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པར་སྐྲུན་གསལ་བལད། 

པར་སྐྲུན་གསལ་བལད། 

༄༅། །དེ་ཡང་འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་ལར་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་ཞལ་གི་བུམ་བཟང་

ལས། འདི་ན་རོགས་སངས་རྒྱས་སུ་བགོད་པ་ལ། །ཟབ་མོ་རོ་རེ་ཐེག་དང་ཕར་ཕིན་ཐེག །རྣམ་པ་

གཉིས་ཡོད་གསང་སྔགས་ཕར་ཕིན་ལས། །ལིན་ཏུ་ཁྱད་པར་འཕགས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས། །ཉི་མ་ཟླ་བ་

ལྟ་བུར་ཀུན་ཏུ་གགས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་རྒྱུ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཐེག་པ་དང་། འབས་བུ་

གསང་སྔགས་རོ་རེ་ཐེག་པ་གཉིས་ལས་ཉེ་ལམ་ཟབ་མོ་རོ་རེ་ཐེག་པ་ནི་ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་ལ་མེད་

པའི་ཟབ་ཁྱད་དུ་མས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་སྐལ་བ་མཆོག་དང་ལྡན་པའི་གདུལ་བ་དག་གི་

འཇུག་ངོགས་དམ་པ་ཡིན་ལ། ལྷག་པར་ཡང་ཐོག་མར་རྣལ་འབོར་བླ་མེད་ཀི་ལམ་ལ་བརེན་ནས་

སིགས་དུས་ཀི་ཚེ་ཐུང་གཅིག་ལ་ཁ་སྦོར་ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་གི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་བེད་པའི་

གང་ཟག་ལ་མངལ་སྐྱེས་ཁམས་དྲུག་ལྡན་གི་འཛམ་བུ་གིང་བའི་མི་ཞིག་དགོས་པར་ཚད་མར་

གྱུར་པའི་ལུང་ལས་གསུངས་པ་ལྟར། རང་ཅག་འཛམ་བུ་གིང་བའི་མིའི་ལུས་རེན་ཐོབ་ཅིང་མདོ་

སྔགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང་མཇལ་བའི་གོ་སྐབས་འདི་འདྲ་བ་ནི་བསྐལ་

པ་བེ་བར་ཡང་རེད་པར་དཀའ་ལ། 

དེ་ཡང་བརྒྱུད་པ་དམ་པ་བར་མ་ཆད་པའི་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་ལས་འཇུག་སོ་དམ་པ་དབང་

བཞི་རོགས་པར་མནོས་ཏེ། དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྲུངས་ཐོག་རྒྱུད་སེ་སྤི་དང་

ཁྱད་པར་རྣལ་འབོར་བླ་ན་མེད་པའི་རྒྱུད་སེའི་ཟབ་གནད་མཐའ་དག་ལ་ཐོས་བསམ་རྣམ་པར་དག་

པས་སྒོ་འདོགས་ཆོད་པར་བས་ནས་མི་ཚེ་ཉམས་ལེན་དང་འགོགས་པ་ཞིག་དང་། དེང་གི་དུས་སུ་

ཆེས་ཆེར་ཉམས་དམས་པར་གྱུར་པའི་གསང་སྔགས་རོ་རེ་ཐེག་པའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

ཉམས་པ་སོར་ཆུད་དང་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་དུ་གཏོང་རྒྱུ་ནི་དུས་ཀིས་བིན་པའི་རང་ཅག་གི་

འགན་འཁི་ཉག་གཅིག་ཏུ་སོང་བར་བརེན། གྲྭ་ཚང་འདི་གའི་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་རེ་བཙུན་ཡོན་ཏན་

དམ་ཆོས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀིས་ཐུགས་འགན་རྐང་བཞེས་ཐོག་རབ་གནས་ལྕགས་

སྟག་ལོར་དགེ་བལེས་ཐོན་ཟིན་རྣམས་བསྡུ་རུབ་ཀིས་སྔགས་ཀི་འཆད་ཉན་འཛིན་གྲྭ་གསར་

འཛུགས་བསྐྱངས་ཏེ། ༸གོང་ས་ལྷ་མིའི་རྣམ་འདྲེན་༸སྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་

གཟིགས་ཆེན་པོ་མཆོག་ཆོས་སེ་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་འབས་དཀར་སྤུངས་པར་ཆིབས་བསྒྱུར་

བསྐྱངས་སྐབས་དེ་ལུགས་སན་གསན་ཕུལ་བར་དགེས་བརེའི་དབུགས་དབྱུང་མཛད་ཅིང་། ད་

བར་འཆར་གཞི་ལྟར་རྒྱུད་སེ་འོག་མ་དང་བསྐྱེད་རོགས་གཉིས་ཀི་འཛིན་གྲྭ་བཅས་འཛིན་གྲྭ་

གསུམ་ཚང་བར་ཚུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཞིང་འཆད་ཉན་གོང་འཕེལ་གི་མུར་ཡོད་པ་འདི་ག་ལགས་ལ། 

ཉེ་ལམ་གྲྭ་ཚང་གི་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་དགེ་བལེས་རྣམ་པ་ཚང་འཛོམས་ཐོག་

སྔགས་ཀི་སོབ་གཉེར་བའི་ཉེར་མཁོའི་ཕག་དཔེ་དཀོན་རིགས་དཔར་སྐྲུན་གི་འཆར་འགོད་ཁོངས་

མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་རྒྱུད་སེ་སྤི་རྣམ་དང་བརག་གཉིས་རྣམ་བལད་གཉིས་དཔར་

སྐྲུན་ཐུབ་ན་ལེགས་པའི་དགོངས་ཚུལ་བྱུང་བར། ཁོ་བོ་ཅག་གིས་ར་ཆེའི་གཞུང་ཆེན་དེ་གཉིས་

དཔར་སྐྲུན་གི་འགོ་གོན་ཆ་ཚང་བཏང་སྟེ་གཟིགས་བདེའི་ཆེད་དེབ་གཟུགས་སུ་བཞེངས་སྐྲུན་ཞུ་

རྒྱུ་དད་གུས་ཀིས་དང་དུ་བླངས་ཏེ་ཚར་གངས་ ༥༠༠ དཔར་སྐྲུན་ཞུས་པ་ལགས་ལ། 

རྣམ་དཀར་གི་བགི་བ་འདིས་མཚོན་དུས་གསུམ་དུ་བསགས་དང་བསག་འགྱུར་གི་དགེ་

ར་ཇི་སེད་མཆིས་པ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་བཟླུམས་པའི་མཐུ་ལས་འཛམ་གིང་ཞི་བདེའི་ལམ་སྟོན་དེད་

དཔོན་༸གོང་ས་ལྷ་མིའི་རྣམ་འདྲེན་༸སྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཅིང་

གཟིགས་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་གཙོས་བསྟན་འཛིན་དམ་པ་རྣམས་ཀི་སྐུ་ཚེ་བརན་ཅིང་མཛད་

འཕིན་ནམ་མཁས་གར་ཁྱབ་ཏུ་འཕེལ་བ་དང་། སངས་རྒྱས་ལས་ཀང་དཀོན་པའི་ཉེ་ལམ་ཟབ་མོ་རོ་

རེ་ཐེག་པའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དུས་ཀི་མཐར་ཡང་ཉམས་པ་མེད་པར་གནས་པ་དང་། ཕ་སྦིན་པ་

དང་མ་ཀླུ་མོ་མཚོ་གཉིས་ལ་སོགས་པའི་འབེལ་ཐོགས་ཀུན་ཀང་ཟུང་འཇུག་གི་རེ་དགའ་ཟད་མི་
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པར་སྐྲུན་གསལ་བལད། 

ལེས་པའི་དཔལ་ལ་ལོངས་སྤོད་པའི་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །

ཅེས་རྒྱུ་སྦོར་བ་འབས་སྤུངས་ཀླུ་འབུམ་ལྷ་རམས་མིང་འཛིན་རྒྱལ་ཚང་སྤྲུལ་མིང་བ་

བསྟན་འཛིན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ནམ་སྐལ་བཟང་བརོན་འགྲུས་སུ་འབོད་པས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ 

ཟླ་བ་ ༠༤ ཚེས་ ༡༥ ལའོ། །མངྒ་ལཾ།



༄༅། །ཀེའི་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མ་དྲ་བའི་སོམ་པ་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་

པོ་ཆེན་པོ་བརག་པ་གཉིས་ཀི་བདག་ཉིད་

ཅེས་བ་བ་བཞུགས་སོ། །

བརག་པ་དང་པོ།

༼རོ་རེ་རིགས་ཀི་ལེའུ།༽

༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཧེ་བཛྲ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ་ནཱ་མ། བོད་སྐད་དུ། ཀེའི་རོ་རེ་ཞེས་

བ་བ་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པོ། ཀེའི་རོ་རེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །

འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་

གལེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་སིང་པོ་རོ་རེ་བཙུན་མོའི་བྷ་ག་

ལ་བཞུགས་སོ། །དེ་བཞིན་གལེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་

སིང་པོ་རེ་བཙུན་གསང་བ་ལས་ལིན་ཏུ་ཆེས་གསང་བའང་དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀི་བཀའ་སྩལ་པ། ཨེ་མའོ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རོ་རེ་སིང་པོ་

སིང་རེ་ཆེན་པོ་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ། །རོ་རེ་སེམས་དཔའ་དང་། སེམས་དཔའ་ཆེན་

པོ་དང་། དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སིང་པོ་ཀེའི་རོ་རེ་ཞེས་བ་བ་ཉོན་ཅིག །
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

རོ་རེ་སིང་པོས་གསོལ་བ། གང་ཕིར་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ལགས། །ཇི་ལྟར་

སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ལགས། །གང་གིས་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་ལགས། །བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀིས་བདག་ལ་གསུངས། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རོ་རེ་

མི་ཕེད་ཅེས་བར་བརོད། །སེམས་དཔའ་སིད་པ་གསུམ་གཅིག་པ། །འདིས་ནི་ལེས་

རབ་རིགས་པ་ཡིས། །རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཞེས་བར་བརོད། །ཡེ་ལེས་ཆེན་པོའི་རོས་

གང་བ། །སེམས་དཔའ་ཆེན་པོར་བརོད་པར་བ། །རག་ཏུ་དམ་ཚིག་ལ་སྤོད་

ཕིར། །དམ་ཚིག་སེམས་དཔར་བརོད་པར་བ། །རོ་རེ་སིང་པོས་གསོལ་བ། མིང་

བསྡུས་པ་ནི་ཇི་ལྟ་བུ། །གང་གིས་ཀེ་ཡི་རོ་རེ་ལགས། །ཧེ་ཡི་རྣམ་པས་ཅི་ཞིག་

བལད། །བཛྲ་ཡིས་ཀང་དེ་བཞིན་ཅི། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཧེ་ནི་

སིང་རེ་ཆེན་པོ་ཉིད། །བཛྲའང་ལེས་རབ་བརོད་པར་བ། །ཐབས་དང་ལེས་རབ་

བདག་ཉིད་རྒྱུད། །དེ་ནི་ང་ཡིས་བལད་ཀི་ཉོན། །ལྟ་སྟངས་དགུག་དང་བར་ཆེན་

དང་། །དོན་བེད་རྣམ་མང་བརོད་པ་དང་། །རེངས་པར་བེད་དང་སྐོད་པ་ཉིད། །སེ་

རེངས་བེད་དང་མངོན་སྤོད་དང་། །ཇི་ལྟར་རིགས་པར་རྣལ་འབོར་མའི། །བསྐྱེད་དང་

གནས་དང་བེད་རྒྱུ་དང་། །དོན་བེད་ཡེ་ལེས་རྣམ་ལེས་དང་། །ལྷ་རྣམས་ཇི་ལྟར་

འབྱུང་བའོ། །ཧེ་རུ་ཀ་ནི་སྐྱེད་པའི་རྒྱུ། །དང་པོར་གཅིག་ནི་བསོམ་པར་བ། །རོ་རེ་

སིང་པོ་སིང་རེ་ཆེ། །དངོས་པོ་ཉིད་ཀིས་རྣམ་གོལ་ཞིང་། །དངོས་པོའི་འཆིང་བས་

འཆིང་བར་འགྱུར། །དེ་ཡོངས་ལེས་པས་གོལ་བ་ཡིན། །དངོས་པོ་མེད་པར་ཡོངས་

ལེས་པས། །དངོས་པོ་སོམ་འགྱུར་ལེས་རབ་ཅན། དངོས་པོ་མེད་པ་ཡོངས་ལེས་

པས། །དེ་ལྟར་ཧེ་རུ་ཀ་བསོམ་བ། །ལུས་ལ་ཡེ་ལེས་ཆེན་པོ་གནས། །རོག་པ་ཐམས་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ༼རོ་རེ་རིགས་ཀི་ལེའུ།༽

ཅད་ཡང་དག་སངས། །དངོས་པོ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པ་པོ། །ལུས་གནས་ལུས་ལས་མ་

སྐྱེས་པའོ། །

རོ་རེ་སིང་པོས་གསོལ་བ། ཀེ་བཅོམ་ལྡན་འདས། རོ་རེ་ལུས་ལ་ར་དུ་ལགས། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། ར་རྣམས་ནི། སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་ཏེ། བང་ཆུབ་

ཀི་སེམས་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་འབབ་པ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་གནས་སུ་འཛག་པའོ། །དེ་

རྣམས་ཀི་ནང་ནས་ར་རྣམ་པ་གསུམ་ནི། གཙོ་བོ་སྟེ། རྐྱང་མ་དང་། རོ་མ་དང་། ཀུན་

འདར་མའོ། །རྐྱང་མ་ལེས་རབ་རང་བཞིན་གིས། །ཐབས་ཀིས་རོ་མ་ཡང་དག་

གནས། །ཀུན་འདར་མ་ནི་དབུས་གནས་སུ། །གཟུང་དང་འཛིན་པ་རྣམ་པར་

སངས། །རྐྱང་མ་མི་བསྐྱོད་འབབ་པ་སྟེ། །རོ་མ་དེ་བཞིན་ཁག་འབབ་ཅིང་། །ལེས་རབ་

ཟླ་བ་འབབ་བལད་པ། །དེ་ནི་ཀུན་འདར་མ་རབ་གགས། །མི་ཕེད་མ་དང་། ཕ་གཟུགས་

མ་དང་། རེ་བ་མ་དང་། གཡོན་པ་མ་དང་། ཐུང་ངུ་མ་དང་། རུས་སྦལ་སྐྱེས་མ་དང་། 

སོམ་པ་མ་དང་། དབང་མ་དང་། སྐྱོན་མ་དང་། འཇུག་མ་དང་། མ་མོ་དང་། མཚན་མོ་

དང་། བསིལ་སྦིན་མ་དང་། ཚ་བ་མ་དང་། རྐྱང་མ་དང་། ཀུན་འདར་མ་དང་། རོ་མ་དང་། 

གཞོལ་མ་དང་། རེངས་མ་དང་། ལིན་ཏུ་གཟུགས་ཅན་མ་དང་། སྤི་མ་དང་། རྒྱུ་སྦིན་མ་

དང་། སྦོར་བལ་མ་དང་། སྡུག་གུ་མ་དང་། གྲུབ་མ་དང་། འཚེད་མ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་

ཡིད་བཟང་མ་དང་། སུམ་སྐོར་མ་དང་། འདོད་མ་དང་། ཁྱིམ་མ་དང་། གཏུམ་མོ་དང་། 

བདུད་དྲལ་མའོ། །རོ་རེ་སིང་པོས་གསོལ་བ། བཅོམ་ལྡན་འདས། ར་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་

པོ་འདི་རྣམས་ཇི་ལྟ་བུ་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། སིད་གསུམ་

ཡོངས་གྱུར་ཐམས་ཅད་ནི། །གཟུང་དང་འཛིན་པ་རྣམ་པར་སངས། །ཡང་ན་ཐབས་ནི་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ཐམས་ཅད་ཀིས། །དངོས་པོའི་མཚན་ཉིད་དུ་ནི་བརག །

སོམ་པའི་དབེ་བའང་བལད་པར་བ་སྟེ། ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་ནི། ཟླ་བ་དང་། ཉི་མ་དང་། 

ལེས་རབ་དང་། ཐབས་སོ། །ཆོས་དང་། ལོངས་སྤོད་རོགས་པ་དང་། སྤྲུལ་བ་ནི། སྐུ་

དང་། གསུང་དང་། ཐུགས་སོ། །ཨེ་ཝཾ་མ་ཡ་ནི། ཨེ་ཡི་རྣམ་པ་ལྷ་མོ་སྤན། །ཝཾ་གི་རྣམ་

པ་བདག་མར་བརོད། །མ་ནི་ལྷ་མོ་གོས་དཀར་མོ། །ཡ་ཡི་རྣམ་པས་སྒོལ་མར་

བརོད། །སྤྲུལ་བའི་འཁོར་ལོ་ལ་པདྨ་འདབ་མ་དྲུག་ཅུ་ར་བཞི་དང་། ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་

ལ་འདབ་མ་བརྒྱད་དང་། ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་འཁོར་ལོ་ལ་འདབ་མ་བཅུ་དྲུག་

དང་། བདེ་བ་ཆེན་པོའི་འཁོར་ལོ་ལ་འདབ་མ་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་སོ། །འཁོར་ལོའི་

གངས་ཀི་རིམ་པས་རྣམ་པར་བཞག་པ། སྐད་ཅིག་མ་བཞི་ནི། རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་དང་། 

རྣམ་པར་སིན་པ་དང་། རྣམ་པར་ཉེད་པ་དང་། མཚན་ཉིད་དང་བལ་བའོ། །འཕགས་པའི་

བདེན་པ་བཞི་ནི། སྡུག་བསྔལ་བ་དང་། ཀུན་འབྱུང་བ་དང་། འགོག་པ་དང་། ལམ་

མོ། །དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བཞི་ནི། བདག་གི་དེ་ཁོ་ན་དང་། སྔགས་ཀི་དེ་ཁོ་ན་དང་། ལྷའི་དེ་ཁོ་

ན་དང་། ཡེ་ལེས་ཀི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དོ། །དགའ་བ་བཞི་ནི། དགའ་བ་དང་། མཆོག་ཏུ་

དགའ་བ་དང་། དགའ་བལ་གི་དགའ་བ་དང་། ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་དགའ་བའོ། །སེ་བ་

བཞི་ནི། གནས་བརན་པ་དང་། ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་དང་། ཀུན་གི་བཀུར་བ་དང་། 

དགེ་འདུན་ཕལ་ཆེན་ནོ། །ཟླ་བ་དང་། ཉི་མ་དང་། ཨཱ་ལི་དང་། ཀཱ་ལི་དང་། འཕོ་བ་བཅུ་

དྲུག་དང་། དབྱུག་གུ་དྲུག་ཅུ་ར་བཞི་དང་། ཆུ་ཚོད་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་དང་། ཐུན་ཚོད་

བཞི་སྟེ། དེ་ལྟར་ཐམས་ཅད་བཞིའོ། །ལྟེ་བར་གཏུམ་མོ་འབར་བ་ཡིས། །དེ་བཞིན་

གལེགས་པ་ལྔ་བསེགས་ལིང་། །སྤན་ལ་སོགས་པ་ཡང་བསེགས་ཏེ། །བསེགས་པས་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ༼སྔགས་ཀི་ལེའུ།༽

རི་བོང་ཅན་ཧཾ་འཛག །རོ་རེ་རིགས་ཀི་ལེའུ་སྟེ་དང་པོའ།ོ །

༼སྔགས་ཀི་ལེའུ།༽

སྔགས་ཀི་ལེའུ་བལད་པར་བའོ། །ༀ་ཨ་ཀཱ་རོ་མུ་ཁཾ་སརྦྦ་དྷརྨྨ་ཎཱཾ། ཨཱངྱ་ནུ་ཏྤནྣ་

ཏྭཱ་ཏ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། འབྱུང་པོ་ཐམས་ཅད་ཀི་གཏོར་མའི་སྔགས་སོ། །བྲུཾ་ཨཾ་ཛྲ່་

ཁཾ་ཧཱུཾ། དེ་བཞིན་གལེགས་པ་རྣམས་ཀི་ས་བོན་ནོ། །ༀ་དེ་བ་བི་ཙུ་བཛྲ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་

སྭཱཧཱ། ཀེ་རོ་རེའི་སིང་པོའ།ོ །སྔགས་ཐམས་ཅད་ཀི་རྐང་བ་དང་པོར་ༀ་གི་རྣམ་པ་

དང་། །མཐར་ནི་སྭཱཧཱ་དང་། ཧཱུཾ་ཕཊ་ཀི་རྣམ་པ་ནི། ནང་དུ་གཞུག་གོ །ༀ་ཨ་ཀ་ཙ་ཊ་ཏ་

པ་ཡ་ལ་སྭཱཧཱ། གོང་ཁྱེར་དཀྲུགས་པའི་སྔགས་སོ། །ཨ་ཨཱ། ཨི་ཨཱི། ཨུ་ཨཱུ། ར་རཱ། ལ་

ལཱ། ཨེ་ཨཻ། ཨོ་ཨཽ། ཨཾ་ཨཿ ། རྣལ་འབོར་མ་རྣམས་ཀི་ས་བོན་ནོ། །ༀ་ཏཻ་ལོཀྱཱ་ཀེ་པ་

ཧུཾ་ཧུཾ་ཧུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ཕག་གཉིས་པའིའོ། །ༀ་ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ་བྷོ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཕག་

བཞི་བའི་འོ། །ༀ་ཀི་ཊི་ཀི་ཊི་བཛྲ་ཧུཾ་ཧུཾ་ཧུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ཕག་དྲུག་པའི་འོ། །ༀ་ཨཱཿ ་ཧཱུཾ། 

སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་བིན་གིས་བརླབ་པའི་སྔགས་སོ། །ༀ་རཀ་རཀ་ཧུཾ་ཧུཾ་ཧུཾ་

ཕཊ་སྭཱཧཱ། ས་སྦོང་བའི་སྔགས་སོ། །ༀ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། རེངས་པར་བེད་པའི་འོ། །ༀ་ཨཾ་

སྭཱཧཱ། དབང་དུ་བེད་པའོ། །ༀ་ཁཾ་སྭཱཧཱ། སྐོད་པར་བེད་པའི་འོ། །ༀ་ཛྲ່་སྭཱཧཱ། སང་

བར་བེད་པའི་འོ། །ༀ་བུཾ་སྭཱཧཱ། མངོན་སྤོད་ཀིའོ། །ༀ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། འགུགས་པར་བེད་

པའི་འོ། །ༀ་གྷུ་སྭཱཧཱ། གསོད་པར་བེད་པའོ། །ༀ་ཀུ་རུ་ཀུལེ་ཧྲིཿ སྭཱཧཱ། ཀུ་རུ་ཀུལེའི་

སྔགས་སོ། །ཨ་ཕུཿ འི་རྣམ་པས་མཐའ་ཡས་ཀི་གཟུགས་བརན་བས་ལ་བདུད་རི་

ལྔས་ནི། བླུག །མེ་ཏོག་ནག་པོས་ནི། མཆོད། ཀླུ་འདུལ་བར་བེད་པའི་ཁུ་བས་ནི། 

བྱུག །གང་པོ་ཆེའི་ཆང་གིས་ནི། བྱུག །ཁམ་ཕོར་ཁ་སྦར་དུ་ནི། གཞག །བ་ནག་པོའི་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

འོ་མས་ནི། དགང་། གཞོན་ནུ་མ་ནག་མོས་བཀལ་བའི་སྐུད་པས་ནི། དཀི། རླུང་གི་

ཕོགས་སུ་རིང་བུ་བས་ཏེ་མཐའ་ཡས་དེར་གཞག་གོ །དེའི་འགམ་དུ་དཀིལ་འཁོར་

བཞེངས་པར་བ་སྟེ། དུར་ཁོད་ཀི་སོལ་བས་ནི། རྡུལ་ཚོན་ནག་པོ། སྐྱེས་པའི་རུས་

པའི་ཕེ་མས་ནི། རྡུལ་ཚོན་དཀར་བོ། ལྡོང་རུས་ཀིས་ནི། རྡུལ་ཚོན་སེར་བོ། དུར་

ཁོད་ཀི་སོ་ཕག་གིས་ནི། རྡུལ་ཚོན་དམར་བོ། རྐུན་མའི་ལོ་མ་དང་། སྐྱེས་པའི་རུས་

པའི་ཕེ་མ་དག་གིས་ནི། རྡུལ་ཚོན་ལྗང་གུ་སྟེ། རྡུལ་ཚོན་འདི་རྣམས་ཀིས་དཀིལ་

འཁོར་བཞེངས་སོ། །

དུར་ཁོད་ཀི་སད་བུས་ཐིག་གདབ་ཅིང་དཀིལ་འཁོར་ཁྲུ་གསུམ་པ་བ་སྟེ། དེའི་

དབུས་སུ་མཐའ་ཡས་མནན་པའི་ཀེའི་རོ་རེ་ཞལ་བརྒྱད་པ། ཞབས་བཞི་བ། ཕག་

བཅུ་དྲུག་གིས་བརྒྱན་པ། སྤན་ཉི་ཤུ་ར་བཞིས་ཆེ་བ། འཇིགས་པའང་འཇིགས་པར་

མཛད་པ་བིའོ། །དེ་ནས་སོབ་དཔོན་གིས་ནང་གི་མ་རུངས་པའི་སེམས་ཀིས་དབེན་

པའི་གནས་སུ་སྔགས་བཟླ་སྟེ། ༀ་གྷུ་རུ་གྷུ་རུ་གྷ་ཌུ་གྷ་ཌུ་མ་ས་མ་ས་གྷ་ཊ་གྷ་ཊ་གྷོ་ཊ་

ཡ་གྷོ་ཊ་ཡ། ཨ་ནནྟ་ཀོ་བྷ་ཀ་ར་ཡེ་ནཱ་གཱ་དྷི་པ་ཏ་ཡེ་ཧེ་ཧེ་རུ་རུ་ཀཾ་སབྟ་པཱ་ཏཱ་ལ་ག་ཏཱ་

ན་ནཱ་གཱ་ཀརྵ་ཡ་པརྵ་ཡ། གརྫྫ་ཡ་ཏ་རྫྫ་ཡ། ཕུཿ ་ཕུཿ ་ཕུཿ ་ཕུཿ ་ཕུཿ ་ཕུཿ ་ཕུཿ ་ཕུཿ ་ཧཱུཾ་

ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། གལ་ཏེ་ཆར་མི་འབབ་ན་དེའི་ཚེ་སྔགས་འདི་ལྡོག་ལ་བཟླ་སྟེ། ཆར་

འབབ་བོ། །གལ་ཏེ་མི་འབབ་ན། དེའི་ཚེ་མགོ་ཨར་ཀའི་དོག་པ་ལྟར་འགས་སོ། །ཆར་

དབབ་པ་ཞེས་བ་བའི་ཆོ་གའོ། །སྤིན་དྲལ་བ་བལད་དེ། དུར་ཁོད་ཀི་རས་ལ་ཉེ་བར་

འདུག་ནས་སྔགས་བཟླས་ལིང་དྲལ་ཏེ། ༀ་ཨཱརྱ་ཤྨ་ཤཱ་ན་བ་ཡཱ་ཡ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། 

སྤིན་དྲལ་བའི་ཆོ་གའོ། །ཕ་རོལ་གི་སེ་རྣམ་པར་གཞིག་པར་བ་བའི་ཕིར་ཁ་ཊི་ཀའི་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ༼སྔགས་ཀི་ལེའུ།༽

སྒྲུབ་པ་བལད་དེ། ཁ་ཊི་ཀ་དང་། བདུད་རི་ལྔ་དང་། ཀུ་ཋཱ་ར་ཙིནྣ་དང་ལྷན་ཅིག་

བཏགས་ལ་རིལ་བུ་བ་སྟེ། སྔགས་ནི། ༀ་བཛྲ་ཀར་རི་ཧེ་བཛྲ་ཡ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། 

དངོས་གྲུབ་ཀི་དོན་དུ་བེ་བ་བཟླས་ལིང་སྔོན་དུ་བསེན་པ་འབུམ་བས་ཏེ། དེ་

བསྒྲུབས་ལ་རིལ་བ་སྤི་བླུགས་ཀི་མགིན་པར་བསྐོར་ཞིང་བསྐོར་ནས་བཅད་ན་དག་

ཐམས་ཅད་ཀི་མགོ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །རོ་རེ་གི་གུག་གི་ཆོ་གའོ། །

ལྷ་རྣམས་དགས་པར་འདོད་པས་ཐིག་ལེ་བསྒྲུབ་སྟེ། ཚངས་པའི་ས་བོན་རྒྱལ་

ལ་བསྒྲུབས་ནས་ཀུ་ཋཱ་ར་ཙིནྣ་དང་བསེས་ལ་ཉི་མ་གཟས་ཟིན་པ་ན་མི་བསྐྱོད་པ་དང་

བཏགས་ལིང་བཏགས་ནས་དག་སྟ་བས་ཏེ། དེ་རྐང་བས་མནན་ནས་སྔགས་བཟླ་སྟེ། 

ༀ་བཛྲ་ཀུ་ཁྲཱ་ར་པཱ་ཊ་ཡ་པཱ་ཊ་ཡ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། བེ་བ་བཟླས་ལ་ཐིག་ལེ་བས་ཏེ་

གང་ལ་ཕག་བས་པ་དེ་འགས་སོ། །ལྷ་དགས་པའི་ཆོ་གའོ། །ཚ་བས་གདུང་བར་

འདོད་པས་ཨརྐྐའི་ལོ་མ་ལ་དུག་དང་སྐེ་ཚེ་དང་ཙི་ཏ་ཀའི་ཁུ་བས་དག་བོའི་མིང་བི་

ཞིང་འབས་ཕུབ་ཀི་མེ་ལ་གདུངས་ཏེ་སྔགས་ཁི་བཟླའོ། །ༀ་ཧེ་བཛྲ་ཛྭ་ར་ཛྭ་ར་ལ་

ཏྲུཾ་བྷྲུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ཚ་བའི་ཆོ་གའོ། །ཁི་བཟླས་པས་འགྲུབ་བོ། །ཆང་སྐྱུག་པར་

བ་བར་འདོད་པས་བསྒྲུབ་བའི་ལྟེ་བར་ཡཾ་གི་རྣམ་པ་བསོམ་ཞིང་མཾ་གི་རྣམ་པར་གྱུར་

པ་ལས་ཆང་ལྟོ་བར་རྣམ་པར་བསོམས་ཏེ་སྐྱུག་པར་བེད་པར་བལྟས་ན་ཆང་སྐྱུག་

གོ །རབ་ཏུ་མོས་མ་དབང་དུ་བ་བར་འདོད་པས་མ་ངན་མེད་པའི་བརྒྱད་ལ་མ་ངན་

མེད་པའི་འོག་ཏུ་སོང་སྟེ་གོས་དམར་བོ་བགོས་ནས་མོས་བེད་ཀི་འབས་བུ་བཟའ་

ཞིང་། ཀ་ཀཱ་མ་ཙི་ཀའི་ཁུ་བས་ཐིག་ལེ་བས་ནས་སྔགས་བཟླ་སྟེ། ༀ་ཨ་མུ་ཀཾ་མེ་ཧྲིཿ 

བསི་བྷ་བ་ཏུ་སྭཱཧཱ། ཁིས་འོང་བར་འགྱུར་རོ། །ཟླ་བ་དང་ཉི་མ་དབང་དུ་བ་བར་འདོད་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

པས་ས་ལུ་བཏགས་པའི་འགྱུར་བ་ལ་ཟླ་བ་དང་ཉི་མ་བས་ནས་རོ་རེའི་ཆུ་ལ་གཞུག་

ཅིང་སྔགས་བཟླ་སྟེ། ༀ་བཛྲ་ཨརྐྐ་མཱ་ཙ་ལ་མཱ་ཙ་ལ་ཏིཥྛ་ཏིཥྛ་ཧེ་བཛྲ་ཡ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་

ཕཊ་སྭཱཧཱ། བེ་བ་ཕག་བདུན་བཟླས་ཏེ་ཉི་མ་དང་ཟླ་བ་དག་ཡང་དག་པར་གནས་ལིང་

ཉིན་མཚན་བེ་བག་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཟླ་བ་དང་ཉི་མ་རྣམ་པར་འཛིན་པ་ཞེས་བ་

བའི་ཆོ་གའོ། །

ༀ་ན་གྲཱ་ན་གྲཱ་ཞེས་བ་བའི་སྔགས་འདིས་དུས་མ་ཡིན་པའི་དུས་སུ་དོན་བསྒྲུབ་

པའི་ཕིར་གཞོན་ནུ་མའི་མིག་དག་ལ་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་མངོན་པར་བསྔགས་ནས་མེ་

ཏོག་ལ་སོགས་པའི་མཆོད་པ་ལྔས་ཡང་དག་པར་མཆོད་ཅིང་སན་གསན་དབབ་

བོ། །བཅུ་བཞི་བའམ་བརྒྱད་པའི་སྔ་བའི་དུས་སུ་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་བཞག་ཅིང་

འབྲུ་མར་དང་ཨ་ལཀྟའི་ཁུ་བ་ལ་སྔགས་འདི་ཉིད་ཀིས་ལན་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་མངོན་

པར་བསྔགས་སོ། །དེ་ནས་མངོན་པར་བསྔགས་པའི་ཨ་ལཀྟའི་ཁུ་བས་བསྔགས་

པའི་མཐེ་བོང་རྒན་པོས་བསྐུས་ནས་འབྲུ་མར་གིས་ཀང་བླུགས་ལ་གཞོན་ནུ་མ་ལ་

བསྟན་ཏེ། ངའི་རས་སུས་ཁྱེར་སོས། དེ་ལ་དེས་སྨྲས་པ། ཆེ་གེ་མོ་ཞེས་བ་བས་ཁྱེར་

རོ། །རོ་རེ་སྐར་མའོ། །བེ་ཊུ་ཡཱ་བེ་ཊུ་ཡཱ་ཞེས་བརོད་ན་གང་པོ་ཆེ་འབོས་པར་འགྱུར་

རོ། །མརྨྨ་མ་རྨྨ་ཞེས་བརོད་ན་སྟག་འབོས་པར་འགྱུར་རོ། །

ཏིལི་ཡཱ་ཏི་ལི་ཡཱ་ཞེས་བརོད་ན་བསེ་འབོས་པར་འགྱུར་རོ། །ཨི་ལི་མི་ལི་ཕུཿ ཕུཿ 

ཞེས་བརོད་ན་སྦྲུལ་འབོས་པར་འགྱུར་རོ། །ནོར་སྐྱོང་འདུལ་བའི་ཕག་གིས་ལག་པ་

རབ་ཏུ་བསྟན་ན་ཁྱི་འབོས་པར་འགྱུར་རོ། །རོ་རེ་མ་དང་། དཀར་མོ་དང་། ཆུ་མ་དང་། 

རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མ་དང་། བདག་མེད་མ་དང་། ས་སྤོད་མ་དང་། མཁའ་སྤོད་མའི་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ༼ལྷའི་ལེའུ།༽

རྣལ་འབོར་ལས་རེངས་པར་བེད་པ་ལ་སོགས་པ་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་གིས་བེད་

དོ། །སྔགས་ཀི་ལེའུ་སྟེ་གཉིས་པའོ། །

༼ལྷའི་ལེའུ།༽

དེ་ནས་ལྷའི་ལེའུ་བལད་པར་བའོ། །དང་པོར་བམས་པ་བསོམ་པར་བ། །གཉིས་

པར་སིང་རེ་རྣམ་བསོམ་ཞིང་། །གསུམ་པར་དགའ་བ་བསོམ་པ་དང་། །ཀུན་གི་མཐར་

ནི་བཏང་སོམས་སོ། །ཡང་ནི་སྟོང་བའི་བང་ཆུབ་སྟེ། །གཉིས་པ་ལ་ནི་ས་བོན་

བསྡུ། །གསུམ་པ་ལ་ནི་གཟུགས་བརན་རོགས། །བཞི་བ་ལ་ནི་ཡིག་འབྲུ་དགོད། །རེ་

ཕས་ཉི་མ་སྔོན་དུ་རྣམ་བསོམས་ནས། །ཉི་དེར་ཧཱུཾ་བྱུང་སྣ་ཚོགས་རོ་རེ་སྟེ། །རོ་རེ་དེ་

ཉིད་ཀིས་ནི་ར་བ་དང་། །གུར་བཅིང་བ་ཡང་རྣམ་པར་སོམ་པ་ཉིད། །དང་པོར་རོ་ནི་རྣམ་

བསོམས་པ། །ཆོས་ཀི་དབིངས་ཀི་བདག་ཉིད་བརོད། །དེ་སྟེང་རྣལ་འབོར་བ་གནས་

ནས། ཧེ་རུ་ཀ་ཉིད་རྣམ་པར་བསོམ། །རང་གི་སིང་གར་རེ་ཕ་བསོམ། །དེ་ལས་བྱུང་

བའི་ཉི་དཀིལ་འཁོར། །དེར་ནི་ཧཱུཾ་གི་རྣམ་པ་ཉིད། །ཐབས་དང་ལེས་རབ་རང་བཞིན་

ཅན། །ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའི་རོ་རེ་ནི། །ཁ་དོག་ནག་པོ་འཇིགས་ཆེན་པོ། །རོ་རེ་ལྟེ་བའི་

དབུས་གནས་པར། །ཡང་ནི་ཧཱུཾ་གི་དེ་ཉིད་བསོམ། །ཧཱུཾ་གི་རྣམ་པར་གྱུར་བལྟས་

ནས། །ཞེ་སང་བདག་ཉིད་རྣམ་པར་བསོམ། །རོ་རེ་སྐྱེ་བ་ནག་པོ་ཆེ། །འདམ་སྐྱེས་སྔོན་

པོ་འདྲ་བའི་མདོག །ཡང་ན་སྔོ་དང་ཉི་མའི་མདོག །དད་པས་ངེས་པར་རྣམ་པར་

བསོམ། །ནམ་མཁར་རེ་བཙུན་བལྟས་ནས་ནི། །རོ་རེ་སྐྱེ་བ་སིང་རེ་ཆེ། །རྒྱན་རྣམས་

ཐམས་ཅད་འཛིན་པ་ཡི། །ལྷ་མོ་བརྒྱད་པོ་རྣམས་ཀིས་མཆོད། །དཀར་མོ་རི་དྭགས་

མཚན་མ་འཛིན། །ཆོམ་རྐུན་བདུད་ལས་རྒྱལ་བའི་སྣོད། །རོ་ལངས་མ་ནི་ཆུ་ལག་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

མ། །གྷས་རི་ནི་སན་འཛིན་ཅིང་། །པུཀྐ་སི་ནི་རོ་རེའི་ལག །དེ་བཞིན་རི་ཁོད་མ་རོ་

འཛིན། །གདོལ་བ་མོ་ནི་ཅང་ཏེའུ་རྡུང་། །འདི་རྣམས་ཀིས་ནི་གཙོ་བོ་མཆོད། །འདོད་

ཆགས་ཆེན་པོའི་རེས་ཆགས་པས། །གཡུང་མོས་སྐུ་ལ་འཁྱུད་པ་ཉིད། །ཨཱ་ལི་ཟླ་བ་ཀཱ་

ལི་ཉི། །ས་བོན་ནང་དུ་སོན་གྱུར་པ། དེ་ཉིད་སེམས་དཔའ་ཞེས་བར་བརོད། །མཆོག་ཏུ་

དགའ་བའི་རང་བཞིན་ཅན། །ནམ་མཁའི་དཀིལ་འཁོར་ཁྱབ་པ་ཡི། །རང་གི་ལུས་

མཚུངས་རྣམ་པར་སྤོ། །བསྡུས་ནས་སིང་གར་དགུག་པ་ན། །ཡོ་གི་ཞེ་སང་བདག་ཉིད་

འགྱུར། །སྔོ་དང་ཉི་མ་མཚུངས་པའི་མདོག །བནྡྷུ་དམར་བོའི་སྤན་དང་ལྡན། །སྐ་སེར་

གེན་དུ་འཁྱིལ་བ་དང་། །ཕག་རྒྱ་ལྔས་ནི་རྣམ་པར་བརྒྱན། །འཁོར་ལོ་རྣ་ཆ་ནོར་བུ་

དང་། །ལག་གདུབ་དང་ནི་སྐ་རགས་ཉིད། །སངས་རྒྱས་ལྔ་ནི་རྣམ་དག་པ། །འདི་རྣམས་

ཕག་རྒྱར་རབ་ཏུ་གགས། །སང་མིག་བརྒྱད་གཉིས་ལོ་ཡི་ཚུལ། །གཡོན་ན་རོ་རེ་ཐོད་

པ་དང་། །གཡོན་པ་ནས་ཀང་ཁ་ཊྭཱཾ་ག །གཡས་ན་རོ་རེ་ནག་པོ་ཉིད། །ཧཱུཾ་གི་ཡི་གེ་འདོན་

པའི་བདག །རྣམ་འབོར་མ་བརྒྱད་ཡོངས་བསྐོར་ནས། །དུར་ཁོད་དུ་ནི་མགོན་པོ་

རོལ། །དབུགས་རྒྱུ་ཞེས་བའི་རིགས་པ་འདིས། །དུར་ཁོད་ཅེས་ནི་མངོན་པར་བརོད། །

ཕག་བཞི་ནི། བདུད་བཞི་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་རྣམ་པར་དག་པ་སྟེ། གོང་དུ་

བརོད་པའི་གཟུགས་དང་། སྐུ་མདོག་དང་། ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའོ། །ཕག་གཡོན་གི་དང་

པོ་ན་སྐྱེས་པའི་ཐོད་པ་ལྷ་དང་ལྷ་མ་ཡིན་གི་ཁག་གིས་བཀང་བ། དེ་བཞིན་དུ་གཡས་

ཀི་ཕག་ན་རོ་རེ། ཕག་ལྷག་མ་དག་གིས་ལེས་རབ་ལ་འཁྱུད་པ། ལེས་རབ་རོ་རེ་ཕག་

མོ་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་གཟུགས་ཅན་ནོ། །ཕག་དྲུག་པ། ཞལ་གསུམ་པ། གཡོན་

དམར་བ། གཡས་ཟླ་བ་དང་ཉི་མ་ལྟ་བུ་དང་པོ་སྔོན་པོ། གཅེར་བུ་གོང་དུ་བརོད་པའི་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ༼དབང་གི་ལེའུ།༽

སྐུ་མདོག་དང་གཟུགས་ཅན། ཕག་རྣམས་ནི། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་རྣམ་པར་དག་

པའོ། །ཕག་གཡོན་གི་དང་པོ་ན་རེ་གསུམ་པ། ཕག་གཡས་ཀི་དང་པོ་ན་རོ་རེ། ཕག་

གཡོན་གི་གཉིས་པ་ན་དྲིལ་བུ། ཕག་གཡས་ཀི་གཉིས་པ་ན་གི་གུག །ཕག་ལྷག་མ་

དག་གིས་རོ་རེ་ལུ་གུ་རྒྱུད་མ་ལ་སོམས་པར་འཇུག་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇི་ལྟ་བ་

དེ་ལྟར་ལེས་རབ་སྟེ། གཡས་པ་དང་གཡོན་པ་གི་གུག་དང་ཐོད་པ། ཁམས་གསུམ་

གི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་རོ་མནན་པའོ། །ལྷའི་ལེའུ་སྟེ་གསུམ་པའོ། །

༼དབང་གི་ལེའུ།༽

དེ་ནས་ལྷ་དབང་བསྐུར་བའི་ལེའུ་བལད་པར་བའོ། །རང་གི་སིང་གར་ས་བོན་

བསམ་མོ། །ས་བོན་ལས་ནི། འོད་ཟེར་ནག་པོ་ལྕགས་ཀྱུའི་རྣམ་པའི་གཟུགས་ཀིས་

ཕྱུང་ནས་དེ་ཁམས་གསུམ་དུ་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་སྤན་དྲངས་ལ་

མ་མོ་བརྒྱད་ཀིས་ཡང་དག་པར་མཆོད་ནས་གསོལ་བ་གདབ་པར་བའོ། །ༀ་ཨ་བྷི་

ཥིཉྩནྟུ་མཱཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཞེས་སངས་རྒྱས་དེ་རྣམས་ཧེ་རུ་ཀའི་རྣམ་པའི་གཟུགས་

ཀིས་དེ་བཞིན་གལེགས་པ་ལྔའི་བདག་ཉིད་ཀི་བདུད་རི་ལྔས་གང་བའི་བུམ་པ་ལྔས་

དབང་བསྐུར་བར་བའོ། །དབང་བསྐུར་བ་ན་མེ་ཏོག་གི་ཆར་འབབ་པར་འགྱུར་

རོ། །རྔའི་སྒ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །གུར་གུམ་གི་ཆར་འབབ་པར་འགྱུར་

རོ། །གཟུགས་ཀི་རོ་རེ་མ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀིས་མཆོད་པར་བའོ། །རོ་རེའི་གླུ་

སྤན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀིས་བླང་བར་བའོ། །དབང་བསྐུར་ནས་སྤི་བོར་རང་གི་

རིགས་ཀི་བདག་པོར་འགྱུར་རོ། །འདིས་ནི། ཧེ་རུ་ཀ་རོགས་པ་ཉིད་དོ། །ཐུན་

གསུམ་དུ་བིན་གིས་བརླབ་པའི་སོམ་པ་རྣམ་པར་བསོམས་ནས་ལངས་ཏེ་ལྷའི་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

གཟུགས་སུ་གཞག་གོ །དབང་གི་ལེའུ་སྟེ་བཞི་བའོ། ། 

༼དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་ལེའུ།༽

དེ་ནས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་ལེའུ་བལད་པར་བའོ། །ངོ་བོས་གཟུགས་མེད་མཐོང་བ་

བོ། །སྒ་མེད་ཐོས་པ་པོ་ཡང་མེད། །དྲི་མེད་སྣོམ་པ་པོ་ཡང་མེད། །རོ་མེད་མོང་བ་བོ་

ཡང་མེད། །རེག་མེད་རེག་པ་པོ་ཡང་མེད། སེམས་མེད་སེམས་ལས་བྱུང་བའང་

མེད། །སྐྱེད་བེད་མ་དང་སིང་མོ་ཉིད། །རྣལ་འབོར་རིག་པས་རག་ཏུ་མཆོད། གར་མ་

ཚོས་མ་རོ་རེ་མ། །གདོལ་མ་དེ་བཞིན་བམ་ཟེ་མོ། །ཐབས་དང་ལེས་རབ་ཆོ་ག་

ཡིས། །དེ་ཉིད་རིག་པས་རག་ཏུ་མཆོད། །ཇི་ལྟར་བེ་བར་མི་འགྱུར་བར། །རབ་ཏུ་འབད་

པས་བསྟེན་པ་ཉིད། །མ་གསང་སྦྲུལ་དང་ཆོམ་རྐུན་དང་། །ས་སྤོད་མེ་ཡིས་སྡུག་བསྔལ་

བེད། །རིགས་ལྔའི་ཕག་རྒྱ་ཞེས་བ་བ། །ཐར་པའི་རྒྱུར་ནི་བརོད་པར་བ། །རོ་རེ་འདིས་

ནི་གདབ་བ་ཉིད། །དེས་ན་ཕག་རྒྱར་བརོད་པར་བ། །རོ་རེ་པདྨ་དེ་བཞིན་ལས། །དེ་

བཞིན་བལེགས་དང་རིན་ཆེན་ཉིད། །སིང་རེ་ཆེན་པོ་དམ་པ་ཡི། །རིགས་ནི་རྣམ་པ་ལྔ་

རུ་བརོད། །རོ་རེའི་ཕག་རྒྱ་གཡུང་མོ་ཉིད། །དེ་བཞིན་པདྨའི་གར་མ་ཉིད། །ལས་ནི་

ཚོས་མར་རབ་ཏུ་བལད། །དེ་བཞིན་གལེགས་པའི་བམ་ཟེ་མོ། །རིན་ཆེན་གདོལ་མར་

ལེས་པར་བ། །ཕག་རྒྱ་ལྔར་ནི་རྣམ་པར་ངེས། །འདི་རྣམས་དེ་བཞིན་གལེགས་པའི་

རིགས། །མདོར་བསྡུས་པས་ནི་བརོད་པར་བ། །

དཔལ་ལྡན་དེ་བཞིན་ཉིད་གལེགས་ལིང་། །དེ་བཞིན་སར་ཡང་གལེགས་པ་

ཉིད། །འདིས་ནི་ལེས་རབ་རིགས་པ་ཡིས། །དེ་བཞིན་གལེགས་ཞེས་བརོད་པར་

བ། །རིགས་ནི་རྣམ་པ་དྲུག་བརོད་ཅིང་། །མདོར་བསྡུས་པས་ནི་རྣམ་པ་ལྔ། །སྐུ་གསུང་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ༼དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་ལེའུ།༽

ཐུགས་ཀི་དབེ་བ་ཡིས། །ཕི་ནས་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་འགྱུར། །རིགས་དང་འབྱུང་བ་ལྔ་

རྣམས་དང་། །ཕུང་པོ་ལྔ་ཡི་རང་བཞིན་གིས། །རིགས་དང་བགང་བ་འདི་ཡིས་

ནི། །རིགས་ཞེས་མངོན་པར་བརོད་པར་བ། །སོམ་པ་པོ་མེད་སོམ་པའང་མེད། །ལྷ་མེད་

སྔགས་ཀང་ཡོད་མ་ཡིན། །སྤོས་པ་མེད་པའི་རང་བཞིན་ལས། །སྔགས་དང་ལྷ་ནི་ཡང་

དག་གནས། །རྣམ་སྣང་མི་བསྐྱོད་དོན་ཡོད་དང་། །རིན་ཆེན་དཔག་མེད་སེམས་དཔའ་

བོ། །ཚངས་པ་ཁྱབ་འཇུག་ཞི་བ་དང་། །ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་དེ་ཉིད་བརོད། །ཚངས་

པ་སྒིབ་བལ་སངས་རྒྱས་ཉིད། །འཇུག་ཕིར་ཁྱབ་འཇུག་བརོད་པར་བ། །རག་ཏུ་དགེ་

བས་ཞི་བ་ཉིད། །ཐམས་ཅད་ཀུན་གི་བདག་ཉིད་གནས། །དམ་པའི་བདེ་བས་དེ་ཉིད་

དེ། །བདེ་བ་རོགས་ཕིར་རྣམ་སངས་རྒྱས། །གང་ཕིར་ལུས་ལས་བྱུང་བ་ཉིད། །ལྷ་ཞེས་

མངོན་པར་བརོད་པར་བ། །སངས་རྒྱས་འདི་ལ་བྷ་ག་མངའ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་

བརོད་པར་བ། །བྷ་ག་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་བརོད། །

དབང་ཕྱུག་ལ་སོགས་ཡོན་ཏན་ཀུན། །ཡང་ན་ཉོན་མོངས་ལ་སོགས་

བདུད། །བཅོམ་ཕིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་བ། །གང་ཕིར་སྐྱེ་འགོ་སྐྱེད་པ་

ཡི། །ལེས་རབ་མ་ཞེས་བརོད་པར་བ། །གང་ཕིར་སྐལ་བ་སྟོན་པ་ཡི། །ལེས་རབ་

སིང་མོ་ཞེས་བ་ཉིད། །བཙོ་བླག་མ་དང་བུ་མོ་དང་། །གར་མཁན་མ་ཞེས་བརོད་པར་

བ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཚེད་པའི་ཕིར། །བཙོ་བླག་མ་ཞེས་དེ་བཞིན་

བརོད། །ཡོན་ཏན་འཇོ་ཕིར་ལེས་རབ་ནི། །བུ་མོ་ཞེས་ནི་བརོད་པར་བ། །སིང་རེ་

ཆེན་པོ་གཡོ་བའི་ཕིར། །ལེས་རབ་གར་མར་བརོད་པར་བ། །གང་ཕིར་བཅོམ་ལྡན་

མི་རེག་པ། །དེ་ཕིར་གཡུང་མོར་བརོད་པར་བ། །ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་རབ་བརགས་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

པས། །བརོད་པ་བཟླས་པར་ཡང་དག་བལད། །རྐང་བའི་རེས་ནི་དཀིལ་འཁོར་

ཉིད། །ཉེད་ཕིར་དཀིལ་འཁོར་བརོད་པར་བ། ལག་པ་བསྒྱུར་བ་ཕག་རྒྱ་ཡིན། །སོར་

མོ་ཉེད་པའང་དེ་བཞིན་ནོ། །གང་ཕིར་རྣམ་སེམས་བསམ་གཏན་ནི། །གང་བསམ་དེ་

ནི་བསམ་གཏན་ནོ། །ཇི་ལྟར་ཕ་ལས་བདེ་ཐོབ་པ། །དེ་ཡི་བདེ་བ་རང་གིས་

བཟའ། །བདེ་བ་གང་གིས་འཆི་བ་འདི། །དེ་ཡི་བདེ་བ་བསམ་གཏན་བརོད། །དེ་ཁོ་ན་

ཉིད་ཀི་ལེའུ་སྟེ་ལྔ་བའོ། །

༼སྤོད་པའི་ལེའུ།༽

དེ་ནས་གཞན་ཡང་རབ་བལད་བ། །སྤོད་པ་ཕ་རོལ་ཕིན་མཆོག་ཉིད། །གང་

གིས་དངོས་གྲུབ་མཐར་འགོ་བ། །ཀེ་ཡི་རོ་རེ་དངོས་གྲུབ་རྒྱུས། །སོམ་པ་པོ་ཡིས་

རྣམ་འཛིན་པ། །རྣ་བ་དག་ལ་རྣ་ཆ་བཟང་། །སྤི་བོར་འཁོར་ལོ་རྣམ་པར་འཛིན། །ལག་

པ་དག་ལ་ལག་གདུབ་ཉིད། །རྐེད་པ་ལ་ཡང་སྐ་རགས་ཉིད། །རྐང་བར་དེ་བཞིན་རྐང་

གདུབ་པོ། །ལག་པའི་ར་བར་དཔུང་རྒྱན་ཉིད། །མགིན་པར་རུས་པའི་ཕེང་བ་

སྟེ། །བགོ་བ་སྟག་གི་པགས་པ་ཉིད། །བཟའ་བ་མི་འཆི་བཅུ་ཕེད་དེ། །ཧེ་རུ་ཀ་སྦོར་

སྐྱེས་བུ་སྟེ། །ཁ་དོག་ལྔ་ལ་རྣམ་པར་གནས། །རིགས་ལྔ་དག་དང་མཉམ་ལྡན་

པ། །རིགས་ནི་གཅིག་ཏུ་རྣམ་པར་བརག །ཁ་དོག་དུ་མ་ཉིད་ཀིས་ནི། གང་ཕིར་དབེ་

བ་མཚོན་མི་བ། །ལིང་གཅིག་དང་ནི་དུར་ཁོད་དང་། །མ་མོའི་ཁྱིམ་དང་མཚན་མོ་

དང་། །ཡང་ན་དབེན་པའམ་བས་མཐའ་རུ། །སོམ་པ་བཟང་པོར་བརོད་པར་བ། །ཅུང་

ཟད་དྲོད་ན་ཐོབ་པ་ན། །གལ་ཏེ་སྤོད་པ་བེད་འདོད་པས། །གལ་ཏེ་འགྲུབ་འགྱུར་

འདོད་ཡོད་ན། །འདིས་ནི་སྤོད་པ་སྤད་པ་ཉིད། །ལིན་ཏུ་བཞིན་བཟང་མིག་ཡངས་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ༼སྤོད་པའི་ལེའུ།༽

མ། །རང་གིས་དབང་བསྐུར་སིང་རེ་ཅན། །རོ་རེའི་བུ་མོ་འདི་ཁྱེར་ནས། །སྤོད་པར་བ་

བར་རོགས་པར་བ། །རོ་རེ་རིགས་ཀི་དངོས་མེད་ན། །རང་འདོད་ལྷ་ཡི་རིགས་ཀིས་

བ། །ཡང་ན་གཞན་གི་རིགས་བྱུང་བ། །བང་ཆུབ་ས་བོན་གདབ་པ་དང་། སྦང་བ་

ཡིས་ནི་གཟུང་བར་བ། །གལ་ཏེ་དགའ་བས་གླུ་བླང་སྟེ། །དེ་ཚེ་རོ་རེ་མཆོག་ལྡན་

ནོ། །གལ་ཏེ་དགའ་བ་སྐྱེས་པ་ན། །ཐར་པའི་རྒྱུར་ནི་གར་བ་སྟེ། །དེ་ཚེ་རོ་རེ་རྐང་

བས་གར། །ཡོ་གིས་མཉམ་པར་བཞག་པས་བེད། །འཁོར་ལོའི་གཟུགས་ཀིས་མི་

བསྐྱོད་པ། །རྣ་ཆའི་བདག་ཉིད་འོད་དཔག་མེད། །མགུལ་གི་ཕེང་བ་རིན་ཆེན་

བདག །ལག་གདུབ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་བརོད། །སྐ་རགས་ལ་ནི་དོན་ཡོད་

གནས། །ཁ་ཊྭཱཾ་ག་གཟུགས་ལེས་རབ་སྟེ། །ཐབས་ཀི་གཟུགས་ཀིས་ཅང་ཏེའུ་

ཉིད། །ཞེ་སང་རྣམ་དག་རྣལ་འབོར་བ། །གླུ་ནི་རྣམ་དག་སྔགས་སུ་གནས། །གར་ནི་

སོམ་པ་བས་པ་ཉིད། །དེ་ཡི་ཕིར་ན་གླུ་དང་གར། །ཡོ་གིས་རག་ཏུ་རག་ཏུ་བ། །སན་ནི་

རྣམ་པར་བཟའ་བ་སྟེ། །ཆུ་ནི་རག་པར་བཏུང་བ་ཉིད། །རྒ་ལིས་ཟིལ་གིས་མི་གནོན་

ཅིང་། །རག་ཏུ་སྲུང་བར་འགྱུར་བ་ཡིན། །

རྐུན་མའི་སྐ་ལས་ཅོད་པན་བས། །དེ་ལ་ཧཱུཾ་བྱུང་སྦར་བར་བ། །སངས་རྒྱས་ལྔ་

ཡི་ཐོད་པ་རྣམས། །རྣལ་འབོར་སྤོད་པས་རྣམ་པར་འཛིན། །ཐོད་པ་སོར་ལྔ་བ་ཡི་

ཚད། །བས་པས་ཅོད་པན་འཛིན་པར་བེད། །ཐབས་དང་ལེས་རབ་རང་བཞིན་

ལས། །སྐ་ཡི་སྐ་རགས་ཉིད་བསྐོར་ཉིད། །ཐལ་བ་སྐ་ཡི་མཆོད་ཕིར་ཐོགས། །རྣལ་

འབོར་བ་ཡི་སྤོད་པས་འཛིན། །ཅང་ཏེའུ་སྒ་ནི་བཟླས་པ་སྟེ། །ཁ་ཊྭཱཾ་ག་སོམ་ལེས་

རབ་ཉིད། །རོ་རེ་ཐོད་པའི་སྤོད་པ་ཡིས། །འདི་དག་བཟླས་དང་སོམ་པ་ཡིན། །བརྐམ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

དང་རོངས་དང་འཇིགས་དང་ཁོ། །ངོ་ཚའི་འབས་བུ་རྣམ་པར་སང་། །བདག་ཉིད་ཀི་

ནི་གཉིད་སངས་ནས། །ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་སྤོད་པར་བ། །ལུས་ཀིས་སྦིན་པ་བིན་ནས་

ནི། །ཕི་ནས་སྤོད་པ་ཡང་དག་སྤད། །སྐལ་དང་སྐལ་མིན་རྣམ་སྤད་པས། །དེ་ཕིར་

སྦིན་པ་སྦིན་མི་བ། །བཟའ་བཅའ་དེ་བཞིན་བཏུང་བ་ཉིད། །ཇི་ལྟར་རེད་པ་རབ་ཏུ་

བཟའ། །ཡིད་འོང་མི་འོང་རྣམ་རོག་ཕིར། །ཞེན་པ་ཙམ་དུ་མི་བའོ། །བཟའ་དང་བཟའ་

མིན་སྤོད་པ་དང་། །དེ་བཞིན་བཏུང་དང་བཏུང་མིན་ཉིད། །བགོད་དང་བགོད་མིན་

སྔགས་པ་ཡིས། །རྣམ་རོག་ཉིད་དུ་མི་བའོ། །དངོས་གྲུབ་རེད་པའི་སོབ་མ་གང་། །གང་

དག་ཡེ་ལེས་སྣང་བ་བོ། །མནར་མེད་སང་བའི་རྒྱུ་ཡི་ཕིར། །གྲུབ་པས་བླ་མ་མངོན་

ཕག་བཙལ། །བསབ་དང་དབང་ལས་རྣམ་པར་གོལ། །དེ་བཞིན་ངོ་ཚའི་འབས་བུ་

ཉིད། །དངོས་པོ་ཀུན་གི་རང་བཞིན་གི། །ཡོ་གིས་རྣམ་དཔྱད་སིང་རེ་ཆེ། །སྦིན་སེག་

མཆོག་སྦིན་དཀའ་ཐུབ་འདས། །སྔགས་དང་བསམ་གཏན་རྣམ་པར་སངས། །དམ་

ཚིག་སོམ་ལས་རྣམ་པར་གོལ། །རྣལ་འབོར་ལྡན་པར་སྤོད་པ་བེད། །ངེས་པར་སྔོན་

དུ་ལྷ་མིན་གང་། །བརྒྱ་བིན་ལྟ་བུ་ཡིན་ན་ཡང་། །དེ་ལ་འཇིགས་པར་མི་བ་

སྟེ། །སེངྒེའི་གཟུགས་ཀིས་རྣམ་པར་རྒྱུ། །སེམས་ཅན་ཀུན་གི་དོན་གི་ཕིར། །རག་ཏུ་

སིང་རེས་བཏུང་བར་བ། །རྣལ་འབོར་བཏུང་དགའ་རྣལ་འབོར་བ། །གཞན་གི་བཏུང་

བས་བཟི་བ་མེད། །སྤོད་པའི་ལེའུ་སྟེ་དྲུག་པའོ། །

 ༼བར་དང་གནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ལེའུ།༽

དེ་ནས་ཙོ་མའི་ལེའུ་བལད་པར་བའོ། །གང་གིས་སྤུན་དང་སིང་མོར་ཡང་། །ཐེ་

ཚོམ་མེད་པར་ལེས་པར་བ། །གང་ཞིག་སོར་མོ་གཅིག་སྟོན་དང་། །གཉིས་ཀིས་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ༼བར་དང་གནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ལེའུ།༽

ལེགས་པར་འོངས་པ་ཡིན། །གཡོན་པའི་མཐེ་བོང་བཅངས་པ་ལས། །སྙུན་གི་ཕག་

རྒྱར་རྣམ་པར་ལེས། །གང་ཞིག་སིན་ལག་སྟོན་པ་ལ། །དེ་ཡི་མཐེའུ་ཆུང་རྣམ་པར་

སྦིན། །གང་ཞིག་གུང་མོ་སྟོན་པ་ལ། །དེ་ཡི་མཛུབ་མོ་རྣམ་པར་སྦིན། །གང་ཞིག་སིན་

ལག་སྟོན་པ་ལ། །དེ་ཡི་མགིན་པ་རབ་ཏུ་བསྟན། །གང་ཞིག་གོས་ནི་སྟོན་པ་ལ། །དེ་ཡི་

རེ་གསུམ་རབ་ཏུ་བསྟན། །གང་ཞིག་ནུ་མ་སྟོན་པ་ལ། །དེ་ཡི་མཚམས་ནི་རབ་ཏུ་

བསྟན། །གང་ཞིག་སོ་ནི་སྟོན་པ་ལ། །དེ་ཡི་ཁ་ནི་རབ་ཏུ་བསྟན། །གང་ཞིག་ཁོ་གཉེར་

སྟོན་པ་ལ། །གཙུག་ཕུད་དགོལ་བར་བརོད་པར་བ། །གང་ཞིག་དཔྲལ་བ་སྟོན་པ་ལ། །དེ་

ཡི་རྒྱབ་ནི་རབ་ཏུ་བསྟན། །གང་ཞིག་རྐང་མཐིལ་སྟོན་པ་ལ། །ལྟོ་ཡིས་རྣམ་པར་རེ་བར་

བ། །ཕག་རྒྱ་ཕག་རྒྱའི་ལན་གིས་ནི། །དམ་ཚིག་གིས་ནི་རྣམ་པར་དབེ། །དེ་ལ་རྣལ་

འབོར་མས་སྨྲས་པས། །ཨེ་མ་བུ་ནི་སིང་རེ་ཆེ། །གལ་ཏེ་ཕེང་བའི་ལག་སྟོན་ན། །འདུ་

བར་བ་ཞེས་སྨྲ་བ་ཡིན། །ཕེང་བ་མངོན་པར་གཏད་བས་ན། །དམ་ཚིག་ལ་གནས་

བརྟུལ་ཞུགས་བཟང་། །དེ་ལ་ཕི་རོལ་ཞེས་འདུ་བ། །བཟང་པོའི་སྤོད་ཡུལ་ལ་གནས་

པ། །དེ་ལ་འདུ་བར་རྣལ་འབོར་མས། །གང་སྨྲས་དེ་ལྟར་ཐམས་ཅད་བ། །

ཀེ་བཅོམ་ལྡན་འདས། འདུ་བའི་གནས་དུ་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་

བཀའ་སྩལ་པ། གནས་དང་ཉེ་བའི་གནས་དང་ནི། །ཞིང་དང་ཉེ་བའི་ཞིང་ཉིད་

དང་། །ཙནོ་ཉེ་བའི་ཙནོ་དང་། །དེ་བཞིན་འདུ་བ་ཉེ་འདུ་བ། །འཐུང་གཅོད་ཉེ་བའི་

འཐུང་གཅོད་ཉིད། །དུར་ཁོད་ཉེ་བའི་དུར་ཁོད་ཉིད། །འདི་རྣམས་ས་ནི་བཅུ་གཉིས་

ཏེ། །ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་མགོན་པོ་ཉིད། །འདིས་ནི་གཞན་གིས་བརོད་མི་བ། །ཀེ་

བཅོམ་ལྡན་འདས། གནས་ལ་སོགས་པ་གང་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

སྩལ་པ། གནས་ནི་ཛཱ་ལནྡྷ་རར་བལད། །དེ་བཞིན་དུ་ནི་ཨུ་ཌི་ཉིད། །གནས་ནི་ཀོ་ལཱ་

གི་རཱི་ཉིད། །དེ་བཞིན་དུ་ནི་ཀཱཾ་རཱུ་ཉིད། །ཉེ་གནས་མཱ་ལ་ཝ་ཞེས་བརོད། །སིནྡྷུ་ནཱ་ག་ར་

ཉིད་དོ། །ཞིང་ནི་མུམྨུ་ནིར་བལད་དེ། །ཞིང་ནི་བེད་པའི་བང་ཉིད་དོ། །དེ་ཝི་ཀོ་ཊི་དེ་

བཞིན་ཞིང་། །ཞིང་ནི་ལྕགས་པའི་བང་ཉིད་དོ། །ཉེ་ཞིང་ཀུ་ལ་ཏ་ཞེས་བརོད། །དེ་

བཞིན་ཨརྦུ་ཏ་ཉིད་དང་། །བ་ཡ་མཆོག་སྦིན་ཁ་བའི་རི། །ཉེ་བའི་ཞིང་ནི་མདོར་

བསྡུས་པའོ། །ཙནོ་ཧ་རི་ཀེ་ལ་དང་། །ལན་ཚྭ་རྒྱ་མཚོའི་ནང་སྐྱེས་དང་། །ལཾ་པ་ཀཱ་

དང་ཀཱ་ཉྩི་ཉིད། །དེ་བཞིན་སོ་སོ་རཥྚ་ཉིད། །ཉེ་བའི་ཙནོ་ཀ་ལིངྐ། །གསེར་དང་ལྡན་

པའི་གིང་དང་ནི། །ཀོངྐ་ཎ་ཡང་ཉེ་ཙནོར། །མདོར་བསྡུས་པས་ནི་བརོད་པར་

བ། །འཐུང་གཅོད་གོང་ཁྱེར་གི་དང་ཡང་། །འཐུང་གཅོད་གོང་གི་མཐར་གནས་

པ། །ཙ་རི་ཏ་ཏ་ཀོ་ས་ལ། །བིནྡྷ་གཞོན་ནུའི་གོང་ཁྱེར་རོ། །རོ་རེ་སིང་པོ་སིང་རེ་

ཆེ། །ཉེ་བའི་འཐུང་གཅོད་དེ་ཉེ་བའོ། །དུར་ཁོད་རབ་གསོན་དགེ་འདུན་དང་། །དུར་

ཁོད་རྒྱ་མཚོའི་འགམ་ཉིད་དོ། །སྐྱེད་ཚལ་ར་བ་རིང་བུའི་འགམ། །ཉེ་བའི་དུར་ཁོད་

བརོད་པར་བ། །སེམས་ཅན་ཀུན་གི་དོན་གི་ཕིར། །རྣལ་འབོར་མ་རྒྱུད་ཀེ་རོ་

རེ། །རྣལ་འབོར་མ་ཡི་ལེགས་འདུ་བ། །ཉིན་པར་ཉིད་ཀང་རབ་བལད་བ། །

ཀེ་བཅོམ་ལྡན་འདས། ཉི་མ་གང་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་

པ། ཡི་དྭགས་ཟླ་ཕེད་བཅུ་བཞི་དང་། །དེ་བཞིན་དུ་ཡང་བརྒྱད་པ་ཉིད། །རྒྱལ་མཚན་

དང་ནི་མཚོན་བསྣུན་ཉིད། །ལན་བདུན་པའང་བཟའ་བར་བ། །འབད་པས་སིང་རེ་

བསྐྱེད་པ་ཡིས། །གསད་པར་བ་བར་བརོད་པ་ཉིད། །སིང་རེ་མེད་ན་མི་འགྲུབ་

པས། །དེ་ཕིར་སིང་རེ་བསྐྱེད་པ་ཉིད། །ཐམས་ཅད་བདུག་པར་གཞུག་པ་སྟེ། །ཆོ་གའི་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ༼རྣལ་འབོར་མའི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བ་བ་འདུ་བའི་ལེའུ།༽

གཙོ་བོས་དགག་པར་བ། །དེ་ལ་འདི་ལྟར་བལྟ་བ་ཉིད། །ཉིན་མོ་བཅོམ་ལྡན་རོ་རེ་

ཅན། །མཚན་མོ་ལེས་རབ་བརག་པར་བ། །མི་བ་ཅུང་ཟད་ཡོད་མ་ཡིན། །རག་ཏུ་མི་

བཟའ་ཡོད་མ་ཡིན། །འདི་ལ་མི་བསམ་ཡོད་མ་ཡིན། །བཟང་ངན་མི་སྨྲ་གང་ཡང་

མེད། །ཇི་ལྟར་བདག་ཉིད་དེ་ལྟར་གཞན། །དེ་བཞིན་བདག་ཉིད་ང་མཆོག་ཉིད། །འདི་

ལྟར་སེམས་པའི་རྣལ་འབོར་བདག །བཟའ་དང་བཏུང་བ་ལ་སོགས་སྤད། །ཡན་ལག་

ཇི་སེད་བསྒྱུར་བ་དང་། །ཚིག་རྣམས་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ་ཉིད། །ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་གནས་

བཞུགས་པས། །དེ་སེད་སྔགས་དང་ཕག་རྒྱ་ཡིན། །ཤྲི་ནི་གཉིས་མེད་ཡེ་ལེས་

ཏེ། །ཧེ་ནི་རྒྱུ་སོགས་སྟོང་བ་ཉིད། །རུ་ནི་ཚོགས་དང་བལ་བ་ཉིད། །ཀ་ནི་གང་དུའང་

མི་གནས་པའོ། །རོ་རེ་ཐོད་པའི་སྦོར་བ་ཡིས། །སྐྱེ་བོ་གང་དང་གང་རྣམས་ཀི། །ལ་ནི་

མཁས་པས་བཟའ་བར་བ། །སེམས་ཅན་དེ་དེ་དབང་དུ་འགྱུར། །བར་དང་གནས་

གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ལེའུ་སྟེ་བདུན་པའོ། །

 ༼རྣལ་འབོར་མའི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བ་བ་འདུ་བའི་ལེའུ།༽

དེ་ནས་རྣལ་འབོར་མའི་འཁོར་ལོ་བལད་པར་བའོ། །ནམ་མཁའི་ཁམས་སུ་བྷ་

ག་བསམ། དབུས་སུ་རྣམ་པར་བསོམ་པ་ནི། །འཁོར་ལོ་སྔོན་དུ་ཅི་རིགས་པར། །ལྷ་

རྣམས་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བ་ཉིད། །འཁོར་ལོ་ས་དང་ཆུ་ནི་སྔོ། །ཇི་ལྟར་རིགས་པར་བིན་

ཟ་དང་། །ལྷ་རྣམས་ཀིས་ནི་རླུང་ཆེན་དང་། །ཇི་ལྟར་སོམ་པ་པོ་འབྱུང་བའང་། །ཆོས་

འབྱུང་ལས་སྐྱེས་འཁོར་ལོ་ཉིད། །འཕར་མ་གཉིས་དག་སྐྱོན་མེད་པ། །ཟེ་འབྲུ་ལས་ནི་

གཅིག་འགྱུར་ཏེ། །གྲུ་གསུམ་གིས་ནི་ཕི་མར་བརོད། །དེ་དབུས་ལི་བ་བཅོ་ལྔ་

ཡི། །གདན་གི་བདག་ཉིད་རྣམ་པར་བསམ། །དེ་ཡི་སྟེང་དུ་ཟླ་བ་ཡིན། །ཟླ་བའི་སྟེང་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

དུ་ས་བོན་ཉིད། །ཕི་ནས་བདུད་ལས་རྒྱལ་བས་མནན། གཉིས་འདུས་པ་ལས་བདེ་

ཆེན་པོ། །ཨཱ་ལི་ཟླ་བའི་གཟུགས་ཀིས་གནས། །ཀཱ་ལིའི་གཟུགས་ཀིས་སྣང་བེད་

དོ། །ཟླ་བ་ཉི་མ་འདུས་པ་ལས། །དཀར་མོ་ལ་སོགས་རབ་ཏུ་གགས། །ཟླ་བ་མེ་ལོང་

ཡེ་ལེས་ལྡན། །བདུན་གི་བདུན་པ་མཉམ་ཉིད་ལྡན། །རང་ལྷའི་ས་བོན་ཕག་མཚན་

ནི། །སོ་སོར་རོག་པར་བརོད་པར་བ། །ཐམས་ཅད་གཅིག་གྱུར་ནན་ཏན་ཉིད། །རོགས་

པ་ཆོས་དབིངས་དག་པ་སྟེ། །མཁས་པས་ཆོ་ག་གསུངས་པ་ཡིས། །རྣམ་པ་ལྔ་བོ་

སོམ་པ་ཉིད། །ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་མཉམ་སྦོར་བས། །རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཉིད་ཀི་གདན། །ཡི་

གེ་ལས་བྱུང་གོང་བུ་ལ། །ཧཱུཾ་ཕཊ་རྣམ་པའང་འདོད་མི་བ། །སེམས་དཔའི་གཟུགས་

བརན་ལས་བྱུང་བའི། །དཀིལ་འཁོར་བདག་པོ་རྣམ་པར་བསོམ། །ཕག་མཚན་ཞལ་

སོགས་གོང་མ་བཞིན། །ཟླ་བ་ཆུ་ལེལ་ནོར་བའི་འོད། །ཐབས་དང་ལེས་རབ་རང་

བཞིན་ལས། །འདི་ལྟར་ཐམས་ཅད་རོགས་པ་ཉིད། །

ཟླ་བ་ཉི་མའི་རབ་དབེ་བས། །ཨཱ་ལི་ལེས་རབ་ཀཱ་ལི་ཐབས། །འདི་ལས་དཀར་

མོ་ལ་སོགས་པ། །ཁ་དོག་དབེ་བས་སོ་སོ་ཡིན། །རེ་ཞིག་ནང་གི་འཕར་མ་ལ། །རྣལ་

འབོར་མ་ལྔ་ངེས་གནས་པ། །ཕུང་པོ་ལྔ་ཡི་རང་བཞིན་གིས། །རྣལ་འབོར་རིག་པས་

རག་ཏུ་བསོམ། །དབང་པོར་རོ་རེ་གལིན་རེེར་དཀར། །ཆུ་བདག་ཆུ་ཡི་རྣལ་འབོར་

མ། །ལུས་ངན་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མ། །དབུས་སུ་བདག་མེད་རྣལ་འབོར་མ། །ཕི་རོལ་

གི་ནི་འཕར་མ་ལ། །དཀར་མོ་ཆོམ་རྐུན་རོ་ལངས་མ། །གྷས་རཱི་དང་པུཀྐ་སི། །རི་

ཁོད་མ་དང་གདོལ་བ་མོ། །བརྒྱད་པ་ཌོམྦི་ནི་རུ་བརོད། །འོག་ལྡན་མ་དང་སྟེང་ལྡན་

ཉིད། །མཁའ་སྤོད་མ་དང་ས་སྤོད་བརོད། །སིད་དང་ཞི་བའི་རང་བཞིན་གིས། །སིང་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ༼རྣལ་འབོར་མའི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བ་བ་འདུ་བའི་ལེའུ།༽

རེ་ཆེན་པོ་འདི་དག་གནས། །ལྷ་མོ་ཐམས་ཅད་ཁ་དོག་ནག །དྲག་ཆེན་ཕག་རྒྱ་ལྔ་

ཡིས་བརྒྱན། །ཞལ་གཅིག་སྤན་ནི་དམར་བ་དང་། །ལག་པར་གི་གུག་ཐོད་པས་

ཁྱབ། །འཁོར་ལོ་རྣ་ཆ་མགུལ་རྒྱན་དང་། །ལག་པར་ལག་གདུབ་སྐ་རགས་

ནི། །སངས་རྒྱས་ལྔ་ནི་རྣམ་དག་པས། །འདི་ལྔ་ཕག་རྒྱ་དག་པའོ། །ཇི་ལྟར་བདག་

མེད་རྣལ་འབོར་མ། །དེ་ལྟར་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་བལད། །ལག་པ་གཅིག་ནི་ཐོད་

པས་བེལ། །གཡས་པ་ན་ནི་གི་གུག་འཛིན། །གཡོན་པས་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་ཉིད་དོ། །སྟག་གི་

པགས་པས་རྣམ་དཀིས་ལིང་། །རོ་ལ་ཞོན་ཞིང་གཟི་བརིད་འབར། །ཕག་གཉིས་གེན་

དུ་དབུ་སྐྱེས་སེར། །ང་རྒྱལ་ལ་སོགས་སྐྱོན་དྲུག་རྣམས། །གཅོད་ཕིར་གི་གུག་རྣམ་

པར་གནས། །དངོས་དང་དངོས་མེད་རྣམ་རོག་གི །མགོ་བོ་པདྨའི་སྣོད་དུ་ནི། །བདུད་

རྣམས་རྣམ་པ་བཞི་ཡི་ཁག །དངོས་གྲུབ་ཕིར་ནི་བཏུང་བར་བ། །སྟོང་བའི་རྣམ་པས་

ཁ་ཊྭཱཾ་ག །ཐབས་ཀིས་རོ་ནི་རྣམ་པར་བརག །འདིས་ནི་འཁོར་ལོ་རྣམས་བསོམས་

ན། །དངོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །དང་པོར་ནག་པོ་རབ་ཏུ་བསོམ། །གཉིས་

པར་དམར་བོ་རྣམ་པར་བསོམ། །གསུམ་པ་ལ་ནི་སེར་བོ་བསོམ། །བཞི་བར་ལྗང་གུ་

དེ་བཞིན་ནོ། །

ལྔ་པར་ཁ་དོག་སྔོན་པོ་དང་། །དྲུག་པར་དཀར་བོའི་ལུས་ཅན་ཏེ། །ཡན་ལག་

དྲུག་སོམ་རྣལ་འབོར་བས། །དགའ་བལ་མཐར་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ། །བསྐྱེད་པའི་རིམ་

པ་ཉིད་དང་ནི། །རོགས་པ་ཡི་ཡང་རིམ་པ་ཉིད། །རིམ་གཉིས་མཉམ་པར་གནས་ནས་

ནི། །རོ་རེ་ཅན་གིས་ཆོས་འཆད་དོ། །བསྐྱེད་པ་ཡི་ནི་ཆ་བལད་དོ། །ནམ་མཁའི་

ཁམས་ནི་པདྨ་ལ། །བྷ་ག་ཞེས་བ་ཡེ་ལེས་བརོད། །སོམ་པ་ཞེས་བ་སོམས་འཇུག་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ཉིད། །དེ་ཡི་བདེ་བ་འཁོར་ལོར་བརོད། །སྔོན་དུ་བྱུང་བ་ཞུ་བ་ཉིད། །རིམ་པ་ཇི་བཞིན་

རང་རིག་ཉིད། །ལྷ་ཞེས་བ་བ་བང་ཆུབ་སེམས། །ཇི་ལྟར་འབྱུང་བ་ཁུ་བ་ཡིན། །ལྷན་

ཅིག་སྐྱེས་པ་རྣམ་པ་གཉིས། །རེ་ཞིག་བཙུན་མོ་ལེས་རབ་ཡིན། །སྐྱེས་བུ་ཐབས་སུ་

བརོད་པ་ཉིད། །ཀུན་རོབ་དོན་དམ་དབེ་བ་ལས། །ཕི་ནས་དེ་ཡི་རྣམ་པ་གཉིས། །རེ་

ཞིག་སྐྱེས་བུ་རྣམ་པ་གཉིས། །དེ་ཡི་ཁུ་བའང་བདེ་བ་ཉིད། །སྐྱེས་བུ་ཇི་བཞིན་ལེས་

རབ་ལའང་། །དེ་ཡི་ཁུ་བ་བདེ་བ་ཉིད། །དེ་ཉིད་ཕིར་ན་དགའ་བ་ཉིད། །བཞི་ཡི་རབ་ཏུ་

དབེ་བ་ཡིས། །སྐྱེས་མེད་རིམ་པའི་ཕོགས་ལས་ནི། །འདི་ལྟར་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་རྣམ་

བཞི། །དགའ་བ་དང་པོ་དཔའ་བོ་ཉིད། །མཆོག་ཏུ་དགའ་བ་རྣལ་འབོར་མ། །ལིན་ཏུ་

བདེ་དགའ་ཐམས་ཅད་ངེས། །དེ་བདེའི་ཐབས་ལས་ཐམས་ཅད་རིག །དགའ་བ་བདེ་

བ་ཅུང་ཟད་དེ། །མཆོག་ཏུ་དགའ་བ་དེ་བས་ལྷག །དགའ་བལ་དགའ་བས་ཆགས་

བལ་ཡིན། །ལྷག་མ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་དགའ་ཉིད། །

དང་པོ་རེག་པར་འདོད་པ་དང་། །གཉིས་པ་བདེ་བར་འདོད་པ་དང་། །གསུམ་པ་

འདོད་ཆགས་འཇིག་པ་ཉིད། །དེས་ན་བཞི་བ་བསོམ་པར་བ། །མཆོག་ཏུ་དགའ་བ་

སིད་པར་བརོད། །དགའ་བལ་ལས་ནི་མ་ངན་འདས། །དབུ་མ་དགའ་བ་ཙམ་ཉིད་

དེ། །འདིས་ནི་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་སངས། །འདོད་ཆགས་མེད་ཅིང་ཆགས་བལ་

མེད། །དབུ་མར་དམིགས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །འདི་ལས་ཐབས་དང་ལེས་རབ་

མེད། །ཡང་དག་དེ་ཉིད་སྣང་བ་འོ། །གཞན་གིས་བརོད་མིན་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས། །གང་དུ་

ཡང་ནི་མི་རེད་དེ། །བླ་མའི་དུས་ཐབས་བསྟེན་པ་ཡིས། །བདག་གིས་བསོད་ནམས་

ལས་ལེས་བ། །དམན་པ་འབིང་དང་མཆོག་རྣམས་དང་། །གཞན་དང་གང་རྣམས་དེ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ༼རྣལ་འབོར་མའི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བ་བ་འདུ་བའི་ལེའུ།༽

རྣམས་ཀང་། །རོ་མཉམ་དེ་ཉིད་བསོམས་པ་ཡིས། །འདི་ཀུན་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་

བལྟ། །དམན་པ་རྣམས་ནི་ཕ་བའི་དོན། །མཆོག་ནི་དངོས་པོར་བརོད་པར་བ། །དབུ་

མ་གཉིས་ཀིས་སངས་པ་ཉིད། །གཞན་རྣམས་ཞེས་བ་དབང་པོ་དྲུག །གང་རྣམས་དེ་

རྣམས་བརན་དང་གཡོ། །འདི་ཀུན་ཞེས་བ་ང་ཉིད་དེ། །མཉམ་ཉིད་མཚུངས་པར་

འདོད་པ་ཉིད། །རོ་མཉམ་དེ་ཉིད་བསོམས་པ་ནི། །མཉམ་ཞེས་བ་བ་མཚུངས་པར་

བརོད། །དེ་ཡི་འཁོར་ལོ་རོ་ཞེས་བརོད། །སོམ་པ་རོ་གཅིག་མཉམ་པ་ཉིད། །འདིས་ནི་

དོན་གིས་བརོད་པར་བ། །ང་ལས་འགོ་བ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་། །ང་ལས་གནས་

གསུམ་པོ་ཡང་འབྱུང་། །ང་ཡིས་འདི་ཀུན་ཁྱབ་པ་སྟེ། །འགོ་བའི་རང་བཞིན་གཞན་མ་

མཐོང་། །དེ་ལྟར་རྣལ་འབོར་བས་ལེས་ན། །ལིན་ཏུ་མཉམ་བཞག་གང་གོམས་

པ། །བསོད་ནམས་ཆུང་བའི་མི་ཡིས་ཀང་། །དེ་ནི་འགྲུབ་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད། །

བཟའ་དང་བཏུང་དང་བླུགས་པ་དང་། །ཉལ་དང་ལོག་དང་སེམས་པ་ན། །ཕག་

རྒྱ་ཆེན་པོ་མངོན་འདོད་པས། །དེ་ནས་མངོན་དུ་འགོ་བར་འགྱུར། །གང་ཕིར་ཡིད་

ཀིས་མི་སོམ་པར། །འགོ་བ་ཐམས་ཅད་བསོམ་པར་བ། །ཐམས་ཅད་ཆོས་ནི་ཡོངས་

ལེས་ན། །སོམ་པ་ཉིད་ནི་སོམ་པ་མིན། །བརན་དང་གཡོ་བའི་དངོས་པོ་གང་། །རྩྭ་

ལྕུག་འཁི་ལིང་ལ་སོགས་པ། །བདག་གི་དངོས་པོའི་རང་བཞིན་ལས། །དམ་པའི་དེ་

ཉིད་ངེས་བསོམ་བ། །དེ་རྣམས་དམ་པ་གཅིག་ཡོད་མིན། །རང་རིག་བདེ་བ་ཆེན་པོ་

ཉིད། །རང་རིག་ནས་ནི་བང་ཆུབ་འགྱུར། །རང་རིག་ཕིར་ན་སོམ་པ་ཉིད། །རང་གི་

རིག་པའི་འགྱུར་བ་ལས། །མནན་པ་ལས་ནི་ལས་སྐྱེས་ཏེ། །རང་གིས་འཕོག་ཅིང་

རང་གིས་བེད། །རང་རིག་རྒྱལ་པོ་རང་གཙོ་བོ། །འདོད་ཆགས་ཞེ་སང་ཕག་དོག་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

དང་། །དེ་བཞིན་གཏི་མུག་ང་རྒྱལ་ཉིད། །དེ་ཀུན་གནས་ནི་ཉམས་དགའ་བར། །བཅུ་

དྲུག་ཆར་ཡང་མི་ཕོད་དོ། །ཆོས་འབྱུང་ལས་སྐྱེས་ཡེ་ལེས་ནི། །མཁའ་མཉམ་ལྷན་

ཅིག་ཐབས་དང་བཅས། །ཐབས་དང་ལེས་རབ་རང་བཞིན་ལས། །འཇིག་རེན་གསུམ་

པོ་དེ་ལས་སྐྱེས། །ཁུ་བའི་རྣམ་པ་བཅོམ་ལྡན་ཡིན། །དེ་ཡི་བདེ་བ་འདོད་མར་

བརོད། །གཅིག་དང་དུ་མ་བལ་བ་སྟེ། །སྐད་ཅིག་གཅིག་ལས་མཆོག་དགའ་བ། །རང་

གི་རིག་པའི་ཡེ་ལེས་འདི། །ངག་གི་ལམ་འདས་སྤོད་ཡུལ་ཏེ། །འདི་ནི་བིན་རླབས་

རིམ་པའི་ཕིར། །ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ལེས་དེ་ལྟ་བུ། །ས་དང་ཆུ་དང་རླུང་དང་ནི། །མེ་དང་

ནམ་མཁའ་ཉིད་དག་ནི། །རང་གཞན་རིག་པའི་ཚོར་བ་ཡིས། །ཀུན་གི་སྐད་ཅིག་མི་

གནོད་དེ། །མཐོ་རིས་མི་ཡུལ་རྐང་འོག་གི །སྐད་ཅིག་ལས་ནི་གཟུགས་གཅིག་

འགྱུར། །རང་གཞན་ཆ་ཡིས་རྣམ་རོག་གིས། །གནོད་པ་ཉིད་ནི་ནུས་པ་མིན། །ཐམས་

ཅད་རིག་བེད་གྲུབ་མཐའ་དང་། །དེ་བཞིན་ལས་རྒྱས་ལ་སོགས་པས། །སིད་པ་དག་

པའི་དངོས་གྲུབ་མིན། །ཡང་ནི་སིད་མཐར་སྐྱེ་བར་འགྱུར། །འཇིག་རེན་འདི་དང་ཕ་

རོལ་ཏུ། །དེ་མེད་པས་ཀང་དངོས་གྲུབ་མེད། །གང་གིས་མི་ལེས་ཀཻའི་རོ་རེ། །དེ་ནི་

ངལ་བ་དོན་མེད་འགྱུར། །ཆུ་བོའི་རྒྱུན་ནི་རབ་འབབ་དང་། །མར་མེའི་རེ་མོ་རབ་

བཅིངས་ལྟར། །རག་ཏུ་དེ་ཉིད་རྣལ་འབོར་གིས། །ཉིན་དང་མཚན་དུ་མཉམ་པར་

གཞག །རྣལ་འབོར་མའི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བ་བ་འདུ་བའི་ལེའུ་སྟེ་བརྒྱད་པའོ། །

༼རྣམ་པར་དག་པའི་ལེའུ།༽

དེ་ནས་མཆོག་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་ལེའུ་བལད་པར་བའོ། །ངེས་པར་དངོས་

པོ་ཐམས་ཅད་ཀི། །དག་པ་དེ་བཞིན་ཉིད་དུ་བརོད། །ཕི་ནས་རེ་རེའི་དབེ་བ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ༼རྣམ་པར་དག་པའི་ལེའུ།༽

ཡིས། །ལྷ་རྣམས་ཀི་ནི་བརོད་པར་བ། །ཕུང་པོ་ལྔ་དང་དབང་པོ་དྲུག །སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་

དང་འབྱུང་ཆེན་ལྔ། །རང་བཞིན་གིས་ནི་རྣམ་པར་དག །ཉོན་མོངས་ལེས་བའི་སྒིབ་

བང་བ། །རང་རིག་བདག་ཉིད་དག་པ་ཉིད། །དག་པ་གཞན་གིས་རྣམ་གོལ་

མིན། །ཡུལ་གི་དངོས་པོ་དག་པའི་ཕིར། །རང་གིས་རིག་པའི་བདེ་ཆེན་

མཆོག །གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ཡུལ་རྣམས་དང་། །གཞན་ཡང་རྣལ་འབོར་བས་

མཐོང་བ། །དངོས་པོ་དེ་ཀུན་དག་པ་སྟེ། །འདི་ལྟར་འགོ་བ་སངས་རྒྱས་འགྱུར། །

ཀེ་བཅོམ་ལྡན་འདས། རྣམ་པར་མ་དག་པ་གང་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། གཟུགས་ལ་སོགས་པའོ། །ཅིའི་སད་དུ་ཞེ་ན། གཟུང་བ་དང་

འཛིན་པའི་དངོས་པོའི་ཕིར་རོ། །རོ་རེ་སིང་པོས་གསོལ་བ། ཀེ་བཅོམ་ལྡན་འདས། 

གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་གང་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། མིག་

གིས་གཟུགས་ནི་གཟུང་བར་བ། །སྒ་ནི་རྣ་བས་མཉན་པར་བ། །དྲི་ནི་སྣ་ཡིས་ཚོར་

བར་བ། །ལྕེ་ཡིས་རོ་ནི་མོང་བར་བ། །དངོས་པོ་ལུས་ཀིས་རེག་པར་བ། །ཡིད་ཀིས་

བདེ་སོགས་ཐོབ་པ་ནི། །དག་པས་དུག་མེད་བས་ནས་ནི། །བསྟེན་བ་འདི་དག་

བསྟེན་པ་ཉིད། །གཟུགས་ཕུང་རོ་རེ་མ་ཡིན་ཏེ། །ཚོར་བ་ལ་ཡང་དཀར་མོར་

བརོད། །འདུ་ལེས་ཆུ་ཡི་རྣལ་འབོར་མ། །འདུ་བེད་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མ། །རྣམ་ལེས་

ཕུང་པོའི་ཚུལ་གིས་ནི། །བདག་མེད་རྣལ་འབོར་མ་གནས་སོ། །རག་ཏུ་འདི་དག་རྣམ་

དག་པས། །དེ་ཉིད་རྣལ་འབོར་བས་འགྲུབ་འགྱུར། །ནང་གི་འཕར་མའོ། །དེ་ནས་ཕི་

ཡི་འཕར་མ་བལད། །དབང་ལྡན་དུ་ནི་པུཀྐ་སི། །མེར་ནི་དེ་བཞིན་རི་ཁོད་མ། །བདེན་

བལ་གདོལ་བ་མོ་གཞག་ཅིང་། །རླུང་དུ་གཡུང་མོ་རྣམ་པར་གཞག །ཕི་མ་ལྷ་མོ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

དཀར་མོ་སོགས། །དབང་དཀར་གལིན་རེར་ཆོམ་རྐུན་མ། །ཆུ་བདག་ཕོགས་སུ་རོ་

ལངས་མ། །ལུས་ངན་པོར་ནི་གྷས་རཱི། །འོག་ཏུ་ས་སྤོད་མ་ཞེས་བརོད། །སྟེང་དུ་

མཁའ་སྤོད་མ་ཞེས་བལད། །བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་ཉིད་ཀི་ཕོགས། །སིད་དང་ཞི་བའི་

རང་བཞིན་གིས། །ལྷ་མོ་འདི་གཉིས་རྣམ་པར་གནས། །གཟུགས་ལ་དཀར་མོར་རག་

ཏུ་བལད། །སྒ་ལ་ཆོམ་རྐུན་མ་རབ་གགས། །དྲི་ཡི་ཆ་ལ་རོ་ལངས་མ། །རོ་ལ་གྷས་རཱི་

རབ་གགས། །རེག་ལ་ས་སྤོད་མ་ཞེས་བལད། །ཆོས་ཀི་དབིངས་ལ་མཁའ་སྤོད་

མ། །རག་ཏུ་འདི་དག་རྣམ་དག་པས། །དེ་ཉིད་རྣལ་འབོར་བས་འགྲུབ་འགྱུར། །ཕག་

གི་དག་པ་སྟོང་བ་ཉིད། །བདུད་དག་པ་ལས་ཞབས་རྣམས་ཉིད། །རྣལ་ཐར་བརྒྱད་

ཀིས་ཞལ་རྣམས་ཉིད། །རོ་རེ་གསུམ་གིས་དག་པའི་སྤན། །ས་ནི་པུཀྐ་སི་ཞེས་

བལད། །ཆུ་ཁམས་རྔོན་པ་མ་ཞེས་བརོད། །མེ་ནི་གཏུམ་མོར་ལེས་པར་བ། །རླུང་ནི་

གཡུང་མོར་རབ་ཏུ་གགས། །ཞེ་སང་ཞེས་བལད་རོ་རེ་མ། །འདོད་ཆགས་ཆུ་ཡི་རྣལ་

འབོར་མ། །ཕག་དོག་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མ། །སེར་སྣ་གསང་བའི་དཀར་མོ་ཉིད། །གཏི་

མུག་དེ་བཞིན་རོ་རེར་བལད། །ཞེ་སང་ལ་སོགས་རྣམ་སྦོང་བ། །བསྐྱེད་པའི་རིམ་

པའི་ཕོགས་ལ་ནི། འདིས་ནི་ཕུང་པོ་སྦང་བར་བ། །གང་དང་གང་གིས་འཇིག་རེན་

འཆིང་འགྱུར་བ། །དེ་དང་དེས་ནི་འཆིང་བ་ལས་གོལ་ཏེ། །དེ་ཉིད་མི་ལེས་འཇིག་རེན་

མི་གོལ་ཞིང་། །དེ་ཉིད་རྣམ་སངས་དངོས་གྲུབ་རེད་མི་འགྱུར། །དེ་ཕིར་དྲི་མེད་སྒ་

མེད་གཟུགས་ཉིད་མེད། །རོ་དང་སེམས་ཀི་རྣམ་པར་དག་པ་མེད། །རེག་མེད་ཆོས་

མེད་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་དག །རང་བཞིན་དག་པའི་འགོ་ལ་འགོ་བར་ལེས། །རྣམ་

པར་དག་པའི་ལེའུ་སྟེ་དགུ་བའོ། །
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ༼དབང་གི་ལེའུ།༽

 ༼དབང་གི་ལེའུ།༽

དེ་ནས་ཇི་ལྟར་དཀིལ་འཁོར་གི། །རིམ་པ་ཡང་དག་རབ་ཏུ་བལད། །གང་གིས་

སོབ་མ་དབང་བསྐུར་བའི། །ཆོ་གའང་རབ་ཏུ་བལད་པར་བ། །དང་པོ་ལྷ་ཡི་བདག་

ཉིད་ཀི། །རྣལ་འབོར་བས་ནི་ནོར་འཛིན་སྦང་། །འབད་པས་ཧཱུཾ་ལས་རོ་རེ་ཅན། །བས་

ཏེ་ཕི་ནས་དཀིལ་འཁོར་བི། །ཚལ་དང་སྐྱེ་བོ་མེད་གནས་དང་། །བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་ཁྱིམ་དང་ནི། །དཀིལ་འཁོར་ཁང་བའི་ནང་དུ་ཡང་། །དཀིལ་འཁོར་དམ་པ་རབ་

ཏུ་བཞེངས། །རྡུལ་མཚོན་དམ་པའི་ཚོན་དང་ནི། །ཡང་ན་འབིང་པོ་ཉིད་ཀིས་

ཏེ། །རིན་ཆེན་ལྔ་ཡི་ཕེ་མ་འམ། །ཡང་ན་འབས་ལ་སོགས་པས་སོ། །དེ་ནས་དཀིལ་

འཁོར་ཁྲུ་གསུམ་དང་། །མཐེ་བོང་གསུམ་ནི་ལྷག་པར་བ། །

དེར་ནི་རིགས་ལྔ་ལས་བྱུང་བའི། །རིགས་མ་བཟང་མོ་རྣམ་པར་གཞུག །ཡང་

ན་ཇི་ལྟར་གང་རེད་དེ། །དེ་ལྟར་བཅུ་དྲུག་ལོན་པ་ཉིད། །ཇི་སིད་ཁུ་བ་ལྡན་གྱུར་པ། དེ་

སིད་ཕག་རྒྱ་བསྟེན་པར་བ། །པྱག་རྒྱའི་གདོང་ཡང་བཅིང་བ་དང་། །ཐབས་ཀི་གདོང་

ཡང་དེ་བཞིན་ནོ། །བསྟེན་པ་དེ་ལས་གང་བྱུང་བ། །སོབ་མའི་ཁར་ནི་བཏུང་བར་

བ། །རོ་མཉམ་སོབ་མའི་སྤོད་ཡུལ་ཉིད། །དེ་ཉིད་ལ་ཡང་བ་བར་བ། །རང་རིག་ཡེ་

ལེས་ཉིད་དུ་འགྱུར། །རང་བཞིན་ཡང་དག་རིག་པ་སངས། །མཁའ་མཉམ་རྡུལ་བལ་

སྟོང་བ་ཉིད། །དངོས་དང་དངོས་མེད་བདག་ཉིད་མཆོག །ཐབས་དང་ལེས་རབ་ལིན་

ཏུ་འདྲེས། །ཆགས་དང་ཆགས་བལ་རྣམ་པར་འདྲེས། །དེ་ཉིད་སོག་ཆགས་རྣམས་ཀི་

སོག །དེ་ཉིད་ཡི་གེ་དམ་པ་ཉིད། །དེ་ཉིད་འགོ་བའི་བདག་ཉིད་དེ། །དེ་ཉིད་ཐམས་ཅད་

ཁྱབ་པ་པོ། །ཐམས་ཅད་ལུས་ལ་རྣམ་པར་གནས། །དངོས་དང་དངོས་མེད་དེ་ལས་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

བྱུང་། །གཞན་དང་གང་རྣམས་དེ་རྣམས་དང་། །རྣམ་པར་ལེས་པ་ཀུན་གི་ཚུལ། །སྐྱེས་

བུ་སྔོན་རབས་དབང་ཕྱུག་དང་། །བདག་དང་གསོ་བ་སེམས་ཅན་དང་། །དུས་དང་

གང་ཟག་ཉིད་དང་ནི། །དངོས་པོ་ཀུན་གི་རང་བཞིན་འདི། །སྒྱུ་མའི་གཟུགས་ཀིས་

ཡང་དག་གནས། །དང་པོ་དགའ་བ་ཙམ་ཉིད་དེ། །གཉིས་པའི་གངས་ལས་མཆོག་

དགའ་ཉིད། །གསུམ་པ་ལས་ནི་དགའ་བལ་བལད། །བཞི་བ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པར་

བརོད། དེ་བཞིན་གལེགས་པ་རྣམས་དང་ནི། །རོ་རེ་སིང་པོ་ལ་སོགས་ཀུན། །མཁས་

པས་དེ་སྐད་ངེས་ཐོས་ནས། །མཆོག་ཏུ་ངོ་མཚར་གྱུར་ནས་ནི། །བརྒྱལ་ཞིང་ས་ལ་

འགེལ་བར་འགྱུར། །

དང་པོ་དགའ་བ་འགོ་བའི་གཟུགས། །དེ་བཞིན་མཆོག་དགའ་འགོ་བ་ཉིད། །དགའ་

བལ་དགའ་བའང་འགོ་བ་ཉིད། །གསུམ་པ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་མེད། །བཅོམ་ལྡན་བཀའ་

སྩལ་ཀེའི་རོ་རེ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་སྐུ་གཅིག་པ། །རོ་རེ་སིང་པོས་རོགས་བའི་

ཕིར། །ཐེ་ཚོམ་ལེགས་པར་སེལ་བ་ནི། །འདོད་ཆགས་མེད་ཅིང་ཆགས་བལ་

མེད། །དབུ་མར་དམིགས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པོ་སངས་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར། །ལྷན་

ཅིག་སྐྱེས་པ་བང་ཆུབ་བརོད། །ཡང་ན་དེ་ཉིད་ཐམས་ཅད་བདག །ཡང་ན་ཀུན་གིས་

རྣམ་པར་སངས། །དེ་ཡང་དགའ་བལ་དང་པོར་མཚོན། དགའ་བ་གསུམ་པོ་རྣམ་པར་

སངས། །དང་པོ་སྤིན་དང་འདྲ་བ་ཡིན། །གྲུབ་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་འགྱུར། །གཉིད་ལོག་སད་

པར་མི་བེད་པར། ཉལ་དང་ལོག་པའི་ཁྱད་པར་ལས། །རག་ཏུ་རི་ལམ་འདྲ་བར་

འགྱུར། །དངོས་གྲུབ་མཚན་ཉིད་མི་ཕེད་པའི། །ཕག་རྒྱ་རྣལ་འབོར་བ་ཡིས་

འགྲུབ། །སྟོན་པས་དཀིལ་འཁོར་འདི་སྐད་གསུངས། །གྲུ་བཞི་ཡང་དག་འབར་བ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ༼དབང་གི་ལེའུ།༽

ཉིད། །སོ་བཞི་གཟི་བརིད་ཆེན་པོ་སྟེ། །དོ་ལལ་དོ་ལལ་ཕེད་པས་བརྒྱན། །ཕེང་བ་སྣ་

ཚོགས་རྔ་ཡབ་ལྡན། །ཀ་བ་བརྒྱད་ཀིས་ཉེ་བར་བརྒྱན། །རོ་རེ་སད་བུ་མཉམ་པར་

ལྡན། །མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་ཉེ་བར་བརྒྱན། །བདུག་པ་མར་མེ་དེ་བཞིན་དྲི། །བུམ་པ་

བརྒྱད་ལ་སོགས་པ་ལྡན། །དེ་ཡང་ཡལ་ག་ལ་སོགས་བརྒྱན། །མགིན་པ་གོས་ཀིས་

དགབ་པ་དང་། །རིན་ཆེན་ལྔ་ནི་ཡོངས་སུ་གཞུག །རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ལར་དུ་

སྦིན། །རང་འདོད་ལྷ་ཡི་གཟུགས་ཀིས་ནི། །གསར་བ་ལེགས་པར་བཀལ་བ་

དང་། །ལིན་ཏུ་ཚད་མ་མཛེས་པ་ཡི། །སད་བུས་ལེས་རབ་ཅན་གིས་གདབ། །འཁོར་

ལོའི་བདག་པོའི་བཟླས་པ་འབུམ། །དཀིལ་འཁོར་ཅན་གི་དེ་བཞིན་ཁི། །གོང་དུ་

གསུངས་པའི་སྔགས་ཉིད་ཀིས། །མཁས་པས་ནོར་འཛིན་རྣམ་པར་སྦང་། །

གོང་གི་ཨཱ་སོགས་སྔགས་ཀིས་ནི། །དེ་ལ་གཏོར་མ་རྣམ་པར་སྦིན། །ཇི་ལྟར་

བསམ་གཏན་དེ་བཞིན་འདིར། །སྲུང་བ་ཇི་ལྟར་གསུངས་པ་ཉིད། །གང་ཞིག་དབང་ནི་

རབ་ཕེ་བ། །རང་གི་དཀིལ་འཁོར་ཆོ་གས་སྦིན། །མཆོད་དང་གསོལ་བ་གདབ་པ་

ཉིད། །ཇི་ལྟར་བལད་པ་དེ་བཞིན་འདིར། །འཕར་མ་གཉིས་བཟང་རྣམ་བིས་ནས། །མྱུར་

དུ་དཀར་མོ་ལ་སོགས་བི། །ལར་དུ་གི་གུག་རྣམ་པར་བི། །ལྷོ་དང་ནུབ་ཏུའང་དེ་བཞིན་

ནོ། །བང་དང་མེ་ཡི་མཚམས་དང་ནི། །བདེན་བལ་རླུང་དུའང་དེ་བཞིན་ནོ། །དབང་ལྡན་

དུ་ནི་ཅི་གསུངས་པ། །དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་འོག་དང་སྟེང་། །རོ་རེ་སེམས་དཔའི་སེམས་བས་

ནས། །རྐང་བ་གཡས་པ་བརྐྱངས་བས་ཏེ། །ཕག་གཉིས་ཀེ་རོ་རེར་སྦོར་བས། །སོབ་

དཔོན་དཀིལ་འཁོར་འཇུག་པ་ཉིད། །ཁྲུས་དང་གཙང་སྦྲ་དྲི་ཞིམ་ལུས། །སྣ་ཚོགས་རྒྱན་

གིས་རྣམ་པར་བརྒྱན། །ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་སེམས་པ་བས་ནས་ནི། །ཧི་ཧི་རྣམ་པར་འཇིག་བེད་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

དག །ཕི་ནས་དེ་ཉིད་ཡང་དག་བལད། །རྣམ་དག་ཡེ་ལེས་གཟུགས་ཅན་དང་། །འཁོར་

བ་དང་ནི་མ་ངན་འདས། །ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་ཡོད་མ་ཡིན། །མཆོག་དགར་སོམ་པ་མེད་

ཅིང་སོམ་པ་པོ་ཡང་མེད། །ལུས་ཀང་མེད་ཅིང་གཟུང་བ་མེད་དང་འཛིན་པའང་

མེད། །ལ་དང་ཁག་ཀང་མེད་ཅིང་བལང་དང་གཅི་བའང་མེད། །སྐྱུག་བོ་རོངས་མེད་

གཙང་སྦྲ་མཆོད་ཕིར་ཐོགས་མེད་དང་། །ཆགས་མེད་སང་བ་མེད་དང་རོངས་མེད་ཕག་

དོག་མེད། །སེར་སྣ་མེད་དང་ང་རྒྱལ་མེད་ཅིང་མཐོང་བ་མེད། །སོམ་དང་སོམ་པ་པོ་

མེད་བལེས་དང་དག་མེད་ཅིང་། །རློམ་སེམས་མེད་པའི་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་སྣ་ཚོགས་

ཉིད། །རོ་རེ་སིང་པོས་འདི་སྐད་གསོལ། །གཟོད་ནས་རང་བཞིན་མེད་པ་ཡི། །ལུས་ཀི་

རང་བཞིན་དག་པ་ནི། །ཅི་སད་འབྱུང་བའི་བདག་ཉིད་ལགས། །དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་རོ་

རེ་ཅན། །མཁའ་འགོ་བདེ་བ་སྦིན་པས་གསུངས། །རློམ་སེམས་མེད་པའི་རང་བཞིན་

བདག །ཐམས་ཅད་ལུས་ལ་རྣམ་པར་གནས། །

ཀེ་བཅོམ་ལྡན་འདས། ཅིའི་སད་དུ་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་ལས་གྱུར་པའི་ཕུང་པོ་

ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། བོ་ལ་ཀཀྐོ་ལ་སྦོར་བས། །རེག་པ་

ས་བའི་ཆོས་ཀིས་ནི། །ས་ནི་དེ་ལས་སྐྱེ་བར་འགྱུར། །བང་སེམས་ཁུ་བའི་རྣམ་པ་

ལས། །ཆུ་ཡི་ཁམས་ནི་འབྱུང་བར་འགྱུར། །བསྐྱོད་པ་ལས་ནི་དྲོད་སྐྱེ་སྟེ། །འགོ་བས་

རླུང་དུ་རབ་ཏུ་གགས། །བདེ་བ་ནམ་མཁའ་ཉིད་ཀི་ཁམས། །ལྔ་བོ་རྣམས་ཀིས་

ཡོངས་སུ་བསྐོར། །གང་ཕིར་འབྱུང་བ་ཆེ་བདེ་བ། །དེ་ཕིར་བདེ་བ་དེ་ཉིད་མིན། །ལྷན་

ཅིག་སྐྱེས་པས་གང་སྐྱེས་པ། །ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པར་དེ་བརོད་བ། །རང་བཞིན་ལྷན་

ཅིག་སྐྱེས་ཞེས་བརོད། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་སོམ་པ་གཅིག །ཕག་རྒྱ་རྒྱུ་དང་བལ་བ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ༼རོ་རེ་སིང་པོ་མངོན་པར་བང་ཆུབ་པ་ཞེས་བ་བ་བརག་པའི་རྒྱལ་པོ།༽

ལས། །ཡོ་གི་སིང་རེ་ཐབས་སུ་འགྱུར། །སྟོང་ཉིད་སིང་རེ་དབེར་མེད་པ། །བང་ཆུབ་

སེམས་ཞེས་རབ་ཏུ་བརོད། །སྔགས་ཀི་བཟླས་མེད་དཀའ་ཐུབ་མེད་དང་སྦིན་སེག་

མེད། །དཀིལ་འཁོར་ཅན་ཡང་མེད་ཅིང་དཀིལ་འཁོར་ཡང་ནི་མེད། །དེ་ནི་སྔགས་

བཟླས་དེ་དཀའ་ཐུབ་དང་དེ་སྦིན་སེག །དེ་ནི་དཀིལ་འཁོར་ཅན་དང་དེ་ནི་དཀིལ་

འཁོར་ཉིད། །མདོར་བསྡུས་ནས་ནི་སེམས་ནི་འདུས་པའི་གཟུགས་ཅན་ནོ། །དབང་

གི་ལེའུ་ཞེས་བ་བ་སྟེ་བཅུ་བའོ། །

 ༼རོ་རེ་སིང་པོ་མངོན་པར་བང་ཆུབ་པ་ཞེས་བ་བ་བརག་པའི་རྒྱལ་

པོ།༽

མཉམ་པར་མ་རུངས་དཔྲལ་བ་ཅན། །རག་ཏུ་ལྟུང་བར་བེད་པར་བརོད། །དབང་

གི་ལྟ་སྟངས་གཡོན་ན་གནས། །གཡོན་པ་ནས་ནི་གཟུགས་བརན་གཉིས། །གཡས་

པའི་ཆ་ལ་དགུག་པ་ཉིད། །སྟེང་ནས་ཀང་ནི་གཟུགས་བརན་གཉིས། །དབུ་མ་རེངས་

པའི་ལྟ་སྟངས་ཉིད། །སྣ་ཡི་རེ་མོའི་དབུས་སུ་གཉིས། །འབྱུང་བ་ཉིད་ཀིས་ལྟུང་བ་

བེད། །རྔུབ་པ་ཡིས་ནི་དབང་དུ་བེད། །དགང་བ་ཡིས་ནི་དགུག་པ་ཉིད། །ཞི་བ་ཡིས་

ནི་རེངས་པར་བེད། །རློམ་པའི་ལིང་ལ་ལྟུང་བེད་ཉིད། །དབང་ནི་མེ་ཏོག་རབ་ཏུ་

གགས། །རོ་རེའི་ལིང་ལ་དགུག་པ་ཉིད། །གཡོ་བཅས་ར་ལ་རེངས་བེད་ཉིད། །ཟླ་

དྲུག་གོམས་པའི་སྦོར་བ་ཡིས། །འགྲུབ་འགྱུར་འདི་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད། །འདི་ལ་འཁྲུལ་

བར་མི་བ་སྟེ། །སངས་རྒྱས་རྫུ་འཕྲུལ་བསམ་མི་ཁྱབ། །ལྟ་སྟངས་བཞི་བོ་བསྒྲུབས་

ནས་ནི། །མཁས་པས་སེམས་ཅན་གཞུག་པར་བ། །གསད་པར་འདི་ལ་བ་མ་

ཡིན། །དམ་ཚིག་ངེས་པར་ཉམས་པར་འགྱུར། །སེམས་ཅན་སླུ་བ་སངས་ནས་ནི། །བ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

བ་མ་ཡིན་ཐམས་ཅད་བ། །སེམས་ཅན་གནོད་པ་ཙམ་གིས་ནི། །ཕག་རྒྱའི་དངོས་

གྲུབ་རེད་མི་འགྱུར། །དེ་ལ་དམ་ཚིག་བཟའ་བ་བ། །ན་དང་ག་ཧ་དང་པོ་དང་། །མཐའ་

ཡི་ཤྭ་དང་དང་པོའི་ཤཱ། །ཀེ་ཡི་རོ་རེའི་དངོས་གྲུབ་ཕིར། །བདུད་རི་ལྔ་ཡང་དེ་བཞིན་

བཟའ། །ཀེ་ཡི་རོ་རེས་གསུངས་མཚན་ཉིད། །སྐྱེ་བ་བདུན་པའང་དེ་ནས་

མཚོན། །དགའ་བལ་དགའ་བ་ལ་སོད་པ། །ལན་བདུན་པས་ནི་འགྲུབ་པར་

འགྱུར། །སྐད་སན་མིག་དང་ལྡན་པ་དང་། །དྲི་ལུས་གཟི་བརིད་ཆེན་པོ་དང་། །དེ་ཡི་

གིབ་མ་བདུན་དུ་འགྱུར། །མཐོང་ནས་རྣལ་འབོར་བ་ཡིས་མཚོན། །དེ་ནི་ཟོས་པ་ཙམ་

གིས་ནི། །སྐད་ཅིག་ལ་ནི་མཁའ་སྤོད་འགྱུར། །ཀུ་རུ་ཀུལེའི་སྒྲུབ་ཐབས་བལད་པར་

བ་སྟེ། གོང་དུ་བརག་པ་བཅུ་གཉིས་པར། །རྒྱས་པར་གསུངས་པ་མདོ་རུ་བསྡུ། །ཧྲིཿ 

ལས་བྱུང་བའི་ལྷ་མོ་ནི། །ཁ་དོག་དམར་ཞིང་ཕག་བཞི་མ། །མདའ་དང་གཞུ་ཡི་ལག་

པ་མ། །ཨུཏྤ་ལ་དང་ལྕགས་ཀྱུ་འཛིན། །འདི་ནི་བསོམས་པ་ཙམ་གིས་ནི། །འཇིག་

རེན་གསུམ་པོ་དབང་དུ་བེད། །འབུམ་ཕག་གཅིག་གིས་རྒྱལ་པོ་རྣམས། །ཁི་ཡིས་

འཇིག་རེན་ཕལ་བ་ཉིད། །བེ་བས་ཕྱུགས་དང་གནོད་སྦིན་སོགས། །འབུམ་ཕག་

བདུན་གིས་ལྷ་མ་ཡིན། །འབུམ་ཕག་གཉིས་ཀིས་ལྷ་རྣམས་ཉིད། །བརྒྱ་ཕག་གཅིག་

གིས་སྔགས་པ་ཉིད། །ཀེའི་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མ་དྲ་བའི་སོམ་པ་ལས། རོ་རེ་སིང་པོ་

མངོན་པར་བང་ཆུབ་པ་ཞེས་བ་བ་བརག་པའི་རྒྱལ་པོ་རོགས་སོ། །     ། །
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ༼རབ་གནས་ཀི་ལེའུ།༽

 བརག་པ་གཉིས་པ།

༼རབ་གནས་ཀི་ལེའུ།༽

རོ་རེའི་སིང་པོས་གསོལ་བ། བཅོམ་ལྡན་རོ་རེ་སིང་པོ་བདག །སངས་རྒྱས་

ཐམས་ཅད་གཅིག་བསྡུས་པ། །རབ་གནས་མཚན་ཉིད་བཟང་པོ་ཉིད། །རིམ་པ་ཇི་

བཞིན་བལད་དུ་གསོལ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཅི་གསུངས་སྦིན་

སེག་བས་ནས་ནི། །དཀིལ་འཁོར་དམ་པ་བཞེངས་པ་དང་། །སྔ་བར་སྐུ་གཟུགས་

སྦང་བ་དང་། །སྟ་གོན་ལ་སོགས་བས་ནས་ནི། །ནམ་མཁར་བཞུགས་པའི་སངས་

རྒྱས་ཀུན། །སྐུ་གཟུགས་སིང་གར་རབ་ཏུ་གཞུག །རང་འདོད་ལྷ་མཉམ་རྣལ་འབོར་

བ། །རབ་མཐོང་སྔགས་ཀི་ཕ་རོལ་སོན། །ༀ་བཛྲ་པུཥེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ༀ་བཛྲ་དྷུ་པེ་

ཨཱཿ ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ༀ་བཛྲ་དི་པེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ༀ་བཛྲ་གནྡྷེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ༀ་བཛྲ་ནཻ་ཝི་

དེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། སྣ་ཚོགས་ཧཱུཾ་ནི་རོགས་པ་དང་། །མེ་ཏོག་ལ་སོགས་དབུལ་བ་

ཉིད། །གོང་མའི་རྒྱུད་ཀི་ཆོག་རིམ་པས། །མཆོད་ཡོན་ཞབས་བསིལ་གོང་མ་

བཞིན། །ཞི་བའི་ཐབ་ཁུང་ཟླུམ་པོ་ཉིད། །རྒྱས་པ་ཉིད་ཀི་གྲུ་བཞི་བ། །གསད་པ་ལ་ནི་

གྲུ་གསུམ་བརོད། །འདི་ཉིད་ལ་ནི་ལྷག་མ་སྒྲུབ། །ཁྲུ་གང་དང་ནི་ཁྲུ་ཕེད་ཉིད། །ཞི་བའི་

སྟེང་དང་འོག་ཏུ་ཡིན། །ཁྲུ་དོ་དང་ནི་ཁྲུ་གང་ཉིད། །རྒྱས་པའི་སྟེང་དང་འོག་ཏུ་

བརོད། །སོར་མོ་ཉི་ཤུའམ་དེ་ཡི་ཕེད། །གསད་པའི་སྟེང་དང་འོག་ཏུ་ཡང་། །ཞི་བར་

ཁ་དོག་དཀར་བོ་འགྱུར། །རྒྱས་པར་སེར་བོ་དེ་བཞིན་ནོ། །གསད་པ་ལ་ནི་ཁ་དོག་

ནག །དབང་ལ་དམར་བོར་རབ་ཏུ་གགས། །དབང་ལ་ཇི་བཞིན་དེ་ལྟར་དགུག །གསད་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ལ་ཇི་ལྟར་ཞེ་སང་སོགས། །ཞི་ལ་ཏིལ་དང་རྒྱས་ལ་ཞོ། །གསད་ལ་ཚེར་མ་དེ་བཞིན་

ནོ། །སང་ལ་སོགས་པའང་ཚེར་མར་བརོད། །དབང་དང་དགུག་ལ་ཨུཏྤ་ལ། །

ༀ་ཨགྣ་ཡེ་མཧཱ་ཏེ་ཛ་སརྦ་ཀཱ་མ་པྲ་ས་དྷ་ཀཿ ། ཀུ་རུ་ཎི་ཀ་ཏ་ས་ཏྭཱརྠ་ཨ་སིན་

སནྣི་ཧི་ཏོ་བྷ་བཱཿ ་མེ་དགུག་པའོ། །མ་མ་རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་འཛིན། །ཀེ་ཡི་རོ་རེ་

ཁོས་མཆོད་པའི། །ལྷ་མོ་ཁྱོད་ནི་དབང་དུ་འགྱུར། །ཆེ་གེ་བདག་ནི་དཀིལ་འཁོར་

འབི། །སརྠཉྩཻ་བ་པ་རཱ་རཱཉྩ་ས་དྷི་ཏཾ་གཙ་ཧ་བ་བྷུ་ཀ །ཨཱ་ག་མི་ཥྱ་སི་ཡ་ཐཱ་ཀཱ་ལེ་སརྦ་

སིདྡི་ཀུ་རུ་ཥྭ་མེ། མེ་དགའ་བའི་སྔགས་སོ། །ༀ་ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ ཁཾ་རཾ་མཆོད་ཡོན་གི་

སྔགས་སོ། །ༀ་ནི་རི་ཏི་ཧཱུཾ་ཁཾ་ཞབས་བསིལ་གི་སྔགས་སོ། །ༀ་དྷྭཾ་དྷྭཾ་ལྷ་བལོས་ཀི་

སྔགས་སོ། །ཀེའི་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མ་དྲ་བའི་སོམ་པ་ལས། བརག་པ་གཉིས་པ་རབ་

གནས་ཀི་ལེའུ་སྟེ་དང་པོའ།ོ །

 ༼དངོས་གྲུབ་གཏན་ལ་དབབ་པ་ཞེས་བ་བའི་ལེའུ།༽

རོ་རེ་སིང་པོས་གསོལ་བ། ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་ཆོས་ཀུན་ལ། །རྒྱ་མཚོར་ཀུ་བ་ཇི་

ལྟ་བར། །རང་འདོད་ལྷ་ཡི་གཟུགས་ལས་ནི། །སེམས་ཅན་ཇི་ལྟར་འགྲུབ་པར་

འགྱུར། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། བདག་མེད་རྣལ་འབོར་ལྡན་

པའམ། །ཡང་ན་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་བརྔོན། །གཞན་པའི་སེམས་ཀིས་སྐད་ཅིག་

ཀང་། །དངོས་གྲུབ་འདོད་པས་མི་གནས་སོ། །དང་པོ་གོམས་པར་བེད་དུས་

ཀི། །གནས་ནི་གང་དུ་སྔགས་པའི་སེམས། །གཅིག་ཏུ་མཉམ་གཞག་འགྲུབ་འགྱུར་

བའི། །གནས་ནི་བཟང་པོར་ངེས་པར་བརག །རང་གི་ཁྱིམ་དུ་མཚན་དུས་སུ། །བདག་

ཉིད་འགྲུབ་པའི་སེམས་ཀིས་ནི། །རྣལ་འབོར་མ་སོམ་ལེས་རབ་ཅན། །ཡང་ན་ཧེ་རུ་ཀ་



  35  

རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ༼དངོས་གྲུབ་གཏན་ལ་དབབ་པ་ཞེས་བ་བའི་ལེའུ།༽

དཔལ་གཟུགས། །རྐང་བ་འཁྲུད་དང་ཟ་བ་དང་། །འཐོར་འཐུང་སོ་རི་ཟ་བ་དང་། །ཙནན་

གིས་ནི་ལག་ཉེད་དང་། །སད་གཡོགས་ཀིས་ནི་རྐེད་འགེབས་དང་། །འབྱུང་དང་སྨྲ་དང་

འགོ་བ་དང་། །འདུག་དང་ཁོ་དང་རྒོད་པ་དང་། །བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་བསྟེན་པ་

དང་། །ལེས་རབ་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་ཉིད་ཀིས། །རྣལ་འབོར་མ་ནི་རྣམ་པར་

བསོམ། །གཞན་གི་ཚུལ་གིས་སྐད་ཅིག་ཀང་། །འདུག་པའི་སེམས་ནི་མི་རིགས་

པས། །དངོས་གྲུབ་འདོད་པས་དངོས་གྲུབ་ཕིར། །མཁས་པས་འབད་པས་མི་གནས་

སོ། །བསམ་གཏན་ཉོན་མོངས་འཇིགས་བེད་པ། །རོ་རེ་སིང་པོ་ང་ཡིས་བལད། །བརེ་

བས་དངོས་གྲུབ་དོན་དུ་ཡང་། །ཟླ་བ་ཕེད་དུ་ཡོངས་སུ་རོགས། །བསམ་པ་ཐམས་ཅད་

ཡོངས་སངས་ནས། །ལྷ་ཡི་གཟུགས་སུ་སེམས་པ་ཡིས། །ཉི་མ་གཅིག་ཏུ་མ་ཆད་

པར། །སོམ་པས་ཡོངས་སུ་བརགས་པར་བགིས། །རང་གཞན་དོན་ནི་རབ་བསྒྲུབ་

ཕིར། །འཁོར་བར་ཐབས་གཞན་ཡོད་མ་ཡིན། །རིག་མ་ལྷན་ཅིག་གོམས་བས་

པས། །འཕལ་དུ་མངོན་དུ་བེད་པ་ཉིད། །འཇིགས་སྨོ་དེ་བཞིན་སྡུག་བསྔལ་དང་། །མ་

ངན་གདུང་བ་འཚེ་བ་དང་། །འདོད་ཆགས་ཞེ་སང་གཏི་མུག་ཆེ། །སྒྲུབ་པ་པོ་ནི་ཉོན་མི་

མོངས། །ཕན་དང་གནོད་པའི་འབས་འབྱུང་བར། །དེ་ལྟར་ངེས་པར་ལེས་ནས་ནི། །ཇི་

ལྟར་དེ་ནི་སྐད་ཅིག་ཀང་། །རྣལ་འབོར་བ་རྣམས་ངུ་འབོད་གནས། །མཚམས་མེད་ལྔ་

ནི་བེད་པ་དང་། །སོག་ཆགས་གསོད་ལ་དགའ་བ་དང་། །གཞན་ཡང་སྐྱེ་བ་དམན་གང་

དང་། །རོངས་དང་མ་རུངས་ལས་བེད་དང་། །གཟུགས་ངན་ཡན་ལག་མ་ཚང་

བས། །བསམ་པས་དེ་རྣམས་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །དགེ་བ་བཅུ་ལ་གོམས་པ་དང་། །བླ་

མ་ལ་གུས་དབང་པོ་དུལ། །ང་རྒྱལ་ཁོ་ལས་རྣམ་པར་གོལ། །དེས་ནི་རེ་ཞིག་ངེས་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

འགྲུབ་འགྱུར། །རག་ཏུ་གོམས་པའི་རྣལ་འབོར་གིས། །མཉམ་པར་བཞག་པས་དངོས་

གྲུབ་འཐོབ། །ཟླ་བ་གཅིག་ཏུ་གསང་ལ་སྤད། །

ཇི་སིད་ཕག་རྒྱ་མ་རེད་པར། །གནང་བ་རེད་འགྱུར་སྔགས་པ་ལ། །རྣལ་འབོར་

མ་ཡིས་བསྟན་པར་བ། །ཕག་རྒྱ་ཆེ་གེ་མོ་ཁྱེར་ལ། །སེམས་ཅན་དོན་གིས་རོ་རེ་

འཛིན། །རེད་པ་དེ་ཡང་མིག་ཡངས་མ། །གཟུགས་དང་ལང་ཚོས་རྣམ་པར་

བརྒྱན། །སི་ཧླ་ག་བུར་ཡང་དག་ལྡན། །བང་ཆུབ་སེམས་ཀིས་རྣམ་པར་སྦང་། །དགེ་

བ་བཅུ་ལས་བརམས་ནས་ནི། །དེ་ལ་ཆོས་ནི་རབ་ཏུ་དབེ། །ལྷ་ཡི་གཟུགས་ཀི་

སེམས་དང་ནི། །དམ་ཚིག་སེམས་དང་གཅིག་པ་ཉིད། །ཟླ་བ་གཅིག་གིས་སྐལ་ལྡན་

པར། །འགྱུར་བ་འདི་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད། །མཆོག་ཐོབ་པ་ཡི་བུད་མེད་གང་། །རོག་པ་

ཐམས་ཅད་ཡང་དག་སངས། །ཡང་ན་བདག་གིས་ནུས་པ་ཡིས། །ལྷ་དང་ལྷ་མིན་མི་

རྣམས་དང་། །གནོད་སྦིན་མི་འམ་ཅི་ལས་ཀང་། །ཕག་རྒྱ་བཀུག་ལ་རབ་ཏུ་བརག །དེ་

ཡང་ཁྱེར་ལ་སྤོད་པ་སྤད། །བདག་གི་དལ་བ་མངོན་དུའི་ཕིར། །གང་བལད་འཇིགས་

པའི་གཟུགས་ཅན་གི། །སྤོད་པ་ལོངས་སྤོད་ཕིར་མ་གསུངས། །ཡིད་ནི་བརན་ནམ་

གཡོ་འམ་ཅི། །རང་གི་སེམས་ནི་སོ་སོར་བརག །རོ་རེ་སིང་པོས་གསོལ་བ། བདག་

མེད་རྣལ་འབོར་ལྡན་པ་ཡིས། །ཕག་རྒྱ་ཉིད་ཅེས་ཇི་ལྟར་བརོད། །ཕག་རྒྱ་ཕག་རྒྱ་

གཉིས་དག་གིས། །ཕག་རྒྱའི་དངོས་གྲུབ་ཇི་ལྟར་འགྲུབ། །

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། བུད་མེད་གཟུགས་ནི་སངས་ནས་

ནི། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གཟུགས་སུ་བ། །ནུ་མ་སངས་པ་པོ་ལས་འགྱུར། །ཀཀྐོ་

ལ་དབུས་ཡང་དག་གནས། །འགམ་གཉིས་དྲིལ་བུ་ཉིད་དུ་འགྱུར། །ཟེ་འབྲུ་བོ་ལ་ཅན་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ༼དངོས་གྲུབ་གཏན་ལ་དབབ་པ་ཞེས་བ་བའི་ལེའུ།༽

དུ་འགྱུར། །ལྷག་མ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ཉིད། །དགའ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་གཟུགས། །ཧེ་

རུ་ཀ་སྦོར་སྐྱེས་བུ་ཉིད། །འབད་པ་མེད་པར་སྐྱེས་བུར་འགྱུར། །གསལ་བར་ནུས་

པའི་རྣལ་འབོར་བས། །དེ་ཕིར་ཕག་རྒྱའི་དངོས་གྲུབ་འགྱུར། །འཆགས་དང་འཇིག་

པ་དག་གིས་ཀང་། །ཐབས་དང་ལེས་རབ་གནོད་མི་འགྱུར། །གང་ཕིར་ཐབས་ནི་

འབྱུང་བ་ཉིད། །འཇིག་པ་ལེས་རབ་སིད་མཐར་བེད། །དེས་ན་རབ་འཇིག་ཡོད་མ་

ཡིན། །དེ་ཉིད་ལ་ནི་ཆགས་པ་མེད། །ལ་ལ་འཇིག་པས་འཇིག་པར་འགྱུར། །འཇིག་

པའི་དངོས་མེད་ཟད་པ་མེད། །བསྐྱེད་པའི་རིམ་པའི་རྣལ་འབོར་གིས། །བརྟུལ་

ཞུགས་ཅན་གིས་སྤོས་པ་བསོམ། །སྤོས་པ་རི་ལམ་ལྟར་བས་ནས། །སྤོས་པ་ཉིད་ནི་

སྤོས་མེད་བེད། །ཇི་ལྟར་སྒྱུ་མ་རི་ལམ་དང་། །ཇི་ལྟར་བར་མའི་སིད་ཡིན་པ། །རག་ཏུ་

གོམས་པའི་སྦོར་བ་ལས། །དཀིལ་འཁོར་ཉིད་ནི་དེ་བཞིན་འདོད། །ཕག་རྒྱ་ཆེན་

པོར་དབང་བསྐུར་བར། །ཇི་ལྟར་ལེས་པའི་བདེ་ཆེན་པོ། །འདི་ནི་དེ་ཡི་བིན་རླབས་

ཡིན། །གཞན་ལས་དཀིལ་འཁོར་འབྱུང་བ་མེད། །བདེ་བ་ནག་ཅིང་བདེ་བ་

སེར། །བདེ་བ་དམར་བོ་བདེ་བ་དཀར། །བདེ་བ་ལྗང་གུ་བདེ་བ་སྔོ། །བདེ་བ་རྒྱུ་དང་

མི་རྒྱུ་ཀུན། །བདེ་བ་ལེས་རབ་བདེ་བ་ཐབས། །དེ་བཞིན་ཀུན་ཏུ་རུ་སྐྱེས་བདེ། །བདེ་

བ་དངོས་པོ་དངོས་མེད་བདེ། །རོ་རེ་སེམས་དཔའ་བདེ་བར་བརོད། །རོ་རེ་སིང་པོས་

གསོལ་བ། རོགས་པའི་རིམ་པའི་རྣལ་འབོར་འདི། །དེ་ཡི་བདེ་བ་བདེ་ཆེན་

བརོད། །རོགས་པ་སོམ་པ་མེད་པ་སྟེ། །བསྐྱེད་པ་ཡིས་ནི་ཅི་ཞིག་འཚལ། །

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཨེ་མའོ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

ཆེ། །དད་པའི་ཤུགས་ཀིས་རབ་ཏུ་ཉམས། །ལུས་ཀི་དངོས་མེད་གང་ལས་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

བདེ། །བདེ་བ་སྨྲ་བར་མི་ནུས་སོ། །ཁྱབ་དང་ཁྱབ་བེད་ཚུལ་གིས་ནི། །བདེ་བས་འགོ་

བ་ཁྱབ་པ་ཉིད། །ཇི་ལྟར་མེ་ཏོག་ལ་གནས་དྲི། །མེ་ཏོག་དངོས་མེད་ལེས་མི་

འགྱུར། །དེ་བཞིན་གཟུགས་སོགས་དངོས་མེད་པས། །བདེ་བ་ཉིད་ཀང་དངོས་མེད་

འགྱུར། །དངོས་ང་དངོས་པོ་མེད་པ་ང་། །དངོས་པོ་རོགས་ཕིར་སངས་རྒྱས་ང་། །གང་

ཞིག་ལེ་ལོས་བསྣུན་པ་དང་། །རོངས་པ་གང་གིས་ང་མི་ལེས། །རོ་རེ་བཙུན་མོའི་བྷ་

ག་ནི། །ཨེ་ཡི་རྣམ་པའི་ཆ་བད་གཟུགས། །སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་ཟ་མ་ཏོག །བདེ་བ་

ཅན་དུ་རག་ཏུ་བཞུགས། །འཆད་པ་པོ་ང་ཆོས་ཀང་ང་། །རང་གི་ཚོགས་ལྡན་ཉན་པོ་

ང་། །འཇིག་རེན་སྟོན་པ་བསྒྲུབ་བ་ང་། །འཇིག་རེན་འཇིགས་རེན་འདས་པ་ང་། །ལྷན་

ཅིག་སྐྱེས་དགའི་རང་བཞིན་ང་། །མཆོག་དགའ་དགའ་བལ་དང་པོར་ནི། །མུན་པ་ལ་

ནི་མར་མེ་ལྟར། །དེ་བཞིན་བུས་ཀང་ཡིད་ཆེས་ཀིས། །བཙུན་མོའི་བྷ་ག་བདེ་ཆེན་

དུ། །སྟོན་པ་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་མཚན། །གཙོ་བོ་དཔེ་བད་བརྒྱད་ཅུར་ལྡན། །ཁུ་བ་

ཞེས་བའི་རྣམ་པར་གནས། །དེ་མེད་པས་ན་བདེ་མེད་འགྱུར། །བདེ་བ་མེད་ན་དེ་མེད་

འགྱུར། །ནུས་པ་མེད་ཕིར་ལྟོས་དང་བཅས། །ལྷ་ཡི་རྣལ་འབོར་ལས་བདེ་བ། །དེ་

ཕིར་སངས་རྒྱས་དངོས་པོ་མིན། །དེ་ཉིད་དངོས་མེད་ཚུལ་ཡང་མེད། །ཞལ་ཕག་

རྣམ་པའི་གཟུགས་ཅན་ཉིད། །མཆོག་ཏུ་བདེ་བ་གཟུགས་མེད་པ། །དེ་ཕིར་འགོ་ཀུན་

ལྷན་ཅིག་སྐྱེས། །རང་བཞིན་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པར་བརོད། །

རྣམ་དག་རྣམ་པའི་སེམས་ཀིས་ནི། །རང་བཞིན་མ་ངན་འདས་པ་ཉིད། །ལྷ་ཡི་

རྣམ་པའི་གཟུགས་ཀིས་ནི། །བཞིན་ལག་ཁ་དོག་གནས་པ་ནི། །སྐྱེས་པ་ཙམ་གིས་

རྣམ་པར་གནས། །འོན་ཀང་བག་ཆགས་ཕལ་བས་སོ། །དུག་གི་དུམ་བུ་གང་ཉིད་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ༼དངོས་གྲུབ་གཏན་ལ་དབབ་པ་ཞེས་བ་བའི་ལེའུ།༽

ཀིས། །སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་འཆི་བར་འགྱུར། །དུག་གི་དེ་ཉིད་ལེས་པ་དེས། །དུག་གི་

དུག་ནི་འབིགས་པར་བེད། །ཇི་ལྟར་རླུང་གིས་ཟིན་པ་ལ། །མོན་སན་སེའུ་བཟའ་བ་

སྦིན། །ཟློག་པའི་སན་ནི་བརགས་པ་ཡིས། །རླུང་གིས་རླུང་ལ་སྣུན་པར་བེད། །རྣམ་

རོག་ལས་ནི་རྣམ་རོག་དག །སིད་པ་ཉིད་ཀིས་སིད་པ་དག །ཇི་ལྟར་རྣ་བར་ཆུ་ཞུགས་

པ། །ཆུ་གཞན་དག་གིས་འགུགས་པར་བེད། །དེ་བཞིན་དངོས་པོའི་རྣམ་རོག་

ཀང་། །རྣམ་པར་ངེས་པར་སྦང་བར་བ། །ཇི་ལྟར་འཚེད་པས་ཚིག་པ་ཡང་། །མེ་ཡིས་

ཀང་ནི་གདུང་བར་བ། །དེ་བཞིན་འདོད་ཆགས་མེས་ཚིག་པ། །འདོད་ཆགས་མེ་

ཡིས་གདུང་བར་བ། །སྐྱེ་བོ་མི་བཟད་པ་ཡི་ལས། །གང་དང་གང་གིས་འཆིང་འགྱུར་

བ། །ཐབས་དང་བཅས་ན་དེ ་ཉིད་ཀིས། །སིད་པའི་འཆིང་བ་ལས་གོལ་

འགྱུར། །ཆགས་པས་འཇིག་རེན་འཆིང་འགྱུར་བ། །འདོད་ཆགས་ཉིད་ཀིས་རྣམ་

གོལ་འགྱུར། །བཟློག་པའི་སོམ་པ་འདི་ཉིད་ནི། །སངས་རྒྱས་མུ་སྟེགས་ཀིས་མི་

ལེས། །འབྱུང་བ་ལྔ་ཡི་རང་བཞིན་ལས། །ཀུན་ཏུ་རུ་ལས་ལྔ་རུ་འགྱུར། །དགའ་བ་

ཆེན་པོ་གཅིག་ཉིད་ལས། །དབེ་བས་ལྔ་རུ་འགོ་བར་འགྱུར། །བོ་ལ་ཀཀྐོ་ལ་སྦོར་

བས། །རེག་པ་ས་བའི་བག་ཆགས་ཉིད། །ས་བ་གཏི་མུག་ཆོས་ཀི་ཕིར། །གཏི་མུག་

རྣམ་པར་སྣང་མཛད་བརོད། །གང་ཕིར་བང་སེམས་གལེར་བ་ཉིད། །གལེར་བ་ཆུ་ཡི་

ཁམས་སུ་བརོད། །ཆུ་ནི་མི་བསྐྱོད་གཟུགས་ཀི་ཕིར། །ཞེ་སང་འདྲེན་པ་མི་བསྐྱོད་

པ། །གཉིས་ཀིས་བསྐྱོད་པའི་སྦོར་བ་ལས། །དྲོད་ནི་རག་ཏུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར། །འདོད་

ཆགས་དཔག་མེད་རོ་རེ་ཡིན། །འདོད་ཆགས་དྲོད་ལས་འབྱུང་བར་འགྱུར། །ཀཀྐོ་

ལར་ནི་གང་ཞིག་སེམས། །དེ་ནི་རླུང་གི་རང་བཞིན་ཅན། །ཕག་དོག་དོན་ཡོད་གྲུབ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

པ་ཡིན། །དོན་ཡོད་རླུང་ལས་འབྱུང་བ་ཉིད། །བདེ་བ་འདོད་ཆགས་ཁག་ཏུ་འགྱུར། །

དགའ་བ་ནམ་མཁའི་མཚན་ཉིད་དེ། །ནམ་མཁའ་སེར་སྣ་རོ་རེར་འགྱུར། །སེར་

སྣ་ནམ་མཁའ་ལས་བྱུང་ཉིད། །སེེམས་ནི་ཆེན་པོ་གཅིག་ཉིད་ལ། །ལྔ་ཡི་གཟུགས་

ཀིས་རྣམ་པར་མཚོན། །རིགས་ནི་ལྔ་བོ་དེ་ཉིད་ལས། །སྟོང་ཕག་དུ་མ་སྐྱེས་པ་

ཉིད། །དེ་ཕིར་འདི་དག་རང་བཞིན་གཅིག །བདེ་ཆེན་མཆོག་ཏུ་རག་པ་ཉིད། །འདོད་

ཆགས་ལ་སོགས་སེམས་ལྔ་ཡི། །དབེ་བས་ལྔ་རུ་འགོ་བར་འགྱུར། །གངྒཱའི་ཀླུང་

བཅུའི་བེ་སེད་ཉིད། །རིགས་གཅིག་ལ་ནི་དེ་བཞིན་གལེགས་པའི་ཚོགས། །རིགས་

ཀི་ཚོགས་ལ་རིགས་ནི་དུ་མ་རྣམས། །དེ་རྣམས་རིགས་ལ་རིགས་ནི་རྣམ་པ་

བརྒྱ། །དེ་རྣམས་ལ་ཡང་འབུམ་ཕག་རིགས་ཆེན་རྣམས། །བེ་བའི་རིགས་ལ་གངས་

ནི་མེད་པར་འགྱུར། །དེ་ལ་རིགས་ལ་གངས་མེད་རིགས་རྣམས་ཉིད། །མཆོག་ཏུ་

དགའ་བའི་རིགས་ལས་བྱུང་བ་རྣམས། །ཀེའི་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མ་དྲ་བའི་སོམ་པ་

ལས། དངོས་གྲུབ་གཏན་ལ་དབབ་པ་ཞེས་བ་བའི་ལེའུ་སྟེ་གཉིས་པའོ། །

 ༼རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀི་གེང་གཞི་དང་གསང་བའི་སྐད་ཅེས་བ་བའི་

ལེའུ།༽

དེ་ནས་རོ་རེ་ཅན་གིས་རྣལ་འབོར་མ་རྣམས་ལ་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀི་གེང་གཞི་

ཞེས་བ་བའི་ཐབས་བཀའ་སྩལ་པ། སོམ་པ་དང་ནི་དབང་དང་ཡང་། །དེ་བཞིན་

དགོངས་པའི་སྐད་ཉིད་དང་། །དགའ་དང་སྐད་ཅིག་དབེ་བ་དང་། །གཞན་ཡང་བཟའ་

བ་ལ་སོགས་པ། །དེ་ལ་སོམ་པ་བཀའ་སྩལ་པ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་སོམ་པ་ནི། །ཨེ་

ཝཾ་རྣམ་པར་རབ་ཏུ་གནས། །ཨེ་ཝཾ་རྣམ་པའི་བདེ་ཆེན་པོ། །དབང་ལས་ཡང་དག་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ༼རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀི་གེང་གཞི་དང་གསང་བའི་སྐད་ཅེས་བ་བའི་ལེའུ།༽

ལེས་པར་འགྱུར། །དེ་ནས་རྣལ་འབོར་མ་རྣམས་ཀིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རོ་རེ་

སེམས་དཔའ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་སྟོན་པ་འགོ་བའི་བླ། །མཁའ་

འགོ་མ་ཡི་སོམ་པ་ཉིད། །ཨེ་ཝཾ་རྣམ་པ་ཅི་ཞེས་བརོད། །རིམ་པ་ཇི་བཞིན་བལད་དུ་

གསོལ། །

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཨེ་ཡི་ཆ་བད་བཟང་པོ་གང་། །དབུས་

སུ་ཝཾ་གིས་རྣམ་པར་བརྒྱན། །བདེ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་ནི་གནས། །སངས་རྒྱས་རིན་

ཆེན་ཟ་མ་ཏོག །སྐད་ཅིག་དབེ་བ་ཕེ་བ་ཉིད། །དགའ་བ་དེ་ལས་སྐྱེ་བར་འགྱུར། །སྐད་

ཅིག་ལེས་ནས་བདེ་ལེས་པ། །ཨེ་ཝཾ་རྣམ་པར་རབ་ཏུ་གནས། །སྣ་ཚོགས་དང་ནི་

རྣམ་སིན་དང་། །རྣམ་ཉེད་དེ་བཞིན་མཚན་ཉིད་བལ། །སྐད་ཅིག་བཞི་ནི་རབ་ལེས་

པས། །དེ་ལྟར་རྣལ་འབོར་བས་ལེས་འགྱུར། །འཁྱུད་དང་འོ་བེད་ལ་སོགས་པ། །སྣ་

ཚོགས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་བལད། །རྣམ་པར་སིན་པ་དེ་ལས་ལྡོག །བདེ་བའི་ཡེ་ལེས་

ཟ་བ་ཉིད། །བདག་གི་བདེ་བ་ཟོས་པ་ཡི། །གོས་ནི་རྣམ་པར་ཉེད་པར་བརོད། །མཚན་

ཉིད་བལ་བ་གསུམ་ལས་གཞན། །ཆགས་དང་ཆགས་བལ་རྣམ་པར་སངས། །སྣ་

ཚོགས་དང་པོའི་དགའ་བ་ཉིད། །རྣམ་སིན་ལ་ནི་མཆོག་དགའ་ཉིད། །རྣམ་ཉེད་དགའ་

བ་དགའ་བལ་ཉིད། །མཚན་བལ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་དགའ་ཉིད། །སོབ་དཔོན་གསང་བ་

ལེས་རབ་དང་། །བཞི་བ་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ། །

དབང་ནི་བཞི་ཡི་གངས་ཀིས་ནི། །དགའ་བ་ལ་སོགས་རིམ་ལེས་བ། །དགོད་

པ་དག་པ་སོབ་དཔོན་ཉིད། །ལྟ་བ་གསང་བ་དེ་བཞིན་ནོ། །ལག་བཅངས་ལས་ནི་

ལེས་རབ་ཉིད། །གཉིས་གཉིས་འཁྱུད་ལ་དེ་ཡང་ཉིད། །སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་དངོས་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

གྲུབ་ཕིར། །དབང་ནི་རྣམ་པ་བཞི་རུ་བལད། །གཏོར་དང་བླུགས་པ་ཞེས་བ་

འདིས། །དེས་ན་དབང་ཞེས་བརོད་པར་བ། །ལེས་རབ་བཅུ་དྲུག་ལོན་པ་ལ། །ལག་

པ་དག་གིས་ཡང་དག་འཁྱུད། །རོ་རེ་དྲིལ་བུ་མཉམ་སྦོར་བས། །སོབ་དཔོན་དབང་དུ་

རབ་ཏུ་བརོད། །ལིན་ཏུ་བཞིན་བཟང་མིག་ཡངས་མ། །གཟུགས་དང་ལང་ཚོས་རྣམ་

པར་བརྒྱན། །མཐེ་བོང་སིན་ལག་དག་གིས་ནི། །སོབ་མའི་ཁ་རུ་ལྟུང་བར་བ། །དེ་

ཉིད་དུ་ནི་མཉམ་པའི་རོ། །སོབ་མའི་སྤོད་ཡུལ་དག་ཏུ་བ། །སྟོན་པས་ལེས་རབ་རབ་

ཏུ་མཆོད། །རེད་པར་བས་ནས་གཏད་པར་བ། །སྟོན་པས་སྨྲས་པ་སེམས་དཔའ་

ཆེ། །ཕག་རྒྱ་བདེ་བ་ལྡན་པ་ཁྱེར། །ཕག་དོག་ཁོ་བ་རྣམ་སངས་པའི། །སོབ་མ་ཆེར་

གྱུར་ལེས་ནས་ནི། །སྟོན་པས་དེ་ལ་གནང་བ་སྦིན། །ཀུན་ཏུ་རུ་གིས་རོ་རེ་འཛིན། །ཇི་

ལྟར་དབང་བསྐུར་གསོལ་བཏབ་པའི། །སོབ་མའི་བ་བ་བལད་པར་བ། །བླ་མ་ཕག་

རྒྱ་ལྡན་མཐོང་ནས། །བསྟོད་དང་མཆོད་པ་ཇི་བཞིན་བ། །བཅོམ་ལྡན་ཞི་བ་ཆེན་པོ་

ཀེ། །རོ་རེ་རྣལ་འབོར་གཅིག་བཞེད་པ། །མི་ཕེད་ཕག་རྒྱ་སྒྲུབ་པ་པོ། །རོ་རེ་རྣལ་

འབོར་ལས་བྱུང་བ། །ཇི་ལྟར་ཁྱོད་ནི་བདག་ཉིད་ཆེ། །མངའ་བདག་བདག་ལའང་དེ་

ལྟར་མཛོད། །འཁོར་བ་འདམ་གི་ཚོགས་དག་ཏུ། །བིང་བ་སྐྱབས་མེད་བདག་ལ་

སྐྱོབས། །ཞིམ་པའི་བཟའ་བ་བཏུང་བ་དང་། །བ་ལ་ཆེ་མཆོག་མ་ད་ན། །བདུག་པ་ལྷ་

བལོས་ཕེང་བ་དང་། །དྲིལ་བུ་རྒྱལ་མཚན་བྱུག་པ་ཡིས། །འདི་རྣམས་མཆོད་པ་

རྣམས་ཀིས་ནི། །སོབ་མས་རོ་རེ་འཛིན་པ་མཆོད། །

མཆོག་ཏུ་དགའ་བ་ཡང་དག་ཐོབ། །སྣ་ཚོགས་སངས་པའི་སྐད་ཅིག་ལ། །སྟོན་

པས་སྨྲས་པ་སེམས་དཔའ་ཆེ། །བདེ་བ་ཆེན་པོ་རྣམ་པར་ཟུངས། །ཇི་སིད་བང་ཆུབ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ༼རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀི་གེང་གཞི་དང་གསང་བའི་སྐད་ཅེས་བ་བའི་ལེའུ།༽

བར་དུ་ནི། །སེམས་ཅན་དོན་གིས་རོ་རེ་འཛིན། །སོབ་མ་སིང་རེ་ཅན་མཐོང་ནས། །རོ་

རེ་ཅན་གིས་འདི་སྐད་སྨྲས། །འདི་ནི་ཡེ་ལེས་ཆེན་པོ་ཉིད། །ཐམས་ཅད་ལུས་ལ་རྣམ་

པར་གནས། །གཉིས་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཚུལ། །དངོས་དང་དངོས་མེད་བདག་

ཉིད་གཙོ། །བརན་དང་གཡོ་བ་ཁྱབ་ནས་གནས། །སྒྱུ་མའི་གཟུགས་ཅན་ཉིད་དུ་

འདོད། །དཀིལ་འཁོར་འཁོར་ལོའི་ཐབས་ཀིས་ནི། །རག་ཏུ་ངེས་པར་འགོ་བར་

འགྱུར། །དེ་ནས་རོ་རེ་སིང་པོས་རྣལ་འབོར་མ་རྣམས་ལ་བཟོད་པར་གསོལ་ནས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །དཀིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་ཅི་ཞེས་

བརོད། །སངས་རྒྱས་ཀུན་བདག་གོང་ཁྱེར་ལ། །བཅོམ་ལྡན་བདག་ནི་འཁྲུལ་གྱུར་

པས། །རིམ་པ་ཇི་ལྟར་བལད་དུ་གསོལ། །

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་དཀའ་སྩལ་པ། དཀིལ་ནི་སིང་པོ་ཞེས་བརོད་དེ། །བང་

ཆུབ་སེམས་ནི་བདེ་ཆེན་པོ། །དང་པོ་མཐར་བེད་ཅེས་བ་བ། །འདུས་པ་དཀིལ་འཁོར་

ཉིད་དུ་བརོད། །འཁོར་ལོ་ཞེས་བ་ནམ་མཁའི་ཁམས། །ཡུལ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པར་

སྦོང་། །བོ་ལ་ཀཀྐོ་ལ་སྦོར་བས། །དེ་ཡི་བདེ་བ་ལེས་པར་འགྱུར། །རོ་རེ་སིང་པོས་

གསོལ་བ། །སོམ་པ་ཞེས་བ་གང་གིས་དང་། །དམ་ཚིག་གང་གིས་གནས་པར་

བགི། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཁྱོད་ཀིས་སོག་ཆགས་བསད་པ་

དང་། །རྫུན་གི་ཚིག་ཀང་སྨྲ་བ་དང་། །ཁྱོད་ཀིས་མ་བིན་པར་ཡང་ལོངས། །ཕ་རོལ་

བུད་མེད་བསྟེན་པར་གིས། །སེམས་གཅིག་སོག་ཆགས་གསོད་པ་ཉིད། །གང་ཕིར་

སོག་ནི་སེམས་སུ་བརོད། །འཇིག་རེན་བསྒལ་བ་ཞེས་བ་བ། །རྫུན་གི་ཚིག་ཏུ་རབ་ཏུ་

བསྒགས། །བཙུན་མོའི་ཁུ་བ་མ་བིན་པར། །གཞན་གི་བུད་མེད་རང་མཚུངས་མཛེས། །
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

དེ་ནས་རྣལ་འབོར་ཐམས་ཅད་ཀིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་

གསོལ་ཏོ། །ཡུལ་དེ་རྣམས་ཀང་ཅི་ལགས། དབང་པོ་ནི། གང་ལགས། སྐྱེེ་མཆེད་ནི། 

ཅི་ལགས། ཕུང་པོ་རྣམས་ནི། གང་ལགས། ཁམས་རྣམས་དེ་ཡང་ཅི་ལགས། འདི་

རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་ནི། ཅི་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཡུལ་

དྲུག་ནི། གཟུགས་སྒ་དེ་བཞིན་དྲི་དང་ནི། །རོ་དང་དེ་བཞིན་རེག་བ་ཉིད། །ཆོས་ཀི་

ཁམས་ཀི་རང་བཞིན་ཉིད། །འདི་རྣམས་ཡུལ་ནི་དྲུག་ཏུ་བརོད། །དབང་པོ་རྣམས་ནི། 

དྲུག་སྟེ། མིག་དང་རྣ་བ་སྣ་དང་ནི། །ལྕེ་དང་ལུས་དང་དེ་བཞིན་ཡིད། །འདི་རྣམས་

དབང་པོ་དྲུག་པོ་ནི། །གཏི་མུག་རོ་རེ་ལ་སོགས་ལྡན། །ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་དག་གིས་

ནི། །སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གཉིས་དག་ཏུ་འགྱུར། །ཕུང་པོ་ལྔ་ནི་གཟུགས་ལ་སོགས། །མཐར་

ནི་རྣམ་ལེས་སིང་རེ་ཆེ། །དབང་པོ་དང་ནི་ཡུལ་ཉིད་དང་། །དབང་པོའི་རྣམ་པར་ལེས་

པ་ཉིད། །རྣལ་འབོར་མ་རྣམས་གོ་ཆའི་ཕིར། །ཁམས་ནི་བཅོ་བརྒྱད་རྣམས་སུ་

བལད། །རང་བཞིན་གདོད་ནས་མ་སྐྱེས་པ། །རྫུན་མིན་བདེན་མིན་དེ་བཞིན་

དུ། །ཐམས་ཅད་ཆུ་ཡི་ཟླ་བ་ལྟར། །འདོད་པས་རྣལ་འབོར་མས་ལེས་གིས། །

འདི་ལྟ་སྟེ། གཙུབ་ལིང་དང་གཙུབ་སྟན་དང་སྐྱེས་བུའི་ལག་པའི་རོལ་བ་ལས་

གོ་བུར་དུ་མེ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །མེ་འདི་ནི་གཙུབ་ལིང་ལ་ཡང་མི་གནས། གཙུབ་

སྟན་ལ་ཡང་མ་ཡིན། སྐྱེས་བུའི་ལག་པ་དག་ལ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

དུ་ཡོངས་སུ་བཙལ་ན་གཅིག་ན་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས་མེ་དེ་ཡང་བདེན་པ་ཡང་

མ་ཡིན་ཞིང་རྫུན་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྣལ་འབོར་མས་ཡིད་

ལ་གིས་ལིག །དེ་ནས་རྣལ་འབོར་མ་བདག་མེད་མ་ལ་སོགས་པ་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ༼རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀི་གེང་གཞི་དང་གསང་བའི་སྐད་ཅེས་བ་བའི་ལེའུ།༽

མ་ཐམས་ཅད་བདུད་རི་ལྔ་ཐོགས་ལིང་དམ་ཚིག་གི་རས་ཐོགས་པས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ལ་མཆོད་པར་བེད། ཀུན་ཏུ་རུའི་སྦོར་བས་རེས་སུ་

ཆགས་པར་བེད། བདུད་རི་ལྔའི་རོ་ཡང་འཐུང་བར་བེད་དོ། །

དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དགེས་ནས་རང་བིན་གིས་བརླབ་པ་བསྟན་པ། ཀེ་

ཀེ་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གིས་ཕག་མཛད་པ། །དེ་ཉིད་བདག་གིས་

གསང་མཛད་པ། །རོ་རེ་མཆོད་པའི་བིན་རླབས་ཀིས། །བལད་ཀི་འདོད་པས་རབ་ཏུ་

ཉོན། །ལྷ་མོ་ཐམས་ཅད་དགའ་བར་གྱུར། །རངས་པར་གྱུར་ཏེ་པུས་མོ་གཡས་པའི་

ལྷ་ང་ས་ལ་བཙུགས་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ག་ལ་བ་དེར་ཐལ་མོ་སྦར་བ་བཏུད་ནས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་གསུང་ཉན་ནོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། བཟའ་

བཏུང་ཇི་ལྟར་རེད་པ་དང་། །བགོད་དང་བགོད་མིན་མི་སང་ཞིང་། །ཁྲུས་དང་གཙང་

སྦྲ་མི་བ་སྟེ། །གོང་གི་ཆོས་ནི་རབ་ཏུ་སངས། །བློ་ལྡན་སྔགས་ཉིད་མི་བཟླ་

ཞིང་། །བསམ་གཏན་ཉིད་ནི་དམིགས་མི་བ། །གཉིད་ནི་སང་བར་མི་བ་སྟེ། །དབང་པོ་

རྣམས་ནི་མི་དགག་གོ །པ་ལ་ཐམས་ཅད་བཟའ་བར་བ། །ཁ་དོག་ལྔ་ལ་མཉམ་པར་

སྤད། །དོགས་པ་མེད་པའི་སེམས་ཀིས་ནི། །བཙུན་མོ་ཐམས་ཅད་དགའ་བར་

བ། །མཛའ་བོ་སྡུག་པར་མི་བ་ཞིང་། །དེ་བཞིན་གདུག་ལ་ཞེ་སང་ཉིད། །རོ་ལིང་

འཇིམ་པའི་བདག་ཉིད་ཀི། །ལྷ་འདི་རྣམས་ལ་ཕག་མི་བ། །གཡུང་མོ་གདོལ་བ་ཀོ་

ལྤགས་མཁན། །ཕག་དར་མཁན་སོགས་རེག་རིང་དང་། །བམ་ཟེ་རྒྱལ་རིགས་རེའུ་

དམངས་རྣམས། །བདག་གི་ལུས་ལྟར་རེག་པ་ཉིད། །བདུད་རི་ལྔ་དང་བུ་རམ་

ཆང་། །དུག་དང་ནིམ་བ་བུ་བཅས་སྐྱེས། །སྐྱུར་དང་མངར་དང་སྐ་ལ་སོགས། །ཁ་བ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ལན་ཚྭ་ཚ་བ་དང་། །དྲི་ང་དྲི་ཞིམ་མཆི་རྣག་དང་། །བང་ཆུབ་སེམས་ཀིས་རབ་ཏུ་

བཟའ། །གཉིས་མེད་ཡེ་ལེས་སེམས་ཀིས་ནི། །མི་བཟའ་ཅུང་ཟད་ཡོད་མ་ཡིན། །རང་

བྱུང་མེ་ཏོག་རེད་ནས་ནི། །པདྨའི་སྣོད་དུ་བཞག་པ་དང་། །ལུད་པ་དང་ནི་སྣབས་དག་

གིས། །བསེས་ནས་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་གིས་བཏུང་། །སད་གཡོགས་ཁ་དོག་སྣ་

ཚོགས་དང་། །རོ་བསེགས་ཐལ་བས་དེ་བཞིན་བརྒྱན། །མེ་ཏོག་རབ་སེང་གནས་

རེད་པས། །མགོ་སྐྱེས་ལེགས་པར་བཅིང་བར་བ། །

དེ་ནས་རོ་རེ་སིང་པོས་གསོལ་བ། ཐམས་ཅད་ཡུལ་གིས་རྣམ་དག་པ། །བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀིས་ལྔར་གསུངས་ན། །ངེས་པར་དབང་པོ་དྲུག་གི་གངས། །རྣམ་པར་དག་

པར་མ་མཛད་པ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། མིག་ལ་གཏི་མུག་རོ་རེ་

མ། །རྣ་བར་ཞེ་སང་རོ་རེ་མ། །སྣ་ལ་སེར་སྣ་མ་ཞེས་བལད། །ཁ་ལ་འདོད་ཆགས་རོ་རེ་

མ། །ལུས་ལ་ཕག་དོག་རོ་རེ་མ། །ཡིད་ལ་བདག་མེད་རྣལ་འབོར་མ། །དབང་པོ་རྣམས་

ནི་དག་བའི་ཕིར། །འདིས་ནི་གོ་ཆ་སེམས་དཔའ་ཆེ། །རོ་རེ་སིང་པོས་གསོལ་བ། 

དགོངས་པའི་སྐད་ནི་ཅི་ཞེས་བགི། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ངེས་གསུང་གསོལ། །

རྣལ་འབོར་མ་ཡི་དམ་ཚིག་ཆེ། །ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་མི་ལེས་པ། །དགོད་དང་

ལྟ་བ་དག་གིས་དང་། །འཁྱུད་དང་དེ་བཞིན་གཉིས་གཉིས་ཀི། །རྒྱུད་ཀང་རྣམ་པ་བཞི་

རྣམས་ཀིས། །དགོངས་པའི་སྐད་ནི་མ་བསྒགས་པ། །བཅོམ་ལྡན་ངེས་པར་གསུང་དུ་

གསོལ། །དགོངས་པ་ཡི་ནི་སྐད་ཆེན་པོ། །དམ་ཚིག་བར་ནི་རྒྱས་པ་རུ། །རོ་རེ་སིང་

པོ་ངས་བལད་ཀི། །ཁྱོད་ནི་རེ་གཅིག་སེམས་ཀིས་ཉོན། །མ་ད་ན་ཆང་བ་ལ་ལ། །འདུ་

བ་མ་ལ་ཡ་ཛཾ་བརོད། །འགོ་བ་ཁེ་ཊ་རོ་ནི་ཤྲ་པ། །རུས་པའི་རྒྱན་ནི་ནི་རཾ་ཤུ། །འོང་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ༼རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀི་གེང་གཞི་དང་གསང་བའི་སྐད་ཅེས་བ་བའི་ལེའུ།༽

བ་པྲ໊་ཁ་ཎ་རུ་བརོད། །ཅང་ཏེ་ཀ་བི་ཏ་རུ་བརོད། །སྐལ་མེད་དུ་དུ་ར་ཞེས་

བརོད། །སྐལ་ལྡན་ཀ་ལ່ཉྫ་རཾ་བརོད། །རེག་མིན་ཌིནི་མཾ་ཞེས་བརོད། །ཐོད་པ་པདྨ་བྷ་

ཛ་ནཾ། །བཟའ་བ་ཏ་པི་ཏ་ཞེས་བ། །ཚོད་མ་མཱ་ལ་ཏིནྡྷ་ནཾ། །བལང་བ་ཙཾ་ཏུ་ས་མཾ་

བརོད། །གཅི་བ་ཀ་སྟུ་རི་ཞེས་བརོད། །རང་བྱུང་སི་ཧླར་ལེས་པར་བ། །ཁུ་བ་ཀ་པུ་

ར་ཞེས་བརོད། །ལ་ཆེན་ཤཱ་ལེ་ཛཾ་ཞེས་བརོད། །དབང་པོ་གཉིས་སྦོར་ཀུན་ཏུ་རུ། །རོ་

རེ་བོ་ལ་ཞེས་བལད་དེ། །པདྨ་ཀཀྐོ་ལ་ཞེས་ཟེར། །ཁ་དོག་དབེ་བས་ཕེ་བ་

ལས། །རིགས་ནི་རྣམ་པ་ལྔ་རུ་བལད། །འདི་ནི་གསང་བའི་སྐད་ཡིན་ནོ། །ཕག་རྒྱ་ལྔ་

ནི་བསྡུས་པ་ཉིད། །གཡུང་མོ་རོ་རེའི་རིགས་སུ་བལད། །གར་མ་དེ་བཞིན་པདྨའི་

རིགས། །རང་འཚེད་མ་ནི་རིན་ཆེན་རིགས། །སྐྱེས་གཉིས་དེ་བཞིན་གལེགས་པར་

བརོད། །ཚོས་མ་ལས་ཀི་རིགས་ཉིད་དེ། །ཕག་རྒྱ་འདི་རྣམས་དངོས་གྲུབ་སྦིན། །འདི་

རྣམས་ཁུ་བ་རོ་རེར་འགྱུར། །བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་གིས་མཆོད་ནས་བཏུང་། །རོ་རེ་

སིང་པོ་སེམས་དཔའ་ཆེ། །གསང་བའི་སྐད་ནི་མཚར་ཆེ་བ། །ང་ཡིས་ཁྱོད་ལ་གང་

བལད་པ། །དེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་གུས་པས་ཟུངས། །ཀེ་རོ་རེ་འདིར་དབང་བསྐུར་

གང་། །གསང་བའི་སྐད་ཀིས་མི་སྨྲ་བ། །དེ་ཡི་དམ་ཚིག་ཉམས་པར་ནི། །འགྱུར་བ་

འདི་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད། །འཚེ་བ་དང་ནི་རྐུན་མ་དང་། །གདོན་དང་རིམས་དང་དུག་གིས་

ཀང་། །གལ་ཏེ་སངས་རྒྱས་གསང་བའི་སྐད། །མི་གསུང་ན་ཡང་འགོངས་བར་

འགྱུར། །རང་གི་དམ་ཚིག་རིགས་རེད་ན། །གལ་ཏེ་ཚིག་འདི་མི་སྨྲ་བ། །གནས་བཞི་

ལས་སྐྱེས་རྣལ་འབོར་མ། །དེ་ཡི་ཚེ་ན་ཁོ་བར་བེད། །ཀེའི་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མ་དྲ་

བའི་སོམ་པ་ལས། རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀི་གེང་གཞི་དང་གསང་བའི་སྐད་ཅེས་བ་བའི་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ལེའུ་སྟེ་གསུམ་པའོ། །

༼རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀི་ཕག་རྒྱ་བསྡུས་པའི་དོན་ཞེས་བ་བའི་ལེའུ།༽

དེ་ནས་རོ་རེ་སིང་པོ་ལ་སོགས་པའི་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མ་ཐམས་ཅད་ཐེ་ཚོམ་དུ་

གྱུར། ཡིད་གཉིས་སུ་གྱུར་ཏེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་

གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐེ་ཚོམ་བསལ་དུ་གསོལ་བ་སྤོད་པའི་ལེའུ་ལས་གང་

བལད་པ། གླུ་དང་གར་ནི་དངོས་གྲུབ་སྦིན། །དེ་ལ་བདག་ནི་ཐེ་ཚོམ་མཆིས། །གླུ་ནི་

ཅི་ལགས་གར་ཀང་ཅི། །ལྷ་ཡི་ལེའུ་ལས་གང་གསུངས་པ། །ཞེ་སང་ལ་སོགས་ཕག་

རྒྱ་རྣམས། །དེ་ལ་བདག་ནི་ཐེ་ཚོམ་མཆིས། །གང་གི་ཕག་རྒྱ་ཕག་རྒྱ་ཅི། །སྔགས་

བཏུ་བ་ལས་གང་གསུངས་པ། །བདག་མེད་ལ་སོགས་ས་བོན་ཉིད། །དེ་ལ་བདག་ནི་

འཁྲུལ་བར་གྱུར། །གང་གི་ས་བོན་ས་བོན་གང་། །རིགས་ཀི་ལེའུ་ལས་གང་བལད་

པ། །བཅུ་དྲུག་གཉིས་ཀི་བདག་ཉིད་ར། །བཅོམ་ལྡན་བདག་ནི་འཁྲུལ་གྱུར་པས། །དེ་

རྣམས་རྣམ་དག་བལད་དུ་གསོལ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཀོལ་ཨི་

རི་ཊི་ཨ་བོ་ལཱ། མུམྨུ་ཎི་རེ་ཀཀྐོ་ལཱ། གྷ་ཎ་ཀི་བི་ཊ་ཧོ་བཱཛྫ་ཨ་ཀ་རུ་ཎེ་ཀི་ཨ་ཨཾ་ན་རོ་

ལཱ། ཏ་ཧི་བ་ལ་ཁཛྫ་ཨ་གི་ཌ໊་མ་ཨ་ཎཱ་བིཛྫ་ཨི་ཨ་ཨི། ཧ་ལ່་ཀཱ་ལིཉྫ་ར་པ་ཎི་ཨ་ཨི་

དུདྡུ་ར་བཛྫི་ཨ་ཨི། ཙ་ཨུ་ས་མ་ཀཱཙེ་རི་སིཧྷཱ་ཀཔྤུ་ར་ལཱ་ཨི་ཨ་ཨི། མཱ་ལ་ཨི་ཨིནྡྷ་ཎ་

ཤཱ་ལིཉྫ་ཏ་ཧ່་བྷ་རུ་ཁཱ་ཨི་ཨ་ཨི། ཕ໊་ཁ་ཎེ་ཁེ་ཊ་ཀརནྟེ་ཤུདྡ་ཤུདྡ་ན་མུ་ཎི་ཨ་ཨི། ནི་

རཾ་ཤུ་ཨཾ་ག་ཙ་ཌཱ་ཝི་ཏི་ཧཾ་ཛ་ས་རཱ་བ་པ་ཎི་ཨ་ཨི། མ་ལ་ཡ་ཛེ་ཀུནྡུ་རུ་བཱ་ཊ་ཨི། ཌིཎི་

མ་ཏ་ཧིཎྞ་བཛྫི་ཨ་ཨི། དྲན་པ་མི་འཕོག་རྣལ་འབོར་བས། །ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་གཟུགས་

ཀིས་གར། །ཆགས་བལ་མིན་གོམས་སེམས་ཀིས་ནི། །འདོད་ཆགས་སེམས་ཀིས་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ༼རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀི་ཕག་རྒྱ་བསྡུས་པའི་དོན་ཞེས་བ་བའི་ལེའུ།༽

སོམ་པ་ཉིད། །རོ་རེ་ཆོས་དང་སངས་རྒྱས་དང་། །རྣལ་འབོར་མ་དང་མ་མོ་ཡིས། །གླུ་

དང་གར་ནི་འདི་དག་གིས། །ལེགས་པར་གླུ་བླང་གར་ཀང་བ། །འདི་ཉིད་ཀིས་ནི་

ཚོགས་སྲུང་ཞིང་། །དེ་བཞིན་བདག་ཀང་སྲུང་བ་ཉིད། །འདིས་ནི་འཇིག་རེན་དབང་དུ་

བེད། །འདིས་ནི་སྔགས་ཀིས་བཟླས་པ་ཉིད། །

གང་དུ་གུས་པས་གླུ་ལེན་དང་། །གང་དུ་གུས་བཅས་གར་བེད་པ། །ཚོགས་ཀི་

བདག་པོས་སྔར་བས་ནས། །དེ་ལ་དྲི་ནི་མཚོན་པར་བ། །སོག་པའི་དྲི་ནི་དང་པོ་

ཉིད། །དེ་ནས་ཡང་ནི་བ་རྒོད་དྲི། །ག་བུར་མ་ལ་ཡ་ཛི་ཉིད། །ངང་བ་དང་ནི་བུང་བའི་

སྒ། །གླུ་ཡི་མཐའ་ནས་མཉན་པར་བ། །བ་ལང་འཚེ་ཡི་སྒ་ཡང་ནི། །ཕི་རོལ་ཚལ་དུ་

མཚོན་བ་བ། །གླུ་ཡི་བིན་རླབས་མཚན་ཉིད་དོ། །ཕག་རྒྱ་རགས་དང་མཚན་མ་

སྟེ། །འདིས་ནི་རིགས་ནི་མཚོན་པར་བ། །རིགས་འཚོལ་སོམ་པའི་སྦོར་བ་

ལས། །དངོས་གྲུབ་མེད་ཅིང་སྒྲུབ་པོའང་མེད། །ཞེ་སང་ཕག་རྒྱས་བདག་མེད་

མ། །གཏི་མུག་ཕག་རྒྱས་རོ་རེ་མ། །སེར་སྣའི་ཕག་རྒྱས་དཀར་མོ་ཉིད། །ཆགས་

པས་ཆུ་མ་ཕག་རྒྱས་གདབ། །ཕག་དོག་ཕག་རྒྱས་མཁའ་འགོ་མ། །ཞེ་སང་ཕག་རྒྱ་

པུཀྐ་སི། །གཏི་མུག་ཕག་རྒྱས་རི་ཁོད་མ། །སེར་སྣའི་ཕག་རྒྱས་གདོལ་བ་

མོ། །འདོད་ཆགས་ཕག་རྒྱས་གཡུང་མོ་ཉིད། །ཡང་ནི་དཀར་མོ་ཞེ་སང་ལས། །གཏི་

མུག་ཕག་རྒྱས་ཆོམ་རྐུན་མ། །སེར་སྣའི་ཕག་རྒྱས་རོ་ལངས་མ། །འདོད་ཆགས་

ཕག་རྒྱས་གྷས་རཱི། །གཏི་མུག་ཕག་རྒྱས་ས་སྤོད་མ། །འདོད་ཆགས་ཕག་རྒྱས་

མཁའ་སྤོད་མ། །འདོད་པས་ཕག་རྒྱར་ལེས་པར་བ། །

ཨཱ་ལི་དང་པོ་བདག་མེད་མ། །ཨཱ་ལི་གཉིས་པ་རོ་རེ་མ། །ཨཱ་ལི་གསུམ་པ་དཀར་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

མོ་ཉིད། །བཞི་བ་ཆུ་ཡི་རྣལ་འབོར་མ། །ལྔ་བ་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མ། །དྲུག་པ་པུཀྐ་སི་

ཞེས་བརོད། །བདུན་པ་ཉིད་ནི་རི་ཁོད་མ། །བརྒྱད་པ་སེ་ལ་ཅན་དུ་བརོད། །དགུ་བ་ཡང་

ནི་གཡུང་མོ་ཉིད། །ཡང་ནི་ལྔ་གཉིས་དཀར་མོ་ཉིད། །བཅུ་གཅིག་ཆོམ་རྐུན་མ་ཞེས་

བལད། །བཅུ་གཉིས་རོ་ལངས་མ་ཞེས་བརོད། །བཅུ་གསུམ་པ་ནི་གྷས་རཱི། །བཅུ་བཞི་

བ་ནི་ས་སྤོད་མ། །བཅོ་ལྔ་བ་ནི་མཁའ་སྤོད་མ། །རྣལ་འབོར་མ་ཡི་ས་བོན་ཉིད། །རིགས་

ཀི་ལེའུ་ལས་ར་རྣམས་གང་། །བཅུ་དྲུག་གཉིས་ཀི་བདག་ཉིད་གསུངས། །ར་ནི་གཉིས་

གཉིས་རྣལ་འབོར་མ། །རེ་རེ་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་བརོད། །རྐྱང་མ་རོ་མ་ཀུན་འདར་

མ། །བདག་མེད་རྣལ་འབོར་མ་ཞེས་བརོད། །གང་ཕིར་བཅུ་དྲུག་ཆ་མེད་པས། །འབད་

པས་ཀུན་གི་ལྷག་མ་སངས། །ཅིའི་སད་དུ་ཞེ་ན། དོན་གི་བ་བ་མི་ཕེད་ཕིར། །བཅོ་ལྔའི་

ཆ་ཡི་བདག་ཉིད་ཀི། །ཟླ་བ་བང་ཆུབ་སེམས་སུ་འགྱུར། །བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཨཱ་ལིའི་

གཟུགས། །རྣལ་འབོར་མ་རྣམས་དེ་ཡི་ཆ། །རོ་རེ་སིང་པོས་གསོལ་བ། རྣལ་འབོར་མ་

ཀུན་ལས་བྱུང་བ། །ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་དགའི་རང་བཞིན་ཉིད། །འགིབ་མེད་བཏུང་མཆོག་

ནམ་མཁའ་ཉིད། །ག་བུར་ངེས་པར་ཅིས་མི་སང་། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་

པ། ཇི་སྐད་སྨྲས་པ་དེ་བཞིན་ནོ། །རོ་རེ་སིང་པོས་གསོལ་བ། ཐབས་གང་གིས་བང་

ཆུབ་ཀི་སེམས་བསྐྱེད་པ་ལགས། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། དཀིལ་འཁོར་འཁོར་ལོའི་ཐབས་དང་

ནི། །རང་བིན་བརླབ་པའི་རིམ་པས་ཀང་། །ཀུན་རོབ་དོན་དམ་གཟུགས་ཅན་

གི། །བང་ཆུབ་སེམས་ནི་རབ་ཏུ་བསྐྱེད། །ཀུན་རོབ་ཀུན་ད་ལྟ་བུ་ཉིད། །དོན་དམ་

བདེ་བའི་གཟུགས་ཅན་ནོ། །བུད་མེད་ཀཀྐོལ་བདེ་བ་ཅན། །ཨེ་ཝཾ་རྣམ་པའི་རང་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ༼རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀི་ཕག་རྒྱ་བསྡུས་པའི་དོན་ཞེས་བ་བའི་ལེའུ།༽

བཞིན་དུ། །བདེ་བ་སྲུང་བ་ཉིད་ཀི་ཕིར། །བདེ་བ་ཅན་ཞེས་རབ་ཏུ་བསྒགས། །སངས་

རྒྱས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་། །རོ་རེ་འཛིན་པ་རྣམས་ཀི་གནས། །འདི་ཉིད་

འཁོར་བ་ཞེས་བ་སྟེ། །འདི་ཉིད་མ་ངན་འདས་པ་ཉིད། །འཁོར་བ་སངས་ནས་གཞན་

དུ་ནི། །མ་ངན་འདས་པ་རོགས་མི་འགྱུར། །འཁོར་བ་གཟུགས་དང་སྒ་ལ་

སོགས། །འཁོར་བ་ཚོར་བ་ལ་སོགས་པ། །འཁོར་བ་དབང་པོ་རྣམས་ཉིད་དོ། །འཁོར་

བ་ཞེ་སང་ལ་སོགས་པ། །འདི་རྣམས་ཆོས་ནི་མ་ངན་འདས། །རོངས་ཕིར་འཁོར་

བའི་གཟུགས་ཅན་ཉིད། །རོངས་མེད་འཁོར་བ་དག་པས་ནི། །འཁོར་བ་མ་ངན་

འདས་པར་འགྱུར། །བང་ཆུབ་སེམས་ནི་མ་ངན་འདས། །ཀུན་རོབ་དོན་དམ་ཚུལ་

ཅན་ནོ། །ལིན་ཏུ་བཞིན་བཟང་མིག་ཡངས་མ། །གཟུགས་དང་ལང་ཚོས་རྣམ་པར་

བརྒྱན། །སྔོ་བསངས་དལ་ལ་རིགས་བཟང་མ། །སི་ཧླ་ག་བུར་འབྱུང་བའི་

གནས། །རང་གིས་དབང་བསྐུར་ཀེའི་རོ་རེ། །སྒ་བཟང་སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་དགའ། །དེ་ཡི་

ཆང་ཡང་བཏུང་བར་བ། །དེ་ནས་རང་ཡང་བཏུང་བ་ཉིད། །རང་གཞན་དོན་ནི་རབ་

བསྒྲུབ་ཕིར། །ཕི་ནས་ཕག་རྒྱ་རེས་ཆགས་བ། །བོ་ལ་ཀཀྐོ་ལར་བཅུག་ནས། །ཀུན་

ཏུ་རུ་བེད་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན། །དེར་ནི་སྦོར་བ་ལས་བྱུང་བའོ། །ག་བུར་མཁས་པས་

མི་སང་སྟེ། །དེ་ནི་ལག་ཏུ་མི་བླང་ཞིང་། །ཉ་ཕིས་དུང་ཆོས་ཉིད་དུ་མིན། །ངེས་པར་བློ་

དང་སྟོབས་ཀི་ཕིར། །མི་འཆི་ལྕེ་ཡིས་བླང་བ་ཉིད། །ག་བུར་ཉིད་ནི་བདག་མེད་

མ། །བདེ་བ་བདག་མེད་ཚུལ་ཅན་ཉིད། །དེ་ཡི་བདེ་བ་ཕག་རྒྱ་ཆེ། །ལྟ་བའི་དཀིལ་

འཁོར་ཉིད་དུ་གནས། །དང་པོའི་དབངས་ཡིག་རང་བཞིན་ཏེ། །བློ་ཞེས་སངས་རྒྱས་

རྣམས་ཀིས་བརགས། །
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

རོགས་པའི་རིམ་པའི་རྣལ་འབོར་ལས། །དེ་ཉིད་བཅོམ་ལྡན་ལེས་རབ་མ། །དེ་

ནི་རིང་མིན་ཐུང་བ་མིན། །གྲུ་བཞི་མ་ཡིན་ཟླུམ་པོ་མིན། །དྲི་དང་རོ་དང་མ་ངན་

འདས། །ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་དགའ་བེད་པ་ཅན། །དེ་ལས་སྐྱེས་པའི་རྣལ་འབོར་བས། །དེ་

ཡི་བདེ་བ་མོང་བ་ཉིད། །དེ་དང་ལྷན་ཅིག་ཕག་རྒྱ་ཆེ། །བདེ་བ་སྦིན་པའི་དངོས་གྲུབ་

འགྱུར། །གཟུགས་སྒ་དེ་བཞིན་དྲི་དང་ནི། །རོ་དང་དེ་བཞིན་རེག་བ་ཉིད། །ཆོས་ཀི་

དབིངས་ཀི་རང་བཞིན་ཡང་། །ལེས་རབ་ཉིད་ཀིས་དཔྱད་པར་བ། །དེ་ཉིད་ལྷན་ཅིག་

སྐྱེས་པའི་གཟུགས། །བདེ་ཆེན་བཟང་པོའི་རྣལ་འབོར་མ། །དེ་ཉིད་དཀིལ་འཁོར་

འཁོར་ལོ་དང་། །ཡེ་ལེས་ལྔ་ཡི་རང་བཞིན་ཅན། །དེ་ནི་མེ་ལོང་ཡེ་ལེས་

གཟུགས། །མཉམ་ཉིད་ཡེ་ལེས་དངོས་པོ་ཅན། །ཡང་དག་གྱུར་པ་སོ་སོར་རོག །དེ་

ཉིད་བ་བ་ནན་ཏན་ཏེ། །ཆོས་དབིངས་ལིན་ཏུ་རྣམ་དག་མ། །དེ་ཉིད་དཀིལ་འཁོར་

བདག་པོ་ང་། །དེ་ཉིད་བདག་མེད་རྣལ་འབོར་མ། །ཆོས་ཀི་དབིངས་ཀི་རང་བཞིན་

ཅན། །རོ་རེ་སིང་པོས་གསོལ་བ། འཁོར་ལོ་སོམ་པའི་ལམ་དང་ནི། །ལྷ་རྣམས་ཇི་ལྟར་

འབྱུང་བ་ཉིད། །ཐམས་ཅད་བཅོམ་ལྡན་འདས་གསུངས་ན། །སོམ་པ་ཡང་དག་བལད་

དུ་གསོལ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རྣལ་འབོར་མ་ཡི་ལུས་དབུས་

སུ། །ཨ་ཡི་རྣམ་པའི་སོམ་པ་གནས། །ཇི་ལྟར་ཕི་རོལ་དེ་བཞིན་ནང་། །སོམ་པ་དེ་ཉིད་

རབ་ཏུ་ཕེ། །བོ་ལའི་བདེ་བ་ཕག་རྒྱ་ཆེ། །རོ་རེ་སྐྱེ་མཆེད་ཐབས་ཆེན་ཉིད། །འདིས་ནི་

གསང་བའི་སོམས་འཇུག་པས། །ཕི་རོལ་གཉིས་ནི་བསྟན་དུ་མེད། །སྐུ་གསུམ་ལུས་

ཀི་ནང་དུ་ནི། །འཁོར་ལོའི་གཟུགས་ཀིས་བརོད་པར་བ། །སྐུ་གསུམ་ཡོངས་སུ་ལེས་

པ་ནི། །བདེ་བ་ཆེན་པོའི་འཁོར་ལོར་བརོད། །ཆོས་དང་ལོངས་སྤོད་སྤྲུལ་བ་དང་། །དེ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ༼རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀི་ཕག་རྒྱ་བསྡུས་པའི་དོན་ཞེས་བ་བའི་ལེའུ།༽

བཞིན་དུ་ཡང་བདེ་ཆེན་ཉིད། །སྐྱེ་གནས་སིང་མགིན་མགོ་བོར་ཡང་། །སྐུ་གསུམ་པོ་

ནི་རྣམ་པར་གནས། །མ་ལུས་པ་ཡི་སེམས་ཅན་གི། །སྐྱེ་བ་གང་ལ་བརོད་པར་བ། །

གང་ཕིར་སྤྲུལ་བ་གནས་བརན་ཕིར། །ལྟེ་བ་སྤྲུལ་བ་གནས་བརན་ཕིར། །གང་

གིས་བསྐྱེད་དང་སྤྲུལ་བེད་པའི། །སྐུ་ནི་སྤྲུལ་བ་ཅན་ཞེས་བརོད། །སེམས་ནི་ཆོས་ཀི་

རང་བཞིན་ཏེ། །ཆོས་ཀི་སྐུ་ཡང་སིང་གར་འགྱུར། །རོ་རྣམས་དྲུག་གི་གཟུགས་ཅན་

གི། །བཟའ་བ་ངེས་པར་ལོངས་སྤོད་བརོད། །མགིན་པར་ལོངས་སྤོད་འཁོར་

ལོའ།ོ །སྤི་བོར་བདེ་བ་ཆེན་པོ་གནས། །ཨེ་ཝཾ་རྣམ་པར་རྒྱུ་མཐུན་ཉིད། །རྣམ་སིན་

ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་ལས། །ལོངས་སྤོད་སྐྱེས་བུའི་བེད་པ་ཉིད། །བདེ་བའི་འཁོར་ལོ་དྲི་

མེད་ཉིད། །རྒྱུ་མཐུན་སོགས་པར་རབ་ཕེ་བའི། །འབས་བུ་རྣམ་པར་བཞི་ཞེས་

བརོད། །ལས་ཀི་རླུང་གིས་བསྐུལ་བ་ཡིས། །ལས་ལ་བཅོམ་ལྡན་ལེས་རབ་སྤོད། །ཇི་

ལྟར་བས་པ་དེ་བཞིན་སྤོད། །རྒྱུ་མཐུན་ཞེས་ནི་རབ་ཏུ་བསྒགས། །ལས་ཆུང་འབས་

བུ་ཕེ་བའི་ཕིར། །རྣམ་པར་སིན་པ་དེ་ལས་ལྡོག །རྣལ་འབོར་དག་ཕིར་དྲི་མེད་

ཉིད། །བསྐྱེད་པ་སྐྱེས་བུ་བེད་པ་ཉིད། །གང་ཕིར་སྤྲུལ་བ་གནས་བརན་ཕིར། །སྤྲུལ་

བའི་འཁོར་ལོར་གནས་བརན་ཉིད། །ཆོས་ཀི་སྨྲ་བ་འབྱུང་བའི་ཕིར། །ཆོས་ཀི་འཁོར་

ལོར་ཐམས་ཅད་ཡོད། །གང་ཕིར་མགིན་པར་ཀུན་བཀུར་ཕིར། །ལོངས་སྤོད་འཁོར་

ལོར་ཀུན་བཀུར་ཉིད། །གང་ཕིར་བདེ་ཆེན་མགོར་གནས་པས། །བདེ་བའི་འཁོར་

ལོར་དགེ་འདུན་ཆེ། །སེ་བ་ཞེས་བ་སྐུ་རུ་བརོད། །ལྟོ་བ་གནས་སུ་བརོད་པར་བ། །སྐྱེ་

གནས་འདོད་ཆགས་བལ་བར་འགྱུར། །མངལ་གི་ཕྲུ་མ་ཆོས་གོས་ཉིད། །དེ་བཞིན་

མ་ནི་མཁན་པོ་ཉིད། །མགོ་བོར་ཐལ་མོ་སྦར་བ་ཕག །འགོ་བའི་བ་བ་ཁིམས་ཀི་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

གནས། །སྔགས་ཀི་བཟླས་པ་ཨ་དང་ཧཾ། །སྐྱེས་གནས་འཁོར་ལོའི་རྣམ་པ་ཨ། །བདེ་

ཆེན་གི་ཡང་རྣམ་པ་ཧཾ། །གཅེར་བུ་སྐ་དང་ཁ་སྤུ་བེགས། །སྔགས་འདོན་སྐྱེས་པ་དགེ་

སོང་ཉིད། །འདི་དག་རྐྱེན་གིས་སེམས་ཅན་རྣམས། །སངས་རྒྱས་ཉིད་དུ་ཐེ་ཚོམ་

མེད། །ཟླ་བ་བཅུ་ཡང་ས་རྣམས་ཡིན། །སེམས་ཅན་ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་གོ །

དེ་ནས་རྣལ་འབོར་མ་བདག་མེད་མ་ལ་སོགས་པའི་ལྷ་མོ་ཐམས་ཅད་ལ་འདི་ལྟ་

སྟེ། སྤན་དང་། མཱ་མ་ཀཱི་དང་། གོས་དཀར་མོ་དང་། སྒོལ་མ་དང་། ཁོ་གཉེར་ཅན་དང་། 

ཙུནྡཱ་དང་། པརྞྞ་རི་ཁོད་མ་དང་། འོག་ཞལ་མ་དང་། དེ་དག་ལ་སོགས་པ་རི་རབ་ཀི་

རྡུལ་ཕ་རབ་དང་མཉམ་པའི་རྣལ་འབོར་མ་རྣམས་ཚིག་འདི་དག་ཐོས་ནས་མཆོག་ཏུ་

ངོ་མཚར་དུ་གྱུར་ཅིང་བརྒྱལ་བ་དང་། སྐག་པ་དང་། ས་ལ་འགེལ་བ་དང་། འདར་

བར་གྱུར་ཏོ། །ཡང་རོ་རེ་ཅན་གིས་ལྷ་མོ་དེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ལ་གཟིགས་ནས་

བསང་བའི་ཕིར་ཡང་དག་པར་བསྟོད་པ། ས་དང་ཆུ་རླུང་བིན་ཟ་ཡི། །ལྷ་མོ་སྣོད་ཅན་

ཁྱེད་ཉིད་ལ། །གང་ཞིག་སུས་ཀང་མི་ལེས་པ། །དེ་ཉིད་ང་ཡིས་སྤོ་ཡི་ཉོན། །བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀི་གསུང་རི་ལམ་ལྟ་བུ་ཉེ་བར་ཐོས་ནས་དེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་སོག་རེད་

པར་གྱུར་ཏོ། །

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་སངས་རྒྱས་

ཉིད། །འོན་ཀང་གོ་བུར་དྲི་མས་བསྒིབས། །དེ་ཉིད་བསལ་ན་སངས་རྒྱས་ཉིད། །ལྷ་

མོས་གསོལ་བ། བཅོམ་ལྡན་འདས། དེ་དེ་བཞིན་ཏེ། བདེན་པ་ཡང་མ་མཆིས་ལིང་

རྫུན་པ་ཡང་མ་མཆིས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། གང་ཞིག་མི་

ལེས་འཇིག་རེན་པ། །བཙན་དུག་ཟོས་པས་བརྒྱལ་བར་འགྱུར། །རོངས་སངས་དེ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ༼རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀི་ཕག་རྒྱ་བསྡུས་པའི་དོན་ཞེས་བ་བའི་ལེའུ།༽

ཉིད་ཡིད་ཀིས་ནི། །དེ་ཡིས་དེ་ཉིད་ཡོངས་སུ་གཅོད། །དེ་བཞིན་ཞི་བའི་ཐབས་ལེས་

ལིང་། །ཀེ་ཡི་རོ་རེར་ངལ་བསོས་ནས། །མ་རིག་སོགས་པས་མི་འཛིན་ཅིང་། །གཏི་

མུག་ལ་སོགས་འཆིང་བས་མིན། །རང་དང་རང་གིས་རོགས་པ་ལས། །སངས་རྒྱས་

མ་ཡིན་སེམས་ཅན་ནི། །གཅིག་ཀང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དམལ་བ་ཡི་དྭགས་བོལ་

སོང་དང་། །ལྷ་དང་ལྷ་མིན་མི་རྣམས་དང་། །བལང་བའི་སིན་བུ་ལ་སོགས་པ། །ལྷ་

དང་ལྷ་མ་ཡིན་གི་ཡང་། །བདེ་བ་གང་ཕིར་མི་ལེས་པ། །རག་ཏུ་རང་བཞིན་བདེ་བ་

ཅན། །འཇིག་རེན་ཁམས་ནི་གང་དུ་ཡང་། །སངས་རྒྱས་གཞན་དུ་རེད་མི་

འགྱུར། །སེམས་ནི་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཉིད། །སངས་རྒྱས་གཞན་དུ་བསྟན་དུ་

མེད། །གདོལ་བ་སྨིག་མཁན་ལ་སོགས་པ། །གསོད་དོན་དོན་དུ་སེམས་པ་པོ། །དེ་

རྣམས་ཀེ་རོ་རེར་ལེས་ན། །འགྲུབ་འགྱུར་འདི་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད། །བིས་པ་མི་ལེས་

པས་བསྒིབས་པ། །འདི་ཡི་བགོད་པ་མི་ལེས་པ། །འགོ་བ་དྲུག་གི་སིད་པའི་

མཐར། །གང་ཞིག་རོངས་པ་འཁོར་བར་འགྱུར། །རོ་རེ་སིང་པོ་སིང་རེ་ཆེ། །ཀེ་ཡི་རོ་

རེའི་ཐབས་རེད་པས། །གང་ཞིག་ཡུལ་རྣམས་རྣམ་སྦོང་བ། །དེ་ནི་བླ་མེད་རེད་པར་

འགྱུར། །རོ་རེ་སིང་པོས་གསོལ་བ། ས་ནི་པུཀྐ་སིར་བལད་པ། །གང་ཕིར་གཏི་མུག་

ས་བ་ཉིད། །སྐུ་ནི་རྣམ་སྣང་ཉིད་གསུངས་པ། །ཇི་ལྟར་མི་བསྐྱོད་ཕག་རྒྱ་

ལགས། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། སེམས་སངས་ནས་ནི་ལུས་ཀིས་

ནི། །མཛེས་པ་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་རོ། །དེ་ཕིར་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་སེམས། །སྐུ་ལ་

ཐུགས་ཀི་ཕག་རྒྱས་གདབ། །

རོ་རེ་སིང་པོས་གསོལ་བ། ཆུ་ཁམས་རི་ཁོད་མར་བལད་པ། །མི་བསྐྱོད་ཁུ་བའི་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

གཟུགས་ཅན་ཉིད། །གཙོ་བོ་མི་བསྐྱོད་ཕག་རྒྱས་ནི། །རི་ཁོད་མ་ལ་ཕག་རྒྱ་

རིགས། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། ལུས་སངས་ནས་ནི་སེམས་ཀིས་

ནི། །གནས་པ་གཞན་དུ་མཐོང་མི་འགྱུར། །དེ་ཕིར་སེམས་ནི་གཏི་མུག་

འགྱུར། །ཐུགས་ལ་གཏི་མུག་ཕག་རྒྱས་གདབ། །རོ་རེ་སིང་པོས་གསོལ་བ། མེ་ནི་

གདོལ་བ་མོར་བལད་པ། །འདོད་ཆགས་ཕག་རྒྱས་གདོལ་བ་མོ། །རིགས་ཏེ་ཕག་རྒྱ་

གཞན་མིན་ན། །ཇི་ལྟར་རིན་ཆེན་ཕག་རྒྱ་ལགས། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་

སྩལ་པ། གང་ཕིར་འདོད་ཆགས་ཁག་བལད་པ། །ཁག་ནི་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་

ཉིད། །དྲོད་ནི་ཁག་གི་རང་བཞིན་ཕིར། །འདོད་ཆགས་སེར་སྣ་ཕག་རྒྱས་གདབ། །རོ་

རེ་སིང་པོས་གསོལ་བ། གང་ཕིར་གཡུང་མོ་རླུང་ཉིད་དེ། །དོན་ཡོད་རླུང་གི་གཟུགས་

ཅན་ཉིད། །དོན་ཡོད་ཕག་རྒྱས་གཡུང་མོ་ལ། །གཙོ་བོ་ཕག་རྒྱ་རིགས་པར་

འགྱུར། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། འདོད་ཆགས་མ་གཏོགས་ཕག་དོག་

ནི། །གཞན་དུ་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། །དེ་ཕིར་འདོད་ཆགས་ཕག་རྒྱ་ཡིས། །མཁས་

པས་གཡུང་མོ་ཕག་རྒྱས་གདབ། །གང་ཕིར་གཟུགས་ནི་ས་བ་ཉིད། །དཀར་མོ་སྣང་

མཛད་གསུངས་པ་ཉིད། །སྔར་གསུངས་ཉིད་ཀི་རིམ་པ་ཡིས། །སེམས་ཀི་བདག་པོ་

ཕག་རྒྱས་གདབ། །དེ་ཉིད་རིམ་པས་ཆོམ་རྐུན་མ། །དེ་བཞིན་རོ་ལངས་མ་ཉིད་

དང་། །དེ་ཡི་རིགས་པས་གྷས་རཱི། །མ་ལོག་པ་ལས་ཕག་རྒྱའོ། །ཀེ་ཡི་རོ་རེ་རོ་རེ་

འཛིན། །སོམས་འཇུག་གནས་པའི་ལྷ་ཉིད་ལ། །སེམས་ཅན་དོན་ཕིར་གཏོར་མ་

ཆེ། །དེ་ལ་བདག་མེད་མས་ཞུས་པས། །ཨེ་ཝཾ་རྣམ་པར་བཞུགས་ནས་ནི། །བགེགས་

དང་ལོག་པར་འདྲེན་པ་ལས། །སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་སོག་བསྲུང་ཕིར། །རོ་རེ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ༼རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀི་ཕག་རྒྱ་བསྡུས་པའི་དོན་ཞེས་བ་བའི་ལེའུ།༽

སེམས་དཔས་གཏོར་མ་བསྟན། །ༀ་ཨིན་ཛ་མ་ཛ་ལ་ཛཀྑ། བྷུ་ད་པཧི་པཱ་ཨུ་རཀྑ། 

ཙན་སུཛྫ་མཱ་ད་པཱཔྤུ་ཏ་ལ་པཱ་ཏཱ་ལེ་ཨཊ་སཔྤ་སྭཱཧཱ། ཨི་དཾ་བ་ལ່་བྷུཉྫ་ཛ່་གྷ་ཕུལ་དྷུ་པ་

མཱུཾ་ས་པི་གྷ། ཨཾ་བྷ་ཀཛྫ་སཔྤ་ས་དེ་ཁནྟི་ཁུ་ཎི་ཕེ་ཌ་གཱ་ད། ༀ་ཨ་ཀཱ་རོ་མུ་ཁཾ་སརྦ་དྷརྨྨ་

ཎཱི་ཨཱད་ནུཏྤནྣ་ཏྭད་ༀ་ཨཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཧཱ། 

གང་གི་ཚེ་འདིའི་གཏོར་མས་འབྱུང་པོ་ཐམས་ཅད་མཆོད་པར་བེད་ན། རྣལ་

འབོར་བ་རྣམས་ལེགས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་རྣམས་ལ་བདེ་བ་དྲི་མ་མེད་པ་དང་། ལྷ་མོ་

རྣམས་དང་། འགོ་བ་རབ་ཏུ་འབོར་བ་རྣམས་དགའ་བར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་འདིར་

འབྱུང་པོའི་ཚོགས་ཀི་ཕིར་རག་ཏུ་གཏོར་མ་བིན་ན། དབང་དང་། མངོན་སྤོད་དང་། 

དགའི་སེ་འཇིགས་པ་དང་། བསྐད་པ་དང་། གསད་པ་དང་། དགུག་པ་དང་། ཞི་བ་

དང་། རྒྱས་པར་ཡང་འགྱུར་རོ། །རོ་རེ་སིང་པོས་གསོལ་བ། ཕག་རྒྱ་གང་གིས་

མཁའ་སྤོད་མ། །གང་གིས་ཕག་རྒྱས་ས་སྤོད་མ། །གཙོ་བོ་བདག་གིས་སྔར་མ་

འཚལ། །བཅོམ་ལྡན་ཇི་ལྟར་ཕག་རྒྱ་བགི། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་

པ། །གསང་གསུམ་འཁོར་ལོའི་དབུས་སུ་ནི། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་ཕེ་བ་ལས། །སྟེང་

དང་འོག་དང་དབུས་གནས་པའི། །འཁོར་ལོའི་དབུས་སུ་རྣམ་པར་གནས། །ས་སྤོད་

སྐུ་ཡི་ཕག་རྒྱ་ཅན། །སྟེང་ཞལ་སྐུ་ཡི་རོ་རེ་མ། །མཁའ་སྤོད་འདོད་ཆགས་ཕག་རྒྱ་

ཅན། །འོག་ཞལ་གསུང་གི་རོ་རེ་མ། །ཐུགས་ཀི་རོ་རེ་བདག་མེད་མ། །སེམས་ནི་

བདག་མེད་ཚུལ་ཅན་ཉིད། །སེམས་ནི་དབུས་ཀི་གནས་སུ་སྟེ། །དེས་ན་བདག་མེད་

མ་དབུས་སྐྱེ། །རྒྱས་པར་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་ལས། །རིགས་ནི་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་བརོད། །རྣམ་

གསུམ་རྣམ་པ་ལྔ་ཉིད་ཀང་། །བལད་ཀི་རྣལ་འབོར་མ་ཉིད་ཉོན། །མི་བསྐྱོད་རྣམ་སྣང་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

རིན་ཆེན་འབྱུང་། །དཔག་མེད་ཕག་དོག་རོ་རེ་སེམས། །ཞེ་སང་གཏི་མུག་སེར་སྣ་

དང་། །འདོད་ཆགས་ཕག་དོག་བདེ་བ་དག །འདིས་ནི་རིམ་པས་སོམ་པ་ཉིད། །རོ་རེ་

སེམས་དཔའ་སངས་ནས་ནི། །ཕི་ནས་རིགས་ནི་རྣམ་པ་ལྔ། །འདོད་ཆགས་ཞེ་སང་

གཏི་མུག་གིས། །དེ་རེས་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་འགྱུར། །མི་བསྐྱོད་ཞེ་སང་གཟུགས་ཅན་

གི། །ཐུགས་ཀི་བདག་པོ་རིགས་གཅིག་ཉིད། །ཞེ་སང་རོ་རེའི་བིན་རླབས་

འདི། །རིགས་ནི་དྲུག་དང་ལྔ་རུ་བརོད། །ཀེའི་རོ་རེ་ལས། རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀི་ཕག་

རྒྱ་བསྡུས་པའི་དོན་ཞེས་བ་བའི་ལེའུ་སྟེ་བཞི་བའོ། །

 ༼ཀེའི་རོ་རེ་མངོན་པར་འབྱུང་བ་ཞེས་བ་བའི་ལེའུ།༽

དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་རོ་རེ་འཛིན། །གཙོ་བོ་ཀེ་རོར་ཀུན་སྦིན་པས། །རྣམ་ཀུན་རང་

བཞིན་བདག་ཉིད་ཀི། །དཀིལ་འཁོར་དག་ནི་ཡང་དག་གསུངས། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

རང་བཞིན་གིས། །བདེ་བ་ཅན་ན་ཡང་དག་བཞུགས། །ཐུགས་ཀི་རོ་རེའི་ས་བོན་

གིས། །རང་གི་དཀིལ་འཁོར་བསྐྱེད་པ་སྟེ། །ཕག་ནི་བཅུ་དྲུག་ཞལ་བརྒྱད་པ། །ཞབས་

བཞི་བ་དང་འཇིགས་པ་པོ། །དཔའ་བོ་ཐོད་པའི་ཕེང་བ་ཅན། །བདག་མེད་མས་ནི་

མགུལ་ནས་འཁྱུད། །ཕག་རྒྱ་ལྔ་ནི་འཛིན་ལྷ་ལ། །བདག་མེད་མ་ནི་ཉིད་ཀིས་

ཞུས། །བཅོ་ལྔས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བ་ཡི། །བདག་གི་འཁོར་ལོ་ཁྱོད་བལད་ན། །ཁྱོད་

ཀི་དཀིལ་འཁོར་ཇི་ལྟར་ལགས། །གཙོ་བོ་བདག་གིས་སྔར་མ་འཚལ། །བདག་མེད་

ཙུམྦ་ནི་མཛད་ནས། །རོ་རེ་ཐོད་པ་སྩལ་ནས་ནི། །ལྷ་ཡི་ནུ་མ་མཉེས་མཛད་

དེ། །དཀིལ་འཁོར་ཡང་དག་རབ་ཏུ་དབེ། །འཁོར་ལོ་ཇི་ལྟར་སྔར་གསུངས་པ། །དོ་

ལལ་དོ་ལལ་ཕེད་པས་བརྒྱན། །
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ༼ཀེའི་རོ་རེ་མངོན་པར་འབྱུང་བ་ཞེས་བ་བའི་ལེའུ།༽

མཚམས་བཞི་བ་ལ་སོ་བཞི་བ། །རོ་རེ་སད་པུས་ཡང་དག་བརྒྱན། །འདོད་

ཆགས་ཆེན་པོའི་རེས་ཆགས་པས། །ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་དགའི་རང་བཞིན་ལས། །ཁྱོད་

དང་ལྷན་ཅིག་བཞིན་བཟང་མ། །དེ་ལ་དབུས་སུ་ང་ཡོད་དེ། །ཞལ་བརྒྱད་པ་ལ་ཞབས་

བཞི་བ། །ཕག་ནི་བཅུ་དྲུག་དག་གིས་བརྒྱན། །བདུད་བཞི་མཉམ་པར་མནན་པ་

ཉིད། །འཇིགས་པ་ཡང་ནི་འཇིགས་པ་པོ། །མགོ་བོའི་ཕེང་བའི་དོ་ལལ་མཛད། །ཉི་

མར་བཞུགས་ལིང་རོལ་མོར་བཅས། །ཁ་དོག་ནག་པོ་འཇིགས་པ་པོ། །སྣ་ཚོགས་རོ་

རེ་སྤི་བོར་འཛིན། །ཉིད་ཀི་ཞལ་ནས་ཧཱུཾ་སྤོ་ཞིང་། །ཐལ་བས་ལུས་ལ་བྱུགས་པ་

ཉིད། །བདག་མེད་ལྷན་ཅིག་མཉམ་སྦོར་ཞིང་། །དགའ་བ་གཉིས་གཉིས་སོམས་

འཇུག་པས། །དཔའ་རླབས་མེད་པའི་བདེ་བ་ཐོབ། །རློམ་སེམས་མེད་པའི་རང་

བཞིན་ཅན། ར་བའི་ཞལ་ནི་ནག་པོ་ཆེ། །གཡས་པ་ལ་ནི་ཀུན་ད་མཚུངས། །གཡོན་

པ་དམར་ཞིང་ཆེར་འཇིགས་པ། །སྤི་བོའི་ཞལ་ནི་གཙིགས་པ་ཅན། །སྤན་ནི་ཉི་ཤུ་ར་

བཞི་ཆེ། །ལྷག་མའི་ཞལ་ནི་བུང་བ་བཞིན། །གོང་ཁྱེར་ཉམས་དགར་ཁྱོད་དང་

ང་། །དགའ་བས་ལིན་ཏུ་རོལ་པ་ལས། །དཀར་མོ་དབང་གི་ཕོགས་ཕྱུང་ནས། །ལར་

གི་སོ་རུ་ཡང་དག་གནས། །སྲུབ་དང་སྲུབ་པའི་སྦོར་བ་ལས། །ཆོམ་རྐུན་མ་ཡང་

ཕྱུང་ནས་ནི། །ཕྱུང་ནས་ལྷོ་ཡི་སོ་རུ་ནི། །ཆོམ་རྐུན་མ་ནི་སོ་སྲུང་མ། །བོ་ལ་ཀཀྐོ་ལ་

སྦོར་བས། །རོལ་ལངས་མ་ཡང་ཕྱུང་ནས་ནི། །ཕྱུང་ནས་ནུབ་ཀི་སོ་རུ་ནི། །བདུད་

འཇོམས་མ་ནི་རྣམ་པར་གནས། །དགའ་བ་ཆེན་པོའི་སོམས་འཇུག་ལས། །གྷས་རཱི་

ཡང་ཕྱུང་ནས་ནི། །ཕྱུང་ནས་བང་གི་སོ་ལ་ནི། །འཇིགས་པའི་གཟུགས་ཅན་མ་ཉིད་

གནས། །གཉིས་ཀིས་བསྐྱོད་པའི་སྦོར་བ་ལས། །པུཀྐ་སི་ཡང་ཕྱུང་ནས་ནི། །ཕྱུང་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ནས་དབང་ལྡན་མཚམས་སུ་ནི། །དྲག་པོའི་གཟུགས་ཅན་མ་ཉིད་གནས། །ཡང་ནི་

སྲུབ་པའི་སྦོར་བ་ཡིས། །འཚོད་པའི་མཚམས་སུ་རི་ཁོད་མ། །སིན་པོའི་མཚམས་

སུ་གདོལ་བ་མོ། །རླུང་གི་མཚམས་སུ་གཡུང་མོ་ཉིད། །དེ་ནས་རོ་རེ་ཆགས་ཆེན་

ལས། །རིག་མར་བཅས་པ་ཁུ་བར་འགྱུར། །སྣ་ཚོགས་གླུ་ཡི་མཆོད་པ་ལས། །དེ་

ནས་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀིས་བསྐུལ། །

རེ་བཙུན་སིང་རེའི་ཡིད་བཞེངས་ལིག །པུཀྐ་སི་ནི་བདག་ལ་སྐྱོབས། །སྟོང་

བའི་རང་བཞིན་ཉིད་སོངས་ལ། །བདག་ལ་བདེ་ཆེན་སྦོར་བཞེད་མཛོད། །ཁྱོད་མེད་

ན་ནི་བདག་འགུམ་པས། །ཀེ་ཡི་རོ་རེ་ཁྱེད་བཞེངས་ལིག །སྟོང་བའི་རང་བཞིན་ཉིད་

སོངས་ལ། །རི་ཁོད་མ་འབས་གྲུབ་པར་མཛོད། །དགའ་གཙོ་འཇིག་རེན་མགོན་གཉེར་

བ། །སྟོང་བ་ཉིད་ལ་བཞུགས་སམ་ཅི། །ཁྱོད་མེད་ཕོགས་ནི་མི་འཚལ་བས། །གདོལ་

བ་མོ་བདག་ཞུ་བ་བགིད། །བདག་གིས་ཁྱོད་ཀི་ཐུགས་འཚལ་གིས། །མིག་འཕྲུལ་

མངའ་བ་ཁྱོད་བཞེངས་ལིག །གཡུང་མོ་བདག་ནི་དྲན་ཉམས་པས། །སིང་རེ་རྒྱུན་

ཆད་མ་མཛད་ཅིག །གང་པོ་ར་བོང་གང་རྔ་མོ། །མི་དང་ལ་ར་བྷ་བི་ལ། །གཡས་པའི་

ཐོད་པ་བརྒྱད་རྣམས་ལ། །གཉིས་འཐུང་ལ་སོགས་རིམ་ལེས་བ། །ས་དང་ཆུ་དང་

རླུང་དང་ནི། །མེ་དང་ཟླ་བ་ཉི་མ་ཉིད། །མཐར་བེད་དང་ནི་ནོར་སྦིན་ཉིད། །གཡོན་

པའི་ཐོད་པ་བརྒྱད་ནའོ། །སེག་ཅིང་དཔའ་བོ་མི་སྡུག་པ། །དགོད་ཅིང་དྲག་ཤུལ་

འཇིགས་རུང་བ། །སིང་རེ་རྔམ་དང་ཞི་བ་ཡིས། །གར་དགུའི་རོ་དང་ལྡན་པ་ཉིད། །ཨཾ་

དང་ཧཱུཾ་གིས་རོ་རེ་ཆེ། ཁུ་བའི་གཟུགས་ལས་བཞེངས་ནས་ནི། །ཞབས་རྣམས་ས་ལ་

རེབ་པ་དང་། །ལྷ་དང་ལྷ་མིན་སིགས་པར་མཛད། །གཾ་ཙཾ་བཾ་གྷཾ་བཾ་ལཾ་ལཾ་ཌཾ། །འདི་ཡི་



  61  

རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ༼ཀེའི་རོ་རེ་མངོན་པར་འབྱུང་བ་ཞེས་བ་བའི་ལེའུ།༽

ས་བོན་ཕྱུང་བ་དང་། །བདག་པོའི་ས་བོན་དག་གིས་ནི། །ༀ་ཧཱུཾ་སྔོན་པོ་འབར་

འཇིགས་པས། །མ་མོའི་འཁོར་ལོ་གོང་ཉམས་དགར། །ཁ་དོག་ནག་པོ་འཇིགས་ཆེན་

པོ། །བདག་མེད་བདེ་བ་སྦིན་པ་པོ། །གཙོ་བོ་འདི་ལྟར་སོམ་པ་ཉིད། །དཀར་མོ་

གཡས་ན་གི་གུག་སྟེ། །དེ་བཞིན་གཡོན་ན་རོ་ཧ་ཏི། ཆོམ་རྐུན་མ་གཡས་ཅང་ཏེའུ་

སྟེ། །གཡོན་པའི་ཕག་ན་ཕག་པ་ཉིད། །

རོ་ལངས་མ་གཡས་རུས་སྦལ་ཏེ། །གཡོན་པ་ཡིས་ནི་པདྨའི་སྣོད། །གྷས་རཱི་ཡི་

གཡས་ན་སྦྲུལ། །གཞོན་པས་རྣལ་འབོར་ལྷུང་བཟེད་ཉིད། །པུཀྐ་སི་གཡས་སེངྒེ་

སྟེ། །གཡོན་པས་དག་སྟ་དེ་བཞིན་ནོ། །རི་ཁོད་མ་གཡས་དགེ་སོང་སྟེ། །གཡོན་པས་

གསིལ་བེད་དེ་བཞིན་ནོ། །གདོལ་བ་མོ་གཡས་འཁོར་ལོ་སྟེ། །གཡོན་པས་ཐོད་པ་དེ་

བཞིན་ནོ། །གཡུང་མོ་གཡས་ན་རོ་རེ་ཉིད། །གཡོན་ན་བསིགས་མཛུབ་དེ་བཞིན་

ནོ། །སྐྱིལ་ཀྲུང་ཕེད་པའི་གར་གིས་གནས། །དཀར་མོ་ལ་སོགས་ཕག་གཉིས་

བརོད། །སྤན་གསུམ་སྐ་ནི་གེན་དུ་སྟེ། །ཕག་རྒྱ་ལྔ་ཡིས་རྣམ་པར་བརྒྱན། །གཽ་རཱི་ཁ་

དོག་ནག་པོར་འགྱུར། །ཆོམ་རྐུན་མ་ནི་བཙོད་དང་མཚུངས། །རོ་ལངས་མ་ནི་གསེར་

བཙོས་བཞིན། །གྷས་རཱི་ནི་མརྒད་མཚུངས། །པུཀྐ་སི་ནི་དབང་སྔོན་མཚུངས། །རི་

ཁོད་མ་ནི་ཟླ་ནོར་འོད། །གཏུམ་མོ་ནམ་མཁའི་སྔོ་བསངས་མ། །གཡུང་མོ་སྣ་ཚོགས་

པ་ཞེས་བརོད། །ཚངས་པ་དབང་པོ་ཉེ་དབང་དྲག །གལིན་རེ་དང་ནི་ནོར་བདག་

དང་། །བདེན་བལ་དང་ནི་ཐགས་བཟང་རིས། །གཽ་རཱི་ལ་སོགས་པ་ཡི་གདན། །བོ་ལ་

གཞིབ་པར་མཛད་ནས་ནི། །དམ་དུ་འཁྱུད་ཅིང་འོ་མཛད་པས། །བཅོམ་ལྡན་གུས་

པས་མཆོད་ནས་ནི། །བདག་མེད་མ་ཡིས་སྔགས་ཞུས་སོ། །བུད་མེད་རྣམས་ཀི་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

དབང་བེད་སྔགས། །དེ་བཞིན་གདུག་པ་བསིགས་པ་དང་། །ཀླུ་རྣམས་བསིགས་པར་

བེད་པ་ཉིད། །ལྷ་དང་ལྷ་མིན་རྣམ་ཉེད་པ། །དེ་ནི་ང་ཡིས་བལད་བ་ཡི། །ལྷ་མོ་བདེ་བ་

སྦིན་མ་ཉོན། །སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ། །བདག་གིས་གཞན་དུ་མ་

བསྟན་ནོ། །འདི་ཡི་སྔགས་ཀིས་གང་བྱུང་དང་། །རོ་རེ་སེམས་དཔས་གང་མཛད་

པ། །ལྷ་མོ་ལིན་ཏུ་འཇིགས་པ་སྟེ། །ངོ་མི་ཆོག་པས་ཁྱོད་ལ་བལད། །

འབར་བའི་ཕེང་བ་འཁྲུགས་པ་ཡི། །དཀིལ་འཁོར་རབ་ཏུ་བཞེངས་ནས་ནི། །རོ་

རེ་སིང་པོ་དབང་སྦིན་ཕིར། །ཐིག་ལེ་མཆོག་ནི་བཀུག་པ་ཉིད། །བཟླས་པ་ཁི་ཡིས་

གསལ་བ་དང་། །སྐ་རིང་བ་དང་བཟང་བ་ཡིས། །ཀེ་ཡི་རོ་རེ་སྦོར་ལྡན་པས། །བཙུན་

མོ་ཐམས་ཅད་དགུག་པར་བ། །བཟླས་པ་འབུམ་གིས་རྣལ་འབོར་བདག །ཀེ་ཡི་རོ་

རེའི་རྣལ་འབོར་གིས། །དོགས་པ་མེད་པའི་སེམས་ཀིས་ནི། །འདི་ཡིས་ལས་རྣམས་

ཐམས་ཅད་བེད། །རིག་བེད་རྣམས་ཀི་དང་པོ་སྦིན། །ཟླ་བེད་ཐིག་ལེས་རྣམ་པར་

བརྒྱན། དེ་ནས་ༀ་ཨཥྚཱ་ན་ནཱ་ཡ་པ່་ག་ཨུརྡྷ་ཀེ་ལ་བརྟྨ་ནེ། ཙ་ཏུརྦ່་ལ་ཏི་ནེ་ཏྲཱ་ཡ། 

དེའི་རེས་སུ་ཥོ་ཌ་ཥ་བྷུ་ཛཱ་ཡ། ཀཥྞཱ་ཛཱི་མཱུ་ཏ་ཝ་བུ་ཥེ་ཀ་པཱ་ལ་མཱ་ལཱ་ནེ་ཀཾ་དྷཱ་རི་ཎེ། 

ཨཱ་དྷྨ་ཏ་ཀྲུ་ར་ཙིཏྟཱ་ཡ་ཨརྡྷེན་དུ་དཾཥྚི་ཎེ། ༀ་མཱ་ར་ཡ་མཱ་ར་ཡ། ཀཱ་ར་ཡ་ཀཱ་ར་ཡ། 

གརྫྫ་ཡ་གརྫྫ་ཡ། ཏརྫྫ་ཡ་ཏརྫྫ་ཡ། ལོ་ཥ་ཡ་ལོ་ཥ་ཡ། སབྟ་ས་ག་རཱན། བནྡྷ་བནྡྷ་ནཱ་

གཱཥྚ་ཀཾ་གཧྞ་གཧྞ་ལ་ཏྲུཾ། ཧ་ཧཱ། ཧི་ཧཱི། ཧུ་ཧཱུ། ཧེ་ཧཻ། ཧོ་ཧཽ། །ཧཾ་ཧ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། 

དེ་ནས་ལྷ་མོ་དེ་དགེས་ནས། །སྲུབ་དང་བསྲུབ་པའི་སྦོར་བ་ལས། །དམ་དུ་

འཁྱུད་དང་འོ་བེད་པས། །དཀིལ་འཁོར་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཞུས། །དེ་ལ་སྟོན་ལ་ཡེ་ལེས་

ཆེ། །རོ་རེ་པདྨ་མཉམ་སྦར་ནས། །དགེས་པའི་ཐུགས་ཀིས་མཉམ་བཞག་པས། །ཉིད་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ༼ཀེའི་རོ་རེ་མངོན་པར་འབྱུང་བ་ཞེས་བ་བའི་ལེའུ།༽

ཀི་དཀིལ་འཁོར་བི་བར་མཛད། །འཕར་མ་གཅིག་དང་སོ་བཞི་བ། །སྣ་ཚོགས་འོད་

ཀིས་ཡང་དག་འཁྲུགས། །ར་བབས་བཞི་དང་ཡང་དག་ལྡན། །རོ་རེ་སད་བུས་མཉམ་

པར་བརྒྱན། །རེ་ཁཱ་ལྔ་དང་ཡང་དག་ལྡན། །དེ་ནས་བུམ་པ་བརྒྱད་པོ་བི། །རིན་ཆེན་

ལྔ་ཡི་ཕེ་མའམ། །ཡང་ན་འབས་ལ་སོགས་པ་ཡིས། །དུར་ཁོད་ཀི་ནི་སོ་ཕག་

གམ། །དེ་བཞིན་དུར་ཁོད་སོལ་བ་ཡིས། །དེ་དབུས་པདྨ་འདབ་མ་ནི། །བརྒྱད་པ་ཟེ་

བར་བཅས་པ་བི། །

སིང་པོར་སྐྱེས་པའི་ཐོད་པ་ཉིད། །མདོག་དཀར་ཆ་ནི་གསུམ་པ་བི། །དབང་ལྡན་

དུ་ནི་ལ་ར་བྷ། །མེ་ཡི་མཚམས་སུ་དགེ་སོང་བི། །བདེན་བལ་དུ་ནི་འཁོར་ལོ་

བི། །རླུང་དུ་རིགས་ཀི་བདག་པོ་བི། །ལར་སོར་དེ་བཞིན་གི་གུག་ཉིད། །ལྷོ་རུ་ཅང་

ཏེའུ་བི་བ་ཉིད། །ནུབ་ཏུ་རུས་སྦལ་བི་བ་ཉིད། །ལྟོ་འཕེ་བང་དུ་དེ་བཞིན་ནོ། །ལྷ་མོ་ཁ་

དོག་དབེ་བ་ཡིས། །ཕག་མཚན་བརྒྱད་དུ་རབ་ཏུ་གགས། །དབུས་སུ་ཐོད་པ་དཀར་

བོ་ཡང་། །སྣ་ཚོགས་རོ་རེས་མཚན་པ་བི། །དེ་ནས་རྣམ་རྒྱལ་བུམ་པ་ཉིད། །ཡལ་

གའི་རེ་མོ་གོས་བཟང་ཅན། །ལྟོ་བ་རིན་ཆེན་ལྔས་གང་བ། །ས་ལུ་སྐྱེས་པས་ཡོངས་

བཀང་གཞག །མང་དུ་རབ་ཏུ་བརོད་པས་ཅི། །ཇི་ལྟར་དེ་ཉིད་བསྡུས་པ་ཡི། །དཀིལ་

འཁོར་ཆོ་ག་དེ་བཞིན་བ། །བཅུ་གཉིས་བརྒྱད་གཉིས་ལོན་པ་ཡི། །རིག་མ་བདེ་ཆེན་

བརྒྱད་པོ་ཉིད། །དོ་ལལ་རྐང་གདུབ་ཀིས་བརྒྱན་ནས། །དཀིལ་འཁོར་དུ་ནི་རབ་ཏུ་

གཞུག །མ་དང་སིང་མོ་ཉིད་དང་ཡང་། །བུ་མོ་སིང་མོ་ཚ་མོ་དང་། །དེ་བཞིན་ཞང་

པོའི་ཆུང་མ་དང་། །མ་ཡི་སྤུན་དང་སྒྱུག་མོ་དང་། །དེ་བཞིན་ཕ་ཡི་སིང་མོ་ཉིད། །རིག་

མ་བརྒྱད་དུ་རབ་ཏུ་གགས། །དམ་དུ་འཁྱུད་དང་འོ་བེད་པས། །འདི་རྣམས་རྣལ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

འབོར་བ་ཡིས་མཆོད། །དེ་ལས་ག་བུར་བཏུང་བ་ཉིད། །

དེས་ནི་དཀིལ་འཁོར་བཏང་གཏོར་བ། །དེ་རྣམས་རྣལ་འབོར་བས་བཏུང་

བ། །དངོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །དེ་ལ་ཆང་ཡང་བཏུང་བ་དང་། །ལ་དང་ས་

ལུ་སྐྱེས་པ་བཟའ། །དེ་ཡང་གོས་དང་བལ་བས་ནས། །བྷ་གར་འོ་ནི་ཡང་ཡང་

བེད། །དེས་ཀང་པོ་ལ་གཞིབ་པར་བ། །གར་བ་གླུ་ཡང་བླང་བར་བ། །བོ་ལ་ཀཀྐོ་ལ་

སྦར་ནས། །དེ་ལ་རེད་མོ་རེ་བར་བ། །དེ་ནས་ཐུན་ཚོད་གཉིས་པ་ལ། །གོས་ཀིས་

མིག་ནི་བཀབ་ནས་སུ། །དེར་ནི་སོབ་མ་གཞུག་པ་ཉིད། །ཕི་ནས་དཀིལ་འཁོར་རབ་

ཏུ་བསྟན། །མཚན་མོ་སྐྱེ་བོ་མེད་ཁྱིམ་དུ། །སོབ་དཔོན་ལ་སོགས་རབ་ཕེ་

ནས། །དབང་ནི་ཇི་ལྟར་གསུངས་པ་ཉིད། །དེ་ལ་དབང་ནི་སྦིན་པར་བ། །ཇི་ལྟར་

མཆོད་དང་བསྟོད་བེད་པ། །སོབ་མ་བཟང་པོ་སྔར་ལེས་བ། །དེ་ལ་དེ་ཉིད་བསྟན་པ་

ནི། །དགའ་བལ་དང་པོ་མཆོག་མཐའ་ཅན། །ཐམས་ཅད་རྒྱུད་དུ་སྦས་པ་སྟེ། །མཐའ་

ཡི་མཐའ་ཡིས་ཕེ་བ་ཉིད། །རོ་རེ་མཆོད་པ་རབ་སྦར་ནས། །

དེ་ལ་ལྷ་མོ་དེས་ཞུས་པ། །ལྷ་ནི་སྐད་ཅིག་ཇི་ལྟར་ལགས། །གཙོ་བོ་ཆེན་པོ་

བལད་དུ་གསོལ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། དེར་ནི་ཐོག་མ་དབུས་

མཐའ་མེད། །སིད་མེད་མ་ངན་འདས་པ་མེད། །འདི་ནི་མཆོག་ཏུ་བདེ་ཆེན་

ཉིད། །བདག་མེད་གཞན་ཡང་མེད་པ་ཉིད། །ལོངས་སྤོད་ཀི་ནི་རླབས་གཉིས་

ལ། །རང་གི་གཡས་དང་ལག་གཞན་གི། །མཐེ་བོང་དང་ནི་སིན་ལག་གིས། །དེ་ནི་

རྣལ་འབོར་བ་ཡིས་བཙིར། །དེ་ནས་ཡེ་ལེས་སྐྱེ་བར་འགྱུར། །དེ་ལས་ཅི་ཞིག་སྐྱེ་ཞེ་

ན། །གཞོན་ནུའི་དགའ་བ་ཇི་ལྟའམ། །ལྐུག་པའི་རི་ལམ་ཇི་ལྟ་བའོ། །མཆོག་གི་མཐའ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ༼བིས་སྐུའི་ཆོ་གའི་ལེའུ།༽

དང་དགའ་བལ་དབུས། །སྟོང་དང་སྟོང་མིན་ཧེ་རུ་ཀ །ཀེའི་རོ་རེ་ལས། ཀེའི་རོ་རེ་

མངོན་པར་འབྱུང་བ་ཞེས་བ་བའི་ལེའུ་སྟེ་ལྔ་བའོ། །

 ༼བིས་སྐུའི་ཆོ་གའི་ལེའུ།༽

ལྷ་མོ་ལ་ནི་དམ་འཁྱུད་ཅིང་། །བོ་ལ་ཐོད་པར་བཅུག་ནས་ནི། །དམ་དུ་ནུ་མ་

བཟུང་མཛད་ནས། །སྐྱེས་པའི་སྣ་ནི་གཞིབས་ནས་ཀང་། །ཚེམས་ཀིས་མ་མཆུ་

བཙིར་ནས་ནི། །མཆན་ཁུང་སེན་མོས་ར་མཛད་དེ། །མཉམ་སྦོར་བདེ་བ་མོས་

མཛད་ནས། །ཕག་རྒྱ་ལྔ་ནི་རབ་ཕེ་བ། །བླ་མ་སོབ་དཔོན་འདོད་ལྷ་ལ། །ཕག་འཚལ་

དོན་དུ་འཁོར་ལོ་འཛིན། །བླ་མ་རོ་རེ་འཛིན་པ་ལ། །སོད་ཚིག་མི་ཉན་པ་ཡི་ཕིར། །རྣ་

བ་དག་ཏུ་རྣ་ཆ་འཛིན། །སྔགས་ཀིས་བཟླས་པའང་མགུལ་རྒྱན་ཉིད། །གདུ་བུ་སོག་

ཆགས་གསོད་པ་སངས། །ཕག་རྒྱ་བསྟེན་པ་སྐ་རགས་ཉིད། །སངས་རྒྱས་ལྔ་ཡི་

ཕག་རྒྱས་ནི། །རག་ཏུ་ལུས་ལ་ཕག་རྒྱས་གདབ། །དེ་ནས་རབ་ཏུ་བཞད་མཛད་

ནས། །ཚེམས་ཀིས་མ་མཆུ་བཙིར་ནས་ནི། །ཀེ་ཡི་རོ་རེ་ཞེས་བ་བ། །ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་

པའི་གཟུགས་ཅན་ཉིད། །དེ་ལ་ལྷ་མོ་དེས་ཞུས་པ། །གཙོ་བོ་ཆོ་ག་གང་གིས་

དང་། །དེ་བཞིན་བ་བ་གང་གིས་ནི། །ཀེ་ཡི་རོ་རེའི་བིས་སྐུ་ཡི། །བེད་པ་བདེ་བ་ཆེན་

པོས་གསུངས། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། །འདིར་ནི་འབི་མཁན་དམ་

ཚིག་ཅན། །སྒྲུབ་པོའང་དམ་ཚིག་ཅན་གིས་ནི། །བིས་སྐུ་འཇིགས་པ་བི་བ་

ཉིད། །སྐྱེས་པའི་ཐོད་གནས་ཁ་དོག་ལྔ། །རོ་ཡི་སྐ་ཡི་པིར་ཉིད་ཀིས། །བིས་སྐུ་བླ་མ་

བི་བ་ཉིད། །གང་གང་སྐུད་པ་འཁལ་བ་དང་། །གང་གང་རས་ཡུག་འཐག་པ་ཡང་། །དེ་

ཡང་དམ་ཚིག་ཅན་ངེས་པས། །དམ་ཚིག་བིན་རླབས་རྣལ་འབོར་ལས། །ཟླ་བ་ཟླ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

བའི་མར་ངོ་ཡི། །བཅུ་བཞི་བ་ལ་ཁྱིམ་དབེན་པར། །ཕེད་ན་མ་རུངས་སེམས་ཀིས་

ནི། །ཆང་གི་བཏུང་བ་ཅུང་ཟད་ལས། །ལུས་ལ་ནི་རཾ་ཤུ་བསམ་ནས། །དེ་བཞིན་

གཅེར་བུར་གྱུར་པས་ཀང་། །འབགས་པ་དང་ནི་མ་དག་པས། །དེ་ནས་དམ་ཚིག་

རབ་ཏུ་བཟའ། །བཞིན་བཟང་སིང་རེ་ལྡན་པ་དང་། །གཟུགས་དང་ལང་ཚོ་སྐལ་བཟང་

མ། །མེ་ཏོག་བཅས་ལིང་སྒྲུབ་པོར་དགའ། །རང་གི་ཕག་རྒྱ་གཡོན་དུ་བཞག །ཀེའི་རོ་

རེ་ལས། བིས་སྐུའི་ཆོ་གའི་ལེའུ་སྟེ་དྲུག་པའོ། །

༼བཟའ་བའི་ལེའུ།༽

དེ་ནས་དེ་ལ་ལྷ་མོས་ཞུས། །བོ་ལ་ཀཀྐོ་ལ་སྦར་ནས། །ཚེམས་ཀིས་མ་མཆུ་

བཙིར་ནས་ནི། །གེགས་བམ་ཡང་ནི་ཇི་ལྟར་འགྱུར། །རོ་རེ་པདྨ་མཉམ་སྦར་

ནས། །དགེས་པས་ལྷ་ཡིས་རབ་ཕེ་བ། །གེགས་བམ་ང་ཡིས་བལད་བ་ཡི། །ལྷ་མོ་

སྐལ་བ་ཆེན་མོ་ཉོན། །སྦྲང་ཆེན་སྣག་ཚ་བས་ནས་ནི། །མི་ཡི་རུས་པའི་སྨྱུག་གུས་

ནི། །གེགས་བམ་སོར་ནི་བཅུ་གཉིས་པ། །གོ་གར་དམ་ཚིག་ཅན་གིས་བི། །གེགས་

བམ་དང་ནི་བིས་སྐུ་ཉིད། །གལ་ཏེ་སྐལ་མེད་མཐོང་ན་ནི། །སྐྱེ་བ་འདིར་ནི་དངོས་གྲུབ་

མེད། །འཇིག་རེན་ཕ་རོལ་སྤོད་ཡུལ་མེད། །ཡང་དག་རབ་སྦིན་ལྡན་པ་ལ། །རེས་

འགའ་ཙམ་ཞིག་བསྟན་པ་ཉིད། །གེགས་བམ་ལམ་གི་སྤོད་ཡུལ་དུ། །སྐ་དང་མཆན་

ཁུང་ཉིད་དུ་སྦ། །བྷ་གར་ལིངྒ་རབ་བཞག་ནས། །ཡང་དང་ཡང་དུ་འོ་མཛད་

ནས། །བདེ་ཆེན་མཉམ་པར་མང་མཛད་དེ། །རོ་རེ་ཅན་གིས་བཟའ་བ་བསྟན། །ཚོགས་

ཀི་དཀིལ་འཁོར་བཟའ་བ་ནི། །ཉོན་ཅིག་ལྷ་མོ་མིག་ཡངས་མ། །གང་དུ་ཟོས་པས་

འདོད་དོན་ཀུན། །སྒྲུབ་པ་ཅན་གིས་དངོས་གྲུབ་འགྱུར། །དུར་ཁོད་རི་ཡི་བ་སྐྱིབས་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ༼འདུལ་བའི་ལེའུ།༽

དང་། །དེ་བཞིན་མི་མེད་གོང་ཁྱེར་དང་། །ཡང་ན་དབེན་པའམ་རྒྱ་མཚོའི་

མཐའ། །བཟའ་བ་འདི་ནི་རབ་ཏུ་བཟའ། །དེ་ལ་གདན་དུ་བརག་པ་ནི། །རོ་ཡི་གཟུགས་

ཅན་དགུ་དང་ནི། །ཡང་ན་སྟག་གི་པགས་པ་དང་། །དུར་ཁོད་རས་ནི་དེ་བཞིན་ནོ། །

དབུས་སུ་ཀེ་ཡི་རོ ་རེའི ་གཟུགས། །ཇི་ལྟར་སྔར་བཞིན་གནས་ལེས་

ནས། །ཕོགས་དང་ཕོགས་བལ་དག་ཏུ་ཡང་། །དེ་ནས་རྣལ་འབོར་མ་རྣམས་

དགོད། །དམ་ཚིག་མཱ་ལ་ཏིནྡྷ་ནཾ། །སྟག་གི་པགས་པའི་སྟེང་དུ་བཟའ། །འབད་ནས་

རྒྱལ་པོའི་ས་ལུ་ཡི། །བཟའ་བ་དེར་ནི་བཟའ་བ་ཉིད། །དེར་ནི་བཟའ་བ་ཟོས་ནས་

ཀང་། །དེར་ནི་མ་མོ་མཆོད་པར་བ། །སིང་མོ་བུ་མོ་སྒྱུག་མོ་དང་། །གལ་ཏེ་མ་སིང་

ཡིན་ན་ཡང་། །དེ་རྣམས་རག་ཏུ་ལེགས་མཆོད་ན། །ཚོགས་ཀི་དཀིལ་འཁོར་འགྲུབ་

པར་འགྱུར། །སྐྱེས་པའི་ཐོད་ཆེན་ཆ་གཅིག་པར། །ཆང་ནི་བཟང་པོས་ཡོངས་བཀང་

སྟེ། །བླ་མ་ལ་དབུལ་སྐལ་ཆེན་མ། །ཕག་མཚན་ནས་ནི་རང་ཡང་བཏུང་། །པདྨའི་

ལག་པས་བླང་བ་དང་། །དེ་ཉིད་ཀི་ནི་ལག་པས་དབུལ། །ཡང་ནས་ཡང་དུ་རབ་འདུད་

པ། །དེ་ལྟར་སྒྲུབ་པ་པོ་ཡིས་བ། །ཀེའི་རོ་རེ་ལས། བཟའ་བའི་ལེའུ་སྟེ་བདུན་པའོ། ། 

༼འདུལ་བའི་ལེའུ།༽

དེ་ནས་རྣལ་འབོར་མས་ཞུས་པ། །ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཇི་ལྟ་བུ། །ཀུན་རོབ་རྣམ་

པའི་གཟུགས་ཀིས་ནི། །བདེ་བ་སྦིན་པ་བལད་དུ་གསོལ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་

བཀའ་སྩལ་པ། ལིན་ཏུ་རིང་མིན་ཐུང་བ་མིན། །ནག་པ་མ་ཡིན་དཀར་བ་

མིན། །པདྨའི་འདབ་མའི་རྣམ་པ་འདྲ། །དེ་ཡི་དབུགས་ནི་དྲི་ཞིམ་ལྡན། །རྡུལ་ཀང་དྲི་

ཞིམ་ལྡན་འགྱུར་ཏེ། །རི་དྭགས་ལྟེ་བའི་དྲི་དང་མཚུངས། །པདྨ་ལ་ཡང་དབང་མཆོག་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

དྲི། །སྐད་ཅིག་པདྨ་ལྟ་བུར་འབྱུང་། །དེ་ཡི་ག་བུར་སི་ཧླ་དག །མཁས་པས་དྲི་བཟང་

མཚོན་པར་བ། །ཨུཏྤ་ལ་ཡི་དྲིར་འགྱུར་ཞིང་། །ཨ་ག་རུ་ནི་ནག་པོ་མཚུངས། །དལ་

ཞིང་མི་གཡོ་བ་ཉིད་དང་། །སན་པར་སྨྲ་ཞིང་ཡིད་འོང་མ། །སྐ་བཟང་དབུས་སུ་གཉེར་

མ་གསུམ། །ཕལ་བས་པདྨ་ཅན་དུ་བརོད། །ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་གཟུགས་ཅན་མ། །དེ་

རེད་ནས་ནི་དངོས་གྲུབ་འགྱུར། །

དེ་ནས་རྣལ་འབོར་མ་བདག་མེད་མས་གསོལ་བ། བཅོམ་ལྡན་འདས། སོན་

ལམ་ཇི་ལྟར་གདབ་པར་བགི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རིགས་སུ་སྐྱེ་

དང་དམ་ཚིག་ཅན། །སྨོ་མེད་ཀེ་ཡི་རོ་རེ་སྟོན། །བླ་མ་ལ་གུས་སིང་རེར་ལྡན། །སྐྱེ་

ཞིང་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བར་ལོག །ལག་པས་རོ་རེ་དྲིལ་བུ་འཁོལ། །ཟབ་མོའི་ཆོས་ནི་

ཀོག་པ་དང་། །བཙུན་མོའི་ཁུ་བ་མཉམ་ཟས་ཅན། །སྐྱེ་ཞིང་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བར་

ལོག །དེ་ནས་ལྷ་མོ་དེ་དགེས་ནས། །ཚིག་ནི་འདི་ཉིད་ཡང་ཞུས་པ། །སྐལ་མེད་

སེམས་ཅན་གདུལ་དཀའ་བ། །གང་གིས་འདུལ་བར་འགྱུར་བ་ལགས། །བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། དང་པོར་གསོ་སྦོང་སྦིན་པར་བ། །དེ་རེས་བསབ་པའི་

གནས་བཅུ་ཉིད། །དེ་ལ་བེ་བག་སྨྲ་བ་བསྟན། །མདོ་སེ་བ་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ། །དེ་ནས་

རྣལ་འབོར་སྤོད་པ་ཉིད། །དེ་ཡི་རེས་སུ་དབུ་མ་བསྟན། །སྔགས་ཀི་རིམ་པ་ཀུན་

ལེས་ནས། །དེ་རེས་ཀེ་ཡི་རོ་རེ་བརམ། །སོབ་མས་གུས་པས་བླངས་ནས་ནི། །འགྲུབ་

འགྱུར་འདི་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད། །ཀེའི་རོ་རེ་ལས། འདུལ་བའི་ལེའུ་སྟེ་བརྒྱད་པའོ། །

༼སྔགས་བཏུ་བའི་ལེའུ།༽

དེ་ནས་ཁ་སྦར་འབེད་པ་ཡི། །མཚན་ཉིད་ཡང་དག་རབ་ཏུ་བལད། །གང་གིས་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ༼སྔགས་བཏུ་བའི་ལེའུ།༽

རྣམ་པར་ལེས་ཙམ་གིས། །སྒྲུབ་པོས་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་འགྱུར་བ། །བསྒྲུབ་བའི་ལྟེ་

བའི་ར་བ་ལ། །བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་གིས་ལག་པས་གནོན། །ཧེ་རུ་ཀ་མཉམ་རྣལ་

འབོར་གིས། །ནང་གི་མ་རུངས་སེམས་ཀིས་ནི། །འདི་ནི་བསོམས་པ་ཙམ་གིས་

ནི། །སངས་རྒྱས་ཀང་ནི་ངེས་པར་འཇིག །བསྟན་ལ་གནོད་པར་བེད་པ་དང་། །བླ་མ་

སངས་རྒྱས་འཇིག་པ་ནི། །བླ་མ་ཐུབ་པ་ལ་ཞུས་ནས། །སིང་རེས་གསད་པར་བ་བ་

ཉིད། །ཇི་ལྟར་ཕྱུགས་ཀི་གཟུགས་མཐོང་ནས། །ཁག་ནི་སྐྱུག་པ་ཉིད་དང་

ཡང་། །འདར་ཞིང་མགོ་སྐྱེས་གོལ་བ་དང་། །ཁ་ནི་འོག་ཏུ་རྣམ་པར་བསོམ། །དེ་ཡི་

ལམ་དུ་ཁབ་ནི་མེའི། །གཟུགས་ཅན་འཇུག་པར་བསམ་པ་སྟེ། །སིང་གར་བིན་ཟའི་

ས་བོན་ཉིད། །དམིགས་ནས་སྐད་ཅིག་གསོད་པར་བེད། །རྒྱུད་འདི་ལ་ནི་བསེག་

བླུགས་མེད། །ཕག་རྒྱ་བཅིང་དང་བ་བའང་མེད། །རྒྱུད་ཆེན་བཀགས་པས་འགྲུབ་པ་

ཉིད། །བསམ་གཏན་ཙམ་གིས་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །རོག་མེད་དངོས་གྲུབ་སྦིན་པ་

པོ། །སིད་པ་སྦོང་བ་ཉམས་དགའ་བར། །གསང་བ་མཆོག་ནི་བལད་བ་ཡི། །ཉོན་

ཅིག་ལྷ་མོ་བཞིན་བཟང་མ། །རིན་ཆེན་གཟི་བརིད་འབར་བ་ཡི། །ཕེང་བ་འཁྲུག་པ་ལྷ་

མོ་ལྟོས། །མ་ཕུག་པས་ནི་སྦོར་བལ་འགྱུར། །ཕུག་པས་དགའ་བ་སྦིན་པ་པོ། །དེ་

ལྟར་འཁོར་བར་འདོད་པ་ཡི། །ཡོན་ཏན་ལྔ་ལྡན་རིན་ཆེན་ཉིད། །མ་དག་པས་ནི་དུག་

ཏུ་འགོ། །དག་པས་བདུད་རི་ལྟ་བུར་འགྱུར། །འཁོར་བའི་རྣམ་པ་ཧེ་རུ་ཀ །འགོ་བ་

སྒོལ་བའི་གཙོ་བོ་ཉིད། །གང་གིས་གཟུགས་ཀི་འགྱུར་བ་ཉིད། །

དེ་ནི་ང་ཡིས་སྨྲ་ཡི་ཉོན། །སིང་རེའི་སྤན་ནི་དམར་བ་ལ། །བམས་པའི་ཐུགས་

ལས་ཡན་ལག་ནག །བསྡུ་བའི་དངོས་པོ་བཞི་ཡིས་ནི། །ཞབས་ནི་རྣམ་པ་བཞི་ཞེས་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

བརོད། །ཞལ་བརྒྱད་རྣམ་པར་ཐར་པ་བརྒྱད། །ཕག་ནི་སྟོང་བ་བཅུ་དྲུག་ཉིད། །གུག་

སྐྱེད་ཀིས་ནི་སངས་རྒྱས་ལྔ། །གདུག་པ་འདུལ་ཕིར་ཁོ་བོ་ཉིད། །ལ་ནི་པུཀྐ་སི་རུ་

བརོད། །དེ་བཞིན་ཁག་ནི་རི་ཁོད་མ། །གདོལ་བ་མོ་ནི་ཁུ་བུར་བརོད། །གཡུང་མོ་

རྐང་དང་ཚིལ་བུ་དག །པགས་པ་བང་ཆུབ་ཡན་ལག་བདུན། །རུས་པ་བདེན་པ་བཞི་

བོ་ཉིད། །བདག་མེད་མས་གསོལ་བ། སྔགས་བཏུ་བ་ནི་ཇི་ལྟར་འགྱུར། །གང་གི་

སྔགས་ཀིས་སྐྱེ་བོ་ཡི། །ལས་ཀི་དངོས་གྲུབ་འགྱུར་བ་ཉིད། །བདེ་བ་ཆེན་པོས་

བལད་དུ་གསོལ། །

བཅོམ་ལྡན་འདས་རོ་རེ་ཅན་ཆེན་པོ་རོ་རེ་སིང་པོ་གཟི་བརིད་ཆེན་པོས་བཀའ་

སྩལ་པ། སྔགས་ནི་ཁྱོད་ལ་ངས་བལད་ཀི། །ལྷ་མོ་ལེས་རབ་ཆེན་མོ་ཉོན། །དང་པོ་

རྣམ་པར་སྣང་མཛད་སྦིན། །ཨུཥྨ་རྣམས་ཀི་བཞི་བ་ལས། །པུཀྐ་སིས་བརྒྱན་སྟོང་

བས་མནན། །མདོག་དཀར་མཐར་ནི་སྭཱཧཱ་སྦར། །འདིས་ནི་བཟླས་པ་འབུམ་གིས་

ནི། །འགོ་བ་རག་ཏུ་རེངས་པར་བེད། །དང་པོར་ཡི་གེའི་བདག་པོ་བཞག །དེ་རེས་

མཁའ་སྤོད་མ་དེ་ནས། །མཐར་ནི་སྭཱཧཱ་སྦར་བས་ན། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀང་

དབང་དུ་བེད། །རིག་བེད་རྣམས་ཀིས་དང་པོ་སྦིན། །དང་པོ་ཡི་ནི་གཉིས་པ་

ལ། །སྟོང་བཅས་མཐའ་ནི་སྭཱཧཱ་སྦར། །སངས་རྒྱས་ཀང་སྐོད་ལེས་རབ་ཅན། །དང་པོ་

རྣམ་པར་སྣང་མཛད་སྦིན། །གཉིས་པ་ཡི་ནི་གསུམ་པ་ལ། །ར་དང་ལྡན་ཞིང་ཆུ་མས་

བརྒྱན། །སྟོང་བཅས་སྭཱཧཱ་ཡང་དག་ལྡན། །མི་རྣམས་ཐམས་ཅད་སང་བར་བེད། །དང་

པོར་ཡི་གེའི་དབང་ཕྱུག་བཞག །ལྔ་བ་ཉིད་ཀི་གསུམ་པ་ལ། །སྟོང་བ་མཁའ་འགོ་མ་

དང་ལྡན། །མཐར་ནི་སྭཱཧཱ་མངོན་སྤོད་ཆེ། །ཡང་ནི་ཡི་གེའི་ཐུ་བོ་སྦིན། །ཧཱུཾ་ནི་ཁག་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ༼སྔགས་བཏུ་བའི་ལེའུ།༽

དང་འདྲ་བ་ལ། །མཐར་ནི་སྭཱཧཱ་ཐིག་ལེ་མཆོག །དགའ་བཟའ་མ་སོགས་རག་ཏུ་

འགུགས། །གཏི་མུག་རིགས་ནི་དང་པོར་སྦིན། །གྷུ་ནི་ཡང་དག་རབ་ཏུ་སྦར། །མཐར་

ནི་སྭཱཧཱ་ཡང་བས་ན། །ལྷ་དང་མི་རྣམས་གསོད་པར་བེད། །དང་པོར་རྣམ་པར་སྣང་

མཛད་བཞག །དང་པོ་ཉིད་ཀི་དང་པོ་ལ། །རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མ་དང་སྦར། །མཐར་

གནས་པ་ཡི་གཉིས་པ་ལ། །རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མ་དང་ལྡན། །ཡང་ནི་དང་པོའི་རེ་མོ་

ལ། །རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མ་དང་ལྡན། །མཐར་གནས་པ་ཡི་གསུམ་པ་ལ། །ཡང་ནི་དེ་

ཉིད་ཡང་དག་ལྡན། །སྟེང་དུ་ཆོམ་རྐུན་མ་ཡིས་བརྒྱན། །དེ་རེས་ཧྲི་ཡིས་རྣམ་པར་

སྦར། །མཐར་ཡང་སྭཱཧཱ་སྤོད་པ་ཉིད། །ཀུ་རུ་ཀུལེའི་སྔགས་སོ། །ༀ་ནི་དང་པོ་བཞི་

བ་ཡི། །གསུམ་པ་ཆོམ་རྐུན་མ་ཡིས་བརྒྱན། །མཐར་གནས་པ་ཡི་བཞི་བ་ལ། །པི་ཙུ་

བཛྲ་སྦར་བ་དང་། །ཨུཥྨ་རྣམས་ཀི་བཞི་བ་ལ། །པུཀྐ་སི་ཡིས་རྣམ་པར་བརྒྱན། །

སྟོང་བས་མནན་ཅིང་སུམ་འགྱུར་ཉིད། །ལྔ་བ་ཡི་ནི་གཉིས་པ་དང་། །གསུམ་

པའི་དང་པོ་མཐར་སྭཱཧཱ། །ཀེའི་རོ་རེའི་སིང་པོའ ོ། །སྣང་མཛད་དང་པོར་ཛྭ་ལ་

གཉིས། །སྦར་ནས་ལྔ་བའི་བཞི་བ་ལ །མཐར་གནས་རྣམས་ཀི་དང་པོ་ལྡན། །གྷས་

རཱིས་ནི་རྣམ་པར་བརྒྱན། །ཨུཥྨ་རྣམས་ཀི་བཞི་བ་ལ། །རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མ་ཡིས་

བརྒྱན། །སྟོང་བས་མནན་ཅིང་སུམ་འགྱུར་ཉིད། །ལྔ་བ་ཡི་ནི་གཉིས་པ་དང་། །གསུམ་

པའི་དང་པོ་མཐར་སྭཱཧཱ། །ཕག་བཞི་བའི་སྔགས་སོ། །དང་པོར་རྣམ་སྣང་དང་པོ་

ཡི། །དང་པོ་ནང་གི་དཀར་མོས་བརྒྱན། །གསུམ་པ་ཉིད་ཀི་དང་པོ་ལ། །ནང་གི་

དཀར་མོས་རྣམ་པར་བརྒྱན། །ཉིས་འགྱུར་ལྔ་བའི་གསུམ་པ་དང་། །གཉིས་པའི་

གསུམ་པ་མེ་ཡོས་བརྒྱན། །ཧཱུཾ་གིས་རྣམ་པར་གསུམ་སྦར་ནས། །ལྔ་བ་ཉིད་ཀི་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

གཉིས་པ་དང་། །གསུམ་པའི་དང་པོ་མཐར་སྭཱཧཱ། །ཕག་དྲུག་པའི་སྔགས་སོ། །དང་པོ་

རྣམ་སྣང་བཞི་བ་ཡི། །དང་པོ་བིན་ཟ་ཡང་དག་ལྡན། །རོ་ལངས་མ་ཡིས་རྣམ་པར་

བརྒྱན། །

མཐར་གནས་པ་ཡི་གསུམ་པ་ལ། །གྷས་རཱི་ཡིས་རྣམ་པར་བརྒྱན། །དང་པོ་ཡི་

ནི་དང་པོ་ལ། །མཐར་གནས་པ་ཡི་དང་པོ་དང་། །རོ་རེ་མ་ཡིས་རྣམ་པར་བརྒྱན། །ཀ་

ནི་ཆོམ་རྐུན་མ་ཡིས་བརྒྱན། །ལྔ་བ་གཉིས་ཀི་དང་པོ་དང་། །ཨུཥྨ་རྣམས་ཀི་བཞི་བ་

ལ། །རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མ་ཡི་བརྒྱན། །སྟོང་བས་མནན་ཅིང་སུམ་འགྱུར་ཏེ། །ཕཊ་དང་

མཐར་ནི་སྭཱཧཱ་ཉིད། །ཕག་གཉིས་པའི་སྔགས་སོ། །བདག་མེད་དང་པོའི་དང་པོ་

དང་། །གཉིས་པ་ཉིད་ཀི་དང་པོ་དང་། །གསུམ་པ་ཉིད་ཀི་དང་པོ་དང་། །བཞི་བ་ཡི་ནི་

དང་པོ་དང་། །ལྔ་བ་ཡི་ནི་དང་པོ་དང་། །མཐར་གནས་རྣམས་ཀི་དང་པོ་དང་། །ཨུཥྨ་

རྣམས་ཀི་དང་པོ་ཉིད། །དང་པོར་རྣམ་སྣང་མཐར་སྭཱཧཱ། །གོང་ཁྱེར་དཀྲུགས་པའི་

སྔགས་ཀི་བཟླས་པ་ནི། འབུམ་མོ། །མཐར་གནས་རྣམས་ཀི་གཉིས་པ་དང་། །ཀ་ཡི་

རྐང་བ་གཉིས་འགྱུར་ཉིད། །ཧཱུཾ་གི་རྣམ་པ་གསུམ་དང་ལྡན། །དང་པོ་རྣམ་སྣང་ཕན་ཉིད་

ཀི། །རྣམ་པ་ནང་བཅུག་མཐར་སྭཱཧཱ། །ས་སྦོང་བའི་སྔགས་སོ། །དང་པོར་རྣམ་སྣང་དེ་

རེས་སུ། །རོ་རེ་མི་ཡི་མཐའ་རུ་ཧཱུཾ། །བཟའ་བ་དང་བཏུང་བ་བིན་གིས་བརླབ་

པའོ། །དང་པོར་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཉིད། །དེ་རེས་ཨཀཱ་རོ་མུ་ཁཾ། །ཨུཥྨ་རྣམས་ཀི་

གསུམ་པ་དང་། །མཐར་གནས་པ་ཡི་བཞི་བ་ནི། །སྟེང་དུ་མེ་ཡིས་རྣམ་པར་

བརྒྱན། །དྷརྨཱ་ཎཱཾ་དེ་རེས་རོ་རེ་མ། །བིན་ལ་ད་ནུ་ཏྤནྣ་ཏྭ་ཏ། ༀ་ཨཱ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། 

འབྱུང་པོ་ཐམས་ཅད་ཀི་གཏོར་མའི་སྔགས་སོ། །ཀེའི་རོ་རེ་ལས། སྔགས་བཏུ་བའི་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ༼བཟླས་པའི་ལེའུ།༽

ལེའུ་སྟེ་དགུ་བའོ། །

 ༼བཟླས་པའི་ལེའུ།༽

དེ་ནས་ཆོམ་རྐུན་སོམ་གཅིག་པའི། །རོ ་རེ ་སེམས་དཔའ་ཞེས་བས་

གསུངས། །བདག་མེད་མ་ལ་འོ་མཛད་ནས། །བཟླས་པའི་ཡུལ་ནི་རབ་ཏུ་དབེ། །ལེལ་

གིས་རེངས་པའི་བཟླས་པ་ཉིད། །དབང་ལ་ཙནན་དམར་བོ་ཉིད། །ལུང་ཏང་གིས་ནི་

མངོན་སྤོད་ཉིད། །ནི་རཾ་ཤུས་ནི་སང་བ་ལ། །ར་ཡི་རུས་པས་སྐོད་པ་ཉིད། །བམ་ཟེའི་

རུས་པས་དགུག་པ་ཉིད། །གང་པོའི་རུས་པས་ཆར་བ་ལ། །མ་ཧེ་ཡིས་ཀང་གསད་

པ་ལ། །རེངས་པ་འོ་མའི་བཏུང་བ་ཉིད། །དབང་ལ་རང་གིས་འདུན་པས་སྤད། །གསད་

པ་ལ་ནི་སི་ཧླ་ཉིད། །དགུག་པ་ལ་ནི་བཞི་མཉམ་ཉིད། །སང་ལ་ས་ལུ་སྐྱེས་པ་

བརོད། །བསྐད་པ་ཉིད་ལ་ག་རིར་བརོད། །ཡང་ན་མཐའི་ཤྭ་དང་། དང་པོའི་ཤྭ་དང་། 

ན་དང་པོ་དང་། ག་དང་པོ་དང་། ཧ་དང་པོ་ཉིད་ཀང་དེ་བཞིན་ནོ། །ཀེའི་རོ་རེ་ལས། 

བཟླས་པའི་ལེའུ་ཞེས་བ་སྟེ་བཅུ་བའོ། །

 ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་སྦོར་བ་དོན་གི་ལེའུ།

ཀེའི་རོ་རེ་ལ་དམ་འཁྱུད་ཅིང་། །ཚེམས་ཀིས་མ་མཆུ་བཙིར་ནས་ནི། །ལུས་

ཅན་རྣམས་ཀི་རིགས་ཀི་གཟུགས། །དེ་ལ་བདག་མེད་མས་ཞུས་པ། །བྷ་གར་ལིདྒ་

བཞག་ནས་ནི། །འཁོར་ལོའི་འདྲེན་པས་འདི་སྐད་གསུངས། །ལུས་ཅན་རང་གི་

རིགས་བལད་ཀི། །ལེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕིན་མ་ཉོན། །བུད་མེད་དམ་ནི་སྐྱེས་པ་

ཡིས། །གང་གི་སིན་ལག་ར་བ་ལ། །རོ་རེ་རེ་དགུ་བར་གྱུར་པ། །མི་བསྐྱོད་པ་ཡི་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

རིགས་མཆོག་ཉིད། །རྣམ་སྣང་མཛད་ཀི་འཁོར་ལོར་འགྱུར། །དཔག་མེད་མགོན་གི་

འདམ་སྐྱེས་ཉིད། །རིན་ཆེན་འབྱུང་གི་རིན་ཆེན་ཉིད། །ལས་ཀི་རིགས་ཀི་རལ་གི་

ཉིད། །རྣལ་འབོར་བ་གང་ནག་པོ་ཉིད། །

དེ་ཡི་ལྷ་ནི་མི་བསྐྱོད་པ། །རྣལ་འབོར་བ་གང་དཀར་བོ་ཆེ། །དེ་ཡི་ལྷ་ནི་རྣམ་

སྣང་མཛད། །རྣལ་འབོར་བ་གང་སྔོ་བསངས་ཆེ། །དེ་ཡི་ལྷ་ནི་དོན་ཡོད་ཉིད། །རྣལ་

འབོར་བ་གང་སེར་བོ་ཆེ། །རིིན་ཆེན་བདག་པོ་རིགས་ཀི་ལྷ། །རྣལ་འབོར་བ་གང་

དཀར་དམར་ཉིད། །འོད་དཔག་མེད་པ་རིགས་ཀི་ལྷ། །རྣལ་འབོར་བ་གང་དཀར་དང་

སེར། །དེ་ནི་སེམས་དཔའི་རིགས་སུ་འགྱུར། །སྐྱེ་བོ་རྣལ་འབོར་མཐར་ཕིན་

པས། །ང་རྒྱལ་མི་གཅག་མཐོ་མི་བརམ། །ཀུན་རོབ་གཟུགས་སུ་གནས་ནས་ནི། །དེ་

རྣམས་བདེ་གལེགས་རིགས་སུ་འགྱུར། །བུད་མེད་རྣམས་ཀི་མཚན་ཉིད་འདི། །ཇི་

ལྟར་སྐྱེས་པ་དེ་བཞིན་ནོ། །ཀུན་རོབ་ཐ་སད་ཚུལ་ལས་ནི། །དེ་ཡི་རིགས་སུའང་དེ་

འགྱུར་རོ། །བྷ་གར་ལིངྒའི་འོ་མཛད་ནས། །དེ་ལ་རོ་རེ་ཆེ་མཉེས་ནས། །བདག་མེད་

མ་ཡིས་གོ་མཛད་པ། །ལྷ་མོ་རབ་ཏུ་མཆོད་པ་ཉོན། །ཚལ་དང་སྐྱེ་བོ་མེད་གནས་

དང་། །བདག་གི་ཁྱིམ་གི་ནང་དུ་ཡང་། །གཅེར་བུར་ཕག་རྒྱ་ཆེ་བས་ནས། །རྣལ་

འབོར་རིགས་པས་རག་ཏུ་མཆོད། །འོ་དང་འཁྱུད་པ་བས་ནས་ནི། །དེ་བཞིན་བྷ་གར་

རེག་པ་ཉིད། །སྐྱེས་པའི་སྣ་ནི་གཞིབ་པ་ཉིད། །མ་མཆུའི་སྦྲང་རི་བཏུང་བ་ཉིད། །རག་

ཏུ་མོས་པའི་མཚན་མ་ལས། །བོ་ལ་ལྡན་པས་ལག་པས་བ། །ཁྱོགས་དང་བརླ་ཞེས་

བ་བ་དང་། །དེ་བཞིན་ལིན་ཏུ་བཀལ་བ་ཡིས། །ཡང་ཡང་རོ་རེས་འདོད་པ་བ། །སྟེང་

དང་འོག་ཏུ་བལྟ་བ་ཉིད། །དངོས་གྲུབ་རྒྱས་པ་ཐོབ་པ་སྟེ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་སྦོར་བ་དོན་གི་ལེའུ།

མཉམ་པར་འགྱུར། །དེ་ལ་ག་བུར་བཏུང་བར་བ། །དེ་ལ་ག་བུར་རྒྱུ་བའི་ཕིར། །ལ་ནི་

བཟའ་བ་ཉིད་དུ་འགྱུར། །ཁྱད་པར་དུ་ནི་ཆད་ཉིད་དོ། །ཀེའི་རོ་རེ་ལས། ལྷན་ཅིག་

སྐྱེས་པའི་སྦོར་བ་དོན་གི་ལེའུ་ཞེས་བ་བ་སྟེ་བཅུ་གཅིག་པའོ། །

དེ་ནས་རོ་རེ་ཅན་གིས་དབང་། །བཞི་བའི་དོན་ནི་བཀའ་སྩལ་པ། །རོ་རེ་རབ་

གནས་རོ་རེ་ཉིད། །ཆེ་དང་དྲིལ་བུ་ཆེན་པོ་ཟུངས། །དེ་རིང་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྱུར། །སོབ་

མ་བསྡུ་བ་ཉིད་དུ་གིས། །ཇི་ལྟར་འདས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀིས། །བང་ཆུབ་སས་རྣམས་

དབང་བསྐུར་བ། །བདག་གིས་གསང་བའི་དབང་གིས་ནི། །སེམས་ཀི་རྒྱུན་གིས་དབང་

བསྐུར་ཏོ། །ལྷ་མོ་དགའ་སྦིན་གནས་སྦིན་མ། །སྣ་ཚོགས་གཟུགས་ཅན་ཡིད་འོང་

མ། །ཁྱེར་ཅིག་ཁྱེར་ཅིག་སེམས་དཔའ་ཆེ། །ཁྱེར་ལ་མཆོད་པ་དག་ཏུ་གིས། །ཡེ་ལེས་

འདི་ནི་ཆེས་ཕ་ཞིང་། །རོ་རེ་ནམ་མཁའི་དཀིལ་ལྟ་བུ། །རྡུལ་བལ་ཐར་པ་ཞི་བ་

ཉིད། །ཁྱོད་རང་ཡང་ནི་དེ་ཡི་ཕ། །རོ་རེ་དང་པདྨ་བིན་གིས་བརླབ་པའི་སྔགས་ནི། ༀ་

པདྨ་སུ་ཁཱ་དྷཱ་ར་མ་ཧཱ་རཱ་ག་སུ་ཁཾ་ད་ད་ཙ་ཏུ་རཱ་ནན་སྭ་བྷཱ་ག་བི་ཤྭ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཀཱུ་རྱཾ་ཀུ་རུ་

ཥྭ་མེ། ༀ་བཛྲ་མ་ཧཱ་དྭེ་ཥ་ཙ་ཏུ་རཱ་ནན་ད་ཡ་ཀ །ཁ་ག་མུ་ཁེ་ཀ་ར་སོ་ནཱ་ཐ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཀཱ་

རྱཾ་ཀུ་རུ་ཥྭ་མེ། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། སྤི་བོར་ནི་ༀ་གི་རྣམ་པ། སིང་གར་ནི་ཧཱུཾ་གི་རྣམ་པ། ཟེ་

འབྲུ་ལ་ནི་ཨཱཿ འི་རྣམ་པའོ། །རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་སྒྱུ་མའི་བརག་པ་ཞེས་བ་བ་བརག་

པ་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་ལས་བྱུང་བ། བརག་པ་གཉིས་ཀི་བདག་ཉིད། ཀེའི་རོ་རེ་མཁའ་

འགོ་མ་དྲ་བའི་སོམ་པ་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རོགས་སོ། །     ། །རྒྱ་གར་གི་མཁན་

པོ་ག་ཡ་དྷ་རའི་ཞལ་སྔ་ནས་བོད་ཀི་ལོ་ཙ་བ་དགེ་སོང་ཤཱཀ་ཡེ་ལེས་ཀིས་བསྒྱུར་ཅིང་

ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ། །     ། །



 ༄༅། །དཔལ་བརག་པ་གཉིས་པའི་རྣམ་པར་བལད་པ་རོ་རེ་

མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ཀི་གསང་བའི་མཛོད་ཅེས་བ་

བ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་ཀཻ་རོ་རེ་ཞེས་བ་བའི་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པོ་བརག་

པ་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་པ་ལས་མདོར་བསྡུས་པའི་ར་བའི་རྒྱུད་ཉུང་ངུ་དཔལ་བརག་པ་

གཉིས་པའི་རྣམ་པར་བལད་པ། རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ཀི་གསང་བའི་མཛོད་

ཅེས་བ་བ། དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ཧེ་རུ་ཀ་དང་དབེར་མ་མཆིས་པ་དེའི་ཞབས་ཀི་པདྨོ་

དང་། རེ་བཙུན་རོ་རེ་བདག་མེད་མའི་ཞབས་ལ་གུས་པ་ཆེན་པོས་ཕག་འཚལ་ལོ། །

ཨིནྡྲ་ནཱི་ལའི་ལྷུན་པོ་ལྟར་བརིད་དཔལ་ལྡན་གཟི་བརིད་ཕུང་པོའི་སྐུ། །ཁག་དྲོན་

བཏུང་བས་རབ་ཏུ་མོས་པའི་རྣམ་པར་འགྱུར་བའི་ཞལ་ལྡན་པ། །དགའ་མའི་ཁ་ཡི་

ཆང་གིས་དགའ་ལྡན་སྤན་ཟུར་རོལ་པས་རྣམ་པར་སེག །བདུད་བཞིའི་མགོ་ན་

འཇིགས་པའི་གར་མཛད་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་དེ་ལ་འདུད། །དེ་ཉིད་ཐུགས་ལ་མཆོག་ཏུ་

དགའ་བསྐྱེད་རྒྱལ་བའི་གནས་གྱུར་སྟོང་ཉིད་ཀི། །བྷ་ག་བཟང་མོ་བདེ་བའི་རོས་གང་

བདག་མེད་སྒྱུ་མའི་ཕག་རྒྱ་ཆེ། །རྣམ་རྒྱས་པདྨོའི་རེག་པ་ལ་སེད་དཀིལ་འཁོར་

བདག་པོས་དམ་དུ་འཁྱུད། །དཔའ་བོའི་བརན་པ་འཕོག་པའི་སྦོར་མཁས་རྣལ་འབོར་

མ་ཁྱོད་རེས་བརེར་མཛོད། །བློ་བཟང་དྲི་མེད་མཁྱེན་པའི་མེ་ལོང་ཆོས་ཀུན་མ་

འདྲེས་གསལ་བར་སྣང་། །གགས་པ་རབ་དཀར་བདུད་རིའི་དབའ་རླབས་ཕོགས་ཀི་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། དཔལ་བརག་པ་གཉིས་པའི་རྣམ་པར་བལད་པ་

འཁོར་ལོ་མཐའ་དག་འགེངས། །དཔལ་ལྡན་དཀིལ་འཁོར་བདག་པོས་དབང་བསྐུར་

གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཀུན་གི་རེ། །རོ་རེ་འཆང་དབང་སྤྲུལ་བའི་གར་མཛད་བླ་མ་

མཆོག་ལ་གུས་ཕག་འཚལ། །མཁའ་འགོས་བིན་བརླབས་དངོས་གྲུབ་མཆོག་

བརེས་པའི། །རྣལ་འབོར་དབང་ཕྱུག་སས་དང་དེ་སས་སོགས། །དམ་པའི་སྐྱེས་བུ་

རིན་ཆེན་འཕེང་མཛེས་པ། །བརྒྱུད་པའི ་བླ་མ་རྣམས་ལའང་བདག་ཕག་

འཚལ། །འཕགས་ཡུལ་མཁས་པའི་བཞེད་དོན་མ་རོགས་ལིང་། །བློ་ཆུང་གྲུབ་ཆེན་

ལུགས་བཟང་མ་ལྕིགས་པས། །རིན་ཆེན་དོར་ནས་མཆིང་བུ་ལེན་རྣམས་

ཀིས། །རྒྱུད་དོན་དགོས་འདོད་ཇི་ལྟར་སྦིན་པར་ནུས། །རྣམ་དག་རྒྱལ་བའི་ལམ་

བཟང་མཚོན་པའི་མིག །དྲི་མེད་རིགས་པའི་མིག་བུ་དང་བལ་ཡང་། །ཞེན་པས་

འཇུག་ཅིང་ཚོད་འཇོག་གཟུ་ལུམས་ཀིས། །རྒྱུད་དོན་འབེད་པར་འདོད་པ་གད་མོའི་

གནས། །གངས་ཅན་འདི་ན་རྣལ་འབོར་ལྷུར་ལེན་ཅིང་། །གསང་སྔགས་དབང་པོར་

ཁས་འཆེ་སྔོན་བོན་པ། །དེ་དག་ཁེངས་པ་ཐུང་ངུར་བེད་པའི་གཏམ། །སྔོན་མེད་ནམ་

མཁའི་རྔ་ཆེན་ཁོ་བོས་བསྒགས། །རྒྱལ་བའི་ཐུགས་བཅུད་རིགས་པའི་ལམ་ནས་

དྲངས། །ར་བལད་ལེགས་སྦར་མཁས་པའི་ལུགས་བཟང་མཐོང་། །རྒྱུད་དོན་

གདམས་པར་ལར་བའི་མན་ངག་གིས། །ར་རྒྱུད་གྲུབ་ཆེན་གཞུང་བཞིན་འདིར་

བལད་བ། ། 

འདིར་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་འཇིག་རེན་ཐམས་ཅད་ཀི་མ་འདྲིས་པའི་མཛའ་

བལེས་ཆེན་པོ། ས་གསུམ་གི་བླ་མ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་སན་པའི་བ་

དན་འཇིག་རེན་གསུམ་ན་རྣམ་པར་གཡོ་བ་དེ་ཉིད་ཀིས་གདུལ་བའི་ཁམས་དང་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

བསམ་པ་དང་བག་ལ་ཉལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་དབང་པོའི་རིམ་པ་དང་འཚམ་པར་

ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་ཇི་སེད་ཅིག་བསྐོར་བ་མཐའ་དག་ལས་རབ་དང་ཕུལ་དང་གཙོ་

བོར་གྱུར་པ་ནི་རོ་རེ་ཐེག་པ་ཉིད་ཡིན་ལ། དེ་དག་ལས་ཀང་རེ་མོར་གྱུར་པ་ནི། རྣལ་

འབོར་བླ་ན་མེད་པའི་རྒྱུད་སེ་རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་ཡིན་ཞིང་། དེ་ཉིད་ཀང་ཐབས་ལེས་ཀི་

རྒྱུད་གཉིས་སུ་གནས་པ་ལས། རྣལ་འབོར་མའི་རྒྱུད་དུང་ཕྱུར་གཅིག་དང་བེ་བ་ཕག་

དྲུག་གསུངས་པའི་སིང་པོ་ལྟ་བུར་གྱུར་པ། དཔལ་ཀཻ་རོ་རེའི་ར་བའི་རྒྱུད་བརག་པ་

གཉིས་པ་ནི་གང་བལད་པར་བ་བའི་ཆོས་ཡིན་ནོ། །

༼གསུང་རབ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ།༽

འདི་འཆད་པ་ལ་གསུམ། སྔོན་དུ་གསུང་རབ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་དང་། བེ་

བག་ཏུ་ཀཻ་རོ་རེའི་རྒྱུད་ཀི་རྣམ་པར་བཞག་པ་དང་། ར་བའི་རྒྱུད་ཉིད་བལད་པ་ལ་

འཇུག་པའོ། །

༼བསྟན་པ་ཁོ་ན་ཐར་འདོད་ཀི་འཇུག་ངོགས་སུ་བསྟན་པ༽

དང་པོ་ལ། རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ཁོ་ན་ཐར་འདོད་ཀི་འཇུག་ངོགས་སུ་བསྟན་པ་

དང་། དེ་ལ་འཇུག་པའི་རིམ་པ་མི་འདྲ་བའི་སོ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི་རོག་པ་དང་

ལྡན་པ་གང་དག་དོན་ཆེན་པོའི་གནས་ལ་དཔྱོད་པ་ཉེ་བར་ཞུགས་ནས། སོག་ཇི་སིད་

འཚོ་བ་དེ་སིད་ཀི་བདེ་བ་ཙམ་ཞིག་ཡོངས་སུ་ཚོལ་བའི་ཕྱུགས་ཀི་བསམ་པ་དང་

མཚུངས་པའི་མངོན་པར་འདོད་པ་ཡོངས་སུ་བཏང་སྟེ། འཇིག་རེན་ཕི་མ་ཕན་ཆད་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། གསུང་རབ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ།

ཀི་གོང་མའི་ཁྱད་པར་ཚོལ་བ་ལྷུར་ལེན་པ་ལ་ཞུགས་པ་རྣམས་ཀི་འཇུག་ངོགས་ནི་

རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ཁོ་ན་ཡིན་གི། ཚངས་པ་དང་ཁྱབ་འཇུག་དང་དབང་ཕྱུག་དང་

སེར་སྐྱ་དང་གཟེགས་ཟན་ལ་སོགས་པ་གཞན་དག་གིས་ཉེ་བར་བསྟན་པ་ནི་དེ་ལྟ་མ་

ཡིན་ནོ་ཞེས་མཐའ་གཞན་དུ་སིད་པའི་སྒོ་འདོགས་བཅད་པའི་ངེས་པ་བརན་པོ་

བཙལ་བར་བ་སྟེ། གཞན་དུ་ན་འདི་ཉིད་མཆོག་གོ །གཞན་ནི་དམན་པའོ། །ཞེས་ཇི་

ཙམ་ཞིག་སྨྲས་སུ་ཟིན་ཀང་དམ་བཅའ་བ་ཙམ་དུ་ཟད་པའི་ཕིར་རོ། །ངེས་པ་དེ་ཡང་

ཚད་མ་རྣམ་པ་གཉིས་ལ་བལྟོས་ནས་བསྐྱེད་དགོས་ཀི། ཚད་མས་མ་དྲངས་པའི་

ངེས་ལེས་མཁས་པ་སུ་ཡང་མི་བཞེད་དོ། །

དེ་ལྟ་ན་ཡང་ལམ་དང་ལམ་མ་ཡིན་པ་སོ་སོ་སྐྱེ་བོའི་མངོན་སུམ་ཚད་མས་

དངོས་སུ་རྣམ་པར་དབེ་བར་མི་ནུས་པའི་ཕིར། ལོག་ཏུ་གྱུར་པའི་གཞལ་བའི་གནས་

དེ་དག་ནི་ངེས་པར་རེས་སུ་དཔག་པའི་ཚད་མས་ངེས་པར་བ་དགོས་སོ། །རེས་སུ་

དཔག་པའི་ཚད་མ་ནི་ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ལ་རག་ལས་

པའི་ཕིར་ན། ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་། དེས་ཉེ་བར་བསྟན་པ་

དང་། དེ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྒྲུབ་པ་དག་ཁོ་ན་ཐར་པ་འདོད་པ་རྣམས་ཀི་སྟོན་པ་དང་

ལམ་དང་ལམ་བསྒྲུབ་པའི་གོགས་སུ་ངེས་པ་རེད་པ་ནི་རིགས་པ་ཡང་དག་པས་རྣམ་

པར་འབེད་པ་འབའ་ཞིག་ལ་རག་ལས་ཏེ་འདུག་པའི་ཕིར། རིགས་པའི་རྣམ་གཞག་

ཅི་ཡང་མི་ལེས་པར་རྒྱུད་དོན་སྨྲ་བ་ལ་ཞུགས་པ་དག་ལ་ནི་སངས་རྒྱས་ཞེས་བ་བ་

ལེས་བ་ལ་སིད་པའི་སྒྲུབ་བེད་ཀང་ཅིའང་འགོད་རྒྱུ་མེད་པས། ཚེ་གཅིག་ལ་སོགས་

པ་ལ་འཚང་རྒྱ་བའི་ལམ་ལྟ་ཞོག །སྐྱབས་འགོ་ཐུན་མོང་བ་ཙམ་ཡང་མཚན་ཉིད་ཚང་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

བ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེད་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སྐྱབས་ཡུལ་ལེས་བ་ལ་སིད་པ་ཙམ་དུ་ཡང་

ངེས་པར་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །ཅི་སྟེ་ལུང་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་བརེན་ནས་ངེས་པར་

བེད་དོ་སམ་ན། ལུང་དེ་ཉིད་དཔྱད་པ་གསུམ་གིས་དག་པར་མ་ངེས་ཀང་ཁས་ལེན་

ནམ། འོན་ཏེ་དེ་ལྟར་ངེས་ནས་ཁས་ལེན། དང་པོ་ལྟར་ན་ལུང་དེ་ཉིད་རྣམ་དག་ཏུ་མ་

ངེས་ཀང་རྣམ་དག་ཏུ་ཁས་ལེན་པ་བླུན་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པར་ཟད་ལ། དཔྱད་

གསུམ་གིས་དག་པར་མ་ངེས་པའི་ལུང་སྒྲུབ་བེད་དུ་སྨྲ་བ་ནི། དོན་འདི་ཉིད་ཡིན་ཏེ། 

ཡིན་པར་ཁོ་བོ་ཅག་གིས་སྨྲས་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་སྨྲ་བ་དང་ཁྱད་པར་ཅིའང་མེད་དོ། །

དཔྱད་གསུམ་གིས་དག་པར་ངེས་ནས་ཁས་ལེན་ན་ནི་རིགས་པ་ལ་རག་ལས་

པར་གྲུབ་སྟེ། དཔྱད་པ་གསུམ་གིས་དག་པར་ངེས་པའི་ཐབས་རིགས་པ་ལས་གཞན་

མེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ཡང་མངོན་མཐོ་རྒྱུ་འབས་ཀི་འབེལ་བ་ལ་སོགས་པ་ལིན་ཏུ་

ལོག་ཏུ་གྱུར་པའི་དོན་དག་དཔྱད་པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་ལས་རོགས་པར་བ་

བ་ཡིན་གི། ངེས་ལེགས་ཀི་གོ་འཕང་ལ་སོགས་པ་དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཀི་

རིགས་པས་གྲུབ་པའི་དོན་དག་ལ་ལུང་སྒྲུབ་བེད་དུ་ཁས་ལེན་པ་ནི། དཔྱོད་པ་ཀུན་

ལ་བསྟན་བཅོས་དག །བཟུང་ཞེས་ལུགས་འདི་སུ་ཡིས་བས། །ཞེས་རིགས་པའི་

དབང་ཕྱུག་གིས་དཔྱད་པའི་གནས་སུ་གསུངས་སོ། །དེ་བས་ན་དཔལ་ལྡན་ཕོགས་

ཀི་གང་པོ་དང་ཆོས་ཀི་གགས་པ་ལ་སོགས་པས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་

དངོས་སྟོབས་ཀི་རིགས་པས་བསྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ཇི་ལྟར་གསུངས་པའི་རེས་སུ་

འབངས་ཏེ། སྟོན་པ་དང་དེའི་བསྟན་པ་ལ་གཞན་གིས་བཀི་བར་མི་ནུས་པའི་ངེས་པ་

བླ་ན་མེད་པ་དྲང་བར་བའོ། །
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། གསུང་རབ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ།

༼དེ་ལ་འཇུག་པའི་རིམ་པ་མི་འདྲ་བའི་སོ་བསྟན་པ།༽

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཐེག་པ་སྤིའི་དབེ་བ་དང་།ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་དབེ་བའོ། །

༼ཐེག་པ་སྤིའི་དབེ་བ།༽

དང་པོ་ནི། ཐེག་པ་ཡང་རྣམ་པ་གསུམ་སྟེ། ཉན་ཐོས་ཀི་ཐེག་པ་དང་། རང་

སངས་རྒྱས་ཀི་ཐེག་པ་དང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོའ།ོ །དེ་ལྟར་འབེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། 

ཆེད་དུ་བ་བ་བདག་གཅིག་པུའི་ཕིར་དུ་ཐོབ་བ་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཙམ་ཞི་བའི་

གོ་འཕང་དོན་དུ་གཉེར་བ་དང་། ཆེད་དུ་བ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ཕིར་དུ་ཐོབ་

བ་སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་དོན་དུ་གཉེར་བའི་གདུལ་བ་མཆོག་དམན་གཉིས་ཡོད་

པས། དེ་གཉིས་ཐེག་པ་གང་གི་རང་རང་གི་བསམ་པས་ཐོབ་བ་གང་ལ་དམིགས་

ནས་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཐོབ་བ་དེར་འགོ་བའི་ཐེག་པ་གཉིས་ལ། རིམ་པ་བཞིན་

ཐེག་པ་དམན་པ་དང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་བ་ལ། དེ་གཉིས་ཀི་དབང་དུ་བས་ནས་

གསུངས་པའི་ཆོས་གཉིས་ལ་ཡང་ཐེག་པ་དམན་པའི་སེ་སྣོད་དང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་

སེ་སྣོད་ཅེས་བའོ། །དེ་འདྲ་བའི་ཐེག་དམན་ལ་གདུལ་བ་དབང་པོ་མཆོག་དམན་གི་

དབང་དང་། ལམ་ལ་སོབ་པ་ཡུན་རིང་ཐུང་ལ་སོགས་པའི་དབང་གིས་རང་རང་གི་

བསམ་པས་མཐར་ཐུག་གི་ཐོབ་བར་དམིགས་ནས་དེའི་དོན་དུ་ལམ་ཉམས་སུ་

བླངས་པའི་ཐོབ་བ་ལ་མཆོག་དམན་གི་ཁྱད་པར་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཉན་ཐོས་

དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཐེག་པ་གཉིས་སུ་ཕེ་བས་ཐེག་པ་གསུམ་མོ། །

ཉན་རང་གཉིས་དབང་པོ་དང་འབས་བུ་ལ་མཆོག་དམན་ཡོད་ཀང་ལམ་གི་རྣམ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

གཞག་ཕལ་ཆེར་མཚུངས་པར་སའི་དངོས་གཞིར་གསུངས་ལ། རང་ཉིད་གཅིག་པུ་

ཞི་བདེ་དོན་གཉེར་གི་བསམ་པ་ཅན་དུ་མཚུངས་ཀང་། འབས་བུ་མཆོག་དམན་གི་

ཕིར་དུ་དམིགས་པའི་སེམས་བསྐྱེད་ཀི་ཁྱད་པར་ཡོད་ལ། འཁོར་བའི་ར་བ་གཅོད་

པའི་གཉེན་པོར་བདག་མེད་རོགས་པའི་ལེས་རབ་བཙལ་ནས་བསོམ་པར་ཁྱད་པར་

མེད་ཅིང་། དེ་ལ་ཡང་བེ་བག་སྨྲ་བ་དང་མདོ་སེ་བ་དང་སེམས་ཙམ་པ་དང་དབུ་མ་བ་

ཁ་ཅིག་རང་རྐྱ་ཐུབ་པའི་རས་ཡོད་དུ་གྱུར་པའི་གང་ཟག་མེད་པར་རོགས་པ་ཙམ་

གིས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་མཚན་ཉིད་རོགས་པ་རོགས་པར་འདོད་ལ། གྲུབ་

མཐའ་སྨྲ་བ་དང་པོ་གསུམ་ནི་ཉན་རང་གཉི་གས་ཀང་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་དེ་ཙམ་

ཞིག་ལས་ལྷག་པའི་བདག་མེད་བསོམ་རྒྱུ་མེད་པར་མཚུངས་སོ་ཞེས་སྨྲ་ཞིང་། ཉན་

ཐོས་སེ་གཉིས་ནི་ཐེག་ཆེན་ལ་ཡང་བདག་མེད་དེ་ལས་ལྷག་པ་མེད་པར་འདོད་

དོ། །དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་ཁ་ཅིག་ཉན་ཐོས་ཀིས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་དེ་ཙམ་ཞིག་

རོགས། རང་སངས་རྒྱས་ཀིས་དེ་དང་ཕི་དོན་བཀག་པའི་གཟུང་འཛིན་གཉིས་སྟོང་

གི་བདག་མེད་རོགས། ཐེག་ཆེན་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་པར་གྲུབ་པས་སྟོང་བ་

ཡང་རོགས་པའི་རིམ་པ་གསུམ་ཡོད་པར་བཞེད་དོ། །

སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་དང་། ཞི་བ་ལྷ་དང་། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ་

རྣམས་ནི། ཇི་སིད་གང་ཟག་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་བར་མ་རོགས་ཀི་བར་དུ་གང་ཟག་

གི་བདག་མེད་རོགས་པའི་དོན་མེད་ཅིང་། གང་ཟག་རང་རྐྱ་ཐུབ་པའི་རས་ཡོད་མེད་པ་

དང་། རག་གཅིག་རང་དབང་ཅན་གི་གང་ཟག་མེད་པར་རོགས་པ་ཇི་ཙམ་གོམས་པར་

བས་ཀང་བདེན་མེད་མ་རོགས་ན་བདག་འཛིན་གི་ས་བོན་ཅུང་ཟད་ཀང་སོང་མི་ནུས་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། གསུང་རབ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ།

པར་བཞེད་པས། ཐེག་པ་གསུམ་གི་འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་

ཕ་ཞིང་ཕ་བ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པར་བཞེད་དེ། འདི་ནི་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་

དགོངས་པ་ར་མེད་པ་ཡིན་པར་ལུང་དང་རིགས་པ་བརྒྱ་ཕག་ཞིག་གིས་ལེགས་པར་

གྲུབ་པའི་ཕིར་དོན་འདི་ཉིད་རང་གི་ལུགས་སུ་ཁས་བླང་བར་བ་བ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི།སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་དུ་བླ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་ཐོབ་

པར་འདོད་ནས་སྤོད་པ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་ལ་རོགས་པར་སོབ་པ་ཙམ་ནི་ཐེག་པ་

ཆེན་པོ་བ་སྤིའི་ལམ་གི་གཞུང་ལིང་ཡིན་ཏེ། སྔགས་ཀི་ཐེག་པ་ལ་ཡང་ལམ་དེ་ཉིད་

ལ་སོབ་པར་རྒྱུད་སེ་རྣམས་ལས་དུ་མ་ཞིག་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་

པའི་ཐེག་པ་བ་རྣམས་ཀི་ལམ་གི་སྤིའི་ལུས་ནི་དེ་ཙམ་དུ་ཟད་ལ། དེ་ལ་ཡང་ལྟ་བའི་

སོ་ནས་དབུ་སེམས་གཉིས་སུ་ཡོད་ཀང་དེ་གཉིས་ཐེག་པ་སོ་སོར་འཇོག་པར་བཞེད་

པའི་མཁས་པ་སུ་ཡང་མེད་ལ། ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་གསུངས་པའི་ཆེད་དུ་བ་བའི་

གདུལ་བའི་གཙོ་བོ་ནི་དབུ་མ་བའི་རིགས་ཅན་ཡིན་ཞིང་། སེམས་ཙམ་པའི་རིགས་

ཅན་རྣམས་ནི་ཞར་བྱུང་ངམ་ཕལ་བའི་གདུལ་བའོ། །ཐེག་ཆེན་པ་ལ་ལྟ་བ་མི་འདྲ་བ་

གཉིས་ཡོད་པར་སྨྲས་ཀི། ལྟ་བ་དབུ་མ་ཡིན་པ་ལ་གང་ཟག་དེ་ཐེག་ཆེན་པ་ཡིན་པས་

མ་ཁྱབ་སྟེ། ཉན་རང་འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ལྟ་བ་དབུ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞིའི་ཡ་གལ་གི་ཉན་ཐོས་པ་དང་ཉན་རང་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་

ཡ་གལ་གི་ཉན་ཐོས་ནི་དོན་ལིན་ཏུ་མི་འདྲ་སྟེ། སེ་བ་བཅོ་བརྒྱད་ལ་ནི། ཉན་ཐོས་ཀི་

སེ་སྣོད་ཙམ་ཞིག་སངས་རྒྱས་ཀི་བཀར་ཁས་བླངས་ནས་དེའི་རེས་སུ་འབང་གི །དེ་

ལས་ལོགས་པའི་ཐེག་ཆེན་གི་སེ་སྣོད་བཀའ་ཡིན་པར་མི་འདོད་པས་ཉན་ཐོས་པ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ཞེས་བཏགས་ཀི། ཉན་ཐོས་ཀི་བང་ཆུབ་ཐོབ་ཕིར་དུ་དེའི་ལམ་ལ་སོབ་པའི་ཆ་ནས་

ཉན་ཐོས་པར་བཞག་པ་མ་ཡིན་ལ། བོད་ཀི་མཁས་པ་དག་ལ་ཐེག་པ་དང་གྲུབ་མཐའ་

འདྲེས་པའི་ནོར་བ་ལིན་ཏུ་མང་བ་བྱུང་སྣང་ངོ་། །ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཐེག་པ་ལ་ཡང་

ལམ་བགོད་པ་མྱུར་བུལ་གི་སོ་ནས་ཕེ་ན་ལྔ་ཡོད་དེ་འོག་ཏུ་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །

ཐེག་དམན་གི་ལམ་དེ་དག་ཀང་གནས་སྐབས་ཐེག་དམན་དུ་རིགས་ངེས་པའི་

གང་ཟག་དག་ཐོག་མར་ཐེག་དམན་གི་ལམ་ལ་ཁིད་ནས་ཐེག་དམན་གི་ལྷག་མེད་ཀི་

མང་འདས་ལ་བཀོད་ན། དེ་ནས་ངེས་པར་ཐེག་ཆེན་གི་ལམ་དུ་གཞུག་ནུས་ལ། དེ་

ལྟར་མ་བས་ན་དང་པོ་ནས་ཐེག་ཆེན་གི་ལམ་ལ་ཁིད་ནས་སངས་རྒྱས་ལ་འགོད་ནུས་

པ་མི་སིད་པས། དེའི་ཕིར་མཐར་སངས་རྒྱས་ལ་འགོད་པའི་ཐབས་སུ་གསུངས་ལིང་། 

གང་ཟག་དེ་དག་ལམ་དེ་དང་དེ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་ཕིར་དུ་

དམིགས་པ་མེད་ཀང་། མཐར་འཚང་རྒྱ་བའི་ཐབས་འབའ་ཞིག་ཡིན་པས། ཐེག་དམན་

གི་ལམ་རྣམས་འཚང་རྒྱ་བའི་གེགས་འབའ་ཞིག་ཏུ་མི་གཟུང་གི །སཾ་བྷུ་ཊ་ལས། གང་

ཕིར་ཆོས་ནི་དུ་མས་ནི། །ཆུ་བོའི་རྒྱུན་ནི་རྒྱ་མཚོ་ལྟར། །ཐར་པ་ཉིད་ནི་གཅིག་པུ་

ཉིད། །མང་པོ་དམིགས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ལེས་པར་བ་དགོས་

ཏེ། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་ཆོས་སོང་བའི་སོ་ཆེན་པོར་འགྱུར་བར་འཕགས་པ་རྣམ་པར་འཐག་

པ་བསྡུས་པའི་མདོ་ལ་སོགས་པ་ནས་གསུངས་སོ། །གཉིས་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་དབེ་

བ་ལ་གཉིས། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་གཉིས་སུ་དབེ་བ་དང་། རོ་རེ་ཐེག་པ་ལ་འཇུག་པའི་

རྣམ་དབེ་བེ་བག་ཏུ་བལད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། 
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། གསུང་རབ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ།

༼ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་དབེ་བ།༽

ཇི་ལྟར་ཕེ་བའི་གངས་དང་། ཕེ་བ་སོ་སོའི་དོན་དང་། དེ་ལྟར་འབེད་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ནོ། །དང་པོ་ནི། རྣལ་འབོར་བླ་མེད་ཀི་རྒྱུད་དོན་ལ་འཇུག་པ་ལས། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་ལ་ཡང་གཉིས་ཏེ། ས་དང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཐེག་པ་དང་། 

གསང་སྔགས་འབས་བུ་རོ་རེ་ཐེག་པའོ། །ཞེས་ཤྲདྡ་ཀ་ར་ཝ་རས་བལད་པ་ལྟར། 

གསང་སྔགས་ཀི་ཐེག་པ་དང་། འབས་བུའི་ཐེག་པ་དང་། རོ་རེ་ཐེག་པ་ཞེས་པ་རྣམས་

རྣམ་གངས་ཡིན་ལ། ཐབས་ཀི་ཐེག་པ་ཞེས་ཀང་གསུངས་སོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཕར་ཕིན་

གི་ཐེག་ཆེན་ལ་ནི་རྒྱུའི་ཐེག་པ་ཞེས་བ་སྟེ། འཕགས་པ་གསང་བ་ལུང་བསྟན་པའི་

མདོ་ལས། རྒྱུ་ལ་སྦོར་བ་རྒྱུ་ཡི་ཆོས། །འཁོར་ལོ་རབ་ཏུ་བསྐོར་བས་ནས། །འབས་

བུའི་ཐེག་པ་ཉེ་ལམ་ཞིག །ཅེས་ཛྙཱ་ན་ཤྲིས་མཐའ་གཉིས་སེལ་བར་དྲངས་པ་ལྟར་

རོ། །གཞན་ཡང་སྔགས་དང་ཕར་ཕིན་གི་ཐེག་ཆེན་གཉིས་ལ་རིམ་པ་བཞིན། ཆགས་

ཅན་གི་ལམ་གིས་འཚང་རྒྱ་བའི་ཐེག་པ་དང་། ཆགས་བལ་གི་ལམ་གིས་འཚང་རྒྱ་

བའི་ཐེག་པ་ཞེས་ཀང་རྒྱུད་སེ་དུ་མ་ལས་གསུངས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཅིའི་ཕིར་གསང་སྔགས་ཀི་ཐེག་པ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། གསང་ཞིང་

སྦས་པས་འགྲུབ་ལ་སྣོད་མིན་གི་ཡུལ་མིན་པས་དེ་ལ་མི་བསྟན་པས་ན་གསང་

བའོ། །སྔགས་ཀི་སྐད་དོད་མཱནྟྲ་ལ་མཱན་ནི་ཡིད། ཏ་ཡ་ནི་སྐྱོབ་པ་སྟེ། དེས་ན་ཡིད་

སྐྱོབ་པས་སྔགས་ཞེས་བའོ། །ཇི་སྐད་དུ་འདུས་པའི་རྒྱུད་ཕི་མ་ལས། དབང་པོ་དང་

ནི་ཡུལ་རྣམས་ཀི། །རྐྱེན་གིས་གང་དང་གང་བྱུང་ཡིད། །ཡིད་དེ་མཱན་ཞེས་བ་བར་

བལད། །ཏ་ནི་སྐྱོབ་པར་བེད་པའི་དོན། །འཇིག་རེན་སྤོད་ལས་རྣམ་གོལ་བར། །གང་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

བལད་དམ་ཚིག་སོམ་པ་སྟེ། །རོ་རེ་ཀུན་གིས་བསྲུང་བ་ནི། །སྔགས་ཀི་སྤོད་པ་ཞེས་

བལད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཐེག་པ་ནི་བགོད་པའི་དོན་ཏེ། འདིར་འདོང་བ་

འབས་བུའི་ཐེག་པ་དང་། འདིས་འདོང་བ་ལམ་གི་ཐེག་པ་གཉིས་སོ། །ཅིའི་ཕིར་

འབས་བུའི་ཐེག་པ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། འབས་བུའི་གནས་སྐབས་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པར་

ད་ལྟ་ཉིད་ནས་བསོམས་ནས་ལམ་བགོད་པའི་ཕིར་ཏེ། འདི་ལྟར། སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་

ལེས་རང་སྣང་ལས་གྲུབ་པའི་ཕོ་བང་དང་། མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའི་སྐུ་དང་། ཟག་

པ་མེད་པའི་འབོར་བ་དང་། འོད་ཟེར་གིས་རེག་པ་ཙམ་གིས་གདུལ་བ་གངས་མེད་

པ་རོ་རེ་སེམས་དཔའི་གོ་འཕང་ལ་འགོད་པ་ལ་སོགས་པའི་འཕིན་ལས་ཏེ། དེ་དག་

ནི་རིམ་པ་བཞིན་འབས་བུའི་གནས་སྐབས་ཀི་གནས་ལུས་ལོངས་སྤོད་མཛད་པ་

ཡོངས་སུ་དག་པ་བཞི་ཡིན་ལ། དེ་དག་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པར་ད་ལྟ་ནས་གཞལ་

ཡས་ཁང་དང་ལྷའི་འཁོར་ལོ་དང་མཆོད་པའི་ཡོ་བད་དང་སྣོད་བཅུད་སྦོང་བ་སོགས་

ཀི་མཛད་པ་ཅན་དུ་སོམ་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡང་བླ་མེད་ཀི་རྒྱུད་དོན་ལ་འཇུག་པ་

ལས། ད་ནི་སྐུ་དང་ལོངས་སྤོད་དང་གནས་དང་མཛད་པ་ཡོངས་སུ་དག་པའི་ཚུལ་

གིས་འཇུག་པས་ན་འབས་བུ་སྟེ། ཞེས་བལད་པ་བཞིན་ནོ། །

ཅིའི་ཕིར་རོ་རེ་ཐེག་པ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། འདི་ལ་བོད་ཀི་མཁས་པ་ཁ་ཅིག །དྲི་མེད་

འོད་ལས། རོ་རེ་ནི་མི་ཕེད་པ་དང་མི་ཆོད་པ་ཆེན་པོ་ཡིན་ལ་དེ་ཉིད་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་

ཡིན་པ་ནི་རོ་རེ་ཐེག་པ་སྟེ། སྔགས་ཀི་ཚུལ་དང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཚུལ་འབས་བུ་

དང་རྒྱུའི་བདག་ཉིད་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པར་གྱུར་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པས་རོ་རེ་ཐེག་

པ་ཙམ་གི་དོན་བསྟན་པར་སྨྲའོ། །དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། གཞུང་དེས་རོ་རེའི་དོན་མི་ཕེད་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། གསུང་རབ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ།

པ་ལ་བས་ནས། གང་ཞིག་གང་དང་མི་ཕེད་པ་ནི་རྒྱུ་འབས་གཉིས་སུ་གསུངས་ལ། 

དེའི་རྒྱུ་འབས་ནི་དབང་མདོར་བསྟན་ལས། སྟོང་ཉིད་གཟུགས་འཛིན་རྒྱུ་ཡིན་

ཏེ། །འབས་བུ་སིང་རེ་མི་འགྱུར་འཛིན། །སྟོང་ཉིད་སིང་རེ་དབེར་མེད་པ། །བང་ཆུབ་

སེམས་ཞེས་བ་བར་བལད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་གི་སྟོང་

པ་ཉིད་དང་། མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བའོ། །དེ་གཉིས་དབེར་མི་ཕེད་པའི་ཐེག་

པ་ལ་རོ་རེ་ཐེག་པར་གསུངས་པ་ནི། གསང་སྔགས་བླ་མེད་ཀི་དབང་དུ་བས་པའི་རོ་

རེ་ཐེག་པ་ཁྱད་པར་བ་ཡིན་གི། རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་ལ་བླ་མེད་ཀི་རོགས་རིམ་

ཁྱད་པར་བ་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་གི་སྟོང་ཉིད་དང་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་

མི་སིད་པས། ཚུལ་དེས་སྔགས་ཀི་ཐེག་པ་ཙམ་ལ་མ་ཁྱབ་པའི་ཕིར་རོ། །

དེས་ན་རང་ལུགས་ནི། སིམ་པའི་མེ་ཏོག་ལས། རོ་རེ་ཐེག་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་ཐེག་

པ་ཆེན་པོ་མ་ལུས་པ་བསྡུས་པ་ནི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་ཡིན་ལ། དེ་རྣམས་བསྡུས་

པ་ནི་ཐབས་དང་ལེས་རབ་ཡིན་ཞིང་། དེ་དག་ཀང་བསྡུས་པ་རོ་གཅིག་པ་དེ་ནི་བང་

ཆུབ་ཀི་སེམས་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་རོ་རེ་སེམས་དཔའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡིན་ལ་དེ་ཉིད་ནི་

རོ་རེ་ཡིན་ནོ། །རོ་རེ་ཡང་དེ་ཡིན་ལ་ཐེག་པ་ཡང་ཡིན་པས་ན་རོ་རེ་ཐེག་པ་སྟེ་སྔགས་

ཀི་ཐེག་པ་ཞེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཐབས་དང་ལེས་རབ་

དབེར་མེད་པར་སྦོར་བ་རོ་རེ་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབོར་ནི་རོ་རེ་ཐེག་པའི་དོན་ཡིན་

ལ། དེ་ཉིད་ལ་འདིས་བགོད་པར་བེད་པ་ལམ་གི་ཐེག་པ་དང་། འདིར་བགོད་པར་བ་

བ་འབས་བུའི་ཐེག་པ་གཉིས་སུ་དབེའོ། །དེ་ལྟར་ཕེ་བའི་འབས་བུའི་ཐེག་པ་ནི། ཕར་

ཕིན་དང་སྔགས་ཀི་ཐེག་པ་གཉིས་ལ་རྒྱུ་འབས་ཀི་ཐེག་པར་བས་པའི་འབས་བུའི་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ཐེག་པ་དང་མིང་འདྲ་ཡང་དོན་མི་འདྲའོ། །ཅིའི་ཕིར་ཐབས་ཀི་ཐེག་པ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། 

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཐེག་པ་ལས་ཐབས་མཁས་པས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ཕིར་

རོ། །འོ་ན་རིག་འཛིན་གི་སེ་སྣོད་ཅེས་འབྱུང་བའི་དོན་གང་ཞེ་ན། དེ་ནི་རིག་སྔགས་

འཆང་རྣམས་ཀི་བསབ་པའི་གཞི་དང་གྲུབ་པའི་མཐའ་སྟོན་པ་ལ་དཔུང་བཟང་གིས་

ཞུས་པའི་འགེལ་པར་བལད་པ་ལྟར་རོ། །

འོ་ན་དེ་ཉིད་སེ་སྣོད་གསུམ་གང་དུ་གཏོགས་ལེ་ན། བླ་མེད་ཀི་རྒྱུད་དོན་ལ་

འཇུག་པ་ལས། རིག་འཛིན་གི་སེ་སྣོད་སེ་སྣོད་གསུམ་པར་མི་གཏོགས་པའི་སེ་སྣོད་

བཞི་བར་འདོད་པའི་ལུགས་དང་། སེ་སྣོད་གསུམ་དུ་གཏོགས་པའི་ལུགས་གཉིས་

བལད་ཀང་། གསང་སྔགས་མདོ་སེའི་ཚུལ་དུ་བལད་ཀིས་ཉོན། །ཞེས་པ་དང་། 

གཞན་ཡང་རྒྱུད་མང་པོ་ལས་མདོ་དང་མདོ་སེར་བལད་པས། ཤཱནྟི་པས་ཟབ་དོན་

བསྡུས་ཏེ་སྟོན་པས་མདོ་སེར་བཞེད་པ་ལྟར་ལེགས་ལ། དེ་ལ་ཡང་ནང་གསེས་ཀིས་

ཕེ་ན་སེ་སྣོད་གཞན་གཉིས་ཀིའང་དོན་སྟོན་པས་ན། ཨ་བྷྱཱས། སེ་སྣོད་གསུམ་ཀར་

གཏོགས་པར་བཞེད་པ་ཡང་འཐད་དོ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེ་མདོ་སེའི་སེ་སྣོད་ཡིན་པ་

དང་དེའི་ནང་ཚན་གི་ཆ་ལས་སུ་གྱུར་པའི་མངོན་པ་དང་འདུལ་བའི་སེ་སྣོད་ཀང་

ཡོད་པ་མི་འགལ་བར་ལེས་པར་བའོ། །ཕར་ཕིན་གི་ཐེག་པ་ནི་ཐེག་པ་གང་ལ་སྤོད་

པའི་རེན་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་། སྤོད་པ་ཕིན་དྲུག་གིས་བགོད་ཅིང་དེ་ལས་གཞན་

པའི་རིམ་གཉིས་ལ་སོགས་པའི་ལམ་མེད་པ་ལ་བའི། སེམས་བསྐྱེད་དང་ཕིན་དྲུག་

གིས་བགོད་པ་ཡོད་པ་ཙམ་ལ་བེད་ན་ནི་རོ་རེ་ཐེག་པ་ཡང་དེར་འགྱུར་རོ། །

དེ་ཉིད་ལ་རྒྱུའི་ཐེག་པ་ཞེས་པ་ཡང་སྔར་བལད་པ་ལྟ་བུའི་འབས་བུའི་གནས་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། གསུང་རབ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ།

སྐབས་ཀི་ཡོངས་སུ་དག་པ་བཞི་དང་ཆོས་མཐུན་པར་སོམ་པ་མེད་པར་རྒྱུ་མཚན་

ཙམ་ལ་སོབ་པའི་སོ་ནས་དེེར་བཞག་པའོ། །

༼དེ་ལྟར་འབེད་པའི་རྒྱུ་མཚན།༽

གསུམ་པ་དེ་ལྟར་འབེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བཞི། གཞན་གི་འདོད་པ་དགག་པ། 

རང་གི་ལུགས་བཞག་པ། ཐེག་པ་གཉིས་ཀི་འབས་བུ་ལ་མཆོག་དམན་འདོད་པ་

དགག་པ། མཐར་ཐུག་གི་འབས་བུ་འཐོབ་པ་ངེས་པར་ཐེག་པ་འདི་ཉིད་ལ་བལྟོས་

དགོས་པར་བསྟན་པའོ། །

༼གཞན་གི་འདོད་པ་དགག་པ།༽

དང་པོ་ནི། བོད་ཀི་བླ་མ་སྔ་མ་ཁ་ཅིག །སོབ་དཔོན་ཏི་པི་ཏ་ཀ་མ་ལའི་ཚུལ་

གསུམ་སྒོན་མེ་ལས། དོན་གཅིག་ན་ཡང་མ་རོངས་དང་། །ཐབས་མང་དཀའ་བ་མེད་

པ་དང་། །དབང་པོ་རྣོན་པོའི་དབང་བས་པས། །སྔགས་ཀི་ཐེག་པ་ཁྱད་པར་

འཕགས། །ཞེས་པའི་རེས་སུ་འབངས་ནས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཐེག་ཆེན་ལས་

སྔགས་ཀི་ཐེག་པ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ཚུལ་སྨྲ་སྟེ། དེའི་དོན་འཆད་པའི་ཚུལ་

ནི། རོགས་བ་ཆོས་དབིངས་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། ཐོབ་བའི་འབས་བུ་སངས་རྒྱས་

དང་། ཐོབ་བེད་ཀི་ཐབས་སེམས་བསྐྱེད་གསུམ་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས་

དོན་གཅིག་ཡིན་ན་ཡང་། རྒྱུད་ལ་སྐྱེད་པའི་ཐབས་ཁྱད་པར་རྣམ་པ་བཞིས་ཁྱད་པར་

དུ་འཕགས་ཏེ། རོགས་པའི་ལྟ་བ་ལ་མ་རོངས་པ་ཉིད་དང་། འབས་བུ་འགྲུབ་པར་བེད་

པའི་ཐབས་མང་བ་དང་། དཀའ་བ་མེད་པས་བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པ་དང་། འབས་བུ་མྱུར་དུ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

འགྲུབ་པའི་ཕིར་དབང་པོ་རྣོ་བའི་ཁྱད་པར་རོ། །

དེ་ལ་དང་པོ་ནི། དངོས་པོའི་གནས་ལུགས་སྤོས་བལ་མ་རོགས་པར་འཚང་མི་

རྒྱ་བར་འདོད་པ་ལ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་མཐུན་ཀང་། རོགས་པར་བེད་པའི་

ཐབས་ལ། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལས་དཔེ་དང་གཏན་ཚིགས་ལ་སོགས་པས་གཏན་ལ་

འབེབས་ཏེ། དཔེ་དང་གཏན་ཚིགས་ཀིས་ཇི་ལྟར་གཏན་ལ་ཕབ་ཀང་བློ་སྤོས་པའི་

མཐའ་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པ་ལས་མ་གཏོགས་པའི་མི་རོག་པར་འགྱུར་བ་མི་སིད་

དོ། །དེས་ན་གསང་སྔགས་པས་ཡེ་ལེས་ཕབ་པའམ། དབང་གསུམ་པ་ལ་སོགས་

པའི་དུས་སུ་ཡེ་ལེས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པ་ན་སྤོས་པ་དང་བལ་བ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་

པས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་སྔགས་པས་འཇམ་དཔལ་དང་

ནོར་རྒྱུན་མ་ལ་སོགས་པའི་སོ་ནས་ལེས་རབ་དང་ལོངས་སྤོད་སྒྲུབ་པ་སོགས་ཀི་སོ་

ནས་ཐུན་མོང་གི་འབས་བུ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་མང་ཞིང་ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་བ་ལ་མེད་ལ། 

མཆོག་སྒྲུབ་པ་ན་ཡང་ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་བ་ལ་སྟོང་ཉིད་དོ་སམ་དུ་སོམ་པ་ཙམ་ལས་

མེད་ཅིང་། གསང་སྔགས་པས་ནི་བསྐྱེད་རིམ་པའི་སྐབས་སུ་ཡང་ཕག་བཅུ་དྲུག་

སྟོང་བ་ཉིད་བཅུ་དྲུག་ཏུ་སོམ་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། རོགས་རིམ་པས་ཙཎ་ལི་ལ་

སོགས་པའི་ཐབས་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པས་རོག་མེད་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྐྱེད་པར་

བེད་པ་ལ་སོགས་པ་ཟབ་པའི་ཁྱད་པར་དང་། རོགས་པ་དང་སྤོད་པ་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཁྱད་

པར་ཡང་མང་དུ་ཡོད་པས་ཐབས་མང་བའོ། །

དཀའ་བ་མེད་པ་ནི། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དཀའ་ཐུབ་དང་དཀའ་སྤད་ཀི་ལམ་ཡིན་

པས་ཚེགས་ཆེ་ལ། གསང་སྔགས་པ་སྤོད་པ་བདེ་བས་བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའོ། །ཁྱད་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། གསུང་རབ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ།

པར་བཞི་བ་ནི། ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་བ་ཇི་ལྟར་མྱུར་ན་ཡང་བསྐལ་བ་གངས་མེད་

གསུམ་གིས་འཚང་རྒྱ་དགོས་ལ། གསང་སྔགས་པ་ནི་ཚེ་གཅིག་གམ། བར་དོའམ། 

སྐྱེ་བ་བཅུ་དྲུག་ཚུན་ཆད་ལ་འཚང་རྒྱ་བའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །

ལུགས་འདི་ནི་ཆེས་ལིན་ཏུ་ཉེས་པ་དུ་མ་དང་བཅས་པ་སྟེ། ལུང་དང་རིགས་

པའི་གནོད་པ་དུ་མའི་སོར་གྱུར་པ་དང་། ཚུལ་གསུམ་སྒོན་མེའི་གཞུང་དེ་ཉིད་རང་

ལུགས་སུ་ཁས་བླངས་ནས་འཆད་པ་ན་དེ་ཉིད་ཀིས་བལད་པ་ལས་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་

འཆད་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་ལྟར་གཅིག་དང་དུ་བལ་ལ་སོགས་པའི་གཏན་ཚིགས་

ཀིས་སྟོང་ཉིད་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་ཇི་ཙམ་བསོམས་ཀང་བློ་སྤོས་པའི་མཐའ་གཅིག་

ཏུ་འཛིན་པ་མ་གཏོགས་མི་རོག་པར་འགོ་མི་སིད་པ་དང་། ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་བ་ལ་

སྟོང་ཉིད་སོམ་ཚུལ་དེ་ཙམ་ཞིག་ལས་མེད་པར་སྨྲས་པས་ནི་ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་བ་ལ་

སྟོང་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་མི་རོག་ཡེ་ལེས་མི་སིད་པར་ཁས་བླངས་པ་ཡིན་

ལ། དེ་ལྟར་ན་ཕར་ཕིན་གི་ཐེག་ཆེན་འཕགས་པ་མི་སིད་པར་འགྱུར་བས། སྟོན་པ་

འདིས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཐེག་པའི་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་རིམ་པ་གསུམ་བསྐོར་བ་ལ་

བརེན་ནས་དེའི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བས་འཕགས་པ་ཐོབ་པ་མི་སིད་པ་སྨྲ་དགོས་

པའི་ཕིར་སྟོན་པ་དང་དེའི་བསྟན་པ་གཉིས་ཀ་དུས་གཅིག་ཏུ་སོང་བའི་སྐུར་བ་མ་

འདེབས་ལིག །

ཉན་རང་དག་བཅོམ་མི་སིད་ན་ཐར་པ་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པའི་མུ་སྟེགས་དང་

ཁྱད་པར་མེད་ལ། སིད་ན་དེ་དག་གསང་སྔགས་ཀི་འཕགས་པ་ཡིན་ནམ། ཕར་ཕིན་

ཐེག་པའི་སྟོང་ཉིད་སོམ་ཚུལ་དེས་མི་རོག་ཡེ་ལེས་སྐྱེ་མི་སིད་པར་སྨྲས་པ་དང་། 
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ཕར་ཕིན་ཐེག་པའི་ལམ་གིས་བསྐལ་བ་གངས་མེད་གསུམ་ལ་སོགས་པ་ན་འཚང་

རྒྱ་བར་སྨྲས་པ་ཁས་བླངས་འགལ་བ་ཇི་ལྟར་མ་ཡིན། སྟོང་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་མ་

རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་པར་བེད་དམ། གཞན་ཡང་སོམ་ཚུལ་

དེས་མི་རོག་ཡེ་ལེས་སྐྱེ་མི་སིད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཞིག་ཡོད། བློ་དེ་ཉིད་གཏན་

ཚིགས་ལ་སོགས་པ་སྤོས་པ་དུ་མའི་རྣམ་པ་ཅན་ཡིན་པ་དང་། མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་

ལས་མི་མཐུན་པའི་འབས་བུ་མི་འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །ཞེ་ན། འོ་ན་ཡེ་ལེས་འབེབས་

པ་དང་དབང་གསུམ་པ་བསྐུར་བའི་ཚེ་ཡང་། སོབ་མ་རང་ཉིད་ལྷར་བསོམས་པའི་

རྐང་འོག་ཏུ་རླུང་གི་དཀིལ་འཁོར་སོམ་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། རང་དང་རིག་མ་ལྷར་

བསྐྱེད་ཅིང་དྲི་བ་དྲིས་ལན་བེད་པ་དང་། རོ་རེ་དང་པདྨ་ལ་ཡིག་འབྲུ་སོམ་པ་ལ་

སོགས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་བློ་སྤོས་པའི་རྣམ་པ་ཅན་ཡིན་པས། དེ་དག་ཇི་ཙམ་

བསོམས་ཀང་མི་རོག་ཡེ་ལེས་སྐྱེ་མི་སིད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བརོད་ན་ལན་ཅི་ཞིག་

ཡོད། གཞན་ཡང་ཚུལ་འདི་ཁས་ལེན་པས་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་གདོད་མ་ནས་

མི་རོག་ཡེ་ལེས་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའམ། ཡང་ན་སུ་ལའང་མི་རོག་ཡེ་ལེས་སྔར་མ་ཐོབ་

པ་གསར་དུ་སྐྱེས་པ་མི་སིད་པར་ཁས་བླང་དགོས་ཏེ། མི་རོག་ཡེ་ལེས་ཀི་རིགས་

འདྲའི་རྒྱུ་ལ་མི་རོག་ཡེ་ལེས་དགོས་པས་ཁྱབ་པར་སྨྲས་པའི་ཕིར་རོ། །

གཞན་ཡང་འདི་ལྟར་སྨྲ་བ་ནི། འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཀིས་གསེར་མགར་

མཁས་པས་གསེར་ཇི་ཙམ་མེས་སེག་ཅིང་ཆུས་བཀྲུས་ནས་བརྡུང་བ་སོགས་མང་

བ་ཙམ་གིས་གསེར་ལིན་ཏུ་མཉེན་པར་གྱུར་ནས་རྒྱན་གི་རྣམ་པ་ཅི་འདོད་པ་བར་

རུང་བ་ལྟར། ཇི་ཙམ་སོ་སོར་རོག་པའི་ལེས་རབ་ཀིས་དཔྱད་སོམ་མང་བ་ཙམ་གིས་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། གསུང་རབ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ།

སེམས་ལས་རུང་དུ་གྱུར་ནས་མི་རོག་ཡེ་ལེས་སྐྱེ་བ་ཆེས་ས་བར་གསུངས་པ་དང་། 

འཕགས་པ་འོད་སྲུང་གིས་ཞུས་པའི་མདོ་ལས། ལིང་གཉིས་བསྲུབས་པ་ལས་བྱུང་

བའི་མེས་ལིང་སེག་པར་བེད་པ་ལྟར། གཉིས་སྣང་ཅན་གི་སོ་སོར་རོག་པའི་ལེས་

རབ་ཀིས་དཔྱད་ཅིང་བསོམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་མི་རོག་ཡེ་ལེས་ཀིས་གཉིས་སྣང་

གི་སྤོས་པ་མ་ལུས་པ་གཅོད་པར་གསུངས་པ་ལ་སོགས་པ་མཐའ་དག་ལས་ཕི་རོལ་

ཏུ་གྱུར་པ། སོ་སོར་རོག་པའི་ལེས་རབ་ལ་ཞེ་སང་བ། དཔྱད་སོམ་དང་རོག་པས་བ་

དགོས་པའི་ཉམས་ལེན་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བ་གཅོད་པར་བེད་པའི་གཏམ་ཡིན་ནོ། །

དབང་གསུམ་པ་ཐོག་མར་བསྐུར་བའི་དབང་དུས་ཀི་ཡེ་ལེས་དེས་སྟོང་ཉིད་

མངོན་སུམ་དུ་རོགས་ན། སོ་སྐྱེ་དང་འཕགས་པའི་གཞི་མཐུན་ཡོད་པར་ཐལ་བ་དང་། 

དབང་དུས་དེར་མཐོང་སང་མ་ལུས་པར་སངས་པར་ཐལ་བ་དང་། དབང་གསུམ་པའི་

ཡེ་ལེས་དཔེའི་ཡེ་ལེས་ཡིན་གི་དོན་གི་ཡེ་ལེས་མ་ཡིན་པར་སྨྲས་པ་དང་ཁས་

བླངས་འགལ་བ་དང་། དེའི་རེས་ཐོབ་ན་བདེན་འཛིན་ཀུན་བཏགས་མངོན་གྱུར་ཀང་

ཁ་མ་བི་བས་མངོན་སུམ་དུ་གནོད་པ་ལ་སོགས་པ་དུ་མ་ཞིག་ཡོད་དོ། །ཅི་སྟེ་

འཕགས་པའི་ཡེ་ལེས་ཀིས་སྟོང་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་ནི་མིག་ལེས་ཀིས་

ནམ་མཁའི་ཟླ་བ་མཐོང་བ་དང་མཚུངས་ལ། དབང་གསུམ་པའི་ཡེ་ལེས་ཀིས་མཐོང་

བ་ནི་མིག་ལེས་ཀིས་ཆུ་ནང་གི་ཟླ་བའི་གཟུགས་བརན་མཐོང་བ་དང་མཚུངས་པས། 

དོན་གི་ཡེ་ལེས་དང་འཕགས་པའི་ཡེ་ལེས་སུ་ཐལ་བའི་སྐྱོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་

ཟླ་བའི་གཟུགས་བརན་མཐོང་བས་ཟླ་བ་མཐོང་བའི་གོ་མི་ཆོད་པ་ལྟར་དབང་གསུམ་

པའི་ཡེ་ལེས་ཀིས་སྟོང་ཉིད་གཏན་ནས་མ་རོགས་པར་འགྱུར་བས། ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

བས། རགས་ལ་བརེན་ནས་སྟོང་ཉིད་རོགས་པ་ལས་གནས་ལུགས་རོགས་ཚུལ་ཁྱད་

པར་དུ་འཕགས་པའི་བློ་ཡིན་པ་ཉམས་སོ། །

གལ་ཏེ་གཏན་ནས་མ་རོགས་པར་མི་སྨྲ་ཡི། སྟོང་ཉིད་ཀི་རྣམ་པར་ལར་བ་ཙམ་

ལ་སྟོང་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པར་བཏགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེ་ན། འོ་ན་དེ་ཙམ་

གིས་ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་བའི་རོགས་ཚུལ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཔགས་པར་སྒྲུབ་མི་ནུས་

ཏེ། གཅིག་དུ་བལ་གི་རགས་ལ་བརེན་ནས་སྟོང་ཉིད་རོགས་པའི་རྒྱུན་གོམས་བར་

བེད་པའི་བློ་དང་སྟོང་ཉིད་ཀི་རྣམ་པ་ལར་བ་དང་མངོན་སུམ་དུ་མ་རོགས་པ་

མཚུངས་པའི་ཕིར་རོ། །ཕར་ཕིན་གི་ཐེག་ཆེན་ལས་སྔགས་ཀི་ཐེག་པ་སྤི་ཙམ་ནས་

མཆོག་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་མང་བས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་ཚུལ་འཆད་པ་ན། བསྐྱེད་

རོགས་གཉིས་སུ་བསྡུས་ནས་འཆད་པ་ནི་རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་ལ་བསྐྱེད་རོགས་

གཉིས་ཀ་མེད་པའི་ཕིར་མི་འཐད་ལ། གལ་ཏེ་དེ་དག་ལ་ཡང་དེ་གཉིས་ཡོད་ན་བ་

སྤོད་ལ་བདག་བསྐྱེད་ཙམ་ཡང་མེད་པར་སྨྲས་པ་དང་ཁས་བླངས་འགལ་ལོ། །རབ་

སིགས་དུས་ཀི་ཚེ་གཅིག་དང་། འབིང་བར་དོར་འཚང་རྒྱ་བ་ལ་སོགས་པའང་བླ་

མེད་ཁོ་ནའི་ཁྱད་ཆོས་ཡིན་པའི་ཕིར་གསང་སྔགས་ཙམ་ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་ལས་ཁྱད་

པར་འཕགས་ཆོས་སུ་མི་འཐད་དོ། །ཚུལ་གསུམ་སྒོན་མེའི་དོན་མ་ཡིན་པ་ནི་དེ་ཉིད་

ཀི་ལུགས་བརོད་པས་ལེས་པར་འགྱུར་རོ། །

དེ་ཡང་ཚུལ་གསུམ་སྒོན་མེ་ལས་སྔར་དྲངས་པའི་ཤཽ་ཀ་དེ་ཉིད་ཀིས་འབས་བུ་

ལ་ཁྱད་པར་མེད་ཀང་རྒྱུའི་ཁྱད་པར་བཞིས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པར་བསྟན་ནས། 

ཁྱད་པར་བཞི་བོ་དེ་ཉིད་འཆད་པ་ན། མ་རོངས་པའི་ཁྱད་པར་ནི། ཕར་ཕིན་གི་ཐེག་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། གསུང་རབ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ།

ཆེན་པ་དག་སྦིན་སོགས་ལ་འཇུག་པ་ན། འཁོར་གསུམ་མི་དམིགས་པས་འཇུག་པ་

ཆེས་རོངས་པ་མ་ཡིན་ཡང་། མགོ་གཏོང་བ་སོགས་ཕིའི་སྦིན་སོགས་ལ་འཇུག་

ཅིང་། དེས་སེམས་ཅན་ཉི་ཚེ་བ་ཙམ་མ་གཏོགས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚིམ་པར་

བེད་མི་ནུས་ལ། འདིར་སྔགས་པས་དེ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་འབས་བུར་མཐོང་ནས་

ཐབས་ལེས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཕོགས་ཡོངས་སུ་ཆད་པ་མེད་པ་ལ་

རྒྱུན་མི་འཆད་པར་གོམས་པར་བས་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རེ་བ་ཡོངས་

སུ་རོགས་པར་བེད་པས་སྦིན་པའི་ཕར་ཕིན་རོགས་ལ། དེའི་ཚེ་ཕར་ཕིན་ལྷག་མ་

རྣམས་ཀང་རོགས་པར་འགྱུར་རོ། །ཐབས་མང་བའི་ཁྱད་པར་ནི་ཕར་ཕིན་ལས་

དཀའ་ཐུབ་དང་སོམ་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པ་ནི་གདུལ་བ་ཞི་བའི་ལས་ལ་སྤོད་

པ་ཕོགས་གཅིག་པའི་དབང་དུ་མཛད་པས་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རེས་སུ་འཛིན་

མི་ནུས་སོ། །

སྔགས་ཀིས་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་བ་བའི་ཕིར་རྒྱུད་སེ་བཞི་

གསུངས་སོ། །དེ་ཡང་ཐོག་མར་མེ་ཏོག་དོར་བ་སོགས་ཀི་སོ་ནས་རིགས་གང་ཡིན་

པ་ལེས་པར་བས་ནས་འདོད་ཆགས་ལས་ཆེ་ན་འདོད་ཆགས་དེ་ཉིད་འོད་དཔག་

མེད་དུ་བསོམ་པ་དང་། ཞེ་སང་ཆེ་ན་དེ་ཉིད་མི་བསྐྱོད་པར་བསོམ་པ་ལ་སོགས་པ་

བས་ནས་སྔགས་བཟློ་བའི་ཐུགས་ཀི་དཀིལ་འཁོར་དང་། དབངས་གསལ་གི་ཡི་གེ་

ལྷར་བསོམ་པའི་གསུང་གི་དཀིལ་འཁོར་དང་གཞལ་ཡས་ཁང་རེན་བཅས་བསོམ་

པའི་སྐུའི་དཀིལ་འཁོར་ཏེ་འཇུག་པའི་སོ་གསུམ་གསུངས་སོ། །

དཀའ་བ་མེད་པའི་ཁྱད་པར་ནི། དཀའ་མི་དཀའ་བློ་ལ་བལྟོས་ནས་ཡིན་གི་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

དངོས་པོ་ལ་མ་ཡིན་ཏེ། ཁ་ཅིག་ལ་དཀའ་བ་གཞན་ལ་ས་བ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་

ན་རང་ཉིད་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་དང་མཐུན་པར་བཀིར་ཡོད་པ་ནི་ལམ་བདེ་བས་བདེ་བ་

ཐོབ་པར་བེད་པས་སྔགས་སུ་དཀའ་སྤད་མི་སྟོན་ནོ། །དེ་ཡང་སྔགས་ལ་འཇུག་པའི་

གདུལ་བ་དབང་པོ་རབ་ལ་རིག་མའི་འདོད་ཡོན་ལ་ཆགས་མ་ཆགས་གཉིས་ལས། 

ཕི་མ་ལ་བདག་མེད་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རོགས་པའི་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ལེས་མིང་

གཞན་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞེས་པ་སྟོན་ནོ། །སྔ་མ་ལ་ཕིའི་རིག་མ་ལ་ཆགས་པ་ཡོད་

མེད་གཉིས་ལས། མེད་པ་ལ་སྤན་མ་ལ་སོགས་པའི་ལྷ་མོ་བསོམས་པའི་ཡེ་ལེས་ཀི་

ཕག་རྒྱ་དང་། ཡོད་པ་ལ་དམ་ཚིག་དང་ལས་ཀི་ཕག་རྒྱ་གང་རུང་གནང་བར་

གསུངས་ལ། ཡེ་ལེས་གགས་པས་ཀང་དེ་ལྟར་བལད་དོ། །འདི་དག་ཚད་མར་ཁས་

ལེན་པ་དང་། བླ་མེད་ཀི་གདུལ་བའི་གཙོ་བོ་ཕིའི་རིག་མ་ལ་ཆགས་པའི་འདོད་

ཆགས་ལས་ཆེ་བ་དགོས་པར་འདོད་པ་ནང་འགལ་བའོ། །

དབང་པོ་རྣོ་བའི་ཁྱད་པར་ནི། བདེན་པ་བཞིའི་རྣལ་འབོར་བ་ཉན་ཐོས་སོགས་

ནི། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མ་ལེས་པས་དབང་པོ་རྟུལ་ལ། ཕར་ཕིན་གི་རྣལ་འབོར་བ་ནི་ཐབས་

ལ་འཁྲུལ་བས་དབང་པོ་འབིང་ངོ་། །སྔགས་ཀི་སོར་སྤོད་པ་རྣམས་ནི་གང་དུ་ཡང་མ་

རོངས་པས་དབང་པོ་རྣོ་སྟེ། གཞན་གིས་བས་ན་ངན་འགོར་འགོ་བ་དེ་ཐབས་མཁས་

པས་སྤད་པས་རྣམ་པར་དག་པའི་གནས་ཐོབ་པར་བེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་བལད་

དོ། །འདི་དག་ཀང་ལེགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། མགོ་ལ་སོགས་པ་ཟང་ཟིང་གི་རས་བཏང་

བས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་འདོད་པ་རོགས་པ་སྦིན་པའི་ཕར་ཕིན་རོགས་པའི་

དོན་ཡིན་ན་སྦིན་པའི་ཕར་ཕིན་རོགས་པ་མི་སིད་པའི་གནོད་པ་བསྟན་ནས། རང་གི་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། གསུང་རབ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ།

ལུས་དང་ལོངས་སྤོད་ལ་སོགས་པ་ལ་སེར་སྣ་དང་རང་དོན་གི་ཀུན་འཛིན་གི་དྲི་མ་

སྦངས་ནས། གཏོང་སེམས་རབ་ཀི་མཐར་ཐུག་པར་འཕེལ་བ་ལ་སྦིན་པའི་ཕར་ཕིན་

དུ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་བ་དག་ཀང་བཞེད་པའི་ཕིར་ཏེ། སྤོད་འཇུག་ལས། གལ་ཏེ་འགོ་

བ་དབུལ་བོར་བས། །སྦིན་པའི་ཕ་རོལ་ཕིན་ཡིན་ན། །ད་དུང་འགོ་བཀེན་ཡོད་ན་

སྔོན། །སྐྱོབ་པ་ཇི་ལྟར་ཕ་རོལ་ཕིན། །བདོག་པ་ཐམས་ཅད་འབས་བཅས་ཏེ། །སྐྱེ་བོ་

ཀུན་ལ་བཏང་སེམས་ཀིས། །སྦིན་པའི་ཕ་རོལ་ཕིན་གསུངས་ཏེ། །དེ་ལྟས་དེ་ནི་

སེམས་ཉིད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

དེས་ན་ཁྱད་པར་དང་པོ་མི་འཐད་ལ། ཁྱེད་ཀིས་སྔགས་ཀི་གདུལ་བ་རབ་ཀི་

རབ་ལ་གསུངས་པར་འདོད་པའི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་མིང་ཅན་བདག་མེད་པའི་དེ་ཁོ་ན་

ཉིད་རོགས་པའི་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ལེས་ནི་ཕར་ཕིན་གི་ཐེག་པའི་ཡང་ལམ་གི་

སོག་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། དབང་པོའི་རིམ་པ་ལ་བལྟོས་ནས་ཕག་རྒྱ་གནང་བའི་རིམ་

པ་དེ་ལྟར་འཐད་ན། རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་ལ་ལས་ཀི་ཕག་རྒྱ་མ་གནང་བར་བླ་མེད་

ཀི་གདུལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་ཚེ་དེ་ལ་འཚང་རྒྱ་བའི་རོགས་རིམ་གི་སྤོད་

པ་ལས་རྒྱ་ལ་བརེན་ནས་བེད་པ་དུ་མ་ཞིག་རྒྱུད་དང་གྲུབ་ཆེན་དུ་མས་གསུངས་པ་

ཐམས་ཅད་མི་འཐད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །གཞན་ཡང་ཛྙ་ན་ཤྲིས་དམིགས་པ་བླ་

ན་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་ཐབས་ལ་མཁས་པ་བཅུ་གཅིག་གིས་སྔགས་ཀི་ཐེག་པ་ཕར་

ཕིན་གི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དབུ་མ་པ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པར་བལད་པ་ལ་

སོགས་པ་ཡོད་མོད་ཀི། ཡི་གེ་མངས་པས་འཇིགས་ཏེ་འདིར་མ་བིས་སོ། །
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

༼རང་ལུགས་བཞག་པ།༽

གཉིས་པ་རང་གི་ལུགས་བཞག་པ་ནི། གོང་དུ་ཇི་སྐད་བལད་པའི་ཚུལ་གིས་

རྒྱ་བོད་ཀི་མཁས་པ་དག་གིས་ཀང་མང་དུ་དཔྱད་པ་མཛད་དུ་ཟིན་ཀང་ཐམས་ཅད་

ཀིས་ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་ལས་སྔགས་ཁྱད་པར་གང་གིས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཙམ་

ཞིག་རྣམ་པར་དཔྱད་དུ་ཟད་ཀིས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དེ་གཉིས་ཐེག་པ་མི་འདྲ་བ་སོ་སོར་

རྣམ་པར་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཞེས་བ་བ་དཔྱད་པ་ཆེར་མི་སྣང་ངོ་། །དེ་ལྟ་

ན་ཡང་རོག་པ་དང་ལྡན་པ་དག་གིས་ནི་དོགས་པའི་གནས་ཆེ་བ་འདི་ཉིད་དཔྱད་པར་

འོས་པ་ཡིན་པས། འདིར་དོན་དེ་ཉིད་དཔྱད་པར་བའོ། །དེ་ཡང་དེ་གཉིས་གང་གི་

ཆེད་དུ་གསུངས་པའི་གདུལ་བའི་གཙོ་བོ་ལ་དབང་པོ་རྣོ་རྟུལ་དང་མཆོག་དམན་གི་

ཁྱད་པར་ཡོད་པ་ཙམ་གིས་ཐེག་པ་སོ་སོར་འཇོག་མི་ནུས་ཏེ། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན། རྒྱུད་

སེ་བཞི་ཡང་ཐེག་པ་མི་འདྲ་བ་བཞིར་བཞག་དགོས་པར་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། །

ལམ་ལ་བགོད་པ་མྱུར་བུལ་གི་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་ཙམ་གིས་ཀང་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་

ཡིན་ན་ཡང་རྒྱུད་སེ་བཞི་ཐེག་པ་བཞིར་འཇོག་དགོས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་དང་། ཕར་

ཕིན་གི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་ལམ་བགོད་པ་མྱུར་བུལ་གི་རིམ་པ་ལྔ་ཡོད་པའི་ཕིར། 

དེ་ལ་ཡང་ཐེག་པ་ལྔ་བཞག་དགོས་པར་འགྱུར་ཏེ། འདི་ལྟར་ངེས་པ་དང་མ་ངེས་པ་ལ་

འཇུག་པ་ཕག་རྒྱའི་མདོ་ལས། ཕྱུགས་དང་གང་པོ་ཆེའི་ལིང་ར་ལྟ་བུས་འགོ་བ་གཉིས་

དང་། ཟླ་བ་དང་ཉི་མ་ལྟ་བུས་འགོ་བ་གཅིག་དང་། ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་རྫུ་

འཕྲུལ་ལྟ་བུས་འགོ་བའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཉིས་ཡོད་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་

རོ། །སེམས་བསྐྱེད་པས་ཕར་ཕིན་དྲུག་གི་སྤོད་པ་ལ་སོབ་པའི་སོ་ནས་ཀང་ཐེག་ཆེན་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། གསུང་རབ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ།

གཉིས་ཐེག་པ་སོ་སོར་བཞག་མི་ནུས་ཏེ། དེ་དག་ལ་དེ་གཉིས་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕིར་

རོ། །ལྟ་བའི་སོ་ནས་ཀང་མ་ཡིན་ཏེ། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་དབུ་མའི་བསྟན་བཅོས་

དག་ཏུ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་དབུ་མའི་ལྟ་བ་ལས་ལྷག་པ་སྔགས་ལའང་མེད་པའི་ཕིར་

དང་། ལྟ་བའི་ཁྱད་པར་གིས་ཐེག་པ་སོ་སོར་འཇོག་ནུས་ན། དབུ་སེམས་གཉིས་ཀང་

ཐེག་པ་སོ་སོར་བཞག་དགོས་པར་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། །འབས་བུའི་མཆོག་དམན་གི་སོ་

ནས་ཀང་དེ་གཉིས་ཐེག་པ་སོ་སོར་བཞག་མི་རིགས་ཏེ། དེ་གཉིས་ཀས་ཀང་གང་གི་

ཆེད་དུ་དམིགས་ནས་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་མཐར་ཐུག་གི་འབས་བུ་སྐྱོན་ཀུན་ཟད་

དང་ཡོན་ཏན་ཀུན་རོགས་ཀི་སངས་རྒྱས་སུ་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །འོ་ན་འདིར་

དེ་གཉིས་ཐེག་པ་སོ་སོར་གང་གི་སོ་ནས་བཞག་པར་བ། ཞེ་ན། སྤིར་ཐེག་པ་སོ་སོར་

འཇོག་པ་ནི། ལམ་གི་ལུས་ལ་རིགས་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་སོ་ནས་

འཇོག་པ་ཐེག་པ་དམན་པ་དང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལྟ་བུ་དང་། ལམ་གི་ལུས་ལ་རིགས་མི་

འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་མེད་ཀང་། ལམ་དེ་ཉིད་གང་གི་ཆེད་དུ་དམིགས་ནས་ཉམས་

སུ་ལེན་པའི་ཐོབ་བའི་འབས་བུ་ལ་མཆོག་དམན་ཡོད་པའི་སོ་ནས་འཇོག་པ་ཉན་རང་

གི་ཐེག་པ་གཉིས་ལྟ་བུའོ། །

དེ་ལྟ་ན་ཡང་འདིར་འབས་བུའི་སོ་ནས་མི་འཇོག་པ་བལད་ཟིན་པས། ལམ་གི་

ལུས་མི་འདྲ་བའི་སོ་ནས་འཇོག་གི །ལམ་གི་ཡན་ལག་རེ་ཙམ་གི་ཁྱད་པར་གིས་

ཐེག་པ་སོ་སོར་འཇོག་ན་ནི། རྒྱུད་སེ་རེ་རེ་ལ་ཡང་ཐེག་པ་བ་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་བཞག་

དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལ་ལུས་མི་འདྲ་བའི་ལམ་གི་ཁྱད་པར་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡོད་

སམ་ན། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བ་མཐའ་དག་གིས་མངོན་པར་འདོད་པའི་དོན་གི་གཙོ་བོ་ནི་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

གཞན་གི་དོན་ཡིན་གི། རང་གིས་ཐོབ་པར་བ་བའི་བང་ཆུབ་མ་ཡིན་ཏེ། སངས་

རྒྱས་ཀང་གཞན་དོན་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་སུ་མཐོང་ནས་དེའི་ཡན་ལག་ཏུ་དོན་དུ་གཉེར་

བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། རེ་བཙུན་བམས་པས། སེམས་བསྐྱེད་པ་ནི་གཞན་དོན་

ཕིར། །ཡང་དག་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་འདོད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ལྟ་མོད་

ཀི་གདུལ་བ་ལ་དངོས་སུ་སྣང་ནས་དོན་མཛད་པའི་སངས་རྒྱས་ནི་གཟུགས་སྐུ་རྣམ་

པ་གཉིས་ཡིན་གི་ཆོས་སྐུས་གདུལ་བ་ལ་དངོས་སུ་སྣང་བའི་སོ་ནས་ཆོས་སྟོན་པ་ལ་

སོགས་པ་ཇི་ལྟར་མཛད་པར་འགྱུར། འོན་ཀང་གཟུགས་སྐུ་འཐོབ་པ་ཡང་ཆོས་སྐུ་

མངོན་དུ་མ་བས་པར་མི་ནུས་པར་མཐོང་ནས་དོན་དུ་གཉེར་བ་ཡིན་ཏེ། ཆུ་ལེན་པ་

སྣོད་ལ་གུས་པ་བཞིན་ནོ། །

དེ་ལ་ཟབ་མོ་སྟོང་བ་ཉིད་རོགས་པའི་ཡེ་ལེས་ཀི་ཚོགས་ཀིས་ཆོས་སྐུ་བསྒྲུབ་

པ་དང་། རྒྱ་ཆེ་བ་བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་ཀིས་གཟུགས་སྐུ་བསྒྲུབ་ཅིང་། དེ་འདྲ་

བའི་ཚོགས་གཉིས་ཀང་ཡ་མ་བལ་བའི་ཐབས་ལེས་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་དགོས་ཀི། 

གཞན་དུ་ན་སྐུ་གཉིས་གང་ཡང་སྒྲུབ་མི་ནུས་པར་འདོད་པ་ལ་ཐེག་ཆེན་པ་ཐམས་

ཅད་ཁྱད་པར་མེད་མོད་ཀི། ཟབ་མོ་སྟོང་ཉིད་མཐར་ཐུག་པ་རོགས་པ་ཙམ་ནི་ཐེག་པ་

ཆེ་ཆུང་གཉིས་ཀའི་ཐུན་མོང་བ་ཡིན་པས། དེའི་ཕིར་ཐེག་ཆེན་གི་ལམ་གི་ཐུན་མོང་

མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་པར་ནི། གཟུགས་སྐུ་གདུལ་བ་ལ་དངོས་སུ་སྣང་ནས་འཁོར་བ་ཇི་

སིད་པར་འགོ་བའི་དོན་མཛད་པའི་ཉེར་ལེན་དུ་གྱུར་པའི་ཐབས་ཀི་ཆ་དང་བསོད་

ནམས་ཀི་ཚོགས་ལ་བ་དགོས་སོ། །

དེ་ལྟར་ཡིན་ན་ཡང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཐེག་ཆེན་པ་དག་ལ་ནི། སྦིན་པ་དང་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། གསུང་རབ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ།

ཚུལ་ཁིམས་ལ་སོགས་པའི་བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་གསལ་བའི་དབེ་བ་མཐའ་

ཡས་པ་རྣམས་བསྐལ་བ་དུ་མར་གསོག་པ་ན་ཐོབ་བ་གཟུགས་ཀི་སྐུ་ལ་དམིགས་

པའི་འདུན་པ་དང་སོན་ལམ་དང་མི་དམིགས་པའི་ལེས་རབ་ཀིས་ཟིན་པར་བས་པའི་

སོ་ནས་སྒྲུབ་པ་ཙམ་དུ་ཟད་ཀི། གཟུགས་སྐུ་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པ་དང་རྣམ་པ་

མཐུན་པར་སོམ་པའི་རིགས་འདྲའི་རྒྱུ་མེད་ལ། ཆོས་སྐུ་ཡུལ་སྟོང་བ་ཉིད་དང་ཡུལ་

ཅན་ཡེ་ལེས་རོ་གཅིག་ཏུ་ཞུགས་པའི་སྤོས་པ་ཉེ་བར་ཞི་བའི་རྣམ་པ་ཅན་དེ་ལྟ་བུ་

དང་རྣམ་པ་མཐུན་པའི་རིགས་འདྲའི་རྒྱུ་ནི་ཕར་ཕིན་གི་ཐེག་ཆེན་པ་ལའང་ཡོད་

དོ། །འདིར་སྔགས་ཀི་ཐེག་པ་དག་ལ་ནི་ཆོས་སྐུར་མ་ཟད་ཀི། གཟུགས་ཀི་སྐུའི་

མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པ་ལ་སོགས་པ་ཡོངས་སུ་དག་པ་བཞི་དང་ད་ལྟ་ནས་རྣམ་པ་

མཐུན་པར་བསོམས་ནས་རིགས་འདྲའི་རྒྱུ་ལ་སོབ་པའི་འབས་བུ་ལམ་བེད་ཡོད་

པས། ཐེག་ཆེན་པ་རྣམས་ཀིས་དོན་དུ་གཉེར་བའི་གཙོ་བོ་གཟུགས་སྐུ་བསྒྲུབ་པའི་

ཉེར་ལེན་གི་རྒྱུ་དང་། ཐེག་ཆེན་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལམ་གི་ཁྱད་པར་གི་

གཙོ་བོ་ཐབས་ཀི་ཆ་དེ་ཉིད་ལ་ལམ་གི་ལུས་རིགས་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་དེ་ལྟ་བུ་

ཡོད་པའི་ཕིར་ཐག་པ་སོ་སོར་འཇོག་པ་ཡིན་ནོ། །

དོན་འདི་ཉིད་ནི། རྒྱུད་དང་ཚད་ལྡན་གི་སྐྱེས་བུ་དུ་མ་ཞིག་གིས་གསུངས་ཏེ། 

རོ་རེ་གུར་གི་ལེའུ་དང་པོ་ལས། གལ་ཏེ་སྟོང་པ་ཐབས་ཡིན་ན། །དེ་ཚེ་སངས་རྒྱས་

ཉིད་མི་འགྱུར། །རྒྱུ་ལས་འབས་བུ་གཞན་མེད་ཕིར། །ཐབས་ནི་སྟོང་པ་ཉིད་མ་

ཡིན། །ལྟ་བ་རྣམས་ལས་ལོག་རྣམས་དང་། །བདག་ཏུ་ལྟ་བ་འཚོལ་རྣམས་ཀི། །བདག་

ཏུ་འཛིན་པ་བཟློག་པའི་ཕིར། །རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀིས་སྟོང་བར་བསྟན། །དེ་ཕིར་དཀིལ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

འཁོར་འཁོར་ལོ་ཞེས། །བདེ་བའི་ཐབས་ཀི་སོམ་པ་སྟེ། །སངས་རྒྱས་ང་རྒྱལ་རྣལ་

འབོར་གིས། །སངས་རྒྱས་ཉིད་ཡུན་རིང་མི་འགྱུར། །སྟོན་པ་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་

མཚན། །མངའ་བདག་དཔེ་བད་བརྒྱད་ཅུར་ལྡན། །དེ་ཕིར་ཐབས་དེས་བསྒྲུབ་བ་

སྟེ། །ཐབས་ནི་སྟོན་པའི་གཟུགས་ཅན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

དེ་ལ་སྟོང་ཉིད་སོམ་པ་ཁོ་ན་བདག་འཛིན་དང་རྣམ་པ་འགལ་བའི་ལམ་ཡིན་པའི་

ཕིར་སངས་རྒྱ་བའི་ཐབས་ནི་སྟོང་ཉིད་སོམ་པ་ལས་གཞན་མེད་དོ་སམ་དུ་འཛིན་པ་

བཟློག་པའི་ཕིར་དུ་ཤཽ་ཀ་དང་པོ་གསུངས་ཏེ། དེ་ལ་ནི་རྒྱུ་སྟོང་ཉིད་བསོམས་པ་ལས། 

གཞན་འབས་བུ་གཟུགས་སྐུ་འགྲུབ་པའི་ཐབས་མ་ཚང་བའི་ཕིར་ན། སྟོང་ཉིད་སོམ་པ་

གཅིག་བུས་འཚང་རྒྱ་བ་མི་སིད་དོ། །ཞེས་བསྟན་ནས། འོ་ན། སྟོང་ཉིད་བསྟན་པའི་

དགོས་པ་གང་ཡིན་སམ་ན། བདག་མེད་ཀི་ལྟ་བ་ལས་ལོག་ནས། བདག་གཉིས་སུ་ལྟ་

བ་རྣམས་ཀི་བདག་འཛིན་བཟློག་པའི་ཕིར་དུ་ཡིན་པར་ཤཽ་ཀ་གཉིས་པས་བསྟན་

ནོ། །འོ་ན་གཟུགས་སྐུ་འགྲུབ་པའི་ཐབས་ཁྱད་པར་བ་དེ་གང་ཞེ་ན། རང་ཉིད་ད་ལྟ་ནས་

སངས་རྒྱས་སུ་ང་རྒྱལ་བཞག་ནས་དཀིལ་འཁོར་གི་འཁོར་ལོ་བསོམས་ན། མྱུར་དུ་

སངས་རྒྱས་འཐོབ་པར་ཤ་ཽཀ་གསུམ་པས་བསྟན་ནོ། །

དེའི་རྒྱུ་མཚན་འཆད་པ་ནི་ཤཽ་ཀ་བཞི་བ་སྟེ། གཟུགས་སྐུ་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་

པ་ལ་རིགས་འདྲའི་རྒྱུ་དགོས་པའི་དོན་ཏོ། །བདག་བསྒྲུབ་པའི་ཐབས་ལས་ཀང་། དེ་

ནི་དེ་ཁོ་ན་ལྟར་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུ་མི་འདྲ་བ་གོམས་པ་ལས་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་

མངོན་དུ་གྱུར་པ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་བསོམ་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་

གསུངས་ལ། དེའི་དོན་ནི། སྦིན་སོགས་ཐབས་སུ་བལད་པ་དེ་རྣམས་བླ་ན་མེད་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། གསུང་རབ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ།

པའམ། གོང་ན་མེད་པའི་ཐབས་སུ་གསུངས་པ་དེ་ནི་དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ཏེ། སངས་རྒྱས་

ཀི་སྐུ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་དང་། རྣམ་པ་རེས་སུ་མཐུན་པའི་ལམ་སོམ་པ་མེད་པའི་ཕིར་

ཏེ། ཐོབ་བའི་འབས་བུ་དང་རྣམ་པ་ཡེ་མི་འདྲ་བའི་ལམ་ཙམ་ཞིག་སོམ་པར་བེད་པའི་

ཕིར་རོ། །ཞེས་པའོ། །དེ་ཉིད་སྒྲུབ་པ་ནི། བདག་ཉིད་ཀི་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་ཟབ་པ་

དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་འབས་བུ་ནི། རང་གི་རང་བཞིན་ལས་བསྒྲུབ་པར་

བ་བ་ཡིན་ལ། ཞེས་པ་སྟེ། ཟབ་པ་སྟོང་བ་ཉིད་དང་རོ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཐུགས་

ཆོས་ཀི་སྐུ་དང་། རྒྱ་ཆེ་བ་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའི་གཟུགས་ཀི་སྐུ་ངོ་བོ་གཅིག་

པའི་བདག་ཉིད་དུ་དབེར་མེད་པ་ནི། རང་གི་བདག་ཉིད་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་ཞེས་པའི་

བསྟན་ལ། དེ་ལྟར་ན། དེ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་དང་ལེས་རབ་ཀང་དེ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པ་

ཞིག་དགོས་ཏེ། དཔེར་ན། རྒྱལ་བའི་ཐུགས་ཆོས་སྐུ་བསྒྲུབ་པ་ན། རྣལ་འབོར་བས་

ད་ལྟ་ནས་རང་གི་སེམས་དངོས་པོའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་བཞག་ནས། རྒྱལ་བའི་ཐུགས་

དང་རྣམ་པ་མཐུན་པའི་ལམ་སོམ་པ་བཞིན་དུ། གཟུགས་ཀི་སྐུ་བསྒྲུབ་པ་ན་ཡང་རང་

གི་ལུས་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་སྣང་བའི་རྒྱལ་བའི་སྐུ་དང་རྣམ་པ་

རེས་སུ་མཐུན་པའི་ལམ་སོམ་དགོས་ཏེ། དེ་གཉིས་བེད་དགོས་མི་དགོས་རྣམ་པ་

ཀུན་ཏུ་མཚུངས་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། །

དེའི་ཕིར་བདག་སྒྲུབ་པ་ལས། དེ་བས་ན་བདག་མེད་པ་དང་འདྲ་བར་རྒྱ་ཆེ་བའི་

རང་གི་ངོ་བོ་ཡང་ཐ་མི་དད་པ་ཉིད་དུ་བསོམ་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་ལ། གྲུབ་

ཆེན་དཔལ་འཛིན་གིས་ཀང་། སྦིན་པ་ལ་སོགས་པའི་ཐབས་ཀི་སོ་ནས་དང་། སོན་

ལམ་གི་སྟོབས་ཀིས་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་བརོད་པར་ཡང་མི་བ་སྟེ། གང་གི་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ཕིར་མ་བསོམས་པའི་ལོངས་སྤོད་རོགས་པ་དང་སྤྲུལ་པའི་བདག་ཉིད་དག་ལ་ཡང་

ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ནི་ཇི་ལྟར་སེམས་ངལ་བར་འགྱུར། དེ་ལྟར་ཡང་སོན་ལམ་གི་སྟོབས་

ཀིས་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེ་ན། བདག་མེད་པ་ཡང་མ་བསོམས་པ་ཉིད་དུ་མངོན་

སུམ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བས་དེ་སོམ་པའི་ངལ་བས་ཅི་ཞིག་བ། གལ་ཏེ་དེ་ནི་བསོམས་པ་

ཉིད་ཀིས་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེ་ན། ལོངས་སྤོད་རོགས་པ་དང་སྤྲུལ་བའི་སྐུ་

གཉིས་ཀིས་ཉེས་པ་ཅི་ཞིག་བས་ན། གང་གི་ཕིར་དེ་དག་བསོམ་པར་མི་བ། ཞེས་

སོགས་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་ལ། དེ་བཞིན་དུ་ཐེག་པ་གསུམ་རྣམ་པར་བཞག་པ་ལས་

གསལ་བར་གསུངས་ལིང་། རྒྱལ་བས་བིན་དང་། ནག་པོ་དམ་ཚིག་རོ་རེ་དང་། 

འདུལ་བས་བིན་ལ་སོགས་པས་ཀང་བལད་ལ། རྣལ་འབོར་རྒྱུད་ཀི་རྒྱུད་དང་འགེལ་

བ་དག་ལས་ཀང་དོན་འདི་ཉིད་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་སོ། །

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཐེག་པ་བས་ཀང་། མ་རིག་བག་ཆགས་ཀི་ས་དང་ཟག་པ་

མེད་པའི་ལས་ཀི་རྐྱེན་གིས་ཡིད་ཀི་རང་བཞིན་གི་ལུས་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའི་

རྣམ་པ་ཅན་གྲུབ་ནས། དེ་ཉིད་ས་བཅུ་བའི་སིད་པ་ཐ་མ་བའི་བར་དུ་ཇེ་བཟང་གིས་

འགོ་བར་འདོད་མོད་ཀང་། མ་རིག་བག་ཆགས་ཀི་ས་ནི་ལེས་བའི་སྒིབ་པ་ཡིན་

པས། དེས་བསྐྱེད་པའི་ལུས་དེ་ཉིད་ལེས་སྒིབ་ཀི་དངོས་གཉེན་དུ་གྱུར་པའི་ཡེ་ལེས་

དང་གྲུབ་བདེ་དབེར་མེད་ཀི་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་མི་སིད་པའི་ཕིར། ཆོས་སྐུ་དང་

གྲུབ་བདེ་དབེར་མེད་ཀི་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་གཟུགས་སྐུ་དང་ཇི་བཞིན་དུ་ཆོས་

མཚུངས་པའི་རིགས་འདྲའི་རྒྱུར་མི་འཐད་དོ། །ལུས་དེ་ཡང་ཡིད་ལྟར་ཐོགས་པ་མེད་

པའི་ལུས་ཡིན་པས། ཡིད་ཀི་རང་བཞིན་གི་ལུས་ཞེས་བའི་ཡིད་ལེས་དང་ངོ་བོ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ཐེག་པ་གཉིས་ཀི་འབས་བུ་མཆོག་དམན་འདོད་པ་དགག་པ།

གཅིག་པའི་ལུས་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་བརོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ཡང་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་ལུས་མཚན་གིས་བརྒྱན་པ་ལྟ་བུ་ཟག་བཅས་

ཀི་ལས་ཀི་རྣམ་སིན་གི་འབས་བུར་གྱུར་བ་ལ་རྣམ་པ་མཐུན་པའི་རིགས་འདྲའི་རྒྱུ་

མི་དགོས་ཀང་། ལམ་ཉམས་སུ་བླངས་པའི་རྒྱུ་མཐུན་གི་འབས་བུར་གྱུར་པའི་

གཟུགས་སྐུ་ལ་རྣམ་པ་མཐུན་པའི་རིགས་འདྲའི་རྒྱུ་དགོས་པས་དེ་གཉིས་མི་

མཚུངས་སོ། །དོན་འདི་དག་ལེགས་པར་རོགས་ན། བསྐྱེད་རིམ་སངས་རྒྱས་ཀི་རྒྱུ་

མ་ཡིན་པ་དང་། གཟུགས་སྐུ་སངས་རྒྱས་མ་ཡིན་པ་ལ་སོགས་པར་འཛིན་པའི་

ལོག་རོག་གི་ཐ་ཆད་དེ་དག་རང་གི་ངང་གིས་ལྡོག་པར་འགྱུར་རོ། །

༼ཐེག་པ་གཉིས་ཀི་འབས་བུ་མཆོག་དམན་འདོད་པ་དགག་པ།༽

གསུམ་པ་ཐེག་པ་གཉིས་ཀི་འབས་བུ་ལ་མཆོག་དམན་འདོད་པ་དགག་པ་ནི། 

ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཐེག་པ་གཉིས་ཀི་ལམ་ལ་མཆོག་དམན་ཡོད་ན། ཐོབ་བའི་འབས་བུ་

ལ་ཡང་མཆོག་དམན་ཡོད་དགོས་ཏེ། འོ་མས་བཅུས་པ་དང་ཆུས་བཅུས་པའི་སྐྱུ་རུ་

རའི་ཁྱད་པར་བཞིན་ནོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན། རྒྱུའི་ཁྱད་བར་དོན་མེད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་

བས། དེའི་ཕིར་བཅུ་གཅིག་པ་ཀུན་ཏུ་འོད་ཀི་ས་ནི་རོ་རེ་འཆང་གི་ས་ལས་དམན་པ་

ཡིན་ཏེ། ཁ་སྦོར་གི་བརག་པ་དང་པོའི་རབ་བེད་བཞི་པ་ལས། མདོར་བསྡུས་པས་ནི་

སངས་རྒྱས་ཉིད། །བསྐལ་བ་བེ་བ་གངས་མེད་པས། །ཇི་སིད་སངས་རྒྱས་གང་

འཐོབ་པ། །གང་གི་དམ་པའི་བདེ་བས་ཁྱོད། །སྐྱེ་བ་འདིར་ནི་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ཡང་

ན་རོ་རེ་འཛིན་པ་ཉིད། །ཅེས་བསྐལ་བ་བེ་བ་དང་གངས་མེད་ཀིས་འཐོབ་པའི་སངས་

རྒྱས་དང་རོ་རེ་འཆང་སོ་སོར་བལད་པའི་ཕིར་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། སྐྱེ་བ་འདིར་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

སངས་རྒྱས་ཉིད་དམ། རོ་རེ་སེམས་དཔའ་འཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། གང་དག་བསམ་

གིས་མི་ཁྱབ་པའི་གནས་མ་ཐོབ་པ་དེ་ནི་བདེ་བར་གལེགས་པ་སྟེ་སངས་རྒྱས་ཡིན་

ནོ། །མཚན་གཞི་མཚོན་པར་བེད་པ་ནི་སེམས་དཔར་ཡང་དག་པར་གསུངས་

སོ། །ཞེས་བལད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་སྨྲའོ། །འདི་ནི་འཐད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ལུང་དེས་བླ་

མེད་ཀི་ལམ་གི་ས་ཡང་ན་ཕར་ཕིན་ནས་བལད་པའི་བཅུ་གཅིག་ཀུན་ཏུ་འོད་ཀི་ས་

ཚེ་གཅིག་ལ་འགྲུབ་ལ། ཡང་ན་སྔགས་ནས་བལད་པའི་རོ་རེ་འཆང་འགྲུབ། ཅེས་

སྟོན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། བསྐལ་བ་གངས་མེད་ཀིས་ཐོབ་པར་བ་བའི་སངས་

རྒྱས་ཡིན་ན། ཀུན་ཏུ་འོད་ཀི་ས་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་བ་ཡང་མི་

འདོད་པའི་ཕིར་ཏེ། མངོན་རོགས་རྒྱན་ལས། ས་དགུ་འདས་ནས་ཡེ་ལེས་ནི། །གང་

གིས་སངས་རྒྱས་སར་གནས་པ། །དེ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས། །བཅུ་བ་ཡིན་

པར་ལེས་པར་བ། །ཞེས་སངས་རྒྱས་དང་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ལ་ཁྱད་པར་ཕེ་

ནས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །

དེས་ན་བཅུ་གཅིག་པ་ཀུན་ཏུ་འོད་ཀི་ས་དང་རོ་རེ་འཆང་གི་ས་གཉིས་དོན་

གཅིག་ཅིང་། དེ་ཉིད་མདོ་སེ་ལས་གངས་མེད་གསུམ་དང་། རྒྱུད་སེ་ལས་ཚེ་གཅིག་

གིས་འགྲུབ་པར་གསུངས་པའི་དོན་ཡིན་ཏེ། དཔལ་ལྡན་ཞི་བ་འཚོས། དཔལ་བདེ་བ་

ཆེན་པོ་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ལམ་གཞན་དག་གིས་བསྐལ་བ་གངས་མེད་པས་རོགས་

པར་བ་བ། རོ་རེ་ཐེག་པའི་ཐབས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀིས་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་དཀའ་བ་

མེད་པར་བསྒྲུབ་པར་བ་བ། ཞེས་རོ་རེ་འཆང་ཉིད་ལམ་གཉིས་ཀའི་འབས་བུར་

གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཁ་སྦོར་གི་ལུང་དེ་ཉིད་ཀི་འགེལ་བ་མན་ངག་སེ་མ་ལས་ཀང་། 
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ཐེག་པ་གཉིས་ཀི་འབས་བུ་མཆོག་དམན་འདོད་པ་དགག་པ།

སངས་རྒྱས་ཉིད་ནི་ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་གོ །རྣམ་སངས་རྒྱས་ཉིད་ནི་ཁྱད་པར་གི་

ལམ་ཐོབ་པ་ཉིད་དོ། །རོ་རེ་འཛིན་པ་ཉིད་ནི་ས་བཅུ་གཅིག་གི་དབང་ཕྱུག་ཉིད་

དོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་བས་ན་ལུགས་དེ་ནི་རྒྱུད་དོན་མ་རོགས་པའི་ཉེས་པས་

ཐོག་མར་རེག་གོ། །ཁས་བླངས་འགལ་བའི་ཉེས་པས་ཀང་རེག་སྟེ། དོན་གཅིག་ན་

ཡང་མ་རོངས་དང་། །ཞེས་པའི་དོན་འཆད་པ་ན། སྔགས་དང་ཕར་ཕིན་གཉིས་ཀི་

ཐོབ་བའི་འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ལ་ཁྱད་པར་མེད་པར་ཁས་བླངས་པའི་ཕིར་

རོ། །རིགས་པའི་གནོད་པ་ཟད་མི་ལེས་པ་འབབ་པར་འགྱུར་ཏེ། འདི་ལྟར། རྒྱུད་སེ་

བཞིའི་ཐོབ་བའི་འབས་བུ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ལ་མཆོག་དམན་གི་རིམ་པ་བཞི་

ཡོད་པར་འགྱུར་ཏེ། རྒྱུ་ལ་མཆོག་དམན་གི་རིམ་པ་བཞི་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་

བཞིན་དུ་བསྐྱེད་རོགས་གཉིས་ཀིས་ཐོབ་པར་བ་བའི་སངས་རྒྱས་ལ་ཡང་མཆོག་

དམན་ཡོད་པ་ལ་སོགས་པར་འགྱུར་ཞིང་། དེ་དག་འདོད་ན། དེ་ཐམས་ཅད་ཐེག་པ་

སོ་སོར་འཇོག་རིགས་པར་འགྱུར་ཏེ། ལམ་དེ་ཉིད་གང་གི་དོན་དུ་བསོམ་པའི་ཐོབ་བ་

ལ། མཆོག་དམན་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏེ། གཞན་དུ་ན་ཉན་རང་ཐེག་པ་སོ་སོར་འཇོག་

པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅིའང་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །

དེ་ལྟ་ན། ཕོགས་འདི་ལ་ཐེག་པ་རིམ་པ་དགུ་ལས་ཀང་ཆེས་མང་བའི་ཐེག་པའི་

རིམ་པ་ཁས་བླང་དགོས་སོ། །ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཁོ་ནའི་ལམ་གིས་ཐོབ་པ་ཡང་ཡིན། 

རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀང་ཡིན་པ་ཡོད་དམ་མེད། མེད་ན། ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་ཁོ་

ནའི་ལམ་གིས་ཐོབ་པའི་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སྔགས་ཀི་ལམ་གིས་ཐོབ་པའི་

སངས་རྒྱས་ལས་དམན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་གཞི་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །ཡོད་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ན། ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་བའི་ལུགས་ཀི་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དེ་ཉིད་སྟོབས་བཅུ་ལ་

སོགས་པའི་ཟག་མེད་ཀི་ཡོན་ཏན་བརྒྱ་ཞེ་བཞི་དང་སྐུ་གསུམ་འཕིན་ལས་དང་

བཅས་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་རེ་བཙུན་བམས་མགོན་གིས་གསུངས་པ་ལྟར་

འཐད་དམ་མི་འཐད། མི་འཐད་ན། བམས་མགོན་གིས་གསུངས་པ་དེ་ལ་གནོད་པ་ཅི་

ཞིག་སྟོན། རྒྱལ་ཚབ་དམ་པ་རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་འགེལ་བ་ལ་ཚད་མའི་སྐྱེས་བུ་མ་

ཡིན་པར་ཡང་འགྱུར་རོ། །འཐད་ན། སྐྱོན་ཀུན་ཟད་ཡོན་ཏན་ཀུན་རོགས་སུ་མཚུངས་

པ་ལ་མཆོག་དམན་གི་ཁྱད་པར་གང་གིས་འབེད་པ་སྨྲོས་ལིག །ཡུལ་གཅིག་ཏུ་

བགོད་པ་ལ་ལམ་བདེ་མི་བདེ་དང་ཉེ་རིང་གི་ཁྱད་པར་གཉིས་ཡོད་པ་མི་སིད་ན། 

མངོན་སུམ་གིས་གནོད་པ་དུ་མ་ཞིག་འབབ་ལ། སིད་ན་རྒྱུ་ལམ་ལ་ཁྱད་ཡོད་ན་ལམ་

དེས་བགོད་བའི་འབས་བུ་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་པར་དམ་བཅས་པ་གཞི་ནས་ཉམས་

སོ། །དེས་ན་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་གཅིག་ཉིད་ཡིན་ཡང་། དེ་འཐོབ་པ་ལ་བསྐལ་

བ་གངས་མེད་དུ་མར་ཚོགས་གསོག་དགོས་མི་དགོས་ཀི་ཁྱད་པར་བྱུང་བས་ལམ་

གི་ཁྱད་པར་གྲུབ་བོ། །རོ་རེ་འཆང་གི་ས་དེ་བཅུ་གསུམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། བཅུ་

གཅིག་པ་ཀུན་ཏུ་འོད་ལས་གོང་དུ་གྱུར་པར་འདོད་དགོས་སོ། །ཞེ་ན། འོ་ན་རོ་རེ་

འཆང་གི་གོ་འཕང་ལས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀང་ཡོད་པར་

ཐལ། དེ་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཡིན་ཞིང་། བལད་རྒྱུད་རོ་རེ་ཕེང་བ་ལས་ས་བཅུ་བཞི་

དང་། ཡེ་ལེས་ཐིག་ལེ་ལས་ས་བཅུ་དྲུག་ཀང་བལད་པའི་ཕིར་རོ། །ས་བཅུ་གཉིས་ནི་

གནས་སྐབས་ཀི་ས་ཡིན་ལ། བཅུ་གསུམ་པ་རོ་རེ་འཛིན་པའི་ས་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བ་

བའི་ཁྱད་པར་སྨྲ་བ་ནི་རང་གི་འདོད་པ་ཙམ་དུ་ཟད་དེ། ས་འདི་དག་གཏན་ལ་དབབ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ཐེག་པ་གཉིས་ཀི་འབས་བུ་མཆོག་དམན་འདོད་པ་དགག་པ།

པ་ཅུང་ཟད་ཞིབ་པར་འོག་ཏུ་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །

༼མཐར་ཐུག་གི་འབས་བུ་འཐོབ་པ་གང་ལ་བལྟོས་དགོས་པར་

བསྟན་པ།༽

བཞི་བ་མཐར་ཐུག་གི་འབས་བུ་འཐོབ་པ་ངེས་པར་ཐེག་པ་འདི་ཉིད་ལ་བལྟོས་

དགོས་པར་བསྟན་པ་ནི།

སྔགས་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལམ་ལ་མ་བལྟོས་པར། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་

ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འབའ་ཞིག་གི་ལམ་གིས་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་འཐོབ་པར་ནུས་

སམ་མི་ནུས། ཞེ་ན། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་སེ་དང་དེའི་དགོངས་

འགེལ་གི་བསྟན་བཅོས་ཚད་ལྡན་གང་ལས་ཀང་། འཚང་རྒྱ་བ་སྔགས་ཀི་ལམ་ལ་

འཇུག་པ་ལ་བལྟོས་པ་ཟུར་ཙམ་ཡང་གསུངས་པ་མེད་མོད་ཀི། དེ་ཙམ་གིས་བལྟོས་

མི་དགོས་པར་མི་འགྲུབ་སྟེ། དེ་དག་ནི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བའི་གཙོ་བོ་ཕར་ཕིན་

ཐེག་པར་རིགས་ངེས་པ་རེ་ལིག་སྔགས་བསྟན་པའི་འོས་སུ་མ་གྱུར་པ་དག་གི་དབང་

དུ་བས་ཏེ་གསུངས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དཔེར་ན། ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བའི་

གཙོ་བོ་ཉན་རང་གི་རིགས་ཅན་ལ་གསུངས་པའི་ཐེག་དམན་གི་མདོ་སེ་དག་ལས་

དམན་པའི་ལྷག་མེད་ཀི་མང་འདས་ཐོབ་ནས་ལམ་གོང་མ་གཞན་ལ་འཇུག་དགོས་

པར་ཟུར་ཙམ་ཡང་མ་གསུངས་པས་འཇུག་མི་དགོས་པར་མི་འགྲུབ་པ་བཞིན་

ནོ། །དེས་ན་ཐེག་དམན་གི་གཞུང་དང་མདོ་སེ་དག་ལས་མ་གསུངས་ཀང་། ཐེག་

ཆེན་གི་གཞུང་ཚད་ལྡན་དག་ལས་ཉན་ཐོས་ལྷག་མེད་ཀི་མང་འདས་ཐོབ་པའང་ལམ་

གོང་མ་གཞན་ལ་འཇུག་པའི་རྣམ་གཞག་གསུངས་པ་ལ་བརེན་ནས། དེ་ལྟར་ཁས་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

བླང་དགོས་པ་ལྟར། ཕར་ཕིན་གི་མདོ་སེ་སོགས་ལས་མ་གསུངས་ཀང་། སྔགས་ཀི་

གཞུང་ཚད་ལྡན་དག་ལས། འཚང་རྒྱ་བ་ངེས་པར་སྔགས་ཀི་ལམ་ལ་བལྟོས་དགོས་

པར་གསུངས་ན། དེ་ཉིད་ཁས་བླང་བར་བ་དགོས་སོ། །

འོ་ན། སྔགས་ཀི་གཞུང་ཚད་ལྡན་ལས་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་ཡོད་དམ། ཞེ་ན། 

ཡོད་དེ། འཕགས་པ་ལྷའི་སྤོད་བསྡུས་ལས། རིམ་པ་འདི་ཉིད་ཀིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་

དཔལ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ལ་དེ་བཞིན་གལེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སེ་གོལ་གི་སྒས་བསྐུལ་

བར་གྱུར་པས། མི་གཡོ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་བཞེངས་ཏེ། བང་ཆུབ་ཀི་ལིང་དྲུང་

ལ་བཞུགས་ནས། ནམ་ཕེད་ཀི་དུས་སུ་འོད་གསལ་བ་མངོན་དུ་མཛད་དེ། སྒྱུ་མ་ལྟ་

བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས་བཞེངས་ནས། གདུལ་བའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ལ་ཆོས་ཀི་འཁོར་

ལོ་རབ་ཏུ་བསྐོར་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་ལ། རིམ་པ་འདི་ཉིད་ཅེས་པ་ནི་སྤོད་

བསྡུས་དེར་དེའི་གོང་ཙམ་དུ་མཚན་ཕེད་ན་དབང་བསྐུར་ནས་ཐོ་རངས་གདམས་

ངག་བསྟན་པ་ལ་བ་སྟེ། དབང་བསྐུར་བ་སོགས་ཀི་རིམ་པ་འདི་ཉིད་ཀིས། ཞེས་བ་

བའོ། །དེ་ལྟར་དབང་གསུམ་པ་བསྐུར་བས་དོན་གི་འོད་གསལ་མངོན་དུ་མཛད་པ་ནི་

འོད་གསལ་བ་མངོན་དུ་མཛད་དེ་ཞེས་པའོ། །དེ་བསོམས་པའི་མཐུས། འོད་གསལ་

དེའི་བཞོན་པར་གྱུར་པའི་རླུང་འོད་ཟེར་ལྔ་ལས་གྲུབ་པའི་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུར་

བཞེངས་པ་ནི། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས་བཞེངས་ནས། ཞེས་པའོ། །དེ་ནས་

ཐོ་རངས་མི་སོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་གྲུབ་སྟེ་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་

ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བ་ནི་གདུལ་བའི་ཞེས་སོགས་སོ། །

དེ་ལྟར་དབང་བསྐུར་བ་སོགས་དུས་ནམ་གི་ཚེ་ཡིན་ན། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ཐེག་པ་གཉིས་ཀི་འབས་བུ་མཆོག་དམན་འདོད་པ་དགག་པ།

ཐེག་པས་ས་བཅུ་བ་བར་དུ་བགོད་ནས། སིད་པ་ཐ་མ་བའི་ཚེ་ལོ་དྲུག་ཏུ་དཀའ་བ་

སྤོད་པའི་ཚེ། ཆུ་བོ་ན་ཻརཉྫ་ནའི་འགམ་དུ་བསམ་གཏན་བཞི་བའི་མི་གཡོ་བའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་ཤཱཀའི་སས་པོ་དེ་ལ། ཕོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་

རྣམས་ཀི་སེ་གོལ་གི་སྒས་བསྐུལ་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་ལས་སད་པར་མཛད་དེ། 

ལམ་དེ་ཙམ་གིས་གོལ་བར་བཞེད་པ་བཟློག་ནས། བང་ཆུབ་ཀི་ལིང་དྲུང་དུ་

བཞུགས་པ་ལ་དབང་བསྐུར་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་མཛད་པ་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཞེས་པ་ནས། ནམ་ཕེད་ཀི་དུས་སུ་ཞེས་པའི་བར་གི་དོན་ཏོ། །རིམ་ལྔའི་རིམ་པ་

གཉིས་པ་ལས་ཀང་། དེ་བས་འོད་གསལ་དག་པ་ལས། །ཡེ་ལེས་གསུམ་ནི་འབྱུང་

འགྱུར་ཏེ། །སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་མཚན་འཆང་ཞིང་། །དཔེ་བད་བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུར་

ལྡན། །རྣམ་པ་ཀུན་གི་མཆོག་ལྡན་པ། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཞིར་དེ་ནས་

འགྱུར། །ཞེས་སྔགས་བླ་མེད་ཀི་ལམ་གིས་འཚང་རྒྱ་ཚུལ་བསྟན་པའི་མཇུག་ཏུ། ཕ་

རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ལམ་གི་མཐར་ལམ་འདིའི་སྣོན་པ་འདེབས་ཚུལ་སྟོན་པ་ན། རྒྱ་

ཆེར་རོལ་བའི་མདོ་ལས། ཤཱཀ་ཐུབ་པ་དེ་བཞིན་ཏེ། །མངོན་པར་བང་ཆུབ་འདི་

བཞེད་ནས། །སྟོང་བ་ཆེན་པོས་སངས་རྒྱས་ཉིད། །ཐོབ་པར་བ་ཞེས་མངོན་པར་

དགོངས། །ནཻ་རཉྫ་ནའི་ཆུ་འགམ་དུ། །མི་གཡོའི་ཏིང་འཛིན་ལ་ཞུགས་ལ། །དེ་ཚེ་

རྒྱལ་བ་མཁའ་རོ་རེ། །ཏིལ་གི་གང་བུ་གང་བཞིན་བཞུགས། །ཞེས་གསུངས་པས་ནི། 

ཕར་ཕིན་གི་ལམ་གི་མཐར་སྔགས་ལ་འཇུག་པའི་དུས་བསྟན་ཏེ། རྒྱ་ཆེར་རོལ་པ་

ལས། དཀའ་བ་སྤད་པའི་ཚེ་ཆུ་བོའི་འགམ་དུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་

པར་བལད་པ་དེའི་ཚེ་བསྐུལ་བར་མཛད་ཅེས་པའོ། །
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ཚུལ་ཇི་ལྟར་བསྐུལ་བ་ནི། རྒྱལ་བའི་སས་ལ་སེ་གོལ་དང་། །དེ་ལ་དབངས་

གཅིག་གིས་གསུངས་པ། །བསམ་གཏན་འདི་ནི་རྣམ་དག་མིན། །འདིས་ནི་མཐར་

ཐུག་མི་འཐོབ་སྟེ། །ཞེས་པའོ། །དེ་ནས་ལམ་ཅི་ཞིག་བསྐྱེད་དགོས་པར་བསྟན་པ་ནི། 

ནམ་མཁའི་ངོས་ལྟར་མཆོག་གྱུར་པ། །འོད་གསལ་བ་ནི་དེ་དམིགས་ལིག །ཅེས་

པས་སྔགས་བླ་མེད་ཀི་ལམ་དོན་གི་འོད་གསལ་བསྐྱེད་དགོས་པར་བསྟན་ནོ། །འོད་

གསལ་བ་ཡི་གནས་ཐོབ་ནས། །རབ་དགའི་གཟུགས་སུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར། །ཞེས་པས་

འོད་གསལ་དེ་ལས་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་འགྲུབ་པར་བསྟན་ནོ། །དེ་ཚེ་རབ་དགའ་རོ་

རེའི་སྐུ། །ཀུན་གི་དབང་ཕྱུག་འཐོབ་པར་འགྱུར། ཞེས་པས། དེ་ལས་མི་སོབ་པའི་

ཟུང་འཇུག་རོ་རེ་འཆང་འགྲུབ་པར་བསྟན་ནོ། །

དེ་ནས་སྔར་གི་ལམ་དེ་ཙམ་གིས་ཆོག་པར་འཛིན་པ་བཏང་ནས། ལམ་དེ་དག་

མངོན་དུ་བས་པར་སྟོན་པ་ནི། འདི་ལྟར་སྒ་དེ་གསན་པ་དང་། །དེ་ནས་ཏིང་འཛིན་མི་

གཡོ་བཏང་། །འདི་ལྟར་ནམ་ཕེད་དུས་སུ་ནི། །རྒྱལ་བའི་སས་ཀིས་དེ་ཉིད་

དམིགས། །ཞེས་དང་། ཐམས་ཅད་སྟོང་བ་རད་པོ་ཆེ། །དྭངས་ལིང་གསལ་བའི་ཡེ་

ལེས་ཆེ། །བླ་མ་ཉིད་ཀི་དྲིན་གིས་ནི། །དེ་ནས་དེ་ནི་གསལ་མཐོང་འགྱུར། །ཞེས་

དང་། རོ་རེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་འཛིན་གིས། །སྐྱ་རེངས་འཆར་བའི་དུས་སུ་ནི། །ཆུ་ཟླ་དང་ནི་

སིག་རྒྱུ་སོགས། །སྒྱུ་མའི་ཡོན་ཏན་རྣམས་ཀིས་བརྒྱན། །བང་ཆུབ་སིང་པོར་

བཞུགས་ནས་ནི། །དེ་ནས་བདུད་རྣམས་འཇོམས་པར་མཛད། །ཤཱཀའི་མགོན་པོས་

ཡང་དག་པའི། །ཡེ་ལེས་བླ་མེད་ལེགས་ཐོབ་ནས། །འགོ་བའི་སྐྱབས་གཅིག་ཕན་

པའི་ཕིར། །དེ་ཉིད་འདིར་ནི་སྟོན་པར་མཛད། །ཅེས་གསུངས་སོ། །
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ཐེག་པ་གཉིས་ཀི་འབས་བུ་མཆོག་དམན་འདོད་པ་དགག་པ།

ཀླུ་བང་གིས། ལས་མཐའ་རྣམ་འབེད་ལས་ཀང་། བསྐལ་བ་མཐའ་ཡས་རྣམས་

སུ་ཡང་། །མགོ་དང་རིན་ཆེན་སོགས་སྦིན་པས། །སྣང་བ་རྣམ་པར་མ་དག་

ཕིར། །བང་ཆུབ་འབས་བུ་ཐོབ་མི་འགྱུར། །མཐའ་ཡས་བསྐལ་བ་རྣམས་སུ་ཡང་། །དེ་

བཞིན་ཚུལ་ཁིམས་བཟོད་སོགས་ཀིས། །སྣང་བ་རྣམ་པར་མ་དག་ཕིར། །བང་ཆུབ་

འབས་བུ་ཐོབ་མི་འགྱུར། །མཐའ་ཡས་བསྐལ་བ་རྣམས་སུ་ཡང་། །སྔགས་ཀི་སྐུ་ཡི་

ཏིང་འཛིན་གིས། །སྣང་བ་རྣམ་པར་མ་དག་ཕིར། །བང་ཆུབ་འབས་བུ་ཐོབ་མི་

འགྱུར། །སྣང་བ་གསུམ་པོ་དག་པས་ནི། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཉིད་ཐེ་ཚོམ་མེད། །ཅེས་

པས་སྣང་བ་གསུམ་ལ་སོགས་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་གཉིས་སྣང་འཁྲུལ་བའི་བག་

ཆགས་ནི། ཕར་ཕིན་གི་ཐེག་ཆེན་དང་། རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་གི་ལྷའི་རྣལ་འབོར་

དང་། བླ་མེད་ཀི་བསྐྱེད་རིམ་ཙམ་ལ་བསྐལ་བ་དུ་མར་འབད་ཀང་། ལམ་དེ་ཙམ་ཞིག་

གིས་དག་པར་བེད་མི་ནུས་ཀི། བླ་མེད་ཀི་ཁྱད་ཆོས་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་བ་དང་། སྟོང་

ཉིད་སྦར་བའི་འོད་གསལ་གིས་དག་པར་བེད་པར་གསུངས་སོ། །གོལ་བའི་ཐིག་ལེ་

ལས་ཀང་། ཅི་ཕིར་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ཡིས། །གངས་མེད་བར་དུ་ཚོགས་བསགས་

ཀང་། །འདི་དོན་མ་རོགས་ནེ་རཉྫར། །ཅི་ཡང་མ་ཡིན་ཏིང་འཛིན་གནས། །དེ་ཚེ་བདེ་

གལེགས་ཀུན་གིས་ཀང་། ཐལ་བྱུང་བློ་ཅན་དེ་བཟློག་སྟེ། །ནམ་མཁའི་དཀིལ་ལྟར་

རྣམ་དག་པའི། །ཟབ་གསལ་དྲི་མེད་རབ་བསྟན་ཏོ། །ནམ་ཕེད་དུས་སུ་རྒྱལ་བ་

ལྟར། །དེ་ཉིད་བསོམས་པས་ཐོ་རངས་དུས། །སྐད་ཅིག་གིས་ནི་ཡང་དག་

རོགས། །ཞེས་སོགས་ཀིས་སྔ་མ་གཉིས་དང་མཐུན་པར་གསུངས་ལ། མན་ངག་སེ་

མ་ལས་ཀང་། མཆོག་ཏུ་མཐར་ཐུག་པ་ན་ཡང་ངེས་པར་ཐབས་འདི་ལ་བལྟོས་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

སོ། །ཞེས་བརོད་པར་བ་སྟེ། དཔེར་ན། ནམ་མཁར་བཞུགས་པའི་རོགས་པའི་སངས་

རྒྱས་རྣམས་ཀིས་གནང་བའི་ལེས་རབ་ཀི་དབང་ལས། ཤཱཀའི་མགོན་པོ་བང་ཆུབ་

ཀི་ལིང་དྲུང་དུ་བཞུགས་པ་བང་ཆུབ་ཐོབ་པའི་ཆེད་དུ་མཚན་ཕེད་ན་བལྟོས་པ་

བཞིན་དང་། ཇི་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདས་འདི་ཁོ་ནས་རོ་རེ་སིང་པོ་ལ་ཐིག་ལེ་མཆོག་

མ་ལས་དབང་བསྐུར་བ་བིན་པ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་པ་ལིན་ཏུ་རྒྱས་པས་ཆོག་སྟེ། མན་

ངག་རིག་པ་རྣམས་ཀིས་ཁྱད་པར་འདི་ཡོངས་སུ་གསལ་བར་རྣམ་པར་ལེས་པར་

འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

དེས་ན་རྒྱུད་འདིར། འབར་བའི་ཕེང་བ་འཁྲུགས་པ་ཡི། །དཀིལ་འཁོར་རབ་ཏུ་

བཞེངས་ནས་ནི། །རོ་རེ་སིང་པོ་དབང་སྦིན་ཕིར། །ཐིག་ལེ་མཆོག་ནི་བཀུག་པ་

ཉིད། །ཅེས་གསུངས་པ་ཡང་སིད་པ་ཐ་མ་བའི་བང་སེམས་ས་བཅུ་བ་བ་ལ་དངོས་ཀི་

རིག་མ་ལ་བརེན་ནས་དབང་བསྐུར་བའི་ཁུངས་ཡིན་ནོ། །

དོན་འདི་ནི་ངེས་པར་ཡང་ཁས་བླང་བར་བ་དགོས་ཏེ། འདི་ལྟར། ཕ་རོལ་ཏུ་

ཕིན་པ་ཁོ་ནའི་ལམ་གིས་སངས་རྒྱས་པའི་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དེའི་ཐུགས་

རྒྱུད་ལ་སྔགས་བླ་མེད་ནས་བལད་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་

ལེས་ཡོད་དམ་མེད། མེད་ན། སྔགས་བླ་མེད་ཀི་ལམ་གིས་སངས་རྒྱས་པའི་ཐུགས་

རྒྱུད་ལ་དེ་ཉིད་ཡོད་པས་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དེ་གཉིས་ལ་ཡོན་ཏན་རོགས་མ་

རོགས་ཀི་ཁྱད་པར་ཡོད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། མཆོག་དམན་གི་ཁྱད་པར་ཡང་ཁས་

ལེན་དགོས་པར་འགྱུར་བས། གོང་དུ་བརོད་པའི་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་རེག་

གོ །ཡོད་ན། རྒྱུ་མེད་ཀི་འབས་བུ་ཁས་ལེན་དགོས་པར་འགྱུར་ཏེ། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ཐེག་པ་གཉིས་ཀི་འབས་བུ་མཆོག་དམན་འདོད་པ་དགག་པ།

པའི་ཐེག་པ་ནས་བལད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡོན་ཏན་ཉན་རང་དང་ཡང་ཐུན་མོང་

བའི་རོགས་པའི་རིགས་དང་། བང་སེམས་དང་ཡང་ཐུན་མོང་བའི་རོགས་པའི་

རིགས་དང་། སོབ་ལམ་ན་རེས་མཐུན་པ་ཁོ་ན་ཡོད་ཀི། མཚན་ཉིད་པ་སངས་རྒྱས་

ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རོགས་རིགས་རྣམས་བསྡུས་པའི་རོགས་

པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཟག་མེད་ཀི་ཡེ་ལེས་སེ་ཚན་ཉེར་གཅིག་པོ་དེ་འཐོབ་པ་ལ་སོབ་

ལམ་དུ་ཡེ་ལེས་དེ་དག་གི་རོགས་རིགས་རྒྱུད་ལ་བསྐྱེད་པའི་ཕིར་དུ། དེ་དག་གི་

འཛིན་སྟངས་ཀི་རྣམ་པ་རང་རྒྱུད་ལ་གོམས་པར་བེད་པའི་རྣམ་རོགས་སྦོར་བ་དང་། 

སྐྱེས་པ་བརན་པ་ཐོབ་ཕིར་དུ་བསོམ་པའི་རེ་སྦོར་དང་གོ་རིམ་བཞིན་གལར་

འདེབས་ཀི་ཚུལ་དུ་ཡང་ཡང་གོམས་པར་བེད་པའི་མཐར་གི་སྦོར་དང་། ཡེ་ལེས་

གཅིག་མངོན་དུ་བས་པ་ན། འབད་རོལ་གཉིས་པ་སོགས་ལ་མི་བལྟོས་པར་ཡེ་ལེས་

གཞན་རྣམས་ཀང་རང་གི་ངང་གིས་མངོན་དུ་འགྱུར་བའི་སྐད་ཅིག་མའི་སྦོར་བ་

རྣམས་རོགས་པར་བས་པ་ངེས་པར་རྒྱུར་དགོས་ལིང་། སྔགས་བླ་མེད་ནས་བལད་

པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ལེས་གཙོ་བོ་དེ་ཉིད་

འཐོབ་པ་ལ་དེ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་རོགས་རིགས་སོབ་ལམ་དུ་ལན་ཅིག་ཀང་མ་

བསོམས་པར་འཐོབ་ནུས་པའི་ཁྱད་པར་དེ་ཉིད་གང་གིས་ཡིན། ཡེ་ལེས་དེ་དག་ལ་

དེ་དང་དེའི་རོགས་རིགས་གོམས་པར་བེད་པ་རྒྱུར་དགོས་མི་དགོས་བསྐལ་བའི་

བར་དུ་མཚུངས་སོ། །

སྔགས་བླ་མེད་ཀི་ལམ་ལས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཐེག་པ་ཆེས་ཟབ་པར་ཡང་

ཐལ། སྔགས་བླ་མེད་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལུགས་ཀི་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ཀི་ཡོན་ཏན་དེ་དག་སྔགས་བླ་མེད་པས་དེའི་རེས་མཐུན་གི་རོགས་རིགས་ཚེ་

གཅིག་ལ་སོགས་པར་འབད་ནས་བསོམས་པས་འཐོབ་དགོས། ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་

བས་དེའི་རེས་མཐུན་གི་རོགས་རིགས་ལན་ཅིག་ཀང་བསོམ་མི་དགོས་པར་འཐོབ་

པའི་ཕིར། ཕར་ཕིན་ཐེག་པའི་ལམ་ན་ཡང་དེ་དང་རེས་མཐུན་གི་རོགས་རིགས་ཡོད་

ན། སྔགས་བླ་མེད་ཀི་ལམ་དང་མཚུངས་པའི་བདེ་ཆེན་ཡོད་དགོས་པས། མདོ་

སྔགས་ཐམས་ཅད་ཁྱད་མེད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་ཁོ་

ནས་འཐོབ་པའི་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ལོངས་སྤོད་རོགས་སྐུ་ལ་ཁ་སྦོར་གི་

ཡན་ལག་སོགས་ཡན་ལག་བདུན་མ་ཚང་ན་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་རིམ་པ་

སྐས་ཀི་གདང་བུ་ལྟ་བུ་དུ་མ་ཁས་ལེན་དགོས་པར་འགྱུར་ལ། ཚང་ན། སིན་བེད་

རྒྱུའི་དབང་བཞི་བ་མ་ཐོབ། གོལ་བེད་དབང་བཞི་བའི་ལམ་མ་བསོམས་པར་གོལ་བ་

འབས་བུའི་དབང་བཞི་བ་ཐོབ་པ་དེ་ལས་ལྷག་པའི་རྒྱུ་མེད་ཀི་འབས་བུ་གང་ཞིག་

བཙལ་བར་བ། གཞན་ཡང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཐེག་པ་ཁོ་ནས་སངས་རྒྱས་པའི་

ལོངས་སྤོད་རོགས་སྐུ་དེས་སྔགས་ཀི་ཐེག་པའི་ཆོས་འཁོར་སྐོར་རམ། མི་སྐོར། མི་

སྐོར་ན། མི་མཁྱེན་ནས་མི་སྐོར་རམ། མཁྱེན་ཡང་གདུལ་བ་མེད་ནས་མི་སྐོར་རམ། 

ཡོད་ཀང་དཔེ་མཁྱུད་སོགས་ཀིས་མི་སྟོན། ཞེས་དཔྱད་ནས་དྲིས་ན་སུ་ཞིག་གིས་

ལན་གདབ་པར་ནུས། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀི་ལོངས་སྤོད་མཆོག་རང་དེ་ཉིད་ལ་

ལན་གཅིག་ཀང་ལོངས་མི་སྤོད་པའི་ལོངས་སྤོད་རོགས་སྐུ་ནི་ལིན་ཏུ་ཡ་མཚན་ལ། 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་དུ་སེམས་བསྐྱེད་ཅིང་ལམ་ལ་བསབས་པའི་འབས་

བུ་མཐར་ཐུག་དེ་གྲུབ་པ་ན། སེམས་ཅན་གི་ནང་ནས་གདུལ་བ་མཆོག་དབང་པོ་རྣོ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ཐེག་པ་གཉིས་ཀི་འབས་བུ་མཆོག་དམན་འདོད་པ་དགག་པ།

བའི་མཐར་ཐུག་པ་རྣམས་ཀི་དོན་ཅུང་ཟད་ཀང་མཛད་པར་མི་སྤོད་པའི་སངས་རྒྱས་

དེ་འདྲ་བ་ཐོབ་ཀང་དགོས་པ་ཆུང་བར་མི་འགྱུར་རམ། འདི་ལྟར་ཁས་ལེན་པ་དང་། 

སྔགས་དང་ཕར་ཕིན་གི་ཐེག་པའི་ལམ་གིས་འཐོབ་པའི་སངས་རྒྱས་ལ་ཡེ་ལེས་

མཆོག་དམན་ཁས་ལེན་པ་དག་གིས་ནི། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཆོས་སྐུ་འགོ་བའི་

དོན་སྤོད་པས་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་ཡང་ཡང་རང་ཉིད་ཀིས་ཁས་བླངས་པ་ཡང་མ་དྲན་

ནམ། ཆོས་འཁོར་དེ་ལྟ་བུ་ཡང་བསྐོར་ན། རྒྱུད་དོན་ཐམས་ཅད་རང་རྒྱུད་ལ་མངོན་

དུ་གྱུར་ནས་བསྐོར་རམ། མ་གྱུར་པར་བསྐོར། གཉིས་པ་ལྟར་ན་སོ་སྐྱེ་སོགས་ཀི་

ཆོས་སྟོན་ཚུལ་དང་མཚུངས་པར་འགྱུར་རོ། །

དང་པོ་ལྟར་ན། རྒྱུ་ལ་མ་བལྟོས་པའམ། བལྟོས་ནས་མངོན་དུ་གྱུར་གང་། མ་

བལྟོས་ན་རྒྱུ་མེད་ཀི་འབས་བུར་འགྱུར་རོ། །བལྟོས་ན་སྔགས་ཀི་ཐེག་པ་ནས་བལད་

པ་ལ་ཡང་བལྟོས་སམ། ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་ཁོ་ནའི་ལམ་ལ་བསབས་པའི་སྟོབས་ཀིས་

ཐོབ་པ་གང་ཡིན། དང་པོ་ལྟར་ན་དངོས་སུ་འགལ་ལོ། །གཉིས་པ་ལྟར་ན། མི་མཐུན་

པའི་རྒྱུ་ལས་མི་མཐུན་པའི་འབས་བུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། ཆགས་བལ་གི་ལམ་ཁོ་

ནས་ཆགས་ཅན་གི་ལམ་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་འབས་བུ་རྣམས་ཀང་ཐོབ་པའི་

ཕིར་རོ། །གཞན་ཡང་ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་བའི་བང་སེམས་དེས། རིགས་ཅན་གསུམ་

གི་དོན་བ་བའི་ཕིར་དུ། ཉན་རང་དང་སངས་རྒྱས་ཀི་ལམ་ཐམས་ཅད་བསྐྱེད་པར་བ་

ཞིང་ལེས་པར་བ་དགོས་ལ། དེ་དག་ཀང་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བ་དགོས་ལིང་། 

སྔགས་ཀི་ཐེག་པའི་རིགས་ཅན་རྣམས་ཀི་དོན་བ་བའི་ཕིར་དུ་དེ་ལྟར་བེད་མི་དགོས་

པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་སོས་ལིག །
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

གཞན་ཡང་། གོང་དུ་བལད་པ་ལྟར་གཟུགས་སྐུ་རང་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པའི་

རིགས་འདྲའི་རྒྱུ་ལ་ངེས་པར་བལྟོས་དགོས་པར་བསྒྲུབས་པ་དེ་ཉིད་ཀིས་ཀང་དོན་

འདི་ཉིད་ལེགས་པར་གྲུབ་ལ། རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་གི་ལྷའི་རྣལ་འབོར་དང་བླ་

མེད་ཀི་བསྐྱེད་རིམ་ཀང་གཟུགས་སྐུའི་རྣམ་པ་དང་མཐུན་པའི་རིགས་འདྲའི་རྒྱུ་ཙམ་

ཡིན་མོད་ཀང་། དེ་དག་ནི་ཡིད་ངོ་འབའ་ཞིག་གི་ལྷའི་སྐུ་ཡིན་པས། ལོངས་སྐུའི་

དངོས་རྒྱུ་མཚན་ཉིད་པར་འགོ་མི་ཐུབ་ལ། ལོངས་སྐུ་དངོས་སུ་བསྐྱེད་པའི་རིགས་

འདྲ་སྔ་མ་ལོངས་སྐུ་དང་རྣམ་པ་ཇི་བཞིན་དུ་མཚུངས་པ་ན། བླ་མེད་ཀི་རོགས་རིམ་

པའི་ཡེ་ལེས་ཀི་སྐུ་གྲུབ་པ་ཁོ་ན་ལ་རག་ལས་ལིང་། སྐུ་དེའི་མིང་ནི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་ཞེས་

བ་སྟེ། དེ་བས་ན་རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་ལའང་། ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་ལས་ཟབ་པའི་

ཁྱད་པར་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་ཡོད་ཀང་། རང་ལམ་དེ་ཁོ་ནས་འཚང་

རྒྱ་བར་མི་ནུས་ཀི། ལམ་གི་མཐར་བླ་མེད་ལ་འཇུག་པ་ལ་ངེས་པར་བལྟོས་

སོ། །ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་བའི་ལུགས་ཀི་ཡིད་ཀི་རང་བཞིན་གི་ལུས་མཚན་དཔེས་

བརྒྱན་པ་དེས་གཟུགས་སྐུའི་རིགས་འདྲའི་རྒྱུ་བེད་ནུས་ན་ནི། རོགས་རིམ་པའི་སྒྱུ་

མའི་སྐུ་གྲུབ་ནས་ལོངས་སྐུའི་རིགས་འདྲའི་རྒྱུ་མཚན་ཉིད་པ་དེ་སྟོང་བ་ཉིད་ལ་མཉམ་

པར་བཞག་པའི་ཚེ་ན་ཡང་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་ཕིན་ཆད་ནུས་པ་ཅི་ཡོད་

ཀིས་སྟོང་བ་ཉིད་ལ་མཉམ་པར་འཇོག་པ་ཁོ་ན་གཙོ་བོར་བེད་ཀི། དཀིལ་འཁོར་ལ་

སོགས་ལུས་ཀི་ལས། །རི་ལམ་དུ་ཡང་མི་བའོ། །ཞེས་སོགས་ཀིས་རེས་ཐོབ་ཀི་

བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་ལ་འབད་པ་གཙོ་བོར་བེད་པ་ཆེད་དུ་གཉེར་ནས་འགོག་པ་

ལྟར། ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་བའི་ཡིད་ཀི་རང་བཞིན་གི་ལུས་ཁྱད་པར་ཅན་ཐོབ་པའི་ས་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ཐེག་པ་གཉིས་ཀི་འབས་བུ་མཆོག་དམན་འདོད་པ་དགག་པ།

བརྒྱད་པ་བས། ལུས་དེ་ལ་གནས་བཞིན་དུ་སྟོང་བ་ཉིད་ལ་མཉམ་པར་འཇོག་པ་ཁོ་

ན་ལྷུར་བས་པས་ཆོག་གི །རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀིས་འགོག་ལས་སོང་བ་སོགས་ཀི་སོ་

ནས། རེས་ཐོབ་ཏུ་བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་ལིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་བ་གསོག་པ་ལ་བསྐུལ་མི་

དགོས་པར་འགྱུར་ཏེ། སྟོང་ཉིད་ལ་མཉམ་པར་བཞག་བཞིན་པའི་ཚེ་ན་ཡང་

གཟུགས་སྐུ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པའི་རིགས་འདྲའི་རྒྱུར་གྱུར་པ་ཐབས་ཀི་གཙོ་བོ་དེ་

ཉིད་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །འོན་ཀང་གནས་འདི་དག་ནི་སྐལ་བ་

མཆོག་དང་ལྡན་པ་འབའ་ཞིག་གི་སྤོད་ཡུལ་ཡིན་གི། བསོད་ནམས་དམན་པ་དག་

གིས་བློ་ཡུལ་དུ་བ་བ་ནུས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

ཕར་ཕིན་ཐེག་པའི་ལམ་ཁོ་ནས་ས་བཅུ་བ་བར་དུ་བགོད་པའི་བང་སེམས་སིད་

པ་ཐ་མ་བ་དེ་སྔགས་བླ་མེད་ཀི་ལམ་ལ་འཇུག་པ་ན། བུམ་དབང་ལ་སོགས་པ་དབང་

བཞི་ཀ་བསྐུར་བ་དང་། བསྐྱེད་རིམ་དང་ལུས་དབེན་སོགས་ཀང་སྟོན་དགོས་པར་

འདོད་པའི་རྒྱ་གར་བ་ཨ་ལཾ་ཀ་ཀ་ལ་ལ་ལ་སོགས་པ་རེ་རེ་ཙམ་ཡོད་ལ། བོད་སྔ་མ་

འགའ་ཞིག་ཀང་འདི་ལྟར་འདོད་པ་དང་། འདུས་པ་འགོས་ལུགས་པ་དག་མ་དག་པའི་

སྒྱུ་ལུས་ཀང་བསྐྱེད་དགོས་པར་འདོད་མོད་ཀང་། སྔར་བལད་པའི་ཆེན་པོ་དག་གི་

གཞུང་ལུགས་དེ་དག་དང་འགལ་ལ། དེ་འདྲ་བའི་བང་སེམས་སིད་པ་ཐ་མ་བ་དེ་ལ། 

དབང་གསུམ་པ་དངོས་དབང་དུ་བསྐུར་བའི་ཚེ། ཕག་རྒྱ་ལ་བརེན་ནས་བདེ་ཆེན་

མཚན་ཉིད་ཚང་བ་བསྐྱེད་པར་ནུས་ལ། སྟོང་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་ཟིན་མ་

ཉམས་པ་སྔར་ནས་ཡོད་པས། དབང་གསུམ་པ་དངོས་དབང་དུ་བསྐུར་བ་དེའི་ཚེ། 

ཕག་རྒྱ་སོག་རོལ་དུ་སོང་བ་ལ་བརེན་ནས། རླུང་རིམ་གིས་ཐིམ་པའི་སྟོང་བ་གསུམ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

མངོན་དུ་ལར་ནས། སྟོང་བ་བཞི་བའི་ཚེ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ལེས་ཀིས་སྟོང་ཉིད་

མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། ཡེ་ལེས་དེ་ནི་དོན་གི་འོད་གསལ་ཡིན་

ལ། དབང་བསྐུར་བའི་ཚེ། འོད་གསལ་གི་སྔོན་དུ་འཕེན་པ་གཏོང་བ་སོགས་ཀི་

གདམས་ངག་ཕོག་པས། འཕེན་པ་སོགས་ཀི་དབང་གིས་དབང་དུས་ཀི་འོད་གསལ་

དེ་ལས་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་ལྡང་བ་ན། ལིན་ཏུ་ཕ་བའི་རླུང་སེམས་ལས་གྲུབ་པའི་ཁ་སྦོར་

གི་ལུས་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་ལྡང་བ་ཡིན་ནོ། །

དེས་ན་དབང་དུས་ནས་སྒྱུ་མའི་སྐུ་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕིར། དབང་བསྐུར་བའི་རེས་

སུ་བསྐྱེད་རིམ་དང་རོགས་རིམ་དེ་ལས་འོག་མ་དག་བསོམ་པའི་དོན་མེད་ལ། བང་

སེམས་དེའི་རྒྱུད་ཀི་བདེ་ཆེན་གིས་སྟོང་ཉིད་རོགས་པའི་འོད་གསལ་གི་ཡེ་ལེས་

ཡིན་ན། སྟོང་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་དོན་གི་འོད་གསལ་གི་ཡེ་ལེས་ཡིན་

པས་ཁྱབ་ལ། དོན་གི་འོད་གསལ་ལས་མ་དག་པའི་སྒྱུ་ལུས་སུ་ལངས་པ་མི་སིད་

པའི་ཕིར། མ་དག་པའི་སྒྱུ་ལུས་བསོམ་དགོས་པའང་མི་འཐད་དོ། །དང་པོ་ནས་

སྔགས་བླ་མེད་ཀི་ལམ་ལ་ཞུགས་པའི་གང་ཟག་གིས་ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་བས་བསྐལ་

བ་གངས་མེད་དུ་མར་བསགས་པའི་བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་ཀི་དོད་ཐུབ་ངོ་ལེས་

པའི་མ་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་སྔོན་དུ་བསྒྲུབས་ཏེ། དེ་ཉིད་འོད་གསལ་དུ་བཅུག་ནས་རོ་

གཅིག་ཏུ་བས་པའི་དོན་གིས་འོད་གསལ་མངོན་དུ་མ་བས་ན་དོན་གི་འོད་གསལ་

ཐོག་མ་དེས་ཉོན་སྒིབ་ས་བོན་དང་བཅས་པ་སོང་མི་ནུས་ལ། དེ་མ་ནུས་ན། དེ་ལས་

ལངས་པའི་སྐུ་དེ་ཟག་པ་མེད་པའི་ཡེ་ལེས་ཀི་སྐུ་དང་། དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུར་མི་

འགྱུར་ཞིང་། གོང་དུ་བལད་པའི་བང་སེམས་ས་བཅུ་བ་བ་དེས། ཉོན་སྒིབ་ས་བོན་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ཐེག་པ་གཉིས་ཀི་འབས་བུ་མཆོག་དམན་འདོད་པ་དགག་པ།

དང་བཅས་པ་ས་བརྒྱད་པ་ནས་སངས་ཟིན་པའི་ཕིར་ན། དེ་གཉིས་ལ་དོན་གི་འོད་

གསལ་གི་སྔོན་དུ་མ་དག་པའི་སྒྱུ་ལུས་འགོ་དགོས་མི་དགོས་ཀི་ཁྱད་པར་ནི་དེ་ཡིན་

ནོ། །སྟོང་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པར་མཚུངས་པ་ལ། སྒིབ་པ་སོང་བ་དང་འབས་

བུ་བསྐྱེད་པའི་ནུས་པ་ཆེ་ཆུང་གི་ཁྱད་པར་འབྱུང་བ། གོགས་བསོད་ནམས་ཀི་

ཚོགས་སྟོབས་ཆེ་ཆུང་ལ་རག་ལས་པ་ནི། ཕར་ཕིན་གི་ཐེག་པ་ཡན་ཆད་ཐམས་ཅད་

ཀི་ལུགས་སོ། །

དེ་བས་ན། དབང་འོག་མ་རྣམས། སྔོན་དུ་མ་སོང་ཡང་གོང་མ་གཉིས་བསྐུར་བ་

དང་། བསྐྱེད་རིམ་སོགས་སྔོན་དུ་མ་སོང་བར། རོགས་རིམ་མཐོན་པོ་ནས་འཇུག་པ་

འདི་ནི། རེན་གི་གང་ཟག་དེ་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་བལྟོས་པའི་དམིགས་བསལ་

ཡིན་ལ། དེ་ལ་དབང་དུས་སུ། དངོས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ལ་བརེན་ནས་ཡེ་ལེས་བཞི་བསྐྱེད་

པ་དེས་སྤོད་པའི་དོད་ཐུབ་ནས་སྤོད་པ་གཞན་སྤད་མི་དགོས་པར། དབང་དུས་ཀི་

འོད་གསལ་ལས་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུར་ལངས་པའི་རེན་དེ་ལ་གནས་བཞིན་དུ་སར་

ཡང་དོན་གི་འོད་གསལ་མངོན་དུ་བས་པའི་སོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ལ་མཚན་མོ་དེ་

ཉིད་ཀི་རིང་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པས། ཐོ་རངས་སྐྱ་རེངས་དང་པོ་འཆར་བ་ན། དོན་

གི་འོད་གསལ་རོ་རེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས། གཉིས་སྣང་འཁྲུལ་བའི་བག་ཆགས་

ལྷག་མ་མེད་པར་སངས་ཏེ། ཡེ་ལེས་དེའི་རིགས་འདྲ་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ཐམས་ཅད་

མཁྱེན་པའི་ཡེ་ལེས་དང་། དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དེའི་རིགས་འདྲ་གཉིས་པ་ལོངས་

སྤོད་རོགས་པའི་སྐུར་གྱུར་ནས་མི་སོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་མངོན་དུ་གྱུར་ཏེ། མངོན་

པར་རོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བ་ཡིན་ནོ། །
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ཡོ་གའི་བལད་རྒྱུད་རོ་རེ་རེ་མོ་ལས་ཀང་། བསྐལ་བ་གངས་མེད་གསུམ་དུ་

ཚོགས་བསགས་ནས་ས་བཅུ་བ་ཐོབ་པའི་བང་སེམས་སིད་པ་ཐ་མ་བ་དེ་ལ་འོག་

མིན་དུ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་བསྐུལ་ཏེ་མི་གཡོ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་

ལས་སད་པར་མཛད་ནས། རོ་རེ་སེམས་དཔའ་དང་། རོ་རེ་ཆོས་དང་། རོ་རེ་རིན་

ཆེན་དང་། རོ་རེ་ལས་ཀི་དབང་བསྐུར་ནས་མངོན་བང་ལྔ་བསོམས་ཏེ་སངས་རྒྱས་

པར་བལད་དོ། །འདི་ཡང་ཕར་ཕིན་ཐེག་པའི་ལམ་གིས་ས་དེར་བགོད་པའི་མཐར་

སྔགས་ཀི་ལམ་གི་སྣོན་པ་འདེབས་དགོས་པར་སྟོན་པ་ཡིན་མོད་ཀང་། སྐབས་དེར་

ཟླ་ཉི་སོགས་ཀི་མངོན་བང་ལས་སངས་རྒྱས་པར་བལད་པ་ནི་དགོངས་པ་ཅན་ཡིན་

ལ། དགོངས་གཞི་སྟོང་པ་བཞི་ལས་ལྷའི་སྐུར་རོགས་པ་ཡིན་ཞིང་། དོན་གང་ལ་

བསམས་ནས་གསུངས་པའི་དགོངས་གཞི་དེ་ཉིད་བླ་མེད་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་

ལམ་ཡིན་ཡང་། དོན་དེ་ཉིད་ལ་དགོངས་ནས། སྒ་གཞན་གིས་བསྟན་པའི་སྒས་ཟིན་

ལྟར་གི་དོན་མངོན་བང་ལྔ་ལས་ལྷ་བསྐྱེད་པ་ཙམ་ཞིག་ཡོ་གའི་རྒྱུད་ཀི་བརོད་བར་

གྱུར་པའི་ལམ་ལ་ཡོད་པ་མི་འགལ་ལ། ཚིག་དེའི་དགོངས་གཞི་ཡིན་པ་ལ་དེའི་

བརོད་བ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་སྟེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་པར་གྲུབ་པས་སྟོང་བའི་སྟོང་

ཉིད་དེ་ཉིད་དགོངས་པ་ངེས་འགེལ་ལས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཡིད་ལེས་ལས་

ངོ་བོ་ཐ་དད་དུ་གྱུར་པའི་ཀུན་གཞི་ཡོད་པར་གསུངས་པའི་དགོངས་གཞི་ཡིན་ཀང་། 

སྟོང་ཉིད་དེ་དགོངས་འགེལ་གི་ཚིག་དེའི་བརོད་བ་མ་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ། །

འོ་ན། ཉན་ཐོས་སེ་བ་ལ་སོགས་པ་དག་རྒྱ་གར་དུ་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་བསྟན་

པའི་དཀའ་བ་ལོ་དྲུག་སྤོད་པ་དང་། བང་ཆུབ་ཀི་ལིང་དྲུང་དུ་སོད་ལ་བདུད་བཏུལ་བ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ཐེག་པ་གཉིས་ཀི་འབས་བུ་མཆོག་དམན་འདོད་པ་དགག་པ།

ཡན་ཆད་སོ་སོ་སྐྱེ་བོའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡིན་པར་འདོད་ཀང་། ཕ་རོལ་ཏུ་

ཕིན་པའི་ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལུགས་ལ། འོག་མིན་དུ་ལོངས་སྐུ་མངོན་

དུ་མཛད་ནས་སངས་རྒྱས་ཏེ། སྤྲུལ་བའི་སྐུས་འཛམ་བུ་གིང་དུ་འཚང་རྒྱ་བའི་ཚུལ་

སྟོན་པ་ཙམ་ཡིན་པར་བལད་ཅིང་། སྟོན་པ་ཤཱཀའི་རྒྱལ་པོ་འདི་བསྐལ་བ་དཔག་ཏུ་

མེད་པའི་སྔ་རོལ་ཏུ་སངས་རྒྱས་ཟིན་པར་བལད་པ་ཇི་ལྟར་དྲང་། ཞེ་ན། འོག་མིན་དུ་

སངས་རྒྱས་ཟིན་ནས་གདོད་འཛམ་གིང་འདིར་གསར་དུ་འཚང་རྒྱ་ཚུལ་སྟོན་པ་ལྟར། 

འོག་མིན་དུ་ས་བཅུ་བའི་བང་སེམས་སིད་པ་ཐ་མ་བས་དེ་བར་དུ་ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་

ཁོ་ནས་བགོད་པ་མཁའ་ཁྱབ་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་ཞུགས་པ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀིས་

བསྐུལ་ནས་སར་བླ་མེད་ཀི་དབང་བསྐུར་ཏེ་བླ་མེད་ཀི་ལམ་དུ་ཞུགས་ནས་འཚང་རྒྱ་

བ་དངོས་གཅིག་དང་། དེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཟིན་ནས། འཛམ་གིང་འདིར་ཡང་ཆུ་བོ་ན་ཻ

རཉྫ་ནའི་འགམ་དུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་ལ་གནས་པ་ལས་བསྐུལ་ཏེ། དབང་གོང་མ་

གཉིས་བསྐུར་ནས། བླ་མེད་ཀི་ལམ་དུ་ཞུགས་ནས་འཚང་རྒྱ་བའི་ཚུལ་སྟོན་པ་

གཉིས་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་ཁོ་ནའི་ལམ་གིས་འཚང་མི་རྒྱ་བར་

ངེས་པར་བླ་མེད་ཀི་ལམ་དུ་མཐར་འཇུག་པ་ལ་རག་ལས་པར་རེས་འཇུག་གི་

གདུལ་བ་ལ་བསྟན་པའི་ཕིར་དུ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་བས་ན་རྒྱུད་རོ་རེ་རེ་མོ་ལས་འོག་

མིན་སྟུག་པོ་བཀོད་པར་བང་སེམས་དེ་ལ་བསྐུལ་བ་དང་། དབང་བསྐུར་བར་བལད་

པ་དངོས་ཀི་དབང་དུ་མཛད་པ་དང་། སྤོད་བསྡུས་དང་གོལ་བའི་ཐིག་ལེ་ལས་གོང་དུ་

དྲངས་པ་ལྟར་གསུངས་པ་ནི། ཚུལ་བསྟན་པའི་ཡང་དབང་དུ་མཛད་པ་ཡིན་པར་

ལེས་པར་བའོ། །
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

དངོས་དང་ཚུལ་བསྟན་པ་གང་གི་དབང་དུ་བས་ཀང་། ས་བཅུ་བའི་བང་སེམས་

སིད་པ་ཐ་མ་བས་ཕར་ཕིན་ཐེག་པའི་ལམ་གི་མཐར་སྔགས་ཀི་ལམ་གི་སྣོན་པ་

འདེབས་ཚུལ་འདི་ལྟར་བས་ན། དག་ནག་གི་རྒྱུད་ཀི་གེང་གཞི་འཆད་པ་ན། གྲུབ་

ཆེན་དཔལ་འཛིན་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མངོན་པར་བང་ཆུབ་པ་མངོན་དུ་མཛད་

པའི་ཚེ། བར་དུ་གཅོད་པར་རོམ་པའི་བདུད་རྣམས་འདུལ་བ་ན། སྐུ་དང་གསུང་དང་

ཐུགས་རོ་རེ་ལས་གལིན་རེ་གལེད་ཀི་ཁོ་བོ་སྤོས་ཏེ། གལིན་རེ་གལེད་ཀི་དཀིལ་

འཁོར་སྤྲུལ་ནས་བཏུལ་བར་གསུངས་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རོ་

རེ་ཅན། །དུས་གསུམ་འབྱུང་བའི་སངས་རྒྱས་རྣམས། །རོ་རེ་སྔགས་ཀི་མཐུ་ཡིས་

ནི། །ཡེ་ལེས་མཉམ་མེད་ཡང་དག་བརེས། །གསང་སྔགས་སྦོར་བ་མཉམ་མེད་

པ། །གང་གིས་ཤཱཀ་སེང་གེ་སོགས། །མཆོག་རྣམས་ཀིས་ནི་བདུད་ཀི་སེ། །མི་

བཟད་ཆེན་པོ་སྟོབས་ཆེན་བཅོམ། །ཞེས་རྒྱུད་དང་པཎ་གྲུབ་ཀི་གཞུང་ཚད་ལྡན་དུ་

མ་ཞིག་ལས་མཐུན་པར་འབྱུང་བ་རྣམས་ཀང་ལེགས་པར་བལད་པར་འགྱུར་རོ། །

དེ་ལྟ་མོད་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་མདོ་ལས་ནི། སའི་ལྷ་མོ་དཔང་པོར་བསྐུལ་བ་

དང་། བམས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས་བདུད་བཏུལ་བ་ལ་སོགས་པ་ཐུན་མོང་བ་ཙམ་

ཞིག་གསུངས་ཀི། དེའི་ཚེ་བདུད་འདུལ་ཚུལ་ཁྱད་པར་བ་དེ་ལྟ་བུ་ཡོད་དུ་ཟིན་ཀང་། 

མདོ་སེ་དེ་དག་ཏུ་སྐབས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་མ་གསུང་བ་ཡིན་ནོ། །

ས་སེ་སོགས་ནས་འདོད་ལྷ་སོགས་ཀི་ལྷ་ལ་ཀུན་ལྟ་བུའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་

འབྱུང་བ་མེད་པར་གསུངས་ཀང་། དེ་ནི་ལྷ་ཐ་མལ་བ་ལ་དགོངས་ཀི། བང་སེམས་སིད་

པ་ཐ་མལ་བ་ལྟ་བུ་ལ་དེའི་ངེས་པ་མེད་དེ། ཁྱིམ་བདག་མེ་སྐྱེས་ལྟ་བུ་ཉན་ཐོས་ཀི་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ཐེག་པ་གཉིས་ཀི་འབས་བུ་མཆོག་དམན་འདོད་པ་དགག་པ།

རིགས་ཅན་གི་སིད་པ་ཐ་མལ་བ་ལ་ཡང་མིའི་རེན་ལ་འདོད་པའི་ལོངས་སྤོད་དང་

གནས་དང་ཉིན་མཚན་གི་སྣང་བ་ཁྱད་པར་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་མི་ཐམས་ཅད་ལས་

འདས་པའི་ལྷ་དང་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པ་དེ་ལྟ་བུ་བྱུང་བར་གསུངས་ན། བང་

སེམས་སིད་པ་ཐ་མལ་བ་ལ་ཡང་ལྷ་གཞན་ཐམས་ཅད་ལས་ཁྱད་པར་དུ་གྱུར་པའི་རོ་

རེའི་ལུས་ཁྱད་པར་ཅན་འབྱུང་བ་ག་ལ་འགལ། དེར་མ་ཟད་འོག་མིན་སྟུག་པོ་བཀོད་པ་

ལོངས་སྐུ་ཆོས་སྟོན་པའི་གནས་ནི་གཟུགས་ཁམས་ཀི་འོག་མིན་ལ་མི་གཏོགས་པར་

བལད་པས་གཟུགས་ཁམས་ཀི་ལྷ་དང་ཆོས་མཚུངས་མི་དགོས་སོ། །དེའི་ཕིར་རེན་དེ་

ལ་དངོས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ཐིག་ལེ་མཆོག་མ་ལྟ་བུ་ལ་བརེན་ནས་དབང་གསུམ་པ་བསྐུར་ཏེ་

བདེ་ཆེན་བསྐྱེད་པ་མི་འགལ་ལ། དེ་ལ་ནི་དངོས་ཀི་ཕག་རྒྱ་དེ་ཡང་སིད་པ་ཐ་མ་པའི་

བང་སེམས་ཡིན་ཏེ། ལེས་རབ་ལ་བརེན་ནས་ཐབས་གོལ་བ་ལྟར། ཐབས་ལ་བརེན་

ནས་ལེས་རབ་ཀང་གོལ་བའི་ཚུལ་འཆད་པར་འགྱུར་བའི་རིགས་པས་སོ། །

དག་བཅོམ་པ་དང་ཕིར་མི་འོང་ཟས་གོས་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བལ་ཡང་ཟས་

གོས་དོན་གཉེར་འབྱུང་བ་ལྟར། སིད་པ་ཐ་མལ་བའི་བང་སེམས་དབང་པོ་གཉིས་

སྦོར་གི་འདོད་ཆགས་དང་བལ་ཡང་། དབང་པོ་གཉིས་སྦོར་གི་བདེ་བ་དོན་གཉེར་

འབྱུང་བ་མི་འགལ་ཏེ། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་མུ་སྟེགས་པས་འདོད་པ་ཡོད་ན་ཆགས་པ་

ཡོད་པར་གཟུང་ནས་ངག་སྨྲ་བའི་རགས་ཀིས་འདོད་ཆགས་ཡོད་པར་དཔོག་པ་དང་

ཁྱད་པར་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །འདུལ་བ་ལུང་ལས་འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་

བལ་ཡང་གསང་བའི་དབང་པོ་ལས་སུ་རུང་བའི་རྒྱུ་གཞན་མང་དུ་བལད་པས། 

འདོད་ཆགས་དང་བལ་བ་ཕག་རྒྱ་ལ་བརེན་པར་མི་རུང་ངོ་། །ཞེས་སྨྲ་བ་ནི་མདོ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

སྔགས་གཉིས་ཀའི་གཞུང་ལུགས་ལ་མ་སྦངས་པའི་གཏམ་ཡིན་ལ། ལོངས་སྤོད་

རོགས་སྐུ་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦོར་དངོས་གནས་ལ་མི་སིད་པར་ཁས་ལེན་ཨེ་དགོས་

ལེགས་པར་སོམས་ལིག །

ཉན་རང་དུ་རིགས་ངེས་པ་མཐར་ཐེག་ཆེན་དུ་ཞུགས་ནས་འཚང་རྒྱ་བས་ཁྱབ་

ཀང་། ཉན་རང་གི་མང་འདས་མ་ཐོབ་བར་དུ་གནས་སྐབས་ཉན་རང་དུ་རིགས་ངེས་

པའི་དབང་གིས་ཐེག་ཆེན་དུ་འཇུག་མི་སིད་ཀི། ལྷག་མེད་ཀི་མང་འདས་ཐོབ་ནས་

ཐེག་ཆེན་དུ་འཇུག་པ་ལྟར། གནས་སྐབས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཐེག་ཆེན་དུ་རིགས་

ངེས་པའི་བང་སེམས་ཀང་ས་བཅུ་བ་བར་དུ་ཕར་ཕིན་གི་ཐེག་པ་ཁོ་ནའི་ལམ་གིས་

བགོད་པ་ན་རིགས་སྟོབས་ཀིས་ཡིན་ལ། དེ་ནས་སྔགས་ལ་འཇུག་པ་ནི་ཉན་རང་

རང་ལམ་དོར་ནས་ཐེག་ཆེན་དུ་འཇུག་པ་དང་མི་འདྲའི། བང་སེམས་རང་གི་སྔར་གི་

ལམ་དེའི་ཐབས་ལེས་གཙོ་བོ་རྣམས་གཞིར་བཞག་པའི་སྟེང་དུ་བླ་མེད་ཀི་ལམ་གི་

སྣོན་པ་བཏབ་ནས་འཚང་རྒྱ་བ་ཡིན་ལ། དེའི་སྣོན་པ་ཡང་བསྐལ་བ་གངས་མེད་

གསུམ་གི་ཚོགས་རོགས་པའི་མཐར་བཏབ་ནས་འཚང་རྒྱ་བ་ཡིན་པས། ཕར་ཕིན་

གི་ལམ་གིས་བསྐལ་བ་གངས་མེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་བསགས་ནས་འཚང་རྒྱ་བ་

དང་། འཚང་རྒྱ་བ་སྔགས་བླ་མེད་ཀི་ལམ་ལ་ངེས་པར་བལྟོས་པ་གཉིས་ཀ་ཁས་ལེན་

པ་ལ་འགལ་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དོ། །ལིན་ཏུ་རོགས་དཀའ་བ་དང་རོགས་ན་དོན་ཆེ་

བའི་གནས་འདི་དག་རེ་རིན་པོ་ཆེ་རོ་རེ་འཆང་གཉིས་པ་དེའི་གསུང་རབ་ལས་བཀའ་

སྩལ་བ་དག་ཀང་རབ་ཏུ་བརླིང་པོ་བློ་གོས་དམན་པ་ཕལ་ཆེ་བས་རོགས་དཀའ་བར་

གྱུར་ལ། གངས་རིའི་ཁོད་འདིར་གཞན་དག་གིས་བློ་ཁ་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་ཕོགས་པར་



  127  

རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། རོ་རེ་ཐེག་པ་ལ་འཇུག་པའི་རྣམ་དབེ་བེ་བག་ཏུ་བལད་པ།

འདུག་པས་ཅུང་ཟད་གསལ་བར་ཕེ་བ་ཡིན་ནོ། །

༼རོ་རེ་ཐེག་པ་ལ་འཇུག་པའི་རྣམ་དབེ་བེ་བག་ཏུ་བལད་པ།༽

གཉིས་པ་རོ་རེ་ཐེག་པ་ལ་འཇུག་པའི་རྣམ་དབེ་བེ་བག་ཏུ་བལད་པ་ལ་གཉིས། 

རྒྱུད་སེའི་གངས་ངེས་དང་ཁྱད་པར་བལད་པ་དང་།བེ་བག་ཏུ་རྣལ་འབོར་བླ་མེད་ཀི་

རྒྱུད་ཀི་རྣམ་གཞག་བལད་པའོ། །དང་པོ་ལ། 

༼རྒྱུད་སེའི་གངས་ངེས་དང་ཁྱད་པར་བལད་པ།༽

རྒྱུད་སེ་དུ་ཞིག་ཏུ་དབེ་བ་དང་། དེ་ལྟར་འབེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །དང་པོ་ནི། 

ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཤཱནྟི་པ་དང་ཨབྷ་ཀ་ར་ལ་སོགས་པས་འདུས་པ་སོགས་རྣལ་འབོར་བླ་

མའི་རྒྱུད་དང་། མ་རྒྱུད་རྣམས་རྣལ་འབོར་བླ་ན་མེད་པའི་རྒྱུད་དུ་གསུངས་པས། 

རྒྱུད་སེའི་རིམ་པ་ལྔ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སྨྲ་བ་མི་འཐད་དེ། གུར་ལས། རྣལ་འབོར་བླ་

མེད་དེ་ལྟག་ལའོ། །ཞེས་རྣལ་འབོར་རྒྱུད་དེའི་ལྟག་མའམ་གོང་མའི་རྒྱུད་རྣམས་བླ་

མེད་དུ་གསུངས་པ་དང་འགལ་བའི་ཕིར་དང་། དུས་འཁོར་འགེལ་ཆེན་ལས་གསང་

འདུས་དང་ཀེ་རོར་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུད་རྣམས་ངེས་དོན་ལ་གཉིས་མེད་ཀི་རྒྱུད་དུ་

ཁྱད་པར་མེད་པར་བལད་པའི་ཕིར་དང་། རྒྱུད་སེ་དེ་ཉིད་རྣལ་འབོར་བླ་མ་སྟེ་གོང་མ་

ཡིན་པ་དང་དེའི་བླ་སྟེ་གོང་ན་རྒྱུད་སེ་གཞན་མེད་པ་མི་འགལ་བས། མིང་གི་ཐ་སད་

དེ་འདྲ་བ་གཉིས་འབྱུང་བས་རྒྱུད་སེའི་རིམ་པ་སོ་སོར་བཞག་མི་ནུས་པའི་ཕིར་

རོ། །ཡང་ཁ་ཅིག །ཕ་བླ་མེད་དང་མ་བླ་མེད་དང་མའི་ཡང་མ་བླ་མེད་གསུམ་དུ་བས་

པའི་གཉིས་པ་ནི་ཀེ་རོར་སོགས་དང་། གསུམ་པ་བདེ་མཆོག་ཏུ་འཆད་ཅིང་། དེ་ལྟར་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

རྒྱུད་སེ་དྲུག་བེད་པ་ལྭ་བ་པའི་དགོངས་པར་བེད་པ་ལའང་གོང་གི་གནོད་བེད་དག་

འབྱུང་བས་མི་འཐད་ལ། ལྭ་བ་བའི་དགོངས་པ་ཡིན་པའི་ལེས་བེད་མེད་དོ། །

བདེ་མཆོག་ར་རྒྱུད་ལས། མདོ་སེ་བ་བ་སྤོད་པ་དང་། །རྣལ་འབོར་གསང་

མཐའི་དབེ་བ་ཉིད། །ཅེས་གསུངས་པ་དེས་བ་སྤོད་རྣལ་འབོར་གི་རྒྱུད་གསུམ་དང་། 

གསང་བ་རྣལ་འབོར་ཕ་བླ་མེད་དང་། གསང་མཐའ་མ་བླ་མེད་དང་། དབེ་བས་མའི་

ཡང་མ་བླ་མེད་བསྟན་པས་རྒྱུད་སེ་དྲུག་ཏུ་འདོད་པ་ནི། བ་བ་དང་སྤོད་པ་དང་། རྣལ་

འབོར་དང་གསང་མཐའ་སྟེ་གསང་སྔགས་ཀི་མཐར་ཐུག་བླ་མེད་དང་བཅས་པའི་

རྒྱུད་སེ་བཞིར་དབེ་བ་ཉིད། ཅེས་པའི་དོན་ཡིན་པ་ལ། གསང་མཐའི་དབེ་བ་ཞེས་པ་

དེ། གསང་བ་དང་མཐའ་དང་དབེ་བ་དང་གསུམ་ཞེས་འཆད་པ། བུམ་པའི་མཚན་

ཉིད་ཅེས་པ་ལ། བུམ་དང་། པ་དང་། མཚན་ཉིད་དང་གསུམ་ཞེས་པའི་འབྲུ་སྣོན་པ་

དང་ཁྱད་མེད་པས་བཞད་གད་ཀི་གནས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་གུར་གི་ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པ་

ལས། དམན་པ་རྣམས་ལ་བ་བའི་རྒྱུད། །བ་མེད་རྣལ་འབོར་དེ་ལྟག་ལའོ། །རྣལ་

འབོར་མཆོག་ནི་སེམས་ཅན་མཆོག །རྣལ་འབོར་བླ་མེད་དེ་ལྟག་ལའོ། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར། རོ་རེ་ཐེག་པའི་གདུལ་བ་དམན་པ་དང་། དེའི་ལྟག་མ་འབིང་དང་། 

མཆོག་དང་། དེའི་ལྟག་མ་ཆེས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་བཞི་ལ་གསུངས་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་

སོ་ནས་འཇུག་པའི་སོ་མི་འདྲ་བ་བཞིའོ། །རྣལ་འབོར་བླ་མེད་ཀི་རྒྱུད་དོན་ལ་འཇུག་

པ་ལས་ཀང་། གསང་སྔགས་འབས་བུ་རོ་རེ་ཐེག་པ་ལ་ནི་འཇུག་པའི་སོ་རྣམ་པ་བཞི་

སྟེ། བ་བའི་རྒྱུད་དང་། སྤོད་པའི་རྒྱུད་དང་། རྣལ་འབོར་གི་རྒྱུད་དང་། རྣལ་འབོར་བླ་

ན་མེད་པའི་རྒྱུད་ཅེས་སྤིར་གགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བལད་དོ། །
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། རོ་རེ་ཐེག་པ་ལ་འཇུག་པའི་རྣམ་དབེ་བེ་བག་ཏུ་བལད་པ།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། མི་འཐད་པའི་ཕོགས་དགག་པ་དང་། འཐད་པའི་ཕོགས་

བཞག་པའོ། །དང་པོ་ནི། འོ་ན་རྒྱུད་སེ་བཞིར་འབེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན། རེ་

ལིག་གདུལ་བ་ལ་མཆོག་དམན་གི་རིམ་པ་ཡོད་པ་ཙམ་གིས་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་

གསང་བ་འདུས་པ་ལྟ་བུ་གཅིག་ལའང་རྒྱུད་སེའི་རིམ་པའི་འཇུག་སོ་མི་འདྲ་བ་ལྔར་

འབེད་རིགས་པར་འགྱུར་ཏེ། གདུལ་བ་ལ་པདྨ་དང་ཙནན་ལ་སོགས་པའི་གང་ཟག་

རིགས་ལྔ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །ཐོབ་བ་མཆོག་དམན་གི་ཁྱད་པར་དང་ལྟ་བ་སོགས་

ཀི་ཁྱད་པར་མེད་ཅིང་། ལྷའི་རྣལ་འབོར་གི་ཡན་ལག་མི་འདྲ་བ་ཙམ་གིས་འབེད་ན་

རྒྱུད་སེ་བཞི་ལས་གངས་ཆེས་མང་བ་འབེད་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །སམ་ན། འདི་ལ་

བོད་ཀི་བླ་མ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཕི་རོལ་མུ་སྟེགས་ལ་ལོག་པའི་སྤོད་པ་བཞི་ཡོད་པས་དེ་

དག་རེས་སུ་བཟུང་བའི་ཕིར་དུ་རྒྱུད་སེ་བཞི་བསྟན་ཏེ། དེ་ཡང་འདོད་ཆགས་ཅན་ལྷ་

ཆེན་པོའི་རེས་སུ་འབང་བ་འདོད་ཆགས་ཆོས་སུ་སྨྲ་བ་དང་། ཞེ་སང་ཅན་ཁྱབ་འཇུག་

གི་རེས་སུ་འབང་བ་འཚེ་བ་ཆོས་སུ་སྨྲ་བ་དང་། གཏི་མུག་ཅན་ཚངས་པའི་རེས་སུ་

འབང་བ་གཙང་སྦྲ་ཆོས་སུ་སྨྲ་བ་དང་། མ་ངེས་པ་དེ་གསུམ་གང་རུང་དང་ཕད་ན་དེ་

དག་གི་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་པ་བཞི་ཡོད་ཅིང་། དེ་དག་གཟུང་བའི་ཕིར་རིམ་པ་བཞིན་

བླ་མེད་དང་། སྤོད་རྒྱུད་དང་། བ་རྒྱུད་དང་། རྣལ་འབོར་གི་རྒྱུད་བསྟན་ནོ། །འདི་ཡང་

དེ་ཉིད་བསྡུས་པའི་རེས་སུ་འབངས་ནས་སོབ་དཔོན་ཀུན་སིང་དང་རབ་འབོར་

བསྐྱངས་ལ་སོགས་པ་བཞེད་དོ། །ཞེས་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། དེ་འདྲའི་གང་ཟག་ཐབས་

དེས་འདུལ་བ་སིད་པ་ཙམ་ལ་བེད་ན་བླ་མེད་ལྟ་བུ་གཅིག་གིས་ཀང་དེ་འདྲ་བ་བཞི་

ཀ་འདུལ་བ་སིད་པས། དེའི་སོ་ནས་རྒྱུད་སེ་སོ་སོར་འབེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་མི་རུང་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ལ། རྒྱུད་སེ་དེ་དང་དེའི་གདུལ་བའི་གཙོ་བོ་ལ་དེ་དང་དེ་དགོས་པར་འདོད་ན་ལིན་ཏུ་

མི་རིགས་ཏེ། སྔགས་ཀི་ཐེག་པའི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་ནི་བསྟན་པ་འདིའི་

གདུལ་བ་མཆོག་ཡིན་པས། དེ་ལ་མུ་སྟེགས་ཀི་ལྟ་བ་ལ་ཞུགས་པ་མི་དགོས་པའི་

ཕིར་དང་། དང་པོ་ནས་ལྟ་བ་མ་ལོག་པ་ལ་ཞུགས་ན་ཐེག་པ་བླ་ན་མེད་པའི་ཆེད་དུ་

བ་བའི་གདུལ་བའི་གཙོ་བོར་འགལ་བར་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། །

སོབ་དཔོན་ཀུན་སིང་གི་གསང་འདུས་ཀི་འགེལ་བར། ཁྱབ་འཇུག་གི་རྒྱུད་ལ་

དགའ་བ་ལ་བླ་མེད་ཀི་འདོད་ཆགས་ཀི་ཀུན་སྤོད་བསྟན་པར་བལད་པས་སོབ་

དཔོན་དེའི་བཞེད་པ་མིན་ལ། ཡོ་གའི་རྒྱུད་དུ་བླ་མེད་ཀི་རྒྱུད་གདུལ་བ་གང་ལ་

གསུངས་པའི་རྣམ་གཞག་འོང་དོན་མེད་པས་ཡིད་བརན་དུ་མི་རུང་ངོ་། །ཡང་སངས་

རྒྱས་པ་ལ་གྲུབ་མཐའ་མི་འདྲ་བ་བཞི་ཡོད་པས་དེ་དང་བསྟུན་ཏེ་ལྷའི་བསྐྱེད་ཆོག་མི་

འདྲ་བ་བཞིས་རྒྱུད་སེ་བཞིར་བཞག་པར་སྨྲ་སྟེ། ཉན་ཐོས་གནས་མ་བུ་བ་དང་ཉི་འོག་

བེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བས་བརོད་དུ་མེད་པའི་བདག་ཁས་ལེན་ཅིང་། དེ་བཞིན་དུ་བ་བའི་

རྒྱུད་ལ་རང་ལྷར་མི་བསོམ་པར་ཐ་མལ་དུ་གནས། མདུན་དུ་རས་རིས་བཀམ། དེ་

གཉིས་ཀི་བར་གི་མདུན་གི་ནམ་མཁར་ལྷ་ཡེ་ལེས་པ་སྤན་དྲངས་ནས་བཞུགས་

པའི་ཐུགས་ཀར་སྔགས་ཕེང་བཀོད་ནས་བཟླས་པ་བེད་པ་ལྷ་རེ་བོ་ལྟ་བུ་ལས་དངོས་

གྲུབ་ལེན་པའི་ཚུལ་གསུངས་ཏེ། རག་མི་རག་གང་ཡང་མིན་པའི་བདག་དང་འདྲ་བར་

རང་དང་བིས་སྐུ་གང་ཡང་མིན་པའི་ལྷ་ལས་དངོས་གྲུབ་ལེན་པས་སོ། །ཡང་ཁ་ཆེ་བེ་

བག་སྨྲ་བ་དང་མདོ་སེ་བ་གཉིས། བདག་མི་འདོད་ཀང་གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་

ཁས་ལེན་པས། དེ་དང་བསྟུན་ནས་སྤོད་རྒྱུད་ཀི་ལྷའི་བསྐྱེད་ཆོག་གསུངས་ཏེ། 
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། རོ་རེ་ཐེག་པ་ལ་འཇུག་པའི་རྣམ་དབེ་བེ་བག་ཏུ་བལད་པ།

བདག་ལྷ་དམ་ཚིག་པར་བསྐྱེད། ཡེ་ལེས་པ་རང་ལས་ལོགས་པར་མདུན་དུ་

བཞུགས་པའི་ཐུགས་ཀར་སྔགས་ཕེང་བཀོད་ནས་སྔགས་བཟློ་བ་ལྷ་གོགས་པོ་ལྟ་བུ་

ལས་དངོས་གྲུབ་ལེན་པའི་ཚུལ་གསུངས་སོ། །

ཡང་འཕགས་པ་རང་སངས་རྒྱས་དག་ཡུལ་ཕི་དོན་མེད་ཀང་ལེས་པ་སྐད་ཅིག་

མ་ཙམ་བདེན་པར་འདོད་པ་དང་བསྟུན་ནས་རྣལ་འབོར་རྒྱུད་ཀི་ལྷའི་བསྐྱེད་ཆོག་

གསུངས་ཏེ། བདག་དམ་ཚིག་པར་བསྐྱེད། དེ་ལ་ཡེ་ལེས་པ་བཅུག་སར་གལེགས་སུ་

གསོལ་བའོ། །ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བ་དག་ནི། གཟུང་བ་མེད་པས་དེར་འཛིན་

མེད། །ཅེས་སེམས་ཙམ་པའང་འདོད་ལ་དབུ་མ་བའང་འདོད་དོ། །ཀུན་རོབ་ཏུ་ནི་

གཟུང་འཛིན་གཉིས་ཀ་འདོད་དོ། །དེ་དང་མཐུན་པ་ནི་རྣལ་འབོར་བླ་ན་མེད་པའི་

བསྐྱེད་ཆོག་སྟེ། དང་པོར་བདག་དམ་ཚིག་པར་བསྐྱེད། དེ་ལ་ཡེ་ལེས་པ་འཇུག་པ། 

ཀུན་རོབ་ཏུ་གཟུང་འཛིན་གཉིས་འདོད་པ་དང་འདྲ་ལ། དོན་དམ་པར་གཉིས་ཀ་མི་

འདོད་པ་ལྟར་ཡེ་ལེས་སེམས་དཔའ་གལེགས་སུ་གསོལ་བ་བ་བ་མེད་པའོ། །དེ་ལྟར་

གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞིར་ཡོད་པ་དང་བསྟུན་ནས། ལྷའི་བསྐྱེད་ཆོག་མི་འདྲ་བ་བཞིའི་སོ་

ནས་རྒྱུད་སེ་བཞིར་བཞག་པ་ནི། ཡེ་ལེས་རོ་རེ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་རྒྱུད་ཀི་རེས་སུ་

འབངས་ནས། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ལ་སོགས་པའི་བཞེད་པའོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །

ཉི་འོག་བེ་བག་སྨྲ་བ་བརོད་དུ་མེད་པའི་བདག་ཁས་ལེན་པར་གང་ནས་ཀང་མ་

བལད་ལ། གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞིར་འབེད་པ་ན། རང་སངས་རྒྱས་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་

བཞིའི་ཡ་གལ་གཅིག་ཏུ་བས་པ་དང་། དབུ་སེམས་གཉིས་ཀ་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་

བཞིའི་ཡ་གལ་གཅིག་ཏུ་བས་ནས། དབུ་སེམས་གཉིས་ཀ་དོན་དམ་པར་འཛིན་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

པའང་མ་གྲུབ་པར་འདོད་མཉམ་དུ་སྨྲ་བ་ནི་གཞུང་ལུགས་ཀི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་

ལྡོག་སྟེ་སྨྲ་བར་འདུག་པས། གཞུང་ལུགས་ཀི་རྣམ་གཞག་རགས་པ་ཙམ་ཆགས་

པས་ཀང་ནོར་བ་ཆེས་ཆེ་བར་ལེས་ས་ལ། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་དེ་ལྟར་བལད་

པའི་འཁྲུལ་གཞི་ཟུར་ཙམ་ཡང་གང་ནའང་མེད་ཅིང་། ཡེ་ལེས་རོ་རེ་ཀུན་ལས་བཏུས་

ལས་བ་རྒྱུད་ལ་བདག་བསྐྱེད་མེད་པར་བལད་སམ་པར་སྣང་ནའང་། བ་རྒྱུད་ལ་

བདག་བསྐྱེད་མེད་ན། གོང་དུ་བལད་པ་ལྟར། སྔགས་དང་ཕར་ཕིན་ཐེག་པའི་ཐུན་

མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་པར་གཙོ་བོ་གཟུགས་སྐུའི་རྒྱུའི་ལྷའི་རྣལ་འབོར་མ་ཚང་བར་

འགྱུར་བ་དང་། རང་ཉིད་འབས་བུའི་གནས་སྐབས་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པར་བསོམ་

པའི་འབས་བུ་ལམ་བེད་མ་ཚང་བས་འབས་བུའི་ཐེག་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བ་དང་། 

འདོད་ཆགས་ལམ་དུ་བེད་པའི་ཐབས་མེད་མི་རུང་རང་ལྷར་བསོམ་པའི་རྣལ་འབོར་

མེད་པས་འདོད་ཆགས་ལམ་བེད་ཀི་ཐེག་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བ་དང་། བ་རྒྱུད་ཀི་

དབང་བསྐུར་བ་དང་ཡེ་ལེས་འབེབས་པ་སོགས་ཀི་ཚེ། བླ་མ་དང་སོབ་མ་གང་ཡང་

ལྷར་བསོམ་དུ་མི་རུང་བར་འགྱུར་ཞིང་། ཁྱེད་རང་ཉིད་ཀང་དེ་དག་གི་ཚེ་ལྷར་བསོམ་

པ་དང་ནང་འགལ་བ་དང་། བ་བའི་རྒྱུད་བསམ་གཏན་ཕི་མ་དང་རོ་རེ་གཙུག་ཏོར་

ལས། བཟླས་བརོད་ཡན་ལག་བཞི་རྣམ་སྣང་མངོན་བང་དང་འདྲ་བར་གསལ་བར་

བལད་པར་སངས་རྒྱས་གསང་བས་གསུངས་ལིང་། བསམ་གཏན་ཕི་མར་བཟླས་

བརོད་ཡན་ལག་བཞི་འཆད་པ་ན། སྒ་དང་སེམས་དང་གཞི་ལ་གཞོལ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་གཞི་ནི་རང་ལྷར་བསྐྱེད་ཡིན་པར་འགེལ་བས་གསལ་བར་བལད་པ་

དང་། རོ་རེ་རྣམ་འཇོམས་ཀི་རྒྱུད་རྒྱས་པ་ལས་ལྷ་དྲུག་བསྐྱེད་པ་གསལ་བར་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། རོ་རེ་ཐེག་པ་ལ་འཇུག་པའི་རྣམ་དབེ་བེ་བག་ཏུ་བལད་པ།

གསུངས་པའི་ལུང་སངས་རྒྱས་གསང་བས་རྣམ་འཇོམས་ཀི་འགེལ་བར་དྲངས་ནས་

རང་ལྷར་བསྐྱེད་པ་རྒྱས་པར་བལད་པ་དང་། ལེགས་གྲུབ་ཀི་མངོན་རོགས་ལས། བ་

བའི་རྒྱུད་ལ་ལྷ་སྒྲུབ་པའི་རིམ་པ་མ་བསྟན་ནོ་སམ་དུ་བསམ་པར་མི་བ་སྟེ། བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀིས་ཕལ་ཆེར་མ་བསྟན་ཀང་ཕག་ན་རོ་རེ་དབང་བསྐུར་བ་དང་དེ་ཁོ་ན་

ཉིད་བཅུ་བ་དག་ལས་གཙོ་བོར་བསྟན་ནོ། །

གཅིག་ཏུ་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ནི་གསང་སྔགས་ཀི་ལྷ་དང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་

རག་ལས་པ་ཡིན་ལ། དེ་དག་རྣམ་པར་ཉམས་ན་ནི་ཞི་བ་ལ་སོགས་པའི་ལས་རྣམས་

འགྲུབ་པར་མི་འགྱུར་བས། བླ་མས་བལད་པ་དང་། རྒྱུད་ཀི་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་དཔྱད་

པ་ལས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བའོ། །ཞེས་རང་ལྷར་བསོམ་པ་དང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསོམ་པ་

གཉིས་མེད་ན་དངོས་གྲུབ་མི་འགྲུབ་པས། བ་རྒྱུད་ལའང་དེ་གཉིས་དགོས་པར་

བསྒྲུབས་པ་སོགས་ཚད་ལྡན་གི་གཞུང་དང་རྒྱུད་དུ་མ་དང་འགལ་བའི་ཕིར་ཆེས་མི་

རིགས་སོ། །

འོ་ན་ཡེ་ལེས་རོ་རེ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལས། ཡེ་ལེས་སེམས་དཔའི་བདེ་བ་

དམ་པ་མེད་པ་དང་། བདག་ཉིད་ལྷའི་སེམས་པ་མེད་པ་དང་། རད་དུ་བྱུང་བའི་སྤོད་

ཡུལ་མ་ཡིན་པ་དང་། སྐྱོན་གི་རྒྱུའི་རོག་པས་རབ་ཏུ་དཔྱོད་པས་བསྒྲུབ་པར་བེད་པ་

ནི་བ་བའི་རྒྱུད་ལ་གནས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཇི་ལྟར་དྲང་ཞེ་ན། དེས་ནི་བ་བའི་

རྒྱུད་ལས་རང་ལྷར་བསོམས་ནས་ཡེ་ལེས་པ་འཇུག་པ་མ་བལད་པ་ཡོད་པར་

གསུངས་ཀི། བལད་པ་མེད་པར་མ་གསུངས་ལ། དེ་ཡང་བ་རྒྱུད་ཀི་ཆེད་དུ་བ་བའི་

གདུལ་བའི་གཙོ་བོ་མ་ཡིན་པའི་གདུལ་བ་ཕལ་བ་རང་དང་ལྷ་གཅིག་ཏུ་བསོམས་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

པའི་རྣལ་འབོར་ལ་ཐོག་མ་ནས་གཞུག་མི་ནུས་པ་དང་། མདུན་དུ་ལྷ་བསོམས་ནས་

བཟླས་པ་བེད་པ་སོགས་ལ་ཐོག་མ་ནས་གཞུག་ནུས་པ་དག་རེས་སུ་གཟུང་བའི་

ཕིར་དུ་དེ་ཙམ་ཞིག་སྟོན་གི། རང་ལྷར་བསོམ་པ་སོགས་གསལ་བར་མ་བསྟན་པའི་

བ་རྒྱུད་ཀི་རྒྱུད་མང་དུ་ཡོད་ལ། འོན་ཀང་རྒྱུད་དེ་དང་དེ་ལས་བ་རྒྱུད་ཀི་ལམ་གི་

ལུས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་སྟོན་པ་མ་ཡིན་པས། བ་རྒྱུད་ཀི་ལམ་ལུས་ཡོངས་སུ་

རོགས་པ་ལ་བསམ་གཏན་ཕི་མ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར། བཟླས་བརོད་ཡན་ལག་

བཞི་ཚང་བ་དགོས་པ་ཡིན་ལ། གདུལ་བ་ཕལ་བ་ལམ་ལ་ཐོག་མར་ཞུགས་པ་ནས་

ལམ་ལུས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ལ་སོབ་པས་མ་ཁྱབ་ཅིང་། ཡེ་ལེས་རོ་རེ་ཀུན་ལས་

བཏུས་པའི་རྒྱུད་ཀི་དོན་ནི་དེ་ལ་དགོངས་པའོ། །

དེས་ན་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་སངས་རྒྱས་གསང་བས་ཀང་། གསང་བ་ནི་མི་

བསྟན་པ་སྟེ། དེ་དག་ནི་འདི་ལྟར་དགོངས་སོ། །གསང་སྔགས་ཀི་བསམ་གཏན་དེ་

གསང་སྔགས་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པའི་ཡན་ལག་གི་སིང་པོར་གྱུར་པ་ཡིན་ཡང་། 

རྒྱུད་སོ་སོ་དག་ཏུ་རྣམ་པར་ཕེ་སྟེ་མ་བསྟན་པ་ནི། སར་སྡུད་པ་དང་སོག་དང་རོལ་བ་

ལ་སོགས་པ་བསམ་གཏན་གི་ཡན་ལག་རྣམས་ནན་ཏན་དུ་བེད་མི་ནུས་པའི་གདུལ་

བའི་འགོ་བ་རྣམས་གཟུང་བའི་ཕིར་རོ། །མི་མངོན་པའི་ཚིག་ཏུ་ནི་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་

ཕལ་ཆེར་གསུངས་ཏེ་ཕིས་བལད་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པས་དོན་འདི་ཉིད་

གསལ་བར་བལད་དོ། །བ་སྤོད་གཉི་ག་ལ་ཡེ་ལེས་པ་འཇུག་པ་དགེ་སོང་མ་དཔལ་

མོ་དང་ཤཱནྟི་པ་དང་ཛེ་ཏ་རི་དང་ཇོ་བོ་རེ་ལ་སོགས་པ་ཚད་ལྡན་དུ་མས་བལད་ལ། དེ་

ལྟར་མི་རུང་ན་དེའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་རང་དང་ལྷ་གཉིས་གཅིག་དུ་འཛིན་པ་ལ་མི་མོས་པ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། རོ་རེ་ཐེག་པ་ལ་འཇུག་པའི་རྣམ་དབེ་བེ་བག་ཏུ་བལད་པ།

དགོད་དགོས་ཀི། གཞན་འགོད་རྒྱུ་མེད་ནའང་། གོང་དུ་བལད་པ་ལྟར་རང་ལྷར་

བསོམ་པ་ཡོད་ལ། དེའི་ཚེ་རང་ལྷ་དངོས་སུ་བསོམ་དགོས་པས་རང་དང་ལྷ་ངོ་བོ་

གཅིག་ཏུ་བསོམ་དགོས་པའི་ཕིར་དང་། ཕག་རོར་དབང་བསྐུར་བའི་རྒྱུད་ལས་ཀང་

རང་ལྷ་དངོས་ཀི་ང་རྒྱལ་སྤོད་ལམ་ཐམས་ཅད་དུ་མི་གཡོ་བའི་བརན་པ་དགོས་པར་

གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། རྒྱུད་དེ་ལས། རང་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དང་ལྷའི་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་གཅིག་ཏུ་མོས་དགོས་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །

ཁ་ཅིག །གཞན་རྣམས་སྔར་དང་འདྲ་བ་ལ། མདོ་སེ་བ་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་

སེམས་སུ་འདོད་ཀང་། གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་འདོད་པ་དང་བསྟུན་ནས་སྤོད་རྒྱུད་

གསུངས་སོ། །ཞེས་ཁས་ལེན་པ་ནི། དབང་ལེས་ཀི་སྣང་ཡུལ་རྣམས་མདོ་སེ་བ་བེམ་

རིག་གཉིས་ཀའི་གཞི་མཐུན་དུ་ཁས་ལེན་པར་སྨྲ་བ་ལིན་ཏུ་ཐ་ཆད་པའོ། །ཡང་ཁ་

ཅིག །བམ་ཟེ་གཙང་སྦྲ་དང་སྦིན་སེག་དང་། སྨྱུང་གནས་གཙོ་བོར་བེད་པ་ལ་དེ་དང་

མཐུན་པའི་ལམ་སྟོན་པའི་བ་རྒྱུད། རེ་རིགས་གཙང་སྦྲ་དང་དཀའ་ཐུབ་དྲག་པོ་སྤོད་

མི་ནུས་ལིང་། དམན་པའི་ལས་ལ་ཡང་མི་འཇུག་པ་ལ་དེ་དང་མཐུན་པར་སྤོད་རྒྱུད་

བསྟན་ལ། རྣལ་འབོར་རྒྱུད་ནི་རྒྱལ་རིགས་རེས་སུ་གཟུང་བར་བ་བའི་ཕིར་དུ་

གསུངས་ཏེ། རྒྱལ་རིགས་ལ་རྒྱལ་པོ་དང་བཙུན་མོ་དང་སས་དང་གསོལ་ཁ་བ་དང་

གཡོག་མོ་དང་བན་མོ་དང་ཕོ་ཉ་མོ་དང་། གཡོག་པོ་དང་བན་དང་ཕོ་ཉ་རྣམས་ཡོད་པ་

དེ་བཞིན་དུ། ཡོ་གའི་དཀིལ་འཁོར་ལ་ཡང་གལེགས་པ་ལྔ་རྒྱལ་པོའི་ཚུལ། སེམས་

མ་བཞི་ཕག་རྒྱའི་ཚུལ། སེམས་དཔའ་བཅུ་དྲུག་སས་པོའི་ཚུལ། སེག་སོགས་བཞི་

བཙུན་མོའི་ཚུལ། བདུག་པ་མོ་གཡོག་མོའི་གཙོ་མོ། མེ་ཏོག་མ་གསོལ་ཁ་མ། མར་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

མེ་མ། ཕོ་ཉ་མོ། དྲི་མ་བན་མོ། རོ་རེ་ལྕགས་ཀྱུ་གཡོག་པོའི་གཙོ་བོ། ཞགས་པ་

གསོལ་ཁ་བ། ལྕགས་སྒོག་ཕོ་ཉ། འབེབས་པ་བན་གི་ཚུལ་དུ་གསུངས་སོ། །

དམངས་རིགས་གཙང་དམེ་མེད་ཅིང་ཐམས་ཅད་ཟ་བ་བ་བ་ངན་པ་བེད་པ་རྣམ་

རོག་ལས་ཆུང་བ་ལ་དེ་དང་མཐུན་པར་བླ་མེད་ཀི་རྒྱུད་གསུངས་པས་གདུལ་བ་མི་

རིགས་བཞིའི་སོ་ནས་རྒྱུད་སེ་བཞིར་གངས་ངེས་སོ། །ཞེས་སྨྲ་བའང་མི་འཐད་དེ། མི་

རིགས་བཞིའི་དབང་གིས་རྒྱུད་སེ་བཞིར་ངེས་པའི་དོན་བླ་མེད་ཀི་རྒྱུད་ཀི་ཆེད་དུ་བ་

བའི་གདུལ་བའི་གཙོ་བོ་ཡིན་ན་དམངས་རིགས་ཡིན་དགོས་པ་སོགས་ལ་འདོད་ན་

ཨིནྡྲ་བྷཱུ་ཏི་ལ་སོགས་པའི་རྒྱལ་རིགས་དང་། དྲང་སོང་ཉི་མའི་ལིང་ར་ལ་སོགས་པ་

དང་། ས་ར་ཧ་དང་ཀླུ་སྒྲུབ་ལ་སོགས་པ་བམ་ཟེའི་རིགས་ཀི་བླ་མེད་ཀི་གདུལ་བའི་

གཙོ་བོ་དུ་མ་ཞིག་གིས་མ་ངེས་ལ། དམངས་རིགས་ཡིན་པའི་གདུལ་བ་རྒྱུད་དེ་ལ་

ཡོད་པ་སོགས་ལ་བེད་ན་ཐམས་ཅད་ལ་ཐམས་ཅད་ཡོད་པས་མི་རིགས་བཞིའི་

གདུལ་བ་སོ་སོར་ངེས་པས་རྒྱུད་སེ་བཞི་སོ་སོར་ངེས་པར་བཞག་མི་ནུས་ལིང་། 

ལས་ཆེ་ཆུང་གི་ཁྱད་པར་ཡང་མེད་པས་སིང་པོ་མེད་དོ། །

ཡང་གཟུགས་ཁམས་ཡན་ཆད་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བའི་གང་ཟག་གདུལ་

བར་བ་བའི་དོན་དུ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཐེག་པ་བསྟན་ཅིང་། གཞན་འཕྲུལ་དབང་བེད་

པ་ལ་སོགས་པ་བལྟས་པས་ཚིམ་པའི་འདོད་ཆགས་ཅན་ལ་ལྷ་ཕོ་མོ་ཕན་ཚུན་

བལྟས་པ་ཙམ་གིས་ཚིམ་པའི་དགའ་བ་ལམ་དུ་བེད་པ་བ་བའི་རྒྱུད་དང་། འཕྲུལ་

དགའ་བ་རྒོད་པས་ཚིམ་པའི་ཆགས་པ་ཅན་ལ་ལྷ་ཕོ་མོ་ཕན་ཚུན་རྒོད་པ་ཙམ་གིས་

ཚིམ་པའི་མཆོག་དགའ་ལམ་དུ་བེད་པའི་སྤོད་པའི་རྒྱུད་དང་། དགའ་ལྡན་པ་ལག་



  137  

རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། རོ་རེ་ཐེག་པ་ལ་འཇུག་པའི་རྣམ་དབེ་བེ་བག་ཏུ་བལད་པ།

བཅངས་ཀིས་ཚིམ་པའི་ཆགས་པ་ཅན་ལ་ལྷ་ཕོ་མོ་ཕན་ཚུན་ལག་པ་བཅངས་པ་ཙམ་

གིས་ཚིམ་པའི་ཁྱད་དགའ་ལམ་དུ་བེད་པའི་རྣལ་འབོར་གི་རྒྱུད་དང་། སུམ་ཅུ་ར་

གསུམ་པ་མན་ཆད་དབང་པོ་གཉིས་སྤོད་ཀིས་ཚིམ་པའི་ཆགས་པ་ཅན་ལ་ལྷ་ཕོ་མོ་

ཕན་ཚུན་སོམས་པར་འཇུག་པས་ཚིམ་པའི་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་དགའི་བདེ་བ་ལམ་དུ་

བེད་པ་བླ་མེད་ཀི་རྒྱུད་བསྟན་པས་བཞིར་ངེས་པར་སྨྲ་བའང་རྣ་བར་མི་འོང་སྟེ། རྒྱུད་

སེ་དེ་དང་དེའི་གདུལ་བ་གཙོ་བོ་ལ་ལྷ་དེ་དང་དེ་དགོས་པར་སྨྲ་ན་ནི། རང་ཉིད་ཀིས་

མི་རིགས་བཞི་དགོས་པར་སྨྲས་པ་དང་འགལ་ཞིང་། བླ་མེད་ཀི་ལམ་ཐུན་མོང་མ་

ཡིན་པ་ལ་ཐོག་མ་ནས་འཇུག་པའི་གདུལ་བའི་གཙོ་བོ་ལ་འཛམ་གིང་གི་མི་མངལ་

སྐྱེས་ངེས་གཟུང་དུ་དགོས་པར་རྒྱུད་སོམ་འབྱུང་དང་རྣམ་གཞག་རིམ་པ་སོགས་

ལས་གསུངས་པས་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་པའི་ལྷ་ཡང་དེའི་ཐོག་མའི་གདུལ་བའི་གཙོ་

བོར་སྨྲ་བ་ཆེས་མི་འཐད་ལ། དགའ་བ་བཞི་བླ་མེད་ཁོ་ནའི་ཁྱད་ཆོས་ཡིན་པས་རྒྱུད་

སེ་འོག་མ་གསུམ་ལ་དགའ་བ་དང་པོ་གསུམ་གི་ལམ་བེད་འདོད་པ་གནས་མ་ཡིན་

པའི་ལོག་རོག་ཡིན་ཞིང་། ཕར་ཕིན་ཐེག་པའི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་གཟུགས་

ཁམས་ཡན་ཆད་པར་འདོད་པ་ནི་མི་རིགས་པར་གསུང་རབ་ཀི་བར་རགས་པ་ཙམ་

ཆགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་རོགས་སའོ། །གཞན་ཡང་ཚུལ་འདི་དག་གི་རིགས་པས་

འབེད་ཚུལ་གཞན་སྨྲ་བའང་མི་འཐད་པར་ལེས་ས་བས་འདིར་མ་བིས་སོ། །

གཉིས་པ་འཐད་པའི་ཕོགས་བཞག་པ་ལ་གཉིས་ལས། དང་པོ་རྒྱུད་སེ་བཞིའི་

མཚན་དོན་བླ་མེད་ཀི་གཞུང་ནས་འབྱུང་བའི་སྟེང་ནས་བལད་ན། སཾ་བྷུ་ཊི་ལས། རྒོད་

དང་བལྟ་དང་ལག་བཅངས་དང་། །གཉིས་གཉིས་འཁྱུད་དང་རྣམ་པ་བཞི། །སིན་བུའི་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ཚུལ་གིས་རྒྱུད་བཞིར་གནས། །ཞེས་གསུངས་པའི་རྐང་བ་ཐ་མས་འདོད་ཆགས་ལམ་

དུ་བེད་ཚུལ་མཐར་ཐུག་པ་བསྟན་ཏེ། ལིང་ལས་སྐྱེས་པའི་སིན་བུས་ལིང་ཟོས་ནས་

ལྷག་མ་མེད་པར་བེད་པ་ལྟར། རྒྱུ་དུས་ཀི་ཀུན་སོང་འདོད་ཆགས་ལ་བརེན་ནས་སྐྱེས་

པའི་བདེ་བ་རང་དུས་ན་ཆོས་རྣམས་ཀི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ངེས་པའི་བློ་དང་གྲུབ་བདེ་དབེར་

མེད་དུ་སྐྱེས་པས་འདོད་ཆགས་ཀི་ར་བ་མ་རིག་པ་གཅོད་པར་བེད་པའི་དོན་ཏོ། །རྐང་

བ་དང་པོ་གཉིས་ཀི་དོན་དང་མཐུན་པར་རོ་རེ་སིང་པོ་རྒྱན་གི་རྒྱུད་ལས་ཀང་། འདི་ནི་

གཉིས་པོ་འཁྱུད་པ་ཡི། །རྒྱུད་ཀི་དབེ་བ་བསྟན་པའོ། །དེ་བཞིན་དུ་ནི་ལག་བཅངས་

དང་། །རྒོད་དང་བལྟས་པས་ལེས་པར་བ། །ཞེས་རྒྱུད་སེ་བཞིའི་མཚན་ལ། རྒོད་པའི་

རྒྱུད་དང་། ལྟ་བའི་རྒྱུད་དང་། ལག་བཅངས་སམ་འཁྱུད་པའི་རྒྱུད་དང་། གཉིས་གཉིས་

སྦོར་བའི་རྒྱུད་ཅེས་གསུངས་ཏེ། གཞན་ཡང་མང་ངོ་། །

སྔར་བལད་པ་ལྟར་གཟུགས་སྐུའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་ལྷའི་རྣལ་འབོར་དུ་

བལད་པ་ནི་ཐབས་ཀི་གཙོ་བོ་ཡིན་ཞིང་། གནས་ལུགས་སྟོང་ཉིད་རོགས་པའི་བློ་ནི་

ལེས་རབ་ཡིན་ལ། ཐབས་ཀི་དབང་གིས་ལེས་རབ་ཁྱད་ཞུགས་པར་འགོ་བ་ཐེག་

ཆེན་པ་གོང་འོག་ཐམས་ཅད་ཀི་ལུགས་ཡིན་ཞིང་། བླ་མེད་ཀི་སྐབས་སུ་རྒྱུད་སེ་

འོག་མ་གསུམ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ཐབས་ཁྱད་པར་ཅན་ལྷའི་རྣལ་འབོར་

ནི་འདོད་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་མཉམ་པར་སྦོར་བའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་སྣང་བའི་ལྷའི་རྣལ་འབོར་

ཏེ། བླ་མེད་ཀི་ལམ་ལ་ཁྱད་ཆོས་མང་དུ་ཡོད་ཀང་གཉིས་སྦོར་གི་རྒྱུད་ཅེས་དེའི་སོ་

ནས་མིང་འདོགས་མཛད་ལ། ཐབས་དེ་འདྲ་བའི་སོ་ནས་དབང་པོ་གཉིས་སྦོར་གི་

འདོད་ཆགས་ལམ་དུ་བས་པས་སྟོང་ཉིད་རོགས་པའི་ལེས་རབ་ཁྱད་ཞུགས་པར་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། རོ་རེ་ཐེག་པ་ལ་འཇུག་པའི་རྣམ་དབེ་བེ་བག་ཏུ་བལད་པ།

འགྱུར་རོ། །དེ་དང་འདྲ་བའི་ཐབས་ལམ་གི་སྐབས་སུ་མ་བསྟན་པས་རྒྱུད་སེ་འོག་མ་

གསུམ་དུ་འབས་བུའི་རྣམ་གཞག་བེད་པ་ནའང་། ཁ་སྦོར་གི་ཡན་ལག་མ་བསྟན་

ཅིང་། དེའི་ཕིར་དབང་གོང་མ་གསུམ་ཡང་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ལྟ་ན་ཡང་བལྟ་བ་སོགས་གསུམ་གི་འདོད་ཆགས་ལམ་བེད་ཙམ་ཞིག་ཡོད་

ལ། དེ་ཡང་བསོམས་པའི་ལྷ་མོ་ཁོ་ན་ལ་བལྟ་བ་དང་། རྒོད་པ་སོགས་ཡིད་ཀིས་

བསོམས་པར་བས་པ་ལས་བྱུང་བའི་འདོད་ཆགས་ལམ་བེད་ཡིན་གི། དངོས་ཀི་

རིག་མ་ལ་བེད་པར་ཟུར་ཙམ་ཡང་མ་བལད་ཅིང་། བླ་མེད་དུ་ནི་བསོམས་པ་དང་

དངོས་ཀི་རིག་མ་གཉི་ག་ལ་དབང་པོ་གཉིས་སྦོར་གི་ཆགས་པ་ལམ་བེད་རལ་དུ་

བཏོན་ནས་བལད་དོ། །དེ་ལྟར་ན། རོ་རེ་ཐེག་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལམ་ལ་ཐོག་

མར་ཞུགས་ནས་རྒྱུད་སེ་དེ་དང་དེའི་ལམ་གི་ལུས་རོགས་པ་ལ་སོབ་པའི་ཆེད་དུ་བ་

བའི་གདུལ་བའི་གཙོ་བོ་ནི། འདོད་ཁམས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་སྤིར་རིག་མའི་འདོད་

ཡོན་ལ་ཆགས་པ་ལམ་དུ་བེད་པ་ཙམ་ཞིག་ལ་མོས་པར་ཁྱད་པར་མེད་ཀང་། ལྷའི་

རྣལ་འབོར་དང་སྟོང་ཉིད་རོགས་པའི་ལེས་རབ་ཀི་སྟོབས་ཀིས་བསོམས་པའི་ལྷ་མོ་

ལ་བལྟས་པའི་འདོད་ཆགས་ལམ་དུ་བེད་ནུས་ལིང་། དེ་ལས་འདོད་ཆགས་ཆེ་བ་

ལམ་དུ་བེད་མི་ནུས་པ་ལ་དེ་ཙམ་གི་འདོད་ཆགས་ལམ་བེད་སྟོན་པའི་བ་བའི་རྒྱུད་

དང་། ཐབས་ལེས་ཀིས་བསོམས་པའི་རིག་མ་ལ་བལྟས་པར་མ་ཟད་རྒོད་པའི་འདོད་

ཆགས་ཀང་ལམ་དུ་བེད་ནུས་ལིང་། དེ་ལས་རག་པའི་འདོད་ཆགས་ལམ་དུ་བེད་མི་

ནུས་པ་ལ། དེ་ཙམ་གི་འདོད་ཆགས་ལམ་བེད་སྟོན་པའི་སྤོད་པའི་རྒྱུད་དང་། ཐབས་

ལེས་ཀི་སྟོབས་ཀིས་བསོམས་པའི་རིག་མའི་ལག་པ་འཛིན་པའམ་ལུས་ལ་འཁྱུད་པ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ཙམ་གི་རེག་བ་ལ་དམིགས་པའི་འདོད་ཆགས་ལམ་དུ་བེད་ནུས་ལ། དབང་པོ་

གཉིས་སྦོར་བསོམས་པའང་ལམ་དུ་བེད་མི་ནུས་པ་ལ་དེ་ཙམ་གི་འདོད་ཆགས་

ལམ་བེད་སྟོན་པ་རྣལ་འབོར་རྒྱུད་དང་། བསོམས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་དངོས་ཀི་རིག་

མ་དང་དབང་པོ་གཉིས་སྦོར་གི་འདོད་ཆགས་ཀང་ལམ་དུ་བེད་ནུས་པ་ལ་དེ་འདྲ་

བའི་འདོད་ཆགས་ལམ་བེད་སྟོན་པ་བླ་མེད་ཀི་རྒྱུད་གསུངས་པས་བཞིར་ངེས་སོ། །

དེས་ན་རྒྱུད་སེ་གོང་མའི་གདུལ་བའི་གཙོ་བོ་ལ་འདོད་ཆགས་ཆེན་པོའང་ལམ་

དུ་བེད་ནུས་པའི་གཉེན་པོའི་སྟོབས་ཆེས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་རྒྱུད་ལ་བསྐྱེད་པར་བཟོད་

པའི་དབང་པོ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཞིག་དགོས་པ་དང་། འདོད་ཆགས་མཆོག་ཏུ་ཆེ་བ་

ཞིག་དགོས་པ་ནོར་བས་རང་གི་དེ་ཉིད་གསལ་བར་མ་བེད་ཅིག །སར་ཡང་ཚུལ་

གཉིས་པ་རྒྱུད་སེ་བཞིའི་མིང་འདོགས། རྒྱུད་སེ་འོག་མ་རྣམས་ལ་ཡང་ཐུན་མོང་དུ་

གགས་པའི་མཚན་དོན་གི་སོ་ནས་བཞིར་འཇོག་པ་བལད་པར་བ་སྟེ། ཇི་སྐད་བལད་

པ་དེ་ལྟ་བུའི་འདོད་ཆགས་ལམ་དུ་བེད་པའི་ཐབས། སྟོང་བ་དང་ལྷའི་རྣལ་འབོར་

གཉིས་མངོན་དུ་བེད་པ་ཁྲུས་ལ་སོགས་པའི་ཕིའི་བ་བ་ལིན་ཏུ་མང་པོ་ལ་ལྟོས་

དགོས་པས་བ་རྒྱུད་དང་། ཕིའི་བ་བ་ཧ་ཅང་མང་བ་ལ་བལྟོས་མི་དགོས་པར། ཕིའི་

བ་བ་དང་ནང་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཆ་མཉམ་དུ་སྤོད་པ་ཙམ་ལ་བལྟོས་པས་སྤོད་རྒྱུད་

དང་། ཕིའི་བ་བ་ལའང་ཅུང་ཟད་བལྟོས་ལིང་ནང་གི་རྣལ་འབོར་ལིན་ཏུ་གཙོ་བོར་

གྱུར་པས་རྣལ་འབོར་གི་རྒྱུད་དང་། རྣལ་འབོར་དེ་ལས་གོང་ན་རིམ་པ་གཞན་མེད་

པས་རྣལ་འབོར་བླ་ན་མེད་པ་ཞེས་བ་སྟེ། གདུལ་བ་བཞིའི་དབང་པོའི་རིམ་པའི་

དབང་གིས་འདོད་ཆགས་ལམ་དུ་བེད་པའི་ལམ་རྒྱུད་ལ་བསྐྱེད་པའི་ཐབས་སྟོན་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། རྣལ་འབོར་བླ་མེད་རྒྱུད་ཀི་རྣམ་གཞག་བལད་པ།

ཚུལ་མི་འདྲ་བ་བཞི་བོ་དེའི་སོ་ནས་རྒྱུད་སེ་བཞིར་ཕེ་བའོ། །

༼རྣལ་འབོར་བླ་མེད་རྒྱུད་ཀི་རྣམ་གཞག་བལད་པ།༽

གཉིས་པ་བེ་བག་ཏུ་རྣལ་འབོར་བླ་ན་མེད་པའི་རྒྱུད་ཀི་རྣམ་གཞག་བལད་པ་ལ་

གཉིས། གཉིས་སུ་དབེ་བ་དང་། ཕེ་བ་སོ་སོའི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནི། སོམ་འབྱུང་ལས། 

རྣལ་འབོར་རྒྱུད་རྣམས་ཀི་ནི་ཚད། །བེ་བ་ཕག་ནི་དྲུག་ཏུ་ངེས། །དེ་བཞིན་རྣལ་

འབོར་མ་རྒྱུད་གངས། །བེ་བ་ཕག་ནི་བཅུ་དྲུག་གགས། ཞེས་བླ་མེད་ཀི་རྒྱུད་ལས་ཕེ་

བ་ལ་རྣལ་འབོར་དང་། རྣལ་འབོར་མའི་རྒྱུད་གཉིས་སུ་གསུངས་ལ། སངས་རྒྱས་

ཐོད་པ་དང་རོ་རེ་གུར་ལ་སོགས་པ་ལས་ཀང་ཐ་སད་དེ་བཞིན་དུ་མཛད་དོ། །འདི་ནི་

དཔེར་ན་བུ་ཞེས་པ་བུ་ཕོ་མོ་གཉི་གའི་དབེ་གཞི་ཡིན་ཡང་། བུ་ཕོ་ལ་བུ་ཞེས་སྤི་མིང་

སོས་ལ་བཏགས་པ་ལྟར། རྣལ་འབོར་གི་རྒྱུད་ནི་ཐབས་ལེས་གཉི་ག་ལ་འཇུག་ཀང་། 

ཐབས་རྒྱུད་ལ་རྣལ་འབོར་གི་རྒྱུད་ཅེས་སྤིའི་མིང་སོས་ལ་བཏགས་པའོ། །རྣལ་

འབོར་མའི་རྒྱུད་ལ་མཁའ་འགོ་མའི་རྒྱུད་ཅེས་ཀང་མང་པོ་ཞིག་ལས་འབྱུང་ལ། དྲི་

མེད་འོད་ལ་སོགས་པ་ནས་ཐབས་ཀི་རྒྱུད་དང་ལེས་རབ་ཀི་རྒྱུད་ཅེས་གསུངས་

ལིང་། རོ་རེ་སིང་པོ་རྒྱན་གི་རྒྱུད་ལས། །མཁའ་འགོ་མ་དང་མཁའ་འགོ་ཕ། །རྒྱུད་

རྣམས་ཀུན་གི་ཕི་མོ་སྟེ། །ཞེས་འབྱུང་བས་བོད་ཀི་བླ་མ་དག་ཕ་རྒྱུད་དང་མ་རྒྱུད་

ཅེས་པའི་ཐ་སད་མཛད་པ་ལེགས་པས་བླ་མེད་ཀི་རྒྱུད་ལ་ཕ་རྒྱུད་དང་མ་རྒྱུད་

གཉིས་སུ་དབེ་བ་ཡོད་དོ། །

གཉིས་པ་ལ། གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང་། རང་ལུགས་བཞག་པའོ། །དང་པོ་

ནི། བོད་ཀི་བླ་མ་ཁ་ཅིག ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་གཉིས་མེད་ཀི་རྒྱུད་རྣམས་ཕན་ཚུན་འགལ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

བ་གསུམ་དུ་ཁས་བླངས་ནས། འདི་སྐད་བདག་ཐོས་ཀིས་རྒྱུད་ཀི་མགོ་དྲངས་པ་ཕ་

རྒྱུད་དང་། གསང་བ་མཆོག་གིས་དགེས་པ་སོགས་ཀིས་མགོ་དྲངས་པ་མ་རྒྱུད་དུ་

ནག་པོ་སྤོད་པ་བས་བལད་པས། གསང་འདུས་སོགས་ཕ་རྒྱུད། བདེ་མཆོག་སོགས་

མ་རྒྱུད། ཀེ་རོར་ནི་ར་རྒྱུད་དུ་འདི་སྐད་བདག་ཐོས་དང་། བལད་རྒྱུད་གུར་དུ་གསང་

བ་མཆོག་གིས་དགེས་པ་དང་། སཾ་བྷུ་ཊིར་གཉིས་ཀ་འབྱུང་བས། ཀཻ་རོར་ནི་ཐབས་

ལེས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་རྒྱུད་དོ། །ཞེས་རོད་བེད་སྒའི་ཁྱད་པར་གིས་རྒྱུད་གསུམ་

སོ་སོར་འཇོག་པར་འདོད་དོ། །དེ་ལྟར་ན་བདེ་མཆོག་ཀང་གཉིས་མེད་ཀི་རྒྱུད་དུ་

ཐལ་ཏེ། ར་རྒྱུད་ལས། གསང་བ་མཆོག་གི་དགེས་པ་དང་། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་

བལད་རྒྱུད་མངོན་བརོད་བླ་མ་ལས་འདི་སྐད་བདག་ཐོས་དང་། ཐུན་མོང་གི་བལད་

རྒྱུད་སཾ་བྷུ་ཊི་ལས་གཉིས་ཀ་སོས་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་བརོད་ན་ལན་མེད་དོ། །བརོད་

བ་དོན་གི་ཁྱད་པར་ལ་བསྐྱེད་རིམ་དང་། རོགས་རིམ་དང་། རེས་སྤོད་རྣམ་དག་གི་

ཁྱད་པར་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། རོ་རེ་གུར་ལས། འདི་དེ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་

ཀི། །མཁའ་འགོ་མ་ཡི་དམ་པའི་ཚོགས། །མཁའ་འགོ་ལྔ་བོ་རབ་བསྒྲུབ་ཕིར། །མཁའ་

འགོ་མ་ཡི་རྒྱུད་བལད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པས་དཀིལ་འཁོར་གང་དུ་དེ་བཞིན་

གལེགས་པ་མཁའ་འགོ་མའི་སྐུར་སྟོན་ཅིང་གཙོ་བོ་མོས་བས་པའམ་འཁོར་མོ་

ཚོགས་ལས་ཆེ་བ་མ་རྒྱུད་ཀི་འཇོག་བེད་དུ་བསྟན་ལ། དེས་ཚུལ་དེ་ལས་ལྡོག་པ་ཕ་

རྒྱུད་ཀི་འཇོག་བེད་དུ་བསྟན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་བ་ནི། ལུང་དེའི་དོན། དེའི་གོང་དུ་བལད་

པའི་ཀེ་རོར་གི་རིགས་བསྡུས་མཁའ་འགོ་ལྔ་བོ་དེའི་དཀིལ་འཁོར་རབ་ཏུ་བསྒྲུབ་

པའི་ཕིར་དུ་མཁའ་འགོ་མ་རོ་རེ་གུར་གི་རྒྱུད་བལད། ཅེས་པ་ཡིན་ལ། མ་རྒྱུད་ཙམ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། རྣལ་འབོར་བླ་མེད་རྒྱུད་ཀི་རྣམ་གཞག་བལད་པ།

གི་འཇོག་བེད་སྟོན་པ་ལ་སྦོར་བ་འབེལ་མེད་ཆེན་པོའ།ོ །རོགས་རིམ་གི་ཁྱད་པར་

ནི། དཀིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་རོགས་རིམ་གཙོ་བོར་སྟོན་པ་མ་རྒྱུད། ཕ་མོ་དང་ཐིག་

ལེའི་རྣལ་འབོར་གཙོ་བོར་སྟོན་པ་ཕ་རྒྱུད། དེ་གཉི་ག་སྟོན་པ་གཉིས་མེད་ཀི་རྒྱུད་

དོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །

དཀིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་ཞེས་པ་ཕག་རྒྱའི་ལམ་ལ་ཟེར་བར་འདུག་ལ། དེ་ཉིད་

བདེ་མཆོག་དང་ཀཻ་རོར་གཉིས་ཀ་ལས་རྒྱས་པར་འཆད་ཀང་། ཐིག་ལེའི་རྣལ་འབོར་

ནི་ཀཻ་རོར་ལས་བདེ་མཆོག་རྒྱས་པ་འཆད་ཅིང་། ཕ་མོའང་རྒྱས་མི་རྒྱས་ཁྱད་མེད་

པས། བདེ་མཆོག་མ་རྒྱུད་དང་། ཀཻ་རོར་མ་རྒྱུད་ལས་ལོགས་པའི་གཉིས་མེད་ཀི་

རྒྱུད་ལོགས་པར་མི་འགྲུབ་བོ། །རྣམ་དག་གི་ཁྱད་པར་ནི། གསང་འདུས་སོགས་ཕུང་

ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་རྣམ་དག་ཙམ་སྟོན་པ་ཕ་རྒྱུད། བདེ་མཆོག་སོགས་རའི་རྣམ་

དག་གཙོ་བོར་སྟོན་པ་མ་རྒྱུད། ཀཻ་རོར་ལས་གཉིས་ཀ་གསུངས་པས་གཉིས་མེད་ཀི་

རྒྱུད་དོ་ཞེས་ཟེར་བའང་། ཀཻ་རོར་ལས། གཟུགས་ཕུང་རོ་རེ་མ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་སོགས་

བལད་པ་ལྟར། བདེ་མཆོག་ལས་ཀང་གཟུགས་ཕུང་སོགས་བཅུ་བདུན་དང་ལྷ་བཅུ་

བདུན་ངོ་བོ་དབེར་མེད་དུ་བསྐྱེད་པའི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་བིན་རླབས་སོགས་

ཡོད་ལ། དེ་མ་གཏོགས་ཀཻ་རོར་བདེ་མཆོག་ལ་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་རྣམ་དག་

སྟོན་མི་སྟོན་གི་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པས་བདེ་མཆོག་ཀང་མ་རྒྱུད་མ་ཡིན་

པར་དེ་ལས་དོན་གཞན་པའི་གཉིས་མེད་ཀི་རྒྱུད་དུ་ཐལ་བ་བཟློག་ཏུ་མེད་དོ། །

ཡང་ཞུ་བ་བོ་གདུལ་བའི་ཁྱད་པར་ནི། གསང་བ་འདུས་པ་ལ་སོགས་པར། དེ་

ནས་བམས་པ་ལ་སོགས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀིས་གསོལ་བ། ཞེས་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

བ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པ་ལྟར། ཞུ་བ་བོ་ཕོས་བས་པས་ཕ་རྒྱུད། བདེ་མཆོག་

ཕག་མོས་ཞུས་པས་མ་རྒྱུད། ཀ་ཻརོར་ནི་བརག་པ་དང་པོ་རོ་རེ་སིང་པོ་དང་། བརག་པ་

ཕི་མ་བདག་མེད་མས་ཞུས་པས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་རྒྱུད་དོ་ཞེས་ཟེར་བ་ལའང་། 

གསང་འདུས་ཀང་གཉིས་མེད་ཀི་རྒྱུད་དུ་ཐལ་ཏེ། ར་རྒྱུད་ཕོས་ཞུས་ལ། བལད་རྒྱུད་

ལྷ་མོ་བཞིས་ཞུས་སྤན་མ་སོགས་ཀིས་ཞུས་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་སྨྲ་ན་ལན་ཅི་ཞིག་

སྨྲར་ཡོད། ཡང་ཀཻ་རོར་མ་རྒྱུད་ལས་དོན་གཞན་པའི་གཉིས་མེད་ཀི་རྒྱུད་ཡིན་ན། 

རྣལ་འབོར་མ་རྒྱུད་ཀཻ་རོ་རེ། །གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ། །ཞེས་པའི་སྐྱོན་སོང་བ་ན། 

གཉིས་མེད་ཀི་རྒྱུད་ལ་ལེས་རབ་ཀང་ཚང་དགོས་པས། མ་རྒྱུད་དུ་བལད་པ་མི་

འགལ་ལོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་གཉིས་མེད་ཀི་རྒྱུད་ལ་ཐབས་ཀང་ཚང་དགོས་

པས་ཀཻ་རོར་ཕ་རྒྱུད་དུ་བལད་ཀང་མི་འགལ་ཞེས་ཀང་ཁས་བླང་དགོས་པར་

མཚུངས་པས། རྒྱུད་གསུམ་ཕན་ཚུན་འགལ་བར་སྨྲས་པ་དང་། ཀཻ་རོར་གསུམ་ཀའི་

གཞི་མཐུན་དུ་ཁས་ལེན་པ་འགལ་འདུའི་ཕུང་པོའ།ོ །ཡང་གུར་ལས། སོག་ཆགས་

གསོད་ལ་འབད་ལྡན་དང་། །བཙུན་མོ་རྣམས་ནི་བསྡུ་བའི་ཕིར། །བདེ་བའི་ཐབས་ནི་

རྒྱས་མིན་ཞིང་། །གཞུང་ཉུང་བ་ལ་དོན་རྒྱས་པ། །བློ་དམན་རབ་ཏུ་རོགས་བེད་

པའི། །སྔགས་རྣམས་ཀི་ནི་ཁྱད་པར་ཕིར། །རྒྱུད་ཀུན་གི་ནི་སིང་པོ་ཡི། །མཁའ་འགོ་

མ་ཡིན་རྒྱུད་བལད་དོ། །ཞེས་པས་ཕི་རོལ་པའི་གང་ཟག་སོག་གཅོད་པ་ལ་དགའ་

ཞིང་། ལྟ་བ་དང་ལམ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་རྣམས་འདུལ་བའི་ཕིར་དུ་མ་རྒྱུད་

བསྟན་པར་དངོས་སུ་གསུངས་པའི་ཤུགས་ལ། རང་སེ་ལྟ་བ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་དང་

ལྡན་པས་བང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པར་འདོད་པ་རྣམས་གདུལ་བའི་ཕིར་ཕ་རྒྱུད་གསུངས་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། རྣལ་འབོར་བླ་མེད་རྒྱུད་ཀི་རྣམ་གཞག་བལད་པ།

པར་བསྟན་པས། དེ་གཉིས་རྒྱུད་སེ་གཉིས་ཀི་འཇོག་བེད་དོ། །ཞེས་སྨྲ་བའང་མི་

འཐད་དེ། དེ་ནི་དེ་ཉིད་ཀི་གོང་དུ་མི་བསྐྱོད་པ་ལ་སོགས་པའི་དེ་བཞིན་གལེགས་པ་

རྣམས་ཀིས་རོ་རེ་གུར་འདིར་རྣལ་འབོར་མ་དང་མཁའ་འགོ་མ་ཇི་ལྟར་བསྡུ་བར་བ་

བ་ཡིན། ཞེས་བང་སེམས་རྣམས་ལ་དྲིས་པའི་ལན་དུ། བམས་པ་ལ་སོགས་པའི་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀིས་སྨྲས་པ་ཡིན་པས། བཙུན་མོ་རྣམས་བསྡུ་བའི་

ཕིར་དུ་མཁའ་འགོ་མའི་རྒྱུད་ཀི་སིང་པོ་གསུངས་པ་ནི་རོ་རེ་གུར་ཡིན་ལ། དེ་ལ་

རྒྱུད་ཀུན་གི་སིང་པོ་ཞེས་ཟེར་བ་ནི་དེའི་གོང་དུ། འབུམ་ལྔ་དགེས་པའི་རོ་རེ་

ལས། །སིང་པོ་འདི་ནི་ཡོངས་བསྡུས་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་པས་མ་རྒྱུད་

སྤིའི་འཇོག་བེད་མིན་ལ། གཞུང་ཉུང་བ་ལ་ཞེས་གསུངས་པས་ཀང་ལེས་ཏེ། མ་

རྒྱུད་ཙམ་ནི་ཕ་རྒྱུད་ལས་གཞུང་ཆོས་མང་བར་སོམ་འབྱུང་གི་རྒྱུད་གོང་དུ་དྲངས་

པས་བསྟན་པའི་ཕིར་རོ། །

དེ་ལྟ་མིན་པར་ཁྱེད་ལྟར་ན་གདུལ་བ་བློ་དམན་གི་དོན་དུ་གསུངས་པའང་མ་

རྒྱུད་ཀི་འཇོག་བེད་དུ་སྨྲ་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །དགེས་པའི་རོ་རེ་རྣལ་འབོར་

རྒྱུད། །དང་པོར་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀིས་བལད། །ཕི་ནས་རྣལ་འབོར་མ་ཡི་རྒྱུད། །དེ་

ཉིད་མོ་གཟུགས་བསྡུ་ཕིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པའང་། འབུམ་ལྔ་དགེས་པའི་རོ་རེ་

སྔར་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀིས་བལད་པའི་ཕི་ནས་རྣལ་འབོར་མའི་རྒྱུད་གུར་ནས་

གསུངས་པ་ནི་གདུལ་བ་བུད་མེད་ཀང་བསྡུ་བའི་ཕིར་དུ་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་

པས་རོ་རེ་གུར་གསུངས་པའི་དགོས་པ་སྟོན་གི། མ་རྒྱུད་སྤིའི་འཇོག་བེད་སྟོན་པ་ག་

ལ་ཡིན། བུད་མེད་སྡུད་ཚུལ་ནི། གསུང་རབ་གཞན་དུ་བུད་མེད་ཀི་རེན་གིས་ཚེ་དེ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ལ་འཚང་རྒྱ་བ་མེད་པར་བསྟན་ལ། བླ་མེད་ཀི་རྒྱུད་རྣམས་སུ་རེན་དེས་ཀང་

བསྒྲུབས་ན་ཚེ་དེ་ལ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པ་ཡོད་པ་ལ་དགོངས་པ་ཡིན་ཏེ། 

འདིའི་རྒྱུ་མཚན་འོག་ཏུ་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །

ཡང་ཁ་ཅིག །ནག་པོ་སྤོད་པ་བས་གསང་བའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གསལ་བ་ལས། 

བསྐྱེད་དང་རོགས་འབྱུང་རིམ་པ་ཡིས། །རྣལ་འབོར་བསྐྱེད་པར་བསྟན་པ་

སྟེ། །རོགས་པ་རྣལ་འབོར་མ་རུ་བརོད། །ཅེས་གསུངས་པས་བསྐྱེད་རིམ་གི་དེ་ཉིད་

ཙམ་སྟོན་པ་ཕ་རྒྱུད་དང་། རོགས་རིམ་གི་དེ་ཉིད་སྟོན་པ་མ་རྒྱུད་ཀི་འཇོག་བེད་དུ་

བསྟན་ཟེར་བའང་ཆེས་མི་འཐད་དེ། ལུང་དེ་ཉིད་ཀི་གོང་དུ། དཔལ་ལྡན་འདུས་རེས་

ལམ་གིས་ནི། །རིམ་པ་གཉིས་ཀའི་ངོ་བོ་ལ། །དཔལ་ལྡན་འདུས་པ་ལྷག་ཡིད་

འོང་། །རྒྱུད་རྣམས་ཀུན་སོན་གཙོ་བོ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པས་རྣལ་འབོར་གི་རྒྱུད་

འདུས་པ་སོགས་ལས་རོགས་རིམ་གི་དེ་ཉིད་མི་སྟོན་པ་དེའི་བཞེད་པར་འགལ་བའི་

ཕིར་རོ། །ཡང་སོབ་དཔོན་དེས། འདི་སྐད་བདག་ཐོས་སོགས་གེང་གཞིར་བས་པ་ཕ་

རྒྱུད་དང་། གསང་བ་མཆོག་གི་དགེས་པ་སོགས་གེང་གཞིར་བས་པ་མ་རྒྱུད་དུ་

བསྟན་པར་སྨྲ་བའང་ནོར་བ་སྟེ། དེས་ནི་འདུས་པ་ལ་སོགས་པའི་རྣལ་འབོར་རྒྱུད་དུ་

འདི་སྐད་བདག་ཐོས་སོགས་གསུངས་པ་དང་། མ་རྒྱུད་ཁ་ཅིག་ཏུ་དེའི་དོད་ལ་གསང་

བ་མཆོག་གིས་དགེས་པ་སོགས་གསུངས་པ་གཉིས་བདེ་སྟོང་སྦོར་བ་བརོད་བའི་

གཙོ་བོར་བེད་པ་ལ་ཁྱད་པར་མེད་པར་གསུངས་ཀི། དེ་གཉིས་རྒྱུད་གཉིས་ཀི་

འཇོག་བེད་དུ་མ་གསུངས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ཀིས། རྣལ་འབོར་གི་ནི་རྒྱུད་དག་

ཏུ། །འདི་སྐད་ཅེས་སོགས་པས་གསུངས་གང་། །དེ་ཉིད་རྣལ་འབོར་མ་རྒྱུད་དུ། །མེ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། རྣལ་འབོར་བླ་མེད་རྒྱུད་ཀི་རྣམ་གཞག་བལད་པ།

སྟེ་གཞན་དག་སོག་མ་འདྲ། །རང་བཞིན་དབེ་བ་ཡོད་མིན་ཞེས། །ཐུགས་རོ་རེ་ཡིས་

འདི་སྐད་གསུངས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །

ཡང་བོད་ཀི་བླ་མ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། དུས་འཁོར་ར་འགེལ་གི་དགོངས་པར་

བསམས་ནས་ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་སོ་སོར་ཕེ་བ་དྲང་དོན་དང་། བླ་མེད་ཀི་རྒྱུད་ཡིན་ན་

གཉིས་མེད་ཀི་རྒྱུད་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་ངེས་དོན་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སྨྲ་ཞིང་། དྲང་ངེས་ནི་

སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ཡིན་མིན་ལ་བསམས་སོ། །དེ་ལྟར་སྨྲས་ནས་ཡང་འབྱུང་བ་རིམ་

བརེགས་ཞུ་བ་ལས་རོ་རེའི་སའམ་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐྱེད་པ་ཕ་རྒྱུད། འབྱུང་བ་

རིམ་བརེགས་བསྐྱེད་ནས་མི་ཞུ་བར་དེའི་སྟེང་དུ་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐྱེད་པ་མ་རྒྱུད། 

འབྱུང་བ་རིམ་བརེགས་བསྐྱེད་ཅིང་ཞུ་བ་ལས་སར་ཡང་འབྱུང་བ་རིམ་བརེགས་

སོགས་བསྐྱེད་པའི་སྟེང་དུ་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐྱེད་པ་གཉིས་མེད་ཀི་རྒྱུད་ཀི་མཚན་

ཉིད་དུ་འདོད་ལ། དེ་བཞིན་དུ། འདི་སྐད་བདག་ཐོས་སོགས་ཀིས་རྒྱུད་ཀི་གེང་གཞི་

གསུངས་པ་ཕ་རྒྱུད་དང་། གསང་བ་མཆོག་གིས་དགེས་པ་སོགས་ཀིས་རྒྱུད་ཀི་

གེང་གཞི་གསུངས་པ་མ་རྒྱུད་དུ་གསུངས་པས། དེའི་ཤུགས་ལ་སངས་རྒྱས་སེང་

གེའི་ཁིར་བཞུགས་སོགས་སོས་པ་གཉིས་མེད་ཀི་རྒྱུད་ཀི་འཇོག་བེད་དུ་གྲུབ་ལ། 

གཞན་ཡང་ཉིན་མཚན་མཉམ་པ་དག་པས་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་ཕག་མཉམ་པར་བསྟན་

པ་ཕ་རྒྱུད། སྔ་ཕིའི་ཐུན་མཚམས་དག་པས་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་ཕག་མི་མཉམ་པར་

གསུངས་པ་མ་རྒྱུད་ཀི་འཇོག་བེད་ཡིན་པས། དེའི་ཤུགས་ལ་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་

ཞལ་ཕག་མི་མཉམ་ལ་འཁོར་མཉམ་པ་གཉིས་མེད་ཀི་རྒྱུད་ཀི་འཇོག་བེད་ཡིན་

ནོ། །ཞེས་ཟེར་ཞིང་། ཡང་དེ་ཉིད། དཀིལ་འཁོར་གང་དུ་ཡེ་ལེས་པ་དགུག་གཞུག་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

སོགས་ལ་རྣལ་འབོར་མ་རྣམས་རྒྱུད་ཞིང་ཐབས་མི་གཡོ་བར་གནས་པ་མ་རྒྱུད་

དང་། དེ་ལས་ལྡོག་པ་ཕ་རྒྱུད་ཀི་འཇོག་བེད་དུའང་འདོད་ལ། གསང་འདུས་སོགས་

ཕ་རྒྱུད་དང་། ཀཻ་རོར་བདེ་མཆོག་སོགས་མ་རྒྱུད་དང་། དུས་འཁོར་གཉིས་མེད་ཀི་

རྒྱུད་དུ་འདོད་དོ། །

གསང་འདུས་ཆོས་ཅན། འབྱུང་བ་རིམ་བརེགས་བསྐྱེད་པ་ཞུ་བ་ལས་སར་ཡང་

འབྱུང་བ་རིམ་བརེགས་བསྐྱེད་པའི་སྟེང་དུ་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐྱེད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། 

གཉིས་མེད་ཀི་རྒྱུད་ཡིན་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། བླ་མེད་ཀི་རྒྱུད་ཡིན་ན་གཉིས་མེད་

ཀི་རྒྱུད་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་སྒ་ཇི་བཞིན་པའི་ངེས་དོན་ཡིན་པ་ཕུད། ཀཻ་རོར་ཆོས་ཅན། 

ཕ་རྒྱུད་དུ་ཐལ། འབྱུང་བ་རིམ་བརེགས་ཞུ་བ་ལས་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐྱེད་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར། དུས་འཁོར་ཆོས་ཅན། ཕ་རྒྱུད་དུ་ཐལ། ཡེ་ལེས་པ་དགུག་གཞུག་སོགས་

ལ་ཐབས་ཡང་དག་པར་རྒྱུ་ཞིང་ལེས་རབ་མི་གཡོ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། གསང་འདུས་

བདེ་མཆོག་དགེས་རོར་སོགས་ཆོས་ཅན། སངས་རྒྱས་སེང་གེའི་ཁིར་བཞུགས་

སོགས་ཀི་ཚིག་གིས་གེང་གཞི་བས་པའི་རྒྱུད་དུ་ཐལ། གཉིས་མེད་ཀི་རྒྱུད་ཡིན་

པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན་སྔར་ལྟར་རོ། །འདི་ལྟར་བརགས་ན་དེ་ཐམས་ཅད་འགལ་འདུའི་

ཕུང་པོར་འགྱུར་ལ། འདི་ལྟར་རང་ཉིད་གང་ལ་ཞེན་པ་འཐས་པའི་རྒྱུད་དེ་ཉིད་ཕ་

རྒྱུད་མ་རྒྱུད་གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་གཉིས་མེད་ཀི་རྒྱུད་དུ་བསྒྲུབ་པ་ནི། རྒྱུད་གཉིས་

ཀ་ལས་དེ་ཉིད་ཆེས་ཟབ་པར་བསྒྲུབ་འདོད་པར་འདུག་པ་ལ། ལྷ་ཡབ་ཡུམ་ཐམས་

ཅད་ཞལ་ཕག་མཉམ་པ་དང་མི་མཉམ་པ་ལས་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་མི་མཉམ་ཞིང་

འཁོར་མཉམ་པའི་ཆ་ནས་ཟབ་གནས་ལྷག་པོ་ཅི་ཞིག་ཡོད་པ་སོས་ལིག །དུས་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། རྣལ་འབོར་བླ་མེད་རྒྱུད་ཀི་རྣམ་གཞག་བལད་པ།

འཁོར་འགེལ་ཆེན་ལས་ནི། དུས་འཁོར་དུ་ཐབས་རྒྱུད་ཀི་ནང་ཚན་གི་དཀིལ་འཁོར་

འདུས་པ་དང་། སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བ་སོགས་གསུངས་པའི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཞལ་ཕག་མཉམ་

པ་དེ་དག་ཉིན་མཚན་མཉམ་པ་དང་དག་པ་སྦར་ཞིང་། དུས་འཁོར་དུ་ལེས་རབ་ཀི་

རྒྱུད་ཀི་ནང་ཚན་བདེ་མཆོག་སོམ་ཆེན་སོགས་ཀི་དཀིལ་འཁོར་གསུངས་པ་དེ་དག་

གི་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་ཕག་མི་མཉམ་པ་རྣམས་ནི་སྔ་ཕིའི་ཐུན་མཚམས་དང་དག་པར་

སྦར་ཞེས་པ་ཙམ་ཞིག་གསུངས་པ་ཡིན་གི། རྒྱུད་གཉིས་ཀི་འཇོག་བེད་དེ་ལྟར་

བསྟན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

དྲི་མེད་འོད་ལས། རྒྱུད་གང་ལ་འཇིག་རེན་ཀུན་རོབ་ཏུ་མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ལེས་

ལ་སོགས་པའི་དབེ་བས་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་རྣམ་པར་དག་པ་ལས་ཐབས་དང་ལེས་

རབ་ཀི་ཕོགས་སུ་དབང་པོ་རྟུལ་བོའི་སེམས་ཅན་གི་བསམ་པའི་དབང་གིས་དེ་

བཞིན་གལེགས་པས་གསུངས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ནི་ཡེ་ལེས་པ་དགུག་གཞུག་

སོགས་ལ་ལྷ་ཕོ་རྒྱུ་ཞིང་ལེས་རབ་མི་གཡོ་བས་ཐབས་ཀི་ཕོགས་དང་། དེ་ལས་

ལྡོག་པ་ལེས་རབ་ཀི་ཕོགས་སུ་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་ལྷ་ཕོ་མོའི་སོ་ནས་ཐབས་ལེས་སུ་

ཕེ་བ་ནི། རེ་ཞིག་གདུལ་བའི་བསམ་ངོ་ལ་བལྟོས་པའི་རྣམ་གཞག་ཙམ་ཡིན་གི། 

དོན་དམ་པའི་ཐབས་ལེས་ལ་བལྟོས་པའི་ངེས་དོན་གི་རྣམ་གཞག་མིན་ནོ། །ཞེས་བ་

བའི་དོན་དུ་ལེས་པར་བའི། སྤིར་བླ་མེད་ཀི་རྒྱུད་ལ་ཐབས་ལེས་ཀི་རྒྱུད་གཉིས་སུ་

ཕེ་བ། གདུལ་བའི་བསམ་ངོ་ལ་བལྟོས་པའི་དྲང་དོན་དུ་སྟོན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་རང་གི་ལུགས་བཞག་པ་ནི། ཐབས་ལེས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་རྒྱུད་

ཅེས་པའི་ཐབས་ལེས་དང་། ཕ་རྒྱུད་དང་ཐབས་རྒྱུད། མ་རྒྱུད་དང་ལེས་རབ་ཀི་རྒྱུད་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

དོན་གཅིག་ཏུ་བས་པའི་ཐབས་ལེས་ནི་ཐབས་ལེས་ཞེས་པའི་མིང་འདྲ་ཡང་། དོན་

མི་འདྲ་བ་ལ་དེ་ལྟར་མ་གོ་བར་ཅལ་ཅོལ་དུ་མའི་ང་རོ་དབངས་སུ་བསྒགས་པ་ཡིན་

ནོ། །དེ་ཡང་རྣལ་འབོར་བླ་ན་མེད་པའི་རྒྱུད་ཅེས་པའི་རྣལ་འབོར་གི་དོན་ནི་ཐབས་

ལེས་རབ་གཉིས་སུ་མེད་པར་སྦོར་བ་ཡིན་ཞིང་། དེའི་ཐབས་ནི་ཐབས་ལྷན་ཅིག་

སྐྱེས་པའི་བདེ་ཆེན་དང་། ལེས་རབ་ནི་སྟོང་ཉིད་རོགས་པའི་བློ་ཡིན་པར་མང་དུ་

གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ལ། དེ་འདྲ་བའི་ཐབས་ལེས་ཀི་དབང་དུ་བས་ན། བླ་མེེད་ཀི་

རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཐབས་ལེས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་རྒྱུད་ཡིན་པར་ཁྱད་པར་མེད་ཅིང་། 

རྣལ་འབོར་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཅེས་པའི་རྣལ་འབོར་གི་དོན་ཞུས་པའི་ལན་སྟོན་པ་ན། 

འདུས་པའི་རྒྱུད་ཕི་མ་ལས། ཐབས་དང་ལེས་རབ་སོམས་འཇུག་པ། །རྣལ་འབོར་

ཞེས་ནི་མངོན་པར་བརོད། །འདུས་པ་སྦོར་བར་གསུངས་པ་སྟེ། །སངས་རྒྱས་ཐམས་

ཅད་མངོན་རོད་བེད། །ཅེས་གསུངས་སོ། །བལད་མ་ཐག་པའི་ཐབས་ལེས་དེ་འདྲ་

བའི་དབང་དུ་བས་ན་ལས་ཆེ་ཆུང་གི་སོ་ནས་ཀང་ཐབས་ལེས་སོ་སོ་བའི་རྒྱུད་དུ་

བཞག་ཏུ་མི་རུང་ལ། གལ་ཏེ་དེའི་སོ་ནས་ཐབས་ལེས་སོ་སོ་བའི་རྒྱུད་དུ་འཇོག་ན་

གསང་འདུས་ཕ་རྒྱུད་དུ་མི་འགྱུར་ཞིང་། ཀཻ་རོར་ལེས་རབ་ཀི་རྒྱུད་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ། 

གཉིས་ཀས་ཀང་དེ་འདྲ་བའི་ཐབས་ལེས་གཉིས་སུ་མེད་པར་སྦོར་བ་བརོད་བའི་

གཙོ་བོར་བེད་པ་ལ་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕིར་ཞེས་དུས་འཁོར་འགེལ་ཆེན་ལས་ཀང་

གསུངས་ཏེ། ཇི་སྐད་དུ། རང་གི་ངོ་བོས་ནི་ཐམས་ཅད་ལེས་རབ་དང་། ཐབས་ཀི་

བདག་ཉིད་ཅན་རྣལ་འབོར་གི་རྒྱུད་ཉིད་དེ། དེ་བཞིན་དུ་དགེས་པའི་རོ་རེ་ལས་

གསུངས་པ། ཧེ་ཡིག་གིས་ནི་སིང་རེ་ཆེ། །བཛྲ་ལེས་རབ་ཅེས་བརོད་དེ། །ལེས་རབ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། རྣལ་འབོར་བླ་མེད་རྒྱུད་ཀི་རྣམ་གཞག་བལད་པ།

ཐབས་ཀི་བདག་ཉིད་རྒྱུད། །དེ་ནི་ང་ཡིས་བལད་གིས་ཉོན། །ཞེས་གསུངས་པའི་

ཕིར། དགེས་པའི་རོ་རེ་ནི་ལེས་རབ་ཀི་རྒྱུད་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ། ལེས་རབ་ཀི་རྒྱུད་ཉོན་

ཞེས་གསུངས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་འདུས་པ་ལས། ཐབས་དང་ལེས་

རབ་སོམས་འཇུག་པ། །རྣལ་འབོར་ཞེས་པར་མངོན་པར་བརོད། །འདུས་པ་སྦོར་

བར་གསུངས་པ་སྟེ། །ཐབས་དང་ལེས་རབ་མངོན་རོད་བེད། །ཅེས་གསུངས་པའི་

ཕིར། འདི་ནི་ཐབས་ཀི་རྒྱུད་དུ་མི་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་

ལས་གསུངས་པ། ཐབས་ཀི་ལུས་ཀིས་རྣལ་འབོར་མིན། །ལེས་རབ་གཅིག་པུས་

འགྱུར་མ་ཡིན། །ཐབས་དང་ལེས་རབ་སོམས་འཇུག་པ། །དེ་བཞིན་གལེགས་པས་

རྣལ་འབོར་གསུངས། །ཞེས་སོ། །ཞེས་གསུངས་ལིང་། རོ་རེ་སིང་འགེལ་ལས་ཀང་

དེ་ལྟར་གསུངས་སོ། །

འོ་ན་ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་དང་རིམ་བཞིན་དོན་གཅིག་ཏུ་བས་པའི་ཐབས་ལེས་སོ་

སོ་བའི་དོན་གང་ཡིན་ཞེ་ན། གུར་གི་ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཇི་ལྟར་ན་རྣལ་འབོར་མའི་རྒྱུད་ཀི་མཚན་རབ་ཏུ་འཇུག་པ་ལགས། རོ་རེ་འཛིན་

གིས་གསུངས་པ། ལེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕིན་པའི་ཐབས། །འདི་ནི་རྣལ་འབོར་མར་

བརོད་དོ། །ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་རབ་སྦོར་བས། །གང་ཕིར་དེ་ཉིད་ལ་འཇུག་པ། །རྣལ་

འབོར་མ་ཡི་རྒྱུད་ཅེས་བ། །ཞེས་མ་རྒྱུད་སྤིའི་དབང་དུ་བས་པའི་འཇོག་བེད་གསལ་

བར་གསུངས་ཏེ། དེའི་དོན་ནི། ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ལེས་དང་སྟོང་

བ་ཉིད་གཉིས་དབེར་མི་ཕེད་པར་སྦོར་བའི་སོ་ནས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་འཇུག་པ་རྒྱལ་

བའི་ཐུགས་ཆོས་སྐུ་བསྒྲུབ་པའི་རིགས་འདྲའི་རྒྱུ་སྟོང་ཕོགས་ལེས་རབ་ཀི་ལམ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

རལ་དུ་བཏོན་ནས་འཆད་ཅིང་། ཀུན་རོབ་སྒྱུ་མའི་སྐུ་བསྒྲུབ་ཚུལ་རལ་དུ་བཏོན་ནས་

མི་འཆད་པའི་བླ་མེད་ཀི་རྒྱུད་དང་དེ་འདྲ་བའི་རྒྱུད་ཀི་སེར་གཏོགས་པའི་བླ་མེད་ཀི་

རྒྱུད་རྣམས་ནི་མ་རྒྱུད་དོ། །

དེ་ལྟར་ན་སྟོང་ཕོགས་ལེས་རབ་ཀི་ཆ་ཡིན་པས་མ་ཞེས་བརོད་དོ། །ཡང་

མཁའ་འགོ་རྒྱ་མཚོ་ལས། རྣལ་འབོར་རྣམས་ལ་རྒྱུད་རྒྱལ་དུ། །དེ་དང་དེ་ཡི་ཆོག་

དབེ་ལེས། །འོད་གསལ་སྒྱུ་མ་བདག་གིས་ནི། །སྒྱུ་མ་འཇིག་རེན་ལ་བལད་དོ། །ཞེས་

པས་རྣལ་འབོར་རྒྱུད་དམ། ཕ་རྒྱུད་ཀི་འཇོག་བེད་བསྟན་ཏེ། དེའི་དོན་ནི། བླ་མེད་ལ་

རྣལ་འབོར་དང་། རྣལ་འབོར་མའི་རྒྱུད་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་ཡ་གལ་གི་རྣལ་འབོར་

རྒྱུད་རྒྱལ་རྣམས་ལས་གསུངས་པའི་དེ་དང་དེའི་ཆོ་གའི་དབེ་བ་ལེས་པས་དེ་ལྟར་

ཉམས་སུ་བླངས་པ་ལས། སྟོང་བ་སྔ་མ་གསུམ་དང་བཅས་པའི་འོད་གསལ་ཏེ་སྟོང་

བ་བཞིའི་བཞོན་པའི་རླུང་འོད་ཟེར་ལྔ་ལས། སྒྱུ་མའི་སྐུ་བསྒྲུབ་ཚུལ་རྒྱུད་དེར་རོ་རེ་

འཆང་གིས་གདུལ་བའི་འཇིག་རེན་ལ་རྒྱས་པར་བལད་དོ། །ཞེས་བ་བ་ཡིན་ལ། དེ་

འདྲ་བའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དེ་ཡང་གཟུགས་སྐུའི་རིགས་འདྲའི་རྒྱུ་སྣང་ཕོགས་ཐབས་ཀི་ཆ་

ཡིན་པས་ཕ་ཞེས་བའོ། །དེ་ལྟར་ན་བདེ་སྟོང་གི་ཡེ་ལེས་རལ་དུ་བཏོན་ནས་འཆད་

པར་མ་ཟད། སྟོང་བ་བཞིའི་བཞོན་པའི་རླུང་ལས་སྒྱུ་མའི་སྐུ་བསྒྲུབ་ཚུལ་ཀང་རལ་དུ་

བཏོན་ནས་འཆད་པའི་རྒྱུད་དངོས་སམ། དེའི་སེར་གཏོགས་པའི་བླ་མེད་ཀི་རྒྱུད་

ཡིན་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་ཕ་རྒྱུད་ཀི་འཇོག་བེད་དོ། །གྲུབ་ཆེན་ནག་པོ་སྤོད་པས། བསྐྱེད་

དང་རོགས་འབྱུང་རིམ་པ་ཡིས། །ཞེས་སོགས་ཀི་དོན་ཡང་འདི་ཁོ་ན་ལྟར་ཡིན་ཏེ། 

སྒྱུ་མའི་སྐུ་བསྐྱེད་པ་སྟོང་བ་བཞི་ལས་འབྱུང་བའི་རིམ་པ་ཡང་གཙོ་བོར་སྟོན་པ་དང་། 
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ཀཻ་རོར་རྒྱུད་ཀི་རྣམ་གཞག་བལད་པ།

གདོད་མ་ནས་རོགས་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་བདེ་ཆེན་གི་ཡེ་ལེས་ཀིས་དམིགས་ནས་

འབྱུང་བའི་རིམ་པ་ཙམ་ཞིག་གཙོ་བོར་སྟོན་པ་གཉིས་རྒྱུད་གཉིས་ཀི་འཇོག་བེད་དུ་

བལད་པ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ལྟར་སྔོན་དུ་གསུང་རབ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་བལད་པ་ནི། བླ་མ་སྔ་མ་དག་

རྒྱུད་འཆད་པ་རྣམས་ལ་སྔོན་དུ་རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་གཞག་འཆད་པའི་ཕག་ལེན་གི་

སོལ་བཟང་པོ་འདུག་པ་ལྟར་གལ་ཆེ་བར་མཐོང་ནས་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཞིག་སྨྲས་པ་ཡིན་

ནོ། །རྒྱུད་སེའི་པད་མཚོར་ལོག་རོག་རོག་མའི་ཚོགས། །ཀུན་ནས་སོང་བ་གང་ཆེན་

མོས་རྣམས་ཀི། །ཀད་པ་དྲལ་བེད་སེར་མོའི་ཤུགས་འཆང་བ། །ཐུབ་བསྟན་གངས་རི་

སྐྱོང་བའང་གཞན་ན་གང་། །ཞེས་བ་བ་ནི་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །

༼ཀཻ་རོར་རྒྱུད་ཀི་རྣམ་གཞག་བལད་པ།༽

 གཉིས་པ་བེ་བག་ཏུ་ཀཻ་རོ་རེའི་རྒྱུད་ཀི་རྣམ་གཞག་བལད་པ་ལ་དྲུག །

གནས་གང་དུ་དུས་གང་གི་ཚེ་གསུངས་པ་དང་། རྒྱུད་རྒྱས་པ་གང་ལས་ཚུལ་

ཇི་ལྟར་བཏུས་པ་དང་། ར་བལད་ཆ་མཐུན་གི་རྒྱུད་གང་ཡིན་པ་དང་། བལད་རྒྱུད་

ཀིས་ར་རྒྱུད་ཇི་ལྟར་འཆད་ཚུལ་དང་། རྒྱུད་དོན་ལམ་གི་རིམ་པར་བསྒིགས་པའི་

བསྡུས་དོན་དང་། རྒྱུད་འདི་ཉིད་འགེལ་བའི་སོལ་ཇི་ལྟར་བྱུང་བའོ། །

༼གནས་དང་དུས་གང་ཡིན་བལད་པ།༽

དང་པོ་ནི། རྒྱུད་རོ་རེ་ཕེང་བའི་འགེལ་བར། དེའི་རེས་སུ་འཛམ་བུའི་གིང་འདི་

ཉིད་དུ་མ་ག་དྷར་བདུད་བཞི་འདུལ་བའི་དོན་དུ། དཔལ་དགེས་པ་རོ་རེའི་རྒྱུད་བསྟན་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

པ། ཞེས་དུས་བདེ་མཆོག་གི་རྒྱུད་བསྟན་པའི་རེས་སུ། སྤྲུལ་བའི་སྐུས་མ་ག་དྷར་

བདུད་བཞི་འཇོམས་པའི་དུས་སུ། གནས་འཛམ་བུའི་གིང་དུ་གསུངས་པར་བལད་

ལ། ཀཻ་རོར་གི་འགེལ་བ་གཞན་ཕལ་ཆེ་བ་ལས་ཡུལ་དུས་ཀི་ངེས་པ་མ་བལད་ཅིང་། 

སོབ་དཔོན་ཀ་མ་དྷེ་ནུས་མཛད་པའི་འགེལ་བ་ལས། འདིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་

སྤྲུལ་བའི་སྐུ་ཡིས་ལོ་བརྒྱད་ཅུར་འཛམ་བུ་གིང་དུ་བཞུགས་པ་དེ་སིད་ལ། རྒྱུད་རིན་

པོ་ཆེ་འདི་ནི་ཡང་དང་ཡང་དུ་མ་གསུངས་ཀི། དུས་གཅིག་ལ་ལན་གཅིག་གསུངས་

པ་ཁོ་ན་སྟེ། དེ་བས་ན་རྒྱུད་སེ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ནི་དུས་གཞན་པས་ཁྱད་པར་དུ་

འཕགས་པ་ཁོ་ནའོ། །ཞེས་པ་དང་། གཞན་འཕྲུལ་དབང་བེད་དུ་གསུངས་པར་འདོད་

པ་དང་། འོག་མིན་སྟུག་པོ་བཀོད་པར་གསུངས་པར་འདོད་པ་ལ་སོགས་པའི་ལུགས་

ཀང་བཀོད་མོད་ཀི། གནས་གང་དུ་གསུངས་ཡིད་བརན་རུང་བའི་ལེས་བེད་དཀའ་

བར་སྣང་ལ། རོ་རེ་གུར་དུ་རྒྱུད་རྒྱས་པ་ལས་བསྡུས་ནས་གསུངས་པའི་དགོས་པ་

གསུངས་པ་ལ་བརེན་ནས། བསྡུས་པའི་རྒྱུད་འདི་དག་སིགས་མ་ལྔ་བདོ་བའི་དུས་

སུ་འཛམ་བུ་གིང་བའི་གདུལ་བ་ཚེ་ཐུང་བ་ལ་སོགས་པས་རྒྱུད་རྒྱས་པ་འཛིན་མི་

ནུས་པ་སོགས་ཀི་དོན་དུ་གསུངས་པ་དང་། དེའི་ཤུགས་ཀིས་རྒྱུད་རྒྱས་པ་སིགས་

མ་ལྔ་བདོ་བའི་དུས་ལས་སྔ་བར་གསུངས་པ་ཙམ་དུ་གོ་བར་ནུས་ལ། འོག་མིན་དུ་

ལོངས་སྐུས་ཀང་གསུངས་ལིང་། འཛམ་བུ་གིང་དུ་སྤྲུལ་བའི་སྐུས་ཀང་གསུངས་པ་

ལ་འགལ་བ་མེད་ལ། འཛམ་གིང་འདིར་སྤྲུལ་སྐུ་ཤཱཀའི་རྒྱལ་པོས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་

པའི་ཉན་པའི་འཁོར་ལ་དཀིལ་འཁོར་གི་བདག་པོའི་སྐུས་རྒྱུད་སེ་འདི་ལྟ་བུ་ལ་

སོགས་པ་དག་བསྟན་དུ་ཟིན་ཀང་། ཐུན་མོང་གི་གདུལ་བ་རྣམས་ཀིས་དེ་ལྟར་བསྟན་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ཀཻ་རོར་རྒྱུད་ཀི་རྣམ་གཞག་བལད་པ།

པ་ཙམ་དུ་ཡང་མི་གོ་ཞིང་། དེ་ནས་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ཀི་ལག་ཏུ་གནས་པ་ལས། 

ཕིས་སྐལ་ལྡན་གི་གང་ཟག་ཁྱད་པར་ཅན་གིས་ཨུ་རྒྱན་དང་མཁའ་སྤོད་ལ་སོགས་

པ་ནས་བླངས་ཏེ་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་ཕེབས་པ་དུ་མ་ཞིག་ཡོད་པར་སྣང་བས་དེ་ལྟ་

བུ་ཞིག་ཡིན་པར་མངོན་ནོ། །

༼རྒྱུད་རྒྱས་པ་གང་ལས་ཚུལ་ཇི་ལྟར་བཏུས་པ།༽

གཉིས་པ་ནི། རྒྱུད་འདི་ཉིད་ལ། རྒྱ་གར་དུ་རྒྱུད་རྒྱས་པ་ལས་བརག་པ་གཉིས་

ཕྱུང་བར་འདོད་པ་དང་། རྒྱུད་ལོགས་པ་བསྡུས་རྒྱུད་དུ་འདོད་པ་གཉིས་བྱུང་སྟེ། མུ་

ཏིག་ཕེང་བ་ལས། འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་གེང་གཞིའི་

ཚིག་ནི། ཁ་ཅིག་ན་རེ་གང་གི་ཕིར་མདོར་བསྡུས་པའི་རྒྱུད་གཞན་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེས་

ཟེར་རོ། །གཞན་དག་ན་རེ་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལས་བརག་པ་གཉིས་པ་འདི་བཏུས་ཏེ། དེར་

ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བསྡུས་ཏེ་བཞག་པ་ཉིད་འདིར་གེང་གཞིའི་ཚིག་དང་བཅས་ཏེ་

བཏུས་སོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཞེས་གསུངས་ལ། རང་ལུགས་ལ་འདི་བཞེད་གསལ་བར་

མ་བས་སོ། །

ཁ་ཅིག་ཕམ་མཐིང་བའི་ལུགས་ཀིས་རྒྱུད་རྒྱས་པ་བརག་པ་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་

པ། དེ་ལས་བསྡུས་པ་བརག་པ་བཅུ་གཉིས་པ། དེ་ལས་བསྡུས་པ་བརག་པ་དགུ་བ། 

དེ་ལས་བསྡུས་པ་བརག་པ་གཉིས་པ་འདི་ཡིན་པར་བཞེད་དོ། །ཞེས་ཟེར་བ་ལ་ཡིད་

བརན་མི་སྣང་ལ། རྔོག་ལུགས་པ་ཁ་ཅིག །རྒྱུད་འདི་རྒྱུད་བརག་པ་སོ་གཉིས་པའི་

བརག་པ་དང་པོ་གཉིས་ཟུར་དུ་ཕྱུང་བ་ཡིན་ཏེ། བརག་པ་སོ་གཉིས་ཀི་བརག་པ་དང་

པོ་གཉིས་ཀི་མཚན་ལ་རིམ་པ་བཞིན་རོ་རེ་སིང་པོ་མངོན་པར་བང་ཆུབ་པའི་བརག་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

པ་དང་། སྒྱུ་མའི་བརག་པ་ཞེས་འབྱུང་ལ། འདིའི་བརག་པ་གཉིས་ལའང་མཚན་དེ་

ལྟར་འབྱུང་བ་དང་འདི་སྐད་བདག་ཐོས་སོགས་ཀང་འདིའི་ཐོག་མར་འབྱུང་བས་

སོ། །ཞེས་འདོད་པའང་མི་འཐད་དེ། མིང་མཐུན་པ་ཙམ་གིས་གཅིག་ཡིན་པར་མི་

འགྲུབ་པའི་ཕིར་དང་། གོང་དུ་བརག་པ་བཅུ་གཉིས་པར། རྒྱས་པར་གསུངས་པ་མདོ་

རུ་བསྡུ། །ཞེས་པ་དང་མི་འགིག་པའི་ཕིར་རོ། །

ཁ་ཅིག་ར་རྒྱུད་རྒྱས་པ་འབུམ་ཕག་བདུན་པ། དེ་ལས་བསྡུས་པ་འབུམ་ཕག་ལྔ་

བ། ཞེས་ཟེར་ཀང་འབུམ་ཕག་བདུན་པ་ཞེས་བ་བའི་ཀཻ་རོར་ར་རྒྱུད་གང་དུའང་མ་

བལད་དོ། །

ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ། འདི་རྒྱུད་རྒྱས་པའི་བརག་པ་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་ཡོད་པ་ལ། 

རོ་རེ་གུར་དུ་བརག་པ་སུམ་ཅུའི་མཚན་དངོས་སུ་སོས་ནས། དེའི་རེས་སུ། མཁའ་

འགོ་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ཀི། །དག་པའི་སིང་པོ་ཡོངས་བསྡུས་པའོ། །རོ་རེ་མཁའ་

འགོས་གསུངས་པ་སྟེ། །འདི་ནི་རྒྱུད་ཀི་ངེས་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ་གཅིག་པ་

དང་སོ་གཉིས་པ་བསྟན་པ་དེ་འདིའི་བརག་པ་གཉིས་པོ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་བའང་མི་

འཐད་དེ། རྒྱུད་གཅིག་ལ་བརག་པ་སོ་གཉིས་ཡོད་པའི་སོ་གཅིག་པ་ལ་འདི་སྐད་

བདག་ཐོས་ཀི་གེང་གཞི་འབྱུང་བ་ཆེས་འགལ་ཞིང་། དེ་ལ་སྐྱོན་མེད་ན་ལེའུ་རེའི་

མགོར་འདི་སྐད་བདག་ཐོས་ཀི་གེང་གཞི་རེ་སྦར་ཡང་དགག་ཏུ་མེད་པར་ཐལ་བའི་

ཕིར་དང་། མིང་ཡང་མི་མཐུན་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་བྷཱ་ཝ་བྷ་དྲའི་འགེལ་བ་ལས། དེ་

ལ་དགེས་པའི་རོ་རེ་ཞེས་བ་བ་ནི། རྒྱུད་གཞན་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་སྟེ། དགེས་པའི་རོ་རེ་

ལས་ཕྱུང་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བལད་པའི་དོན། དགེས་པའི་རོ་རེའི་རྒྱུད་རྒྱས་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ཀཻ་རོར་རྒྱུད་ཀི་རྣམ་གཞག་བལད་པ།

པའི་བརག་པ་གཉིས་ཟུར་དུ་ཕྱུང་བ་ནི་མ་ཡིན་གི། རྒྱུད་རྒྱས་པ་ལས་ལོགས་པའི་

རྒྱུད་གཞན་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བ་བ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ལྟར་འཐད་ལ། རོ་རེ་སིང་འགེལ་ལས། 

དཔལ་ལྡན་རོ་རེ་སིང་པོ་ཡིས། །རྣལ་འབོར་བ་ཡི་ལམ་ཐོབ་ཆེད། །འབུམ་ཕག་ལྔ་ཡི་

རྒྱུད་ཆེན་ལས། །ཉུང་ངུའི་རྒྱུད་འདི་ལེགས་ཕྱུང་བ། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་རྒྱས་པ་

ལས་ཕྱུང་བར་གསུངས་པ་རྣམས་ནི། རྒྱུད་རྒྱས་པ་ལས་བརོད་བའི་དོན་དང་ཚིག་

ཉུང་ངུ་བསྡུས་ལིང་བཏུས་ཏེ་ལོགས་སུ་གེང་གཞི་དང་བཅས་པའི་རྒྱུད་དུ་མཛད་

ནས་གསུངས་པ་ལ་ཕྱུང་ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་པས་མི་འགལ་ལོ། །

དེ་ལ་རྒྱུད་རྒྱས་པ་ནི་བརག་པ་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས། ལེའུ་སྟོང་ཕག་སུམ་ཅུ། ཤཽ་

ཀ་འབུམ་ཕག་ལྔ་བ་སྟེ། འབུམ་ལྔ་དགེས་པ་རོ་རེ་ཞེས་བ་བ་ཡིན་ལ། བརག་པ་

རྣམས་ཀི་མཚན་ནི། གུར་ལས། རོ་རེ་སིང་པོ་མངོན་བང་ཆུབ། །བརག་པའི་རྒྱལ་པོ་

དང་པོ་སྟེ། །སྒྱུ་འཕྲུལ་བརག་པ་གཉིས་པའོ། །རོ་རེ་གུར་ནི་གསུམ་པ་སྟེ། །བཞི་བ་སྣ་

ཚོགས་བརག་པ་ཞེས། །རོ་རེ་བརག་པ་ལྔ་བའོ། །བརག་པ་དྲུག་པ་སྟོབས་པོ་

ཆེ། །བརག་པ་བདུན་པ་མི་གཡོ་མགོན། །གཟུངས་ཀི་བརག་པ་བརྒྱད་པ་སྟེ། །དགུ་

བ་མཁའ་འགོ་ཀུ་རུ་ཀུལེ། །འཇིགས་ཆེན་བརག་པ་བཅུ་བའོ། །རྣམ་པར་སྣང་མཛད་

བཅུ་གཅིག་པ། །དངོས་གྲུབ་བརག་པ་བཅུ་གཉིས་པའོ། །སྒོལ་མའི་བརག་པ་བཅུ་

གསུམ་པ། །རོ་རེ་ཕག་མོ་བཅུ་བཞི་བའོ། །བཅོ་ལྔ་བ་ནི་གཟི་བརིད་དེ། །བདག་མེད་

བརག་པ་བཅུ་དྲུག་པ། །བཅུ་བདུན་པ་ནི་གལིན་རེ་གལེད། །ཧཱུཾ་མཛད་ཀི་ནི་བཅོ་

བརྒྱད་པ། །སོ་སོར་འབང་མ་བཅུ་དགུ་བ། །སྦིན་སེག་བརག་པ་ཉི་ཤུ་བ། །རབ་

གནས་ཉི་ཤུ་གཅིག་པ་སྟེ། །དཀིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་བརག་པ་ནི། །ཉི་ཤུ་ར་གཉིས་པ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

རུ་བརོད། །གཏོར་མའི་བརག་པ་ཉི་ཤུ་གསུམ། །ཉི་ཤུ་བཞི་བ་སྟ་གོན་ནོ། །མངོན་

པར་རོགས་པ་ཉི་ཤུ་ལྔ། །དེ་བཞིན་ཕག་རྒྱ་ཉི་ཤུ་དྲུག །བེད་པ་ཉི་ཤུ་བདུན་པའོ། །ཀླུ་

ཡི་ཉི་ཤུ་བརྒྱད་པ་སྟེ། །གར་གི་དབང་ཕྱུག་བརག་པ་ནི། །སུམ་ཅུར་གཅིག་གིས་མ་

ཚང་བ། །བརག་པ་སུམ་ཅུ་བ་ཡང་བལད། །ཅེས་པས་བརག་པ་སུམ་ཅུའི་མཚན་

དངོས་སུ་བསྟན་ལ། སྟོང་ཕག་སུམ་ཅུའི་གངས་ཀིས་ནི། །ཞེས་པས་ལེའུའི་གངས་

བསྟན་ཞིང་། མཁའ་འགོ་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ཀི། །རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་འབུམ་ཕག་

ལྔ། །ཞེས་པ་ནི་ཤཽ་ཀ་འབུམ་ཕག་ལྔ་བ། བརག་པ་དང་ལེའུའི་གངས་སྔར་སོས་པ་དེ་

ནི་མཁའ་འགོ་དང་མཁའ་འགོ་མའི་རྒྱ་མཚོ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བ་བ་ཡིན་གི། མཁའ་འགོ་

མཁའ་འགོ་མ་ཞེས་པས་བརག་པ་ཐ་མ་གཉིས་ཀི་མིང་བསྟན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

འདི་ལ་བླ་མ་སྔ་མ་ཁ་ཅིག །མཁའ་འགོ་མ་རོ་རེ་གུར་གི་རྒྱུད་འདི་ནི་འབུམ་ལྔ་

དགེས་པ་རོ་རེ་ལས་བསྡུས་པའི་རྒྱུད་མ་ཡིན་གི། འབུམ་ལྔ་དགེས་པ་རོ་རེ་

ལས། །སིང་པོ་འདི་ནི་ཡོངས་བསྡུས་པའོ། །ཞེས་པ་ཡང་འབུམ་ཕག་ལྔ་བ་ལས་སིང་

པོ་ཀཻ་རོ་རེའི་རྒྱུད་བརག་པ་གཉིས་པ་འདི་ནི་ཡོངས་སུ་བསྡུས་པའོ། །ཞེས་བ་བའི་

དོན་ཡིན་ལ། ར་རྒྱུད་རྒྱས་པ་ནི་འབུམ་ཕག་ལྔ་བ་ཡིན་ཞིང་། དེའི་བརག་པ་དང་པོ་

སུམ་ཅུ་འཆད་པའི་བལད་རྒྱུད་གུར་གི་ལེའུ་དང་པོ་བཅུ་བཞི་ཡིན་ལ། རྒྱུད་རྒྱས་

པའི་བརག་པ་ཐ་མ་གཉིས་ནི་བརག་གཉིས་འདི་ཡིན་ཞིང་། དེ་འཆད་པར་བེད་པ་

གུར་གི་ལེའུ་བཅོ་ལྔ་བ་ཡིན་ཏེ། ལེའུ་དེར་བརག་གཉིས་འདིའི་གེང་གཞི་ལ་སོགས་

པའི་དོན་རྣམས། དེ་ལྟར་རྒྱུད་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི། །བཙུན་མོའི་ཆོས་ལ་གནས་པ་

ནི། །ཁྱོད་ཀི་སྤན་སྔར་བདག་གི་ནི། །དུས་གཅིག་པ་ཡི་དུས་སུ་ནི། །བདག་ཉིད་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ཀཻ་རོར་རྒྱུད་ཀི་རྣམ་གཞག་བལད་པ།

ཀིས་ནི་འདི་ཐོས་ནས། །རྒྱས་པ་ཉིད་དུ་རབ་ཏུ་དབེ། །ལྟ་སྟངས་དགུག་དང་བར་ཆེན་

དང་། །དོན་བེད་པ་དང་ཆར་སོགས་སོ། །ཞེས་སོགས་ཀིས་འཆད་པའི་ཕིར་

རོ། །ཞེས་འཆད་དོ། །ལིན་ཏུ་མི་འཐད་དེ། གུར་གི་ལེའུ་བཅོ་ལྔ་བའི་ལུང་དེའི་དོན་

ནི། དེའི་གོང་དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཧེ་རུ་ཀ་གསུམ་དང་ཀུ་རུ་ཀུ་ལེའི་ཞལ་ཕག་གི་གངས་

དང་ཁ་དོག་ལ་སོགས་པ་བསྟན་ནས། དེ་དག་དང་གཞན་ཡང་ལྟ་སྟངས་དགུག་པ་

དང་བར་ཆེན་དང་། དོན་བེད་དང་ཆར་དབབ་པ་ལ་སོགས་པ་རྒྱུད་བསྡུས་པའི་དོན་

རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི་རྒྱུད་རྒྱས་པ་ལས་རྒྱས་པ་ཉིད་རབ་ཏུ་དབེ་བ་ཡང་། རོ་རེ་

བཙུན་མོའི་བྷ་ག་ལ་ཞུགས་པའི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཁྱོད་ཀི་སྤན་སྔར་རོ་རེ་སིང་པོ་

བདག་གིས་དུས་གཅིག་ན་ཐོས་སོ། །ཞེས་བ་བ་ཙམ་ཡིན་པས་རྒྱུད་བསྡུས་པའི་

གེང་གཞིའི་བལད་པ་བེད་པའི་བལད་རྒྱུད་ལུང་དེ་ཡིན་པར་སྨྲ་བ་འབེལ་མེད་ཡིན་

པའི་ཕིར་དང་། དེ་ནས་མཁའ་འགོ་མའི་རྒྱལ་པོ་རོ་རེ་གུར་གིས། རྒྱུད་ཀི་ནང་དུ་

འབུམ་ཕག་ལྔ་བིས་པ་ཡང་དག་པར་བལད་པར་བའོ། །ཞེས་པ་ལ་འགྱུར་གཞན་དུ། 

དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་རོ་རེ་འཛིན། །མཁའ་འགོ་མ་ནི་རོ་རེ་གུར། །འབུམ་ལྔ་དག་ལས་ངེས་

བསྡུས་དང་། །མཐའ་ཡས་རྒྱུད་དུ་རབ་ཏུ་ཕེ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་དངོས་སུ་

འགལ་བའི་ཕིར་དང་། རོ་རེ་གུར་གི་རྒྱུད་འདིར་བུད་མེད་རྣམས་ཇི་ལྟར་བསྡུ་བར་

བ། ཞེས་དྲིས་པའི་ལན་སྟོན་པ་ནི། རྒྱུད་ཀུན་གི་ནི་སིང་པོ་ཡི། །མཁའ་འགོ་མ་ཡི་

རྒྱུད་བལད་དོ། །ཞེས་པའི་རྒྱུད་ཀུན་ཞེས་རྒྱས་པ་འབུམ་ཕག་ལྔ་བ་དང་། དེའི་སིང་

པོ་བསྡུས་པ་མཁའ་འགོ་མ་ཡི་རྒྱུད་ཅེས་པ་གུར་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། འབུམ་ལྔ་

དགེས་པའི་རོ་རེ་ལས། སིང་པོ་འདི་ནི་ཡོངས་བསྡུས་པའོ། །ཞེས་པའང་གུར་དང་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

འབེལ་གི། བརག་གཉིས་ལ་འཆད་པ་སྐབས་དང་ལིན་ཏུ་མ་འབེལ་བའི་ཕིར་རོ། །དེ་

ལྟར་ན་ར་རྒྱུད་བརག་པ་གཉིས་པ་གང་ལས་བསྡུས་པ་ཡིན། ཞེ་ན། དེ་ཉིད་ཀང་

བརག་པ་སུམ་ཅུ་གཉིས་པ་ལས་ཕྱུང་པ་ཞེས་འབྱུང་བའི་ཕིར་དང་། རོ་རེ་སིང་འགེལ་

ལས། རོ་རེ་སིང་པོས་གསོལ་བཏབ་པ། །བདག་མེད་མས་ཀང་ཞུས་པ་ཡིས། །ཀཻ་རོ་

རེ་འབུམ་ཕག་ལྔ་བ་ལས་ཉུང་ངུའི་རྒྱུད་གཞུང་ཕེད་དང་བཅས་པའི་བདུན་བརྒྱ་བ་

འདི་བཅོམ་ལྡན་འདས་རོ་རེ་སེམས་དཔས་བསྟན་ཏོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

འབུམ་ཕག་ལྔ་བ་ལས་བསྡུས་པའི་ཉུང་ངུའི་རྒྱུད་ཡིན་ནོ། །

འོ་ན་འབུམ་ཕག་ལྔ་བ་དེ་ལས་གུར་བསྡུས་པ་ལྟར་ན་འབུམ་ལྔ་བལད་རྒྱུད་

རྒྱས་པར་འགྱུར་ལ། བརག་གཉིས་དེ་ལས་བསྡུས་པ་ལྟར་ན་དེ་ར་རྒྱུད་རྒྱས་པར་

འགྱུར་བས། འབུམ་ལྔ་དེ་ཉིད་ར་རྒྱུད་བལད་རྒྱུད་གཉིས་ཀའི་གཞི་མཐུན་དུ་འགྱུར་

རོ། །སམ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ་འབུམ་ཕག་ལྔ་བ་དེ་ཉིད་ར་རྒྱུད་རྒྱས་པ་ཡིན་ཡང་། དེ་

ལས་བསྡུས་པའི་རྒྱུད་གཉིས་པོ་ཕན་ཚུན་བལད་བ་དང་འཆད་བེད་ཡིན་པས། 

བརག་གཉིས་ར་རྒྱུད་དང་། གུར་དེ་ལ་བལྟས་པའི་བལད་རྒྱུད་ཡིན་པ་མི་འགལ་ལ། 

རྒྱུད་རྒྱས་པ་དེ་ལས་བསྡུས་པའི་རྒྱུད་དེ། རྒྱུད་རྒྱས་པ་དེ་ལས་ལོགས་པའི་རྒྱུད་

ཞིག་གི་བལད་རྒྱུད་དུ་སོང་བས་རྒྱུད་རྒྱས་པ་དེ་བལད་རྒྱུད་དུ་འགོ་མི་དགོས་ཏེ། 

ཡུམ་རྒྱས་པའི་དོན་བསྡུས་པའི་མངོན་རོགས་རྒྱན་དེ་བརྒྱད་སྟོང་བའི་འཆད་བེད་

ཡིན་ཡང་། ཡུམ་རྒྱས་པ་བརྒྱད་སྟོང་བའི་འཆད་བེད་ཡིན་མི་དགོས་པ་བཞིན་

ནོ། །འོ་ན་རྒྱུད་རྒྱས་པ་ལས་སར་ཡང་བསྡུས་ཏེ་གསུངས་པའི་དགོས་པ་གང་ཡིན་

ཞེ་ན། རོ་རེ་གུར་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་ན་སྤོས་པ་ལས་བསྡུས་པ་ལགས། 
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ར་བལད་ཆ་མཐུན་གི་རྒྱུད་གང་ཡིན་བལད་པ།

བསྐལ་བ་བཟང་པོ་འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་དང་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཚེ་

ཐུང་བར་འགྱུར་ཏེ། ཇི་ལྟར་དེ་རྣམས་ཀིས་འཛིན་ནུས་པར་འགྱུར། ཇི་ལྟར་དེ་རྣམས་

ཐོས་པ་བེད་པར་འགྱུར། ཇི་ལྟར་བསེན་བཀུར་ནུས་པར་འགྱུར། བཅོམ་ལྡན་འདས་

སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཇི་ལྟར་ཚེ་ཐུང་བར་འགྱུར་བ་ལགས། རོ་རེ་འཛིན་པས་བཀའ་

སྩལ་པ། གང་རྣམས་སོབ་དཔོན་དུ་གྱུར་པ་དེ་སིད་དུ་དེ་རྣམས་ར་བའི་ལྟུང་བ་ཅན་དུ་

འགོ་བར་འགྱུར་བ་དང་། གང་དག་འཇུག་པར་འགྱུར་བ་དེ་རྣམས་ནི་མི་དགེ་བ་

བཅུའི་ལས་ཀི་ལམ་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར་བ་དང་། གང་དག་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་དེ་རྣམས་

ཀང་སོག་གཅོད་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་ན་ཇི་ལྟར་འཛིན་ནུས་པར་འགྱུར། ཇི་ལྟ་བུར་གང་

དག་བུད་མེད་ཀི་ཚོགས་རྣམས་འདོད་པ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་ཅིང་ཀུན་ཏུ་ཞེན་པར་

འགྱུར་ཏེ། དེའི་ཕིར་ན་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀིས་རྒྱ་ཆེར་བསྟན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་ཚེ་ཐུང་བ་སོགས་ཀི་ཉེས་དམིགས་ཀིས་རྒྱུད་རྒྱས་པ་དེ་ལྟ་བུ་

འཛིན་པ་དང་ཉན་པ་སོགས་ལ་འཇུག་པར་མི་ནུས་པའི་གདུལ་བ་དག་གི་དབང་དུ་

བས་ཏེ་རྒྱས་པ་ལས་ཕིས་བསྡུས་ཏེ་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །

༼ར་བལད་ཆ་མཐུན་གི་རྒྱུད་གང་ཡིན་བལད་པ།༽

གསུམ་པ་ནི། སྤིར་རྒྱུད་ཅེས་བ་བ་ལའང་གཉིས་ཏེ། བརོད་བ་དོན་གི་རྒྱུད་

དང་། རོད་བེད་ཚིག་གི་རྒྱུད་དོ། །དང་པོ་ནི། འདུས་པ་ཕི་མ་ལས། རྒྱུད་ནི་རྒྱུན་

ཞེས་བ་བར་གགས། །རྒྱུད་དེ་རྣམ་པ་གསུམ་འགྱུར་ཏེ། །གཞི་དང་དེ་བཞིན་རང་

བཞིན་དང་། །མི་འཕོགས་པ་ཡི་རབ་དབེ་བ། །རྣམ་པ་རང་བཞིན་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ། །དེ་

བཞིན་མི་འཕོགས་འབས་བུའོ། །གཞི་ནི་ཐབས་ཞེས་བ་བ་སྟེ། །གསུམ་གིས་རྒྱུད་ཀི་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

དོན་བསྡུས་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རྒྱུད་ཀི་སྒ་དོན་ནི་རྒྱུན་ཆགས་པ་ཞེས་བ་

ལ། དེ་ཡང་རྣམ་པ་གསུམ་སྟེ། རང་བཞིན་ཞེས་བ་བ་སྒྲུབ་པ་པོ་རིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུའི་

གང་ཟག་གི་རང་བཞིན་རྒྱུ་རྒྱུད་དང་། གཞི་ཞེས་བ་བ་ནི་ལམ་རིམ་པ་གཉིས་ཏེ་

ཐབས་རྒྱུད་དང་། གཞན་གིས་མི་འཕོགས་པ་མི་གནས་པའི་མང་འདས་རོ་རེ་འཆང་

གི་གོ་འཕང་ནི་འབས་བུའི་རྒྱུད་ཅེས་བ་བར་ནཱ་རོ་བས་བལད་ལ། ཤཱནྟི་པ་དང་ཨ་བྷྱཱ་

ཀ་རས་རྒྱུ་རྒྱུད་སེམས་ཀི་ཆོས་ཉིད་ལ་བལད་དོ། །

གཉིས་པ་རོད་བེད་སྒའི་རྒྱུད་ནི། དོན་དེ་དག་བརོད་བར་བས་ནས་གསུངས་

པའི་རོ་རེ་འཆང་གི་བཀའོ། །དེ་ལྟ་བུའི་སྒའི་རྒྱུད་ལའང་ར་བའི་རྒྱུད་དང་། བལད་

པའི་རྒྱུད་དང་། ཆ་མཐུན་ནམ་ཡན་ལག་གི་རྒྱུད་ཅེས་བ་བ་གསུམ་ཡོད་ལ། ར་བའི་

རྒྱུད་ནི། ལིང་གི་ཡལ་ག་ཐམས་ཅད་མཐར་གང་དུ་འདུ་བའི་གཞི་ལ་ལིང་གི་ར་བ་

ཞེས་ཟེར་བ་ལྟར། རྒྱུད་སེ་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀི་ལམ་གི་གནད་མ་ལུས་པ་དེར་འདུ་

བ་ལ་ར་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཐ་སད་མཛད་པ་གསང་འདུས་རྒྱུད་སེ་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བར་

གསུངས་པ་ལྟ་བུ་དང་། ཐོག་མའི་བདག་པོ་ལ་ར་བའི་བདག་པོ་ཞེས་ཟེར་བ་ལྟར། བླ་

མེད་དང་ཡོ་ག་གཉིས་ཀ་ལ་ཐུན་མོང་དུ་རྣལ་འབོར་གི་རྒྱུད་ཅེས་པའི་སྒ་འཇུག་པའི་

དབང་དུ་བས་པ་ན། རྣལ་འབོར་རྒྱུད་ཙམ་གི་ཐོག་མའི་གཞི་འཛིན་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་

ལ་དགོངས་ནས་དེ་ཉིད་བསྡུས་པ་གསང་འདུས་ལ་བལྟོས་པའི་ར་རྒྱུད་དུ་གསུངས་

པ་ལྟ་བུ་རྣམས་ནི་ར་བའི་རྒྱུད་ཀི་སྒ་བལད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པ་ཙམ་ལ་དེ་དང་དེ་

ལ་བལྟོས་པའི་ར་རྒྱུད་ཀི་ཐ་སད་མཛད་པ་ཡིན་གི། དེ་ཙམ་གིས་དེ་དང་དེ་ལ་

བལྟོས་པའི་ར་རྒྱུད་དུ་བཞག་མི་ནུས་སོ། །དེ་བས་ན་ར་བའི་རྒྱུད་ནི། རང་ཉིད་རྒྱུད་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ར་བལད་ཆ་མཐུན་གི་རྒྱུད་གང་ཡིན་བལད་པ།

གཞན་འཆད་པའི་འགེལ་བ་ལྟ་བུར་གནས་པ་མ་ཡིན་པར། རང་ཉིད་འགེལ་བ་ལྟ་

བུའི་རྒྱུད་གཞན་གིས་བལད་པར་བ་བའི་གཞིར་གནས་པའི་རྒྱུད་ཡིན་ལ། དེ་ལ་

ཡང་སྔོན་དུ་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་དང་། ཕིས་བསྡུས་ཏེ་གསུངས་པ་གཉིས་གཉིས་

ཕལ་ཆེ་བ་ཞིག་ལ་ཡོད་དོ། །

བལད་པའི་རྒྱུད་ནི། ར་རྒྱུད་དེ་དང་དེར་མི་གསལ་བ་གསལ་བར་བེད་པ་དང་། 

མ་ཚང་བ་ཁ་སྐོང་བ་དང་། མདོར་བསྡུས་པ་རྒྱས་པར་འཆད་པ་དང་། རྣམ་གངས་

གཞན་ཡང་སྟོན་པ་དང་། ཚིག་དོན་ཞིབ་པར་འཆད་པ་སོགས་ཀི་སོ་ནས་ར་རྒྱུད་

དེའི་འགེལ་པ་ལྟ་བུར་གནས་པའོ། །ཆ་མཐུན་ནམ་ཡན་ལག་གི་རྒྱུད་ནི། བལད་རྒྱུད་

དུ་འཇོག་པའི་མཚན་ཉིད་དེ་དག་མ་ཚང་ཡང་། ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་སོགས་སུ་ཕེ་བའི་སོ་

ནས་ར་རྒྱུད་དེ་རྒྱུད་གང་ཡིན་པ་དེའི་སེར་གཏོགས་ལིང་བརོད་བ་ཕོགས་མཐུན་དུ་

གྱུར་པའི་རྒྱུད་རྣམས་སོ། །བལད་རྒྱུད་དང་ཆ་མཐུན་གི་རྒྱུད་འདི་དག་ལ་ཡང་དང་

པོར་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་དང་ཕིས་བསྡུས་ཏེ་གསུངས་པ་གཉིས་གཉིས་ཡོད་པ་དུ་

མ་ཞིག་ཡོད་དོ། །བལད་པའི་རྒྱུད་དང་ཡན་ལག་གི་རྒྱུད་ནི། རྒྱུད་རོ་རེ་ཕེང་བའི་

འགེལ་བར་ཨ་ལང་ཀ་ཀ་ལ་ལས་ཀང་སོ་སོར་བས་ལ། ཨ་བ་ཏ་ར་ལས་ཀང་བལད་

རྒྱུད་དང་ཆ་མཐུན་གི་རྒྱུད་སོ་སོར་གསུངས་ཏེ། ཚུལ་དེ་ནི་གཞན་ལའང་འདྲའོ། །དེ་

ལ་འདིར་ར་བའི་རྒྱུད་བརག་པ་གཉིས་པ་འདི་ལ་བླ་མ་སྔ་མ་དག་ལ་མཐུན་པར་

གགས་པའི་བལད་རྒྱུད་ནི། ཐུན་མོང་གི་བལད་རྒྱུད་སཾ་བྷུ་ཊ་དང་། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་

པའི་བལད་རྒྱུད་རོ་རེ་གུར་གཉིས་ཡིན་ལ། བླ་མ་ཁ་ཅིག་ཕག་ཆེན་ཐིག་ལེ་དང་། ཡེ་

ལེས་ཐིག་ལེ་དང་། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་སྒོན་མ་ལ་སོགས་པའང་བལད་རྒྱུད་དུ་བཞེད་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

དོ། །དེ་ལ་ཕག་ཆེན་ཐིག་ལེ་ནི། ར་རྒྱུད་དགེས་རོར་འབུམ་ལྔ་བསྟན་པའི་དེ་མ་ཐག་

ཏུ་ར་རྒྱུད་ཉན་པའི་འཁོར་ལས་འཁོར་གཞན་མ་ཡིན་པའི་དབུས་སུ། ར་བའི་རྒྱུད་ཀི་

དོན་ཐམས་ཅད་རྣལ་འབོར་མའི་གསང་བ་ཆེན་པོས་རྒྱས་གདབ་པའི་ཕིར་དུ། 

བཅོམ་ལྡན་མཁའ་འགོའི་ཡེ་ལེས་ཉིད། །གསང་བའི་སིང་པོ་ཁ་འབེད་དང་། །བདག་

གིས་ཞུ་བ་ཁྱོད་སྟོན་ཞིག །ཅེས་གསོལ་ནས་ཞུ་བ་ལྔ་བཅུ་ར་བཞི་བའི་ལན་དུ་ལེའུ་

ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད་གསུངས་ལིང་། འདི་སྐད་བདག་ཐོས་སོགས་གེང་གཞིའང་མེད་པས་

ར་རྒྱུད་རྒྱས་པའི་རྒྱུད་ཕི་མ་ཡིན་པར་ཕག་ཆེན་ཐིག་ལེའི་འགེལ་བ་ལས་བལད་དེ། 

བདག་གི་རེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའང་འདི་ཉིད་སྤིར་ཀཻ་རོར་གི་བལད་རྒྱུད་དུ་བལད་

ལ། དེ་ཡང་གཙོ་བོར་ར་རྒྱུད་རྒྱས་པའི་བལད་རྒྱུད་དང་རྒྱུད་ཕི་མ་གཞི་མཐུན་

པའོ། །བླ་མ་ཁ་ཅིག་དཔལ་ཡེ་ལེས་སིང་པོ་ཞེས་བ་བའི་རྒྱུད་ཀང་ཕག་ཆེན་ཐིག་

ལེའི་ཡང་རྒྱུད་ཕི་མར་འདོད་ཀང་ཡིད་བརན་པར་དཀའོ། །དེས་ན་ར་རྒྱུད་བསྡུས་པ་

འདིའི་ཐུན་མོང་གི་བལད་རྒྱུད་སཾ་བྷུ་ཊ་དང་། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བལད་རྒྱུད་རོ་

རེ་གུར་གཉིས་སུ་ལེས་པར་བའོ། །

༼བལད་རྒྱུད་ཀིས་ར་རྒྱུད་འཆད་ཚུལ་བལད་པ།༽

བཞི་པ་ལ། སཾ་བྷུ་ཊས་ཇི་ལྟར་བལད་པ་དང་། གུར་གིས་ཇི་ལྟར་བལད་

པའོ། །དང་པོ་ནི། དཔལ་ཡང་དག་པར་སྦོར་བ་དང་། ཀུན་ཏུ་ཁ་སྦོར་བ་དང་། ཁ་

སྦོར་ཐིག་ལེ་ཞེས་པ་རྣམས་རྒྱུད་འདིའི་མཚན་གི་རྣམ་གངས་ཡིན་ལ། རྒྱུད་ཕི་མ་

བརག་པ་གཅིག་དང་བཅས་པས་བརག་པ་བཅུ་གཅིག་དང་། བརག་པ་བཅུ་བོ་རེ་རེ་

ལ་ཡང་རབ་ཏུ་བེད་པ་བཞི་བཞི་ཡོད་ཅིང་། འདིའི་རྒྱུད་དངོས་ལ་ཤཽ་ཀ་ཉིས་སྟོང་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། བལད་རྒྱུད་ཀིས་ར་རྒྱུད་འཆད་ཚུལ་བལད་པ།

དང་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་དོན་ལྔ་དང་། རྒྱུད་ཕི་མ་ལ་དྲུག་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད་རྐང་བ་

གཉིས་དང་བཅས་པ་ཡོད་པར་མཁས་པ་དག་བཞེད་དོ། །འདི་ལ་བོད་ཀི་བླ་མ་ཁ་

ཅིག །རྒྱུད་འདི་རྒྱལ་པོ་ཨིནྟ་བྷཱུ་ཏིས་རྒྱུད་སེ་འབུམ་ཕག་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་གི་བལད་

རྒྱུད་དུ་འདོད། ད་ལྟ་དངོས་སུ་ངོ་སྤད་དུ་ཡོད་པ་རྒྱུད་སེ་བཅུ་དྲུག་གི་བལད་རྒྱུད་

ཡིན་པར་བལད་པར་བའོ། །ཞེས་ཟེར་བ་ནི། རྒྱལ་པོ་ཨིནྡྲ་བྷཱུ་ཏིས་བས་ཟེར་བའི་

འགེལ་བ་ལས། འདིར་རེ་ཞིག་རྣལ་འབོར་དང་རྣལ་འབོར་མའི་རྒྱུད་རྒྱས་པ་འབུམ་

ཕག་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་པ་ལས་ཕྱུང་བ། རྒྱུད་ཉུང་ངུ་བརག་པ་བཅུ་གཅིག་གི་བདག་

ཉིད་ཅན། ཁ་སྦོར་ཐིག་ལེ་ཞེས་བ་བ་ནི་རོད་པར་བེད་པའོ། །ཞེས་རྒྱུད་འབུམ་ཕག་

སོ་དྲུག་པ་རྒྱུད་རྒྱས་པ་དང་། འདི་དེ་ལས་ཕྱུང་བའི་ཉུང་ངུའི་རྒྱུད་དུ་བལད་པའི་

དོན་མ་ངེས་པའི་ནོར་བ་སྟེ། རྒྱུད་སེ་བཅུ་དྲུག་གི་བལད་རྒྱུད་དུ་འགོ་བ་ལའང་ལེས་

བེད་ཅིའང་མི་སྣང་ངོ་། །

ཡང་བླ་མ་ཁ་ཅིག སྤིར་རྒྱུད་འདི་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་དང་། ཁྱད་པར་དུ་རྒྱུད་སེ་

བཞི་བཅུའི་བལད་རྒྱུད་ཡིན་ཟེར་བ་ལའང་ཟེར་བ་ཙམ་ཉིད་སྒྲུབ་བེད་དུ་བས་ལ། 

འདིར་འཇིགས་བེད་དང་གདན་བཞིའི་ཡེ་ལེས་མཁའ་འགོ་མ་ལ་སོགས་པ་མང་པོ་

ཞིག་གི་བལད་པ་ཐོར་བ་རེ་བྱུང་བ་ཙམ་གིས་འདི་རྒྱུད་དེ་དག་གི་བལད་རྒྱུད་དུ་

བེད་པ་ནི་ཆེས་མ་ངེས་པ་སྟེ། དེ་ལྟ་ན་དུས་འཁོར་ཡང་གསང་འདུས་བདེ་མཆོག་སྒྱུ་

འཕྲུལ་དྲ་བ་གལིན་རེའི་གལེད་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུད་རྣམས་ཀི་བལད་རྒྱུད་དུ་ཐལ་བ་

ལ་སོགས་པ་དུ་མ་ཞིག་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །རྒྱུད་འདིའི་འགེལ་བ་དཔའ་བོ་རོ་རེས་

བས་ཟེར་བ་ལས། རྒྱུད་དགུ་ཚན་གསུམ་གི་བལད་རྒྱུད་དུ་བལད་པ་ལའང་ཡིད་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

བརན་ཅིའང་མི་སྣང་ངོ་། །ཞེས་རེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་གསུང་ངོ་། །དེས་ན་འདི་ཀཻ་

རོར་བདེ་མཆོག་གཉིས་ཐུན་མོང་གི་བལད་རྒྱུད་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ཀཻ་རོར་གི་རྒྱུད་

འཆད་ཚུལ་ནི། བརག་པ་དང་པོའི་རབ་བེད་བཞི་བ་ལས། འདི་སྐད་བདག་ཐོས་

སོགས་ཀི་གེང་གཞི་ཞིབ་པར་བལད་པ་དང་། བསྐྱེད་རིམ་ལ། རབ་བེད་བདུན་པར་

ཀཻ་རོ་རེ་ཕག་གཉིས་པ་ཡུམ་མེད་པ་དང་། ཕག་དྲུག་པ་དང་། ལྷ་མོ་དྲུག་གིས་བསྐོར་

བའི་མངོན་རོགས་བསྡུས་པ་བསྟན་པ་དང་། རབ་བེད་དགུ་པར་ཀཻ་རོ་རེ་ཕག་བཅུ་

དྲུག་པ་དྲག་པོ་མཚོན་ཆ་ཅན་ལྷ་བཅུ་བདུན་གི་དཀིལ་འཁོར་དང་། རབ་བེད་བཅུ་

གཅིག་པར་བདག་མེད་མ་ལྷ་ཉེར་གསུམ་གི་དཀིལ་འཁོར་དང་། བཅུ་གསུམ་པར་ཀཻ་

རོ་རེའི་རོ་རེའི་གླུ་དང་། ཉེར་ལྔ་བར་དགེས་རོར་གི་ངག་གི་བར་དང་། ཉེར་བརྒྱད་

པར་ཡང་ཀ་ཻརོ་རེ་ལྷ་བཅུ་བདུན་གི་དཀིལ་འཁོར་བལད་པ་དང་། གཞན་ཡང་བིས་སྐུ་

གེགས་བམ་བགང་ཕེང་ཚོགས་འཁོར་ནང་གི་སྦིན་སེག་ལ་སོགས་པ་དང་། སྤོད་པ་

དང་འདུ་བའི་གནས་བསྟན་པ་དང་། ཕིའི་གནས་ལ་སོགས་པ་དང་ས་བཅུ་གཉིས་

སྦོར་ཚུལ་དང་། འབས་བུ་མངོན་དུ་བེད་ཚུལ་ལ་སོགས་པ་བདེ་མཆོག་ཀཻ་རོར་

གཉིས་ཀའི་ཐུན་མོང་གི་དོན་ཡང་འགའ་རེ་ཡོད་ལ། རབ་བེད་ལྔ་བ་དང་བརག་པ་ཕི་

མ་སོགས་ནས་དབང་གི་ཆ་ཡང་ཅུང་ཟད་སྟོན་ནོ། །

རོགས་རིམ་ནི། རབ་བེད་གཉིས་པ་ནས་ར་སོ་གཉིས་བསྟན་པ་དང་། རབ་བེད་

ཉེར་གཉིས་པ་དང་། ཉེར་གསུམ་པ་སོགས་ནས་གསུངས་པའི་འཁོར་ལོ་བཞི་ལ་ཡི་

གེ་དགོད་པའི་གཏུམ་མོ་གསུངས་པ་ཉིད་ར་རྒྱུད་ནས་གསུངས་པའི་གཏུམ་མོའི་དོན་

རྒྱས་པར་འཆད་པ་སྟེ། བསྐྱེད་རོགས་ཀི་སོ་ནས་ཀཻ་རོར་གི་བལད་རྒྱུད་དུ་འགོ་བའི་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། བལད་རྒྱུད་ཀིས་ར་རྒྱུད་འཆད་ཚུལ་བལད་པ།

སོ་ནི་དེ་དག་གོ །བརག་པ་གསུམ་པའི་རབ་བེད་བཞི་བ་ལས་བདེ་མཆོག་རོར་

སེམས་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་དངོས་སུ་གསུངས་པའི་ལྷ་ཉེར་བརྒྱད་ལ། མན་སེས་

བླ་མའི་མན་ངག་གིས་བཞད་མ་སོགས་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ཁ་བསྐངས་པས། གཙོ་བོ་ཡབ་

ཡུམ་སོ་སོར་བགངས་པའི་ལྷ་སོ་བདུན་གི་དཀིལ་འཁོར་ཀཻ་རོར་གི་དཀིལ་འཁོར་དུ་

འདོད་པ་ནི་གནས་མ་ཡིན་པའི་ལོག་པར་རོག་པ་སྟེ། དེ་ལྟ་ན་འདི་དང་ཁྱད་པར་ཅུང་

ཟད་ཀང་མེད་པའི་བདེ་མཆོག་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་ནས་བལད་པའི་རོ་རེ་སེམས་དཔའི་

དཀིལ་འཁོར་ཡང་ཀཻ་རོར་གི་དཀིལ་འཁོར་དུ་ཁས་ལོང་ཞིག །

གཉིས་པ་ནི། རྒྱུད་འདིར་ར་རྒྱུད་དུ་དབང་ནི་མདོ་ཙམ་ལས་མ་གསུངས་པ་ལ། 

ས་ཆོག་སྟ་གོན་རིག་པའི་དབང་ལྔ། དབང་བཞིའི་དོན། མིང་དབང་གི་སྐབས་སུ་མིང་

འདོགས་ཚུལ་གི་རྣམ་གངས་ལ་སོགས་པ་དུ་མ་ཞིག་ཁ་འགེངས་ལ། ལེའུ་བདུན་

པར་བདུད་རི་ལྔ་དང་དེ་བསྟེན་པའི་བཟའ་བའི་དམ་ཚིག ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པར་

བསྲུང་བའི་དམ་ཚིག་གཙོ་བོ་ལ་སོགས་པའང་སྟོན་ཅིང་། བསྐྱེད་རིམ་ལ། ར་རྒྱུད་དུ་

རིགས་སོ་སོ་བའི་ནང་ནས་རོ་རེའི་རིགས་ཧེ་རུ་ཀ་བཞི་དང་། ཡུམ་གི་དཀིལ་འཁོར་

ཙམ་ཞིག་གསུངས་པ་ལ། གུར་དུ་རིགས་སོ་སོ་བ་གཞན་རྣམས་དང་། རིགས་

བསྡུས་ལྷ་ཞེ་ལྔ་མ་དང་། ཉེར་ལྔ་མ་ལ་སོ་མ་བཞི་བསྣན་པའི་དཀིལ་འཁོར་གཉིས་

རྣམས་ཁ་བསྐང་ནས་འཆད་ཅིང་། ཡུམ་གི་དཀིལ་འཁོར་གིའང་རྣམ་གཞག་ར་རྒྱུད་

དུ་དངོས་སུ་མ་བལད་པའི་ཁྱད་པར་འགའ་རེ་འཆད་ལ། གཙོ་བོར་ནི་བསྐྱེད་རིམ་གི་

ཡན་ལག་དྲུག་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་གི་ཆིངས། ཚོགས་ཞིང་ནས་བརམས་ཏེ་

མངོན་རོགས་ཀི་གོ་རིམ། ཁོ་བཅུའི་བསྲུང་འཁོར་རྒྱས་པ། འབྱུང་བ་རིམ་བརེགས་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

བསོམ་ཚུལ། བར་དོ་མཚོན་པའི་ཡི་གེ་བཅུག་པས་ཞུ་བ། ཞུ་བ་གླུས་བསྐུལ། སྐྱེ་

མཆེད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བིན་རླབས། སེམས་དཔའ་གསུམ་བརེགས་ལ་སོགས་པ་

རྒྱས་པར་འཆད་པས་བསྐྱེད་རིམ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དང་། ར་རྒྱུད་དུ་གཏོར་

སྔགས་ཙམ་ལ་མ་གསུངས་པ་ལ། ཆོས་འབྱུང་ནང་དུ་གཏོར་མགོན་བསྐྱེད་པ་

སོགས་ཆོ་ག་ལྷག་མ་རྣམས་ཁ་བསྐངས་ནས་གསུངས་ལིང་། གཞན་ཡང་སྦིན་སེག་

ཚོགས་འཁོར་བཟླས་པ་བསྐྱེད་རིམ་དང་འབེལ་བའི་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་

འཆད་ལ། བསྐྱེད་རོགས་གཉིས་ཀའི་ཕ་ཐིག་གི་རྣལ་འབོར་ཡང་གསུངས་སོ། །

རོགས་རིམ་ནི། བདེ་བ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་འདིའི་བརོད་བའི་གཙོ་བོ་ཡིན་པས་

བལད་རྒྱུད་འདིས་ཀང་ལེའུ་གོང་འོག་དུ་མར་འཆད་ཅིང་། གྲུབ་ཆེན་མཚོ་སྐྱེས་དང་

གྲུབ་ཆེན་ཌོམྦི་ཧེ་རུ་ཀས་ཀཻ་རོར་ལ་རོགས་རིམ་ཡན་ལག་དྲུག་གི་རྣམ་གཞག་ཀང་

མཛད་པ་ནི་གུར་གི་རེས་སུ་འབངས་པ་སྟེ། རྒྱུད་དེར་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་རོགས་

རིམ་རགས་ཀིས་འཆར་བའི་རིམ་པ་དང་བཅས་པ་བལད་དོ། །གཞན་ཡང་གུར་གི་

ལེའུ་དང་པོར། གཟུགས་སྐུ་རང་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པའི་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པ་

བསོམས་ནས་བསྒྲུབ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་རྒྱས་པར་གོང་དུ་དྲངས་པ་ལྟར་

གསུངས་ནས། གཟུགས་སྐུ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པའི་རིགས་འདྲའི་རྒྱུ་ལ་ཡང་སིན་

བེད་བསྐྱེད་རིམ་གི་སྐུ་དང་རོགས་རིམ་པའི་ཡེ་ལེས་ཀི་སྐུ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། 

ལེའུ་དང་པོ་ནས་བརམས་ཏེ་མཁའ་འགོ་ལྔ་ལ་སོགས་པའི་དཀིལ་འཁོར་བསོམ་

ཚུལ་གོང་འོག་ཏུ་བསྟན་པ་རྣམས་ཡིན་ལ། གཉིས་པ་ནི། ར་རྒྱུད་ཀི་བརག་པ་ཕི་མའི་

ལེའུ་གཉིས་པ་ལས། ཇི་ལྟར་སྒྱུ་མ་རི་ལམ་དང་། །ཇི་ལྟར་བར་མའི་སིད་ཡིན་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། བལད་རྒྱུད་ཀིས་ར་རྒྱུད་འཆད་ཚུལ་བལད་པ།

པ། །རག་ཏུ་གོམས་པའི་སྦོར་བ་ཡིས། །དཀིལ་འཁོར་ཉིད་ནི་དེ་བཞིན་འདོད། །ཅེས་

མདོ་ཙམ་ཞིག་གསུངས་པ་དེ་བལད་པར་བ་བའི་ཕིར་དུ། གུར་གི་ལེའུ་བཞི་བ་དང་

བཅུ་བཞི་བ་ལས་འོད་གསལ་གི་རླུང་སེམས་ལས་བདག་བིན་རླབས་སྒྱུ་མའི་སྐུ་

བསྒྲུབ་པ་གསལ་བར་གསུངས་པས་སྟོན་ཏེ། ཚུལ་འདི་དག་འོག་ཏུ་རྒྱུད་ཉིད་ཀི་རང་

རང་གི་སྐབས་སུ་འཆད་པར་འགྱུར་ལ། ལམ་ལ་བོགས་འབིན་པའི་སྤོད་པ་དང་། 

འབས་བུ་མངོན་དུ་བེད་ཚུལ་ཡང་མདོ་ཙམ་འཆད་དོ། །

༼རྒྱུད་དོན་ལམ་གི་རིམ་པར་བསྒིགས་པའི་བསྡུས་དོན།༽

ལྔ་པ་ལ་གཉིས་ལས། མི་འཐད་པའི་ཕོགས་དགག་པ། མི་འཐད་པའི་ཕོགས་

དགག་པ་ནི། བླ་མ་སྔ་མ་ཕལ་ཆེ་བ་ཞིག །རྒྱུད་འདིར་ལམ་ལ་འཇུག་པའི་ཚུལ་

གཉིས་ཏེ། སྐལ་དམན་རིམ་གིས་འཇུག་པ་དང་། སྐལ་ལྡན་ཅིག་ཅར་དུ་འཇུག་

པའོ། །དང་པོ་ནི། བརག་པ་ཕི་མའི་ལེའུ་བརྒྱད་པ་ལས། སྐལ་མེད་སེམས་ཅན་

གདུལ་དཀའ་བ། །གང་གིས་འདུལ་བར་འགྱུར་བ་ལགས། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་

བཀའ་སྩལ་པ། །དང་པོར་གསོ་སྦོང་སྦིན་པར་བ། །དེ་རེས་བསབ་པའི་གནས་བཅུ་

ཉིད། །དེ་ལ་བེ་བག་སྨྲ་བ་བསྟན། །མདོ་སེ་པ་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ། །དེ་ནས་རྣལ་འབོར་

སྤོད་པ་ཉིད། །དེ་ཡི་རེས་སུ་དབུ་མ་བསྟན། །སྔགས་ཀི་རིམ་པ་ཀུན་ལེས་ནས། །དེ་

རེས་ཀཻ་རོ་རེ་བརམ། །ཞེས་གསུངས་པས་བསྟན་པས། དེའི་རིམ་པ་ལྟར་འཇུག་

པའོ། །ཅིག་ཅར་དུ་འཇུག་པ་ནི། ཕི་མའི་བཞི་བ་ལས། གདོལ་བ་སིག་མ་མཁན་ལ་

སོགས། །གསོད་དོན་དོན་དུ་སེམས་པ་པོ། །དེ་རྣམས་ཀཻ་རོ་རེ་ལེས་ནས། །འགྲུབ་

འགྱུར་འདི་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད། །ཅེས་གསུངས་པ་དང་། དེ་ཉིད་བསྡུས་པ་ལས། བཅོམ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ལྡན་འདས་རོ་རེ་དབིངས་ཀི་དཀིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་འཇུག་པ་སྣོད་དང་སྣོད་མ་ཡིན་

པ་བརག་མི་འཚལ་ལོ། །ཞེས་གསུངས་པས་བསྟན་པས། ཐོག་མ་ནས་དབང་བསྐུར་

ཏེ་འཇུག་པ་ཡིན་ནོ། །

དེ་འདྲ་བའི་གདུལ་བ་གཉིས་ལའང་དབང་ཅིག་ཅར་དུ་བསྐུར་བ་དང་། རིམ་

གིས་བསྐུར་བ་གཉིས་ལས། རིམ་གིས་བསྐུར་ན་ཐོག་མར་བུམ་དབང་བསྐུར། དེ་

ནས་བསྐྱེད་རིམ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་བསྟན་ནས་སོབ་ཏུ་གཞུག །དེ་ནས་མཆོག་

དབང་གསུམ་བསྐུར་ཏེ། དེ་རེས་ལྟ་བ་བསྟན། དེ་ནས་རོགས་རིམ་འཁོར་བཅས་

བསྟན་ནས་རིམ་གིས་སོབ་ཏུ་གཞུག །དབང་ཅིག་ཅར་དུ་བསྐུར་ན་ཐོག་མར་དབང་

བཞི་རྒྱུན་གཅིག་ལ་བསྐུར། དེ་ནས་དང་པོར་རོགས་པའི་ལྟ་བ་བསྟན་ནས། དེས་

ལམ་ཐམས་ཅད་བླ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་འགྱུར་བར་བས་ནས། དེ་ནས་རིམ་

གཉིས་སྤོད་པ་དང་ཉེ་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་ལམ་གི་གཙོ་བོ་རྣམས་སྟོན་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་

འཆད་དོ། །

སྐལ་ལྡན་ཅིག་ཅར་དུ་འཇུག་པ་ཞེས་བ་བའི་གདུལ་བ་དེ་སྔགས་ལ་འཇུག་

པའི་ཚེ་རབས་དེའམ་དེ་ལས་གཞན་པའི་ཚེ་རབས་སུ་འཁོར་བ་སྤི་ལ་དམིགས་པའི་

ངེས་འབྱུང་དང་། སྐྱབས་འགོ་དང་། ལས་འབས་ལ་ཡིད་ཆེས་ཀི་དད་པ་དང་། སིང་

རེ་ཆེན་པོ་དང་། དེས་དྲངས་པའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བ་སོན་པ་

དང་འཇུག་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ལ་སོགས་པ་སྦངས་ནས་སྐྱེས་ཟིན་པ་ཞིག་ལ་

འདོད་དམ། དེ་དག་སྔར་མ་སྦངས་ལིང་མ་སྐྱེས་པ་ཞིག་ལ་འདོད། དང་པོ་ལྟར་ན་

རིམ་འཇུག་ཏུ་སོང་བས་ཅིག་ཅར་འཇུག་པའི་ཚུལ་ལོགས་པར་སྨྲ་བ་ཉམས་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། བལད་རྒྱུད་ཀིས་ར་རྒྱུད་འཆད་ཚུལ་བལད་པ།

སོ། །གཉིས་པ་ལྟར་ན། དེ་དག་སྔར་མ་སྦངས་ལིང་མ་སྐྱེས་ཀང་། དབང་བསྐུར་བའི་

སྔོན་དུ་བླ་མས་ཚིག་འགའ་ཞིག་བལད་ནས་སྐྱབས་འགོ་དང་སེམས་བསྐྱེད་སོགས་

ཀི་ཚིག་གི་རེས་བཟློས་བས་པ་ཙམ་གིས་སྐྱེ་བར་འདོད་དམ། དེ་འདྲའང་བེད་མི་

དགོས་པར་རང་འཁྲུངས་སུ་འབྱུང་བའམ། དེ་དག་རྒྱུད་ལ་མ་སྐྱེས་ཀང་དབང་བསྐུར་

ནས་རིམ་གཉིས་ལ་བསབས་པས་ཆོག་པར་འདོད་པ་གང་ཡིན། དང་པོ་ལྟར་ན། ལྟ་

བ་དང་བསྐྱེད་རོགས་ལ་སོགས་པའི་ལམ་ཐམས་ཅད་བསོམ་མི་དགོས་པར་བླ་མས་

དབང་བསྐུར་བའི་རེས་སུ་ཚིག་འགའ་ཞིག་བསྟན་པ་ཙམ་གིས་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཏེ། 

རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མཚུངས་སོ། །བླ་མས་བལད་ཅིང་རེས་བཟློས་བེད་པའི་ཚེ། སེམས་

ཅན་རྣམས་སིང་རེ་སམ་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་བ་སམ་པའི་བློ་དུངས་པ་རེ་

བས་པ་ཙམ་གིས་སིང་རེ་དང་སེམས་བསྐྱེད་སོགས་རྣལ་མ་སྐྱེས་པའི་གོ་ཆོད་ན། 

བླ་མས་ལྟ་བ་དང་རིམ་གཉིས་སོགས་ཀི་ཚིག་འགའ་ཞིག་བལད་པའི་ཚེ། སྟོང་བ་

ཉིད་ཡིན་སམ་པ་དང་། རོ་རེ་འཆང་ངོ་སམ་པ་དང་། བདེ་སྟོང་གི་ཡེ་ལེས་རྒྱུད་ལ་

སྐྱེས་སོ་སམ་པ་སོགས་དུངས་པ་རེ་ཡིད་ལ་བས་པས་ལམ་དེ་དག་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་

པར་འགྱུར་རོ། །

དེ་ནི་གོ་བ་རྐྱང་བ་ཡིན་གི། མོང་བ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེ་ན། སྔ་མ་ལ་ཡང་ཀུན་ཏུ་

མཚུངས་ཏེ། སིང་རེ་དང་སེམས་བསྐྱེད་ཀི་མོང་བ་སྐྱེས་པ་ལ་ཚད་ཇི་ཙམ་ཞིག་

དགོས་པ་བློ་ཁ་ཕོགས་པར་གིས་ལིག །སེམས་བསྐྱེད་སོགས་དེ་དག་རྒྱུ་མེད་པར་

རང་འཁྲུངས་སུ་འབྱུང་ན་རིམ་གཉིས་དང་སངས་རྒྱས་ཀི་བར་ཐམས་ཅད་རང་

འཁྲུངས་སུ་ཅིའི་ཕིར་མི་འབྱུང་ཞིང་། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་མེད་དུ་ཅིའི་ཕིར་མི་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

སྐྱེ། ཐེག་ཆེན་སེམས་བསྐྱེད་རྒྱུད་ལ་མ་སྐྱེས་ཀང་ལམ་གཞན་བསོམས་པས་འཚང་

རྒྱ་བར་འདོད་ན་ནི། དེ་འདྲ་བའི་ཐེག་ཆེན་པ་ལིན་ཏུ་ཡ་མཚན་ནོ། །དེ་འདྲ་བའི་ཅིག་

ཅར་དུ་འཇུག་པ་རུང་ན་ནི། དབང་མ་བསྐུར་བར་རིམ་གཉིས་བསོམ་པ་སོགས་ཀང་

ཅིའི་ཕིར་མི་རུང་། འཇུག་ཚུལ་དེ་འདྲ་གཉིས་ཡོད་པར་རྒྱུད་འདིའི་འགེལ་བ་ཁུངས་

ཐུབ་དང་རྒྱ་གར་གི་ཚད་ལྡན་སུས་ཀང་མ་བལད་ལ། ལག་ན་རོ་རེ་དབང་བསྐུར་

བའི་རྒྱུད་ལས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གཟུངས་སྔགས་ཆེན་

པོའི་དཀིལ་འཁོར་ལིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་བ་འདི་དང་། ལིན་ཏུ་ཟབ་པ་འདི་དང་། གཏིང་དཔག་

དཀའ་བ་དང་། གསང་བས་ཀང་ཆེས་གསང་བ་སེམས་ཅན་སིག་པ་ཅན་རྣམས་ལ་

བསྟན་དུ་མི་རུང་བ་འདི་ནི་ལག་ན་རོ་རེ་ཁྱོད་ཀིས་ལིན་ཏུ་དཀོན་པ་ཞིག་སྨྲས་ཏེ། 

འདི་ནི་སྔོན་མ་ཐོས་ན་སེམས་ཅན་ཇི་ལྟ་བུ་དག་ལ་བལད་པར་བ། ལག་ན་རོ་རེས་

སྨྲས་པ། འཇམ་དཔལ་གང་དག་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བསོམ་པ་ལ་ཞུགས་པ་དང་། 

གང་གི་ཚེ་དེ་དག་གིས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་གྲུབ་པར་གྱུར་པ་དེའི་ཚེ། འཇམ་དཔལ། 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤད་པ་གསང་སྔགས་ཀི་སོར་སྤོད་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་དེ་དག་ཡེ་ལེས་ཆེན་པོར་དབང་བསྐུར་བའི་གཟུངས་སྔགས་ཀི་དཀིལ་འཁོར་

དུ་གཞུག་པར་བའི། གང་དག་གི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་རོགས་པར་མ་གྱུར་པ་དེ་དག་

ནི་གཞུག་པར་མི་བ་སྟེ། དེ་དག་ནི་དཀིལ་འཁོར་ཡང་བལྟར་མི་གཞུག་གོ །

དེ་དག་ལ་ནི་ཕག་རྒྱ་དང་གསང་སྔགས་ཀང་བསྟན་པར་མི་བའོ། །ཞེས་དང་། 

རོ་རེ་སོབ་མས་ལམ་ལ་སོབ་པའི་རིམ་པ་ལེས་པར་འདོད་ནས་འདྲི་བའི་ཚུལ་དུ། 

སྤོད་བསྡུས་ལས། རོགས་པའི་གོ་རིམ་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སོབ་པ་ན། གོ་རིམ་ཇི་ལྟ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། བལད་རྒྱུད་ཀིས་ར་རྒྱུད་འཆད་ཚུལ་བལད་པ།

བ་བཞིན་དུ་བསབ་པར་བགིའམ། ཡང་ན་བླ་མའི་མན་ངག་ཙམ་གིས་དེ་དག་སྐད་

ཅིག་ཙམ་གིས་སོ་སོར་སྣང་བར་བགི། ཞེས་གསུངས་ནས། དེའི་ལན་དུ་རོ་རེ་སོབ་

དཔོན་གིས་སྨྲས་པ། རིམ་གིས་འཇུག་པས་བསབ་པར་བའི་ཅིག་ཅར་ནི་མ་ཡིན་

ནོ། །ཞེས་གསུངས་ལིང་། རིམ་གིས་འཇུག་ཚུལ་ཡང་དེ་ཉིད་ལས། དེའི་རིམ་པ་

ཡང་འདི་ཡིན་ཏེ། ཐོག་མ་ཉིད་དུ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཐེག་པའི་བསམ་པ་ལ་བསབ་

བོ། །གང་གི་ཚེ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཐེག་པའི་བསམ་པ་ལ་ལོབས་པར་གྱུར་པ་དེའི་ཚེ། 

ཐེག་པ་གསར་ལ་དྲན་པ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བསབ་བོ། །ཞེས་སོགས་རྒྱས་

པར་གསུངས་པ་ལ་སོགས་པ་རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་ཚད་ལྡན་དུ་མ་ཞིག་དང་འགལ་བ་

ལ་སོགས་པའི་ཉེས་པའི་ཚོགས་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་ཡོད་ལ། དེ་ཉིད་བསྡུས་པའི་

ལུང་དེས། དབང་མི་བསྐུར་བར་དཀིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པ་ཙམ་ཞིག་བེད་པ་ལ་དེ་

ལྟར་གསུངས་པ་ཡིན་པས། ལམ་ལ་ཅིག་ཅར་འཇུག་པའི་ལེས་བེད་དུ་འབེལ་ཅུང་

ཟད་ཀང་མེད་ཅིང་། དབང་བསྐུར་བ་ལ་སྣོད་དང་ལྡན་མི་ལྡན་བརག་མི་དགོས་པར་

གསུངས་པ་ཡིན་ན། དབང་བསྐུར་བའི་གདུལ་བ་ལ་སྐལ་བ་དང་ལྡན་མི་ལྡན་གཉིས་

དང་། དེ་ལ་འཇུག་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་བེད་དགོས་པར་སྨྲས་པ་དང་དངོས་སུ་

འགལ་ལ། དགོས་པའི་ལེས་བེད་དུ་མི་དགོས་པར་སྟོན་པའི་ལུང་འདྲེན་པ་ཆེས་ཡ་

མཚན་ནོ། །

སྔགས་བླ་མེད་ཀི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་ནི་ཕར་ཕིན་གི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་

ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་དབང་པོ་རྣོ་ལོས་ལས་ཀང་ཆེས་དབང་པོ་རྣོ་ཞིང་ཐེག་པ་

ཆེན་པོའི་རིགས་ཀི་ནུས་པ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཐོག་མར་དབུ་མའི་ལྟ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

བ་བསྟན་དུ་མི་རུང་བར་བེ་བག་སྨྲ་བའི་ལྟ་བ་ཐོག་མར་བསྟན་དགོས་པའང་མི་སིད་

དོ། །འདི་ལྟར་འདོད་པ་ནི་སྐལ་མེད་ཅེས་པའི་ཚིག་གིས་འཁྲུལ་གཞི་བས་པར་

འདུག་ནའང་། རྒྱུད་འདིའི་འགེལ་བ་འགའ་ཞིག་གི་འགྱུར་ལས། སེམས་ཅན་གདུག་

པ་འདུལ་དཀའ་བ། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལེགས་ཏེ། སེམས་ཅན་གདུག་པ་ནི་སིགས་མ་

ལྔ་བདོ་བའི་དུས་ཀི་ཉོན་མོངས་ལས་ཆེ་བའོ། །གདུལ་དཀའ་བ་ནི་ཀུན་སྤོད་

ལས། །དུས་མཐར་གཞན་གིས་མི་འགྲུབ་སྟེ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ལམ་འདི་ལས་

གཞན་གིས་མི་འདུལ་བའོ། །སྐལ་མེད་ཡིན་ན་ནི། འགྲུབ་འགྱུར་འདི་ལ་ཐེ་ཚོམ་

མེད། །ཅེས་ཀང་གསུངས་པར་མི་རིགས་ལ། དེ་འདྲ་བའི་གང་ཟག་ཚེ་འདིར་མཆོག་

འགྲུབ་པའི་རིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུ་ལ་ནི་མང་དུ་ཐོས་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་སོན་པ་དགོས་པར་

དུས་འཁོར་རྒྱུད་འགེལ་དང་སྒོན་གསལ་སོགས་ལས་གསུངས་ལིང་། དེ་ལ་ནི་མདོ་

རྒྱུད་གཉིས་ཀའི་ཕ་རོལ་ཏུ་སོན་པ་དགོས་པས། དེ་ཐོས་པ་བེད་པའི་ཚེ་གང་ལ་སྤོད་

པའི་གཞི་གསུངས་ཏེ། དེ་ཡང་དབུ་མའི་བར་གིས་ནི་མདོ་སེའི་ཕོགས་ཀི་ཐེག་པ་ཆེ་

ཆུང་ལ་མཁས་པར་བ་བ་དང་། དེ་ནས་གཉིས་ཀིས་ནི་སྔགས་ཀི་ཕོགས་ལ་མཁས་

པར་བ་བ་བསྟན་ཏེ། དེ་ལྟར་ཐོས་པ་བེད་པའི་སྔགས་པ་ཁྱིམ་པ་དང་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་

རེན་གཉིས་ལས། དང་པོ་མཚོན་པ་ལ་གསོ་སྦོང་སྦིན་པར་བ་བ་དང་། གཉིས་པ་

མཚོན་པ་ལ་བསབ་པའི་གནས་བཅུ་སྦིན་པ་གསུངས་སོ། །

གྲུབ་མཐའ་བཞི་སྟོན་པ་ནི་གཙོ་བོར་བདག་མེད་པའི་ལྟ་བ་གཏན་ལ་འབེབས་

པའི་ཆེད་ཡིན་ཏེ། བླ་མེད་ཀི་རྒྱུད་སེར་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་བ་བསྐྱེད་པའི་གནད་དུ་མ་

གསུངས་པ་ནི། ཡུལ་ཅན་ཁྱད་པར་པ་བདེ་བ་ཆེན་པོས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསོམ་པའི་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། བལད་རྒྱུད་ཀིས་ར་རྒྱུད་འཆད་ཚུལ་བལད་པ།

ཕིར་དུ་ཡིན་ལ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་དོན་ཡང་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་གཞན་གསུམ་གིས་ཇི་

ལྟར་གཏན་ལ་ཕབ་བ་རྣམས་མ་ལེས་ན་དྲང་དོན་དང་ངེས་དོན་གི་མདོ་རྣམས་ལས་

ལྟ་བའི་རིམ་པ་དུ་མ་གསུངས་པ་དང་། གྲུབ་མཐའ་གོང་འོག་རྣམས་ཀི་བདག་མེད་

གཏན་ལ་འབེབས་པའི་དགག་བ་ཕ་རགས་རྣམས་ཀི་དམིགས་གང་ཡང་མི་ཕེད་

ཅིང་། དེ་ལྟར་ན་དབུ་མའི་ལྟ་བ་ཡང་ལེགས་པར་མི་རོགས་པས་བདེ་སྟོང་སྦོར་བའི་

ལྟ་བ་ལ་སྒོ་འདོགས་ལེགས་པར་ཆོད་པ་མི་རེད་པའི་ཕིར། དང་པོར་བེ་བག་སྨྲ་བ་

བསྟན། ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །

བསྐྱེད་རིམ་ལེགས་པར་རྒྱུད་སེ་ནས་བལད་པ་བཞིན་སོམ་ན་ནི་རྣམ་པ་ལྷའི་

འཁོར་ལོ་ལ་རང་བཞིན་སྟོང་བ་ཉིད་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་ཟབ་གསལ་གཉིས་མེད་

ལེགས་པར་བསོམ་དགོས་ལིང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བའི་རིགས་ཅན་དབང་པོ་རྣོན་པོས་

ནི་ལམ་ཐུན་མོང་བ་ལ་སྦོང་བའི་དུས་ཉིད་ནས་ལྟ་བ་མཐར་ཐུག་པ་གཏན་ལ་ཕེབས་

པ་དགོས་པའི་ཕིར། བསྐྱེད་རིམ་གི་གོང་དུ་ལྟ་བ་མི་སྟོན་པ་དང་། ལྟ་བ་སྟོན་པའི་

དུས་དབང་གོང་མ་བསྐུར་བའི་རེས་སུ་བེད་པའི་གོ་རིམ་ལིན་ཏུ་མི་ལེགས་

སོ། །དབང་ཐོབ་ནས་རིམ་གཉིས་བསོམ་པའི་སྔོན་དུ་རྒྱུད་ལ་ཐོས་བསམ་མཐའ་ཆོད་

པར་བ་དགོས་ལ། དབང་གོང་མ་མ་ཐོབ་པར་རྒྱུད་དོན་རོགས་པར་ཉན་པ་ལ་མི་

དབང་བའི་ཕིར་དབང་རིམ་ཅན་དུ་བསྐུར་བའི་ཚུལ་དེ་ཡང་ལེགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་འཐད་པའི་ཕོགས་བལད་པ་ནི། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་

དང་ཐུན་མོང་གི་ལམ་ལ་བློ་སྦོང་བ་སྔོན་དུ་སོང་ནས། སྔགས་བླ་མེད་ཀི་ཐུན་མོང་

མ་ཡིན་པའི་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་རིམ་པ་ནི། ཐོག་མར་དབང་བསྐུར་བ་མཚན་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ཉིད་དང་ལྡན་པ་ལེགས་པར་ཐོབ་པས་ལམ་བསོམ་པའི་སྣོད་དུ་རུང་བར་བའོ། །དེ་

ནས་དབང་གི་དུས་སུ་ཁས་བླངས་ལིང་ཐོབ་པའི་དམ་ཚིག་རྣམས་སོག་ལྟར་གཅེས་

པར་བཟུང་ནས་ཚུལ་བཞིན་བླང་དོར་བེད་པས་ལམ་གི་གཞི་གཟུང་བར་བའོ། །དེ་

ནས་བསབ་པར་བ་བའི་ལམ་རིམ་པ་གཉིས་འཁོར་དང་བཅས་པར་གངས་ངེས་ལ། 

ལམ་དེ་གཉིས་ལ་བོགས་འབིན་པའི་ཐབས་དངོས་གྲུབ་གཉིས་བསྒྲུབ་པའི་ཉེ་རྒྱུ་ནི་

སྤོད་པ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ཡང་བསྐྱེད་རིམ་ནི་ཐོག་མར་བསོམ་པར་བ་བ་སིན་བེད་ཀི་

ལམ་ཡིན་ལ། བསྐྱེད་རིམ་གིས་རྒྱུད་ལེགས་པར་སིན་པས་རོགས་རིམ་བསོམ་པ་

ཡིན་གི། དེ་ལས་ལྡོག་ན་རོགས་རིམ་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་སྐྱེ་བ་མི་སིད་དོ། །དེ་ལྟར་

རིམ་གཉིས་ལ་རིམ་ཅན་དུ་བསབས་ལིང་སྤོད་པས་བོགས་ཕྱུང་ནས་ས་བཅུ་གཉིས་

རིམ་གིས་བགོད་དེ་རོ་རེ་འཆང་གི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་བས་པ་ནི་མཐར་ཐུག་གི་

འབས་བུ་ཡིན་ལ། བསྐྱེད་རིམ་ལ་བརེན་ནས་འཇིག་རེན་པའི་གྲུབ་པ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་

ལ་སོགས་པ་གྲུབ་པ་ནི་གནས་སྐབས་ཀི་འབས་བུའོ། །ལམ་གི་གོ་རིམ་དང་གངས་

ངེས་པ་ནི་དེ་ལྟར་ཡིན་མོད་ཀི། ཐེག་པ་འདིར་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་

བ་ནི་བླ་མ་དམ་པ་ཡུན་རིང་དུ་མཉེས་པར་བས་ལིང་བསེན་བཀུར་བའི་སོ་ནས་

ཚོགས་བསགས་པ་ལ་རག་ལས་པ་ཡིན་ཞིང་། སོབ་དཔོན་མེད་པར་ཡང་རང་ཉིད་

ཀིས་རྒྱུད་དོན་རོགས་ན་བླ་མ་བསེན་བཀུར་བར་མི་འགྱུར་བས། དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་

པར་མི་འགྱུར་བར་གཟིགས་ཏེ། སོབ་དཔོན་མེད་པར་རྒྱུད་ལ་འཇུག་པར་མ་གྱུར་

ཅིག་སམ་དུ་དགོངས་ནས། རོ་རེ་འཆང་གིས་ར་བལད་སྦོར་བ་ལ་མཁས་པའི་བླ་

མའི་མན་ངག་ལ་རག་ལས་པར་བ་བའི་ཕིར་དུ། ར་བའི་རྒྱུད་རྣམས་སུ་སྦས་པ་དང་། 
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། བལད་རྒྱུད་ཀིས་ར་རྒྱུད་འཆད་ཚུལ་བལད་པ།

གོ་རིམ་འཁྲུགས་པ་དང་། བལད་རྒྱུད་ཀིས་ཁ་འགེངས་དགོས་པ་མང་དུ་མཛད་ནས་

གསུངས་པ་ཡིན་པས། གོ་རིམ་འཁྲུགས་བསེབས་ལིང་། མ་ཚང་བ་བལད་རྒྱུད་

སོགས་ནས་ཁ་བསྐངས་ཏེ་བལད་པར་བ་དགོས་སོ། །

འཁྲུགས་བསེབས་པའི་ཚུལ་ནི། དབང་བསྐུར་བའི་སྐོར་རྒྱུད་ཀི་སྐབས་གང་ན་

འདུག་པ་ཐམས་ཅད་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་ཆོ་གའི་རིམ་པ་ལྟར་བསྒིགས་ཏེ་ལམ་གི་ཐོག་

མར་བེད་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། དེས་གཞན་རྣམས་ཀང་མཚོན་ནོ། །དོན་འདི་ནི་དག་ནག་གི་

དཀའ་འགེལ་རིན་ཆེན་སྒོན་མར་སོབ་དཔོན་མཁས་པ་ཆེན་པོ་ཤཱནྟི་པས། གཞན་

ཡང་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པོ་འདི་ནི་རབ་ཏུ་ཡང་འཁྲུགས་པ་སྟེ། དེའི་ཕིར་བླ་མའི་མན་ངག་

གིས། བསེན་པའི་བ་བ་ལ་སོགས་པ་རེ་རེ་ལ་ཅི་རིགས་སུ་འབེལ་བར་བ་སྟེ། དེ་

ཡང་དང་པོ་ནི། དམ་ཚིག་གི་བ་བ་སྟོན་པ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་བསེའོ། །དེ་ནས་ནི་དབང་

བསྐུར་བའི་བ་བ་སྟོན་པ་རྣམས་སོ། །དེ་ནས་ནི་བསེན་པ་དང་བསྒྲུབ་པའི་བ་བ་སྟོན་

པ་རྣམས་སོ། །དེ་ནས་ནི་འབས་བུའི་བ་བ་སྟོན་པ་རྣམས་སོ། །དེ་ནས་ནི་ལས་རབ་

འབམས་རྣམས་སོ། །ཞེས་གསལ་བར་གསུངས་ལ། དམ་ཚིག་དང་པོ་སོས་པ་ནི་

ཉམས་ལེན་དབང་བསྐུར་བའི་རེས་ནས་བེད་ཀང་འཆད་པ་དབང་བསྐུར་བའི་སྔ་

རོལ་དུ་བེད་པའི་དབང་དུ་མཛད་པའོ། །

དེ་བས་ན་འདིར་ཡང་ཚུལ་དེ་ལྟར་ལེས་པར་བ་བ་ལ། བརག་པ་དང་པོས་རྒྱུད་

ཀི་བརོད་བའི་གཙོ་བོ་རྣམས་སྣ་ཚང་བ་ཞིག་བསྟན་ནས། བརག་པ་ཕི་མས་ནི་བརག་

པ་དང་པོ་ལ་དོགས་པ་གཅོད་པ་དང་། མ་ཚང་བ་ཁ་འགེངས་པ་དང་། དང་པོར་

མདོར་བསྟན་པ་འགའ་ཞིག་རྒྱས་པར་འཆད་པ་དང་། དང་པོར་མི་གསལ་བར་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

གསུངས་པ་འགའ་ཞིག་གསལ་བར་འཆད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་བརག་པ་དང་པོའི་ལེའུ་

བཅུ་བས་ཐོག་མར་སྣོད་རུང་དུ་བེད་པའི་དབང་བསྐུར་བ་སྟོན་ལ། སྐབས་དེར་མ་

བསྟན་པའི་དབང་གི་གཙོ་བོ་བཞིའི་གངས། རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གི་དབང་དངོས་དང་། 

གསང་དབང་གི་བང་སེམས་ཚུལ་ཇི་ལྟར་སྦིན་པ་དང་། དབང་གསུམ་པའི་ཚེ་ཕག་

རྒྱ་སྟེར་བའི་ཚིག་དང་། དབང་གོང་མའི་གསོལ་གདབ་དང་། དབང་གསུམ་པའི་ངོ་

བོ་དང་བཅས་པ་བརག་པ་ཕི་མའི་ལེའུ་གསུམ་པ་ནས་ཁ་འགེངས་ལིང་། ཕི་མའི་

ལེའུ་ལྔ་བར་དབང་གསུམ་པའི་ཚེ་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ཡེ་ལེས་མཚོན་ཚུལ་དང་། ཕི་མའི་

ལེའུ་ཐ་མར་དབང་བཞི་ཚིག་གང་གིས་སྦིན་པ་སོགས་འཆད་ལ། ས་ཆོག་ལ་

སོགས་པ་ཆོ་ག་ལྷག་མ་དང་རིག་པའི་དབང་ལྔ་ལ་སོགས་པ་དུ་མ་ཞིག་གུར་གི་

ལེའུ་བཞི་བ་དང་། བདུན་པ་དང་བརྒྱད་པ་རྣམས་ནས་ཁ་བསྐངས་ཏེ་བ་ཞིང་། གུར་

གི་ལེའུ་ཐ་མར་དབང་གི་གངས་དང་གོ་རིམ་སོགས་བསྟན་ནོ། །

དེ་ནས་དམ་ཚིག་ལ། ཐོག་མར་སོམ་པ་ཐུན་མོང་བ་དང་ལྡན་པ་དགོས་པ་ནི་ཕི་

མའི་ལེའུ་བརྒྱད་པར། དང་པོར་གསོ་སྦོང་སྦིན་པར་བ། །དེ་རེས་བསབ་པའི་གནས་

བཅུ་སྦིན། །ཞེས་པ་དང་། གུར་དུ་སོན་འཇུག་གི་སེམས་འཛིན་པའི་ཆོ་ག་གསུངས་

པས་བསྟན་ལ། བརག་པ་དང་པོར་སྔགས་ཀི་ལེའུ་ལས་བདུད་རི་ལྔའི་བསྐྱེད་པ་དང་

བིན་གིས་རློབ་པའི་ས་བོན་ཙམ་དང་། སྤོད་པའི་ལེའུ་དང་བརའི་ལེའུ་ལས་བཟའ་

བའི་དམ་ཚིག་གསུངས་པ་རྣམས། བརག་པ་ཕི་མའི་ལེའུ་གསུམ་པར། དེ་བཞིན་

དགོངས་པའི་སྐད་ཉིད་དང་། །ཞེས་པ་དང་། གཞན་ཡང་བཟའ་བ་ལ་སོགས་

པ། །ཞེས་པ་གཉིས་རྒྱས་བལད་དང་བཅས་པ་དང་། ཕི་མའི་ལེའུ་བདུན་པས་རྒྱས་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། བལད་རྒྱུད་ཀིས་ར་རྒྱུད་འཆད་ཚུལ་བལད་པ།

པར་འཆད་ཅིང་། དེའི་བལད་རྒྱུད་ནི་གུར་གི་ལེའུ་བདུན་པ་དང་། བཅུ་བཞི་བའི་

ཕོགས་རེས་འཆད་ལ། བརག་པ་དང་པོའི་སྤོད་པའི་ལེའུར་སྤོད་པའི་ཆས་འཇུག་

བལད་པས། བསྟེན་པའི་དམ་ཚིག་ཅུང་ཟད་བལད་ཅིང་། དེས་བསྟེན་པའི་དམ་ཚིག་

གཞན་ཡང་མཚོན་ལ། བརག་པ་ཕི་མའི་ལེའུ་དྲུག་པར་རུས་རྒྱན་གི་དགོས་པ་དང་། 

བིས་སྐུའི་ཆོ་ག་དང་། ཕི་མའི་ལེའུ་བདུན་པར་གེགས་བམ་གི་ཆོ་ག་གསུངས་པ་

རྣམས་ཀིས་བསྟེན་པའི་དམ་ཚིག་སྟོན་ཅིང་། ཕི་མའི་ལེའུ་གསུམ་པར་དགོངས་པ་

ཅན་གི་དམ་ཚིག་བཞི་སྟོན་ལ། གུར་གི་ལེའུ་ཐ་མར་བསྲུང་བའི་དམ་ཚིག་གི་གཙོ་

བོ་ར་ལྟུང་རྣམས་སོང་བ་དང་། གཞན་ཡང་དམ་ཚིག་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་དང་། 

དབང་བསྐུར་བའི་སོབ་དཔོན་ལ་ཇི་ལྟར་ལྟ་བར་བ་བ་གསུངས་པ་རྣམས་ཀིས་ཁ་

བསྐངས་ཏེ་ལེས་པར་བའོ། །དེ་ནས་ལམ་བསོམ་པའི་སྔ་རོལ་དུ་ཐོས་བསམ་གིས་

ཐེག་པ་གོང་འོག་ཐམས་ཅད་ལ་མཁས་པར་བ་དགོས་པ་ནི་ཕི་མའི་ལེའུ་བརྒྱད་པ་

ལས། དེ་ལ་བེ་བག་སྨྲ་བ་བསྟན། །ཞེས་སོགས་སོ། །

དེ་ནས་ཉམས་སུ་བླང་བའི་ལམ་བསྐྱེད་རོགས་གཉིས་སུ་གངས་ངེས་པར་

བརག་པ་དང་པོའི་ལེའུ་བརྒྱད་པ་ལས་གསུངས་པ་ལ། མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཀི་

ཆེད་དུ་རོགས་རིམ་ཁོ་ན་བསོམས་པས་ཆོག་གི །བསྐྱེད་རིམ་མི་དགོས་སོ་སམ་

པའི་དོགས་པ་བཅད་པའི་ཕིར་དུ། རོ་རེ་སིང་པོས་གསོལ་བ། རོགས་པའི་རིམ་པའི་

རྣལ་འབོར་ཉིད། །དེ་ཡི་བདེ་བ་བདེ་ཆེན་བརོད། །རོགས་པར་བསོམ་པ་མེད་པ་

སྟེ། །བསྐྱེད་པ་ཡིས་ནི་ཅི་ཞིག་འཚལ། །ཞེས་ཞུས་པའི་ལན་རྒྱས་པར་བསྟན་པ་ཕི་

མའི་ལེའུ་གཉིས་པ་ལས་གསུངས་པས་རིམ་པ་གཉིས་ཀི་གངས་ལ་ལོག་རོག་སེལ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ལོ། །ལམ་རིམ་པ་གཉིས་པོ་དེ་གང་དུ་བསོམ་པའི་གནས་དང་གང་གིས་བསོམ་པའི་

གང་ཟག་གི་ཁྱད་པར་ནི། ཕི་མའི་ལེའུ་གཉིས་པར། དང་པོ་གོམས་པར་བེད་དུས་

ཀི། །གནས་ནི་གང་དུ་བསྔགས་པའི་སེམས། །ཞེས་སོགས་དང་། ལེའུ་དེར། 

མཚམས་མེད་ལྔ་ནི་བེད་པ་དང་། །ཞེས་སོགས་ཀིས་བསྟན་ཅིང་། ཕི་མའི་ལེའུ་བཅུ་

གཅིག་པར་ལྷ་རིགས་སོ་སོའི་རྣལ་འབོར་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་ཁྱད་པར་དུ་བསྔགས་

པའི་ལུས་ཀི་མཚན་མའི་དབེ་བ་གསུངས་པས་ཀང་བསྟན་ནོ། །དེ་ནས་ལམ་དངོས་

ལ། རྒྱུད་ཀི་ཐོག་མའི་གེང་གཞིས་བསྐྱེད་རོགས་གཉིས་ཀ་མདོར་བསྟན་པ་ཡིན་ཏེ། 

དེ་ཡང་གནས་དང་སྟོན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཚུལ་དུ་བལད་པས་བསྐྱེད་རིམ་

སྟོན་ལ། གེང་གཞི་ལ་ངེས་དོན་དུ་འཆད་པའི་ཚུལ་གཉིས་ཀིས་ནང་ལུས་ཀི་ར་

འཁོར་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པ་དང་། ཕི་ཕག་རྒྱའི་ཐབས་ལ་བརེན་ནས་བདེ་སྟོང་སྦོར་

བའི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ཡེ་ལེས་བསྐྱེད་པའི་རོགས་རིམ་བསྟན་ནོ། །

དེ་ལྟར་མདོར་བསྟན་པ་དེ་ཉིད་རྒྱུད་ཀི་གཞུང་ལྷག་མ་མཐའ་དག་གིས་རྒྱས་

པར་འཆད་པ་ལ། བསྐྱེད་རིམ་ནི། བརག་པ་དང་པོའི་ལྷའི་ལེའུས་ཧེ་རུ་ཀ་གསུམ་གི་

དཀིལ་འཁོར་དང་། ལེའུ་བརྒྱད་པས་བདག་མེད་མ་ལྷ་མོ་བཅོ་ལྔའི་དཀིལ་འཁོར་

དང་། སྔགས་ཀི་ལེའུར་ཆར་འབེབས་ཀི་ལྷ་ཧེ་རུ་ཀ་ཕག་བཅུ་དྲུག་པ་དང་། དང་

པོའི་ཐ་མར་ཀུ་རུ་ཀུ་ལེའི་རྣལ་འབོར་དང་། བརག་པ་ཕི་མའི་ལེའུ་ལྔ་བར་ཧེ་རུ་ཀ་

ཕག་བཅུ་དྲུག་པའི་དཀིལ་འཁོར་གསུངས་པ་རྣམས་ཀིས་ལྷའི་རྣལ་འབོར་དང་། དང་

པོའི་སྔགས་ཀི་ལེའུར་ལྷ་མོ་བཅོ་ལྔ་དང་རིགས་ལྔ་བསྐྱེད་པའི་ས་བོན་དང་། ལྷ་དེ་

དག་གི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་བའི་བཟླས་བའི་སྔགས་དང་། ཕི་མའི་ལེའུ་ལྔ་བར་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། བལད་རྒྱུད་ཀིས་ར་རྒྱུད་འཆད་ཚུལ་བལད་པ།

བཟླས་བའི་སྔགས་ཀི་གཙོ་བོ་ར་སྔགས་བཏུ་བ་དང་། ཕི་མའི་དགུ་བར་སིང་པོ་དང་། 

ཧེ་རུ་ཀ་གསུམ་གི་སྔགས་བཏུ་བ་གསུངས་པ་དང་། ཕི་མའི་བཅུ་བར་བཟླས་པའི་

ཡུལ་བགང་འཕེང་ལ་སོགས་པ་བསྟན་ལ། དང་པོའི་ལེའུ་བཞི་བར། ལྷ་བསོམ་པ་ལ་

དབང་བསྐུར་རིགས་བདག་གིས་རྒྱས་བཏབ་བེད་པ་དང་། དང་པོའི་ལེའུ་དགུ་བར་

ལྷ་མོ་བཅོ་ལྔའི་རྣམ་དག་དང་། ཡབ་ཀིའང་ཅུང་ཟད་ཙམ་དང་། ཕི་མའི་ལེའུ་དགུར་

བར་ཡབ་ཀི་དཀིལ་འཁོར་གི་ལྷའི་རྣམ་དག་གསུངས་ལིང་། ཕི་མའི་ལེའུ་ཐ་མར་རོ་

རེ་དང་པདྨ་བིན་གིས་བརླབ་དང་། དེ་ལྟར་བིན་གིས་བརླབས་ཏེ་སོམས་པར་

ཞུགས་པ་ལས་བསྐྱེད་རིམ་པའི་བདེ་སྟོང་སྦོར་བ་ནི་དང་པོའི་ལེའུ་དགུ་བར། 

བསྐྱེད་པའི་རིམ་པའི་ཕོགས་ལ་ནི། །འདི་ལྟར་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་རྣམ་བཞི། །ཞེས་

སོགས་གསུངས་པས་བསྟན་ལ། བསྐྱེད་རིམ་གི་ཡན་ལག་རབ་གནས་དང་སྦིན་

སེག་ནི་ཕི་མའི་ལེའུ་དང་པོས་བསྟན་ཅིང་། གཏོར་མ་ནི་སྔགས་ཀི་ལེའུ་དང་ཕི་མའི་

ལེའུ་བཞི་བར་གཏོར་མ་བིན་གིས་རློབ་པ་དང་བསྐྱེད་པའི་ས་བོན་གི་སྔགས་དང་། 

འཇིག་རེན་པའི་གཏོར་སྔགས་དང་གཏོར་མའི་ཕན་ཡོན་ཙམ་ཞིག་གསུངས་ལ། 

བསྐྱེད་རིམ་བརན་ཅིང་བཟླས་པ་རོགས་ནས་ལས་རབ་འབམས་བསྒྲུབ་པ་དང་། 

ཚར་གཅོད་རེས་འཛིན་གི་ཡན་ལག་ནི་དང་པོའི་སྔགས་ཀི་ལེའུ་དང་ལྟ་སྟངས་ཀི་

ལེའུ་དང་། ཕི་མའི་ལེའུ་དགུ་བ་རྣམས་ཀིས་སྟོན་ཅིང་། བསྐྱེད་རིམ་ཡན་ལག་དང་

བཅས་པ་འདི་དག་ལ་བལད་རྒྱུད་ཀིས་ཁ་འགེངས་དགོས་པ་ལིན་ཏུ་མང་བ་ནི་འོག་

ཏུ་རང་རང་གི་སྐབས་སུ་བལད་པར་བའོ། །

གཞན་ཡང་ཕི་མའི་ལེའུ་གཉིས་པར། ཕག་རྒྱའི་ལམ་གིས་བགོད་དགོས་ན་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

བདག་མེད་མའི་རྣལ་འབོར་བས་ཕག་རྒྱ་ཇི་ལྟར་བསྟེན་པར་བ་ཞེས་པའི་དོགས་པ་

གཅོད་པ་དང་། ཕི་མའི་ལེའུ་བཞི་བར་ལྷ་མོ་བཅོ་ལྔའི་དཀིལ་འཁོར་གི་ལྷའི་རྒྱས་

གདབ་དང་ས་བོན་གསུངས་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སོ། །རོགས་རིམ་ནི་གེང་གཞི་

ངེས་དོན་དུ་བལད་པ་དང་། རྒྱུད་ཀི་ཐོག་མར་སིང་པོ་ཀ་ཻརོ་རེའི་མཚན་དོན་གསུངས་

ནས། དེ་ཉིད་བལད་པར་བ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། གེང་གཞིའི་ཐོག་མའི་ཨེ་ཡིག་གི་

དབིབས་གྲུ་གསུམ་གིས་ཡུམ་གི་བྷ་ག་མཚོན་པས་དེ་ལས་སྐྱེས་པའི་བདེ་བ་དང་། 

ཡང་དེའི་ཟུར་གསུམ་གིས་རྣམ་ཐར་སོ་གསུམ་མཚོན་ཞིང་། ཨེ་ཡིག་གི་ཨས་སྐྱེ་

མེད་སྟོང་བ་ཉིད་མཚོན་ལ། རྒྱུད་ཀི་མཐར་ཕག་རྒྱའི་པདྨ་ལ་ཨ་ཡིག་དགོད་པ་

གསུངས་པའི་ཨས་སྐྱེ་མེད་སྟོང་བ་ཉིད་མཚོན་ལ། དེ་ཕག་རྒྱའི་པདྨ་ལ་དགོད་པར་

གསུངས་པས། ཨ་ཡིག་གིས་བསྐྱེད་ཅིང་ཨ་ཡིག་གིས་མཚན་པའི་པདྨ་ལས་སྐྱེས་

པའི་བདེ་ཆེན་སྟོན་པས། ཐོག་མཐའ་གཉིས་ཀས་བདེ་སྟོང་སྦོར་བ་དེ་ལྟར་མཚོན་

པའི་ནང་དུ་རྒྱུད་མཐའ་དག་ཆུད་པར་གསུངས་པས་ནི་བདེ་སྟོང་སྦོར་བ་རྒྱུད་འདིའི་

བརོད་བའི་གཙོ་བོར་སྟོན་ལ། དེ་ཡང་ལེའུ་དང་པོའི་མགོར། དངོས་པོ་ཉིད་ཀིས་

རྣམ་གོལ་ཞིང་། །དངོས་པོའི་འཆིང་བས་འཆིང་བར་འགྱུར། །ཞེས་སོགས་ཀིས་

དངོས་པོའི་རང་བཞིན་སྟོང་བ་ཉིད་མ་ལེས་པས་འཆིང་ཞིང་ལེས་པས་གོལ་བར་

གསུངས་ནས། ལེས་བ་རང་བཞིན་སྟོང་བ་ཉིད་ལ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་དབུ་མ་བས་

གཏན་ལ་ཕབ་པ་དང་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་ཀང་། སྟོང་ཉིད་དེ་ཡུལ་ཅན་བདེ་བ་

ཆེན་པོའི་ཡེ་ལེས་ཀིས་རོགས་པ་ལམ་འདིའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཟབ་ཁྱད་ཡིན་པ་

ལ། བདེ་ཆེན་དེ་ནི་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་ཐབས་ལ་བརེན་ནས་སྐྱེ་དགོས་སོ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། བལད་རྒྱུད་ཀིས་ར་རྒྱུད་འཆད་ཚུལ་བལད་པ།

ཞེས། ལུས་ལ་ཡེ་ལེས་ཆེན་པོ་གནས། །ཞེས་སོགས་ཤཽ་ཀ་གཅིག་གིས་བསྟན་ནོ། །

དེ་ལྟར་ཡིན་ན་གང་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པར་བ་བའི་ལུས་ཀི་རའི་གནད་ཇི་ལྟ་བུ་

སམ་པ་ལ། རའི་རྣམ་གཞག་གསུངས་ལིང་། ར་དེ་དག་གི་ནང་ནས་ར་གཞན་ཐམས་

ཅད་ལ། རྒྱུ་བའི་རླུང་དང་ཁམས་དཀར་དམར་རྣམས་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱིའི་ནང་དུ་སོམ་པའི་

ཐབས་ལ་བརེན་ནས་བདེ་སྟོང་དབེར་མེད་དུ་སོམ་པའི་ཐབས་ནི། རའི་དབེ་བ་

གསུངས་པའི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་སོམ་པའི་དབེ་བ་གསུངས་པས་སྟོན་ཅིང་། ར་གཞན་

རྣམས་སུ་རྒྱུ་བའི་རླུང་དང་ཁམས་དཀར་དམར་དབུ་མར་སོམ་པའི་ཐབས་དང་། ཨཱ་

ལི་དང་། ཀཱ་ལི་དང་། འཕོ་བ་བཅུ་དྲུག་དང་། དབྱུག་གུ་དྲུག་ཅུ་ར་བཞི་དང་། ཞེས་

སོགས་ཀིས་རླུང་གི་རྣལ་འབོར་གི་གཞི་སྟོན་ལ། རླུང་དེ་དག་ལ་རོར་བཟླས་བེད་པ་

དང་། བུམ་པ་ཅན་བསོམ་པ་ནི། སྔགས་ཀི་ལེའུར་གསུངས་པའི་དྲང་དོན་གི་བཟླས་

པའི་སྔགས་ལ་ནང་བལད་བས་པ་དང་། ལྟ་སྟངས་ཀི་ལེའུར་གསུངས་པའི་དགང་བ་

དང་། དབྱུང་བ་དང་གཞིལ་བ་སོགས། ངེས་དོན་དུ་བལད་པས་སྟོན་ཅིང་། ལྟེ་བར་

གཏུམ་མོ་སར་བ་ཡིས། །ཞེས་སོགས་ཀིས་གཏུམ་མོའི་རྣལ་འབོར་གསུངས་ལ། དེ་

ཉིད་བལད་རྒྱུད་སམྦྷུ་ཊི་དང་སྦར་བས་གཏུམ་མོ་རྒྱས་པར་འཆད་དོ། །

དེ་དག་ནི་ནང་གི་ཐབས་ཡིན་ལ། ཕིའི་ཕག་རྒྱ་ལ་བརེན་པ་ནི་གེང་གཞིའི་བལད་

པ་ཕོགས་གཅིག་གིས་བསྟན་པའི་དོན། ཕག་རྒྱ་བཞི་ལས། ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་སྟོང་བ་

ཉིད་དང་། ལས་ཀི་ཕག་རྒྱ་རིགས་སོ་སོ་བ་རྣམས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་ལེའུ་ལས་འཆད་ལ། 

ཞིང་སྐྱེས་ཀི་ཕོ་ཉ་ཁྱད་པར་ཅན་དང་ཕད་ནས་སོམས་པར་འཇུག་པ་ནི་ལམ་གི་བགོད་

པ་ཆེས་མྱུར་བས། དེ་འདྲ་བའི་མཁའ་འགོའི་ཕག་རྒྱ་ཁྱད་པར་ཅན་ངོ་ལེས་པར་བ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

བའི་ཕིར་དུ་བར་དང་བརའི་ལན་བེད་པ་དང་། ངོ་ལེས་ནས་གནས་གང་དུ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་

འདུ་བ་ལ་སོགས་པ་བརའི་ལེའུས་སྟོན་ཅིང་། ལས་རྒྱ་དང་སོམས་པར་འཇུག་པའི་

རྣམ་གཞག་བརག་པ་སྔ་ཕིའི་ལེའུ་གཞན་ཡང་མང་པོ་ནས་ཆ་ལས་རེ་སྟོན་ལ། རོ་རེ་

དང་པདྨ་བིན་གིས་རློབ་པ་སོགས་ཕི་མའི་ལེའུ་ཐ་མས་སྟོན་ཅིང་། ཡེ་ལེས་ཀི་ཕག་

རྒྱ་ནི་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀི་དཀིལ་འཁོར་སྟོན་པའི་ལེའུ་དག་ལས་སྟོན་ཏེ། འདི་ལའང་

བསོམས་པའི་ཡེ་ལེས་ཀི་ཕག་རྒྱ་དང་། འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་ཡེ་ལེས་ཀི་ཕག་

རྒྱ་གཉིས་ཡོད་དོ། །ཡེ་ལེས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ལ་ནི་དམ་ཚིག་གི་ཕག་རྒྱ་ཞེས་བ་བར་

གགས་སོ། །དེ་ལྟར་འདོད་ཆགས་ལམ་དུ་བས་པས་སིད་པའི་ར་བ་གཅོད་ཚུལ་ནི་

བརག་པ་ཕི་མའི་ལེའུ་གཉིས་པ་ལས། དྲུག་གི་དུམ་བུ་གང་ཉིད་ཀིས། །ཞེས་སོགས་

ཀིས་སྟོན་ལ། ཕི་ནང་གི་ཐབས་ལས་སྐྱེས་པའི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ལེས་ཀི་ངོ་བོ་དང་། 

དབེ་བ་དང་། གང་སྣང་ཐམས་ཅད་བདེ་སྟོང་གི་རྣམ་རོལ་དུ་བལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཆ་

ལས་རེ་མི་སྟོན་པའི་ལེའུ་མེད་ལ། རྒྱས་པར་སྟོན་པའི་ལེའུ་ཡང་དུ་མ་ཞིག་ཡོད་དེ་

འདིར་རེ་རེ་ནས་སོས་ན་མངས་པར་འགྱུར་བས་མ་བིས་སོ། །

དེ་འདྲ་བའི་བདེ་སྟོང་གི་ཡེ་ལེས་ཀང་འཆི་རིམ་བཞིན་དུ་བསྐྱེད་པ་གནད་དུ་ཆེ་

ལ། དེ་ལ་ནི་སིང་ཁའི་སྡུད་རིམ་གལ་ཆེ་ཞིང་། སིང་ཁའི་སྡུད་རིམ་གཙོ་བོར་བས་

པའི་ཡན་ལག་དྲུག་གི་རོགས་རིམ་ནི། བལད་རྒྱུད་གུར་ལས། དེ་ནས་ཡན་ལག་

དྲུག་བསོམས་ཏེ། །རང་ཡང་རང་བིན་བརླབ་པ་ཡིས། །བིན་གིས་བརླབ་པར་བ་བ་

ཡིན། །ཞེས་སོགས་ཀིས་གསུངས་པའི་དོན་གྲུབ་ཆེན་མཚོ་སྐྱེས་དང་ཛཱ་ལན་དྷ་རི་

པ་སོགས་ཀིས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ལྟར་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་འོད་གསལ་གཞི་དུས་ཀི་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། རྒྱུད་འདི་ཉིད་འགེལ་བའི་སོལ་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ།

འཆི་རིམ་བཞིན་དུ་བསྐྱེད་པ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པ་ལས་ལྡང་བའི་ཚེ། འཆི་བ་འོད་

གསལ་ལས་བར་དོའི་ལུས་འགྲུབ་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་རླུང་སེམས་ལས་སྒྱུ་མའི་

སྐུ་ཧེ་རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ་གི་རྣམ་པར་ལྡང་བ་ནི། ར་རྒྱུད་དུ། ཇི་ལྟར་སྒྱུ་མ་རི་ལམ་

དང་། །ཇི་ལྟར་བར་མའི་སིད་ཡིན་པ། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་གུར་གིས་རྒྱས་

པར་བལད་པས་སྟོན་ཏེ། འདི་ལྟར་ར་བལད་སྦར་བ་གྲུབ་ཆེན་གི་གཞུང་ལ་བརེན་

ནས་འཆད་ལེས་ན་སྣང་ཕོགས་དང་སྟོང་ཕོགས་ཀི་རོགས་རིམ་ཡོངས་སུ་རོགས་

པ་ཞིག་འབྱུང་གི །གཞན་དུ་ན་འདོད་པ་ཙམ་དུ་ཟད་དོ། །ལམ་ལ་བོགས་འབིན་པའི་

སྤོད་པ་ནི་སྤོད་པའི་ལེའུ་ཉིད་ཀིས་གསུངས་ལ། དེར་མི་གསལ་བ་བརག་པ་ཕི་མར་

ཡང་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་འཆད་དོ། །དེ་ལྟར་རིམ་གཉིས་སྤོད་པ་དང་བཅས་པ་མཐར་

ཕིན་པའི་འབས་བུ་ནི་གཙོ་བོར་གེང་གཞི་སྔོན་བྱུང་གི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་བལད་པས་

སྟོན་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་བསྡུས་པའི་དོན་བརོད་ཟིན་ཏོ། །

༼རྒྱུད་འདི་ཉིད་འགེལ་བའི་སོལ་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ།༽

དྲུག་པ་ནི། རྒྱུད་འདི་ལ་བལད་པའི་སོལ་མི་འདྲ་བ་ལིན་ཏུ་ཆེ་བ་གཉིས་ཏེ། 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རོ་རེ་སིང་པོས་མཛད་པའི་འགེལ་བ་དང་། དེའི་རེས་སུ་

འབང་བ་ནཱ་རོ་ཏ་པས་མཛད་པའི་རོ་རེ་ཚིག་གི་སིང་པོ་བསྡུས་པའི་དཀའ་འགེལ་

ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་དག་གིས་ནི་རྒྱུད་འདི་ཉིད་དུས་ཀི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་འགེལ་

དང་ཚུལ་མཚུངས་པར་འགེལ་བ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་འགེལ་བ་སྐོར་གསུམ་

ལམྦ་ལ་ནས་རྒྱ་གར་དུ་མ་ཕེབས་པའི་གོང་དུ། འཕགས་པའི་ཡུལ་གི་གྲུབ་ཆེན་དང་

པཎ་ཆེན་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་འགེལ་བ་མཛད་པ་དང་། མན་ངག་བརྒྱུད་པའི་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

བལད་པའི་སོལ་སྔ་མ་དང་བལད་ཚུལ་ཆེས་མི་མཚུངས་པའོ། །

དེ་ལ་རོ་རེ་སིང་པོའི་འགེལ་བ་ལས། མངོན་ལེས་ལྔ་སོགས་མེད་པར་ནི། །ཁ་

ཅིག་འགེལ་བ་བེད་པར་འགྱུར། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ནི། གྲུབ་ཆེན་ཌོམྦི་ཧེ་རུ་

ཀའི་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་གྲུབ་ལས། དེ་ཕིར་བདེ་ལྡན་ཐོབ་འགྱུར་ཞིང་། །དཔའ་བོ་བདེ་ཆེན་

གྲུབ་པ་ཡིས། །དོན་ཆེན་བདེ་བ་ལ་བརེན་ནས། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་དངོས་གྲུབ་དག །ཉེ་

བར་རབ་ཏུ་གནས་འགྱུར་ཞིང་། །མངོན་ལེས་ལྔ་ཡང་འབྱུང་བར་འགྱུར། །ཞེས་དང་། 

གྲུབ་ཆེན་དྲིལ་བུ་བས། སོབ་མ་གུས་ལ་ཀུན་མཁྱེན་གི། །སྤོད་ཡུལ་ཡེ་ལེས་གང་ཞིག་

ནི། །སྐྱེས་པ་ཙམ་གིས་མཆོག་ཏུ་ནི། །དགའ་བ་དང་ནི་ལྡན་འགྱུར་ཞིང་། །མངོན་པར་

ལེས་པ་ལྔ་དང་ལྡན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ལེས་ཀིས་སྟོང་བ་

ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་དོན་གི་ཡེ་ལེས་ཐོག་མར་ཐོབ་པ་ན། དེའི་སྟོབས་ཀིས། 

རྣམ་གནས་ཡིད་བེད་སོགས་ལ་བལྟོས་མི་དགོས་པར་མངོན་ལེས་ལྔ་རང་སྟོབས་

ཀིས་འདྲེན་པར་ནུས་ལ། དེ་འདྲ་བའི་མངོན་ལེས་ལྔ་མ་ཐོབ་པར་རྒྱུད་ཀི་རོ་རེའི་ཚིག་

འབེད་པའི་སོལ་སྔར་གཞན་གང་གིས་ཀང་མ་ཕེ་བའི་སྔ་རོལ་ཏུ་རང་དགར་བེད་པ་

འགོག་པ་ཡིན་གི། དེ་འདྲ་བའི་མངོན་ལེས་མ་ཐོབ་ཀང་། མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརེས་

པས་བཀལ་བའི་སོལ་ལ་ཞུགས་ནས་འགེལ་བ་མི་རུང་བར་སེམས་འགེལ་རྣམས་ཀི་

ལུགས་ལ་ཡང་མི་བཞེད་དེ། ཕག་རོར་སྟོད་འགེལ་ལས། རྒྱུད་ལིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཉན་

པའི་སྐལ་བ་དང་མི་ལྡན་པའི་དོན་དུ་རྒྱུད་རྒྱས་པ་ལས་བསྡུས་ནས་བསྟན་པའི་རྒྱུད་

རྣམས་ཀི་རོ་རེའི་ཚིག་ཟབ་མོ་རྣམས་བསྡུས་པའི་རྒྱུད་གཞན་ནམ། བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་འགེལ་བ་འདི་ལྟ་བུའམ། བླ་མ་དམ་པའི་མན་ངག་གི་རེས་སུ་འབངས་ནས་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། རྒྱུད་འདི་ཉིད་འགེལ་བའི་སོལ་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ།

རོགས་པར་བ་བར་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །

བསྡུས་པའི་རྒྱུད་གཞན་ནམ། ཞེས་པ་ནི་བལད་རྒྱུད་ལ་བརེན་ནས་ར་རྒྱུད་

རོགས་པར་བེད་པའོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡིན་པར་མངོན་ལེས་མེད་ན་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་བ་གཏན་

ནས་བར་མི་རུང་བར་སྨྲ་ཞིང་། སར་ཡང་རང་གིས་མངོན་ལེས་ཐོབ་པའི་ཕོགས་ཙམ་

དུ་ཡང་མི་གནས་བཞིན་དུ་རྒྱུད་དོན་འགེལ་བའི་ཚིགས་ཡི་གེར་འགོད་པ་དང་། བལད་

པ་མང་དུ་བེད་པ་དག་ནི་རང་ཉིད་ལ་ཅོ་འདྲི་བར་བེད་པའོ། །དེ་ལྟར་སོལ་ཆེན་པོ་

གཉིས་ལས། འདིར་ནི་རེ་ལིག་རོ་རེ་འཆང་གིས་ལུང་བསྟན་ཅིང་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མས་

དངོས་སུ་རེས་སུ་བཟུང་བ་ལས་སྐུ་ཚེ་དེ་ཉིད་ལ་རོ་རེ་འཆང་གི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་

མཛད་པའི་དཔལ་ཡན་ལག་མེད་པའི་རོ་རེས་རེས་སུ་བཟུང་བའི་མན་ངག་ལས། ལམ་

འདིས་སྐུ་ཚེ་དེ་ཉིད་ལ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརེས་པའི་གྲུབ་ཆེན་མཚོ་སྐྱེས་ཞབས་

ཀི་རྒྱུད་ཀི་དཀའ་འགེལ་དང་། བསྐྱེད་རོགས་ཀི་མན་ངག་རྣམས་དང་། ཡང་རེ་བཙུན་

རོ་རེ་བདག་མེད་མ་རང་ཉིད་ཀིས་དངོས་སུ་དབང་བསྐུར་ཞིང་བིན་གིས་བརླབས་པ་

ལས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཀི་གོ་འཕང་མཐོ་བོར་གལེགས་པའི་དཔལ་ལྡན་མཐུ་

སྟོབས་ཀི་དབང་ཕྱུག་གྲུབ་ཆེན་བིར་ཝ་པའི་སས་ཀི་ཐུ་བོར་གྱུར་ནས་དེ་ཉིད་ཀི་མན་

ངག་མ་ལུས་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད་པས་རང་དང་རོགས་པ་མཉམ་པར་གགས་ལིང་། ཡེ་

ལེས་ཀི་མཁའ་འགོ་མས་ཀང་རེས་སུ་བཟུང་བས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརེས་པའི་

གྲུབ་ཆེན་ཌོམྦི་བའི་ལུགས་ཀི་མན་ངག་འཛིན་པ་མཁས་པ་ཆེན་པོ་མི་ཐུབ་ཟླ་བའི་

འགེལ་བ་སྟེ། དེ་ལྟར་བལད་སོལ་དེ་དག་ལ་གཙོ་བོར་བརེན་ཅིང་། འགེལ་བ་གཞན་

གིས་ལེགས་པར་བལད་པའི་ཆ་ཡང་བླངས་ནས། ར་བལད་ལེགས་པར་སྦར་ཏེ་བླ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

མའི་མན་ངག་བཞིན་དུ་འཆད་པ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ཡང་བིར་ཝ་པ་ནས་ལར་ཕོགས་ནག་པོ་བ་ལ་བརྒྱུད་པ་ག་ཡ་དྷ་ར་ལས་

འབོག་མིས་གསན་པ་དང་། ཌོམྦི་ཝ་ནས་རིམ་པ་བཞིན་བརྒྱུད་པ་དཔའ་བོ་རོ་རེ་

ལས་འབོག་མིས་གསན་པའི་སོལ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་

བ་ཁུ་དབོན་དག་ལས་ལེགས་པར་བརྒྱུད་དེ། དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་

རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་ལས། གངས་རིའི་ཁོད་ཀི་ལིང་ར་ཆེན་པོ་ཆོས་ཀི་སྤན་

ལྡན་རེ་བཙུན་རེད་མདའ་བ་ཆེན་པོ་ཀུ་མ་ར་མ་ཏིས་གསན་ཞིང་། ཡང་ཆོས་རེ་དམ་

པའི་རྣམ་བལད་ཆེན་མོའི་བལད་པ། ཆོས་རེ་ལོ་ཙ་བ་སྐྱབས་མཆོག་དཔལ་བཟང་

པོ་ལ་ཡང་གསན་ལ། ཡང་ཆོས་རེ་བླ་མའི་ཐུགས་སས་བླ་མ་ལམ་འབས་པ་དཔལ་

ལྡན་ཚུལ་ཁིམས་པ་ལའང་རྒྱུད་གསུམ་མན་ངག་དང་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་

པར་གསན་ནོ། །རེ་བཙུན་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་རེད་མདའ་བ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ཀི་ཞལ་སྔ་

ནས་བདག་གིས་ས་ཆེན་གི་དཀའ་འགེལ། རེ་བཙུན་རེ་མོའི་རྣམ་བལད་ཉི་མའི་འོད་

ཟེར། རྒྱུད་སེ་སྤིའི་རྣམ་གཞག་རེ་བཙུན་གགས་པའི་དགེས་ལྗོན་དང་བཅས་པའི་

རྒྱུད་ཀི་བལད་པ་ཞིབ་པར་ལན་གཉིས་སུ་བཀའ་དྲིན་མནོས་པ་དང་། ཡང་རེ་བཙུན་

དེ་ཉིད་ལས་རོ་རེ་འཆང་དང་ཐ་མི་དད་པའི་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་

པ་རེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོས་གསན་ཞིང་རེ་དེ་ཉིད་ཀི་ཞབས་ཀི་པདྨོ་གུས་པས་

བསྟེན་པའི་བཀའ་དྲིན་ལས། རྒྱུད་ཀི་གནད་དོན་ལ་མི་འཕྱུག་པའི་གཟེར་ཐེབས་

ལིང་རྒྱུད་དོན་འགེལ་བ་ལ་མི་འཇིགས་པ་ཐོབ་པའི་སྐལ་བ་དང་ལྡན་བར་གྱུར་པ་

ཡིན་ནོ། །
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ར་བའི་རྒྱུད་ཉིད་བལད་པ་ལ་འཇུག་པ།

སྐལ་བཟང་བུང་བ་འབོད་པའི་དྲི་བཟང་རྒྱས། །མཁའ་འགོའི་ཐུགས་བཅུད་

ལེགས་བལད་སྦྲང་རིས་གང་། །བླ་མའི་མན་ངག་འོ་མའི་ཆུ་གཏེར་ལས། །འདི་ལྟར་

འོངས་སོ་འདབ་སྟོང་རྒྱས་པའི་དཔལ། །ཞེས་བ་བ་ནི་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་

བཅད་པའོ། ། 

༼ར་བའི་རྒྱུད་ཉིད་བལད་པ་ལ་འཇུག་པ།༽

གསུམ་པ་ར་བའི་རྒྱུད་ཉིད་བལད་པ་ལ་འཇུག་པ་ལ་བཞི།

༼མཚན་དོན་བལད་པ།༽

མཚན་གི་དོན། འགྱུར་གི་ཕག །གཞུང་དངོས། མཇུག་གི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནི། 

རྒྱ་གར་གི་སྐད་རིགས་ཆེན་པོ་བཞི་ལས་ལེགས་སྦར་གི་སྐད་དུ། ཧེ་བཛྲ་ནི་བོད་ཀི་

སྐད་དུ་ཀཻ་རོོ་རེ། ཏནྟྲ་ནི་རྒྱུད། རཱ་ཛ་ནི་རྒྱལ་པོ། ནཱ་མ་ནི་ཞེས་བ་བའོ། །མཚན་དོན་

ནི་འོག་ཏུ་འཆད་པས་འདིར་བལད་མི་དགོས་སོ། །

༼འགྱུར་གི་ཕག་བལད་པ།༽

གཉིས་པ་ནི། ཀཻ་རོ་རེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་བ་བ་ལོ་ཙ་བས་འགྱུར་མཐར་

ཕིན་པར་བ་བའི་སད་དུ་བཀོད་པའོ། །

༼གཞུང་དོན་དངོས་བལད་པ།༽

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། གེང་གཞི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་རྒྱུད་ཀི་དོན་ཀུན་



  190  

རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

མདོར་བསྟན་པ་དང་། དོན་དེ་ཉིད་ལ་སྡུད་པ་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་ཅིང་སྟོན་པས་

ལེགས་སོ་གནང་སྟེ་ཞུས་པའི་དོན་བལད་པར་ཞལ་གིས་བཞེས་པ། དེ་ལྟར་ཞལ་

གིས་བཞེས་པའི་དོན་དེ་ཉིད་གཞུང་ལྷག་མས་རྒྱས་པར་བལད་པའོ། །

༼གེང་གཞི་མདོར་བསྟན་པ།༽

དང་པོ་ལ་གཉིས། སྔོན་བྱུང་སྟོན་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་བལད་པས་སྟོན་པ་དང་

གནས་ཕུན་ཚོགས་ལ་སོགས་པ་གེང་གཞི་བསྟན་པ་དང་། རེས་འཇུག་གདུལ་བའི་

ཉམས་ལེན་དུ་བལད་པས་ལམ་རིམ་པ་གཉིས་བསྟན་པའོ། །

༼སྟོན་པ་དང་གནས་ཕུན་ཚོགས་སོགས་བལད་པ།༽

དང་པོ་ལ་གཉིས་ལས། འཁོར་དང་སྟོན་པ་རྒྱུད་ཐ་དད་པ་ལྟར་བལད་པ་ནི། 

འདི་སྐད་ཅེས་པ་འོག་ནས་འཆད་པའི་རྒྱུད་ཀི་ཚོགས་མཐའ་དག་ལ་བ་སྟེ། སམྦྷུ་ཊ་

ལས། འདི་སྐད་ཅེས་བ་བའི་ཚིག་གི་ཕད་ནི་དེ་སྐད་ཅེས་གསུངས་ནས་ཞེས་བ་བའི་

མཐར་ཐུག་པའི་རྒྱུད་ཀི་ཚོགས་ལ་སེགས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཡང་ན་

འདི་སྐད་དེ་འོག་ནས་འཆད་པའི་འདི་ལྟར་སྒོ་སྐུར་དང་བལ་བར་ཐོས་སོ་ཞེས་ཇི་

ལྟར་ཐོས་པའི་ཚུལ་ལ་འགེལ་བ་ཁ་ཅིག་འཆད་དོ། །བདག་གིས་ཞེས་བ་བ་ནི་སྡུད་པ་

པོ་རོ་རེ་སིང་པོ་བདག་ཉིད་ཀིས་སྟོན་པ་ལས་མངོན་སུམ་དུ་ཐོས་ཀི། གཞན་དང་

གཞན་ལས་བརྒྱུད་པ་མ་ཡིན་པའོ། །ཐོས་པའི་ཞེས་བ་བ་ནི་ཐོས་པའི་ལེས་རབ་

ཀིས་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ཡིན་གི་དོན་ཐམས་ཅད་མངོན་དུ་གྱུར་པས་རོགས་པ་མ་ཡིན་

པའོ། །སམྦྷུ་ཊ་ལས། བདག་ཉིད་ཀིས་ཐོས་པའི་ལེས་རབ་ཀིས་ཐོས་པ་ཡིན་གི་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ར་བའི་རྒྱུད་ཉིད་བལད་པ་ལ་འཇུག་པ།

རོགས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་རོགས་པའི་སྐྱོན་གང་ལགས། བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། སྡུད་པར་བེད་པ་དང་འཆད་པ་པོ་དག་དབེར་མེད་

པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སྡུད་པ་པོ་དང་སྟོན་པ་པོ་རྒྱུད་ཐ་དད་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་

གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ནམ་གི་ཚེ་ཐོས་ལེ་ན། དུས་གཅིག་གི་ཚེ་ན་འདི་ཐོས་ལ་དུས་

གཞན་གི་ཚེ་རྒྱུད་གཞན་ཐོས་སོ། །ཞེས་པས་སྡུད་པ་པོ་ཐོས་པ་མང་བར་སྟོན་ནོ། །

ཡང་ན་དུས་གཅིག་ཁོ་ན་ལ་ཐོས་ཀི་དུས་གཞན་གི་ཚེ་འདི་མ་ཐོས་སོ་ཞེས་

པས་རྒྱུད་འདི་རེད་དཀའ་བར་སྟོན་ནོ། །ཡང་ན་དུས་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ཁོ་ན་ལ་

ཐོས་སོ་ཞེས་པས་སྡུད་པ་པོ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཐོབ་པར་

སྟོན་ནོ། །སམྦྷུ་ཊ་ལས། རིགས་ཀི་བུ་གང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཅུང་ཟད་བལད་པ་

དེ་བདག་གིས་དུས་གཅིག་ན་སྟེ་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ལ་ཐོས་པ་སྟེ་རོགས་པའོ། །འདི་

ནི་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་རེད་པར་བསྟན་

ཏོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །གང་ལས་ཐོས་ལེ་ན། བཅོམ་ལྡན་ཞེས་པའི་སྐད་དོད་བྷ་ག་

ཝན་ཞེས་པའི་བྷ་ག་སྐལ་བ་དང་ཝན་ལྡན་པ་ལ་འཇུག་པས། སྐལ་བ་དྲུག་དང་ལྡན་

པའི་ཕིར་བཅོམ་ལྡན་ཏེ། སམྦྷུ་ཊ་ལས། དབང་ཕྱུག་དང་ནི་གཟུགས་བཟང་

དང་། །དཔལ་དང་གགས་དང་ཡེ་ལེས་དང་། །བརོན་འགྲུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་

སྟེ། །དྲུག་པོ་རྣམས་ལ་སྐལ་ཞེས་བ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དྲུག་པོ་དེའི་དོན་

ཡང་གང་ཞེ་ན། དང་པོ་ནི་སྒིབ་པ་ཐམས་ཅད་སངས་ཏེ་གཞན་ལ་རག་མ་ལུས་

པའོ། །གཉིས་པ་ནི་དཔེ་མེད་པའི་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའོ། །གསུམ་པ་ནི་འཁོར་

འདས་ཀི་ཕུན་ཚོགས་འདོད་པ་རྣམས་ཀིས་བསྟན་བའོ། །བཞི་བ་ནི་ཡོན་ཏན་གི་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

གཞིར་གྱུར་པས་ཕོགས་ཀུན་ཏུ་སན་པས་ཁྱབ་པའོ། །ལྔ་བ་ནི་ལེས་བ་ཐམས་ཅད་

ལ་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ཆགས་ཐོགས་མེད་པར་ཡེ་ལེས་འཇུག་པའོ། །དྲུག་པ་ནི་

སེམས་ཅན་གི་དོན་མཛད་པའི་བརོན་འགྲུས་སོ། །ཡང་ན་ངེས་ཚིག་གི་ཚུལ་གིས་

བྷ་ག་ཝན་བཅོམ་པ་ལའང་འཇུག་པས། སྒིབ་པ་གཉིས་སམ། ཉོན་མོངས་པས་ཀུན་

ནས་ཉོན་མོངས་པ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་མམ། ཕུང་པོ་སོགས་བདུད་བཞི་བཅོམ་པ་

དང་ལྡན་པས་བཅོམ་ལྡན་ནོ། །འདས་ཞེས་པ་ནི་བྷ་ག་ཝན་ཞེས་པ་འཇིག་རེན་གི་ལྷ་

ཆེན་པོ་དག་ལའང་གགས་པས། དེ་དག་ལས་ཁྱད་པར་དུ་བ་བའི་ཕིར་སྔོན་གི་ལོ་ཙཱ་

བ་ཆེན་པོ་དག་གིས་བསྣན་པ་སྟེ། དེ་འདྲ་བའི་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ལས་ཐོས་སོ་

ཞེས་པས་སྟོན་པ་ཕུན་ཚོགས་བལད་དོ། །

གནས་གང་དུ་ཐོས་ལེ་ན། ཡུལ་དེ་བཞིན་ཉིད་ཇི་འདྲ་བར་ཡུལ་ཅན་ཡེ་ལེས་

གལེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་རྣམ་སྣང་དང་། དེར་བསྡུས་པ་རིན་འབྱུང་དང་། གསུང་

འོད་དཔག་མེད་དང་། དེར་བསྡུས་པ་དོན་གྲུབ་དང་། ཐུགས་མི་བསྐྱོད་པ་དང་། དེ་

རྣམས་ཀི་སིང་པོ་ནི་རིགས་ལྔ་བོ་དེར་གཏོགས་པའི་ལྷ་ཐམས་ཅད་འབིན་པར་བེད་

པ་པོ་དང་། དེ་རྣམས་ལས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་དྲུག་པ་རོ་རེ་འཆང་ཡིན་ལ། རོ་རེ་སྟེ་དེ་

བཞིན་གལེགས་པ་དྲུག་པོ་དེ་དག་ལ་བདེ་ཆེན་སྟེར་བའི་བཙུན་མོ་སྤན་མ་སོགས་

བཞི་བདག་མེད་མ་དང་བཅས་པ་ལྔ་པོ་རྣམས་ཀི་བྷ་ག་མཚོན་པའི་དབིབས་ཅན་གི་

ཆོས་འབྱུང་ལ་གནས་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་བཞུགས་པའི་གནས་དེར་ཐོས་

སོ། །གཞུང་ཁ་ཅིག་ཏུ་སིང་པོ་ཞེས་པའི་ཚིག་མེད་པ་མ་དག་པར་མན་སེ་ལས་

བལད་ལ། བྷ་ག་རྣམས་ལ་ཞེས་པའི་མང་ཚིག་ཀུ་མུ་ཊིར་ཡོད་ཅིང་བྷཱ་ཝ་བྷ་དྲའི་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ར་བའི་རྒྱུད་ཉིད་བལད་པ་ལ་འཇུག་པ།

འགེལ་བར་ཡང་མང་ཚིག་གི་བལད་པ་ཡོད་དོ། །འདི་གནས་ཀི་ཁྱད་པར་ལ་སྦོར་

བར་སྒོན་གསལ་ལས་གསུངས་པ་དང་། སམྦྷུ་ཊར་ཡང་མཐུན་པར་ཡོད་པས། བོད་

ཁ་ཅིག་དེ ་བཀག་ནས་སྟོན་པའི་ཁྱད་པར་ལ་ཡར་སྦོར་བ་ནི་དོན་མ་རོགས་

པའོ། །བལད་ཚུལ་འདི་ནི་ཀུ་མུ་ཊའི་དོན་ཡིན་ལ། འགེལ་བ་དེར། བྷ་གས་ཆོས་

འབྱུང་གི་ནང་དུ་ཆུད་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྟན་པའི་ལེས་བེད་དུ། གང་ལ་གཙོ་བོ་

སྤོད་འགྱུར་བ། །ཁྱིམ་ནི་བྷ་ག་ཞེས་སུ་གསུངས། །ཞེས་པ་དྲངས་སོ། །མུ་ཏིག་འཕེང་

བ་ལྟར་ན། དེ་བཞིན་གལེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་གསང་

བ་ཟག་པ་མེད་པའི་བདེ་ཆེན་འབྱུང་བའི་གནས་ནི་རོ་རེ་བཙུན་མོ་སྤན་མ་སོགས་ཀི་

བྷ་ག་སྟེ་དེ་དང་དབིབས་མཚུངས་པའི་ཆོས་འབྱུང་དེར་བཞུགས་ཞེས་འཆད་ཅིང་། 

རྣམས་ཀི་དོན་ཆོས་འབྱུང་གི་ནང་གི་གཞལ་ཡས་ཁང་སྡུད་པའི་མང་ཚིག་ཏུ་འཆད་

ལ། སིང་པོ་ཞེས་པའི་ཚིག་མི་འདོན་ནོ། །

གཉིས་པ་འཁོར་དང་སྟོན་པ་རྒྱུད་ཐ་མི་དད་པ་ལྟར་བལད་པ་ནི། འཆད་ཚུལ་

གཞན་ཐམས་ཅད་སྔར་དང་འདྲ་བ་ལ། ཐོས་པའི་དོན་རོགས་པ་ལ་བས་ནས། སྐད་ཅིག་

གཅིག་ལ་རོགས་ཞེས་བལད་པར་བའོ། །དེ་ཡང་སམྦྷུ་ཊ་ལས། ཡང་ན་རོགས་པ་ཉིད་

ནི་གདུལ་བའི་སྐྱེ་བོའི་དབང་དུ་མཛད་ནས། འཆད་པ་པོ་ཉིད་སྡུད་པར་བེད་པ་ཡིན་ཏེ། 

འཆད་པ་པོ་ང་ཆོས་ཀང་ང་། །རང་གི་ཚོགས་ལྡན་ཉན་པོ་ང་། །ཞེས་སོགས་གསུངས་

ལ། དེས་ནི་འཆད་པ་པོ་དང་སྡུད་པ་པོ་རྒྱུད་ཐ་མི་དད་དུ་སྟོན་པ་ཡིན་གི། སྟོན་པ་དང་

ཐ་དད་གཏན་མེད་ཀི་གཅིག་ཏུ་བསྟན་ནས་སྡུད་པ་པོ་མཚན་ཉིད་པ་མེད་པར་སྟོན་པ་

མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་འཁོར་དང་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་ཆོས་སོགས་ཀང་མཚན་ཉིད་པ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

མེད་པར་འདོད་དགོས་པ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མཚུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་བས་ན་རོ་རེ་འཆང་

གིས་སྤྲུལ་བའི་འཁོར་གི་རྣམ་པར་བསྟན་པའི་སྡུད་པ་པོ་དེ་ཉིད་སྟོན་པ་པོ་ལས་རྒྱུད་ཐ་

མི་དད་ཀང་སྡུད་པ་པོ་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་ལ། ཁ་ཅིག་མདོ་སེ་བཞིན་དུ་བླ་མེད་ཀི་རྒྱུད་

འདི་དག་ཀང་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་མཛད་པ་བསྟན་པའི་རེས་སུ་

སྡུད་པ་པོ་དག་གིས་བསྡུས་ལིང་། དེའི་ཚེ་འདི་སྐད་བདག་ཐོས་སོགས་ཐོག་མར་སྦར་

བར་སྨྲ་བ་ནི། ལོག་པར་སྨྲ་བ་ཆེན་པོ་སྟེ། དེ་ལྟ་ན་སམྦྷུ་ཊ་དང་རྒྱུད་རོ་རེ་ཕེང་བ་སོགས་

ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རང་ཉིད་ཀིས་ཚིག་དེའི་བལད་པ་ཞིབ་ཏུ་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་

ཆེས་མ་འབེལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །

༼རེས་འཇུག་གདུལ་བའི་ཉམས་ལེན་དུ་རིམ་གཉིས་བསྟན་པ།༽

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དྲང་དོན་བསྐྱེད་རིམ་ལ་སྦར་བ་དང་། ངེས་དོན་རོགས་

རིམ་ལ་སྦར་བའོ། །

༼དྲང་དོན་བསྐྱེད་རིམ་བལད་པ།༽

དང་པོ་ནི། དེ་ལྟར་སྟོན་པ་དང་གནས་ཕུན་ཚོགས་ལ་བལད་པ་དེས་ཀང་རེས་

འཇུག་གི་དབང་དུ་བས་ན། ཆོས་འབྱུང་གི་ནང་དུ་ཆུད་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་

དབུས་སུ་སྒྲུབ་པ་པོ་རང་ཉིད་རོ་རེ་འཆང་དུ་བསོམ་པའི་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་སྟོན་པ་

ཡིན་ལ། དེས་ནི་བསྐྱེད་རིམ་གི་ཡན་ལག་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀང་མཚོན་ནོ། །ཞེས་

བླ་མ་དག་གསུང་ངོ་། །
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ར་བའི་རྒྱུད་ཉིད་བལད་པ་ལ་འཇུག་པ།

༼ངེས་དོན་རོགས་རིམ་བལད་པ།༽

གཉིས་པ་ལ། འགེལ་བ་ཀུ་མུ་ཊིར་གེང་གཞིའི་ཚིག་འདི་དག་རོགས་རིམ་ལ་

སྦར་བའི་ཚུལ་གཉིས་གསུངས་པ་ལ་དངོས་སུ་ཚིག་གི་འབྲུ་མ་བསྣན་པར་དོན་

གིས་ལེས་དགོས་པ་སོགས་མང་བར་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་རེ་རེ་ནས་སྦར་ཏེ་གོ་བདེ་

བར་བརོད་ན། བལད་པ་དང་པོ་ནི། རོ་རེ་བཙུན་མོའི་བྷ་ག་ཞེས་པས་རང་གི་ལུས་ཀི་

ལྟེ་སིང་མགིན་པ་སྤི་བོའི་ར་འཁོར་བཞི་སྟོན་ཏེ། རོ་རེ་བཙུན་མོ་སྤན་མ་སོགས་བཞི་

གང་དུ་འགོད་པའི་གནས་སུ་གྱུར་པའི་རའི་འཁོར་ལོའི་པདྨ་ནི་བདེ་བ་སྟེར་བའི་

གནས་ཡིན་པའི་ཕིར་བྷ་ག་ཞེས་བའོ། །འདིར་ཀུ་མུ་ཊིར། ཨེ་ནི་ས་རུ་ལེས་པར་

བ། །ལས་ཀི་ཕག་རྒྱའང་སྤན་མ་ཉིད། །བམས་པ་ཆེན་མོ་ཐབས་ཆེན་མ། །སྣ་

ཚོགས་གཟུགས་མ་སྣ་ཚོགས་སྐྱེད། །ཆུ་སྐྱེས་འདབ་མ་དྲུག་ཅུ་བཞིར། །སྤྲུལ་བའི་

འཁོར་ལོ་ཉིད་དུ་གནས། །ཝཾ་ནི་ཆུ་རུ་ལེས་པར་བ། །ཆོས་ཀི་ཕག་རྒྱ་མཱ་མ་

ཀཱི། །ཞེས་སོགས་སམྦྷུ་ཊ་ལས་དྲངས་པ་ནི། ར་འཁོར་ལོ་བཞི་ལྟེ་བ་ནས་བརམས་ཏེ་

རིམ་པ་བཞིན། སྤན་སོགས་བཞི་དང་བམས་པ་སོགས་ཚངས་པའི་གནས་བཞི་

དང་། ས་ལ་སོགས་པའི་ཁམས་བཞི་དང་། ལས་དང་ཆོས་དང་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་དང་

དམ་ཚིག་གི་ཕག་རྒྱ་བཞི་རྣམས་དང་སྦོར་བའི་དོན་ཏེ། འདིས་གང་ལ་གནད་དུ་

བསྣུན་པའི་གཞི་སྟོན་ནོ། །

འདི་སྐད་བདག་གིས་ཞེས་པའི་སྐད་དོད་ཨེ་ཝཾ་མ་ཡ་བཞིས་ར་འཁོར་བཞི་ལ་

ཡི་གེ་བཞིའམ་དབངས་གསལ་རོགས་པ་སོགས་འགོད་པའི་གཏུམ་མོ་བསོམ་པ་

སྟོན་པས་གཞི་དེ་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་ཐབས་སྟོན་པ་ཡིན་ནོ། །ཐོས་པའི་སྐད་དོད་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ཤྲུ་ཏཱ་ཞེས་པ་འཛག་པ་ལ་འཇུག་པས། དེས་ནི་ཐབས་དེ་ལས་སྤི་བོ་ནས་འཁོར་ལོ་

བཞིའི་དབུས་སུ་རིམ་གིས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་འཛག་པ་ཉིད་སྟོན་ནོ། །དུས་གཅིག་

ན་ཞེས་པ་ནི་དེ་ལྟར་འཛག་པ་རོ་རེ་ནོར་བུའི་རེ་ནས་ཕིར་མ་འཕོས་པར་ལྷན་སྐྱེས་

ཀི་དགའ་བ་མོང་བའི་དུས་སོ། །དེའི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གལེགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་སིང་པོ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ལེས་དེ་ཉིད་

ཡི་གེ་བཞིའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་བཞུགས་སོ། །ཞེས་བ་བ་སྟེ། འགེལ་བ་དེར་ཡི་གེ་

བཞིའི་ངོ་བོས་ཞེས་བལད་པ་ནི། ཨེ་ཝཾ་མ་ཡས་མཚོན་པའི་ཐབས་ལེས་དབེར་མེད་

ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་ཞེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། །

བལད་ཚུལ་གཞན་ནི། ཀུ་མུ་ཊིར། ཨེས་ནི་ལེས་རབ་བརོད་པ་སྟེ། །ཝཾ་ནི་

ཐབས་སུ་གྱུར་པ་ཉིད། །བུད་མེད་ལ་ནི་ཨེས་མཛེས་པ། །དེ་ནི་ཝཾ་གིས་རྣམ་པར་

བརྒྱན། །ཞེས་སོགས་ས་མྦྷུ་ཊ་ལས་གསུངས་པ་དྲངས་ནས་བལད་པ་སྟེ་ཕི་ལས་རྒྱ་

ལ་སྦར་ནས་འཆད་དོ། །དེ་ལ་ཞུགས་སོ་ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ལ་ཞུགས་ན། རོ་རེ་

བཙུན་མོ་སྤན་སོགས་བཞིའི་རིགས་སུ་གྱུར་པའི་ལས་ཀི་ཕག་རྒྱ་རིགས་བཞིའི་

གསང་བའི་བྷ་ག་ལའོ། །སུ་ཞིག་ཞུགས་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གལེགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་སིང་པོ་བདེ་ཆེན་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་

ལེས་དེ་ཉིད་དོ། །ཚུལ་ཇི་ལྟར་ན་འདི་སྐད་བདག་གིས་ཞེས་པའི་སྐད་དོད་ཨེ་ཝཾ་མ་

ཡའི་ཡི་གེ་བཞིའི་མཚོན་དོན་ཐབས་ལེས་དབེར་མེད་པའི་ངོ་བོས་སོ། །དུས་གང་གི་

ཚེ་ན། ཐོས་པའི་དོན་རོ་རེ་དང་། ཕག་རྒྱའི་པདྨ་མཉམ་པར་སྦར་བས་བང་སེམས་དྷཱུ་

ཏཱིའི་ལམ་ལས་འཛགས་ཏེ་ནོར་བུའི་རེར་ཕིན་ནས་ཕི་རོལ་ཏུ་མ་འཕོས་པའི་དུས་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ར་བའི་རྒྱུད་ཉིད་བལད་པ་ལ་འཇུག་པ།

གཅིག་ནའོ། །འདིར་འགེལ་བ་ལས། བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་དང་བསམ་མི་ཁྱབ་ཀི་

དུས་གསུམ་གི་ནང་ནས་བསམ་མི་ཁྱབ་ཀི་དུས་གཅིག་ན་ཞེས་པའི་དོན་དུ་བལད་

པ་ནི། མའི་སྣ་ཞེས་བ་བ་སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་ཀི་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱིའི་མར་སྣར་འོ་མའི་

རྒྱུན་བཞིན་དུ་འོངས་པའི་བང་སེམས་འཛག་པ་བདེ་བའི་དུས་དང་། ཕི་རོལ་ཏུ་

འཕོས་པ་ནི་མེ་དང་འདྲ་བར་གདུང་བར་བེད་པ་སྡུག་བསྔལ་གི་དུས་དང་། དེ་གཉིས་

ཀི་དབུས་ར་གཉིས་ཀི་མར་སྣར་སེབས་ནས་ཕིར་མ་འཕོས་པར་ལྷན་སྐྱེས་མཚོན་

པའི་དུས་ནི་བསམ་མི་ཁྱབ་ཀི་དུས་སུ་མན་སེར་བལད་པ་ལྟར་རོ། །ཀུ་མུ་ཊིར། 

གཉིས་གཉིས་སུ་ནི་བརོད་པ་ཉིད། །བདག་གིས་ཐོབ་པ་འདོད་ཆགས་ཆེ། །མཚོན་

གྱུར་འདི་ལ་ཡང་དག་གནས། །ཞེས་དྲངས་པ་ནི། སམྦྷུ་ཊིའི་ད་ལྟའི་འགྱུར་ལ། བདག་

གིས་ཐོས་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་དེ་སྐད་དུ་འདོད་ཆགས་ཆེན་པོ་འདི་ལ་རག་ཏུ་གནས་

པའོ། །ཤྲུ་ཞེས་བ་བ་ནི་འཛག་པར་གསུངས་པའོ། །ཏཱ་ཞེས་བ་བ་ནི་གང་ཡང་བདེ་བ་

ཆེན་པོའི་མགོན་པོའ།ོ །ཞེས་པ་འདི་ཡིན་ལ། དེའི་དོན་ནི་མན་སེར། ཨེ་ཝཾ་གི་དོན་

ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་ཆེན་རྒྱུད་ཀི་དབུ་ཞབས་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་དུ་གནས་པ་ལ་བལད་

དོ། །ད་ནི་གྲུབ་ཆེན་མཚོ་སྐྱེས་ཀིས་ཇི་ལྟར་གསུངས་པ་ལྟར་བལད་པར་བ་སྟེ། དེ་

ཡང་དེ་ཉིད་ཀི་དཀའ་འགེལ་ལས། ཕི་དང་གསང་བ་དེ་བཞིན་ནང་། །དེ་བཞིན་ཉིད་

དོན་རྣམ་པ་བཞི། །དཀིལ་འཁོར་ལས་ཀི་ཕག་རྒྱ་དང་། །ལུས་དང་རང་བཞིན་མེད་

རྣམས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་བྷ་ག་རྣམ་པ་བཞི་སྟེ། ཕི་དཀིལ་འཁོར་གི་བྷ་ག་

དང་། གསང་བ་ལས་ཀི་ཕག་རྒྱའི་བྷ་ག་དང་། ནང་ལུས་ཀི་བྷ་ག་དང་། དོན་དམ་པ་

དེ་བཞིན་ཉིད་ཀི་བྷ་གའོ། །
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

དང་པོ་ལ་སྦར་ནས་བལད་པ་ནི། སྔོན་བྱུང་དང་རེས་འཇུག་ལ་སྦར་ནས་སྔར་

བལད་པ་ཉིད་དེ། དཀིལ་འཁོར་གང་གི་ནང་ན་གནས་པའི་ཆོས་འབྱུང་ལ་དཀིལ་

འཁོར་གི་བྷ་ག་ཞེས་བའོ། །གསང་བའི་བྷ་ག་ལ་སྦར་ཏེ་བལད་པ་ནི། འདི་སྐད་

བདག་གིས་ཞེས་བ་བའི་སྐད་དོད་ཨེ་ཝ་མ་ཡ་ནི་སམྦྷུ་ཊིའི་ལུང་གོང་དུ་དྲངས་པ་

དེས་བསྟན་པ་ལྟར། ལྟེ་བ་ལ་སོགས་པའི་འཁོར་ལོ་བཞིར་དགའ་བ་བཞི་ཉམས་སུ་

མོང་བ་བམས་པ་ལ་སོགས་པ་ཚངས་པའི་གནས་བཞིར་བཞག་པ་ཉིད་ཡི་གེ་

བཞིས་མཚོན་ནས་བསྟན་པའོ། །ཐོས་པ་ནི་འཛག་པའོ། །དུས་གཅིག་ན་ཞེས་པ་ནི་

ལྷན་སྐྱེས་ཀི་སྐད་ཅིག་མའི་དུས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གལེགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་སིང་པོ་ནི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་ཆེན་ནོ། །རོ་

རེ་བཙུན་མོའི་བྷ་ག་ནི་ལས་ཀི་ཕག་རྒྱ་རིགས་བཞིའི་བྷ་གའོ། །བཞུགས་སོ་ཞེས་བ་

བའི་སྐད་དོད་བི་ཛ་ཧ་ར་ལ་བི་ནི་སྣ་ཚོགས་པ་དང་། ཧ་ར་འཕོག་པའི་དོན་ཡིན་

ནོ། །དེ་བས་ན་འདི་ལྟར་འགྱུར་ཏེ། ཕག་རྒྱ་རིགས་བཞི་གང་ཡང་རུང་བའི་བྷ་ག་ལ་

སོམས་པར་ཞུགས་པས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་འཛག་པ་ལས་དགའ་བ་བཞི་རིམ་

གིས་དྲངས་པས་ལྷན་སྐྱེས་ཉམས་སུ་མོང་བའི་དུས་ཅིག་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་བདེ་

བ་ཆེན་པོས་སྣ་ཚོགས་པའི་རྣམ་རོག་གི་སྤོས་པ་མ་ལུས་པ་འཕོག་པ་བེད་དོ། །ཞེས་

བ་བའི་དོན་ཏོ། །

ནང་ལུས་ཀི་བྷ་ག་ལ་སྦར་ཏེ་བལད་པ་ནི། འདི་སྐད་བདག་གིས་ཞེས་པའི་སྐད་

དོད་ཨེ་ཝཾ་མ་ཡ་བཞིས་ནི་རང་གི་ལུས་ཀི་ར་འཁོར་ལོ་བཞི་མཚོན་ནས་སྟོན་ནོ། །དེ་

ཡང་སྒྲུབ་ཐབས་མཚོ་སྐྱེས་སུ་གཏུམ་མོ་འཁོར་ལོ་བཞི་མ་སོམ་ཚུལ་གསུངས་པ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ར་བའི་རྒྱུད་ཉིད་བལད་པ་ལ་འཇུག་པ།

ལྟར། ར་འཁོར་དེ་དག་ཏུ་ཡི་གེ་བཀོད་པའི་གཏུམ་མོ་སོམ་པ་བསྟན་པར་ལེས་བར་

བའོ། །ཐོས་པའི་དོན་ཤྲུ་ཏཱ་ནི་འཛག་པ་སྟེ་ཐབས་དེས་བང་སེམས་འཛག་པའོ། །གང་

ལས་འཛག་ན་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱིའི་ལམ་ནས་འོངས་ཏེ་རོ་རེ་བཙུན་མོའི་བྷ་ག་འཁོར་ལོ་བཞི་

ལ་འཛག་གོ །དེ་ལྟར་འཛག་པ་ལས་རོ་རེ་ནོར་བུའི་རེར་སེབས་ནས་ཕིར་མ་འཕོས་

པའི་དུས་གཅིག་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གལེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་

གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་སིང་པོ་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ཡེ་ལེས་དེ་ཉིད་བཞུགས་པ་སྟེ་སྣ་ཚོགས་

པའི་རྣམ་རོག་གི་སྤོས་པ་མཐའ་དག་འཕོག་པར་མཛད་དོ། །ཞེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། །

བཞི་བ་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀི་བྷ་ག་ལ་སྦར་བ་ནི། འདི་སྐད་ཅེས་པའི་སྐད་དོད་ཨེ་ཝཾ་

ལ། ཨེ་ནི་ལྟེ་བའི་ར་འཁོར་གྲུ་གསུམ་ཨེ་ཡིག་གི་དབིབས་ཅན་མཚོན་པ་སྟེ། དེས་ལྟེ་

བའི་དབུས་ཀི་ཨ་ཡིིག་གཏུམ་མོའི་མེ་བསྟན་ལ། ཝ་ཡིག་གིས་ནི་སྤི་བོའི་འཁོར་ལོ་

ཝ་ཡིག་ཟླུམ་པོའི་དབིབས་སུ་ཡོད་པ་མཚོན་པ་སྟེ། དེས་སྤི་བོའི་འཁོར་ལོའི་དབུས་

ན་གནས་པའི་ཧཾ་ཡིག་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀུན་ལྟ་བུ་བསྟན་ནོ། །ཝ་ཡིག་གི་མགོ་

བོར་བཞག་པའི་ཐིག་ལེས་ནི། དེ་འདྲ་བའི་ཨ་ཧཾ་གཉིས་ཡང་དག་པར་སྦར་བ་མཚོན་

ནོ། །ཐོས་པ་ནི་བྱུང་བ་སྟེ། དེ་ལྟར་ཨ་ཧཾ་ཡང་དག་པར་སྦར་བ་ལས་བྱུང་བའི་བཅོམ་

ལྡན་འདས་བདེ་ཆེན་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ལེས་ཉིད་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་

གིས་གྲུབ་པས་སྟོང་བའི་དེ་བཞིན་ཉིད་དེ་བཞིན་གལེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་

གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་སིང་པོ་སྟེ་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པ་ནི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐྱེ་

གནས་སུ་གྱུར་པ་དང་། རྣམ་རོག་གིས་མི་ཕེད་པའི་བདེ་ཆེན་སྟེར་བར་བེད་པས། རོ་

རེ་བཙུན་མོའི་བྷ་ག་ཞེས་ཐ་སད་བས་པ་དེ་ལ་མཉམ་པར་སྦར་བའི་དུས་གཅིག་ན། 
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

བདག་གིས་ཞེས་པ་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་སྟེ། བདག་གཉིས་སུ་འཛིན་པ་མ་ལུས་པ་

འཕོག་པར་མཛད་དོ། །ཞེས་བ་བ་སྟེ། བཞུགས་སོ། །ཞེས་བ་བའི་སྐད་དོད་བི་ཛ་ཧ་

ར་འཕོག་པ་ལ་འཇུག་པའི་དབང་དུ་བས་པའོ། །

དེ་ལྟར་ན་དཀིལ་འཁོར་གི་བྷ་ག་ལ་སྦར་བའི་བལད་དོན་བསྐྱེད་རིམ་གིས་

ཐོག་མར་རྒྱུད་སིན་པར་བ་སྟེ། དེ་ནས་ཕག་རྒྱ་དང་ནང་གི་བྷ་ག་ལ་སྦར་བའི་བལད་

དོན། ལས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ལ་བརེན་པ་དང་ནང་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པ་ལས་ཨ་ཧཾ་

སྦོར་བ་ནི་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཐབས་ཡིན་ལ། ཐབས་དེས་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ནི་བདེ་སྟོང་

སྦར་བས་བདག་འཛིན་འཇིག་པར་བེད་པའོ་ཞེས་བ་བ་སྟེ། རྒྱུད་འདིར་རལ་དུ་

བཏོན་ནས་འཆད་པ་ནི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་སྟོང་སྦོར་བ་ཡིན་པར་གཞུང་གི་ཆ་དུ་མ་

ཞིག་ལས་ལེས་ལིང་། ཁྱད་པར་དུ། འཇིག་རེན་འདི་དང་ཕ་རོལ་ཏུ། །དེ་མེད་པས་ནི་

དངོས་གྲུབ་མེད། །གང་གིས་མི་ལེས་ཀཻ་རོ་རེ། །དེ་ཡི་ངལ་བ་དོན་མེད་འགྱུར། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལས་ཀང་ལིན་ཏུ་གསལ་བས། བཅོམ་ལྡན་འདས་བྷ་ག་ལ་བཞུགས་

པར་སྟོན་པའི་གེང་གཞིའི་སྐབས་སུ་བདེ་སྟོང་སྦོར་བ་ལ་ངེས་པ་ཆེན་པོ་སྟེར་བ་གྲུབ་

ཆེན་མཚོ་སྐྱེས་ཀིས་བལད་པའི་ཚུལ་འདི་འདྲ་བ་ཞིག་ངེས་པར་དགོས་སོ་ཞེས་རེ་

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་གསུང་ངོ་། །འདིར་མུ་ཏིག་ཕེང་བ་ལས། གེང་གཞིའི་ཚིག་གིས་

གསང་ཆེན་བསྟན་པ་འགོག་པ་ལ། དང་པོར་བསྟན་པ་དང་། འོག་ཏུ་འཆད་པར་

འགྱུར་བ་དང་། ཡི་གེའི་དོན་ལ་མ་ཞུགས་པའི་ཕིར་འཆད་འགྱུར་གི་དོན་གཞན་ལ་

དོན་གཞན་གི ་ཚིག་གིས་ནན་གིས་སྦོར་བ་ནི ་རོངས་པ་ངོ ་མཚར་བསྐྱེད་

པའོ། །ཞེས་བལད་པ་ནི་གེང་གཞི་རོགས་རིམ་ལ་སྦོར་བ་འགོག་པ་ཡིན་ཞེས་བོད་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ར་བའི་རྒྱུད་ཉིད་བལད་པ་ལ་འཇུག་པ།

ཁ་ཅིག་འཆད་དོ། །འགེལ་བ་དེར། རྒྱུད་འདིར་ཐོག་མར་འབྱུང་བའི་གེང་གཞིའི་ཚིག་

རྣམས་གེང་གཞིར་འཆད་པའི་ལུགས་ཀི་འདོད་པ་གཉིས་བཀོད་ནས། གཞན་དག་ནི་

འདི་གསང་ཆེན་མཆོག་གི་དོན་གཞན་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །ཞེས་བལད་པས། 

འདི་སྐད་བདག་ཐོས་སོགས་གེང་གཞིའི་དོན་དུ་མི་འཆད་པར་རོགས་རིམ་འབའ་

ཞིག་སྟོན་པ་ལ་འཆད་པ་འགོག་པར་མངོན་ནོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡིན་པར་རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་

གིས་འདི་སྐད་སོགས་རོགས་རིམ་ལ་གཏན་བལད་དུ་མི་རུང་བར་བཞེད་ན་ནི་ལིན་

ཏུ་མི་རིགས་ཏེ། འདུས་པའི་གེང་གཞི་ལ་དགོངས་པ་ལུང་སྟོན་དང་རྒྱུད་རོ་རེ་ཕེང་བ་

ལས་རོགས་རིམ་གི་བལད་པ་རྒྱས་པར་མཛད་ཅིང་། རྒྱུད་འདི་ལ་སོགས་པའི་གེང་

གཞི་ལའང་ཁ་སྦོར་གིས་རོགས་རིམ་གི་བལད་པ་མཛད་པའི་ཕིར་དང་། གསང་བ་

གྲུབ་པ་དང་གསང་བའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གསལ་བ་ལས་གྲུབ་ཆེན་དག་གིས་ཀང་གེང་

གཞི་ལ་རོགས་རིམ་གི་བལད་པ་དུ་མ་མཛད་པའི་ཕིར་དང་། སྐབས་གོང་འོག་

གཞན་དུ་རྒྱས་པར་འཆད་ཀང་འདིར་མདོར་བསྟན་གི་ཚུལ་དུ་འཆད་ན་སྐྱོན་ཅི་ཞིག་

ཡོད་ཅེས་ལྡོག་ན་གནོད་པ་ཅན་གི་ཚད་མ་མེད་པས་རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་ལྟར་སྣང་དུ་

འདུག་པའི་ཕིར་དང་། རྒྱུད་ཀི་ཚིག་དེའི་ཡི་གེའི་དོན་ལ་མ་ཞུགས་པས་རྒྱུད་ཚིག་

དེའི་དོན་མ་ཡིན་དགོས་ན། ཚུལ་བཞིའི་བལད་པའི་ནང་ནས་གསུམ་དང་། མཐའ་

དྲུག་གི་ནང་ནས་ངེས་དོན་དང་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པ་དང་དགོངས་བལད་ཐམས་

ཅད་རྒྱུད་དོན་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ཏེ། ཡི་གེའི་དོན་ལ་མ་ཞུགས་པའི་ཕིར་རོ། །

༼དོན་བསྡུའི་གསོལ་འདེབས་དང་སྟོན་པའི་ཞལ་བཞེས་སྐོར།༽

གཉིས་པ་བཞི། སྡུད་པ་པོས་གེང་གཞིར་གསུངས་པའི་དོན་ལས་བརམས་ཏེ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

བལད་པར་གསོལ་བ་བཏབ་པ། སྟོན་པས་ལེགས་སོ་གནང་སྟེ་ཞལ་གིས་བཞེས་

ནས་མཉན་པར་གདམས་པ། བལད་པར་ཞལ་གི་བཞེས་པའི་སེམས་དཔའ་བཞིའི་

མཚན་དོན་གི་ཞུས་ལན། བལད་པར་ཞལ་གིས་བཞེས་པའི་དོན་དེ་དག་རྒྱས་པར་

བལད་པའོ། །དང་པོ་ནི། འདིར་རྒྱུད་ཀི་འགྱུར་དང་། འགེལ་བ་གཞན་རྣམས་སུ་

གསོལ་བ་བཏབ་པའི་ཚིག་མ་བྱུང་ཞིང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་གདུལ་བའི་སྐལ་བ་ཇི་ལྟ་

བ་བཞིན་འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་ཆོས་སྟོན་པས་ཉན་པ་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་

ཅི་ཞིག་བ་ཞེས་པ་དང་། འདི་རྒྱུད་རྒྱས་པ་ལས་ཕྱུང་བའི་རྒྱུད་ཡིན་པས། རྒྱས་པ་

དེར་འདིའི་གོང་ན་ཞུས་པ་ཡོད་སིད་པས། འདིར་མ་ཞུས་པ་ལ་དེ་ནས་ཞེས་སོགས་

གསུངས་པ་མི་འགལ་ལོ། །ཞེས་སོགས་ལིན་ཏུ་མ་ངེས་པ་དང་། སྒྲུབ་བེད་བསྒྲུབ་བ་

དང་མཚུངས་པ་མང་དུ་སྨྲ་བ་དག་མི་འཐད་པར་རོགས་ས་ལ། རྒྱ་དཔེ་ལའང་ཞུ་བའི་

ཚིག་ཡོད་མེད་གཉིས་ཡོད་པར་སྣང་ནའང་། རོ་རེ་སིང་འགེལ་དང་ཀུ་མུ་ཊིར་ཞུ་བའི་

ཚིག་འབྱུང་བ་ལྟར་དག་པར་བ་དགོས་སོ། །

ཇི་ལྟར་ཞུས་པ་འགེལ་བ་དེ་དག་དང་བལད་རྒྱུད་དུ་འབྱུང་བ་ནི། དེ་ནས་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀིས་རྣལ་འབོར་གི་དབང་ཕྱུག་བེ་བ་ཕག་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་ནས་རོ་རེ་སིང་

པོ་ལ་གཟིགས་ནས་འཛུམ་པ་མཛད་དོ། །འཛུམ་པ་མཛད་མ་ཐག་ཏུ། རོ་རེ་སིང་པོ་

སྟན་ལས་ལངས་ཏེ། བླ་གོས་ཕག་པ་གཅིག་ཏུ་གཟར་ནས། པུས་མོ་གཡས་པའི་ལྷ་

ང་ས་ལ་བཙུགས་ཏེ། ཐལ་མོ་སྦར་བ་བས་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་

གསོལ་ཏོ། །ཡེ་ལེས་ཀི་དབང་པོ་དེ་བཞིན་གལེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་

དང་ཐུགས་ཀི་སིང་པོ་རེ་བཙུན་གསང་བའི་ཡང་ལིན་ཏུ་གསང་བའི་གེང་གཞིའི་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ར་བའི་རྒྱུད་ཉིད་བལད་པ་ལ་འཇུག་པ།

ཚིག་གསུངས་པ་མཉན་པར་འཚལ་ན། སྐུ་ནི་གང་། གསུང་ནི་གང་། ཐུགས་ནི་ཅི་

ལགས། དེ་ཉིད་གསང་བ་གསུམ་པོ་འདི་རྣམས་ཀི་ཡང་སིང་པོ་ལིན་ཏུ་ཆེས་གསང་

བ་དེ་གང་ལགས། དེའི་ཕིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བལད་པར་རིགས་ལགས་

སོ། །ཞེས་འབྱུང་སྟེ། གཟིགས་ནས་འཛུམ་པ་མཛད་པ་ནི་གསོལ་བ་འདེབས་པར་

བསྐུལ་བའོ། །ཡེ་ལེས་ཀི་དབང་པོ་ཞེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བོས་ནས། གེང་གཞིའི་

ཚིག་གསུངས་པའི་དོན་ཉན་པར་འཚལ་ན། སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་སིང་པོ་

ཞེས་གསུངས་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་གསང་བ་གསུམ་དང་། ལིན་ཏུ་གསང་བ་

སིང་པོའི་དོན་གང་ལགས་ཞེས་ཞུས་པའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སྡུད་པ་པོའི་ཚིག་གིས་མཚམས་སྦར་བ་དང་། སྟོན་པས་

གསུངས་པའི་ལན་དངོས་སོ། །དང་པོ་ནི། པདྨ་ཅན། མུ་ཏིག་ཕེང་བ། བྷ་ཝ་བྷ་དྲའི་

འགེལ་བ་རྣམས་ན་དེར་དེ་བཞིན་གལེགས་པ་ཞེས་འབྱུང་གི་དེ་ནས་ཞེས་པ་མེད་ལ། 

ཀུ་མུ་ཊིར་དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་བ་ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །དང་པོ་

ལྟར་ན། གནས་དེར་བཞུགས་པའི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཞེས་པ་དང་། ཕི་མ་ལྟར་

ན་ཞུས་པའི་རེས་དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་བ། གང་ཞེ་ན། དེ་

བཞིན་གལེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་གསང་བ་སེམས་

དཔའ་གསུམ་དང་། དེ་དག་ལས་ཀང་ཆེས་ལིན་ཏུ་གསང་བའི་སིང་པོ་རེ་བཙུན་ཞེས་

པ་ཀཻ་རོ་རེའང་ངོ་། །མུ་ཏིག་ཕེང་བར་གསང་བ་ནི་གསང་སྔགས་ཀི་ལྷ་རྣམས་ཀི་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ཀི་རོ་རེ་ནི་དད་པར་དཀའ་བ་དང་། ལིན་ཏུ་གསང་བ་ནི་དྲག་པོ་དང་

ཆགས་པ་དང་ལྡན་པ་དང་། རེ་བཙུན་ནི་མཆོག་གི་ལྷའོ་ཞེས་འཆད་ལ། བླ་མ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

དག །རེ་བཙུན་ནི་སྐད་དོད་ཀི་སྟེང་ནས་བལད་ན་དད་སྒོལ་ཞེས་པར་འགྱུར་བས། 

དད་པ་ཅན་འཁོར་བ་ལས་སྒོལ་བ་ཞེས་བ་བའི་དོན་ཡིན་ལ། སོ་སྐྱེ་དང་ཉན་རང་གི་

ཡུལ་མིན་པས་གསང་བ་ཕར་ཕིན་ཐེག་པའི་བང་སེམས་ལ་ཡང་སྦས་པས་ལིན་ཏུ་

གསང་བ། རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་ལ་ཡང་མ་གགས་པས་ཆེས་གསང་བ་ཞེས་འཆད་

ཅིང་། འདིར་བལད་པ་པདྨ་ཅན་གི་ལུགས་སོ། །བྷ་ཝས་གསང་བ་གཉིས་རིམ་པ་

གཉིས་ལ་བལད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཨེ་མའོ་ཞེས་པ་ངོ་མཚར་བའོ། །རང་དོན་མཐར་ཐུག་བླ་ན་མེད་

པའི་བང་ཆུབ་ལ་སེམས་པས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཞན་དོན་མཐར་ཐུག་ལ་

སེམས་པས་ཆེན་པོ། གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ལེས་ཀི་མཆོག་དང་ལྡན་པས་རོ་རེ་

སིང་པོ། གདུལ་བ་ལ་བརེ་བའི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པས་སིང་རེ་ཆེན་པོ། ཞེས་བོས་

ནས། ལེགས་སོ་ལེགས་སོ་ཞེས་ལན་གཉིས་སོས་པ་ནི། ངོ་མཚར་དང་ནི་རོད་པ་

དང་། །ཁོ་དང་ཞུམ་དང་ངེས་གཟུང་དང་། །དད་དང་དགའ་བ་ཉིད་ལ་ནི། །ཚིག་

གཅིག་ལན་གཉིས་འབྱུང་བ་ཡིན། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལས། འདིར་ནི་ཞུས་པ་ལ་དགེས་

པའོ། །ཤཱནྟི་པས། རོ་རེ་སིང་པོ་རོ་རེའི་རིགས་ཡིན་པས་རིགས་དེ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་

པས་ཨེ་མའོ་ཞེས་ངོ་མཚར་བ་དང་། དོན་གཉིས་ལ་སེམས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ནི་སྐྱེས་བུའི་མཆོག་ཏུ་གཟིགས་ནས་ལེགས་སོ་གཉིས་སོས་པར་འཆད་དེ། 

ཞུ་བ་ལ་དགེས་པའི་དོན་དུ་མི་འཆད་དོ། །ཞུ་བ་ལ་དགེས་པའི་ཚིག་གིས་སྤོ་བ་

བསྐྱེད་དེ་ཉན་པར་བསྐུལ་བ་ནི། རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཆོས་སྐུ་དང་། སེམས་དཔའ་

ཆེན་པོ་ལོངས་སྐུ་དང་། དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྤྲུལ་སྐུ་དང་། དེ་ཐམས་ཅད་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ར་བའི་རྒྱུད་ཉིད་བལད་པ་ལ་འཇུག་པ།

བསྡུས་པའི་སིང་པོ་ཀཻ་རོ་རེ་ཞེས་བ་བ་ཉོན་ཅིག །ཅེས་བ་བའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། སེམས་དཔའ་གསུམ་གི་མཚན་དོན་གི་ཞུས་ལན་

དང་།སིང་པོའི་དོན་གི་ཞུས་ལན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཞུ་བ་དང་ལན་ནོ། །དང་པོ་

ནི། རོ་རེ་སིང་པོས་གསོལ་བ་ཞེས་སོགས་ཏེ་གོ་སའོ། །གཉིས་པ་ནི། བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀིས་ཞུས་པ་དེའི་ལན་བཀའ་སྩལ་བ། གཟུགས་བརན་ལ་སོགས་པ་ལྟར་རང་

བཞིན་མེད་པའི་སྟོང་བ་ཉིད་ནི་མཚན་འཛིན་གི་སྤོས་པས་མི་ཕེད་པའི་ཕིར་རོ་རེ་

ཞེས་བ་བར་བརོད་ལ། ཡུལ་སྟོང་ཉིད་དེ་དང་རོ་མཉམ་དུ་གྱུར་པའི་དོན་སིད་པ་

གསུམ་རང་བཞིན་གཅིག་པ་སྟེ་དབེར་མེད་པར་གྱུར་པའི་ཡེ་ལེས་ནི་སེམས་དཔའ་

སྟེ། དེ་འདྲ་བའི་ལེས་རབ་འདི་ཡིས་རིགས་པ་ཆོས་སྐུ་ནི་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཞེས་བ་

བར་བརོད་དོ། །པདྨ་ཅན་ལས། ལེས་རབ་འདི་ཡིས་རིགས་པ་ནི། །ཞེས་འབྱུང་ལ། 

མུ་ཏིག་ཕེང་བར། ལེས་རབ་འདི་ཡིས་སྦོར་བས་ན། །ཞེས་འདོན་ནོ། །

དེ་ལྟར་ན་ལེས་རབ་འདི་ཡིས་ཐབས་དང་སྦོར་བས་ན། ཆོས་སྐུ་ནི་རོ་རེ་

སེམས་དཔའ་ཞེས་བར་བརོད། ཅེས་བའོ། །ཡེ་ལེས་ནི་ཐབས་ལེས་ཀི་བདག་ཉིད་

དོ། །དེའི་རོས་གང་བ་ནི་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་སྐུའོ། །དེ་ཉིད་གདུལ་བ་ས་བཅུ་

བའི་བང་སེམས་ཁོ་ནའི་དངོས་ཀི་སྤོད་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཆེན་པོའ།ོ །རག་ཏུ་

གདུལ་བའི་དོན་ལ་རབ་ཏུ་འཇུག་པའི་དམ་ཚིག་ལ་སྤོད་པའི་ཕིར་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ནི་

དམ་ཚིག་སེམས་དཔར་བརོད་པར་བའོ། །ཞེས་པ་ནི་པདྨ་ཅན་གི་ལུགས་ཡིན་ཏེ་

ལིན་ཏུ་ལེགས་ལ། ནག་པོ་སྤོད་པའི་འགེལ་བ་དང་། མུ་ཏིག་ཕེང་བ་དང་། བྷཱ་ཝ་བྷ་དྲ་

རྣམས་ཀིས་སེམས་དཔའ་གསུམ་སྐུ་གསུམ་ལ་བལད་དོ། །ཀུ་མུ་ཊི་ལྟར་ན། འདི་ནི་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ལེས་རབ་རིགས་པ་ཡིས། །ཞེས་པའི་རྐང་བ་གཉིས་མི་འདོན་ཞིང་། རྐང་བ་དང་པོ་

གཉིས་སྔར་ལྟར་བལད་པ་སྐུ་རོ་རེ་དང་སྦོར་ལ། ཡེ་ལེས་ཆེན་པོ་དེ་བཞིན་གལེགས་

པ་ལྔའོ། །དེ་རྣམས་ཀི་ལོངས་སྤད་བ་ནི་རོ་དྲུག་སྟེ། གུར་ལས། ཁ་བ་ཚ་བ་རོ་རེར་

དབུལ། །མངར་བ་རོ་རེ་རག་པ་ལ། །སྐྱུར་བ་རོ་རེ་ཉི་མ་ལ། །དེ་བཞིན་ལན་ཚྭ་འཇིག་

རེན་རེར། །རའི་རྒྱལ་པོ་ཐམས་ཅད་དམ། །བསྐ་བ་རབ་ཏུ་བརག་པར་བ། །ཞེས་

གསུངས་པས་སོ། །དེ་འདྲ་བའི་རོས་གང་བ་ནི་གསུང་རོ་རེ་སྟེ་སེམས་དཔའ་ཆེན་

པོའ།ོ །ལམ་གི་གནས་སྐབས་སུ་བཟའ་བསྲུང་གི་དམ་ཚིག་དང་། བང་ཆུབ་ཀི་

སེམས་གཉིས་ལ་གོམས་པར་བེད་པའི་དམ་ཚིག་བསྐྱེད་པར་བ་བ་ནི་ཐུགས་ཀི་

དམ་ཚིག་ཡིན་པས། ཐུགས་རོ་རེ་ལ་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་ཞེས་བའོ། །ཞེས་

འཆད་དོ། །ཊིཀྐ་བེད་པ་ཁ་ཅིག་ལུགས་མི་མཐུན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་

བསེས་ནས། ཆོས་སྐུ་སྐུ་རོ་རེ་དང་སྤྲུལ་སྐུ་ཐུགས་རོ་རེ་ལ་སོགས་པར་འཆད་པ་ནི། 

མཁས་པའི་རྣ་བ་ལ་འབབ་པའི་ཚིག་མ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཞུས་པ་དང་། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། རོ་རེ་སིང་པོས་གསོལ་

བ། ཧེ་བཛྲ་ཞེས་མིང་བསྡུས་པ་ནི་འདི་ལྟ་བུ་ལ། དོན་གང་གིས་ཀཻ་རོ་རེ་ཞེས་བ་བ་

ལགས། ཡང་ཧེ་ཞེས་བརོད་པའི་རྣམ་པས་དོན་ཅི་ཞིག་བལད་ལ། བཛྲ་ཞེས་པ་

ཡིས་ཀང་དེ་བཞིན་དུ་དོན་ཅི་ཞིག་བལད་པ་ལགས། ཞེས་རྐང་བ་གཉིས་གཉིས་

ཀིས་རིམ་པ་བཞིན་མིང་བསྡུས་པ་དང་སོ་སོའི་དོན་ཞུས་སོ། །འདིར་ཀུ་མུ་ཊི་ལས། 

དེ་འདྲ་བའི་ལེས་རབ་དང་སིང་རེ་ཡང་སྐུ་གསུམ་ཙམ་དུ་འགྱུར་བས་དེ་ལས་གཞན་

པའི་དེ་རྣམས་ཀི་སིང་པོ་མེད་པས་སིང་པོ་ཀཻ་རོ་རེ་ཉོན་ཅིག་ཅེས་པ་མི་འཐད་དེ། སྐུ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ར་བའི་རྒྱུད་ཉིད་བལད་པ་ལ་འཇུག་པ།

གསུམ་ལས་གཞན་པའི་སངས་རྒྱས་མེད་ཅིང་། སྐུ་གསུམ་འདུས་པ་ཙམ་ལ་སངས་

རྒྱས་སུ་འཇོག་པའི་ཕིར་ཏེ། འདུས་པ་ལས། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ནི་རྣམ་པ་

གསུམ། །གསང་བ་ཞེས་ནི་མངོན་པར་བརོད། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཅེས་བ་

བ། །འདུས་པ་ཚོགས་པར་གསུངས་པ་ཉིད། །ཅེས་བལད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་

མ་ཡིན་ཏེ། འདུས་པ་དེར་སྐུ་གསུམ་བསྡུས་པའི་ཕིར་ཐབས་ཀི་ཡན་ལག་གསུངས་

ཀི་ལེས་རབ་ཀི་ཡན་ལག་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །འདིར་ནི་ཐབས་དང་ལྡན་ཞིང་དམིགས་པ་

མེད་པའི་ཕིར་སྐུ་གསུམ་ལས་འདས་པ་ལེས་རབ་ཀི་ཡན་ལག་གི་སིང་པོ་གསུངས་

སོ། །དེ་བས་ན་དེའི་ཡན་ལག་གཉིས་སྟོན་པ་ཀཻ་རོ་རེ་ཉོན་ཅིག །ཅེས་བ་བ་ནི་མཛེས་

པའོ། །ཞེས་སོགས་བལད་དོ། །

དེ་ལྟར་འཆད་པ་ནི་ཐབས་སྒྱུ་ལུས་དང་ལེས་རབ་ལྷན་སྐྱེས་གཉིས་ཀི་ནང་

ནས། འདུས་པར་སྔ་མ་གཙོ་ཆེར་བསྟན་ལ། འདིར་ནི་ཕི་མ་གཙོ་ཆེར་བསྟན་པར་

འདོད་ན་རུང་གི་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་པར་འདུས་པ་ཐབས་ཙམ་དང་། འདིར་ཐབས་ལེས་

གཉིས་ཀ་བསྟན་པར་འདོད་ན་ནི་མི་རིགས་ཏེ། གསང་བ་འདུས་པ་རྣལ་འབོར་གི་

རྒྱུད་ཅེས་པའི་རྣལ་འབོར་གི་དོན་འཆད་པ་ན། རྒྱུད་ཕི་མ་ལས། ཐབས་དང་ལེས་

རབ་སོམས་འཇུག་པ། །རྣལ་འབོར་ཞེས་ནི་བལད་པ་ཡིན། །གང་ཞིག་དངོས་མེད་

ལེས་རབ་སྟེ། །ཐབས་ནི་དངོས་པོའི་མཚན་ཉིད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། 

གཉིས་སྣང་མེད་པའི་དམིགས་མེད་ཀི་ལེས་རབ་ལ་འདོད་ན་ནི། འདུས་པར་སྟོང་བ་

བཞིའི་སོ་ནས་གཉིས་སྣང་རིམ་གིས་དག་པའི་དམིགས་མེད་ཀི་ལེས་རབ་སྐྱེ་ཚུལ་

རྒྱས་པར་གསུངས་པ་ལྟར་འདིར་དེ་འདྲ་བའི་རྒྱས་པར་འཆད་པ་མེད་པའི་ཕིར་དང་། 
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

སྐུ་གསུམ་ལས་འདས་པ་ལེས་རབ་ཀི་ཡན་ལག་གི་སིང་པོ་ཞེས་པའི་དོན། སྐུ་

གསུམ་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པའི་སིང་པོ་ཞིག་འདོད་ན་ནི་ལིན་ཏུ་མི་རིགས་ཏེ། སྐུ་

གསུམ་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པའི་སངས་རྒྱས་མི་སིད་པའི་ཕིར་དང་། སྐུ་བཞི་བར་

འཇོག་པ་ཡང་ལྡོག་པ་ཐ་དད་པའི་སོ་ནས་འཇོག་གི །སྐུ་གསུམ་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པ་

མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། ཧེ་བཛྲའི་དོན་རོ་རེ་སེམས་དཔའི་དོན་སྔར་བལད་པ་དེ་

ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པ་ན་སྔར་རོ་རེ་སེམས་དཔའི་དོན་ཐབས་ལེས་དབེར་མེད་ལ་རང་

གིས་ཀང་བལད་པ་དང་ཁས་བླངས་འགལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཐབས་དང་ལེས་རབ་གཉིས་སུ་མེད་པ་དང་སྟོང་ཉིད་སིང་རེ་དབེར་

མེད་པ་ཞེས་པའི་སྟོང་ཉིད་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་གནས་ལུགས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་

པས་སྟོང་བ་ཉིད་དང་། སིང་རེ་ཡུལ་ཅན་ཡེ་ལེས་ལ་བས་ནས། དེ་གཉིས་ཆུ་ལ་ཆུ་

བཞག་ལྟར་དབེར་མི་ཕེད་པར་སྦར་བ་ནི་སྔགས་དང་ཕར་ཕིན་གི་ཐེག་ཆེན་གཉིས་

ཀའི་ཐུན་མོང་ཡིན་ལ། སེམས་དཔའ་གསུམ་གི་དང་པོ་རོ་རེ་སེམས་དཔའི་དོན་ཡང་

དེ་ཉིད་ཡིན་ཞིང་། དེ་འདྲ་བའི་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཆོས་སྐུ་དེ་ཉིད་གདུལ་བའི་ངོར་

ལོངས་སྐུ་དང་སྤྲུལ་བའི་སྐུར་ལར་བ་ནི་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དང་དམ་ཚིག་སེམས་

དཔའ་ཡིན་པས་དེ་དག་ཀང་ཐེག་ཆེན་གོང་འོག་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐུན་མོང་ངོ་། །དེའི་

ཕིར་འདིར་སིང་པོ་ཀཻ་རོ་རེའི་དོན་དེ་ཙམ་ཞིག་ལས་བལད་རྒྱུ་མ་བྱུང་ན་ཐེག་ཆེན་འོག་

མ་དག་ལས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་རྒྱུད་འདིའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བརོད་བའི་གཙོ་

བོ་ལ་འབུར་དོད་ཀི་བལད་པ་ལྷག་པོ་ཅིའང་བསྟན་རྒྱུ་མ་བྱུང་བ་ཡིན་པས། གང་གིས་

མི་ལེས་ཀཻ་རོ་རེ། །དེ་ཡི་ངལ་བ་དོན་མེད་འགྱུར། །ཞེས་བ་བ་དེར་འགྱུར་བ་ཡིན་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ར་བའི་རྒྱུད་ཉིད་བལད་པ་ལ་འཇུག་པ།

ནོ། །དེས་ན་ཧེ་བཛྲ་ཞེས་པའི་བཛྲ་གི་དོན་ནི་སྟོང་བ་ཉིད་དེ་སྤོས་པའི་མཚན་མས་མི་

ཕེད་པས་རོ་རེའོ། །དེ་འདྲ་བའི་ཡུལ་སྟོང་བ་ཉིད་དབུ་མ་བས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལས་

ཁྱད་མེད་ཀང་། ཧེའི་དོན་སིང་རེ་ཆེན་པོ་ནི། བདེ་ཆེན་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ལེས་ཏེ། 

སིང་རེ་ལ་ཐེག་ཆེན་གོང་འོག་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐུན་མོང་དང་། བླ་མེད་ཀི་ཐུན་མོང་མ་

ཡིན་པ་གཉིས་ཡོད་པའི་དང་པོ་ནི། སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་ནས་སྡུག་བསྔལ་དང་

བལ་བར་འདོད་པའི་རྣམ་པ་ཅན་ཡིན་ལ། གཉིས་པ་ནི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ལེས་

སོ། །དེ་ཡང་སིང་རེ་ཆེན་པོའི་སྐད་དོད་མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎ་ཞེས་པའི་མཧཱ་ནི་ཆེན་པོ་དང་། 

ཀཱ་རུ་ཎ་ཞེས་པའི་ཀ་ལ་ཐིག་ལེ་བིན་པས་ཀཾ་བདེ་བ་དང་རུ་ཎ་འགོག་པ་ལ་འཇུག་

ཅིང་། དེ་ཉིད་ཐུན་མོང་གི་སིང་རེའི་སྒ་དོན་དུ་བས་ན། སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་བ་ལ་

མི་བཟོད་པའི་སིང་རེ་ཆེན་པོ་གང་གི་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་འཁྲུངས་པའི་ཚེ་ཐུགས་བདེ་བར་

གནས་པ་འགོག་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བས་བདེ་འགོག་གོ །

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སིང་རེ་ལ་བལད་ན། ཨ་ཧཾ་སྦར་བས་ཀུན་ལྟ་བུའི་བང་

ཆུབ་ཀི་སེམས་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱི་ནས་རོ་རེ་ནོར་བུའི་རེར་བབས་པ་ཕིར་འཕོ་བ་འགོག་པ་

ལས་སྐྱེས་པའི་བདེ་ཆེན་ལ་བདེ་འགོག་ཅེས་བའོ། །གྲུབ་ཆེན་མཚོ་སྐྱེས་ཀིས་རུ་ཎ་

བསྡུས་པ་ལ་འཇུག་པར་གསུངས་པ་ལྟར་ན། དགའ་བ་དང་པོ་གསུམ་གི་བདེ་བ་

མཐར་གོང་དུ་བསྡུས་པའི་ལྷན་སྐྱེས་ལ་བདེ་བསྡུས་ཞེས་བ་སྟེ། འདིར་ཧེ་ཡིག་གི་

དོན་གི་སིང་རེ་ནི་དེ་ཉིད་ཡིན་ལ། དེ་ལ་མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎ་ཞེས་པའི་མ་དང་ཀ་དང་ཎ་

ཕིས་རུའི་ཁོང་དུ་ཞུགས་པའི་ཨུ་ཡིག་ཕྱུང་ནས་ཨེར་བས་པ་ཧཱ་ལ་བཅུག་པས་ཧེར་

འགྱུར་བར་ཤཱནྟི་པས་བལད་པ་ལྟར་ཡིན་པས། ཧེའི་དོན་ནི་མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎའི་དོན་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

བལད་པ་ལས་ལེས་དགོས་སོ། །དེས་ན་ཧེ་བདེ་ཆེན་དང་། བཛྲ་སྟོང་ཉིད་ལ་བལད་

པ་ནི་མཚན་སོ་སོར་དྲིས་པའི་ལན་གི་དོན་ཡིན་ལ། དེ་འདྲ་བའི་བདེ་ཆེན་གིས་ཡུལ་

སྟོང་ཉིད་དང་རོ་མཉམ་པར་ཞུགས་པའི་ཚུལ་གིས་རོགས་པའི་བློ་གཅིག་ཉིད་བདེ་

ཆེན་དང་། སྟོང་ཉིད་རོགས་པའི་ལེས་རབ་གྲུབ་བདེ་དབེར་མེད་ཀི་ངོ་བོར་སྐྱེས་པའི་

སོ་ནས་བདེ་སྟོང་སྦོར་བའི་ཡེ་ལེས་ནི་མཚན་བསྡུས་པའི་དོན་ཞུས་པའི་ལན་གི་

དོན་བླ་ན་མེད་པའོ། །

དེ་ལྟར་ན་གེང་གཞིར་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཐབས་དང་བསྒྲུབ་བའི་དོན་གཉིས་སུ་

གསུངས་པའི་བསྒྲུབ་བའི་དོན་དེ་ཇི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་པ་ལེས་པར་འདོད་ནས་ཞུས་པ་

དང་། དེ་ཉིད་ལན་གིས་གསུངས་པ་ནི་ཧེ་བཛྲ་སོ་སོ་དང་བསྡུས་པའི་དོན་ཞུས་པ་དང་། 

དེའི་ལན་གིས་མདོར་བསྟན་པ་དང་། མདོར་བསྟན་གི་དོན་དེ་ཉིད་རྒྱུད་ཀི་ཚོགས་

མཐའ་དག་གིས་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་ཡིན་པར་གྲུབ་ཆེན་མཚོ་སྐྱེས་ཀིས་གསུངས་

པའི་དོན་ལེགས་པར་ལེས་ན་སིང་པོ་ཀཻ་རོ་རེའི་དོན་རྒྱུད་ཀི་བརོད་བའི་གཙོ་བོར་བེད་

པའི་ཚུལ་ལ་ངེས་པ་བདེ་བླག་ཏུ་སྦིན་པར་ནུས་ཀི། བལད་པ་གཞན་དག་ལ་སིང་པོ་

མ་མཐོང་ངོ་། །ལན་གི་ཚིག་དོན་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཧེས་ནི་

སིང་རེ་ཆེན་པོ་བདེ་ཆེན་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ལེས་ཉིད་བསྟན་ལ། བཛྲའང་མཚན་

འཛིན་གི་རོག་པས་མི་ཕེད་པའི་སྟོང་ཉིད་རོགས་པའི་ལེས་རབ་ཏུ་བརོད་པར་བ། ཞེས་

པ་མཚན་སོ་སོར་དྲིས་པའི་ལན་ནོ། །ཐབས་བདེ་ཆེན་དང་སྟོང་ཉིད་རོགས་པའི་ལེས་

རབ་གྲུབ་བདེ་དབེར་མེད་པའི་བདག་ཉིད་དུ་སྦོར་བ་ནི་མཚན་བསྡུས་པའི་དོན་ཞུས་

པའི་ལན་ཏེ། དེ་ཉིད་བརོད་བའི་གཙོ་བོར་སྟོན་པའི་རྒྱུད་དེ་ནི་ང་ཡིས་བལད་ཀི་ཉོན་



  211  

རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། བལད་པར་ཞལ་གིས་བཞེས་པའི་དོན་དེ་དག་རྒྱས་པར་བལད་པ།

ཅིག །ཅེས་བལད་པར་དམ་བཅས་ལིང་ཉན་པར་གདམས་པའོ། །འདིར་ཤཱནྟི་པས་རྒྱུ་

རྒྱུད་དང་འབས་རྒྱུད་ཀི་ཀཻ་རོ་རེ་འདི་ཡན་ཆད་ཀིས་སྔར་བསྟན་ཟིན་ནས། འདི་མན་

ཆད་ཀིས་ཐབས་རྒྱུད་ཀི་ཀ་ཻརོ་རེ་འཆད་ཅེས་པ་དང་། བོད་ཀི་བླ་མ་དག་ཀང་འབས་བུ་

ལ་བོད་པའི་དོན་གཉེར་བསྐྱེད་པའི་ཕིར་དུ་འབས་བུ་ཀཻ་རོ་རེ་འདི་ཡན་ཆད་ཀིས་

བལད་ནས། འབས་བུ་དེ་ཐོབ་པར་བེད་པའི་ཐབས་རྒྱུད་འདི་མན་ཆད་ཀིས་འཆད་

ཅེས་གསུང་ཡང་། པདྨ་ཅན་ལས་བལད་པ་ལྟར་འདི་མན་ཆད་ཀིས་སྔར་བལད་པའི་

བདེ་སྟོང་སྦར་བ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་གཙོ་བོར་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ལ་སྦར་

བར་བ་སྟེ། གཙོ་བོའི་དོན་གང་ཡིན་དེས་ན་འོག་ནས་འཆད་པའི་དོན་གཞན་རྣམས་དེ་

ངེས་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་གོ་བར་འགྱུར་བས་སོ། །དེ་ལྟར་བས་ན་རོ་རེ་སིང་པོས་ཞུས་པ་

ཡང་གཙོ་བོར་སིང་པོ་ཀ་ཻརོ་རེ་ཞུས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ནས་བཀའ་སྩལ་ཞེས་པ་དང་། ཉོན་

ཞེས་པ་དང་། མིང་དོན་དྲིས་པའི་ལན་གིས་ཀང་གཙོ་བོར་སིང་པོའི་དོན་ཉིད་འཆད་པ་

ཡིན་པས། རྒྱས་བལད་ཀིས་ཀང་དོན་དེ་ཉིད་གཙོ་བོར་འཆད་ཅིང་དོན་གཞན་དྲིས་པ་

དང་བལད་པ་རྣམས་དེའི་ཡན་ལག་ཙམ་དུ་ཡིན་པར་ལེས་པར་བའོ། །ཞེས་རེ་ཐམས་

ཅད་མཁྱེན་པ་གསུང་ངོ་། །

༼བལད་པར་ཞལ་གིས་བཞེས་པའི་དོན་དེ་དག་རྒྱས་པར་

བལད་པ།༽

བཞི་པ་ལ་གཉིས། སིང་པོའི་དོན་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་རྒྱས་པར་འཆད་པའི་

བརག་པ་དང་པོ་བལད་པ་དང་། དེ་ཉིད་གསལ་བར་བེད་པའི་བརག་པ་ཕི་མ་བལད་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

པའོ། །

༼སིང་པོའི་དོན་རྒྱས་བལད་བརག་པ་དང་པོ་བལད་པ།༽

དང་པོ་ལ་གཉིས། ལུས་རྣམ་གཞག་དང་། ཡན་ལག་རྒྱས་པར་བལད་པའོ། །

༼ལུས་རྣམ་གཞག་བལད་པ།༽

དང་པོ་ནི། ལྟུང་བ་ལ་སོགས་པའི་ལྟ་སྟངས་བཞི་དང་ཞེས་པ་ལེའུ་བཅུ་གཅིག་

པའི་ལུས་རྣམ་གཞག་དང་། དགའ་བཟང་མ་ལ་སོགས་པ་དགུག་པ་དང་། ཆར་དབབ་

པ་དང་སྤིན་བལ་བ་ལ་སོགས་པའི་དོན་བེད་རྣམ་མང་བརོད་པ་དང་། སྟོབས་ཅན་ལ་

སོགས་པ་གནས་ནས་མི་གཡོ་བའི་རེངས་པར་བེད་པ་དང་། མ་རུངས་པ་གནས་

ནས་སྐོད་པ་དང་། རོ་རེ་གི་གུག་གི་ཆོ་གས་ཕ་རོལ་གི་དཔུང་གི་སེ་རེངས་པར་བེད་

པ་དང་། དག་བོ་གསོད་པ་ལ་སོགས་པའི་མངོན་སྤོད་ཀི་ལས་དང་། ཞེས་པ་རྣམས་

ཀིས་སྔགས་ཀི་ལེའུ་ལས་ལས་དེ་དང་དེ་ལ་སོགས་པ་བསྟན་པ་དག་གི་ལུས་རྣམ་

གཞག་དང་། རྣལ་འབོར་མ་རྣམས་ཀི་བར་ཆེན་དང་ཞེས་པས་ལེའུ་བདུན་པའི་ལུས་

རྣམ་གཞག་དང་། ཁ་དོག་དང་དབིབས་དང་མཚན་མ་སོགས་ཇི་ལྟར་རིགས་པར་

རྣལ་འབོར་མའི་ཚོགས་བསྐྱེད་པ་དང་། གནས་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་། ལྷ་བསྐྱེད་

པའི་བེད་རྒྱུ་མངོན་བང་ལྔ་དང་། ཞེས་པ་རྣམས་ཀིས་ལེའུ་བརྒྱད་པའི་སྟོད་དང་། 

དོན་བེད་ནི་ནུས་པ་ཞེས་པར་བསྒྱུར་བ་ལྟར་ཏེ། བསྐྱེད་རོགས་ཀི་མཐུ་ཐོབ་ནས་

སྤོད་པ་བེད་པས་ལེའུ་དྲུག་པ་དང་། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་ཡེ་ལེས་ཀིས་ལེའུ་ལྔ་བ་དང་

བརྒྱད་པའི་སད་དང་། དགུ་བ་རྣམས་དང་། རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གི་ལས་ཐམས་ཅད་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། བལད་པར་ཞལ་གིས་བཞེས་པའི་དོན་དེ་དག་རྒྱས་པར་བལད་པ།

རྣམ་པར་ལེས་པ་དང་། ཞེས་པས་ལེའུ་བཅུ་བ་དང་། ཧེ་རུ་ཀ་ཕག་གཉིས་པ་ལ་

སོགས་པའི་ལྷ་རྣམས་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བའོ། །ཞེས་པས་ལེའུ་གསུམ་པ་དང་བཞི་བའི་

ལུས་རྣམ་པར་བཞག་པའོ། །གཞུང་འདི་དག་ལུས་རྣམ་གཞག་ཏུ་འཆད་པ་འགེལ་བ་

གཞན་ལས་དངོས་སུ་གསལ་བར་མ་བྱུང་ཡང་། བླ་མ་དག་གི་བཞེད་པ་དང་བྷཱ་ཝ་བྷ་

དྲའི་འགེལ་བའི་ལུགས་སོ། །

༼ཡན་ལག་རྒྱས་པར་བལད་པ།༽

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ལམ་རིམ་པ་གཉིས་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་བལད་པ་

དང་། དེ་བསོམ་པའི་སྣོད་རུང་དུ་བེད་པའི་ཐབས་དབང་བསྐུར་བ་དང་། ནུས་པ་ཐོབ་

ནས་ཚར་གཅོད་རེས་འཛིན་གི་ལྟ་སྟངས་སོགས་བལད་པའོ། །

༼རིམ་གཉིས་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་བལད་པ།༽

དང་པོ་ལ་དགུ་ཡོད་པ་ལས། དང་པོ་རིགས་ཀི་ལེའུ་བལད་པ་ལ་གསུམ། 

ལེའུའི་བསྡུས་དོན་སྤིར་བསྟན་པ་དང་། ལེའུའི་གཞུང་བལད་པ་དང་། ལེའུ་མཚན་

བསྟན་པའོ། །

༼ལེའུའི་བསྡུས་དོན་སྤིར་བསྟན་པ།༽

དང་པོ་ནི། ཧེ་རུ་ཀ་ནི་སྐྱེད་པའི་རྒྱུ། །ཞེས་སོགས་ཤཽ་ཀ་ཕེད་དང་གསུམ་གིས་

བཛྲ་གི་དོན་སྟོང་ཉིད་རོགས་པའི་ལེས་རབ་མེད་ན་སིད་པ་ལས་གོལ་མི་ནུས་པས་

དེ་ངེས་པར་བསོམ་དགོས་པར་བསྟན་ལ། དེ་ནས་སྟོང་ཉིད་དེ་ཡང་ཧེ་ཡིག་གི་དོན་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

བདེ་བ་ཆེན་པོ་མ་བསོམས་ན། སྟོང་ཉིད་རྐྱང་བ་བསོམས་པས་སིད་པ་འབའ་ཞིག་

ལས་གོལ་བའི་ཐར་པ་ཙམ་ཞིག་ཐོབ་ཀང་འཚང་མི་རྒྱ་ཞིང་། ཡང་ཕར་ཕིན་གི་ཐེག་

ཆེན་གི་ཐབས་དང་། རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་གི་ལྷའི་རྣལ་འབོར་དང་། བླ་མེད་ཀི་

བསྐྱེད་རིམ་གི་ཐབས་རྣམས་གོགས་སུ་ཡོད་ཀང་བདེ་ཆེན་གིས་སྟོང་ཉིད་རོགས་

པའི་རོགས་རིམ་མེད་ན་ཚེ་གཅིག་གིས་འཚང་རྒྱ་བར་མི་ནུས་ལ། བདེ་ཆེན་དེ་ཡང་

ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པ་ལས་སྐྱེ་དགོས་སོ་ཞེས། ལུས་ལ་ཡེ་ལེས་ཆེན་པོ་

གནས། །ཞེས་ཤཽ་ཀ་གཅིག་གིས་བསྟན་ནོ། །དེ་ནས་གང་ལ་བསྣུན་པར་བ་བའི་ལུས་

ཀི་གནད་ལེས་པར་འདོད་ནས་ཞུས་པའི་ལན་དུ་རའི་གཙོ་བོ་སོ་གཉིས་དང་། དེའི་

ནང་ནས་གཙོ་མོ་གསུམ་དང་། དེ་ལས་ཀང་གཙོ་མོ་མཐར་ཐུག་པ་གཅིག་བསྟན་

པས་དྷཱུ་ཏཱི་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པས་ལྷན་སྐྱེས་འཆར་དགོས་པར་བསྟན་ཅིང་། དེ་ནས་

ར་སོ་གཉིས་ཀི་མིང་དང་དོན་ཡིད་ལ་བ་ཚུལ་གཉིས་བསྟན་ནས། དེ་ནས་དྷཱུ་ཏཱིར་

གནད་དུ་བསྣུན་པ་ལས་ཁམས་དཀར་དམར་རླུང་དང་བཅས་པ་དྷཱུ་ཏཱིར་སོམ་ཚུལ་

འཕོས་དང་བཅས་པ་བསྟན་ལ། དེ་ལྟར་དྷཱུ་ཏཱིར་རླུང་བཅིངས་པ་ལས་བདེ་བ་སྐྱེ་ཚུལ་

ནི། ལྟེ་བར་གཏུམ་མོ་སྦར་བ་ཡིས། །ཞེས་སོགས་ཤཽ་ཀ་གཅིག་གིས་སྟོན་ཏེ། འདིས་

དངོས་སུ་འབར་འཛག་ལས་མ་བལད་ཀང་དེ་ལ་བརེན་ནས་ཡས་བབས་དང་མས་

བརན་གི་དགའ་བཞི་བསྐྱེད་ཚུལ་རྒྱས་པར་བལད་རྒྱུད་དང་སྦར་བས་རོགས་པར་

འགྱུར་བ་ནི་འོག་ཏུ་འཆད་དོ། །དེ་འདྲ་བའི་ཡར་མར་གི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་དུས་སུ་བདེ་

སྟོང་སྦར་ནས་སིང་པོ་ཀ་ཻརོ་རེའི་དོན་བསོམ་པར་བ་དགོས་པ་འདི་ལ་རོ་རྐྱང་གི་རླུང་

དྷཱུ་ཏཱིར་སོམ་ཐབས་མང་དུ་ཡོད་ཀང་། ལུགས་འདི་ལ་ལམ་འདི་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། བལད་པར་ཞལ་གིས་བཞེས་པའི་དོན་དེ་དག་རྒྱས་པར་བལད་པ།

བརེས་པའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ཡན་ལག་མེད་པའི་རོ་རེ་དང་། ཌོམྦི་ཧེ་རུ་ཀ་དང་། 

མཚོ་སྐྱེས་སོགས་ཀིས་གཏུམ་མོའི་བསོམ་རིམ་གཙོ་བོར་བལད་པའི་གནད་ལ་

ངེས་པ་རེད་ན་རྒྱུད་འདིའི་གཞུང་ལྷག་མས་བལད་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་མི་འཕྱུག་

པའི་གཟེར་ཐེབས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་རེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གསུང་ལས་བྱུང་

བ་འདི་ཉིད་ལེགས་པར་བལད་པའི་སིང་པོ་བསྡུས་པར་ལེས་པར་བོས་ལིག །

༼ལེའུའི་གཞུང་བལད་པ།༽

གཉིས་པ་ལ་བཞི། སིད་པའི་ར་བ་གཅོད་པ་ལ་སྟོང་ཉིད་རོགས་དགོས་པར་

བསྟན་པ། དེ་ཡང་བདེ་བ་ཆེན་པོས་རོགས་པ་མཆོག་ཏུ་བསྟན་པ། བདེ་ཆེན་གང་ལ་

གནད་དུ་བསྣུན་པས་འདྲེན་པའི་རའི་གཙོ་བོ་རྣམས་བསྟན་པ། དེ་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་

པས་བདེ་ཆེན་འདྲེན་ཚུལ་འཕོས་དང་བཅས་པའོ། །

༼སིད་པའི་ར་བ་གཅོད་པར་སྟོང་ཉིད་རོགས་དགོས་པར་བསྟན་

པ།༽

དང་པོ་ནི། སྔར་སེམས་དཔའ་གསུམ་གི་སྐབས་སུ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་

ལེས་ཉིད་གཟུགས་སྐུ་གཉིས་སུ་ལར་བར་བལད་པ་ལ། དེ་འདྲ་བའི་སྐུ་གཉིས་ཀའང་

ད་ལྟ་ནས་སྐུ་དེ་དག་དང་རྣམ་པར་མཐུན་པར་བསོམས་པའི་རིགས་འདྲའི་རྒྱུ་

བསོམས་ནས་བསྒྲུབ་དགོས་པ་གུར་ལས་གསུངས་པ་ནི་སྔར་ཐེག་པ་གཉིས་ཀི་ཁྱད་

པར་བལད་པའི་སྐབས་སུ་བལད་ཟིན་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ཡང་གཟུགས་སྐུའི་རིགས་

འདྲའི་རྒྱུ་ལ་བསྐྱེད་རིམ་གི་སྔགས་ཀི་སྐུ་དང་རོགས་རིམ་གི་ཡེ་ལེས་ཀི་སྐུ་གཉིས་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ཡོད་ཀང་། སྣང་ཕོགས་དང་སྟོང་ཕོགས་ཀི་རོགས་རིམ་རྣམས་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་

རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བ་ནི་བསྐྱེད་རིམ་གིས་རྒྱུད་སིན་པར་བས་པ་ལ་རག་ལས་པས་དེའི་ཕིར་

ཧེ་རུ་ཀ་ནི་བསྐྱེད་པའི་རྒྱུ་རིམ་པ་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་དང་པོར་རོགས་རིམ་ལས་

ཅིག་ལོས་བསྐྱེད་རིམ་ནི་བསོམ་པར་བའོ། །ཞེས་ཕར་ཕིན་གི་ཐེག་ཆེན་པ་དག་

འདོད་པའི་གཟུགས་སྐུའི་རྒྱུ་ལས་ཁྱད་པར་བ་བའི་ཕིར་དུ་ལྷའི་སྐུའི་དངོས་པོ་

བསོམ་པར་གསུངས་སོ། །

དེ་ལ་ཉན་ཐོས་སེ་བ་དག་མཐར་ཐུག་གི་འབས་བུ་ལྷག་མེད་ཀི་མང་འདས་ཀི་

སྐབས་སུ་ཕུང་པོ་ཐམས་ཅད་རྒྱུན་ཆད་པར་འདོད་པས་དེ་དག་གི་བསམ་པ་ལ་

འབས་བུ་མཐར་ཐུག་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་ཕུང་སོགས་ཁྱད་པར་ཅན་གི་གཟུགས་

སྐུ་བསྒྲུབ་པའི་ཆེད་ད་ལྟ་དེ་ལྟ་བུའི་ལྷའི་དངོས་པོ་སོམ་པའི་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་པས་

ཅི་ཞིག་བ་སམ་ན། གོལ་བའི་སྐབས་སུ་ཕུང་པོ་རྒྱུན་ཆད་པའི་དོགས་པ་འགོག་པར་

བཞེད་དེ། རོ་རེ་སིང་པོ་སིང་རེ་ཆེན་པོ་ཞེས་བོས་ནས། འབས་བུ་མཐར་ཐུག་པའི་

གནས་སྐབས་སུ་ཡང་ཕུང་སོགས་ཀི་དངོས་པོ་ཁྱད་པར་ཅན་གཟུགས་སྐུ་དང་

བཅས་པ་ཉིད་ཀིས་རྣམ་པར་གོལ་ཞིང་། ཕུང་སོགས་རྒྱུན་ཆད་ན་ཞི་བའི་མཐར་ལྟུང་

བས་རིག་པ་རྒྱུན་མི་འཆད་པ་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་ཀི་གགས་པས་

རྒྱ་ཆེར་གསུངས་པ་ལྟར་འདིར་ཡང་སྦར་བར་བའོ། །དེ་ལྟར་ན་ཕུང་སོགས་ཇི་སིད་

ཡོད་པ་དེ་སིད་དུ་ཟག་བཅས་ཡོད་པས་གང་བཅིངས་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཡོད་པའི་

ཕིར་གོལ་བ་ཐོབ་པ་མི་འཐད་དོ་སམ་ན། ཕུང་པོ་ཡོད་མེད་ཀིས་བཅིངས་གོལ་དུ་

འགྱུར་བ་མ་ཡིན་གི། ཕུང་སོགས་ཀི་དངོས་པོ་ལ་བདེན་པར་ཞེན་པའི་འཆིང་བས་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། བལད་པར་ཞལ་གིས་བཞེས་པའི་དོན་དེ་དག་རྒྱས་པར་བལད་པ།

འཆིང་བར་འགྱུར་ཞིང་། ཕུང་སོགས་བདེན་པར་མེད་པ་དེ་ཡོངས་སུ་ལེས་པས་

གོལ་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །བདེན་མེད་དེ་ཉིད་བདེན་པར་ཡོད་དམ་སམ་ན། མི་

སྟོང་ཅུང་ཟད་ཡོད་མིན་ན། །སྟོང་བ་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར། །ཞེས་བ་བའི་རིགས་

པས་བདེན་པའི་དངོས་པོ་མེད་པའང་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་སྟོང་བར་ཡོངས་སུ་

ལེས་པས་གོལ་བར་འགྱུར་གི། སྟོང་ཉིད་ལ་བདེན་པར་ཞེན་པ་ནི་གསོར་མི་རུང་

བའི་ལྟ་བ་ཅན་ཡིན་ནོ། །ལེས་རབ་ཅན་ཞེས་རོ་རེ་སིང་པོ་ལ་བོས་ནས། དེ་ལྟར་ན་

ལམ་དུས་སུ་གཟུགས་སྐུ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པའི་དངོས་པོ་བསོམ་པར་འགྱུར་བའང་

བདེན་པའི་དངོས་པོ་མེད་པ་ཡོངས་སུ་ལེས་པས་ཟིན་པར་བས་ཏེ་བསོམ་པ་ཡིན་

པས་གོལ་བའི་རྒྱུར་མི་འགྱུར་བའི་སྐྱོན་མེད་དོ། །དེའི་ཕིར་དེ་ལྟར་འབས་བུའི་ཧེ་རུ་

ཀའི་རྒྱུར་ལམ་གི་ཧེ་རུ་ཀ་དྲང་ངེས་གཉིས་བསོམ་པར་བའོ། །

༼བདེ་བ་ཆེན་པོས་རོགས་པ་མཆོག་ཏུ་བསྟན་པ།༽

གཉིས་པ་ནི། དེ་འདྲ་བའི་སྟོང་བ་ཉིད་ཀང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཐེག་ཆེན་གི་

སྦིན་པ་ལ་སོགས་པའི་ཐབས་དང་། རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་གི་ལྷའི་རྣལ་འབོར་ལ་

སོགས་པའི་ཐབས་དང་། བླ་མེད་ཀི་བསྐྱེད་རིམ་ཙམ་གི་ཐབས་ཀིས་ཟིན་ཀང་། བདེ་

ཆེན་གི་ཡེ་ལེས་མེད་ན་ཚེ་གཅིག་ལ་འཚང་རྒྱ་བར་མི་ནུས་པས་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་

པའི་ཡེ་ལེས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་དངོས་པོ་ཀུན་ལ་རང་བཞིན་གི་སོ་ནས་ཁྱབ་པ་

པོ་སྟོང་བ་ཉིད་དེ་དང་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་དུ་མཉམ་པར་སྦར་ཏེ་བསོམས་ན་གཉིས་སྣང་

གི་རོག་པ་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་སངས་ནས་གོལ་བ་མཐར་ཐུག་པ་ཚེ་དེ་ཉིད་ལ་

འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་འདྲ་བའི་བདེ་ཆེན་དེ་ཐབས་གང་ལས་བསྐྱེད་པར་བ་ཞེ་ན། 
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

རང་གི་ལུས་ལ་གནས་པའི་ར་ཁམས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པ་ལས་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ལ། 

བདེ་ཆེན་སྐྱེ་བའི་ལྷན་ཅིག་བེད་རྐྱེན་ལུས་ལ་གནས་པ་དེ་ལྟ་མོད་ཀི་འོན་ཀང་ལུས་

ཉེར་ལེན་དུ་བས་པ་ལས་མ་སྐྱེས་པའོ། །

འདིར་ཁ་ཅིག་གསལ་ཞིང་རིག་པའི་ལེས་པ་ཡིན་པས་ཡེ་ལེས། འཇིག་རེན་

ལས་འདས་པའི་ལམ་ཡིན་པས་ཆེན་པོ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཐུགས་ཆོས་ཀི་སྐུའི་ཡེ་

ལེས་ཀིས་སིད་པ་གསུམ་དང་འཁོར་འདས་ཀི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཆོས་ཅན་དང་

ཆོས་ཉིད་ཀི་ཚུལ་གིས་ཁྱབ་པར་འཆད་པ་ནི། སེམས་ཅན་གི་ཆོས་ཉིད་སངས་

རྒྱས་ཀི་ཆོས་སྐུར་འདོད་པ་གངས་ཅན་གི་ཕིས་ཀི་གཞན་སྟོང་བ་དག་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཀི་ཆོས་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་མཚན་ཉིད་པར་ཁས་ལེན་པ་དང་ཁྱད་པར་ཅུང་

ཟད་ཀང་མེད་བཞིན་དུ། སར་ཡང་དེ་དག་ལ་དགག་པ་རྒྱས་པར་བེད་པ་ནི་སང་

ཞུགས་ཙམ་དུ་ཟད་ལ། སེམས་ཅན་སུའང་ལམ་ལ་འབད་མི་དགོས་པའམ། འབད་

ཀང་དོན་མེད་པར་འགྱུར་ཞིང་། ཆོས་ཉིད་གསལ་རིག་གི་ལེས་པ་ཡིན་ན་ལེས་པ་

རག་པ་ཡོད་པའམ། ཆོས་ཉིད་འདུས་བས་ཡིན་པ་གང་ཡང་རུང་བར་ཐལ་བར་

འགྱུར་བས་ཆེས་མི་རིགས་པར་སྨྲ་བ་ཆེན་པོའ།ོ །ཁ་ཅིག་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་

ལེས་དངོས་མ་ཡིན་གི། དེའི་ས་བོན་དུ་གྱུར་པའི་བདེ་ཆེན་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་

ལེས་ཀིས་ཁྱབ་པར་སྨྲ་བ་དང་། ཡེ་ལེས་དེ་ཡང་ཞུ་བདེ་ལྷན་སྐྱེས་མ་ཡིན་གི་སྟོང་

ཉིད་དང་རོ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཟག་མེད་ཀི་ཡེ་ལེས་རྣམ་པར་མི་རོག་པར་སྨྲ་བ་

ཡང་། ལུས་ཅན་ཐམས་ཅད་འབད་མེད་དུ་གོལ་བར་ཐལ་བ་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་

ཀི་རང་རང་གི་ཆོས་ཉིད་རྣམས་ཟག་མེད་ཀི་ཡེ་ལེས་ཡིན་ན་ཡེ་ལེས་ལེས་པ་མིན་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། བལད་པར་ཞལ་གིས་བཞེས་པའི་དོན་དེ་དག་རྒྱས་པར་བལད་པ།

པ་ཡོད་པའམ། ལེས་པ་རག་པ་ཡོད་པའམ། ཆོས་ཉིད་འདུས་བས་སུ་ཐལ་བ་ལ་

སོགས་པའི་ཉེས་པ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དུ་མ་ཞིག་གནས་སོ། །

༼བདེ་ཆེན་གནད་དུ་བསྣུན་པས་འདྲེན་པའི་ར་རྣམས་བསྟན་པ།༽

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། རའི་གཙོ་བོ་རྣམས་བལད་པ་དང་། དེ་ལྟར་བལད་པ་ལ་

བརེན་ནས་དོན་ཡིད་ལ་བ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ར་གང་ལས་གང་གཙོ་བོ་

ཡིན་པ་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་པ་དང་། ར་རྣམས་ཀི་མིང་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ། 

སྤི་དོན་མདོ་ཙམ་ཞིག་བལད་པ་དང་། ཚིག་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནི། རོགས་པའི་

རིམ་པའི་ཡེ་ལེས་ནི་རོ་རེའི་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པ་ལས་གཞན་པའི་ཐབས་

ཀིས་མངོན་དུ་བ་བར་མི་ནུས་ལ། ཐབས་དེ་ལེགས་པར་ལེས་པ་ཡང་གནས་པ་ར། 

གཡོ་བ་རླུང་། བཀོད་པ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དཀར་དམར་རྣམས། དང་པོར་འགྲུབ་

ཚུལ། བར་དུ་གནས་ཚུལ། མཐར་འཇིག་ཚུལ། དེ་དག་གང་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་

སོ་ཇི་ལྟ་བུ་ཡོད་པ། དེ་དག་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་ཚུལ་ཇི་འདྲ་བ་བས་པས་ཡེ་ལེས་སྐྱེ་

ཚུལ་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བའི་རིམ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ལེགས་པར་མཁས་པ་ཞིག་དགོས་ཀི། 

གཞན་དུ་ན་མུན་ཁོད་དུ་རོ་འཕེན་པ་དང་ཁྱད་ཅིའང་མེད་དོ། །དེ་ལྟ་ནའང་འདིར་ནི་

རའི་རྣམ་གཞག་ཙམ་ཞིག་འཆད་ལ། དེ་ལ་ཡང་རྒྱས་པར་ནི་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོའི་

ལམ་གི་རིམ་པར་རགས་པ་ཙམ་ཞིག་གསུངས་པ་ལས་ལེས་པར་བ་ལ། ཞིབ་པར་

ནི་བླ་མའི་གསུང་ལ་འདྲིས་པར་བས་ཏེ་ལེས་པར་བ་དགོས་པས། འདིར་རེ་ཐམས་

ཅད་མཁྱེན་པའི་གསུང་ངག་ཉུང་ངུ་ཙམ་ཞིག་གཞུང་གི་སྐབས་དོན་རོགས་པའི་ཡན་

ལག་ཏུ་བརོད་པར་བའོ། །དེ་ཡང་དགའ་བོ་མངལ་དུ་འཇུག་པའི་མདོ་ལས། ལུས་ཀི་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

གཡས་གཡོན་གཉིས་རྒྱབ་མདུན་གཉིས་ཏེ་བཞི་བོ་རེ་རེར་ལུས་ལ་ར་ཉི་ཁི་ཉི་ཁི་སྟེ་

ར་བརྒྱད་ཁི་ཡོད་པར་བལད་ལ། སྔགས་བླ་མེད་ཀི་རྒྱུད་སེ་དགོངས་འགེལ་དང་

བཅས་པས་ལུས་ལ་ར་བདུན་ཁི་ཉིས་སྟོང་ཞེས་གསུངས་སོ། །

དེ་ཡང་ལུས་ཆགས་པའི་ཚེ་ཐོག་མར་ལྟེ་བའི་ར་ཆགས་པ་དང་། རོ་རྐྱང་གི་

ནང་གི་ཁམས་དཀར་དམར་ཐོག་མར་ཆགས་པ་ལས་ལུས་ཀི་ཁམས་དཀར་དམར་

གཞན་རྣམས་སྐྱེ་བར་འདོད་པ་སོགས་དུ་མ་ཞིག་གིས་ནི་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་

པའི་རོགས་རིམ་གི་འགངས་ཆེན་པོ་འཕྱུག་པས་མི་ལེགས་སོ། །དེ་ལ་ཐོག་མར་

མངལ་དུ་སིང་ཁའི་ར་མདུད་ཆགས་ཏེ། འཆི་བའི་ཚེ་རྣམ་ལེས་སིང་ག་ནས་འཕོ་བ་

དང་། ལུས་ཆགས་པའི་ཚེ་ཐོག་མར་སིང་ཁ་ནས་རྣམ་ལེས་འཇུག་ཅིང་ཆགས་པར་

ས་སེ་ལ་སོགས་པ་དང་། འཕགས་པ་ཡབ་སས་ལ་སོགས་པ་ཚད་ལྡན་དུ་མ་ཞིག་

གིས་གསུངས་ལིང་། རྒྱུད་རོ་རེ་ཕེང་བ་དང་ཕག་ཆེན་ཐིག་ལེ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུད་

སེ་དུ་མ་ནས་གསུངས་པ་འདི་དག་གི་གནད་མ་ལེས་ན་འཆི་རིམ་དང་སྐྱེ་རིམ་བཞིན་

དུ་རྒྱུད་ལ་བསྐྱེད་པའི་ལམ་རིམ་པ་གཉིས་ཀའི་གནད་གཙོ་བོ་མཐའ་དག་འཕྱུག་པ་

ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་སིང་ཁའི་ར་ཆགས་པའི་ཚེ། རོ་རྐྱང་དབུ་མ་གསུམ་དབུས་སུ་དང་། 

སིང་ཁའི་ལར་གི་ར་འདབ་གསུམ་སྐོར་མ་དང་། ལྷོའི་འདབ་མ་འདོད་མ་སྟེ་ར་ལྔ་བོ་

དེ་དུས་མཉམ་དུ་ཆགས་སོ། །དེ་ནས་ནུབ་ཀི་འདབ་མ་ཁྱིམ་མ། བང་གི་འདབ་མ་

གཏུམ་མོ། དབུ་མ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གལིབས་ནས་བདུད་དྲལ་མ་སྟེ་གསུམ་པོ་དེ་

དུས་མཉམ་དུ་ཆགས་པས། དེ་དག་ལ་སིང་ཁར་ཐོག་མར་ཆགས་པའི་ར་བརྒྱད་

ཅེས་བའོ། །དེ་ནས་དབུས་ཀི་ར་བཞི་བོ་དེའི་སྣེ་མོ་ཡར་མར་གཉིས་ཀ་རུ་རིམ་གིས་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། བལད་པར་ཞལ་གིས་བཞེས་པའི་དོན་དེ་དག་རྒྱས་པར་བལད་པ།

སྐྱེ་ཞིང་། སིང་ཁའི་ཕོགས་ཀི་ར་བཞི་ནི་དབུས་ཀི་དྷཱུ་ཏཱི་ལ་རོ་རྐྱང་གིས་ལུ་གུ་རྒྱུད་

དུ་འཁྱུད་པའི་མདུད་པའི་ཐད་ནས་ནང་དུ་ཕུག་སྟེ་གཟུག་ལ། དྷཱུ་ཏཱི་རོ་རྐྱང་གསུམ་

གལིབས་པ་ནི་ཡར་སྣ་སྤི་གཙུག་ནས་ཅུང་ཟད་གུག་པ་སིན་མཚམས་ཀི་ནང་ཐད་ན་

ཡོད་ལ། མར་སྣ་ཕོ་མོའི་རིམ་པ་བཞིན་དུ་རོ་རེའི་རེ་དང་བ་རོག་གདོང་དུ་གགས་པ་

པདྨའི་དབུས་བར་དུ་ཡོད་ཅིང་། དེ་ཙམ་འབའ་ཞིག་ཏུ་ཡང་མ་ངེས་སོ། །

བདུད་དྲལ་མ་ནི་མ་མཐའ་ལྟེ་བའི་ར་བ་ནས་དབུ་མ་དང་གལིབས་ཏེ་སོང་བ་

མགིན་པའི་སྟེང་མཚམས་ནས་འཁྱོགས་ནས་ལྕེའི་རེ་མོར་སོང་བའོ། །སིང་ཁའི་

མཚམས་ཀི་ར་བཞི་ནི་ཕོགས་ཀི་ར་བཞི་ལས་གེས་པ་སྟེ། ལར་གི་གསུམ་སྐོར་མ་

ལས་ལར་ལྷོའི་མཚམས་ཀི་ར་དང་། ལྷོའི་འདོད་མ་ལས་ལྷོ་ནུབ་ཀི་མཚམས་ཀི་ར་

གེས་པ་སོགས་སོ། །དེས་ན་སིང་ཁར་དང་པོར་ཆགས་པའི་ར་བརྒྱད་དང་། སིང་

ཁའི་ར་འདབ་བརྒྱད་དོན་མི་གཅིག་གོ །སིང་ཁའི་ར་འདབ་བརྒྱད་པོ་དེའི་ཕོགས་

བཞིའི་ར་ནི་འབྱུང་བ་བཞི་འབབ་པ་དང་། མཚམས་བཞིའི་ར་ནི་མཆོད་པའི་ར་ཞེས་

གསུངས་ཏེ་གཙོ་བོར་གཟུགས་དྲི་སོགས་འབབ་པའི་དབང་དུ་མཛད་ལ། བརྒྱད་པོ་

དེ་ལས་བལང་གཅི་ཁུ་ཁག་བད་ཀན་ཏེ་བདུད་རི་ལྔ་འབབ་བོ། །ར་འདབ་བརྒྱད་པོ་

དེ་རེ་རེ་ལ་ཡང་ཐིམ་དང་ལོངས་སྤོད་བདག་པོའི་དབེ་བའམ། ལས་ཆེར་ཁུ་བ་འབབ་

པ་དང་། ཁག་འབབ་པ་དང་། རླུང་འབབ་པ་གསུམ་གསུམ་དུ་གེས་ནས། སྤི་བོ་དང་

ལྟག་པ་ལ་སོགས་པ་ལུས་ཀི་གནས་ཉེར་བཞིར་སོང་བ་ནི་གནས་ཉི་ཤུ་ར་བཞིའི་

རའོ། །ར་ཉེར་བཞི་བོ་དེ་དང་སིང་ཁར་ཐོག་མར་ཆགས་པའི་ར་བརྒྱད་དེ་སོ་གཉིས་

པོ་དེ་ལ་བང་སེམས་འབབ་པའི་ར་སོ་གཉིས་ཞེས་བ་ལ། དེ་ཡང་སྤིར་བཏང་ཡིན་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

གི། བདུད་དྲལ་མར་ནི་གཞི་དུས་ལ་འཆི་བའི་ཚེ་མ་གཏོགས་པ་བང་སེམས་མི་

འབབ་ཅིང་། ར་གཞན་དུ་ཁམས་དང་རླུང་རྒྱུ་བ་ལ་འདིས་གེགས་བེད་པའི་ཕིར་

བདུད་དྲལ་མ་ཞེས་བ་བ་དང་། དུས་ཀི་ར་ཞེས་བ་བ་དང་། རྣལ་འབོར་མ་རྣམས་ཀི་

འགོག་པའི་ར་ཞེས་གསུངས་ལ། ཡང་ན་ར་དེ་ཉིད་ཀང་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་འབབ་

པའི་རར་གསུངས་པ་ནི་ལམ་དུས་ལ་དགོངས་པའོ། །

ཨ་བྷས་གཞི་དུས་ལ་ཡང་བདུད་དྲལ་མར་ཞག་རེ་ལ་ཁྱབ་བེད་ཀི་རླུང་བདུན་

བརྒྱ་ཉི་ཤུ་རེ་རྒྱུ་བ། དེ་ཚེ་ཟད་པར་བེད་པའི་འཆི་རླུང་དུ་གསུངས་ལ། གཞན་གཞི་

དུས་ལ་འཆི་བའི་ཚེ་མ་གཏོགས་པ་རླུང་མི་རྒྱུ་བར་བལད་པ་མང་ངོ་། །ར་ཉེར་བཞི་

བོ་དེ་རེ་རེ་ལས་ཀང་སྔར་ལྟར་གསུམ་གསུམ་དུ་གེས་པས་དོན་གཉིས་དང་། དེ་རེ་

རེ་ལས་ཀང་སྟོང་ཕག་རེ་གེས་པས་ར་བདུན་ཁི་ཉིས་སྟོང་དུ་འགྱུར་ལ། དེ་དག་ཀང་། 

བང་སེམས་དཀར་བོ་གཙོ་བོར་འབབ་པ་སྟོང་ཕག་ཉེར་བཞི་དང་། དེ་བཞིན་དུ་གཙོ་

བོར་ཁག་དང་རླུང་འབབ་པ་སྟོང་ཕག་ཉེར་བཞི་ཉེར་བཞི་སྟེ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་ར་

སེ་ཚན་གསུམ་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུད་རོ་རེ་ཕེང་བ་ལས། ལ་ལ་ནཱ་དང་ར་ས་

ནཱ། །ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱི་ཞེས་བའི་མིང་། །དེ་རྣམས་སྤོ་བའི་སྦོར་བ་ཡིས། །རིམ་གིས་ཐུན་ནི་

བརྒྱད་དུ་འགྱུར། །གསུམ་པོ་ཉི་ཤུ་ར་བཞིར་འགོ། །ཞེས་དང་། དེ་ལས་འཁོར་ལོ་

གསུམ་དབེ་བས། །ར་ནི་བརྒྱད་ཀི་དབེ་བ་ལས། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་སྔགས་ཀིས་

ནི། །གསུམ་ཕེ་བདུན་ཅུ་ར་གཉིས་གསལ། །དེ་ནི་སྟོང་དུ་རབ་ཕེ་བའང་། །སོ་སོར་

འཕོས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན། །སྟོང་ཕག་བདུན་ཅུ་ར་གཉིས་ཀི། །ར་རྣམས་ཀི་ནི་

གངས་ལེས་བ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། བལད་པར་ཞལ་གིས་བཞེས་པའི་དོན་དེ་དག་རྒྱས་པར་བལད་པ།

ར་ཉེར་བཞིའི་བརྒྱད་ཚན་རེ་རེ་ལ་སིང་སྟོབས་ཁུ་བ་ལུས་སམ་སྐུ་དང་། རྡུལ་

ཁག་ངག་དང་། མུན་པ་སེམས་བཞོན་པ་རླུང་དང་བཅས་པ་འབབ་པས་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་སམ། ལུས་ངག་ཡིད་དམ། རྡུལ་མུན་སིང་སྟོབས་ཀི་ར་ཞེས་གསུངས་ཏེ། 

སཾ་བྷཱུ་ཊ་ལས། སིང་སྟོབས་ལུས་ཏེ་རྡུལ་ནི་ངག །མུན་པ་སེམས་ཀི་རང་བཞིན་

ལས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ཡང་ཐོག་མར་ཕ་མ་ལས་ཐོབ་པའི་ཁུ་ཁག་གི་

དྭངས་མ་དང་། བར་དོའི་རླུང་སེམས་མངལ་དུ་ཞུགས་མ་ཐག་གི་རིགས་འདྲའི་རྒྱུན་

ལིན་ཏུ་ཕ་བའི་རླུང་སེམས་དང་བཅས་པ་གཅིག་ཏུ་འདུས་པའི་ཐིག་ལེ་སིང་ཁའི་ར་

མདུད་ཐོག་མར་ཆགས་པའི་ཚེ་ར་མདུད་ཀི་དབུས་ཀི་དྷཱུ་ཏཱིའི་ནང་གི་སྦུབས་ཅུང་

ཟད་ཡོད་པ་དེར་གནས་པའི་ཁམས་དཀར་པོ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཁམས་དཀར་བོ་སྤི་

བོའི་ར་འཁོར་གི་དབུས་སུ་ཐོག་མར་འཕེལ་ནས་དེ་ལས་ལུས་ཀི་ཁམས་དཀར་བོ་

གཞན་མཐའ་དག་རིམ་གིས་དངོས་དང་བརྒྱུད་པའི་སོ་ནས་འཕེལ་ཏེ་གནས་ལ། 

སིང་ཁའི་ཁམས་དམར་བོ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཁམས་དམར་བོ་ཐོག་མར་ལྟེ་བའི་ར་

འཁོར་གི་དབུས་སུ་སོང་སྟེ་གནས་ནས། དེ་ལས་ལུས་ཀི་ཁམས་དམར་བོ་གཞན་

མཐའ་དག་རིམ་གིས་དངོས་དང་བརྒྱུད་པའི་སོ་ནས་འཕེལ་བར་འགྱུར་ཞིང་། དེ་

ལྟར་ལུས་རོགས་ནས་གཞི་དུས་ལ་གཡོན་རྐྱང་མ་ནས་ཁག་ཅུང་ཟད་དང་བཅས་

པའི་ཁམས་དཀར་བོ་ལས་ཆེར་རྒྱུ་ལ། གཡས་རོ་མ་ནས་ཁུ་བ་ཅུང་ཟད་དང་བཅས་

པའི་ཁག་ལས་ཆེར་འབབ་ཅིང་། ལྟེ་བ་ཡན་ཆད་དུ་དྷཱུ་ཏཱི་དབུས་དང་། རོ་མ་གཡས་

དང་། རྐྱང་མ་གཡོན་དུ་བས་ཏེ་གལིབས་ནས་ར་འཁོར་ཆེ་ཆུང་རྣམས་ཀི་དབུས་སུ་

དབུ་མ་ལ་རོ་རྐྱང་གིས་གཡས་གཡོན་ནས་ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་འཁྱུད་པའི་མདུད་པས་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

བསམས་ཏེ་གནས་སོ། །

ལྟེ་བའི་འོག་ནས་རྐྱང་མ་དབུས་སུ་བས་ནས་རོ་རེའི་ཁའི་བར་དུ་སོང་སྟེ་ཁུ་བ་

དང་། ལྕི་བ་འདོར་བ་དང་འཛིན་པའི་བ་བ་བེད་ལ། རོ་མ་གཡོན་དུ་བས་ནས་གསང་

གནས་བདེ་སྐྱོང་གི་འཁོར་ལོའི་འོག་ནས་གཉིས་སུ་གེས་ཏེ། གཅིག་རགས་ཀི་རེ་བར་

དུ་འགོ་ཞིང་། བུད་མེད་རྣམས་ལ་གནས་དེ་ནས་ཁག་འཕེན་འཛིན་གི་བ་བ་བེད་ལ། 

གཅིག་བལང་བའི་སོར་སོང་སྟེ་སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་ཐམས་ཅད་ལ་དྲི་ཆེན་འཕེན་

འཛིན་གི་བ་བ་བེད་དོ། །དེ་བཞིན་དུ་རྐྱང་མས་རགས་ཀི་རེ་ནས་ཁུ་བ་འཕེན་འཛིན་

བེད་པ་སྐྱེས་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡིན་ལ། རོ་མ་གཉིས་ཀ་ལ་དྲི་ཆུ་འཕེན་འཛིན་གི་བ་བ་བེད་

པར་ཁྱད་པར་མེད་དོ། །རོ་མས་སྐྱེས་པ་ལ་མགིན་པའི་ཕོགས་ནས་སྟེང་དུ་ཁག་འཕེན་

འཛིན་གི་བ་བ་བེད་ཅིང་། རྐྱང་མས་སྐྱེས་པ་ལ་རོ་རེའི་རེ་ནས་ཁུ་བ་འཕེན་འཛིན་གི་

བ་བ་བེད་པས་རོ་མའི་ཁ་སྟེང་དང་རྐྱང་མའི་ཁ་འོག་ན་ཡོད་པར་གསུངས་ཀི། གཉིས་

ཀ་ལ་ཡང་སྟེང་འོག་གཉིས་ཀ་ན་བུག་པ་ཡོད་པ་དང་རླུང་འབྱུང་འཇུག་བེད་པར་ཁྱད་

པར་མེད་དོ། །དེ་ལ་དབུ་མ་དང་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱི་དང་གཉིས་སངས་ཀི་ར་དང་། སྒ་གཅན་གི་

ར་དང་། མུན་པའི་ར་དང་། སེམས་ཀི་ར་ཞེས་བ་བ་རྣམས་རྣམ་གངས་ཡིན་ལ། རོ་མ་

དང་ཉི་མའི་ར་དང་འཛིན་པའི་ར་དང་། རྡུལ་གི་ར་ཞེས་བ་བ་དག་རྣམ་གངས་དང་། 

རྐྱང་མ་དང་ཟླ་བའི་ར་དང་གཟུང་བའི་ར་དང་སིང་སྟོབས་ཀི་ར་ཞེས་བ་བ་དག་རྣམ་

གངས་ཡིན་ཞིང་། གཡས་གཡོན་གི་ར་གཉིས་ལ་ལ་ལ་ནཱ་དང་ར་ས་ནཱ་ཞེས་ཀང་

བའོ། །གཟུང་འཛིན་གི་རར་འཇོག་པ་ནི། ཞེས་པ་རླུང་གི་བཞོན་པ་ཅན་རོ་མ་ནས་

ཕིར་སོང་སྟེ། ཡུལ་འཛིན་པའི་བ་བ་བེད་ཅིང་ཡུལ་བཟུང་ཟིན་ནས་རྐྱང་མ་ནས་ནང་དུ་



  225  

རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། བལད་པར་ཞལ་གིས་བཞེས་པའི་དོན་དེ་དག་རྒྱས་པར་བལད་པ།

འཇུག་པར་གསུངས་པའི་ཆ་ནས་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ཡིད་ལེས་སོ། །

རོ་རྐྱང་གི་རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་ན། ཡིད་ལེས་ཀང་དེར་ཞུགས་ནས་གཟུང་

འཛིན་གི་སྤོས་པ་རགས་པ་དག་འགག་པས། ར་དེ་ལ་གཉིས་སངས་ཞེས་གསུངས་

སོ། །དབུ་མ་ལ་རོ་རྐྱང་གིས་འཁྱུད་པའི་མདུད་པ་གང་ཡོད་ན་དེ་ལས་གེས་པའི་ར་

འཁོར་རེ་ཡང་ཡོད་པར་ངེས་པས་མདུད་པ་རྣམས་ནི་ར་འཁོར་གི་ལྟེ་བ་ཡིན་ལ། ལྟེ་

བ་དེ་དག་དང་དབུ་མའི་ཡར་སྣ་མར་སྣ་གཉིས་རྣམས་ནི་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་གནས་

ཡིན་ཞིང་དེ་དག་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་གནས་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་དང་། མ་གྱུར་པ་

དང་། གནས་དེ་དང་དེར་བསྣུན་པའི་ལག་རེས་མི་འདྲ་བ་དང་། བསྣུན་ཚུལ་གི་རིམ་

པ་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་ཞིག་ཡོད་ལ། ཐམས་ཅད་ཀིས་ཀང་རླུང་གཉིས་དྷཱུ་ཏཱིར་སྡུད་པ་

དང་། དེ་ལས་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་གི་གཏུམ་མོ་ཁྱད་པར་ཅན་འབར་ནས་སྤི་བོའི་ཧཾ་ཡིག་ཞུ་

བ་ནས། དབུ་མའི་ནང་ནས་འབབ་པའི་དགའ་བཞི་ལུགས་འབྱུང་དང་ལུགས་ལྡོག་

འདྲེན་པ་ལ་ཁྱད་པར་མེད་པས་རྒྱུད་དང་གྲུབ་ཆེན་གི་གཞུང་རྣམས་ལས་གནད་དུ་

བསྣུན་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་ཇི་སེད་ཅིག་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་དགོས་པ་དེ་སྒྲུབ་པར་

མཚུངས་པ་དང་། འོན་ཀང་བསྣུན་ས་དང་བསྣུན་ཚུལ་མི་འདྲ་བའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་

པའི་ལག་རེས་རྣམས་ཀང་མ་འདྲེས་པར་ཕེད་པ་ཞིག་བྱུང་ན་བླ་མེད་ཀི་རྒྱུད་སེ་

མཐའ་དག་གི་རོགས་རིམ་ལ་མཁས་པར་འགྱུར་ལ། འདིར་ནི་གཙོ་བོར་ལྟེ་བ་ལ་

གནད་དུ་བསྣུན་པ་སྟོན་པས་གཏུམ་མོ་ལེགས་པར་ལེས་དགོས་ལིང་། སིང་ཁ་དང་

དབུ་མའི་མར་སྣ་ལ་བསྣུན་པ་བལད་རྒྱུད་དང་གྲུབ་ཆེན་གིས་གསུངས་པ་ཡང་ལེས་

པ་གནད་དུ་ཆེའོ། །
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ཕག་ཆེན་ཐིག་ལེ་ལས་དབུ་མའི་ར་མདུད་སོ་གཉིས་སུ་གསུངས་པ་ནི། རོ་རྐྱང་

གི་མདུད་པ་སོ་སོར་བརིས་པ་ཡིན་གི། ར་འཁོར་བཅུ་དྲུག་ལས་མང་བ་བཞེད་པ་མིན་

ལ། བལད་རྒྱུད་རོ་རེ་ཕེང་བ་ལས་ཡོངས་སུ་གགས་པའི་ར་འཁོར་བཞི་དཔྲལ་བ་ན་

རླུང་གི་འཁོར་ལོ་ར་འདབ་དྲུག་པ་དང་། མགིན་པའི་འཁོར་ལོའི་འོག་སིང་ཁའི་གོང་ན་

མེའི་འཁོར་ལོ་འདབ་མ་གསུམ་པ་ཞིག་ཡོད་པར་གསུངས་ལིང་། གྲུབ་ཆེན་དྲིལ་བུ་པ་

ལ་སོགས་པས་གསུངས་པ་ལྟར་སུམ་མདོ་གྲུ་གསུམ་ན་གསང་གནས་བདེ་སྐྱོང་གི་

འཁོར་ལོ་འདབ་མ་སོ་གཉིས་པ་ཡོད་པ་ནི་རྒྱུད་དུ་མའི་དགོངས་པ་ཡིན་ལ་དུས་འཁོར་

ལས་གགས་ཆེ་ཞིང་། ནོར་བུའི་དབུས་ན་འཁོར་ལོ་ར་འདབ་བརྒྱད་པ་ཞིག་ཡོད་པར་

དབང་མདོར་བསྟན་དང་མན་ངག་སེ་མ་ལས་གསུངས་སོ། །ལྟེ་བའི་འཁོར་ལོ་དབིབས་

གྲུ་གསུམ་ཁ་གེན་དུ་ཕོགས་པ་དང་། སིང་ཁའི་འཁོར་ལོ་དབིབས་ཟླུམ་པོ་ཁ་འོག་ཏུ་

ཕོགས་པའི་དང་པོ་འདབ་མ་དྲུག་ཅུ་ར་བཞི་དང་ཕི་མ་ལ་བརྒྱད་དོ། །མགིན་པའི་

འཁོར་ལོ་དབིབས་ཟླུམ་པོ་འདབ་མ་བཅུ་དྲུག་པ་ཁ་གེན་དུ་ཕོགས་པ་དང་། སྤི་བོའི་

འཁོར་ལོ་དབིབས་གྲུ་གསུམ་འདབ་མ་སོ་གཉིས་པ་ཁའི་འོག་ཏུ་ཕོགས་པ་སྟེ་འཁོར་

ལོ་བཞིའི་ར་འདབ་དེ་དག་གི་གངས་ལ་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་ཡོད་པ་དེ་ཉིད་རླུང་དང་རྣམ་ལེས་

ཀི་རེན་བེད་པས་རའི་གཙོ་བོ་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་ཞེས་བལད་དོ། །ཁ་ཅིག་རྒྱུད་འདིར་ར་སོ་

གཉིས་གསུངས་པ་བརྒྱད་ཚན་བཞིར་བས་པའི་བརྒྱད་ཚན་རེ་འཁོར་ལོ་རེའི་རར་

འདོད་པ་མི་འཐད་དེ། སོ་གཉིས་ཀི་ཡ་གལ་རོ་རྐྱང་དབུ་མ་བདུད་དྲལ་མ་རྣམས་འཁོར་

ལོ་གང་གིའང་ར་འདབ་མིན་པའི་ཕིར་རོ། །རྒྱུད་དང་ཚད་ལྡན་གི་གཞུང་ཁ་ཅིག་ལས་

རོ་མ་ལེས་རབ་དང་རྐྱང་མ་ཐབས་སུ་གསུངས་ལ། འདི་ལ་སོགས་པ་ཁ་ཅིག་ཏུ་རྐྱང་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། བལད་པར་ཞལ་གིས་བཞེས་པའི་དོན་དེ་དག་རྒྱས་པར་བལད་པ།

མ་ལེས་རབ་དང་རོ་མ་ཐབས་སུ་གསུངས་པ་ནི། སྔ་མ་དེ་ཉིད་རོ་མ་ནས་ཁག་དང་རྐྱང་

མ་ནས་ཁུ་བ་གཙོ་བོར་འབབ་པ་ལ་དགོངས་ནས་གསུངས་ལ། ཕི་མ་འདི་རྐྱང་མ་

གཡོན་དང་རོ་མ་གཡས་ན་གནས་པའི་ཆ་ནས་གསུངས་ཏེ་ཕོགས་རེ་ལ་བལྟོས་ནས་

བཞག་པས་མི་འགལ་ལོ། །བརོད་པར་བ་བ་ལིན་ཏུ་མང་ཡང་ཆེས་མདོར་བསྡུས་པ་

ཙམ་ཞིག་སྨྲས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ། ཞུས་པ་དང་། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། ཀེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་

བོས་ནས། ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པ་ལས་བདེ་ཆེན་གི་ཡེ་ལེས་སྐྱེ་བ་དེ་ལྟར་

ལགས་ན། རོ་རེའི་ལུས་ལ་ར་དུ་ཞིག་མཆིས་ལགས་ཞེས་པའོ། །གཉིས་པ་ནི། གང་

ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པར་བ་བའི་ལུས་ཀི་ར་སྟོང་ཕག་བདུན་ཅུ་ར་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་

གཙོ་བོར་གྱུར་པ་དག་བསྟན་པར་བཞེད་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། 

ར་རྣམས་ཀི་གཙོ་བོ་ནི་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་ཏེ། གཙོ་བོ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན། བང་ཆུབ་

ཀི་སེམས་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་འབབ་པ། དྷཱུ་ཏཱིའི་ལམ་དུ་ར་དེ་དག་ལས་འོངས་ནས་

བདེ་བ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་གང་དུ་འཆར་བའི་གནས་སུ་གྱུར་པ་རོ་རེ་ནོར་བུའི་

རེར་འཛག་པའི་ཕིར་ནའོ། །ཤཱནྟི་པས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་གནས་སྤི་བོ་བདེ་ཆེན་གི་

འཁོར་ལོའི་དབུས་ལ་བས་ནས། གནས་དེ་ལས་འཛག་པ་ལ་གནས་སུ་འཛག་ཅེས་

ལྔ་བའི་དོན་ལ་བདུན་པའི་སྒར་འཆད་དོ། །ཡང་ན་ཟག་བཅས་ཀི་ཡུལ་ལས་བྱུང་བའི་

བདེ་བ་རྣམས་ལས་ཆེ་བ་ནི་བདེ་བ་ཆེན་པོའ།ོ །དེའི་གནས་ནི་ལྟེ་བའི་དཀིལ་འཁོར་

རོ། །དེར་འཛག་པས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་གནས་སུ་འཛག་པའོ་ཞེས་བ་སྟེ། ལྷན་སྐྱེས་

ཀི་བདེ་ཆེན་གི་མགོ་ལྟེ་བ་ནས་བརམས་ནས་མཚན་ཉིད་རོགས་པ་རོ་རེ་ནོར་བུའི་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

རེར་འཆར་བ་ཡིན་ནོ། །ར་སོ་གཉིས་པོ་དེའི་ནང་ནས་ཀང་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་གསུམ་

ཡིན་ལ། གསུམ་པོ་དེའི་ནང་ནས་ཀང་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་གཅིག་ཡིན་པར་སྟོན་པ་ནི། 

ར་སོ་གཉིས་པོ་དེ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་ར་རྣམ་པ་གསུམ་ནི་གཙོ་མོ་སྟེ། རྐྱང་མ་དང་། 

རོ་མ་དང་། ཀུན་འདར་མའོ། །

གཙོ་མོ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། ར་སོ་གཉིས་ནས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ལྟེ་

བའི་དབུས་དང་ནོར་བུའི་རེར་འཛགས་པ་ལས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་སྐྱེ་བ་ཡང་རོ་རྐྱང་

གཉིས་ཀི་ནང་ནས་རྒྱུ་བའི་རླུང་དབུ་མར་འགགས་པ། གཏུམ་མོའི་མེ་འབར་བ་ལ་

རག་ལས་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ཉིད་འཆད་པ་ནི། འོ་ན་ར་གསུམ་པོ་དེ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་

གནས་སམ་ན། རྐྱང་མ་ལེས་རབ་རང་བཞིན་གིས་ལུས་ཀི་གཡོན་ན་གནས་ལིང་། 

ཐབས་ཀིས་རོ་མ་ལུས་ཀི་གཡས་ཕོགས་ན་ཡང་དག་གནས་ལ། དེ་གཉིས་ནས་

གཟུང་འཛིན་གི་རྣམ་རོག་བསྐྱེད་པའི་རླུང་རྒྱུ་ཞིང་། ཀུན་འདར་མ་ནི་ལུས་ཀི་དབུས་

དྲང་པོ་ན་གནས་ནས་སུ། གཞི་དུས་ན་ཡང་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའི་རྣམ་རོག་གི་

བཞོན་པའི་རླུང་གི་རྒྱུ་བ་རྣམ་པར་སངས་པས་གནས་ལ། རོ་རྐྱང་གི་རླུང་གི་རྒྱུ་བ་

ཡང་དེར་བཀག་ན་གཟུང་འཛིན་གི་རྣམ་རོག་འགག་པར་འགྱུར་རོ། །

ར་གསུམ་པོ་དེ་ནས་གང་འབབ་པ་ནི། རྐྱང་མ་མི་བསྐྱོད་པའི་མིང་ཅན་དྲི་ཆུ་

འབབ་མ་སྟེ། རོ་མ་དེ་བཞིན་དུ་དྲི་ཆེན་འབབ་ལ། དེར་མ་ཟད་རོ་མ་ལས་ཁག་འབབ་

ཅིང་། ལེས་རབ་སྟེ་རྐྱང་མ་ལས་ནི་ཟླ་བའམ་ཀུན་ལྟ་བུའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་འབབ་

པར་བལད་པ་ཡིན་ནོ། །རྣམ་རོག་གཡོ་བའི་རླུང་མི་འབབ་ཀང་ཀུན་ལྟ་བུ་དེ་ནི་རོ་

རྐྱང་གི་རླུང་བཀག་པའི་སྟོབས་ཀིས་ཀུན་འདར་མར་འབབ་པར་ཡང་རབ་ཏུ་གགས་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། བལད་པར་ཞལ་གིས་བཞེས་པའི་དོན་དེ་དག་རྒྱས་པར་བལད་པ།

སོ། །ཞེས་བལད་ན་པདྨ་ཅན་ལས། སྔར་གེང་གཞིར་བསྒྲུབ་བར་བལད་པའི་དོན་དེ་

སོ་སོར་ལེས་པར་བ་བའི་ཕིར་དུ་བདེ་ཆེན་བསྐྱེད་པའི་ཐབས་བསྟན་པར་གསུངས་

པ་ལེགས་པར་བལད་པར་འགྱུར་རོ། །ཤཱིནྟ་པས་ར་གཉིས་རྒྱུ་དང་དབུ་མ་འབས་

བུར་བལད་པ་ཡང་། ར་གཉིས་སུ་རླུང་རྒྱུ་བ་བཀག་པ་ནི་ལེགས་པའི་རྒྱུ་དང་། དྷཱུ་

ཏཱིར་རླུང་ཚུད་པ་འབས་བུར་གྱུར་པའི་དོན་ཏོ། །ཤཱནྟི་པས་རོ་རྐྱང་གི་ར་བརྒྱུད་ལྟེ་

འོག་ནས་ལ་ལ་ནཱ་དང་ར་ས་ནཱ་སྟེ། དང་པོ་ནས་གཙོ་བོར་མི་བསྐྱོད་པ་དང་། གཉིས་

པ་ནས་གཙོ་བོར་ཁག་རྒྱུའོ། །ཞེས་འཆད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། འོ་ན་ར་སོ་གཉིས་པོ་དེ་དག་སོ་སོའི་མིང་གི་ཐ་སད་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། 

མི་ཕེད་མ་དང་། ཞེས་པ་ནས། བདུད་དྲལ་མའོ། །ཞེས་པའི་བར་ཏེ། ར་འདི་དག་རའི་

གཙོ་མོ་ཞེས་སོགས་མོ་རགས་ཀི་ཐ་སད་ཀིས་གསུངས་པ་ནི་ར་དེ་དག་རྣལ་འབོར་

མའི་རང་བཞིན་དུ་བསོམ་པ་ལེས་པར་བ་བའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཞུས་པ་དང་། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ར་

སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་པོ་འདི་རྣམས་ལ་བརེན་ནས་དོན་ཡིད་ལ་བ་བའི་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུ་

ལགས། ཞེས་རོ་རེ་སིང་པོས་ཞུས་སོ། །གཉིས་པ་ལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ལན་

བཀའ་སྩལ་པ་ནི། ར་སོ་གཉིས་པོ་དེའི་ནང་ནས་སིད་པ་གསུམ་དང་སྐུ་གསུམ་དང་

ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་མིང་ཅན་གི་རོ་རྐྱང་དབུ་མ་གསུམ་དང་། དེ་ལས་ཡོངས་

སུ་གྱུར་པའི་ར་ལྷག་མ་ཐམས་ཅད་དང་བཅས་པ་གཞན་རྣམས་ཀི་རླུང་དང་བང་

སེམས་དྷཱུ་ཏཱིའི་ནང་དུ་བསྡུས་པ་ནི་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་རྣམ་པར་སངས་ནས་བདེ་

ཆེན་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་པས་ངེས་དོན་གི་ཡིད་ལ་བ་ཚུལ་ལོ། །དོན་དམ་པའི་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ཡིད་ལ་བ་ཚུལ་དེ་ལས་ཡང་ན་སྤིར་བཏང་ལ་ར་རྣམས་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་ཆོས་

སྐུའི་རིགས་འདྲའི་རྒྱུ་ལ་ལེས་རབ་དང་། ཀུན་རོབ་གཟུགས་སྐུའི་རིགས་འདྲའི་རྒྱུ་

ལ་ཐབས་སུ་བས་པ་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་ཐབས་བསྐྱེད་རིམ་གི་སོ་ནས་ནི་ལྷ་མོ་བཅོ་

ལྔའི་དངོས་པོའི་མཚན་ཉིད་དུ་ནི་བརག་ཅིང་བསོམ་པར་བའོ། །ཞེས་པས་དྲང་དོན་

གི་ཡིད་ལ་བ་ཚུལ་བསྟན་ནོ། །དེ་ཡང་པདྨ་ཅན་ལས། ཡང་ན་ཐམས་ཅད་ཐབས་

ཀིས་ནི། །ཞེས་བཏོན་ནས་འཆད་པའི་དགོངས་པ་ལྟར་བས་པའོ། །

༼བདེ་ཆེན་འདྲེན་ཚུལ་འཕོས་དང་བཅས་པ།༽

བཞི་པ་ལ་གཉིས། དོན་བསྡུས་ཏེ་སྤིར་བསྟན་པ་དང་། ཚིག་དོན་སོ་སོར་

བལད་པའོ། །དང་པོ་ནི། འདིར་སོམ་པའི་དབེ་བ་འཆད་པ་འདི་དག་ལ། གནས་གང་

དུ་སོམ་ཐབས་གང་གིས་སོམ། ཚུལ་ཇི་ལྟར་སོམ། ཆོས་གང་དང་སོམ། སོམ་པའི་ངོ་

བོ་གང་ཡིན་ཞེས་ལེས་པར་བ་དགོས་སོ། །

དེ་ལ་གནས་གང་དུ་སོམ་པ་ནི་གོང་དུ་ར་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་དྷཱུ་ཏཱིའི་མཆོག་ཏུ་

བསྟན་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་པས་དྷཱུ་ཏཱི་སོམ་གནས་སུ་བསྟན་ལ། འདིར་འཁོར་

ལོ་བཞི་བསྟན་པས་ཀང་སོམ་པའི་གནས་བསྟན་ནོ། །ཐབས་གང་གིས་སོམ་ན་ཡི་གེ་

བཞི་འཁོར་ལོ་བཞི་དང་སྦར་བ་འདིས་ར་འཁོར་ལ་ཡི་གེ་འགོད་པའི་གཏུམ་མོ་

བསོམ་པ་བསྟན་ལ། འོག་ཏུ་ཟླ་བ་དང་ཉི་མ་དང་ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་དང་འཕོ་བ་བཅུ་དྲུག་

དང་ཞེས་སོགས་གསུངས་པས་རླུང་ལ་རོར་བཟླས་བེད་པ་དང་བུམ་པ་ཅན་གཉིས་

བསྟན་པའི་ཐབས་དེ་དག་གིས་སོམ་མོ། །ཚུལ་ཇི་ལྟར་སོམ་པ་སོགས་གསུམ་ནི་འདི་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། བདེ་ཆེན་འདྲེན་ཚུལ་འཕོས་དང་བཅས་པ།

ལྟར་ལེས་པར་བ་སྟེ། ཐོག་མར་ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་ནི་ཟླ་བ་དང་ཉི་མ་དང་ལེས་རབ་དང་

ཐབས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པ་འདིས་རོ་རྐྱང་གི་རླུང་དང་ཁམས་དཀར་དམར་རྣམས་

དྷཱུ་ཏཱིའི་ནང་དུ་བཅུག་ནས་རོ་གཅིག་ཏུ་བས་ཏེ་སོམ་པ་དང་། ནང་གི་ཐབས་ལེས་ལྟེ་

བ་དང་སྤི་བོའི་ཨ་ཧཾ་དྷཱུ་ཏཱིའི་ནང་དུ་ཡང་དག་པར་སྦར་ཏེ་སོམ་པ་དང་། ཕིའི་ཐབས་

ལེས་སྒྲུབ་པ་པོ་དང་ཕག་རྒྱའི་ར་གཉིས་ཀི་མར་སྣ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་སྦར་ནས་སོམ་

པ་དང་། དེར་ཁམས་དཀར་དམར་གཉིས་ཕད་པའི་སོ་ནས་སོམ་པ་དག་བསྟན་ལ། དེ་

ལྟར་སོམ་པ་རྒྱུར་བས་པ་ལ་བརེན་ནས་སྐྱེས་པའི་སྐད་ཅིག་བཞི་དང་དགའ་བ་བཞི་

ནི་གང་སོམ་པར་བ་བ་ཡིན་ལ། གང་དང་ཇི་ལྟར་སོམ་ན། ཐམས་ཅད་ཀང་ལྷན་ཅིག་

སྐྱེས་པའི་དགའ་བའི་ངོ་བོར་དབེར་མེད་པར་མཐར་ཐུག་པར་བས་ཏེ་སོམ་པའོ། །དེ་

ལྟར་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་ཆེན་གི་ངོ་བོར་སོམ་པ་དེར་ཐེག་པ་གཞན་གི་ལམ་གི་གནད་

ཐམས་ཅད་བེད་ལས་ཀི་སོ་ནས་འདུས་ལིང་སོམ་པར་འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་

དང་སེ་བ་བཞི་ཡང་འཁོར་ལོ་བཞི་དང་སྦར་བས་བསྟན་ནོ། །

ལྷན་སྐྱེས་ཀི་འོད་གསལ་ལས་སྒྱུ་མའི་སྐུར་ལངས་པ་དང་ཐུགས་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་

འོད་གསལ་ངོ་བོ་དབེར་མེད་དུ་སོམ་པའི་སོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ནི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བཞི་

སོམ་པས་བསྟན་ལ། དོན་དེ་གོམས་པ་ལས་མི་སོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་སྐུ་གསུམ་དང་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ངོ་བོ་དབེར་མེད་དུ་སོམ་པ་འགྲུབ་པ་ནི། ཆོས་དང་ལོངས་སྤོད་རོགས་

པ་དང་། །ཞེས་སོགས་ཀིས་སྟོན་ཏེ། མདོར་ན་ཕི་ནང་གི་ཐབས་ཀིས་རོ་རྐྱང་གི་རླུང་

དབུ་མར་སོམ་པ་ལས་དྷཱུ་ཏཱིའི་ནང་དུ་གཏུམ་མོ་འབར་ཞིང་། ཧཾ་ཡིག་ཞུ་བས་ཨ་ཧཾ་ཡང་

དག་པར་སྦར་ཞིང་སོམ་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལས་འཁོར་ལོ་བཞིའི་ལྟེ་བར་དགའ་བཞི་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

སྐྱེས་པར་རིམ་གིས་ཐམས་ཅད་ཀང་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་དགའ་བའི་ངོ་བོར་སོམ་པར་འགྱུར་

ཞིང་། དེ་འདྲ་བའི་འོད་གསལ་ལས་ལངས་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དང་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་ཆེན་

ངོ་བོ་དབེར་མེད་ཀི་སྐུ་དང་ཐུགས་སུ་སོམ་པ་ལས་སྐུ་གསུམ་དབེར་མེད་དུ་སོམ་པ་

འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་དེར་ཐེག་པ་གཞན་གི་ལམ་གི་གནད་མཐའ་དག་ཀང་བེད་ལས་

ཀི་སོ་ནས་འདུ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་བསྟན་པའི་རྒྱུད་དོན་འཆད་ཚུལ་རོ་རེ་འཆང་རང་

ཉིད་དང་དབེར་མ་མཆིས་པའི་རེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གསུང་ངག་འདི་ལྟ་བུ་གོ་ན་

བློ་གོས་དང་ལྡན་པ་དག་གི་ཡིད་རང་དབང་མེད་པར་དགའ་བ་རྒྱས་པའི་གཞན་དབང་

དུ་ཅིའི་ཕིར་མི་འགྱུར། འཁོར་ལོ་བཞི་ལ་ཡི་གེ་འགོད་པའི་གཏུམ་མོ་བསོམས་པས་

བདེ་ཆེན་དྲངས་ཏེ་དགའ་བཞི་སྐྱེ་བ་གསལ་བར་འཆད་པ་ནི་སར་ཡང་། ལྟེ་བར་གཏུམ་

མོ་སྦར་བ་ཡིས། །ཞེས་སོགས་ཤ་ཽཀ་གཅིག་གོ །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། མཚམས་སྦར་བ། སོམ་པ་བལད་པ་དངོས། གཏུམ་མོ་

འབར་བས་བདེ་ཆེན་འདྲེན་ཚུལ་གསལ་བར་བལད་པའོ། །

༼མཚམས་སྦར་བ་བལད་པ།༽

དང་པོ་ནི། ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པ་ལས་ངེས་དོན་གི་ཧེ་རུ་ཀ་བདེ་ཆེན་གི་

ཡེ་ལེས་སྐྱེ་བའི་ཐབས་སུ་རའི་གཙོ་བོ་དག་བལད་པར་མ་ཟད་སོམ་པའི་དབེ་བའང་

བལད་པར་བ་སྟེ། ཞེས་པའོ། །ཀུ་མུ་ཊིར། གང་དུ་སོམ་པ་རོ་རེའི་ལུས་ལ་བས་ནས། 

དེར་སོམ་པའི་དབེ་བ་ནི་ཁྱད་པར་ཏེ་འཆད་འགྱུར་གི་ལུས་ཀི་ཡན་ལག་དང་ཉིང་

ལག་རྣམས་ལ་བལད་ལ། སོམ་པའི་སྐད་དོད་སཾ་བ་ར་ལ། སཾ་མཾ་ལཾ་ནི་བདེ་བ་དང་། 

བ་ར་མཆོག་ཡིན་པ་ལ་བསམས་ནས། སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་བདེ་མཆོག་གི །བདེ་བ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། བདེ་ཆེན་འདྲེན་ཚུལ་འཕོས་དང་བཅས་པ།

སོམ་ཞེས་རྣམ་པར་བལད། །ཅེས་སོགས་དྲངས་སོ། །

༼སོམ་པ་བལད་པ་དངོས།༽

གཉིས་པ་ནི། དེ་ལྟར་སོམ་པའི་དབེ་བ་འཆད་པ་ལ། གང་སོམ་པ་ནི། ཨཱ་ལི་ནི་

ཟླ་བ་སྟེ་རྐྱང་མ་ལེས་རབ་ཀི་ར་ལ་རྒྱུ་བའི་རླུང་དང་ཁམས་སོ། །ཀཱ་ལི་ནི་ཉི་མ་སྟེ་རོ་

མ་ཐབས་ཀི་ར་ལ་རྒྱུ་བའི་རླུང་དང་ཁམས་སོ། །

དེ་དག་གནས་གང་དུ་སོམ་ན། སྔར་བལད་པའི་ར་ཐམས་ཅད་ཀི་གཙོ་མོ་ཨ་ཝ་

དྷཱུ་ཏཱི་དེར་སོམ་མོ། །དེ་དག་དེར་སོམ་པ་ལས་ཅིར་འགྱུར་ན། དེ་ལས་ཀང་སོམ་པར་

འགྱུར་རོ། །གང་ན། ཟླ་བ་དང་ལེས་རབ་ནི་སྤི་བོའི་ཧཾ་ཡིག་དང་། ཉི་མ་དང་ཐབས་ནི་

ལྟེ་བའི་གཏུམ་མོའི་མེ་ཨ་ཐུང་སྟེ། ཨ་ཧཾ་དེ་གཉིས་སོ། །ཇི་ལྟར་སོམ་ན་གཏུམ་མོ་

འབར་བས་ཧཾ་ཡིག་ཞུ་སྟེ། དྷཱུ་ཏཱིའི་ལམ་ནས་བབས་པས་ཁམས་དཀར་དམར་དེ་

གཉིས་འདུ་འཕོད་བས་པའི་ཚུལ་གིས་སོམ་མོ། །རོ་རྐྱང་གི་རླུང་དྷཱུ་ཏཱིར་སོམ་པ་དེ་

ཐབས་གང་གིས་བེད་ན། ཕིའི་ཐབས་བལད་པ་ནི་ལེས་རབ་ཕག་རྒྱ་དང་སྒྲུབ་པ་པོ་

ནི་ཐབས་སོ། །དེ་གཉིས་སོམས་པར་ཞུགས་པ་ལས་རའི་སྣ་གཉིས་ཕད་ཅིང་ཡང་

དག་པར་སོམ་མོ། །དེ་ལྟར་སོམ་པ་ལས་ཟླ་བ་ཁམས་དཀར་བོ་དང་། ཉི་མ་ཁམས་

དམར་བོ་དག་གནས་དེར་འདུ་འཕོད་བེད་ཅིང་སོམ་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་ཁམས་

དེ་གཉིས་གནས་དེར་འདུ་འཕོད་བས་པ་ལས་ཅིར་འགྱུར། ཞེ་ན། ལེས་རབ་ཆོས་

ཉིད་སྟོང་བ་ཉིད་དང་ཐབས་བདེ་ཆེན་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ལེས་དབེར་མི་ཕེད་

པར་སོམ་པར་འགྱུར་རོ། །འདི་ལྟར་ལེས་ན་སོམ་པའི་དབེ་བ་བལད་པ་འབས་བུ་དང་

བཅས་པར་འགྱུར་གི། འཆད་ཚུལ་གཞན་གིས་ནི་དུབ་པ་ལྷུར་ལེན་པར་འགྱུར་རོ། །
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

དེ་ལྟར་སོམ་པ་ལས་འབས་བུ་ཅིར་འགྱུར། ཞེ་ན། ཆོས་དང་ལོངས་སྤོད་

རོགས་པ་དང་སྤྲུལ་བའི་སྐུ་རྣམས་ནི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་

སྐྱེས་པའི་ཡེ་ལེས་ཀི་ངོ་བོར་ངོ་བོ་གཅིག་ཅིང་དབེར་མི་ཕེད་པར་སོམ་པར་འགྱུར་

རོ། །འདི་ནི་དཔལ་ལྡན་འདུས་པ་ལས། ཁྱེད་ཀི་སེམས་ལུས་ལྟ་བུ་དང་། ལུས་

སེམས་ལྟ་བུ་དང་། སེམས་ཚིག་ཏུ་བརོད་པ་ལྟ་བུར་སྐྱེད་ཅིག །ཅེས་གསུངས་པ་

དང་། དུས་འཁོར་འགེལ་ཆེན་ལས། སྤྲུལ་བ་ཡི་ནི་སྐུ་གསུང་ཐུགས། །ཡེ་ལེས་

གཅིག་སྦོར་སོམ་པ་དང་། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་རྣམས་དང་དོན་གི་ཚུལ་འདྲ་

ལ། གཞན་དག་ཆོས་སྐུ་སྐུ་དང་ལོངས་སྐུ་གསུང་དང་སྤྲུལ་སྐུ་ཐུགས་ཡིན་ཞེས་

འཆད་པ་ལྟར་ན། ཆོས་སྐུའི་ལྡོག་པ་དེ་ཉིད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་ཡ་གལ་གི་སྐུ་དང་

དོན་གཅིག་ཅིང་། ལོངས་སྐུ་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་ཡ་གལ་གི་གསུང་

ཙམ་དང་དོན་གཅིག་ན། གདུལ་བ་སོ་སྐྱེས་ཀང་ཆོས་སྐུ་དང་ལོངས་སྐུ་མངོན་སུམ་

དུ་འགྱུར་བ་དང་། སྤྲུལ་སྐུ་དང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཐུགས་དོན་གཅིག་ན་གདུལ་བ་སོ་

སྐྱེའི་མིག་གིས་སྤྲུལ་སྐུ་མཐོང་མི་སིད་པར་འགྱུར་ལ། ཆོས་སྐུས་ཡོན་ཏན་གི་རེན་

བེད་པ་དང་། ལོངས་སྐུས་ཐེག་ཆེན་གི་ཆོས་སྟོན་པ་དང་། སྤྲུལ་སྐུས་ཐུགས་ཀི་དམ་

ཚིག་བསྐྱངས་པའི་འབས་བུ་ཡིན་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་བཏགས་པར་སྨྲ་བ་

ལའང་ཅུང་ཟད་ཙམ་བལད་དུ་ཡོད་མོད་ཀང་དགོས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་སྟོན་པའི་ནུས་

པ་ཅིའང་མེད་པས་ལེགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

རོ་རྐྱང་གི་རླུང་དང་ཁམས་དྷཱུ་ཏཱིར་སོམ་པའི་ནང་གི་ཐབས་དང་དགའ་བཞི་

སོགས་གང་དུ་སོམ་པའི་གནས་བསྟན་པར་བཞེད་ནས་གསུངས་པ། ཨེ་ཝཾ་མ་ཡ་ནི། 
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། བདེ་ཆེན་འདྲེན་ཚུལ་འཕོས་དང་བཅས་པ།

ཞེས་བལད་བ་བཀོད་ནས་དེ་དག་གི་མཚོན་དོན་འཆད་བེད་ནི། ཨེའི་རྣམ་པ་ཆོས་

འབྱུང་གྲུ་གསུམ་གི་དབིབས་ཅན་གི་ལྟེ་བ་སྤྲུལ་བའི་འཁོར་ལོ་སའི་གནས་ཡིན་པས་

ས་ཁམས་དག་པའི་ལྷ་མོ་ཅན་ཞེས་ཐ་སད་བ་ལ། ཝཾ་གི་རྣམ་པ་ཟླུམ་པོའི་དབིབས་

ཅན་གི་སིང་ཁ་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་ནི་ཆུ་རླུང་གི་གནས་ཡིན་པས་ཆུ་ཁམས་དག་པའི་

བདག་མ་སྟེ་མཱ་མ་ཀཱིར་བརོད་ཅིང་། མ་ཡིག་གིས་ནི་མེ་རླུང་གི་གནས་ཡིན་པས་མེ་

ཁམས་དག་པའི་ལྷ་མོ་གོས་དཀར་མོའི་ཐ་སད་ཀིས་བསྟན་པའི་མགིན་པ་ལོངས་

སྤོད་ཀི་འཁོར་ལོ་མཚོན་ལ། ཡའི་རྣམ་པ་སྤི་བོ་བདེ་ཆེན་གི་འཁོར་ལོ་ནི་རླུང་

ཁམས་དག་པའི་སྒོལ་མར་བརོད་ཅིང་ཐ་སད་བས་ཏེ། མདོར་ན་ཡི་གེ་བཞི་བོ་དེས་

ལྷ་མོ་བཞིའི་ཐ་སད་ཀིས་བསྟན་པའི་འཁོར་ལོ་བཞི་མཚོན་ནས་བསྟན་ཞེས་བ་

བའོ། །འཁོར་ལོ་དེ་དག་གི་ར་འདབ་ཀི་གངས་དུ་ཞིག་ཅེ་ན། སྤྲུལ་བའི་འཁོར་ལོ་ལ་

ཞེས་སོགས་སོ། །འདི་དག་གཏུམ་མོ་བསོམ་པའི་གནས་བསྟན་པ་ལ་སྦར་ན་སོམ་

ཐབས་བསྟན་པ་དང་། དགའ་བཞི་དང་སྦར་ན་སོམ་གནས་བསྟན་པའོ། །གནས་དེར་

སོམ་པའི་དབེ་བ་འཆད་པ་ལ་མཚམས་སྦར་བ་ནི། འཁོར་ལོའི་གངས་ཀིས་རྣམ་

པར་བཞག་པ། ཞེས་པས་འོག་ནས་འབྱུང་བ་འདི་རྣམས་འཁོར་ལོ་བཞི་དང་བཞི་

ཚན་དུ་གངས་མཐུན་པར་སྦར་བ་དང་། རིམ་པས་རྣམ་པར་བཞག་པ། ཞེས་པས་

རིམ་པ་མས་རིམ་ནས་བསྟན་པར་མཐུན་པས་སྦར་ཞེས་བསྟན་ཏོ། །དེ་ལྟར་སྦར་

བའི་དགོས་པ་ནི། སྐད་ཅིག་བཞི་དང་དགའ་བཞི་མས་བརན་འཁོར་ལོ་བཞིའི་རིམ་

པས་གནས་དེ་དང་དེར་འཆར་བ་དང་། གཞན་བཞི་ཚན་རྣམས་ལས་དེ་ཉིད་བཞི་ནི་

འཁོར་ལོ་བཞིའི་རིམ་པས་མས་བརན་གི་དགའ་བཞི་བསྐྱེད་ནས་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ཡེ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ལེས་སོམ་པ་དེའི་བེད་ལས་དང་། བདེན་བཞི་དང་སེ་བ་བཞི་འཁོར་ལོ་བཞི་དང་

སྦར་བས་ཐེག་པ་གཞན་གི་ལམ་གི་གནད་རྣམས་ཀང་བེད་ལས་ཀི་སོ་ནས་འདིར་

འདུ་བར་བསྟན་པའི་ཕིར་དུ་ཡིན་ནོ། །

བཞི་ཚན་རྣམས་བལད་པ་ལ། མས་བརན་གི་སྐད་ཅིག་མ་བཞི་ནི། རྣམ་པ་སྣ་

ཚོགས་པ་དང་། ཞེས་སོགས་ཏེ། འདི་དག་གི་སྒ་བལད་འོག་ཏུ་འཆད་དོ། །སྤིར་སྐད་

ཅིག་མ་བཞི་ལ། རླུང་དབུ་མར་སོམ་དགོས་པས་མ་ཁྱབ་ཀང་འདིར་མས་བརན་གི་

དགའ་བ་དང་དོན་གཅིག་པས་དེ་དགོས་སོ། །འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་དང་སྦར་

བ་ནི། ཐུགས་རོ་རེ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ལེས་དེ་ཉིད་ཀིས་སྡུག་བསྔལ་བ་ལེས་པ་

དང་། ཀུན་འབྱུང་བ་སོང་བ་དང་། འགོག་པ་མངོན་དུ་བེད་པ་དང་། ལམ་སོམ་པའི་བ་

བའང་བེད་དོ། །ཞེས་པ་སྟེ། གྲུབ་ཆེན་མཚོ་སྐྱེས་ཀིས། ཐུགས་རོ་རེ་དེ་ཉིད་སྡུག་

བསྔལ་ལ་སོགས་པའི་ཚུལ་གིས་ལེས་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་ནི་དེ་ཉིད་

དོ། །དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བཞི་ནི། ཡུལ་ཅན་བདེ་ཆེན་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ལེས་ཀིས་

ཡུལ་བདག་གི་སེམས་ཀི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རོགས་པའི་འོད་གསལ་གི་

ཡེ་ལེས་ནི་བདག་གི་དེ་ཁོ་ན་དང་། དེ་ལས་རི་ལམ་དུ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ལྷའི་སྐུར་ལངས་

པ་ནི་ལྷའི་དེ་ཁོ་ན་དང་། བདག་དང་ལྷའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་སོ་ནས་དེ་ཉིད་ལེས་པ་དང་

ཡིད་སྐྱོབ་པར་བེད་པས་སྔགས་ཀི་དེ་ཁོ་ན་དང་དེ་འདྲ་བའི་སྐུ་སྒྱུ་ལུས་དང་། ཐུགས་

བདེ་ཆེན་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཟུང་འཇུག་དེ་ཉིད་རྣལ་འབོར་བ་སོ་སོ་རང་གིས་རིག་

པའི་ཡེ་ལེས་ཀིས་མངོན་དུ་བས་པས། ཡེ་ལེས་ཀི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དོ། །ཚུལ་འདི་ནི་

གྲུབ་ཆེན་མཚོ་སྐྱེས་ཀིས། དེ་ལ་བདག་ཉིད་དེའི་རང་བཞིན་ནི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དོ། །
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། བདེ་ཆེན་འདྲེན་ཚུལ་འཕོས་དང་བཅས་པ།

དེ་ཉིད་ལས་ལྷའི་གཟུགས་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་བདག་ཉིད་སྒྱུ་མའི་རང་

བཞིན་གིས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དོ། །དེ་ཉིད་ལེས་པར་བེད་པ་དང་སྐྱོབ་པར་བེད་པའི་རང་

བཞིན་ཉིད་ཀིས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དོ། །དེ་ཉིད་ལིན་ཏུ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་བདེ་བ་ཆེན་

པོའི་ངོ་བོ་རང་རིག་པའི་ཚུལ་གིས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་ལེགས་

པར་བལད་པ་ཡིན་ལ། གཞན་དག་ན་རེ། བདག་ཉིད་ལྷར་བསྐྱེད་པ་བདག་གི་དེ་ཁོ་

ན་ཉིད། དེའི་ལུས་ལ་ༀ་ལ་སོགས་པ་འགོད་པ་དང་བཟླས་པ་བེད་པ་སྔགས་ཀི་དེ་

ཁོ་ན་ཉིད། རང་ལ་ལྷ་ཡེ་ལེས་པ་འཇུག་པ་ལྷའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད། དེ་རྣམས་ཡེ་ལེས་ཆེན་

པོར་ལེས་པ་ཡེ་ལེས་ཀི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཅེས་འཆད་དོ། །མས་བརན་གི་དགའ་བ་བཞི་

ནི། ལྟེ་བར་དགའ་བ་དང་། སིང་ཀར་མཆོག་ཏུ་དགའ་བ་དང་། མགིན་པར་དགའ་

བལ་གི་དགའ་བ་དང་། སྤི་བོར་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་དགའ་བའོ། །སེ་བ་བཞི་ནི། 

གནས་བརན་པ་དང་། ཞེས་སོགས་ཏེ། འདི་དག་དང་འཁོར་ལོ་བཞིའི་ཆོས་མཐུན་

ཕི་མར་འཆད་ལ། སྦར་བའི་དགོས་པ་བལད་ཟིན་ཏོ། །དེ་ལྟར་ཐམས་ཅད་

བཞིའོ། །ཞེས་པ་མུ་ཏིག་ཕེང་བར་སྐབས་འདིར་ཡོད་པར་བཞེད་ལ། ཀུ་མུ་ཊིར་ཆུ་

ཚོད་བཞི་སྟེ་ཞེས་པའི་མཇུག་ན་ཡོད་ཅིང་། པདྨ་ཅན་དུ་གསལ་བར་མ་གསུངས་ལ། 

དེ་ལྟར་བལད་པའི་བཞི་ཚན་ཐམས་ཅད་འཁོར་ལོ་བཞི་དང་སྦར་བར་བའོ། །ཞེས་

མཇུག་སྡུད་པའི་ཚིག་གོ །འདིར་ཡང་རླུང་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པ་ལས་རོ་རྐྱང་གི་

རླུང་དྷཱུ་ཏཱིར་སོམ་བའི་ཐབས་ཀི་གཞི་འདིངས་པར་བཞེད་ནས་ཟླ་བ་དང་། ཞེས་

སོགས་གསུངས་ཏེ། ཟླ་བ་དང་ཉི་མ་ནི་རྐྱང་མ་དང་རོ་མའོ། །ཨཱ་ལི་དང་ཀཱ་ལི་ནི་ར་

གཉིས་ལ་རྒྱུ་བའི་རླུང་ངོ་། །ཚུལ་ཇི་ལྟར་རྒྱུ་ན། ཉིན་ཞག་གཅིག་ལ་སྣ་སོར་རྒྱུ་བའི་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

རླུང་ཐམས་ཅད་ཉིན་མཚན་ལ་ཐུན་ཚོད་བཞི་བཞི་སྟེ་ཐུན་ཚོད་བརྒྱད་དང་། ཐུན་

ཚོད་རེའི་ཕེད་ལ་འཕོ་བར་བས་པས་འཕོ་བ་བཅུ་དྲུག་དང་། དེ་རེ་རེའི་ཕེད་ཕེད་

ཀིས་ཆུ་ཚོད་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་དང་། དེ་རེ་རེའི་ཕེད་ཕེད་ཀིས་དབྱུག་གུ་དྲུག་ཅུ་ར་

བཞིའི་ཡུན་ཚད་དུ་སྣ་སོ་ལ་རྒྱུའོ། །

འདི་རླུང་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་ཉམས་ལེན་བ་བའི་གཞི་བསྟན་པའི་ཕིར་མ་

ཡིན་ན་གསུངས་པའི་དགོས་པ་ཆུང་བས་ཉམས་ལེན་བེད་ཚུལ་ལེས་དགོས་སོ། །དེ་

ཡང་ལྟ་སྟངས་ཀི་ལེའུར་འབྱུང་བ་ལྟར་དབྱུང་བ་སོགས་བཞི་དང་། བལད་རྒྱུད་སམྦྷུ་

ཊའི་འཕོ་བའི་སྐབས་སུ་བུམ་པ་ཅན་གི་རླུང་སྦོར་གསུངས་པ་ལྟར་ལེས་པར་བས་

ནས་མུ་སྟེགས་པ་དང་སྔགས་བླ་མེད་ཀི་བུམ་པ་ཅན་གི་ལན་ཕེད་པར་བས་ཏེ་

བསོམ་པ་དང་། ཡང་སམྦྷུ་ཊིར་ར་བའི་རླུང་བཞི་གསུངས་པ་ལ་བརེན་ནས་རོར་

བཟླས་བེད་པར་མན་ངག་སེ་མར་བལད་པ་ལྟར་རླུང་འབྱུང་འཇུག་གནས་གསུམ་

གི་གདངས་ཡི་གེ་གསུམ་གི་རང་གདངས་སུ་ལེས་པའི་སོ་ནས་རླུང་སྔགས་དབེར་

མེད་དུ་སྦར་བའི་རོ་རེ་བཟླས་པ་བེད་པའོ། །འདིར་མུ་ཏིག་ཕེང་བར་མཛོད་འགེལ་

ནས་བལད་པ་ལྟར་བགང་བ་སོགས་བས་ནས་རླུང་ལས་རྒྱལ་བར་བེད་པར་བལད་

དེ། འདི་འདྲ་བའི་བལད་པ་རྣམས་ནི་ཡུལ་ཅན་ཁྱད་པར་ཅན་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་བས་

དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསོམ་པ་ལམ་འདི་གཞན་ལ་མེད་པའི་ཁྱད་ཆོས་སུ་འགོ་བའི་ཚུལ་

གིས་བལད་སོལ་ལ་མ་བརེན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་འབྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་རེ་

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་གསུང་ལ། འདིར་རླུང་བསོམ་པ་ནི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་ཆེན་

འདྲེན་པའི་ཕིར་དུ་ཡིན་ཞིང་། ཐེག་པ་ཐུན་མོང་གི་རླུང་བགང་བ་སོགས་ལ་ནི་ཇི་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། བདེ་ཆེན་འདྲེན་ཚུལ་འཕོས་དང་བཅས་པ།

ཙམ་འབད་ཀང་། མིང་བདེ་གསལ་མི་རོག་པ་ཞེས་བཏགས་པའི་སེམས་གནས་ཐུན་

མོང་བ་ཙམ་ལས་སྐྱེད་མི་ནུས་སོ། །

ཁ་ཅིག་སོམ་པའི་དབེ་བ་བལད་པ་འདི་རྣམས་ཀི་དགོས་པ་འཁོར་འདས་ཀི་

ཆོས་ཐམས་ཅད་རྣལ་འབོར་བ་རང་གི་ལུས་སེམས་གཉིས་ལ་ཚང་བར་བསྟན་ནས་དེ་

ལེས་པའི་ཆེད་ཡིན་ལ། ལེས་ནས་ཀང་ཨ་མ་ན་སེ་བ་དང་རོགས་ཆེན་པས། རོགས་

ཆེན་གི་ལྟ་བའི་དོན་དེ་ལེས་ནས་ཅིའང་བ་མི་དགོས་ཟེར་བ་ལྟར། རང་ལ་དེ་རྣམས་

ཚང་བས་ཅི་ཡང་བ་མི་དགོས་པར་སྟོན་པ་མིན་གི། ཚང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་བསོམ་

དུ་བཏུབ་པ་ཡིན་ཟེར་མོད་ཀང་། ལུས་ལ་ཡེ་ལེས་ཆེན་པོ་གནས། ཞེས་བདེ་ཆེན་གི་

ཡེ་ལེས་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པ་ལས་སྐྱེ་བར་བལད་པའི་དོན་ཉིད་སོམ་པའི་དབེ་

བས་འཆད་པའི་གནད་ཀི་དོན་མ་རོགས་པས་སྐབས་དོན་སྟོར་བའི་བལད་པའོ། །

བླ་མ་ཁ་ཅིག ཇི་སེད་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནང་དུ་འཁོར་ལོ་བཞི་ལ་ཚང་བར་

མོས་ནས་བསོམས་པས། འཁོར་ལོ་བསོམས་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ན་ཕི་རོལ་གི་

སྤོས་པ་དེ་དག་གི་བསོམ་པའང་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་བས་སྤོས་པའི་

སྒོ་འདོགས་ཉུང་ངུས་བཅད་པ་འདི་ཉིད་རྣལ་འབོར་བའི་ལམ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་

པའོ། །ཞེས་དགོངས་པའོ་ཞེས་འཆད་དོ། །

དེས་ན་གྲུབ་ཆེན་ཌོམྦི་ཧེ་རུ་ཀས་བདུད་རི་འོད་ལས། རྣལ་འབོར་མ་ནི་བདག་

མེད་མའི། །སོམ་པའི་དབེ་བ་བལད་པར་བ། །ལྟེ་བར་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་གནས། །རག་

ཏུ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་འཛག །རྣོ་ཕིར་མེ་ཡི་གཟུགས་སུ་ནི། །འབར་བཅས་རྣམ་པ་མ་མོ་

ཁྱོད། །དང་པོའི་དབངས་ཡིག་རང་བཞིན་ཏེ། །བློར་ནི་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

བརགས། །འཇིག་རེན་གསུམ་དུ་ཁྱབ་ནའང་། །སོ་སོ་སྐྱེ་བོས་མི་ལེས་སོ། །བདག་

མེད་ལུས་ཀི་ནང་གནས་པ། །གཞོལ་མེད་ཁ་ནི་འོག་ཏུའོ། །རག་ཏུ་བང་ཆུབ་སེམས་

ཉིད་ནི། །རྒྱུན་མི་ཆད་པའི་སྦོར་བས་འཛག །དེ་ཕིར་ལུས་ལ་ར་རྣམ་གསུམ། །ཞེས་

གསུངས་ལིང་། དེ་ནས། རྐྱང་མ་ལེས་རབ་རང་བཞིན་གིས། །ཞེས་སོགས་གསུངས་

པའི་མཐར། ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་ལྷན་སྐྱེས་སྐྱེ་བ་དེ་བཟའ་བ་སྟེ་ལོངས་སྤད་པར་

གསུངས་པས། སོམ་ཐབས་ནི་གཏུམ་མོ་བསོམ་པ་ཡིན་ལ། སོམ་ལུགས་ནི་དེ་

བསོམས་པས་རླུང་གཉིས་དྷཱུ་ཏཱིར་སོམ་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་བདེ་ཆེན་ལ་རག་ཏུ་ལོངས་

སྤོད་པར་གསུངས་པ་འདིའི་གནད་ཀི་དོན་དུ་ལེས་པར་བ་ལ། དེ་ཡང་ལྟེ་བར་ཞེས་

པ་ནས། གནས་པ། ཞེས་པའི་བར་གིས་ལྟེ་བའི་ར་འཁོར་གི་དབུས་ཀི་གཏུམ་མོའི་

མེ་ཨ་ཐུང་བདག་མེད་མའི་ངོ་བོ་དང་། གཞོམ་མེད་ཅེས་སོགས་ཀིས་སྤི་བོའི་

གཞོལ་མེད་ཀི་ཐིག་ལེ་ཧཾ་ཡིག་མགོ་ཐུར་དུ་བལྟས་པ་ཧེ་རུ་ཀའི་ངོ་བོར་བསྟན་པ་

སམྦྷུ་ཊ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་ཏེ། འདི་དང་སམྦྷུ་ཊ་གཉིས་ཀའི་དགོངས་པ་ཡི་གེ་དེ་

གཉིས་འབའ་ཞིག་བསོམ་པ་མ་ཡིན་གི། འཁོར་ལོ་གཞན་གཉིས་ཀི་ལྟེ་བར་བསོམ་

པའང་མཚོན་པར་བ་དགོས་པས་གྲུབ་ཆེན་ནག་པོ་སྤོད་པ་དང་མན་སེ་སོགས་ཀིས་

བལད་པ་ལྟར། སིང་ཀར་ཧཱུཾ་ཡིག་སྔོན་པོ་མགོ་ཐུར་བསྟན་བང་སེམས་བ་མོ་ལྟ་བུ་

འཛག་པ་དང་། མགིན་པར་ༀ་ཡིག་དམར་བོ་མགོ་གེན་དུ་བལྟ་བའང་བསོམ་པར་

བའོ། །འདི་དག་གི་གདན་ཟླ་གདན་དང་། སམྦྷུ་ཊིར་ལྟེ་བའི་ཨ་ཐུང་ལ་ཀད་ཀོར་གི་

ཐིག་ལེ་མ་བལད་ཀང་མན་ངག་གིས་འཇོག་པར་མན་སེ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡི་

གེ་བཞི་ཀ་ལ་འཇོག་པ་དང་། འདི་དག་ཀང་འཁོར་ལོའི་ལྟེ་བའི་དབུས་ཀི་དྷཱུ་ཏཱིའི་ནང་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། བདེ་ཆེན་འདྲེན་ཚུལ་འཕོས་དང་བཅས་པ།

དུ་བསོམ་པ་གནད་ཀི་དོན་ཡིན་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་རྒྱས་པར་གཞན་དུ་ལེས་པར་

བའོ། །འཁོར་ལོ་བཞི་ལ་ཡི་གེ་འགོད་པ་རྒྱས་བསྡུས་གཉིས་བལད་རྒྱུད་དང་གྲུབ་

ཆེན་གི་གཞུང་ལས་འབྱུང་བའི་བསྡུས་པ་ནི་དེ་ལྟར་ཡིན་ལ། རྒྱས་པ་ནི། ལྟེ་བ་ལ་ར་

འདབ་རིམ་པ་བཞི་ཡོད་པའི་གཉིས་པ་ལ་འདབ་མ་བརྒྱད་ཡོད་པ་དེ་དག་ལ་ལར་

ནས་བརམས་ཏེ་ཀ་ཡིག་སངས་པའི་ཨ་ཀ་ཙ་ཊ་ཏ་པ་ཡ་ལའི་སེ་ཚན་བརྒྱད་འགོད་

ཅིང་། སིང་གའི་འདབ་མ་བརྒྱད་ལ་དབངས་ཡིག་ཐུང་ངུ་བརྒྱད་དང་། མགིན་པའི་

འདབ་མ་བཅུ་དྲུག་གི་རེ་རེ་བར་དུ་དོར་བ་བརྒྱད་ལ། དབངས་ཡིག་རིང་པོ་བརྒྱད་

དང་། སྤི་བོའི་འདབ་མ་སོ་གཉིས་ཀི་རེ་རེ་བར་དུ་དོར་བ་བཅུ་དྲུག་ལ་དབངས་ཡིག་

བཅུ་དྲུག་རང་རང་གི་དབུས་ཀི་ཡི་གེའི་ཁ་དོག་དང་མཚུངས་པ་མགོར་ཐིག་ལེ་ནཱ་ད་

དང་བཅས་པ་བང་སེམས་བ་མོ་ལྟ་བུ་འཛག་པ་དག་རའི་སྦུབས་སུ་འགེང་བའི་རྣམ་

པ་ཅན་བསོམ་པར་བ་སྟེ། འདི་དག་ལ་སེམས་འཛིན་རིམ་པ་ནི་ཞིབ་པར་མན་ངག་

ལ་འདྲིས་པར་བས་ནས་ལེས་པར་བའོ། །

༼གཏུམ་མོ་འབར་བས་བདེ་ཆེན་འདྲེན་ཚུལ་བལད་པ།༽

གསུམ་པ་ནི། རླུང་གཉིས་དྷཱུ་ཏཱིར་སོམ་ཐབས་གཏུམ་མོ་བསོམ་པ་ལས་བདེ་ཆེན་

ཚུལ་ཇི་ལྟར་འདྲེན་ཞེ་ན། ར་འདབ་རེ་བཞི་བའི་ལྟེ་བར་རོ་རྐྱང་གི་རླུང་ཞུགས་གནས་

ཐིམ་གསུམ་བས་པའི་སྟོབས་ཀིས་གཏུམ་མོ་སར་བ་ཡིས། དེ་བཞིན་གལེགས་པ་ཕུང་

པོ་ལྔ་བསེགས་ལིང་། སྤན་ལ་སོགས་པ་ཁམས་བཞི་ཡང་བསེགས་པ་སྟེ་ཕུང་ཁམས་

ལ་སོགས་པའི་གཉིས་སྣང་གི་རྣམ་རོག་དང་བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་རྣམ་རོག་བཅོམ་ཞིང་

འགགས་ནས་རྡུལ་གི་མེ་རི་དེ་ཉིད་ཆེར་འཕེལ་ཏེ། རིམ་གིས་གེན་དུ་སོང་བ་སྤི་བོའི་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

རི་བོང་ཅན་ནམ་ཟླ་བ་བང་སེམས་དཀར་བོ་ཧཾ་ཡིག་ལ་རེག་པས་ཞུ་སྟེ་སྤི་བོ་ནས་

རིམ་གིས་འཛག་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ཉིད་མགིན་པར་སེབ་པ་ན་དགའ་བ་དང་། སིང་

གར་མཆོག་དགའ་དང་། ལྟེ་བར་ཁྱད་པར་གི་དགའ་བ་དང་། ནོར་བུའི་རེར་སེབ་པ་ན་

ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་དགའ་བ་མངོན་དུ་བེད་པར་འགྱུར་ཞིང་། དེ་ཉིད་སར་ཡང་སྔར་

འོངས་པའི་རིམ་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་དྷཱུ་ཏཱིའི་ལམ་ནས་གེན་དུ་སོང་བ་ལས་ལྟེ་བར་

དགའ་བ་དང་། སིང་གར་མཆོག་དགའ་དང་། མགིན་པར་ཁྱད་པར་གི་དགའ་བ་དང་། 

སྤི་བོར་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་དགའ་བ་སྟེ། དེ་ལྟར་ཡས་བབས་དང་མས་བརན་གི་དགའ་

བཞི་བསྐྱེད་པའི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ཡེ་ལེས་ནི་སྔར་མིང་བསྡུས་པའི་དོན་ཞུས་པའི་ལན་

རྒྱས་པར་བལད་པའི་སིང་པོ་ཧེ་ཡིག་གི་དོན་ནོ། །

འདི་ནི་པདྨ་ཅན་གི་དགོངས་པ་ཡིན་ལ། ཁ་ཅིག་ལྟེ་བར་གཏུམ་མོ་སྦར་བ་

གཡས་རོ་མ་ནས་སོང་སྟེ་སིང་ཁའི་དེ་བཞིན་གལེགས་པ་ལྔ་དང་། ཡུམ་བཞིའི་ས་

བོན་གི་ཡི་གེའི་གཟུགས་སུ་གནས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བསེགས་ལིང་ཞེས་

འཆད་པར་བེད་དོ། །གཏུམ་མོ་སྦར་བ་རོ་མ་ནས་གེན་དུ་འགོ་བའི་ལམ་བེེད་པ་ནི་

གཏུམ་མོ་ཁྱད་པར་ཅན་འབར་བ་ལ་རླུང་དྷཱུ་ཏཱིར་ཐིམ་དགོས་པ་སོགས་ཀི་རྣམ་

གཞག་མ་ཆགས་པར་སྣང་ལ། ཀུ་མུ་ཊིར་གསུངས་པ་ནི། ལྟེ་བའི་གཏུམ་མོ་འབར་བ་

དྷཱུ་ཏིའི་ལམ་ནས་ཡར་སོང་བས་སིང་གའི་ཕོགས་བཞི་དབུས་དང་ལྔའི་ར་ནང་གི་

ཁམས་བསེགས་པ་ལ་དེ་བཞིན་གལེགས་པ་ལྔ་བསེགས་པ་ཞེས་བ་སྟེ། དེ་ནས་

མགིན་པར་སེབ་པ་ན་ཡུམ་བཞིའི་ངོ་བོར་བལད་པའི་བང་སེམས་ར་ནང་ན་གནས་

པ་ལ་མེ་དེས་རའི་ནང་དུ་ལན་གསུམ་གི་བར་དུ་བསྐོར་ཞིང་འཁྱིལ་བས་བསེགས་ཏེ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། བདེ་ཆེན་འདྲེན་ཚུལ་འཕོས་དང་བཅས་པ།

ཡར་སོང་བ་སིན་མཚམས་ཀི་གནད་འབེད་པའི་སོ་ནས་བྱུང་སྟེ་རང་གི་སྣ་བུག་

གཡས་ནས་བྱུང་ཞིང་ཕོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་སྣ་བུག་གཡོན་ནས་

ཞུགས་པས་དེ་དག་གི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དྲངས་ལིང་དེ་དག་གི་ལངས་བུག་

གཡས་ནས་བྱུང་སྟེ། རང་གི་སྣ་བུག་གཡོན་པ་ནས་སྔར་གི་ལམ་ལ་ཞུགས་པས་དྷཱུ་

ཏཱིའི་ལམ་ལ་བབས་ནས་སྔར་ར་ནང་གི་ཁམས་བསེགས་པའི་གནས་དེ་དག་ཐམས་

ཅད་གང་ཞིང་གསོས་པར་བས་པའི་འབར་འཛག་གི་དམིགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་

བསྟན་པ་འདི་གྲུབ་ཆེན་ནག་པོ་སྤོད་པ་ལ་སོགས་པས་ཀང་གསུངས་པའི་གཏུམ་

མོའི་གནད་དམ་པ་ཡིན་མོད་ཀང་ཞིབ་བར་མན་ངག་ལས་ལེས་དགོས་སོ། །གཏུམ་

མོའི་སྒ་དོན་ནི། པདྨ་ཅན་ལས། གཏུམ་པ་ནི་སིད་པའི་ཉོན་མོངས་པ་ར་བ་ནས་མེད་

པར་བེད་པ་ཉིད་དོ། །འབར་བ་ཞེས་པ་ནི་མཆེད་པ་སྟེ་སྣང་བར་བེད་པ་ཞེས་བ་བའི་

བར་དུའོ། །ཨཱ་ལི་ཞེེས་པ་ནི་རི་མོའ།ོ །ཞེས་གསུངས་པའི་རི་མོ་ནི་རྡུལ་གི་རི་མོ་

ཞེས་ཁ་སྦོར་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་ཏེ། ཙཎྜཱ་ལི་ཞེས་པའི་སྒ་དོན་ནོ། །

༼ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པ།༽

གསུམ་པ་ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པ་ནི། རོ་རེ་ནི་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་

ཧེ་རུ་ཀའོ། །དེའི་རིགས་ནི་དེ་བསྐྱེད་པའི་གནས་ཏེ་རྒྱུ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་གཞུང་

འདིས་གསལ་བར་བེད་པ་ལ་དེ་ཉིད་ཀི་ལེའུ་ཞེས་བ་སྟེ། ལེའུའི་སྐད་དོད་པ་རི་ཙེ་

ད་ཡོངས་སུ་བཅད་པ་ཞེས་བ་བ་ཡིན་ལ་དེ་ལ་ཡང་དོན་དང་ཚིག་གི་ལེའུ་གཉིས་སུ་

ཡོད་དོ། །དང་པོའ།ོ །ཞེས་པ་ནི་གཉིས་པ་སོགས་ལ་བལྟོས་ནས་སོ། །ལེགས་བས་

སིན་པས་ཡིད་ཀི་མེ་ལོང་ལ། །ལེས་བའི་གནས་ཀུན་གསལ་བའི་དཔལ་བིན་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

པས། །རྒྱུད་སེ་ནམ་མཁའི་དོ་རར་ལེགས་བལད་ཀི། །ཉིན་བེད་འོད་སྟོང་རོལ་པའི་

གར་བེད་དོ། །རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་བརག་པ་གཉིས་པའི་རྣམ་པར་བལད་པ་རོ་རེ་

མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ཀི་གསང་བའི་མཛོད་ཅེས་བ་བ་ལས་ལེའུ་དང་པོའི་རྣམ་པར་

བལད་པའོ། །

༼སྔགས་ཀི་ལེའུ་བལད་པ།༽

༈ གཉིས་པ་སྔགས་ཀི་ལེའུ་བལད་པ་ལ་གསུམ། ལེའུའི་མཚམས་སྦར་བ། 

ལེའུའི་གཞུང་བལད་པ། ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པའོ། །

༼ལེའུའི་མཚམས་སྦར་བ་བལད་པ།༽

དང་པོ་ནི། ལེའུ་དང་པོར་བལད་པའི་ཐུགས་རོ་རེ་བདེ་ཆེན་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་

པའི་ཡེ་ལེས་དེ་ཉིད་སྔགས་ཀི་གཟུགས་ཀིས་སྣ་ཚོགས་པའི་དོན་བེད་པར་ནུས་

སོ། །ཞེས་བསྟན་པའི་ཕིར་དང་། ཐུགས་ཆོས་ཀི་རྣལ་འབོར། གསུང་སྔགས་ཀི་རྣལ་

འབོར། སྐུ་དབིབས་ཀི་རྣལ་འབོར་གསུམ་ལས། ཐུགས་ཆོས་ཀི་རྣལ་འབོར་བསྟན་

ཟིན་ནས། གསུང་སྔགས་ཀི་རྣལ་འབོར་བསྟན་པའི་ཕིར་དུ་སྔགས་ཀི་ལེའུ་བལད་

པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ཞེས་པ་པདྨ་ཅན་ལས་འབྱུང་བ་སྔ་ཕི་དག་ལེགས་

པར་བསྒིགས་པའི་དོན་ཡིན་ལ། ཀུ་མུ་ཊིར་གེང་གཞིའི་ཡི་གེ་བཞིས་མཚོན་པའི་ར་

འཁོར་རོགས་པའི་ཕིར་དུ་གསུངས་པར་བལད་དེ། ར་འཁོར་ལ་འགོད་པའི་སྔགས་

བསྟན་པར་འདོད་པའི་ལུགས་སོ། །
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། སྔགས་ཀི་ལེའུ་བལད་པ།

༼ལེའུའི་གཞུང་བལད་པ།༽

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སྤིའི་དོན་དང་། གཞུང་གི་ཚིག་དོན་བལད་པའོ། །

༼སྤིའི་དོན་བལད་པ།༽

དང་པོ་ནི། བལད་རྒྱུད་སམྦྷུ་ཊི་ལས། གྲུ་གསུམ་དག་པ་ཨེ་ཡི་དབིབས། །དབུས་

སུ་དགེས་པའི་ཨེ་ཝཾ་ཡིན། །གྲུ་གསུམ་དཀིལ་འཁོར་ཉམས་དགའ་བ། །རོ་རེ་ར་ཡི་

རྣམ་པར་འབྱུང་། །བཙུན་མོའི་བྷ་ག་ཞེས་ཀང་བ། །ཆོས་ཀི་འབྱུང་གནས་ཞེས་བར་

བལད། །དེ་ཡི་ནང་སོན་པདྨ་ནི། །འདབ་མ་བརྒྱད་པ་སིང་པོར་བཅས། དེ་ལ་ཨཱ་ལི་

ཀཱ་ལི་འདྲེས། །སེ་ཚན་བརྒྱད་ནི་རྣམ་པར་གནས། །ཞེས་དང་། དེ་རྣམས་དབུས་སུ་

ཟེའུ་འབྲུ་ལ། །དམ་པའི་དབང་ཕྱུག་མ་ཡོད་དེ། །སེ་ཚན་བརྒྱད་པོ་རྣམས་ཀིས་

ནི། །ཡི་གེ་དམ་པ་ཡོངས་སུ་བསྐོར། །ཨ་ནི་ཡིག་འབྲུ་ཀུན་གི་མཆོག །ཅེས་སོགས་

གསུངས་པའི་དོན། ནག་པོ་སྤོད་པས་སྔགས་བཏུ་བ་རོགས་རིམ་དང་སྦར་བ་སྐབས་

འདིར་གསུངས་པས་དེའི་ལུགས་ལྟར་གོ་བདེ་བར་བརོད་ན། སྔགས་བཏུ་བའི་

གནས་ཆོས་འབྱུང་དང་། དེའི་ནང་དུ་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་བིས་པའི་ལྟེ་བར་ཨ་ཐུང་

དང་། འདབ་མ་བརྒྱད་ལ་ལར་ནས་བརམས་ཏེ་གཡས་སྐོར་གིས་ཨ་ཀ་ཙ་ཊ་ཏ་པ་

ཡ་ལ་སྟེ་དབངས་གསལ་གི་སེ་ཚན་བརྒྱད་བཀོད་པ་ལས་སྔགས་ཐམས་ཅད་འཐུ་

བ་ཡིན་པས། ཀུ་མུ་ཊིར། ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་གཉིས་ནི་སྔགས། །ཡང་ན་དེ་ལས་གང་བཏུས་

པ། །ཞེས་དྲངས་པ་ལྟར། གང་ལ་འཐུ་བའི་གཞི་དབངས་གསལ་དང་དེ་ལས་བཏུས་

པ་གཉིས་སུ་ངེས་སོ། །དེ་ལ་འཐུ་གཞིའི་ཡི་གེ་གང་དུ་བཀོད་པའི་གནས་ཆོས་འབྱུང་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

གིས་ལྟེ་བའི་ར་འཁོར་ཨེ་ཡིག་གྲུ་གསུམ་གི་དབིབས་སུ་ཡོད་པ་མཚོན་པ་དང་། ལྟེ་

བ་དང་འདབ་མ་ལ་བཀོད་པའི་ཡི་གེ་རྣམས་ཀིས་ལྟེ་བའི་ར་འཁོར་གི་དབུས་ཀི་དྷཱུ་

ཏཱིའི་ནང་དུ་ཨ་ཐུང་དང་། འདབ་མ་རྣམས་ལ་སྔར་བལད་པ་ལྟར་ཡི་གེ་སེ་ཚན་བརྒྱད་

བཀོད་ནས་གཏུམ་མོ་བསོམ་པ་སྟོན་ཅིང་། འདིས་འཁོར་ལོ་གཞན་གསུམ་གི་དབུས་

དང་། ར་འདབ་ལ་ཡི་གེ་གོང་དུ་བལད་པ་ལྟར་འགོད་པའང་མཚོན་པར་མན་སེ་ལས་

གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་བཀོད་པའི་དབངས་ཡིག་གིས་ཁམས་དཀར་པོ་དང་གསལ་

བེད་ཀིས་ཁམས་དམར་པོ་མཚོན་པས་ར་འདབ་ཀི་ནང་གི་ཁམས་དཀར་དམར་

ཐམས་ཅད་དབུས་ཀི་ཡི་གེའི་གནས་དེར་འདུས་པ་ལས་བདེ་ཆེན་འདྲེན་པར་ཡང་

སྟོན་ལ། དབུས་ཀི་ཨ་ཡིག་གིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་སྟོང་པ་ཉིད་མཚོན་

པ་ཡིན་ཏེ། སམྦྷུ་ཊིར། རང་བཞིན་གིས་ནི་མ་སྐྱེས་ཕིར། །སྔགས་ནི་ཡིག་འབྲུའི་

དབང་ཕྱུག་མཆོག །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

དེས་ན་དེ་ལྟར་མཚོན་པར་གསུངས་པས་ཁམས་དཀར་དམར་འདུས་པ་ལས་

བྱུང་བའི་བདེ་ཆེན་དེ་ཡང་སྟོང་བ་ཉིད་དང་སྦོར་བར་སྟོན་ཅིང་། ཨ་ཡིག་གིས་སྟོང་

ཉིད་མཚོན་པ་ནི། སྟོང་ཉིད་རོགས་པའི་ལྟ་བ་དང་བལ་ན་ངལ་བ་འབས་བུ་མེད་པས་

དེ་ངེས་པར་དགོས་སོ། །ཞེས་ལེས་པའི་དོན་དུ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་སྣང་མངོན་བང་ལས་

གསང་བའི ་བདག་པོ ་ཨ་ཡིག་ལ་གནས་པས་བ་བ་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་པར་

བའོ། །ཞེས་པ་དང་། མི་གཡོ་བའི་རོག་པ་ལས་ཀང་། བང་ཆུབ་སེམས་ནི་བརན་བས་

ནས། །སྔགས་ཀི་དངོས་གྲུབ་གསུངས་པ་སྟེ། །གཞན་དུ་སྔགས་སྒྲུབ་ཆོ་ག་ཡིས། །བ་

བ་ཐམས་ཅད་འབས་བུ་མེད། །དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་མདོར་བསྡུས་པས། །རང་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། སྔགས་ཀི་ལེའུ་བལད་པ།

བཞིན་མེད་ཉིད་བསམས་པ་ལས། །བང་ཆུབ་སེམས་ནི་ངེས་པར་འཐོབ། །གཞན་དུ་

འབའ་ཞིག་འགྱུར་བ་མིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །འདི་དག་སྔགས་བཏུ་ནང་

བལད་ཀི་ཨ་ཡིག་གིས་སྟོང་ཉིད་མཚོན་པ་སྟོན་པའི་སྐབས་འདིར་མན་སེར་དྲངས་

སོ། །བཏུས་པའི་སྔགས་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་གིས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བིན་

གིས་རློབ་པར་གསུངས་ལ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ནང་ལ་བལད་པས་རླུང་འཇུག་

གནས་ལྡང་གསུམ་མོ། །དེ་ཉིད་ཡི་གེ་གསུམ་གིས་བིན་གིས་རློབ་པ་ནི་རླུང་འཇུག་

གནས་ལྡང་གསུམ་གི་གདངས་ཡི་གེ་གསུམ་གི་རང་གདངས་སུ་དབེར་མེད་པར་

སྦོར་བ་སྟེ། འདིས་རླུང་སྔགས་དབེར་མེད་དུ་སྦོར་བའི་རོ་རེའི་བཟླས་པ་བསྟན་པ་

ཡིན་ནོ། །

དེར་སྔགས་སེ་ཚན་དུ་ཞིག་བསྟན་པ་ནི་ཚིག་དོན་གིས་རོགས་ལ། ལས་སྦོར་

གི་སྔགས་བསྟན་པ་རྣམས་ལ་སྤིའི་དོན་འདི་ལྟར་ལེས་པར་བ་སྟེ། བསྐྱེད་རིམ་

མཐར་ཕིན་པས་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པ་ནི་རོགས་རིམ་ལ་མི་བལྟོས་ལ། 

ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་རབ་གྲུབ་པ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ལ་སོགས་པ་ནི་བསྐྱེད་རིམ་ཕ་

རགས་གཉིས་ཀ་མཐར་ཕིན་ནས་སྤོད་པ་སྤད་དེ་བསྒྲུབ་དགོས་ལིང་། དེ་ལས་

གཞན་པའི་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་འབིང་དག་དང་། ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་ལ་སོགས་

པའི་ལས་རབ་འབམས་མཐའ་དག་ཇི་ལྟར་བལད་པ་ལྟར་བསམ་གཏན་ཙམ་གིས་

ཚེགས་མེད་པར་འགྲུབ་པ་ཡང་ཕལ་ཆེར་ཕ་རགས་གཉིས་ཀ་མཐར་ཕིན་པ་ལ་

བལྟོས་ལ། ཕན་ཚེགས་འགའ་ཞིག་ལ་བལྟོས་མི་དགོས་པའང་ཡོད་ཅིང་བསྐྱེད་རིམ་

ཕ་མོ་མཐར་མ་ཕིན་པས་ལས་དེ་དག་བསྒྲུབ་པ་ལ་གཙོ་བོར་རས་དང་སྔགས་དང་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

སན་དང་སྦིན་སེག་ལ་སོགས་པ་ལ་ལས་ཆེར་བལྟོས་ནས་བསྒྲུབ་པའི་རྣམ་གཞག་

དག་གསུངས་སོ། །དངོས་གྲུབ་དང་ལས་གང་བསྒྲུབ་ཀང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རོགས་པའི་ལྟ་

བས་ཟིན་པ་མེད་མི་རུང་དུ་རྒྱུད་སེ་གོང་འོག་དང་ཚད་ལྡན་གི་གཞུང་དུ་མ་ཞིག་

ལས་གསུངས་ལིང་། འདི་དག་ཀང་རྒྱས་པར་རེ་རང་ཉིད་ཀི་གསུང་རབ་ལས་

གསུངས་པ་དག་ཏུ་བལྟ་བར་བའོ། །ལེའུ་འདིར་གསུངས་པའི་ལས་སྦོར་རྣམས་ལ། 

ཆར་དབབ་པ་ལ་སོགས་པ། བསྐྱེད་རིམ་ཅུང་ཟད་བརན་ཅིང་བཟླས་པས་ལྷ་ནི་

མཉེས་པར་བས་པ་ལས་སྦོར་ལ་མཁས་པས་ཀང་འགྲུབ་པ་དང་། སེ་རེངས་པར་

བེད་པ་ལ་སོགས་པ་རགས་པའི་རྣལ་འབོར་མཐར་ཕིན་པ་ལ་བལྟོས་པ་དང་། ཉི་ཟླ་

འཛིན་པ་དང་རོ་རེ་གི་གུག་གི་སྦོར་བ་ལ་སོགས་པ་ཕ་མོ་མཐར་ཕིན་པ་ལའང་

བལྟོས་དགོས་པའི་རིམ་པ་དག་ལེས་པར་བ་ཞིང་། རང་རང་གི་སོས་ཀི་ལས་སྦོར་

གི་སྔགས་རྣམས་ལའང་སྔོན་དུ་བསེན་པ་འབུམ་དང་བེ་བ་ལ་སོགས་པ་ཇི་ལྟར་

གསུངས་པ་བཞིན་བས་པ་དགོས་ཏེ། དེ་ཡང་རོད་དུས་སུ་ཇི་ལྟར་གསུངས་པ་ལས་

བཞི་འགྱུར་དུ་བཟླས་དགོས་པར་སོམ་འབྱུང་ལས་གསུངས་ལ། དེའི་བཅུ་ཆའི་སྦིན་

སེག་ཀང་སོང་བ་དགོས་སོ། །གཞན་ཡང་ལས་སྦོར་རྣམས་ལ་དུས་དང་ཁ་བལྟ་

ཕོགས་དང་ཆས་གོས་ལ་སོགས་པའི་ཁྱད་པར་རྣམས་ཞིབ་པར་ལེས་དགོས་ཀང་

འདིར་ཡི་གེ་མངས་པར་འགྱུར་བས་མ་བིས་སོ། ། 

༼གཞུང་གི་ཚིག་དོན་བལད་པ།༽

གཉིས་པ་ནི། འདིར་བལད་པའི་སྔགས་ཐམས་ཅད་ཀང་། གཏོར་མ་དང་། ས་

བོན་དང་། བཟླས་པ་དང་། བིན་གིས་བརླབ་པ་དང་། བསྲུང་ཞིང་སྦང་བ་དང་། ལས་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། སྔགས་ཀི་ལེའུ་བལད་པ།

སྦོར་གི་སྔགས་ཏེ་སེ་ཚན་དྲུག་ཏུ་ངེས་པ་ལས། སྔགས་ནི་སན་གསན་འབེབས་པ་

དང་། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྐུལ་བ་ཡིན་ལ། དེ་ལས་ཀང་ལྷ་བསོམས་པ་དང་། མཆོད་པ་

དང་། རབ་གནས་དང་། སྦིན་སེག་དང་། དཀིལ་འཁོར་དང་ལས་ཚོགས་ཀུན་ལས་

གཏོར་མ་སྔོན་དུ་འགོ་བས་ཐོག་མར་གཏོར་སྔགས་གསུངས་སོ། །དེ་ལ་ཨ་དང་ཨུ་

དང་མ་རྣམས་ནི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རོ་རེ་གསུམ་མཚོན་ཞིང་། དེ་དག་གཅིག་ཏུ་

སྦར་བས་ༀ་གྲུབ་པ་ནི་རོ་རེ་གསུམ་དབེར་མི་ཕེད་པ་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་མཚོན་ལ། 

དེ་ལྟར་ལེས་ནས་ༀ་བརོད་པ་ནི་བསོད་ནམས་ལེན་པ་སྟེ། རོ་རེ་རེ་མོ་ལས། ༀ་ནི་

ཅི་ཞིག་ཡིན་པར་བརོད། །མཆོག་དང་ནོར་སྟེར་དཔལ་དང་གཡང་། །སྐལ་བཟང་

རྣམ་པ་དང་ལྡན་ཞིང་། །དམ་བཅའ་བ་དང་བཀ་ལིས་དོན། །ནོར་བུ་འཛིན་པའི་

སྔགས་སུ་བརོད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཨ་ཀཱ་རོའི་ཀ་ར་ནི་ཡི་གེ་ལའང་

འཇུག་པས་ཨ་ཡིག་གོ །མུ་ཁཾ་ནི་ཁ་དང་སོ་དང་དང་པོ་ལ་འཇུག་པ་ལས་འདིར་སོ་

སྟེ། མདོར་ན་ཨ་ཡིག་ནི་དང་པོའི་སོའ།ོ །ཞེས་པའོ། །དང་པོའི་སོར་འཇོག་བའི་རྒྱུ་

མཚན་ནི། ཀུ་མུ་ཊི་ལྟར་ན། ཨ་ཡིག་དེ་ལས་ཡི་གེ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བས་ཡི་གེ་

རྣམས་ཀི་སོའ ོ། །དེའི་ཕིར་མཆོག་ཏུ་གསུངས་ཏེ། ཨ་ནི་ཡིག་འབྲུ་ཀུན་གི་

མཆོག །དོན་ཆེན་སེ་ཚན་འདྲེན་པ་ཉིད། །ལུས་ཅན་རྣམས་ཀི་སྔགས་ཀུན་ནི། །དེ་

ཉིད་ལས་ནི་ཡང་དག་འབྱུང་། །ཞེས་སོ། །

དེ་ལས་ཡི་གེ་གཞན་རྣམས་འབྱུང་དུ་ཆུག་ཀང་དེ་ཇི་ལྟར་དང་པོ་ཡིན་ཞེ་ན། 

སརྦ་སོགས་ཀིས་དེའི་གཏན་ཚིགས་སྟོན་ཏེ། སརྦ་དྷ་ར་ཎཾ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་

དོ། །ཨཱ་ད་ནུཏྤན་ན་ཏྭ་ད་ནི་གདོད་མ་ནས་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ཉིད་དོ། །ཨ་ནི་སྐྱེ་མེད་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

མཚོན་པའི་ཕིར་དང་པོ་སྟེ། དེ་ཕིར་དེ་འགྲུབ་བེད་པའི་སྔགས། །ངེས་པར་གང་ཡང་

ཡོད་མ་ཡིན། །སྐྱེ་བ་མེད་པའི་རང་བཞིན་ཕིར། །སྔགས་ཀི་སེ་ཚན་དབང་ཕྱུག་

མཆོག །ཅེས་སོ་ཞེས་འཆད་ལ། པདྨ་ཅན་ལྟར་ན་ཡང་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་བ་མེད་

པའི་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་དེ་དག་གིས་བསྟན་པར་བཞེད་ལ། སྟོང་ཉིད་ཀི་ངང་ལས་རེན་

འབེལ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་སྣང་བའི་སེམས་ཅན་རྣམས་གཏོར་མས་ཚིམ་པར་བེད་པའི་

དོན་དུ་བཞེད་དེ། པདྨ་ཅན་ལས། དེའི་ཕིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་བདེ་བ་

ཆེན་པོའི་རོ་རེར་ལྷག་པར་མོས་ཏེ། ཨ་ལས་རེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་རི་ལམ་

དང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚིམ་པར་བེད་པའི་ཕིར་གཏོར་མ་སྦིན་

པར་བའོ་ཞེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ནི་རང་དང་

མགོན་གཉིས་ཀའི་སོ་གསུམ་རོ་རེ་གསུམ་དུ་བིན་གིས་རློབ་པའོ། །ཕཊ་ནི་གདུག་པ་

ཅན་བཟློག་པར་བེད་པའོ། །སྭཱ་ཧཱ་ནི་སོ་གསུམ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་ཞི་བར་བེེད་པའོ། །

མུ་ཏིག་ཕེང་བར་སརྦ་དྷར་ཎཾ་ཞེས་པ་མཆོད་བ་མཆོད་བེད་སོགས་ཀི་འཁོར་

གསུམ་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་བལད་ལ། འབྱུང་པོ་ཐམས་ཅད་པའི་གཏོར་མའི་

སྔགས་སོ། །ཞེས་པ་ནི་ཀུ་མུ་ཊིར་འབྱུང་པོ་ཐམས་ཅད་ཅེས་པ་འགོ་བ་དྲུག་དང་། 

དེའི་གཏོར་མའམ་མཆོད་པ་བིན་གིས་རློབ་པའི་སྔགས་སུ་བལད་ཀང་། པདྨ་ཅན་

གིས་གཏོར་མ་སྦིན་པའི་སྔགས་སུ་གསུངས་པ་ལྟར་ཡང་འདོད་དགོས་ལིང་། མུ་

ཏིག་ཕེང་བར་འབྱུང་པོ་ནི་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་འཁོར་བཅས་ལ་བལད་དོ། །གཏོར་

མའི་སྔགས་བལད་པའི་དེ་མ་ཐག་ལ་བྲུཾ་ལ་སོགས་པ་བལད་པ་ནི། གཏོར་མའི་རས་

རྣམས་བིར་ཤུ་མ་མུའི་དོན་གི་བདག་ཉིད་ལྔར་བ་བའི་དོན་དུ་བྷཱ་ཝས་བལད་དེ། འོན་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། སྔགས་ཀི་ལེའུ་བལད་པ།

ཀང་དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ཀི། བྲུཾ་ཨཱཾ་ཛྲཾ་ཁཾ་ཧཱུཾ་ནི་དེ་བཞིན་གལེགས་པ་ལྔ་རྣམས་སྐྱེད་

པར་བེད་པའི་ས་བོན་ནོ། །ཞེས་པ་སྒྲུབ་ཐབས་དང་དབང་རས་བསྐྱེད་པའི་སྐབས་

དང་གཏོར་མ་བིན་རླབས་སོགས་སྐབས་དུ་མ་ལ་གོ་བར་བའོ། །རྒྱུད་འདི་ལ་ཕག་

བཅུ་དྲུག་པ་གཙོ་བོ་ཡིན་པས་དེའི་སྔགས་ཉིད་སྔོན་དུ་གསུངས་པ་ལ། ༀ་ནི་སྔར་

ལྟར་རོ། །དེ་བ་ནི་རོལ་པའམ་ལྷའོ། །པི་ཙུ་ནི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་འདབ་བལ་ཏེ། སིང་

རེས་ཐམས་ཅད་རེས་སུ་འཛིན་པས་བལ་ལིན་ཏུ་འཇམ་པོས་ར་ལ་སོགས་པ་འཛིན་

པ་དང་ཆོས་མཐུན་པས་པི་ཙུའོ། །ཞེས་བལད་དོ། །བཛྲ་ནི་གདུག་པ་ཅན་རྣམས་

འཇོམས་པ་ལ་རོ་རེ་དང་འདྲ་བར་བལད་དེ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ་ནི་སྔར་ལྟར་རོ། །

འདི་ནི་ཀཻ་རོ་རེ་ཕག་བཅུ་དྲུག་པའི་སིང་པོའ།ོ །པ་ད་ཞེས་པ་རྐང་པ་དང་ཚིག་

དང་། གནས་རྣམས་ལ་འཇུག་པ་ལས། འགེལ་པར་ཚིག་ལ་བསྒྱུར་བ་ལིན་ཏུ་ལེགས་

པས། དངོས་སུ་ཁྱད་པར་མ་བསྟན་པའི་སྔགས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཚིག་གི་དང་པོར་ༀ་

གི་རྣམ་པ་དང་། མཐར་ནི་སྭཱ་ཧཱ་དང་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཀི་རྣམ་པ་ནི་སྭཱ་ཧཱའི་གོང་གི་ནང་དུ་

གཞུག་གོ །དེ་ཡང་དེ་བཞིན་གལེགས་པ་རྣམས་ཀི་སྔགས་དང་། ལྷ་མོ་ཐམས་ཅད་

ཀི་སྔགས་དང་། གོང་ཁྱེར་དཀྲུག་པ་ལ་སྦར་གི། གཞན་ཁྱད་པར་བསྟན་པ་ལ་མ་

ཡིན་པར་ཀུ་མུ་ཊི་ལས་བལད་དེ་སྦར་ཚུལ་ནི། ༀ་ཨཱཿ ་བྲུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། སོགས་

དང་། ༀ་ཨ་ཀ་ཙ་ཊ་ཏ་པ་ཡ་ལ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་དང་། ༀ་ཨ་ཨཱ་ཞེས་པ་ནས་ཨཾ་

ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པའོ། །ༀ་ཨ་ཀ་ཙ་ཊ་ཏ་པ་ཡ་ལ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པ་འབུམ་

ཕག་བཞི་དང་དངོས་གྲུབ་ཀི་དོན་དུ་བེ་བ་བཟླས་ཏེ་མཚན་མ་མཐོང་བ་ན། ལག་པ་

གཡས་ལ་འཁོར་ལོ་རིབས་བརྒྱད་པ་བིས་པའི་རིབས་རྣམས་ལ་ཨ་ཀ་སོགས། ཡི་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

གེ་བརྒྱད་དང་། མུ་ཁྱུད་ལ། ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི། ལྟེ་བར་སེལ་ཚིག་དང་བཅས་པ་བིས་ཏེ། 

ལག་པ་གཡོན་པ་བཀབ་ནས་ཁ་རླངས་མ་ལོར་བར་སེལ་ཚིག་དང་བཅས་པའི་

སྔགས་བཟླས་ནས་གོང་ཁྱེར་ལ་བསྟན་ན་རྣམ་པར་འཁྲུག་པར་འགྱུར་བས་གོང་ཁྱེར་

ཆེན་པོ་དཀྲུག་པའི་སྔགས་སོ། །ཨ་ཨཱ་སོགས་རེ་རེ་རྣལ་འབོར་མ་བཅོ་ལྔ་པོ་རྣམས་

ཀི་རེ་རེའི་ས་བོན་ནོ། །མགོར་ༀ་དང་མཐར་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ་སྦར་ཞིང་མགོར་ཟླ་ཕེད་

ཐིག་ལེས་བརྒྱན་པ་ནི་དེ་དག་རྣམས་སོ་སོའི་བཟླས་པའི་སྔགས་སུ་འགྱུར་རོ། །ༀ་

སྔར་ལྟར་རོ། །ཏཻ་ལོ་ཀ་ནི་འཇིག་རེན་གསུམ་མོ། །ཨཀེ་པ་ནི་སྡུད་པ་སྟེ། ཁམས་

གསུམ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་དུ་སྡུད་པ་ཞེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བོད་

པའོ། །ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པ་ཧེ་རུ་ཀ་ཕག་གཉིས་པའི་སིང་པོའ།ོ །ༀ་སྔར་

ལྟར་རོ། །ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ་ནི་འབར་བ་སྟེ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་བདེ་ཆེན་གི་རང་བཞིན་དུ་

འབར་བར་གིས་ལིག་པའོ། །བྷོ་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བོད་པའོ། །ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱ་

ཧཱ། ཕག་བཞི་པའི་སིང་པོའ།ོ ༀ་སྔར་ལྟར་རོ། །ཀི་ཊི་ཀི་ཊི་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དང་

བདུད་ཐམས་ཅད་ཆོམས་ལིག་པའོ། །གང་གིས་ན། བཛྲ་སྟེ་ཀཻ་རོ་རེས་སོ། །ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་

ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་ཕག་དྲུག་པའི་སིང་པོའ།ོ འདི་དག་ནི་པདྨ་ཅན་ལྟར་བལད་ལ། མུ་

ཏིག་ཕེང་བར་ཚངས་པ་དབང་པོ་ཁྱབ་འཇུག་དྲག་པོ་སོགས་འཇིག་རེན་གི་ལྷ་གཙོ་

བོ་རྣམས་ནི་ཏཻ་ལོ་ཀའོ། །ཨཀེ་པ་ནི་ཚར་གཅོད་པའོ། །ཛྭ་ལ་ནི་འབར་བའོ། །བྷོ་ནི་

གདུག་པ་རྣམས་སེག་པའི་ཕིར་ཞེས་བལད་དེ། བྷོའི་སྒ་རྣམས་ལ་འཇུག་པའི་དབང་

དུ་མཛད་པའོ། །ཀི་ཊིའི་སྐད་ཀི་བིངས་ནི་འགོ་བའི་དོན་ཏེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

རེས་སུ་འཛིན་པའོ། །བཛྲེ་ནི་གདུག་པ་ཅན་ཆད་པས་གཅོད་པ་ལ་བལད་དོ། །ༀ་ཨཱཿ 
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། སྔགས་ཀི་ལེའུ་བལད་པ།

ཧཱུཾ་སོགས་དང་། ༀ་རཀ་སོགས་ནི་གོ་སའོ། །

དེ་ལྟར་བསེན་སྒྲུབ་དང་འབེལ་བའི་སྔགས་རྣམས་བསྟན་ནས་ལས་ཀི་ཚོགས་

སྟོན་པ་ནི་སྔོན་དུ་བསྐྱེད་རིམ་བརན་པ་སོགས་སྔར་བལད་པའི་མཚན་ཉིད་ཚང་བའི་

སྒྲུབ་པ་པོས། རོ་རེ་མའི་རྣལ་འབོར་དང་། ༀ་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པའི་སྔགས་ཀིས་རེངས་

པར་བེད་པའོ། །དེ་བཞིན་དུ་དཀར་མོའི་རྣལ་འབོར་དང་། ༀ་ཨཾ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པའི་

སྔགས་ཀིས་དབང་དུ་བེད་པའོ། །ཆུ་མའི་རྣལ་འབོར་དང་། ༀ་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པའི་

སྔགས་ཀིས་སྐོད་པར་བེད་པའོ། །རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མའི་རྣལ་འབོར་དང་། ༀ་ཛྲ່་སྭཱ་

ཧཱ། ཞེས་པའི་སྔགས་ཀིས་ཕན་ཚུན་དངངས་པར་བེད་པའོ། །བདག་མེད་པའི་རྣལ་

འབོར་དང་། ༀ་བྲུཾ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པའི་སྔགས་ཀིས་ཚ་བའི་རིམས་ལ་སོགས་པའི་

མངོན་སྤོད་དོ། །མཁའ་སྤོད་མའི་རྣལ་འབོར་དང་། ༀ་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པའི་སྔགས་

ཀིས་འགུགས་པར་བེེད་པའོ། །ས་སྤོད་མའི་རྣལ་འབོར་དང་། ༀ་གྷུ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་

པའི་སྔགས་ཀིས་གསོད་པར་བེད་པའོ། །ༀ་ཀུ་རུ་ཀུ་ལེ་ཧྲིཿ སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པ་ནི་ཀུ་རུ་

ཀུ་ལེའི་སྔགས་སོ། །

འདིའི་རྣལ་འབོར་སོགས་མདོ་ཙམ་ལྟ་སྟངས་ཀི་ལེའུར་སྟོན་ལ། ལས་ཚོགས་

འདི་དག་རྒྱས་པར་གཞན་དུ་ལེས་པར་བའོ། །མུ་ཏིག་ཕེང་བར་ཡང་། རེངས་པ་ལ་

སོགས་པ་དེ་རྣམས་ཀང་། བཟླས་པ་དང་། སྦིན་སེག་དང་། སྔགས་དང་། རྒྱུད་ལ་

སོགས་པའི་སྦོར་བས་ཅི་རིགས་པར་བའོ། །སྦོར་བ་དེ་ཡང་དཔལ་གསང་བ་འདུས་

པ་དང་། རོ་རེ་མཁའ་འགོ་ལ་སོགས་པ་དག་ཏུ་བལྟ་བར་བའོ། །རྒྱུད་འདི་ནི་རྣལ་

འབོར་གཙོ་བོ་ཡིན་གི། འདིར་ལས་ཀི་ཚོགས་རྒྱ་ཆེར་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུད་གཞན་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ལས་རེད་པ་ས་བའི་ཕིར་འདིར་བདག་གིས་ཀང་མ་བལད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་

གསུངས་སོ། །ཆར་དབབ་པའི་ལས་ནི་གཞུང་ཅུང་ཟད་འཁྲུགས་པ་བསེབས་ནས་

བལད་པར་བ་སྟེ། ཕག་བཅུ་དྲུག་པའི་རྣལ་འབོར་གོམས་པར་བས་ལིང་། ར་སྔགས་

ཀི་བཟླས་པ་རོགས་པས། གོང་ངམ་གོང་ཁྱེར་ལ་སོགས་པའི་ཕི་རོལ་རླུང་གི་

ཕོགས་སུ་རིང་བུ་གསར་བ་བས་ཏེ། དེའི་ཕི་དེ་ཉིན་ཀླུ་གནས་པའི་ཆུ་ཀླུང་གི་ངོགས་

ནས་བླངས་པའི་འཇིམ་པ་ནག་པོ་དེ་ཉིད་ཨ་ཕུཿ ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་བྱུང་བའི་

འཇིམ་པའི་རྣམ་པར་གནས་པར་བསྐྱེད་ལ། དེ་ལས་མཐའ་ཡས་ཀི་གཟུགས་བརན་

སོར་བཞི་བ་སྟོད་མི་ལ་སྦྲུལ་མགོའི་གདེངས་ཀ་བདུན་དང་ལྡན་པ། སད་སྦྲུལ་མཇུག་

འཁྱིལ་བ། ལག་པ་བཞི་བ། གཡས་གཉིས་ན་བདུད་རིའི་འབས་བུ་དང་རིན་པོ་ཆེ། 

གཡོན་གཉིས་ན་བདུད་རིས་གང་བའི་བུམ་པ་ཐོགས་པ་བས་ལ། སོ་མ་བཏང་བའི་

ཁམ་ཕོར་ཁ་སྦར་དུ་ནི་བཞག་པ་སྟེ། བཅུག་ནས་མཐའ་ཡས་ཀི་གཟུགས་བརན་

བཅུག་པའི་སྣོད་དེ་རིང་བུའི་དབུས་དེར་སྟེགས་བུ་ལ་བཞག་གོ །

དེ་ནས་ཡོ་བད་རྣམས་ཚོགས་པར་བས་ཏེ། དཀིལ་འཁོར་བི་བའི་དོན་དུ་ས་

ཆོག་དང་། སའི་ལྷ་མོ་སྟ་གོན་དང་། བུམ་པ་སྟ་གོན་དང་། དཀིལ་འཁོར་གི་ལྷ་སྟ་

གོན་རྣམས་བས་ནས། རིང་བུའི་དབུས་ཀི་ཁམ་ཕོར་ཁ་ཕེ་བ་སྟོང་པར་བསོམས་ཏེ། 

སྟོང་བའི་ངང་ལས་མཐའ་ཡས་དམ་ཚིག་པ་གཟུགས་ཇི་ལྟ་བར་བསྐྱེད། རང་གི་

ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་དང་མཐའ་ཡས་དམ་ཚིག་པའི་སིང་ཁའི་འོད་ཀིས་ས་འོག་ནས་

མཐའ་ཡས་བཀུག་པ་བསྟིམས་ནས་དངོས་ཡིན་པར་ཞེན་པ་དྲག་པོ་བ། སྤན་དྲངས་

པའི་དབང་གི་ལྷས་དབང་བསྐུར་པར་བསམས་ཏེ། དངོས་སུ་བུམ་པ་འོ་མ་དང་ཞོ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། སྔགས་ཀི་ལེའུ་བལད་པ།

དང་མར་དང་སྦྲང་རི་དང་ཀ་ར་སྟེ་བདུད་རི་ལྔས་བཀང་བས་ནི་གཟུགས་བརན་གི་

སྤི་བོ་ནས་ཅུང་ཟད་བླུག །མེ་ལོང་ལ་གཟུགས་དེའི་གཟུགས་བརན་ལར་བ་ལ་བཀྲུ། 

མེ་ཏོག་ནག་པོས་ནི་མཆོད་ཅིང་། དེས་མཚོན་པའི་སོས་དང་མར་མེ་དྲི་དང་ཞལ་

ཟས་ཀིས་ཀང་མཆོད་ཅིང་། ཀླུ་འདུལ་བར་བེད་པ་མཁན་པའི་ཁུ་བས་ནི་གཟུགས་

དེ་ལ་བྱུག །གང་པོ་ཆེའི་ཆང་གྷིའུ་ཝཾ་གིས་ནི་གཟུགས་དེའི་མགོ་བོ་བྱུག །བ་ནག་

མོའི་འོ་མས་ནི། དགང་བ་སྟེ་ཅུང་ཟད་གཏོར། གཞོན་ནུ་མ་མ་ཉམས་པ་མདོག་ནག་

མོས་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བཀལ་བ། རམས་ཀིས་བཙོས་པའི་སྐུད་པས་ནི། རྒྱ་གམ་དུ་

དཀིའོ། །དེའི་སང་ཉིན་རིང་བུ་དེའི་ནུབ་ཕོགས་ཀི་འགམ་དུ་དཀིལ་འཁོར་བཞེངས་

པར་བ་སྟེ། ཞེས་པ་ནས། བ་སྟེ་ཞེས་པའི་བར་གོ་སའོ། །དེའི་དབུས་སུ། བདུད་

བཞིའི་དོད་ལ་མཐའ་ཡས་མནན་པའི་ཞེས་པ་ནས། མཐའ་ཡས་འཇིགས་པའང་

འཇིགས་པར་མཛད་པ་བིའོ། ཞེས་པའི་བར་ལྷག་མ་གོ་ས་ལ། འདབ་མ་བརྒྱད་ལ་ཀླུ་

བརྒྱད་པོ་རེ་རེ་མནན་པའི་ལྷ་མོ་བརྒྱད་བི་ཞིང་། རྡུལ་ཚོན་གིས་ལྷ་བི་བར་མ་ནུས་

ན་གདན་དེ་དག་གི་སྟེང་དུ་རང་རང་གི་ཕག་མཚན་བི་བར་བའོ། །

དེ་ནས་སོབ་དཔོན་གིས་དཀིལ་འཁོར་བརྒྱན་པ་དང་། བསྒྲུབ་ཅིང་མཆོད་པ་

དང་། བདག་ཉིད་འཇུག་པ་རྣམ་བ་བར་བླ་མ་དག་བཞེད་པ་ལེགས་པས་དེ་དག་

རོགས་པ་ན་རིང་བུའི་དབུས་ཀི་ཁམ་ཕོར་ཁ་ཕེ་ནས་བཞག་ལ། གཟུགས་བརན་ཨ་

ཕུཿ ལས་བསྐྱེད་ཅིང་བསྟིམས་པ་སྔར་ལྟར་བའོ། །ཨ་ནི་མཐའ་ཡས་ཀི་མིང་ཡིག་དང་

པོ་དང་། ཕུཿ ནི་ཀླུ་སྤིའི་ས་བོན་ནོ། །ཁམ་ཕོར་ནང་དུ་བ་ནག་མོའི་འོ་མས་བཀང་ལ། 

དེ་ནས་སོབ་དཔོན་གིས་མཐའ་ཡས་གཟིར་ལ་ཆར་དབབ་པར་བའོ་སམ་པའི་ནང་གི་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

མ་རུངས་པའམ་ཁོས་པའི་སེམས་ཀིས་དབེན་པའི་གནས་སུ་སྔགས་བཟླས་ཏེ། 

སྔགས་གང་ཞེ་ན། ༀ་གྷུ་རུ་གྷུ་རུ། གྷུ་ཊུ་གྷུ་ཊུ། མ་ལ་མ་ལ། གྷ་ཊ་གྷ་ཊ། གྷོ་ཊ་ཡ་གྷོ་

ཊ་ཡ། ཞེས་པ་རྣམས་བསྒྱུར་དུ་མེད་ལ། ཨ་ནན་ཏ་མཐའ་ཡས། ཀོ་པ་ཀཱ་ར་ཡ་བསྐྱོད་

པར་གིས་ལིག །ནཱ་ག་ཨ་དྷི་པ་ཏ་ཡེ་ཀླུ་རྣམས་ཀི་བདག་པོའོ། །ཧེ་ཧེ་རུ་རུ་ཀཾ་ནི་ཧེ་

རུ་ཀའི་བཀས་སོ། །སཔྟ་པཱ་ཏཱ་ལ་ག་ཏ་ནཱ་ནཱ་ག་ནི་རྐང་འོག་རིམ་པ་བདུན་ན་གནས་

པའི་ཀླུ། ཨཱ་ཀརྵ་ཡ་ཁུག་ཅིག །བརྵ་ཡ་ཕོབ་ཅིག གར་ཡ་སྒོགས་ལིག །ཏར་ཡ་

རོགས་ལིག ཕུཿ ཕུཿ ཕུཿ ཕུཿ ཕུཿ ཕུཿ ཕུཿ ཕུཿ ། ཞེས་པ་ཀླུ་བརྒྱད་ཀི་ས་བོན་ནོ། །ཧཱུཾ་

ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པའོ། །དེ་ལྟར་བཟླས་ཀང་གལ་ཏེ་ཆར་མི་འབབ་ན་སོགས་

ཆོག་ནི་དེའི་ཚེ་སྔགས་འདི་ལྡོག་ལ་བཟླ་སྟེ། ཧཱ་སྭཱ་ཞེས་པ་ནས། ༀ་ཞེས་པའི་བར་

དུའོ། །དེ་ལྟར་བཟླས་བས་ཆར་འབབ་བོ། །གལ་ཏེ་མི་འབབ་ན་དེའི་ཚེ་ཀླུ་རྣམས་ཀི་

མགོ་ཨར་ཀ་ཞེས་བ་བ་པན་སའམ་སོང་བུ་དཀར་བོ་སྟེ། མཚན་མོ་ཆེར་སྐྱེས་པ་སྔ་

དྲོ་ཉི་མས་རེག་པ་ན་རྣམ་པ་བརྒྱར་འགས་པ་ཞིག་ཡོད་པའི་དོག་པ་ལྟར་འགས་སོ། །

དེ་དག་ནི་ཆར་དབབ་པ་ཞེས་བ་བའི་ཆོ་གའོ། །དེ་ནས་ཆར་ཆེས་པ་གཅོད་པ་

ལ་སོགས་པའི་དོན་དུ་སྤིན་བལ་བ་བལད་དེ། ཧེ་རུ་ཀའི་ང་རྒྱལ་གིས་དུར་ཁོད་ཀི་

རས་ལ་ཉེ་བར་འདུག་པས་ཐལ་ཆེན་དང་ཡུངས་ཀར་འཐོར་བ་ལ་བརོན་པས་སྔགས་

བཟླ་ཞིང་བལ་ཏེ། ༀ་ཨཱརྱ་ཨཱརྱ་ཤྨ་ཤཱ་ན་བི་ཡཱ་ཡ་ཞེས་པ་འཕགས་པ་དུར་ཁོད་ལ་

དགེས་པའོ། །ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་པ་སྔར་ལྟར་ཏེ། སྤིན་བལ་བའི་ཆོ་གའོ། །ཕ་རོལ་

གི་སེ་རྣམ་པར་གཞིག་པའི་ཕིར་ཁ་ཊིཀའམ་རོ་རྒྱུས་ཀི་སྒྲུབ་པ་བལད་དེ། ཁ་ཊི་ཀ་

དང་ནང་གི་བདུད་རི་ལྔ་དང་། ཀུ་ཐཱ་ར་ཙིནྣ་ར་ལོང་རོལ་བ་ཡིན་ཟེར་བ་དེ་དག་དང་



  257  

རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། སྔགས་ཀི་ལེའུ་བལད་པ།

ལྷན་ཅིག་བཏགས་ལ་མིག་འབས་ཙམ་གི་རི་ལུ་བས་ཏེ། ཧེ་རུ་ཀའི་སྐུའི་ཁར་བཅུག་

སྟེ། སྔགས་ནི་ༀ་བཛྲ་ཀར་རི་རོ་རེའི་གི་གུག་ཧེ་བཛྲ་ཡ་ཀཻ་རོ་རེའི་བཀས། ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་

ཕཊ། ཅེས་པ་དངོས་གྲུབ་ཀི་དོན་དུ་བེ་བ་བཟླས་ལིང་། ལས་སྦོར་གི་སྔོན་དུ་བསེན་

པ་འབུམ་བས་ཏེ། ཇི་སིད་དུ་སྐུ་གཟུགས་རང་གི་ཁ་ནས་རི་ལུ་རང་ཕྱུང་སྟེ། སྒྲུབ་པ་

པོ་ལ་མ་བིན་པ་དེ་སིད་དུ་བཟླས་པས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ནས་རོ་རྒྱུས་དེ་ཉིད་

ཀིས་རིལ་བ་སྤི་བླུགས་ཀི་མགིན་པ་ལ་རི་མོ་བས་ན་བསྒྲུབ་བ་འཁོར་དང་བཅས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀི་མགིན་པ་ལ་རི་མོ་དེ་ཉིད་ཅིག་ཅར་དུ་སྣང་བར་འགྱུར་ལ། དེ་ནས་ཀང་

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་གནོད་པ་བེད་པ་ལ་སོགས་པ་བཟློག་པར་མི་འགྱུར་ན་དེའི་

ཚེ་རོ་རེའི་གི་གུག་གིས་རིལ་བ་སྤི་བླུགས་ཀི་མགིན་པ་བསྐོར་ཞིང་བསྐོར་ནས་

བཅག་ན་དག་ཐམས་ཅད་ཀི་མགོ་དུས་གཅིག་ཏུ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །རོ་རེ་གི་གུག་

གི་ཆོ་གའོ། །འདི་སྔོན་གྲུབ་ཆེན་མཚོ་སྐྱེས་ཀིས་མཛད་པར་གགས་སོ། །

མུ་སྟེགས་ལ་སོགས་པའི་ལྷ་རྣམས་བགས་པར་འདོར་པས་ཐིག་ལེ་བསྒྲུབས་ཏེ། 

ཚངས་བའི་ས་བོན་པ་ལ་ལའི་འབས་བུ་དགུན་ཟླ་འབིང་པོའི་སྐར་མ་རྒྱལ་ལ་བཏབ་པ་

ཕིས་རྒྱལ་གི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ་བླངས་ཏེ་བསྒྲུབས་ནས། ཀུ་ཐཱ་ར་ཙིནྣ་དང་ཆ་མཉམ་དུ་

བསེས་ལ། རྒྱལ་གི་ཟླ་བའི་ཉི་མ་གཟས་ཟིན་པ་ལ་མི་བསྐྱོད་པ་དང་བཏག་ཅིང་། 

བཏགས་ནས་དག་སྟའི་གཟུགས་བས་ཏེ། དེ་རྐང་བས་མནན་ནས་སྔགས་འདི་བཟླས་

ཏེ། ༀ་བཛྲ་ཀུ་ཐཱ་ར་རོ་རེ་དག་སྟས། ཕཱ་ཊ་ཡ་ཕཱ་ཊ་ཡ་ཁོས་ཁོས་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། དེ་

ཡང་སྔོན་དུ་བསེན་པ་བེ་བ་བཟླས་ནས་ལས་ལ་སྦོར་བ་ན་ཉིན་མཚན་ཐོག་ཐག་པ་

བཟླས་ཏེ། དག་སྟ་ལ་དུ་བ་དང་འོད་ལ་སོགས་པའི་རགས་བྱུང་བ་ན། དེ་བརགས་ནས་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

རང་གི་དཔྲལ་བར་ཐིག་ལེ་དག་སྟ་ལྟ་བུ་བས་ཏེ། ཕག་བས་ན་གང་ལ་ཕག་བས་པ་དེ་

འགས་སོ། །ལྷ་བགས་པའི་ཆོ་གའོ། །དག་བོ་ཚ་བས་གདུང་བར་བ་བར་འདོད་པས། 

ཨརྐ་ཉི་ལིང་བའི་ལོ་མ་ལ། དུག་དང་། སྐེ་ཚེ་དང་། ཙི་ཏ་ཀ་རྒྱ་སྐྱེགས་ཀི་ཁུ་བས་དགའི་

མིང་བི་ཞིང་། འབས་ཕུབ་ཀི་མེ་ལ་གདུང་སྟེ་སྔགས་ཁི་བཟླས་སོ། །ༀ་ཧེ་བཛྲ་བལད་

ཟིན་ཏོ། །ཛྭ་ར་རི་མས་སོ། །ལ་ཏྲུཾ་བྷྲཱུཾ་དག་བོ་ལ་ཐོབ་ཅིག་གོ །ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཚ་

བའི་རིམས་ཕེད་པའི་ཆོ་གའོ། །སྔོན་དུ་བསེན་པ་ཁི་བཟླས་པས་འགྲུབ་བོ། །ཆང་སྐྱུག་

པར་བ་བར་འདོད་པས་བསྒྲུབ་བའི་ལྟེ་བར་ཡཾ་གི་རྣམ་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རླུང་

གི་དཀིལ་འཁོར་བསོམ་ཞིང་། དེའི་སྟེང་དུ་མཾ་གི་རྣམ་པ་གྱུར་པ་ལས་ཆང་ལྟོ་བར་

བསོམས་ཏེ། སྐྱུག་པར་བེེད་པར་བལྟས་ལིང་བསོམས་ན་ཆང་སྐྱུག་གོ །སྔོན་གྲུབ་ཆེན་

དཔལ་འཛིན་གིས་མཛད་པར་གགས་སོ། །

འདོད་པས་རབ་ཏུ་མོས་མ་དབང་དུ་བ་བར་འདོད་པས། མ་ངན་མེད་པ་དཔྱིད་

ཟླ་ར་བའི་ཚེས་བརྒྱད་ལ་མ་ངན་མེད་པའི་ལིང་ཨ་ལོ་ཀའི་འོག་ཏུ་སོང་སྟེ་གོས་

དམར་བོ་བགོས་ནས་མོས་བེད་ཀི་འབས་བུ་པོ་སོ་ཆ་བཟའ་ཞིང་། ཀཱ་ཀཱ་མ་ཙི་ཀ་རྒྱ་

སྐྱེགས་ཀི་ཁུ་བས་རང་གི་དཔྲལ་བར་ཐིག་ལེ་བས་ནས་སྔགས་བཟླ་སྟེ། ༀ་ཀུ་རུ་ཀུ་

ལེ་ཧྲིཿ ཨ་མུ་ཀ་མེ་ཧྲི་བ་སི་བྷ་ཝ་ཏུ་ཆེ་གེ་མོ་བདག་གི་དབང་དུ་གྱུར་ཅིག་སྭཱ་ཧཱ། 

སྔོན་དུ་ཀུ་རུ་ཀུ་ལེའི་བཟླས་པ་སོགས་རོགས་པས་ལས་སྦོར་གི་ཚེ་སྔགས་འདི་ཁི་

བཟླས་པ་ཡིས་འོང་བར་འགྱུར་རོ། །ཟླ་བ་དང་ཉི་མ་འདོད་པ་བཞིན་དབང་དུ་བ་བར་

འདོད་པས། འབས་ས་ལུ་བཏགས་པའི་འགྱུར་བ་ཟན་ལ་ཟླ་བ་དང་། ཉི་མའི་གཟུགས་

བས་ལ་རླངས་པ་ལ་བཙོས་ཏེ་ཁམ་ཕོར་དུ་རོ་རེ་མི་བསྐྱོད་པའི་ཆུ་ལ་གཞུག་ཅིང་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། སྔགས་ཀི་ལེའུ་བལད་པ།

སྔགས་བཟླས་ཏེ། ༀ་བཛྲ་ཨརྐ་ནི་ཉི་མ་མ་ཙ་ལ་མ་ཙ་ལ་མ་གཡོས་མ་གཡོས། ཏིཥྛ་

ཏིཥྛ་བརན་པར་གིས་གཉིས། ཧེ་བཛྲ་ཡ་ཀཻ་རོ་རེའི་བཀས། ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་

བེ་བ་ཕག་བདུན་བཟླས་ཏེ། བཅུ་ཆའི་སྦིན་སེག་བས་ནས་རགས་བྱུང་བ་ན་ལས་

སྦོར་གི་ཚེ་ཁི་བཟླས་པས་ཉི་མ་དང་ཞེས་སོགས་སོ། །སྔོན་གྲུབ་ཆེན་བིར་ཝ་པས་

མཛད་པར་གགས་སོ། །ༀ་ན་གྲཱ་ན་གྲཱ་ཀུ་མ་རི་ཀི་དི་བེ་ལོ་ཙ་ན་ནེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བ་

བའི་སྔགས་འདི་སྔོན་དུ་འབུམ་བཟླས་ཏེ་པདྨ་དམར་བོའི་སྦིན་སེག་ཁི་བས་ནས། 

དུས་མ་ཡིན་པ་མར་ངོའི་ཚེས་བཅུ་གསུམ་མམ་བདུན་གི་མཚན་མོའི་དུས་སུ། རྐུན་

མ་ངོས་གཟུང་བའི་དོན་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་གཞོན་ནུ་མའམ་ཁྱེའུ་གོང་བའི་ཆོས་ཀིས་

མ་གོས་པའི་མིག་དག་ལ་སྔགས་དེ་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་མངོན་པར་བསྔགས་ནས། མེ་

ཏོག་ལ་སོགས་པའི་མཆོད་པས་དེ་ལ་ཡང་དག་པར་མཆོད་ཅིང་། སང་ནུབ་ཁོ་བོའི་

དོན་བསྒྲུབས་ལིག་ཅེས་སན་གསན་དབབ་བོ། །

དེའི་ཕི་དེ་ཉིན་མར་ངོའི་བཅུ་བཞི་བའམ། བརྒྱད་པའི་སྔ་བའི་དུས་སུ་བུམ་པ་

བུམ་རས་དང་བཅས་པའི་ཆུས་བཀང་བ་དང་ལ་སོགས་པས་དེའི་སྟེང་དུ་ཐོད་པའི་

ནང་དུ་བལམས་པའི་མར་མེ་དང་། གཞན་ཡང་རྒྱ་སྐྱེགས་ཀི་ཁུ་བ་ལ་སོགས་པའི་

ཡོ་བད་རྣམས་ཉེ་བར་བཞག་ཅིང་བདག་ཉིད་ལྷའི་རྣལ་འབོར་བཟླས་པ་དང་བཅས་

པ་རོགས་པ་དང་ཚོགས་ཀི་འཁོར་ལོ་བས་ནས། འབྲུ་མར་དང་ཨ་ལཀྟ་རྒྱ་སྐྱེགས་

ཀི་ཁུ་བ་ལ་སྔགས་གོང་གི་འདི་ཉིད་ཀིས་ལན་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་མངོན་པར་བསྔག་

གོ །དེ་ནས་ཞེས་པ་ནས། བླུགས་ལ་སྔགས་བཟླ་ཞིང་ལེགས་པར་ཕིས་ནས་གཞོན་

ནུ་མའི་མིག་ལའང་། སྔགས་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་བསྔགས་ནས། ཐོད་པའི་མར་མེའི་འོད་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ལ་གཞོན་ནུ་མ་ལ་མཐེ་བོང་བསྟན་ཏེ། ངའི་རས་སུས་ཁྱེར་ཞེས་སམ། དགོས་པའི་

དོན་ཅི་མཐོང་བ་སོས་ལིག །ཅེས་བརོད་ན། སྒྲུབ་པ་པོ་དེ་ལ་གཞོན་ནུ་མ་དེས་སྨྲས་

པ། ཁྱེད་ཀི་རས་ཆེ་གེ་མོ་ཞེས་བ་བས་ཁྱེར་རོ། །ཞེའམ་གཞན་ཡང་དགོས་པའི་དོན་

དག་སྨྲ་བར་འགྱུར་རོ། །རོ་རེའི་མོས་དོན་གསལ་བར་སྟོན་པས། རོ་རེ་སྐར་མའོ། །བེ་

རུ་ཊ་ཡ་ཞེས་སོགས་དུད་འགོ་ལྔ་བསྐད་པ་ནི་གོ་ས་སྟེ། འདི་དག་ལའང་སྔོན་དུ་

བསེན་པ་འབུམ་འབུམ་དང་། སྦིན་སེག་ཁི་བ་བར་བླ་མ་དག་བཞེད་དོ། །རོ་རེ་མ་

དང་། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་སྔར་རེངས་པ་ལ་སོགས་པའི་ལས་དག་དང་། རེ་རེ་

ནས་སྦར་ཏེ་བལད་ཟིན་ཏོ། ། 

༼ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པ།༽

གསུམ་པ་ནི། སྔགས་ཀི་ལེའུ་སྟེ་གཉིས་པའོ། །སྔགས་ཀི་དེ་ཉིད་སིང་ལ་

འགོགས། །བཟླས་པའི་ལྕགས་ཀྱུས་འཁོར་ལོ་དྲངས། །ལྷ་ཡི་སེམས་པས་རབ་

དྲེགས་པའི། །སྔགས་པ་དཔའ་བོ་ལས་ཀུན་བེད། །རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་བརག་པ་

གཉིས་པའི་རྣམ་པར་བལད་པ་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ཀི་གསང་བའི་མཛོད་ཅེས་

བ་བ་ལས་ལེའུ་གཉིས་པའི་རྣམ་པར་བལད་པའོ། ། 

༼ལེའུ་གསུམ་པ་བལད་པ།༽

༈ ལེའུ་གསུམ་པ་བལད་པ་ལ་གསུམ། ལེའུའི་མཚམས་སྦར་བ། ལེའུའི་

གཞུང་བལད་པ། ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པའོ། །
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལེའུ་གསུམ་པ་བལད་པ།

༼ལེའུའི་མཚམས་སྦར་བ།༽

དང་པོ་ནི། དེ་ལྟར་ལེའུ་དང་པོ་ཐུགས་དང་། གཉིས་པས་གསུང་སྔགས་བལད་

ཟིན་ནས། དེ་ནས་སྐུ་ལྷའི་ལེའུ་བལད་པར་བའོ། །

༼ལེའུའི་གཞུང་བལད་པ།༽

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སོ་སོའི་ལུགས་དགོད་པ་དང་། འཐད་པའི་ཕོགས་བཞག་

པའོ། །

༼སོ་སོའི་ལུགས་འགོད་པ།༽

དང་པོ་ལ། མཁས་པ་མི་ཐུབ་ཟླ་བའི་ལུགས་དང་པོར་བརོད་པར་བ་སྟེ། དེ་ཡང་

སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་བླ་མ་ལ་མ་བལྟོས་པར་འདུག་པ་རྣམས་རོངས་པར་བ་བའི་ཕིར་ལྷའི་

མངོན་རོགས་ཀི་རིམ་པ་འདིར་དཀྲུགས་ཏེ་གསུངས་པས་ན། རྒྱུད་ནས་བལད་པའི་

སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ནི་སངས་ཏེ་འཁྲུགས་པ་སེབས་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེའི་

ཚུལ་ནི། རྣལ་འབོར་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་གནས་སུ་སྟན་བདེ་བ་ལ་འདུག་ནས། 

རྣལ་འབོར་བས་རང་གི་སིང་གར་བཾ་དམར་བོ་ལས་བྱུང་བའི་པདྨ་དམར་བོ་དང་། རཾ་

དམར་བོ་ལས་བྱུང་བའི་ཉི་མ་ལ་ཧཱུཾ་ཡིག་བསོམ་པ་ནི། རང་གི་སིང་གར་རེ་ཕ་བསོམ། 

ཞེས་སོགས་ཤཽ་ཀའོ། །དེ་ནས་མཐུན་རྐྱེན་བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་གསོག་པ་ནི། 

ནམ་མཁར་རེ་བཙུན་བལྟས་ནས་ནི། །ཞེས་པ་ནས། གཡུང་མོས་སྐུ་ལ་འཁྱུད་པ་

ཉིད། །ཅེས་པའི་བར་རོ། །

དེ་ནས་རྒྱུད་འདིར་མེད་ཀང་བལད་རྒྱུད་གུར་དུ་མཐོང་བ་བླ་བ་ནི། སིག་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

བལགས་ཡི་རང་སྐྱབས་འགོ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །དེ་ནས་ཚད་མེད་བཞི་བསོམ་པ་ནི། 

དང་པོར་བམས་པ་བསོམ་པར་བ། ཞེས་སོགས་རྐང་བ་བཞིའོ། །དེ་ནས་སྟོང་ཉིད་

བསོམ་པ་ནི། ཡང་ནི་སྟོང་ཉིད་བང་ཆུབ་སྟེ། །ཞེས་པ་སྟེ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རོགས་པའི་

བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ནི། འབས་བུ་བང་ཆུབ་ཀི་རྒྱུ་དང་། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་ངོ་བོ་ཡིན་

པས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་སོ། །གོང་དུ་ཀུན་རོབ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བསོམས་པར་

མ་ཟད་ཡང་ནི་དོན་དམ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བསོམ་ཞེས་པའོ། །སྟོང་ཉིད་ཀི་སེམས་

ཙམ་བསོམ་མམ་སམ་ན། དེ་ནི་ཡན་ལག་དང་པོ་ཡིན་ལ་དེར་མ་ཟད་ཡན་ལག་བཞི་

རོགས་པར་བསོམ་དགོས་སོ། །ཞེས་སྟོན་པ་ནི། གཉིས་པ་ལ་ནི་ས་བོན་བསྡུ། །ཞེས་

སོགས་གསུམ་མོ། །དེ་ཉིད་འཆད་པ་ནི་རེ་ཕས་ཞེས་སོགས་ཏེ། བཾ་དམར་བོ་ལས་

མདུན་དུ་པདྨ་དམར་བོ་དང་། དེའི་སྟེང་དུ་རེ་ཕས་ཏེ་རཾ་དམར་བོ་ལས་ཉི་མ་སྔོན་དུ་

རྣམ་པར་བསོམས་ནས། ཉི་དེར་ཧཱུཾ་བྱུང་བར་བསོམ་པ་ནི་ས་བོན་བསྡུ་ཞེས་པའི་དོན་

ཏེ་བསྡུ་བ་ནི་བསྐྱེད་པའི་དོན་དུ་འཆད་པའོ། །དེ་ཉིད་ཡན་ལག་གཉིས་པའོ། །དེ་ལས་

སྣ་ཚོགས་རོ་རེ་བསྐྱེད་པ་ནི། གཟུགས་བརན་རོགས་པའམ་ཕག་རྒྱ་དང་མཚན་མ་

རོགས་པའི་དོན་ཏེ་ཡན་ལག་གསུམ་པའོ། །དེའི་ལྟེ་བ་ལ་ཧཱུཾ་ཡིག་གིས་མཚན་པ་

བས་པ་ནི་ཡིག་འབྲུ་དགོད་པའི་དོན་ཏེ་ཡན་ལག་བཞི་བའོ། །དེ་ནས་སྣ་ཚོགས་རོ་རེ་

དེ་ཉིད་ཀིས་ནི་རྭ་བ་དང་གུར་བཅིང་བ་ཡང་རྣམ་པར་བསོམ་པ་ཉིད་དེ། ཡང་གིས་ས་

གཞི་དང་བླ་བེ་ཡང་བསྡུའོ། །

དེ་དག་གིས་ནི་རོ་གང་དུ་བསོམ་པའི་གནས་མ་བསྟན་ལ། བསྟན་ཡང་དགོས་

ན་དེ་གང་ཞེ་ན། བླ་མ་ལ་ཞུ་བའམ་བལད་རྒྱུད་དུ་བཙལ་བར་བ་སྟེ། བལད་རྒྱུད་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལེའུ་གསུམ་པ་བལད་པ།

ལས། ནམ་མཁའི་ཁམས་ནི་པདྨ་ལ། །ཉི་མའི་དཀིལ་འཁོར་བསམ་བར་བ། །དེ་ལ་

ཧཱུཾ་སྐྱེ་སྔོན་པོ་ནི། །བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་གིས་ཕག་གཉིས་བསོམ། །ཞེས་གསུངས་

པས། བསྲུང་འཁོར་གི་དབུས་ཀི་ནམ་མཁའི་ཁམས་སུ་པདྨ་དམར་བོ་དང་། དེའི་

སྟེང་དུ་ཉི་མ། དེའི་སྟེང་དུ་རོ་བསོམ་པ་ནི། དང་པོར་རོ་ནི་རྣམ་བསོམ་པ། །ཞེས་

སོགས་རྐང་བ་བཞིའོ། །རོའི་སིང་གར་མངོན་བང་ལྔ་བསོམ་པ་ལས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་བཞེངས་པ་ནི། ཨཱ་ལི་ཟླ་བ་ཀཱ་ལི་ཉི། །ཞེས་སོགས་རྐང་བ་བཞིའོ། །དེ་ལ་ནང་

དུ་སོན་པའི་དོན་ནི་ཟླ་ཉིའི་བར་དུའོ། །དེ་ཉིད་ས་བོན་ཧཱུཾ་ཡིག་གོ །དེ་རོར་སེམས་སུ་

འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། མཆོག་ཏུ་དགའ་བའི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་

ནས་ཇི་ལྟར་བ་བ་ནི། ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའི་རོ་རེ་ནི། །ཞེས་སོགས་རྐང་བ་བཅུའོ། །སྔོན་

པོ་དང་སྔོ་དམར་དུ་བསོམ་པ་གདམ་ང་ཅན་དུ་བསོམ་པ་ནི་དད་པས་བསོམ་ཞེས་

པས་བསྟན་ནོ། །གཙོ་བོ་བསྐྱེད་ཚུལ་དེ་ལྟར་ཡིན་ན་འཁོར་གི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཇི་ལྟར་

བ་སམ་པ་ལ། རང་གི་ལུས་མཚུངས་རྣམ་པར་སྤོ། །ཞེས་སོགས་ཀིས་བསྟན་ཅིང་། 

དེ་དག་ཀང་གོ་ས་བར་ཀུ་མུ་ཊི་ལས་བལད་ལ། བསྡུས་ནས་སིང་ཁར་བཀུག་པ་ན་

ཞེ་སང་རོ་རེར་འགྱུར་ཚུལ་ཡང་མ་བལད་དེ། ལུགས་འདི་ལ་མ་བལད་པ་དེ་རྣམས་

ཀང་དཀའ་བར་སྣང་ལ། སྔོ་དང་ཉི་མ་མཚུངས་པའི་མདོག །ཅེས་པ་ཡང་སྔར་ཡང་དེ་

ལྟར་བལད་པས་ལན་གཉིས་སོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་བལད་དཀའ་བར་སྣང་

ངོ་། །ཞེས་གསུང་ངོ་། །དེ་འདྲ་བའི་བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་དུ་ཅི་ཞིག་མཛད་སམ་ན། 

དུར་ཁོད་དུ་ནི་རྣམ་པར་རོལ། །ཞེས་སོགས་སོ། །

དེ་ལ་དུར་ཁོད་ནི་གཉིས་ཏེ། ཡི་དྭགས་ཀི་གནས་དང་ལུས་སོ། །དང་པོ་ནི་ལིང་



  264  

རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

བརྒྱད་ཀི་ར་བར་ཕོགས་སྐྱོང་བརྒྱད་གནས་པའི་གནས་ཏེ། དེ་ནི་ཕི་རོལ་གི་དུར་

ཁོད་ཡི་དྭགས་ཀི་གནས་སུ་གགས་སོ། །འོ་ན་ལུས་ཇི་ལྟར་དུར་ཁོད་ཡིན་སམ་ན། 

དབུགས་རྒྱུ་ཞེས་པ་གཉིས་ཏེ། དབུགས་རྒྱུ་དང་སོག་ནི་དུར་ཁོད་དེ། ཧེ་རུ་ཀའི་

ལུས་སོ། །ཕག་གཉིས་པའི་བསྐྱེད་ཚུལ་ཇི་ལྟར་བར་ཕག་བཞི་བ་དང་ཕག་དྲུག་

པའང་དེ་བཞིན་ཏེ། ཁྱད་པར་ནི་ཕི་མ་གཉིས་ཡུམ་དང་བཅས་པའོ། །ཞེས་ཕག་

གཉིས་པ་ལ་ཡུམ་མེད་པར་བཞེད་དེ། དེ་ལྟར་ན་ལེའུ་འདིའི་གཞུང་མཐའ་དག་ཧེ་རུ་

ཀ་གསུམ་ཀ་བསྲུང་འཁོར་དུར་ཁོད་ཀིས་བསྐོར་བའི་དབུས་སུ་རེན་གཞལ་ཡས་

ཁང་མེད་པར་མངོན་བང་ལྔ་བསྐྱེད་བས་པ་ལ་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ཀིས་བསྐོར་བའི་མངོན་

རོགས་རིམ་པ་གཅིག་ཏུ་འཁྲུགས་པ་སེབས་ནས་འཆད་པ་ཀུ་མུ་ཊིའི་ལུགས་སོ། །མུ་

ཏིག་ཕེང་བ་ལྟར་ན། ཡན་ལག་བཞི་བསྐྱེད། ཆོ་ག་གསུམ་བསྐྱེད། མངོན་བང་ལྔ་

བསྐྱེད། ལྷ་མོ་འཁོར་ཡོད་མེད་གཉིས་ཏེ། བསྐྱེད་ཆོག་རིམ་པ་བཞིར་འཆད་ལ། རེ་

བཙུན་ས་སྐྱ་བ་ཡབ་སས་ཀི་བཞེད་པ་ལ། དང་པོར་ཚད་མེད་བཞི་དང་སྟོང་ཉིད་བང་

ཆུབ་བསོམས་ནས། དེ་ནས་འབས་བུ་དཀོང་བསྐྱེད་ཀི་ཡན་ལག་བཞི་རོགས་སུ་

བསྐྱེད་པ་ནི། སྟོང་བའི་ངང་ལས་དུས་གཉིས་པར་ཡང་ནི་རང་གི་སེམས་ཉི་མར་

གནས་པའི་སྟེང་དུ་ལྷའི་ས་བོན་ཧཱུཾ་ཡིག་བསམས་ཏེ། དེ་ལས་རྣལ་འབོར་མའི་

ཚོགས་སྤོས་དོན་གཉིས་བས་ཧཱུཾ་ལ་བསྡུས་པ་ནི་ས་བོན་བསྡུས་པ་སྟེ། ཡན་ལག་

གཉིས་པའོ། །ས་བོན་དེ་ལས་ཧེ་རུ་ཀ་གསུམ་གང་རུང་གི་སྐུར་བཞེངས་ནས་སྣ་

ཚོགས་པདྨ་དང་རོ་གདན་ལ་གནས་པ་ནི་ཡན་ལག་གསུམ་པ་གཟུགས་བརན་

རོགས་པའོ། །
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལེའུ་གསུམ་པ་བལད་པ།

དེའི་ཐུགས་ཀར་ཉི་མ་ལ་ཧཱུཾ་དགོད་པ་ནི། ཡན་ལག་བཞི་བ་ཡིག་འབྲུ་དགོད་པ་

སྟེ། འདི་ཧེ་རུ་ཀ་གསུམ་གི་བསྐྱེད་ཆོག་བསྡུས་པའོ། །ཞེས་ཕིས་ཀི་རེས་འབང་ཁ་

ཅིག་འཆད་པ་ཤཱནྟི་པའི་ཡན་ལག་བཞི་བསྐྱེད་ཡིན་ལ། ལུགས་དེའི་རེ་བཙུན་གོང་མ་

ནི། སྟོང་ཉིད་བང་ཆུབ་སྟེ། ཞེས་པ་སོ་སོར་ཕལ་ནས། སྟོང་ཉིད་ཅེས་པས་སྔོན་འགོ་

སྟོང་ཉིད་བསོམ་པ་བསྟན་ཅིང་། བང་ཆུབ་ཅེས་པས་ཧེ་རུ་ཀ་གསུམ་དམ་ཚིག་པ་

བསྐྱེད་པ་དང་། ས་བོན་བསྡུ་ཞེས་པས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བིན་རླབས་དང་། གསུམ་པ་

གཟུགས་བརན་རོགས་པས་ཡེ་ལེས་པ་གཞུག་པ་དང་། བཞི་བ་ཡིག་འབྲུ་དགོད་པས་

དབང་བསྐུར་རིགས་བདག་གིས་རྒྱས་བཏབ་བསྟན་ལ། དེ་ཡང་འདུས་པའི་རྒྱུད་ཕི་མ་

ལས། དང་པོ་སྟོང་ཉིད་བང་ཆུབ་སེམས། །གཉིས་པ་ལ་ནི་ས་བོན་བསྡུ། །གསུམ་པ་ལ་

ནི་གཟུགས་བརན་རོགས། །བཞི་བ་ལ་ནི་ཡིག་འབྲུ་དགོད། །རོ་རེ་རྣམ་བཞི་འདི་དག་

གིས། །ཐ་མལ་བསྒྲུབ་པའི་བསེན་པ་བ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་དོན་གཅིག་པར་བཞེད་

དོ། །འབིང་པོ་རོ་རེ་ཆོ་ག་གསུམ་ལས་བསྐྱེད་པ་ནི། ཚོགས་གཉིས་བསགས་པ་བསྡུས་

པ་དང་འདྲ་བ་ལ། རེ་ཕས་ཉི་མ་སྔོན་དུ་རྣམ་བསོམས་ནས། ཞེས་སོགས་ཀིས་བསྟན་

པ་ལྟར་བསྲུང་འཁོར་བསོམས། བསྲུང་འཁོར་གི་དབུས་སུ་སྣ་ཚོགས་པད་ཉིའི་སྟེང་དུ་

རོའི་གདན་ལ་གནས་པའི་ཧཱུཾ་ཡིག་ལས་རོ་རེ་དང་དེ་ལས་ཧེ་རུ་ཀ་གསུམ་གང་ཡང་

རུང་བ་བསྐྱེད་པ་ནི། རང་གི་སིང་གར་རེ་ཕ་བསོམ། །ཞེས་པ་ནས། དད་པས་ངེས་པར་

རྣམ་པར་བསོམ། །ཞེས་པའི་བར་གིས་བསྟན་ནོ། །

རྒྱས་པ་མངོན་བང་ལྔ་བསྐྱེད་ནི། ཚོགས་ཞིང་ལ་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ཀིས་མཆོད། 

བདུན་རྣམ་དག་ཚད་མེད་བཞི་བསྲུང་འཁོར་རྣམས་འབིང་པོ་ལྟར་བས། དེ་ནས་བསྲུང་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

འཁོར་དང་དུར་ཁོད་ཀི་དབུས་སུ་སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང་ཉི་མའི་སྟེང་དུ་རོ་གདན་

བསམས་པའི་ཁར་མངོན་བང་ལྔ་ལས་ཧེ་རུ་ཀ་གསུམ་གང་ཡང་རུང་བ་བསྐྱེད་པ་ནི། 

ནམ་མཁར་རེ་བཙུན་བལྟས་ནས་ནི། །ཞེས་པ་ནས། ཡོ་གི་ཞེ་སང་བདག་ཉིད་

འགྱུར། །ཞེས་པའི་བར་ཏེ། དེ་མན་ཆད་ཀིས་ཧེ་རུ་ཀ་གསུམ་སོ་སོའི་ཁྱད་པར་ལ་

སོགས་པ་དག་གསུངས་ལ། ཧེ་རུ་ཀ་གསུམ་ཀའང་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ཀི་འཁོར་དང་བཅས་

པ་དང་། ཕག་གཉིས་པ་ལ་ཡུམ་མེད་པ་དང་། ལྷ་མོ་བརྒྱད་ནི་གཙོ་བོའི་ཐུགས་ཀའི་ས་

བོན་ལས་རྣལ་འབོར་མའི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤོས་ཏེ་ཚུར་འདུས་པ་ལྷ་མོ་བརྒྱད་

ཀི་རྣམ་པར་བསྡུས་ནས་པདྨའི་འདབ་མ་བརྒྱད་ཀི་གདན་ལ་འཁོད་པར། ནམ་མཁའི་

དཀིལ་འཁོར་ཁྱབ་པ་ཡི། །རང་གི་ལུས་མཚུངས་རྣམ་པར་སྤོ། །བསྡུས་ནས་སིང་གར་

བཀུག་པ་ན། །ཞེས་པས་བསྟན་ཅིང་། སིང་གར་ཞེས་པ་རོའི་སིང་ག་ལ་བཞེད་དོ། །བླ་

མ་རྔོག་པ་དག་ནི་འདི་ལྟར་འཆད་དེ། ལེའུ་འདིར་བསྟན་པའི་ཧེ་རུ་ཀ་གསུམ་གི་

མངོན་རོགས་ལ་བསྡུས་རྒྱས་ལིན་ཏུ་རྒྱས་པ་གསུམ་གསུམ་ཡོད་ལ། བསྡུས་པ་

གསུམ་ནི་སྦོར་བ་ཚོགས་བསགས་ནས་སྟོང་ཉིད་བསོམ་པའི་བར་འདྲ་བ་ལ། བསྲུང་

འཁོར་དང་འཁོར་གི་ལྷ་མོ་བཞག་ནས་གཙོ་བོ་གསུམ་བསོམ་མོ། །རྒྱས་པ་གསུམ་ནི་

ལྷ་མོ་བརྒྱད་ཀིས་ཚོགས་བསག །ཚད་མེད་བཞི། སྟོང་ཉིད་བསོམ་པ་བསྡུས་པ་དང་

འདྲ་བ་ལ། རེ་ཕས་ཞེས་སོགས་ཀིས་བསྟན་པ་ལྟར་བསྲུང་འཁོར་བསོམས་ནས། 

འཁོར་གི་ལྷ་མོ་སངས་ཏེ་གཙོ་བོ་གསུམ་ཙམ་ཞིག་བསོམ་པའོ། ལིན་ཏུ་རྒྱས་པ་

གསུམ་ནི་བསྲུང་འཁོར་ཡན་ཆད་དེ་དང་འདྲ་བ་ལ། དེ་ནས་ལེའུ་བརྒྱད་པ་ནས་

གསུངས་པ་བཞིན་དུ་ཆོས་འབྱུང་དང་འབྱུང་བ་རིམ་བརེགས་བསོམ། ཕི་མའི་ལྔ་བ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལེའུ་གསུམ་པ་བལད་པ།

བཞིན་དུ་གཞལ་ཡས་ཁང་གདན་དང་བཅས་པ་བསྐྱེད། གདན་དེ་དག་གི་སྟེང་དུ་ལེའུ་

བརྒྱད་པ་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་མངོན་བང་ལྔ་ལས་རྒྱུའི་ཧེ་རུ་ཀ་བསྐྱེད་དེ། དེ་ནི་ཧེ་རུ་

ཀ་གསུམ་གི་དཀིལ་འཁོར་ལ་ཡང་ཕག་བཅུ་དྲུག་པར་བ་ལ། དེའི་འཁོར་དང་འཁོར་

ཞུ་བ་གླུས་བསྐུལ་ཕི་མའི་ལྔ་བ་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་བ། དེ་ལས་འབས་བུ་ཧེ་རུ་ཀ་ཕག་

གཉིས་པ་སོགས་གསུམ་དུ་བཞེངས་པའི་ཚུལ། ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའི་རོ་རེ་ནི། ཞེས་

སོགས་ལྟར་བའོ། །ཞེས་འཆད་དོ། །

༼འཐད་པའི་ཕོགས་བཞག་པ།༽

གཉིས་པ་ནི། དེ་ལྟར་ཇི་སྐད་བལད་པའི་ཚུལ་གིས་ལུགས་མང་དུ་ཡོད་ཀང་

གྲུབ་ཆེན་མཚོ་སྐྱེས་ཀིས་བལད་པ་ཉིད་མཆོག་ཏུ་བཟང་སྟེ། ཚུལ་འདི་ཉིད་རང་གི་

ལུགས་སུ་འདོད་པར་བའོ། །ཞེས་རེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བཞེད་དོ། །

དེ་ལྟར་ན་འདི་ལ་གསུམ། བསྐྱེད་ཆོག་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐུན་མོང་གི་སྔོན་འགོ་

ཚད་མེད་བཞི་བསོམ་པ་བལད་པ། ལྷ་བསྐྱེད་པ་རྒྱས་བསྡུས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐུན་

མོང་གི་སོམ། ཡན་ལག་བཞི་སྤིར་བསྟན་པ། ཡན་ལག་ལྷག་མ་རྒྱས་པར་བལད་

པའི་སོ་ནས་ལྷ་བསྐྱེད་པ་རྒྱས་བསྡུས་ཀི་ཚུལ་སོ་སོར་བལད་པའོ། །

༼བསྐྱེད་ཆོག་ཐུན་མོང་གི་སྔོན་འགོ་ཚད་མེད་བཞི་བལད་པ།༽

དང་པོ་ལ་གཉིས་ལས། དྲང་དོན་དུ་བལད་པ་ནི། བམས་སོགས་བསྐྱེད་པའི་

རྣལ་འབོར་བས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བསྐྱེད་པ་ནི་རང་གཞན་གི་དོན་སྒྲུབ་པར་བེད་

པས་ན། ལྷ་བསྐྱེད་པའི་དང་པོར་ཚད་མེད་བསོམ་པ་ལ་འཇུག་པར་བའོ། །ཞེས་སྟོན་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

པ་ནི། ཚད་མེད་བཞིའི་དང་པོར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་བདེ་སྒྲུབ་པར་བེད་

འདོད་པའི་བམས་པ་བསོམ་པར་བ་ལ། དུས་གཉིས་པར་སྡུག་བསྔལ་བསལ་བར་

འདོད་པའི་སིང་རེ་རྣམ་པར་བསོམ་ཞིང་གསུམ་པར་མ་རིག་པ་དང་བལ་བས་དགེ་

བའི་ཕོགས་ལ་འཇུག་པ་ལ་དགའ་བ་བསོམ་པ་དང་། ཚད་མེད་ཀུན་གི་མཐའ་ན་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སིད་ཞི་མཉམ་པ་ཉིད་ལ་འཇུག་པར་འདོད་པའི་བཏང་

སོམས་བསོམ་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ངེས་དོན་དུ་བལད་པ་ནི། བདེ་ཆེན་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ལེས་ཉིད་

ལྡོག་པས་བཞིར་ཕེ་ནས་ཚད་མེད་བཞིར་འཇོག་ཚུལ་གསུངས་ཏེ། དགའ་བས་

བསྡུས་པའི་རང་བཞིན་མཉམ་པ་ཉིད་ལ་གནས་པས་བམས་པ་དང་། ཀ་རུ་ཎའི་དོན་

སྔར་བལད་པ་ལྟར་བདེ་བསྡུས་ཀི་དོན་གིས་སིང་རེ་དང་། ལྷན་སྐྱེས་རེས་སུ་མོང་

བས་མཆོག་ཏུ་དགའ་བ་ནི་དགའ་བ་དང་། དེ་ཉིད་དུ་ཉོན་མོངས་པ་ལ་བཏང་སོམས་

པ་སྟེ་དཔྱོད་པར་མི་བེད་པ་ནི་བཏང་སོམས་སོ། །ཞེས་བ་བར་གསུངས་སོ། །

༼ལྷ་བསྐྱེད་པ་རྒྱས་བསྡུས་ཐུན་མོང་གི་སོམ།༽

གཉིས་པ་ནི། ཡན་ལག་བཞིའི་དང་པོ་འདི་ལ་ཡང་སྔར་ལྟར་བལད་ཚུལ་གཉིས་

དགོས་པ་ལས། དང་པོ་ནི། ཚད་མེད་བཞིའི་ཐ་མ་བཏང་སོམས་བསོམ་པ་ལས་ཀང་

ཐ་མར་ཡང་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གི་ངོ་བོས་སྟོང་བའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བསོམ་

པར་བ་སྟེ། དེས་མཚན་མ་མེད་པ་དང་། སོན་པ་མེད་པ་བསོམ་པའང་མཚོན་ནོ། །

ཡང་བལད་ཚུལ་གཉིས་པ་ནི། འདིས་གོང་དུ་ཚད་མེད་བཞི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་

ཆེན་ལ་བལད་པ་དེ་ཡང་སྟོང་ཉིད་རོགས་པའི་ལེས་རབ་ཀི་ངོ་བོར་བསྐྱེད་དགོས་པ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལེའུ་གསུམ་པ་བལད་པ།

བསྟན་ཏེ། འདི་ལྟར་ལྷ་བསྐྱེད་པའི་སྔོན་འགོ་ཚད་མེད་བཞི་དང་སྟོང་ཉིད་བསོམ་པ་

དྲང་ངེས་གཉིས་སུ་བལད་པས་ལྷ་བསྐྱེད་པ་ལ་ཡང་དྲང་དོན་བསྐྱེད་རིམ་པའི་ལྷ་

བསྐྱེད་ཚུལ་དང་། ངེས་དོན་རོགས་རིམ་པས་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་འོད་གསལ་གི་ངང་ལས་

འཇའ་ལུས་ཡེ་ལེས་ཀི་སྐུར་ལྡང་ཚུལ་གཉིས་ཡོད་པ་གོ་བར་བ་བའི་ཆེད་དུ་

གསུངས་སོ། །ཡན་ལག་བཞིའི་གཉིས་པ་ལ་ནི་ས་བོན་བསྡུ་ཞེས་པའི་ས་བོན་ནི་ཧཱུཾ་

ཡིག་ལ་སོགས་པ་དང་དེ་ལས་བསྐྱེད་པ་ནི་བསྡུས་པའོ། །ཡང་ས་བོན་གིས་བསྡུས་

ཞེས་པ་སྟེ། ས་བོན་ལས་བང་ཆུབ་པ་དེས་མངོན་བང་ལྷག་མ་གསུམ་བསྡུས་ལིང་

མཚོན་པའོ། །

ཡན་ལག་གསུམ་པ་ལ་ནི་གཟུགས་བརན་རོགས་པ་ནི་སྐུ་རོགས་པ་ལས་བང་

ཆུབ་པའམ། ཆོ་ག་གསུམ་ལས་ལྷ་རོགས་པའོ། །ཡན་ལག་བཞི་བ་ལ་ནི་ཡིག་འབྲུ་

དགོད་པ་ནི་འགེལ་བར་གསལ་བར་མ་གསུངས་ཀང་། སྒྲུབ་ཐབས་མཚོ་སྐྱེས་ཀི་

འགེལ་བ་གྲུབ་ཆེན་ཛཱ་ལན་དྷ་རི་པས་མཛད་པ་ལས། རྒྱུད་ཚིག་འདི་ཉིད་དྲངས་ཏེ། 

སྐྱེ་མཆེད་དམ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བིན་རླབས་སོགས་ཀི་ས་བོན་དགོད་པ་བཞི་བ་ཡི་

གེ་དགོད་པར་མཛད་པ་ལྟར་རོ། །ཡན་ལག་བཞི་བོ་འདི་ཡང་ཆོ་ག་གསུམ་བསྐྱེད་

དང་མངོན་བང་ལྔ་བསྐྱེད་གཉིས་ཀ་ལ་སྤིར་སྦར་བར་བ་བར་བཞེད་ཀི། གང་རུང་

གཅིག་ལ་ངེས་གཟུང་དུ་སྦོར་བ་མི་བཞེད་དོ། །

༼རྒྱས་བལད་སོ་ནས་ལྷ་བསྐྱེད་རྒྱས་བསྡུས་བལད་པ།༽

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། ཆོ་ག་གསུམ་བསྐྱེད་ཀིས་ཧེ་རུ་ཀ་གསུམ་དཔའ་བོ་

གཅིག་པར་བསྐྱེད་ཚུལ་བསྟན་པ། མངོན་བང་ལྔ་ལས་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ཀི་འཁོར་དང་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

བཅས་པར་བསྐྱེད་ཚུལ་བསྟན་པ། དེ་གཉིས་ཀ་ལའང་ཧེ་རུ་ཀ་གསུམ་རྣམ་པ་ཇི་ལྟ་

བུར་གནས་གང་དུ་བསྐྱེད་པ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྟོང་ཉིད་བསོམས་པའི་འོག་ཏུ་

རེ་ཕས་ཏེ་རཾ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཉི་མ་སྔོན་དུ་རྣམ་པར་བསོམས་ནས། ཉི་མའི་

སྟེང་དེར་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའི་སྣ་ཚོགས་རོ་རེ་སྟེ། སྣ་ཚོགས་རོ་རེ་དེ་ཉིད་ཀིས་ནི་རྭ་བ་

དང་གུར་བཅིང་བ་ཡང་རྣམ་པར་བསོམ་པ་ཉིད་དུ་གསུངས་པས་སྣ་ཚོགས་རོ་རེའི་

ས་གཞི་དང་། བླ་བེ་ནི་ཡང་གི་སྒས་བསྟན་ཏེ། འོག་དང་སྟེང་དུ་ཚངས་པའི་གནས་ལ་

ཐུག་པ་དང་། རྒྱར་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་ལ་སོགས་པའི་ཚད་ཀི་རྭ་བ་གྲུ་བཞི་བ་སྣ་

ཚོགས་རོ་རེ་འཕོ་བ་བསོམ་པར་བའོ། །རྭ་བའི་དབུས་སུ་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་པའི་

ལྟེ་བར་ལྷ་བསྐྱེད་པའི་དང་པོར་ཏེ། སྔོན་དུ་གདན་གི་རོ་ནི་རྣམ་པར་བསོམ་པར་བ་

ལ། རོ་དེ་ཡང་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པའི་ཕག་རྒྱའི་རང་བཞིན་མཚོན་པའི་

ཕིར། ཆོས་ཀི་དབིངས་ཀི་བདག་ཉིད་མཚོན་པར་བརོད་དོ། །

དེ་ནས་རོ་དེའི་སྟེང་དུ་རྣལ་འབོར་པ་རང་ཉིད་གནས་ནས་ཧེ་རུ་ཀ་ཉིད་དུ་རྣམ་

པར་བསོམ་པར་བའོ། །ཚུལ་ཇི་ལྟར་བསོམ་པར་བ་སམ་ན། རོ་རེ་ཆོ་ག་གསུམ་ལས་

བསྐྱེད་ནས་བསོམ་པར་བ་སྟེ། འདི་ལྟར། རང་གི་ཞེས་པ་ནི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་བལད་པའི་

རོའ།ོ །དེའི་སིང་གར་རེ་བ་སྟེ་རཾ་བསོམ་ཞིང་། དེ་ལས་བྱུང་བའི་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁོར་

བསོམ་པར་བའོ། །ཉི་མའི་སྟེང་དེར་ནི་ཧཱུཾ་གི་རྣམ་པ་ཉིད་ནག་པོ་བསོམ་པར་བ་ལ། 

ཧཱུཾ་དེ་ཡང་སྟོང་བ་ཉིད་དང་སིང་རེ་དབེར་མེད་པའི་ཐབས་དང་ལེས་རབ་རང་བཞིན་

ཅན་དུ་བསམ་ཞིང་། ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའི་རོ་རེ་ནི་ཁ་དོག་ནག་པོ་གདུག་པ་ཅན་རྣམས་

འཇིགས་པར་བེད་པ་ཆེན་པོ་བསྐྱེད་པར་བ་ལ། རོ་རེ་དེའི་ལྟེ་བའི་དབུས་སུ་གནས་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལེའུ་གསུམ་པ་བལད་པ།

པར། སར་ཡང་ནི་ཧཱུཾ་གི་རྣམ་པ་དེ་ཉིད་བསོམ་པར་བའོ། །

ཡང་ན་ཧཱུཾ་གི་དེ་ཉིད་ནི་བལད་མ་ཐག་པའི་ཐབས་ལེས་དབེར་མེད་ཀི་རང་

བཞིན་ཅན་བསོམ་པར་བ། ཞེས་ལེས་པར་བའོ། །དེ་ནས་ཧཱུཾ་གི་རྣམ་པ་དེ་ཉིད་

ཡོངས་སུ་གྱུར་པར་བལྟས་ནས་རང་ཉིད་ཞེ་སང་རྣམ་པར་དག་པའི་བདག་ཉིད་ཧེ་རུ་

ཀ་གསུམ་གང་ཡང་རུང་བར་རྣམ་པར་བསོམ་པར་བ་སྟེ། རོ་རེ་ནི་བདེ་སྟོང་དབེར་

མི་ཕེད་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལས་བྱུང་བའམ། ཕག་མཚན་གི་རོ་རེ་རེ་ལྔ་བ་ཡོངས་སུ་

གྱུར་པ་ལས་སྐྱེ་བ་སྐུ་མདོག་ནག་པོ་ཆེན་པོ། །འདམ་སྐྱེས་ཨུཏྤལ་སྔོན་པོ་འདྲ་བའི་

མདོག་ཅན་ནོ། །འགེལ་བར་འདི་ནི་དཔའ་བོ་གཅིག་ཏུ་བསོམ་པ་གསུངས་སོ། །ཞེས་

པ་ནི་འཁོར་མེད་པར་སྟོན་པ་ཡིན་གི། ཡུམ་མེད་པར་སྟོན་པ་མ་ཡིན་ལ། འཁོར་མེད་

པའི་ཧེ་རུ་ཀ་གསུམ་བསྐྱེད་ཚུལ་གི་ཁྱད་པར་ནི་དེ་ཉིད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། དང་པོར་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ཀིས་ཚོགས་ཞིང་ལ་མཆོད་པ་སྔོན་དུ་མ་

བཏང་བར་བམས་སོགས་བསོམ་པའི་སོ་ནས་ཆོ་ག་གསུམ་ལས་ཧེ་རུ་ཀ་བསྐྱེད་པ་

ལས་ཡང་ན་ཚོགས་ཞིང་མཆོད་ནས་བམས་སོགས་བསོམས་ཏེ་མངོན་བང་ལྔ་ལས་

འཁོར་དང་བཅས་པ་བསྐྱེད་པ་སྟོན་པ་ལ། ཚོགས་ཞིང་མཆོད་པ་ནི། རང་ཉིད་ཀི་

སིང་གའི་པདྨ་དང་ཉི་མ་ལ་གནས་པའི་ཧཱུཾ་གི་འོད་ཟེར་གིས། ཚོགས་ཀི་ཞིང་གི་གཙོ་

བོ་གང་བསོམ་པར་འགྱུར་བའི་ཧེ་རུ་ཀ་སྐུ་མདོག་སྔོ་བ་དང་། འོད་ཟེར་ཉི་མའི་

མདོག་ལྟར་དམར་བོ་འཕོ་བ་འཁོར་དང་བཅས་པ་སྤན་དྲངས་ཏེ། དད་པས་ངེས་པར་

རྣམ་པར་བསོམ་པ་བའོ། །

དེ་ལྟར་བསོམ་པ་དེ་ནས་ཅི་ཞིག་བ་ཞེ་ན། རེ་བཙུན་ནི་གང་ལ་དད་པ་སྒོལ་བའམ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

མཆོག་གི་འདོད་པའི་ལྷ་ཀཻ་རོ་རེ་ལ་སོགས་པ་སྟེ། དེ་ཉིད་མདུན་གི་ནམ་མཁར་

བཞུགས་པར་བལྟས་ནས་ནི། སྔར་བལད་པ་ལྟ་བུའི་རོ་རེ་སྐྱེ་བ་སིང་རེ་ཆེ་བ་སྟེ་འགོ་

བ་རྣམས་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོས་ཉེ་བར་གཟིགས་པ་དེ་དག་ལ་མཆོད་པར་བའོ། །གང་

གིས་མཆོད་ན། རང་གི་སིང་གའི་ས་བོན་ལས་བྱུང་བ། ཕག་རྒྱ་ལྔ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱན་

རྣམས་ཐམས་ཅད་འཛིན་པ་ཡི། ལྷ་མོ་བརྒྱད་པོ་རྣམས་ཀིས་མཆོད་པར་བའོ། །ལྷ་མོ་

གང་གིས་ཚུལ་ཇི་ལྟར་མཆོད་ན། དཀར་མོ་དང་ག་ཽརཱི་དང་རི་སས་དང་དབུ་མ་རྣམས་

ནི་དབང་ཕྱུག་གི་ཆུང་མའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཏེ། དེའི་མིང་གིས་ལྷ་མོ་འདི་ལ་བཏགས་

པ་ཙམ་ཡིན་གི། ཁ་དོག་གི་སོ་ནས་དཀར་མོར་བརོད་པ་མ་ཡིན་ལ། དེས་རི་དྭགས་

མཚན་པ་ནི་ཟླ་བ་སྟེ། དེའི་མིང་ཅན་བང་སེམས་དཀར་བོས་གང་བའི་ཐོད་པ་འཛིན་པ་

དང་། ཆོམ་རྐུན་མ་ནི་བདུད་ལས་རྒྱལ་བ་ཞེས་པ་ཉི་མ་སྟེ། དེའི་མིང་ཅན་བང་སེམས་

དམར་བོས་གང་བའི་སྣོད་ཐོད་པ་འཛིན་པ་དང་། རོ་ལངས་མ་ནི་དྲི་ཆུས་གང་བའི་ཐོད་

པ་འཛིན་པའི་ལག་པ་མ་དང་། གྷས་རཱི་ནི་སན་སྒོན་མེ་ལྔ་ཞེས་གགས་པའི་ལ་ལྔ་འཛིན་

ཅིང་། པུཀྐ་སི་ནི་རོ་རེ་སྟེ་དྲི་ཆེན་གིས་གང་བའི་ཐོད་པ་འཛིན་པའི་ལག་པ་ཅན་དང་། 

དེ་བཞིན་དུ་རི་ཁོད་མ་ནི་རོ་ཞེས་པ་སྦྲང་ཆང་གིས་གང་བའི་ཐོད་པ་འཛིན་པའོ། །པདྨ་

ཅན་ལས་འདི་ལྟར་གསུངས་ལ། མུ་ཏིག་ཕེང་བར་ཡང་རོ་རེ་ནི་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་

དོ། །ཞེས་དང་། རོ་ནི་རྒུན་ཆང་ངོ་། །ཞེས་བལད་ལ། བོད་ཁ་ཅིག་རོ་རེ་ལ་ཆེན་དང་རོ་

གྲུབ་པའི་དངུལ་ཆུ་ལ་འདོད་ལ། ཀུ་མུ་ཊིར་རོ་གྲུབ་པའི་དངུལ་ཆུ་ལ་བལད་དོ། །ཞེས་

ཟེར་བ་ནི་འགེལ་བ་དེ་ཉིད་མ་མཐོང་བར་གསལ་བར་བས་ཏེ། ཀུ་མུ་ཊིར། ནམ་མཁར་

རེ་བཙུན། ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་ནས། འདོད་ཆགས་ཆེན་པོས་རེས་ཆགས་པ། 
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལེའུ་གསུམ་པ་བལད་པ།

ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པས་མཐར་ཐུག་པའི་བར་དུ་གསུངས་ཏེ་གོ་སའོ། ཞེས་གསུངས་

པས་སོ། །གདོལ་བ་མོ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྒ་བརན་ལྟ་བུར་སྒོགས་པའི་ཅང་ཏེའུ་

བརྡུངས་ལ། འདི་རྣམས་ཀིས་ནི་གཙོ་བོ་མཆོད། ཅེས་པས། མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་བརྒྱད་

པོ་དང་ཀ་ཻརོ་རེ་གཙོ་འཁོར་དུ་སྟོན་གི། དཀིལ་འཁོར་ལ་བཀོད་པའི་འཁོར་ལ་མཆོད་

པ་འགོག་པ་མ་ཡིན་ལ། གཡུང་མོས་སྐུ་ལ་འཁྱུད་དེ་སོམས་པར་འཇུག་པའི་བདེ་བས་

མཆོད་པར་བེད་པ་ཉིད་དོ། །

དེ་ཡང་བདག་མེད་མ་གཙོ་བོའི་ཐུགས་ཀར་བསྡུས་ཏེ། གཡུང་མོས་གཙོ་བོ་ལ་

འཁྱུད་ནས་སོམས་པར་ཞུགས་པས་གཙོ་བོས་བདེ་ཆེན་ཉམས་སུ་མོང་བ་ན་དེ་ཉིད་

ཀིས་འཁོར་རྣམས་བདེ་བས་ཚིམ་པར་འགྱུར་ཏེ། སྐུའི་རྣམ་པ་ཐ་དད་ཀང་རྒྱུད་གཅིག་

ཡིན་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་ལེས་པར་བའི། དེ་ལྟར་མ་གོ་བར་འཁོར་གི་ལྷ་རྣམས་མཚན་

བསྒྱུར་བ་དང་། མཚན་གཉིས་པ་བེད་པར་འདོད་པ་སོགས། ཅ་ཅོ་དུ་མ་བསྒགས་

སོ། །བོད་ཁ་ཅིག །ཅང་ཏེའུས་མཆོད་པ་ཕི་དང་། འཁྱུད་པ་གསང་བ་དང་། ལྷག་མ་

ནང་གི་མཆོད་པ་ཡིན་གི། དེ་ལས་གཞན་པའི་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པའི་མཆོད་པ་གང་

ནས་ཀང་མ་བལད་དོ། །ཞེས་ཟེར་བ་ནི་མཐོང་རྒྱ་ཆུང་བ་སྟེ། མཚོ་སྐྱེས་ཀི་སྒྲུབ་ཐབས་

ཀི་འགེལ་བ་གྲུབ་ཆེན་ཛཱ་ལན་དྷ་རི་པས་མཛད་པ་ལས། ཚོགས་ཞིང་མཆོད་པའི་

སྐབས་སུ། དེ་ནས་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀིས་མཆོད་པ་ནི་ཕི་དང་། 

དེའི་འཁོར་ལོར་གནས་པའི་ལྷ་མོའི་ལག་ན་ཡོད་པའི་དམ་ཚིག་གི་བརའི་རས་བསོམ་

པ་ནི་གསང་བ་དང་། ཞེས་སོགས་གསལ་བར་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །

དེ་ལྟར་ཚོགས་ཞིང་མཆོད་ནས་གོང་དུ་བལད་པའི་བམས་སོགས་བསོམས་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ལིང་། སྔར་ལྟར་སྟོང་ཉིད་དང་བསྲུང་འཁོར་བསོམས་ཏེ། བསྲུང་འཁོར་གི་དབུས་སུ་

པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་དུར་ཁོད་བརྒྱད་ཀིས་བསྐོར་བའི་ལྟེ་བ་དང་འདབ་བརྒྱད་ལ། 

ཨཱ་ལི་བཅུ་དྲུག་ཉིས་འགྱུར་ལས་ཟླ་བ་མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ལེས་མངོན་བང་དང་པོ་

དང་། ཀཱ་ལི་བཞི་བཅུ་ཉིས་འགྱུར་ལས་དེའི་འོག་ཏུ་ཉི་མ་མཉམ་པ་ཉིད་ཀི་ཡེ་ལེས་

མངོན་བང་གཉིས་པ་དང་། པདྨའི་དབུས་ཀི་ཉི་ཟླ་བརེགས་པའི་ལྟེ་བར་ཧཱུཾ་ཡིག་

བསོམ་པ་སོ་སོར་རོགས་པའི་ཡེ་ལེས་མངོན་བང་གསུམ་པ་དང་། ཧཱུཾ་ཡིག་ཡོངས་

སུ་གྱུར་པ་ལས་ཕག་མཚན་རོ་རེ་དང་། རོ་རེ་དེའི་ལྟེ་བའི་དབུས་སུ་ས་བོན་ཧཱུཾ་ཡིག་

སོན་པར་གྱུར་པ་སྟེ། ས་བོན་དབུས་སུ་ཞེས་འདོན་གི། ནང་དུ་ཞེས་མི་འདོན་

ནོ། །ཕག་མཚན་ས་བོན་གི་མཚན་པ་དེ་ཉིད་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཞེས་བར་བརོད་

དོ། །དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ལེས་མཆོག་ཏུ་དགའ་བའི་རང་བཞིན་

ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་པས་དེ་ཉིད་བདེ་ཆེན་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ལེས་ཀི་

ངོ་བོར་བསོམ་པའི་དོན་ནོ། །བོད་ཁ་ཅིག་འདིས་ཕག་མཚན་ས་བོན་གིས་མཚན་པ་

དེ་ཉིད། རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པར་བསྟན་པར་འདོད་དོ། །དེ་ལས་ནམ་མཁའི་དཀིལ་འཁོར་

ཁྱབ་པའི་ཧེ་རུ་ཀ་རང་གི་ལུས་དང་རྣམ་པ་མཚུངས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་རྣམ་པར་སྤོ་

ཞིང་མཛད་པ་མཛད་དེ། ཚུར་བསྡུས་ནས་ཧཱུཾ་ཡིག་ལ་བཀུག་པ་ནི་བ་བ་སྒྲུབ་པའི་ཡེ་

ལེས་ཏེ་མངོན་བང་བཞི་བའོ། །སིང་གར་ཞེས་པ་ནི་སིང་གར་འགོད་པའི་ཧཱུཾ་ཡིག་ལ་

སིང་གའི་མིང་གིས་བཏགས་པའོ། །དེ་ཉིད་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཡོ་གི་སྟེ་རྣལ་

འབོར་བ་རང་ཉིད་ཆོས་ཀི་དབིངས་ཀི་ཡེ་ལེས་ཀི་ངོ་བོ་ཞེ་སང་རྣམ་པར་དག་པའི་

ཀཻ་རོ་རེའི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་ནི་མངོན་བང་ལྔ་བའོ། །
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལེའུ་གསུམ་པ་བལད་པ།

དེ་ལྟར་ཧེ་རུ་ཀ་གསུམ་གང་རུང་ཡུམ་དང་བཅས་པར་བསྐྱེད་པའི་ཡབ་ཡུམ་

སོམས་པར་ཞུགས་པ་ལས་ཡུམ་གི་པདྨར་ཐིག་ལེ་ཆ་བརྒྱད་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ཀི་ས་

བོན་དུ་གྱུར་པ་རེ་རེ་ནས་སྤོས་ཏེ་འདབ་མའི་ཉི་ཟླ་ཁ་སྦོར་བརྒྱད་ཀི་སྟེང་དུ་གནས་

པ་རྣམས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རང་རང་གི་ཕག་མཚན་ས་བོན་གིས་མཚན་པ་

བརྒྱད་དུ་གྱུར་པ་ལས་རང་རང་གི་རྣལ་འབོར་མའི་ལུས་མཚུངས་པ་སྤོས། མཛད་

པ་མཛད་ས་བོན་ལ་བསྡུས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རྣལ་འབོར་མ་བརྒྱད་དེ། 

འཁོར་གི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀང་གཙོ་བོ་ལྟར་མངོན་བང་ལྔ་བསྐྱེད་བེད་པ་སྒྲུབ་ཐབས་ར་

འགེལ་གི་དགོངས་པ་ཡིན་ལ། ཧེ་རུ་ཀ་ཕག་གཉིས་པའང་དུར་ཁོད་ན་རོལ་པའི་དོན་

ཡུམ་དང་རོལ་པ་ལ་འདོད་པས་ཡུམ་ཅན་ཡིན་ལ། ཡུམ་གང་ཡིན་འགེལ་བ་དང་སྒྲུབ་

ཐབས་ར་འགེལ་ལས་མི་གསལ་ལ། མུ་ཏིག་ཕེང་བར། ཁ་ཅིག་གཡང་མོ་ལ་འདོད་

པ་ཡོད་ཀང་། དེ་མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་ཡིན་པས་འདིའི་ཡུམ་ཡང་བདག་མེད་མ་ལ་བ་

བར་གསུངས་པ་ལྟར་ལགས་སོ། །ཞེས་རེ་གསུང་ངོ་། །དེ་ནས་སར་ཡང་སོམས་པར་

ཞུགས་པས་བར་སིད་མཚོན་པའི་ཡི་གེ་ལྔ་ཡབ་ཀི་ཞལ་ནས་བཅུག་པས་པདྨའི་

མཐར་ཞུ་བ་ན་ཧེ་རུ་ཀ་ཡང་རང་གི་རིག་མ་དང་ལྷན་ཅིག་ཞུ་བ་ལ་གླུས་བསྐུལ་བའི་

ངོར་འབས་བུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་ཧེ་རུ་ཀ་གང་ཡང་རུང་བར་བཞེངས་པ་ཡང་བ་བ་

ལུགས་འདི་ལ་དགོས་པར་བཞེད་དོ། །དེའི་ཚེ་ཧེ་རུ་ཀ་གསུམ་ལ་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་

ཡང་རང་རང་གི་འབས་བུ་དང་སྐུ་མདོག་ཞལ་ཕག་མཚུངས་པ་བའོ། །

བོད་ཁ་ཅིག་མཚོ་སྐྱེས་ལུགས་ལ་ས་བོན་ཉི་ཟླའི་སྟེང་དུ་མི་སྤོ་བར་བར་དུ་སྤོ་

བ་དང་། བར་སིད་ཀི་ཡི་གེ་ལྔ་མི་འཇོག་པ་ནི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀི་འགེལ་བར་གྲུབ་ཆེན་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ཛཱ་ལན་དྷ་རི་པས། གཙོ་བོའི་མངོན་བང་ལྔའི་ཉི་ཟླ་བསྐྱེད་པ་བལད་ཟིན་མ་ཐག་པར། 

འདི་དག་གི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་དང་ཨཾ་གིས་ས་བོན་གཉིས་བལྟས་ནས། ཞེས་དང་། དེ་ནས་

ད་ནི་ཕ་མོའི་དཀིལ་འཁོར་གི་རང་བཞིན་ཧོཿ ཡིག་དམར་བོའི་ཕེང་བ་གཉིས་ཀིས་

ཡོངས་སུ་དཀིས་པ་དེ་བསམ་པར་བ་བ་ནི་གདམས་ངག་ལས་སོ། །དྲི་ཟའི་སེམས་

དཔའ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་ལིན་ཏུ་ཆགས་པའི་རང་གི་འོད་ཟེར་གིས་བཀུག་

ནས་མན་ངག་ཇི་ལྟ་བ་ལས་རབ་ཏུ་བཅུག་ནས། རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་ཙམ་གིས་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ལིན་ཏུ་མཆོག་ཏུ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ངོ་བོར་གཅིག་པའི་རོས་རང་གི་རིག་

མ་དང་བཅས་པ་ཆགས་ལིང་རེས་སུ་ཆགས་པས་ཞུ་བ་ས་བོན་གི་གཟུགས་ཀིས་

གནས་པར་གྱུར་ཏོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དག་མ་མཐོང་བར་ཟད་ལ། ས་བོན་ནི་འདིར་

ཁུ་བ་ལ་བའོ། །དེ་ལྟར་ན་བསྐྱེད་ཚུལ་གི་རྣམ་གཞག་དེ་དག་ནི་ཧེ་རུ་ཀ་གསུམ་ཕག་

བཅུ་དྲུག་པ་བཞི་ཀ་འདྲ་བ་འདིའི་ལུགས་ཡིན་ལ། འགེལ་བར་འདིའི་འོག་ཏུ་བསྲུང་

བའི་འཁོར་ལོའི་དབུས་སུ་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་དུར་ཁོད་བརྒྱད་ཀིས་བསྐོར་བ། 

པདྨ་དེའི་ལྟེ་བ་ལ་རོ་བསོམ་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པས། ཧེ་རུ་ཀ་གསུམ་ལ་

གཞལ་ཡས་ཁང་མི་བཞེད་དོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། ཧེ་རུ་ཀ་ཕག་གཉིས་པ་བལད་པ་དང་། གཞན་གཉིས་ཀི་

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་པར་བལད་པའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ལྟར་མངོན་བང་ལྔ་ལས་

རོགས་པའི་ཧེ་རུ་ཀ་ཡང་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཕག་གཉིས་པ་ནི། ཐབས་ལེས་གཉིས་དག་

པས་སྔོ་དང་ཉི་མ་མཚུངས་པའི་སྔོ་དམར་གི་མདོག་ཅན། མེ་ཏོག་བན་ཛྷུ་ཛཱི་བ་ཀ་

ལྟར་དམར་བའི་སྤན་དང་ལྡན་པ། དབུ་སྐ་སེར་བོ་གེན་དུ་འཁྱིལ་བ་དང་། ཕག་རྒྱ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལེའུ་གསུམ་པ་བལད་པ།

ལྔས་ནི་རྣམ་པར་བརྒྱན་པ་སྟེ། ལྔ་གང་ཞེ་ན། འཁོར་ལོ་ཞེས་སོགས་ཏེ། རྐང་བ་དགུ་

གོ་ས་ལ། མི་རུས་ཀི་ཐལ་བས་ལུས་ཐམས་ཅད་བྱུགས་ལིང་། སྟག་གི་པགས་པའི་

ལམ་ཐབས་ཅན། ཐོད་པ་ལྔའི་དབུ་རྒྱན་དང་། མགོ་ཕེང་ལྔ་བཅུའི་དོ་ལལ་འཕང་

ཞིང་། སྐྱིལ་ཀྲུང་ཕེད་པའི་གར་སྟབས་ཀིས་བཞུགས་པའོ། །དེ་ཉིད་ཀི་འཁོར་ཇི་ལྟ་

བུ་ཞེ་ན། རྣལ་འབོར་མ་བརྒྱད་ཡོངས་བསྐོར་ནས། ཞེས་ཏེ་བལད་ཟིན་ཏོ། །གནས་

གང་དུ་བཞུགས་ལེ་ན། དུར་ཁོད་དུ་ནི་མགོན་པོ་རོལ་ཞེས་པའི་དུར་ཁོད་ལ་ཕིའི་

དུར་ཁོད་ཡི་དྭགས་དང་རོ་ལ་སོགས་པའི་གནས་དང་། ནང་གི་ལུས་ལ་དུར་ཁོད་དུ་

བས་པ་གཉིས་ལས། དུར་ཁོད་དུ་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། པདྨ་ཅན་དང་། ཀུ་མུ་

ཊིར་མི་གསལ་ལ། མུ་ཏིག་ཕེང་བར་གསུངས་པ་ལྟར་ན། དབུགས་རྒྱུ་ཞེས་བ་བའི་

སྐད་དོད། ཤྭ་ས་ཏི་སྟེ། དེ་ལ་ཡི་གེ་བསྣན་པའི་ངེས་ཚིག་གིས། ཤྭ་ཝ་རོ། །ཝ་ས་

གནས་པ་སྟེ་རོ་རྣམས་ཀི་གནས་ནི་དུར་ཁོད་ཡིན་ལ། ཤྭ་བ་ནཾ་པ་ས་ན་ཞེས་པའི་བ་

གོང་མ་མར་བསྒྱུར་ནས་ལ་ལ་བཏགས་པ་དང་། བ་འོག་མའི་ཨཱ་བཏོན་ནས་ས་ལ་

བིན་པས་ཨཱ་རིང་པོར་བས་པ། ས་ས་ས་ན་དུར་ཁོད་ཀི་སྐད་དོད་དུ་བལད་པས་དེ་

ལྟར་བས་པའི་རིགས་པ་འདིས་ཕིའི་དབང་དུ་བས་ན་རོ་གནས་པས་དུར་ཁོད་ཅེས་

ནི་མངོན་པར་བརོད་ལ། ནང་ལུས་ཀི་དབང་དུ་བས་ན། རོ་དང་འདྲ་བར་བདག་དང་

བདག་གི་བས་སྟོང་བས་དུར་ཁོད་ཅེས་ནི་མངོན་པར་བརོད་དེ། དེ་ལྟ་བུའི་ཕིའི་དུར་

ཁོད་དུ་ནི་མགོན་པོ་ཧེ་རུ་ཀ་ཡུམ་དང་རོལ་ཞིང་། ནང་ལ་སྦར་ན་དུར་ཁོད་དེ། བདག་

དང་བདག་གི་བས་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་སྟོང་བའི་ཡུལ་དེ་བཞིན་ཉིད་ལ། ངེས་དོན་

གི་ཧེ་རུ་ཀ་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་རོལ་བའི་དོན་ཏེ། །ཚུལ་འདི་ནི་མན་སེ་ལས་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

གསལ་བར་བལད་དོ། །

དུར་ཁོད་ནི་རོ་རེ་རྭ་བའི་ནང་དུ་བེད་པའང་ཤཱནྟི་པ་དང་མན་སེས་བལད་ལ། 

གཞན་ནས་ཕི་རོལ་ཏུ་བེད་པར་བལད་པ་མང་བས་ཚུལ་གཉིས་ཡོད་ཅིང་། འོན་ཀང་

ཨ་བྷ་ཡང་དུར་ཁོད་རོ་རེ་རྭ་བའི་ཕི་རོལ་ཏུ་བེད་པ་མི་བཞེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རོ་རེ་ཕེང་

བར་དཀིལ་འཁོར་དུར་ཁོད་ཡོད་པ་དུས་འཁོར་མ་གཏོགས་པ་གཞན་རྣམས་ཀི་ཐིག་

གི་རྣམ་གཞག་ཐུན་མོང་དུ་སྟོན་པ་ན། རོ་རེ་མཁའ་འགོའི་རྒྱུད་ལས། འཁོར་ས་དེ་ཡི་

ཕི་རོལ་ཏུ། །ལིང་སོགས་དུར་ཁོད་བརྒྱད་པོ་བི། །ཞེས་པ་དྲངས་ནས། ཕི་རོལ་ཏུ་

བེད་པར་བལད་པའི་ཕིར་རོ། །ལུང་དེ་ནི་ཕེང་བ་དཔང་འགྱུར་ལས། ཁོར་ཡུག་དེ་ཡི་

ཕི་རོལ་ཏུ། ཞེས་འབྱུང་ལ། དེ་འདྲ་བ་དང་། སོམ་འབྱུང་འགྱུར་གསར་ལས། རོ་རེ་རྭ་

བ་ནང་དུ་སྟེ། །དུར་ཁོད་བརྒྱད་ཀིས་བརྒྱན་པའོ། །ཞེས་བལད་པ་རྣམས་ནི་བདེ་

མཆོག་ཁོ་ནའི་ཁྱད་པར་མ་ཡིན་གི། ཐམས་ཅད་འདྲ་ལ། བདེ་མཆོག་གི་རྒྱུད་ལས་

བལད་པས་བདེ་མཆོག་ཁོ་ནའི་ཁྱད་པར་དུ་སྨྲ་ན་ནི་རང་གིས་ལུང་འདྲེན་དུ་མ་ཞིག་

བེད་པ་རྣམས་ལ་སོམས་ལིག །

གཉིས་པ་ནི། འོ་ན་ཕག་གཉིས་པ་ལ་ཇི་སྐད་བལད་པ་དེ་དག་ལས་ཕག་བཞི་བ་

དང་ཕག་དྲུག་པ་ལ་ཁྱད་པར་དུ་བ་བ་ཅི་ཞིག་ཡོད། ཅེ་ན། ཕག་བཞི་ནི། ཞེས་སོགས་

ཀིས། བསྐྱེད་ཚུལ་གཞན་ཐམས་ཅད་སྔ་མ་དང་འདྲ་བ་ལ། མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་ནི་

འདི་དག་གོ །ཞེས་ཕག་བཞི་བའི་དམིགས་བསལ་སྟོན་ཏེ། ཕག་མོ་ཡང་འོག་མ་དང་

འདྲ་བར་གི་ཐོད་ཅན་དུ་ཁ་ཅིག་འཆད་ལ། ལྷག་མ་གོ་སའོ། །ཕག་དྲུག་པ། ཞེས་

སོགས་ཀིས་ཀང་དེ་བཞིན་དུ་ཕག་དྲུག་པའི་དམིགས་བསལ་སྟོན་ཏེ་གོ་སའོ། །སམྦྷུ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལེའུ་བཞི་པ་བལད་པ།

ཊ་ལས། ཐོད་པ་ཕག་གིས་བཟུང་བ་དང་། །གཞུ་དང་མདའ་ནི་འཛིན་པ་ཉིད། །དེ་

བཞིན་རོ་རེ་དྲིལ་བུ་ཉིད། །དང་པོར་རོ་རེ་འབར་བ་དང་། །གསུམ་པར་དེ་བཞིན་རེ་

གསུམ་པ། །དཔལ་ལྡན་ལེས་རབ་འཁྱུད་པ་དང་། །ཞེས་གསུངས་པའི་དོན། མན་

སེར། གཡས་ཀི་གསུམ་ན་རིམ་པ་བཞིན་དུ་རོ་རེ་དང་མདའ་དང་རེ་གསུམ་

དང་། །གཡོན་གི་གསུམ་ན་དྲིལ་བུ་དང་གཞུ་དང་ཐོད་པ་དང་། ཕག་དང་པོ་གཉིས་

ཀིས་འཁྱུད་པར་བས་ནས། ར་རྒྱུད་དུ་གསུངས་པ་འདི་ལས་རྣམ་གངས་གཞན་དུ་

བལད་དོ། །

༼ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པ།༽ 

གསུམ་པ་ནི། ལྷ་བསྐྱེད་པ་སྟོན་པའི་ལེའུ་སྟེ་གསུམ་པའོ། །སྨྲས་པ། ཐུབ་བསྟན་

ལར་གི་རི་བོའི་གཙུག་ཕུད་ལས། །ལེགས་བལད་འོད་དཀར་བེ་བ་འགེད་ལ་

མཁས། །རྣམ་དཔྱོད་དཀིལ་འཁོར་རོགས་པའི་ཟླ་བ་ཞིག །རྒྱུད་སེའི་ཀུ་མུད་ཚལ་

ལ་དབུགས་འབིན་བེད། །རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་བརག་པ་གཉིས་པའི་རྣམ་པར་

བལད་པ་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ཀི་གསང་བའི་མཛོད་ཅེས་བ་བ་ལས། ལེའུ་

གསུམ་པའི་རྣམ་པར་བལད་པའོ། ། 

༼ལེའུ་བཞི་པ་བལད་པ།༽

༈ ལེའུ་བཞི་བ་བལད་པ་ལ་གསུམ། ལེའུའི་མཚམས་སྦར་བ། ལེའུའི་གཞུང་

བལད་པ། ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ལྟར་ལྷ་བསྐྱེད་པ་བལད་ནས། 
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

བསྐྱེད་པའི་ལྷ་དེ་ཉིད་ལ་དབང་ལྷ་སྤན་དྲངས་ནས་དབང་བསྐུར་བའི་ལེའུ་བལད་

པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ལ་བཞི། དབང་ལྷ་སྤན་དྲང་བ། མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་གདབ་པ། 

དབང་བསྐུར་ཞིང་རྒྱས་གདབ་པ། མཇུག་བསྡུ་ཞིང་ཐུན་མཚམས་ཀི་རྣལ་འབོར་

སོགས་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྒྲུབ་པ་པོ་ལྷ་དམ་ཚིག་པར་བསྐྱེད་ཅིང་། ཡེ་ལེས་

པ་བཅུག་ནས་དབེར་མེད་དུ་བས་པ་རང་གི་སིང་གར་ས་བོན་ཧཱུཾ་བསམ་མོ། །ས་

བོན་ལས། ཞེས་པ་ནས། སྤན་དྲངས་ལ། ཞེས་པའི་བར་གོ་སའོ། །གཉིས་པ་ནི། སྔར་

བལད་པ་ལྟར་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ཀིས་ཡང་དག་པར་མཆོད་ནས་དབང་བསྐུར་བར་

གསོལ་བ་གདབ་པར་བའོ། །གསུམ་པ་ནི། སྤན་དྲངས་པའི་སངས་རྒྱས་དེ་རྣམས་ཧེ་

རུ་ཀ་རིགས་ལྔའི་རྣམ་པའི་གཟུགས་ཀིས་དེ་བཞིན་གལེགས་པ་ལྔ་སྟེ། ཡེ་ལེས་

ལྔའི་བདག་ཉིད་ཀི་བདུད་རི་ལྔས་གང་བའི་བུམ་པས། ༀ་ཨ་བྷི་ཥྰིཉྩ་ཏུ་མཱཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་

ག་ཏ་ཞེས་གསུངས་ལིང་དབང་བསྐུར་བར་བསམ་པར་བའོ། །དེ་ལྟར་དབང་བསྐུར་

བའི་ཚེ་ན། ལྷ་རྣམས་ཀིས་མེ་ཏོག་གི་ཆར་དབབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་བ་བར་

བསམ་པ་ནས། བླང་བར་བའོ། །ཞེས་བ་བའི་བར་མཐའ་དག་རང་གིས་བསོམ་པར་

བ་བའི་སོམ་དོན་སྟོན་པ་ཡིན་གི། དངོས་སུ་འབྱུང་བར་སྟོན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་

དབང་བསྐུར་ནས་བདུད་རིའི་ཆུས་ལུས་གང་ཞིང་དྲི་མ་སྦངས། བདེ་བ་ཆེན་པོ་

ཉམས་སུ་མོང་སྟེ། ཆུའི་ལྷག་མ་སྤི་གཙུག་ན་གནས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། སྤི་

བོར་ལྷ་རང་རང་གི་རིགས་ཀི་བདག་པོར་འོག་ནས་འཆད་པ་ལྟར་འགྱུར་རོ། །

བཞི་བ་ནི། དེ་ལྟར་དམ་ཚིག་པ་བསྐྱེད་ཅིང་ཡེ་ལེས་པ་བཅུག་སྟེ་དབང་སྐུར་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལྔ་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་ལེའུ་བལད་པ།

ནས་རིགས་བདག་གིས་རྒྱས་བཏབ་པ་འདིས་ནི། ཧེ་རུ་ཀ་བསྐྱེད་པ་རོགས་པ་ཉིད་

དོ། །ཉིན་ཞག་རེ་རེ་ལ་ཡང་ཐུན་གསུམ་གསུམ་དུ་རང་ཧེ་རུ་ཀར་བསྐྱེད་ཅིང་། བིན་

གིས་བརླབས་པའི་བསོམ་པ་རྣམ་པར་བསོམ་པ་ནས། ཐུན་དངོས་གཞི་ལས་ལངས་

ཏེ། ཐུན་མཚམས་ཀི་སྤོད་ལམ་གི་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་ལྷའི་གཟུགས་

སུ་ང་རྒྱལ་བཞག་གོ །ཞེས་པས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ལྷའི་ང་རྒྱལ་དང་མ་བལ་བ་

གཅེས་པར་བསྟན་ནོ། །གུར་ལས་ཐུན་བཞིར་བལད་ཅིང་། དེ་ཡང་སྔ་དྲོ་དང་གུང་

དང་ཕི་དྲོ་དང་མཚན་མོའི་ཐུན་དང་པོའ།ོ །

གསུམ་པ་ནི། རང་གིས་བསོམས་བའི་ལྷ་ལ་དབང་བསྐུར་བའི་དབང་གི་ལེའུ་

སྟེ་བཞི་བའོ། །རང་ལུས་ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་ང་རྒྱལ་གིས། །ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་མིང་གི་ལྷག་

མར་བས། །ཐུན་བཞིར་བང་ཆུབ་སེམས་ཀི་བདུད་རིའི་ཆུས། །སོ་གསུམ་དྲི་མ་

འཁྲུད་ལ་གོ་བ་དགའ། །རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་བརག་པ་གཉིས་པའི་རྣམ་པར་བལད་

པ་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ཀི་གསང་བའི་མཛོད་ཅེས་བ་བ་ལས་ལེའུ་བཞི་བའི་

རྣམ་པར་བལད་པའོ། །

༼ལྔ་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་ལེའུ་བལད་པ།༽

༈ ལྔ་བ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་ལེའུ་བལད་པ་ལ་གསུམ། ལེའུའི་མཚམས་སྦར་བ།

ལེའུའི་གཞུང་བལད་པ། ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ལྟར་སྔགས་

དང་ལྷ་བལད་པ་དེ་ནས་སྔགས་དང་ལྷའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལེས་དགོས་པས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་

ཀི་ལེའུ་བལད་པར་བའོ། །
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སྤིའི་དོན་བལད་པ་དང་། ལེའུའི་ཚིག་དོན་བལད་

པའོ། །དང་པོ་ནི། རྒྱུད་འདིའི་བརོད་བའི་གཙོ་བོ་ཡང་གེང་གཞིར་བསྟན་པའི་དོན་

དང་། སིང་པོ་ཀཻ་རོ་རེའི་མཚན་དོན་དྲིས་པའི་ལན་གི་དོན་བདེ་སྟོང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་

པའི་ཡེ་ལེས་དེ་ཉིད་ཡིན་པས། དེའི་དོན་ལེགས་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ཞིག་རྒྱུད་འདི་

ལ་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་དོན་གི་གཙོ་བོ་ཡིན་ནོ། །

དེ་བས་ན་འདི་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ་གསུམ། སྟོང་བ་ཉིད་ཀི་དོན་བལད་པ། 

བདེ་བ་ཆེན་པོའི་དོན་བལད་པ། དེ་གཉིས་དབེར་མེད་དུ་སྦོར་བའི་དོན་བལད་

པའོ། །དང་པོ་ནི། རྒྱུད་འདིའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་འགེལ་བ་ལ་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་

སོལ་གཉིས་བྱུང་སྟེ། ཤཱནྟི་པ་རེས་འབང་དང་བཅས་པས་སེམས་ཙམ་དུ་བཀལ་བ་

དང་། མཚོ་སྐྱེས་མི་ཐུབ་ཟླ་བ། བྷཱ་ཝ་བྷ་དྲ་སོགས་ཀིས་དབུ་མར་བཀལ་བའོ། །དེ་ལ་

སེམས་ཙམ་དུ་འགེལ་བ་ནི་ཆེས་ཆེར་མི་རིགས་པ་སྟེ། ར་རྒྱུད་ལས་དེ་ཁོ་ཉིད་སྟོན་

པའི་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ། ལེར་ཕིན་གི་མདོ་དང་། དེའི་དགོངས་འགེལ་ཀླུ་སྒྲུབ་

ཡབ་སས་ཀི་དབུ་མའི་གཞུང་རྣམས་ལས་འབྱུང་བ་བཞིན་དུ། རྣམ་པར་མ་ཕེ་བར་

ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་གསུངས་ལིང་། སྐབས་གང་དུ་ཡང་ཀུན་

བརགས་ཙམ་རང་གི་མཚན ཉིད་ཀིས་མེད་ལ། གཞན་དབང་དང་ཡོངས་གྲུབ་རང་

གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་ཡོད་པའི་ཕོགས་ཟུར་ཙམ་ཡང་མ་བྱུང་བའི་ཕིར་དང་། འདིའི་

བལད་རྒྱུད་གུར་ལས་ཀང་། ཀུན་རོབ་ཏུ་ནི་འཇིག་རེན་ཡོད། །དཔྱད་པས་གང་

ནའང་འཇིག་རེན་ཅི། །རག་ཏུ་འཇིག་རེན་ལྡན་པར་འཇུག །བང་ཆུབ་ཚུལ་འདི་བརན་

པའོ། །ཞེས་བདེན་པ་གཉིས་སུ་ཡོད་མེད་ཀི་ཚུལ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་སྨྲ་བའི་དབུ་མ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལྔ་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་ལེའུ་བལད་པ།

བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མཛད་པའི་ཕིར་དང་། འདིའི་ཆེད་དུ་བ་བ་ནི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་

པའི་ཐེག་ཆེན་གི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་གཙོ་བོ་དག་ལས་ཀང་ཆེས་ལིན་ཏུ་དེ་ཁོ་

ན་ཉིད་རོགས་པའི་དབང་པོ་རྣོ་བ་ཡིན་ལ། སེམས་ཙམ་པ་ནི་ཕར་ཕིན་གི་ཐེག་ཆེན་

གི་ཡང་གདུལ་བ་ཕལ་བ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རོགས་པའི་དབང་པོ་རྟུལ་བོའི་ངོར་དྲང་དོན་

ཙམ་དུ་གསུངས་པར་ལུང་དང་རིགས་པས་བཞག་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །

དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པའི་བདག་མེད་མ་རོགས་

པར་འཁོར་བ་ལས་གོལ་བའི་ཐར་པ་ཙམ་ཡང་འཐོབ་མི་ནུས་པར་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་

ཀིས་གསུངས་པས། རྒྱུད་འདིའི་ལམ་གིས་སངས་རྒྱས་ལྟ་ཞོག་འཁོར་བ་ལས་གོལ་

བར་བེད་མི་ནུས་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་བང་ཆུབ་སེམས་

འགེལ་ལས། གང་དག་སྟོང་ཉིད་མི་ལེས་པ། །དེ་དག་ཐར་བ་བརེན་མ་ཡིན། །འགོ་དྲུག་

སིད་པའི་བཙོན་རར་ནི། །རོངས་པ་དེ་དག་འཁོར་བར་འགྱུར། །ཞེས་དང་། དཔལ་ཡན་

ལག་མེད་པའི་རོ་རེས་ཀང་། དེ་ཕིར་འགོ་བ་གསུམ་པོ་དག །དགའ་བར་བེད་འདོད་

རང་གི་ནི། །འཁྲུལ་བ་བསལ་བར་འདོད་པ་ཡི། །བལེས་གཉེན་ཅན་གིས་དངོས་འཛིན་

སོངས། །ཞེས་དང་། རོ་རེ་སིང་པོ་རྒྱན་གི་རྒྱུད་ལས། རྣལ་འབོར་གཅིག་གཅིག་ལེས་

བས་ནས། །དབེན་པར་སོང་སྟེ་རབ་འབད་ན། །སིག་དག་ཚེ་འདིར་སངས་རྒྱས་

འགྲུབ། །ཆོས་བདག་མེད་པར་རབ་བསོམས་པས། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཁོང་དུ་

ཆུད། །ཅེས་སོགས་རྒྱུད་དང་གྲུབ་ཆེན་གི་གཞུང་དུ་མ་ཞིག་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར། ཕར་

ཕིན་ཐེག་པ་བར་མ་ཟད། རོ་རེ་ཐེག་པ་ལ་འཇུག་པ་རྣམས་ཀིས་ནི་ལྷག་པར་ཡང་

འཁོར་བའི་ར་བ་དངོས་འཛིན་ངོ་ལེས་པར་བས་ནས། དེ་དང་འཛིན་སྟངས་དངོས་སུ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

འགལ་བའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རོགས་པའི་ལྟ་བ་བཙལ་བ་ལ་འབད་པར་བ་སྟེ། ཚེ་འདི་ལྟ་བུའི་

ཡུན་ལིན་ཏུ་ཐུང་བ་ལ་འཁོར་བའི་ར་བ་གཅོད་པར་འདོད་པའི་ཕིར་རོ། །དེའི་ཕིར་ར་

རྒྱུད་འདི་ཉིད་དུ་ཡང་། དངོས་པོའི་འཆིང་བས་འཆིང་བར་འགྱུར། །དེ་ཡོངས་ལེས་

པས་གོལ་བ་ཡིན། །ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་སོ། །

དེ་ལྟར་བདེན་འཛིན་སོང་བ་དང་བདག་མེད་རོགས་པ་ལ་ཡང་། བདག་འཛིན་

གིས་ཇི་ལྟར་བཟུང་བའི་ཡུལ་རིགས་པས་སུན་ཕྱུང་ནས་མེད་པར་རོགས་པ་དགོས་

ཀི། བདེན་འཛིན་གི་ཡུལ་ལ་སེམས་མི་འཕོ་བར་བསྡུས་པ་ཙམ་གིས་མི་ཆོག་སྟེ། 

རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་གིས། འདི་ཡུལ་སུན་ཕྱུང་མེད་པར་ནི། །དེ་སོང་བར་ནི་ནུས་

མ་ཡིན། །ཞེས་དང་། འཕགས་པ་ལྷས་ཀང་། ཡུལ་ལ་བདག་མེད་མཐོང་ན་ནི། །སིད་

པའི་ས་བོན་འགག་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཐོག་མར་ལྟ་བའི་གོ་བ་

ཕུ་ཐག་ཆོད་པ་སྐྱེད་ལུགས་ནི། སྔགས་དང་དབུ་མའི་གཞུང་ནས་བལད་པ་ལ་ཁྱད་

མེད་དེ། བང་ཆུབ་སེམས་འགེལ་ལས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གསང་སྔགས་ཀི་

སོའི་སྤད་པ་སྤོད་པ་རྣམས་ཀིས་དེ་ལྟར་ཀུན་རོབ་ཀི་རྣམ་པས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་

སོན་པའི་རང་བཞིན་ཅན་བསྐྱེད་ནས། དོན་དམ་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བསོམས་

པའི་སྟོབས་ཀིས་བསྐྱེད་པར་བ་བ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཕིར་དེའི་རང་བཞིན་བརོད་པར་

བའོ། ཞེས་གསུངས་ནས། དེའི་འོག་ཏུ་གཞན་སེའི་འདོད་པའི་གང་ཟག་གི་བདག་

དང་། རང་སེ་ཉན་ཐོས་སེ་བ་འདོད་པའི་གཟུང་འཛིན་རས་ཐ་དད་བདེན་པ་བ་དང་། 

རྣལ་འབོར་སྤོད་པ་བ་འདོད་པའི་གཉིས་སྟོང་གི་ལེས་པ་བདེན་གྲུབ་རྣམས་རིགས་

པས་དཔྱད་ཅིང་བཀག་ནས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཐ་སད་ཙམ་དུ་ཡང་མེད་པའི་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལྔ་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་ལེའུ་བལད་པ།

བདེན་མེད་རིགས་པས་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ། གསང་སྔགས་པ་ལའང་ལྟ་བ་གཏན་ལ་

འབབས་པ་ན་རིགས་པས་དཔྱོད་ཚུལ་དེ་ལྟར་བ་དགོས་པའི་དོན་ཏོ། །

གཞན་ཡང་དུས་ཀི་འཁོར་ལོ་དང་སམྦྷུ་ཊ་ལ་སོགས་པ་རྒྱུད་དང་། གསང་བ་

གྲུབ་པ་དང་འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀི་སྔགས་ཀི་གཞུང་རྣམས་ལ་སོགས་པ་གྲུབ་

ཆེན་དང་པཎ་ཆེན་མཁས་པའི་གཞུང་དུ་མ་ཞིག་ལས་རིགས་པས་ལེགས་པར་

དཔྱད་ནས། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གཏན་ལ་འབེབས་ཚུལ་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་གསུངས་ཏེ། 

འདིར་ཡི་གེ་མངས་པས་འཇིགས་ཏེ་མ་བིས་ལིང་། རེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གསུང་

རབ་ལ་སོགས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོའི་གཞུང་ལུགས་དྲི་མ་མེད་པ་དག་ལས་ལེས་པར་

བའོ། །དེ་ཡང་ལྟ་བ་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ཕོགས་ཀི་སོལ་ཆེན་པོ་གསུང་རབ་ཀི་

རེས་སུ་འབང་བ་དག་ལ་མཆོག་དམན་གི་རིམ་པ་བཞི་ཡོད་དེ། འདི་ལྟར་མདོ་སེ་བ་

ཆོས་ཀི་བདག་མེད་ཁས་མི་ལེན་ཀང་། དེས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་གང་ཟག་གི་བདག་

མེད་ཐལ་འགྱུར་བ་མ་གཏོགས་པའི་ཐེག་ཆེན་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀིས་ཀང་

དེ་དང་མཐུན་པར་ཁས་བླངས་པ་དང་། རྣལ་འབོར་སྤོད་པ་རྣམས་ཀིས་གཟུང་

འཛིན་རས་ཐ་དད་དང་། ཆོས་རྣམས་ལ་རང་གི་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་དུ་བཏགས་པ་

རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པའི་ཀུན་བརགས་ཀིས་སྟོང་བའི་སྟོང་ཉིད་ཁས་

བླངས་པ་དང་། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་རྣམས་ཀིས་ཐ་སད་དུ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་

གྲུབ་པ་མི་འགོག་པར་བློས་བཞག་པ་ལ་གཏན་ནས་མ་བལྟོས་པར་ཡུལ་གི་སོད་

ལུགས་སུ་གྲུབ་པ་ལ་བདེན་ཚད་དུ་བས་པའི་བདེན་གྲུབ་བཀག་པའི་སྟོང་ཉིད་དང་། 

ཐལ་འགྱུར་བས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་ཆོས་ཐ་སད་དུ་ཡང་བཀག་ཅིང་། 
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

དེ་ལྟ་ན་ཡང་རོག་པ་དང་མིང་ཙམ་གིས་བཞག་པའི་ཆོས་ལ་བ་བེད་ཐམས་ཅད་ཚད་

མས་གྲུབ་པར་འཇོག་པ་མི་འགལ་བའི་རེན་འབེལ་དང་སྟོང་ཉིད་ཟུང་འཇུག་གི་ལྟ་བ་

མཐར་ཐུག་པ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ། །དེ་ལ་སྔགས་བླ་མེད་ཀི་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ་ལྟ་

བུའི་གང་ཟག་གི་དབང་དུ་མཛད་ནས་བདེ་སྟོང་སྦོར་བར་གསུངས་པའི་སྟོང་ཉིད་ཀི་

ལྟ་བ་ནི་བཞི་བ་ཡིན་ལ། སྔགས་བླ་མེད་ལ་མོས་པ་ཙམ་དང་གདུལ་བ་ཕལ་བ་

སྔགས་ལ་འཇུག་པའི་ལྟ་བ་སེམས་ཙམ་པ་དང་རང་རྒྱུད་པ་གཉིས་ཀའི་ལྟ་བ་གདུལ་

བ་རང་རང་གི་རིགས་ཀི་དབང་གིས་ཅི་རིགས་པར་འབྱུང་ངོ་། །

དེའི་ཕིར་རྒྱུད་འདིའི་དགོངས་པ་ཡང་གྲུབ་ཆེན་མཚོ་སྐྱེས་ཀིས་བཀལ་བ་ལྟར། 

འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་ལ་སོགས་པ་ཇི་ལྟར་བཞེད་པ་དང་མཐུན་

པའི་ཐལ་འགྱུར་བའི་སྟོང་ཉིད་གཏན་ལ་འབེབས་ཚུལ་ལྟར་གོ་བར་བའོ། །འོ་ན་རྒྱུད་

འདིར་ཐ་སད་དུ་ཕི་རོལ་གི་དོན་ཡོད་མེད་གཉིས་དང་། རྣམ་ལེས་ཚོགས་བརྒྱད་དང་

དྲུག་ཏུ་ངེས་པར་སྨྲ་བ་གང་གི་ལུགས་ཡིན་སམ་ན། འདི་ལ་མཚོ་སྐྱེས་དང་མི་ཐུབ་

ཟླ་བས་གསལ་བར་མ་བལད་ཀང་། བྷ་ཝ་བྷ་ཊ་དང་མན་ངག་སེ་མས་རྣལ་འབོར་

སྤོད་པའི་དབུ་མའི་ལུགས་སུ་འགེལ་བར་བེད་དོ། །འདི་ལ་གུར་གི་དྲུག་པ་ལས། 

རིན་ཆེན་སེམས་ལས་ཕིར་གྱུར་པ། །སངས་རྒྱས་མེད་ཅིང་སེམས་ཅན་

མེད། །གནས་པའི་དོན་དང་རྣམ་ལེས་དག །ཕི་རོལ་གྱུར་པ་འགའ་ཡང་མེད། །ཁམས་

གསུམ་ན་ནི་དབང་ཕྱུག་ཆེ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་ཉིད་ཡིད་ཀིས་བེད། །ཁམས་གསུམ་

ན་ནི་རྒྱལ་ཆེན་པོ། །སེམས་ཉིད་གཅིག་པུས་འཐོབ་པར་འགྱུར། །གཟུགས་དང་སྒ་

དང་དེ་བཞིན་དྲི། །རོ་དང་རེག་བར་སྐྱེས་པའི་དངོས། །རིན་ཆེན་སེམས་འདིར་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལྔ་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་ལེའུ་བལད་པ།

བརོད་ཉིད་དེ། །ཆོས་དབིངས་མཆོག་ཏུ་ཞི་བའོ། །གཟུགས་དང་ཚོར་བ་འདུ་ལེས་

དང་། །འདུ་བེད་དང་ནི་རྣམ་ལེས་ཉིད། །ཐམས་ཅད་སེམས་འདིའི་དངོས་པོ་

ལས། །ཐུབ་པས་གཞན་དུ་མ་གསུངས་སོ། །ཞེས་དང་། ཡུལ་དང་དབང་པོའི་རང་

བཞིན་ནི། །སེམས་ལས་ཕི་རོལ་གྱུར་མེད་ཀང་། །གཟུགས་སོགས་སོ་སོར་སྣང་བ་

རྣམས། །སེམས་ཉིད་ཁོ་ན་སྣང་བ་ཡིན། །

དེ་ནས་ཕག་ན་རོ་རེ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་དེ་བཞིན་

གལེགས་པ་རྣམས་ལ་ཞུས་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གལེགས་པ་ཐམས་ཅད་

སྟོང་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕི་རོལ་གི་དོན་དུ་སེམས་སྟོང་བ་དེ་ཇི་ལྟར་སྣང་བར་འགྱུར་བ་

ལགས། དེ་བཞིན་གལེགས་པ་རྣམས་ཀིས་གསུངས་པ། ཐོག་མ་མེད་པའི་སིད་རྒྱུན་

ནས། །ཕི་ཡི་དོན་དུ་བཏགས་པ་སྟེ། །ཐམས་ཅད་སེམས་ཀི་རྣམ་འཕྲུལ་

ཞིང་། །སེམས་ཉིད་ཀུན་ཏུ་སོང་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་ཀིས་ཕི་དོན་བཀག་

ནས་ཐ་སད་དུ་སེམས་ཙམ་ཞིག་ཏུ་བསྟན་པར་འདོད་པའི་བོད་ཀི་བླ་མ་དག་ཡོད་

མོད་ཀི། གཞུང་གི་དོན་མིན་ཏེ། ལུང་ཕི་མའི་སྔོན་དུ། ཨེ་མའོ་ཆོས་ཀི་བསྟན་པ་

ནི། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་སྟོང་བ་ལ། །ཡང་དག་དངོས་གྲུབ་རབ་གནས་གང་། །ཆུ་

ལིང་སིང་པོ་མེད་པ་ལ། །སིང་པོ་འབས་བུ་རོར་ལྡན་ཞིང་། །དེ་བཞིན་སིང་པོ་མེད་

ལུས་ལ། །བདེ་བའི་འབས་བུ་དངོས་གྲུབ་གནས། །ནམ་མཁའ་འབྱུང་བ་ཐམས་ཅད་

དང་། །ཆོས་རྣམས་ཀུན་གི་གཞིར་འགྱུར་བཞིན། །མཁའ་བཞིན་དག་པའི་སེམས་

ཉིད་ཀང་། །བདེ་མཆོག་དག་པའི་སེམས་ཉིད་དེ། །ཡུལ་དང་དབང་པོའི་རང་བཞིན་

ནི། །ཞེས་ནམ་མཁའ་སྟོང་བ་འབྱུང་བ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ཀུན་གི་གནས་སུ་འགྱུར་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

བ་བཞིན་དུ། སེམས་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་བ་ཡང་ཆོས་ཀུན་གི་གཞིར་གསུངས་

པས། དེའི་ཆ་ནས་སེམས་ཆོས་ཀུན་གི་གཞིར་གསུངས་པ་དང་། ཡང་ཐ་སད་དུ་

སེམས་འཁོར་འདས་ཀུན་གི་བེད་པ་པོ་ཡིན་པ་ལའང་དགོངས་ཏེ། ཐམས་ཅད་

སེམས་ཀི་རྣམ་འཕྲུལ་ཞིང་། །སེམས་ཉིད་ཀུན་ཏུ་སོང་བའོ། །ཞེས་གོང་དུ་ཐམས་

ཅད་སེམས་ཀི་རྣམ་འཕྲུལ་དང་སེམས་ཉིད་ཀུན་ཏུ་སོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བར་

བཀོད་ནས་དེའི་རེས་སུ་འདི་ལྟར་བལད་པ་ལས་གཞུང་ཕི་མའི་དོན་ཡང་ཕི་དོན་

བཀག་ནས་སེམས་ཙམ་དུ་སྟོན་པ་མ་ཡིན་པར་ཆེས་གསལ་ལོ། །

ལུང་སྔ་མའི་གོང་དུ་ཡང་། སྐྱེ་འདིར་སངས་རྒྱས་མཆོག་ཉིད་དུ། །སེམས་

བསོམས་པས་ནི་སངས་རྒྱས་སོ། །རིན་ཆེན་སེམས་ལས། ཞེས་སོགས་གསུངས་

པས། འཁོར་འདས་ཀུན་ལ་སེམས་གཙོ་བོར་བསྒྲུབ་པ་ཡིན་གི། ཕི་རོལ་འགོག་པ་

མ་ཡིན་ལ། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཕི་རོལ་ཏུ་མངོན་པར་ཞེན་པའི་དབང་གིས་སེམས་

ལུས་ཅན་གིས་སྟོང་བ་དེ་ལུས་ཅན་གིས་མི་སྟོང་བའི་ཕི་རོལ་ཏུ་སྣང་བར་གསུངས་

ཀང་མངོན་ཞེན་གི་བག་ཆགས་ཀི་དབང་གིས་མ་དག་པའི་སྣོད་བཅུད་དུ་སྣང་བ་ཕི་

རོལ་ཡོད་པར་འདོད་པའི་ལུགས་ལའང་ཁས་ལེན་པ་ལ་ཅིའང་མི་གནོད་དོ། །སེམས་

ཉིད་ཁོ་ན་སྣང་བ་ཡིན། ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་། དབང་ལེས་ལ་གཟུགས་སོགས་སྣང་

བ་ན། རྣམ་མེད་དུ་འདོད་པ་ལྟར་མི་སྣང་བར། སེམས་ཉིད་ཡུལ་དེའི་རྣམ་པར་སྐྱེས་

པ་ཁོ་ནས་སྣང་བར་སྟོན་པ་ཡིན་ལ། གནས་པའི་དོན་དང་ཞེས་སོགས་ནི་སེམས་

ཀིས་བཏགས་པ་ཙམ་ལས་ཕི་རོལ་ཏུ་གྱུར་པ་འགོག་ཅིང་། ཐ་སད་དུ་བེམ་པོ་ཡོད་པ་

འགོག་པ་མིན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་ར་རྒྱུད་ལས། སེམས་ནི་ཆེན་པོ་གཅིག་ཉིད་ལ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལྔ་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་ལེའུ་བལད་པ།

འབྱུང་བ་ལྟར་འཇོག་པ་སོགས་གསུངས་པ་རྣམས་ཀང་སྔར་བལད་པ་རྣམས་ཀིས་

ལེས་ཏེ་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །

དེ་ལྟར་ན་སེམས་ཀི་རང་བཞིན་སྟོང་བ་ཉིད་ལས་ཕི་རོལ་ཏུ་གྱུར་པ་མེད་པ་

དང་། ཐ་སད་དུ་ཆོས་རྣམས་ཀི་བེད་པ་པོ་ལ་གཟུགས་སེམས་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་

སེམས་གཙོ་བོ་ཡིན་པ་དང་། སེམས་ཀིས་བཏགས་པ་ཙམ་ལས་ཕི་རོལ་ཏུ་གྱུར་པ་

མེད་པ་སོགས་ལ་དགོངས་ནས། སེམས་ལས་ཕི་རོལ་ཏུ་གྱུར་པ་མེད་པ་དང་། 

གཟུགས་སོགས་སེམས་ཙམ་དུ་ཚིག་ཟིན་ལ་གསུངས་པའི་ངེས་དོན་གི་གསུང་

རབ་རྣམས་ཀི་དོན་ལེས་པར་བའོ། །དེ་ལྟར་ན་ཡིད་ཀི་རྣམ་ལེས་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་

དུ་གྱུར་པའི་ཚོགས་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་གི་ཀུན་གཞི་རྣམ་ལེས་དང་། དེ་གཉིས་ཀ་

ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་དུ་གྱུར་པའི་ཉོན་ཡིད་ནི་སྐབས་འདིར་གཏན་ཁས་བླང་དུ་མི་རུང་

སྟེ། ཕི་དོན་ཁས་ལེན་པ་དང་དེ་འདྲ་བའི་ཀུན་གཞི་རང་ལུགས་ལ་ཁས་ལེན་པ་

རགས་པ་ལེས་པའི་གང་ཟག་གི་ངོར་གཞི་གཅིག་ལ་འདུ་བ་གནས་མེད་ཅིང་གོ་

སྐབས་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །གཞན་ཡང་བདག་མེད་གཉིས་འཇོག་ཚུལ་དང་། གཞི་

དུས་ཀི་འཆི་སེམས་སྐྱེ་སེམས་དང་། རོགས་རིམ་གི་གནད་དུ་མ་ལ་སོགས་པ་

གནས་སྐབས་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་ཏུ་མི་རིགས་པ་དུ་མ་ཞིག་སྨྲ་དགོས་པ་འབྱུང་མོད་

ཀི། རྒྱས་པར་གཞན་དུ་བལད་པ་དང་། རེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གསུང་རབ་སོ་

སོར་གསུངས་པ་དག་ལས་ལེས་པར་བའོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་ཚོགས་དྲུག་གི་ཡ་གལ་

གི་ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ལེས་པ་ཉིད་ལ་ལྡོག་པ་གསུམ་གི་དབེ་བ་བས་ནས་རྣམ་ལེས་

ཚོགས་བརྒྱད་དང་། ཀུན་གཞི་ཉོན་ཡིད་ཀི་ཐ་སད་རྒྱུད་དང་གྲུབ་ཆེན་གི་གཞུང་དུ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

མ་ལས་གསུངས་པ་ཡོད་ཅིང་། ཆོས་ཉིད་ལ་ཀུན་གཞི་དང་། རླུང་ལ་ཉོན་ཡིད་ཀི་ཐ་

སད་མཛད་པ་སོགས་དུ་མ་ཞིག་ཡོད་པས་ཚིག་ཙམ་གིས་འཁྲུལ་བར་མི་བ་ལ། ཛཱ་

ལན་དྷ་རི་པས་དུར་ཁོད་བརྒྱད་རྣམ་ལེས་བརྒྱད་དག་པར་བལད་པ་སོགས་ཀང་

ཚུལ་དེ་ལྟར་ལེས་པར་བའོ། །

གལ་ཏེ་བདེ་སྟོང་སྦོར་བའི་སྟོང་ཉིད་རིགས་པས་རྣམ་པར་དཔྱད་པའི་སྟོབས་

ཀིས་ངེས་ལེས་དྲངས་པའི་སོ་ནས་བསོམ་པ་དགོས་ན། སམྦྷུ་ཊ་ལས། སྟོང་བ་

བསོམ་པར་མི་བ་སྟེ། །སྟོང་མིན་བསོམ་པར་མི་བའོ། །སྟོང་བ་མི་སང་རྣལ་འབོར་

བས། །སྟོང་མིན་ཡོངས་སུ་མི་སོང་ངོ་། །སྟོང་དང་སྟོང་མིན་གཟུང་བ་ལས། །རོག་པ་

ཉུང་མིན་སྐྱེ་བར་འགྱུར། །ཡོངས་སུ་སངས་ནས་ཀུན་རོག་སྟེ། །དེ་ཕིར་དེ་གཉིས་

ཡོངས་སུ་སངས། །ཞེས་སྟོང་མི་སྟོང་གང་དུ་ཡང་བསོམ་པར་མི་བ་བར་གསུངས་པ་

དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། ལུང་དེའི་དོན་ནི་མན་ངག་སེ་མ་ལས་འདི་ལྟར་བལད་དེ། 

གཟུགས་སོགས་ཐ་སད་ཙམ་དུའང་ཡོད་པས་སྟོང་བ་བསོམ་པར་མི་བ་སྟེ། བདེན་

པར་གྲུབ་པས་སྟོང་བ་མིན་པ་བསོམ་པར་མི་བའོ། །བདེན་པར་གྲུབ་པས་སྟོང་བ་མི་

སང་བའི་རྣལ་འབོར་བས་ཐ་སད་ཙམ་དུ་ཡོད་པས་སྟོང་བ་མིན་པ་ཡོངས་སུ་མི་སང་

ངོ་། །དེ་དག་གི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ཐ་སད་ཙམ་དུ་ཡོད་པས་སྟོང་བ་གཟུང་པ་ལས་ཆད་ལྟ་

དང་། བདེན་པས་སྟོང་བ་མིན་པ་གཟུང་བ་ལས་རག་ལྟ་སྐྱེ་བས་ཕིན་ཅི་ལོག་གི་རོག་

པ་ཉུང་མིན་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་པའི་དོན་དུ་འཆད་པ་ལྟར། མཁས་

པའི་བལད་སོལ་ལ་བརེན་ནས་ཚོགས་པར་བྱུང་དུ་རུང་བའི་གཏམ་སྨྲ་བར་བའི། 

ཁྱེད་ཅག་འཆད་པ་ལྟར་ན། སམྦྷུ་ཊ་རང་ཉིད་ལས། སྡུག་བསྔལ་མ་ལུས་ཟད་པར་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལྔ་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་ལེའུ་བལད་པ།

འདོད་པ་དང་། །རོགས་སངས་རྒྱས་ཀི་བདེ་མཆོག་ཐོབ་འདོད་པས། །སེམས་ནི་

བརན་པར་བས་ནས་འབད་པས་དཔྱད། །དེ་ཡི་རང་བཞིན་དངོས་པོ་མེད་པར་

བ། །ཞེས་སངས་རྒྱས་ཀི་བདེ་བ་དམ་པའི་རྒྱུར། རང་བཞིན་མེད་པ་རིགས་པས་

འབད་ནས་དཔྱད་དགོས་པ་གསུངས་པ་ལ་སོགས་པ་རྒྱུད་དེ་ཉིད་ལ་འགལ་བ་བརྒྱ་

ཕག་ཞིག་འདུ་བར་ཁས་ལེན་དགོས་སོ། །བླ་མ་ཁ་ཅིག་རྒྱུད་འདིའི་ལྟ་བ་གཏན་ལ་

འབེབས་པ་ན། དབུ་མ་ཐལ་རང་གཉིས་ཀའི་ལུགས་ལ་སྐྱོན་བརོད་ནས། དབུ་མ་བ་

སྟོང་ཉིད་དང་གནས་ལུགས་བསོམ་པར་འདོད་པ་འགོག་པ་སྨྲ་ཞིང་། དེ་ཉིད་ར་ལེ་ལ་

སོགས་པ་དབུ་མའི་གཞུང་གིས་འགོག་པ་དང་། རང་ལུགས་ལ་གནས་ལུགས་ཞེས་

བ་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དོ། །ཞེས་ཟེར་ཞིང་། གནས་ལུགས་མེད་ན་གནས་ལུགས་

རོགས་པ་མི་འཐད་དོ། །ཞེས་པའི་རོད་པ་སོང་བ་ན། གནས་ལུགས་མེད་པ་ལ། མེད་

པ་ཉིད་དུ་སྒོ་འདོགས་བཅད་པ་དེ་ཙམ་ལ་རོགས་ཞེས་ཐ་སད་དུ་བཏགས་སོ། །

འོ་ན་དེ་ཡང་གནས་ལུགས་སུ་མི་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། ནོར་མེད་པ་

ནོར་མ་ཡིན་པ་བཞིན་དུ་གནས་ལུགས་མེད་པ་གནས་ལུགས་སུ་ག་ལ་འགྱུར། ཁྱེད་

ལྟ་བ་མི་འདོད་པ་འཇིག་རེན་ཕལ་བ་དང་འདྲའོ། །ཞེ་ན། མི་འདྲ་སྟེ། དེ་དག་ནི་

གཟུགས་སོགས་སུ་སྣང་བ་འདི་དག་བདེན་པར་འཛིན་ལ། ཁོ་བོ་ཅག་དམིགས་པ་

གང་ཡང་མི་འཛིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་ཟེར་ལ། མདོ་བསྟན་བཅོས་ལས་གཅིག་དུ་

བལ་ལ་སོགས་པའི་རིགས་པས་བདེན་མེད་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་

བདེན་པ་བཀག་ཙམ་ལ། ཆ་འདྲ་བའི་སོ་ནས་དོན་དམ་དུ་ཐ་སད་བས་པ་རྣམ་གངས་

པའི་དོན་དམ་ཡིན་གི། དོན་དུ་ན་དེ་ཉིད་ཀུན་རོབ་པ་ཡིན་ལ། རྣམ་གངས་མ་ཡིན་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

པའི་དོན་དམ་གི་སྒྲུབ་བེད་ནི་སོབ་དཔོན་སུས་ཀང་མ་བསྟན་ལ། སུས་ཀང་བརོད་

པར་མི་ནུས་པར་སྨྲ་ཞིང་། སམྦྷུ་ཊ་ལས། སྟོང་མིན་སྟོང་བ་མིན་པའང་མིན། །དབུ་

མར་དམིགས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་བློས་གང་གཟུང་མཐར་འགྱུར་

བ་ལས་མ་འདས་པའི་ཕིར་མཐའ་བལ་ཙམ་དུའང་གཟུང་བ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་

སོགས་རྒྱ་ཆེར་སྨྲ་སྟེ། གནས་ལུགས་གཞི་མ་གྲུབ་པ་དང་། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་སྟོན་པའི་

གསུང་རབ་མི་སིད་པ་དང་དབུ་མས་དབུ་མ་འགོག་པ་དང་། གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞི་ཀ་

རིམ་པ་བཞིན་བཀག་ནས། རང་ཉིད་སངས་རྒྱས་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ལས་བརྒལ་

བར་བེད་པ་དང་། རྣམ་གངས་མ་ཡིན་པའི་དོན་དམ་ཀུན་རོབ་ཏུ་འདོད་ཅིང་བློ་གང་

ཡིན་མཐར་འཛིན་དུ་སྨྲ་བ་ལས་ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་ལྟ་བ་གང་ཞིག་བཙལ་བར་བ། 

རིགས་པ་ལ་བློ་ཁ་ཕོགས་པ་ཞིག་ཡིན་ན་དགག་ས་བ་དང་ཕོགས་གཞན་དུ་རྒྱས་

པར་བཀག་ཟིན་པའི་ཕིར་འདིར་དགག་པ་རྒྱས་པར་མ་བས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། འོ་ན་བླ་མེད་ཀི་རོགས་རིམ་པས་བདེ་སྟོང་སྦོར་བའི་བདེ་བ་དེ་

ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཅེ་ན། དེ་ཡང་སེམས་རེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལེགས་པར་གོམས་

པའི་མཐུས་ལུས་སེམས་ལིན་ཏུ་སྦངས་པ་ཐོབ་པའི་སྟོབས་ཀིས་ལུས་སེམས་ལ་

དགའ་བདེ་ཚད་མེད་པ་འབྱུང་བ་ནི་ཕི་རོལ་པ་ལ་ཡང་ཡོད་ན། ཐེག་པ་འོག་མ་དག་

ལ་ཡོད་པ་ལྟ་ཅི་སོས་ཏེ། དཔེར་ན་བསམ་གཏན་དང་པོའི་ཡན་ལག་གི་དགའ་བདེ་

བཞིན་ནོ། །དེ་བས་ན་དེ་ཙམ་ཞིག་ཀང་མ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་ཕར་ཕིན་ཐེག་པར་

གསུངས་པའི་དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་བགང་བ་དང་། བ་སྤོད་ལས་གསུངས་པའི་རླུང་

བསམས་ཏེ་ལྷའི་རྣལ་འབོར་བསོམས་པ་ལ་སོག་རོལ་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་དག་ལ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལྔ་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་ལེའུ་བལད་པ།

བརེན་ནས་ཀང་ལུས་སེམས་ལ་བདེ་བ་ཚད་མེད་པ་སྐྱེ་ལ། ཁྱད་པར་བ་སྤོད་ལས་

གསུངས་པའི་ཚུལ་དེ་ལས་ནི་དྲོད་དང་བཅས་པ་སྐྱེ་བ་དང་། བདེ་བ་དང་། གསལ་བ་

དང་། མི་རོག་པའི་མཚན་ཉིད་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་འབྱུང་བའི་ཕིར། མཚན་ཉིད་དེ་

དག་ཚང་བ་ཙམ་གིས་ཀང་རོགས་རིམ་དུ་མི་འགྱུར་རོ། །

ཟག་པ་མེད་པའི་བདེ་བ་ཞེས་ཐ་སད་བས་པ། སེམས་རེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་ལ་གནས་པའི་གནས་ལུགས་མངོན་དུ་བས་པའི་དབང་གིས་དྲངས་པའི་བདེ་བ་

ཙམ་གིས་ཀང་དེར་མི་འགྱུར་ཏེ། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ས་དང་པོ་ཐོབ་པ་ལ་ཡང་ཚུལ་དེ་

ཆེས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་འབྱུང་བར་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །ལས་དང་ཡེ་ལེས་ཀི་ཕག་

རྒྱ་ལ་བརེན་ནས་ཁམས་ཞུ་བ་རོ་རེའི་རེར་སེབ་ནས་ཕིར་མ་འཕོས་པར་གཟུང་བའི་

བདེ་བ་ཙམ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། བསྐྱེད་རིམ་པ་ལ་ཚུལ་དེ་ཉིད་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏེ། རོ་རེའི་

བུག་པར་ཕཊ་ཡིག་བསོམས་པའི་དགོས་པ་སོམས་ལིག །དེ་བས་ན་རོགས་རིམ་པའི་

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བདེ་བ་ནི། ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པ་ལས་རོ་རྐྱང་གི་རླུང་གི་

རྒྱུ་བ་དབུ་མའི་ནང་དུ་འགགས་ཏེ། ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བས་པ་ལས་དྷཱུ་ཏཱིའི་

ནང་གི་གཏུམ་མོ་ཁྱད་པར་ཅན་འབར་བས་ཞུ་བའི་ཁམས་དྷཱུ་ཏཱིའི་ལམ་ནས་འོངས་པའི་

བདེ་བ་དང་། དེའི་ནང་ནས་ཀང་དགའ་བ་གཞན་གསུམ་ཙམ་ལས་འདས་པའི་ལྷན་

སྐྱེས་ཀི་དགའ་བ་གཙོ་བོ་ཡིན་ནོ། །རླུང་དྷཱུ་ཏཱིར་སྡུད་པའི་ཐབས་ཀང་ཕི་ནང་གཉིས་

ལས། ཕི་རོལ་ཕག་རྒྱ་ལ་བརེན་པ་ནི་སྔར་གེང་གཞིའི་འཆད་ཚུལ་གཅིག་གིས་བསྟན་

པ་དེ་ལེའུ་འདིར་རྒྱས་པར་འཆད་ཅིང་། ལེའུ་འོག་མ་དག་ནས་ཅི་རིགས་པར་ཡང་

དང་ཡང་དུ་འཆད་ལ། ནང་ར་འཁོར་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པ་ལ་རླུང་གི་རྣལ་འབོར་དང་། 
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

གཏུམ་མོའི་རྣལ་འབོར་གཉིས་སྔར་བལད་པ་ལྟར་རོ། །འདི་དག་ཀང་རྒྱས་པར་རེ་ཉིད་

ཀི་གསུང་རབ་རྣམས་ལས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བའོ། །

གསུམ་པ་ནི། འོ་ན་ཇི་སྐད་བལད་པའི་བདེ་བ་དང་སྟོང་ཉིད་དེ་དག་དབེར་མི་

བེད་པར་སྦོར་བའི་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དཔལ་སམྦྷུ་ཊ་ལས། སྤོས་པ་མེད་པའི་རང་

བཞིན་ཉིད། །ལེས་རབ་ཅེས་ནི་རབ་ཏུ་གགས། །ཡིད་བཞིན་ནོར་ལྟར་མ་ལུས་

པའི། །སེམས་ཅན་དོན་ཉིད་སིང་རེ་ཉིད། །དམིགས་མེད་སིང་རེ་ཆེན་པོ་ཉིད། །བློ་

དང་ལྷན་ཅིག་གཅིག་གྱུར་པ། །ནམ་མཁར་ནམ་མཁའ་ཇི་ལྟའོ། །ཞེས་དམིགས་མེད་

ཀི་སིང་རེ་བདེ་ཆེན་དང་། བློ་སྟོང་ཉིད་རོགས་པའི་ལེས་རབ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་ལ་

གསལ་པར་གསུངས་ཏེ། དེ་ཡང་བདེ་བ་ཆེན་པོ་སྐྱེས་པ་ན་ལྟ་བ་དྲན་པར་བས་ནས། 

ཡུལ་ཅན་བདེ་ཆེན་དེ་ཉིད་ཀིས་ཡུལ་སྟོང་ཉིད་རོགས་པའི་སོ་ནས་བདེ་སྟོང་གཉིས་

ཡུལ་ཡུལ་ཅན་དུ་དབེར་མི་ཕེད་པར་སྦོར་བ་དང་། རྣམ་གངས་གཞན་ཡང་། དེའི་ཚེ་

ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ལེས་པ་གཅིག་ཉིད་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དང་སྟོང་ཉིད་རོགས་པའི་ལེས་

རབ་གཉིས་ཀའི་ངོ་བོར་གྲུབ་བདེ་དབེར་མེད་དུ་སྐྱེས་པ་ལ། བདེ་སྟོང་དབེར་མེད་དུ་

སྦར་བ་ཞེས་བའོ། །ཚུལ་དེ་ལྟར་ལེས་པར་བའི། བདེ་བ་སྐྱེས་པ་ན་དེ་ལ་ཞེན་ན་

འཆིང་བས་དེ་ལའང་སྟོང་བས་རྒྱས་འདེབས་པ་ཡིན་ཟེར་བ་དང་། རྒྱས་འདེབས་

ཚུལ་ཡང་བདེ་བའི་ངོ་བོ་ལ་ཆེར་བལྟས་པ་ན་འདི་ཡིན་མེད་དུ་སོང་བ་ན་ཅི་ཡང་

ཡིད་ལ་མི་བེད་པར་སོད་པ་ཡིན་ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པའི་གཏམ་གི་སྦོར་བ་དག་

ལ་ཡིད་བརན་པར་མི་བ་སྟེ། བོད་འདིར་བདེ་སྟོང་སྦོར་བའི་རྣམ་གཞག་ཕོགས་

མཐོང་བའང་ཆེས་ཆེར་ཉུང་བར་བྱུང་སྣང་ངོ་། །
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལྔ་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་ལེའུ་བལད་པ།

དེ་ལ་བདེ་བ་ཆེན་པོས་སྟོང་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་དོན་གི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་

སྐབས་སུ་ནི་གཉིས་སྣང་ཕ་མོས་ཀང་བར་མ་ཆོད་པས་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་བཞིན་དུ་གྱུར་

པ་ཡིན་ལ། སྟོང་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་མ་རོགས་པའི་དཔེའི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་སྐབས་སུ་ནི་

ངེས་ངོར་གཉིས་སྣང་ལོག་ཀང་སྣང་ངོར་གཉིས་སྣང་ཕ་མོ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཞིང་། དེ་

ཡང་དབང་ལེས་ལྔའི་གཉིས་སྣང་ནི་སེམས་གནས་ཐུན་མོང་བ་ཅི་རིགས་ཡན་ཆད་ལ་

ལྡོག་ན་སྐབས་དེར་མ་ལུས་པ་ལྡོག་པ་ལྟ་ཅི་སོས། ཡིད་ལེས་ལ་ཡང་གཟུགས་སྒ་

སོགས་ཀི་ཆོས་ཅན་སྣ་ཚོགས་པའི་གཉིས་སྣང་བདེ་སྟོང་སྦར་བའི་དུས་དེར་ཡོད་ཟེར་

བ་མ་ཡིན་གི། གཙོ་བོར་སྟོང་ཉིད་ལ་བལྟོས་པའི་གཉིས་སྣང་ལོག་མ་ལོག་དཔྱོད་

དགོས་པ་ལེས་པར་བོས་ལིག དེ་ལྟར་ན་ཐེག་པ་དང་རྒྱུད་སེ་གོང་འོག་རྣམས་ཀི་ངེས་

རྒྱུའི་སྟོང་ཉིད་གཅིག་ཡིན་ཀང་། ངེས་བེད་ཀི་བློ་ལ་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་བས་སྟོང་ཉིད་

ངེས་པའི་སྟོབས་འདྲ་བ་ཡུལ་ཅན་གཞན་གང་གིས་ངེས་པ་ལ་ཡང་མེད་པས། སྟོང་བ་

ལ་ཁྱད་པར་མེད་ཀང་ཐབས་བདེ་བས་ཁྱད་པར་དུ་འཔགས་པར་གསུངས་ཏེ། དེའི་

ཕིར་ལེས་སྒིབ་སོང་བའི་བེད་པའང་ལམ་གཞན་ལས་ཆེས་ཁྱད་ཞུགས་པར་འགྱུར་བ་

ཡིན་ལ། འོན་ཀང་ད་དུང་དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཞིབ་ཏུ་ལེས་པར་བ་དགོས་སོ། ། 

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཡུལ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བལད་པ་དང་། ཡུལ་ཅན་བདེ་ཆེན་

འདྲེན་པའི་ཐབས་བལད་པའོ། །

༼ཡུལ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བལད་པ།༽

དང་པོ་ནི། སྔར་ལེའུ་དང་པོར་དངོས་པོའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མ་ལེས་པས་འཆིང་བ་

དང་། ལེས་པས་གོལ་བར་གསུངས་པ་དེ་ལ་དངོས་པོའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ནི་གང་ཡིན་ཞེ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ན། དེ་ལ་དགག་གཞི་གང་གི་སྟེང་དུ་དགག་བ་གང་བཀག་པས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་

འཇོག་པའི་དགག་གཞི་ནི། གཟུགས་སྒ་དྲི་རོ་རེག་བ་སྟེ་ཡུལ་ལྔ་དང་། མཐོང་བ་པོ་

ནས་རེག་པ་པོའི་བར་མིག་སོགས་དབང་པོ་ལྔ་སྟེ། ཕུང་པོའི་ནང་ནས་གཟུགས་ཕུང་

དང་ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་དབང་དུ་བས་ན་གཟུགས་ཅན་བཅུའོ། །སེམས་ནི་རྣམ་

ལེས་ཀི་ཕུང་པོ་དང་ཡིད་དོ། །སེམས་ལས་བྱུང་བ་ནི་ཚོར་བ་དང་འདུ་ལེས་དང་

མཚུངས་ལྡན་གི་འདུ་བེད་གསུམ་དང་། ཆོས་ཀི་ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་ཕོགས་

གཅིག་སྟེ་དེས་ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་ལྷག་མའང་མཚོན་ནོ། །

ཡང་མཐོང་བ་བོ་ནས་རེག་པ་པོའི་བར་ལྔས་བདག་དང་གང་ཟག་དང་སྐྱེས་བུ་ལ་

སོགས་པའང་སྟོན་པས་མདོར་ན་དེ་དག་གིས་གང་ཟག་དང་ཆོས་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་

མཆེད་ཐམས་ཅད་དགག་གཞིར་བསྟན་ལ། གཞི་དེ་དག་གི་སྟེང་དུ་ཐ་སད་ཙམ་དུ་ཡང་

མེད་ཅེས་དགག་པར་བ་བ་གང་ཡིན་པ་ནི་ངོ་བོས་ཞེས་གསུངས་པས་སྟོན་ཏེ། པདྨ་

ཅན་ལས། ཇི་ལྟར་མེད་སམ་པ་ལ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་རང་བཞིན་

མེད་དེ། ངོ་བོ་མེད་ཅེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། །ཞེས་གསུངས་པས་དགག་བ་ལ་ཁྱད་པར་

སྦར་ནས་འགོག་པའི་དོན་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་རང་གི་ངོ་བོས་མེད་པ་དང་། རང་བཞིན་

གིས་མེད་པ་དང་། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མེད་པ་དང་། བདེན་པར་མེད་པ་རྣམས་

ཁྱད་མེད་དུ་མཛད་པའི་ལུགས་ཡིན་པས། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པས་འཕགས་པའི་

དགོངས་པ་བཀལ་བ་ཇི་བཞིན་དུ་ལེས་པར་བ་ལ། འདིས་དགག་གཞི་གང་ཟག་དང་

ཆོས་སོ་སོར་ཕེ་བ་ལ་དགག་བ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་བཀག་པའི་གང་ཟག་དང་ཆོས་

ཀི་བདག་མེད་བསྟན་པ་ལ་སྦར་བ་གྲུབ་ཆེན་གི་ལུགས་ཁྱད་པར་ཅན་ཏེ། འདིའང་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལྔ་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་ལེའུ་བལད་པ།

འཕགས་པ་ཡབ་སས་དང་འདྲའོ། །དེའི་རེས་སུ་པདྨ་ཅན་ལས། ཡང་མེད་ཅེས་པ་ནི་

ངེས་པར་མེེད་པ་སྟེ། གཟོད་མ་ནས་ཆོས་འདི་དག་སྐྱེ་བ་མེད་པར་དགག་པ་ནི་དངོས་

པོར་མངོན་པར་ཞེན་པ་དགག་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པས་གང་ཟག་དང་ཆོས་

ལ་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་བཀག་པ་དེ་ཡང་བདག་གཉིས་ཀི་དངོས་པོར་མངོན་

པར་ཞེན་པས་འཆིང་བས་དེ་བཟློག་པའི་ཕིར་དུ་ཡིན་པར་བལད་དེ། ལྟ་བ་གཏན་ལ་

ཕབ་པའི་དགོས་པ་སྟོན་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་གུར་ལས། བདག་ཏུ་འཛིན་པ་བཟློག་པའི་

ཕིར། །རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀིས་སྟོང་བ་བསྟན། །ཞེས་པའི་དོན་ཏོ། །

དེའི་རེས་སུ་པདྨ་ཅན་ལས། དངོས་པོ་མེད་པ་ནི་ཡུལ་དང་དུས་ངེས་པ་ཉིད་ཀི་

དངོས་པོ་མེད་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ནི་ཡུལ་འགའ་ཞིག་ན་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་

ཡོད་ལ། འགའ་ཞིག་ན་མེད་པ་དང་། དུས་འགའ་ཞིག་གི་ཚེ་ཡོད་ལ་འགའ་ཞིག་གི་

ཚེ་མེད་པ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པར་ཡུལ་དུས་ཐམས་ཅད་ལ་སྟོང་ཉིད་དེས་ཁྱབ་པར་སྟོན་

པ་སྟེ། དངོས་པོ་གང་དག་གང་ན་ཡང་། །སྐྱེ་བ་ནམ་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། །ཞེས་

གསུངས་པ་དང་ཚུལ་འདྲའོ། །ཡང་པདྨ་ཅན་ལས། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཐམས་

ཅད་དུ་དངོས་པོ་མེད་པ་ལ་ནི་དེ་བཞིན་དུ་སྦོར་བ་མེད་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ནི། 

དེ་ལྟར་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་འགོག་པ་ཡིན་གི། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཐམས་

ཅད་དུ་ཡོད་པ་འགོག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ཡིན་ན་འགོག་པ་པོ་དང་འགོག་བེད་ལ་

སོགས་པ་མེད་དགོས་པས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རོགས་པ་ལ་སྦོར་བའང་མེད་པར་འགྱུར་

རོ། །ཞེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། །འདི་ནི་རེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་གྲུབ་ཆེན་གི་གཞུང་དང་

མཐུན་པར་བཞེད་པ་ལྟར་དཔྱིས་ཕིན་པར་བཀོད་ལ། ཀུ་མུ་ཊིར། ཡུལ་དྲུག་དང་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

དབང་པོ་དྲུག་དང་སེམས་ཀུན་གཞི་རྣམ་ལེས་ཀང་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་

གཟུང་བ་གཟུགས་སོགས་དང་འཛིན་པ་མིག་ལེས་སོགས་དོན་དམ་པར་མེད་

དོ། །ཞེས་འཆད་དོ། །

༼ཡུལ་ཅན་བདེ་ཆེན་འདྲེན་པའི་ཐབས་བལད་པ།༽

གཉིས་པ་ལ་དགུ། བདེ་ཆེན་འདྲེན་བེད་ཕག་རྒྱའི་དབེ་བ་དང་བསྟེན་ཚུལ། 

ཕག་རྒྱ་བསྟེན་པའི་དགོས་པ་དང་སྒ་དོན། དེ་བཞིན་གལེགས་པའི་རིགས་ཀི་དབེ་

བས་ཕག་རྒྱའི་རིགས་སོ་སོར་འབེད་ཚུལ། དེ་བཞིན་གལེགས་པའི་སྒ་དོན་དང་

རིགས་ཀི་དབེ་བསྡུ། སྔགས་དང་ལྷའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བལད་པ། དེ་བཞིན་གལེགས་པ་

དྲུག་གི་མཚན་གི་ཐ་སད་གཞན་བསྟན་པ་ཞར་བྱུང་དང་བཅས་པ། བདེ་ཆེན་གི་

ལེས་རབ་ཉིད་ངེས་དོན་གི་ཕག་རྒྱ་ལྔར་འཇོག་ཚུལ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསོམ་པའི་རྣལ་

འབོར་བའི་ཆེ་བ། དེ་ལྟར་ཕག་རྒྱས་དྲངས་པའི་བདེ་བས་སྟོང་ཉིད་བསོམ་པ་ལ་རྒྱུན་

ལྡན་དུ་འབད་པར་བ་བར་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ནི། སྔར་བལད་པ་དེ་ལྟར་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གཏན་ལ་ཕེབས་པ་ན་ཚུལ་ཇི་

ལྟར་བསོམ་པར་བ་ཞེ་ན། ཕག་རྒྱའི་གོགས་ལ་བརེན་ནས་བསོམ་པར་བའོ། །ཕག་

རྒྱ་ལ་ནི་ལས་དང་ཡེ་ལེས་ཀི་ཕག་རྒྱ་དང་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་རྣམས་ལས་འདིར་རེ་

ལིག་ལས་ཀི་ཕག་རྒྱ་སྟོན་ལ། དེ་ཡང་ལམ་ཐུན་མོང་བས་རྒྱུད་སྦངས་ལིང་དབང་

བསྐུར་ནས་དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་ལ་གནས་པ། ལྷའི་རྣལ་འབོར་ལ་གོམས་པར་

བས་ལིང་འདོད་པའི་བསྟན་བཅོས་ལ་མཁས་པ་ལ་སོགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཐམས་

ཅད་ལེགས་པར་ལྡན་པའི་བུད་མེད་གང་ལིན་ཏུ་སིང་བརེ་ཞིང་ཕན་པར་འདོད་པ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལྔ་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་ལེའུ་བལད་པ།

སོགས་ཀི་སོ་ནས་སྐྱེད་བེད་ཀི་མ་དང་སིང་མོ་ཉིད་ལྟ་བུའམ། ཡང་ན་རང་གི་གསང་

དབང་གང་ལས་ཐོབ་པའི་བླ་མའི་ཕག་རྒྱ་ནི་མ་དང་། རང་དང་བླ་མ་ལ་དབང་དུས་

མཉམ་དུ་ཐོབ་པའི་བུད་མེད་ནི་སིང་མོ་དང་། རང་གིས་ཕག་རྒྱ་གང་ལ་བརེན་ནས་

ལེས་རབ་ཡེ་ལེས་ཀི་དབང་ཐོབ་པའི་བུད་མེད་ནི་ཆུང་མ་དང་། རང་གིས་དབང་

བསྐུར་བའི་བུད་མེད་ནི་བུ་མོ་ཞེས་སོགས་སུ་རྒྱ་གར་བ་དང་པོད་ཁ་ཅིག་འཆད་ལ། 

རོགས་རིམ་མཐོན་པོར་སེབ་པ་ལ་ནི་མ་དང་སིང་མོ་སོགས་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་འགོ་

བའི་སྐབས་ཀང་ཡོད་ལ། དེ་དག་ཐབས་ལེས་སྦོར་བའི་རྣལ་འབོར་རིག་པས་རག་ཏུ་

མཆོད་པར་བའོ། །

མ་དང་སིང་མོ་ལྟར་སིང་བརེ་བའི་ཕག་རྒྱ་དེའང་རིགས་མཆོག་ལས་བྱུང་བ་

དགོས་སམ་སམ་ན། དེའི་ངེས་པ་ལ་མི་བལྟོས་ཀི། གར་མཁན་མ་དང་། ཚོས་མཁན་

མ་དང་། རོ་རེ་མ་གཡུང་མོ་དང་། གདོལ་བ་མོ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་བམ་ཟེ་མ་སྟེ་རིགས་

ལྔ་བོ་གང་ཡང་རུང་བའོ། །ཕག་རྒྱ་དེ་དག་ཚུལ་ཇི་ལྟར་བསྟེན་པར་བ་ཞེ་ན། རེན་དེ་

རག་ཏུ་སོམས་འཇུག་གིས་མཆོད་ཅིང་མཉེས་པར་བས་པ་ལས་དགའ་བ་བཞི་

བསྐྱེད་པའི་ཚུལ་གིས་སོ། །དེ་ལྟར་ཕག་རྒྱ་དེ་སོམས་འཇུག་གིས་མཉེས་པར་བས་

པ་ལས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཇི་ལྟར་བསོམ་པར་བ་ཞེ་ན། ཐབས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དང་ལེས་

རབ་སྟོང་ཉིད་རོགས་པའི་བློ་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་སྦོར་བའི་ཆོ་ག་ཡི་དེ་ཉིད་རིག་པས་དེ་

ཁོ་ན་ཉིད་བསོམ་པར་བའོ། །འདིས་ནི་པདྨ་ཅན་དུ་དྲི་བ་གསུམ་བཀོད་ནས་ལན་

བཏབ་པའི་དོན་ཡང་ལེགས་པར་བལད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་སོམས་པར་འཇུག་པའི་

དོན་དུ་བསྟེན་པ་ན་ཡང་ཇི་ལྟར་ཕག་རྒྱའི་ཡིད་སུན་ཕྱུང་བའི་སོ་ནས་གཉིས་སུ་བེ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

བའམ། ཡང་བེ་བ་སྟེ་སྣོད་མིན་གིས་ལེས་པར་མི་འགྱུར་བར་གསང་སྟེ་སྤོད་པའི་

ཚུལ་གིས་བསྟེན་པ་ཉིད་དུ་བའི། དེ་ལྟར་མ་གསང་ཞིང་སྣོད་མིན་ལ་བསྟན་ན་ཚེ་

འདིར་སྦྲུལ་དང་ཆོམ་རྐུན་དང་ས་ལ་སྤོད་པའི་ལ་ཟ་དང་། མེ་ཡིས་སོག་འཕོག་པའི་

སྡུག་བསྔལ་བེད་ལ། མ་མཐོང་བའི་ཉེས་དམིགས་ངན་འགོར་འགོ་བར་འགྱུར་

རོ། །ཡང་ན་ས་སྤོད་ནི་རྒྱལ་པོ་ལ་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རོགས་ནས་གོམས་པར་བས་པས་ཆོག་མོད། གར་མ་

ལ་སོགས་པའི་བུད་མེད་ཀི་ཕག་རྒྱས་ཅི་ཞིག་བ། ཞེ་ན། ཐར་པ་མི་གནས་པའི་མ་ངན་

ལས་འདས་པ་རྒྱལ་བའི་ཐུགས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ལེས་ནི་རང་

དང་རིགས་འདྲའི་རྒྱུས་བསྒྲུབ་དགོས་ལིང་། ཚུལ་དེས་མངོན་སུམ་དུ་བེད་པ་ཆེས་

མྱུར་བའི་ཕིར། ལམ་དུས་སུ་ཡང་བདེ་ཆེན་བསྐྱེད་ནས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསོམ་དགོས་ལ། 

དེ་བསྐྱེད་པ་ཡང་ཕག་རྒྱ་ལ་རག་ལས་པའི་ཕིར་ན། བུད་མེད་རིགས་ལྔའི་ཕག་རྒྱ་

ཞེས་བ་བ་ནི། ཐབས་མཁས་པ་དང་ལྡན་པའི་རྣལ་འབོར་བ་ལ་ཐར་བ་མི་གནས་པའི་

མ་ངན་ལས་འདས་པའི་རྒྱུར་ནི་བརོད་པར་བའོ། །ཞེས་པས་སྔགས་བླ་མེད་པའི་

ཐབས་ཁྱད་པར་ཅན་བདེ་ཆེན་འདྲེན་པ་ཕག་རྒྱའི་དགོས་པར་བསྟན་ནས། ཕག་རྒྱའི་

སྒ་དོན་བསྟན་པ་ནི། བུད་མེད་རྣམས་ནི་རིགས་ཡིན་མོད་ཕག་རྒྱ་ཇི་ལྟར་ཡིན་སམ་པ་

ལ། རྣལ་འབོར་བའི་གསང་བའི་རོ་རེ་འདིས་ནི་གང་ལ་བཏབ་པ་དང་། བསྐྱོད་པའི་ཕིར་

ན་བུད་མེད་ནི་ཕག་རྒྱ་སྟེ། དེ་ཡང་གང་ལ་རོ་རེ་གསང་གནས་སུ་ཞུགས་པའི་གནས་

ཀིས་ཡིན་གི། ཕག་རྒྱས་བཏབ་པ་དང་མཚན་པས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཀུ་མུ་ཊིར་

བལད་དོ། །འོན་ཀང་པདྨ་ཅན་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་བལད་པར་བ་སྟེ། ཅིའི་ཕིར་བུད་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལྔ་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་ལེའུ་བལད་པ།

མེད་ལྔ་བོ་དེ་ལ་ཕག་རྒྱ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། ཕག་རྒྱའི་དོན་ནི་རྒྱས་གདབ་པ་ཡིན་ལ། བུད་

མེད་དེ་དག་ཀང་གང་ལ་རྒྱས་གདབ་པ་ཉིད་དུ་བ་བ་ཡིན་པ་དེས་ན་ཕག་རྒྱར་བརོད་

པར་བའོ། །གང་གིས་གདབ་པར་བ་བ་ཞེ་ན། སྒྲུབ་པ་པོའི་གསང་གནས་ཀི་རོ་རེ་

འདིས་ནིའོ། །ཞེས་པ་པདྨ་ཅན་གི་བལད་ཚུལ་དང་པོའ།ོ །

བལད་ཚུལ་གཉིས་པ་ནི། ཕག་རྒྱའི་དོན་ཡང་རྒྱས་གདབ་པ་ལས་མི་འདའ་

བའི་དོན་ཡིན་ལ། བུད་མེད་ལྔ་བོ་དེ་ཡང་རོ་རེ་སྟེ་དེ་བཞིན་གལེགས་པ་རིགས་ལྔ་བོ་

འདིས་ནི་བུད་མེད་འདི་དེ་བཞིན་གལེགས་པ་འདིའི་རིགས་ཡིན་ནོ་ཞེས་རིགས་སོ་

སོར་ངེས་པའི་ཚུལ་གིས་རྒྱས་གདབ་པ་ཉིད་ལས་མི་འདའ་བ་དེས་ན་ཕག་རྒྱར་

བརོད་པར་བའོ། །ཞེས་པའོ། །བལད་ཚུལ་གསུམ་པ་ནི། འདིར་ཕག་རྒྱར་བལད་

པའི་བུད་མེད་རིགས་ལྔའི་ངེས་དོན་ནི་བདེ་ཆེན་གིས་སྟོང་ཉིད་རོགས་པའི་ལེས་

རབ་ལ་བ་ཞིང་། ཕག་རྒྱའི་དོན་ནི་རྒྱས་བཏབ་པའི་དོན་ཡིན་ལ། གང་ལ་རྒྱས་བཏབ་

ན་ཡུལ་སྟོང་ཉིད་ལའོ། །གང་གིས་རྒྱས་བཏབ་ན། ཡུལ་ཅན་བདེ་བ་ཆེན་པོ་གཉིས་

སུ་མེད་པའི་ཡེ་ལེས་མཚན་འཛིན་གི་རོག་པས་མི་ཕེད་པའི་རོ་རེ་འདིས་ནིའོ། །ཚུལ་

ཇི་ལྟར་ན། ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་པ་བཞིན་གཉིས་སྣང་གི་སྤོས་པས་བར་མ་ཆོད་པའི་ཚུལ་

གིས་གདབ་པ་ཉིད་དེས་ན་བདེ་ཆེན་གིས་སྟོང་ཉིད་རོགས་པའི་ལེས་རབ་ལ་ཕག་

རྒྱར་བརོད་པར་བའོ། །ཞེས་པས་སམྦྷུ་ཊའི་དགོངས་པ་མན་སེས་བཀལ་བ་ལྟར་གི་

སྟོང་ཉིད་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོར་གསུངས་པའང་དོན་གིས་འཕངས་པར་ལེས་པར་

བའོ། །བལད་ཟིན་པའི་གཞུང་འདི་དག་གིས་ཊིཀ་བེད་སྔ་མ་ཕལ་ཆེ་བ་ལིན་ཏུ་ཉོན་

མོངས་པར་བས་སོ། །



  302  

རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

གསུམ་པ་ནི། གོང་དུ་རིགས་ལྔའི་ཕག་རྒྱ་ཞེས་བ་བ་ཞེས་གསུངས་པ་ལ་

འཕོས་ནས། ཅིའི་ཕིར་ཕག་རྒྱ་དེ་དག་ལ་རིགས་ལྔའི་ཕག་རྒྱ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། དེ་

བཞིན་གལེགས་པའི་རིགས་ལྔ་ཡོད་པའི་དབང་གིས་ཕག་རྒྱའང་རིགས་ལྔར་

བཞག་སྟེ། འདི་ལྟར། རོ་རེའི་རིགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་དང་། པདྨའི་རིགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་དང་། 

དེ་བཞིན་དུ་ལས་ཀི་རིགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་དང་། དེ་བཞིན་གལེགས་པའི་རིགས་ཀི་

ཕག་རྒྱ་དང་། རིན་ཆེན་གི་རིགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ཉིད་དོ། །སིང་རེ་ཆེན་པོ་ཞེས་རོ་རེ་

སིང་པོ་ལ་བོས་ནས། རིགས་ནི་རྣམ་པ་ལྔ་རུ་བརོད་པ་དེ་དག་དམ་པ་ཡི་སྟེ་རིགས་

མཆོག་ཏུ་ལེས་པར་བ་སྟེ། ཕག་རྒྱའི་རིགས་ཀི་གསལ་བའི་དབེ་བ་མཐའ་ཡས་པ་

ཐམས་ཅད་སྡུད་བེད་ཀི་རིགས་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །གར་མ་སོགས་ལྔ་བོ་དེ་ཕག་རྒྱ་

རིགས་ལྔའི་ནང་ནས་གང་དང་གང་གི་རིགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ཡིན་ཞེ་ན། རོ་རེའི་ཕག་རྒྱ་

ཞེས་སོགས་རྐང་བ་དྲུག་སྟེ་གོ་སའོ། །ཕག་རྒྱ་འདི་རྣམས་དེ་བཞིན་གལེགས་པའི་

རིགས་ལ་གསལ་བའི་དབེ་བ་མཐའ་ཡས་པ་ཡོད་ཀང་། དེ་ཐམས་ཅད་རིགས་ལྔར་

མདོར་བསྡུས་པས་དེའི་སོ་ནས་ནི་ཕག་རྒྱ་རིགས་ལྔར་བརོད་པར་བའོ། །ཞེས་པ་

དོན་བསྡུ་བའོ། །

བཞི་བ་ལ་གསུམ། དེ་བཞིན་གལེགས་པའི་སྒ་དོན། དེའི་རིགས་ཀི་དབེ་བསྡུ། 

རིགས་ཀི་སྒ་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནི། དེ་བཞིན་གལེགས་པའི་རིགས་ཀི་དབེ་བས་ཕག་

རྒྱའི་རིགས་སུ་འཇོག་ན། ཅིའི་ཕིར་དེ་བཞིན་གལེགས་པ་ཞེས་བ། དེའི་རིགས་ཀི་

དབེ་བ་ཇི་ལྟ་བུ། ཅིའི་ཕིར་རིགས་ཞེས་བ་ཞེ་ན། ཚོགས་གཉིས་ཀི་དཔལ་དང་ལྡན་

པ་གང་ཞིག་ཡེ་ལེས་ཀི་ཚོགས་ཀི་སོ་ནས་ཡུལ་དག་པ་གཉིས་ལྡན་གི་དེ་བཞིན་ཉིད་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལྔ་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་ལེའུ་བལད་པ།

ཀི་ངང་དུ་ཡུལ་ཅན་ཡེ་ལེས་སར་ལྡང་བ་མེད་པའི་ཚུལ་གིས་རོ་གཅིག་ཏུ་གལེགས་

ལིང་། བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་ཀི་སོ་ནས་དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་མཉམ་པར་བཞག་

བཞིན་པའི་ངང་ལས་སར་ཡང་གཟུགས་སྐུའི་རྣམ་པར་ལར་ནས་འཁོར་བར་

གལེགས་པ་ཉིད་དེ། ཚུལ་འདིས་ནི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་དབེར་མི་ཕེད་པའི་ལེས་རབ་

དེ་བཞིན་ཉིད་ཀི་ངང་དུ་ཕར་གལེགས་པ་དང་། དེའི་ངང་ལས་ཀང་ཚུར་གལེགས་

པའི་རིགས་པ་ཡིས། དེ་བཞིན་གལེགས་ཞེས་བརོད་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། དེ་འདྲ་བའི་དེ་བཞིན་གལེགས་པ་དེ་ཉིད་དབེ་གཞིར་བས་ནས་ཕེ་

བའི་རིགས་ཀི་དབེ་བསྡུ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེ་བཞིན་གལེགས་པའི་གསལ་བའི་དབེ་བ་

ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའི་རིགས་ནི་རོ་རེ་དང་དེ་བཞིན་གལེགས་པ་དང་རིན་པོ་ཆེ་དང་

པདྨ་དང་ལས་དང་རོ་རེ་སེམས་དཔའི་རིགས་ཏེ་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་བརོད་ཅིང་། རོར་

སེམས་ཀང་རོ་རེའི་རིགས་སུ་མདོར་བསྡུས་པས་ནི་རིགས་རྣམ་པ་ལྔ་ཡིན་ལ། ལྔ་བོ་

དེ་ཡང་རིན་པོ་ཆེའི་རིགས་དེ་བཞིན་གལེགས་པའི་རིགས་སུ་བསྡུས་ནས་སྐུ་རོ་རེ་

དང་། ལས་ཀི་རིགས་པདྨའི་རིགས་ཀི་ནང་དུ་བསྡུས་ནས་གསུང་རོ་རེ་དང་། རོ་རེའི་

རིགས་ཐུགས་རོ་རེར་བས་པ་ཉིད་ཀི་དབེ་བ་ཡིས། ལྔར་ཕེ་བའི་ཕི་ནས་རྣམ་པ་

གསུམ་དུ་འདུ་བར་འགྱུར་རོ། །ཅིའི་ཕིར་ལྔ་བོ་འདི་དག་གསུམ་དུ་འདུ་ཞེ་ན། རིགས་

ལྔ་རྣམས་ནི་ལུས་ཀི་འབྱུང་བ་ལྔ་རྣམས་དང་། ཕུང་པོ་ལྔ་རྣམ་པར་དག་པའི་རང་བཞིན་

གིས་རྣམ་པར་འཇོག་ལ། སྒྲུབ་པ་པོའི་རྒྱུད་ཀི་འབྱུང་བ་ལྔ་དང་ཕུང་པོ་ལྔ་ཡང་ལུས་

ངག་ཡིད་གསུམ་དུ་འདུ་བའི་ཕིར་རོ། །པདྨ་ཅན་དང་མུ་ཏིག་ཕེང་བར། རིགས་ལྔ་

རྣམས་ནི་འབྱུང་བ་དག །ཅེས་པ་དང་། རིགས་ནི་འབྱུང་བ་ལྔ་རྣམས་དང་། །ཞེས་འདོན་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

པ་ལྟར་ལེགས་ལ། པདྨ་ཅན་དུ་གཞུང་འདིའི་མཚམས་སྦོར་དུ། གང་གིས་རྣམ་པ་

གསུམ་དུ་བསྡུ་སམ་པ་ལ། ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་ནི་ཁོ་བོས་བལད་པ་ལྟར་ཡིན་

ནོ། །གསུམ་པ་ནི། འོ་ན་དེ་བཞིན་གལེགས་པ་དྲུག་དང་ལྔར་ཕེ་བ་དང་གསུམ་དུ་

བསྡུས་པ་དེ་དག་ལ་ཅིའི་ཕིར་རིགས་ཞེས་བ་ཞེ་ན། མུ་ཏིག་ཕེང་བར། བསོས་དང་

བགང་བ་ཞེས་བ་འདིས། །ཞེས་འབྱུང་ལ། དོན་ནི་དཀིལ་འཁོར་གི་ལྷའི་དབེ་བ་ཇི་སེད་

ཅིག་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་འདི་དག་གི་ནང་དུ་བསོས་པ་སྟེ་བསྡུས་པ་དང་འདི་དག་

གི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པར་བགངས་པ་ཞེས་བ་བའི་རྒྱུ་མཚན་འདིས། འདི་དག་དེ་

རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀི་སྡུད་བེད་དང་། དེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ལ་འདི་དག་གིས་ཁྱབ་པའི་

སོ་ནས་དེ་དག་ལ་འདི་དག་གང་ཡང་རུང་བས་རྒྱས་འདེབས་པར་ངེས་པའི་ཕིར་ན་

འདི་དག་ལ་རིགས་ཞེས་མངོན་པར་བརོད་པར་བའོ། །

ལྔ་བ་ནི། དེ་ལྟར་བདེ་བ་ཆེན་པོས་རོགས་པར་བ་བ། ངོ་བོས་གཟུགས་མེད། 

ཅེས་སོགས་ཀིས་བསྟན་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དེ་ཉིད་ལེའུ་སྔ་མ་གཉིས་སུ་བལད་པའི་

སྔགས་དང་ལྷའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀང་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སྟོན་པ་ནི། ཡེ་ལེས་ཆེན་པོས་དེ་ཁོ་

ན་ཉིད་རོགས་པའི་དོན་སོམ་པ་པོ་མེད་བསོམ་པའང་མེད་ལ། ལྷ་མེད་སྔགས་ཀང་

ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས། དོན་དམ་པར་གྲུབ་པས་སྟོང་བ་དེ་ལྷ་དང་སྔགས་ཀི་དེ་ཁོ་ན་

ཉིད་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་ལྷ་དང་སྔགས་མེད་པས་ངལ་བ་དོན་མེད་དུ་འགྱུར་རོ་སམ་

ན། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རོགས་པའི་ངོ་ལ་བལྟོས་ནས་ལྷ་དང་སྔགས་ལ་སོགས་པའི་སྤོས་པ་

མེད་པའི་རང་བཞིན་ལས་ཐ་སད་པའི་ཚད་མའི་ངོར་སྔགས་དང་ལྷ་ནི་ཡང་དག་

གནས་པ་ཡིན་པས། ཆད་པ་དང་རག་པའི་མཐའ་ལས་གོལ་ལོ། །
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལྔ་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་ལེའུ་བལད་པ།

དྲུག་པ་ནི། འོ་ན་རིགས་ནི་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་བརོད། ཅེས་སྨྲས་པའི་དྲུག་པོ་དེའི་

མཚན་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཐུན་མོང་དུ་གགས་པའི་མཚན་ནི། རྣམ་སྣང་དང་མི་བསྐྱོད་པ་

དང་། དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་དང་། རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་དང་། འོད་དཔག་མེད་དང་། རོ་རེ་

སེམས་དཔའོ། །དེ་བཞིན་གལེགས་པ་ལ་འཇུག་པར་མ་གགས་པའི་མཚན་གཞན་

གིས་བསྟན་པ་ནི། ཚངས་པ་དང་ཁྱབ་འཇུག་དང་ཞི་བ་དང་ཐམས་ཅད་དང་སངས་

རྒྱས་དང་དེ་ཉིད་ཅེས་བརོད་དོ། །འོ་ན་རྣམ་སྣང་སོགས་གང་ལ་ཚངས་པ་སོགས་

གང་གི་མིང་གིས་བརོད་ཅེ་ན། སངས་རྒྱས་རྣམ་སྣང་ཉིད་ལ་ནི་ཚངས་པ་ཞེས་བ་སྟེ། 

སངས་རྒྱས་ཀི་སྐད་དོད་བུདྡ་སྒིབ་པ་སངས་པ་ལ་འཇུག་པས་སྒིབ་པ་དང་བལ་བའི་

ཆ་ནས་འཇོག་ལ། ཚངས་པའི་སྐད་དོན་ཀང་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་འཇུག་པས་མི་

གནས་པའི་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་དོན་གིས་ཐ་སད་དེ་ལྟར་གསུངས་པའོ། །མི་

བསྐྱོད་པ་ལ་ཁྱབ་འཇུག་ཅེས་བརོད་པར་བ་སྟེ། ཐ་སད་དེ་ལྟར་འདོགས་པའི་རྒྱུ་

མཚན། མི་བསྐྱོད་པ་ནི་ཆོས་ཀི་དབིངས་ཀི་ཡེ་ལེས་ཀི་ཆ་ལ་འཇོག་ལ། ཡེ་ལེས་

དེས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པའི་རང་བཞིན་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་འཇུག་པའི་ཕིར་

རོ། །དོན་གྲུབ་ལ་ཞི་བ་ཉིད་ཅེས་པའི་ཐ་སད་བ་སྟེ། བ་བ་སྒྲུབ་པའི་ཡེ་ལེས་ཀི་རང་

བཞིན་གིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་རག་ཏུ་འཇིག་རེན་དང་འཇིག་རེན་ལས་

འདས་པའི་དགེ་བ་སྟེར་བས་སོ། །ཐམས་ཅད་ཅེས་པ་རིན་འབྱུང་ལ་བ་སྟེ། མཉམ་པ་

ཉིད་ཀི་ཡེ་ལེས་ཀིས་ཆོས་ཀུན་གི་བདག་ཉིད་རང་བཞིན་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་གནས་

པར་རོགས་པའི་ཆ་ལ་བཞག་པའི་ཕིར་རོ། །འོད་དཔག་མེད་ལ་ནི་དེ་ཉིད་ཅེས་པའི་

ཐ་སད་བ་སྟེ། སོ་སོར་རོག་པའི་ཡེ་ལེས་ཀིས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རོགས་པས་དམ་པའི་བདེ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

བ་ནམ་མཁའ་ལྟར་གྱུར་པས་དེའི་ཆ་ལ་བཞག་པའི་ཕིར་རོ། །ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་བ་

ཆེན་པོ་རོགས་པའི་ཕིར་དེའི་གནས་སྐབས་ཀི་རྣམ་པར་སངས་རྒྱས་ནི་རོ་རེ་སེམས་

དཔའོ། །དེ་ཉིད་རིགས་ཐམས་ཅད་ཀི་སྡུད་བེད་ཡིན་པས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་

ཕིར་རྣམ་པར་སངས་རྒྱས་ཞེས་རྣམ་པར་གི་ཚིག་སོས་སོ། །

པདྨ་ཅན་ལས་བལད་ཚུལ་གཉིས་པ་ཞིག་གསུངས་པ་ནི་འདི་ལྟར། ཡང་ན་དོན་

དམ་པར་སོམ་པ་པོ་མེད་བསོམ་པའང་མེད་ཅིང་ལྷ་མེད་སྔགས་ཀང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

ཀང་། ཐ་སད་ཙམ་དུ་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་སྤོས་པ་མེད་པའི་རང་བཞིན་དེ་

ཉིད་ངེས་དོན་གི་སྔགས་དང་ལྷར་ནི་ཡང་དག་པར་གནས་ལ། དེར་མ་ཟད་ལྷན་སྐྱེས་

ཀི་བདེ་ཆེན་དེ་ཉིད་རྣམ་སྣང་སོགས་དྲུག་དང་། ཚངས་པ་སོགས་དྲུག་ཏུའང་བཞག་

གོ། །ཞེས་པ་སྟེ་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་གི་ཚིག་དོན་སྔར་དང་འདྲ་ལ། དེ་ཡང་ལྷན་

སྐྱེས་ཀི་ཡེ་ལེས་ཉིད་ལ་ལྡོག་པའི་སོ་ནས་ཡེ་ལེས་ལྔར་ཕེ་བའི་བེད་ལས་སོ་སོའི་

ཆ་ནས་ཚངས་པ་སོགས་ལྔ་དང་། ཆ་ཅན་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ཡེ་ལེས་ཉིད་དྲུག་པ་རྣམ་

པར་སངས་རྒྱས་སུ་འཇོག་པའོ། །དེ་ལྟར་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ཡེ་ལེས་ཉིད་སྔགས་དང་ལྷར་

འཇོག་པ་གསུངས་པ་ལ། འོ་ན་དེ་ལ་ལྷ་ཞེས་བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། གང་

གི་ཕིར་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་ཆེན་ནི་ལུས་ལས་བྱུང་བ་ཉིད་ཡིན་ཞིང་། །ལུས་ལས་བྱུང་

བའི་སྐད་དོད་དྷེ་ཧ་སཾ་བྷ་ཝ་ཞེས་པའི་ཧ་དང་སཾ་བྷ་ཕིས་པས་དེ་ཝ་ཞེས་པ་ལྷའི་མིང་

ཡིན་པའི་ཕིར་ན། ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ཡེ་ལེས་དེ་ལ་ལྷ་ཞེས་མངོན་པར་བརོད་པར་

བའོ། །རིགས་དྲུག་པོ་དེ་ལ་སྐབས་འདིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་པའི་ཐ་སད་མ་

གསུངས་ཀང་། གེང་གཞི་ལ་སོགས་པའི་སྐབས་གཞན་དུ་དེ་དག་ལ་བཅོམ་ལྡན་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལྔ་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་ལེའུ་བལད་པ།

འདས་དང་དེ་བཞིན་གལེགས་པ་གཉིས་ཀའི་ཐ་སད་ཀིས་གསུངས་པ་ལ་ཁྱད་མེད་

པས་དེའི་ཕིར་གོང་དུ་དེ་བཞིན་གལེགས་པའི་སྒ་དོན་གསུངས་པ་ལ་འཕོས་ནས་

འདིར་དེ་དག་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་བརོད་པའི་སྒ་དོན་གང་ཞེས་འདྲི་བ་ལ། 

སངས་རྒྱས་འདི་ལ་ཞེས་སོགས་རྐང་བ་དྲུག་གསུངས་ཏེ། བྷ་ག་ཝན་སྐལ་བ་ལྡན་པ་

དང་བཅོམ་པ་ལ་འཇུག་པ་གཉིས་ཀི་སོ་ནས་བལད་ཟིན་པ་ལྟར་རོ། །

བདུན་པ་ནི། དེ་ལྟར་ངེས་དོན་ལ་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ཡེ་ལེས་གཅིག་ཉིད་ལྷ་དང་

སྔགས་དང་དེ་བཞིན་གལེགས་པ་དྲུག་ཏུའང་འཇོག་པ་ལྟར་དུ། དེར་མ་ཟད་ཕག་

རྒྱའི་དབེ་བ་སྟོན་པ་ན་མ་དང་སིང་མོ་དང་བཙོ་བླག་མ་ལ་སོགས་པ་ལྔ་བལད་པའི་

ངེས་དོན་ཡང་སྟོང་ཉིད་རོགས་པའི་བདེ་ཆེན་གི་ལེས་རབ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་དེ་ཉིད་

ལ་མ་ལ་སོགས་པར་ཐ་སད་བེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཞེ་ན། རྒྱུ་མཚན་གང་གི་

ཕིར་སྟོང་ཉིད་རོགས་པའི་བདེ་ཆེན་གི་ལེས་རབ་དེ་ཉིད་གང་དང་རོ་གཅིག་ཏུ་དབེར་

མི་ཕེད་པར་གྱུར་པའི་སྟོང་ཉིད་དེ་སྐྱེ་འགོ་སྣོད་བཅུད་ཀུན་གི་རང་བཞིན་དུ་སོང་ན་

དེ་དག་ཀུན་འབྱུང་བ་འཐད་ལ། དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ན་མི་འཐད་པས་དེའི་ཕིར་སྟོང་ཉིད་

དེ་དང་དབེར་མེད་རོ་གཅིག་ཏུ་ཞུགས་པའི་བདེ་ཆེན་གི་ལེས་རབ་ལའང་སྐྱེ་འགོ་

སྐྱེད་པའི་མ་ཞེས་བརོད་པར་བའོ། །མུ་ཏིག་ཕེང་བར། སྐྱེ་འགོ་སྐྱེད་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་

འཕགས་པའི་འཇིག་རེན་ཡིན་གི། གཞན་དག་ནི་གཡོ་བ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་

བལད་དོ། །པདྨ་ཅན་དང་མུ་ཏིག་ཕེང་བར། སྐལ་བ་སྟོན་ཞེས་པ་མི་འདོན་པར་རྣམ་

པར་འབེད་ཅེས་པར་འདོན་ལ། དེ་ལྟར་བས་ན་རྒྱུ་མཚན་གང་གིས་ཕིར་དགའ་བ་ལ་

སོགས་པ་རྣམ་པ་དུ་མ་འབེད་ཅིང་སྟོན་པའི་ཕིར་ལེས་རབ་དེ་ཉིད་སིང་མོ་ཞེས་བ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

བ་ཉིད་དུ་བརོད་དོ། །ཞེས་བ་བའོ། །ཀུ་མུ་ཊིར། གང་ཕིར་སྐལ་བ་སྟོན་པ་ཡི། །ཞེས་

བཏོན་ནས་འཆད་ཚུལ་ནི། གང་གི་ཕིར་སྐལ་བ་དྲུག་དང་ལྡན་པའི་དེ་བཞིན་

བལེགས་པ་རྣམས་སྟོན་པ་སྟེ་ཉེ་བར་བསེན་པའི་ཕིར་ལེས་རབ་དེ་ཉིད་སིང་མོ་ཞེས་

བ་བ་ཉིད་དུ་བལད་དོ། །ཞེས་པའོ། །དེར་མ་ཟད་ལེས་རབ་དེ་ཉིད་བཙོ་བླག་མ་དང་

བུ་མོ་དང་། གར་མཁན་མར་ཡང་བརོད་པར་བའོ། །

རྒྱུ་མཚན་གང་གི་སོ་ནས་ལེ་ན། གྲུབ་ཆེན་ས་ར་ཧས། ཁམས་གསུམ་མ་ལུས་

དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི། འདོད་ཆགས་ཆེན་པོ་གཅིག་ཏུ་ཁ་དོག་སྒྱུར་ཅིག་དང་། ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་ཆེན་པོར་ཁ་བསྒྱུར་ཞིང་འཚེད་

པའི་ཕིར་བཙོ་བླག་མ་ཞེས་དེ་བཞིན་བརོད་ལ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཡོན་ཏན་འཇོ་བའི་

ཕིར་ན་བདེ་ཆེན་གི་ལེས་རབ་དེ་ནི་བུ་མོ་ཞེས་ནི་བརོད་པར་བའོ། །སིང་རེ་ཆེན་པོ་

ཞེས་རོ་རེ་སིང་པོ་ལ་བོས་ནས། ལེས་རབ་དེ་ཉིད་གར་མར་བརོད་པར་བའོ། །ཆོས་

ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་དུ་གར་བེད་པ་དང་མཐའ་གཉིས་ལ་མི་གནས་པའི་སྦོར་

བས་གཡོ་བའི་ཕིར་རོ། །ཡང་ན་སིང་རེ་ཆེན་པོ་སེམས་ཅན་ལ་གཡོ་བའི་ཕིར་ཞེས་

བའོ། །འཇིག་རེན་ན་གཡུང་མོ་ལ་སྐྱེ་བོ་ཕལ་མོ་ཆེས་རེག་པར་མི་བེད་པ་ལྟར་གང་

གི་ཕིར་བཅོམ་ལྡན་ལེས་རབ་དེ་ཡང་བདེན་འཛིན་གི་རྣམ་པར་རོག་པ་དང་དེ་ལས་

བྱུང་བའི་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་མི་རེག་པ་དེའི་ཕིར་གཡུང་མོར་བརོད་པར་

བའོ། །འདི་དག་ལ་བླ་མ་སྔ་མ་དག་ཕག་རྒྱ་ཡེ་ལེས་བསེ་བ་ཞེས་ཐ་སད་བས་ནས། 

ཡེ་ལེས་ཕག་རྒྱར་སྒྲུབ་པ་དང་། ཕག་རྒྱ་ཡེ་ལེས་སུ་སྒྲུབ་པ་གཉིས་སུ་ཕེ་ནས་

འཆད་ཅིང་། ཕི་མ་ནི་བམ་ཟེ་མོ་ལ་སོགས་པའི་བུད་མེད་ལ་སྦར་བ་སྟེ། དེ་ཡེ་ལེས་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལྔ་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་ལེའུ་བལད་པ།

སུ་སྒྲུབ་ཟེར་ཡང་དེ་དག་ལ་བརེན་ནས་ཡེ་ལེས་སྐྱེ་བ་ལ་ཟེར་བར་འདུག་པས་ཐ་སད་

མ་ལེགས་ལ། ཡེ་ལེས་སྐྱེ་བ་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་ནས་བུད་མེད་དེ་དག་བུ་མོ་སོགས་

སུ་སྒྲུབ་པར་འདུག་པ་ལ་ཡེ་ལེས་སུ་སྒྲུབ་ཅེས་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་བེད་ལོག་པར་སྨྲ་བ་

འདུག་ཅིང་འཆད་ཚུལ་དེ་དག་ལེགས་པར་མི་སྣང་ངོ་། །

བརྒྱད་པ་ནི། དེ་ལྟར་ལྷ་དང་སྔགས་ཀི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལེས་ནས་བསོམ་པའི་ཧེ་རུ་

ཀའི་སྒྲུབ་པ་པོས་ངག་ཏུ་བརོད་པ་ཐམས་ཅད་སྔགས་བཟླས་པར་ཡང་དག་བལད་

དོ། །དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། པདྨ་ཅན་ལས། རིགས་པ་གཞན་ཡང་གསུངས་པ། ཨཱ་ལི་ཀཱ་

ལི་བརོད་པས་སོ། །ཞེས་པ་སྟེ། ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་དང་བལ་བས་བརོད་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 

དེ་དག་ཀང་སོ་སོར་སྔགས་ཀི་རང་བཞིན་ཉིད་དོ། །དེ་གསུངས་པ། ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་དག་

གི་སྔགས། །གང་ཡང་དེ་དག་ལས་བྱུང་གང་། །ཞེས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་དོན། 

དངོས་པོ་ལ་ངག་ཐམས་ཅད་ཡི་གེ་བསགས་པ་དང་། ཡི་གེ་ཐམས་ཅད་ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལིར་

མ་འདུས་པ་མེད་པས་ངག་གང་སྨྲས་སྔགས་སུ་འགྱུར་དགོས་ན་སེམས་ཅན་སུའི་སྨྲ་

བ་ཡིན་ཡང་སྔགས་སུ་ཧ་ཅང་ཐལ་བས་ལམ་འདིའི་རྣལ་འབོར་བའི་ཁྱད་པར་འཕགས་

ཆོས་སུ་ཡང་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར་དེ་ལྟར་སྟོན་པ་མ་ཡིན་གི། ཨཱ་ལི་ལེས་རབ་དང་ཀཱ་

ལི་ཐབས་ཡིན་པས་ཐབས་ལེས་ཀི་རྣལ་འབོར་དང་མ་བལ་བས་ངག་བརོད་པ་ཡིན་ལ། 

དེའི་ཕིར་བརོད་པ་དེ་དག་སོ་སོར་སྔགས་ཀི་རང་བཞིན་ནོ། །ཞེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། །དེ་

བས་ན། ཨཱ་ལིས་མཚོན་པའི་ལེས་རབ་དང་། ཀཱ་ལིས་མཚོན་པའི་ཐབས་ཏེ་ཧེ་རུ་ཀའི་

ཐབས་ལེས་ཀི་རྣལ་འབོར་དང་མ་བལ་བར་རབ་ཏུ་བརགས་ལིང་ཡིད་ལ་བེད་པ་ལ་

གནས་པའི་ངང་ནས་ངག་དེ་དག་བརོད་པའི་ཕིར་ཞེས་བ་བའོ། །སྒྲུབ་པ་པོའི་རྐང་བའི་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

རེས་ནི་དཀིལ་འཁོར་ཉིད་དེ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ཧེ་རུ་ཀའི་ཞབས་ཀིས་མནན་པའི་

རེན་ལ་དཀིལ་འཁོར་ཞེས་བརོད་པ་ལྟར་སྒྲུབ་པ་པོ་ཧེ་རུ་ཀའི་རྣམ་པ་དང་ང་རྒྱལ་ལ་

གནས་བའི་རྐང་བས་མནན་པའི་ཕིར་ས་གཞི་དེ་དག་དཀིལ་འཁོར་ལྟ་བུར་ཐ་སད་

བརོད་པར་བའོ། པདྨ་ཅན་དུ་ཉེད་ཕིར་ཞེས་པ་མནན་ཕིར་ཞེས་པར་འདོན་ལ། ལག་པ་

ཞེས་སོགས་བཞི་གོ་སའོ། །

དགུ་བ་ནི། ཇི་ལྟར་ཕ་ནི་བླ་མ་སྟེ་དེ་ལས་དབང་དང་མན་ངག་སྦིན་པའི་སོ་ནས་

ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་བ་ཐོབ་པ་དེའི་བདེ་བ་རང་གིས་བཟའ་ཞིང་ལོངས་སྤད་པར་བ་ལ་

དེ་འདྲ་བའི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་བ་གང་གིས་བདེན་འཛིན་གི་རྣམ་རོག་དང་དེའི་དབང་

གིས་བྱུང་བའི་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་འཆི་བ་སྟེ་རྒྱུན་གཅོད་པར་བེད་པ་ལ། 

སྐབས་འདིར་དེའི་བདེ་བ་དེ་ཉིད་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀིས་བསྟན་ཞེས་བརོད་དོ། །ཞེས་པས་

བླ་མའི་བཀའ་དྲིན་ལས་ཐོབ་པའི་བདེ་ཆེན་དེ་ཇི་སིད་ཉོན་མོངས་དང་རྣམ་རོག་བག་

ཆགས་དང་བཅས་པ་མ་འགགས་ཀི་བར་དུ་རང་གིས་རྒྱུན་ལྡན་དུ་ལོངས་སྤད་ཅིང་

བསོམ་པར་བ་བ་ཉིད་དུ་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །

༼ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པ།༽

གསུམ་པ་ནི། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཇི་ལྟར་བསོམ་པ་སྟོན་པའི་ལེའུ་སྟེ་ལྔ་བའོ། །ཆད་

པར་ལྟ་བ་འབྱུང་པོའི་གདོན་གིས་ཟིན། །བདེ་བ་ཆེན་པོའི་སྒ་ཙམ་འཐུངས་པས་

ངོམས། །ར་བ་ཉམས་པའི་ལིང་ལས་དངོས་གྲུབ་ཀི། །སིན་ལེགས་འབས་བུ་རེ་བ་ཨེ་

མ་མཚར། །རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་བརག་པ་གཉིས་པའི་རྣམ་པར་བལད་པ་རོ་རེ་

མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ཀི་གསང་བའི་མཛོད་ཅེས་བ་བ་ལས། ལེའུ་ལྔ་བའི་རྣམ་པར་



  311  

རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལེའུ་དྲུག་པ་སྤོད་པའི་ལེའུ་བལད་པ།

བལད་པའོ། །

༼ལེའུ་དྲུག་པ་སྤོད་པའི་ལེའུ་བལད་པ།༽

༈ ལེའུ་དྲུག་པ་སྤོད་པའི་ལེའུ་བལད་པ་ལ་གསུམ། ལེའུའི་མཚམས་སྦར་བ་

དང་། ལེའུའི་གཞུང་བལད་པ་དང་། ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི། ལེའུ་སྔ་

མས་བལད་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསོམ་པའི་རྣལ་འབོར་གི་ནུས་པ་རེད་ནས་ལམ་ལ་

བོགས་འབིན་པའི་སྤོད་པ་སྤད་དགོས་པས་དེའི་ཕིར་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་ལེའུའི་རེས་

སུ་སྤོད་པའི་ལེའུ་གསུངས་སོ། །ཀུ་མུ་ཊིར་རྒྱལ་ཚབ་ཀི་གནས་དབང་དུ་བས་པ་དེ་

ཁོ་ན་ཉིད་རིག་པའི་རྣལ་འབོར་བས་སེམས་ཅན་རེས་སུ་གཟུང་བ་དང་དེ་ཁོ་ནའི་

དོན་ལ་ངེས་པར་སེམས་པའི་ཕིར་དུ་སྤོད་པའི་ལེའུ་གསུངས་པར་འཆད་དོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སྤིའི་དོན་དང་། ལེའུའི་ཚིག་དོན་བལད་པའོ། །དང་པོ་ལ།  

སྤོད་པ་སྤད་པའི་དགོས་པ་དང་། སྤོད་པའི་དུས་དང་། སྤོད་པའི་དབེ་བ་དང་། ཕེ་བ་

སོ་སོའི་ངོ་བོའ།ོ །དང་པོ་ནི། བསྐྱེད་རིམ་མཐར་ཕིན་པས་འཇིག་རེན་པའི་དངོས་

གྲུབ་སྒྲུབ་པ་དང་། རོགས་རིམ་པས་ལམ་གོང་མ་གོང་མ་བགོད་ནས་མཆོག་གི་

དངོས་གྲུབ་འཐོབ་པ་གཉིས་ཀའང་རྒྱུད་ནས་ཇི་ལྟར་གསུངས་པ་ལྟར་འགྲུབ་པ་དང་། 

དེ་ཡང་ཚེགས་ཆུང་ངུས་འགྲུབ་པ་དང་། དེ་ཡང་དུས་ལིན་ཏུ་མྱུར་བ་ལ་འགྲུབ་པ་ནི་

ཉེར་རྒྱུའམ་ལམ་ལ་བོགས་འབིན་པའི་སྤོད་པ་སྤད་པ་ལ་རག་ལས་ལ། དེ་ཡང་

དངོས་གྲུབ་དེ་དག་ཚུལ་དེ་ལྟར་འགྲུབ་པ་ལ། བསྐྱེད་རིམ་པ་ལ་ཡང་རང་གི་ལྷས་

དངོས་གྲུབ་དེ་དག་དེ་ལྟར་དུ་འགྲུབ་པར་དངོས་སུ་བིན་གིས་རློབ་པ་སོགས་དགོས་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ལ། དེ་ལའང་བསྐྱེད་རིམ་པའི་བདེ་སྟོང་སྦོར་བའི་ནང་གི་རོགས་པ་ཆེས་ཁྱད་པར་

འཕགས་པ་འཐོབ་དགོས་ལིང་། རོགས་རིམ་པས་ཡེ་ལེས་ཀི་སྐུ་དངོས་འགྲུབ་པ་

དང་། གྲུབ་ནས་དོན་གི་ལྷན་སྐྱེས་མངོན་དུ་བེད་པ་དང་། སོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ཐོབ་

ནས་ལེས་སྒིབ་ཕ་མོའི་བག་ཆགས་མ་ལུས་པར་སྦོང་བ་སོགས་ཀང་། དེ་དང་དེའི་

ནུས་པ་རོགས་པར་འཐོབ་པ་སྤོད་པ་ལ་རག་ལས་པས་དགོས་པ་དེ་དག་གི་ཕིར་དུ་

སྤོད་པ་བེད་པ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཕིར་སྤོད་པ་ནི་བདེ་སྟོང་སྦོར་བའི་རོགས་པའི་ནུས་པ་

ཆེས་མཐུ་ཅན་དུ་བ་བའི་ཕིར་ཡིན་ནོ། །དེ་བས་ན་བོད་གང་དག་སྤོད་པ་སྤད་པ་

ལས་མ་གཏོགས་པའི་དེའི་རེས་སུ་ཕག་རྒྱ་ལ་བརེན་པའི་ཉེ་རྒྱུ་གཞན་འདོད་པ་ནི་

རྒྱུད་དོན་མ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་སྤོད་པའི་དུས་ནི། བསྐྱེད་རིམ་རགས་པ་མཐར་ཕིན་པ་ཙམ་གིས་

ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་ཆེན་པོ་དག་གི་རྒྱུར་སྤོད་པ་བེད་པ་དང་། བསྐྱེད་རིམ་ཕ་

མོའི་རྣལ་འབོར་ཀང་མཐར་ཕིན་པས་རིག་འཛིན་དང་གྲུབ་པ་བརྒྱད་དང་མངོན་

ལེས་སོགས་ཞག་བདུན་དང་ཟླ་བ་ཕེད་ལ་སོགས་པ་ལ་ཚེགས་མེད་པར་འགྲུབ་

པའི་དོན་དུ་སྤོད་པ་བེད་ལ། རོགས་རིམ་གི་རོགས་པ་མཐོན་པོར་སེབ་ཅིང་། མ་དག་

པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་ཞེས་པའི་ཐ་སད་བེད་པའི་ཡེ་ལེས་ཀི་སྐུ་བསྒྲུབ་པ་སྤོད་པ་ལས་མ་

གཏོགས་པའི་ལམ་སྔོན་དུ་རོགས་ཚར་བས་ཡེ་ལེས་ཀི་སྐུ་བསྒྲུབ་པའི་སྔོན་དུ། སྤོད་

པ་བེད་པ་དང་། དེ་ནས་དོན་གི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་དོན་དུ་སྤོད་པ་བེད་པ་དང་། དེ་ནས་

ལེས་སྒིབ་སངས་ནས་མི་སོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་ཕིར་དུ་བེད་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་རོགས་

རིམ་པས་སྤོད་པ་བེད་པའི་དུས་གསུམ་དང་། བསྐྱེད་རིམ་པས་བེད་པའི་དུས་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལེའུ་དྲུག་པ་སྤོད་པའི་ལེའུ་བལད་པ།

གཉིས་སམ་བསྐྱེད་རིམ་པས་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་ཀི་དོན་དུ་བེད་པ་ཞེས་བསྡུ་ན་

གཅིག་སྟེ་དེ་ལྟར་དུས་བཞིའོ། །

གསུམ་པ་དབེ་བ་ནི། སྤོད་བསྡུས་ལས། དེ་བཞིན་གལེགས་པ་དང་རོ་རེ་འཆང་

གི་དབུགས་དབྱུང་ཇི་སྐད་བསྟན་པའི་དེ་བཞིན་གལེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཨ་ར་ལི་

རྒྱས་པ་ནི་སྤོས་བཅས་དང་། རག་ཏུ་ཁྱབ་པ་ལ་སོགས་པའི་དགོས་པའི་དབང་དུ་

འགའ་ཞིག་ལ་རོལ་པ་ནི་སྤོས་མེད་དང་། འདུ་འཛི་ཐམས་ཅད་སངས་ནས་བསམ་

གཏན་གི་ཟས་འབའ་ཞིག་གིས་གནས་པ་ཞིག་ཡེ་ལེས་ཀི་ཕག་རྒྱ་དང་སོམས་པར་

འཇུག་པས་གོམས་པར་བེད་པ་ནི་ལིན་ཏུ་སྤོས་མེད་ཀི་སྤོད་པར་གསུངས་པས། 

སྤོས་བཅས་དང་། སྤོས་མེད་དང་། ལིན་ཏུ་སྤོས་མེད་ཀི་སྤོད་པ་གསུམ་དུ་ལེས་པར་

བ་སྟེ། ཚུལ་འདི་ནི་མཉམ་སྦོར་གི་རྒྱུད་ཀི་དགོངས་པ་ལྟར་སྤོད་བསྡུས་སུ་གསུངས་

པ་ཡིན་ལ། ད་ལྟ་ཕོགས་འདིར་གགས་པའི་རྒྱུད་དང་གཞུང་ཚད་ལྡན་རྣམས་ལས་

མཉམ་སྦོར་གིས་སྤོད་པ་གསུམ་ཀ་རྒྱས་པར་གསུངས་ལ། དེའི་དོན་སྤོད་བསྡུས་

སུ་བཀལ་བ་ཉིད་ཡོངས་སུ་རོགས་ལིང་རྒྱས་ཀི་གཞན་གང་ལས་ཀང་སྤོད་པ་

ཐམས་ཅད་ཀི་ཆོ་ག་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་མེད་པས། དེའི་ཕིར་

སྤོད་པ་གསུམ་ནི་ཞིབ་པར་གཞུང་དེ་དག་ལ་བརེན་ནས་ལེས་པར་བ་དགོས་ལིང་། 

རོ་རེ་སིང་པོ་རྒྱན་གི་རྒྱུད་ལས། ལིན་ཏུ་སྤོས་མེད་ཀི་སྤོད་པ་རྒྱས་པར་གསུངས་ལ། 

གཞན་ཡང་ཀཻ་རོ་རེ་ར་བལད་དང་བདེ་མཆོག་ར་བལད་རྣམས་ནས་ཀང་སྤོད་པའི་

ཕོགས་རེ་ཙམ་གསུངས་པ་མང་དུ་ཡོད་ཀང་། རོགས་པར་གསུངས་པ་མེད་ཅིང་། 

བསྡུས་པའི་རྒྱུད་ལས་ཀང་སྤོད་པ་གསུམ་ཀའི་སོམ་བསམ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ཀང་ཆོ་ག་གསལ་བ་དང་རྒྱས་པར་མ་གསུངས་སོ། །

དེ་ཡང་ནང་གི་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་མཐུས་རླུང་སྡུད་པ་དང་། གཏུམ་

མོ་འབར་ནས་བང་སེམས་ཞུ་བའི་ནུས་པ་མཐར་སོན་ཀང་། དེ་འདྲ་བ་ལ་ད་དུང་

ཕག་རྒྱ་ལ་བརེན་པའི་སྟོབས་ཀིས་ནང་གི་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པ་འབའ་ཞིག་གི་

ལག་རེས་དེ་ལས་ཆེས་ཁྱད་ཞུགས་པར་འགོ་བའི་རིམ་པ་ཡོད་ལ། ཇི་ལྟར་ནང་གི་

ལུས་ཀི་ར་འཁོར་དང་དྷཱུ་ཏཱིའི་ཡར་སྣ་མར་སྣ་སོགས་གནད་དུ་བསྣུན་ས་མི་འདྲ་བ་

ལས་བདེ་བའི་ཁྱད་པར་དུ་མ་འབྱུང་བ་ལྟར། ཕག་རྒྱའི་ངོ་བོ་དང་གངས་དང་། འགོ་

བའི་ཁྱད་པར་དང་། ནུས་པ་ཆེ་ཆུང་གི་བེ་བག་ལས་ཀང་རྣལ་འབོར་བ་ལ་བདེ་བའི་

ཁྱད་པར་སྣ་ཚོགས་པ་སྐྱེ་ཞིང་། དེའི་དབང་གིས་སྟོང་ཉིད་བསོམ་པའི་རོགས་པ་ཁྱད་

ཞུགས་པར་འགོ་ཚུལ་ཡང་དུ་མ་ཞིག་འབྱུང་བས་སྔར་ཕག་རྒྱ་ལ་བརེན་ནས་བདེ་

སྟོང་སྦོར་བ་ཡང་དང་ཡང་དུ་བས་སུ་ཟིན་ཀང་། ནང་གི་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་

པའི་ལག་རེས་ཀི་ནུས་པ་རོགས་ནས། ད་དུང་འབས་བུ་དེ་འགྲུབ་པ་ཕག་རྒྱ་ལ་

བལྟོས་དགོས་པའི་སྐབས་ལིག་ནས་ཕག་རྒྱ་ལ་བརེན་ཏེ་བདེ་སྟོང་སྦོར་བའི་ཐབས་

ལ་གཅིག་དྲིལ་དུ་འབད་པ་ནི་རོགས་རིམ་པའི་སྤོད་པའི་སྤི་ཡིན་ལ། དེའི་ཚེ་ངེས་

པར་ལས་རྒྱ་ལ་བརེན་པ་ལ་སྤོས་བཅས་སྤོས་མེད་གཉིས་དང་། ཡེ་ལེས་ཀི་ཕག་རྒྱ་

གཅིག་པུ་ལ་བརེན་པ་ལ་ལིན་ཏུ་སྤོས་མེད་ཀི་སྤོད་པ་གསུངས་སོ། །

བཞི་བ་སོ་སོའི་ངོ་བོ་ནི། སྤོད་པ་གསུམ་ཀའི་སྐབས་སུ་ཡང་གང་ལ་སྤད་པས་

བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་སྔར་མེད་གསར་དུ་སྐྱེ་བ་དང་། མི་ཉམས་པར་གནས་པ་དང་

གོང་དུ་འཕེལ་བའི་ཐབས་སུ་གྱུར་པའི་འདོད་ཡོན་གང་ཡང་འདོད་བཞིན་དུ་འགོག་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལེའུ་དྲུག་པ་སྤོད་པའི་ལེའུ་བལད་པ།

པ་མིན་པར་དབང་པོ་དང་རང་གི་འདོད་པ་དང་མཐུན་པར་ལོངས་སྤོད་པར་ཁྱད་

པར་མེད་ཅིང་། འདོད་ཡོན་ལ་འཇུག་པའི་སོམ་བསམ་ཡང་། སྤིར་འདོད་ཡོན་ལྔ་

མཆོག་དམན་འབིང་གསུམ་ཐམས་ཅད་ལྷར་བསོམས་པས་རང་ཉིད་ལྷར་བས་པ་ལ་

མཆོད་པའི་བསམ་པས་ལོངས་སྤོད་པ་དང་། དེའི་ནང་ནས་ཀང་མཆོག་རྣམས་ཀིས་

དང་། དེ་ཡང་འདོད་ཡོན་ལྔ་རྣམས་གལེགས་པར་བསོམ་པ་དང་། གལེགས་མར་

བསོམ་པ་དང་། རོ་རེ་མ་ལྔར་བསོམ་པ་དང་ཐམས་ཅད་ཀང་རོ་རེ་འཆང་དུ་བལྟས་

ནས་ལྷས་ལྷ་མཆོད་པའི་རྣམ་དབེ་མང་དུ་གསུངས་པ་ལྟར་འདོད་ཡོན་སྤི་ལ་ལོངས་

སྤོད་པ་ཡིན་མོད་ཀང་། གཙོ་བོར་ནི་རང་དང་རིག་མ་ལྷར་བལྟས་ནས་རིག་མའི་

འདོད་ཡོན་ལ་ལོངས་སྤོད་པ་ཙམ་ཞིག་ནི་བསྐྱེད་རིམ་པའི་བསོམ་བསམ་ཡང་ཡིན་

ལ། དེ་ཉིད་ལ་བསོམ་བསམ་གི་སོ་ནས་སྤོས་བཅས་ཞེས་བའོ། །རླུང་དྷཱུ་ཏཱིར་ཐིམ་

པའི་ལྷན་སྐྱེས་ལེགས་པར་འདྲེན་ནུས་པ་ནས་དོན་གི་ལྷན་སྐྱེས་མ་ཐོབ་བར་གི་

སྤོད་པའི་སྐབས་སུ། མཉམ་གཞག་ཏུ་ཕག་རྒྱ་ལ་བརེན་ནས་ལྷན་སྐྱེས་དྲངས་པའི་

བདེ་སྟོང་གི་ཡེ་ལེས་ལ་མཉམ་པར་གཞག་ནས། རེས་ཐོབ་ཏུ་མཉམ་གཞག་གི་བདེ་

སྟོང་དེ་དྲན་པར་བས་ནས་རྒྱས་བཏབ་སྟེ། བདེ་སྟོང་གི་ཡེ་ལེས་ལྷའི་རྣམ་རོལ་དུ་

ལར་བར་འདོད་ཡོན་རྣམས་བལྟས་ནས་ལོངས་སྤོད་པ་ནི་སྔ་མ་ལས་མཚན་འཛིན་

གི་སྤོས་པ་ཆུང་བས་སྤོས་མེད་ཀི་བསོམ་བསམ་ཞེས་བ་ལ། དོན་གི་ལྷན་སྐྱེས་ཐོབ་

ནས་སྤོད་པ་བེད་པ་ནི། མཉམ་གཞག་ཏུ་སྟོང་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་དེ་དྲན་

པར་བས་ནས་རེས་ཐོབ་ཏུ་རྒྱས་བཏབ་སྟེ་སྔར་ལྟར་བེད་པ་ནི་སྔ་མ་ལས་ཀང་

མཚན་འཛིན་གི་སྤོས་པ་ཆུང་བས་ལིན་ཏུ་སྤོས་མེད་ཀི་བསོམ་བསམ་ཞེས་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

བའོ། །དེ་ནི་སྤོད་པའི་བསོམ་བསམ་ལ་གསུམ་དུ་ཕེ་བ་ཡིན་ལ། བ་བའི་སོ་ནས་

བཞག་པ་ནི། ཕིའི་བ་བའི་སྤོས་པ་ཆེས་མང་བ་དང་། དེ་ལས་ཅུང་ཟད་ཉུང་བ་དང་། 

ཕིའི་བ་བའི་སྤོས་པ་མཐའ་དག་སངས་པ་གསུམ་གི་སོ་ནས་སྤོས་བཅས་སོགས་

གསུམ་དུ་ཕེ་བའོ། །

དེ་ཡང་སྤོས་བཅས་དང་སྤོས་མེད་གཉིས་ཀ་ལ་གང་དུ་སྤོད་པ་བ་བའི་གནས་

ནི། རང་གི་གནས་ཁང་ངམ། སྐྱེད་མོས་ཚལ་ལ་སོགས་པ་སྐལ་བ་ངན་པ་རྣམས་དང་

བལ་བའི་གནས་སུ་ཁང་བ་གསུམ་བརེགས་གྲུ་བཞི་སོ་བཞི་ར་བབས་བཞི་དང་ལྡན་

པ་རིན་པོ་ཆེས་སྤས་པ་ལ་སོགས་པ་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་ཀིས་བརྒྱན་པར་བས་ནས་

དེར་བེད་པའམ། ཡང་ན་སའི་རྭ་བ་བརན་པ་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་དང་ལྡན་པ་བ་བར་

བལད་ལ། མ་རྒྱུད་ཀི་རྒྱུད་གཞན་ནས་འབྱུང་བ་དང་བསྟུན་ན། རང་ཉིད་དཔའ་པོ་ཧེ་

རུ་ཀའི་ཆས་སུ་ཞུགས་པ་ལ། སྤོས་བཅས་དང་སྤོས་མེད་ཀི་བེ་བག་གིས་རྣལ་

འབོར་ཕོ་མོ་ལྷ་གངས་དང་མཉམ་པའམ། ཕག་རྒྱ་ལྔ་ཙམ་ལ་སོགས་པའི་འཁོར་དང་

བཅས་ཏེ། གནས་ཉི་ཤུ་ར་བཞི་ལ་སོགས་པར་རྒྱུ་བའི་སྤོད་པའང་ཡོད་པར་བ་

དགོས་བས་མཉམ་སྦོར་ནས་གསུངས་པ་དེ་ཁོ་ན་ངེས་གཟུང་དུ་མི་དགོས་སོ། །དེ་

ལ་སྤོས་བཅས་ཡིན་ན་རྣལ་འབོར་ཕོ་མོ་དཀིལ་འཁོར་གི་ལྷ་གངས་དང་མཉམ་པ་

བས་ནས་རང་དང་འཁོར་དེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་འབག་ལ་སོགས་པའི་སོ་ནས་དཀིལ་

འཁོར་གི་ལྷ་གཙོ་འཁོར་གི་ཆས་སུ་ཁྲུས་སུ་ཞུགས་ཏེ། དཀིལ་འཁོར་ཆུ་ཚོན་གིས་

བིས་པའི་དབུས་དང་ལྷ་སོ་སོའི་གནས་སུ་བཀོད་ནས་ལྷའི་རྣལ་འབོར་རྒྱས་པར་

བསོམས་ཏེ། ཚོགས་ཀི་འཁོར་ལོ་བས་ནས་ནང་གི་སྦིན་སེག་གིས་སྐུ་རོ་རེ་ལུས་ཀི་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལེའུ་དྲུག་པ་སྤོད་པའི་ལེའུ་བལད་པ།

ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཐམས་ཅད་ཚིམ་པར་བ་ཞིང་། དེ་ནས་ལྷན་ཅིག་སྤོད་པ་དང་

རེས་སུ་སྤོད་པའི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་འདོད་པའི་སྒྱུ་རལ་ལ་མཁས་པ་ཇི་ལྟར་

འདོད་པའི་ཕག་རྒྱ་ཅིག་བླངས་ཏེ། བང་བར་བཞག་ནས། འདི་ལ་བརེན་ནས་ཕག་རྒྱ་

ཆེན་པོའི་དངོས་གྲུབ་རོགས་པར་བའོ། །སམ་དུ་མོས་པ་བརན་པོ་བསྐྱེད་ནས། 

འཁྱུད་པ་ནས་ར་བསྐུལ་བའི་བར་དུ་བས་ཏེ། རང་གི་ལྷའི་འདུག་སྟངས་ལ་གནས་

པས་སོམས་པར་འཇུག་པར་བ་ཞིང་། དེ་ལས་དགའ་བ་བཞིའི་རིམ་གིས་ལྷན་ཅིག་

སྐྱེས་པའི་ཡེ་ལེས་མངོན་དུ་བས་ཏེ། དེ་ལས་ལངས་པ་ན་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ངོ་བོའི་

གཙོ་བོ་རང་ཉིད་རང་གཞན་གི་དོན་མྱུར་དུ་འབྱུང་བའི་ཨ་ར་ལི་ཆེན་པོའི་རོལ་པའི་

ངོ་བོ་ཉིད་རབ་ཏུ་བསྟན་པའི་ཕིར་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་རོལ་མོའི་གར་མཛད་པའི་རིམ་

པ་ནི། རྣལ་འབོར་མ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གཙོ་བོས་ཕག་རྒྱ་སྟོན་པ་དང་། རིག་

མས་ཕག་རྒྱ་དེའི་ལན་སྟོན་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ཕག་དང་ཕག་གི་ལན་དང་། མཆོད་

པ་དང་མཆོད་པའི་ལན་དང་། གར་དང་གར་གི་ལན་དང་། གླུ་དང་གླུའི་ལན་དང་། 

ལུས་ཀི་བར་དང་ངག་གི་བརས་ཐ་སད་དུ་བེད་དོ། །

དེ་ཡང་སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་ལས་དེ་ཉིད་བསྡུས་པ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུད་ནས་གསུངས་

པའི་ལག་པའི་ཕག་རྒྱ་དང་། གླུའི་མཆོད་པ་དང་། སྟང་སྟབས་ཀི་ཚུལ་དང་། ཟློས་

གར་དང་གར་ལ་སོགས་པའི་སྦོར་བ་ལ་བརོན་པ་དང་། ཁ་ཅིག་དཔལ་མཆོག་ལས་

གསུངས་པའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གི་འདུག་སྟངས་དང་། གར་གི་ཉམས་དགུ་ལ་སོགས་པའི་

སྤོད་པ་བེད་པ་ཡང་བལད་དོ། །

སྤོས་མེད་ཀི་སྤོད་པ་ལ་རྒྱས་པ་རྣལ་འབོར་ཕོ་མོ་དཀིལ་འཁོར་གི་ལྷ་གངས་



  318  

རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

དང་མཉམ་པ་དང་། འབིང་པོ་ཕག་རྒྱ་མ་ལྔ་དང་། བསྡུས་པ་དངོས་ཀི་རིག་མ་གཅིག་

ལ་བརེན་ཏེ་བེད་པའི་ཚུལ་གསུམ་མཉམ་སྦོར་དང་། སྤོད་བསྡུས་ལས་གསུངས་ལ། 

དེ་དག་ལ་ཡང་དཀིལ་འཁོར་ཆུ་ཚོན་གིས་འབི་བ་དང་། ཆས་འཇུག་བེད་པ་དང་། 

ཚོགས་ཀི་འཁོར་ལོ་དང་། སོམས་པར་འཇུག་པའི་ཆོ་ག་ལ་སོགས་པ་སྔར་དང་འདྲ་

ཞིང་། དེ་ལྟར་ནའང་གར་ལ་སོགས་པའི་སྤོས་པ་ཡོད་དུ་ཟིན་ཀང་། སྔ་མ་ལས་ཆེས་

ཉུང་བ་དང་། དེ་ཡང་འགའ་ཞིག་གི་ཚེ་བེད་ལ་འགའ་ཞིག་གི་ཚེ་མི་བེད་པས། སྤོས་

བཅས་ཀི་སྐབས་ལྟར་རྒྱུན་ལྡན་དུ་མ་ཡིན་ནོ། །ལིན་ཏུ་སྤོས་མེད་ནི། རྣམ་པར་དབེན་

པའི་རི་བོའམ། ཆུ་ངོགས་སམ། འབབ་ཆུའི་གནས་དང་། དུར་ཁོད་དམ། རང་གི་ཁང་

པར་ཡང་རུང་སྟེ། ཁ་ཟས་སྒྲུབ་པའི་གོགས། གནོད་སྦིན་མོ་མངག་གཞུག་མ་ལ་

སོགས་པ་སྒྲུབ་པའམ། ཡང་ན་སྒྲུབ་གོགས་མཆོག་གམ། ཚོགས་ཆེན་པོ་ལས་ཀང་

སྒྲུབ་པ་གང་ཡང་རུང་བའོ། །དེ་ནས་མི་གནས་པའི་མང་འདས་འདོད་པས་འདུ་འཛི་

ཐམས་ཅད་སངས་ཏེ། ཐ་ན་རྒྱལ་སིད་ཀི་དབང་ཕྱུག་ལ་སྡུག་བསྔལ་གི་འདུ་ལེས་

བསོམ་ཞིང་། དངོས་པོ་ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་ཡང་ཡོངས་སུ་འཛིན་པའི་བློ་དོར་ནས། ཕི་

རོལ་གི་ཕག་རྒྱ་ལ་བལྟོས་པ་མེད་པར་རང་གིས་བསོམས་པའི་ཡེ་ལེས་ཀི་ཕག་རྒྱ་

འབའ་ཞིག་ལ་བརེན་ནས་བདེ་སྟོང་སྦོར་བ་ཉིན་མཚན་དུ་ལྷུར་ལེན་ཅིང་། རོགས་

རིམ་པས་ནི་གཉིད་ཀི་འོད་གསལ་བསོམ་པ་ལ་འབད་པར་གསུངས་སོ། །

འདི་ལ་ནི་བྷུ་སུ་ཀུའི་སྤོད་པ་ཞེས་ཀང་གསུངས་ཏེ། འདི་ལྟར་ཡི་གེ་དང་པོ་ལ་

བྷུཉྫ་ན་ཞེས་ཡི་གེ་བསྣན་པའི་ངེས་ཚིག་གིས་བལད་ནས་ཟས་ཟ་བ་དང་། ཡི་གེ་

གཉིས་པ་ལ་སུ་ཏ་ནི་ཞེས་སྦར་ཏེ་བལད་ན་གཉིད་ལོག་པ་དང་། ཡི་གེ་ཐ་མ་ལ་ཀུ་ཊི་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལེའུ་དྲུག་པ་སྤོད་པའི་ལེའུ་བལད་པ།

པ་ར་ཞེས་སྦར་ཏེ་བལད་ན་བལང་གཅིའི་ཕིར་འགོ་བའི་འཆག་པ་སྟེ། འདུ་ལེས་དེ་

གསུམ་མ་གཏོགས་པ་འདུ་འཛི་སོང་ཞིང་ལུས་དང་ཚོར་བ་དང་ཡུལ་དང་དབང་པོ་

གང་ལའང་མི་སེམས་པར་གཉིད་དང་། འོད་གསལ་བསེས་པ་ཉིད་སྐྱོང་བར་བེད་

པའོ། །དེའི་ཕིར་འདི་ལ་གཉིས་སངས་ཀི་སྤོད་པ་ཞེས་ཀང་བའོ། །དེ་ཡང་བསྐྱེད་

རིམ་པའི་སྤོད་པ་ནི་བསོམ་བསམ་སྤོས་བཅས་སུ་ངེས་ལིང་བ་བའི་སོ་ནས་གསུམ་

ཀ་ཡོད་ལ། དེ་བཞིན་དུ་རོགས་རིམ་པའི་གནས་སྐབས་དང་པོ་གཉིས་ཀི་སྤོད་པའི་

བསོམ་བསམ་སྤོས་མེད་དུ་ངེས་ལིང་། བ་བའི་སོ་ནས་གསུམ་ཀ་ཡོད་ལ། ཟུང་

འཇུག་པའི་སྤོད་པ་ནི་བསོམ་བསམ་ལིན་ཏུ་སྤོས་མེད་དུ་ངེས་ལིང་། བ་བའི་སོ་ནས་

གསུམ་ཀ་ཡོད་པས། བསོམ་བསམ་སྤོས་བཅས་ལ་བ་བ་ལིན་ཏུ་སྤོས་མེད་ལ་

སོགས་པ་རེ་རེ་ནས་སྤར་ཏེ་ལེས་པར་བའོ། །

སྤོད་པ་གསུམ་པོ་འདི་ཡང་བློའི་རིགས་བ་བའི་སྤོས་པ་རྒྱ་ཆེ་བ་ལ་མོས་པ་

དང་། བར་མ་ལ་མོས་པ་དང་། བ་བའི་སྤོས་པ་མེད་པ་ལ་མོས་པའི་དབང་གིས་

གསུམ་གསུངས་པ་ཡིན་གི། བོད་ཁ་ཅིག་འདོད་པ་ལྟར། གདུལ་བ་དམན་པ་ལ་སྤོས་

བཅས་དང་། བར་མ་ལ་སྤོས་མེད་དང་། མཆོག་གི་དབང་དུ་མཛད་ནས་ལིན་ཏུ་སྤོས་

མེད་གསུངས་པའི་རིམ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བསྟན་པ་འདི་ལ་སྔགས་ཀི་གདུལ་བ་མཆོག་

ཏུ་གྱུར་པ་རྒྱལ་པོ་ཨིནྡྲ་བྷཱུ་ཏི་ཡང་སྤོས་བཅས་ཀི་སྤོད་པ་སྤད་ནས་དངོས་གྲུབ་

བརེས་པར་སྤོད་བསྡུས་ལས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །ཡང་ཁ་ཅིག་ཡོ་བད་འབོར་མ་

འབོར་གིས་གསུམ་དུ་སྨྲ་བ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། ལིན་ཏུ་སྤོས་མེད་པས་གནོད་སྦིན་མོའི་

མངག་གཞུག་བསྒྲུབ་པ་གསུངས་ལ། དེ་གྲུབ་ན་སྤོས་བཅས་སམ་སྤོས་མེད་ཀི་སྤོད་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

པ་གང་རུང་བེད་པའི་ཡོ་བད་དཀའ་བ་མེད་ལ། སྒྱུ་ལུས་ཐོབ་ནས་ཡོ་བད་ཀི་ཕོངས་

པ་མི་སིད་པར་གསུངས་ལིང་། དེ་ལའང་ལིན་ཏུ་སྤོས་མེད་ཀི་སྤོད་པ་གསུངས་པའི་

ཕིར་རོ། །སྔགས་བླ་མེད་ཀི་ལམ་ལ་སྤོད་པའི་རྣམ་གཞག་ཆེས་གལ་ཆེ་བ་ལ། བོད་

འདིར་སྤོད་པའི་རྣམ་གཞག་ཆགས་པ་ཉུང་བར་བྱུང་སྣང་མོད་ཀི། མཐའ་དག་པར་རེ་

ཉིད་ཀི་གསུང་རབ་ལས་ལེས་པར་བའོ། །

རྒྱུད་འདིའི་བླ་མ་སྔ་མ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། དྲོད་ཐོབ་ནས་སྤོད་པ་བ་བར་གསུངས་

པའི་དྲོད་ནི་སྦོར་ལམ་དྲོད་ཡིན་ལ། དེ་ལ་དྲོད་ཆུང་འབིང་ཆེ་གསུམ་ཡོད་པ་ལས། 

ཆུང་ངུ་ནི་ཆོས་བརྒྱད་ཀི་རོག་པ་ཅུང་ཟད་མགོ་སོམས། ཉོན་མོངས་པ་གོ་བུར་བ་

དྲག་པོ་དང་འཇིགས་པ་དང་། མ་ངན་ལ་སོགས་པས་གཟིར་བར་མི་འགྱུར་བ་ནི་

སྦོར་ལམ་སྐྱེ་བའི་སྔ་ལྟས་སོ། །དྲོད་འབིང་ནི་ཚར་བཅད་ཀི་ལྟ་སྟངས་གྲུབ་པ་སྟེ་

མཐོང་ལམ་སྐྱེ་བའི་སྔ་ལྟས་སོ། །དྲོད་ཆེན་པོ་ནི་རེས་གཟུང་གི་ལྟ་སྟངས་ཀང་གྲུབ་པ་

སྟེ་བསོམ་ལམ་སྐྱེ་བའི་སྔ་ལྟས་སོ། །ཞེས་སྦོར་ལམ་དྲོད་ཆུང་ངུ་སྦོར་ལམ་སྐྱེ་བའི་

སྔ་ལྟས་དང་། བསྐྱེད་རིམ་མཐར་ཕིན་པ་ནས་འབྱུང་བའི་ལྟ་སྟངས་དང་། ཚོགས་

ལམ་ནས་འབྱུང་བའི་ཆོས་བརྒྱད་ཀི་རོག་པ་ཅུང་ཟད་མགོ་སོམས་པ་སོགས་རོགས་

རིམ་པའི་སྦོར་ལམ་དྲོད་གསུམ་པོ་སོ་སོའི་མཚན་ཉིད་དུ་སྨྲ་བ་ནོར་བ་ཆེས་ཆེ་བར་

གོ་ས་ལ། སྤོད་པ་ལ་ཀུན་དྷ་ར་དང་ཀུན་བཟང་གི་སྤད་པ་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་ཕི་མ་ལ་

ཕོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གི་སྤོད་པ་དང་རྒྱལ་ཚབ་ཆེན་པོའི་སྤོད་པ་ཞེས་པ་གཉིས་

སུ་ཕེ་བའི་རྣམ་གཞག་དག་ཀང་སཾ་བྷུ་ཊིའི་དོན་འཆད་མ་ལེས་པས་སྔར་སོས་པའི་

གཞུང་ཆེན་མོ་དེ་དག་དང་འགལ་བ་མང་དུ་སྣང་མོད་ཀི། ཡི་གེ་མངས་པར་འགྱུར་



  321  

རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལེའུ་དྲུག་པ་སྤོད་པའི་ལེའུ་བལད་པ།

བས་དགག་པ་རྒྱས་པར་མ་བིས་སོ། །

༼ལེའུའི་ཚིག་དོན་བལད་པ།༽

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དགོས་པ་བསྟན་པས་སྤོད་པ་འཆད་པའི་འབེལ་དགོད་པ་

དང་། སྤོད་པའི་རྣམ་གཞག་བལད་པ་དངོས་སོ། །

༼དགོས་པ་བསྟན་པས་སྤོད་པ་འཆད་པའི་འབེལ་དགོད་པ།༽

དང་པོ་ནི། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བལད་པ་དེ་ནས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསོམས་པ་ལ་བོགས་

འབིན་པའི་ཐབས་གཞན་ཡང་རབ་ཏུ་བལད་པར་བའོ། །ཐབས་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། 

འདོད་ཡོན་ལ་སྤོད་པ་གཞན་ལས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་མཆོག་གམ་གཙོ་བོ་ཉིད་

དོ། །དགོས་པ་གང་གི་ཕིར་ན། སྒྲུབ་པ་པོ་གང་གི་སྤོད་པ་སྤད་ན་ཀཻ་རོ་རེའི་དངོས་

གྲུབ་མྱུར་དུ་འཐོབ་པའི་མཚན་མ་མཐོང་པའི་རྒྱུས་མྱུར་དུ་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པའི་

མཐར་འགོ་བར་བེད་པའི་སྤོད་པ་སྤད་པར་བ་བའི་དོན་དུའོ། ཞེས་པ་སྟེ། འདིར་ཕག་

རྒྱ་ལྔ་ལ་བརེན་པའི་སྤོས་མེད་ཀི་སྤོད་པ་འབིང་པོ་གཅིག་དང་། ཕག་རྒྱ་གཅིག་ལ་

བརེན་པའི་སྤོད་པ་བསྡུས་པ་གཅིག་སྟོན་ནོ། །

༼སྤོད་པའི་རྣམ་གཞག་བལད་པ་དངོས།༽

གཉིས་པ་ལ་དྲུག །སྤོད་པའི་དུས་ཀི་རྒྱན་དང་ཁ་ཟས། སྤོད་པ་བེད་པའི་གནས་

དང་གོགས། གང་གི་ཚེ་སྤོད་པ་བེད་པའི་དུས། སྔར་བལད་པ་ལས་གཞན་པའི་སྤོས་

མེད་བསྡུས་པའི་ཕག་རྒྱའི་གངས་ཀི་ཁྱད་པར་སོགས་བལད་པ། སར་ཡང་རྒྱན་དང་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ཁ་ཟས་སོགས་ཀི་ཁྱད་པར་རྒྱས་པར་བལད་པ། སྤོད་པའི་དུས་ཀི་རྣལ་འབོར་དང་

ཀུན་སྤོད་སོགས་ཀི་ཁྱད་པར་བལད་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉིས་ལས། རྒྱན་འཆད་པ་ནི་སྤོད་པ་བེད་པའི་དུས་ཀི་སོམ་པ་པོ་

ཡིས་ལུས་ལ་རྣམ་པར་འཛིན་པའི་རྒྱན་ནི། རྣ་བ་དག་ལ་མི་རུས་ཀི་རྣ་ཆ་བཟང་པོ་

དང་། སྤི་བོར་མི་རུས་ཀི་འཁོར་ལོ་རྣམ་པར་འཛིན་ལ། ལག་པ་དག་ལ་ཞེས་པ་ནས། 

པགས་པ་ཉིད་ཀི་བར་ཏེ། ཚིག་རིས་ཙམ་གོ་ས་ལ། འདི་དག་དང་མཆོད་ཕིར་ཐོགས་

དང་ཁ་ཊྭཾ་ག་ལ་སོགས་པའི་ཚད་དང་དབིབས་དང་གངས་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་

གཞག་ཞིབ་པར་ལེས་པ་ལིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བ་ཡིན་མོད་ཀི། འདིར་ཞིབ་ཏུ་བལད་ན་

མངས་པར་འགྱུར་བས་དེ་དག་ལོགས་སུ་འཆད་པར་འགྱུར་བ་ལས་ལེས་པར་

བའོ། །གཉིས་པ་ཁ་ཟས་ཀི་ཁྱད་པར་ནི། བཟའ་བའི་ཁྱད་པར་ཡང་མི་འཆི་བ་སྟེ་

བདུད་རི་བཅུའི་ཕེད་དེ་བདུད་རི་ལྔའོ། །

གཉིས་པ་ལའང་གཉིས་ལས། ཐོག་མར་གོགས་བལད་པ་ནི། རང་ཧེ་རུ་ཀ་དང་

གཅིག་ཏུ་སྦོར་བའི་རྣལ་འབོར་ལ་གནས་པའི་སྒྲུབ་པ་པོ་ནི་ཐབས་ཀི་སྐྱེས་བུ་ཉིད་

ཡིན་ལ། དེའི་ལེས་རབ་ནི། ཁ་དོག་གི་སྐད་དོད་ཝརྣ་རིགས་ལ་འཇུག་པས་འདིར་

རིགས་སུ་འགེལ་བ་དག་ལས་བལད་པ་ལྟར་བ་སྟེ། བམ་ཟེ་མོ་སོགས་པའི་རིགས་

ལྔ་ལ་རྣམ་པར་གནས་པའི་བུད་མེད་རིགས་ལྔ་དག་དང་ལྷན་ཅིག་མཉམ་པར་ལྡན་

པའི་སོ་ནས་སྤོད་ཅིང་། དེ་ཡང་རིགས་ངན་མ་ཡང་གོགས་སུ་སོང་བ་དང་། ལུས་ལ་

རེག་ཅིང་འཁྱུད་པ་སོགས་བེད་པས་བམ་ཟེ་མོ་ནས་རིགས་ངན་མའི་བར་ཐམས་

ཅད་ཀང་སྤད་པར་བ་བའི་རིགས་ནི་གཅིག་ཏུ་ཁྱད་པར་མེད་པར་བརག་པར་བའི། 
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལེའུ་དྲུག་པ་སྤོད་པའི་ལེའུ་བལད་པ།

ཁ་དོག་སྟེ་བམ་ཟེ་མོ་ལ་སོགས་པའི་རིགས་དུ་མ་ཉིད་ཀིས་ནི། གང་གི་ཕིར་བསྟེན་

བ་ཡིན་མིན་གི་དབེ་བ་མཚོན་པར་མི་བའོ། །ཡང་ན་ཁ་དོག་གམ་རིགས་ལྔ་ནི་

སངས་རྒྱས་ལྔར་ཐ་སད་བས་པའི་ཕུང་པོ་ལྔའོ། །དེ་དག་མཉམ་པར་ལྡན་པ་ནི་དེ་ལྔ་

ཀ་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀི་རིགས་ནི་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་རོ་གཅིག་ཏུ་རྣམ་པར་བརག་

གོ །དེ་ལྟར་བ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་གི་ཕིར་ན། ཁ་དོག་སྟེ་ཀུན་རོབ་ཀི་རིགས་

ཀི་དབེ་བ་དུ་མ་ཉིད་ཀིས་ནི་དོན་དམ་པར་ཡང་དབེ་བ་ཡོད་པར་མཚོན་པར་མི་བ་

བ་སྟེ་དོན་དམ་པར་དབེ་བ་མི་དམིགས་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་སྤོད་པ་བེད་པའི་གནས་བལད་པ་ལ་གཉིས་ལས། གནས་ཀི་ཕི་

བལད་ནི། འོ་ན་དེ་ལྟ་བུའི་གོགས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་སྤོད་པ་བེད་པའི་གནས་གང་ཞེ་

ན། ལིང་གཅིག་དང་ནི་ཞེས་པ་ལིང་དེའི་ཁོར་ཡུག་རྒྱང་གགས་གཅིག་ཚུན་ཆད་ན་

ལིང་གཞན་མེད་པའམ། ལིང་དེའི་གིབ་མ་ལིང་གཞན་ལ་མི་ཕོག་ཅིང་། ལིང་གཞན་

གི་གིབ་མས་ཀང་དེ་མི་ནོན་པའོ། །པདྨ་ཅན་དུ་གནོད་སྦིན་ལ་སོགས་པས་བིན་

གིས་བརླབས་པར་ཞེས་བལད་དོ། །དུར་ཁོད་དང་ཞེས་པ་རོའི་གནས་སོ། །མ་མོའི་

ཁྱིམ་དང་ཞེས་པ་ནི། ཚངས་མ་དང་ཁྱབ་འཇུག་མ་དང་དྲག་མོ་དང་དབང་མོ་དང་

ལུས་ངན་མ་དང་ཕག་མོ་དང་རྒན་བད་མ་སྟེ། འཇིག་རེན་གི་མ་མོ་བདུན་གི་གནས་

སོ། །མཚན་མོ་དང་ཞེས་པ་ཀུ་མུ་ཊིར་དུས་མ་ཡིན་པའོ། །ཞེས་བལད་ལ། པདྨ་ཅན་

ལྟར་ན། ཉིན་མོ་ཐབས་དང་མཚན་མོ་ལེས་རབ་ཏུ་གསུངས་པའི་རིགས་པས་འདིར་

ཡང་མཚན་མོ་ནི་ལེས་རབ་ལ་བ་ལ། དེ་ཡང་འདིར་རྣལ་འབོར་མ་རྣམས་ལ་བས་

ནས་དེ་དག་གི་གནས་ཞིང་དང་ཉེ་བའི་ཞིང་ལ་སོགས་པ་གཟུང་བར་བའོ། །ཡང་ན་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

སྐྱེ་བོ་མང་པོས་དབེན་པའམ་གོང་ལས་ལམ་ལིན་ཏུ་རིང་བས་བགོད་པར་བ་བའི་

མཚོ་གིང་ལ་སོགས་པ་བས་མཐའ་རུ་བསོམ་པ་བཟང་བར་བརོད་པར་བའོ། །གནས་

དེ་དག་གི་ནང་བལད་ནི། ཀུ་མུ་ཊི་ལྟར་ན། རང་བཞིན་འོད་གསལ་གི་ཡེ་ལེས་ནི་

ལིང་གཅིག་སྟེ། དེ་དང་འདྲ་བས་ཐ་སད་བས་པའོ། །ཇི་ལྟར་འདྲ་ན། ལིང་གཞན་མེད་

པ་བཞིན་དུ་སྤོས་པའི་ཆོས་གཞན་མི་དམིགས་པ་དང་། འབས་བུ་ལ་སོགས་པས་

སེམས་ཅན་ལ་ཕན་འདོགས་པ་བཞིན་དུ་དངོས་གྲུབ་གསུམ་གི་རྒྱུ་བས་ནས་ཕན་

འདོགས་པའོ། །

རྣལ་འབོར་མ་བཅོ་བརྒྱད་ཀི་མ་མོ་རྣམས་ཀི་ཁྱིམ་ནི་རའི་འཁོར་ལོའ།ོ །དུར་

ཁོད་ནི་དབུགས་རྒྱུ་ཞེས་པའི་རིགས་པས་རང་གི་ལུས་སོ། །ཡང་ན་རང་གི་ལུས་

རུས་པའི་དུམ་བུ་ལ་སོགས་པའི་གནས་ཡིན་པས་དུར་ཁོད་དོ། །མཚན་མོ་ནི་ལེས་

རབ་བོ། །དབེན་པ་ནི་རོག་པས་དབེན་ཞིང་དེ་ལས་རྒྱལ་བའོ། །བས་མཐའ་ནི་བདེ་

ཆེན་འཁོར་ལོའི་འོག་གི་འཁོར་ལོ་གསུམ་གི་ནང་གི་ལམ་ཞེས་པ་དྷཱུ་ཏཱིུའི་ལམ་

མོ། །བསོམ་པ་བཟང་བ་ནི་ཡིད་དྷཱུ་ཏཱི་དེར་རོ་གཅིག་པའོ། །ཞེས་འཆད་དོ། །པདྨ་ཅན་

ལྟར་ན། ལིང་གཅིག་ནི་གང་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་ལུས་ཏེ། བདེ་ཆེན་གི་འབས་བུ་

སྐྱེད་པས་ལིང་ཞེས་བའོ། །དབུགས་ཕྱུང་བས་ལུས་དེ་ཉིད་དུར་ཁོད་དུའང་བལད་

དོ། །དུར་ཁོད་ལ་འཇུག་པའི་ཤྭ་ས་ཏིར་དབུགས་ཕྱུང་གིས་འཇོག་པའོ། །མ་མོའི་

ཁྱིམ་ནི་ཀུ་མུ་ཊིར་བལད་པ་དང་འདྲ་བའམ། ཡང་ན་སྟོང་ཉིད་རོགས་པའི་ལེས་རབ་

བོ། །མཚན་མོ་ནི་ལེས་རབ་ཀིས་ཆགས་སོགས་ཀི་སྣང་བ་འགོག་པའོ། །དབེན་པ་

ནི་སིང་སྟོབས་ལ་སོགས་པའི་ཀུན་རོག་དང་བལ་བའོ། །བས་མཐའ་ནི་འཁོར་ལོ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལེའུ་དྲུག་པ་སྤོད་པའི་ལེའུ་བལད་པ།

བཞིའི་ནང་དྷཱུ་ཏཱིུའི་ལམ་སྟེ། འདི་ནི་བགོད་དཀའ་བ་དང་ལམ་རིང་བའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་

གསུངས་ཏེ། ཕི་བལད་ཀིས་གང་དུ་སྤོད་པ་བེད་པའི་གནས་དང་། ནང་བལད་ཀིས་

གནས་དེར་བདེ་སྟོང་སྦོར་བས་ཀུན་རོག་གཅོད་པ་ལ་ཆིག་དྲིལ་བ་བར་སྟོན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། གལ་ཏེ་སྤོད་པ་དེ་ཡང་རང་རྒྱུད་ལ་རོགས་པ་མཆོག་དམན་ཇི་

ཙམ་ཞིག་ཐོབ་པས་བ་ཞེ་ན། འདིར་དྲོད་ཅེས་པ་ནི་ནུས་པ་ཞེས་པར་བསྒྱུར་བ་ལེགས་

པས་ནུས་པའམ་མཐུ་ཅུང་ཟད་ཐོབ་པ་ལ་བའི། སྦོར་ལམ་དྲོད་གཏན་མ་ཡིན་

ནོ། །མཐུའམ་ནུས་པ་ཐོབ་པའི་ཚད་ཀང་མུ་ཏིག་ཕེང་བར། མི་དང་མི་མ་ཡིན་པ་དང་

བཀེས་སྐོམ་དང་གང་དྲོད་ལ་སོགས་པའི་གནོད་པས་ཟིལ་གིས་ནོན་མི་ནུས་པ་ལ་

བལད་དེ། དེ་ཡང་ནང་གི་རྣལ་འབོར་གི་སྟོབས་ཀིས་སོ། །པདྨ་ཅན་དུའང་། ཅུང་ཟད་

རྣལ་འབོར་གི་མཐུ་ཐོབ་པ་ན་སྤོད་པ་བའི། གཞན་དུ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་

སོ། །དེ་བས་ན་ཅུང་ཟད་དྲོད་དེ་རྣལ་འབོར་གི་ནུས་པ་ནི་ཐོབ་པ་ན། གལ་ཏེ་ཚེ་དེ་ལ་

མཆོག་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བའི་འདོད་པ་ཡོད་ན། གལ་ཏེ་དེའི་རྒྱུར་སྤོད་པ་བེད་པར་

འདོད་པས། ཇི་ལྟར་བལད་པའི་ཚུལ་འདིས་ནི་སྤོད་པ་སྤད་པ་ཉིད་དུ་བའོ། །ཞེས་པས་

སྤོད་པ་འདིར་བལད་པ་ནི་རོགས་རིམ་པའི་སྤོད་པའི་དབང་དུ་མཛད་པར་བསྟན་ལ། 

རོགས་རིམ་པའི་སྤོད་པ་བེད་པ་ལ་དུས་གསུམ་ཡོད་པའི་དང་པོ་ནི། སྒྱུ་ལུས་ཀི་དོན་

དུ་ཡིན་ཞིང་། སྒྱུ་ལུས་ཐོབ་ན་ཚེ་འདིར་འཚང་རྒྱ་བས་ཁྱབ་པ་ཡིན་པས་འདིར་ལྟར་

གསུངས་ཏེ། དེ་ལ་ནི་ད་དུང་སྒྱུ་ལུས་ཀི་དོན་དུ་སྤོད་པ་བེད་པའི་རོགས་པ་ཇི་ཙམ་

ཞིག་ཐོབ་པའི་མཚམས་ལེགས་པར་ཞིབ་ཏུ་ཟིན་པ་གལ་ཆེ་བ་ཡིན་ནོ། །

བཞི་བ་ནི། གོང་དུ་ཕག་རྒྱ་ལྔ་ལ་བརེན་ནས་སྤོས་མེད་འབིང་གི་སྤོད་པ་བེད་པ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

བསྟན་ནས། འདིར་ཡང་ན་ཕག་རྒྱ་གཅིག་ལ་བརེན་ནས་ཀང་སྤོས་མེད་བསྡུས་པའི་

སྤོད་པ་བ་བར་བསྟན་པ་ནི། ཡང་ན་ལིན་ཏུ་བཞིན་བཟང་མིག་ཡངས་མའི་ཕག་རྒྱ་

གཅིག་ཉིད་ཀང་ཐོག་མར་རང་གིས་དབང་བསྐུར་བས་རྒྱུད་སིན་པར་བས་ཏེ་འགོ་བ་

འདོན་པའི་སིང་རེ་ཅན་གི་རོ་རེའི་རིགས་ཀི་བུ་མོ་འདི་གོགས་སུ་ཁྱེར་ནས་སྤོད་པ་

བ་བར་རོགས་པར་བའོ། །ཞེས་པས་སྒྲུབ་པ་པོ་རང་ཉིད་ལྷ་གང་གི་རིགས་ཀི་སྒྲུབ་པ་

པོ་ཡིན་ཀང་ཕག་རྒྱ་རོ་རེའི་རིགས་ཀི་བུ་མོ་མཆོག་ཏུ་བསྟན་ནོ། །གལ་ཏེ་རོ་རེའི་

རིགས་ཀི་བུད་མེད་ཀི་དངོས་པོ་རེད་པ་མེད་ན་དེའི་ཚེ་ཇི་ལྟར་བ་ཞེ་ན། སྒྲུབ་པ་པོ་

རང་ཉིད་ལྷ་གང་གི་རིགས་ཀི་སྒྲུབ་པ་པོ་ཡིན་པའི་རིགས་དང་མཐུན་པ་རང་གི་

འདོད་པའི་ལྷའི་རིགས་ཀི་བུད་མེད་གར་མ་ལ་སོགས་པ་ཉིད་ཀིས་བའོ། །རང་གི་

རིགས་དང་མཐུན་པ་ཡང་མ་རེད་ན་ཡང་ན་གཞན་གི་རིགས་ལས་བྱུང་བའི་ཕག་

རྒྱའང་བསྟེན་པར་བ་སྟེ། འདིས་རོགས་རིམ་པའི་སྤོད་པ་ལ་རང་རིགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་

ངེས་གཟུང་དུ་མི་དགོས་པ་བསྟན་ནོ། །རང་གི་དབང་བསྐུར་ཞེས་གོང་དུ་གསུངས་

པ་དེ་ལ། ཐོག་མ་ཉིད་ནས་དཀིལ་འཁོར་དུ་བཅུག་སྟེ་དབང་བསྐུར་བར་བ་བའམ། ཞེ་

ན། མ་ཡིན་གི། ཐོག་མར་སོན་པ་དང་འཇུག་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་རྒྱུད་ལ་བསྐྱེད་

པས་བླ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་ས་བོན་ཕག་རྒྱ་དེའི་རྒྱུད་ལ་གདབ་པ་དང་། ལམ་

ཐུན་མོང་བས་རྒྱུད་སྦངས་པ་ཡིས་ནི་དབང་བསྐུར་བའི་སྣོད་དུ་རུང་བར་བས་ཏེ། 

དེའི་རེས་སུ་དཀིལ་འཁོར་དུ་བཅུག་ཅིང་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའི་དབང་བསྐུར་བས་

རེས་སུ་གཟུང་བར་བའོ། །ཡང་ན་དབང་བསྐུར་བས་རྒྱུད་སྦང་བ་ཡིས་ནི་ཕག་རྒྱར་

གཟུང་བར་བ་ཞེས་བལད་པར་བའོ། །ཕག་རྒྱ་ལ་བརེན་ནས་བདེ་ཆེན་བསྐྱེད་པ་ལ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལེའུ་དྲུག་པ་སྤོད་པའི་ལེའུ་བལད་པ།

ནི་ཕག་རྒྱའི་ཡིད་དགའ་བར་བེད་པའི་ཐབས་ཀིས་བསྟེན་དགོས་པས་དེའི་ཕིར་

གལ་ཏེ་སྒྲུབ་པོས་དགའ་བས་གླུང་བླངས་ཏེ། དེའི་ཚེ་གླུ་ལེན་པ་ཡང་གོང་བའི་གླུ་

ཕལ་བ་མ་ཡིན་གི། རོ་རེའི་ཚིག་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མཆོག་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ནོ། །དོན་འདི་

ཉིད་ལ་དགོངས་ནས། གླུ་ཡང་བླང་སྟེ་ལེས་རབ་དང་། །རྣལ་འབོར་མ་ནི་དེ་མཉེས་

སོ། །རྣམ་པ་དེ་བཞིན་གཞན་དུ་ཡང་། །རྣལ་འབོར་རིག་པར་དེ་བཞིན་བ། །ཞེས་

པདྨ་ཅན་དུ་དྲངས་པ་དང་། ཀུ་མུ་ཊིར། དགའ་བར་ཞེས་བ་བ་ནི་རྣལ་འབོར་མ་དགའ་

བའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །གླུ་བླང་བར་མ་ཟད་ཀི། གལ་ཏེ་རྣལ་འབོར་གི་

སྟོབས་ཀིས་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་དགའ་བ་སྐྱེས་པ་ན། རང་གི་ཕག་རྒྱ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཐར་

པ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཀི་རྒྱུར་ནི་གར་བ་སྟེ། དེའི་ཚེ་རོ་རེ་རྐང་བས་གར་ཡང་ཡོ་

གི་སྟེ་རྣལ་འབོར་བས་རྣལ་འབོར་དང་མ་བལ་ཞིང་བདེ་སྟོང་གིས་ཟིན་པས་ཡིད་

མཉམ་པར་བཞག་པས་བེད་དོ། །

ལྔ་བ་ནི། སྔར་ཕག་རྒྱ་ལྔ་བལད་པ་དེའི་དག་པ་འཆད་པར་བཞེད་ནས། འཁོར་

ལོའི་ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལ། ཕག་རྒྱ་ལྔའི་དག་པ་གོ་ས་ཞིང་། དེའི་ཞར་ལས་

བང་བའི་ཚུལ་གིས་གསུངས་པ་ནི། སྤོད་པའི་དུས་དེར་སྒྲུབ་པ་པོའི་ཕག་རྒྱ་ལྔས་

ལུས་ལ་བརྒྱན་པར་མ་ཟད། ཁ་ཊྭཱཾ་ག་དང་ཅང་ཏེའུ་ཡང་འཛིན་དགོས་པས་དེ་དག་གི་

དག་པ་གང་ཞེ་ན། ཁ་ཊྭཱཾ་གའི་གཟུགས་ཀིས་སྟོང་ཉིད་རོགས་པའི་ལེས་རབ་མཚོན་

པར་བེད་པ་སྟེ། ཅང་ཏེའུའི་གཟུགས་ཀིས་ཐབས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་མཚོན་པར་བེད་

དོ། །ཅང་ཏེའུའི་གཟུགས་ཀིས་མཚོན་པ་དང་སྒས་མཚོན་པ་སོ་སོ་སྟེ། སྒས་སྟོང་

ཉིད་སྒོགས་པར་བེད་པ་ཡིན་ལ། དེས་ཡུལ་བསྟན་ཅིང་། ཡུལ་སྟོང་ཉིད་དེ་རོགས་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

པའི་ལེས་རབ་ནི་ཁ་ཊྭཱཾ་གའི་གཟུགས་ཀིས་མཚོན་ལ། དེ་དང་ངོ་བོ་དབེར་མེད་དུ་

སྦོར་བའི་ཐབས་ནི་ཐོད་པའི་ཅང་ཏེའུའི་གཟུགས་ཀིས་མཚོན་ཏེ། ཐོད་པའི་སྐད་དོད་

ཀ་པཱ་ལ་ནི་བདེ་བ་སྐྱོང་བ་ལ་འཇུག་པའི་དབང་གིས་སོ། །

ཡང་ཅང་ཏེའུས་ནི་གསང་བ་བྷ་གའི་པདྨ་མཚོན་པས་དེ་ལས་སྐྱེས་པའི་བདེ་

ཆེན་མཚོན་པར་བེད་པ་སོགས་སམྦྷུཊ་དང་སྦར་ནས་ཞིབ་ཏུ་བལད་པར་བ་བ་ཡོད་

མོད་ཀི། ལོགས་སུ་འཆད་པ་ལས་ལེས་པར་བའོ། །དེ་ལྟར་ཕག་རྒྱ་ལྔས་བརྒྱན་ཅིང་

ཁ་ཊྭཱཾ་ག་དང་ཅང་ཏེའུ་ལག་ཏུ་ཐོགས་པས་རྣལ་འབོར་བ་རང་ཉིད་ཞེ་སང་རྣམ་པར་

དག་པའི་ཧེ་རུ་ཀའི་ང་རྒྱལ་དང་མ་བལ་བར་བ་སྟེ། གླུ་ནི་རྣམ་དག་རོ་རེའི་ཚིག་གི་

རང་བཞིན་གི་སྔགས་སུ་གནས་པ་དང་། གར་ནི་ལྷའི་རྣམ་པར་བསོམ་པའི་ངང་ནས་

བས་པ་ཉིད་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར་ན་གླུ་དང་གར་དག་ཡོ་གིས་ཏེ་རྣལ་འབོར་བས་སྤོད་པ་

བེད་པའི་དུས་རག་ཏུ། རག་ཏུ་སྟེ་རྒྱུན་ལྡན་དུ་བེད་དོ། །སྔར་བཟའ་བ་མི་འཆི་བཅུ་

ཕེད་ཅེས་གསུངས་པ་དེ་ཉིད་དུས་དང་ཕན་ཡོན་གི་སོ་ནས་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ནི། 

སན་དྲི་ཆེན་ནི་རྣམ་པར་བཟའ་བར་བ་བ་སྟེ། དྲི་ཆུ་ནི་རག་པར་བཏུང་བ་ཉིད་དུ་

བའོ། །དེས་ནི་བདུད་རི་གཞན་དག་ཀང་མཚོན་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟར་བསྟན་པའི་ཕན་

ཡོན་ནི། རྒ་ལིས་ཟིལ་གིས་མི་ནོན་ཞིང་། ལ་ཟ་ལ་སོགས་པའི་ཕིར་རྒོལ་རྣམས་

ལས་རག་ཏུ་བསྲུང་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །སྔར་ཕག་རྒྱ་ལྔ་བལད་པའི་སྐབས་སུ་མ་

བལད་པའི་ལུས་རྒྱན་གཞན་ཡང་འཆད་པ་ནི། ལུས་ཀི་རྒྱན་ཕག་རྒྱ་ལྔ་བོ་དེར་ཟད་

དམ་ཞེ་ན་དེ་ཙམ་ཞིག་མ་ཡིན་ཏེ། མཚོན་གིས་ཕུག་པའམ་འགེགས་ཏེ་ལི་བའི་རྐུན་

མའི་སྐ་ལས་ཅོད་པན་ཏེ་རལ་པའི་ཐོར་ཅོག་བཅོས་མ་བས་པ་གོན་ཞིང་། དེ་ཉིད་ལ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལེའུ་དྲུག་པ་སྤོད་པའི་ལེའུ་བལད་པ།

ཡང་རུས་རྒྱན་རྣམས་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའི་ཀཻ་རོ་རེར་བསོམས་པའི་ལུས་དང་སྦར་བར་

བ། ཞེས་པདྨ་ཅན་ལས་འཆད་ལ། ཐོར་ཅོག་དེ་ལ་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའི་མི་བསྐྱོད་པ་ལ་

སོགས་པ་ལྔའི་ངོ་བོར་མོས་པའི་ཐོད་པ་ལྔ་སྦར་བར་བ། ཞེས་མུ་ཏིག་ཕེང་བ་ལས་

འཆད་དེ། དེ་ཡང་ལེགས་པར་སྣང་ངོ་། །

བོད་ཀི་བླ་མ་སྔ་མ་ཁ་ཅིག །དེ་ལ་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའི་མི་བསྐྱོད་པ་ཧེ་རུ་ཀའི་

རིགས་བདག་ཡིན་པས་དེའི་སྐུའི་རྣམ་པར་བས་ཏེ་སྦར་བར་བ་ཞེས་ཟེར་རོ། །མུ་

ཏིག་ཕེང་བར། རྐུན་མའི་སྐ་ལ་ལན་བུ་བས། །ཞེས་བཏོན་ནས། ལན་བུ་ནི་སས་པའི་

ལན་བུའོ། །ཞེས་ལྷས་མ་ལ་འཆད་དོ། །སངས་རྒྱས་ལྔ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཐོད་པ་

རྣམས་རྣལ་འབོར་བ་སྤོད་པ་བེད་པས་དཔྲལ་བའི་སྟེང་དུ་རྣམ་པར་འཛིན་ལ་རྒྱལ་བ་

རེ་རེ་ཡང་ཡེ་ལེས་ལྔའི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་མཚོན་པས་ཐོད་པ་རེ་རེ་ཡང་སོར་ལྔ་

བ་ཡི་ཚད་དུ་བས་པས་ཅོད་པན་འཛིན་པར་བེད་དོ། །སྔར་མགིན་རུས་པའི་ཕེང་བ་

ཉིད་ཅེས་པའི་ཟུར་གིས་ཕག་རྒྱ་ལྔ་ཀ་མིའི་རུས་པ་ལ་བ་བར་བལད་པ་ལ། ཅི་མི་

རུས་ཁོ་ན་ལས་བ་བར་ངེས་སམ་ཞེ་ན། རྐུན་མའི་སྐའི་སྐ་རགས་བ་བ་ཡང་རུང་ལ། 

དེ་ཡང་ཐབས་དང་ལེས་རབ་རྣམ་པར་དག་པའི་རང་བཞིན་ལས་ཉིས་སྐོར་ཉིད་དུ་

བའོ། །ཞེས་པ་འདིས། རུས་པ་མེད་ན་རྐུན་མའི་སྐ་ལས་ལག་གདུབ་སོགས་ཀང་

རུང་བར་སྟོན་ནོ། །ཞེས་རེ་གསུང་ངོ་། །ཐལ་བ་ནི། དྲུག་པ་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་རྣམ་

པར་དག་པའི་མི་རུས་ཀི་ཐལ་བས་ལུས་ཐམས་ཅད་ལ་བྱུགས་པའོ། །དེར་མ་ཟད་

རྐུན་མའི་སྐའི་མཆོད་ཕིར་ཐོགས་ཀང་རྣལ་འབོར་བའི་སྤོད་པ་བེད་པས་འཛིན་

ནོ། །དེའི་ཚེ་ཅང་ཏེའུའི་སྒ་ནི་བཟླས་པ་སྟེ་ཡང་ཡང་བསྒག་པར་བ་ཞིང་། ཁ་ཊྭཱཾ་གས་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

མཚོན་པའི་སྟོང་ཉིད་རོགས་པའི་ལེས་རབ་ཉིད་ཡང་ཡང་བསོམ་པར་བའོ། །དེ་ཡང་

རོ་རེ་སྟོང་ཉིད་རོགས་པའི་ལེས་རབ་དང་། ཐོད་པ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཡིན་པས། རོ་རེ་

ཐོད་པ་ཞེས་པ་ནི་ཧེ་བཛྲ་གི་དོན་ཡིན་ལ། དེའི་ཕིར་རོ་རེ་ཐོད་པ་སྟེ་ཀཻ་རོ་རེའི་རྣལ་

འབོར་དང་མ་བལ་བའི་སོ་ནས་སྤོད་པ་ཡི་ཅང་ཏེའུའི་སྒ་དང་། ཁ་ཊྭཱཾ་གའི་དོན་འདི་

དག་བཟླས་དང་བསོམ་པ་ཡིན་ནོ། །

དྲུག་པ་ནི། སྤོད་པ་བེད་པ་ན་བརྐམ་པ་འདོད་ཆགས་དང་། རོངས་པ་གཏི་མུག་

དང་། འབྱུང་པོ་སོགས་ལ་འཇིགས་པ་དང་། ཁོ་བ་ཞེ་སང་དང་། ངོ་ཚ་བའི་འབས་བུ་

ཞུམ་པ་རྣམ་པར་སངས་ལིང་། བདག་ཉིད་ཀིས་ནི་གཉིད་ལ་སེད་པ་སངས་ནས། ཐེ་

ཚོམ་མེད་པར་སྤོད་པ་བའོ། །བླ་མ་ཁ་ཅིག་ཐ་མལ་གི་གཉིད་སངས་ནས་ཞེས་

གསུང་ངོ་། །འདིར་ཁུའི་འགྱུར་ལ་བདག་ཉིད་ཀང་སང་ཞེས་འབྱུང་བའི་དོན་བདག་ལྟ་

རད་ནས་དབྱུང་བར་བ་བ་སྟེ་དེ་ལྟར་གདོན་པ་ལེགས་སོ། །ཞེས་རེ་ཉིད་བཞེད་

དོ། །དེ་ཡང་སྤོད་པ་བེད་པའི་སྔོན་དུ་ལུས་ཀི་སྦིན་པ་བིན་ནས་ནི་སྟེ། རོ་རེ་རྣལ་

འབོར་མ་རྣམས་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་དུ་ཡིད་ཀིས་ལུས་བསྔོས་ནས་

རང་ལུས་ལ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་བཏང་སྟེ། དེའི་ཕི་ནས་སྤོད་པ་ཡང་དག་སྤད་པར་

བའོ། །སྐལ་དང་སྐལ་མིན་ཞེས་པ་ནི་པདྨ་ཅན་ལས། ཆ་དང་ཆ་མེད་རྣམ་དཔྱད་པས། 

ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་ཏེ། དེའི་དོན་ནི། ཆ་བཅས་སམ་ཟླ་བཅས་ནི་དུ་མ་དང་ཆ་མེད་དེ་

ཟླ་མེད་ནི་གཅིག་ཡིན་པས། གཅིག་དང་དུ་མ་རྣམ་པར་དཔྱད་པས་འཁོར་གསུམ་ཀ་

བདེན་པར་མེད་པ་ལེས་པར་བ་སྟེ། དེའི་ཕིར་བདེན་པར་དམིགས་པས་སྦིན་པ་

སྦིན་པར་མི་བའོ། །ཞེས་བ་བ་ཡིན་ལ། བོད་ཀི་བླ་མ་ཁ་ཅིག སྐལ་བ་དང་ལྡན་ན་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལེའུ་དྲུག་པ་སྤོད་པའི་ལེའུ་བལད་པ།

སྟེར། མི་ལྡན་ན་མི་སྟེར་ཞེས་སོགས་ཀི་བལད་པ་དག་བེད་པ་ནི་ལེགས་པ་མ་ཡིན་

ནོ། །སྤོད་པའི་དུས་དེར་རང་གི་དབང་པོ་རེན་བཅས་རྒྱས་པར་བེད་པའི་བཟའ་

བཅའ་དེ་བཞིན་བཏུང་བ་ཉིད་ཇི་ལྟར་རེད་པ་རབ་ཏུ་བཟའ་བར་བ་ཞིང་། ཡུལ་ལ་

ཡིད་དུ་འོང་མི་འོང་དུ་བདེན་པར་རྣམ་པར་བརགས་པས་འཆིང་བའི་ཕིར་ཡུལ་གང་

ལའང་བདེན་པར་ཞེན་པ་ཙམ་དུ་མི་བའོ། །བཟའ་དང་བཟའ་མིན་སྤོད་པ་དང་། །དེ་

བཞིན་བཏུང་དང་བཏུང་མིན་ཉིད། །བགོད་བ་དང་བགོད་བ་མིན་པ་གང་ལ་ཡང་

སྔགས་པས་བདེན་པར་རྣམ་པར་རོག་པ་ཉིད་དུ་མི་བའོ། །

སྤོད་པའི་སྐབས་འདིར་སྐུ་གཟུགས་སོགས་ལ་ཕག་བེད་པ་བཀག་པ་ཡོད་

པས། དེ་ལྟ་ན་བླ་མ་ལའང་ཕག་བེད་མི་དགོས་སམ་སམ་ན། དངོས་གྲུབ་མ་ཐོབ་ལྟ་

ཅི་སོས། དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པའི་སོབ་མ་གང་ཡིན་ན་ཡང་། གྲུབ་པ་དེས་རང་ལ་ཡང་

དག་པའི་ཡེ་ལེས་ཀི་སྣང་བ་མཛད་པ་པོ། བླ་མ་དེ་ལ་ཕག་མ་བས་ན་མནར་མེད་དུ་

སྐྱེ་བ་སང་བའི་རྒྱུའི་ཕིར་དུ་མངོན་པར་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་གསུངས་པས། རོ་རེ་

སོབ་དཔོན་ནི་ཞིང་ལིན་ཏུ་གཉན་ནོ། །དེ་མ་གཏོགས་པ་སྤོད་པའི་སྐབས་དེར་ཉན་

ཐོས་ཀི་སོམ་པའི་བཅས་པ་དང་ཐུན་མོང་བ་ལུས་ལ་སོགས་པའི་འཇུག་ལྡོག་གི་བ་

བ་ངེས་པའི་བསབ་པ་དང་། ཕིའི་དཀིལ་འཁོར་དུ་དབང་ལེན་པ་སོགས་ཀི་ཆོ་ག་

ལས་རྣམ་པར་གོལ་ཞིང་། དེ་བཞིན་དུ་རོ་རེ་ཐེག་པ་རང་གི་རིགས་ཀི་བ་བ། འཇིག་

རེན་ན་བཟའ་བ་མིན་པར་གགས་པ་བཟའ་བ་དང་། བགོད་བ་མིན་པར་གགས་པ་

བགོད་པ་སོགས་ལ་འཛེམ་པའི་ངོ་ཚའི་འབས་བུ་ཉིད་ལས་ཀང་གོལ་བ་ཡིན་ནོ། །

ཡོ་གིས་ཏེ་རྣལ་འབོར་བ་ནི་ཕུང་སོགས་ཀི་དངོས་པོ་ཀུན་རང་བཞིན་གིས་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

གྲུབ་པས་སྟོང་བའི་དེ་བཞིན་ཉིད་དུ་རྣམ་པར་དཔྱད་པའི་སྟོང་ཉིད་དང་། སིང་རེ་ཆེན་

པོ་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་ཆེན་དབེར་མི་ཕེད་པར་སྦར་བའི་སྐུས་གནས། ཞེས་པ་ནི། 

པདྨ་ཅན་ལས། དངོས་ཀུན་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་དཔྱད། །ཡོ་གི་སིང་རེ་ཆེན་པོའི་

སྐུས། །ཞེས་འདོན་པ་ལྟར་བལད་པ་སྟེ། དེ་ལྟ་བུའི་ནང་གི་རྣལ་འབོར་འབའ་ཞིག་

གིས་གནས་ཀི་ཕིའི་སྦིན་སེག་དང་། མཆོད་སྦིན་དང་སྦངས་པའི་ཡོན་ཏན་ལ་

སོགས་པའི་དཀའ་ཐུབ་ལས་འདས་ལིང་ཕིའི་སྔགས་བཟླས་པ་དང་རོག་པས་

བརགས་པ་ཙམ་གི་ལྷའི་རྣལ་འབོར་བསོམ་པའི་བསམ་གཏན་རྣམ་པར་སངས་པ་སྟེ་

ལྷུར་མི་བེད་ལ། རྒྱུད་སེ་འོག་མའི་དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་ལས་ཀང་རྣམ་པར་གོལ་

ནས་ནང་གི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རྣལ་འབོར་ལྡན་པས་སྤོད་པ་བེད་དོ། །དམ་ཚིག་དང་སོམ་

པའི་དོན་པདྨ་ཅན་དང་ཀུ་མུ་ཊིར་མ་བལད་ལ། བླ་མ་ཁ་ཅིག་བླ་མེད་ཀི་བཟའ་བསྲུང་

སོགས་ཀི་དམ་ཚིག་དང་དེ་ཉིད་སྐྱོད་པའི་སོམ་པ་ལས་གོལ་བར་འཆད་པ་ནི། བཟའ་

བ་མི་འཆི་བཅུ་ཕེད་དང་། །ཞེས་པ་དང་། སན་ནི་རྣམ་པར་བཟའ་བ་སྟེ། །ཆུ་ནི་རག་ཏུ་

བཏུང་བ་ཉིད། །ཅེས་སོགས་དང་དངོས་སུ་འགལ་ཞིང་ལེགས་པ་མ་ཡིན་ལ། མུ་

ཏིག་ཕེང་བ་ལྟར་ན་ཅང་ཏེའུ་སྒོགས་པ་དང་གར་བེད་པ་སོགས་རང་གིས་གང་དང་

གང་དགའ་བས་སྤོད་པ་དེ་ཉིད་ལུས་ངག་གི་དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་ཡིན་གི། དེ་ལས་

མ་གཏོགས་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ངེས་པའི་ལུས་ངག་གི་དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་ལས་

གོལ་བའི་དོན་དུ་བེད་དོ། །

དེ་ལྟར་སྤོད་པ་བེད་པའི་ཚེ། དུར་ཁོད་སོགས་སུ་རྒྱུ་བ་ན། ངེས་པར་སྔོན་དུ་སྟེ་

རང་གི་མདུན་དུ་ལྷ་མིན་གང་མཐོང་བ་དེ་བརྒྱ་བིན་ལྟ་བུ་ཡིན་ན་ཡང་། དེ་ལ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལེའུ་དྲུག་པ་སྤོད་པའི་ལེའུ་བལད་པ།

འཇིགས་པར་མི་བ་སྟེ། རང་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་དམིགས་ནས་བག་ཚ་བ་མེད་

པར་སེངྒེའི་གཟུགས་ཀིས་རྣམ་པར་རྒྱུ་བར་བ་སྟེ། སེང་གེ་གཅན་གཟན་ཁོ་བོ་གང་

གིས་ཀང་བག་ཚ་བ་མེད་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཕི་རོལ་གི་ཆང་ལ་དགའ་བས་

སེད་པར་མི་བེད་པར་ནང་གི་བཏུང་བ་ལ་རག་ཏུ་ལོངས་སྤད་པར་བ་བ་ཉིད་དུ་

བསྟན་པ་ནི། སེམས་ཅན་ཀུན་གི་དོན་གི་ཕིར་དུ་སྤོད་པའི་རྣལ་འབོར་བས་རག་ཏུ་

སིང་རེ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རྒྱུར་དྷཱུ་ཏཱི་བཞེས་ཏེ་དེའི་ནང་ནས་ཀུན་ལྟ་བུའི་བང་ཆུབ་ཀི་

སེམས་ཕབ་ནས་བཏུང་བར་བ་བ་སྟེ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་བསྐྱེད་པར་བའོ། །རྣལ་འབོར་

བ་བཏུང་བ་དེ་ལ་ལིན་ཏུ་དགའ་བས་ནི་ཕི་རོལ་གི་ཆང་ལ་སོགས་པ་གཞན་གི་

བཏུང་བས་བཟི་བ་དང་། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་རྣལ་འབོར་གི་གེགས་སུ་འགྱུར་བཞིན་དུ་

སེད་པས་ལོངས་སྤོད་པ་མེད་དོ། །

༼ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པ།༽

གསུམ་པ་ནི། ལམ་ལ་བོགས་འབིན་པའི་རོགས་རིམ་པའི་སྤོད་པའི་ལེའུ་སྟེ་

དྲུག་པའོ། །

སྨྲས་པ། རྣམ་རོག་འཆིང་བའི་སྐ་རགས་ལྷོད་གྱུར་ཅིང་། །བདེ་ཆེན་ཆང་གིས་

མོས་པའི་དཔའ་བོའི་གར། །འཇིགས་མེད་གནས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་རྣམ་རོལ་པའི། །རྣལ་

འབོར་དབང་པོའི་སྤོད་གང་ཡ་མཚན་ནོ། །རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་བརག་པ་གཉིས་

པའི་རྣམ་པར་བལད་པ་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ཀི་གསང་བའི་མཛོད་ཅེས་བ་བ་

ལས། ལེའུ་དྲུག་པའི་རྣམ་པར་བལད་པའོ། ། 
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

༼ལེའུ་བདུན་པ་བལད་པ།༽

༈ ལེའུ་བདུན་པ་བལད་པ་ལ་གསུམ། ལེའུའི་མཚམས་སྦར་བ། ལེའུའི་གཞུང་

བལད་པ། ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྤོད་པའི་ལེའུ་གསུངས་པའི་རེས་

དེ་ནས་ཙོམ་སྟེ་བརའི་ལེའུ་བལད་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། སྤོད་པ་བེད་པའི་ཚེ་

གནས་དང་ཉེ་བའི་གནས་ལ་སོགས་པ་དག་ཏུ་འགོ་བ་ན། དམ་ཚིག་ལ་གནས་པའི་

མཁའ་འགོ་མ་དག་མཐོང་བའི་ཚེ་བར་ལ་བརའི་ལན་ལ་སོགས་པ་མ་ལེས་ན། དེ་དག་

རང་གིས་མཁའ་འགོ་མར་མི་ལེས་ལིང་། དེ་དག་གིས་ཀང་རང་ཉིད་དམ་ཚིག་དང་

ལྡན་པའི་རང་རིགས་ཀི་རྣལ་འབོར་བར་མི་ལེས་པས། ཐུགས་དགེས་ཏེ་རེས་སུ་

འཛིན་པ་དང་། བརེ་བས་དགོངས་པར་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར། དེ་དག་དང་འདུ་བ་ཐོབ་

པར་མི་འགྱུར་ལ། བར་དང་བརའི་ལན་ལེགས་པར་ལེས་ནས་བསྟན་ན། ཞིང་སྐྱེས་ཀི་

ཕོ་ཉ་མོ་མཁའ་འགོ་མ་ནུས་པ་ཅན་དག་གིས་བརེ་བས་དགོངས་ལིང་འདུ་བ་ཐོབ་པར་

འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན་ནི་ཕག་རྒྱའི་མཐུས་ལམ་གི་བགོད་པའི་བོགས་གཞན་ལས་ཆེས་

ཆེ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་བར་དང་བརའི་ལན་དང་། དེ་ལས་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་དང་

གང་དུ་འདུ་བའི་གནས་དང་། དུས་གང་ལ་འདུ་བ་དང་། དེ་དག་དང་ལྷན་ཅིག་ཚོགས་

ཀི་འཁོར་ལོ་བེད་པའི་ཚུལ་ལ་སོགས་པ་ལེའུ་འདིར་གསུངས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ་བཞི། འདུ་བའི་དོན་དུ་བར་དང་བརའི་ལན་བལད་པ་དང་། གང་དུ་

འདུ་བའི་གནས་བལད་པ་དང་། གང་གིས་འདུ་བའི་དུས་བལད་པ་དང་། ཚུལ་ཇི་

ལྟར་འདུ་བའི་ཆོ་ག་བལད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། 

དགོས་པ་བསྟན་པས་མཚམས་སྦར་བ་དང་། སྤུན་དང་སིང་མོ་ལྟར་ཕན་ཚུན་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལེའུ་བདུན་པ་བལད་པ།

ལེས་པར་བེད་པའི་བར་བལད་པ་དང་། ལེས་ནས་འདུ་བ་ཁས་ལེན་པ་གོ་བར་བེད་

པའི་བར་བལད་པའོ། །དང་པོ་ནི། བར་གང་གིས་རང་དང་ཞིང་སྐྱེས་ཀི་ཕོ་ཉ་མོ་དག་

ཕན་ཚུན་སྤུན་དང་སིང་མོར་ཡང་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་ལེས་པར་བ་བའི་བར་བལད་

པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། བར་དེ་དག་གང་ཞེ་ན། འདིར་ཕག་རྒྱ་རྣམས་ནི་ལག་པ་གཡོན་

གིས་བ་བར་མུ་ཏིག་ཕེང་བ་སོགས་ལས་བལད་ལ། དེ་ཡང་རྣལ་འབོར་མ་གང་ཞིག་

སོར་མོ་གཅིག་སྟོན་པ་ནི་འོངས་སམ་ཞེས་འདྲི་བ་ཡིན་ལ། དེའི་ལན་དུ་རང་གི་སོར་

མོ་གཉིས་ཀིས་བར་བསྟན་པ་ནི་ལེགས་པར་འོངས་པ་ཡིན་ཞེས་ལན་འདེབས་

པའོ། །ལག་པ་གཡོན་པའི་མཐེ་བོང་ཁུ་ཚུར་གི་ནང་དུ་བཅངས་པ་ལས། ཕན་ཚུན་

བསྙུན་གི་ཕག་རྒྱར་རྣམ་པར་ལེས་པར་བའོ། །

གཅིག་ནི་མཛུབ་མོ་དང་། གཉིས་ནི་གུང་མཛུབ་དང་། མཛུབ་མོའི་བརས་ནི་

ལེས་རབ་ཀི་པདྨ་བསྐུལ་བ་དང་། ལེགས་པར་འོངས་སོ་ཞེས་པའི་བརས་ནི་སོར་

མོའི་སྦོར་བས་བསྐུལ་པས་ཤུ་ཀ་བཀུག་པའི་དོན་དང་བསྙུན་གི་ཕག་རྒྱས་ནི་

གཡོན་པ་ལེས་རབ་ཀི་པདྨ་དང་། མཐེ་བོང་ནི་རང་གི་རོ་རེ་དང་། བཅངས་པ་ནི་ཤུ་

ཀ་བཀུག་པས་འབབ་པའི་མཚན་མ་མཐོང་བ་ན་པདྨ་དང་རོ་རེ་ལིན་ཏུ་བཙིར་བ་སྟེ། 

འདི་དག་བར་དེ་དག་གི་ནང་བལད་དུ་བས་ནས་འགེལ་བ་སྦོར་འཕེང་ལས་གསུངས་

ཏེ། སྔ་མ་ལྟར་བལད་པས་ཕན་ཚུན་ངོ་ལེས་པར་བེད་པ་དང་། ཕི་མ་ལྟར་བལད་

པས་ངོ་ལེས་ནས་འདུ་བའི་ཚེ་ཇི་ལྟར་བ་བ་སྟོན་ལ། ཕག་རྒྱ་སོག་རོལ་དུ་འགོ་བ་ལ་

འདིའི་གནད་ལེས་པ་གལ་ཆེའོ། །
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ད་ནི་དོན་འདི་ལྟར་སྟོན་བལད་དུ་མེད་པའི་བར་དང་བརའི་ལན་དག་གསུངས་

ཏེ། གང་ཞིག་སིན་ལག་སྟེར་བ་ལ། དེ་ལ་ལན་དུ་མཐེ་ཆུང་རྣམ་པར་སྦིན་པར་

བའོ། །གང་ཞིག་གུང་མོ་ཞེས་པ་བཞི་གོ་ས་ལ། གང་ཞིག་གོས་ནི་སྟོན་པ་ཞེས་པ་

པདྨ་ཅན་དང་མུ་ཏིག་འཕེང་བ་སོགས་སུ་གུང་མཛུབ་གཉིས་དཔྲལ་བར་ཐོད་ལྟར་དུ་

འཕེད་ལ་འཛིན་པ་ལ་བལད་ཅིང་། དེའི་ལན་དུ་མཐེའུ་ཆུང་མཐེ་བོང་གིས་མནན་ཏེ་

རེ་གསུམ་རབ་ཏུ་བསྟན་པར་བའོ། །གང་ཞིག་ས་སྟེ་ལྟེ་བ་སྤྲུལ་བའི་འཁོར་ལོ་ནི་སྟོན་

པ་ལ། དེའི་ལན་དུ་ཁ་ཞེས་མི་འདོན་པར་འཁོར་ལོ་ཞེས་བཏོན་ནས། སིང་གའི་

འཁོར་ལོ་རབ་ཏུ་བསྟན་པར་བའོ། །ཞེས་འགེལ་བ་སྦོར་ཕེང་ལས་གསུངས་ལ། བྷཱ་

ཝས་ས་གཞི་སྟོན་པའི་ལན་དུ་འཁོར་ལོའི་ཕག་རྒྱ་སྟོན་པ་ལ་འཆད་དོ། །བླ་མ་དག་

ཁ་ཅུང་ཟད་གདངས་ནས་བསྟན་པར་བ། ཞེས་ཟེར་ཏེ་ཡིད་བརན་དཀའོ། །

གང་ཞིག་སིན་མཚམས་སུ་ཁོ་གཉེར་བསྡུས་པ་སྟོན་པ་ལ། དེའི་ལན་དུ་རང་གི་

མགོའི་གཙུག་ཕུད་དངོས་སུ་དགོལ་བར་བརོད་པར་བའོ། །གང་ཞིག་ཅེས་སོགས་

བཞིའི་ལྷག་མ་གོ་ས་ཞིང་། ལྟོ་ཡིས་རྣམ་པར་རེ་བའི་དོན་ནི་པདྨ་ཅན་ལས། བཙུན་

མོ་དང་རེ་བའི་རྒྱུ་པགས་པ་ལ་སོགས་པའི་རིལ་བུ་གེན་དུ་འཕེན་པར་སྟོན་ཞེས་

པའི་དོན་ཏོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །མུ་ཏིག་ཕེང་བར་ལྟོ་བས་ཞེས་མི་འདོན་པར། ལྟ་

བའི་དགའ་བས་རེ་བར་བ། ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ལྟར་ཕག་རྒྱ་དང་ཕག་རྒྱའི་ལན་སྟོན་

ཚུལ་གིས་ནི་རྣལ་འབོར་བ་དེ་དག་དམ་ཚིག་གིས་ནི་གཞན་ལས་རྣམ་པར་དབེ་ཞིང་

དམ་ཚིག་དང་ལྡན་པས་འདུ་བའི་འོས་སུ་རྣལ་འབོར་མ་རྣམས་ཀིས་ལེས་པར་བེད་

དོ། །ཞེས་པ་མཇུག་བསྡུ་བའོ། །
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལེའུ་བདུན་པ་བལད་པ།

གསུམ་པ་ནི། དེ་ལྟར་རྣལ་འབོར་བ་དེ་ཉིད་དམ་ཚིག་དང་ལྡན་པའི་འདུ་བའི་

འོས་སུ་ལེས་ནས་རྣལ་འབོར་བ་དེ་ལ་རྣལ་འབོར་མས་སྨྲས་པ། ཨེ་མ་ཞེས་པ་ངོ་

མཚར་བའི་ཚིག་སྔོན་དུ་བཏང་བས་བུ་ནི་སིང་རེ་ཆེ་ཞེས་བོས་ཏེ། གལ་ཏེ་མེ་ཏོག་

གི་ཕེང་བ་སྐ་གསེབ་ནས་དངོས་སུ་འདོན་པའམ། ལག་པས་མེ་ཏོག་གི་ཕེང་བ་སྟེང་

འོག་ཏུ་འཛིན་པའི་ཚུལ་སྟོན་ན་བདག་ཅག་ལྷན་ཅིག་འདུ་བར་བ་ཞེས་སྨྲ་བའི་བར་

ཡིན་པས་དེའི་ལན་དུ་ཕེང་བ་མངོན་པར་བཏང་ཞིང་བསྐྱུར་བའི་ཚུལ་བས་ན་རང་

གིས་ཀང་འདུ་བར་ཁས་བླངས་པ་ཡིན་པས་བརྟུལ་ཞུགས་བཟང་པོ་རྣལ་འབོར་བས་

ཀང་བཀའ་བློ་བདེ་བར་བ་སྟེ་དམ་ཚིག་ལ་མནོས་ལིང་ཁས་བླངས་པ་ལྟར་འདུ་བའི་

གནས་སུ་འགོ་བར་བའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། འདུ་བའི་གནས་སྤིར་བསྟན་པ་དང་། སོ་སོར་རྒྱས་པར་

བལད་པའོ། །

༼འདུལ་བའི་གནས་སྤིར་བསྟན་པ།༽

དང་པོ་ནི། འོ་ན། གནས་ཇི་ལྟ་བུར་འདུ་བར་བ་ཞེ་ན། གནས་གང་དུ་འདུ་བ་དེ་

ལ་གོང་ལ་སོགས་པའི་ཕི་རོལ་ཞེས་བ་བ་དུར་ཁོད་དག་ཏུ་ཚོགས་ཀི་འཁོར་ལོ་ལ་

འདུ་བར་བ་བ་དང་། གནས་དང་ཉེ་བའི་གནས་ལ་སོགས་པ་བཟང་པོའི་སྤོད་ཡུལ་ན་

གནས་པ་ཡིན་མཁའ་འགོ་མས། རྣལ་འབོར་བ་དེ་ལ་གནས་དེ་དག་གང་དུ་འདུ་བར་

རྣལ་འབོར་མས་གང་སྨྲས་དེ་ལྟར་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པ་པོས་བ་ཞིང་། གནས་དེར་འདུ་

བར་བའོ། །
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

༼སོ་སོར་རྒྱས་པར་བལད་པ།༽

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སྤིའི་དོན་དང་། ཚིག་གི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། སའི་

མིང་དང་དབེ་བ་སོ་སོ་གསུངས་པ་རྣམས་ཀི་དོན་བལད་པ། གནས་ལ་སོགས་པ་

གསུངས་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་རྣམས་ཀི་འགལ་བ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནི། སམྦྷུ་ཊའི་

བརག་པ་ལྔ་བའི་རབ་བེད་དང་པོར། གནས་སོགས་བཅུའི་སྟེང་དུ་འཐུང་གཅོད་དང་

ཉེ་བའི་འཐུང་གཅོད་གཉིས་བསྣན་ནས། འདི་རྣམས་ས་ནི་བཅུ་གཉིས་ཏེ། །ཞེས་

གནས་སོགས་བཅུ་གཉིས་ས་བཅུ་གཉིས་སུ་བརག་གཉིས་ནས་གསུངས་པ་འདི་

ལྟར་གསུངས་ལ། བདེ་མཆོག་ར་རྒྱུད་དུ་གནས་དང་ཉེ་བའི་གནས་ནས་དུར་ཁོད་

དང་ཉེ་བའི་དུར་ཁོད་ཀི་བར་བཅུས་རབ་དགའ་སོགས་ས་བཅུ་བསྟན་པར་གསུངས་

ལིང་འདིར་གསུངས་པའི་ས་བཅུ་གཉིས་ནི། བྷཱ་ཝ་བྷ་དྲ་དང་། ཤཱནྟི་པ་དང་། ནག་པོ་

སྤོད་པ་དང་། པདྨའི་མྱུ་གུས་མཛད་པའི་རྒྱུད་འདིའི་འགེལ་བ་རྣམས་ལས་རབ་

དགའ་སོགས་ས་བཅུའི་སྟེང་དུ་མོས་སྤོད་ཀི་ས་དང་ཀུན་ཏུ་འོད་གཉིས་བསྣན་པ་ལ་

བལད་དེ། མོས་སྤོད་ནི་འཐུང་གཅོད་དང་། ཀུན་ཏུ་འོད་ཉེ་བའི་འཐུང་གཅོད་དུ་

བལད་དོ། །རྒྱུད་ཡེ་ལེས་ཐིག་ལེའི་བཅོ་བརྒྱད་པ་ལས་ས་བཅུ་དྲུག་ཏུ་བལད་པ་ནི། 

དེ་ཉིད་ལས། གནས་ལ་སོགས་པ་དགའ་བའི་གནས། །ས་ཡི་སྒ་ཡིས་བརོད་པ་

ཡིན། །མོས་པ་སྤོད་པ་ས་དང་པོ། །གཉིས་པ་རབ་ཏུ་དགའ་བ། གསུམ་པ་དྲི་མ་མེད་

པ། བཞི་བ་འོད་བེད་པ། ལྔ་བ་འོད་འཕོ་བ། དྲུག་པ་སྦང་དཀའ་བ། བདུན་པ་མངོན་དུ་

གྱུར་པ། བརྒྱད་པ་རིང་དུ་སོང་བ། དགུ་བ་མི་གཡོ་བ། བཅུ་བ་ལེགས་པའི་བློ་གོས། 

དེ་རྣམས་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སའོ། །ཆོས་ཀི་སྤིན་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་ས། ཀུན་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལེའུ་བདུན་པ་བལད་པ།

ཏུ་འོད་ནི་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ས། ཀུན་ཏུ་སྣང་བ་མཆེད་པའི་

འོད་ནི་དཔལ་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་སྤྲུལ་བའི་སྐུའི་ས། ཀུན་ཏུ་

སྣང་བ་ཐོབ་པའི་འོད་ནི་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་སྐུའི་ས། བརོད་དུ་མེད་པ་ཚད་མེད་

པ་ནི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ས་སྟེ། དེ་ཀུན་དགའ་བའི་བེ་བག་ལ། །སར་ནི་ཀུན་ཏུ་

བཏགས་པའོ། །ཞེས་གསུངས་ལ། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། རག་ཏུ་སྤྲུལ་བ་ཡིས་ནི་

སྐུས། །ས་ནི་བཅུ་གཅིག་པ་རུ་དྲན། །ལོངས་སྤོད་རོགས་སྐུས་བཅུ་གཉིས་པ། །ཆོས་

ཀི་སྐུས་ནི་བཅུ་གསུམ་མོ། །བདེ་བ་ཆེན་པོས་བཅུ་བཞི་བ། །གང་ཞིག་བཅོ་ལྔ་ཡི་ནི་

ས། །དེ་ནི་ཡེ་ལེས་ས་ཞེས་བ། །བཅུ་དྲུག་པ་ནི་བཏགས་པ་མིན། །ཞེས་ཀང་

གསུངས་ཏེ། དེ་ལ་མོས་སྤོད་ཀི་ས་ནི་རོ་རེ་གསང་བས་དྲོད་རེ་བཟོད་མཆོག་བཞི་

ལ་བལད་པ་ལྟར་སོ་སྐྱེའི་ས་ཡིན་ལ། དེའི་ལྷག་མ་དག་ནི་འཕགས་པའི་སའོ། །

རྒྱུད་ཡེ་ལེས་ཐིག་ལེར། སངས་རྒྱས་དང་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་

རྒྱས་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་ཕེ་བ་འདི་ནི་སོབ་དཔོན་སེངྒེ་བཟང་པོས་འགེལ་བ་དོན་

གསལ་དུ་མངོན་རོགས་རྒྱན་གི་དོན་ས་བཅུ་བ་ཆོས་ཀི་སྤིན་ལ་སངས་རྒྱས་ཡིན་

གི། ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་མ་ཡིན་པར་གསུངས་པ་ལྟར་ཏེ། མན་

སེ་ལས་ཀང་དེ་ལྟར་བལད་པ་སྔར་བརོད་པ་ལྟར་རོ། །རབ་དགའ་དང་པོར་བས་ན་

ཀུན་ཏུ་འོད་ས་བཅུ་གཅིག་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཉིད་ལ་སྐུ་གསུམ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་སྐུ་དང་

བཞིར་ཕེ་བ་རྣམས་སོ་སོར་བགངས་པས་ས་བཅོ་ལྔ། ཡང་ཡེ་ལེས་ཀི་སྐུ་ལ་ཡེ་

ལེས་ཀི་ས་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་རབ་དགའ་ས་དང་པོར་བས་པ་ལ་བལྟོས་པའི་ས་

བཅོ་ལྔ་བ་ཡིན་ཀང་། མོས་སྤོད་ས་དང་པོར་བས་པ་ལ་བལྟོས་པའི་ས་བཅུ་དྲུག་པ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་གསུངས་པ་དེའི་ཚེ་དག་པ་གཉིས་ལྡན་གི་དེ་བཞིན་ཉིད་ཆོས་སྐུ་

དང་། རོག་པ་ཡེ་ལེས་ཆོས་ཀི་སྐུ་ལ་ཡེ་ལེས་ཀི་སྐུ་ཞེས་གསུངས་ནས། དེ་གཉིས་

ས་རེ་རེར་བཞག་པའོ། །མངོན་བརོད་བླ་མ་ལས། རབ་དགའ་སོགས་བཅུའི་སྟེང་དུ། 

དཔེ་མེད་པ་དང་ཡེ་ལེས་ལྡན། །རོ་རེའི་ས་སྟེ་བཅུ་གསུམ་པ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལ། 

དེའི་དོན་མན་ངག་སེ་མར། ས་བཅུ་བ་ནི་ས་བཅུ་བ་ཙམ་དང་། དཔེ་མེད་ཀི་ས་ནི་ས་

བཅུ་བ་ཆོས་ཀི་སྤིན་གི་ཁྱད་པར་ལམ་དང་། ཡེ་ལེས་ལྡན་གི་ས་ནི་ས་བཅུ་བ་དེའི་

བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་དང་། རོ་རེ་འཛིན་པའི་ས་ནི་ཀུན་ཏུ་འོད་ལ་བལད་ནས་ཕར་

ཕིན་ཐེག་པ་ནས་གསུངས་པའི་ཀུན་ཏུ་འོད་ཀི་ས་དང་། སྔགས་ནས་གསུངས་པའི་

བཅུ་གསུམ་རོ་རེ་འཛིན་པའི་ས་གཉིས་ཀི་མཚན་གཞི་གཅིག་ཏུ་གསུངས་སོ། །

བལད་རྒྱུད་རོ་རེ་ཕེང་བ་ལས་བུམ་དབང་བཅུ་གཅིག །དབང་གོང་མ་གསུམ་སྟེ་

བཅུ་བཞི་དང་། སའི་གངས་སྦར་ནས། དབང་བསྐུར་རེ་རེ་ས་རེའོ། །ཞེས་ས་བཅུ་

བཞིར་བལད་པ་ཡང་། མངོན་སྤོད་ནས་གསུངས་པའི་ས་བཅུ་གསུམ་ལ་མོས་སྤོད་

ཀི་ས་བསྣན་པའོ། །ཡེ་ལེས་ཐིག་ལེའི་རྒྱུད་ལས་དངོས་སུ་གསལ་བར་གསུངས་པ་

དང་། རྒྱ་གར་གི་མཁས་གྲུབ་དུ་མ་ཞིག་གིས་བཀལ་བ་ལ། བཅུ་གཅིག་ཀུན་ཏུ་འོད་

ལས་གོང་དུ་གྱུར་པའི་ས་ཡོད་པར་མ་བལད་པས། ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་ནས་གསུངས་

པའི་སའི་གངས་ལས་སྔགས་ནས་གསུངས་པའི་སའི་གངས་མང་བར་བྱུང་བ་ཙམ་

གིས་འཁྲུལ་གཞི་བས་ནས། ཀུན་ཏུ་འོད་ཀི་ས་ལ་གནས་པ་དེ་མཐར་ཐུག་པའི་

སངས་རྒྱས་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པའི་ལྟ་

བ་མཆོག་ཏུ་མ་རུངས་པ་གཟུང་བར་མི་བའོ། །དེ་ལ་འདིར་བླ་མ་ཁ་ཅིག་འདི་ལྟར་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལེའུ་བདུན་པ་བལད་པ།

འཆད་དེ། ལུས་ཀི་གནས་ཉི་ཤུ་ར་བཞིའི་གནས་རེ་རེའི་ར་ནང་ན། རླུང་དགུ་བརྒྱ་བ་

ཕག་རེ་རེ་གནས་པས། རླུང་ཉི་ཁི་ཆིག་སྟོང་དྲུག་བརྒྱའོ། །དེ་ལྟ་བུའི་ར་རྣམས་ཀི་

རླུང་དང་བང་སེམས་དབུ་མར་ཐིམ་པ་ལས་ས་རྣམས་ཀི་རོགས་པ་རིམ་གིས་སྐྱེ་བ་

ཡིན་པ་ལ། སམྦྷུ་ཊིའི་རེས་སུ་འབངས་པའི། ཐོག་མར་ས་གཉིས་དང་ཐ་མར་ས་

གཉིས་ནི་ལུས་ཀི་གནས་བཞི་བཞིའི་རླུང་དང་བང་སེམས་དབུ་མར་འགགས་པས་

འཐོབ་ལ། བར་གི་ས་བརྒྱད་ནི་ས་རེ་རེ་ལ་ཡུལ་གཉིས་གཉིས་ཀི་རླུང་སེམས་

སོགས་ཐིམ་པས་སྐྱེ་བ་ཡིན་ནོ། །

མཇུག་ཏུ་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ནི་རླུང་སེམས་ཐམས་ཅད་ཀི་སྟོབས་བསོམས་

པས་སིང་གའི་ནང་། དབུ་མ་ཉིད་ལ་བརེན་པའི་སྦས་པའི་ར་ལྔས་གཙོ་བས་ཏེ། སྤི་

གཙུག་གི་དབུ་མར་ཐིམ་པས་ས་བཅུ་གསུམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་འཐོབ་པར་སྨྲ་

ཞིང་། དེ་འདྲ་བའི་ས་བཅུ་གཅིག་པ་ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་ནས་བལད་པའི་རོགས་པའི་

སངས་རྒྱས་ཀུན་ཏུ་འོད་ལ་བས་ནས། ད་དུང་དེའི་གོང་ན་ས་གཉིས་ཡོད་པར་འདོད་

ལ། ཡང་རྒྱུད་འདིར་ས་བཅུ་གསུམ་པ་མ་སོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཞིག་ཡིན་འདྲི་བ་

ལ། ལན་འདེབས་པ་ན། བཅུ་གཉིས་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་ཡིན་ལ། བཅུ་

གསུམ་པ་ནི་སངས་རྒྱས་རོ་རེ་འཆང་གི་ས་ཡིན་པས་མ་སོས་སོ། །ཞེས་ཟེར་བ་ནི། 

ཀུན་ཏུ་འོད་ཀི་ས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་ཡིན་པར་སྨྲས་པ་དང་། ཡང་སྐབས་

གཞན་དུ་ཀུན་ཏུ་འོད་ཕར་ཕིན་ཐེག་པའི་ལམ་གིས་ཐོབ་པའི་རོགས་པའི་སངས་

རྒྱས་ཡིན་ལ། ས་བཅུ་གསུམ་པ་སྔགས་ཀིས་ཐོབ་པའི་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སུ་

བས་ནས་ཐེག་པ་དེ་གཉིས་ཀི་འབས་བུ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ལ་མཆོག་དམན་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ཡོད་པར་ཁས་བླངས་པ་དང་དངོས་སུ་རང་ཚིག་འགལ་བ་ཡིན་ལ། མདོ་སེ་དུ་མ་

དང་རེ་བཙུན་བམས་པ་ལ་སོགས་པ་གསུང་རབ་འགེལ་བ་ལ་འཁྲུལ་བའི་དྲི་ཡང་མི་

མངའ་བ་དུ་མ་ཞིག་གིས་ཀུན་ཏུ་འོད་ཀི་ས་གཞིར་བཞག་པ་ལ་སྐུ་གསུམ་དང་ཟག་

མེད་ཀི་ཡེ་ལེས་སེ་ཚན་ཉེར་གཅིག་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་གཞག་གསུངས་པ་ཐམས་

ཅད་ལ་ཚམ་ཚོམ་མེད་པར་རྒོལ་བའི་སིང་སྟོབས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའོ། །

ཞག་གཅིག་གི་རླུང་ཉི་ཁི་ཆིག་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་ལ་ཐུན་ཕེད་ཉེར་བཞིའི་རླུང་དུ་

བས་ནས། ཐུན་ཕེད་རེ་ལ་རླུང་དགུ་བརྒྱ་བ་ཕག་རེ་སྣ་བུག་ལ་རྒྱུ་བའི་རྣམ་གཞག་

བལད་རྒྱུད་རོ་རེ་འཕེང་བ་སོགས་དང་འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀིས་གསུངས་ཀི། 

ལུས་ཀི་གནས་ཉེར་བཞིའི་གནས་རེ་ན་རླུང་དགུ་བརྒྱ་བ་ཕག་རེ་གནས་པ་དང་སིང་

གའི་ར་ལྔས་གཙོ་བས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྟོབས་བསོམས་པ་སྤི་བོར་ཐིམ་པས་ས་

བཅུ་གསུམ་པ་འཐོབ་པ་སོགས་ནི་རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་གང་ནའང་ཟུར་ཙམ་ཡང་མ་

བལད་པའི་རོག་བཟོ་འབའ་ཞིག་ཏུ་སྣང་ངོ་། །ས་རྣམས་ཀང་གསང་སྔགས་བླ་མེད་ཀི་

ལུགས་ཀིས་ནི་ཡུལ་ཅན་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་བ་ཆེན་པོས་ཡུལ་སྟོང་བ་ཉིད་རོགས་པ་

ལ་འཇོག་པ་ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་དང་མི་འདྲ་བ་ཡིན་གི། དེ་ལྟ་ན་ཡང་ཆོས་ཉིད་རོགས་

པའི་འཇིག་རེན་པའི་བསོམ་བྱུང་གི་གནས་སྐབས་ལ་སྦོར་ལམ་འཇོག་པ་དང་། ཆོས་

ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་སྔར་མ་རོགས་པ་གསར་དུ་རོགས་པ་ལ་མཐོང་ལམ་འཇོག་པ་

དང་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་ཟིན་གོམས་པར་བེད་པའི་གནས་སྐབས་ལ་བསོམ་ལམ་

འཇོག་པ་ནི། ཐེག་པ་འོག་མ་དང་རྒྱུད་སེ་འོག་མ་དག་དང་ཡང་ཁྱད་པར་མེད་

དོ། །ལུགས་འདིར་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་ཆེན་གི་ནང་གསེས་ཀི་དབེ་བ་ལས་ས་སོ་སོར་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལེའུ་བདུན་པ་བལད་པ།

འཇོག་པ་ནི། དེ་ཀུན་དགའ་བའི་བེ་བག་ལ། །སར་ནི་ཀུན་ཏུ་བཏགས་པའོ། །ཞེས་

པས་གསལ་བར་བསྟན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཁ་སྦོར་ལས། པུལི་ར་མ་ལ་ཡ་དང་། ཛཱ་ལན་དྷ་ར་དང་། ཨོ་ཊི་ཡ་

ན་དང་། ཨརྦུ་ཏ་བཞི་གནས་དང་། གོ་དཝ་རི་དང་། ར་མེ་ཤྭ་རི་དང་། དེ་བི་ཀོ་ཊི་

དང་། མཱ་ལ་བ་བཞི་ཉེ་བའི་གནས་དང་། ཀཱ་མ་རུ་བ་དང་། ཨོ་ཊཻ་གཉིས་ཞིང་དང་། ཏི་

ལ་ཀུ་ནེ་དང་ཀོ་ས་ལ་གཉིས་ཉེ་བའི་ཞིང་དང་། ཀ་ལིང་ཀ་དང་། ལམ་པ་ཀ་གཉིས་

ཚནྡྷོ་ཧ་དང་། ཀཉྩི་དང་ཧི་མ་ལ་གཉིས་ཉེ་བའི་ཚནྡྷོ་ཧ་དང་། པྲེ་ཏ་བུ་རི་དང་གི་ཧ་དེ་

ཧ་ཏ་གཉིས་འདུ་བ་དང་། སཽ་རཥྚ་དང་སུ་ཝརྞ་དྭི་པ་གཉིས་ཉེ་བའི་འདུ་བ་དང་། ན་ག་

ར་དང་སིནྡྷུ་གཉིས་དུར་ཁོད་དང་མ་རུ་དང་ཀུ་ལུ་ཏ་གཉིས་ཉེ་བའི་དུར་ཁོད་དུ་

གསུངས་སོ། །མན་སེ་ལས། བོ་ལ་གི་རི་དང་། པུལི་ར་མ་ལ་ཡ་དང་། རོ་རེའི་གནས་

ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་ནི་མིང་གི་རྣམ་གངས་སོ། །

ཁ་སྦོར་ལས་གསུངས་པའི་ཀཱ་ར་ཎ་པཱ་ཏ་ཀ་དང་། ཀར་པཱ་ཊ་ཀ་ཊ་དང་། ཧ་རི་

ཀེ་ལ་དང་། བིན་དྷྱ་སྟེ་རི་བོ་འབིགས་བེད་ཀི་ནགས་དང་། གཞོན་ནུ་མའི་གོང་ཁྱེར་

ཏེ་ལྔ་དང་། ཙ་རི་ཊ་དང་། གོང་དང་གོང་ཁྱེར་གི་མཐའི་ས་ཞེས་རྒྱུད་གཞན་ནས་

གསུངས་པ་གཉིས་ཏེ་བདུན་ནི་འཐུང་གཅོད་དང་། དེ་རྣམས་དང་ཉེ་བའི་ས་གཞི་

བདུན་ནི་ཉེ་བའི་འཐུང་གཅོད་དང་། དུར་ཁོད་ནི་རོ་འདུས་པའི་དུར་ཁོད་ཀི་ས་གཞི་

དང་། རྒྱ་མཚོའི་འགམ་ཞེས་པ་གཉིས་སོ། །སྐྱེད་ཚལ་དང་རིང་བུའི་འགམ་ནི་ཉེ་བའི་

དུར་ཁོད་དེ། དུར་ཁོད་དང་ཉེ་བའི་དུར་ཁོད་འདི་དག་ཏུ་རྣལ་འབོར་མ་རྣམས་རེས་

འགའ་འདུའོ། །པུལི་ར་མ་ལ་ཡ་སོགས་པའི་ཡུལ་རྣམས་སུ་དཀིལ་འཁོར་བའི་ལྷ་མོ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

རྣམས་བམ་ཟེ་ལ་སོགས་པའི་སྐྱེ་གནས་རྣམས་སུ་སྐྱེའོ། །

དེ་ལྟར་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་ལས། མཁའ་འགོ་མ་ཞེས་ཡང་དག་གགས། །རོ་རེ་

དཀིལ་འཁོར་གཙོ་མོ་སྟེ། །ཡེ་ལེས་ལྡན་རྣམས་ཡུལ་ཡུལ་དུ། །རང་བཞིན་སྐྱེ་གནས་

རྣམས་སུ་སྐྱེ། །ཞེས་དྲངས་ཏེ་འཆད་དོ། །འོ་ན་བརག་གཉིས་འདིར། གནས་ནི་ཛཱ་

ལནྡྷ་ར་དང་། ཞེས་པ་ནས། རིང་བུའི་འགམ་མོ། ཞེས་པའི་བར་རྒྱ་ཆེར་བལད་ལ། 

འདུ་བ་དང་ཉེ་བའི་འདུ་བ་གཉིས་རྒྱས་པར་མ་བསྟན་པ་དང་། ཕག་ཆེན་ཐིག་ལེར། 

གནས་ནི་ཛཱ་ལནྡྷ་ར་དང་ཨོ་ཊི་ཡ་ན་དང་། པུར་ན་གི་རི་དང་། ཀཱ་མ་རུ་བའོ། །ཉེ་བའི་

གནས་ནི་མཱ་ལ་བ་དང་། ན་ཀ་ར་དང་། སིནྡྷུ་དང་། སི་ཧ་ལའོ། །ཞིང་ནི་མུམྨུ་ཎི་དང་། 

དེ་བཱི་ཀོ་ཊིའོ། །ཉེ་བའི་ཞིང་ནི་ཀུ་ལུ་ཏ་དང་། ཨར་བུ་ཏའོ། །ཚནྡྷོ་ཧ་ནི་གོ་ད་བ་རཱི་དང་

ཧ་རི་ཀེ་ལའོ། །ཉེ་བའི་ཚནྡྷོ་ཧ་ཀཉྩི་དང་ལམྤ་ཀའོ། །འདུ་བ་ནི་ཀར་པཱ་ཊ་ཀ་དང་། 

གསེར་གིང་ངོ་། །ཉེ་བའི་འདུ་བ་ནི་ཀོ་ཀ་ཎ་དང་འབིགས་བེད་དོ། །དུར་ཁོད་ནི་རབ་

སོང་གི་ས་གཞི་དང་རྒྱ་མཚོའི་ངོགས་སོ། །ཉེ་བའི་དུར་ཁོད་ནི་ཙ་རི་ཊ་དང་གཞོན་

ནུའི་གོང་ངོ་། །འཐུང་གཅོད་ནི་ཁ་ཆེ་དང་ཀེ་རི་ཏའི་དཀིལ་འཁོར་རོ། །ཉེ་བའི་འཐུང་

གཅོད་ནི་བལ་བོ་དང་ཀཱ་ནྱ་ཀུ་བ་ཛའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ར་གི་ཨ་ར་ལིའི་

རྒྱུད་དུ། ལར་ལུས་འཕགས་པོ་དང་། འཛམ་བུ་གིང་དང་། བ་ལང་སྤོད་དང་། སྒ་མི་

སན་ནི་གནས་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པས། ཐམས་ཅད་ལ་མི་མཐུན་པ་ཆེས་མང་བ་དེ་

དག་འགལ་བ་ཇི་ལྟར་སང་བར་བ། ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། ས་དང་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་

ལ་གནས་སུ་ཐ་སད་བས་པ་ནས། ཉེ་བའི་དུར་ཁོད་ལ་ཆོས་ཀི་སྤིན་དུ་ཐ་སད་བས་

པའི་བར་གི་ས་བཅུ་བོ་དེ་ཕན་ཚུན་གཅིག་ཡིན་ན་གཅིག་ཡིན་པར་འགལ་ཡང་། 
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལེའུ་བདུན་པ་བལད་པ།

ཡུལ་གཅིག་ལ་གནས་ཀི་ཐ་སད་བཏགས་པ་དང་། ཉེ་བའི་ཞིང་གི་ཐ་སད་བཏགས་པ་

གཉིས་ཀ་ཡིན་པ་འགལ་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དེ། དོན་གཅིག་ལ་ཡང་མིང་སྣ་ཚོགས་

པ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་ཨརྦུ་ཏ་ལ་གནས་ཀི་ཐ་སད་བཏགས་ཀང་རུང་ལ། 

ཨརྦུ་ཏ་ལ་ཐ་སད་གཅིག་ཁོ་ན་ལས་འཇུག་ཏུ་མི་རུང་བ་མིན་པས། ཨརྦུ་ཏ་ཁ་སྦོར་

དུ་གནས་སུ་བལད་པ་དང་། བརག་གཉིས་དང་ཕག་ཆེན་ཐིག་ལེར་ཉེ་བའི་ཞིང་དུ་

བལད་པ་མི་འགལ་ལ། དེ་བཞིན་དུ་གཞན་ལ་ཡང་སྦར་ཏེ་ལེས་པར་བའོ། །ཚུལ་

འདི་ལྟར་འགལ་བ་སོང་བ་ནི་མན་ངག་སེ་མའི་ལུགས་ཡིན་ཏེ། ལེགས་པ་ཡིན་ནོ། །

འོ་ན་ཕིའི་ཡུལ་སོ་སོ་དང་། རང་གི་ལུས་ཀི་གནས་སོ་སོ་དང་། ས་བཅུ་གཉིས་

སོགས་ལ་གནས་ལ་སོགས་པའི་ཐ་སད་ཀིས་གསུངས་པ་ལ་དགོས་པ་ཅི་ཞིག་ཡོད་

ཅེ་ན། མན་སེ་ལས། གདུལ་བ་རིགས་ལྔ་ལས། དབང་པོ་རྟུལ་བོའི་དོན་དུ་ཕི་རོལ་

གི་ཡུལ་ལ་སོགས་པ་བསྟན་ཏེ། རྣལ་འབོར་བསོམ་པར་མི་ནུས་པ་རྣམས་ལ་རང་

ཡུལ་གི་ཞེན་པ་སང་བའི་ཕིར་དུ་གསུངས་སོ། །དབང་པོ་འབིང་པོའི་དོན་དུ་བདེ་

མཆོག་ལ་སོགས་པའི་འཁོར་ལོ་གསུམ་གི་རིབས་ལ་གནས་ལ་སོགས་པར་བཞག་

པ་དང་། གདུལ་བ་ཆེན་པོ་ལའང་གསུམ་དུ་ཕེ་བའི་ཆུང་ངུའི་དོན་དུ་ལུས་ཀི་གནས་

ཉེར་བཞི་ལ་གནས་ལ་སོགས་པར་བཞག་པ་དང་། འབིང་གི་དོན་དུ་རོགས་རིམ་

པས་ས་བོན་གི་ཡི་གེ་སོགས་ལ་མི་བལྟོས་པར་སྤི་བོ་སོགས་གནས་ལ་སོགས་

པར་བཞག་པ་དང་། ར་རྣམས་ལྷ་མོར་མོས་པར་བེད་པ་དང་། ཆེན་པོ་རོགས་རིམ་

ལ་གནས་པའི་དབང་དུ་བས་ནས། སྟོང་ཉིད་སིང་རེ་དབེར་མེད་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་

སེམས་ཉིད་ལ། རབ་དགའ་སོགས་སོ་སོར་ཕེ་བ་རྣམས་གནས་ལ་སོགས་པར་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

བཞག་པ་སྟེ། དེ་དག་ལས་ཐ་མ་ངེས་དོན་དང་། དང་པོ་བཞི་ནི་ལྔ་བ་ལ་བལྟོས་ནས་

དྲང་དོན་ཡིན་ལ། རབ་དགའ་སོགས་གནས་ལ་སོགས་པར་བཞག་པའི་ས་དེ་དང་

དེར་མོས་པ་ལས། འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་ས་རྣམས་གསལ་བའི་ཆེད་དུ་འབད་

པར་གྱུར་ན་ཅི་མ་རུང་སམ་དུ་དགོངས་པའོ། །ཞེས་འཆད་དོ། །གངས་ངེས་ཀི་ཚུལ་

དེ་ལྟར་ཡིན་པའི་ལེས་བེད་དུ། མངོན་བརོད་ལས། མཁའ་འགོ་མ་ཀུན་འདི་ཉིད་

དུ། །ཐུགས་རེ་ལྡན་རྣམས་རྣམ་པར་གནས། །སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

ཀུན། །འགོ་བ་གསུམ་པོའང་འདི་ཉིད་དུ། །ཉི་ཤུ་ར་བཞིའི་དབེ་བ་ཡིས། །གནས་

སོགས་འདི་ཁོ་ན་ལ་གནས། །དེ་བས་དེ་རུ་བསྐོར་བ་ཡིས། །སྐྱོ་བ་དེ་ཉིད་ཅན་གིས་

མིན། །གལ་ཏེ་དེ་ཉིད་མེད་གྱུར་ན། །དེ་རྣམས་བསྐོར་བས་ཅུང་ཟད་མིན། །གལ་ཏེ་དེ་

ཉིད་ལྡན་གྱུར་ན། །དེ་རྣམས་བསྐོར་བས་ཅི་ཞིག་དགོས། །ཕི་རོལ་རྣལ་འབོར་བ་དེ་

རྣམས། །བསྐོར་བས་ཁམས་རྣམས་ཟད་པར་འགྱུར། །དེ་བས་ཕི་རོལ་སངས་ནས་

ནི། །རྣལ་འབོར་རོལ་པས་གནས་པར་བ། །དཔལ་ལྡན་རོ་རེ་རྣལ་འབོར་མ། །རྣམ་

དག་ཡེ་ལེས་ཅན་རྣམས་ཀིས། །རོ་རེ་རྣལ་འབོར་ཅན་རྣམས་གཟིགས། །ཐུགས་

རེས་ཁྱབ་པའི་ཐུགས་ཀིས་ནི། །དེ་རྣམས་དགེས་པས་དངོས་གྲུབ་མཆོག །ཇི་ལྟར་

འདོད་བཞིན་སྩོལ་བར་མཛད། །ཅེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་དྲངས་ཏེ། དེ་ཉིད་ལྡན་ན་

རྣལ་འབོར་མ་རྣམས་རང་གང་ན་འདུག་པའི་གནས་སུ་བོན་ནས་བིན་གིས་རློབ་

པས་ཕི་རོལ་གི་ཡུལ་ངེས་པར་བསྐོར་བ་མ་ཡིན་པར་གསུངས་པ་འདི་ལྟར་རོགས་

ནས་བདེ་སྟོང་གི་ཡེ་ལེས་བསྐྱེད་པ་བསྒྲུབ་བ་མཆོག་ཏུ་ལེས་པར་བོས་ལིག །བོད་

ཀི་བླ་མ་སྔ་མ་ཁ་ཅིག །ནང་གི་ལུས་ཀི་གནས་དེ་དང་། དེའི་ར་ནང་གི་རླུང་སེམས་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལེའུ་བདུན་པ་བལད་པ།

དབུ་མར་ཐིམ་ནས། ས་དེ་དང་དེའི་རོགས་པ་སྐྱེས་པ་ན། ཕིའི་ཡུལ་དེ་དང་དེ་ན་སྤྲུལ་

བའི་སྐུ་ས་དེ་དང་དེ་ཐོབ་པའི་རྣལ་འབོར་མའི་ཚུལ་བཟུང་ནས་བཞུགས་པ་དག་རང་

གི་དབང་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར། ཕི་ནང་གི་གནས་དེ་དང་དེའི་མིང་གིས་ས་དེ་དག་ལ་

བཏགས་སོ། །ཞེས་འཆད་དོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ལས། ཞུས་པ་ནི། ཀཻ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ལ་ཕི་རོལ་ཞེས་

འདུ་བ་ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་དེ་ལ་རྣལ་འབོར་མ་རྣམས་དང་གང་དུ་འདུ་བའི་

གནས་དུ་ལགས། གཉིས་པ་ལན་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། གནས་

དང་ཞེས་པ་ནས། ཉེ་བའི་འདུ་བའི་བར་དང་། དུར་ཁོད་ཉེ་བའི་དུར་ཁོད་དེ་བཅུ་ནི་

རིམ་པ་བཞིན་རབ་དགའ་ནས་ཆོས་ཀི་སྤིན་གི་བར་དང་། འཐུང་གཅོད་ནི་མོས་སྤོད་

ཀི་ས་དང་། ཉེ་བའི་འཐུང་གཅོད་ཉིད་ནི། ཀུན་ཏུ་འོད་ཀི་ས་ཡིན་པས། གནས་ལ་

སོགས་པ་འདི་རྣམས་ཀི་ཐ་སད་ཀིས་དྲང་དོན་དུ་ཕི་རོལ་གི་ཡུལ་རྣམས་ལ་

བཏགས་ཀང་། ངེས་དོན་དུ་ཐ་སད་དེ་དག་གིས་བསྟན་པའི་དོན་ས་ནི་བཅུ་གཉིས་

ཉིད་དེ། དེ་དག་ལས་ཀང་རབ་དགའ་སོགས་བཅུ་ལ་གནས་པ་ནི་ས་བཅུ་བའི་དབང་

ཕྱུག་བང་སེམས་འཕགས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལས་གོང་མ་ཀུན་ཏུ་འོད་ལ་གནས་པ་ནི་

མགོན་པོ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཉིད་ཡིན་ཞིང་། ཇི་སྐད་བལད་པ་དེ་ལྟར་ན་ས་

བཅུ་བོ་འདིས་ནི། ངེས་དོན་གི་གནས་ལ་སོགས་པ་བཅུ་གཉིས་ལས་གཞན་གིས་

བརོད་པར་མི་བའོ། །ཞེས་བ་བའི་དོན་ཏེ། མུ་ཏིག་འཕེང་བ་ལས། སོ་སོ་སྐྱེ་བོའི་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་གཅིག་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ས་གཅིག་བཞག་ནས། ས་བཅུའི་

དབང་ཕྱུག་སྟེ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔར་བརོད་དོ། །མགོན་པོ་ནི་སངས་རྒྱས་ཞེས་བ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

བའི་དོན་ཏེ། སངས་རྒྱས་དང་ས་བཅུ་གཅིག་གི་དབང་ཕྱུག་ཏུ་བརོད་དོ། །ཞེས་བ་

བར་སྦར་རོ། །ཞེས་སོགས་དང་། ཀུ་མུ་ཊི་ལས། ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་ནི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའོ། །མགོན་པོ་ནི་དེ་བཞིན་གལེགས་པ་རྣམས་སོ། །

འདི་གཉིས་ཀང་སའི་བར་གནས་དང་ཉེ་བའི་གནས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལས་

ལོགས་ན་མེད་པས། དེ་ལས་གཞན་པའི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། བརོད་པར་

མི་བ་བ་ནི་དབེ་བར་མི་བའོ། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར། འདིར་ལེགས་པར་

བལད་པ་ཡིན་ལ། བླ་མ་སྔ་མ་ཁ་ཅིག །ས་བཅུ་བའི་དབང་ཕྱུག་ནི་མགོན་པོ་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡིན་ནོ། །འདིས་ནི་གཞན་གིས་བརོད་མི་བ། ཞེས་བ་བ་འདིས་

ནི་ས་བཅུ་གཉིས་པ་བརོད་ཀི། བཅུ་གསུམ་པ་གཞན་གིས་བརོད་པར་མི་བ། ཞེས་

སྨྲ་བ་ནི་འབེལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ལ། རྔོག་ལུགས་ཀི་ཊིཀ་བེད་ཁ་ཅིག །གནས་ལ་

སོགས་པ་ཕིའི་ཡུལ་བགོད་པ་འདིས་ནི་ས་བཅུ་གཉིས་ཚེགས་མེད་དུ་འཐོབ་པས། 

ས་བཅུ་གཉིས་འཐོབ་པ་ལ་ཕར་ཕིན་ཐེག་པའི་ལམ་བགོད་ཚུལ་འདྲ་བ་གཞན་གིས་

འཐོབ་དགོས་པར་བརོད་མི་བ། ཞེས་ཕི་རོལ་གི་ཡུལ་བགོད་པས་ས་འཐོབ་པར་སྨྲ་

བ་ནི། མངོན་བརོད་བླ་མའི་ལུང་གོང་དུ་དྲངས་མ་ཐག་པ་དེའི་ཕོགས་སྔ་མ་ཁས་ལེན་

པར་སྣང་ངོ་། །དེ་ལྟར་མདོར་བསྟན་པ་དེ་ཉིད་རྒྱས་པར་འཆད་པའི་དོན་དུ་སྡུད་པ་

པོས་སར་ཡང་ཞུས་པ་ནི། ཀཻ་བཅོམ་ལྡན་འདས་གནས་ལ་སོགས་པ་གང་ལགས། 

ཞེས་པའོ། །དེའི་ལན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། གནས་ནི་ཛཱ་ལནྡྷ་རར་

བལད་དེ། དེ་ཡང་ཁ་ཅིག་ཁ་ཆེའི་ཡུལ་ན་ན་ག་ཀོ་ཊི་ཞེས་བ་བའི་གོང་ཁྱེར་དང་ཉེ་བ་

ན་ཡོད་དོ་ཞེས་ཟེར་ལ། ཁ་ཅིག་ཁ་ཆེ་དང་རྒྱ་གར་གི་བར་རོ་རེ་གདན་གི་ནུབ་བང་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལེའུ་བདུན་པ་བལད་པ།

རོ་ལ་མེ་འབར་བའི་གནས་སོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །

དེ་བཞིན་དུ་ནི་ཨོཊི་ཡ་ན་ཉིད་ཀང་གནས་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་སྒ་དྲང་ཐད་དུ་བསྒྱུར་

ན་འཕུར་འགོ་ཞེས་བ་བ་སྟེ། སྐད་ཟུར་ཆག་པས་ཨུ་རྒྱན་ཞེས་བ་བ་རྒྱལ་པོ་ཨིནྡྲ་བྷཱུ་

ཏི་བོན་པའི་ཡུལ་ལོ། །དེར་མ་ཟད་གནས་ཀི་བེ་བག་ནི་ཀོལ་གི་རི་ཉིད་ཀང་ཡིན་ཏེ། 

མན་སེར་ཀོལ་གི་རི་དང་། ཨུརྞ་གི་རི་དང་། པུལི་ར་མ་ལ་ཡ་དང་། རོ་རེའི་གནས་

ཞེས་པ་རྣམས་རྣམ་གངས་སུ་བལད་པས། ཀོལ་གི་རི་ནི་པུ་ལི་ར་མ་ལ་ཡ་ཡིན་ལ། 

དེ་བཞིན་དུ་ཡང་ཀཱ་མ་རུ་པ་ཉིད་ཀང་གནས་ཀི་བེ་བག་གོ །དེ་ནི་རྒྱ་གར་ལར་

ཕོགས་དམལ་གི་ལྷོ་ཐད་ཆུ་བོ་ལོ་ཧི་ཏ་འབབ་པའི་ཡུལ་ལོ། །ཞེར་ཟེར་རོ། །ཉེ་བའི་

གནས་ཀི་བེ་བག་མཱ་ལ་ཝ་ཞེས་བརོད་པ་ནི། འཕེང་བ་ཅན་གི་ཕོགས་རྒྱ་མཚོའི་

གིང་ཕན་རྒྱ་གར་ནུབ་ཕོགས་ན་ཡོད་དོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །ཉེ་བའི་གནས་ཀི་བེ་བག་

གཞན་ཡང་སིནྡྷུ་ཞེས་བ་བ་ཆུ་བོ་སིནྡྷུ་འབབ་པའི་ཡུལ་རྒྱ་གར་ནུབ་ཕོགས་ན་ཡོད་

པ་དང་། ཡུལ་དབུས་ན་ག་རར་གགས་པ་ཉིད་དོ། །ཞིང་གི་བེ་བག་ནི་ལྷོ་ཕོགས་རྒྱ་

མཚོའི་འགམ་ན་ཡོད་པའི་མུ་མྨུ་ནིར་བལད་དེ། གཞན་ཡང་ཞིང་གི་བེ་བག་ནི་བེད་

པའི་བང་ཉིད་དོ། །དེ་བ་ཀོ་ཊི་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་ཞིང་གི་བེ་བག་ཡིན་ལ། དེ་ནི་རོ་རེ་

གདན་གི་ལར་བ་རན་ཏའི་ཡུལ་ན་ཡོད་པ། གོང་ཁྱེར་གཟུགས་མཛེས་ཞེས་ཀང་

གགས་པའི་གནས་ལྷ་མོའི་རོང་ཞེས་བ་བ་རོའི་ཆོས་འབྱུང་མིག་འདྲ་བས་མཚན་

པའོ། །ཞིང་གི་བེ་བག་གཞན་ནི་ལྕགས་པའི་བང་ཉིད་དོ། །བེད་པའི་བང་དང་ལྕགས་

པའི་བང་ཞེས་པ་འདི་གཉིས་མན་སེར། ཀར་ཎ་པ་ཌ་ཀ་དང་། ཀར་པ་ཊ་ཀ་ཞེས་མ་

བསྒྱུར་བར་བཞག་པ་ལྟར་བས་ན་ལེགས་ཏེ། པུལི་ར་མ་ལ་ཡ་སོགས་བཞིན་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ནོ། །དེའི་སྔ་མ་ནི་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ཀི་བང་། ཆུ་བོ་གངྒཱའི་ལྷོ་འགམ་ཆོས་རྒྱལ་མ་ངན་

མེད་ཀི་ཡུལ་གོང་ཁྱེར་སྐྱ་བོའི་བུ་དང་དོན་གཅིག་ཅེས་ཟེར་ལ། ཕི་མ་ནི་ཁ་ཅིག་

སིང་ག་གིང་དང་། ཁ་ཅིག་ཀ་ལིང་ཀ་ལ་འདོད་པ་ནི་འོག་ཏུ་བལད་པས་གནོད་

དོ། །ཉེ་བའི་ཞིང་གི་བེ་བག་ཀུ་ལུ་ཏ་ཞེས་བརོད་བ་ནི་ལྷོ་ནུབ་ན་རོ་པུས་མོ་འདྲ་བ་

ཡོད་པའི་གནས་སུ་ཁ་ཅིག་སྨྲ་ལ། ཁ་ཅིག་གུ་གེ་དང་ཁ་ཆེའི་བར་ན་ཡོད་པར་

སྨྲའོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཉེ་བའི་ཞིང་གི་བེ་བག་གཞན་ཡང་ཨརྦུ་ཏ་ཉིད་དོ། །

འདི་ཁ་ཅིག་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་ཀི་རྒྱུད་ན་ཡོད་པར་འདོད་ལ། ཁ་ཅིག་གོང་ཁྱེར་

རོ་འཇོག་ལ་འདོད་དོ། །བའི་མཆོག་སྦིན་དང་ཁ་བའི་རི་ནི་གོང་བ་རཱི་དང་། ཧི་མ་ལ་

ཡ་གཉིས་བསྒྱུར་བ་སྟེ། སྔ་མ་ལྷོ་ཕོགས་དཔལ་གི་རིའི་ཕོགས་གཅིག་ན་ཡོད་པ་

དང་། ཕི་མ་རི་བོ་གངས་ཅན་ལ་བླ་མ་དག་འཆད་དོ། །དེ་དག་ཉེ་བའི་ཞིང་གི་བེ་བག་

རྣམས་ནི་མདོར་བསྡུས་པའོ། །ཙན་དོ་ནི་ཧ་རི་ཀེ་ལ་ནས་སཽ་རཥྚའི་བར་ཉིད་དོ། །དེ་

ཡང་ཧ་རི་ཀེ་ལ་ནི་འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་གི་འགེལ་བར་ཡུལ་དབུས་ནས་ལྷོ་

ཕོགས་སུ་དཔག་ཚད་སུམ་བརྒྱ་བགོད་པ་ན། ཡུལ་ཀོང་ཀ་ན་ར། ནགས་ལིང་

ཐམས་ཅད་ར་བ་ས་ལ་མ་རེག་པར་སྟེང་ན་བིས་པ་ལྟར་གནས་པ་ལ་བལད་ལ། ལན་

ཚྭ་རྒྱ་མཚོའི་ནང་སྐྱེས་ཧ་རི་གེ་ལའི་བེ་བག་ཞིག་ཏུ་མུ་ཏིག་ཕེང་བ་ལས་བལད་ཅིང་

སཽ་རཥྚ་ནི་གོང་ཁྱེར་བཟང་པོ་ཅན་ཞེས་བ་བ་སྟེ། སོ་མ་ན་ཐ་ཞེས་པ་དུ་རུ་ཀའི་ཡུལ་

ན་ཡོད་པར་གགས་ལ། གཞན་དག་འདིར་ཡོད་འཆད་པ་ལ་ཡིད་བརན་དཀའ་བར་

སྣང་ངོ་། །ཉེ་བའི་ཙན་དོ་ནི། ཀ་ལིང་ཀ་ནས་ཀོང་ཀ་ནའི་བར་རྣམས་ཀང་ཉེ་བའི་ཙན་

དོར་མདོར་བསྡུས་པས་ནི་བརོད་པར་བའོ། །
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལེའུ་བདུན་པ་བལད་པ།

འདི་དག་འདིར་ཡོད་འཆད་པ་དག་ལའང་ཡིད་བརན་དཀའ་བར་སྣང་བས་མ་

བིས་སོ། །འཐུང་གཅོད་ཀི་བེ་བག་གོང་ཁྱེར་གི་ས་གཞི་ནི་པ་ཊ་ལི་བུ་ཊར་ཤཱནྟི་པས་

བལད་ལ། ཡང་འཐུང་གཅོད་ཀི་བེ་བག་གོང་གི་མཐར་གནས་པ་ནི་མོན་ཡུལ་ན་

ཡོད་ཅེས་བལད་དོ། འཐུང་གཅོད་ཀི་བེ་བག་གཞན་ཡང་ཙ་རི་ཊ་ལྷོ་ཕོགས་རྒྱ་

མཚོའི་འགམ་ན་ཡོད་པ་དང་། ཀོ་ལ་ལའམ་ཀོ་ས་ལ་ནི་མཉན་ཡོད་ཀི་གནས་རྒྱལ་

པོ་གསལ་རྒྱལ་གི་རྒྱལ་སིད་བས་པའི་ཡུལ་དང་། བིནྡྷ་ནི་རི་བོ་འབིགས་བེད་དུ་

མན་སེར་བལད་པ་དང་། གཞོན་ནུའི་གོང་ཁྱེར་རོ། །རོ་རེ་སིང་པོ་སིང་རེ་ཆེ་ཞེས་

བོས་ནས་ཉེ་བའི་འཐུང་གཅོད་ནི་འཐུང་གཅོད་ཀི་བེ་བག་དེ་དག་གིས་ཉེ་བའོ་སྟེ་ཉེ་

འཁོར་རོ། །གོང་ཁྱེར་དང་གོང་ཁྱེར་གི་མཐར་གནས་གངས་གཅིག་ཏུ་བས་པས་

འཐུང་གཅོད་ལྔར་བས་ནས། དེ་དག་གི་ཉེ་འཁོར་ལྔ་ཉེ་བའི་འཐུང་གཅོད་དུ་མན་

སེར་བལད་ལ་དུར་ཁོད་ནི་སོག་རབ་ཏུ་སོང་བའི་རོའི་ཚོགས་འདུས་པ་དང་། གཞན་

ཡང་དུར་ཁོད་རྒྱ་མཚོའི་འགམ་ཉིད་དོ། །མན་ངག་སེ་མར་དུར་ཁོད་ལ་རབ་སོང་གི་

ས་གཞི་དང་རྒྱ་མཚོའི་འགམ་གཉིས་སུ་བེད་པར་བརག་གཉིས་ཀི་ལུགས་སུ་

གསུངས་པ་ལྟར། དུར་ཁོད་རབ་སོང་འདུས་པ་དང་། ཞེས་པའམ། དུར་ཁོད་རབ་

སོང་ས་གཞི་དང་། ཞེས་བསྒྱུར་དགོས་པ་ལ་དགེ་འདུན་ཞེས་བསྒྱུར་བ་འགྱུར་ཉེས་

པའོ། །རྒྱལ་པོ་མ་སྐྱེས་དགས་བས་པའི་སྐྱེད་ཚལ་རྭ་བའི་རིང་བུའི་འགམ་སྐྱེད་མོས་

ཚལ་ཀ་ན་ཊ་ཞེས་པ་ཡོད་པའི་ས་ཕོགས་ནི་ཉེ་བའི་དུར་ཁོད་དུ་བརོད་པར་བའོ། །

༼གང་གིས་འདུ་བའི་དུས་བལད་པ།༽

གསུམ་པ་ལ། འདུ་བའི་དུས་ཀང་བལད་པར་ཞལ་གིས་བཞེས་པ་དང་། དེ་ལ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ཞུས་ནས། ལན་གི་དུས་གསུངས་པའོ། །དང་པོ་ནི། སེམས་ཅན་ཞེས་སོགས་གོ་

སའོ། །གཉིས་པ་ལ། ཞུས་པ་ནི། ཀཻ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམ་འབོར་མ་རྣམས་དང་འདུ་

བའི་ཉི་མ་ཁྱད་པར་བ་གང་ལགས། དེའི་ལན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། 

ཡི་དྭགས་ཀི་ཞེས་པ་མར་ངོའི་ཟླ་ཕེད་ཀི་བཅུ་བཞི་དང་དེ་བཞིན་དུ་ཡང་མར་ངོའི་

ཚེས་བརྒྱད་པ་ཉིད་དོ། །ཞེས་པས་འདུ་བའི་དུས་ཁྱད་པར་བ་མཚོན་པ་ཙམ་བསྟན་

པ་ཡིན་གི། འདི་ཁོ་ནར་མ་ངེས་སོ། །

༼ཚུལ་ཇི་ལྟར་འདུ་བའི་ཆོ་ག་བལད་པ།༽

བཞི་བ་ནི། དུས་དེའི་ཚེ་རྣལ་འབོར་མ་དང་འདུས་ནས་ཚོགས་ཀི་འཁོར་ལོ་

བེད་པ་ན། ཚོགས་ཀི་ཡོ་བད་ཀི་བཟའ་བཅའ་ཁྱད་པར་བ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། རྒྱལ་

མཚན་དང་ནི་ཞེས་པའི་འགགས་ཏེ་དཔྱངས་ནས་ལི་བའི་རོ་དང་། དཔའ་བོ་ཕན་

ཚུན་མཚོན་གིས་བསྣུན་ནས་བསད་པ་ཉིད་ཀི་རོ་དང་། མིའི་འགོ་བར་བར་མ་ཆད་

དུ་སྐྱེ་བ་ལན་བདུན་བླངས་པའི་ལའང་དེའི་ཚེ་བཟའ་བར་བའོ། །རང་གིས་མངོན་

སྤོད་ཀི་ལས་བས་ནས་བསད་པའི་ཆོ་གས་བསད་པའི་ལ་ཡང་ཅིའི་ཕིར་མི་བཟའ་

ཞེ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བསད་པའི་ཆོ་ག་གསུངས་པ་འདི་ནི་རང་ཉིད་ཟ་བའི་

ཟས་ཀི་ཕིར་གསུངས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་གང་གི་ཕིར་གསུངས་ལེ་ན། དཀོན་

མཆོག་གསུམ་ལ་གནོད་པ་བེད་པ་ལ་སོགས་པའི་གདུག་པ་ཐམས་ཅད་ཐབས་དེས་

བསྟན་པ་ལ་གཞུག་པ་སྟེ། དེས་ན་རང་བསད་གསོ་ནུས་པ་ལ་སོགས་མཚན་ཉིད་

དང་ལྡན་པའི་སྔགས་པས་དགོས་པ་དེ་ལྟ་བུ་མཐོང་བའི་ཚེ། ཇི་སྐད་བལད་པའི་ཆོ་

ག་མ་ཉམས་པའི་འབད་པས་སིང་རེ་བསྐྱེད་པ་ཡིས། གདུག་པ་དེ་བསད་པར་བ་བར་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལེའུ་བདུན་པ་བལད་པ།

བརོད་པ་ཉིད་དོ། །ཞེས་པས་ལས་དེ་ལ་རྒྱུ་དུས་ཀི་ཀུན་སོང་སིང་རེ་ཁྱད་པར་ཅན་

དགོས་པར་བསྟན་ནས། དེའི་རྒྱུ་མཚན་འཆད་པ་ནི། སིང་རེ་མེད་པ་སྟེ་སིང་རེ་ཆེན་

པོ་ཞེ་སང་གིས་ཉམས་པར་བས་ན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་མི་འགྲུབ་པས། དེའི་ཕིར་

གསད་བ་ལའང་སིང་རེ་བསྐྱེད་པ་ཉིད་དུ་བའི། རྒྱུ་དུས་ཀི་ཀུན་སོང་ཞེ་སང་དང་ལྡན་

པར་མི་བའོ། །བསད་པའི་ཆོ་ག་ཇི་ལྟ་བུས་བ་ཞེ་ན། བསད་པའི་ཆོ་གའི་གཙོ་བོ་ཁ་

སྦོར་འབེད་པ་ལ་མཁས་པས་བསྒྲུབ་བའི་སོག་དགག་པར་བའོ། །

གཞུང་འདི་དག་ཀུ་མུ་ཊི་སོགས་ལས་ཞིབ་པར་མ་བལད་ཀང་། པདྨ་ཅན་གིས་

གསུངས་པ་ལྟར་བལད་པའོ། །ཡང་པདྨ་ཅན་ལས། ཡང་ན་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་

འདུས་པ་དེར་གསད་པར་བའོ། །འོ་ན་ནི་སྟོང་བ་ཉིད་འབའ་ཞིག་གིས་ཉན་ཐོས་ཀི་

བང་ཆུབ་ལྟར་འགྱུར་རོ། །སམ་ན། གསུངས་པ། སིང་རེ་ནན་ཏན་གིས་བསྐྱེད་པ། 

ཞེས་པ་སྟེ། སིང་རེས་སོན་ལམ་གདབ་པར་བས་ན་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པའི་སྟོང་

བ་ཉིད་ཀིས་སྐྱོན་དུ་མི་འགྱུར་ཞེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། །ཞེས་གསུངས་པས་ནི་གཞུང་

འདི་ལ་ངེས་དོན་གི་བལད་པ་སྟོན་ཏེ། དེ་ལྟར་གསལ་བར་བལད་ན། གསད་པར་བ་

བའི་སེམས་ཅན་གདུག་པ་ཅན་དུ་ཐ་སད་གདགས་པའི་གཞི་ཕུང་སོགས་ཀི་དངོས་

པོ་ཐམས་ཅད་སྟོང་བ་ཉིད་དུ་གཞུག་པ་སྟེ། དེ་ཡང་ཆོ་གའི་གཙོ་བོ་སྟོང་ཉིད་རོགས་

པའི་ལེས་རབ་ཀིས་ཡེ་ལེས་དེའི་ངོར་ཕུང་སོགས་ཀི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་དགག་པར་

བ་བ་ནི་གསད་ལས་ཀི་ངེས་དོན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་ཞི་བའི་མཐར་ལྟུང་བར་མི་འགྱུར་

རམ་སམ་ན། འབད་པས་སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་བ་ལ་མི་བཟོད་པའི་སིང་རེ་བསྐྱེད་

པ་ཡིས། སོན་ལམ་གདབ་པ་སྟེ་སོན་པ་བང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ལ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

སོགས་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཐབས་ཀིས་ཟིན་པའི་སོ་ནས་ཚུལ་དེ་ལྟར་སྟོང་བ་ཉིད་ཀི་

ངང་དུ་གསད་པར་བ་བར་བརོད་པ་ཉིད་ཡིན་པས་ཞི་བའི་མཐར་མི་ལྟུང་ངོ་། །འོ་ན་

ཐབས་དེ་ཙམ་ཞིག་གིས་ཆོག་གམ་སམ་ན། བདེ་ཆེན་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་སིང་རེ་

མེད་ན་ཚེ་འདིར་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་མི་འགྲུབ་པས། དེའི་ཕིར་སིང་རེ་བདེ་བ་

ཆེན་པོ་བསྐྱེད་ནས་སྟོང་ཉིད་བསོམ་པ་ཉིད་དུ་བ་དགོས་སོ། །ཞེས་བ་བ་སྟེ་དཔྱིས་

ཕིན་པར་བལད་པ་ཡིན་ནོ། །

འོ་ན་དེ་ལྟར་དུས་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་རྣལ་འབོར་མ་རྣམས་དང་འདུས་ནས་བཟའ་

བའི་ཡོ་བད་ཁྱད་པར་བ་དེེ་ལྟ་བུ་ལ་ལོངས་སྤོད་ཅིང་། ཚོགས་ཀི་འཁོར་ལོ་ལ་

འདུས་པའི་ཚེ་དེ་ཉིད་ཀི་ནང་གི་རྣལ་འབོར་དང་ཀུན་ཏུ་སྤོད་པའི་ཁྱད་པར་ཇི་ལྟ་བུ་

ཞེ་ན། སྔར་དུས་གང་ལ་འདུ་བའི་ཉི་མ་གསུངས་པ་དེའི་ཉིན་མཚན་གི་རྣམ་དག་

བསྟན་པས་རྣལ་འབོར་སྟོན་པ་ནི། སྔར་འདུ་བའི་ཉི་མ་བལད་པ་དེ་ལ་དེའི་ཉིན་

མཚན་གཉིས་ཀི་བེ་བག་གིས་མཚོན་པའི་དོན་འདི་ལྟར་ལྟ་བ་ཉིད་དུ་བ་སྟེ། ཉིན་

མོས་མཚོན་པ་རང་ཉིད་ཐབས་ཀི་ཆ་བཅོམ་ལྡན་རོ་རེ་ཅན་ཧེ་རུ་ཀ་དང་། རྣལ་འབོར་

མ་དེ་ཉིད་མཚན་མོས་མཚོན་པའི་ལེས་རབ་ཀི་ཆ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་བདག་མེད་

མར་བརག་པར་བ། ཞེས་པས་དུས་དེར་རང་དང་རྣལ་འབོར་མ་ཧེ་རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ་

གི་རྣལ་འབོར་ལ་གནས་པས་ཐབས་ལེས་མཉམ་པར་སྦར་བའི་སོམས་འཇུག་གི་

མཆོད་པར་བ་བར་སྟོན་ནོ། །

དེའི་ཚེ་ཀུན་སྤོད་ཀི་ཁྱད་པར་ནི། འཇིག་རེན་ན་སད་པའི་བ་བ་དག་ཀང་སིང་

རེ་དང་མི་འགལ་བའི་སེམས་ཀིས་མི་བ་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ལ། འཇིག་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལེའུ་བདུན་པ་བལད་པ།

རེན་ན་སད་པ་ཁྱི་ལ་སོགས་ཀང་རག་ཏུ་མི་ཟ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཞིང་། འདི་ལ་མི་

བསམ་པས་ཏེ་དགེ་བར་མི་འགྱུར་བ་བསམ་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ལ་ངག་ཏུ་བཟང་ངན་

མི་སྨྲ་བ་གང་ཡང་མེད་དེ། གཞན་གིས་བས་ན་ལུང་མ་བསྟན་དང་མི་དགེ་བར་

འགྱུར་བའི་ཀུན་སྤོད་དག་ཀང་དེས་དེའི་ཚེ་དགེ་བར་བསྒྱུར་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །

དེ་ལྟར་བསྒྱུར་ནུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཞེ་ན། ཇི་ལྟར་བདག་ཉིད་དེ་ལྟར་གཞན་

དག་ཀང་ལྟ་བ་དང་གཞན་དེ་བཞིན་དུ་བདག་ནི་ང་ཉིད་ཀང་ལྟ་བའི་སོ་ནས་བདག་

གཞན་མཐའ་དག་ལ་ཐ་མལ་གི་སྣང་ཞེན་ཟིལ་གིས་མནན་ཏེ། དག་པའི་ལྷའི་སྣང་

ཞེན་མཆོག་ཉིད་དུ་ང་རྒྱལ་འཕོས་པའི་ངང་ནས་སོ་གསུམ་གི་བ་བ་ཐམས་ཅད་ཀུན་

ཏུ་སྤོད་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་ཚུལ་འདི་ལྟར་སེམས་པའི་རྣལ་འབོར་བ་བདག་གིས་

ཚོགས་ཀི་འཁོར་ལོར་འདུས་པའི་ཚེ་བཟའ་དང་བཏུང་བ་ལ་སོགས་སྤད་པར་བ་ལ། 

དེའི་ཚེ་གླུ་གར་སོགས་བེད་པའི་ཡན་ལག་ཇི་སེད་བསྒྱུར་བ་དང་། ཚིག་རྣམས་རབ་

ཏུ་རྒྱས་པ་ཉིད་དེ་སེད་སྔགས་དང་ཕག་རྒྱ་ཡིན་ཏེ། རང་ཉིད་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ཞེས་

པའི་ཚིག་བཞི་བོ་དེའི་དོན་ལ་སེམས་གནས་ལིང་རེ་གཅིག་ཏུ་ཞུགས་པས་ཏེ། དེ་

འདྲ་བའི་དོན་རོགས་པས་ཟིན་པའི་ངང་ལས་སེམས་མ་གཡོས་པས་ལུས་ངག་གི་བ་

བ་དེ་དག་ལ་འཇུག་པའི་ཕིར་རོ། །འོ་ན་དོན་གང་ལ་ཇི་ལྟར་གནས་པས་ལུས་ངག་

གི་བ་བ་ཕག་རྒྱ་དང་སྔགས་ཀི་རང་བཞིན་དུ་འགྱུར་བའི་ཤྲི་ཧེ་རུ་ཀའི་དོན་དེ་གང་

ཞེ་ན། ཧེའི་དོན་ནི་རྒྱུ་དང་ལ་སོགས་པས་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པ་

རྣམས་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་བ་ཉིད་དང་། རུའི་དོན་ནི། གནས་སྐབས་དང་མཐར་

ཐུག་གི་ས་ལ་སོགས་པའི་ཚོགས་སོན་བར་བདེན་པར་གྲུབ་པ་དང་བལ་བ་ཉིད་དང་། 
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ཀ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་ངོ་བོ་གང་དུའང་བདེན་པར་མི་གནས་པ་སྟེ། ཡི་གེ་གསུམ་

པོ་དེའི་དོན་རྣམ་པར་ཐར་པའི་སོ་གསུམ་ཡིན་ལ། ཤྲིའི་དོན་ནི་ཡུལ་ཡི་གེ་གསུམ་

གི་དོན་སྟོང་བ་ཉིད་དེ་དང་། ཡུལ་ཅན། ཉིན་མོ་བཅོམ་ལྡན་རོ་རེ་ཅན། ཞེས་སོགས་

ཀིས་བསྟན་པའི་ཕག་རྒྱའི་ཐབས་དེས་དྲངས་པའི་བདེ་ཆེན་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་དགའ་བ་

གཉིས་དབེར་མེད་པར་སྦོར་བའི་ཡེ་ལེས་ཏེ། ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་གནས་ཞེས་བལད་པ་

དེ་ནི་འདི་ཉིད་ཡིན་ནོ། །

ད་ནི་སྔར། རྒྱལ་མཚན་དང་ནི་མཚོན་བསྣུན་ཉིད། །ཅེས་སོགས་ཀིས་སེམས་

ཅན་དེ་དག་གི་ལ་བཟའ་བར་གསུངས་པ་དེའི་ཕན་ཡོན་སྟོན་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་

ཚོགས་ཀི་འཁོར་ལོ་ལ་འདུས་པ་དེའི་ཚེ། རྒྱལ་མཚན་དང་མཚོན་བསྣུན་ལ་སོགས་

པ་སྐྱེ་བོ་གང་དང་གང་རྣམས་ཀི་ལ་ནི་མཁས་པས་ཟ་བར་བ་བ་དེ་དག་ཟོས་པའི་

མཐུས། སེམས་ཅན་དེ་དག་སྐྱེ་བ་ཕི་མ་ལ་རྣལ་འབོར་བ་དང་རྣལ་འབོར་མ་ཁྱད་

པར་ཅན་དག་དང་དངོས་སུ་ཕད་པའི་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པར་སྐྱེས་ཏེ། དེ་དག་གིས་ཇི་

ལྟར་འདོད་པ་ལྟར་རེས་སུ་བཟུང་དུ་རུང་བའི་སོ་ནས་དབང་དུ་འགྱུར་ཞིང་རོ་རེ་ཐེག་

པའི་རྣལ་འབོར་ལ་དགའ་བས་ཞུགས་ཏེ་དངོས་གྲུབ་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཚུལ་ཇི་

ལྟར་ཟོས་པས་ཞེ་ན། རང་ཉིད་རོ་རེ་ཐོད་པ་ཧེ་རུ་ཀའི་སྦོར་བ་སྟེ་རྣལ་འབོར་དང་མ་

བལ་བ་ལས་ཟོས་ནའོ། །ཡང་ན་རོ་རེ་ནི་དེ་བཞིན་གལེགས་པ་ལྔའི་ས་བོན་བྲུཾ་ཨཾ་ལ་

སོགས་པའོ། །ཐོད་པ་ནི་ཨཱཿ ལས་བྱུང་བའི་ཀ་པཱ་ལའོ། །རྣལ་འབོར་གིས་ཞེས་པ་

ནི། །སྦངས་རོགས་སྦར་གསུམ་བས་པའོ། །ཚུལ་དེ་ལྟར་བིན་གིས་བརླབས་ཏེ་

ལོངས་སྤད་ནའོ། །ཞེས་བ་བ་སྟེ། པདྨ་ཅན་ལས། རོ་རེ་ཐོད་པའི་རྣལ་འབོར་གིས། 



  357  

རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལེའུ་བརྒྱད་པ་བལད་པ།

ཞེས་འདོན་པ་ལྟར་བེད་དགོས་ལིང་། གཞུང་དེ་དག་ནི་གྲུབ་ཆེན་མཚོ་སྐྱེས་ཀི་

གཞུང་ལྟར་ལེགས་པར་བལད་པ་ཡིན་ནོ། །

༼ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པ།༽

གསུམ་པ་ནི། ཞིང་སྐྱེས་ཀི་ཕོ་ཉ་མོ་དག་དང་འདུ་བའི་ཐབས་སུ་གྱུར་པའི་བར་

དང་གང་དུ་འདུ་བའི་གནས་གཏན་ལ་དབབ་པའི་ལེའུ་སྟེ་བདུན་པའོ། །

སྨྲས་པ། གྲུབ་པའི་གནས་སུ་གྲུབ་པའི་ཕོ་ཉ་མོས། །འཁྱུད་པའི་མཛའ་བ་བིན་

པའི་བཀའ་དྲིན་ལས། །སྟོང་ཉིད་མཛེས་མའི་ལང་ཚོ་ལ་ཆགས་པའི། །བདེ་ཆེན་རྣམ་

པར་རོལ་དེ་སྐལ་བ་བཟང་། །རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་བརག་པ་གཉིས་པའི་རྣམ་པར་

བལད་པ་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ཀི་གསང་བའི་མཛོད་ཅེས་བ་པ་ལས་ལེའུ་

བདུན་པའི་རྣམ་པར་བལད་པའོ། །

༼ལེའུ་བརྒྱད་པ་བལད་པ།༽

༈ ལེའུ་བརྒྱད་པ་བལད་པ་ལ་གསུམ། ལེའུའི་མཚམས་སྦར་བ། ལེའུའི་

གཞུང་བལད་པ། ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པའོ། །

༼ལེའུའི་མཚམས་སྦར་བ།༽

དང་པོ་ནི། ལེའུ་འདིའི་འགེལ་ལ་བླ་མ་སྔ་མ་ཁ་ཅིག་ལམ་གི་གཙོ་བོ་མཆོག་གི་

དངོས་གྲུབ་ཀི་མངོན་པར་རོགས་པ་ལྔ་རིམ་པ་བཞིན་འབྱུང་བའི་དབང་དུ་བས་ན། 

ལེའུ་དང་པོས་ལྟ་བ་བསྟན། གཉིས་པས་ལམ་གི་གོགས་ཙམ་བསྟན། གསུམ་པ་དང་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

བཞི་བས་བསྐྱེད་རིམ། ལྔ་བས་རོགས་རིམ། དེ་ལྟར་རིམ་པ་གཉིས་ལ་བརེན་ནས་

དྲོད་ཐོབ་ནས་དྲུག་པ་བདུན་པས་སྤོད་པ་བེད་པ་དང་། བརྒྱད་པ་འདི་ཉེ་རྒྱུ་སྟོན་པའི་

གཞུང་དུ་སྦོར་ཏེ། རྣལ་འབོར་མ་བཅོ་ལྔས་ནི་ཕིའི་ཡུལ་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་ན་གནས་

པའི་གོགས་ངོས་བཟུང་ནས། ནམ་མཁའི་ཁམས་ནི་པདྨ་ལ། ཞེས་པ་མན་ཆད་ཀིས་

དེ་ལ་བརེན་པའི་ཉེ་རྒྱུ་བསོམས་ནས། ལེའུ་དགུ་བས་སང་བ་ཐམས་ཅད་དག་པར་

བས་ཏེ། ལེའུ་བཅུ་བ་དང་། བཅུ་གཅིག་པས་ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོའི་རྒྱལ་

ཚབ་ཏུ་དབང་བསྐུར་ཏེ། རགས་མདོར་བསྡུས་བསྟན་ནས། ལེའུ་དང་པོའི་ཚུལ་དུ་

མངོན་པར་རོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་འཆད་པ་ལེགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 

ལེའུ་བཅུ་བས་བསྟན་པའི་དབང་བསྐུར་ནི་སོབ་མ་ལམ་ལ་འཇུག་པའི་སྔ་རོལ་དུ་

སྣོད་རུང་དུ་བེད་པའི་དབང་བསྐུར་ཡིན་གི། ལམ་རིམ་པ་གཉིས་ཕལ་ཆེར་རོགས་

ནས་ཉེ་རྒྱུ་སྤད་པའི་རེས་སུ་འཚང་རྒྱ་བའི་དབང་བསྐུར་ལ་སྦོར་བ་ནི། ལེའུ་དེ་ཉིད་

ཀི་ཐོག་མར། གང་གིས་སོབ་མ་དབང་བསྐུར་བའི། །ཆོ་གའང་རབ་ཏུ་བལད་པར་

བ། །ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་ནས་བརམས་ཏེ་རྒྱ་ཆེར་བལད་པ་མཐའ་དག་ལ་ཆ་

གཅིག་ཙམ་ཡང་སྒིག་ཏུ་མེད་པའི་ཕིེར་དང་། འབས་བུ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་འཐོབ་

ཀར་ཕོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀིས་དབང་བསྐུར་བ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པའི་

འབས་བུ་ལམ་བེད་ནི་ད་ལྟ་སོབ་མ་ལ་དབང་བསྐུར་བའང་ཡིན་ལ། ལེའུ་དེས་དེ་

གཉིས་ཀ་སྟོན་པ་མི་འགལ་ལོ་ཞེས་འཆད་པ་ལྟར་ན། འཚང་རྒྱ་ཁའི་དབང་བསྐུར་ལ་

ཐིག་བཏབ་ནས་རྡུལ་ཚོན་གི་དཀིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བ་སོགས་མི་དགོས་

པས། ལེའུ་དེ་ནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་བའི་དབང་བསྐུར་བལད་པ་དེ་དེ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལེའུ་བརྒྱད་པ་བལད་པ།

པ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །

ལེའུ་དང་པོས་ལྟ་བ་བསྟན་ཞེས་པ་ནི། སྤོས་པ་དང་བལ་བར་མོས་པ་བེད་པ་

ཙམ་གི་ལྟ་བ་ནི་སྤིའི་དོན། ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་དང་བསྐྱེད་རིམ་པ་ལའང་ཡོད་པས། 

འདིར་དེ་མ་ཡིན་གི། མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ། 

དབང་གི་ཡེ་ལེས་ཀིས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མཚོན་པའི་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ལེས་ཡིན་པར་

སྨྲས་ལ། དེ་ཡང་ལུས་རའི་དཀིལ་འཁོར། ར་ཡི་གེའི་དཀིལ་འཁོར། ཁམས་བང་ཆུབ་

ཀི་སེམས་ཀི་དཀིལ་འཁོར་རྣམས་ལུས་ཀི་གནས་ལུགས་དང་སེམས་སྤོས་པ་དང་

བལ་བ་སེམས་ཀི་གནས་ལུགས་སུ་བས་ནས། དེ་གཉིས་ཚུལ་དེ་ལྟར་མོས་པར་བེད་

པའི་ཆ་རོགས་པའི་ལྟ་བ། ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཆ་རོགས་རིམ། མངོན་དུ་གྱུར་པ་ན་

འབས་བུ་ཡིན་པས་དེ་དག་ངོ་བོ་ལ་ཁྱད་མེད་དོ། །ཞེས་སྨྲ་མོད་ཀི། ལུས་ལ་ར་སོ་

གཉིས་སོགས་སུ་ཡོད་པར་མོས་པར་བེད་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རོགས་པའི་ལྟ་བར་འོང་དོན་

མེད་ལ། སེམས་སྤོས་བལ་དུ་མོས་པར་བེད་པ་སྤི་དོན་གི་ལྟ་བ་ཡིན་པས་འདིར་དེ་མ་

ཡིན་པར་སྨྲས་པ་དང་ཁས་བླང་འགལ་ཞིང་། ཞུ་བདེ་ལྷན་སྐྱེས་དང་སྟོང་ཉིད་སྦར་བའི་

བདེ་སྟོང་གི་ཡེ་ལེས་ལ་ཟེར་ན་དེ་ལྟར་སྨྲ་བ་དང་། འདིའི་ལྟ་བ་རོགས་རིམ་དང་ངོ་བོ་

ཁྱད་མེད་དུ་སྨྲས་པ་རྣམས་ཀིས། ལེའུ་དང་པོར་ལྟ་བ་འདི་བསྟན་པ་དང་། ལེའུ་གསུམ་

པ་བཞི་བས་བསྐྱེད་རིམ་བསྟན་པ་མངོན་པར་རོགས་པ་སྐྱེ་བའི་རིམ་པར་ཁས་བླངས་

པ་ལིན་ཏུ་འགལ་ཏེ། རོགས་རིམ་སྔོན་དུ་སྐྱེས་ནས་བསྐྱེད་རིམ་མཇུག་ཏུ་སྐྱེ་དགོས་

བར་ལེས་ལྡན་སུ་ཞིག་ཁས་ལེན་པར་འགྱུར། ཁྱེད་རང་ཉིད་ཀིས་ཀང་རིམ་གཉིས་ཀི་

གོ་རིམ་ཇི་ལྟར་སྨྲས་པ་སོམས་ལིག །
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

གཞན་ཡང་རྒྱུ་རྒྱུད་དང་། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་ཚུལ་དེ་ལྟར་དུ་མོས་པའི་ལྟ་བ་དང་། 

ཉམས་སུ་ལེན་པའི་རོགས་རིམ་དང་། མངོན་དུ་གྱུར་པའི་འབས་བུ་རྣམས་ངོ་བོ་ཁྱད་

མེད་དུ་འདོད་པ་ནི་རྒྱུ་འབས་ངོ་བོ་ཁྱད་མེད་དུ་ཁས་ལེན་པ་ཆེས་ཡ་མཚན་ནོ། །བརོད་

པར་བ་བ་མང་མོད་ཀི་བེད་པ་ཆུང་བའི་ཕིར་མ་སྤས་སོ། །དེ་བས་ན་རང་གི་ལུགས་ནི་

འདི་ཡིན་ཏེ། ལེའུ་དང་པོར་ལུས་རྣམ་གཞག་ཏུ། ཇི་ལྟར་རིགས་པར་རྣལ་འབོར་མའི་

བསྐྱེད་དང་། ཞེས་གསུངས་བ་དེ་རྒྱས་པར་བལད་པ་དང་། ཡང་ནི་ཐབས་ནི་ཐམས་

ཅད་ཀིས། །དངོས་པོའི་མཚན་ཉིད་དུ་ནི་བརག །ཅེས་པས་ར་རྣམས་ལྷ་མོ་བཅོ་ལྔར་

བརག་པར་གསུངས་པ་དེ་ལ། ལྷ་མོ་བཅོ་ལྔའི་རྣལ་འབོར་ཇི་ལྟར་བསོམ་སམ་པ་དང་། 

སྔགས་ཀི་ལེའུར། དབངས་བཅོ་ལྔ་རྣལ་འབོར་མ་རྣམས་ཀི་ས་བོན་དུ་གསུངས་པ་དེ་

ལ། ས་བོན་དེ་དག་ལས་རྣལ་འབོར་མ་རྣམས་བསྐྱེད་པའི་རྣལ་འབོར་ཇི་ལྟར་བསོམ་

སམ་པ་ལ། དེ་དག་བལད་པར་བ་བའི་ཕིར་དང་། བར་དང་བར་ལན་གི་སོ་ནས་འདུ་

བའི་རྣལ་འབོར་མ་ལ་ཞིང་སྐྱེས་དང་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ཕོ་ཉ་མོ་གཉིས་ཡོད་པའི་ནང་ནས་

ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ཕོ་ཉ་ནི། རྣལ་འབོར་མ་བཅོ་ལྔ་ལྟ་བུའི་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་ཕོ་ཉ་

དག་ཡིན་ལ། དེ་དག་དང་བར་དང་བར་ལན་གི་སོ་ནས་འདུ་བ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་

ནི་དེ་དག་གི་རིམ་གཉིས་ཀི་རྣལ་འབོར་ལ་གོམས་པར་བེད་པ་གཙོ་བོ་ཡིན་པས་དེའི་

ཕིར་བརའི་ལེའུ་བལད་པ་དེ་ནས་རྣལ་འབོར་མའི་རེན་དང་བརེན་པའི་འཁོར་ལོ་

བསོམ་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་། དེ་ལ་བརེན་ནས་རོགས་རིམ་བསོམ་པ་བལད་པར་

བའོ། །ཞེས་ཞལ་གིས་བཞེས་པས་འབེལ་དགོད་པའོ། །

འདིར་པདྨ་ཅན་ལས། རྣལ་འབོར་མ་ནི་བདག་མེད་མ་ལ་སོགས་པ་དཀིལ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལེའུ་བརྒྱད་པ་བལད་པ།

འཁོར་དུ་འདུ་བའམ། ཡེ་ལེས་ཀི་ཚུལ་གིས་པདྨ་ལ་འདུས་པ་ནི་རྣལ་འབོར་མའི་

འཁོར་ལོ་སྟེ་དེ་བལད་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་ནི། དྲང་དོན་བསྐྱེད་རིམ་

གི་དབང་དུ་བས་ན་བདག་མེད་མ་ལ་སོགས་པའི་ལྷ་མོ་བཅོ་ལྔ་རེན་གཞལ་ཡས་

ཁང་གི་ནང་དུ་འདུས་པ་ནི་རྣལ་འབོར་མའི་འཁོར་ལོ་ཡིན་ལ། ངེས་དོན་རོགས་རིམ་

ལ་སྦར་ན། ལྷ་མོ་བཅོ་ལྔའི་ངོ་བོར་བལད་པའི་ར་སོ་གཉིས་ཀི་ནང་གི་བང་ཆུབ་ཀི་

སེམས་ཐམས་ཅད་ལྟེ་བ་དང་སིང་ག་ལ་སོགས་པའི་རའི་པདྨ་སྟེ་འཁོར་ལོའི་དབུས་

ཀི་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱིའི་ནང་དུ་འདུས་ཏེ། ཁམས་དཀར་དམར་གི་འདུ་འཕོད་ལས་ལྷན་སྐྱེས་

ཀི་ཡེ་ལེས་སྐྱེས་པ་ནི་ངེས་དོན་གི་རྣལ་འབོར་མའི་འཁོར་ལོ་སྟེ། དེ་ཡང་རའི་པདྨ་

ནི་འཁོར་ལོ་དང་དེའི་དབུས་སུ་ཁམས་འདུས་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་བདེ་ཆེན་ནི་རྣལ་

འབོར་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྣལ་འབོར་མའི་འཁོར་ལོ་ཞེས་གསུངས་ལ། དེ་འདྲ་བའི་

བསྐྱེད་རོགས་ཀི་རྣལ་འབོར་མའི་འཁོར་ལོ་གཉིས་པོ་དེ་བལད་པར་བའོ། ཞེས་བ་

བའི་དོན་དུ་འཆད་པ་སྟེ་ལིན་ཏུ་ལེགས་སོ། །

༼ལེའུའི་གཞུང་བལད་པ།༽

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་བལད་པ་དང་རོགས་པའི་རིམ་པ་

བལད་པའོ། །

༼བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་བལད་པ།༽

དང་པོ་ལ་བཞི། སྒྲུབ་ཐབས་ཀི་སྔོན་འགོ་བལད་པ། རེན་གཞལ་ཡས་ཁང་

གདན་བཅས་བལད་པ། བརེན་པ་ལྷ་བསྐྱེད་པ་བལད་པ། ཆོ་གའི་ཡན་ལག་ལྷག་མ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ཇི་ལྟར་ཁ་འགེངས་པ་བལད་པའོ། །

༼སྒྲུབ་ཐབས་ཀི་སྔོན་འགོ་བལད་པ།༽

དང་པོ་ནི། ཐོག་མར་གནས་དབེན་པར་རོ་རེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་དང་ལག་པ་མཉམ་

གཞག་བས་ལ། ཚོགས་ཞིང་སྤན་འདྲེན་པའི་སྔོན་དུ་རང་ལྷར་བསྐྱེད་པ་རྒྱ་གཞུང་

རྣམས་ན་དངོས་སུ་མི་གསལ་ཡང་། མི་ཐུབ་ཟླ་བས་པཾ་ལས་པདྨ་དང་རཾ་ལས་ཉི་

མའི་སྟེང་དུ་ཨཾ་བསམ་པར་གསུངས་པས་བདག་མེད་མར་བསོམ་པ་དོན་གིས་

འཐོབ་ལ། ཨཾ་ཡིག་དེའི་འོད་ཟེར་གིས་ཚོགས་ཞིང་གང་སྤན་འདྲེན་པ་ནི། ཤཱནྟི་པ་

དང་ཨ་བྷྱཱས་བདག་མེད་མའི་དཀིལ་འཁོར་དུ་བལད་ཅིང་། བདུད་རི་འོད་ལས། ནམ་

མཁར་རེ་བཙུན་བླ་མ་དང་། །མི་བསྐྱོད་པ་ཡི་སྐུ་ལྟ་བུའི། །མངའ་བདག་རོ་རེ་དབང་

དམིགས་ཏེ། །ཞེས་གསུངས་པས། བླ་མ་རོ་རེ་འཆང་དང་། ཐ་མི་དད་པ་མི་བསྐྱོད་

པའི་རྣམ་པས། གཙོ་མོའི་རིགས་བདག་ཏུ་བཞུགས་པའི་བདག་མེད་མའི་དཀིལ་

འཁོར་མདུན་གི་ནམ་མཁར་སྤན་འདྲེན་པ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ལ་བསོད་ནམས་གསོག་པ་ནི་བདུད་རི་འོད་ལས། ཕག་འཚལ་བ་དང་། 

དཀར་མོ་སོགས་ལྔས་བདུད་རི་ལྔ་དང་། ལྷག་མ་གསུམ་གིས་རོ་དང་ཅང་ཏེའུ་དང་

འཁྱུད་པས་མཆོད་ནས། སིག་བལགས། ཡི་རངས། སྐྱབས་འགོ་སེམས་བསྐྱེད། 

ཚད་མེད་བཞི་བསོམ་པར་བལད་ལ། གུར་ལས་བདག་མེད་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྟོན་པ་

ན། མེ་ཏོག་འབས་བུ་སོགས་བརྒྱན་པའི། །རི་བོ་རི་སུལ་ཚང་ཚིང་དུ། །རོ་རེ་སྐྱིལ་

ཀྲུང་དུ་བས་ཏེ། །བརྟུལ་ལྡན་བླ་མ་སངས་རྒྱས་མཆོད། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་

བདག་སྐྱབས་མཆིའོ། །ཞེས་པ་ནས། བང་ཆུབ་སྤོད་མཆོག་འཛིན་བཞིན་སྤད། །འགོ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལེའུ་བརྒྱད་པ་བལད་པ།

ལ་ཕན་ཕིར་སངས་རྒྱས་ལོག །ཚངས་པའི་གནས་པ་བཞི་བོ་རྣམས། །བས་ཏེ་

སེམས་ཀིས་ངལ་བསོ་བའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ནས་ཤཱུནྱ་ཏཱའི་སྔགས་དོན་

བསོམ་པར་ཌོཾ་བྷི་བ་དང་མི་ཐུབ་ཟླ་བ་གཉིས་ཀས་གསུངས་པ་ལ། མི་ཐུབ་ཟླ་བའི་

བདག་མེད་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ། དངོས་པོ་བདེན་རྫུན་རྣམ་དཔྱད་ནས། །རོག་པས་

དཔྱད་ཀང་བསོམ་མི་ནུས། །སྐྱེ་བ་མེད་པར་རབ་སྦོར་བས། །སྐྱེ་བ་འདི་ནི་རབ་

བལད་དོ། །ཞེས་འབྱུང་བ་ནི་འགྱུར་མ་ལེགས་པ་སྟེ། དེ་ཉིད་ཀི་རིགས་བསྡུས་ཀི་

སྒྲུབ་ཐབས་ལས། ཡོད་མེད་དངོས་པོ་དཔྱད་པ་ལས། །བརགས་པས་ཉེ་བར་མི་གོས་

ཏེ། །འདི་དག་གཟུགས་བརན་དག་དང་མཚུངས། །སྣ་ཚོགས་དངོས་པོ་མེད་པ་

རུ། །དངོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་བསོམ་པར་བ། །ཞེས་བསྒྱུར་བ་ལེགས་ཏེ། རིགས་

པས་རྣམ་པར་དཔྱད་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་བདེན་པའི་དངོས་པོ་མེད་པ་བསོམ་

དགོས་པའི་དོན་ཏོ། །

གུར་ལས་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་སྦོར་བ་ཡིས། །སྐྱེ་བ་འདི་ནི་རབ་བསྒགས་ཏེ། །དཔའ་

བོ་བདེན་རྫུན་རྣམ་དཔྱད་པས། །བརགས་པས་ཉེ་བར་བརག་མི་བའོ། །ༀ་ཤཱུནྱ་ཛྙཱ་

ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱུ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཉེ་བར་བརག་མི་བ་ནི། བདེན་པར་

གྲུབ་པར་ཉེ་བར་བརག་མི་བ། ཞེས་བ་བའོ། །དེ་ནས་སྟོང་བའི་ངང་ལས་བར་སིད་

མཚོན་པའི་ཡི་གེ་འཇོག་མི་འཇོག་ནི། བདུད་རི་འོད་ལས། ཨེ་ཝཾ་ཉིད་དུ་བདག་དང་

ནི། །འདྲེས་པར་གྱུར་པ། ཞེས་གསུངས་པའི་དོན། མི་ཐུབ་ཟླ་བའི་བདག་མེད་མའི་

སྒྲུབ་ཐབས་ལས་བྷྲཱུཾ་ལས་འཁོར་ལོའི་སྟེང་དུ་བདག །སིད་པ་བར་མར་བསམ་བས་

ནས། །ཨེ་ཝཾ་ཉིད་དུ་རབ་ཏུ་འདྲེས། །ཞེས་གསུངས་པས། ལུགས་དེ་དག་ལ་ཡང་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

བར་སིད་མཚོན་པའི་ཡི་གེ་འཇོག་དགོས་ལ། ཨེ་ཝཾ་དུ་འདྲེས་པའི་དོན་ལ། ཨེ་ནི་

རེན་ཆོས་འབྱུང་དང་། ཝཾ་ནི་སྐབས་འདིར་བརེན་པ་འབྱུང་བཞི་དང་དེའི་སྟེང་གི་རྣམ་

སྣང་གི་ཕག་མཚན་འཁོར་ལོ་ཡིན་ལ། དེ་དང་འདྲེས་པ་ནི། བར་སིད་མཚོན་པའི་ཡི་

གེ་ལ་རང་གི་ང་རྒྱལ་བཞག་ནས། དེ་འདྲ་བའི་བར་སིད་བདག་ཉིད་ཀི་རྣམ་པར་ལེས་

པའི་སྣང་བ་ཙམ་དུ་གྱུར་པའི་འབྱུང་བཞི་དང་འཁོར་ལོ་དེ་དག་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པ་

ལས་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐྱེད་པའི་དོན་ཡིན་གི། བར་སིད་མཚོན་པའི་ཡི་གེ་འབྱུང་

བཞི་དང་འདྲེས་པ་ལས། གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐྱེད་པར་སྟོན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བར་སིད་

མཚོན་པའི་ཡི་གེ་བཅུག་པ་ལས་རེན་གཞལ་ཡས་ཁང་ཁོ་ན་བསྐྱེད་ཀི། བརེན་པ་ལྷ་

མི་བསྐྱེད་པ་ནི་སྦང་གཞི་དང་སྦོང་བེད་སོགས་གང་དང་ཡང་མི་མཐུན་པའི་ཕིར་མི་

འཐད་དོ། །འོ་ན་བར་སིད་མཚོན་པའི་ཡི་གེ་སྐབས་གང་དུ་འཇོག་ཅིང་ཚུལ་ཇི་ལྟར་

འཇུག་ཅེ་ན། མན་ངག་སེ་མ་ལས། ཟླ་བ་དང་ཉི་མའི་དབུས་སུ་གནས་པའི་ཕག་

མཚན་གི་ནང་དུ་ཆུད་པའི་ས་བོན་གི་ངོ་བོ་ནི་འདིར་རྒྱུའི་རོ་རེ་འཛིན་པའོ། །ཞེས་

དང་། སེམས་དཔའི་གཟུགས་ནི་ཡང་དག་འབྱུང་། ཞེས་པ་ནི་བལད་མ་ཐག་པའི་

རྒྱུའི་རོ་རེ་འཛིན་པ་བསྐྱེད་པའོ། །དཀིལ་འཁོར་བདག་པོ་ཞེས་པ་ནི་བདག་མེད་

མའོ། །ཞེས་བདག་མེད་མ་ལའང་རྒྱུ་འབས་ཀི་རོ་རེ་འཛིན་པ་གཉིས་ཀི་རྣམ་གཞག་

མཛད་ནས། ཉི་ཟླའི་དབུས་ཀི་ས་བོན་ལས་ཕག་འཚན་ས་བོན་གིས་མཚན་པ་རྒྱུ་རོ་

རེ་འཛིན་པར་བལད་པ་ལྟར་ལིན་ཏུ་ལེགས་ལིང་། རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་

ཞལ་སྦོར་ཞལ་ཕག་གི་རྣམ་པ་ཅན་མི་བེད་པར་ས་བོན་ལས་ཕག་མཚན་ས་བོན་

གིས་མཚན་པའམ། ས་བོན་རྐྱང་བ་ལ་བེད་པའི་ཕོགས་ལ་ནཱ་ད་འཇོག་པ་ཆེན་པོ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལེའུ་བརྒྱད་པ་བལད་པ།

དག་གི་ལུགས་ལ་བདེ་མཆོག་སོགས་སྐབས་དུ་མར་སྣང་ཞིང་། བསྐྱེད་ཚུལ་དེ་ལ་

ཡི་གེ་གསུམ་དང་ལྔ་ལ་སོགས་པ་བལད་པ་མི་སྣང་བའི་ཕིར། 

འདིར་ཡང་ན་དེ་བཞག་ན་ལེགས་ལ། དེ་ཡང་མན་ངག་སེ་མ་ལས། སྐད་ཅིག་

གིས་སྟོང་བ་ཉིད་ཀི་རེས་ཐོགས་སུ་ཡི་གེའི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་དྲི་ཟའི་གཟུགས་

ཏེ། ལས་ཀི་ཁྱད་པར་གི་དབང་གིས་ལི་བའི་རེས་ཐོགས་སུ་བར་མ་དོའི་སིད་པའི་

གནས་སྐབས་ལས་གཞན་དུ་ཆུ་ལ་གྲུ་འཕོ་བ་བཞིན་དུ་འགོ་བ་གཞན་དུ་སྐྱེ་བ་ལེན་

པ་ཡིས། དེའི་རེས་སུ་འབངས་ནས་བསོམ་པ་ཡང་རྣམ་པར་བཞག་པར་བའོ། །ཞེས་

དགོངས་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྟོང་ཉིད་ལས་ལངས་མ་ཐག་བར་མ་ཆད་དུ་

བར་སིད་མཚོན་པའི་ནཱ་ད་ནམ་མཁར་བཞག་པར་བ་སྟེ། གཞི་དུས་ལ་འཆི་བ་འོད་

གསལ་ཉམས་སུ་མོང་བ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་སྟོང་ཉིད་སྐབས་འདིར་བསོམ་པ་ཡིན་

ལ། འཆི་སིད་ལས་བར་སིད་སང་མདའི་མཐོ་དམན་གི་ཚུལ་དུ་སྐད་ཅིག་གཞན་

གིས་བར་མ་ཆོད་པར་འབྱུང་བར་ས་སེ་སོགས་གཞུང་ལུགས་ཆེན་མོ་དག་ལས་

འབྱུང་བས་སྦང་གཞི་དང་མཐུན་ཞིང་ལམ་དུས་སུ་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་འོད་གསལ་ལས་

ལྡང་བ་དང་འཇའ་ལུས་སྒྱུ་མའི་སྐུ་འགྲུབ་པའང་བར་མ་ཆད་དུ་འབྱུང་བ་དང་། རོ་རེ་

ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་འོད་གསལ་སྐད་ཅིག་ཐ་མ་ལས་ལོངས་སྐུ་

འགྲུབ་པའང་སྐད་ཅིག་གཞན་གིས་བར་མ་ཆོད་པར་འབྱུང་བས་ལམ་དང་འབས་བུ་

ཐམས་ཅད་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་དང་། བསྲུང་འཁོར་སོགས་ཀི་

ཕིས་འཇོག་པ་ནི་དེ་དག་ཐམས་ཅད་དང་འགལ་བའི་ཕིར་རོ། །

རྒྱུ་མཚན་འདི་དག་ནི་ཡབ་ཀི་སྐབས་སུའང་འདི་ལྟར་ལེས་པར་བའོ། །དེ་བས་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ན་སྐབས་འདིར་ནཱ་ད་བཞག་ནས་ཕིས་མངོན་བང་ལྔའི་གནས་སྐབས་ཀི་ཟླ་ཉི་ཁ་

སྦོར་ནི་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦོར་མེད་པའི་བསྐྱེད་ཆོག་གི་ཕོགས་ལ་

གཞི་དུས་ཀི་ཕ་མའི་ཁུ་ཁག་མཚོན་པ་ཡིན་པས། དེའི་དབུས་སུ་ནཱ་ད་ཞུགས་པ་

ལས་རིམ་གིས་ཨཾ་ཡིག་ཏུ་རོགས་ལིང་། དེ་ལས་ཕག་མཚན་ལྟེ་བ་ཨཾ་ཡིག་གི་

མཚོན་པར་གྱུར་པར་བ་སྟེ། དེ་ནི་མངལ་དུ་ཁུ་ཁག་གི་དབུས་སུ་རྣམ་ལེས་ཞུགས་

པའི་ལུས་རིམ་གིས་འཕེལ་བ་དང་ཆོས་མཐུན་ལ། དེ་ལས་སྐུ་རོགས་པ་ནི་མངལ་

ནས་སྐྱེས་པ་དང་ཆོས་མཐུན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་སྦང་གཞི་སྐྱེ་ལི་བར་དོ་གསུམ་དང་། 

སྦོང་བེད་རོགས་རིམ་པའི་སྐུ་གསུམ་དུ་ཐ་སད་བས་པ་དང་། སྦངས་པ་འབས་བུའི་

སྐུ་གསུམ་དང་ཆོས་མཐུན་པའི་བསྐྱེད་རིམ་གི་གནད་ལེགས་པར་ཚང་བར་འགྱུར་

རོ། །དེས་ན་བདུད་རི་འོད་དང་མི་ཐུབ་ཟླ་བས་ཀང་། བར་སིད་བདག་ཉིད་འབྱུང་

བཞིའི་སྟེང་གི་ཕོགས་ན་གནས་པ་ཙམ་ཞིག་གསུངས་པ་ཡིན་གི། བར་སིད་མཚོན་

པའི་ཡི་གེ་འཇོག་པའི་ཐོག་མའི་གནས་སྐབས་དུས་དེར་བེད་པར་སྟོན་པ་མ་ཡིན་

པས་ཞིབ་ཏུ་ལེས་པར་བའི། མ་ངེས་པ་ནས་སྨྲ་བ་ལ་རེངས་པར་མི་བའོ། །

དེ་ཡང་འདིར་གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་མངོན་བང་ལྔ་ལས་དུས་གཅིག་ཏུ་བསྐྱེད་

པར་རེ་བཙུན་ས་སྐྱ་བ་དག་བཞེད་པ་ལྟར་ལེགས་པ་ནི་རྒྱུད་ཀི་ཚིག་དོན་བལད་

པས་རོགས་པར་འགྱུར་བ་ལྟར་ཡིན་ལ། བསྐྱེད་ཚུལ་དེའི་ཚེ་ནཱ་ད་ནམ་མཁའ་ནས་

བབས་ནས་ཉི་ཟླའི་དབུས་སུ་སོན་པ་ལས་རིམ་གིས་ས་བོན་དུ་རོགས་པ་ནི་གཙོ་མོ་

ཁོ་ན་ལ་ཡིན་གི། འཁོར་རྣམས་ལ་མི་དགོས་སོ། །དེ་བས་ན་ཇི་སྐད་བལད་པའི་

ཚུལ་གིས་སྟོང་ཉིད་བསོམས་པའི་ངང་ལས་བར་མ་ཆད་དུ་བར་སིད་མཚོན་པའི་ནཱ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལེའུ་བརྒྱད་པ་བལད་པ།

ད་ནམ་མཁར་བཞག་ནས། དེ་ནས་བསྲུང་འཁོར་བསོམ་པར་བ་སྟེ། དེ་ཡང་མི་ཐུབ་

ཟླ་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས། རྒྱུད་འདིའི་ལྷའི་ལེའུར་སྔར་གསུངས་པའི་བསྲུང་འཁོར་

བསྡུས་པ་དེ་ཇི་ལྟ་བར་བེད་པར་བལད་པ་ནི། ཌོཾ་བྷི་བའི་བདུད་རི་འོད་དུ། དེ་ལྟར་

གསུངས་པའི་རེས་སུ་འབངས་པ་ཡིན་ལ། གུར་གི་ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པར་བདག་

མེད་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྟོན་པའི་སྐབས་སུ། ནམ་མཁའ་དབིངས་ཀི་དབུས་གནས་

པར། །སྣ་ཚོགས་རོ་རེ་རྣམ་པར་བསོམ། །ཡི་གེ་ཧཱུཾ་གི་སྦོར་མཆོག་གི །ཁོ་བོ་རྣམས་

ནི་རིམ་བཞིན་དགོད། །ཅེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར་ལྷའི་རིགས་ཀི་བློ་གོས་ཆེན་

པོས་ཀང་ཁོ་བཅུའི་བསྲུང་འཁོར་ཡུམ་གི་དཀིལ་འཁོར་བསོམ་པ་ལའང་བེད་པར་

བལད་པས་བསྲུང་འཁོར་རྒྱས་བསྡུས་གཉིས་གང་བས་ཀང་རུང་བ་ཡིན་གི། གང་

ཡང་རུང་བ་གཅིག་ངེས་གཟུང་དུ་དགོས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

༼རེན་གཞལ་ཡས་ཁང་གདན་བཅས་བལད་པ།༽

གཉིས་པ་ནི། དེ་ལྟར་བསྲུང་བའི་འཁོར་ལོའི་ནང་གི་ནམ་མཁའི་དབུས་སུ་བཙུན་

མོའི་བྷ་ག་དང་དབིབས་མཚུངས་པའི་ཆོས་འབྱུང་བསམ་པར་བ་སྟེ། བསྐྱེད་པའི་ས་

བོན་མ་བལད་ལ། ཁ་དོག་ནི་འདིའི་གཞུང་གཞན་རྣམས་ལས་བལད་པ་མེད་ཅིང་། མུ་

ཏིག་ཕེང་བ་དང་མན་སེར་ལིན་ཏུ་དཀར་བར་བལད་དོ། །ཆོས་འབྱུང་དེའི་དབུས་སུ་

རྣམ་པར་བསོམ་པར་བ་བ་ནི་འབྱུང་བཞིའི་དཀིལ་འཁོར་ཏེ། དེ་ཡང་ཇི་ལྟར་བསོམ་

པར་བ་ཞེ་ན། འདི་ལ་སོབ་དཔོན་ཤཱནྟི་པས། འཁོར་ལོ་ཞེས་སོགས་ཀི་རྐང་བ་དང་པོ་

གཉིས་མདོར་བསྟན་དང་། དེའི་འོག་ནས་ལྷག་མ་རྒྱས་བལད་དུ་བས་ནས་འཆད་དེ། 

དེ་ཡང་འཁོར་ལོ་དང་། སྔོན་དང་། ཇི་ལྟར་རིགས་པ་དང་། ལྷ་རྣམས་ཞེས་པ་དག་ནི་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

འབྱུང་བ་བཞི་ལ་ཐ་སད་སྦར་བའི་དེ་བཞིན་གལེགས་པའི་ཆོས་ཀི་བརའི་ཚིག་ཡིན་

ནོ། །ཞེས་མདོར་བསྟན་ནས། དེ་འཆད་པ་ནི། དེ་དག་གང་གང་གི་བརའི་ཚིག་ཡིན་ཞེ་

ན། འཁོར་ལོ་ནི་ས་ལ་བརོད་དེ། དབང་ཆེན་གི་དཀིལ་འཁོར་ཞེས་བརོད་པའི་ཕིར་

རོ། །ཆུ་ནི་སྔོན་ཞེས་པས་བསྟན་ཏེ། གསེར་གི་དཀིལ་འཁོར་གི་སྔོན་དུ་ཆུའི་དཀིལ་

འཁོར་ཡིན་པ་དེ་བས་ནའོ། །ཇི་ལྟར་རིགས་པ་ཞེས་བ་བས་བིན་ཟ་མེ་ཉིད་བསྟན་ཏེ། 

རིགས་པ་ནི་འདིར་ཡང་དག་པའི་ཡེ་ལེས་ཡིན་ལ། དེ་དང་མེ་ཉིད་གསལ་བའི་རང་

བཞིན་དུ་ཆོས་མཐུན་པའི་ཕིར་རོ། །ལྷ་རྣམས་ཀིས་ནི་ཞེས་པས་རླུང་བསྟན་ཏེ། འདོད་

ལྷ་འོག་མ་དག་གི་ཕ་མ་འཁིག་པའི་ཚེ་ཁུ་བ་མི་འབྱུང་བར་རླུང་ཙམ་ཞིག་བྱུང་བ་ལས་

ལྷ་དེ་དག་སྐྱེ་བའི་ཕིར་རོ། །གོང་གི་མདོར་བསྟན་དུ། ཇི་ལྟར་འབྱུང་བ་ཉིད། ཅེས་སོས་

པ་དེ་འཆད་པ་ནི། ཇི་ལྟར་འབྱུང་བ་སོམ་པ་པོ། །ཞེས་འདོན་ཏེ། ཇི་ལྟར་དཀིལ་འཁོར་

གི་ལྷ་འབྱུང་བའི་རིམ་པ་དེ་བཞིན་དུ་སོམ་པ་པོའང་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །དེའི་རིམ་པ་

ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཆོས་འབྱུང་ལས་སྐྱེས་པ་ནི་ས་ལ་སོགས་པ་བཞི་ཡིན་ལ། དེ་དག་

གཅིག་ཏུ་འདྲེས་ནས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་བྱུང་བའི་འཁོར་ལོ་ནི་རེན་གི་དཀིལ་

འཁོར་ཏེ། དེ་ཡང་། རིམ་པ་གཉིས་དག་སྐྱོན་མེད་པ། །ཞེས་སོགས་སུ་འཆད་དེ། ཀུ་མུ་

ཊི་ལྟར་ན། འདི་ལྟར་འཆད་དོ། །འཁོར་ལོ་ཞེས་པའི་ཚིག་སྔ་མ་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་། 

འཁོར་ལོ་ཞེས་པའི་ཚིག་ཕི་མ་རྣམ་སྣང་གི་ཕག་མཚན་གི་འཁོར་ལོ་དང་། སྔོན་ཞེས་

པའི་ཚིག་སྔ་ཕི་གཉིས་ཀའང་སྔོན་རོལ་གི་དོན་དུ་བེད་དེ། དེ་བས་ན། འདི་ལྟར། 

དཀིལ་འཁོར་གི་འཁོར་ལོ་བསྐྱེད་པའི་སྔོན་རོལ་དུ་གོ་རིམ་ཇི་ལྟར་རིགས་པར་འབྱུང་

བཞིའི་དཀིལ་འཁོར་བསྐྱེད་པར་བའོ། །ཇི་ལྟར་རིགས་པའི་གོ་རིམ་དེ་ཡང་གང་ཞེ་ན། 
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལེའུ་བརྒྱད་པ་བལད་པ།

དེ་ནི་སྤན་མ་ལ་སོགས་པའི་ལྷ་རྣམས་གོ་རིམ་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བ་ཉིད་ཀི་གོ་རིམ་ལས་མ་

འདས་བར་འབྱུང་བ་བཞིའང་བསྐྱེད་པའོ། །

དེ་ཡང་འདི་ལྟར། ཀུན་གི་སྟེང་དུ་རྣམ་སྣང་གི་ཕག་མཚན་འཁོར་ལོ་དང་། དེའི་

སྔོན་རོལ་དུ་ས་དང་། དེ་སྐྱེད་པའི་སྔོན་རོལ་དུ་ཆུ་དང་། དེ་སྐྱེད་པའི་སྔོན་རོལ་དུ་བིན་

ཟ་མེ་དང་། དེ་སྐྱེད་པའི་སྔོན་རོལ་དུ་རླུང་ཆེན་པོ་བསྐྱེད་པར་བ་སྟེ། དེ་ལྟར་གོ་རིམ་ཇི་

ལྟར་རིགས་པར་སྤན་མ་མཱ་མ་ཀཱི་གོས་དཀར་མོ་སྒོལ་མ་ཞེས་པའི་ལྷ་རྣམས་ཀི་ནི་

རིམ་པ་དང་མཐུན་པར་བསྐྱེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཇི་ལྟར་རིགས་པར་བིན་ཟ་དང་། ཞེས་

པའི་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་ཞེས་པའི་ཚིག་ལྷ་རྣམས་ཀི་ནི་ཞེས་པའི་ཚིག་དང་ལྷན་ཅིག་

སྦར་ཏེ་བལད་པའོ། །དེ་ལྟར་ན་འོག་ནས་རིམ་པ་བཞིན་རླུང་མེ་ཆུ་ས་འཁོར་ལོའི་རིམ་

པས་བསྐྱེད་ཅིང་། སོབ་དཔོན་འདིའི་བདག་མེད་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་སུའང་རིམ་པ་དེ་ལྟར་

མཛད་དོ། །དེ་ཡང་ཕིའི་འཇིག་རེན་ཆགས་པའི་འོག་གཞིའི་རིམ་པ་དང་མཐུན་པར་མ་

ཟད། ནང་གི་ལུས་ལ་སྦར་བའི་རིམ་པ་དང་ཡང་མཐུན་པའི་ལེས་བེད་དུ། ཀུ་མུ་ཊིར། 

དེ་བཞིན་རྐང་བའི་མཐིལ་དུ་རླུང་། །རོམ་པ་ཆེན་པོ་གཞུ་ཡི་དབིབས། །གྲུ་གསུམ་

འབར་བའི་དཀིལ་འཁོར་ནི། །སུམ་མདོའི་གནས་སུ་རྣམ་པར་གནས། །ཟླུམ་པོའི་རྣམ་

པའི་གཟུགས་ཀིས་ནི། །ཆུ་ནི་ལྟོ་བར་འགྱུར་བ་ཡིན། །སིང་ཁར་ཡང་ནི་ས་ཉིད་

དེ། །ཀུན་ནས་གྲུབ་བཞི་བ་ཉིད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དྲངས་སོ། །

འོ་ན། འབྱུང་བཞི་འཁོར་ལོ་དང་བཅས་པ་དེ་ཙམ་ཞིག་བསོམ་པར་བས་པས་

ཆོག་གམ་སམ་ན། དེ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་ཀི། ཇི་ལྟར་སོམ་པ་པོ་བདག་ཉིད་སིད་པ་

བར་མའི་ང་རྒྱལ་དུ་འབྱུང་བའང་དེའི་སྟེང་དུ་བསོམ་པར་བའོ། །འོ་ན། འབྱུང་བ་བཞི་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

འཁོར་ལོ་དང་ལྔ་བདག་ཉིད་བར་དོའི་ང་རྒྱལ་གིས་གནས་པ་དང་དྲུག་ཀ་འདྲེས་པ་

ལས་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐྱེད་པ་ཡིན་ནམ་སམ་དུ་དོགས་པའམ་བར་སིད་མཚོན་

པའི་ཡི་གེ་འཇོག་པ་ན་ཆོས་འབྱུང་གི་ནང་དུ་མི་འཇོག་གི །དེ་ལས་ཀང་སྟེང་གི་ནམ་

མཁའ་ལ་ཆོས་འབྱུང་བསྐྱེད་པའི་སྔོན་རོལ་དུ་འཇོག་ལ། འདིར་ཆོས་འབྱུང་གི་ནང་

དུ་བསོམ་པའི་འབྱུང་བཞི་འཁོར་དང་བཅས་པ་འདྲེས་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་དཀིལ་

འཁོར་གི་འཁོར་ལོ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཞེས་འཆད་པ་ཡིན་ཏེ། ཀུ་མུ་ཊི་ལས། ཅི་འབྱུང་བ་

བཞི་བོའི་དཀིལ་འཁོར་དང་། ལྔ་བ་འཁོར་ལོ་དང་། དྲུག་པ་བདག་ཉིད་འདི་ལས་

ཡིན་ནམ་ཞེས་དོགས་པ་ལ། ཆོས་འབྱུང་བ་ལས་སྐྱེས། ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་

གསུངས་ཏེ། ཆོས་ཀི་འབྱུང་གནས་སུ་ཆུད་པ་འདི་ལས་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བ་ལས་

འབྱུང་བའི་ཕིར་ཆོས་འབྱུང་བ་ལས་སྐྱེས་པའི་འཁོར་ལོ་ནི་གཞལ་མེད་ཁང་ཡིན་

ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་ནི་འདི་ཁོ་ན་ལྟར་ཡིན་ལ། དྲུག་པོ་དེའི་ནང་ནས་ཆོས་

འབྱུང་གི་ནང་དུ་ཆུད་པ་རྣམས་འདྲེས་པ་ལས་བསྐྱེད་ཅིང་མ་ཆུད་བ་ལས་མི་བསྐྱེད་

ཅེས་པ་དོགས་པ་དེའི་ལན་དུ་མཛད་པར་ལིན་ཏུ་གསལ་བའི་ཕིར་རོ། །

དེ་བས་ན་བར་སིད་མཚོན་པའི་ཡི་གེ་འབྱུང་བཞི་དང་འདྲེས་བར་བེད་པ་སོབ་

དཔོན་འདིའི་ལུགས་སུ་སྨྲ་བ་ནི་སོབ་དཔོན་འདིས་གང་བཀག་པའི་དོན་དེ་ཉིད་

འདིའི་ལུགས་སུ་སྨྲ་བའོ། །སམྦྷུ་ཊར་ཡང་བདག་མེད་མའི་དཀིལ་འཁོར་སྟོན་པའི་

སྐབས་ནི། ཚིག་འདི་དག་དང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་འདྲ་བར་ཡོད་པ་འཆད་པ་ནི། མན་

ངག་སེ་མར། རྐང་བ་དང་པོ་གཉིས་ཀི་དོན་ནི། དཀིལ་འཁོར་གི་འཁོར་ལོ་བསྐྱེད་པ་

ན། སྔོན་དུ་ཇི་ལྟར་རིགས་པར་འབྱུང་བཞི་འདྲེས་པ་ལས་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐྱེད་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལེའུ་བརྒྱད་པ་བལད་པ།

ཅིང་། དེ་ནས་མངོན་བང་ལྔ་ལས་ལྷ་རྣམས་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བ་ཉིད་ཀི་རིམ་པ་ལས་མ་

འདས་པར་བ་ཞེས་པའོ། །འཁོར་ལོ་ས་དང་ཞེས་སོགས་ཀི་འཁོར་ལོ་ནི་ཐོག་མའི་

གསལ་བེད་དེ། སའི་འཁོར་ལོ་དང་། ཆུའི་འཁོར་ལོ་དང་། ཞེས་སོགས་རེ་རེ་ནས་

སྦར་རོ། །ས་དང་ཆུ་ནི་སྔོན། ཇི་ལྟར་རིགས་པར་བིན་ཟ་དང་། །ལྷ་རྣམས་ཀི་ནི་རླུང་

ཆེན་དང་། །ཞེས་པའི་འཆད་ཚུལ་ཀུ་མུ་ཊི་དང་འདྲའོ། །ཇི་ལྟར་འབྱུང་བ་ལྟ་བར་བ། 

ཞེས་བ་བར་ཡོད་པ་ལ། འབྱུང་བཞི་དེ་དག་ཀང་ཡཾ་རཾ་བཾ་ལཾ་གི་ས་བོན་སོ་སོ་ལས་

ཇི་ལྟར་འབྱུང་བ་ལྟར་དུ་བལྟ་བར་བའོ། །ཞེས་འཆད་ལ། ཆོས་འབྱུང་ལས་སྐྱེས་

འཁོར་ལོ་ཉིད། །ཅེས་པ་ཤཱནྟི་པ་ལྟར་འཆད་དོ། །ད་ནི་གྲུབ་ཆེན་མཚོ་སྐྱེས་ཀི་འཆད་

ཚུལ་ལྟར་བརོད་པར་བ་སྟེ། དེ་ཡང་། འཁོར་ལོ་སྔོན་དུ་ཇི་ལྟའི་ཚུལ། ཞེས་འདོན་ལ། 

ཆོས་འབྱུང་གི་དབུས་སུ་གང་བསོམ་པར་བ་ཞེ་ན། རེན་གི་དཀིལ་འཁོར་གི་འཁོར་

ལོ་ནི་ལྷ་བསྐྱེད་པའི་སྔོན་དུ་བསོམ་པར་བ་ལ། དེ་ཡང་ས་ལ་སོགས་པའི་དཀིལ་

འཁོར་བསྐྱེད་པ་འོག་ཏུ་འཆད་པ་ཇི་ལྟའི་ཚུལ་དུ་བས་ནས་ཏེ། ས་ལ་སོགས་པའང་

སྤན་མ་ལ་སོགས་པའི་ལྷ་རྣམས་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བ་ཉིད་ཀི་གོ་རིམ་ལྟར་བསྐྱེད་པར་

བའོ། །གོ་རིམ་དེ་ཡང་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། འཁོར་ལོ་ཞེས་པ་དང་། སྔོན་ཞེས་པའི་ཚིག་

གཉིས་ས་སོགས་བཞི་ཀ་ལ་ཅི་རིགས་པར་སྦར་བར་བ་སྟེ། སའི་དཀིལ་འཁོར་

ཞེས་སོགས་ཀི་དོན་ཏོ། །

དེ་བས་ན་འདི་ལྟར་ཐམས་ཅད་ཀི་སྔོན་དུ་སའི་འཁོར་ལོ་དང་། དེའི་སྟེང་དུ་ཆུའི་

འཁོར་ལོ་ནི་མེའི་སྔོན་དུ་དང་། ཆུའི་སྟེང་དུ་བིན་ཟ་མེའི་འཁོར་ལོ་ནི་རླུང་གི་སྔོན་དུ་

དང་། མེའི་སྟེང་དུ་རླུང་གི་འཁོར་ལོ་ཆེན་པོ་བསྐྱེད་བར་བ་སྟེ། དེ་ལྟར་བསྐྱེད་པའི་རྒྱུ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

མཚན་ནི། སྤན་མ་སོགས་ལྷ་མོ་བཞི་བོ་རྣམས་ཀི་ནི་ནང་ལུས་ཀི་ར་འཁོར་བཞི་དང་

སྦར་བའི་རིམ་པ་དང་མཐུན་པ་ཇི་ལྟར་རིགས་པར་སྦར་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར་

རོ། །དེ་ལྟར་སྦར་བ་ན་འདིའི་ལེའུ་དང་པོར། ཨེའི་རྣམ་པས་ལྷ་མོ་སྤན། ཞེས་སོགས་

གསུངས་ནས། དེ་ཉིད་ལྟེ་བ་སྤྲུལ་བའི་འཁོར་ལོ་ནས་བརམས་ཏེ་འཁོར་ལོ་བཞི་དང་

མས་རིམ་གིས་སྦར་ཞིང་། སམྦྷུ་ཊིར། ལྟེ་བ་ས། སིང་ཁ་ཆུ། མགིན་པ་མེ། སྤི་བོ་རླུང་

དུ་བལད་པའི་ཕིར། འོག་ཏུ་སའི་འཁོར་ལོ། །དེའི་སྟེང་དུ་ཆུ། དེའི་སྟེང་དུ་མེ། དེའི་

སྟེང་དུ་རླུང་བསྐྱེད་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་བཞེད་ལ། གྲུབ་ཆེན་ཌོམྦི་ཝས་ཀང་བདུད་རི་

འོད་ལས། དེར་ནི་ས་གཞི་གྲུ་བཞི་བ། །ལྗང་ཁུ་རྣམ་པར་བསོམ་པར་བ། །ས་ཡི་

དཀིལ་འཁོར་སྟེང་གནས་པར། །ཆུ་ཡི་དཀིལ་འཁོར་བསོམ་པར་བ། །ཆུ་ལ་ཡང་ནི་

མེ་བསམ་བ། །མེ་ལ་རླུང་གི་དཀིལ་འཁོར་རོ། །རླུང་གི་དཀིལ་འཁོར་སྟེང་གནས་

པར། །བདག་ཀང་བསམ་པར་བ་བ་སྟེ། །ཞེས་འབྱུང་བཞི་ལུགས་ལྡོག་དང་ས་

དཀིལ་ལྗང་ཁུར་གསུངས་ལ། ཡང་གུར་དུ་བདག་མེད་མའི་དཀིལ་འཁོར་བསྐྱེད་པ་

འཆད་པ་ན། ནམ་མཁའི་དབིངས་ཀི་དབུས་གནས་པར། །རོ་རེའི་དཀིལ་འཁོར་

བསོམ་པར་བ། །རོ་རེའི་དཀིལ་འཁོར་དབུས་གནས་པར། །འོད་ཀི་དཀིལ་འཁོར་

བསོམ་པར་བ། །མེ་ཡི་དཀིལ་འཁོར་དབུས་གནས་པར། །ཆུ་དཀིལ་བརྟུལ་ཞུགས་

ཅན་གིས་བསོམ། །ཆུ་ཡི་དཀིལ་འཁོར་དབུས་གནས་པར། །དབང་ཆེན་དཀིལ་

འཁོར་བསོམ་པར་བ། །དབང་ཆེན་དཀིལ་འཁོར་སྟེང་དུ་ནི། །བདག་ཉིད་རྣམ་པར་

བསོམ་པར་བ། །ཡི་གེ་བྷྲཱུཾ་ལས་གནས་བསམ་ཏེ། །རོ་རེ་དཀིལ་འཁོར་དེར་བརག་

བ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ནམ་མཁའི་དབིངས་ཆོས་འབྱུང་གི་དབུས་ན་གནས་པའི་རོ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལེའུ་བརྒྱད་པ་བལད་པ།

རེའི་དཀིལ་འཁོར་ནི་རླུང་གི་དཀིལ་འཁོར་ཏེ། ལྷའི་རིགས་ཀི་བློ་གོས་ཆེན་པོས། རོ་

རེའི་དཀིལ་འཁོར་ཞེས་བ་བ་ནི་རླུང་གི་དཀིལ་འཁོར་རོ། །འོད་ཀི་དཀིལ་འཁོར་ནི་

མེའི་དཀིལ་འཁོར་རོ། །ཞེས་བལད་པ་ལྟར་རོ། །

དེ་ལྟ་ན་མི་ཐུབ་ཟླ་བས་འོག་ཏུ་རླུང་དང་དེ་ནས་མེ་དང་ཆུ་དང་སའི་རིམ་པ་

མཛད་པ་ནི་གུར་གི་འདིའི་རེས་སུ་འབངས་པ་ཡིན་པས། ཁོ་བོ་ཅག་གི་རང་ལུགས་

ལ་ནི་གྲུབ་ཆེན་གཉིས་ཀིས་བཞེད་པ་ལྟར་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་བེད་པ་དང་། མི་ཐུབ་ཟླ་བ་

དང་གུར་ར་འགེལ་ཤཱནྟི་པ་མན་སེ་རྣམས་ཀིས་བལད་པ་ལྟར་ལུགས་འབྱུང་གི་རིམ་

པ་དེ་གཉིས་གང་བས་ཀང་མི་རུང་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པས། གང་རུང་གཅིག་ངེས་

གཟུང་དུ་མི་དགོས་སོ་ཞེས་རེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བཞེད་པ་ལྟར་འདོད་པར་བ་སྟེ། 

གཞུང་འདི་དག་ལའང་གྲུབ་ཆེན་མཚོ་སྐྱེས་དང་ཀུ་མུ་ཊིའི་འཆད་ཚུལ་གཉིས་ཀ་

ལིན་ཏུ་ལེགས་པ་ཡིན་ནོ། །རོ་རེ་ཚིག་རེ་རེས་ཀང་དོན་མི་མཐུན་པ་དུ་མ་སྟོན་པ་མི་

འགལ་བས། འཁོར་ལོ་ས་དང་ཆུ་དང་སྔོན། །ཞེས་སོགས་ཀིས་ཀང་རིམ་པ་དེ་

གཉིས་ཀ་བསྟན་པར་ཁས་བླངས་པ་ལ་གནོད་པ་ཅིའང་མེད་དོ། །

ཁ་ཅིག་ན་རེ་སྤིར་ལུགས་དེ་གཉིས་ཀའང་མི་རིགས་པ་མེད་མོད་ཀི། ལུགས་

འབྱུང་གི་རིམ་པ་དེས་ཕི་སྣོད་སྦོང་བས་སྦང་གཞི་རགས་པའི་ཕིར་ཅུང་ཟད་ཟབ་ལ། 

ལུགས་ལྡོག་གིས་ནང་ལུས་ཙམ་སྦོང་བས་སྦང་གཞི་དེ་ལས་ཕ་བའི་ཕིར་སྔ་མ་

ལས་ཅུང་ཟད་མི་ཟབ་ཅེས་སྨྲ་བ་ནི། ཆེས་མ་ངེས་པའི་རིགས་པ་ལྟར་སྣང་ཡིན་ཏེ། 

འོ་ན་ལུས་དཀིལ་བསོམ་པ་ལས་ཕིའི་དཀིལ་འཁོར་བསོམ་པ་ཅུང་ཟད་ཟབ་པར་

ཐལ་ཏེ། ཕིའི་སྣོད་སྦོང་བ་དང་ལུས་སྦོང་བའི་ཕ་རགས་ཀི་ཁྱད་པར་དེ་ལའང་ཡོད་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་བརོད་ན་རང་གི་གྲུབ་པའི་མཐའ་ལས་འཁོར་གསུམ་ཀ་ཇི་ལྟར་

ཁས་ལེན་མི་དགོས་པ་སོམས་ལིག །སྦང་གཞི་མངལ་གི་དངོས་གཞི་སྦོང་བ་དང་

སྔོན་འགོ་སྦོང་བའི་ཁྱད་པར་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཟབ་མི་ཟབ་ཡོད་པར་སྨྲ་

བའང་སྒྲུབ་བེད་བསྒྲུབ་བ་དང་མཚུངས་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་དེ་ཉིད་ལུང་དང་རིགས་པ་

གང་གིས་སྒྲུབ་སོམས་ལིག །དེ་ལྟར་འབྱུང་བཞིའི་འཁོར་ལོ་ཇི་ལྟར་བསྐྱེད་པ་དེ་ཉིད་

ཀང་སྒྲུབ་པ་པོ་རང་གི་ལེས་པའི་སྣང་བ་ཙམ་གི་བདག་ཉིད་ལས་རྣམ་པ་དེ་དང་དེར་

འབྱུང་བའང་ཡིན་གི། རང་གི་སེམས་ལས་དོན་གཞན་དུ་མེད་པར་བསོམ་པར་བ་སྟེ། 

དེ་ཡང་དེ་འདྲ་བའི་འབྱུང་བཞི་འདྲེས་པ་ལས་བསྐྱེད་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་། རང་

ཉིད་དེའི་དབུས་སུ་ལྷར་བསྐྱེད་པ་གཉིས་དོན་གཞན་སོ་སོ་བར་འཛིན་པ་དགག་པའི་

ཕིར་དུ་དེ་ལྟར་གསུངས་ཀི། སེམས་ལས་དོན་གཞན་དུ་གྱུར་པའི་ཕི་དོན་འགོག་པ་

དང་། རང་གི་རྣམ་ལེེས་ཀི་བདག་ཉིད་དུ་བསོམ་པའི་བར་སིད་མཚོན་བེད་འབྱུང་

བཞི་དང་འདྲེས་པར་སྟོན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་རང་གི་སེམས་ཀི་བདག་ཉིད་དུ་

གྱུར་པའི་འབྱུང་བའི་འཁོར་ལོ་བཞི་བོ་དེ་ཉིད་ཆོས་འབྱུང་གི་ནང་དུ་འདྲེས་པ་ལས་

སྐྱེས་པའི་རེན་གི་འཁོར་ལོ་ཉིད་གྲུ་བཞི་སོ་བཞི་བ་ལ་སོགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཐམས་

ཅད་རོགས་པ་དུར་ཁོད་བརྒྱད་ཀིས་བསྐོར་བ་བསོམ་པར་བའོ། །

དེ་ཙམ་ཞིག་ནི་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀའི་ཐུན་མོང་བ་ཡིན་ལ། དེའི་འོག་ཏུ་ཡབ་ཀི་

དཀིལ་འཁོར་འཆད་པ་ནའང་ཆོས་འབྱུང་འབྱུང་བ་རིམ་བརེགས་དང་བཅས་པའི་

རྣམ་གཞག་མ་གསུངས་སོ། །དེས་ན་གྲུབ་ཆེན་མཚོ་སྐྱེས་ཀིས་ཡབ་ཀི་དཀིལ་

འཁོར་ལ་ཡང་འབྱུང་བཞི་ལུགས་ལྡོག་མཛད་དེ། སའི་དཀིལ་འཁོར་ཡང་ཌོམྦི་བས་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལེའུ་བརྒྱད་པ་བལད་པ།

མཛད་པ་ལྟར་ལྗང་ཁུར་མཛད་དོ། །དེ་ཙམ་ཞིག་མཚུངས་ཀང་ཡུམ་གི་དཀིལ་འཁོར་

གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་པར་ནི། འཕར་མ་རིམ་པ་གཉིས་པ་ལེལ་ལྟར་དག་

ཅིང་ཉེས་པའི་སྐྱོན་མེད་པའོ། །འཕར་མ་གཉིས་པོ་དེ་ཉིད་གང་ཞེ་ན། ཟེའུ་འབྲུས་

མཚོན་པ་དཀིལ་འཁོར་གི་ནང་གི་དབུས་ཀི་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་པ་མཐའ་རོ་རེ་ཕེང་

བས་བསྐོར་བ་ལས་ནི་འཕར་མ་ནང་མ་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་ཏེ། ཕིའི་ཆོས་འབྱུང་གྲུ་

གསུམ་གིས་ནི་མཚོན་པ་དེའི་ནང་དུ་ཆུད་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ནང་གི་གཽ་རཱི་ལ་

སོགས་པ་བརྒྱད་ཀི་གནས་གྲུབ་བཞི་བ་ནི་འཕར་མ་ཕི་མར་བརོད་དོ། །གྲུབ་ཆེན་

གཉིས་ཤཱནྟི་པ་མི་ཐུབ་ཟླ་བ་མན་སེ་སོགས་ཐམས་ཅད་འཕར་མ་གཉིས་ཀི་འཆད་

ཚུལ་འདི་ལྟར་མཐུན་ཞིང་། ནང་དུ་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་ཉིས་རིམ་བེད་པར་

བལད་པའི་ཚད་ལྡན་གི་གཞུང་གཅིག་ཀང་མེད་ལ། ས་སྐྱ་བའི་རེ་བཙུན་གོང་མ་དག་

གི་བཞེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་གིས་གསལ་བར་མཛད་པའི་གཞུང་ལུགས་

དག་ལས་ཆེས་གསལ་བར་ལེས་པའི་ཕིར། རེས་འབངས་དག་གིས་དེ་ལྟར་བེད་པ་

ནི་རང་གི་ལུགས་ལས་ཀང་བརྒལ་བ་ཡིན་ནོ། །འཕར་མ་ནང་མའི་པདྨའི་མཐའ་སྐོར་

རོ་རེ་འཕེང་བས་འཕར་མ་གཉིས་ཀི་མཚམས་ཡོངས་སུ་བཅད་པ་ནི་མན་སེ་ལས་

གསུངས་ཏེ། ཇི་སྐད་དུ་རིམ་པ་གཉིས་ནི་རོ་རེ་འཕེང་བས་ཡོངས་སུ་བཅད་པའི་རིམ་

པ་གཉིས་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །

འོ་ན་དཀར་མོ་སོགས་བརྒྱད་འགོད་པའི་གནས་ཀི་ལྷ་རྣམས་ནི་ཕིའི་འཕར་མ་

ཡིན་ལ། པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ནི་ནང་གི་འཕར་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསལ་བར་གསུངས་

པས་ཆོག་མོད། ཅིའི་ཕིར་ཟེའུ་འབྲུ་ལས་ནི། ཞེས་པ་དང་། གྲུ་གསུམ་གིས་ནི་ཞེས་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

པས་མཚོན་ཏེ་བསྟན་སམ་ན། འདི་ལ་ནི་ཟབ་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་མཚོན་པའི་

དགོས་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཡོད་དེ། འདི་ལྟར། ཕིའི་ཆོས་འབྱུང་གྲུ་གསུམ་གིས་ནི་

ཕག་རྒྱའི་བྷ་ག་མཚོན་ལ། ནང་གི་པདྨའི་འདབ་མ་བརྒྱད་ཀིས་ནི་བྷ་ག་དེའི་དབུས་

ཀི་སྦས་པའི་ར་བརྒྱད་མཚོན་ཞིང་། པདྨའི་ཟེའུ་འབྲུ་ཞེས་པའམ་ལྟེ་བ་ཞེས་པས་ནི་

ར་བརྒྱད་པོ་དེའི་དབུས་སུ་སོན་པའི་དྷཱུ་ཏཱི་ཉིད་སྟོན་ལ། དེར་མངོན་བང་ལྔ་བསོམ་

པའི་ཟླ་བ་དང་ཉི་མ་སྦར་བས་ནི། གནས་དེར་ཁམས་དཀར་དམར་འདུས་པ་མཚོན་

ཞིང་དེའི་དབུས་ཀི་ས་བོན་དང་ཕག་མཚན་གིས་ནི་སེམས་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་

ལེས་ཀི་ངོ་བོར་སྐྱེས་པ་མཚོན་པས། གཉིས་འདུས་པ་ལས་བདེ་ཆེན་པོ། ཞེས་

གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལས་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀིས་སྐུར་རོགས་པས་ནི། བདེ་བ་ཆེན་

པོའི་ཡེ་ལེས་ཀི་གཟུང་རྣམ་ཉིད་དཀིལ་འཁོར་གི་འཁོར་ལོའི་རྣམ་རོལ་དུ་ལར་བ་

མཚོན་ཏེ། ཚུལ་འདི་ལྟར་རོགས་ནས་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་བསོམ་པ་ནི། རོགས་རིམ་

མཚན་ཉིད་ཚང་བ་སྐྱེ་བ་ལ་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་སིན་པར་བེད་པའི་དོན་དང་ལྡན་པར་

འགྱུར་རོ། །

ནང་བལད་འདི་ལྟ་བུ་ནི་པདྨ་ཅན་གི་ལེའུའི་མཚམས་སྦོར་དང་ཡང་སྦར་ཏེ་

ལེས་པར་བའོ། །ཡང་སྦང་གཞི་དང་སྦར་ན་ཆོས་འབྱུང་དང་པདྨས་ནི་མའི་བྷ་གའི་

ནང་གི་གསང་གནས་ཀི་པདྨ་མཚོན་ལ། དེར་ཟླ་ཉི་འདུས་པས་གནས་དེར་ཕ་མའི་

ཁུ་ཁག་འདུས་པ་དང་། ཟླ་ཉིའི་དབུས་སུ་ནཱ་ད་ཞུགས་པས་ནི་ཁུ་ཁག་གི་དབུས་སུ་

བར་དོའི་རྣམ་ལེས་ཞུགས་པ་མཚོན་ལ། དེ་ལས་ས་བོན་དང་ཕག་མཚན་རིམ་གིས་

རོགས་པ་ནི་མངལ་དུ་ལུས་རོགས་པ་དང་ཆོས་མཐུན་ཞིང་། སྐུ་རོགས་པ་ནི་མངལ་



  377  

རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལེའུ་བརྒྱད་པ་བལད་པ།

ནས་བཙས་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐྱེད་ནས་

གདན་བསོམས་པ་ནི། འཕར་མ་གཉིས་དང་ལྡན་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་དེའི་ནང་གི་

དབུས་སུ་ལི་བ་བཅོ་ལྔ་ཡི་གདན་གི་བདག་ཉིད་རོ་བཅོ་ལྔ་རྣམ་པར་བསམ་པར་བ་

སྟེ། འོག་ནས་གནས་གང་དུ་ལྷ་མོ་གང་བསོམ་པར་འཆད་པར་འགྱུར་བའི་གནས་

རྣམས་སུའོ། །སོབ་དཔོན་ཤཱནྟི་པ་ལྷ་མོ་འདི་དག་ལ་ཟླ་གདན་བཞེད་ལ། མན་ངག་སེ་

མ་ལས་ཀང་། གདན་རྣམས་ནི་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁོར་རྣམས་སོ། །ཞེས་ཟླ་གདན་དུ་

བལད་དོ། །རྒྱ་གར་གི་ཚད་ལྡན་གཞན་རྣམས་ཀིས་ཟླ་ཉིའི་གདན་གང་ཡིན་གསལ་

བར་མ་བལད་ལ། མི་ཐུབ་ཟླ་བས་བདག་མེད་མའི་ཐུགས་ཀར་ཡེ་ལེས་སེམས་

དཔའ་བསོམ་པའི་གདན་ཉི་གདན་དུ་བལད་པ་ལ་དཔགས་ན་འདིར་ཡང་ཉི་གདན་

བཞེད་པ་འདྲའོ། །

༼བརེན་པ་ལྷ་བསྐྱེད་པ་བལད་པ།༽

གསུམ་པ་ལ་བཞི། མངོན་བང་ལྔ་ལས་ལྷ་རྣམས་བསྐྱེད་པའི་ཚུལ། ཕོགས་གང་

དུ་ལྷ་མོ་གང་དགོད་པ། ལྷ་མོ་རྣམས་ཀི་སྐུ་མདོག་དང་ཕག་མཚན་སོགས་ཀི་མཚན་

ཉིད། དེ་ལྟར་བསོམས་པའི་ཕན་ཡོན་བསྟན་པས་མཇུག་བསྡུ་པའོ། །

༼མངོན་བང་ལྔ་ལས་ལྷ་རྣམས་བསྐྱེད་པའི་ཚུལ།༽

དང་པོ་ལ། ལུགས་སོ་སོ་རྣམ་པར་དགོད་པ་དང་། རང་གི་ལུགས་བཞག་

པའོ། །དང་པོ་ནི། བོད་ཀི་བླ་མ་སྔ་མ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། དེ་ཡི་སྟེང་དུ་ཟླ་བ་ཡིན། །ཞེས་པ་

ནས། རྣམ་པ་ལྔ་བོ་བསོམ་པ་ཉིད། ཅེས་པའི་བར་གིས། ཨཱ་ལི་ལས་ཟླ་བ་དང་ཀཱ ལི་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ལས་ཉི་མ་བསོམ་པའི་བདག་མེད་མའི་མངོན་བང་ལྔ་བསྐྱེད་བསྟན་ལ། ཟླ་བ་དང་ཉི་

མ་བསོམ་པ་དེ་ནི་མངོན་བང་མི་མཉམ་སྦོར་ཞེས་བ་ཞིང་། དེའི་ཚེ་ཕག་མཚན་

ལའང་ས་བོན་གིས་མཚན་པ་བེད་དོ། །ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་མཉམ་སྦོར་བ། །ཞེས་པ་ནས། 

ཟླ་བ་ཆུ་ལེལ་ནོར་བུའི་འོད། །ཅེས་པའི་བར་གིས་ཡབ་ཀི་མངོན་བང་ལྔ་བསྐྱེད་ཀི་

ཁྱད་པར་སྟོན་ལ། དེ་ཡང་སྔ་མ་གཉིས་དང་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་ནི། འདིར་ཨཱ་ལི་

ལས་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁོར་གྲུ་གསུམ་ཨཱ་ལིས་མཚན་པ་བསྐྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། ཁ་སྦོར་

ལས། གྲུ་གསུམ་རྒྱ་ཆེན་རང་བཞིན་ཅན། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་ཡོན་ཏན་

གནས། །འདི་ཡང་ཨ་སོགས་གཟུགས་ཀིས་ནི། །སངས་རྒྱས་ཡོན་ཏན་འབྱུང་བར་

འགྱུར། །ལེལ་དང་ཟླ་བ་ལྟ་བུར་ནི། །དེ་ཡི་སྟེང་དུ་འཇུག་པར་འགྱུར། །ཞེས་དང་། དེ་

ལས་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁོར་ནི། །གྲུ་གསུམ་ཉིད་དུ་བསོམ་པར་བ། །ཞེས་གསུངས་

པའི་ཕིར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཀཱ་ལི་ལས་ཀང་ཟླ་བ་གྲུ་གསུམ་ཀཱ་ལིས་མཚན་པ་བསྐྱེད་

པར་བ་སྟེ། ཁ་སྦོར་ལས། ཟླ་བའི་སྟེང་དུ་ཡང་ཟླ་བ། །བང་ཆུབ་ཟླ་བ་གཉིས་པ་

ཅན། །སངས་རྒྱས་ཡོན་ཏན་ཀ་སོགས་ཀི། །སྐར་མདའ་འདིར་ཡང་འཇུག་པར་

འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །

དེ་ལྟར་ཟླ་བ་དང་ཟླ་བ་བརེགས་པ་ནི་མངོན་བང་ཉམས་སྦོར་ཞེས་བའོ། །དེས་

ན་རྒྱུད་ཀི་ཚིག་དོན་འཆད་པ་ན། ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་མཉམ་སྦོར་བ། །ཞེས་པའི་དོན་དེ་ལྟར་

ཡིན་ལ། དེ་ཉིད་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཉིད་ཀི་གདན་ཏེ། བསྐྱེད་པའི་གཞི་ཡིན་ནོ། །དེའི་

སྟེང་དུ་ཡི་གེ་ལས་བྱུང་གོང་བུ་ལ། ཞེས་པ་ས་བོན་ལས་བྱུང་བའི་ཕག་མཚན་ཡིན་

ཞིང་། ཧཱུཾ་ཕཊ་རྣམ་པའང་འདོད་མི་བ། །ཞེས་པ་ནི། ཕག་མཚན་རོ་རེ་དཀར་བོ་རེ་ལྔ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལེའུ་བརྒྱད་པ་བལད་པ།

བ་ཧཱུཾ་གིས་མ་མཚན་པ་བེད་པའི་དོན་ཏོ། །སེམས་དཔའི་གཟུགས་བརན་ལས་བྱུང་

བའི། །དཀིལ་འཁོར་བདག་པོ་རྣམ་པར་བསོམ། །ཞེས་པ་ནི་ཕག་མཚན་དེ་ལས། 

འོད་ཟེར་སྤོ་བསྡུ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པའི་སྐུ་རོགས་པ་སྟེ། དེ་

ཡང་། ཕག་མཚན་ཞལ་སོགས་གོང་མ་བཞིན། །ཟླ་བ་ཆུ་ལེལ་ནོར་བུའི་འོད། །ཅེས་

པས་སྐུ་མདོག་དཀར་བོ་ཞལ་བརྒྱད་ཕག་བཅུ་དྲུག་པ་བསོམ་པ་བསྟན་པ་ཡིན་ཏེ། 

ཁ་སྦོར་བས། རོ་རེ་ཡོངས་གྱུར་དེ་མ་ཐག །རྣམ་པ་ཀུན་གི་མཆོག་ལྡན་པ། །ཟླ་བའི་

ཁ་དོག་མཉམ་འོད་ཀི། །རོ་རེ་སེམས་དཔའ་བསམ་པར་བ། །ཞེས་གསུངས་པའི་

ཕིར་རོ། །གོང་མ་བཞིན་ཞེས་པ་ཡང་། སྔར་ཆར་དབབ་པའི་སྐབས་ཀི་ཧེ་རུ་ཀ་ཕག་

བཅུ་དྲུག་པ་བལད་པ་བཞིན་ཞེས་འདོད་དོ། །དེ་ལྟར་བསོམ་པའི་དགོས་པ་ཡང་ཟླ་བ་

ཉིས་བརེག་གིས་གསང་དབང་མཚོན་ཞིང་། གསང་དབང་གི་ཚེ་བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་གི་

བང་སེམས་དཀར་བོ་མཚོན་པས་གཉིས་ཀ་ཟླ་བ་དང་དེའི་ཚེ་སོབ་མ་ལ་རྣམ་རོག་

གི་གྲྭ་དང་བཅས་པས་ཟུར་གསུམ་པའོ། །བདག་མེད་མའི་མངོན་བང་གིས་ལེས་

རབ་ཡེ་ལེས་ཀི་དབང་མཚོན་ཞིང་། དེའི་ཚེ་སོབ་མ་ཡབ་ཡུམ་གི་ཁམས་དཀར་

དམར་མཚོན་པས། ཉི་ཟླ་བརེགས་པ་དང་། དེའི་ཚེ་སོབ་མའི་སེམས་མི་རོག་པར་

གནས་པ་མཚོན་པས་ཟླུམ་པོའ།ོ །ཞེས་འཆད་ཅིང་། དེ་ལྟར་བས་ན་ཕི་མའི་ལྔ་བ་

ལས། བདག་གི་དཀིལ་འཁོར་ཁྱེད་གསུངས་ན། །ཁྱེད་ཀི་དཀིལ་འཁོར་ཇི་ལྟར་

ལགས། །ཞེས་ཞུས་པའི་ལན་དུ། ཚོགས་གཉིས་གསོག་པ་དང་། བསྲུང་འཁོར་ལེའུ་

གསུམ་པར་གསུངས་པ་དང་འབྱུང་བཞི་སོགས་བསྐྱེད་པ་མངོན་བང་ལྔ་དང་བཅས་

པ་འདིར་གསུངས་པ་ལ་དགོངས་ནས་མ་བལད་པར་གཙོ་བོ་བསྐྱེད་པ་མན་ཆད་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

གསུངས་པ་ཡང་ལེགས་པར་འབེལ་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་ལ། ཤཱནྟི་

པས་གཞུང་འདི་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཡུམ་གི་མངོན་བང་ལྔ་བསྐྱེད་ལ་སྦར་ནས། 

དཀིལ་འཁོར་བདག་པོ་ཞེས་བ་བ་ནི་དཀིལ་འཁོར་གི་གཙོ་བོ་སྟེ་བདག་མེད་མ་

ཞེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ཟླ་བ་ཆུ་ལེལ་ནོར་བུའི་འོད། །ཅེས་པ་

ཟླ་གདན་དུ་བལད་པ་རྣམས་འགོག་པ་ན། ཉི་མ་དང་ཟླ་བ་ཁ་སྦོར་ནི་མི་མཚུངས་པ་

སྦར་བ་ཡིན་པས་མཉམ་སྦོར་ཡིན་པ་འགལ་ལ། བདག་པོ་ཞེས་པ་མོར་འགྱུར་ན་ཧ་

ཅང་ཐལ་ཞིང་། འདི་དག་ནི་ཁོ་མོ་ཡིན་པས་ཉི་གདན་བེད་པར་རིགས་ཀི་ཟླ་གདན་

བེད་པར་མི་རིགས་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་ཟེར་ཞིང་། རང་གིས་གཞུང་འོག་མ་ཡབ་ལ་

སྦར་བ་དང་། གུར་ལས། རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ལས་བྱུང་བའི། །རིག་མའི་སྐྱེས་བུ་

བསོམ་པར་བ། །ཞེས་གསུངས་པའི་འགལ་བ་སོང་བ་ན། རིག་མའི་སྐྱེས་བུ་ཞེས་པ་

ཉིད་ཀང་ཡབ་ཀི་ཡིན་ལ། ཞེས་ཟེར་རོ། །

འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་སྨྲ་བ་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཉེས་པ་མི་བཟད་པ་དུ་མའི་

གནས་སུ་གྱུར་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ཡང་འདི་ལྟར། མི་མཉམ་སྦོར་ཞེས་བ་བའི་ཐ་སད་

དང་། དོན་གང་ཡང་རྒྱུད་དང་ཚད་ལྡན་གི་གཞུང་གང་ནས་ཀང་ཟུར་ཙམ་ཡང་མ་

བལད་ཅིང་། ཟླ་ཉི་མི་མཚུངས་པས་མཉམ་སྦོར་དུ་འགལ་ན། སྒྲུབ་པ་པོ་ཕག་རྒྱ་དང་

མཉམ་པར་སྦར་བ་དང་། ཐབས་དང་ལེས་རབ་མཉམ་པར་སྦར་བ་དང་། ལྷ་ཡབ་ཡུམ་

མཉམ་པར་སྦར་བ་ཐམས་ཅད་ཀང་འགལ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་ཕན་ཚུན་མི་

མཚུངས་པའི་ཕིར་རོ། །སམྦྷུ་ཊི་ལས། ཟླ་བ་ཉིས་བརེག་གསུངས་པའི་ལུང་དེ་དག་ནི་

བདེ་མཆོག་རོར་སེམས་ཀི་མངོན་བང་ལྔ་སྟོན་པའི་ལུང་ཡིན་པས། དེས་སྐབས་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལེའུ་བརྒྱད་པ་བལད་པ།

འདིར། ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་མཉམ་སྦོར་བ། །ཞེས་པའི་དོན། ཟླ་བ་ཉིས་བརེགས་ལ་སྦོར་

དགོས་པར་མི་འགྲུབ་ལ། ཕག་མཚན་རོ་རེ་རེ་ལྔ་བ་དཀར་བོ་ལ་ཧཱུཾ་གིས་མཚན་པ་མི་

བེད་པ་ཞིག །ཧཱུཾ་ཕཊ་རྣམ་པའང་འདོད་མི་བ། ཞེས་པའི་དོན་དུ་སྨྲས་པས་ནི། ཕཊ་

འདོད་མི་བ་ཞེས་པ་ལ་ཁོ་བོ་ཅག་གིས་སྔོན་ཆད་ལན་གཅིག་ཀང་མ་བལྟོས་སོ་ཞེས་

གསལ་བར་བས་ལིང་། ཡབ་ཀི་མངོན་བང་གི་སྐབས་སུ་ཕག་མཚན་ལ་ས་བོན་གིས་

མཚན་པ་བར་མི་རུང་ཞིང་། ཡུམ་གི་སྐབས་སུ་བེད་པའི་ཁྱད་པར་གསུངས་པ་ལ་རོ་

རེ་འཆང་གིས་དགོས་པའི་ཁྱད་པར་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་གཟིགས་པ་ཡང་སྨྲ་དགོས་སོ། །

ཕག་མཚན་ཞལ་སོགས་གོང་མ་བཞིན། །ཞེས་པ་སྔར་ཆར་འབེབས་ཀི་ཧེ་རུ་ཀ་

དང་སྦར་བས་ནི་རང་གི་ངང་ཚུལ་ཆེས་གསལ་བར་བས་ཏེ། སྔར་ཆར་འབེབས་ཀི་ཧེ་

རུ་ཀའི་སྐབས་སུ་ཕག་མཚན་གཅིག་ཀང་མ་བལད་པའི་ཕིར་རོ། །ཁ་སྦོར་ལས། རོ་རེ་

ཡོངས་གྱུར་དེ་མ་ཐག །རྣམ་པ་ཀུན་གི་མཆོག་ལྡན་པ། །ཟླ་བ་ཁ་དོག་མཉམ་འོད་

ཀི། །རོ་རེ་སེམས་དཔའ་བསམ་པར་བ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ལུང་གིས་འདིར། ཟླ་བ་

ཆུ་ལེལ་ནོར་བུའི་འོད། །ཅེས་པས་ཀཻ་རོར་ཕག་བཅུ་དྲུག་པ་དཀར་བོ་བསྐྱེད་པ་བསྟན་

པར་སྒྲུབ་པ་ནི། དེ་ལས་འབེལ་མེད་ཆེ་བ་ཅི་ཞིག་ཡོད་དེ། ཁ་སྦོར་གི་ལུང་དེ་ནི་རོ་རེ་

ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་བདེ་མཆོག་རོར་སེམས་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་པ་བསྐྱེད་པ་

སྟོན་པའི་ལུང་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཚོགས་གཉིས་གསོག་པ་དང་། བསྲུང་འཁོར་ལེའུ་

གསུམ་པར་གསུངས་པ་ལ་བསེགས་པས་ཆོག་པའི་ཕིར་ཕི་མའི་ལེའུ་ལྔ་བར་ཡབ་ཀི་

དཀིལ་འཁོར་སྟོན་པའི་སྐབས་སུ་དེ་དག་བལད་མི་དགོས་ན། ཡབ་ཀི་མངོན་བང་ལྔ་

ཡང་སྔར་ལེའུ་གསུམ་པར་མངོན་བང་ལྔ་ཀ་བལད་པ་ལ་བསེགས་པས་ཆོག་པའི་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ཕིར་སར་ཡང་འདིར་ཡབ་ཀི་མངོན་བང་ལྔ་བལད་ཅི་ཞིག་དགོས་ཞེས་པའི་མགོ་

མཚུངས་སུ་ཞིག་གིས་བཟློག་པར་ནུས། ཤཱནྟི་པས་བདག་པོ་ཞེས་པ་ལ་བདག་མེད་

མ་ཞེས་པའི་འབྲུ་གནོན་བས་པ་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་སྐྱོན་བརོད་ནས། སར་ཡང་རང་

ཉིད་ཀིས་རིག་མའི་སྐྱེས་བུ་ཞེས་པ་ཡབ་ལ་ཟེར་བའི་འབྲུ་གནོན་བེད་པ་རང་གི་ཚིག་

ལ་ཅོ་འདྲི་བར་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཁོ་མོ་ཡིན་པས་ཟླ་གདན་མི་རིགས་དགོས་ན་གལིན་

རེ་གལེད་ལ་སོགས་པའི་དཀིལའཁོར་དུ་མར། ཙ་རི་ཀ་ལ་སོགས་པའི་ཁོ་མོ་ལིན་ཏུ་

དྲག་མོ་དུ་མ་ལ་ཟླ་གདན་བལད་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་མ་ངེས་སོ། །

གཞན་ཡང་བརོད་པར་བ་བ་མང་མོད་ཀི་རེ་ལིག་བཞག་གོ །ཡང་རྔོག་ལུགས་

པའི་བླ་མ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཡི་གེ་ལས་བྱུང་བའི་གོང་བུ་ནི་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་བདག་

མེད་མའི་སྐུ་རོགས་པ་ལ་བས་ནས། དེ་ལ་ཡབ་ཀིས་འཁྱུད་པ་བེད་ཅིང་། ཡབ་དེ་

ཡང་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཕག་མཚན་ཞལ་སོགས་གོང་མ་བཞིན། ཞེས་སྦར་ཏེ་སྔར་

བལད་པའི་ཧེ་རུ་ཀ་ཕག་གཉིས་པ་ལ་འདོད་དོ། །ཧཱུཾ་ཕཊ་རྣམ་པའང་འདོད་མི་

བ། །ཞེས་པ་ནི། དེ་ལྟ་བུའི་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་ཡབ་ཡུམ་གི་གསང་གནས་བིན་གིས་

བརླབ་མི་དགོས་པའི་དོན་དུ་འདོད་ལ། ཟླ་བ་ཆུ་ལེལ་ནོར་བུའི་འོད། །ཅེས་པ་ནི་མེ་

རིའི་མཐར་ཟླ་བའི་འོད་ལྟ་བུའི་སྐྱ་སོར་རེ་བ་ཡོད་པའོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །

ལུགས་འདི་ནི་གྲུབ་ཆེན་གཉིས་རེས་འབངས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་

གཞུང་དང་། གཞན་ཡང་རྒྱུད་འདི་འགེལ་བའི་མཁས་པ་ཚད་ལྡན་ཐམས་ཅད་ཀིས། 

བདག་མེད་མའི་དཀིལ་འཁོར་ལ་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦོར་གི་རྣམ་པ་

ཅན་མེད་པར་བལད་པ་དང་འགལ་བའི་ཕིར་དང་། ཡབ་ལ་ཡུམ་གིས་འཁྱུད་པའི་ཚེ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལེའུ་བརྒྱད་པ་བལད་པ།

གསང་གནས་བིན་གིས་བརླབ་དགོས་ལ། ཡུམ་ལ་ཡབ་ཀིས་འཁྱུད་པའི་ཚེ་གསང་

གནས་བིན་གིས་བརླབ་མི་དགོས་པའི་ཁྱད་པར་ཀུན་མཁྱེན་གིས་ཀང་དབེ་བར་མི་

ནུས་པའི་ཕིར་དང་། ཟླ་བ་ཆུ་ལེལ་ནོར་བུའི་འོད། །ཅེས་པའི་དོན་ཇི་སྐད་སྨྲས་པ་ཡང་

འཆད་ཚུལ་གིས་ཕོངས་པའི་རྣམ་པར་སྣང་བའི་ཕིར་ལིན་ཏུ་མི་ལེགས་སོ། །བླ་མ་

ཤཱནྟི་པ་ནི་འདི་ལྟར་འཆད་དེ། དེའི་སྟེང་དུ་ཟླ་བ་ཡིན། ཞེས་སོགས་རྐང་བ་བཞིའི་དོན་

ནི། རོ་དེའི་སྟེང་དུ་ཟླ་བ་ཡིན་ལ། ཟླ་བའི་སྟེང་དུ་ས་བོན་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ས་བོན་ཇི་ལྟ་བུ་

ཞེ་ན། ཟླ་བའི་རེས་སུ་ཟླ་བའི་སྟེང་དུ་ཉི་མ་བསོམས་ནས། དེའི་ཕི་ནས་ཏེ་རེས་ནས་

བདུད་ལས་རྒྱལ་བ་ཉི་མ་དེ་ཉིད་མནན་པའི་སོ་ནས་ཉི་མའི་སྟེང་ན་གནས་པའི་ས་བོན་

ནོ། །བདུད་ལས་རྒྱལ་བ་མནན། ཞེས་འདོན་གི་རྒྱལ་བས་ཞེས་མི་འདོན་ནོ། །

ཟླ་ཉི་གཉིས་འདུས་པ་ནི་ཁམས་དཀར་དམར་མཚོན་པ་ཡིན་པས། དེ་ལས་

བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ངོ་བོར་མོས་པར་བ་སྟེ། དེ་ཡང་ཉི་མའི་སྟེང་གི་ས་བོན་ནི་སྦོར་བའི་

བདེ་བ། དེ་ལས་བྱུང་བའི་ཕག་མཚན་དངོས་གཞིའི་བདེ་བ། མཚན་མའི་དབུས་ཀི་

ས་བོན་ནི་མཇུག་གི་བདེ་བ། དེ་ལས་རྣལ་འབོར་མའི་དཀིལ་འཁོར་མཐའ་ཡས་པ་

སྤོ་ཞིང་བསྡུ་བ་ནི་དོན་དམ་པའི་བདེ་བའོ། །ཟླ་ཉི་དེར་གང་གིས་བསྐྱེད་སམ་ན། ཨཱ་

ལི་ཀཱ་ལི་ལས་བསྐྱེད་པར་སྟོན་པ་ཨཱ་ལི་ཟླ་བའི་ཞེས་པ་རྐང་བ་གཉིས་ཏེ། ཤཱནྟི་པས་

དབངས་བཅོ་ལྔ་དང་། གསལ་བེད་སོ་བཞི་ལས་བསྐྱེད་ནས། ཡི་གེ་མི་སྣོན་ནོ། །དེ་

ལ་ཨཱ་ལི་རྣལ་འབོར་མའི་ངོ་བོ་དང་ཀཱ་ལི་དེ་བཞིན་གལེགས་པའི་ངོ་བོར་མོས་ཀི་

མཚན་དཔེར་མོས་པ་མི་བེད་ལ། དེ་འདྲ་བའི་ཟླ་བ་ཉི་མ་འདུས་པ་ལས་དཀར་མོ་ལ་

སོགས་པའི་རྣལ་འབོར་མ་རྣམས་ཀི་བདེ་བའི་རང་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་གགས་སོ། །བདེ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ཆེན་གི་ཡེ་ལེས་དེ་ཉིད་ཡེ་ལེས་ལྔར་ལྡོག་པས་ཕེ་བས་མངོན་བང་ལྔར་འཇོག་པ་

ནི། ཟླ་བ་མེ་ལོང་ཡེ་ལེས་ལྡན། །ཞེས་པ་ནས། རྣམ་པ་ལྔ་བོ་བསོམ་པ་ཉིད། །ཅེས་

པའི་བར་རོ། །དེས་གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀི་བསྐྱེད་ཚུལ་གི་ཐུན་མོང་གི་ཡན་ལག་

བསྟན་ནས། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་སོ་སོར་འཆད་པ་ལ། གཙོ་མོའི་བསྐྱེད་ཚུལ་ནི། ཨཱ་

ལི་ཀཱ་ལི་ལས་བྱུང་བའི་ཟླ་ཉི་མཉམ་པར་སྦོར་བ་དེ་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཉིད་ཀི་གདན་

ཏེ་རེན་ཡིན་ནོ། །

རོ་རེ་སེམས་དཔའ་དེ་ཡང་གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཡི་གེ་ལས་བྱུང་གོང་བུ་ལ། ཞེས་

མི་འདོན་པར། བསྡུས་པའི་ཡི་གེ་འབྱུང་བ་སྟེ། ཞེས་བཏོན་ནས། རོ་རེ་ནི་ས་བོན་

བསྡུས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཕག་མཚན་ཡིན་ལ། སེམས་དཔའ་ནི་ཕག་མཚན་གི་

དབུས་ཀི་ས་བོན་གི་ཡི་གེ་འབྱུང་བ་གང་ཡིན་པ་སྟེ། བདག་མེད་མའི་དཀིལ་འཁོར་

ལ། སྐབས་འདིར་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་ཡབ་ཡུམ་གི་ཡབ་ཀི་རོ་རེ་ཧཱུཾ་གི་རྣམ་པ་ལས་

བསྐྱེད་པ་དང་། བུ་ག་ཕཊ་ཀིས་བཀག་པའི་རྣམ་པ་དང་། འང་གིས་དེར་མ་ཟད་ནོར་

བུ་ལ་ༀ་གིས་མཚན་པ་དང་། ཡུམ་གི་པདྨ་ཨ་ལས་བསྐྱེད་པའི་ཟེའུ་འབྲུ་ཨས་

མཚན་པའང་འདོད་མི་བ་སྟེ། རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་ཡབ་ཡུམ་ཞུ་བ་ལས་འབས་བུར་

བཞེངས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །འོ་ན། དེ་གང་ལས་བསྐྱེད་ཅེ་ན། སེམས་དཔའི་

གཟུགས་བརན་ནི་ཕག་མཚན་ས་བོན་གིས་མཚན་པ་སྟེ། དེ་ལས་བྱུང་བའི་དཀིལ་

འཁོར་གི་བདག་པོ་བདག་མེད་མ་རྣམ་པར་བསོམ་པར་བའོ། །

གོང་མ་བཞིན། ཞེས་པ་སྔ་མ་བཞིན་ཞེས་འདོན་ཏེ། དེའི་ཕག་མཚན་དང་ཞལ་

སོགས་ནི་ཆོས་ཀི་བརས་འོག་ནས་འཆད་པར་འགྱུར་བའི་ལྷ་མོ་བཅོ་ལྔའི་ནང་ནས་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལེའུ་བརྒྱད་པ་བལད་པ།

སྔ་མ་སྟེ་དང་པོ་ལ་ཇི་ལྟར་འཆད་པར་འགྱུར་བ་བཞིན་ནོ། །དེ་ཡང་ཟླ་བའི་གདན་དང་

ལྡན་ཞིང་ཆུ་ལེལ་གི་ནོར་བུའི་འོད་ལྟར་གསལ་བའོ། །འཁོར་གི་བསྐྱེད་ཚུལ་ནི། 

ཐབས་དང་ལེས་རབ་རང་བཞིན་ལས། འདི་ལྟར་འཁོར་གི་ལྷ་མོ་ཐམས་ཅད་ཀང་

རོགས་པ་ཉིད་དོ། །ཐབས་ལེས་དེ་གང་ཞེ་ན། ཟླ་བ་ཉི་མའི་རབ་དབེ་ལས། །ཨཱ་ལི་

ལེས་རབ་ཀཱ་ལི་ཐབས་ཏེ། ཨཱ་ལི་ལས་བྱུང་བའི་ཟླ་བ་ལེས་རབ་དང་། ཀཱ་ལི་ལས་

བྱུང་བའི་ཉི་མ་ཐབས་ཡིན་ཞིང་། དེ་འདྲ་བའི་ཉི་ཟླའི་སྦོར་བ་ལས་བསྐྱེད་པར་

བའོ། །ཇི་ལྟར་བསྐྱེད་ན་བདག་མེད་མའི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་གདན་ལ་ཕག་མཚན་ས་

བོན་གིས་མཚན་པ་ལས་ཟླ་བ་བཅུ་བཞི་དང་ཉི་མ་བཅུ་བཞི་རོ་གདན་ལ་གནས་པའི་

སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང་ཟླ་བའི་གདན་བཅུ་བཞིའི་སྟེང་དུ་སྤོ་བར་བའོ། །འོ་ན་ཇི་ལྟར་ལྷ་

མོ་དེ་དག་གི་ཟླ་ཉི་འདྲ་བ་བཞིན་དུ་ས་བོན་ཡང་འདྲའམ་ཞེ་ན། འདི་ལས་དཀར་མོ་ལ་

སོགས་ཀི། །ཡི་གེ་དབེ་བས་སོ་སོ་ཡིན། །ཞེས་པས་ས་བོན་དབངས་བཅོ་ལྔ་སོ་

སོར་སྟོན་ནོ། །དེས་ན་ཟླ་ཉིའི་སྟེང་དུ་ས་བོན་མི་འདྲ་བ་བཅུ་བཞི་དང་དེ་ལས་གི་གུག་

བཅུ་བཞི་ས་བོན་སོ་སོས་མཚན་པ་དང་། དེ་རྣམས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རྣལ་

འབོར་མ་བཅུ་བཞི་བསྐྱེད་པར་བའོ། ཞེས་འཆད་དོ། །

སོབ་དཔོན་མི་ཐུབ་ཟླ་བའི་འཆད་ཚུལ་ནི། རོའི་གདན་ལ་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁོར་

གི་གདན་དང་བཅས་པ་བཅོ་ལྔ་བོ་དེའི་སྟེང་དུ་ཟླ་བ་ཡིན་ལ། ཟླ་བའི་སྟེང་དུ་ས་བོན་

དབངས་བཅོ་ལྔ་བོ་ཉིད་ཡིན་ཞིང་། དེའི་ཕི་ནས་བདུད་ལས་རྒྱལ་བ་ཉི་མས་ས་བོན་གི་

སྟེང་ནས་མནན་ཏེ། ས་བོན་ཟླ་ཉིའི་བར་ན་གནས་པའོ། །ཟླ་ཉི་གཉིས་འདུས་པ་ནི་

ཁམས་དཀར་དམར་འདུས་པ་མཚོན་ཞིང་། ཁམས་དཀར་དམར་འདུས་པ་ནི་བདེ་བ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ཆེན་པོའི་རྒྱུ་ཡིན་པས། གཉིས་འདུས་པ་ལས་བདེ་ཆེན་པོ། ཞེས་སོས་སོ། །ཟླ་ཉི་དེ་

དག་གང་ལས་བསྐྱེད་ཅེ་ན། ཨཱ་ལི་སོ་གཉིས་དང་ཀཱ་ལི་བརྒྱད་ཅུ་གཡས་སྐོར་དང་། 

གཡོན་སྐོར་དུ་བཀོད་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཟླ་བ་དང་ཉི་མ་བསྐྱེད་པ་སྟོན་པ་ནི། 

ཨཱ་ལི་ཟླ་བ་ཞེས་པ་གཉིས་སོ། །ཟླ་བ་དང་ཉི་མའི་བར་ན་འདུས་པའི་ས་བོན་བཅོ་ལྔ་

ལས། དཀར་མོ་ལ་སོགས་པར་རབ་ཏུ་གགས་པའི་ཕག་མཚན་བཅོ་ལྔ་བསྐྱེད་དེ། 

འདིར་དཀར་མོ་ལ་སོགས་པའི་སྒས་ལྷའི་རྣམ་པ་མི་གཟུང་གི་ཕག་མཚན་གཟུང་ངོ་། །

འོ་ན་གཙོ་མོའམ་འཁོར་གི་དང་པོ་རོ་རེ་མ་ལྟ་བུ་མི་སོས་པར་དཀར་མོ་ཞེས་

སོས་པ་ཅི་ཞེ་ན། ཟླ་ཉི་མཚོན་པའི་ཁམས་དཀར་དམར་འདུས་པ་ལས་ཐོག་མར་བདེ་

བའི་ཚོར་བ་སྐྱེ་ལ། དཀར་མོ་ཡང་ཚོར་བའི་ཕུང་པོ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཆ་ལ་བཞག་

པའི་ཕིར་རོ། །དེ་དག་ལས་ཡེ་ལེས་ལྔའི་རང་བཞིན་གི་མངོན་བང་སོ་སོར་འཇོག་

ཚུལ་ནི། རྣམ་པ་ལྔ་བོ་བསོམ་པ་ཉིད་ཀི་བར་རོ། །དེས་བདག་མེད་མ་བསྐྱེད་ཚུལ་

བསྟན་ནས། འོ་ན་ཡབ་ཀི་མངོན་བང་ཡང་དེ་དང་འདྲའམ་ཞེ་ན། མི་འདྲ་བར་སྟོན་པ་

ནི། ཨཱ་ལི་ལས་སྐྱེས་པའི་ཟླ་བ་དང་ཀཱ་ལི་ལས་སྐྱེས་པའི་ཟླ་བ་སྟེ་དེ་ལྟར་ཟླ་བ་

གཉིས་བརེགས་པའི་རྣམ་པར་ཡིད་མཉམ་པར་སྦོར་བ་ནི་ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་མཉམ་སྦོར་

བ་སྟེ། ཟླ་བ་དེ་གཉིས་ཀའང་དབིབས་གྲུ་གསུམ་མོ། །

སོབ་དཔོན་འདིས་རིགས་བསྡུས་ཀི་སྒྲུབ་ཐབས་སུའང་། ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་མཉམ་

སྦོར་བ། །རོ་རེ་སེམས་དཔའི་གདན་ཡིན་ཞིང་། །ཉིད་ཀི་ས་བོན་ལེགས་བལྟས་

ལ། །འཁོར་ལོའི་རྣམ་པར་བསམ་པར་བ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་ཡོན་ཏན་ནི། །ཨཱ་

ལིའི་གཟུགས་ཀིས་འདིར་དགོད་དོ། །ལྷ་མོའི་ཆ་ལས་ཚུལ་དུ་ནི། །གྲུ་གསུམ་ཟླ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལེའུ་བརྒྱད་པ་བལད་པ།

དཀིལ་ལྟ་བར་བ། །རྒྱུ་སྐར་རྣམ་པའི་ཚུལ་དག་གིས། །ཀཱ་ལི་ལ་སོགས་བཅུག་པ་

ཡིས། །ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁོར་དབུས་དག་ཏུ། །བང་ཆུབ་ཟླ་བ་གཉིས་པ་ཡིན། །ཞེས་

བལད་ལ། ལྷ་མོའི་ཆ་ལས་ཚུལ་ཞེས་པ་ནི་ཀུ་མུ་ཊིར། ལྷ་མོའི་ཡན་ལག་དང་ཉིང་

ལག་གི་གཟུགས་གྲུ་གསུམ་གི་ཟླ་བ་གཉིས་ནི་གདན་ནོ། །ཞེས་པ་དང་འདྲ་སྟེ། དེ་

ཡང་ཕག་རྒྱའི་ལུས་ཀི་ཉིང་ལག་གམ་ཆ་ལས་བྷ་གའི་ཕི་ནང་གཉིས་ཀ་གྲུ་གསུམ་དུ་

ཡོད་པ་མཚོན་པས་ཟླ་བ་གཉིས་ཀ་གྲུ་གསུམ་དུ་བེད་པའི་དོན་ཡིན་ལ། སར་ཡང་ཨཱ་

ལི་ཀཱ་ལིས་མཚན་པ་ནི་གནས་དེར་ཁམས་དཀར་དམར་འདུས་པ་མཚོན་པའོ། །

དེ་ནི་རོ་རེ་སྟོང་བ་ཉིད་དང་སེམས་དཔའ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དབེར་མི་ཕེད་པ་

མཚོན་པའི་རོ་རེ་རེ་ལྔ་བ་དཀར་བོ་ཉིད་ཀི་གདན་ནོ། །རང་གི་སེམས་འོད་གསལ་

བའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་རྣམ་པ་ས་བོན་གི་ཡི་གེར་གནས་པ་ལས་བྱུང་བའི་གོང་

བུའི་ལུས་རོ་རེ་ནི་ཐབས་ཀི་རོ་རེ་དང་། ཟླ་བ་གྲུ་གསུམ་ནི་ལེས་རབ་ཀི་པདྨ་མཚོན་

པ་དང་། དེ་གཉིས་རེན་དང་བརེན་པར་སྦོར་བ་ཡིན་ན། འདི་དག་ལ་རྒྱུད་གཞན་དང་

གཞན་ལས་ཐིག་ལེ་འགྱུར་བ་འགོག་པའི་ཕིར་དུ། རོ་རེ་དང་པདྨ་ལ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཀི་ཡི་གེ་

འགོད་པར་གསུངས་པ་ལྟར་ཟླ་བ་གྲུ་གསུམ་གི་དབུས་དང་རོ་རེ་རེ་ལ་འགོད་དམ་ཞེ་

ན། འདིར་དེ་འདྲའི་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཀི་ཡི་གེའི་རྣམ་པའང་འདོད་མི་བ་སྟེ། འདིར་དེའི་ཚེ་ཡབ་

ཡུམ་ཞལ་སྦོར་གི་ལུས་དང་འབེལ་བར་གནས་པའི་ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་གི་རྣམ་

པས་སྟོང་བས་ཐིག་ལེ་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །འང་ནི་ངེས་གཟུང་གི་དོན་

ནོ། །ཞེས་འཆད་པས་ཕག་མཚན་ལ་ས་བོན་མི་འགོད་པ་འདིའི་དོན་དུ་སྨྲ་བ་ནི། 

སོབ་དཔོན་འདིའི་ལུགས་ཀང་མ་ཡིན་ནོ། །
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

དེ་འདྲ་བའི་རོ་རེ་སེམས་དཔའི་གཟུགས་བརན་ཕག་མཚན་དེ་ལས། སྤོ་བསྡུས་

ཟླ་བ་གཉིས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་འདྲེས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། དཀིལ་འཁོར་

གི་བདག་པོ་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་རྣམ་པར་བསོམ་མོ། །དེའི་ཕག་དང་། ཞལ་ལ་སོགས་

པའི་མཚན་ཉིད་ནི་གོང་མ་ཆར་འབེབས་ཀི་སྐབས་སུ་བཞེད་པའི་ཧེ་རུ་ཀ་བཞིན་ཡིན་

ལ། འོན་ཀང་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་དེ་ནི་ནག་པོ་ཡིན་ཞིང་། འདིར་ཟླ་བ་ཆུ་ལེལ་ནོར་

བུའི་འོད་དང་འདྲ་བར་དཀར་བོའ།ོ །དེ་འདྲ་བའི་ཡབ་ཡུམ་སོམས་པར་ཞུགས་པ་ལས་

འཁོར་གི་ལྷ་མོ་འབིན་པ་སོགས་ནི་ཕི་མའི་ལེའུ་ལྔ་བར་འཆད་པས་འདིར་མ་

གསུངས་སོ། །འོ་ན་བདག་མེད་མའི་དཀིལ་འཁོར་གི་གཙོ་མོ་བསྐྱེད་པ་སྔར་བལད་པ་

དེ་ལྟར་ཡིན་ན། འཁོར་རྣམས་ཇི་ལྟར་བསྐྱེད་པར་བ། ཞེ་ན། ཐབས་དང་ལེས་རབ་རང་

བཞིན་ལས། །ཞེས་སོགས་ཏེ། འདི་ནས་ཡན་ལག་དྲུག་བསོམ་པའི་མཐར་ཐུག་པའི་

བར་དུ་རྒྱུད་ཀི་ཚིག་དོན་མ་བལད་པར་སྒྲུབ་ཐབས་ཀི་རིམ་པ་དག་ཁིགས་ཆགས་སུ་

བལད་དོ། །དེས་ན་མི་ཐུབ་ཟླ་བའི་ལུགས་ལ་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་དཀར་བོར་བཞེད་

པས། ལུགས་དེའི་རེས་སུ་འབངས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡན་ལག་དྲུག་པ་ལ་རྒྱུ་རོ་རེ་

འཛིན་པ་དཀར་བོ་བེད་པ་ཡིན་གི། གྲུབ་ཆེན་མཚོ་སྐྱེས་ལ་སོགས་པ་ཆེན་པོ་དག་

གིས་ཡབ་ཀི་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་ནག་པོར་བལད་པ་མང་ངོ་། །འོན་ཀང་ཡབ་ཀི་མངོན་

བང་ལྔ་བསྐྱེད་ཡུམ་དང་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་བསྟན་པའི་ཕིར་དུ་གཞུང་འདི་དག་

གསུངས་ལིང་། འདི་དག་གིས་བསྟན་པའི་ཡབ་ཀི་མངོན་བང་ལྔ་བསྐྱེད་ནི། སམྦྷུ་ཊིའི་

རབ་བེད་བཅུ་གཉིས་པར་གསུངས་པའི་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་མངོན་བང་ལྔ་དང་ཁྱད་

པར་མེད་པས། ཟླ་བ་ཆུ་ལེལ་ནོར་བུའི་འོད། །ཅེས་པས་ཀང་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་དཀར་



  389  

རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལེའུ་བརྒྱད་པ་བལད་པ།

བོར་བསྟན་པར་བཞེད་པ་ནི། སམྦྷུ་ཊིའི་རབ་བེད་བཅུ་གཉིས་པར་རོ་རེ་སེམས་དཔའི་

མངོན་བང་ཟླ་བ་ཉིས་བརེག་དང་བཅས་པའི་རྣམ་གཞག་རྒྱས་པར་གསུངས་བཞིན་དུ། 

དེའི་གོང་དེ་མ་ཐག་ཏུ་རབ་བེད་བཅུ་གཅིག་པར་བདག་མེད་མའི་མངོན་བང་འཆད་པ་

ན། ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་མཉམ་སྦོར་བ། །ཞེས་སོགས་འདི་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་གསུངས་པ་དང་

འགིག་དཀའ་བར་སྣང་ངོ་། །

མན་ངག་སེ་མར་རོ་རེ་སེམས་དཔའི་མངོན་བང་འཆད་པ་ན་ཟླ་བ་ཉིས་བརེག་

མཛད་པའི་གཅིག་དཀར་བོ་དང་གཅིག་དམར་བོར་བལད་དེ། བང་ཆུབ་ཟླ་བ་ཞེས་

པ་ནི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་ཟླ་བ་དང་མ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཁག་གིས་མདོག་བསྐྱེད་

པར་བེད་པའོ། །སྐར་མ་རྣམས་ཞེས་པ་ནི་མིག་དམར་ལ་སོགས་པའི་སྐར་མ་བཞིན་

འོད་ཟེར་ཁ་དོག་དམར་བོའ།ོ ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ཡང་ཟླ་བ་དཀར་བོས་

ཕའི་ཁུ་བ་དང་། དམར་བོས་མའི་ཁག་གི་ཆ་མཚོན་པའི་དོན་ཏོ། །ཡང་མན་སེ་ལས། 

གྲུ་གསུམ། ཞེས་པ་ནི་ཆོས་འབྱུང་སྟེ། དེ་ལས་སྐྱེས་པ་ཉིད་ཀིས་རྒྱུས་འབས་བུ་ལ་

ཉེ་བར་བཏགས་པས་གྲུ་གསུམ་འདིར་ཕ་ལས་སྐྱེས་པའི་ས་བོན་ལ་ཐབས་ལས་

གཞན་མེད་པ་མཚོན་པའི་དོན་དུ་ཉེ་བར་བཏགས་པ་དེ་ཉིད་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཚུལ་གིས་

བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཞེས་བརོད་དོ། །ཞེས་སམྦྷུ་ཊིར་ཟླ་བ་གྲུ་གསུམ་དུ་གསུངས་པ་

ནི་རྒྱུ་ཆོས་འབྱུང་གྲུ་གསུམ་དུ་ཡོད་པས་འབས་བུ་ཟླ་བ་གཉིས་ལ་བཏགས་པ་དང་། 

ཕག་རྒྱའི་བྷ་ག་མཚོན་པའི་ཆོས་འབྱུང་གི་མིང་གིས་བྷ་ག་དེར་འདུས་པའི་ཁམས་

དཀར་དམར་མཚོན་པའི་ཟླ་བ་དཀར་དམར་གཉིས་ལ་བཏགས་པའི་དགོས་པའང་

ཆོས་འབྱུང་གིས་མཚོན་པའི་ཟབ་མོ་སྟོང་བ་ཉིད་དང་། ཁམས་དཀར་དམར་འདུས་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

པ་ལས་སྐྱེས་པའི་བདེ་ཆེན་ཐབས་ལེས་དབེར་མེད་དུ་བསྟན་པའི་དོན་དུ་ཡིན་པར་

གསུངས་སོ། །

རབ་བེད་བཅུ་གཉིས་པར་རོ་རེ་སེམས་དཔའི་མངོན་བང་འཆད་པ་ན། དེ་ལྟར་

གསུངས་ནས། རབ་བེད་བཅུ་གཅིག་པར་བདག་མེད་མའི་མངོན་བང་འཆད་པ་ན། 

ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་མཉམ་སྦོར་བ། །ཞེས་པ་ཟླ་ཉི་སྦར་བ་ལ་བལད་ཅིང་། དེ་ཉིད་རོ་རེ་

སེམས་དཔའ་སྟེ་ཕག་མཚན་ས་བོན་གིས་མཚན་པའི་གདན་དང་། ཕག་མཚན་ས་

བོན་གིས་མཚན་པ་ཉིད་ཡི་གེ་ལས་བྱུང་གོང་བུའི་དོན་དུ་མཛད་ནས། ཧཱུཾ་ཕཊ་རྣམ་

པའང་འདོད་མི་བའི་དོན་འཆད་པ་ན་དེ་ཉིད་ལས། ཧཱུཾ་ཞེས་པ་ནི་པདྨ་བསྐྱེད་པའི་

དུས་སུ་བརོད་པར་བེད་པའོ། །ཕཊ་ནི་སེར་བོ་རོ་རེའི་རེ་མོའི་བུག་པ་ལས་བང་ཆུབ་

ཀི་སེམས་འཛིན་པའི་ཕིར་བསོམ་པར་བེད་པ་ནི་མི་འདོད་དོ། །ཞེས་གསུངས་ལ། 

རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་ཕག་མཚན་ས་བོན་གིས་མཚན་པ་དེ་ལས་འབས་བུ་བདག་མེད་

མར་བསྐྱེད་པ་སྟོན་པ་ནི། སེམས་དཔའི་གཟུགས་བརན་ལས་བྱུང་བའི། །དཀིལ་

འཁོར་བདག་མོ་རྣམ་པར་བསོམ། །ཞེས་པར་ཡོད་དོ། །ཞལ་དང་མཚན་མ་སྔོན་

བཞིན་ནོ། །ཞེས་པ་ནི། དེ་ཉིད་ལས་སྔོན་བཞིན་ཞེས་པ་ནི་མཆོད་པ་དང་སིག་པ་

བལགས་པ་ལ་སོགས་པའི་དོན་དུ་བཀུག་པའི་བདག་མེད་མ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་

གསུངས་ལ། ལྷ་མོ་དྲག་མོ་ཡིན་པས་ཉི་གདན་བའམ་སམ་ན། དེ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་

དོགས་པ་བཅད་པའི་ཕིར་དུ། ཟླ་བ་ཆུ་ལེལ་ནོར་བུའི་འོད། །ཅེས་པས་ཟླ་བའི་གདན་

ཅན་དུ་བསྟན་པར་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་ལུགས་སོ་སོ་རྣམ་པར་དགོད་པ་བལད་

ཟིན་ཏེ་སྤོས་པས་ཆོག་གོ །
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལེའུ་བརྒྱད་པ་བལད་པ།

༼རང་ལུགས་བཞག་པ།༽

གཉིས་པ་རང་གི་ལུགས་བཞག་པ་ནི། འདིར་གྲུབ་ཆེན་མཚོ་སྐྱེས་ཀི་དགོངས་

པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བལད་པར་བ་སྟེ། འདི་ལ་གསུམ། གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀི་

མངོན་བང་ཐུན་མོང་དུ་བསྟན་པ། གཙོ་མོའི་མངོན་བང་ལ་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པའི་

དོགས་པ་བཅད་པ། འཁོར་གི་མངོན་བང་ལ་ས་བོན་དང་ཕག་མཚན་གི་དོགས་པ་

བཅད་པའོ། །

དང་པོ་ནི། རོ་བཅོ་ལྔ་བ་དེའི་སྟེང་དུ་ཟླ་བ་ཡིན་ལ། ཟླ་བའི་སྟེང་དུ་ལྷའི་ས་བོན་

ཉིད་ཡིན་ཞིང་། ཟླ་བའི་ཕི་ནས་ཟླ་བའི་འོག་ཏུ་བདུད་ལས་རྒྱལ་བའི་མིང་ཅན་ཉི་

མས་གདན་མནན་པའོ། །ཉི་མ་འོག་ཏུ་བེད་པ་ནི་མངལ་སོར་ཕའི་ཁུ་བ་ལྷུང་བ་ན་

ཡང་ཁུ་བ་སྟེང་དང་མའི་རྡུལ་ལས་ཆེར་འོག་ཏུ་གནས་ལ། རོགས་རིམ་གི་ཚེ་ཡང་

གཏུམ་མོ་འོག་ནས་འབར་བ་ལས་ཁམས་དཀར་བོ་སྟེང་ནས་འཇུ་བར་འགྱུར་བས་

སྦང་གཞི་དང་ལམ་གཉིས་ཀའི་གནད་ཡོད་དོ། །དེས་ན་ཉི་ཟླ་ནི་ཁམས་དཀར་དམར་

མཚོན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་འདིར་དེ་གཉིས་འདུས་པ་ལས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་འབྱུང་བ་

མཚོན་པའི་དགོས་པ་ཡོད་དོ། །ཟླ་ཉི་དེ་དག་གང་ལས་བསྐྱེད་པར་བ་ཞེ་ན། བང་

སེམས་དཀར་བོའི་ཆ་ཨཱ་ལི་བཅུ་དྲུག་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ཟླ་བའི་གཟུགས་ཀིས་

གནས་ལ། བང་སེམས་དམར་བོའི་ཆ་ཀཱ་ལི་སོ་གཉིས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པའི་གཟུགས་

ཀི་སྣང་བེད་དོ། །ཞེས་པ་ཉི་མའོ། །འོ་ན་ཟླ་བའི་སྟེང་དུ་ས་བོན་ཉིད་ཅེས་པ་དེ་ལ་

གཙོ་མོ་འབའ་ཞིག་གི་ས་བོན་དགོད་པར་བའམ་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀི་དགོད་དགོས་ལེ་

ན། ཟླ་བ་ཉི་མ་འདུས་པ་ལས་སེམས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ངོ་བོར་སྐྱེེས་པ་མཚོན་པའི་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ས་བོན་ནི་དཀར་མོ་ལ་སོགས་སུ་རབ་ཏུ་གགས་པའི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀི་ས་བོན་

དགོད་པར་བ་སྟེ། ལྷ་དང་སྔགས་ངོ་བོ་ཐ་མི་དད་དུ་བས་ནས་ལྷའི་མིང་གིས་སོས་ལ། 

གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀི་ས་བོན་དགོད་པ་གོ་བར་བ་བའི་ཕིར་དུ་ལར་སོའི་དཀར་

མོ་ཐོག་མར་བས་ཏེ་སོས་སོ། །

འོ་ན། ཟླ་ཉི་ས་བོན་ཙམ་ལས་ལྷ་རྣམས་བསྐྱེད་པར་བའམ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་གི་

མངོན་བང་ལྔ་རོགས་པ་དགོས་སོ་ཞེས་འཆད་པ་ནི། ཟླ་བའི་རྣམ་པ་ནི་ངོ་བོ་མེ་ལོང་

ཡེ་ལེས་སུ་ལྡན་པ་སྟེ་མངོན་བང་དང་པོའོ། །རླུང་གི་ར་བདུན་གི་བདག་པོར་གྱུར་

པས་བདུན་པ་ཅན་ཞེས་པ་ཉི་མ་སྟེ་ངོ་བོ་མཉམ་ཉིད་ཡེ་ལེས་སུ་ལྡན་པའི་མངོན་བང་

གཉིས་པའོ། །དེས་ན་ཉི་མ་དེ་ཉིད་གང་དུ་བསྐྱེད་པའི་གནས་ཟླ་བའི་འོག་ཏུ་ཡིན་ཀང་

བསྐྱེད་པའི་གོ་རིམ་ཟླ་བའི་ཕི་ནས་བསྐྱེད་ན་མངོན་བང་གི་གོ་རིམ་དང་ཡེ་ལེས་ལྔ་

བརོད་པའི་གོ་རིམ་གཉིས་ཀ་དང་མཐུན་པར་འགྱུར་བས་ཕི་ནས་བདུད་ལས་རྒྱལ་

བས་མནན། ཞེས་གསུངས་སོ། །རྣལ་འབོར་མ་བཅོ་ལྔ་བོ་རང་རང་གི་ལྷའི་ས་བོན་

དང་དེ་དག་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཕག་མཚན་ནི་ངོ་བོ་སོ་སོར་རོག་པའི་

ཡེ་ལེས་སུ་བརོད་པར་བ་སྟེ། མངོན་བང་གསུམ་པའོ། །ལྷ་མོ་བཅོ་ལྔའི་ཕག་མཚན་

མི་འདྲ་བ་མེད་པའི་ཕིར་ཕག་མཚན་ཞེས་གཅིག་ཚིག་སོས་སོ། །དེ་ལྟར་ཕག་

མཚན་ས་བོན་གིས་མཚན་པ་ལས་རྣལ་འབོར་མའི་ཚོགས་སྤོས་དོན་གཉིས་བས་

ཚུར་འདུས་པ་ལས་ཟླ་ཉི་དང་ཕག་མཚན་ས་བོན་གིས་མཚན་པ་ཐམས་ཅད་གཅིག་

ཏུ་འདྲེས་པར་གྱུར་པ་ནི་བ་བ་ནན་ཏན་གི་ཡེ་ལེས་ཉིད་དེ་མངོན་བང་བཞི་བའོ། །དེ་

ལས་ལྷ་མོ་བཅོ་ལྔ་བོ་སོ་སོའི་སྐུ་རོགས་པ་ནི་ཡུལ་ཆོས་དབིངས་དག་པ་གཉིས་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལེའུ་བརྒྱད་པ་བལད་པ།

ལྡན་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ལེས་ཀི་ངོ་བོ་སྟེ་མངོན་བང་ལྔ་བའོ། །དེ་ལྟར་ཆོ་ག་

ཇི་སྐད་གསུངས་པ་ཡི་སོ་ནས་མཁས་པས་མངོན་བང་རྣམ་པ་ལྔ་བོ་རོགས་པར་

བསོམ་པ་ཉིད་དུ་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་མཉམ་སྦོར་ལས། །རོ་རེ་སེམས་དཔའ་རོགས་པ་

སྟེ། །ཡེ་གེ་ལས་བྱུང་རིལ་བོ་ལ། །ཧཱུཾ་དང་ཕཊ་ཀང་མི་འདོད་དེ། །ཞེས་འདོན་ནོ། །ཨཱ་

ལི་ཀཱ་ལི་ལས་བྱུང་བའི་ཟླ་ཉི་ཁམས་དཀར་དམར་འདུས་པ་མཚོན་པའི་མཉམ་པར་

སྦོར་བ་ལས། སེམས་ངེས་དོན་གི་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་བདེ་སྟོང་དབེར་མེད་ཀི་ལྷན་

ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ལེས་སུ་སྐྱེས་པ་མཚོན་པའི་གཟུགས་སུ་རིམ་གིས་རོགས་པ་སྟེ། 

དེ་ཡང་ཟླ་ཉི་འདུས་པ་ལས་ས་བོན་དང་། དེ་ལས་ཕག་མཚན་ས་བོན་གིས་མཚན་

པར་རོགས་པ་ན། ཕག་མཚན་གི་གུག་ནི་བདེན་འཛིན་གི་རྣམ་རོག་གཅོད་པའི་སྟོང་

ཉིད་རོགས་པའི་ལེས་རབ་མཚོན་པ་སྟེ་རོ་རེའི་དོན་དང་གི་གུག་གི་ལྟེ་བར་གནས་

པའི་ས་བོན་ནི་ལེས་རབ་དེའི་ངོ་བོ་ཡང་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་ཆེན་དུ་གནས་པ་མཚོན་

པ་སྟེ་སེམས་དཔའི་དོན་ནོ། །དེ་ཉིད་སྐབས་འདིར་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་ཡིན་པས། སྟོང་

ཉིད་རོགས་པའི་ལེས་རབ་མཚོན་པའི་ཕག་མཚན་དང་ལྷན་སྐྱེས་མཚོན་པའི་ས་

བོན་གཉིས་ཐབས་ལེས་གཉིས་སུ་མེད་པ་མཚོན་པའི་ཚུལ་དུ་གཅིག་ཏུ་ཚོགས་པའི་

རིལ་བོ་འདི་ལ་ཡབ་ལ་སོགས་པའི་སྐབས་སུ་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་ཞལ་སྦོར་བེད་པ་

དང་འདྲ་བར་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའི་རོ་རེ་དང་རེ་མོའི་བུ་ག་ཕཊ་ཀིས་འགེགས་པ་ཉིད་

ཀང་མི་འདོད་དེ། ཡི་གེ་ལས་བྱུང་ཞེས་པའི་ཡེ་གེའི་སྐད་དོད་ཨཀ་ར་མི་འགྱུར་བ་

ལ་འཇུག་པས། སྐབས་འདིའི་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པའི་ཐབས་ལེས་མཉམ་པར་སྦོར་ཚུལ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

འདི་ལ་ལྷ་ཕོ་མོའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ཐབས་ལེས་མཉམ་པར་སྦར་བ་ལྟར་ཐིག་ལེ་འགྱུར་

བ་མེད་པས། དེའི་ཕིར་འཕོ་བ་འགོག་དགོས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །འདིས་གཙོ་མོ་

བསྐྱེད་པ་ལ་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦོར་གི་རྣམ་པ་ཅན་བེད་དགོས་སམ་

སམ་པའི་དོགས་པ་གཅོད་པའོ། །འགེལ་བ་འདིས། ཕག་མཚན་ཞལ་སོགས་གོང་མ་

བཞིན། །ཞེས་མི་འདོན་པར། ཞལ་དང་ཕག་མཚན་སོགས་སས་མཐུན། །ཞེས་

འདོན་ཏེ། གཞུང་འདོན་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་འདི་དག་ནི། རྒྱ་དཔེ་ཐ་དད་ཀི་ལུགས་སོ། །

དེས་ན་འདི་ལྟར་འཆད་དེ། ངེས་དོན་གི་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་མཚོན་པའི་

གཟུགས་བརན་ཕག་མཚན་ས་བོན་གིས་མཚན་པ་ལས་བྱུང་བའི་དཀིལ་འཁོར་

བདག་པོ་བདག་མེད་མ་རྣམ་པར་བསོམ་པ་ནི། འབས་བུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་

རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་ཕག་མཚན་ས་བོན་གིས་མཚན་པ་ལས་བྱུང་བའི་སས་ལྷ་མོ་བཅོ་

ལྔ་བོ་ཐམས་ཅད་ཞལ་དང་ཕག་མཚན་སོགས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མཐུན་ནོ། །ཞེས་

པས་བཅོ་ལྔ་བོ་ཐམས་ཅད་ལའང་རྒྱུ་འབས་ཀི་རོ་རེ་འཛིན་པ་གཉིས་གཉིས་བེད་པ་

དང་། རྒྱུའི་ས་བོན་རྣམས་ནི་མི་མཐུན་ཀང་འབས་བུའི་ཞལ་ཕག་སོགས་མཚུངས་

པར་སྟོན་ནོ། །ཟླ་བ་ཆུ་ལེལ་ནི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དཀར་བོའོ། །ནོར་བུ་ནི་དེ་ལས་

བྱུང་བའི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བདེ་བ་ཆེན་པོའ།ོ །དེ་ཉིད་ཀིས་གདུལ་

བའི་དོན་དུ་ལྷའི་འཁོར་ལོའི་རྣམ་པར་སྣང་བར་བས་པ་ནི་འོད་ཅེས་པ་སྟེ། འོད་ཀིས་

གཟུགས་སྣང་བར་བེད་པ་ལྟར། ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ཡེ་ལེས་ཀིས་ལྷའི་རྣམ་པ་སྣང་བར་

བས་པའོ། །འདིས་རེན་དང་བརེན་པའི་དཀིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་

བའི་རྣམ་རོལ་དུ་ལེས་པར་བེད་པ་བསྟན་ནོ། །ཞེས་པ་སྟེ། ཆེས་ལིན་ཏུ་ལེགས་སོ། །
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལེའུ་བརྒྱད་པ་བལད་པ།

གསུམ་པ་ནི། འོ་ན་འཁོར་གི་བསྐྱེད་ཚུལ་ཡང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་གཙོ་མོ་

དང་མཚུངས་སམ་སམ་ན། ཐབས་དང་ལེས་རབ་རང་བཞིན་ལས་གཙོ་མོ་འདི་ལྟར་

འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀང་རོགས་པ་ཉིད་ཙམ་དུ་མཚུངས་སོ། །ཐབས་ལེས་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་

ན། ཨཱ་ལིས་མཚོན་པ་ལེས་རབ་དང་ཀཱ་ལིས་མཚོན་པ་ཐབས་ཏེ། དེ་ཡང་དེ་གཉིས་

ཀིས་བསྐྱེད་ཅིང་དེ་གཉིས་ཀིས་མཚན་པའི་ཟླ་བ་ཉི་མའི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་ལས་

སོ། །མཚོ་སྐྱེས་ཀིས་དབངས་བཅུ་དྲུག་དང་གསལ་བེད་སོ་གཉིས་གསུངས་ལ། 

མན་སེར་ཡུམ་ལའང་དབངས་གསལ་ཉིས་འགྱུར་གསུངས་པ་གཉིས་གང་བས་ཀང་

རུང་གི་གང་རུང་གཅིག་ངེས་གཟུང་དུ་མི་དགོས་པར་བཞེད་དོ། །

ཐབས་ལེས་ཀི་སོ་ནས་མངོན་བང་ལྔ་ལས་བསྐྱེད་པ་ཙམ་ཞིག་མཚུངས་ཀང་། 

མངོན་བང་འདི་ལས་དཀར་མོ་ལ་སོགས་པ་བསྐྱེད་པའི་ས་བོན་གི་ཡི་གེ་ལྷ་མོ་བཅོ་

ལྔའི་དབེ་བས་དབངས་བཅོ་ལྔ་སོ་སོ་ཡིན་པའི་ཕིར་མི་མཚུངས་སོ། །ཞེས་ས་བོན་

དམིགས་ཀིས་བསལ་ཏེ་དོགས་པ་བཅད་པས་ཐམས་ཅད་ཀང་ཕག་མཚན་འདྲ་བར་

ཤུགས་ལ་འཕེན་ནོ། །ཡི་གེ་དབེ་བས་སོ་སོ་ཡིན། །ཞེས་འདོན་ཏེ། ཁ་དོག་གི་སྐད་

དོད་ཝརྞ་ཡི་གེ་ལའང་འཇུག་པའི་དབང་དུ་མཛད་པའོ། །

༼ཕོགས་གང་དུ་ལྷ་མོ་གང་དགོད་པ།༽

གཉིས་པ་ནི། རེ་ལིག་ཅེས་པ་བལད་པའི་གོ་རིམ་སྟོན་པ་སྟེ་ནང་གི་པདྨའི་

ཕོགས་བཞི་དབུས་དང་ལྔར་ལར་ནས་རིམ་པ་བཞིན་གཟུགས་ཕུང་སོགས་ལྔ་དག་

པའི་ལྷ་མོ་ལྔ་དགོད་ཅེས་པ་སྟེ་གོ་སའོ། །ཕི་རོལ་གི་ནི་ཞེས་སོགས་ཀིས་ལར་ནས་

བརམས་པའི་སོ་བཞིར་རིམ་པ་བཞིན་དཀར་མོ་སོགས་བཞི་དང་། བང་ལར་ནས་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

བརམས་པའི་ལྷ་སྣམ་གི་མཚམས་བཞིར་རིམ་བཞིན་བུཀྐ་སི་སོགས་བཞི་འགོད་པ་

སྟོན་ནོ། །འོག་ལྡན་མ་ས་སྤོད་མ་དང་སྟེང་ལྡན་མ་མཁའ་སྤོད་མ་ཡིན་ཏེ་དབུས་ཀི་སྟེང་

འོག་ཏུ་དགོད་དོ། །སིང་རེ་ཆེན་པོ་ཞེས་རོ་རེ་སིང་པོ་ལ་བོས་ནས་རིམ་པ་བཞིན་སིད་

པའི་མཐའ་གནོན་པའི་འོག་ལྡན་མ་དང་ཞི་བའི་མཐའ་གནོན་པའི་རང་བཞིན་གིས་སྟེང་

ལྡན་མ་འདི་དག་རིམ་པ་བཞིན་སྟོང་བ་ཉིད་དང་སིང་རེའི་རང་བཞིན་གིས་གནས་སོ། །

༼ལྷ་མོ་རྣམས་ཀི་སྐུ་མདོག་དང་ཕག་མཚན་སོགས་ཀི་མཚན་

ཉིད།༽

གསུམ་པ་ནི། ལྷ་མོ་ཐམས་ཅད་ཅེས་སོགས་ཏེ། སྐྱོན་དྲུག་ནི་ར་ཉོན་དྲུག་ཡིན་

ལ། དེ་ཉིད་ཀི་ར་བ་མཚན་འཛིན་གི་རྣམ་རོག་གི་མགོ་བོ་བཅད་པ་སྟེ་དྲུངས་ནས་

ཕྱུང་བ་མཚོན་པ་ཐོད་པ་དང་། ཁ་ཊྭཱཾ་གས་སྟོང་ཉིད་དང་། གདན་གི་རོས་བདེ་ཆེན་

མཚོན་ལ་ལྷག་མ་གོ་སའོ། །

༼དེ་ལྟར་བསོམས་པའི་ཕན་ཡོན་བསྟན་པ།༽

བཞི་བ་ནི། ཚུལ་འདིས་ནི་བདག་མེད་མའི་དཀིལ་འཁོར་གི་འཁོར་ལོ་རྣམ་པར་

བསོམས་ན་དངོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །

༼ཆོ་གའི་ཡན་ལག་ལྷག་མ་བལད་པ།༽

བཞི་བ་ནི། དེ་ནས་ཌོམྦི་བའི་གཞུང་དུ་མི་གསལ་ཡང་མི་ཐུབ་ཟླ་བས་བལད་པ་

ལྟར་སྐྱེ་མཆེད་དང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་བིན་རླབས་བ་སྟེ། གུར་ལས། མིག་སོགས་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལེའུ་བརྒྱད་པ་བལད་པ།

ལ་ནི་གཏི་མུག་སོགས། །རོ་རེ་གསུམ་ནི་གནས་གསུམ་དགོད། །ཅེས་གསུངས་པས་

སོ། །མི་ཐུབ་ཟླ་བས། རང་སིང་པད་ཉིར་ས་བོན་ལས། །ཡེ་ལེས་སིང་གར་ཡེ་ལེས་

བསོམ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རང་གི་སིང་གར་པད་ཉི་ལ་གནས་པའི་ཡེ་ལེས་

སེམས་དཔའ་རང་དང་འདྲ་བ་ས་བོན་དང་ཕག་མཚན་ལས་བསྐྱེད་པའི་ཐུགས་ཀར་

ཡང་ཡེ་ལེས་ཀི་ངོ་བོ་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་བསོམ་པར་བའོ། །དེ་ནི་སྐྱེ་མཆེད་

བིན་རླབས་ཀི་གོང་དུ་བ་ཞིང་། མིག་ལ་གཏི་མུག་རོ་རེ་སོགས་ནི། གཙོ་འཁོར་

ཐམས་ཅད་ལ་དང་། སེམས་དཔའ་གསུམ་བརེགས་ནི་གཙོ་མོ་ཁོ་ན་ལའོ། །དེ་ནས་

མི་ཐུབ་ཟླ་བས། དགུག་པར་བས་ཏེ་ཡང་དག་མཆོད། །ཡེ་ལེས་འཁོར་ལོ་བསྟིམ་

པར་བ། །ཞེས་དང་། གུར་ལས། དེ་ནས་ཡང་ནི་ཡེ་ལེས་གཞུག །ཅེས་གསུངས་པ་

ལྟར། ཡེ་ལེས་པ་སྤན་དྲངས་ལིང་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ཀིས་མཆོད་ནས་གཞུག་པར་

བའོ། །དེ་ནས་གུར་དང་སྒྲུབ་ཐབས་གཉིས་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་དབང་བསྐུར་བ་ནི། 

ཡབ་ཀི་སྐབས་དང་འདྲ་བ་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་དང་རྒྱུད་འདིར་འོག་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་

རྒྱས་གདབ་པར་བའོ། །དེ་ནས་མཆོད་བསྟོད་བདུད་རི་མང་བ་བ་སྟེ། གུར་ལས། 

དེས་ནི་དཀིལ་འཁོར་དབང་བསྐུར་ཏེ། །བསྟོད་དང་མཆོད་པ་ལ་སོགས་བའོ། །རོ་རེ་

ལྕེས་ནི་བདུད་རི་མང་། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ནས་རོགས་རིམ་ཡན་ལག་

དྲུག་བསོམ་པ་དང་། དེ་ནས་རྣམ་དག་དྲན་པ་དང་། དེ་ནས་བསོམ་པས་དུབ་ན་

བཟླས་པ་བ་ཞིང་། ཐུན་གི་མཐར་གཏོར་མ་སྦིན་པར་མི་ཐུབ་ཟླ་བས་གསུངས་པ་

ལྟར་བའོ། །
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

༼རོགས་པའི་རིམ་པ་བལད་པ།༽ 

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ནང་རང་གི་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་ནས་ལྷན་སྐྱེས་འོད་

གསལ་འདྲེན་པའི་ཐབས་ཡན་ལག་དྲུག་བསོམ་པ་བལད་པ་དང་། སྔར་དཀིལ་འཁོར་

གི་འབྱུང་བ་བཞི་སོགས་བསྐྱེད་པ་སྟོན་པའི་ཚིག་གི་ངེས་དོན་བལད་པས་ཕིའི་ཕག་

རྒྱ་ལ་བརེན་ནས་ལྷན་སྐྱེས་འདྲེན་པའི་ཐབས་བལད་པ་དང་། ཐབས་དེ་གཉིས་ཀིས་

དྲངས་པའི་ལྷན་སྐྱེས་རེད་ནས་ཇི་ལྟར་སྐྱོང་ཚུལ་རྒྱས་པར་བལད་པའོ། །

༼ལུས་གནད་དུ་བསྣུན་ནས་ལྷན་སྐྱེས་འོད་གསལ་འདྲེན་ཐབས་

བལད་པ་༽

དང་པོ་ནི། འདིར་ནག་པོ་སོགས་དྲུག་བསོམ་པ་ནི་མཉམ་པ་ཉིད་ཀི་དོན་ལ། ཁ་

དོག་ཏུ་ཞེན་པའི་སྐྱོན་སོང་བའི་ཕིར་དུ་བསོམ་པར་པདྨ་ཅན་ལས་གསུངས་ཏེ། 

བསོམ་ཚུལ་ནི། མཚོ་སྐྱེས་ཀི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀི་འགེལ་བ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་བལད་

ན། རང་གཙོ་བོར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ཡིག་ནག་པོ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་

ཐིག་ལེ་ནག་པོ་བསོམ་པར་བ་སྟེ། དེ་ཡང་སིང་གའི་དྷཱུ་ཏཱིའི་ནང་དུའོ། །དེའི་འོད་ཟེར་

བ་སྤུའི་བུ་ག་ནས་འཐོན་པས་རེན་དང་བརེན་པར་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་དང་པོར་ནག་

པོར་བས་པར་རབ་ཏུ་བསོམ་ཞིང་དེ་ནས་དུས་གཉིས་པར་ཐིག་ལེའི་འོད་ཟེར་བ་

སྤུའི་སོ་ནས་འཕོས་བས་རེན་དང་བརེན་པར་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་དམར་བོར་བས་

པར་རྣམ་པར་བསོམ་མོ། །དེ་བཞིན་དུ་དུས་གསུམ་པ་ལ་ནི་སེར་བོ་བསོམ་ཞིང་། 

བཞི་བར་ལྗང་ཁུ་བསོམ་པའི་ཚུལ་ཡང་སྔར་གི་དེ་བཞིན་ནོ། །དུས་ལྔ་བར་ཁ་དོག་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། རོགས་པའི་རིམ་པ་བལད་པ།

སྔོན་པོ་དང་། དུས་དྲུག་པར་རེན་དང་བརེན་པ་ཐམས་ཅད་ཁ་དོག་དཀར་བོའི་ལུས་

ཅན་ཏེ། ཡན་ལག་དྲུག་དེ་ལྟར་བསོམ་པའི་རྣལ་འབོར་བས། དེའི་མཐར་ཁ་དོག་

བལིག་ནས་འོད་གསལ་དུ་འཇུག་པའི་ཚུལ་ནི། ཐུགས་ཀའི་དྷཱུ་ཏཱིའི་ནང་གི་ཉི་ཟླ་ཁ་

སྦོར་གི་བར་གི་ཧཱུཾ་ཡིག་ལས། ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་འཕོས་པ་དབུགས་འབྱུང་བའི་ལམ་ནས་

འཐོན་པའི་འོད་ཟེར་གིས་འཇིག་རེན་གསུམ་པོ་འོད་ཀི་གོང་བུར་བས་ཏེ་གཅིག་ཏུ་

བསྡུས་ནས་དཀིལ་འཁོར་ལ་བསྡུ་ཞིང་། དུར་ཁོད་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་བཅས་

པའང་ཚུལ་དེས་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ལ་བསྡུ་ཞིང་། ལྷ་མོ་བརྒྱད་རང་རང་གི་ཕོགས་ཀི་ཞལ་

བརྒྱད་ལ་བསྡུ། ཡུམ་ཡང་ཡབ་ལ་བསྡུས་པའི་མཐར། ཐོག་མ་ཐ་མ་ཞེས་སོགས་ཀི་

དོན་རིག་པར་བས་ནས། གཙོ་བོ་ཡང་རིམ་གིས་སིང་གར་ཉི་ཟླ་ཁ་སྦོར་གི་དབུས་

ཀི་ཡི་གེ་ལ་བསྡུས་ཏེ། དེའི་ཚེ་ཟླ་ཉི་ཧཱུཾ་དང་བཅས་པ་འདྲེས་པ་ནི་སྣང་མཆེད་ཐོབ་

གསུམ་གི་ཡེ་ལེས་དག་པ་དང་། བདུད་རིའི་རང་བཞིན་གི་གོང་དུ་ནི་འོད་གསལ་

དང་། དེ་ཡང་མར་མེའི་རེ་མོ་ནུབ་ནས་འགོ་བ་བཞིན་དུ། འོད་ཀི་ཕུང་པོའི་རྣམ་པ་

རྣམས་རིམ་གིས་དབུས་སུ་ཐིམ་ནས་དེའི་མཐར་རྣམ་ལེས་ནམ་མཁའ་དང་འདྲ་བའི་

འོད་གསལ་ལ་ཐིམ་ཞིང་ལྟ་ཐོག་ཏུ་འཇོག་སྟེ། དེ་ནས་སར་ཡང་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་ལྡང་

པའི་རིམ་པ་བལད་དོ། །

དེ་ལྟར་གོམས་པར་བས་པས་རླུང་སེམས་སིང་གའི་དྷཱུ་ཏཱིར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་

གསུམ་བས་པ་ལས་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་འོད་གསལ་འཆར་བར་འགྱུར་ཞིང་། དེ་འདྲ་བའི་

ལྷན་སྐྱེས་ཀི་འོད་གསལ་དེ་ནི་དགའ་བལ་གི་མཐར་བྱུང་བ་ཡིན་ལ། ཡན་ལག་དྲུག་

བསོམ་པར་མ་ཟད་དགའ་བལ་གི་མཐར་འབྱུང་བའི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་འོད་གསལ་ཡང་དེ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

བཞིན་ནོ་སྟེ་བསོམ་པར་བའོ། །ཞེས་མཚོ་སྐྱེས་ཡབ་སས་ཀིས་བལད་པ་འདི་ནི་

ཡུམ་གི་རྣལ་འབོར་གི་དབང་དུ་བེད་ནའང་འདོན་པ་བསྒྱུར་བར་བའོ། །དཔལ་ཡན་

ལག་མེད་པའི་རོ་རེས་ནི་སྤྲུལ་བའི་འཁོར་ལོའི་དྷཱུ་ཏཱིའི་དབུས་སུ་ཨཾ་ཡིག་ནག་པོ་འོད་

དང་བཅས་པ་བསོམ། དེ་གྱུར་པ་ལས་མར་མེའི་འོད་ལྟར་འབར་བར་བསོམ་ཞིང་། 

དེའི་འོད་ཟེར་བ་སྤུའི་བུ་ག་ནས་བྱུང་སྟེ། གཽ་རཱི་སོགས་སྣང་བར་བས་ནས་རེན་དང་

བརེན་པའི་དཀིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་མིག་སན་བཅག་པའི་མདོག་ལྟར་བསོམ་པར་

བ་སྟེ། རིམ་པ་དེས་དཀར་བོའི་བར་དུ་ཡན་ལག་དྲུག་བསོམ་པར་བའོ། །

ཕི་ནས་དགའ་བལ་མཐར་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་པ་ལྷ་མོ་བརྒྱད་རང་རང་གི་

ཕོགས་ཀི་ཞལ་བརྒྱད་དུ་ཞུགས་ནས་རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལ་ཐིམ་སྟེ་གནས་

པར་བསམ་པར་བའོ། །དེ་ནས་ཡུམ་ཡང་ཡབ་ཀི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལ་ཞུགས་

པར་བསམ་མོ། །དེ་ནས་ར་འཁོར་བཞིའི་དབུས་སུ་བཀོད་པའི་ཡི་གེའི་འོད་ཟེར་

གིས་གཙོ་བོ་རང་ཉིད་ཀང་ལུས་འོད་ཀི་རང་བཞིན་དུ་བས་ཏེ་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་

ལ་གཞུག་གོ། །ས་བོན་གི་གདན་ཉི་མ་ཡང་ས་བོན་ལ་དང་། ས་བོན་ཧཱུཾ་ཡང་ཐིག་

ལེར་གྱུར་ནས་ཐིག་ལེ་དང་བཅས་པའི་འཁོར་ལོ་གསུམ་ནི་བདེ་ཆེན་གི་རང་བཞིན་

འོད་ཟེར་དཀར་བོའི་རྣམ་པར་བསོམ་པར་བའོ། །དེ་ཡང་རིམ་གིས་རང་གི་བདག་

ཉིད་དུ་ཞུ་ནས་མི་དམིགས་པར་བསམ་པར་བའོ། ཞེས་བལད་དོ། །

འདིའི་ལུགས་ཀིས་ཀང་ཡན་ལག་དྲུག་བསོམ་པའི་མཐར་ལྷན་སྐྱེས་ལ་འཇུག་

ཚུལ་སྔ་མ་དང་འདྲ་ལ། ཌོམྦི་བས། ཕི་ནས་ཁ་དོག་རྣམ་པར་དག །ཅེས་པའི་དོན་ཡང་

དེ་དང་འདྲའོ། །མི་ཐུབ་ཟླ་བའི་ཡན་ལག་དྲུག་པ་ལས། ཡན་ལག་དྲུག་གིས་བསྐྱེད་པ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། རོགས་པའི་རིམ་པ་བལད་པ།

ནི། །དང་པོ་སྤིན་དང་འདྲ་བར་མཐོང་། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཡན་ལག་དྲུག་

ཀང་། བདུད་རི་འོད་ལས་ནག་པོ་སོགས་བསོམ་པ་ལ་ཡན་ལག་དྲུག་ཏུ་གསུངས་པ་

དང་འདྲའོ། །གུར་ལས་ཀང་ཕོ་བང་བསྐྱེད་པ་སོགས་བསྐྱེད་རིམ་གི་ཡན་ལག་དྲུག་

རོགས་པའི་མཐར། དེ་ནས་ཡན་ལག་དྲུག་བསོམས་ཏེ། རང་ཡང་རང་བིན་བརླབས་

པ་ཡིས། །བིན་གིས་བརླབ་པར་བ་བ་ཡིན། །ཆོ་གའི་གོ་རིམ་རིམ་པ་ཡིས། །དེ་ནས་

མཚན་མ་མཚོན་པར་བ། །དང་པོ་སྤིན་གི་རྣམ་པ་སྟེ། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་དོན་

གྲུབ་ཆེན་གཉིས་རེས་འབང་དང་བཅས་པས་སྔར་བལད་པ་ལྟར་བཀལ་བ་ཡིན་ཞིང་། 

སྤིན་དང་འདྲ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི། སིང་གའི་སྡུད་རིམ་ལས་རླུང་དྷཱུ་ཏཱིར་ཐིམ་ནས་འགོ་

བའི་ཉམས་སྣང་གི་མཚན་མའོ། །དེས་ན་ཀ་ཻརོ་རེ་ནས་གསུངས་པའི་ཡན་ལག་དྲུག་ལ། 

བསྐྱེད་རོགས་ཀི་ཡན་ལག་དྲུག་པ་ཚན་པ་གཉིས་སོ་སོར་ཕེ་བའི་སོ་ནས་ཀཻ་རོར་གི་

རོགས་རིམ་གི་ཕོགས་མཐོང་བ་གལ་ཆེ་བར་ཡོད་པས་རེ་རོ་རེ་འཆང་གི་གསུང་

བཞིན་དུ་ཕོགས་བསྟན་པ་ཙམ་ཞིག་འདིར་བས་སོ། །

༼ཕིའི་ཕག་རྒྱ་ལ་བརེན་ནས་ལྷན་སྐྱེས་འདྲེན་པའི་ཐབས་བལད་

པ།༽

གཉིས་པ་ལ། དེ་ལྟར་འཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གི་འགེལ་དགོད་པ་དང་། བལད་པ་

དངོས་སོ། །དང་པོ་ནི། གང་ལས་ལྷ་བསྐྱེད་པའི་རྒྱུ་དང་དེ་ལས་བསྐྱེད་པའི་ལྷ་ཐམས་

ཅད་དངོས་པོ་ལ་དེ་ལྟར་མ་གྲུབ་ཀང་བློས་གསར་དུ་བཅོས་ལིང་བསྐྱེད་པའི་སོ་ནས་

བཏགས་པའི་ལྷའི་རྣལ་འབོར་གི་རིམ་པ་ཉིད་དང་ནི་རང་ཉིད་སྐྱེས་ཙམ་ནས་རང་

ཆས་སུ་ལུས་ལ་རོགས་པར་དངོས་པོ་ལ་གནས་པའི་ར་ཁམས་རླུང་གསུམ་ལ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

གནད་དུ་བསྣུན་ནས་བསོམ་པ་དང་། དེ་ལྟར་བསོམས་པ་ལས་སྐྱེས་པ་ཡི་ཡང་རིམ་

པ་ཉིད་དེ། རིམ་གཉིས་དེ་འཁོར་བཅས་བརོད་བའི་གཙོ་བོར་མཉམ་པར་གནས་ནས་

ནི། རོ་རེ་ཅན་གི་བླ་མེད་ཀི་རྒྱུད་སེ་རྣམས་ཀི་གདུལ་བ་ལ་ཆོས་འཆད་དོ། །མཉམ་

པར་གནས་ཞེས་པས་རིམ་པ་གཉིས་ཀ་སྟོན་པར་མཉམ་ཞེས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་གི། བླ་

མེད་ཀི་རྒྱུད་ཀི་རོ་རེའི་ཚིག་གང་གིས། སྒས་ཟིན་ལ་བསྐྱེད་རིམ་སྟོན་པ་དེའི་བརོད་

བའི་བསྐྱེད་རིམ་གི་ཆ་དེས་རོགས་རིམ་གི་ཆ་གཅིག་ཀང་མཚོན་པའི་ཚུལ་གིས་

སྟོན་ཞེས་བ་བའི་དོན་ཏེ། དེ་ལྟར་ཡིན་པས་སྔར་ལེའུ་འདིའི་མགོར། ནམ་མཁའི་

དབུས་སུ་བྷ་ག་བསམ། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་དེས་དངོས་སུ་བསྐྱེད་རིམ་གི་ཆ་

དང་། དེས་མཚོན་ནས་རོགས་རིམ་གི་ཆ་ཞིག་ཀང་བསྟན་པ་ལ། སྔར་དེས་བསྟན་

པའི་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་ཡི་ནི་ཆ་བལད་དོ། །ད་ནི་འདིར་དེས་རོགས་རིམ་གི་ཆ་ཇི་

ལྟར་སྟོན་པ་འཆད་དོ་ཞེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། །

གཉིས་པ་ནི། དེ་ཡང་སྔར་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཞེས་སོས་པ་ནི་ནམ་མཁའི་

ཁམས་དག་པའི་ཕག་རྒྱའི་པདྨ་ལ་བ་ཞིང་། བྷ་ག་ཞེས་བ་བ་ནི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་

དཀར་བོ་ཐབས་ཀི་ཡེ་ལེས་ཀུན་ལྟ་བུ་ཞེས་བརོད་པའོ། །དེའི་དབུས་སུ་རྣམ་པར་

བསོམ་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་སྒྲུབ་པ་པོ་དང་ཕག་རྒྱ་ཐབས་ལེས་སོམས་པར་འཇུག་པ་

ཉིད་དོ། །འཁོར་ལོ་སྔོན་དུ་ཅི་རིགས་པར། །ལྷ་རྣམས་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བ་ཉིད། །ཅེས་པ་

ལ། ཐབས་དེ་ཡི་སོ་ནས་སྐྱེ་བའི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་བ་ནི་ངེས་དོན་གི་དཀིལ་འཁོར་

གི་འཁོར་ལོར་བརོད་ལ། ཇི་ལྟ་བུའི་ཚུལ་ནི་རང་རིག་པ་ཞེས་པདྨ་ཅན་ལས་འདོན་

ནོ། །དེ་ཡང་གང་ཟག་དང་ཆོས་ལ་བདག་མེད་པ་ཇི་ལྟར་གནས་པའི་ཚུལ་དུ་རང་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། རོགས་པའི་རིམ་པ་བལད་པ།

རིག་པའི་ཡེ་ལེས་ཀིས་རོགས་པའོ། །རིགས་པ་ཇི་བཞིན་རང་རིག་ཉིད། །ཅེས་

འདོན་ནའང་དོན་དེ་ལྟར་རོ། །ལྷ་ཞེས་བ་བ་ནི་དེ་འདྲ་བའི་སྟོང་ཉིད་རོགས་པའི་ལེས་

རབ་དང་བདེ་ཆེན་དེ་གཉིས་དབེར་མི་ཕེད་པར་སྦར་བའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཏེ། 

དཀིལ་འཁོར་གི་ནང་དུ་བསོམ་པའི་ལྷའི་ངེས་དོན་ནོ། །པདྨ་ཅན་ལས། ཇི་ལྟར་རས་

ནི་འབྱུང་འགྱུར་བ། །ཞེས་འདོན་གི་ཁུ་བ་ཞེས་པ་མེད་ལ། དེ་ཡང་ངེས་དོན་གི་ལྷ་

འབྱུང་བའི་རིམ་པ་ནི། ཇི་ལྟར་བལད་པ་དེ་ལས་མི་འདའོ། །ཞེས་བ་བའི་དོན་ཡིན་

ལ། ཁུ་བ་ཞེས་འགེལ་བ་གཞན་དག་འདོན་པ་ལྟར་ན། དེ་འདྲ་བའི་བདེ་སྟོང་གི་ཡེ་

ལེས་དེ་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བའི་རེན་ནི་ཁུ་བ་སྟེ་ཕག་རྒྱའི་པདྨའི་ནང་ན་གནས་པའི་རོ་

རེའི་རེར་འོངས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་སོ། །

༼ཐབས་ཀིས་དྲངས་པའི་ལྷན་སྐྱེས་རེད་ནས་སྐྱོང་ཚུལ།༽

གསུམ་པ་ལ་བདུན། ལྷན་སྐྱེས་ཀི་དབེ་བ་བསྟན་པ། དགའ་བཞིའི་མཆོག་

དམན་གི་ཁྱད་པར་བསྟན་པ། དེ་འདྲ་བའི་ལྷན་སྐྱེས་འདྲེན་ཚུལ་རེད་པའི་རྒྱུ་བསྟན་

པ། རེད་ནས་ལྷན་སྐྱེས་མཉམ་རེས་སུ་སྐྱོང་ཚུལ་བལད་པ། དེ་ལ་དོགས་པ་བཅད་པ་

འཕོས་དང་བཅས་པ། ལམ་དེ་རེད་པའི་ཕན་ཡོན་དང་མ་རེད་པའི་ཉེས་དམིགས་

བསྟན་པ། དེས་ན་རེད་ནས་རྒྱུན་ལྡན་དུ་སྐྱོང་རིགས་པར་གདམས་པའོ། །

༼ལྷན་སྐྱེས་ཀི་དབེ་བ་བསྟན་པ།༽

དང་པོ་ནི། དེ་ལྟར་ཕག་རྒྱ་དང་སོམས་པར་ཞུགས་པ་ལས་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ཡེ་

ལེས་སྐྱེ་བ་ན་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀའི་རྒྱུད་ལ་ལྷན་སྐྱེས་སྐྱེ་བར་མཚུངས་པ་ཡིན་པས་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའང་རེན་གི་སོ་ནས་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། རེ་ལིག་བཙུན་མོ་ལེས་རབ་

ཡིན་ཞིང་། སྐྱེས་བུ་ཐབས་སུ་བརོད་པ་ཉིད་ཀི་ཐབས་ལེས་དེ་གཉི་གའི་རེན་ལ་ལྷན་

སྐྱེས་གནས་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཕེ་བའི་ཕི་ནས་ཐབས་ལེས་གཉིས་པོ་དེ་ཡི་རེ་

རེའི་ལྷན་སྐྱེས་ལ་ཡང་ཀུན་རོབ་དོན་དམ་དབེ་བ་ལས་རྣམ་པ་གཉིས་གཉིས་སུ་

འགྱུར་ཏེ། འདི་ལྟར་རེ་ལིག་སྐྱེས་བུའི་ལྷན་སྐྱེས་ཀུན་རོབ་པ་དང་དོན་དམ་པ་རྣམ་པ་

གཉིས་ནི་རིམ་བཞིན་སྐྱེས་བུ་དེའི་ཁུ་བའམ་དེ་ལ་བརེན་པའི་བདེ་བ་ཉིད་ཡིན་ལ། 

སྐྱེས་བུ་ཇི་བཞིན་ལེས་རབ་ལའང་གཉིས་ཏེ། ལེས་རབ་དེ་ཡི་ཁུ་བའམ་དེ་ལ་བརེན་

པའི་བདེ་བ་ཉིད་དོ། །དེས་ནི་ཀུན་རོབ་ཏུ་རེན་ཁུ་བ་ལའང་བདེ་བའི་ཐ་སད་བེད་པར་

བསྟན་ལ། ཀུན་རོབ་ཅེས་པ་ཐ་སད་བཏགས་པ་ཙམ་དང་། དོན་དམ་ཞེས་པ་དངོས་

པོའི་གནས་ཚོད་ལ་བས་པ་སྟེ་མདོར་ན་དངོས་བཏགས་སོ། །

སྤིར་བདེ་བའི་ལྡོག་པ་དང་། སྟོང་ཉིད་རོགས་པའི་ལེས་རབ་ཀི་ལྡོག་པ་ནས་

ཀང་ལྷན་སྐྱེས་ལ་གཉིས་སུ་འབེད་ཅིང་། དེ་ཡང་བདེན་གཉིས་ཀི་སོ་ནས་འབེད་

ཚུལ་གཞན་ཡིན་ནོ། །ཡང་ལྷན་སྐྱེས་ཉིད་ཆུང་འབིང་སོགས་ཀི་དབེ་བས་བཞིར་

འབེད་ཚུལ་སྟོན་པ་ནི། པདྨ་ཅན་ལས། དེ་ཉིད་ཕིར་ན་དགའ་བ་ཡང་། །རབ་ཏུ་དབེ་

བ་བཞི་རྣམས་ཏེ། །གང་ཕིར་ལྷན་སྐྱེས་བཞིར་དབེ་བས། །རོགས་པའི་རིམ་པའི་

ཕོགས་ཉིད་དོ། །ཞེས་འདོན་ཏེ། དེ་ལྟར་རེན་གི་སོ་ནས་འབེད་པའང་ལྷན་སྐྱེས་ཁོ་ན་

ལ་ཕེ་བ་དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར་ན་འདིར་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་དགའ་བ་ཉིད་ལ་སར་ཡང་རབ་ཏུ་དབེ་

བ་བཞི་རྣམས་ཏེ། འབེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་གི་ཕིར་ན་ལྷན་སྐྱེས་ཉིད་ཆུང་ངུ་འབིང་

ཆེན་པོ་ཆེན་པོའི་ཡང་ཆེན་པོ་བཞིར་དབེ་བས་སོ། །ལྷན་སྐྱེས་ཉིད་ཆུང་འབིང་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། རོགས་པའི་རིམ་པ་བལད་པ།

སོགས་ཀི་དབེ་བས་དགའ་བ་སོགས་བཞིར་དབེ་བ་དེ་ཡང་རོགས་པའི་རིམ་པའི་

ཕོགས་ཁོ་ན་ཉིད་དོ། །ཞེས་པས་བསྐྱེད་རིམ་ལ་རླུང་དྷཱུ་ཏཱིར་ཞུགས་པ་མིན་པའི་ཞུ་

བདེ་ལ་ལུས་ཀི་གནས་ཀི་སོ་ནས་དགའ་བཞིར་ཕེ་བ་ཙམ་ཞིག་ཡོད་ཀང་ལྷན་སྐྱེས་

ལ་བཞིར་འབེད་པ་མེད་པར་ངེས་པ་དང་རོགས་རིམ་པའི་མས་བརན་གི་མཚམས་

ཞིག་ནས་དེ་ལྟར་འབེད་རྒྱུ་ཡོད་པར་སྟོན་གི་རོགས་རིམ་པའི་དགའ་བཞི་ལྷན་སྐྱེས་

ལས་ཕེ་བས་ཁྱབ་པར་སྟོན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཀུ་མུ་ཊི་དང་མུ་ཏིག་ཕེང་བ་ན་ཡང་སྐྱེ་

མེད་རིམ་པ་ཞེས་པ་མེད་དོ། །

དེས་ན་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་དགའ་བ་ལ་ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་པ་གཉིས་གཉིས་སུ་ཕེ་

བ་རིམ་པ་གཉིས་དང་། བཞིར་ཕེ་བ་གཅིག་སྟེ་གསུམ་པོ་དེ་ལས། དགའ་བའི་དབེ་བ་

དང་པོ་ནི་དཔའ་བོ་ཀཻ་རོ་རེར་ང་རྒྱལ་བས་པའི་སྒྲུབ་པ་པོའི་རྒྱུད་ཀི་ལྷན་སྐྱེས་ཉིད་ཀི་

དབེ་བ་དང་། གཉིས་པ་ནི། རྣལ་འབོར་མ་བདག་མེད་མའི་ང་རྒྱལ་བས་པའི་ཕག་རྒྱའི་

རྒྱུད་ཀི་མཆོག་ཏུ་དགའ་བ་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་དབེ་བ་དང་། གསུམ་པ་ནི། རེན་དེ་གཉིས་

གང་དུའང་མ་ཕེ་བར་ལྷན་སྐྱེས་ཆུང་འབིང་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའི་རབ་ཏུ་

དགའ་བ་ལྷན་སྐྱེས་ཙམ་དབེ་གཞིར་བས་པ་ལས་དབེ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པ་པདྨ་ཅན་མུ་

ཏིག་ཕེང་བ་གཉིས་ཀའི་དོན་ལེགས་པར་གསལ་བ་ཉིད་དུ་བལད་པ་ཡིན་ལ། པདྨ་ཅན་

ལས། རབ་ཏུ་དགའ་བ་ཐམས་ཅད་བསྡུས། །ཞེས་འདོན་ཞིང་། ཀུ་མུ་ཊིར། དང་པོའི་

དགའ་བ་ནི་དཔའ་བོ་སྟེ་ཐབས་སོ། །མཆོག་ཏུ་དགའ་བ་རྣལ་འབོར་མ། །ཞེས་བ་བ་ནི་

ལེས་རབ་བོ། །ལྷག་མ་དགའ་བ་གཉིས་ནི་བླ་མས་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་པ་ཙམ་

ལས་མ་གསུངས་སོ། །པདྨ་ཅན་ལྟར་ན། དེ་བདེ་ཐབས་ཀི་ཀུན་མཁྱེན་ནོ། །ཞེས་བཏོན་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ནས་དེ་འདྲ་བའི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཐབས་ནི་ཀུན་མཁྱེན་པ་སྟེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་

མཐའ་དག་སྡུད་པར་བེད་པའི་རོ་རེ་སེམས་དཔའི་རང་བཞིན་ནོ། །ཞེས་པའམ། ཡང་ན་

ཐམས་ཅད་རིག་ཅེས་བཏོན་ནས་དེ་བཞིན་གལེགས་པ་ལྔའི་མིང་ཅན་གི་ཕུང་པོ་ལྔ་བོ་

ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་སྟོང་བ་ཉིད་བདེ་ཆེན་དེས་རིག་ཅེས་འཆད་དེ། མདོར་ན་ཤཽ་

ཀ་འདི་ནི་གོང་མ་རྣམས་ཀི་དོན་བསྡུ་བའོ། །

༼དགའ་བཞིའི་མཆོག་དམན་གི་ཁྱད་པར་བསྟན་པ།༽

གཉིས་པ་ནི། རྒྱུད་འདིར་དགའ་བཞིའི་འཇོག་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་གསུངས་

ཏེ། གཅིག་ནི་ལུས་ཀི་གནས་བཞིའི་སོ་ནས་དགའ་བ་མཆོག་དགའ་ཁྱད་དགའ་ལྷན་

སྐྱེས་ཀི་དགའ་བ་ཞེས་ཕེ་བ་ཡོངས་སུ་གགས་པ་ལྟར་ཏེ། སྔར་བལད་ཅིང་འཆད་

པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལ་ནི་ལྷན་སྐྱེས་འདི་དགའ་བ་གསུམ་གི་མཐར་སྐྱེ་བའོ། །ཡང་

འཇོག་ཚུལ་གཞན་ནི། དགའ་བལ་ཞེས་པ་ཁམས་ཕག་རྒྱའི་པདྨར་འཛག་པའི་སྐད་

ཅིག་ཆགས་པ་དང་བལ་བའི་གནས་སྐབས་ལ་བས་ནས། ལྷན་སྐྱེས་ནི་དེའི་གོང་

རོལ་དགའ་བ་དང་མཆོག་དགའ་གཉིས་ཀི་འོག་ཏུ་དུས་གསུམ་པར་སྐྱེ་བ་སྟེ། འདི་

ལྟར་ན་དགའ་བ་བཞི་ཁམས་དྷཱུ་ཏཱིའི་ལམ་ནས་འགོ་འོང་བེད་པའི་ར་འཁོར་གི་གནས་

ཀི་སོ་ནས་མི་འཇོག་གི །ཕག་རྒྱ་དང་འཁྱུད་པ་དང་ཕན་ཚུན་རེག་པ་སོགས་ལས་

ཁམས་ཞུ་བ་རོམ་པའི་བདེ་བ་དང་པོར་སྐྱེས་པ་དགའ་བ་དང་། ཞུ་ནས་ནོར་བུའི་

རེར་མ་སེབ་པའི་བར་གི་བདེ་བ་མཆོག་དགའ་དང་། ནོར་བུའི་རེར་སེབ་ནས་ཕིར་

མ་འཕོས་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་བདེ་བ་ལྷན་སྐྱེས་དང་། ལྷན་སྐྱེས་མཚོན་ཟིན་ནས་

ཁམས་གནས་དེ་ནས་འཕོས་པ་ལས་བདེ་བའི་འགྱུར་བ་ཅུང་ཟད་ཉམས་པའི་སྐད་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། རོགས་པའི་རིམ་པ་བལད་པ།

ཅིག་ནི་དགའ་བལ་ཏེ། འདི་ལ་ཁྱད་དགའི་ཐ་སད་མི་བེད་ཅིང་། ཕོགས་འདི་ལ་ཡས་

བབས་དང་མས་བརན་གི་རྣམ་གཞག་མི་བེད་དོ། །སྐབས་འདིར་ནི་ཕི་མའི་དབང་དུ་

མཛད་དོ། །འོ་ན་ལྷན་སྐྱེས་དེ་གང་དུ་སྐྱེ་བའི་གནས་ངེས་པ་དང་། དགའ་བ་གཞན་

གསུམ་དང་མཆོག་དམན་གི་ཁྱད་པར་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དགའ་བའི་བདེ་བ་ནི་བདེ་བ་

ཅུང་ཟད་ཙམ་དུ་ཟད་དེ། མཆོག་ཏུ་དགའ་བ་དེ་བས་བདེ་བ་ལྷག་ལ། དགའ་བལ་གི་

དགའ་བ་ནི་ཆགས་པ་སྟེ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དང་བལ་བ་ཡིན་ཞིང་། ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་

དགའ་ཉིད་ནི་གསུམ་པོ་དེ་ལས་ལྷག་མ་སྟེ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའོ། །དེ་ཉིད་རྒྱས་པར་

འཆད་པ་ནི། དང་པོ་དགའ་བ་ནི། ཕག་རྒྱ་ལ་རེག་པར་འདོད་པ་སོགས་ལས་བདེ་བ་

ཐོག་མར་རོམ་པ་དང་། གཉིས་པ་མཆོག་དགའ་ནི་བདེ་བར་འདོད་པའི་རྣམ་རོག་གི་

གཡོ་བ་དང་བཅས་པ་དང་། གསུམ་པ་འདོད་ཆགས་ཀི་བདེ་བ་འཇིག་པ་སྟེ་ཟད་པར་

འགྱུར་བཞིན་པ་ཉིད་ཡིན་པ་དེས་ན་བཞི་བ་ལྷན་སྐྱེས་བསོམ་པར་བའོ། །དེས་ན་

མཆོག་ཏུ་དགའ་བ་ནི་སིད་པར་ཐ་སད་བརོད་དེ། བདེ་བ་ལས་ཆེ་ཡང་རྣམ་རོག་གི་

གཡོ་བ་དང་བཅས་པའི་ཕིར་རོ། །དགའ་བལ་ལས་ནི་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་མཐར་

ལྟུང་བའི་ཐ་སད་བས་ཏེ། ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་བ་ཟད་པའི་ཆ་ནས་ཕུང་པོ་ཟད་པ་དང་

ཆོས་མཐུན་པའི་ཕིར་རོ། །

དེ་གཉིས་ཀི་དབུ་མ་སྟེ་བདེ་བ་ལས་ཆེ་བ་དང་ཟད་པ་གཉི་ག་མ་ཡིན་པའི་བར་

མ་དགའ་བ་དང་པོ་ནི་བདེ་བ་དང་པོ་སྐྱེ་ཙམ་ཉིད་དེ་གསུམ་པོ་འདིས་ནི་ལྷན་ཅིག་

སྐྱེས་པ་སངས་པའོ། །པདྨ་ཅན་དུ་དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར་ན་འདི་རྣམས་སངས་པ་ལྷན་ཅིག་

སྐྱེས་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བས་ན་ལགས་སོ། །འོ་ན་ལྷན་སྐྱེས་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ན། དེའི་རང་དུས་ན་འདོད་ཆགས་ཀི་རྣམ་པར་རོག་པས་གཡོ་བ་མེད་ཅིང་ཆགས་

བལ་བདེ་བ་ཟད་པ་མེད་ལ། དབུ་མར་ཏེ་དགའ་བ་ཙམ་གི་རྣམ་རོག་ཡང་དམིགས་

པར་མི་འགྱུར་རོ། །ལྷན་སྐྱེས་འདི་ལ་ཐབས་བདེ་བ་རྐྱང་བའི་ཕོགས་སུ་ལྷུང་བ་མེད་

ཅིང་། ལེས་རབ་སྟོང་བ་རྐྱང་བའི་ཕོགས་སུ་ལྷུང་བ་མེད་ལ། ཡུལ་ཅན་བདེ་ཆེན་ལ་

ཡུལ་ཡང་དག་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་སྣང་བ་པོ་ཡིན་ནོ། །རྐང་བ་ཕི་མ་འདི་གཉིས་པདྨ་

ཅན་ཀུ་མུ་ཊི་མུ་ཏིག་ཕེང་བ་གསུམ་ཀར་མ་བལད་དོ། །

༼ལྷན་སྐྱེས་འདྲེན་ཚུལ་རེད་པའི་རྒྱུ་བསྟན་པ།༽

གསུམ་པ་ནི། ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ཡེ་ལེས་དེ་མངོན་དུ་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། 

དེ་ཡང་གཞན་གིས་བརོད་པའི་ངག་ཙམ་ལས་དེའི་ཚེ་མངོན་དུ་འགྱུར་བ་མིན་པས་

ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ལེས་དེ་ཡང་བསོམ་པའི་ཐབས་ལས་མ་གཏོགས་པའི་མངོན་

དུ་འགྱུར་བའི་ཐབས་གཞན་གང་དུ་ཡང་མི་རེད་དེ། ཚུལ་ཇི་ལྟར་བསོམ་པའི་གནད་

ལ་མཁས་པ་དང་། བསོམས་པས་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་སྐྱེ་བ་ནི་བླ་མ་མཚན་ཉིད་དང་

ལྡན་པ་དུས་སུ་བསྟེན་ནས་དེས་ཉེ་བར་བསྟན་པའི་ཐབས་ཇི་ལྟར་བསྟན་པ་ལྟར་

ཉམས་སུ་ལེན་ཅིང་བསྟེན་པ་དང་། བདག་གིས་བླ་མ་ལ་བསེན་བཀུར་བ་སོགས་ཀི་

བསོད་ནམས་ཏེ་རྒྱུ་ཚོགས་དེ་དག་ལས་མངོན་དུ་འགྱུར་བར་ལེས་པར་བའོ། །

༼རེད་ནས་ལྷན་སྐྱེས་མཉམ་རེས་སུ་སྐྱོང་ཚུལ་བལད་པ།༽

བཞི་བ་ལ་གཉིས། བལད་བ་དགོད་པ་དང་། དེའི་འཆད་བེད་བལད་པའོ། །དང་

པོ་ནི། དེ་ལྟར་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ཡེ་ལེས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་ནས་མཉམ་རེས་སུ་ཉམས་སུ་ལེན་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། རོགས་པའི་རིམ་པ་བལད་པ།

ཚུལ་ཇི་ལྟར་བ་ཞེ་ན། དམན་པ་ཞེས་སོགས་རྐང་བ་བཞིས་མདོར་བསྟན་ནས་བལད་

བའི་རྐང་གངས་ཙམ་ཚིག་སྣ་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་ལྔ། བལད་བའི་ཚིག་དོན་རྣམ་པར་དབེ་བ་དོན་བསྡུ་དང་བཅས་

པ། བརན་གཡོ་ཐམས་ཅད་བདེ་སྟོང་གི་རྣམ་རོལ་དུ་བལྟ་བ་ལ་བསབ་པར་བསྟན་པ། 

སྤོད་ལམ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡེ་ལེས་དེས་ཟིན་པར་བ་བར་བསྟན་པ། ཆོས་ཐམས་ཅད་

སྟོང་ཉིད་ཀི་རང་བཞིན་དུ་ཇི་ལྟར་དབེར་མེད་པར་བསྟན་པ། དེ་ལྟར་གོམས་པའི་

འབས་བུ་བསྟན་པས་མཇུག་བསྡུ་བའོ། །

དང་པོ་ནི། མདོར་བསྟན་གི་རྐང་བ་དང་པོའི་དོན་ལ། དམན་པའི་གནས་ནི་ཕ་

བའི་དོན་རྡུལ་ཕ་རབ་དང་ཡེ་ལེས་ལ་སོགས་པའོ། །མཆོག་ནི་རགས་པའི་དངོས་པོ་

ས་དང་རི་བོ་རྒྱ་མཚོ་ལ་སོགས་པར་བརོད་པར་བའོ། །དབུ་མ་སྟེ་དེ་གཉིས་ཀིས་

སངས་པའི་བར་མ་ཡི་ནི་བུམ་པ་དང་སྣམ་བུ་ལ་སོགས་པའོ། །ཞེས་པདྨ་ཅན་ལས་

བལད་ལ། མུ་ཏིག་ཕེང་བར་ཕ་བ་སེམས་སེམས་བྱུང་། དངོས་པོ་ནི་རང་གི་ལུས་

ཙམ་བར་མ་ནི་ལུས་ཀི་ཡན་ལག་གོ །ཞེས་འཆད་དོ། །གཞན་དང་གང་དང་དེ་རྣམས་

དང་། །ཞེས་པ་གཞན་རྣམས། གང་རྣམས། དེ་རྣམས། ཞེས་སྦར་ནས་འཆད་པ་ནི། 

གཞན་རྣམས་ཞེས་བ་དབང་པོ་དྲུག་དང་། གང་རྣམས་ཞེས་པ་བརན་པ་སྣོད་དང་། 

འདི་རྣམས་ཞེས་པ་གཡོ་བ་བཅུད་དང་། རྐང་བ་བཞི་བའི་དོན་ནི། པདྨ་ཅན་དང་། 

འདི་ཀུན་ཞེས་བ་བདག་མེད་པའོ། །ཞེས་འདོན་ཏེ། འདི་ཀུན་ཞེས་བ་བ་ཇི་སྐད་

བལད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པར་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་མཚུངས་པར་འདོད་པ་

ཉིད་དོ། །མདོར་བསྟན་གི་རྐང་བ་གསུམ་པ། རོ་མཉམ་དེ་ཉིད་བསོམས་པ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ཡིས། །ཞེས་པའི་དོན་ནི། མཉམ་ཞེས་བ་བ་མཚུངས་པར་བརོད་ལ། རྣལ་འབོར་མ་

རྣམས་དེ་ཡི་དཀིལ་འཁོར་གི་འཁོར་ལོ་ནི་རོ་ཞེས་བརོད་ཅིང་། བསོམ་པ་ནི་འཁོར་

ལོ་དེ་ཐམས་ཅད་སྟོང་བ་ཉིད་དུ་རོ་གཅིག་པར་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་བསོམ་པའོ། །དེས་ན་

ཇི་སྐད་བལད་པའི་དོན་འདི་ཡིས་ནི་བལད་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དེ་ཉིད་ཀི་དོན་

བརོད་པར་བའོ། །མུ་ཏིག་ཕེང་བར་དོན་འདི་ཡིས་ནི་ཞེས་འདོན་པ་ལྟར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། དེ་ལྟར་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་བ་ཉིད་དུ་རང་བཞིན་དབེར་མེད་

ཅིང་སྟོང་ཉིད་དེ་ཡང་བདེ་ཆེན་ལྷན་སྐྱེས་དང་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་ལྟར་དབེར་མེད་དུ་རོ་

གཅིག་པས་ན། རང་བཞིན་སྟོང་བ་ཉིད་ཀི་ངང་ལས་འགོ་བ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བ་ལྟར་

བདེ་ཆེན་ལས་ཀང་བྱུང་བར་མོས་པས། ང་ལས་འགོ་བ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བ་དང་། 

དེ་བཞིན་དུ་ང་ལས་ས་འོག་ས་སྟེང་ས་བླའི་གནས་གསུམ་པོའང་བྱུང་བ་དང་། སྟོང་

ཉིད་ཆོས་ཀུན་གི་རང་བཞིན་དུ་ཁྱབ་པ་ལྟར། ང་ཡིས་ཀང་འདི་ཀུན་ཁྱབ་པ་སྟེ། བདེ་

སྟོང་གི་ཡེ་ལེས་ཀི་རྣམ་རོལ་དུ་མ་གྱུར་པའི་འགོ་བའི་རང་བཞིན་གཞན་མ་མཐོང་བ་

ཞེས་བ་བ་དེ་ལྟར་མོས་ནས་བསོམ་པར་བ་བ་སྟེ་འདི་ནི་མུ་ཏིག་ཕེང་བར། འདིས་ནི་

མོས་པའི་རྣལ་འབོར་བསྟན་ཏོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རྣལ་འབོར་བའི་བློ་སྦོང་

ཚུལ་བསྟན་གི། དངོས་པོ་ལ་ཆོས་ཀུན་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ཡེ་ལེས་ལས་བྱུང་བར་སྟོན་པ་

མ་ཡིན་ལ། ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ཡུལ་སྟོང་ཉིད་ཀི་རང་བཞིན་ལས་ཆོས་ཅན་སྣ་ཚོགས་པ་

དེ་དག་བྱུང་བ་སོགས་ལ་དགོངས་ནས་དེ་ལྟར་གསུངས་སོ། །ཞེས་ཀང་བལད་པར་

བར་ཡོད་མོད་ཀི། དེ་ལྟར་དགོངས་ཏེ་གསུངས་པའི་དགོས་པའང་ཚུལ་དེ་ལྟར་བློ་

སྦོང་དགོས་པར་ལེས་པར་བ་བའི་ཕིར་ཡིན་གི། གཞན་དུ་ན་དེ་ལྟར་དགོངས་ཏེ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། རོགས་པའི་རིམ་པ་བལད་པ།

གསུང་བར་ཡང་མི་འགྱུར་རོ། །

དེ་ལྟར་མོས་ནས་བསོམས་པའི་ཕན་ཡོན་ནི། དེ་ལྟར་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེ་

སྟོང་གི་རྣམ་རོལ་དུ་རྣལ་འབོར་བས་ལེས་ནས་ལིན་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པ་སྟེ་དེ་

ཉིད་ཀི་དྲན་པའི་འདུ་བེད་སྐད་ཅིག་ཀང་མ་ཉམས་པར་གང་གོམས་པ་དེ་ནི། ཚེ་

རབས་སྔ་མར་བསགས་པའི་བསོད་ནམས་ཆུང་བའི་མི་ཡིས་ཀང་ཚེ་དེ་ཉིད་ལ་

མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་དེ་ནི་འགྲུབ་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད་དོ། །

གསུམ་པ་ནི། བཟའ་བ་དང་བཏུང་བ་དང་བལང་གཅི་ཐུར་དུ་བླུགས་པ་དང་། 

ལུས་མཁེགས་པས་ཉལ་བ་དང་། གཉིད་ལོག་པ་དང་། ཡིད་ལ་རེས་ཐོབ་ཏུ་གསུང་

རབ་ཀི་དོན་ལ་སོགས་པ་གང་སེམས་པ་ན། ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མངོན་པར་འདོད་པས་

སྤོད་ལམ་དེ་དག་གི་ཚེ་ན་ཡང་གང་ལར་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་ཆེན་གི་ངོ་བོར་བརགས་

ལིང་བལྟས་པ་ལ་ནི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དངོས་གྲུབ་དེ་འབྱུང་ངོ་། །པདྨ་ཅན་དུ། 

བརགས་པ་ལས་ནི་དེ་འབྱུང་ངོ་། །ཞེས་བཏོན་ནས་འཆད་པ་ལྟར་བས་ལ། འགེལ་བ་

གཞན་གཉིས་ནའང་དེ་ནས་མངོན་དུ་འགོ་བར་འགྱུར། །ཞེས་པ་མེད་དོ། །

བཞི་བ་ནི། འདི་ཀུན་ཞེས་བ་བདག་མེད་པར། །མཉམ་ཉིད་མཚུངས་པར་འདོད་

པ་ཉིད། །ཅེས་གསུངས་པ་དེ་སར་ཡང་འཆད་པ་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་བ་ཉིད་དུ་

མཚུངས་པར་ཚུལ་ཇི་ལྟར་བལྟ་བར་བ། ཞེ་ན། གང་གིས་ཕིར་ཡིད་ཀིས་དཔྱད་ན་མ་

བསོམས་པར་ཏེ་བསོམ་བ་གང་ཡང་མ་གྲུབ་པར་ལེས་ནས་འགོ་བ་ཐམས་ཅད་རང་

བཞིན་གིས་སྟོང་བར་བསོམ་པར་བའོ། །འོ་ན། སྟོང་ཉིད་དེ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ཡིན་

ནམ་སམ་ན། ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་རང་བཞིན་མེད་པར་ཡོངས་སུ་ལེས་ན་སྟོང་ཉིད་དེ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

བདེན་པར་བསོམ་པ་ཉིད་ནི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསོམ་པ་མིན་ཏེ། མི་སྟོང་ཅུང་ཟད་ཡོད་

མིན་ན། །སྟོང་བ་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེས་ན་བརན་

དང་གཡོ་བའི་དངོས་པོ་གང་། ར་ལྕུག་འཁི་ལིང་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་བདག་གི་

དངོས་པོ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བདེན་པར་མི་དམིགས་པ་དང་མཚུངས་པའི་རང་

བཞིན་ལས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མཆོག་ནི་ངེས་པར་བསོམ་པར་བ་སྟེ། ཆོས་དེ་རྣམས་

ཐམས་ཅད་རིགས་པས་དཔྱད་པ་ན་གཅིག་གམ་གཞན་དུ་མ་གང་དུ་ཡང་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །པདྨ་ཅན་དུ། དེ་ཉིད་མཆོག་ནི་ངེས་བསོམ་བ། །དེ་རྣམས་གཅིག་

གམ་གཞན་ཡོད་མིན། །ཞེས་བཏོན་ནས་འཆད་པ་ལྟར་བཀོད་དོ། །

ལྔ་བ་ནི། དེ་ལྟར་རང་གི་སེམས་ཀི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རིག་པའི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཉིད་

རྣལ་འབོར་བ་སོ་སོ་རང་གིས་རིག་པའི་ཡེ་ལེས་ཀིས་མངོན་དུ་བས་ནས་ནི་ཇི་སྐད་

བལད་པའི་ཚུལ་གིས་གོམས་པར་བས་ན་བང་ཆུབ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཚེ་འདི་

ལ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །འོ་ན། སྔར་གང་ཡང་བསོམ་བར་མེད་པར་བརོད་པ་མ་

ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་དེ་ལྟར་སྨྲས་པ་ཡིན་གི། དེ་ལྟ་ན་ཡང་བདེ་ཆེན་དེ་སོ་

སོ་རང་གིས་རིག་པའི་ཡེ་ལེས་ཀིས་མོང་བའི་ཕིར་ན་ཐ་སད་ཙམ་དུ་བསོམ་པ་ཉིད་

དུ་བར་ཡོད་དོ། །

༼དོགས་གཅོད་འཕོས་དང་བཅས་པ་བལད་པ།༽

ལྔ་བ་ནི། གལ་ཏེ་རོགས་བའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀང་རང་གི་སེམས་ཀི་ངོ་བོར་གནས་

ལ། ཡུལ་ཅན་བདེ་བ་ཆེན་པོ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་ཡང་རང་གི་ལུས་ལ་གནས་ན་སུ་ཞིག་ཉོན་

མོངས་པའི་དབང་གིས་ལས་བསགས་ནས་སྡུག་བསྔལ་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། པདྨ་ཅན་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། རོགས་པའི་རིམ་པ་བལད་པ།

དུ། ལས་ནི་རང་རིག་པ་ཡི་དངོས། །རོད་པ་ལས་ནི་ལས་སྐྱེ་སྟེ། །ཞེས་འདོན་ཞིང་། 

ཚིག་རྐང་དང་པོ་ཕོགས་སྔ་མ་དོགས་པ་བཀོད་པའི་གཞུང་དུ་མཛད་དེ། དེ་ལྟར་

ཐམས་ཅད་ལྷན་སྐྱེས་རང་རིག་པའི་ཡེ་ལེས་ཀི་དངོས་པོ་ཡིན་ན། སྡུག་བསྔལ་

འཕེན་བེད་ཀི་ལས་ནི་སུ་ཞིག་གསོག་པར་འགྱུར། ཞེས་པའི་དོན་དུ་འཆད་དོ། །དེ་

ལྟར་ན་སྔར་ང་ལས་འགོ་བ་ཐམས་ཅད་བྱུང་བ་ལ་སོགས་པའི་ཚིག་གི་དོན་མ་གོ་

བའི་དོགས་པར་བས་ན་ལིན་ཏུ་ལེགས་སོ། །དེ་ལྟར་རང་གི་སེམས་ཀི་རང་བཞིན་

སྟོང་བ་ཉིད་དུ་གནས་ཀང་དེ་ལ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བཟུང་ནས། མཚན་འཛིན་གི་རྣམ་

རོག་གིས་རང་གི་རྒྱུད་འཁྲུག་པར་བེད་པའི་རོད་པ་ལས་ནི་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་སྐྱེ་

ཞིང་། དེ་ལས་ལས་སྐྱེ་སྟེ། སྡུག་བསྔལ་མོང་བར་འགྱུར་ལ། དེའི་ཕིར་རང་གིས་རང་

གི་སེམས་ཀི་རང་བཞིན་ལོག་པར་བཟུང་ནས་ལས་བསགས་པས་འཁོར་བར་བེད་

ཅིང་། གཞན་དབང་ཕྱུག་ལ་སོགས་པས་ནི་མ་ཡིན་ལ། བླ་མའི་དུས་ཐབས་བསྟེན་པ་

དང་། །ཞེས་སོགས་ཀི་རྒྱུ་སྔར་བལད་པ་དེ་དག་ལ་བརེན་ནས་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ཡེ་ལེས་

ཀིས་སེམས་ཀི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མཐོང་ན། རང་ཉིད་འཁོར་བའི་འཇུག་པ་སྡུད་པ་པོར་

ཡང་འགྱུར་རོ། །རང་གིས་བེད་ཅིང་རང་སྡུད་པ། །ཞེས་འདོན་ནོ། །

དེའི་ཕིར་རང་གིས་རིག་པའི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ཡེ་ལེས་དེ་ཉིད་རྒྱལ་པོ་དང་། རང་

ཉིད་གཞན་ལས་མཐུ་དང་ལྡན་པའི་གཙོ་བོ་ཞེས་བའོ། །ཇི་ལྟར་ན་གཙོ་བོ་ཡིན་ཞེ་ན། 

འདོད་ཆགས་ནས་ང་རྒྱལ་ཉིད་ཀི་བར་ལྔས་ནི་རིམ་པ་བཞིན་འོད་དཔག་མེད་མི་

བསྐྱོད་པ་དོན་གྲུབ་རྣམ་སྣང་རིན་འབྱུང་ལྔ་བསྟན་ལ། དེ་ཀུན་གིས་དེ་དག་གང་ལས་

འབྱུང་བའི་གནས་ཉམས་དགའ་བ་ལྷན་སྐྱེས་དེར་བཅུ་དྲུག་ཆར་ཡང་མི་ཕོད་དེ། 
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ལྷན་སྐྱེས་དེ་ནི་ངེས་དོན་གི་རིགས་དྲུག་པ་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་རིགས་གཞན་ལྔ་བོ་

ཐམས་ཅད་སྤོ་བ་དང་སྡུད་པ་ལ་དབང་བསྒྱུར་བ་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །མུ་ཏིག་ཕེང་

བར། རང་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་རྒྱལ་པོ། །གཞན་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་

གཙོ་བོ། །ཞེས་འཆད་ཅིང་གཞན་འདི་དང་དོན་གི་འཆད་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་འགངས་ཆེ་

བ་མེད་ལ། ཀུ་མུ་ཊི་ལྟར་ན་གཞུང་ཡོངས་སུ་གགས་པ་ལྟར་འདི་འདོན་ཞིང་། དོགས་

པ་སྔར་ཐོག་མར་བཀོད་པ་དེ་ལྟར་བས་ནས། རང་གིས་རིག་པའི་སེམས་བང་ཆུབ་

ཀི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པ་འདི་ཡང་ཐབས་མཁས་ཀིས་མ་ཟིན་པས་ཡང་སིད་པ་དུ་

མར་བརྒྱུད་དེ་འགྱུར་བ་དང་། འཕོ་བར་བེད་པ་ནི་ལས་དགེ་མི་དགེ་དག་ཡིན་ལ། 

རང་གི་རྒྱུད་ཉོན་མོངས་དང་རྣམ་རོག་གིས་ཟིལ་གིས་མནན་པ་ལས་ནི་ལས་དེ་དག་

སྐྱེས་ཏེ། སེམས་རང་གིས་འཁོར་བར་སྐྱེ་བ་གཞན་དང་གཞན་འཕོག་པ་སྟེ་སྡུད་ཅིང་

གཞན་དང་གཞན་རང་གིས་སྤོ་བར་བེད་དོ། །

གང་གི་ཚེ་རང་གི་སེམས་དེ་ཉིད་ཐབས་མཁས་ཀིས་ཟིན་པས། ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་

པའི་ཡེ་ལེས་ཀི་ངོ་བོར་སྐྱེས་པ་དེའི་ཚེ་འཁོར་བའི་སྐྱེེ་བ་གཞན་དང་གཞན་སྤོ་བ་

དང་སྡུད་པ་ལས་རྣམ་པར་གོལ་ནས་ལས་ཉོན་གི་སྐྱོན་གིས་གཡོ་བར་མི་ནུས་པར་

གནས་པའི་ཕིར་རང་རིག་པའི་སེམས་དེ་ཉིད་རྒྱལ་པོ་དང་རང་ཉིད་གཙོ་བོ་ཞེས་བ་

བ་ཡིན་པས། འཁོར་འདས་ཀུན་ལ་སེམས་གཙོ་བོར་བསྟན་ཏེ། ཀུན་རོག་མང་པོའི་

མུན་པས་ཟིལ་མནན་ཅིང་། །རབ་ཏུ་འཇོམས་པས་སྨོ་ཞིང་གོག་འགྱུ་བའི། །ཆགས་

སོགས་དགག་དཀའི་དྲི་མས་གོས་པ་ཡི། །སེམས་ནི་རོ་རེ་ཅན་གིས་འཁོར་བར་

གསུངས། །འོད་གསལ་རོག་པ་ལས་ནི་རྣམ་གོལ་བའི། །ཆགས་སོགས་དྲི་མས་གོས་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། རོགས་པའི་རིམ་པ་བལད་པ།

པ་རབ་སངས་དེ། །གཟུང་དང་འཛིན་མེད་སེམས་དཔའ་མཆོག་གིས་ནི། །དེ་ཉིད་མ་

ངན་འདས་པ་མཆོག་ཏུ་གསུངས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

འོ་ན་སེམས་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ཡེ་ལེས་ཀི་ངོ་བོར་སྐྱེས་པ་དེའི་ཚེ་ཡུལ་ལ་ལོངས་

སྤོད་པས་ཀང་གཡོ་བར་མི་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། འདོད་ཆགས་རོ་དང་། ཞེ་སང་སྒ་དང་། 

ཕག་དོག་རེག་བ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་གཏི་མུག་གཟུགས་དང་། ང་རྒྱལ་ཉིད་དྲིའམ། 

འགེལ་བའི་དཔེ་ཁ་ཅིག་ཏུ་སྣང་བ་སྟེ། ཞེས་འབྱུང་ལ། དེ་ཀུན་ལྷན་སྐྱེས་དེ་ལ་གནས་

པའི་སྒྲུབ་པ་པོས་ལོངས་སྤོད་པའི་ཚེ། ཉམས་དགའ་བར་ཏེ་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གིས་

གནོན་པར་ནུས་པའི་གཟི་བརིད་ཀི་ཕུང་པོ་དང་ལྡན་པའི་དགའ་བའི་ཆ་བཅུ་དྲུག་

ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དེར་ཡུལ་གི་དབང་གིས་གཡོ་བར་ཡང་མི་ཕོད་དོ། །དེ་བས་ན་

དེ་ལྟར་འདོད་ཡོན་གི་ཡུལ་ལ་ལོངས་སྤོད་ཀང་། འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པས་དེ་

འགུགས་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། གང་ཡང་བསོམས་པའི་སྟོབས་ཀིས་ཡུལ་ལ་སེད་པ་

ལོག་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་འཆད་དོ། །

དེ་བཞིན་གལེགས་པའི་རིགས་སོ་སོ་གཞན་རྣམས་ལས་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ཡེ་

ལེས་གཙོ་བོ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན། བཅུ་དྲུག་ཆར་ཡང་མི་ཕོད་ཅེས་པ་ཙམ་ཞིག་

གསུངས་པ་དེ་ལ་མི་ཕོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་འཆད་པ་ནི། ཆོས་འབྱུང་སྟེ་པདྨ་ལས་སྐྱེས་

པའི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ཡེ་ལེས་ནི་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་རོགས་པའི་

ལེས་རབ་དང་ལྷན་ཅིག་པའི་ཐབས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དང་བཅས་པ་དབེར་མི་ཕེད་པ་

ཡིན་ལ། དེ་འདྲའི་ཐབས་དང་ལེས་རབ་རང་བཞིན་ལས་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་

ཀི་གསང་བའི་འཇིག་རེན་གསུམ་པོ་དེ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཕིར་རོ། །
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

འོ་ན་ཐབས་ལེས་ནི་དེ་ཁོ་ནར་ངེས་སམ་ཞེ་ན། དེ་ནི་དོན་དམ་གི་དབང་དུ་བས་

པའི་ཐབས་ལེས་ཡིན་ལ། ཀུན་རོབ་ཀི་དབང་དུ་བས་ན་བདེ་བའི་རེན་དུ་གྱུར་པའི་ཁུ་

བའི་རྣམ་པ་བཅོམ་ལྡན་ཏེ་ཐབས་དང་། དེ་ལ་བརེན་པའི་བདེ་བ། བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀི་འདོད་མ་སྟེ་ལེས་རབ་ཏུ་བརོད་དོ། །ཊིཀ་བེད་ཁ་ཅིག །འཇིག་རེན་གསུམ་པོ་དེ་

ལས་སྐྱེས་པ་དང་། །ང་ལས་འགོ་བ་ཐམས་ཅད་བྱུང་བ་སོགས། །སེམས་ལས་མ་

གཏོགས་པའི་ཕི་རོལ་མེད་པ་ལ་འཆད་པ་ནི་ལྟ་བའི་འཇོག་ལུགས་མ་གོ་ཞིང་སྐབས་

དོན་མ་རོགས་པའི་བལད་པའོ། །ཁུ་བ་དེ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། གཅིག་

དང་དུ་མ་བལ། ཞེས་འཆད་པའང་ལེགས་པར་མི་སེམས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་གཅིག་དང་

དུ་མའི་སྤོས་པའི་སྣང་བ་དང་བལ་བ་དེ་དགའ་བལ་གི་སྔ་རོལ་གི་སྐད་ཅིག་གཅིག་

ལ་མཆོག་ཏུ་དགའ་བ་སོ་སོ་རང་གིས་རིག་པའི་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ལེས་འདི་ནི་

ངག་གི་ལམ་ནས་བསྟན་ཀང་ཇི་ལྟར་མོང་བ་ལྟར་མངོན་དུ་འགྱུར་བ་ལས་འདས་པའི་

ཡེ་ལེས་ཀི་སྤོད་ཡུལ་ཏེ། འདི་ནི་རང་གི་སེམས་བདེ་བ་ཆེན་པོར་བིན་གིས་བརླབ་

པའི་རིམ་པའི་ཕིར་ན་ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ལེས་དེ་ལྟ་བུ་སྟེ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་

ཐུགས་ཆོས་ཀི་སྐུ་དང་རྣམ་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མཚུངས་པ་ཡིན་ནོ། །

༼ལམ་དེའི་ཕན་ཡོན་དང་ཉེས་དམིགས་བསྟན་པ།༽

དྲུག་པ་ནི། འདི་མན་ཆད་པདྨ་ཅན་དུ་རེ་རེ་གཉིས་གཉིས་མ་གཏོགས་ཕལ་ཆེ་

བ་མ་བལད་ལ། མུ་ཏིག་ཕེང་བར་ཞིབ་བར་བལད་པ་ལྟར་ལེགས་པར་སྣང་བས་དེ་

ལྟར་བལད་པར་བའོ། །དོན་གི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ཡེ་ལེས་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ལ་གནས་

སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་ཡེ་ལེས་གཉིས། དང་པོ་ནི། ཀུན་གི་སྐད་ཅིག་མི་གནོན་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། རོགས་པའི་རིམ་པ་བལད་པ།

ཏེ། །རང་དང་གཞན་གི་སེམས་རྣམས་རིག །ཅེས་བཏོན་ནས་བལད་པར་བ་སྟེ། ས་

དང་ཆུ་དང་རླུང་དང་ནི་མེ་དང་ནམ་མཁའ་ཉིད་དག་དང་དུག་དང་མཚོན་ལ་སོགས་

པ་ཀུན་གིས་སྐད་ཅིག་ཀང་མི་གནོན་ཏེ། གང་གི་ཕིར་འདོད་ན་ས་ལ་འཛུལ་ཞིང་

སྟེང་དུ་འབྱུང་བ་དང་། རིག་པ་དང་རི་ལ་ཡང་ཐད་ཀར་འགོ་བ་དང་། ཆུ་དང་མེ་དང་

ནམ་མཁའི་དབུས་སུ་ཡང་འཆག་པ་དང་འདུག་པ་ལ་སོགས་པ་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་

ལྟར་བེད་པའི་ཕིར་རོ། །རང་དང་གཞན་གི་སེམས་རྣམས་དང་དུས་གསུམ་ཡང་

མངོན་སུམ་དུ་རིག་ཅིང་། མཐོ་རིས་མི་ཡུལ་རྐང་འོག་གི་གཟུགས་ཕ་རགས་ཐམས་

ཅད་སྐད་ཅིག་ལས་ནི་ཅིག་ཅར་དུ་མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར་རོ། །

རང་གཞན་ཆའི་མཚན་འཛིན་གི་རྣམ་རོག་གིས་ཟིལ་གིས་གནོན་པ་ཉིད་ནི་

ནུས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དོན་གི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་འོད་གསལ་གིས་བདེན་འཛིན་མ་ལུས་པར་

སངས་པའི་ཕིར་རོ། །མཐར་ཐུག་གི་འབས་བུ་ཚེ་འདི་ལ་འགྲུབ་པས་ལམ་གཞན་

ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པར་བསྟན་པ་ནི། རིག་བེད་གྲུབ་པའི་མཐའ་ཀུན་

དང་། །ཞེས་འདོན་ཏེ། རིག་བེད་ཀིས་མཚོན་པ་མུ་སྟེགས་ཀི་ལུགས་གང་གིས་ཀང་

ཐར་པའང་འཐོབ་པར་མི་ནུས་ན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ལྟ་ཅི་སོས། གྲུབ་པའི་མཐའ་

ཀུན་ནི་ཉན་ཐོས་ཀི་སེ་སྣོད་ཀི་རེས་སུ་འབང་བའི་ལམ་དག་སྟེ། དེ་དག་གིས་ཀང་

ཐར་བ་ཙམ་འཐོབ་སིད་ཀང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དོན་དུ་གཉེར་བས་འཇུག་པར་བ་

བའི་ལམ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་གིས་ལས་ཀི་ཚོགས་གསུངས་པ་ལ་སོགས་པས་ཀང་

འཇིག་རེན་པའི་དངོས་གྲུབ་རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལག་རེས་ལ་ཚེ་དེ་ཉིད་ལ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

སྟེར་ནུས་ཀང་། མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་དེ་ལྟར་གྲུབ་པ་མིན་ལ། འོ་ན་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་

པའི་ཐེག་ཆེན་གིས་ཇི་ལྟར་འགྲུབ་སམ་ན། ལས་ཀི་ཚོགས་ལ་སོགས་པས་

ཀང་། །གྲུབ་མིན་དེ་བཞིན་དག་པའང་། །འོན་ཀང་སྐྱེ་བའི་སིད་པ་ཡིས། །ཞེས་འདོན་

ཏེ། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་གིས་ཉོན་མོངས་པ་དང་ལེས་བའི་

སྒིབ་པ་དག་པར་བེད་པའང་ཡིན་མོད་ཀི། འོན་ཀང་སྐྱེ་བའི་སིད་པ་གངས་མེད་དུ་མ་

བརྒྱུད་པ་ཡིས་འཐོབ་པར་བེད་དགོས་སོ། །རྣལ་འབོར་གི་རྒྱུད་རྣམས་ལས་ནི་སྐྱེ་

བ་འདི་ཉིད་ལ་བང་ཆུབ་པར་གསུངས་ན་དེ་ལས་འདི་ཁྱད་པར་གང་གིས་ཁྱད་པར་

དུ་འཕགས་ཞེ་ན། འཇིག་རེན་འདི་དང་སྐྱེ་བ་ཕ་རོལ་དུ་བརྒྱུད་ནས་རོགས་པའི་

སངས་རྒྱས་བསྒྲུབ་པ་གང་ཡིན་ཡང་བླ་མེད་ཀི་ལམ་ལ་འཇུག་པ་དེ་མེད་པས་ནི་

མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་མེད་པའི་ཕིར་ན། རྣལ་འབོར་རྒྱུད་ཀི་ལམ་གིས་ཚེ་དེ་ལ་

མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པའང་རང་ལམ་གི་མཐར་བླ་མེད་ཀི་ལམ་ལ་ཞུགས་

པའི་དབང་དུ་བས་པའོ། །དེས་ན་ཚེ་གཅིག་ལ་མཆོག་འགྲུབ་པར་འདོད་པ་གང་གིས་

སིང་པོ་ཀཻ་རོ་རེ་མི་ལེས་པ་དེའི་ངལ་བ་དོན་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །

༼ལམ་དེ་རེད་ནས་རྒྱུན་དུ་སྐྱོང་རིགས་པར་གདམས་པ།༽

བདུན་པ་ནི། ཆུ་བོའི་རྒྱུན་ནི་རབ་ཏུ་འབབ་པ་དང་འདྲ་བར་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་བ་

རྒྱུན་མི་ཆད་དུ་རག་ཏུ་བསྐྱང་བ་དང་། མར་མེའི་རེ་མོ་རླུང་གིས་མི་གཡོ་བར་རབ་ཏུ་

བཅིངས་པས། གཟུགས་གསལ་བར་བེད་པ་ལྟར་བདེ་ཆེན་གིས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་

གསལ་བར་བེད་པའི་རྣལ་འབོར་གིས་ཉིན་དང་མཚན་དུ་མཉམ་པར་བཞག་ནས་ཚེ་

དེ་ཉིད་ལ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པར་བའོ། །
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། བསྐྱེད་རོགས་ཀི་རྣམ་པར་དག་པའི་ལེའུ་བལད་པ།

༼ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པ།༽

གསུམ་པ་ནི། དྲང་དོན་ལ་རྣལ་འབོར་མ་བཅོ་ལྔའི་ལྷའི་འཁོར་ལོ་དཀིལ་འཁོར་

དུ་འདུ་བ་དང་། ངེས་དོན་གི་རྣལ་འབོར་མའི་འཁོར་ལོ་བདེ་བ་ཆེན་པོར་འདུ་བ་

བརོད་བར་སྟོན་པའི་ལེའུ་སྟེ་བརྒྱད་པའོ། །

སྨྲས་པ། ཆེན་པོ་རྣམས་ཀི་བློ་ཡི་ཆུ་གཏེར་ཐོས་པའི་ཆུ་བོ་ཆེས་མང་ཡུན་དུ་

བསགས་གྱུར་པ། །དེ་དག་ཚིག་གི་རླབས་ཕེང་ཆེར་གཡོ་འགལ་འདུ་ཝུ་བའི་དོ་

ལལ་རིང་པོས་ཁྱབ་པ་གང་། །ཟབ་དོན་སིང་པོའི་རོ་བཅུད་དང་བལ་ཀུན་རོག་བ་ཚྭའི་

རོ་ཡིས་གང་གྱུར་མཐོང་བ་ན། །དཔལ་ལྡན་བླ་མ་མཆོད་སྦིན་བརྒྱ་བའི་ལེགས་

བལད་བདུད་རིས་བདག་གི་སིང་ནི་ཅི་ཡང་དྲངས། །རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་བརག་

པ་གཉིས་པའི་རྣམ་པར་བལད་པ་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ཀི་གསང་བའི་མཛོད་

ཅེས་བ་བ་ལས་ལེའུ་བརྒྱད་པའི་རྣམ་པར་བལད་པའོ། །

༼བསྐྱེད་རོགས་ཀི་རྣམ་པར་དག་པའི་ལེའུ་བལད་པ།༽

༈ ལེའུ་དགུ་བ་བལད་པ་ལ་གསུམ། ལེའུའི་མཚམས་སྦོར་བ། ལེའུའི་གཞུང་

བལད་པ། ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི། རྣལ་འབོར་མའི་འཁོར་ལོ་བལད་

པ་དེ་ནས་མཆོག་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་གཙོ་བོ་དང་ཕལ་བ་གཉིས་སྟོན་པའི་ལེའུ་

བལད་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། བལད་པར་ཞལ་གི་བཞེས་པ་དང་། དོན་བལད་པ་དངོས་

སོ། །དང་པོ་ནི། བལད་པར་བ་བའི་དག་པ་གཉིས་ཡོད་པ་ལས། ངེས་པར་དངོས་པོ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ཐམས་ཅད་ཀི་དག་པ་ལ་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀི་དག་པ་ཞེས་བ་བར་བརོད་པ་དང་པོར་

བལད་ནས། དེའི་ཕི་ནས་ལྷ་རྣམས་རེ་རེའི་དག་པ་སོ་སོར་ཕེ་བའི་དབེ་བ་ཡིས་ལྷ་

རྣམས་ཀི་ནི་དག་པ་བརོད་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། མཆོག་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀི་རྣམ་དག་བལད་པ། ཕལ་བ་ལྷའི་

རྣམ་དག་བལད་པ། སར་ཡང་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀི་དག་པ་རོགས་པའི་ཕན་ཡོན་བསྟན་

པས་མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། འདིར་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀི་དག་པ་ལ་ཡུལ་གི་དག་པ་

དང་། ཡུལ་ཅན་གི་དག་པ་གཉིས་སུ་བ་ལ། དང་པོ་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཆོས་ཉིད་

རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་སྟོང་བའོ། །གཉིས་པ་ནི་སྟོང་ཉིད་དེ་ཡུལ་ཅན་བདེ་བ་ཆེན་

པོའི་ཡེ་ལེས་ཀིས་རོགས་པའོ། །དང་པོ་ནི་ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་དང་ཐུན་མོང་གི་དག་པ་

ཡིན་ལ། གཉིས་པ་ནི་ཐེག་པ་བླ་ན་མེད་པ་འདིའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་དག་པ་སྟེ། དེ་

ཉིད་ལ་མིང་རང་རིག་པའི་དག་པ་ཞེས་བའོ། །དེས་ན་ཊིཀ་བེད་གང་དག་རང་རིག་པའི་

དག་པ་དང་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀི་དག་པ་གཉིས་དབེ་བའི་ཡ་གལ་སོ་སོར་བེད་པ་མི་འཐད་

དེ། དེ་བཞིན་ཉིད་ཀི་དག་པ་དབེ་གཞིར་བས་པ་ལ། ཐུན་མོང་བ་ཡུལ་གི་དག་པ་དང་། 

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་རང་རིག་པའི་དག་པ་གཉིས་སུ་ཕེ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ཡང་

དངོས་པོ་རྣམས་གདོད་མ་ནས་རང་བཞིན་དེ་ལྟར་གནས་པ་ཡུལ་གི་རྣམ་དག་དང་། དེ་

རོགས་པས་དྲི་མ་ལྷག་མ་མེད་པར་སྦོང་བ་ཁྱད་པར་གི་དག་པ་གཉིས་སུ་བྷ་ཝ་བྷ་དྲས་

བལད་པ་ལྟར་ལེགས་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་དབང་པོ་དྲུག་དང་ཕིའི་སྐྱེ་

མཆེད་དྲུག་དང་། འབྱུང་ཆེན་ལྔ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་གདོད་མ་ནས་རང་

གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པས་སྟོང་བའི་ཕིར་རང་བཞིན་གིས་ནི་རྣམ་པར་དག་པ་ཡིན་ལ། དེ་ནི་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། བསྐྱེད་རོགས་ཀི་རྣམ་པར་དག་པའི་ལེའུ་བལད་པ།

ཡུལ་གི་དག་པའོ། །དེ་ལྟར་ཆོས་ཐམས་ཅད་གདོད་མ་ནས་དག་ན་ལམ་གིས་དག་པར་

བ་ཅི་དགོས་སམ་ན། རང་བཞིན་རྣམ་དག་དེ་ཡང་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་ཀི་རང་བཞིན་ལ་

ལོག་པར་ཞུགས་པའི་གོ་བུར་གི་དྲི་མས་བསྒིབས་ནས་མ་རོགས་པ་ལས་ཉེས་པ་

མཐའ་དག་འབྱུང་བའི་ཕིར་ན། དེའི་རང་བཞིན་རོགས་པའི་ལམ་བསོམས་ནས་ཉོན་

མོངས་དང་ལེས་བའི་སྒིབ་པ་ལྷག་མ་མེད་པར་སྦང་བར་བ་དགོས་སོ། །འོ་ན་དེ་ལྟར་

སྦོང་བའི་ལམ་ཡང་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཡུལ་སྟོང་ཉིད་དེ་ཡུལ་ཅན་རང་རིག་བདེ་བ་ཆེན་

པོའི་བདག་ཉིད་ཀིས་རོགས་ནས་བསོམས་པ་ལས་སྒིབ་པ་དེ་དག་ལྷག་མ་མེད་པར་

དག་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་གི། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཚུལ་གི་དེ་བཞིན་ཉིད་བསོམ་པའི་དག་

པ་གཞན་གིས་དེ་ལྟར་རྣམ་པར་གོལ་བ་མིན་ནོ། །ཞེས་པདྨ་ཅན་གིས་བལད་པ་ལྟར་

ལིན་ཏུ་ལེགས་ཏེ། འདིས་ནི་ལེས་སྒིབ་ལྷག་མ་མེད་པར་སོང་བ་ལམ་འདིར་འཇུག་པ་

ལ་ངེས་པར་བལྟོས་པར་སྟོན་ནོ། །

འགེལ་བ་གཞན་གིས། རང་གིས་རིག་པའི་དག་པ་དེ་བཞིན་ཉིད་རོགས་པ་ཙམ་

དང་། དག་པ་གཞན་དེ་བཞིན་ཉིད་མ་རོགས་པ་སྟེ། དེས་རྣམ་པར་མི་གོལ་བའི་དོན་

དུ་འཆད་པ་རྒྱུད་ཀི་དོན་མ་ཡིན་ཏེ། རང་གིས་རིག་པའི་བདེ་བ་མཆོག །ཅེས་པ་

དང་། རང་རིག་གི་དག་པ་ལ་འདོད་ཡོན་ལ་ཆགས་པ་ལམ་བེད་ངེས་པར་དགོས་

པར་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་ཡུལ་གི་དངོས་པོ་རང་བཞིན་གིས་དག་པའི་

ཕིར་ན། དེ་ཇི་ལྟར་གནས་པ་ལྟར་རང་གིས་རིག་པའི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་དག་པ་ནི་

དག་པ་གཞན་ལས་མཆོག་ཏུ་ལེས་པར་བའོ། །དེའི་ཕིར་གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་

ཡུལ་རྣམས་དང་གཞན་ཡང་རྣལ་འབོར་བས་གང་མཐོང་བའི་ཕུང་སོགས་ཀི་དངོས་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

པོ་དེ་ཀུན་རང་བཞིན་གིས་དག་པ་སྟེ། དེ་དང་སངས་རྒྱས་ཀི་རང་བཞིན་རྣམ་དག་

གི་ཚུལ་ལ་ཁྱད་པར་མེད་པས། འགོ་བ་དང་། སངས་རྒྱས་རོ་རེ་འཛིན་པའི་རང་

བཞིན་རང་བཞིན་རྣམ་དག་གི་ཆ་ནས་དབེར་མེད་པ་ཡིན་ལ། འདི་ལྟར་རོགས་པས་

འགོ་བ་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་མ་དག་པ་གང་ཡང་མེད་པར་

འགྱུར་རོ་སམ་དུ་དོགས་པས་འདྲི་བ་ནི། ཀཻ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་སོགས་སོ། །དེའི་

ལན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་བཀའ་སྩལ་པ། མ་དག་པ་ནི་གཟུགས་ལ་སོགས་

པའོ། །རྒྱུ་མཚན་ཅིའི་སད་དུ་ཞེ་ན། གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའི་དངོས་པོར་བདེན་པར་

སྣང་བའི་ཕིར། གཟུང་འཛིན་གི་དངོས་པོའི་སོ་ནས་མ་དག་པར་འགོ་ལུགས་དང་། 

དེ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་དག་པར་བེད་པ་རྒྱས་པར་ལེས་པར་འདོད་ནས་ཞུས་པ་ནི། རོ་རེ་

ཞེས་སོགས་སོ། །དེའི་ལན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། མིག་གིས་ཞེས་

པ་ནས་ཡིད་ཀིས་བདེ་བ་དང་སོགས་པས་སྡུག་བསྔལ་དང་བཏང་སོམས་འཐོབ་པ་

དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་ཡུལ་ཡོངས་སུ་སྤོད་པ་ནི། གཟུང་འཛིན་དེ་དག་ཇི་ལྟར་སྣང་

བ་ལྟར་བདེན་པར་ཞེན་པས་མ་དག་པར་འཇོག་ལ། གཟུགས་སོགས་ལ་བདེན་

འཛིན་གིས་འཆིང་བ་དང་། གཟུགས་སོགས་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་བར་གནས་པ་ལ་

འགལ་བ་མེད་པས། གཟུང་འཛིན་གི་དངོས་པོའི་ཕིར་མ་དག་པ་དང་རང་བཞིན་

གིས་དག་པར་བལད་པ་མི་འགལ་ལོ། །

གཞན་ཡང་གཟུགས་སོགས་ཡུལ་ཡིད་དུ་འོང་བ་ལ་སེད་ནས་དེའི་དབང་གིས་

ལོངས་སྤད་པས་ཀང་ངན་འགོར་འཁིད་པ་སོགས་ཀི་རྒྱུ་བེད་པར་འགྱུར་བས་དེ་

དག་ལ་སེད་པས་བཅིངས་ནའང་མ་དག་པའོ། །འོ་ན་བདེན་འཛིན་འབད་ནས་འགོག་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། བསྐྱེད་རོགས་ཀི་རྣམ་པར་དག་པའི་ལེའུ་བལད་པ།

པ་ལྟར་འདོད་ཡོན་ལ་སེད་པའང་དགག་དགོས་པར་འགྱུར་ཏེ། འཆིང་བེད་ཀི་མ་

དག་པར་མཚུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་ཕག་རྒྱ་ལ་བརེན་ནས་ཞུ་བདེ་འདྲེན་པ་

ཐེག་པ་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ལམ་དུ་འགལ་ལོ། །ཞེ་ན། མི་མཚུངས་

ཏེ། བདེན་འཛིན་ལ་སང་དགོས་མི་དགོས་ཀི་ཆ་གཉིས་མེད་པར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་

སང་བར་ངེས་ལ། ཕག་རྒྱའི་འདོད་ཡོན་སེད་པས་བསྟེན་པ་སང་བ་ཡིན་ཀང་། 

འདིར་ནི་སེད་པས་མི་བསྟེན་གི། བདེན་འཛིན་རྒྱུན་གཅོད་པའི་གཉེན་པོར་བདེན་

མེད་རོགས་པའི་ལེས་རབ་ཀི་ངོ་བོར་སྐྱེས་པའི་བདེ་ཆེན་སྐྱེད་པའི་ཐབས་སུ་ཕག་

རྒྱའི་འདོད་ཡོན་བསྟེན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་བདེ་ཆེན་གི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལེས་

པའི་རང་རིག་གི་དག་པས། འདོད་ཡོན་ལ་སེད་པའི་དབང་གིས་ངན་འགོར་འཁིད་པ་

དང་། ལམ་གི་གེགས་བེད་པའི་དུག་མེད་པར་བས་ནས་ནི་བདེ་ཆེན་དེ་འདྲེན་པ་ལ་

ངེས་པར་བསྟེན་པར་བ་བའི་འདོད་ཡོན་འདི་དག་བསྟེན་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །

༼ཕལ་བ་ལྷའི་རྣམ་དག་བལད་པ།༽

གཉིས་པ་ལ། ནང་གི་ལྷ་མོ་ལྔ་ཕུང་པོ་ལྔ་རྣམ་པར་དག་པར་སྟོན་པ་ནི། 

གཟུགས་ཕུང་ཞེས་སོགས་སོ། །དེ་ནས་ལྷ་མོ་ལྷག་མ་ཕོགས་གང་ན་གནས་པ་སྟོན་

པ་ནི། དེ་ནས་ཞེས་སོགས་སོ། །དེ་ལྟར་གནས་པའི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་ཕིའི་

དཀར་མོ་སོགས་དྲུག་ཡུལ་དྲུག་དག་པར་སྟོན་པ་ནི། གཟུགས་ལ་ཞེས་སོགས་

སོ། །འོ་ན་འདིའི་གཙོ་མོ་དང་ཡབ་གཉིས་ཀ་རྣམ་ལེས་ཀི་ཕུང་པོ་དག་པར་འཇོག་པ་

ལ་ནི་ཁྱད་མེད་ན། གཞན་ཁྱད་པར་ཅི་ཞིག་ཡོད་ཅེ་ན། ཡབ་ཀི་ཁྱད་པར་སྟོང་ཉིད་

བཅུ་དྲུག་དག་པས་ཕག་བཅུ་དྲུག་སོགས་སུ་སྟོན་པ་ནི། ཕག་གི་ཞེས་སོགས་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

སོ། །མཚམས་མ་བཞི་ཁམས་བཞི་དག་པར་སྟོན་པ་ནི། ས་ནི་ཞེས་སོགས་སོ། །སར་

ཡང་ནང་མ་ལྔ་ཉོན་མོངས་ལྔ་དག་པར་སྟོན་པ་ནི། ཞེ་སང་ཞེས་སོགས་སོ། །བསྐྱེད་

པའི་རིམ་པའི་ཕོགས་ལས་ནི་རྣམ་དག་བསོམ་པའི་ཚུལ་འདིས་ནི་ཕུང་པོ་སྦང་བར་

བའོ། །ཞེས་མཇུག་བསྡུ་བའོ། །

༼དེ་བཞིན་ཉིད་ཀི་དག་པ་རོགས་པའི་ཕན་ཡོན་བསྟན་པས་མཇུག་

བསྡུ་བ།༽

གསུམ་པ་ནི། བདེན་པར་ཞེན་པ་དང་སེད་པས་བསྟེན་པ་གང་དང་གང་གིས་

འཇིག་རེན་འཆིང་བར་འགྱུར་བའི་ཡུལ་གི་འདོད་ཡོན་ལ་རང་བཞིན་ལེས་པའི་སོ་

ནས་བསྟེན་པ་དེ་དང་དེས་ནི་འཆིང་བ་ལས་གོལ་ཏེ། འདོད་ཡོན་གི་དེ་ཉིད་མི་ལེས་

པས་འཇིག་རེན་མི་གོལ་ཞིང་། དེ་ཉིད་རོགས་ནས་འདོད་ཡོན་ལམ་དུ་བེད་པ་རྣམ་

པར་སངས་པས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་རེད་པར་མི་འགྱུར་བ་དེའི་ཕིར་དྲི་རང་བཞིན་

གིས་གྲུབ་པ་མེད་པ་ནས། ཆོས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་མེད་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་

རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། དེ་ལྟར་རང་བཞིན་གིས་དག་པའི་འགོ་བ་ལ་

རང་བཞིན་གིས་དག་པའི་འགོ་བར་ལེས་པའི་རང་རིག་པའི་རྣམ་དག་གིས་ཕག་རྒྱ་

ཆེན་པོའི་དངོས་གྲུབ་མཆོག་ཏུ་འགོ་བར་བའོ། །

གསུམ་པ་ནི། བསྐྱེད་རོགས་ཀི་རྣམ་པར་དག་པའི་ལེའུ་སྟེ་དགུ་པའོ། །སྨྲས་པ། 

མེ་ཡིས་བསིལ་བའི་བདེ་བ་དང་། །དུག་གིས་འཆི་མེད་སྟེར་བ་ལྟར། །གང་གིས་

འཆིང་བ་དེ་ཡིས་གོལ། །ཨེ་མ་ལམ་འདི་རད་དུ་བྱུང་། །རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་

བརག་པ་གཉིས་པའི་རྣམ་པར་བལད་པ་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ཀི་གསང་བའི་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། བསྐྱེད་རོགས་ཀི་རྣམ་པར་དག་པའི་ལེའུ་བལད་པ།

མཛོད་ཅེས་བ་བ་ལས་ལེའུ་དགུ་བའི་རྣམ་པར་བལད་པའོ། །

༼སྣོད་རུང་དུ་བེད་པའི་ཐབས་དབང་བསྐུར་བལད་པ།༽

༈ གཉིས་པ་དེ་བསོམ་པའི་སྣོད་རུང་དུ་བེད་པའི་ཐབས་དབང་བསྐུར་བ་བལད་

པ་ལ་གསུམ། བལད་པར་ཞལ་གིས་བཞེས་པས་མཚམས་སྦར་བ། ལེའུའི་གཞུང་

བལད་པ་དངོས། ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ནི། བདག་མེད་མའི་དཀིལ་འཁོར་རྣམ་དག་དང་བཅས་པ་བལད་པ་དེ་

ནས་ཇི་ལྟར་དཀིལ་འཁོར་གི་རིམ་པ་ཡང་དག་རབ་ཏུ་བལད་པ་དེའི་ཆོ་ག་གང་གིས་

སོབ་མ་དབང་བསྐུར་བའི་ཆོ་གའང་རབ་ཏུ་བལད་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། གང་དུ་དབང་བསྐུར་བའི་དཀིལ་འཁོར། དེར་དབང་

བསྐུར་བའི་ཆོ་ག །དབང་བསྐུར་ནས་དེ་ཉིད་བལད་པའོ། །

༼ས་ཆོག་བལད་པ།༽

དང་པོ་ལ་བཞི། སའི་ཆོ་ག །སྟ་གོན་གི་ཆོ་ག །དཀིལ་འཁོར་བི་བ། བསྒྲུབ་ཅིང་

མཆོད་པའོ། །དང་པོ་ནི། དབང་གི་ཆོ་ག་རྣམས་ལ་བལད་རྒྱུད་དང་རྒྱུད་གཞན་ནས་

ཁ་འགེངས་དགོས་པ་ལིན་ཏུ་མང་ཞིང་འགའ་ཞིག་བརག་པ་ཕི་མ་ནས་ཀང་ཁ་

འགེངས་དགོས་པ་ཡོད་ལ། འདིར་བསྟན་པ་རྣམས་ཀང་བླ་མ་ལ་རག་ལས་པར་བ་

བའི་ཕིར་གོ་རིམ་འཁྲུགས་པར་གསུངས་པས་འཁྲུགས་པ་སེབས་པར་བའོ། །དེ་ལ་

དབང་བསྐུར་བར་བེད་པའི་སོབ་དཔོན་སྔོན་དུ་བསེན་པ་ལས་སུ་རུང་བ་དགོས་པ་

ནི། དཀིལ་འཁོར་བདག་པོའི་བཟླས་པ་འབུམ། །དཀིལ་འཁོར་བ་ཡི་དེ་བཞིན་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ཁི། །ཞེས་པས་བསྟན་ཏེ། དེས་སོབ་དཔོན་གི་མཚན་ཉིད་ལྷག་མའང་མཚོན་

ནོ། །སོབ་དཔོན་དེས་གང་དུ་དཀིལ་འཁོར་འབི་བའི་སའི་ཞིང་སྐྱོང་ལ་ཨ་ཀཱ་རོའི་

སྔགས་ཀིས་གཏོར་མ་བིན་ནས་མི་མངོན་པ་ལས་ས་བསང་བ་ནི། གོང་གི་ཨ་

སོགས་ཞེས་པ་གཉིས་སོ། །དེས་མངོན་པ་ལས་སོང་བའང་མཚོན་ནོ། །དེ་ནས་དང་

པོར་ནོར་འཛིན་ཏེ་ས་སྦང་བར་བའོ། །རྣལ་འབོར་གང་གིས་ལེ་ན། ལྷའི་བདག་ཉིད་

ཀི་རྣལ་འབོར་བས་ནིའོ། །དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། རོ་རེ་སེམས་དཔའི་བསེམས་བས་

ནས། །ཞེས་པ་བརྒྱད་ཀིས་སོབ་དཔོན་ཀཻ་རོར་ཕག་གཉིས་པའི་ང་རྒྱལ་སེམས་པས་

ལུས་བརྒྱན་ཞིང་ངག་ཏུ་ཧཱུཾ་སྒ་སོགས་དྲག་ཏུ་སྒོགས་པ་དཀིལ་འཁོར་གི་ས་དེར་

འཇུག་པས་གཡས་བརྐྱང་བས་ནས་བགེགས་ལ་བཀའ་བསོ་བེད་པ་སྟོན་གི། འདིས་

སོབ་དཔོན་བདག་འཇུག་བེད་པ་བསྟན་པར་འདོད་པ་ནི། བདག་མེད་མའི་ལྷ་མོ་

རྣམས་ཀི་མཚན་མ་བཀོད་པའི་དཀིལ་འཁོར་དུ། སོབ་དཔོན་ཀཻ་རོར་གི་བདག་

འཇུག་བས་ནས་སོབ་མ་ལ་བདག་མེད་མའི་དབང་བསྐུར་བ་ཆེས་ཡ་མཚན་ནོ། །ས་

དེར་སྔར་ཡོད་ཀི་བགེགས་ལ་བཀའ་བསོས་པས་སྦངས་ཏེ་གསར་བ་མི་འཇུག་པར་

བ་བའི་ཕིར་འབད་པས་ཧཱུཾ་ལས་ཕོགས་མཚམས་ས་གཞི་ཐམས་ཅད་རོ་རེའི་རང་

བཞིན་ཅན་དུ་བས་ཏེ་བསྲུང་བར་བའོ། །དེ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་བ་ན། ཇི་ལྟར་ལྷའི་ལེའུར་

བསྲུང་བ་ཇི་ལྟར་གསུངས་པ་ཉིད་ཀི་བསམ་གཏན་དེ་བཞིན་འདིར་ཡང་བས་ལ། 

སྔགས་ཀི་ལེའུར་གོང་དུ་གསུངས་པའི་རཀའི་སྔགས་ཉིད་ཀི་བིན་གིས་བརླབས་ཏེ་

མཁས་པས་འཛིན་མ་རྣམ་པར་སྦང་བར་བ་ཞིང་། དེ་ལྟར་སྦངས་པའི་ཕི་ནས་

དཀིལ་འཁོར་བི་བར་བའོ། །དེ་ལྟར་སྦངས་ནས་འབི་བའི་ས་གཞི་ཇི་ལྟ་བུར་བ་སམ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། བསྐྱེད་རོགས་ཀི་རྣམ་པར་དག་པའི་ལེའུ་བལད་པ།

ན། ཚལ་དང་ཞེས་སོགས་རྐང་བ་བཞི་སྟེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཁྱིམ་ཤཱནྟི་པས་ལྷ་

ཁང་ལ་བལད་དོ། །སྔགས་གཟུང་བ་ལ་སོགས་པའི་ཆོ་ག་ཁ་བསྐང་བར་བའོ། །

༼སྟ་གོན་བལད་པ།༽

གཉིས་པ་སྟ་གོན་ལ། ས་ལྷ་དང་། དཀིལ་འཁོར་གི་ལྷ་དང་། སོབ་མ་སྟ་གོན་

རྣམས་ཁ་འགེངས་དགོས་ལ། བུམ་པ་སྟ་གོན་མཚོན་པའི་ཕིར་དུ། བུམ་པ་བརྒྱད་

ཅེས་པ་ལྔ་གསུངས་ཏེ། ལར་དུ་སྦིན་པ་ནི་ལར་སོའི་གཡས་སུ་སྦིན་པར་པདྨ་ཅན་

ལས་གསུངས་སོ། །

༼དཀིལ་འཁོར་བི་བ་བལད་པ།༽

གསུམ་པ་དཀིལ་འཁོར་བི་བ་ལ། ཐིག་གིས་བི་བ་དང་། ཚོན་གིས་བི་

བའོ། །དང་པོ་ནི། རང་འདོད་ལྷའི་ཞེས་སོགས་བཞི་སྟེ། རང་འདོད་ལྷའི་ང་རྒྱལ་ལ་

གནས་པས་ཐིག་འདེབས་པ་ལ་ཚད་མ་ནི་དཀིལ་འཁོར་ཉིས་འགྱུར་དུ་པདྨ་ཅན་

ལས་བལད་ལ། འདིས་ལས་ཐིག་ཡེ་ཐིག་གཉིས་ཀ་ཐུན་མོང་དུ་སྟོན་ནོ། །ལེས་རབ་

ཅན་ཞེས་པ་ནི་འདེབས་པའི་ཆོ་ག་ལ་མཁས་པའོ། །གཉིས་པ་ཚོན་གིས་བི་བ་ལ། 

གང་གིས་འབི་བའི་རྡུལ་ཚོན་ནི། རྡུལ་ཚོན་དམ་པའི་ཞེས་པ་བཞི་སྟེ། རྐང་བ་སྔ་མ་

གཉིས་རིམ་བཞིན་ཕི་མ་གཉིས་ཀིས་བལད་པའོ། །

དཀིལ་འཁོར་ཚད་ཇི་ཙམ་ཞིག་འབི་བ་ནི། དེ་ནས་དཀིལ་འཁོར་ར་ཐིག་

ལོགས་རེ་ལ་ཁྲུ་གསུམ་དང་མཐེ་བོང་གསུམ་ནི་ལྷག་པར་བ་བ་བདག་མེད་མའི་ཁྱད་

པར་ཏེ། དེའི་ནང་བལད་ནི། ཀུ་མུ་ཊིར། ཕག་རྒྱའི་པདྨ་ཟུར་གསུམ་དང་ཐབས་ཀི་རོ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

རེ་སྦོར་བ་ལ་བལད་དོ། །རྣམ་པ་ཇི་ལྟ་བུར་འབི་བ་ལ། རེན་གཞལ་ཡས་ཁང་ནི། སྟོན་

པས་ཞེས་སོགས་རྐང་བ་དགུ་སྟེ། བདུན་པའི་དོན་ནི་ར་ཐིག་བཞི་ལ་ཛཱ་ལན་དྷ་རི་

བས་བལད་ལ། ཐ་མ་གཉིས་འདོད་སྣམ་ལ་མཆོད་རས་སྣ་ཚོགས་ཐོགས་པའི་ལྷ་མོ་

དག་འཁོད་པའི་དོན་ནོ། །དེ་ཉིད་འཕར་མ་གཉིས་པར་བས་པ་ལ་བརེན་པ་ལྷའི་

མཚན་མ་དགོད་པ་ནི། འཕར་མ་ཞེས་པ་བརྒྱད་དེ། ཐམས་ཅད་ལ་གི་གུག་འབི་ཞིང་། 

སྟེང་འོག་གི་མཚན་མ་ནི་ཕིའི་གཽ་རཱི་དང་རོ་ལངས་མའི་མཚན་མ་དང་ཉེ་བར་བ་བ་

མན་ངག་ཏུ་པདྨ་ཅན་ལས་བལད་དོ། །

༼དཀིལ་འཁོར་བསྒྲུབ་ཅིང་མཆོད་པ།༽

བཞི་བ་བསྒྲུབ་ཅིང་མཆོད་པ་ནི། དཀིལ་འཁོར་བསྒྲུབ་པ་ཁ་བསྐང་བར་བ་ལ། 

དེ་ལྟར་བསྒྲུབས་ནས་རྡུལ་ཚོན་གི་དཀིལ་འཁོར་འདིར་མཆོད་པ་སྔར་ཚོགས་ཞིང་

མཆོད་པའི་སྐབས་སུ་ཇི་ལྟར་བལད་པ་དེ་བཞིན་དུ་བ་བ་དང་། བླ་མས་དཀིལ་

འཁོར་བསྒྲུབ་ཅིང་མཆོད་པའི་རེས་སུ་སོབ་མས་བླ་མ་ལ་དཀིལ་འཁོར་མཆོད་པ་

ལྟར་མཆོད་པ་དང་གསོལ་བ་གདབ་པ་ཉིད་ཀང་རྒྱུད་འདི་དང་གཞན་ནས་ཇི་ལྟར་

བལད་པ་དེ་བཞིན་དུ་སྐབས་འདིར་བའོ། །

༼དེར་དབང་བསྐུར་བ་བལད་པ།༽

གཉིས་པ་དེར་དབང་བསྐུར་བ་ནི། སོབ་མ་དཀིལ་འཁོར་དུ་གཞུག་ཅིང་ལྷ་ངོ་

བསྟན་པའི་རེས་སུ་གང་ཞིག་རྒྱུད་འདི་དང་གཞན་ལས་བུམ་པའི་དབང་ནི་རབ་ཏུ་ཕེ་

བ་སོབ་དཔོན་གི་དབང་ཡན་ཆད་རོགས་པར་བསྐུར་བའི་རེས་སུ་གསང་དབང་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། བསྐྱེད་རོགས་ཀི་རྣམ་པར་དག་པའི་ལེའུ་བལད་པ།

བསྐུར་བ་ནི། དེར་ནི་གོང་དུ་བལད་པའི་ཕག་རྒྱ་རིགས་ལྔ་གང་རུང་གི་རིགས་ལས་

བྱུང་བའི་རིག་མ་ལིན་ཏུ་གཟུགས་མཛེས་པ་ལ་སོགས་པའི་བཟང་མོ་རྣམ་པར་

གཞུག་ཅིང་། ཡང་ན་མཛེས་མ་མ་རེད་ན་ཇི་ལྟར་གང་རེད་དེ་ལྟར་ལོ་བཅུ་དྲུག་ལོན་

པ་ཉིད་མཆོག་ཡིན་ལ། འདིའི་རིག་མ་ལ་བཅུ་གཉིས་མ་ནས་ཉེར་ལྔ་མའི་བར་

སྐབས་གཞན་དུ་གསུངས་ལིང་། དེར་མ་ཟད་ཇི་སིད་ཁུ་བ་ལྡན་གྱུར་པ་སྟེ། ཕག་རྒྱ་

ལ་བང་སེམས་དཀར་བོ་འཛག་པ་དེ་སིད་ཀི་བར་དུ་དབང་གི་ཕག་རྒྱ་ལ་བརེན་པར་

བའོ། །དེའི་ཚེ་གསང་དབང་གི་རས་གསང་གནས་ནས་ལེན་པ་ལ། སོབ་མ་ཐེ་ཚོམ་

ཟ་བ་སིད་པས་དེའི་ཕིར་སོབ་མ་ལ་མིག་དར་འཆིང་ཞིང་། ཕག་རྒྱ་ལ་ཡང་འཆིང་

བར་བསྟན་པའི་ཕིར་དུ་ཕག་རྒྱའི་གདོང་ཡང་བཅིང་བ་དང་། ཐབས་ཀི་གདོང་ཡང་

དེ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་ཀི། རྐང་བ་ཕི་མས་དེའི་ཚེ་སོབ་དཔོན་གི་གདོང་འཆིང་

བར་སྟོན་པ་མིན་ལ། དབང་གསུམ་པ་ལ་ཡང་ཕན་ཚུན་ངོ་ཚས་བཅིངས་ནས་བདེ་བ་

ཆེན་པོ་ངོས་མི་ཟིན་པ་སང་བའི་ཕིར་དུ་སོབ་མ་དང་རིག་མ་གཉིས་ཀའི་གདོང་

འཆིང་བའང་འདིས་སྟོན་ནོ། །དེ་ནས་བླ་མས་སོམས་པར་འཇུག་པའི་ཆོ་ག་ཇི་ལྟ་དེ་

བཞིན་དུ་སོམས་པར་ཞུགས་ནས་བསྟེན་པ་དེ་ལས་གང་བྱུང་བ་བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་གི་

ཁམས་དཀར་དམར་སོབ་མའི་ཁར་ནི་བཏུང་བར་བ་ཞིང་དེ་ཉིད་མངས་པ་ལས་སྐྱེས་

པའི་བདེ་བ་དང་སྟོང་བ་སྦར་བ་གསང་དབང་གི་དངོས་གཞིར་ངོ་སྤད་པར་བའོ། །

དེའི་རེས་སུ་དབང་གསུམ་པ་བསྐུར་བ་ནི། དེ་ཉིད་ལ་ཡང་བ་བ་ཉིད། །རོ་མཉམ་

སོབ་མའི་སྤོད་ཡུལ་དུ། །ཞེས་བྷཱ་ཝའི་འགེལ་བ་ན་ཡོད་པ་ལྟར་བ་སྟེ། ལེས་རབ་ཡེ་

ལེས་ཀི་དབང་བསྐུར་བའི་སོབ་མའི་ཕག་རྒྱ་ནི་གཞན་མེད་ན་བླ་མས་གསང་དབང་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

གི་དུས་སུ་བསྟེན་པའི་རིག་མ་དེ་ཉིད་ལ་ཡང་བ་བ་ཉིད་ཡིན་ལ། རིག་མ་དེ་ཉིད་སོབ་

མ་ལ་བིན་ཏེ། ཆོ་ག་བཞིན་དུ་སོམས་པར་འཇུག་ཏུ་བཅུག་ནས་དབང་དེ་བསྐུར་བ་

ལས། རོ་མཉམ་གི་དེ་ཉིད་སོབ་མའི་སྤོད་ཡུལ་དུ་མཚོན་པར་བའོ། །རང་རིག་ཅེས་

སོགས་དབང་བཞི་བ་སྟོན་པར་ཀུ་མུ་ཊིར་བལད་ཀང་། པདྨ་ཅན་ལས་དབང་གསུམ་

པའི་ངོ་བོ་སྟོན་པ་ལ་གསུངས་པ་ལྟར་བལད་པར་བ་སྟེ། རོ་མཉམ་མཚོན་པ་དེ་ལས་

དེའི་ཚེ་སོབ་མས་རང་རིག་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ཡེ་ལེས་ཉམས་སུ་མོང་བ་ཉིད་དུ་འགྱུར་

རོ། །ཚུལ་ཇི་ལྟར་ན་རང་གཞན་གཉིས་སུ་ཡང་དག་རིག་པའི་གཉིས་སྣང་རགས་པ་

སངས་ལིང་། རྡུལ་བལ་ཏེ་ཉོནམོངས་པ་དང་མ་འདྲེས་པར་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་

པའི་སྟོང་བ་ཉིད་ལ་ཞུགས་པའོ། །དངོས་པོ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དང་དངོས་མེད་སྟོང་ཉིད་

རོགས་པ་བདག་ཉིད་གཅིག་པ་མཆོག་ཏུ་སྐྱེས་པས་ཐབས་དང་ལེས་རབ་ལིན་ཏུ་

འདྲེས་པའམ། ཡང་ན་དེའི་ཚེ་ཡུལ་རེན་གཉིས་ཀས་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་དགའ་བ་མཚུངས་

པར་ཉམས་སུ་མོང་བས་ཐབས་དང་ལེས་རབ་ལིན་ཏུ་འདྲེས་པ་ཞེས་བ་ལ། ཆགས་

པ་དགའ་བ་དང་ཆགས་བལ་ཞེས་པ་དགའ་བལ་གཉིས་རྣམ་པར་འདྲེས་པ་སྟེ། འདིའི་

དོན་ནི། ལྷན་སྐྱེས་ཀི་དུས་སུ་དེ་གཉིས་དངོས་སུ་འདྲེས་པ་མེད་ཀང་དེ་གཉིས་སོ་

སོར་མ་དམིགས་པ་ཉིད་ཀི་དོན་ལ་མན་སེར་བལད་དོ། །དེས་ན་གཞུང་འདི་དག་

གིས་ལེས་རབ་ཡེ་ལེས་ཀི་དབང་གི་གཙོ་བོ་ནི་སོབ་མ་རིག་མ་དང་སོམས་པར་

ཞུགས་པས་བང་སེམས་རོ་རེའི་རེར་བབས་པ་ཕིར་མ་འཕོས་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་

ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་སྟོང་དབེར་མེད་དུ་སྦར་བ་ཉིད་ཡིན་པར་གསལ་བར་བསྟན་ནོ། །

དེ་ལྟར་དབང་གསུམ་པའི་དུས་སུ་མཚོན་པའི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ཡེ་ལེས་དེའི་རྒྱུན་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། བསྐྱེད་རོགས་ཀི་རྣམ་པར་དག་པའི་ལེའུ་བལད་པ།

ཉམས་སུ་བླངས་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་ལྷན་སྐྱེས་དེ་ཉིད་སོག་ཆགས་རྣམས་ཀི་སོག་

དང་འདྲ་བར་ལིན་ཏུ་གཅེས་པ་དང་། ལྷན་སྐྱེས་ཀི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རང་བཞིན་རྣམ་དག་

དེ་ཉིད་སྐྱེ་འཇིག་གིས་མི་འགྱུར་བའི་དམ་པ་ཉིད་ཡིན་ལ། འདི་དང་སམྦ་ུཊར་ཡི་གེ་

དམ་པ་ཉིད། ཅེས་འབྱུང་བ་ནི། ཨཀ་ར་མི་འགྱུར་བ་དང་ཡི་གེ་གཉིས་ཀ་ལ་འཇུག་

ཀང་སྐབས་འདིར་མི་འགྱུར་བར་བསྒྱུར་དགོས་པ་ཡི་གེར་བསྒྱུར་བའི་འགྱུར་སྐྱོན་

ཡིན་པས། གཞུང་ཚིག་འདི་དག་ཀུན་སྤོད་ན་ཡང་ཡོད་པ་ལ། ཀུན་སྤོད་དུ་མི་འགྱུར་

ཞེས་བསྒྱུར་བ་ལྟར་བའོ། །ལྷན་སྐྱེས་ཀི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རང་བཞིན་རྣམ་དག་དེ་འགོ་

བའི་བདག་ཉིད་དེ། དེ་ཉིད་སྣོད་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པ་པོ། བཅུད་ཐམས་ཅད་ཀི་ལུས་

ལ་རྣམ་པར་གནས་པ། དངོས་དང་དངོས་མེད་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་དེའི་ངང་ལས་

བློའི་ཡུལ་དུ་སྣང་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་པར་འབྱུང་བའོ། །དེ་ཡང་སྔར་ལེའུ་བརྒྱད་པར་

གཞན་རྣམས་གང་རྣམས་དེ་རྣམས་དང་རོ་མཉམ་དུ་རྣམ་པར་ལེས་པ་ཀུན་གི་ཚུལ་

ཇི་སྐད་བལད་པ་ལྟར་རོ། །རང་བཞིན་དེ་མ་ལེས་པས་སྐྱེས་བུ་དང་སྔོན་རབས་ཏེ་ཕྱྭ་

དང་དབང་ཕྱུག་དང་བདག་དང་འཚོ་བ་དང་སེམས་ཅན་དང་དུས་དང་གང་ཟག་ཉིད་

དང་ནི་གཞན་ཡང་གཙོ་བོ་ལ་སོགས་པ་བེད་པ་པོ་དང་རང་བཞིན་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་

བཏགས་ཀང་དེ་འདྲ་བའི་རང་བཞིན་དང་བེད་པ་པོ་མེད་ཀི། དངོས་པོ་ཀུན་གི་རང་

བཞིན་སྟོང་བ་ཉིད་འདི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་རྣམ་རོལ་དུ་ལར་ཅིང་། ཇི་ལྟར་ལར་བ་

ལྟར་རང་བཞིན་དུ་མ་གྲུབ་པས་སྒྱུ་མའི་གཟུགས་ཀིས་ཡང་དག་གནས་སོ། །

གཞན་ཡང་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ཡེ་ལེས་སྟོང་ཉིད་དང་རོ་གཅིག་ཏུ་ཞུགས་ལིང་སྟོང་

ཉིད་ཀིས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པ་དང་། ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་དང་། ཐམས་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ཅད་དེའི་རྣམ་རོལ་ཡིན་པ་ལ་དགོངས་ནས་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ཡེ་ལེས་ཀིས་ཀང་ཐམས་

ཅད་ལ་ཁྱབ་པ་སོགས་སུ་གསུངས་ལ། དེ་ལྟར་གསུངས་པའི་དགོས་པ་ཡང་རྣལ་

འབོར་བས་ཐམས་ཅད་བདེ་སྟོང་གི་རྣམ་རོལ་དུ་བལྟ་བའི་ཉམས་ལེན་གི་དགོས་པའི་

ཆེད་དུ་ཡིན་པར། སྔར་བལད་པ་ལྟར་འདི་འདྲ་བའི་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་ལེས་པར་

བ་སྟེ། དོན་འདི་ནི་མན་སེ་ལས་ཀང་། སྟོང་བ་ཉིད་དང་རོ་གཅིག་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་སྟོང་

བ་ཉིད་ཀི་ཡེ་ལེས་ཀང་སྟོང་བ་ཉིད་བཞིན་དུ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་བརོད་ཅིང་། དེ་ཁོ་ན་

ཡང་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཏེ། དེའི་ཕིར་དེ་ཡང་ཁྱབ་པར་བེད་པ་ཁོ་ནའོ་ཞེས་

པའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་བའི་སྟེང་ནས་ཆ་སོ་སོར་ཕེ་

ནས་སྐབས་སུ་གང་བབ་པའི་ཁྱབ་པའི་ཚུལ་ལེས་པར་བའི། ཆོས་འདི་ལས་ཕི་རོལ་

ཏུ་གྱུར་པ་རྣམས་ཀི་རག་པ་དང་ཁྱབ་པ་ཁས་བླངས་པ་ཇི་ལྟ་བ་ལ་མིང་བཟང་པོ་

གཞན་དང་གཞན་དུ་བཅོས་པའི་གཡོ་ཐབས་ཀིས་ཐུབ་པའི་གསུང་རབ་མུ་སྟེགས་

ཀི་གཞུང་ལུགས་ལྟར་བལད་པར་མི་བའོ། །

དེ་ལྟར་ལྷན་སྐྱེས་དབང་གསུམ་པའི་གཙོ་བོ་ཡིན་པས་དེ་བལད་ནས། དབང་

གསུམ་པའི་སྐབས་དང་དེས་མཚོན་པའི་ལམ་གི་རྒྱུན་གོམས་པར་བེད་པའི་གནས་

སྐབས་རྣམས་སུ་སྐྱེ་བའི་དགའ་བའི་དབེ་བ་བསྟན་པ་ནི་དང་པོ་ཞེས་སོགས་ཏེ། 

འདིར་པདྨ་ཅན་ལས། དགའ་བ་དང་མཆོག་ཏུ་དགའ་བ་ལ་སོགས་པ་དེའི་ཐབས་སུ་

གྱུར་པ་བལ་བའི་དགའ་བ་ནི་མི་འདོད་པ་ཉིད་དེ། བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་དེ་དྲན་པར་

བེད་པ་ཉིད་པས། དེ་བས་ན་གསུམ་པོ་དག་ལས་མཚན་ཉིད་དང་བལ་བ་ནི་བཞི་བ་

སྟེ། བཞི་བ་གངས་རོགས་པའི་ཡིན་གི། གསུམ་པའི་བར་མེད་པར་གནས་པ་ནི་མ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། བསྐྱེད་རོགས་ཀི་རྣམ་པར་དག་པའི་ལེའུ་བལད་པ།

ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་ནི། དགའ་བལ་ནི་དགའ་བ་དང་པོ་གཉིས་ལྟར་ལྷན་

སྐྱེས་སྐྱེ་བའི་ཐབས་སུ་གྱུར་པ་མ་ཡིན་གི། ལྷན་སྐྱེས་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་དྲན་པར་

བེད་པ་ཙམ་ཡིན་པས། འདིར་བཞི་བ་ཞེས་པ་གངས་ཀི་རིམ་པ་ཡིན་གི། དགའ་བ་

གཞན་གསུམ་བར་མ་ཆད་དུ་སྐྱེས་པའི་དུས་བཞི་བར་གནས་པའི་གོ་རིམ་མ་ཡིན་

ནོ། ཞེས་བ་བ་ཡིན་ལ། བརག་པ་ཕི་མ་ལས་ཀང་། བདག་གིས་བདེ་བ་ཟོས་པ་

ཡི། །གོས་ནི་རྣམ་པར་ཉེད་པར་བརོད། །ཅེས་དང་། རྣམ་ཉེད་དགའ་བལ་དགའ་བ་

ཉིད། །ཅེས་དགའ་བལ་ནི་སྔར་དགའ་བ་གསུམ་རིམ་གིས་སྐྱེས་པ་དྲན་པ་ལ་

གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་ལྷན་སྐྱེས་དང་དགའ་བའི་དབེ་བ་གསུངས་པས་རོ་རེ་སིང་པོ་

ལ་སོགས་པའི་འཁོར་ཀུན་མཁས་པས་དེ་སྐད་ངེས་ཐོས་ནས། མཆོག་ཏུ་ངོ་མཚར་

གྱུར་ནས་ནི། ལྷན་སྐྱེས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་ནས་གཟུང་འཛིན་གི་གཉིས་སྣང་དང་དབང་པོ་

ཐམས་ཅད་ནང་དུ་བསྡུས་ནས་མི་གཡོ་བས་བརྒྱལ་ཞིང་དེ་ལྟ་ན་ཡང་སིང་རེས་སར་

ཡང་འཁོར་བར་བོན་པས་ས་ལ་འགེལ་བར་གྱུར། ཞེས་ཐ་སད་མཛད་དེ། རེས་

འཇུག་གིས་དབང་གསུམ་པས་མཚོན་པའི་རྒྱུན་ཉམས་སུ་བླངས་པ་ལས་དེ་ལྟར་

འབྱུང་བར་སྟོན་པའོ། །དེ་ལྟར་དགའ་བའི་དབེ་བ་བསྟན་པས་ངོ་མཚར་དུ་གྱུར་པ་

གཟིགས་ཏེ། སར་ཡང་དགའ་བ་གཞན་ལས་ལྷན་སྐྱེས་མཆོག་ཏུ་བསྟན་པར་བཞེད་

ནས་གསུངས་པ་ནི། རང་བཞིན་གི་སྐད་དོད་གཟུགས་ལའང་འཇུག་ཀང་འདིར་འགོ་

བའི་གཟུགས་ཞེས་བསྒྱུར་བ་འགྱུར་ཉེས་པ་སྟེ། རང་བཞིན་ཞེས་བསྒྱུར་དགོས་སོ། །

དང་པོ་དགའ་བ་ནི་དེ་ལས་གོང་དུ་འགོ་དགོས་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་ལ། དེ་བཞིན་

མཆོག་དགའ་ཡང་དེ་ལས་གོང་དུ་འགོ་བ་ཉིད་ཡིན་ཞིང་། དགའ་བལ་དགའ་བའང་དེའི་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

གོང་དུ་འགོ་བ་ཉིད་ཀི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི་དགའ་བ་རིགས་མི་འདྲ་བ་གཞན་ཡོད་པའི་

ཕིར་དེ་གསུམ་ལ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་མེད་དོ། །ཞེས་པས་ལྷན་སྐྱེས་དགའ་བ་ཐམས་

ཅད་ཀི་མཆོག་ཏུ་བསྟན་ནོ། །དོན་དེ་ཉིད་རྣམ་པ་གཞན་གིས་ཀང་བསྟན་པར་བཞེད་དེ། 

ཀཻ་རོ་རེ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་སྐུ་གཅིག་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གདུལ་བའི་སྣང་

ངོར་རོ་རེ་སིང་པོས་དང་ཆེད་དུ་བ་བ་རེས་འཇུག་གི་གདུལ་བས་རོགས་བའི་ཕིར་དུ། 

ཐེ་ཚོམ་ལེགས་པར་སེལ་བ་ནི་བཀའ་སྩལ་པ། འདོད་ཆགས་མཆོག་དགའ་ལ་ལྷན་

སྐྱེས་མེད་ཅིང་། ཆགས་བལ་དགའ་བལ་ལ་ལྷན་སྐྱེས་མེད་ལ། དབུ་མར་ཏེ་དེ་གཉིས་

ཀི་བར་མ་དགའ་བ་ལ་ཡང་ནི་ལྷན་སྐྱེས་མི་དམིགས་ཏེ། གསུམ་པོ་སངས་པ་ཡི་ལྷན་

ཅིག་སྐྱེས་པ་ནི་གཉིས་སྣང་གི་སྤོས་པ་དམིགས་སུ་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །པདྨ་ཅན་ལས། 

དབུ་མར་ཡང་ནི་མི་དམིགས་ཏེ། །གསུམ་པོ་རྣམ་པར་སངས་པ་ཡི། །ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་

དམིགས་སུ་མེད། །ཅེས་འདོན་པ་ལྟར་རོ། །འོ་ན། ལྷན་སྐྱེས་སྔར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་

ཁྱབ་པར་བལད་པ་དང་། འདིར་གསུམ་པོ་སངས་ལིང་གསུམ་པ་ལ་མེད་པར་བལད་པ་

འགལ་ལོ། ཞེ་ན། ཡང་ན་ཞེས་པ་རྣམ་གངས་ཀིས་ལྷན་སྐྱེས་གང་དང་དབེར་མི་ཕེད་

པར་སྦར་བའི་རང་བཞིན་རྣམ་དག་གི་ཆ་ནས་དེ་ཉིད་དགའ་བ་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་

ཀི་བདག་ཉིད་ཡིན་ལ། རྣམ་གངས་ཡང་ན་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བདེ་

བའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཆ་ནས་དགའ་བ་གཞན་གསུམ་པོ་ཀུན་གིས་རྣམ་པར་སངས་ཞེས་

བལད་པ་ཡིན་པས་མི་འགལ་ལ། ལྷན་སྐྱེས་དེ་ཡང་དགའ་བལ་གི་དང་པོར་ཏེ་སྔོན་དུ་

རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་ནས་རང་གིས་རིག་པའི་ཡེ་ལེས་མཚོན་པ་དང་། དགའ་བ་གསུམ་པོ་

རྣམ་པར་སངས་ནས་གནས་སོ། །
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། བསྐྱེད་རོགས་ཀི་རྣམ་པར་དག་པའི་ལེའུ་བལད་པ།

རྐང་བ་དང་པོ་གཉིས་པདྨ་ཅན་དང་ཀུ་མུ་ཊིར་མ་བལད་ཀང་མུ་ཏིག་ཕེང་བ་

དང་མཐུན་པར་འདི་ལྟར་འཆད་པ་རེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་བཞེད་པ་ཡིན་ལ། རྐང་

བ་ཕི་མ་གཉིས་པདྨ་ཅན་དང་མུ་ཏིག་ཕེང་བ་གཉི་ག་མཐུན་པར་འདི་ལྟར་འཆད་

ཅིང་། པདྨ་ཅན་དུ་དེ་ཡང་བལ་བའི་སྔོན་དུ་མཚོན། ཞེས་འདོན་ལ། མུ་ཏིག་ཕེང་བར། 

དེ་ཡང་བལ་དགའི་གོང་ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་ཏེ། བལ་དགའི་དགའ་བའི་

གོང་དུའོ། །དེ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་མཆོག་གི་དགའ་བ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། 

དགའ་བ་གསུམ་པོ་སངས་པའོ། །ཞེས་བ་བ་གསུངས་ཏེ། མཆོག་གི་དགའ་བའི་འོག་

ཏུ་དོན་གིས་བསྟན་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་སྐད་དུ་ཡང་ལེའུ་བཅུ་དྲུག་པ་ལས། མཆོག་

དགའི་མཐའ་དང་བལ་དགའི་དབུས། །ཞེས་འཆད་པར་འགྱུར་ཏེ། མཆོག་གི་དགའ་

བའི་འོག་དང་བལ་བའི་དགའ་བ་ལ་བལྟོས་ནས་དབུས་ཞེས་བ་བའི་དོན་ཏེ། ལེའུ་

བཅུ་གསུམ་པ་ལས་ཀང་། མཆོག་དགའི་མཐའ་སྟེ་བལ་དགའི་མདུན། །ལྷན་ཅིག་

སྐྱེས་དགའི་རང་བཞིན་ང་། །ཞེས་གསལ་བར་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་བས་ན་དེ་

དག་ཐམས་ཅད་ཀིས་འདི་སྐད་དུ། མཆོག་གི་དགའ་བའི་ནི་དེའི་རོམ་པ་སྟེ་སྦོར་བ་

ཡིན་ལ། དེའི་བལ་བའི་དགའ་བ་ནི་བྱུང་བ་ཡིན་ཏེ། དྲན་པ་ནི་རྣམ་པར་རོག་པ་ཡིན་

ཞིང་། དེ་གཉིས་ཀི་བར་ནི་དངོས་གཞི་སྟེ། དམིགས་སུ་མེད་པ། སྤོས་པ་མེད་པའི་

བདེ་བ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་དགའ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བསྟན་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་

དགའ་བལ་དང་མཆོག་དགའི་བར་དུ་ལྷན་སྐྱེས་སྐྱེ་བ་དང་། དགའ་བལ་ནི་དགའ་བ་

གསུམ་རིམ་པས་སྐྱེས་པ་དྲན་པ་ལ་གསལ་བར་གསུངས་སོ། །སྔར་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་

པ་དམིགས་སུ་མེད་པར་བལད་པ་ལ། གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་ན་ལྷན་སྐྱེས་འཇིག་རེན་པའི་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ཡུལ་མིན་པས་རོགས་པ་དང་འཐོབ་པ་མེད་དོ་སམ་ན། དགའ་བལ་གི་དང་པོར་

མཚོན་པར་བ་བའི་ལྷན་སྐྱེས་དེ་ཡང་བླ་མའི་མན་ངག་བསོམས་པའི་སྟོབས་ལས་

གསལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་ཁ་བསྐང་ངོ་། །

འོ་ན་དེ་ལས་ཚུལ་ཇི་ལྟར་གསལ་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། དེ་ལས་གསལ་བར་འགྱུར་

བའི་རིམ་པ་སྟོན་པ་ནི། བླ་མས་བསྟན་པ་ལྟར་འབད་དེ་བསོམས་པ་ལས། དང་པོར་

རེ་ལིག་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་སྤིན་གིས་བསྒིབས་པ་དང་འདྲ་བར་མི་གསལ་བར་སྣང་བ་ཡིན་

ལ། དེ་ནས་གོམས་པ་ཅུང་ཟད་གྲུབ་པ་ན་རང་གི་བློ་ངོར་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གསལ་བ་ལྟར་

སྣང་ཡང་དེ་ལྟར་མི་གནས་པས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་འགྱུར་རོ། །དེ་ནས་ལེགས་པར་

གོམས་པ་ན་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དེ་ག་ཚོམ་སྟེ་སྐད་ཅིག་ཙམ་དུ་རི་ལམ་འདྲ་བར་གསལ་

བར་སྣང་བར་འགྱུར་ཏེ། སྔོན་སད་དུས་སུ་མཐོང་བ་དེ་ཉིད་རི་ལམ་དུ་གསལ་བར་

མཐོང་བ་བཞིན་དུའོ། །དེ་ནས་ཀང་ལིན་ཏུ་བསོམས་པས། གཉིད་ལོག་སད་པ་

དབེར་མེད་པ་ལྟར་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་མཉམ་པར་གསལ་བའི་ཚུལ་གིས་

སྣང་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་ཡང་དེ་དག་གི་ཚེ་ད་དུང་གཉིས་སྣང་ཕ་མོས་བར་

ཆོད་པས་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་གཉིས་སྣང་ཕ་མོས་ཀང་

བར་མ་ཆོད་པར་ཡུལ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དང་ཡུལ་ཅན་བདེ་ཆེན་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་ལྟར་

དབེར་མི་ཕེད་པ་གསུམ་དུ་རོགས་ཏེ། ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དངོས་གྲུབ་ཀི་མཚན་ཉིད་

རྣལ་འབོར་བ་ཡིས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་པ་འདི་དག་ནི་པདྨ་ཅན་ལྟར་ལེགས་

པར་བལད་ལ། དེར། ག་ཚོམ་དུ་ནི་རི་འདྲར་སྣང་། །གཉིད་ལོག་སད་པ་དབེར་མེད་

ལྟར། །དབེར་མེད་མཚན་ཉིད་ལས་དངོས་གྲུབ། །ཅེས་པའི་དོན་དུ་འདོན་ཏོ། །
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། བསྐྱེད་རོགས་ཀི་རྣམ་པར་དག་པའི་ལེའུ་བལད་པ།

༼དབང་བསྐུར་ནས་དེ་ཉིད་བལད་པ།༽

གསུམ་པ་དབང་བསྐུར་ནས་དེ་ཉིད་བལད་པ་ནི། དབང་གསུམ་པ་བསྐུར་བའི་

ཕི་ནས་དབང་བཞི་བའི་དེ་ཉིད་ཡང་དག་བལད་ཅེས་སྦར་ན་འདི་མན་ཆད་ཀིས་དོན་

གི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་དེ་ཉིད་བལད་པ་རྣམས་དབང་བཞི་བ་ལ་སྦར་དུ་རུང་ལ། དབང་

བསྐུར་བའི་ཕི་ནས་དེ་ཉིད་ཡང་དག་བལད། ཅེས་སྦར་ན་དབང་བསྐུར་བའི་རེས་སུ་

ལམ་གི་གཙོ་བོ་དོན་གི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་དེ་ཉིད་བལད་པར་འགྱུར་རོ། །རྣམ་དག་ཡེ་

ལེས་རང་བཞིན་གིས་ཞེས་པ་ནི་དོན་གི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་རང་བཞིན་གིས་སོ། །འཁོར་

བ་དང་རྣམ་པར་བང་བ་མང་འདས་ལ་དོན་དམ་པར་མ་གྲུབ་པར་དབེ་བ་མེད་པས་

ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཉིད་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ནི། མཆོག་

དགར་ཏེ་དོན་གི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་དོན་བསོམ་པར་བ་བ་མེད་ཅིང་། བསོམ་པ་པོའང་

མེད་ལ། ཞེས་པ་ནས། བལེས་དང་དག་མེད་ཅིང་ཞེས་པའི་བར་དུ་སྦར་བའམ། ཡང་

ན་དེའི་ངོར་བསོམ་བ་རེན་གི་དཀིལ་འཁོར་མེད་ཅིང་བསོམ་པ་པོ་བརེན་པའི་དཀིལ་

འཁོར་མེད་ལ། ཕུང་པོ་ལྔ་ལྷར་དག་པས་ཐ་མལ་གི་ལུས་ཀང་མེད་ཅིང་། གཟུགས་

སོགས་ལྔ་གཽ་རཱི་སོགས་ལྔར་དག་པས་གཟུགས་སོགས་མེད་ཅིང་མིག་ལ་སོགས་

པ་དྲུག་གཏི་མུག་རོ་རེ་སོགས་དྲུག་ཏུ་དག་པས་འཛིན་པའང་མེད་ལ། ལ་ལ་སོགས་

པ་པུཀྐ་སི་ལ་སོགས་པར་དག་པས་ལ་དང་ཁག་ཀང་མེད་ཅིང་། ཞེས་སོགས་དང་། 

ཉོན་མོངས་དྲུག་དེ་བཞིན་གལེགས་པ་དྲུག་ཏུ་དག་པས་ཆགས་མེད་ཅེས་སོགས་

དང་། མཐོང་བ་མེད་པ་ནི་སིང་རེ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པར་དག་པས་སྤན་ལ་སོགས་

པའང་དེའི་རང་བཞིན་ནོ། །
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

དོན་གི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ངོ་ན་བསོམ་བ་ལམ་དང་སོམ་པ་པོ་གང་ཟག་དང་སེམས་

ཅན་ལ་སོགས་པ་མེད་ལ། བལེས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡོན་ཏན་འབྱུང་བར་བེད་པའི་

གོགས་དང་དག་གཞོམ་པར་བ་བའི་ཉོན་མོངས་པ་མེད་ཅིང་། དེ་དག་དེའི་ངོར་

དམིགས་སུ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དེའི་ཚེ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་ནི་གཉིས་སྣང་གི་

སྤོས་པ་སྣ་ཚོགས་པ་ཉིད་སངས་ལིང་། བེ་བག་དུ་མར་རོག་པ་ཞི་བས་བདེན་པར་

རློམ་སེམས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟར་གསུངས་པ་ལ་མཚོན་བ་དོན་གི་ལྷན་

སྐྱེས་དང་མཚོན་བེད་དཔེའི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་དབེ་བ་ལེས་པར་འདོད་ནས་ཞུས་པ་ནི། 

རོ་རེ་སིང་པོས་འདི་སྐད་གསོལ་པ། གཟོད་ནས་རང་བཞིན་མེད་པ་ཡི་ལུས་ཀི་རང་

བཞིན་དག་པ་ལྷན་སྐྱེས་ནི་ཐམས་ཅད་ལས་དཔེན་པར་སྔར་བལད་པ་ལྟར་ཡིན་ན། 

ཅིའི་སད་དུ་འབྱུང་བའི་ལུས་ཀི་བདག་ཉིད་དུ་འགྱུར་བ་ལགས། དེ་གཉིས་འགལ་ལོ་

ཞེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། །དེ་ནས་དེའི་ལན་དུ་བཅོམ་ལྡན་རོ་རེ་ཅན་བདག་མེད་མཁའ་

འགོ་མ་ལ་བདེ་བ་སྦིན་པས་གསུངས་པ་དེ་གཉིས་མི་འགལ་ཏེ། བདེན་པར་རློམ་

སེམས་སུ་མེད་པའི་རང་བཞིན་གི་བདག་ཉིད་རང་བཞིན་རྣམ་དག་གི་ཆ་ལ་

དགོངས་ནས་ལྷན་སྐྱེས་ཐམས་ཅད་ཀི་ལུས་ལ་རྣམ་པར་གནས་པར་བལད་པས་སོ་

ཞེས་བ་བའོ། །སར་ཡང་དོན་དེ་དག་རྒྱས་པར་ལེས་པར་འདོད་ནས་ཞུས་པ་ནི། ཀཻ་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ལྷན་སྐྱེས་བསྐྱེད་པ་ལ་ཅིའི་སད་དུ་འབྱུང་བ་ཆེན་པོའི་ཕུང་པོ་

རྣམས་སུ་འགྱུར་བ་ལགས། ཞེས་པའོ། །

དེའི་ལན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། མཚོན་བེད་དཔེའི་ལྷན་སྐྱེས་

ནི་དང་པོར་ཕག་རྒྱ་ལས་བསྐྱེད་དགོས་ལ། དེ་བསྐྱེད་པ་ན་འབྱུང་བ་ལས་སྐྱེ་བར་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། བསྐྱེད་རོགས་ཀི་རྣམ་པར་དག་པའི་ལེའུ་བལད་པ།

འགྱུར་ཏེ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། བྷ་ལ་ཀ་ཀོ་ལ་སྟེ་རོ་རེ་དང་པདྨ་སྦོར་བས་སོམས་པར་

འཇུག་པ་ན། ཐོག་མར་རེག་པ་ས་བའི་ཆོས་དམིགས་དགོས་པ་ཉིད་ཀིས་ནི། ས་ནི་

དེ་ལས་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ལ། དེ་ནས་བང་སེམས་ཁུ་བའི་རྣམ་པ་ལས་ཞུ་བ་དགོས་ལ། 

དེ་ལས་ཆུའི་ཁམས་ནི་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཞིང་། རོ་རེ་པདྨར་བསྐྱོད་པ་ལས་ནི་དྲོད་

མེའི་ཁམས་སྐྱེ་སྟེ། བང་སེམས་ཞུ་བ་དེ་གསང་གནས་ཀི་རེ་བར་དུ་འགོ་བ་དགོས་

ལ། དེའི་གཡོ་བ་ནི་རླུང་དུ་རབ་ཏུ་གགས་ལིང་། དེ་བཞི་ཚོགས་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་

བདེ་བ་ནི་ནམ་མཁའ་ཉིད་ཀི་ཁམས་ཡིན་པས། ལྔ་བོ་རྣམས་ཀིས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་

བ་སྟེ་ཁམས་ལྔ་བོ་དེ་ཚོགས་པ་ལས་དཔེའི་ལྷན་སྐྱེས་དེ་འཇོག་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། 

དེས་ན་གང་གི་ཕིར་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་དངོས་རྒྱུར་བས་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་བདེ་བ་

ཙམ་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར་བདེ་བ་དེ་ནི་དོན་གི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་དེ་ཉིད་མིན་ནོ། །བདེ་སྟོང་

གི་ཐབས་ལེས་དབེར་མེད་པར་སྦར་བའི་དཔེའི་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ལེས་ཀི་

རྒྱུན་གོམས་པར་བས་པས་གང་སྐྱེས་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་བདེ་

བ་ཆེན་པོ་ནི་དོན་གི་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པར་དེ་བརོད་པར་བའོ། །དེ་ཡང་དངོས་པོ་

རྣམས་ཀི་རང་གི་དོན་དམ་པའི་ངང་ཚུལ་དང་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་ལྟར་རོ་གཅིག་ཏུ་སྐྱེས་

པས་རང་བཞིན་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་ཞེས་བརོད་ཀི། ཕག་རྒྱའི་ལུས་ཀི་འབྱུང་བ་ལས་

དངོས་སུ་སྐྱེས་པ་རང་བཞིན་སྟོང་བ་ཉིད་དང་གཉིས་སྣང་གི་སྤོས་པས་བར་དུ་ཆོད་

པ་ནི་རང་བཞིན་ལྷན་སྐྱེས་ཞེས་བ་བར་མི་བརོད་ལ། དེ་འདྲ་བའི་རང་བཞིན་ལྷན་

སྐྱེས་དེ་ནི་སྤོས་པའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་བསོམས་པ་སྟེ་རོ་གཅིག་ཏུ་

སྡུད་པ་ཡིན་ནོ། །
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

འོ་ན། རང་བཞིན་ལྷན་སྐྱེས་དེ་ཕག་རྒྱའི་ལུས་ཀི་འབྱུང་བ་ལས་དངོས་སུ་སྐྱེ་

མི་དགོས་ན་དེ་ཕག་རྒྱ་ལའང་མི་བལྟོས་སམ། ཞེ་ན། རང་བཞིན་ལྷན་སྐྱེས་རྒྱུད་ལ་

སྐྱེས་པའི་ཡོ་གི་རྣལ་འབོར་བའི་ཕག་རྒྱ་ནི་དོན་དམ་པར་རྒྱུ་དང་བལ་བའི་སྐྱེ་མེད་

སྟོང་བ་ཉིད་ཡིན་ལ། དེ་འདྲ་བའི་ལེས་རབ་དང་མཉམ་པར་སྦར་བ་ལས་སྐྱེས་པའི་

སིང་རེ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཐབས་སུ་འགྱུར་རོ། །ཚུལ་འདིས་ན། རང་བཞིན་ལྷན་

སྐྱེས་ཐོབ་པ་ནས་སྟོང་ཉིད་ཀིས་བདེ་ཆེན་འདྲེན་པའི་ཕག་རྒྱའི་བ་བ་བེད་པས་ཕག་

རྒྱ་ཆེན་མོ་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་བསྟན་ཏེ། འདི་གོ་ན་བླ་མེད་ཀི་རྒྱུད་སེ་རྣམས་སུ་

སྟོང་ཉིད་ལ་བྷ་གའི་སྒས་མང་དུ་བསྟན་པ་རྣམས་ཀི་དོན་ཀང་ལེགས་པར་རེད་པར་

འགྱུར་ལ། དེ་ཡང་གྲུབ་ཆེན་དྲིལ་བུ་པས་གསུངས་པ་དང་། མན་སེར་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་

གཏུམ་མོ་བལད་པ་སོགས་ལས་ཞིབ་པར་ལེས་དགོས་སོ། །དེ་འདྲ་བའི་སྟོང་བ་དང་

སིང་རེ་དབེར་མེད་པ་ནི་དོན་དམ་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་ཞེས་ཀང་རབ་ཏུ་བརོད་

དོ། །དེ་འདྲ་བའི་ངེས་དོན་གི་ལྷན་སྐྱེས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་ནས་དེ་ལས་གཞན་པའི་ཕིའི་

སྔགས་ཀི་བཟླས་པ་མེད་ཅིང་། ཕིའི་དཀའ་ཐུབ་དང་བརྟུལ་ཞུགས་མེད་པ་དང་དེ་

ལས་གཞན་པའི་ཕིའི་སྦིན་སེག་མེད་ལ། དེ་ལས་གཞན་པའི་ཕིའི་དཀིལ་འཁོར་ཅན་

ཡང་བསོམ་པ་མེད་ཅིང་ཕིའི་དཀིལ་འཁོར་ཡང་ནི་བསོམ་པ་མེད་དོ། །

དེ་དག་གི་རྒྱུ་མཚན་ནི་དོན་གི་ལྷན་སྐྱེས་དེ་ནི་ཡིད་སྐྱོབ་པས་ངེས་དོན་གི་

སྔགས་བཟླས་པ་དང་། དེ་ཉིད་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་བལ་ཞིང་ཉེས་སྤོད་ཐམས་ཅད་

འགོག་པས་དཀའ་ཐུབ་དང་། དེ་ཉིད་ཀིས་ཉོན་མོངས་དང་ཕུང་པོའི་ཡམ་ལིང་

ཐམས་ཅན་བསེག་པས་ངེས་དོན་གི་སྦིན་སེག་དང་། དེ་ནི་རྣལ་འབོར་མ་ཐམས་ཅད་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། བསྐྱེད་རོགས་ཀི་རྣམ་པར་དག་པའི་ལེའུ་བལད་པ།

འདུས་པའི་བདག་ཉིད་ཡིན་པས་དཀིལ་འཁོར་ཅན་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་སིང་

པོ་ལེན་པས་དེ་ནི་དཀིལ་འཁོར་ཉིད་དེ། མདོར་བསྡུས་ན་ནི་དོན་གི་ལྷན་སྐྱེས་དོན་

དམ་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་

པས་སེམས་དེ་ཉིད་བསྐྱེད་པར་བ་སྟེ། དེས་འདོད་དོན་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པའི་ཕིར་

རོ། །ཞེས་པས་སྔར་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་ཡིན་

པས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པར་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་འབའ་ཞིག་མ་ཡིན་གི་ལམ་ཐམས་

ཅད་བེད་ལས་ཀི་སོ་ནས་འདིར་འདུས་པར་སྟོན་པ་ཡིན་ལ། གཟུགས་ཅན་ཞེས་པ་

སྔར་ལྟར་རང་བཞིན་ཅན་དུ་བསྒྱུར་དགོས་ལིང་། གཞུང་དེ་དག་ཐམས་ཅད་པདྨ་ཅན་

ལྟར་བལད་དོ། །

༼ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པ།༽

གསུམ་པ་ནི། སོབ་མ་སྣོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའི ་དབང་གི ་ལེའུ་སྟེ ་བཅུ་

བའོ། །སེམས་ཀི་གཞི་ལ་སྐུ་བཞིའི་ས་བོན་བཞག །བང་ཆུབ་སེམས་ཀིས་སོ་གསུམ་

དྲི་མ་བཀྲུས། །རང་རྒྱུད་རིམ་གཉིས་མཆོག་གི་སྐལ་ལྡན་དུ། །རྣམ་དག་དབང་གིས་

བསྒྲུབས་དེ་སྐལ་བ་བཟང་། །རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་བརག་པ་གཉིས་པའི་རྣམ་པར་

བལད་པ་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ཀི་གསང་བའི་མཛོད་ཅེས་བ་བ་ལས་ལེའུ་བཅུ་

བའི་རྣམ་པར་བལད་པའོ། །
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

༼ཚར་བཅད་རེས་འཛིན་གི་ལྟ་སྟངས་སོགས་བལད་པ།༽

གསུམ་པ་ནུས་པ་ཐོབ་ནས་ཚར་བཅད་རེས་འཛིན་གི་ལྟ་སྟངས་སོགས་བལད་

པ་ལ་གསུམ། ལེའུའི་མཚམས་སྦར་བ། ལེའུའི་གཞུང་བལད་པ། ལེའུའི་མཚན་

བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྔར་ལུས་རྣམ་གཞག་ཏུ་ལྟ་སྟངས་ཞེས་སོས་པ་དེ་རྒྱས་

པར་བལད་པའི་ཕིར་དང་། དབང་བསྐུར་བ་ལ་སོགས་པས་སོབ་དཔོན་གི་གོ་འཕང་

ཐོབ་ཅིང་། ལེའུ་གོང་མ་རྣམས་ཀིས་བསྟན་པའི་ལམ་རིམ་པ་གཉིས་ཉམས་སུ་

བླངས་པས་ལྷའི་རྣལ་འབོར་མཐར་ཕིན་པ་ལ་སོགས་པའི་རྣལ་འབོར་བས་ཆོས་

བསྟན་པ་སོགས་ཀི་དོན་བ་བའི་ཆེད་དུ་སེམས་ཅན་གཞུག་པའི་ཐབས་ལྟ་སྟངས་ཀི་

ལེའུ་གསུངས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ་བདུན། མིག་གི་ལྟ་སྟངས་དངོས། དེ་དག་རླུང་གི་རྣལ་འབོར་དང་

བསྟུན་ཚུལ། དང་པོ་སྦོང་བའི་ཚེ་གང་ལ་བསབ་པ། འགྲུབ་པའི་དུས། གྲུབ་པའི་

དགོས་པ། དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པའི་ཁ་ཟས། དབང་གི་ལྟ་སྟངས་ཀི་ཞར་བྱུང་ཀུ་རུ་

ཀུལེའི་རྣལ་འབོར་བལད་པའོ། །

༼མིག་གི་ལྟ་སྟངས་དངོས་བལད་པ།༽

དང་པོ་ནི། མིག་གཉིས་ཡོན་པོ་མ་ཡིན་པའི་མཉམ་པར་མ་རུངས་པ་ཁོ་བའི་ལྟ་

བས་སྟེང་དུ་དཔྲལ་བའི་ཕོགས་སུ་བལྟ་བ་ཅན་ནི་རག་ཏུ་བཏུང་བར་བེད་པར་བརོད་

ལ། འདི་མན་ཆད་ཀི་གཟུགས་བརན་ཞེས་པ་རྣམས་པདྨ་ཅན་སོགས་འགེལ་བ་མང་

པོར་འབས་བུ་ཞེས་བསྒྱུར་བ་ལྟར་བ་སྟེ། དབང་གི་ལྟ་སྟངས་ནི་གཡོན་ན་གནས་པ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ཚར་བཅད་རེས་འཛིན་གི་ལྟ་སྟངས་སོགས་བལད་པ།

ལ་བལྟ་བ་བཞིན་དུ་མིག་གི་འབས་བུ་གཉིས་གཡོན་པ་ནས་ནི་ཕོགས་དེར་བལྟ་

བའོ། །དེ་བཞིན་དུ་གཡས་ཀི་ཆ་ལ་བེད་པ་དགུག་པ་ཉིད་ཀི་ལྟ་སྟངས་ཏེ། དེ་ཡང་

ཐོག་མར་སྟེང་ནས་ཀང་ནི་མིག་གི་འབས་བུ་གཉིས་ལྡོག་ཅིང་བལྟས་ཏེ་དེ་ནས་

གཡས་སུ་བལྟ་བའོ། །དབུ་མ་སྟེ་གཡས་གཡོན་གི་དབུས་སུ་རེངས་པའི་ལྟ་སྟངས་

ཉིད་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་སྣའི་རེ་མོའི་དབུས་སུ་མིག་འབས་གཉིས་བལྟ་བའོ། །

༼དེ་དག་རླུང་གི་རྣལ་འབོར་དང་བསྟུན་ཚུལ།༽

གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ལས། ལྟ་སྟངས་ཀི་དུས་ཀི་རླུང་གི་རྣལ་འབོར་ལ་སྦོར་བ་

དངོས་ནི། རླུང་ཕིར་འབིན་པ་དང་། ནང་དུ་རྔུབ་པ་དང་། ནང་དུ་བཟུང་ནས་དགང་བ་

དང་། ནང་དུ་ཞི་བར་བེད་པ་བཞི་དང་རིམ་བཞིན་ལྟ་སྟངས་བཞི་བསྟུན་ནས་བེད་

པར་སྟོན་པ་འབྱུང་བ་ཉིད་ཀིས་ཞེས་སོགས་སོ། །གཉིས་པ་དེས་འཕངས་པའི་

རོགས་རིམ་གི་རླུང་གི་རྣལ་འབོར་ལ་སྦར་བའམ། མུ་ཏིག་ཕེང་བར་དགང་བ་བུམ་

པ་ཅན་ལ་བལད་པ་ལྟར། ཐོག་མར་རྔུབ། བར་དུ་སྟེང་འོག་གི་རླུང་ཁ་སྦར་ནས་

དགང་། དེ་ནས་ཕིར་དབྱུང་བའི་བུམ་པ་ཅན་དང་། དགང་བ་ནང་དུ་གནས་པ་ལ་བས་

ནས། རླུང་འཇུག་གནས་དབྱུང་གསུམ་གི་གདངས་གོང་གི་སྔགས་ཀི་ལེའུར་

གསུངས་པའི་ཡི་གེ་གསུམ་གི་གདངས་དང་དབེར་མེད་དུ་སྦོར་བའི་རོར་བཟླས་

གཉིས་བསྟན་ལ། རླུང་གི་རྣལ་འབོར་དེ་གཉིས་ཀའི་འབས་བུ་རླུང་དྷཱུ་ཏཱིར་ཐིམ་པ་ནི་

ཞི་བའོ། །དེ་བཞིན་དུ་རླུང་ཕིར་ལྟུང་བ་དང་། ནང་དུ་སྡུད་པ་ལ་དབང་བེད་པ་དང་། དྷཱུ་

ཏཱིར་དགུག་པ་དང་། རེངས་ལིང་མི་གཡོ་བར་བེད་ཅེས་སྦར་བར་བ་སྟེ། རླུང་གི་

རྣལ་འབོར་དཔྱིས་ཕིན་པར་ཐོན་པར་འགྱུར་རོ། །
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

༼དང་པོ་སྦོང་བའི་ཚེ་གང་ལ་བསབ་པ།༽

གསུམ་པ་ནི། དང་པོ་སྦོང་བའི་ཚེ་རློན་པའི་ལིང་འབས་བུ་དང་བཅས་པ་ལ་ཡི་

གེ་གྷུ་འམ། ཕཊ་ནག་པོ་བཀོད་ནས་དེ་ལ་ལྟུང་བེད་ཉིད་ཀི་ལྟ་སྟངས་བེད་པ་ལ་

བསབས་པས་མཐར་ལྟ་སྟངས་བས་པ་ཙམ་གིས་ལིང་དེའམ་དེའི་འབས་བུ་ཐམས་

ཅད་དུས་གཅིག་ཏུ་ས་ལ་ལྟུང་བར་ནུས་པ་ཉིད་ན་གྲུབ་པའོ། །དེ་བཞིན་དུ་དབང་གི་

ལྟ་སྟངས་ནི་མེ་ཏོག་དྲི་ཞིམ་པོ་ལ་ཧོ་ཡིག་གམ་ཧྲི་ཡིག་དམར་བོ་བཀོད་པ་ལ་བསབ་

པར་རབ་ཏུ་གགས་ལ། བལྟས་པ་ཙམ་གིས་མདུན་དུ་སྡུད་ནུས་པ་ན་གྲུབ་ཅིང་། རོ་

རེ་ལྟར་མཁེགས་པའི་ལིང་ལ། ཧཱུཾ་བཾ་ཛཿ ཡིག་དམར་བོ་བཀོད་པ་ལ་དགུག་པ་ཉིད་

ཀི་ལྟ་སྟངས་བསབ་ཅིང་། ལྟ་སྟངས་བས་ཙམ་གིས་ཚུར་གུག་པར་འགྱུར་ན་གྲུབ་

པའོ། །རླུང་གིས་ཆེར་བསྐྱོད་ནས་གཡོ་བ་དང་བཅས་པའི་ར་ལ་ལཾ་ཡིག་སེར་བོ་

བཀོད་ནས་རེངས་བེད་ཉིད་ཀི་ལྟ་སྟངས་བསབས་པས། ལྟ་སྟངས་བས་ཙམ་ན་རླུང་

གིས་བསྐྱོད་ཀང་མི་གཡོ་ན་གྲུབ་པའོ། །འདི་དག་གི་ལྷའི་རྣལ་འབོར་དང་བཟླས་པ་

ནི་སྔར་སྔགས་ཀི་ལེའུར་བསྟན་པ་རྣམས་སོ། །

༼འགྲུབ་པའི་དུས་བལད་པ།༽

བཞི་བ་ནི། ཟླ་དྲུག་ཅེས་སོགས་ཏེ། འཁྲུལ་བ་ཐེ་ཚོམ་ཡིན་ལ། ཐེ་ཚོམ་མི་

རིགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་རྐང་བ་ཐ་མས་སྟོན་ཅིང་ལྷག་མ་གོ་སའོ། །

༼ གྲུབ་པའི་དགོས་པ་བལད་པ།༽

ལྔ་བ་ནི། དེ་ལྟར་བསབས་ནས་ལྟ་སྟངས་གྲུབ་པ་ལ་དགོས་པ་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། ལྟ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ཚར་བཅད་རེས་འཛིན་གི་ལྟ་སྟངས་སོགས་བལད་པ།

སྟངས་བཞི་བོ་བསྒྲུབས་ནས་ནི་མཁས་པས་སེམས་ཅན་བསྟན་པ་ལ་གཞུགས་པར་

བ་ཞིང་། བསད་གསོ་ནུས་པ་སོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་དང་དགོས་པ་ཆེན་པོ་མེད་པར་

བསད་པ་འདི་ལ་བ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། མཚན་ཉིད་དང་དགོས་པ་དེ་དག་མེད་པར་བསད་

ན་དམ་ཚིག་ངེས་པར་ཉམས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་སེམས་ཅན་དེ་ལ་

ཕུགས་སུ་ཕན་པ་ཆེན་པོར་འགྱུར་བའི་དགོས་པ་མཐོང་བའི་སིང་རེ་མེད་པར་འཕལ་

དུ་གནོད་པར་འགྱུར་བའི་བསླུ་བ་སངས་ནས་ནི། ཕུགས་སུ་ཕན་པ་ཆེན་པོར་འགྱུར་

བ་ཐབས་དེ་ལ་རགས་ལས་པའི་ཚེ་འཕལ་དུ་ཚར་གཅོད་པའི་བ་བ་མ་ཡིན་པ་ཐམས་

ཅད་བའོ། །དེ་ལྟ་མིན་པར་སེམས་ཅན་ལ་གནོན་པ་ཙམ་གིས་ནི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་

དངོས་གྲུབ་རེད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །

༼དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པའི་ཁ་ཟས་བལད་པ།༽

དྲུག་པ་ནི། ལྟ་སྟངས་སོགས་ཀི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་དེ་ལ་དམ་ཚིག་གི་ཟས་ཟ་

བར་བ་བ་ནི། ན་དང་ག་དང་ཧ་ཡིག་མིང་གི་དང་པོར་ཡོད་པ་ནི། རིམ་པ་བཞིན་དུ་ན་

ར་མི་དང་། ག་ཝི་བ་ལང་དང་། ཧ་སྟི་གང་པོ་ཆེ་དང་། མིང་གི་མཐའི་ཤྭ་ནི་རའི་མིང་

ཨ་ཤྭ་དང་། མིང་གི་དང་པོའི་ཤྭ་ནི་ཁྱིའི་མིང་ཤྭ་ན་ཞེས་པ་རྣམས་ཀི་དབང་དུ་བས་

པ་སྟེ། མདོར་ན་ལ་ལྔ་ཟ་བར་བ་ཞིང་། ཀཻ་རོ་རེའི་དངོས་གྲུབ་ཀི་ཕིར་དུ་བདུད་རི་ལྔ་

ཡང་དེ་བཞིན་ཟ་བར་བའོ། །དེར་མ་ཟད་སྐྱེ་བདུན་གི་ལས་ཀང་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་

པས་ཀཻ་རོ་རེའི་རྒྱུད་དུ་གསུངས་པའི་མཚན་ཉིད་ལེས་པར་བས་ཏེ། མིར་བར་མ་

ཆད་དུ་སྐྱེས་པའི་སྐྱེ་བ་བདུན་པའང་དེ་ནས་མཚོན་པར་བ་ལ། ཅི་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་

པ་ལ་དེའི་ལ་ཟོས་པ་འབའ་ཞིག་གིས་ཆོག་གམ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། དགའ་བལ་དགའ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

བ་ལ་སོད་པ་སྟེ་རྣམ་རོག་སུན་འབིན་ཅིང་། ལྷན་སྐྱེས་ལ་དགའ་བའི་སྒྲུབ་པ་པོ་ལན་

བདུན་པའི་ཟས་ཀིས་ནི་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །འོ་ན་ཀཻ་རོ་རེས་གསུངས་པའི་སྐྱེ་བ་

བདུན་པའི་མཚན་ཉིད་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། སྐད་སན་པ་དང་ཡང་ཡང་རི་མ་བསྐྱོད་མི་

དགོས་ལིང་ཡུན་རིང་དུ་མི་འཛུམ་པའི་ཡིད་དུ་འོང་བའི་མིག་དང་ལྡན་པ་དང་མཆུ་

ལ་ག་རིའི་དྲི་དང་ཁ་ལ་ཨུཏྤལའི་དྲི་འབྱུང་ཞིང་། ལུས་གཟི་བརིད་ཆེན་པོ་དང་། ཚེས་

བཅོ་ལྔའི་ཟླ་འོད་ཕོག་པ་ན་དེའི་གིབ་མ་རིམ་པ་བདུན་དུ་འགྱུར་ལ། དེ་འདྲ་བའི་

མཚན་ཉིད་མཐོང་ནས་རྣལ་འབོར་བ་ཡིས་སྐྱེ་བ་བདུན་པར་མཚོན་པར་བ་ཞིང་། དེ་

ཉིད་རང་ལི་བའི་ལ་དེ་ནི་ཟོས་པ་ཙམ་གིས་ནི་སྐད་ཅིག་ལ་ནི་མཁའ་སྤོད་ཀི་དངོས་

གྲུབ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །

༼དབང་གི་ལྟ་སྟངས་ཀི་ཀུ་རུ་ཀུལེའི་རྣལ་འབོར་བལད་པ།༽

བདུན་པ་ནི། དབང་དུ་བ་བའི་ལྟ་སྟངས་ལྷ་གང་གི་རྣལ་འབོར་གིས་བ་དགོས་

པའི་ཀུ་རུ་ཀུལེ་དེའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེས་པའམ། སྔར་སྔགས་ཀི་ལེའུར་ཀུ་རུ་

ཀུལེའི་སྔགས་གསུངས་པ་དེའི་ལྷའི་རྣལ་འབོར་ཇི་ལྟར་བསོམ་པར་བ་ཞེ་ན། དེའི་

ཕིར་ཀུ་རུ་ཀུལེའི་སྒྲུབ་ཐབས་བལད་པར་བ་སྟེ། གོང་དུ་རྒྱུད་རྒྱས་པའི་བརག་པ་

བཅུ་གཉིས་པར་རྒྱས་པར་གསུངས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་འདིར་མདོ་རུ་བསྡུ་བར་

བའོ། །ཞེས་འགེལ་བ་གཞན་དག་འཆད་ལ། པདྨ་ཅན་ལྟར་ན། བརག་པ་བཅུ་གཉིས་

པ་ཞེས་པ་མེད་པར། སྔར་བསྟན་ཞེས་འདོན་ཞིང་། སྔར་བསྟན་པའི་ཀུ་རུ་ཀུལེའི་

སྔགས་དེའི་ལྷའི་སྒྲུབ་ཐབས་འདིར་བལད་པར་བ་ཞེས་འཆད་དོ། །རྒྱ་དཔེ་ལའང་མི་

འདྲ་བ་གཉིས་ཡོད་པའི་ལུགས་སོ། །དེ་ཡང་མུ་ཏིག་ཕེང་བ་དང་ཀུ་མུ་ཊིར་ཟུར་ཙམ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ཚར་བཅད་རེས་འཛིན་གི་ལྟ་སྟངས་སོགས་བལད་པ།

ལས་མ་བལད་པས། པདྨ་ཅན་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་བལད་པར་བ་སྟེ། རང་གི་སིང་

གར་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁོར་ལ་ཧྲིཿ འི་རྣམ་པ་དམར་བོ་བསམས་ཏེ། དེའི་འོད་ཟེར་གི་

ལྕགས་ཀྱུས་བླ་མ་དང་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་ཀུ་རུ་ཀུལེ་

དང་བཅས་པ་སྤན་དྲངས་ཏེ། མདུན་གི་ནམ་མཁར་དམིགས་པ་ལ་ཚོགས་ཞིང་

མཆོད་པ་ལྷའི་ལེའུར་གསུངས་པ་ལྟར་བ་ཞིང་། བམས་པ་ལ་སོགས་པ་དང་བསྲུང་

བའི་འཁོར་ལོའི་མཐར་ཐུག་པ་ཡང་ལྷའི་ལེའུ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་བསོམས་ནས། 

བསྲུང་འཁོར་གི་དབུས་སུ་ཧྲིཿ ལས་བྱུང་བའི་པདྨ་དམར་བོའི་ལྟེ་བར་རཾ་ལས་ཉི་

མའི་དཀིལ་འཁོར་ལ་གནས་པའི་ས་བོན་ལས་སྐྱེས་པའི་ལྷ་མོར་བསོམ་པའམ། ཡང་

ན་བསྲུང་འཁོར་གི་དབུས་སུ་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐྱེད་པ་བདག་མེད་མ་ཇི་ལྟ་བར་

བས་ནས་དེའི་དབུས་སུ་ཧྲིཿ ལས་པདྨ་དམར་བོ་དང་། ཉི་མའི་སྟེང་དུ་མངོན་བང་ལྔ་

ལས་བསྐྱེད་པར་བ་སྟེ། དེ་ཡང་ས་བོན་ཧྲིཿ ལས་བྱུང་བའི་ལྷ་མོ་ནི་ཞེས་སོགས་ཏེ་

མདའ་གཞུ་འཛིན་པ་ཕག་དང་པོ་གཉིས་ཡིན་ལ། བཟླས་པའི་སྔགས་སྔགས་ཀི་

ལེའུར་བལད་པ་དེ་ཉིད་འབུམ་ཕག་གཅིག་གིས་ཞེས་སོགས་ལ། ཕྱུགས་ཞེས་པ་ནི་

དུད་འགོའི་བེ་བག་ཀླུ་ཡིན་ལ། ལྷག་མ་གོ་སའོ། །

༼ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པ།༽

གསུམ་པ་ནི། ལེའུ་འདི་ལ་ད་ལྟ་འགྱུར་བའི་རྒྱུད་དུ་མིང་འདོགས་གསལ་བར་

མ་བྱུང་ཡང་། མུ་ཏིག་ཕེང་བར། ལྟ་བའི་ལེའུ་སྟེ་བཅུ་གཅིག་པའོ། །ཞེས་འབྱུང་བ་

ལྟར་ལྟ་སྟངས་ཀི་ལེའུ་ཞེས་བ་བ་སྟེ་ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པའོ། །ཞེས་འབྱུང་བར་རིགས་

སོ། །གཉིས་པ་བརགས་པའི་མཚན་བསྟན་པ་ནི། མཁའ་འགོ་མའི་དྲ་བ་ནི་མཁའ་འགོ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

མ་རྣམས་ཀི་ངོ་བོར་བལད་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་འབབ་པའི་ར་སྔར་བལད་པ་

རྣམས་སོ། །

དེ་དག་གི་ནང་ནས་འབབ་པའི་རླུང་དང་ཁམས་ཐམས་ཅད་དྷཱུ་ཏཱིར་སོམ་པ་ལས་

བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ངོ་བོར་སོམ་པ་ནི། མཁའ་འགོ་མའི་དྲ་བའི་སོམ་པའམ། རྣམ་གངས་

གཞན་ཡང་མཁའ་འགོ་མའི་དཀིལ་འཁོར་གི་ལྷའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་རེན་དང་བརེན་

པར་བཅས་པ་བདེ་ཆེན་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ངོ་བོར་བསོམས་པའམ། དེ་ལས་ཀང་རྣམ་

གངས་གཞན། མཁའ་འགོ་མའི་དྲ་བ་ནི་ངེས་དོན་གི་མཁའ་འགོ་མ་ཐམས་ཅད་འདུས་

པའི་བདག་ཉིད་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ཡེ་ལེས་ཡིན་ལ། ཆོས་ཐམས་ཅད་དེའི་ངོ་བོར་

བསོམས་པ་ནི་མཁའ་འགོ་མའི་དྲ་བ་སོམ་པ་སྟེ། དོན་དེ་དག་བརོད་བར་སྟོན་པའི་

རོད་བེད་ཀི་རྒྱུད་ལ་ཡང་ཀཻ་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མའི་དྲ་བའི་སོམ་པ་ལས། ཞེས་

གསུངས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་དོན་དེ་ཉིད་བསྟན་པ་ལས་ཞུ་བ་པོས་དོན་དེ་

ཉིད་མངོན་དུ་བས་ནས་སངས་རྒྱས་པ་ནི། རོ་རེ་སིང་པོ་མངོན་པར་བང་ཆུབ་པ་

ཞེས་བ་བ་སྟེ། དོན་དེ་དག་སྟོན་པའི་བརག་པའི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཡང་མཚན་དེ་སྐད་ཅེས་

བའོ། །ཊིཀ་བེད་ཁ་ཅིག་རོ་རེ་སིང་པོ་ཀཻ་རོ་རེར་འཆད་པ་སོགས་བེད་དོ། །

སྨྲས་པ། སྟོང་ཉིད་སིང་རེ་དབེར་མེད་སིང་པོའི་དོན། །ཞུས་ལིང་དེ་དོན་

གསུངས་པའི་ལམ་གི་གནད། །མ་ལུས་གང་དུ་བསྡུས་པའི་བདེ་ཆེན་ལ། །རད་བྱུང་

ངེས་པ་བླ་མེད་སྟེར་བའི་སོ། །རྒྱུད་འདིའི་འཇུག་ངོགས་ཟླ་དང་བལ་འགྱུར་

བ། །བལད་ཚུལ་རྒྱུ་སྐར་ཁོད་ན་ཟླ་བ་བཞིན། །རོ་རེ་འཆང་དབང་བླ་མའི་ཐུགས་ཀི་

བཅུད། །མ་ཉམས་དཔལ་ལ་རོལ་འདི་ཨེ་མའོ་མཚར། །རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། དེ་ཉིད་གསལ་བར་བེད་པའི་བརག་པ་ཕི་མ་བལད་པ།

བརག་པ་གཉིས་པའི་རྣམ་པར་བལད་པ་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ཀི་གསང་བའི་

མཛོད་ཅེས་བ་བ་ལས་བརག་པ་དང་པོའི་རྣམ་པར་བལད་པའོ། །     ། །

༼དེ་ཉིད་གསལ་བར་བེད་པའི་བརག་པ་ཕི་མ་བལད་པ།༽

༈ གཉིས་པ་དེ་ཉིད་གསལ་བར་བེད་པའི་བརག་པ་ཕི་མ་བལད་པ་ནི། བརག་པ་

འདི་ཡང་བརག་པ་སྔ་མའི་བལད་རྒྱུད་དང་རྒྱུད་ཕི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཀང་བླ་མ་དག་

འཆད་ལ། དེ་ཡང་བརག་པ་འདིའི་ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པོ་ཐམས་ཅད་བརག་པ་དང་པོའི་

ལེའུ་སོ་སོའི་མ་ཚང་བ་ཁ་སྐོང་བ་དང་། མདོར་བསྟན་པ་རྒྱས་པར་འཆད་པ་དང་། 

རོགས་དཀའ་བ་ལ་དོགས་པ་དཔྱད་པ་ལ་སོགས་པར་སྦར་བར་བ་བ་ཡིན་གི། འདི་

ཉིད་ཀི་ལེའུ་སྔ་ཕི་ཕན་ཚུན་འཕོས་པ་ལས་འབེལ་བསད་པར་བ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་

ལྟར་ན་འདིར་བལད་པར་བ་བའི་ལེའུ་བཅུ་གཉིས་ལས།

༼རབ་གནས་ཀི་ལེའུ་བལད་པ།༽

ལེའུ་དང་པོ་ལ་གསུམ། རབ་གནས་བལད་པར་གསོལ་བ་གདབ་པ། དེའི་ལན་

དུ་རབ་གནས་གསུངས་པ། ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི། སོབ་མ་དབང་

བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་གོང་དུ་གསུངས་ན། དབང་བསྐུར་བའི་སོབ་དཔོན་དེས་ལྷ་དབང་

བསྐུར་བའི་རབ་གནས་ཇི་ལྟར་བ་བ་སྔར་མ་གསུངས་པས་དེ་ཉིད་ཞུ་བར་འདོད་

ནས་རོ་རེ་སིང་པོས་གསོལ་བ། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་གཅིག་བསྡུས་པའི་བཅོམ་

ལྡན་ཞེས་སྟོན་པ་ལ་བོས་ནས། རོ་རེ་སིང་པོ་བདག་རབ་གནས་མཚན་ཉིད་བཟང་པོ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ཉིད་ཉན་པར་འཚལ་ན། ཆོ་ག་རིམ་པ་ཇི་ལྟར་བགི་བ་བལད་དུ་གསོལ། ཞེས་པའོ། །

གཉིས་པ་ནི། དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་མཁྱེན་ནས་དེའི་ལན་དུ་རབ་གནས་

ཀི་ཆོ་ག་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་བ། དེ་ལ་གང་གིས་རབ་གནས་བེད་

པའི་སོབ་དཔོན་གི་མཚན་ཉིད་ནི། རང་གི་འདོད་པའི་ལྷ་དང་དབེར་མེད་དུ་མཉམ་

པར་སྦོར་བའི་རྣལ་འབོར་གོམས་པ། ཆོ་གའི་ལས་རབ་ཏུ་མཐོང་བ། སྔགས་ཀི་ཕ་

རོལ་ཏུ་སོན་པ་སྟེ་རྒྱུད་སེ་ལ་མཁས་པའོ། །ཞེས་ཡར་དྲང་ངོ་། །

དེས་ཆོ་ག་ཇི་ལྟར་བ་བ་ལ། པདྨ་ཅན་ལས། ཇི་སེད་སྦིན་སེག་བས་ནས་

ནི། །དཀིལ་འཁོར་དམ་པ་བཞེངས་པ་དང་། །སྟ་གོན་ལ་སོགས་བས་ནས་

ནི། །མཚན་མོ་སྐུ་གཟུགས་སྦང་བ་དང་། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་བལད་པར་བ་སྟེ། རབ་

གནས་ཀི་སྟ་གོན་གི་ཇི་སེད་པ་སྟེ་ཇི་ལྟར་འབོར་བའི་ཡོ་བད་ཀིས་བགེགས་སེལ་

བའི་སྦིན་སེག་བས་ནས་ནི། རབ་གནས་བསྡུས་འབིང་ལ་མི་དགོས་ཀང་། རྒྱས་པ་

ལ། ལྷ་དབང་བསྐུར་བའི་དོན་དུ་དཀིལ་འཁོར་དམ་པ་བཞེངས་པ་དང་། བུམ་པ་དང་

ལྷ་སྟ་གོན་ལ་སོགས་བས་ནས་ནི། དེའི་མཚན་མོ་རབ་ཏུ་གནས་བའི་སྐུ་གཟུགས་

སྦང་བ་དང་། ཆུ་དང་ཁྲུས་ཆལ་གིས་བཀྲུ་བ་དང་། ཡེ་ལེས་པ་སྤན་དྲངས་ཏེ་ནམ་

མཁར་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀུན་ལ་མཆོད་ནས་སན་མནན་ནས་ཡེ་ལེས་པ་

གལེགས་སུ་གསོལ་ཞིང་ནང་པར་སྔ་བར་བདག་བསྐྱེད་དང་དཀིལ་འཁོར་བསྒྲུབ་

ཅིང་མཆོད་པ་སོགས་རོགས་ནས་སར་ཡང་རེན་བསྐྱེད་ཅིང་སྦང་ཁྲུས་སོགས་སྔར་

ལྟར་བས་ཏེ་སྤན་དྲངས་པའི་ཡེ་ལེས་པ་ནམ་མཁར་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀུན་

ལ་མཆོད་ནས་སྐུ་གཟུགས་སིང་གར་རབ་ཏུ་གཞུག་ཅིང་། དེ་ཉིད་དཀིལ་འཁོར་དུ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། དེ་ཉིད་གསལ་བར་བེད་པའི་བརག་པ་ཕི་མ་བལད་པ།

བཅུག་སྟེ་དབང་བཞི་བསྐུར་ནས་རྒྱས་གདབ་པ་སོགས་བའོ། །ཆོ་ག་རྒྱས་པར་པདྨ་

ཅན་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་བ་སྟེ། འདིར་ནི་ཡི་གེ་མངས་པར་འགྱུར་བས་མ་བིས་

སོ། །དབང་བསྐུར་དང་རབ་གནས་ཀི་ཚེ་མཆོད་པ་ཇི་ལྟར་བ་བ་ནི། སྣ་ཚོགས་ཧཱུཾ་

ལས་སྐྱེས་པ་ཡི་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་ཉེར་སྤོད་ལྔ་དབུལ་བ་ཉིད་དུ་བ་ལ། སྔགས་གང་

གིས་དབུལ་བ་ནི། ༀ་བཛྲ་ཞེས་སོགས་སོ། །གོང་མའི་རྒྱུད་ཀི་ཆོ་ག་རིམ་པས་

མཆོད་ཡོན་ཞབས་བསིལ་གོང་མ་བཞིན། ཞེས་པ་ཀུ་མུ་ཊི་པདྨ་ཅན་མུ་ཏིག་ཕེང་བ་

གསུམ་ཀ་ན་མེད་ཅིང་། པདྨ་ཅན་ལས་ཚིག་རྐང་གཉིས་མེད་པར་སྔོན་བཞིན་མངོན་

སྔགས་ཆོ་ག་རིམ་གིས། ཞེས་འབྱུང་ལ། དེའི་འགེལ་བར། འདི་ནི་རྒྱུད་ཕི་མ་སྟེ་དེ་

ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་དང་། གསང་བ་འདུས་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་རྒྱུད་སྔ་མ་སྟེ། དེ་ལས་

གསུངས་པའི་ཆོ་གའི་རིམ་པས་སོ་ཞེས་གསུངས་པ་ནི་མཆོད་པ་འབུལ་བའི་ཆོ་

གའི་རིམ་པ་དང་རབ་གནས་ཀི་ཆོ་གའི་རིམ་པ་རྒྱས་པར་རྒྱུད་སྔ་མ་དེ་ཉིད་བསྡུས་

པ་དང་གསང་འདུས་ལས་ལེས་པར་བ་བ་དང་། འདི་དེ་ལས་དུས་ཕི་མར་གསུངས་

པའི་རྒྱུད་དུ་མཛད་པ་ནི་གསང་འདུས་ཀི་ར་རྒྱུད་རྒྱས་པ་ལ་དགོངས་སོ། །ཞེས་རེ་

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བཞེད་དོ། །

སྔར་སྦིན་སེག་བ་བར་བཞེད་པ་དེ་ལ་ཐབ་ལ་སོགས་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཐབ་ནི་

ཞི་བར་ཞེས་སོགས་ཏེ། །འདི་ཉིད་ལ་ནི་ལྷག་མ་བསྒྲུབ། །ཅེས་པ་དབང་དགུག་བསྐད་

དབེ་སོགས་ཀང་ཐབ་དེར་བསྒྲུབ་པ་ལ་མཚོ་སྐྱེས་ཀིས་གསུངས་ལིང་། སྟེང་ཞེས་པ་

རྣམས་རྒྱ་ཚད་དང་འོག་ཅེས་པ་རྣམས་དཔངས་ཚད་ཡིན་ལ་ལྷག་མ་གོ ་

སའོ། །བསེག་རས་ཀི་ཁྱད་པར་ནི། ཞེ་ལ་ཏིལ་དང་ཞེས་སོགས་སོ། །ༀ་ཨགྣེ་ནས་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ཧི་ཏོ་བྷ་ཝ་བའི་བར་མེ་ལྷ་ཐབ་ཀི་ལར་ལྷོར་བཞུགས་སུ་གསོལ་བའི་སྔགས་དང་སྭ་

ཨརྠན་སོགས་གལེགས་སུ་གསོལ་བའི་སྔགས་དང་། སྤན་འདྲེན་པའི་སྔགས་འདིར་

མ་གསུངས་པའི། ༀ་ཨ་ན་ལ་སོགས་ཁ་འགེངས་པ་དང་། ༀ་ཛཿ ཧཱུཾ་སོགས་མེ་ལྷ་

ཐབ་ཀི་ཁ་ཁྱེར་ལ་བཞུགས་པའི་དུས་སུ་ཆུ་འབུལ་བའི་སྔགས་སུ་པདྨ་ཅན་ལས་

གསུངས་ལ། མུ་ཏིག་ཕེང་བར་མེ་ལྷའི་མཆོད་སྔགས་སོ། །ཞེས་པ་ཙམ་ལས་གཞན་

རྣམས་མ་བལད་ཅིང་། ཀུ་མུ་ཊིར་ལེའུ་འདི་ཕལ་ཆེར་མ་བལད་དོ། །

འདིར་པདྨ་ཅན་ལས། ད་ནི་ནང་གི་བལད་པར་བ། །ལྟེ་བའི་པདྨའི་ཐབ་ཁུང་

ཆེར། །ཞེས་སོགས་ཀིས་ནང་ངེས་དོན་གི་སྦིན་སེག་གསུངས་པའི་དོན་ནི། སྔར་

གོང་གི་ལེའུ་བཅུ་བར་དེ་སྦིན་སེག་ཅེས་གསུངས་པ་ལས་ན། སྦིན་སེག་འདི་ལ་

ནང་ངེས་དོན་གི་སྦིན་སེག་ཞིག་ངེས་པར་ཡོད་དགོས་ན་དེ་གང་ཞེ་ན། ལྟེ་བའི་

འཁོར་ལོ་ནི་ཐབ་ཀི་ངེས་དོན་ནོ། །དེའི་དབུས་ཀི་གཏུམ་མོ་ནི་མེའི་ངེས་དོན་

ནོ། །འོག་གི་རོ་རྐྱང་གི་ནང་ནས་རྒྱུ་བའི་ཐུར་སེལ་གི་རླུང་དྷཱུ་ཏཱིར་ཞུགས་གནས་

ཐིམ་གསུམ་བས་པ་ནི་རླུང་གཡབ་ཀི་ངེས་དོན་ནོ། །དེ་ལས་གཏུམ་མོ་འབར་བ་ན། 

སྤི་བོའི་གཞོམ་མེད་ཧཾ་ཡིག་ཞུ་བ། གཏུམ་མོའི་མེ་དང་འཕད་པ་ནི་མེ་ལ་བསེག་

བླུགས་འབུལ་བའི་ངེས་དོན་ནོ། །དེ་ལས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ལེས་སྐྱེས་པ་གང་

ཟག་དང་ཆོས་ཀི་བདག་གིས་སྟོང་བ་ཉིད་དང་དབེར་མི་ཕེད་པར་སྦར་བར་ཕུང་

ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་གཉིས་སྣང་གི་ཀུན་རོག་མ་ལུས་པ་བསེག་པ་ནི་ཡམ་ལིང་

བསེག་པའི་ངེས་དོན་ནོ། །

མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཀི་གོ་འཕང་ལ་རབ་ཏུ་གནས་པར་བེད་པའི་སྟ་གོན་དུ་དེ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། དེ་ཉིད་གསལ་བར་བེད་པའི་བརག་པ་ཕི་མ་བལད་པ།

འདྲ་བའི་སྦིན་སེག་བ་བ་ལ་འབད་པར་གྲུབ་ཆེན་མཚོ་སྐྱེས་ཀིས་གསུངས་པ་འདི་

ཉིད་རད་དུ་བྱུང་ངོ་། །སྔར་དཀིལ་འཁོར་བི་བར་གསུངས་པའི་སྔོན་དུ་སའི་ལྷ་མོ་སྟ་

གོན་གིས་མཚོན་པར་གསོལ་བ་གདབ་པ་ཙམ་ཞིག་གསུངས་པ་ནི། ས་དེར་དྲིའི་

ཐིག་ལེ་དང་མེ་ཏོག་གི་ཚོམ་བུ་བས་པར་ས་ལྷ་བསྐྱེེད་ཅིང་སྤན་དྲངས་པ་དང་

བསེས་ནས་མཆོད་པ་དང་གཏོར་མ་ཕུལ་ཏེ། མཱ་མ་རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་ཀི་རྒྱན་

འཛིན་པ་ཞེས་བོས་ནས། ཇི་ལྟར་ཁྱོད་སྔོན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བདུད་འཇོམས་

པའི་ཚེ་དཔང་དུ་གྱུར་པ་ལྟར་བདག་གིས་ཀཻ་རོ་རེ་ཁོས་པ་དང་མཆོད་པ་དང་བསེན་

སྒྲུབ་ཀིས་མཉེས་པར་བས་པ་ལའང་ལྷ་མོ་ཁྱོད་ནི་དབང་དུ་གྱུར་པ་ལགས་པས་

དབང་པོ་མཛོད་ལ་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་ཆེ་གེ་མོ་བདག་ནི་འདིར་དཀིལ་འཁོར་འབི་བའི་

དོན་དུ་གནང་བར་མཛོད་ཅིག །ཅེས་ལན་གསུམ་གསོལ་བ་བཏབ་པས་གནང་བ་

བིན་ནས་སའི་གཞི་དེ་ཉིད་དུ་ཐིམ་པར་བསམ་མོ། །

གསུམ་པ་ནི། ཀཻ་རོ་རེ་སོགས་སོ། །ལྟེ་བའི་ཐབ་ཏུ་ཙཎྡ་ལཱི་ཡི་མེར། །བང་ཆུབ་

སེམས་ཀི་སེག་བླུགས་བིན་པ་ཡིས། །ཀུན་རོག་ཡམ་ལིང་བསེག་པའི་སྦིན་སེག་

མཁན། །དྲང་སོང་ཆེན་པོ་དེ་ལ་གོ་བ་དགའ། །རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་བརག་པ་

གཉིས་པའི་རྣམ་པར་བལད་པ་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ཀི་གསང་བའི་མཛོད་ཅེས་

བ་བ་ལས་ཕི་མའི་ལེའུ་དང་པོ་རྣམ་པར་བལད་པའོ། །

༼ལེའུ་གཉིས་པ་དངོས་གྲུབ་གཏན་ལ་དབབ་པ་བལད་པ།༽

ལེའུ་གཉིས་པ་བལད་པ་ལ་གསུམ། སྡུད་པ་པོའི་ཚིག་གིས་གསོལ་བ་བཏབ་

པས་ལེའུ་ལ་སྐབས་དགོད་པ། ལེའུའི་གཞུང་བལད་པ་དངོས། ལེའུའི་མཚན་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

བསྟན་པའོ། །

༼སྡུད་པ་པོའི་ཚིག་གིས་གསོལ་བཏབ་ལེའུར་སྐབས་དགོད་པ།༽

དང་པོ་ནི། ལེའུ་འདིའི་འགེལ་ལ་ཀུ་མུ་ཊི་ལྟར་ན། སིད་པའི་ལོངས་སྤོད་འདོད་

པ་རྣམས་ནི་དཀིལ་འཁོར་དང་རབ་གནས་སོགས་ཀིས་ཆོག་པར་འཛིན་ལ། སངས་

རྒྱས་ཉིད་ངེས་པར་འདོད་པ་རྣམས་ཀི་དོན་དུ། དེའི་དངོས་གྲུབ་ཀི་རྒྱུ་གཏན་ལ་

དབབ་པའི་ཕིར་ལེའུ་འདི་གསུངས་པར་འཆད་ཅིང་། ནམ་མཁའ་ལྟར་མཐའ་ཡས་

པའི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་འཁོར་བའི་ཆོས་ལ་བིང་བར་གྱུར་པ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་

པོར་ཀུ་བ་ལྷུང་བ་ལྟ་བུར་འཕོ་བའི་སེམས་ཅན་རྣམས། ཇི་ལྟར་ན་འདོད་པའི་ལྷའི་

གཟུགས་ཀིས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཞེས་པ་སྟེ། དེ་ཡང་ཧེ་རུ་ཀ་བཞི་དང་། བདག་མེད་

མ་དང་། ཀུ་རུ་ཀུལེ་སོགས་ལྷ་མང་དུ་གསུངས་པ་དེ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་ལྷ་གང་གི་

རྣལ་འབོར་གིས་འགྲུབ་པར་འགྱུར། ཞེས་པའི་དོན་དུ་འཆད་ལ། ལེས་རབ་ཀི་རྣལ་

འབོར་བེད་ན་བདག་མེད་མས་བའི། ཀུ་རུ་ཀུལེས་མིན་པ་དང་། ཐབས་ཀི་རྣལ་

འབོར་གིས་བེད་ན། ཕག་བཅུ་དྲུག་པའི་ཧེ་རུ་ཀས་བེད་ཀི། ཧེ་རུ་ཀ་གཞན་གསུམ་

ནི་དཔལ་ཞེས་པས་གཅོད་དེ། འབས་བུ་འབྱུང་བ་མེད་པས་དཔལ་གི་འོས་མ་ཡིན་

པའི་ཕིར་ཞེས་འཆད་དེ། རོགས་རིམ་གི་རོགས་པ་རོགས་པར་སྐྱེ་བའི་རྒྱུད་སིན་

བེད་དུ་འགོ་བའི་བསྐྱེད་རིམ་ལ་བདག་མེད་མ་དང་ཧེ་རུ་ཀས་གཙོ་བོ་བས་པའི་

དཀིལ་འཁོར་གི་འཁོར་ལོ་གཙོ་བོ་ཡིན་པ་ལ་དགོངས་ནས་དེ་གཉིས་གསུངས་

ཀང་། ཧེ་རུ་ཀ་གཞན་གསུམ་གིས་དཀིལ་འཁོར་གི་གཙོ་བོ་བེད་ན་ནི། ལིན་ཏུ་ཡང་

རུང་བས་ཕག་བཅུ་དྲུག་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་ལ་འགེལ་བ་མཁན་གིས་བསམས་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། དེ་ཉིད་གསལ་བར་བེད་པའི་བརག་པ་ཕི་མ་བལད་པ།

པར་མངོན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

པདྨ་ཅན་ལྟར་ན་ལེའུའི་འགེལ་ནི། སྔར་དངོས་གྲུབ་ཀི་ཐབས་མང་དུ་གསུངས་

ཀང་དེ་དག་ལ་དོགས་པ་ལེགས་པར་བཅད་ནས་ངེས་པར་གཟུངས་པའི་ཕིར་ཞུས་

ལ། ཞུ་བ་དངོས་ནི། རོ་རེ་སིང་པོས་གསོལ་པ། ནམ་མཁའ་ལྟ་བུར་མཐའ་ཡས་པའི་

ཆོས་ཀུན་ལ། རང་བཞིན་མེད་པའི་ངོ་བོ་དེས། རྒྱ་མཚོར་ཀུ་བ་ལྷུང་བ་ཕྱུང་བ་དང་

ངེས་པ་མེད་པར་འགོ་བ་ཇི་ལྟ་བར། སེམས་ཅན་ངེས་པ་མེད་པར་འཕོ་བ་དང་། དགེ་

ར་ཅུང་ཟད་པར་ངེས་པ་རྣམས་རང་གི་འདོད་པའི་ལྷའི་གཟུགས་བསོམ་པའི། རྣལ་

འབོར་གི་ཐབས་ཉིད་ཀིས་ནི་དངོས་གྲུབ་ཇི་ལྟར་འགྲུབ་པར་འགྱུར། ཞེས་པའོ། །

༼ལེའུའི་གཞུང་བལད་པ་དངོས་བལད་པ།༽

གཉིས་པ་ལ་དགུ། ལྷ་གང་གི་རྣལ་འབོར་གི་སྒྲུབ་པ་བལད་པ་དངོས། ལས་དང་

པོ་བས་རྣལ་འབོར་བསྒྲུབ་པའི་གནས་དང་དུས། རྣལ་འབོར་གོམས་པར་བེད་ཚུལ་

རྒྱས་པར་བལད་པ། གོམས་ནས་སྤོད་པའི་སྔ་རོལ་དུ་ནུས་པ་རེད་པར་བ་བ་དང་

དངོས་གྲུབ་ཀི་ལྟས་བརག་པའི་བསམ་གཏན་བལད་པ། ལམ་འདིའི་རྣལ་འབོར་

ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་འཇུག་པའི་རེན་གི་གང་ཟག་བལད་པ། ནུས་པ་རེད་ནས་སྤོད་

པ་སྤད་པས་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པ་བལད་པ། བདག་མེད་མའི་རྣལ་འབོར་བས་ཕག་

རྒྱ་བསྟེན་པར་གསུངས་པ་ལ་དོགས་པ་བཅད་པ། མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་གྲུབ་ནས་

སྐྱེ་འཆི་ཟད་པར་བསྟན་པ། དངོས་གྲུབ་རིམ་པའི་གངས་དང་གོ་རིམ་སོགས་ཇི་ལྟ་

བུའི་ཐབས་ཀི་བསྒྲུབ་པ་བལད་པའོ། །

དང་པོ་ནི། ཞུས་པའི་ལན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། བདག་མེད་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

རྣལ་འབོར་ལྡན་པའམ། ཡང་ན་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་གི་རྣལ་འབོར་ལ་བརོན་པ་དང་། དེ་

ལ་སྐད་ཅིག་ཀང་གཞན་སེམས་པ་མེད་པས་གུས་སྦོར་དང་རག་སྦོར་གཉིས་ཀི་སོ་

ནས་བསྒྲུབ་ཀི། དངོས་གྲུབ་འདོད་པས་ལེ་ལོས་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་གནས་སོ་སྟེ་གནས་

པར་མི་བེད་དོ། །སྐད་ཅིག་ཀང་གཞན་སེམས་མེད་པས། ཞེས་པདྨ་ཅན་དུ་འདོན་པ་

ལྟར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། དང་པོ་བརན་པ་མ་ཐོབ་པས་གོམས་པར་ཞེས་པ་ནས། དེ་ཡང་

གཙོ་བོར་རང་ཁྱིམ་དུའོ། །ཞེས་པས་གནས་བསྟན་ལ། དེ་ཡང་མཚན་མོའི་དུས་སུ་

གཞན་གིས་མ་ཚོར་བར་བསོམ་པར་བའོ། །

གསུམ་པ་ནི། དངོས་གྲུབ་བདག་ཉིད་སེམས་པ་ཡིས། །ཞེས་འདོན་ཏེ། དངོས་

གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་བདག་ཉིད་ནི། རང་བཞིན་གིས་དག་པའོ། །ཞེས་སེམས་པ་ཡིས་

བདག་མེད་རྣལ་འབོར་མ་བསོམ་པའམ། ཡང་ན་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་གི་གཟུགས་སུ་

བསོམ་པར་བའོ། །ཞེས་པས་ལྷའི་གཟུགས་ལ་སྟོང་ཉིད་ཀིས་རྒྱས་བཏབ་ནས་

བསོམས་པར་སྟོན་ལ། ལེས་རབ་ཅན་ཞེས་པ་ནི་མཆོག་འགྲུབ་པ་ལ་རོགས་རིམ་གི་

རྒྱུར་བསྐྱེད་རིམ་དགོས་པར་ལེས་ནས་དེ་ལྟར་བསོམ་པའི་རྣལ་འབོར་བ་རྣམ་

དཔྱོད་དང་ལྡན་པ་ཡིན་གི། མཆོག་སྒྲུབ་པ་ལ་བསྐྱེད་རིམ་འདོར་བ་ནི་ལེས་རབ་

མེད་པར་སྟོན་པའོ། །དེ་ཡང་རྐང་བ་འཁྲུ་བ་ནས་རྒོད་པ་དང་། ཞེས་པའི་བར་གིས་

མཚོན་པའི་སྤོད་ལམ་ཐམས་ཅད་དུ། བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་བསྟེན་པ་དང་ཧེ་རུ་ཀ་

དཔལ་ཏེ། མཉམ་པར་མ་བཞག་པ་ན་ཡང་ལྷ་ཡིད་ལ་བ་བ་དང་མི་འབལ་བར་

བའོ། །དེ་ཡང་ལམ་ལེགས་པར་ལེས་པའི་ལེས་རབ་དང་། སྔགས་ཀི་དམ་ཚིག་དང་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། དེ་ཉིད་གསལ་བར་བེད་པའི་བརག་པ་ཕི་མ་བལད་པ།

སོམ་པ་ཇི་ལྟར་གསུངས་པ་ལས་མི་འདའ་བའི་བརྟུལ་ཤུགས་ཅན་ཉིད་ཀིས་ཧེ་རུ་

ཀའམ་རྣལ་འབོར་མ་ནི་རྣམ་པར་བསོམ་པར་བའོ། །མདོར་ན་ཐ་མལ་གི་ང་རྒྱལ་

གིས་རང་དང་ལྷ་དབེར་མེད་ཀི་བློའི་འདུ་བེད་ཀི་ནུས་པ་ཉམས་པར་བས་པའི་

གདུག་པའི་སེམས་ནི་མ་རིག་པས། རང་ཉིད་ལྷ་ལས་གཞན་གི་ཚུལ་གིས་སྐད་ཅིག་

ཀང་དངོས་གྲུབ་འདོད་པས་དངོས་གྲུབ་ཀི་ཕིར་དུ་མཁས་པས་འབད་པ་དྲག་པོས་

མི་གནས་སོ་སྟེ་མི་གནས་པར་བའི། དེ་ལས་བཟློག་ན་དངོས་གྲུབ་མི་འགྲུབ་བོ། །

བཞི་བ་ནི། བསམ་གཏན་ཉོན་མོངས་པའི་བག་ཆགས་མ་ལུས་པ་འཇིག་པར་

བེད་པ་རོ་རེ་སིང་པོ་ཁྱོད་ལ་ང་ཡིས་བལད་པར་བའོ། །ཞེས་ཞལ་གིས་བཞེས་ནས་

རྣལ་འབོར་ཡུན་རིང་དུ་སྔར་བལད་པ་ལྟར་གོམས་པར་བས་པས་རིག་མ་ལ་རོལ་

ཅིང་རེ་བས་བདེ་སྟོང་སྦོར་བ་འབའ་ཞིག་ལ་དྲིལ་ཏེ། དངོས་གྲུབ་ཀི་དོན་དུ་ཡང་ཟླ་

བ་ཕེད་ནི་ཡོངས་སུ་རོགས་ལིག་དང་ནུས་པ་རེད་ནས་སྤོད་པ་བས་ན་དངོས་གྲུབ་

འགྲུབ་པའི་མཚན་མ་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ཡང་དེ་ལྟར་བསོམས་པའི་མཐར་ཐ་

མལ་གི་བསམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སངས་ནས་དྲང་ངེས་ཀི་ལྷའི་གཟུགས་སུ་

སེམས་པ་ཡིས་ཉི་མ་གཅིག་ཏུ་སྐད་ཅིག་ཀང་རོག་པ་གཞན་གི་བར་མ་ཆོད་པར་

བསོམས་པས་ཡོངས་སུ་བརག་པར་གིས་ལིག་དང་། སྔར་བལད་པའི་དྲོད་ཅེས་པ་

མཐུ་ཁྱད་པར་ཅན་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །འཁོར་བར་རང་གཞན་དོན་ནི་རབ་ཏུ་བསྒྲུབ་

པའི་ཕིར་དུ་རིག་མའི་འདོད་ཡོན་ལམ་དུ་བེད་པ་འདི་ལས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི་

ཐབས་གཞན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སྔར་བལད་པ་ལྟར་རིག་མ་དང་ལྷན་ཅིག་གོམས་

པར་བས་པས་དངོས་གྲུབ་རིང་པོར་མི་ཐོགས་པར་འཕལ་དུ་མངོན་དུ་བེད་པ་ཉིད་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟར་བསོམས་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་ཕན་ཡོན་འཇིགས་ལིང་

སྐག་པ་དང་། སེམས་བསད་ཅིང་འཁོར་བའི་སྨོ་བ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་འབལ་བ་

སོགས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་དང་། མ་ངན་གིས་གདུང་བ་དང་། གཞན་གིས་འཚེ་བ་དང་། 

འདོད་ཆགས་ཞེ་སང་གཏི་མུག་ཆེན་པོས་སྒྲུབ་པ་པོ་ཉིད་ཉོན་མི་མོངས་ལིང་ཟིལ་

གིས་མི་གནོན་ནོ། །དེས་ན་རང་གི་ལམ་གི་ཕན་ཡོན་དང་། དེ་ལས་གཡེང་བའི་

གནོད་པའི་འབས་བུ་འབྱུང་བར་དེ་ལྟར་ངེས་པར་ལེས་ནས་ནི། ཇི་ལྟར་རྣལ་འབོར་

བ་རྣམས་དེ་ནི་སྐད་ཅིག་ཀང་ངུ་འབོད་དེ་སྡུག་བསྔལ་དྲག་པོ་དང་རྣམ་རོག་ལ་

སོགས་པས་དཀྲུགས་པའི་འཁོར་བར་གནས་པར་བེད་དེ་མི་གནས་སོ། །མི་གནས་

ཚུལ་ནི་སྔར་བལད་པ་ལྟར་རོ། །

ལྔ་བ་ནི། དེ་ལྟར་ཕན་ཡོན་ཆེ་ན་བསོད་ནམས་ཀི་ལས་བེད་པ་རྣམས་འདིར་

འཇུག་ལ་སིག་པའི་ལས་བེད་པ་རྣམས་མི་འཇུག་སྟེ། ཞུགས་ཀང་འབས་བུ་མི་

འཐོབ་བོ་སམ་ན། དེ་ལྟར་མ་ཡིན་གི། མཚམས་མེད་ཅེས་པ་ནས། ཡན་ལག་མ་ཚང་

བས་ཀང་སྔར་བལད་པའི་རྣལ་འབོར་བསམ་པས་ཕན་ཡོན་དེ་རྣམས་འགྲུབ་པར་

འགྱུར་རོ། །དེ་རྣམས་ཀིས་འགྲུབ་ན་ཆོས་ལྡན་གི་གང་ཟག་གིས་ཞུགས་ན་འགྲུབ་པ་

ལྟ་ཅི་སོས་པར་སྟོན་པ་ནི། དགེ་བ་ཞེས་སོགས་ཏེ། དེ་ནི་ཐེག་པ་འདིར་ཞུགས་ན་རེ་

ལིག་ཅེས་རིམ་པ་སྟོན་པ་སྟེ་དང་པོར་ངེས་པར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །

དྲུག་པ་ནི། སྔར་བལད་པ་དེ་ལྟར་རག་ཏུ་གོམས་པའི་རྣལ་འབོར་གིས་མཉམ་

པར་བཞག་པས་སྤོད་པ་སྤད་ན་དངོས་གྲུབ་འཐོབ་པའི་ནུས་པ་རེད་པ་ན། ཟླ་བ་

གཅིག་ཏུ་གསང་ལ་སྤོད་པ་ནི་རྣལ་འབོར་བ་ཉིད་བརྒྱུ་བར་བ་བའོ། །དེ་ནི་ཇི་སིད་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། དེ་ཉིད་གསལ་བར་བེད་པའི་བརག་པ་ཕི་མ་བལད་པ།

ཕག་རྒྱ་འདི་ལྟ་བུ་ཁྱེར་ལ་སྤོད་པ་གིས་ལིག་ཅེས་རྣལ་འབོར་མས་ལུང་བསྟན་མ་

རེད་བར་དུ་ཡིན་ལ། ཟླ་བ་གཅིག་ནས་ངེས་པར་ལུང་བསྟན་པའི་གནང་བ་རེད་པར་

འགྱུར་ཞིང་། དེའི་ཚེ་དེ་འདྲ་བའི་སྔགས་པ་ལ་རྣལ་འབོར་མ་ཡིས་ལུང་བསྟན་པར་

བའོ། །ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། ཕག་རྒྱ་ཆེ་གེ་མོ་ཁྱེར་ལ་སེམས་ཅན་གི་དོན་དུ་སྤོད་པ་

གིས་ལིག །རོ་རེ་འཛིན་པ་ཞེས་པའི་ཚུལ་གིས་སོ། །དེ་ལྟར་ལུང་བསྟན་ནས་རེད་

པའི་ཕག་རྒྱ་དེ་ཡང་ཞེས་སོགས་ཏེ། ཁུ་བ་མི་འབབ་པའི་ཕག་རྒྱ་སོང་བའོ། །ཕག་

རྒྱ་དེ་བསྟེན་པའི་སྔོན་དུ་རྒྱུད་སྦོང་བ་ནི་སོན་འཇུག་བང་ཆུབ་སེམས་ཀིས་དེའི་

རྒྱུད་རྣམ་པར་སྦང་ཞིང་། དགེ་བ་བཅུ་ལས་བརམས་ནས་ནི་དེ་ལ་ཆོས་ནི་རབ་ཏུ་

དབེ་བ་བསྟན་པར་བའོ། །དེ་ནས་གོང་མར་བལད་པ་ལྟར་དབང་བསྐུར་ཞིང་རྣལ་

འབོར་ལ་བསབས་པས། སྒྲུབ་པ་པོ་རང་དང་ལྷའི་གཟུགས་ཀི་སེམས་དང་ནི། དམ་

ཚིག་དང་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་འདོད་པའི་སེམས་ཀང་གཅིག་པ་ཉིད་དུ་བའོ། །ལུང་

བསྟན་རེད་ནས་སྤོད་པ་བས་པས་ཟླ་བ་གཅིག་གིས་མཆོག་འགྲུབ་པའི་སྔ་ལྟས་

དབང་ཕྱུག་གི་ཡོན་ཏན་དྲུག་གི་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་བ་འདི་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད་

དོ། །དེ་ལྟར་ན་རྣལ་འབོར་མ་མཆོག་གིས་ལུང་བསྟན་པ་ལས་ཐོབ་པ་ཡི་བུད་མེད་

གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་བརེན་ནས་གཉིས་སྣང་འཁྲུལ་བའི་རོག་པ་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་

སངས་ནས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་མཐར་ཐུག་པ་མངོན་དུ་རེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཕག་

རྒྱ་སྔར་བལད་པའི་མིའི་བུ་མོ་དེ་ལྟ་བུར་ངེས་སམ་ཞེ་ན། མ་ངེས་ཀི། ཡང་ན་ཞེས་པ་

ནས་སྤད་ཅེས་པའི་བར་རོ། །དེས་ན་སྔར་གང་བལད་པའི་སྤོད་པ་འཇིགས་པའི་

གཟུགས་ཅན་ཏེ་སེམས་རེ་གཅིག་པའི་བཀའ་སྤད་དྲག་པོ་ཉིད་ཀི་སྤོད་པ་དེ་ཡང་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

སེད་པས་འདོད་ཡོན་ལ་ལོངས་སྤོད་པའི་ཕིར་དུ་མ་གསུངས་ཀི། བདག་གི་འདོད་

པའི་དམ་པ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་མངོན་དུ་བ་བའི་ཕིར་དུ་བདག་གི་ཡིད་ནི་བདེ་

སྟོང་གི་ཡེ་ལེས་ལས་མི་གཡོ་བར་བརན་ནམ་འོན་ཏེ་གཡོའམ་ཅི་ཞེས་རང་གི་

སེམས་ནི་སོ་སོར་བརག་ཅིང་མི་གཡོ་བར་བརན་པར་བ་བའི་ཕིར་དུ་ཡིན་ནོ། །

བདུན་པ་ལ་གཉིས། དོགས་པ་ཞུས་པ་དང་། དེ་སེལ་བའི་ལན་གསུངས་

པའོ། །དང་པོ་ནི། རོ་རེ་སིང་པོས་གསོལ་བ། སྔར་བལད་པའི་བདག་མེད་མའི་རྣལ་

འབོར་ལྡན་པའི་སྒྲུབ་པ་པོས་ཕག་རྒྱ་ལ་བརེན་ནས་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་དགོས་ན་རང་

ཕག་རྒྱ་མར་བསོམས་པ་ལ་ཕག་རྒྱ་མ་གཞན་དང་སོམས་པར་འཇུག་པར་བསོམ་པ་

ཉིད་ཅེས་ཇི་ལྟར་བརོད་དེ། ཕག་རྒྱ་ཕག་རྒྱ་གཉིས་དག་གིས། །ཕག་རྒྱའི་དངོས་

གྲུབ་ཇི་ལྟར་འགྱུར། །ཞེས་ཞུས་པའོ། །དེ་ཡང་བདག་མེད་མའི་རྣལ་འབོར་གིས་

འགྲུབ་པར་གསུངས་པ་ནི་སྒྲུབ་པ་པོ་རེན་གི་གང་ཟག་ཕོ་མོ་གཉི་གའི་དབང་དུ་

མཛད་ནས་གསུངས་ཀི། བུད་མེད་ཁོ་ནའི་དབང་དུ་མ་མཛད་ལ། དེ་བཞིན་དུ་ཧེ་རུ་

ཀ་ཡང་རེན་གཉིས་ཀས་བསོམ་པར་བེད་མོད་ཀི། འོན་ཀང་བདག་མེད་མ་བསོམ་པ་

ཉིད་ལ་དོགས་པ་བཅད་པའི་ཕིར་དུ་འདྲི་བར་པདྨ་ཅན་དང་མུ་ཏིག་ཕེང་བ་དང་། བྷཱ་

ཝས་བལད་ལ། རྒྱུད་ཉིད་ལས་དེ་ལྟར་གསལ་ལོ། །དེའི་ཕིར་རེན་བུད་མེད་ཀིས་

བསོམ་པའི་དོགས་གཅོད་མ་ཡིན་གི། ལྷ་བདག་མེད་མ་བསོམ་པའི་དོགས་གཅོད་

ཡིན་པས། རེན་སྐྱེས་པས་བདག་མེད་མ་བསོམ་པ་ལའང་དོགས་པ་གཅོད་པའོ། །དེ་

ལྟ་མིན་པར་རེན་གི་སོ་ནས་ཡིན་ན་ནི་བུད་མེད་ཀིས་ཧེ་རུ་ཀ་བསོམ་པ་ལའང་

དོགས་པ་བཅད་དགོས་པ་ལ་མ་བཅད་པའི་ཕིར་རོ། །
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། དེ་ཉིད་གསལ་བར་བེད་པའི་བརག་པ་ཕི་མ་བལད་པ།

གཉིས་པ་ནི། དེས་ན་ལན་གི་དོན་ཡང་བདག་མེད་མའི་བུད་མེད་གཟུགས་ནི་

སངས་ནས། གཞན་ཧེ་རུ་ཀ་དང་འདྲ་བའི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་གཟུགས་སུ་བ། 

ཞེས་པ་སྟེ། སོང་ཚུལ་ཡང་དམིགས་པ་བསྒྱུར་ནས་སོང་བ་ཡིན་གི། རེན་བསྒྱུར་བ་

མ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་པ་དང་། སྐུ་མདོག་ནག་པ་དང་། གི་ཐོད་

འཛིན་པ་སོང་བ་མ་ཡིན་གི། ལྷ་མོར་འཇོག་པའི་རགས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ནུ་མ་

རྒྱས་པ་དང་། བྷ་གའི་རྣམ་པ་བསྒྱུར་བའོ། །བསྒྱུར་ཚུལ་ནི། ནུ་མའི་རྣམ་པ་བློ་ངོར་

སངས་པ་ལས་བྷོ་ལ་སྟེ་རོ་རེར་འགྱུར་ལ། རོ་རེ་དེ་ཉིད་སྔར་ཀ་ཀོ་ལ་བྷ་ག་བསོམས་

པའི་འགམ་གཉིས་ཀི་དབུས་སུ་ཡང་དག་པར་གནས་པར་བསོམ་ཞིང་བྷ་གའི་འགམ་

གཉིས་ཀི་དམིགས་པ་བསྒྱུར་ནས་དྲིལ་བུ་སྟེ་འབས་བུ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ལ། བྷ་གའི་

ཟེའུ་འབྲུའི་དམིགས་པ་བསྒྱུར་ནས་དེ་ཉིད་ཀི་གོ་སར་རོ་རེ་ཅན་དུ་འགྱུར་ཞིང་། དེའི་

ལྷག་མའི་ལུས་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ཉིད་དགའ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀའི་གཟུགས་སུ་བསོམ་

པར་བ་སྟེ། དེ་ཡང་གཞན་ཕག་གཉིས་པའི་ཧེ་རུ་ཀ་དང་འདྲ་བ་ལ་ཕག་མཚན་གི་

ཐོད་ཅན་དུ་བའོ། །དེ་ལྟར་ཧེ་རུ་ཀའི་རྣམ་པར་སྦོར་བའི་སྐྱེས་བུ་ཉིད་དེ་ཐབས་ཀི་

གཟུགས་ཀིས་ཕག་རྒྱ་དང་སོམས་པར་འཇུག་པར་བསོམས་པའི་རྣལ་འབོར་ལས་

འབད་པ་མེད་པར་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཡང་ན་ནུ་མ་རྒྱས་པ་དང་པདྨ་

སངས་པ་མ་གཏོགས་པ་བདག་མེད་མའི་བསོམ་པ་འབའ་ཞིག་གིས་བའོ། །ཞེས་བྷཱ་

ཝས་བལད་ལ། བདག་མེད་མའི་རྣམ་པ་ཅན་གིས་བ་དགོས་པ་སྔར་བདག་མེད་མའི་

རྣལ་འབོར་གིས་འགྲུབ་པར་གསུངས་པས་ལེས་ལིང་། འོན་ཀང་ལྷ་ཕོའི་རྣམ་པ་ཅན་

དུ་བསོམས་པ་ལ་ཧེ་རུ་ཀ་ཞེས་ཐ་སད་བས་པའོ། །བྷཱ་ཝའི་འགེལ་བར་སྐྱེས་བུར་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

འགྱུར་གི་དོད་ལ་འགྲུབ་པར་འགྱུར། ཞེས་འབྱུང་བ་ལེགས་ཏེ། ཕོའི་རྣམ་པར་བསྒྱུར་

བ་ནི་སྐྱེས་བུ་ཉིད་ཀིས་བསྟན་ཟིན་པའི་ཕིར་རོ། །

བོད་ཁ་ཅིག་ཐབས་ཀི་རྐྱེན་གིས་ལེས་རབ་གོལ་གི། དེ་ལས་བཟློག་པས་མི་

གོལ་བ་སྤིར་བཏང་ཡིན་ལ། དམིགས་བསལ་དུ་རང་དང་རོགས་པ་མཉམ་པའི་

ཐབས་རེད་ན། རེན་གཉིས་ཅིག་ཅར་དུ་གོལ་བར་འགྱུར་ཞིང་། དེ་མ་རེད་ན་བུད་མེད་

ཀི་རེན་དོན་ལ་བསྒྱུར་བར་ལན་གི་གཞུང་གིས་བསྟན་པར་འདོད་པ་དོན་མ་ཡིན་ཞིང་

སྐབས་དོན་ལ་མ་འབེལ་བར་སྔར་བལད་པས་ལེས་ལ། རེན་དོན་ལ་བསྒྱུར་བའི་

ནུས་པ་མ་རེད་པའི་གོང་དུའང་། ཡེ་ལེས་ཀི་ཕག་རྒྱ་དང་ཐབས་ལེས་སོམས་པར་

འཇུག་པའི་རྣལ་འབོར་གོམས་པར་བེད་དགོས་པ་ལའང་དོགས་པ་བཅད་དགོས་

པའི་ཕིར་རོ། །

སོང་མོས་རྒྱུ་བ་དུ་མ་ཞིག་ཕག་རྒྱ་མ་དང་ལྡན་ཡང་འགྲུབ་པར་མ་མཐོང་བས། 

སྤོད་པ་ལ་མི་དད་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀིས་འཕ་བའི་སྤོད་པ་འདིས་ཆོག་གོ་

སམ་པ་ལ། གསལ་བར་ཞེས་པ་གཉིས་ཀིས། ནུས་མཐུ་གསལ་བར་བསྟན་ནས། མ་

དད་པ་འགོག་ནུས་པའི་དབང་དུ་བས་ཀི། ལྟོ་འཚོལ་བའི་ཕིར་དུ་སྤོད་པ་བེད་པ་

ལྟར་འཆོས་པའི་ཕིར་དུ་མིན་ཞེས་བསྟན་པར་ཀུ་མུ་ཊིར་བལད་ལ། པདྨ་ཅན་ལྟར་ན། 

ནུས་པ་གསལ་བའི་རྣལ་འབོར་བས་ཞེས་འབྱུང་སྟེ། ནུས་པ་གསལ་བར་རོགས་

པའི་རྣལ་འབོར་བས་སྤོད་པ་བས་ན་དེའི་ཕིར་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དངོས་གྲུབ་ཏུ་

འགྱུར་གི། ནུས་པ་ཅུང་ཟད་སིད་པ་ཙམ་གི་རྣལ་འབོར་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་སྤོད་

པ་གསུངས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་འཆད་པ་ལྟར་བའོ། །ཕག་རྒྱ་ཅན་གི་རྣལ་འབོར་བ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། དེ་ཉིད་གསལ་བར་བེད་པའི་བརག་པ་ཕི་མ་བལད་པ།

དང་ཕག་རྒྱ་གཉིས་གཞན་གིས་མི་ཕེད་པས་འགྲུབ་ཀི། གཅིག་བུས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། 

གུར་ལས། མི་ཡི་ཕག་རྒྱ་བླངས་ནས་ནི། །དེ་ལ་ཆོས་ནི་རབ་ཏུ་དབེ། །དེ་དང་ལྷན་

ཅིག་དངོས་གྲུབ་འགྱུར། །ཕག་རྒྱའི་དངོས་གྲུབ་རབ་ཏུ་བསྒགས། །མི་ཕེད་མཚན་

ཉིད་ཕག་རྒྱ་ཡི། །དངོས་གྲུབ་ཡོ་གི་ཁྱད་པར་འཕགས། །ཞེས་ཀུ་མུ་ཊིར་ཡང་དྲངས་

ལ། ལྷན་ཅིག་ཅེས་སོགས་ཀིས་ཡུལ་རེན་གཉིས་ཀས་འགྲུབ་པར་སྟོན་ཏེ། ཡུམ་ལ་

བརེན་ནས་ཡབ་ལ་ལྷན་སྐྱེས་སྐྱེ་བ་ལྟར། ཡབ་ལ་བརེན་ནས་ཀང་ཡུམ་ལ་ངེས་པར་

ལྷན་སྐྱེས་སྐྱེ་བའི་ཕིར་ཏེ། འདི་ནི་པདྨ་སུ་ཁ་དྷ་ར་སོགས་ཀི་གནད་ལེས་པ་དང་། ར་

འཚོལ་བའི་གནད་ལེགས་པར་ལེས་པ་ལ་རག་ལས་སོ། །འདི་རྣམས་ལེགས་པར་མ་

ལེས་པས་སྔར་གི་གཞུང་རྣམས་མ་ལོད་པར་སྣང་ངོ་། །ཞེས་རེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་

གསུང་ངོ་། །

བརྒྱད་པ་ནི། སྤོད་པ་སྤད་པ་ལས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དངོས་གྲུབ་གྲུབ་པ་ན་ཇི་

ལྟར་འགྱུར་ཞེ་ན། པདྨ་ཅན་ལས། སྐྱེ་བ་དང་ནི་འཇིག་པས་ཀང་། །ཞེས་འབྱུང་བ་

ལྟར་བ་སྟེ། ཐབས་དང་ལེས་རབ་དབེར་མེད་ཀི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་མཐར་སོན་པ་

དེ་སྐྱེ་བ་དང་ནི་འཇིག་པ་སྟེ་འཆི་བས་ཀང་གནོན་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། གང་གི་ཕིར་ན་

ཐབས་ཀིས་ནི་སིད་པར་འབྱུང་བ་ཉིད་དེ་བལྟམས་པ་སོགས་ཀི་མཛད་པ་རྒྱུན་མ་

འཆད་པར་སྟོན་ཅིང་། ལེས་རབ་ཀིས་ནི་སིད་པའི་བག་ཆགས་མཐར་བེད་པ་སྟེ་མ་

ལུས་པར་སྦངས་པའི་ཕིར་རོ། །འགེལ་བར། ལེས་རབ་ཀིས་ནི་སིད་མཐར་

བེད། །ཅེས་འབྱུང་བ་ལྟར་རོ། །དེས་ན་གོ་འཕང་དེ་ལ་རབ་ཏུ་འཇིག་པའི་འཆི་བ་ཡོད་

པ་མ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ཉིད་ལ་ནི་ཆགས་པ་སྟེ་ལས་དབང་གིས་སྐྱེ་བའང་མེད་དོ། །དེའི་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

རྒྱུ་མཚན། ལ་ལ་སྟེ་སེམས་ཅན་རྣམས་སོག་འཇིག་པས་འཇིག་པར་ཏེ་འཆི་བར་

འགྱུར་མོད་ཀང་། མཆོག་འགྲུབ་པ་དེ་ནི་སོག་འཇིག་པའི་རྒྱུའི་དངོས་པོ་མེད་པས་

ཚེ་ཟད་པའི་འཆི་བ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

དགུ་བ་ལ་དྲུག །དངོས་གྲུབ་དེ་འདོད་པས་རིམ་གཉིས་ལ་རིམ་ཅན་དུ་བསབ་

པར་བསྟན་པ། སྣང་ཕོགས་དང་སྟོང་ཕོགས་ཀི་རོགས་རིམ་ཉིད་བལད་པ། དེ་ལྟ་ན་

རོགས་རིམ་གཅིག་པུས་ཆོག་པས་བསྐྱེད་རིམ་དོན་མེད་དོ་སམ་པའི་དོགས་པ་

བསལ་བ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ལེས་པའི་ཕིར་དུ་སངས་རྒྱས་སྐུ་གཉིས་ཚོགས་པ་ཡིན་

པས་ཐབས་ཀང་དེ་དང་མཐུན་པས་བསྒྲུབ་དགོས་པ་རྒྱས་པར་བལད་པ་དང་། 

འདོད་ཆགས་ཀིས་འདོད་ཆགས་སོང་བའི་ཆགས་པ་ལམ་བེད་འཐད་པ་དཔེས་

བསྟན་པ་དང་། དེ་ལྟར་ཆགས་པ་ལམ་དུ་བས་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་བདེ་ཆེན་ལྷ་ཐམས་

ཅད་ཀི་གནས་སུ་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ནི། འོ་ན་སྐྱེ་འཆི་ཟད་པའི་དངོས་གྲུབ་དེ་རིམ་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ལས་བསྒྲུབ་

པར་བ་ཞེ་ན། ཐོག་མར་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པའི་རྣལ་འབོར་གིས་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་

གིས་རེན་དང་བརེན་པའི་སྤོས་པ་སྣ་ཚོགས་པ་བསོམ་པར་བ་ཞིང་། སྤོས་པ་དེ་དག་

ཀང་རི་ལམ་ལྟར་རང་བཞིན་མེད་པར་ལེས་པའི་སོ་ནས་ཟབ་གསལ་གཉིས་སུ་མེད་

པར་གོམས་པར་བས་ནས། རིམ་པ་དེ་ཉིད་མཐར་ཕིན་པ་ན། ལྷའི་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་

པའི་སྤོས་པ་ཉིད་ཀང་རོགས་རིམ་བསོམས་པས་སྤོས་པ་མེད་པར་བ་སྟེ། མཉམ་

གཞག་ཏུ་རོགས་རིམ་གི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ཡེ་ལེས་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་ངོ་ན་དེ་

འདྲ་བའི་སྤོས་པའི་གཉིས་སྣང་རགས་པ་དག་བཟློག་པའི་ཕིར་རོ། །
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། དེ་ཉིད་གསལ་བར་བེད་པའི་བརག་པ་ཕི་མ་བལད་པ།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སྤིའི་དོན་དང་། ཡན་ལག་གི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནི། འདིར་

ཀཻ་རོ་རེའི་རོགས་རིམ་བདག་བིན་རླབས་ལ་རྒྱུད་འདི་རང་གི་སྐོར་ནས་འཇོག་ཚུལ་

མི་འདྲ་བ་གསུངས་པ་རྣམས་ཀི་རྣམ་དབེ་ལེགས་པར་ཕེད་པའི་གོ་བ་ཆགས་པ་

ཞིག་མེད་མི་རུང་གི་དོན་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་བལད་རྒྱུད་རོ་རེ་གུར་གི་ལེའུ་བཅུ་བཞི་

བ་ལས། དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔའ་བོ་ཆེན་པོ་རང་བིན་གིས་བརླབ་པའི་ཐེག་

པ་ལ་ཞུགས་ཏེ། རང་བིན་རློབ་པའི་སྦོར་བ་རུ། །དེ་ཉིད་ཕིར་ན་གསུངས་པ་

སྟེ། །སིང་གའི་དབུས་སུ་ཟླ་བ་གནས། །ཟླ་བའི་གཟུགས་ལ་མི་ལིགས་པ། །སྣ་

ཚོགས་འོད་ཀིས་རྣམ་འཁིགས་ལྡན། །དེས་ནི་རོ་རེ་རྣམ་པར་བསོམ། །རོ་རེ་བདག་

མེད་མ་མཁའ་འགོ། །བསྐུལ་བའི་ཆོ་གས་བསོམ་པར་བ། །མཁའ་འགོ་མ་ཡི་སྣ་རེར་

ནི། །ཡུངས་ཀར་གནས་པར་རྣམ་པར་བསོམ། །ཁམས་གསུམ་རྒྱུ་དང་མི་རྒྱུ་

བའོ། །འགོ་བ་མ་ལུས་ཡུངས་ཀར་དུའོ། །དེ་ལྟ་བུར་ནི་བསོམས་གྱུར་ན། །རང་བིན་

རློབ་པ་རབ་ཏུ་འགྲུབ། །གཟུགས་དང་སྒ་དང་དེ་བཞིན་དྲི། །རོ་དང་རེག་བར་མངོན་

ལྡན་ཞིང་། །རྣལ་འབོར་ཉིད་ཀིས་དེར་བསམས་ན། །དེ་ནས་བདག་དང་གཞན་མེད་

པར། །རོ་རེ་པདྨ་ལས་བྱུང་བཞིན། །ཡང་དག་བདེ་བ་དངོས་མཆོག་དེ། །རྦ་རླབས་

མེད་ཅིང་སྣང་བ་མེད། །རྣམ་པར་རོག་མེད་འགྱུར་བ་མེད། །ཉུང་ཟད་ཆང་ལ་རབ་

ཞུགས་ཏེ། །བདག་མེད་མ་ལ་རང་རིག་བཞག །བལ་བའི་དགའ་བ་དག་གི་

མཐའ། །རོག་པའི་དྲ་བ་རྣམ་བལ་ཞིང་། །མི་གཡོ་རྣམ་པར་འཁྲུག་མེད་པ། །དགེས་

རོར་ཞེས་བའི་ངོ་བོར་གསལ། ཞེས་གསུངས་སོ། །

དེ་ལ། སིང་གའི་དབུས་སུ་ཞེས་སོགས་བཞིས་སིང་ཁར་ཟླ་བ་ལ་གནས་པའི་མི་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ལིགས་པའི་ཐིག་ལེ་འོད་ཟེར་ལྔ་འཕོ་བ་ཀཻ་རོ་རེའི་ངོ་བོར་གྱུར་པ་བསོམ་པར་བསྟན་

ལ། དེ་ནི་འཆི་རིམ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སིང་ཁར་རླུང་འདུས་པ་ལས་འོད་གསལ་འཆར་

བའི་དོན་དུ་ཡིན་ཏེ། གཞི་དུས་ལ་མངལ་སྐྱེས་ཀི་མི་རིམ་གིས་འཆི་བའི་ཚེ་རླུང་

ཐམས་ཅད་སིང་ཁར་མི་ལིགས་པའི་ཐིག་ལེ་ལ་ཐིམ་ནས་འཆི་བ་འོད་གསལ་འཆར་

བའི་ཕིར་རོ། །དེ་ཡང་བདག་བིན་རླབས་སྒྱུ་མའི་སྐུ་བར་དོ་ཇི་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པའི་

ཆེད་དུ་ཡིན་ཏེ། འོད་གསལ་འཆི་རིམ་བཞིན་མ་ལར་ན་དེ་ལས་ལངས་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་

བར་དོ་བཞིན་མི་འགྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །རོ་རེ་བདག་མེད་མ་ཞེས་སོགས་ཀིས་གསང་

བའི་སྣ་རེར་ཕ་མོ་བསོམ་པ་སྟོན་ཏེ། དེ་ཡང་མཁའ་འགོ་མ་ནི་མཁའ་འགོ་གདོང་ཞེས་

གགས་པ་ར་དབུ་མའོ། །དེའི་སྣ་རེ་ནི་མར་སྣ་སྟེ། འབོག་འགྱུར་ལས། མཁའ་འགོ་སྣ་ཡི་

མཐར་གནས་པ། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་རོ། །ཡུངས་ཀར་ཞེས་པ་གཅིག་གིས་ནི་གནས་

དེར་རས་ཀི་ཐིག་ལེ་སོགས་བསོམ་པ་སྟོན་ནོ། །ཁམས་གསུམ་ཞེས་པ་གཉིས་ཀིས་ནི་

ཐིག་ལེ་དེའི་ནང་དུ་རེན་དང་བརེན་པའི་དཀིལ་འཁོར་བསོམ་པ་བསྟན་ཏེ། འདི་ལ་

རོགས་རིམ་དུ་འགོ་བའི་ཆ་གཅིག་དང་། བསྐྱེད་རིམ་གི་ཕ་མོའི་རྣལ་འབོར་བསོམ་

ཚུལ་དུ་འགོ་བའི་ཆ་གཅིག་དང་གཉིས་ཡོད་དོ། །དེ་ལྟ་བུར་ནི་ཞེས་པ་གཉིས་ཀིས་ནི། 

དངོས་སུ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་བདེ་བ་དང་བརྒྱུད་ནས་རང་བིན་རླབས་སྒྱུ་ལུས་འགྲུབ་

པར་བསྟན་ཏེ། འདི་ལ་འོག་སོའི་ཕ་ཐིག་བསོམ་པ་དང་། སིང་གའི་མི་ལིགས་པ་བསོམ་

པའི་གོ་རིམ་ཁོང་དུ་ཆུད་དགོས་སོ། །

གཟུགས་དང་ཞེས་པ་གསུམ་གིས་ནི་འདོད་ཡོན་ལ་ལོངས་སྤོད་པ་དང་མ་བལ་

བར་དེ་དག་བསོམ་པ་བསྟན་ལ། དེ་ལྟར་བསོམས་ན་ཉམས་མོང་ཇི་ལྟར་སྐྱེ་བ་ནི། དེ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། དེ་ཉིད་གསལ་བར་བེད་པའི་བརག་པ་ཕི་མ་བལད་པ།

ནས་བདག་དང་ཞེས་སོགས་རྐང་བ་བཞིས། རོ་རེ་དང་པདྨ་སོམས་པར་ཞུགས་པ་

ལས་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་དགའ་བ་འདྲེན་པ་བཞིན་དུ་ཡང་དག་པའི་བདེ་བའི་དངོས་པོ་

མཆོག་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་ཆེན་འདྲེན་ཞིང་། དེའི་ཚེ་བདག་དང་གཞན་དུ་སྣང་བའི་སྤོས་

པའི་རྦ་རླབས་མེད་པ་དང་། རྣམ་པར་རོག་པས་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་མེད་པར་འབྱུང་

བར་བསྟན་ནོ། །ཉུང་ཟད་ཅེས་པ་གཅིག་གིས་ནི་ཕ་མོ་ལ་དམིགས་པའི་མཐུས། ཆང་

སྟེ་བདེ་བའི་རེན་ཀུན་ལྟ་བུའི་མོས་བེད་ལ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པར་བསྟན་ནོ། །བདག་མེད་

མ་ཞེས་པ་གཅིག་གིས་ནི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་ཆེན་དྲངས་པ་ན་བདག་མེད་པའི་དོན་ལ་

རང་གིས་རིག་པའི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་བཞག་སྟེ་བདེ་སྟོང་དབེར་མེད་དུ་བསྐྱང་བར་བསྟན་

ནོ། །སྔར་བལད་པའི་ཡང་དག་བདེ་བ་ཞེས་པ་དེ་གང་ཡིན་སམ་པ་ལ། བལ་བའི་ཞེས་

པ་གཅིག་གིས་ཁྱད་པར་གི་དགའ་བའི་མཐར་སྐྱེས་པའི་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་དགའ་ཡིན་

པར་བསྟན་ནོ། །རོག་པའི་དྲ་བ་ཞེས་པ་གཉིས་ཀིས་ནི་དེ་ཉིད་ཀི་ཁྱད་པར་སྟོན་ཏེ། གོ་

སའོ། །དགེས་རོར་ཞེས་པ་གཅིག་གིས་ནི་བདེ་སྟོང་དབེར་མེད་དུ་སྦར་བའི་ལྷན་ཅིག་

སྐྱེས་དགའ་དེ་ཉིད་ཧེ་ཡིག་གི་དོན་སིང་རེ་དང་། བཛྲའི་དོན་སྟོང་བ་ཉིད་རོགས་པའི་

ལེས་རབ་ཏུ་སྟོན་ཏེ། ངེས་དོན་གི་ཧེ་བཛྲའོ། །

ལེའུ་བཅུ་བཞི་བར་འདི་ལྟར་གསུངས་པ་ནི། སྔར་ལེའུ་བཞི་བར། རང་ཡང་

རང་བིན་རླབས་པ་ཡིས། །བིན་གིས་བརླབ་པར་བ་བ་ཡིན། །ཆོ་གའི་གོ་རིམ་རིམ་

པ་ཡིས། །དེ་ནས་མཚན་མ་མཚོན་པར་བ། །དང་པོ་སྤིན་གི་རྣམ་པ་སྟེ། །གཉིས་པ་དུ་

བ་ལྟ་བུའོ། །གསུམ་པ་སིན་བུ་མེ་ཁྱེར་དངོས། །བཞི་བ་མར་མེ་གསལ་འབར་

བའོ། །ལྔ་བ་རག་ཏུ་སྣང་བ་ནི། །སྤིན་མེད་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའོ། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

པའི་རྒྱུ་དེ་སྟེ། །དངོས་གྲུབ་ངེས་འཇུག་ཉེ་བ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་དེ་རྒྱས་པར་

འཆད་པ་ཡིན་ཏེ། འོག་གི་སྣ་རེར་ཕ་ཐིག་བསོམ་པ་དང་། སིང་གར་མི་ལིགས་པ་

བསོམ་པའི་ཐབས་དེ་ལས་རོ་རྐྱང་གི་རླུང་དྷཱུ་ཏཱིར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་པར་རོམ་པ་ན་

ས་ཆུ་ལ་ཐིམ་པས་སྤིན་ནམ་མིག་རྒྱུ་ལྟ་བུ་དང་། ཆུ་མེ་ལ་ཐིམ་པས་དུ་བ་དང་། མེ་

རླུང་ལ་ཐིམ་པས་སིན་བུ་མེ་ཁྱེར་ལྟ་བུ་དང་། ཀུན་རོག་གཡོ་བའི་རླུང་ཐིམ་པས་ནམ་

མཁའ་སྤིན་མེད་ལྟ་བུའི་ཉམས་འཆར་ཞིང་། ནམ་མཁའ་སྤིན་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཞེས་པས་

ནི། ནམ་མཁའ་སྟོང་གསལ་ཟླ་འོད་ཀིས་ཁྱབ་པ་དང་། ཉི་འོད་ཀིས་ཁྱབ་པ་དང་། 

མཚམས་ཀི་མུན་པས་ཁྱབ་པ་དང་། དེ་གསུམ་ཀ་དང་བལ་བའི་ནམ་མཁའ་གཡའ་

དག་འབའ་ཞིག་གི་སྣང་བ་འཆར་བ་བཞི་ཀ་བསྡུས་ནས་བསྟན་ཅིང་། དེའི་སྔ་མ་

གསུམ་སྣང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་གི་དུས་དང་། བཞི་བ་ནི་ཐམས་ཅད་སྟོང་བ་འོད་

གསལ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་རང་དུས་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་དཔེའི་འོད་གསལ་གི་ཚེ་སྣང་

ངོར་དེ་འདྲའི་སྣང་བ་འཆར་བའི་གཉིས་སྣང་ཡོད་ཀང་འཛིན་སྟངས་ཀི་ཡུལ་ནི་སྟོང་

བ་ཉིད་འབའ་ཞིག་ཡིན་ལ། དོན་གི་འོད་གསལ་གི་ཚེ། ནམ་མཁའ་དང་ཆོས་

མཚུངས་པས་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་ཞེས་གསུངས་ཀི། དེ་ལྟ་བུའི་གཉིས་སྣང་འཆར་བ་

མ་ཡིན་ཞིང་། འདི་ལྟར་རླུང་ཐིམ་པའི་རགས་འཆར་ཚུལ་སྐབས་འདིར་གསུངས་པ་

ནི། འོག་གི་སྣ་རེར་ཕ་ཐིག་བསོམ་པ་དང་སིང་གར་མི་ལིགས་པ་བསོམ་པ་གཉིས་

ཀའི་དབང་དུ་མཛད་ཅིང་། དེ་ཡང་གཙོ་བོ་སིང་གའོ། །མདོར་ན་གཞུང་དེ་དག་གིས་

ནི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་གང་ལས་སྒྲུབ་པའི་འོད་གསལ་གི་ཡེ་ལེས་བཞོན་པ་རླུང་དང་བཅས་

པ་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། དེ་ཉིད་གསལ་བར་བེད་པའི་བརག་པ་ཕི་མ་བལད་པ།

འོད་གསལ་དེ་ཉིད་ལས་སྒྱུ་མའི་སྐུར་ལྡང་བ་མདོར་བསྟན་པ་ནི། ལེའུ་བཞི་

བའི་གཞུང་གོང་དུ་དྲངས་པ་འདི་ཉིད་ཀི་དེ་མ་ཐག་ཏུ། ཕི་ནས་སྒྱུ་མའི་རྣམ་པ་

ལྟར། །རི་ལམ་རྣམ་པ་སྐད་ཅིག་འགྱུར། །ཁམས་གསུམ་རྒྱུ་དང་མི་རྒྱུ་བ། །མ་ལུས་

ལུས་པ་མེད་པར་འགྲུབ། །འཇིག་རེན་ཁམས་ནི་ཐམས་ཅད་དུ། །ཇི་སིད་རོ་རེའི་ལུས་

ཅན་རྣམས། །ཡེ་ལེས་ཕུང་པོའི་བློ་ལྡན་པ། །འདི་ཡི་རེས་སུ་ཐམས་ཅད་འབང་། །ཞེས་

གསུངས་ཏེ། འོད་གསལ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་དེ་ལས་ཕི་ནས་ལྡང་བ་ན། སྒྱུ་མའི་རྣམ་པ་

ལྟ་བུ་རི་ལམ་གི་ལུས་དང་མཚུངས་པར་རླུང་སེམས་ཙམ་གི་ལུས་སུ་སྐད་ཅིག་

གིས་ལྡང་བར་བསྟན་ནོ། །དོན་དེ་ཉིད་རྒྱས་པར་འཆད་པའི་ཕིར་དུ། ལེའུ་བཅུ་བཞི་

བར་སྔར་བཞི་བའི་འོད་གསལ་མདོར་བསྟན་པ་རྒྱས་པར་འཆད་པའི་གཞུང་དྲངས་

ཟིན་པ་དེའི་འཕོ་དེ་མ་ཐག་ཏུ། ཧེ་རུ་ཀ་དངོས་བེམ་པོ་མིན། །རྣམ་པ་ལྔ་རྣམས་སངས་

པ་ཡི། །བདག་ཉིད་མགོན་པོ་ཧེ་རུ་ཀ། །ཉིད་དུའང་རིག་པ་མེད་པར་ཏེ། །སྐད་ཅིག་དེ་

ལས་ཐམས་ཅད་འགྱུར། །འདས་དང་མ་བོན་ད་ལྟར་རྣམས། །སངས་རྒྱས་སངས་

རྒྱས་སས་རྣམས་ཀང་། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་དུ་མཐོང་། །ཆུ་རྒྱུས་དྲ་བ་དང་

བཅས་བཞིན། །ཡན་ལག་ཀུན་ལྡན་བུ་ག་ཅན། །ལུས་དེ་མེད་པར་སྣང་བར་

འགྱུར། །དེ་ཡི་སྐད་ཅིག་དེ་ཉིད་ལ། །དགེས་པའི་རོ་རེའི་སྐུ་འཛིན་འགྱུར། །ནམ་

མཁའི་ཇི་བཞིན་དམིགས་མེད་བཞིན། །མཚན་མ་མེད་ཅིང་སྐྱེ་བ་མེད། །སྣ་ཚོགས་

རྣམ་བལ་སྒིབ་ལྔ་སངས། །སངས་རྒྱས་དངོས་རྣམས་དང་བལ་བ། །མེ་ལོང་གཟུགས་

བརན་ཇི་བཞིན་དུ། །དེ་ཡི་བདག་ཉིད་དུ་སྣང་བར། །ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་དངོས་པོར་

གསལ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

དེ་ལ་རྐང་བ་དང་པོ་གཉིས་ཀིས། ངེས་དོན་གི་ཧེ་བཛྲ་འོད་གསལ་ལྷན་ཅིག་

སྐྱེས་པའི་ཡེ་ལེས་ཀི་ཕི་ནས་རི་ལམ་གི་ལུས་ལྟ་བུར་ལངས་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་ཧེ་རུ་

ཀ་དེ་ཡང་བེམ་པོ་མིན་ཞིང་། ཐ་མལ་གི་ཕུང་པོ་ལྔ་སངས་པར་བསྟན་ནོ། །དེ་ནས་

རྐང་བ་གསུམ་ནི་འགྱུར་གཞན་ལས། རང་ཉིད་མགོན་པོ་ཧེ་རུ་ཀ །དེ་ཡིས་བདག་

ཉིད་མི་རིག་ཅིང་། །དེ་ཡི་དུས་ན་ཐམས་ཅད་རིག །ཅེས་འབྱུང་སྟེ། སྒྱུ་མའི་སྐུ་ཧེ་རུ་

ཀ་དེ་ལ་གནས་བཞིན་དུ་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་འོད་གསལ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པ་ན། 

བདག་གཉིས་སུ་མི་རིག་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རིག་པར་སྟོན་

པའོ། །འདས་དང་མ་བོན་ད་ལྟར་རྣམས། །ཞེས་པ་ལའང་འགྱུར་གཞན་ལས། འབྱུང་

པོའི་འགོ་དང་འོང་བ་ནི། །ཞེས་འབྱུང་སྟེ་རྐང་བ་གསུམ་གིས་འགོ་བ་རྣམས་དང་

སངས་རྒྱས་སས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་སྒྱུ་མའི་སྐུ་རོ་རེ་འཆང་གི་རྣམ་པར་

མཐོང་བ་སྟེ། རིམ་ལྔར། ཐམས་ཅད་བདག་ཉིད་འདྲ་བར་མཐོང་། །ཞེས་གསུངས་པ་

དང་འདྲའོ། །དེ་མན་ཆད་ཀིས་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དེ་ཡང་ཆུ་རྒྱུས་ཀི་དྲ་བ་དང་ལ་ཁག་

སོགས་མེད་ཀང་དེ་དག་ཡོད་པའི་ལུས་བཞིན་དུ་ཡན་ལག་ཀུན་དང་ལྡན་ཅིང་དབང་

པོ་ཀུན་ཚང་བའི་ལུས་སུ་སྐད་ཅིག་གིས་སྣང་བར་འགྱུར་ལ། དེ་ཡང་དགེས་རོར་གི་

སྐུའི་རྣམ་པ་ཅན། མེ་ལོང་གི་གཟུགས་བརན་དང་མཚུངས་པའི་ཧེ་རུ་ཀའི་སྐུར་

གསལ་བར་བསྟན་ནོ། །

གུར་ལས་ཚུལ་འདི་ལྟར་གསུངས་པ་ནི། ར་རྒྱུད་ལས། ཇི་ལྟར་སྒྱུ་མ་རི་ལམ་

དང་། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་འདི་འཆད་བེད་ཡིན་ལ། དེའི་ཕིར་ར་རྒྱུད་ཀི་

གཞུང་འདིས་ནི། འཆི་བ་འོད་གསལ་གི་རླུང་སེམས་ཙམ་ལས་བར་དོའི་ལུས་འགྲུབ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། དེ་ཉིད་གསལ་བར་བེད་པའི་བརག་པ་ཕི་མ་བལད་པ།

པ་དང་འདྲ་བར། ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་ཆེན་གི་འོད་གསལ་ཐམས་ཅད་སྟོང་བའི་རླུང་

སེམས་ཙམ་གི་རིགས་འདྲའི་རླུང་སེམས་ལས་གྲུབ་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་འཛིན་པ་བསྟན་

པ་ཡིན་ཞིང་། འདི་རྣམས་ཀི་གནད་ལེས་ན་བལད་རྒྱུད་ལས་བསྐྱེད་རིམ་གི་སྐབས་

སུ་བར་དོ་དང་དངོས་སུ་སྦར་ནས་དེ་མཚོན་བེད་ཀི་ཡི་གེ་འཇོག་པ་སོགས་

གསུངས་པ་ཉིད་ཀི་ཤུགས་ཀིས་སྐྱེ་འཆི་གཉིས་དང་སྦང་གཞི་སྦོང་བེད་སྦོར་བ་

ཡང་གོ་དགོས་པ་དང་། དེ་ཡང་འདི་འདྲ་བའི་རོགས་རིམ་སྐྱེ་བའི་སིན་བེད་དུ་བསོམ་

པ་ཡིན་པ་དང་། སྔར་བལད་རྒྱུད་ཀི་ལེའུ་དང་པོར་གཟུགས་སྐུ་རིགས་འདྲའི་རྒྱུས་

བསྒྲུབ་དགོས་པར་ལེགས་པར་བསྒྲུབ་པ་དང་། ར་རྒྱུད་དུའང་དང་པོར། དངོས་པོ་

ཉིད་ཀིས་རྣམ་གོལ་ཞིང་། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། བདེ་བ་གང་གིས་འཆི་བ་

འདིར། །དེ་ཡི་བདེ་བ་བསམ་གཏན་བརོད། །ཅེས་གསུངས་པ་རྣམས་ཀི་དོན་ལེགས་

པར་ལེས་པར་འགྱུར་ལ། གཞན་དུ་ན་ཀཻ་རོར་གི་རོགས་རིམ་དང་གཞུང་དེ་དག་གི་

གནད་ཀི་དོན་རྣམས་གང་ན་ཡོད་པའི་ཕོགས་མཐོང་བའང་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་

རོ། །ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཇི་ལྟར་སྒྱུ་མ་རི་ལམ་དང་། །ཞེས་སོགས་ཤཽ་ཀ་འདི་སྤི་དོན་གི་

ལྟ་བ་སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པ་ཙམ་ཞིག་སྟོན་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སྨྲ་བ་ནི་དོན་མ་

རོགས་པ་ཆེན་པོ་སྟེ། གཞུང་འདིས་དཀིལ་འཁོར་བར་སིད་དང་མཚུངས་པར་བསྟན་

ནས། བར་སིད་དང་མཚུངས་པའི་དཀིལ་འཁོར་དེ་གང་ལས་བྱུང་ན། ཕག་རྒྱ་ཆེན་

པོའི་དབང་བསྐུར་བར། །ཇི་ལྟར་ལེས་པའི་བདེ་ཆེན་པོ། །དེ་ཡིས་འདི་ནི་བིན་

རླབས་ཡིན། །གཞན་ལས་དཀིལ་འཁོར་འབྱུང་བ་མེད། །ཅེས་དབང་གསུམ་པའི་

དུས་སུ་མཚོན་པའི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་རྒྱུན་གོམས་པར་བས་པའི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ཡེ་ལེས་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ལས་རང་བིན་རླབས་བར་སིད་དང་མཚུངས་པའི་དཀིལ་འཁོར་དེ་འབྱུང་གི །རྒྱུ་དེ་

ལ་མ་བལྟོས་པར་གཞན་ལས་འབྱུང་བ་མེད་ཅེས་གསལ་བར་གསུངས་ལ། སྣང་ལ་

རང་བཞིན་མེད་པར་ལར་བའི་དཀིལ་འཁོར་ཙམ་ཞིག་ནི་རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་ལ་

ཆེས་མང་བས། ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ཡེ་ལེས་ལས་གཞན་ལས་དེ་འབྱུང་བ་མེད་ཅེས་

གསུང་བ་ཆེས་མི་རིགས་པར་ཐལ་བའི་ཕིར་དང་། སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པའི་

དཔེར་བར་སིད་ལེན་པ་ལའང་འབེལ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ཉིད་དེའི་དཔེར་འགོ་

ཚུལ་སེམས་པ་ལ་དཀའ་ཐུབ་བསྟེན་ཅིག །དེ་བས་ན་ལིན་ཏུ་རོགས་དཀའ་ཞིང་

རོགས་ན་དོན་ལིན་ཏུ་ཆེ་བའི་གནས་འདི་ནི་ལུགས་འདི་ལ་སྔོན་ཆད་གངས་རིའི་

ཁོད་དུ་ཐ་སད་ཙམ་ཡང་མ་གགས་པ་རོ་རེ་འཆང་གཉིས་པའི་བཞེད་དོན་བླ་ན་མེད་

པ་བདག་གིས་གསལ་བར་སྨྲས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། འོ་ན་རོགས་རིམ་གི་སྐབས་ན་རེན་དང་བརེན་པའི་དཀིལ་འཁོར་

གི་སྤོས་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མེད་དམ་ཞེ་ན། ལྷན་སྐྱེས་ཀི་མཉམ་གཞག་ཡེ་ལེས་

ཀི་ངོ་ན་དེ་འདྲའི་སྤོས་པ་མེད་པར་གསུངས་པ་ཡིན་གི། རོགས་རིམ་གི་སྐབས་ན་དེ་

འདྲ་མེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཇི་ལྟར་ལ་ཁག་རུས་པ་སོགས་དང་བཅས་པའི་སྐྱེས་བུའི་

ལུས་སུ་མེད་ཀང་དེ་དང་འདྲ་བར་ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་སོགས་མ་ལུས་པར་ཚང་

བའི་ལུས་སུ་སྣང་བས་སྒྱུ་མ་མཁན་གིས་སྤྲུལ་བའི་སྐྱེས་བུའི་ལུས་ལྟ་བུ་དང་། ད་

ལྟའི་རགས་པའི་ལུས་འདི་ལས་ལོགས་སུ་ཕེ་བའི་རི་ལམ་གི་ལུས་ལྟ་བུ་དང་། ཇི་

ལྟར་འཆི་བ་འོད་གསལ་ལས་བར་མའི་སིད་པ་འབྱུང་བ་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་རོགས་

རིམ་པའི་ཡེ་ལེས་ཀི་དཀིལ་འཁོར་ཉིད་ནི་འདོད་ལ། དེ་ཡང་རོགས་རིམ་གི་དང་པོ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། དེ་ཉིད་གསལ་བར་བེད་པའི་བརག་པ་ཕི་མ་བལད་པ།

ནས་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་གི། རག་ཏུ་གོམས་པའི་སྦོར་བ་ཡིས་འབྱུང་ངོ་། །

གང་ཞིག་ཚུལ་ཇི་ལྟར་གོམས་པ་ལས་ལེ་ན། ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་

པའི་ཡེ་ལེས་མཚོན་པའི་གསུམ་པའི་དབང་བསྐུར་བར་ཇི་ལྟར་ལེས་པའི་བདེ་བ་

ཆེན་པོའི་རྒྱུན་གོམས་པར་བས་པའི་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་འོད་གསལ་ཐམས་ཅད་

སྟོང་བ་འཆི་རིམ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མཚན་ཉིད་ཚང་བར་ཉམས་སུ་མོང་བ་དེ་ཡིས་

ངའོ་སམ་དུ་གང་ལ་དམིགས་ནས་ཞེན་པའི་གཞིར་གྱུར་པའི་ལིན་ཏུ་ཕ་བའི་རླུང་

སེམས་འདི་ནི་ལྷའི་ལུས་སུ་བིན་གིས་བརླབས་ལིང་བསྐྱེད་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཉིད་

སངས་པའི་རྒྱུ་གཞན་ལས་རོགས་རིམ་པའི་དཀིལ་འཁོར་འབྱུང་བ་མེད་དོ། །དེ་ལྟ་

ན་རོགས་རིམ་པའི་རེན་དང་བརེན་པའི་དཀིལ་འཁོར། ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་ཆེན་ལས་

སྐྱེས་པ་ཡིན་ལ་རག་མོད། ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་ཆེན་དང་ངོ་བོ་གཅིག་པའི་སྐུ་མ་ཡིན་

པར་ཡེ་ལེས་ལས་དོན་གཞན་དུ་གྱུར་པའི་སྐུ་ཡིན་ནམ་སམ་ན། དེ་འདྲ་བའི་རོགས་

རིམ་པའི་ཡེ་ལེས་ཀི་སྐུའི་རིགས་སྔར་སྣང་བ་དང་། རྒྱུ་བ་ལྷ་དང་མི་རྒྱུ་བ་གཞལ་

ཡས་ཁང་དུ་སྣང་བ་དང་། ཐབས་ལེས་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་གི་རྣམ་པར་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་

ངོ་བོ་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་ཆེན་ཉིད་རྣམ་པ་དེ་དང་དེར་ལར་བ་ཡིན་པས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་

ལས་དོན་གཞན་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སྟོན་པ་ནི་བདེ་བ་གནག་ཅིང་སོགས་སོ། །དེ་

བཞིན་དུ་བདེ་ཆེན་ཉིད་ལྷ་ཐབས་ལེས་ཀི་རྣམ་པར་ལར་བ་ཡབ་ཡུམ་དེ་དག་ཀུན་ཏུ་

རུ་སྟེ་སོམས་པར་ཞུགས་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་བདེ་བ་དེ་ནི་དངོས་པོ་བདེ་བ་དང་

དངོས་མེད་སྟོང་བ་ཉིད་རོ་གཅིག་ཏུ་དབེར་མེད་དུ་སྦར་བའི་བདེ་བ་ཡིན་ལ། བསྐྱེད་

རིམ་པའི་རྒྱུ་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཞེས་བརོད་པ་དེའི་ངེས་དོན་རོགས་རིམ་པའི་ཡེ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ལེས་ཀི་རེན་དང་བརེན་པའི་དཀིལ་འཁོར་མཐའ་དག་འབིན་པ་པོ་ནི་འོད་གསལ་

ཐམས་ཅད་སྟོང་བ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་བདེ་བར་བརོད་དོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། ཞུས་པ་དང་ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། ས་བཅུ་བའི་བང་སེམས་

ལ་འདི་འདྲ་བའི་དོགས་པ་མེད་ཀང་། ད་ལྟ་བསྐྱེད་རིམ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཀི་རྒྱུ་

མ་ཡིན་པར་འདོད་པ་རྣམས་ཀི་ལྟར་རེས་འཇུག་གི་གདུལ་བ་བློ་དམན་པ་དག་གི་

དོགས་པ་བསལ་བའི་ཕིར་དུ། གདུལ་བའི་ངོར་ཁོང་རང་ཉིད་ལའང་དོགས་པ་ཡོད་

པ་ལྟར་བཅོས་ཏེ། རོ་རེ་སིང་པོས་གསོལ་བ། སྔར་གསུངས་པ་དེ་ལྟར་ན། རོགས་

པའི་རིམ་པའི་རྣལ་འབོར་འདི་ཁོ་ན་བསོམ་པས་ཆོག་སྟེ། རོགས་རིམ་དེའི་བདེ་བ་

ནི། ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀི་འབྱུང་གནས་སུ་གྱུར་པའི་བདེ་ཆེན་དུ་བརོད་པའི་ཕིར་

རོ། །དེས་ན་དང་པོ་ནས་རོགས་པ་བསོམ་པ་མེད་པ་སྟེ། རོགས་རིམ་བསོམ་པ་

སངས་ནས། དང་པོར་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་བསོམ་པ་ཡིས་ནི་ཅི་ཞིག་འཚལ་ཏེ་མི་

དགོས་ལགས་སོ། །ཞེས་ཞུས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། དེའི་ལན་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཨེ་མ་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེ། །ཞེས་ངོ་མཚར་བའི་གསུང་གིས་བོས་ནས། ཁྱོད་རོགས་

རིམ་ལ་དད་པའི་ཤུགས་ཀིས་བསྐྱེད་རིམ་ལས་རབ་ཏུ་ཉམས་ཏེ་འདི་ལྟར་ཐོག་མར་

བསྐྱེད་རིམ་ལ་མ་བསབས་ན་རང་དང་ཕག་རྒྱའི་ལུས་ལྷར་གསལ་བ་མི་འབྱུང་ལ། 

དེ་མ་བྱུང་ན་ཕི་ནང་གི་ཐབས་གང་ལ་བརེན་ནས་རོགས་རིམ་བསོམས་ཀང་རེན་

ལྷར་གསལ་བའི་ལུས་ཀི་དངོས་པོ་མེད་པར་བརེན་པ་བདེ་བ་གང་ལས་འབྱུང་སྟེ་

རོགས་རིམ་གི་བདེ་བ་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་སྨྲ་བར་མི་ནུས་སོ་སྟེ་མི་སིད་དེ། དེའི་རྒྱུ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། དེ་ཉིད་གསལ་བར་བེད་པའི་བརག་པ་ཕི་མ་བལད་པ།

མཚན། གཞི་དུས་སུའང་ལུས་དང་བདེ་བ་འབྱུང་རུང་ཁྱབ་བ་དང་ཁྱབ་བེད་ཀི་ཚུལ་

གིས་ནི། བདེ་བས་འགོ་བ་ལ་ཁྱབ་པ་ཉིད་ཡིན་གི། ལུས་མེད་པའི་བདེ་བ་མི་སིད་ལ། 

ཇི་ལྟར་མེ་ཏོག་ལ་གནས་པའི་དྲི་མེ་ཏོག་གི་དངོས་པོ་མེད་ན་ལེས་པར་མི་འགྱུར་བ་

དེ་བཞིན་དུ་འབས་བུའི་གནས་སྐབས་ནའང་རེན་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའི་གཟུགས་

སོགས་ཀི་དངོས་པོ་མེད་པར་བརེན་པ་ཐུགས་ཆོས་སྐུའི་བདེ་བ་ཉིད་ཀང་དམིགས་

པར་མི་འགྱུར་བར་ངེས་པའི་ཕིར་རོ། །

བཞི་བ་ནི། དེ་ལྟར་གསུངས་པའི་དོན་དེ་གསལ་བར་བ་བའི་ཕིར་རྒྱས་པར་

གསུངས་པ་ནི། དངོས་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་ང་། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་བལད་པར་བ་

སྟེ། སྣང་བའི་དངོས་པོ་གཟུགས་སྐུ་དང་། སྣང་བའི་དངོས་པོ་མེད་པ་ཆོས་སྐུ་གཉིས་

གང་རུང་རེ་རེ་འབའ་ཞིག་པས་སངས་རྒྱས་སུ་མི་འཇོག་གི །དེ་གཉིས་ཚོགས་པས། 

ང་ཞེས་པ་སངས་རྒྱས་སུ་འཇོག་དགོས་ལ། ཅིའི་ཕིར་སངས་རྒྱས་ཞེས་བ་ཞེ་ན། 

སངས་རྒྱས་ཀི་སྐད་དོད་བུདྡ་རོགས་པ་ལ་འཇུག་པས། དངོས་པོའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་

རོགས་པ་མཐར་ཐུག་པའི་ཕིར། སངས་རྒྱས་ང་ཞེས་གསུངས་ཏེ་སྒ་དོན་ཡིན་ལ། དེ་

ལྟ་ན་ཡང་གང་ཞིག་ལེ་ལོས་བསྣུན་པ་དང་། ལེས་རབ་ཞན་པའི་རོངས་པ་གང་གིས་

རིམ་པ་བཞིན་མངོན་དུ་བས་པ་དང་། ཐོས་བསམ་བསོམ་པའི་ལེས་རབ་ཀིས་

རོགས་པའི་སོ་ནས་མི་ལེས་སོ། །དེ་འདྲ་བའི་སངས་རྒྱས་དེ་ཉིད་གང་དུ་བཞུགས་

པའི་གནས་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། རོ་རེ་བཙུན་མོའི་བྷ་ག་ནི་ཨེའི་རྣམ་པའི་ཆ་བད་ཀི་

གཟུགས་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་རྣམས་ཀི་གནས་སམ། རེན་དུ་གྱུར་པའི་ཟ་མ་

ཏོག །བདེ་བ་ཆེན་པོའི་འབྱུང་གནས་སུ་གྱུར་པའི་བདེ་བ་ཅན་དུ་རག་ཏུ་བཞུགས་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

སོ། །བཞུགས་པ་པོའི་ཁྱད་པར་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། འཆད་པ་པོ་ལོངས་སྐུའང་གནས་དེར་

བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་ང་ཡིན་ལ། བལད་བའི་ཆོས་མཐར་ཐུག་པ་ཆོས་ཀི་སྐུ་

ཉིད་ཀང་ང་ཡིན་ཞིང་། རང་གི་སྤྲུལ་བའི་འཁོར་གི་ཚོགས་དང་ལྡན་པའི་ཉན་པ་སྤྲུལ་

སྐུའང་ང་ཡིན་པས། འཇིག་རེན་གི་སྟོན་པ་གཟུགས་སྐུ་དང་བསྒྲུབ་བ་ཆོས་སྐུ་གཉིས་

ཀ་ང་ཡིན་ལ། སངས་རྒྱས་ཀི་རང་བཞིན་རྣམ་དག་གིས་འཁོར་འདས་ཀུན་ལ་ཁྱབ་

པས་འཇིག་རེན་འཇིག་རེན་འདས་པ་དང་། ཞེས་གསུངས་ཏེ། མདོར་ན་དེ་འདྲ་བའི་

གཟུགས་སྐུ་ཆོས་སྐུ་དང་གཉིས་པོ་དེ་བཞུགས་སོ། །

ཚུལ་ཇི་ལྟར་བཞུགས་ན། རོ་རེ་བཙུན་མོའི་བྷ་གའི་མིང་ཅན་ཨེའི་རྣམ་པའི་

ཆོས་འབྱུང་ཟུར་གསུམ་པས་མཚོན་པའི་ཡུལ་རྣམ་ཐར་སོ་གསུམ་གི་དེ་བཞིན་ཉིད་

ལ་ཡུལ་ཅན་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་རང་བཞིན་གི་ཐུགས་ཆོས་ཀི་སྐུ་ང་གཉིས་སྣང་ཕ་

མོས་ཀང་བར་མ་ཆོད་པའི་རོ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཚུལ་གིས་བཞུགས་ལ། འབས་

བུའི་ཐུགས་ཆོས་སྐུ་དེ་ཡང་ལམ་དུས་ཀི་མཆོག་དགའི་མཐའ་དགའ་བལ་གི་དང་

པོར་ནི་མ་རིག་པའི་མུན་པ་ལ་ནི་མར་མེ་ལྟར་གཉེན་པོ་སྟོབས་ལྡན་དུ་གྱུར་པའི་ལྷན་

སྐྱེས་ཀི་ཡེ་ལེས་ཆོས་སྐུ་དེ་བཞིན་ཏེ། དེ་དང་རྣམ་པ་ཇི་བཞིན་དུ་མཐུན་པའི་རིགས་

འདྲའི་རྒྱུས་བསྒྲུབ་དགོས་པར་བུས་ཀང་ཡིད་ཆེས་པར་གིས་ལིག །ཅེས་པས་

ཐུགས་ཆོས་སྐུ་གནས་དེར་བཞུགས་ཚུལ་བསྟན་ནས། སྐུ་གཟུགས་སྐུ་གནས་དེར་

བཞུགས་ཚུལ་སྟོན་པ་ནི། བཙུན་མོའི་བྷ་ག་བདེ་བའི་འབྱུང་གནས་མཚོན་པས། དེ་

དང་དབིབས་མཐུན་པའི་ཆོས་འབྱུང་ལ་བདེ་བ་ཅན་ཞེས་བ་ཞིང་། དེ་ཉིད་དུ་ཆུད་

པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་དབུས་སུ་སྟོན་པ་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་ཀི་མཚན་ཅན། གཙོ་བོ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། དེ་ཉིད་གསལ་བར་བེད་པའི་བརག་པ་ཕི་མ་བལད་པ།

དཔེ་བད་བརྒྱད་ཅུར་ལྡན་པ་དེ་ཉིད་བཞུགས་སོ། །

དེ་ལྟར་འབས་བུའི་གནས་སྐབས་ན་སྐུ་གཉིས་ཇི་ལྟར་བཞུགས་ཚུལ་བལད་

ནས། སྐབས་ཀི་དོན་ལ་སྦར་བ་ནི། དེས་ན་གཞི་དུས་སུའང་ཁམས་དྲུག་ལྡན་གི་

མངལ་སྐྱེས་ཀི་མི་དང་། ལམ་དུས་སུའང་རེན་ཁུ་བ་ཞེས་བ་བའི་རྣམ་པར་གནས་པ་

དེ་མེད་པས་ནི། བརེན་པ་བདེ་བ་དེ་མེད་པར་འགྱུར་ལ། བདེ་བ་འབྱུང་རུང་དུ་གྱུར་

པ་དེ་མེད་ནའང་རེན་ཁུ་བ་དེ་མེད་པར་འགྱུར་བས། དེ་གཉིས་གང་རུང་རེ་ཁོ་ན་རྐྱང་

བར་གནས་པའི་ནུས་པ་མེད་པའི་ཕིར་ཕན་ཚུན་བལྟོས་པ་དང་བཅས་པས་གནས་

དགོས་ལ་ཁུ་བ་གང་ལ་གནས་པའི་ལུས་དེ་ཡང་ལྷའི་རྣམ་པར་གསལ་བ་བརན་པའི་

ངང་ནས་ཐབས་ལེས་སོམས་པར་འཇུག་པའམ། ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་རྣལ་

འབོར་ལས་ལྷན་སྐྱེས་མཚན་ཉིད་ཚང་བའི་བདེ་བ་འབྱུང་གི །དེ་ལ་མ་བལྟོས་པར་

མི་འབྱུང་ལ། དེ་འདྲ་བའི་རིགས་འདྲའི་རྒྱུས་བསྒྲུབ་དགོས་པ་དེའི་ཕིར་སངས་རྒྱས་

དངོས་སམ་གཟུགས་སྐུ་རྐྱང་བའང་མིན་ལ། སངས་རྒྱས་དེ་ཉིད་གཟུགས་ཀི་དངོས་

པོ་མེད་པའི་ཆོས་སྐུ་རྐྱང་བའི་ཚུལ་ཡང་མིན་པས་འབས་བུའི་སྐབས་སུའང་རེན་

དག་པའི་ལུས་མེད་ན་བརེན་པ་བདེ་ཆེན་གི་ཐུགས་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་

བསྐྱེད་རིམ་གི་ལྷའི་རྣལ་འབོར་གོམས་པ་སྔོན་དུ་བཏང་བའི་རེན་ལ་གནས་ནས་

བརེན་པ་ཐུགས་རོགས་རིམ་པའི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་བསྒྲུབ་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བ་

བའི་དོན་ཏོ། །

དེས་ན་ལམ་དུས་དང་འབས་དུས་གཉིས་ཀའི་ཚེ་སྐུ་ལྷའི་ཞལ་ཕག་རྣམ་པའི་

གཟུགས་ཅན་ཉིད་རེན་དང་། ཐུགས་མཆོག་ཏུ་བདེ་བ་གཟུགས་མེད་པ་ཉིད་བརེན་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

པ་དང་། སྐུ་དང་ཐུགས་དེ་གཉིས་ཀ་འབྱུང་རུང་གི་ཚུལ་གིས་འགོ་བ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་

པར་ཡང་ཐ་སད་བརོད་དོ། །དེ་ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། ཐུགས་དེ་ཉིད་འབྱུང་རུང་དུ་བསྒྲུབ་པ་

ནི། ཇི་སྐད་བལད་པ་དེའི་ཕིར་འགོ་བ་ཀུན་ལ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་འབྱུང་རུང་གིས་

ཁྱབ་པར་ལེས་པར་བ་སྟེ། འགོ་བ་ཀུན་གི་སེམས་ཀི་རང་བཞིན་ནི་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་

པས་སྔོན་དུ་བས་པའི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དང་ཁྱད་པར་མེད་པར་བརོད་པའི་

ཕིར་ཏེ། རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་པའི་རྣམ་པའི་སེམས་ཀི་ནི་རང་བཞིན་སྟོང་

བ་ཉིད་དང་མི་གནས་པའི་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཉིད་ཀི་རང་བཞིན་སྟོང་བ་ཉིད་ལ་

རང་བཞིན་རྣམ་དག་གི་ཆ་རིགས་མི་འདྲ་བའི་དབེ་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པའི་ཕིར་

རོ། །འདི་ནི་འགོ་བ་ཀུན་གི་སེམས་རང་བཞིན་རྣམ་དག་ཏུ་གནས་པས་དྲི་མ་མ་ལུས་

པར་འབལ་རུང་དང་། དེའི་གཉེན་པོ་ཡེ་ལེས་སྐྱེ་རུང་དུ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། པདྨ་ཅན་ན་

ཆེས་གསལ་ལོ། །གཟུགས་སྐུ་འབྱུང་རུང་གིས་ཁྱབ་པར་སྒྲུབ་པ་ནི། ཁམས་དྲུག་

ལྡན་གི་མི་དག་ལྷའི་རྣམ་པའི་གཟུགས་ཀིས་ནི་སྟེ་རིགས་ལྔར་རྣམ་པར་བཞག་པའི་

གཞིར་གྱུར་པའི་ཕུང་པོ་ལྔ་བ་དང་། བཞིན་ལག་ཁ་དོག་གནས་པ་ནི་སྟེ་ལ་ལ་

སོགས་པ་པུཀྐ་སི་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པར་དག་པའི་གཞིར་སྐྱེས་པ་ཙམ་གིས་རྣམ་

པར་གནས་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་སེམས་ཅན་རྣམས་ཅིའི་ཕིར་འཁོར་སམ་ན། 

པདྨ་ཅན་དུ། འོན་ཀང་བག་ཆགས་རང་བཞིན་གིས། །ཞེས་འདོན་ཏེ། ཐོག་མ་མེད་

པའི་མ་རིག་པའི་བག་ཆགས་ཀི་དབང་གིས་འཁོར་བའོ། །

ལྔ་བ་ནི། སྔར་རིག་མའི་འདོད་ཡོན་ལ་ཆགས་པ་མི་སོང་བར་ཆེད་དུ་བསྐྱེད་པ་

ལན་དུ་མར་བལད་པ་དེ་དག་ལ་འདི་སམ་དུ། མ་རིག་པའི་བག་ཆགས་ཀི་དབང་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། དེ་ཉིད་གསལ་བར་བེད་པའི་བརག་པ་ཕི་མ་བལད་པ།

གིས་འཁོར་བ་དེ་ལྟ་ན། མ་རིག་པའི་གཉེན་པོ་བདག་མེད་རོགས་པའི་ལེས་རབ་

འབད་ནས་བསྐྱེད་པར་རིགས་ཀི། རིག་མའི་འདོད་ཡོན་ལ་ཆགས་པ་འབད་ནས་

བསྐྱེད་པ་ཇི་ལྟར་རིགས། སམ་ན། དུག་སྔགས་ཀི་དེ་ཉིད་མི་ལེས་པ་དུག་གིས་

འཆིང་ཡང་ལེས་ན་དུག་གིས་དུག་ནད་འཇོམས་པ་དང་། མོན་སན་རེའུའི་ཟས་ཀིས་

རླུང་ནད་སྐྱེད་ཀང་ཐབས་དང་ལྡན་ན་དེས་རླུང་ནད་སེལ་བ་ལྟར། ཞེས་པ་དུག་གི་

ཞེས་སོགས་ཏེ། དེ་བཞིན་དུ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་སོ་སོར་དཔྱོད་པའི་རྣམ་རོག་ལས་ནི་

རྣམ་རོག་རྒྱུན་གཅོད་པའི་གཉེན་པོ་སྐྱེ་བ་དང་། སིད་པ་སྟེ་ཚོགས་སྦོར་སོགས་

འཇིག་རེན་པའི་ལམ་ཉིད་ཀིས་སིད་པ་དག་པ་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་ཟག་

མེད་འདྲེན་པ་དང་། ཇི་ལྟར་རྣ་བར་ཆུ་ཞུགས་པ་སིམ་པ་ཆུས་བཀང་སྟེ་རྣ་བར་

བླུགས་པའི་ཆུ་གཞན་གིས་ནི་དགུག་པར་བ་བ་དེ་བཞིན་དུ་ཐ་མལ་གི་སྣང་ཞེན་གི་

དངོས་པོའི་རྣམ་རོག་ཀང་ལྷ་ལ་སོགས་པ་དག་པའི་རྣམ་པར་ངེས་པས་སྦང་བར་བ་

ཞིང་། ཇི་ལྟར་འཚེད་པས་ཚིག་པ་ཡང་མེ་ཡིས་སར་ཡང་ནི་གདུང་བར་བ་བ་དེ་

བཞིན་དུ་འདོད་ཆགས་ཀི་མེས་ཚིག་པ་ཡང་འདོད་ཆགས་མེ་ཡིས་གདུང་བར་བ། 

ཞེས་པ་རྣམས་ཀིས་རིགས་མཐུན་གི་གཉེན་པོ་བསྟེན་པར་རིགས་པའི་དཔེ་མང་པོ་

བསྟན་ནས། དོན་བསྟན་པ་ནི། སྐྱེ་བོ་ཐབས་དང་མི་ལྡན་ན་མི་ཟད་པའི་ལས་ཞེས་

སོགས་གོ་ས་སྟེ། དེ་ལྟར་སྤིར་བསྟན་ནས། འཆིང་རྒྱ་ཐབས་དང་ལྡན་ན་གོལ་རྒྱར་

འགོ་བ་དེ་ཡང་མ་རིག་པ་སོགས་འཆིང་རྒྱུ་གཞན་ལ་མི་བེད་ཀི། བེ་བག་པ་འདོད་

ཆགས་ཉིད་ལ་བ་བར་སྟོན་པ་ནི། བུད་མེད་ལ་འཁིག་པའི་ཆགས་པས་འཇིག་རེན་

འཆིང་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཡང་། ཐབས་དང་ལྡན་པའི་རྣལ་འབོར་བ་དེ་འདྲའི་འདོད་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ཆགས་ཉིད་ཀིས་རྣམ་པར་གོལ་བར་འགྱུར་རོ། །

དེ་ཡང་འདོད་ཆགས་ཀི་གཉེན་པོར་མི་སྡུག་པ་བསོམ་པ་ལྟ་བུ་རིགས་མི་

མཐུན་གི་གཉེན་པོ་མི་བསྟེན་པར། ཐབས་མཁས་ཀིས་ཟིན་པར་བས་ཏེ། རིག་མའི་

འདོད་ཡོན་ལ་ཆགས་པའི་སོ་ནས་སོམས་པར་ཞུགས་པས་དྲངས་པའི་བདེ་ཆེན་

སྟོང་ཉིད་རོགས་པའི་ལེས་རབ་ཀི་ངོ་བོར་སྐྱེས་པ་དེས་ཆགས་སོགས་ཉོན་མོངས་

ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བ་མ་རིག་པ་དྲུངས་འབིན་པའི་དོན་ཏེ། དེས་ན་གུར་ལས། འདོད་

ཆགས་ཀིས་བསྐྱེད་འཇིག་རེན་རྣམས། །འདོད་ཆགས་སངས་པས་བརླགས་པར་

འགྱུར། །ཞེས་དང་། ཆགས་དང་བལ་བའི་བང་ཆུབ་ནི། །ཆགས་པ་མཆོག་ལྡན་

རྣམས་ཀིས་སད། །ཅེས་གསུངས་པའི་དོན་ནི། འདོད་ཡོན་ལ་ཆགས་པ་ལམ་དུ་བས་

ནས་དྲངས་པའི་བདེ་ཆེན་གི་སྟོང་ཉིད་རོགས་ནས་བསོམ་པ་འདྲ་བའི་ནུས་པ་གཞན་

གང་ལ་ཡང་མེད་པའི་གནད་ལ་དགོངས་སོ། །གསུང་རབ་གཞན་ནས་ཆགས་པ་ལ། 

རང་གི་འཛིན་སྟངས་ཀི་ལྡོག་ཕོགས་འཛིན་པའི་གཉེན་པོ་བསྟེན་པ་ལས་བཟློག་ནས་

རིགས་མཐུན་བསྟེན་པའི་བསོམ་པ་འདི་ཉིད་ནི་ཐེག་པ་འོག་མའི་སངས་རྒྱས་པ་དང་

མུ་སྟེགས་རྣམས་ཀིས་མི་ལེས་སོ། །ཞེས་གསུངས་ཀང་། ལམ་འདི་ལ་བློ་གོས་ལིན་

ཏུ་འཆེལ་བར་གྱུར་པ་ཆགས་པ་ལམ་བེད་ཀི་གོ་བ་རགས་པ་ཙམ་ཡང་མ་ཆགས་

པའི་སྔགས་པ་ནི་གངས་རིའི་ཁོད་འདིར་ཆེར་མང་བར་བྱུང་སྣང་སྟེ། བདག་གི་བླ་མ་

རོ་རེ་འཆང་དང་དབེར་མ་མཆིས་པ་དེ་ཉིད་འབའ་ཞིག་གིས་སྐལ་བ་མཆོག་དང་ལྡན་

པ་དག་ལ་བཀའ་དྲིན་མཛད་དོ། །

དྲུག་པ་ནི། འཆད་པར་འགྱུར་བའི་གཞུང་འདི་དག་གི་དོན་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། ལྷན་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། དེ་ཉིད་གསལ་བར་བེད་པའི་བརག་པ་ཕི་མ་བལད་པ།

སྐྱེས་ཀི་བདེ་བ་དང་སྦར་བར་བ་བའི་སྟོང་བ་ཉིད་ནི། ཆོས་ཅན་མི་འདྲ་བ་མཐའ་

ཡས་ཀང་། དེ་ཐམས་ཅད་མཐར་གཏུགས་ན་སྟོང་ཉིད་དེར་རོ་གཅིག་པས་ཆོས་

ཐམས་ཅད་སྟོང་ཉིད་དེའི་རིགས་ལས་མི་འདའ་བའི་ཚུལ་གཅིག་སྟེ། འདི་ནི་ཐེག་པ་

གཞན་དང་རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་དང་ཐུན་མོང་ངོ་། །དེ་ལྟར་སྟོང་ཉིད་དང་བདག་

མེད་གཉིས་ལ་ཕ་རགས་མི་འདྲ་བ་ཇི་སེད་ཅིག་གསུངས་ཀང་མཐར་གཏུགས་ན་

རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་སྟོང་བ་དེའི་ངོ་བོར་ཆོས་ཅན་ཐམས་ཅད་གནས་དགོས་

པ་བཞིན་དུ། ཐེག་པ་གསུམ་དང་རྒྱུད་སེ་བཞིའི་དབེ་བས་སྟོང་ཉིད་དེ་བསོམ་པའི་

ཐབས་རིགས་མི་འདྲ་བ་ཇི་སེད་ཅིག་གསུངས་ཀང་། ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་ཆེན་སྐྱེད་

ཐབས་གསལ་བར་མ་བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་དུ། སྟོང་ཉིད་བསོམ་པའི་ཡུལ་ཅན་ཁྱད་

པར་ཅན་གདུལ་བའི་དབང་གིས་མ་བསྟན་པར་སྦས་པ་ཡིན་ལ། རྣལ་འབོར་བླ་མེད་

ཀི་རྒྱུད་དུ་ནི། དེ་ཡང་གསལ་བར་སྟོན་པས། སྟོང་ཉིད་བསོམ་པའི་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་

གཉིས་ཀ་མཐར་ཐུག་པ་ཚང་བར་བལད་པ་ནི་འདི་ཁོ་ནར་ངེས་ལིང་། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་

བསོམ་པའི་ཡུལ་ཅན་མཐར་གཏུགས་པ་ནའང་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཡིན་པས། དེ་

བཞིན་གལེགས་པ་རྣམས་གང་ལས་སྐྱེ་བའི་རིགས་སྤི་དང་བེ་བག་མཐའ་ཡས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀི་གནས་ནི་དེར་ངེས་སོ། །

དེས་ན་གོང་དུ་ཆགས་པ་ལམ་བེད་བལད་པ་དཔེ་མང་པོས་བསྒྲུབས་ལིང་། དེ་

ནས་རྣམ་སྣང་སོགས་ཀི་གང་ལས་སྐྱེ་བའི་རིགས་སྟོན་པ་ན། རོ་རེ་དང་པདྨ་སྦར་

ནས་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་དགའ་བ་བསྐྱེད་པའི་ཚུལ་བསྟན་པ་ཡིན་པར་ལེས་པར་བ་སྟེ། དེ་

ཡང་འབྱུང་བ་ལྔ་ནི། ཞེས་པ་ནི། སེར་སྣ་ནམ་མཁའ་ལས་བྱུང་བ་ཉིད། ཅེས་པའི་བར་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

གིས། རོ་རེ་དང་པདྨ་མཉམ་པར་སྦར་བ་ལས་ལྷན་སྐྱེས་ཐོག་མར་བསྐྱེད་པའི་ཚེ། 

གསང་གནས་གཉིས་སྦར་བའི་རེག་པ་ས་བ་ས་དང་། ཁུ་བ་ཞུ་བ་ཆུ་དང་། གསང་

གནས་བསྐྱོད་པ་ལས་བྱུང་བའི་དྲོད་མེ་དང་། པདྨར་བང་སེམས་བསྐྱོད་པའི་རླུང་

རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་ཁམས་བཞི་ཡིན་ལ། རྣམ་སྣང་མི་བསྐྱོད་པ་འོད་དཔག་མེད་

དོན་གྲུབ་རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་ས་ཆུ་མེ་རླུང་གི་ཁམས་སུ་འཇོག་པས། རེག་པ་ས་བ་

སོགས་དེ་དག་དེ་བཞིན་གལེགས་པ་བཞིར་བཞག་ཅིང་། དེ་ལྟ་བུ་ལས་སྐྱེས་པའི་

བདེ་བ་འདོད་ཆགས་ཆེན་པོའི་སེམས་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་དགའ་བ་ནི་ནམ་མཁའ་ཁམས་

ཡིན་ལ། སེར་སྣ་རོ་རེ་རིན་འབྱུང་ཡང་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཡིན་པས་བདེ་བ་དེ་རིན་

འབྱུང་དུ་བརོད་པའི་དོན་ཡིན་ཏེ། ཁག་ཏུ་འགྱུར། ཞེས་པ་སེམས་ཡིན་ཏེ། ཞེས་པའི་

དོན་དུ་མུ་ཏིག་ཕེང་བར་འབྱུང་བ་ལྟར་རོ། །

གཟུགས་ཀིས་ཞེས་པ་རང་བཞིན་གིས་ཞེས་གདོན་པར་བ་སྟེ། དེ་ལྟར་རོ་རེ་

པདྨ་སྦར་བ་ལས་ཐོག་མར་སྐྱེས་པའི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་སེམས་ནི་ཆེན་པོ་གཅིག་ཉིད་ལ། 

དེ་བཞིན་གལེགས་པ་ལྔའི་རང་བཞིན་གི་རྣམ་པར་མཚོན་ནས་བསྟན་པ་དེ་ཡང་ལྷན་

སྐྱེས་ཉིད་ཀི་རིགས་ལས་དེ་བཞིན་གལེགས་པ་རིགས་ལྔར་འགྱུར་བར་བསྟན་པའི་

ཆེད་ཡིན་ལ། དེ་ལྟར་བསྟན་པས་ལྷ་ཀུན་གི་གནས་སུ་བསྟན་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་

བཞིན་གལེགས་པའི་རིགས་ནི་ལྔ་བོ་དེ་ཉིད་ལས་དེ་བཞིན་གལེགས་པའི་རིགས་ནི་

སྟོང་ཕག་དུ་མ་སྐྱེས་པ་ཉིད་ཡིན་གི་ལྔ་བོ་དེར་མ་འདུས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེའི་

ཕིར་དེ་བཞིན་གལེགས་པའི་ཚོགས་འདི་དག་སྐྱེ་བའི་གནས་ཀི་རིགས་རང་བཞིན་

གཅིག་ཡིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀི་སྐྱེས་གནས་བདེ་ཆེན་མཆོག་ཏུ་ཕན་པ་ཉིད་དུ་རིགས་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། དེ་ཉིད་གསལ་བར་བེད་པའི་བརག་པ་ཕི་མ་བལད་པ།

གཅིག་པའི་ཕིར་རོ། །

རིགས་ནི་ལྔ་བོ་དེ་ཉིད་ལས། །སྟོང་ཕག་དུ་མ་སྐྱེ་བར་འགྱུར། །ཞེས་རྒྱས་པར་

འཆད་པ་ནི། ལྷན་སྐྱེས་གཅིག་པུ་ཉིད་ལ་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་སེམས་ལྔའི་དབེ་

བས་རིགས་ལྔ་རུ་འགོ་བར་འགྱུར་ལ། ལྔ་བོ་དེའི་ནང་ན། རིགས་གཅིག་ལ་ནི་གངྒཱའི་

ཀླུང་ནི་བཅུའི་བེ་སེད་ཉིད་ཀི། དེ་བཞིན་གལེགས་པའི་ཚོགས་སུ་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་

ཕེ་བའི་རིགས་ཀི་ཚོགས་རེ་རེ་ལ་ཡང་རིགས་ནི་དུ་མ་རྣམས་སུ་འགྱུར་རོ། །ཚུལ་

ཇི་ལྟར་ན། དེ་རྣམས་ཀི་རིགས་རེ་རེ་ལ་རིགས་ནི་རྣམ་པ་བརྒྱ་བརྒྱར་ཕེ་ཞིང་དེ་

རྣམས་རེ་རེ་ལ་ཡང་བརྒྱ་བརྒྱར་ཕེ་བས་འབུམ་ཕག་རིགས་ཆེན་རྣམས་སུ་འགྱུར་

ལ། དེ་ལྟར་ཕེ་བའི་བེ་བའི་རིགས་ལ་རེ་རེ་ལ་ཡང་སྔར་ལྟར་ཕེ་བའི་ཚུལ་གིས་

གངས་ནི་མེད་པར་འགྱུར་ཞིང་། དེ་ལྟར་དེ་བཞིན་གལེགས་པའི་རིགས་ལ་གངས་

མེད་རིགས་རྣམས་ཉིད་དུ་ཕེ་བ་ཐམས་ཅད་ཀང་མཐར་གཏུགས་ན་མཆོག་ཏུ་དགའ་

བའི་རིགས་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་སུ་ལེས་པར་བའོ། །

༼ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པ།༽

གསུམ་པ་ནི། ཀ་ཻརོ་རེ་ཞེས་སོགས་སོ། །སྨྲས་པ། རིམ་གཉིས་ཐབས་ལ་མཁས་

པའི་གྲུ་ཆེན་གིས། །འདོད་ཡོན་མཚོ་ཆེན་བདེ་བ་བསྟེན་པ་ལས། །ལྷན་སྐྱེས་ཡིད་

བཞིན་ནོར་བུ་མཆོག་བླངས་ཏེ། །རྒྱལ་བའི་ལོངས་སྤོད་མི་ཟད་འདོད་དགུ་

སྟེར། །རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་བརག་པ་གཉིས་པའི་རྣམ་པར་བལད་པ་རོ་རེ་མཁའ་

འགོ་མ་རྣམས་ཀི་གསང་བའི་མཛོད་ཅེས་བ་བ་ལས་ཕི་མའི་ལེའུ་གཉིས་པ་རྣམ་

པར་བལད་པའོ། །
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

༼རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀི་གེང་གཞི་དང་གསང་བའི་སྐད་ཅེས་བ་

བའི་ལེའུ།༽

ལེའུ་གསུམ་པ་བལད་པ་ལ་གསུམ། སྡུད་པ་པོའི་ཚིག་གིས་ལེའུ་ལ་སྐབས་

དགོད་པ། ལེའུའི་གཞུང་བལད་པ། ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ནས་

ཞེས་སོགས་ཏེ། ལེའུ་འདིའི་འབེལ་ནི། སྔར་བལད་པའི་དངོས་གྲུབ་ཀི་ཐབས་ནི་

འདུས་པ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀི་གེང་གཞི་ཞེས་གགས་པའི་དོན་འདིས་

སྟོན་པ་དང་། གེང་གཞིའི་སྐད་དོད་ཀི་སོ་ནས་ངེས་པ་ལའང་འཇུག་པས། དེ་རྣམས་ལ་

ངེས་པ་སྟེར་བའམ། དེ་རྣམས་ཀི་ངེས་པར་ཀུ་མུ་ཊི་ལས་བལད་ལ། འོན་ཀང་རྒྱུད་ཀི་

གེང་གཞིའི་དོན་གང་གིས་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་པའི་ཐབས་དང་། ཐབས་དེས་

དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པའི་ཐབས་སུ་པདྨ་ཅན་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་ལེགས་སོ། །

༼ལེའུའི་གཞུང་བལད་པ།༽

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། བལད་བ་མདོར་བསྟན་པ་དང་། དེ་འཆད་བེད་རྒྱས་པར་

བལད་པའོ། །དང་པོ་ནི། སོམ་པ་དང་ནི། ཞེས་པ་ནས། ལ་སོགས་པ་དམ་ཚིག་བཞི་

དང་དབང་པོའི་རྣམ་དག་རྣམས་བཀའ་སྩལ་བ་ཞེས་བ་བའོ། །

གཉིས་པ་ལ་བརྒྱད། སོམ་པ་བལད་པ། དགའ་བ་དང་སྐད་ཅིག་མའི་དབེ་བ་

བལད་པ། དབང་དང་དབང་གི་ཡེ་ལེས་གང་ལས་སྐྱེ་བའི་དཀིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་

བལད་པ། དྲང་ངེས་ཀི་དམ་ཚིག་བལད་པ། དཀིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་བལད་པའི་

སྐབས་སུ་ཡུལ་སྦོང་བར་གསུངས་པའི་དོན་དྲིས་པའི་ཞུས་ལན། རྣལ་འབོར་མ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀི་གེང་གཞི་དང་གསང་བའི་སྐད་ཅེས་བ་བའི་ལེའུ།

རྣམས་ཀིས་དེའི་དོན་རོགས་ནས་མཆོད་པ་ལ་དགེས་ཏེ་བཟའ་བ་སོགས་དང་བདག་

བིན་བརླབ་གསུངས་པ། སྔར་ལེའུ་དགུ་བར་དབང་པོའི་རྣམ་དག་མ་གསུངས་པ་

དྲིས་པའི་ཞུས་ལན། འཇིག་རེན་ནམ་གགས་པའི་དགོངས་པའི་སྐད་ཀི་མིང་སོ་སོ་

གསུངས་པའོ། །

དང་པོ་ནི། འདིར་སོམ་པ་ནི་ལཾ་བ་ར་སྟེ་བདེ་བའི་མཆོག་དང་། ཆོས་ཐམས་

ཅད་འོད་གསལ་དུ་སྡུད་པའོ། །དེ་ལ་དབེ་ན་གཉིས་ཏེ། ཐབས་སངས་རྒྱས་ཀི་སོམ་

པ་དང་། ལེས་རབ་རྣམ་འབོར་མའི་སོམ་པའོ། །དང་པོ་ནི། བདེ་སྟོང་དབེར་མེད་དུ་

སྦར་བ་སྟེ་ཐབས་ཀིས་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཡིན་ལ། གཉིས་པ་ནི། དེ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་

ཐབས་ཏེ ་ཕག་རྒྱ་དང་སོམས་པར་འཇུག་པ་དང་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་

པའོ། །འདིར་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཅེས་པ་སཾ་བྷུ་ཊ་ལས། རྒྱུད་རྣམས་ཀི་གེང་གཞི་ཞེས་

པ་ལ་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ནི་འདུས་པ་ལ་སོགས་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ལ། 

གེང་གཞི་ཞེས་གགས་པའི་མིང་གི་དོན་དུ་འགྱུར་བའི་ཐབས་ནི། དོན་དེ་རོགས་པས་

འདུས་པ་སོགས་ཀི་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀི་གནད་དོན་རོགས་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཐབས་

དང་། ཚེ་འདིར་མཆོག་འགྲུབ་པའི་ཐབས་ཏེ། མདོར་ན་འདིར་བལད་པའི་སོམ་པ་

གཉིས་ཀི་དོན་རོགས་ན་འདུས་པ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀི་གེང་གཞིར་

བལད་པའི་གནད་དོན་རོགས་པའི་ཐབས་སུ་འགྱུར་རོ། །ཞེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། །དེ་ནི་

སྤིར་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་དང་། ཁྱད་པར་དུ་རྣལ་འབོར་བླ་མེད་ཀི་དོན་གི་གཙོ་

བོའི་གནད་ཐམས་ཅད་གེང་གཞིའི་སྐབས་སུ་བྱུང་བའི་ཨེ་ཝཾ་གི་དོན་དུ་འདུ་བར་

རྒྱུད་མང་པོ་ལས་གསུངས་པས་འདིར་དེ་བཞིན་དུ་ལེས་དགོས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་ཨེ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ཝཾ་གི་དོན་ལ་གསུམ་དུ་དབེ་སྟེ། ཐོབ་བ་འབས་བུའི་ཨེ་ཝཾ་དང་། ཐོབ་བེད་ལམ་གི་

ཨེ་ཝཾ་དང་། དེ་འདྲེན་བེད་རགས་ཀི་ཨེ་ཝཾ་མོ། །

དང་པོ་ནི། འདིའི་གོང་གི་ལེའུ་གཉིས་པར། རོ་རེ་བཙུན་མོའི་བྷ་ག་ནི། །ཞེས་

སོགས་དང་། བཙུན་མོའི་བྷ་ག་བདེ་ཅན་དུ། །སྟོན་པ་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་མཚན། །ཞེས་

སོགས་ཀིས་བསྟན་པ་ལྟར་རོ། །གཉིས་པ་ནི། འདིར་སངས་རྒྱས་ཀི་སོམ་པས་སྟོན་

ལ། གསུམ་པ་ནི། འདིར་རྣལ་འབོར་མའི་སོམ་པས་སྟོན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་འདི་ལ་

གཉིས། ཐབས་སངས་རྒྱས་ཀི་སོམ་པ་བལད་པ་དང་། ལེས་རབ་རྣལ་འབོར་མའི་

སོམ་པ་བལད་པའོ། །དང་པོ་ནི། བལད་བའི་མིང་ཙམ་མདོར་བསྟན་པ་དེ་ལ་ཐོག་

མར་སོམ་པའི་དོན་རྒྱས་པར་འཆད་པ་བཀའ་སྩལ་པ། སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་སོམ་པ་

ནི་ཨེ་ཝཾ་རྣམ་པས་མཚོན་པའི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ཡང་ཡུལ་སྟོང་བ་ཉིད་ནི་

ཨེའི་རྣམ་པར་རབ་ཏུ་གནས་པས་མཚོན་པའི་དོན་དང་། ཡུལ་ཅན་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ནི་

ཝཾ་ཡིག་གི་ཝའི་རྣམ་པར་རབ་ཏུ་གནས་པས་མཚོན་པའི་དོན་དང་། ཝཾ་ཡིག་གི་མགོ་

བོར་བཞག་པའི་ཐིག་ལེའི་མཚོན་དོན་ནི་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་དེ་གཉིས་གཉིས་སྣང་

རགས་པས་བར་མ་ཆོད་པའི་སོ་ནས་དབེར་མི་ཕེད་པར་སྦར་བ་སྟེ་ལམ་གི་ཨེ་ཝཾ་

ཡིན་ལ། དེ་འདྲ་བའི་བདེ་སྟོང་གི་ཡེ་ལེས་ཡང་དག་པ་དེ་ཡང་ཐོག་མར་དབང་ལས་

ལེས་པར་འགྱུར་རོ། །པདྨ་ཅན་ལས། གང་དུ་ཨེ་ཝཾ་དབང་བསྐུར་བས་ལེས་པར་

བེད་པའོ། །ཡང་དག་ཅེས་པ་ནི། མཆོག་གི་དབང་བསྐུར་བས་དྲི་མ་མ་ལུས་པ་འཁྲུ་

བར་བེད་པའོ། །དེ་ཇི་སམ་པ་ལ་གསུངས་པ། བདེ་བ་ཆེ་སྟེ། བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་

ལེས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པས། ཡང་དག་ཅེས་པ་བདེ་ཆེན་ལ་བ་དགོས་སོ། །
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀི་གེང་གཞི་དང་གསང་བའི་སྐད་ཅེས་བ་བའི་ལེའུ།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཞུས་པ་དང་ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ནས་ཞེས་སོགས་

སོ། །གཉིས་པ་ནི། དེའི་ལན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཨེའི་ཆ་བད་དེ་

དབིབས་ཅན། བདེ་ཆེན་རོལ་བའི་གནས་བཟང་པོ་གང་ཡིན་པ་ནི་ཕག་རྒྱའི་བྷ་

གའོ། །དེའི་དབུས་སུ་སྟེ་ཟེའུ་འབྲུ་ལ་ཝཾ་ཡིག་གིས་མཚོན་པའི་དོན་རོ་རེ་ནོར་བུས་

རྣམ་པར་བརྒྱན་པ་དེ་ཉིད་རིགས་ལྔ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ནི་བདེ་བའི་གནས་ཏེ་གཞི་

དང་། རྣམ་སྣང་ལ་སོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་ལྟར་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་

རྣམས་ཀི་འབྱུང་གནས་སུ་གྱུར་པའི་ཟ་མ་ཏོག་གོ །པདྨ་ཅན་ལས། ཨེའི་ཆ་བད་ཅེས་

པ་དང་ཝཾ་གིས་ཞེས་པ་ཐབས་སྒྲུབ་པ་པོ་དང་ལེས་རབ་རིག་མ་ལ་སྦོར་བའང་

གསུངས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན། སངས་རྒྱས་ཀི་སོམ་པ་ལམ་གི་ཨེ་ཝཾ་བདེ་སྟོང་སྦར་བ་ནི་

བསྐྱེད་བ་ཡིན་ལ། འདིར་མཁའ་འགོ་མའི་སོམ་པའི་ཨེ་ཝཾ་ཐབས་ལེས་གཉིས་ནི་

བསྐྱེད་པ་པོ་དང་། ཡང་དེའི་ཨེ་ཝཾ་གསང་གནས་གཉིས་འདུས་པ་ནི་བསྐྱེད་པའི་

ཐབས། འདྲེན་བེད་རགས་ཀི་ཨེ་ཝཾ་དུ་གྱུར་ལ། དེ་ཡང་ཐོག་མར་དབང་གསུམ་པ་

བསྐུར་ནས་མཚོན་དགོས་པར་བསྟན་ཏེ། སཾ་བྷུ་ཊི་ལས་གསུངས་པ་ལྟར། ཨེའི་ཆ་

བད་ལྟེ་བ་དང་སྤི་བོའི་ར་འཁོར་གྲུ་གསུམ་དང་ཝཾ་གི་མཚོན་དོན་སིང་ག་དང་མགིན་

པའི་ར་འཁོར་ཟླུམ་པོ་དང་། དེ་དག་གི་དབུས་ཀི་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱིའི་ནང་དུ་ཁམས་དཀར་

དམར་གི་འདུ་འཕོད་བས་པས་རྣམ་པར་བརྒྱན་ཞེས་སྦར་ན་ནང་ལུས་ལ་གནད་དུ་

བསྣུན་པའི་འདྲེན་བེད་རགས་ཀི་ཨེ་ཝཾ་དུ་འགྱུར་རོ། །རྒྱུད་དོན་འདི་ལྟར་འཆད་ལེས་

པ་དག་ལ་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀི་གེང་གཞི་ཞེས་བ་བའི་ཐབས་སུ་གསུངས་པ་དོན་དང་

བཅས་པར་འགྱུར་རོ། །
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

གཉིས་པ་ནི། འོ་ན་མཁའ་འགོ་མའི་སོམ་པ་ལེས་པ་དང་མི་ལེས་པ་དཔྱོད་པ་

འདིས་ཅི་ཞིག་བ། སམ་པ་ལ། སྐད་ཅིག་བཞིའི་དབེ་བས་ཕེ་བ་ཉིད་ཀི་དགའ་བ་བཞི་

བོ་ནི་མཁའ་འགོ་མའི་སོམ་པར་བལད་པའི་ཨེ་ཝཾ་དེ་ལས་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བས་དེ་

ལེས་དགོས་ལ། སྐད་ཅིག་བཞི་ལེས་ན་ཨེ་ཝཾ་རྣམ་པར་རབ་ཏུ་གནས་པའི་བདེ་ཆེན་

ལེས་པར་འགྱུར་རོ། །འོ་ན་སྐད་ཅིག་མ་བཞི་བོ་ཇི་ལྟར་ལེས་པར་བ་ཞེ་ན། སྐད་ཅིག་

མའི་དབེ་བ་ནི། སྣ་ཚོགས་ཞེས་སོགས་ཏེ། བདེ་ཆེན་གི་ཨེ་ཝཾ་དེ་ལྟར་རྣལ་འབོར་

བས་ལེས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སྦར་རོ། །ཕེ་བ་སོ་སོའི་ངོ་བོ་ནི། ཐོག་མར་ཕག་རྒྱ་

ལ་འཁྱུད་པ་དང་། ཙུམ་པ་ལ་སོགས་པ་བེད་པའི་རྣམ་རོག་སྣ་ཚོགས་དང་བཅས་

པའི་བདེ་བ་ནི་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པའི་སྐད་ཅིག་མར་བལད་ལ། རྣམ་པར་སིན་པའི་

སྐད་ཅིག་མ་ནི་དེ་ལས་ལྡོག་པ་རོ་རེ་དང་པདྨ་མཉམ་པར་སྦར་བས་གཏུམ་མོ་འབར་

ཞིང་ཁམས་ཞུ་ནས་འབབ་པའི་བདེ་བའི་ཡེ་ལེས་ཟ་བ་སྟེ་མོང་བ་ཉིད་ཡིན་ཞིང་། 

བདག་གིས་བདེ་བ་ཟོས་པ་ཡི་གོས་ཏེ་བདེ་བ་མོང་བ་དྲན་པ་ནི་སྐད་ཅིག་མ་གང་

རྣམ་པར་ཉེད་པར་བརོད་དེ། མཚན་ཉིད་དང་བལ་བའི་སྐད་ཅིག་མ་ནི་དེ་གསུམ་

ལས་གཞན་པ་ཆགས་པ་དང་ཆགས་བལ་གི་རོག་པ་རྣམ་པར་སངས་པར་བརོད་

དོ། །སྐད་ཅིག་བཞི་དགའ་བ་བཞིར་འཇོག་པ་ནི། སྣ་ཚོགས་ཞེས་སོགས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། དབང་གི་དག་དབེ། སྒ་དོན། ཕེ་བ་སོ་སོའི་ངོ་བོ་བལད་

པའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ལྟར་སྐད་ཅིག་མ་བཞི་དང་དགའ་བ་བཞིའི་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པ་

དབང་གི་རྒྱུ་ལས་བེད་པའི་ཕིེར་དབང་བལད་པར་བ་སྟེ། དེ་ལ་དབང་གི་གངས་ནི་

སོབ་དཔོན་དང་། གསང་བ་དང་། ལེས་རབ་ཡེ་ལེས་དང་། བཞི་བ་དེ་ཡང་གསུམ་པ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀི་གེང་གཞི་དང་གསང་བའི་སྐད་ཅེས་བ་བའི་ལེའུ།

དེ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་གསུམ་པ་དཔེར་བས་ནས་ཚིག་གིས་མཚོན་ཏེ་བསྟན་པར་

བའོ། །མུ་ཏིག་ཕེང་བར། དེ་ལྟར་དེ་བཞིན་བཞི་བ་ཡང་། །ཞེས་འདོན་ཅིང་། དེ་ནས་

ནི་གང་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་བདེ་བའོ། །དེ་བཞིན་ནི་དཔེའི་བདེ་བ་ལས་འདས་

པའོ། །ཡང་ནི་ཕིེས་སྨྲ་བར་བ་བའོ། །དེ་བཞིན་དུ་ནི་དཔེ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་མན་

ངག་གིས་སྟོན་པ་ལ་བལད་དོ། །

པདྨ་ཅན་ལས། སོབ་དཔོན་གི་དབང་གིས་ནི་ཆུ་ལ་སོགས་པའི་དབང་ཀུན་

བསྡུས་ཏེ་དེས་སྐུ་དག་པ་དང་། གསང་དབང་གིས་གསུང་དག་པ་དང་། ལེས་རབ་ཡེ་

ལེས་ཀིས་ཐུགས་དག་པ་དང་། གསུམ་པོ་དེའི་ཐབས་ཀིས་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་བཞི་བ་

ཡིན་པར་གསུངས་ཏེ། བུམ་དབང་གིས་ལུས་ལྷར་བསོམ་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་། 

གསང་དབང་གིས་ངག་གི་ར་བ་རླུང་དག་པར་བས་ནས་རླུང་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་

ཐབས་དང་། ལེས་རབ་ཡེ་ལེས་ཀིས་སེམས་བདེ་ཆེན་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ངོ་བོར་

བསྐྱེད་པའི་སྣོད་རུང་དུ་བས་ཏེ། ལམ་དེ་དག་རིམ་པ་དེ་ལྟར་རྒྱུད་ལ་གོམས་པར་

བས་པའི་འབས་བུ་ཐོབ་བ་དོན་གི་དབང་བཞི་བར་འགྱུར་བའི་དོན་ཡིན་ལ། དབང་

དོན་ལམ་གི་རིམ་པར་སྒིག་པའི་དོན་ནོ། །དབང་གི་གངས་ཀིས་དགའ་བ་སོགས་

ལེས་པར་བེད་ཚུལ་ནི་རྒོད་པ་དག་པ་ཞེས་སོགས་ཀིས་སྟོན་པར་ཀུ་མུ་ཊིར་བལད་

ཀང་། པདྨ་ཅན་ལྟར་ན། གསུམ་པ་ལེས་རབ་ཡེ་ལེས་གཅིག་པུ་ལ་སར་ཡང་དབང་

ནི་བཞིར་ཕེ་བའི་གངས་ཀིས་ནི་དགའ་བ་ལ་སོགས་བཞིའི་རིམ་པ་ལེས་པར་བ་སྟེ། 

དེ་ཡང་དབང་གསུམ་པའི་ཚེ་ཕག་རྒྱ་དང་རྒོད་པ་སོགས་ཀིས་དགའ་བ་རོམ་པ་

དང་། ལྟ་བ་ནི་མཚན་མ་སྦོར་བ་དང་། ལག་བཅངས་ནི་ལེས་རབ་ཀིས་ཀུན་ཏུ་འཁྱུད་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

པས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་ཡེ་ལེས་སྐྱེད་པ་དང་། གཉིས་གཉིས་འཁྱུད་པ་ནི་སྦོར་བའི་

དབང་གིས་དགའ་བ་སྐྱེད་པ་ལ་མུ་ཏིག་ཕེང་བར་བལད་པ་ལྟར་འདིར་ཡང་དགོངས་

པར་མི་འགལ་ཞིང་། དེ་འདྲ་བའི་བདེ་བ་དང་སྟོང་བ་སྦར་བའི་སོ་ནས་ཆགས་པའི་

རིགས་བཞི་དག་པའི་དགའ་བ་བཞི་ལ་དབང་བཞིར་ཐ་སད་བེད་པར་སྟོན་པ་རྒོད་པ་

དག་པ་ཞེས་སོགས་ཏེ། དེ་ལྟར་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་དངོས་གྲུབ་ཀི་ཕིར་དུ་དབང་

ནི་རྣམ་པ་བཞི་རུ་བལད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཨ་བྷི་ཥེ་ཀའི་སྒ་ལས་དྲངས་ན། སྤི་བོ་སོགས་སུ་གཏོར་བའམ། 

པདྨ་ཅན་དུ་བཀྲུས་དང་ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་ན། དྲི་མ་བཀྲུས་པ་དང་ལུགས་སུ་བླུགས་

པ་ལྟར་བེད་པ་ཞེས་བ་བ་འདིས། རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་དབང་ཞེས་བརོད་པར་བའོ། །

གསུམ་པ་ལ་བཞི་ལས། དང་པོ་སོབ་དཔོན་གི་དབང་ནི། སོབ་མ་རིགས་དྲུག་

པར་བསྐྱེད་པ་ལ་རོ་རེ་དང་དྲིལ་བུའི་དམ་ཚིག་བིན་ནས། དེའི་རེས་སུ་ཡེ་ལེས་ཀི་

ཕག་རྒྱའི་ལེས་རབ་ལོ་བཅུ་དྲུག་ལོན་པའི་ལང་ཚོ་ཅན་དུ་བསོམས་པ་ལ་རོ་རེ་དྲིལ་

བུ་མཉམ་པར་སྦོར་བ་སྟེ་འཛིན་པའི་ལག་པ་དག་གིས་ཡང་དག་པར་འཁྱུད་པར་

བསོམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་བ་དང་སྟོང་ཉིད་སྦར་བའི་ཡེ་ལེས་ནི་སོབ་དཔོན་གི་

དབང་དུ་རབ་ཏུ་བརོད་དོ། །

གཉིས་པ་གསང་དབང་ནི། བླ་མས་ལིན་ཏུ་ཞེས་སོགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་མཚན་ཉིད་

དང་ལྡན་པ་ལ་ཆོ་ག་བཞིན་སོམས་པར་ཞུགས་པའི་ཁམས་ནོར་བུའི་རེ་ནས་ཐུ་བོ་

མཐེབ་ཆེན་དང་སིན་ལག་དག་གིས་ནི་བཙིར་ཏེ་སོབ་མའི་ཁར་ནི་ལྟུང་བར་བ་ཞིང་། 

དེར་མ་ཟད་ཡུམ་གི་པདྨ་ན་གནས་པའང་སྦིན་དགོས་ལ། རས་གསང་བ་དེ་ལྟ་བུ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀི་གེང་གཞི་དང་གསང་བའི་སྐད་ཅེས་བ་བའི་ལེའུ།

མངས་པ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་བ་དང་སྟོང་ཉིད་སྦར་བའི་ཡེ་ལེས་གསང་དབང་དུ་ངོ་

སྤད་པར་བའོ། །སྔར་མཐེབ་སིན་གིས་སྦིན་པ་མ་གསུངས་པས་འདི་དང་མི་ཟློས་སོ། །

གསུམ་པ་ལེས་རབ་ཡེ་ལེས་ཀི་དབང་ནི། སྟོན་པ་བླ་མས་ལེས་རབ་མ་དེ་ལ་

རབ་ཏུ་མཆོད་ཅིང་རེད་པར་ཏེ་བསྔགས་པ་བརོད་པར་བས་ནས་སོབ་མ་ལ་གཏད་

པར་བའོ། །ཚུལ་ཇི་ལྟར་ན། སྟོན་པས་སྨྲས་པ་སེམས་དཔའ་ཆེ་ཞེས་སོབ་མ་ལ་བོས་

ནས། ཕག་རྒྱ་བདེ་བ་ལྡན་པ་འདི་ཁྱེར་ཞིག་ཅེས་པའི་ཚིག་གིས་སོ། །ཁྱེར་ནས་ཅི་

ཞིག་བ་ན། ཕག་དོག་དང་ཁོ་བ་རྣམ་པར་སངས་པའི་སོབ་མ་ཆེར་གྱུར་ཏེ་སྐལ་ལྡན་

དུ་ལེས་ནས་ནི། སྟོན་པས་སོབ་མ་དེ་ལ་གནང་བ་སྦིན་པར་བའོ། །གང་གི་ཞེ་ན། རོ་

རེ་འཛིན་པའི་ང་རྒྱལ་དུ་གནས་པའི་སོབ་མ་ལ་ཕག་རྒྱ་དེ་དང་ཀུན་ཏུ་རུ་གིས་ལིག་

ཅེས་པའོ། །འོ་ན་བླ་མས་ཕག་རྒྱ་མཆོད་ནས་སྟེར་བ་དེའི་སྔོན་དུ་སོབ་མས་བ་བ་ཇི་

ལྟ་བུ་ཞེ་ན། སོབ་མའི་བ་བ་ཇི་ལྟར་དབང་བསྐུར་བའི་དོན་དུ་གསོལ་བ་གདབ་པ་

བལད་པར་བའོ། །དེ་ཡང་བླ་མ་ཕག་རྒྱ་དང་ལྡན་པ་མཐོང་ནས་བསྟོད་པ་དང་མཆོད་

བ་ཚུལ་ཇི་བཞིན་དུ་བ་བ་སྔོན་དུ་བཏང་སྟེ་གསོལ་བ་གདབ་པར་བའོ། །དེ་ལ་བསྟོད་

ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ཚུལ་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀཻ་རོ་རེ་དང་ཐ་མི་དད་པ་

ཉོན་མོངས་པའི་མེ་ཉེ་བར་ཞི་བ་ཆེན་པོ་ཀེ་ཞེས་བླ་མ་ལ་བོད་པའོ། །ཐབས་དང་

ལེས་རབ་དབེར་མི་ཕེད་པར་སྦོར་བའི་རོ་རེའི་རྣལ་འབོར་གཅིག་བུའི་བདག་ཉིད་

མཆོག་ཅེས་ཏེ། པདྨ་ཅན་ལས། རོ་རེའི་རྣལ་འབོར་གཅིག་པུ་མཆོག །ཅེས་འདོན་ལ། 

མུ་ཏིག་ཕེང་བར་གཅིག་ཏུ་གཞོལ། །ཞེས་འདོན་ནོ། །ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོར་རེས་སུ་

ཆགས་པས་བདག་ཉིད་སྒྲུབ་པ་པོ་སྟེ་བསྐྱེད་པར་བེད་པས་དབེར་མི་ཕེད་པ། རོ་རེ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

སྦོར་ལས་ཡང་དག་བྱུང་། །ཞེས་བ་སྟེ། རོ་རེ་སྟེ་བདེ་ཆེན་དང་སྟོང་ཉིད་སྦོར་བ་ལས་

ཡང་དག་པར་བྱུང་བས་ཇི་ལྟར་ཁྱོད་ནི་བདག་ཉིད་ཆེ་བའི་གོ་འཕང་བརེད་པ་ལྟར། 

མངའ་བདག་ཁྱོད་ཀིས་བདག་ལའང་གོ་འཕང་དེ་ལྟར་སྩལ་བར་མཛོད་ལ། འཁོར་བ་

འདམ་གི་ཚོགས་དང་མཚུངས་པའི་ནང་དུ་བིང་བ། སྐྱབས་གཞན་མེད་པ་བདག་ལ་

སྐྱོབས་ལིག །ཅེས་བ་བས་སོ། །མཆོད་པ་ཇི་བཞིན་བ་ཞེས་པ་དེ་ཇི་ལྟར་བ་བ་

འཆད་པ་ནི། ཞིམ་པའི་ཞེས་སོགས་ཏེ་གོ་སའོ། །དེ་ལྟར་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དེ་གསོལ་

བ་བཏབ་ནས་བླ་མས་གོང་དུ་བལད་པ་ལྟར་ཕག་རྒྱ་གཏད་ཅིང་གནང་བ་བིན་པའི་

རེས་སུ་ཆོ་ག་ལྟར་སོམས་པར་ཞུགས་པས་བང་སེམས་ཞུ་ནས་བབས་པ་རོ་རེ་ནོར་

བུའི་རེ་ནས་ཕིར་མ་འཕོས་པས་རོག་པ་སྣ་ཚོགས་སངས་པའི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་སྐད་

ཅིག་ལ་མཆོག་ཏུ་དགའ་བ་ཡང་དག་ཐོབ་པའི་བདེ་ཆེན་གི་ཡེ་ལེས་དབང་གསུམ་

པའི་ངོ་བོའ།ོ །དེ་ལྟར་དབང་གསུམ་པའི་སྐབས་སུ་ལྷན་སྐྱེས་མཚོན་པར་བས་ནས། 

དེ་བང་ཆུབ་ཀི་བར་དུ་ལྷན་སྐྱེས་འདིའི་རྒྱུན་གོམས་པར་བེད་པ་དང་མ་བལ་བས་

སེམས་ཅན་གི་དོན་གིས་ལིག་ཅེས་འདོམས་པ་ནི་སྟོན་པས་ཞེས་སོགས་སོ། །

བཞི་བ་ནི། དེ་ལྟར་སོབ་དཔོན་ལ་སོགས་པའི་དབང་བསྐུར་བ་རྣམ་པ་གསུམ་

བིན་ནས། བཞི་བ་གསུངས་པ་འདི་ཉིད་ཅེས་སོགས་སུ་པདྨ་ཅན་ལས་གསུངས་པ་

ལྟར་བ་སྟེ། དེ་ནས་སོབ་མ་སེམས་ཅན་གདོན་པར་འདོད་པའི་སིང་རེ་ཅན་མཐོང་

ནས་རོ་རེ་ཅན་སོབ་དཔོན་གིས་འདི་སྐད་སྨྲ། ཞེས་པས་དབང་བཞི་བ་ཚིག་གིས་

བསྟན་པར་བ་བར་བསྟན་ནོ། །དེ་ཡང་ཐོབ་བ་དོན་གི་དབང་བཞི་བ་འདི་ཉིད་ནི་སྟོང་

བ་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ཡེ་ལེས་ཆེན་པོ་ཉིད་རང་བཞིན་གི་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀི་གེང་གཞི་དང་གསང་བའི་སྐད་ཅེས་བ་བའི་ལེའུ།

ཆ་ནས་ལུས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་རྣམ་པར་གནས་པ། བདེ་བ་ཆེན་པོ་དང་སྟོང་བ་ཉིད་

རོགས་པའི་ཐབས་ལེས་གཉིས་དང་། དེ་ཡང་གྲུབ་བདེ་དབེར་མེད་པའི་ངོ་བོ་གཅིག་

ཏུ་སྐྱེས་པས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཚུལ་གི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དེ་ཉིད། དངོས་པོ་

མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའི་སྐུ་དང་གཟུགས་ཀི་དངོས་པོ་མེད་པའི་ཐུགས་བདེ་ཆེན་

གི་ཡེ་ལེས་བདག་ཉིད་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་གཙོ་བོ་རིགས་དྲུག་པའི་བརེན་པ་གཞལ་

ཡས་ཁང་དང་གཡོ་བ་ལྷ་ལ་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པས་ཁྱབ་ནས་གནས་པ། སྒྱུ་མ་ལྟ་

བུའི་གཟུགས་ཅན་ཉིད་དུ་འདོད་དོ། །ཞེས་པ་སྟེ། སྒྱུ་མའི་སྐུ་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་

པའི་ལོངས་སྐུའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་སྐུ་དང་ཐུགས་བདེ་ཆེན་གི་ཡེ་ལེས་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་

གྱུར་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་གོ་འཕང་དོན་གི་དབང་བཞི་བ་ཡིན་པར་ངོ་སྤད་དེ་ཚིག་

གིས་བསྟན་ནས་སིན་བེད་ཀི་དབང་བཞི་བ་བསྐུར་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡན་ལག་

བདུན་ལྡན་སོགས་དུ་མ་དང་སྦར་ནས་རེ་རོ་རེ་འཆང་དེ་ཉིད་ཀིས་རྒྱས་པར་

གསུངས་པ་དག་ལས་འདིའི་རྒྱུ་མཚན་ལེས་པར་བའོ། །

འོ་ན་ཡེ་ལེས་དེ་ཉིད་ཐབས་གང་གིས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། དཀིལ་འཁོར་

འཁོར་ལོ་སོགས་ཐབས་ཀིས། ཞེས་པདྨ་ཅན་དང་མུ་ཏིག་ཕེང་བ་གཉིས་ཀར་དུ་

སོགས་སྒ་དང་བཅས་པར་ཡོད་ལ། དེ་ཡང་ཡེ་ལེས་དེ་ནི་དཀིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་

དང་། སོགས་པ་བདག་བིན་བརླབ་ཀི་ཐབས་ཀིས་ནི་གོ་འཕང་དེར་རག་ཏུ་ངེས་པར་

འགོ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་པདྨ་ཅན་ལས་འབྱུང་པ་ལྟར་ལེགས་ཀི། མུ་ཏིག་ཕེང་བར་

སོགས་ཀི་དོན་དཔའ་བོ་གཅིག་པ་བསོམ་པ་ལ་བལད་པ་འབེལ་ཆུང་ངོ་། །དེ་ནས་རོ་

རེ་སིང་པོས་རྣལ་འབོར་མ་རྣམས་ཀི་བདག་ཉིད་ཆེས་གསང་བའི་གནས་སུ་གྱུར་པ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

སྟོན་པ་ལ་ཞུ་བར་འདོད་པས་རྣལ་འབོར་མ་རྣམས་ལ་ཞེས་སོགས་ཏེ། འཁྲུལ་བ་ནི་

ཐེ་ཚོམ་སྐྱེས་པ་ཡིན་ལ། གོང་ཁྱེར་ནི་དཀིལ་འཁོར་ཡིན་ཞིང་ལྷག་མ་གོ་སའོ། །དེའི་

ལན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་བ། དཀིལ་འཁོར་གི་སྐད་དོད་མཎ་ལའི་

མཎ་སིང་པོ་དང་ལ་ཏི་ལེན་པ་ལ་འཇུག་པས་སིང་པོ་ལེན་པ་ཞེས་བ་བར་འགྱུར་ཏེ། 

དེ་ལྟར་ན་དཀིལ་ནི་སིང་པོ་ཞེས་བརོད་དེ། བྷ་གའི་དབུས་ཀི་རོ་རེ་དབིངས་ཀི་དབང་

ཕྱུག་མའི་ར་ནང་གི་ཀུན་རོབ་བང་ཆུབ་སེམས་ནི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རེན་དུ་གྱུར་པའི་

སིང་པོ་ཡིན་ལ། དེ་ལེན་པར་བེད་པས་དཀིལ་འཁོར་ཉིད་དུ་བརོད་དོ། །

ཡང་དོན་དམ་བང་ཆུབ་སེམས་ནི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཉིད་སིང་པོ་ཡིན་ལ། རང་གི་

ཡིད་དེའི་ངོ་བོར་སྐྱེས་པའི་སོ་ནས་ལེན་པར་བེད་པས་དཀིལ་འཁོར་ཉིད་དུ་བརོད་

དོ། །ཞེས་ཀང་བ་སྟེ། ཀུ་མུ་ཊིར་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ལ་ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་

གཉིས་སུ་ཕེ་ནས་གསུངས་པའི་དོན་ནི་དེ་ལྟར་རོ། །དེ་འདྲ་བའི་བདེ་ཆེན་གི་སིང་པོ་

ལེན་པ་དེ་ལྷ་ཐམས་ཅན་གང་དུ་འདུས་པའི་གནས་ཡིན་པས་རེན་གི་དཀིལ་འཁོར་

ཉིད་དུ་བརོད་ཅིང་ཐ་སད་བས་ལ། འཁོར་ལོ་ཞེས་བ་བ་ནི་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཏེ་ནམ་

མཁའ་དང་འདྲ་བའི་ཡུལ་སྟོང་བ་ཉིད་དེ། དེ་རོགས་པས་སྒིབ་པ་གཅོད་པའི་ཕིར་

འཁོར་ལོ་ཞེས་བའོ། །དེ་འདྲ་བའི་ཡུལ་སྟོང་ཉིད་དང་ཡུལ་ཅན་བདེ་ཆེན་དབེར་མི་

ཕེད་པར་སྦོར་བས་ཡུལ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པར་སྦོང་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལ་རེན་

གཞལ་ཡས་ཁང་དཀིལ་འཁོར་དང་དེའི་ནང་གི་ལྷ་ལ་འཁོར་ལོར་བས་པའི་དཀིལ་

འཁོར་འཁོར་ལོ་ནི་བསྐྱེད་རིམ་ལའང་ཚང་བའི་དྲང་དོན་ཕིའི་དཀིལ་འཁོར་འཁོར་

ལོ་ཡིན་ལ། འདི་ལྟར་གསུངས་པ་ནི་ནང་ངེས་དོན་གི་དཀིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་ཡིན་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀི་གེང་གཞི་དང་གསང་བའི་སྐད་ཅེས་བ་བའི་ལེའུ།

ཏེ། ཇི་བཞིན་དུ་ཐོན་པར་ཉུང་བར་སྣང་ངོ་། །འོ་ན་ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་པའི་སིང་

པོ་ལེན་པ་དེ་ཐབས་གང་གིས་བ་ཞེ་ན། རང་དང་ཕག་རྒྱའི་བྷོ་ལ་ཀ་ཀོ་ལར་སྦོར་

བས་ཀུན་རོབ་ཀི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་སིང་པོ་དེ་ལེན་ཅིང་། དེ་བླངས་པས་དེ་ཡི་

བདེ་བ་ལེས་པར་འགྱུར་ཏེ་དོན་དམ་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་སིང་པོ་ལེན་པར་

འགྱུར་རོ། །འདི་དག་ལེགས་པར་རོགས་པ་ནི་ཕག་རྒྱ་སོག་རོལ་དུ་འགོ་བའི་མན་

ངག་གི་གནད་ལེགས་པར་ལེས་པ་ལ་རག་ལས་སོ། །

བཞི་བ་ལ་གཉིས། ཞུས་པ་དང་། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། རོ་རེ་སིང་པོས་གསོལ་

བ། དེ་ལྟར་དབང་བསྐུར་བ་ཐོབ་པ་དེས་བ་བ་མ་ཡིན་པ་འགོག་པའི་སོམ་པ་ཞེས་བ་

བ་གང་གིས་དང་། བ་བར་འོས་པ་བསྒྲུབ་པའི་དམ་ཚིག་གང་གིས་གནས་པར་བགི། 

གཉིས་པ་ནི། ཞུས་པའི་ལན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ་ལ། ཐོག་མར་

དམ་ཚིག་བཞིའི་དབེ་བ་གསུངས་པ་ནི་ཁྱོད་ཀིས་ཞེས་སོགས་སོ། །དེ་དག་གི་དོན་

གསལ་བར་བེད་པ་ནི། རྣམ་པར་རོག་པའི་སེམས་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ནས་དེ་བཞིན་

ཉིད་དུ་རོ་གཅིག་པར་བེད་པ་ནི་སོག་ཆགས་གསོད་པ་ཉིད་ཅེས་གསུངས་ཏེ། དེ་

ལྟར་གསུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་གི་ཕིར་ན་སོག་ཆགས་སུ་ཐ་སད་གདགས་པའི་

གཞི་ནི་སེམས་སུ་བརོད་པ་ཡིན་པས་དེ་ཉིད་བསྡུས་པ་ལ་སོག་གཅོད་པར་

གསུངས་པའོ། །བསྒལ་བར་བ་བའི་བདག་མ་དམིགས་པ་དང་། ཐ་སད་དུ་སེམས་

ཅན་ནམ་མཁའ་ལྟར་མཐའ་ཡས་པ་ལ་འཇིག་རེན་བསྒལ་བ་ཞེས་བ་བར་དམ་འཆའ་

པའི་ཚིག་སྨྲ་བ་ནི་རྫུན་གི་ཚིག་ཏུ་རབ་ཏུ་བསྒགས་ལ། གཞན་གི་བུད་མེད་ནི་རང་

དང་སྐལ་བ་མཚུངས་པའི་མཛེས་མ་སྟེ། དེ་བསྟེན་པ་ནི་དེར་འདུ་བའོ། །དེའི་ཚེ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

བཙུན་མོའི་ཁུ་བ་མ་བིན་པར་ལེན་པ་ནི་ཚུར་འདྲེན་པའོ། །ཁུ་བ་ཞེས་པའི་ཚིག་

འདིས་རིག་མའི་དམར་ཆ་ཚུར་འདྲེན་པར་འདོད་པ་བཀག་ལ། དཀར་ཆ་འདྲེན་

ལུགས་ནི་ར་ཚོལ་བའི་མན་ངག་གིས་བཙལ་ཏེ། རེད་པ་ན་ཇི་ལྟར་བ་བའི་མན་ངག་

གི་གནད་ལེགས་པར་ལེས་པ་ལ་རག་ལས་སོ། །འདི་ནི་བུད་མེད་བསྟེན་པ་སྒ་ཇི་

བཞིན་པར་གསུངས་པའི་དབང་དུ་བས་ལ། སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པ་སྟོང་ཉིད་ལ་

བུད་མེད་དུ་བས་ནས། ངེས་དོན་གི་བུ་མོ་དེ་ལ་རོལ་པའི་དོན་བདེ་སྟོང་སྦོར་བ་ལ་

གསུངས་པ་མང་ངོ་། །འདིར་ནི་དམ་ཚིག་བཞིའི་ངེས་དོན་རོགས་དཀའ་བས་

གསུངས་ལིང་། དྲང་དོན་རོགས་ས་བ་ལ་དགོངས་ནས་མ་གསུངས་ཏེ། བསད་གསོ་

ནུས་པ་སོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཚང་བས་དགོས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་མཐོང་བའི་ཚེ་སོག་

གཅོད་པ་སོགས་གནང་བ་རྣམས་སོ། །

ལྔ་བ་ལ་གསུམ། ཞུས་པ་དང་། ལན་དང་། རྣལ་འབོར་མ་རྣམས་ཀིས་དེའི་དོན་

རོགས་ནས་གསང་བའི་མཆོད་པ་མཛད་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྔར་ཡུལ་ལ་སོགས་པ་

རྣམ་པར་སྦོང་། ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ལ། སྦང་བ་ཡུལ་དང་། སོགས་ཀིས་བསྡུས་

པའི་དབང་པོ་དང་། ཕུང་པོ་རྣམས་གང་ལགས་ལིང་། དེའི་རང་བཞིན་ལེས་པས་

སྦོང་བར་གསུངས་པའི་རང་བཞིན་ཡང་གང་ལགས་ཞེས་ཞུས་པ་ནི། དེ་ནས་ཞེས་

སོགས་སོ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སྦང་བ་ཡུལ་ལ་སོགས་པ་བལད་པ་དང་། གང་

ལེས་པས་སྦོང་བའི་རང་བཞིན་བལད་པའོ། །དང་པོ་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་

ཞེས་པ་ནས་བལད་ཅེས་པའི་བར་ཏེ། མཐར་ནི་རྣམ་ལེས་ཞེས་པ་རྣམ་ལེས་ཀི་ཕུང་

པོ་ཕུང་པོ་ལྔའི་ཐ་མ་ཡིན་པའི་དོན་དང་། དབང་པོའི་རྣམ་པར་ལེས་པ་ཞེས་པ་དབང་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀི་གེང་གཞི་དང་གསང་བའི་སྐད་ཅེས་བ་བའི་ལེའུ།

པོ་དྲུག་ལ་བརེན་པའི་རྣམ་ལེས་དྲུག་ཀ་ལ་གོ་བར་བ་ཞིང་། ལྷག་མ་གོ་སའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། མདོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བལད་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་གདོད་ནས་མ་སྐྱེས་པ་སྟེ། སྣང་བ་ལྟར་གྲུབ་པས་སྟོང་

བ་ཆུ་ཡི་ནང་གི་ཟླ་བའི་གཟུགས་བརན་ལྟར་ཐ་སད་ཙམ་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པའི་རྫུན་པ་

མིན་ཞིང་སྣང་བ་ལྟར་གྲུབ་པའི་བདེན་པ་མིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་འདོད་པ་ཡིན་པས་རྣལ་

འབོར་མས་བདེན་པར་གྲུབ་པས་སྟོང་བ་ཆོས་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་དུ་ལེས་པར་

གིས་ལིག །གཉིས་པ་ནི། རྫུན་མིན་བདེན་མིན་ཞེས་པའི་དོན་རྒྱས་པར་བལད་པ་

འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་གཙུབ་ལིང་དང་གཙུབ་སྟན་དང་སྐྱེས་བུའི་ལག་པའི་རོལ་བ་

ལས་གོ་བུར་དུ་མེ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །དེའི་ཕིར་མེ་དེ་ནི་ཐ་སད་ཙམ་དུ་ཡང་རི་བོང་

གི་རྭ་ལྟར་མ་གྲུབ་པའི་རྫུན་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་རིགས་པས་རྣམ་པར་

དཔྱད་ན་མེ་འདི་ཞེས་པ་ནས། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་རིག་པས་ཡོངས་སུ་བཙལ་ན་

གཅིག་ན་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས། མེ་དེ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །དཔེ་

དེ་ལྟར་ཆོས་ཐམས་ཅད་མ་བརགས་མ་དཔྱད་པ་ན་ཚད་མས་གནོད་མེད་ཀི་རེན་ཅིང་

འབེལ་བར་འབྱུང་བར་གྲུབ་ཅིང་། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དཔྱོད་པའི་རིགས་པས་བཙལ་ན་

གང་དུའང་མི་རེད་པའི་བདེ་སྟོང་དུ་རྣལ་འབོར་མས་ཡིད་ལ་གིས་ལིག་ཅེས་པ་སྟེ། 

འདི་ནི་གུར་ལས། ཀུན་རོབ་ཏུ་ནི་འཇིག་རེན་ཡོད། །དཔྱད་པས་གང་ནའང་འཇིག་

རེན་ཅི། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་དོན་འདྲ་བ་ཉིད་དོ། །

གསུམ་པ་ནི། དེ་ནས་ཞེས་སོགས་ཏེ། དམ་ཚིག་གི་རས་ལ་ལྔ་དང་། བདུད་

རིའི་རོ་འཐུང་བ་བདེ་ཆེན་ཉམས་སུ་མོང་བ་བེད་པ་ཡིན་ལ། ལྷག་མ་གོ་ས་ཞིང་། 
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

སྔོན་བྱུང་ལ་རྣལ་འབོར་མ་རྣམས་ཀིས་དེ་ལྟར་རོགས་པའི་རེས་སུ་སྟོན་པ་ལ་བདེ་བ་

བསྐྱེད་པའི་གསང་མཆོད་ཀིས་མཆོད་པ་ནི། རེས་འཇུག་ལ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་

གཏན་ལ་ཕེབས་པའི་རེས་སུ་བདེ་ཆེན་བསྐྱེད་ནས་བསོམ་དགོས་པར་བསྟན་པའི་

ཆེད་དུའོ། །ཞེས་རེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གསུང་ངོ་། །

དྲུག་པ་ལ་གསུམ། དེ་ལ་སྟོན་པ་དགེས་ནས་བལད་པར་ཞལ་གིས་བཞེས་ཏེ་

མཉན་པར་གདམས་པ། དེ་ཐོས་པས་རྣལ་འབོར་མ་རྣམས་དགའ་སྟེ་གུས་པས་ཉན་

པ། དེ་ལ་ཞལ་གིས་བཞེས་པའི་དོན་བལད་པའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་དགེས་ནས། སྔར་མདོར་བསྟན་དུ། གཞན་ཡང་བཟའ་བ་ལ་སོགས་པ། །ཞེས་

གསུངས་པ་དེའི་དོན་བལད་པས། རང་གི་སེམས་བདེ་བ་ཆེན་པོར་བིན་གིས་བརླབ་

པ་བསྟན་པ། ཀཻ་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མ་ཞེས་བོས་ནས། སངས་རྒྱས་རིགས་ལྔ་བོ་ཀུན་

གི་ཕག་མཛད་པའི་རོ་རེ་འཆང་བདག་གིས་དོན་དེ་ཉིད་སྐབས་གཞན་དུ་གསང་ཞིང་

སྦས་པར་མཛད་པ་ཡིན་ཡང་། འདི་ལྟར་རོ་རེ་མཆོད་པ་བས་པའི་བིན་རླབས་ཀིས། 

བལད་ཀིས་འདོད་པས་ཏེ་སྤོ་བས་རབ་ཏུ་ཉོན་ཅིག །ཅེས་པའོ། །གཉིས་པ་ནི། ལྷ་མོ། 

ཞེས་པ་ནས། ཉན་ཏེ་ཞེས་པའི་བར་རོ། །གསུམ་པ་ནི། གོང་དུ་བལད་པའི་རང་

བཞིན་དེ་ཉིད་བདེ་ཆེན་གི་རོགས་པས་ཡུལ་ལ་སོགས་པ་སྦང་དགོས་པའི་བདེ་ཆེན་

འཕེལ་བའི་ཐབས་སུ་གྱུར་པའི་བཟའ་བ་སོགས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་

བ། ལ་ལ་སོགས་པའི་བཟའ་བ་དང་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ལ་སོགས་པ་བཏུང་བ་ཇི་

ལྟར་རེད་པ་དང་། བགོད་བ་ཀུན་གི་ཐུན་མོང་དུ་ཡུལ་དུ་བ་བར་ནུས་པ་དང་། བགོད་

མིན་ཐ་མལ་བ་གཞན་གི་ཡུལ་དུ་བ་བར་མི་ནུས་པའི་ཡུལ་རྣམས་ལས་བྱུང་བའི་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀི་གེང་གཞི་དང་གསང་བའི་སྐད་ཅེས་བ་བའི་ལེའུ།

བདེ་བ་མི་སང་ཞིང་། ཆོས་ཀི་དབིངས་རོགས་པས་སེམས་དག་པར་བེད་ཀི། ཕིའི་

དག་བེད་ཀི་ཁྲུས་དང་གཙང་སྦྲ་མི་བ་སྟེ། གོང་གི་ཆོས་ཕག་རྒྱ་ལས་བདེ་བ་བསྐྱེད་

པ་ནི་སོང་བར་མི་བེད་དོ། །པདྨ་ཅན་ལས། གོང་གི་ཆོས་ནི་སང་མི་བེད། །ཅེས་

འབྱུང་བ་ལྟར་བའོ། །ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ཡེ་ལེས་ཁྱད་པར་ཅན་རྒྱུན་ལྡན་དུ་བསྐྱང་བར་

བར་ཡོད་པའི་བློ་ལྡན་གིས་ཕིའི་སྔགས་ཉིད་གཙོ་བོར་མི་བཟླ་ཞིང་། ཕིའི་བསྐྱེད་

རིམ་སོགས་ཀི་བསམ་གཏན་ཉིད་ནི་དམིགས་པར་མི་བ་ལ། རྣལ་འབོར་གི་གཉིད་

ནི་སང་བར་མི་བ་སྟེ། འདིར་པདྨ་ཅན་ལས་ཀང་། གཉིད་ནི་རྣལ་འབོར་གི་གཉིད་

དེ། །དེ་སང་བར་མི་བ་བས་སོ། །ཞེས་གསུངས་ལ། དེ་ཡང་རོགས་རིམ་པའི་སྐབས་

ཡིན་པས། གཉིད་དང་འོད་གསལ་བསེ་བ་ལ་གོ་བར་བ་སྟེ། ཀཻ་རོ་རེའི་རོགས་རིམ་

ལ་ཡང་དེའི་མན་ངག་ལེགས་པར་སྦོར་བ་ལེས་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །

མིག་ལ་སོགས་པའི་དབང་པོ་རྣམས་ནི་གཏི་མུག་རོ་རེ་ལ་སོགས་པར་

བསོམས་ནས་དབང་པོ་ཡུལ་གི་རོ་མང་བར་བེད་པ་མི་དགག་གོ །ས་ལ་ནི་ལ་དང་། 

ཁ་དོག་ལྔ་ནི་ཕག་རྒྱ་རིགས་ལྔ་དང་། མཛའ་བོ་ཞེས་པ་གཉིས་དག་གཉེན་ལ་ཆགས་

སང་མི་བེད་པ་དང་། རོ་ལིང་ཞེས་པ་གཉིས་ཀིས་བདག་དང་ངོ་བོ་དང་བཟང་ངན་སོ་

སོར་དམིགས་ནས་ཕག་མི་བེད་པར་བསྟན་ནོ། །གཡུང་མོ་སོགས་ལའང་བདག་གི་

ལུས་ཧེ་རུ་ཀའི་སྐུ་ལྟར་བས་ནས་རེག་པ་སྟེ། རེག་རིང་ཞེས་འདོན་པ་ལྟར་ན་རེག་པ་

ཡུན་རིང་དུ་བེད་པའོ། །དེ་ལྟར་དངོས་ཀི་ཕག་རྒྱ་རིགས་ལྔ་སོགས་ལ་བརེན་པར་

གསུངས་པའི་ཕིར། འདི་དག་ཐམས་ཅད་ལིན་ཏུ་སྤོས་མེད་ཀི་སྤོད་པ་ལ་སྦོར་བ་ནི། 

ལིན་ཏུ་སྤོས་མེད་ཀི་སྤོད་པ་གང་ལ་ཟེར་མ་ངེས་པར་ཟད་ལ། སྤིར་འདོད་ཡོན་ལ་ཇི་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ལྟར་འདོད་པ་བཞིན་སྤད་པས་བདེ་ཆེན་རྒྱས་པར་བེད་པ་སྤིར་སྟོན་གི་སྤོད་པ་ཁོ་

ནའི་སྐབས་ལ་སྦོར་བ་མིན་ནོ། །

དེས་ན་བཅུད་ལེན་གིས་ལུས་རྒྱས་པར་བས་པ་ལས་བདེ་བའི་རེན་ཀུན་ལྟ་

བུའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་རྒྱས་ཏེ་བདེ་ཆེན་ཆེས་ཆེར་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་དུ་

བཅུད་ལེན་གསུངས་པ་ནི། བདུད་རི་ལྔ་དང་ཞེས་སོགས་ཏེ། བུ་རམ་ནི་ཁག་དང་། 

ཆང་ནི་རྐང་མར་དང་། དུག་ནི་ཞག་དང་། ནིམ་པ་ནི་པགས་པ་སྟེ། དེ་ཡང་བུ་བཙས་

པ་ལས་བྱུང་བ་ཕྲུ་མའོ། །སྐྱུར་དང་སོགས་ལ། པདྨ་ཅན་དུ། སྐྱུ་རུ་ར་ནི་རླུང་སེལ་

བེད། །མངར་ནི་མཁིས་པ་སེལ་བེད་པ། །བསྐ་བ་ཡིས་ནི་དག་པ་ཡིན། །ཁ་བས་

རིམས་ནི་འཇིག་པར་བེད། །ཚྭ་ཡིས་མེ་རུ་འགྱུར་བ་ཡིན། །ཚ་བས་བད་ཀན་

འཇོམས་པར་བེད། །ཅེས་དྲངས་ཏེ་ཚ་བ་ནི། རྒྱམ་ཚྭའོ། །ཀུ་མུ་ཊིར་བུ་བཙས་སྐྱེས་

བུ་བཙས་མ་ཐག་པའི་དྲི་ཆེན་དང་། སྐྱུར་བ་རང་བྱུང་གི་མེ་ཏོག །མངར་བ་ཆུ། བསྐ་

བ་ལ །ཁ་བ་ནི་ཀུན་ཏུ་རུ་སྟེ་སོམས་འཇུག་བས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཁུ་བ། ལན་ཚྭ་

མིའི་ཚིལ། ཚ་བ་ནི་ཛཾ་པ་སྟེ་རྐང་། དྲི་ང་བ་དྲི་ཆེན་མར་ཁུ། དྲི་ཞིམ་པ་དཾ་ལ་ཀ་ར་ན་

ཛ་སྟེ་སེན་མོའི་བར་གི་དྲི། མཆི་མ་ནི་རྒྱ་མཚོ་ལས་སྐྱེས་པ་སྟེ་དྲི་ཆུ་བསྡུས་པའི་ཚྭ། 

ཁག་ནི་ཁ་བའི་སིང་པོ་སྟེ་ལྷ་བ། བང་སེམས་ནི་ག་བུར་སྟེ་སྔར་བུད་མེད་དང་མ་ཕད་

པ་ལས་བྱུང་བ་དག་ལ་བལད་དོ། །པདྨ་ཅན་ལས་དྲི་ང་ཞེས་སོགས། རུལ་བ་དྲི་ཞིམ་

ཆུ་དང་ཁག །ཅེས་བཏོན་ནས། བདུད་རི་ལྔ་དང་ཞེས་པ་དེ་འཆད་བེད་དུ་མཛད་དེ། 

རུལ་བ་ནི་ཀད་པ་སྟེ་དོན་གྲུབ་དང་། དྲི་ཞིམ་ནི་དྲི་ཆེན་ཏེ་རྣམ་སྣང་དང་། ཆུ་ནི་དྲི་ཆུ་

སྟེ་མི་བསྐྱོད་པ་དང་། ཁག་ནི་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་དུ་གསུངས་ལ། བང་ཆུབ་སེམས་



  501  

རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀི་གེང་གཞི་དང་གསང་བའི་སྐད་ཅེས་བ་བའི་ལེའུ།

ནི་ཀུན་ལྟ་བུ་སྟེ་སྣང་མཐའོ། །རས་དེ་དག་བསེས་ནས་རབ་ཏུ་བཟའ་བར་བ་སྟེ། པདྨ་

ཅན་དུ། འདི་དག་བཅུད་ཀིས་ལེན་རྣམས་ཏེ། །ནད་རྣམས་ཐམས་ཅད་འཇོམས་པར་

བེད། །ཐམས་ཅད་བསྲུང་བར་བེད་པའི་གཙོ། །རོག་པ་ཐམས་ཅད་འཇོམས་བེད་

པ། །ཞེས་དྲངས་སོ། །

བདེ་བ་ཆེན་པོ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ལེས་འཕེལ་བར་བ་བའི་སེམས་ཀིས་ནི། 

འཇིག་རེན་ན་མི་གཙང་བར་གགས་པ་ལ་ཡང་མི་བཟའ་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར། བུད་མེད་ཀི་རང་བྱུང་གི་མེ་ཏོག་རེད་ནས་ནི་པདྨ་ཞེས་པ་ཐོད་

པའི་སྣོད་དུ་བཞག་པ་དང་། ལུད་པ་དང་སྣབས་དག་གིས་བསེས་ནས་བརྟུལ་ཞུགས་

ཅན་གིས་བཏུང་བར་བའོ། །སད་གཡོག་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་ནི་ཕག་རྒྱ་རིགས་སྣ་

ཚོགས་ཀི་བྷ་ག་དང་སྦོར་བས་སོ། །རོ་བསེགས་ཐལ་བས་དེ་བཞིན་བརྒྱན་པ་ནི་

ལུས་ཐམས་ཅད་ལ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀིས་ཁྱབ་ཅིང་རྒྱས་པར་གྱུར་པའོ། །སོག་

རབ་ཏུ་སོང་བའི་གནས་ལས་རེད་པ་ནི་རླུང་གི་རྒྱུ་བ་འགགས་པའི་ཐབས་ལས་རེད་

པའོ། །གང་རེད་ན་མེ་ཏོག་སྟེ་ཀུན་ལྟ་བུའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་སོ། །དེས་ཅི་ཞིག་བ་

ན། མགོ་སྐྱེས་ལེགས་པར་བཅིང་བར་བ་སྟེ། སྤི་གཙུག་ཏུ་བརན་པར་བའོ། །པདྨ་

ཅན་ཀུ་མུ་ཊི་མུ་ཏིག་ཕེང་བ་རྣམས་སུ་ཤཽ་ཀ་འདི་ལ་བལད་པ་མ་མཛད་ལ། འགེལ་བ་

ཁ་ཅིག་ཏུ་སྒས་ཟིན་ལྟར་འཆད་ཅིང་། མེ་ཏོག་རབ་སོང་ནི་སོག་སོང་བའི་རོ་ལ་

གཏོར་བའི་མེ་ཏོག་གོ་ཞེས་འཆད་དོ། །

བདུན་པ་ལ་གཉིས། ཞུས་པ་དང་། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། སྔར་ཡུལ་གི་རྣམ་དག་

གསུངས་ནའང་དབང་པོའི་རྣམ་དག་མ་གསུངས་པ་གསུང་བར་གསོལ་བ་འདེབས་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

པ་དེ་ནས་ཞེས་སོགས་ཏེ། མ་མཛད་པ་བལད་དུ་གསོལ་ཞེས་སྦར་རོ། །གཉིས་པ་

ནི། མིག་སོགས་ལ་གཏི་མུག་རོ་རེ་སོགས་བཀོད་ནས་དབང་པོ་རྣམས་དང་ལྷ་དེ་

དག་ངོ་བོ་དབེར་མེད་དུ་མོས་པ་བེད་པའི་སྐྱེ་མཆེད་བིན་རླབས་ནི་བགེགས་ཀི་

མཚོན་ཆས་མི་ཕིགས་པའི་གོ་ཆའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་པ་

ནས་སེམས་དཔའ་ཆེའི་བར་རོ། །

སོབ་དཔོན་མི་ཐུབ་ཟླ་བས་མཛད་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡན་ལག་དྲུག་པ་ལས། 

མིག་ལ་སོགས་ལ་གཏི་མུག་སོགས། །རོ་རེ་གསུམ་ནི་གནས་གསུམ་བསམ། །མིག་

གཉིས་གཏི་མུག་རོ་རེ་མ། །རྣ་གཉིས་ཞེ་སང་རོ་རེ་མ། །སྣ་གཉིས་སེར་སྣ་རོ་རེ་

མ། །ཁ་ལ་འདོད་ཆགས་རོ་རེ་མ། །ལུས་ལ་ཕག་དོག་རོ་རེ་མ། །ཡིད་ནི་བདག་མེད་

རྣལ་འབོར་མ། །མིང་གི་ཡི་གེ་དང་པོས་བསྐྱེད། །ཕག་གཉིས་ཞལ་གཅིག་བཟང་པོ་

ཡི། །གི་གུག་ཐོད་པ་ལག་ན་བཅས། །སྣ་ཚོགས་མདོག་ཅན་རོ་ཡི་གདན། །སྐུ་གསུང་

དེ་བཞིན་ཐུགས་ཀི་ནི། །ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་གསུམ་འདིི་ཡི་སྔགས། །འདི་ལས་མཁའ་སྤོད་

ས་སྤོད་མ། །ས་འོག་གནས་པའི་བསམ་གཏན་བ། །ཞེས་གསུངས་པས། མིག་

སོགས་ལ་གཏི་མུག་རོ་རེ་སོགས་མཾ་ཌཾ་ལ་སོགས་པ་རང་རང་གི་མིང་ཡིག་དང་པོ་

ཐིག་ལེས་བརྒྱན་པ་ལས་བསྐྱེད་པ་དང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་གནས་གསུམ་དུ་ༀ་

ཨཱཿ ཧཱུཾ་ལས་མཁའ་སྤོད་མ་ས་སྤོད་མ་ས་འོག་སྤོད་མ་གསུམ་བསྐྱེད་པར་བསྟན་ལ། 

དཔེ་ཁ་ཅིག་ལས་ས་འོག་སྤོད་མ་ལ་ཞབས་འོག་གནས་པ་ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །ཐམས་

ཅད་ཀང་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་གི་ཐོད་འཛིན་པ་རོ་ལ་གནས་པར་གསུངས་ལིང་། 

སྣ་ཚོགས་མདོག་ཅན་ཞེས་པས་འཁྲུལ་ནས་ལྷ་མོ་རེ་རེ་ཡང་སྣ་ཚོགས་མདོག་ཏུ་སྨྲ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀི་གེང་གཞི་དང་གསང་བའི་སྐད་ཅེས་བ་བའི་ལེའུ།

བར་མི་བའི། ལྷ་མོ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་སྐུ་མདོག་རིགས་གཅིག་མ་ཡིན་པར་ལྷ་མོ་

དཀར་མོ་དང་། ལྷ་མོ་ནག་མོ་དང་། ལྷ་མོ་དམར་མོ་སོགས་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པའི་དོན་

ཡིན་པས། གཏི་མུག་རོ་རེ་མ་དཀར་མོ། །ཞེས་སང་རོ་རེ་མ་ནག་མོ་སོགས་སུ་འདོད་

པར་བ་སྟེ། གུར་ལས། མིག་ལ་གཏི་མུག་རོ་རེ་དགོད། །ཞེ་སང་རོ་རེ་རྣ་བར་

རོ། །སེར་རྣ་ཆགས་དང་དེ་བཞིན་རེག །བདག་མེད་མའང་བསོམ་པར་བའོ། །ཀུན་

ཀང་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་གྱུར། །སྣ་ཚོགས་གཟུགས་ཅན་བཙུན་མོ་རྣམས། །ཞེས་

པའི་འགེལ་བར་ལྷའི་རིགས་ཀི་བློ་གོས་ཆེན་པོས། སྣ་ཚོགས་གཟུགས་ཅན་བཙུན་

མོ་རྣམས་ཞེས་བ་བ་ནི། གཏི་མུག་རོ་རེ་ནི་དཀར་མོའ།ོ །སེར་སྣ་རོ་རེ་ནི་སེར་

མོའ།ོ །འདོད་ཆགས་རོ་རེ་ནི་དམར་མོའ།ོ །ཕག་དོག་རོ་རེ་ནི་ལྗང་ཁུའོ། །བདག་མེད་

རྣལ་འབོར་མ་ནི་ནག་མོའ།ོ །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་རྒྱུད་གཞན་ལས་

སྐྱེ་མཆེད་ཀི་ལྷའི་སྐུ་མདོག་གསུངས་པ་དག་དང་ཡང་མཐུན་པར་འགྱུར་རོ། །

བརྒྱད་པ་ལ་གཉིས། ཞུས་པ་དང་། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། རོ་རེ་སིང་པོས་གསོལ་

བ། ཞེས་པ་ནས། གསུང་དུ་གསོལ། ཞེས་པའི་བར་རོ། །རྒྱུད་རྣམ་པ་བཞིར་མ་

བསྒགས་པའི་དགོངས་པའི་སྐད་འདིར་གསུང་བར་ཞུས་པས། ཀཻ་རོར་རྒྱུད་སེ་ལྔ་

བར་བེད་དགོས་སོ། །ཞེས་སྨྲ་བ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་རྒྱུད་འདི་གཉིས་སྦོར་

གི་རྒྱུད་མ་ཡིན་དགོས་ལ། དེ་ལྟ་ན་ཐབས་ལེས་མཉམ་པར་སྦར་བས་ཧེའི་དོན་ལྷན་

སྐྱེས་ཀི་བདེ་ཆེན་དྲངས་ཏེ། བཛྲ་གི་དོན་སྟོང་ཉིད་རོགས་པའི་ལེས་རབ་དང་དབེར་

མེད་དུ་སྦོར་བའི་སིང་པོ་ཀཻ་རོ་རེའི་དོན་གཙོ་བོར་སྟོན་པའི་རྒྱུད་མིན་པར་འགྱུར་

བའི་ཕིར་དང་། བླ་མེད་ཀི་རྒྱུད་གཞན་གཉིས་སྦོར་གི་རྒྱུད་ཡིན་པ་དང་། རྒྱུད་འདི་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

དེ་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་པར་འབེད་པའི་གཏན་ཚིགས་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པའི་ཕིར་

རོ། །དེས་ན་གཉིས་སྦོར་གི་རྒྱུད་ཡིན་ཡང་འདིར་བལད་པ་ལྟར་གི་བརའི་སྐད་མ་

བལད་པའང་མང་པོ་ཡོད་པས་དེ་ལ་དགོངས་ཀི། གཉིས་སྦོར་གི་རྒྱུད་གང་ཡིན་

ཐམས་ཅད་དུ་མ་བལད་པར་སྟོན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། མཉན་པར་གདམས་ནས་གསུངས་པ་དང་། ཚོགས་ཀི་

འཁོར་ལོ་སོགས་ལ་བར་དེས་མ་སྨྲས་པའི་ཉེས་དམིགས་སོ། །དང་པོ་ལ། བལད་

པར་ཞལ་གིས་བཞེས་ནས་མཉན་པར་གདམས་པ་ནི། དགོངས་པའི་ཞེས་སོགས་

སོ། །དེ་ནས་དོན་སོ་སོ་ལ་འཇིག་རེན་དང་སྒ་དང་། བསྟན་བཅོས་གཞན་དང་རྒྱུད་སེ་

འོག་མ་གསུམ་ཐམས་ཅད་ལ་མ་གགས་ལིང་། བླ་མེད་ཀིའང་མང་པོར་མ་གསུངས་

པའི་མིང་གི་ཐ་སད་རོ་རེ་འཆང་ཁོ་ནས་བར་མཛད་པ་དག་གསུངས་པ་ནི། མ་ད་ན་

ཆང་ཞེས་སོགས་སོ། །ཁ་དོག་དབེ་བས་ཞེས་སོགས་ཀིས་ཁ་དོག་ལྔ་ཕག་རྒྱ་

རིགས་ལྔའི་བརའི་སྐད་དང་། ཕག་རྒྱ་རིགས་ལྔ་བོ་དེ་བཞིན་གལེགས་པ་ལྔ་བོ་སོ་

སོའི་རིགས་སུ་བཞག་ཚུལ་བསྟན་ལ། འདི་རྣམས་དང་སོམས་པར་ཞུགས་པས་ཁུ་

བ་རོ་རེར་འགྱུར་བ་ནི། ཕག་རྒྱའི་སྟོབས་ཀིས་བང་སེམས་བཅིངས་ནས་བདེ་ཆེན་

སྟེར་ནུས་པ་སྟེ། འདི་ཡང་ཕག་རྒྱ་དེ་དག་གི་ར་བཙལ་བས་རེད་པ་ན་ཇི་ལྟར་བ་བ་

ལེས་པ་ལ་རག་ལས་སོ། །བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་གིས་དེ་ལྟར་ཕག་རྒྱ་དེ་དག་སོམས་

འཇུག་གིས་མཆོད་ནས་དེའི་དྷཱུ་ཏཱིའི་ནང་གི་བང་སེམས་བཞོས་ཏེ་བཏུང་བར་བའོ། །

དེ་དག་མ་བརེད་པར་གུས་པས་འཛིན་པར་གདམས་ཏེ། མཇུག་བསྡུ་བ་ནི། རོ་

རེ་སིང་པོ་སོགས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། འདིའི་དབང་བསྐུར་ཐོབ་ནས་ཚོགས་ཀི་འཁོར་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། རྒྱུད་ཀི་ཕག་རྒྱ་བསྡུས་པའི་དོན་ཞེས་བ་བའི་ལེའུ།

ལོ་ལ་འདུས་པ་དང་། རང་གི་དམ་ཚིག་ལ་ལྔ་བདུད་རི་ལྔ་དང་ཕག་རྒྱ་རིགས་ལྔ་

སོགས་རེད་ནས་བསྟེན་པའི་ཚེ། བརའི་ཚིག་འདི་དག་གིས་མི་སྨྲ་བའི་ཉེས་དམིགས་

གསུངས་པ་ཀཻ་རོར་འདིར་ཞེས་སོགས་ཏེ་ཚིག་དོན་གོ་སའོ། །

༼ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པ།༽

གསུམ་པ་ནི། ཀཻ་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མ་ཞེས་སོགས་སོ། །དབང་གི་ཡེ་ལེས་བདེ་

ཆེན་ཆུ་བོའི་རྒྱུན། །ཡུན་དུ་བསྟེན་པས་གཉིས་སྣང་དྲི་མ་སྦངས། །ཇི་ལྟར་འདོད་

བཞིན་བསྟེན་པའི་ཐབས་མཁས་ཀིས། །ཚེ་འདིར་རྒྱལ་བ་མཆོག་གི་གནས་ཐོབ་

འགྱུར། །རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་བརག་པ་གཉིས་པའི་རྣམ་པར་བལད་པ་རོ་རེ་མཁའ་

འགོ་མ་རྣམས་ཀི་གསང་བའི་མཛོད་ཅེས་བ་བ་ལས་ཕི་མའི་ལེའུ་གསུམ་པ་རྣམ་

པར་བལད་པའོ། །

༼རྒྱུད་ཀི་ཕག་རྒྱ་བསྡུས་པའི་དོན་ཞེས་བ་བའི་ལེའུ།༽

ལེའུ་བཞི་བ་བལད་པ་ལ་གཉིས། ལེའུའི་གཞུང་བལད་པ་དང་། ལེའུའི་མཚན་

བསྟན་པའོ། །

༼ལེའུའི་གཞུང་བལད་པ།༽

དང་པོ་ལ་དྲུག །བརག་པ་དང་པོར་གསུངས་པའི་གླུ་གར་སོགས་ལྔ་ལ་ཐེ་ཚོམ་

གི་དོན་ཞུས་པའི་ལན། བརག་པ་དང་པོར་གསུངས་པའི་སོམ་པའི་དོན་ལ་ཐེ་ཚོམ་

གཅོད་པའི་ཞུས་ལན། ལྷ་མོ་བརྒྱད་ཀི་རྒྱས་གདབ་ལ་དོགས་པ་བཅད་པ། གཏོར་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

མའི་ཆོ་ག་ཞུས་པ་གསུངས་པ། ལྷ་མོ་གསུམ་གི་རྒྱས་གདབ་ལ་དོགས་པ་བཅད་པ། 

རྒྱས་འདེབས་བེད་ཀི་རིགས་ཀི་དབེ་བསྡུ་བལད་པའོ། །

༼བརག་པ་དང་པོའི་གླུ་གར་སོགས་ལ་ཐེ་ཚོམ་གི་ཞུས་ལན།༽

དང་པོ་ལ་གཉིས། ཞུས་པ་དང་། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ནས་ཞེས་པ་ནས། 

བསལ་དུ་གསོལ། ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། སྤོད་པའི་ལེའུ་ལས། གལ་ཏེ་དགའ་བས་གླུ་བླངས་

ཏེ། །དེའི་ཚེ་རོ་རེ་མཆོག་ལྡན་ནོ། །ཞེས་གང་བལད་པ། གླུ་དང་གར་ནི་དངོས་གྲུབ་

སྦིན་པར་གསུངས་པ་དེ་ལ་བདག་ནི་ཐེ་ཚོམ་མཆིས་ཏེ། གླུ་ནི་ཅི་ལགས་གར་ཀང་

ཅི་སྟེ། དེ་དག་གིས་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་ཚུལ་ཀང་ཇིི་ལྟ་བུ། ལྷ་དབང་བསྐུར་བའི་ལེའུ་

ཞེས་པ་ནས། གདབ་བ་གང་གི་འདེབས་བེད་ཀི་ཕག་རྒྱ་དང་། ཕག་རྒྱས་བཏབ་པའི་

དོན་ཅི་ཞིག་ལགས། སྔགས་དང་རིགས་ཀི་ལེའུ་ལས་གསུངས་པའི་དབངས་བཅོ་

ལྔ་ལྷ་མོ་གང་གི་ས་བོན་ཡིན་པ་དང་། ར་སོ་གཉིས་པོ་གང་གི་རྣམ་དག་ཏུ་འཇོག་

ཚུལ་ཞུས་པ་བལད་དུ་གསོལ། ཞེས་པའི་བར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་ལྔ་ལས། དང་པོ་གླུ་ཇི་ལྟར་བུ་ཞུས་པའི་ལན་ནི། ལན་རིམ་པ་བཞིན་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཀོལ་ཨི་རི་ནི་གནས་སོ། །ཊི་ཨ་ནི་གནས་

པའོ། །བཱོ་ལཱ་ནི་རོ་རེ་སྟེ་བསྡུ་ན། ཀོ་ལའི་རིར་གནས་རོ་རེ་དང་། ཞེས་པའོ། །དེ་ལ་

གནས་པའི་སྦོར་བས་བཱོ་ལ་ནི་རྣལ་འབོར་བའི་རོ་རེའོ། །ཞེས་པདྨ་ཅན་ལས་བལད་

དོ། །མུམྨུ་ནི་ཞིང་ངོ་། །ཀཀྐོ་ལཱ་ཞིང་དེ་ལ་གནས་པའི་རྣལ་འབོར་མའི་པདྨ་སྟེ། རྐང་བ་

དེ་གཉིས་ཀིས་ནི་གནས་ལ་སོགས་པ་ན་བཞུགས་པའི་རྣལ་འབོར་ཕོ་མོ་འདུས་པ་

གསུངས་ཏེ། བསྡུ་ན། མུམྨའི་པདྨ་འདུས་པ་ཡི། །ཞེས་པ་རྐང་བ་གཉིས་པའོ། །དེ་ལྟར་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། རྒྱུད་ཀི་ཕག་རྒྱ་བསྡུས་པའི་དོན་ཞེས་བ་བའི་ལེའུ།

ན་རེ་ནི་འདུས་པའི་དོན་ཡིན་ལ། བོད་ཁ་ཅིག་རེ་ཞེས་པ་བོད་པའི་དོན་དུ་འདོད་དོ། །མུ་

ཏིག་ཕེང་བར་ཀོལ་ཞེས་སོགས་འདི་ལ། ཚིག་རྐང་བཞི་བའི་ཚིགས་བཅད་བཞི་ཡོད་

པའི་རྐང་བ་གཉིས་གཉིས་དུམ་བུ་ཁིགས་སུ་སྦར་བ་དང་། ཚིགས་བཅད་བཞི་ཆར་གི་

མཐར་ཐ་མ་གཉིས་སྦར་བར་བལད་པའི་དོན། རྐང་བ་གཉིས་གཉིས་ཀི་མཐར་ཐ་མ་

གཉིས་གཉིས་སྦོར་བ་ལ་མཁས་པ་དག་བཞེད་དོ། །གྷ་ན་ནི་ཚོགས་ལའང་འཇུག་མོད་

ཀང་འདིར་རྒྱུན་ཏུའོ། །ཀི་པི་ཊ་ནི་རེའུ་ཆུང་ངོ་། །ཧོ་བཛྫ་ཨི་ནི་བརྡུང་བར་བ་ཞེས་པ་

སྟེ། རྒྱུན་དུ་རེ་ཆུང་སྒ་སྒོགས་ལིང་། ཞེས་བསྒྱུར་རོ། །དེ་ཡང་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྒ་

བརན་ལྟ་བུར་གསུངས་པའི་དོན་རྒྱུན་དུ་མངོན་དུ་བས་ཏེ་གླུ་གར་བ་བའི་དོན་ཏོ། །མུ་

ཏིག་ཕེང་བར་ཧེའི་དོན་ཀ་ཻཞེས་བོད་པ་ལ་བལད་དོ། །

རོ་ལཱ་ནི། རོད་པ་དང་། ཀུ་ཅོ་དང་། འཐབ་པའོ། །དེ་ཎས་བཀག་པས་མི་བ་བ་

དང་། ཀ་རུ་ཎི་ཀ་ནི་སིང་རེའི་དབང་གིས་ཞེས་པ་སྟེ། སིང་རེས་ཀུ་ཅོ་མི་བེད་ལ། 

ཞེས་བསྒྱུར་རོ། །ཀུ་མུ་ཊིར་ཨ་ཨཱི་ཎ་ནི་མི་བེད་ཅེས་པ་ལ་བལད་དོ། །དེ་ཡང་ཕན་

ཚུན་བམས་པར་བ་ཞིང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་སིང་བརེ་བར་བ་ཞེས་བ་

བའི་དོན་ཏོ། །ཏ་ཧི་ནི་དེར་ཡང་ངོ་། །བ་ལ་ནི་ལའོ། །ཁཱ་ཛཱ་ཨི་ནི་བཟའ་བར་བ་

བའོ། །དེར་ནི་བསྒིམས་ཏེ་ལ་ཟ་བ། ཞེས་བསྒྱུར་བ་ལྟར་ན་ཁཱ་ཛའི་དོན་ནི་བསྒིམས་

ཏེའོ། །གཱ་ཌ໊་མ་ནི་ལིན་ཏུ་ཞེས་པའོ། །ཨ་ན་ནི་ཆང་ངོ་། །བི་ཛྫ་ཨ་ཨི་ནི་བཏུང་བར་

བའོ། །ལིན་ཏུ་དགའ་བ་བསྐྱེད་པའི་ཆང་། ཞེས་བསྒྱུར་རོ། །ཉིན་མཚན་ཆང་ནི་བཏུང་

བ་ཡི། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་ན། གཱ་ཌེ་མ་ནི་ཉིན་མཚན་ལའང་འཇུག་གོ །ཧ་ལེན་ཀེ་

ཞེས་རྣལ་འབོར་མ་རྣམས་ལ་བོད་པའོ། །ཀ་ལི་ནི་སྐལ་ལྡན་དང་། ཛ་ར་པ་ཎི་ཨ་ཨི་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ནི་གཞུག་བར་བ་བ་སྟེ་རྣལ་འབོར་དང་རྣལ་འབོར་མ་སྐལ་ལྡན་ནོ། །དུ་དྷུ་ར་ནི་སྐལ་

མེད་དམ། དམ་ཚིག་དང་མི་ལྡན་པ་སྟེ། དབང་མ་བསྐུར་ཞིང་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའོ། །བཛྫ་

ཨ་ཨི་ནི་སང་བར་བ་བའོ། །དམ་ཚིག་མི་ལྡན་སང་བར་བ། ཞེས་བསྒྱུར་རོ། །ཙ་ཨུ་ནི་

ཙ་ཏུར་ཞེས་ཀང་འབྱུང་སྟེ་བཞིའོ། །ས་མ་ནི་མཉམ་པའོ། །དེས་ན་རྐང་བ་འདི་དང་། 

ཀབྦུ་སོགས་ཀི་རྐང་བ་དང་བཅས་པའི་རྐང་བ་གཉིས་པོ་ནི། བཞི་མཉམ་དང་ནི་ག་རི་

དང་། །སི་ཧླ་ག་བུར་བྱུགས་པ་ཡི། །ཞེས་བསྒྱུར་བ་ལྟར་རོ། །དེ་ལྟར་ཨི་ཨ་ཨི་ཞེས་

པ་བྱུགས་པའི་དོན་ཏོ། །

པདྨ་ཅན་ལས། ཙ་ཨུ་ས་མ་སི་ཧླ་ཀ་བུར་ལ་ཨི་ཨ་ཨི་ཞེས་འབྱུང་ལ། དྲི་ཆེན་

དང་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་དང་། སྣང་བ་མཐའ་ཡས་རྣམས་དེར་ཕི་དང་ནང་དུ་ལུས་ལ་

བྱུག་པར་བའོ། །ཞེས་བལད་དེ། དེ་ལྟར་ན་དྲི་ཆུས་བྱུག་པའང་དོན་གིས་འཐོབ་

བོ། །མཱ་ལ་ཨིནྡྷ་ཎ་ས་ལི་ཛ་ལ། ཚོད་མ། མ་ལ་ཏིནྡྷ་ནཾ། ཞེས་པདྨ་ཅན་ལས་ཀང་

བལད་ཅིང་། ས་ལི་ཛའི་དོན་ནི། པདྨ་ཅན་ལས། ཚོད་མ་རྣམས་དང་ལ་ཆེན་ཁྱད་

པར་གི་དེར་བཟའ་བའོ། །ཞེས་བལད་ལ། དེ་ཡང་ལ་ཆེན་གི་ཚོད་མ་ཁྱད་པར་དུ་

བཟའ་བའི་དོན་ཏོ། །མུ་ཏིག་ཕེང་བར་ས་ལི་ལས་སྐྱེས་པ་ལ་བལད་དེ། ཛ་ནི་སྐྱེས་

པའོ། །ཏ་ཧི་ནི་དེར་རོ། །བྷ་རུ་ཁ་ཨི་ཨ་ཨི་ནི་རྒྱུན་ཏུ་བཟའ་བ་བ་བའོ། །རྐང་བ་

གཉིས་པོ་དེ་ནི། ལ་ལི་ལས་སྐྱེས་གཙོས་སྦར་བ། །དེར་ནི་རྒྱུན་ཏུ་བཟའ་བ་

ཡི། །ཞེས་བསྒྱུར་རོ། །སྔར་འགོ་བ་ནི་ཁེ་ཊ་དང་། །འོང་བ་ཕེཾ་ཁ་ཎ་རུ་བརོད། །ཅེས་

བ་ལྟར་དང་། ཀ་རར་ནི་བེད་པའོ། །ཤུདྡྷུ་ནི་དག་པ་དང་། ཨ་ཤུདྡྷུ་ནི་མ་དག་པའོ། །ནཱ་

མ་ནི་ཞེས་བ་བའོ། །དེར་ཡིད་ལ་མི་བེད་པ་ནི་ཨ་ཨིའོ། །ནི་རང་ཤུ་ནི་རུས་རྒྱན་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། རྒྱུད་ཀི་ཕག་རྒྱ་བསྡུས་པའི་དོན་ཞེས་བ་བའི་ལེའུ།

ནོ། །ཨརྒ་ནི་ཡན་ལག་གོ །ཐ་ནི་རྣམས་ལའོ། །ཙཊ་ནི་གདགས་པའོ། །ཏ་ཧི་ཛ་ནི་

དེར་ཡང་ངོ་། །ལར་ཝ་ནི་རོའ།ོ །བ་ནི་ཨ་ཨི་ཞེས་བ་མུ་ཏིག་ཕེང་བར་གཞུག་པར་བ་

བ་ལ་བལད་དེ། དུས་དེར་སྐྱེས་པའི་རོ་དབུལ་བར་བ་བའི་དོན་ཏོ། །མ་ལ་ཨ་ཛེ་ནི་

འདུ་བའོ། །ཀུན་དྷུ་རུ་ནི་དབང་པོ་གཉིས་སྦོར་རོ། །བཱ་ཌ་ཨི་ནི་དེ་བེད་པའོ། །ཌི་ན་ཌི་

མ་ཏ་ཧི་ནི་རིགས་ངན་མའོ། །བཛྫ་ཨི་ཨི་སོང་བ་ལ་བལད་ཅིང་། དེ་ཎས་བཀག་པས་

མི་སང་བར་བསྟེན་པར་བའོ། །ཞེས་པའོ། །དེ་རྣམས་ནི་སྒ་ཇི་བཞིན་པའི་བལད་པ་

སྟེ། ཚོགས་ལ་འདུས་པ་སོགས་ཀིས་སྐབས་སུའོ། །

ཡང་དེའི་དོན་ནང་གི་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་ཚུལ་ལ་སྦར་བ་པདྨ་ཅན་

ལས་གསུངས་པ་ལྟར་བལད་ན། ཀོལོ་རི་ནི་མགོ་བོ་ལའོ། །ཊི་ཨ་ནི་དེ་ལ་གནས་

པའོ། །བཱོ་ལ་ནི་རོ་རེ་འཛིན་པ་གཞོམ་མེད་ཀི་ཧཾ་ངོ་། །མུམྨུ་ཎེ་རེ་ནི་ལྟེ་བའི་པདྨར་

རོ། །ཀ་ཀོ་ལ་ནི་དེར་ལེས་རབ་ཙཎ་ལིའི་རྣམ་པར་གནས་པའི་གཏུམ་མོ་ཨ་ཐུང་

ངོ་། །གྷ་ན་ནི་དགའ་བལ་མེད་པའི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་དགའ་བ་རྒྱུར་ལྡན་པའོ། །ཀི་པི་ཊ་ནི་

གཞོམ་མེད་ཀི་ལྷན་སྐྱེས་སོ། །བཛྫ་ཨི་ནི་ཀུན་ལྟ་བུའི་ཁམས་ཆར་ལྟར་འབབ་

པའོ། །ཀ་རུ་སོགས་ནི་བདེ་ཆེན་གི་ཡེ་ལེས་ཀིས་རྣམ་རོག་གི་རོད་པ་འགོག་པའོ། 

ཏ་ཧ່་སོགས་ནི་དེ་འདྲའི་ཆར་འབབས་པའི་དུས་དེར་ཐ་མལ་བའི་ལ་སྟེ་ཕུང་སོགས་

སྣང་མེད་དུ་བེད་པའོ། །ཀ་ཌ໊་མ་སོགས་ནི་སིང་རེ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རོ་ལིན་ཏུ་འཐུང་

བའོ། །ཧ་ལེ་སོགས་ནི་རོར་སེམས་ཀི་རང་བཞིན་བདེ་ཆེན་བསོམ་པར་བ་བའོ། །དུ་

དྷུ་ར་སོགས་ནི་རྣམ་རོག་ཐམས་ཅད་དུ་སོང་བའོ། །ཙ་ཨུ་སོགས་ནི་བདེ་ཆེན་དེ་ལ་

རྣམ་སྣང་སོགས་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ཡེ་ལེས་ཀི་ངོ་བོར་བཞུགས་པའོ། །མཱ་ལ་སོགས་ལ། 
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

མཱ་ནི་ས་དང་། ལ་ནི་ཆུ་དང་། ཨིནྡྷ་ནི་མེ་དང་། ཤཱ་ལི་ཛ་ནི་རླུང་དང་། དེ་དག་ལིན་ཏུ་

སྣང་མེད་དུ་བ་བར་ཏ་ཧི་བྷཾ་རུ་སོགས་ཀིས་སྟོན་ཏེ། ཨ་ཧཾ་གི་འབར་འཛག་ཕད་ནས་

ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ཡེ་ལེས་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་ཚེ་ཕུང་སོགས་ཀི་གཉིས་སྣང་དང་། བདེན་

འཛིན་གི་རྣམ་རོག་དང་། ས་ལ་སོགས་པའི་ཁམས་ཀི་གཉིས་སྣང་འགགས་པའི་དོན་

ཏོ། །ཕེཾ་སོགས་ནི་ལེས་རབ་ཀིས་འགོ་འོང་བེད་པ་དང་། ཤུདྡ་སོགས་ནི་དག་མ་

དག་གི་སྤོས་པ་ཡིད་ལ་མི་བེད་པར་བདེ་ཆེན་དུ་རེ་གཅིག་པའོ། །ནི་རང་ཤུ་སོགས་

རྐང་བ་གཉིས་ཀི་དོན་ནི། བང་སེམས་དཀར་བོ་ཡན་ལག་རྣམས་ལ་བཞག་ནས་

ལུས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པར་བེད་པས་གཞུག་པར་བ་ཞིང་སྤོ་བར་བའོ། །དེ་དག་

གིས་ནི་ནང་གི་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པ་ལས་ལྟེ་བའི་གཏུམ་མོ་འབར་ཏེ་སྤི་བོའི་

ཧཾ་ཡིག་ཞུ་བ་ཆར་ལྟར་བབས་ནས་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ཡེ་ལེས་སྐྱེས་པས་གཉིས་སྣང་གི་

སྤོས་པ་དང་རྣམ་རོག་གཅོད་པར་བསྟན་ལ། ཡང་ལྷན་སྐྱེས་དེ་ཉིད་ཕིའི་ཕག་རྒྱའི་

ཐབས་ཀིས་འདྲེན་པ་ནི། མ་ལ་ཨ་ཛེ་སོགས་ཀི་རྐང་བ་གཅིག་གིས་སྟོན་ཏེ། ཚིག་

དོན་སྔར་ལྟར་རོ། །ཌིན་ཌི་མ་སོགས་ནི་ཐབས་དེ་ལས་སྐྱེས་པ་རྣམ་རོག་སྣ་ཚོགས་

ཀིས་རེག་པར་བར་མེད་པའི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་བའོ། །བལད་ཚུལ་དེ་ཉིད་ཀིས་

གཏུམ་མོ་བསོམ་པ་རྒྱས་པར་བསྟན་པར་བྷཱ་ཝ་བྷ་དྲས་ཀང་བལད་དོ། །

ཡང་པདྨ་ཅན་ལས་འདི་ཉིད་དབང་པོ་རབ་ལ་དབང་བསྐུར་བའི་ཚུལ་ལ་བལད་

པ་ནི། ཀོ་ལ་སོགས་རྐང་བ་གཅིག་ནི་ཐབས་ཀི་ལྟེ་བའི་འོག་དང་དེར་གནས་པའི་རོ་

རེའོ། །མུམྨུ་སོགས་རྐང་བ་གཅིག་གི་དོན་ནི་ལེས་རབ་ཀི་ལྟེ་བའི་འོག་དང་དེར་

གནས་པའི་པདྨའོ། །གྷ་ན་སོགས་ནི་པདྨ་དེ་ལ་རོ་རེའི་རང་བཞིན་གི་ཀི་པི་ཏ་བརྡུང་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། རྒྱུད་ཀི་ཕག་རྒྱ་བསྡུས་པའི་དོན་ཞེས་བ་བའི་ལེའུ།

བ་ནི་བསྐྱོད་པར་བེད་པའོ། །ཀ་རུ་སོགས་ནི་བདེ་ཆེན་འབྱུང་བས་རོད་པ་མི་བེད་

ཅིང་བརན་པར་རྒྱུན་དུ་བདེ་བའི་མཆོག་བསྟེན་པའོ། །ཏ་ཧི་སོགས་ནི་དེའི་ཚེ་རྣམ་

རོག་ཟ་བའམ། དགའ་བ་བྱུང་བ་ཟ་བའོ། །ག་ཌ໊་སོགས་ནི་བདེེ་བ་དེ་ཡང་ཡང་བཏུང་

བའོ། །ཀཉྫ་སོགས་ནི་ལྷན་སྐྱེས་བསོམས་པས་གཞུག་པར་བ་བའོ། །དུ་དྷུ་སོགས་ནི་

དགའ་བལ་སངས་པའོ། །སྐབས་འདིར་པདྨ་ཅན་ལས། སྐྱེ་གནས་ནང་གི་ར་གཉིས་

ནི། །གཡོན་དང་དེ་བཞིན་གཡས་པ་ལས། །གཡོན་ནས་ཁུ་བ་འབྱུང་བ་སྟེ། །གཡས་

པ་ལས་ཀང་ཁག་ཉིད་ཀང་། །རོ་རེ་དབིངས་ཀི་དབང་ཕྱུག་ར། །གཡོན་དུ་ཡང་དག་

བརག་པར་བ། །སོར་མོ་ཡིས་ནི་ཅུང་ཟད་བསྐུལ། །ར་དེའི་ཁ་ནི་ཕེ་གྱུར་

ནས། །མཆོག་ཏུ་ལིན་ཏུ་དགའ་བ་འབྱུང་། །ཅུང་ཟད་སྔགས་པ་རོ་རེ་ཡིས། །ནང་དང་

ནང་དུ་བསྐྱོད་པར་བ། །ཕཊ་ནི་ནོར་བུའི་ནང་བཞག་ནས། ཡིད་ལས་བྱུང་བ་དགག་

པར་བ། །བང་ཆུབ་སེམས་ནི་མ་ལོར་བས། །སྐད་ཅིག་བདེ་མཆོག་འབྱུང་བར་

འགྱུར། །མ་ལུས་འདི་ཡིས་རང་བཞིན་ཉིད། །ཆད་པ་མེད་པར་སྣང་བ་ནི། །ངེས་པར་

ཁྱབ་ཅིང་བདེ་ཞི་བ། །རིམ་པས་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བེད། །བང་ཆུབ་སེམས་ནི་ལོར་

བའི་སེམས། །བརྒྱལ་ཏེ་རེད་པར་འགྱུར་མ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཕག་རྒྱ་སོག་

རོལ་དུ་འགོ་བའི་གནད་ལེས་པ་ལ་ལིན་ཏུ་གཅེས་པའོ། །ར་ཨུ་སོགས་ལྷག་མའི་

དོན་ནི་སྔར་བཞིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

གཉིས་པ་གར་ཞུས་པའི་ལན་བལད་པ་ལ་གསུམ། རྣལ་འབོར་གང་གིས་གར་

བ་བ། གར་བེད་པའི་དགོས་པ་དང་བེད་ཚུལ། གླུ་གར་བས་པ་ལས་བྱུང་བའི་བིན་

རླབས་ཀི་མཚན་མ་མཚོན་པར་བ་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཧེ་རུ་ཀའི་གཟུགས་ཀིས་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

གནས་པའི་ང་རྒྱལ་དང་ལྡན་པའི་རྣམ་འབོར་ལས་དྲན་པ་མི་འཕོགས་པ་སྟེ་མ་

ཡེངས་པའི་སེམས་ཀིས་གར་བ་ལ། དེ་ཡང་ཆགས་བལ་མིན་པ་ལྷན་སྐྱེས་གོམས་

པའི་སེམས་ཀིས་ནི་འདོད་ཆགས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་སེམས་ཀིས་འཁོར་གསུམ་མི་

དམིགས་པར་བསོམས་པ་ཉིད་ཀིས་གར་བའོ། །དེ་བཞིན་དུ་རོ་རེ་ཆོས་གསུང་རོ་

རེའི་བདག་ཉིད་ཀི་གླུ་བླང་བའམ། གསུང་རོ་རེའི་རྣལ་འབོར་བས་གླུ་བླང་བར་བ་

ཞིང་། སངས་རྒྱས་རྣམ་སྣང་གི་བདག་ཉིད་ཀི་གར་རམ། རྣམ་སྣང་གི་རྣལ་འབོར་

བས་གར་བ་ལ། རྣལ་འབོར་མ་གར་མ་སོགས་དང་། མ་མོ་གོ་རཱི་ལ་སོགས་པ་ཡིས་

བསྐོར་བས་གླུ་དང་གར་ནི་འདི་དག་གིས་ལེགས་པར་གླུ་བླང་ཞིང་གར་ཡང་

བའོ། །གཉིས་པ་ནི། དེ་འདྲ་བའི་གླུ་གར་འདི་ཉིད་ཀིས་ནི་ཚོགས་ཀི་འཁོར་ལོ་ལ་

བར་ཆད་བསྲུང་ཞིང་དེ་བཞིན་དུ་བདག་ཀང་འཇིགས་པ་ལས་བསྲུང་བ་ཉིད་ཡིན་ལ། 

འདིས་ནི་འཇིག་རེན་དབང་དུ་བེད་ཅིང་། གླུ་འདིས་ནི་སྔགས་ཀི་བཟླས་པ་ཉིད་དང་

འདྲ་བར་ལྷའི་ཐུགས་བསྐུལ་ཞིང་། དེ་ལྟར་གང་དུ་གུས་པས་གླུ་ལེན་པ་དང་། གང་དུ་

གུས་པ་དང་བཅས་པས་གར་བེད་པ་ནི་ཚོགས་ཀི་བདག་པོ་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་མདུན་

ཏེ་མངོན་དུ་བས་ནས་བའོ། །ཚོགས་ཀི་བདག་པོ་མདུན་བས་ནས། །ཞེས་འདོན་

ནོ། །གསུམ་པ་ནི། གླུ་གར་དེ་ལྟར་བས་པའི་བིན་རླབས་ཀི་མཚན་མ་དྲིས་མཚོན་པ་

ནི་དེས་ཞེས་སོགས་ཏེ། མ་ལ་ཡའི་དྲི་ནི་ཙནན་གི་དྲིའོ། །སྒས་མཚོན་པ་ནི། ངང་བ་

དང་ནི་བུང་བའི་སྒ་དང་། བ་ལང་ཚེའི་སྒ་ཡང་ནི་མཚོན་པར་བ་བ་ལ། གང་དུ་ཐོས་པ་

ནི་ནང་དུ་མ་ཟད་ཕི་རོལ་གི་ཚལ་དུ་ཡང་ངོ་། །ཉན་པའི་དུས་ནི་རང་གིས་གླུ་བླངས་

པའི་མཐའ་སྟེ་རེས་ནས་མཉན་པར་བའོ། །དྲི་ནི་གར་དང་སྒ་ནི་གླུའི་བིན་རླབས་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། རྒྱུད་ཀི་ཕག་རྒྱ་བསྡུས་པའི་དོན་ཞེས་བ་བའི་ལེའུ།

མཚན་ཉིད་དོ། །ཞེས་བྷཱ་ཝས་བལད་པ་ལྟར་རོ། །

གསུམ་པ་ལྷ་མོ་བཅོ་ལྔ་བོ་གང་ལ་རིགས་བདག་གང་གིས་རྒྱས་གདབ་པ་ཞུས་

པའི་ལན་ལ་གཉིས། རྒྱས་བཏབ་པའི་དགོས་པ་དང་མ་བཏབ་པའི་ཉེས་དམིགས། ལྷ་

མོ་གང་ལ་དེ་བཞིན་གལེགས་པ་གང་གིས་རྒྱས་འདེབས་པ་བལད་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

རྒྱས་འདེབས་མེད་ཀང་རྣལ་འབོར་མའི་ངོ་བོ་འབའ་ཞིག་བསོམས་པ་ལས་རྣལ་

འབོར་མའི་དཀིལ་འཁོར་མངོན་དུ་འགྱུར་ན་རྒྱས་འདེབས་ཀི་ཕག་རྒྱས་ཅི་ཞིག་བ་

ཞེས་དོགས་པ་ལ། ཕག་རྒྱ་ནི་རིགས་ཀི་རགས་དང་། གདབ་བ་དེ་འདེབས་བེད་དེའི་

རིགས་སུ་མཚོན་པར་བེད་པའི་མཚན་མ་སྟེ་འདེབས་བེད་འདིས་ནི་གདབ་བ་དེ་

གང་གི་རིགས་ཡིན་པ་ནི་མཚོན་པར་བའོ། །རིགས་འཆོལ་བ་སྟེ་འཁྲུགས་པ་དང་། 

རིགས་ལ་བལྟོས་པ་མེད་པར་རིགས་བདག་གི་རྒྱལ་བས་སྟོང་བ་བསོམ་པའི་སྦོར་

བ་ལས། ལྷའི་རྣམ་པ་དང་ང་རྒྱལ་མངོན་དུ་བས་ན་ཡང་གཟུགས་བརན་ལྟ་བུར་

འདོད་དོན་སྒྲུབ་པའི་ནུས་པས་སྟོང་བས་དངོས་གྲུབ་མེད་ཅིང་། རང་གི་རིགས་

བདག་གང་ཡིན་མི་ལེས་པས་བསྒྲུབ་བ་མི་ལེས་པའི་ཕིར་སྒྲུབ་པ་པོའང་མེད་

དོ། །གཉིས་པ་ནི། ཞེ་སང་གཏི་མུག་སོགས་ནི་དེ་བཞིན་གལེགས་པ་མི་བསྐྱོད་པ་

དང་རྣམ་སྣང་སོགས་ལྔ་སྟེ་ཚིག་དོན་གོ་ས་ཞིག་འདོད་པས་ཞེས་པ་དད་པས་སམ། 

འདོད་པ་ཙམ་གིས་ཏེ་གསལ་པར་བསྟན་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་མུ་ཏིག་ཕེང་བར་

བལད་དོ། །བཞི་བ་ཨཱ་ལི་གང་ལྷ་མོ་གང་གི་ས་བོན་ཡིན་པ་ཞུས་པའི་ལན་ནི། ཨཱ་ལི་

ཞེས་པ་ནས། དེ་ལྟར་རྣལ་འབོར་མ་བཅོ་ལྔའི་ས་བོན་ཉིད་དོ་ཞེས་བ་བའི་བར་ཏེ་

ཚིག་དོན་གོ་སའོ། །
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ལྔ་བ་ར་སོ་གཉིས་གང་། རྣལ་འབོར་མ་གང་རྣམ་པར་དག་པ་ཞུས་པའི་ལན་ལ་

གཉིས། དངོས་དང་། འཕོས་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ར་སོ་གཅིག་ལྷ་མོ་གང་དང་

སྦོར་བ་དང་། ར་ལྷག་མ་སོང་བའི་འཐད་པའོ། །དང་པོ་ནི། རིགས་ཀི་ལེའུ་ལས་ར་

རྣམས་གང་བཅུ་དྲུག་ཕག་གཉིས་ཀི་བདག་ཉིད་གསུངས་པ་དེ་དག་ལས་ར་ནི་

གཉིས་གཉིས་འཁོར་གི་རྣལ་འབོར་མ་རེ་རེའི་རྣམ་པ་རྣམས་སུ་བརོད་ལ། ར་གསུམ་

གཙོ་བོར་འཇོག་པ་རྐྱང་མ་སོགས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། འདིའི་དོན་ལ་ཀུ་མུ་ཊི་ལྟར་ན། 

དེ་ལྟར་ར་སོ་གཉིས་ཀི་ལྷག་མ་གཅིག་ལུས་པས་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀིས་ར་སོ་གཉིས་མ་

བསྡུས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེ་ན། འབད་པས་ཞེས་པ་གཅིག་གིས་བདུད་དྲལ་མ་སོང་

བར་བསྟན་ནོ། །དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། གང་ཕིར་ཞེས་པ་གཅིག་གོ །གལ་ཏེ་བཅུ་དྲུག་གི་

ཆ་མེད་པ་དང་། ལྷག་མ་སང་ཞེས་པ་འགལ་ཏེ། སང་རྒྱུའི་ཆ་བཅུ་དྲུག་པ་ཡོད་པས་

སོ། །ཞེ་ན། ཅིའི་སད་དུ་ཞེས་སོགས་གསུངས་ཏེ། དོན་དེ་དགོས་པ་བསྒྲུབ་ནུས་ཀི་

བཅུ་དྲུག་གི་ཆ་མེད་ཅེས་གསུངས་ཏེ། དཔེར་ན་བུ་ཡོད་ཀང་བུའི་བ་བ་མི་བེད་པས་

བུ་མེད་ཅེས་བརོད་པ་བཞིན་ནོ། །དེའི་ཕིར་ཆ་བཅོ་ལྔ་བ་ཉིད་དུ་གྲུབ་ཅིང་། ཆ་བཅུ་

དྲུག་པ་མ་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་གསལ་བར་ནི་བཅོ་ལྔའི་ཞེས་སོགས་བཞིས་བསྟན་པར་

བལད་དེ། དེའི་དགོངས་པ་ནི་ཨཱ་ལིས་བདེ་ཆེན་མཚོན་པ་ཡིན་ལ། ཕི་ནང་གི་དཀར་

ཆ་འཕེལ་བའི་ཆ་བཅོ་ལྔས། ཕི་ནང་གི་ཟླ་བའི་དཀར་ཕོགས་རོགས་པའི་ཕིར་དང་། 

རྣལ་འབོར་མ་རྣམས་དཀར་ཆ་མཚོན་པའི་ཨཱ་ལིའི་ཆ་རེ་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་བཅུ་དྲུག་

པའི་ཆ་མེད་དེ། བཅུ་དྲུག་པ་ནི་ནག་ཕོགས་ཡིན་པས་དཀར་ཆ་འཕེལ་བ་མཚོན་

པའི་བ་བ་མི་བེད་པའི་ཕིར་རོ་སམ་དུ་བསམས་སོ། །
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། རྒྱུད་ཀི་ཕག་རྒྱ་བསྡུས་པའི་དོན་ཞེས་བ་བའི་ལེའུ།

འདི་ནི་དབངས་ཐ་མ་འདོར་བའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་སྣང་ཡང་། དེའི་སོ་ནས་རའི་ལྷག་

མ་བདུད་དྲལ་མ་འདོར་བའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་ཡང་བའོ། །པདྨ་ཅན་གི་དགོངས་པ་ནི། ར་

དང་དབངས་རྣམས་ལྷ་མོ་དང་སྦོར་བ་ན། བདུད་འཇོམས་མའི་རྣམ་དག་ལྷ་མོ་ལ་མ་

གསུངས་པ་དང་། ཨཱ་ལིའི་གཟུགས་ཅན་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་ཟླ་བ་དང་། བཅུ་

དྲུག་གི་ཆའི་རང་བཞིན་གི་ས་བོན་ཨཱཿ མ་གསུངས་པས། ར་སོ་གཉིས་དང་དབངས་

བཅུ་དྲུག་པོ་ཐམས་ཅད་ལྷ་མོས་བསྡུས་པར་མི་འགྱུར་རོ་སམ་ན། དེའི་དོགས་པ་

གཅོད་པ་ནི། འབད་པས་དབངས་དང་ར་ཀུན་གི་ལྷག་མ་ཨཱཿ དང་བདུད་དྲལ་མ་ལྷ་

མོ་དང་སྦོར་བ་སང་བར་བ་སྟེ། རྒྱུ་མཚན་གང་གི་ཕིར་ན། ར་ཡིག་ལྷ་མོ་བཅོ་ལྔ་དང་

སྔར་ལྟར་སྦར་བའི་ལྷག་མ་བཅུ་དྲུག་པའི་ཆ་ལྷ་མོ་མཚོན་བེད་དུ་མེད་པས་སོ། །དེའི་

རྒྱུ་མཚན་ཅིའི་སད་དུ་ཞེ་ན། འདིར་ར་ཡིག་ལྷ་མོ་དང་སྦར་བའི་དགོས་པ་ནི། ཡི་གེ་

རེ་རེས་བང་སེམས་ཀི་ཟླ་བའི་དཀར་ཆ་འཕེལ་བ་རེ་རེ་མཚོན་པ་དང་། ར་དེ་དང་

དེའི་ནང་ནས་བང་སེམས་འབབ་པའི་སོ་ནས་ར་ཡིག་དེ་དག་ལྷ་མོའི་རང་བཞིན་དུ་

བལད་པ་ན་ལྷ་མོ་དེ་དག་བདེ་བའི་ཆ་ལ་བཞག་པ་ལེས་པར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་པ་ལ། 

ར་ཡིག་ཐ་མ་གཉིས་ཀིས་ཚུལ་དེ་ལྟར་མཚོན་པའི་དོན་གི་བ་བ་མི་བེད་པའི་ཕིར་ཏེ། 

འདི་ལྟར། དཀར་ཆ་འཕེལ་བ་བཅོ་ལྔའི་ཆའི་བདག་ཉིད་ཀི་ཟླ་བ་བང་ཆུབ་སེམས་སུ་

འགྱུར་ཞིང་། ཡི་གེ་བཅོ་ལྔས་བང་སེམས་ཀི་ཟླ་བ་འཕེལ་བའི་ཆ་བཅོ་ལྔ་རོགས་

པས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་གཟུགས་སུ་བཞག་པའི་རྣལ་འབོར་མ་རྣམས་ཨཱ་ལི་དེའི་ཆ་

བཅོ་ལྔ་དང་སྦར་གི། བཅུ་དྲུག་པ་དང་མ་སྦར་ལ། བཅུ་དྲུག་པ་ནི་ཆོས་ཀི་དབིངས་

ཀི་རང་བཞིན་སྟོང་བ་ཉིད་མཚོན་པར་བེད་པ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ཡང་བདེ་སྟོང་སྦོར་བའི་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

སོ་ནས་ལྷ་མོ་བཅོ་ལྔའི་རྣམ་དག་གི་ནང་དུ་ཐུན་མོང་དུ་འདུས་སོ། །

གལ་ཏེ་རྒྱུ་མཚན་དེས་བདུད་འཇོམས་མ་འདོར་བ་ཇི་ལྟར་ལེས་སམ་ན། 

བདུད་འཇོམས་མའི་ནང་ནས་གཞི་དུས་ལ་བང་སེམས་མི་འབབ་པར་མན་སེ་ལས་

བལད་པ་ལྟར་འདིར་ཡང་སྦར་ན་ལེགས་པས། བང་སེམས་མི་འབབ་པའི་ཕིར་བདེ་

བའི་ཆ་ལ་བཞག་པའི་ལྷ་མོའི་རང་བཞིན་དུ་མ་སྦར་ཞིང་བསྒྲུབ་བའི་དོན་མཚོན་པའི་

བ་བ་མི་བེད་དོ། །འདིར་པདྨ་ཅན་ལས། འདིའི་དོན་ནི་ཆ་ཡང་ཆ་མེད་པ་དང་། དོན་

གི་བ་བ་སྦོར་བ་མེད་པ་སྟེ། ཆོས་ཀི་དབིངས་ཀི་རང་བཞིན་གིས་སོ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཆ་ཡང་ཆ་མེད་པ་དང་ཞེས་པའི་དོན་ནི་ར་གཉིས་ཚན་བཅུ་དྲུག་དང་

ཡི་གེ་བཅུ་དྲུག་གི་ཆ་ཡིན་ཡང་། སྐབས་འདིར་བདེ་བ་མཚོན་པའི་དོན་གི་བ་བ་བེད་

པའི་ཆ་མེད་ཅེས་པའོ། །འདིར་དོགས་གཅོད་ནི་ར་ཡིག་གཉིས་ཀ་ལ་དགོས་ཏེ། ཡི་

གེ་ལ་བཅུ་དྲུག་པ་དངོས་སུ་ཡོད་པས་དེའི་རྒྱུ་མཚན་དྲི་དགོས་པའི་ཕིར་དང་། ར་ལ་

ཡང་། གཙོ་མོ་ལ་གསུམ་དང་གཞན་བཅུ་བཞི་ལ་གཉིས་གཉིས་སྦོར་བར་གསུངས་

པ་ན། ར་གཅིག་ལྷག་མར་ལུས་ལ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་དྲི་དགོས་པ་སྔ་མ་དང་མཚུངས་

པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་ར་ཡིག་གཉིས་ཀ་ལ་དོགས་པ་བཀོད་ནས་ཇི་ལྟར་གཅོད་པའི་

ཚུལ་པདྨ་ཅན་ལྟར་ལིན་ཏུ་ལེགས་ལིང་ཀུ་མུ་ཊིའི་དོན་ཡང་གཉིས་ཀ་ལ་དོགས་པ་

གཅོད་པར་དྲངས་ཏེ་བལད་ན་ལེགས་སོ། །བྷཱ་ཝས། བདུད་འཇོམས་མ་འདོར་བ་ནི་

ཀུན་གི་ལྷག་མ་སང་ཞེས་པའོ། །དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་གང་ཕིར་ཞེས་པ་གཅིག་གོ །དེ་

བསྒྲུབ་པ་ལ་དོན་གི་ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཆ་ནི། ར་གཉིས་གཉིས་ཡིན་ན། 

བདུད་འཇོམས་མ་ནི་ར་གཅིག་ཁོ་ན་ཡིན་ན། ཇི་ལྟར་བེད་ཅེས་འཆད་དེ་དོན་དུ་མ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། རྒྱུད་ཀི་ཕག་རྒྱ་བསྡུས་པའི་དོན་ཞེས་བ་བའི་ལེའུ།

མཐོང་ངོ་། །ཞེས་གསུང་ངོ་། །

མུ་ཏིག་ཕེང་བར་ར་སོ་གཉིས་ཀི་ཕེད་ཀི་ཆ་ཨཱ་ལི་བཅུ་དྲུག་ཡིན་ན། ཅིའི་ཕིར་

ཆ་བཅུ་དྲུག་པ་སང་སམ་པ་ལ། དབངས་བཅུ་དྲུག་ཐམས་ཅད་ཀི་ལྷག་མ་བཅུ་དྲུག་

པ་སོང་བའོ། །རྒྱུ་མཚན་ནི་བཅུ་དྲུག་ཅེས་སོགས་ཀིས་བསྟན་ཏེ་བ་བ་མི་བེད་

པའོ། །ཇི་ལྟར་དང་པོའི་རྣལ་འབོར་མ་ར་གསུམ་ཡིན་པ་བཞིན་ཐ་མའི་རྣལ་འབོར་མ་

ཡང་ར་གསུམ་མོ། །ཞེས་ཤུགས་ཀིས་བསྟན་ཏེ། དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ན་རྣལ་འབོར་མ་རེ་

རེས་ར་གཉིས་གཉིས་བསྡུས་པར་བསྟན་པས། ར་སོ་གཉིས་མ་བསྡུས་པར་འགྱུར་

རོ། །ཞེས་འཆད་དེ། རིགས་ཀི་ལེའུར་ར་སོ་གཉིས་ལྷ་མོ་བཅོ་ལྔས་བསྡུས་པར་

གསུངས་པ་ལ། འདིར་ར་དང་པོ་གསུམ་ལྷ་མོ་དང་པོ་དང་སྦར་བའི་ཤུགས་ཀིས་ར་

ཐ་མ་གསུམ་ལྷ་མོ་ཐ་མ་དང་སྦོར་བ་མ་བས་ན། ར་སོ་གཉིས་ལྷ་མོ་བཅོ་ལྔས་མ་

བསྡུས་པར་འགྱུར་བས་རིགས་ཀི་ལེའུར་བསྡུས་པར་བལད་པ་དང་འགལ་སམ་དུ་

དགོངས་སོ། །འདི་ལ་བོད་ཀི་བླ་མ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཤཱནྟི་པའི་ལུགས་དེ་མི་འཐད་དེ། 

ར་སོ་གཉིས་ལྷ་མོ་བཅོ་ལྔས་སྦོང་ན་འགལ་བ་གཉིས་ཏེ་རེ་ལིག་གཞུང་དང་འགལ་

བ་ནི། ཀུན་ཞེས་པ་ནི་ར་དང་འཕོ་བ་ཡི་གེ་ལ་སོགས་པ་ཀུན་ཞེས་བལད་དགོས་

པས། ར་འབའ་ཞིག་ལ་སྦོར་ན་ཀུན་གི་ཞེས་པའི་ཚིག་སྦར་དུ་མི་རུང་བ་དང་། 

མཁའ་སྤོད་མས་ར་གསུམ་བསྡུས་ན་ལྷག་མ་ཞེས་པའི་ཚིག་མི་རུང་སྟེ། ལྷག་མ་མི་

གནས་པའི་ཕིར་རོ། །

དོན་དང་འགལ་བ་ནི། ལྷ་མོ་ནི་སྟོང་ཉིད་ཡིན་ལ། བདུད་དྲལ་མ་ཡང་སྤོས་བལ་

གི་ཆ་སྟོང་ཉིད་ཡིན་པས་སྟོང་བས་སྟོང་བ་སྦང་བར་མི་ནུས་པའི་ཕིར་ཏེ། ནམ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

མཁའི་མེ་ཏོག་གིས་རི་བོང་གི་རྭ་མཛེས་མི་ནུས་པ་བཞིན་ནོ། །ཟུང་འཇུག་གི་ལམ་

མི་རུང་སྟེ་བདེ་ཆེན་གི་ངོ་བོ་ཡབ་ཀིས་སྟོང་བའི་ངོར་བདུད་དྲལ་མ་སྦངས་ན་ཟུང་

འཇུག་ཏུ་འགྱུར་བ་ལ། ཁྱེད་ལྟར་ན་དེ་མི་རུང་སྟེ། སྟོང་བས་སྟོང་བ་སྦོང་བའི་

ཕིར། །ཞེས་འགོག་པ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། དགག་པ་ལྟར་སྣང་འབའ་ཞིག་ཏུ་སྣང་བའི་

ཕིར་རོ། །ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། མུ་ཏིག་ཕེང་བར་ནི་ར་ཡིག་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་ཡི་གེའི་ལྷག་

མ་སོང་བ་ཁོ་ན་ལ་སྦོར་གི། རའི་ལྷག་མ་སོང་བ་ལ་སྦོར་བ་མིན་ཏེ། ར་ཐ་མ་གསུམ་

ལྷ་མོས་བསྡུས་པར་བཞེད་པས་ར་ལ་ལྷག་མ་ལུས་པ་མི་འདོད་པའི་ཕིར། ར་འབའ་

ཞིག་ལ་སྦོར་ན་ཞེས་པ་ནི། ཕོགས་སྔ་མའི་འདོད་པ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གོ་བའི་ཚིག་ཏུ་

སྣང་བའི་ཕིར་རོ། །མཁའ་སྤོད་མས་ར་ཐ་མ་གསུམ་བསྡུས་ན་ལྷག་མ་ཞེས་པའི་

ཚིག་གི་དོན་མེད་ཅེས་པའང་། ཕ་རོལ་པོས་ར་ལ་ཡིན་ན་འདོད་པ་ཡིན་ལ། ཡི་གེ་ལ་

ཟེར་ན་ཁྱབ་པ་མ་ངེས་པའི་འབེལ་མེད་ཀི་ཚིག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །ཞེས་ལན་འདེབས་

པར་འགྱུར་བས་གནོད་བེད་གདོད་གཞན་བཙལ་བར་བ་དགོས་སོ། །ཀུན་ཞེས་

པའང་དབངས་ཀུན་གི་ཞེས་པའི་དོན་དུ་སྨྲ་བ་ན། ཀུན་ཞེས་པའི་དོན་དུ་ར་གནས་

དགོས་པའང་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་ཅི་ཡང་འགོད་རྒྱུ་མེད་པར་རང་གི་འདོད་པའི་དམ་

བཅའ་བ་ཙམ་དུ་སྣང་བའི་ཕིར་དང་། གཞན་ཡང་བཅོ་ལྔ་བོ་ནི་ཐབས་སྤོས་པའི་ཆ་

བདེ་ཆེན་གི་ངོ་བོ་ཡབ་ཡིན་ལ། བཅུ་དྲུག་པའི་ཆ་རྣམས་ནི་ལེས་རབ་སྤོས་པ་དང་

བལ་བའི་སྟོང་ཉིད་ཀི་ངོ་བོ་ཡུམ་ཡིན་ཞེས་འདོད་བཞིན་དུ། སྔར་བརོད་པ་དེ་ལྟར་སྨྲ་

བ་ནི་ལིན་ཏུ་མི་རིགས་ཏེ། དེ་ལྟར་ཡིན་ན་ལྷ་མོ་རྣམས་ཆ་བཅོ་ལྔར་འཇོག་པ་ལའང་

བདེ་བས་བདེ་བ་སྦོང་བ་དང་། ཐབས་ཀིས་ཐབས་སྦོང་བ་མི་འཐད་པས་ཟུང་འཇུག་



  519  

རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། རྒྱུད་ཀི་ཕག་རྒྱ་བསྡུས་པའི་དོན་ཞེས་བ་བའི་ལེའུ།

མི་རུང་བ་དང་། ལྷ་མོ་རྣམས་ཆ་བཅོ་ལྔ་ཡིན་ཞིང་དེ་ཐབས་ཀི་ཆ་ཡིན་པས། དེས་

བདུད་དྲལ་མ་སྦོང་བ་སྟོང་བས་སྟོང་བ་སྦོང་བ་མིན་པར་འདོད་དགོས་པས། མཁའ་

སྤོད་མས་བདུད་དྲལ་མ་སྦོང་ན་སྟོང་བས་སྟོང་བ་སྦོང་བའི་སྐྱོན་སྟོན་པ་ནི་རང་གི་

འདོད་པ་ལ་ཅོ་འདྲི་བའོ། །

དེས་ན་ཀུན་དང་ཐམས་ཅད་ཅེས་པ་བརོད་འདོད་ཀི་དབང་གིས་ཕོགས་རེ་བ་

ལ་འཇུག་པ་ཡང་མི་འགལ་ཏེ། དཔེར་ན། ལྷ་མོ་ཐམས་ཅད་ཁ་དོག་ནག །ཅེས་འབྱུང་

བས། ལྷ་མོ་གང་ཡིན་མཐའ་དག་ནག་མོ་ཡིན་མི་དགོས་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་བས་ན་

རིགས་པ་ལྟར་སྣང་འདིའམ་འདི་དང་འདྲ་བ་ལ་སྟག་གིས་འཕགས་པའི་ཡུལ་གི་

འགེལ་མཛད་པཎ་ཆེན་དང་གྲུབ་ཆེན་མཐའ་དག་འགོག་པར་འདོད་པ་ནི་རང་གི་ངང་

ཚུལ་རོག་པ་ལ་མི་མཁས་པ་གསལ་བར་བེད་པའོ། །

༼བརག་པ་དང་པོར་སོམ་པའི་དོན་ལ་ཐེ་ཚོམ་གི་ཞུས་ལན།༽

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། རོ་རེ་སིང་པོས་བདེ་ཆེན་ཨ་ལིའི་གཟུགས་སུ་གསུངས་

པའི་དོན་གོ་ནས་ག་བུར་མི་སང་ཞིང་བསྐྱེད་དགོས་པར་ཞུས་པ། སྟོན་པས་དེ་ལ་

ལེགས་སོ་གནང་བ། རོ་རེ་སིང་པོས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བསྐྱེད་པའི་ཐབས་ཞུས་

ནས་གསུངས་པའོ། །དང་པོ་ནི། རོ་རེ་སིང་པོས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཨཱ་ལིའི་གཟུགས་

ཞེས་གསུངས་པའི་དགོངས་པ་ལེས་ནས་གསོལ་པ། རྣལ་འབོར་མ་ཀུན་གང་ལས་

བྱུང་བ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་དགའི་རང་བཞིན་ཉིད་ཡིན་ལ། དེ་ཉིད་འགིབ་པ་སྟེ་ཟད་པ་

མེད་པ་དང་། བཏུང་མཆོག་ནི་རྒྱས་པར་བསྒྱུར་བ་ལྟར་ཏེ་རྒྱུན་རྒྱས་པའོ། །ལྷན་

སྐྱེས་མི་ཟད་ཅིང་རྒྱས་པ་གང་ལ་རག་ལས་པ་ནི་བ་གདོང་མ་དང་དྷཱུ་ཏཱིའི་ནང་གི་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ནམ་མཁའ་ཉིད་ཀུན་རོབ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀུན་ལྟ་བུས་གང་བ་ཕག་རྒྱའི་པདྨར་

གནས་པའོ། །པདྨ་ཅན་ལས། ག་བུར་ངེས་པར་ཅིས་མི་དབྱུང་། །ཞེས་འབྱུང་སྟེ། 

དེས་ན་ག་བུར་ཅིས་མི་དབྱུང་སྟེ་སྐྱེད་པར་མི་བེད་པ་ནི་མི་བཟོད་པས་ངེས་པར་

བསྐྱེད་དགོས་ཏེ། དེ་ཡང་སྤི་བོའི་ཧཾ་ཡིག་ལས་དྷཱུ་ཏཱིའི་ནང་དང་། ལུས་ཀི་ར་ཐམས་

ཅད་ལ་ཁྱབ་པར་དབྱུང་ཞིང་རྒྱས་པར་བེད་པའི་དོན་ཡིན་གི། ཕི་རོལ་ཏུ་དབྱུང་བ་

མིན་ནོ། །ཀུ་མུ་ཊིར། ག་བུར་ངེས་པར་ཅིས་མི་སང་། །ཞེས་འབྱུང་ཞིང་། དེའི་དོན་

ཡང་། ཅིས་ཞེས་བ་བ་ནི་མགོ་སྤྲུག་པའོ། །མི་སོང་ཞེས་བ་བ་ནི་ག་བུར་ཉིད་མི་སོང་

བ་སྟེ། ཞེས་བལད་པས། ག་བུར་ནི་ངེས་པར་ཅི་ལ་བབ་ཀང་ཕི་རོལ་དུ་མི་སོང་ཞེས་

པའི་དོན་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་པ་ནས། དེ་བཞིན་ནོ། །དེའི་

ཕིར་བང་སེམས་ངེས་པར་མི་སང་ཞིང་བསྐྱེད་པར་བ་བ་ཉིད་དོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། ཞུས་པ་དང་། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། རོ་རེ་ཞེས་སོགས་

སོ། །གཉིས་པ་ལ་བཞི། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བསྐྱེད་པའི་ཐབས་མདོར་བསྟན་པ། ཞུ་

བདེ་དེ་ཉིད་ཐབས་ཀིས་ཟིན་མ་ཟིན་ལས་འཁོར་འདས་གཉིས་སུ་འགྱུར་ཚུལ་བསྟན་

པ། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བསྐྱེད་པའི་ཐབས་རྒྱས་པར་བལད་པ། བདེ་ཆེན་དེ་ཉིད་

དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཀུན་བསྡུས་པ་དང་ཡེ་ལེས་ལྔའི་རང་བཞིན་དུ་བསྟན་པའོ། །དང་

པོ་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། དཀིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་བསྐྱེད་རིམ་

དང་ལ་སོགས་པ་ནང་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་ཐབས་དང་། རང་བིན་གིས་

བརླབས་པའི་རིམ་པ་ཐབས་ལེས་ཀི་སྦོར་བས་ལས་རྒྱ་བིན་གིས་བརླབས་ནས་

ཀུན་རོབ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བསྐྱེད་པའི་ཐབས་ཀིས་ཀང་ཀུན་རོབ་དང་། དོན་དམ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། རྒྱུད་ཀི་ཕག་རྒྱ་བསྡུས་པའི་དོན་ཞེས་བ་བའི་ལེའུ།

པའི་གཟུགས་ཅན་ཏེ་རང་བཞིན་ཅན་གི་བང་ཆུབ་སེམས་ནི་རབ་ཏུ་བསྐྱེད་པར་བ་

ལ། དེ་ཡང་ཀུན་རོབ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ནི་ཀུན་ལྟ་བུ་ཉིད་དེ། དོན་དམ་བང་ཆུབ་ཀི་

སེམས་ནི་བདེ་བའི་གཟུགས་ཅན་ཏེ་རང་བཞིན་ནོ། །པདྨ་ཅན་ལས། དཀིལ་འཁོར་

འཁོར་ལོ་སོགས་ཐབས་ཞེས་འབྱུང་ལ། དཀིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་དང་རང་བིན་

རླབས་ལ་བལད་ཚུལ་མང་བས་ཕོགས་གཅིག་ཁོ་ན་ལ་གཟུང་མི་ཉན་ཞིང་སྒྱུ་ལུས་

ལ་རང་བིན་རླབས་སུ་བས་པ་དང་། ར་འཁོར་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པས་རང་གི་

སེམས་བདེ་ཆེན་གི་ངོ་བོར་བིན་གི་བརླབས་པ་ལ་རང་བིན་རླབས་སུ་བས་པ་དང་། 

རང་གི་ཕག་རྒྱ་བིན་གིས་བརླབས་ནས་སོམས་པར་ཞུགས་པས་ཀུན་རོབ་ཀུན་ལྟ་

བུའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བསྐྱེད་པ་ལ་རང་བིན་རླབས་སུ་བས་པ་དང་། གུར་ལས་

སིང་ཁར་མི་ལིགས་པ་དང་། འོག་སོར་ཕ་ཐིག་བསོམ་པའང་རང་བིན་རླབས་སུ་

བལད་པ་རྣམས་ལས་གང་གི་སྐབས་སུ་གང་ལ་སྦར་བ་མ་འདྲེས་པར་ཕེད་པ་རྒྱུད་

འདིའི་སྐོར་ལ་གལ་ཆེ་སྟེ། སྐབས་འདིར་ནི་ཐ་མའོ། །དེ་བཞིན་དུ་དཀིལ་འཁོར་

འཁོར་ལོ་ཡང་བསྐྱེད་རིམ་ལ་བས་པ་དང་། ཕག་རྒྱའི་བྷ་གའི་དཀིལ་འཁོར་གི་སིང་

པོ་ལེན་པས་བདེ་ཆེན་བསྐྱེད་པ་ལ་བས་པ་གཉིས་ལས། སྐབས་འདིར་བསྐྱེད་རིམ་

ལ་བ་སྟེ། འདི་ལྟར་གྲུབ་ཆེན་མཚོ་སྐྱེས་ཀིས་གསུངས་སོ། །དེ་ཡང་རོགས་རིམ་

པའི་ཐབས་ཀིས་ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་པའི་སེམས་དེ་དག་བསྐྱེད་པ་ལ་སྔོན་དུ་

བསྐྱེད་རིམ་འགོ་དགོས་པའི་དོན་ཏོ། །འོ་ན་སེམས་དེ་གཉིས་གནས་གང་དུ་བསྐྱེད་

པར་བ་སམ་ན། གཉིས་ཀའང་ཕག་རྒྱའི་པདྨར་བསྐྱེད་པར་བསྟན་པ་ནི། བུད་མེད་ཀི་

ཀ་ཀོལ་ནི་བདེ་བ་ཅན་ཏེ། པདྨ་དེ་ཉིད་ཨེ་ཡིག་དང་། དེར་རོ་རེ་ཞུགས་པ་ཝཾ་ཡིག་གི་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

རྣམ་པའི་རང་བཞིན་དུ་སེམས་དེ་གཉིས་བསྐྱེད་པར་བ་ཞིང་། གནས་དེ་ནི་བདེ་བ་

བསྲུང་ཞིང་འཛིན་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་བདེ་བ་ཅན་ཞེས་རབ་ཏུ་བསྒགས་པ། སངས་རྒྱས་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་རོ་རེ་འཛིན་པ་རྣམས་ཀི་འབྱུང་གནས་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། འདི་ཉིད་ཅེས་པ་བལད་མ་ཐག་པའི་དོན་ལ་ཉེ་བའི་ཚིག་གིས་

གསུངས་པ་ཡིན་པས། ཕག་རྒྱའི་པདྨར་བསྐྱེད་པའི་ཞུ་བདེ་འདི་ཉིད་ཐབས་དང་

བལ་བས་འཁོར་བའི་རྒྱུ་སྟེ། ཐབས་ཀིས་ཟིན་པའི་མི་གནས་པའི་མ་ངན་ལས་འདས་

པ་ཉིད་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ཞུ་བདེའི་འཁོར་བ་ལམ་དུ་བེད་པ་སངས་ནས་དེ་

ལས་ལམ་གཞན་དུ་ནི་མི་གནས་པའི་མ་ངན་ལས་འདས་པ་རོགས་པ་དེ་ཐོབ་པར་མི་

འགྱུར་རོ། །དོན་དེ་ཉིད་གསལ་བར་འཆད་པ་ལ། ཐོག་མར་འཁོར་བ་གང་ཡིན་པ་

བསྟན་པ་ནི། འཁོར་བ་ཞེས་པ་བཞིས་རིམ་པ་བཞིན་ཟག་བཅས་ཀི་ཡུལ་དྲུག །ཕུང་

པོ་ལྔ། དབང་པོ་དྲུག །ཉོན་མོངས་པ་དང་ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་པ་འཁོར་དང་བཅས་པ་

བསྟན་ནོ། །འཁོར་བར་བལད་པ་འདི་རྣམས་ཀི་ཆོས་ནི་གང་ཁོ་ནས་མ་ངན་ལས་

འདས་པར་འགྱུར་བའི་ཚུལ་ནི་གཉིས་ཏེ། ཞུ་བདེ་དེ་ཉིད་ཐབས་མཁས་ཀི་ལམ་དུ་

བེད་པ་ལེས་པར་རོངས་པའི་ཕིར་འཁོར་བའི་གཟུགས་ཅན་ཉིད་དེ། དེ་འདྲའི་རོངས་

པ་མེད་པར་ཕག་རྒྱའི་བདེ་བ་ལ་སྤད་ཀང་འཁོར་བའི་ཉེས་པ་སེད་པ་འཕེལ་བ་

སོགས་ཀིས་དག་པས་ནི་འཁོར་བའི་ཆོས་དེ་ཉིད་ཀིས་མ་ངན་ལས་འདས་པར་

འགྱུར་ལ། ཡང་ཕུང་སོགས་ཀི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མ་ལེས་པར་རོངས་པའི་ཕིར་འཁོར་

བའི་གཟུགས་ཅན་ཉིད་དོ། །དེ་ལྟར་རོངས་པ་མེད་པར་འཁོར་བའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་

རོགས་ནས་འཁོར་བ་དག་པས་ནི་ཞེས་པ་ཐ་སད་ཙམ་དུ་འདོད་པས་སྐྱེ་བ་ལ་སོགས་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། རྒྱུད་ཀི་ཕག་རྒྱ་བསྡུས་པའི་དོན་ཞེས་བ་བའི་ལེའུ།

པ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་ཡང་འཁོར་བའི་རྣམ་པའོ། །དེ་ལྟར་ན་འཁོར་བའི་རང་བཞིན་

ལེས་ནས་མ་ངན་ལས་འདས་པར་འགྱུར་ཏེ། འདི་ནི་འཁོར་འདས་ལ་གནས་ལུགས་

སོ་སོ་བ་གཉིས་མེད་པའི་དོན་ཡིན་ལ། དེས་ན་མི་གནས་པའི་མང་འདས་དོན་དུ་

གཉེར་བས་ཕུང་སོགས་ཀི་དངོས་པོ་གཏན་ཟད་དུ་ཡང་མི་སང་ཞིང་གཏི་མུག་འབད་

པས་སང་བར་བསྟན་ནོ། །ཅི་མང་འདས་དེ་ཐེག་དམན་གི་ལྟ་བུའམ། སམ་ན། ལྷན་

སྐྱེས་ཀི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་མཐར་ཐུག་པ་ནི་མཐར་ཐུག་གི་མ་

ངན་ལས་འདས་པར་འཇོག་ལ། དེ་ཡང་ཀུན་རོབ་བདེ་ཆེན་གི་ཡེ་ལེས་དང་དོན་དམ་

དག་པ་གཉིས་ལྡན་གི་སྟོང་ཉིད་དབེར་མི་ཕེད་པའི་ཚུལ་ཅན་ནོ། །འདིར་ཀུན་རོབ་ཞུ་

བ་དང་དོན་དམ་བདེ་བ་ལ་མི་བེད་དོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། ཕག་རྒྱའི་ཐབས་ཀིས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བསྐྱེད་པ་

བལད་པ། དེའི་ཚེ་ག་བུར་ཇི་ལྟར་ལེན་པ་བལད་པ། ནང་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་

པས་བང་སེམས་བསྐྱེད་པར་བལད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཀུན་རོབ་ཀུན་ལྟ་བུའི་བང་

ཆུབ་ཀི་སེམས་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ལིན་ཏུ་ཞེས་པ་ནས། བརྟུལ་

ཞུགས་ཅན་ཞེས་པའི་བར། བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་ཞེས་པ་ཁམས་མི་ཉམས་པར་བེད་

པའི་དོན་ཡིན་ལ་ལྷག་མ་གོ་སའོ། །གཉིས་པ་ནི། དེར་ནི་ཕག་རྒྱ་དང་སྦོར་བ་ལས་

བྱུང་བ་ཡི་ག་བུར་ལྷན་སྐྱེས་མཚོན་ཟིན་ནས་ཅུང་ཟད་པདྨར་འཕོས་ན་ཡང་མཁས་

པས་མི་སང་སྟེ་བླང་བར་བའོ། །

ལེན་ཚུལ་ནི། དེ་ནི་ཞེས་པ་གཉིས་གོ་ས་ལ། ཀུ་མུ་ཊིར། ངེས་པར་སྟོབས་ནི་

འཕེལ་བའི་ཕིར། །ཞེས་འདོན་ཏེ། དེའི་དོན་ཡང་སྟོབས་བཅུའི་སྟོབས་རྒྱས་པའི་ཕིར་



  524  

རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

དུ་ལེན་པ་ལ་བལད་དོ། །པདྨ་ཅན་ལས། ལྡོག་པའི་སྟོབས་ཞེས་འབྱུང་ཞིང་། ལྡོག་

པས་ཞེས་པ་ནི་བསྲུང་བའི་ཕིར་རོ། །སྟོབས་ནི་ནུས་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་

ནི་ནུས་པ་ཡོད་ན་རོ་རེའི་རེ་ནས་ལྡོག་སྟེ་དེ་ཡང་འཛག་པ་བསྲུང་བའི་ཕིར་རོ། །ནུས་

པ་ཆུང་བས་མི་འཆི་བ་སྟེ་བདུད་རི་ཅུང་ཟད་པདྨར་འཕོས་ན་དེ་ལྕེ་ཡིས་བླང་བ་ཉིད་

དུ་བའོ། །དེ་ཡང་དབང་དུས་དང་ལམ་དུས་གཉིས་ཀའི་ཚེའོ། །སྐབས་གཞན་ཡང་

ཡོད་དོ། །སྔར་བང་ཆུབ་སེམས་ནི་མ་ངན་འདས། ཞེས་བལད་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་

སེམས་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་བལད་པ་ནི། ག་བུར་ཉིད་ནི་བང་སེམས་དང་བདག་མེད་

མ་ནི་དེའི་རེན་དྷཱུ་ཏཱི་དང་། དེར་ཞུགས་པའི་ག་བུར་ལས་སྐྱེས་པའི་བདེ་བ་དེ་ཡང་

བདག་མེད་པའི་རང་བཞིན་ལ་ཞུགས་པའི་ཚུལ་ཅན་ཉིད་ཡིན་ལ། དེའི་བདེ་བ་ནི་

ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྟེ། དེ་བསོམས་པས་མཐར་ལིན་ཏུ་གསལ་བར་གྱུར་པ་མཐར་ཐུག་

པ་ནི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དངོས་གྲུབ་བོ་ཞེས་པ་པདྨ་ཅན་གི་དགོངས་པའོ། །ཀུ་མུ་

ཊིར། ཞུ་བའི་སེམས་འདི་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན་ཞེས་པའི་ལན་དུ། ག་བུར་ཞེས་

པ་གཅིག་གིས་བསྐྱེད་རིམ་ལ་ཞུ་བདེ་བདག་མེད་མ་དང་བདེ་བ་ཞེས་པ་གཅིག་

གིས་རོགས་རིམ་ལ་བདེ་བ་ཉིད་བདག་མེད་མ་ཡིན་པས་ཞུ་བ་ཡང་མཆོག་མིན་

པར་མི་འགྱུར་བར་བལད་དེ། ཞུ་བ་བདེ་བའི་རྒྱུར་དགོས་པ་ལ་བསམས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། འོ་ན་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དེ་གང་དུ་གནས་སམ་ན། སྤི་བོ་བདེ་ཆེན་གི་

འཁོར་ལོའི་ལྟེ་བའི་དཀིལ་འཁོར་ཉིད་དུ་བདེ་ཆེན་སྡུད་བེད་གཞོམ་མེད་ཀི་ཚུལ་

གིས། ཧཾ་སྟེ་ཧཾ་ཡིག་གོ །བདེ་ཆེན་དེ་ལ་འཁྱུད་པ་ནི། དང་པོའི་དབངས་ཡིག་ཨས་

མཚོན་པའི་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ཆོས་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་ཏེ། དེ་ཉིད་བློ་སྟེ་རང་རིག་བདེ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། རྒྱུད་ཀི་ཕག་རྒྱ་བསྡུས་པའི་དོན་ཞེས་བ་བའི་ལེའུ།

བ་ཆེན་པོ་ཞེས་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་བརགས་ལིང་བརོད་དོ། །ཞེས་པདྨ་ཅན་

ལས་བལད་ལ། ཀུ་མུ་ཊིར་ཀུན་རོབ་པའི་སེམས་བསྐྱེད་པའི་ཕག་རྒྱ་ནི་ལིན་ཏུ་

བཞིན་བཟང་ཞེས་སོགས་ཀིས་བསྟན་ནས། དོན་དམ་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་

བསྐྱེད་པའི་ཕག་རྒྱ་ནི་དེའི་བདེ་བ་ཞེས་སོགས་ཀིས་བསྟན་པར་འཆད་དེ་འདི་ལྟར། 

དོན་དམ་པའི་བདེ་བ་དེའི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ནི་ལྟེ་བ་སྤྲུལ་བའི་འཁོར་ལོའི་དཀིལ་

འཁོར་ཉིད་དུ་གནས་པ་དང་པོའི་དབངས་ཡིག་ཨ་ཐུང་གཏུམ་མོའི་རང་བཞིན་ཏེ། དེ་

ཉིད་བློའམ་ལེས་རབ་མ་ཞེས་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་བརགས་ལིང་བརོད་

དོ། །ཞེས་པ་སྟེ། བལད་པ་གཉིས་ཀ་འདིར་ཁས་བླངས་པ་ན་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་

འགྱུར་རོ། །བསྐྱེད་རིམ་ལ་ཕག་རྒྱ་ལེས་རབ་མ་ཞལ་ཕག་གི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་ངེས་

ཀང་རོགས་པའི་རིམ་པའི་རྣལ་འབོར་ལས་ཨ་ཐུང་དེ་ཉིད་ཀང་སྐལ་བ་དྲུག་དང་ལྡན་

ཞིང་བདུད་འཇོམས་པའི་བ་བ་བེད་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་བདེ་ཆེན་སྦིན་པའི་

བ་བ་བེད་པས་ལེས་རབ་མ་ཞེས་བརོད་ལ། དེ་ཉིད་སྐྱེས་བུའི་བཞིན་ལག་གི་རྣམ་པ་

ཅན་གི་ཁ་དོག་དང་དབིབས་ཀིས་སྟོང་བའི་ཕིར་ཨ་ཐུང་དེ་ནི་ཞེས་པ་ནས། མ་

མཆུའི་སྦྲང་རི་མང་བར་བ་བ་ལས་འདས་ལིང་། དེ་ལྟ་ན་ཡང་དེ་ཉིད་འབར་བས་ཧཾ་

ཡིག་ཞུ་སྟེ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་དགའ་བསྐྱེད་པར་བེད་པ་ཅན་ཡིན་ནོ། །དེ་ལས་ཞེས་

སོགས་ལ་པདྨ་ཅན་དུ། རྣལ་འབོར་བ་ཡིས་དེ་བསྐྱེད་བ། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་བ་སྟེ། 

རྣལ་འབོར་བ་ཡིས་ཐབས་དེ་ལས་བདེ་ཆེན་དེ་བསྐྱེད་པར་བ་ཞིང་། དེ་ཡི་བདེ་བ་མི་

ཟད་པའི་ཚུལ་གིས་ཟ་བ་སྟེ་ལོངས་སྤོད་པ་ཉིད་དུ་བ་ལ། རང་གི་སེམས་བདེ་ཆེན་དེ་

དང་ལྷན་ཅིག་འབལ་མི་ལེས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་བདེ་བ་སྦིན་པའི་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

དངོས་གྲུབ་ཏུ་འགྱུར་གི་བདེ་ཆེན་སངས་པའི་སོ་ནས་དངོས་གྲུབ་དེར་འགྱུར་མི་

སིད་དོ། །དེ་ལྟར་ན་མཉམ་གཞག་ཏུ་བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤད་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་

ཀི་རེས་ཐོབ་ཏུ་ཡང་གཟུགས་ནས་རེག་བ་ཉིད་ཀི་བར་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀི་དབིངས་

ཀི་རང་བཞིན་སྟོང་བ་ཉིད་དུ་ཡང་ལེས་རབ་ཀིས་ནི་བལྟས་ནས་ལོངས་སྤད་པར་བ་

ཞིང་དེར་མ་ཟད་གཟུགས་སོགས་དེ་ཉིད་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་བདེ་ཆེན་གི་རང་

བཞིན་གི་རྣམ་རོལ་དུ་ཡང་བལྟས་ནས་ལོངས་སྤད་པར་བའོ། །གཟུགས་ཞེས་པ་

རང་བཞིན་དུ་བསྒྱུར་དགོས་སོ། །

བཞི་བ་ལ་གཉིས་ལས། མདོར་བསྟན་པ་ནི། བདེ་བ་ཆེན་པོ་ངེས་དོན་གི་བཟང་

པོའི་རྣལ་འབོར་མ་དེ་ཉིད་ངེས་དོན་གི་དཀིལ་འཁོར་དཔའ་བོ་དང་དཔའ་མོའི་དབང་

ཕྱུག་མ་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་འཁོར་ལོ་དང་། ཡེ་ལེས་ལྔའི་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་

ནོ། །གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བལད་པ་ལ། ཡེ་ལེས་ལྔའི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་འགྱུར་ཚུལ་

རྒྱས་པར་བལད་པ་ནི། བདེ་ཆེན་དེ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་གཟུགས་བརན་ལྟ་བུར་སྣང་

བས་མེ་ལོང་ཡེ་ལེས་ཀི་གཟུགས་ཏེ་རང་བཞིན་དང་། བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཚུལ་གིས་

ཡུལ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པར་བེད་པས་མཉམ་ཉིད་ཡེ་ལེས་ཀི་དངོས་པོ་སྟེ་རང་

བཞིན་ཅན་དང་། བདེ་ཆེན་དེ་ལས་ཆོས་ཐམས་ཅད་མ་འདྲེས་པར་ཡང་དག་པར་

རིག་པར་གྱུར་པ་འབྱུང་བས་སོ་སོར་རོག་པའི་ཡེ་ལེས་དང་། དེ་ཉིད་ལས་འགོ་བའི་

དོན་བ་བ་འབྱུང་བས་བ་བ་ནན་ཏན་གི་ཡེ་ལེས་ཏེ། ཆོས་དབིངས་ལིན་ཏུ་རྣམ་པར་

དག་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཆོས་ཀིས་དབིངས་ཀི་ཡེ་ལེས་སོ། །དེ་ཉིད་

དཀིལ་འཁོར་འཁོར་ལོར་འགྱུར་ཚུལ་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ནི། བདེ་ཆེན་དེ་ཉིད་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། རྒྱུད་ཀི་ཕག་རྒྱ་བསྡུས་པའི་དོན་ཞེས་བ་བའི་ལེའུ།

དཀིལ་འཁོར་གི་བདག་པོ་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ང་དང་། དེ་ཉིད་བདག་མེད་རྣལ་

འབོར་མ་དང་། དེ་ཉིད་ཆོས་ཀི་དབིངས་ཀི་རང་བཞིན་ཅན་ལེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་

ཕིན་པ་སྟེ། དཀིལ་འཁོར་གི་ལྷ་རིགས་སོ་སོ་བ་ཐམས་ཅད་འབིན་པ་དང་སྡུད་པར་

བེད་པའི་ཕིར་རོ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཞུས་པ་དང་། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། རོ་རེ་

སིང་པོས་གསོལ་བ། དཀིལ་འཁོར་གི་འཁོར་ལོ་བསོམ་པའི་ལམ་དང་ནི། ལྷན་སྐྱེས་

ཀི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ལས་ལྷ་རྣམས་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བ་ཉིད་ཐམས་ཅད་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀིས་གསུངས་ལགས་ན། སྔར་གོང་མའི་ལེའུ་དང་པོར་སོམ་པ་གསུངས་པ་

རྣམས་ཀི་དོན་སྔར་བལད་པའི་ལྷག་མ་མ་བལད་པའང་བདག་ལ་བལད་དུ་གསོལ། 

གཉིས་པ་ལ་ལྔ། གང་དུ་སོམ་པའི་གནས་བལད་པ། གང་སོམ་པའི་གཙོ་བོ་

བལད་པ། སྐུ་བཞི་འཁོར་ལོ་བཞིར་སོམ་པའི་དོན་བལད་པ། འབས་བུ་བཞི་འཁོར་

ལོ་བཞིར་སོམ་པའི་དོན་བལད་པ། སེ་བ་བཞི་འཁོར་ལོ་བཞིར་སོམ་པའི་དོན་བལད་

པའོ། །དང་པོ་ནི། བདག་མེད་རྣལ་འབོར་མའི་ས་བོན་དུ་གྱུར་པས་ལུས་ཀི་དབུས་

ལྟེ་བའི་འཁོར་ལོའི་སིང་པོ་དྷཱུ་ཏཱིའི་ནང་གི་གནས་སུ་ཨའི་རྣམ་པ་གནས་པ་ནི་གང་དུ་

སོམ་པའི་གནས་ཡིན་ལ། ལེའུ་དང་པོར་ཨ་ཐུང་སོམ་གནས་སུ་གསལ་བར་མ་

གསུངས་པ་འདིར་གསུངས་པ་ནི་ཇི་ལྟར་ཕི་རོལ་གི་དཀིལ་འཁོར་དུ་ཨ་ཡོངས་སུ་

གྱུར་པ་ལས་བསྐྱེད་པའི་བདག་མེད་མ་ནི་རང་ལ་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་བ་འདྲེན་པའི་

དོན་དུ་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་ནང་གི་ལྟེ་བའི་གཏུམ་མོ་ཨ་ཐུང་ཡང་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་

བ་འདྲེན་པའི་ཐབས་ཡིན་པས་དེའི་དོན་དུ་བལད་ལ། གནས་དེར་ཨ་ཐུང་གི་གཏུམ་

མོ་འབར་བའི་ཐབས་ལས་དྲངས་པའི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ངོ་བོར་སོམ་པའི་དེ་ཉིད་ལ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

སོམ་ཚུལ་གི་དབེ་བ་དུ་མ་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། འོ་ན། གནས་དེར་གང་སོམ་པའི་ཐབས་ལེས་ཀི་གཙོ་བོ་ཇི་ལྟར་

ཞེ་ན། བཱོ་ལ་སྟེ་པདྨའི་དབུས་སུ་བདེ་བ་སྦིན་པར་བེད་པའི་ཕག་རྒྱ་ཆེ་སྟེ་ལེས་རབ་

མ་ནི་སྐབས་འདིར་ལྟེ་བའི་པདྨའི་དབུས་ཀི་གཏུམ་མོ་ཨ་ཐུང་ཡིན་ལ། རོ་རེ་ནི་ཀཻ་རོ་

རེར་བསྐྱེད་པའི་སྒྲུབ་པ་པོ་སྟེ། དེའི་རྒྱུད་ལ་བདེ་ཆེན་སྐྱེ་ཞིང་མཆེད་པར་བེད་པ་སྤི་

བོའི་ས་བོན་ཧཾ་ཡིག་དེ་ཐབས་སོ། །ཐབས་ཅན་ཞེས་པའི་ཚིག་ནི། པདྨ་ཅན་ཀུ་མུ་ཊི་

མུ་ཏིག་ཕེང་བ་སོགས་ཕལ་ཆེ་བ་ན་མེད་དོ། །ཀུ་མུ་ཊིར། བཱོ་ལ་ནི་བང་ཆུབ་ཀི་

སེམས་འབབ་པའི་རའི་ཁ་རུ། ཞེས་འབྱུང་བ་ལ་ནི་བཱོ་ལ་ལྟེ་བའི་ར་འཁོར་གི་དབུས་

སུ་དྷཱུ་ཏཱིའི་ཁའམ་སྦུབས་སྟོང་ལ་བལད་པ་ཡིན་ལ། མུ་ཏིག་ཕེང་བར། རོ་རེའི་བདེ་བ་

ཕག་རྒྱ་ཆེ། ཞེས་འདོན་ཅིང་། རོ་རེའི་དོན་མི་ཕེད་པ་ལ་བས་ནས་སིང་ཁའི་ཧཱུཾ་ཡིག་

དང་ལྟེ་བའི་ཨ་ཐུང་ཕད་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་བདེ་སྟོང་དབེར་མི་ཕེད་པར་སྦར་བའི་ཡེ་

ལེས་ཉིད་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོར་འཆད་དོ། །རང་ལུགས་སྔར་བལད་པ་ནི་པདྨ་ཅན་གི་

དགོངས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟར་ཨ་ཧཾ་གི་ཐབས་ལེས་སོམས་པར་འཇུག་པ་བསྟན་པ་

འདིས་ནི་ནང་གི་གསང་བའི་སོམས་འཇུག་བསྟན་པ་ཡིན་པས། ཕི་རོལ་གི་ཐབས་

ལེས་གཉིས་ཀི་དབང་པོ་གཉིས་སྦོར་སྐབས་འདིར་བསྟན་པ་མེད་དོ། །དེ་ལྟར་ཨ་ཧཾ་

སོམ་པ་འདི་ལ་ནི་རོ་རྐྱང་གི་རླུང་དྷཱུ་ཏཱིར་སོམ་པ་སྔར་བལད་པ་ལྟར་དགོས་པས་

སོམ་གནས་དེར་གང་སོམ་པའི་གཙོ་བོ་ནི་དེ་དག་གོ ། 

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། སྐུ་བཞི་འཁོར་ལོ་བཞི་དང་སྦོར་བ་མདོར་བསྟན་པ་དང་། 

དེ་ལྟར་སྦོར་བའི་རྒྱུ་མཚན་རྒྱས་པར་བལད་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྔར་ལེའུ་དང་པོར་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། རྒྱུད་ཀི་ཕག་རྒྱ་བསྡུས་པའི་དོན་ཞེས་བ་བའི་ལེའུ།

སྐུ་གསུམ་སོམ་པ་བལད་པ་དེ་ལ་སྐུ་གསུམ་སོམ་ཚུལ་གཞན་ཡང་། སྐུ་གསུམ་ལུས་

ཀི་ནང་དུ་ནི་འཁོར་ལོའི་གཟུགས་ཀིས་སོམ་པར་བརོད་པར་བའོ། །འོ་ན་སྐུ་གསུམ་

ལས་མེད་ཅིང་ར་འཁོར་ལོ་བཞི་ཡོད་པས་ཇི་ལྟར་སྦར་ཞེ་ན། སྐུ་བཞི་བ་སྐུ་གསུམ་

བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ངོ་བོར་དབེར་མེད་པའི་སོ་ནས་ཡོངས་སུ་ལེས་པའམ། སྐུ་གསུམ་

གི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བདེ་བ་ཆེན་པོས་ཡོངས་སུ་ལེས་པ་ནི་འཁོར་ལོ་བཞིའི་ནང་ནས་

བདེ་བ་ཆེན་པོའི་འཁོར་ལོར་བརོད་དོ། །དེ་ལྟར་ན་ཆོས་སྐུ་དང་ལོངས་སྤོད་རོགས་

པའི་སྐུ་དང་སྤྲུལ་བའི་སྐུ་དང་དེ་བཞིན་དུ་ཡང་བདེ་ཆེན་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་སྐུ་ཉིད་

དེ་སྐུ་ཡང་བཞི་ཡོད་ལ། སྐྱེ་གནས་ལྟེ་བའི་འཁོར་ལོ་དང་། སིང་ཁའི་འཁོར་ལོ་དང་། 

མགིན་པའི་འཁོར་ལོ་དང་། མགོ་བོའི་འཁོར་ལོར་ཡང་སྐུ་གསུམ་པོ་སོ་སོ་དང་སྐུ་

གསུམ་གང་དུ་བསྡུས་པའི་བདེ་ཆེན་གི་སྐུ་ནི་རྣམ་པར་གནས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། དེ་ལྟར་འཁོར་ལོ་བཞིར་སྐུ་བཞི་འཇོག་པ་ཡང་ཆོས་མཐུན་གི་རྒྱུ་

མཚན་ཡོད་པས་དེ་ལྟར་བཞག་ཅིང་ཐ་སད་བས་པ་ཡིན་ལ། ཆོས་མཐུན་ཇི་ལྟར་

ཡོད་པས་བཞག་ཅེ་ན། མངལ་སྐྱེས་མ་ལུས་པའི་སེམས་ཅན་གི་སྐྱེ་བའི་གནས་

མངལ་དང་ཉེ་བས་སྐྱེ་གནས་ཀི་འཁོར་ལོ་ཞེས་གང་ལ་བརོད་པར་བ་བ། ལྟེ་བའི་

འཁོར་ལོ་དེ་ལ་སྤྲུལ་བའི་སྐུ་ཉིད་བཞག་པ་ཡིན་ལ། དེ་འཇོག་པའི་ཆོས་མཐུན་གི་རྒྱུ་

མཚན་ནི། གང་གི་ཕིར་འཁོར་ལོ་དེའི་གནས་དེར་གང་གིས་བདེ་ཆེན་སྤྲུལ་ཞིང་

བསྐྱེད་པ་ཙཎ་ལི་རྒྱུན་དུ་བརན་པར་གནས་པའི་ཕིར་དང་། གང་གི་ཕིར་གང་གིས་

སྐུའི་རྣམ་པ་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་བསྐྱེད་པ་དང་སྤྲུལ་བར་བེད་པའི་སྐུ་ནི་སྤྲུལ་བ་ཅན་

ཏེ་སྤྲུལ་བའི་སྐུ་ཞེས་བརོད་པའི་ཕིར་འཁོར་ལོ་དང་སྐུ་དེ་ཉིད་བཞག་གོ །
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

གཏུམ་མོ་འབར་བས་ཧཾ་ཡིག་ཞུ་བ་ན་སེམས་ནི་ཆོས་ཀི་སྐུ་དང་རྣམ་པ་

མཚུངས་པའི་རང་བཞིན་ཏེ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ལེས་སུ་འགྱུར་ལ། དེའི་ཚེ་སེམས་

རེན་གི་ཐིག་ལེ་ནི་སིང་གར་གནས་པའི་ཕིར་ཆོས་ཀི་སྐུ་ཡང་སིང་གར་འཇོག་པའི་ཐ་

སད་བེད་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་སྐྱེས་པའི་བདེ་ཆེན་གི་ཡེ་ལེས་མཐར་ཐུག་པའི་

སྟོབས་ཀིས་ཆོས་ཀི་རོ་ལ་རོགས་པར་ལོངས་སྤོད་པ་ནི་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་

སྐུ་ཡིན་ལ། རོ་རྣམ་པ་དྲུག་གི་རང་བཞིན་གི་བཟའ་བ་ངེས་པར་ལོངས་སྤོད་པའི་

གནས་ཀང་མགིན་པ་ཡིན་པར་བརོད་པས། དེ་ཙམ་གི་ཆོས་མཐུན་གིས་སོ་ནས་

མགིན་པར་ལོངས་སྤོད་འཁོར་ལོ་དང་ལོངས་སྐུ་སྦར་བར་ཐ་སད་བས་ལིང་། སྤི་

བོའི་འཁོར་ལོར་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རེན་ཀུན་ལྟ་བུའི་གཙོ་བོ་རག་ཏུ་གནས་པའི་ཕིར་

འཁོར་ལོ་དེར་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་སྐུ་ཉིད་བཞག་གོ །འདི་ལྟར་འཁོར་ལོ་བཞི་དང་སྐུ་

བཞི་སྦར་བ་འདི་ལ་འདྲ་ཆོས་སྒིག་པ་ཙམ་དུ་ཟད་པ་མ་ཡིན་པའི་དགོས་པ་ཁྱད་པར་

ཅན་ཡོད་དགོས་ན། དེ་ཡང་གང་ཡིན་བརོད་པར་བ་དགོས་སོ། །ཞེ་ན། དེ་ལྟར་སྦར་

བའི་དགོས་པ་ནི། འཁོར་ལོ་བཞིའི་གནས་སུ་ཉམས་སུ་མོང་བའི་མས་བརན་གི་

དགའ་བ་བཞི་ལམ་དུས་ཀི་སྐུ་བཞིར་འཇོག་པ་ལེས་པར་བ་བའི་ཕིར་དང་། དགའ་

བ་གཞན་གསུམ་ཡང་གང་དུ་མཐར་ཐུག་ཅིང་བསྡུས་པའི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་ཆེན་ནི་

འབས་བུའི་གནས་སྐབས་ཀི་བདེ་ཆེན་གི་སྐུའི་རིགས་འདྲའི་རྒྱུའི་གཙོ་བོ་ཡིན་ལ། 

བདེ་ཆེན་དེ་ཉིད་མཐར་ཐུག་པའི་བདེ་ཆེན་གི་སྐུར་སྐུ་གཞན་གསུམ་ཡང་བསྡུས་པ་

ལེས་པར་བ་བའི་ཕིར་ཏེ། མདོར་ན་ལམ་གི་གཙོ་བོ་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་ཆེན་དང་

འབས་བུའི་གཙོ་བོ་བདེ་ཆེན་གི་སྐུར་བསྟན་ནས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ལ་ངེས་པ་ལྷག་པར་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། རྒྱུད་ཀི་ཕག་རྒྱ་བསྡུས་པའི་དོན་ཞེས་བ་བའི་ལེའུ།

བསྐྱེད་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ནོ། །

བཞི་བ་ལ་གཉིས། འཁོར་ལོ་བཞི་ལ་འབས་བུ་བཞི་བཞག་པ་མདོར་བསྟན་པ་

དང་། དེའི་རྒྱུ་མཚན་རྒྱས་པར་བལད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཨེ་ཡིག་གྲུ་གསུམ་དང་ཝཾ་

ཡིག་ཟླུམ་པོའི་རྣམ་པར་གནས་པའི་འཁོར་ལོ་བཞི་ལས་ལྟེ་བ་སྤྲུལ་བའི་འཁོར་ལོར་

རྒྱུ་མཐུན་གི་འབས་བུ་ཉིད་དང་། རྣམ་སིན་གི་འབས་བུ་སིང་ག་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་

དང་། མགིན་པ་ལོངས་སྤོད་ཀི་འཁོར་ལོར་སྐྱེས་བུ་བེད་པ་ཉིད་ཀི་འབས་བུ་དང་། སྤི་

བོ་བདེ་བའི་འཁོར་ལོར་དྲི་མ་མེད་པ་ཉིད་ཀི་འབས་བུ་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་འཁོར་ལོ་བཞི་ལ་

རྒྱུ་མཐུན་ལ་སོགས་པའི་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་འབས་བུ་རྣམ་པ་བཞི་ཞེས་བརོད་དོ། །གཉིས་

པ་ནི། ཅིའི་ཕིར་འཁོར་ལོ་བཞི་ལ་འབས་བུ་བཞི་བཞག་ཅེ་ན། དེ་ལྟར་འཇོག་པའི་ཆོས་

མཐུན་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ཏེ་དགོས་པའི་དབང་གིས་བཞག་གོ །ཆོས་མཐུན་

ཇི་ལྟར་ཡོད་ན། རེས་སུ་མཐུན་པར་སྤོད་ཅེས་དྲང་ངོ་། །གང་ན་བཅོམ་ལྡན་ལེས་རབ་

མ་ལྟེ་བའི་ཨ་ཐུང་ངོ་། །གང་ལ་ན་ཐུར་སེལ་གི་རླུང་གིས་བསྐུལ་བའི་ལས་ལའོ། །ཚུལ་

ཇི་ལྟར་ན་ཐུར་སེལ་གི་ལས་ཀི་རླུང་གིས་དྷཱུ་ཏཱིར་ཞུགས་ཏེ་བསྐུལ་བ་ཡིས། བསྐུལ་

བའི་བ་བ་ཆེ་ཆུང་ཇི་ལྟར་བས་པ་དེ་བཞིན་དུ་གཏུམ་མོ་འབར་བ་ཆེ་ཆུང་དུ་འགྱུར་བའི་

ཚུལ་གིས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་ལྟེ་བར་རྒྱུ་མཐུན་གི་འབས་བུ་ཞེས་ནི་རབ་ཏུ་གགས་

སོ། །སིང་གར་ནི་རླུང་གིས་བསྐུལ་བའི་བ་བ་ཆེ་ན་འབས་བུ་ཆེ་ཞིང་དེ་ཆུང་ན་འབས་

བུ་ཆུང་བ་དེ་ལས་ལྡོག་ནས། སིང་གར་རླུང་སེམས་འདུས་པ་ན་ལས་རླུང་གཡོ་བའི་བ་

བ་ལིན་ཏུ་ཆུང་ཡང་འབས་བུ་བདེ་བ་ལིན་ཏུ་ཆེ་བའི་ཕིར་རྣམ་པར་སིན་པའི་འབས་བུ་

ཞེས་ཐ་སད་བས་ཏེ། དགེ་མི་དགེའི་ལས་ཆུང་ངུ་ལས་ཀང་རྣམ་སིན་ཆེན་པོ་འབྱུང་བ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

དང་ཆོས་མཐུན་པའི་ཕིར་རོ། །ལྷན་སྐྱེས་ཀི་རྣལ་འབོར་དགའ་བ་གཞན་གསུམ་ལ་

བལྟོས་ན་གཉིས་སྣང་རགས་པའི་དྲི་མས་ཆེས་དག་པའི་ཕིར་ཡེ་ལེས་དེའི་རེན་གང་ན་

གནས་པའི་སྤི་བོར་དྲི་མ་མེད་པ་ཉིད་ཀི་འབས་བུ་ཞེས་ཐ་སད་བས་ལ། སྐྱེས་བུས་

བསྐྱེད་པ་ཟས་ལ་ལོངས་སྤོད་པའི་བ་བས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་གནས་ནི་མགིན་པ་

ཡིན་པས་གནས་དེར་སྐྱེས་པའི་ཁྱད་དགའ་ལ་ཡང་སྐྱེས་བུ་བེད་པ་ཉིད་ཀི་འབས་བུ་

ཞེས་ཐ་སད་བས་སོ། །

ལྔ་བ་ལ་གཉིས། སེ་བའི་དབེ་བ་བཞི་འཁོར་ལོ་བཞི་དང་སྦོར་བ་བལད་པ་དང་། 

དབེ་གཞི་སེ་བའི་ཆོས་མཐུན་བལད་པ་འཕོས་དང་བཅས་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྔར་ལེའུ་

དང་པོར་སེ་བ་བཞི་འཁོར་ལོ་བཞི་དང་སྦར་བ་དེ་ལ། དེ་ལྟར་སྦོར་བའི་རྒྱུ་མཚན་གི་

ཆོས་མཐུན་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། སྤྲུལ་བའི་འཁོར་ལོར་གནས་བརན་པ་ཉིད་འཇོག་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ནི། གང་གི་ཕིར། བདེ་ཆེན་སྤྲུལ་བའམ་བསྐྱེད་པ་ནི་ཁམས་ཞུ་བ་ལ་རག་ལས་

ལིང་། དེའི་གནས་སམ་རྒྱུ་ནི་གཏུམ་མོ་འབར་བ་ཡིན་ལ། གཏུམ་མོ་ཁྱད་པར་ཅན་ཨ་

ཐུང་དེ་ཡང་འཁོར་ལོ་དེའི་ལྟེ་བར་བརན་པའམ་རྒྱུན་དུ་གནས་པའི་ཕིར་རོ། །ཆོས་ནི་

སྨྲ་བ་ཐམས་ཅད་གང་ལས་འབྱུང་བའི་ཀུན་སོང་ཡང་སེམས་ཡིན་ལ། སེམས་རེན་གི་

ཐིག་ལེ་ནི་སིང་གར་གནས་པའི་ཕིར་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོར་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་

ཉིད་འཇོག་པའི་ཐ་སད་བས་ལིང་། ལོངས་སྤོད་འཁོར་ལོར་ཀུན་གིས་བཀུར་བ་པ་ཉིད་

འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། གང་གི་ཕིར་མགིན་པར་གནས་པའི་གཏུམ་མོ་ཡང་ལྟེ་བའི་

གཏུམ་མོ་འབར་བ་ལ་སོགས་པའི་ཐབས་ཀུན་གིས་བཀུར་བ་སྟེ་གོང་ནས་གོང་དུ་

འབར་བ་སོགས་སུ་བས་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་སྤི་བོ་བདེ་བའི་འཁོར་ལོར་དགེ་



  533  

རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། རྒྱུད་ཀི་ཕག་རྒྱ་བསྡུས་པའི་དོན་ཞེས་བ་བའི་ལེའུ།

འདུན་ཕལ་ཆེན་པ་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་གང་གི་ཕིར་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རེན་ཀུན་

ལྟ་བུ་ཕལ་ཆེ་བ་གང་ལས་འཕེལ་བའི་ཧཾ་ཡིག་མགོར་གནས་པས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སེ་བ་ལུས་ལ་བརོད་པའི་ཆོས་མཐུན་བལད་པ་དངོས་དང་། 

དེ་ལས་འཕོས་པའི་དོན་བལད་པའོ། །དང་པོ་ནི། སེ་བ་ཞེས་བ་ལུས་སུ་བརོད་དེ། སེ་

བ་ནི་ཚོགས་པ་ཡིན་ལ། ལུས་ཀི་སྐད་དོད་ཀཱ་ཡ་ཚོགས་པའམ་བསགས་པ་ལ་འཇུག་

པའི་དབང་གིས་སོ། །དེ་ཉིད་རབ་བྱུང་གི་སེ་བ་བཞི་འཁོར་ལོ་བཞི་དང་སྦར་བའི་དབེ་

གཞིར་བེད་ན་ལུས་དེ་ཉིད་ཀང་རབ་བྱུང་དང་ཆོས་མཐུན་སྦོར་དགོས་པས་ཆོས་

མཐུན་ཇི་ལྟར་ཡོད་ཅེ་ན། ལུས་དེ་ཉིད་ཐོག་མར་གང་དུ་ཆགས་པའི་མའི་ལྟོ་བ་གནས་

སུ་བརོད་པར་བ་སྟེ། རབ་ཏུ་མ་བྱུང་གོང་གི་ཁྱིམ་གི་གནས་དང་ཆོས་མཐུན་ནོ། །ཟླ་བ་

རོགས་བ་ན་སྐྱེ་གནས་ཀི་མངལ་དུ་གནས་པ་ལ་མི་དགའ་ཞིང་ཕིར་འབྱུང་བར་འདོད་

པ་ནི་ཁྱིམ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བར་འགྱུར་ཞིང་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་འདོད་པ་

དང་ཆོས་མཐུན་ནོ། །མངལ་གི་སོར་འབྱུང་བ་ལ་ཕོགས་པའི་དུས་ཀི་ཕྲུ་མ་ནི་ཆོས་

གོས་ཉིད་དང་ཆོས་མཐུན་ལ། དེ་བཞིན་དུ་མངལ་ནས་ཕིར་འབིན་པར་བེད་པའི་མ་ནི་

མཁན་མོ་ཉིད་དང་ཆོས་མཐུན་ཞིང་། སྐྱེ་བའི་ཚེ་མགོ་ཐུར་དུ་བསྟན་ཏེ་ལག་པ་གཉིས་

མགོ་བོར་ཐལ་མོ་སྦར་བ་ལྟར་བས་པ་ནི་རབ་བྱུང་བེད་པའི་ཚེ་ཕག་འཚལ་བ་དང་

ཆོས་མཐུན་ནོ། །སྐྱེས་ནས་བཟའ་བཏུང་ལ་སོགས་པ་འགོ་བ་རང་རང་གི་བ་བ་ངེས་པ་

ལ་སེམས་པ་ནི་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་ཁིམས་ཀི་གནས་ལ་སེམས་པ་དང་ཆོས་མཐུན་ལ། 

སྐྱེས་ཙམ་ནས་དབུགས་འདོན་པའི་སྐད་ཀི་གདངས་ལ་ཨ་དང་ཧཾ་གི་གདངས་ཅུང་ཟད་

ཡི་གེ་མི་གསལ་བའི་རྣམ་པས་སྒོགས་པ་ནི་སྔགས་ཀི་བཟླས་པ་བེད་པ་དང་ཆོས་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

མཐུན་ཞིང་། དབུགས་ཀི་གདངས་དེ་ལྟར་འབྱུང་བ་ཡང་སྐྱེ་གནས་འཁོར་ལོའི་དབུས་

ན་གཏུམ་མོ་ཨ་ཐུང་ཁམས་དམར་བོའི་ཐིག་ལེའི་རྣམ་པར་གནས་པ་དང་། བདེ་ཆེན་

གིའང་འཁོར་ལོའི་དབུས་ན་ཧཾ་ཡིག་ཁམས་དཀར་བོའི་ཐིག་ལེའི་རྣམ་པ་གནས་པའི་

རེན་འབེལ་གིས་སོ། །ཞེས་བལད་དགོས་ལ། འགེལ་བ་གསུམ་དུ་རྐང་བ་འདི་གཉིས་

ལ་བལད་པ་མ་བྱུང་ངོ་། །

གཅེར་བུ་སྐ་དང་ཁ་སྤུ་བེགས་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པས། དེ་ལྟར་ཨ་ཧཾ་གི་

སྔགས་འདོན་ཞིང་སྐྱེས་པའི་ལུས་ནི་དགེ་སོང་ཉིད་དང་ཆོས་མཐུན་ནོ། །འདི་དག་

ཅེས་པའི་རྐང་བ་གཉིས་ཀི་དོན་སྔགས་འདོན་པའི་དགེ་སོང་དང་ཆོས་མཐུན་རང་

ཆོས་སུ་ཡོད་པ་ཙམ་གིས་སེམས་ཅན་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཡིན་ཞེས་བ་བའམ། 

སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད་ཅེས་སྟོན་པ་ཡིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་ཕིར། 

ཆོས་མཐུན་འདི་དག་གིས་མཚོན་པའི་ལམ་བསོམས་ན་ཚེ་འདིར་འཚང་རྒྱ་བའི་

གནད་ངོ་མཚར་བ་ཡོད་པར་གསལ་བས་དེ་ཉིད་བརོད་པར་གིས་ལིག་ཅེ་ན། རེ་

བཙུན་བླ་མ་རོ་རེ་འཆང་གི་བཀའ་དྲི་མ་མེད་པའི་གསུང་གི་བདུད་རི་སྦིན་པར་བ་

ཡིས་ཡིད་རང་བར་བོས་ལིག །

དེ་ཡང་། ཟླ་བ་བཅུ་ཡང་ས་རྣམས་ཉིད། །སེམས་ཅན་ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་

གོ། །ཞེས་པས་མངལ་གི་གནས་སྐབས་ཀི་ཟླ་བ་བཅུ་ས་བཅུ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་

གསུངས་ལིང་། དེའི་གོང་གི་རྐང་བ་གཉིས་ཀིས་བཙས་པའི་གནས་སྐབས་སངས་

རྒྱས་དང་སྦར་བའི་ཤུགས་ཀིས་མངལ་དུ་ཞུགས་པའི་སྔ་རོལ་ཚོགས་སྦོར་དང་

ཆོས་མཐུན་སྦོར་དགོས་སོ། །དེ་ལྟར་ཆོས་མཐུན་སྦོར་བའི་རེན་དུ་གྱུར་པའི་མི་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། རྒྱུད་ཀི་ཕག་རྒྱ་བསྡུས་པའི་དོན་ཞེས་བ་བའི་ལེའུ།

མངལ་སྐྱེས་ཀི་ལུས་དགེ་སོང་དང་ཆོས་མཐུན་སྦར་བས་ནི། ཚེ་གཅིག་ལ་འཚང་

རྒྱ་བའི་སྔགས་ཀི་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་རེན་ལ་མི་མངལ་སྐྱེས་ཞིག་དགོས་པ་

དང་། དེའི་ནང་ནས་ཀང་དགེ་སོང་གི་རེན་མཆོག་ཡིན་པ་མཚོན་པའི་ཆེད་དུ་

གསུངས་ལིང་། དགེ་སོང་དང་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཆོས་མཐུན་པ་ནི། ལྟོ་བ་གནས་སུ་བརོད་

པར་བ་ཞེས་པ་ནས། ཁིམས་ཀི་གནས་ཞེས་པའི་བར་དང་། གཅེར་བུ་སྐ་དང་ཁ་སྤུ་

བེགས། །ཞེས་པའོ། །རེན་གི་གང་ཟག་དགེ་སོང་རོ་རེ་འཛིན་པ་དེས་གང་ཉམས་སུ་

ལེན་པའི་ལམ་རིམ་པ་གཉིས་ལས་བསྐྱེད་རིམ་འདི་དག་གིས་ཇི་ལྟར་མཚོན་པའི་

ཚུལ་ནི་མན་ངག་སེ་མ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་ལེས་དགོས་ཏེ། དེ་ཡང་སྦང་གཞི་ལ་

མངལ་དུ་མ་ཞུགས་གོང་ཚོགས་སྦོར་དང་སྦོར་བས་ནི་སྦོང་བེད་བསྐྱེད་རིམ་གི་

སྐབས་སུ་སྦོར་བ་ཚོགས་བསག་ཚོགས་ལམ་དང་སྟོང་ཉིད་བསོམས་ནས་བར་དོ་

མཚོན་པའི་ཡི་གེ་མ་ཞུགས་ཚུན་ཆོད་སྦོར་ལམ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་གསུངས་པ་

དེ་ཉིད་མཚོན་ལ། སྦང་གཞི་ལ་མངལ་དུ་ཞུགས་ནས་བཙའ་བའི་བར་གི་ཟླ་བ་བཅུ་

ས་བཅུ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་གསུངས་པ་འདིས་སྦོང་བེད་བསྐྱེད་རིམ་ལ་བར་དོ་

མཚོན་པའི་ཡི་གེ་ཞུགས་པས་ཞུ་བ་ནས་བརམས་ཏེ། འབས་བུའི་ཧེ་རུ་ཀ་མ་

རོགས་ཀི་བར་མཐོང་སོམ་གི་ལམ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་གསུངས་པ་དེ་ཉིད་མཚོན་

ཞིང་། སྦང་གཞི་ལ་མངལ་ནས་བཙས་པ་སངས་རྒྱས་དང་ཆོས་མཐུན་པར་

གསུངས་པ་འདིས། སྦོང་བེད་བསྐྱེད་རིམ་ལ་འབས་བུའི་ཧེ་རུ་ཀ་རོགས་པ་ཕིན་

ཆད་མི་སོབ་ལམ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་གསུངས་པ་དེ་ཉིད་མཚོན་ནོ། །

འདི་དག་རོགས་རིམ་ལ་སྦོར་བ་ནི། སྔགས་ཀི་བཟླས་པ་ཞེས་སོགས་རྐང་བ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

གསུམ་གིས་ཨ་ཧཾ་གི་སྔགས་འདོན་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་གསུངས་པས་ནི་ལྟེ་བའི་

གཏུམ་མོ་དང་སྤི་བོའི་བང་སེམས་ཀི་འབར་འཛག་ལ་ཡང་དང་ཡང་དུ་གོམས་པར་

བ་བ་མཚོན་ལ། བསྐྱེད་རིམ་མཐར་ཕིན་ནས་འདི་ལྟར་ཐོག་མར་གོམས་པར་བེད་

པའི་གནས་སྐབས་ནི་སྦང་གཞི་ལ་སྐྱེ་བ་སྔ་མ་ལས་གསོག་པ་དང་། བསྐྱེད་རིམ་

གིས་སྦོར་བ་ཚོགས་བསག་གིས་མཚོན་པར་བ་བའི་དོན་ཚོགས་ལམ་དངོས་ཡིན་

ཞིང་། དེ་ལྟར་གོམས་པར་བས་པས། རོ་རྐྱང་གི་རླུང་དྷཱུ་ཏཱིར་ཐིམ་པས་ཨ་ཧཾ་ཕད་

པའི་སོམས་འཇུག་གིས་བདེ་སྟོང་གི་ཡེ་ལེས་ཐོག་མར་སྐྱེས་པ་ནས་བརམས་ཏེ། 

སྟོང་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་མ་རོགས་ཚུན་ཆད་ཀི་དཔེའི་འོད་གསལ་ཐམས་ཅད་ནི། 

སྦང་གཞི་ལ་ལས་བསགས་པའི་མཐར་ལི་བའི་འཆི་བ་འོད་གསལ་དང་། བསྐྱེད་

རིམ་གི་སྦོར་བ་ཚོགས་བསག་གི་མཇུག་ཏུ་སྟོང་ཉིད་བསོམས་པས་མཚོན་པར་བ་

བའི་དོན་དུ་གྱུར་པའི་སྦོར་ལམ་དངོས་དང་། དཔེའི་འོད་གསལ་གི་རླུང་སེམས་ཙམ་

ལས་གྲུབ་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དངོས་དང་རེས་མཐུན་པར་ལངས་པ་ནི་སྦང་གཞི་ལ་འཆི་

བ་འོད་གསལ་གི་རླུང་སེམས་ཙམ་ལས་བར་དོའི་ལུས་སུ་ལངས་པ་དང་། བསྐྱེད་

རིམ་ལ་སྟོང་ཉིད་ཀི་ངང་ལས་ཡི་གེ་ལྔ་བཞག་པས། མཚོན་པར་བ་བའི་དོན་དུ་གྱུར་

པའི་སྦོར་ལམ་དངོས་ཡིན་ལ། མ་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་འོད་གསལ་དུ་བཅུག་སྟེ་

སྦངས་པ་ལས་བདེ་ཆེན་གིས་སྟོང་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་དོན་གིས་འོད་

གསལ་ཐོག་མར་སྐྱེས་པ་ནི་མཐོང་ལམ་ས་དང་པོ་དང་། དེ་ལས་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་

སྐུར་ལངས་ནས་སོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་མངོན་དུ་བས་པ་ནི་སོམ་ལམ་ཡིན་པས་ལམ་

དེ་ཉིད་ལ་གནས་སྐབས་ཀིས་ཕེ་བས་ས་དགུར་འགྱུར་ཏེ། དེ་འདྲ་བའི་ས་བཅུ་དངོས་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། རྒྱུད་ཀི་ཕག་རྒྱ་བསྡུས་པའི་དོན་ཞེས་བ་བའི་ལེའུ།

ནི་སྦང་གཞི་ལ་མངལ་གི་གནས་སྐབས་ཀི་ཟླ་བ་བཅུ་ས་བཅུར་གསུངས་པ་འདི་དང་

བསྐྱེད་རིམ་ལ་བར་དོ་མཚོན་པའི་ཡི་གེ་ཞུགས་ཏེ། ཞུ་བ་ནས་འབས་བུའི་ཧེ་རུ་ཀ་

རོགས་ཀི་བར་གིས་མཚོན་པར་བ་བའི་དོན་ནོ། །

སོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་མཐར་མི་སོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ཐོབ་པ་ནི་སྦང་གཞི་ལ་

མངལ་ནས་བཙས་པའི་སེམས་ཅན་སངས་རྒྱས་དང་ཆོས་མཐུན་སྦར་ཏེ་གསུངས་

པ་འདི་དང་། བསྐྱེད་རིམ་ལ་འབས་བུའི་ཧེ་རུ་ཀ་རོགས་པ་མན་ཆད་ཀིས་མཚོན་

པར་བ་བའི་དོན་ཡིན་པས། སྐབས་འདིར་འདི་ལྟར་འཆད་ལེས་ན། འདི་དག་

གསུངས་པས་ཉན་པའི་འཁོར་གི་ལྷ་མོ་བརྒྱལ་བ་སོགས་དང་། དེ་དག་བརྒྱལ་བ་

ལས་བསང་བ། ངེས་དོན་དུ་བལད་པའི་དོན་ཀང་ལེགས་པར་འབེལ་བར་འགྱུར་ཏེ། 

གྲུབ་ཆེན་མཚོ་སྐྱེས་ཀི་འགེལ་བའི་དགོངས་པའང་འདི་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་

ཚིག་གི་དོན་ནི། ལྟོ་བ་གནས་སུ་བརོད་པར་བ། ཞེས་སོགས་ཇི་སྐད་བལད་པ་འདི་

དག་རྐྱེན་གིས་མངལ་ནས་བཙས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་སངས་རྒྱས་ཉིད་དུ་

ཆོས་མཐུན་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད་དོ། །ཞེས་སྦང་གཞི་ལ་སྦར་བ་དང་། གོང་དུ་ཨ་ཧཾ་གི་

བཟླས་པ་ཞེས་བལད་པ་འདི་དག་གིས་མཚོན་པའི་ཐབས་ལེས་ཉམས་སུ་བླངས་

པའི་རྐྱེན་གིས་ལམ་དེ་ཉིད་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་མྱུར་དུ་སངས་

རྒྱས་ཉིད་དུ་འགྱུར་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད་ཅེས་བལད་པ་ནི་སྦོང་བེད་དང་སྦངས་འབས་

ལ་སྦར་བའི་བལད་པའོ། །དེ་ལྟར་སྦང་གཞི་ལ་མངལ་ནས་བཙས་པ་སངས་རྒྱས་

དང་ཆོས་མཐུན་པར་བསྟན་པ་ན་མངལ་གི་ཟླ་བ་བཅུ་ཡང་ས་བཅུ་བོ་རྣམས་ཉིད་

དང་ཆོས་མཐུན་པས། མངལ་ན་གནས་པའི་སེམས་ཅན་ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

གོ །ཞེས་ཆོས་མཐུན་སྦར་བར་བ་ལ། དེའི་ཤུགས་ཀིས་མངལ་དུ་མ་ཞུགས་པའི་སྔ་

རོལ་དུ་ཚོགས་སྦོར་དང་ཆོས་མཐུན་སྦར་དགོས་པའང་ལེས་པར་བའོ། །

བོད་ཀི་བླ་མ་ཁ་ཅིག །མངལ་གི་གནས་སྐབས་ཟླ་བ་བཅུའི་ཟླ་བ་དང་པོ་ལ་ཉའི་

རྣམ་པ་དང་། གཉིས་པ་ལ་འབུར་བོ་ལྔ་དོད་པས་རུས་སྦལ་གི་རྣམ་པ་དང་། གསུམ་

པ་ལ་མགོ་ཅུང་ཟད་མཐོ་བས་ཕག་རྒོད་ཀི་རྣམ་པ་དང་། བཞི་བ་དང་ལྔ་བ་ལ་ཡན་

ལག་གི་ཚོགས་ཅུང་ཟད་གསལ་བས་རམ་གཉིས་ཀི་རྣམ་པ་དང་། དྲུག་པ་ལ་ཡན་

ལག་ཕལ་ཆེ་བ་རོགས་བས་ནག་པའི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་དང་། བདུན་པ་ལ་མིའི་སེངྒེ་དང་

བརྒྱད་པ་ལ་མིའུ་ཐུང་གི་གཟུགས་ལྟ་བུར་གྲུབ་པ་དང་། དགུ་བ་ལ་མངལ་ནས་

འབྱུང་བར་འདོད་པ་ངང་བ་ལྟ་བུ་སྟེ་ཁྱབ་འཇུག་གི་འཇུག་པ་དགུ་དང་མངལ་གི་

གནས་སྐབས་ཆོས་མཐུན་པས་ཁྱབ་འཇུག་གི་འཇུག་པ་བཅུ་བ་སངས་རྒྱས་ཀི་

འཇུག་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པ་ནི་ཟླ་བ་བཅུ་བ་བཙས་པའི་གནས་སྐབས་ལ་འཇོག་པ་

དང་། ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་ཅེས་པ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ལ་འདོད་པ་སོགས་ནི་

ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་གནད་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་ལ། ས་བཅུ་བ་

ལ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སུ་སྨྲ་དགོས་པ་ལ་སོགས་པ་ལུང་རིགས་ཁས་བླངས་

དང་འགལ་བ་དུ་མ་འབྱུང་སྟེ། ཡི་གེ་མངས་པར་འགྱུར་བས་མ་བིས་ལ། བླ་མ་རྔོག་

པ་དག་སྐུ་བཞི་འཁོར་ལོ་བཞིར་བསོམས་པས་ལུས་ལ་སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་

ཚང་བ་དང་། འབས་བུ་བཞི་བསོམས་པས་ལུས་སེམས་གཉིས་ཀ་ལ་ཆོས་དཀོན་

མཆོག་ཚང་བ་དང་། སེ་བ་བཞི་བསོམས་པས་ལུས་སེམས་ལ་དགེ་འདུན་དཀོན་

མཆོག་ཚང་བར་བསྟན་ལ། སེ་བ་ཞེས་བ་སྐུ་རུ་བརོད། །ཅེས་པ་མན་ཆད་འདིས་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། རྒྱུད་ཀི་ཕག་རྒྱ་བསྡུས་པའི་དོན་ཞེས་བ་བའི་ལེའུ།

གང་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་ལུས་སྤྲུལ་སྐུར་ཐ་སད་བས་པ་ངོས་བཟུང་བ་ཡིན་

ནོ། །ཞེས་འཆད་དོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དེ་ཐོས་པས་འཁོར་རྣམས་བརྒྱལ་ཞིང་དགོངས་དོན་

བལད་པར་ཞལ་གིས་བཞེས་ནས་བརྒྱལ་བ་ལས་བསང་བ་དྲང་ངེས་སུ་བལད་པ་

དང་། ཞལ་གིས་བཞེས་པའི་དོན་དེ་ཉིད་བལད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས་ལས་དྲང་

དོན་དུ་བལད་པ་ནི། དེ་ལྟར་སེམས་ཅན་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཉིད་དང་། མངལ་ན་

གནས་པ་ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་ཏུ་བསྟན་པ་ཐོས་པའི་དགོངས་དོན་མ་རོགས་ལིང་

ཚིག་དེ་ལྟར་ཐོས་པས་འཁོར་རྣམས་བློར་མ་ཆུད་དེ་སྐག་པ་སྐྱེས་པར་རེས་འཇུག་

གི་གདུལ་བ་བློ་དམན་པའི་ཐེ་ཚོམ་བསལ་བའི་དོན་དུ་ཚུལ་བསྟན་པ་ནི། དེ་ནས་

ཞེས་པ་ནས། གྱུར་ཏོ། ཞེས་པའི་བར་དེ། བརྒྱལ་བ་སོགས་ནི་ཀུ་མུ་ཊིར། ལྷ་མོ་ཁ་

ཅིག་བརྒྱལ་བ་དང་ཁ་ཅིག་སྐག་པ་དང་། ཁ་ཅིག་ས་ལ་འགེལ་བ་དང་། ཁ་ཅིག་

འདར་བར་འགྱུར་བར་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ལྷ་མོ་རྣམས་ལ་བསྔགས་པ་བརོད་ནས་

བསང་བ་ནི། ཡང་ཞེས་པ་ནས་ས་ཁམས་སྤན་མ་ལ་སོགས་པའི་ལྷ་མོ་ཟབ་མོ་བསྟན་

པའི་སྣོད་དུ་གྱུར་པ་ཅན་ཁྱེད་ཉིད་ལ་དགོངས་དོན་གང་ཞིག་ཟབ་མོ་བསྟན་པའི་ཡུལ་

མ་ཡིན་པ་གཞན་སུས་ཀང་མི་ལེས་པ་དེ་ཉིད་ང་ཡིས་གསལ་བར་སྤོ་ཞིང་བལད་

པར་བ་ཡིས་ཉོན་ཅིག་ཅེས་བསྐུལ་བ་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་ཞེས་སོགས་སོ། །པདྨ་

ཅན་ལས་འདི་དག་ངེས་དོན་དུ་སྦར་ཏེ་གསུངས་པ་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། སྔར་གཞུང་གོང་

མ་དག་རོགས་རིམ་མཚོན་པ་ལ་སྦོར་ཚུལ་ཇི་སྐད་བལད་པའི་དོན་རོགས་པས་

འཁོར་རྣམས་ངོ་མཚར་དུ་གྱུར་ཏེ་དོན་དེ་དག་མངོན་སུམ་དུ་བས་པར་སྟོན་པ་ལ། 
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

བརྒྱལ་བ་ནི ་རྣམ་རོག་མ་ལུས་པ་འགགས་པའི ་འོད་གསལ་མངོན་དུ་བས་

པའོ། །སྐག་པ་ནི་དངོས་པོའི་གོང་ཁྱེར་བལིག་པ་སྟེ། གཉིས་སྣང་མ་ལུས་པ་དེའི་ཚེ་

བལིག་པའོ། །འགེལ་བ་ཞེས་པ་འགེལ་བ་དེར་མི་འདོན་ནོ། །འདར་བར་གྱུར་པ་ནི་

རླུང་གི་གཡོ་བ་རིམ་གིས་ཐིམ་པའོ། །འོད་གསལ་དེ་ལས་བསང་བའི་ཕིར་ཡང་ཞེས་

སོགས་ཀིས་བསྐུལ་བའི་ཚིག་དོན་ནི་སྔར་ལྟར་རོ། །དེ་ལྟར་བསྐུལ་བའི་གསུང་རི་

ལམ་ལྟར་ཐོས་ནས་སོག་རེད་པར་གྱུར་པའི་སོག་ནི་རླུང་སྟེ་འོད་གསལ་གི་བཞོན་

པའི་རླུང་འོད་ཟེར་ལྔ་ལས་བསྡུས་ལིང་བསྒྲུབས་པར་གྱུར་པའི་སྒྱུ་མའི་ལུས་སུ་

ལངས་པའོ། །དེའི་ཕིར་པདྨ་ཅན་ལས་སྒྱུ་མ་བཞིན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་གསུངས་

ཐོས་ཏེ། སོག་གི་རླུང་ངེས་པར་བསྡུས་པས་ལུས་ཐོབ་པའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། སེམས་ཅན་རང་གི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་སྒིབ་བེད་བསལ་ན་

སངས་རྒྱས་སུ་གསུངས་པས་མདོར་བསྟན་པ། དོན་དེ་ཉིད་ཞུས་ལེན་གིས་རྒྱས་

པར་བལད་པ། ལམ་གི་ཕན་ཡོན་བསྟན་པས་མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། སྔར་

སྒས་ཟིན་ལ་སེམས་ཅན་རྣམས་སངས་རྒྱས་སུ་གསུངས་པའི་དགོངས་དོན་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ནི། སངས་རྒྱས་

ཀི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དང་རང་བཞིན་དབེར་མེད་ཉིད་ཡིན་ལ། འོན་ཀང་དེ་ཉིད་གོ་བུར་གི་

དྲི་མས་བསྒིབས་པས་མ་རོགས་པ་ན་འཁོར་བར་འཁོར་ཞིང་། དྲི་མ་དེ་ཉིད་མ་ལུས་

བ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་བསལ་ནས་སངས་རྒྱས་ཉིད་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། འཁོར་རྣམས་ཀིས་དགོངས་དོན་རོགས་ཏེ་དྲི་མ་སེལ་

བའི་ཐབས་ཞུས་པ། སྟོན་པས་ཞུ་བདེ་ལམ་བེད་ཐབས་ཀི་མཆོག་ཏུ་གསུངས་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། རྒྱུད་ཀི་ཕག་རྒྱ་བསྡུས་པའི་དོན་ཞེས་བ་བའི་ལེའུ།

པའོ། །དང་པོ་ནི། ལྷ་མོས་གསོལ་བ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇི་སྐད་གསུངས་པ་དེ་དེ་

བཞིན་ཏེ། ཆོས་རྣམས་ཀི་སེམས་ཀི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ནི་བདེན་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་དྲི་

མས་ཇི་ལྟར་བཟུང་བ་ལྟར་དུ་བདེན་པ་མ་མཆིས་པས་དྲི་མ་རྣམས་འབལ་རུང་གི་གོ་

བུར་བ་ལགས་ལིང་། རང་བཞིན་གིས་སྟོང་བའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ནི་སེམས་ཀི་རང་

བཞིན་དུ་མ་གྲུབ་པའི་རྫུན་པ་མ་མཆིས་ཏེ་སེམས་ཀི་གནས་ལུགས་སུ་གྱུར་པའི་

རང་བཞིན་ལགས་སོ། །དེ་ནས། རང་བཞིན་ལ་སྒིབ་པའི་གོ་བུར་གི་དྲི་མ་དེ་ཐབས་

གང་གིས་བསལ་བར་བགི། ཞེས་ཞུས་པ་ནི་ཁོང་ནས་འབྱུང་བར་བ་དགོས་ཏེ། 

ཞུས་པ་འདིའི་ལན་དུ་སྟོན་པས་ཐབས་རྒྱས་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །གཉིས་པ་

ནི། དེའི་ལན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། འཇིག་རེན་པ་གང་གིས་དུག་

སན་དུ་བེད་པའི་སྔགས་ཀི་དེ་ཉིད་མི་ལེས་པར་བཙན་དུག་ཟོས་པས་བརྒྱལ་ཞིང་

སོག་འཕོག་པར་འགྱུར་ལ། དུག་སན་དུ་བེད་པའི་ཐབས་ལ་རོངས་པ་སངས་པའི་

སྔགས་ཀི་དེ་ཉིད་ལེས་པའི་ཡིད་ཅན་གིས་ནི་དུག་དེ་ཡི་སོག་འཕོག་པའི་ནུས་པ་དེ་

ཉིད་ཡོངས་སུ་གཅོད་ཅིང་། སན་དུ་བསྒྱུར་བར་བེད་པ་དེ་བཞིན་དུ་དབང་པོ་གཉིས་

སྦོར་གི་འདོད་ཆགས་ཀིས་ངན་འགོར་འཁིད་པ་སོགས་ཀི་ནུས་པ་ཞི་བའི་ཐབས་

ལེས་ལིང་འདོད་ཆགས་དེ་བདེ་ཆེན་དངོས་སུ་དྲངས་ཏེ་སྟོང་བ་ཉིད་དང་སྦར་བའི་

ཀཻ་རོ་རེ་སྟེ་ཧེ་བཛྲ་གི་ངེས་དོན་ཐབས་ལེས་གཉིས་མེད་དེའི་ངང་དུ་སེམས་གཉིས་

སྣང་གི་སྤོས་པས་དུབ་པའི་ངལ་བསོས་ན། གཉིས་སྣང་འཁྲུལ་བའི་མ་རིག་པའི་བག་

ཆགས་ལ་སོགས་པའི་ལེས་སྒིབ་ཀིས་མི་འཛིན་ཅིང་། བདེན་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་

གཏི་མུག་ལ་སོགས་པ་ཉོན་སྒིབ་ཀི་འཆིང་བས་འཆིང་བར་ནུས་པ་མིན་ནོ། །
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

དེས་ན་རོགས་བའི་ཡུལ་རང་གི་སེམས་ཀི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དང་། ཡུལ་དེ་རང་གི་

སེམས་བདེ་བ་ཆེན་པོས་རོགས་པ་མཐར་ཕིན་པ་ལས། དེའི་ཚེ་རོགས་པ་པོ་དེའི་

རྒྱུད་ལ་སངས་རྒྱས་མ་ཡིན་པའི་སེམས་ཅན་གི་ཆོས་ནི་གཅིག་ཀང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

ནོ། །དེའི་ཕིར་རང་བཞིན་ལྷན་སྐྱེས་ལེས་པ་ལས་ལྷག་པའི་དོན་མེད་དོ། །ཞེས་པ་

པདྨ་ཅན་ལས་གསུངས་སོ། །དེས་ན་དམལ་བ་ཞེས་པ་ནས་ལྷ་མ་ཡིན་གི་ཡང་

སེམས་ཀི་རང་བཞིན་ནི་རག་ཏུ་བདེ་བ་ཅན་ཏེ། བདེ་བ་ཆེན་པོས་མངོན་དུ་བས་པའི་

རང་བཞིན་དང་ཁྱད་པར་མེད་པར་གནས་ཀང་། གང་གི་ཕིར་བདེ་བ་ཆེན་པོ་བསྐྱེད་

པའི་ཐབས་མི་ལེས་པའི་དབང་གིས་སངས་རྒྱས་སུ་མ་གྱུར་པ་ཡིན་གི། འཇིག་རེན་

ཁམས་ནི་གང་དུ་ཡང་རང་གི་སེམས་ཀི་རང་བཞིན་ལས་ལོགས་པའི་སངས་རྒྱས་

རང་བཞིན་གཞན་དུ་རེད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །དེའི་ཕིར་རང་གི་སེམས་ཀི་རང་བཞིན་

ནི་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་རང་བཞིན་ཉིད་དང་རང་བཞིན་རྣམ་དག་གི་ཆ་ལ་

ཁྱད་པར་མེད་པས་དེ་ལས་སངས་རྒྱས་ཀི་རང་བཞིན་རྣམ་དག་དོན་གཞན་དུ་བསྟན་

པ་མེད་དོ། །བོད་ཀི་འཆད་པ་པོ་དག་ནི་འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀི་ལྟ་བ་གཏན་ལ་

འབེབས་ཚུལ་མ་གོ་ཞིང་། འདོད་ཆགས་ལམ་བེད་དང་བདེ་སྟོང་སྦོར་བ་སོགས་ཀི་

གནད་མ་རོགས་པའི་དབང་གིས། སེམས་ཅན་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་སངས་རྒྱས་

ཡིན་ཀང་སངས་རྒྱས་ཡིན་པར་ངོ་མ་ལེས་ཞེས་པ་དང་ལྷའི་བདེ་བ་སངས་རྒྱས་ཀི་

བདེ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཡིན་པར་སངས་རྒྱས་ཀིས་མ་གཟིགས་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་དང་། 

དམལ་བ་ལ་ལྷའི་བདེ་བ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་སྡུག་བསྔལ་དྲག་པོས་གཟིར་བའི་ཕིར། 

ཞེས་པ་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་སེམས་ཀི་ཆོས་ཉིད་ཡེ་ལེས་སུ་བསྟན་པ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། རྒྱུད་ཀི་ཕག་རྒྱ་བསྡུས་པའི་དོན་ཞེས་བ་བའི་ལེའུ།

ལ། འོ་ན་བལང་བའི་སིན་བུ་སོགས་སེམས་ཅན་དམན་པ་རྣམས་ཡེ་ལེས་ཆུང་བ་

དང་། ལྷ་ལ་སོགས་པ་མཆོག་རྣམས་ཡེ་ལེས་ཆེའམ་སམ་པའི་ལོག་རོག་འགོག་པ་

ཡིན་ཞེས་པ་དང་། སེམས་རོགས་པ་ལས་གཞན་པའི་སངས་རྒྱས་མེད་པར་བསྟན་

པ་ཡིན་ཞེས་པ་སོགས་དུ་མ་ཞིག་སྨྲ་དགོས་པ་བྱུང་སྟེ་ཟེར་རྒྱུས་ཕོངས་པར་སྣང་

ངོ་། །གསུམ་པ་ནི། ཐབས་དེ་ལེས་ནས་རྒྱུད་ལ་བསྐྱེད་ན་རིགས་ངན་དང་སིག་ཅན་

ཡང་ཚེ་དེ་ལ་འཚང་རྒྱ་བར་སྟོན་པ་གདོལ་བ་ཞེས་སོགས་ཤཽ་ཀ་དང་པོ་དང་། ཐབས་

དང་བལ་བས་འཁོར་བར་སྟོན་པ་ཤཽ་ཀ་གཉིས་པ་སྟེ། ཀཻ་རོ་རེ་ཞེས་པ་ནི་ཧེ་བཛྲའི་

དོན་སྔར་བལད་པ་དེ་ཉིད་ལེས་པ་དང་། འགོ་བ་མི་ལེས་པ་ནི་འགོ་བའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་

མི་ལེས་པའོ། །

༼ལྷ་མོ་བརྒྱད་ཀི་རྒྱས་གདབ་ལ་དོགས་པ་བཅད་པ།༽

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། མཚམས་མ་བཞིའི་རྒྱས་གདབ་ལ་དོགས་པ་བཅད་པ་

དང་། ཕོགས་མ་བཞི་ཡང་དེ་དང་འདྲ་བར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི། པུཀྐ་སི་ས་

ཁམས་དང་ལུས་ཡིན་ཞིང་། གཏི་མུག་རྣམ་སྣང་ཡང་ས་ཁམས་དང་སྐུ་རོ་རེ་ཡིན་

པས་དེ་ལ་རྣམ་སྣང་གིས་རྒྱས་འདེབས་རིགས་ཀི། ཆུ་ཁམས་དང་སེམས་ཀི་ངོ་བོ་

མི་བསྐྱོད་པས་རྒྱས་འདེབས་པ་ཇི་ལྟར་རིགས་ཞེས་ཞུས་པ་ནི། རོ་རེ་སིང་པོ་

སོགས་སོ། །དེའི་ལན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་སོགས་ཀི་དོན་ནི། འབས་དུས་སུ་

ཆོས་གཟུགས་ཀི་སྐུ་གཉིས་འབལ་མེད་དུ་གནས་པ་ལྟར། ལམ་དུས་སུའང་ལུས་

ལྷའི་སྐུ་དང་སེམས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་ཞུགས་པ་མི་འབལ་བར་ཉམས་སུ་ལེན་དགོས་

པ་ལེས་པའི་དོན་དུ་ལུས་ལ་སེམས་ཀིས་རྒྱས་བཏབ་པའོ། །ཞེས་བ་བའོ། །
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

རོ་རེ་ཞེས་སོགས་ཀི་རི་ཁོད་མ་ཆུ་ཁམས་ཡིན་ཞིང་། མི་བསྐྱོད་པའང་ཁུ་བའི་

རང་བཞིན་ཡིན་པས། དེས་རྒྱས་འདེབས་རིགས་ཀི་རྣམ་སྣང་གིས་རྒྱས་བཏབ་ཇི་

ལྟར་རིགས་ཞེས་ཞུས་པའི་ལན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་སོགས་ཀི་དོན་ཡང་སྔ་མ་

ལྟར་ཏེ། གཙོ་བོ་ཞེས་པ་སྔ་ཕི་འདི་དག་སྟོན་པ་ལ་བོད་པའོ། །གདོལ་བ་མོའི་རྒྱས་

འདེབས་ཀི་ཞུས་ལན་གི་དོན་ནི། གདོལ་བ་མོ་མེ་ཁམས་ཡིན་པས་འོད་དཔག་མེད་

ཀིས་རྒྱས་འདེབས་རིགས་ཀི་རིན་འབྱུང་གིས་ཇི་ལྟར་རིགས་ཞུས་པས། གདོལ་བ་

མོ་འདོད་ཆགས་ཀི་རིགས་ཡིན་ལ། འདོད་ཆགས་མཚོན་པ་ཁག་དང་རིན་འབྱུང་

ཁག་དག་པའི་ངོ་བོ་ཡིན་པས་རྒྱས་འདེབས་པར་གསུངས་ལ། དེ་ཡང་འདོད་ཆགས་

ཆེན་པོའི་ཡེ་ལེས་ལ་ཁུ་ཁག་གི་འབར་འཛག་ཚོགས་དགོས་པར་སྟོན་ཏེ། འོག་ནས་

གདོལ་བ་མོ་ཁུ་བར་བལད་པའི་ཕིར་དང་། འདིར་ཁག་ཏུ་བལད་ཅིང་དེ་ཡང་དྲོད་ཀི་

རང་བཞིན་གི་ཕིར་རོ། །གཡུང་མོའི་རྒྱས་འདེབས་ཀི་ཞུས་ལན་གི་དོན་ནི། གཡུང་

མོ་རླུང་ཁམས་ཡིན་པས་དོན་གྲུབ་ཀིས་རྒྱས་བཏབ་རིགས་ཀི་འོད་དཔག་མེེད་ཀིས་

ཇི་ལྟར་རིགས་ཞུས་པའི་ལན་དུ། གཡུང་མོ་ཕག་དོག་གི་རིགས་ཡིན་ལ། ཕག་དོག་

གི་སྐད་ཀི་བིངས་ལས་འདིས་འགོ་བའི་དོན་དུ་འདྲེན་ཞིང་། དེ་ཡང་སྔར་བང་སེམས་

འགོ་བ་ལ་བལད་པས། བང་སེམས་ཞུ་ནས་འགོ་འོང་བེད་པ་ནི་ཆགས་པ་ཆེན་པོའི་

མེ་ཁམས་ལ་བལྟོས་པར་བསྟན་པའི་ཕིར་དུའོ། །ཞེས་གསུངས་པའོ། །གཉིས་པ་ནི། 

གང་ཕིར་གཟུགས་ནི་སོགས་ཀི་དོན་ནི། དཀར་མོ་གཟུགས་ཕུང་ཡིན་པས་དེ་ལ་མི་

བསྐྱོད་པས་རྒྱས་འདེབས་པ་པུཀྐ་སི་དང་འདྲ་བ་དང་། ཙཽ་རཱི་ཚོར་བ་ཡིན་པས་དེ་ལ་

རྣམ་སྣང་གིས་འདེབས་པ་སེམས་ལ་ལུས་ཀི་རྒྱ་དང་། བཻ་ཏ་ལཱི་འདུ་ལེས་མེ་ཁམས་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། རྒྱུད་ཀི་ཕག་རྒྱ་བསྡུས་པའི་དོན་ཞེས་བ་བའི་ལེའུ།

ཡིན་པས་དེ་ལ་རིན་འབྱུང་ཁག་གིས་དང་། གྷས་རཱི་ཕག་དོག་ལ་འོད་དཔག་མེད་

ཀིས་འདེབས་པའི་རྒྱུ་མཚན་སྔར་ལྟར་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་རིག་མ་ལོག་པ་ལས་ཕག་རྒྱས་

རྒྱས་གདབ་པར་བའོ། །ཞེས་བལད་པར་བའོ། །

༼གཏོར་མའི་ཆོ་ག་ཞུས་པ་གསུངས་པ།༽

བཞི་བ་ལ་གསུམ། གཏོར་མ་ཞུས་པ་དང་གསུངས་བའི་ཚུལ་བསྟན་པས་

མཚམས་སྦར་བ། གཏོར་མའི་སྔགས་གསུངས་པ་དངོས། སྔགས་དེས་གཏོར་མ་བིན་

པའི་ཕན་ཡོན་ནོ། །དང་པོ་ནི། ཀ་ཻརོ་རེ་ཞེས་སོགས་ཤ་ཽཀ་གཉིས་ཏེ། ཨེ་ཝཾ་རྣམ་པར་

བཞུགས། ཞེས་པ་ཆོས་འབྱུང་གི་ནང་དུ་ཆུད་བའི་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་དབུས་སུ་

བཞུགས་པ་ཡིན་ལ། ལྷག་མ་གོ་སའོ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ལས། སྤི་དོན་ནི། གང་དུ་

བཏང་བའི་གནས། ཕག་ཆེན་ཐིག་ལེ་ལས། དུར་ཁོད་ཡང་ན་ཆུ་ངོགས་སམ། །ཡུལ་གི་

མཐའ་འམ་ཡང་ན་ནི། །ལིང་གཅིག་དང་ནི་ཁང་སྟོང་དུ། །གཏོར་མ་འབད་དེ་སྦིན་པར་

བ། །ཞེས་གསུངས་པ་དག་དང་། དཀིལ་འཁོར་གི་ཁང་བའི་ཕི་རོལ་དང་། རང་གི་

གནས་ཁང་ལ་སོགས་པའོ། །གང་གི་ཚེ་གཏོར་མ་སྦིན་པའི་དུས་ནི། སྒྲུབ་ཐབས་

ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཐུན་བཞི་ཀའི་མཐའ་འམ་ཐུན་ཐ་མའི་མཐའ་ལྟ་བུ་རྒྱུན་གི་དུས་

དང་། སམྦྷུ་ཊིར། ཟླ་བ་མར་ངོའི་བཅུ་དྲུག་དང་། །ཁྱད་པར་དུ་ནི་བརྒྱད་པ་དང་། །ཡར་

གི་ངོ་ཡི་བཅུ་བ་ལ། །མཆོད་པ་མཆོད་པའི་བདག་ཉིད་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་

སོགས་ཁྱད་པར་གི་དུས་སོ། །གཏོར་མའི་སྣོད་ནི། རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་དུ་མ་ཞིག་

ལས། པདྨའི་སྣོད་ཅེས་གསུངས་པ་ནི་ཐོད་པའི་སྣོད་ཡིན་ལ། མན་སེ་ལས་གཞོང་པ་

སོགས་ཀི་སྣོད་དུའང་བ་བར་གསུངས་ལིང་། གལེན་དམར་གི་རྒྱུད་ལས། ཁྱོགས་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

སམ་ཟངས་གཞོང་དུ་བ་བར་བལད་པའི་ཁྱོགས་ནི་རས་དང་ལོ་མའི་ཁུད་ལ་སོགས་པ་

ཡིན་ལ། དཀིལ་ཆོག་རོ་རེ་ཕེང་བར། ཁམ་ཕོར་དང་ལག་པའི་ཁྱོར་བའི་ནང་དུའང་

སྦིན་པར་བལད་པས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་སོ། །

གཏོར་མའི་རས་ནི། འཕེང་བ་སོགས་ལས། ཟན་དང་འབས་ཆན་དང་། སན་མ་

དང་། ལ་དང་ཉ་ལ་དང་། ཆང་དང་ཆུ་དང་བཙོང་དང་སོག་སྐྱ་དང་། ཆན་ཐུག་དང་

ཁུར་བ་དང་འོ་མ་ལ་སོགས་པར་བལད་ལ། མ་འབོར་ན་ཟན་དང་ཆུ་ཙམ་གིས་ཀང་

རུང་བར་བལད་ཅིང་། འོན་ཀང་སོམ་འབྱུང་ལས། གཏོར་མ་མོས་བེད་མེད་པར་

ལས། །མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་མི་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་སྔོན་གི་སངས་རྒྱས་ཀིས། །གཏོར་

མ་རབ་ཏུ་བསྔགས་པར་གསུངས། །ཞེས་ཆང་མེད་ན་ལས་མྱུར་དུ་མི་འགྲུབ་པར་

གསུངས་པས་དེ་ཉིད་གལ་ཆེའོ། །གཏོར་མའི་རས་རྣམས་ཀི་བསྐྱེད་ཆོག་དང་བིན་

རླབས་ལ་བལད་པ་མི་འདྲ་བ་མང་དུ་ཡོད་ཀང་། བལད་རྒྱུད་སམྦྷུ་ཊ་ལས་གསུངས་

པའི་དོན། མན་ངག་སེ་མས་བཀལ་བ་ལྟར་བས་ན་ལེགས་པར་སེམས་ཏེ། དེ་ཡང་

བདག་གིས་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་བརོད་ཟིན་ཏོ། །གཏོར་མགོན་གང་དུ་ཇི་ལྟར་བསྐྱེད་པའི་

ཚུལ་ནི། བལད་རྒྱུད་རོ་རེ་གུར་གི་ལེའུ་གསུམ་པ་ལས། ནམ་མཁའི་དབིངས་ཀི་

དབུས་གནས་པར། །པདྨ་འདབ་བརྒྱད་བསོམ་བས་ལ། །དབང་པོ་ལར་གི་འདབ་

མར་བསམ། །མཐར་བེད་ལྷོ་རུ་དགོད་པར་བ། །ཆུ་བདག་ནུབ་ཀི་འདབ་མར་

རོ། །བང་དུ་གནོད་སྦིན་དགོད་པར་བ། །མེར་ནི་བིན་ཟ་ཆེན་པོ་སྟེ། །དེ་བཞིན་རོ་

ཟན་བདེན་བལ་དུའོ། །རླུང་དུ་རླུང་ཉིད་བསམ་པར་བ། །འབྱུང་པོའི་གཙོ་བོ་དབང་

ལྡན་དུའོ། །ཉི་ཟླ་ཚངས་ལྷ་ལ་སོགས་དང་། ཚངས་རིས་ཀི་ནི་དམ་པ་དང་། །ཚངས་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། རྒྱུད་ཀི་ཕག་རྒྱ་བསྡུས་པའི་དོན་ཞེས་བ་བའི་ལེའུ།

པ་མདུན་ན་འདོན་ཉིད་དང་། །དགའ་ལྡན་འཐབ་བལ་བ་རྣམས་དང་། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་

པོ་བཞི་རྣམས་དང་། །གཞན་འཕྲུལ་དབང་བེད་པ་རྣམས་དང་། །གང་ཞིག་འཕྲུལ་

དགའི་ལྷ་རྣམས་དང་། །དག་པའི་གནས་ན་གང་གནས་དང་། །བདེ་བ་ཅན་དེར་འདུག་

རྣམས་དང་། །འོག་མ་མིན་ན་གནས་རྣམས་དང་། །འོད་ཟེར་ཅན་གི་འཇིག་རེན་

ཁམས། །སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་ན་གནས་རྣམས། །ཆོས་འབྱུང་ནང་དུ་སོན་པ་སྟེ། །ཐམས་

ཅད་སྟེང་དུ་བསམ་པར་བ། །སྟོབས་ཀི་རྒྱུ་དང་དུང་སྐྱོང་དང་། །དེ་བཞིན་མཐའ་ཡས་

ནོར་རྒྱས་བུ། །འཇོག་པོ་དང་ནི་རིགས་ལྡན་ཉིད། །པད་ཆེན་པདྨ་བཟང་པོ་ཅན། །ལྷ་

མིན་སེམས་ཅན་དམལ་བ་རྣམས། །ཆོས་འབྱུང་གནས་སུ་འོག་ཏུའོ། །ཞེས་གསུངས་

པས་ཆོས་འབྱུང་གི་ནང་དུ་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ལ་གནས་པའི་འབྱུང་པོ་བརྒྱད་གསུམ་

ཉི་ཤུ་ར་བཞི་བསྐྱེད་པ་གསུངས་པ་ལ། སྒྲུབ་ཐབས་མཚོ་སྐྱེས་ཀི་འགེལ་བ་དང་། མི་

ཐུབ་ཟླ་བ་དང་དཔའ་བོ་རོ་རེ་སོགས་ཀིས་ཆོས་འབྱུང་གཅིག་གི་ནང་གི་སྟེང་འོག་

བར་གསུམ་དུ་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་གསུམ་བསྐྱེད་པར་བལད་ཅིང་། ཌོམྦྷུ་ཝས། དེ་ཁོ་

ན་ཉིད་བཅུ་བ་ལས། གོང་མ་གོང་མའི་རིམ་པས་ཆོས་འབྱུང་གསུམ་བརྒྱུད་ཀི་

དབུས་སུ་ཆུད་པ་པདྨ་དམར་བོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་བལྟས་ལ། ཞེས་དང་། ཆོས་

འབྱུང་གསུམ་གི་དབུས་ཀི་པདྨ་དམར་བོ་ལ། ཞེས་ཆོས་འབྱུང་གསུམ་རེགས་དང་། 

ཆོས་འབྱུང་རེ་རེའི་ནང་དུ་པདྨ་དམར་བོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་རེ་རེ་བསོམ་པར་

གསུངས་པས། ཆོས་འབྱུང་བསྐྱེད་ཚུལ་དེ་གཉིས་གང་བས་ཀང་འདྲ་བར་མངོན་ལ། 

གུར་གི་འགེལ་བར་ལྷའི་རིགས་ཀི་བློ་གོས་ཆེན་པོས་ཀང་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་དམར་

བོར་བལད་དོ། །
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

མི་ཐུབ་ཟླ་བའི་གཏོར་ཆོག་ལས། ཆོས་ཀི་འབྱུང་གནས་ནང་དུ་ནི། །པདྨ་འདབ་

བརྒྱད་གསུམ་རེགས་ལ། །དཀར་ནག་དམར་བ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། །རིམ་པས་ལྷ་ཆེན་

བརྒྱད་དང་ནི། །ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད་དང་ཕོགས་སྐྱོང་བརྒྱད། །པདྨའི་མདོག་བཞིན་

བསྐྱེད་བས་ཏེ། །ཞེས་བལད་པས། པདྨ་འདབ་བརྒྱད་སྟེང་མ་དཀར་བོ། བར་བ་ནག་

པོ། འོག་མ་དམར་བོར་བཞེད་དོ། །གུར་ལས་ཕོགས་སྐྱོང་བརྒྱད་དང་ཀླུ་བརྒྱད་ཀི་

མིང་གསལ་བར་གསུངས་ཀང་། སྟེང་གི་པདྨའི་འདབ་མ་བརྒྱད་ལ་འགོད་པའི་ལྷ་

བརྒྱད་ཀི་མིང་གསལ་བར་མ་གསུངས་པས། ཉི་ཟླ་ཚངས་ལྷ་ལ་སོགས་དང་། ཞེས་

པའི་སོགས་ཁོང་ནས་ལྷ་ལྷག་མ་གང་འདོན་ཞིང་ཕོགས་མཚམས་གང་དུ་གང་འགོད་

པའི་ཚུལ་ལ། མཚོ་སྐྱེས་ཀི་འགེལ་བར་ཛཱ་ལནྡྷ་རི་པས་ལར་གི་འདབ་མར་ཟླ་བ་

དཀར་བོ་རའི་བཞོན་པ་དང་རིན་པོ་ཆེའི་ཅོད་པན་དཀར་བོ་ཅན་ལག་ན་ཀུ་མུ་ཏ་དང་

རྒྱན་ཐམས་ཅད་འཛིན་ཞིང་ཟླ་བའི་གདན་དང་ཅོད་པན་ནོ། །ལྷོའི་འདབ་མ་ལ་ཉི་མ་

དམར་བོ་ཕག་དག་གིས་པདྨ་འཛིན་ཞིང་ར་ལྗང་སེར་གི་བཞོན་པ་དང་རིན་པོ་ཆེའི་

ཅོད་པན་ཅན་རྒྱན་ཐམས་ཅད་འཛིན་པ་རང་གི་གདན་དང་འོད་ཅན་ནོ། །ནུབ་ཀི་

འདབ་མ་ལ་ལག་པ་སེར་བོ་བི་ལ་ལ་ཞོན་པ་ཉི་མའི་གདན་དང་ཉི་མའི་འོད་ཅན་ལག་

ན་མདའ་དང་རིན་པོ་ཆེའི་ཅོད་པན་ཅན་ནོ། །བང་གི་འདབ་མ་ལ་པ་བ་སངས་སྔོན་

པོའི་འོད་ཅན་ཉི་མའི་གདན་དང་ཉི་མའི་འོད་ཅན་རིན་པོ་ཆེའི་ཅོད་པན་དང་ལྡན་པ་

ལཀྟི་འཛིན་པའོ། །དབང་ལྡན་གི་འདབ་མ་ལ་བཀ་ལིས་དམར་བོ་ཉི་མའི་གདན་དང་། 

ཉི་མའི་འོད་ཅན་སྐ་གེན་དུ་གོལ་ཞིང་པདྨ་འཛིན་པའོ། །མེའི་འདབ་མ་ལ་ཕུར་བུ་ལིན་

ཏུ་སེར་བ་ཉི་མའི་གདན་དང་ཉི་མའི་འོད་ཅན་རིན་པོ་ཆེའི་ཅོད་པན་དང་ལྡན་པ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། རྒྱུད་ཀི་ཕག་རྒྱ་བསྡུས་པའི་དོན་ཞེས་བ་བའི་ལེའུ།

མཆོད་སོང་འཛིན་པའོ། །སིན་པོའི་འདབ་མ་ལ་སེན་པ་ནག་པོ་སྐ་དམར་སེར་ཉི་མའི་

གདན་དང་ཉི་མའི་འོད་ཅན་རེ་གསུམ་འཛིན་པའོ། །རླུང་གི་འདབ་མ་ལ་སྒ་གཅན་དང་

མཇུག་རིངས་དག་ཉི་མའི་གདན་དང་ཉི་མའི་འོད་དང་ལྡན་པ་ནག་པོ་དང་། ཞེས་

བལད་ལ་མི་ཐུབ་ཟླ་བའི་གཏོར་ཆོག་ལས། ལར་དུ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་བསྐྱེད། །ལྷོར་

ནི་དབང་པོ་བསམ་པར་བ། །ནུབ་ཏུ་ཚངས་པ་བསྐྱེད་པ་སྟེ། །བང་ཕོགས་སུ་ནི་ཁྱབ་

འཇུག་གོ །ལར་ལྷོར་འདོད་པའི་དབང་ཕྱུག་བསྐྱེད། །ལྷོ་ནུབ་མཚམས་སུ་ཚོགས་

བདག་སྟེ། །བྷྲང་གི་རི་ཏི་ནུབ་བང་ཏུ། །ལར་ལྷོར་གཞོན་ནུ་ཀརི་ཀ །ཞེས་བལད་

ཅིང་། དེ་ཡང་ཌོམྦི་ཝས། དེ་ལས་སྟེང་དུ་གོ་རཱི་ལ་སོགས་པས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་

འཇིག་རེན་ན་གནས་པའི་ཁྱབ་འཇུག་དང་། ལྷ་ཆེན་པོ་དང་། དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་དང་། 

ཉི་མ་དང་ཟླ་བ་ལ་སོགས་པའི་ལྷའི་སྐྱེས་གནས་པ་ཐམས་ཅད་དྲངས་ལ། ཞེས་

གསུངས་པའི་རེས་སུ་འབངས་པའོ། །པདྨ་གསུམ་གི་ལྟེ་བ་ལ་ལྷ་གང་བསྐྱེད་པ་རྒྱུད་

དང་རྒྱ་གཞུང་ཚད་ལྡན་གཞན་ནས་གསལ་བར་མ་བལད་ལ། ཛཱ་ལནྡྷ་རི་བས་སྟེང་

མའི་ལྟེ་བར་ཚངས་པ་ལ་ཚངས་རིས་ནས་འོག་མིན་གི་བར་གི་ལྷའི་འཁོར་གིས་

བསྐོར་བ་དང་། བར་མའི་ལྟེ་བར་སའི་ལྷ་མོ་དང་། འོག་མའི་ལྟེ་བར་ཀླུ་ལྷག་པ་དཀར་

བོ་འགོད་པར་བལད་དོ། །

བླ་མ་སྔ་མ་དག །སྐབས་གཞན་གི་ཚེ་སྟེང་མའི་ལྟེ་བར་སྐུ་རོ་རེ་དཀར་བོ་དང་། 

བར་མའི་ལྟེ་བར་ཐུགས་རོ་རེ་ནག་པོ་དང་། འོག་མའི་ལྟེ་བར་གསུང་རོ་རེ་དམར་བོ་

རྣམས་ཕག་གཉིས་པ་རང་འདྲའི་ཡུམ་དང་བཅས་པ་འགོད་ལ། དཀིལ་འཁོར་གི་ལྷ་

ལ་གཏོར་མ་འབུལ་བ་དང་འབེལ་བའི་ཚེ་ཐུགས་རོ་རེའི་གནས་སུ་ཡབ་ཡུམ་གི་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

དཀིལ་འཁོར་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་ཀི་རེན་གཞལ་ཡས་ཁང་བརེན་པ་ལྷ་དང་བཅས་པ་

བསྐྱེད་པར་བཞེད་ཅིང་། དཀིལ་ཆོག་རོ་རེ་ཕེང་བ་ལས། ཀཻ་རོ་རེའི་དཀིལ་འཁོར་

བའི་ལྷ་ལ་གཏོར་མ་འབུལ་བ་ཇི་ལྟར་གསུངས་པའི་ཚུལ་ནི་བདག་གིས་སྒྲུབ་ཐབས་

སུ་བརོད་ཟིན་པ་ཉིད་དོ། །

གུར་ལས། ༀ་ལས་ཚངས་ལྷ་ལ་སོགས་ཏེ། །ཧཱུཾ་ལས་དུམ་བུ་གང་ལ་

སོགས། །ཨཱཿ ལས་སྟོབས་ཀི་རྒྱུ་སོགས་པའོ། །ལག་གཉིས་གདོང་གཅིག་ཅན་

རྣམས་ཏེ། །སྟེང་དུ་ལྷ་རྣམས་དཀར་བོ་ཆེ། །དབང་པོ་ལ་སོགས་ཁྱབ་འཇུག་

འདྲ། །སྟོབས་ཀི་རྒྱུ་སོགས་དམར་བོ་ཆེ། །རང་འོད་རིག་མས་ལུས་སྤས་ལྡན། །རོ་རེ་

དྲིལ་བུས་ལག་པ་བེལ། །གཡས་བརྐྱང་བས་ནི་སྟན་ལ་གནས། །ཞེས་གསུངས་

ལིང་། དེའི་དོན། མི་ཐུབ་ཟླ་བའི་གཏོར་ཆོག་གི་ཚིག་ཟིན་ལྟར་ན། དང་པོ་ནས་སྟེང་

གི་པདྨའི་འདབ་མ་བརྒྱད་ལ་གནས་པའི་ༀ་དཀར་བོ་བརྒྱད་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་

ལྷ་ཆེན་བརྒྱད་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་པ་རོར་དྲིལ་འཛིན་པ་སོགས་སུ་བསྐྱེད་པ་

ལྟར་བལད་ཀང་། རང་དམ་ཚིག་སེམས་དཔར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀར་གནས་པའི་

ཡེ་ལེས་སེམས་དཔའི་ཐུགས་ཀའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའི་འོད་ཟེར་གིས་

བཀུག་སྟེ་པདྨའི་འདབ་མ་རྣམས་ལ་འཁོད་བའི་ལྷ་དང་ཕོགས་སྐྱོང་དང་ཀླུ་རྣམས་

རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ༀ་དང་ཧཱུཾ་དང་ཨཱཿ རྣམས་སུ་གྱུར་ཅིང་། དེ་

རྣམས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རིམ་པ་བཞིན་སྐུ་རོ་རེ་དཀར་བོ་དང་། ཐུགས་རོ་རེ་

ནག་པོ་དང་། གསུང་རོ་རེ་དམར་བོ་རྣམས་ཕག་གཉིས་རོར་དྲིལ་འཛིན་པས་རང་

འོད་ཀི་རིག་མ་ལ་འཁྱུད་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་བསྐྱེད་པ་ཉིད་ཌོམྦི་བའི་དགོངས་པ་ཡིན་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། རྒྱུད་ཀི་ཕག་རྒྱ་བསྡུས་པའི་དོན་ཞེས་བ་བའི་ལེའུ།

ཏེ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བཅུ་བ་ལས། ལྷའི་སྐྱེ་གནས་པ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་སྤན་

དྲངས་ལ། ས་བོན་གི་ཡི་གེ་ༀ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཕག་གཉིས་པ་རོ་རེ་དྲིལ་བུ་

བསྣམས་པ་སྐུ་མདོག་དཀར་བོ་ཞེས་སོགས་དང་། དབུས་སུ་ཕོགས་སྐྱོང་རང་རང་

གི་ཕོགས་སུ་གྱུར་པའི་འདབ་མར་ཆུད་པ་རྣམས་ས་བོན་གི་ཡི་གེ་ཧཱུཾ་ཡོངས་སུ་གྱུར་

པ་ལས། ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །

དེ་ནས་མི་ཐུབ་ཟླ་བའི་གཏོར་ཆོག་ལས། རང་རང་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་

ལས། །འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུའི་ཚུལ་སྤོས་པས། །ལྷ་ཆེན་བརྒྱད་ལ་གཟུགས་ཁམས་

དང་། །གཟུགས་མེད་པ་ཡི་ལྷ་བསྡུའོ། །འདོད་པའི་ཁམས་ཀི་ལྷ་དང་མི། །ཕོགས་

སྐྱོང་བརྒྱད་ལ་རབ་ཏུ་བསྡུ། །ངན་སོང་གསུམ་དང་ལྷ་མ་ཡིན། །ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད་ལ་

རབ་ཏུ་བསྡུ། །ཞེས་ཀང་བལད་དོ། །དེ་ནས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་སྐྱེ་མཆེད་བིན་

རླབས་ཀང་བེད་པར་བླ་མ་དག་བཞེད་པ་ནི། སྔགས་སྤིའི་རྣམ་གཞག་དང་མཐུན་

ཞིང་ལེགས་སོ། །

དེ་ནས་རོ་རེ་གསུམ་གི་ཡེ་ལེས་པ་དང་དབེར་མེད་དུ་བ་བ་ནི། གུར་ལས། 

དཀར་མོས་དགུག་པར་བས་ནས་ནི། །ཆོམ་རྐུན་མ་ཡིས་ཞགས་པས་བཅུག །རོ་

ལངས་མས་ནི་སྒོག་གིས་བཅིངས། །ཟ་ཕོད་དྲིལ་བུས་དབང་བས་ཏེ། །ཞེས་པས་

བསྟན་ལ། དེ་ནས་དབང་བསྐུར་ཞིང་རྒྱས་གདབ་པ་ནི། གུར་ལས། ཚངས་སོགས་

རག་པའི་ཕག་རྒྱས་གདབ། །རོ་རེ་བརྒྱ་བིན་ལ་སོགས་ལ། །སྟོབས་ཀི་རྒྱུ་སོགས་

གར་གི་གཙོས། །ཐམས་ཅད་རིགས་གསུམ་གནས་སུ་སྐྱེས། །ཞེས་པས་བསྟན་

ཞིང་། དེ་ནས་མཆོད་ཡོན་ཞབས་བསིལ་དབུལ། ཞེས་པས་གཏོར་མའི་སྔོན་དུ་ཆུ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

གཉིས་དབུལ་བ་དངོས་སུ་གསུངས་ལ། ཕེང་བར་ཆུ་བཞི་ཀ་འབུལ་བར་བལད་ཅིང་། 

གུར་ལས། སྔགས་འདི་ཡིས་ནི་མཉེས་པར་བ། །ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཞེས་པས་གཏོར་མའི་

རེས་སུ་ནང་མཆོད་འབུལ་བ་དང་། དེ་ནས་རེ་ལིག་འཐོར་འཐུང་འབུལ། །ཞེས་པས་

གཏོར་མའི་མཇུག་ཏུ་བསང་གཏོར་འབུལ་བ་ཙམ་ཞིག་གསུངས་ལ། འཕེང་བར་སོ་

རི་དང་ཆུ་བཞི་ཉེར་སྤོད་དང་བཅས་པའང་འབུལ་བར་བལད་ཅིང་། ཌོམྦི་ཝས་ལྷ་མོ་

བརྒྱད་ཀི་མཆོད་པ་དང་བསྟོད་པ་ཡང་བ་བར་གསུངས་ཏེ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བཅུ་བ་

ལས། དེ་ནས་རང་གི་སིང་གའི་ཡེ་ལེས་སེམས་དཔའི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས་བྱུང་

བའི་གཽ་རཱི་ལ་སོགས་པའི་ཕག་ན་མཆོད་པ་སྣ་ཚོགས་ཐོགས་པ་ལ་སོགས་པས་

མཆོད་པར་བ་ཞིང་། དེའི་འོག་ཏུ་མི་བསྐྱོད་རོ་རེ་ཡེ་ལེས་ཆེ། །ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་

པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་བསྟོད་པར་བ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

དེ་ལྟར་ར་རྒྱུད་དུ་མ་གསུངས་པའི་གཏོར་མགོན་བསྐྱེད་པ་སོགས་བལད་རྒྱུད་

དུ་གསུངས་ཀི། གཏོར་སྔགས་དངོས་ནི་ར་རྒྱུད་ཉིད་དུ་གསུངས་པས་བལད་རྒྱུད་དུ་

མ་གསུངས་ལ། གུར་དང་། སྒྲུབ་ཐབས་མཚོ་སྐྱེས་ཀི་འགེལ་བ་དང་། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་

བཅུ་བ་དང་། མི་ཐུབ་ཟླ་བའི་གཏོར་ཆོག་སོགས་ཐམས་ཅད་ལས་ཡིག་བརྒྱའི་

མཐར་མུཿ ཞེས་སྦར་བས་གལེགས་སུ་གསོལ་བར་གསུངས་པའི་ཕིར་ཨ་ཀཱ་རོའི་

མཐར་མུཿ སྦར་བས་གལེགས་སུ་གསོལ་བར་འདོད་པ་ནི་ལོག་པར་སྨྲ་བའོ། །དེ་ཁོ་

ན་ཉིད་བཅུ་བ་ལས། སོབ་དཔོན་དྲིལ་བུ་བརྡུང་བ་ལ་ཕོགས་པས། ཨིན་ཡ་མ་ཛ་ལ་

ཡཀ་ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པས་གཏོར་མ་སྦིན་པར་བ་ཞིང་། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་

གཏོར་ཆོག་གཞན་ཡང་ཕལ་ཆེ་བ་ལས་འབྱུང་བས་གཏོར་སྔགས་བརོད་པའི་ཚེ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། རྒྱུད་ཀི་ཕག་རྒྱ་བསྡུས་པའི་དོན་ཞེས་བ་བའི་ལེའུ།

དྲིལ་བུ་འཁོལ་བ་ཡིན་གི། རོ་རེ་ཐལ་མོ་ཁ་ཕེ་བའི་ཕག་རྒྱ་བེད་པ་མ་ཡིན་

ནོ། །གཏོར་མགོན་བསྐྱེད་པ་བྷཱ་ཝ་བྷ་དྲས་ཀང་མཚོ་སྐྱེས་ཀི་འགེལ་བ་བཞིན་དུ་

བལད་ལ། གཏོར་མའི་ཆོ་ག་འདི་དག་ལ་ཞིབ་ཏུ་བརོད་དགོས་པ་མང་དུ་ཡོད་མོད་

ཀི་ཡི་གེ་མངས་པར་འགྱུར་བས་འདིར་དེ་ཙམ་ཞིག་སྨྲས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། ༀ་ཞེས་སོགས་ཀིས་གཏོར་སྔགས་དངོས་གསུངས་ཏེ། ཨིནྡྲ་ནི་

དབང་པོ། ཛ་མ་གལིན་རེ། ཛ་ལ་ཆུ་ལྷ། ཛཀྑ་གནོད་སྦིན། བྷུ་ཏ་འབྱུང་པོ། བཧྞི་མེ་ལྷ། 

བ་ཨུ་རླུང་ལྷ། རཀྑ་སིན་པོ། །ཙནྡྲ་ཟླ་བ། སུ་ཛྫ་ཉི་མ། མཱ་ད་ནི་མཱ་མ་སྟེ་སའི་ལྷ་མོ། བཔྥ་

ཚངས་པ། པ་ཏ་ལ་པ་ཏ་ལ་ཨཥྚ་སཔྤ་ཞེས་པ་ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད། སྭཱཧཱ་ནི་ཚིམ་པར་བེད་

པ་སྟེ། གཏོར་མའི་མགོན་རྣམས་ལ་བོད་པའོ། །ཁ་ཅིག་ཏུ་བ་ཨུ་ལ་བ་ཡུ་དང་། ཛཀྑ་ལ་

ཡཀ་ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །ཨི་དཾ་ནི་འདི། བ་ལ່་ནི་གཏོར་མ། བྷུཉྫ་ནི་ཟོ་ཞིག །ཛ་གྷ་ནི་

བསྣོམས་ལིག །ཕུལ་མེ་ཏོག །དྷཱུ་བ་སོས། མཾ་ས་ལ་ཆེན། སིང་གྷ་རྒྱས་པར་གིས་

ལིག །ཨམྦ་སཔྤ་ཀ་ཛྫ་ས་ད་ནི་བདག་གི་བ་བ་ཐམས་ཅད་སྒྲུབས་ལིག་པའོ། །ཁནྟི་ཁུ་

ཎི་ཕེ་ཌ་ག་ད་ནི་གནོད་འཚེ་ལུས་ལས་སོལ་ཅིག་པའོ། །ༀ་ཨ་ཀཱ་རོ་སོགས་ནི་གཏོར་

མ་བིན་གིས་རློབ་པའོ། །ཞེས་ཀུ་མུ་ཊི་ལས་གསུངས་ལ། སྔགས་དོན་ནི་གོང་དུ་

བརོད་ཟིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི། གལ་ཏེ་འདིས་ཞེས་སོགས་ཏེ་གོ་སའོ། །

༼ལྷ་མོ་གསུམ་གི་རྒྱས་གདབ་ལ་དོགས་པ་བཅད་པ།༽

ལྔ་བ་ལ་གཉིས་ལས། ཞུས་པ་ནི། རོ་རེ་སོགས་སོ། །གཉིས་པ་ལན་ནི། བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ་ལ། རྒྱས་གདབ་བ་བལད་པ་ནི། གསང་གསུམ་

འཁོར་ལོའི་དབུས་སུ་ནི་གནས་སོ། །ཞེས་མདོར་བསྟན་ནས། དེ་ཉིད་གསལ་བར་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

འཆད་པ་ནི། སྐུ་རོ་རེ་མ་དང་གསུང་རོ་རེ་མ་དང་ཐུགས་རོ་རེ་མ་རྣམས་སུ་ཕེ་བ་ལས་

སྟེང་དང་འོག་དང་དབུས་ཀི་གནས་རྣམས་ཀི་གདན་ལ་བདག་མེད་མའི་དཀིལ་

འཁོར་གི་འཁོར་ལོའི་དབུས་སུ་རྣམ་པར་གནས་སོ། །

དེ་དག་ལ་རྒྱས་འདེབས་བེད་བལད་པ་ནི། སྟེང་ཞལ་སྐུའི་རོ་རེ་མ། ཞེས་སོགས་

འགྱུར་འཁྲུགས་པས། བྷཱ་ཝའི་འགེལ་བར། འོག་ཞལ་སྐུའི་རོ་རེ་མ། ཞེས་དང་། སྟེང་

ཞལ་གསུང་གི་རོ་རེ་མ། ཞེས་བསྒྱུར་བ་ལྟར་བའི། ས་སྤོད་མ་ཞལ་སྟེང་དུ་གཟིགས་པ་

དང་། མཁའ་སྤོད་མ་ཞལ་འོག་ཏུ་གཟིགས་པའི་བལད་པ་མི་བ་ལ། རྒྱས་འདེབས་ཀི་

ཚིག་དོན་གཞན་གོ་ས་ཞིང་། བདག་མེད་མ་དབུས་སུ་གནས་པ་ཡང་། སེམས་ལྷན་

སྐྱེས་ཀི་བདེ་ཆེན་བདག་མེད་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་ཞུགས་པའི་རོགས་རིམ་པའི་ཡེ་

ལེས་ནི་ངེས་དོན་གི་ཐུགས་རོ་རེ་ཡིན་ལ། དེ་ཉིད་མཚོན་པའི་བསྐྱེད་རིམ་པའི་ཐུགས་

རོ་རེ་ནི་ལྷ་མོ་བདག་མེད་མའི་ཚུལ་ཅན་ཉིད་ཡིན་ཞིང་། ངེས་དོན་གི་ཐུགས་རོ་རེ་འོད་

གསལ་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ཡེ་ལེས་དེ་ནི་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པའི་མཐའ་གཉིས་

ལས་གོལ་བའི་དབུས་སུ་རྣམ་པར་གནས་ཏེ། དེས་ན་དེ་མཚོན་པའི་བདག་མེད་མའང་

དཀིལ་འཁོར་གི་དབུས་སུ་སྐྱེ་བ་བས་སོ། །པདྨ་ཅན་ལས། ཐུགས་ནི་དབུས་སུ་རྣམ་

གནས་ཏེ། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་ལེགས་ལ། དེའི་འགེལ་བར། དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་

མེད་པ་ལས་གོལ་བ་ཉིད་དོ། །ཞེས་འབྱུང་བའི་དོན་ནི་དེ་ལྟར་རོ། །

༼རྒྱས་འདེབས་བེད་ཀི་རིགས་ཀི་དབེ་བསྡུ་བལད་པ།༽

དྲུག་པ་ནི། རིགས་ཀི་དབེ་བ་ཉན་པར་བསྐུལ་ནས་གསུངས་པའི་གཞུང་གི་

དོན་ཡང་རིགས་དྲུག་ཏུ་ཕེ་བ་ན་མི་བསྐྱོད་པ་ཞེ་སང་ནས་རོར་སེམས་བདེ་བའི་བར་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ཀེའི་རོ་རེ་མངོན་པར་འབྱུང་བ་ཞེས་བ་བའི་ལེའུ།

དྲུག་རིམ་བཞིན་སྦར་བ་དང་། རོར་སེམས་མི་བསྐྱོད་པར་བསྡུས་པས་རིགས་ལྔ་

དང་། སེར་སྣ་གཏི་མུག་དང་། ཕག་དོག་འདོད་ཆགས་དང་། བདེ་བ་ཞེ་སང་དུ་བསྡུས་

པ་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རོ་རེའི་རིགས་གསུམ་དང་། དེ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཐུགས་རོ་

རེའི་རིགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་དང་། ཞེ་སང་རོ་རེས་བིན་གིས་བརླབས་པ་ནི་

རིགས་གཞན་རྣམས་དེ་ལས་ཕེ་བའི་དོན་ཏེ་ཚིག་དོན་གོ་སའོ། །

༼ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པ།༽

གསུམ་པ་ནི། ཀཻ་རོ་རེ་ལས་རྒྱུད་འདིར་བལད་པའི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཕག་རྒྱ་

གདབ་པ་བསྡུས་པའི་ཞེས་སོགས་ཏེ། ལེའུའི་བརོད་བ་ཕོགས་གཅིག་གི་མིང་དུ་

བཏགས་པའོ། །

སྨྲས་བ། མི་ཉམས་བློ་གོས་མཆོག་གི་དེད་དཔོན་གིས། །ཡོངས་བཟུང་བརོན་

པའི་གྲུ་ཆེན་བསྐྱོད་པ་ལས། །རྒྱུད་སེ་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རོལ་ཕིན་པ་ན། །འདི་ལྟའི་རིན་

ཆེན་ཚོགས་མང་འདོད་དགུར་སྤོད། །རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་བརག་པ་

གཉིས་པའི་རྣམ་པར་བལད་པ་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ཀི་གསང་བའི་མཛོད་ཅེས་

བ་བ་ལས། ཕི་མའི་ལེའུ་བཞི་བ་རྣམ་པར་བལད་པའོ། །

༼ཀེའི་རོ་རེ་མངོན་པར་འབྱུང་བ་ཞེས་བ་བའི་ལེའུ།༽

ལེའུ་ལྔ་བ་བལད་པ་ལ་གསུམ། ལེའུའི་མཚམས་སྦར་བ།

ལེའུའི་གཞུང་བལད་པ་དང་། ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྔར་ལྷའི་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ལེའུར་ཧེ་རུ་ཀ་གསུམ་བལད་ཅིང་དཀིལ་འཁོར་མ་བལད་ལ། དང་པོའི་ལེའུ་

བརྒྱད་པར་བདག་མེད་མའི་རེན་དང་བརེན་པའི་དཀིལ་འཁོར་བལད་ཀང་། དེ་དག་

ཏུ་ཕག་བཅུ་དྲུག་པའི་དཀིལ་འཁོར་མ་བལད་ཅིང་། སྔགས་ཀི་ལེའུར་ཡབ་ཀི་ར་

སྔགས་མ་གསུངས་ལ། སྔར་ལེའུ་བཅུ་བར་ཡུམ་གི་དཀིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་

གསུངས་ཀང་། ཡབ་ཀི་དཀིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བ་མ་གསུངས་པ་རྣམས་ཞུས་

པའི་དོན་བསྟན་པའི་ཕིར་ལེའུ་འདི་གསུངས་སོ། །

༼ལེའུའི་གཞུང་བལད་པ།༽

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ཕག་བཅུ་དྲུག་པའི་དཀིལ་འཁོར་གི་ཞུས་ལན། ཡབ་ཀི་

ར་སྔགས་ཀི་ཞུས་ལན། ཕག་བཅུ་དྲུག་པའི་དཀིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བའི་ཞུས་

ལན་ནོ། །

༼ཕག་བཅུ་དྲུག་པའི་དཀིལ་འཁོར་གི་ཞུས་ལན།༽

དང་པོ་ལ་གཉིས། ཞུས་པ་དང་། དེའི་ལན་དུ་བསོམ་བའི་དཀིལ་འཁོར་

གསུངས་པའོ། །དང་པོ་ལ། གང་ལ་ཞུས་པ་ནི། ཕག་ནི་ཞེས་སོགས་ལྔའོ། །གང་

གིས་ཞུས་པ་ནི། བདག་མེད་མ་ཞེས་སོགས་གཅིག་གོ །ཇི་ལྟར་ཞུས་པ་ནི། བཅོ་ལྔ་

ཞེས་སོགས་བཞི་སྟེ། བཅོ་ལྔ་ཞེས་པ་ནི་གང་ལ་བསྐོར་བ་དང་། གང་གིས་བསྐོར་བ་

སོ་སོར་མ་ཕེ་བའི་དབང་དུ་མཛད་པའོ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ལན་ཇི་ལྟར་གསུངས་

པའི་མཚམས་སྦར་དང་། གསུངས་པ་དངོས་སོ། །དང་པོ་ནི། བདག་མེད་ཅེས་

སོགས་བཞི་སྟེ། ཐོད་པ་ནི་བདེ་བ་སྐྱོང་བའི་ཕིར་ཡུམ་གི་པདྨའོ། །སྟ་ནཾ་ནི་དཀར་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ཀེའི་རོ་རེ་མངོན་པར་འབྱུང་བ་ཞེས་བ་བའི་ལེའུ།

འཛིན་གི་ནུ་མའོ། །རབ་ཏུ་དབེ་བ་གསུངས་སོ། །ཞེས་སྦར་ཏེ་ལྷག་མ་གོ་

སའོ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ། བླ་མ་དག་གི་བཞེད་པ་དགོད་པ། མཁས་པ་མི་ཐུབ་ཟླ་

བས་ཇི་ལྟར་བལད་ཚུལ། གྲུབ་ཆེན་མཚོ་སྐྱེས་ཀིས་ཇི་ལྟར་གསུངས་ཚུལ་ལོ། །དང་

པོ་ནི། བླ་མ་སྔ་མ་དག །མི་ཐུབ་ཟླ་བས་གཞུང་འདི་དག་འཁྲུགས་བསེབས་ནས་

འཆད་པས་དེའི་ལུགས་ལ་མངོན་རོགས་འཁྲུགས་ཅན་ཞེས་ཐ་སད་བེད་ཅིང་། རང་

གི་ལུགས་ནི་འཁྲུགས་མི་བསེབ་པར་ཡབ་ཀི་མངོན་རོགས་ཚུལ་བཅུ་བཞིར་འཆད་

པ་ཉིད་མན་ངག་ཡིན་ཞེས་གསུང་ངོ་། །

དེའི་ཚུལ་ནི་འདི་ལྟར། ཐོག་མར་གང་ཟག་རོགས་པ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའམ། རོ་

རེ་སོབ་དཔོན་དུ་དབང་ནི་ཐོབ་ཅིང་དད་པ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་ཡང་བློ་གོས་ལིན་ཏུ་

དམན་པར་གྱུར་པས་བསོམ་པར་བ་བ་ནི། བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ལེས་ཀི་ཚོགས་

རྒྱས་བསྡུས་གང་ཡང་རུང་བ་སྔོན་དུ་སོང་ནས་བསྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་དང་ཆོས་ཀི་

འབྱུང་གནས་ཀི་ནང་དུ་སྐད་ཅིག་ཙམ་གིས་གཞལ་ཡས་ཁང་བསོམ་པ་ནི། འཁོར་

ལོ་ཇི་ལྟར་སྔར་གསུངས་པ། ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་

གིས་བསྟན་ནོ། །དེ་ནས་བདུད་བཞིའི་གདན་གི་སྟེང་དུ་སྐད་ཅིག་ཙམ་གིས་རྒྱུ་རོ་རེ་

འཛིན་པ་ནག་པོའི་རྣམ་པར་བསྐྱེད་ལ་གསལ་གདབ་པར་བ་སྟེ། དེ་ནི་འདོད་ཆགས་

ཆེན་པོས་རེས་ཆགས་པ། ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དྲུག་གིས་

བསྟན་ཏོ། །དེ་ནས་མཁའ་གསང་བིན་གིས་བརླབས་ནས་སོམས་པར་ཞུགས་པའམ་

སྒྱུ་མའི་སྒས་དེ་བཞིན་གལེགས་པ་ཐམས་ཅད་སྤན་དྲངས་ལ་ཞལ་དུ་ཞུགས་ལིང་

སིང་གར་ཞུ། དབང་གི་གནས་སུ་ཐིག་ལེར་ཞུ། བབས་ཐིག་ལེ་ཙམ་ལས་ལྷ་མོ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

བརྒྱད་དུ་གྱུར་ནས་ཕོགས་མཚམས་བརྒྱད་དུ་སྤོ་བ་ནི། གོང་ཁྱེར་ཉམས་དགར་

ཁྱོད་དང་ང་། །ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དྲུག་གིས་བསྟན་ཏོ། །དེ་

ནས་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་གླུ་ཡིས་བསྐུལ་བ་ནི། དེ་ནས་རོ་རེ་ཆགས་

ཆེན་ལས། །ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ལྔ་ཡིས་བསྟན་ནོ། །དེའི་

སྐད་ཅིག་ལ་འབས་བུ་རོ་རེ་འཛིན་པར་བཞེངས་པ་ནི། གང་པོ་ར་བོང་ཞེས་བ་བ་ལ་

སོགས་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གསུམ་གིས་བསྟན་ནོ། །ཆོ་ག་ལྷག་མ་རྣམས་ནི་

འཁྲུགས་ཅན་དང་འདྲའོ། །མངོན་པར་རོགས་པ་དང་པོའ།ོ །ཡང་ཡས་རིམས་སུ་སྦར་

ནས་རོགས་པ་སྔ་མ་བས་ཅུང་ཟད་དམའ་བ་དང་། མས་རིམ་དུ་སྦར་ན་བློ་གོས་ཐ་

ལྟག་ཙམ་དུ་གྱུར་པས་ས་བོན་ཙམ་ལས་བསྐྱེད་པ་ནི། གཞལ་ཡས་ཁང་གདན་དང་

བཅས་པ་བསྐྱེད་པ་ཡན་ཆད་སྔ་མ་དང་འདྲ་ལ། དབུས་ཀི་གདན་གི་སྟེང་དུ་ཨཾ་དང་

ཧཱུཾ་ལས་གཙོ་བོ་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་བསྐྱེད་པ་ནི། ཨཾ་དང་ཧཱུཾ་གིས་རོ་རེ་ཆེ། །ཞེས་བ་བ་

ལ་སོགས་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་ཡིན་ནོ། །

དེ་ནས་མཁའ་གསང་བིན་གིས་བརླབ་པ་དང་། མཁར་ཐིག་ལེར་གྱུར་པའི་བར་

ནི་སྔ་མ་དང་འདྲ་ལ། ཐིག་ལེ་ས་བོན་བརྒྱད་དུ་གྱུར་ནས་ས་བོན་ལས་ལྷ་མོ་སྟེ་ཕིར་

སྤོ་བ་ནི། གཾ་ཙཾ་ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་ཚིག་རྐང་གཉིས་ཀིས་བསྟན་ཏོ། །དེ་ནས་རྒྱུ་

རོ་རེ་འཛིན་པ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་གླུས་བསྐུལ་བ་ལས་འབས་བུ་རོ་རེ་འཛིན་པར་

བཞེངས་པ་ས་བོན་ཙམ་ལས་བསྐྱེད་པ་ནི། བདག་པོའི་ས་བོན་དག་གིས་ནི། །ཞེས་

བ་བ་ལ་སོགས་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཕེད་དང་གཉིས་ཀིས་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །ཆོ་

ག་ལྷག་མ་རྣམས་སྔ་མ་དང་འདྲའོ། །མངོན་པར་རོགས་པ་གཉིས་པའོ། །དཀར་མོའི་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ཀེའི་རོ་རེ་མངོན་པར་འབྱུང་བ་ཞེས་བ་བའི་ལེའུ།

གཡས་ན་གི་གུག་སྟེ། །ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་ལྷག་མ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བརྒྱད་

ཀིས་ནི་ཆོ་ག་གང་གིས་བསྐྱེད་ན་ཡང་བསྐྱེད། ལྷ་མོ་རྣམས་ཀི་ཕག་མཚན་དང་སྐུ་

མདོག་གདན་རྣམས་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །ད་ནི་གང་ཟག་རོགས་པ་དང་བློ་འབིང་དུ་

གྱུར་པས་བསོམ་པའི་མངོན་པར་རོགས་པ་ནི་ལེའུ་བརྒྱད་པས་ཁ་བསྐངས་ཏེ་

བརོད་པར་བའོ། །དེ་ཡང་ཚོགས་ཀི་ཞིང་སྤན་དྲངས་ནས་ཡན་ལག་བཞིས་གཞལ་

ཡས་ཁང་གདན་དང་བཅས་པ་བསྐྱེད་པའི་བར་དུ་ནི། མངོན་པར་རོགས་པ་འཁྲུགས་

ཅན་དུ་བསྟན་པ་དང་འདྲ་ལ། གདན་གི་དབུས་སུ་ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་སངས་པའི་མངོན་བང་

ལྔ་ལས་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་བསོམ་ཞིང་འཁོར་གི་ལྷ་མོ་རྣམས་ནི། ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་སངས་

པའི་ཉི་ཟླའི་བར་དུ་དབང་གི་གནས་ནས་ས་བོན་འཕོས་པ་ལས་མངོན་བང་ལྔར་

བསྒྲུབས་ཏེ་བསྐྱེད་པའམ་ས་བོན་ལས་ལྷ་མོར་བསྒྲུབས་ཏེ་སྤོས་པ་གང་རུང་དུ་

བའོ། །ཡང་ལྷ་མོ་ལ་མངོན་བང་མེད་པའི་ཚེ་འབས་བུ་རོ་རེ་འཛིན་པའང་ས་བོན་

ལས་བསྐྱེད་དོ། །དེའི་ས་བོན་སངས་པ་ནི་དེའི་སྟེང་དུ་ཟླ་བ་ཡིན་ཞེས་བ་བ་ལ་ཨཱ་ལི་

ཀཱ་ལི་སངས་པའི་གཞུང་དེ་ཡིན་ནོ། །ཆོ་ག་ལྷག་མ་རྣམས་ནི་སྔ་མ་དང་འདྲའོ། །

མངོན་པར་རོགས་པ་གསུམ་པ་སྟེ། འཁོར་གི་ལྷ་མོའི་བསྐྱེད་ཆོག་མི་འདྲ་བ་

གཉིས་ཡོད་པས་ན་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་གཉིས་ཡིན་ནོ། །གང་ཟག་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་

རོགས་པ་ནི་མེད་ལ་བློ་གོས་དང་ལྡན་པས་བསོམ་པར་བ་བ་ནི་གཉིས་ཏེ། མངོན་

པར་བང་ཆུབ་པ་མི་མཉམ་པར་སྦོར་བ་དང་མཉམ་པར་སྦོར་བའོ། །དང་པོ་ནི་ཆོ་ག་

ཐམས་ཅད་འདས་མ་ཐག་པ་དེ་ཉིད་དང་འདྲ་བ་ལས་ཉི་ཟླའི་རྒྱུ་ནི་ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་ལས་

གྱུར་པ་ཡིན་ཏེ། ཨཱ་ལི་ཟླ་བའི་གཟུགས་ཀིས་གནས། །ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

གསུངས་སོ། །དེ་ལ་ཡང་འཁོར་རྣམས་ཀང་མངོན་བང་ལས་བསྐྱེད་པར་གྱུར་པ་དེའི་

ཚེ་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་ནག་པོར་བས་ཏེ། མངོན་པར་རོགས་པ་རྒྱས་པ་ཞེས་གསུངས་

ལ། འཁོར་རྣམས་མངལ་དུ་ས་བོན་ལས་སྐུར་གྱུར་ཏེ། ཕོགས་སུ་སྤོས་པ་དེའི་ཚེ་རྒྱུ་

རོ་རེ་འཛིན་པ་དཀར་བོར་བས་ཏེ། མངོན་པར་རོགས་པ་འབིང་པོ་ཞེས་གསུངས་

སོ། །དེ་ལ་མངོན་པར་རོགས་པ་རྒྱས་པ་ཡན་ཆད་ཚུལ་བཞིན་ནི། རྣལ་འབོར་གི་

དབང་ཕྱུག་པདྨ་བཛྲ་སིང་རེ་ཆེན་པོ་དང་ཡང་མཚུངས་ལ། མངོན་པར་རོགས་པ་

འབིང་པོ་ནི། སོབ་དཔོན་ཌོམྦི་ཧེ་རུ་ཀའི་རེས་སུ་འབངས་པ་དང་ཚུལ་མཚུངས་པ་

ཡིན་ནོ། །སྒྲུབ་པའི་ཐབས་བཞིའོ། །

མངོན་པར་བང་ཆུབ་པ་མཉམ་པ་ལས་བསྐྱེད་པར་འདོད་ན་ཚོགས་ཀི་ཞིང་

སྤན་དྲངས་ནས་གདན་བསྐྱེད་པ་ཡན་ཆད་ནི་སྔ་མ་དང་འདྲ་ལ། གདན་གི་དབུས་སུ་

ལེའུ་བརྒྱད་པར་བསྟན་པ་བཞིན་ཟླ་བ་གྲུ་གསུམ་ཉིས་བརེག་གི་མངོན་བང་ལས་རྒྱུ་

རོ་རེ་འཛིན་པ་བསྐྱེད། འཁོར་གི་ལྷ་མོ་རྣམས་ནི་མངལ་ནས་ས་བོན་ནམ་སྐུ་ཡོངས་

སུ་རོགས་པ་བསྐྱེད་ཀང་རུང་། གཙོ་ཆེ་བར་ནི་ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་ལས་ཉི་ཟླ་གྲུབ་པའི་བར་

དུ་དབང་གིས་གནས་ནས་ཐིག་ལེ་བརྒྱད་པོའམ་ས་བོན་སྤོས་པའི་མངོན་བང་མཉམ་

སྦོར་རོགས་པ་ལས་བསྐྱེད་པར་བས་ཏེ། དེ་ཡང་ལེའུ་བརྒྱད་པ་ལས། ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་

མཉམ་སྦོར་བ། །ཞེས་བ་བ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉིས་ཀིས་གཙོ་བོ་བསྐྱེད་པའི་

རེས་ཁོ་ན་ལ། ཐབས་དང་ལེས་རབ་རང་བཞིན་ལས། །ཞེས་བ་བ་ཚིགས་སུ་བཅད་

པ་ཕེད་དང་གཉིས་ཀིས་འཁོར་བསྐྱེད་པ་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །ཆོ་ག་ལྷག་མ་རྣམས་ནི་

སྔ་མ་དང་འདྲའོ། །མངོན་པར་རོགས་པ་ལྔ་བའོ། །ཆོ་ག་འདི་རྣམས་སྔར་མ་བརོད་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ཀེའི་རོ་རེ་མངོན་པར་འབྱུང་བ་ཞེས་བ་བའི་ལེའུ།

ཀང་ལེའུ་བརྒྱད་པའི་སྟེང་དུ་ཡང་དྲན་ཞིང་བརོད་པར་བའོ། །དེ་ལྟར་ན་ལེའུ་བརྒྱད་

པར་ཡང་ཡབ་ཀི་མངོན་རོགས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཁྱོད་ཀི་དཀིལ་འཁོར་ཇི་ལྟར་

ལགས། །ཞེས་བ་བའི་དྲི་བ་མི་འཐད་དོ་ཞེ་ན། ཆོ་ག་ཙམ་གསུངས་ཀང་ཕག་མཚན་

ལ་སོགས་པ་དང་དཀིལ་འཁོར་གི་རྣམ་འཕྲུལ་རྒྱས་པར་མ་གསུངས་པས་ཞུ་བ་

འབྱུང་བ་ཡིན། མངོན་པར་རོགས་པ་ལྔ་བ་འདི་ལ་ཡང་འཁོར་གི་ལྷ་མོ་ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་

མ་སངས་པའི་མངོན་བང་ལྔ་ལས་བསྐྱེད་པ་དང་མ་བསྐྱེད་པའི་བེ་བག་གིས་རྒྱས་

འབིང་གཉིས་སུ་འགྱུར་བའོ། །དེ་ལྟར་ན་མཉམ་སྦོར་གི་རྒྱས་འབིང་གཉིས་དང་། མི་

མཉམ་སྦོར་གི་རྒྱས་འབིང་གཉིས་པོ་འདི་ནི་གང་ཟག་ལས་དང་པོ་པ་ནས་ཐམས་

ཅད་ཀིས་བསོམ་པར་བ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་གོང་གི་རྒྱས་པ་གཉིས་ཀི་འབས་བུ་རོ་རེ་

འཛིན་པ་ནི་མངོན་བང་ལྔ་ལས་བསྐྱེད་ལ། འབིང་པོ་གཉིས་ནི་གླུས་བསྐུལ་མ་ཐག་ལ་

ས་བོན་ལས་བསྐྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །མངོན་པར་རོགས་པ་འབིང་པོ་རྣམས་ཀི་འབས་བུ་

རོ་རེ་འཛིན་པར་བཞེངས་པ་དང་འཁོར་གི་ལྷ་མོ་དབྱུང་བ་གཉིས་ཀི་ལུང་ནི་མངོན་

པར་རོགས་པ་གཉིས་པ་ས་བོན་ལས་བསྐྱེད་པས་ཟིན་པ་ཡིན་ནོ། །

ད་ནི་མངོན་པར་རོགས་པ་དེ་དག་གི་གངས་ཅུང་ཟད་བརོད་ན། མངོན་པར་

རོགས་པ་ལྔའི་དང་པོ་གཉིས་ལ་ནི་དབེ་བ་མེད། འོག་མ་གསུམ་གི་འབས་བུ་རོ་རེ་

འཛིན་པ་ལ་བཞེངས་ལུགས་གཉིས་ཡོད་ཅིང་འཁོར་གི་ལྷ་མོ་ལ་ཡང་མངོན་བང་

ཡོད་མེད་གཉིས་ཡོད་པས་མངོན་པར་རོགས་པ་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་ལ། འཁོར་གི་ལྷ་མོ་

ལ་ཡང་ཉི་ཟླའི་བར་དུ་ཐིག་ལེར་སྤོ་བ་དང་། ས་བོན་དུ་སྤོ་བ་གཉིས། འཁོར་ལ་མངོན་

བང་མེད་པ་ལ་ཡང་། མངལ་དུ་ལྷ་མོར་གྱུར་ནས་སྤོ་བ་དང་། ས་བོན་སྤོས་པ་ལས་ལྷ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

མོར་འགྱུར་བ་སྟེ། གཉིས་ཀིས་ཕེ་ནས་བཅུ་གཉིས་སུ་འགྱུར་བས་མངོན་རོགས་དང་

པོ་གཉིས་དང་བཅུ་བཞི་ཡོད་དོ། །ཞེས་འཆད་དོ། །འདི་ལ་ཡང་མངོན་བང་མཉམ་

སྦོར་དང་མི་མཉམ་སྦོར་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་གཞག་ནི་གོང་དུ་ལེའུ་བརྒྱད་པར་

བལད་ཟིན་ལ། ལས་དང་པོ་པ་དབང་རྟུལ་གིས་མངོན་རོགས་བསོམ་པའི་ཚུལ་ལྷ་

ཐམས་ཅད་དཀོང་བསྐྱེད་བེད་པ་དང་། བློ་དེ་ལས་གོང་དུ་གྱུར་པས་རིམ་ཅན་དུ་

མངོན་བང་ལ་སོགས་པ་ལས་བསྐྱེད་བར་འདོད་པ་ནི། གྲུབ་ཆེན་མར་མེ་མཛད་

བཟང་པོས། ནང་བར་ལངས་ནས་སྔར་བཞིན་ནི། །ལེགས་ཟློས་དང་པོའི་ལས་ཅན་

ཡིན། །ཞེས་སོགས་ཀིས། ལས་དང་པོ་པ་དང་། ཡེ་ལེས་ཅུང་ཟད་བབ་པ་དང་། ཡེ་

ལེས་ལ་ཅུང་ཟད་དབང་ཐོབ་པ་དང་། ཡེ་ལེས་ལ་ཡང་དག་པར་དབང་ཐོབ་པའི་གང་

ཟག་བཞིའི་ནང་ནས། ལས་དང་པོ་པའི་སྐབས་སུ་སྒྲུབ་ཐབས་རྣམས་ས་བོན་དང་

ཕག་མཚན་སོགས་ལས་རིམ་གིས་བསྐྱེད་ནས་བསོམ་པ་ལ་བསབ་པ་དང་། ཡེ་

ལེས་ཅུང་ཟད་བབས་པ་དཀིལ་འཁོར་གི་ལྷ་རགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་རྣམ་པ་སྐད་

ཅིག་ཙམ་གིས་མངོན་སུམ་དུ་གསལ་བར་འཆར་བ་ན་རགས་པ་རྣམས་སྐད་ཅིག་

ཙམ་གིས་དཀོང་བསྐྱེད་བེད་ཅིང་ཕ་བ་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་ལྷ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་རིམ་

གིས་བསོམ་པ་དང་། ཡེ་ལེས་ལ་ཅུང་ཟད་དབང་ཐོབ་པ་དཀིལ་འཁོར་གི་ལྷ་ཕ་

རགས་ཐམས་ཅད་ཡུད་ཙམ་གིས་རྣམ་པ་མངོན་སུམ་དུ་གསལ་བར་འཆར་ནུས་པ་

ན་ཕ་རགས་ཐམས་ཅད་སྐད་ཅིག་ཙམ་གིས་དཀོང་བསྐྱེད་བས་ནས་བསོམ་པར་

གསུངས་ལིང་། ཚུལ་དེ་ཉིད་གྲུབ་ཆེན་དཔལ་འཛིན་དང་། ཤཱནྟི་པ་དང་མན་ངག་སེ་

མ་སོགས་ཀིས་རྒྱས་པར་བལད་པའི་གྲུབ་ཆེན་དང་ཆེན་པོ་དག་གི་ལུགས་ལས་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ཀེའི་རོ་རེ་མངོན་པར་འབྱུང་བ་ཞེས་བ་བའི་ལེའུ།

ལྡོག་སྟེ་འཆད་པར་སྣང་ལ། དབང་པོ་རྟུལ་བོ་མངོན་རོགས་རྒྱས་པར་བསོམ་མི་ནུས་

པ་དང་ནུས་ཀང་རྣམ་པ་ཡེ་འཆར་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་ལ་བེད་ན་ནི། བླ་མེད་ཀི་རྒྱུད་ཀི་

ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་ལ་ཇི་འདྲ་བ་ཞིག་དགོས་པ་གཞིར་མི་འཇོག་པར་ད་ལྟའི་མི་

རང་དགའ་བ་ཐེག་པ་དམན་པའི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་ལས་ཀང་དབང་པོ་རྟུལ་བ་

དག་གི་བློའི་འཆར་ཚུལ་གཞིར་བས་ནས་བླ་མེད་ཀི་རྒྱུད་དོན་འཆད་པར་འདུག་

པས་ལིན་ཏུ་ཡ་མཚན་ནོ། །ཨཾ་དང་ཧཱུཾ་གིས་རོ་རེ་ཆེ། ཞེས་སོགས་བཞི་རྒྱུ་རོ་རེ་

འཛིན་པ་ས་བོན་ཙམ་ལས་བསྐྱེད་པ་ལ་འཆད་པ་ནི། ཁུ་བའི་གཟུགས་ལས་བཞེངས་

ནས་ནི། །ཞེས་པ་སྔར། རིག་མར་བཅས་པ་ཁུ་བར་གྱུར། །ཞེས་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་ཞུ་

ནས་ཁུ་བར་གྱུར་པ་དེ་ཉིད་ལ་གླུས་བསྐུལ་བས་ཁུ་བའི་གཟུགས་ལས་འབས་བུ་རོ་

རེ་འཛིན་པར་བཞེངས་པ་ལ་ལིན་ཏུ་གསལ་བས་རྒྱུད་ཀི་ཚིག་དོན་ལྡོག་སྟེ་བལད་

པར་འགྱུར་ལ། འཁོར་རྣམས་མངོན་བང་ལས་བསྐྱེད་པ་ན་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་ནག་

པོར་བ་དགོས་པ་དང་། འཁོར་རྣམས་མངལ་དུ་ས་བོན་ལས་ལྷ་མོར་བསྐྱེད་དེ་ཕིར་

སྤོ་བ་ན་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་དཀར་བོར་བེད་དགོས་པའང་ལུང་དང་རིགས་པ་གང་

གིས་བསྒྲུབ་པ་སོམས་ལིག །

མཚོ་སྐྱེས་ཀིས་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ཀང་མངོན་བང་ལས་བསྐྱེད་པར་བལད་ཅིང་། རྒྱུ་

རོ་རེ་འཛིན་པ་ནག་པོར་བལད་ལ། མི་ཐུབ་ཟླ་བས་མངལ་དུ་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ས་བོན་

ལས་བསྐྱེད་དེ་ཕིར་སྤོ་བ་བལད་ཅིང་། རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་དཀར་བོར་བལད་པའི་

ཕིར་རོ། །སམ་པ་ལས་གཞན་མི་སྣང་ངོ་། །དེ་ལྟ་ན་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་ནག་པོ་བས་པ་

ན་ལྷ་མོ་བརྒྱད་མངོན་བང་ལས་བསྐྱེད་དགོས་པར་འགྱུར་ཏེ། མཚོ་སྐྱེས་ཀིས་རྒྱུ་རོ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

རེ་འཛིན་པ་ནག་པོར་བལད་ཅིང་འཁོར་གི་ལྷ་མོ་བརྒྱད་མངོན་བང་ལས་བསྐྱེད་པར་

གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་ཉིད་འདོད་ན་མངོན་རོགས་ཚུལ་བཅུ་བཞིའི་ཚུལ་དང་པོ་ལ་

རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་ནག་པོ་དང་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ས་བོན་དང་མངོན་བང་གང་ལ་ཡང་མི་

བལྟོས་པའི་དཀོང་བསྐྱེད་བེད་པར་སྨྲས་པ་དངོས་སུ་ཉམས་སོ། །ཚུལ་དེ་ལྟ་བུ་

གཞན་ཡང་རྣམ་པར་དཔྱོད་པ་འཇུག་པའི་སོ་འགའ་རེ་སྣང་བས་ཇི་ལྟ་བར་བཞག་པ་

དཀའ་བར་སྣང་ངོ་། །

སོབ་དཔོན་མི་ཐུབ་ཟླ་བས་སྒྲུབ་ཐབས་ཡན་ལག་དྲུག་པ་གཉིས་དང་། རྒྱུད་ཀི་

ལེའུ་འདིའི་འགེལ་བར་སྒྲུབ་ཐབས་ཀི་རྣམ་གཞག་མཛད་པ་རྣམས་ནི་བལད་རྒྱུད་

གུར་གི་རེས་སུ་འབངས་ལིང་། གྲུབ་ཆེན་ཌོམྦི་ཝའི་ལུགས། སྒྲུབ་ཐབས་དངོས་

གཞིའི་ཆིངས་ཡན་ལག་དྲུག་གིས་འཆིང་བ་སྟེ། དེ་ལ་སྦོར་བ་ཚོགས་བསག་ལ་

སོགས་པ་ནི། གུར་ལས། བླ་མ་རོ་རེ་ཅན་མཆོད་ཅིང་། །བདུན་པོ་རྣམ་པར་དག་པར་

བ། །བང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དེ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྒྲུབ་ཐབས་ཡན་ལག་

དྲུག་པ་ལས། སིང་གར་ཆུ་སྐྱེས་ཉི་མ་དེའི། །གཟུགས་བརན་ལ་ཧཱུཾ་རྣམ་པར་

བསོམ། །བླ་མ་རོ་རེ་མཆོད་ནས་ནི། །བདུན་པོ་རྣམ་པར་དག་པར་བ། །གཽ་རཱི་ལ་

སོགས་ལྷ་མོ་བརྒྱད། །མཆོད་པ་ཡོངས་སུ་སྤོ་བར་བ། །སིག་པ་བས་པ་བལགས་པ་

དང་། །བསོད་ནམས་རེས་སུ་ཡི་རང་དང་། །དེ་དག་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བར་

བགི། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་འགོ་དང་། །བང་ཆུབ་མཆོག་གསུམ་བསྐྱེད་

པ་དང་། །ལམ་ལ་གནས་ལིང་བདག་ཀང་ནི། །གཞན་གི་དོན་དུ་འབུལ་བ་

དང་། །གནང་བ་ནོད་ཅིང་ཡང་ཚངས་པའི། །གནས་ནི་བཞི་བོར་བསམ་གཏན་



  565  

རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ཀེའི་རོ་རེ་མངོན་པར་འབྱུང་བ་ཞེས་བ་བའི་ལེའུ།

བ། །དང་པོ་བམས་པ་བསོམ་བ་ཞིང་། །གཉིས་པ་སིང་རེ་བེ་བག་བསོམ། །གསུམ་པ་

དགའ་བ་བསོམ་པ་སྟེ། །ཐམས་ཅད་ཐ་མར་བཏང་སོམས་སོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་

ཡང་རང་ཉིད་ཧེ་རུ་ཀར་གསལ་བའི་སིང་གར་པདྨ་དང་ཉི་མ་ལ་གནས་པའི་ཧཱུཾ་

བསོམ་པ་དགོས་ཏེ། པདྨ་ནི་ལུགས་འདི་ལ་དམར་བོར་བལད་དོ། །དེ་ནས་སྟོང་བ་

ཉིད་བསོམ་པ་ནི། རིགས་བསྡུས་ཀི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡན་ལག་དྲུག་པ་ལས། ཡོད་མེད་

དངོས་པོ་དཔྱད་པ་ལས། །བརགས་པས་ཉེ་བར་མི་གོས་ཏེ། །འདི་དག་གཟུགས་

བརན་དག་དང་མཚུངས། །སྣ་ཚོགས་དངོས་པོ་མེད་པ་རུ། །དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་

བསོམ་པར་བ། །ཞེས་རིགས་པས་དཔྱད་པ་ན་མེད་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སྟོང་ཉིད་

བསོམ་པར་གསུངས་པ་ལྟར་བསོམས་ནས། ཤཱུ་ནྱ་ཏཱིའི་སྔགས་དོན་ཡིད་ལ་བེད་

པའི་སྟོང་ཉིད་བསོམ་པ་དགོས་ཏེ། གཞན་དུ་རྒྱས་པར་བལད་ཟིན་ཏོ། །

དེ་ལྟར་སྟོང་ཉིད་བསོམ་པ་ནི་འཆི་བ་འོད་གསལ་ཉམས་སུ་མོང་བ་དང་ཆོས་

མཐུན་པར་བསོམ་པ་ཡིན་པས་དེ་ལས་སྐད་ཅིག་གཞན་གིས་བར་མ་ཆོད་པར་བར་

དོ་འགྲུབ་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་འདིར་སྟོང་ཉིད་ཀི་ངང་ལས་བར་དོ་མཚོན་བེད་ཀི་

ཡི་གེ་ནམ་མཁར་འཇོག་པ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་། དེ་དག་གི་སྦང་གཞི་སྦོང་

བེད་སྦོར་ཚུལ་དང་། བར་དོ་མཚོན་པའི་ཡི་གེ་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པའི་ཞལ་དུ་ཞུགས་

པས་ཞུ་བ་ཡན་ལག་དྲུག་པ་དང་མཚོ་སྐྱེས་ཀི་ལུགས་གཉིས་ཀ་ལ་དགོས་པའི་རྒྱུ་

མཚན་དང་། བར་དོ་མཚོན་པའི་ཡི་གེ་འབྱུང་བཞིའི་དཀིལ་འཁོར་དང་འདྲེས་པ་མི་

འཐད་པ་རྣམས་ནི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་བརོད་ཟིན་ཏོ། །དེ་ལྟར་ཡི་གེ་ལྔ་བཞག་ནས་དེའི་

རེས་སུ་བར་ཆད་འགོག་པའི་བསྲུང་འཁོར་བསོམ་པ་ལ། བསྲུང་འཁོར་ཐུན་མོང་པ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ནི། སྟོང་བའི་ངང་ལས་རཾ་ལས་ཉི་མ་ལ་གནས་པའི་ཧཱུཾ་ལས་སྣ་ཚོགས་རོ་རེ་བསོམ་

པའི་ལྟེ་བ་ཧཱུཾ་གིས་མཚན་པ་ལས་འཕོས་པའི་སྣ་ཚོགས་རོ་རེ་རྭ་བ་དྲ་གུར་ས་གཞི་

མེ་རི་དང་བཅས་པ་ཙམ་ཞིག་བསོམ་པ་སྒྲུབ་ཐབས་ཡན་ལག་དྲུག་པ་གཉིས་སུ་

གསུངས་པ་ལྟ་བུ་ཙམ་ཞིག་བསོམས་ཏེ་རོ་རེ་ཐམས་ཅད་སྣ་ཚོགས་རོ་རེར་བེད་པ་

ནི། རྒྱུད་ལས། ཉི་དེར་ཧཱུཾ་བྱུང་སྣ་ཚོགས་རོ་རེ་སྟེ། །རོ་རེ་དེ་ཉིད་ཀིས་ནི་ར་བ་

དང་། །གུར་བཅིང་བ་ཡང་རྣམ་པར་བསམ་པར་བ། །ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་

ནོ། །ཕག་བཅུ་དྲུག་པ་ལྷ་དགུའི་མངོན་རོགས་ཡན་ལག་དྲུག་པ་ལ་ཡང་མདོར་

བསྡུས་པར་བེད་ན་འདི་ཙམ་གིས་ཆོག་སྟེ། མི་ཐུབ་ཟླ་བས་ལྷ་དགུའི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་

འདི་ཁོ་ན་མཛད་པ་ལྟར་རོ། །

རྒྱས་པར་བེད་ན་རིགས་བསྡུས་ཀི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡན་ལག་དྲུག་པར་མཛད་པ་

ལྟར་རྭ་བའི་དབུས་སུ་འཁོར་ལོ་རིབས་བཅུ་ཁོ་བོ་དང་བཅས་པ་བསྐྱེད་པའི་བསྲུང་

འཁོར་བསོམ་པ་སྟེ། དེ་ཡང་གུར་གི་ལེའུ་བཅུ་བཞི་བ་ལས། བསྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་

གཟི་བརིད་ཆེ། །བསྐལ་བའི་མེ་ལྟར་འབར་བ་སྟེ། །འཁོར་ཞིང་རབ་ཏུ་མི་གཡོ་

བ། །དཔག་ཚད་ལྔ་བརྒྱའི་ཚད་ཙམ་མོ། །ཞེས་པ་དང་། ཁོ་བོ་བཅུའི་སྐུ་མདོག་ཕག་

མཚན་རྒྱས་བཏབ་ཙམ་དང་ལེའུ་བཞི་བ་ལས་སྔགས་གསུངས་ལིང་། འཁོར་ལོའི་

ལྟེ་བར་ཁོ་བོ་གང་བསྐྱེད་པ་སོགས་མི་གསལ་བ་གྲུབ་ཆེན་ཌོམྦི་ཝས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་

བཅུ་བ་ལས། བསྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བ་བ་ནི་ཡི་གེ་བཾ་སེར་བོའི་ས་བོན་ལས་

བྱུང་བའི་སྣ་ཚོགས་པདྨ་ལ། ཡི་གེ་རཾ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཉི་མ་ལ་གནས་པའི་ས་བོན་བྷྲཱུཾ་

སེར་བོ་དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པའི་འཁོར་ལོ་རིབས་བཅུ་བའོ། །དེའི་དབུས་ཀི་ལྟེ་བ་ལ་



  567  

རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ཀེའི་རོ་རེ་མངོན་པར་འབྱུང་བ་ཞེས་བ་བའི་ལེའུ།

གནས་པའི་ཡི་གེ་ཧཱུཾ་སྔོན་པོ། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རོ་རེ་ཧཱུཾ་མཛད་དང་། ཆོ་ག་

བཞིན་དུ་ས་བོན་གི་ཡི་གེ་ཧཱུཾ་བཅུ་རིབས་བཅུར་གནས་པ་དེ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཁོ་བོ་

བཅུ་བོ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་ལར་གི་རིབས་ལ་གལིན་རེ་གལེད་སྔོན་པོ་ཐོ་བ་བསྣམས་

པའོ། །ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པས། རིགས་བདག་སྐུ་མདོག་ཕོགས་མཚམས་ཀི་ཁོ་

བོ་ལ་མི་སྡུག་པའི་ཁོ་བོ་དང་རོལ་བའི་ཁོ་བོའི་ཁྱད་པར་དང་བཅས་པ་གསལ་བར་

གསུངས་ལ། ཨ་བྷ་ཡས་འཁོར་ལོ་སེར་བོ་དང་ཧཱུཾ་མཛད་ཆོ་ག་གསུམ་ལས་བསྐྱེད་

པར་བལད་དོ། །དེ་དག་གི་རེས་སུ་འབངས་ནས་ཆོ་ག་ཇི་ལྟར་བ་བའི་རིམ་པ་སྒྲུབ་

ཐབས་སུ་བརོད་ཟིན་ལ། ཌོམྦི་ཝས། དེ་ལྟར་བསྲུང་བ་ལ་ཧཱུཾ་མཛད་གཙོ་བོར་

གསུངས་ནས། བཟློག་པ་ལ་གཙུག་ཏོར་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་གཙོ་བོ་དང་། འཁོར་

ལོ་གཡོན་དུ་འཁོར་བར་གསུངས་ཏེ། ད་ནི་བསོམ་པའི་ཕིར་བཟློག་པ་བསྟན་པར་བ་

སྟེ། གཙོ་བོ་གཙུག་ཏོར་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་འཁོར་ལོ་འཛིན་པ་ཕག་གཉིས་རང་

གི་ཕག་མཚན་དང་སིགས་མཛུབ་ཅན། ཁོ་བོ་བཅུ་དང་བཅས་པ་ཉི་མའི་གདན་ལ་

གཡས་བརྐྱང་བས་བཞུགས་པ། འཕོ་བའི་གཟུགས་ཅན་དབང་བསྐུར་བ་ལ་སོགས་

པ་བླངས་ལ། དག་བོའི་ཚོགས་ལ་བསིགས་པས། གཡོན་དུ་འཁོར་བས་གཡོ་བ་རྣམ་

པར་བསམས་ལ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེའི་ཤུགས་ཀིས་བསྲུང་བ་ལ་གཡས་

སུ་འཁོར་བར་གསལ་ཞིང་། མན་སེར་ཡང་གཡས་སུ་འཁོར་བར་གསུངས་སོ། །

གུར་དང་ཌོམྦི་ཝ་དང་མི་ཐུབ་ཟླ་བ་རྣམས་ཀིས་ཁོ་བོ་འདིའི་དབུ་ལ་རིགས་

བདག་འདི་ཡོད་ཅེས་པ་ཙམ་ལས་སྐྱེ་མཆེད་བིན་རླབས། ཡེ་ལེས་པ་འཇུག་པ། 

དབང་ལྷ་སྤན་དྲངས་ནས་དབང་བསྐུར་བ་སོགས་མ་བལད་ཀང་བླ་མ་དག་མཛད་པ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ལྟར་བདག་གིས་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་བརོད་དོ། །གུར་ལས། རང་གི་རིག་མའི་སྐྱེས་བུའི་

བདག །ཅེས་གསུངས་པས་ཁོ་བོ་རྣམས་ཡུམ་ཅན་དུ་བ་དགོས་པར་འདོད་པ་ནི། 

འདོད་རྒྱལ་གི་སོ་ནས་བུ་མོ་དགུག་པ་ལ། རོ་རྒྱུས་སམ་བཙག་གིས་ལྕགས་ཀྱུ་འབི་

བའི་སྔོན་དུ། ཟླ་བ་གཟས་ཟིན་པའི་ཚེ་རོ་རྒྱུས་དེ་ཁ་རུ་བཅུག་ནས་བསྒྲུབ་པར་

གསུངས་པ་ལ། ཁ་ཞེས་པ་ཕག་རྒྱའི་པདྨའི་ནང་ལ་གོ་བར་བ་བའི་ཕིར་དུ་སྒྲུབ་པ་པོ་

རང་ཉིད་དངོས་ཀི་ཕག་རྒྱ་དང་སོམས་པར་འཇུག་པས་བདག་ཉིད་དུ་དེའི་ཚེ་བ་

བར་བསྟན་པར་བ་བའི་ཕིར་དུ། རང་གི་རིག་མའི་སྐྱེས་བུའི་བདག །ཅེས་གསུངས་

པ་ཡིན་པས་འབེལ་མེད་ཆེན་པོའ།ོ །

ཡང་གུར་ལས། རོ་རེ་དཀིལ་འཁོར་དབུས་གནས་པའི། །འོག་ཏུ་པདྨའི་གདན་

བསམ་ཏེ། །རོ་རེ་ཉི་མ་རྣམ་བསོམ་པའོ། །ཞེས་པ་ནི། འོག་ཏུ་པདྨའི་གདན་དང་། དེའི་

སྟེང་དུ་ཉི་མའི་གདན་དང་། དེའི་སྟེང་གི་རོ་རེའི་དཀིལ་འཁོར་སྣ་ཚོགས་རོ་རེ་དང་། 

དེའི་དབུས་ཏེ་ལྟེ་བའི་སྟེང་དུ་འཁོར་ལོ་བསོམ་པའི་དོན་ཏོ། །ཡང་གུར་ལས། ཁོ་བོ་

བཅུ་རྣམས་རབ་ཏུ་བསོམ། །ཡེ་ལེས་རོ་རེ་རང་ཉིད་དབུས། །བཅུ་ཕེད་དཀིལ་འཁོར་

བདག་ཉིད་དེ། །དཀིལ་འཁོར་ལྔ་བོ་བསོམ་བ་ཞིང་། །ཞེས་རིགས་བསྡུས་ལས་

གསུངས་པ་ནི་ལྷ་དགུ་མ་ལའང་འདྲ་སྟེ། བསྲུང་འཁོར་གི་ཁོ་བཅུའི་གཙོ་བོ་གང་དུ་

བསྐྱེད་པའི་གནས་འཁོར་ལོའི་ལྟེ་བ་དེའི་ནང་དུ་ཡེ་ལེས་རོ་རེ་ཧེ་རུ་ཀ་རང་ཉིད་

འཁོར་དང་བཅས་པའི་དཀིལ་འཁོར་བསོམ་པར་སྟོན་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ཐོག་མར་

ཧཱུཾ་མཛད་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རོ་རེ་འཛིན་པར་བསྐྱེད་དེ། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་

ལས་ཆོས་འབྱུང་བསྐྱེད་ནས། དེའི་ནང་དུ་ཧྲིཿ ལས་སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང་། དེའི་སྟེང་དུ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ཀེའི་རོ་རེ་མངོན་པར་འབྱུང་བ་ཞེས་བ་བའི་ལེའུ།

ཨཱཿ ལས་བྱུང་བའི་སྣ་ཚོགས་རོ་རེ་བསྐྱེད་ཅིང་། དེའི་ལྟེ་བར་འབྱུང་བཞིའི་དཀིལ་

འཁོར་བསྐྱེད་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐྱེད་པ་མི་ཐུབ་ཟླ་བའི་

དགོངས་པ་ཡིན་ཏེ། བཟང་པོ་ཡོངས་བཟུང་ལས། རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ལས་བྱུང་

བའི། །ཆོས་འབྱུང་བསོམ་བ་དེ་ནང་དུ། །ཧྲིཿ ལས་བྱུང་བའི་པདྨ་སྟེ། །པད་སྟེང་ཨཱཿ 

ལས་བྱུང་བ་ནི། །ཀུན་ཏུ་བལྟས་པའི་རོ་རེ་ཡིན། །རོ་རེའི་སྟེང་དུ་རླུང་ལ་སོགས། །དེ་

སྟེང་བྷྲཱུཾ་ལས་འཁོར་ལོ་ཉིད། །ནམ་མཁའི་དབིངས་ཀི་དབུས་གནས་པར། །འབྱུང་

བཞིའི་བདག་ཉིད་དཀིལ་འཁོར་རོ། །དེ་སྟེང་སངས་རྒྱས་ཡོངས་བསོམས་ཏེ། །སྤོས་

ལིང་གཞལ་ཡས་ཁང་བར་བསོམ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །

ཀུན་ཏུ་བལྟས་པ་ནི་རྭ་ཕོགས་རྣམ་བཞི་ཀུན་ཏུ་བལྟས་པའི་སྣ་ཚོགས་རོ་

རེའོ། །ནམ་མཁའི་དབིངས་ཀི་དབུས་ནི་ཆོས་འབྱུང་གི་དབུས་སོ། །སངས་རྒྱས་

ཡོངས་བསོམས་ནི་རིགས་བསྡུས་ལས་འབྱུང་བཞིའི་སྟེང་དུ་རྣམ་སྣང་བསྐྱེད་པ་ཞུ་

བ་ལས་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐྱེད་པའོ། །དཀིལ་འཁོར་གི་གདན་གི་སྣ་ཚོགས་རོ་རེ་

དང་བསྲུང་འཁོར་གི་ཐོག་མར་སྣ་ཚོགས་རོ་རེའི་ལྟེ་བ་ཧཱུཾ་གིས་མཚན་པ་ལས་འཕོས་

པའི་རྭ་གུར་སོགས་བསོམ་པའི་སྣ་ཚོགས་རོ་རེ་གཅིག་པར་འདོད་པ་ནི་མ་བརགས་

པ་ཆེན་པོ་སྟེ། རང་ཉིད་ཀིས་གཙུག་ཏོར་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་ལྟོ་བའི་ནང་དུ་ཆོས་

འབྱུང་དང་། དེའི་ནང་དུ་དཀིལ་འཁོར་བསོམ་པར་སྨྲས་པ་མ་དྲན་པའི་ཕིར་ཏེ། 

བསྲུང་འཁོར་གི་སྣ་ཚོགས་རོ་རེ་དེའི་ལྟེ་བའི་སྟེང་དུ་འཁོར་ལོ་རིབས་བཅུ་བ་ཁོང་

སྟོང་གི་ལྟེ་བའི་ནང་དུ་གཙུག་ཏོར་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་བསྐྱེད་པར་སྨྲས་བཞིན་དུ་

རང་གི་ཚིག་ལ་ཅོ་འདྲི་བའོ། །བླ་མ་སྔ་མ་དག་གིས་ཤྭ་དྷའི་ཐིག་གཞིར་བཞག་ཅིང་། 
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ཐིག་དེ་ལ། དཀིལ་འཁོར་གི་གདན་གི་སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང་སྣ་ཚོག་རོ་རེ་མེད་པ་མ་

གོ་བར། ཕིས་ཀི་རེས་འཇུག་དག་གིས་བི་བའི་དཀིལ་འཁོར་ལ་དཀིལ་འཁོར་གི་

གདན་གི་སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང་སྣ་ཚོགས་རོ་རེ་བེད་ཅིང་། བསོམ་བའི་མངོན་རོགས་

ལ་དེ་གཉིས་ཆད་པ་ནི་ནོར་བ་ཆེན་པོ་སྟེ། བིས་པ་ནི་བསོམ་དོན་མཚོན་བེད་ཡིན་

པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་དཀིལ་ཆོག་རོ་རེ་ཕེང་བར་གསུངས་པ་ལྟར་བི་བ་དང་

བསོམ་བ་གཉིས་ཀ་ལ། དེ་གཉིས་ཡོད་པ་ལེགས་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་རྒྱས་པར་གཞན་དུ་

ལེས་པར་བའོ། །བླ་མ་དག་སྐབས་འདིར་གཙོ་བོ་འཕོ་བའི་གནད། འཁོར་ལོ་འཁོར་

བའི་གནད། ཞལ་གཟིགས་ཚུལ་དང་འཕིན་ལས་བསྐུལ་བའི་གནད། བསྲུང་བ་སྦ་

བའི་གནད། ཅེས་སོགས་མང་དུ་འཆད་དོ། །དེ་ནས་ཡན་ལག་དྲུག་གི་ཆིངས་གོ་དོན་

དང་བཅས་པ་དང་། སྐྱེ་ལི་བར་དོའི་སྦང་གཞི་སྦོང་བེད་སྦར་བ་དང་ཆོ་གའི་རིམ་པ་

རྣམས་ནི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་བལད་ཟིན་ལ། དེའི་ལྷག་མའི་སྦང་གཞི་དང་ས་ལ་སོགས་

པའི་ཆོས་མཐུན་དག་ནི་ལེའུ་འདིའི་སྔ་མར་བརོད་ཟིན་ཅིང་། དུད་ཁོད་གང་དུ་

བསོམ་པ་དང་མངོན་བང་ལྔའི་རྣམ་གཞག་དཔྱད་པ་སོགས་འགའ་ཞིག་ལྷའི་ལེའུ་

དང་གོང་མའི་ལེའུ་བརྒྱད་པར་བལད་ཟིན་ཏོ། །

ད་ནི་སོབ་དཔོན་འདིས་གཞུང་འཁྲུགས་བསེབས་ནས་ཇི་ལྟར་འཆད་པའི་ཚུལ་

བརོད་པར་བ་སྟེ། དེ་ལ་རེན་བསྐྱེད་པའི་ཚུལ་སྔར་ཡུམ་ལ་གསུངས་པ་དང་མཚུངས་

པས། འཁོར་ལོ་ཇི་ལྟར་ཞེས་སོགས་བཞིས་མདོར་བསྡུས་ཙམ་གསུངས་སོ། །དེའི་

དབུས་སུ་སྔར་ལེའུ་བརྒྱད་པར་བལད་པའི་མངོན་བང་ལྔ་ལས་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་

དཀར་བོར་བཞེངས་ནས་ཡུམ་དང་ལྷན་ཅིག་ཆགས་ཆེན་གིས་གནས་པར་བསྟན་པ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ཀེའི་རོ་རེ་མངོན་པར་འབྱུང་བ་ཞེས་བ་བའི་ལེའུ།

ནི་འདོད་ཆགས་ཞེས་པ་བཞིའོ། །དེ་ལྟར་ཕག་ཆེན་མཛད་པས་ཐིག་ལེ་ཡུམ་གི་

པདྨར་བྱུང་བ་ས་བོན་བརྒྱད་དུ་གྱུར་ཅིང་། དེ་དག་ལྷ་མོ་བརྒྱད་དུ་གྱུར་ནས་རང་

རང་གི་གདན་གི་སྟེང་དུ་ཕྱུང་བ་ནི། གཾ་ཙཾ་བཾ་གྷཾ་པཾ་ལཾ་ལཾ་ཌཾ། འདི་ཡིས་ས་བོན་ལས་

ལྷ་མོ་ཕྱུང་བ་དང་ལྷ་མོ་དག་ས་བོན་འདི་ཡིས་ཕྱུང་བ་ཞེས་བལད་པར་བ་སྟེ། ཀུ་མུ་

ཊིར། དེ་བཞིན་གལེགས་པའི་ཐིག་ལེ་དེ་ས་བོན་བརྒྱད་དུ་གྱུར་པའོ། །གཾ་ཙཾ་བཾ་གྷཾ་པཾ་

ལཾ་ལཾ་ཌཾ། ས་བོན་གིས་ནི་ལྷ་མོ་དབྱུང་། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡུམ་

གི་པདྨ་ནས། ལྷ་མོ་གང་ཕྱུང་སྟེ། ཕོགས་གང་དུ་འགོད་པ་རེ་རེ་ནས་རྒྱས་པར་

འཆད་པ་ནི། གོང་ཁྱེར་ཉམས་དགར་ཁྱོད་དང་ང་། །ཞེས་པ་ནས། རླུང་གི་མཚམས་

སུ་གཡུང་མོ་ཉིད། །ཅེས་པའི་བར་རོ། །ལྷ་མོ་དེ་དག་གི་སྐུ་མདོག་དང་ཕག་མཚན་

དང་གདན་རྣམས་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དཀར་མོ་གཡས་ན་གི་གུག་སྟེ། །ཞེས་པ་ནས། གཽ་

རཱི་ལ་སོགས་པ་ཡི་གདན། །ཞེས་པའི་བར་རོ། །

དེ་ནས་ཀུ་མུ་ཊིར། ཧོ་གཉིས་དབུས་སུ་གནས་པ་ནི། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་ཡི་

གེ་སྟེ། །དྲི་ཟའི་སེམས་ཅན་ཞེས་བ་འདིར། །ལྷ་མོའི་པདྨར་བསམ་གཏན་བ། །དྲི་ཟ་

ཡང་དག་ཞུགས་པ་ན། །ཁུ་བ་རེས་སུ་དྲན་པར་བ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྔར་

ནམ་མཁར་བཞག་པའི་ཡི་གེ་ལྔ་ལ་རང་བར་དོའི་སེམས་ཅན་གི་ང་རྒྱལ་བཞག་པས་

རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་ཡབ་ཡུམ་སོམས་པར་འཇུག་པ་མཐོང་བས་ཡབ་ཀི་ཞལ་ནས་

ཞུགས་པ་ཡུམ་གི་པདྨར་ཞུ་བ་དང་ལྷན་ཅིག་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀང་ཞུ་སྟེ་བདེ་བ་

ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་ཁུ་བའི་གཟུགས་སུ་གནས་པ་ནི། དེ་ནས་རོ་རེ་ཆགས་ཆེན་

ལས། །རིག་མར་བཅས་པ་ཁུ་བར་འགྱུར། །ཅེས་པའོ། །དེ་ལྟར་བདེ་ཆེན་གི་ངོ་བོ་ཁུ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

བའི་རྣམ་པར་གནས་པ་དེ་ལ་བམས་སོགས་ཚད་མེད་བཞིའི་ངོ་བོར་གྱུར་པའི་

མཚམས་ཀི་ལྷ་མོ་བཞི་བོས་སན་པའི་གླུས་བསྐུལ་བའི་མཚམས་སྦོར་སྣ་ཚོགས་

ཞེས་པ་གཉིས་དང་། བསྐུལ་བ་དངོས་རེ་བཙུན་ཞེས་སོགས་ཤཽ་ཀ་རེ་ལྷ་མོ་རེ་དང་

སྦར་ཏེ། སྟོང་བའི་རང་བཞིན་ནི་གཟུགས་སྐུའི་རྣམ་པ་དང་བལ་བའི་བདེ་སྟོང་གི་ཡེ་

ལེས་ཁོ་ན་ལ་གནས་པ་དང་། རེ་བའི་འབས་བུ་འགྲུབ་པར་མཛོད། །ཅེས་པ་དང་། 

ཁྱོད་ཀི་ཐུགས་སེམས་ཅན་ལ་ཆགས་པ་འཚལ་བ་སྟེ་ལེས་ལགས་ཀིས། གདུལ་བ་

དང་འཚམས་པའི་སྐུའི་སྣང་བ་སྣ་ཚོགས་སྟོན་པ་ལ་ཐོགས་པ་མི་མངའ་བའི་མིག་

འཕྲུལ་མངའ་བ་ཞེས་སྦར་ཏེ་ལྷག་མ་གོ་ས་ཞིང་། འདིས་ནི་བདེ་ཆེན་ལ་དུས་རག་ཏུ་

མཉམ་པར་འཇོག་ནུས་ཀང་གཟུགས་ཀི་སྐུར་བཞེངས་པ་ནི་འབས་བུའི་སྐབས་སུ་

ཡང་ཚད་མེད་བཞིས་བསྐུལ་བའི་དབང་གིས་ཡིན་པར་སྟོན་ལ། སྦང་གཞི་ལ་མངལ་

དུ་འབྱུང་བ་བཞིའི་ཁམས་ཀིས་ལུས་རྒྱས་པར་བེད་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་གཞན་

དུ་བལད་ཟིན་ཏོ། །

དེ་ལྟར་བསྐུལ་བས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྒོལ་བར་དམ་བཅས་པའི་སྔོན་གི་

སོན་ལམ་རེས་སུ་དྲན་ཏེ་ཁུ་བའི་གཟུགས་ཀི་ཐིག་ལེ་ཉིད་ཡབ་ཡུམ་གི་ས་བོན་

གཉིས་སུ་གྱུར་པ་ལས་འབས་བུ་རོ་རེ་འཛིན་པའི་སྐུར་བཞེངས་པ་ནི། ཨཾ་དང་ཧཱུཾ་

གིས་རོ་རེ་ཆེ། །ཞེས་པའི་མཇུག་ཏུ། ཞལ་བརྒྱད་པ་ལ་ཞབས་བཞི་བ། །ཞེས་པ་ནས། 

བུང་བ་བཞིན་ཞེས་པའི་བར་སྦར་བར་བ་སྟེ། འདིས་ས་བོན་ལས་བསྐྱེད་པར་བསྟན་

པས། ཕག་མཚན་ལས་བསྐྱེད་པ་འགོག་པ་མིན་ལ། སྒྲུབ་ཐབས་འཁྲུལ་སོང་ལས། 

དེ་ནས་གླུའི་ངོ་བོར་བས་ཏེ་ཞུ་བ་འདུས་པ་ལས་སྐྱེས་པ། དེའི་དབུས་སུ་བྱུང་བའི་ཉི་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ཀེའི་རོ་རེ་མངོན་པར་འབྱུང་བ་ཞེས་བ་བའི་ལེའུ།

མའི་དཀིལ་འཁོར་ལ་གནས་པའི་ཨཾ་དང་ཧཱུཾ་གཉིས་དང་ལྷ་དང་མཚན་མ་དང་ལུས་

ལ་སོགས་པ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་དང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ངེས་པར་བས་ནས། དེ་ཡོངས་སུ་

གྱུར་པ་ལས། བརན་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་རང་བཞིན་གི་གི་གུག་དང་ཐོད་པ་གཉིས་

སྦར་བའི་སིང་པོ་ལ་ཡང་དག་པར་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཡོངས་སུ་ལེས་པའི་རང་བཞིན་

གི་ལྷའི་ས་བོན་གཉིས་དང་ལྡན་པ་བལྟ་བར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །རྒྱུད་རྣམས་

དང་འགེལ་བ་ཕལ་ཆེ་བ་དང་སྒྲུབ་ཐབས་ཕལ་ཆེ་བ་ལས་ཞལ་ལྷག་མ་བཞི་བུང་བ་

དང་མཚུངས་པར་བསྟན་པ་ཙམ་ལས་མ་བྱུང་ཡང་། ཞལ་བཞི་བོ་དེ་རྒྱབ་ལ་

བསྒིགས་པའི་ཞལ་མ་ཡིན་གི། གཉིས་གཡས་ཞལ་དང་། གཉིས་གཡོན་ཞལ་ཡིན་

ཏེ། རྣལ་འབོར་རོགས་ཕེང་ལས། ར་བའི་ཞལ་ནག་པོ་དང་། གཡས་པ་རྣམས་ནི་

དཀར་བོ་དང་ནག་པོ་དང་ནག་པོའ།ོ །གཡོན་པ་རྣམས་ནི་དམར་བོ་དང་ནག་པོ་དང་

ནག་པོའ།ོ །སྟེང་གི་ཞལ་ནི་དུ་བའི་མདོག་ཅན་མི་སྡུག་པ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། 

གྲུབ་ཆེན་མཚོ་སྐྱེས་ཀིས། ཞལ་དང་པོ་སྔོན་པོ། གཡས་ཀི་དཀར་བོ། གཡོན་གི་

དམར་བོ། ཡང་གཡོན་གི་ཞལ་གཉིས་སྔོ་བ། དེ་བཞིན་དུ་གཡས་ཀི་ཞལ་གཉིས་

ཀང་སྔོ་བ། སྟེང་གི་ཞལ་དུ་བའི་མདོག་ཅན་རྣམ་པར་གཙིགས་པའོ། །ཞེས་གསལ་

བར་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །

དེ་བས་ན་ནག་པོ་བཞི་ཡང་གཉིས་གཡས་དང་གཉིས་གཡོན་དུ་གནས་པའི་

དབུས་སུ། ལྟག་པའི་གཞུང་གསལ་བར་མངོན་པ་དགོས་སོ། །རྦ་རླབས་མེད་པ་ནི་

རྣམ་རོག་གི་སྤོས་པ་མ་ལུས་པ་ཞི་བ་དང་། རློམ་སེམས་མེད་པ་ནི་བདེན་འཛིན་བག་

ཆགས་དང་བཅས་པ་སངས་པ་སྟེ། དེ་ལྟ་བུའི་བདེ་སྟོང་གི་ཡེ་ལེས་ཉིད་ཀི་གཟུང་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

རྣམ་འདི་ལྟ་བུའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ཧེ་རུ་ཀའི་སྐུར་ལར་བའི་དོན་ཡིན་ལ་ལྷག་མ་གོ་

སའོ། །ཕག་བཅུ་དྲུག་པོ་དེ་དག་གི་ཕག་མཚན་ཇི་ལྟ་བུ་སམ་ན། གང་པོ་ར་བོང་ཞེས་

སོགས་བརྒྱད་དེ། ཕག་བཅུ་དྲུག་གིས་སྟོང་བ་ཉིད་བཅུ་དྲུག་མཚོན་ལ། ཐོད་པ་ནི་ཀ་

པཱ་ལ་ཞེས་པའི་ཀཾ་བདེ་བ་དང་པཱ་ལ་སྐྱོང་བ་ཡིན་པས་ཡུལ་ཅན་བདེ་ཆེན་མཚོན་

ཞིང་། ཡུལ་སྟོང་ཉིད་བཅུ་དྲུག་གི་ལྡོག་པས་དེ་རོགས་པའི་ཡུལ་ཅན་བདེ་ཆེན་ལ་

ཡང་ལྡོག་པ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་ཕེ་བ་ནི་ཐོད་པ་བཅུ་དྲུག་གིས་མཚོན་པས་བདེ་སྟོང་གི་ཡེ་

ལེས་མཐར་ཐུག་པའི་རོགས་པ་ཕུན་ཚོགས་མཚོན་ལ། ཞབས་འོག་ན་བདུད་བཞི་

མནན་པའི་རྣམ་པར་བསྟན་པས་སངས་པ་ཕུན་ཚོགས་མཚོན་ཞིང་། རང་ཉིད་དེ་ལྟ་

བུའི་སངས་རོགས་ཕུན་ཚོགས་ཀི་གོ་འཕང་བརེས་ནས་གདུལ་བའི་ནད་བརྒྱད་ལ་

སོགས་པའི་འབས་བུ་སྡུག་བསྔལ་དང་དེའི་རྒྱུ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སེལ་བའི་

འཕིན་ལས་མཛད་པ་ནི་ནད་བརྒྱད་མཚོན་པའི་སོག་ཆགས་བརྒྱད་གཡས་ཀི་ཐོད་

པ་ན་གནས་པ་དང་། དབང་ཕྱུག་བརྒྱད་སྩོལ་བའི་འཕིན་ལས་མཛད་པ་མཚོན་པ་ནི་

གཡོན་གི་ཐོད་པ་བརྒྱད་ན་གནས་པའི་སའི་ལྷ་ལ་སོགས་པ་སྟེ། གུར་ལས། རྒྱས་པ་

གསུངས་པ་བཞིན་མཚོ་སྐྱེས་ཀིས། ས་ནི་དང་པོ་ནོར་སྦིན་མཐའ། །དབང་ཕྱུག་

ཐམས་ཅད་རབ་སྒྲུབ་བེད། །གང་པོ་ལ་སོགས་སེམས་ཅན་རྣམས། །གོ་དང་དབུགས་

དང་དེ་བཞིན་སྨོ། །ཟད་བེད་མཛེ་དང་འབྲུམ་བུ་དང་། །འཚེར་བ་མཆིན་ནད་རང་

གཟུགས་ཀིས། །གང་པོ་ལ་སོགས་རབ་ཏུ་གགས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་

ནས་སེག་ཅིང་ཞེས་སོགས་ལ། དང་པོ་གསུམ་སྐུའི་ཉམས། བར་བ་གསུམ་གསུང་གི་

ཉམས། ཐ་མ་གསུམ་ཐུགས་ཀི་ཉམས་ཏེ། ཉམས་དགུའོ། །བདག་པོའི་ས་བོན་དག་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ཀེའི་རོ་རེ་མངོན་པར་འབྱུང་བ་ཞེས་བ་བའི་ལེའུ།

གི་ནི། །ཞེས་སོགས་དྲུག་གིས་ནི་འབས་བུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་བསྐྱེད་པ་ཇི་སྐད་བལད་

པ་དེ་དག་གི་མཇུག་བསྡུས་པའོ། །

འདི་དག་ཏུ་བདག་མེད་མ་དང་སྦོར་བ་ཙམ་བལད་པ་མ་གཏོགས་བདག་མེད་

མའི་སྐུ་མདོག་ཕག་མཚན་སོགས་མ་བལད་པ་ནི་སྔར་བདག་མེད་མ་རང་ཉིད་

དཀིལ་འཁོར་གི་གཙོ་མོ་ལ་ཇི་ལྟར་གསུངས་པ་དང་ཁྱད་པར་མེད་པ་ལ་དགོངས་

སོ། །དེའི་ཕིར་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་འཛིན་པ་དང་། སྟག་ལམ་ཡོད་པ་དགོས་ཏེ། སྒྲུབ་ཐབས་ཡན་

ལག་དྲུག་པ་དང་ཀུ་མུ་ཊི་གཉིས་ཀ་རུ། ལྷ་མོ་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་མ། །གནག་

ཅིང་མགོ་སྐྱེས་སྟེང་དུ་སེར། །གི་གུག་ཐོད་པ་ཁ་ཊྭཱཾ་ག །འཛིན་ཅིང་སྟག་ལྤགས་ལམ་

ཐབས་ཅན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

བདག་མེད་མའི་དཀིལ་འཁོར་གི་གཙོ་མོ་ལ་དངོས་སུ་ཡབ་དང་སྦོར་བ་མེད་

པས་ཡབ་མཚོན་པའི་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་དང་སད་དཀིས་ཀི་སྟག་ལམ་རིགས་ལ། འདིར་ཡབ་

དངོས་སུ་ཡོད་པས་དེ་མཚོན་པའི་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་མི་དགོས་ལིང་། ཡབ་དང་སོམས་པར་

འཇུག་པས་སྟག་ལམ་མི་རིགས་སོ། །ཞེ་ན། ཁ་ཊྭཱཾ་ག་ནི་ཡབ་མཚོན་པ་འབའ་ཞིག་

གི་ཆེད་དུ་མ་གསུངས་ཀི། སྟོང་བའི་རྣམ་པས་ཁ་ཊྭཱཾ་ག །ཞེས་གསུངས་ལ། གུར་གི་

ལེའུ་དགུ་བ་ལས། རོ་རེ་སེམས་དཔའ་རྒྱ་ཆེན་དག །དེ་ནས་རག་པའི་རྒྱ་ཉིད་

དང་། །རོ་རེ་ཆོས་ཀི་རྒྱ་ཆེན་དང་། །རིན་ཆེན་ཏོག་གི་འོད་བེད་དང་། །རིན་ཆེན་འོད་

ཀིས་རྣམ་མཛེས་པའི། །དོན་ཡོད་གྲུབ་པའི་ཕག་རྒྱ་རྣམས། །སྟག་གི་པགས་པའི་

སད་དཀིས་ཅན། །དབུ་སྐ་མ་འདྲེས་གེན་དུ་བརེས། །ཆགས་པའི་སྦོར་བས་བསོམ་

བ་སྟེ། །ཞེས་རིགས་བསྡུས་ཀི་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་སོམས་པར་འཇུག་པའི་ཆགས་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

པའི་སྦོར་བས་གནས་པར་བསོམ་པའི་ཡུམ་ལྔ་ཀ་སྟག་ལམ་ཅན་དུ་གསུངས་པས་

དངོས་སུ་མ་ངེས་ལ། སོམས་པར་འཇུག་པས་གནས་པ་དག་གི་སྟག་ལམ་སད་ལ་ཇི་

ལྟར་དཀི་བའི་ཚུལ་ནི་རྣལ་འབོར་རོགས་ཕེང་ལས། རྒྱབ་ཀི་ཆར་སྟག་གི་པགས་

པའི་སད་དཀིས་ཅན། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྒྱབ་ནས་དཀིས་པའི་ལག་པ་དང་རྐང་

བ་གཡས་ཀི་པགས་པ་མདུན་དུ་མདུད་པའོ། །འགེལ་བའི་ལུགས་དེ་ལྟར་ཡིན་ཀང་

ཁ་ཊྭཱཾ་ག་དང་སྟག་ལྤགས་མེད་པ་མན་ངག་ཡིན་ནོ། །ཞེ་ན། མན་ངག་ཡིན་པར་སྨྲ་བ་

ནི་གཞན་ལས་ཟབ་པ་འདོད་པར་སྣང་ལ། བདག་མེད་མ་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་འཛིན་པ་ལས་མི་

འཛིན་པ་ཟབ་པར་ལུང་རིགས་གང་གིས་བསྒྲུབས་པ་ལེགས་པར་སོམས་

ལིག །འདིས་ནི། འདི་འདྲའི་རིགས་དུ་མ་ཞིག་སུན་དབྱུང་བར་བའོ། །ཡན་ལག་དྲུག་

པ་དང་ཀུ་མུ་ཊིར། བདུད་བཞི་ཞབས་ཀིས་མནན་པ་སྟེ། །སྐྱིལ་ཀྲུང་ཕེད་པའི་གར་

གིས་གནས། །ཞེས་གསུངས་པའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་ཕེད་པ་ནི་ཞབས་རྒྱབ་མ་གཉིས་ལ་བ་

དགོས་ལ། སྐྱིལ་ཀྲུང་ཕེད་པའི་ཚུལ་ནི་རྣལ་འབོར་རོགས་ཕེང་ལས། ཞབས་གཡོན་

པའི་བརླ་ལ་གཡས་པའི་ཞབས་ཀི་རེ་མོ་ཡང་དག་པར་བཞག་པའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་ཕེད་

པས་གནས་པ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

དེ་ལྟར་འབས་བུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་རོགས་ནས་སིང་གར་ས་བོན་དང་ཕག་མཚན་

ལས་བསྐྱེད་པའི་ཡེ་ལེས་སེམས་དཔའ་ཧེ་རུ་ཀ་ཕག་གཉིས་པ་དང་། དེའི་ཐུགས་

ཀར་པད་ཉི་ལ་གནས་པའི་ཕག་མཚན་གི་ལྟེ་བར་གནས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་

དཔའ་ས་བོན་གི་ཡི་གེ་སྟེ་སེམས་དཔའ་སུམ་རེགས་བསོམ་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། སྒྲུབ་

ཐབས་ཡན་ལག་དྲུག་པ་ལས། རང་སྔགས་ཡི་གེ་རོགས་པ་དང་། །ཕག་རྒྱ་ཕག་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ཀེའི་རོ་རེ་མངོན་པར་འབྱུང་བ་ཞེས་བ་བའི་ལེའུ།

མཚན་གྱུར་པ་ལས། །སིང་གར་ཡེ་ལེས་བསམ་གཏན་བ། །རང་སིང་པད་ཉིར་ཧཱུཾ་རོ་

རེ། །ཧཱུཾ་རེས་ཡེ་ལེས་རེས་སུ་བསམ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །འདི་ནི་ངེས་པར་

རྒྱུད་ཀི་དགོངས་པ་ཡིན་ཏེ། གུར་གི་ལེའུ་ལྔ་བ་ལས། སྔགས་ཉིད་ཀི་ནི་ཐམས་ཅད་

ཀི། །སིང་གར་ཡེ་ལེས་གནས་སུ་དགོད། །ཡེ་ལེས་སེམས་དཔའི་རབ་སྦོར་

གིས། །སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་པའི་འགེལ་བར་ལྷའི་རིགས་

ཀི་བློ་གོས་ཆེན་པོས། སྔགས་རྣམས་ཞེས་བ་བ་ནི་སྔགས་ཀི་ལྷ་རྣམས་སོ། །སིང་

གར་ཡེ་ལེས་དམ་ཚིགས་དགོད། །ཅེས་བ་བ་ནི་ཡེ་ལེས་སེམས་དཔའ་ས་བོན་དང་

མཚན་མའི་ཚུལ་གིས་སིང་གར་དགོད་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་བས་

ན་བོད་ཀིས་སྒྲུབ་ཐབས་དུ་མ་ཞིག་ལ་སེམས་དཔའ་སུམ་རེགས་ཆད་པ་ནི་ནོར་བ་

ཆེན་པོ་ཡིན་ལ། དེ་མེད་པ་མན་ངག་ཏུ་སྨྲ་བ་ནི། བསྐྱེད་རིམ་གི་ཟབ་གནས་གཅིག་

མེད་པ་མན་ངག་གི་ཁྱད་ཆོས་སུ་སྨྲ་བ་སྟེ་རང་གི་མན་ངག་སུན་འབིན་པའོ། །དེ་ནས་

ཡན་ལག་དྲུག་པ་དང་ཀུ་མུ་ཊིར། སྐྱེ་མཆེད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བིན་རླབས་བ་བར་

གསུངས་པ་ཇི་ལྟར་བ་བའི་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་པ་སྔར་དབང་པོའི་རྣམ་དག་གི་

སྐབས་སུ་བལད་ཟིན་ལ། དེ་ནས་དབང་ལྷ་ཧེ་རུ་ཀ་རིགས་ལྔའི་རྣམ་པ་སྤན་དྲངས་

ནས་དབང་བསྐུར་ཏེ་རྒྱས་གདབ་བེད་པར་གསུངས་པ་ནི་སྔར་ལྷ་དབང་བསྐུར་བའི་

ལེའུ་དང་རྒྱས་གདབ་གསུངས་པའི་སྐབས་ལྟར་རོ། །

དེ་ནས་ཀུ་མུ་ཊིར། རླུང་དང་འབར་བའི་ཐོད་པ་ལ། །ས་བོན་ལྔས་བྱུང་ལྕགས་

ཀྱུ་ལྔ། །ལྕེ་ལ་ནས་འབས་རོ་རེ་ནི། །ཀཻ་རོ་རེ་དཔལ་བདུད་རི་མང་། །ཞེས་པས་བདུད་

རི་མང་བའི་ཡན་ལག་དང་། དེ་ནས་མཆོད་པ་སྣ་ཚོགས་ཡེ་ལེས་ལས། །དབྱུང་བ་བ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ཞིང་ལྷ་མོ་ནི། །བརྒྱད་ཀི་འཁོར་ལོ་ཅན་གིས་ནི། །བདག་ཉིད་གཙོ་བོའི་འཁོར་ལོ་

མཆོད། །ཅེས་པས་མཆོད་པའི་ཡན་ལག་དང་། བསྟོད་པ་འདིས་ནི་རྣལ་འབོར་

མས། །འཁོར་ལོའི་གཙོ་བོ་བསྟོད་པར་བ། །ཁྱོད་ནི་རྣལ་འབོར་མ་ཚོགས་ཡོངས་སུ་

བསྐོར། །ཞེས་སོགས་ཀིས་བསྟོད་པའི་ཡན་ལག་གསུངས་ཏེ། བསྟོད་པའི་ཚིག་འདི་

གུར་ན་ཡོད་དོ། །གོ་རིམ་འདི་ལྟར་ཡང་གུར་ལས། ཆོས་ཀི་འབྱུང་གནས་རྣམ་པར་

བསོམ། །དེ་ལ་སངས་རྒྱས་གནས་བསམས་ཏེ། །རྣམ་པ་ལྔ་བོ་བསོམ་པར་བ། །དང་

པོ་སྐྱེས་བུ་བསམས་དེ་ནས། །མཁའ་འགོ་མ་ཡི་འཁོར་ལོ་སྤོ། །དྲི་ཟ་རབ་ཏུ་ཞུགས་

པ་ནི། །ལྷུང་སྟེ་ཞུ་བ་རེས་དྲན་པ། །མཚམས་ཀི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀིས་བསྐུལ། །བསྐུལ་

ནས་འཁོར་ལོའི་འདྲེན་པ་ནི། །མིག་ལ་སོགས་ལ་གཏི་མུག་སོགས། །རོ་རེ་གསུམ་

པོ་གནས་གསུམ་དགོད། །དེ་ནས་རོ་རེ་རེས་ཆགས་ཏེ། །ཡེ་ལེས་དངོས་པོ་རབ་

བཅུག་ལ། །རིག་མ་བརྒྱད་རྣམས་ཀིས་དབང་བསྐུར། །བདུད་རི་ཡང་ནི་མང་བ་

ཞིང་། །ལྷ་མོ་བརྒྱད་རྣམས་ཀི་མཆོད་ཉིད། །འཁོར་ལོའི་འདྲེན་པ་ལ་བསྟོད་

བའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་རེས་སུ་འབངས་པ་སྟེ། གུར་ལས་ཡན་ལག་དྲུག་པོ་རེ་

རེའི་མཐར་སྔགས་ཀིས་ང་རྒྱལ་འཛིན་པ་གསུངས་པ་ལྟར་མི་ཐུབ་ཟླ་བས་ཀང་

མཛད་པ་ནི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་བརོད་ཟིན་ཏོ། །

གཉིས་པ་གྲུབ་ཆེན་མཚོ་སྐྱེས་ཀིས་གསུངས་ཚུལ་ནི། ཐོག་མར་ཚོགས་ཞིང་

ལ་མ་མོ་བརྒྱད་ལ་སོགས་པས་མཆོད་ཅིང་། ཚད་མེད་བཞི་བསོམས་ཏེ། དེའི་རེས་

སུ། ཤྲི་ནི་གཉིས་མེད་ཡེ་ལེས་ཏེ། །ཧེ་ནི་རྒྱུ་སོགས་སྟོང་བ་ཉིད། །རུ་ནི་ཚོགས་དང་

བལ་བ་སྟེ། །ཀ་ནི་གང་དུའང་མི་གནས་པའོ། །ཧེ་ནི་སིང་རེ་ཆེན་པོ་སྟེ། །བཛྲ་ལེས་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ཀེའི་རོ་རེ་མངོན་པར་འབྱུང་བ་ཞེས་བ་བའི་ལེའུ།

རབ་ཏུ་ཡང་བརོད། །འདིས་ནི་ལེས་རབ་རིགས་པ་ཡིས། །ཀཻ་རོ་རེ་ཡང་དག་

འདོད། །ཅེས་པའི་དོན་མངོན་དུ་བས་ནས། ཤཱུནྱ་ཏཱས་སྟོང་བ་ཉིད་བསོམ་སྟེ། ལྷའི་

ལེའུར་བལད་པའི་བསྲུང་འཁོར་དང་། ལེའུ་བརྒྱད་པར། ནམ་མཁའི་ཁམས་ལ་བྷ་

ག་བསམ། །ཞེས་སོགས་སུ་བལད་པ་ལྟར་ཆོས་འབྱུང་གི་ནང་དུ་འབྱུང་བཞི་ལུགས་

ལྡོག་བསོམས་པ་ཞུ་བ་ལས་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐྱེད་པའི་ནང་དུ་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་

དང་། དེའི་དབུས་སུ་སྔར་བལད་པའི་མངོན་བང་ལྔ་ལས་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གི་

གཟུགས་རོགས་པ་ནི། འདོད་ཆགས་ཆེན་པོས་རེས་ཆགས་པས། །ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་

དགའི་རང་བཞིན་ལས། །ཞེས་པ་ནས། ཇི་སིད་གླུས་བསྐུལ་བ་རོགས་པའི་བར་ཏེ། 

དེ་ཡང་སྒྲུབ་ཐབས་མཚོ་སྐྱེས་ར་འགེལ་ལས། འདབ་མ་བརྒྱད་ལ་ཚངས་པ་སོགས་

གདན་བརྒྱད་ཀི་སྟེང་དུ་ཟླ་ཉི་ཁ་སྦར་བརྒྱད་བསོམས་ནས་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་

བསྲུབས་བའི་སྦོར་བས་ཐིག་ལེ་ཆ་བརྒྱད་ས་བོན་བརྒྱད་དུ་གྱུར་པ་ཟླ་ཉི་ཁ་སྦོར་

རྣམས་ཀི་བར་དུ་སྤོས་ཏེ། དེ་དག་ལས་ཕག་མཚན་ས་བོན་གིས་མཚན་པ་བརྒྱད་དུ་

གྱུར་ཅིང་། ཟླ་ཉི་ཕག་མཚན་ས་བོན་དང་བཅས་པ་འདྲེས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། 

ལྷ་མོ་བརྒྱད་དུ་གྱུར་པར་བལད་ལ། བར་དོ་མཚོན་པའི་ཡི་གེ་ཞུ་བ་མན་ངག་ཡིན་

པར་འགེལ་བ་ལས་བལད་པ་ལྷའི་ལེའུར་དྲངས་ཟིན་ཏོ། །

དེའི་འོག་ཏུ། བདག་པོ་དགའ་མའི་ས་བོན་གཉིས། །ཨཾ་ཧཱུཾ་འབར་བ་འཇིགས་སུ་

རུང་། །ཨཾ་དང་ཧཱུཾ་ནི་སྔོན་པོ་ལས། །རོ་རེ་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་བཞེངས། །ཞབས་བཞི་ས་

ལ་མནན་པ་ཡིས། །ལྷ་དང་ལྷ་མིན་སེག་པར་བེད། །གང་པོ་ར་དང་པོང་བུ་

གང་། །ཞེས་པ་ནས། གར་གི་རོ་ནི་དགུ་དང་ལྡན། །རྣལ་འབོར་མ་ནི་བརྒྱད་ཀིས་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

བསྐོར། །དུར་ཁོད་དུ་ནི་མགོན་པོ་རོལ། །ཞེས་བཏོན་ནས། དེ་ནས་སྐྱེ་མཆེད་གནས་

གསུམ་བིན་རླབས་དང་། ཡེ་ལེས་པ་གཞུག་པ་དང་། དབང་བསྐུར་རྒྱས་འདེབས་

དང་། མཆོད་བསྟོད་བདུད་རི་མང་བ་དང་། དག་པ་དྲན་པའི་མཐར་རོགས་རིམ་

བསོམ་པ་བཟླས་པ་དང་བཅས་པའི་ཚུལ་འདི་ཉིད་པདྨ་ཅན་ལས་འཆད་དེ། དེའི་

ལུགས་ཀི་རོགས་རིམ་གི་ཚུལ་མདོ་ཙམ་སྔར་བལད་ཟིན་ཅིང་། འགེལ་བ་འདི་ལྟར་

ན་ས་བོན་བརྒྱད་གསུངས་པ་དང་། འདི་ཡིས་ས་བོན་དབྱུང་བ་དང་། །ཞེས་པ་དང་། 

དཀར་མོ་གཡས་ནི་གི་གུག་སྟེ། །ཞེས་སོགས་གོང་དུ་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ཀི་ས་བོན་ཕྱུང་

བ་དང་། ལྷ་མོ་བརྒྱད་མངོན་བང་ལས་རོགས་པའི་སྐབས་སུ་སྐུ་མདོག་ཕག་མཚན་

ཇི་ལྟ་བུར་རོགས་པ་སྟོན་པ་ལ་སྦར་དགོས་སོ། །

༼ཡབ་ཀི་ར་སྔགས་ཀི་ཞུས་ལན།༽

གཉིས་པ་ལ། བོ་ལ་ཞེས་སོགས་ནི་ར་སྔགས་ཞུས་པའོ། །བུད་མེད་ཅེས་

སོགས་དྲུག་ནི་སྔགས་ཀི་བེད་ལས་བརོད་ནས། ཉན་པར་གདམས་པའོ། །སངས་

རྒྱས་ཞེས་སོགས་དྲུག་ནི་གཅེས་སྤས་སུ་བ་རིགས་པར་སྟོན་པ་སྟེ། རྐང་བ་བར་བ་

གཉིས་ཀི་དོན། ཧེ་རུ་ཀ་འདིའི་ར་སྔགས་ཀིས་སྔོན་བྱུང་ལའང་འབས་བུ་གང་བྱུང་བ་

དང་། རོ་རེ་སེམས་དཔའ་སྔགས་འདིའི་སོ་ནས་ལས་གང་མཛད་པ་ནི་ཞེས་པའོ། །དེ་

ཡང་སྔོན་བྱུང་ལ་སྔགས་འདིས་ཐིག་ལེ་མཆོག་མ་བཀུག་ནས། ས་བཅུ་བ་ལ་གནས་

པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རོ་རེ་སིང་པོ་ལ་དབང་བསྐུར་བར་སྟོན་པ་འབར་བའི་

སོགས་བཞི་སྟེ། དཀིལ་འཁོར་བཞེངས་པ་ནི་སྤྲུལ་བའོ། །རེས་འཇུག་ལ་བཟླས་པའི་

གངས་དང་བཟླས་ཚུལ་ལ་ལྷའི་རྣལ་འབོར་དང་ལས་གང་བསྒྲུབ་པ་རྣམས་སྟོན་པ་ནི། 
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ཀེའི་རོ་རེ་མངོན་པར་འབྱུང་བ་ཞེས་བ་བའི་ལེའུ།

བཟླས་པ་ཁི་ཡིས་ཞེས་སོགས་བརྒྱད་དོ། །

བཟླས་བའི་སྔགས་དངོས་ནི། རིག་བེད་བཞིའི་ངེས་བརོད་ནི་ཨོ། །སན་

དངགས་ནི་ཨུ། མཆོད་སྦིན་དང་སིད་བསྲུང་ནི་ཨཾ་ཨཿ སྟེ་དབངས་བཞིའི་བརས་

བསྟན་པར་ཀུ་མུ་ཊིར་གསུངས་ལ། དེ་རྣམས་ཀི་དང་པོ་ཨོ་ཐོག་མར་སྦིན་ཞིང་དེ་ལ་

ཟླ་ཕེད་ཐིག་ལེས་རྣམ་པར་བརྒྱན་པར་བའོ། །དེ་ནས་ཨཥྚ་ན་ནཱ་ཡ་ནི་བརྒྱད་པའི་

ཞལ་ཅན་ཞེས་བོད་པའོ། །བི་གཽ་དྷ་སོགས་དབུ་སྐ་གེན་དུ་བརེས་པ་ཞེས་བོད་

པའོ། །ཙ་ཏུར་སོགས་ཉི་ཤུ་ར་བཞིའི་སྤན་ཅན། ཞེས་བོད་པའོ། །ལོ་ཌ་སོགས་བཅུ་

དྲུག་པའི་ཕག་ཅན་ཞེས་བོད་པའོ། །ཀིཥྞ་སོགས་སྐུ་མདོག་ཆར་སྤིན་ལྟར་གནག་པ་

ཞེས་བོད་པའོ། །ཀ་པཱ་ལ་སོགས་ཐོད་པའི་ཕེང་བ་དུ་མ་འཛིན་པ་ཞེས་བོད་

པའོ། །ཨཱཏྨ་སོགས་བདག་ཉིད་ཀི་སེམས་ཁོ་ནས་འཁྲུགས་པ་སྟེ་ཞེས་བོད་

པའོ། །ཨརཻ་ན་སོགས་ནི་མཆེ་བ་ཟླ་བ་ཕེད་པ་ལྟ་བུ་ཅན་ཞེས་བོད་པའོ། །མཱ་ར་ཡ་

སོད། ཀཱ་ར་ཡ་གིས། གར་ཡ་སྒོགས། ཏ་ར་ཡ་རོགས་ལིག །ལོ་ཥ་ཡ་སྐོམས་

ལིག །ཅེས་པ་དག་ལན་གཉིས་གཉིས་སོ། །སབྟ་ས་ག་ར་ན་ནི་རྒྱ་མཚོ་བདུན་

ནོ། །བནྡྷ་བནྡྷ་ཆིངས་ཆིངས། ནཱ་ག་ཨཥྚཱ་ཀ་ན་ནི་ཀླུ་བརྒྱད་དོ། །གཧྞ་གཧྞ་ལ་ཏྲུཾ། ཟུང་

ཟུང་དག་བོ་ཞེས་པའོ། །དེ་ནས་ཧ་ལ་རི་ལི་བཞི་བོར་བའི་དབངས་བཅུ་གཉིས་རེས་

སུ་ཞུགས་པ་དང་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱས་མཐའ་བརེན་པའོ། །

༼ཕག་བཅུ་དྲུག་པའི་དཀིལ་འཁོར་དབང་བསྐུར་ཞུས་ལན།༽

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། ཞུས་པ་དང་། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ནས་ཞེས་པ་བཞི་

སྟེ། དཀིལ་འཁོར་ཇི་ལྟར་དབང་བསྐུར་བ་ཞུས་པའོ། །གཉིས་པ་ལ་དྲུག །དཀིལ་



  582  

རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

འཁོར་ཇི་ལྟར་བི་བ་གསུངས་པས་མཚམས་སྦར་བ། དཀིལ་འཁོར་བི་བ་མདོ་ཙམ་

བསྟན་པ། བུམ་པའི་ཆོ་ག་མཚོན་བེད་ཙམ་བསྟན་པ། དཀིལ་འཁོར་གི་ཆོ་ག་ལྷག་

མ་ཕལ་ཆེར་གཞན་དུ་ཁ་འཕང་བ། རིག་མ་དང་ལྷན་ཅིག་དཀིལ་འཁོར་བསྒྲུབ་ཅིང་

མཆོད་པ་སོགས་བསྟན་པ། དཀིལ་འཁོར་དེར་སོབ་མ་དབང་བསྐུར་བ་བསྟན་

པའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ལ་ཞེས་པ་བཞི་སྟེ། འདིས་རེས་འཇུག་ལ་ཕག་རྒྱ་དང་ལྷན་ཅིག་

ཀཻ་རོ་རེའི་ང་རྒྱལ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པས་དཀིལ་འཁོར་བི་བ་སོགས་འོག་ནས་

འཆད་པའི་ཆོ་ག་དག་བ་བར་གསུངས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། ཚོན་གང་གིས་བི་བ་རིན་

ཆེན་ལྔའི་ཕེ་མ་ཞེས་པ་བཞིས་ཚོན་རབ་འབིང་ཐ་མ་གསུམ་བསྟན་ནོ། །རེན་གི་

དཀིལ་འཁོར་ཇི་ལྟར་བི་བ་ནི། འཕར་མ་ཞེས་པ་ལྔ་དང་དེ་དབུས་ཞེས་པ་གཉིས་

ཀིས་སྟོན་ཏེ། འཕར་མ་གཅིག་པ་ནི་པདྨའི་ཕིའི་ཟླུམ་ཐིག་ཕི་མ་དང་ར་ཐིག་གི་བར་

ན་ལྷ་སྣམ་མེད་པ་ཡིན་ལ། རོ་རེ་སད་བུ་ནི་ར་ཐིག་བཞི་ལ་འཆད་ཅིང་། བུམ་པ་

བརྒྱད་བི་བ་དཀིལ་འཁོར་གི་ནང་གི་གྲྭ་བཞིའི་གཡས་གཡོན་དུ་བུམ་པ་བརྒྱད་ཚོན་

གིས་བི་བར་མངོན་ལ། མུ་ཏིག་ཕེང་བར་ལས་བུམ་རྣམ་རྒྱལ་གཉིས་མ་གཏོགས་

པའི་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ཀི་བུམ་པ་དཀིལ་འཁོར་གི་མཐར་འགོད་པ་དང་། དེས་རྣམ་རྒྱལ་

ལས་བུམ་གཉིས་ཀང་མཚོན་པར་འཆད་དོ། །དེར་ལྷའི་མཚན་མ་གསུམ་ལས་ཕག་

རྒྱའི་མཚན་མ་འགོད་པ་ནི། སིང་པོར་ཞེས་པ་ནས། མཚན་པ་བི། ཞེས་པའི་བར་ཏེ། 

རིགས་ཀི་བདག་པོ་བི་བ་ནི་མི་བསྐྱོད་པའི་ཕག་མཚན་རོ་རེ་བི་བ་དང་། ལྷ་མོ་ཁ་

དོག་དབེ་བ་ཡིས། །ཞེས་པས་ཕག་མཚན་རྣམས་ཀི་ཁ་དོག་ལྷ་མོའི་ཁ་དོག་དང་

མཐུན་པ་བི་བར་བསྟན་ནོ། །
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ཀེའི་རོ་རེ་མངོན་པར་འབྱུང་བ་ཞེས་བ་བའི་ལེའུ།

གསུམ་པ་ནི། དེ་ནས་ཞེས་པ་བཞི་སྟེ། འདིས་བུམ་པ་ལྷག་མ་རྣམས་ཀང་འཇོག་

པ་མཚོན་ནོ། །བཞི་བ་ནི། མང་དུ་ཞེས་པ་གསུམ་སྟེ། འདིར་ས་ཆོག སྟ་གོན། བུམ་པ་

ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་པ་སོགས་ཀི་ཆོ་ག་བལད་རྒྱུད་དང་འགེལ་བ་དང་ཚད་ལྡན་གི་དཀིལ་

ཆོག་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་ཁ་འགེངས་པའི་སོ་ནས་ཆོ་ག་ཇི་ལྟར་བ་བ་ནི་ཁོ་བོས་དཀིལ་

འཁོར་གི་ཆོ་གར་བལད་པ་ལས་ལེས་པར་བའོ། །ལྔ་བ་ནི། བཅུ་གཉིས་ཞེས་པ་བཞིས་

སོབ་མ་དབང་བསྐུར་བའི་སྔོན་དུ་སོབ་དཔོན་རང་ཉིད་རིག་མ་དང་ལྷན་ཅིག་དཀིལ་

འཁོར་དུ་འཇུག་པ་བསྟན་ཏེ། དེ་ཡང་བདག་འཇུག་གི་དོན་དུའང་འཇུག་པ་ཡོད་མོད་

ཀི། སྐབས་འདིར་དཀིལ་འཁོར་བསྒྲུབ་པའི་དོན་དུ་འཇུག་པ་ཡིན་ཏེ། ཞུགས་ནས་

ཕག་རྒྱ་ལ་སོམས་འཇུག་བས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀིས་དཀིལ་འཁོར་ལ་བསང་

གཏོར་བ་བར་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་དངོས་སུ་ཕོགས་གཞན་དུ་བེད་ཀང་

དམིགས་པས་དཀིལ་འཁོར་གི་དབུས་སུ་འདུག་པར་མོས་ཏེ་ཕག་རྒྱ་དང་སོམས་པར་

འཇུག་པའི་སོ་ནས་བདག་མདུན་ཐ་མི་དད་དུ་བསྒྲུབ་པ་བསྟན་པ་ཡིན་པས། ལུགས་

གཞན་ལ་གྲུབ་ཆེན་དག་གིས་གསུངས་པ་དང་ཚུལ་མཚུངས་པ་ཡིན་ནོ། །རིག་མ་

བརྒྱད་ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་དང་དེ་དག་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་དཀིལ་འཁོར་གི་དབུས་སུ་

སོམས་འཇུག་བེད་པའི་གསང་མཆོད་བ་བ་ནི་མ་དད་ཅེས་སོགས་བརྒྱད་ཀིས་སྟོན་

ཏེ། མ་ལ་སོགས་པའི་དོན་ནི་སྔར་བལད་ཟིན་ཏོ། །དེ་ལས་ག་བུར་བཏུང་བ་ནི་ཕག་

རྒྱའི་ཁུ་བ་ཚུར་ལེན་པས་བདེ་ཆེན་བསྐྱེད་པ་སྔར་བལད་པ་ལྟར་དང་། སྦོར་མཚམས་

ནས་སྤོས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་འོད་ཟེར་གིས་དཀིལ་འཁོར་ལ་བསང་གཏོར་

བ་བ་སྟེ་ཁྱབ་ནས་རེན་གི་དཀིལ་འཁོར་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ངོ་བོར་བས་པར་བསོམས་



  584  

རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ནས། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཅུང་ཟད་ཕག་རྒྱའི་པདྨར་ལྷུང་ན་དེ་རྣམས་རྣལ་འབོར་བས་

ལྕེས་བླངས་ནས་བཏུང་བར་བ་སྟེ། དེ་ལ་རྐང་བ་ཐོག་མཐའ་གཉིས་དངོས་ཀི་ཕག་རྒྱའི་

དབང་དུ་བས་པ་དང་། བར་མ་དངོས་དང་བསོམས་པའི་ཕག་རྒྱ་གཉིས་ཀའི་དབང་དུ་

བས་པ་ཡིན་ལ། དེའི་ཕན་ཡོན་དངོས་གྲུབ་ཞེས་པ་གཅིག་གོ །དེ་ལ་ཞེས་པ་བརྒྱད་

ཀིས་དཀིལ་འཁོར་གི་ལྷ་ལ་བདུད་རི་ལྔ་དང་ཆང་དང་སོམས་འཇུག་གིས་མཆོད་པ་

དང་། སོབ་དཔོན་རང་ཉིད་རིག་མ་དང་ལྷན་ཅིག་ཚོགས་ཀི་འཁོར་ལོ་བ་བ་གཉིས་ཀ་

ཐུན་མོང་དུ་བསྟན་ནོ། །

དྲུག་པ་ལ་གསུམ། དཀིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པ་དང་། ཞུགས་པ་ལ་དབང་བསྐུར་

བ་དང་། དབང་བསྐུར་ནས་དེ་ཉིད་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ནས་མཚན་མོའི་ཐུན་

ཚོད་གཉིས་པ་ལ། ཞེས་སོགས་བཞི་སྟེ། མིག་དར་འཆིང་བ་ནས་ལྷ་ངོ་བསྟན་པའི་

བར་འཇུག་པའི་ཆོ་ག་རོགས་པར་བ་དགོས་པའི་དོན་ཏོ། །དེ་ལྟར་མ་བས་པར་

དབང་བསྐུར་ན་དཔོན་སོབ་གཉིས་ཀ་ལ་མི་ལིས་པར་ཀུ་མུ་ཊི་ལས་བལད་

དོ། །གཉིས་པ་ནི། མཚན་མོ་ཞེས་པ་དྲུག་སྟེ། བུམ་དབང་ནས་དབང་བཞི་བའི་བར་

དུ་ཕེ་བ་ཐམས་ཅད་མ་ཚང་བ་མེད་པར་རིམ་ཅན་དུ་བསྐུར་དགོས་པ་དང་། དེའི་ཚེ་

བླ་མ་ལ་མཆོད་བསྟོད་སོགས་སྔར་བལད་པ་ལྟར་བ་བའི་དོན་ཏོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། བསྟན་བའི་དེ་ཉིད་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ཡེ་ལེས་སུ་བསྟན་པ། ཡེ་

ལེས་དེའི་ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་བ། དེ་ཉིད་ཐབས་གང་གིས་མཚོན་པར་བ་བའོ། །དང་པོ་

ནི། དེ་ལྟར་སིན་བེད་ཀི་དབང་རོགས་པར་ཐོབ་པ་དེ་ལ་རོགས་རིམ་གི་དེ་ཉིད་

བསྟན་པ་ནི། དགའ་བལ་གི་དང་པོ་སྟེ་སྔོན་དུ་སྐྱེ་ཞིང་། མཆོག་དགའི་མཐའ་སྟེ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ཀེའི་རོ་རེ་མངོན་པར་འབྱུང་བ་ཞེས་བ་བའི་ལེའུ།

མཇུག་ཏུ་སྐྱེ་བ་ཅན་གི་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ལེས་ནི། རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་པོ་

ཐམས་ཅད་དུ་སྦས་ནས་མ་བསྟན་པ་སྟེ། མཐའ་ཡི་མཐའ་སྟེ་གོང་མའི་ཡང་གོང་མ་བླ་

མེད་འདི་རུ་ཕེ་ཞིང་བསྟན་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཡང་གཞན་དག་ནི། མཆོག་མཐའ་དགའ་

བལ་སྔོན་མ་ཅན། །ཞེས་བཏོན་ནས་མཆོག་དགའི་མཐའི་དགའ་བལ་སྔོན་མར་བས་

ནས་དེའི་མཇུག་ཏུ་བྱུང་བ་ཅན། ཞེས་འཆད་དེ། ལྷན་སྐྱེས་དུས་བཞི་བར་སྐྱེ་བའི་

འཆད་ལུགས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ལས། ཞུས་པ་ནི། རོ་རེ་ཞེས་སོགས་བཞི་སྟེ། ལྷན་སྐྱེས་དེའི་

སྐད་ཅིག་མའི་ངོ་བོ་ཇི་ལྟ་བུ་ལགས་ཞེས་ཞུས་པའོ། །གཉིས་པ་ལན་ནི། བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ཡེ་ལེས་ཀི་ངོ་དེར་ནི་ཐོག་མ་དབུས་མཐའ་

མེད་པ་སྟེ་སྐྱེ་འགག་གནས་གསུམ་མེད་ལ། སིད་མེད་མ་ངན་འདས་པ་མེད་པ་སྟེ་

འཁོར་འདས་སམ་རག་ཆད་ཀི་སྤོས་པ་མེད་ཅིང་། བདག་མེད་གཞན་ཡང་མེད་པ་ཉིད་

དེ་གང་ཟག་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་མེད་ལ། དེ་ལྟར་ཆོས་དང་གང་ཟག་རང་བཞིན་

གིས་སྟོང་བ་རོགས་པའི་ཡུལ་ཅན་འདི་ནི་མཆོག་ཏུ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཉིད་དོ། །མུ་ཏིག་

ཕེང་བར་ཐོག་མ་ཐ་མ་མེད་ཅེས་བཏོན་ནས། ཐོག་མ་མཆོག་དགའ་དང་ཐ་མ་དགའ་

བལ་ལ་འཆད་དེ། དེ་གཉིས་ལས་འདས་པའི་བདེ་ཆེན་གི་དོན་དུ་བེད་དོ། །

གསུམ་པ་ནི། འོ་ན། ལྷན་སྐྱེས་དེ་ཐབས་གང་གིས་མཚོན་པར་བ་ཞེ་ན། ལོངས་

སྤོད་ཅེས་སོགས་ཀིས་སྟོན་ཏེ། འདི་ལ་གྲུབ་ཆེན་མཚོ་སྐྱེས་ཀིས་ལོངས་སྤོད་ཀི་ར་

གཉིས་ནི་བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤོད་པའི་གསང་གནས་ཀི་རའི་སྣ་རེ་གཉིས་དང་། ལག་

པ་གཡས་ཀི་སྒས་བསྟན་པ་ནི། ཐབས་སྒྲུབ་པ་པོ་ལག་པ་གཡོན་གི་སྒས་བསྟན་པ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ནི། ལེས་རབ་ཕག་རྒྱ་མ་མཐེ་བོང་ནི་རོ་རེ། སིན་ལག་ནི་ཕག་རྒྱའི་ཆོས་འབྱུང་

ངོ་། །རོ་རེ་དང་པདྨ་མཉམ་པར་སྦར་ནས་ར་གཉིས་རྣལ་འབོར་བ་ཡིས་བསམས་

པས་ཡེ་ལེས་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་འཆད་དེ། ལོངས་སྤོད་ཀི་ནི་ར་གཉིས་

ལ། །རང་གི་གཡས་གཡོན་ལག་གཉིས་ཀི། །རྒན་པོ་དང་ནི་སིན་ལག་ནི། །དེ་གཉིས་

རྣལ་འབོར་བ་ཡིས་བསམ། །ཞེས་འདོན་ནོ། །དེ་ལ་ཡེ་ལེས་ཅི་འདྲ་བ་ཞིག་སྐྱེ་ཞེ་ན། 

གཞོན་ནུ་མའི་དགའ་བ་ཇི་ལྟ་བའམ། ལྐུགས་པའི་རི་ལམ་ཇི་ལྟ་བར་རང་གིས་ཉམས་

སུ་མོང་བ་བཞིན་ཚིག་གིས་བསྟན་པའི་སོ་ནས་གཞན་གིས་མོང་བར་བར་མེད་

པའོ། །དེ་ལྟར་མོང་བའི་ཡེ་ལེས་མཆོག་དགའི་མཐའ་དང་། དགའ་བལ་གི་གོང་གི་

དབུས་སུ་སྐྱེས་པ་དེ་ནི་ཐ་སད་དུ་ཡང་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པས་སྟོང་བ་ཡུལ་དང་

ཐ་སད་ཙམ་དུ་ཡོད་པས་སྟོང་བ་མིན་པ་བདེ་ཆེན་གཉིས་དབེར་མེད་པའི་ངེས་དོན་

གི་ཧེ་རུ་ཀ་ཡིན་ནོ། །མུ་ཏིག་ཕེང་བར། ལོངས་སྤོད་ཚེ་ན་རླབས་གཉིས་ལ། །ཞེས་

གཏོན་ནས། གཞོན་ནུ་མ་ལ་དང་པོར་གཞན་གིས་དགའ་བ་བརོད་པའི་ཚེ་མི་མོང་གི 

།ཕིས་ཕོ་མོ་མཉམ་པར་སྦར་བའི་ཚེ་མོང་བ་ལྟར། ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ཡེ་ལེས་ཀང་བླ་

མས་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བསྟན་པ་ཙམ་གིས་ཚེ་སྐྱེ་བ་མ་ཡིན་གི། གཡས་

གཡོན་གི་སྒས་བསྟན་པའི་ཐབས་ལེས་གཉིས་ཀི་རླབས་གཉིས་ཞེས་པ་སྣ་རེ་

གཉིས་དམ་དུ་བཙིར་ཏེ་སོམས་པར་འཇུག་པའི་སོ་ནས་ལོངས་སྤོད་པའི་ཚེ་ན་སྐྱེ་

བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་འཆད་ལ། གཞན་དག་ནི། རང་གི་གཡས་ལས་ལག་གཞན་

གི། །ཞེས་བཏོན་ནས། རང་གི་ལག་པ་གཡོན་པའི་མཐེ་བོང་དང་སིན་ལག་གིས། 

མགིན་པ་ལོངས་སྤོད་ཀི་འཁོར་ལོ་རྒྱ་མཚོ་དང་འདྲ་བའི་རྦ་རླབས་ཀི་ར་འཕར་བ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལེའུ་དྲུག་པ་ནས་བརྒྱད་བར་བལད་པ།

གཉིས་མན་ངག་ལྟར་བཙིར་ནས། ཡེ་ལེས་དཔེ་གཉིས་དང་འདྲ་བར་སྐྱེ་བར་འགྱུར་

ཞིང་། དེ་མཚོན་བེད་ཀི་ཡེ་ལེས་ཡིན་ལ། དེས་མཚོན་པར་བ་བའི་དོན་དུ་གྱུར་པའི་

ཡེ་ལེས་ནི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ཡེ་ལེས་སོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །

༼ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པ།༽

གསུམ་པ་ནི། ཀཻ་རོ་རེ་རྒྱུད་ལས། ཀཻ་རོ་རེའི་དཀིལ་འཁོར་མངོན་པར་འབྱུང་བ་

ཞེས་སོགས་སོ། །སྨྲས་པ། རྒྱུད་དང་གྲུབ་ཆེན་ཚད་ལྡན་གཞུང་ལུགས་དང་། །མཐུན་

ཕིར་བླ་མའི་མན་ངག་བལ་ལོ་ཞེས། །རོངས་པས་ལྕེ་ཡི་རེ་ལ་གར་བེད་པ། །དེ་དག་

རྣམས་ཀི་ངལ་བའི་འབས་བུ་གང་། །རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་བརག་པ་གཉིས་པའི་

རྣམ་པར་བལད་པ་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ཀི་གསང་བའི་མཛོད་ཅེས་བ་བ་ལས་

ལེའུ་ལྔ་བའི་རྣམ་པར་བལད་པའོ། །

༼ལེའུ་དྲུག་པ་ནས་བརྒྱད་བར་བལད་པ།༽

ལེའུ་དྲུག་པ་ལ་གཉིས། ཕག་རྒྱ་ལྔའི་དགོས་པ་བལད་པ་དང་། བིས་སྐུའི་ཆོ་ག་

བལད་པའོ། །

༼བིས་སྐུའི་ཆོ་གའི་ལེའུ།༽

དང་པོ་ལ་གཉིས་ལས། རྣམ་པ་ཇི་ལྟར་མཛད་ནས་གསུངས་པ་ནི། ལྷ་མོ་ལ་ནི། 

ཞེས་པ་ནས། ཕག་རྒྱ་ལྔས་ལུས་ལ་བརྒྱན་པའི་དགོས་པ་ནི། རྣམ་པར་ཕེ་བ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

གསུངས་ཞེས་སྦར་ཏེ་ལྷག་མ་གོ་སའོ། །དགོས་པ་དངོས་བལད་པ་ནི། བླ་མ་ཞེས་པ་

ནས། སྐ་རགས་ཉིད་ཅེས་པའི་བར་གི་དགོས་པའི་ཕིར་དུ་སངས་རྒྱས་ལྔ་རྣམ་པར་

དག་པའི་ཕག་རྒྱ་ལྔས་ནི་རག་ཏུ་ལུས་ལ་ཕག་རྒྱས་གདབ་ཅིང་བརྒྱན་པར་

བའོ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཞུས་པ་དང་། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ནས་ཞེས་པ་བཞི་

དང་གཅིག་དང་བཞིས་རིམ་པ་བཞིན་གང་ལ་གང་གིས་གང་ཞུས་པ་སྟེ། ལྷའི་

དམིགས་པ་གསལ་བའི་དོན་དུ་བིས་སྐུ་བི་ཚུལ་ཞུས་པའོ། །

གཉིས་པ་ལ། འབི་མཁན། སྒྲུབ་པ་པོ། ཚོན་དང་པིར། རས་གཞིའི་རྒྱུ་འཁེལ་

མཁན་དང་འཐག་མཁན་རྣམས་ཀི་ཁྱད་པར་གསུངས་པ་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ནས་

ངེས་པས་ཞེས་པའི་བར་རོ། །དེ་དག་དམ་ཚིག་ཅན་དུ་ཐབས་གང་གིས་བ་སམ་ན་

དབང་བསྐུར་བའི་སོ་ནས་བིན་གིས་བརླབས་ལིང་ར་བ་དང་ཡན་ལག་གི་དམ་ཚིག་

དང་ལྷའི་རྣལ་འབོར་ལ་གནས་པ་ལས་སོ། །འབི་བའི་དུས་ནི་ཟླ་བ་ཟླ་བ་ཞེས་བ་ཟླ་

བ་བཅུ་གཉིས་པོ་རྣམས་ཀི་མར་ངོ་ཡི་བཅུ་བཞི་བ་ལ་ཞེས་པས། མར་ངོའི་བརྒྱད་

ཀང་མཚོན་པར་པདྨ་ཅན་ལས་གསུངས་ལ། དམ་ཚིག་དང་མི་ལྡན་པ་མེད་པའི་ཁྱིམ་

དབེན་པར་མཚན་ཕེད་ན་ཞེས་པས་འབི་བའི་དུས་ཁྱད་པར་ཅན་བསྟན་པ་ཡིན་གི། 

དུས་གཞན་ལ་འབིར་མི་རུང་བར་སྟོན་པ་མིན་ནོ། །ཆོ་ག་ཇི་ལྟ་བུས་འབི་བ་ནི། མ་

རུངས་པ་ཧེ་རུ་ཀ་ཁོས་པའི་ང་རྒྱལ་ལ་གནས་པའི་སེམས་ཀིས་ནི། ལུས་ལ་ནི་

རངས་ཤུ་སྟེ་མི་རུས་ཀི་རྒྱན་བསམས་ནས་སམ། དེ་བཞིན་དུ་གཅེར་བུར་གྱུར་

པས་ཡང་རུང་སྟེ། འབགས་པ་དང་ནི་མ་དག་པའི་རྣམ་རོག་སངས་ནས་ཆང་གི་

བཏུང་བ་ཅུང་ཟད་འཐུང་བ་དང་། དེ་ནས་དམ་ཚིག་གི་རས་ལ་ལྔ་བདུད་རི་ལྔ་རབ་ཏུ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལེའུ་དྲུག་པ་ནས་བརྒྱད་བར་བལད་པ།

བཟའ་བའི་ཚོགས་ཀི་འཁོར་ལོ་བ་ཞིང་། བཞིན་བཟང་སོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་དང་

ལྡན་པའི་རང་གི་ཕག་རྒྱ་གཡོན་དུ་བཞག་ནས་བི་བར་བའོ། །ཀཻ་རོ་རེའི་རྣམ་པར་

བལད་པ་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ཀི་གསང་བའི་མཛོད་ཅེས་བ་བ་ལས་བིས་སྐུའི་

ཆོ་གའི་ལེའུ་སྟེ་དྲུག་པའི་བལད་པའོ། །

༼བཟའ་བའི་ལེའུ།༽

ལེའུ་བདུན་པ་ལ་གཉིས། གེགས་བམ་བི་བའི་ཆོ་ག་དང་། ཚོགས་ཀི་འཁོར་

ལོའི་ཆོ་ག་བལད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཞུས་པ་དང་། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། དེ་

ནས་ཞེས་པ་བཞིའོ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཉན་པར་གདམས་པ། བི་བའི་ཆོ་ག་

དངོས། བིས་སྐུ་གེགས་བམ་སྐལ་མེད་ལ་བསྟན་པའི་ཉེས་དམིགས་དང་སྦ་ཚུལ་

ལོ། །དང་པོ་ནི། རོ་རེ་ཞེས་པ་བཞིའོ། །གཉིས་པ་ནི། སྦྲང་ཆེན་ཞེས་པ་བཞི་སྟེ། སྦྲང་

ཆེན་ནི། ཞུན་ཆེན་གི་མར་མེའི་དུད་པ་ལས་བས་པའི་སྣག་ཚའོ། །གསུམ་པ་ནི། 

གེགས་བམ་ཞེས་པ་བརྒྱད་དེ་གོ་སའོ། །

གཉིས་པ་ལ་དྲུག །མཚམས་སྦར་ཏེ་མཉན་པར་གདམས་པ། གང་དུ་བ་བའི་

གནས་ཀི་ཁྱད་པར། གདན་གང་ལ་རྣལ་འབོར་ཕོ་མོ་ཇི་ལྟར་འཁོད་པ། དེར་དམ་

ཚིག་གི་ཟས་ལ་ལོངས་སྤོད་ཚུལ། དེར་སོམས་འཇུག་གི་མཆོད་པ་བ་ཚུལ། དེར་

བཏུང་བ་ལོངས་སྤོད་པའི་ཆོ་གའོ། །དང་པོ་ནི། བྷ་གར་ཞེས་པ་དྲུག་གོ །གཉིས་པ་ནི་

དུར་ཁོད་ཅེས་པ་བཞིའོ། །གསུམ་པ་ནི། དེ་ལ་ཞེས་པ་བརྒྱད་དོ། །བཞི་བ་ནི། དམ་

ཚིག་ཅེས་པ་བཞིའོ། །ལྔ་བ་ནི། དེར་ནི་ཞེས་པ་དྲུག་གོ །དྲུག་པ་ནི། སྐྱེས་པའི་ཞེས་



  590  

རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

པ་བརྒྱད་དེ། སྐལ་ཆེན་མ་ནི་བདག་མེད་མ་ལ་བོད་པའོ། །རང་ཡང་ནི་སོབ་

མའོ། །པདྨའི་ལག་པ་ནི་འབུལ་བ་དང་ལེན་པ་གཉིས་ཀས་པད་ཀོར་བ་བའོ། །དུར་

ཁོད་སོགས་འདི་དག་ལ་པདྨ་ཅན་དུ་ནང་བལད་ཀང་མཛད་པ་ནི། གོ་ས་ཞིང་མངས་

པར་འགྱུར་བས་མ་བིས་སོ། །ཀཻ་རོ་རེའི་རྒྱུད་ཀི་རྣམ་པར་བལད་པ་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་

མ་རྣམས་ཀི་གསང་བའི་མཛོད་ཅེས་བ་བ་ལས་བཟའ་བའི་ལེའུ་སྟེ་བདུན་པའི་རྣམ་

པར་བལད་པའོ། །

༼འདུལ་བའི་ལེའུ།༽

ལེའུ་བརྒྱད་པ་ལ་གསུམ། ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོའི་མཚན་ཉིད། སོན་ལམ་ཇི་ལྟར་

གདབ་པ། གདུལ་བ་འདུལ་བའི་རིམ་པ་གསུངས་པའོ། །དང་པོ་ལ་ཞུས་པ་ནི། དེ་

ནས་ཞེས་པ་བཞི་སྟེ་ཀུན་རོབ་རྣམ་པའི་གཟུགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ནི། བུད་མེད་

རང་དགའ་བའི་གཟུགས་སུ་གནས་པའི་མཱ་མ་ཀཱིའི་རིགས་ཀི་བུད་མེད་པདྨ་ཅན་ནོ། 

ཕག་རྒྱ་བཞི་ལ་འཆད་ཚུལ་དུ་མ་ཡོད་ཀང་འདིར་ནི། ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཱ་མ་

ཀཱི། །ལས་ཀི་ཕག་རྒྱ་སངས་རྒྱས་སྤན། །དམ་ཚིག་ཕག་རྒྱ་སྒོལ་མ་ཡིན། །ཆོས་ཀི་

ཕག་རྒྱ་ན་བཟའ་དཀར། །ཞེས་པདྨ་ཅན་དུ་དྲངས་པ་ལྟར་རོ། །ལན་ནི་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཞེས་སོགས་ཏེ། པདྨའི་འདབ་མ་འདྲ་བ་ནི་བྷ་ག་དང་། པདྨ་ལ་དྲི་འབྱུང་བ་ནི་

སོམས་པར་འཇུག་པའི་སྐད་ཅིག་ལ་འབྱུང་བ་སྟེ། དྲི་དེ་དག་གང་ཡང་རུང་བ་འབྱུང་

བ་ཡིན་ལ། གཉེར་མ་གསུམ་ནི་བྷ་གའི་དབུས་སུ་དང་། ཕལ་བ་ནི་པདྨ་ཅན་ལས་ཐ་

མལ་ཞེས་འདོན་ཏེ། འདོད་པའི་བསྟན་བཅོས་ལ་སོགས་པ་ནས་པདྨ་ཅན་གི་མཚན་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། སྔགས་བཏུ་བའི་ལེའུ།

ཉིད་དུ་བལད་པར་གསུངས་ལིང་། མཚན་ཉིད་དེ་དག་དང་ལྡན་པའི་ཕག་རྒྱ་ལ་

བརེན་ནས་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པའི་དོན་ནོ། །གཉིས་པ་ལ་ཞུས་པ་ནི། དེ་ནས་ཞེས་

སོགས་སོ། །ལན་ལ། སྨོ་མེད་ནི་སྨོ་བལད་ཕིན་ཅི་ལོག་མེད་པ་ནཱ་རོ་བའི་གསུང་

ཡིན་ཞེས་ཟེར་ལ། ཁ་ཅིག་བག་དང་མི་ལྡན་པ་མེད་པ་ལ་འཆད་དོ། །བཙུན་མོའི་ཁུ་

བ་ཟ་བའི་དོན་སྔར་བཙུན་མོའི་ཁུ་བ་མ་བིན་པར་ལེན་པར་བལད་པ་དང་དོན་གཅིག་

ལ། དེ་ཡང་ལེས་རབ་ཀི་དྷཱུ་ཏཱིའི་མར་སྣ་ནས་དེའི་དཀར་ཆ་རོ་རེའི་བུ་གའི་རར་

འཇུག་པའོ། །མཉམ་ཟས་ཅན་གིས་ཕར་ལའང་འཇུག་པར་བསྟན་ཏེ། ཀ་ཀ་མུ་ཀ་ཨེ་

ཀར་སོ་ཞེས་པའི་དོན་གོ་ན་ཚུལ་དེ་ལེས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། སྔར་རྒྱས་པར་བལད་

ཟིན་ཏོ། །ཀཻ་རོ་རེའི་རྒྱུད་ཀི་རྣམ་པར་བལད་པ་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ཀི་གསང་

བའི་མཛོད་ཅེས་བ་བ་ལས་འདུལ་བའི་ལེའུ་ཞེས་བ་བ་སྟེ་བརྒྱད་པའི་རྣམ་པར་

བལད་པའོ། །

༼སྔགས་བཏུ་བའི་ལེའུ།༽

ལེའུ་དགུ་བ་བལད་པ་ལ་གསུམ། ཁ་སྦར་དབེ་བའི་ཆོ་ག །ལྷའི་རྣམ་དག་

བལད་པ། སྔགས་བཏུ་བ་བལད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས་བལད་པའི་མཚམས་

སྦར་ཕན་ཡོན་དང་བཅས་པ་ནི། དེ་ནས་ཞེས་པ་བཞི་སྟེ། པདྨ་ཅན་ལས། དངོས་གྲུབ་

ནི་ཁ་སྦོར་ཕེད་པ་ཐོབ་པའམ། དེ་མི་བསྐྱོད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་བ་བ་

སྟེ། ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ཡང་སྔར་དང་པོའི་ལེའུ་བདུན་པར། ཐམས་ཅད་གདུག་

པ་གཞུག་པ་སྟེ། །ཆོ་གའི་གཙོ་བོས་དགག་པར་བ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཆོ་ག་གཙོ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

བོ་འདིར་འཆད་པ་ཡིན་ལ། དེ་དག་ཀང་སྤིར་བཏང་ལ་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་བ་སྟེ། འོན་

ཀང་བསྟན་པ་ལ་གནོད་པ་བེད་པ་སོགས་ཐབས་གཞན་གང་གིས་ཀང་མ་བཟློག་ན། 

དེའི་ཚེ་སིང་རེ་ཆེན་པོས་འདི་དག་བ་བར་པདྨ་ཅན་ལས་གསུངས་སོ། །གཉིས་པ་

ལས་སྦོར་དངོས་བལད་པ་ལ། གང་ལ་བ་བའི་ཡུལ་དང་ཀུན་སོང་དང་གནང་བ་ནོད་

པ་ནི། བསྟན་ལ་ཞེས་པ་བཞིའོ། །དེ་ལ་བ་བའི་ལས་གཉིས་ལས། དང་པོ་བསྒྲུབ་བ་

ཞེས་པ་དྲུག་གི་དོན་ནི། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བཅུ་བ་ལས། དུས་མཚམས་སུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་

གསུམ་གི་སྦོར་བ་དང་ལྡན་པས་ཡེ་ལེས་སེམས་དཔའི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས་

འོད་ཟེར་འཕོས་པས་སངས་རྒྱས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤན་དྲངས་ཏེ། དེ་རྣམས་ཀི་སྤན་

སྔར་དེ་ལྟ་བུའི་ལས་བེད་པའི་བསྒྲུབ་བ་ལ་བལྟས་ནས་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་བསྒག་

པར་བའོ། །དེའི་འོག་ཏུ་དཀིལ་འཁོར་བ་དང་བཅས་པ་སྤན་དྲངས་ལ། མཆོད་པ་དང་

བསྟོད་པ་དང་བདུད་རི་མང་བ་བས་ནས། ཡེ་ལེས་སེམས་དཔའི་ཐུགས་ཀའི་ས་

བོན་གི་འོད་ཟེར་གིས་རང་གི་འཁོར་ལོའི་གཙོ་བོ་སྤན་དྲངས་ལ། རོ་རེའི་ལམ་ནས་

པདྨར་ཞུ་བར་གྱུར་པ་ལས་ཞགས་པ་དང་ལྕགས་ཀྱུ་དང་ཐོ་བ་ཐོགས་པའི་གཽ་རཱིའི་

གཟུགས་སུ་བྱུང་བར་བལྟ་བའོ། །

གཽ་རཱི་དེས་རང་གི་འོད་ཟེར་རོ་རེ་ལྕགས་ཀྱུའི་གཟུགས་སུ་སྤོས་པས་བསྒྲུབ་བ་

དེའི་སྔགས་དང་ཕག་རྒྱ་ལ་སོགས་པ་བསལ་ནས་ཞགས་པས་བཅིངས་ལིང་ལྕགས་

ཀྱུས་དྲངས་ནས་འཁོར་ལོའི་མདུན་དུ་བཀུག་ལ། རྣལ་འབོར་བ་དེས་ཡེ་ལེས་

སེམས་དཔའ་དེ་ལ། བདག་གི་ངོ་བོའི་དབང་དང་ནི། །མི་བསྐྱོད་ངོ་བོ་ལ་ཆགས་

པས། །སད་པའི་ལས་རྣམས་ཀུན་འབྱུང་བའི། །ལུས་འདི་ཁྱོད་ཀིས་སང་བ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། སྔགས་བཏུ་བའི་ལེའུ།

ཞེས། །དོན་དུ་གཉེར་བ་བས་ནས་ནི། །གཽ་རཱིའི་ལྕགས་ཀྱུ་ཞགས་པ་ཡིས། །ཡེ་ལེས་

སེམས་དཔའ་དེས་ཕྱུང་ནས། །གཽ་རཱིའི་ལག་པའི་ལྕགས་ཀྱུ་ཡིས། །བསྒྲུབ་བའི་ལྟེ་

བའི་ར་བ་ནས། །རྒྱུ་མ་མ་ལུས་དྲངས་ནས་ནི། །དཀའ་ཐུབ་ཅན་གིས་དེ་མ་ཐག །དྲག་

པོའི་ལས་ལ་སྦར་བར་བ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ལེས་པར་བ་སྟེ། ཡེ་ལེས་སེམས་

དཔའ་ནི་བསྒྲུབ་བ་དེའི་ལྷ་ཡེ་ལེས་པའོ། །ཇི་ལྟར་ཞེས་པ་ནས། གསོད་པར་བེད་

ཅེས་པའི་བར་གི་དོན་ཡང་། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བཅུ་བ་ལས། ཡང་ན་དུད་འགོའི་གཟུགས་

སུ་བལྟས་ནས་ནི། སྤི་འགེང་། ཁ་ནས་ཁག་སྐྱུག་པ། འདར་བ། སྐྱབས་མེད་པ། ཏིལ་

མར་གིས་བྱུགས་པ། གོས་མེད་པ། སྐ་གེན་དུ་བརེས་པ་དེའི་བལང་ལམ་ལ་ཁབ་

མེའི་གཟུགས་ཅན་རབ་ཏུ་ཞུགས་པར་བསམས་ལ། སིང་གར་མེའི་ས་བོན་བསམས་

ནས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་བསྒལ་བར་བའོ། །ཡེ་ལེས་སེམས་དཔའ་ཡང་མི་བསྐྱོད་པར་

བསྒྲུབས་ལ། ཆོ་གའི་རིམ་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མཆོད་པ་དང་བསྟོད་པ་དང་བདུད་རི་

མང་བ་བས་ནས་མི་བསྐྱོད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དུ་བལྟ་བར་བའོ། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་ལེས་པར་བ་སྟེ། འདིའི་ཡེ་ལེས་སེམས་དཔའ་ནི་བསྒྲུབ་བའི་རྣམ་

ལེས་སོ། །འདི་ལ་ལུས་དང་རྣམ་ལེས་ཁ་སྦར་འབེད་པ་དང་། བསྒྲུབ་བ་དང་དེའི་ལྷ་

ཁ་སྦར་འབེད་པ་གཉིས་སུ་ལེས་པར་བའོ། །འདིར་པདྨ་ཅན་ལས། བསམ་གཏན་གི་

ལག་པས་བསྒྲུབ་བའི་ལྟེ་བའི་ར་བ་ནས་དབྱུང་བར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ནི། 

བལང་ལམ་དུ་མེ་འབར་བའི་གཟུགས་ཅན་གི་ཁབ་བཅུག་ནས། ༀ་གྷུ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་

བརོད་ནས་ལྟེ་བའི་ར་བར་དབྱུང་བར་ནག་པོ་པས་བལད་པ་དེར་མངོན་ནོ། །ཇི་ལྟར་

ཕྱུགས་ཀི་གཟུགས་ཞེས་པ་ལ། ཇི་ལྟ་བའི་གཟུགས་སུ་བལྟས་ཞེས་མུ་ཏིག་ཕེང་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

བར་འབྱུང་སྟེ། བསྒྲུབ་བའི་རང་གཟུགས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བལྟས་ཏེ་དྲན་པར་བ་བ་

ལ་བལད་དོ། །

གསུམ་པ་རྒྱུད་ཀི་མཐུ་བསྟན་པ་ནི། རྒྱུད་འདི་ཞེས་པ་བཞིའོ། །གཉིས་པ་ནི། 

སྔར་ལེའུ་དགུ་བར་ཡབ་ཀི་རྣམ་དག་ཅུང་ཟད་ཙམ་གསུངས་པ་དེའི་འཕོ་འདིར་ཁ་

འགེངས་པ་གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལ་གཉིས། ཕན་ཡོན་བསྟན་པས་ཉན་པར་

གདམས་པ་དང་། རྣམ་དག་དངོས་བལད་པའོ། །དང་པོ་ལ། རྐང་བ་དང་པོ་བཞིས་

མདོར་བསྟན་ནས་ལྷག་མ་བརྒྱད་ཀིས་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ཡིན་ཏེ། རིན་ཆེན་སོགས་

ནི་ཡིད་བཞིན་གི་ནོར་བུ་འོད་ཟེར་འབར་བའི་ཕེང་བའོ། །འདིར་དཔེ་དོན་འདི་གཉིས་

སྟོན་པ་ནི་ཧེ་རུ་ཀའི་རྣམ་དག་འཆད་པ་ལ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་རྣམ་དག་དེ་བཞིན་

ཉིད་དང་། རང་རིག་པའི་དག་པ་ཁྱད་པར་ཅན་བསྟན་པའི་དོན་དུ་ཡིན་ཏེ། དག་མ་

དག་གིས་འདོད་ཡོན་ལ་དུག་དང་བདུད་རིར་འགྱུར་བའང་དག་པ་དེ་གཉིས་ལེས་

པའི་རྣལ་འབོར་གིས་ལོངས་སྤད་པ་དང་མ་ལེས་པར་སྤད་པའི་དབང་གིས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། དམར་བོའི་སྐད་དོད་རཀྟ་ཆགས་པ་ལ་འཇུག་པས། སིང་རེས་

སེམས་ཅན་ལ་ཆགས་པ་མཚོན་པའི་སྤན་ནི་དམར་བོ། བམས་པའི་ཐུགས་ལས་

གཞན་དུ་མི་འགྱུར་བས་ཡན་ལག་རྣམས་ནག་པོ། དེ་འདྲའི་བམས་སིང་རེས་སེམས་

ཅན་གི་དོན་མཛད་པའི་བསྡུ་བཞི་མཚོན་པ་ཞབས་བཞི། གུག་སྐྱེད་ཅེས་པ་ལ། ཕག་

རྒྱ་ལྔས་ནི་སངས་རྒྱས་ཉིད། །ཅེས་པར་ཡང་བསྒྱུར་ཏེ། འཁོར་ལོ་སོགས་ཕག་རྒྱ་

ལྔས་སངས་རྒྱས་ལྔ་མཚོན་པའོ། །གུག་སྐྱེད་ཀི་སྐད་དོད་མནྟྲ་ལ་སུའི་རྐྱེན་བིན་

པས་མུ་ཏེ་སྟེ། དེ་ཉིད་ཕག་རྒྱ་ཞེས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་ཀང་འཆད་དོ། །བགས་པ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། སྔགས་བཏུ་བའི་ལེའུ།

རིམ་པ་བདུན་ཞེས་ཁ་ཅིག་ཟེར་ལ། ལྷག་མ་གོ་སའོ། །གསུམ་པ་ལ་གཉིས། ཞུས་པ་

དང་། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། བདག་མེད་ཅེས་པ་ལ་སོགས་པ་སྟེ། སྔགས་ཀི་ལེའུར་

གསུངས་པའི་སྔགས་དག་པར་བ་བའི་ཕིར་བཏུ་བ་ཞུས་པའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཉན་པར་གདམས་པ་དང་། བཏུ་བ་དངོས་བལད་

པའོ། །དང་པོ་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་སོགས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། གཞུང་ལྷག་མ་

སྟེ། འདིར་གང་བཏུ་བའི་སྔགས་ནི་ར་སྔགས་མ་གཏོགས་པ་སྔགས་ཀི་ལེའུར་

གསུངས་པའོ། །བཏུས་པའི་དགོས་པ་ནི་དག་པར་བ་བའི་ཕིར་རོ། །གང་ལས་འཐུ་

བའི་གཞི་ནི་དབངས་གསལ་གཉིས་ཡིན་ལ། འདིར་དབངས་ཡིག་འཐུ་བ་ཐམས་

ཅད་ནི་པུཀྐ་སི་དང་རོ་རེ་མ་ལ་སོགས་པ། རྣལ་འབོར་མའི་མིང་གི་བརས་བསྟན་ཏེ། 

དེ་ཡང་བདག་མེད་ལྷ་མོ་བཅོ་ལྔ་དབངས་བཅོ་ལྔ་དང་སྦར་བའི་ཚེ། དབངས་གང་ལྷ་

མོ་གང་དང་སྦར་བའི་དབངས་དེ་འཐུ་བ་ན། དབངས་དེ་དང་སྤར་བའི་ལྷ་མོ་དེའི་ཐ་

སད་ཀིས་བསྟན་པར་ལེས་པར་བ་ཞིང་། གསལ་བེད་འཐུ་བ་རྣམས་ལ་དང་པོ་ནས་

ལྔ་བའི་བར་གི་ཐ་སད་གསུངས་པ་རྣམས་ནི། ཀ་ཙ་ཊ་པ་ཏའི་སེ་ཚན་ལྔའོ། །མཐར་

གནས་ནི་ཡ་སོགས་བཞི་དང་། ཨུས་ཎ་དྲོ་བའི་སེ་ཚན་ནི་ལ་སོགས་བཞིའོ། །

འཐུ་བའི་རིམ་པ་ནི། སྔགས་ལེར་རངས་པ་ནས་ཀུ་རུ་ཀུ་ལེའི་བར་གི་སྔགས་

ཚན་བརྒྱད་གསུངས་པའི་རིམ་པ་བཞིན་དུ་འདིར་ཡང་འཐུ་བ་ལ། སྟོང་བ་ཞེས་པ་

ཐམས་ཅད་ཐིག་ལེ་ལ་གོ་བར་བ་ཞིང་། མདོག་དཀར་ནི་རེངས་པའི་སྔགས་ཀི་ཁ་

དོག་ལ་བྷཱ་ཝ་དང་ནག་པོ་པས་བལད་ལ། རྒྱུད་གཞན་དུ་སེར་བོར་བལད་དོ། །རྣམ་

པར་སྣང་མཛད་དང་། ཡི་གེའི་བདག་པོ་དང་། ཐུ་བོ་དང་། རིག་བེད་རྣམས་ཀི་དང་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

པོ་དང་། ཡི་གེའི་དབང་ཕྱུག་དང་། གཏི་མུག་རིགས་ཞེས་པ་རྣམས་ༀ་ཡིག་ཡིན་

ནོ། །མཐར་གནས་པ་ཡི་གསུམ་པ་ལ། །ཡང་ནི་དེ་ཉིད་ཡང་དག་ལྡན། །ཞེས་པ་ནི་ལ་

གཉིས་བརེགས་པའོ། །དེ་ནས་དེ་ཝ་པི་ཙུ་དང་། ཧེ་རུ་ཀ་གསུམ་གི་སྔགས་ཀང་

སྔགས་ཀི་ལེའུར་བལད་པའི་སྔགས་དང་སྦར་ལ་བཏུ་བར་བ་སྟེ། ཕལ་ཆེར་ལེས་ས་

ལ། ཕག་གཉིས་པའི་སྐབས་སུ། དང་པོ་ཡི་ནི་དང་པོ་ལ། །ཞེས་པ་གསུམ་གིས་ནི། 

ཡ་ཀའི་ཡ་ལྟར་བས། ཨཱ་དེའི་སོག་ཏུ་སྟེར་བ་སྟོན་པས་ཨ་གལ་དུ་མི་བིའོ། །རོ་རེ་

མའི་མཐའ་རུ་ཧཱུཾ། ཞེས་པ་ལ། ཀུ་མུ་ཊིར། རོ་རེ་མ་ནི་ཨཱའོ། །དབངས་ཀི་ཡི་གེ་

མཐའ་ཞེས་བ་བ་ནི་ཨཱཿ སྟེ་དེ་དང་ལྡན་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པས་རོ་རེ་མའི་དབངས་

ལ་མཐའི་ཚེག་དྲག་སྦར་བ་དགོས་སོ། །སརྦ་འཐུ་བ་ན། ཨུཥྨ་རྣམས་ཀི་གསུམ་པ་

དང་། །མཐར་གནས་པ་ཡི་བཞི་བ་ནི། །སྟེང་དུ་མེ་ཡིས་རྣམ་པར་བརྒྱན། །ཞེས་

མཐར་གནས་ཀི་བཞི་བ་ཝ་བཏུས་ཀང་། རྒྱ་གར་གི་ཡི་གེ་ལ་ཝ་དང་བ་གཉིས་

གཟུགས་གཅིག་པ་དང་། ཝི་ཀི་ཏཱ་ན་ན་ལ་དུས་འཁོར་འགེལ་ཆེན་དུ་ནི་དང་། རོག་

བདུན་གི་སྔགས་འཐུ་བར་ཝི་འཐུ་བར་གསུངས་པས་གང་བས་ཀང་འདྲ་བར་མངོན་

ཞིང་། ཉིས་འགྱུར་གསུམ་འགྱུར་ཞེས་པ་ལན་གཉིས་དང་ལན་གསུམ་ཡིན་ལ། ཚིག་

དོན་ལྷག་མ་གོ་སའོ། །ཀཻ་རོ་རེའི་རྒྱུད་ཀི་བལད་པ་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ཀི་

གསང་བའི་མཛོད་ཅེས་བ་བ་ལས་སྔགས་བཏུ་བ་ཞེས་བ་བའི་ལེའུ་སྟེ་དགུ་བའི་

རྣམ་པར་བལད་པའོ། །
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་སྦོར་བ་དོན་གི་ལེའུ།

༼བཟླས་པའི་ལེའུ།༽

ལེའུ་བཅུ་བ་བལད་པ་ལ། རྐང་བ་དང་པོ་བཞིས་བལད་པར་ཞལ་གིས་བཞེས་

ནས་མཚམས་སྦར་བ་སྟེ། སོམ་གཅིག་པ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་ཆེན་པོར་སོམ་

པའོ། །དེ་ནས་ལེལ་གིས་ཞེས་པ་རྐང་བ་བརྒྱད་ཀིས་སྔགས་ཀི་ལེའུར་གསུངས་

པའི་ལས་སྦོར་གི་སྔགས་སེ་ཚན་བརྒྱད་ཀི་བཟླས་པ་གང་ལ་བ་བའི་ཡུལ་འཕེང་

བའི་དབེ་བ་སྟོན་ལ། རེངས་པར་ཞེས་སོགས་གཞུང་ལྷག་མས་ལས་དེ་དང་དེ་ལ་ཁ་

ཟས་གང་ཁྱད་པར་དུ་ལོངས་སྤོད་པ་སྟོན་ཏེ་ལིན་ཏུ་གོ་སའོ། །ཀཻ་རོ་རེའི་རྒྱུད་ཀི་

བལད་པ་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ཀི་གསང་བའི་མཛོད་ཅེས་བ་བ་ལས་བཟླས་

པའི་ལེའུ་ཞེས་བ་བ་སྟེ་ལེའུ་བཅུ་བའི་རྣམ་པར་བལད་པའོ། །

༼ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་སྦོར་བ་དོན་གི་ལེའུ།༽

ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པ་བལད་པ་ལ་གཉིས། ལུས་ཀི་མཚན་མ་ལས་རྣལ་འབོར་

ཕོ་མོ་རང་རིགས་སུ་ངོ་ལེས་པར་བེད་ཚུལ་དང་། ངོ་ལེས་ནས་ཇི་ལྟར་འདུ་བའི་

ཚུལ་བལད་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྒྲུབ་པ་པོ་དང་དེའི་ཕག་རྒྱ་གཉིས་ཀ་མི་བསྐྱོད་པའི་

རིགས་སུ་གཅིག་པ་དང་། རྣམ་སྣང་གི་རིགས་སུ་གཅིག་པ་ལ་སོགས་པ་རིགས་

མཐུན་བྱུང་ན་མཆོག་ཡིན་པས། དེའི་ཕིར་ལུས་ཀི་མཚན་མ་དང་ཁ་དོག་ལས་

རིགས་ལེས་པར་བེད་ཚུལ་ཞུས་པ་ནི། ཀ་ཻརོ་རེ་ལ་ཞེས་པ་བཞིའོ། །བལད་པར་ཞལ་

གིས་བཞེས་ནས་ཉན་པར་གདམས་པ་ནི། བྷ་གར་ཞེས་པ་བཞིའོ། །བལད་པ་དངོས་

ལ་གཉིས་ལས། མཚན་མའི་སོ་ནས་རིགས་དབེ་བ་ནི། བུད་མེད་དང་ནི་ཞེས་པ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

བརྒྱད་དོ། །ཁ་དོག་གི་སོ་ནས་སྐྱེས་པའི་རིགས་དབེ་བ་ནི། རྣལ་འབོར་བ་གང་ཞེས་

སོགས་བཅུ་གཉིས་ཏེ། དེས་ན་སྐྱེ་བོ་རྣལ་འབོར་མཐར་ཕིན་པས་ཀང་རང་ཉིད་རང་

རིགས་ཀི་ལྷ་དེའི་ང་རྒྱལ་མི་བཅག་པར་ལིན་ཏུ་བརན་པ་ལ་གནས་ཀང་། ཁ་དོག་

དང་མཚན་མ་འདི་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པའི་ཐེག་པ་འདིའི་རིགས་ཅན་གི་སྐྱེ་བོ་ད་ལྟ་རྣལ་

འབོར་དང་མི་ལྡན་པ་གཞན་ལའང་ཐོ་མི་བརམས་ལིང་བརས་པར་མི་བ་ལ། ཁ་དོག་

དང་མཚན་མ་དེ་དང་དེས་མཚོན་པའི་ཀུན་རོབ་སྐྱེས་པ་སོགས་ཀི་གཟུགས་སུ་

གནས་ནས་ནི། དེ་རྣམས་བདེ་བར་གལེགས་པའི་རིགས་སུ་འགྱུར་བར་བལྟས་ཏེ་

གུས་པར་བའོ། །བུད་མེད་ཁ་དོག་གི་མཚན་མས་རིགས་སོ་སོར་དབེ་བའང་སྐྱེས་

པ་དང་མཚུངས་པར་སྟོན་པ་ནི་བུད་མེད་ཅེས་པ་བཞིའོ། །

གཉིས་པ་ནི། དེ་ལྟར་ཕན་ཚུན་རང་རིགས་སུ་ངོ་ལེས་ནས་ཚུལ་ཇི་ལྟར་འདུ་བ་

དང་སོམས་འཇུག་གི་མཆོད་པ་བ་བ་གསུངས་པ་ལ་མཉན་པར་གདམས་པ་ནི་བྷ་

གར་ཞེས་པ་བཞི་སྟེ། འདི་ཡན་ཆད་དུ་བདག་མེད་མས་ཞུ་བ་ན། འཁྱུད་པ་དང་འོ་

དང་ཆན་ཁུང་སེན་མོས་ར་མཛད་ལ་སོགས་པའི་ཆགས་པའི་ཉམས་ཀིས་སོ་ནས་

ཞུས་པ་དང་། སྟོན་པས་ཀང་བྷ་གར་ཙུམ་བྷ་ན་ལ་སོགས་པའི་ཉམས་སྣ་ཚོགས་པ་

སྔོན་དུ་འགོ་བས་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་ནི་ཞུས་ལན་ཐམས་ཅད་ཀང་བདེ་ཆེན་

གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་ལེས་པར་བ་བའི་ཕིར་རོ། །གསུངས་པ་དངོས་

ནི། གནས་ཚུལ་དང་། ཞེས་པ་གཉིས་དང་། ལུས་གཅེར་བུས་རིག་མ་ལྷ་མོར་བསྐྱེད་

པའི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོར་བས་ནས། རང་ལྷའི་རྣལ་འབོར་རིག་པས་རག་ཏུ་མཆོད་པར་

བའོ། །ཚུལ་ཇི་ལྟར་ན། ཁ་དང་ལུས་ཀིས་ཙུམ་པ་འཁྱུད་པ་བས་ནས་ནི། དེ་བཞིན་བྷ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་སྦོར་བ་དོན་གི་ལེའུ།

གར་རོ་རེ་རེག་པ་ཉིད་དུ་བ་ཞིང་། སྐྱེས་པའི་སྣ་གསང་གནས་གཉིས་ཀི་དབུས་ཀི་

རའི་སྣ་རེ་གཉིས་ནི་གཞིབ་པ་སྟེ་བཅིང་བ་ཉིད་དུ་བས་ནས། ཕག་རྒྱའི་གསང་

གནས་ཀི་མ་མཆུ་བ་རོག་གདོང་ལས་འོངས་པའི་སྦྲང་རི་བཏུང་བ་ཉིད་དུ་བའོ། །རག་

ཏུ་ཞེས་པ་རྐང་བ་གཉིས་པདྨ་ཅན་དུ་མི་འདོན་པར། མོས་ལྡན་ལག་པའི་ལས་དང་

ནི། །ཞེས་འབྱུང་སྟེ། འདོད་པས་མོས་ལྡན་མ་ཕག་རྒྱའི་ལག་པས་འཆིང་བའི་ལས་

ལ་སོགས་པ་བེད་པའོ། །ཁྱོགས་དང་བརླ་ཞེས་པ་ལའང་། འཕང་དང་གྲུ་མོ་ཡིས། 

ཞེས་འབྱུང་སྟེ། པདྨ་ཅན་ལས། བཙུན་མོའི་མགིན་པར་སྐྱེས་བུའི་ལག་པ་གཉིས་

ཀིས་དམ་དུ་འཁྱུད་དེ་གྲུ་མོ་གཉིས་བུད་མེད་ཀི་རེ་ངར་དུ་བཞག་པ་ནི་འཕང་བར་

འདོད་དོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ལིན་ཏུ་བཀལ་བ་ནི་རབ་ཏུ་བརྐྱང་བ་ཞེས་འདོན་ཏེ་

རྐང་བ་གཉིས་བརྐྱང་བའོ། །ཡང་ཡང་ཞེས་པ་བཞི་གོ་ས་སྟེ། འདི་དག་ནི་དགོས་པ་

ལྷན་སྐྱེས་མཚན་ཉིད་རོགས་པ་བསྐྱེད་པའི་ཕིར་དུ་སྒྱུ་རལ་དྲུག་ཅུ་ར་བཞི་བེད་པའི་

ཚུལ་མཚོན་པ་ཙམ་སྟོན་པ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ཡང་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་ར་འགེལ་ལས་རྒྱས་

པར་ལེས་དགོས་ལ། འདི་ནི་སྔར་ལས་ཀི་ཕག་རྒྱ་བསྟེན་པར་ལན་མང་དུ་བལད་པ་

ཐམས་ཅད་ལ་གོ་བར་བའོ། །དེ་ལ་ག་བུར་བཏུང་བའི་དོན་ནི་སྔར་བལད་ཟིན་ལ། 

ལུས་ཀི་ག་བུར་བང་སེམས་འཕེལ་བ་མེད་ན་བདེ་བའི་རེན་རྒྱས་པ་མེད་པས་བདེ་

བ་ཆེན་པོ་འཕེལ་བ་མི་འབྱུང་ཞིང་། དེའི་ཕིར་བདེ་ཆེན་འཕེལ་བའི་རྒྱུར་ཁམས་

རྒྱས་པ་དགོས་ལ། དེ་རྒྱས་པའི་རྒྱུར་ལུས་ཀི་འབྱུང་བ་རྒྱས་དགོས་པས་དེ་ལ་ཞེས་

པ་གསུམ་གསུངས་སོ། །ཀཻ་རོ་རེའི་རྒྱུད་ཀི་རྣམ་པར་བལད་པ་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མ་

རྣམས་ཀི་གསང་བའི་མཛོད་ཅེས་བ་བ་ལས་ཕག་རྒྱ་ལ་བརེན་ནས་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

པ་བསྐྱེད་པའི་དོན་གི་ལེའུ་ཞེས་བ་བ་སྟེ། བཅུ་གཅིག་པའི་རྣམ་པར་བལད་པའོ། །

༼ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པ་བལད་པ།༽

ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པ་བལད་པ་ལ་གཉིས། དབང་བཞི་ཚིག་གང་གིས་སྦིན་པ་

བལད་པ། རོ་རེ་དང་པདྨ་བིན་གིས་རློབ་པའི་སྔགས་བལད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས་

ལས། གསུངས་པའི་མཚམས་སྦོར་ནི། དེ་ནས་སོབ་དཔོན་ལ་སོགས་པ་དབང་བཞི་

ཡི་དོན་ནི། ཚིག་གིས་སྦིན་པ་བཀའ་སྩལ་པ་གསུངས་པ་དངོས་ལ་བཞི་ལས། རོ་རེ་

སོབ་དཔོན་གི་དབང་སྦིན་པ་ནི། རང་རོ་རེ་འཆང་ཡབ་ཡུམ་དུ་གསལ་བའི་ལྷ་སྐུ་

ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ང་རྒྱལ་ལ་རབ་ཏུ་གནས་པས། རོ་རེ་ཉིད་ཆེན་པོ་དང་དྲིལ་བུ་ཆེན་

པོ་རང་རང་གི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དྲན་པའི་སོ་ནས་ཟུངས་ལིག་ཅེས་དམ་ཚིག་གསུམ་བིན་

ནས། དེ་རིང་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་འགྱུར་བས་དེང་ཕིན་ཆད་དབང་བསྐུར་བ་དང་རྒྱུད་

སྟོན་པ་ལ་སོགས་པའི་སོ་ནས་སོབ་མ་བསྡུ་བ་ཉིད་དུ་གིས་ལིག །ཅེས་རེས་སུ་

གནང་བར་བའོ། །

གསང་དབང་སྦིན་པ་ནི། བང་ཆུབ་སས་ཞེས་པ་རྒྱལ་སས་དང་། སེམས་ཀི་

རྒྱུན་ནི་བང་སེམས་དཀར་དམར་རོ། །དབང་གསུམ་པ་སྦིན་པ་ནི། ལྷ་མོ་ཞེས་པ་

བདག་མེད་མ་སོགས་སུ་བསྐྱེད་པའི་ཕག་རྒྱའོ། །དགའ་སྟེར་ནི་བདེ་ཆེན་སྟེར་

བའོ། །གནས་སྟེར་ནི་བདེ་ཆེན་དེ་གང་ལ་བརེན་ནས་སྐྱེ་བའི་གནས་སམ་རེན་དུ་

གྱུར་པ་མཆོག་གི་རའི་བདུད་རི་ཚུར་ལ་སྟེར་བའོ། །མུ་ཏིག་ཕེང་བར། སྣ་ཚོགས་པ་

ནི་བརན་པ་ལ་སོགས་པའོ། །ཞེས་བལད་ལ། བླ་མ་ཁ་ཅིག །སིང་རེས་གདུལ་བ་ལ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པ་བལད་པ།

སྣ་ཚོགས་སུ་སྤྲུལ་བའམ། མི་མོ་སོགས་སྣ་ཚོགས་བའི་གཟུགས་ཅན་མ་ཞེས་འཆད་

ཅིང་། པདྨ་ཅན་དང་ཀུ་མུ་ཊིར་འདི་དག་ལ་བལད་པ་མ་བྱུང་ཡང་། སྒྱུ་རལ་སྣ་

ཚོགས་ལ་མཁས་པའི་ཡིད་དུ་འོང་བའི་གཟུགས་ཅན་ཞེས་བལད་ན་ལེགས་པར་

མངོན་ནོ། །སེམས་དཔའ་ཆེ་ཞེས་སོབ་མ་ལ་བོས་ནས་ཁྱེར་ཅིག་ཅེས་ལན་གཉིས་

བཟླས་པ་ནི་ནན་ཏན་དུ་བ་བའི་ཕིར་རོ། །བླ་མ་དག་དབང་དུས་སུ་ཁྱེར་ཅིག །ལམ་

དུས་སུ་ཁྱེར་ཅིག་ཅེས་འཆད་དོ། །ཁྱེར་ནས་ཅི་བ་ཞེ་ན། ཁྱེར་ལ་སོམས་འཇུག་

གིས་མཆོད་པ་དག་ཏུ་གིས་ལིག་ཅེས་པའོ། །དབང་བཞི་བ་སྦིན་པ་ནི། དོན་གི་ལྷན་

སྐྱེས་ཀི་ཡེ་ལེས་འདི་ནི་རོགས་དཀའ་བས་ཆེས་ཕ་ཞིང་། དེ་བཞིན་གལེགས་པ་

རྣམས་ཀི་རོ་རེའི་སྐུ་དང་ངོ་བོ་དབེར་མེད་པའི་སིང་པོ་སྟེ་ཐུགས་གཉིས་སྣང་གི་སྤོས་

པ་མ་ལུས་པ་དང་བལ་བས་ནམ་མཁའ་དང་འདྲ་བ། ཉོན་མོངས་པ་མེད་པས་རྡུལ་

དང་བལ་བ། སིད་པ་ཟད་པས་ཐར་བ་སྦིན་པ། འཚེ་བ་མེད་པས་ཉེ་བར་ཞི་བ་ཉིད། 

ཅེས་པ་རྣམས་ནི་མུ་ཏིག་ཕེང་བར། རོ་རེ་སིང་པོ་མཁའ་འདྲ་བ། །ཞེས་བཏོན་ནས་

བལད་པའི་དོན་ཡིན་ལ། ཀུ་མུ་ཊིར་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་བླ་མའི་ཞལ་ལས་

རོགས་པར་བ་བར་གསུངས་ནས་མ་བལད་ལ། པདྨ་ཅན་དུའང་རྐང་བ་ཐ་མ་ལས་

གཞན་ལས་བལད་པ་མ་མཛད་ཅིང་། དེ་ལ་ཁྱོད་རང་གི་ནི་ཕ་ནི་ཁྱོད། ཅེས་བཏོན་

ནས་ཁྱོད་རང་གི་ཕ་ནི་རོ་རེ་འཛིན་པའོ། །ཁྱོད་ཅེས་པ་ནི་ཡེ་ལེས་དེ་རེད་པས་འདིའི་

རང་བཞིན་དུ་གནས་པའོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་སྟོང་ཁྱད་པར་བ་ནི་

ཁྱོད་རང་གི་འདོད་དོན་སྐྱེད་པས་ཕ་དང་། ཡེ་ལེས་དེ་རེད་པས་ན་རང་གི་གནས་

ལུགས་ཀང་དེའི་རང་བཞིན་དུ་རོགས་པའི་དོན་ནོ། །
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

གཉིས་པ་ལ། སྔར་ལས་རྒྱ་ལ་བརེན་ནས་བདེ་ཆེན་འདྲེན་པ་ལན་དུ་མ་ཞིག་

བལད་པ་ཐམས་ཅད་དང་། བསྐྱེད་རིམ་པས་སྒྲུབ་ཐབས་བསོམ་པའི་ཚེ་རྒྱུ་རོ་རེ་

འཛིན་པ་ཡབ་ཡུམ་སོམས་པར་ཞུགས་པས་འཁོར་གི་ལྷ་མོ་འབིན་པ་ལ་སོགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀི་སྔོན་དུ་རོ་རེ་དང་པདྨ་བིན་གིས་རློབ་པའི་སྔགས་ལ། པདྨ་བིན་གིས་

རློབ་པ་ནི། པདྨ་ཞེས་པ་ཡབ་ཡུམ་གི་པདྨའོ། །སུ་ཁ་ནི་བདེ་བ་དང་། དྷ་ར་ནི་འཛིན་

པ་དང་། མ་ཧཱ་ཆེན་པོ་དང་། ར་ག་ནི་ཆགས་པ་དང་། སུ་ཁ་ནི་བདེ་བ་དང་། ད་དྷ་ནི་

སྟེར་བའམ་སྦིན་པ་དང་། ཙ་ཏུར་ནི་བཞི་དང་། ཨཱ་ནན་ནི་དགའ་བ་དང་། བྷ་ག་ནི་

ཡུམ་གི་པདྨ་དང་། བི་ཤྭ་ནི་སྣ་ཚོགས་པ་དང་། ཀརྱཾ་ནི་བ་བ་དང་། ཀུ་རུ་ནི་མཛོད་

ཅིག་པ་དང་། ཤྭ་མེ་ནི་བདག་གི་ཞེས་པའོ། །དེ་ལ་ཀརྱཾ་ཀུ་རུ་ཤྭ་མེ་ཞེས་བདག་གི་

བ་བ་མཛོད་ཅིག་ཅེས་པའི་བ་བ་ནི་དགའ་བཞི་སྐྱེད་པའི་བ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་ཙ་ཏུར་

ཨ་ནནས་བསྟན་ནོ། །དེ་ཡང་མ་ཧཱ་ར་ག་སུ་ཁ་ད་དྷ་ཞེས་ཆགས་པ་ཆེན་པོས་བདེ་བ་

ཆེན་པོའི་ཚུལ་གིས་མཛོད་ཅིག་ཅེས་པའོ། །པདྨ་སུ་ཁ་དྷ་རའི་པདྨ་དང་བྷ་ག་ནི་དོན་

གཅིག་ལ། དེས་བདེ་བ་འཛིན་པ་ནི་ཕག་རྒྱ་རིགས་བཞིའི་པདྨའི་ཁྱད་པར་གིས། 

བདེ་བའི་རེན་ཡབ་ཀི་བང་སེམས་མི་འཕོ་བར་བེད་པ་ཡིན་ཏེ། རོ་རེ་མཁའ་འགོ་

ལས། རྩུབ་ཅེས་བ་བ་ནི་བ་གང་གི་ལྕེ་ལྟར་རྩུབ་པའོ། །

འཇམ་པ་ནི། པདྨ་ཅན་ཞེས་བ་བའོ། །ས་བ་ནི་ཁུ་བ་ས་བ་སྟེ། གང་གི་ཁུ་བ་

འཐས་པར་འགྱུར་བའོ། །མཛེས་པ་ཅན་ནི་དུང་ཅན་མ་སྟེ་པདྨ་ལ་ལ་འཛེར་ཡོད་

པའོ། །བུད་མེད་འདི་དག་ནི་བཅུད་བཅིང་བ་ལ་དབང་བར་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་

གསུངས་པས་ལེས་ཏེ། བཅུད་ནི་ཡབ་ཀི་བང་སེམས་ཀུན་ལྟ་བུའོ། །ཡང་དེ་ཉིད་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པ་བལད་པ།

ལས། དྲུག་པོ་དེ་དག་སྐལ་བཟང་མ་སྟེ་སུ་བྷ་ག་ཡིན་ལ། དེ་དག་ནི་སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་

མཆོག་སྟེར་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་རུས་སྦལ་གི་རྒྱབ་ལྟར་མཐོ་བ་སོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་

དྲུག་ཚང་བའི་བྷ་ག་དང་ལྡན་པ་ནི་སྐལ་བཟང་མ་སྟེ། དེ་དང་འདུས་པས་སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་

མཆོག་སྟེར་བས་སུ་བྷ་ག་ཞེས་པ་སྐལ་བཟང་མའམ། བྷ་ག་བཟང་པོ་མ་ཞེས་པའི་

དོན་ནོ། །བི་ཤྭ་ནི་བྷ་གར་རོལ་བའི་བ་བ་སྣ་ཚོགས་པ་དགའ་བའི་བསྟན་བཅོས་ལས་

བལད་པ་སྟེ་ཐབས་དེས་སོ། །ཧཱུཾ་རྣམས་ནི་དོན་དེ་ལ་བསྐུལ་བར་བེད་པའོ། །བདག་

གི་བ་བ་མཛོད་ཅིག་ཅེས་པའི་སྨྲ་བ་པོ་ནི་ཡབ་ཡིན་ལ། སྨྲ་བའི་ཡུལ་ནི་ཡུམ་མོ། །རོ་

རེ་བིན་གིས་རློབ་པའི་སྔགས་ལ། ཀརྱཾ་ཀུ་རུ་ཤཱ་མེ་ནི་བདག་གི་བ་བ་མཛོད་ཅིག་

ཅེས་པའོ། །བ་བ་ནི་ཙ་ཏུར་ཨ་ནན་ད་ཡ་སྟེ་དགའ་བ་བཞི་སྦིན་པའི་བ་བའོ། །གང་

གིས་ན་བཛྲ་མ་ཧཱ་དེ་ཥ་ནི་ཞེ་སང་ཆེན་པོའི་རོ་རེ་སྟེ། ཡབ་ཧེ་རུ་ཀར་བས་པའི་

གསང་བའི་རོ་རེས་སོ། །དེ་ལྟར་ཡུམ་གིས་ཡབ་ལ་དགའ་བ་བཞི་སྟེར་བ་དང་ཡབ་

ཀིས་ཡུམ་ལ་དགའ་བ་བཞི་སྟེར་བའི་ཚུལ་ནི། །ཀ་ཀཱ་མུ་ཁ་ཨེ་ཀ་ར་སོ་ནཱ་ཐ་ཞེས་

པས་སྟོན་པའི་ཀ་ཀཱ་ནི་བ་རོག་གོ །མུ་ཁ་ནི་གདོང་སྟེ་བ་རོག་གདོང་དང་། བ་གདོང་

མ་དང་མཁའ་འགོའི་གདོང་ཞེས་གགས་པ་སྟེ། གཉིས་ཀའི་དབུ་མའི་མར་སྣའོ། །ཨེ་

ཀ་ནི་གཅིག་པ་སྟེ། དེ་ཡང་ར་སོ་འམ་ར་ས་ཞེས་པས་རོ་གཅིག་པའོ། །དེའི་དོན་ནི་ར་

གཉིས་པོ་ཕན་ཚུན་ཕད་པས་དམ་དུ་བཅིངས་ཏེ་གཅིག་ཏུ་བས་པའི་མཐུ་ལས། ནཱ་ཐ་

སྟེ་མགོན་པོ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་བསྐྱེད་པའོ། །ཕི་མ་འདིར་བདག་གི་བ་བ་མཛོད་ཅིག་

ཅེས་པའི་སྨྲ་བ་པོ་ནི་ཡུམ་ཡིན་ལ། གང་ལ་སྨྲ་བའི་ཡུལ་ནི་ཡབ་པོ། དེའི་ཕིར་སྒྲུབ་

ཐབས་བསོམ་པའི་ཚེ་ཡབ་ཀིས་ཡུམ་གི་པདྨ་བིན་གིས་རློབ་ཅིང་། ཡུམ་གིས་ཡབ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

ཀི་རོ་རེ་བིན་གིས་རློབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པའང་ལེགས་པར་སྨྲས་པ་ཡིན་ནོ། །འདིས་

ནི་ཡུམ་གིས་ཡབ་ལ་དགའ་བ་བཞི་སྦིན་པའི་བ་བ་བེད་པ་ལྟར། ཡབ་ཀིས་ཀང་

ཡུམ་ལ་དགའ་བ་བཞི་སྦིན་པའི་བ་བ་བེད་པར་གསལ་བར་བསྟན་པ་ཡིན་པས། 

ཡུམ་ལ་བརེན་ནས་ཡབ་གོལ་བ་ལྟར། ཡབ་ལ་བརེན་ནས་ཀང་ཡུམ་གོལ་དགོས་

སོ། །སྤི་བོར་ཞེས་སོགས་ཀི་དོན་ནི། ཟེའུ་འབྲུ། ཞེས་པ་མགིན་པའི་པདྨའི་ལྟེ་བ་ལ་

བས་ནས་གཉིས་ཀའི་གནས་གསུམ་དུ་ཡི་གེ་གསུམ་འགོད་པ་དང་། གསང་གནས་

བིན་གིས་རློབ་པའི་སྔོན་དུ་ཧཱུཾ་ལས་རོ་རེ་དང་ༀ་ལས་ནོར་བུ་བསྐྱེད་པ་དང་ཨཱཿ 

ལས་པདྨ་བསྐྱེད་པའང་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །

༼མཇུག་གི་དོན།༽

བཞི་བ་མཇུག་གི་དོན་ལ་གཉིས། གཞུང་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་ཚུལ་དང་། 

བོད་དུ་གང་གིས་བསྒྱུར་བའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། སྒྱུ་མ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་

ལས། །བུད་མེད་སྒྱུ་མ་ཁྱད་པར་འཕགས། །ཞེས་པ་ལྟར། གཙོ་བོར་བདག་མེད་མ་

ལ་སོགས་པའི་རྣལ་འབོར་མས་ཞུས་པས་སྒྱུ་མའི་བརག་པ་ཞེས་པ་བརག་པ་ཕི་

མའི་སོས་ཀི་མཚན་དུ་མངོན་ལ། ལྷག་མ་ནི་རྒྱུད་སྤིའི་མཚན་དུ་བས་ན་ལེགས་

པས། སྒྱུ་མའི་བརག་པ་ཞེས་བ་བ་བརག་པ་ཕི་མ་རོགས་སོ། །ཞེས་ཡར་བཅད་ནས། 

ལྷག་མ་ད་ལྟའི་རྒྱུད་ཚིག་ལྟར་སྦར་ན་ལེགས་པར་མངོན་ཏེ། མཁའ་འགོ་མའི་དྲ་བའི་

སོམ་པའི་དོན་སྔར་བལད་ཟིན་ཏོ། །གཉིས་པ་ནི། རྒྱ་གར་གི་མཁན་པོ་ག་ཡ་དྷ་ར་

དང་ལོ་ཙ་བ་དགེ་སོང་འབོག་མི་ཤཱཀ་ཡེ་ལེས་ཀིས་རྒྱ་སྐད་ལས་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་



  605  

རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པ་བལད་པ།

ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཞི་འགྱུར་མཛད་པ་ལ་ཚིག་དོན་གི་སོ་ནས་འཆད་ཉན་གིས་གཏན་ལ་

ཕབ་པའོ། །

དགེ་ལེགས་རྣམ་དཔྱོད་ཡལ་གའི་ཁྱོན་ཡངས་ལྷག་བསམ་མེ་ཏོག་རབ་དཀར་

རྒྱས་པའི་ཁུར་འཛིན་པ། །སངས་རྒྱས་ལས་ཀང་རྣམ་པར་སངས་རྒྱས་དཔལ་ལྡན་

བླ་མའི་གསུང་མཆོག་བདུད་རིས་བན་པ་ལས། །གང་ཞིག་མངས་ན་རྒྱལ་བའི་བདེ་

བའང་དཀའ་བ་མེད་པར་སྦིན་པའི་རོ་ལྡན་ལེགས་བལད་ཀི། །འབས་བུ་ཡོངས་སིན་

དཔག་བསམ་ལྗོན་པའི་གིབ་བསིལ་གང་དེས་སྐལ་བཟང་ཡིད་ཀི་གདུང་སེལ་

བེད། །མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་སས་རྒྱུ་སྐར་བེ་བའི་འཁོར་

དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །དཔལ་ལྡན་དྲི་མེད་ཆོས་དབིངས་ནམ་མཁའ་བདེ་ཆེན་འོད་དཀར་

རོལ་བའི་སྣང་བས་འཁྱུད་པ་ཅན། །ཟླ་བ་གསར་བའི་གོ་འཕང་མཐོན་པོར་རོ་རེ་ཐེག་

པའི་རླུང་ཤུགས་བཞོན་པས་འཛེག་འདོད་པ། །དེ་ཉིད་ཐབས་ཚོལ་དམ་པ་རྣམས་ལ་

འདི་མཐོང་མཚུངས་པའི་དགའ་བ་ཅི་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། །ལུས་ཅན་འཁོར་བ་ཆུ་སིན་

འབྱུང་གནས་ལས། །སྒོལ་བའི་དེད་དཔོན་འགྱུར་འདོད་ལེགས་བལད་ཀི། །གྲུ་ཆེན་

འདི་ལྟ་སོག་གི་ཟོང་ལས་ཀང་། །རེད་པར་ས་བ་མ་ཡིན་གུས་པས་ལོངས། །རོ་རེ་

འཆང་དབང་དུས་ཀི་ཐ་མ་ལ། །ངུར་སྨྲིག་འཛིན་པའི་ཟློས་གར་ལྷུར་ལེན་པ། །དེ་ནི་

བདག་གི་བླ་མ་དེ་ཡི་ཐུགས། །རག་ཏུ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རོ་ལ་ཆགས། །འབྱུང་པོ་ཀུན་

ལ་བརེ་ལྡན་འགོ་བའི་མ། །དེ་ནི་བདེ་ཆེན་ལམ་འདིས་ལུས་ཅན་ཀུན། །ད་ལྟ་ཉིད་དུ་

བཀི་བའི་ཐབས་གང་ཞེས། །འདི་ཉིད་འབའ་ཞིག་དགོངས་ལིང་ལམ་འདི་

འདོམས། །ཉིན་བཞིན་རླབས་ཆེན་བལད་པའི་གྲུ་སྦར་ནས། །ཟབ་ཡངས་རྒྱུད་སེ་རྒྱ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

མཚོའི་འཇུག་ངོགས་སུ། །གདུལ་བ་འཁིད་པའི་སྦོར་བས་བདག་ཅག་གི །དེད་

དཔོན་མཆོག་དེ་ངལ་བའི་ཐུགས་མི་མངའ། །བསྟན་པའི་ཉི་མ་དེ་ཡང་དེ་ཡི་

མཐར། །དུས་ཀི་དབང་གིས་ནུབ་ཀི་རི་རེར་ནི། །བདག་ཅག་རྣམས་ལ་ཕི་བཞིན་

གཟིགས་པ་ཡི། །བརེ་བའི་འོད་དམར་དང་བཅས་རིང་དུ་གལེགས། །བདེ་ཆེན་

གནས་ལ་ངེས་པ་བླ་ན་མེད། །སྟེར་བའི་སོ་ནི་གཉིས་པ་དང་བལ་བ། །རྒྱུད་འདིར་

ཁྱོད་གསུང་ལེགས་བལད་འགོད་པ་ལ། །སྐལ་བའི་ལས་ཀང་ཡབ་ཀིས་བདག་ལ་

མཛད། །དེ་ཕིར་ཕན་མཛད་དེ་ཡི་བཀའ་དྲིན་ལ། །གུས་པས་སི་ཞུའི་ཚུལ་དུ་བདག་

གིས་ནི། །རྒྱལ་བའི་ཐུགས་བཅུད་བླ་ན་མེད་པའི་གཏམ། །མ་ཉམས་ཡི་གེར་འགོད་

ལ་ངལ་བ་བགིས། །ལེགས་བལད་འོ་མའི་རྒྱ་མཚོ་མཐོང་བ་ན། །ཕག་དོག་མུན་པའི་

ཁུང་བུར་འཇུག་འགྱུར་བ། འཁྱོག་པོར་བགོད་པའི་སེམས་ལྡན་གདུག་པའི་སྦྲུལ། །དེ་

དག་ཕ་རོལ་སོམས་ལ་ཡིད་རོན་ཅིག །ཚད་ལྡན་ལུང་དང་རིགས་པས་སྟོང་ན་

ཡང་། །རྣ་བའི་ཁུང་བུ་བརྒྱུད་པའི་ཟོལ་ཙམ་གིས། །རྒྱུད་ཆེན་རོ་རེའི་ཚིག་དོན་

འགེལ་བ་ལ། །འཇུག་པ་བདག་གཞན་བསླུ་བའི་ཐབས་མཆོག་ཡིན། །རོངས་པ་དུ་

མས་བདེན་མིན་བསྔགས་པ་ལས། །གང་གི་གགས་པ་མཐོན་པོར་གྱུར་པའི་

ཚིག །ཉེས་བལད་དུག་གི་ལོ་མ་རྒྱས་པ་ལས། །འདོད་དགུའི་འབས་བུ་རེ་བ་བླུན་

པོའི་ཕུལ། །བདག་གིས་འདིར་ནི་མ་བལད་ལོག་པར་བལད། །ངག་གི་དྲི་མས་གོས་

པ་གང་མཆིས་ན། །བརེ་ལྡན་བླ་མ་མཆོག་དང་མཁའ་འགོའི་ཚོགས། །བཟོད་ལྡན་བུ་

ལྟར་དགོངས་པའི་བཀའ་དྲིན་མཛོད། །ཚུལ་འདིར་རབ་ཏུ་ངལ་བ་ལས་བྱུང་དགེ་བ་

ཉིན་མོར་བེད་པའི་འོད། །ཐོབ་པ་དེ་ཡིས་འགོ་ཀུན་བུང་བ་རྒྱུད་སེ་པདྨོའི་དགའ་ཚལ་
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རྒྱུད་བརག་གཉིས་ར་འགེལ། ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པ་བལད་པ།

དུ། །བདེ་ཆེན་སྦྲང་རིའི་རོ་ཡིས་མོས་པའི་མགིན་པའི་གླུ་དབངས་སྒོགས་བེད་

ཅིང་། །སྐྱེ་དགུ་མཐའ་དག་ཐེག་པ་མཆོག་གི་དགའ་སྟོན་བདེ་བས་རོལ་གྱུར་

ཅིག །བདག་ཀང་སྐྱེ་ཞིང་སྐྱེ་བའི་སིད་པར་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་མཆོག་དེ་ཡི། །ཞབས་

སྐྱེས་མཆོད་པའི་ངལ་བ་ལྷུར་ལེན་ཐུགས་རེའི་སྤན་རས་ཀིས་བཙས་ནས། །གསུང་

གི་བདུད་རི་འཐུངས་པའི་དྲིན་ལས་ཆོས་མིག་དྲི་མེད་སྐྱེས་གྱུར་ཏེ། །ཧེ་རུ་ཀ་

དཔལ་བདག་མེད་མར་བཅས་མཁའ་འགོའི་དབུས་སུ་གར་བེད་ལོག །

རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དཔལ་བརག་པ་གཉིས་པའི་རྣམ་པར་བལད་པ་རོ་རེ་

མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ཀི་གསང་བའི་མཛོད་ཅེས་བ་བ་འདི་ནི། ལུང་དང་མངོན་པར་

རོགས་པའི་ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེའི་ཚོགས་ཀི་མཛོད་འཛིན་པའི་གནས་བརན་ཡོངས་

ཀི་དགེ་བའི་བལེས་གཉེན་ཆེན་པོ་བླ་མ་ལེགས་པ་རྒྱལ་མཚན་པའི་གསུང་གིས་

ཆེས་ཆེར་བསྐུལ་ཞིང་། གཞན་ཡང་སེ་སྣོད་དང་རྒྱུད་སེ་འཛིན་པའི་དགེ་བའི་བལེས་

གཉེན་དུ་མས་ཉེ་བར་བསྐུལ་བས་མཚམས་སྦར་ཏེ། ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་སངས་རྒྱས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་བསྟན་པའི་རྒྱལ་སིད་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་ནོར་འཛིན་གི་

གཞིར་འདོད་དགུར་དབང་བསྒྱུར་བའི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་གང་གི་དབུ་ལ་རྒྱལ་བ་

ཐམས་ཅད་ཀིས་བཅིངས་པའི་ཅོད་པན་དཀར་བོ་འཛིན་པ། འཕགས་པ་འཇམ་

དཔལ་གི་བཀའ་ཡང་དག་པར་གྲུབ་པས་ལེས་བ་མ་ལུས་པའི་དཀིལ་འཁོར་ལ་

རིགས་པ་དྲི་མ་མེད་པའི་ལེགས་པར་སྦངས་པའི་ཆོས་ཀི་སྤན་ཐོགས་པ་མེད་པ་

མངའ་བ། གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བློ་བཟང་གགས་པའི་དཔལ་གི་

ཞལ་སྔ་ནས་ཀི་ཞབས་ཀི་པདྨོ་ལ་སྤི་བོས་རེག་པས། སེ་སྣོད་གསུམ་དང་རྒྱུད་སེ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་།

བཞིའི་དོན་མཐའ་དག་དྲི་མ་མེད་པའི་རིགས་པས་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ། ཐེག་པ་གསུམ་

གི་ལམ་རྣམ་པར་དག་པ་གསལ་བར་བེད་པ་ལ་མཁས་པའི་མདུན་སར་ཁྱུ་མཆོག་

རླབས་པོ་ཆེའི་གནས་ཐོབ་པ། མང་དུ་ཐོས་པའི་བཙུན་པ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་

པོས། གཙང་ཉང་སྟོད་རིགས་པའི་འབྱུང་གནས་ཀི་སའི་ཆ། དཔལ་རི་བོ་མདངས་

ཅན་གི་དགོན་པར་སྦར་བའི་ཡི་གེ་བ་ནི་སོམ་བརོན་བློ་དང་ལྡན་པ་དཀོན་མཆོག་

དཔལ་མགོན་ནོ། །

ༀ་སྭ་སྟི། ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་འདུའི་ལྗོན། །རབ་རྒྱས་

འགོ་ཀུན་ཐར་མཆོག་འབས་བཟང་ལ། །སྤོད་ཕིར་བཀ་ལིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གྲྭ་

ཆེར། །ཆོས་སྦིན་འཛད་མེད་དལ་འགོའི་རྒྱུན་འདི་སེལ། །སརྦ་མངྒ་ལཾ། །     ། །



པར་བང་སོན་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་བལད་བདུད་རི་འདི། ། 

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པོའི་མཐུས། ། 

ཡང་དག་ཆོས་ཀི་སོ་མོ་སྟོང་ཕག་བརྒྱ། ། 

གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགོ་བ་མ་ལུས་པ། ། 

ངེས་ལེགས་ནོར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང་འབོར་ལོག །

ཅེས་འཛམ་གིང་ཡངས་པའི་ཁྱོན་ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་སྟོན་རྣམ་འདྲེན་ཤཱཀ་སེངྒེའི་རིང་ལུགས་སོ་ཀུན་

ནས་རྒྱས་པ་སོགས་འཕལ་ཡུན་ལེགས་ཚོགས་དུ་མའི་ཆེད་དུ་དམིགས། ནང་བསྟན་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀི་གསུང་

རབ་དག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་སྦར་ཆོག་པའི་དགེ་བསྔོའི་སོན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའི་དགེ་སྦོང་ཆོས་

སྨྲ་བ་ངག་དབང་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་སྦར་བའོ། ། 

༄༅། ། ནམཿ སམནྟབུདདྷཱནཱཾ། ཨཙིནཏྱཱདབྷུཏརཱུཔཱིཎཱཾ། ༀཏཱརེསྭཱཧཱ། ། 

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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