས་ཀར་སྔགས་ཕེང་བཀོད་ནས་བཟླ་བ་དེས་ལྷག་མ་གཞན་

ལ་རིགས་འགེ། ལྷ་རང་རང་དཀིལ་འཁོར་གི་གཙོ་བོར་འཕོས་པའི་རྟེན་བརྟེན་པའི་

སྤོ་བསྡུ་དཀིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་གི་མཛད་པའི་སྐབས་ལྟར་བ། 

བཟླས་པའི་སྐྱོན་བརྒྱད་ནི། བཟླས་བརོད་བེད་ཚེ་མི་མྱུར་མི་དལ་ཞིང་། 

ཞེས་སོགས་ལྟར་ༀ་ཡི་གེ་གསུམ་འདུས་པས་མིག་འཛུམ་གསུམ་གི་ཡུན་ལ་ཀོག་

པ་ལྟ་བུ་རིང་ཐུང་མཐོ་དམའ། གི་གུ་ན་རོ་ཞབས་ཀྱུ་”འགེང་
13

བུ་རིང་ཆ་ཆད་པ་

སོགས་མི་རུང་བས་སྔགས་ཀི་བཀག་ཐབས་སྦྱངས་ནས་སྔགས་དག་པར་ཀོག་པ་

གལ་ཆེ། མཐར་ལྷ་རང་རང་གི་སྤི་བོའི་རིགས་བདག་གི་ཐུགས་ཀར་ཡིག་བརྒྱའི་

སྔགས་ཕེང་བཀོད་པ་ལས་བདུད་རིའི་རྒྱུན་བབས་པས་ཆད་ལྷག་གི་ཉེས་སྐྱོན་

13 འཕེང་
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དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཆེན་པོའི་ཟབ་ལམ་རིམ་པ་དང་པོའི་རྣམ་བཞག

ཐམས་ཅད་དག་པར་བསམ། ཟ་མ་ཏོག་ལྟར་བས་ན་མཆོད་བསོད་མདོར་བསྡུས་བ། 

ལྷན་ཐབས་དང་སྒྲུབ་མཆོད་ལྟར་ན་དེ་འཕལ་མཆོད་གཏོར་ལྷ་རང་ཉིད་ལ་འབུལ་

བས་མཆོད་བསོད་མི་དགོས། སྐབས་འདིར་ཉེར་བསྡུ་བས་ལ་ལྷ་ཞལ་གཅིག་ཕག་

གཉིས་པའི་རྣམ་པར་བཞེངས་ནས་གཏོར་མ་ཐུན་མཚམས་སུ་ཕུལ་ཀང་ཆོག །

དེ་ན་ཐུན་མཚམས་ཀི་རྣལ་འབོར་ལ། གཏོར་འབུལ་དང་། ཁ་ཟས། ཉལ་བ་

དང་། ལྡང་བ། ཁྲུས་ཀི་རྣལ་འབོར་རྣམས་ལས། གཏོར་རས་ཤ་དང་བདུད་རི་ལྔ་

དངོས་སམ། ཟན་ལ་གང་པོ་སོགས་ཀི་གཟུགས་བཟོས་པ་རང་དགར་ཤི་བར་མོས་

ནས་ཟན་དང་བསྲེས་ཏེ་གཏོར་མ་བཟོ་བ་འཇམ་དབངས་བདེ་བའི་རོ་རེའི་ཕག་

བཞེས་ཡིན་གསུངས། ཤ་རྣམས་ཐམས་ཅད་མེད་ན་ཡང་། །ཐམས་ཅད་བསམ་པས་

རྣམ་པར་བརྟག །ཅེས་འདུས་པའི་རྒྱུད་ཀི་དགོངས་པའང་ཡིན། ཀུན་སང་གི་རྣལ་

འབོར་པས་གཏོར་མ་མ་འཛོམ་ན་ཁུར་བ་སེ་གོ་རིས་སོགས་ཟས་སྣའམ། ཆུའི་ནང་

ཟན་བརིས་པའི་རོག་པོའམ། ཆུ་ནང་དུ་ཕེ་བཏབ་ཀང་ཆོག །ཤ་དང་ཆང་གཏོར་རས་

ལ་གལ་ཆེ་ཡང་གྲྭ་ས་དང་རི་ཁོད་དུ་དཀའ་བས། ནས་བཙོས་པ་ལ་ཕབ་བཏབ་ནས་

མནན། ཆང་དྲི་ལྡང་ཞིང་བཙག་རན་པའི་སྐབས་སུ་སྦང་མ་ཉི་མར་བསྐམ་སེ་རེན་

བཏགས་བས་པའི་ཕེ་ཅུང་ཟད་རེ་ཚག་བས། ནམ་དགོས་དུས་ཆུ་དྲོན་པོའི་ནང་

བཏབ་ནས་ཆང་དྲི་ཐོན་པ་གཏོར་མ་ལ་བསྲེ་བ་ཀུན་མཁེན་འཇམ་དབངས་བཞད་པ་

དང་འཇམ་དབངས་བདེ་བའི་རོ་རེའི་ཕག་བཞེས་ཡིན་པར་ཁི་ནམ་མཁའ་བཟང་

ལས་དགེ་འཕེལ་དཀའ་བཅུ་དངོས་གྲུབ་ཀིས་གསན་པར་འཇམ་དབངས་བླ་མ་

བསོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་དང་། ཁི་བསོད་ནམས་གགས་པ་རྣམ་གཉིས་ལས་ཐོས་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

གསུངས། བདག་མདུན་འཇུག་པ་གཅིག་ཏུ་བསྒྲུབ་ན་རང་གཙོ་བོ་ལས་ཕེ་ནས་

བསོམ་པའི་དཀིལ་འཁོར་བ་ལ་གཏོར་འབུལ་བེད་དགོས་པས་འཇིག་རྟེན་ལས་

འདས་པའི་ཞེས་བླ་མས་དབུ་བསྐུལ་བ་རང་འདྲ་གཉིས་པ་ཕེ་བ་གོ་ཆེད་ཡིན། གཞན་

དུ་ཤར་གི་དུར་ཁོད་ཀི་ནམ་མཁར་གཏོར་མགོན་བསྐྱེད་ཆོག་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་པ་

གང་མོས་ཆོ་ག་ལྟར་བས། ཕོགས་སྐྱོང་འོད་གསལ་དུ་བཅུག །ལགས་བིན་གིས་

བརླབས་ལ་གཏོར་མ་ཕུལ་ཏེ་སྐབས་སུ་བབས་པའི་ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི་འཕིན་

ལས་”བཅོལ
14
། བསྡུ་ན་ཧཱུཾ་ཞེས་བརོད་པ་ཙམ་གིས་གཏོར་མགོན་སྐད་ཅིག་གིས་

གསལ་བཏབ་ནས་འབུལ་བ་བླ་མའི་མན་ངག་ཡིན་ཞེས་པཎ་ཆེན་དཔལ་ལྡན་ཡེ་

ཤེས་གསུངས། 

བདག་བསྐྱེད་ལ་གཏོར་མ་འབུལ་བའི་ཁུངས་མ་མཐོང་བས་རྒྱུན་གི་

འཇིགས་བེད་གཏོར་འབུལ་ལ་ཅི་ལྟར་བེད་ཅེས་ཀུན་མཁེན་གོང་མར་ཞུས་པས། 

སྤིར་བཏང་རྒྱུད་སེ་ནས་བདག་བསྐྱེད་ལ་གཏོར་མ་འབུལ་བ་མ་གསུངས། དམིགས་

གསལ་ཕུལ་ཆོག་པའི་སྐབས་ཡོད་ཅེས་རྒྱུད་ཚིག་གཉིས་དྲངས་པ་བརེད་ཅེས་ཁི་

ངག་དབང་བཀྲ་ཤིས་གསུངས་པས་བདག་བསྐྱེད་རྐང་པའི་མཐར་ཕོགས་སྐྱོང་

བཀུགས་ནས་གཏོར་མ་ཕུལ་ཆོག་པ་མན་ངག་ཡིན་པ་རེད། རང་གི་སིང་ག་ནས་

སྤོས་པའི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀིས་བདག་བསྐྱེད་ཀི་ལྷ་ལ་གཏོར་མ་ཕུལ་ན་ངེས་པར་རུང་

ཞེས་པཎ་ཆེན་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་ཀིས་ཀང་གསུངས། ཕོགས་སྐྱོང་གཏོར་མ་དང་། 

བཀའ་སོད་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་ལྷོའི་དུར་ཁོད་དུ་སྤན་དྲངས་ནས་གཏོར་འབུལ་ངེས་

པར་དགོས། ཆོས་སྐྱོང་གཞན་ཡོད་ནའང་ཕུལ། ཡིག་བརྒྱ་དང་བཟོད་གསོལ། 

14 བཙལ
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དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཆེན་པོའི་ཟབ་ལམ་རིམ་པ་དང་པོའི་རྣམ་བཞག

གཏོར་མགོན་གཤེགས་པའམ་བིས་སྐུ་དང་རང་ལ་བསིམས་ཀང་རུང་། གཏོར་

མགོན་གཤེགས་རེས་གཏང་རག་གི་མཆོད་བསོད་ཀུན་མཁེན་གོང་མའི་བསྐྱེད་རིམ་

སོགས་སུ་མེད་པས་མི་དགོས། 

གལ་ཏེ་གཏང་རག་གི་མཆོདབསོད་བེད་ན་ཆོས་རྒྱལ་གཏོར་འབུལ་རེས་སུ་

གཏོར་མགོན་གི་ལྷ་ལ་མཆོད་བསོད་དང་། སྨོན་ལམ་བཏོན། ཡིག་བརྒྱ་བཟླས་ལ་

བཟོད་གསོལ་བས། ༀ་ཨཱཿ  བཛྲ་མུཿ  འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་མགོན་གི་ཡེ་

ཤེས་པ་གཤེགས། དམ་ཚིག་པ་རང་ཉིད་ལ་ཐིམ། མགོན་གཞན་རྣམས་རང་གནས་

སུ་གཤེགས་པར་གྱུར། དུར་ཁོད་བསྲུང་འཁོར་དང་བཅས་པ། ཞེས་སོགས་བདག་

བསྐྱེད་ཉེར་བསྡུ་བས་ལ་ལྷ་ཞལ་ཕག་ཡོངས་རོགས་ཀི་རྣམ་པར་བཞེངས་ཀང་

ཆོག །བདག་མདུན་ཐ་མི་དད་དང་། བསྐང་གསོལ། གཏོར་ཆེན་སོགས་ཀི་སྐབས་

གཏོར་མགོན་གཤེགས་ཟིན་ཀང་གཏང་རག་གི་མཆོད་བསོད་དགོས། དགོན་པ་འདི་

གསར་ཚུགས་དུས་ཆོས་ཐོག་གི་ཞོག་ཀ་འཇིགས་བེད་ཆོ་ག་ཚར་གཅིག །གུང་

ཚིག་ཚོགས་ལ་ཚར་གཉིས། དགུང་ཇ་ལ་ཚར་གཅིག །སེང་གདོང་མའི་དགུ་

བཟློག །ཆོས་ཐུན་གསུམ་ཀར་དྲུག་ཅུ་པ་རེ་སེ་ཐུན་བཞིའི་ལུགས་སུ་བས། ཆོས་

མཚམས་ཀི་གུང་ཞོག་གཉིས་ལ་འཇིགས་བེད་དང་དྲུག་ཅུ་པ་ཚར་རེ་གསུངས། 

“ཉེར་
15
བསྡུ་མི་བེད་པར་དེའི་བར་ཆད་ཞི་བའི་འཕིན་ལས་མཛོད་ཅིག །

རྣམ་དག་བསམ་པས། ཞེས་སོགས་སྨོན་ལམ་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གསུངས་

ནས་འཇོག་པ་ངེད་ཚོས་ཀང་ཤེས། བསྐང་གསོལ་དང་གཞན་གི་རིམ་གོ་ལའང་། 

དུར་ཁོད་གཞལ་ཡས་ཁང་ལ་ཐིམ། ཞེས་པའམ། འགའ་ཞིག་གིས། དུར་ཁོད་ཆོས་

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

འབྱུང་དང་བཅས་པ་གཞལ་ཡས་ཁང་ལ་ཐིམ། ཞེས་བསྲུང་འཁོར་མི་བསྡུ་བ་འདི་

རྣམས་ཀུན་མཁེན་གོང་མའི་གསུང་བཀོད་ཡིན་པས་རྒྱུ་མཚན་དང་དགོས་པ་ཆེ། 

ཕིས་སུ་སྐྱབས་མགོན་བཀའ་དྲིན་ཅན་དེ་ཉིད་ནས་ཚོགས་དང་འདོན་པ་མང་ན་

འཛིན་སྐྱོར་སྦྱངས་དང་ཆོས་གྲྭ་ལ་གནོད་ཅེས་དགུང་ཇ་དང་། ཆོས་མཚམས་ཀི་

གུང་ཚིག་ཚོགས་བཞག །སེང་གདོང་ཞོག་ཀ་དང་། དགུང་ཇ་དང་ཆོས་མཚམས་ཀི་

དྲུག་ཅུ་པ་མགོན་ཁང་ནས་འདོན་རྒྱུ་བས། ཆོས་ཐོག་གི་ཡར་ངོའི་གུང་ཚིག་ལ་

གནས་བཅུ་རྟ་མ་བས་ཚེ་འཇིགས་བེད་ཚར་རེ་འདོན་པར་ཐག་བཅད། དུས་ཚོད་ལ་

བབས་པས་འཇིགས་བེད་ཉེར་བསྡུ་གིས་ཞེས་ཚོགས་ཆེན་དགེ་བསྐོས་དྲུང་ཡིག་

ཆོས་འཛིན་དར་རྒྱས་དང་། དབུ་མཛད་ཨུ་ཅུ་མུ་ཆིན་བློ་ལྡན་གཉིས་ཀི་དུས་ཆོས་གྲྭ་

ནས་ཆོས་རྒྱལ་གཏོར་འབུལ། གཏང་རག །ཉེར་བསྡུ་བཅས་ཚུགས་ཀང་བསྐང་

གསོའི་ཤན་གིས་མ་དག་པ་ཅུང་ཟད་ཤོར་རམ་སམ་དུ་དོགས་པ་སྐྱེས། འཇིགས་

བེད་ཉེར་བསྡུ་མ་བས་པར་སེང་གདོང་འདོན་པ་ལའང་དོགས་གཅོད་དགོས་ཀང་མ་

ཞུས་འདུག །སྔོན་ལས་རུང་གི་བསེན་པ་ལའང་གོལ་ཁའི་བར་ཉེར་བསྡུ་མི་བེད། ཁ་

ཤས་ཀིས་སྦྱིན་སྲེག་མཉམ་དུ་བེད་ན་རང་རང་གིས་ཉེར་བསྡུ་བས་ན་སྦྱིན་སྲེག་གི་

ཆེད་དུ་ཆོ་ག་མཉམ་དུ་འདོན་ནམ་གོས་བེད། སྤིར་ལས་རུང་གི་བསེན་པར་ཐུན་རེ་

བཞིན་ཉེར་བསྡུ་བེད་པ་དང་གོལ་ཁའི་བར་ཉེར་བསྡུ་མི་བེད་པ་དང་། ཐུན་དང་པོ་

གསུམ་ལ་ཉེར་བསྡུ་མ་བས་པར་ཐ་མ་ལ་ཉེར་བསྡུ་བེད་པའི་ལུགས་གསུམ་ཡོད་

པས་རང་གི་བློ་དང་བསྟུན། ཐུན་མཚམས་སུའང་ལྷའི་ང་རྒྱལ་དང་མ་བལ་བས་འགོ་

འདུག་སྨྲ་བརོད་ཕག་རྒྱ་དང་གླུ་གར། བཟའ་བཏུང་ཤ་ལྔ་བདུད་རི་ལྔའི་ངོ་བོར་བིན་
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དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཆེན་པོའི་ཟབ་ལམ་རིམ་པ་དང་པོའི་རྣམ་བཞག

གིས་བརླབས་ཤིང་དེར་མོས། 

གསང་འཇིག་ཐུན་མོང་གི་ཟས་ཀི་རྣལ་འབོར་རྒྱས་པ་བསྐྱེད་རིམ་དུ་གསལ་

བ་ལྟར་རམ། བཟའ་བཏུང་བསྲེག་རས། ཁ་ཐབ་ཁུང་། ལག་པ་དགང་གཟར་བླུགས་

སུ་མོས་ཏེ་སིང་གའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའི་ཧཱུཾ་ཡིག་བླ་མ་ཡི་དམ་ཀུན་འདུས་

ཀི་བདག་ཉིད་དུ་མོས་པའམ། ཧཱུཾ་གི་ཐིག་ལེའི་ནང་རང་གི་ཡི་དམ་གསལ་བཏབ་སེ་

དེ་ཉིད་སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་སུ་མོས་པའམ། ཧཱུཾ་གི་ཐིག་ལེའི་ནང་སེང་གི་ཆར་

དངོས་བརྒྱུད་ཀི་བླ་མ། དེ་འོག་རྒྱུད་སེ་བཞིའི་ལྷ་ཚོགས་སོགས་མཆོད་ཡུལ་མ་

ཚང་བ་མེད་པ། རྡུལ་གཅིག་ཡུལ་ལ་མཁའ་གཏུག་འཇིག་རྟེན་དང་། །ཞེས་སོགས་

ལྷར་གསལ་བཏབ་སེ་ནང་གི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཚུལ་དུ་ཕུལ་བས་ཟག་མེད་ཀི་བདེ་བ་

དམ་པས་དགེས་པར་བསམ། ཉལ་བའི་རྣལ་འབོར་ནམ་ཉལ་དུས་དང་། ལྷག་པར་

བསེན་པའི་ཐུན་ཐ་མར་ཉེར་བསྡུ་མི་བེད་ན་གཏོར་མགོན་གཤེགས་གསོལ་བསྔོ་

སྨོན་རྣམ་དག་བགིས། ཉལ་ཁར་རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རང་

བཞིན་གི་འོད་ཟེར་འཕོས། སྣོད་བཅུད་ཀི་མ་དག་པ་ཐམས་ཅད་སྦྱངས། སྣོད་བདེ་བ་

ཆེན་པོའི་ངོ་བོར་ཞུ་བ་བཅུད་དང་། དེ་རང་ལྷར་གསལ་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་

ལ་ཐིམ། དུར་ཁོད་གཞལ་ཡས་ཁང་ལ་ཐིམ་པ་ནས་ནཱ་ད་ཡང་མི་དམིགས་པའི་སོང་

པ་ཉིད་ལ་མཉམ་པར་བཞག་སེ་ཉལ། ཉེར་བསྡུ་བས་ཟིན་ན་ཉལ་ཁར་རང་ཡི་དམ་དུ་

གསལ་བའི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་གི་འོད་ཟེར་གིས་རིལ་འཛིན་དང་རེས་གཞིག་གི་སྡུད་

རིམ་གང་རིགས་བས་ཏེ་དགེ་སྦྱོར་གི་ངང་ལ་ཉལ། ནམ་གི་སུམ་ཆ་ལུས་པ་ན་ཚད་

མེད་བཞིའི་ངོ་བོ་ཙ་རི་ཀ་སོགས་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀིས། སིང་རེས་ཁོས་པའི་དད་སྒོལ་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

བཞེངས། །ཞེས་སོགས་འོད་གསལ་ལས་བཞེངས་པར་བསྐུལ་བའི་གླུ་དབངས་

ཀིས་སད་པར་མོས་ལ། སོང་པའི་ངང་ལས་རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་དཔལ་རོ་རེ་

འཇིགས་བེད་ཅེས་དཀྲོང་བསྐྱེད་བ་བ་འདི་སྔོན་གི་གསུང་རྒྱུན་ཡིན། 

ཕོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཙ་རི་ཀ་སོགས་སྤོ་བའམ། 

ཕོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་རྣམས་སྤན་དྲངས་པའི་ཐུགས་ཀ་ནས་སྤོས་པའི་ལྷ་མོ་རྣམས་

ཀིས་བཀྲ་ཤིས་ཀི་གླུ་དབངས་དང་། ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་རྣམས་

ནི་ཐམས་ཅད་ཀིས། །ཞེས་སོགས་སྔགས་དང་བཅས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་

གི་བདུད་རིའི་རྒྱུན་གིས་ཆུ་དབང་གི་སྐབས་ལྟར་ཁྲུས་བས་པས་སོ་གསུམ་གི་དྲི་མ་

བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་དག །ཡོན་ཏན་རོགས་པར་མོས། ཉིན་གུང་དང་མཚན་

ཕེད་ཐུན་གི་དུས་མིན་པས་ཀུན་མཁེན་གོང་མའི་བསྐྱེད་རིམ་དུ་སྔ་དྲོ་སྲོད་ཐོ་རངས་

དང་། ཉིན་གུང་ཕི་དྲོ་མཚན་མོ་སེ་ཐུན་བཞིའམ་གསུམ་གསུངས་པ་འདི་མ་གོ །ཐུན་

གཅོད་ཚུལ་ཁུངས་དང་བཅས་མཁས་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་དུ་ཡོད། ཆོ་གའི་

རྒྱས་བསྡུས་གྲུབ་ཆེན་གི་གསུང་ལྟར་ལ་ཚོགས་ཞིང་མ་ལུས་པ་གལ་ཆེ། ཀུན་

མཁེན་གོང་མའི་བསྐྱེད་རིམ་དུ། ཐུན་མོང་ཐུན་མོང་མིན་པའིསྣང་བ་རྒྱས། །ཞེས་

སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་སྲད་རྒྱུད་དཀོན་མཆོག་ཡར་འཕེལ་བའི་རྣམ་ཐར་དྲན་པའི་

བསྔགས་བརོད་དང་། ལྷ་དང་བླ་མའི་བཀའ་དྲིན་སིང་ལ་རབ་རྒྱས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་

གཅིག་རེ་ཉིད་ལ་ཆོས་ཀི་མཐུན་རྐེན་ཚང་ཚུལ་ལ་ཐུགས་སྤོ་བའི་གསུང་འདིས་

དལ་འབོར་ཐོབ་ནས་བླ་མ་དང་ཆོས་ལ་མཇལ་བ་རང་རེ་ལ་ཡང་ཡོད་ཀང་། སྲིད་

འབོར་སིང་པོ་མེད་པར་མཐོང་ནས་ཐོས་བསམ་བསོམ་པ་ལྷུར་ལེན་མེད་པས་གང་
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དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཆེན་པོའི་ཟབ་ལམ་རིམ་པ་དང་པོའི་རྣམ་བཞག

རྒྱས་ཆོས་སུ་མ་སོང་བ་ངོ་ཤེས་ནས་འདི་ལ་འབད་དགོས། ཁི་རིན་པོ་ཆེ་ཡབ་སྲས་

བཞི་ནི་གྲུབ་མཐའ་ཆེན་མོའི་མཇུག་ཏུ་གསུངས་པ་ལྟར་ཁི་རྒྱ་ནག་པ་བློ་གོས་རྒྱ་

མཚོ། དེའི་སོབ་མ་དོན་ཤེར་གཉིས། ལྕང་སྐྱ་ངག་དབང་ཆོས་ལྡན་རྣམས་ཡིན། 

དྲུག་ཅུ་པ་ཆེ་ཆུང་ཞེས་པ་ལྕགས་མཁར་དང་། ཡོངས་གགས་ཀི་དྲུག་ཅུ་པ་

ལ་བེད། བཀའ་རྒྱ་བསྐྱེད་རིམ་འདིའི་མཇུག་ཏུ་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་པས་གཞན་ལ་

གསང་ནས་སིང་ནོར་དུ་འཛིན་པ་གལ་ཆེ། མཚན་ཉིད་པ་འདི་འཕོས་པ་ལ་དགའ་

བས་གདམས་ངག་ཁ་རེད་དུ་སོང་ན་མི་རུང་། ཐམས་ཅད་ཀིས་ཤེས་ཀང་བླ་མས་

གསང་ནས་གནང་། སོབ་མས་གསང་ནས་ཉམས་སུ་བླངས་ན་རྟེན་འབེལ་གི་ཆེ་

བས་ཕན་ཡོན་ལྷག་པར་ཆེ་བ་རྒྱལ་པོ་ཇུ་ནང་ཀུན་མཁེན་གོང་མའི་དྲུང་དུ་ཕེབས་

པར། ངས་རྒྱལ་པོ་ཚང་ལ་ཞལ་འདོན་ཅིག་ཞུ་དགོས་པས་དམ་ཉམས་བེད་ཚོ་ཕར་

སོང་ཞེས་དེར་འཁོད་རྣམས་ཕིར་དེད། སྐུ་སོད་བསྲང་སེ་རྒྱལ་པོའི་སན་ཁུང་དུ་

གསུང་དཔངས་དམའ་མོས། གཞན་ལ་གསང་ནས་ༀ་བཛྲ་པཱ་ཎི་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་ཐོན་

གསུངས་པ་དང་། གཙུག་གཏོར་འཁོར་བསྒྱུར་གི་སྔགས་ཞིག་ཕག་གིས་བིས་ནས་

འབུམ་ཐོན། ར་སྔགས་ཀང་བཟླས་ཞེས་ཤོག་དྲིལ་དུ་གནང་བ་ལྟ་བུ་ཞེས་བག་དཀར་

དཀའ་བཅུ་རིན་པོ་ཆེས་གསུངས། ད་རེས་ཆོས་ཉན་མཁན་མང་སོང་ཡང་དགོན་

འདིར་ལྕགས་མཁར་གསར་ཚུགས་དུས་བསེན་སོང་དཀོན་པས་དཔལ་མང་དོན་

གྲུབ་མགོ་ཁ་དང་། གསེར་ཁ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་སོགས་ལ་ཕག་མདུད་རེ་གནང་

ནས། ང་དང་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ལ་འབེལ་མེད་པ་ཞིག་དགོན་འདིར་སྐྱེ་མི་ཐུབ། ད་

རེས་སོང་། ཕིས་བསེན་སོང་མ་གཏོགས་མི་ཆོག་ཅེས་བཀའ་གནང་བ་སོགས་ལ་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

བསམ་ནས་མ་བཀག་པ་ཡིན། འདི་ལ་བདག་མདུན་འཇུག་པ་གཅིག་བེད་ན་རས་

བིས་དང་རྡུལ་ཚོན་གི་དཀིལ་འཁོར་དངོས་སམ། དེ་ལྟ་བུའི་དཀིལ་འཁོར་གྲུབ་པར་

མོས་པའི་བསམ་གཏན་གི་སྒྲུབ་གཞི་ངེས་ཅན་དུ་དགོས་ལ་ཆོ་གའི་ཚིག་རིས་ཅུང་

ཟད་རེ་ཁ་བསྒྱུར་ཚུལ་གི་ཞིབ་ཆ་དགོས། 

རྒྱུད་སྨད་པའི་རྒྱུན་འདོན་གསང་བདེ་འཇིགས་གསུམ་གི་བདག་མདུན་སྒྲུབ་པ་

ཕལ་ཆེར་བསམ་གཏན་ལ་བརྟེན་པ་ཡིན་པར་གསུང་རྒྱུན་ལས་འབྱུང་བས་དེ་ལ་

དཀིལ་འཁོར་དངོས་སུ་བཀྲམས་པ་འབེལ་ཆེར་མི་ཆགས། སྔ་མ་སྔ་མ་གསལ་བཏབ་

ནས་ཡིད་ལ་ཤར་བ་མ་བོར་བའི་སེང་དུ་ཕི་མ་བསྣན་ནས་བསོམ་དགོས། མ་མཐའ་

འང་ཐད་ཀ་ཐད་ཀའི་ཆོ་གའི་ཚིག་རིས་ཀི་དོན་བློ་ལ་ཤར་ནས་དྲན་ཙམ་བས་ཏེ་འདོན་

པ་ནི་བསྐྱེད་རིམ་ཡིད་གཤར་གི་ཚུལ་ལམ། ཤར་སོམ་གི་ཚུལ་དུ་བསོམ་པ་ཡིན་ཞེས་

ཁི་ངག་དབང་བསན་རྒྱན་པ་རྒྱུད་པའི་དཔོན་སོབ་དུས་ཚོགས་གཏམ་ལ་གནང་། 

མདོར་ན་རང་སེམས་སོང་ཉིད་ལ་མ་ཞུགས་ཀང་ཞུགས་པའི་མོས་པ་

སོགས་སྐབས་དེ་དང་དེའི་སྦྱང་བ་སྦྱོང་བེད་སོགས་གཞི་ལམ་འབས་གསུམ་གི་

དམིགས་པ་གང་དང་གང་ལ་ཡང་ཚིག་ཙམ་དུ་མ་སོང་བར་དེ་དང་དེ་ཡིན་ཞེས་ཨུ་

ཚུགས་ཙམ་གིས་ཀང་མོས་པ་ཤུགས་དྲག་རེ་གལ་ཆེ། ལས་དང་པོ་པས་ཐུན་ཆུང་

ལ་གངས་མང་བ་དགོས་པར་མདོ་སྔགས་མཐུན་པས་དམིགས་རྣམ་ཅུང་ཟད་ཤར་

བའི་མཚམས་ནས་དེ་མ་ལྷོད་པར་ངལ་བསོ། སར་རྒྱུན་ཡང་ཡང་བསྐྱངས་ན་ལེགས་

ཞེས་བླ་མ་རྣམས་ནན་ཏན་དུ་གསུངས། 

དེ་ལྟར་བསྐྱེད་རིམ་ལ་འབད་པས་སྐྱེ་ཤི་བར་དོ་སྦྱོང་བའི་རོགས་རིམ་གི་
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དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཆེན་པོའི་ཟབ་ལམ་རིམ་པ་དང་པོའི་རྣམ་བཞག

སྨིན་བེད་ཁད་པར་ཅན་དུ་འགྱུར། ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་ལྷས་རེས་སུ་འཛིན། 

གནས་སྐབས་ཆོས་སྒྲུབ་པར་བར་ཆད་མི་འབྱུང་། ཚོགས་གཉིས་མྱུར་དུ་རོགས། 

སྒིབ་གཉིས་འདག་སོབས་ཆེ་ཞིང་། ལམ་འདིའི་རྣལ་འབོར་པ་འཆི་ཚེ་གནས་གསུམ་

གི་དཔའ་བོ་མཁའ་འགོས་ཕི་ནང་གི་མཁའ་སྤོད་དུ་འཁིད་ཚུལ་རྒྱལ་བ་བསྐལ་བཟང་

རྒྱ་མཚོ་སྐུ་འདའ་པའི་སྔ་ལོ་ལྷ་སར་མཁའ་འགོ་མ་བྱུང་ཚུལ་ཙ་འུག་པའི་ལོ་རྒྱུས་

དང་བཅས་ཁི་བསོད་གགས་པའི་གསུང་རྒྱུན་ཟུར་ཐོན་པར་གསུངས་ནས་དེ་དག་

བསྐྱེད་རིམ་སྤིའི་ཕན་ཡོན་དང་། ཁད་པར་ལྷ་འདི་བསྒྲུབ་པ་ལ་རེད་མདའ་བའི་དྲིས་

ལན། ཀུན་མཁེན་གོང་མའི་འཇིགས་བེད་བསེན་ཡིག་དང་། ཞི་ཁོ་སྦྲགས་སྒྲུབ་རྣམ་

བཤད་དུ་དྲངས་པ་ལྟར་ཁད་པར་ལྔ་དང་། ཚིག་ཙམ་གིས་ཀང་བར་ཆད་བཟློག་པ་

ལ་བསམ་གིས་མི་ཁབ། བསེན་སྒྲུབ་ཅུང་ཟད་རེས་ཐོས་བསམ་ཆེར་མ་བས་པ་

ལའང་ཤེས་རབ་རྒྱས་པ་དང་། རྒྱུད་ལས་གསུངས་པའི་ལས་ཚོགས་རྣམས་ཀང་

དུས་ཐུང་ངུས་འགྲུབ། ལཱ་ལི་ཏ་དང་རྭ་ལོ་སོགས་རྒྱ་བོད་ཀི་མཁས་གྲུབ་ལས་

བརྒྱུད་པར་མ་ཟད། རེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དང་། ཀུན་མཁེན་འཇམ་དབངས་བཞད་

པར་འཇམ་དཔལ་ཞི་ཁོས་ཞལ་མངོན་སུམ་དུ་བསན་ནས་གདམས་ངག་འཁྲུལ་མེད་

དུ་ནོད་པ་ལྟར་ཀུན་མཁེན་བླ་མ་སྐུ་ཕེང་ཡབ་སྲས་རིམ་བོན་དེ་ལྟར་ཡིན་པ་དང་། 

རེའི་མདོ་སྔགས་ཀི་བསན་པའི་གནད་ལ་གཅེས་སྤས་ཀིས་བསྐྱངས་ནས་གྲུབ་མཐའ་

གཙང་མ་བས་ན་མི་རབས་བཅུ་གསུམ་གི་བར་དུ་ཚེ་རིང་པོ་ཡོང་བར་རེའི་དྲུང་དུ་

དམ་ཅན་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོས་ཞལ་གིས་བཞེས་ཡོད་པས་རེ་ཕིན་ཆད་རྒྱལ་བ་པཎ་

ཆེན་སོགས་ཀི་སྐུ་ཕེང་ལ་དཔག་ནའང་མི་རབས་བཅུ་གསུམ་ད་དུང་མ་རོགས་པས་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

དེ་ལྟར་མཛད་ན་ཚེ་རིང་བའི་རྟེན་འབེལ་འཁྲུལ་མེད་ཡོད་པ་དང་། ཆོ་གའང་རྒྱལ་བ་

ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་རང་ཉིད་ཀིས་བདུད་ལས་རྣམ་རྒྱལ་དང་ཟ་མ་ཏོག་གཉིས་

གསུངས་པ་མཚན་གི་སེང་ནས་ཀང་གོ་རྒྱུ་ཆེ། འཇམ་དབངས་ཞི་ཁོའི་གསུང་དངོས་

ལྟར་བིན་རླབས་ཀི་ཚན་ཀ་ཆེ། རྒྱུད་ཀི་རོ་རེའི་ཚིག་རེན་པ་རྒྱ་གཞུང་ཚད་ལྡན་ལྟར་

བསྒིགས་པའི་འཁྲུལ་བལ་གསེར་སྦྱངས་བཙོ་མ་ལྟ་བུ་འདི་འདྲ་ལ་ཐོས་བསམ་བེད་

རྒྱུའི་སྐལ་བ་བཟང་པོ་སེས་དབང་ཙམ་དུ་ལན་གཅིག་རེད་པ་རྨི་ལམ་མིན་ན་རུང་

སམ་དུ་ཁས་བླངས་པའི་དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་གཞིར་བཟུང་སེ་ཀུན་སོང་རྣམ་པར་

དག་པས་ཆོ་ག་སྒ་དག་པར་བཀག་ནས་དོན་དྲན་ཙམ་རེ་བས་ནས་ལམ་ཡོངས་

རོགས་ཉམས་སུ་བླངས་པའི་ཐ་སད་བཞག་ནའང་། རེའི་ཞལ་ནས། དེ་ལྟར་རྒྱུ་དང་

འབས་བུའི་ཐེག་ཆེན་གི། །ནས། ཞུགས་ནས་ཡོངས་རོགས་མན་ངག་བསེན་པ་

དེས། །དལ་འབོར་ཐོབ་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་བས། །རྣལ་འབོར་ངས་ཀང་ཉམས་

ལེན་དེ་ལྟར་བས། །ཐར་འདོད་ཁེད་ཀང་དེ་བཞིན་བསྐྱངས་འཚལ་ལོ། །

ཞེས་པའི་ལམ་ཡོངས་རོགས་ཀི་མན་ངག་བསེན་པ་རང་གི་བློས་མ་ལྕོག་པ་ལས་

གདམས་ངག་འདི་ཚོ་ལས་མ་འདས་པས་རེ་རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་ཐུགས་བཅུད་འདི་ལྟ་

བུ་ལ་ལོང་བའི་གང་རའི་དཔེ་ལྟར་ཉམས་སུ་ཅི་ལོན་དང་བག་ཆགས་ཅི་ཐེབས་བས་

ནས་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་བླ་མ་འཇམ་དཔལ་ཞི་ཁོས་རེས་སུ་བཟུང་སེ་འཁྲུལ་མེད་

ཀི་ལམ་བཟང་པོ་འདི་དང་མཇལ་བའི་ཐབས་ལ་ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་བརོན་པར་བེད་པ་

ནི་དལ་བའི་རྟེན་ལ་སིང་པོ་བླངས་པའི་ཐབས་ཚང་ལ་མ་ནོར་བ་ཡིན་ནོ། །

འདིར་སྨྲས་པ། མཚན་ཙམ་གིས་ཀང་སྲིད་པའི་འཇིགས་འཕོག་པའི། །རྒྱུ་
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དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཆེན་པོའི་ཟབ་ལམ་རིམ་པ་དང་པོའི་རྣམ་བཞག

འབས་ཐེག་པའི་ལམ་གི་གནད་རོགས་པར། །གཅིག་ཏུ་དྲིལ་ནས་བརེ་བས་འདོམས་

མཛད་པ། །བཀའ་དྲིན་འཁོར་མེད་བླ་མ་དེར་ཕག་འཚལ། །དེ་ལྟར་དཔལ་ལྡན་རོ་རེ་

འཇིགས་མཛད་ལྷའི། །རིམ་པ་དང་པོའི་ཟབ་ཁིད་ཉི་མའི་འོད། །སིང་དབུས་པདྨོའི་

ཟེའུ་འབྲུར་ཞུགས་པ་ལས། །བློ་གོས་འདབ་བརྒྱའི་འཛུམ་དཀར་སྤོ་བ་པོ། །ཁབ་

བདག་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་དུས་ཀི་མཐར། །ངུར་སྨྲིག་གར་མཛད་འཇམ་དབངས་བླ་

མ་ཡི། །ཞབས་པད་རིང་དུ་བསེན་པའི་སོམས་ལས་པ། །ཤཱཀའི་རེས་འཇུག་པྲཛྙཱ་སཱ་

རའོ། །དགེ་དེས་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བླ་མ་དང་། །དབེར་མེད་འཇམ་དཔལ་ཞི་ཁོས་

རེས་བཟུང་སེ། །ཚང་ལ་མ་ནོར་མདོ་སྔགས་ལམ་བཟང་ལ། །བརྟེན་ནས་སྐུ་གསུམ་

གོ་འཕང་མྱུར་འགྲུབ་ཤོག །ཚུལ་དེ་སྒྲུབ་ལ་ཐོགས་མེད་མཐུ་ལྡན་པའི། །གནས་

གསུམ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགོ་ཆོས་སྲུང་དང་། །ཁད་པར་བཀའ་སོད་དམ་ཅན་རྣམ་

གསུམ་གིས། །བརེ་བས་གཟིགས་པ་ནམ་ཡང་གཡེལ་མེད་མཛོད། །

ཅེས་འཇམ་དཔལ་དུས་དགའི་དབང་པོ་མ་ཧེའི་གདོང་ཅན་བཅུ་གསུམ་ལྷའི་འཁོར་ལོའི་རིམ་པ་དང་པོའི་

ཟབ་ཁིད་ཟིན་བིས་འཇིགས་མཛད་རོ་རེའི་ཞལ་ལུང་ཞེས་བ་བ་འདི་ཡང་། སངས་རྒྱས་ཀུན་འདུས་ཀི་ངོ་བོ་ཀུན་

མཁེན་འཇམ་དབངས་བཞད་པའི་རོ་རེ་༧རེ་བཙུན་བློ་བཟང་ཐུབ་བསན་འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོ་ཡབ་སྲས་ཀི་ཞབས་

པད་གཙུག་གིས་མཆོད་པའི་བཀའ་དྲིན་ལས་ལམ་འདིའི་སྨིན་བེད་ཀི་དབང་། གོལ་བེད་རིམ་གཉིས་ཀི་ཁིད། རྒྱབ་

བརྟེན་གི་ལུང་། རྒྱུད་ཀི་བཤད་པ་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་མན་ངག་གི་བདུད་རི་ཚིམ་པར་མང་བ་དགེ་སོང་ཤེས་རབ་

རྒྱ་མཚོས་རང་གི་བརེད་བང་དང་། དོན་དུ་གཉེར་བ་དུ་མས་ཡང་ཡང་བསྐུལ་ངོར་བིས་པ་བླ་མ་ཡི་དམ་བཀའ་སོད་

སྲུང་མའི་ཚོགས་ཀིས་བཟོད་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །      ། །



པར་བང་སྨོན་ཚིག

རྣམ་གོལ་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོར་རོ་གཅིག་ཏུ། ། 

གཞོལ་བའི་མཐའ་ཡས་ཆོས་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང༌། ། 

ཚིག་གི་གཟེགས་མ་རེས་ཀང་དུག་གསུམ་གི། ། 

དྲི་མ་ཡོངས་འཁྲུད་ལེགས་བཤད་བདུད་རི་འདི། ། 

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པོའི་མཐུས། ། 

ཡང་དག་ཆོས་ཀི་སོ་མོ་སོང་ཕག་བརྒྱ། ། 

གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགོ་བ་མ་ལུས་པ། ། 

ངེས་ལེགས་ནོར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང་འབོར་ཤོག །

ཅེས་འཛམ་གིང་ཡངས་པའི་ཁོན་ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་སོན་རྣམ་འདྲེན་ཤཱཀ་སེངེའི་རིང་ལུགས་སོ་ཀུན་

ནས་རྒྱས་པ་སོགས་འཕལ་ཡུན་ལེགས་ཚོགས་དུ་མའི་ཆེད་དུ་དམིགས། ནང་བསན་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀི་གསུང་

རབ་དག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་སྦྱར་ཆོག་པའི་དགེ་བསྔོའི་སྨོན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའི་དགེ་སྦྱོང་ཆོས་

སྨྲ་བ་ངག་དབང་བློ་བཟང་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་སྦྱར་བའོ། ། 

༄༅། ། ནམཿ  སམནབུདདྷནཱཾ། ཨཙིནཏྱཱདབྷུཏརཱུཔཱིཎཱཾ། ༀཏརེསྭཱཧཱ། ། 

ཡི་གེ་ཉི་ཤུ་ར་དྲུག་པ་འདི་དཔེ་ཆའི་ནང་དུ་བཞུགས་ཚེ་འགོམ་ཡུག་གིཉེས་པ་མི་འབྱུང་བར་འཇམ་དཔལ་

ར་རྒྱུད་ལས་གསུངས་སོ། །
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