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འདིིའ་ིཤིེསེ་རིག་ག་ིཉིིང་བཅུདི་ཡོིན་པ་དིང་། གསུང་རབ་གླིེགསེ་བམ་དི་ེདིག་ག་ིབསྟེན་དིོན་

ཕལ་མ་ོཆོ་ེཞོགི་ན་ིདིངེ་ག་ིདུསེ་རབསེ་འདི་ིདིང་མ་འངོསེ་པར་ཤིནི་ཏུ་མཁ་ོཆོ་ེཞོངི་། མའི་ིརགིསེ་

སྤྱིའི་ིཤིསེེ་རབ་དིང་ཀུན་སྤྱིདོི་ལ་ལམ་སྟེནོ་བྱེདེི་ཐུབ་པའ་ིའདོི་སྣང་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡོདོི།

དི་ེབསེ་ན་ ༸གངོ་སེ་༸སྐྱེབསེ་མགནོ་ཆོནེ་པ་ོམཆོགོ་གསིེ་ཡོང་ཡོང་བཀའ་གནང་བའ་ི

དིགོངསེ་དིོན་བཞོིན། གྲྭ་ཚང་རིན་པ་ོཆོ་ེནསེ་རིག་མཛོདི་ཆོེན་མོའ་ིདྲི་ཚིགསེ་དིང་རྩེོམ་སྒྲིིག་

ཁང་གསེར་འཛུགསེ་བྱེསེ་ཏེེ། བཀའ་བསྟེན་གཉིིསེ་ཀྱིིསེ་མཚོན་ཆོོསེ་བརྒྱུདི་རིསེ་མེདི་ཀྱི་ི

མཁསེ་པའ་ིབཀའ་རྩེམོ་གླིགེསེ་བམ་དིང་། བརྩེམསེ་ཆོོསེ་གསེར་རྙིངི་གང་མང་ཞོགི་ཞུ་སྒྲིགི་

འགྲིམེསེ་སྤེལེ་གྱི་ིཞོབསེ་ཞུའ་ིལསེ་གཞོ་ིའདི་ིགཉིརེ་བ་ཡོནི།

དུསེ་རབསེ་འདིིར་ཚན་རྩེལ་ཤིིན་ཏུ་དིར་བ་དིང་བསྟུན་ནསེ། ཀློོག་བདི་ེབ་དིང་། སྤྱིོདི་
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ཞུ་སིྒྲིགི་པའིི་གིསལ་བཤིད།

བདི་ེབ། གཞུང་ཚགི་འཚལོ་སློ་བ། འཁྱེརེ་བདི་ེབ་སེགོསེ་སྟེབསེ་བདིའེ་ིདིབང་གསིེ་ཀློགོ་པ་པ་ོ

རྣམསེ་འཕྲུལ་དིབེ་ལ་དིགའ་མསོེ་ཇི་ེཆོརེ་འགྲི་ོབཞོནི་པར་བརྟནེ། དུསེ་རབསེ་ཀྱི་ིའགྱུར་བའ་ིཁ་

ཕྱིོགསེ་ཀྱི་ིདིགོསེ་མཁ་ོདིང་བསྟུན་པའ་ིཞུ་སྒྲིིག་ག་ིལསེ་གཞོ་ིའདི་ིན།ི མིའ་ིརིགསེ་ཀྱི་ིསྤྱི་ིནོར་

ལྟ་བུར་གྱུར་པའ་ིརང་རའེ་ིཤིསེེ་རགི་འདི་ིཉིདིི་འཇིགི་རྟནེ་ན་ཡུན་རངི་དུ་གནསེ་པ་དིང་། འདིའི་ི

འཕྲིན་ལསེ་ཀྱི་ིའཇུག་པ་ལ་བརྟེན་ནསེ་མིའ་ིསྤྱི་ིཚོགསེ་སུ་ཞོ་ིབདིེའ་ིདིཔལ་ཡོོན་འདྲིེན་པའ་ི

ལསེ་ཀ་རླབསེ་ཆོ་ེབ་ཞོགི་ཡོནི་ཞོསེེ་ཀྱིང་བརྗེདོི་ཆོགོ་པ་ཡོནི་ན།ོ །

གསུང་རབ་ཞུ་སྒྲིགི་བྱེདེི་སྐོབསེ་མ་ཕྱི་ིཚདི་ལྡན་ཞོགི་གཞོ་ིརྩེར་བཟུང་ནསེ་ཞུ་སྒྲིགི་བྱེདེི་

རྒྱུར་འབདི་བརྩེནོ་བྱེདེི་འསོེ་ཤིངི་། དི་ེཡོང་སྔོནོ་གྱི་ིསྲོལོ་ལ་གསུང་རབ་ཀྱི་ིཔར་ཤིངི་རྐོ་ོསྐོབསེ་

རྩེོམ་པ་པ་ོརང་ཉིིདི་དིམ། ཡོང་ན་གཞོན་གྱིིསེ་ཞུསེ་དིག་ཚདི་ལྡན་བཏེང་སྟེ་ེརྐོ་ོབ་ཡོིན་པསེ་

ཤིིང་པར་རྣམསེ་སྤྱིིའ་ིཆོ་ནསེ་དིག་པོར་བརྩེ་ིཆོོག་པ་ཡོིན། དི་ེབསེ་ན་འདི་ིག་རྩེོམ་སྒྲིིག་ཁང་

ནསེ་ཀྱིང་མ་དིཔ་ེཚདི་ལྡན་འཚོལ་སྒྲུབ་ཀྱིསིེ་ཡོིག་འབྲུ་གཅིིག་ལའང་གང་བྱུང་དུ་བཟ་ོབཅིོསེ་

མེདི་པར་སེོར་བཞོག་བྱེ་རྒྱུ་རྩེ་དིོན་དུ་བཟུང་ནསེ་མ་ཕྱི་ིཇི་ིམ་ཇི་ིབཞོིན་འཕྲུལ་དིེབ་ཏུ་སྒྱུར་

བར་འབདི་བཞོནི་ཡོདོི་པ་དིང་། མ་ཕྱི་ིཚདི་ལྡན་ལག་སེནོ་མ་བྱུང་ནའང་གང་ཐུབ་ཀྱིསིེ་དིག་པ་ོ

ཡོངོ་བར་བརྩེནོ་བཞོནི་ཡོདོི། གལ་ཏེ་ེམ་ཕྱི་ིརང་ལ་ནརོ་བ་མངནོ་གསེལ་བྱུང་བ་དིང་། དིགོསེ་

གནསེ་སུ་གྱུར་པ། ཡོ་ིག་ེཆོདི་ལྷག་བྱུང་བ་སེོགསེ་ལ་གཤིམ་དུ་གསེལ་བཤིདི་ཀྱི་ིམཆོན་

བཀདོི་ཡོདོི།

འཕྲུལ་དིེབ་འདིིར་ཆོདི་ལྷག་ནོར་བ་སེོགསེ་བྱུང་བ་མཐོོང་ན་ང་ཚའོ་ིཡོིག་འབྲེལ་དྲི་བྱེང་

serajeyrigzodchenmo@gmail.com འདིའི་ིབརྒྱུདི་ནསེ་འབྲལེ་བ་གནང་བའ་ི

ར་ེབསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དིང་། འདི་ིནསེ་འཕྲལ་མར་བསྐྱེར་བཅིསོེ་དིང་ལགེསེ་སྒྲིགི་ཞུསེ་ཏེ་ེསྤུསེ་ཀ་ཇི་ེ

ལགེསེ་སུ་གཏེངོ་ངསེེ་ཡོནི། 

སེརེ་བྱེསེེ་རགི་མཛདོི་ཆོནེ་མའོ་ིརྩེམོ་སྒྲིགི་ཁང་ནསེ། 

ཕྱི་ིལ།ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༦ ཚསེེ་ ༢༦ ལ།
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༄༅། །དཔལ་རྡོོ་རེྗེ་འིཇིིགསེ་བྱེེད་ཀྱིི་ལམ་རིམ་པ་དང་པོའིི་ 

རྣམ་པར་བཤད་པ་རིག་འིཛིོན་ཀུནྡའིྡི་དགའི་ 

སོྟོན་ཞེེསེ་བྱེ་བ་བཞུགསེ་སོེ། །

༄༅། །ན་མཿཤྲཱི་ིབཛྲ་བཻྷཻ་རཱ་ཝ་ཡོ། རབ་བརྗེིདི་དིབང་སྔོོན་བརྩེེགསེ་པའ་ིལྷུན་

པ་ོལ། །རབ་མཛེསེ་ཆོར་སྤྲིིན་གཞོོན་ནུསེ་འཁྱུདི་པ་ལྟའི། །རབ་འཇིིགསེ་གཤིིན་རྗེ་ེ

གཤིདེི་དིང་བཻ་ཏེ་ལརི། །རབ་ཏུ་དིང་བསེ་ལན་བརྒྱར་ཕྱིག་འཚལ་ལ།ོ །དི་ེཉིིདི་ཐུགསེ་

རྗེ་ེཆོེན་པོའ་ིརྣམ་རོལ་ལསེ། །སྲོིདི་འདིིར་ངུར་སྨྲིིག་ཟོལ་ལ་བརྟེན་པ་གང༌། །བློ་ོབཟང་

གྲིགསེ་པའི་དིཔལ་ཞོེསེ་སྲོིདི་གསུམ་འདིིར། །འགྲིོ་བའི་མིག་གཅིིག་གྱུར་ལ་ཕྱིག་

བགྱིིདི་དི།ོ །གང་ག་ིམཚན་ཙམ་ཡོདིི་ལ་དྲིན་པསེ་ཀྱིང༌། །རྨོངོསེ་པའ་ིདྲི་ིམ་མཐོའ་དིག་

དྲུངསེ་འབྱེནི་པའ།ི །དིངོསེ་དིང་བརྒྱུདི་པའ་ིབློ་མ་མཆོགོ་རྣམསེ་ལ། །གུསེ་པསེ་འདུདི་

དི་ོའདིོདི་པའ་ིམཆོོག་སྩོོལ་མཛོདི། །བྱེིསེ་བློ་ོཤིིན་ཏུ་ཕྲ་བའ་ིཤིིང་རྟ་ཡོིསེ། །ཟབ་དིོན་

ཁུར་ཆོེན་འདིེགསེ་པར་དིཀའ་མོདི་ཀྱིི། །ལྷ་དིང་བློ་མའི་ཐུགསེ་རྗེེའི་གྲིོགསེ་བཟང་

ལ། །བརྟནེ་ནསེ་ཚུལ་འདིརི་ཀུན་ནསེ་སྤྲི་ོབར་གྱུར། །ཚུལ་འདི་ིཕྲག་དིགོ་གདིནོ་གྱིིསེ་

དིབང་བྱེསེ་པའི། །བློ་ོཆུང་ཕྱིོགསེ་འཛིན་པདི་ཚལ་ཟུམ་བྱེེདི་དིང༌། །མཁསེ་རྣམསེ་

ཡོདིི་མཚརོ་ལགེསེ་བཤིདི་སྣང་བརྙིན་ན།ི །ཅི་ིཡོང་སྐྲུན་བྱེེདི་རྒྱུ་སྐོར་མགནོ་པ་ོའ།ོ །

འདིིར་གང་བཤིདི་པར་བྱེ་བའ་ིཆོོསེ་ན་ིགངསེ་ཅིན་གྱི་ིམགོན་པ་ོརྗེ་ེབཙུན་ཐོམསེ་
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སྒོོམ་སྡེ་ེནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

ཅིདི་མཁྱེེན་པ་དིག་ེའདུན་རྒྱ་མཚ་ོདིཔལ་བཟང་པ་ོཞོེསེ་མཚན་ཉི་ིཟླ་ལྟར་གྲིགསེ་པ་

འགྲི་ོབ་ལྷ་དིང་བཅིསེ་པའ་ིའཇིིག་རྟེན་གྱི་ིའདྲིེན་པ་དིམ་པ་དིེསེ་དིཔལ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིིགསེ་

བྱེེདི་ཀྱི་ིལམ་རིམ་པ་གཉིིསེ་ལ་བརྟེན་ནསེ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཛིན་པའ་ིསེར་བགྲིོདི་པའ་ིཚུལ་སྨོོན་

ལམ་དུ་བྱེ་བའ་ིཚིགསེ་སུ་བཅིདི་པའ་ིསྒོ་ོནསེ་སྟེོན་པར་བྱེེདི་པ་འདི་ིཡོིན་ལ། །འདི་ིལ་

གཉིིསེ། སྤྱིིར་བཤིདི་པ་དིང༌། སྨོོན་ལམ་གྱི་ིཚིག་དིོན་བྱེ་ེབྲག་ཏུ་བཤིདི་པའོ། །དིང་

པ་ོནི། བཅིོམ་ལྡན་འདིསེ་ལྷ་དིང་བཅིསེ་པའ་ིགདུལ་བྱེ་རྣམསེ་ཀྱི་ིགཙུག་ག་ིནོར་བུ་

ཐུབ་པའ་ིདིབང་པ་ོཐུགསེ་རྗེ་ེཅིན་དིེསེ་འགྲི་ོབ་མ་ལུསེ་པ་རྒྱུ་མངོན་པར་མཐོ་ོབ་དིང༌། 

འབྲསེ་བུ་ངེསེ་པར་ལེགསེ་པའ་ིག་ོའཕང་ལ་འགོདི་པའ་ིཐོབསེ་སུ་ཆོོསེ་ཀྱི་ིརྣམ་གྲིངསེ་

ཇི་ིསྙེེདི་ཅིིག་གསུངསེ་པ་ཐོམསེ་ཅིདི་ན་ི”ཐོེག་པ་ཆོ་ེཆུང
1
་ག་ིསྡེ་ེསྣོདི་གཉིིསེ་སུ་འདུ་བ་

ཡོནི་ཏེ།ེ དིའེ་ིཆོདེི་དུ་བྱེ་བའ་ིགདུལ་བྱེ་དི་ེཡོང༌། སེམེསེ་ཅིན་ཐོམསེ་ཅིདི་ཀྱི་ིདིནོ་དུ་ཐོབོ་

བྱེ་བློ་ན་མེདི་པའ་ིབྱེང་ཆུབ་དིོན་དུ་གཉིེར་བའ་ིརིགསེ་ཅིན་གཅིིག་དིང༌། རང་གཅིིག་

པུའི་ཕྱིིར་དུ་སྡུག་ཀུན་ཉིེ་བར་ཞོི་བའི་ཉིེར་ཞོི་དིོན་དུ་གཉིེར་བའི་རིགསེ་ཅིན་གཅིིག་

དིང་གཉིསིེ་སུ་འདུ་བའ་ིཕྱིིར། ཐོེག་ཆོེན་གྱི་ིསྡེ་ེསྣོདི་དི་ེཡོང་རྒྱུ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པའ་ིཐོེག་

པ་དིང༌། འབྲསེ་བུ་རྡོ་ོརྗེ་ེཐོེག་པ་གཉིིསེ་སུ་འདུ་ལ། དི་ེགཉིིསེ་ཀྱི་ིཁྱེདི་པར་ནི། འབྲསེ་

དུསེ་ཀྱི་ིལུསེ་སེམ་སྐུ་ཡོངོསེ་སུ་དིག་པ་དིང༌། གནསེ་ཡོངོསེ་སུ་དིག་པ། ལངོསེ་སྤྱིདོི་

ཡོོངསེ་སུ་དིག་པ། མཛདི་པ་ཡོོངསེ་སུ་དིག་པ་སྟེེ། ཡོོངསེ་སུ་དིག་པ་བཞོ་ིཔ་ོདི་ེདིང་

རྣམ་པ་མཐུན་པའ་ིལམ་བསྒོམོ་པ་ཡོོདི་མེདི་ཀྱིསིེ་འབྱེདེི་ལ། དི་ེལྟ་བུ་ན་ིགསེང་སྔོགསེ་

ཀྱི་ིཐོགེ་པ་ལ་ཡོདོི་ཀྱི།ི ཕ་རལོ་ཏུ་ཕྱིནི་པའ་ིཐོགེ་པ་ལ་མདེི་པསེ། གསེང་སྔོགསེ་ཀྱི་ིཐོགེ་

པ་ལ་འབྲསེ་བུའ་ིཐོེག་པ་ཞོེསེ་ཀྱིང་གསུངསེ་ལ། །མདིོར་ན་གཟུགསེ་སྐུ་དིང་རྣམ་པ་

1 མ་ཕྱི།ི ༢བ༢ན།  ཐོགེསེ་ཆོནེ   *ཐོགེ་པ་ཆོ་ེཆུང



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ།
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མཐུན་པའ་ིལམ་བསྒོོམ་པ་ཡོོདི་མེདི་ཀྱིིསེ་འབྱེེདི་པ་ཡོིན་ན།ོ །འབྲསེ་བུའ་ིཐོེག་པའམ་

གསེང་སྔོགསེ་ཀྱི་ིཐོེག་པ་དི་ེལ་ཡོང༌། བྱེ་བའ་ིརྒྱུདི། སྤྱིོདི་པའ་ིརྒྱུདི། རྣལ་འབྱེོར་གྱི་ི

རྒྱུདི། རྣལ་འབྱེོར་བློ་མདེི་ཀྱི་ིརྒྱུདི་དིང་བཞོ་ིཡོོདི་པ་ལསེ། དི་ེརྣམསེ་ཀྱི་ིའབྱེེདི་ཚུལ་ན།ི 

ཕྱིིའ་ིབྱེ་བ་དིང་ནང་ག་ིལྷའ་ིརྣལ་འབྱེོར་གཉིིསེ་ཀྱི་ིནང་ནསེ། ཕྱིིའ་ིབྱེ་བ་གཙ་ོབོར་བྱེེདི་

ཅིིང༌། བསྒོོམ་པའ་ིལྷ་མ་ོདིང་ཕན་ཚུན་བལྟསེ་པ་ལསེ་བྱུང་བའ་ིབདི་ེབ་ལམ་དུ་བྱེདེི་པ་

ལ་མོསེ་པའ་ིགདུལ་བྱེ་ལ་གཙ་ོབོར་གསུངསེ་པའ་ིརྒྱུདི་དིེ། བྱེ་བའ་ིརྒྱུདི་དིང༌། ཕྱིིའ་ི

བྱེ་བ་དིང༌། ནང་ག་ིལྷའ་ིརྣལ་འབྱེོར་གཉིིསེ་ཆོ་མཉིམ་དུ་སྤྱིོདི་ཅིིང༌། བསྒོོམ་པའ་ིལྷ་མ་ོ

དིང་ཕན་ཚུན་རྒོོདི་པ་ལསེ་བྱུང་བའ་ིབདི་ེབ་ལམ་དུ་བྱེེདི་པ་ལ་མོསེ་པའ་ིགདུལ་བྱེ་ལ་

གཙ་ོབོར་གསུངསེ་པའ་ིརྒྱུདི་དིེ། སྤྱིོདི་རྒྱུདི་དིང༌། ཕྱིིའ་ིབྱེ་བ་དིང་ནང་ག་ིརྣལ་འབྱེོར་

གཉིིསེ་ཀྱི་ིནང་ནསེ། ནང་ག་ིརྣལ་འབྱེོར་གཙ་ོབོར་གྱུར་ཅིིང༌། བསྒོོམ་པའ་ིལྷ་མ་ོདིང་

ལག་བཅིངསེ་ཀྱི་ིབདི་ེབ་ལམ་དུ་བྱེེདི་པ་ལ་མོསེ་པའ་ིགདུལ་བྱེ་ལ་གཙ་ོབོར་གསུངསེ་

པའ་ིརྒྱུདི་དི།ེ རྣལ་འབྱེརོ་རྒྱུདི་དིང༌། ཕྱིའི་ིབྱེ་བ་དིང༌། ནང་ག་ིརྣལ་འབྱེརོ་གཉིསིེ་ཀྱི་ིནང་

ནསེ་ནང་ག་ིརྣལ་འབྱེོར་གཙ་ོབོར་བྱེེདི་ཅིིང༌། དིབང་པ་ོགཉིིསེ་འཁྱུདི་དིམ་གཉིསིེ་སྦྱོར་

གྱི་ིབདི་ེབ་ལམ་དུ་བྱེེདི་པ་ལ་མོསེ་པའ་ིགདུལ་བྱེ་ལ་གཙ་ོབོར་གསུངསེ་ཤིིང༌། རྣལ་

འབྱེོར་དིེ་ལསེ་གོང་མའམ་བློ་མར་གྱུར་པའི་རྒྱུདི་གཞོན་མེདི་པའི་རྒྱུདི་དིེ། རྣལ་

འབྱེརོ་བློ་ན་མེདི་པའ་ིརྒྱུདི་དུ་འཇིགོ་པ་ཡོནི་ན།ོ །

དི་ེལྟ་བུའ་ིརྣལ་འབྱེོར་བློ་ན་མེདི་པའ་ིརྒྱུདི་དི་ེལ་ཕ་རྒྱུདི་དིང་མ་རྒྱུདི་གཉིིསེ་སུ་

ཡོོདི་ལ། དིེའ་ིཁྱེདི་པར་ཡོང༌། ཐོབསེ་སྒྱུ་མའ་ིསྐུ་རྩེལ་དུ་བཏེོན་ནསེ་འཆོདི་པའ་ིརྒྱུདི་

དིངོསེ་སེམ། དིེའ་ིསྡེེར་གཏེོགསེ་པ་ན་ིཕ་རྒྱུདི་ཅིེསེ་བྱེ་སྟེེ། སྒྱུ་མའ་ིསྐུ་དི་ེསྣང་ཕྱིོགསེ་
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སྒོོམ་སྡེ་ེནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

ཐོབསེ་ཀྱི་ིཆོ་དིང༌། གཟུགསེ་སྐུའ་ིཐུན་མངོ་མ་ཡོནི་པའ་ིརྒྱུ་ཡོནི་པ། དིཔརེ་ན་ཕའ་ིསེ་

བནོ་དིང་འདྲི་བསེ་དི་ེསྐོདི་ཅིེསེ་བྱེའ།ོ །དིནོ་དིམ་བདིནེ་པ་དིང་ར་ོགཅིིག་ཏུ་ཞུགསེ་པའ་ི

འོདི་གསེལ་གྱི་ིཡོ་ེཤིེསེ་རྩེལ་ཏུ་བཏེོན་ནསེ་འཆོདི་པའ་ིརྒྱུདི་དིངོསེ་སེམ། དིེའ་ིསྡེེར་

གཏེོགསེ་པ་ན་ིམ་རྒྱུདི་ཅིེསེ་བྱེ་སྟེེ། དིོན་གྱི་ིའོདི་གསེལ་དི་ེསྟེོང་ཕྱིོགསེ་ཤིེསེ་རབ་ཀྱི་ི

ཆོ་དིང༌། ཆོོསེ་སྐུའ་ིཐུན་མོང་མ་ཡོིན་པའ་ིརྒྱུ་ཡོིན་པ། དིཔེར་ན་མའ་ིསེ་བོན་དིང་འདྲི་

བསེ་དིེ་སྐོདི་ཅིེསེ་བྱེའོ། །བློ་མེདི་ཀྱིི་རྒྱུདི་ཐོམསེ་ཅིདི་བདིེ་སྟེོང་གཉིིསེ་སུ་མེདི་པའི་

ཡོ་ེཤིེསེ་རྩེལ་དུ་བཏེོན་ནསེ་འཆོདི་པསེ་ཐོམསེ་ཅིདི་ཀྱིང་གཉིིསེ་སུ་མེདི་པའ་ིརྒྱུདི་དུ་

འཇིོག་པ་དིེ། རྗེ་ེརྒྱལ་བ་གཉིིསེ་པའ་ིདིགོངསེ་པ་ཡོིན་པ་བཞོིན། དུསེ་ཀྱི་ིའཁོར་ལ་ོ

རྩེ་འགྲིེལ་སེོགསེ་རྒྱུདི་དིགོངསེ་འགྲིེལ་དིང་བཅིསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱིིའང་དིགོངསེ་པ་ཡོིན་

ན།ོ །ཐོབསེ་རྒྱུདི་ཅིེསེ་པའ་ིཐོབསེ་ན་ིསྒྱུ་མའ་ིསྐུ་དིང༌། ཐོབསེ་ཤིསེེ་གཉིིསེ་སུ་མེདི་པའ་ི

རྒྱུདི་ཅིེསེ་པའ་ིཐོབསེ་ན་ིལྷན་སྐྱེེསེ་ཀྱི་ིབདི་ེབ་ཆོེན་པ་ོལ་བྱུང་བསེ། ཐོབསེ་དི་ེགཉིིསེ་

མིང་འདྲི་ཡོང་དིོན་མ་ིའདྲི་བ་དིང༌། དི་ེབཞོིན་དུ་ཤིེསེ་རབ་ཀྱི་ིརྒྱུདི་ཅིེསེ་པའ་ིཤིེསེ་རབ་

ན་ིདིོན་གྱི་ིའོདི་གསེལ་དིང༌། ཐོབསེ་ཤིེསེ་གཉིིསེ་སུ་མེདི་པའ་ིརྒྱུདི་ཅིསེེ་པའ་ིཤིེསེ་རབ་

ན་ིསྟེོང་ཉིིདི་རྟོགསེ་པའ་ིཤིེསེ་རབ་ལ་བྱེེདི་པསེ་ཤིེསེ་རབ་དི་ེགཉིིསེ་ཀྱིང་མིང་འདྲི་ལ་

དིནོ་ཐོ་དིདི་པ་ཡོནི་ན།ོ །དིེསེ་ན་ཐོབསེ་རྒྱུདི་དིང་མཁའ་འགྲི་ོཕའ་ིརྒྱུདི། ཕ་རྒྱུདི་རྣམསེ་

དིོན་གཅིིག །ཤིེསེ་རབ་ཀྱི་ིརྒྱུདི། མཁའ་འགྲི་ོམའ་ིརྒྱུདི། མ་རྒྱུདི་རྣམསེ་དིོན་གཅིིག་

གོ །དིེསེ་ན་དིཔལ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིིགསེ་བྱེེདི་སེོགསེ་གཤིེདི་སྐོོར་གྱི་ིརྒྱུདི་རྣམསེ་ཀྱིང་དིཔལ་

གསེང་བ་འདུསེ་པ་དིང་བརྗེོདི་བྱེ་ཆོ་མཐུན་པའི་རྣལ་འབྱེོར་བློ་ན་མེདི་པའི་ཐོབསེ་

རྒྱུདི་དུ་འཇིགོ་པ་ཡོནི་ཏེ།ེ ནག་པ་ོཔསེ་དིགྲི་ནག་ག་ིའགྲིལེ་པ་ལསེ། འདི་ིདིག་ན་ིདིཔལ་



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ།
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གསེང་བ་འདུསེ་པ་དིང་རྗེེསེ་སུ་མཚུངསེ་པ་སྟེ།ེ ཐོབསེ་དིང་མཚུངསེ་པ་ཉིིདི་ཀྱི་ིཕྱིིར། 

ཤིར་ནསེ་བརྩེམསེ་ཏེེ་གཡོསེ་ཕྱིོགསེ་སུ་གོ་རིམ་བཞོིན་དུ་དྲིན་པར་བྱེའོ། །ཞོེསེ་

གསུངསེ་པའ་ིཕྱིིར། དིེསེ་ན་ཐོབསེ་རྒྱུདི་དི་ེལ། འདིོདི་ཆོགསེ་ཞོ་ེསྡེང༌། གཏེ་ིམུག་

གི་ཐོབསེ་རྒྱུདི་གསུམ་དུ་རྡོོ་རྗེེ་སྙེིང་པོ་རྒྱན་གྱིི་རྒྱུདི་ལསེ་གསུངསེ་པའི་ནང་ནསེ་

གཤིེདི་སྐོོར་གྱི་ིརྒྱུདི་འདི་ིརྣམསེ་ཞོ་ེསྡེང་ཐོབསེ་རྒྱུདི་དུ་འཇིོག་པར་བྱེེདི་དིོ། །གཤིིན་

རྗེ་ེགཤིེདི་ཀྱི་ིསྐོོར་འདི་ིདིག་ཏུ་བསྟེན་པ་མ་ཡོིན་པའ་ིབསྐྱེེདི་རྫོོགསེ་ཀྱི་ིཆོ་གཞོན་ནསེ་

ཁ་བསྐོངསེ་ནསེ་བཤིདི་དིགོསེ་པ་རྣམསེ་ནི། འདུསེ་པའ་ིསྐོོར་ནསེ་ཁ་བསྐོངསེ་ནསེ་

འཆོདི་པར་བྱེེདི་ལ། ཆོ་ོགའི་ཁྱེདི་པར་འགའ་ཞོིག་ནི་རྒྱུདི་གཞོན་ནསེ་ཀྱིང་ཁ་སྐོོང་

བར་བྱེེདི་པ་ཡོནི་ན།ོ །དིེསེ་ན་འཇིགིསེ་བྱེེདི་ཀྱི་ིརྒྱུདི་ལ། གྲུབ་ཆོནེ་ལཱ་ལ་ིཏེ་བཛྲ་གྱིིསེ་

མཛདི་པའ་ིཞོ་ེདིགུ་མའ་ིསྒྲུབ་ཐོབསེ་ལསེ། དིཔལ་གྱི་ིསྒྲུབ་ཐོབསེ་འདི་ིགསུངསེ་པ། །རྡོ་ོ

རྗེ་ེའཇིིགསེ་བྱེེདི་རྟོག་པ་ནི། །སུམ་བརྒྱ་པ་སྟེ་ེའཇིམ་དིཔལ་གྱིི། །རྒྱུདི་ལསེ་ཅུང་ཟདི་

ཙམ་ཞོིག་ཕྱུང༌། །ཞོེསེ་གསུངསེ་པ་བཞོིན་དུ་རྒྱུདི་རྒྱསེ་པ་ཤཽླཽ་ཀ་འབུམ་པའམ། རྟོག་

པ་སུམ་བརྒྱ་པ་ལསེ་ཕྱུང་བའ་ིརྩེ་རྒྱུདི་རྟོག་པ་བདུན་པ་རྟོག་བདུན་གྱི་ིའཁྲུལ་འཁོར་

གྱིི་རྟོག་པ་དིང་བདུདི་རྩེི་བསྒྲུབ་པ་ལ་སེོགསེ་པའི་ཚུལ་རྣམསེ་རྩེལ་དུ་བཏེོན་ནསེ་

འཆོདི་པའ་ིབཤིདི་རྒྱུདི་རྟགོ་པ་གསུམ་པ། ཏེའེུ་ལ་ོཔའམ་ཚུ་ཚུན་དྷ་རའ་ིཔགསེ་པ་ལ་

བརྟེན་ནསེ་ལསེ་བསྒྲུབ་ཚུལ་སྟེོན་པ། ཏེེའུ་ལ་ོཔའ་ིརྟོག་པ་སྟེ་ེརྒྱུདི་ཁུངསེ་མ་གསུམ་

ཡོིན་ནོ། །ལ་ོརྒྱུསེ་ཀྱི་ིརྟོག་པ་ན་ིམཁསེ་གྲུབ་ཆོོསེ་ཀྱི་ིརྒྱལ་པ་ོསེོགསེ་ཀྱིིསེ་ཚདི་ལྡན་

དུ་མ་ིབཞོེདི་པར་འདུག །རྟོག་པ་བདུན་པ་འདི་ིདིང་པོར་རྒྱུདི་རྒྱསེ་པ་གསུངསེ་ནསེ་

དིའེ་ིརྗེསེེ་སུ་བསྡུསེ་ནསེ་གསུངསེ་པ་ན་ིམ་ཡོནི་ཏེ།ེ རྒྱུདི་རྒྱསེ་པ་ནསེ་རྟགོ་བདུན་འདི་ི
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སྒོོམ་སྡེ་ེནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

ཉིདིི་ཟུར་དུ་ཕྱུང་བ་ཡོནི་པསེ། རྩེ་རྒྱུདི་ཀྱི་ིདུམ་བུར་འཇིོག་སྟེ།ེ དིཔརེ་ན། དུསེ་འཁརོ་

གྱི་ིདིབང་མདིོར་བསྟེན་བཞོིན་ན།ོ །དི་ེལྟར་ཡོང་རྡོ་ོརྗེ་ེགྲུབ་པའ་ིའགྲིེལ་པ་ལསེ་དི་ེནསེ་

ཞོེསེ་བྱེ་བའ་ིསྒྲིསེ་བསྟེན་པ་ནི། འཇིམ་དིཔལ་གྱི་ིརྒྱུདི་གྲིངསེ་སྟེོང་ཕྲག་བཅི་ོབརྒྱདི་

པ་ལསེ། འཇིིགསེ་བྱེེདི་ཆོེན་པ་ོབསྒྲུབ་པའ་ིཐོབསེ་ཀྱི་ིརྗེེསེ་ལ་རྒྱུདི་འདི་ིཕྱུང་བ་སྟེ།ེ དི་ེ

ལྟར་རྟོགསེ་པར་བྱེསེ་ལ་རྒྱུདི་ཀྱི་ིདིང་པོར་སྦྱར་བར་བྱེའོ། །ཞོེསེ་གསུངསེ། འ་ོན་རྡོ་ོ

རྗེ་ེའཇིིགསེ་བྱེེདི་ཀྱི་ིརྒྱུདི་ལ་གསུམ་དུ་བྱེེདི་ན། རྒྱུདི་དི་ེགསུམ་གྱིིསེ་བརྗེོདི་བྱེ་སྟེོན་

ཚུལ་དིེ་ཇིི་ལྟར་ཡོིན་ཞོེ་ན། གཞོན་གཉིིསེ་ཀྱིིསེ་བརྗེོདི་བྱེ་སྟེོན་ཚུལ་སྔོར་བཤིདི་པ་

ལསེ་ཤིེསེ་ནུསེ་ལ། རྟོག་བདུན་གྱི་ིརྟོག་པ་དིང་པ་ོགསུམ་པ་བཞོ་ིཔ་ལྔ་པ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་

ལསེ་རབ་འབྱེམསེ་འགྲུབ་པའ་ིརྒྱུའ་ིགཙ་ོབ་ོབསྙེེན་བསྒྲུབ་ཡོན་ལག་བཞོ་ིདིང་བཅིསེ་

པ་བསྟེན། གཉིིསེ་པ། དྲུག་པ། བདུན་པ། གསུམ་གྱིསིེ་བསྐྱེེདི་རིམ་མཐོར་ཕྱིིན་ནསེ། 

རྫོསེ་སྔོགསེ་འཁྲུལ་འཁོར་བསེམ་གཏེན་ཙམ་གྱིིསེ་ཞོ་ིསེོགསེ་ཀྱི་ིལསེ་བསྒྲུབ་ཚུལ་

རྒྱསེ་པར་འཆོདི་དི།ོ །

འ་ོན་རྒྱུདི་དི་ེརྣམསེ་ལ་རྒྱ་བོདི་ཀྱི་ིའགྲིལེ་པ་ཇི་ིལྟར་བྱུང་ཞོ་ེན། རྒྱུདི་འདི་ིཨུ་རྒྱན་

གྱིི་ཡུལ་ནསེ་ལེན་པ་པ་ོམཆོོག་གི་དིངོསེ་གྲུབ་བརྙིེསེ་པའི་གྲུབ་ཆོེན་རོལ་པའི་རྡོ་ོརྗེེ་

འམ་ལཱ་ལ་ིཏེ་བཛྲ་ན་ིལུགསེ་འདི་ིལ་ཚདི་མར་གྱུར་པ་སྟེེ། དིེསེ་མཛདི་པའ་ིཞོ་ེདིགུ་

མ་དིང༌། ར་ོལངསེ་བརྒྱདི་སྐོོར་གྱི་ིསྒྲུབ་ཐོབསེ་གཉིིསེ་ཡོོདི་ལ། ཞོ་ེདིགུ་མ་ནི། རྟོག་

བདུན་གྱིི་དིང་པོའ་ིཕྱིག་མཚན་འཆོདི་པའི་སེོགསེ་ཁོངསེ་ནསེ། ཞོབསེ་གཡོསེ་ཀྱིི་

འོག་ག་ིསྲོོག་ཆོགསེ་བརྒྱདི་བཏེོན་ནསེ། ལྷ་རྣམསེ་ཀྱི་ིཕྱིོགསེ་བཞོ་ིཔ་ོར་ེར་ེལ་ཕྱིག་

མཚན་དྲུག་དྲུག །གཡོསེ་ཀྱི་ིསྲོགོ་ཆོགསེ་གཉིསིེ་གཉིསིེ་བཀདོི་པསེ་ལྷ་རྣམསེ་ལ་ཕྱིག་
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མཚན་སེ་ོགཉིིསེ། སྒོ་ོབཞོ་ིདིང་མཚམསེ་བཞོིར་གཡོནོ་གྱི་ིསྲོགོ་ཆོགསེ་གཉིིསེ་གཉིིསེ་

བཀོདི་པསེ་རེའུ་མིག་གི་ཕྱིག་མཚན་དིགུ་དིང་བཅིསེ་པའི་ཞོེ་དིགུ་པ་ོདིེ་ལྷ་ཞོེ་དིགུ་

པའོ་ིཕྱིག་མཚན་ཡོནི་ལ། དི་ེརྣམསེ་ལསེ་གཙ་ོབ་ོརྡོ་ོརྗེ་ེའཇིགིསེ་བྱེདེི་དིང༌། ཕྱིག་མཚན་

ཞོ་ེབརྒྱདི་ཕྱིག་ཏུ་བཟུང་བའ་ིལྷ་ཞོ་ེབརྒྱདི་བསྐྱེེདི་པསེ་ཞོ་ེདིགུ་མའ་ིདིཀྱིིལ་འཁོར་ཞོེསེ་

བཤིདི་དི།ེ དི་ེརྒྱུདི་ལསེ་དིངསོེ་སུ་མ་བྱུང་ཡོང་གྲུབ་ཆོེན་གྱིིསེ་དིའེ་ིདིགོངསེ་པ་བློངསེ་

པ་ཡོིན་ནོ། །ཡོང་ན་ཡོ་ིདྭགསེ་ཆོེན་པ་ོབརྒྱདི་དིགོདི་པར་བྱེའོ། །ཞོེསེ་གསུངསེ་པ་

ལསེ། གཙ་ོབ་ོའཇིགིསེ་བྱེདེི་ལ་ཡོ་ིདྭགསེ་ཏེ་ེར་ོལངསེ་ཆོནེ་པ་ོབརྒྱདི་ཀྱིིསེ་བསྐོརོ་བའ་ི

ར་ོལངསེ་བརྒྱདི་བསྐོོར་གྱིི་དིཀྱིིལ་འཁོར་ཞོེསེ་འབྱུང་ང་ོ། །གྲུབ་ཆོེན་དིཔལ་འཛིན་

གྱིིསེ་མཛདི་པའ་ིདིཔའ་བ་ོགཅིིག་པའ་ིསྒྲུབ་ཐོབསེ་དིང༌། ཨེ་མ་ོགྷ་བཛྲ་ཆོ་ེབསེ་མཛདི་

པའི་གཤིིན་རྗེེ་ཕོ་བརྒྱདི་མོ་བརྒྱདི་ཀྱིིསེ་བསྐོོར་བའི་དིཀྱིིལ་འཁོར་ལྷ་བཅུ་བདུན་

མར་གྲིགསེ་པའ་ིསྒྲུབ་ཐོབསེ། ཤྲཱི་ིབྷཻ་དྲིསེ་མཛདི་པའ་ིདིཔའ་བ་ོགཅིིག་པ་ཞོལ་ཕྱིག་

ཡོོངསེ་སུ་རྫོོགསེ་པ་གཞོལ་ཡོསེ་ཁང་དུར་ཁྲིོདི་དིང་བཅིསེ་པའ་ིསྒྲུབ་ཐོབསེ་དིང༌། ཨེ་

མ་ོགྷ་བཛྲ་ཆུང་བསེ་མཛདི་པའ་ིཕྱིག་གཉིིསེ་པའ་ིསྒྲུབ་ཐོབསེ་བསྡུསེ་པ་གཉིིསེ། ཛྙཱ་

ན་ཀ་རསེ་མཛདི་པའ་ིདིཔའ་བ་ོགཅིིག་པའ་ིསྒྲུབ་ཐོབསེ། སློོབ་དིཔོན་འཇིམ་དིཔལ་ཡོ་ེ

ཤིེསེ་ཀྱིིསེ་མཛདི་པའ་ིསྒྲུབ་ཐོབསེ། སློོབ་དིཔོན་འཇིམ་དིཔལ་དིབྱེངསེ་ཀྱིིསེ་མཛདི་

པའ་ིཕྱིག་གཉིིསེ་པའ་ིསྒྲུབ་ཐོབསེ། གཞོན་ཡོང་འགྲིེལ་མཛདི་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་མཛདི་པའ་ི

སྒྲུབ་ཐོབསེ་རྣམསེ་དིང༌། སློབོ་དིཔནོ་ཤཱནྟི་ིཔའ་ིཚགོསེ་འཁརོ་གྱི་ིཆོ་ོག །ཨེ་མ་ོགྷ་བཛྲ་

གྱིིསེ་མཛདི་པའ་ིདིཀྱིིལ་ཆོོག་སེོགསེ་རྒྱ་གཞུང་མང་དུ་ཡོོདི་ལ། བོདི་ལ་ན་ིརྭ་སྐྱེ་ོཞོང་

གསུམ། མལ་དིང་། གཉིོསེ་ཀྱི་ིལུགསེ་རྣམསེ་གྲིགསེ་ཆོ་ེཞོིང༌། དིེའ་ིནང་ནསེ་ཀྱིང་
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སྒོོམ་སྡེ་ེནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

རྭ་སྐྱེ་ོགཉིིསེ། ཁྱེདི་པར་དུ་རྭ་ལུགསེ་ན་ིམཆོོག་ཏུ་མཛདི་པར་སྣང་ང༌ོ། །དི་ེཡོང་རྭ་

ལོསེ་མཛདི་པའི་ཡོིག་སྣ་ནི། ལོ་ཙྪ་བ་རང་ཉིིདི་ཀྱིི་གསུང་ལསེ། རྒྱུདི་ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་

རྟོག་བདུན་ལ། །ནག་འགྲིེལ་མུན་པའ་ིམདིའ་འཕེན་བརྩེམསེ། །དིཀར་འགྲིེལ་ཕྱིོགསེ་

མཐོོང་འབེན་ལ་གཏེདི། །བཅུདི་ཀྱི་ིཐོིག་པསེ་འཕོག་པར་བསྣུན། །གསེོདི་པའ་ིམཚོན་

དིེ་སྙེིང་ལ་གབ། །ཁ་ནསེ་ཁར་བརྒྱུདི་ཡོི་གེར་མ་བཀོདི་དིོ། །བསྙེེན་བསྒྲུབ་དིགྲི་

སེགོསེ་དིབང་སྡུདི་ཡོོདི། །མངནོ་རྟགོསེ་རམི་པ་ལྔ་ཡོང་ཡོོདི། །ལསེ་བཞོིའ་ིསྦྱནི་སྲོགེ་

ཆོ་ོག་ཡོོདི། །སྨོིན་བྱེེདི་དིཀྱིིལ་ཆོོག་ཡོིག་སྣ་ཡོོདི། །དིམར་པ་ོམདིའ་གཞུ་འགེངསེ་པ་

ཡོདོི། །འདི་ིདིག་རྣམསེ་ན་ིམ་ིལེགསེ་ནའང༌། །བན་ཆུང་རྭ་ཡོ་ིལུགསེ་སུ་སྣང༌། །ཞོེསེ་

གསུངསེ་པའ་ིམངོན་རྟོགསེ་རིམ་པ་ལྔ་ན་ིལྷ་བཅུ་གསུམ་མ། དིཔའ་བ་ོགཅིིག་པ་ཞོལ་

ཕྱིག་ཡོོངསེ་རྫོོགསེ་ཞོལ་གཅིིག་ཕྱིག་གཉིིསེ་པ། ཞོལ་གཅིིག་ཕྱིག་བཞོི་པ། ཞོལ་

གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་པ་རྣམསེ་ཡོིན་ན།ོ །དིེའ་ིརྗེསེེ་འབྲང་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་མཛདི་པའ་ིཡོིག་སྣ་

དིག་ན་ིམངསེ་པསེ་འཇིགིསེ་ནསེ་འདིརི་མ་སྨོོསེ་སེ།ོ །

གཉིིསེ་པ་སྨོོན་ལམ་གྱི་ིཚིག་དིོན་བྱེ་ེབྲག་ཏུ་བཤིདི་པ་ན།ི སྤྱིིར་གཤིིན་རྗེ་ེགཤིེདི་

དིམར་ནག་འཇིིགསེ་གསུམ་ག་ཡོང་རྗེ་ེབཙུན་འཇིམ་དིཔལ་དིབྱེངསེ་རིམ་པ་བཞོིན་

དུ་ཁྲིོསེ་པ་ཡོིན་པསེ། གང་ལ་ཡོ་ིདིམ་བྱེསེ་ཀྱིང་རྗེ་ེབཙུན་འཇིམ་དིབྱེངསེ་ཀྱིིསེ་རྗེེསེ་

སུ་འཛིན་པའི་རྒྱུར་འགྱུར་མོདི། དིེའི་ནང་ནསེ་ཀྱིང་འཇིིགསེ་བྱེེདི་ལ་ཡོི་དིམ་བྱེསེ་

ན་རྗེེ་བཙུན་གྱིིསེ་རྗེེསེ་སུ་འཛིན་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱིིསེ་གནདི་ཁྱེདི་པར་ཅིན། “རྒྱུ
1
་

རྡོ་ོརྗེེའ་ིའཛིན་པ་འཇིམ་དིཔལ་དིངོསེ་སུ་བསྐྱེེདི་པ་དིང༌། འབྲསེ་བུ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཛིན་པ་ལ་

འཇིམ་དིཔལ་གྱིི་ཞོལ་དིངོསེ་སུ་ཡོོདི་པ་དིང༌། ཡོེ་ཤིེསེ་སེེམསེ་དིཔའ་ཡོང་འཇིམ་
1 མ་ཕྱི།ི ༦ན༣ན།  རྒྱུདི   *རྒྱུ



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ།
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དིཔལ་ལ་བྱེེདི་པའ་ིགནདི་ཀྱིིསེ་ཡོིན་ནོ། །དིེར་མ་ཟདི་ཕྱིག་མཚན་ཁ་ཊྭཾ་ཾགསེ་བདི་ེབ་

ཆོེན་པ་ོམཚོན་པསེ་ཕ་རྒྱུདི་དིང་མ་རྒྱུདི་གཉིིསེ་ཀའ་ིལམ་གྱི་ིགནདི་ཀྱིང་རྒྱུདི་འདི་ིལ་

ཚང་བར་ཡོོདི་དི།ོ །དིེསེ་ན་འདི་ིལ་གཉིིསེ། བསྔོ་ོབྱེ་དིག་ེབའ་ིརྩེ་བ་ངོསེ་བཟུང་བ། དི་ེ

ཇི་ིལྟར་བསྔོ་ོབའ་ིཚུལ་ལ།ོ །དིང་པ་ོནི། རྣམ་དིག་ཡོིདི་ཀྱི་ིཟླ་ཤིེལ་རྩེིག་ངོསེ་ལ། ཞོེསེ་

པ་ནསེ། མཆོོག་ཏུ་དིཀར་བ་གང་ཞོིག་བསེགསེ་པ་དིེསེ། ཞོེསེ་པའ་ིབར་གྱིིསེ་འཆོདི་

ལ། དིེ་ཡོང་རང་དིོན་ཉིེར་ཞོི་གཙ་ོབོར་དིོན་དུ་གཉིེར་བ་དིང༌། ཐོ་མལ་གྱིི་སྣང་ཞོེན་

གྱིིསེ་རྣམ་པར་དིག་པ་སྟེེ། དིེསེ་མ་བསློདི་པའ་ིསྒྲུབ་པ་པོའ་ིཡོིདི་ཀྱི་ིཟླ་ཤིེལ་གྱི་ིརྩེིག་

ངོསེ་ལ། བཅིོམ་ལྡན་འདིསེ་རྡོོ་རྗེེ་འཇིིགསེ་བྱེེདི་ཀྱིི་རྟེན་དིང་བརྟེན་པར་བཅིསེ་པའི་

དིཀྱིིལ་འཁོར་སེེམསེ་བྱེིང་རྒོོདི་དིང་བྲལ་བའ་ིཏེིང་ང་ེའཛིན་གྱི་ིཔིར་གྱིིསེ་དིབང་པོའ་ི

གཞུ་སྟེ་ེའཇིའ་ཚོན་ཁ་དིོག་རྣམསེ་མ་འདྲིེསེ་པར་སེ་ོསེོར་སྣང་བ་དི་ེལྟ་བུར་ལྷ་རྣམསེ་

ཀྱིི་སྐུའི་སྤྱིི་དིང་བྱེེ་བྲག་གི་ཁྱེདི་པར་རྣམསེ་མ་འདྲིེསེ་པར་སེ་ོསེོར་གསེལ་སྣང་ཐོོབ་

པའམ། ཡོང་ན་སྣང་ལ་རང་བཞོིན་མེདི་པའ་ིགསེལ་སྣང་དིང་ལྡན་པར་རབ་ཏུ་བཀོདི་

པ་སྟེ་ེབསྒོམོསེ་ནསེ། དི་ེལྟར་ཐུན་བཞོ་ིལ་སེོགསེ་པར་བསྒོམོསེ་པ་དིང༌། དི་ེལ་མ་ེཏེགོ་

ལ་སེོགསེ་པ་ཕྱི་ིདིང༌། ནང་མཆོོདི་བདུདི་རྩེ་ིལྟར་བྱེིན་གྱིིསེ་བརླབསེ་ནསེ་འབུལ་བ་

ནང་དིང༌། ཕྱིག་རྒྱ་དིང་སྙེོམསེ་པར་ཞུགསེ་པའ་ིབདི་ེབསེ་མཆོོདི་པ་གསེང་བ་དིང༌། 

བདི་ེབ་དིེསེ་སྟེོང་ཉིིདི་རྟོགསེ་པའ་ིབདི་ེསྟེོང་དིབྱེེར་མེདི་ཀྱི་ིཡོ་ེཤིེསེ་ཀྱིིསེ་མཆོོདི་པ་དི་ེ

ཁ་ོན་ཉིིདི་ཀྱི་ིམཆོོདི་པ་དིང༌། རིགསེ་ལྔའ་ིསྒོ་ོནསེ་བསྟེོདི་པ་དིང༌། དྲིང་ངེསེ་ཀྱི་ིསྔོགསེ་

བཟླསེ་པ་དིང༌། སེགོསེ་པསེ་བསྡུསེ་པ་ཕྲ་ཐོགི་བསྒོམོསེ་པ་དིང༌། ཉིལ་བའ་ིརྣལ་འབྱེརོ་

རྣམསེ་ཀྱིིསེ་མཚོན་པའ་ིརང་འབྲསེ་བདི་ེབའ་ིམཆོོག་འབྱེིན་པའ་ིརྣམ་པར་དིཀར་བའ་ི
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སྒོོམ་སྡེ་ེནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

དིག་ེབ་ཟླ་འོདི་དིང༌། དུང་དིང་ཀུནྡ་ལྟར་མཆོོག་ཏུ་དིཀར་བ་གང་ཞོིག་བསེགསེ་པ་དི་ེ

ནི། འདིིར་བསྔོ་ོབྱེའ་ིདིག་ེབར་བྱེེདི་པ་ཡོིན་ནོ། །དི་ེཡོང་བསྔོ་ོབ་དིང་སྨོོན་ལམ་ལ་མུ་

གསུམ་ཡོོདི་པའི། བསྔོ་ོབ་ན་ིབསྔོ་ོབྱེའ་ིདིག་ེབ་ལ་བརྟེན་པ་སྟེེ། སྨོོན་ལམ་འདི་ིལྟ་བུ་

ཡོིན་ན།ོ །བསྔོ་ོབྱེའ་ིདིག་ེབ་ལ་མ་བརྟེན་པར་སྨོོན་པ་ན་ིསྨོོན་ལམ་ཡོིན་ལ། །བསྔོ་ོབ་མ་

ཡོནི་པའ་ིམུ་སྟེ།ེ གཞོན་ན་ིག་ོབར་ཟདི་དི།ོ །

གཉིིསེ་པ་ཚུལ་ཇིི་ལྟར་བསྔོོ་བ་ལ་གཉིིསེ། ལམ་ཐུན་མོང་བའི་རྒྱུར་བསྔོོ་བ་

དིང༌། ཐུན་མོང་མ་ཡོིན་པ་སྔོགསེ་ལམ་གྱི་ིརྒྱུར་བསྔོ་ོབའ།ོ །དིང་པ་ོལ་གཉིིསེ། ལམ་

གྱི་ིརྩེ་བ་བཤིེསེ་གཉིེན་དིང་འཕྲདི་པའ་ིརྒྱུར་བསྔོ་ོབ་དིང༌། དིེསེ་གདིམསེ་པའ་ིསྐྱེེསེ་བུ་

གསུམ་གྱི་ིལམ་གྱི་ིརྒྱུར་བསྔོ་ོབའ།ོ དིང་པ་ོན།ི དིངསོེ་གྲུབ་རྩེ་བ་ཐོགེ་མཆོགོ་དིག་ེབའ་ི

བཤིེསེ། །ཞོེསེ་པ་ནསེ། རྗེེསེ་སུ་འཛིན་པར་ཤིོག །ཅིེསེ་པའ་ིབར་ཏེེ། གོང་དུ་བཤིདི་

པའ་ིདིག་ེབའ་ིརྩེ་བ་དི་ེལ་བརྟེན་ནསེ་མཆོོག་དིང་ཐུན་མོང་ག་ིདིངོསེ་གྲུབ་ཀུན་གྱི་ིརྩེ་

བ་ཐོེག་པ་མཆོོག་གི་དིགེ་བའི་བཤིེསེ་གཉིེན་ཞོི་དུལ་སེོགསེ་མཚན་ཉིིདི་བཅུ་དིང༌། 

སྔོགསེ་ལྟར་ན་བརྟན་དུལ་སེོགསེ་མཚན་ཉིིདི་དིང་ལྡན་པསེ་ཚ་ེརབསེ་ཀུན་ཏུ་དིགྱིེསེ་

བཞོིན་དུ་རྗེེསེ་སུ་འཛིན་པར་ཤིོག །ཅིེསེ་པའ།ོ །དིེསེ་ན་མཆོོག་ཏུ་དིཀར་བ་གང་ཞོིག་

བསེགསེ་པ་ཡོན་ཆོདི། སེ་བཅིདི་གངོ་མར་བཏེང་ནསེ། དིསེེ་ཞོསེེ་པ་འགོ་འདིརི་དྲིངསེ་

ནའང་འགལ་བ་མེདི་དི།ོ །འ་ོན་བློ་མ་དི་ེདིངོསེ་གྲུབ་ཀུན་གྱི་ིརྩེ་བ་ཡོིན་པའ་ིརྒྱུ་མཚན་

གང་ལསེ་ཤིེསེ་ཞོ་ེན། མདི་ོསྡུདི་པ་ལསེ། སེངསེ་རྒྱསེ་ཆོོསེ་རྣམསེ་དིག་ེབའ་ིབཤིེསེ་

ལ་བརྟནེ་ཏེ་ོཞོེསེ། །ཡོནོ་ཏེན་ཀུན་གྱི་ིམཆོགོ་མངའ་རྒྱལ་བསེ་དི་ེསྐོདི་གསུངསེ། །ཞོེསེ་

དིང༌། ཨེ་བྷཻ་ིདྷ་ནའ་ིརྒྱུདི་ལསེ་ཀྱིང༌། བློ་མ་སེངསེ་རྒྱསེ་བློ་མ་ཆོོསེ། །དི་ེབཞོིན་བློ་མ་
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དིག་ེའདུན་ཏེེ། །ཀུན་གྱི་ིབྱེེདི་པ་ོབློ་མ་ཡོིན། །བློ་མ་དིཔལ་ལྡན་ཧེ་ེརུ་ཀ །ཞོེསེ་དིང༌། 

བརྟག་གཉིིསེ་ལསེ། གཞོན་གྱིིསེ་བརྗེོདི་མིན་ལྷན་ཅིིག་སྐྱེེསེ། །གང་དུ་ཡོང་ནི་མི་

རྙིེདི་དིོ། །བློ་མའ་ིདུསེ་ཐོབསེ་བརྟེན་པ་དིང༌། །བདིག་ག་ིབསེོདི་ནམསེ་ལསེ་”ཤིེསེ
1
་

བྱེ། །ཞོེསེ་དིང༌། དིམ་ཚིག་བཀོདི་པའ་ིརྒྱུདི་ལསེ། དྲིིན་དིང་ལྡན་པའ་ིབློ་མ་དི།ེ །སྙེིང་

ག་ིདིཀྱིལི་ལམ་ལག་པའ་ིམཐོལི། །ལུསེ་ཀྱི་ིཆོ་ཤིསེ་གར་བསྒོམོསེ་ཀྱིང༌། སེངསེ་རྒྱསེ་

སྟེོང་ག་ིཡོོན་ཏེན་ཡོང༌། །གང་ཟག་དི་ེཡོིསེ་འཛིན་པར་འགྱུར། །ཞོེསེ་དིང༌། རིམ་ལྔ་

ལསེ། འདི་ིན་ིརང་བྱུང་བཅིོམ་ལྡན་འདིསེ། །གཅིིག་པུ་བདིག་ཉིིདི་ཆོ་ེབའ་ིལྷ། །མན་

ངག་རབ་ཏུ་སྟེེར་བའ་ིཕྱིིར། །རྡོ་ོརྗེ་ེསློོབ་དིཔོན་དི་ེབསེ་ལྷག །ཞོེསེ་སེོགསེ་མཐོའ་ཡོསེ་

པ་གསུངསེ་ཤིངི། རྡོ་ོརྗེ་ེསློབོ་མསེ་རྡོ་ོརྗེ་ེསློབོ་དིཔནོ་ལ་མཆོོདི་པའ་ིདུསེ་སུ། རྡོ་ོརྗེ་ེསློབོ་

དིཔོན་གྱི་ིལུསེ་ལ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཆོང་རང་ཉིིདི་ཞུགསེ་ནསེ་མཆོོདི་པ་བཞོེསེ་པར་གསུངསེ་

ཏེེ། ཞོལ་ལུང་ལསེ། འདི་ིཡོ་ིདིོན་ལྡན་འགའ་ཞོིག་ལ། །ང་ན་ིདི་ེཡོ་ིལུསེ་གནསེ་ཏེེ། ། 

སྒྲུབ་པ་ོགཞོན་ལསེ་མཆོོདི་པ་ལེན། །དི་ེཡོིསེ་དི་ེམཉིེསེ་རང་ག་ིརྒྱུདི། །ལསེ་ཀྱི་ིསྒྲིིབ་

པ་དིག་བྱེེདི་དི།ོ །ཞོེསེ་སེོགསེ་མཐོའ་ཡོསེ་པ་གསུངསེ་པ་རྣམསེ་ལ་ངེསེ་པ་དྲིང་བར་

བྱེའ།ོ །

གཉིིསེ་པ། དིེསེ་གདིམསེ་པའ་ིསྐྱེེསེ་བུ་གསུམ་གྱི་ིལམ་གྱི་ིརྒྱུར་བསྔོ་ོབ་ནི། ཚ་ེ

འདིིའི་ཆོོསེ་བརྒྱདི་བྱེིསེ་པའི་རོལ་རྩེེདི་དིང༌། །ཞོེསེ་པསེ་སྐྱེེསེ་བུ་ཆུང་ངུ་དིང་ཐུན་

མོང་བའ་ིལམ་ལ་སློོབ་ཚུལ་ལ་སྨོོན་པ་སྟེེ། ཚ་ེའདི་ིཙམ་གྱི་ིཆོེདི་དུ་འཇིིག་རྟེན་ཆོོསེ་

བརྒྱདི་བསྒྲུབ་པའ་ིཕྱིིར་དུ་ལུསེ་སྲོོག་ལ་ལྟོསེ་པ་མེདི་པར་འབདི་པ་ནི། བྱེིསེ་པ་ཆུང་

1 མ་ཕྱི།ི ༧བ༦ན།  - ཤིེསེ   *ཤིསེེ
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སྒོོམ་སྡེ་ེནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

ངུསེ་བྱེེ་མ་སེོགསེ་ཀྱིི་ཁང་བུ་བྱེསེ་ནསེ་དིགའ་བའི་རོལ་རྩེེདི་སྣ་ཚོགསེ་པ་བྱེེདི་

ཀྱིང༌། དིེསེ་ཚ་ེའདིིའ་ིབདི་ེའབྱེོར་ལ་ཕན་རྒྱུ་ཡོང་མེདི་ཅིིང༌། ཡོང་དི་ེསྡེིག་པ་སེོགསེ་

བྱུང་བ་ན་ག་”ཆོདི
1
་དིམ་ཐོང་ཆོདི་ཆོདི་དུ་ངུ་བ་སེོགསེ་བྱེེདི་ཀྱིང༌། དིེསེ་ཚེ་འདིིའི་

བདིེ་འབྱེོར་ལ་གནོདི་རྒྱུ་མེདི་པ་ལྟར་སྙེིང་པོ་ཅུང་ཟདི་ཀྱིང་མེདི་པར་རྟོགསེ་ནསེ། 

དིལ་འབྱེོར་དིོན་ཆོེ། རྙིེདི་དིཀའ་འཇིིགསེ་སློ། དིག་ེསྡེིག་ག་ིབློང་དིོར་སེོགསེ་ལ་ངེསེ་

པ་སྙེིང་ཐོག་པ་ནསེ་རྙིེདི་པའི་སྐྱེེསེ་བུ་ཆུང་ངུ་དིང་ཐུན་མོང་བའི་ལམ་ལ་སློོབ་པར་

ཤིགོ །ཅིེསེ་སྨོནོ་པའ།ོ །

འཁོར་བའི་ཕུན་ཚོགསེ་དུག་སྦྲུལ་ཚང་ལྟ་བུར། །ཞོེསེ་པསེ་སྐྱེེ་བུ་འབྲིང་དིང་

ཐུན་མོང་བའ་ིལམ་ལ་སྨོོན་པ་བསྟེན་པ་ཡོིན་ལ། དིེའ་ིཚུལ་ན་ིགོང་དུ་བཤིདི་པ་ལྟར། 

སྡེིག་པ་སྤེོང་བ་དིང་དིགེ་བ་སྒྲུབ་པ་ལ་འབདི་པསེ་སྐྱེེ་བ་ཕྱིི་མ་མངོན་མཐོོ་ཙམ་ཐོོབ་

པར་ནུསེ་མོདི། དི་ེཡོང་དི་དུང་འཁོར་བ་འདི་ིལསེ་མ་འཕགསེ་པསེ། ཚངསེ་པ་དིང་

བརྒྱ་བྱེིན་དིང་འཁོར་ལོསེ་བསྒྱུར་བའ་ིདིཔལ་འབྱེོར་ལྟ་བུསེ་བསྡུསེ་པའ་ིའཁོར་བའ་ི

ལོངསེ་སྤྱིོདི་མངའ་ཐོང་དིཔལ་འབྱེོར་ཕུན་སུམ་ཚོགསེ་པ་མཐོའ་དིག །གང་དིག་དིང་

ཉི་ེབ་ཙམ་གྱིིསེ་ཀྱིང་ཐོར་པའ་ིསྲོོག་འཕྲོག་པ་སེོགསེ་ཀྱི་ིཉིེསེ་པ་བསྐྱེེདི་པསེ་དུག་སྦྲུལ་

གྱི་ིཚང་དིང་འདྲི་བར་རིག་ནསེ་དི་ེལྟ་བུའ་ིཕུན་ཚོགསེ་ལ་སྲོེདི་པ་རྨོ་ིལམ་དུ་ཡོང་མ་ི

འབྱུང་བའི་ཐོར་པའི་ག་ོའཕང་ལ་དིོན་གཉིེར་བཅིོསེ་མ་མ་ཡོིན་པ་སྐྱེེ་བར་ཤིོག་ཅིེསེ་

སྨོནོ་པའ།ོ །

རིག་ནསེ་བྱེང་ཆུབ་མཆོོག་ཏུ་སེེམསེ་བསྐྱེེདི་དིེ། །ཕྱིིན་དྲུག་སྤྱིོདི་པསེ་རྟག་ཏུ་

1 མ་ཕྱི།ི ༧བ༥ན།  ཆོང   * ཆོདི
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འཚ་ོབར་ཤིགོ །ཅིསེེ་པསེ་སྐྱེ་ེབུ་ཆོནེ་པའོ་ིལམ་ལ་སྨོནོ་པ་བསྟེན་ཏེ།ེ དི་ེལྟར་འཁརོ་བའ་ི

ཕུན་ཚོགསེ་ལ་ཡོིདི་སྨོོན་སྐོདི་ཅིིག་ཙམ་ཡོང་མེདི་པར་ལམ་བསློབ་པ་གསུམ་ཉིམསེ་

སུ་བློངསེ་པསེ། ཉིན་རང་ག་ིབྱེང་ཆུབ་ཐོབོ་པར་ནུསེ་མོདི། དི་ེགཉིསིེ་འཁརོ་བའ་ིསྡུག་

བསྔོལ་ལསེ་གཏེན་དུ་ཐོར་བ་ཡོིན་ཀྱིང༌། རང་དིོན་གྱི་ིསྤེངསེ་རྟོགསེ་མ་རྫོོགསེ་པསེ་

གཞོན་དིནོ་གྱི་ིའཕྲནི་ལསེ་རྒྱ་ཆོནེ་མ་ིའབྱུང་ཞོངི༌། སེངསེ་རྒྱ་བ་ལ་རངི་དུ་འགྱུར་བསེ་

ན་དིང་པ་ོནསེ་སྐྱེ་ེབུ་ཆོེན་པོའ་ིལམ་དུ་འཇུག་པར་རིགསེ་སེོ། །དི་ེཡོང་རང་ཉིིདི་སྲོིདི་

པའ་ིསྡུག་བསྔོལ་གྱིིསེ་མནར་བ་བཞོིན་དུ་མར་གྱུར་པའ་ིསེེམསེ་ཅིན་ཀུན་ཀྱིང་སྡུག་

བསྔོལ་གྱིིསེ་མནར་བར་རིག་ནསེ་སེེམསེ་ཅིན་གྱི་ིདིོན་དུ་སེངསེ་རྒྱསེ་ཐོོབ་པར་བྱེའ་ོ

སྙེམ་དུ་སེེམསེ་བསྐྱེེདི་ཅིིང་སྨོོན་སེེམསེ་ཆོ་ོགསེ་བཟུང༌། དི་ེནསེ་སྤྱིོདི་པ་ཕྱིིན་དྲུག་ལ་

སློོབ་འདིོདི་བྱུང་བ་ན་མཇུག་སྡེོམ་བཟུང༌། སྨོོན་འཇུག་ག་ིབྱེང་ཆུབ་མཆོོག་ཏུ་སེེམསེ་

བསྐྱེེདི་ནསེ། དི་ེནསེ་དིམ་བཅིའ་ིདིོན་དི་ེབསྒྲུབ་པའ་ིཕྱིིར་དུ། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པ་དྲུག་

དིང་བསྡུ་བའ་ིདིངོསེ་པ་ོབཞོ་ིལ་སེོགསེ་པའ་ིརྒྱལ་སྲོསེ་ཀྱི་ིསྤྱིོདི་པ་ལ་རྟག་ཏུ་སྟེ།ེ དུསེ་

རྒྱུན་ཆོདི་མེདི་པར་བསློབསེ་པསེ། འཚ་ོབ་སྟེ་ེལམ་གྱི་ིརྟོགསེ་པ་རྣམསེ་པདྨ་ལ་ཆུ་

དིང་ཉི་ིའོདི་ཀྱིིསེ་བྲན་པ་ལྟ་བུར་གོང་ནསེ་གོང་དུ་འཕེལ་བར་ཤིོག་ཅིེསེ་སྨོོན་པའ།ོ །དི་ེ

ལྟར་ཡོང་རྗེ་ེབདིག་ཉིིདི་ཆོེན་པོསེ། དིལ་འབྱེོར་རྙིེདི་དིཀའ་ཚ་ེལ་ལོང་མེདི་པ། །ཡོིདི་

ལ་གམོསེ་པསེ་ཚ་ེའདིིའ་ིསྣང་ཤིསེེ་ལྡགོ །ལསེ་འབྲསེ་མ་ིབསླུ་འཁརོ་བའ་ིསྡུག་བསྔོལ་

རྣམསེ། །ཡོང་ཡོང་བསེམསེ་པསེ་ཕྱི་ིམའ་ིསྣང་ཤིེསེ་ལྡོག །དི་ེལྟར་གོམསེ་པསེ་སྲོིདི་

པའ་ིཕུན་ཚགོསེ་ལ། །ཡོདིི་སྨོནོ་སྐོདི་ཅིགི་ཙམ་ཡོང་མ་ིསྐྱེ་ེཞོངི༌། །ཉིནི་ཚན་ཀུན་ཏུ་ཐོར་

པ་དིནོ་གཉིརེ་བློ།ོ །བྱུང་ན་དི་ེཚ་ེངསེེ་འབྱུང་སྐྱེསེེ་པ་ལགསེ། །ངསེེ་འབྱུང་དི་ེཡོང་རྣམ་
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སྒོོམ་སྡེ་ེནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

དིག་སེེམསེ་བསྐྱེེདི་ཀྱིསིེ། །ཟནི་པ་མེདི་ན་བློ་མེདི་བྱེང་ཆུབ་ཀྱི།ི །ཕུན་ཚགོསེ་བདི་ེབའ་ི

རྒྱུ་རུ་མ་ིའགྱུར་བསེ། །བློ་ོལྡན་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་བྱེང་ཆུབ་སེེམསེ་མཆོོག་བསྐྱེེདི། །ཅིེསེ་

གསུངསེ་པ་ལྟར་ར།ོ །

གཉིིསེ་པ། ཐུན་མོང་མ་ཡོིན་པ་སྔོགསེ་ལམ་གྱི་ིརྒྱུར་བསྔོ་ོབ་ལ་གཉིིསེ། འཇུག་

སྒོ་ོདིབང་ག་ིདིོན་དུ་བསྔོ་ོབ་དིང༌། ཞུགསེ་ནསེ་བསྒོོམ་པ་ལམ་རིམ་པ་གཉིིསེ་ཀྱི་ིདིོན་

དུ་བསྔོ་ོབའོ། དིང་པ་ོནི། རྣམ་དིག་དིབང་བཞོིའ་ིཆུ་བོསེ་སྒོ་ོགསུམ་གྱིི། །དྲི་ིམ་ཀུན་

བཀྲུསེ་སྐུ་བཞོིའ་ིསེ་བནོ་བཞོག །དིམ་ཚགི་སྡེམོ་པ་མགི་ག་ིའབྲསེ་བུ་ལྟར། །བསྲུངསེ་

པསེ་རིམ་གཉིིསེ་ལམ་གྱིི་སྣོདི་གྱུར་ཤིོག །ཅིེསེ་པ་ལྟར་ལམ་ཐུན་མོང་བསེ་རྒྱུདི་

སྦྱངསེ་ནསེ་བློ་མེདི་ཀྱིི་ལམ་གྱིི་རིམ་པ་ལ་འཇུག་དིགོསེ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ཕར་

ཕྱིིན་ཐོེག་པའ་ིལམ་ལ་བརྟེན་ནསེ་གྲིངསེ་མེདི་གསུམ་ལ་སེོགསེ་པར་འབདི་ཀྱིང་སེ་

བཅུ་སྲོིདི་པ་ཐོ་མ་བ་ཙམ་ལསེ་བགྲིོདི་མ་ིནུསེ་པསེ་ལམ་གྱི་ིམཐོར་སྔོགསེ་ལ་འཇུག་

དིགོསེ་ཤིིང༌། སེངསེ་རྒྱསེ་ཐོམསེ་ཅིདི་ཀྱིང་མཐོར་སྔོགསེ་བློ་མེདི་ཀྱི་ིལམ་ལ་བརྟེན་

ནསེ་སེངསེ་རྒྱསེ་པ་ཤི་སྟེག་ཡོིན་པསེ། ཚེ་གཅིིག་ལ་རྡོ་ོརྗེེ་འཛིན་པའི་སེར་བགྲིོདི་

པར་འདིོདི་ན། དིང་པ་ོནསེ་བློ་མེདི་ཀྱི་ིཐོེག་པར་འཇུག་རིགསེ་ཏེེ། གསེང་བ་སྤྱི་ིརྒྱུདི་

ལསེ། བུ་ཚུར་ཤིོག་ཅིིག་ཐོེག་ཆོེན་པོ། །གསེང་སྔོགསེ་སྤྱིོདི་ཚུལ་ཆོ་ོག་ནི། །ཁྱེོདི་ལ་

ཡོང་དིག་བཤིདི་པར་བྱེ། །ཁྱེོདི་ན་ིཚུལ་ཆོེན་སྣོདི་ཡོིན་གྱིི། །སྐུ་གསུང་ཐུགསེ་ཀྱི་ིརྡོ་ོ

རྗེ་ེཅིན། །དུསེ་གསུམ་འབྱུང་བའ་ིསེངསེ་རྒྱསེ་རྣམསེ། །རྡོ་ོརྗེ་ེསྔོགསེ་ཀྱི་ིམཐུ་ཡོིསེ་

ན།ི །ཡོ་ེཤིསེེ་མཉིམ་མེདི་ཡོང་དིག་བརྙིསེེ། །ཞོེསེ་དིང༌། རམི་ལྔ་ལསེ། ཤཱཀྱི་ཐུབ་པ་དི་ེ

བཞོིན་གཤིེགསེ། །མངོན་པར་བྱེང་ཆུབ་འདི་ིབཞོེདི་ནསེ། །སྟེོང་པ་ཆོེན་པོསེ་སེངསེ་



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ།
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རྒྱསེ་ཉིདིི། །ཐོབོ་པར་བྱེ་ཞོསེེ་མངནོ་པར་དིགངོསེ། །ན་ེརཉྫ་ནའ་ིཆུ་འགྲིམ་དུ། །མ་ིགཡོ་ོ

ཏེིང་འཛིན་ལ་བཞུགསེ་ལ། །དི་ེཚ་ེརྒྱལ་བ་མཁའ་རྡོ་ོརྗེེ། །ཏེིལ་གྱི་ིགང་བུ་གང་བཞོིན་

བཞུགསེ། །རྒྱལ་བའ་ིསྲོསེ་ལ་སེ་ེགོལ་དིང༌། །དི་ེལ་དིབྱེངསེ་གཅིིག་གིསེ་གསུངསེ་

པ། །བསེམ་གཏེན་འདི་ིན་ིརྣམ་དིག་མིན། །འདིིསེ་ན་ིམཐོར་ཐུག་མ་ིཐོོབ་སྟེེ། །ནམ་

མཁའ་ིངོསེ་ལྟར་མཆོོག་གྱུར་པའ།ི །འོདི་གསེལ་བ་ཡོ་ིདི་ེདིམིགསེ་ཤིིག །འོདི་གསེལ་

བ་ཡོ་ིགནསེ་ཐོོབ་ནསེ། །རབ་དིགའ་ིགཟུགསེ་སུ་སྐྱེ་ེབར་འགྱུར། །དི་ེཚ་ེརབ་དིགའ་

རྡོ་ོརྗེའེ་ིསྐུ། །ཀུན་གྱི་ིདིབང་ཕྱུག་ཐོོབ་པར་འགྱུར། །འདི་ིལྟར་སྒྲི་དི་ེགསེན་པ་དིང༌། །དི་ེ

ནསེ་ཏེིང་འཛིན་མི་གཡོ་ོབཏེང༌། །འདིི་ལྟར་ནམ་ཕྱིེདི་དུསེ་སུ་ནི། །རྒྱལ་བའི་སྲོསེ་

ཀྱིིསེ་དི་ེཉིིདི་དིམིགསེ། །ཞོེསེ་གསུངསེ་པ་ལྟར་ར།ོ །དི་ེཡོང་རྒྱུདི་སྡེ་ེནསེ་གསུངསེ་པ་

ལྟར་གྱི་ིམཚན་ཉིདིི་ཚང་བའ་ིརྡོ་ོརྗེ་ེསློབོ་དིཔནོ་ཞོགི་ག་ིསྤྱིན་སྔོར། དིཀྱིལི་འཁརོ་མཚན་

ཉིིདི་དིང་ལྡན་པ་ཞོིག་ཏུ་རྒྱུདི་སྡེ་ེནསེ་བཤིདི་པའ་ིརྣམ་པར་དིག་པའ་ིདིབང་བཞོིའ་ིཆུ་

བོསེ་སྒོ་ོགསུམ་སྟེ་ེལུསེ་ངག་ཡོིདི་གསུམ་གྱི་ིདྲི་ིམ་སེ་ོསེ་ོབ་དིང༌། དྲི་ིམ་ཐོམསེ་ཅིདི་

བཀྲུསེ་སྐུ་བཞོ་ིམྱུར་དུ་འགྲུབ་པའ་ིསེ་བོན་ནམ་ནུསེ་པ་བཞོག །དིབང་དུསེ་སུ་ཁསེ་

བློངསེ་པའ་ིདིམ་ཚགི་དིང་སྡེམོ་པ་ཚུལ་བཞོནི་དུ་མགི་ག་ིའབྲསེ་བུ་ལྟར་བསྲུངསེ་པསེ་

ཟབ་ལམ་རམི་པ་གཉིིསེ་བསྒོམོ་པའ་ིསྣདོི་དུ་རུང་བའ་ིརྒྱུར་གྱུར་ཅིགི །ཅིེསེ་བསྔོ་ོབ་སྟེ།ེ 

དིེའ་ིཚུལ་ན།ི སློོབ་མ་མཚན་ཉིིདི་དིང་ལྡན་པ་ཐོོག་མར་དིཀྱིིལ་འཁོར་དུ་བཅུག །ཐུན་

མོང་དིང་ཐུན་མོང་མ་ཡོིན་པའ་ིསྡེོམ་པ་བྱེིན། ལྷ་ང་ོསྟེོན་པ་སེོགསེ་བྱེསེ། རིག་པའ་ི

དིབང་ལྔ་བསྐུར་བསེ། མ་རགི་པ་དིང་ཉིནོ་མངོསེ་ལྔ་འཁྲུདི། རགི་པ་ཡོ་ེཤིསེེ་ལྔ་འགྲུབ་

པའ་ིསེ་བནོ་འཇིགོ །རྡོ་ོརྗེ་ེསློབོ་དིཔནོ་གྱི་ིདིབང་བསྐུར་བསེ་ལུསེ་ཐོ་མལ་དུ་འཛནི་པའ་ི
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སྒོོམ་སྡེ་ེནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

སྣང་ཞོེན་གྱི་ིདྲི་ིམ་འཁྲུདི། ལམ་བསྐྱེེདི་རིམ་བསྒོོམ་པ་ལ་དིབང༌། འབྲསེ་བུ་སྤྲུལ་པའ་ི

སྐུ་འགྲུབ་པ་སྟེ་ེདི་ེདིག་ག་ིསེ་བོན་འཇིོག །དི་ེབཞོིན་དུ་གསེང་བའ་ིདིབང་བསྐུར་བསེ། 

རླུང་སྔོགསེ་སེོ་སེོར་སྣང་བ་དིང༌། ཞོེན་པའི་དྲིི་མ་འཁྲུདི། ལམ་དིབེན་གསུམ་སྒྱུ་

ལུསེ་དིང་བཅིསེ་པ་བསྒོོམ་པ་ལ་དིབང༌། འབྲསེ་བུ་ལོངསེ་སྐུ་འགྲུབ་པ་སྟེ་ེདི་ེདིག་ག་ི

སེ་བནོ་འཇིགོ །ཤིསེེ་རབ་ཡོ་ེཤིསེེ་ཀྱི་ིདིབང་བསྐུར་བསེ་གང་སྣང་བདི་ེསྟེངོ་དིབྱེརེ་མདེི་

དུ་འཆོར་བ་ལ་སྒྲིིབ་པའ་ིཡོིདི་ཀྱི་ིདྲི་ིམ་འཁྲུདི། ལམ་དིོན་དིམ་འོདི་གསེལ་བསྒོོམ་པ་

ལ་དིབང༌། འབྲསེ་བུ་ཆོོསེ་ཀྱི་ིསྐུ་འགྲུབ་པ་སྟེ་ེདི་ེདིག་ག་ིལག་རྗེེསེ་འཇིོག །དིབང་བཞོ་ི

པ་བསྐུར་བསེ་ལུསེ་ངག་ཡོིདི་གསུམ་གྱི་ིསྒྲིིབ་པའ་ིབག་ཆོགསེ་འཁྲུདི། ལམ་བདིེན་

གཉིིསེ་དིབྱེེར་མེདི་ཟུང་འཇུག་བསྒོོམ་པ་ལ་དིབང༌། འབྲསེ་བུ་ཟུང་འཇུག་འགྲུབ་པ་

སྟེ་ེདི་ེདིག་ག་ིལག་རྗེེསེ་འཇིོག་པ་ཡོིན་ན།ོ །དི་ེལྟར་ཡོང་རྗེ་ེརྒྱལ་བ་གཉིིསེ་པསེ། བུམ་

དིབང་གངྒའ་ིཆུ་རྒྱུན་བསྐུར་བ་ཡོསིེ། །ཐོ་མལ་སྣང་ཞོནེ་དྲི་ིམ་འཁྲུདི་པར་ཤིགོ །གསེང་

དིབང་ཡོ་ེཤིེསེ་བདུདི་རྩེ་ིམྱོངསེ་པ་ཡོིསེ། །ངག་གནསེ་རླུང་ན་ིསྔོགསེ་སུ་འཆོར་བར་

ཤིགོ །གསུམ་པ་ལྷན་སྐྱེེསེ་དིགའ་བའ་ིལྕགསེ་ཀྱུ་ཡོིསེ། །ཡོིདི་ན་ིའདོི་གསེལ་དིབྱེངིསེ་

སུ་འདྲིེན་པར་ཤིོག །བཞོ་ིཔ་ཟུང་འཇུག་དིོན་ལ་ང་ོསྤྲིདི་པསེ། །མཐོར་ཐུག་དིོན་ལ་

སྒྲི་ོའདིོགསེ་ཆོོདི་པར་ཤིོག །ཅིེསེ་གསུངསེ་པའ་ིདིགོངསེ་པ་ཡོང་ཡོིན་ན།ོ །དི་ེལྟ་བུའ་ི

དིབང་བཞོི་རྣམ་པར་དིག་པ་ཐོོབ་ནསེ་མཆོོག་འགྲུབ་པ་ནི། དིམ་ཚིག་དིང་སྡེོམ་པ་

ཚུལ་བཞོིན་དུ་བསྲུང་བ་ལ་རག་ལསེ་པསེ་རྩེ་ལྟུང་ཡོན་ལག་དིང་བཅིསེ་པསེ་མ་གོསེ་

པ་ལ་འབདི་པར་བྱེའོ། །དི་ེཡོང་རྩེ་ལྟུང་གིསེ་མ་གོསེ་ན། རབ་ཚ་ེའདིི། འབྲིང་བར་

དིོའམ་སྐྱེ་ེབ་བདུན། ཐོ་ནའང་རྩེ་ལྟུང་མ་བྱུང་ན་ཚ་ེའདིིར་ལམ་མ་བསྒོོམསེ་ཀྱིང་སྐྱེ་ེབ་



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ།
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བཅུ་དྲུག་ཚུན་ལ། སེངསེ་རྒྱ་བར་གསུངསེ་ཏེེ། བ་ིབྷུ་ཏེ་ིཙནྡྲསེ། མ་བསྒོོམསེ་གྱུར་

ཀྱིང་ལྟུང་མདེི་ན། །སྐྱེ་ེབ་བཅུ་དྲུག་དིག་ན་འགྲུབ། །ཅིེསེ་གསུངསེ་སེ།ོ །

གཉིིསེ་པ་ཞུགསེ་ནསེ་བསྒོོམ་པ། ལམ་རིམ་པ་གཉིིསེ་ཀྱིི་དིོན་དུ་བསྔོོ་བ་ལ་

གཉིསིེ། བསྐྱེདེི་རམི་གྱི་ིདིནོ་དུ་བསྔོ་ོབ་དིང༌། རྫོགོསེ་རམི་གྱི་ིདིནོ་དུ་བསྔོ་ོབའ།ོ །

དིང་པ་ོལ་གཉིསིེ། མདིརོ་བསྟེན་པ་དིང༌། རྒྱསེ་པར་བཤིདི་པའ།ོ །དིང་པ་ོན།ི འ་ོ

ན་མྱུར་དུ་སེངསེ་རྒྱསེ་པར་འདིོདི་པསེ། དིབང་རྣམ་པར་དིག་པ་ཐོོབ་པའ་ིརྗེེསེ་སུ་

ལམ་བསྒོོམ་པ་ལ། སྔོགསེ་ཀྱི་ིལམ་གང་ནསེ་འཇུག་པ་ཡོིན་ཞོ་ེན། ཐོོག་མར་བསྐྱེེདི་

རམི་ནསེ་འཇུག་དིགོསེ་ཏེ།ེ སློབོ་དིཔནོ་འཕགསེ་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིིསེ། བསྐྱེེདི་པའ་ིརམི་ལ་

ལེགསེ་གནསེ་ཤིིང༌། །རྫོོགསེ་པའ་ིརིམ་པ་འདིོདི་རྣམསེ་ལ། །ཐོབསེ་འདི་ིརྫོོགསེ་པའ་ི

སེངསེ་རྒྱསེ་ཀྱིསིེ། །སྐོསེ་ཀྱི་ིརམི་པ་ལྟ་བུར་གསུངསེ། །ཞོསེེ་ལམ་རམི་པ་གཉིསིེ་ཀྱིང་

སྐོསེ་གདིང་ལྟར་རམི་གྱིིསེ་བགྲིདོི་དིགོསེ་པར་གསུངསེ་སེ།ོ །རྒྱུ་མཚན་དིེསེ་ན། དིང་

པརོ་འདིརི་སྐྱེ་ེཤི་ིབར་དིོའ་ིམུན་པ་ཀུན་སེལེ་ཞོངི༌། །སྐུ་གསུམ་འོདི་བརྒྱའ་ིདྲི་བ་འགྱིདེི་

བྱེེདི་པ། །བསྐྱེེདི་རིམ་ཟབ་མ་ོཐུན་བཞོིར་བསྒོོམསེ་པ་ལསེ། །རྫོོགསེ་རིམ་ཡོོངསེ་

རྫོགོསེ་སྐྱེ་ེབའ་ིརྒྱུདི་སྨོནི་ཤིགོ །ཅིེསེ་པ་རྐོང་པ་བཞོ་ིགསུངསེ་ཏེ།ེ སྐྱེ་ེཤི་ིབར་དིོའ་ིམུན་

པ་རྣམསེ་རང་དིང་རྣམ་པ་མཐུན་པའ་ིལམ་བསྒོོམསེ་པའ་ིསྟེོབསེ་ཀྱིིསེ་སེེལ་ཞོིང་སྐུ་

གསུམ་འོདི་བརྒྱའ་ིདྲི་བ་འགྱིེདི་པར་བྱེེདི་པ་སྟེ་ེསྐྱེ་ེཤི་ིབར་དི་ོགསུམ་པ་ོདི་ེཡོིདི་ངོར་སྐུ་

གསུམ་དུ་འཁྱེེར་བའ་ིབསྐྱེེདི་རིམ་ཟབ་མ་ོཐུན་བཞོིར་བཅིདི་དི་ེབསྒོོམསེ་པ་ལ་བརྟེན་

ནསེ་བསྐྱེེདི་རིམ་ཕྲ་རགསེ་མཐོར་ཕྱིིན་ཏེེ། རྫོོགསེ་རིམ་གྱི་ིལམ་ཡོོངསེ་སུ་རྫོོགསེ་པ་

སྐྱེ་ེབའ་ིརྒྱུདི་སྨོིན་པར་བྱེེདི་པར་ཤིོག །ཅིེསེ་པའ།ོ །སྐུ་གསུམ་འོདི་བརྒྱའ་ིདྲི་བ་འགྱིེདི་



 18  

སྒོོམ་སྡེ་ེནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

པར་བྱེེདི་པ་ན།ི བསྐྱེེདི་རམི་པའ་ིསྐུ་གསུམ་ཉི་ིམ་དིང་སྦྱར་བའ།ོ །

གཉིིསེ་པ་རྒྱསེ་པར་བཤིདི་པ་ལ་གསུམ། གང་དུ་བསྒོོམ་པའི་གནསེ། གང་

གིསེ་སྒོོམ་པའ་ིརྟེན། བསྒོོམ་བྱེ་བསྐྱེེདི་རིམ་གྱི་ིརྣམ་བཞོག་གོ །དིང་པ་ོནི། ལཱ་ལ་ིཏེའ་ི

སྒྲུབ་ཐོབསེ་ལསེ། དིང་པོར་ར་ེཤིིག་དུར་ཁྲིོདི་དིང༌། །མཚན་གཅིིག་ཆུ་འགྲིམ་ཤིིང་

དྲུང་སེོགསེ། །ཡོིདི་དིང་མཐུན་པའ་ིགནསེ་རྣམསེ་སུ། །རྣལ་འབྱེོར་བདི་ེབའ་ིསྟེན་ལ་

འདུག །བྲསིེ་སྐུ་སེགོསེ་ཀྱིང་མདུན་བཞོག་བསྒོམོ། །ཞོེསེ་གསུངསེ་པ་ལྟར་གྱི་ིགནསེ་

སུ་མཆོོདི་གཏེོར་དིང་ནང་མཆོོདི་ཅིང་ཏེེའུ་རྡོོ་རྗེེ་དྲིིལ་བུ་སེོགསེ་ཚོགསེ་པར་བྱེསེ། 

བཅིོམ་ལྡན་འདིསེ་ཀྱིི་བྲིསེ་སྐུ་བཀྲམ་ཞོིང་མེ་ཏེོག་སེིལ་མ་བཅིལ་དུ་བཀྲམ་པའི་

གནསེ་སུ་སྒོམོ་པར་བྱེེདི་དི།ོ །

གཉིིསེ་པ་གང་གིསེ་སྒོོམ་པའ་ིརྟེན་ནི། ལྷ་དིང་བློ་མ་ལ་དིདི་པ། དིབང་ཐོོབ་ཅིིང༌། 

དིམ་ཚགི་དིང་སྡེམོ་པ་ཚུལ་བཞོནི་དུ་བསྲུང་བ། སེམེསེ་ཅིན་ཐོམསེ་ཅིདི་རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིགིསེ་

བྱེདེི་ཀྱི་ིག་ོའཕང་ལ་འགདོི་པར་འདིོདི་པའ་ིགང་ཟག་གིསེ་བསྒོམོ་པར་བྱེའ།ོ །

གསུམ་པ་ལ་བཞོ།ི ཐུན་གྱི་ིཐོོག་མར་ཇི་ིལྟར་བྱེ་བ། ཐུན་དིངོསེ་ལ་ཇི་ིལྟར་བྱེ་བ། 

ཐུན་གྱི་ིམཐོར་ཇི་ིལྟར་བྱེ་བ། ཐུན་མཚམསེ་སུ་ཇི་ིལྟར་བྱེ་བའོ། །དིང་པ་ོལ་གསུམ། 

ནང་མཆོདོི་བྱེནི་གྱིིསེ་བརླབ་པའ་ིཚུལ། སྔོནོ་འགྲིོའ་ིམཆོོདི་གཏེརོ་བྱེནི་གྱིིསེ་བརླབསེ་

ནསེ་འབུལ་ཚུལ། བདིག་བསྐྱེདེི་ཀྱི་ིམཆོོདི་པ་བྱེནི་གྱིིསེ་བརླབ་པའ་ིཚུལ་ལ།ོ །

དིང་པོ་ནི། འོག་ནསེ་འབྱུང་བའི་མཆོོདི་རྫོསེ་རྣམསེ་བྱེིན་གྱིིསེ་བརླབ་པ་ལ། 

རློབ་པ་པ་ོཐོ་མལ་པསེ་མ་ིནུསེ་པསེ། རང་ལྷའ་ིརྣལ་འབྱེོར་བརྟན་པ་ོདིང་ལྡན་པ་ཞོིག་

དིགོསེ་ལ་དིེའི་ཕྱིིར་རང་ཉིིདི་རྡོོ་རྗེེ་འཇིིགསེ་བྱེེདི་ཞོལ་གཅིིག་ཕྱིག་གཉིིསེ་པ་ཡུམ་



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ།
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བཅིསེ་སུ་བསྐྱེེདི་པ་ཡོིན་ནོ། །དི་ེལྟ་བུའ་ིལྷའ་ིརྣལ་འབྱེོར་དིང་ལྡན་པའ་ིསྒོ་ོནསེ་ལསེ་

སྔོགསེ་བརྗེོདི་པ་དིང་དུསེ་མཉིམ་དུ་ཁྲིོ་བོའ་ིཚོགསེ་དིཔག་ཏུ་མེདི་པ་སྙེིང་ཁ་ནསེ་

སྤྲིོསེ་ནསེ་ནང་མཆོོདི་ལ་གནསེ་པའ་ིབགེགསེ་རྣམསེ་བསྐྲདི་པར་བསེམ་པ་ན་ིབསེང་

བ་དིང༌། དི་ེནསེ་སྭ་བྷཱ་ཝའ་ིསྔོགསེ་བརྗེོདི་ནསེ་ནང་མཆོོདི་ཀྱི་ིརྫོསེ་སྣོདི་དིང་བཅིསེ་

པསེ་མཚོན་པའ་ིགཟུང་འཛིན་གྱིིསེ་བསྡུསེ་པའ་ིཆོོསེ་ཐོམསེ་ཅིདི་ལ་མ་དིག་པའ་ིཀུན་

རྫོོབ་ཀྱིི་སྣང་བ་རྣམསེ་ལེགསེ་པར་བཀག་ནསེ་སྦྱང་སྟེེ། བདིེ་སྟེོང་གི་རྣམ་རོལ་དུ་

འཆོར་བའ་ིཕྱིིར་དུ་སྦྱང་བར་བྱེེདི་པ་ཡོིན་ན།ོ །བསྐྱེེདི་ཅིིང་བྱེིན་གྱིིསེ་བརླབ་པ་ན།ི ཡོ་ཾ

ལསེ་རླུང༌། རཾ་ལསེ་མེའི་དིཀྱིིལ་འཁོར་གྱིི་སྟེེང་དུ་ཨཱ་ལསེ་བྱུང་བའི་མི་མགོ་རློན་

པའ་ིསྒྱེེདི་པུ་གསུམ་གྱི་ིསྟེེང་དུ་ཨེ་ལསེ་སྐྱེེསེ་པའ་ིཐོོདི་པ་ཕྱི་ིདིཀར་ལ་ནང་དིམར་བའ་ི

ནང་དུ་ནང་མཆོོདི་ཀྱི་ིརྫོསེ་རྣམསེ་འཇིོག་པ་ནི། ཐོོདི་པའ་ིསྐོདི་དིོདི་ཀ་པཱ་ལ་ཞོེསེ་པའ་ི

ཀ་ལ་རྗེེསེ་སུ་ང་ར་ོབྱེིན་པའ་ིཀ་ཾབདི་ེབ་དིང་པཱ་ལ་སྐྱེོང་བ་ལ་འཇུག་པའ་ིཆོ་ནསེ་སེམ་

རྒྱུ་མཚན་གྱིིསེ་ཡོིན་ནོ། །ཐོོདི་པ་བདིེ་སྐྱེོང་གི་སྣོདི་ཡོིན་ཏེེ། བདིེ་བ་ཆོེན་པོའ་ིརྟེན་

ཀུནྡ་ལྟ་བུའ་ིབྱེང་ཆུབ་ཀྱི་ིསེེམསེ་སྤྱི་ིབོའ་ིརྩེ་འཁོར་ན་གནསེ་པའ་ིཕྱིིར། དིེསེ་ཐོོདི་པ་

ཕྱིི་དིཀར་ལ་ནང་དིམར་བསེ་བདིེ་བ་དིང་སྟེོང་པ་མཚོན་ཞོིང་དིེ་ཉིིདི་ཐོོདི་པ་གཅིིག་

ལ་ཚང་བསེ་བདི་ེསྟེོང་དིབྱེེར་མེདི་ཀྱིང་མཚོན་པ་ཡོིན་ནོ། །ཤི་ལྔ་བདུདི་རྩེིའ་ིརྫོསེ་སུ་

འཇིོག་པའ་ིརྒྱུ་མཚན་ནི། དི་ེལྔ་ལ་སྦྱང་རྟོགསེ་སྦར་གསུམ་བྱེསེ་ནསེ་རང་ཉིིདི་ཀྱིིསེ་

ལོངསེ་སྤྱིོདི་ཅིིང༌། རང་རིགསེ་ཀྱི་ིལྷ་ལ་ཕུལ་བསེ་དིངོསེ་གྲུབ་མྱུར་དུ་འགུགསེ་པསེ་

ལྕགསེ་ཀྱུ་ལྔ་དིང་དིངོསེ་གྲུབ་མྱུར་དུ་གསེལ་བར་བྱེེདི་པསེ་སྒྲིོན་མ་ལྔ། ཞོེསེ་བཤིདི་

པ་ཡོིན་ན།ོ །དྲི་ིཆོེན་སེོགསེ་ལྔ་བདུདི་རྩེིའ་ིརྫོསེ་སུ་འཇིོག་པའ་ིརྒྱུ་མཚན་ན།ི དི་ེལྔ་པ་ོ
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སྒོོམ་སྡེ་ེནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

ལུསེ་ཟུངསེ་འཆོགསེ་པའ་ིདྭངསེ་མ་ཡོནི་པསེ། དི་ེསྦྱང་རྟགོསེ་སྦར་གསུམ་བྱེསེ་ནསེ་

རང་ཉིིདི་ཀྱིིསེ་ལོངསེ་སྤྱིོདི་ཅིིང༌། རང་རིགསེ་ཀྱི་ིལྷ་ལ་ཕུལ་བསེ་འཆོ་ིབ་མེདི་པའ་ིག་ོ

འཕང་སྟེརེ་བའ་ིཆོ་ནསེ་ཡོནི་ན།ོ །ཤི་ལྔ་ཕྱིོགསེ་དིང༌། བདུདི་རྩེ་ིལྔ་མཚམསེ་སུ་བསྐྱེེདི་

པའ་ིརྒྱུ་མཚན་ན།ི ཤི་ལྔ་གཤིེགསེ་པ་ལྔའ་ིང་ོབ་ོདིང༌། བདུདི་རྩེ་ིལྔ་གཤིེགསེ་མ་ལྔའ་ི

ང་ོབོར་མོསེ་པར་བྱེ་བའ་ིརྒྱུ་མཚན་གྱིིསེ་ཡོིན་ནོ། །ཤི་ལྔ་གཤིེགསེ་པ་ལྔའ་ིསེ་བོན་

དིང༌། བདུདི་རྩེ་ིལྔ་གཤིེགསེ་མ་ལྔའ་ིསེ་བོན་ལསེ་བསྐྱེེདི་པ་ནི། ཤི་ལྔ་གཤིེགསེ་པ་

ལྔའ་ིང་ོབ་ོདིང༌། བདུདི་རྩེ་ིལྔ་གཤིེགསེ་མ་ལྔའ་ིང་ོབོར་བྱེིན་གྱིིསེ་བརླབ་པར་བྱེ་བའ་ི

ཆོེདི་དུ་ཡོིན་ནོ། །ཤི་ལྔ་ལ་ག་ོལ་སེོགསེ་པའི་ཡོི་གེ་ལྔ་དིང༌། བདུདི་རྩེི་ལྔ་ལ་བི་ལ་

སེགོསེ་པའ་ིཡོ་ིག་ེལྔསེ་མཚན་པ་ན།ི ག་ོལ་སེགོསེ་པའ་ིཡོ་ིག་ེལྔ་པ་ོདི།ེ རམི་པ་བཞོནི་

དུ་ཤི་ལྔའ་ིམིང་ཡོིག་དིང་པ་ོདིང༌། བ་ིལ་སེོགསེ་པའ་ིཡོ་ིག་ེལྔ་པ་ོདི་ེརིམ་པ་བཞོིན་དུ་

བདུདི་རྩེ་ིལྔའ་ིམིང་ཡོགི་དིང་པ་ོཡོནི་པའ་ིཆོ་ནསེ་སེ།ོ །

བྱེིན་གྱིིསེ་བརླབ་པ་དིངོསེ་ནི། ཧཱུཾ་ཾགིསེ་བདུདི་རྩེ་ིརྣམསེ་ཀྱི་ིཁ་དིོག་དྲི་ིནུསེ་ཀྱི་ི

སྐྱེོན་སྦྱོང་བར་བྱེེདི་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ཧཱུཾཾ་བདིེ་སྟེོང་དིབྱེེར་མེདི་ཀྱིི་ཡོེ་ཤིེསེ་ཐུགསེ་

རྡོ་ོརྗེའེ་ིསེ་བོན་ཡོིན་ལ། བདི་ེསྟེོང་དིབྱེེར་མེདི་ཀྱི་ིཡོ་ེཤིེསེ་དི་ེསྐྱེོན་གྱི་ིརྣམ་པ་མཐོའ་དིག་

སྦྱོང་བ་ལ་ནུསེ་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཡོིན་པའི་ཆོ་ནསེ་སེོ། །ཨཱཿཡོིག་གིསེ་དིེ་རྣམསེ་

བདུདི་རྩེིའ་ིང་ོབོར་རྟོགསེ་པར་བྱེེདི་པའ་ིརྒྱུ་མཚན་ནི། བདུདི་རྩེིའ་ིསྐོདི་དིོདི་ཨེ་མྀྲྀ་ཏེ་

འཆོ་ིབ་མེདི་པ་ལ་འཇུག་ལ། ཨཱཿཡོིག་དི་ེའཆོ་ིབ་མེདི་པའ་ིལྷ་འོདི་དིཔག་མེདི་ཀྱིིའམ། 

གསུང་རྡོ་ོརྗེེའ་ིསེ་བོན་ཡོིན་པའ་ིཆོ་ནསེ་སེོ། །ཨེ་ཾཡོིག་གིསེ་མང་པོར་སྤེེལ་བ་ན་ིམང་

དུ་འཕལེ་བའ་ིདིནོ་ཏེ།ེ གཟུགསེ་ཕུང་ག་ིརགིསེ་འདྲི་སྔོ་མ་ཞོགི་གིསེ་རགིསེ་འདྲི་ཕྱི་ིམ་
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མང་དུ་སྤེལེ་བ་ལ་བྱེདེི་ལ། ཨེ་ཾདི་ེགཟུགསེ་ཕུང་རྣམ་པར་དིག་པ་རྣམ་པར་སྣང་མཛདི་

ཀྱི་ིསེ་བོན་ཡོིན་པའ་ིཆོ་ནསེ་ཡོིན་ནོ། །དིེསེ་ན་མཐོར་ཡོ་ིག་ེའབྲུ་གསུམ་ཡོང་བརྗེོདི་

པར་བྱེ་བ་ཡོནི་ན།ོ །

གཉིིསེ་པ་སྔོོན་འགྲིོའ་ིམཆོོདི་གཏེོར་བྱེིན་གྱིིསེ་བརླབསེ་ནསེ་འབུལ་ཚུལ་ནི། 

མཆོོདི་པ་ནི་བདིག་བསྐྱེེདི་ཀྱིི་སྐོབསེ་ལྟར་དིང༌། གཏེོར་མ་ནི་ནང་མཆོོདི་ལྟར་བྱེིན་

གྱིིསེ་བརླབ། དི་ེཡོང་སྒྲུབ་ཐོབསེ་དིངོསེ་གཞོ་ིབསྒོོམ་པ་ལ་བགེགསེ་ཀྱི་ིབར་ཆོདི་མ་ི

འབྱུང་བའ་ིའཕྲིན་ལསེ་བཅིོལ་བའ་ིཕྱིིར་དུ་དིཀར་ཕྱིོགསེ་ལ་དིགའ་བའ་ིཕྱིོགསེ་སྐྱེོང་

བཅི་ོལྔ་བཀུག་ནསེ། དི་ེརྣམསེ་ལ་ཐོ་མལ་གྱི་ིསྣང་ཞོེན་བསེལ་བའ་ིཕྱིིར་དུ་སྟེོང་པའ་ི

ངང་ལསེ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིགིསེ་བྱེདེི་ཡུམ་བཅིསེ་སུ་བསྐྱེདེི་པ་ལ་མཆོདོི་གཏེརོ་འབུལ་བ་ཡོནི་

ཏེེ། ཚུལ་འདི་ིན་ིལཱ་ལ་ིཏེའ་ིསྒྲུབ་ཐོབསེ་ཆོ་ེབ་ལསེ། མཆོོདི་དིང་བདུདི་རྩེ་ིལ་སེོགསེ་

ཀྱིིསེ། །ཞོ་ིབ་ལ་སེོགསེ་ཁྱེདི་པར་རྣམསེ། །ཤི་རྣམསེ་ཀུན་གྱི་ིགཏེོར་མ་ནི། །འབྱུང་

པ་ོལ་སེོགསེ་འཇིིགསེ་ལ་སྦྱིན། །དིང་པོར་ལྷ་ལ་བཟོདི་པར་གསེོལ། །ཞོིང་སྐྱེོང་ལ་

སེོགསེ་ཐོམསེ་ཅིདི་གཤིེགསེ། །ཞོསེེ་གསུངསེ་པསེ་བསྟེན་ལ། འབུལ་ཚུལ་ན།ི སྔོར་

ལྟར་བསྐྱེེདི་པའི་ཕྱིོགསེ་སྐྱེོང་དིེ་རྣམསེ་ལ་རང་གི་སྙེིང་ག་ནསེ་སྤྲིོསེ་པའི་ལྷ་མ་ོར་ོརྡོ་ོ

རྗེ་ེམསེ་བདུདི་རྩེ་ིཐོོདི་པསེ་བཅུསེ་ནསེ་ཕུལ་བར་བསེམསེ་ཏེེ། ཨེ་ཾབྷཱུ་ཙ་ར་ན་ཾཞོེསེ་

སེོགསེ་ཀྱིིསེ་འབུལ་བར་བྱེེདི་པ་ཡོིན་ལ། དི་ེཡོང་བྷཱུ་ཙ་ར་ན་ཾསེ་ལ་སྤྱིོདི་པ། པཱ་ཏེ་ལ་

ཙ་ར་ཡོ་སེ་འོག་ན་སྤྱིོདི་པ། ཁ་ེཙ་ར་ཡོ་མཁའ་ལ་སྤྱིོདི་པ། པཱུ་ར་ཝ་ན་ིཤིར་ན་གནསེ་

པ་སྟེེ། དི་ེཡོང་གཏེན་གནསེ་པ་ལ་འཇུག་པསེ་སེོ། །དིཀྵི་ིཎ་དཱི་ིགཱ་ཡོ་ལྷ་ོཕྱིོགསེ་སུ་

གནསེ་པ། པཉིྩ་མ་ན་ཾནུབ་ཏུ་གནསེ་པ། ཨུཏྟ་ར་ཏེ་ིགཱ་ཡོ་བྱེང་ཕྱིགོསེ་སུ་གནསེ་པ་སྟེ།ེ 
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སྒོོམ་སྡེ་ེནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

དི་ེན་ིཉི་ེསྙེིང་ག་ིཡོ་ིག་ེབདུན་དིང་། མཁའ་སྤྱིོདི་སེོགསེ་ཀྱི་ིསྔོགསེ་སྤེེལ་བ་ཡོིན་ཞོིང༌། 

ཨེ་ིམན་ཆོདི་ན་ིལསེ་སྔོགསེ་ཡོ་ིག་ེབཅུ་པ་དིང༌། ཕྱིོགསེ་སྐྱེོང་ག་ིམིང་སྔོགསེ་ཀྱི་ིཆོ་

ཤིསེ་ར་ེསྤེལེ་བ་ཡོནི་ལ། དི་ེལྟར་སྤེལེ་བའ་ིདིགོསེ་པ་ན།ི ཤིནྟི་ིཔསེ་དིགྲི་ནག་ག་ིགཏེརོ་

སྔོགསེ་ཀྱི་ིསྐོབསེ་སུ། གཏེརོ་མ་སྦྱནི་པ་ན། ཡོ་ིག་ེར་ེར་ེབཞོནི་ཕྱི་ེབ་ན།ི ཡོ་ིག་ེདི་ེདིག་

གིསེ་རྒྱུདི་ཚིམ་པར་བྱེེདི་པའ་ིམཐུ་ཅིན་དུ་བྱེིན་གྱིིསེ་བརླབསེ་པའ།ོ །ཞོེསེ་གསུངསེ་

པ་ན་ིའདིིར་ཡོང་འདྲིའོ། །དིེའ་ིརྗེེསེ་སུ་ཆུ་གཉིིསེ་ཉིེར་སྤྱིོདི་རོལ་མ་ོནང་མཆོོདི་རྣམསེ་

ཀྱིིསེ་མཆོོདི། སློོབ་དིཔོན་ཞོི་བའི་ཡོེ་ཤིེསེ་ཀྱིི་མཛདི་པའི་བཅིོམ་ལྡན་ཆོོསེ་རྗེེ་ཞོེསེ་

སེགོསེ་ཀྱིསིེ་འཕྲནི་ལསེ་བཅིལོ། ཡོ་ིག་ེབརྒྱ་པ་བརྗེདོི་ནསེ་ཕྱིགོསེ་སྐྱེངོ་རྣམསེ་ཕྱིགོསེ་

སྐྱེངོ་བའ་ིཕྱིརི་དུ་རང་གནསེ་སུ་གཤིགེསེ་པར་བསེམ་མ།ོ 

གསུམ་པ་བདིག་བསྐྱེདེི་ཀྱི་ིམཆོདོི་པ་བྱེནི་གྱིསིེ་བརླབ་པའ་ིཚུལ་ན།ི བསེང་སྦྱང་

སྔོར་དིང་འདྲི་ལ། བྱེིན་གྱིིསེ་བརླབ་པ་ན།ི ཨཱཿལསེ་བྱུང་བའ་ིཐོོདི་པའ་ིནང་དུ་ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཞུ་

བ་ལསེ་བྱུང་བའི་མཆོོདི་རྫོསེ་རྣམསེ་ངོ་བོ་བདིེ་སྟེོང་དིབྱེེར་མེདི་ཀྱིི་ཡོེ་ཤིེསེ་ཡོིན་པ་

ལ། རྣམ་པ་མ་ེཏེོག་ལ་སེོགསེ་པ་མཆོོདི་རྫོསེ་སེ་ོསེོའ་ིརྣམ་པ་ཅིན། བྱེེདི་ལསེ་མགྲིོན་

རྣམསེ་ཀྱིི་དིབང་པོ་དྲུག་གི་སྤྱིོདི་ཡུལ་དུ་ཕུལ་བསེ་ཟག་པ་མེདི་པའི་བདིེ་བ་ཁྱེདི་

པར་ཅིན་བསྐྱེེདི་པའ་ིནུསེ་ལྡན་དུ་བསེམསེ་ནསེ། ཡོ་ིག་ེའབྲུ་གསུམ་གྱི་ིབར་དུ་མཆོོདི་

པ་སེ་ོསེོའ་ིམིང་སྔོགསེ་སྤེེལ་ནསེ་བྱེིན་གྱིིསེ་བརླབ་པར་བྱེ་བ་ཡོིན་ནོ། །མཆོོདི་རྫོསེ་

རྣམསེ་ཧཱུཾཾ་ལསེ་བསྐྱེེདི་པ་ནི། ཧཱུཾཾ་གིསེ་བདིེ་སྟེོང་གཉིིསེ་སུ་མེདི་པའི་ཡོེ་ཤིེསེ་མཚོན་

པསེ། དི་ེརྣམསེ་བདི་ེསྟེོང་དིབྱེེར་མེདི་ཀྱི་ིང་ོབོར་བྱེིན་གྱིིསེ་བརླབ་པར་བྱེ་བའ་ིཆོེདི་དུ་

ཡོིན་ནོ། །མཆོོདི་པའ་ིམིང་སྔོགསེ་རྣམསེ་ཡོ་ིག་ེའབྲུ་གསུམ་དིང་སྤེེལ་བའ་ིདིགོསེ་པ་
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ནི། མཆོོདི་རྫོསེ་རྣམསེ་རྡོ་ོརྗེ་ེགསུམ་གྱི་ིརང་བཞོིན་དུ་བྱེིན་གྱིིསེ་བརླབ་པར་བྱེ་བའ་ི

ཆོདེི་དུ་ཡོནི་ན།ོ 

གཉིིསེ་པ་ཐུན་དིངོསེ་གཞོ་ིལ་ཇི་ིལྟར་བྱེ་བའ་ིཚུལ་ལ་གསུམ། དིང་པ་ོསྦྱོར་བའ་ི

ཏེིང་ང་ེའཛིན་བཤིདི་པ། དིཀྱིིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོོག་ག་ིཏེིང་ང་ེའཛིན་བཤིདི་པ། ལསེ་

རྒྱལ་མཆོོག་ག་ིཏེིང་ང་ེའཛིན་བཤིདི་པའ།ོ །དིང་པ་ོལ་བཞོ།ི འཆོ་ིབ་ཆོོསེ་སྐུར་འཁྱེེར་

བའ་ིརྣལ་འབྱེོར་སྒྲུབ་ཐོབསེ་ཀྱི་ིསྦྱོར་བའ་ིཡོན་ལག་དིང་བཅིསེ་ཏེ་ེབཤིདི་པ། གང་དུ་

སེངསེ་རྒྱ་བའ་ིརྟེན་གཞོལ་ཡོསེ་ཁང་བསྐྱེེདི་ནསེ་བར་དི་ོལོངསེ་སྐུར་འཁྱེེར་བའ་ིརྣལ་

འབྱེརོ་རྒྱུ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཛནི་པ་བསྐྱེདེི་ཚུལ། སྐྱེ་ེབ་སྤྲུལ་སྐུར་འཁྱེརེ་བའ་ིརྣལ་འབྱེརོ་འབྲསེ་བུ་

རྡོ་ོརྗེ་ེའཛིན་པ་བསྐྱེེདི་ཚུལ། དི་ེལྟ་བུའ་ིག་ོའཕང་ཡོང་འདིོདི་ཆོགསེ་ཀྱི་ིཆོོསེ་ཀྱིིསེ་ཐོོབ་

པར་བསྟེན་པའ་ིཕྱིིར་རིག་མ་དིང་མཉིམ་པར་སྦྱོར་བའ་ིཚུལ་ལོ། །དིང་པ་ོལ་གསུམ། 

སྔོགསེ་སྤྱིོདི་པའ་ིརྟེན་ཁྱེདི་པར་ཅིན་འཛམ་བུ་གླིིང་པའ་ིམ་ིམངལ་སྐྱེེསེ་ཁམསེ་དྲུག་

ལྡན་དུ་སྐྱེ་ེབ་ལེན་པའ་ིརྒྱུར་སྐྱེེསེ་ནསེ་མྱོོང་འགྱུར་གྱི་ིབསེོདི་ནམསེ་ཀྱི་ིལསེ་མངོན་

པར་འདུ་བྱེེདི་པ་དིང་ཆོོསེ་མཐུན་པར་ཚོགསེ་ཞོིང་མཆོོདི་ཅིིང་སྡེོམ་པ་བཟུང་བ། དི་ེ

ལྟ་བུའ་ིལསེ་མངོན་པར་འདུ་བྱེསེ་པའ་ིའོག་ཏུ་འཆོ་ིབ་འོདི་གསེལ་མངོན་དུ་བྱེསེ་པ་

དིང་ཆོོསེ་མཐུན་པར་ཡོེ་ཤིེསེ་ཀྱིི་སེའི་སྟེོང་ཉིིདི་བསྒོོམ་ཚུལ། འབྱུང་བཞོིའི་དིཀྱིིལ་

འཁོར་བསྐྱེེདི་ནསེ་འགལ་རྐྱེེན་འགོག་པའ་ིཕྱིིར་བསྲུང་བའ་ིའཁོར་ལ་ོབསྒོོམ་པའ་ིཚུལ་

ལ།ོ །དིང་པ་ོའཆོདི་པ་ལ། ལཱ་ལ་ིཏེའ་ིསྒྲུབ་ཐོབསེ་ལསེ། རང་ག་ིསྙེངི་གའི་ིཔདྨ་དིང༌། །ཉི་ི

མ་ལ་གནསེ་ཡོ་ིག་ེམཆོགོ །ཐུགསེ་ཀྱི་ིརྣམ་པར་རབ་བསྒོམོསེ་ཏེ།ེ །བློ་མ་དིང་བཅིསེ་ལྷ་

དིམིགསེ་བྱེ། །ཞོེསེ་དིང༌། དིོན་དི་ེསྨོོན་ལམ་གྱི་ིསྒོ་ོནསེ་འཆོདི་པ་ལ། བློ་མ་གཤིིན་རྗེ་ེ
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སྒོོམ་སྡེ་ེནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

གཤིདེི་ཀྱི་ིལྷ་ཡོ་ིཚགོསེ། །ནམ་མཁའ་གང་བའ་ིབསེོདི་ནམསེ་ཞོངི་མཆོགོ་ལ། །འཁརོ་

གསུམ་རྣམ་པར་དིག་པའ་ིམཆོོདི་སྦྱིན་གྱིིསེ། །རང་ག་ིརྒྱུདི་ན་ིཡོོངསེ་སུ་སྨོིན་པར་

ཤིོག །ཅིེསེ་གསུངསེ་སེོ། །དི་ེཡོང་རང་ཉིིདི་འཇིིགསེ་བྱེེདི་ཞོལ་གཅིིག་ཕྱིག་གཉིིསེ་

པའ་ིང་རྒྱལ་ལ་གནསེ་པའ་ིཐུགསེ་ཀར་པདྨ་དིང་ཉི་ིམ་ལ་གནསེ་པའ་ིཧཱུཾ་ཾཡོིག་ག་ིའོདི་

ཟེར་གྱིིསེ་ལོངསེ་སྤྲུལ་གྱི་ིཞོིང་ག་ིའཇིིག་རྟེན་གྱི་ིཁམསེ་མུ་མེདི་པ་གསེལ་བར་བྱེསེ། 

དི་ེན་བཞུགསེ་པའ་ིསེངསེ་རྒྱསེ་དིང་བྱེང་སེེམསེ་དིང་ཁྲི་ོབ་ོདིང་རིག་པ་སྟེ།ེ རིག་མའ་ི

ཚོགསེ་ཀྱིིསེ་བསྐོོར་བའ་ིརྡོ་ོརྗེ་ེའཇིིགསེ་བྱེེདི་ཀྱི་ིདིཀྱིིལ་འཁོར་བློ་མ་དིང་བཅིསེ་པ་སྤྱིན་

དྲིངསེ་ཏེེ། མདུན་གྱིི་ནམ་མཁའི་ཁམསེ་ཐོམསེ་ཅིདི་ཏེིལ་གྱིི་གང་བུ་ལྟར་གང་བར་

བཞུགསེ་པའ་ིབསེདོི་ནམསེ་ཀྱི་ིཚགོསེ་བསེགོ་པའ་ིཞོངི་མཆོགོ་ཏུ་གྱུར་པའ་ིབློ་མ་དིང་

གཤིིན་རྗེ་ེགཤིེདི་ཀྱི་ིལྷ་ཚོགསེ་ལ་མཆོོདི་ཡུལ་མཆོོདི་མཁན་མཆོོདི་རྫོསེ་རྣམསེ་རང་

བཞོིན་མེདི་པར་རྟོགསེ་པའ་ིཤིེསེ་རབ་ཀྱིིསེ་ཟིན་པའ་ིའཁོར་གསུམ་རྣམ་པར་དིག་པའ་ི

མཆོོདི་སྦྱིན་གྱིིསེ། སྒྲུབ་པ་པ་ོརང་ག་ིརྒྱུདི་ཡོོངསེ་སུ་སྨོིན་པ་སྟེ།ེ ལམ་རིམ་པ་གཉིིསེ་

མྱུར་དུ་རྒྱུདི་ལ་སྐྱེ་ེབའ་ིསྣོདི་རུང་དུ་འགྱུར་བར་ཤིོག །ཅིེསེ་པའོ། །དི་ེཡོང་ཚོགསེ་

ཞོིང་སྤྱིན་འདྲིེན་པ་དིང༌། སྙེིང་ག་ནསེ་མཆོོདི་ལྷ་སྤྲིོསེ་པ་ལ་སེོགསེ་པའི་སྙེིང་ག་ནི་

འཇིིག་རྟེན་པ་ལ་གྲིགསེ་པའ་ིསྙེིང་ག་འདི་ིམིན་གྱིི། ནུ་མ་གཉིིསེ་ཀྱི་ིདིབུསེ་དྲིང་ཐོདི་

སྒོལ་གཞུང་ལ་ཅུང་ཟདི་ཉི་ེབར་སྙེངི་གའ་ིརྩེ་འཁརོ་ཡོདོི་པ་དི་ེལ་བྱེདེི་པ་ཡོནི་ན།ོ །བློ་མ་

སྤྱིན་འདྲིེན་པའ་ིགནསེ་ལ་རང་བཞོིན་གྱི་ིགནསེ་ཞོེསེ་པ་ནི། ཆོོསེ་སྐུ་ལ་རང་བཞོིན་

གྱི་ིགནསེ་སུ་བྱེསེ་ནསེ་དི་ེལསེ་གཟུགསེ་སྐུའ་ིརྣམ་པར་སྤྱིན་འདྲིེན་པ་དིང༌། ལོངསེ་

སྐུ་ལ་རང་བཞོིན་གྱི་ིགནསེ་སུ་བྱེསེ་ནསེ། དི་ེལསེ་སྤྲུལ་སྐུའ་ིརྣམ་པར་སྤྱིན་འདྲིེན་པ་



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ།
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དིང༌། གནསེ་བྱེ་ེབྲག་པ་འོག་མིན་ལྟ་བུ་ནསེ་སྤྱིན་འདྲིེན་པའ་ིཚུལ་སེོགསེ་དུ་མ་ཡོོདི་

པ་ལསེ། འདིིར་ན་ིསྔོར་བཤིདི་པ་ལྟར་ལོངསེ་སྤྲུལ་གྱི་ིཞོིང་མུ་མེདི་པ་ནསེ་སྤྱིན་འདྲིེན་

པ་ཡོིན་ན།ོ །བློ་མ་སྤྱིན་འདྲིེན་པའ་ིཚུལ་ལ་ཡོང༌། གཙ་ོབ་ོདིང་ཐོ་མ་ིདིདི་དུ་བྱེསེ་ནསེ་

སྤྱིན་འདྲིེན་པ་དིང༌། གཙ་ོབོའ་ིརིགསེ་བདིག་ག་ིཚུལ་དུ་སྤྱིན་འདྲིེན་པ་དིང་། དུར་ཁྲིོདི་

ཀྱི་ིཤིར་ཕྱིོགསེ་ཀྱི་ིདིབང་པོའ་ིམདུན་དུ་སེེང་གེའ་ིཁྲི་ིལ་བཞུགསེ་པའ་ིཚུལ་གྱིིསེ་སྤྱིན་

འདྲིེན་པའ་ིཚུལ་གསུམ་ཡོོདི་པ་ལསེ། འདིིར་ན་ིབར་པ་ལྟར། རྩེ་ཞོལ་གྱི་ིརྭ་གཉིིསེ་

ཀྱི་ིདིབུསེ་སྲོིན་ཞོལ་དིམར་པོའ་ིམདུན་དིེར་རིགསེ་བདིག་ག་ིཚུལ་དུ་བཞུགསེ་པར་

མོསེ་ནསེ་སྤྱིན་འདྲིེན་པ་ཡོིན་ནོ། །སྤྱིན་དྲིངསེ་ནསེ་འོདི་ཟེར་རང་ག་ིསྙེིང་གར་བསྡུ་

ཞོིང༌། དི་ེན་ིརྫོོགསེ་རིམ་གྱི་ིགནསེ་སྐོབསེ་སུ་རླུང་ཐོམསེ་ཅིདི་སྙེིང་གའ་ིདྷུ་ཏེིའ་ིནང་དུ་

བསྡུ་བའ་ིསྨོནི་བྱེདེི་དུ་བསྒོོམ་པ་ཡོནི་ན།ོ །བློ་མ་སྤྱིན་འདྲིནེ་པའ་ིདིགསོེ་པ་ཡོང་སྔོགསེ་

ཀྱི་ིཐོེག་པ་འདིིར་དིངོསེ་གྲུབ་ཀྱི་ིརྩེ་བ་བློ་མ་ལ་རག་ལསེ་སེོ། །ཞོེསེ་ཤིེསེ་པར་བྱེ་བའ་ི

ཆོེདི་དུ་ཡོིན་ནོ། །དིེའ་ིརྗེེསེ་སུ་ཚོགསེ་ཞོིང་ལ་ཚོགསེ་བསེོག་པའ་ིཚུལ་ནི། བློ་མ་ལ་

ཕྱིག་འཚལ་བའ་ིཚིགསེ་བཅིདི་སྒྲུབ་ཐོབསེ་ལསེ་མ་བྱུང་ཡོང༌། བློ་མ་ཚོགསེ་ཞོིང་ག་ི

གཙ་ོབ་ོཡོིན་པསེ། བདི་ེམཆོོག་ལསེ་འབྱུང་བ་འདིིར་ཁ་བསྐོངསེ་ནསེ། གང་ག་ིདྲིིན་

གྱིིསེ་བདི་ེཆོེན་གནསེ། །ཞོེསེ་སེོགསེ་ཀྱིིསེ་བྱེའ།ོ །གཟུགསེམཆོོག་མཆོོག་ཏུ་དྲིག་པ་ོ

ཆོེ། །ཞོེསེ་སེོགསེ་ནི། ཞོ་ེདིགུ་མ་དིང་ར་ོལངསེ་བརྒྱདི་བསྐོོར་གྱི་ིསྒྲུབ་ཐོབསེ་གཉིིསེ་

ཀར་འབྱུང་ངོ༌། །ཚིགསེ་བཅིདི་དིང་པོའ་ིདིོན་ནི། དིཔེར་ན་ཡོིདི་བཞོིན་གྱིི་ནོར་བུ་

མཆོོག་ལསེ་འཕྲལ་གྱི་ིདིགོསེ་འདིོདི་འབྱུང་བ་ལྟ་བུ་སྟེེ། དི་ེབཞོིན་དུ་སྔོགསེ་བློ་མེདི་

ཀྱི་ིབློ་མ་གང་ག་ིདྲིིན་གྱིིསེ་བདི་ེབ་ཆོེན་པོའ་ིགནསེ། སྐུ་གསུམ་གྱི་ིག་ོའཕང་སྐོདི་ཅིིག་
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སྒོོམ་སྡེ་ེནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

གསིེ་ཏེ།ེ སྙེགིསེ་དུསེ་ཀྱི་ིཚ་ེཐུང་གཅིགི་ལ་ཐོབོ་པར་འགྱུར་བའ་ིབློ་མ་རྡོ་ོརྗེ་ེཅིན་ནམ་རྡོ་ོ

རྗེ་ེའཆོང་ག་ིཞོབསེ་ཀྱི་ིཔདྨོར་འདུདི། ཅིེསེ་པ་སྟེེ། སྐུའ་ིཆོ་དིམའ་ཤིོསེ་ལ་བཏུདི་པའ་ི

དིོན་ན།ོ །རྡོ་ོརྗེ་ེཅིན་ཞོེསེ་སྨོོསེ་པ་ན་ིབློ་མ་ཐོ་མལ་པར་མ་ིབལྟ་བར་རྡོ་ོརྗེ་ེའཆོང་དུ་མོསེ་

དིགསོེ་སེ་ོཞོསེེ་པའ་ིདིནོ་ན།ོ །ཚགིསེ་བཅིདི་གཉིིསེ་པའ་ིདིནོ་ན།ི དི་ེཡོང་འབྲསེ་དུསེ་ཀྱི་ི

བདི་ེསྟེོང་ག་ིཡོ་ེཤིེསེ་གཟུགསེ་སྐུའ་ིརྣམ་པར་ཤིར་བསེ་ན་གཟུགསེ་མཆོོག །ཤིིན་ཏུ་

ཁྲིོསེ་པའ་ིརྣམ་པ་ཅིན་གྱི་ིསྐུར་བསྟེན་པསེ་ན་མཆོོག་ཏུ་དྲིག་པ་ོཆོེ། བདུདི་ལ་སེོགསེ་

པ་ཕྱིི་དིང་དུག་གསུམ་ལ་སེོགསེ་པ་ནང་གི་མི་མཐུན་ཕྱིོགསེ་ཀྱིིསེ་མི་ཐུབ་པསེ་ན་

དིཔའ་བོ། རྡོོ་རྗེེ་གསུམ་གྱིི་གསེང་བའི་གནསེ་སེངསེ་རྒྱསེ་ནང་ཕན་ཚུན་ཁོ་ནའི་

མངོན་སུམ་གྱི་ིསྤྱིོདི་ཡུལ་ཡོིན་པསེ་ན་མཆོོག་ག་ིསྤྱིོདི་ཡུལ་ཅིན། གདུལ་བར་དིཀའ་

བ་ཕྱིི་ནང་གསེང་གསུམ་གྱིི་གཤིིན་རྗེེ་འདུལ་བར་མཛདི་པསེ་ན་དིེ་ལྟ་བུའི་གཤིིན་

རྗེེའ་ིགཤིེདི་དིཔལ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིིགསེ་བྱེེདི་ལ་ཕྱིག་འཚལ་ཅིེསེ་པའ།ོ །ཆོོསེ་རྒྱལ་ལྟ་བུ་ཕྱི་ི

དིང༌། དུག་གསུམ་ལྟ་བུ་ནང་དིང༌། ཉིེར་ཐོོབ་ལྟ་བུ་གསེང་བའ་ིགཤིིན་རྗེ་ེསྟེ་ེརྫོོགསེ་

རིམ་གྱི་ིགནསེ་སྐོབསེ་སུ་ཉིེར་ཐོོབ་འོདི་གསེལ་དུ་བསྡུསེ་པ་ན་ིགསེང་བའ་ིགཤིིན་རྗེ་ེ

འདུལ་བའ་ིདིནོ་ན།ོ །

དིེ་ནསེ་མཆོོདི་པ་འབུལ་ཚུལ་ནི། སྒྲུབ་ཐོབསེ་ནསེ་འབྱུང་བ་བཞོིན་རང་གི་

ཐུགསེ་ཀའ་ིསེ་བོན་གྱི་ིའོདི་ཟེར་ལསེ་སྤྲིོསེ་པའ་ིཙརྩེ་ིཀ་ལ་སེོགསེ་པའ་ིམཆོོདི་པའ་ིལྷ་

མ་ོབཞོ་ིཔ་ོར་ེར་ེཡོང་དིཔག་ཏུ་མེདི་པ་སྤྲིོསེ་ཏེ།ེ དི་ེརྣམསེ་ཀྱིིསེ་མཆོོདི་རྫོསེ་སྣ་ཚོགསེ་

པསེ་མཆོོདི་པར་བསེམ་ཞོིང༌། མཆོོདི་ཟིན་ནསེ། མཆོོདི་ལྷ་རྣམསེ་སྙེིང་གའ་ིསེ་བོན་

ལ་བསྡུ་བར་བྱེེདི་པ་ཡོིན་ལ། དིགོསེ་པ་ན་ིསྤྱིན་འདྲིེན་གྱི་ིསྐོབསེ་དིང་འདྲི། མཆོོདི་
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པའ་ིསྔོགསེ་དིང་འབུལ་བའ་ིག་ོརིམ་འདི་ིལྟར་བྱེེདི་པ་གདིོང་དྲུག་ག་ིརྒྱུདི་ནསེ་བཤིདི་

པ། ལཱ་ལ་ིཏེསེ་ར་ོལངསེ་བརྒྱདི་བསྐོོར་གྱི་ིསྒྲུབ་ཐོབསེ་སུ་བཀོདི་པ་ཡོིན་ལ། སྡེིག་

བཤིགསེ་སེོགསེ་ཀྱིི་ཚིགསེ་བཅིདི་གཞོན་རྣམསེ་ནི་ལཱ་ལི་ཏེའི་ཞོེ་དིགུ་མའི་སྒྲུབ་

ཐོབསེ་སུ་འབྱུང་ངོ༌། །དིེ་ཡོང་སྒྲུབ་ཐོབསེ་ཆོེ་བར། ལྷ་རྣམསེ་ལག་ན་ཐོོགསེ་པ་

ཡོི། །མཆོོདི་པ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་ལེགསེ་པར་མཆོོདི། །དིེསེ་ན་ིབཅིོམ་ལྡན་འདིསེ་རྣམསེ་

དིགྱིསེེ། །འཁརོ་རྣམསེ་ལ་ཡོང་ལྷན་ཅིགི་འབུལ། །ཞོསེེ་གསུངསེ། དི་ེལྟར་ཕྱིག་འཚལ་

བ་དིང་མཆོདོི་པའ་ིཡོན་ལག་གཉིསིེ་སྔོནོ་དུ་བཏེང་ནསེ། སྡེགི་པ་བཤིགསེ་པ་ལ། སྡེགི་

པ་རྣམསེ་ན་ིབཤིགསེ་པར་བྱེ། །ཞོེསེ་པསེ་སྡེིག་པ་བཤིགསེ་ཚུལ་སྤྱིིར་བསྟེན། སྐྱེསེེ་

ཤིིང་བྱུང་བ་རྣམསེ་ན་ིབསེལ། །ཞོེསེ་པསེ་འདིསེ་པ་དིང༌། དི་ེལྟར་གྱི་ིསྡེིག་པ་རྣམསེ་

ཀྱིིསེ་རྣམ་སྨོིན་ཡོིདི་མི་འོང་འབྱེིན་པ་ལ་སྐྲག་པ་སྐྱེེསེ་པའི་སྒོོ་ནསེ་འགྱིོདི་སེེམསེ་

དིང་བཅིསེ་ཏེ་ེསེ་ོསེོར་བཤིགསེ་པར་བྱེེདི་ཚུལ་བསྟེན། མ་ིབྱེེདི་པར་ཡོང་སྤྱིན་སྔོར་

བརྗེོདི། །ཅིེསེ་པསེ་ཕྱིིན་ཆོདི་མ་ིབྱེེདི་པའ་ིསྡེོམ་སེེམསེ་བྱེེདི་ཚུལ་དི་ེབསྟེན། དི་ེབཞོིན་

བསེོདི་ནམསེ་རྗེེསེ་ཡོ་ིརང༌། །བདིག་གིསེ་བདི་ེའགྲིོར་ཡོོངསེ་སུ་བསྔོོ། །ཞོེསེ་པསེ་

རྗེསེེ་སུ་ཡོ་ིརང་བ་དིང༌། བསྔོ་ོབའ་ིཡོན་ལག་བསྟེན་ཏེ།ེ རང་གཞོན་སྐྱེ་ེའཕགསེ་ཐོམསེ་

ཅིདི་ཀྱིིསེ་དུསེ་གསུམ་དུ་བསེགསེ་པའ་ིབསེོདི་ནམསེ་ཏེེ། དིག་ེརྩེ་ལ་རྗེེསེ་སུ་ཡོ་ིརང་

བ་སྟེ་ེསྙེིང་ཐོག་པ་ནསེ་དིགའ་བ་བསྒོོམ་པར་བྱེ་སྟེེ། རྗེ་ེཉིིདི་ཀྱིིསེ་འབདི་པ་ཆུང་ངུསེ་

རླབསེ་ཆོེན་ཚོགསེ་སྡུདི་པ། །དིགེ་ལ་རྗེེསེ་སུ་ཡོི་རང་མཆོོག་ཏུ་གསུངསེ། །ཞོེསེ་

གསུངསེ་པ་ལྟར་རོ། །བདིག་གིསེ་བདི་ེའགྲིོར་ཡོོངསེ་སུ་བསྔོ་ོབ་ནི། རྒྱུ་དིག་ེབ་ལ་

འབྲསེ་བུ་བདི་ེའགྲིོའ་ིམིང་གིསེ་བཏེགསེ་ནསེ། དི་ེབྱེང་ཆུབ་ཏུ་བསྔོ་ོབའམ། ཡོང་ན་
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སྒོོམ་སྡེ་ེནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

བདི་ེའགྲིོའ་ིམཆོགོ་སེངསེ་རྒྱསེ་ཀྱི་ིརྒྱུར་བསྔོ་ོབ་ཡོནི་ན།ོ །

སྐྱེབསེ་འགྲིའོ་ིཡོན་ལག་ན།ི སེངསེ་རྒྱསེ་ལ་སྐྱེབསེ་སྟེནོ་པའ་ིསྟེནོ་པ། མ་ིགནསེ་

པའ་ིམྱོ་ངན་ལསེ་འདིསེ་པ་ལ་སྐྱེབསེ་དིངོསེ། ཐོེག་ཆོེན་གྱི་ིདིག་ེའདུན་དིཀོན་མཆོོག་

རྣམསེ་ལ་སྐྱེབསེ་སྒྲུབ་པའ་ིཟླ་གྲིོགསེ་སུ་དིམ་བཅིསེ་པའ་ིསྒོ་ོནསེ་སྐྱེབསེ་སུ་འགྲི་ོབ་

རྒྱུའ་ིསྐྱེབསེ་འགྲི་ོདིང༌། ཐོོབ་བྱེ་བློ་ན་མེདི་པའ་ིབྱེང་ཆུབ་ལ་ཐོོབ་བྱེར་དིམ་བཅིསེ་པའ་ི

སྒོ་ོནསེ་ཐོེག་ཆོེན་གྱི་ིའགོག་ལམ་གཉིིསེ་རང་རྒྱུདི་ལ་སྒྲུབ་ཅིིང༌། རང་ཉིིདི་འཕགསེ་

ལམ་ལ་གནསེ་ནསེ་བྱེང་ཆུབ་དིོན་དུ་གཉིེར་བ་ན་ིའབྲསེ་བུའ་ིསྐྱེབསེ་འགྲིོའ།ོ །སེེམསེ་

ཅིན་ཐོམསེ་ཅིདི་བདིག་གསིེ་དིགྲིལོ། །ཞོསེེ་སེགོསེ་རྐོང་པ་གསུམ་གྱིསིེ་སེམེསེ་བསྐྱེདེི་

ཚུལ་བསྟེན་ཏེ་ེཚིག་དིོན་ག་ོསློའོ། །ཡོོན་ཏེན་རྒྱ་མཚ་ོཁྱེེདི་རྣམསེ་ལ། །ཞོེསེ་པ་ནསེ། 

རབ་ཏུ་དིང་བསེ་བསྟེེན་པར་བགྱིི། །ཞོེསེ་པའ་ིབར་གྱིིསེ་ཚོགསེ་ཞོིང་ལ་ལུསེ་འབུལ་

བ་དིང༌། ལམ་ལ་བསྟེནེ་པར་དིམ་བཅིའ་བ་རྣམསེ་བསྟེན་ཏེ།ོ །འདིརི་རིགསེ་ལྔའ་ིསྡེམོ་

བཟུང་བྱེདེི་པར་གྲུབ་ཆོནེ་གྱི་ིགཞུང་ལསེ་མ་བཤིདི་པསེ་མ་བྱེསེ་ཀྱིང་རུང་ལ། ཤྲཱི་ིཛྙ་

ན་དིང༌། དིནོ་ཡོོདི་ཞོབསེ་ཀྱིིསེ་བཤིདི་པ་དིང་འདུསེ་པ་སེགོསེ་ཀྱི་ིརགིསེ་འགྲིོསེ་སྦྱར་

ནསེ་བྱེསེ་ནའང་ཕུན་སུམ་ཚོགསེ་པའ་ིཡོན་ལག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །དིེའ་ིཚུལ་ནི། བློ་མ་

དིང་ཡོ་ིདིམ་གྱི་ིལྷ་ཚགོསེ་དིཔང་པརོ་བྱེསེ་ཏེ།ེ

སེངསེ་རྒྱསེ་བྱེང་ཆུབ་སེེམསེ་དིཔའ་ཀུན། །ཞོེསེ་སེོགསེ་རྐོང་པ་གཉིིསེ་ཀྱིིསེ་

སྙེན་གསེན་ཕབ། ཕབ་ནསེ་ཅི་ིབྱེེདི་ཅི་ེན། བྱེང་ཆུབ་སེེམསེ་ན་ིབློ་ན་མེདི། །དིམ་པ་

བདིག་གིསེ་བསྐྱེེདི་པར་བགྱིིའོ། །གང་ཟག་སུསེ་བསྐྱེེདི་ན། བདིག་མིང་འདིི་ཞོེསེ་

བགྱི་ིབསེ་སེ།ོ །ཚུལ་ཇི་ིལྟར་ན། ཇི་ིལྟར། དིཔེར་ན་དུསེ་གསུམ་གྱི་ིམགོན་པ་ོརྣམསེ་
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ཀྱིིསེ་སྔོོན་སློོབ་པ་ལམ་གྱི་ིགནསེ་སྐོབསེ་སུ་བྱེང་ཆུབ་ཏུ་ངེསེ་པར་ཏེ་ེགདིོན་མ་ིཟ་བར་

སེམེསེ་བསྐྱེདེི་པར་མཛདི་པ་དི་ེབཞོནི་དུ་བསྐྱེདེི་པར་བྱེའ།ོ །དུསེ་ཅི་ིཙམ་གྱི་ིབར་དུ་ཞོ་ེ

ན། སྔོགསེ་ལ་ཞུགསེ་པའ་ིདུསེ་འདི་ིནསེ་བཟུང་སྟེ་ེབྱེང་ཆུབ་སྙེངི་པ་ོལ་མཆོསིེ་ཀྱི་ིབར་

དུའ།ོ །འདིིསེ་ན་ིསྔོགསེ་སྡེོམ་གྱི་ིཡོན་ལག་སེེམསེ་བསྐྱེེདི་པ་བསྟེན་ཏེ།ོ །ཚུལ་ཁྲིིམསེ་

ཀྱིི་ནི་བསློབ་པ་དིང༌། །ཞོེསེ་སེོགསེ་ཀྱིི་དིོན་ནི། ཉིེསེ་སྤྱིོདི་སྡེོམ་པའི་ཚུལ་ཁྲིིམསེ། 

སེམེསེ་ཅིན་དིནོ་བྱེེདི་ཀྱི་ིཚུལ་ཁྲིམིསེ། དིག་ེབ་ཆོོསེ་སྡུདི་ཀྱི་ིཚུལ་ཁྲིིམསེ་དིང༌། དིཀནོ་

མཆོོག་གསུམ་ལ་སྐྱེབསེ་སུ་འགྲི་ོབ་ཉིིན་མཚན་ཐུན་དྲུག་ཏུ་སློོབ་འདིོདི་སྦྱོང་བ་རྣམ་

སྣང་ག་ིརིགསེ་ཀྱི་ིདིམ་ཚིག་དིང༌། རྡོ་ོརྗེ་ེརིགསེ་མཆོོག་ཆོེན་པ་ོཡོི། །ཞོེསེ་སེོགསེ་ཀྱི་ི

དིོན་ནི། རྒྱལ་བའ་ིཐུགསེ་གཉིིསེ་སུ་མེདི་པའ་ིཡོ་ེཤིེསེ་མཚོན་ཅིིང་དི་ེདྲིན་པའ་ིཕྱིིར་

དུ་ཆོག་ཚདི་དིང་ལྡན་པའ་ིརྡོ་ོརྗེ་ེའཛིན་པ་རྡོ་ོརྗེེའ་ིདིམ་ཚིག །རང་བཞོིན་མེདི་པའ་ིསྟེོང་

ཉིིདི་མཚོན་ཅིིང༌། དྲིིལ་བུའི་སྒྲིསེ་ཀྱིང་དིོན་དིེ་སྒྲིོག་པར་སེེམསེ་པའི་སྒོོ་ནསེ་ཆོག་

ཚདི་དིང་ལྡན་པའ་ིདྲིིལ་བུ་འཛིན་པ་དྲིིལ་བུའ་ིདིམ་ཚིག །རང་གིསེ་སྔོགསེ་ཀྱི་ིཆོོསེ་ཀྱི་ི

བཀའ་དྲིིན་མནོསེ་པའ་ིབློ་མ་བསྙེེན་བཀུར་བའ་ིཞོིང་མཆོོག་ཏུ་འཛིན་པ་སློོབ་དིཔོན་

གྱི་ིདིམ་ཚིག་ཕྱིག་རྒྱ་དིང་འཁྱུདི་པ་ཙམ་ལསེ་བྱུང་བའ་ིབདི་ེབསེ་སྟེོང་ཉིིདི་ངེསེ་པའ་ི

བདི་ེསྟེོང་དིབྱེེར་མེདི་བསྒོོམ་པ་ཕྱིག་རྒྱའ་ིདིམ་ཚིག་རྣམསེ་ལ་ཉིིན་མཚན་ཐུན་དྲུག་ཏུ་

སློོབ་འདིོདི་སྦྱོང་བ་མ་ིབསྐྱེོདི་པའ་ིརིགསེ་ཀྱི་ིདིམ་ཚིག་དིང་སྡེོམ་པ། རིན་ཆོེན་རིགསེ་

མཆོོག་ཆོེན་པོ་ཡོི། །ཞོེསེ་སེོགསེ་ཀྱིི་དིོན་ནི། ཟང་ཟིང་གི་སྦྱིན་པ་དིང༌། རང་གི་

དིག་ེརྩེ་གཞོན་ལ་བསྔོ་ོབ་ཆོོསེ་ཀྱི་ིསྦྱིན་པ། བྱེམསེ་པ་ཚདི་མེདི་བསྒོོམ་པ་བྱེམསེ་པའ་ི

སྦྱིན་པ། བཏེང་སྙེོམསེ་ཚདི་མེདི་བསྒོོམ་པ་མ་ིའཇིིགསེ་པ་སྐྱེབསེ་ཀྱི་ིསྦྱིན་པ་སྟེེ། དི་ེ
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སྒོོམ་སྡེ་ེནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

རྣམསེ་ལ་ཐུན་དྲུག་ཏུ་སློོབ་འདིོདི་སྦྱོང་བ་རིན་འབྱུང་ག་ིརིགསེ་ཀྱི་ིདིམ་ཚིག །བཏེང་

སྙེོམསེ་ཚདི་མེདི་བསྒོོམ་པ་མ་ིའཇིིགསེ་པ་སྐྱེབསེ་ཀྱི་ིསྦྱིན་པ་ཡོིན་ཚུལ་ནི། སྐོབསེ་

འདིིའ་ིབཏེང་སྙེོམསེ་ནི། སེེམསེ་ཅིན་ཐོམསེ་ཅིདི་ཉི་ེརིང་ཆོགསེ་སྡེང་མེདི་པའ་ིབཏེང་

སྙེོམསེ་ལ་འགོདི་པར་འདིོདི་པ་ཡོིན་ལ། དིེའ་ིཚ་ེསེེམསེ་ཅིན་ཐོམསེ་ཅིདི་ཆོགསེ་སྡེང་

སེོགསེ་ཉིོན་མོངསེ་པའི་འཇིིགསེ་པ་ལསེ་བསྐྱེབསེ་པར་སེོང་ལ། དིེའི་ཕྱིིར་བཏེང་

སྙེམོསེ་ཚདི་མེདི་བསྒོམོ་པ་མ་ིའཇིགིསེ་པ་སྐྱེབསེ་ཀྱི་ིསྦྱནི་པར་སེངོ་བ་ཡོནི་ན།ོ །

བྱེང་ཆུབ་ཆོེན་པ་ོལསེ་བྱུང་བའི། །ཞོེསེ་སེོགསེ་ཀྱི་ིདིོན་ནི། ཕྱི་ིབྱེ་སྤྱིོདི། གསེང་

བ་རྣལ་འབྱེོར་དིང་རྣལ་འབྱེོར་བློ་ན་མེདི་པའ་ིརྒྱུདི་དིང༌། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པའ་ིགནསེ་

སྐོབསེ་ཀྱི་ིཉིན་ཐོོསེ་ཀྱི་ིཐོེག་པ། རང་རྒྱལ་གྱི་ིཐོེག་པ། བྱེང་སེེམསེ་ཀྱི་ིཐོེག་པ་གསུམ་

ལ་ཐུན་དྲུག་ཏུ་སློབོ་འདིདོི་སྦྱངོ་བ་འདོི་དིཔག་མེདི་ཀྱི་ིརགིསེ་ཀྱི་ིདིམ་ཚགི་དིང༌། ལསེ་

ཀྱི་ིརིགསེ་མཆོོག་ཆོེན་པ་ོལ། །ཞོེསེ་སེོགསེ་ཀྱི་ིདིོན་ནོ། །སྡེོམ་པ་གསུམ་གྱི་ིབཅིསེ་

མཚམསེ་ལ་བསྔོོ་བགྲིངསེ་བྱེསེ་པའི་སྒོོ་ནསེ་མེ་ཏེོག་སེོགསེ་ཕྱིི་དིང༌། ནང་མཆོོདི་

བདུདི་རྩེ་ིལྟར་བྱེིན་གྱིིསེ་བརླབསེ་ནསེ་འབུལ་བ་ནང་དིང༌། ཕྱིག་རྒྱ་དིང་སྙེོམསེ་པར་

ཞུགསེ་པའ་ིབདི་ེབསེ་མཆོོདི་པ་གསེང་བ་དིང༌། བདི་ེབ་དིེསེ་སྟེོང་ཉིིདི་ངེསེ་པའ་ིབདི་ེ

སྟེོང་དིབྱེེར་མེདི་ཀྱི་ིཡོ་ེཤིེསེ་ཀྱིིསེ་ལྷ་དིང་བློ་མ་ལ་མཆོོདི་པ་དི་ེཁ་ོན་ཉིིདི་ཀྱི་ིམཆོོདི་པ་

སྟེེ། དིེ་རྣམསེ་ལ་ཐུན་དྲུག་ཏུ་སློོབ་འདིོདི་སྦྱོང་བ་དིོན་གྲུབ་ཀྱིི་རིགསེ་ཀྱིི་དིམ་ཚིག་

དིང༌སེེམསེ་ཅིན་ཀུན་གྱིི་དིོན་གྱིི་ཕྱིིར། ཞོེསེ་པ་མན་ཆོདི་ཀྱིི་ཐུན་མོང་བ་དིང་ཐུན་

མོང་མ་ཡོིན་པའ་ིསྡེོམ་པ་བཟུང་བའ་ིདིོན་རྣམསེ་མདིོར་བསྡུསེ་ནསེ་སྟེོན་པ་ཡོིན་ལ། 

ཉིོན་སྒྲིིབ་ལསེ་མ་བསྒྲིལ་བ་ཚངསེ་པ་དིང་དིབང་པ་ོརྣམསེ་ཉིོན་སྒྲིིབ་ལསེ་བསྒྲིལ་བ་



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ།
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དིང༌ཤིེསེ་སྒྲིིབ་ལསེ་མ་གྲིོལ་བ་ཉིན་རང་དིགྲི་བཅིོམ་པ་རྣམསེ་ཤིེསེ་སྒྲིིབ་ལསེ་དིགྲིོལ་

བ་དིང༌། དིབུགསེ་མ་ཕྱིིན་པ་ངན་སེོང་བ་རྣམསེ་སྡུག་བསྔོལ་ལསེ་དིབུགསེ་ཕྱིིན་

པ་འམ། དིབུགསེ་དིབྱུང་བ་སེོགསེ་ཀྱི་ིསྒོ་ོནསེ་སེེམསེ་ཅིན་ཐོམསེ་ཅིདི་མ་ིགནསེ་པའ་ི

མྱོང་འདིསེ་ལ་འགདོི་པར་བྱེའ།ོ །ཞོེསེ་དིམ་བཅིའ་བ་ཡོནི་ན།ོ །

འདིིར་སྔོགསེ་སྡེོམ་འཛིན་པ་ནི། སྡེོམ་པ་གསེར་དུ་སྐྱེ་ེབ་དིང༌། ཉིམསེ་པ་སེོར་

ཆུདི་པ་སེོགསེ་ཀྱི་ིདིགོསེ་པ་མ་ིའགྲུབ་ཀྱིང༌། ཐོོབ་ཟིན་བརྟན་པ་དིང་རྒྱལ་བ་དིགྱིེསེ་

བྱེེདི་སྒྲུབ་པའི་མཆོོདི་པའི་ཡོན་ལག་ཏུ་འགྱུར་བ་སེོགསེ་ཀྱིི་དིགོསེ་པ་ཁྱེདི་པར་

ཅིན་དུ་མ་ཡོོདི་པ་ཡོིན་ནོ། །སྔོགསེ་སྡེོམ་གསེར་དུ་སྐྱེ་ེབ་དིང༌། ཉིམསེ་པ་སེོར་ཆུདི་

པ་ལ་ན་ིདིབང་བསྐུར་དིང་འབྲེལ་བ་དིང༌། སྔོགསེ་སྡེོམ་ལ་ཐོོབ་འདིོདི་དིང༌། རིགསེ་

ལྔའ་ིསྡེོམ་བཟུང་ག་ིཚིག་ལན་གསུམ་བཟླསེ་པ་སེོགསེ་དིགོསེ་པ་ཡོིན་ནོ། །དི་ེནསེ་

སྒྲུབ་ཐོབསེ་ཆུང་བ་ར་ོལངསེ་བརྒྱདི་བསྐོོར་ལསེ། ཡོེ་ཤིེསེ་ལསེ་གཞོན་ཚོགསེ་ཀྱིི་

ཕྱིིར། །ཕྱིག་འཚལ་ནསེ་ནི་བསྔོོ་མཐོར་ཐུག །རྣམ་བདུན་བསེགསེ་ནསེ་དིེ་རྗེེསེ་

སུ། །ཚངསེ་པའི་གནསེ་བཞོི་བསྒོོམ་པར་བྱེ། །ཞོེསེ་གསུང་པ་ལྟར། ཚངསེ་པའི་

གནསེ་བཞོི་སྐོབསེ་འདིིར་བསྒོོམ་པར་བྱེེདི་ལ། དིེ་ཡོང་ཐུན་མོང་བའི་ཚངསེ་པའི་

གནསེ་བཞོ་ིན་ིཚངསེ་ཆོེན་དུ་སྐྱེ་ེབར་བྱེ་བའ་ིཕྱིིར་དུ་བསྒོོམ་པར་བྱེེདི་ཅིིང༌། འདིིར་ན་ི

ཐུན་མོང་མ་ཡོིན་པའི་ཚངསེ་པ་མི་གནསེ་པའི་མྱོང་འདིསེ་ཐོོབ་པའི་ཕྱིིར་དུ་བསྒོོམ་

པར་བྱེེདི་པསེ་མི་འདྲིའོ། །དིེ་བསྒོོམ་ཚུལ་ནི། སེེམསེ་ཅིན་ཐོམསེ་ཅིདི་བདིེ་བ་དིང་

ལྡན་པར་གྱུར་ཅིིག །ཅིེསེ་སེོགསེ་ལྟར་སེེམསེ་ཅིན་ཐོམསེ་ཅིདི་བདིེ་བ་དིང་ལྡན་

པར་གྱུར་ཅིིག །བདིེ་བ་དིང་ལྡན་པ་དིེ་བདིག་གིསེ་བྱེའ་ོསྙེམ་པ་སེོགསེ་ཀྱིི་སྒོ་ོནསེ་
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སྒོོམ་སྡེ་ེནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

བསྒོོམ་པའོ། །བཏེང་སྙེོམསེ་ཚདི་མེདི་བསྒོོམ་ཚུལ་ནི། སློོབ་དིཔོན་རྡོོ་རྗེེ་གྲུབ་པའི་

འགྲིེལ་པར། བཏེང་སྙེོམསེ་ནི་བཟུང་བ་དིང་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་ཐོམསེ་ཅིདི་ཉིེ་བར་

བཏེང་བ་ལསེ་སེོ། །ཞོེསེ་པ་དིང༌། སློོབ་དིཔོན་འཇིམ་དིཔལ་དིབྱེངསེ་ཀྱི་ིསྒྲུབ་ཐོབསེ་

ལསེ། དི་ེཁ་ོན་ཉིིདི་དུ་ར་ོགཅིིག་པ་རྙིེདི་པ་དིང༌། མ་རྙིེདི་པ་ལ་སེོགསེ་པའ་ིའཇིིག་རྟེན་

གྱི་ིཆོསོེ་བརྒྱདི་ཀྱིསིེ་མ་གསོེ་པ་ན་ིབཏེང་སྙེམོསེ། ཞོསེེ་གསུངསེ་པ་ལྟར། སེམེསེ་ཅིན་

ཐོམསེ་ཅིདི་ཆོསོེ་བརྒྱདི་མག་ོསྙེམོསེ་པ་ལ་འགོདི་པར་དིམ་བཅིའ་བའ།ོ །དི་ེན་ིགཞོ་ིལ་

འཛམ་བུ་གླིིང་པའ་ིམ་ིམངལ་སྐྱེེསེ་ཁམསེ་དྲུག་ལྡན་དུ་སྐྱེ་ེབ་ལེན་པའ་ིརྒྱུར་སྐྱེེསེ་ནསེ་

མྱོོང་འགྱུར་གྱིི་ལསེ་མངོན་པར་འདུ་བྱེེདི་པ་དིང་ཆོོསེ་མཐུན་ནོ། །དིེ་ལྟར་ཚོགསེ་

ཞོིང་མཆོོདི་པའི་རྗེེསེ་སུ་ཇིི་ལྟར་བྱེ་བའི་ཚུལ་ནི། སྤྱིིར་ཚོགསེ་ཞོིང་རང་གནསེ་སུ་

གཤིགེསེ་པར་བྱེ་བ་དིང༌། དི་ེཉིིདི་དུ་མ་ིདིམགིསེ་པར་བསྒོམོ་པ་དིང༌། རང་ལ་བསྡུ་བ་

དིང༌། སྟེོང་ཉིིདི་དུ་བསྒོོམ་པ་རྣམསེ་སུ་ཡོོདི་པ་ལསེ། འདིིར་ན་ིཕྱི་ིམ་ལྟར་བྱེེདི་པ་ཡོིན་

ན།ོ །འདིརི་ཁ་ཅིགི་སྟེངོ་ཉིིདི་དུ་བསྒོམོ་པ་དིང༌། མ་ིདིམགིསེ་པར་བསྒོམོ་པ་དིནོ་གཅིགི་

ཏུ་འདིོདི་ཀྱིང༌། འདིོདི་འཇི་ོལསེ། ཚོགསེ་ཞོིང་སྟེོང་ཉིིདི་དུ་བསྒོོམ་པ་ལསེ་གཞོན་དུ་དི་ེ

ཉིིདི་དུ་མ་ིསྣང་བར་བསྒོོམ་པའ་ིཚུལ་གཞོན་ཡོང་ཡོོདི་པར་བཤིདི་ཅིིང༌། མཁསེ་གྲུབ་

རནི་པ་ོཆོེསེ་ཀྱིང་དི་ེལྟར་བཤིདི་དི།ོ །

གཉིིསེ་པ་དི་ེལྟ་བུའ་ིལསེ་མངོན་པར་འདུ་བྱེསེ་པའ་ིའོག་ཏུ་འཆོ་ིབ་འོདི་གསེལ་

མངོན་དུ་བྱེསེ་པ་དིང་ཆོོསེ་མཐུན་པར་ཡོེ་ཤིེསེ་ཀྱིི་སེའི་སྟེོང་ཉིིདི་བསྒོོམ་ཚུལ་ལ་

གཉིསིེ། མཐུན་ཡུལ་བཤིདི་པ་དིང༌། དི་ེདིང་མཐུན་པར་བསྒོམོ་ཚུལ་བཤིདི་པའ།ོ །དིང་

པ་ོན།ི སྐོབསེ་འདིིར་རང་དིང་ཚོགསེ་ཞོིང་དིང༌། དི་ེལསེ་གཞོན་པའ་ིཆོོསེ་རྣམསེ་རང་



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ།
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བཞོིན་མེདི་པའ་ིསྟེོང་པ་ཉིིདི་དུ་བསྒོོམ་པ་ན་ིབསྐྱེེདི་རིམ་པའ་ིའཆོ་ིབ་ཆོོསེ་སྐུར་འཁྱེེར་

བའ་ིལམ་འཁྱེེར་ཞོེསེ་བྱེ་ལ། སྤྱིིར་བློ་མེདི་ཀྱི་ིབསྐྱེེདི་རྫོོགསེ་ཀྱི་ིལམ་བསྒོོམ་པ་ཐོམསེ་

ཅིདི་སྦྱང་གཞོ་ིསྐྱེ་ེཤི་ིབར་དི་ོགསུམ་དིང་རྣམ་པ་མཐུན་པར་བསྒོམོ་དིགོསེ་ལ། དིསེེ་ན་

འཆོ་ིབ་ཆོོསེ་སྐུར་འཁྱེེར་བའ་ིལམ་འཁྱེེར་གྱི་ིམཐུན་ཡུལ་ན་ིཐོ་མལ་པའ་ིའཆོ་ིབ་རང་

ག་བ་འདི་ིཡོིན་ལ། དིེའ་ིཚུལ་ན་ིའཛམ་བུ་གླིིང་པའ་ིམ་ིམངལ་སྐྱེེསེ། སེ་ཆུ་མ་ེརླུང་རྩེ་

ཐོགི་ལའེ་ིཁམསེ་ཏེ་ེདྲུག་དིང་ལྡན་པ་ཞོགི་རམི་གྱིསིེ་འཆོ་ིབའ་ིཚ།ེ སེ་ཆུ་ལ་ཐོམི། ཆུ་མ་ེ

ལ། མ་ེརླུང་ལ། རླུང་སྣང་བ་ལ་ཐོིམ་པའ་ིསྐོབསེ་སུ་ཕྱི་ིདིབུགསེ་ཆོདི། སྣང་བ་མཆོེདི་

པ་ལ་ཐོིམ། མཆོེདི་པ་ཉིེར་ཐོོབ་ལ། ཉིེར་ཐོོབ་འོདི་གསེལ་ལ་ཐོིམ་པའ་ིསྐོབསེ་སུ་སློོདི་

བྱེེདི་ཀྱིི་སྐྱེོན་གསུམ་དིང་བྲལ་བའི་སྟེོན་དུསེ་ཀྱིི་ནམ་མཁའ་གཡོའ་དིག་པ་ལྟ་བུའི་

གཉིིསེ་སྣང་ག་ིསྤྲིོསེ་པ་གཞོན་དིང་བྲལ་བའ་ིའཆོ་ིབ་འོདི་གསེལ་འཆོར་ཞོིང༌། འདི་ིལ་

འཆོ་ིབ་འདོི་གསེལ་ཆོོསེ་ཀྱི་ིསྐུ་དིང༌། མའ་ིའདོི་གསེལ་ཞོེསེ་བྱེའ།ོ །

གཉིིསེ་པ་ནི། སྔོགསེ་གཉིིསེ་དིོན་ལྟར་གདིོདི་ནསེ་དིག་པའི་དིབྱེིངསེ། །བདིེ་

ཆོེན་རང་ག་ིསེེམསེ་དིང་ར་ོགཅིིག་པ། །ཞོེསེ་སེོགསེ་གསུངསེ། སྭ་བྷཱ་ཝ་དིང་ཤཱུ་ནྱ་

ཏཱའི་སྔོགསེ་གཉིིསེ་ཀྱིི་དིོན་ལྟར་གཟུང་འཛིན་གྱིིསེ་བསྡུསེ་པའི་ཆོོསེ་ཐོམསེ་ཅིདི་

གདིོདི་མ་ནསེ་རང་བཞོིན་གྱིིསེ་དིག་པའ་ིཆོོསེ་ཀྱི་ིདིབྱེིངསེ་དི་ེབཞོིན་ཉིིདི་དིང༌། སྒྲུབ་

པ་པ་ོརང་ག་ིསེེམསེ་བདི་ེབ་ཆོེན་པོའ་ིང་ོབོར་གྱུར་པ་གཉིིསེ་ར་ོགཅིིག་པའ་ིལམ་གྱི་ི

ཆོོསེ་སྐུ་ལ་ང་རྒྱལ་བཞོག་ནསེ་བསྒོོམསེ་པསེ། ཆོོསེ་སྐུའ་ིརིགསེ་འདྲིའ་ིརྒྱུ་ཡོ་ེཤིེསེ་

ཀྱི་ིཚོགསེ་རྫོོགསེ་ཤིིང་འཆོ་ིབ་འོདི་གསེལ་གྱི་ིསྐྱེོན་རྣམསེ་ཡོིདི་ང་ོསེོགསེ་སུ་སྦྱངསེ་

ནསེ་ལམ་དུསེ་ཀྱི་ིའོདི་གསེལ་ཆོོསེ་སྐུ་ཐོོབ་པར་ཤིོག །ཅིེསེ་སྨོོན་པ་ཡོིན་ན།ོ །འདི་ིན་ི
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སྒོོམ་སྡེ་ེནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

སྒྲུབ་ཐོབསེ་ཆོ་ེབ་ལསེ། གཙ་ོབ་ོམཁའ་ལ་བཞུགསེ་སུ་གསེོལ། །ལྷ་དིང་ཆོསོེ་རྣམསེ་

ཐོམསེ་ཅིདི་ཀུན། །བདིག་མེདི་པར་ན་ིབསེམ་པར་བྱེ། །ཞོེསེ་གསུངསེ་པའ་ིདིགོངསེ་

པའ།ོ །དི་ེཡོང་བསེདོི་ནམསེ་ཀྱི་ིཚགོསེ་བསེགསེ་པ་ལསེ་གཞོན་དུ་ཡོ་ེཤིསེེ་ཀྱི་ིཚགོསེ་

བསེག་པའ་ིཚུལ་ནི། ཨེ་ཾལ་ཨེ་ཨུ་མ་གསུམ་ཡོོདི་པསེ། དི་ེགསུམ་གྱིིསེ་སྒྲུབ་པ་པོའ་ི

ལུསེ་ངག་ཡོིདི་གསུམ་སེ་ོསེ་ོབ་དི་ེམཚོན། ཡོང་མཆོོདི་ཡུལ། མཆོོདི་མཁན། མཆོོདི་

རྫོསེ་ཏེ་ེམཆོོདི་པའ་ིའཁོར་གསུམ་ཡོང་མཚོན། དི་ེཡོང་མཆོོདི་པའ་ིའཁོར་གསུམ་དིང་

ལུསེ་ངག་ཡོདིི་གསུམ་རྟགོ་པསེ་བཏེགསེ་པ་ཙམ་དུ་བལྟ་བའ་ིདིནོ་ན།ོ །སེརྦ་ན་ིཐོམསེ་

ཅིདི། དྷརྨཱཿཿན་ིཆོོསེ། སྭ་བྷཻ་ཝ་ན་ིརང་བཞོིན། ཤུདྡྷ་ན་ིདིག་པ་སྟེེ། གཟུང་བསེ་བསྡུསེ་

པའ་ིཆོོསེ་ཐོམསེ་ཅིདི་རང་བཞོིན་གྱིིསེ་དིག་པ་དིང༌། འོག་ག་ིཨེ་ཧེ་ཾན་ིངའ་ོསྟེ་ེའཛིན་པ་

པ་ོཡོིན་ལ། བདིེན་འཛིན་གྱིསིེ་བཟུང་བ་ལྟར་རང་བཞོིན་མེདི་པའ་ིརྣམ་པར་དིག་པ་ན་ི

སེརྦ་དྷརྨཱཿཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷ་ཞོེསེ་པ་གཉིིསེ་པའ་ིདིོན་ནོ། །ཡོང་ན་ཨེ་ཧེ་ཾན་ིལུསེ་ངག་ཡོིདི་

གསུམ་ལ་བརྟེན་ནསེ་བཏེགསེ་པའ་ིགང་ཟག་སྟེ།ེ དི་ེདིང་ཆོོསེ་ཐོམསེ་ཅིདི་རང་བཞོིན་

མེདི་པའ་ིརྣམ་དིག་ཏུ་སྟེོན་པ། སེརྦ་དྷརྨཱཿཿམན་ཆོདི་ཀྱི་ིདིོན་དིང༌། དི་ེལྟ་བུའ་ིརང་བཞོིན་

མེདི་པའི་སྟེོང་ཉིིདི་ལ་ངེསེ་པ་ཤུགསེ་ཅིན་བསྐྱེེདི་དིེ། དིེའི་རྗེེསེ་སུ་ཡུལ་སྟེོང་པ་ཉིིདི་

དིང་ཡུལ་ཅིན་ཡོ་ེཤིེསེ་དིབྱེེར་མེདི་པའ་ིཆོོསེ་སྐུ་ལ་ང་རྒྱལ་བཞོག་ནསེ་བསྒོོམ་པ་ན་ི

སྔོགསེ་གཉིིསེ་པའ་ིདིོན་ཏེེ། ཤཱུ་ནྱ་ན་ིསྟེོང་པ། ཏཱ་ན་ིཉིིདི་དི་ེཡུལ་སྟེོང་པ་ཉིིདི་དིང༌། ཛྙཱ་

ན་ན་ིཡུལ་ཅིན་ཡོ་ེཤིསེེ། བཛྲ་ན་ིརྡོ་ོརྗེ་ེལྟར་མ་ིཕྱིདེི་པའ་ིདིནོ་ན།ོ །སྭ་བྷཻ་ཝ་ན་ིརང་བཞོནི། 

ཨཱཏྨ་ཀ་ན་ིབདིག་ཉིིདི། ཨེ་ཧེ་ཾན་ིངའ་ོསྟེེ། ཡུལ་སྟེོང་པ་ཉིིདི་དིང་ཡུལ་ཅིན་བདི་ེབ་ཆོེན་

པོའ་ིཡོ་ེཤིེསེ་དིབྱེེར་མ་ིཕྱིེདི་པའ་ིལམ་གྱི་ིཆོོསེ་སྐུ་ལ་ང་རྒྱལ་བཞོག་ནསེ་བསྒོོམ་པའ་ི



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ།
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དིནོ་ན།ོ །ཨཱཏྨ་ཀ་ཨེ་ཧེ་ཾཞོེསེ་པ་ཀ྅ོཧེ་ཾདུ་འགྱུར་ཚུལ་ན།ི ཀ་ལཱ་པ་ལསེ། ཨེ་ཡོགི་དིག་

ག་ིབར་དུ་ཨུའ།ོ །ཨེ་དིག་སྒྲི་ལྡན་དིག་ག་ིཡོང་ང༌ོ། །ཞོེསེ་གསུངསེ་པ་ལྟར། ཀའ་ིསྲོགོ་

ག་ིཨེ་དིང་ཨེ་ཧེ་ཾག་ིཨེའ་ིབར་དུ་ཚིག་དིགྲི་དིང་པོར་ཡོོདི་པསེ་ཚིག་དིགྲི་ཨུ་རུ་སེོང༌། 

ཨཱཏྨ་ཀ་ཞོེསེ་པའ་ིཀའ་ིསྲོོག་ག་ིཨེ་ཕྲལ་གྲིལ་ལ་བཞོག །ཀ་ལ་ཧེ་ལན་”ཏེ
1
་བྱེསེ། ཨེ་

དིསེེ་ཚགི་དིགྲི་ཨུ་རུ་སེངོ་བ་དི་ེམཐོངོ་བསེ་ཨེ་ོཞོསེེ་པར་འགྱུར་ཏེ།ེ ཨེའ་ིཡོ་ིག་ེཨུའ་ིཡོ་ི

ག་ེཨེ་ོཞོེསེ་གསུངསེ་སེ།ོ །དི་ེནསེ་ཀ་སྲོོག་མེདི་ཨེ་ོལ་དྲིངསེ་པསེ་ཀ་ོཞོེསེ་པར་འགྱུར་

ཏེེ། གསེལ་བྱེེདི་དིབྱེངསེ་མེདི་པ་ཕ་རོལ་གྱི་ིཡོ་ིགེར་དྲིང་ང་ོཞོེསེ་གསུངསེ། དིེསེ་ན་

ཨེ་ཧེ་ཾག་ིཨེ་ཡོང་བསྡུསེ་པསེ་ཀོ྅ཧེ་ཾཞོེསེ་པླུ་ཏེིའ་ིརྟགསེ་ཅིན་ཡོིན་པསེ་གསུམ་ཡུན་

དུ་བརླག་པར་བྱེའོ། །དིབྱེངསེ་མེདི་པའ་ིདིོན་སྲོོག་མེདི་ལ་བྱེེདི་དིོ། །མདིོར་བསྡུ་ན། 

རང་དིང་ཚོགསེ་ཞོིང་ག་ིལྷ་དིང་དི་ེདིག་ལསེ་གཞོན་པའ་ིཕྱི་ིནང་ག་ིཆོོསེ་རྣམསེ་ཆོོསེ་

ཅིན། རྟག་ཆོདི་ལ་སེོགསེ་པའ་ིམཐོའ་བཞོ་ིདིང་བྲལ་བའ་ིརང་བཞོིན་སྟེོང་པ་ཉིིདི་ཡོིན་

ཏེ།ེ རང་རང་ག་ིགདིགསེ་གཞོ་ིལ་བརྟེན་ནསེ་བཏེགསེ་པ་ཙམ་ཡོནི་པའ་ིཕྱིརི། སྙེམ་དུ་

སྟེངོ་ཉིདིི་ལ་ངསེེ་པ་དྲིངསེ་ཏེ་ེསྒོམོ་པར་བྱེེདི་དི།ོ །

སྔོགསེ་གཉིིསེ་ཀྱི་ིདིོན་དྲིན་པའ་ིསྒོ་ོནསེ་སྟེོང་ཉིིདི་བསྒོོམ་པ་འདི་ིལ་འཆོ་ིབ་ཆོོསེ་

སྐུར་འཁྱེེར་བའ་ིལམ་འཁྱེེར་ཞོེསེ་བྱེ་སྟེེ། གཞོ་ིལ་འཛམ་བུ་གླིིང་པའ་ིམ་ིམངལ་སྐྱེེསེ་

ཁམསེ་དྲུག་ལྡན་པ་རིམ་གྱིིསེ་འཆོི་བའི་ཚེ་རགསེ་པ་ཉིེར་ལྔ་རིམ་གྱིིསེ་ཐོིམ་ནསེ་

འཆོ་ིབ་འོདི་གསེལ་མངོན་དུ་བྱེེདི་པ་དིང་ཆོོསེ་མཐུན་ཞོིང༌། སྒྲུབ་པ་པ་ོརང་ཉིིདི་ལ་

མ་འོངསེ་པ་ན་འབྱུང་འགྱུར་གྱིི་འཆོི་བ་སྦྱོང་བར་བྱེེདི། རྫོོགསེ་རིམ་གྱིི་སྐོབསེ་སུ་

རླུང་རྣམསེ་སྙེིང་གའ་ིདྷུ་ཏེིའ་ིནང་དུ་བསྡུསེ་ཏེ་ེཐོིམ་པ་ལསེ་བྱུང་བའ་ིདིཔ་ེདིོན་གྱི་ིའོདི་
1 མ་ཕྱི།ི ༢༠བ༢ན།  ཊ  *ཏེ
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སྒོོམ་སྡེ་ེནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

གསེལ་དིང་རྣམ་པ་མཐུན་ཞོིང༌། དིེའ་ིརྒྱུདི་སྨོིན་བྱེེདི་དུ་འགྱུར། འབྲསེ་དུསེ་ཀྱི་ིདིག་

པ་གཉིིསེ་ལྡན་གྱི་ིདི་ེབཞོིན་ཉིིདི་དིང༌། སྒྲིིབ་བྲལ་གྱི་ིབདི་ེབ་ཆོེན་པ་ོགཉིིསེ་ར་ོགཅིིག་ཏུ་

ཞུགསེ་པའ་ིཡོ་ེཤིསེེ་ཆོསོེ་ཀྱི་ིསྐུ་དིང་རྣམ་པ་མཐུན་ཞོངི༌། དི་ེའགྲུབ་པའ་ིའབྲསེ་བུ་ལམ་

བྱེེདི་ཁྱེདི་པར་ཅིན་དུ་འགྱུར་བའ་ིཕྱིིར་རོ། །དི་ེཡོང་སྒྲུབ་ཐོབསེ་ཀྱི་ིསྔོོན་དུ་དི་ེལྟ་བུའ་ི

སྟེོང་ཉིིདི་བསྒོོམ་པ་སྔོོན་དུ་བཏེང་ནསེ་སྒྲུབ་ཐོབསེ་དིངོསེ་གཞོ་ིབསྒོོམ་པ་ནི། ཡོ་ེཤིེསེ་

ཆོསོེ་སྐུ་དི་ེཉིདིི་གདུལ་བྱེའ་ིངརོ་གཟུགསེ་ཀྱི་ིསྐུ་བཞོནི་ལག་ག་ིརྣམ་པ་ཅིན་དུ་བཞོངེསེ་

ནསེ་སེམེསེ་ཅིན་གྱི་ིདིནོ་བྱེེདི་པ་དིང་རྣམ་པ་མཐུན་པར༌། དིང་པརོ་སྟེངོ་ཉིིདི་བསྒོམོསེ་

ནསེ། དིེའ་ིརྗེེསེ་སུ་རྟེན་བརྟེན་པའ་ིདིཀྱིིལ་འཁོར་མ་ེར་ིསེོགསེ་སྲུང་བའ་ིའཁོར་ལ་ོདིང་

བཅིསེ་པ་བསྒོམོ་པ་ཡོནི་ན།ོ །

མདིོར་ན་སྐོབསེ་འདིིར་སྟེོང་ཉིིདི་བསྒོོམ་པ་ལ་དིགོསེ་པ་ཡོོདི་དི།ེ ལུསེ་ངག་ཡོིདི་

གསུམ་ལ་ཐོ་མལ་གྱི་ིསྣང་ཞོེན་སྦྱོང་བ་དིང༌། ཡོ་ེཤིེསེ་ཀྱི་ིཚོགསེ་བསེགསེ་པ་དིང༌། 

འོག་ནསེ་འབྱུང་བའི་རྟེན་བརྟེན་པའི་དིཀྱིིལ་འཁོར་རྣམསེ་བདིེ་སྟེོང་གི་རྣམ་རོལ་དུ་

འཆོར་བའ་ིཆོདེི་ཡོནི་པའ་ིཕྱིརི། གངོ་དུ་སྨོསོེ་པའ་ིརགསེ་པ་ཉིརེ་ལྔ་ན།ི ཕུང་པ་ོལྔ། སེ་

སེོགསེ་ཁམསེ་བཞོི། མིག་སེོགསེ་དིབང་པ་ོདྲུག །གཟུགསེ་སེོགསེ་ཡུལ་ལྔ། གཞོ་ི

དུསེ་ཀྱི་ིཡོ་ེཤིསེེ་ལྔ་རྣམསེ་ལ་བྱེེདི་དི།ོ །

གསུམ་པ་འབྱུང་བཞོིའ་ིདིཀྱིིལ་འཁོར་བསྐྱེེདི་ནསེ་འགལ་རྐྱེེན་འགོག་པའ་ིཕྱིིར་

བསྲུང་བའ་ིའཁོར་ལ་ོབསྒོོམ་པ་ལ་གཉིིསེ། འབྱུང་བ་རིམ་བརྩེེགསེ་དིང་བསྲུང་འཁོར་

ཐུན་མོང་བ་བསྒོོམ་པ་དིང༌། བསྲུང་འཁོར་ཐུན་མོང་མ་ཡོིན་པ་བསྒོོམ་པའི་ཚུལ་

ལ།ོ །དིང་པ་ོན།ི གྲུབ་ཆོེན་གྱི་ིགཞུང་ལ། ལྷ་དིང་ཆོོསེ་རྣམསེ་ཐོམསེ་ཅིདི་ཀུན། །སྟེོང་
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པ་ཉིིདི་དུ་རྣམ་བསྒོོམསེ་ནསེ། །ཡོཾ་རཾ་བཾ་ལཾ་ཡོི་གེ་ལསེ། །རླུང་དིང་མེ་དིང་ཆུ་དིང་

ན།ི །དིབང་ཆོེན་དིཀྱིིལ་འཁོར་བསེམ་པར་བྱེ། །ཞོེསེ་གསུངསེ་པ་ལྟར་གོང་དུ་བཤིདི་

པ་དི་ེལྟར་སྟེོང་པའ་ིངང་ལསེ། ཡོ་ཾལསེ་བྱུང་བའ་ིརླུང་ག་ིདིཀྱིིལ་འཁོར་དུ་བའ་ིམདིོག་

ཅིན་དིབྱེིབསེ་གཞུ་ལྟ་བུ་མཆོོག་མའ་ིརྣམ་པའ་ིཐོདི་དུ་རྒྱལ་མཚན་ར་ེརེསེ་མཚན་པ། 

དིེའ་ིསྟེེང་དུ་ར་ཾལསེ་བྱུང་བའ་ིམེའ་ིདིཀྱིིལ་འཁོར་དིམར་པ་ོགྲུ་གསུམ་པ་གྲྭ་གསུམ་དུ་

མ་ེའབར་བའ་ིཕྲེང་བསེ་མཚན་པ། དིེའ་ིསྟེེང་དུ་བ་ཾལསེ་བྱུང་བའ་ིཆུའ་ིདིཀྱིིལ་འཁོར་

དིཀར་པ་ོཟླུམ་པོའ་ིདིབུསེ་སུ་བུམ་པ་ཆུསེ་གང་བསེ་མཚན་པ། དིེའ་ིསྟེེང་དུ་ལ་ཾལསེ་

བྱུང་བའ་ིསེའ་ིདིཀྱིིལ་འཁོར་སེེར་པ་ོགྲུ་བཞོ་ིཔ་ཟུར་བཞོིར་རྡོ་ོརྗེེསེ་མཚན་པ་བསྒོོམ་

པར་བྱེའོ། །དི་ེལྟ་བུའ་ིའབྱུང་བཞོིའ་ིདིཀྱིིལ་འཁོར་འདུསེ་པ་སེོགསེ་ལ་བསྲུང་འཁོར་

གྱི་ིནང་དུ་བསྒོམོ་ཞོིང་འདིརི་ན་ིབསྲུང་འཁརོ་གྱི་ིའགོ་ཏུ་བསྒོམོ་པར་བྱེེདི་དི།ོ །དིེའ་ིསྟེངེ་

དུ་ཧཱུཾ་ཾལསེ་བྱུང་བའ་ིསྣ་ཚོགསེ་རྡོ་ོརྗེ་ེལྟ་ེབ་ལ་ཧཱུཾ་ཾགིསེ་མཚན་པ་ལསེ་བྱུང་བའ་ིརྡོ་ོརྗེེའ་ི

སེ་གཞོ་ིརྭ་བ་གུར་བློ་ར་ེམ་ེར་ིདིང་བཅིསེ་པ་བསྒོོམ་ཞོིང་རྡོ་ོརྗེ་ེརྭ་བའ་ིདིབྱེིབསེ་ན་ིཟླུམ་

པ།ོ རྡོ་ོརྗེ་ེཆོ་ེབ་རྣམསེ་ཀྱི་ིཁོང་གསེེང་དུ། ཆུང་བ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་ིཚུལ་དུ་

གཏེམསེ་པ། དིཔངསེ་ན་ིགྲུབ་ཆོེན་ལྭ་ཝ་པསེ། བདི་ེམཆོོག་ག་ིབསྲུང་འཁོར་ལ་སྟེེང་

ཚངསེ་པའ་ིའཇིིག་རྟེན་ནསེ་འོག་གསེེར་གྱི་ིསེ་གཞོ་ིལ་ཐུག་ག་ིབར་དུ་བསྒོོམ་པ་དིང༌། 

རྒྱ་བློ་ོདིང་འཚམ་པར་བསྒོོམ་པར་བཤིདི་དིོ། །དི་ེལྟར་ཡོང་ལཱ་ལ་ིཏེསེ། དིེར་ན་ིཧཱུཾ་ཾག་ི

རྣམ་པ་ལསེ། །རྡོ་ོརྗེེའ་ིརྭ་བ་སེ་གཞོ་ིདིང༌། །དི་ེབཞོིན་རྡོ་ོརྗེེའ་ིགུར་དིང་ནི། །བློ་ར་ེཡོང་

ན་ིབསེམ་པར་བྱེ། །ཞོེསེ་གསུངསེ་པར་ལྟར་ར།ོ །

གཉིིསེ་པ་བསྲུང་འཁོར་ཐུན་མོང་མ་ཡོིན་པ་བསྒོོམ་ཚུལ་ནི། གཏུམ་ཆོེན་
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སྒོོམ་སྡེ་ེནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

གནོདི་མཛེསེ་དིཔལ་ལྡན་ཁྲི་ོབ་ོབཅུསེ། །ཡོོངསེ་སུ་བསྐོོར་བའ་ིཏེིང་འཛིན་ལ་གཞོོལ་

བསེ། །བདུདི་དིང་བགེགསེ་སེོགསེ་ནག་པོའ་ིརྩེ་ལག་ཀུན། །སྐོདི་ཅིིག་ཉིིདི་ལ་དྲུང་

ནསེ་འབྱེིན་པར་ཤིོག །ཅིེསེ་གསུངསེ། དིོན་ན་ིགདུག་པ་ཅིན་རྣམསེ་འདུལ་བའ་ིཕྱིིར་

ཁྲིོསེ་པའ་ིརྣམ་པར་བསྟེན་པསེ་ན་གཏུམ་ཆོེན་གནོདི་མཛེསེ་རྒྱལ་པ་ོགཙ་ོབོར་བྱེསེ་

པའ་ིསེངསེ་རྒྱསེ་ཀྱི་ིསེའ་ིཆོོསེ་ཤིསེེ་པ། རྗེེསེ་སུ་ཤིསེེ་པ། སྡུག་བསྔོལ་ཤིསེེ་པ། ཀུན་

འབྱུང་ཤིེསེ་པ། འགོག་པ་ཤིེསེ་པ། ལམ་ཤིེསེ་པ། ཀུན་རྫོོབ་ཤིེསེ་པ། གཞོན་སེེམསེ་

ཤིེསེ་པ། ཟདི་པ་ཤིེསེ་པ། མ་ིསྐྱེ་ེབ་ཤིེསེ་པ་སྟེེ། ཤིེསེ་པ་བཅུ་ལསེ་བྱུང་བའ་ིདིཔལ་

ལྡན་ཁྲི་ོབ་ོབཅུསེ་ཡོོངསེ་སུ་བསྐོོར་བའ་ིབསྲུང་བའ་ིའཁོར་ལ་ོརྩེིབསེ་བཅུ་པ་གཡོསེ་

བསྐོོར་དུ་མགྱིོགསེ་པར་འཁོར་བའ་ིརྩེིབསེ་རྣམསེ་ལ་ཁྲི་ོབ་ོབཅུ་བཞུགསེ་པའ་ིཏེིང་ང་ེ

འཛིན་ལ་རྩེ་ེགཅིིག་ཏུ་གཞོོལ་བ་སྟེ་ེབསྒོོམསེ་པསེ། བདུདི་དིང་བགེགསེ་ལ་སེོགསེ་

པ་དིེ་དིག་གིསེ་ཡོིདི་བསྐྱེོདི་པའི་ནག་པོའ་ིརྩེ་ལག་སྡེེ་དིང་བཅིསེ་པ་ཀུན་སྐོདི་ཅིིག་

ཉིིདི་ལ་མ་ལུསེ་པར་དྲུངསེ་ནསེ་འབྱེིན་པར་ཤིོག་ཅིེསེ་སྨོོན་པའོ། །དིེ་ཡོང་འདུསེ་

པའ་ིརྒྱུདི་ཕྱི་ིམར། ཀུན་ནསེ་སེེར་བའ་ིའཁོར་ལ་ོན།ི །རྩེིབསེ་བཅུ་དི་ེདིབུསེ་རྣམ་པར་

བསྒོོམ། །རྩེིབསེ་ཀུན་ལ་ན་ིཁྲི་ོབ་ོབཅུ། །ཡོ་ེཤིེསེ་བདིག་ཉིིདི་བཅུ་ལསེ་བྱུང༌། །ཞོེསེ་

གསུངསེ་ཤིིང༌། ལཱ་ལི་ཏེསེ། དིེ་དིབུསེ་གནོདི་མཛེསེ་རྒྱལ་པོ་ཡོིསེ། །བཀའ་ཡོི་

འཁོར་ལ་ོབསྒོོམ་པར་བྱེ། །རྩེིབསེ་བཅུ་རབ་འབར་ཅུང་ཟདི་སེེར། །ཁྲི་ོབ་ོབཅུ་དིང་

བཅིསེ་པ་བསེམ། །ཞོེསེ་གསུངསེ་པར་ལྟར། འཁོར་ལོའ་ིལྟེ་བར་གནོདི་མཛེསེ་

བསྒོོམསེ་ནསེ། དིེསེ་ཁྲིོ་བོ་བཅུ་ལ་བཀའ་བསྒོོ་བའི་འཁོར་ལོ་ཡོིན་པསེ་ན་བཀའི་

འཁོར་ལ་ོཞོེསེ་བྱེའོ། །འདིིར་འཁོར་ལ་ོགང་ལསེ་བསྐྱེེདི་པའ་ིསེ་བོན་གསེལ་བར་མ་
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བཤིདི་ཀྱིང༌། མན་ངག་སྙེ་ེམ་ལསེ། བྷྲཱུཾ་ཾལསེ་བསྐྱེེདི་པར་བཤིདི་པ་ལྟར་འདིིར་ཡོང་

རུང་ལ། དིགྲི་ནག་ག་ིདིཀའ་འགྲིེལ་རིན་ཆོེན་སྒྲིོན་མ་ལསེ། རྡོ་ོརྗེ་ེསེ་འོག་དིང་གནོདི་

མཛེསེ་རྒྱལ་པོ་གཉིིསེ་སུ་བཤིདི་ཀྱིང༌། འདིིར་དིེ་གཉིིསེ་སེོ་སེོར་བྱེསེ་ནསེ་གནོདི་

མཛེསེ་གཙ་ོབ་ོདིང་རྡོ་ོརྗེ་ེསེ་འོག་དིེའ་ིའོག་ཏུ་བསྒོོམ་པར་བྱེེདི་དིོ། །དི་ེལྟ་བུའ་ིའཁོར་

ལོའ་ིལྟ་ེབ་སྦུབསེ་སྟེོང་མདུང་སེ་ོགཉིིསེ་མཇུག་སྤྲིདི་པ་ལྟ་བུ་དིང༌། ཕྱིོགསེ་མཚམསེ་

བརྒྱདི་ཀྱིི་རྩེིབསེ་རྣམསེ་རལ་གྲིི་སེོ་གཉིིསེ་པ་ལྟ་བུའི་སྟེེང་དུ་ཅུང་ཟདི་མ་རེག་པར་

སྣ་ཚོགསེ་པདྨ་དིང་ཟླ་བ་དིང་ཉིི་མའི་གདིན་གསུམ་གསུམ་བསྒོོམསེ་ལ། གཙོ་བོ་

གནོདི་མཛེསེ་ཡོབ་ཡུམ་སྙེོམསེ་པར་ཞུགསེ་པའི་ཐུགསེ་ཀའི་ཧཱུཾཾ་ཡོིག་གི་འོདི་ཟེར་

གྱིསིེ་ཁྲི་ོབ་ོབཅུ་བཀུག་ནསེ་ཞོལ་དུ་བཅུག །སྐུའ་ིདིབྱེབིསེ་བརྒྱུདི་བྱེང་ཆུབ་ཀྱི་ིསེམེསེ་

སུ་ཞུ་བ་ཡུམ་གྱི་ིཔདྨར་བབསེ་པ་ཐོིག་ལ་ེབཅུར་གྱུར། དི་ེཧཱུཾ་ཾབཅུར་གྱུར། དི་ེལསེ་ཁྲི་ོ

བོ་བཅུར་གྱུར་པར་བསྒོོམསེ་ནསེ་ཡུམ་གྱིི་པདྨ་ནསེ་སྤྲིོསེ། རྩེིབསེ་རྣམསེ་ཀྱིི་སྟེེང་

དུ་རིམ་པ་བཞོིན་དུ་འཁོདི་པར་སྒོོམ་པར་བྱེེདི་པ་ཡོིན་ནོ། །ཁྲི་ོབ་ོརྣམསེ་ཀྱིི་རིགསེ་

བདིག་ན།ི གཤིནི་རྗེ་ེགཤིེདི་ལ་རྣམ་སྣང༌། རྟ་མགྲིནི་ལ་འོདི་དིཔག་མེདི། གཞོན་རྣམསེ་

ལ་མ་ིབསྐྱེོདི་པསེ་རྒྱསེ་འདིེབསེ་པའང་ཡོིན་ཏེེ། གྲུབ་ཆོེན་གྱི་ིགཞུང་ལསེ། གནོདི་

མཛེསེ་ལ་སེོགསེ་ཐོམསེ་ཅིདི་ལ། །ཐུགསེ་ཀྱི་ིབདིག་པོསེ་རྒྱསེ་བཏེབ་སྟེེ། །གཤིིན་

རྗེ་ེགཤིེདི་དིང་རྟ་མགྲིིན་ལ། །དི་ེབཞོིན་སྐུ་དིང་གསུང་གིསེ་སེོ། །ཞོེསེ་གསུངསེ་པའ་ི

ཕྱིིར། སེ་བོན་བྷྲཱུཾ་ཾདིང༌། འཁོར་ལ་ོཁ་དིོག་སེེར་པོར་བྱེེདི་ཅིིང༌། དིེསེ་ན་ིསེ་ཁམསེ་སྲོ་

བའ་ིཆོ་དི་ེམཚོན། བསྲུང་འཁོར་གྱི་ིཕྱི་ིརོལ་གྱི་ིམ་ེར་ིན་ིནག་ཕྱིོགསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་

བལྟ་བར་ཡོང་མི་བཟོདི་ཅིིང་། དིཀར་ཕྱིོགསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་ཡོིདི་དུ་འོང་བའི་འོདི་
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སྒོོམ་སྡེ་ེནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

ཟེར་ཁ་དིོག་ལྔ་འཕྲ་ོབར་མཐོོང་བར་བསྒོོམ་དིགོསེ་སེོ། །འདིིར་བསྲུང་བའ་ིའཁོར་ལ་ོ

བསྒོོམ་པའ་ིདིགོསེ་པ་ན།ི སྒྲུབ་ཐོབསེ་དིངོསེ་གཞོ་ིབསྒོོམ་པ་ལ་བགེགསེ་ཀྱི་ིབར་ཆོདི་

ཀྱིསིེ་མ་ིཚུགསེ་པར་བྱེ་བའ་ིཆོེདི་ཡོནི་ན།ོ །འདི་ིལྟ་བུའ་ིབསྲུང་འཁརོ་བསྒོམོ་པ་སྔོནོ་དུ་

བཏེང་ནསེ་སྒྲུབ་ཐོབསེ་དིངོསེ་གཞོ་ིབསྒོོམསེ་ཏེེ། བཟླསེ་པ་ལ་འཇུག་པའ་ིཚེ། རང་

རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིིགསེ་བྱེེདི་ཀྱི་ིང་རྒྱལ་ལ་གནསེ་ནསེ་ཁྲི་ོབ་ོབཅུ་ལ་བགེགསེ་རྣམསེ་ཆོོམསེ་

ཤིགི །ཅིེསེ་བཀའ་བསྒོོསེ་པསེ། ཁྲི་ོབོའ་ིསྤྲུལ་པ་རྣམསེ་ཕྱིགོསེ་བཅུར་སེངོ་སྟེ།ེ ཕྱིགོསེ་

བཅུའ་ིབགེགསེ་རྣམསེ་བཀུག་ལ་བཀུག་པ་དི་ེརྣམསེ་གཅིེར་བུ་སྐྲ་བཤིིག་ཅིིང་ཤིིན་

ཏུ་རིདི་པའ་ིརྣམ་པ་ཅིན་གྱི་ིགཟུགསེ་བཅུར་གྱུར་པ་འཁོར་ལོའ་ིརྩེིབསེ་བཅུ་ལ་བསྐྱེོན་

ཏེེ། རྡོ་ོརྗེེའ་ིརྭ་བ་སེོགསེ་ལ་”
1
་རེག་པར་འཁོར་ལ་ོགཡོསེ་ཕྱིོགསེ་སུ་མགྱིོགསེ་པར་

འཁོར་བའ་ིརྩེིབསེ་ཀྱི་ིདིབལ་རྣོན་པོསེ་རྐོ་ེདིང་གཞོན་ཡོང་ལུསེ་ཀྱི་ིཆོ་རྣམསེ་རྦདི་རྦདི་

བཅིདི་པར་བསེམ་ཞོིང༌། བཅིདི་པའ་ིཕྱི་ེམ་རྡུལ་ཕྲན་ཙམ་དུ་གྱུར་པ་རྣམསེ་འཁོར་ལ་ོ

དིང་རྭ་བ་ལསེ་འཕྲོསེ་པའི་མེ་རབ་ཏུ་འབར་བསེ་བསྲོེགསེ་ཏེེ་ལྷག་མ་ཡོང་མ་ལུསེ་

པར་བསེམ་པར་བྱེའ།ོ །

གཉིིསེ་པ་གང་དུ་སེངསེ་རྒྱ་བའ་ིགནསེ་རྟེན་གཞོལ་ཡོསེ་ཁང་བསྐྱེེདི་དི་ེབར་དི་ོ

ལོངསེ་སྐུར་འཁྱེེར་བའི་རྣལ་འབྱེོར་རྒྱུ་རྡོོ་རྗེེ་འཛིན་པ་བསྐྱེེདི་ཚུལ་ལ་གཉིིསེ། གང་

དུ་སེངསེ་རྒྱ་བའ་ིགནསེ། རྟེན་གཞོལ་ཡོསེ་ཁང་བསྐྱེེདི་པ་དིང༌། བར་དི་ོལོངསེ་སྐུར་

འཁྱེེར་བའི་རྣལ་འབྱེོར་དིངོསེ་རྒྱུ་རྡོོ་རྗེེ་འཛིན་པ་བསྐྱེེདི་པའི་ཚུལ་ལོ། །དིང་པོ་ལ་

གཉིིསེ། གཞོལ་ཡོསེ་ཁང་ག་ིགདིན་བསྐྱེེདི་པའ་ིཚུལ་དིང༌། གཞོལ་ཡོསེ་ཁང་དིངོསེ་

བསྐྱེེདི་པའ་ིཚུལ་ལ།ོ །དིང་པ་ོན།ི གྲུབ་ཆོེན་གྱི་ིགཞུང་ལསེ། དི་ེནསེ་བདིག་པ་ོཡོོངསེ་
1 མ་ཕྱི།ི   *མ་ཆོདི་དིམ་སྙེམ།
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གྱུར་ནསེ། །རྡོ་ོརྗེ་ེསེེམསེ་དིཔའ་རྣམ་པར་བསྒོོམ། །དིཀར་དིང་མཐོིང་ཁ་དིམར་བའ་ི

ཞོལ། །ཞོེསེ་གསུངསེ་པ་ལྟར། བསྲུང་འཁོར་གྱི་ིདིབུསེ་སུ་རང་ཉིིདི་གནོདི་མཛེསེ་སུ་

གནསེ་པ་ཡོོངསེ་སུ་གྱུར་པ་ལསེ་རྡོ་ོརྗེ་ེསེེམསེ་དིཔའ་ཞོལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་པ་སྒྲུབ་

ཐོབསེ་ནསེ་འབྱུང་བ་ལྟར་བསྐྱེེདི། རྡོ་ོརྗེ་ེསེེམསེ་དིཔའ་ཡོོངསེ་སུ་གྱུར་པ་ལསེ་ཆོོསེ་

འབྱུང་ཟུར་གསུམ་པ་ཕྱི་ིདིཀར་ལ་ནང་དིམར་བ། གདིེངསེ་ཀ་ཆོ་ེབ༌། ཟུར་གཉིིསེ་

སྟེེང་དིང༌། ཟུར་གཅིིག་འོག་ཏུ་ཟུག་པ་ཞོིག་བསྒོོམ་པར་བྱེ་ཞོིང༌། ཆོོསེ་འབྱུང་ག་ིའོག་

ཟུར་དུ་པ་ཾལསེ་སྣ་ཚོགསེ་པདྨ་ཡོང་བསྒོོམ་པར་བྱེ་སྟེ།ེ གྲུབ་ཆོེན་གྱི་ིགཞུང་ལསེ། དི་ེ

ནསེ་ཆོོསེ་ཀྱིི་འབྱུང་གནསེ་ནི། །དིཀར་ཞོིང་གྱིེན་འགྲིེང་གནསེ་པ་ལ། །ཆུ་སྐྱེེསེ་

སྣ་ཚོགསེ་རྡོ་ོརྗེ་ེཡོིསེ། །རྣམ་པར་བརྒྱན་པར་མཁསེ་པསེ་བསེམ། །ཞོེསེ་གསུངསེ་

པའ་ིཕྱིིར། སྣ་ཚོགསེ་པདྨའ་ིལྟ་ེབའ་ིརྒྱ་ཚདི་ལ་སྒོ་ོཚདི་བཅུ་དྲུག་མ་དིང༌། ཉི་ིཤུ་མའ་ི

ལུགསེ་གཉིིསེ་དིང༌། འདིབ་མ་རྣམསེ་ཀྱི་ིཞོིང་ཚདི་ལ་ཆོ་ཕྲན་གཉིིསེ་གཉིིསེ་ཡོོདི་ཅིིང་

དིེའ་ིལྟ་ེབ་ལྗོང་ཁུ་འདིབ་མ་རྣམསེ་ཁ་དིོག་སྣ་ཚོགསེ་པ་ཡོིན་ནོ། །དི་ེཡོང་ཆོོསེ་འབྱུང་

གྲུ་གསུམ་གྱིིསེ་རྣམ་ཐོར་སྒོོམ་གསུམ་གྱིི་སྟེོང་ཉིིདི་མཚོན་པའི་སྒོ་ོནསེ་ཡུལ་སྟེོང་པ་

ཉིིདི་མཚོན་ལ་ཁ་དིོག་དིཀར་བསེ་རང་བཞོིན་རྣམ་དིག་དིང༌། སྟེེང་ནསེ་སྟེེང་དུ་རིམ་

གྱིིསེ་རྒྱསེ་པསེ་བློ་ོབུར་དྲི་ིབྲལ་གྱི་ིཡོོན་ཏེན་གོང་ནསེ་གོང་དུ་འཕེལ་བ་དིང༌། ཤིེསེ་

རབ་མའ་ིསྐྱེ་ེགནསེ་ཀྱི་ིདིབྱེིབསེ་སུ་ཡོོདི་པསེ་ན་ིཡུལ་ཅིན་བདི་ེབ་ཆོེན་པོའ་ིཡོ་ེཤིེསེ་

མཚོན་ལ། དི་ེརྣམསེ་ཆོོསེ་འབྱུང་གཅིགི་ག་ིཁྱེདི་ཆོོསེ་སུ་ཚང་བསེ་ན་ིབདི་ེསྟེངོ་དིབྱེརེ་

མེདི་ཀྱིི་ཡོེ་ཤིེསེ་མཚོན། ཆོོསེ་འབྱུང་གི་དིབུསེ་སུ་སྣ་ཚོགསེ་པདྨ་བསྒོོམསེ་པསེ་

ན།ི རྫོོགསེ་རིམ་གྱི་ིསྐོབསེ་སུ་གང་ལ་དིམིགསེ་པསེ་གནདི་དུ་བསྣུན་པའ་ིལུསེ་ཀྱི་ིརྩེ་
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སྒོོམ་སྡེ་ེནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

འཁོར་རྣམསེ་མཚོན། དིེའ་ིལྟ་ེབར་སྣ་ཚོགསེ་རྡོ་ོརྗེ་ེབསྒོོམསེ་པསེ་ན་ིལུསེ་ལ་གནདི་

དུ་བསྣུན་པ་ལསེ་བྱུང་བའ་ིཡོ་ེཤིེསེ་ལྔ་མཚོན། སྣ་ཚོགསེ་རྡོ་ོརྗེེའ་ིལྟ་ེབར་རྟེན་གཞོལ་

ཡོསེ་ཁང་བསྒོོམསེ་པསེ་ནི་ཡོེ་ཤིེསེ་ལྔ་རྟེན་དིང་བརྟེན་པའི་དིཀྱིིལ་འཁོར་གྱིི་རྣམ་

པར་ཤིར་བ་མཚནོ་ལ་ཆོསོེ་འབྱུང་ག་ིནང་དུ་རྟནེ་བརྟནེ་པའ་ིདིཀྱིལི་འཁརོ་བསྒོམོ་པ་ན་ི

འབྲསེ་བུ་སེངསེ་རྒྱསེ་ཀྱི་ིསེའ་ིགནསེ་ལུསེ་ལོངསེ་སྤྱིོདི་ཕུན་སུམ་ཚོགསེ་པ་ཐོམསེ་

ཅིདི་བདི་ེསྟེོང་དིབྱེེར་མེདི་ཀྱི་ིཡོ་ེཤིེསེ་བསྒོོམསེ་པ་ལསེ་བྱུང་བར་ཤིེསེ་པ་དིང༌། རྡོ་ོརྗེ་ེ

འཆོང་གིསེ་རྒྱུདི་གསུངསེ་པའ་ིཚེ། རྡོ་ོརྗེ་ེབཙུན་མོའ་ིབྷཻ་གའ་ིདིབྱེིབསེ་ཅིན་གྱི་ིཆོོསེ་

འབྱུང་ག་ིདིབུསེ་སུ་ཆུདི་པའ་ིགཞོལ་ཡོསེ་ཁང་ག་ིནང་དུ་གསུངསེ་པའ་ིསྔོོན་བྱུང་ག་ི

རྣམ་འཕྲུལ་དིང་མཐུན་པར་བྱེ་བའ་ིཆོེདི་དུ་ཡོནི་ན།ོ །

དིེ་ལྟ་བུའི་སྣ་ཚོགསེ་པདྨའི་ལྟེ་བར་སྣ་ཚོགསེ་རྡོོ་རྗེེ་བསྒོོམ་པར་བྱེ་ཞོིང༌། སྣ་

ཚོགསེ་རྡོ་ོརྗེེའ་ིལྟ་ེབའ་ིརྒྱ་ཚདི་ན་ིསྒོ་ོཚདི་བཅུ་གཉིིསེ༌། དིཔངསེ་སུ་རྭ་ལྔ་མ་ལྟར་ན་ཆོ་

ཆོེན་ལྔ། རྭ་གསུམ་མ་ལྟར་ན་ཆོ་ཆོེན་གཅིིག །ལྟ་ེབའ་ིཁ་དིོག་ན་ིལྗོང་ནག །རྭ་རྣམསེ་

ཀྱི་ིསྲོིདི་ལ་རྟ་བབསེ་སྒོ་ོཚདི་གསུམ་མ་ལྟར་ན་རྭ་སྒོ་ོཚདི་བཞོ་ིམ་དིང་། རྟ་བབསེ་སྒོ་ོ

ཚདི་གཅིིག་མ་ལྟར་ན་རྭ་སྒོ་ོཚདི་གཉིིསེ་མར་བྱེེདི། ཁ་དིོག་ཕྱིོགསེ་མདིོག་དིང༌། རྭ་

ཁྲིའ་ིལུགསེ་གཉིིསེ་བཤིདི་དི།ོ །

གཉིིསེ་པ་གཞོལ་ཡོསེ་ཁང་དིངོསེ་བསྒོོམ་ཚུལ་ནི། གྲུབ་ཆོེན་གྱིི་གཞུང་ལསེ། 

དིེར་ན་ིབྷྲཱུཾ་ཾདིང་འཁོར་ལ་ོལསེ། །རྡོ་ོརྗེ་ེའཆོང་དིང་འདྲི་བ་ཡོ།ི །རྟག་པའ་ིརྒྱལ་པ་ོབསེམ་

པ་ནི། །རྡོ་ོརྗེེ་ལ་གནསེ་འཁོར་ལོའ།ོ །དིེ་ལསེ་བྱུང་བའི་གཞོལ་ཡོསེ་ཁང༌། །ཞོེསེ་

བྷྲཱུཾཾ་དིང་འཁོར་ལོ་ལསེ་རྣམ་སྣང་བསྐྱེེདི། རྣམ་སྣང་ལསེ་གཞོལ་ཡོསེ་ཁང་བསྐྱེེདི་
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པར་གསུངསེ་པ་དིང༌། འདིིར་ཡོང༌། རྣམ་མང་རིན་ཆོེན་ཚོགསེ་འབར་གཞོལ་མེདི་

ཁང༌། །རྣམ་སྣང་རྣམ་པར་དིག་པའ་ིབདིག་ཉིིདི་ཅིན། །རྣམ་པར་བསྒོམོསེ་པསེ་མ་དིག་

ཞོིང་སྦྱངསེ་ཏེེ། །རྣམ་དིག་ཡོེ་ཤིེསེ་གཞོལ་ཡོསེ་ཁང་འགྲུབ་ཤིོག །ཅིེསེ་གསུངསེ། 

དིནོ་ན།ི རནི་པ་ོཆོ་ེརྣམ་པ་སྣ་ཚགོསེ་ལསེ་གྲུབ་པའ་ིགཞོལ་མདེི་ཁང་ངམ་གཞོལ་ཡོསེ་

ཁང་འོདི་ཟེར་ཁ་དིོག་སྣ་ཚོགསེ་པ་རབ་ཏུ་འབར་བའམ་འཕྲ་ོབ། ང་ོབ་ོརྣམ་སྣང་རྣམ་

པར་དིག་པའ་ིབདིག་ཉིདིི་ཅིན་གསེལ་ལ་སེ་ོསེརོ་མ་འདྲིསེེ་པ་རྣམ་པར་བསྒོམོསེ་པསེ། 

རང་ཉིིདི་མ་འོངསེ་པ་ན་མ་དིག་པའ་ིཞོིང་ལ་ལོངསེ་སྤྱིོདི་དིགོསེ་པའ་ིལསེ་ཀྱི་ིནུསེ་པ་

སྦྱངསེ་ནསེ་རྣམ་པར་དིག་པ་ཡོ་ེཤིེསེ་རང་སྣང་ལསེ་གྲུབ་པའ་ིསེངསེ་རྒྱསེ་ཀྱི་ིཞོིང་

ཕུན་སུམ་ཚོགསེ་པའི་གནསེ་གཞོལ་ཡོསེ་ཁང་འགྲུབ་པར་ཤིོག་ཅིེསེ་སྨོོན་པ་ཡོིན་

ན།ོ །དི་ེཡོང་གཞོལ་ཡོང་ཁང་རྣམ་སྣང་ལསེ་བསྐྱེདེི་པ་ན།ི བློ་མེདི་ཀྱི་ིཐོགེ་པ་འདིརི་རྟནེ་

བརྟེན་པའ་ིལྷའ་ིའཁརོ་ལ་ོབསྒོོམ་པའ་ིདིགོསེ་པ་ན།ི སྦྱང་བྱེ་མ་དིག་པའ་ིསྣོདི་བཅུདི་ཀྱི་ི

འཇིགི་རྟནེ་སྦྱངོ་བའ་ིཆོེདི་ཡོནི་པསེ། རྟནེ་གཞོལ་ཡོསེ་ཁང་བསྒོམོ་པ་ཡོང་མ་དིག་པའ་ི

སྣདོི་ཀྱི་ིའཇིགི་རྟནེ་སྦྱངོ་བའ་ིཆོདེི་དུ་ཡོནི་ལ། “
1
མ་དིག་པའ་ིསྣོདི་ཀྱི་ིའཇིགི་རྟནེ་དི་ེཡོང་

ཕུང་པ་ོལྔའ་ིནང་ནསེ་གཟུགསེ་ཀྱི་ིཕུང་པོསེ་བསྡུསེ་ཤིིང༌། རྣམ་སྣང་དི་ེགཟུགསེ་ཕུང་

རྣམ་པར་དིག་པའི་ལྷ་ཡོིན་པའི་ཆོ་ནསེ་སེོ། །དིེ་ཡོང་འདུསེ་པར་གཞོལ་ཡོསེ་ཁང་

བྷྲཱུཾ་ཾལསེ་བསྐྱེེདི་པར་གསུངསེ་པ་དིང༌། གཤིེདི་དིམར་དུ་འཁོར་ལ་ོལསེ་བསྐྱེེདི་པར་

གསུངསེ་པ་ཡོང་གནདི་གཅིགི་ཏུ་ཡོདོི་དི།ོ །འ་ོན། དི་ེལྟ་བུའ་ིགཞོལ་ཡོསེ་ཁང་ག་ིརྣམ་

གཞོག་ཇི་ིལྟ་བུ་ཡོནི་ཞོ་ེན། དི་ེཡོང་རྟགོ་བདུན་ལསེ། སློབོ་དིཔནོ་མ་ཧེེའ་ིགདིངོ་ཅིན་གྱི་ི

རྣལ་འབྱེོར་གྱིིསེ་དུར་ཁྲིོདི་ལ་སེོགསེ་པར་དིཀྱིིལ་འཁོར་བྲ་ིསྟེེ། གྲུ་བཞོ་ིཔ་ལ་སྒོ་ོབཞོ་ི

1 མ་ཕྱི།ི ༢༤བ༦ནསེ་༢༥ན༡བར། +མ་དིག་པའ་ིསྣོདི་ཀྱི་ིའཇིགི་རྟནེ་སྦྱངོ་བའ་ིཆོདེི་དུ་ཡོནི་ལ།
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སྒོོམ་སྡེ་ེནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

པ། །རྟ་བབསེ་བཞོ་ིཡོིསེ་རྣམ་པར་བརྒྱན། །དྲིིལ་བུ་དིར་གྱི་ིའཕན་ལ་སེོགསེ། །མ་ེ

ཏེགོ་འཕྲངེ་བསེ་རྣམ་པར་བརྒྱན། །གྲྭ་རྣམསེ་དིག་ན་ིཐོམསེ་ཅིདི་དིང༌། །སྒོ་ོདིང་སྒོ་ོཁྱུདི་

མཚམསེ་རྣམསེ་སུ། །རྡོ་ོརྗེེ་རིན་ཆོེན་གྱིིསེ་སྤྲིསེ་པའི། །ཟླ་བ་ཕྱིེདི་པའང་དིེ་བཞོིན་

ན།ོ །དི་ེདིབུསེ་འཁོར་ལ་ོབྲ་ིབ་ན།ི །རེའུ་མིག་དིགུ་པ་ཟླུམ་པོའ།ོ །སྒོ་ོགཅིིག་པ་ན་ིདིབྱེ་ེ

བར་བྱེ། །ལྷག་མ་ཡོོངསེ་སུ་བཅིདི་པར་བྱེ། །ཞོེསེ་གསུངསེ། འདི་ིལ་གཉིིསེ། དུར་

ཁྲིོདི་བསྲུང་འཁོར་དིང་བཅིསེ་པའ་ིརྣམ་བཞོག་བཤིདི་པ། གཞོལ་ཡོསེ་ཁང་རྟ་བབསེ་

དིང་བཅིསེ་པའ་ིརྣམ་གཞོག་བཤིདི་པའ།ོ །དིང་པ་ོན།ི རྟགོ་བདུན་གྱི་ིལུང་གཞོན་རྣམསེ་

ཀྱི་ིདིོན་ཤིེསེ་པར་སློ་ལ། སྒོ་ོགཅིིག་པ་ན་ིདིབྱེ་ེབར་བྱེ། །ལྷག་མ་ཡོོངསེ་སུ་བཅིདི་པར་

བྱེ། ཞོེསེ་པའ་ིདིོན་ལ། ཁ་ཅིིག་རྭ་ལོའ་ིམན་ངག་ལྟར་བྱེསེ་ནསེ། དིཀྱིིལ་འཁོར་བྲ་ིབ་

ལ་སྦྱར་བ་དིང༌། སློབོ་མ་དིཀྱིལི་འཁརོ་དུ་གཞུག་པ་ལ་སྦྱར་བ་དིང། སློབོ་མ་ལ་དིབང་

བསྐུར་བ་ལ་སྦྱར་བ་དིང༌། བསྐྱེེདི་རིམ་ལ་སྦྱར་བ་དིང༌། རྫོོགསེ་རིམ་ལ་སྦྱར་བ་དིང་

ལྔར་བྱེེདི། དིེའ་ིདིང་པ་ོན།ི དིཀྱིིལ་འཁོར་བྲ་ིབའ་ིཚ།ེ ནང་དུ་ཐོོདི་པའ་ིརྭ་བ་ཟླུམ་པ་ོསྒོ་ོ

གཅིགི་པ་བྱེེདི་ལ། སྒོ་ོགཞོན་གསུམ་ར་ེཁསེ་བཅིདི། ལྷ་ོསྒོ་ོམ་ིགཅིོདི། ཅིསེེ་པའང་ཡོདོི། 

དི་ེཡོང་འཇིིགསེ་བྱེེདི་ཀྱིིསེ་གདུལ་བར་བྱེ་བའ་ིགཙ་ོབ་ོགཤིིན་རྗེ་ེཆོསོེ་ཀྱི་ིརྒྱལ་པ་ོཡོིན་

ཞོིང༌། དི་ེལྷོར་གནསེ་པསེ་འཇིིགསེ་བྱེེདི་ཞོལ་ལྷོར་གཟིགསེ་པར་མཛདི་དི།ོ །དིེའ་ིརྒྱུ་

མཚན་གྱིིསེ་སྒོ་ོགཅིིག་པ་ོལྷ་ོསྒོ་ོདིབྱེ་ེབ་སྟེ།ེ དི་ེལ་ར་ེཁ་མདེི་པར་འདིོདི་དི།ོ །

གཉིིསེ་པ་ནི། སློོབ་མ་ལ་དིབང་བསྐུར་བའ་ིཚ་ེདིཀྱིིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པ་ན་སྒོ་ོ

གཅིིག་ནསེ་འཇུག་ག་ིགཞོན་ནསེ་མ་ིའཇུག་པའ་ིདིོན་དིང༌། གསུམ་པ་ན།ི སློོབ་མ་ལ་

དིབང་བསྐུར་བའ་ིཚ་ེམཚན་ཉིིདི་དིང་ལྡན་པའ་ིསློོབ་མ་གཅིིག་ཁ་ོན་ལ་དིབང་བསྐུར་
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བའ་ིདིོན་དིང༌། །བཞོ་ིཔ་ནི། འཇིིགསེ་རྟེན་ལསེ་འདིསེ་པའ་ིབཟླསེ་པ་བྱེེདི་ན་མ་ཧེེའ་ི

ཞོལ་ནསེ་བཟླསེ་པ་བྱེེདི་པ་སྒོ་ོགཅིགི་པ་དིབྱེ་ེབའ་ིདིནོ་དིང༌། །ཞོལ་གཞོན་ནསེ་བཟླསེ་

པ་མ་ིབྱེེདི་པ་ལྷག་མ་བཅིདི་པའ་ིདིནོ་དིང༌། འཇིགི་རྟནེ་པ་ཆོོསེ་རྒྱལ་གྱི་ིབཟླསེ་པ་བྱེེདི་

ན་སྲོིན་ཞོལ་དིམར་པོ་ནསེ་བྱེེདི་པ་སྒོོ་གཅིིག་པ་དིབྱེེ་བའི་དིོན་དིང༌། ཞོལ་གཞོན་

ནསེ་མ་ིབྱེེདི་པ་ལྷ་མ་ཡོོངསེ་སུ་བཅིདི་པའ་ིདིོན་དིང༌། འཁྲུལ་འཁོར་ལ་ཡོའ་ིགནསེ་

བཅུ་དྲུག་ཡོོདི་ཀྱིང༌། དིབུསེ་ཀྱི་ིཡོའ་ིགནསེ་སུ་རིགསེ་དྲུག་ག་ིསེ་བོན་ནམ། བསྒྲུབ་

བྱེའ་ིམིང་ཡོིག་བྲ་ིབ་སྒོ་ོགཅིིག་པ་དིབྱེ་ེབའ་ིདིོན་དིང༌། གནསེ་གཞོན་དུ་མ་ིབྲ་ིབ་ལྷག་

མ་ཡོོངསེ་སུ་བཅིདི་པའ་ིདིོན་ལ་བྱེེདི། ལྔ་པ་ན།ི རྫོོགསེ་རིམ་གྱི་ིསྐོབསེ་སུ་རྩེ་དིབུ་མ་

ནསེ་རླུང་རྒྱུ་བ་སྒོ་ོགཅིིག་པ་དིབྱེ་ེབའ་ིདིོན་དིང་། ར་ོརྐྱེང་ནསེ་རྒྱུ་བ་བཀག་པ་ལྷག་

མ་བཅིདི་པའ་ིདིོན་དུ་བཤིདི་མོདི། བསྙེེན་པའ་ིདུསེ་སུ་ཞོལ་གཅིིག་མ་གཏེོགསེ་ཞོལ་

གཞོན་ནསེ་སྔོགསེ་བཟླ་བ་འགོག་པ་ཡོང་མ་ིལེགསེ་སེོ། །མཁསེ་གྲུབ་རིན་པ་ོཆོེསེ་

སློོབ་མ་ལ་དིབང་བསྐུར་བའི་ཚེ་དིཀྱིིལ་འཁོར་གྱིི་གཙོ་བོ་ཞོལ་ལྷོ་ལ་གཟིགསེ་པའི་

ལྷ་ོསྒོ་ོནསེ་སློོབ་མ་འཇུག་པ་ལ་སྦྱར་ནསེ་བཤིདི་པར་མཛདི་དིོ། །རང་ལུགསེ་ན་ིརྗེ་ེ

བདིག་ཉིིདི་ཆོེན་པོསེ། བཅུ་གསུམ་མ་གསུམ་གྱི་ིདིཀྱིིལ་ཆོོག་ཏུ་གཙ་ོབ་ོཞོལ་ཤིར་ལ་

གཟིགསེ་པ་དིང་། སློོབ་མ་འཇུག་པ་ན་ཡོང་ཐོ་ོབ་གཤིིན་རྗེ་ེགཤིེདི་ཀྱི་ིསྔོགསེ་བརྗེོདི་

ནསེ་ཤིར་སྒོ་ོནསེ་འཇུག་པར་བཀའ་སྩོལ་པ་ལྟར་ཁསེ་བློང་བར་བྱེ་སྟེེ། དི་ེལྟ་བུའ་ིརྡོ་ོ

རྗེེའ་ིཚིག་སུ་ཞོིག་གིསེ་བཟློག་པར་ནུསེ། སྤྲིོསེ་པསེ་ཆོོག་གོ །སྐོབསེ་དིོན་ལ་འཇུག་

ན། ལཱ་ལི་ཏེའི་སྒྲུབ་ཐོབསེ་གཉིིསེ་དིང་། དིོན་ཡོོདི་ཞོབསེ་ཀྱིི་དིཀྱིིལ་ཆོོག་སེོགསེ་

ལསེ་དུར་ཁྲིོདི་ཀྱིི་གསེལ་ཁ་མེདི་ལ། དིོན་ཡོོདི་རྡོོ་རྗེེའི་སྒྲུབ་ཐོབསེ་དིང་། ཤྲཱིི་བྷཻ་དྲི་
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སྒོོམ་སྡེ་ེནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

སེོགསེ་ཀྱིིསེ་ཕྱི་ིརོལ་ཏུ་དུར་ཁྲིོདི་བསྒོོམ་པར་གསུངསེ་པ་ན་ིརྒྱུདི་ཀྱི་ིདིགོངསེ་པ་ཡོིན་

ཏེ་ེརྟོག་པ་ལྔ་པ་ལསེ། དིེའ་ིཕྱི་ིརོལ་ཏུ་དུར་ཁྲིོདི་ཆོེན་པ་ོཡོང་བྲ་ིསྟེེ། འཇིིགསེ་པ་ཆོེན་

པརོ་བྱེེདི་པའ་ིགནོདི་སྦྱནི་དིང་། སྲོནི་པ་ོདིང་། ཞོངི་སྐྱེངོ་དིང་། ར་ོལང་དིང། སྐྱེསེེ་བུ་

མདུང་རྩེེར་གཙུགསེ་པའོ། །ནྱ་གྲི་ོཏེའ་ིཤིིང་ག་ིསྟེེང་འོག་ཏུ་སྐྱེེསེ་བུ་དིཔྱངསེ་པ་དིང་

སྐྱེེསེ་བུ་ཟ་བ་ཡོང་བྲི། མཚོན་གྱིིསེ་ཕུག་པ་ཡོང་བྲི། བྱེ་རོག་དིང། ཁྱེ་ིདིང་། ཅི་ེསྤྱིང་

སྒྲི་འབྱེིན་པ་ཡོང་བྲི། སྒྲུབ་པ་པ་ོརྣམསེ་ཀྱིང་བྲ་ིསྟེེ། བཅིོམ་ལྡན་འདིསེ་ལ་རྩེ་ེགཅིིག་ཏུ་

བལྟ་བ། གཅིརེ་བུ་སྐྲ་བཤིགི་པ། ཕྱིག་རྒྱ་ལྔསེ་བརྒྱན་པ། ཅིང་ཏེའེུ་དིང་། ཐོོདི་པ་དིང་

ཁ་ཊྭཾ་ཾག་འཛིན་པ། ཐོོདི་པསེ་སྤྱི་ིབོར་བརྒྱན་པ། རྒོོདི་ཅིིང་དིེར་འཇུག་པ་བྲིའོ། །ཞོེསེ་

གསུངསེ་པའ་ིཕྱིརི། དིསེེ་ན་དུར་ཁྲིདོི་ཀྱི་ིསྐོདི་དིདོི་ཤྭ་སེ་ཏེ་ིཞོསེེ་པ་ལ་ཡོ་ིག་ེབསྣན་པའ་ི

སྒོ་ོནསེ་བཤིདི་ན། ཤྭ་བ་ན་ིར་ོདིང་། བ་སེ་ཏེ་ིན་ིགནསེ་ཏེ།ེ རོའ་ིགནསེ་དིང༌། ཡོང་ཤྨ་

ཤཱ་ན་ཞོེསེ་པ་དུར་ཁྲིོདི་དིེ། ཤི་བ་མ་ཾབ་སེ་ན། ཞོེསེ་པ་ལ་ཤིའ་ིའོག་ག་ིབ་མར་བྱེསེ་ཏེ་ེ

ཤི་ལ་བཏེགསེ་ན་ཤྨ་དིང༌། བ་ཕྱི་ིམ་ཨེར་བསྒྱུར་ཏེ་ེསེ་ལ་བཏེགསེ་པསེ་སེ་རིང་པོར་

བྱེསེ་པསེ་ཤི་བ་སེོགསེ་ཤྨ་སཱ་ནར་འགྱུར་ཏེ།ེ ར་ོགནསེ་པའ་ིབྱེ་བ་བྱེེདི་པའ།ོ །ཤི་དིང་

སེ་སྲོོག་མཐུན་པསེ་ཤི་ལ་མ་བཏེགསེ་པ། སེ་ལ་མ་བཏེགསེ་པ་ལྟར་འདིོན་པར་

བྱེའ།ོ །ར་ོགནསེ་པའ་ིབྱེ་བ་བྱེེདི་ཚུལ་ན།ི ར་ོམག་ོམེདི་ཀྱིིསེ་འཆོག་པ་དིང༌། འགགསེ་

ཏེ་ེདིཔྱངསེ་པསེ་ལངསེ་པ་དིང༌། འགྱིེལ་བསེ་ཉིལ་བ་དིང༌། གསེལ་ཤིིང་ལ་སྐྱེོན་པསེ་

འདུག་པའ་ིབྱེ་བ་བྱེདེི་ལ། དིསེེ་ན་དུར་གྱི་ིགནསེ་ལ་དུར་ཁྲིོདི། ཅིསེེ་བྱེ་བ་ཡོནི་ན།ོ །

སྣོདི་བཅུདི་རང་བཞོིན་མེདི་པའ་ིསྟེོང་པ་ཉིིདི་ལ་ལྷན་སྐྱེེསེ་ཀྱི་ིབདི་ེབ་ཆོེན་པོསེ་

རལོ་པ་ན།ི གཙ་ོབ་ོདུར་ཁྲིོདི་ན་རལོ་པའ་ི”ངེསེ
1
་དིནོ་ཏེ།ེ མན་ངག་སྙེ་ེམ་ལསེ། ཇི་ིལྟར་

1 མ་ཕྱི།ི ༢༦བ༤ན།  དིསེེ   * ངསེེ



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ།

 47  

དུར་ཁྲིོདི་ནོར་རྣམསེ་བདིག་མེདི་པ་སྟེ།ེ དི་ེལྟར་ཐོམསེ་ཅིདི་ལའ་ོཞོེསེ་པ། བདིག་མེདི་

པར་སེེམསེ་ཅིན་ཐོམསེ་ཅིདི་གནསེ་པ་ན་ིདུར་ཁྲིོདི་དིེ། སེེམསེ་ཅིན་རྣམསེ་སེེམསེ་

ཅིན་གྱི་ིརང་བཞོིན་གྱིིསེ་སྟེོང་པ་དིང༌། སེེམསེ་ཅིན་གྱི་ིགནསེ་རྣམསེ་ཀྱིང་སེེམསེ་ཅིན་

གྱི་ིགནསེ་ཀྱི་ིརང་བཞོནི་གྱིིསེ་སྟེངོ་པའ།ོ །ཞོེསེ་དུར་ཁྲིོདི་ཀྱི་ིདིནོ་ཏེ།ོ །དིེསེ་ན་གནསེ་དི་ེ

ཁ་ོནར་དིམིགསེ་པ་མེདི་པའི་སྙེིང་རྗེེ་ཆོེན་པ་ོདིང༌། ཤིེསེ་རབ་ཆོེན་པོའ་ིབདིག་ཉིིདི་

བྱེང་ཆུབ་ཀྱི་ིསེེམསེ་ཆོེན་པ་ོཕྱིག་རྒྱ་ཆོེན་པོའ་ིརང་བཞོིན་གྱི་ིབཅིོམ་ལྡན་འདིསེ་རོལ་

པར་རིགསེ་སེོ། །ཞོེསེ་གསུངསེ། ལྷན་སྐྱེེསེ་ཀྱི་ིབདི་ེབ་དི་ེལ་སྙེིང་རྗེ་ེཆོེན་པོ། ཞོེསེ་

བཤིདི་པ་ནི་སྙེིང་རྗེེའི་སྐོདི་དིོདི་ཀ་རུ་ཎ་ཞོེསེ་པ་བདིེ་འགོག་ལ་འཇུག་ལ། འཇུག་

ལུགསེ་ནི། ཀ་རུ་ཎའི་ཀ་ལ་རྗེེསེ་སུ་ང་ར་ོབྱེིན་པསེ་ཀཾ་བདིེ་བ་དིང༌། རུ་ཎ་འགོག་

པ་ལ་འཇུག །ལྷན་སྐྱེེསེ་ཀྱིི་བདིེ་བ་སྐྱེེ་བ་ལ་བྱེང་སེེམསེ་ཕྱིི་རོལ་ཏུ་འཕོ་བ་འགོག་

དིགསོེ། དིའེ་ིཆོ་ནསེ་སྙེངི་རྗེ་ེཆོནེ་པ།ོ ཞོསེེ་གསུངསེ་ཏེ།ེ སེམེསེ་ཅིན་ཐོམསེ་ཅིདི་སྡུག་

བསྔོལ་དིང་བྲལ་འདིོདི་ཀྱི་ིསྙེིང་རྗེ་ེདིེསེ་ཀྱིང༌། རང་རྒྱུདི་ལ་ལྡན་པའ་ིགང་ཟག་སེེམསེ་

ཅིན་ཡོལ་བར་དིོར་ཏེ་ེསེོསེ་དིལ་དུ་སྡེོདི་པ་འགོག་པསེ་བདི་ེའགོག་གོ །དུར་ཁྲིོདི་དི་ེ

དིཀྱིིལ་འཁོར་གྱི་ིམ་ེརིའ་ིཡོང་ཕྱི་ིརོལ་ཏུ་གནསེ་པ་ཡོིན་ཏེ།ེ སྡེོམ་འབྱུང་གསེར་འགྱུར་

ལསེ། རྡོ་ོརྗེ་ེརྭ་བ་ནང་དུ་སྟེ།ེ །དུར་ཁྲིོདི་བརྒྱདི་ཀྱིིསེ་བརྒྱན་པའ།ོ །ཞོེསེ་གསུངསེ་ཤིངི༌། 

འགྲིེལ་པར་ཡོང༌། དུར་ཁྲིོདི་མ་ེརིའ་ིཕྱི་ིརོལ་ཏུ་གནསེ་པར་གསུངསེ་སེོ། །དུར་ཁྲིོདི་

བརྒྱདི་པ་ོདི་ེཇི་ིལྟ་བུ་ཡོིན་སྙེམ་ན། སྡེོམ་འབྱུང་ལསེ། གཏུམ་དྲིག་དི་ེབཞོིན་ཚང་ཚིང་

དིང༌། །རྡོ་ོརྗེ་ེའབར་བ་ཀངེ་རུསེ་ཅིན། །དིབང་ལྡན་དུ་ན་ིམ་ིབཟདི་བཞོདི། །བྱེནི་ཟ་རུ་ན་ི

བཀྲ་ཤིསིེ་མཆོགོ །མུན་པ་དྲིག་པ་ོབདིནེ་བྲལ་དུ། །རླུང་ཕྱིགོསེ་ཀ་ིལ་ིཀ་ིལའི་ིསྒྲི། །ཞོསེེ་
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སྒོོམ་སྡེ་ེནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

གསུངསེ་པ་ལྟར། ཤིར་དུ་གཏུམ་དྲིག །ལྷོར་ཀེང་རུསེ་ཅིན། ནུབ་ཏུ་རྡོ་ོརྗེ་ེའབར་བ། 

བྱེང་དུ་ཚང་ཚིང་འཁྲིིགསེ་པའམ་ཚང་ཚིང༌། བྱེང་ཤིར་དུ་མ་ིབཟདི་བཞོདི་དིམ། ཧེ་

ཧེ་རྒོོདི་པའམ་དྲིག་ཏུ་རྒོོདི་པ། ཤིར་ལྷོར་བཀྲ་ཤིིསེ་མཆོོག་གམ། བཀྲ་ཤིིསེ་ཚལ། ལྷ་ོ

ནུབ་ཏུ་མུན་པ་དྲིག་པོ། ནུབ་བྱེང་དུ་ཀི་ལི་ཀི་ལིའི་སྒྲི་སྒྲིོགསེ་པ་སྟེེ་བརྒྱདི་དིོ། །དིེ་

བརྒྱདི་ན་ིདུར་ཁྲིོདི་དིངོསེ་དིང༌། དི་ེན་གནསེ་པའ་ིཤིིང་སེོགསེ་ན་ིདུར་ཁྲིོདི་དིངོསེ་མ་

ཡོིན་ནོ། །དི་ེན་གནསེ་པའ་ིཤིིང་བརྒྱདི་ན་ིཤིར་དུ་ཤིིརྵའམ་ནཱ་ག་ག་ེསེར། ལྷོར་ཙུ་ཏེ། 

ནུབ་ཏུ་ཀངྐེ་ེལ། བྱེང་དུ་ཨེ་ཤྭ་ཐོ། བྱེང་ཤིར་དུ་པ་ཊ། ཤིར་ལྷརོ་ཀ་རཉྩ། ལྷ་ོནུབ་ཏུ་པ་

ཊ་པརྐོ། ནུབ་བྱེང་དུ་པརྠི་ིབ་རྣམསེ་ཡོནི་ན།ོ །ཤིངི་བརྒྱདི་ཀྱི་ིརྩེ་བར་གནསེ་པའ་ིདིབང་

པ་ོལ་སེོགསེ་པའ་ིཕྱིོགསེ་སྐྱེོང་བརྒྱདི། ཤིིང་བརྒྱདི་ཀྱི་ིསྟེེང་དུ་ཕྱིོགསེ་སྐྱེོང་ག་ིགཞོོན་

པའ་ིགདིོང་བརྙིན་ཅིན་གྱི་ིཞོིང་སྐྱེོང་བརྒྱདི། གཞོན་ཡོང་ཆུ་བརྒྱདི། དི་ེལ་གནསེ་པའ་ི

ཀླུ་བརྒྱདི། སྤྲིིན་བརྒྱདི། ཡོ་ེཤིེསེ་ཀྱི་ིམ་ེབརྒྱདི། ར་ིབརྒྱདི། མཆོོདི་རྟེན་བརྒྱདི། གྲུབ་

ཆོེན་བརྒྱདི། གཞོན་ཡོང་སྡེོམ་འབྱུང་ལསེ། ཁྭ་དིང་འུག་པ་བྱེ་རྒོོདི་དིང༌། ཅི་ེསྤྱིང་ཅི་ེ

སྤྱིང་མ་ོདིང་ན།ི །འལོ་པ་དིང་ན་ིའལོ་པ་མ།ོ །སེངེ་ག་ེགདིངོ་དིང་སྟེག་ག་ིགདིོང༌། །དྲིག་

ཅིངི་འཇིགིསེ་པའ་ིགདིངོ་ཅིན་མ། །སྦྲུལ་ན་ིབ་ལང་གདིངོ་ཅིན་དིང༌། །གདིངོ་གཉིིསེ་ལ་

སེགོསེ་ཕྱིགོསེ་སུ་རྒྱུ། །ཞོེསེ་བཤིདི་པ་ལྟར་ར།ོ །དི་ེལྟ་བུའ་ིདུར་ཁྲིོདི་ཀྱི་ིནང་དུ་གདུག་

པ་ཅིན་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་བལྟ་བ་ཙམ་ཡོང་མི་བཟོདི་པའི་ཁ་དིོག་སྣ་ལྔའི་མེ་རི་སྒོོ་ཚདི་

གཅིིག་དིང༌། དིེའ་ིནང་དུ་རྡོ་ོརྗེེའ་ིརྭ་བ་ཆོ་ཕྲན་གཉིིསེ་ཏེ་ེམ་ེར་ིཡོང་དི་ེལསེ་འཕྲོསེ་པའ་ི

འོདི་ཟེར་རོ། །དི་ེན་ིབྲ་ིབྱེའ་ིདིབང་དུ་བྱེསེ་པ་ཡོིན་གྱིི། བསྒོོམ་དིོན་ལ་ན་ིངེསེ་པ་མེདི་

དི།ོ །རྡོ་ོརྗེེའ་ིརྭ་བའ་ིནང་དུ་པདི་རྭ་ཆོ་ཕྲན་གཉིིསེ་དིང་བཅིསེ་པ་བྲ་ིབར་བྱེའ།ོ །དི་ེཡོང་



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ།
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ཡོ་ེཤིེསེ་ཀྱི་ིམེསེ་སྒྲིིབ་པའ་ིབུདི་ཤིིང་བསྲོེགསེ་པསེ་མ་ེབརྒྱདི། ཡོ་ེཤིེསེ་དི་ེཡོང་སྙེིང་རྗེ་ེ

ཆོནེ་པསོེ་ཟནི་པ་ཞོགི་དིགོསེ་པསེ་ཆུ་བརྒྱདི། འཇིགི་རྟནེ་པའ་ིདིངོསེ་གྲུབ་བརྒྱདི་དིག་

པསེ་གྲུབ་ཆོེན་བརྒྱདི། འཇིིག་རྟེན་ལསེ་འདིསེ་པའི་དིངོསེ་གྲུབ་དིག་པསེ་མཆོོདི་

རྟནེ་བརྒྱདི་དི།ོ །

གཉིིསེ་པ་གཞོལ་ཡོསེ་ཁང་དིངོསེ་རྟ་བབསེ་དིང་བཅིསེ་པའ་ིརྣམ་གཞོག་བཤིདི་

པ་ནི། སྒོ་ོབཞོིའ་ིཐོདི་ཀྱི་ིསྣ་ཚོགསེ་རྡོ་ོརྗེེའ་ིལྟ་ེབའ་ིཟདི་མཚམསེ་ནསེ་གཡོསེ་གཡོོན་

དུ་ཞོེང་ཆོ་ཕྲན་གཅིིག་དིང་དིཔངསེ་ཆོ་ཕྲན་ལྔ་ཡོོདི་པའ་ིཀ་བ་ཕྱིོགསེ་ར་ེརེར་གཉིིསེ་

གཉིིསེ་ཏེེ། བཞོ་ིབཞོ་ིབཙུགསེ་པསེ་བཏེེགསེ་པའ་ིརྟ་བབསེ་སྣམ་བུ་བཅུ་གཅིིག་དིང་

ལྡན་པ་དི་ེལ། གཉིིསེ་མཉིམ་དིགུ་མཉིམ་གྱི་ིལུགསེ་དིང༌། ལྔ་མཉིམ་གསུམ་གསུམ་

མཉིམ་གྱི་ིལུགསེ་གཉིིསེ་ཨེ་བྷྱ་ཀ་རསེ་མཛདི་དི།ོ །རྟ་བབསེ་དིང་གཞོལ་ཡོསེ་ཁང་ག་ི

ཐོོག་གཉིིསེ་དིཔངསེ་མཉིམ་པ་ཡོིན་ལ། རྟ་བབསེ་ཀྱི་ིམདིའ་ཡོབ་ཀྱི་ིསྟེེང་དུ་ཆོོསེ་ཀྱི་ི

འཁོར་ལ་ོདིང༌། གདུགསེ་དིང༌། ར་ིདྭགསེ་དིང་། སྤྲིེའུ་གདུགསེ་འཛིན་པ་དིག་ཀྱིང་

བྱེའ།ོ །

གཞོལ་ཡོསེ་ཁང་དིངོསེ་བསྒོོམ་ཚུལ་ནི། གཞོལ་ཡོསེ་ཁང་ག་ིརྩེིག་པ་རིམ་པ་

ལྔ་པ་ོཕྱི་ིནང་རིམ་པ་ལྔ་སྦྲགསེ་སུ་ཡོོདི་ཅིིང༌། ར་ེརེའ་ིཞོིང་ལ་སྒོོའ་ིཉི་ིཤུ་ཆོ་ར་ེཡོོདི་པ་

ཀུན་དྲིལི་བསེ་ཆོ་ཕྲན་གཅིགི །དིཔངསེ་ཆོ་ཕྲན་བཅུ་གསུམ་དིང༌། དིའེ་ིསྟེངེ་དུ་རནི་པ་ོ

ཆོའེ་ིཕ་གུ་དིམར་པ་ོདིཔངསེ་ཆོ་ཕྲན་གཅིགི་རྩེགི་པ་ལ་ཕྱིདེི་འབྱེར་བའ་ིཚུལ་དུ་གནསེ་

པ། དིེའ་ིསྟེེང་དུ་གསེེར་གྱི་ིསྐོ་རགསེ་ཆོ་ཕྲན་གཉིིསེ། དིེའ་ིཕྱི་ིངོསེ་སུ་དྲི་བ་དིང་དྲི་བ་

ཕྱིེདི་པ་འཕྱིང་བ། ལྕམ་སྣེ་ཕྱིི་མ་ལ་ཤིར་བུ་ཆོ་ཕྲན་གཅིིག་མགོ་ཐུར་དུ་འཕྱིང་བའི་
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སྒོོམ་སྡེ་ེནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

ཚུལ་གྱིིསེ་གནསེ་ཤིིང༌། དིེའི་སྟེེང་དུ་མདིའ་ཡོབ་ཆོ་ཕྲན་གཅིིག་པུ་ཤུ་ལྟར་བསློང་

བར་བྱེེདི། རྩེིག་པའ་ིམཐོའ་ནསེ་འདིོདི་སྣམ་ཆོ་ཕྲན་གཉིིསེ་ཀྱིིསེ་བསྐོོར་ནསེ་གནསེ་

པ་སྒོ་ོབཞོིའི་ཐོདི་སེོར་ཆོདི་ནསེ་མེདི་པ་ལ་འདིོདི་སྣམ་བཞོི་ཞོེསེ་པའི་ཐོ་སྙེདི་མཛདི་

ཅིིང་དི་ེལ་ན་ིམཆོོདི་པའ་ིལྷ་མ་ོབཅུ་དྲུག་མཆོོདི་རྫོསེ་དུ་མ་ཐོོགསེ་ནསེ་མཆོོདི་པ་བྱེེདི་

པའ་ིཚུལ་གྱིིསེ་གནསེ་སེ།ོ །དི་ེན་ིརགསེ་པ་ཞོིག་བརྗེོདི་པ་ཡོིན་ལ། དི་ེལསེ་ཅུང་ཟདི་

ག་ོབདི་ེབར་བརྗེོདི་ན། དི་ེཡོང་དིཀྱིིལ་འཁོར་གྱི་ིགཙ་ོབ་ོཆོ་ེཆུང་གང་ཡོིན་ཀྱིང༌། དིེའ་ི

སྐུའི་དིཔངསེ་ལ་སྒོོ་ཚདི་གཅིིག །གཙོ་བོའ་ིཁྲུ་གང་ལ་ཆོ་ཕྲན་གཅིིག་ཡོིན་པསེ་སྒོོ་

ཚདི་གཅིགི་ལ་གཙ་ོབོའ་ིཁྲུ་བཞོའིམ་ཆོ་ཕྲན་བཞོིའ།ོ །དིེསེ་ན་ཆོསོེ་འབྱུང་ག་ིནང་ག་ིསྣ་

ཚོགསེ་པདྨའ་ིཤིར་གྱི་ིའདིབ་མའ་ིམཐོའ་ནསེ་ནུབ་ཀྱི་ིའདིབ་མའ་ིམཐོའ་ིབར་ལ་གཙ་ོ

བོའ་ིའདིོམ་མམ་སྒོ་ོཚདི་ཉིེར་གཅིིག །དིེའ་ིསྟེེང་ག་ིསྣ་ཚོགསེ་རྡོ་ོརྗེེའ་ིཤིར་གྱི་ིརྭ་རྩེ་ེནསེ་

ནུབ་ཀྱི་ིརྭ་རྩེེའ་ིབར་སྒོ་ོཚདི་ཉི་ིཤུ། ལྷ་ོབྱེང་ག་ིརྭ་རྩེ་ེགཉིིསེ་ལ་ཡོང་འདྲིའ།ོ །དིའེ་ིསྟེངེ་དུ་

གཞོལ་ཡོསེ་ཁང་ག་ིལོགསེ་ར་ེར་ེལ་སྒོ་ོཚདི་བརྒྱདི་བརྒྱདི། ལོགསེ་ར་ེརེའ་ིསྒོ་ོལ་ཆོ་

ཕྲན་བཞོ་ིབཞོི། སྒོ་ོའཁྱུདི་སྒོ་ོདིང་མཉིམ་ཞོིང་སྒོ་ོའགྲིམ་དིང་སྒོ་ོལོགསེ་ཆོ་ཕྲན་གཉིིསེ་

གཉིསིེ་དིང༌། ནང་ག་ིཐོགོ་དིཔངསེ་ལ་སྒོ་ོཚདི་བཞོ་ིཡོདོི་དི།ོ །ཐོགོ་འབུབསེ་པའ་ིཚུལ་ན།ི 

ཕྱིོགསེ་བཞོིའི་རྩེ་ཐོིག་དིང་ཚངསེ་ཐོིག་འཕྲདི་མཚམསེ་ནསེ་ནང་དུ་ཆོ་ཕྲན་གཅིིག་

འངོསེ། དི་ེནསེ་གཡོསེ་གཡོནོ་དུ་ཆོ་ཕྲན་ལྔ་ལྔའ་ིསེར་ཞོངེ་ཆོ་ཕྲན་གཅིགི །དིཔངསེ་ཆོ་

ཕྲན་བཅུ་དྲུག་ཡོོདི་པའ་ིཀ་བ་ཕྱིོགསེ་ར་ེརེར་གཉིིསེ་གཉིིསེ་ཏེ་ེབརྒྱདི་བཙུགསེ། དིེའ་ི

སྟེེང་དུ་གདུང་ཟླུམ་འཁོར་མར་བཏེང་བའ་ིསྟེེང་ནསེ་ལྕམ་བཏེང་བའ་ིལྕམ་སྣ་ེནང་མ་

གདུང་ཟླུམ་ལ་བཀལ། ཕྱི་ིམ་གསེེར་གྱི་ིསྐོ་རགསེ་ཀྱི་ིསྟེེང་དུ་བཏེང་བའ་ིལྕམ་སྣ་ེཕྱི་ིམ་



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ།
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འདི་ིལ་དྲི་བ་དྲི་ཕྱིེདི་འོང་རྒྱུ་ཡོིན། དི་ེལྟ་བུའ་ིལྕམ་གྱི་ིསྟེེང་དུ་གྲིལ་མ་སེོགསེ་བཀོདི་

ནསེ་ཐོོག་འབུབསེ་པར་བྱེེདི་ལ། ལ་ལར་ལྕམ་དིང༌། འགའ་ཞོིག་ཏུ་ཕྱིམ་ཞོེསེ་པ་དིོན་

གཅིིག །གདུང་ཟླུམ་གྱི་ིསྟེེང་དུ་གདུང་བཞོིའ་ིམིག་མང་རིསེ་སུ་རྒྱུགསེ་པའ་ིདིབུསེ་

ཀྱི་ིརེའུ་མིག་མ་གཏེོགསེ་ཐོོག་འབུབསེ། འོག་ཏུ་གནམ་རྒྱན་ཇི་ིལྟར་མཛེསེ་པ་བྲེསེ། 

དིབུསེ་ཀྱིི་རེའུ་མིག་གི་ཕྱིོགསེ་མཚམསེ་རྣམསེ་སུ་ཀ་ཆུང་བྲེ་ཕུལ་དིང་བཅིསེ་པ་

བར་ཐོག་འཚམ་པར་དིཔངསེ་སྒོོ་ཚདི་གཅིིག་ཡོོདི་པ་བཙུགསེ་པའི་སྟེེང་དུ་རྡོོ་རྗེེའི་

གདུང་གྲུ་བཞོིར་བཏེང་བའ་ིསྟེེང་རྒྱ་ཕིབསེ་ཀྱི་ིརྣམ་པ་ཅིན་དུ་བྱེསེ་ཏེེ། རྩེ་ེམ་ོརྡོ་ོརྗེ་ེནོར་

བུ་རནི་པ་ོཆོེའ་ིཏེགོ་གསིེ་མཛེསེ་པར་བྱེའ།ོ །

དིེསེ་ན་སྔོགསེ་པ་ལ་དིཀྱིིལ་འཁོར་གྱིི་རྣམ་གཞོག་ཤིེསེ་པ་གལ་ཆོེ་སྟེེ། དིང་

པོར་སྣོདི་རུང་དུ་བྱེེདི་པའི་ཚེ་དིཀྱིིལ་འཁོར་རྣམ་པར་དིག་པར་བཅུག་ནསེ་དིབང་

བསྐུར་དིགོསེ། བར་དུ་རྟེན་བརྟེན་པའི་དིཀྱིིལ་འཁོར་གྱིི་རྣམ་པ་ཅིན་གྱིི་ལྷའི་འཁོར་

ལ་ོབསྒོོམསེ་ཏེ་ེལམ་བགྲིོདི་དིགོསེ། མཐོར་རྟེན་བརྟེན་པའ་ིདིཀྱིིལ་འཁོར་གྱི་ིརྣམ་པར་

སེངསེ་རྒྱསེ་པར་བྱེེདི་པསེ་སེོ། །དི་ེའདྲི་བའ་ིགཞོལ་ཡོསེ་ཁང་དི་ེང་ོབ་ོརྣམ་སྣང་ལ་

རྣམ་པ་གཞོལ་ཡོསེ་ཁང་ག་ིརྣམ་པ་ཅིན་དུ་མོསེ་དིགོསེ་ཤིིང༌། ཞོིབ་ཏུ་ཕྱི་ེན་ཤྲཱི་ིདྷ་རའ་ི

གཤིེདི་དིམར་གྱིི་དིཀྱིིལ་ཆོོག་ཏུ་བཤིདི་པ་ལྟར། སེངསེ་རྒྱསེ་དིང་སེངསེ་རྒྱསེ་

མ་ཡོིན་པ་གཉིིསེ་དི་ེཁ་ོན་ཉིིདི་དུ་མ་ིམཉིམ་པ་མེདི་པསེ་གྲུ་བཞོི། དྲིན་པ་ཉིེར་བཞོག་

བཞོ་ིརྣམ་པར་དིག་པ་ན་ིཤིར་གྱི་ིསྒོོ། ཡོང་དིག་སྤེོང་བ་བཞོ་ིརྣམ་པར་དིག་པ་ན་ིལྷོའ་ི

སྒོོ། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ིརྐོང་པ་བཞོ་ིརྣམ་པར་དིག་པ་ན་ིནུབ་ཀྱི་ིསྒོོ། དིདི་སེོགསེ་དིབང་པ་ོ

ལྔ་རྣམ་པར་དིག་པ་ན་ིབྱེང་ག་ིསྒོོ། བསེམ་གཏེན་བཞོ་ིརྣམ་པར་དིག་པ་ན་ིརྟ་བབསེ་
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སྒོོམ་སྡེ་ེནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

བཞོ།ི དིཔའ་བར་འགྲི་ོབ། ནམ་མཁའ་མཛོདི། དྲི་ིམ་མེདི་པ། སེངེ་ག་ེརྣམ་པར་རྩེ་ེབའ་ི

ཏེིང་ང་ེའཛིན་བཞོ་ིརྣམ་པར་དིག་པ་ན་ིའདིོདི་སྣམ་བཞོི། སེ་ོསེོར་ཡོང་དིག་པར་རིག་

པ་བཞོ་ིརྣམ་པར་དིག་པ་ན་ིའདིོདི་སྣམ་ལ་གནསེ་པའ་ིམཆོོདི་པའ་ིལྷ་མ།ོ སེེམསེ་ཅིན་

གྱི་ིབསེམ་པ་ཡོོངསེ་སུ་རྫོོགསེ་པར་བྱེེདི་པསེ་རིན་པ་ོཆོ་ེསྣ་ཚོགསེ་ཀྱི་ིརྒྱན། གདུལ་

བྱེ་རྣམསེ་ལ་གང་ལ་གང་འདུལ་གྱིི་ཆོོསེ་སྟེོན་པསེ་བ་དིན་དྲིིལ་བུའི་སྒྲི་དིང་བཅིསེ་

པ། བྱེང་ཆུབ་ཀྱི་ིཡོན་ལག་བདུན་དིག་པསེ་དྲི་བ་དྲི་ཕྱིདེི་དིང༌། མ་ེཏེགོ་ག་ིཕྲངེ་བ་དིང༌། 

རྔ་ཡོབ་སེོགསེ་དིང༌། རྣམ་ཐོར་བརྒྱདི་དིག་པསེ་སྣ་ཚོགསེ་རྡོ་ོརྗེེའ་ིལྟ་ེབའ་ིཟུར་བཞོ་ི

དིང༌། ལོགསེ་བཞོི། རྡོ་ོརྗེ་ེཐོེག་པའ་ིཆོོསེ་ཀྱི་ིའཁོར་ལ་ོརྒྱུན་མ་ིཆོདི་དུ་བསྐོོར་བསེ་རྡོ་ོ

རྗེེའ་ིཕྲེང་བསེ་ཟླུམ་པ་ོབསྐོོར་བ་དིང༌། འཇིིག་ལྟ་ཉི་ིཤུ་དིག་པསེ་སྣ་ཚོགསེ་རྡོ་ོརྗེེའ་ིརྭ་

ཉི་ིཤུ་རྣམསེ་ཡོིན་ཞོིང༌། མདིོར་ན་གཞོལ་ཡོསེ་ཁང་གཙ་ོབོའ་ིཡོ་ེཤིེསེ་ཀྱི་ིགཟུང་རྣམ་

ལསེ་གྲུབ་པ་ཡོིན་ནོ། །དི་ེལྟར་ཡོང༌། སློོབ་དིཔོན་བློ་ོགྲིོསེ་བཟང་པོསེ། སེངསེ་རྒྱསེ་

ཞོངི་ན་ིརྣམ་དིག་ཕྱིརི། །རྒྱལ་བ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་དིཀྱིལི་འཁརོ་གསུངསེ། །ཞོེསེ་གསུངསེ་

པ་ལྟར། འབྲསེ་བུའ་ིགནསེ་སྐོབསེ་ཀྱི་ིརྟེན་དིང་བརྟེན་པའ་ིདིཀྱིིལ་འཁོར་གྱི་ིརྣམ་པ་

ཅིན་གྱི་ིསྣོདི་བཅུདི་ཀྱི་ིཞོངི་དིག་པ་མཐོར་ཐུག་པ་དི་ེཉིིདི་དིང་རྣམ་པ་མཐུན་པར། ལམ་

གྱི་ིགནསེ་སྐོབསེ་སུ་སྣདོི་ཐོམསེ་ཅིདི་གཞོལ་ཡོང་ཁང་དིང༌། བཅུདི་ཐོམསེ་ཅིདི་ལྷ་དིང་

ལྷ་མོའ་ིརང་བཞོིན་དུ་བསྒོོམ་པ་འདི་ིནི། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པའ་ིགནསེ་སྐོབསེ་ལསེ་ཞོིང་

སྦྱངོ་ཚུལ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཡོནི་པར་ཤིསེེ་པར་བྱེའ།ོ །

དི་ེའདྲི་བའ་ིགཞོལ་ཡོསེ་ཁང་ག་ིདིབུསེ་སུ་རྡོ་ོརྗེེའ་ིཕྲེང་བསེ་ཟླུམ་པོར་བསྐོོར་བའ་ི

རེའུ་མིག་དིགུ་པའ་ིའཁོར་ལ་ོབསྒོོམ་པར་བྱེ་བ་ཡོིན་ཏེ།ེ གྲུབ་ཆོེན་གྱིིསེ། དིེའ་ིདིབུསེ་
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སུ་འཁོར་ལོ་ནི། །རེའུ་མིག་དིགུ་པ་ཟླུམ་པོ་འོ། །ཞོེསེ་གསུངསེ་པའི་ཕྱིིར། རེའུ་

མིག་དིགུ་པའ་ིདིབུསེ་སུ་ཡོ་ཾལསེ་རླུང་ག་ིདིཀྱིིལ་འཁོར་དུ་བའ་ིཁ་དིོག་ག་ིརྣམ་པ་ལྟ་

བུར་བསེམ་པར་བྱེ་སྟེེ། རྟོག་བདུན་ལསེ། ཡོི་གེ་ཡོཾ་ལསེ་རླུང་གི་དིཀྱིིལ་འཁོར་དུ་

བའ་ིཁ་དིོག་ག་ིརྣམ་པ་ལྟ་བུ་བསེམ་པར་བྱེའོ། །ཞོེསེ་གསུངསེ་པའ་ིཕྱིིར། དི་ེཡོང་ཡོ་ཾ

ལསེ་རླུང་ག་ིདིཀྱིིལ་འཁོར་ནག་ལ་ཅུང་ཟདི་དིམར་བའ་ིམདིོག་ཅིན་ན་ིམ་ེརླུང་འདྲིེསེ་

པའ་ིདིབང་གསིེ་ཡོནི་ལ། དི་ེན་ིམངནོ་སྤྱིདོི་ཀྱི་ིལསེ་གཙ་ོཆོ་ེབའ་ིདིབང་དུ་བྱེསེ་པ་ཡོནི་

ཏེེ། སློོབ་དིཔོན་མ་ིབསྐྱེོདི་པསེ། དིེའ་ིའོག་ཏུ་དི་ེཉིིདི་ནམ་མཁའ་ིདིཀྱིིལ་འཁོར་དུ་གྲུབ་

པའི་རླུང་གི་དིཀྱིིལ་འཁོར་དུ་བའི་མདིོག་ཅིན་དུ་བསེམ་སྟེེ། འདིི་ནི་ཁྲིོ་བོ་ཆོེན་པོའ་ི

གདིན་ཏེེ། རྒྱུདི་འདི་ིན་ིམངོན་སྤྱིོདི་གཙ་ོབོར་གྱུར་པ་ཡོིན་པསེ་ན་གདུག་པ་རྣམསེ་

རབ་ཏུ་འཐོོར་བར་བྱེེདི་པའ་ིཕྱིིར་ཏེེ། ཕ་ོཉི་ལ་སེོགསེ་བྲན་རྣམསེ་དིང༌། །ཁྲི་ོབོའ་ིམིང་

དུ་གང་བཏེགསེ་པ། །ཀུན་ཏུ་ཐོོགསེ་མེདི་སྤྱིོདི་པ་རྣམསེ། །ཀུན་གྱི་ིདིཀྱིིལ་འཁོར་མ་ེ

དིང་རླུང༌། །ཞོེསེ་གསུངསེ་པའ་ིཕྱིིར། རེའུ་མིག་དིགུ་པའ་ིགནསེ་སུ་ནང་ག་ིཤིར་དིང་

གྲྭ་བཞོ་ིདིང་ཕྱིིའ་ིགྲྭ་བཞོིར་སྣ་ཚོགསེ་པདྨ་དིང་ཟླ་བའ་ིགདིན། ནང་ག་ིཕྱིོགསེ་གཞོན་

གསུམ་དིང༌། སྒོ་ོབཞོ་ིདིང༌། དིབུསེ་སུ་སྣ་ཚོགསེ་པདྨ་དིང་ཉི་ིམའ་ིགདིན་ཟུང་ར་ེརེ། 

དིཔའ་གཅིིག་ལ་དིབུསེ་སུ་སྣ་ཚོགསེ་པདྨ་དིང་ཟླ་བ་དིང་ཉི་ིམའ་ིགདིན་གསུམ་ཡོོདི་

པསེ། དི་ེལསེ་དིགར་པའ་ིཕྱིརི། འདིརི་གདིན་ཟུང་ར་ེར་ེཞོེསེ་སྨོསོེ་པ་ཡོནི་པསེ། བཅུ་

གསུམ་མ་ལ་གདིན་ཉིིསེ་བརྩེེགསེ་ཡོནི་ན།ོ །

གདིན་དི་ེརྣམསེ་ཀྱི་ིམཚོན་དིོན་ན་ིཤྲཱི་ིདྷ་རསེ། གཤིེདི་དིམར་གྱི་ིདིཀྱིིལ་མཆོོག་

ཏུ། གོསེ་པ་མེདི་པའི་ཆོོསེ་གཅིིག་དིང་དུ་མ་སྟེོན་པ་ཉིིདི་ཀྱིིསེ་ཅིི་རིགསེ་པར་ལྷའི་
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སྒོོམ་སྡེ་ེནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

གནསེ་རྣམསེ་སུ་སྣ་ཚོགསེ་པདྨའ་ིགདིན་ནོ། །བྱེང་ཆུབ་ཀྱི་ིསེེམསེ་སྨོིན་པར་བྱེེདི་པ་

ཉིདིི་ཀྱིསིེ་ཉི་ིམའ་ིགདིན་དིང་ལྡན་པའ།ོ །བྱེང་ཆུབ་ཀྱི་ིསེམེསེ་ཀྱི་ིམྱུ་གུ་འཕལེ་བར་བྱེེདི་

པ་ཉིདིི་ཀྱིསིེ་ཟླ་བའ་ིགདིན་དིང་ལྡན་པའ།ོ །ཞོེསེ་གསུངསེ་པ་ན་ིའདིརི་ཡོང་འདྲིའ།ོ །

གཉིིསེ་པ་བར་དིོ་ལོངསེ་སྐུར་འཁྱེེར་བའི་རྣལ་འབྱེོར་དིངོསེ་རྒྱུདི་རྡོོ་རྗེེ་འཛིན་

པ་བསྐྱེེདི་ཚུལ་ལ་གཉིིསེ། མཐུན་ཡུལ་བཤིདི་པ་དིང༌། དི་ེདིང་མཐུན་པར་བསྒོོམ་

པའོ། །དིང་པ་ོནི། གཞོ་ིལ་འཆོ་ིབ་འོདི་གསེལ་གྱི་ིབཞོོན་པར་གྱུར་པའ་ིརླུང་འོདི་ཟེར་

ལྔ་པསེ་ཉིེར་ལེན་དིང༌། དིེའ་ིསེེམསེ་ཀྱིིསེ་ལྷན་ཅིིག་བྱེེདི་རྐྱེེན་བྱེསེ་པ་ལ་བརྟེན་ནསེ་

གང་དུ་སྐྱེ་ེའགྱུར་གྱི་ིབཞོིན་ལག་ག་ིརྣམ་པ་ཅིན་གྱི་ིབར་དི་ོརླུང་ག་ིལུསེ་ཅིན་རྣམ་སྨོིན་

གྱི་ིཕུང་པ་ོརྙིིང་པ་ལསེ་ག་ོསེ་ལོགསེ་སུ་ཕྱི་ེནསེ་དིངོསེ་གནསེ་ལ་གྲུབ་པ་ཡོིན་ལ། དི་ེ

དིང་དུསེ་མཉིམ་དུ་ལུགསེ་ལྡོག་ག་ིཉིེར་ཐོོབ་གྲུབ། དི་ེལསེ་མཆོེདི་པ་ནསེ། སྨོིག་རྒྱུའ་ི

བར་གྱི་ིརྟགསེ་རྣམསེ་འབྱུང་བ་ཡོནི་ན།ོ །

གཉིིསེ་པ་དི་ེདིང་མཐུན་པར་བསྒོོམ་པ་ནི། དིེར་ན་ིགུར་གུམ་ལྷུན་པ་ོབརྩེེགསེ་

པ་བཞོིན། །རྒྱུ་ཡོ་ིརྡོ་ོརྗེ་ེའཛིན་པའ་ིརྣལ་འབྱེོར་གྱིིསེ། །བར་དིོའ་ིསྲོིདི་སྦྱངསེ་སྒྱུ་ལུསེ་

སྣོདི་གྱུར་ནསེ། །རྒྱལ་བའ་ིལོངསེ་སྐུ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་ཤིོག །ཅིེསེ་གསུངསེ། དིོན་

ན།ི གཞོལ་ཡོསེ་ཁང་ག་ིདིབུསེ་དིརེ་ན་ིཨེ་ཡོགི་དིང་པ་ོལསེ་བྱུང་བའ་ི”ཟླ་བའི
1
་དིཀྱིལི་

འཁོར་གྱི་ིསྟེེང་དུ་ཆུ་ལསེ་ཆུ་བུར་ཐོོལ་ཏེ་ེབྱུང་བ་དིང་ཚུལ་མཚུངསེ་པར་དྷཱིཿིཿསེེར་པ་ོ

ལསེ་བྱུང་བའ་ིརལ་གྲིིའ་ིདིབུསེ་སུ་དྷཱིཿིཿསེ་མཚན་པ་ལསེ་འོདི་ཟེར་འཕྲོསེ། བདི་ེབར་

གཤིགེསེ་པ་ཐོམསེ་ཅིདི་སྤྱིན་དྲིངསེ་ཏེ་ེཐོམི་པ་ཡོངོསེ་སུ་གྱུར་པ་ལསེ། རང་ཉིདིི་རྒྱུ་རྡོ་ོ

1 མ་ཕྱི།ི ༣༠བ༣ན།  -ཟླ་བའ ི  *ཟླ་བའི
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རྗེ་ེའཛིན་པ་འཇིམ་དིཔལ་གཞོོན་ནུར་གྱུར་པ་སྐུ་མདིོག་གུར་གུམ་བརྩེེགསེ་པའ་ིལྷུན་

པ་ོབཞོིན་དུ་དིམར་སེེར་ཞོལ་གཅིིག་ཕྱིག་གཉིིསེ་པ་རལ་གྲི་ིདིང་གླིེགསེ་བམ་འཛིན་

པ་ལ་རྩེ་ེགཅིིག་ཏུ་དིམིགསེ་པའ་ིརྣལ་འབྱེོར་གྱིིསེ་རང་ཉིིདི་ལ་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ིབར་

དིོའ་ིསྲོིདི་པ་སྦྱངསེ་ཤིིང༌། ཀུན་རྫོོབ་སྒྱུ་ལུསེ་རྒྱུདི་ལ་སྐྱེ་ེབའ་ིསྣོདི་དུ་གྱུར་ཅིིང༌། རྒྱལ་

བའ་ིལོངསེ་སྐུ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་ཤིོག །ཅིེསེ་སྨོོན་པ་ཡོིན་ཏེེ། དི་ེལྟར་ཡོང་རྟོག་པ་

བཞོ་ིཔ་ལསེ། དིའེ་ིསྟེེང་དུ་དིང་པའོ་ིདིབྱེངསེ་ཡོིག་ལསེ་བྱུང་བའ་ིཟླ་བའ་ིདིཀྱིིལ་འཁོར་

དིམིགསེ་ཏེེ། དིེའ་ིསྟེེང་དུ་དྷཱིཿཿིཡོིག་ག་ིརྣམ་པ་ལསེ་འཇིམ་དིཔལ་གཞོོན་ནུར་གྱུར་པའ་ི

གཟུགསེ་སུ་བསེམ་པར་བྱེའོ། །དིེའ་ིཐུགསེ་ཀར་ཨཱཿཡོིག་ག་ིརྣམ་པ་ལསེ་བྱུང་བའ་ི

ཉི་ིམའ་ིདིཀྱིིལ་འཁོར་བསྒོོམསེ་ཏེེ། ཞོེསེ་དིང༌། སྒྲུབ་ཐོབསེ་ཆོ་ེབ་ལསེ། དི་ེདིབུསེ་ཡོ་ི

ག་ེཨེ་ལསེ་ཟླ། །དིེའ་ིསྟེངེ་དུ་ཡོ་ིག་ེདྷཱིཿཿི། །འཇིམ་དིཔལ་གཞོནོ་ནུ་ཡོ་ིན་ིགཟུགསེ། །དིེའ་ི

སྙེངི་ཁར་རྣམ་བསེམ་པ། །ཡོ་ིག་ེཨཱཿལསེ་ཉི་ིདིཀྱིལི་འཁརོ། །ཞོེསེ་དིང༌། སྒྲུབསེ་ཐོབསེ་

ཆུང་བར། འཇིམ་དིཔལ་གཞོོན་ནུ་བསེམ་པ་ནི། །གཞོོན་ནུའ་ིརྒྱན་གྱིིསེ་རྣམ་པར་

བརྒྱན། །ཞོལ་གཅིགི་པ་ལ་ཕྱིག་གཉིིསེ་ཏེ།ེ །སྐུ་མདིགོ་སེརེ་པ་ོཕྱིག་གཡོསེ་ན། །རལ་

གྲི་ིགཡོནོ་ན་གླིགེསེ་བམ་བསྣམསེ། །ཞོེསེ་གསུངསེ་ཤིངི༌། རྡོ་ོརྗེ་ེགྲུབ་པའ་ིའགྲིལེ་པར་

ཡོང་དི་ེབཞོནི་དུ་གསུངསེ་སེ།ོ །གདིན་དིབུསེ་མའ་ིསྟེངེ་དུ་ཟླ་བའ་ིདིཀྱིལི་འཁརོ་བསྒོམོ་

པ་ནསེ། འཇིམ་དིཔལ་གྱི་ིཐུགསེ་ཀར་ཉི་ིམའ་ིདིཀྱིལི་འཁརོ་བསྒོམོ་པའ་ིབར་ན།ི གཞོ་ི

དུསེ་ཀྱི་ིབར་དི་ོདིང༌། ལམ་དུསེ་ཀྱི་ིསྒྱུ་མའ་ིསྐུ་གཉིིསེ་དིང༌། འབྲསེ་དུསེ་ཀྱི་ིལོངསེ་སྐུ་

དིང་རྣམ་པ་མཐུན་པར་བསྒོམོ་པ་ཡོནི་ལ། དི་ེཡོང་དྷཱིཿཿིདིང་རལ་གྲི་ིདྷཱིཿཿིསེ་མཚན་པ་དིང༌། 

དི་ེལསེ་འོདི་འཕྲོསེ་བདི་ེབར་གཤིེགསེ་པ་ཐོམསེ་ཅིདི་སྤྱིན་དྲིངསེ་ཏེ་ེཐོིམ་པ་དིང༌། རྒྱུ་
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སྒོོམ་སྡེ་ེནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

རྡོ་ོརྗེ་ེའཛིན་པ་འཇིམ་དིཔལ་རྣམསེ་རིམ་པ་བཞོིན་དུ། བར་དིོའ་ིངག་དིང༌། ཡོིདི་དིང༌། 

བྱེ་བ་དིང༌། ལུསེ་རྣམསེ་དིང་ཆོོསེ་མཐུན་ནོ། །འཇིམ་དིཔལ་གྱི་ིཐུགསེ་ཀའ་ིཉི་ིམའ་ི

དིཀྱིིལ་འཁོར་གྱིིསེ་གཞོ་ིདུསེ་ལ་མཚོན་རྒྱུ་མེདི་ཀྱིང༌། ལམ་དུསེ་དིང༌། འབྲསེ་དུསེ་

གཉིིསེ་ལ་སྦྱར་ནསེ་བཤིདི་དུ་ཡོོདི་དིེ། ལམ་དུསེ་ལ་སྦྱར་ན་འཇིམ་དིཔལ་གྱིི་སྐུ་

དིང༌། དིེའི་ཐུགསེ་ཀའི་ཉིི་མ་གཉིིསེ་ཀྱིིསེ་རིམ་པ་བཞོིན་དུ་ལུསེ་ཡོོངསེ་སུ་དིག་པ་

སྒྱུ་མའ་ིསྐུར་སེོང་བ་དིང༌། སེེམསེ་ཡོོངསེ་སུ་དིག་པ་ལྷན་སྐྱེེསེ་ཀྱི་ིབདི་ེབསེ་སྟེོང་ཉིིདི་

མངནོ་སུམ་དུ་རྟགོསེ་པའ་ིདིནོ་གྱི་ིའདོི་གསེལ་གྱི་ིཡོ་ེཤིསེེ་སུ་སེངོ་བ་དི་ེམཚནོ། ཉི་ིམའ་ི

དིཀྱིིལ་འཁོར་འཇིམ་དིཔལ་གྱིི་ཐུགསེ་ཀར་བསྒོོམསེ་པསེ་ནི། མཚན་དིཔེསེ་སྤྲིསེ་

པའ་ིདིག་པ་སྒྱུ་མའ་ིསྐུ་དིང༌། ལྷན་སྐྱེེསེ་ཀྱི་ིབདི་ེབསེ་སྟེོང་ཉིིདི་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགསེ་

པ་དིོན་གྱིི་འོདི་གསེལ་གཉིིསེ་སྐུ་ཐུགསེ་སུ་དིངོསེ་པོ་གཅིིག་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་

སྐུ་དི་ེམཚོན། འབྲསེ་དུསེ་ལ་སྦྱར་ན། ལུསེ་ཁ་སྦྱོར་ཡོན་ལག་བདུན་དིང་ལྡན་པའ་ི

ལངོསེ་སྐུར་སེངོ་བ་དིང༌། སེམེསེ་སྒྲིབི་བྲལ་འོདི་གསེལ་ཆོོསེ་ཀྱི་ིསྐུར་སེངོ་བ་དིང༌། དི་ེ

གཉིིསེ་སྐུ་ཐུགསེ་སུ་དིངོསེ་པ་ོགཅིིག་པའ་ིམ་ིསློོབ་པའ་ིཟུང་འཇུག་རྣམསེ་མཚོན། ཉི་ི

མ་བསྐྱེེདི་པའ་ིརྒྱུ་ཨཱཿཡོིག་གིསེ་རང་བཞོིན་མེདི་པའ་ིཡུལ་སྟེོང་པ་ཉིིདི་དིང༌། དི་ེལསེ་

སྐྱེེསེ་པའ་ིཉི་ིམསེ་ཡུལ་ཅིན་བདི་ེབ་ཆོེན་པོའ་ིཡོ་ེཤིེསེ་དིང༌། ཉི་ིམའ་ིའོདི་ཀྱིིསེ་མུན་པ་

སེེལ་བསེ་ནི། ལམ་དུསེ་ཀྱིི་དིོན་གྱིི་འོདི་གསེལ་གྱིི་ཡོེ་ཤིེསེ་ཀྱིིསེ་སྒྲིིབ་གཉིིསེ་ཀྱིི་

མུན་པ་སེལེ་བ་དིང༌། འབྲསེ་དུསེ་ཀྱི་ིཡོ་ེཤིསེེ་ཀྱིིསེ་སྒྲིབི་གཉིིསེ་ཀྱི་ིམུན་པ་བསེལ་ཟནི་

པ་དི་ེམཚནོ། དི་ེལྟར་དིག་པའ་ིསྒྱུ་མའ་ིསྐུ་དིང༌། དིནོ་གྱི་ིའདོི་གསེལ་གཉིིསེ་ལ་སྦྱར་བ་

ན་ིསྦྱངོ་བྱེདེི་ལམ་གྱི་ིགཙ་ོབོའ་ིདིབང་དུ་བྱེསེ་པ་ཡོནི་གྱི།ི སྤྱིརི་ན་ིསྒྱུ་ལུསེ་རྗེེསེ་མཐུན་
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པ་དིང༌། དིེའ་ིདུསེ་ཀྱི་ིདིཔེའ་ིའོདི་གསེལ་ཡོང་མཚོན་ནོ། །དི་ེལྟར་ཡོང་ལཱ་ལ་ིཏེསེ་ཞོ་ེ

དིགུ་མའ་ིསྒྲུབ་ཐོབསེ་ལསེ། ཕྱིགོསེ་བཅུ་ཀུན་ན་བཞུགསེ་པ་ཡོ།ི །དི་ེབཞོནི་གཤིགེསེ་

དིག་ཡོང་དིག་བསྐུལ། །ཐོམསེ་ཅིདི་དིགྱིེསེ་བྱེསེ་སློར་ཡོང་ནི། །བསྡུསེ་ནསེ་ཉི་ིམ་

དིག་ལ་ཐོིམ། །དི་ེལ་བཞུགསེ་པ་བརྟན་པར་བསྒོོམ། །རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཐོམསེ་ཅིདི་

བསེལ། །དི་ེཡོ་ིརང་བཞོིན་རྣམ་དིག་པའི། །འོདི་གསེལ་བ་ཡོ་ིཏེིང་ང་ེའཛིན། །ཞོེསེ་

གསུངསེ་པ་ལྟར་ར།ོ །རྒྱུ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཛིན་པ་བསྐྱེེདི་པའ་ིརྣལ་འབྱེོར་འདི་ིལ་བར་དི་ོལོངསེ་

སྐུར་འཁྱེེར་བའ་ིརྣལ་འབྱེོར་ཞོེསེ་བྱེ་སྟེེ། གཞོ་ིལ་འཆོ་ིབ་འོདི་གསེལ་གྱི་ིརླུང་སེེམསེ་

ལསེ་བར་དིོ་གྲུབ་པ་དིང་རྣམ་པ་མཐུན་ཞོིང༌། སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་འབྱུང་འགྱུར་གྱིི་བར་

སྲོིདི་དི་ེསྦྱོང་བར་བྱེེདི། རྫོོགསེ་རིམ་གྱི་ིསྐོབསེ་སུ་དིཔ་ེདིོན་གྱི་ིའོདི་གསེལ་ལསེ་དིག་

མ་དིག་ག་ིསྒྱུ་མའ་ིསྐུར་བཞོེངསེ་པ་དིང་རྣམ་པ་མཐུན་ཞོིང༌། དིེའ་ིརྒྱུདི་སྨོིན་བྱེེདི་ཁྱེདི་

པར་ཅིན་དུ་འགྱུར། འབྲསེ་དུསེ་ཀྱིི་ལོངསེ་སྤྱིོདི་རྫོོགསེ་པའི་སྐུ་དིང་རྣམ་པ་མཐུན་

ཞོངི༌། དི་ེམྱུར་དུ་འགྲུབ་པའ་ིནུསེ་པ་ཁྱེདི་པར་ཅིན་འཇིོག་པའ་ིཕྱིརི་ར།ོ །

གསུམ་པ་སྐྱེ་ེབ་སྤྲུལ་སྐུར་འཁྱེེར་བའ་ིལམ་འཁྱེེར་གྱི་ིརྣལ་འབྱེོར་འབྲསེ་བུ་རྡོ་ོརྗེ་ེ

འཛནི་པ་བསྐྱེེདི་པའ་ིཚུལ་ལ་གཉིསིེ། མཐུན་ཡུལ་བཤིདི་པ་དིང༌། དི་ེདིང་མཐུན་པར་

བསྒོོམ་པའ།ོ །དིང་པ་ོནི། དི་ེལྟ་བུའ་ིམིའ་ིབར་དི་ོབ་དིེསེ། ཕ་མ་གཉིིསེ་ཉིལ་པ་ོབྱེེདི་པ་

རྒྱང་རིང་པ་ོནསེ་མཐོོང་བ་ན། ཆོགསེ་སྡེང་ག་ིདིབང་གིསེ་བར་དི་ོབ་དི་ེཤི་ིབའ་ིརྣམ་

ཤིེསེ་ཕའ་ིཁ་འམ་སྤྱི་ིབ་ོནསེ་ཞུགསེ། བྱེང་ཆུབ་ཀྱི་ིསེེམསེ་ཀྱི་ིཐོིག་ལ་ེདིང་ལྷན་ཅིིག་

ཏུ་སེོང་སྟེ་ེམའ་ིམངལ་དུ་ཁུ་ཁྲིག་འདྲིེསེ་པའ་ིདིབུསེ་སུ་སྐྱེ་ེབ་ལེན་པར་བྱེེདི། དི་ེདིང་

དུསེ་མཉིམ་དུ་ལུགསེ་ལྡོག་ག་ིཉིེར་ཐོོབ་གྲུབ། དི་ེལསེ་མཆོེདི་པ་ནསེ་སྨོིག་རྒྱུའ་ིབར་
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སྒོོམ་སྡེ་ེནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

གྱི་ིརྟགསེ་རྣམསེ་འབྱུང་བ་ཡོིན་ནོ། །དི་ེནསེ་མེར་མེར་པ་ོསེོགསེ་མངལ་གྱི་ིགནསེ་

སྐོབསེ་ལྔ་རྫོགོསེ། ཕྱི་ིརལོ་ཏུ་བཙསེ། རམི་གྱིིསེ་ནར་སེནོ་འདིོདི་ཡོོན་ལ་ལངོསེ་སྤྱིདོི་

པར་བྱེེདི་པ་ཡོནི་ན།ོ །

གཉིིསེ་པ་དི་ེདིང་མཐུན་པར་བསྒོོམ་པ་ནི། ཟླ་ཉི་ིསེ་བོན་ཕྱིག་མཚན་སྐུ་རྫོོགསེ་

པའི། །རིམ་པསེ་ཡོ་ེཤིེསེ་ལྔ་ཡོ་ིམངོན་བྱེང་ལསེ། །འབྲསེ་བུ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཛིན་པའ་ིརྣལ་

འབྱེོར་གྱིིསེ། །སྐྱེ་ེསྲོིདི་སྦྱོང་ཞོིང་སྤྲུལ་སྐུ་འགྲུབ་པར་ཤིོག །ཅིེསེ་སྨོོསེ་ཏེེ། ཟླ་བ་ལསེ་

བྱེང་ཆུབ་པ། ཨེ་ཡོིག་དིང་པ་ོལསེ་ཟླ་བ་བསྐྱེེདི་པ་དི།ེ མ་ེལོང་ཡོ་ེཤིསེེ་ལསེ་བྱེང་ཆུབ་

པ་དིང༌། དིེའ་ིདིབུསེ་སུ་དྷཱིཿིཿཡོིག་བསྐྱེེདི་པ་ནསེ་འཇིམ་དིཔལ་དིང་བཅིསེ་པ་ཉི་ིམ་ལ་

ཞུགསེ་པའ་ིབར་ན།ི ཉི་ིམ་དིང་མཉིམ་ཉིིདི་ཡོ་ེཤིེསེ་ལསེ་བྱེང་ཆུབ་པ་དིང༌། སེ་བོན་ཧཱུཾ་ཾ

ཡོིག་དིང་དི་ེལསེ་རྡོ་ོརྗེ་ེརྩེ་ེདིགུ་པ་བསྐྱེེདི་པ་ནི། སེ་བོན་དིང་ཕྱིག་མཚན་དིང༌། སེོར་

རྟོག་ཡོ་ེཤིེསེ་ལསེ་བྱེང་ཆུབ་པ་དིང༌། དི་ེལསེ་འོདི་ཟེར་འཕྲོསེ་འགྲི་ོབའ་ིདིོན་བྱེསེ་པ་

ནསེ། ཟླ་ཉི་ིརྡོ་ོརྗེ་ེསེ་བོན་དིང་བཅིསེ་པ་གཅིིག་ཏུ་འདྲིེསེ་པའ་ིབར་ན།ི བྱེ་གྲུབ་ཡོ་ེཤིེསེ་

ལསེ་བྱེང་ཆུབ་པ་དིང༌། དི་ེནསེ་འབྲསེ་བུ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཛིན་པའ་ིསྐུར་བཞོེངསེ་པ་ན་ིཆོོསེ་

དིབྱེིངསེ་ཡོ་ེཤིེསེ་ལསེ་བྱེང་ཆུབ་པ་སྟེ་ེམངོན་བྱེང་ལྔ་ཡོིན་ལ། དི་ེལྟ་བུའ་ིརིམ་པསེ་

འབྲསེ་བུ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཛིན་པ་བསྒོོམ་པའ་ིརྣལ་འབྱེོར་གྱིིསེ། རང་ལ་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ིལསེ་

ཉིོན་གྱིིསེ་འཕངསེ་པའི་སྐྱེེ་སྲོིདི་སྦྱོང་ཞོིང་སྤྲུལ་སྐུ་འགྲུབ་པར་ཤིོག །ཅིེསེ་པའི་དིོན་

ཏེེ། དིེ་ནི་རྒྱུདི་ཁ་སྦྱོར་རམ་སེཾ་བྷུ་ཊ་ལསེ། ཟླ་བ་མེ་ལོང་ཡོེ་ཤིེསེ་ལྡན། །དིེ་བཞོིན་

མཉིམ་ཉིིདི་ཡོ་ེཤིེསེ་ཉིིདི། །རང་ལྷའ་ིསེ་བོན་ཕྱིག་མཚན་ན།ི །སེ་ོསེོར་རྟོག་པར་བརྗེོདི་

པར་བྱེ། །ཐོམསེ་ཅིདི་གཅིིག་གྱུར་བྱེ་ནན་ཏེན། །གཟུགསེ་བརྙིན་རྫོོགསེ་པ་དིག་པ་
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འ།ོ །མཁསེ་པསེ་ཆོ་ོག་གསུངསེ་པ་ན།ི །རྣམ་པ་ལྔ་པ་ོབསྒོོམ་པར་བྱེ། །ཞོེསེ་གསུངསེ་

པ་ལྟར་ར།ོ །འདུསེ་པ་འཕགསེ་ལུགསེ་ལྟ་བུ་ལ། སེ་བོན་དིང་ཕྱིག་མཚན་ལསེ་བྱེང་

ཆུབ་པ་གཉིིསེ་མངོན་བྱེང་ར་ེར་ེབར་བྱེེདི་ཀྱིང༌། འདིིར་དི་ེགཉིིསེ་སེོར་རྟོག་ཡོ་ེཤིེསེ་

ལསེ་བྱེང་ཆུབ་པ་ཞོེསེ་གཅིིག་ཏུ་བྱེེདི་ལ། ཡོང་སེོ་སེོར་བྱེེདི་ན་རྒྱུ་རྡོོ་རྗེེ་འཛིན་པ་

བསྐྱེེདི་པ་ཡོིན་ལ། ཟླ་ཉི་ིསེ་བོན་ཕྱིག་མཚན་སྐུ་རྫོོགསེ་པ་ལསེ་བྱེང་ཆུབ་པ་ལྔ་ཚང་

ཞོངི་མངནོ་བྱེང་ལྔ་པ་ོདིའེ་ིསྒོ་ོནསེ་འབྲསེ་བུ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཛནི་པ་སྐྱེདེི་པར་བྱེེདི་པ་ཡོནི་ན།ོ །

དི་ེལསེ་ཅུང་ཟདི་ཞོིབ་ཏུ་བཤིདི་ན། རྟོག་བདུན་ལསེ། ཉི་ིམའ་ིདིཀྱིིལ་འཁོར་དི་ེ

ལསེ་འོདི་འཕྲོསེ་པསེ་ཕྱིོགསེ་བཅུ་མཐོའ་ཡོསེ་མུ་མེདི་པ་ན་བཞུགསེ་པའ་ིདི་ེབཞོིན་

གཤིེགསེ་པ་རྣམསེ་དིང༌། བྱེང་ཆུབ་སེེམསེ་དིཔའ་དིང༌། རིག་པའ་ིལྷ་མ་ོདིང་ཁྲི་ོབ་ོ

ལ་སེོགསེ་པ་ཤིིན་ཏུ་བསྐུལ་ཏེེ། ཡོང་ལོག་ནསེ་ཉི་ིམའ་ིདིཀྱིིལ་འཁོར་ལ་ཞུགསེ་པར་

བསེམ་མ།ོ །དི་ེཡོིསེ་འཇིམ་དིཔལ་དིང་དི་ེབཞོིན་གཤིེགསེ་པ་ལ་སེོགསེ་པ་དི་ེརྣམསེ་

གཅིིག་ཏུ་གྱུར་ནསེ། ཉི་ིམའ་ིདིཀྱིིལ་འཁོར་འོདི་ཟེར་འབར་བའ་ིརྣམ་པསེ་དིཔག་ཚདི་

སྟེོང་ཕྲག་བརྒྱར་ཁྱེབ་པར་བསེམ་མོ། །དིེའ་ིསྟེེང་དུ་ཧཱུཾ་ཾནག་པ་ོའོདི་ཟེར་ལྔ་དིང་ཡོང་

དིག་པར་ལྡན་པར་བསེམ་མོ། །ཧཱུཾ་ཾདི་ེལསེ་འོདི་ཟེར་གྱི་ིརྣམ་པ་འཕྲོསེ་པ་ཡོང་དི་ེལ་

ཞུགསེ་ཏེེ། ཡོི་གེ་དིེ་ལསེ་རྡོོ་རྗེེ་ཆོེན་པོ་རྭ་རྣམ་པར་གདིེངསེ་པ། ཁ་དིོག་ནག་པོ་

འོདི་ཟེར་ལྔ་དིང་ལྡན་པ་རྣམ་པར་དིམིགསེ་པར་བྱེསེ་ཏེེ། རྡོ་ོརྗེེ་དིེ་ལསེ་ཕྲ་མོའ་ིརྣམ་

པསེ་སེངསེ་རྒྱསེ་དིང༌། བྱེང་ཆུབ་སེེམསེ་དིཔའ་དིང༌། ཁྲི་ོབ་ོདིང༌། རིག་པའ་ིལྷ་མོསེ་

ནམ་མཁའི་ཁམསེ་ཏེིལ་གྱིི་གང་བུ་ལྟར་གང་བ་ཉིི་མ་གནསེ་པའི་རྣམ་པར་བསེམ་

པར་བྱེའོ། །དིེའ་ིསེངསེ་རྒྱསེ་ལ་སེོགསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་སེེམསེ་ཅིན་ཡོོངསེ་སུ་སྨོིན་
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སྒོོམ་སྡེ་ེནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

པར་བཏུལ་ནསེ་བྱེང་ཆུབ་ལ་རབ་ཏུ་འགོདི་དིོ། །དི་ེདིང་ལྷན་ཅིིག་ཏུ་འདུསེ་ནསེ་རྡོ་ོ

རྗེེའ་ིགཟུགསེ་ཅིན་ལ་རབ་ཏུ་ཞུགསེ་པར་བསེམ་པར་བྱེའོ། །རྡོ་ོརྗེེའ་ིགཟུགསེ་ཅིན་

དི་ེཉིིདི་ཞོལ་དིགུ་པ་མ་ཧེེའ་ིགདིོང་པ་ཅིན་འཇིིག་པའ་ིདུསེ་ཀྱི་ིམ་ེལྟར་འབར་བ། ཞོེསེ་

གསུངསེ་པ་ལྟར་ན། མངོན་བྱེང་ལྔའ་ིསྒོ་ོནསེ་འབྲསེ་བུ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཛིན་པ་བསྐྱེེདི་པ་འདི་ི

སྦྱང་གཞོི་དིང་ཆོོསེ་མཐུན་སྦྱར་ན། ཟླ་བའི་དིཀྱིིལ་འཁོར་དིེ་ཕའི་ཁམསེ་དིཀར་པ་ོ

དིང་ཆོོསེ་མཐུན། འཇིམ་དིཔལ་གྱི་ིཐུགསེ་ཀའ་ིཉི་ིམའ་ིདིཀྱིིལ་འཁོར་དི་ེམའ་ིཁམསེ་

དིམར་པ་ོདིང་ཆོོསེ་མཐུན། དི་ེནསེ་འཇིམ་དིཔལ་དིང་བཅིསེ་པ་ཉི་ིམ་ལ་ཞུགསེ་པ་

ན།ི བར་དི་ོམའ་ིམངལ་དུ་ཁུ་ཁྲིག་ག་ིདིབུསེ་སུ་ཉིངི་མཚམསེ་སྦྱར་བ་དིང་ཆོསོེ་མཐུན། 

འོདི་ཟེར་གྱིིསེ་དིཔག་ཚདི་སྟེོང་ཕྲག་བརྒྱར་ཁྱེབ་པའ་ིཉི་ིམའ་ིདིཀྱིིལ་འཁོར་དུ་གྱུར་པ་

ནི། མའ་ིམངལ་དུ་ཁུ་ཁྲིག་རྣམ་ཤིེསེ་གསུམ་གཅིིག་ཏུ་འདྲིེསེ་པ་དིང་ཆོོསེ་མཐུན། ཧཱུཾ་ཾ

ཡོིག་ན་ིམངལ་གྱི་ིགནསེ་སྐོབསེ་ཀྱི་ིསེེམསེ་ཅིན་དིེའ་ིབྱེེདི་པ་ལྕ་ེརྐོན་སེོགསེ་ངག་ག་ི

གནསེ་རྣམསེ་དིང་ཆོོསེ་མཐུན། རྡོ་ོརྗེ་ེན་ིདིེའ་ིམིང་དིང་ཆོོསེ་མཐུན། དི་ེལསེ་རྡོ་ོརྗེ་ེཕྲ་

མའོ་ིགཟུགསེ་སྤྲིོསེ་པ་ནསེ། ཐོམི་པའ་ིབར་ན་ིམངལ་གྱི་ིསེམེསེ་ཅིན་དིེའ་ིསེངསེ་རྒྱསེ་

ཀྱི་ིསྒྲིསེ་བསྟེན་པའ་ིཕུང་པ་ོདིང༌། བྱེང་ཆུབ་སེེམསེ་དིཔའ་ིསྒྲིསེ་བསྟེན་པའ་ིདིབང་པ་ོ

དིང༌། རིག་པའམ་རིག་མའ་ིསྒྲིསེ་བསྟེན་པའ་ིསྐྱེ་ེམཆོེདི་དིང༌། ཁྲི་ོབོའ་ིསྒྲིསེ་བསྟེན་པའ་ི

ཡོན་ལག་རྣམསེ་དིང་ཆོོསེ་མཐུན། ཟླ་བ་ཉི་ིམ་རྡོ་ོརྗེ་ེཧཱུཾ་ཾདིང་བཅིསེ་པ་ཡོོངསེ་སུ་གྱུར་

པ་ལསེ། དིཔལ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིིགསེ་བྱེེདི་ཞོལ་ཕྱིག་ཡོོངསེ་སུ་རྫོོགསེ་པའ་ིསྐུར་གྱུར་པ་ནི། 

མངལ་གྱི་ིསེམེསེ་ཅིན་ཕྱི་ིརལོ་ཏུ་བཙསེ་པ་དིང་ཆོོསེ་མཐུན་ཡོནི་ན།ོ །

ཡོང་ལམ་ལ་སྦྱར་ན། འཇིམ་དིཔལ་དིང་བཅིསེ་པ་ཉི་ིམ་ལ་ཞུགསེ་པ་ནི། དིག་
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མ་དིག་ག་ིསྒྱུ་ལུསེ་པསེ་རགསེ་པའ་ིསྤྲུལ་སྐུ་འཛིན་པ་དིང་ཆོོསེ་མཐུན། ཧཱུཾ་ཾན་ིསྤྲུལ་སྐུ་

དིེའ་ིགསུང་དིང་། རྡོ་ོརྗེ་ེན་ིདིེའ་ིཐུགསེ་དིང༌། དི་ེལསེ་རྡོ་ོརྗེ་ེཕྲ་མོའ་ིགཟུགསེ་སྤྲིོསེ་པ་

ནསེ། ཐོམི་པའ་ིབར་ན་ིདིའེ་ིམཛདི་པ་དིང༌། རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིགིསེ་བྱེདེི་ཀྱི་ིསྐུ་རྫོགོསེ་པ་ན་ིལམ་

དུསེ་ཀྱི་ིསྤྲུལ་སྐུ་དིངསོེ་དིང་ཆོསོེ་མཐུན་ན།ོ །

འབྲསེ་བུ་ལ་སྦྱར་ན། འཇིམ་དིཔལ་དིང་བཅིསེ་པ་ཉི་ིམ་ལ་ཞུགསེ་པ་ན།ི ལངོསེ་

སྐུསེ་སྤྲུལ་སྐུའ་ིསྐྱེ་ེབ་འཛིན་པ་དིང་ཆོོསེ་མཐུན། ཧཱུཾ་ཾན་ིསྤྲུལ་སྐུའ་ིགསུང་དིང༌། རྡོ་ོརྗེ་ེ

ནི་སྤྲུལ་སྐུའི་ཐུགསེ་དིང༌། དིེ་ལསེ་རྡོོ་རྗེེ་ཕྲ་མོའ་ིགཟུགསེ་སྤྲིོསེ་པ་ནསེ། ཐོིམ་པའི་

བར་ན་ིསྤྲུལ་སྐུའ་ིམཛདི་པ་དིང༌། རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིགིསེ་བྱེེདི་ཀྱི་ིསྐུ་རྫོགོསེ་པ་ན་ིསྤྲུལ་སྐུ་དིངསོེ་

དིང་ཆོོསེ་མཐུན་པ་ཡོིན་ནོ། །དི་ེཡོང་གཞུང་དིོན་ཆུ་འབབ་ཀྱི་ིབཤིདི་པ་ཐོོབ་ཚོདི་ནི། 

སྔོགསེ་གཉིིསེ་ཀྱི་ིདིོན་གྱི་ིསྐོབསེ་སུ་ཆོོསེ་སྐུ་ལ་ང་རྒྱལ་བཞོག །དི་ེནསེ་སྔོོན་གྱི་ིསྨོོན་

ལམ་གྱི་ིདིབང་གསིེ་ཆོསོེ་སྐུ་ལསེ་གཟུགསེ་ཀྱི་ིསྐུའ་ིརྣམ་པར་བཞོངེསེ་ཏེ།ེ སེམེསེ་ཅིན་

གྱི་ིདིོན་སྒྲུབ་པར་བྱེེདི་པ་ཡོིན་ལ། དི་ེཡོང་དིོན་བྱེ་ཡུལ་ཞོ་ིབསེ་འདུལ་ནུསེ་པ་རྣམསེ་

ལ་རྗེ་ེབཙུན་འཇིམ་དིབྱེངསེ་ཞོ་ིབའ་ིརྣམ་པ་ཅིན་དུ་བསྒོོམསེ་ནསེ་དིོན་བྱེེདི་ཅིིང༌། ཞོ་ི

བསེ་འདུལ་མ་ིནུསེ་ཤིིང༌། དྲིག་པོསེ་འདུལ་དིགོསེ་པ་འདི་ིལ་ཡོང་འདུལ་ཡུལ་ཆུང་

འབྲིང་ཆོེན་པ་ོགསུམ་ཡོོདི་པའ་ིགདུག་པ་ཅིན་ཆུང་ངུ་འདུལ་བ་ལ། ཧཱུཾ་ཾཡོིག་མཐོིང་ཁ་

འོདི་ཟེར་ལྔ་དིང་ལྡན་པའ་ིའོདི་ཟེར་གྱིིསེ་གདུག་པ་ཅིན་སྲོེག་པར་བྱེེདི་ཅིིང༌། ཧཱུཾ་ཾཡོིག་

དི་ེཡོང་ཡོ་ིགེའ་ིགཟུགསེ་རྐྱེང་པ་མ་ཡོིན་པར། ཧཱུཾ་ཾག་ིསྒྲི་འབྲུག་སྒྲི་ལྟར་སྒྲིོག་པའ་ིསྒྲི་

དིེསེ་གདུག་པ་ཅིན་རྣམསེ་སྐྲག་པར་བྱེེདི་པར་བསྒོོམ་པ་དིང༌། གདུག་པ་ཅིན་འབྲིང་

འདུལ་བ་ལ། ཁྲི་ོབོའ་ིརྡོ་ོརྗེ་ེརྩེ་ེདིགུ་པ་ནག་པ་ོརྭ་ཤིིན་ཏུ་གདིེངསེ་པ། ལྟ་ེབའ་ིགནསེ་
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སྒོོམ་སྡེ་ེནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

སུ་ཧཱུཾ་ཾཡོིག་གིསེ་མཚན་པ་ལསེ་འོདི་ཟེར་ཁ་དིོག་ལྔ་འཕྲོསེ་པསེ་གདུག་པ་ཅིན་རྣམསེ་

སྲོེག་པར་བྱེེདི་པར་བསྒོོམ་པ་དིང༌། གདུག་པ་ཅིན་ཆོེན་པ་ོའདུལ་བ་ལ། དིཔལ་རྡོ་ོརྗེ་ེ

འཇིིགསེ་བྱེེདི་ཀྱི་ིསྐུ། འཇིིགསེ་པའ་ིཉིམསེ་དུ་མ་དིང་ལྡན་པར་བསྒོོམསེ་ནསེ་སེེམསེ་

ཅིན་གྱི་ིདིནོ་བྱེེདི་པ་ཡོནི་ན།ོ །

ཡོང་གྲུབ་ཆོེན་ལཱ་ལ་ིཏེསེ། སྔོོན་གྱི་ིསྨོོན་ལམ་ཁྱེདི་པར་ཅིན་དྲིན་པར་བྱེསེ་ཏེེ། 

ཞོེསེ་གསུངསེ་པའི་གནདི་མཁསེ་གྲུབ་ཆོོསེ་ཀྱིི་རྒྱལ་པོའ་ིམན་ངག་ལ་བརྟེན་ནསེ་

བཤིདི་ན། གཞོ་ིལ་འཆོ་ིཁར་བདིག་མེདི་པར་སེོང་དིོགསེ་ནསེ་བདིག་ལ་ལྷག་པར་

ཆོགསེ་པ་ནི་བར་དིོ་འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་དིང༌། བར་དིོ་བ་ལསེ་བྱུང་བའི་བདིག་ཆོདི་ཀྱིི་

དིོགསེ་ནསེ་འཇིིགསེ་པ་ན་ིསྐྱེ་ེསྲོིདི་འགྲུབ་པའ་ིརྒྱུ་ཡོིན་པ་དི་ེབཞོིན་དུ། རྣལ་འབྱེོར་

པ་ཚ་ེའདིརི་སྒྱུ་མའ་ིསྐུ་མ་འགྲུབ་པར་འཆོ་ིདིགོསེ་པ་བྱུང་བའ་ིཚ།ེ འཆོ་ིབ་འོདི་གསེལ་

དིེ་ལམ་གྱིི་འོདི་གསེལ་གྱིི་ངོ་བོར་བསྐྱེེདི་པའི་འོདི་གསེལ་ལསེ་རྒྱུ་རྡོོ་རྗེེ་འཛིན་པའི་

རྣམ་པ་ཅིན་གྱི་ིསྒྱུ་མའ་ིསྐུར་ལྡང་བར་བྱེའ་ོསྙེམ་པའ་ིའཕེན་པ་གཏེོང་བ་ནི། གཞོ་ིདུསེ་

ཀྱི་ིབདིག་ལ་ཆོགསེ་པ་དིང་ཆོོསེ་མཐུན། དི་ེབཞོིན་དུ་ཚ་ེའདིིར་ལམ་བསྒོོམསེ་སྟེོབསེ་

ཀྱིིསེ་དིཔ་ེདིོན་གྱི་ིའོདི་གསེལ་ལསེ་སྒྱུ་མའ་ིསྐུར་ལྡང་བ་དིང༌། དིེསེ་སྤྲུལ་པ་སྣ་ཚོགསེ་

པ་དིང༌། འབྲསེ་བུ་སེངསེ་རྒྱསེ་ཀྱི་ིསེར་ཡོང་བདི་ེབ་ཆོེན་པོའ་ིཡོ་ེཤིེསེ་དི་ེབཞོིན་ཉིིདི་

ལ་སློར་མ་ིལྡང་བའ་ིཚུལ་གྱིིསེ་མཉིམ་པར་བཞོག་བཞོིན་པའ་ིངང་ནསེ་གཟུགསེ་སྐུ་

གཉིསིེ་ཀྱིསིེ་གདུལ་བྱེའ་ིདིནོ་མཛདི་ཚུལ་དིང་ཡོང་ཆོསོེ་མཐུན་པ་ཡོནི་ན།ོ །རྒྱུ་མཚན་

དི་ེདིག་ག་ིཕྱིིར་ན། མངོན་བྱེང་ལྔའ་ིསྒོ་ོནསེ་འབྲསེ་བུ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཛིན་པ་བསྐྱེེདི་པ་འདི་ིལ་

སྐྱེེ་བ་སྤྲུལ་སྐུར་འཁྱེེར་བའི་རྣལ་འབྱེོར་ཞོེསེ་བྱེ་སྟེེ། གཞོི་ལ་བར་དིོ་མའི་མངལ་དུ་
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ཁུ་ཁྲིག་དིཀར་དིམར་གྱི་ིདིབུསེ་སུ་སྐྱེ་ེབ་ལེན་པ་དིང་རྣམ་པ་མཐུན་ཞོིང༌། རང་ཉིིདི་

ལ་འབྱུང་འགྱུར་གྱིི་སྐྱེེ་སྲོིདི་སྦྱོང་བར་བྱེེདི། ལམ་དུསེ་སུ་དིག་མ་དིག་གི་སྒྱུ་ལུསེ་

པསེ་རགསེ་པའ་ིསྤྲུལ་སྐུ་འཛིན་པ་དིང་རྣམ་པ་མཐུན་ཞོིང༌། དིེའ་ིསྨོིན་བྱེེདི་དུ་འགྱུར། 

སེངསེ་རྒྱསེ་ཀྱི་ིསེར་ཡོང་ལོངསེ་སྐུསེ་སྤྲུལ་སྐུ་འཛིན་པ་དིང༌རྣམ་པ་མཐུན་ཞོིང༌། དི་ེ

འགྲུབ་པའ་ིལག་རྗེེསེ་ཁྱེདི་པར་ཅིན་འཇིོག་པར་བྱེེདི་པའ་ིཕྱིིར། དི་ེཡོང་ཟླ་ཉི་ིསེ་བོན་

ཕྱིག་མཚན་སྐུ་རྫོོགསེ་པ་གང་བསྒོོམསེ་ཀྱིང༌། དི་ེདིང་དི་ེངའ་ོསྙེམ་དུ་ང་རྒྱལ་བཞོག་

ནསེ་བསྒོམོ་པར་བྱེ་བ་ན་ིགནདི་དིམ་པར་ཤིསེེ་པར་གྱིིསེ་ཤིགི །

འ་ོན། མངོན་བྱེང་ལྔའ་ིསྒོ་ོནསེ་འབྲསེ་བུ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཛིན་པ་བསྐྱེེདི་ཚུལ་དི་ེལྟར་ཡོིན་

ན། དི་ེལ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིིགསེ་བྱེེདི་ཅིེསེ་བརྗེོདི་པའ་ིརྒྱུ་མཚན་གང༌། སྐུ་མདིོག་དིང་ཞོལ་

ཕྱིག་གི་གྲིངསེ་ལ་སེོགསེ་པ་ཇིི་ལྟ་བུ་ཞོེ་ན། རྟོག་བདུན་གྱིི་ཐོོག་མར། དིེ་ནསེ་རྡོོ་

རྗེ་ེའཇིིགསེ་བྱེེདི་ཀྱིི། །སྒྲུབ་པ་ཡོང་དིག་རབ་བཤིདི་དིེ། །དི་ེན་ིལྷ་རྣམསེ་ཐོམསེ་ཅིདི་

ལ། །དྲིག་ཤུལ་ཆོ་ེཞོིང་འཇིིགསེ་པར་བྱེེདི། །ཅིེསེ་པའ་ིའགྲིེལ་པར་སློོབ་དིཔོན་རྡོ་ོརྗེ་ེ

གྲུབ་པསེ། རྡོ་ོརྗེ་ེསྟེོང་པ་ཉིིདི་དུ་བརྗེོདི། །འཇིིགསེ་བྱེེདི་སྙེིང་རྗེེར་འདིོདི་པ་སྟེེ། །རྡོ་ོརྗེ་ེ

འཇིིགསེ་བྱེེདི་སྦྱོར་བ་ལསེ། །གཉིིསེ་ཀ་དི་ེཡོ་ིབདིག་ཉིིདི་འགྲུབ། །དི་ེལྟར་ན་སྟེོང་པ་

ཉིདིི་དིང་སྙེངི་རྗེ་ེདིབྱེརེ་མ་ིཕྱིདེི་པའ་ིརྡོ་ོརྗེ་ེསེམེསེ་དིཔའ་ན་ིརྡོ་ོརྗེ་ེའཇིགིསེ་བྱེདེི་དི།ོ །ཞོསེེ་

དིང༌། དྲིག་ཤུལ་ཆོ་ེཞོེསེ་བྱེ་བ་ནི། ཁྲི་ོབོའ་ིཐུགསེ་ཉིིདི་ལསེ་སེོ། །འཇིིགསེ་བྱེེདི་ཅིེསེ་

བྱེ་བ་ན་ིརྣམ་པར་འགྱུར་པའ་ིགཟུགསེ་ལསེ་སེོ། །ཞོེསེ་བདི་ེསྟེོང་དིབྱེེར་མེདི་ཀྱི་ིཡོ་ེ

ཤིེསེ་ནི། ངེསེ་དིོན་གྱི་ིརྡོ་ོརྗེ་ེའཇིིགསེ་བྱེེདི་དིང༌། དི་ེཉིིདི་ཤིིན་ཏུ་དྲིག་ཅིིང་གཏུམ་པའ་ི

སྐུར་བསྟེན་པ་ན་ིདྲིང་དིོན་གྱི་ིརྡོ་ོརྗེ་ེའཇིིགསེ་བྱེེདི་དིང༌། ཕྱི་ིནང་ག་ིགཤིིན་རྗེ་ེའཇིོམསེ་
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སྒོོམ་སྡེ་ེནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

པར་བྱེེདི་པསེ་ན་གཤིིན་རྗེ་ེགཤིེདི། ཅིེསེ་ཀྱིང་བྱེའོ། །དིེའ་ིཚུལ་ཡོང༌། ལྷ་ོཕྱིོགསེ་ན་

གནསེ་པའི་གཤིིན་རྗེེ་འཇིོམསེ་པར་མཛདི་པསེ་ན་ཕྱིིའི་གཤིིན་རྗེེ་གཤིེདི། ཅིེསེ་བྱེ་

སྟེ།ེ གཤིིན་རྗེ་ེགཤིེདི་དིམར་པོའ་ིའཚ་ོབའ་ིདི་ེཁ་ོན་ཉིིདི་ལསེ། ལྷ་ོཕྱིོགསེ་སེ་འོག་རིམ་

པ་བདུན། །སྒོ་ོམེདི་མུན་ཁང་བཅུ་དྲུག་ན། ཆོོསེ་ཀྱི་ིརྒྱལ་པ་ོལསེ་ཀྱི་ིའཁོར། །བྱེ་ེབ་

འབུམ་བཅིསེ་གཤིིན་རྗེ་ེསྟེེ། །གྲུབ་པའ་ིདིངོསེ་གྲུབ་ཕུན་སུམ་ཚོགསེ། །ཞོལ་གཅིིག་

ཕྱིག་གཉིིསེ་ཉི་ིམའ་ིམདིོག །མ་ཧེ་ེགཟུགསེ་དིེའ་ིགཤིེདི་ཡོིན་ན།ོ །ཞོེསེ་གསུངསེ་པའ་ི

ཕྱིིར། ར་ོརྐྱེང་ག་ིརླུང་ག་ིརྒྱུ་བ་བཀག་ནསེ་དིབུ་མར་འཛུདི་པར་བྱེདེི་པསེ་ན། གསེང་

བའ་ིགཤིནི་རྗེ་ེགཤིདེི་དིང༌། ལསེ་ཉིནོ་གྱི་ིདིབང་གསིེ་རང་དིབང་མེདི་པར་སྐྱེ་ེའཆོ་ིབྱེེདི་

པ་འཇིམོསེ་པར་བྱེདེི་པསེ་ན། ནང་ག་ིགཤིནི་རྗེ་ེགཤིདེི། ཅིསེེ་བྱེ་སྟེ།ེ ཉི་ིམ་ཟླ་བའ་ིལམ་

གཉིསིེ་པརོ། །འགྲི་ོབ་གང་ཡོནི་གཤིནི་རྗེ་ེསྟེ།ེ །དིེའ་ིདིབུསེ་སུ་གང་གནསེ་པ། །དི་ེན་ིདི་ེ

ཡོ་ིགཤིེདི་ཡོིན་ནོ། །དིམན་པའ་ིསྙེིང་ག་ིདིབུསེ་སེོང་རྩེ། །སྲོིདི་པའ་ིརྩེ་བ་གཤིིན་རྗེེར་

གཤིདེི། །རྣལ་འབྱེརོ་པ་ལ་ཚུལ་འདི་ིཉིིདི། །ཡོང་དིག་ཡོ་ེཤིསེེ་ཉིདིི་དུ་འགྱུར། །དི་ེན་ིདི་ེ

ཡོ་ིགཤིེདི་ཡོིན་ནོ། །ཞོེསེ་དིང༌། གང་ཞོིག་ལུསེ་ངག་སེེམསེ་ཀྱི་ིནི། །སྙེིགསེ་མ་གང་

ཡོནི་གཤིནི་རྗེ་ེསྟེ།ེ །སྐུ་གསུང་ཐུགསེ་ཀྱི་ིཡོ་ེཤིསེེ་ཀྱིསིེ། །དིག་པར་གྱུར་བ་གཤིདེི་ཡོནི་

ན།ོ །མདིོར་ན་སྲོིདི་པའ་ིཀུན་རྟོག་ཚོགསེ། །གང་ཡོིན་གཤིིན་རྗེེར་བརྗེོདི་པ་སྟེ།ེ །རྣམ་

པར་དིག་པའ་ིཡོ་ེཤིེསེ་སྐུ། །ཀུན་མཁྱེེན་པ་ན་ིགཤིེདི་དུ་གསུངསེ། །ཞོེསེ་གསུངསེ་

པའ་ིཕྱིིར། དི་ེདིག་ལ་བརྟེན་ནསེ་མཚོན་དིོན་ཙམ་གྱིིསེ་ཀྱིང༌། ལམ་དིང་འབྲསེ་བུའ་ི

ཡོོན་ཏེན་ལ་ངེསེ་པ་བློ་ན་མེདི་པ་དྲིང་བར་བྱེའ།ོ །དི་ེཡོང་ཞོལ་དིགུ་འོང་ཚུལ་ན།ི རྟོག་

བདུན་ལསེ། དིཔལ་རྡོ་ོརྗེེ་འཇིིགསེ་བྱེེདི་ཆོེན་པོའ་ིཞོལ་ནི་རབ་ཏུ་གནག་པའོ། །མ་



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ།
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ཧེའེ་ིརྣམ་པ་རབ་ཏུ་ཁྲིོསེ་པ་ཅིན། རྭའ་ིགཡོསེ་སུ་ཞོལ་གསུམ་ལ། དིང་པ་ོསྔོནོ་པ་ོདིང༌། 

གཉིིསེ་པ་དིམར་པོ། གསུམ་པ་སེེར་པོ། ཞོལ་གསུམ་ག་ཤིིན་ཏུ་ཁྲིོསེ་པའ་ིརྭ་གཡོོན་

པར་ཞོལ་གསུམ་གྱི་ིདིང་པ་ོདིཀར་པོ། གཉིིསེ་པ་དུདི་ཁ། གསུམ་པ་ནག་པ་ོརབ་ཏུ་

ཁྲིོསེ་པ་གཙིགསེ་པའ་ིཞོལ་བསེམ་པར་བྱེའོ། །རྭ་གཉིིསེ་ཀྱི་ིབར་དུ་དིབུསེ་ཀྱི་ིཞོལ་

དིམར་པོ། རབ་ཏུ་འཇིིགསེ་པ། ཕཾ་ཞོེསེ་སྒྲི་སྒྲིོག་པ་མིའ་ིཁྲིག་དིང༌། ཚིལ་དིང༌། ཞོག་

དིང་རྐོང་ཟ་བ་དིང༌། ཞོལ་ནསེ་ཁྲིག་འཛག་པ་བསེམ་པར་བྱེའ།ོ །སྟེངེ་དུ་འཇིམ་དིཔལ་

གྱི་ིཞོལ་ཅུང་ཟདི་སེརེ་བ་ཡོིདི་ཙམ་ཁྲིོསེ་པ། གཞོནོ་ནུའ་ིརྒྱན་གྱིིསེ་བརྒྱན་པ། སྤྱི་ིབརོ་

རལ་པ་ལྔ་དིང་ལྡན་པ་བསེམ་པར་བྱེ་སྟེེ། ཞོལ་རྣམསེ་ཐོམསེ་ཅིདི་ལ་སྤྱིན་གསུམ་

གསུམ་བསྒོོམ་པ་སྟེེ། ཞོེསེ་གསུངསེ་པ་འདིི་དིག་གི་དིོན་ལ་རྭ་པ་རྣམསེ་བརྩེེགསེ་

ཞོལ་དིང༌། སྐྱེ་ོཔ་རྣམསེ་འཁོར་ཞོལ་དུ་འདིོདི། རྭ་པསེ་གཡོསེ་ཀྱི་ིཞོལ་གསུམ་སྟེེང་

ནསེ་སྟེེང་དུ་བརྩེེགསེ་པའི་འོག་མ་སྔོོན་པོ། བར་པ་ནག་པོ། སྟེེང་མ་སེེར་པོ་དིང༌། 

གཡོོན་གྱི་ིཞོལ་གསུམ་ཡོང་དི་ེབཞོིན་དུ་བརྩེེགསེ་པའ་ིའོག་མ་དིཀར་པ།ོ བར་བ་དུདི་

ཁ། སྟེེང་མ་ནག་པོར་འདིོདི། སྐྱེ་ོཔསེ་གཡོསེ་གཡོོན་གྱི་ིཞོལ་རྣམསེ་མདུན་ནསེ་རྒྱབ་

ཕྱིགོསེ་སུ་བསྒྲིིགསེ་ནསེ་ཡོོདི་པར་འདིོདི། དི་ེལྟར་འདིོདི་པ་ལ་ཡོདིི་བརྟན་དུ་རུང་བའ་ི

ལུང་ག་ིགསེལ་ཁ་མ་ིའདུག་པསེ་རང་ལུགསེ་ལ་ཁསེ་མ་ིལེན་ནོ། །འ་ོན་རང་ལུགསེ་

ལ་ཇི་ིལྟར་བྱེ་ཞོ་ེན། གྲུབ་ཆོེན་ལཱ་ལ་ིཏེསེ། གཡོསེ་ཀྱི་ིརྭ་ཡོ་ིཞོལ་གསུམ་ནི། །དིང་པ་ོ

མཐོིང་ཁ་གཡོསེ་དིམར་པོ། །གཡོོན་སེེར་ཤིིན་ཏུ་ཁྲིོསེ་པའོ། །དི་ེབཞོིན་གཡོོན་གྱི་ིརྩེ་

བའ་ིཞོལ། །དིཀར་པ་ོདུདི་ཁ་དི་ེབཞོནི་དུ། །ནག་པ་ོཤིནི་ཏུ་ཁྲིོསེ་པའ།ོ །ཞོེསེ་གསུངསེ་

པ་ལྟར། གཡོསེ་གཡོོན་གྱི་ིཞོལ་དིབུསེ་མ་དིང་པོར་བྱེསེ་པའི། རྭའ་ིརྩེ་བའ་ིགཡོསེ་
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སྒོོམ་སྡེ་ེནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

ཀྱི་ིཞོལ་དིང་པ་ོསྔོོན་པོའམ་མཐོིང་ཁ། དིེའ་ིགཡོསེ་ཞོལ་དིམར་པོ། གཡོོན་ཞོལ་སེེར་

པོ། རྭའ་ིརྩེ་བའ་ིགཡོོན་གྱི་ིཞོལ་དིང་པོའམ། དིབུསེ་མ་དིཀར་པོ། གཡོསེ་ཞོལ་དུདི་

ཁ། གཡོོན་ཞོལ་ནག་པོའ།ོ །དི་ེབཞོིན་གཡོོན་གྱི་ིརྩེ་བའ་ིཞོལ། ཞོེསེ་པའ་ིརྩེ་བའ་ིདིོན་

རྭ་རྩེ་ལ་སྦྱར་ནསེ་བཤིདི་དུ་ཡོོདི་མོདི་ཀྱིང་རང་རང་ལ་ལྟོསེ་པའ་ིདིབུསེ་མ་ལ་རྩེ་བར་

ག་ོབར་བྱེའོ། །དི་ེཡོང་མ་ཧེེའ་ིཞོལ་ན་ིདིབུ་རིལ་པ་ོམ་ཧེེའ་ིམགོའ་ིརྣམ་པ་ཅིན་དུ་བྱེེདི་

པ་ཡོིན་པསེ། སྙེན་ཡོང་མ་ཧེེའ་ིརྣ་བའ་ིརྣམ་པ་ཅིན་དུ་བྱེསེ་ནསེ། དི་ེདིང་མཐུན་པའ་ི

སྙེན་ཆོ་འདིོགསེ་ཚུལ་ཡོང་ཤིེསེ་པར་བྱེའོ། །རྩེ་ཞོལ་གྱི་ིསྟེེང་ག་ིསྲོིན་ཞོལ་དིམར་པ་ོ

རབ་ཏུ་འཇིིགསེ་པའ་ིཞོལ་ནསེ་ཁྲིག་འཛག་པ། ཕཾ་ཀ་ར་ཞོེསེ་པའ་ིསྒྲི་ཡོང་ཞོལ་འདི་ི

ཉིིདི་ནསེ་སྒྲིོག་པ་སྟེེ། མཁའ་འགྲི་ོབསྡུ་བའི་ཕཾ་སྐོདི་གནམ་དུ་སྒྲིོག །ཅིེསེ་གསུངསེ་

པསེ། ཕ་ཾན་ིདིབང་སྡུདི་ཀྱི་ིསྒྲིར་བཤིདི་ལ། དི་ེདིབང་ག་ིམདིོག་ཅིན་ཞོལ་དིམར་པ་ོདིང་

འབྲེལ་བསེ་སེ།ོ །དིའེ་ིསྟེེང་དུ་འཇིམ་དིཔལ་གྱི་ིཞོལ་སེེར་པ་ོཡོིདི་ཙམ་ཁྲིོསེ་པ། གཞོོན་

ནུའ་ིརྒྱན་གྱིསིེ་བརྒྱན་པ་སྟེ།ེ མ་ེཏེགོ་ག་ིཕྲངེ་བསེ་བརྒྱན་པ། འཆོངི་བྱེེདི་གཅིིག་གིསེ་

བཅིིངསེ་པའི་རལ་པའི་ཁུག་པ་ལྔ་ལསེ། གཅིིག་དིབུསེ་དིང་བཞོི་ཕྱིོགསེ་བཞོིར་

གནསེ་པའ།ོ །ཞོལ་ར་ེར་ེལ་ཡོང་སྤྱིན་གསུམ་གསུམ་དིང་ལྡན་པར་བྱེ་དིགོསེ་ཏེ།ེ དིག་

པའ་ིསྐོབསེ་སུ་སྤྱིན་ཉིེར་བདུན་རྒྱུ་སྐོར་ཉིེར་བདུན་དིག་པ་དིང་སྦྱར་ནསེ་བཤིདི་པསེ་

སེ།ོ །ཕྱིག་རྣམསེ་ཀྱི་ིགྱིསེེ་ཚུལ་ན།ི འདིའི་ིརྒྱུདི་དིང་རྒྱ་གཞུང་རྣམསེ་ལསེ་གསེལ་བར་

མ་བཤིདི་ལ། བོདི་དིག་གིསེ་བཤིདི་པ་མ་ིའདྲི་བ་ཁ་ཡོར་འདུག་ཀྱིང༌། རང་ལུགསེ་

སྙེིང་པོར་དྲིིལ་ཏེེ་བརྗེོདི་ན། གཡོསེ་གཡོོན་གྱིི་ཕྱིག་ལྷག་མ་བཅུ་དྲུག་པོ་རྣམསེ་ཀྱིི་

བརྒྱདི་ཕྱི་ིདིང༌། བརྒྱདི་ནང་དུ་བསྒྲིིགསེ་པའ་ིརྩེ་བ་དིཔུང་མག་ོལསེ་གྱིེསེ་ཤིིང༌། དིེའ་ི



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ།
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སྟེེང་ཕྱི་ིནང་གཉིིསེ་ཀྱིི་གྱིེསེ་མཚམསེ་ནསེ་གླིང་ལྤགསེ་འཛིན་པའི་ཕྱིག་གཉིིསེ་ཐོོན་

པ་ཡོིན་ནོ། །རྒྱུདི་ཀྱིི་ཚིག་རིསེ་ལ་ཕྱིག་ཐོ་མ་གཉིིསེ་ཀྱིིསེ་གླིང་ལྤགསེ་འཛིན་པ་ལྟ་

བུར་བཤིདི་པ་ལ་བསེམསེ་ནསེ། སྔོ་རབསེ་པ་དིག །ཐོ་མསེ་གླིང་ལྤགསེ་འཛིན་པར་

འདིོདི་ཀྱིང་རྒྱུདི་ཀྱི་ིདིགོངསེ་པ་ན་ིམ་ཡོིན་ཏེེ། ལུགསེ་འདི་ིལ་ཚདི་མར་གྱུར་པ་གྲུབ་

ཆོེན་དིཔལ་འཛིན་གྱི་ིསྒྲུབ་ཐོབསེ་ཆོ་ེབ་ལསེ། ཕྱིག་ན་ིསུམ་ཅུ་རྩེ་བཞོ་ིསྟེེ། །གཉིིསེ་

ཀྱིིསེ་གླིང་པོའ་ིཔགསེ་རློན་འཛིན། །གཡོསེ་ཀྱི་ིདིང་པ་ོགྲི་ིགུག་འཕྱིང་། །ཞོེསེ་རྒྱུདི་དུ་

འབྱུང་བ་ག་ོརིམསེ་བཟློག་ནསེ་གསུངསེ་ལ། སྒྲུབ་ཐོབསེ་ཆུང་བར། གཡོསེ་གཡོོན་

དིང་པོའ་ིཕྱིག་གཉིིསེ་ཀྱིིསེ། །གླིང་ཆོེན་ལྤགསེ་པ་རློན་པ་བསྣམསེ། །གྲི་ིགུག་བྷཻ་ིདྷ་ི

པ་ལ་དིང༌། །ཞོེསེ་སེོགསེ་དིང༌། དིོན་ཡོོདི་ཞོབསེ་ཀྱིིསེ་ཀྱིང༌། ཕྱིག་དིང་པ་ོགཉིིསེ་

ཀྱིསིེ་གླིང་པ་ོཆོའེ་ིཔགསེ་པ་བརྒྱངསེ་ཏེ་ེའཛནི་པ། ཕྱིག་གཞོན་གཡོསེ་ཀྱི་ིདིང་པ་ོན་གྲི་ི

གུག །ཅིེསེ་སེོགསེ་དིང༌། ཤྲཱི་ིབྷཻ་དྲིསེ་ཀྱིང༌། དིང་པ་ོགཉིིསེ་ཀྱིིསེ་གླིང་པ་ོཆོེའ་ིཔགསེ་

པ་རློན་པ་འཛིན་པར་གསུངསེ་པའ་ིཕྱིིར། བྷཻ་ིདྷ་ིཔ་ལ་དིང༌། ཀ་ཎ་ཡོ་ན་ིབོདི་སྐོདི་དུ་

བསྒྱུར་མ་བདིེ་བར་རྒྱ་སྐོདི་སེོར་བཞོག་མཛདི་དིོ། །དིེ་ཡོང་བྷཻི་དྷི་པ་ལ་ནི་ལྕགསེ་

མདུང་རྩེ་ེམརོ་རྨོ་བྱེའ་ིསྒྲི་ོཕནོ་དིང་བཅིསེ་པ། ལག་པསེ་གཡུལ་ང་ོསེགོསེ་སུ་འཕངསེ་

པསེ་ཆོོག་པ། ཀ་ཎ་ཡོ་ན་ིམདུང་ཕྱིེདི་པ་ལ་བྱེེདི་དིེ། མན་སྙེ་ེདིཔང་འགྱུར་ལསེ། བྷཻ་ི

དྷི་པ་ལ་ནི་མདུང་ཐུང་གི་རྣམ་པ་ཅིན་རྩེེ་མོ་ལ་ཆོགསེ་པའི་རྨོ་བྱེའི་སྒྲི་ོམདིོངསེ་ཅིན་

ནོ། །ཀ་ཎ་ཡོ་ན་ིམདུང་ཕྱིེདི་པའོ། །ཞོེསེ་གསུངསེ་པ་ལྟར་རོ། །གཏུན་ཤིིང་ན་ིགཏུན་

དུ་འབྲསེ་”བགྲུ
1
་བའི་ཤིིང༌། དིགྲི་སྟེ་ནི་ག་ོབར་ཟདི་ལ། ཁ་ཊྭཱཾཾ་ག་ནི་བདིེ་མཆོོག་གི་

ཕྱིག་མཚན་གྱི་ིཁ་ཊྭཱཾ་ཾག་ལྟ་བུ་སྟེེ། སྨོདི་རྡོ་ོརྗེ་ེརྩེ་ེགཅིིག་པའ་ིརྣམ་པ་ཅིན། སྟེོདི་དུ་བུམ་

1 མ་ཕྱི།ི ༣༧བ༣ན།  བསྐྲུ  *བགྲུ
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སྒོོམ་སྡེ་ེནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

པ་སྣ་ཚོགསེ་རྡོ་ོརྗེེ། མ་ིམག་ོརློན་པ་རྙིིདི་པ་སྐོམ་པ་ོརྩེ་ེམ་ོརྡོ་ོརྗེ་ེརྩེ་ེལྔ་པའ་ིརྣམ་པ་ཅིན་

ནོ། །ཕྱིག་མཚན་འཁོར་ལོ་ནི་གཅིོདི་བྱེེདི་མཚོན་ཆོའི་འཁོར་ལོ་དིང༌། རྡོོ་རྗེེ་ཐོོ་བ་

ན་ིཡུ་བའ་ིརྩེ་ེམ་ོདིང་ཐོ་ོབའ་ིམག་ོལ་རྡོ་ོརྗེ་ེརྩེ་ེལྔ་པ་ཕྱིེདི་པ་རེསེ་མཚན་པའོ། །ཚངསེ་

མག་ོན་ིསེེར་པ་ོ”སེོགསེ
1
་གདིོང་བཞོ་ིཔ། རྐོང་པ་ལག་པ་རྒྱུ་མ་རྣམསེ་ན་ིམིའ་ིརྐོང་

པ་སེོགསེ་ཀྱི་ིརྣམ་པ་ཅིན་ནོ། །དུར་ཁྲིོདི་ཀྱི་ིརསེ་ན་ིར་ོརསེ་དིང༌། མ་ེཐོབ་ནི། ཐོབ་གྲུ་

གསུམ་གྱི་ིནང་ནསེ་མ་ེའབར་བ་དིང༌། ཐོོདི་ཚལ་ན་ིཡོོངསེ་སུ་གྲིགསེ་པའ་ིཀ་པཱ་ལ་

ཡོིན་ལ། ཐོོདི་ཚལ་ཞོེསེ་སྨོོསེ་པ་ན་ིམག་ོབ་ོབམ་རིལ་མིན་ཞོེསེ་པའ་ིདིོན་ཡོིན་གྱིི། ཀ་

པཱ་ལ་ཡོང་དུམ་བུར་བྱེསེ་པ་ན་ིག་ལ་ཡོིན། སྡེིགསེ་མཛུབ་ན་ིསྡེིགསེ་མཛུབ་ཅིན་གྱི་ི

ལག་པ་ཞོིག་ཕྱིག་བཅུ་བཞོི་པསེ་འཛིན་པ་ཡོིན་ནོ། །རླུང་ལ་འཕྱིར་བའི་རསེ་ནི་

རླུང་རསེ་ཡོིན་ཞོིང༌། ཕྱིག་མཚན་གཞོན་རྣམསེ་ན་ིག་ོསློ་བར་ཟདི་དི།ོ །ཞོབསེ་རྣམསེ་

ཀྱིང་གཡོསེ་པ་བརྒྱདི་མཉིམ་པོར་གཤིིབསེ་ནསེ་ཅུང་ཟདི་བསྐུམསེ་ཤིིང༌། གཡོོན་པ་

བརྒྱདི་ཀྱིང་གཤིབིསེ་ནསེ་བརྐྱེངསེ་པའ་ིཚུལ་གྱིསིེ་བཞུགསེ་པའ།ོ །དི་ེལ་ཞོབསེ་བཅུ་

དྲུག་པ་ོགང་གིསེ་སྲོོག་ཆོགསེ་གང་མནན་པ་ནི། སྒྲུབ་ཐོབསེ་སུ་འབྱུང་བ་ལྟར་ཡོིན་

ལ། བྱེ་ཆོེན་པ་ོན་ིའོལ་པའ་ིརིགསེ་ཤིིག་ག་ིརྣམ་པ་ཅིན་ཏེ།ེ མན་ངག་སྙེ་ེམར། བྱེ་ཆོེན་

པ་ོན་ིམག་ོདིང་མཆུ་དིཀར་བའ་ིའལོ་པའ།ོ །ཞོེསེ་གསུངསེ་པའ་ིཕྱིརི། འདིིའ་ིཁྱེམི་བྱེ་ན་ི

རྒྱ་གར་དུ་ཚོང་པ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་བསྲོེལ་བའ་ིམིའ་ིསྐོདི་དུ་སྨྲི་བ་ཤིའ་ིསྐོ་ེའཁོར་ཡོོདི་པའ་ི

བྱེའ་ིརྣམ་པ་ཅིན་དིང༌། གཞོདི་ན་ིམཆུ་སེེར་ཞོིང་ལུསེ་དིཀར་བའ་ིབྱེ་ཤིིན་ཏུ་མཛེསེ་

པའ་ིརྣམ་པ་ཅིན་དིང་། དི་ེབཞོནི་དུ་ཚངསེ་པ་དིང་། དིབང་པ་ོདིང༌། ཁྱེབ་འཇུག་སེགོསེ་

ཀྱི་ིརྣམ་པ་ཅིན་འོག་ཏུ་མནན་ནསེ་མ་ེདིཔུང་འབར་བའ་ིདིབུསེ་ན་བཞུགསེ་པའོ། །ལྷ་

1 མ་ཕྱི།ི ༣༧བ༥ན། *སེགོསེ་ལྷག་གམ་སྙེམ།
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ཆོེན་པ་ོདི་ེདིག་ཞོབསེ་འོག་ཏུ་མནན་པ་ན་ིགདུག་པ་ཅིན་ཕྲ་མ་ོརྣམསེ་དིཔའ་”བཀོང
1
་

བའ་ིཆོདེི་དུ་ཡོནི་ཏེ།ེ དི་ེདིག་གིསེ་སྟེབོསེ་ཆོནེ་འདི་ིདིག་ཞོབསེ་འགོ་ཏུ་མནན་ན་གཞོན་

རྣམསེ་ལྟ་ཅིི་སྨོོསེ་སྙེམ་དུ་སེེམསེ་པསེ་སེོ། །ཁམསེ་གསུམ་པོ་ཟ་བར་ནུསེ་པ་ནི་

ཁམསེ་གསུམ་མཐོའ་དིག་ལ་བཀསེ་མངའ་སྒྱུར་བར་བྱེེདི་པསེ་སེ།ོ །ཧེ་ཧེ་ཞོེསེ་སྒྲིོག་

ཅིིང་ལྗོགསེ་འདྲིིལ་བ་ན་ིནག་པ་ོཔའ་ིདིགྲི་ནག་ག་ིའགྲིེལ་པར་དུསེ་འཁོར་རྩེ་རྒྱུདི་ཀྱི་ི

ལུང་དྲིངསེ་པར། ཧེ་ཧེ་སྡེིགསེ་པའ་ིགདི་མ་ོདིང༌། །ཧེ་ེཧེ་ེརབ་ཏུ་དིགྱིེསེ་པ་སྟེ།ེ །ཧེ་ིཧེ་ི

བདི་ེབར་སྒོེག་པ་ཉིིདི། །ཧེ་ོཧེ་ོཟིལ་གྱིིསེ་མནོན་པའ།ོ །ཞོེསེ་གསུངསེ་པ་ལྟར། དིཔའ་

བའོ་ིགདི་མ་ོབརྒྱདི་སྒྲིགོ་པ་ལ་བྱེེདི་དི།ོ །

མཁསེ་པ་ཁ་ཅིིག་གང་ལ་སྦྲུལ་རྒྱན་ཡོོདི་པ་དི་ེལ་རུསེ་རྒྱན་མེདི་པསེ་ཁྱེབ་ཅིེསེ་

བཤིདི་ཀྱིང༌། དི་ེན་ིམ་ངསེེ་ཏེ།ེ མངོན་བརྗེོདི་ཀྱི་ིཁྲི་ོབ་ོབཅུའ་ིསྐོབསེ་ལསེ། ཐོམསེ་ཅིདི་

ཞོལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་པ། །ན་ར་རུསེ་པའ་ིརྒྱན་གྱིིསེ་བརྒྱན། །ཞོེསེ་དིང༌། སྟེག་ག་ི

པགསེ་པ་གོསེ་སུ་བསྣམསེ། །སྦྲུལ་གྱི་ིརྒྱན་གྱིིསེ་རྣམ་པར་བརྒྱན། །ཅིེསེ་ཁྲི་ོབ་ོབཅུ་

ལ་སྦྲུལ་རྒྱན་དིང་རུསེ་རྒྱན་གཉིིསེ་ཀ་གསུངསེ་པའ་ིཕྱིིར་དིང༌། ཁྱེདི་པར་མན་ངག་

སྙེ་ེམ་དིཔང་འགྱུར་ལསེ། ཉི་ིམའ་ིདིཀྱིལི་འཁརོ་ལསེ་ཞོེསེ་པ་དིེའ་ིསྟེངེ་ག་ིཧཱུཾ་ཾཡོགི་ལསེ་

སེ།ོ །རྡོ་ོརྗེ་ེན་ིཤིསེེ་རབ་ཉིིདི་ཀྱི་ིཕྱིིར་ཏེ།ེ འཇིགིསེ་བྱེེདི་ན་ིཐོབསེ་ཉིིདི་ཀྱི་ིཕྱིརི་ར།ོ །ཤིནི་

ཏུ་ཡོང་དྲིག་ཅིངི་འཇིགིསེ་པར་བྱེདེི་པ་ཉིིདི་ན།ི ཐུགསེ་རྗེ་ེཁ་ོནསེ་སེ།ོ །དི་ེགསུངསེ་པ། 

ཉི་ིམའ་ིའདོི་ཀྱིསིེ་གདུངསེ་པའ་ིམཚ་ོཆོནེ་དིང༌། །མཉིམ་པའ་ིསྐུ་ཅིན་ཐུགསེ་རྗེའེ་ིབདིག་

གང་རྣམསེ། །ནང་དུ་བ་མ་ོལྟ་བུར་བསེིལ་ཡོིན་ཡོང༌། །ཕྱི་ིརོལ་ཁ་ོན་འགྲི་ོབར་རྩུབ་

པར་འགྱུར། །ཞོེསེ་སེོ། །དིེའ་ིཕྱིིར་སྟེོང་པ་ཉིིདི་དིང་སྙེིང་རྗེ་ེདིབྱེེར་མེདི་པའ་ིབྱེང་ཆུབ་
1 མ་ཕྱི།ི ༣༨ན༥ན།  སྐོངོ   *བཀངོ
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སྒོོམ་སྡེ་ེནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

ཀྱི་ིསེེམསེ་ན་ིརྡོ་ོརྗེ་ེའཇིིགསེ་བྱེེདི་དིོ། །མ་ཧེེའ་ིགཟུགསེ་ཅིན་ཞོེསེ་པ་རྩེ་བའ་ིཞོེསེ་ཏེེ། 

སྦྲུལ་གྱི་ིམཆོོདི་ཕྱིིར་ཐོོགསེ་པ་ཅིན། ཚངསེ་པ་དིང༌། དིབང་པ་ོདིང༌། ཉི་ེདིབང་དིང༌། 

དྲིག་པ་ོདིང༌། ཉི་ིམ་དིང་གཞོནོ་ནུ་ལ་སེགོསེ་པ་ཁ་སྦུབ་ཏུ་ཞོབསེ་འགོ་ཏུ་ལྷུང་བ་རྣམསེ་

འཇིིགསེ་པར་མཛདི་པའོ། །ཞོེསེ་སྦྲུལ་རྒྱན་གསེལ་བར་བཤིདི་འདུག་པ་ལ་ཐུགསེ་

དྭགོསེ་མ་ཆུག་པར་ཟདི་དི།ོ །

དི་ེལྟ་བུའ་ིའབྲསེ་བུ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཛིན་པ་མངོན་བྱེང་ལྔའ་ིསྒོ་ོནསེ་བསྐྱེེདི་ཚུལ་བསྟེན་

ནསེ། དི་ེཉིདིི་སེམེསེ་དིཔའ་སུམ་བརྩེགེསེ་སུ་བྱེེདི་ཚུལ་ན།ི འབུམ་ཕྲག་ཉི་ིའདོི་སྤུངསེ་

པའ་ིགཟ་ིབརྗེདིི་ཅིན། །རང་ཉིིདི་སེམེསེ་དིཔའ་གསུམ་གྱི་ིབདིག་ཉིིདི་དིང༌། །ཞོེསེ་པསེ་

འཆོདི་དི།ོ །དིའེ་ིཚུལ་ན།ི འབུམ་ཕྲག་ཉི་ིའདོི་དིམ་ཉི་ིའདོི་འབུམ་ཕྲག་སྤུངསེ་པ་སྟེ་ེགཅིགི་

ཏུ་བསྡུསེ་པ་ལྟ་བུའ་ིགཟ་ིབརྗེིདི་ཅིན་གྱི་ིདིཔལ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིིགསེ་བྱེེདི་ལ། སྒྲུབ་པ་པ་ོརང་

ཉིིདི་ང་རྒྱལ་བཞོག་ནསེ་བསྒོོམསེ་པའི་ཡོིདི་ངོའ་ིདིཔལ་རྡོོ་རྗེེ་འཇིིགསེ་བྱེེདི་ལ་དིམ་

ཚིག་སེེམསེ་དིཔའ་ཞོེསེ་བྱེ་སྟེེ། དིམ་ཚིག་གི་སྐོདི་དིོདི་སེ་མ་ཡོ་ཞོེསེ་ར་ལ་སེ་མ་

ཏེིའ་ིངེསེ་ཚིག་གིསེ་བཤིདི་ན་འགྲི་ོབ་དིང༌། འདུ་བ་ལ་འཇུག་ཅིིང་བཤིདི་དུ་ཡོོདི་པསེ་

ལྷ་ཡོ་ེཤིེསེ་པ་རྣམསེ་གང་དུ་འགྲི་ོཞོིང་འདུ་བའ་ིགནསེ་ཡོིན་པསེ་དིམ་ཚིག །གཞོན་

གྱི་ིདིོན་ལ་སེེམསེ་པསེ་ན་སེེམསེ་དིཔའ་དིང༌། རྣམ་པར་དིག་པའ་ིསེེམསེ་ཅིན་གྱི་ིཐོ་

སྙེདི་ཀྱི་ིཡུལ་ཡོིན་པའ་ིཕྱིིར་རོ། །དིམ་ཚིག་སེེམསེ་དིཔའ་ིཐུགསེ་ཀར་འཇིམ་དིཔལ་

གཞོནོ་ནུར་གྱུར་པ་བསྒོམོ་པ་ལ་ན་ིཡོ་ེཤིསེེ་སེམེསེ་དིཔའ་ཞོེསེ་བྱེ་སྟེ།ེ ཡོ་ེཤིསེེ་ཀྱི་ིརང་

བཞོིན་ཡོིན་པསེ་སེམ། བདི་ེསྟེོང་དིབྱེེར་མེདི་ཀྱི་ིཡོ་ེཤིེསེ་བཞོོན་པའ་ིརླུང་དིང་བཅིསེ་

པ་ལྷ་སྐུའ་ིརྣམ་པར་ཤིར་བསེ་ན་དི་ེལྟར་བཤིདི་པའ་ིཕྱིིར་ར།ོ །དིེའ་ིཐུགསེ་ཀར་ཉི་ིམའ་ི
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དིཀྱིིལ་འཁོར་གྱི་ིདིབུསེ་སུ་ཧཱུཾ་ཾཡོིག་སྔོོན་པ་ོའོདི་ཟེར་ལྔའ་ིརང་བཞོིན་ཅིན་བསྒོོམ་པ་

ལ་ཏེིང་ང་ེའཛིན་སེེམསེ་དིཔའ་ཞོེསེ་བྱེ་སྟེེ། དིེར་དིམིགསེ་པ་གཏེདི་དི་ེབསྒོོམསེ་པསེ་

ཏེིང་ང་ེའཛིན་ཁྱེདི་པར་དུ་འཕགསེ་པ་བསྐྱེེདི་ནསེ། སྒྲུབ་པ་པ་ོངེསེ་ལེགསེ་ལ་འགོདི་

པའམ་སྦྱརོ་བའ་ིསེེམསེ་དིཔའ་ཡོནི་པསེ་ན་དི་ེལྟར་བརྗེོདི་པའ་ིཕྱིརི། དི་ེལྟར་ཡོང་མན་

སྙེ་ེལསེ། སེེམསེ་དིཔའ་ཡོང་སྟེ་ེསེེམསེ་ཅིན་གྱི་ིདིོན་བྱེེདི་པ་ཉིིདི་ཀྱི་ིཕྱིིར་དིང༌། རྣམ་

པར་དིག་པའ་ིསེེམསེ་ཅིན་གྱི་ིཐོ་སྙེདི་ཀྱི་ིཡུལ་ཉིིདི་ཀྱི་ིཕྱིིར་ར།ོ །ཞོེསེ་གསུངསེ་པ་ལྟར་

རོ། །འདིི་དིག་སྦྱང་གཞོི་ལ་སྦྱར་ན། དིམ་ཚིག་སེེམསེ་དིཔའ་ནི་རགསེ་པ་གནསེ་

སྐོབསེ་པའ་ིལུསེ་དིང་ཡོ་ེཤིེསེ་སེེམསེ་དིཔའ་ན་ིཕྲ་བ་གཉུག་མའ་ིལུསེ་སེམ་རླུང་དིང༌། 

ཏེངི་ང་ེའཛནི་སེམེསེ་དིཔའ་ན་ིཕྲ་བ་གཉུག་མའ་ིསེམེསེ་དིང་ཆོོསེ་མཐུན་པ་ཡོནི་ན།ོ །

བཞོ་ིཔ་དི་ེལྟ་བུའ་ིག་ོའཕང་ཡོང་འདིོདི་ཆོགསེ་ཀྱི་ིཆོསོེ་ཀྱིིསེ་ཐོོབ་པར་བསྟེན་པའ་ི

ཕྱིིར་རིག་མ་དིང་མཉིམ་པར་སྦྱོར་བའ་ིཚུལ་བཤིདི་པ་ནི། འ་ོན། སྐོབསེ་འདིིའ་ིརིག་

མ་དི་ེམཚན་ཉིིདི་ཇི་ིལྟ་བུ་དིང་ལྡན་པ་དིགོསེ་སྙེམ་ན། གྲུབ་ཆོེན་མཚ་ོསྐྱེེསེ་ཀྱིིསེ་ཀྱི་ེ

རྡོ་ོརྗེེའ་ིསྒྲུབ་ཐོབསེ་སུ་སྒྲུབ་པ་པ་ོམཚན་ཉིིདི་དིང་ལྡན་པ་རིམ་པ་དིང་པོའ་ིསྐོབསེ་སུ་

རིག་མ་ལ་བརྟེན་ནསེ་ལམ་བགྲིོདི་པར་གསུངསེ་པ་ལྟར་འདིིར་ཡོང་རུང་ལ། རིག་

མ་སྤྱིིའ་ིམཚན་ཉིིདི་ནི། གྲུབ་ཆོེན་དིཔལ་འཛིན་གྱིིསེ། བཅུ་དྲུག་ལོན་མ་སྐོལ་བཟང་

མ། །གཟུགསེ་དིང་ལང་ཚོ་ཕུན་སུམ་ཚོགསེ། །དིང་པོར་ལེགསེ་པར་སྦྱངསེ་པ་

དིང༌། །དིབང་བསྐུར་ནསེ་ན་ིསྒྲུབ་པ་བརྩེམ། །ཞོེསེ་གསུངསེ་པ་ལྟར། དིབང་བསྐུར་

བ་ལེགསེ་པ་ཐོོབ་ཅིིང༌། ལྷའ་ིརྣལ་འབྱེོར་བཟླསེ་པ་དིང་བཅིསེ་པ་ལ་བྱེང་བ། འདིོདི་

པའ་ིསྒྱུ་རྩེལ་དྲུག་ཅུ་སྟེོན་པའ་ིདིགའ་བའ་ིབསྟེན་བཅིོསེ་ལ་སྦྱངསེ་པ་ཞོིག་དིགོསེ་ལ། 
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སྒོོམ་སྡེ་ེནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

དིེང་དུསེ་ཀྱི་ིསྒྲུབ་པ་པ་ོཕལ་ཆོ་ེབ་རྣམསེ་ནི། ཡོ་ེཤིེསེ་ཀྱི་ིཕྱིག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་ནསེ་ལམ་

བགྲིོདི་པར་བྱེེདི་དི།ོ །དི་ེལྟ་བུའ་ིཚུལ་དི་ེའཆོདི་པ་ལ། འདིིར་ཡོང༌རང་རིག་ཕྱིག་རྒྱར་

གཞོོལ་བའི་ཐོབསེ་མཁསེ་ཀྱིིསེ། །ཞོེསེ་གསུངསེ་པ་ཡོིན་ནོ། །དིེ་ཡོང་སྒྲུབ་ཐོབསེ་

ནསེ་འབྱུང་བ་ལྟར། ལསེ་དིང་ཡོ་ེཤིེསེ་ཀྱི་ིཕྱིག་རྒྱ་གང་ཡོིན་ཀྱིང་རྡོ་ོརྗེ་ེར་ོལངསེ་མར་

བསྐྱེེདི་པ་ཡོིན་ནོ། །དིེའ་ིརྗེེསེ་སུ་སྒྲུབ་ཐོབསེ་ནསེ་འབྱུང་བ་ལྟར། རྡོ་ོརྗེ་ེདིང་པདྨ་བྱེིན་

གྱིསིེ་བརླབསེ་ཏེ་ེའདུ་ཤིསེེ་གསུམ་དིང་ལྡན་པའ་ིསྒོ་ོནསེ་སྙེམོསེ་འཇུག་བྱེསེ་ལ། ངག་

ཏུ་ཨེ་ཾཞོེསེ་སེོགསེ་བརྗེོདི་ཅིིང་ཡོིདི་ཀྱིིསེ་དི་ེབཞོིན་གཤིེགསེ་པ་ཐོམསེ་ཅིདི་ཀྱི་ིརྗེེསེ་སུ་

ཆོགསེ་པ་རྡོོ་རྗེེའི་རང་བཞོིན་གྱིི་བདིག་ཉིིདི་དིེ་ངའོ་སྙེམ་དུ་ང་རྒྱལ་འཇིོག་པར་བྱེེདི་

དིོ། །རང་དིང་རིག་མའི་ལུསེ་འདིོདི་ལྷ་ཡོབ་ཡུམ་གྱིི་སྐུར་བསྒོོམ་པ་ལུསེ་ལྷའི་འདུ་

ཤིེསེ། གཉིིསེ་ཀའ་ིམཁའ་གསེང་བྱེིན་གྱིིསེ་བརླབསེ་ནསེ་ཡོ་ིག་ེབཀོདི་པ་སྔོགསེ་ཀྱི་ི

འདུ་ཤིེསེ། ཐོབསེ་འདི་ིལ་བརྟེན་ནསེ་ཟག་མེདི་ཀྱི་ིབདི་ེབ་མངོན་དུ་བྱེའ་ོསྙེམ་པ་ཆོོསེ་

ཀྱི་ིའདུ་ཤིེསེ་སེོ། །དི་ེཡོང་མཚན་ཉིིདི་དིང་ལྡན་པའ་ིལསེ་ཀྱི་ིཕྱིག་རྒྱའམ་ཡོ་ེརྒྱ་གང་

ཡོིན་ཀྱིང་ཐོ་མལ་གྱི་ིསྣང་བ་བསེལ་ཏེ།ེ རང་རྒྱུདི་ཀྱི་ིཡོ་ེཤིེསེ་ཀྱི་ིགཟུང་རྣམ་ལསེ་གྲུབ་

པའ་ིཡུམ་རྡོ་ོརྗེ་ེར་ོལངསེ་མར་བསེམསེ་ལ་སྙེོམསེ་པར་ཞུགསེ། བདི་ེཆོེན་དྲིངསེ་ཏེ་ེ

སྟེོང་ཉིིདི་དིང་ཡུལ་ཡུལ་ཅིན་ང་ོབ་ོདིབྱེེར་མེདི་དུ་སྦྱར་ཏེེ། སྟེོང་ཉིིདི་བསྒོོམ་པ་ལསེ་མ་ི

གཡོ་ོབའ་ིངང་ནསེ་བཅིོམ་ལྡན་འདིསེ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིིགསེ་བྱེེདི་ཡོབ་ཡུམ་གྱི་ིརྣམ་པ་གསེལ་

ཞོིང་ང་རྒྱལ་བཅིསོེ་མིན་ལ་ཡུན་རིང་དུ་གནསེ་པར་བྱེའ།ོ །ཞོིབ་ཏུ་ཕྱི་ེན་ཡོབ་ཡུམ་གྱི་ི

གསེང་གནསེ་གཉིིསེ་སྟེོང་པར་སྦྱངསེ་ཏེེ། སྟེོང་པའ་ིངང་ལསེ་ཡོབ་ཀྱི་ིགསེང་གནསེ་

ཧཱུཾཾ་ལསེ་བྱུང་བའི་རྡོ་ོརྗེེ་སྔོོན་པ་ོརྩེེ་ལྔ་པ་རྩེེ་མོར་ཨེ་ཾཡོིག་གིསེ་མཚན་པ་དིང༌། ཡུམ་
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གྱིི་གསེང་གནསེ་ཧཱུཾཾ་ལསེ་བྱུང་བའི་པདྨ་དིམར་པོ་འདིབ་མ་བརྒྱདི་པ་ཟེའུ་འབྲུ་ལ་

ཨཱཿཡོིག་གིསེ་མཚན་པ་བསྒོོམ་པར་བྱེ་ཞོིང༌། དི་ེཡོང་རྡོ་ོརྗེ་ེསྔོོན་པ་ོརྩེ་ེལྔ་པསེ་ཡོབ་ཀྱི་ི

ནོར་བུའ་ིདིབུསེ་ཀྱི་ིརྩེ་འདིབ་བཞོ་ིལྟ་ེབ་དིང་”བཅིསེ
1
་མཚོན། པདྨ་འདིབ་མ་བརྒྱདི་

ཀྱིིསེ་ཡུམ་གྱིི་གསེང་གནསེ་ན་རྩེ་འདིབ་ཡོོདི་པ་མཚོན་ལ། ཧཱུཾཾ་དིང་ཨཱཿཡོིག་གིསེ་

ཡོབ་ཡུམ་གྱི་ིཁམསེ་དིཀར་དིམར་གཉིིསེ་མཚོན་པ་དིང༌། རྡོ་ོརྗེ་ེདིང་པདྨའ་ིབུ་གར་

ཕཊ་ཡོིག་བསྒོོམ་པ་ན་ིབྱེང་སེེམསེ་ཕྱིིར་འཕ་ོབ་འགོག་པའ་ིདིོན་དུ་ཡོིན་ལ། དི་ེཡོང་

བྱེང་སེེམསེ་ཕྱིིར་འཕོ་བ་ནི་ཐུར་སེེལ་གྱིི་རླུང་གཡོོསེ་པའི་དིབང་གིསེ་ཡོིན་ཞོིང༌། 

ཕཊ་ཡོིག་སེེར་པོར་བསྒོོམསེ་པསེ་ན་ིཐུར་སེེལ་གྱི་ིརླུང་རེངསེ་པར་བྱེེདི་པ་དིང༌། དི་ེ

རེངསེ་པར་བྱེསེ་པསེ་ན་ིབྱེང་སེེམསེ་འཕ་ོབའ་ིནུསེ་པ་ལོག་པ་ཡོིན་ན།ོ །དི་ེལྟར་ཕྱིག་

རྒྱ་དིང་མཉིམ་པར་སྦྱར་བ་ལ་དིགསོེ་པ་ཁྱེདི་པར་ཅིན་ཡོོདི་དི་ེབསྐྱེདེི་རམི་པའ་ིཆོགསེ་

པ་ལམ་བྱེེདི་བདི་ེསྟེོང་དིབྱེེར་མེདི་དུ་སྦྱར་བ་དིང༌། བརྟན་གཡོོའ་ིདིངསོེ་པ་ོཐོམསེ་ཅིདི་

བདི་ེསྟེོང་དིབྱེེར་མེདི་ཀྱི་ིཡོ་ེཤིེསེ་ཀྱི་ིརྣམ་རོལ་ཏུ་བལྟ་བ་དིང༌། དིེསེ་རྒྱུདི་སྨོིན་པ་ལ་

བརྟེན་ནསེ་རིམ་པ་གཉིིསེ་པའི་སྐོབསེ་སུ་ལསེ་དིང་ཡོེ་ཤིེསེ་ཀྱིི་ཕྱིག་རྒྱ་དིང་མཉིམ་

པར་སྦྱར་བ་ལ་བརྟེན་ནསེ་བདིེ་སྟེོང་དིབྱེེར་མེདི་ཀྱིི་ཡོེ་ཤིེསེ་སྐྱེེ་བའི་རྒྱུདི་སྨོིན་བྱེེདི་

ཁྱེདི་པར་ཅིན་དུ་འགྱུར་བའ་ིཕྱིརི་ར།ོ །

གཉིིསེ་པ་དིཀྱིིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོོག་གི་ཏེིང་ངེ་འཛིན་བཤིདི་པ་ལ་གསུམ། 

དིཀྱིིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོོག་གི་ལྷ་རྣམསེ་བསྐྱེེདི་ནསེ་སྤྲིོསེ་ཏེེ་མཛདི་པ་མཛདི་ནསེ་

དིཀྱིིལ་འཁོར་ལ་འགོདི་པའི་ཚུལ། སྐྱེེ་མཆོེདི་དིང་སྐུ་གསུང་ཐུགསེ་བྱེིན་གྱིིསེ་

བརླབ་པ། ཡོ་ེཤིསེེ་པ་གཞུག་ཅིངི་དིབང་བསྐུར་རྒྱསེ་གདིབ་པའ་ིཚུལ་ལ།ོ །དིང་པ་ོན།ི 
1 མ་ཕྱི།ི ༤༠བ༥ན།  -བཅིསེ   *བཅིསེ
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སྒོོམ་སྡེ་ེནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

རང་རིག་ཕྱིག་རྒྱར་གཞོོལ་བའ་ིཐོབསེ་མཁསེ་ཀྱིིསེ། །སྤྲུལ་པའ་ིསྤྲིིན་གྱིིསེ་སེ་གསུམ་

ཁྱེབ་བྱེསེ་ནསེ། །མ་དིག་སྣོདི་བཅུདི་དྲི་ིམ་ཀུན་སྦྱངསེ་ཏེེ། །དིག་པའ་ིརྟེན་དིང་བརྟེན་

པར་རྟག་འཆོར་བ། །གཞོན་དིོན་ཕུན་སུམ་ཚོགསེ་པའི་བདིག་ཉིིདི་ཅིན། །དིཀྱིིལ་

འཁརོ་རྒྱལ་མཆོགོ་ཏེངི་འཛནི་མཐོར་ཕྱིིན་ཤིགོ །ཅིེསེ་སྨོསོེ་པ་རྗེསེེ་ཆོགསེ་ཀྱི་ིང་རྒྱལ་

ཡོན་ཆོདི་དིང་པོ་སྦྱོར་བར་བསྡུ་བའི་ལུགསེ་གཅིིག་དིང༌། རིག་མ་འདུ་བྱེ་བ་མན་

ཆོདི་དིཀྱིལི་འཁརོ་རྒྱལ་མཆོགོ་ཏུ་བསྡུ་བའ་ིལུགསེ་གཉིིསེ་ལསེ། རང་ག་ིཐུགསེ་ཀའ་ི

ཧཱུཾ་ཾཡོིག་ག་ིའོདི་ཟེར་གྱི་ིལྕགསེ་ཀྱུསེ་ཞོེསེ་པ་ནསེ། དིཀྱིིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོོག་ག་ིཐོོག་

མར་བྱེསེ་ཏེ་ེའཆོདི་པར་བྱེེདི་པ་ཡོིན་ལ། །དི་ེཡོང༌། རང་རིག་ཕྱིག་རྒྱར་གཞོོལ་བའ་ི

ཞོསེེ་པའ་ིརྐོང་པ་དིང་པ་ོའདི་ིཏེངི་ང་ེའཛནི་དིང་པ་ོདིང༌། གཉིསིེ་པ་གཉིིསེ་ཀ་ལ་སྦྱར་ན་

འགལ་བ་མེདི་དིམ་སྙེམ་མ།ོ །དི་ེཡོང་ཡོབ་ཡུམ་སྙེོམསེ་པར་ཞུགསེ་པའ་ིཐུགསེ་ཀའ་ི

ཧཱུཾ་ཾཡོིག་ག་ིའོདི་ཟེར་གྱི་ིལྕགསེ་ཀྱུསེ་ཕྱིོགསེ་བཅུའ་ིསེངསེ་རྒྱསེ་རྣམསེ་སྤྱིན་དྲིངསེ། 

ཡོབ་ཀྱིི་ཞོལ་དུ་ཞུགསེ་སྐུའི་དིབྱེིབསེ་བརྒྱུདི་རྡོོ་རྗེེའི་ལམ་ནསེ་ཡུམ་གྱིི་པདྨར་ཐོོན་

པ་ཞུ་བ་ལསེ། ཐོིག་ལ་ེཆོ་གཉིིསེ་སུ་གྱུར་པའ་ིཆོ་གཅིིག་བྷྲཱུཾ་ཾདུ་གྱུར་པ་ལསེ་གཞོལ་

ཡོསེ་ཁང་གདིན་དིང་བཅིསེ་པ་དིང༌། ཆོ་གཅིིག་གདིན་དི་ེརྣམསེ་ཀྱི་ིསྟེེང་དུ་ཆོ་བཅུ་

བདུན་དུ་གྱུར་པ་ལསེ། ཕྱིག་མཚན་སེ་བོན་གྱིིསེ་མཚན་པ་བཅུ་གསུམ། ཐོོདི་པའ་ི

སེ་བོན་བཞོི་དིང་བཅིསེ་པ་བཅུ་བདུན་དུ་གྱུར། དིེ་རྣམསེ་ཡོོངསེ་སུ་གྱུར་པ་ལསེ་

ལྷ་བཅུ་གསུམ་ཐོོདི་པ་བཞོ་ིདིང་བཅིསེ་པ་སྟེ་ེབཅུ་བདུན་དུ་གྱུར་པར་བསེམ། དི་ེཡོང་

རང་རིགསེ་ཀྱི་ིཕྱིག་རྒྱར་གཞོོལ་བ་སྟེེ། སྙེོམསེ་པར་ཞུགསེ་པའ་ིའདིོདི་ཆོགསེ་ལམ་

དུ་བྱེེདི་པའ་ིཐོབསེ་མཁསེ་ཀྱིིསེ་ལྷ་རྣམསེ་བསྐྱེེདི་དི་ེརང་རང་ག་ིའབྱེིན་སྔོགསེ་ཀྱིིསེ་
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ཕྱུང༌། སྤྲུལ་པ་དིཔག་ཏུ་མེདི་པར་གྱུར་པའ་ིསྤྲིིན་ཏེ་ེཚོགསེ་ཀྱིིསེ་སེ་འོག་སེ་སྟེེང་སེ་

བློའ་ིའཇིིག་རྟེན་གསུམ་ཁྱེབ་པར་བྱེསེ་ནསེ་མ་དིག་པའ་ིསྣོདི་ཀྱི་ིདྲི་ིམ་དིང༌། བཅུདི་ཀྱི་ི

སེེམསེ་ཅིན་རྣམསེ་ཀྱི་ིདུག་ལྔ་དིང༌། བདུདི་བཞོ་ིདིང༌། ཁམསེ་བཞོ་ིདིང༌། ཡུལ་དྲུག་

གི་དྲིི་མ་ཀུན་ཏེེ་ཐོམསེ་ཅིདི་སྦྱངསེ་ཏེེ་སྣོདི་བཅུདི་ཐོམསེ་ཅིདི་དིག་པའི་རྟེན་གཞོལ་

ཡོསེ་ཁང་དིང༌། བརྟེན་པ་ལྷར་འཆོར་བའ་ིགཞོན་དིོན་ཕུན་སུམ་ཚོགསེ་པ་སྒྲུབ་པའ་ི

བདིག་ཉིིདི་ཅིན་གྱིི་དིཀྱིིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོོག་གི་ཏེིང་ངེ་འཛིན་མྱུར་དུ་མཐོར་ཕྱིིན་

པར་ཤིོག །ཅིེསེ་པའོ། །དི་ེལྟར་ཡོང་ཤྲཱི་ིདྷ་རའ་ིདིགྲི་ནག་ག་ིསྒྲུབ་ཐོབསེ་ལསེ། རང་

སྙེངི་འདོི་ཟརེ་ལྕགསེ་ཀྱུ་ཡོསིེ། །ཐོམསེ་ཅིདི་དྲིངསེ་ནསེ་ཞོལ་དུ་ཞུགསེ། །མཁའ་ཁྱེབ་

རྫོོགསེ་སེངསེ་རྒྱསེ་པ་ཀུན། །བདི་ེབར་ཁྱེབ་སྟེ་ེསྙེིང་གར་ཞུ། །རྡོ་ོརྗེའེ་ིལམ་དུ་ཞུགསེ་

ནསེ་ནི། །བློ་ོདིང་ལྡན་པསེ་སྤྲི་ོབར་བྱེ། །རང་འོདི་པདྨའ་ིཁོངསེ་སུ་གནསེ། །རང་ག་ི

སེ་བོན་གཟུགསེ་སུ་བལྟ། །སེ་བོན་ལསེ་བྱུང་འཁོར་ལ་ོབཟང༌། །སེ་བོན་ཐོམསེ་ཅིདི་

བྱེིན་གྱིིསེ་བརླབསེ། །མ་ེསྟེག་དིག་ན་ིམང་པོའ་ིའོདི། །མཁསེ་པསེ་ཆོ་ོག་བཞོིན་དུ་

བསྒོོམསེ། །ཞོེསེ་དིང༌། མཁའ་གསེང་བྱེིན་གྱིིསེ་བརླབ་པ་ཡོང༌། ཤྲཱི་ིདྷ་རའ་ིགཤིེདི་

དིམར་གྱིི་སྒྲུབ་ཐོབསེ་སུ། ཧཱུཾཾ་ཡོིག་ལསེ་ནི་རྡོོ་རྗེེ་དིང༌། །བཅིོམ་ལྡན་མ་ཡོི་གསེང་

བ་ཡོང༌། །ཨཱཿཡོིག་ལསེ་བྱུང་པདྨ་རུ། །བལྟསེ་ནསེ་གསེང་སྔོགསེ་ཨེ་ཾསེརྦ། །ཞོེསེ་

གསེལ་བར་གསུངསེ་སེོ། །ཡོ་ིག་ེབཅུ་བདུན་པ་ོདི་ེརྣམསེ་ལྷ་གང་དིང་གང་དུ་བསྒོོམ་

པ་ཡོང༌། གཙོ་བོ་རྡོོ་རྗེེ་འཇིིགསེ་བྱེེདི་ལ་འཁོར་དིགྲི་ནག་ནསེ་བཤིདི་པའི་ལྷ་བཅུ་

གཉིིསེ་ཐོོདི་པ་བཞོ་ིདིང་བཅིསེ་པསེ་བསྐོོར་བ་ལ། སློོབ་དིཔོན་མ་ིབསྐྱེོདི་པ་དིང༌། སྭ་

ན་ཤྲཱི་ིགཉིིསེ་ཀསེ་བཤིདི་དིེ། དི་ེགཉིིསེ་ཀསེ། ཡོ་ིག་ེཀྵི་ེན་ིགཏེ་ིམུག་བརྗེོདི། །ཡོ་ིག་ེ
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སྒོོམ་སྡེ་ེནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

མ་ེན་ིཕྲ་མར་གསུངསེ། །མ་ེན་ིའདིོདི་ཆོགསེ་ཉིིདི་དུ་གྱུར། །ཞོེསེ་སེོགསེ་གསེལ་བར་

གསུངསེ་པའི་ཕྱིིར། དིེསེ་ན་འཇིིགསེ་བྱེེདི་བཅུ་གསུམ་མའི་དིཀྱིིལ་འཁོར་ལེགསེ་

པར་གྲུབ་སྟེེ། བཤིདི་རྒྱུདི་རྟོག་གསུམ་ལསེ་བཤིདི་པའ་ིའཁྲུལ་འཁོར་ལ་བརྟེན་ནསེ། 

གཙ་ོབ་ོརྡོ་ོརྗེ་ེའཇིིགསེ་བྱེེདི་ལ། དིགྲི་ནག་ནསེ་བཤིདི་པའ་ིལྷ་བཅུ་གཉིིསེ་ཐོོདི་པ་བཞོ་ི

དིང་བཅིསེ་པའ་ིདིཀྱིིལ་འཁོར་འབདི་མེདི་དུ་གྲུབ་པའ་ིཕྱིིར། དིེསེ་ན་འཇིིགསེ་བྱེེདི་ལ་

ཡུམ་ཡོོདི་པར་ལེགསེ་པར་གྲུབ་བོ། །མདིོར་ན་ཡུམ་གྱི་ིཔདྨར་ལྷ་རྣམསེ་བསྐྱེེདི་པ་

རང་རང་ག་ིའབྱེིན་སྔོགསེ་ཀྱིིསེ་ཕྱུང༌། དིཔག་ཏུ་མེདི་པར་གྱུར་པསེ་མཛདི་པ་མཛདི། 

སྤྲུལ་པ་རྣམསེ་རྩེ་བའ་ིསྤྲུལ་པ་གཅིིག་པུ་ལ་བསྡུསེ། སློར་བྱེོན། གཞོལ་ཡོསེ་ཁང་ག་ི

དིབུསེ་དིང་ཕྱིོགསེ་བཞོ་ིསྒོ་ོབཞོ་ིནང་ག་ིགྲྭ་བཞོ་ིདིང༌། ཕྱིིའ་ིགྲྭ་བཞོ་ིརྣམསེ་སུ་འཁོདི་

པར་བསེམ་པ་ཡོནི་ན།ོ །

ཆོ་ོག་གསུམ་གྱི་ིསྒོ་ོནསེ་དིཀྱིིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོོག་ག་ིལྷ་རྣམསེ་བསྐྱེེདི་པ་འདི་ི

ལ། ཕྱིག་རྒྱ་བཞོིའ་ིརྒྱསེ་འདིེབསེ་ཀྱིང་ཚང་བ་ཡོིན་ཏེེ། ལྷའ་ིསྐུ་རྣམསེ་ན་ིཕྱིག་ཆོེན། 

སེ་བོན་རྣམསེ་ནི་ཆོོསེ་རྒྱ། ཕྱིག་མཚན་རྣམསེ་ནི་དིམ་རྒྱ། མཛདི་པ་འཕྲིན་ལསེ་

རྣམསེ་ན་ིལསེ་ཀྱི་ིཕྱིག་རྒྱར་འཇིོག་པའ་ིཕྱིིར། དི་ེལྟ་བུའ་ིདིཀྱིིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོོག་

ག་ིལྷ་རྣམསེ་བསྐྱེེདི་པ་འདི་ིསྦྱང་གཞོ་ིདིང༌། ཆོོསེ་མཐུན་མ་ིསྦྱརོ་ཡོང༌། འབྲསེ་བུ་དིང་

ཆོསོེ་མཐུན་སྦྱརོ་བ་ཡོནི་ཞོངི༌། དིགསོེ་པ་ཁྱེདི་པར་ཅིན་ཡོང་ཡོདོི་དི།ེ རྫོགོསེ་རམི་གྱི་ི

སྐོབསེ་སུ་སྒྱུ་ལུསེ་པ་དིང༌། ཟུང་འཇུག་པ་གཉིིསེ་ཀྱིིསེ་དིཀྱིིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོོག་

ག་ིལྷ་རྣམསེ་སྤྲུལ་པ་དིང་རྣམ་པ་མཐུན་ཞོིང༌། དིེའ་ིདིག་ེརྩེ་སྨོིན་བྱེེདི་འགྱུར་བ་དིང༌། 

འབྲསེ་བུའ་ིགནསེ་སྐོབསེ་སུ་རང་དིནོ་སྐུ་གསུམ་གྱི་ིག་ོའཕང་བརྙིསེེ་པའ་ིསེངསེ་རྒྱསེ་
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བཅིོམ་ལྡན་འདིསེ་དིེསེ་གདུལ་བྱེའ་ིདིོན་དུ་མཛདི་པ་བཅུ་གཉིིསེ་ཀྱི་ིཚུལ་བསྟེན་ནསེ་

སྣོདི་བཅུདི་སྦྱོང་བ་སེོགསེ་དིང་ཆོོསེ་དིང་མཐུན་ཞོིང༌། དི་ལྟ་འབྲསེ་བུ་ལམ་བྱེེདི་ཀྱི་ི

ཚུལ་དུ་བསྒོམོསེ་པསེ་དིེའ་ིདིག་ེརྩེ་སྨོནི་བྱེེདི་ཁྱེདི་པར་ཅིན་དུ་འགྱུར་ར།ོ །

གཉིིསེ་པ། སྐྱེ་ེམཆོེདི་དིང་སྐུ་གསུང་ཐུགསེ་བྱེིན་གྱིིསེ་བརླབ་པ་ནི། ལཱ་ལ་ིཏེའ་ི

སྒྲུབ་ཐོབསེ་ཆུང་བར། དི་ེནསེ་དིབང་བསྐུར་སྐྱེ་ེམཆོེདི་དིག །བྱེིན་གྱིསིེ་བརླབསེ་ཤིིང་

ལུསེ་ལ་སེོགསེ། །སྐུ་གསུང་ཐུགསེ་ཀྱི་ིརྡོ་ོརྗེ་ེབསྒོོམ། །ཞོེསེ་སྐྱེ་ེམཆོེདི་དིང་སྐུ་གསུང་

ཐུགསེ་བྱེིན་གྱིིསེ་བརླབ་པར་གསུངསེ་པ་ལྟར་བྱེ། དི་ེཡོང་གཙ་ོབ་ོཁ་ོན་དིང༌། གཙ་ོ

འཁོར་ཐོམསེ་ཅིདི་ཀྱིི་མིག་སེོགསེ་བྱེིན་གྱིིསེ་བརླབ་པའི་ཚུལ་གཉིིསེ་གསུངསེ་པ་

ལསེ། །འདིིར་ན་ིཕྱི་ིམ་ལྟར་ལེགསེ་པ་ཡོིན་ཏེེ། གྲུབ་ཆོེན་དིཔལ་འཛིན་གྱིིསེ། འདིིསེ་

ནི་ཐོམསེ་ཅིདི་དུ་རྡོོ་རྗེེའི་མིག་ལ་སེོགསེ་པར་བྱེིན་གྱིིསེ་བརླབ་པར་གྲུབ་པར་ཡོིན་

ན།ོ །ཁ་ཅིགི་ན།ི བཅིམོ་ལྡན་འདིསེ་ཁ་ོནའ་ིསྤྱིན་ལ་སེགོསེ་པ་བྱེནི་གྱིིསེ་བརླབསེ་པར་

འདིོདི་དི།ོ །འདི་ིན་ིཐོམསེ་ཅིདི་དུ་རྣམ་པ་ཐོམསེ་ཅིདི་མཁྱེེན་པ་ཉིིདི་འགྲུབ་པ་ལ་མཐུན་

པ་ཉིིདི་མ་ཡོིན་ན།ོ །ཞོེསེ་ཁ་ོབོའ་ིབློ་མསེ་གསུང་ང་ོ། །ཞོེསེ་གསུངསེ་པའ་ིཕྱིིར། མིག་

སེོགསེ་བྱེིན་གྱིིསེ་བརླབསེ་པའི་དིགོསེ་པ་ཡོང༌། མིག་སེོགསེ་ལ་ཐོ་མལ་གྱིི་སྣང་

ཞོེན་སྦྱོང་བ་དིང༌། མིག་སེོགསེ་ཀྱི་ིསྒོ་ོནསེ་རྒྱུ་བའ་ིརླུང་ལ་སེོགསེ་པ་ལྷསེ་བྱེིན་གྱིིསེ་

བརླབསེ་པའི་མཐུསེ་ལྐོོག་ཏུ་གྱུར་པའི་གཟུགསེ་སྒྲི་སེོགསེ་ལ་རྡོོ་རྗེེ་ལྟར་ཐོོགསེ་

མེདི་དུ་འཇུག་པའ་ིམངོན་ཤིེསེ་ལྔ་དིབང་ཤིེསེ་ལྔ་ཀ་ལ་འགྲུབ་པར་བྱེ་བའ་ིཆོེདི་ཡོིན་

པའ་ིཕྱིརི། 

བྱེིན་གྱིིསེ་བརླབ་ཚུལ་དིངོསེ་ནི། མིག་སེོགསེ་དྲུག་ཏུ་སེ་སྙེིང་སེོགསེ་དྲུག་
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སྒོོམ་སྡེ་ེནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

ག་ིསེ་བོན་དིང་ཕྱིག་མཚན་བཀོདི། མིག་སེོགསེ་དིང་ང་ོབ་ོདིབྱེེར་མེདི་དུ་བྱེསེ་ནསེ་

སེམ། སེ་བོན་ལསེ་ཕྱིག་མཚན་དིེ་ཡོོངསེ་སུ་གྱུར་པ་ལསེ་རྡོོ་རྗེེ་མིག་སེོགསེ་སུ་

བསྐྱེདེི། མ་ེལངོ་ལ་གཟུགསེ་བརྙིན་ཤིར་བ་བཞོནི་མགི་འབྲསེ་གཉིིསེ་དིང་ང་ོབ་ོདིབྱེརེ་

མེདི་དུ་བསྒོོམ་པར་བྱེ་བ་ཡོིན་ནོ། །དིེ་གཞོན་རྣ་བ་སེོགསེ་ལ་རིགསེ་འགྲིེའོ། །སྐྱེེ་

མཆོདེི་བྱེིན་བརླབསེ་ཀྱི་ིལྷ་འདི་ིརྣམསེ་འདུསེ་པར། སེ་སྙེིང་སེོགསེ་ཀྱི་ིསྒྲིསེ་གསུངསེ་

ཤིིང༌། འདིིར་རྡོ་ོརྗེ་ེམིག་སེོགསེ་ཀྱི་ིསྒྲིསེ་གསུངསེ་སེ།ོ །སྐུ་གསུང་ཐུགསེ་བྱེིན་རླབསེ་

བྱེེདི་ཚུལ་ཡོང་གཙ་ོའཁོར་ཐོམསེ་ཅིདི་ལ་བྱེ་བ་ཡོིན་ཏེེ། དིཔལ་འཛིན་གྱིིསེ། དིཀྱིིལ་

འཁོར་ཡོོངསེ་སུ་རྫོོགསེ་པའ་ིསྐུ་དིང་གསུང་དིང་ཐུགསེ་བྱེིན་གྱིསིེ་བརླབ་པའ་ིསྔོགསེ་

བཅིོམ་ལྡན་འདིསེ་ཀྱིིསེ་གསུངསེ་པ། ཞོེསེ་གསུངསེ་པའ་ིཕྱིིར། དི་ེཡོང་གཙ་ོའཁོར་

ཐོམསེ་ཅིདི་ཀྱིི་ཐུགསེ་ཀ་དིང༌། མགྲིིན་པ་དིང༌། སྤྱིི་བ་ོརྣམསེ་སུ་ཧཱུཾཾ་ཨཱཿཨེ་ཾགསུམ་

ལསེ་སྐྱེེསེ་པའ་ིརྡོ་ོརྗེ་ེསྔོོན་པ་ོརྩེ་ེལྔ་པ། པདྨ་དིམར་པ་ོའདིབ་མ་བརྒྱདི་པ། འཁོར་ལ་ོ

དིཀར་པོ་རྩེིབསེ་བརྒྱདི་པའི་ལྟེ་བར་རྡོོ་རྗེེ་གསུམ་གྱིི་ལྷ་སྒྲུབ་ཐོབསེ་ལསེ་འབྱུང་བ་

ལྟར་སེ་བོན་དིང་ཕྱིག་མཚན་ལསེ་དིམ་ཚིག་པ་བསྐྱེེདི་ལ། དི་ེནསེ་ཐུགསེ་ཀའ་ིསེ་

བོན་གྱི་ིའོདི་ཟེར་གྱིིསེ་རྡོ་ོརྗེ་ེགསུམ་གྱི་ིཡོ་ེཤིེསེ་པ་སྤྱིན་དྲིངསེ། རང་རང་ག་ིདིམ་ཚིག་

པ་སེ་ོསེ་ོལ་བཅུག་ནསེ། རང་ག་ིཡོིདི་དི་ེབཞོིན་གཤིེགསེ་པ་ཐོམསེ་ཅིདི་ཀྱི་ིཐུགསེ་རྡོ་ོ

རྗེེ། ངག་གསུང་རྡོོ་རྗེེ། ལུསེ་སྐུ་རྡོོ་རྗེེའི་རང་བཞོིན་གྱིི་བདིག་ཉིིདི་དིེ་ངའོ་སྙེམ་དུ་ང་

རྒྱལ་བཞོག་ནསེ་བསྒོོམ་ཞོིང༌། དི་ེབརྟན་བྱེེདི་དུ་སྔོགསེ་ཚན་པ་གསུམ་བརྗེོདི་པར་བྱེ་

བ་ཡོིན་ན།ོ །སྐྱེ་ེམཆོེདི་དིང་སྐུ་གསུང་ཐུགསེ་བྱེིན་བརླབསེ་ཀྱི་ིལྷ་རྣམསེ་ཀྱི་ིསྐུ་མདིོག་

ཕྱིག་མཚན་དིང་སྔོགསེ་ཚན་པ་གསུམ་རྣམསེ་ན་ིསྒྲུབ་ཐོབསེ་ལསེ་ཤིསེེ་པར་བྱེའ།ོ །
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སྐུ་གསུང་ཐུགསེ་བྱེིན་གྱིིསེ་བརླབསེ་པ་ལ་དིགོསེ་པ་ཡོོདི་དིེ། རང་གི་ལུསེ་

ངག་ཡོིདི་གསུམ་ལ་ཐོ་མལ་གྱིི་སྣང་ཞོེན་བསེལ་ཏེེ། རྡོ་ོརྗེེ་གསུམ་གྱིི་རང་བཞོིན་དུ་

བྱེིན་གྱིིསེ་བརླབ་པར་བྱེ་བའ་ིཆོེདི་ཡོིན་པའ་ིཕྱིིར། གསུམ་པ་ཡོ་ེཤིེསེ་པ་གཞུག་ཅིིང་

དིབང་བསྐུར་རྒྱསེ་གདིབ་པའ་ིཚུལ་ན།ི ལཱ་ལ་ིཏེསེ་སྒྲུབ་ཐོབསེ་ཆུང་བ་ལསེ། དི་ེནསེ་

བློ་ོདིང་ལྡན་པ་ཡོསིེ། །རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིགིསེ་བྱེདེི་ཆོནེ་པ་ོན།ི །སྤྱིན་དྲིངསེ་ཡོནོ་ཆོབ་ལ་སེགོསེ་

པསེ། །རིམ་བཞོནི་མཆོོདི་པསེ་མཉིེསེ་པར་བྱེ། །ཨེ་ཾཧྲཱིཿཿིཧེ་བྷཻ་ོཞོེསེ་སེགོསེ་གསུངསེ་པ་

ལྟར། ངག་ཏུ་ཨེ་ཾཧྲཱིཿཿིཧེ་བྷཻ་ོམཧཱ་ཞོེསེ་སེོགསེ་བརྗེོདི་དི།ོ །རང་ག་ིཐུགསེ་ཀའ་ིཧཱུཾ་ཾག་ིའོདི་

ཟེར་གྱིིསེ་རང་བཞོིན་གྱིི་གནསེ་ཆོོསེ་སྐུའི་ངང་ལསེ་གཟུགསེ་སྐུའི་རྣམ་པ་ཅིན་གྱིི་

དིཔལ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིིགསེ་བྱེེདི་ལྷ་བཅུ་གསུམ་གྱི་ིརྟེན་དིང་བརྟེན་པར་བཅིསེ་པའ་ིདིཀྱིིལ་

འཁརོ་སྤྱིན་དྲིངསེ་པའ་ིམསོེ་པ་བརྟན་པ་ོབྱེའ།ོ །ཨེ་ཾཧྲཱིཿཿིཧེ་བྷཻ་ོསེགོསེ་བོདི་སྐོདི་དུ་བསྒྱུར་

ན། ཨེ་ཾཚུར་བྱེོན་ཚུར་བྱེོན་ཁྲི་ོཆོེན་ཀཻྱི། །བདིག་ག་ིམཆོོདི་པ་སེ་ོསེོར་བཞོེསེ། །འདིིར་

བདིག་ལྷའི་བཀའ་དྲིིན་མཛོདི། །ཧཱུཾཾ་སྭཱཧཱ་ཞོེསེ་པའམ་འདིིར་བདིག་བློ་ོདིང་ལྡན་པར་

མཛོདི། ཧཱུཾཾ་སྭཱཧཱ་ཞོེསེ་པའོ། །དིེ་ནསེ་ལསེ་སྔོགསེ་བརྗེོདི་དིེ། རང་གི་སྣ་བུག་ནསེ་

ཁྲི་ོབོའ་ིཚོགསེ་སྤྲིོསེ་ཏེ་ེཕྱིིར་འབྲང་ག་ིབགེགསེ་བསྐྲདི་པར་བསེམ་མོ། །དི་ེནསེ་སྤྱིན་

དྲིངསེ་པའ་ིལྷ་རྣམསེ་ནམ་མཁར་བཞུགསེ་པ་ལ། ཨེ་ཾཧྲཱིཿཿིཥྚྲཱིཿཿིཧེ་ཞོེསེ་སེོགསེ་ཀྱིིསེ་ཆུ་

གཉིིསེ་ཉིེར་སྤྱིོདི་རོལ་མ་ོདིང་བཅིསེ་པསེ་མཆོོདི་དིེ། སྒོ་ོབ་བཞོིའ་ིསྔོགསེ་བརྗེོདི་པའ་ི

སྒོོ་ནསེ་ཡོེ་ཤིེསེ་པ་རྣམསེ་གཙོ་བོ་ནསེ་དུར་ཁྲིོདི་ཀྱིི་བར་གྱིི་དིམ་ཚིག་པ་རྣམསེ་ལ་

དིགུག་བཞུག་བཅིིང་བ། མཉིེསེ་པ་རྣམསེ་བྱེའ།ོ །

དིམ་ཚིག་པ་ལ་ཡོ་ེཤིེསེ་པ་བཅུག་པའ་ིདིགོསེ་པ་ནི། ཇི་ོབ་ོརྗེེསེ། བདིག་དིང་ཡོ་ེ
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སྒོོམ་སྡེ་ེནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

ཤིེསེ་པ་ཐོ་དིདི་དུ་རྟོག་པའམ། འཛིན་པ་འགོག་པ་དིང༌། དིམ་ཚིག་པ་དིང་ཡོ་ེཤིེསེ་

པ་དིབྱེེར་མེདི་པ་ལ་ང་རྒྱལ་བཞོག་པ་དིང༌། བྱེིན་གྱིིསེ་བརླབ་པར་བྱེ་བའི་དིོན་དུ་

ཡོིན་པར་གསུངསེ་པ་ལྟར་རོ། །དིེ་ཡོང་བདིག་དིང་ཡོེ་ཤིེསེ་པ་ཐོ་དིདི་དུ་འཛིན་པ་

འགོག་ཚུལ་ནི། མ་འོངསེ་པ་རང་ཉིིདི་ལ་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ིཡོ་ེཤིེསེ་པ་དིང་བདིག་ཉིིདི་

ར་ོགཅིིག་ཏུ་མོསེ་པ་བྱེེདི་པ་གཙ་ོབ་ོཡོིན་ནོ། །དི་ེལྟར་ཡོ་ེཤིེསེ་པ་བཅུག་ནསེ་དིབང་

བསྐུར་བའ་ིཚུལ་ནི། སློར་སྤྱིན་འདྲིེན་གྱི་ིསྔོགསེ་བརྗེོདི་ནསེ། ཐུགསེ་ཀའ་ིཧཱུཾ་ཾག་ིའོདི་

ཟེར་གྱིིསེ་ཕྱིོགསེ་བཅུ་ན་བཞུགསེ་པའི་རྒྱལ་བ་ཡོབ་ཡུམ་མདུན་གྱིི་ནམ་མཁར་

སྤྱིན་དྲིངསེ་པ་ལ། སྔོར་ལྟར་མཆོོདི་ནསེ་དིབང་བསྐུར་བར་གསེོལ་བ་བཏེབ་པསེ། 

དིབང་ལྷ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་སྤྲིོསེ་པའ་ིལྷ་མ་ོཙརྩེ་ིཀ་ལ་སེོགསེ་པ་བཞོིསེ་བུམ་པ་དིཀར་པ་ོ

བདུདི་རྩེ་ིལྔསེ་གང་བ་ཐོོགསེ་ནསེ། སེངསེ་རྒྱསེ་རྣམསེ་ན་ིཐོམསེ་ཅིདི་ཀྱིིསེ། །ཞོེསེ་

སེོགསེ་བཀྲ་ཤིིསེ་ཀྱི་ིཚིགསེ་བཅིདི་དིང་བཅིསེ་པ་བརྗེོདི་ནསེ་སྤྱི་ིབ་ོནསེ་དིབང་བསྐུར་

བའ་ིམོསེ་པ་བྱེ་དིགོསེ་ཏེེ། རྡོ་ོརྗེ་ེགྲུབ་པའ་ིའགྲིེལ་པ་ལསེ། རང་སྙེིང་སེ་བོན་འོདི་ཟེར་

གྱིིསེ། །སྣ་ཚོགསེ་སེངསེ་རྒྱསེ་སྲོསེ་བཅིསེ་བཞུགསེ། །བཀུག་ལ་མདུན་དུ་བལྟསེ་

པ་དིང༌། །དི་ེརྣམསེ་ལསེ་སྤྲིོསེ་ཡོང་ན་ིགང༌། །རྡོ་ོརྗེ་ེཙརྩེ་ིཀ་ལ་སེོགསེ་པསེ་བུམ་པ་ཟླ་

བ་ལྟ་བུ་བདུདི་རྩེ་ིལྔསེ་གང་བ་བཟུང་ནསེ་དི་ེརྣམསེ་ཀྱིིསེ་བདིག་ཉིིདི་ལ་བཀྲ་ཤིིསེ་ཀྱི་ི

ཚིགསེ་སུ་བཅིདི་པ་དིང་ཡོང་དིག་པར་ལྡན་པསེ་དིབང་བསྐུར་བར་རྣམ་པར་བསེམ་

པར་བྱེའོ། །ཞོེསེ་གསུངསེ་པ་ལྟར་རོ། །སེངསེ་རྒྱསེ་རྣམསེ་ན་ིཞོེསེ་སེོགསེ་ཀྱི་ིདིོན་

ནི། སེངསེ་རྒྱསེ་ཤཱཀྱི་སེེང་ག་ེལ་སེོགསེ་པ་རྣམསེ་ན་ིསྐུ་བལྟམསེ་མ་ཐོག་ཏུ་ཕྱིོགསེ་

བཅུའ་ིསེངསེ་རྒྱསེ་རྣམསེ་དིང༌། དིགའ་བ་ོཉི་ེདིགའ་སེོགསེ་དིང༌། ཚངསེ་པ་དིང༌། 



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ།
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བརྒྱ་བྱེིན་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་དིབང་བསྐུར་བ་སྟེ་ེསྐུ་ཁྲུསེ་གསེོལ་བསེ་ན། སྐྱེ་ེབསེ་ཐོོབ་པའ་ི

དིབང་བསྐུར་བ་ཇི་ིལྟར་ཏེེ། ཇི་ིལྟ་བ་དི་ེབཞོིན་དུ། ཙརྩེ་ིཀ་ལ་སེོགསེ་བདིག་གིསེ་ཏེེ། 

བདིག་ཅིག་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་དིག་པ་ལྷའ་ིཆུའ་ིདིབང་བསྐུར། ཞོེསེ་པའ་ིདིོན་ཏེེ། ཇི་ིལྟར་

བལྟམསེ་པ་ཙམ་གྱིིསེ་ནི། །ཞོེསེ་སེོགསེ་དིང་དིོན་འདྲིའོ། །འ་ོན་རིགསེ་བདིག་དི་ེཇི་ི

ལྟ་བུ་ཡོིན་ཞོ་ེན། འགྲིེལ་པ་དི་ེཉིིདི་ལསེ། མ་ིབསྐྱེོདི་ཕྱིག་རྒྱ་མགོན་པ་ོཡོིསེ། །རྩེ་བའ་ི

དིབུ་ལ་བསྒོོམ་པར་བྱེ། །ཞོེསེ་གསུངསེ་པ་ལྟར། གཙ་ོབོའ་ིརྩེ་ཞོལ་གྱི་ིརྭ་གཉིིསེ་ཀྱི་ི

དིབུསེ་སྲོིན་ཞོལ་དིམར་པོའ་ིམདུན་དིེར་མ་ིབསྐྱེོདི་པ་དིང༌། དི་ེབཞོིན་དུ་ཤིར་དིང་ཤིར་

ལྷ་ོཔ་རྣམསེ་ལ་རྣམ་སྣང་སེགོསེ་ཀྱིསིེ་དིབུ་བརྒྱན་པར་སྒྲུབ་ཐོབསེ་ནསེ་འབྱུང་བ་ལྟར་

ར།ོ །

སྐོབསེ་འདིིར་རིགསེ་བདིག་གིསེ་རྒྱསེ་འདིེབསེ་བྱེེདི་པ་ལ་དིགོསེ་པ་ཡོོདི་དིེ། 

ལྷ་དི་ེདིང་དི་ེརྣམསེ་རིགསེ་དི་ེདིང་དིེར་ཤིེསེ་པར་བྱེསེ་ནསེ་རིགསེ་དི་ེདིང་དི་ེལསེ་མ་ི

འདིའ་བར་བྱེ་བའ་ིཆོདེི་ཡོནི་པའ་ིཕྱིརི། སྤྱིན་འདྲིནེ་གྱི་ིསྔོགསེ་ན་ིའཇིགིསེ་བྱེདེི་ཀྱི་ིལའེུ་

བཞོ་ིཔ་ལསེ་བཤིདི་དི།ོ །

གསུམ་པ་ལསེ་རྒྱལ་མཆོོག་གི་ཏེིང་ངེ་འཛིན་བཤིདི་པ་ལ། ཕྱིི་ནང་བཟླསེ་

བརྗེོདི་མཐོར་ཕྱིིན་བསེམ་གཏེན་དིང༌། །རྫོསེ་སེོགསེ་རྟེན་འབྲེལ་འཁྲུལ་འཁོར་རིམ་པ་

ལ། །བརྟེན་ནསེ་ཞོ་ིསེོགསེ་རབ་འབྱེམསེ་ཀུན་འགྲུབ་པའི། །ལསེ་ཀྱི་ིརྒྱལ་པ་ོམཆོོག་

ནི་འགྲུབ་པར་ཤིོག །ཅིེསེ་གསུངསེ་ཏེེ། མེ་ཏེོག་སེོགསེ་ཕྱིི་བུམ་དིབང་དིང་འབྲེལ་

བའི་མཆོོདི་པ་དིང༌། ནང་མཆོོདི་བདུདི་རྩེི་ལྟར་བྱེིན་གྱིིསེ་བརླབསེ་ནསེ་འབུལ་བ་

ནང་གསེང་དིབང་དིང་འབྲེལ་བའ་ིམཆོོདི་པ་དིང༌། ཕྱིག་རྒྱ་དིང་སྙེོམསེ་པར་འཇུག་པ་
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སྒོོམ་སྡེ་ེནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

ལསེ་བྱུང་བའི་བདིེ་བསེ་མཆོོདི་པ་དིབང་གསུམ་པ་དིང་འབྲེལ་བའི་མཆོོདི་པ་དིང༌། 

དི་ེལྟ་བུའ་ིབདི་ེབསེ་སྟེོང་ཉིིདི་ངེསེ་པའ་ིབདི་ེསྟེོང་དིབྱེེར་མེདི་ཀྱི་ིཡོ་ེཤིེསེ་ཀྱིིསེ་མཆོོདི་

པ་དིབང་བཞོ་ིཔ་དིང་འབྲེལ་བའ་ིམཆོོདི་པ་དིང༌། དི་ེབཞོིན་དུ་གཉིིསེ་མེདི་ཐུན་མོང་

མ་ཡོིན་ཁྱེབ་པའ་ིསྐུ་ཞོེསེ་སེོགསེ་ཀྱིིསེ་བསྟེོདི་པ་དིང་གྲིངསེ་དིང་མཚན་མའ་ིབཟླསེ་

བརྗེོདི་མཐོར་ཕྱིིན་ནསེ་བསེམ་གཏེན་ཙམ་དིང་རྫོསེ་དིང་སེོགསེ་པསེ་སྔོགསེ་དིང་རྟེན་

འབྲེལ་དིང་འཁྲུལ་འཁོར་གྱི་ིརིམ་པ་ལ་བརྟེན་ནསེ་ཞོ་ིབ་དིང༌། སེོགསེ་པསེ་བསྡུསེ་

པ་རྒྱསེ་པ་དིང་དིབང་དིང་མངོན་སྤྱིོདི་ཀྱི་ིལསེ་རབ་འབྱེམསེ་ཀུན་བདི་ེབློག་ཏུ་འགྲུབ་

པར་བྱེེདི་པ་ལསེ་ཀྱི་ིརྒྱལ་པ་ོམཆོགོ་ན་ིའགྲུབ་པར་ཤིགོ །ཅིེསེ་པའ།ོ །

དི་ེནསེ་གཉིིསེ་མེདི་ཐུན་མོང་མ་ཡོིན་ཁྱེབ་པའ་ིསྐུ། །ཞོེསེ་སེོགསེ་ཀྱི་ིདིོན་ཅུང་

ཟདི་བཤིདི་ན། འཇིམ་དིཔལ་སེེམསེ་ཅིན་ཀུན་གྱི་ིདིཔལ་དུ་གྱུར་ཅིིང༌། སྤེངསེ་རྟོགསེ་

ཀྱི་ིརིགསེ་ཐོམསེ་ཅིདི་ཡོོངསེ་སུ་རྫོོགསེ་པ་ཁྱེོདི་ལ་ཕྱིག་འཚལ་བར་འོསེ་ཏེེ། བསྐྱེེདི་

རིམ་པ་དིང་ཐུན་མོང་མ་ཡོིན་པའ་ིལྷན་སྐྱེེསེ་ཀྱི་ིབདི་ེབ་དིང་སྟེོང་པ་ཉིིདི་གཉིིསེ་སུ་མེདི་

པའ་ིཡོ་ེཤིེསེ་ཤིེསེ་བྱེ་ཐོམསེ་ཅིདི་ལ་ཁྱེབ་པའ་ིཆོོསེ་ཀྱི་ིསྐུ་རང་ག་ིང་ོབོར་འཛིན་པ་ང་ོ

བོའ་ིཁྱེདི་པར། སྙེིང་རྗེ་ེཆོེན་པོསེ་འགྲི་ོབ་ཀུན་ལ་ཉི་ེརིང་མེདི་པར་སྙེོམསེ་པར་མཛདི་

པ་མཐོར་ཕྱིིན་པའ་ིཐོབསེ་ཀྱི་ིསྒོ་ོནསེ་རྒྱལ་བ་མ་ལུསེ་པ་བསྐྱེེདི་པ་མཛདི་པསེ་རྒྱལ་

བ་ཀུན་གྱི་ིཡོབ་ཏུ་གྱུར་པའ་ིཁྱེདི་པར་དིང༌། གླི་ོབུར་དིང་རང་བཞོནི་གྱི་ིདྲི་ིམ་དིག་པསེ་

དིག་པ་གཉིསིེ་དིང་ལྡན་པའ་ིཆོསོེ་དིབྱེངིསེ་དིང་ར་ོགཅིགི་ཏུ་གྱུར་པའ་ིཤིསེེ་རབ་མཐོར་

ཕྱིིན་པའ་ིཤིེསེ་རབ་ཀྱི་ིསྒོ་ོནསེ་རྒྱལ་བ་ཐོམསེ་ཅིདི་བསྐྱེེདི་པསེ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ིཡུམ་

དུ་གྱུར་པའ་ིཁྱེདི་པར་དིང༌། དི་ེལྟར་ན་ཡོང་ཡོ་ེཤིེསེ་སེེམསེ་དིཔའ་རྒྱལ་སྲོསེ་གཞོོན་



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ།
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ནུའ་ིཚུལ་འཆོང་བསེ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ིསྲོསེ་སུ་གྱུར་པའ་ིཁྱེདི་པར་དིང༌། ཐུགསེ་ཆོོསེ་

ཀྱིི་སྐུ་ལ་རང་ཕྱིོགསེ་ལ་བྱེམསེ་པ་སྟེེ་ཆོགསེ་པ་དིང༌། གཞོན་ཕྱིོགསེ་ལ་སྡེང་བའི་

མཚན་མ་མ་ིམངའ་ཡོང༌། ཞོ་ིབསེ་འདུལ་མ་ིནུསེ་པའ་ིསྲོིདི་པ་གསུམ་གྱི་ིགདུག་པ་

ཅིན་མ་ལུསེ་པ་འདུལ་བའ་ིཕྱིིར་དུ་ཐུགསེ་རྗེ་ེཆོེན་པོའ་ིཐོབསེ་མཁསེ་ཀྱིིསེ་ཀུན་ནསེ་

བསློང་སྟེེ། ཁྲི་ོབོའ་ིརྒྱལ་པོའ་ིསྐུར་བསྟེན་པའི་ཁྱེདི་པར་དིང་ལྡན་པའི་ཕྱིིར། འདིི་ནི་

རྗེ་ེགོང་མའ་ིགསུང་ལྟར་བཀོདི་པའོ། །གཤིིན་རྗེ་ེགཤིེདི་པ་ོརབ་འཇིིགསེ་པ། །ཞོེསེ་

སེོགསེ་ཀྱིི་དིོན་ནི། གཤིིན་རྗེེ་གཤིེདི་རིགསེ་ལྔ་པ་ོའདིི་དིག་ནི། ཡོེ་ཤིེསེ་ལྔ་པ་ོཉིིདི་

གདུལ་བྱེའ་ིསྣང་ངརོ་རབ་ཏུ་འཇིགིསེ་ཤིངི་ཁྲིསོེ་པའ་ིརྣམ་པ་ཅིན་གྱི་ིལྷའ་ིསྐུར་བཞོངེསེ་

པ་ཡོིན་པསེ། གཤིིན་རྗེ་ེགཤིེདི་པ་ོརབ་འཇིིགསེ་པ་ཞོེསེ་སྨོོསེ་ལ། ཉིོན་མོངསེ་པ་གཏེ་ི

མུག་འཇིོམསེ་པའམ་འབིགསེ་པསེ་ན་རྡོ་ོརྗེ་ེཞོེསེ་དིང༌། གཏེ་ིམུག་སེོགསེ་རྣམ་པར་

དིག་པ་མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་ཡོེ་ཤིེསེ་སེོགསེ་ལ་གཏེི་མུག་ཅིེསེ་སེོགསེ་ཀྱིི་ཐོ་སྙེདི་བྱེསེ་

ནསེ། དི་ེདིང་ང་ོབ་ོདིབྱེེར་མ་ིཕྱིེདི་པསེ་ན་རྡོ་ོརྗེ་ེསྟེ་ེརྡོ་ོརྗེེའ་ིདིོན་ལ་བཤིདི་ཚུལ་གཉིིསེ་

སུ་བྱེའོ། །སྐོབསེ་འདིིའ་ིགཤིིན་རྗེ་ེན་ིཡོ་ེཤིེསེ་ལྔའ་ིམ་ིམཐུན་ཕྱིོགསེ་ལ་བྱེའོ། །ཚིག་

དིོན་ཞོིབ་ཏུ་བཤིདི་ན། གཏེ་ིམུག་གཤིིན་རྗེ་ེགཤིེདི་ལ་ཕྱིག་འཚལ་བའ་ིཚུལ་ཡོོདི་དིེ། 

གཤིིན་རྗེ་ེགཤིེདི་པ་ོརབ་ཏུ་འཇིིགསེ་པ་ཉིོན་མོངསེ་པ་གཏེ་ིམུག་འཇིོམསེ་པའ་ིརྡོ་ོརྗེེའ་ི

ང་ོབ་ོཁྱེོདི་སྟེོན་པ་སེངསེ་རྒྱསེ་ཀུན་གྱི་ིསྐུ་རྡོ་ོརྗེེའ་ིང་ོབོར་བལྟསེ་ཏེ་ེགུསེ་པསེ་འདུདི་པ་

ཡོནི་པའ་ིཕྱིིར། སེརེ་སྣ་གཤིནི་རྗེ་ེགཤིེདི་ལ་ཕྱིག་འཚལ་བའ་ིཚུལ་ཡོདོི་དི།ེ གཤིནི་རྗེ་ེ

གཤིེདི་པ་ོརབ་ཏུ་འཇིིགསེ་པ་ཕྲ་མ་སྟེ།ེ ང་རྒྱལ་དིང་སེེར་སྣ་འཇིོམསེ་པའ་ིརྡོ་ོརྗེེའ་ིརང་

བཞོིན་ཁྱེོདི་སེངསེ་རྒྱསེ་ཐོམསེ་ཅིདི་ཀྱི་ིཐུགསེ་རྡོ་ོརྗེ་ེདིང་རབ་ཏུ་མཚུངསེ་པ་རིན་ཆོེན་
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སྒོོམ་སྡེ་ེནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

རྡོ་ོརྗེ་ེདི་ེལ་གུསེ་པསེ་འདུདི་པའ་ིཕྱིིར། འདིོདི་ཆོགསེ་གཤིིན་རྗེ་ེགཤིེདི་ལ་ཕྱིག་འཚལ་

བའ་ིཚུལ་ཡོོདི་དིེ། གཤིིན་རྗེ་ེགཤིེདི་པ་ོརབ་ཏུ་འཇིིགསེ་པ། འདིོདི་ཆོགསེ་འཇིོམསེ་

པའ་ིརྡོ་ོརྗེེའ་ིང་ོབ་ོཁྱེོདི་སེངསེ་རྒྱསེ་ཐོམསེ་ཅིདི་ཀྱི་ིགསུང་རྡོ་ོརྗེ་ེདིང་རབ་ཏུ་མཚུངསེ་

པ་རྡོ་ོརྗེ་ེགསུང་སྟེ་ེདིེའ་ིང་ོབོར་བལྟསེ་ཏེ་ེདི་ེལ་གུསེ་པསེ་འདུདི་པའ་ིཕྱིིར། ཕྲག་དིོག་

གཤིིན་རྗེེ་གཤིེདི་ལ་ཕྱིག་འཚལ་བའི་ཚུལ་ཡོོདི་དིེ། གཤིིན་རྗེེ་གཤིེདི་པ་ོལསེ་ཀུན་

པའམ་ལསེ་ཐོམསེ་ཅིདི་པ་ཕྲག་དིོག་འཇིོམསེ་པའི་རྡོོ་རྗེེའི་ངོ་བོ་ཁྱེོདི་སེངསེ་རྒྱསེ་

ཐོམསེ་ཅིདི་ཀྱིི་རྡོོ་རྗེེའི་སྐུ་དིང་རབ་ཏུ་མཚུངསེ་པ། ཕྱིག་ན་རལ་གྲིི་ཕྱིག་མཚན་དུ་

འཛིན་པ་ལ་སྒོ་ོགསུམ་གུསེ་པསེ་འདུདི་པའ་ིཕྱིིར། དི་ེཡོང་འཁོར་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་གཙ་ོ

བ་ོལ་དིང༌། གཙ་ོབོསེ་ཀྱིང་འཁོར་རྣམསེ་ལ་བྲག་ཆོའ་ིདིབྱེངསེ་བཞོིན་དུ་བསྟེོདི་ཅིིང༌། 

སློར་ཡོང་འཁོར་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་གཙ་ོབ་ོལ་བསྟེོདི་པའ་ིཚུལ་ནི། དིཀྱིིལ་འཁོར་གྱི་ིགཙ་ོ

བ་ོལ་ཕྱིག་འཚལ་བའ་ིཚུལ་ཡོོདི་དིེ། རིགསེ་ཐོམསེ་ཅིདི་ལ་ཁྱེབ་པའ་ིབདིག་པ་ོཡོིན་

པསེ་ན་སེངསེ་རྒྱསེ་ཀུན་གྱིི་དིངོསེ་པ་ོཁྱེོདི། རིགསེ་དྲུག་པ་ཡོིན་པསེ་ན། སེངསེ་

རྒྱསེ་ཐོམསེ་ཅིདི་གཅིིག་བསྡུསེ་པ། རིགསེ་ལྔ་ལ་སེོགསེ་པའ་ིསེངསེ་རྒྱསེ་ཀུན་གྱི་ི

མཆོོག་ག་ིགཙ་ོབོའ་ིཡོང་གཙ་ོབ་ོདི་ེལ་སྒོ་ོགསུམ་གུསེ་པསེ་འདུདི་པ་ཡོིན་པའ་ིཕྱིིར། 

དི་ེདིག་ན་ིགྲུབ་ཆོེན་དིཔལ་འཛིན་གྱི་ིལུགསེ་ལྟར་བཀོདི་པའོ། །འ་ོན། སྐོབསེ་འདིིར་

བསྐྱེེདི་རིམ་ལ་སློོབ་པ་ལ་སྒྲུབ་ཐོབསེ་རྒྱསེ་བསྡུསེ་ཇི་ིཙམ་ཞོིག་བསྒོོམ་དིགོསེ་ཞོ་ེན། 

ཐོོག་མ་ཉིིདི་ནསེ་སྒྲུབ་ཐོབསེ་རྫོོགསེ་པར་བསྒོོམ་དིགོསེ་ཏེེ། སྐོབསེ་འདིིར་བསྐྱེེདི་

རིམ་བསྒོོམསེ་པའ་ིདིགོསེ་པ་ནི། རྫོོགསེ་རིམ་གྱི་ིརྟོགསེ་པ་སྐྱེ་ེབའ་ིདིག་ེརྩེ་སྨོིན་བྱེེདི་

ཁྱེདི་པར་ཅིན་དུ་འགྱུར་བའ་ིཆོེདི་དུ་ཡོིན་ལ། དི་ེལ་ན་ིསྒྲུབ་ཐོབསེ་རྫོོགསེ་པར་བསྒོོམ་



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ།
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དིགོསེ་པའ་ིཕྱིིར་རོ། །དི་ེཡོང་རྫོོགསེ་རིམ་གྱི་ིསྐོབསེ་སུ་སྐྱེ་ེཤི་ིབར་དི་ོགསུམ་དིངོསེ་

གནསེ་སུ་སྦྱང་དིགོསེ། དིེ་ལ་ནི་སྐྱེེ་ཤིི་བར་དི་ོགསུམ་དིང་རྣམ་པ་མཐུན་པའི་སྒྲུབ་

ཐོབསེ་ཀྱིི་སྐོབསེ་ནི་འདིི་དིང་འདིིའ་ོཞོེསེ་སྦྱང་བྱེ་དིང་སྦྱོང་བྱེེདི་སེ་ོསེོར་ང་ོའཕྲོདི་པ་

དིགོསེ་ཤིིང༌། དིེསེ་ན་སྦྱང་བྱེ་འདི་ིདིང་འདི་ིསྦྱོང་བའ་ིཕྱིིར་དུ། སྒྲུབ་ཐོབསེ་ཀྱི་ིསྐོབསེ་

འདིི་དིང་འདིི་བསྒོོམ་པར་བྱེའོ་སྙེམ་པའི་བློོ་ཤུགསེ་ཅིན་བསྐྱེེདི་དིེ་བསྒོོམསེ་པསེ། 

རྫོོགསེ་རིམ་གྱིི་རྟོགསེ་པ་རྫོོགསེ་པར་བསྐྱེེདི་པ་ཡོིན་ནོ། །དིེ་ཡོང་བསྐྱེེདི་རིམ་པའི་

སྤེང་བྱེའ་ིགཙ་ོབ་ོན་ིཐོ་མལ་གྱི་ིསྣང་ཞོེན་གཉིིསེ་ཡོིན་ལ། ཐོ་མལ་གྱི་ིསྣང་བ་འགོག་པ་

ལ། རྣམ་པ་ལ་གསེལ་སྣང་འདིནོ་པ་དིང༌། ཞོནེ་པ་འགགོ་པ་ལ་ལྷའ་ིང་རྒྱལ་ལ་བསློབ་

པར་བྱེ་བ་ཡོིན་ན།ོ །དི་ེལྟ་བུའ་ིགསེལ་སྣང་ཡོང་དིཔྱདི་སྒོོམ་དིང༌། འཇིོག་སྒོོམ་གཉིིསེ་

ཀྱིི་སྒོོ་ནསེ་བསྒྲུབ་དིགོསེ་པསེ་མངོན་རྟོགསེ་རིམ་པ་བཞོིན་དུ་བསྒོོམ་པའི་ཚེ་ན་

སྐོབསེ་གང་ཡོིན་གྱི་ིསྣང་བ་ཁྱེདི་པར་ཅིན་ར་ེར་ེནསེ་དིཔྱདི་དི་ེབློོའ་ིཡུལ་དུ་ངེསེ་པར་

བྱེསེ་ནསེ་བསྒོོམ་ཞོིང༌། འཇིོག་སྒོོམ་གྱི་ིཚ་ེསྐོབསེ་གང་ཡོིན་གྱི་ིདིམིགསེ་པ་བློ་ོཡུལ་

དུ་ཤིར་བ་བྱེསེ་ཏེ།ེ བྱེངི་རྒོདོི་དིང་བྲལ་བའ་ིསྒོ་ོནསེ་ཤིསེེ་པ་དིེའ་ིརྒྱུན་སྐྱེངོ་བར་བྱེེདི་པ་

ཡོནི་ན།ོ །དི་ེལྟར་བསྒོམོསེ་པསེ་རྟནེ་བརྟནེ་པའ་ིདིཀྱིལི་འཁརོ་ལ་རྣམ་པ་གསེལ་ཞོངི་ང་

རྒྱལ་བཅིོསེ་མིན་དུ་འཕ་ོཐུབ་པ་འབྱུང་ལ། དིེའ་ིཚ་ེབསྐྱེེདི་རིམ་རགསེ་པ་མཐོར་ཕྱིིན་

པ་ཡོིན་ན།ོ །དི་ེལྟར་བསྐྱེེདི་རིམ་རགསེ་པ་ལ་ལོབསེ་ནསེ་ཕྲ་ཐོིག་བསྒོོམ་པ་ལ་འཇུག་

པར་བྱེ་སྟེ།ེ དིགོསེ་པ་ན་ིབྱེིང་རྒོོདི་གཉིིསེ་གཅིོདི་པར་བྱེ་བའ་ིཕྱིིར་དུ་ཡོིན་ན།ོ །བསྒོོམ་

ཚུལ་ནི་གྲུབ་ཆོེན་དིཔལ་འཛིན་གྱིིསེ་བཤིདི་པ་ལྟར། རྩེ་ཞོལ་གྱིི་སྣ་རྩེེར་ཟླ་གདིན་

སྲོན་མ་ཕྱིེདི་གཤིགསེ་ཙམ་གྱི་ིསྟེེང་དུ་ཕྱིག་མཚན་རྡོ་ོརྗེ་ེསྔོོན་པ་ོརྩེ་ེལྔ་པ་ཡུངསེ་ཀར་
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སྒོོམ་སྡེ་ེནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

སྦམོ་པོའ་ིཚདི་ཙམ་ལ་སེམེསེ་བཟུང་ནསེ། རགེ་མཐོངོ་ག་ིམཚན་མ་ལག་པསེ་བཟུང་

རྒྱུ་ཡོོདི་པ་ལྟ་བུ་དིང༌། མིག་གིསེ་བལྟ་རྒྱུ་ཡོོདི་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་བྱུང་ག་ིབར་དུ་བསྒོོམ་

ལ། དི་ེལྟར་བྱུང་ན་ཕྱིག་མཚན་དི་ེགཅིིག་ལསེ་གཉིིསེ་དིང༌། དི་ེབཞོིན་དུ་མཐོར་ནམ་

མཁའ་ཁྱེབ་པར་སྤྲི་ོཞོིང༌། མཐོར་རྩེ་བའ་ིདིམིགསེ་རྟེན་ལ་བསྡུ། དི་ེམཐོར་ཕྱིིན་པ་ན་

ཕྱིག་མཚན་དི་ེལྷ་སྐུ་བཞོིན་ལག་ག་ིརྣམ་པ་ཅིན་གྱི་ིརྟེན་དིང་བརྟེན་པའ་ིདིཀྱིིལ་འཁོར་

དུ་བསྒྱུར་ཞོིང༌། སྔོར་བཞོིན་སྤྲི་ོབསྡུ་ལ་བསློབ། དིེསེ་མཚོན་ནསེ་འོག་ག་ིསྣ་རྩེེར་ཡོང་

ཟླ་གདིན་གྱི་ིསྟེངེ་དུ་ཐོགི་ལ་ེཕྲ་མ་ོབསྒོམོ་ཞོངི༌། སྔོར་ལྟར་སྤྲི་ོལ་སློབོ་བ།ོ །འགོ་སྒོའོ་ིཐོགི་

ལེའ་ིནང་དུ་རྟེན་བརྟེན་པའ་ིདིཀྱིིལ་འཁོར་སྤྲི་ོབསྡུ་བྱེེདི་པར་འདུསེ་པའ་ིའཕགསེ་སྐོོར་

ལསེ་བཤིདི་དི།ོ །དི་ེལྟ་བུའ་ིསྟེེང་སྒོོའ་ིཕྱིག་མཚན་ཕྲ་མ་ོམཐོར་ཕྱིིན་པ་ན་ལུསེ་སེེམསེ་

ཤིིན་སྦྱངསེ་ཐོོབ་པར་སློོབ་དིཔོན་ཤཱཀྱི་བཤིེསེ་གཉིེན་གྱིིསེ་བཤིདི་ལ། ལུསེ་སེེམསེ་

ཤིིན་སྦྱངསེ་ཐོོབ་པ་ནི། ཞོ་ིགནསེ་གྲུབ་པའ་ིཚདི་དུ་སེ་སྡེ་ེལསེ་བཤིདི་པསེ། སྐོབསེ་

དིེར་ཞོ་ིགནསེ་གྲུབ་པ་ཡོིན་པསེ། སྐོབསེ་འདིིར་ལྷའ་ིརྣལ་འབྱེོར་ལསེ་གཞོན་པའ་ིཞོ་ི

གནསེ་སྒྲུབ་པའ་ིཐོབསེ་མ་གསུངསེ་སེ།ོ །

དི་ེལྟར་ཕྲ་རགསེ་ཀྱི་ིརྣལ་འབྱེོར་བསྒོོམསེ་པསེ་སྐྱེ་ོབར་གྱུར་ན་དིག་པ་དྲིན་པར་

བྱེ་ཞོིང༌། དིེའ་ིརྗེེསེ་སུ་བཟླསེ་པ་ལ་འཇུག་པར་བྱེའ།ོ དི་ེལ་ཐོོག་མར་དིག་པ་དྲིན་པར་

བྱེ་ཚུལ་ལ་གཉིིསེ། འདི་ིཉིིདི་དུ་འབྱུང་ཚུལ་དིང༌། ཞོར་བྱུང་གཞོན་བཤིདི་པའ།ོ །དིང་

པ་ོན།ི རྡོ་ོརྗེ་ེགྲུབ་པའ་ིའགྲིལེ་པ་ལསེ། དི་ེནསེ་རྣམ་དིག་དྲིན་པར་བྱེའ།ོ །ཐོོདི་པསེ་ཐོདོི་

དུ་བྱེསེ་པསེ་ཞོེསེ་བྱེ་བ་ན་ིཡོ་ེཤིེསེ་ལྔའ་ིརང་བཞོིན་ཡོིན་པའ་ིཕྱིིར་རོ། །འཇིིགསེ་སུ་

རུང་བ་ཞོེསེ་གསུངསེ་པ་ན་ིབདུདི་རྣམསེ་སྔོངསེ་པར་བྱེེདི་པའ་ིཕྱིིར། ཐོོདི་པའ་ིརྒྱན་



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ།
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གྱིསིེ་བརྒྱན་པ་ཞོསེེ་གསུངསེ་པ་ན།ི ཆོསོེ་ཀྱི་ིདིབྱེངིསེ་ནསེ་བཞོངེསེ་པ་ཡོནི་པའ་ིཕྱིརི། 

ཞོབསེ་བཅུ་དྲུག་ན་ིསྟེོང་ཉིིདི་བཅུ་དྲུག་རྣམ་པར་དིག་པའ།ོ །གཅིེར་བུ་ན་ིཆོོསེ་ཐོམསེ་

ཅིདི་སྒྲིིབ་པ་མེདི་པར་རྟོགསེ་པའོ། །མཚན་མ་གྱིེན་དུ་བསྒྲིེང་བ་ན་ིབདི་ེབ་ཆོེན་པོའ་ི

བདིག་ཉིིདི་དུ་གྱུར་པའ་ིཕྱིིར་རོ། །ཞོབསེ་གཡོོན་བརྐྱེང་བ་ན་ིཆོོསེ་ཐོམསེ་ཅིདི་སྟེོང་

པ་ཉིིདི་ཀྱིིསེ་སེ་ོསེོར་ཁྱེབ་པའ་ིཕྱིིར། གཏུམ་ཞོིང་ཁྲིོསེ་པསེ་ན་གསུསེ་པ་ཆོ་ེབའ།ོ །སྐྲ་

གྱིེན་དུ་བརྫོེསེ་པ་ན།ི མྱོ་ངན་འདིསེ་པའ་ིག་ོའཕང་སྟེོན་པའ།ོ །ཕ་ཾཀ་རའ་ིསྒྲི་སྒྲིོག་པ་ན།ི 

མ་རུངསེ་པ་ལ་སེོགསེ་པ་སྐྲག་པར་བྱེེདི་པའ།ོ །ཕྱིག་སུམ་ཅུ་རྩེ་བཞོ་ིན་ིབྱེང་ཆུབ་ཀྱི་ི

ཕྱིགོསེ་ཀྱི་ིཆོོསེ་སུམ་ཅུ་རྩེ་བཞོ་ིརྣམ་པར་དིག་པའ།ོ །ཡོང་དིག་པའ་ིརྩེལོ་བ་དིང༌། ཡོང་

དིག་པའ་ིདྲིན་པ་དིང༌། ཡོང་དིག་པའ་ིཏེིང་ང་ེའཛིན་གསུམ་ན་ིབཅིོམ་ལྡན་འདིསེ་ཀྱི་ིསྐུ་

གསུང་ཐུགསེ་ཀྱི་ིརང་བཞོིན་གྱིིསེ་བསྡུསེ་པའོ། །ཞོེསེ་དིང༌། གྲི་ིགུག་ན་ིམ་རིག་པ་

གཅིོདི་པའོ། །བྷཻ་ིདྷ་ིཔ་ལ་ན་ིགཟུང་འཛིན་གྱི་ིརྣམ་རྟོག་འབིགསེ་པའོ། །ཞོེསེ་པ་ནསེ། 

རླུང་རསེ་ན་ིཆོོསེ་ཐོམསེ་ཅིདི་སྒྱུ་མར་སྟེོན་པའོ། །ཞོེསེ་པའ་ིབར་གསུངསེ་ཏེེ། ཚིག་

བསྐྱུངསེ་ཏེ་ེབསྟེན་ན། དིང་པ་ོགཉིིསེ་སྔོར་ལྟར་ལ། གཏུན་ཤིིང་གིསེ་དྲིན་པ་ཉིམསེ་

པ་འཇིོམསེ་པ་དིང༌། ཆུ་གྲིིསེ་སྲོིདི་པ་རྣམསེ་གཅིོདི་པ་དིང༌། ཀ་ན་ཡོསེ་སྒོ་ོགསུམ་གྱི་ི

ཉིསེེ་པ་འཇིམོསེ་པ། དིགྲི་སྟེསེ་སེམེསེ་ཀྱི་ིསྲོ་བའ་ིཆོའམ་ཐོ་བ་སྟེ་ེསྒྲིབི་པའ་ིབག་ཆོགསེ་

གཅིོདི་པ། མདུང་གིསེ་ལྟ་ངན་འབིགསེ་པ། མདིསེ་རྣམ་རྟོག་ག་ིཟུག་རྔུ་ལ་བསྣུན་པ། 

ལྕགསེ་ཀྱུསེ་ཡོེ་ཤིེསེ་ཀྱིི་འཁོར་ལོ་དིང༌། གདུག་པ་ཅིན་རྣམསེ་འགུགསེ་པར་བྱེེདི་

པ། དིབྱུག་ཏེོསེ་ལསེ་ཀྱི་ིསྒྲིིབ་པ་འཇིོམསེ་པ། ཁ་ཊྭཱཾ་ཾགསེ་བདི་ེབ་ཆོེན་པོའ་ིབྱེང་ཆུབ་

ཀྱི་ིསེེམསེ་ཀྱི་ིརང་བཞོིན་དུ་བྱེེདི་པ། འཁོར་ལོསེ་ཆོོསེ་འཁོར་བསྐོོར་བ། རྡོ་ོརྗེ་ེརྩེ་ེལྔ་
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སྒོོམ་སྡེ་ེནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

པསེ་ཡོ་ེཤིེསེ་ལྔའ་ིབདིག་ཉིིདི་ཡོིན་པ། རྡོ་ོརྗེ་ེཐོ་ོབ་སེེར་སྣའ་ིསྒྲིིབ་པ་འཇིོམསེ་པ། རལ་

གྲིིསེ་རལ་གྲིི་སེོགསེ་ཀྱིི་དིངོསེ་གྲུབ་སྟེེར་བ། ཅིང་ཏེེའུསེ་མཆོོག་ཏུ་དིགའ་བའི་

སྒྲིསེ་སེངསེ་རྒྱསེ་རྣམསེ་བསྐུལ་བ་མཚོན་ནོ། །དིེ་བཞོིན་དུ་ཕྱིག་གཡོོན་པའི་ཁྲིག་

གིསེ་གང་བའ་ིཐོོདི་པསེ་དིམ་ཚིག་ཉིམསེ་ཆོགསེ་བསྐོོང་བ། ཚངསེ་མགོསེ་སྙེིང་རྗེ་ེ

ཆོེན་པོསེ་འགྲི་ོབའ་ིདིོན་བྱེེདི་པ། ཕུབ་ཀྱིིསེ་བདུདི་ལསེ་རྒྱལ་བ། རྐོང་པསེ་སྒྲུབ་པ་པ་ོ

སེངསེ་རྒྱསེ་ཀྱི་ིསེར་བགྲིོདི་པ། ཞོགསེ་པསེ་ཡོང་དིག་པའ་ིཡོ་ེཤིེསེ་ཀྱིིསེ་རྒྱུདི་འཆོིང་

བ། གཞུསེ་འཇིིག་རྟེན་གསུམ་ལསེ་རྒྱལ་བ། རྒྱུ་མསེ་ཆོོསེ་ཐོམསེ་ཅིདི་རང་བཞོིན་

མདེི་པར་རྟགོསེ་པ། དྲིལི་བུསེ་ཤིརེ་ཕྱིནི་གྱི་ིསྒྲི་སྒྲིགོ་པ། ལག་པསེ་ཞོ་ིསེགོསེ་ཀྱི་ིལསེ་

བྱེེདི་པ། དུར་ཁྲིོདི་ཀྱི་ིརསེ་ཀྱིིསེ་སྟེོང་ཉིིདི་ཀྱི་ིསྒྲིིབ་གཡོོགསེ་སེེལ་བ། སྐྱེེསེ་བུ་གསེལ་

ཤིིང་ལ་བཙུགསེ་པསེ་ཆོསོེ་ཐོམསེ་ཅིདི་སྟེོང་པ་ཉིིདི་དུ་ཕུག་པ་སྟེ་ེསྟེོང་ཉིིདི་མངོན་སུམ་

དུ་རྟོགསེ་པ། མེ་ཐོབ་ཀྱིིསེ་ཆོོསེ་ཐོམསེ་ཅིདི་རང་བཞོིན་གྱིིསེ་འོདི་གསེལ་བ། ཐོོདི་

ཚལ་གྱིིསེ་སྙེིང་རྗེེའ་ིབདུདི་རྩེིསེ་རྒྱུདི་གང་བ། སྡེིགསེ་མཛུབ་ཀྱིིསེ་བདུདི་རྣམསེ་ལ་

བསྡེིགསེ་པར་མཛདི་པ། འཕན་རྩེ་ེགསུམ་པསེ་སྒོ་ོགསུམ་དི་ེཁ་ོན་རང་བཞོིན་ནམ་

ངོ་བོ་གཅིིག་ཏུ་རྟོགསེ་པ། རླུང་རསེ་ཀྱིིསེ་ཆོོསེ་ཐོམསེ་ཅིདི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་སྟེོན་པ་

མཚོན་པའ།ོ །དིེའ་ིམཇུག་ཏུ་ཡོང༌། གླིང་པོའ་ིཔགསེ་པ་ན་ིགཏེ་ིམུག་གླིང་པོའ་ིཔགསེ་

པའོ། །གཡོསེ་པའ་ིཞོབསེ་ཀྱི་ིམ་ིལ་སེོགསེ་པ་བརྒྱདི་ནི། དིངོསེ་གྲུབ་ཆོེན་པ་ོབརྒྱདི་

དིག་པའོ། །གཡོོན་པའ་ིཞོབསེ་ཀྱི་ིབྱེ་རྒོོདི་ལ་སེོགསེ་པ་བརྒྱདི་ན་ིདིབང་ཕྱུག་བརྒྱདི་

དིག་པའོ། །ཞོལ་དིགུ་པ་ོན་ིགསུང་རབ་ཡོན་ལག་དིགུའ་ིཆོོསེ་སྟེོན་པསེ་སེེམསེ་ཅིན་

ཡོོངསེ་སུ་སྨོིན་པར་བྱེེདི་པསེ་སེ།ོ །མ་ཧེེའ་ིགདིོང་པ་ན་ིཁམསེ་གསུམ་གྱི་ིབདིག་པོར་



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ།
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གྱུར་པསེ་སེོ། །རྭ་གཉིིསེ་ན་ིབདིེན་པ་གཉིིསེ་སེོ། །ཕྱིག་རྒྱ་ལྔ་ན་ིདི་ེབཞོིན་གཤིེགསེ་

པ་ལྔའ་ིརང་བཞོིན་ན།ོ །སེངསེ་རྒྱསེ་ཀྱི་ིཆོོསེ་ཀྱིིསེ་སེེམསེ་ཅིན་རྣམསེ་ཚིམ་པར་བྱེེདི་

པསེ་ན་སྟེེང་ག་ིཞོལ་དིམར་པ་ོནསེ་ཁྲིག་འཛག་པའོ། །ཞོལ་དིགུ་པ་སེེར་པ་ོན་ིའཇིམ་

དིཔལ་གྱིི་སྤྲུལ་པར་སྟེོན་པསེ་ནའོ། །བྱེིསེ་པའི་རྒྱན་གྱིིསེ་བརྒྱན་པ་ནི་གཞོོན་ནུའི་

གཟུགསེ་ཀྱི་ིཕྱིིར་ནའོ། །སྤྱི་ིབོར་རལ་པ་ལྔ་དིང་ལྡན་པ་ནི། མངོན་པར་བྱེང་ཆུབ་པ་

ལྔ་དིག་པའ།ོ །སྤྱིན་གསུམ་ན་ིདུསེ་གསུམ་གཟགིསེ་པའ།ོ །ཞོེསེ་གསུངསེ་ཤིངི༌། སྭ་ན་

ཤྲཱིིའ་ིའགྲིེལ་པར་ཡོང༌། དི་ེབཞོིན་དུ་བཤིདི་ཅིིང༌། ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ་རཀྵི་ིཏེའ་ིའགྲིེལ་པ་ལསེ་

ཕལ་ཆོེར་དི་ེབཞོིན་དུ་བཤིདི་དིོ། །འདིིར་ན་ིདི་ེདིག་ག་ིསྙེིང་པ་ོདྲིིལ་ཏེ་ེལམ་གྱི་ིརིམ་པ་

དིང་སྦྱར་ནསེ་བཤིདི་ན། བཅིོམ་ལྡན་འདིསེ་ཀྱི་ིསྐུའ་ིརྣམ་པ་འདི་ིལྟར་བསྟེན་པསེ་ན་ི

འབྲསེ་བུ་མཐོར་ཐུག་རང་ཉིིདི་ཀྱིིསེ་བརྙིེསེ་པའ་ིག་ོའཕང་དིང༌། དིེར་བགྲིོདི་པའ་ིལམ་

དིང༌། དི་ེདིག་ག་ིགཞོ་ིསྟེ་ེགཞོ་ིལམ་འབྲསེ་གསུམ་གྱི་ིརྣམ་པར་གཞོག་པ་མཚོན་པར་

བྱེདེི་པ་ཡོནི་ཞོངི༌། གསུང་རབ་ཡོན་ལག་དིགུསེ་ན།ི རྒྱུདི་སྡེའེ་ིརགིསེ་མཐོའ་དིག་ཀྱིང་

བསྡུསེ་ལ། བཅུ་གཉིིསེ་དིགུར་བསྡུ་ཚུལ་ནི། ཆོེདི་བརྗེོདི་དིང་རྟོགསེ་བརྗེོདི་གཉིིསེ་

ཡོན་ལག་གཅིིག་ཏུ་བསྡུསེ། སྐྱེེསེ་རབསེ་གླིེང་གཞོིའ་ིཡོན་ལག་ཏུ་བསྡུསེ། ཚིགསེ་

བཅིདི་དིབྱེངསེ་ཀྱིིསེ་བསྙེདི་པའ་ིསྡེརེ་བསྡུསེ་པསེ་དིགུར་འགྱུར་ར།ོ །བདིནེ་པ་གཉིིསེ་

ནི་ཐུན་མོང་མ་ཡོིན་པ་ཀུན་རྫོོབ་སྒྱུ་ལུསེ་དིང་དིོན་དིམ་འོདི་གསེལ་གཉིིསེ་ལ་བྱེེདི་

དིོ། །བྱེང་ཕྱིོགསེ་སེ་ོབདུན་ལ་ཐུན་མོང་བ་དིང་ཐུན་མོང་མ་ཡོིན་པ་རྫོོགསེ་རིམ་གྱི་ི

དིབང་དུ་བྱེསེ་པ་གཉིིསེ་ཡོོདི་པར་བྱེསེ་ན་སྡེོམ་ཆོེའོ། །སློོབ་དིཔོན་མི་བསྐྱེོདི་པསེ་

ནི། ཞོལ་དིགུ་ཞོེསེ་པ་ན་ིདིགུ་སྟེེ། རྩེ་བའ་ིཞོལ་ནསེ་བརྩེམསེ་པའ་ིགཡོསེ་པ་གསུམ་
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སྒོོམ་སྡེ་ེནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

དིང༌། དི་ེབཞོིན་དུ་གཡོོན་པ་གསུམ་དིང༌། སྟེེང་དིང་དིེའ་ིསྟེེང་རྣམསེ་ག་ོརིམ་བཞོིན་

མཐོར་གྱིིསེ་གནསེ་པའ་ིསྙེོམསེ་པར་འཇུག་པ་དིགུའོ། །འཇིིག་རྟེན་གསུམ་ཞོེསེ་བྱེ་

བ་ན་ིདིེའ་ིབདིག་པ་ོསྟེེ། རྒྱལ་བར་བྱེེདི་པ་དིང༌། སྦྲང་རྩེིར་བྱེེདི་པ་དིང༌། དིོན་ཀུན་

གྲུབ་པའ།ོ །ཞོབསེ་བཅུ་དྲུག་ཅིེསེ་བྱེ་བ་ན་ིསྟེོང་ཉིིདི་བཅུ་དྲུག་རྣམ་པར་དིག་པའ།ོ །དི་ེ

ཉིིདི་ཀྱི་ིཕྱིིར་མ་ིལ་སེོགསེ་པ་བཅུ་དྲུག་ན་ིཕྱི་ིརོལ་དིང༌། ནང་ལ་སེོགསེ་པའ་ིདིངོསེ་

པོར་འཛིན་པ་བཅུ་དྲུག་ག་ིམཚན་མ་འཛིན་པ་ཡོིན་ལ། དི་ེབསེ་སྟེོང་པ་ཉིིདི་བཅུ་དྲུག་

གིསེ་བཅིོམ་པའ་ིཕྱིིར། ཞོབསེ་བཅུ་དྲུག་གིསེ་བརྫོིསེ་པའོ། །གཅིེར་བུའ་ིསྐུ་ཞོེསེ་བྱེ་

བ་ན་ིརྣམ་པར་རྟོག་པ་སྤེངསེ་པ་དིང༌། ང་ོཚ་ཤིེསེ་པ་དིང་ཁྲིེལ་ཡོོདི་པསེ་གཡོོགསེ་པ་

ན་ིགོསེ་ཡོིན་གྱིི། རསེ་ལ་སེོགསེ་པསེ་བཀབ་པ་ན་ིབྱེིསེ་པའ་ིགོསེ་ཡོིན་པར་བསྟེན་

པའ་ིཕྱིིར། བྱེིསེ་པ་གོསེ་རྣམསེ་གྱིོན་ཡོང་རྟག་པར་གཅིེར། །མཁསེ་པ་གཅིེར་བུར་

འདུག་ཀྱིང་གོསེ་དིང་བཅིསེ། །ཞོེསེ་བཤིདི་པསེ་སེོ། །མཚན་མ་གྱིེན་དུ་བསྒྲིེང་བ་

ཞོེསེ་བྱེ་བ་ནི། འདིིར་ལྷ་ཆོེན་པ་ོདིང་འདྲི་བར་བསྟེན་པསེ་དི་ེའདུལ་བར་བྱེ་བའ་ིཕྱིིར་

ཏེེ། དི་ེན་ིལྷག་པར་ཆོགསེ་པ་ཅིན་ཡོིན་པསེ། ལ་ོགསུམ་དུ་དིཀའ་ཐུབ་ཟློག་པ་དིང༌། 

གཉིིསེ་ཀྱིིསེ་གཉིིསེ་སྤྲིདི་པའི་བདིེ་བསེ་མ་ཚིམ་ཞོིང་རྟག་ཏུ་མཚན་མ་ལསེ་སུ་རུང་

བ་ཞོེསེ་གྲིགསེ་སེ།ོ །དི་ེབསེ་ན་ཆོགསེ་པ་དིང་ལྡན་ཞོ་ེསྡེང་”རྡོའོ
1
། །ལྷ་ཆོེན་ཚངསེ་པ་

ཁྱེབ་འཇུག་འདུལ། །ཞོེསེ་བཤིདི་དིོ། །ཟུར་ཕུདི་ལྔ་པ་ཞོེསེ་བྱེ་བ་ན་ིཡོ་ེཤིེསེ་ལྔ་དིང་

བཅིསེ་པར་སྟེནོ་པའ།ོ །ཞོེསེ་བྱེ་བ་ན།ི སེམེསེ་ཅིན་གྱི་ིཕྱིརི་སྣང་བ་སྟེནོ་པའ་ིསྒོ་ོཇི་ིསྙེེདི་

པ་ཡོང་རྣམ་ཐོར་གསུམ་ལསེ་བྱུང་བའ་ིཕྱིིར་རོ། །ཞོེསེ་གསུངསེ་སེོ། །དིེསེ་ན་ཡུམ་

དིང་སྦྱོར་བ་ན་ིབདི་ེབ་ཆོེན་པ་ོརྒྱསེ་པའ།ོ །ཞོེསེ་འདིོན་ཞོིང༌། གཞོན་ཡོང་འགྲིེལ་པའ་ི

1 མ་ཕྱི།ི ༤༤བ༣ན། རྡོའ ོ  *སྡེ་ེདིག་ེབསྟེན་འགྱུར་དུ་བསྡེོ
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ཚགི་ཟནི་རྣམསེ་ན་ིབཀློགསེ་པསེ་འགྲུབ་པའ།ོ །

གཉིིསེ་པ་ཞོར་བྱུང་གཞོན་བཤིདི་པ་ནི། ཞོ་ེདིགུ་མའ་ིསྒྲུབ་ཐོབསེ་ལསེ། དིམ་

པའ་ིདིོན་དུ་རྣམ་དིག་པ། །དུསེ་ན་ིདིཔའ་བ་ོཆོེན་པོའ་ིགཟུགསེ། །ཞོལ་བརྒྱདི་ཐུན་

ཚོདི་བརྒྱདི་ཡོིན་ཏེེ། །ཞོལ་དིགུ་ཐུན་ཚོདི་སྤྱིི་ཡོིན་ནོ། །ཕྱིག་དིང་རྭ་གཉིིསེ་ཟླ་བ་

དིང༌། །ཟླ་བ་ཕྱིེདི་པ་ཡོང་དིག་སྦྱོར། །བཞོོན་པ་བཅུ་དྲུག་དུསེ་དིང་ནི། །ཟླ་བ་ཡོི་

ནི་ཞོག་ཏུ་ཤིེསེ། །ཞོལ་ནི་གཟའ་བརྒྱདི་དིག་ཏུ་ཤིེསེ། །སྤྱིན་ནི་རྒྱུ་སྐོར་དིག་དིང་

སྦྱོར། །ཞོབསེ་ན་ིའཕ་ོབ་བཅུ་གཉིིསེ་དིང༌། །དུསེ་བཞོ་ིཡོ་ིན་ིགྲིངསེ་སུ་ཤིེསེ། །མཚོན་

ཆོ་རྣམསེ་ནི་སྟེོང་པ་དིང༌། །སྙེིང་རྗེེ་དིག་ནི་བཅུ་དྲུག་གཉིིསེ། །གླིང་ཆོེན་པགསེ་

པ་བགེགསེ་ཆོེན་ཏེེ། །དྲིག་པོའ་ིགཟུགསེ་ནི་སྡུག་བསྔོལ་ཆོེ། །སེེལ་ཞོིང་འཇིོམསེ་

པར་བྱེེདི་པའི་གཙོ། །ཁ་དིོག་ནག་པོ་བྱེམསེ་པ་ཆོེ། །ཐོོདི་པའི་རྒྱན་ནི་མི་འགྱུར་

པའོ། །དིཀྱིིལ་འཁོར་ལྷ་ནི་ཐོམསེ་ཅིདི་དིག །རང་བཞོིན་འབྱུང་བའི་དུསེ་དིག་ག ོ

།དུསེ་གསུམ་གྱིིསེ་ན་ིསྐུ་གསུང་ཐུགསེ། །ཞོེསེ་དིང༌། དིཀྱིིལ་འཁོར་བྱེང་ཆུབ་ཕྱིོགསེ་

ཡོིན་ནོ། །ཞོེསེ་དིང༌། འདི་ིན་ིདིག་པ་ཅུང་ཟདི་ཙམ། །འཇིམ་དིཔལ་རྒྱུདི་ན་ིརྒྱསེ་པ་

ཡོནི། །ཞོེསེ་གསུངསེ་ལ། དི་ེདིག་ག་ིདིོན་རམི་པ་བཞོནི་བཤིདི་ན། དིམ་པའ་ིདིནོ་ནམ་

ངེསེ་དིོན་དུ། ལོ་དུསེ་ཚིགསེ་ཟླ་བ་ཞོག་སེོགསེ་ཕྱིིའི་དུསེ་དིང་བྲལ་ཞོིང་ཀུན་རྟོག་

ག་ིརླུང་ག་ིརྒྱུ་བ་དིང་བཅིསེ་པའ་ིནང་ག་ིདུསེ་ཀྱིང་རྣམ་པར་དིག་པའ་ིའབྲསེ་དུསེ་ཀྱི་ི

བདི་ེབ་ཆོེན་པོའ་ིཡོ་ེཤིེསེ་བཞོོན་པའ་ིརླུང་དིང་བཅིསེ་པ་དི་ེཉིིདི་ཀྱི་ིགཟུང་རྣམ། དིཔལ་

རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིིགསེ་བྱེེདི་ཀྱི་ིསྐུའ་ིརྣམ་པར་ཤིར་བ་ཡོིན་ནོ། །ཞོེསེ་མདིོར་བསྟེན་ནསེ། དི་ེ

ཉིིདི་རྒྱསེ་པར་བཤིདི་པ་ནི། འཇིིག་རྟེན་ན་ཞོག་གཅིིག་གི་ཐུན་ཚོདི་སྤྱིི་དིང༌། ཉིིན་
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སྒོོམ་སྡེ་ེནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

ཐུན་ཚོདི་བཞོི་དིང༌། མཚན་ཐུན་ཚོདི་བཞོི་སྟེེ་ཕྱིི་ལ་ཐུན་ཚོདི་དིགུ་ཡོོདི་པ་བཞོིན་

དུ། སྒྲུབ་པ་པོའ་ིལུསེ་ལ་ཡོང་སྙེིང་གའ་ིསྲོོག་འཛིན་ཕྲ་མ་ོདིང༌། དི་ེལ་བརྟེན་ནསེ་སྙེིང་

གའ་ིརྩེ་འདིབ་བརྒྱདི་ལ་ཉིིན་མ་ོརྒྱུ་བའ་ིདིཀྱིིལ་འཁོར་བཞོིའ་ིརླུང་དིང༌། མཚན་མ་ོརྒྱུ་

བའི་དིཀྱིིལ་འཁོར་བཞོིའི་རླུང་སྟེེ་ནང་གི་ཐུན་ཚོདི་ཀྱིི་རླུང་དིགུ་དིབུ་མར་ཞུགསེ་

གནསེ་ཐོིམ་གསུམ་བྱེསེ་པ་ལསེ་བྱུང་བའི་བདིེ་བ་ཆོེན་པོའ་ིཡོེ་ཤིེསེ་ཀྱིི་གཟུང་རྣམ་

དིགུ །དིབུ་དིགུའ་ིརྣམ་པར་ཤིར་བ་དིང༌། ལ་ོགཅིིག་ལ་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིསིེ། ཟླ་བ་ར་ེལ་

ཡོང་ཡོར་ང་ོམར་ངོའ་ིཟླ་བ་ཕྱིེདི་པ་གཉིིསེ་གཉིིསེ་ཏེ་ེསྤྱི་ིདིང༌། བྱེ་ེབྲག་ཏུ་ཕྱི་ེབསེ་ཟླ་བ་

དིང་ཟླ་ཕྱིེདི་ཀྱིི་གྲིངསེ་སེ་ོདྲུག་ཏུ་འབྱུང་ལ། དིེ་བཞོིན་དུ་སྒྲུབ་པ་པོའ་ིལུསེ་ལ་སྤྱིིར་

ཁམསེ་ཀྱི་ིདིབྱེ་ེབ་བཅུ་གཉིིསེ་དིང༌། དི་ེལ་དིཀར་ཆོ་འཕེལ་བ་བཅུ་གཉིིསེ། འགྲིིབ་པ་

བཅུ་གཉིིསེ་ཏེེ། ནང་ག་ིཟླ་བ་དིང༌། ཟླ་ཕྱིེདི་ཀྱི་ིགྲིངསེ་སེ་ོདྲུག་ག་ིཁམསེ་ཀྱི་ིབགྲིོདི་པ་

དིབུ་མར་བསྡུསེ་པ་ལསེ་སྐྱེེསེ་པའ་ིབདི་ེབ་ཆོེན་པོའ་ིཆོོསེ་སེ་ོདྲུག་ག་ིགཟུང་ཆོ། ཕྱིག་

སེ་ོབཞོ་ིདིང༌། རྭ་གཉིིསེ་ཏེ་ེསེ་ོདྲུག་ཏུ་ཤིར་བ་དིང༌། གཞོན་ཡོང༌། ལ་ོགཅིགི་ལ་ཉི་ིམ་ལྷ་ོ

བགྲིོདི་ཀྱི་ིཁྱེིམ་ན་གནསེ་པའ་ིདུསེ་དྲུག་དིང༌། དི་ེལ་ཡོང་ཟླ་བའ་ིདིཀར་ཆོ་འཕེལ་བའ་ི

དུསེ་དྲུག་དིང༌། འགྲིིབ་པའ་ིདུསེ་དྲུག་སྟེ་ེབཅི་ོབརྒྱདི་དིང༌། ཉི་ིམ་བྱེང་བགྲིོདི་ཀྱི་ིཁྱེིམ་

ན་གནསེ་པའ་ིདུསེ་དྲུག་དིང༌། དི་ེལ་ཡོང༌། ཡོར་འཕེལ་དིང་མར་འགྲིིབ་ཀྱི་ིདུསེ་དྲུག་

དྲུག་སྟེེ་བཅིོ་བརྒྱདི་དིང༌། དིེ་ལ་ཡོང་སྔོར་བཞོིན་སྡེོམསེ་པསེ་ཕྱིིའི་དུསེ་སྦྱོར་དིང༌། 

དུསེ་སྦྱོར་ཕྱིེདི་པ་སེ་ོདྲུག་བྱུང་ལ། དི་ེབཞོིན་དུ་སྒྲུབ་པ་པོའ་ིལུསེ་ལ་ཡོང་ལྟ་ེབའ་ིརྩེ་

འཁོར་གྱི་ིརིམ་པ་ཕྱི་ིམའ་ིགཡོསེ་ཀྱི་ིརྩེ་འདིབ་དྲུག་ནསེ་རྒྱུ་བའ་ིརླུང་ག་ིའཕ་ོཆོེན་དྲུག་

དིང༌། དི་ེལ་འཕ་ོབ་ཕྱིེདི་པ་བཅུ་གཉིིསེ་སུ་ཕྱི་ེབསེ་བཅི་ོབརྒྱདི་དིང༌། གཡོོན་ལའང་དི་ེ
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བཞོིན་དུ་ཕྱི་ེབསེ་ནང་ག་ིདུསེ་སྦྱོར་དིང༌། དུསེ་སྦྱོར་ཕྱིེདི་པའ་ིགྲིངསེ་སེ་ོདྲུག་འབྱུང་

བ་ལསེ། ”གཡོསེ་གཡོོན་གྱི་ིརླུང
1
་རྣམསེ་ར་ོརྐྱེང་ནསེ་རྒྱུ་བ་བཀག་སྟེེ། དིབུ་མར་

ཞུགསེ་གནསེ་ཐོིམ་གསུམ་བྱེསེ་པ་ལསེ་སྐྱེེསེ་པའི་བདིེ་བ་ཆོེན་པོའ་ིཡོེ་ཤིེསེ་ཀྱིི་ཆོ་

སེ་ོདྲུག་ག་ིགཟུང་ཆོ་སེ་ོདྲུག །ཕྱིག་སེ་ོབཞོ་ིརྭ་གཉིིསེ་དིང་སེ་ོདྲུག་ག་ིརྣམ་པར་ཤིར་

བ་དིང༌། ཟླ་བ་གཅིིག་ལ་ཡོར་ངོའ་ིཚེསེ་གཅིིག་ནསེ་བཅི་ོལྔའ་ིབར་ལ་དིཀར་པོའ་ིཆོ་

འཕེལ་ཞོིང་རྫོོགསེ་པ་དིང་བཅིསེ་པའི་ཆོ་བཅུ་དྲུག་མར་ངོའ་ིཚེསེ་གཅིིག་ནསེ་བཅི་ོ

ལྔའ་ིབར་ལ་ནག་པོའ་ིཆོ་འཕེལ་ཞོིང་རྫོོགསེ་པ་དིང་བཅིསེ་པའ་ིཆོ་བཅུ་དྲུག་སྟེེ། ཕྱི་ི

རོལ་གྱི་ིདིཀར་ནག་ག་ིཆོ་བཅུ་དྲུག་ར་ེཡོོདི་ལ། དི་ེབཞོིན་དུ་རྣལ་འབྱེོར་པའ་ིལུསེ་ལ་

ཡོང་དིཀར་པོའ་ིཚེསེ་གཅིིག་ནསེ་བཅི་ོལྔའ་ིབར་ལ་རྐོང་པ་གཡོོན་པའ་ིམཐོ་ེབོང་ནསེ་

སྤྱི་ིགཙུག་ག་ིབར་དུ་གཡོོན་གྱི་ིརྩེ་ནསེ་ཁམསེ་དིཀར་པ་ོརིམ་གྱིིསེ་འཕེལ་ཞོིང་རྫོོགསེ་

པ་དིང་བཅིསེ་པའ་ིདུསེ་ཀྱི་ིདིཀར་ཆོ་བཅུ་དྲུག་དིང༌། ནག་ཕྱིགོསེ་ཀྱི་ིཚསེེ་གཅིགི་ནསེ་

བཅི་ོལྔའ་ིབར་ལ་སྤྱི་ིགཙུག་ནསེ་རྐོང་པ་གཡོསེ་པའ་ིམཐོ་ེབོང་ག་ིབར་དུ་གཡོསེ་ཀྱི་ིརྩེ་

ནསེ་ཁམསེ་དིམར་པ་ོརིམ་གྱིིསེ་འཕེལ་བའ་ིསྟེོབསེ་ཀྱིིསེ་དིཀར་པ་ོརིམ་གྱིིསེ་འགྲིིབ་

ཅིིང་རྫོོགསེ་པ་དིང་བཅིསེ་པའ་ིདུསེ་ཀྱི་ིདིཀར་ཆོ་འགྲིིབ་པའ་ིཆོའམ། དིམར་ཆོའམ་

ནག་ཆོ་བཅུ་དྲུག་སྟེ།ེ ནང་ག་ིདིཀར་ནག་ག་ིཆོ་ཡོང་བཅུ་དྲུག་ར་ེའབྱུང་ལ། དི་ེལྟ་བུའ་ི

ཁམསེ་དིཀར་དིམར་རླུང་དིང་བཅིསེ་པ་གཡོསེ་གཡོོན་གྱི་ིརྩེ་རྣམསེ་སུ་རྒྱུ་བ་བཀག་

སྟེེ། དིབུ་མར་དྲིངསེ་པའ་ིའཕྲོདི་འདུ་ལ་བརྟེན་ནསེ་སྐྱེེསེ་པའ་ིཡོ་ེཤིེསེ་ཀྱི་ིཆོ་བཅུ་དྲུག་

པ་ཕྲག་གཉིིསེ་ཡོ་ེཤིེསེ་ཀྱི་ིགཟུང་ཆོ་བཅུ་དྲུག །ཞོབསེ་འོག་ག་ིསྲོོག་ཆོགསེ་བཅུ་དྲུག་

ག་ིརྣམ་པར་ཤིར་བ་དིང༌། ཉི་ིམ་ལ་སེོགསེ་པའ་ིགཟའ་བདུན་སྒྲི་གཅིན་དུསེ་མ་ེསྟེ་ེཕྱི་ི

1 མ་ཕྱི།ི ༥༠བ༤ན།  གཡོསེ་གཡོསེ་གཡོནོ   *གཡོསེ་གཡོནོ་གྱི་ིརླུང
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སྒོོམ་སྡེ་ེནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

རོལ་ཏུ་གཟའ་དིགུ་ཡོོདི་ལ། དི་ེབཞོིན་དུ་རྣལ་འབྱེོར་པའ་ིལུསེ་ལ་ཡོང་ཁྱེབ་བྱེེདི་མ་

གཏེོགསེ་པའ་ིརྩེ་བའ་ིརླུང་བཞོ་ིདིང༌། རྒྱུ་བ་སེོགསེ་ཡོན་ལག་ག་ིརླུང་ལྔ་སྟེ་ེདིགུ་ལ་

ནང་གི་གཟའ་ཞོེསེ་བཏེགསེ་པའི་རླུང་དིགུ་པོ་དིེ་དིག་རོ་རྐྱེང་དིང་དིབང་པོའ་ིསྒོོ་

སེོ་སེོར་རྒྱུ་བ་བཀག་ནསེ་དིབུ་མར་ཞུགསེ་གནསེ་ཐོིམ་གསུམ་བྱེསེ་པའི་སྟེོབསེ་

ཀྱིིསེ་སྐྱེེསེ་པའ་ིབདི་ེབ་ཆོེན་པོའ་ིཡོ་ེཤིེསེ་ཀྱི་ིབཟུང་ཆོ། ཞོལ་དིགུའ་ིརྣམ་པར་ཤིར་བ་

དིང༌། འདི་ིའཇིིག་རྟེན་པ་ལ་གྲིགསེ་པའ་ིཁ་དིང་དིོན་འདྲི། ཕྱི་ིལ་རྒྱུ་སྐོར་ཉིེར་བདུན་

ཡོོདི་པ་བཞོིན་དུ། ནང་ལ་ཡོང་ར་ོརྐྱེང་དིབུ་མ་གསུམ་དིང༌། སྤྱི་ིབ་ོལ་སེོགསེ་གནསེ་

ཉིེར་བཞོིའ་ིརྩེ་ཉིེར་བཞོ་ིསྟེེ། ནང་ག་ིརྒྱུ་སྐོར་ཉིེར་བདུན་དུ་བྱེསེ་པ་དིག་ནསེ་རླུང་རྒྱུ་

བ་བཀག་ནསེ་དིབུ་མར་ཞུགསེ་གནསེ་ཐོིམ་གསུམ་བྱེསེ་པ་ལསེ་སྐྱེེསེ་པའ་ིབདི་ེབ་

ཆོེན་པོའ་ིཡོ་ེཤིེསེ་ཀྱི་ིབཟུང་ཆོ་ཉིེར་བདུན་སྤྱིན་ཉིེར་བདུན་གྱི་ིརྣམ་པར་ཤིར་བ་དིང༌། 

ཕྱི་ིརོལ་ཏུ་ལ་ོགཅིིག་ལ་ཉི་ིཁྱེིམ་འཕ་ོབ་བཅུ་གཉིིསེ་དིང༌། དིེའ་ིསྡུདི་བྱེེདི་དིབྱེར་དིགུན་

སྟེོན་དིཔྱིདི་དི་ེབཅུ་དྲུག་ཡོོདི་ཅིིང༌། དི་ེབཞོིན་དུ་རྣལ་འབྱེོར་པའ་ིལུསེ་ལ་ཡོང་ལྟ་ེབའ་ི

རྩེ་འཁོར་གྱི་ིརིམ་པ་གསུམ་པའ་ིགཡོསེ་གཡོོན་གྱི་ིརྩེ་འདིབ་དྲུག་པ་ོར་ེར་ེནསེ་རླུང་

ག་ིའཕ་ོབ་དྲུག་དྲུག་སྟེ་ེའཕ་ོབ་བཅུ་གཉིིསེ་དིང༌། དི་ེརྣམསེ་ཀྱི་ིསྡུདི་བྱེེདི་དིཀྱིིལ་འཁོར་

བཞོིའ་ིརླུང་དིང་བཅིསེ་པ་བཅུ་དྲུག །དིབུ་མར་ཞུགསེ་གནསེ་ཐོིམ་གསུམ་བྱེསེ་པ་

ལསེ་སྐྱེེསེ་པའ་ིབདི་ེབ་ཆོེན་པོའ་ིཡོ་ེཤིེསེ་ཀྱི་ིགཟུང་ཆོ་བཅུ་དྲུག་ཞོབསེ་བཅུ་དྲུག་ག་ི

རྣམ་པར་ཤིར་བ་དིང༌། གཡོོན་གྱིི་ཕྱིག་མཚན་བཅུ་དྲུག་གིསེ་ནི་གང་ལ་དིམིགསེ་

ནསེ་བསྒོོམསེ་པསེ་སྒྲིིབ་པ་དིག་པའི་ལམ་གྱིི་དིམིགསེ་པ་མཐོར་ཐུག་ལ་ཤིེར་ཕྱིིན་

གྱི་ིམིང་གིསེ་བསྟེན་པའ་ིཡུལ་སྟེོང་ཉིིདི་བཅུ་དྲུག་མཚོན། གཡོསེ་ཀྱི་ིཕྱིག་མཚན་བཅུ་



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ།

 95  

དྲུག་གིསེ་ནི་ཡུལ་སྟེོང་ཉིིདི་བཅུ་དྲུག་ཡུལ་དུ་བྱེེདི་པའི་ཡུལ་ཅིན་བདིེ་བ་ཆོེན་པོའ་ི

ཡོེ་ཤིེསེ་བཅུ་དྲུག་མཚོན་ལ། ཐོབསེ་དིེ་གཉིིསེ་ལ་བརྟེན་ནསེ་རྒྱུ་ཕྲ་བ་དིང་རགསེ་

པའི་གཏེི་མུག་བག་ཆོགསེ་དིང་བཅིསེ་པ་སྤེངསེ་ཤིིང༌། བགེགསེ་དིང་ལོག་འདྲིེན་

ཐོམསེ་ཅིདི་བཅིོམ་པ་དིང༌། འབྲསེ་བུ་ཕྲ་བ་དིང་རགསེ་པའ་ིསྡུག་བསྔོལ་ཐོམསེ་ཅིདི་

ཟདི་ཅིིང༌། མ་རུངསེ་པའ་ིའགྲི་ོབ་རྣམསེ་དྲིག་པོའ་ིཐོབསེ་ཀྱིིསེ་འདུལ་བར་མཛདི་པ་

ནི། ཕྱིག་དིང་པ་ོགཉིིསེ་ཀྱིིསེ་གླིང་པ་ོཆོེའ་ིཔགསེ་པ་འཛིན་པ་དིང༌། ཤིིན་ཏུ་དྲིག་པོའ་ི

ཆོ་བྱེདི་དུ་བསྟེན་པ་གཉིིསེ་ཀྱིིསེ་མཚོན་ནོ། །དི་ེལྟ་ནའང་ཐུགསེ་ན་ིརྣམ་པ་གང་གིསེ་

ཀྱིང་གཞོན་དུ་བསྒྱུར་བར་མ་ིནུསེ་པའ་ིཆོོསེ་ཀྱི་ིདིབྱེིངསེ་དིང༌། བྱེམསེ་པའམ་སྙེིང་

རྗེེའ་ིངང་དུ་བཞུགསེ་པ་ལསེ་དུསེ་ནམ་དུ་ཡོང་གཡོ་ོམ་ིསྲོིདི་པའ་ིཕྱིིར་ར།ོ །ཞོེསེ་པ་ན།ི 

ཁ་དིགོ་ནག་པོསེ་མཚནོ་ཞོིང༌། དི་ེཉིིདི་ཟདི་ཅིངི་འགྱུར་བ་མ་ིམངའ་བའ་ིམ་ིགནསེ་པའ་ི

མྱོ་ངན་ལསེ་འདིསེ་པའ་ིདིབྱེིངསེ་སུ་བདི་ེབ་ཆོེན་པོའ་ིརང་བཞོིན་དུ་རོལ་པར་མཛདི་

པ་ན།ི ཐོོདི་པའ་ིརྒྱན་གྱིསིེ་སྤྱི་ིབརོ་བརྒྱན་པསེ་མཚནོ་པའ།ོ །

དི་ེདིག་ག་ིདིོན་མདིརོ་བསྡུ་ན། ལྷན་སྐྱེེསེ་ཀྱི་ིབདི་ེབ་ཆོནེ་པོའ་ིཡོ་ེཤིསེེ་བསྐྱེེདི་པའ་ི

ཐོབསེ་འབྲསེ་བུ་དིང་བཅིསེ་པའ་ིདིབང་དུ་མཛདི་ནསེ། སྒྲུབ་པ་པོའ་ིལུསེ་ཀྱི་ིསྣ་བུག་

གཉིིསེ་ལ་སེོགསེ་པའ་ིགནསེ་སེ་ོསེོར་རྒྱུ་བའ་ིརླུང་རྣམསེ་མ་ིཤིིགསེ་པའ་ིཐོིག་ལ་ེལ་

འཇུག་པ་ཨེ་ཾགྱི་ིགདིངསེ། གནསེ་པ་ཨཱཿའ་ིགདིངསེ། ཕྱིརི་ལྡང་བ་ཧཱུཾ་ཾག་ིགདིངསེ་དིང་ང་ོ

བ་ོདིབྱེེར་མེདི་དུ་སྦྱོར་བའ་ིརྡོ་ོརྗེེའ་ིབཟླསེ་པ་བྱེསེ་པ་ལ་བརྟེན་ནསེ་འབྱུང་བའ་ིབདི་ེབ་

ཆོེན་པོའ་ིཡོ་ེཤིེསེ་དི་ེདིཔལ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིིགསེ་བྱེེདི་ཆོེན་པོའ་ིལྷ་སྐུ་བཞོིན་ལག་ག་ིརྣམ་པ་

ཅིན་དུ་ཤིར་བ་ཡོིན་ནོ། །ཞོེསེ་ག་ོབར་བྱེེདི་པ་ཡོིན་ནོ། །དིེསེ་མཚོན་ནསེ་འཁོར་གྱི་ི
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སྒོོམ་སྡེ་ེནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

ལྷ་རྣམསེ་དིང་རྟེན་གཞོལ་ཡོསེ་ཁང་དིང་བཅིསེ་པ་དིག་ཀྱིང་ཕྱི་ིནང་ག་ིདུསེ་རྣམ་པར་

དིག་པའ་ིབདི་ེབ་ཆོེན་པོའ་ིཡོ་ེཤིེསེ་ཀྱི་ིརང་བཞོིན་ཁ་ོནའ།ོ །ཞོེསེ་ཤིེསེ་པར་བྱེའ།ོ །འདི་ི

དིག་ན་ིདུསེ་ཀྱི་ིའཁོར་ལོའ་ིརྒྱུདི་ལསེ། ཇི་ིལྟར་ཕྱི་ིརོལ་དི་ེབཞོིན་ནང༌། །ནང་དི་ེབཞོིན་

དུ་གཞོན་ཤིེསེ་བྱེ། །ཞོེསེ་གསུངསེ་པ་དིང་རྗེེསེ་སུ་མཐུན་པར་ཕྱི་ིནང་གཞོན་གསུམ་

དིང་སྦྱར་ནསེ་ཞོིབ་ཏུ་བཤིདི་པའ།ོ །དི་ེལྟར་དིག་པ་བསྒོོམ་ཚུལ་བརྗེོདི་ནསེ། བཟླསེ་

པ་བྱེེདི་ཚུལ་ན།ི སློོབ་དིཔོན་རྡོ་ོརྗེ་ེགྲུབ་པསེ། དི་ེལྟར་བཟླསེ་ཏེ་ེབདིག་ཉིིདི་ན།ི །ལྷ་ཡོ་ི

བདིག་ཉིིདི་དིེར་གཏེདི་ནསེ། །སྔོགསེ་བཟླསེ་དི་ེཚ་ེརྣལ་འབྱེོར་པསེ། །ཡོིདི་ན་ིཇི་ིསྲོིདི་

མི་སྐྱེོའ་ིབར། །ཞོེསེ་གསུངསེ་པ་ལྟར། འདིིའི་སྐོོར་གྱིི་སྒྲུབ་ཐོབསེ་ཕལ་ཆོེ་བ་ལསེ་

སྐོབསེ་འདིིར་སྔོགསེ་བཟླ་བར་བཤིདི་དིོ། །བཟླ་ཚུལ་ནི། སྤྱིིར་རྒྱུདི་སྡེ་ེརྣམསེ་ལསེ། 

སྙེིང་པ་ོདིང༌། ཉི་ེསྙེིང་དིང༌། རྩེ་སྔོགསེ་དིང༌། ཕྲེང་སྔོགསེ་སེོགསེ་ཀྱི་ིརྣམ་གཞོག་མང་

དུ་གསུངསེ་ལ། སྤྱིིར་སྔོགསེ་ཀྱི་ིདིོན་ན།ི འགྲི་ོབ་ཀུན་གྱི་ིཡོིདི་སྡུག་བསྔོལ་རྒྱུ་བཅིསེ་

ལསེ་སྐྱེོབ་པར་བྱེེདི་པ་ཞོིག་ཡོིན་ལ། དིེསེ་ན་ཤིེསེ་རབ་དིང༌། ཏེིང་ང་ེའཛིན་མཚུངསེ་

ལྡན་དིང་བཅིསེ་པ་ན་ིསྙེངི་པ་ོདིང༌། ཤིསེེ་རབ་དིང་སྙེངི་རྗེ་ེམཚུངསེ་ལྡན་དིང་བཅིསེ་པ་

ན་ིགསེང་སྔོགསེ་དིང་། ཤིེསེ་རབ་དིང་ཡོ་ེཤིེསེ་མཚུངསེ་ལྡན་དིང་བཅིསེ་པ་ན་ིརིག་

སྔོགསེ་དིང༌། ཤིེསེ་རབ་དིང་དྲིན་པ་མཚུངསེ་ལྡན་དིང་བཅིསེ་པ་ན་ིགཟུངསེ་སྔོགསེ་

དིངོསེ་ཡོིན་ལ། དི་ེདིག་མཚོན་ཅིིང་བརྟན་པར་བྱེེདི་པ་དིང༌། བསྐུལ་བར་བྱེེདི་པའ་ི

དིོན་ཅིན་དུ་བྱེིན་གྱིིསེ་བརླབསེ་ཏེེ་གསུངསེ་པའི་སྔོགསེ་ཀྱིི་ཚིག་གི་ཚོགསེ་རྣམསེ་

ནི། རིམ་པ་ལྟར་སྙེིང་པོའ་ིསྔོགསེ་ལ་སེོགསེ་པའ་ིཐོ་སྙེདི་དུ་གསུངསེ་ཏེེ། སློོབ་དིཔོན་

ཀ་མ་དྷེ་ནུསེ། འདིི་དིག་རང་གི་ངོ་བོ་ཡོང༌། །ཤིེསེ་རབ་དིང་ཏེིང་ངེ་འཛིན་ནི་སྙེིང་
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པོའ།ོ །ཤིེསེ་རབ་དིང་སྙེིང་རྗེེའ་ིབདིག་ཉིིདི་ན་ིགསེང་སྔོགསེ་སེོ། །ཤིེསེ་རབ་དིང་ཡོ་ེ

ཤིེསེ་ན་ིརིག་སྔོགསེ་སེ།ོ །ཤིེསེ་རབ་དིང་དྲིན་པ་ན་ིགཟུངསེ་སྔོགསེ། ཞོེསེ་གསུངསེ་

པའ་ིཕྱིརི། དི་ེཡོང་སེ་ོསེོའ་ིངསོེ་འཛནི་ཙམ་ཡོནི་གྱི་ིའགལ་བ་ན་ིམ་ཡོནི་ན།ོ །སྙེངི་པོའ་ི

སྔོགསེ་བཟླསེ་པསེ་ལྷ་དི་ེདིང་དིེའ་ིཐུགསེ་རྒྱུདི་བསྐུལ་བ་དིང༌། ཉི་ེསྙེིང་གིསེ་ལྷ་དིེའ་ི

ཐུགསེ་བརྒྱུདི་བསྐུལ་བ་ལ་ཉི་ེབར་བྱེེདི་པ་དིང༌། གསེང་སྔོགསེ་སེོགསེ་གསུམ་གྱིིསེ་

ན་ིལྷ་དི་ེལ་འབོདི་པ་དིང༌། རིག་པ་ཁྱེདི་པར་ཅིན་བསྐྱེེདི་པ་དིང༌། ཡོ་ང་བའ་ིགནསེ་

སུ་ལྷུང་བ་ལསེ་འཛིན་པར་བྱེེདི་པ་ཡོིན་ཏེེ། ཀ་མ་དྷ་ེནུསེ། སྙེིང་པ་ོན་ིལྷ་རྣམསེ་ཡོང་

དིག་པར་མངོན་དུ་ཕྱིོགསེ་པར་བྱེ་བའི་ཕྱིིར་བསྐུལ་བར་བྱེེདི་པ་ཞོེསེ་པ་དིང༌། དིེ་

བཞོིན་དུ་གསེང་སྔོགསེ་ལ་ཡོང༌། རིག་པ་དིང༌། གཟུངསེ་དིང༌། གསེང་སྔོགསེ་ཞོེསེ་

བྱེ་བ་གསུམ་དུ་གསུངསེ་ཏེེ། ལྷ་དི་ེའབོདི་པ་དིང༌། རིག་པ་བསྐྱེེདི་པ་དིང༌། ངན་འགྲི་ོ

ལསེ་འཛིན་པར་བྱེེདི་པའ་ིཕྱིིར། དི་ེསྐོདི་ཅིེསེ་བྱེ་སྟེེ། ཇི་ིསྐོདི་དུ། སེངསེ་རྒྱསེ་བྱེང་

ཆུབ་སེེམསེ་དིཔའ་དིང༌། །ཁྲི་ོབ་ོཆོེན་པ་ོབཟང་པ་ོརྣམསེ། །འབོདི་ཅིིང་མངོན་དུ་བྱེེདི་

པའ་ིཕྱིིར། །གསེང་སྔོགསེ་ཞོེསེ་ན་ིམངོན་པར་བརྗེོདི། །དིཔེར་ན་མ་ིཆོེན་འགལ་ཞོིག་

གིསེ། སྐོདི་ན་ིདྲིག་པོསེ་བོསེ་གྱུར་ན། །ཐོོསེ་པ་ཙམ་གྱིིསེ་འོང་བ་ལྟར། །དི་ེབཞོིན་

སེངསེ་རྒྱསེ་མོདི་ལ་འབྱེནོ། །ཞོེསེ་གསུངསེ་སེ།ོ །མ་རགི་པ་ན་ིགཞོགི་པ་དིང༌། །ངག་

ག་ིརིག་མཆོོག་སྒྲུབ་པའ་ིཕྱིིར། །དིངོསེ་གྲུབ་དིམ་པ་སྩོོལ་བ་སྟེ།ེ །དིེསེ་ན་རིག་སྔོགསེ་

ཞོེསེ་བྱེའ།ོ །ཞོེསེ་དིང་། གཟུངསེ་ན་ིརྣམ་གསུམ་གང་ག་ིཕྱིིར། །”ཚིག
1
་དིང་དིོན་དིང་

གཉིིསེ་ཀའ་ིགཟུངསེ། །ལེགསེ་པ་ལསེ་ན་ིཉིམསེ་པ་ན། །འཛིན་པར་བྱེེདི་པ་དི་ེཕྱིིར་

གཟུངསེ། །ཞོེསེ་གསུངསེ་པའ་ིཕྱིརི། ཉི་ེསྙེངི་ཡོང་སྙེངི་པའོ་ིནང་དུ་འདུའ།ོ །

1 མ་ཕྱི།ི ༥༣ན༡ན། ཆོག   *ཚགི
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སྒོོམ་སྡེ་ེནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

དི་ེཡོང་ཐོགོ་མར་ཕྲངེ་བ་འདུ་བྱེ་བ་ན།ི ཕྲངེ་བ་གཙ་ོབའོམ། འདིོདི་ཆོགསེ་གཤིནི་

རྗེེ་གཤིེདི་དུ་བསྐྱེེདི་པ་ཞུ་བ་ལསེ་བྱུང་བའི་རྡོོ་རྗེེ་འཇིིགསེ་བྱེེདི་ཀྱིི་ངོ་བོའམ། ཁྲིག་

འཛག་པའི་མི་མགོའ་ིཕྲེང་བར་བལྟསེ་ཏེེ་བཟླ་བར་བྱེ་སྟེེ། སློོབ་དིཔོན་རྡོོ་རྗེེ་གྲུབ་

པསེ། དི་ེལ་རྣམ་པར་དིག་པའ་ིམན་ངག་ན་ིའདི་ིཡོནི་ཏེ།ེ རྡོགོ་མ་ར་ེར་ེལ་ཧཱུཾ་ཾཡོངོསེ་སུ་

གྱུར་པ་ལསེ་དིཔལ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིགིསེ་བྱེེདི་ཆོནེ་པོའ་ིང་ོབརོ་བལྟའ།ོ །ཡོང་ན་མ་ིམག་ོཁྲིག་

འཛག་པའ་ིང་ོབརོ་བསེམ་སྟེ་ེསྔོགསེ་བཟླསེ་ཞོེསེ་གསུངསེ་པསེ་སེ།ོ །

བཟླ་བའ་ིཚ་ེདིམིགསེ་པ་ཇི་ིལྟར་བྱེ་བ་ནི། ལཱ་ལ་ིཏེསེ། ར་ོལངསེ་བརྒྱདི་བསྐོོར་

གྱིི་སྒྲུབ་ཐོབསེ་ལསེ། བཟླ་དུསེ་རང་གི་སྙེིང་གར་ནི། །ཉིི་མའི་དིཀྱིིལ་འཁོར་རྣམ་

བསེམ་སྟེེ། །རང་གི་གསེང་སྔོགསེ་རྣམསེ་བཀོདི་ལ། །དིེ་རྗེེསེ་མ་ཡོེངསེ་སེེམསེ་

ཀྱིསིེ་ན།ི །འབར་བའ་ིགསེང་སྔོགསེ་བཟླ་བར་བྱེ། །ཞོེསེ་གསུངསེ་པ་ལྟར། ལྷ་ཐོམསེ་

ཅིདི་ཀྱི་ིཐུགསེ་ཀར་ཉི་ིགདིན་ལ་རང་རང་ག་ིསེ་བོན་བཀོདི་པའ་ིམཐོར། རང་རང་ག་ི

སྔོགསེ་ཀྱི་ིཡོ་ིག་ེརྣམསེ་གཡོསེ་བསྐོོར་དུ་འགྲིེང་སྟེ་ེའབར་བའ་ིརྣམ་པ་ཅིན་དིང༌། ལྷ་

ཐོམསེ་ཅིདི་ཀྱི་ིཞོལ་ནསེ་སྔོགསེ་ཀྱི་ིསྒྲི་གཅིིག་ཆོར་དུ་འབྱུང་བར་བསེམསེ་ཏེ་ེབཟླསེ་

ན། འགྱུར་ཡོང་ཞོལ་གྲིངསེ་དིང་མཉིམ་པར་འབྱུང་ལ། འདིིར་ན་ིཞོ་ིཁྲི་ོསྦྲགསེ་སྒྲུབ་

ཐུན་མོང་བ་དིང༌། ཐུན་མོང་མ་ཡོིན་པ་དིང༌། དྷར་པན་ཨེ་ཙརྱའ་ིམན་ངག་སེོགསེ་

ནི་ཞོལ་ལསེ་ཤིེསེ་པར་བྱེའོ། །བཟླ་བའི་ཚེ་ཧེ་ཅིང་མྱུར་བུལ་རིང་ཐུང་སེོགསེ་ཀྱིི་

སྐྱེོན་དིང་བྲལ་བར་བྱེསེ་ནསེ་བཟླ་བ་དིང༌། ཁྱེདི་པར་ཡོིདི་གཞོན་དུ་མ་གཡོེངསེ་པར་

བྱེསེ་ནསེ་བཟླ་བ་ནི་གནདི་དིམ་པའོ། །བསྙེེན་པ་ལྟ་བུའི་སྐོབསེ་ཡོིན་ན། ཐུན་གྱིི་

ང་ོབ་ོལ་བཟའ་བཏུང་དིང༌། ཚིག་གཞོན་གྱིིསེ་བར་མ་ཆོོདི་པ་དིང༌། ཁྱེདི་པར་སྔོགསེ་
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བཟླ་བའི་ཚེ་སྐོདི་ཆོེ་གྲིགསེ་པ་ཡོང་མི་རུང་ཞོིང༌། མཚམསེ་གཡོོག་པ་སེོགསེ་

གཞོན་དིང་ཚིག་མ་འདྲིེསེ་པར་བྱེསེ་ནསེ་བཟླ་བར་བྱེ་སྟེེ། དིཔུང་བཟང་གིསེ་ཞུསེ་

པའི་རྒྱུདི་ལསེ། བཟླསེ་བརྗེོདི་བྱེསེ་ཚེ་མི་མྱུར་མི་དིལ་ཞོིང༌། །སྒྲི་ཆོེར་མི་རུང་ཧེ་

ཅིང་ཆུང་བསེ་མིན། །སྨྲི་བཞོིན་མ་ཡོིན་གཞོན་དུ་གཡོེངསེ་བཞོིན་མིན། །གུག་སྐྱེེདི་

ཀློདི་ཀོར་ཚིག་རྣམསེ་ཉིམསེ་པར་མིན། །ཞོེསེ་དིང༌། དིང་པོར་ཟློསེ་ནསེ་བཟླསེ་

བརྗེོདི་ཟིན་བར་དུ། །བྲམ་ཟེ་རྒྱལ་རིགསེ་རྗེེའུ་རིགསེ་ཞོིང་པ་དིང༌། །བུདི་མེདི་མ་

ནིང་ཁྱེེའུ་བུ་མོ་དིང༌། །སྔོགསེ་འཆོང་ནམ་ཡོང་སྨྲི་བར་མི་བྱེའོ། །ཅིི་སྟེེ་དིགོསེ་པ་

ཡོོདི་ན་སྔོགསེ་གཡོོགསེ་དིང༌། །བཟླསེ་བརྗེོདི་ཟིན་ནསེ་ཅུང་ཟདི་སྨྲི་བར་བྱེ། །ཞོེསེ་

གསུངསེ་པ་ན་ིའདིིར་ཡོང་འདྲིའ།ོ །དི་ེནསེ། བཟླསེ་བྱེའ་ིསྔོགསེ་ན་ིརྩེ་སྔོགསེ་སེོགསེ་

ཏེེ། རྟོག་བདུན་ལསེ། འདི་ིན་ིདིཔལ་ལྡན་འཇིོམསེ་པའ་ིམཆོོག །འཇིིགསེ་བྱེེདི་ཆོེན་

པོའ་ིརྒྱུདི་འཁོར་ལ། །མ་ཧེེའ་ིགདིོང་ཅིན་རྩེ་སྔོགསེ་ཏེེ། །འབུམ་བཟླསེ་པསེ་ན་ིལསེ་

ཀུན་བྱེེདི། །འདི་ིན་ིསྔོགསེ་ཀྱི་ིརྒྱལ་པ་ོསྟེེ། །མ་བྱུང་འབྱུང་བར་མ་ིའགྱུར་རོ། །ཞོེསེ་

གསུངསེ་པ་ལསེ། ཡོ་ིག་ེསེ་ོགཉིིསེ་པ་ལྟ་བུ་རྩེ་སྔོགསེ་དིང༌། འདི་ིན་ིསྔོགསེ་ཀྱི་ིརྒྱལ་

པ་ོསྟེེ། །མ་ཧེེའ་ིགདིོང་ཅིན་སྦྱོར་བ་ཡོིསེ། །ཐོམསེ་ཅིདི་ལསེ་ན་ིབྱེེདི་པ་པོ། །ལསེ་ཀྱི་ི

སྔོགསེ་སུ་གྲིགསེ་པ་སྟེེ། །སུམ་འབུམ་བཟླསེ་ན་ལསེ་ཀུན་བྱེེདི། །ཅིེསེ་ཡོ་ིག་ེབཅུ་

པ་ལསེ་སྔོགསེ་སུ་གསུངསེ་པ་དིང༌། འདིི་ནི་མ་ཧེེའི་གདིོང་ཅིན་གྱིི། །སྙེིང་པོའ་ི

སྔོགསེ་སུ་རབ་ཏུ་གྲིགསེ། །ཡོ་ིག་ེར་ེར་ེའབུམ་བཟླསེ་པསེ། །འཇིིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་ི

ལསེ་ནི་གང༌། །ཅིི་ཡོང་རུང་བར་ཐོམསེ་ཅིདི་བྱེེདི། །ཅིེསེ་ཡོི་གེ་བདུན་པ་ཉིེ་སྙེིང་

དུ་བཤིདི་དིོ། །འདི་ིན་ིལསེ་བསྒྲུབ་པའ་ིགྲིངསེ་ཡོིན་གྱིི། །གཞོན་ལ་དིབང་བསྐུར་བ། 
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སྒོོམ་སྡེ་ེནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

རང་བདིག་འཇུག་ལེན་པ། རབ་གནསེ། སྦྱིན་སྲོེག་སེོགསེ་ལ་དིབང་བ་ལ། གཙ་ོབ་ོ

ལ་འབུམ། འཁརོ་རྣམསེ་ལ་ཁྲི།ི ཡོ་ེཤིསེེ་འབབེསེ་སྔོགསེ་འབུམ། དིའེ་ིབཅུ་ཆོའ་ིསྦྱནི་

སྲོེག་ཁྲི་ིབྱེའོ། །ཡོ་ེཤིེསེ་འབེབསེ་སྔོགསེ་ནི། ཡོ་ིག་ེབཅུ་པའ་ིམཐོར་ཧཱུཾ་ཾཧེ་ཨཱཿཛྷཻཻ་བཞོ་ི

བཏེགསེ་ནསེ་བཟླ་བའོ། །སྦྱིན་སྲོེག་ག་ིགྲིངསེ་ནི། ཡོམ་ཤིིང་ལྟ་བུ་གང་ཡོང་རུང་བ་

ཁྲིིའོ། །ལསེ་སྒྲུབ་པའི་སྔོགསེ་ཀྱིི་གྲིངསེ་དིེ་དིག་ནི་བསྟེན་པ་རྫོོགསེ་ལྡན་”ལ་ཡོིན
1
་

གྱིི། དིེང་སེང་རྩེོདི་པའི་དུསེ་སུ་གྲིངསེ་སྔོ་མ་ལསེ་བཞོི་འགྱུར་དུ་བཟླ་བར་བཤིདི་

དིོ། །ཡུམ་གྱིི་སྔོགསེ་ནི། དིམར་ནག་གི་སྒྲུབ་ཐོབསེ་ཕལ་ཆོེ་བར་མ་བཤིདི་ཀྱིང༌། 

སློོབ་དིཔོན་བློ་ོགྲིོསེ་བཟང་པོསེ་མཛདི་པའ་ིགཤིེདི་དིམར་གྱི་ིསྒྲུབ་ཐོབསེ་ལསེ། བཛྲ་

བཻཏྟཱ་ལ་ིཞོེསེ་པ་འདི་ིཡུམ་གྱི་ིསྔོགསེ་སུ་བཤིདི་དིོ། །འ་ོན། སྔོགསེ་འདི་ིདིག་ག་ིདིོན་

ཇི་ིལྟ་བུ་སྙེམ་ན། རྩེ་སྔོགསེ་ལ་ཡོ་ིག་ེརིང་བ་བཅུ་གཅིིག །ཐུང་བ་ཉི་ིཤུ་རྩེ་གཅིིག་སྟེ་ེ

སེ་ོགཉིིསེ་ཡོོདི་ལ། དིང་པ་ོནི། རཱ་ཛཱ་རཱ་དི་ོཡོ་ོདི་ོཡོ་ོམ་ེམ་ེཀྵི་ེཀྵིེའོ། །ཐུང་བ་ནི། ཡོ་མ་

སེ་ཡོ་ཡོ་རུ་ཎ་དི་ཡོ་ཡོ་དི་ན་ིར་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོཙྪ་ན་ིམ་ཡོ། ཅིེསེ་པའ།ོ །དིེསེ་ན་ཡོ་མ་རཱ་

ཛཱ་ན་ིགཤིིན་རྗེེའ་ིརྒྱལ་པ་ོསྟེེ། འདིིའ་ིརཱ་དིང་ཛཱ་གཉིིསེ་ཀ་ལ་རིང་ཆོ་དིགོསེ་ཏེེ། རྒྱུདི་

ལསེ། དྲུག་པ་ཡོ་ིན་ིགཉིིསེ་པ་དིང༌། །དིབྱེངསེ་ཡོིག་གཉིིསེ་པ་དིང་ལྡན་པ། །གཉིིསེ་

པ་ཡོ་ིན་ིགསུམ་པ་ཡོང༌། །དིབྱེངསེ་ཡོིག་གཉིིསེ་པ་དིང་ལྡན་པ། །ཞོསེེ་གསུངསེ་པསེ་

ཤིསེེ་སེ།ོ །སེ་ན་ིདི།ེ དི་ོན་ིཆོོསེ། མ་ེན་ིབདིག་ལ། ཡོ་ན་ིགང༌། ཞོསེེ་པ་སྟེ།ེ གཤིིན་རྗེེའ་ི

རྒྱལ་པ་ོདི་ེཆོསོེ་བདིག་ལ་གང༌། ཞོསེེ་པར་འགྱུར་ར།ོ །ཡོ་མ་ེན་ིགཤིནི་རྗེ་ེམོའ།ོ །དི་ོན་ི

ཆོསོེ། རུ་ཎ་ན་ིདིགྲི་བ།ོ ཡོ་ོདི་ན་ིམ་ིའབྱུང་བ་སྟེ།ེ གཤིནི་རྗེ་ེམ་ོཆོོསེ་དིགྲི་ཡོང་མ་ིའབྱུང་

བ། །ཞོེསེ་པའོ། །ཡོ་དི་ན་ིགང་ཞོིག །ཡོ་ོན་ིན་ིམཚན་མའམ་སྐྱེ་ེགནསེ། ར་ཡོ་ན་ིརྟེན་

1 མ་ཕྱི།ི ༥༤ན༢ན།  -ལ་ཡོནི   *ལ་ཡོནི
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དིང༌། ཀྵི་ེཡོ་ན་ིཟདི་པར་བྱེེདི་པ་སྟེེ། གང་ཞོིག་སྐྱེ་ེགནསེ་རྟེན་ན་ིཟདི་བྱེེདི་པ། །ཞོེསེ་

པར་འགྱུར་ར།ོ །ཡོ་ཀྵི་ེན་ིགནོདི་སྦྱནི་མའོ།ོ །ཡོཙྪ་ན་ིགང་ཡོང༌། ན་ིརཱ་མ་ཡོ་ན་ིའཁྲུལ་

བར་བགྱིིསེ། ཞོེསེ་པ་སྟེ།ེ གནོདི་སྦྱིན་མ་ོན་ིགང་ཡོང་འཁྲུལ་བར་མཛོདི། །ཞོེསེ་པར་

འགྱུར་ར།ོ །ཡོ་ིག་ེབཅུ་པ་ལ་རིང་བ་ལྔ་དིང༌། ཐུང་བ་ལྔ་ལསེ། དིང་པ་ོན།ི ཨེ་ཾཧྲཱིཿཿིཥྚྲཱིཿཿིཏཱ་

ཧཱུཾ་ཾལྔ་དིང༌། ཐུང་བ་ལྔ་ན།ི ཝ་ིཀྲ་ིན་ན་ཕཊ། ཅིསེེ་པའ།ོ །ཡོ་ིག་ེབཅུ། ཞོསེེ་པ་ཡོང་སྲོགོ་

ག་ིཡོ་ིག་ེབཅུར་ངེསེ་པ་ཡོིན་གྱི་ིགསེལ་བྱེེདི་ཀྱི་ིགཟུགསེ་ལ་ངེསེ་པ་མེདི་དི།ོ །སྔོགསེ་

དིོན་ན།ི དྲིག་པོའ་ིམཆོ་ེབ་རྣམ་པར་གཙིགསེ་པར་བྱེེདི་པའ་ིགདིོང་པ་ཅིན། ཞོེསེ་པར་

འགྱུར་ར།ོ །ཉི་ེསྙེངི་ལ་ཡོང༌། རངི་བ་གསུམ་དིང་ཐུང་བ་བཞོ་ིལསེ། དིང་པ་ོན།ི ཨེ་ཾམཱན་

ཧཱུཾ་ཾཞོེསེ་པའ།ོ །གཉིིསེ་པ་ནི། ཡོ་ཏེ་ཀ་ཕཊ་དི་ོསྦྱར་བསེ། ཨེ་ཾཡོ་མཱནྟི་ཀ་ཧཱུཾ་ཾཕཊ། ཞོེསེ་

པར་འགྱུར་ལ། སྔོགསེ་དིོན་ན།ི ཡོ་མ་གཤིིན་རྗེ།ེ ཨེནྟི་མཐོའ། ཀ་ལ་ཀར་ཞོེསེ་བྱེསེ་

པསེ་བྱེེདི་པ་ལ་འཇུག །དི་ེཡོང་མའ་ིསྲོགོ་ག་ིཨེ་ཕྲལ་རམི་པ་ལསེ་མ་འདིསེ་པ་སྟེ་ེརམི་

པ་བཞོནི་གྲིལ་ལ་བཞོག །མ་ལ་ཧེ་ལནྟི་བྱེསེ། ཨེ་དི་ེདིང་ཨེན་གྱི་ིཨེ་མཚུངསེ་འདྲི་ཡོནི་

པསེ་ཨཱ་རངི་པརོ་བྱེསེ། མ་སྲོགོ་མེདི་ཕ་རལོ་གྱི་ིཡོ་ིག་ེཨཱ་རིང་ལ་དྲིངསེ་པསེ། ཡོ་མཱནྟི་

ཀ  །ཞོེསེ་པར་འགྱུར་ར།ོ །ཡུམ་གྱི་ིསྔོགསེ་དིནོ་ན།ི རྡོ་ོརྗེ་ེར་ོལངསེ་མ་ཚུར་ཤིགོ་ཚུར་

ཤིགོ །ཅིེསེ་དིང༌། ཛ་ན་ིའགུགསེ་པར་བྱེའ།ོ །འཁརོ་གྱི་ིསྔོགསེ་དིནོ་ན་ིསློའ།ོ །དི་ེལྟ་བུའ་ི

སྒོ་ོནསེ་བཟླསེ་པ་བྱེསེ་པ་ལ་དིགོསེ་པ་ཡོོདི་དིེ། རང་ལ་ལྷ་ཉི་ེབར་བྱེསེ་པའ་ིསྒོ་ོནསེ་

ལསེ་རབ་འབྱེམསེ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པ་དིང༌། རིམ་པ་གཉིིསེ་པའ་ིསྐོབསེ་ཀྱི་ིརྡོོར་བཟླསེ་

ཀྱི་ིརྒྱུདི་སྨོནི་བྱེེདི་དུ་འགྱུར་བ་དིང༌། འབྲསེ་བུ་སེངསེ་རྒྱསེ་ཀྱི་ིསེར་གདུལ་བྱེ་ལ་ཆོོསེ་

སྟེོན་པའ་ིགསུང་ག་ིམཛདི་པ་དིང་ཆོོསེ་མཐུན་པའ་ིའབྲསེ་བུ་ལམ་བྱེེདི་ཁྱེདི་པར་ཅིན་
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སྒོོམ་སྡེ་ེནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

དུ་འབྱུང་བའི་ཕྱིིར། དིེ་ཡོང་བསྐྱེེདི་རིམ་ཕྲ་རགསེ་ལ་ལེགསེ་པར་བྱེང་ཞོིང་བསྙེེན་

བསྒྲུབ་མཐོར་ཕྱིིན་ནསེ། རྫོསེ་སྔོགསེ་འཁྲུལ་འཁོར་བསེམ་གཏེན་ལ་བརྟེན་ནསེ་ཞོ་ི

སེོགསེ་ཀྱི་ིལསེ་རབ་འབྱེམསེ་སྒྲུབ་པ་ནི། ལསེ་རྒྱལ་མཆོོག་ག་ིཏེིང་ང་ེའཛིན་དིངོསེ་

ཡོནི་ན།ོ །

གསུམ་པ། ཐུན་གྱི་ིམཐོར་ཇི་ིལྟར་བྱེ་བ་ན།ི ཉིེར་བསྡུ་སྒྲུབ་ཐོབསེ་ནསེ་འབྱུང་བ་

ལྟར་བྱེ་བ་ཡོིན་ལ། དི་ེལྟར་བྱེསེ་པ་ལ་དིགོསེ་པ་ཡོོདི་དིེ། བསྒོོམསེ་སྟེོབསེ་ཀྱིིསེ་རླུང་

ཐོམསེ་ཅིདི་སྙེིང་གའ་ིམ་ིཤིིགསེ་པའ་ིཐོིག་ལེར་བསྡུསེ་ཏེ་ེཐོིམ་པ་ལསེ་འབྱུང་བའ་ིདིཔ་ེ

དིོན་གྱི་ིའོདི་གསེལ་འཆོར་བ་དིང༌། དིེའ་ིརླུང་སེེམསེ་ལསེ་དིག་མ་དིག་ག་ིསྒྱུ་མའ་ིསྐུ་

འགྲུབ་པའི་རྒྱུདི་སྨོིན་བྱེེདི་ཁྱེདི་པར་ཅིན་དུ་འགྱུར་བའི་ཆོེདི་ཡོིན་པའི་ཕྱིིར་རོ། །དིེ་

ཡོང་སྒྲུབ་ཐོབསེ་ཐུན་བཞོིར་བསྒོོམ་པའ་ིཚ།ེ གྲུབ་ན་ཐུན་བཞོ་ིགཉིིསེ་མཐོའ་དིང༌། མ་

གྲུབ་ནའང་ཐུན་མཐོར་གཏེོར་མ་འབུལ་དིགོསེ་ཏེ།ེ འཇིིག་རྟེན་དིང༌། འཇིིག་རྟེན་ལསེ་

འདིསེ་པའ་ིལྷ་ལ་གཏེོར་མ་འབུལ་བ་ནི། དིངོསེ་གྲུབ་ཀྱི་ིརྒྱུར་རྡོ་ོརྗེ་ེའཆོང་གིསེ་ལན་

དུ་མར་གསུངསེ་པའ་ིཕྱིིར། གཏེོར་མ་འབུལ་ཚུལ་ནི། སྒྲུབ་ཐོབསེ་ནསེ་གསུངསེ་པ་

ལྟར་བྱེ་ཞོིང༌། ཕྱིོགསེ་སྐྱེོང་ལ་གཏེོར་མ་འབུལ་བའ་ིསྐོབསེ་སུ། གྲུབ་པའ་ིབཅུདི་ལེན་

གྲུབ་པ་བཞོིན་དུ། ཞོེསེ་པ་ནི། དིཔལ་དུསེ་ཀྱི་ིའཁོར་ལོའ་ིརྒྱུདི་ལསེ། གང་ཞོིག་ཟླ་

བ་དྲུག་ཏུ་ཉིིན་ཞོག་སེ་ོསེོའ་ིདུསེ་སུ་ཊ་ཾཀའ་ིརྐོང་པའ་ིཚདི་ན་ིཟ་བྱེེདི་པ། །དི་ེན་ིམཛ་ེ

ལ་སེོགསེ་པའི་ནདི་ལསེ་གྲིོལ་ཞོིང་སྐྲ་དིཀར་གཉིེར་མ་དིང་བྲལ་བརྒྱདི་གཉིིསེ་ལོ་

ལོན་དིབྱེིབསེ། །ཞོེསེ་དིང༌། ཞོག་དིང་སྐོདི་ཅིིག་གཅིིག་གིསེ་འདིིསེ་མཐུ་དིག་ལསེ་ན་ི

ལུསེ་ལ་དིངོསེ་གྲུབ་ཏུ་ཡོང་རབ་ཏུ་འགྱུར། །ཞོེསེ་དིང༌། དིེའ་ིའགྲིེལ་པར། སྐོདི་ཅིིག་



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ།
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གིསེ་ཞོེསེ་བྱེ་བ་ན།ི །ཡུདི་ཙམ་ཞོིག་གིསེ་གྲུབ་པའ།ོ །ཞོེསེ་གསུངསེ་པ་ལྟར། དིངུལ་

ཆུ་ལ་སེོགསེ་པའ་ིརྫོསེ་ཀྱི་ིབཅུདི་ལེན་གྱི་ིཁྱེདི་པར་རྣམསེ་ཆོ་ོག་བཞོིན་དུ་གྲུབ་པ་ན་

ཚུལ་བཞོནི་དུ་སྤྱིདི་པའ་ིམཐུསེ། སྐོདི་ཅིགི་ཙམ་གྱིསིེ་ཀྱིང་ལུསེ་ཀྱི་ིནདི་དིང་སྐྲ་དིཀར་

སེོགསེ་བསེལ་ནསེ། བཅུ་དྲུག་ལོན་པའ་ིན་ཚོདི་ཙམ་དུ་འགྱུར་བ་ལྟར། འདིིར་ཡོང་

ཕྱིོགསེ་སྐྱེོང་རྣམསེ་སྐོདི་ཅིིག་གིསེ་འོདི་གསེལ་དུ་བཅུག་པའི་སྟེོང་པའི་ངང་ལསེ་ཐོ་

མལ་གྱི་ིསྣང་ཞོེན་བསེལ་ཏེེ། དིཔལ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིིགསེ་བྱེེདི་ཡུམ་བཅིསེ་སུ་བསྐྱེེདི་པའ་ི

དིོན་ཏེ།ེ གཤིེདི་དིམར་གྱི་ིརྒྱུདི་ལསེ་ཀྱིང༌། དི་ེདིང་མཐུན་པར་འབྱུང་ལ། སློོབ་དིཔོན་

བ་ིརུ་པའ་ིགཤིེདི་དིམར་གྱི་ིགཏེོར་ཆོོག་ལསེ་ཀྱིང་གྲུབ་པའ་ིདིངུལ་ཆུསེ་རེག་པ་ལྟར་

བསྐྱེདེི་པར་གསུངསེ་སེ།ོ །

བཞོ་ིཔ། ཐུན་མཚམསེ་སུ་ཇི་ིལྟར་བྱེ་བའ་ིཚུལ་ན།ི དི་ེཡོང་ལྷའ་ིང་རྒྱལ་ལ་གནསེ་

པའ་ིསྒོ་ོནསེ་ཐུན་མཚམསེ་ཀྱི་ིབྱེ་བ་རྣམསེ་བྱེ་སྟེ།ེ ལཱ་ལ་ིཏེ་བཛྲ་གྱིསིེ་མཛདི་པའ་ིནག་

པོའ་ིསྒྲུབ་ཐོབསེ་ལསེ། རང་ཉིིདི་ལྷ་ཡོ་ིང་རྒྱལ་གྱིིསེ། །ཡོང་དིག་ལངསེ་ལ་སྤྱིོདི་ལམ་

ཀུན། །གཤིིན་རྗེ་ེདིགྲི་ཡོ་ིང་ོབོར་བྱེ། །ཟབ་དིང་རྒྱ་ཆོེའ་ིརང་བཞོིན་ནོ། །ཁ་ཟསེ་ཅི་ིཟ་

བདུདི་རྩེིར་བརླབ། ཁ་ཡོ་ིཧེོམ་ཁུང་བསྲོེག་ཁང་དུ། །ལྷ་རྣམསེ་ཚིམ་བྱེ་བསྲོེག་རྫོསེ་

རྣམསེ། །ལག་པའ་ིགཟར་བུསེ་བཏེབ་པར་བྱེ། །ཕྱི་ིཡོ་ིཁྲུསེ་རྣམསེ་བྱེེདི་པ་ན། །འགྲི་ོ

བ་རང་བཞོིན་དིག་བསེམསེ་ནསེ། །དིབང་བསྐུར་བ་ཡོ་ིཆོ་ོག་བཞོིན། །ལྷ་མོསེ་བུམ་

ཆུསེ་བཀྲུསེ་པར་བསེམ། །ཕྱི་ིཐུན་ལ་ཡོང་དི་ེབཞོནི་དུ། །དིཀྱིལི་འཁོར་བསྡུ་བའ་ིབར་

དུ་བྱེ། །བཟའ་བ་ཟོསེ་ནསེ་ཉིལ་བའ་ིཚ།ེ །ཤིེསེ་རབ་སྙེངི་རྗེ་ེལྡན་པར་ཉིལ། །ལྡང་བའ་ི

ཚ་ེན་དིཔལ་ལྡན་མོ། །ལྷ་མོའ་ིདིབྱེངསེ་ཀྱིིསེ་བསྐུལ་བར་བསེམ། །ཞོེསེ་དིང༌། སྤྱིོདི་
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སྒོོམ་སྡེ་ེནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

ལམ་དིག་ག་ིཚ་ེན་ཡོང༌། །ལུསེ་ངག་ཡོིདི་ཀྱི་ིབྱེ་བ་ཀུན། །ཕྱིག་རྒྱ་སྔོགསེ་ཀྱི་ིབདིག་

ཉིིདི་དུ། །བསེམསེ་ཏེ་ེབྱེ་བ་ཀུན་བྱེའོ། །ཞོེསེ་གསུངསེ་པ་ལྟར། ཐུན་མཚམསེ་སུ་

ཉིམསེ་སུ་བློངསེ་ན་སྒོ་ོགསུམ་གྱི་ིབྱེ་བ་ཐོམསེ་ཅིདི་དིནོ་དིང་ལྡན་པར་འགྱུར་ར།ོ །ཞོསེེ་

ཐོེག་པ་མཆོོག་ག་ིའཁོར་ལོསེ་བསྒྱུར་བའ་ིརྒྱལ་པ་ོཐོམསེ་ཅིདི་མཁྱེེན་པ་དིག་ེའདུན་

རྒྱ་མཚ་ོདིཔལ་བཟང་པོསེ་མཛདི་པའ་ིདིཔལ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིིགསེ་བྱེེདི་ཆོེན་པོའ་ིལམ་རིམ་

པ་གཉིིསེ་ཀྱིི་དིོན་སྨོོན་ལམ་གྱིི་སྒོ་ོནསེ་འཆོདི་པའི་བསྐྱེེདི་རིམ་གྱིི་གཞུང་གི་ཚིགསེ་

སུ་བཅིདི་པའ་ིརྒྱ་ཆོེར་བཤིདི་པ། རགི་འཛནི་ཀུནྡའ་ིདིགའ་སྟེནོ་ཞོསེེ་བྱེ་བ་འདི་ིན་ིཐུབ་

བསྟེན་སྤྱིི་དིང༌། ཁྱེདི་པར་དུ་ཁམསེ་གསུམ་ཆོོསེ་ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་ཤིར་ཙོང་ཁ་པ་ཆོེན་

པོའ་ིབསྟེན་པའི་གནདི་མཐོའ་དིག་ཐུགསེ་སུ་ཆུདི་པ། རིག་པའི་གནདི་མཐོའ་དིག་

དིང༌། ཁྱེདི་པར་དུ་ནང་རིག་པའ་ིདིོན་ལ་རྨོདི་དུ་བྱུང་བའ་ིམཁྱེེན་པ་ཅིན་སེའ་ིདིབང་

ཕྱུག་བཀྲ་ཤིིསེ་རབ་བརྟན་དིཔལ་བཟང་པ།ོ མཚན་གཞོན་མ་ིཕམ་བློ་ོགྲིོསེ་ཀྱི་ིབཀསེ་

བསྐུལ་བའ་ིབཀའ་སྩོལ་དིང་དུ་བློངསེ་ཏེེ། ཤཱཀྱིའ་ིདིག་ེསློོང་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་

གྱིསིེ་སྦྱར་བའ་ིཡོ་ིག་ེཔ་ན་ིདིག་ེའདུན་དིར་རྒྱསེ་སེ།ོ། །།

༈ ཨེ་ཾསྭ་སྟེི། གཉིིསེ་མེདི་གསུང་བ་དིཔལ་ལྡན་བདི་ེབ་ཆོེ། །སྟེོན་པ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཆོང་

ག་ིཞོལ་སྒོ་ོལསེ། །ལེགསེ་འོང་གསེང་ཆོེན་རྒྱུདི་སྡེ་ེརྒྱ་མཚ་ོདིང༌། །གཅིིག་ཏུ་འཁྱེིལ་

བ་མ་དྲིོསེ་གངྒཱའ་ིཀླུང༌། །ཕྱི་ིནང་གསེང་བའ་ིགཤིིན་རྗེ་ེཀུན་གྱི་ིགཤིེདི། །མཐོར་བྱེེདི་

འཇིིགསེ་མཛདི་རྡོོ་རྗེེའི་སྨོིན་བྱེེདི་ལམ། །མ་འདྲིེསེ་གསེལ་པོར་སྟེོན་པའི་གདིམསེ་

པའི་ཕུལ། །འཇིམ་དིབྱེངསེ་བློ་མའི་བཞོེདི་གཞུང་བསེམ་འཕེལ་དིབང༌། །འཕྲུལ་

ཆོེན་པར་གྱིིསེ་བྱེེདི་པོར་ལེགསེ་བསྐྲུན་པའི། །རྒྱལ་བའི་བསྟེན་པ་སྤྱིི་དིང་ཁྱེདི་



འཇིིགས་བྱེདེ་བསྐྱེདེ་རིིམ།
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པར་དུ། །འཇིམ་དིཔལ་སྙེིང་པོའ་ིམདི་ོསྔོགསེ་ཉི་ིཟླའ་ིའགྲིོསེ། །འཁོར་བའ་ིཕྱི་ིམཐོའ་

དིེ་སྲོིདི་རབ་རྒྱསེ་ཤིོག །བསྟེན་འཛིན་ཚོགསེ་རྣམསེ་ཞོབསེ་བརྟན་མཛདི་འཕྲིན་

རྒྱསེ། །དིག་ེའདུན་སྡེ་ེརྣམསེ་འཆོདི་ཉིན་དིཔལ་འབར་ཞོིང༌། ཁྱེདི་པར་རིག་སྔོགསེ་

འཆོང་སྡེེ་སྟེོདི་རྒྱུདི་པ། །མི་ཉིམསེ་ཁྲིིམསེ་གཙང་འཆོདི་ཉིན་གོང་འཕེལ་ཤིོག །རྒྱུ་

སྦྱོར་མཁན་པ་ོངག་དིབང་བློ་ོབཟང་དིང༌། །བལྟོསེ་བཅིསེ་འགྲི་ོཀུན་མི་མཐུན་རྒུདི་

པ་ཞོ།ི །ཚ་ེདིཔལ་འབྱེོར་པ་དིབྱེར་གྱི་ིཆུ་བོར་འགྲིན། །སྐྱེ་ེཀུན་ལམ་བཟང་འདི་ིདིང་མ་ི

འབྲལ་ཤིོག །བློ་མགོན་དིབྱེེར་མེདི་མྱུར་མཛདི་ཐུགསེ་རྗེེའ་ིགཏེེར། །འཇིམ་དིབྱེངསེ་

བཀའ་སྡེདོི་སྟེབོསེ་ཆོནེ་གཤིནི་རྗེེའ་ིརྒྱལ། །ལ་སེགོསེ་བསྟེན་བསྲུང་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་དུསེ་

ཀུན་ཏུ། །བསྟེན་པ་རནི་ཆོནེ་བསྲུང་སྐྱེབོ་མ་གཡོལེ་ཞོིག །བཀྲ་ཤིིསེ་གཡོསེ་སུ་འཁྱེལི་

བའ་ིདིབྱེངསེ་སྙེན་པོ། །བཀྲ་ཤིིསེ་ཕྱིོགསེ་ཀྱི་ིམཐོའ་གྲུར་ཁྱེབ་པ་དིང༌། །བཀྲ་ཤིིསེ་རྟ་

བདུན་བདིག་པོསེ་འོདི་འབར་བསེ། །བཀྲ་ཤིིསེ་དིག་ེམཚན་སྣང་བ་འབར་གྱུར་ཅིགི །

ཅིེསེ་ཆུ་བྱེ་ལོར་རྒྱུདི་སྟེོདི་མཁན་པོ་ངག་དིབང་བློོ་བཟང་ནསེ་ཤིར་ཆོེན་ནམ་

རྒྱལ་བསེ་འཇིིགསེ་བྱེེདི་ཀྱི་ིབསྐྱེེདི་རིམ་གྱི་ིགནདི་གསེལ་པོར་སྟེོན་པ་ཀུནྡའ་ིདིགའ་

སྟེོན་འདིི་བཞོིན་པར་གསེར་བསྐྲུན་བགྱིི་སྐོབསེ་པར་བྱེང་སྨོོན་ཚིག་འདིི་ལྟ་བུ་ཞོིག་

དིགསོེ་ཞོསེེ་བསྐུལ་ངརོ་རྭ་སྒྲིངེ་ན་ོམན་ཧེན་གྱིིསེ་སེ་ེར་ཐོགེ་ཆོནེ་གླིངི་དུ་སྦྱར་བའ།ོ། །།   

ཞོལ་གྲི།ོ།    ཛ་ཡོནྟུ།། །།
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༄༅། །དཔལ་རྡོོ་རེྗེ་འིཇིིགསེ་བྱེེད་ཆེན་པོའིི་ལམ་རིམ་པ་

གཉིིསེ་པའིི་དོན་སྨོོན་ལམ་གྱིི་སོྒོ་ནསེ་འིཆད་པའིི་ 

གཞུང་གི་ཚིིགསེ་སུ་བཅད་པའིི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་ 

པ་རིག་འིཛིོན་ཀུནྡའིྡི་དགའི་སོྟོན་ 

ཞེེསེ་བྱེ་བ་བཞུགསེ་སོེ། །

༄༅། །གཉིིསེ་པ་རྫོོགསེ་རིམ་གྱི་ིཕྱིིར་དུ་སྨོོན་པ་ལ་གཉིིསེ། མདིོར་བསྟེན་པ། 

རྒྱསེ་པར་བཤིདི་པའོ། དིང་པ་ོནི། ཟབ་ལམ་རིམ་པ་ལྔ་ཡོ་ིགནདི་ཀྱི་ིདིོན། །མ་ལུསེ་

བསྡུསེ་པ་རྣལ་འབྱེོར་རྣམ་པ་བཞོི། །སྤྱིོདི་པ་གསུམ་དིང་བཅིསེ་པའི་ལམ་བཟང་

གིསེ། །སྐུ་གསུམ་ག་ོའཕང་ཚེ་འདིིར་ཐོོབ་པར་ཤིོག །ཅིེསེ་པསེ་སྟེོན་པར་བྱེེདི་ལ། 

ལམ་རིམ་པ་ལྔའི་བཤིདི་ཚུལ་མི་འདྲི་བ་དུ་མ་ཡོོདི་ཀྱིང༌། གསེང་བ་འདུསེ་པའི་

རྒྱུདི་ཕྱི་ིམའ་ིདིགོངསེ་པ་སྒྲིོན་གསེལ་གྱིིསེ་བཀྲལ་བ་ལྟར་གྱི་ིཟབ་ལམ་རིམ་པ་ལྔའ་ི

གནདི་ཀྱི་ིདིོན་མ་ལུསེ་པ་བསྡུསེ་པ་འཆོདི་པར་འགྱུར་བའ་ིལམ་གྱི་ིང་ོབ་ོརྣལ་འབྱེོར་

རྣམ་པ་བཞོ་ིབོགསེ་འབྱེིན་གྱི་ིསྤྱིོདི་པ་གསུམ་དིང་བཅིསེ་པའ་ིལམ་བཟང་པ་ོདིག་གིསེ་

སྐུ་གསུམ་གྱི་ིག་ོའཕང་ཚ་ེའདི་ིཉིིདི་དུ་ཐོབོ་པར་ཤིགོ་ཅིསེེ་”སྨོནོ
1
་པར་བྱེེདི་དི།ོ 

1 མ་ཕྱི།ི ༡ན༤ན། སྣནོ   *སྨོནོ
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གཉིིསེ་པ་རྒྱསེ་པར་བཤིདི་པ་ལ་གསུམ། གཞོ་ིདིངོསེ་པོའ་ིགནསེ་ཚུལ། ལམ་

བགྲིོདི་པའ་ིརིམ་པ། འབྲསེ་བུ་མངོན་དུ་བྱེེདི་པའ་ིཚུལ་ལ།ོ །དིང་པ་ོལ་གསུམ། ལུསེ་

ཀྱི་ིདིངོསེ་པོའ་ིགནསེ་ཚུལ། སེེམསེ་ཀྱི་ིདིངོསེ་པོའ་ིགནསེ་ཚུལ། ལུསེ་སེེམསེ་ཐུན་

མངོ་བའ་ིདིངསོེ་པོའ་ིགནསེ་ཚུལ་ལ།ོ དིང་པ་ོལ་གསུམ། རགསེ་པ། ཕྲ་བ། ཤིནི་ཏུ་ཕྲ་

བའ།ོ །དིང་པ་ོན།ི རྣམ་སྨོནི་གྱི་ིའབྱུང་ལུསེ་རགསེ་པ་ལྟ་བུ། གཉིསིེ་པ་ན།ི གནསེ་པ་རྩེ། 

གཡོ་ོབ་རླུང༌། བཀདོི་པ་བྱེང་ཆུབ་ཀྱི་ིསེམེསེ་ཀྱི་ིཐོགི་ལ་ེདིཀར་དིམར་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་

ནི། ཐོམསེ་ཅིདི་སྟེོང་པ་འོདི་གསེལ་གྱི་ིགཞོོན་པའ་ིརླུང་ལྟ་བུ། སེེམསེ་ཀྱི་ིདིངོསེ་པོའ་ི

གནསེ་ཚུལ་ལ་ཡོང་སྔོར་ལྟར་གསུམ་ལསེ། དིང་པ་ོརགསེ་པ་ན།ི སྒོ་ོལྔའ་ིདིབང་ཤིསེེ་

ལྟ་བུ། གཉིིསེ་པ་ན།ི ཀུན་རྟགོ་བརྒྱདི་ཅུ། རྩེ་ཉིནོ་དྲུག །ཉི་ེཉིནོ་ཉི་ིཤུ་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་

ན།ི ཐོམསེ་ཅིདི་སྟེོང་པ་འོདི་གསེལ་གྱི་ིསེེམསེ་ལྟ་བུའ།ོ །གསུམ་པ་ལུསེ་སེེམསེ་ཐུན་

མོང་བའ་ིདིངོསེ་པོའ་ིགནསེ་ཚུལ་ནི། ཤིིན་ཏུ་ཕྲ་བའ་ིརླུང་སེེམསེ་དིངོསེ་པ་ོགཅིིག་པ་

ལྟ་བུ་ལ་བྱེེདི་དིོ། །གཉིིསེ་པ་ལམ་བགྲིོདི་པའ་ིརིམ་པ་ལ་གསུམ། རྣལ་འབྱེོར་བཞོིའ་ི

གྲིངསེ་ངསེེ་པ། ག་ོརམིསེ་ངེསེ་པ། ཕྱི་ེབ་སེ་ོསེོའ་ིདིནོ་བཤིདི་པའ།ོ དིང་པ་ོན།ི ཐོབོ་བྱེ་

མཐོར་ཐུག་མ་ིསློོབ་པའ་ིཟུང་འཇུག་ལ་ལྟོསེ་ནསེ། དི་ེཐོོབ་པར་བྱེེདི་པའ་ིརྫོོགསེ་རིམ་

གྱིི་ལམ་དིེ་ལ་རྣལ་འབྱེོར་བཞོིར་གྲིངསེ་ངེསེ་པ་ཡོིན་ཏེེ། དིེ་ལ་རྣལ་འབྱེོར་བཞོིར་

དིབྱེེར་ཡོོདི། དི་ེལསེ་མང་མ་ིདིགོསེ་ཤིིང༌། ཉུང་ན་མ་ིའདུ་བའ་ིཕྱིིར། གཉིིསེ་པ་ག་ོ

རིམསེ་ངེསེ་པ་ནི། གྲུབ་ཆོེན་གྱིི་གཞུང་ལསེ། རྣལ་འབྱེོར་རྣམ་པ་བཞོིར་བཤིདི་

དི།ེ །དིབྱེིབསེ་དིང་སྔོགསེ་དིང་དིམ་ཚགི་དིང༌། །རྣམ་དིག་ཡོ་ེཤིསེེ་ཞོསེེ་བྱེ་བསེ། །སྲོིདི་

པའ་ིའཆོངི་བ་ལསེ་གྲིལོ་འགྱུར། །ཞོསེེ་གསུངསེ་པ་ལྟར། འབྲསེ་བུ་སེངསེ་རྒྱསེ་ཀྱི་ིསེ་
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སྒོོམ་སྡེ་ེནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

ན་སྐུ་ཁ་སྦྱརོ་ཡོན་ལག་བདུན་དིང་ལྡན་པའ་ིལངོསེ་སྤྱིདོི་རྫོགོསེ་པའ་ིསྐུ་དིང༌། ཐུགསེ་

ཡོེ་ཤིེསེ་ཆོོསེ་ཀྱིི་སྐུ་གཉིིསེ་སྐུ་ཐུགསེ་སུ་དིངོསེ་པོ་གཅིིག་ཏུ་སྦྱོར་བའི་མི་སློོབ་པའི་

ཟུང་འཇུག་དིངོསེ་གནསེ་ལ་ཡོོདི་ལ། དིེའ་ིསྔོོན་དུ་དིབྱེིབསེ་ཀྱི་ིརྣལ་འབྱེོར་དིག་པའ་ི

སྒྱུ་མའི་སྐུ་དིང༌། རྣམ་དིག་ཡོེ་ཤིེསེ་ཀྱིི་རྣལ་འབྱེོར་དིོན་གྱིི་འོདི་གསེལ་གཉིིསེ་སྐུ་

ཐུགསེ་སུ་དིངོསེ་པ་ོགཅིིག་པའ་ིསློོབ་པའ་ིཟུང་འཇུག་དི་ེའགྲི་ོདིགོསེ། དི་ེལྟ་བུའ་ིསློོབ་

པའ་ིཟུང་འཇུག་དི་ེཡོང་རྣམ་དིག་ཡོ་ེཤིེསེ་ཀྱི་ིརྣལ་འབྱེོར་རིམ་པ་བཞོ་ིཔའ་ིདིོན་གྱི་ིའོདི་

གསེལ་གྱི་ིརླུང་སེེམསེ་ལསེ་བསྒྲུབ་དིགོསེ་པསེ། དིེའ་ིསྔོོན་དུ་རྣམ་དིག་ཡོ་ེཤིེསེ་ཀྱི་ི

རྣལ་འབྱེོར་དིེ་འགྲིོ་དིགོསེ། དིེ་འདྲི་བའི་རྣམ་དིག་ཡོེ་ཤིེསེ་ཀྱིི་རྣལ་འབྱེོར་དིེ་ཡོང་

དིབྱེིབསེ་ཀྱི་ིརྣལ་འབྱེོར་རིམ་པ་གསུམ་པའ་ིསྒྱུ་མའ་ིསྐུ་དི་ེབསེམ་གཏེན་གཉིིསེ་ཀྱིིསེ་

འོདི་གསེལ་དུ་དིག་པར་བྱེསེ་པ་ལསེ་འབྱུང་དིགོསེ་པསེ། དིེའ་ིསྔོོན་དུ་དིབྱེིབསེ་ཀྱི་ི

རྣལ་འབྱེོར་དི་ེའགྲི་ོདིགོསེ། དི་ེལྟ་བུའ་ིདིབྱེིབསེ་ཀྱི་ིརྣལ་འབྱེོར་དི་ེཡོང་ནང་རྩེ་རླུང་ཐོིག་

ལ་ེལ་གནདི་དུ་བསྣུན་པ་དིང༌། ཕྱི་ིཕྱིག་རྒྱ་གཉིིསེ་གང་རུང་དིང་སྙེོམསེ་པར་ཞུགསེ་

པའ་ིཐོབསེ་ལ་བརྟེན་ནསེ་རླུང་རྣམསེ་འཆོ་ིརིམ་ཇི་ིལྟ་བ་བཞོིན་དུ་སྙེིང་གའ་ིམ་ིཤིིགསེ་

པའ་ིཐོིག་ལ་ེལ་ཞུགསེ་གནསེ་ཐོིམ་གསུམ་བྱེསེ་པ་ལསེ་བྱུང་བའ་ིསེེམསེ་དིབེན་གྱི་ི

དིཔེའ་ིའོདི་གསེལ་མཐོར་ཐུག་ག་ིརླུང་སེེམསེ་ལསེ་བསྒྲུབ་དིགོསེ་པསེ། དིབྱེིབསེ་ཀྱི་ི

རྣལ་འབྱེརོ་གྱི་ིསྔོནོ་དུ་སེམེསེ་དིབནེ་དིང༌། དི་ེའདྲིནེ་བྱེེདི་དིམ་ཚགི་ག་ིརྣལ་འབྱེརོ་འགྲི་ོ

དིགོསེ་སེོ། །དི་ེལྟར་ཡོང་སྒྱུ་མ་དིག་ན་ིཐོམསེ་ཅིདི་ལསེ། །བུདི་མེདི་སྒྱུ་མ་ཁྱེདི་པར་

འཕགསེ། །ཡོ་ེཤིེསེ་གསུམ་གྱི་ིམཚན་ཉིིདི་ནི། །གསེལ་བར་འདི་ིལསེ་མཚོན་པར་

འགྱུར། །འདིདོི་ཆོགསེ་ཉིདིི་དིང་ཆོགསེ་བྲལ་དིང༌། །དི་ེཡོ་ིབར་ཏེ་ེགསུམ་པ་ོན།ི །དིབང་
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པ་ོགཉིསིེ་ན་ིམཉིམ་སྦྱརོ་བའ།ི །རྡོ་ོརྗེ་ེཔདྨ་འདུསེ་ལསེ་སེ།ོ །ཞོེསེ་གསུངསེ་སེ།ོ །སྒྱུ་མ་

དིག་ན་ིཐོམསེ་ཅིདི་ལསེ། །ཞོེསེ་སེོགསེ་ཀྱི་ིདིོན་སྒྱུ་ལུསེ་འདྲིེན་པའ་ིཐོབསེ་རྣམསེ་ཀྱི་ི

ནང་ནསེ་བུདི་མེདི་དི་ེཕྱིིའ་ིཕྱིག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་ནསེ་སྒྱུ་ལུསེ་སྒྲུབ་པ་ཁྱེདི་པར་འཕགསེ་

ཏེ།ེ ཡོ་ེཤིསེེ་གསུམ་སྟེ་ེསེམེསེ་དིབནེ་གྱི་ིསྣང་བའ་ིཡོ་ེཤིསེེ་གསུམ། སྒྲུབ་པ་པ་ོདིང་ཕྱིག་

རྒྱའི་དིབང་པོ་གཉིིསེ་མཉིམ་པར་སྦྱར་བ་ལ་བརྟེན་ནསེ་འབྱུང་བ་འགྱུར་པའི་ཕྱིིར་

ཞོེསེ་པའ།ོ །དི་ེལྟ་བུའ་ིསེེམསེ་དིབེན་གྱི་ིརྟོགསེ་པ་མཐོར་ཐུག་བསྐྱེེདི་པ་ལ་སྲོོག་ཐུར་

གཉིིསེ་སྙེིང་གའི་མི་ཤིིགསེ་པའི་ཐོིག་ལེ་ལ་བསྲོེ་དིགོསེ། །དིེ་ལ་སྙེིང་གའི་རྩེ་མདུདི་

རྫོགོསེ་པར་གྲིལོ་དིགོསེ། དི་ེལ་འགྲིལོ་བྱེེདི་སྔོགསེ་ཀྱི་ིརྣལ་འབྱེརོ་སྒོམོ་པ་སྔོནོ་དུ་འགྲི་ོ

དིགོསེ་པསེ། དིམ་ཚིག་ག་ིརྣལ་འབྱེོར་གྱི་ིསྔོོན་དུ་སྔོགསེ་ཀྱི་ིརྣལ་འབྱེོར་འགྲི་ོདིགོསེ། 

དིའེ་ིསྔོནོ་དུ་ལྟ་ེབའ་ིརྩེ་འཁརོ་གྱི་ིདིབུ་མའ་ིནང་དུ་རླུང་ཞུགསེ་གནསེ་ཐོམི་གསུམ་བྱེསེ་

པ་སྔོོན་དུ་སེོང་ན་སྙེིང་གའི་མི་ཤིིགསེ་པའི་ཐོིག་ལེའི་ནང་དུ་རླུང་འཇུག་པ་དིང༌། 

འགྲིོལ་དིཀའ་ཤིོསེ་སྙེིང་གའ་ིརྩེ་མདུདི་རྫོོགསེ་པར་གྲིོལ་བར་འབྱུང་བ་སློ་བསེ། ཐོོག་

མར་ལྟ་ེབར་གནདི་དུ་བསྣུན་ནསེ་སྒོོམ་པར་བྱེདེི་དི།ོ །འདིིར་དིབྱེིབསེ་ ཀྱི་ིརྣལ་འབྱེོར་

ཐོོག་མར་བཤིདི་པ་ན་ིསློོབ་དིཔོན་གྱི་ིམན་ངག་ལ་བརྟེན་དིགོསེ་པར་ཤིེསེ་པར་བྱེ་བའ་ི

དིནོ་དུ་ཡོནི་ན།ོ གསུམ་པ་ཕྱི་ེབ་སེ་ོསེོའ་ིདིནོ་བཤིདི་པ་ལ་བཞོ།ི སྔོགསེ་ཀྱི་ིརྣལ་འབྱེརོ་

བཤིདི་པ། དིམ་ཚགི་ག་ིརྣལ་འབྱེརོ་བཤིདི་པ། དིབྱེབིསེ་ཀྱི་ིརྣལ་འབྱེརོ་བཤིདི་པ། རྣམ་

དིག་ཡོ་ེཤིེསེ་ཀྱི་ིརྣལ་འབྱེོར་བཤིདི་པའོ། དིང་པ་ོལ་གཉིིསེ། ལྟ་ེབར་གནདི་དུ་བསྣུན་

ཚུལ། སྙེིང་གར་གནདི་དུ་བསྣུན་ཚུལ་ལ།ོ དིང་པ་ོན།ི སྤྲུལ་པའ་ིའཁོར་ལོར་འདིོདི་ལྷ་

ཡོབ་ཡུམ་ལ། །སེམེསེ་གཞོོལ་རྗེེསེ་གཞོགི་བསྡུདི་རམི་མཆོགོ་གིསེ་ན།ི །ཟླ་ཉིིའ་ིརྒྱུ་བ་
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སྒོོམ་སྡེ་ེནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

སྒྲི་གཅིན་ལམ་བཀག་པསེ། །ཡོསེ་བབསེ་མསེ་བརྟན་དིགའ་བཞོ་ིསྐྱེ་ེབར་ཤིོག །ཅིེསེ་

པསེ་སྟེོན་ཏེེ། རང་རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིིགསེ་བྱེེདི་དུ་གསེལ་བའ་ིལྟ་ེབ་སྤྲུལ་པའ་ིའཁོར་ལ་ོསྟེེ། ལྟ་ེ

བའི་དིབུསེ་ཀྱིི་དིབུ་མའི་ནང་དུ་འདིོདི་ལྷ་རྡོོ་རྗེེ་འཇིིགསེ་བྱེེདི་ཡོབ་ཡུམ་ལ་སེེམསེ་

གཞོོལ་བ་སྟེེ། དིམིགསེ་པ་རྩེེ་གཅིིག་ཏུ་གཏེདི་ནསེ་སྒོོམ་པ་དིང༌། རྗེེསེ་གཞོིག་གི་

བསྡུདི་རིམ་བསྒོོམ་པའ་ིཏེིང་ང་ེའཛིན་མཆོོག་གིསེ་ན་ིཟླ་བ་རྐྱེང་མ་དིང༌། ཉི་ིམ་ར་ོམའ་ི

ནང་དུ་རླུང་རྒྱུ་བ་བཀག་ནསེ་སྒྲི་གཅིན་དིབུ་མའ་ིནང་དུ་ཞུགསེ་གནསེ་ཐོིམ་གསུམ་

བྱེསེ་པསེ་ལྟ་ེགསེང་ག་ིགཏུམ་མ་ོའབར། སྤྱི་ིབོའ་ིབྱེང་སེེམསེ་ཞུ་བ་སྤྱི་ིབ་ོནསེ་རིམ་

བཞོནི་བབསེ་པའ་ིཡོསེ་བབསེ་དིང༌། དི་ེཉིིདི་གྱིནེ་དུ་སྤྱི་ིབའོ་ིབར་དུ་ལགོ་པ་ལསེ་བྱུང་

བའི་མསེ་བརྟན་གྱིི་དིགའ་བ་བཞོི་སྐྱེེ་བར་ཤིོག །ཅིེསེ་པའོ། །དིེ་ཡོང་ཞོིབ་ཏུ་ཕྱིེ་སྟེེ་

བཤིདི་ན། འདིིར་དིམིགསེ་པ་ཅི་ིའདྲི་ཞོིག་སྒོོམ་ཡོང་གནདི་བཞོ་ིཚང་དིགོསེ་ཏེ།ེ རིམ་

ལྔ་བསྡུསེ་པ་གསེལ་བ་ལསེ། །ལུསེ་དིང་དུསེ་དིང་ཡུལ་རླུང་གི །གནདི་ན་ིརྣམ་པ་

བཞོརི་ཤིསེེ་བྱེ། །ཞོསེེ་གསུངསེ་པ་ལྟར་སྤྱིརི་དུསེ་ཀྱི་ིགནདི་ན་ིརྒྱུན་ལྡན་དིང༌། བྱེ་ེབྲག་

ཏུ་ཐོ་ོརངསེ་རིག་པ་དྭངསེ་པའ་ིདུསེ་དིང༌། ཕྱི་ིདྲི་ོགྱིེན་རྒྱུསེ་གཙ་ོབྱེསེ་ནསེ་རླུང་རྒྱུ་

བའི་དུསེ་སུ་སྒོོམ་པར་བྱེེདི་དིོ། །ཡུལ་གྱིི་གནདི་ནི་མང་དུ་ཡོོདི་ཀྱིང༌། འདིིར་རང་

འཇིིགསེ་བྱེེདི་ཡོབ་ཡུམ་གྱི་ིང་རྒྱལ་ལ་གནསེ་པའ་ིལྟ་ེབའ་ིརྩེ་འཁོར་གྱི་ིདིབུསེ་ཀྱི་ིདྷཱུ་

ཏེའི་ིནང་དུ་དིམགིསེ་པ་གཏེདི་ནསེ་སྒོམོ་པར་བྱེདེི་དི།ོ །ལུསེ་ཀྱི་ིགནདི་ན།ི རྡོ་ོརྗེ་ེཕྲངེ་བ་

ལསེ། སྤྱིདོི་ལམ་བདི་ེབ་ཆོནེ་པའོ་ིགནསེ། །གང་ག་ིདིངསོེ་གྲུབ་མཆོགོ་ཏུ་འགྱུར། །ཞོསེེ་

ལུསེ་ཀྱིི་སྤྱིོདི་ལམ་ཅིི་འདྲི་བསེ་རྫོོགསེ་རིམ་གྱིི་དིམིགསེ་པ་བསྒོོམསེ་ན་མཆོོག་གི་

དིངོསེ་གྲུབ་ཐོོབ་པར་འགྱུར། ཞོེསེ་པའ་ིདྲི་ིབ་བཀོདི་ནསེ། དིེའ་ིལན་དུ། སྒྲུབ་པ་ོབདི་ེ
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བའི་སྟེན་འདུག་ནསེ། །མིག་གཉིིསེ་སྣ་རྩེེར་གཏེདི་བྱེསེ་ལ། །སྣ་ནི་ལྟེ་བའི་ཚདི་དུ་

བཞོག །ཕྲག་གོང་མཉིམ་ལ་ལྕ་ེརྐོན་སྦྱར། །སེ་ོདིང་མཆུ་ན་ིབདི་ེབར་བཞོག །ཅིེསེ་

གསུངསེ་པ་ལྟར་ལུསེ་རྣམ་སྣང་གི་ཆོོསེ་བདུན་ལྡན་དུ་བྱེ་དིགོསེ་ཏེེ། ལུསེ་ཡོོ་བ་

སེོགསེ་བྱུང་ན་གང་དུ་དིམིགསེ་པ་གཏེོདི་པའ་ིརྩེ་འཁོར་རྣམསེ་འཕྱུགསེ་པར་འགྱུར་

ཞོིང༌། དིམིགསེ་རྣམ་མ་ིའགྲིིག་ལ། དི་ེམ་འགྲིིག་ན་རླུང་དིབུ་མར་འཇུག་པའ་ིགེགསེ་

བྱེེདི་པསེ་སེོ། །རླུང་ག་ིགནདི་ནི། དི་ེཉིིདི་ལསེ། དིབུགསེ་ཀྱི་ིའབྱུང་རྔུབ་ཀློོང་ནསེ་

ན།ི །ཅུང་ཟདི་ཅུང་ཟདི་རྩེལོ་བྲལ་བསེ། །ཇི་ིལྟ་བ་བཞོནི་འབྱུང་རྔུབ་ན།ི །སེམེསེ་དིཔའ་ི

སྐྱེིལ་ཀྲུང་ལེགསེ་གནསེ་པ། །ཞོེསེ་གསུངསེ་པ་ལྟར་རླུང་རོ་ལེགསེ་པར་བསེལ། 

དིབུགསེ་ཕྱི་ིནང་དུ་རྒྱུ་བ་དིལ་བུའ་ིསྒོ་ོནསེ་བྱེའ།ོ །དི་ེལྟར་གནདི་བཞོ་ིཚང་བའ་ིསྒོ་ོནསེ་

དིམིགསེ་པ་སྒོོམ་ཚུལ་དིངོསེ་ནི། གྲུབ་ཆོེན་གྱི་ིགཞུང་ལསེ། མཁའ་འགྲིོའ་ིཕ་ོབྲང་ཆུ་

སྐྱེེསེ་དིབུསེ། །ཐོབསེ་དིང་ཤིེསེ་རབ་སྦྱོར་བ་ཡོིསེ། །ཁམསེ་གསུམ་རྒྱུ་དིང་མ་ིརྒྱུའ་ི

དིབུསེ། །རྣལ་འབྱེོར་ཆོེན་པོར་ངལ་བསེ་ོབྱེ། །ཞོེསེ་གསུངསེ་ཏེ།ེ ལྟ་ེབའ་ིརྩེ་འཁོར་གྱི་ི

དིབུསེ་ཀྱི་ིདྷཱུ་ཏེིའ་ིནང་དུ་དིམར་ཆོ་གཏུམ་མོའ་ིམ་ེདྲིོདི་ཀྱི་ིརང་བཞོིན་ཅིན་ཡོོདི་ལ། དི་ེ

ལ་ན་ིབདི་ེམཆོགོ་ཏུ། མཁའ་འགྲི་ོམ་ཐོམསེ་ཅིདི་འདུསེ་པའ་ིང་ོབ་ོཕག་མ་ོདིང༌། ཀཻྱི་རྡོརོ་

དུ། མཁའ་འགྲི་ོམ་ཐོམསེ་ཅིདི་འདུསེ་པའ་ིང་ོབ་ོབདིག་མེདི་མའ་ིསྒྲིསེ་གསུངསེ་ཤིིང༌། 

དིེ་དིང་མཐུན་པར་རྡོོ་རྗེེ་འཕྲེང་བ་ལསེ་ཀྱིང༌། གང་ཕྱིིར་མཁའ་འགྲིོ་རྣམསེ་བསྡུསེ་

པ། །དི་ེཕྱིརི་བསྡུསེ་པའ་ིམཁའ་འགྲིརོ་བརྗེོདི། །ལྟ་ེབའ་ིདིབུསེ་ན་རྟག་བཞུགསེ་པ། །ཉི་ི

མ་སྟེོང་དིང་མཚུངསེ་པའ་ིའོདི། །ཡོ་ེཤིེསེ་ཆོེན་པོའ་ིམ་ེབྱུང་བསེ། །ཀུན་རྟོག་ཐོམསེ་

ཅིདི་སྲོེག་པར་བྱེེདི། །ཅིེསེ་འབྱུང་ང༌ོ། །དི་ེཡོང་ཀུན་རྟོག་ཐོམསེ་ཅིདི་སྲོེག་པར་བྱེེདི་
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སྒོོམ་སྡེ་ེནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

ཅིེསེ་པསེ་གཏུམ་མོའ་ིབྱེེདི་ལསེ་བསྟེན་ཏེོ། །གཏུམ་མོའ་ིམེ་ལ་མཁའ་འགྲིོ་མ་ཞོེསེ་

བརྗེོདི་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོོདི་དིེ། དིེ་མཁའ་འགྲི་ོམ་རྣམསེ་དིང་བྱེེདི་ལསེ་འདྲི་བའི་རྒྱུ་

མཚན་གྱིིསེ་དི་ེལྟར་བརྗེོདི་པའ་ིཕྱིིར། བྱེེདི་ལསེ་ཀྱིང་འདྲི་སྟེེ། མཁའ་འགྲི་ོམ་རྣམསེ་

ཀྱིིསེ་སྒྲུབ་པ་པོའ་ིརྒྱུདི་ལ་བདི་ེཆོེན་འདྲིེན་པ་ལྟར། ནང་གཏུམ་མ་ོལ་དིམིགསེ་ནསེ་

བསྒོོམསེ་པསེ་ཀྱིང༌། བདི་ེཆོེན་འདྲིེན་པར་བྱེེདི་པའ་ིཕྱིིར། རྒྱུ་མཚན་དིེའ་ིཕྱིིར་ན་ལྟ་ེ

བའ་ིརྩེ་འཁརོ་ལ་མཁའ་འགྲིའོ་ིཕ་ོབྲང་ཞོསེེ་བྱེའ།ོ །སྤྱིརི་རྩེ་འཁརོ་ཐོམསེ་ཅིདི་ལ་པདྨའ་ི

སྒྲིསེ་བསྟེན་པསེ། སྐོབསེ་འདིིའ་ིཆུ་སྐྱེེསེ་ཀྱིང་ལྟ་ེབའ་ིརྩེ་འཁོར་ལ་བྱེེདི་པ་ཡོིན་ན།ོ །དི་ེ

ལྟ་བུའ་ིལྟ་ེབའ་ིརྩེ་འཁོར་གྱི་ིདིབུསེ་སུ་སྟེ།ེ རྩེ་མདུདི་ཀྱིིསེ་བསྡེམསེ་པའ་ིདྷཱུ་ཏེིའ་ིནང་དུ་

ཉི་ིགདིན་གྱི་ིསྟེེང་དུ་ཐོབསེ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིིགསེ་བྱེེདི་སྐུ་མདིོག་དིཀར་པ་ོཐུགསེ་ཀར་ཧཱུཾ་ཾདིང་

བཅིསེ་པ་དིང༌། ཤིེསེ་རབ་རོ་ལངསེ་མ་གཉིིསེ་མཉིམ་པར་སྦྱོར་བ་སྟེེ། ཕན་ཚུན་

འཁྱུདི་པའ་ིརྣམ་པ་ཅིན་དུ་བསྒོོམསེ་དིགོསེ་པ་ཡོིན་ན།ོ །འ་ོན་ཚདི་ཇི་ིཙམ་བསྒོོམ་པར་

བྱེ་བ་ཡོིན་སྙེམ་ན། མཚོན་གང་ཙམ་བསྒོོམ་པར་བྱེ་བ་ཡོིན་ལ། འ་ོན་རྩེ་དིབུ་མ་གྲི་ོ

སེོག་ཙམ་གྱི་ིནང་དུ་འཇིིགསེ་བྱེེདི་མཚོན་གང་ཙམ་ཇི་ིལྟར་སྒོོམ་པར་བྱེེདི་ནུསེ་ཤི་ེན། 

ནུསེ་ཏེེ། ཁང་བཟང་ག་ིསྐོར་ཁུང་ཆུང་ངུ་ནསེ་ཀྱིང༌། ཕྱི་ིརོལ་གྱི་ིར་ིརྭ་བ་ཁང་ཁྱེིམ་

སེོགསེ་རྒྱ་ཆོེན་པ་ོམཐོོང་བ་ལ་འགལ་བ་མེདི་པ་ལྟ་བུའ།ོ །ཡོང་དི་ེལྟ་བུ་འཆོར་དིཀའ་

ན་རྩེ་དིབུ་མ་གྲི་ོསེོག་ཙམ་དི་ེའཇིིགསེ་བྱེེདི་ཡོབ་ཡུམ་མཚོན་གང་བ་དིེའ་ིསྲོོག་ཤིིང་ག་ི

ཚུལ་དུ་བསྒོོམ་པར་བྱེ་ཞོིང༌། དི་ེཡོང་ཚུ་ར་ིནསེ་ཕ་རིར་བལྟ་བ་ལྟ་བུ་མ་ཡོིན་པར་དིེའ་ི

ནང་དུ་རང་ག་ིསེེམསེ་ཞུགསེ་པ་བཞོིན་དུ་བྱེསེ་ནསེ་བསྒོོམ་པར་བྱེ་ཞོིང༌། དི་ེལྟ་བུའ་ི

འཇིིགསེ་བྱེེདི་དིེ་རང་གི་ལྷག་པའི་ལྷ་ཡོིན་པསེ་ན་འདིོདི་ལྷ་ཡོབ་ཡུམ་ཞོེསེ་སྨོོསེ་པ་
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ཡོིན་ན།ོ །དི་ེནསེ་རྗེེསེ་གཞོིག་ག་ིབསྡུསེ་རིམ་བསྒོོམ་པར་བྱེ་སྟེེ། དིེའ་ིཚུལ་ཡོང་ཡོབ་

ཡུམ་གྱིི་སྦྱོར་མཚམསེ་ནསེ་འོདི་ཟེར་འཕྲོསེ། མི་རྒྱུ་བ་སྣོདི་ཀྱིི་འཇིིག་རྟེན་གཞོལ་

ཡོསེ་ཁང་དིང༌། རྒྱུ་བ་བཅུདི་ཀྱི་ིསེེམསེ་ཅིན་ལྷར་གསེལ་བ་རྣམསེ་རིམ་གྱིིསེ་འོདི་དུ་

ཞུ་བ་རང་ལ་ཐོིམ་ཞོིང༌། རང་ཡོང་རིམ་གྱིིསེ་སྙེིང་གར་བསྡུསེ་པའ་ིབསྡུདི་རིམ་ལསེ་

བདིེ་ཆོེན་དྲིངསེ། སྟེོང་པ་ཉིིདི་དིང་ངོ་བོ་དིབྱེེར་མེདི་དུ་སྦྱོར་བའི་ཡོེ་ཤིེསེ་ནི་འདིིར་

བསྟེན་རྣལ་འབྱེོར་ཆོེན་པ་ོཡོིན་ལ། དིེར་སེེམསེ་བྱེིང་རྒོོདི་དིང་བྲལ་བར་འཇིོག་པ་ན་ི

ངལ་བསེ་ོབའ་ིདིོན་ཏེོ། །ཚུལ་དི་ེཞོིབ་ཏུ་འཆོདི་པ་ལ། གྲུབ་ཆོེན་གྱི་ིགཞུང་ལསེ། ལྟ་ེ

བའ་ིདིབུསེ་སེནོ་དིཔའ་བ་ོལསེ། །སྤྲི་ོདིང་བསྡུདི་པའ་ིསྦྱརོ་བ་ཡོིསེ། །ཇི་ིལྟར་དིབུགསེ་

འབྱུང་མ་ེལོང་ལ། །ཐོིམ་པ་དི་ེབཞོིན་བལྟ་བར་བྱེ། །ཞོེསེ་གསུངསེ་པ་ལྟར་ལྟ་ེབའ་ིརྩེ་

འཁོར་གྱིི་དིབུསེ་སུ་སེོན་པ་སྟེེ་བསྒོོམསེ་པའི་དིཔལ་རྡོོ་རྗེེ་འཇིིགསེ་བྱེེདི་ཡོབ་ཡུམ་

ཐུགསེ་ཀར་ཧཱུཾ་ཾདིང་བཅིསེ་པའ་ིཡོབ་ཡུམ་དི་ེགཉིིསེ་ཀྱི་ིསྦྱོར་མཚམསེ་ནསེ་འོདི་ཟེར་

སྤྲིོསེ་པསེསྣོདི་བཅུདི་ཁྱེབ་པར་བྱེེདི་པ་ན་ིསྤྲི་ོབ་དིང༌། དི་ེནསེ་སྣོདི་འོདི་དུ་ཞུ་བ་བཅུདི་

ལ་ཐོམི། དི་ེའདོི་དུ་ཞུ་བ་ཡུམ་ལ་ཐོམི། ཡུམ་ཡོབ་ལ་ཐོམི། ཡོབ་ཐུགསེ་ཀའ་ིཧཱུཾ་ཾལ་ཐོམི། 

ཧཱུཾ་ཾག་ིཞོབསེ་ཀྱུ་ཨཱུ་ན་ིཧེ་ལ་ཐོམི། ཧེ་ཧེའ་ིམག་ོབ་ོལ་ཐོམི། མག་ོབ་ོཟླ་ཚེསེ་ལ་ཐོམི། ཟླ་

ཚེསེ་ཐོིག་ལ་ེལ། ཐོིག་ལ་ེནཱ་དཱི་ལ་ཐོིམ་པའ་ིནཱ་དཱི་ལ་སེེམསེ་འཛིན་པ་ན་ིབསྡུདི་པའ་ི

སྦྱོར་བ་ཡོིན་ལ། དི་ེཡོང་ཇི་ིལྟར་ཏེ་ེདིཔེར་ན། མ་ེལོང་གཡོའ་དིག་པ་ལ་ཧེསེ་བཏེབ་

པའ་ིཚ་ེམཐོའ་ནསེ་དིབུསེ་སུ་རིམ་གྱིིསེ་བསྡུདི་པར་བྱེེདི་པ་ལྟར་ཡོིན་ནོ། །སེེམསེ་

འཛནི་ཡུལ་གྱི་ིནཱ་དཱི་དི་ེཡོང་དིཀར་ལ་དིམར་བའ་ིམདིངསེ་ཆོགསེ་པ་ཡུངསེ་ཀར་སྦམོ་

པའོ་ིཚདི་ཙམ་བསྒོམོ་པར་བྱེ་དིགོསེ་ཏེ།ེ གྲུབ་ཆོནེ་གྱི་ིགཞུང་ལསེ། ཡུངསེ་ཀར་གྱི་ིན་ི
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སྒོོམ་སྡེ་ེནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

འབྲུ་ཚདི་ཙམ། །འོདི་གསེལ་ཡོ་ེཤིསེེ་མཆོགོ་ཏུ་འགྱུར། །ཞོེསེ་གསུངསེ་པའ་ིཕྱིརི། དི་ེ

ལྟ་བུའ་ིདིམིགསེ་པ་དི་ེལ་སེེམསེ་བྱེིང་རྒོོདི་དིང་བྲལ་བར་གཏེདི་ནསེ་སེེམསེ་ཞུགསེ་

པ་བཞོིན་དུ་བྱེསེ་ཏེེ་བསྒོོམསེ་པསེ་དིེར་སེེམསེ་གནསེ་པ་དིེ་འབྱུང༌། དིེའི་ཚེ་རླུང་

སེམེསེ་འཇུག་པ་གཅིགི་པའ་ིགནདི་ཀྱིསིེ་རླུང་དིབུ་མར་ཞུགསེ་པ་འབྱུང༌། དིའེ་ིརྟགསེ་

སུ་སྣ་བུག་གཉིིསེ་ནསེ་རླུང་མཉིམ་རྒྱུ་ཤིེདི་མཚུངསེ་ངེསེ་ཅིན་དུ་ཐོེངསེ་པ་འོང་སྟེ།ེ དི་ེ

ན་ིདིམིགསེ་པ་དི་ེནམ་བསྒོོམ་རེསེ་ཀྱིིསེ་མཉིམ་རྒྱུ་ཤིེདི་ཀྱིང་ཆོ་ེཆུང་མཚུངསེ་པ་ཞོིག་

ངསེེ་པར་འངོ་དིགསོེ་པའ་ིདིནོ་ན།ོ །ཞུགསེ་རྗེསེེ་སུ་གནསེ་པ་འབྱུང་ལ། དིའེ་ིརྟགསེ་སུ་

སྣ་བུག་གི་རྒྱུ་བ་ཕྲ་མོ་ཡོང་ལོག་པ་དིང༌། ཕོ་བ་མི་འགུལ་བ་གཉིིསེ་འབྱུང་དིགོསེ་

སེ།ོ །དི་ེན་ིབྱེིང་བ་བསེགསེ་པ་ལ་ཡོང་སྣ་བུག་ག་ིརྒྱུ་བ་ཆོདི་པ་འབྱུང་བསེ། དི་ེལསེ་

ཁྱེདི་པར་དུ་བྱེ་བའ་ིཕྱིིར་ཕ་ོབ་མ་ིའགུལ་བ་ཞོེསེ་སྨོོསེ་སེོ། །དིེའ་ིརྒྱུ་མཚན་ཡོང་རླུང་

དིབུ་མའ་ིནང་དུ་གནསེ་པ་མ་ཡོིན་པར་བྱེིང་བ་བསེགསེ་པ་ལྟ་བུ་ལ་སྲོོག་རྩེ་ནསེ་རླུང་

རྒྱུ་བ་མ་ིལྡགོ་ལ། ཕ་ོབ་འགུལ་བ་ཡོང་སྲོགོ་རྩེའ་ིརླུང་ག་ིབྱེདེི་ལསེ་ཡོནི་པསེ་སེ།ོ །གང་

ཟག་ག་ིརིགསེ་ལ་རླུང་ཐོིམ་དིཀའ་སློ་གཉིིསེ་ལསེ། ཐོིམ་དིཀའ་བ་ལ་ཐོོག་མར་ལྟ་ོབ་

རླུང་གསིེ་ཁེངསེ་པ་སྙེམ་བྱེེདི་པ་འབྱུང་ལ། སློ་བ་ལ་ན་ིདི་ེམ་ིའབྱུང་བར་ངང་གསིེ་ཐོམི་

པ་འབྱུང་ང༌ོ། །ཐོམི་པའ་ིརྟགསེ་ལ། སེ་ཆུ་ལ་ཐོམི་པའ་ིརྟགསེ་སུ་སྨོགི་རྒྱུ་ལྟ་བུའ་ིརྟགསེ་

འབྱུང༌། ང་ོཤིེསེ་པར་བྱེེདི། ཆུ་མ་ེལ་ཐོིམ་པ་ན་དུ་བ་ལྟ་བུ་འབྱུང༌། ང་ོཤིེསེ་པར་བྱེེདི། 

མ་ེརླུང་ལ་ཐོིམ་པ་ན་མཁའ་སྣང་ངམ་མ་ེཁྱེེར། རླུང་རྣམ་ཤིེསེ་ལ་ཐོིམ་པར་རྩེོམ་པ་ན་

མར་མ་ེལྟར་འབར། ཀུན་རྟོག་གཡོ་ོབྱེེདི་ཀྱི་ིརླུང་སྣང་བ་ལ་ཐོིམ་པསེ་སྣང་བ་རང་དུསེ་

སུ་སྟེོན་དུསེ་ཀྱི་ིནམ་མཁའ་གཡོའ་དིག་པ་ལ་མཚན་མ་ོཟླ་འོདི་ཀྱིིསེ་ཁྱེབ་པ་ལྟ་བུའ་ི



འཇིིགས་བྱེདེ་རོྫོགས་རིིམ།

 115  

དིཀར་ལམ་པའ་ིསྣང་བ་འབྱུང༌། སྣང་བ་མཆོེདི་པ་ལ་ཐོིམ་པསེ་མཆོེདི་པ་རང་དུསེ་སུ་

སྟེོན་གནམ་གཡོའ་དིག་ལ་ཉིིན་བར་ཉི་ིའོདི་ཀྱིིསེ་ཁྱེབ་པ་ལྟ་བུའ་ིདིམར་ལམ་པའ་ིསྣང་

བ་དིང༌། མཆོེདི་པ་ཉིརེ་ཐོབོ་ལ་ཐོམི་པའ་ིཉིརེ་ཐོབོ་རང་དུསེ་སུ་སྟེནོ་གནམ་གཡོའ་དིག་

ལ་སྲོོདི་ཀྱི་ིམུན་པ་འཐུག་པོསེ་ཁྱེབ་པ་ལྟ་བུའ་ིནག་ལམ་པའ་ིསྣང་བ་དིང༌། ཉིེར་ཐོོབ་

འོདི་གསེལ་ལ་ཐོིམ་པའ་ིའོདི་གསེལ་རང་དུསེ་སུ་སློོདི་བྱེེདི་ཀྱི་ིསྐྱེོན་གསུམ་དིང་བྲལ་

བའི་སྟེོན་དུསེ་ཀྱིི་ཐོོ་རངསེ་ཀྱིི་ནམ་མཁའ་གཡོའ་དིག་ལྟ་བུའི་སྟེོང་སེང་གི་སྣང་བ་

འབྱུང་སྟེ།ེ རང་རང་ག་ིསྐོབསེ་སུ་ང་ོཤིསེེ་པར་བྱེེདི། དི་ེལྟ་བུའ་ིཐོགི་ལ་ེའམ་ནཱ་དཱི་ལསེ་

གཏུམ་མོའ་ིམ་ེཤིིན་ཏུ་ཕྲ་བ་རེག་བྱེ་ཤིིན་ཏུ་ནསེ་ཚ་བ་གྱིེན་དུ་འབར་བ་དིེསེ་རྩེ་མདུདི་

ཕུགསེ་ནསེ་དྷཱུ་ཏེིའ་ིནང་ནསེ་ཞུགསེ། སྤྱི་ིབོའ་ིབར་དུ་ཕྱིིན་པསེ། སྤྱི་ིབོའ་ིབྱེང་སེེམསེ་

ཞུ་དིབུ་མའ་ིནང་ནསེ་མར་བབསེ། མགྲིནི་པར་སློེབ་པ་ན་དིགའ་བ། དི་ེནསེ་སྙེངི་གར་

སློབེ་པ་ན་མཆོགོ་དིགའ། དི་ེནསེ་ལྟ་ེབར་སློབེ་པ་ན་ཁྱེདི་པར་གྱི་ིདིགའ་བ། དི་ེནསེ་ནརོ་

བུའི་རྩེེར་སློེབ་པ་ན་ལྷན་སྐྱེེསེ་ཀྱིི་དིགའ་བ་སྐྱེེ་ལ། དིེ་ཡོང་སྙེིང་གའི་སྟེེང་འོག་གི་རྩེ་

མདུདི་རྣམསེ་རྫོོགསེ་པར་མ་གྲིོལ་བར་དུ་སྙེིང་གའི་རྩེ་མདུདི་ཕུགསེ་ནསེ་འབར་

འཛག་བྱེེདི་པ་མི་འོང་ཡོང༌། ལུསེ་ཀྱིི་རྩེ་གཞོན་ནསེ་བྱེང་སེེམསེ་ཞུ་བ་བབསེ་པའི་

དིགའ་བཞོ་ིའདྲིེན་པ་ཡོོདི་ལ། དི་ེལུསེ་ཀྱི་ིསྨོདི་དུ་སློེབ་ན་བཟློག་མ་ིཐུབ་པསེ། མཐོ་ོསེ་

ནསེ་བཟློག་ཐོབསེ་བྱེེདི་དིགོསེ་ཤིིང༌། དི་ེཡོང་ཡོན་ལག་ཐོམསེ་ཅིདི་བསྐུམསེ། ལྟ་ོབ་

རྒོལ་ཚིགསེ་ལ་སྦྱར། མིག་གྱིེན་དུ་བཟློག་པ་སེོགསེ་ལུསེ་ཀྱི་ིསྤྱིོདི་ལམ་དིང༌། བྱེང་

སེེམསེ་དིབུ་མའ་ིནང་ནསེ་སྐྱེ་ཧྲིིལ་ཧྲིིལ་སེོང༌། སྤྱི་ིབོའ་ིཧེ་ཾཡོིག་ལ་ཐོིམ་པའ་ིདིམིགསེ་

པ་བྱེ། དིེ་ཡོང་ཞུ་བ་ཤིསེ་ཆུང་ན་བཟློག་པ་ཙམ་གྱིིསེ་ཆོོག་ཀྱིང༌། ཆོེ་ན་འགྲིེམསེ་
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སྒོོམ་སྡེ་ེནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

དིགསོེ་པསེ། དིའེ་ིཚུལ་ཡོང་ཤིསེེ་པར་བྱེའ།ོ །དིབུ་མའ་ིནང་ནསེ་ཁམསེ་ཞུ་བ་ཡོནི་ན་

བཟློག་པར་སློ་ལ། དི་ེཡོང་བྱེང་སེེམསེ་དིམིགསེ་པསེ་གྱིེན་དུ་བཟློག་པ་ནོར་བུའ་ིརྩེ་ེ

ནསེ་ལྟ་ེབར་སློེབ་པ་ན་མསེ་བརྟན་གྱི་ིདིགའ་བ། དི་ེནསེ་སྙེིང་གར་སློེབ་པ་ན་མཆོོག་

དིགའ། དི་ེནསེ་མགྲིནི་པར་སློབེ་པ་ན་ཁྱེདི་པར་གྱི་ིདིགའ་བ། དི་ེནསེ་སྤྱི་ིབོའ་ིརྩེ་འཁརོ་

དུ་སློབེ་པ་ན་ལྷན་སྐྱེསེེ་ཀྱི་ིདིགའ་བ་འབྱུང་ཞོངི༌། ལུགསེ་འབྱུང་ག་ིདིགའ་བ་བཞོ་ིལསེ་

ལུགསེ་ལྡོག་ག་ིདིགའ་བཞོ་ིབདི་ེབའ་ིཉིམསེ་ཆོ་ེབ་ཞོིག་འབྱུང་སྟེ།ེ ཡོསེ་བབསེ་ཀྱི་ིལྷན་

སྐྱེེསེ་ཀྱི་ིངང་ནསེ་ལུགསེ་ལྡོག་ག་ིདིགའ་བཞོ་ིདྲིངསེ་པསེ་སེ།ོ །དི་ེཡོང་ཐོོག་མར་རྣལ་

འབྱེོར་པསེ་རྩེོལ་བསེ་བྱེང་སེེམསེ་དིབུ་མའ་ིནང་ནསེ་ཡོར་བལྡོག་པ་ལ་བརྟེན་ནསེ་

ལུགསེ་ལྡོག་ག་ིདིགའ་བཞོི་ལན་གཅིིག་དྲིངསེ་ཕྱིིན་ཆོདི། བྱེང་སེེམསེ་ནོར་བུའི་རྩེ་ེ

ནསེ་ངང་གསིེ་བཟླགོ་པ་ཞོགི་འབྱུང་སྟེ།ེ དི་ེཚ་ེམགནོ་པ་ོའགྲི་ོམ་ིའགྱུར། །ཇི་ིལྟར་བུ་ག་

མེདི་སྣོདི་དུ། །ཅིེསེ་སེོགསེ་གསུངསེ་པ་ལྟ་བུའོ། །དི་ེལྟ་བུའ་ིལུགསེ་འབྱུང་ལུགསེ་

ལྡོག་ག་ིདིགའ་བ་བཞོ་ིག་དིང༌། བྱེ་ེབྲག་ཏུ་ལྷན་སྐྱེེསེ་ཀྱི་ིདུསེ་སུ་བདི་ེསྟེོང་སྦྱར་ནསེ་

སྒོོམ་པར་བྱེེདི་དིེ། དི་ེལ་ན་ིསེདི་དུསེ་ཀྱི་ིཆོོསེ་སྐུའ་ིབསྲོ་ེབ་ཞོེསེ་བྱེའ།ོ །དི་ེལྟ་བུའ་ིའོདི་

གསེལ་ལསེ་ལྡང་བར་རྩེོམ་པ་ན་ལོངསེ་སྐུ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིིགསེ་བྱེེདི་ཡོབ་ཡུམ་གྱི་ིསྐུར་ལྡང་

སྙེམ་པའ་ིའཕནེ་པ་བཏེང་བ་ལ་བརྟནེ་ནསེ་ཡོདིི་ངརོ་ལངོསེ་སྐུ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིགིསེ་བྱེདེི་ཡོབ་

ཡུམ་གྱི་ིསྐུར་བཞོེངསེ། དི་ེདིང་དུསེ་མཉིམ་དུ་ལུགསེ་ལྡོག་ག་ིཉིེར་ཐོོབ་གྲུབ། དི་ེལསེ་

མཆོདེི་པ། དི་ེལསེ་སྣང་བ། མར་མ་ེལྟར་འབར། མཁའ་སྣང་ངམ་མ་ེཁྱེརེ། དུ་བ། སྨོགི་

རྒྱུ་ལྟ་བུའ་ིཉིམསེ་འབྱུང༌། རང་རང་ག་ིསྐོབསེ་སུ་ང་ོཤིསེེ་པར་བྱེེདི། དི་ེལ་ན་ིསེདི་དུསེ་

ཀྱི་ིལངོསེ་སྐུའ་ིབསྲོ་ེབ་ཞོསེེ་བྱེའ།ོ །མཉིམ་བཞོག་དི་ེལསེ་ལྡང་བར་རྩེམོ་པ་ན་རྣམ་སྨོནི་
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གྱིི་ཕུང་པོ་རྙིིང་པ་སྤྲུལ་སྐུ་རྡོོ་རྗེེ་འཇིིགསེ་བྱེེདི་དུ་གསེལ་བའི་ཐུགསེ་ཀར་ཡོེ་ཤིེསེ་

སེེམསེ་དིཔའ་ིཚུལ་གྱིིསེ་ཞུགསེ་ཏེ་ེམཉིམ་བཞོག་ལསེ་ལངསེ། དི་ེལ་ན་ིསེདི་དུསེ་ཀྱི་ི

སྤྲུལ་སྐུའ་ིབསྲོ་ེབ་ཞོེསེ་བྱེའ།ོ །དི་ེདིང་དུསེ་མཉིམ་དུ་སྣ་བུག་ནསེ་རླུང་རྒྱུ། དིབང་ཤིསེེ་

ལྔ་ཡུལ་ལ་འཇུག །ཆོོསེ་ཅིན་ཀུན་རྫོོབ་པ་རྣམསེ་ཆོོསེ་ཉིིདི་སྟེོང་པ་ཉིིདི་ཀྱི་ིརྣམ་རོལ་

ཡོིན་པ་གཞོིན་དུ་ཡུལ་ཅིན་བདིེ་བ་ཆོེན་པོའ་ིརྣམ་རོལ་དུ་འཆོར་བ་ལ་བསློབ་ཅིིང༌། 

ཡོདིི་ཀྱི་ིཤིསེེ་པའ་ིཡུལ་དུ་གང་སྣང་སྟེངོ་པ། སྟེངོ་པ་བདི་ེབ། བདི་ེབའ་ིགཟུང་རྣམ་ཀྱིང་

ལྷ་སྐུར་འཆོར་བ་ལ་བསློབ་པར་བྱེའ།ོ །དི་ེལྟ་བུའ་ིརྣལ་འབྱེོར་པ་དི་ེགཉིིདི་དུ་འགྲི་ོབར་

རྩེོམ་པ་ན། གཉིིདི་ཀྱི་ིའོདི་གསེལ་ངོསེ་ཟིན་པར་བྱེེདི། རྨོ་ིལམ་ལོངསེ་སྐུར་ལྡང་སྙེམ་

པའ་ིའཕེན་པ་གཏེོང༌། སྔོར་ལྟར་ལྟ་ེབར་རྗེེསེ་གཞོིག་ག་ིབསྡུདི་རིམ་བསྒོོམསེ་པ་ལ་

བརྟེན་ནསེ་རླུང་དིབུ་མར་ཞུགསེ་གནསེ་ཐོིམ་གསུམ་འབྱུང༌། ཞུགསེ་གནསེ་ཀྱིི་

རྟགསེ་ན་ིསྔོར་བཞོིན་ཐོིམ་པ་ལསེ་ཀྱིང་སྨོིག་རྒྱུ་ནསེ་འོདི་གསེལ་གྱི་ིབར་གྱི་ིརྟགསེ་

རྣམསེ་འབྱུང༌། རང་རང་ག་ིསྐོབསེ་སུ་ང་ོཤིསེེ་པར་བྱེདེི། འདོི་གསེལ་དིའེ་ིཚ་ེལྟ་ེགསེང་

གི་གཏུམ་མོ་སྦར་སྤྱིི་བོའ་ིབྱེང་སེེམསེ་ཞུ་བ་བབསེ་པའི་རིམ་པ་ལསེ་དིགའ་བཞོི་

ལུགསེ་འབྱུང་ལྡོག་ཏུ་དྲིངསེ། སྤྱིིར་དིགའ་བ་བཞོ་ིག་དིང་ཁྱེདི་པར་ལྷན་སྐྱེེསེ་ཀྱི་ིདུསེ་

སུ་བདིེ་སྟེོང་སྦྱར་ནསེ་སྒོོམ་པར་བྱེེདི་དིེ། དིེ་ལ་ནི་གཉིིདི་ཆོོསེ་སྐུའི་བསྲོེ་བ་ཞོེསེ་

བྱེའ།ོ །དི་ེའདྲི་བའ་ིགཉིིདི་ཀྱི་ིའདོི་གསེལ་ལསེ་ལྡང་བར་རྩེོམ་པ་ན་སྔོར་རྨོ་ིལམ་ལོངསེ་

སྐུར་ལྡང་སྙེམ་པའ་ིའཕེན་པ་བཏེང་བ་ལ་བརྟེན་ནསེ་རྨོ་ིལམ་གྱི་ིལུསེ་ཡོིདི་ངོར་ལོངསེ་

སྐུ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིིགསེ་བྱེེདི་ཡོབ་ཡུམ་གྱི་ིསྐུར་བཞོེངསེ། དི་ེལ་ན་ིརྨོ་ིལམ་ལོངསེ་སྐུའ་ིབསྲོ་ེ

བ་ཞོེསེ་བྱེའ།ོ །དི་ེདིང་དུསེ་མཉིམ་དུ་ལུགསེ་ལྡགོ་ག་ིཉིརེ་ཐོབོ་གྲུབ། དི་ེལསེ་མཆོེདི་པ་
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སྒོོམ་སྡེ་ེནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

ནསེ་སྨོགི་རྒྱུའ་ིབར་གྱི་ིརྟགསེ་རྣམསེ་འབྱུང༌། རང་རང་ག་ིསྐོབསེ་སུ་ང་ོཤིསེེ་པར་བྱེེདི། 

གཉིདིི་སེདི་པར་རྩེམོ་པ་ན་རྨོ་ིལམ་གྱི་ིལུསེ་སུ་ལངསེ་པ་དི་ེརྣམ་སྨོནི་གྱི་ིཕུང་པ་ོརྙིངི་པ་

སྤྲུལ་སྐུ་རྡོ་ོརྗེེ་འཇིིགསེ་བྱེེདི་དུ་བལྟསེ་པའི་སྙེིང་ག་ནསེ་ཡོེ་ཤིེསེ་སེེམསེ་དིཔའི་ཚུལ་

གྱིིསེ་ཞུགསེ་ཏེེ་གཉིིདི་སེདི་པར་བྱེེདི། དིེ་ལ་ནི། སེདི་པ་སྤྲུལ་སྐུའི་བསྲོེ་བ་ཞོེསེ་

བྱེའ།ོ །དི་ེདིང་དུསེ་མཉིམ་དུ་སྣ་བུག་ནསེ་རླུང་རྒྱུ། དིབང་ཤིསེེ་ལྔ་ཡུལ་ལ་འཇུག །ཡོདིི་

ཀྱི་ིཤིེསེ་པའ་ིཡུལ་དུ་གང་སྣང་སྟེོང་པ། སྟེོང་པ་བདི་ེབ། བདི་ེབ་ལྷ་སྐུའ་ིརྣམ་རོལ་དུ་

འཆོར་བ་ལ་བསློབ་པར་བྱེའོ། །དི་ེལྟ་བུའ་ིརྣལ་འབྱེོར་པ་དི་ེལམ་གོང་མ་མ་བགྲིོདི་པ་

འཆོ་ིདིགོསེ་པ་བྱུང་ན། འཆོ་ིབ་འོདི་གསེལ་ངོསེ་ཟིན་པར་བྱེེདི། བར་དི་ོལོངསེ་སྐུར་

ལྡང༌། སྔོགསེ་སྤྱིོདི་པའ་ིརྟནེ་ཁྱེདི་པར་ཅིན་དུ་སྐྱེ་ེབ་ལནེ་སྙེམ་དུ་འཕེན་པ་གཏེངོ༌། སྔོར་

གྱི་ིལྟ་ེབའ་ིདིམགིསེ་རྟནེ་སྙེངི་གར་དྲིངསེ། མ་ིཤིགིསེ་པའ་ིཐོགི་ལ་ེདིང་ང་ོབ་ོདིབྱེེར་མེདི་

དུ་བྱེསེ་ཏེེ། དིེའ་ིནང་དུ་སེེམསེ་ཞུགསེ་པ་བཞོིན་དུ་བྱེསེ་ཏེ་ེབསྒོོམསེ་པསེ་རྩེ་བ་དིང་

ཡོན་ལག་ག་ིརླུང་ཐོམསེ་ཅིདི་སྙེིང་གའ་ིམ་ིཤིིགསེ་པའ་ིཐོིག་ལ་ེལ་ཞུགསེ་གནསེ་ཐོིམ་

གསུམ་འབྱུང༌། ཞུགསེ་གནསེ་ཀྱི་ིརྟགསེ་ན་ིསྔོར་བཞོནི་ལ། ཐོམི་པ་ལསེ་སྨོགི་རྒྱུ་ནསེ་

འོདི་གསེལ་གྱི་ིབར་གྱི་ིརྟགསེ་རྣམསེ་འབྱུང༌། འོདི་གསེལ་དིེའ་ིཚ་ེབདི་ེསྟེོང་སྦྱར་ནསེ་

སྒོོམ་པར་བྱེེདི་དི།ོ །ཁ་ཅིིག །འདིིར་སྟེོང་ཉིིདི་སྒོོམ་པར་བྱེེདི་ཀྱི་ིབདི་ེསྟེོང་སྦྱར་ནསེ་མ་ི

སྒོམོ་པར་འདིདོི་མོདི། དི་ེམ་ིའཐོདི་དི།ེ འཆོ་ིབ་འོདི་གསེལ་གྱི་ིགནསེ་སྐོབསེ་ན་བདི་ེབ་

ཆོེན་པ་ོཡོོདི་པའ་ིཕྱིིར་ཏེ།ེ དིེར་ཀུན་རྟོག་བཞོོན་པའ་ིརླུང་དིང་བཅིསེ་པ་མ་ིཤིིགསེ་པའ་ི

ཐོིག་ལེའ་ིནང་དུ་ཐོིམ་པ་ལ་བདི་ེབ་མ་ིའབྱུང་ན། གཞོན་གྱི་ིདུསེ་རླུང་དིབུ་མར་ཐོིམ་པ་

ལ་བདི་ེབ་འབྱུང་བའ་ིརྒྱུ་མཚན་བཞོག་དིཀའ་བའ་ིཕྱིརི་ར།ོ །དི་ེལ་ན་ིའཆོ་ིབ་ཆོོསེ་སྐུའ་ི
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བསྲོ་ེབ་ཞོེསེ་བྱེའོ། །དི་ེལྟ་བུའ་ིའོདི་གསེལ་ལསེ་ལྡང་བར་རྩེོམ་པ་ན། སྔོོན་གྱི་ིའཕེན་

པའ་ིདིབང་གིསེ་བར་དིོའ་ིལུསེ་སུ་ལངསེ་པ་དི་ེཡོིདི་ངོར་ལོངསེ་སྐུ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིིགསེ་བྱེེདི་

ཡོབ་ཡུམ་གྱི་ིསྐུར་བཞོེངསེ། དི་ེལ་ན་ིབར་དི་ོལོངསེ་སྐུའ་ིབསྲོ་ེབ་ཞོེསེ་བྱེའོ། །སྐྱེ་ེབ་

ལེན་པར་འདིོདི་པ་ན་བར་དི་ོབ་དི་ེའཛམ་བུ་གླིིང་པའ་ིམ་ིམ་ོཞོིག་ག་ིམངལ་དུ་སྔོགསེ་

སྤྱིདོི་པའ་ིརྟནེ་ཁྱེདི་པར་ཅིན་ཞོགི་ཏུ་བསེམསེ་བཞོིན་དུ་སྐྱེ་ེབ་ལནེ། དི་ེལ་ན་ིསྐྱེ་ེབ་སྤྲུལ་

སྐུའ་ིབསྲོ་ེབ་ཞོསེེ་བྱེའ།ོ །དི་ེདིང་དུསེ་མཉིམ་དུ་ལུགསེ་ལྡོག་ག་ིཉིེར་ཐོབོ་གྲུབ། དི་ེལསེ་

མཆོེདི་པ་ནསེ། སྨོིག་རྒྱུའ་ིབར་གྱི་ིརྟགསེ་རྣམསེ་འབྱུང་། ང་ོཤིེསེ་པར་བྱེེདི། དི་ེལྟར་

མེར་མེར་པོ། ནུར་ནུར་པོ། ལྟར་ལྟར་པོ། འཁྲིང་འགྱུར། རྐོང་ལག་འགྱུསེ་པ་སྟེེ། 

མངལ་གྱི་ིགནསེ་སྐོབསེ་ལྔ་རྫོགོསེ། །མངལ་ནསེ་ཕྱི་ིརལོ་ཏུ་བཙསེ། བྱེསིེ་པ། གཞོནོ་

ནུ། དིར་མ། དིར་ཡོོལ། རྒོན་པོའ་ིགནསེ་སྐོབསེ་རྣམསེ་ལ་གནསེ་ནསེ་ལམ་ལྷག་མ་

རྣམསེ་ཉིམསེ་སུ་བློངསེ་ནསེ་འཚང་རྒྱ་བར་བྱེེདི་དི།ོ །འ་ོན། དིམགིསེ་པ་སྒོམོ་ཚུལ་དི་ེ

ལ་གགེསེ་བྱུང་ན། དིའེ་ིསེལེ་ཚུལ་དི་ེགང་། སྐྱེདེི་མ་བྱུང་ན་བགོསེ་འདིནོ་ཚུལ་དི་ེགང་

ཞོ་ེན། དི་ེཡོང་ལུསེ་ལ་རྩེ་ཟུག་དིང༌། རླུང་ཟུག་བྱུང་ན། ལྟ་ེབའ་ིདིམིགསེ་རྟེན་ལསེ་

གཏུམ་མོའ་ིམ་ེའབར་བའ་ིམ་ེལྕ་ེདིབུ་མའ་ིནང་ནསེ་ཡོར་ཐོལ་ཏེ་ེའབར་བའ་ིའོདི་ཀྱིིསེ་

ལུསེ་ཀྱི་ིརྩེ་ནང་ཐོམསེ་ཅིདི་མུན་ཁུང་དུ་མར་མ་ེསྦར་བ་ལྟར་གསེལ་བར་བྱེསེ། གང་

ན་སེའ་ིཐོདི་ནསེ་ནདི་རླུང་དིང་བཅིསེ་པ་སྤེོསེ་རེང་ག་ིདུདི་པ་ལྟར་སྔོ་ོཕྱུར་ཏེ་ེརྩེ་ནང་

ནསེ་ཚུར་འདུསེ་དིབུ་མའ་ིནང་དུ་ཧྲིལི་ཏེ་ེཞུགསེ་ནསེ་དིམགིསེ་རྟནེ་ལ་སེལི་སེལི་ཐོམི་

པསེ་བདི་ེསེང་སེང་སེོང་བར་བསེམ་ཞོིང༌། དིམིགསེ་རྟེན་ཀྱིང་དྷཱུ་ཏེིའ་ིསྦུབསེ་སྟེོང་ག་ི

ནམ་མཁའ་ལ་འཇིའ་ཡོལ་བ་བཞོིན་སེོང་བར་ཡོང་ཡོང་བསྒོོམསེ་པསེ་ནདི་སེེལ་ཞོིང་
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སྒོོམ་སྡེ་ེནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

རླུང་སྔོར་འདུསེ་པ་རྣམསེ་མ་ིའཐོོར་ལ། ཕྱིིསེ་བསྡུསེ་པའ་ིགྲིོགསེ་སུ་འགྲི་ོབའ་ིཡོོན་

ཏེན་ཀྱིང་ཡོོདི་དིོ། །ཁ་ཅིིག །ལུསེ་ཀྱི་ིནདི་ཡོོདི་སེར་བུ་ག་ཁྲིོལ་མིག་ལྟ་བུ་བསྒོོམསེ་

ནསེ་ནདི་རླུང་དིང་བཅིསེ་པ་ཕྱིརི་སེངོ་བར་བསྒོམོ་པ་ན།ི ནདི་ཙམ་སེལེ་ནུསེ་སུ་ཆུག་

ཀྱིང་རླུང་སྔོར་ཅུང་ཟདི་འདུསེ་པ་འཐོོར་བའི་རྐྱེེན་བྱེེདི་པསེ། སེེལ་ཚུལ་མི་ཤིེསེ་

པའ།ོ །ཡོང་གཤིང་གཅི་ིའདིརོ་བ་ཧེ་ཅིང་དིཀའ་བའམ། ཧེ་ཅིང་སློ་རུ་སེངོ་ན་འགོ་སྒོརོ་

ཐུར་སེེལ་གྱི་ིརླུང་ལ་ལྟ་ེབ་ནསེ་རྡོོར་བཟླསེ་བྱེསེ་པསེ་སྙེོམསེ་ནུསེ་ཏེེ། བྱེེདི་ཚུལ་ནི། 

སྙེིང་གའ་ིརྡོོར་བཟླསེ་ལསེ་ཤིེསེ་པར་བྱེའ།ོ །བོགསེ་འདིོན་པ་ལ། གསེལ་བའ་ིབོགསེ་

འདིོན་ན།ི རང་རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིིགསེ་བྱེེདི་ཡོབ་ཡུམ་དུ་གསེལ་བའ་ིཡུམ་གྱི་ིཔདྨའ་ིདྷཱུ་ཏེིའ་ིནང་

ནསེ་ཐུར་སེེལ་གྱི་ིརླུང་སྤེོསེ་རེང་ག་ིདུདི་པ་ལྟ་བུ་ཞོིག་སྔོ་ོསེེར་ཏེ་ེཚུར་བྱུང༌། རང་ག་ི

གསེང་གནསེ་ཀྱི་ིདྷཱུ་ཏེིའ་ིལམ་ནསེ་ཡོར་ཞུགསེ་ཏེ་ེལྟ་ེབའ་ིརྩེ་འཁོར་གྱི་ིདྷཱུ་ཏེིའ་ིནང་ག་ི

ཧཱུཾ་ཾཡོིག་གམ། དིམིགསེ་རྟེན་མ་ེའབར་ལ་ཁདི་པ་དི་ེལ་ཕོགསེ་པསེ། དི་ེལསེ་གཏུམ་

མོའ་ིམ་ེལྕ་ེདིམར་ལ་གསེལ་བ་འབར་ནསེ་རྩེ་མདུདི་རྣམསེ་ཕུགསེ་ནསེ་དྷཱུ་ཏེིའ་ིནང་

ནསེ་ཡོར་ཐོལ་ཏེ་ེཞུགསེ་པསེ་ལུསེ་ཀྱི་ིརྩེ་འཁརོ་རྩེ་འདིབ་དིང་བཅིསེ་པ་ཕྱི་ིནང་ཐོམསེ་

ཅིདི་དིའེ་ིའདོི་ཀྱིསིེ་གསེལ་སེངེ་ང་ེམཐོངོ་བ་དིམགིསེ་པ་སྟེ།ེ དིཔརེ་ན་སྒོང་ཕུག་ག་ིནང་

དུ་མར་མ་ེབཅུག་ནསེ་མུན་ཁུང་དུ་བལྟསེ་པ་ན་ཕྱི་ིནང་གཉིིསེ་ཀ་གསེལ་བ་བཞོིན་དུ་

བསྒོོམ་པའ།ོ །རླུང་འདུ་བའ་ིབོགསེ་འདིོན་ནི། གོང་དུ་བཤིདི་པ་བཞོིན་དུ་གཏུམ་མོའ་ི

མེསེ་རྩེ་ནང་ཐོམསེ་ཅིདི་གསེལ་བར་བྱེསེ་པའ་ིལུསེ་ཀྱི་ིརྩེ་འདིབ་རྣམསེ་ཀྱི་ིནང་ནསེ་

རླུང་རྒྱ་སྤེོསེ་ཀྱི་ིདུ་བ་ལྟ་བུ་སྔོ་ོཕྱུར་ཏེ་ེཚུར་འདུསེ། ལྟ་ེབའ་ིདིམིགསེ་རྟེན་ལ་ཐོིམ་པར་

ཡོང་ཡོང་བསེམསེ་པསེ་ངེསེ་པར་འདུའ།ོ །བདི་ེབའ་ིབགོསེ་འདིནོ་ན།ི ཡུམ་གྱི་ིཔདྨའ་ི
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དྷཱུ་ཏེིའི་ནང་ནསེ་རླུང་སྤེོསེ་རེང་གི་དུདི་པ་ལྟ་བུ་ཞོིག་སྔོོ་ཕྱུར་ཏེེ་བྱུང་ནསེ་རང་གི་

གསེང་གནསེ་ཀྱི་ིདྷཱུ་ཏེིའ་ིནང་ནསེ་ཞུགསེ། ལྟ་ེབའ་ིཐོིག་ལ་ེགཏུམ་མོའ་ིམ་ེའབར་ལ་

ཁདི་པ་ལ་ཕོགསེ་པསེ་དི་ེམ་ཐོག་ཏུ་གཏུམ་མོའ་ིམ་ེལྕ་ེཤིིན་ཏུ་ཕྲ་བ་ཁ་དིོག་དིམར་ལ་

རེག་བྱེ་ཚ་བ་རབ་ཏུ་འབར་ནསེ་སྙེིང་ག་དིང་མགྲིིན་པའ་ིརྩེ་མདུདི་ཀྱི་ིདིཀྱིིལ་ཕུག་སྟེ་ེ

དྷཱུ་ཏེིའ་ིནང་ནསེ་ཡོར་ཐོལ་བྱུང་དུ་ཞུགསེ། དིའེ་ིའདོི་ཀྱིསིེ་རྩེ་ནང་ཐོམསེ་ཅིདི་མུན་ཁུང་

དུ་མར་མེ་བཏེེགསེ་པ་ལྟར་གསེལ་བར་བྱེསེ་པའི་རྩེ་ཐོམསེ་ཅིདི་ཀྱིི་ནང་ནསེ་བྱེང་

སེེམསེ་ཀུནྡ་ལྟ་བུ་སྐོར་མ་ཤིར་བ་ལྟ་བུའམ། ཁ་བ་ལྟ་བུ་དིཀར་ཆོེམསེ་ཏེ་ེབབསེ་པསེ་

སེམེསེ་བདི་ེཆོམེ་སྟེ་ེསེངོ་བར་བསེམ་ཞོངི༌། ཁྱེདི་པར་མ་ེལྕའེ་ིརྩེ་ེམ་ོདི་ེསྤྱི་ིབའོ་ིརྩེ་འཁརོ་

གྱི་ིདིབུསེ་ཀྱི་ིདྷཱུ་ཏེིའ་ིནང་ནསེ་བྱེང་སེེམསེ་ཀུནྡ་ལྟ་བུའ་ིརང་བཞོིན་ཧེ་ཾཡོིག་དིཀར་པ་ོ

མག་ོབ་ོཐུར་དུ་བསྟེན་ནསེ་ཡོོདི་པ་ལ་ཕོགསེ་པསེ། དིཔེར་ན་ཞོ་ོརྐྱེལ་མདུང་གིསེ་

ཕུགསེ་པ་བཞོིན་དུ་དི་ེལསེ་བྱེང་སེེམསེ་དིཀར་པོའ་ིརྒྱུན་བབསེ། དིབུ་མའ་ིནང་ནསེ་

མར་ཞུགསེ། མགྲིིན་པ་དིང༌། སྙེིང་གའ་ིརྩེ་མདུདི་རྣམསེ་ཕུག་ནསེ་ལྟ་ེབའ་ིདིམིགསེ་

རྟེན་ལ་ཕོགསེ་པསེ་ལྕགསེ་བསྲོེག་ཀྱིི་སྟེེང་དུ་འབྲུ་མར་བླུག་ན་སེོར་སྒྲི་དིང་བཅིསེ་

ནསེ་འབར་བ་བཞོིན་དུ་ལྷག་པར་ཡོང་གཏུམ་མོའ་ིམ་ེའབར་ནསེ་བྱེང་སེེམསེ་ཞུ་བསེ་

བདིེ་བ་ཆོེན་པོ་སྐྱེེསེ་པར་བསེམ་པར་བྱེའོ། །ཁྱེདི་པར་འཆོི་དུསེ་ཀྱིི་བསྲོེ་བ་སྐོོར་

གསུམ་གྱི་ིསྐོབསེ་སུ། འཆོ་ིབའ་ིཚ་ེལསེ་དིབང་ག་ིརྩེ་མདུདི་རྣམསེ་རང་དིབང་མེདི་

པར་གྲིོལ་འགྲི་ོཞོིང༌། ཁྱེབ་བྱེེདི་ཕྲ་མ་ོཡོང་མི་ཤིིགསེ་པ་དིངོསེ་གནསེ་ལ་ཐོིམ་ནསེ། 

སྟེོང་པ་བཞོ་ིཡོང་དིངོསེ་གནསེ་ལ་འཆོར་བསེ། དི་ེཉིམསེ་ལེན་གྱིིསེ་ལམ་དུ་འཁྱེེར་

ཤིེསེ་ན་རྟོགསེ་པ་སྐྱེ་ེམྱུར་བ་ཡོིན་པསེ། གང་དིང་གང་ཤིར་བའ་ིཚེ། འདི་ིདི་ེདིང་དི་ེ
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སྒོོམ་སྡེ་ེནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

ཡོིན་པར་འདུག་སྙེམ་དུ་ངོསེ་ཟིན་པར་བྱེསེ་ནསེ་བདི་ེསྟེོང་གིསེ་རྒྱསེ་འདིེབསེ། ཁྱེདི་

པར་སྨོིག་རྒྱུ་སེོགསེ་ཀྱི་ིསྣང་བ་ཤིར་བའ་ིསྔོ་མ་ོནསེ། དི་ེའཆོ་ིབ་འོདི་གསེལ་མྱུར་དུ་

འཆོར་བ་ཞོིག་འོང་བར་འདུག་པསེ། དི་ེལསེ་རླུང་གཡོ་ོབ་ན་བར་དི་ོཐོ་མལ་པར་མ་

ཤིོར་བར་ལོངསེ་སྐུ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིིགསེ་བྱེེདི་ཡོབ་ཡུམ་གྱི་ིསྐུར་ལྡང་ཐུབ་པ་ཞོིག་བྱེ་དིགོསེ་

སྙེམ་པའ་ིའཕནེ་པ་དྲིག་ཏུ་བཏེང༌། དི་ེནསེ་སྟེངོ་པ་གསུམ་གྱི་ིམཐོར་ཐོམསེ་ཅིདི་སྟེངོ་པ་

གཞོིའ་ིའོདི་གསེལ་ཤིར་བ་ལ་མ་ཞོེསེ་བྱེ་ལ། ལམ་གྱི་ིའོདི་གསེལ་ལ་བུའ་ིའོདི་གསེལ་

ཞོེསེ་བྱེའ།ོ །འཆོ་ིབ་འོདི་གསེལ་དི་ེཉིིདི་ཐོབསེ་མཁསེ་ཀྱིིསེ་ལམ་གྱི་ིའོདི་གསེལ་གྱི་ིང་ོ

བོར་བསྒྱུར་བ་ལ་འོདི་གསེལ་མ་བུ་བསྲོ་ེབ་ཞོེསེ་བྱེ་ཞོིང༌། རབ་ཆོོསེ་དིབྱེིངསེ་ཆོེན་

པོར་འཕ་ོབ་ཡོང་འདི་ིཉིིདི་དིོ། །སྒོོམ་ཚུལ་དི་ེལ་རྗེེསེ་གཞོིག་ག་ིབསེམ་གཏེན་ཞོེསེ་བྱེ་

སྟེ།ེ དིང་པརོ་སྣདོི་བཅུདི་འདོི་གསེལ་དུ་བཅུག །དི་ེརྗེསེེ་རང་འདོི་གསེལ་དུ་བསྡུདི་པའ་ི

རྣལ་འབྱེོར་ཡོིན་པའ་ིཕྱིིར། དི་ེལྟར་ཡོང་རིམ་ལྔ་ལསེ། རྒྱུ་བ་དིང་ན་ིམ་ིརྒྱུ་ཉིིདི། །དིང་

པ་ོའདོི་གསེལ་བར་བྱེསེ་ཏེ།ེ །ཕྱི་ིནསེ་དི་ེབཞོནི་བདིག་ཉིིདི་བྱེདེི། །རྗེེསེ་སུ་གཞོགི་པའ་ི

རིན་པ་ཡོིན། །དིབུགསེ་ཀྱི་ིརླུང་ན་ིམ་ེལོང་ལ། །ཇི་ིལྟར་ཀུན་ཏུ་ཐོིམ་འགྱུར་བ། །དི་ེ

བཞོནི་རྣལ་འབྱེརོ་ཡོང་དིག་མཐོར། །ཡོང་དིང་ཡོང་དུ་འཇུག་པར་བྱེདེི། །ཅིེསེ་བཤིདི་

པ་ལྟར་རོ། །འདིིའ་ིཡོང་དིག་མཐོའ་ན་ིའོདི་གསེལ་ལ་བྱེེདི་ཅིིང་གཞོན་དུ་བཤིདི་པའ་ི

རལི་འཛནི་གྱི་ིརལི་པ་ོན།ི སྒྲུབ་པ་པའོ་ིལུསེ་དིང༌། སྣདོི་བཅུདི་འདོི་གསེལ་དུ་མ་བསྡུདི་

པར་ལུསེ་འོདི་གསེལ་དུ་བསྡུདི་པ་ན་ིརིལ་འཛིན་ནོ། །གཉིིསེ་པ་སྙེིང་གར་གནདི་དུ་

བསྣུན་ཚུལ་ན།ི ཆོོསེ་ཀྱི་ིའཁོར་ལོར་སྔོགསེ་ཀྱི་ིརྣལ་འབྱེོར་མཆོོག །བུམ་པ་ཅིན་དིང་

རྡོ་ོརྗེེའ་ིབཟླསེ་པ་ཡོིསེ། །སྙེིང་གའ་ིརྩེ་མདུདི་མ་ལུསེ་གྲིོལ་བྱེསེ་ནསེ། །ལྷན་སྐྱེསེེ་བདི་ེ
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བསེ་ཡོདིི་ལ་མྱོསོེ་ཐོབོ་ཤིགོ །ཅིེསེ་པསེ་འཆོདི་དི།ོ །རང་རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིགིསེ་བྱེེདི་ཡོབ་ཡུམ་

དུ་གསེལ་བའ་ིསྙེིང་ག་ཆོོསེ་ཀྱི་ིའཁོར་ལོའ་ིདིབུསེ་ཀྱི་ིདྷཱུ་ཏེིའ་ིནང་དིེར་སྔོགསེ་ཀྱི་ིརྣལ་

འབྱེརོ་མཆོགོ་ཏུ་གྱུར་པ་བུམ་པ་ཅིན་དིང༌། རྡོ་ོརྗེ་ེབཟླསེ་པ་བསྒོམོསེ་པ་ཡོིསེ་སྙེངི་གའ་ི

རྩེ་མདུདི་མ་ལུསེ་པ་གྲིོལ་བར་བྱེསེ་རླུང་རྣམསེ་མ་ིཤིིགསེ་པའ་ིཐོིག་ལེར་བསྡུསེ་པ་

ལསེ་བྱུང་བའ་ིལྷན་ཅིིག་སྐྱེེསེ་པའ་ིབདི་ེབསེ་སྒྲུབ་པ་པོའ་ིཡོིདི་ལ་མྱོོསེ་པ་སྟེ་ེཡོིདི་བདི་ེ

བསེ་རང་བཞོནི་དུ་གྱུར་པ་ཐོོབ་པར་ཤིགོ །ཅིེསེ་པའ།ོ །

དིེསེ་ན་འདི་ིལ་གཉིིསེ། སྙེིང་གར་བུམ་པ་ཅིན་བསྒོོམ་ཚུལ་དིང༌། སྙེིང་གར་རྡོ་ོརྗེ་ེ

བཟླསེ་པ་བྱེེདི་ཚུལ་ལ།ོ དིང་པ་ོན།ི ལུསེ་ཀྱི་ིནུ་མ་གཉིིསེ་ཀྱི་ིདིབུསེ་དྲིང་ཐོདི་ནསེ་རྒོལ་

གཞུང་ལ་ཅུང་ཟདི་ཉིེ་བར་རྩེ་དིབུ་མ་གྲི་ོསེོག་ཕྲ་མ་ོཙམ། མར་སྣ་སྐྱེེསེ་པའི་གསེང་

གནསེ་ཀྱི་ིབུ་ག་དིང་ཁ་དི་ཆོདི་དུ་ཡོོདི་པ། བུདི་མདེི་ཀྱིིའང་པདྨའ་ིབུ་ག་ལསེ་ཅུང་ཟདི་

ཕྱིིར་ཡོོདི་པ། ཡོར་སྣ་སྤྱིི་བ་ོནསེ་ཐོོན་པའི་ནང་སྟེེང་དུང་དིང་འོག་དུང་གི་བར་ནསེ་

བརྒྱུདི་སྣ་ེམ་ོཅུང་ཟདི་གུག་ནསེ་སྨོིན་མཚམསེ་ཀྱི་ིདིབུསེ་མཛོདི་སྤུའ་ིཐོདི་དུ་སློེབ་པ། 

དིེའ་ིགཡོསེ་སུ་ར་ོམ། གཡོོན་དུ་རྐྱེང་མ། དི་ེགཉིིསེ་ཀྱི་ིམར་སྣ་ཕ་ོམོའ་ིརྟགསེ་ཀྱི་ིབུ་ག་

དིང༌། གཤིང་སྒོོར་སློེབ་པ། ཡོར་སྣ་སྣ་བུག་གཡོསེ་གཡོོན་གྱི་ིབུ་ག་ལ་ཐུག་པ། དི་ེ

གཉིསིེ་རླུང་གསིེ་གང་བའ་ིཤིདེི་ཀྱིསིེ་དིབུ་ཁར་ནསེ། དི་ེགཉིསིེ་ཀྱི་ིབར་དུ་གནསེ་པ། དི་ེ

ལྟ་བུའི་དིབུ་མ་ལ་རོ་རྐྱེང་གཉིིསེ་ཀྱིིསེ་ལུ་གུ་རྒྱུདི་དུ་འཁྱུདི་པའི་རྩེ་མདུདི་སྤྱིི་བོ། 

མགྲིིན་པ། ལྟ་ེབ། གསེང་གནསེ་རྣམསེ་ལ་ར་ེར་ེཡོོདི་ཅིིང༌། སྙེིང་གར་དིབུ་མ་ལ་ར་ོ

རྐྱེང་གཉིིསེ་ཀྱིིསེ་ལུ་གུ་རྒྱུདི་ལྟར་འཁྱུདི་པའ་ིམདུདི་པ་སེ་ོསེོར་ཕྱི་ེན་དྲུག །ཟུང་དུ་

བསྡེབེསེ་ན་གསུམ་ཡོོདི། སྙེངི་གའ་ིརྩེ་མདུདི་འདི་ིརྩེ་མདུདི་གཞོན་རྣམསེ་ལསེ་འགྲིལོ་



 124  

སྒོོམ་སྡེ་ེནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

དིཀའ་ཞོིང༌། འདི་ིགྲིོལ་ན་གཞོན་རྣམསེ་རང་ཤུགསེ་ཀྱིིསེ་གྲིོལ་བར་འགྱུར་ལ། རྒྱུ་

མཚན་དིེའ་ིཕྱིརི་ན་མ་རགི་པའ་ིམདུདི་པ་དིང༌། རྡོ་ོརྗེེའ་ིམདུདི་པ་ཞོསེེ་པའ་ིཐོ་སྙེདི་ཀྱིང་

མཛདི་དིོ། །དིེསེ་ན་རྩེ་མདུདི་འདིི་གྲིོལ་བ་རྩེ་མདུདི་གྲིོལ་བ་རྣམསེ་ཀྱིི་གཙ་ོབ་ོཡོིན་

པསེ། འདི་ིབསྒོོམསེ་སྟེོབསེ་ཀྱིིསེ་གྲིོལ་ཐུབ་ན་མཆོོག་ག་ིདིངོསེ་གྲུབ་ཀྱིང་བདི་ེབློག་ཏུ་

འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ།ེ རྡོ་ོརྗེ་ེཕྲངེ་བ་ལསེ། སྙེངི་གའ་ིཔདྨའ་ིསྦུབསེ་མཁའ་ལ། །ཡོ་ེཤིསེེ་

རྡོ་ོརྗེ་ེརྟག་ཏུ་བཞུགསེ། །སྟེེང་འོག་ཡོང་དིག་བརྟེན་ནསེ་ན།ི །སྲོོག་དིང་ཐུར་སེེལ་རླུང་

ཆོེན་གནསེ། །དི་ེལའང་དིབྱེེ་བར་དིཀའ་བ་ཡོི། །དིབུསེ་སུ་མདུདི་པ་གསུམ་གྱིིསེ་

དིཀྲིསེ། །དི་ེཡོིསེ་ཐུར་སེེལ་བཅིོམ་བྱེསེ་པསེ། །སྟེེང་དུ་འགྲི་ོབ་ཐོོབ་མ་ིབྱེེདི། །ཅིེསེ་པ་

བཤིདི་ཅིངི༌། བསྒོམོ་པ་ལ་ན་ིརབ་འབདི་ཀྱི།ི །མ་རགི་གཞོན་གྱིིསེ་མ་ིཤིསེེ་པ། །དིབུསེ་

ཀྱི་ིམདུདི་པ་དི་ེཡོང་ན།ི །དི་ེཕྱི་ེན་ན་ིདིངསོེ་གྲུབ་འགྱུར། །ཞོསེེ་གསུངསེ། ལུང་འདི་ིརླུང་

དིབུ་མར་ཚུདི་ཀྱིང་སྙེིང་གའ་ིརྩེ་མདུདི་རྫོོགསེ་པར་མ་གྲིོལ་བའ་ིདིབང་དུ་བྱེསེ་ནསེ་

བཤིདི་དིགོསེ་སེམ་སྙེམ་སྟེ།ེ གཞོ་ིལ་འཆོ་ིདུསེ་མ་གཏེགོསེ་སྙེངི་གའ་ིརྩེ་མདུདི་ཀྱི་ིསྟེངེ་

འོག་ག་ིདིབུ་མའ་ིནང་དུ་རླུང་མ་ིརྒྱུ་བའ་ིཕྱིིར་རོ། །དིེསེ་ན་སྐོབསེ་འདིིར་སྙེིང་གའ་ིརྩེ་

འཁརོ་གྱི་ིདིབུསེ་ཀྱི་ིདྷཱུ་ཏེའི་ིནང་དུ་དིམགིསེ་པ་གཏེདི་ནསེ་བསྒོམོ་པ་ན་ིཡུལ་གྱི་ིགནདི་

ཡོིན་ལ། བསྒོོམ་པའ་ིཚུལ་ནི། སྙེིང་གའ་ིརྩེ་མདུདི་ཀྱི་ིདིབུསེ་ཀྱི་ིདྷཱུ་ཏེིའ་ིནང་དུ་རླུང་

སེེམསེ་མ་ིཤིིགསེ་པའ་ིཐོིག་ལ་ེཞོེསེ་བྱེ་བ། རྡོ་ོརྗེ་ེསེེམསེ་དིཔའ་འམ། མ་ིབསྐྱེོདི་པའ་ི

སྒྲིསེ་བསྟེན་པ་ཞོིག་དིངོསེ་གནསེ་ལ་ཡོོདི་དིེ། རྡོ་ོརྗེེ་ཕྲེང་བ་ལསེ། སྙེིང་གའི་པདྨའི་

སྦུབསེ་མཁའ་ལ། །ཡོ་ེཤིསེེ་རྡོ་ོརྗེ་ེརྟག་ཏུ་བཞུགསེ། །ཞོེསེ་པ་དིང༌། གཙ་ོབ་ོཆོནེ་པ་ོམ་ི

བསྐྱེོདི་པའི། །འཇིིག་རྟེན་ཁམསེ་ནི་དིེ་ཉིིདི་དིོ། །དིེར་ནི་”རྟག1་ཏུ་བཞུགསེ་པའི་

1 མ་ཕྱི།ི ༡༡བ༡ན།  ག   *རྟག
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སེ། །སྲོོག་ག་ིཡོ་ེཤིེསེ་མིང་ཅིན་སྟེེ། །ཞོེསེ་དིང༌། བཤིདི་རྒྱུདི་ལྷ་མ་ོབཞོིསེ་ཞུསེ་པ་

ལསེ། ཕྱིདེི་ཚདི་ཙམ་གྱི་ིཕྲ་མ་ོམཆོགོ །ཡོིདི་ཀྱི་ིདིངོསེ་པ་ོཐོགི་ལེའ་ིགཟུགསེ། །རྟག་ཏུ་

སྙེངི་གའ་ིདིབུསེ་གནསེ་པ། །འོདི་ཟརེ་ཆོནེ་པ་ོའབར་བ་ཅིན། །ཞོེསེ་དིང༌། རྡོ་ོརྗེ་ེསྙེངི་པ་ོ

རྒྱན་གྱི་ིརྒྱུདི་ལསེ་ཀྱིང༌། །སྙེིང་ག་ིདིབུསེ་ན་མ་ིཤིིགསེ་པ། །གསེལ་ཞོིང་མར་མ་ེདིག་

དིང་མཚུངསེ། །མ་ིའགྱུར་མཆོགོ་ཏུ་ཕྲ་བ་སྟེ།ེ །ཨེ་ན་ིགཙ་ོབ་ོདིམ་པའ།ོ །ཞོསེེ་གསུངསེ་

པ་ལྟར་རོ། །དི་ེལྟ་བུའ་ིམ་ིཤིིགསེ་པའ་ིཐོིག་ལ་ེཡོ་ིགེའ་ིགཟུགསེ་སུ་གྲུབ་པ་ཞོིག་མེདི་

ཀྱིང༌། འདིིར་བསྒོོམ་པའ་ིཚ་ེཡོ་ིགེའ་ིགཟུགསེ་སུ་བསྒོོམ་དིགོསེ་ཏེེ། གྲུབ་ཆོེན་གྱི་ིརྩེ་

ཚིག་ལསེ། སྙེིང་གའི་ཧཱུཾཾ་ཡོིག་དིཀར་པོ་ལ། །ཡུལ་སེོགསེ་དིམིགསེ་པར་མི་བྱེེདི་

པར། །རླུང་ག་ིསྦྱརོ་བསེ་གམོསེ་བྱེེདི་ན། །མངནོ་པར་ཤིསེེ་པ་ཐོབོ་པར་འགྱུར། །ཞོེསེ་

གསུངསེ་པ་ལྟར་སྙེིང་གའ་ིརྩེ་འཁོར་གྱི་ིདིབུསེ་ཀྱི་ིདིབུ་མའ་ིནང་དིེར་མ་ིཤིིགསེ་པའ་ི

ཐོིག་ལེའ་ིང་ོབ་ོཧཱུཾ་ཾཡོིག་དིཀར་ལ་དིམར་བའ་ིམདིངསེ་ཅིན་ཡུངསེ་དིཀར་གྱི་ིའབྲུ་ཙམ་

ལ་རང་ག་ིསེེམསེ་ཞུགསེ་པ་བཞོིན་དུ་བྱེསེ་ཏེ་ེབསྒོོམ་པར་བྱེ་དིགོསེ་ཏེེ། བཤིདི་རྒྱུདི་

རྡོ་ོརྗེ་ེཕྲེང་བ་ལསེ། སྙེིང་གའ་ིཔདྨའ་ིལྟ་ེབ་ལ། །དིབུསེ་སུ་ཧཱུཾ་ཾན་ིབཀོདི་ནསེ་ནི། །ཞོེསེ་

སེོགསེ་གསུངསེ་པའ་ིམཐོར། འདི་ིན་ིསྔོགསེ་ཀྱི་ིཐོིག་ལེར་བཤིདི། །ཅིེསེ་གསུངསེ་པ་

ན་ིའདིིར་ཡོང་འདྲིའ།ོ །རྩེ་ཚིག་ཏུ། ཡུལ་སེོགསེ་དིམིགསེ་པར་མ་ིབྱེེདི་པར། །ཞོསེེ་པ་

ན་ིདིམིགསེ་པ་ལ་གནསེ་པའ་ིཚ་ེསེེམསེ་ཕྱི་ིརོལ་གྱི་ིཡུལ་ལ་གཡོ་ོབ་བཀག་པའ་ིསྒོ་ོ

ནསེ་སེེམསེ་རྩེ་བའ་ིདིམིགསེ་པ་ལ་གཏེོདི་དིགོསེ་པའ་ིདིོན་ན།ོ །དི་ེལྟར་བསྒོོམསེ་པསེ་

སྙེིང་གའ་ིཧཱུཾ་ཾཡོིག་ལ་གསེལ་སྣང་ཐོོབ་པའ་ིམཚམསེ་ནསེ་སྟེེང་རླུང་སྲོོག་འཛིན་དིཀར་

པ་ོདིམིགསེ་པསེ་དྷཱུ་ཏེིའ་ིལམ་ནསེ་མར་དྲིངསེ། འོག་རླུང་ཐུར་སེེལ་སེེར་པ་ོདིམིགསེ་
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སྒོོམ་སྡེ་ེནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

པསེ་དྷཱུ་ཏེའི་ིལམ་ནསེ་ཡོར་དྲིངསེ། སྙེངི་གའ་ིཧཱུཾ་ཾཡོགི་ལ་གའུ་ཁ་སྦྱརོ་གྱི་ིཚུལ་དུ་བྱེསེ་

ཏེ་ེབཟུང་བར་བྱེའ།ོ །དི་ེལྟར་བསྒོོམསེ་པསེ་རླུང་དིབུ་མར་ཞུགསེ་གནསེ་ཐོིམ་གསུམ་

འབྱུང༌། ཞུགསེ་གནསེ་ཀྱིི་རྟགསེ་ནི་སྔོར་བཞོིན། ཐོིམ་པ་ལསེ་སྨོིག་རྒྱུ་ནསེ་འོདི་

གསེལ་གྱི་ིབར་གྱི་ིརྟགསེ་རྣམསེ་འབྱུང༌། རང་རང་ག་ིསྐོབསེ་སུ་ང་ོཤིེསེ་པར་བྱེེདི་པ་

སེོགསེ་སེདི་དུསེ་ཀྱི་ིབསྲོ་ེབ་སྐོོར་གསུམ་དིང༌། གཉིིདི་དུསེ་ཀྱི་ིབསྲོ་ེབ་སྐོོར་གསུམ། 

འཆོི་དུསེ་ཀྱིི་བསྲོེ་བ་སྐོོར་གསུམ་སྔོར་ལྟེ་བར་གནདི་དུ་བསྣུན་ཚུལ་བཤིདི་པའི་

སྐོབསེ་བཞོིན་དུ་བསྒོོམ་པར་བྱེའོ། །དི་ེལྟར་སྔོགསེ་ཐོིག་བུམ་པ་ཅིན་དིང་བཅིསེ་པ་

བསྒོོམ་པ་ལ་ནི་རྒྱུདི་དིང༌། གྲུབ་ཆོེན་གྱིི་གཞུང་ཚདི་ལྡན་དུ་མ་ནསེ་བསྔོགསེ་ཏེེ། 

མངནོ་བརྗེདོི་བློ་མ་ལསེ། རྟག་ཏུ་སྙེངི་ལ་གནསེ་པ་ཡོ།ི །ཐོགི་ལ་ེགཅིགི་ལ་འགྱུར་མེདི་

པ། །དི་ེསྒོོམ་བྱེེདི་པའ་ིསྐྱེ་ེབ་ོལ། །ངེསེ་པར་ཡོ་ེཤིེསེ་སྐྱེ་ེབར་འགྱུར། །ཞོེསེ་དིང༌། དིེའ་ི

དིོན་འཆོདི་པ་ན། གྲུབ་ཆོེན་དྲིིལ་བུ་པསེ། སྒྲི་དིང་ཐོིག་ལེར་ལྡན་པའ་ིསེེམསེ། །སྙེིང་

གར་བཞོག་བྱེ་དི་ེནསེ་འདིིའི། །རྨོོངསེ་པའ་ིརབ་རིབ་འཇིོམསེ་མཛདི་པའི། །མངའ་

བདིག་བཅིོམ་ལྡན་འབྱུང་འགྱུར་ཏེེ། །ཞོེསེ་གསུངསེ་པའ་ིཕྱིིར། བདི་ེམཆོོག་ནསེ་ཧཱུཾ་ཾ

ཡོིག་ལ་དིཔྱིདི་དིང་སྤྲིིན་སྒྲི་སེོགསེ་སུ་གསུངསེ་པསེ། འདིིའ་ིསྒྲི་ཧཱུཾ་ཾཡོིག་ལ་བྱེེདི་ལ། 

དིེསེ་ན་འདིིར། ཧཱུཾཾ་དིང་ཐོིག་ལེར་ལྡན་པའི་སེེམསེ། །ཞོེསེ་པ་དིོན་གྱིིསེ་པ་འཐོོབ་

བ།ོ །ལྡན་པའ་ིསེམེསེ་ཀྱིང་དིམགིསེ་པ་བསྒོམོ་པའ་ིསེམེསེ་ལ་བྱེདེི་ཅིངི༌། མངའ་བདིག་

བཅིམོ་ལྡན་ན་ིབདི་ེབ་ཆོནེ་པོའ་ིཡོ་ེཤིསེེ་ལ་བྱེེདི་དི།ོ །སྡེམོ་འབྱུང་ལསེ་ཀྱིང༌། སྙེངི་གའ་ི

ཆུ་སྐྱེེསེ་སེོན་པའ་ིརླུང༌། །ཧཱུཾ་ཾཡོིག་དིཀར་པ་ོདིང་མཚུངསེ་པ། །བསེམ་བྱེ་མཉིམ་པར་

གཞོག་པ་གང༌། དི་ེལསེ་ཡུལ་སེོགསེ་ཀྱིིསེ་མ་ིའཆོིང༌། །འཁོར་བའ་ིསྟེེང་དུ་འགྲི་ོབའ་ི
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རླུང༌། །མྱོ་ངན་འདིསེ་པའ་ིའོག་ཏུ་བགྲིོདི། །རབ་ཏུ་མ་ིགནསེ་མྱོ་ངན་འདིསེ། ཞོེསེ་

གསུངསེ་སེ།ོ །དི་ེལྟར་བུམ་པ་ཅིན་དིང༌། འགོ་ནསེ་འཆོདི་པའ་ིརྡོ་ོརྗེ་ེབཟླསེ་པ་སེགོསེ་

བསྒོོམསེ་པསེ་བདི་ེསྟེོང་ག་ིརྟོགསེ་པ་སྐྱེ་ེཞོིང༌། དིེའ་ིདིབང་གིསེ་ཡུལ་སེོགསེ་ལ་སྲོིདི་

པསེ་འཆོིང་མ་ིནུསེ་ལ། སྲོིདི་ཞོིའ་ིམཐོའ་ལ་རབ་ཏུ་མ་ིགནསེ་པའ་ིམྱོང་འདིསེ་མྱུར་དུ་

ཐོབོ་པར་འགྱུར་ར།ོ །འདིརི་འདི་ིལྟར་འབྱུང་ཡོང༌། སྡེམོ་འབྱུང་ག་ིའགྱུར་ཁ་ཅིགི་ལསེ། 

རླུང་གིསེ་འཁོར་བའ་ིསྟེེང་དུ་འགྲིོ །མྱོ་ངན་འདིསེ་པའ་ིའོག་ཏུ་བགྲིོདི། །ཅིེསེ་འབྱུང་

བསེ་རླུང་རྣམསེ་མན་ངག་ཁྱེདི་པར་ཅིན་དིང་ལྡན་ཞོིང་ཐོབསེ་མཁསེ་ཀྱིིསེ་ཟིན་པའ་ི

ཁྱེདི་པར་ལསེ་འཁོར་བའ་ིསྟེངེ་དུ་འགྲི་ོབ་སྟེ།ེ འཁརོ་བ་སྤེངསེ་པའ་ིཟུང་འཇུག་ཐོབོ་ལ། 

ཐོབསེ་མཁསེ་ཁྱེདི་པར་ཅིན་དིང་བྲལ་ན་མྱོ་ངན་ལསེ་འདིསེ་པའི་འོག་འཁོར་བར་

བགྲིོདི་པ་སྟེེ། ཡོང་ཡོང་འཁོར་བའ་ིརྒྱུ་བྱེེདི་ཅིེསེ་པའ་ིདིོན་ནོ། །སྙེིང་གའ་ིརྩེ་འཁོར་གྱི་ི

དིབུསེ་ཀྱི་ིརླུང་ཤིིན་ཏུ་ཕྲ་བའ་ིང་ོབ་ོལ་རྣམ་པ་ཧཱུཾ་ཾཡོིག་དིཀར་པོའ་ིརྣམ་པ་ཅིན་དུ་རང་

ག་ིསེམེསེ་བསྐྱེདེི་ནསེ་བསྒོམོ་པ་ན།ི སྙེངི་གའ་ིཆུ་སྐྱེསེེ་སེནོ་པའ་ིརླུང༌། །ཧཱུཾ་ཾཡོགི་དིཀར་

པ་ོདིང་མཚུངསེ་པ། །བསེམ་བྱེ། ཞོསེེ་པའ་ིདིོན་ན།ོ །གོང་དུ་བཤིདི་པའ་ིགེགསེ་སེེལ་

དིང་བོགསེ་འདིོན་རྣམསེ་འདིིར་ཡོང་ཤིེསེ་པར་བྱེའ།ོ གཉིིསེ་པ་སྙེིང་གར་རྡོ་ོརྗེ་ེབཟླསེ་

པ་བྱེེདི་ཚུལ་ནི། རྡོ་ོརྗེེ་བཟླསེ་པ་བྱེེདི་པ་ལ་རླུང་དིང་སྔོགསེ་དིབྱེེར་མེདི་དུ་སྦྱོར་བ་

ཞོིག་དིགོསེ་ན། དིེའ་ིཚུལ་ཇི་ིལྟ་བུ་ཞོ་ེན། གྲུབ་ཆོེན་གྱི་ིགཞུང་ལསེ། དིག་པའ་ིསྦྱོར་

བསེ་དིག་བྱེ་སྟེེ། །དིགུག་པའི་སྦྱོར་བསེ་དིགུག་པ་ཉིིདི། །ཞོི་བ་ཡོིསེ་ནི་ཞོི་བ་

ཉིདིི། །རངེསེ་པའ་ིསྦྱརོ་བསེ་མ་ིགཡོ་ོབའ།ོ །སྦྱརོ་བ་བཞོ་ིཡོ་ིརྣལ་འབྱེརོ་གྱིིསེ། །དིངོསེ་

གྲུབ་ཆོེན་པ་ོསྐྱེ་ེབར་འགྱུར། །ཞོེསེ་པསེ་རླུང་སྔོགསེ་དིབྱེེར་མེདི་དུ་སྦྱོར་ཚུལ་དིང༌། 
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སྒོོམ་སྡེ་ེནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

རྡོོར་བཟླསེ་བྱེེདི་ཚུལ་སྟེོན་ཏེེ། རླུང་ཕྱིིར་ལྡང་པའ་ིརང་གདིངསེ་ཐུགསེ་ཀྱི་ིསེ་བོན་ཧཱུཾ་ཾ

ཡོིག་ག་ིགདིངསེ་སེམ་རང་སྐོདི་ཀྱིིསེ་དིབུ་མའ་ིལམ་ནསེ་སྟེེང་འོག་ཏུ་འགྲི་ོབར་མོསེ་

པ་ན།ི དིག་པའ་ིསྦྱོར་བསེ་དིག་བྱེ་སྟེ།ེ །ཞོེསེ་པའ་ིདིོན་ན།ོ །རླུང་སྟེེང་འོག་ནསེ་ནང་དུ་

འཇུག་པའ་ིརང་གདིངསེ་སེམ་རང་སྐོདི་སྐུའ་ིསེ་བོན་ཨེ་ཾགྱི་ིགདིངསེ་ཀྱིིསེ་མ་ིཤིིགསེ་

པའི་ཐོིག་ལེ་ལ་ཐོིམ་པར་མོསེ་པ་ནི། དིགུག་པའི་སྦྱོར་བསེ་དིགུག་པ་ཉིིདི་ཀྱིི་དིོན་

ན།ོ །གཞོ་ིལ་རླུང་ལྡང་འཇུག་གཉིསིེ་ལསེ་གཞོན་གནསེ་པ་ཟུར་དུ་མེདི་ཀྱིང༌། གནསེ་

པ་ཞོིག་དིང་པོར་ཆོེདི་དུ་བྱེསེ་ནསེ་དིེ་ཨཱཿའི་གདིངསེ་སུ་མོསེ་ནསེ་ལྡང་འཇུག་གང་

རུང་ག་ིཚདི་དུ་གནསེ་པར་བྱེེདི་པ་ན།ི ཞོ་ིབ་ཡོིསེ་ན་ིཞོ་ིབ་ཉིིདི། །ཅིེསེ་པའ་ིདིནོ་ན།ོ །དི་ེ

ལྟར་བསྒོོམ་པའི་ཚེ་ལྡང་འཇུག་གང་རུང་དིང་ཡུན་ཚདི་མཉིམ་པའི་གནསེ་པ་ཞོིག་

ཆོེདི་དུ་བྱེསེ་ནསེ་བསྒོོམསེ་པསེ་མཚམསེ་ཅིིག་ནསེ་གནསེ་པ་ཞོིག་རང་ཤུགསེ་ཀྱིིསེ་

འོང་ལ། དི་ེནསེ་གནསེ་པ་ཡུན་ཇི་ིརིང་དིང༌། ལྡང་འཇུག་གཉིིསེ་ཡུན་ཇི་ིཐུང་དུ་སེོང་

ནསེ་མཐོར་གནསེ་པ་འབའ་ཞོིག་ཏུ་འགྱུར་ཞོིང༌། གནསེ་རྗེེསེ་སུ་ཐོིམ་པར་འགྱུར་

རོ། །དི་ེཡོང་ཞོིབ་ཏུ་ཕྱི་ེན་སྙེིང་གའ་ིརྩེ་མདུདི་མ་གྲིོལ་བར་དུ་རླུང་རྣམསེ་སྙེིང་གའ་ིརྩེ་

མདུདི་རྟོལ་ནསེ་དིབུ་མ་ནསེ་འབྱུང་འཇུག་བྱེེདི་པ་མེདི་ཀྱིང༌། དི་ེལྟར་མོསེ་ནསེ་ཡོང་

ཡོང་བསྒོོམསེ་པསེ། དིཔེར་ན་རྒྱུ་མ་རླུང་གིསེ་བགྲིངསེ་པ་གཉིིསེ་ཀྱི་ིབར་དུ་རྒྱུ་མ་

སྟེངོ་པ། ཅིགི་བཙརི་བ་ན། རྒྱུ་མ་སྟེངོ་པ་དི་ེཟུམ་ནསེ་བསྡེོདི་པ་བཞོིན་དུ། དི་ལྟ་ར་ོརྐྱེང་

གཉིིསེ་རླུང་གིསེ་གང་བའ་ིབར་དུ་དིབུ་མ་བསྡེམསེ་ནསེ་ཡོོདི་པསེ་དིབུ་མ་ཞོར་བའ་ི

ཚུལ་གྱིིསེ་ཡོོདི་ལ། དི་ེཡོང་རྒྱུ་མ་གཞོན་གཉིིསེ་ཀྱི་ིརླུང་རྒྱུ་མ་བར་མའ་ིནང་དུ་རིམ་

གྱིིསེ་བཅུག་པསེ། རྒྱུ་མ་དིབུསེ་མ་རླུང་གིསེ་ཁེངསེ་པ་དིང་གཞོན་གཉིིསེ་རྒྱུ་སྟེོང་དུ་
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སེོང་བསེ་བར་མ་འཚིར་བའ་ིནུསེ་པ་མེདི་པ་དི་ེབཞོིན་དུ། རྡོ་ོརྗེ་ེབཟླསེ་པ་ལ་གོམསེ་

པའ་ིམཚམསེ་ཤིིག་ནསེ་དིབུ་མ་ཁ་ཕྱི་ེབའ་ིནང་ནསེ་རླུང་ཅུང་ཟདི་འབྱུང་འཇུག་བྱེེདི་

ནུསེ་པ་འངོ༌། དི་ེརམི་གྱིིསེ་གམོསེ་པའ་ིམཐོར་ར་ོརྐྱེང་ག་ིརྒྱུ་བ་ཆོདི་དི།ེ དིབུ་མ་འབའ་

ཞོིག་ནསེ་རླུང་འབྱུང་འཇུག་བྱེེདི་ལ། དིེའ་ིཚ་ེར་ོརྐྱེང་གཉིིསེ་ཁ་ཟུམ་པར་འགྱུར་བ་

ཡོིན་ནོ། །དི་ེདུསེ་ཀྱིང་ར་ོརྐྱེང་གཉིིསེ་ཀྱིིསེ་དིབུ་མ་ལ་འཁྱུདི་ནསེ་ཡོོདི་མོདི་ཀྱིང༌། དི་ེ

གཉིིསེ་ལ་ཤིེདི་མེདི་པསེ་དིབུ་མ་འཆོིང་མ་ིནུསེ་ལ། དི་ེལ་རྩེ་མདུདི་གྲིོལ་བ་ཞོེསེ་པའ་ི

ཐོ་སྙེདི་བྱེསེ་པ་ལགསེ་སེ།ོ །མདིརོ་ན་རླུང་ལྡང་འཇུག་གནསེ་གསུམ་གྱི་ིརང་གདིངསེ་

ཡོི་གེ་གསུམ་གྱིི་གདིངསེ་དིང་སྦྱར་བའི་རྡོ་ོརྗེེ་བཟླསེ་པ་བྱེསེ་པ་ལ་བརྟེན་ནསེ་ཐོོག་

མར་མ་ིཤིིགསེ་པའ་ིཐོིག་ལ་ེགནསེ་པའ་ིརྩེ་མདུདི་ཀྱི་ིསྟེེང་འོག་ག་ིདྷཱུ་ཏེིའ་ིནང་དུ་རླུང་

ཞུགསེ་གནསེ་ཐོམི་གསུམ་འབྱུང་ལ། ཞུགསེ་གནསེ་ཀྱི་ིརྟགསེ་ན་ིསྔོར་བཞོནི། ཐོམི་པ་

ན་སྨོིག་རྒྱུ་ནསེ་འོདི་གསེལ་གྱི་ིབར་གྱི་ིརྟགསེ་རྣམསེ་འབྱུང༌། རང་རང་ག་ིསྐོབསེ་སུ་

ངོ་ཤིེསེ་པར་བྱེེདི། འོདི་གསེལ་དིེའི་ཚེ་ལྟེ་བ་དིང་གསེང་གནསེ་ཀྱིི་གཏུམ་མོ་སྦར། 

དིགའ་བཞོི་ལུགསེ་འབྱུང་བཟློག་ཏུ་དྲིངསེ། འོདི་གསེལ་གྱིི་དུསེ་སུ་བདིེ་སྟེོང་སྦྱར་

ནསེ་བསྒོོམ་པར་བྱེེདི་པ་ནི། རེངསེ་པའ་ིསྦྱོར་བསེ་མ་ིགཡོ་ོབའོ། །ཞོེསེ་པའ་ིདིོན་ཏེེ། 

སེདི་དུསེ་ཀྱི་ིཆོོསེ་སྐུའ་ིབསྲོ་ེབའོ། །དིངོསེ་གྲུབ་ཆོེན་པ་ོཐོོབ་པར་འགྱུར། །ཞོེསེ་པའ་ི

དིངོསེ་གྲུབ་ནི། དུ་བ་ལ་སེོགསེ་ལྔ་པོ་རྣམསེ། །སྐོདི་ཅིིག་ཉིིདི་ལ་འཆོར་བར་

འགྱུར། །མངོན་ཤིེསེ་རྫུ་འཕྲུལ་ལ་སེོགསེ་པ། །གྲིོལ་བའི་དིངོསེ་གྲུབ་གོ་འཕང་

ཐོབོ། །རླུང་ག་ིགཡོ་ོབསེ་འཁརོ་བ་སྟེ།ེ །མ་ིགཡོ་ོབ་ན་ིམྱོ་ངན་འདིའ། །སྙེངི་གའ་ིཆུ་སྐྱེསེེ་

དིབུསེ་སེོན་པསེ། །མ་ིགནསེ་མྱོ་ངན་འདིསེ་པ་ཐོོབ། །ཅིེསེ་པ་རྣམསེ་ཡོིན་ལ། རྡོོར་
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སྒོོམ་སྡེ་ེནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

བཟླསེ་ཀྱིིསེ་མངནོ་ཤིསེེ་དིང་རྫུ་འཕྲུལ་སེགོསེ་ཐོབོ་པ་ཡོང་ཡོནི་ཏེ།ེ ཡོན་ལག་ག་ིརླུང་

ལྔ་ལ་རྡོོར་བཟླསེ་བྱེསེ་པསེ་མིག་སེོགསེ་ཀྱི་ིམངོན་ཤིེསེ་ལྔ་ཐོོབ་ལ། རྡོོར་བཟླསེ་ཀྱིིསེ་

སྙེིང་གའ་ིརྩེ་མདུདི་རྫོོགསེ་པར་གྲིོལ་བར་བྱེསེ་ནསེ་རྩེ་བ་དིང་ཡོན་ལག་ག་ིརླུང་བཅུ་

འཆོ་ིདུསེ་ཇི་ིལྟ་བ་བཞོནི་དུ་སྙེངི་གའ་ིམ་ིཤིགིསེ་པའ་ིཐོགི་ལ་ེལ་བསྡུསེ་པ་ལསེ་སེམེསེ་

དིབེན་གྱི་ིདིཔེའ་ིའོདི་གསེལ་མཐོར་ཐུག་དིང༌། དིེའ་ིརླུང་སེེམསེ་ལསེ་སྒྱུ་མའ་ིསྐུ་ཕར་

ཕྱིནི་ཐོགེ་པར་བསྐོལ་པ་གྲིངསེ་མདེི་གསུམ་དུ་བསེགསེ་པའ་ིབསེདོི་ནམསེ་ཀྱི་ིཚགོསེ་

ཀྱི་ིདིོདི་ཐུབ་པ་དི་ེའབྱུང་ལ། དི་ེའདོི་གསེལ་དུ་དིག་པར་བྱེསེ་པ་ལསེ་རམི་པ་བཞོ་ིཔའ་ི

དིོན་གྱི་ིའོདི་གསེལ་འབྱུང༌། དིེའ་ིརླུང་སེེམསེ་ལསེ་ཟུང་འཇུག་ག་ིསྐུ་འགྲུབ་པར་བྱེེདི་

པའ་ིཕྱིརི་ར།ོ །གཞོན་ཡོང་རླུང་ག་ིགཡོ་ོབ་སྟེ།ེ ལསེ་རླུང་གཡོོསེ་པསེ་ཀུན་རྟགོ་བརྒྱདི་

ཅུ་འདྲིེན་པར་བྱེེདི། དིེསེ་ཉིོན་མོངསེ་པ་མ་རིག་པ་འདྲིེན་པར་བྱེེདི། དིེསེ་ལསེ་

བསེགསེ། དིེའ་ིདིབང་གིསེ་བདི་ེའགྲི་ོདིང༌། ངན་འགྲི་ོརྣམསེ་སུ་འཁོར་བར་བྱེེདི་པ་

དིང༌། རླུང་མི་གཡོོ་བ་སྟེེ་ལསེ་རླུང་གི་རྒྱུ་བ་བཀག་པསེ་མི་གཡོོ་བ་དིོན་གྱིི་འོདི་

གསེལ་ལསེ་མྱོ་ངན་ལསེ་འདིསེ་པ་ཐོོབ་པར་འགྱུར་ཏེ།ེ སྙེིང་གའ་ིཆུ་སྐྱེེསེ་ཏེ་ེརྩེ་འདིབ་

བརྒྱདི་པའི་རྩེ་འཁོར་གྱིི་དིབུསེ་སུ་རླུང་མ་ལུསེ་པ་འདུསེ་པ་ལསེ་རིམ་གྱིིསེ་མི་

གནསེ་པའ་ིམྱོ་ངན་ལསེ་འདིསེ་པ་ཐོོབ་པར་འགྱུར་བའ་ིཕྱིིར་རོ། །དིེསེ་མཚོན་ནསེ་

སེདི་དུསེ་ཀྱི་ིལོངསེ་སྐུའ་ིབསྲོ་ེབ་དིང༌། སྤྲུལ་སྐུའ་ིབསྲོ་ེབ་རྣམསེ་ཀྱིང་སྔོར་བཤིདི་པ་

བཞོིན་དུ་ཤིེསེ་པར་བྱེའོ། །དི་ེལྟ་བུའ་ིརྣལ་འབྱེོར་པ་དི་ེགཉིིདི་དུ་འགྲི་ོབར་རྩེོམ་པ་ན་

ཡོང་དིེར་རྨོི་ལམ་རང་གི་བར་མ་ཤིོར་བ་བྱེསེ་ནསེ་སྒོོམ་པར་བྱེེདི་པ་སེོགསེ་གཉིིདི་

དུསེ་ཀྱི་ིབསྲོ་ེབ་སྐོོར་གསུམ་སྔོར་ལྟར་བསྒོོམ་པར་བྱེའོ། །དི་ེལྟ་བུའ་ིརྣལ་འབྱེོར་པ་དི་ེ
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ལམ་གོང་མ་མ་བགྲིོདི་པར་འཆོ་ིདིགོསེ་པ་བྱུང་ན། འཆོ་ིདུསེ་ཀྱི་ིབསྲོ་ེབ་སྐོོར་གསུམ་

ཉིམསེ་སུ་ལེན་ཚུལ་ན་ིསྔོར་བཤིདི་པ་ལ་དིཔགསེ་ནསེ་ཤིེསེ་པར་བྱེའ།ོ །རྡོོར་བཟླསེ་

ཀྱི་ིརྣལ་འབྱེོར་པ་དི་ེརྡོོར་བཟླསེ་ལ་བརྟེན་ནསེ་ཚ་ེབསྲོིང་བའ་ིཚུལ་ནི། གྲུབ་ཆོེན་གྱི་ི

གཞུང་ལསེ། རྣལ་འབྱེོར་པསེ་ན་ིམཉིམ་བཞོག་པསེ། །ནངསེ་པར་བྱེ་རོག་མ་ིགྲིག་

པར། །འཇུག་པའ་ིརླུང་ན་ིགང་ཡོིན་ལ། །སྟེོང་ཕྲག་གཅིིག་ན་ིབགྲིང་བར་བྱེ། །སྒྲུབ་

པསོེ་སྒྲི་དིང་བྲལ་བར་ན། །འབུམ་ཕྲག་གཅིགི་ན་ིརྫོགོསེ་པ་ན། །ཚ་ེཟདི་པ་ལསེ་ལ་ོལྔ་

རུ། །འཚོ་འགྱུར་འདིི་ལ་ཐོེ་ཚོམ་མེདི། །ཅིེསེ་གསུངསེ་པ་ལྟར་སྔོགསེ་ཐོིག་ལ་རྩེེ་

གཅིིག་ཏུ་མཉིམ་པར་བཞོག་པའ་ིངང་ནསེ་ནངསེ་པ་བྱེ་རོག་ག་ིསྒྲི་མ་ིགྲིག་པར་རླུང་

ནང་དུ་འཇུག་པ་ཨེ་ེཝ་ཾགྱི་ིགདིངསེ་དིང་སྦྱར་བསེ་མཚོན་པའ་ིཡོ་ིག་ེགསུམ་གྱི་ིརྡོོར་

བཟླསེ་ནང་ར་ེབཞོནི་སྟེངོ་ཕྲག་ར་ེམ་ཆོག་པར་བཟླ་བར་བྱེ་ཞོངི༌། དིའེ་ིཚུལ་གྱིསིེ་ཞོག་

པ་ོབརྒྱ་སེོང་བ་དིང་འབུམ་ཕྲག་གཅིིག་འགྲི་ོལ། དི་ེསེོང་བ་ན་གང་ཟག་དི་ེཚ་ེཟདི་པ་

ཞོགི་ཡོནི་ན་ཡོང༌། སློར་ལ་ོལྔ་རུ་འཚ་ོབར་འགྱུར་བ་འདི་ིལ་ཐོ་ེཚམོ་མེདི་དི།ོ །

གཉིིསེ་པ་དིམ་ཚིག་ག་ིརྣལ་འབྱེོར་བཤིདི་པ་ལ། སློར་ཡོང་བྱེིན་གྱིིསེ་བརླབསེ་

པའ་ིརྣལ་འབྱེོར་གྱིིསེ། །ནང་ག་ིརྗེེསེ་གཞོིག་བསེམ་གཏེན་རིམ་པ་དིང༌། །ཕྱིག་རྒྱ་

གཉིིསེ་དིང་སྦྱོར་བའི་ཐོབསེ་མཁསེ་ལསེ། །སེེམསེ་དིབེན་མཐོར་ཐུག་ཏེིང་འཛིན་

འདྲིེན་པར་ཤིོག །ཅིེསེ་གསུངསེ་ཏེེ། དི་ེཡོང་སྔོགསེ་ཀྱི་ིརྣལ་འབྱེོར་མཐོར་ཕྱིིན་པའ་ི

གང་ཟག་དིེསེ། ནང་ག་ིརྐྱེེན་རྗེེསེ་གཞོིག་ག་ིབསེམ་གཏེན་གྱི་ིརིམ་པ་དིང༌། ཕྱིིའ་ིརྐྱེེན་

ལསེ་དིང་ཡོ་ེཤིེསེ་ཀྱི་ིཕྱིག་རྒྱ་གཉིིསེ་དིང་མཉིམ་པར་སྦྱོར་བའ་ིཐོབསེ་མཁསེ་ལསེ་ཏེ་ེ

ཁྱེདི་པར་ཅིན་དིང་ལྡན་པའི་སྒོོ་ནསེ་རྣལ་འབྱེོར་གཉིིསེ་པ་བྱེིན་གྱིིསེ་བརླབསེ་པའི་
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སྒོོམ་སྡེ་ེནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

རྣལ་འབྱེོར་གྱིིསེ་སེེམསེ་དིབེན་གྱིི་དིཔེའི་འོདི་གསེལ་མཐོར་ཐུག་གི་ཏེིང་ངེ་འཛིན་

འདྲིེན་པར་ཤིོག །ཅིེསེ་སྨོོན་པའོ། །དིེསེ་ན་འདི་ིལ་གཉིིསེ། སེེམསེ་དིབེན་འདྲིེན་པའ་ི

ནང་ག་ིཐོབསེ་དིང༌། ཕྱིིའ་ིཐོབསེ་སེ།ོ དིང་པ་ོན།ི རང་རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིིགསེ་བྱེེདི་ཡོབ་ཡུམ་དུ་

གསེལ་བའ་ིཐུགསེ་ཀའ་ིཧཱུཾ་ཾཡོིག་ལསེ་འོདི་ཟེར་འཕྲོསེ། སྣོདི་ཀྱི་ིའཇིིག་རྟེན་ལ་ཕོགསེ་

པསེ་གཞོལ་ཡོསེ་ཁང་དུ་བྱེསེ་པ་དི་ེའདོི་དུ་ཞུ་བ་བཅུདི་ཀྱི་ིསེམེསེ་ཅིན་རྣམསེ་ལ་ཐོམི། 

དི་ེཐོམསེ་ཅིདི་ལྷ་དིང་ལྷ་མོའ་ིརང་བཞོནི་དུ་བྱེསེ་པ་འོདི་དུ་ཞུ་བ་ཡུམ་ལ་ཐོམི། དི་ེཡོབ་

ལ་ཐོིམ། དི་ེཡོང་སྐུ་ལུསེ་ཀྱི་ིསྟེོདི་སྨོདི་ནསེ་རིམ་གྱིིསེ་ཞུ་བ་སྙེིང་གའ་ིཧཱུཾ་ཾཡོིག་ལ་ཐོིམ་

པར་བསེམ་པ་ཡོིན་ན།ོ །དི་ེལྟར་ཡོང་གྲུབ་ཆོེན་ལཱ་ལ་ིཏེསེ། །སྤྲི་ོདིང་བཅིསེ་པའ་ིསྦྱོར་

བ་ཡོིསེ། །ཇི་ིལྟར་དིབུགསེ་ཕྱུང་མ་ེལོང་ལ། །ཐོིམ་པ་བཞོིན་དུ་བལྟ་བར་བྱེ། །ཞོེསེ་

གསུངསེ་སེོ། །གཉིིསེ་པ་ཕྱིིའ་ིཐོབསེ་ལ། སྔོོན་གྱི་ིལསེ་ཀྱིིསེ་འཕངསེ་པའ་ིསྐྲ་དིང་ནུ་

མར་ལྡན་པའ་ིལསེ་ཀྱི་ིཕྱིག་རྒྱ་དིང༌། བསྒོོམསེ་པའ་ིཡོ་ེཤིེསེ་ཀྱི་ིཕྱིག་རྒྱ་གཉིིསེ་ཡོོདི་

ལ། དི་ེཡོང་སེེམསེ་དིབེན་གྱི་ིརྟོགསེ་པ་མཚན་ཉིིདི་ཚང་བ་ཅིིག་རྒྱུདི་ལ་སྐྱེ་ེབ་ལ་སྤྱིོདི་

པ་གསུམ་པ་ོགང་རུང་ལ་སློོབ་པ་སྔོོན་དུ་འགྲི་ོདིགོསེ་ལ། སྤྱིོདི་པའ་ིདིོན་སྤྱིིར་འདིོདི་

ཡོོན་ལྔ་དིང༌། ཁྱེདི་པར་རིག་མའ་ིའདིོདི་ཡོོན་ལྔ་དིང༌། དིེའ་ིནང་ནསེ་ཀྱིང་རིག་མའ་ི

རེག་བྱེ་དིང༌། མཆོོག་ཏུ་ཆོོསེ་འབྱུང་ག་ིརེག་བྱེ་ལ་ལོངསེ་སྤྱིོདི་པ་ཡོིན་ལ། དི་ེལ་ན་ི

སྤྲིསོེ་བཅིསེ། སྤྲིསོེ་མེདི། ཤིནི་ཏུ་སྤྲིསོེ་མེདི་གསུམ་པ་ོགང་རུང་ལ་བརྟནེ་དིགོསེ་ཤིངི༌། 

ཤིནི་ཏུ་སྤྲིསོེ་མདེི་པསེ་ཀྱིང་སེམེསེ་དིབནེ་གྱི་ིསྟེངོ་པ་དིང་པརོ་འདྲིནེ་པ་ལ། ལསེ་རྒྱ་ལ་

བརྟེན་དིགོསེ། སེེམསེ་དིབེན་ནསེ་ཟུང་འཇུག་ག་ིབར་དུ་གཉིིདི་ཀྱི་ིའོདི་གསེལ་དིང་

ལམ་གྱི་ིའོདི་གསེལ་བསྲོེསེ་ཏེ་ེཡོ་ེརྒྱ་འབའ་ཞོིག་ལ་བརྟེན་ནསེ་ལམ་བགྲིོདི་པར་བྱེེདི་



འཇིིགས་བྱེདེ་རོྫོགས་རིིམ།
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པ་ཡོིན་ནོ། །མདིོར་ན་དི་ེལྟ་བུའ་ིསྒྲུབ་པ་པ་ོདིེསེ་ཕྱིིའ་ིརྐྱེེན་ཕྱིག་རྒྱ་དིང་སྦྱོར་བ་དིང༌། 

ནང་ག་ིརྐྱེེན་རྗེེསེ་གཞོིག་ག་ིབསྡུདི་རིམ་བསྒོོམསེ་པ་ལ་བརྟེན་ནསེ་ཁྱེབ་བྱེེདི་ཀྱི་ིརླུང་

གི་ཆོ་ཤིསེ་ཅིིག་དིང་བཅིསེ་པའི་རླུང་རྣམསེ་སྙེིང་གའི་མི་ཤིིགསེ་པའི་ཐོིག་ལེ་ལ་

ཞུགསེ་གནསེ་ཐོིམ་གསུམ་འབྱུང༌། ཞུགསེ་གནསེ་ཀྱི་ིརྟགསེ་ན་ིསྔོར་བཞོིན། ཐོིམ་པ་

ན་ཡོང་སེ་ཆུ་ལ་ཐོམི་པ་སེགོསེ་ཀྱི་ིརྟགསེ་རྣམསེ་འབྱུང་ང༌ོ། །འདིརི་རང་རང་ག་ིསྐོབསེ་

སུ་ང་ོཤིེསེ་པར་བྱེེདི་ཅིེསེ་པ་སྦྱོར་མ་ིདིགོསེ་ཞོེསེ་བློ་མ་སྔོ་མ་རྣམསེ་གསུང༌། དི་ེཡོང་

སེ་ཁམསེ་ཀྱི་ིརྒྱུར་གྱུར་པའ་ིརླུང་ཆུ་ཁམསེ་ཀྱི་ིརྒྱུར་གྱུར་པའ་ིརླུང་ལ་ཐོིམ་པ་ནི། སེ་

ཆུ་ལ་ཐོམི་པའ་ིདིནོ་དིང༌། དིའེ་ིཚ་ེསེ་ཁམསེ་མ་ིགསེལ་བར་སེངོ་བའ་ིདིོན་ཡོནི་གྱི།ི སེ་

ཁམསེ་ཡོ་ེམེདི་དུ་སེོང་བ་མ་ཡོིན་ལ། དིེསེ་གཞོན་རྣམསེ་ལ་རིགསེ་བསྒྲིེསེ་ཏེ་ེཤིེསེ་

པར་བྱེའ།ོ །དིེའ་ིཚ་ེལྟ་ེབ་དིང་གསེང་གནསེ་ཀྱི་ིགཏུམ་མ་ོསྦར། ཡོསེ་བབསེ་དིང་མསེ་

བརྟན་གྱི་ིདིགའ་བཞོ་ིདིང༌། སྙེིང་གའ་ིབསྡུདི་རིམ་ལསེ་བྱུང་བའ་ིདིགའ་བཞོ་ིལུགསེ་

འབྱུང་བཟློག་ཏུ་དྲིངསེ། འོདི་གསེལ་ལྷན་སྐྱེེསེ་ཀྱི་ིདུསེ་སུ་བདི་ེསྟེོང་སྦྱར་ནསེ་སྒོོམ་

པར་བྱེེདི་དི།ོ །ཐོགོ་མཐོའ་ཀུན་ཏུ་ལམ་བསྒོམོསེ་སྟེབོསེ་ཀྱིིསེ་ཉིརེ་ཐོབོ་ཤིར་བ་ན། སྟེདོི་

ལ་དྲིན་པ་རྙིདེི་ལ། བར་ལ་དྲིན་པ་ཉིམསེ་པ་འབྱུང་ཡོང་སྐྱེནོ་མདེི་ལ། དི་ེཡོང་ཉིརེ་ཐོབོ་

དྲིན་མེདི་ཀྱི་ིསྐོབསེ་སུ་དྲིན་པ་ཉིམསེ་ཕུལ་ཇི་ིཙམ་ཆོ་ེབ་ཙམ་གྱིིསེ་འོདི་གསེལ་དིངསེ་

ཤིིང་འཐུག་ལ་ཡུན་རིང་བ་ཞོིག་འབྱུང་བ་ཡོིན་ན།ོ །སྙེིང་གའ་ིསྟེོང་བཞོ་ིའདྲིེན་ཚུལ་ན།ི 

སྙེིང་གའ་ིརྩེ་འདིབ་རིམ་པ་གསུམ་ཡོོདི་པའ་ིདིང་པོར་རླུང་དིང་བྱེང་སེེམསེ་སློེབ་པ་ན་

དིགའ་བ་དིང་སྣང་བ། གཉིིསེ་པར་སློེབ་པ་ན་མཆོོག་དིགའ་དིང་མཆོེདི་པ། གསུམ་

པར་སློེབ་པ་ན་ཁྱེདི་པར་གྱི་ིདིགའ་བ་དིང་ཉིེར་ཐོོབ། མ་ིཤིིགསེ་པའ་ིཐོིག་ལེའ་ིནང་དུ་
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སྒོོམ་སྡེ་ེནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

སློེབ་པ་ན་ལྷན་སྐྱེེསེ་ཀྱིི་དིགའ་བ་དིང་འོདི་གསེལ་འབྱུང༌། དིེ་ནི་ལུགསེ་འབྱུང་གི་

དིབང་དུ་བྱེསེ་པ་ཡོིན་ཞོིང༌། ལུགསེ་བཟློག་ལ་མ་ིཤིིགསེ་པ་ནསེ་རྩེ་འདིབ་ནང་མར་

སློེབ་པ་ན་དིགའ་བ། བར་པར་སློེབ་པ་ན་མཆོོག་དིགའ། ཕྱི་ིམར་སློེབ་པ་ན་ཁྱེདི་པར་

གྱི་ིདིགའ་བ། སྤྱི་ིབ་ོདིང་ནོར་བུའ་ིརྩེ་ེལ་སེོགསེ་པར་སློེབ་པ་ན་ལྷན་སྐྱེེསེ་ཀྱི་ིདིགའ་བ་

འབྱུང་བ་ཡོནི་ན།ོ །འདི་ིདིག་ག་ིསྐོབསེ་སུ་ལྟ་ེགསེང་ག་ིགཏུམ་མ་ོསྦརོ་བ་ལ་ཐུར་སེལེ་

གཡོ་ོདིགོསེ་ཏེེ། ཞོལ་ལུང་ལསེ། སྡེོམ་བརྩེོན་གཞུ་དིབྱེིབསེ་གཡོ་ོབ་ཡོིསེ། །སུམ་

མདིོར་ཡོ་ེཤིེསེ་མ་ེསྦར་བསེ། །ཁམསེ་ཞུ་ནསེ་ན།ི ཞོེསེ་གསུངསེ་པའ་ིཕྱིིར་ར།ོ །འ་ོན་

སྡེོམ་བརྩེོན་ཞོེསེ་པའི་དིོན་གང་ཡོིན་སྙེམ་ན་གཤིང་གཅིི་ཁུ་ཁྲིག་རྣམསེ་འབབསེ་པ་

དིང་སྡེོམ་པའི་བྱེ་བ་ཐུར་སེེལ་གྱིིསེ་བྱེེདི་པསེ། སྡེོམ་བརྩེོན་ཞོེསེ་བྱེ་བ་བྱེེདི་པ་ལ་

བརྩེོན་ཞོེསེ་པའི་མིང་གིསེ་བསྟེན་པ་ཡོིན་ནོ། །གཞུ་དིབྱེིབསེ་ནི་རླུང་གི་རང་མིང་

ང༌ོ། །དི་ེན་ིསེདི་དུསེ་ཀྱི་ིཆོོསེ་སྐུའ་ིབསྲོ་ེབ་ཡོིན་ན།ོ །སེདི་དུསེ་ཀྱི་ིལོངསེ་སྐུའ་ིབསྲོ་ེབ་

དིང༌། སྤྲུལ་སྐུའི་བསྲོེ་བ་རྣམསེ་ཀྱིང་སྔོ་མ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་དིཔགསེ་ནསེ་ཤིེསེ་པར་བྱེ་

ཞོིང༌། དིེསེ་མཚོན་ནསེ་གཉིིདི་དུསེ་ཀྱི་ིབསྲོ་ེབ་སྐོོར་གསུམ་རྣམསེ་ཀྱིང་སྔོར་བཞོིན་

བསྒོོམ་པར་བྱེའོ། །དི་ེལྟ་བུའ་ིརྣལ་འབྱེོར་པ་དིེསེ་ཕྱི་ིནང་ག་ིཐོབསེ་གཉིིསེ་ཀྱི་ིསྒོ་ོནསེ་

མཉིམ་རྗེེསེ་ཀྱི་ིཉིམསེ་ལེན་རྣམསེ་བསྐྱེངསེ་པའ་ིམཐོར་ཕྱིིའ་ིརྐྱེེན་ཕྱིག་རྒྱ་གཉིིསེ་གང་

རུང་དིང༌། ནང་ག་ིརྐྱེེན་སྙེིང་གའ་ིཕྲ་མ་ོལ་དིམིགསེ་པའ་ིརྗེེསེ་གཞོིག་ག་ིབསྡུདི་རིམ་

བསྒོོམསེ་པ་ལ་བརྟེན་ནསེ་ཡོན་ལག་ག་ིཚིགསེ་ལ་གནསེ་པའ་ིཁྱེབ་བྱེེདི་ཕྲ་མ་ོསེོགསེ་

རྩེ་བ་དིང་ཡོན་ལག་ག་ིརླུང་རྣམསེ་འཆོ་ིདུསེ་ཇི་ིལྟ་བ་བཞོིན་དུ་མ་ིཤིིགསེ་པའ་ིཐོིག་ལ་ེ

ལ་ཞུགསེ་གནསེ་ཐོིམ་གསུམ་འབྱུང༌། ཐོིམ་པ་ལསེ་ཀྱིང་སྨོིག་རྒྱུ་ནསེ་འོདི་གསེལ་གྱི་ི
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བར་གྱི་ིརྟགསེ་རྣམསེ་འབྱུང༌། འོདི་གསེལ་དི་ེན་ིསྒྱུ་ལུསེ་ཀྱི་ིསྒྲུབ་གཞོ་ིསེེམསེ་དིབེན་

གྱི་ིདིཔེའ་ིའདོི་གསེལ་མཐོར་ཐུག་དི་ེཡོནི་ན།ོ །འོདི་གསེལ་དི་ེལསེ་ལྡང་བར་རྩེམོ་པ་ན་

མཚན་དིཔེསེ་སྤྲིསེ་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུར་ལྡང་སྙེམ་པའི་འཕེན་པ་གཏེོང་བར་བྱེེདི་

དི།ོ །གསུམ་པ་དིབྱེིབསེ་ཀྱི་ིརྣལ་འབྱེོར་འཆོདི་པ་ལ། འཆོ་ིརིམ་ཇི་ིབཞོིན་རླུང་རྣམསེ་

མ་ལུསེ་པ། །སྙེིང་གར་ཐོིམ་པའ་ིའོདི་གསེལ་དི་ེཉིིདི་ལསེ། །དིབྱེིབསེ་ཀྱི་ིརྣལ་འབྱེོར་

མཚན་དིཔའེ་ིདྲྭ་བ་ཅིན། །སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའ་ིཏེངི་འཛནི་རྫོགོསེ་པར་ཤིགོ །ཅིསེེ་གསུངསེ་ཏེ།ེ 

མཉིམ་རྗེེསེ་ཀྱིི་གནསེ་སྐོབསེ་སུ་ཕྱིི་ནང་གི་ཐོབསེ་གཉིིསེ་ཉིམསེ་སུ་བློངསེ་པ་ལ་

བརྟནེ་ནསེ་རྩེ་བ་དིང་ཡོན་ལག་ག་ིརླུང་རྣམསེ་འཆོ་ིརམི་ཇི་ིལྟ་བ་བཞོནི་དུ་སྙེངི་གའ་ིམ་ི

ཤིིགསེ་པ་ལ་ཐོིམ་པའི་དིཔེའི་འོདི་གསེལ་གྱིི་རླུང་སེེམསེ་ལསེ་དིབྱེིབསེ་ཀྱིི་རྣལ་

འབྱེོར་སྐུ་མཚན་དིཔེའ་ིདྲི་བ་ཅིན་ཏེེ། མཚན་དིཔེསེ་བརྒྱན་པའ་ིསྒྱུ་མ་ལྟ་བུའ་ིཏེིང་ང་ེ

འཛིན་རིམ་པ་གསུམ་པའ་ིསྒྱུ་མའ་ིསྐུ་བདི་ེབློག་ཏུ་འགྲུབ་པར་ཤིོག ཅིེསེ་པའོ། །འདི་ི

ཤིནི་ཏུ་གལ་ཆོ་ེབསེ་ཞོབི་ཏུ་བཤིདི་ན། གྲུབ་ཆོནེ་གྱི་ིགཞུང་ལསེ། རམི་པའམ་ཡོང་ན་

ཅིགི་ཆོར་དུ། །སེངསེ་རྒྱསེ་རྗེེསེ་དྲིན་བསྒོམོ་བྱེ་སྟེ།ེ །གངོ་བུར་གནསེ་པའ་ིབདིག་ཉིིདི་

ཀྱིི། །ལུསེ་ན་ིགཤིིན་རྗེ་ེགཤིེདི་ཡོབ་ཡུམ། །འདི་ིན་ིབེམ་པ་ོམ་ཡོིན་ལ། །ཤི་དིང་ཁྲིག་

ཀྱིང་དིེ་མ་ཡོིན། །བདིེན་མིན་རྫུན་པའང་མ་ཡོིན་ནོ། །ཐོ་མལ་མ་ཡོིན་ཡོེ་ཤིེསེ་

སྐུ། །དྭངསེ་ཤིངི་གསེལ་ལ་རྙིགོ་པ་མེདི། །ཕུན་ཚགོསེ་ཡོནོ་ཏེན་ཀུན་གྱི་ིརྟནེ། །འདི་ིན་ི

བདིག་དིང་ཐོ་དིདི་མེདི། །ཅིེསེ་འབྱུང་ལ། དི་ེཡོང་སེངསེ་རྒྱསེ་རྗེེསེ་དྲིན་བསྐྱེེདི་རྫོགོསེ་

གཉིསིེ་ཀ་ལ་ཡོོདི་པསེ། མངནོ་བྱེང་ལྔ་ལསེ་འབྲསེ་བུ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཛནི་པ་རམི་གྱིིསེ་བསྐྱེེདི་

པ་ལྟ་བུ་ལ་དིགོངསེ་ནསེ་རིམ་པ་ཞོེསེ་འབྱུང་ཞོིང༌། ཅིིག་ཆོར་ཞོེསེ་པ་ན་ིའདིིར་བསྟེན་
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སྒོོམ་སྡེ་ེནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

སྒྱུ་མའ་ིསྐུ་ལ་སྦྱརོ་བ་བྱེེདི་ལ། དིའེ་ིཚུལ་ན།ི འཆོ་ིབ་འདོི་གསེལ་གྱི་ིརླུང་སེམེསེ་ལསེ་

བར་དིོའ་ིལུསེ་གྲུབ་པའ་ིཚ་ེཅིིག་ཆོར་དུ་གྲུབ་པ་དི་ེབཞོིན་དུ་འདིིར་ཡོང་འཆོ་ིབ་འོདི་

གསེལ་དིང་ཆོོསེ་མཚུངསེ་པའ་ིསེེམསེ་དིབེན་གྱི་ིདིཔེའ་ིའོདི་གསེལ་མཐོར་ཐུག་ག་ི

རླུང་སེེམསེ་ལསེ་སྔོ་ཕྱིི་རིམ་ཅིན་མ་ཡོིན་པར་ཅིིག་ཆོར་དུ་ལྷའི་སྐུ་མཚན་ཉིིདི་པར་

བཞོངེསེ་པའ་ིསེངསེ་རྒྱསེ་རྗེེསེ་དྲིན་བསྒོམོ་པར་བྱེའ།ོ །འ་ོན་སྦསེ་དིནོ་གྱི་ིསྒྱུ་མའ་ིསྐུའ་ི

སྒྲུབ་གཞོ་ིདི་ེགང་ཡོིན་སྙེམ་ན། རླུང་ཐོམསེ་ཅིདི་ཐོིམ་པ་དིང་སྐྱེ་ེབའ་ིགཞོ་ིམཐོར་ཐུག་

པ་ན་ིསྲོོག་འཛིན་ཤིིན་ཏུ་ཕྲ་བ་ཡོིན་ལ། དིེའ་ིཕྱིིར་དི་ེལ་རླུང་ཐོམསེ་ཅིདི་འདུསེ་པའ་ི

གོང་བུ་ཞོེསེ་བྱེ་ཞོིང༌། དི་ེའདྲི་བའ་ིསྲོོག་འཛིན་ཤིིན་ཏུ་ཕྲ་བའ་ིབདིག་ཉིིདི་དི་ེརང་བཞོིན་

གྱི་ིརླུང་སེེམསེ་དི་ེཡོིན་ལ། དི་ེའདྲི་བའ་ིརླུང་སེེམསེ་ལསེ་ལུསེ་གཤིིན་རྗེ་ེགཤིེདི་ཡོབ་

ཡུམ་གྱི་ིསྐུ་དིངསོེ་གནསེ་པར་བཞོངེསེ་པ་འདི་ིན།ི ཐོ་མལ་པའ་ིབམེ་པསོེ་བསྡུསེ་པ་མ་

ཡོིན་ལ། རྒྱུ་མཚན་དིེའ་ིཕྱིིར་ན་ཤི་ཁྲིག་རྡོོསེ་བཅིསེ་ཀྱི་ིལུསེ་ཀྱིང་མ་ཡོིན་ན།ོ །དི་ེའདྲི་

བའི་སྐུ་དིེ་རང་ངོསེ་ནསེ་གྲུབ་པ་མ་ཡོིན་པསེ་བདིེན་པ་མ་ཡོིན་ཞོིང༌། དིོན་ལ་མེདི་

བཞོནི་དུ་བློོསེ་བཅིོསེ་པའ་ིརྫུན་པའང་མ་ཡོནི་ན།ོ །དི་ེཐོ་མལ་པའ་ིལུསེ་མ་ཡོནི་ཏེ།ེ ཡོ་ེ

ཤིེསེ་ཀྱི་ིསྐུ་དིངོསེ་གནསེ་པ་ཡོིན་པའ་ིཕྱིིར་ར།ོ །དིེསེ་ན་དྭངསེ་ཤིིང་གསེལ་ལ་རྙིོག་པ་

མདེི་པ་ནམ་མཁའ་ིའཇིའ་མཚོན་ལྟ་བུའ་ིསྐུ་དི་ེཕུན་སུམ་ཚོགསེ་པའ་ིཡོོན་ཏེན་ཀུན་གྱི་ི

རྟེན་ཡོིན་ཏེེ། འོདི་ཀྱིིསེ་དིཔག་ཚདི་བརྒྱ་ཚུན་ཆོདི་སྣང་བར་བྱེེདི་ནུསེ་པ་དིང༌། སྒྱུ་

ལུསེ་མ་ཐོོབ་པའ་ིཚངསེ་པ་དིང་དྲིག་པ་ོསེོགསེ་ཀྱི་ིསེ་ོསྐྱེེའ་ིམངོན་སུམ་གྱི་ིསྤྱིོདི་ཡུལ་

དུ་མ་གྱུར་པ་དིང༌། ནམ་མཁའ་མཛོདི་ལ་མངའ་བརྙིེསེ་པ་དིང༌། འཇིིག་རྟེན་ན་དིབང་

ཆོ་ེབར་གྲིགསེ་པའ་ིཚངསེ་པ་དིང་དིབང་པ་ོསེོགསེ་ཀྱིིསེ་ཕྱིག་བྱེ་བའ་ིའོསེ་སུ་གྱུར་པ་
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དིང༌། ཚེ་དིེ་ལ་འཚང་རྒྱ་བ་སེོགསེ་མཐོའ་ཡོསེ་པའི་ཡོོན་ཏེན་རྣམསེ་ཀྱིི་རྟེན་བྱེེདི་

དི།ོ །དི་ེལྟ་བུའ་ིསྒྱུ་མའ་ིསྐུ་འདི་ིན་ིསྒྲུབ་པ་པ་ོབདིག་དིང་རྒྱུདི་ཐོ་དིདི་དུ་མེདི་དི།ེ ཐོ་དིདི་

དུ་སྣང་ཡོང༌། ཤིསེེ་རྒྱུདི་གཅིགི་གིསེ་བསྡུསེ་པ་ཡོནི་པསེ་སེ།ོ །དིེསེ་ན་བྲག་ཆོ་ལྟ་བུའ་ི

དིཔེསེ་ཀྱིང་བསྟེན་ཏེ།ོ །འ་ོན་སྦསེ་དིོན་གྱི་ིསྒྱུ་མའ་ིསྐུ་དི་ེཐོབསེ་གང་གིསེ་ཐོོབ་སྙེམ་ན། 

མ་ནོར་བློ་མའ་ིབཀའ་དྲིིན་གྱིིསེ། །གདིོདི་ནསེ་གྲུབ་པར་ཤིེསེ་བྱེ་སྟེེ། །ཞོེསེ་གྲུབ་ཆོེན་

གྱི་ིགཞུང་ལསེ་འབྱུང་བ་ལྟར། སྤྱིིར་གསེང་སྔོགསེ་ཀྱི་ིལམ་ཐོམསེ་ཅིདི་བློ་མ་ལ་རག་

ལསེ་ལ། ཁྱེདི་པར་སྒྱུ་ལུསེ་ཀྱི་ིགདིམསེ་པ་འདི་ིལམ་མ་ནོར་བར་སྟེོན་པའ་ིབློ་མ་དིམ་

པའ་ིབཀའ་དྲིནི་ཁ་ོན་ལ་རག་ལསེ་ཏེ།ེ སློབོ་དིཔནོ་ཀླུ་བྱེང་གསིེ། དི་ེཕྱིརི་བློ་མའ་ིཞོབསེ་

ཀྱི་ིན།ི །དྲིནི་གྱིིསེ་འབདི་པསེ་རྟགོསེ་བྱེ་སྟེ།ེ །ཞོེསེ་གསུངསེ་སེ།ོ །གདིོདི་ནསེ་གྲུབ་པའ་ི

དིོན། སྒྱུ་ལུསེ་ཀྱི་ིསྒྲུབ་གཞོ་ིཤིིན་ཏུ་ཕྲ་བའ་ིརླུང་སེེམསེ་འཁོར་བ་ཐོོག་མེདི་ནསེ་རང་

ཆོསེ་སུ་ཡོོདི་པའ་ིདིོན་ན།ོ །དི་ེའདྲི་བའ་ིསྦསེ་དིོན་གྱི་ིསྒྱུ་ལུསེ་དིང་དིག་པའ་ིསྒྱུ་མའ་ིསྐུ་

གཉིིསེ་ན།ི མཐོོང་ཐོོསེ་དྲིན་རེག་ཙམ་གྱིིསེ་ཀྱིང་འགྲི་ོབ་ཀུན་གྱི་ིབསེམ་པ་རྫོོགསེ་པར་

མཛདི་པསེ། ཡོིདི་བཞོིན་གྱི་ིནོར་བུ་དིང་ཆོོསེ་མཚུངསེ་ཏེེ། ལུསེ་ཅིན་ཀུན་གྱིིསེ་དི་ེ

མཐོོང་དིང༌། །གང་གིསེ་ཐོོསེ་དིང་དྲིན་ཙམ་གྱིིསེ། །བསེམ་པ་རྫོོགསེ་མཛདི་ཟུང་

འཇུག་སྐུ། །དི་ེལྟར་བདིག་ཉིིདི་གསེལ་བར་བལྟ། །ཞོེསེ་གསུངསེ་སེ།ོ །གྲུབ་ཆོེན་གྱི་ི

གཞུང་འདི་ིརྣམསེ་སྒྱུ་མའ་ིསྐུ་དིག་མ་དིག་གཉིིསེ་ཀའ་ིདིབང་དུ་མཛདི་ནསེ་གསུངསེ་

པར། བསེམ་པ་རྫོགོསེ་མཛདི་ཟུང་འཇུག་སྐུ། །ཞོེསེ་པསེ་ཐོནོ་ན།ོ །མདིརོ་ན་གཞོ་ིལ་

འཆོ་ིབ་འདོི་གསེལ་གྱི་ིབཞོནོ་པར་གྱུར་པའ་ིརླུང་འོདི་ཟརེ་ལྔ་པསེ་ཉིརེ་ལནེ་དིང༌། དིའེ་ི

སེེམསེ་ཀྱིིསེ་ལྷན་ཅིིག་བྱེེདི་རྐྱེེན་བྱེསེ་པ་ལ་བརྟེན་ནསེ་གང་དུ་སྐྱེ་ེའགྱུར་གྱི་ིའགྲི་ོབ་
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སྒོོམ་སྡེ་ེནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

དིེའི་བྱེདི་གཟུགསེ་ཀྱིི་རྣམ་པ་ཅིན་གྱིི་བར་དི་ོརླུང་གི་ལུསེ་ཅིན་རྣམ་སྨོིན་གྱིི་ཕུང་པ་ོ

རྙིིང་པ་ལསེ་གོ་སེ་ལོགསེ་སུ་ཕྱིེ་ནསེ་དིངོསེ་གནསེ་ལ་གྲུབ་པ་བཞོིན་དུ། ལམ་གྱིི་

སྐོབསེ་འདིིར་ཡོང་སེེམསེ་དིབེན་གྱིི་དིཔེའི་འོདི་གསེལ་མཐོར་ཐུག་གི་བཞོོན་པར་

གྱུར་པའ་ིརླུང་འོདི་ཟེར་ལྔ་པསེ་ཉིེར་ལེན་དིང༌། དིེའ་ིསེེམསེ་ཀྱིིསེ་ལྷན་ཅིིག་བྱེེདི་རྐྱེེན་

བྱེསེ་པ་ལ་བརྟེན་ནསེ། དིབྱེིབསེ་ཀྱི་ིརྣལ་འབྱེོར་རིམ་པ་གསུམ་པའ་ིསྒྱུ་མའ་ིསྐུ་རྣམ་

སྨོིན་གྱིི་ཕུང་པོ་རྙིིང་པ་ལསེ་གོ་སེ་ལོགསེ་སུ་ཕྱིེ་ནསེ་དིངོསེ་གནསེ་ལ་གྲུབ་པ་དིེ་

འབྱུང་བ་ཡོིན་ནོ། །དི་ེདིང་དུསེ་མཉིམ་དུ་ལུགསེ་བཟློག་ག་ིཉིེར་ཐོོབ་གྲུབ། དི་ེལསེ་

མཆོེདི་པ་ནསེ་སྨོིག་རྒྱུའི་བར་གྱིི་རྟགསེ་རྣམསེ་འབྱུང༌། དིེ་ནི་གསེང་བ་འདུསེ་པ་

སེོགསེ་ནསེ་སྒྱུ་མ་སེོགསེ་ཀྱིི་དིཔེ་བཅུ་གཉིིསེ་ཀྱིིསེ་མཚོན་ནསེ་ཤིེསེ་དིགོསེ་པར་

གསུངསེ་པ་དི་ེཡོིན་ན།ོ །དི་ེལྟ་བུའ་ིསྒྱུ་ལུསེ་པ་དིེསེ་ཐུགསེ་དིམ་གྱི་ིརིམ་པ་ལ་འཇུག་

པར་བྱེེདི་དིོ། ཐུགསེ་དིམ་གྱིི་རིམ་པ་ཇིི་ལྟ་བུ་ལ་འཇུག་ན། ནང་གི་རྐྱེེན་ཕྲ་མོ་ལ་

དིམིགསེ་ནསེ་རྗེེསེ་གཞོིག་ག་ིབསྡུདི་རིམ་དིང༌། ཕྱིིའ་ིརྐྱེེན་ཕྱིག་རྒྱ་དིང་སྙེོམསེ་པར་

འཇུག་པ་ཉིིསེ་སྦྲགསེ་བྱེསེ་པ་ལ་བརྟེན་ནསེ་རླུང་ཐོིམ་པའ་ིརིམ་པ་ལསེ་སྨོིག་རྒྱུ་ནསེ་

འོདི་གསེལ་གྱི་ིབར་གྱི་ིརྟགསེ་རྣམསེ་འབྱུང༌། འོདི་གསེལ་གྱི་ིདུསེ་སུ་བདི་ེསྟེོང་སྦྱར་

ནསེ་སྒོོམ་པར་བྱེེདི། འོདི་གསེལ་དི་ེལསེ་ལྡང་བར་རྩེོམ་པ་ན། དིག་པའ་ིསྒྱུ་མའ་ིསྐུར་

ལྡང་སྙེམ་པའ་ིའཕནེ་པ་བཏེང་ཡོང༌། དིངསོེ་གནསེ་ལ་མ་དིག་པའ་ིསྒྱུ་མའ་ིསྐུ་དི་ེཉིདིི་དུ་

གནསེ་ཤིིང་ཡོིདི་ངོར་དིག་པའ་ིསྒྱུ་མའ་ིསྐུར་བཞོེངསེ། དི་ེདིང་དུསེ་མཉིམ་དུ་ལུགསེ་

བཟློག་གི་ཉིེར་ཐོོབ་གྲུབ། དིེ་ལསེ་མཆོེདི་པ་ནསེ་སྨོིག་རྒྱུའི་བར་གྱིི་རྟགསེ་རྣམསེ་

འབྱུང༌། དི་ེལྟ་བུའ་ིསྒྱུ་ལུསེ་པ་དིེསེ་རྟེན་བརྟེན་པའ་ིདིཀྱིིལ་འཁོར་སྤྲུལ་པ་སེོགསེ་ཕྲ་
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བའ་ིསྤྲུལ་སྐུ་དུ་མ་ཞོིག་ཀྱིང་འཛིན་པར་བྱེེདི་དི།ོ །མཉིམ་བཞོག་དི་ེལསེ་ལྡང་བར་རྩེོམ་

པ་ན། ཕུང་པ་ོརྙིིང་པ་དིཔལ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིིགསེ་བྱེེདི་དུ་བལྟསེ་པའ་ིསྙེིང་ག་ནསེ་ཡོ་ེཤིེསེ་

སེེམསེ་དིཔའ་ིཚུལ་གྱིིསེ་ཞུགསེ་ཏེ་ེརྟེན་དི་ེལ་གནསེ་ནསེ། གདུལ་བྱེ་ལ་ཆོོསེ་སྟེོན། 

ལསེ་རྒྱ་དིང་སྙེོམསེ་པར་འཇུག །བཟའ་བཏུང་ལ་ལོངསེ་སྤྱིོདི་པ་སེོགསེ་རྗེེསེ་ཐོོབ་ཀྱི་ི

ཉིམསེ་ལནེ་རྣམསེ་སྐྱེངོ་བར་བྱེེདི་དི།ོ །

བཞོ་ིཔ་རྣམ་དིག་ཡོ་ེཤིེསེ་ཀྱི་ིརྣལ་འབྱེོར་བཤིདི་པ་ལ་གཉིིསེ། དིོན་གྱི་ིལྷན་སྐྱེེསེ་

བཤིདི་པ་དིང༌། དི་ེལསེ་ཟུང་འཇུག་ག་ིསྐུར་ལྡང་ཚུལ་བཤིདི་པའ།ོ །དིང་པ་ོའཆོདི་པ་

ལ། དིབང་པའོ་ིགཞུ་ལྟར་དྭངསེ་པའ་ིསྐུ་དི་ེཉིིདི། །ནམ་མཁའ་ིདིབྱེངིསེ་སུ་ཆུ་འཛནི་ཞུ་

བ་བཞོིན། །སྦྱངསེ་པསེ་རྣམ་དིག་ཡོ་ེཤིེསེ་རྣལ་འབྱེོར་གྱིིསེ། །བདིེན་པར་འཛིན་པའ་ི

སེ་བོན་དྲུངསེ་འབྱེིན་ཤིོག །ཅིེསེ་གསུངསེ་ཏེེ། དིབང་པོའ་ིགཞུ་སྟེ་ེའཇིའ་ཚོན་ལྟར་

དྭངསེ་པའི་དིབྱེིབསེ་ཀྱིི་རྣལ་འབྱེོར་རིམ་པ་གསུམ་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དིེ་བསེམ་གཏེན་

གཉིིསེ་ཀྱིིསེ་ནམ་མཁའ་ིདིབྱེིངསེ་སུ་ཆུ་འཛིན་ཏེ་ེསྤྲིིན་ཞུ་བ་བཞོིན་དུ་འོདི་གསེལ་དུ་

སྦྱངསེ་པསེ། སྐུ་དི་ེརིགསེ་འདྲི་རྒྱུན་ཆོདི་ནསེ་རྣལ་འབྱེོར་པའ་ིསེེམསེ་བདི་ེབ་ཆོེན་

པོའ་ིངོ་བོར་གྱུར་པ་སྟེོང་པ་ཉིིདི་ལ་གཉིིསེ་སྣང་ནུབ་པའི་རྣམ་དིག་ཡོེ་ཤིེསེ་ཀྱིི་རྣལ་

འབྱེོར་དིོན་གྱིི་ལྷན་སྐྱེེསེ་ཀྱིིསེ་ཆོོསེ་དིང་གང་ཟག་བདིེན་པར་འཛིན་པའི་སེ་བོན་

དྲུངསེ་ནསེ་འབྱེིན་པར་ཤིོག །ཅིེསེ་པའོ། །འདི་ིཡོང་ཞོིབ་ཏུ་ཕྱི་ེན། རིམ་པར་གསུམ་

པའ་ིསྒྱུ་མའ་ིསྐུ་མངོན་དུ་བྱེསེ་པའ་ིརྣལ་འབྱེོར་པ་དིེསེ་དིོན་གྱི་ིའོདི་གསེལ་ཐོོབ་ཏུ་ཉི་ེ

བའ་ིམཚན་མ་བརྟན་པ་ོའབྱུང་ནསེ། ལམ་ལ་བོགསེ་འབྱེིན་གྱི་ིསྤྱིོདི་པ་གསུམ་པ་ོགང་

རུང་བྱེེདི་པའ་ིདུསེ་ལ་བབསེ་པ་ན། ཐོོག་མར་སྲོོདི་ཀྱི་ིདུསེ་སུ་དིོན་གྱི་ིའོདི་གསེལ་གྱི་ི
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སྒོོམ་སྡེ་ེནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

གདིམསེ་ངག་སྟེོན་པ་པོའ་ིབློ་མ་དི་ེཚོགསེ་ཀྱི་ིའཁོར་ལ་ོསེོགསེ་ཀྱིིསེ་མཉིེསེ་པར་བྱེསེ་

ནསེ། བློ་མསེ་ཀྱིང་མཚན་ཕྱིེདི་ཀྱི་ིདུསེ་སུ་དིོན་གྱི་ིའོདི་གསེལ་བསྒོོམ་པའ་ིགདིམསེ་

ངག་ལགེསེ་པར་ཕགོ །ཐོ་ོརངསེ་ཀྱི་ིདུསེ་སུ་གདིམསེ་ངག་ག་ིདིནོ་རྣམསེ་ལགེསེ་པར་

བསྒོམོསེ་པསེ། ཐོ་ོརངསེ་ནམ་མཁའ་གཡོའ་དིག་ཟླ་ཉི་ིམུན་པའ་ིསྒྲིབི་བྱེེདི་ཀྱི་ིསྐྱེནོ་དིང་

བྲལ་ཞོིང༌། ཤིེསེ་པ་སློོདི་བྱེེདི་དིཀར་ལམ་པ། དིམར་ལམ་པ། ནག་ལམ་པ་གསུམ་

འདིསེ་པའ་ིདུསེ་དིེར་སྟེོང་པ་སྔོ་མ་གསུམ་ཕྱི་ིམ་ལ་ཐོིམ་པའ་ིཐོམསེ་ཅིདི་སྟེོང་པ་དིོན་

གྱི་ིའོདི་གསེལ་མངོན་དུ་བྱེེདི་པ་ཡོིན་ན།ོ །འོདི་གསེལ་དི་ེན་ིཕྱིིའ་ིམངོན་བྱེང་ཐོ་ོརངསེ་

ནམ་མཁའ་གཡོའ་དིག་ག་ིདུསེ་སུ་ཐོབོ་པ་དིང༌། ནང་ག་ིམངནོ་བྱེང་ཉིརེ་ཐོབོ་ཀྱི་ིམཐོར་

ཐོོབ་པསེ་ཕྱི་ིནང་ག་ིམངོན་བྱེང་གཉིིསེ་ཀ་ཡོིན་ནོ། །དིོན་གྱི་ིའོདི་གསེལ་ཐོོབ་པའ་ིཚ་ེ

རམི་པ་གསུམ་པའ་ིསྒྱུ་མའ་ིསྐུ་རྒྱུན་ཆོདི་པ་ཡོང་ཡོནི་ཏེ།ེ རམི་ལྔ་ལསེ། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའ་ི

ཏེིང་ང་ེའཛིན། །ཡོང་དིག་མཐོར་ན་ིརྣམ་པར་སྦྱང༌། །ཞོེསེ་གསུངསེ། དི་ེའདྲི་བའ་ིདིོན་

གྱི་ིའོདི་གསེལ་མཉིམ་བཞོག་ཐུན་གཅིིག་པ་ོདིེསེ། ཕར་ཕྱིིན་ཐོེག་པ་པསེ་བསྐོལ་པ་

གྲིངསེ་མདེི་གཅིགི་ཏུ་སྤེངོ་དིགསོེ་པའ་ིཉིནོ་སྒྲིབི་ཀུན་བརྟགསེ་དིང་ལྷན་སྐྱེེསེ་གཉིསིེ་ཀ་

སེ་བོན་དིང་བཅིསེ་པ་སྤེོང་ནུསེ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ཕར་ཕྱིིན་ཐོེག་པར་བསྐོལ་པ་

གྲིངསེ་མེདི་གསུམ་དུ་བསེགསེ་པའི་བསེོདི་ནམསེ་ཀྱིི་ཚོགསེ་ཀྱིི་དིོདི་ཐུབ་པའི་སྒྱུ་

མའ་ིསྐུ་སྔོོན་དུ་སེོང་བ་དིང༌། མདི་ོསྔོགསེ་གཉིིསེ་ཀྱི་ིབསྒོོམ་བྱེའ་ིསྟེོང་ཉིིདི་ལ་ཁྱེདི་པར་

མེདི་ཀྱིང༌། སྒོོམ་བྱེེདི་ཀྱི་ིལྷན་སྐྱེེསེ་ཀྱི་ིབདི་ེབ་ཆོེན་པ་ོཡོོདི་མེདི་ཀྱིིསེ་ཡོིན་ནོ། །དི་ེལྟ་

བུའ་ིདིོན་གྱི་ིའོདི་གསེལ་ལ་བསྐོལ་པ་ལ་སེོགསེ་པའ་ིབར་དུ་མཉིམ་པར་བཞོག་ཀྱིང་

ཞོ་ིམཐོར་ལྟུང་བའ་ིསྐྱེོན་མེདི་དིེ། དི་ེལ་ཐོབསེ་ཀྱི་ིཆོ་ལྷན་སྐྱེེསེ་ཀྱི་ིབདི་ེབ་ཆོེན་པ་ོཡོོདི་
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པའ་ིཕྱིརི་ར།ོ །དི་ེའདྲི་བའ་ིརམི་པ་བཞོ་ིཔའ་ིདིནོ་གྱི་ིའདོི་གསེལ་ཐོབོ་པ། རམི་པ་གསུམ་

པའ་ིསྒྱུ་མའ་ིསྐུའམ། དིབྱེིབསེ་ཀྱི་ིརྣལ་འབྱེོར་འགགསེ་པ། ལུགསེ་འབྱུང་ག་ིཉིེར་ཐོོབ་

འགགསེ་པ། ལྷན་སྐྱེེསེ་ཀྱི་ིབདི་ེབསེ་སྟེོང་ཉིིདི་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགསེ་པ། ཉིོན་སྒྲིིབ་ཀྱི་ི

དིངོསེ་གཉིེན་བར་ཆོདི་མེདི་ལམ་ཐོོབ་པ། རང་རྒྱུདི་ལྡན་གྱི་ིགང་ཟག་འཕགསེ་པར་

གྱུར་པ་རྣམསེ་དུསེ་མཉིམ་པ་ཡོིན་ན།ོ །འདིིར་ཡོང༌། གྲུབ་ཆོེན་གྱི་ིགཞུང་ལསེ། འོདི་

གསེལ་ཡོ་ེཤིསེེ་ཉིདིི་དུ་འགྱུར། །རྟག་པ་མ་ཡོནི་ཆོདི་པ་མནི། །བདིག་མནི་གཞོན་ཡོང་

མ་ཡོིན་ལ། །སྲོིདི་མིན་མྱོ་ངན་འདིསེ་པ་མིན། །ཐོོག་མ་དིབུསེ་མཐོའ་རྣམ་པར་

སྤེངསེ། །འོདི་གསེལ་བ་ལསེ་དི་ེབསེམསེ་ན། །དི་ེལསེ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཛནི་པར་འགྱུར། །ཞོེསེ་

པ་སྟེ།ེ དི་ེཡོང་རམི་པ་བཞོ་ིཔའ་ིདིནོ་གྱི་ིའོདི་གསེལ་རྣམ་དིག་ཡོ་ེཤིསེེ་ཀྱི་ིརྣལ་འབྱེརོ་དི་ེ

ཡུལ་སྟེོང་པ་ཉིིདི་ལ་གཉིིསེ་སྣང་ནུབ་པའ་ིམཁྱེེན་པ་ཡོིན་པསེ། དིེའ་ིའཛིན་སྟེངསེ་ཀྱི་ི

ཡུལ་སྟེོང་ཉིིདི་ཀྱི་ིལྡོག་ཆོ་ནསེ་བཤིདི་ན། དིེའ་ིཡུལ་སྟེོང་ཉིིདི་དི་ེརང་ངོསེ་ནསེ་གྲུབ་

པའ་ིརྟག་པ་མ་ཡོིན། གཏེན་ནསེ་མེདི་པའ་ིཆོདི་པ་ཡོང་མ་ཡོིན། བདིག་དིང་གཞོན་དུ་

བལྟ་བའ་ིགཉིིསེ་སྣང་ག་ིཡུལ་མ་ཡོིན་པསེ། བདིག་མིན་གཞོན་ཡོང་མ་ཡོིན་ལ། དིོན་

གྱི་ིའདོི་གསེལ་དི་ེསྟེངོ་ཉིདིི་ལ་གཉིསིེ་སྣང་ནུབ་པའ་ིབློ་ོཡོནི་པསེ། སྲོདིི་པའ་ིམཐོར་ཡོང་

གནསེ་པ་མ་ཡོིན་ཞོིང༌། ཐོབསེ་ཀྱི་ིཆོ་ལྷན་སྐྱེེསེ་ཀྱི་ིབདི་ེབའ་ིརང་བཞོིན་ཡོིན་པསེ་ན། 

ཞོ་ིབའ་ིམཐོའ་ལ་ཡོང་གནསེ་པ་མ་ཡོིན་ལ། ཐོོག་མ་དིང་དིབུསེ་དིང་མཐོར་འཛིན་པའ་ི

གཉིིསེ་སྣང་གི་སྤྲིོསེ་པ་ཐོམསེ་ཅིདི་ལསེ་འདིསེ་པསེ་ན། ཐོོག་མ་དིབུསེ་མཐོའ་རྣམ་

པར་སྤེངསེ་པ་ཡོིན་ན།ོ །འོདི་གསེལ་བ་ལསེ་དི་ེབསེམསེ་ན་ཏེ་ེའོདི་གསེལ་དི་ེཐོོབ་ན། 

དིའེ་ིརླུང་སེམེསེ་ལསེ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཛནི་པ་ཟུང་འཇུག་ག་ིསྐུ་ཐོབོ་པར་འགྱུར་ར།ོ །ཞོསེེ་ཤིསེེ་
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སྒོོམ་སྡེ་ེནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

པར་བྱེའ།ོ །གཉིིསེ་པ་དི་ེལསེ་ཟུང་འཇུག་ག་ིསྐུར་ལྡང་ཚུལ་བཤིདི་པ་ན།ི དིནོ་གྱི་ིལྷན་

ཅིིག་སྐྱེེསེ་པ་དི་ེཉིིདི་ལསེ། །མཚན་དིཔེསེ་བརྒྱན་པའ་ིཡོོངསེ་སུ་དིག་པའ་ིསྐུ། །དིོན་

དིམ་འདོི་གསེལ་ཐུགསེ་དིང་མཉིམ་སྦྱརོ་བའ།ི །ཟུང་དུ་འཇུག་པའ་ིརྣལ་འབྱེརོ་མཆོགོ་

འགྲུབ་ཤིོག །ཅིེསེ་གསུངསེ་ཏེ།ེ དིོན་གྱི་ིལྷན་ཅིིག་སྐྱེེསེ་པ་དིོན་གྱི་ིའོདི་གསེལ་གྱི་ིརླུང་

སེེམསེ་དི་ེཉིིདི་ལསེ་སྐུ་མཚན་དིཔེསེ་བརྒྱན་པའ་ིཡོོངསེ་སུ་དིག་པའ་ིསྒྱུ་མའ་ིསྐུ་དིང༌། 

དིོན་དིམ་བདིེན་པ་དིང་རོ་གཅིིག་ཏུ་ཞུགསེ་པའི་འོདི་གསེལ་གྱིི་ཡོེ་ཤིེསེ་གཉིིསེ་སྐུ་

ཐུགསེ་སུ་དིངོསེ་པ་ོགཅིིག་ཏུ་མཉིམ་པར་སྦྱོར་བའི་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་རྣལ་འབྱེོར་

མཆོོག་ཏུ་གྱུར་པ་འགྲུབ་པར་ཤིོག་ཅིེསེ་པའོ། །དིེ་ཡོང་དིོན་གྱིི་ལྷན་སྐྱེེསེ་སེམ་རྣམ་

དིག་ཡོེ་ཤིེསེ་ཀྱིི་རྣལ་འབྱེོར་རིམ་པ་བཞོི་པའི་དིོན་གྱིི་འོདི་གསེལ་དིེ་ལསེ་ལྡང་བར་

རྩེམོ་པ་ན། ཟུང་འཇུག་ག་ིསྐུར་ལྡང་སྙེམ་པའ་ིའཕནེ་པའ་ིདིབང་གསིེ་རམི་པ་བཞོ་ིཔའ་ི

དིོན་གྱི་ིའོདི་གསེལ་གྱི་ིབཞོོན་པར་གྱུར་པའ་ིཟག་མེདི་ཀྱི་ིརླུང་འོདི་ཟེར་ལྔ་པསེ་ཉིེར་

ལེན་དིང༌། དིེའ་ིསེེམསེ་ཀྱིིསེ་ལྷན་ཅིིག་བྱེེདི་རྐྱེེན་བྱེསེ་པ་ལ་བརྟེན་ནསེ་མཚན་དིཔེསེ་

བརྒྱན་པའ་ིཡོོངསེ་སུ་དིག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་རྡོ་ོརྗེེ་འཇིིགསེ་བྱེེདི་ཡོབ་ཡུམ་གྱིི་རྣམ་པ་

ཅིན་རྣམ་སྨོིན་གྱིི་ཕུང་པོ་རྙིིང་པ་ལསེ་གོ་སེ་ལོགསེ་སུ་ཕྱིེ་ནསེ་རིགསེ་འདྲི་རྒྱུན་མི་

འཆོདི་པའ་ིཚུལ་གྱིིསེ་དིངོསེ་གནསེ་ལ་གྲུབ་ཅིིང༌། དིེའ་ིཚ་ེལུགསེ་བཟློག་ག་ིཉིེར་ཐོོབ་

གྲུབ། དི་ེལསེ་མཆོདེི་པ་ནསེ། སྨོགི་རྒྱུའ་ིབར་གྱི་ིརྟགསེ་རྣམསེ་འབྱུང༌། དིའེ་ིཚ་ེརམི་པ་

བཞོ་ིཔའ་ིརྣམ་དིག་ཡོ་ེཤིེསེ་ཀྱི་ིརྣལ་འབྱེོར་འགགསེ་པ། རིགསེ་འདྲི་རྒྱུན་མ་ིཆོདི་པའ་ི

རྡོ་ོརྗེའེ་ིསྐུ་ཐོོབ་པ། ཉིནོ་སྒྲིབི་སྤེངསེ་པའ་ིརྣམ་གྲིལོ་ལམ་ཐོབོ་པ། རང་རྒྱུདི་ལྡན་གྱི་ིགང་

ཟག་དིགྲི་བཅིོམ་པར་གྱུར་པ་རྣམསེ་དུསེ་མཉིམ་དུ་འབྱུང་བ་ཡོིན་ནོ། །སྐོབསེ་འདིིར་
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ཟུང་འཇུག་ག་ིགཙ་ོབ་ོརྟོགསེ་པ་ཟུང་འཇུག་མ་ཐོོབ་ཀྱིང༌། ཟུང་འཇུག་ཕལ་པ་སྤེངསེ་

པ་ཟུང་འཇུག་ན་ིཐོབོ་སྟེ།ེ དིའེ་ིཚ་ེམཚན་དིཔསེེ་སྤྲིསེ་པའ་ིདིག་པ་སྒྱུ་མའ་ིསྐུ་དིང། ཉིནོ་

སྒྲིིབ་སྤེངསེ་པའ་ིསྤེངསེ་པ་ང་ོབ་ོདིབྱེེར་མ་ིཕྱིེདི་པའ་ིཟུང་འཇུག་ཐོོབ་པའ་ིཕྱིིར། འ་ོན་

རྟགོསེ་པ་ཟུང་འཇུག་དུསེ་ནམ་གྱི་ིཚ་ེཐོབོ་སྙེམ་ན། དི་ེལྟ་བུའ་ིསྤེངསེ་པ་ཟུང་འཇུག་པ་

དིེསེ་ཆོོསེ་ཐོམསེ་ཅིདི་རང་བཞོིན་མེདི་དི་ོསྙེམ་དུ་བསྒོོམསེ་པ་ལ་བརྟེན་ནསེ་རླུང་ཐོིམ་

པའི་རིམ་པ་ལསེ་སྨོིག་རྒྱུ་ནསེ་འོདི་གསེལ་གྱིི་བར་གྱིི་རྟགསེ་རྣམསེ་འབྱུང༌། འོདི་

གསེལ་དིའེ་ིཚ་ེསྐུ་མཚན་དིཔསེེ་སྤྲིསེ་པའ་ིདིག་པ་སྒྱུ་མའ་ིསྐུ་དིང༌། ཐུགསེ་དིནོ་གྱི་ིའདོི་

གསེལ་གཉིིསེ་སྐུ་ཐུགསེ་སུ་དིངོསེ་པ་ོགཅིིག་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་གཙ་ོབ་ོརྟོགསེ་པ་

ཟུང་འཇུག་ཐོོབ་ཅིིང༌། ཟུང་འཇུག་ཐོོབ་ནསེ་སྔོར་སློོབ་མ་མྱོོང་བའ་ིལམ་ལ་གསེར་དུ་

སློོབ་མ་ིདིགོསེ་ཤིིང༌། བསློབསེ་ཟིན་གོམསེ་པར་བྱེེདི་པ་ལ་འགལ་བ་མེདི་དིོ། །དི་ེལྟ་

བུའི་འོདི་གསེལ་དིེ་ལསེ་ལྡང་བར་རྩེོམ་པ་ན་མི་སློོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུར་ལྡང་

སྙེམ་པའ་ིའཕེན་པ་བཏེང་བ་ལ་བརྟེན་ནསེ། ཡོིདི་ངོར་མ་ིསློོབ་པའ་ིཟུང་འཇུག་ག་ིསྐུར་

བཞོེངསེ། དིངོསེ་གནསེ་ལ་སློོབ་པའ་ིཟུང་འཇུག་ག་ིསྐུ་དི་ེཉིིདི་དུ་གནསེ། དི་ེདིང་དུསེ་

མཉིམ་དུ་ལུགསེ་བཟློག་ག་ིཉིེར་ཐོོབ་གྲུབ། དི་ེལསེ་མཆོེདི་པ་ནསེ་སྨོིག་རྒྱུའ་ིབར་གྱི་ི

རྟགསེ་རྣམསེ་འབྱུང༌། དིེ་ལྟ་བུའི་ཟུང་འཇུག་པ་དིེསེ་རྟེན་བརྟེན་པའི་དིཀྱིིལ་འཁོར་

སྤྲུལ་པ་སེོགསེ་ཕྲ་བའ་ིསྤྲུལ་སྐུ་དུ་མ་ཞོིག་ཀྱིང་འཛིན་པར་བྱེེདི་དིོ། །མཉིམ་བཞོག་དི་ེ

ལསེ་ལངསེ་པ་ན་རགསེ་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་གང་ཡོང་རུང་བ་ཞོིག་བཟུང་སྟེེ། རྟེན་དིེ་ལ་

གནསེ་ནསེ་གདུལ་བྱེ་ལ་ཆོོསེ་སྟེོན། ལསེ་རྒྱ་དིང་སྙེོམསེ་པར་འཇུག །བཟའ་བཏུང་

ལ་ལོངསེ་སྤྱིོདི། ར་ིདྭགསེ་གཤིོར་བ་སེོགསེ་ཀྱི་ིརྗེེསེ་ཐོོབ་ཀྱི་ིཉིམསེ་ལེན་གྱི་ིརིམ་པ་
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སྒོོམ་སྡེ་ེནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

རྣམསེ་སྐྱེོང་བར་བྱེེདི་དིོ། །དི་ེཡོང་སྤེངསེ་པ་ཟུང་འཇུག་ཐོོབ་ནསེ་ཉིོན་སྒྲིིབ་ཟདི་པར་

སྤེངསེ་ཟིན་པསེ། དི་ེནསེ་ཤིེསེ་སྒྲིིབ་སྤེོང་བའ་ིམག་ོརྩེོམ་ལ། སློོབ་པའ་ིཟུང་འཇུག་ག་ི

ཐོོག་མ་ནསེ་སློོབ་པ་མཐོའ་ིདིོན་གྱི་ིའོདི་གསེལ་གྱི་ིབར་ལ་སྒོོམ་ལམ་དིགུར་བྱེསེ་ཏེ་ེ

ཤིེསེ་སྒྲིིབ་ཆོ་ེའབྲིང་ཆུང་ངུ་དིགུ་དིང་སྤེང་གཉིེན་དུ་སྦྱོར་བར་བྱེེདི་དིོ། །མཁསེ་གྲུབ་

དིག་ེལེགསེ་དིཔལ་བཟང་པོསེ་རྣལ་འབྱེོར་རོལ་པའ་ིདིགའ་སྟེོན་དུ། མཚོན་བྱེ་དིོན་གྱི་ི

རྡོ་ོརྗེ་ེབདི་ེསྟེངོ་དིབྱེརེ་མདེི་ཀྱི་ིཡོ་ེཤིསེེ་དི་ེའཆོདི་པ་ལ། རྡོ་ོརྗེ་ེསྤྲི་ོབའ་ིསྦྱརོ་བ་ཡོསིེ། །ཞོསེེ་

པ་ནསེ། རྡོོ་རྗེེའི་བདིག་ཅིེསེ་བསྟེན་པ་ནསེ། །ཞོེསེ་པའི་བར་གྱིི་ལུང་དྲིངསེ་ནསེ། 

མཚོན་བྱེ་དིོན་གྱི་ིརྡོ་ོརྗེ་ེདི་ེལ། ཚོགསེ་ལམ། སྦྱོར་ལམ། མཐོོང་ལམ། སྒོོམ་ལམ། མ་ི

སློོབ་ལམ་གྱི་ིགནསེ་སྐོབསེ་ལྔར་བྱེསེ་ནསེ། སྒོོམ་ལམ་གྱི་ིདིབང་དུ་བྱེསེ་པ་དིེ། སྣང་

བའ་ིཕྱིགོསེ་ན་ིཐོབོ་པ་ཡོསིེ། །རྡོ་ོརྗེ་ེསྒྲུབ་པ་ཐོམསེ་ཅིདི་ལ། །རྡོ་ོརྗེེའ་ིབདིག་ཅིསེེ་བསྟེན་

པ་ཡོིན། །ཞོེསེ་པསེ་བསྟེན་པར་གསུངསེ་ལ། དིེའ་ིསྐོབསེ་སུ་སེ་བཅུར་འཇིོག་ཚུལ་

གསུངསེ་པསེ། སློོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་སྐོབསེ་སུ་སྒོོམ་ལམ་སེ་དིགུ་འཇིོག་ནུསེ་

པར་གྲུབ་སྟེེ། དི་ེཉིིདི་ལསེ། བཞོ་ིཔ་སྒོོམ་ལམ་གྱི་ིདིབང་དུ་བྱེསེ་པ་ན་ིརྐོང་པ་ལྷག་མ་

གསུམ་སྟེེ། དི་ེཡོང་སྟེོང་ཉིིདི་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགསེ་པ་ལ་སྒྲིིབ་པའ་ིམུན་པ་དིང་བཅིསེ་

པའ་ིཕྱིོགསེ་དིང༌། དི་ེམེདི་པ་སྣང་བའ་ིཕྱིོགསེ་གཉིིསེ་ཀྱི་ིནང་ནསེ་མཉིམ་བཞོག་ཏུ་དི་ེ

འདྲི་བའ་ིསྣང་བའ་ིཕྱིོགསེ་ན་ིཐོོབ་པའ་ིགཉིིསེ་སུ་མེདི་པའ་ིཡོ་ེཤིེསེ་ཀྱི་ིརྡོ་ོརྗེ་ེཡོང་དིང་

ཡོང་དུ་གོམསེ་པར་བྱེསེ་པའི་ནུསེ་པ་གོང་ནསེ་གོང་དུ་སྒྲུབ་པའི་སེ་ཐོམསེ་ཅིདི་ལ་

རང་རང་ག་ིངོསེ་སྐོལ་གྱི་ིསྤེང་བྱེར་གྱུར་པའ་ིགཉིིསེ་སྣང་འཁྲུལ་པའ་ིབག་ཆོགསེ་རིམ་

གྱིིསེ་འཇིོམསེ་པར་བྱེེདི་པའ་ིརྡོ་ོརྗེེའ་ིབདིག་ཉིིདི་ཅིེསེ་བསྟེན་པ་ཡོིན་ནོ། །ཞོེསེ་བྱེ་བའ་ི



འཇིིགས་བྱེདེ་རོྫོགས་རིིམ།

 145  

དིོན་ཏེེ། དི་ེའདྲི་བའ་ིསྒོོམ་ལམ་གྱི་ིཡོ་ེཤིེསེ་དི་ེདིག་ན་ིསྒོོམ་ལམ་གྱི་ིདིབང་དུ་བྱེསེ་པའ་ི

མཚོན་བྱེ་དིནོ་གྱི་ིརྡོ་ོརྗེེའ།ོ །ཞོེསེ་གསེལ་བར་གསུངསེ་པའ་ིཕྱིརི་ར།ོ །དིེསེ་ན་བདི་ེསྟེངོ་

དིབྱེརེ་མེདི་ཀྱི་ིམཚནོ་བྱེ་དིནོ་གྱི་ིརྡོ་ོརྗེ་ེའཆོདི་པའ་ིསྐོབསེ་ཡོནི་པསེ། བློ་མེདི་ལསེ་འསོེ་

མདེི་ལ། དི་ེཡོང་གཉིསིེ་སྣང་འཁྲུལ་པའ་ིབག་ཆོགསེ་ན་ིཤིསེེ་སྒྲིབི་ཡོནི་པསེ། འདི་ིསྤེངོ་

བ་ནི་སློོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་སྐོབསེ་ལསེ་འོསེ་མེདི་པསེ། ཟུར་དུ་འཆོདི་ཚུལ་མི་

ལེགསེ་སེ།ོ །དི་ེའདྲི་བའ་ིསློོབ་པའ་ིཟུང་འཇུག་པ་དིེསེ་མ་ིསློོབ་པའ་ིཟུང་འཇུག་འགྲུབ་

ཏུ་ཉི་ེབའ་ིམཚན་མ་བརྟན་པ་ོསེ་ཾབྷུ་ཊ་ལསེ་བཤིདི་པ་ལྟར་བྱུང་བ་ན། ཕྱིིའ་ིརྐྱེནེ་ཕྱིག་རྒྱ་

དིང་སྙེམོསེ་པར་འཇུག་བཞོནི་པའ་ིངང་ནསེ་ཆོསོེ་ཐོམསེ་ཅིདི་རང་བཞོནི་གྱིིསེ་མདེི་དི་ོ

སྙེམ་དུ་བསྒོོམསེ་པསེ། རླུང་ཐོིམ་པའ་ིརིམ་པ་ལསེ་སྨོིག་རྒྱུ་ནསེ་འོདི་གསེལ་གྱི་ིབར་

གྱི་ིརྟགསེ་རྣམསེ་འབྱུང༌། དི་ེལྟ་བུའ་ིའོདི་གསེལ་སྐོདི་ཅིགི་དིང་པ་ོདི་ེསློབོ་པ་མཐོའ་ིདིོན་

གྱི་ིའོདི་གསེལ་དིང་ཤིེསེ་སྒྲིིབ་ཀྱི་ིདིངོསེ་གཉིེན་བར་ཆོདི་མེདི་ལམ་དུ་འཇིོག་པར་བྱེེདི་

དི།ོ །འ་ོན་མ་ིསློབོ་པའ་ིཟུང་འཇུག་ཐོབོ་ཏུ་ཉི་ེབའ་ིམཚན་མ་སེ་ཾབྷུ་ཊ་ལསེ་ཇི་ིལྟར་འབྱུང་

ཞོ་ེན། འདི་ིལྟར་འབྱུང་སྟེ།ེ དི་ེཉིིདི་ལསེ། དི་ེནསེ་གང་དུ་རགི་མའ་ིསྐྱེེསེ་བུ་གྲུབ་པ་དིེར་

འདི་ིལྟ་བུའ་ིཕུན་སུམ་ཚོགསེ་པ་འབྱུང་སྟེེ། སེ་འདི་ིདིགའ་ཞོིང་མགུ་ལ་རངསེ་པསེ་

རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་གཡོོསེ་ནསེ། བདུདི་ཀྱིི་གནསེ་སུ་ཆོ་ལང་ལྟ་བུའི་སྒྲི་གྲིག་པ་དིང༌། 

ཕྱིོགསེ་བཅུར་བསྐོལ་པའ་ིམ་ེལྟ་བུའ་ིསྐོར་མདིའ་ལྟུང་བ་དིང༌། རྒྱ་མཚ་ོཆོེན་པ་ོའཁྲུག་

པའི་སྒྲི་དིང༌། ཐོམསེ་ཅིདི་དུ་གནམ་རྡོོ་ལྟུང་བ་དིང༌། དིེ་ཉིིདི་དུ་བསྐོལ་པའི་མེའི་

གཟུགསེ་ལྟ་བུའ་ིཡོ་ེཤིེསེ་ཀྱི་ིསྣང་བ་འབར་བ་དིང༌། ཕྱིག་རྒྱའ་ིསྐྱེ་ེགནསེ་ཀྱི་ིསྙེིང་པོར་

ཁམསེ་གསུམ་ཐོམསེ་ཅིདི་སྣང་བ་དིང༌། ཚངསེ་པ་དིང༌། ཁྱེབ་འཇུག་དིང༌། ཆུ་བདིག་
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སྒོོམ་སྡེ་ེནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

དིང༌། བརྒྱ་བྱེནི་དིང༌། དྲིག་པ་ོདིང༌། མ་ེདིང༌། སྟེབོསེ་བཟང་བ་དིང༌། ཉི་ིམ་དིང༌། ཟླ་བ་

དིང༌། གནོདི་སྦྱིན་དིང༌། གྲུབ་པ་དིང༌། དྲི་ིཟ་དིང༌། མ་ིའམ་ཅི་ིདིང༌། ལྟ་ོཕྱི་ེདིང༌། ལྷའ་ི

མཆོོག་དིང༌། རིག་པ་འཛིན་པ་དིང༌། ཆུསེ་བྱུང་ལ་སེོགསེ་པ་གང་ཞོིག་གཞོན་ཡོང་

སུམ་ཅུ་རྩེ་གསུམ་དུ་གནསེ་པའ་ིལྷ་རྣམསེ་དིེར་འོངསེ་ནསེ་ཡོང་དིག་པར་དིགའ་བསེ་

མ་ེཏེགོ་གིསེ་མཆོོདི་པར་བྱེེདི་དི།ོ །པ་ིཝང་དིང༌། གླིངི་བུ་དིང༌། ཀུ་མུན་དྷ་དིང༌། ཏེམྦུ་ར་

དིང༌། དུང་དིང༌། ཟངསེ་དུང་ག་ིསྒྲི་དིང༌། ནན་ཏེ་ིདིང༌། པ་ཊ་ཧེ་དིང༌། རྫོ་རྔསེ་ནམ་

མཁར་གནསེ་ཏེ་ེདིེསེ་རྟག་ཏུ་མཆོོདི་པར་བྱེེདི་དི།ོ །ལྷའ་ིབུ་མ་ོདིང༌། རགི་པ་འཛནི་པའ་ི

རྒྱལ་པོའ་ིབུ་མ་ོཐོམསེ་ཅིདི་ཀྱིིསེ་གར་བྱེེདི་པ་དིང༌། སེིལ་སྙེན་དུ་མ་བྱེེདི་པ་དིང༌། མ་ི

འམ་ཅི་ིདིང་གནོདི་སྦྱིན་གྱིིསེ་གླུ་ལེན་པར་བྱེེདི་ཅིིང༌། གར་བྱེེདི་པ་དིང༌། དི་ེལ་དིགའ་

བ་དིང་བཅིསེ་པསེ་རྒྱལ་བ་རྒྱལ་བ་ཞོེསེ་རྟག་ཏུ་རོལ་པར་བྱེེདི་པ་དིང༌། གང་ཞོིག་

གྲུབ་པ་ལ་ནམ་མཁར་གནསེ་པའི་ལྷ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་ནི་ལེགསེ་སེོའ་ིརྣམ་པ་རབ་ཏུ་

གསེལོ་བར་མཛདི་དི།ོ །གང་ཞོིག་དིགའ་ལྡན་དུ་གནསེ་པའ་ིལྷ་རབ་མཆོགོ་དིང༌། གང་

ཞོིག་ལྷའ་ིབུ་མ་ོདིང༌། རིག་པ་འཛིན་པ་དིང༌། འོག་མིན་གྱི་ིབར་དུ་འོངསེ་ནསེ་ཕྱིག་

འཚལ་ཞོངི་མ་ེཏེགོ་སྣ་ཚགོསེ་ཀྱི་ིརྣམ་པ་དིང༌། དྲི་ིསྣ་ཚགོསེ་ཀྱི་ིདྲིའི་ིཆོར་དིང༌། བདུག་

པ་སྣ་ཚགོསེ་ཀྱི་ིཁྱེདི་པར་གྱིིསེ་གུསེ་པའ་ིཚུལ་གྱིསིེ་མཆོོདི་པར་བྱེེདི་དི།ོ །གཞོན་ཡོང་

ཁྱེདོི་ལ་རྒྱསེ་པར་བཤིདི་པའ་ིཚུལ་གྱིསིེ་ཅི་ིཞོགི་དིགསོེ་ཏེ།ེ བསྒྲུབ་པར་བྱེ་བའ་ིབསེདོི་

ནམསེ་ཀྱིིསེ་ཁམསེ་གསུམ་དུ་སྐྱེེསེ་པའི་མཆོོདི་པ་དིེ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་མཆོོདི་པར་བྱེེདི་

དི།ོ །ཞོེསེ་རྒྱ་ཆོརེ་བཀའ་སྩོལ་བའ་ིཕྱིརི་ར།ོ །དི་ེརྣམསེ་ཀྱི་ིདིནོ་ན།ི འདིིའ་ིའགྲིལེ་པ་རནི་

ཆོེན་ཕྲེང་བར། འཇིིག་རྟེན་པའི་དིངོསེ་གྲུབ་འགྲུབ་པའི་མཚན་མར་བཤིདི་ཀྱིང༌། 
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འགྲིེལ་པ་དྲིན་སྣང་དིང༌། མན་སྙེེར་མཆོོག་འགྲུབ་པའི་མཚན་མར་བཤིདི་པ་ཉིིདི་

ལེགསེ་པར་རྗེ་ེརྒྱལ་བ་གཉིིསེ་པསེ་གསུངསེ། རིག་མའ་ིསྐྱེེསེ་བུ་ན་ིརིག་མ་དིང་ལྷན་

ཅིགི་པའ་ིསྐྱེེསེ་བུ་ལ་བཤིདི་ཀྱིང༌། སྒྲིནོ་གསེལ་ལསེ། རགི་པ་ཆོནེ་པ་ོན་ིདིནོ་དིམ་པའ་ི

བདིེན་པའ།ོ །སྐྱེེསེ་བུ་ན་ིཀུན་རྫོོབ་ཀྱི་ིབདིེན་པའ།ོ །ཞོེསེ་གསུངསེ་པ་ལྟར་རིག་པ་དིང་

རིག་མ་སྐོདི་དིོདི་ཀྱིང་ཐུན་མོང་བ་ཡོོདི་པསེ་འདི་ིཟུང་འཇུག་གོ །སེ་འདི་ིདིགའ་ཞོིང་

མགུ་ལ་ཞོེསེ་སེོགསེ་ལ་འགོསེ་འགྱུར་ལསེ། སེ་ཆོེན་པ་ོའདི་ིརྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་གཡོོསེ་

པརའགྱུར་ཞོིང་ཡོིདི་དུ་འོང་བའ་ིསྒྲི་བསྒྲིགསེ་ལ། ཞོེསེ་འབྱུང་བ་ལྟར། དིགའ་མགུ་

སེོགསེ་ན་ིགང་ཐོོསེ་ན་དིགའ་བའ་ིསྒྲི་བསྒྲིགསེ་པ་ལ་བྱེའ།ོ །གནམ་རྡོ་ོལྟུང་བ་ན་ིབདུདི་

ཀྱི་ིགནསེ་སུ་རྡོ་ོཆོར་འབབ་པ་དིང༌། ཕྱིག་རྒྱའ་ིསྙེིང་པ་ོན་ིཕྱིག་རྒྱ་དིང་ལྡན་པ་ལ་མན་

སྙེེར་བཤིདི་པསེ། རིག་མ་དིང་ཁ་སྦྱོར་བའ་ིལུསེ་ཅིན་གྱི་ིཟུང་འཇུག་ག་ིསྐུ་ལསེ་ཡོ་ེ

ཤིེསེ་ཀྱི་ིམ་ེའོདི་འཕྲ་ོབ་དིང༌། ཆུསེ་བྱུང་ན།ི འགོསེ་ལོསེ། མཚ་ོསྨོན་དུ་སྒྱུར་བ་འཐོདི་

དིམ་སྙེམ་མོ། །གཞོན་རྣམསེ་རགསེ་པ་ཙམ་ག་ོབར་ཟདི་དིོ། །གསུམ་པ་འབྲསེ་བུ་

མངོན་དུ་བྱེེདི་པའ་ིཚུལ་ནི། ནམ་མཁའ་ཇི་ིསྲོིདི་སྐུ་ལྔའ་ིབདིག་ཉིིདི་ཅིན། །ཁ་སྦྱོར་

བདུན་ལྡན་ག་ོའཕང་མངནོ་གྱུར་ནསེ། །མཐོའ་དིག་འགྲི་ོའདི་ིག་ོའཕང་དི་ེཉིིདི་ལ། །སྐོདི་

ཅིིག་ཉིིདི་ལ་བདིེ་བློག་འགོདི་པར་ཤིོག །ཅིེསེ་པསེ་འཆོདི་དིེ། ནམ་མཁའ་ཇིི་སྲོིདི་

གནསེ་ཀྱིི་བར་དུ་སྐུའི་རིགསེ་འདྲི་རྒྱུན་མི་ཆོདི་པར་གནསེ་པའམ། ཇིི་སྲོིདི་ནམ་

མཁསེ་ཁྱེབ་པར་སྐུ་དིང་འཕྲིན་ལསེ་ཀྱིིསེ་ཁྱེབ་པ། སྐུ་ལྔ་ཡོ་ེཤིེསེ་ལྔ་ཡོ་ིབདིག་ཉིིདི་

ཅིན་གྱི་ིཁ་སྦྱོར་ཡོན་ལག་བདུན་དིང་ལྡན་པའ་ིག་ོའཕང་སྒྲུབ་པ་པ་ོབདིག་ལ་མངོན་དུ་

གྱུར་ནསེ། མཐོའ་དིག་འགྲི་ོའདི་ིསྟེ་ེའགྲི་ོབ་མ་ལུསེ་པ་ག་ོའཕང་དི་ེཉིིདི་ལ་སྐོདི་ཅིིག་དི་ེ
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སྒོོམ་སྡེ་ེནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

ཉིདིི་ལ་སྟེ།ེ སྙེགིསེ་དུསེ་ཀྱི་ིཚ་ེགཅིགི་ལ་གགེསེ་མདེི་པར་བདི་ེབློག་ཏུ་འགདོི་པར་ཤིགོ་

ཅིསེེ་པའ།ོ །དིསེེ་ན་སློབོ་པ་མཐོའ་ིདིནོ་གྱི་ིའདོི་གསེལ་གྱི་ིསྐོདི་ཅིགི་གཉིསིེ་པར་ཤིསེེ་བྱེ་

ཇི་ིལྟ་བ་ལ་མཉིམ་པར་བཞོག་བཞོནི་པའ་ིངང་ནསེ་ཤིསེེ་བྱེ་ཇི་ིསྙེེདི་པ་ཐོམསེ་ཅིདི་ལག་

མཐོལི་དུ་སྐྱུ་རུ་ར་བཞོག་པ་ལྟར་མངོན་སུམ་དུ་གཟིགསེ་པ་དིེའ་ིཚ།ེ རྣམ་མཁྱེནེ་སྐོདི་

ཅིིག་དིང་པ་ོཐོོབ་པ། ཆོོསེ་ཐོམསེ་ཅིདི་རྣམ་པ་ཐོམསེ་ཅིདི་དུ་མངོན་པར་རྫོོགསེ་པར་

སེངསེ་རྒྱསེ་པ། ཤིསེེ་སྒྲིབི་ཟདི་པར་སྤེངསེ་པ། ཡོང་དིག་པའ་ིམཐོའ་མངནོ་དུ་བྱེསེ་པ། 

སློོབ་པའ་ིཟུང་འཇུག་ག་ིརིགསེ་འདྲི་ཕྱི་ིམ་ཞོིག་ཁ་སྦྱོར་ཡོན་ལག་བདུན་ལྡན་གྱི་ིམ་ི

སློོབ་པའ་ིཟུང་འཇུག་པའ་ིསྐུར་གྱུར་པ། གདུལ་བྱེའ་ིདིོན་དུ་སྤྲུལ་པའ་ིསྐུ་བྱེ་ེབ་ཐོེར་

འབུམ་འགྱིེདི་པར་བྱེེདི་པ་རྣམསེ་དུསེ་མཚུངསེ་པའ་ིཚུལ་གྱིིསེ་འབྱུང་བ་ཤིེསེ་པར་

བྱེའོ། །འ་ོན་ཡོན་ལག་བདུན་པ་ོཇི་ིལྟ་བུ་ཞོ་ེན། མཁསེ་པ་ངག་དིབང་གྲིགསེ་པསེ། 

ལོངསེ་སྤྱིོདི་རྫོོགསེ་དིང་ཁ་སྦྱོར་བདི་ེཆོེན་རང་བཞོིན་མེདི། །སྙེིང་རྗེེསེ་ཡོོངསེ་གང་

རྒྱུན་མ་ིཆོདི་དིང་འགགོ་པ་མེདི། །ཡོན་ལག་བདུན་བཤིདི། ཅིསེེ་འབྱུང་བ་ལྟར་ཏེ།ེ སྐུ་

མཚན་དིཔེསེ་སྤྲིསེ་པ། རང་སྣང་ག་ིརིག་མ་དིང་མཉིམ་པར་སྦྱོར་བ། ལྷན་སྐྱེེསེ་ཀྱི་ི

བདི་ེཆོེན་དིང་ལྡན་པ། རང་བཞོིན་མེདི་པ་སྟེ་ེསྟེོང་པ་ཉིིདི་རྟོགསེ་པའ་ིཤིེསེ་རབ་དིང་

ལྡན་པ། ཐུགསེ་རྒྱུདི་སྙེངི་རྗེ་ེཆོནེ་པསོེ་ཡོངོསེ་སུ་གང་བ། འཁོར་བ་མ་སྟེངོསེ་བར་དུ་

སྐུའ་ིརིགསེ་འདྲི་རྒྱུན་མ་ིཆོདི་པ། འགོག་པ་མེདི་པ་སྟེ་ེཞོ་ིམཐོའ་སྤེངསེ་པ་དིང་བདུན་

ནོ། །དིོན་མདིོར་བསྡུ་ན། ལམ་འདིིའ་ིསྒྲུབ་པ་པོསེ་ཐོོག་མར་ལམ་གྱི་ིརྩེ་བ་དིག་ེབའ་ི

བཤིེསེ་གཉིེན་མཚན་ཉིིདི་དིང་ལྡན་པ་ཞོིག་ཚུལ་བཞོིན་དུ་མཉིེསེ་པར་བྱེསེ་ཏེེ། དིེ་

ལསེ་འོངསེ་པའི་གདིམསེ་ངག་རྣམསེ་ཚུལ་བཞོིན་དུ་ཉིམསེ་སུ་བློངསེ་པསེ་དིལ་
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འབྱེརོ་གྱི་ིསྐོརོ་ནསེ་བཟུང༌། བྱེང་ཆུབ་ཀྱི་ིསེམེསེ་གཉིིསེ་དིང་བཅིསེ་པ་ལ་མྱོངོ་བ་ཐོནོ་

ངེསེ་ཤིེསེ་ཅིིག་བྱེསེ། དིེའ་ིརྗེེསེ་སུ་སྔོགསེ་བློ་མེདི་ཀྱི་ིལམ་ལ་འཇུག་ན། རྡོ་ོརྗེ་ེསློོབ་

དིཔོན་མཚན་ཉིིདི་དིང་ལྡན་པ་ཞོིག་ལ་ཕར་ཕྱིིན་ཐོེག་པའི་སྐོབསེ་ལསེ་བསྟེེན་ཚུལ་

འབུམ་འགྱུར་གྱིིསེ་ལྷག་པ་ཞོིག་བྱེསེ། དིེསེ་ཀྱིང་དིཀྱིིལ་འཁོར་རྣམ་པར་དིག་པར་

བཅུག་སྟེ་ེདིབང་རྒྱུདི་སྡེ་ེནསེ་འབྱུང་བ་བཞོིན་བསྐུར། དི་ེའདྲི་བའ་ིསློོབ་མ་དིེསེ་ཀྱིང་

དིབང་དུསེ་སུ་ཁསེ་བློངསེ་པའི་དིམ་ཚིག་དིང་སྡེོམ་པ་སྲོོག་ལསེ་ཀྱིང་གཅིེསེ་པར་

བྱེསེ་ཏེ་ེབསྲུང༌། དི་ེནསེ་སྐྱེ་ེཤི་ིབར་དི་ོགསུམ་ཡོིདི་ངརོ་སྐུ་གསུམ་དུ་འཁྱེརེ་ནུསེ་ཤིངི༌། 

རྫོོགསེ་རིམ་ཟབ་མོའ་ིརྒྱུདི་སྨོིན་བྱེེདི་བསྐྱེེདི་རིམ་ཕྲ་རགསེ་ལ་བསློབསེ་པསེ་དི་ེམཐོར་

ཕྱིིན་པ་ན། རྫོོགསེ་རིམ་གྱི་ིདིམིགསེ་པ་བསྒོོམ་པ་ལ་འཇུག་སྟེེ། ཐོོག་མར་སྔོགསེ་ཀྱི་ི

རྣལ་འབྱེོར་གྱིིསེ་རླུང་དིབུ་མར་བསྡུདི་པ་དིང༌། སྙེིང་གའ་ིརྩེ་མདུདི་རྫོོགསེ་པར་གྲིོལ་

བར་བྱེསེ། བྱེིན་གྱིིསེ་བརླབསེ་པའ་ིརྣལ་འབྱེོར་གྱིིསེ་སྒྱུ་ལུསེ་ཀྱི་ིསྒྲུབ་གཞོ་ིསེེམསེ་

དིབེན་གྱི་ིདིཔེའ་ིའདོི་གསེལ་མཐོར་ཐུག་བསྐྱེེདི། དི་ེལསེ་དིབྱེིབསེ་ཀྱི་ིརྣལ་འབྱེོར་རིམ་

པ་གསུམ་པའ་ིསྒྱུ་མའ་ིསྐུར་བཞོེངསེ། དི་ེབསེམ་གཏེན་གཉིིསེ་ཀྱིིསེ་འོདི་གསེལ་དུ་

བཅུག་པསེ། རྣམ་དིག་ཡོ་ེཤིེསེ་ཀྱི་ིརྣལ་འབྱེོར་རིམ་པ་བཞོ་ིཔའ་ིདིོན་གྱི་ིའོདི་གསེལ་

འབྱུང༌། དིེའ་ིརླུང་སེེམསེ་ལསེ་སློོབ་པའ་ིཟུང་འཇུག་ག་ིསྐུར་བཞོེངསེ། དི་ེནསེ་ཕྱི་ི

ནངག་ིཐོབསེ་ལ་བརྟེན་ནསེ་མ་ིསློོབ་པའ་ིཟུང་འཇུག་ག་ིསྐུར་མངོན་པར་རྫོོགསེ་པར་

སེངསེ་རྒྱསེ་ནསེ། གདུལ་བྱེ་ཐོ་མལ་པའ་ིདིོན་དུ་མཆོོག་ག་ིསྤྲུལ་སྐུའ་ིམཛདི་པ་བཅུ་

གཉིསིེ་ཀྱི་ིཚུལ་སྟེནོ་པ་དིང༌། རྩེ་བའ་ིལངོསེ་སྐུ་དི་ེན་ིཇི་ིསྲོདིི་འཁརོ་བ་མ་སྟེངོསེ་ཀྱི་ིབར་

དུ་སྐུའ་ིརགིསེ་འདྲི་རྒྱུན་མ་ིཆོདི་པའ་ིཚུལ་གྱིསིེ་བཞུགསེ་པ་རྣམསེ་ན།ི གདུལ་བྱེ་རནི་
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སྒོོམ་སྡེ་ེནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

པ་ོཆོ་ེལྟ་བུའ་ིགང་ཟག་དིཔལ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིིགསེ་བྱེེདི་ཀྱི་ིལམ་ལ་བརྟེན་ནསེ་ཚ་ེགཅིིག་ལ་

འཚང་རྒྱ་བའ་ིལམ་གྱི་ིརམི་པ་ཚང་ལ་མ་ནརོ་བ་ཡོནི་ན།ོ །

འདིིར་སྨོསེ་པ། མཐོའ་ཡོསེ་ཡོོན་ཏེན་ཀུན་གྱིི་གཏེེར་གྱུར་མཚན་དིཔེའི་གཟི་

འབར་རྒྱལ་དིབང་བཻ་ཌཱུར་དིཀར་པ་ོདིེ། །བསློང་ནསེ་འགྲི་ོའདིིའ་ིརྒུདི་པ་མཐོའ་དིག་

རིང་དུ་བགྱིེདི་པ་དིང་སེ་བཅུའི་གནསེ་ཐོོབ་ཆོེ་རྣམསེ་ཀྱིང༌། །རིག་འཛིན་ལམ་གྱིི་

གྲུ་གཟིངསེ་མཆོོག་ལ་གདིོན་མ་ིཟ་བ་ཁ་ོནར་བརྟུན་པསེ་བརྟེན་དིགོསེ་ཤིིང༌། །རྡོ་ོརྗེ་ེ

འཛིན་པའི་ཕ་ོབྲང་མཆོོག་དིེའང་རིམ་གཉིིསེ་ལམ་གྱིི་ཐོེམ་སྐོསེ་ལསེ་གཞོན་སྟེེགསེ་

བུའ་ིམིན། །དི་ེཕྱིིར་འཇིམ་དིཔལ་དིཔའ་བོའ་ིརིམ་གཉིིསེ་ལམ། །རྡོ་ོརྗེ་ེའཆོང་དིབང་བློ་

མའ་ིབཀའ་དྲིིན་དིང༌། །གྲུབ་མཆོོག་རོལ་པའ་ིརྡོ་ོརྗེེའ་ིམན་ངག་ལ། །བརྟེན་ནསེ་ཞོིབ་

མོའ་ིབློ་ོཡོིསེ་ལེགསེ་པར་སྦྱར། །འོན་ཀྱིང་བྱེིསེ་བློ་ོཤིིན་ཏུ་ཉིམསེ་ཆུང་ཞོིང༌། །རྨོོངསེ་

པའ་ིམུན་ནག་དིཔུང་ཚོགསེ་རགསེ་པ་ལསེ། །ནོངསེ་པར་གང་གྱུར་གཟུར་གནསེ་

མཁསེ་ལ་བཤིགསེ། །སློར་ཡོང་འཁྲུལ་པའ་ིམུན་ནག་གཞོམོ་དུ་གསེལོ། །སྙེགིསེ་དུསེ་

སྐྱེ་ེབ་ོལོག་པའ་ིགྲིོགསེ་ཀྱིིསེ་བསླུསེ། །བདིག་བསྟེོདི་གཞོན་སྨོོདི་བྱུང་རྒྱལ་སྣ་ཚོགསེ་

སྨྲི། །དིམ་ཆོསོེ་འཆོདི་ལ་རངིསེ་པ་ཕལ་ཆོརེ་ཡོང༌། །ཕྱིགོསེ་ལྷུང་གདིནོ་གྱིསིེ་རངི་ནསེ་

གཙེསེ་པ་མང༌། །དི་ེཕྱིིར་ལེགསེ་བཤིདི་ཀུནྡའ་ིགཉིེན་འདི་ིཡོང༌། །ཐུབ་བསྟེན་ཤིར་

རིའ་ིཕྲག་པར་འཛེགསེ་མོདི་ཀྱི།ི །ལོག་ཞུགསེ་པདྨོའ་ིཚལ་ལ་མ་ིསྨོན་ཞོིང༌། །བློ་ོཆུང་

འབྱུང་པོའ་ིབྱེ་ཡོིསེ་ཇི་ིལྟར་བཟོདི། །དི་ེདིག་རྣམསེ་ཀྱིང་བློ་ོབཟང་རྒྱལ་བ་ཡོ།ི །བཀའ་

དྲིིན་ལྕགསེ་ཀྱུའ་ིསྦྱོར་བསེ་ལེགསེ་དྲིངསེ་ནསེ། །ཟླ་བྲལ་ལམ་བཟང་འདི་ིལ་ཞུགསེ་

གྱུར་ཏེེ། །བསྟེན་པའི་ཉིེར་འཚོ་མཆོོག་ཏུ་འགྱུར་བར་སྨོོན། །གཞོན་དུ་མ་སྨོོསེ་པ་
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ཡོང་འདིིར་བརྗེོདི་མེདི། །ཚིག་སྦྱོར་མཁསེ་པའང་བདིག་ལ་ཡོོདི་མིན་མོདི། །ལུགསེ་

འདིིར་སྦྱོར་བ་གཉིིསེ་ཀྱིིསེ་འབདི་པ་ལ། །གཟུར་གནསེ་མཁསེ་པའ་ིཚོགསེ་རྣམསེ་

དིགྱིེསེ་པའ་ིཆོ། །ཅུང་ཟདི་སྲོིདི་མོདི་དིག་ེདིེསེ་ཚ་ེརབསེ་སུ། །རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ིཆོོསེ་

ཀྱི་ིམཛོདི་འཛིན་ཅིིང༌། །འགྲི་ོཀུན་ཐོེག་པ་མཆོོག་ག་ིདིགའ་སྟེོན་ལ། །འདིོདི་གུར་སྤྱིོདི་

ལ་གེགསེ་ཡོོདི་མ་གྱུར་ཅིིག །བསྟེན་པའ་ིརྩེ་ལག་སྐྱེེསེ་བུ་མཆོོག་རྣམསེ་ཀྱིང༌། །སྲོིདི་

མཐོའ་ིབར་དུ་ཞོབསེ་པདི་བརྟན་པ་དིང༌། །བསྟེན་ལ་རབ་གུསེ་སྦྱིན་བདིག་ཆོ་ེརྣམསེ་

ཀྱིང༌། །ཕྱིི་ནང་ཉིེར་འཚེའི་གཡུལ་ལསེ་རྒྱལ་བར་ཤིོག །སྨོདི་བྱུང་ལེགསེ་བཤིདི་

རྒྱུ་སྐོར་མགནོ་འདི་ིཡོང༌། །ཁརོ་ཡུག་ར་ིབ་ོཇི་ིསྲོིདི་གནསེ་ཀྱི་ིབར། །འགྲི་ོའདིིའ་ིརྨོངོསེ་

པའ་ིཚ་གདུང་རབ་འཇིམོསེ་ཤིངི༌། །ཐུབ་བསྟེན་ཀུ་མུདི་རྒྱསེ་པའ་ིདིཔལ་གྱུར་ཅིགི །

ཅིེསེ་ཐོེག་པ་མཆོོག་གི་འཁོར་ལོསེ་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་ཐོམསེ་ཅིདི་མཁྱེེན་པ་

དིག་ེའདུན་རྒྱ་མཚ་ོདིཔལ་བཟང་པོསེ་མཛདི་པའ་ིདིཔལ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིིགསེ་བྱེེདི་ཆོེན་པོའ་ི

ལམ་རིམ་པ་གཉིིསེ་པའི་དིོན་སྨོོན་ལམ་གྱིི་སྒོ་ོནསེ་འཆོདི་པའི་གཞུང་གི་ཚིགསེ་སུ་

བཅིདི་པའ་ིརྒྱ་ཆོེར་བཤིདི་པ་རིག་འཛིན་ཀུནྡའ་ིདིགའ་སྟེོན་ཞོེསེ་བྱེ་བ་འདི་ིནི། ཐུབ་

པའ་ིབསྟེན་པ་སྤྱི་ིདིང་ཁྱེདི་པར་ཆོོསེ་ཀྱི་ིརྒྱལ་པ་ོཤིར་ཙོང་ཁ་པ་ཆོེན་པོའ་ིབསྟེན་པའ་ི

གནདི་མཐོའ་དིག་ཐུགསེ་སུ་ཆུདི་པ་རིག་པའ་ིགནསེ་མཐོའ་དིག་དིང༌། ཁྱེདི་པར་ནང་

རགི་པའ་ིདིནོ་ལ་རྨོདི་དུ་བྱུང་བའ་ིམཁྱེནེ་པ་ཅིན་སེའ་ིདིབང་ཕྱུག་བཀྲ་ཤིསིེ་རབ་བརྟན་

དིཔལ་བཟང་པ།ོ མཚན་གཞོན་དིཔལ་མ་ིཕམ་བློ་ོགྲིསོེ་ཀྱིསིེ་བཀསེ་བསྐུལ་བའ་ིབཀའ་

སྩོལ་དིང་དུ་བློངསེ་ཏེ།ེ ཤཱཀྱིའ་ིདིག་ེསློངོ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིིསེ་སྦྱར་བའ།ོ། །།

དིོན་དིམ་ཆོོསེ་སྐུ་ལྷ་ཡོི་ལམ་ཡོངསེ་པོར། །བདིེ་ཆོེན་བཅུ་དིགྲི་རྫོོགསེ་པསེ་
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སྒོོམ་སྡེ་ེནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

དིབང་པོའ་ིགཞུ། །འཇིམ་དིཔལ་དྲིག་པོར་ཁྲིོསེ་པ་ཟློསེ་གར་མཁན། །བཅིོམ་

ལྡན་གཤིིན་རྗེེ་གཤིེདི་པོར་ཕྱིག་བགྱིིའོ། །གང་གི་བསྐྱེེདི་རྫོོགསེ་ཟབ་ལམ་ཉིམསེ་

བློངསེ་པསེ། །མངོན་སུམ་བྱེིན་རླབསེ་སྒྱུ་མའི་ལུསེ་དིང་བཅིསེ། །མཁའ་སྤྱིོདི་

དིག་པའི་ཞོིང་དིེར་རབ་ཁྲིིདི་ནསེ། །ཟུང་འཇུག་རྡོོ་རྗེེ་འཆོང་དིབང་མྱུར་ཐོོབ་

ཤིོག །མདིོར་ན་ཚེ་རབསེ་ཀུན་ཏུ་རྡོ་ོརྗེེའི་ཐོེག །རིམ་གཉིིསེ་ཟབ་མོའ་ིལམ་དིང་མི་

འབྲལ་ཞོིང༌། །མཆོོག་ཐུན་དིངོསེ་གྲུབ་ཇིི་སྙེེདི་ཅིི་མཆོིསེ་པ། །འབྲལ་མེདི་དི་ལྟ་

ཉིིདི་དུ་སྩོོལ་བར་མཛོདི། །ཁྱེདི་པར་རྣལ་འབྱེོར་གསེང་ཐོའ་ིསྙེིང་པ་ོམཆོོག །འཛིན་

སྐྱེོང་སྤེེལ་ལ་ཟླ་མེདི་སྔོགསེ་གྲྭའ་ིགཙོ། །རིག་སྔོགསེ་འཆོང་བ་དིཔལ་ལྡན་སྟེོདི་རྒྱུདི་

པའི། །བཤིདི་སྒྲུབ་ཡོར་ངོའ་ིཟླ་ལྟར་རྒྱསེ་པར་ཤིོག །འདིིའ་ིཆོེདི་རྒྱུ་དིངོསེ་བསེམ་

སྦྱོར་ལ་སེོགསེ་པའི། །རྣམ་པར་དིཀར་བ་ཇི་ིསྙེེདི་བསེགསེ་པ་ཀུན། །མ་ིམཐུན་ཉིེསེ་

པའ་ིདྲི་ིཚགོསེ་དིང་བྲལ་ཏེ།ེ །ཕུན་ཚགོསེ་དིབྱེར་གྱི་ིཆུ་བ་ོལྟར་འཕལེ་ཤིགོ །

ཅིེསེ་པ་འདི་ིཡོང་རྒྱུདི་སྟེོདི་བློ་མ་དིབུ་མཛདི་པ་བསེམ་གཏེན་ཕུན་ཚོགསེ་ཀྱིིསེ་

འདིིའ་ིཡོང་པར་ཞོིག་བྱུང་ན་བསྟེན་པའ་ིརྒྱུན་ལ་ཕན་ཚུལ་གྱི་ིབསྐུལ་མ་གནང་བར་

བརྟེན། རང་ག་ིཉི་ེའཁོར་བ་རབ་འབྱེམསེ་པ་དིཔལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོསེ་དིཔལ་ལྡན་སྟེོདི་

རྒྱུདི་གྲྭ་ཚང་ག་ིའཆོདི་ཉིན་གྱི་ིརྫོགོསེ་རམི་པར་གསེར་དུ་བསྒྲུབ་སྐོབསེ་སྨོནོ་ཚགི་འདི་ི

ལྟ་བུ་ཞོིག་དིགོསེ་ཞོེསེ་བསྐུལ་ངོར་གཤིིན་རྗེེ་གཤིེདི་ཀྱིི་རྣལ་འབྱེོར་པ་དིེ་མ་ོབ་ངག་

དིབང་འཇིམ་དིཔལ་བདི་ེལེགསེ་རྒྱ་མཚོསེ་གཡོར་ཁྲིལ་དུ་བགྱིིསེ་པའ།ོ །འདིིསེ་ཀྱིང་

བསྟེན་པ་རིན་པ་ོཆོ་ེཕྱིོགསེ་དུསེ་གནསེ་སྐོབསེ་ཐོམསེ་ཅིདི་དུ་དིར་ཞོིང་རྒྱསེ་ལ་ཡུན་

རངི་དུ་གནསེ་པར་གྱུར་ཅིགི །ཛ་ཡོནྟུ།། །།
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པར་བྱེང་སྨོོན་ཚིིག

རྣམ་གྲིལོ་ཞོ་ིབའ་ིརྒྱ་མཚརོ་ར་ོགཅིགི་ཏུ། །

གཞོལོ་བའ་ིམཐོའ་ཡོསེ་ཆོོསེ་ཚུལ་དིལ་འབབ་ཀླུང༌། །

ཚགི་ག་ིགཟགེསེ་མ་རེསེ་ཀྱིང་དུག་གསུམ་གྱི།ི །

དྲི་ིམ་ཡོངོསེ་འཁྲུདི་ལགེསེ་བཤིདི་བདུདི་རྩེ་ིའདི།ི །

དིཔར་དུ་བསྐྲུན་པའ་ིརྣམ་དིཀར་ཕུང་པོའ་ིམཐུསེ། །

ཡོང་དིག་ཆོསོེ་ཀྱི་ིསྒོ་ོམ་ོསྟེངོ་ཕྲག་བརྒྱ། །

གདིངསེ་ཏེ་ེརྒྱུདི་ལྔའ་ིའགྲི་ོབ་མ་ལུསེ་པ། །

ངསེེ་ལགེསེ་ནརོ་བུའ་ིམཛོདི་ལ་དིབང་འབྱེརོ་ཤིགོ །

ཅིསེེ་འཛམ་གླིངི་ཡོངསེ་པའ་ིཁྱེནོ་ལ་འཚ་ེམདེི་ཞོ་ིབའ་ིལམ་སྟེནོ་རྣམ་འདྲིནེ་ཤཱཀྱི་སེངེྒའེ་ི

རངི་ལུགསེ་སྒོ་ོཀུན་ནསེ་རྒྱསེ་པ་སེགོསེ་འཕྲལ་ཡུན་ལགེསེ་ཚགོསེ་དུ་མའ་ིཆོདེི་དུ་དིམགིསེ། 

ནང་བསྟེན་གྲུབ་མཐོའ་རིསེ་མེདི་ཀྱི་ིགསུང་རབ་དིག་དིཔར་དུ་བསྐྲུན་དིང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་

ལའང་སྦྱར་ཆོོག་པའི་དིགེ་བསྔོོའ་ིསྨོོན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀྱིའི་དིགེ་སྦྱོང་ཆོོསེ་སྨྲི་བ་ངག་དིབང་བློོ་

བཟང་བསྟེན་འཛནི་རྒྱ་མཚསོེ་སྦྱར་བའ།ོ །


	མཛད་པ་པོ་ངོ་སྤྲོད།
	ཞུ་སྒྲིག་པའི་གསལ་བཤད།
	༄༅། །དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་ལམ་རིམ་པ་དང་པོའི་
རྣམ་པར་བཤད་པ་རིག་འཛིན་ཀུནྡའི་དགའ་
སྟོན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །
	༄༅། །དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པོའི་ལམ་རིམ་པ་གཉིས་པའི་དོན་སྨོན་ལམ་གྱི་སྒོ་ནས་འཆད་པའི་
གཞུང་གི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་
པ་རིག་འཛིན་ཀུནྡའི་དགའ་སྟོན་
ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །
	པར་བྱང་སྨོན་ཚིག

