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ལྟར་བརྗོད་པའི་སྐབས།

སྒྲོན་མེའི་བསྐལ་པ་གང་དུ་སྣང་བའི་ཞིང་། །སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ལུང་
རྟོགས་གཉིས། །ཛམྦུའི་གླིང་དུ་གནས་ཤིང་རྒྱས་པ་ན། །ཚུལ་གནས་ཐོས་བསམ་
སྒོམ་ལ་རིམ་སྦྱོར་བས། །ལམ་བགྲོད་འབྲས་བུའི་མཐར་སོན་བསྟན་བཅོས་ལུས། །
ཕ་རོལ་ཕྱིན་བཅུའི་གྲངས་སུ་རྣམ་པར་བཞག །ཐོག་མའི་རྒྱུ་རྐྱེན་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ནི། །
ཇི་སྲིད་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་དང་སེམས་ཅན་ཁམས། །དེ་སྲིད་རྒྱལ་བའི་ཐུགས་རྗེ་
འགྲོ་བའི་ལས། །འཛད་པ་མེད་པས་གདུལ་བྱ་འདུལ་བྱེད་ཀྱི། །རྟེན་འབྲེལ་བསམ་
མི་ཁྱབ་པར་སྣང་བ་སྟེ། །གདུལ་བྱའི་རིགས་ཁམས་ཉེ་བར་སད་པ་ན། །འདུལ་
བྱེད་ཞིང་དང་སྐུ་ཡི་བཀོད་པ་ཤར། །འདུལ་ཐབས་ཆོ་འཕྲུལ་ཚད་ལས་འདས་པར་
སྟོན། །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་ཡང་། །བྱིན་རླབས་སྨོན་ལམ་ལས་
དང་ཆོས་ཉིད་ཀྱིས། །ཐོབ་པའི་རྒྱུ་ལས་ཞིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོར་སྣང་། །གློ་བུར་དྲི་མས་
བྲལ་བའི་འོག་མིན་ནི། །ཁམས་གསུམ་ལས་འདས་ཡེ་ཤེས་རིས་མེད་པ། །རང་སྣང་
ལྷུན་གྲུབ་སྟུག་པོ་བཀོད་པ་རུ། །རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཡེ་ཤེས་གང་ཆེན་མཚོའི། །
བ་སྤུ་རེ་ལ་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱའི་ཞིང་། །གནས་དབྱིབས་རྒྱ་ཚད་བཀོད་པ་བསམ་མི་
ཁྱབ། །ཕྱག་མཐིལ་རྡུལ་ཕྲན་གཅིག་ནང་འཇིག་རྟེན་ཁམས། །རྒྱ་མཚོའི་ནང་ཆུད་
འཇིག་རྟེན་ཁམས་མང་དབུས། །གཞི་དང་སྙིང་པོ་མེ་ཏོག་བརྒྱན་ཞིང་གནས། །དེ་
ཡང་འོག་མིན་བར་གྱི་གླིང་བཞི་པའི། །འཇིག་རྟེན་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་སྟོང་གསུམ་ཆེ། །
དེ་ནས་གོང་དུ་དུང་ཕྱུར་ཕྲག་བཅུ་བཅུར། །བསྒྲེས་པས་རབ་འབྱམས་མཚམས་སྦྱོར་
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རྩ་བ།

རྒྱུད་རྒྱ་མཚོ། །སྙིང་པོ་མེ་ཏོག་བརྒྱན་ཞིང་སོ་སོ་ཡང་། །རྒྱ་མཚོ་ལ་བརྟེན་ཁོར་ཡུག་
བཅས་པ་སྟེ། །མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་གཅིག་གི་འདུལ་ཞིང་ཡིན། །དེ་ཡི་ཁོར་ཡུག་ཆེ་
ནང་སྤོས་ཆུའི་མཚོར། །ནོར་བུའི་པདྨས་བཞིས་བརྟེན་འཇིག་རྟེན་ཁམས། །ཉེར་
ལྔ་བརྩེགས་མར་གནས་པའི་བཅུ་གསུམ་པ། །མི་མཇེད་ཅེས་གྲགས་སྟོང་གསུམ་
འདི་ལཡང་། །ཁེབས་ལྡན་ལྷག་པ་རྡུལ་བསལ་རྣམ་འབྱུང་སོགས། །ཞིང་རྡུལ་
བཅུ་གསུམ་སྙེད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གྱིས། །རབ་བསྐོར་དབྱིབས་ཟླུམ་རྡོ་རྗེ་བཞི་ཡིས་
མཚན། །སྣ་ཚོགས་རླུང་དཀྱིལ་པདྨོའ་ི དྲྭ་བར་གནས། །འདི་ཡི་སྟོན་པའང་རྣམ་པར་
སྣང་མཛད་དེ། །གཙང་གནས་འོག་མིན་དག་ཏུ་ཁྱབ་པར་བཞུགས། །གླིང་བཞི་འདི་
ནི་བཅོམ་པ་དང་ལྡན་ཞེས། །འདི་ལའང་གླིང་བཞི་གཞན་པ་བཅུ་ཡིས་བསྐོར། །དེ་
དག་ཆགས་འཇིག་དུས་མཉམ་བྱེད་པར་གསུངས། །ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་ཁོ་ནའི་སྤྱོད་
ཡུལ་ལོ། །ཞིང་ཁམས་སྤྱིར་བསྟན་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི ལུགས་ལྟར་བརྗོད་པའི་སྐབས་
སོ།། །།

༢ འཇིག་རྟེན་བྱེ་བྲག་ཏུ་བསྟན་པ་ཐེག་དམན་པ་དང་ཐུན་མོང་དུ་བརྗོད་
པའི་སྐབས།

འཇིག་རྟེན་འདི་ན་ཆགས་གནས་འཇིག་སྟོང་བཞི། །སྣོད་བཅུད་གཉིས་ལས་
སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ནི། །བསྐལ་པ་སྔ་མའི་སྟོང་བསྐལ་འདས་པ་ན། ཕྱོགས་བཅུར་
རླུང་ལངས་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་གྲམ་ཆགས། །སྤྲིན་ལས་ཆར་བབ་ཆུ་ཡ་ི ཕུང་པའོ ་ིདབུས། །
པདྨོ་སྟོང་མཐོང་བསྐལ་པ་བཟང་པོར་གྲགས། །རླུང་གིས་ཆུ་བསྲུབས་གསེར་གྱི་
དཀྱིལ་འཁོར་ལ། །ཆར་བབ་མཚོ་ཆེན་རླུང་གིས་བསྲུབས་པའི་ཁམས། །རབ་འབྲིང་
ཐ་མར་རྣམ་པར་འཕེལ་བ་ལས། །རི་རབ་རི་བདུན་གླིང་བཞི་ཁོར་ཡུག་གྲུབ། །རི་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

གླིང་ཐམས་ཅད་ཆུ་མཚོར་བརྒྱད་ཁྲིར་ནུབ། །ལྷུན་པོ་མཚོ་ལས་བརྒྱད་ཁྲི་འཕགས་པ་
སྟེ། །གྲུ་བཞི་ཆུ་ཤེལ་བཻ་ཌཱུར་པད་རག་དང་། །གསེར་ལས་གྲུབ་ཅིང་ནམ་མཁའ་དེ་
མདོག་སྣང་། །ཆུ་མཚམས་ནས་བཟུང་ཕྱེད་མན་བང་རིམ་བཞི། །དེ་མཐར་གཉའ་
ཤིང་འཛིན་སོགས་གསེར་རི་བདུན། །བར་རྣམས་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་རོལ་མཚོས་
གཏམས། །གླིང་བཞི་གླིང་ཕྲན་བརྒྱད་དང་བཅས་པའི་དབྱིབས། །ཟླ་གམ་སོག་ཁ་
ཟླུམ་པོ་གྲུ་བཞིའོ། །མ་ངེས་གླིང་ཕྲན་དག་ནི་ཤིན་ཏུ་མང་། །ཁོར་ཡུག་རི་བོ་ལྕགས་
ལས་གྲུབ་པ་སྟེ། །དེ་དག་བར་དུ་བ་ཚྭའི་རྒྱ་མཚོས་གང་། །འཕགས་ཡུལ་དབུས་
ནས་བྱང་དུ་རི་ནག་དགུ། །འདས་པའི་གངས་རིའི་བྱང་ན་སྤོས་ངད་ལྡང་། །བར་དུ་མ་
དྲོས་མཚོ་ཡི་ཕྱོགས་བཞི་ནས། །ཁ་འབབས་ཆུ་བཞི་ཕྱོགས་བཞིའི་རྒྱ་མཚོར་འགྲོ། །
མཚོ་འགྲམ་ཛམྦུ་བྲྀཀྵའི་སྡོང་པོས་བརྒྱན། །དེ་ཕྱིར་ཛམྦུས་མཚན་པའི་གླིང་དུ་གྲགས། །
ལུས་འཕགས་པོ་སོགས་མིང་གིས་ཁྱད་པར་སྟོན། །རྔ་ཡབ་སྲིན་པོ་གཞན་རྣམས་མི་
ཡི་གནས། །དམྱལ་བ་ཡི་དྭགས་གནས་ནི་ས་ཡི་འོག །དུད་འགྲོ་བྱིངས་གནས་རྒྱ་
མཚོ་ཆེན་པོར་ཏེ། །ལྷ་མིན་རི་རབ་ཁོང་གསེང་ཆུ་མཚམས་མན། །རྒྱལ་ཆེན་རིས་
བཞི་ལྷུན་པོའ་ི བང་རིམ་གཙོ། །དམྱལ་ནས་འདི་བར། །ཡན་ལག་ཁ་འཐོར་གནས་
ལ་ངེས་པ་མེད། །ལྷུན་པོའ་ི སྟེང་ན་རྩ་གསུམ་ལྷ་ཡི་གནས། །རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟང་
གྲོང་ཁྱེར་ལྟ་ན་སྡུག །སྐྱེད་ཚལ་ས་གཞི་ཡོངས་འདུས་རྡོ་ལེབ་མཆོག །ཆོས་བཟང་
འདུན་ས་གནོད་སྦྱིན་གནས་དང་བཅས། །དེ་སྟེང་ནམ་མཁར་སྤྲིན་ཆགས་ལྟ་བུ་ལ། །
བརྟེན་པའི་འཐབ་བྲལ་དགའ་ལྡན་འཕྲུལ་དགའ་གཞན། །ཚངས་རིས་ལ་སོགས་
གཟུགས་ཁམས་གནས་བཅུ་དྲུག །ཀུན་གྱི་གོང་དུ་འོག་མིན་ཆུང་ངུ་སྟེ། །དེ་སྟེང་ས་
སྡེར་དབང་ཕྱུག་ཆེ་གནས་བཤད། །གོང་ནས་གོང་དུ་ཉིས་འགྱུར་ཆེ་ཞིང་འཕགས། །
སྟོང་གསུམ་གཅིག་ནི་ཉན་རང་གཟིགས་པར་འཇུག །དེ་དག་ཆ་མེད་རྡུལ་ལས་གྲུབ་
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པར་འདོད། །འགྲོ་བའི་ངོ་བོ་མ་བསྒྲིབས་ལུང་མ་བསྟན། །སྐྱེ་མཆེད་བཞི་སོགས་
རིམ་གྱིས་གྲུབ་པར་བཞེད། །ཡས་རིམ་མཆེད་ནས་དམྱལ་བའི་བར་དུ་ཆགས། །དེ་
ཡང་གཟུགས་མེད་སྐྱེ་མཆེད་མུ་བཞི་སྟེ། །ཏིང་འཛིན་བྱེ་བྲག་ཙམ་ཡིན་གནས་ལུས་
མེད། །གཟུགས་ཁམས་བསམ་གཏན་བཞི་པར་གཙང་གནས་ལྔ། །སོ་སྐྱེའི་གནས་
གསུམ་བསམ་གཏན་འོག་གསུམ་གསུམ། །འདོད་ཁམས་ལྷ་རིས་དྲུག་དང་གླིང་ཆེན་
བཞི། །གླིང་ཕྲན་བརྒྱད་དང་དུད་འགྲོ་ཡི་དྭགས་གཉིས། །ཚ་གྲང་དམྱལ་བ་བརྒྱད་
བརྒྱད་བཅས་པ་ཡི། །འདོད་པ་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་ཉིད་དུ་བྱུང་། །བདེ་འགྲོ་ངན་འགྲོ་
བཅུ་བཅུ་ཉི་ཤུ་དང་། །ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་དུ་ཡང་རྣམ་པར་བཞག །གཟུགས་ཁམས་ལ་
སོགས་བདེ་འགྲོ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། །ཚེ་དང་ལོངས་སྤྱོད་འོག་ནས་འོག་ཏུ་དམན། །
ངན་འགྲོའ་ི སྡུག་བསྔལ་ཕྱི་མ་ཕྱི་མས་ཆེ། །སྐྱེ་མཆེད་བསམ་གཏན་བཞི་བཞི་འདོད་
ཁམས་གཅིག །ས་དགུས་བསྡུས་ཤིང་རིགས་ལས་འགྲོ་བ་དྲུག །མི་དང་ལྷ་
གནས་ངན་སོང་རྣམ་གསུམ་པོ། །རྒྱུད་དང་ལམ་གྱི་སྒོ་ནས་ལྔ་རུ་བཞག ། དེ་
ཀུན་སྐྱེ་གནས་རྣམ་པ་བཞི་དང་ནི། །ཡང་དག་ལོག་པ་མ་ངེས་ཚོགས་སུ་འདུ། །
གནས་དུས་དུད་འགྲོ་མ་གཏོགས་འགྲོ་བ་གཞན། །ཕལ་ཆེར་འབྲས་བུ་ལ་སྤྱོད་
ངེས་པ་ཅན། །འདི་ན་མ་ངེས་ཚེ་དང་ལོངས་སྤྱོད་ལུས། །དཔག་མེད་ནས་ནི་བཅུ་
བར་འགྲིབ་པ་དང་། །དེ་ནས་བརྒྱད་ཁྲིའི་བར་དུ་འཕེལ་ལ་སོགས། །ཡ་ཐོག་མ་
ཐོག་བར་ཁུག་བཅོ་བརྒྱད་ལ། །འཕེལ་འགྲིབ་བྱེད་ཅིང་གླིང་གསུམ་ལོངས་སྤྱོད་
ས། །ཛམ་གླིང་ལས་ཀྱི་ས་ཡིན་ཁྱད་པར་འཕགས། །འདི་ཡི་འགྲོ་བ་འོད་གསལ་
ལྷ་ལས་མཆེད། །སྲེད་པས་བསམ་གཏན་ཟས་སགོ ས་རམི ་ཉམས་ཏ།ེ །ཉི་ཟླ་སྣང་ཞངི ་
མང་བཀུར་རྒྱལ་པོ་བྱུང་། །དུས་བཞིའི་རིམ་དང་རིགས་བཞི་ཐ་དད་གྱུར། ། གསེར་
དངུལ་ཟངས་ལྕགས་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་ཡང་། །བརྒྱད་ཁྲི་ཡན་ལ་འདིར་འབྱུང་སྟོང་
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༼སྟོད་ཆ།༽

གསུམ་ནི། །རིལ་པོར་དབང་བྱེད་པ་ཡང་ཡོད་པར་གསུངས། །ཁ་ཟས་བཀྲེས་
སྐོམ་གོས་མདོག་ཉིན་མཚན་སོགས། །ཐ་དད་འོག་མས་གོང་མ་མཐོང་བ་མིན། །
འཇིག་དུས་དམྱལ་ནས་འགོ་བརྩམས་ངན་འགྲོ་སྟོངས། །ལྷ་མི་བསམ་གཏན་ཐོབ་ནས་
གཟུགས་ཁམས་སྐྱེ། །འོག་མ་གོང་མར་འཕོས་ནས་བཅུད་སྟོངས་ཚེ། །བསམ་གཏན་
དང་པོའ་ི གནས་མན་མེ་ཡིས་འཇིག །སྟོང་པ་ཅང་མེད་ནམ་མཁའ་གཅིག་ཏུ་ལུས། །
ཡང་ཆགས་དེ་ཡང་གནས་མཐར་མེ་ཡིས་འཇིག །དེ་འདྲ་བདུན་སོང་བརྒྱད་པ་ཆར་
པའི་ཆུས། །བསམ་གཏན་གཉིས་པ་མན་ཆད་འཇིག་པར་བྱེད། །མེ་བདུན་ཆུ་གཅིག་
སྤེལ་བ་ལན་བདུན་མཐར། །སླར་ཡང་མེ་བདུན་ཀུན་གྱི་ཐ་མར་ནི། །རླུང་གཡོས་
བསམ་གཏན་གསུམ་པ་མན་ཆད་འཇིག །དེ་གསུམ་ཏིང་འཛིན་སྐྱོན་དང་བཅས་པས་
ཏེ། །བཞི་པར་དེ་མེད་འབྱུང་བས་འཇིག་མི་འགྱུར། །བསྡོམས་པས་བསྐལ་ཆེན་
དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི་འབྱུང་། །ཆགས་གནས་འཇིག་སྟོང་རེ་རེར་བར་བསྐལ་ནི། །ཉི་ཤུ་
རེ་ཡོད་བསྡོམས་པས་བསྐལ་ཆེན་གཅིག །བསྐལ་པ་གཅིག་ལའང་བསམ་གཏན་
གསུམ་པ་མན། །འཇིག་པའི་མེ་བདུན་ཆུ་གཅིག་རླུང་འབྱུང་བར། །བཞེད་པ་ཐེག་པ་
སོ་སོའ་ི དགོངས་པ་ཡིན། །དག་པའི་ཞིང་དང་རྡོ་རྗེ་གདན་ལ་སོགས། །མི་འཇིགས་
ཀུན་འབྱུང་འབྲས་བུ་མིན་ཕྱིར་རོ། །འཇིག་རྟེན་བྱེ་བྲག་ཏུ་བསྟན་པ་ཐེག་དམན་པ་
དང་ཐུན་མོང་དུ་བརྗོད་པའི་སྐབས་སོ།། །།

༣ དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ི ལུགས་དམིགས་སུ་བསལ་བ་དང་འཇལ་བྱེད་
ཚད་བརྗོད་པའི་སྐབས།

དང་པོའ ་ི སངས་རྒྱས་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལས། །འཁྲུལ་པའི་ལུགས་རྣམས་
བཀག་ནས་ཕྱི་ནང་གཞན། །གཅིག་སྦྱོར་དབང་གིས་མཁའ་དབུས་རླུང་མེ་ཆུ། །ས་
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དཀྱིལ་ཟླུམ་པོ་རྐང་མཐིལ་རྐེད་པའི་བར། །ལྷུན་པོ་མགྲིན་པ་གདོང་དང་གཙུག་ཏོར་
བཅས། །རྐེད་པ་ནས་ནི་སྤྱི་གཙུག་བར་དུའོ། །དབུས་ལྗང་ཤར་སྔོ་བྱང་དཀར་ལྷོ་
དམར་པོ། །ནུབ་དམར་ཀུན་ཀྱང་རིན་ཆེན་རང་བཞིན་ཉིད། །ཁ་ཁྱེར་གཡེལ་ལས་
རྡོ་རྗེའི་རྭ་ལྔ་ནི། །ཕྱི་རིམ་རིང་བ་ཟླུམ་པོར་བསྐོར་ཞིང་འཕྱང་། །རྩ་བར་སྟེགས་བུ་
རྡོ་རྗེའི་ཁོར་ཡུག་ལ། །ཟླ་བ་དཀར་པོ་རབ་མཆོག་ཀུ་ཤ་དང་། །མིའམ་ཅི་དང་ཁྲུང་
ཁྲུང་གླིང་དྲུག་གི །བར་དུ་སྦྲང་རྩི་མར་ཞོ་འོ་མ་དང་། །ཆུ་ཆང་མཚོ་མཐར་འོད་སྔོན་
མནྡཱར། །མཚན་མོ་ནོར་འོད་བྲེའོ་བསིལ་རིས་བསྐོར། །དེ་དག་ལོངས་སྤྱོད་ས་ཡིན་
བསིལ་རི་ནས། །ལན་ཚྭའི་རྒྱ་མཚོའི་མཐར་ཐུག་གླིང་བདུན་པ། །འཛམ་གླིང་ཆེན་
པོ་ལས་ཀྱི་ས་པར་གསུངས། །རི་བདུན་པ་ནི་རྡོ་རྗེའི་ཁོར་ཡུག་ལ། །དཀྱིལ་འཁོར་
ལྷག་མའི་མེ་དང་རླུང་གིས་བསྐོར། །དེ་རྒྱབ་སྟོང་པ་ཡོན་ཏན་མེད་པའོ། །ལས་ས་
དུམ་བུ་བཅུ་གཉིས་ཕྱོགས་བཞིའི་དབུས། །རླུང་མེ་ཆུ་སའི་རང་བཞིན་ཟླ་གམ་དང་། །
ཟུར་གསུམ་ཟླུམ་པོ་གྲུ་བཞིའི་གླིང་ཆེན་ལ། །གླིང་ཕྲན་མང་བསྐོར་པད་འདབ་རྣམ་
པར་གནས། །འཛམ་གླིང་ཆུང་ངུའི་ལྷོ་ཕྱོགས་འཕགས་པའི་ཡུལ། །དེ་ནས་བྱང་དུ་
རིམ་བཞིན་བོད་དང་ལི། །རྒྱ་ནག་ཤམྦྷ་ལ་དང་གངས་ལྡན་གནས། །འདོད་པ་བཅུ་
གཅིག་གཟུགས་ན་བཅུ་དྲུག་བཞི། །སྲིད་པ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཅིག་དེ་ལ་བརྟེན། །ལྷུན་པོ་
མེ་རིའི་བར་དུ་གོ་ལ་ཞེས། །རླུང་གི་འཁོར་ལོར་བཅུ་གཉིས་ཁྱིམ་རྣམས་དང་། །རྒྱུ་
སྐར་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་ཐོག་མར་ཆགས། །གཡས་བསྐོར་སྟེང་དུ་ཉི་ཟླ་ལ་སོགས་པའི། །
གཟའ་རྣམས་གཡོན་བགྲོད་སྒྲ་གཅན་གཡས་སུའོ། །དབུགས་དྲུག་ཆུ་སྲང་དྲུག་ཅུ་
ཆུ་ཚོད་གཅིག །དེ་ལས་ཉིན་ཞག་དེ་ཡང་ཟླ་ཉི་རླུང་། །འགྲོ་ཚུལ་ལ་བརྟེན་ཚེས་ཉི་
ཁྱིམ་ཞག་བྱུང་། །ཟླ་ཚེས་བཅོ་ལྔའི་ཆ་དང་ཉི་མས་གླིང་། །འཁོར་དང་ཁྱིམ་བགྲོད་
སུམ་ཅུའི་ཆ་རྣམས་ཏེ། །ཕྱི་རིམ་རིང་ཞིང་ཚེ་ཟླ་ཁྱིམ་ལོ་ལས། །ནམ་ཟླ་དུས་བཞི་ས་
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༼སྟོད་ཆ།༽

ལ་གཡས་བསྐོར་འགྲོ། །དུས་སྦྱོར་སྟོབས་ཀྱིས་སྣོད་བཅུད་འཕེལ་འགྲིབ་བྱེད། །དེ་
ལས་སྤྲོས་ཏེ་བསྟན་དང་འཁོར་ལོ་ཅན། །འཇིག་རྟེན་སྟོང་འཇུག་དུས་བཞིའི་ཚུལ་
ཡང་འཆད། །རྒྱལ་བས་མངོན་པར་ཞེན་པས་མཐའ་གཅིག་ཏུ། །གསུངས་མིན་
གདུལ་བྱ་མོས་པའི་དབང་ལས་སོ། །དེ་དག་འཇལ་བྱེད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡང་། །ཕྲ་
རབ་བརྒྱད་ཀྱིས་ཕྲ་མོ་གཅིག་དེ་བཞིན། །སྐྲ་རྩེ་ཀེ་ཚེ་ཤིག་ནས་སོར་མོ་ནི། །ཉེར་
བཞི་ཁྲུ་གང་ཁྲུ་བཞི་གཞུ་འདོམ་སྟེ། །ཉིས་སྟོང་རྒྱང་གྲགས་དེ་བཞིན་དཔག་ཚད་
འགྱུར། །མངོན་པར་གཟུགས་དུས་མིང་གིས་དབྱེ་བ་སྟེ། །གཟུགས་མཐའ་ཕྲ་རབ་
རྡུལ་བདུན་རྡུལ་ཕྲན་གཅིག །དེ་བཞིན་ལྕགས་ཆུ་རི་བོང་ལུག་དང་གླང་། །ཉི་རྡུལ་
སྲོ་མ་ཤིག་ནས་སོར་ཚིགས་སོར། །ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་ཁྲུ་གང་དེ་བཞི་ལ། །གཞུ་འདོམ་
ཞེས་གྲགས་ལྔ་བརྒྱར་རྒྱང་གྲགས་གཅིག །དགོན་པའི་ཚད་དེ་དེ་བརྒྱད་དཔག་ཚད་
དོ། །དེ་ཡིས་སྟོང་གསུམ་བར་དུ་རྩོམ་ཞིང་གཞལ། །སེ་གོལ་དྲུག་ཅུ་བཞིར་དབྱེའི་ཆ་
གཅིག་ནི། །དུས་མཐའི་སྐད་ཅིག་མ་སྟེ་བརྒྱ་ཉི་ཤུ། །དེ་ཡི་སྐད་ཅིག་དྲུག་ཅུ་ཐང་ཅིག་
སྟེ། །སུམ་ཅུ་ཡུད་ཙམ་སུམ་ཅུ་ཉིན་ཞག་གཅིག །སུམ་ཅུ་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་ལོ་གཅིག་
གིས། །གྲངས་ཅན་ནས་ནི་གྲངས་མེད་བར་དུ་འགྲུབ། །མིང་མཐའ་ཡི་གེ་སིལ་བུ་
འདུས་པ་ལས། །མིང་འབྱུང་དེ་ལས་ཚིག་གི་ཕྲེང་བ་སྟེ། །བརྟགས་ན་རེག་ལ་མ་
འབྱར་རྫུན་པའོ། །དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ི ལུགས་དམིགས་སུ་བསལ་བ་དང་འཇལ་བྱེད་
ཚད་བརྗོད་པའི་སྐབས་སོ།། །།

༤ འཁོར་བ་འགྲུབ་བྱེད་རྒྱུ་རྐྱེན་བསྟན་པའི་སྐབས།

འཇིག་རྟེན་གང་གི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་ཞེ་ན། །དབང་ཕྱུག་དྲང་སྲོང་བདག་དང་ངོ་
བོ་ཉིད། །བྱུང་ཞེས་ཕྱི་རོལ་པ་རྣམས་ལོག་པར་སྨྲ། །མདོ་ལས་ཕྲ་རྒྱས་དང་བཅས་
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སྣ་ཚོགས་པའི། །ལས་ལས་སྣོད་བཅུད་འཇིག་རྟེན་སྐྱེས་པར་གསུངས། །ལས་ཀྱི་
རྟེན་ནི་ཐོབ་པ་ཆུད་མི་ཟ། །ཡིད་ཤེས་རྒྱུན་དང་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤེས། །གང་
ཟག་ཙམ་དང་འོད་གསལ་སོགས་སུ་བཤད། །བྱེ་མདོས་འཇིག་རྩེའི་རླུང་ངམ་ཁམས་
གཞན་ནས། །ས་བོན་རྣམ་ལྔ་ཁྱེར་ལས་སྣོད་གྲུབ་སྟེ། །རྒྱུན་རྣམས་མི་འགྱེས་སྤྱི་
མཐུན་ལས་ཀྱིས་བསྡུས། །གཟུགས་དུས་རིང་གནས་བྱིས་བློའ་ི འཁྲུལ་སྣང་སྟེ། །
འཕགས་པས་རྡུལ་དང་སྐད་ཅིག་འགག་མཁྱེན་གསུངས། །དུས་འཁོར་སོགས་
སེམས་ནི་བྱེད་པོ་རྡུལ་ཕྲན་བརྟན་གཡོའ་ི རླུང་། །ལས་དང་བྱེད་པས་འགྲུབ་པ་ཕལ་
ཆེར་མཐུན། །འདུས་བྱས་ཆོས་རྣམས་སྐྱེད་བྱེད་རྒྱུ་དྲུག་དང་། །རྐྱེན་བཞི་དེ་དག་
གིས་བསྐྱེད་འབྲས་བུ་ལྔ། །མདོ་སྡེ་ལས་ལེགས་གསུངས་རྗེས་འབྲངས་མངོན་པ་
འོག་མའི་ལུགས། །འདུས་བྱས་རང་ལས་གཞན་པ་བྱེད་རྒྱུ་སྟེ། །ཕན་ཚུན་རྒྱུ་འབྲས་
ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་རྒྱུ། །འདྲ་ཆོས་སྔ་མས་ཕྱི་བསྐྱེད་སྐལ་མཉམ་རྒྱུ། །སེམས་དང་
སེམས་བྱུང་མཚུངས་པ་ལྔ་ལྡན་རྒྱུ། །ཉོན་མོངས་ཅན་ཆོས་ཀུན་ཏུ་འགྲོ་བའི་རྒྱུ། །མི་
དགེ་དགེ་བ་ཟག་བཅས་རྣམ་སྨིན་རྒྱུ། །རྒྱུ་ལས་ཕྱིས་འབྱུང་རྒྱུད་ཀྱིས་བསྡུས་པ་ཡི། །
མ་བསྒྲིབས་ལུང་མ་བསྟན་ནི་རྣམ་སྨིན་འབྲས། །སྐལ་མཉམ་ཀུན་འགྲོའ ་ི རིགས་
འདྲ་རྒྱུ་མཐུན་འབྲས། །ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཐོབ་འགོག་པ་བྲལ་བའི་འབྲས། །རྒྱུ་ཡི་
སྟོབས་ཀྱིས་ཐོབ་པ་བྱེད་པའི་འབྲས། །གེགས་མིན་དངོས་ལས་འདུས་བྱས་བདག་
པོའ་ི འབྲས། །དེ་ཡང་འདུས་བྱས་ཀུན་དང་བྲལ་ཐོབ་སྟེ། །འདུས་མ་བྱས་གཉིས་རྒྱུ་
འབྲས་མེད་པར་འདོད། །རྣམ་སྨིན་ཐ་མ་བདག་འབྲས་དང་པོ་སྟེ། །རྒྱུ་མཐུན་གསུམ་
ལྔ་གཉིས་བཞི་བྱེད་པའི་རྒྱུ། །བྱེད་རྒྱུ་སྤངས་པའི་རྒྱུ་ལྔ་རྒྱུ་ཡི་རྐྱེན། །སེམས་སོགས་
སྐྱེས་འཕྲལ་འབྲས་འབྱིན་དེ་མ་ཐག །ཤེས་དྲུག་ཡུལ་རུང་ཆོས་རྣམས་དམིགས་པའི་
རྐྱེན། །སྐྱེ་ལ་གེགས་མི་བྱེད་པ་བདག་པོའ་ི རྐྱེན། །སྐྱེ་ཚུལ་བྱེད་པ་ལ་སོགས་གཞུང་
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༼སྟོད་ཆ།༽

དུ་ཤེས། །སྐྱེད་བྱེད་བྱེད་རྒྱུ་ཕན་འདོགས་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་། །རྒྱས་པ་སྐལ་མཉམ་
མཚུངས་རྒྱུ་བཞི་དང་ལྡན། །ཉོན་མོངས་ཀུན་འགྲོ་རྣམ་སྨིན་ལུས་ཀྱི་རྒྱུ། །བསྡུ་ན་
བྱེད་པའི་རྒྱུར་འདུས་དེའི་དབྱེ་བ། །ཉི་ཤུ་མངོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པར་བཤད། །
རྒྱུ་ལྔ་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་རྒྱུ་ཡི་རྐྱེན། །མཐོང་ཡུལ་དམིགས་རྐྱེན་རྟེན་ནི་བདག་པོའ་ི
རྐྱེན། །དེ་མ་ཐག་རྐྱནེ ་འདོད་ཚུལ་གསུམ་པ་སྟ།ེ །རྐྱེན་བཞི་ཚང་བས་ཤསེ ་པས་ཤསེ ་པ་
སྐྱེད། །གཉིས་སམ་གསུམ་གྱིས་ཤེས་པས་བེམ་པོ་སྐྱེད། །རྒྱུ་མེད་འགོག་པ་བྲལ་བའི་
འབྲས་བུ་སྟ།ེ །ཕྱི་རལོ ་ཡུལ་གྱསི ་བསྡུས་པ་བདག་པའོ ་ིའབྲས། །སེམས་ཅན་རྒྱུད་ཀྱསི ་
བསྡུས་པ་རྣམ་སྨནི ་འབྲས། །བྱེད་རྒྱུའ་ི བྱདེ ་འབྲས་སྐལ་མཉམ་རྒྱུ་མཐུན་ན།ོ །དོན་དམ་
འཁོར་བ་ལས་བཅས་མ་གྲུབ་ཀྱང་། །ཀུན་རྫབོ ་རྒྱུ་རྐྱནེ ་རྟནེ ་ཅངི ་འབྲེལ་བར་འབྱུང་། །
ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་འཁོར་ལོ་བར་མེད་བསྐོར། །འཁོར་བའི་རྩ་བ་བདག་ཏུ་ཞེན་
པ་སྟེ། །ཉོན་མོངས་པ་ལས་ལས་དང་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་། །དེ་ལས་དེ་འབྱུང་གཉིད་
ལ་སོགས་བཞིན་སྣང་། །སྟོང་གསལ་མ་འགགས་སེམས་ཉིད་ཐོག་མེད་ནི། །རང་
གིས་རང་ངོ་མ་རིག་འདུ་བྱེད་ཡིད། །གཡོས་པས་གཟུང་འཛིན་གཉིས་སྣང་རྣམ་པར་
ཤེས། །བླང་དོར་ཚོར་བ་མཚན་འཛིན་འདུ་ཤེས་ཏེ། །སེམས་བྱུང་འདུ་བྱེད་ཞེན་པས་
གཟུགས་ཕུང་གྲུབ། །སྲེད་ལེན་མཚམས་སྦྱར་སྲིད་པའི་འཁོར་ལོར་འཁོར། །མདོར་
ན་ཀུན་གཞིར་བག་ཆགས་གསུམ་བཞག་པས། །འཁྲུལ་སྣང་རྣམ་གསུམ་བྱུང་སྟེ་ཡུལ་
དོན་ལུས། །སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གཟུགས་སོགས་ཡུལ་ལྔ་དང་། །རྣམ་ཤེས་ཚོགས་
བརྒྱད་དགེ་དང་སྡིག་པའི་ལས། །འགྲོ་དྲུག་གཟུགས་དང་དེ་ཡི་བྱ་བྱེད་ལས། །དེ་
ལས་གཟུང་འཛིན་དེ་ལས་ཉོན་མོངས་སྐྱེ། །དེ་ལས་ཐོག་མཐའ་མེད་པའི་འཁོར་བ་
གྲུབ། །རྟེན་འབྲེལ་ལུགས་ལྡོག་རྒྱུ་རྐྱེན་ཕུག་རྡིབ་ན། །འཁྲུལ་ཟད་ཐར་པ་མཆོག་ལ་
རབ་ཏུ་སྦྱོར། །ཁྱད་པར་ཐེག་རྩེ་ཤིན་ཏུ་རྣལ་འབྱོར་ལུགས། །ཡེ་ཐོག་གཞི་ཡི་གནས་
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ལུགས་སྐྱོན་ཅན་དྲུག །སྐྱོན་མེད་ཀ་དག་གྲོལ་འཁྲུལ་སྤྱི་ཡི་གཞི། །ཡེ་ཤེས་གཉིས་
སམ་གསུམ་ལྡན་ཉིད་དུ་བཞུགས། །དེ་ལས་གཞི་སྣང་ལྷུན་གྲུབ་སྒོ་བརྒྱད་ཤར། །རྒྱུ་
གསུམ་རྐྱེན་བཞིས་ཡིད་དྲུག་གཡོས་པ་ལས། །འཆར་གཞིའི་རང་ངོ་མ་ཤེས་ལྔ་ཚན་
གྱི། །ཆོས་རྣམས་གཟུང་འཛིན་རྟེན་འབྲེལ་ཚུལ་གྱིས་འཁོར། །འཁྲུལ་གཞི་གསུམ་
ལས་ཡུལ་དང་ལུས་སེམས་བྱུང་། །ཁམས་གསུམ་ཡིད་སྣང་གདོས་བཅས་ལུས་སུ་
གྲུབ། །མངལ་སྐྱེས་འབྱུང་བ་ཟུག་བྱེར་སྙོམས་པ་ལས། །རྩ་ཡིག་རླུང་ཐིག་ཀུན་རྫོབ་
དོན་དམ་སྨིན། །སྔ་མ་ལ་བརྟེན་ཕུང་སོགས་མཆེད་པ་དང་། །ཕྱི་མས་སྒྲོན་བཞིའི་
རྒྱུ་བྱས་སྣང་བཞི་མཐོང་། །འབྱུང་བ་ཉེར་ལྔས་ཡེ་ཤེས་གདངས་རྩལ་བྱེད། །སེམས་
ཅན་ཁམས་ཀུན་སངས་རྒྱས་སྙིང་པོས་ཁྱབ། །སྣང་ལུགས་འཆར་ལུགས་ལྔ་ཕྲག་དྲུག་
གིས་མཚོན། །རིག་པ་སྙིང་དབུས་གཞན་ཡས་གསུམ་ལ་བརྟེན། །འོད་གསལ་སྒོ་
བཞིར་ཐིག་ལེ་བཟང་པོ་ལས། །ཕྱིར་གསལ་འཆར་བའི་སྒོ་ནི་མིག་གཉིས་ཏེ། །ཡུལ་
དང་གནད་བལྟེམས་འཁྲུལ་པ་རུ་ལྡོག་ནས། །གདོད་མའི་གྲོལ་སར་འབད་མེད་
སྙོགས་པའོ། །འཁོར་བ་འགྲུབ་བྱེད་རྒྱུ་རྐྱེན་བསྟན་པའི་སྐབས་སོ། །ཐེག་པའི་སྒོ་
ཀུན་ལས་བཏུས་པ་གསུང་རབ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་བསླབ་པ་གསུམ་ལེགས་པར་སྟོན་
པའི་བསྟན་བཅོས་ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་ཅེས་བྱ་བ་ལས་གདུལ་ཞིང་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་འཇིག་
རྟེན་རིམ་པར་ཕྱེ་བ་སྟེ་གནས་དང་པོའ།ོ ། །།

གཉིས་པ། འདུལ་བྱེད་སྟོན་པ་བྱོན་ཚུལ་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།
༡ སྟོན་པ་ཉིད་སྔོན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལམ་དུ་ཇི་ལྟར་གཤེགས་པའི་སྐབས།

འཇིག་རྟེན་འདྲེན་པའི་རྒྱལ་བ་དཔག་མེད་ལས། །བསྐལ་བཟང་འདིར་འབྱུང་
སངས་རྒྱས་སྟོང་གི་དབུས། །པད་དཀར་ལྟར་བསྔགས་མཉམ་མེད་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ། །
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༼སྟོད་ཆ།༽

ཐོག་མར་ཐུགས་བསྐྱེད་བར་དུ་སྤྱོད་པ་སྤྱད། །ཐ་མར་མངོན་སངས་རྒྱས་ཏེ་འགྲོ་དོན་
མཛད། །དེ་ཡང་ཐེག་དམན་ལྟར་ན་འོད་ལྡན་རྒྱལ། །གསུམ་ལ་བརྟེན་ནས་དང་
པོར་ཐུགས་མཆོག་བསྐྱེད། །དེ་ནས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་ཆེན་ཚངས་པའི་ལྷ། །མཐོང་ནས་
ཐུགས་བསྐྱེད་གྲངས་མེད་དང་པོ་བརྩམས། །ཐེག་ཆེན་ལུགས་སུ་བྲམ་ཟེ་རྒྱ་མཚོའི་
རྡུལ། །རང་སྲས་རྒྱལ་བ་རིན་ཆེན་སྙིང་པོ་ལ། །སྲོག་ཆགས་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་འབུམ་
ཕྲག་གསུམ། །བྱང་ཆུབ་འཛིན་དུ་བཅུག་མཐར་རང་ཉིད་ཀྱིས། །རྩོད་པའི་དུས་
བཟུང་སྨནོ ་ལམ་ལྔ་བརྒྱ་བཏབ། །ལུང་བསྟན་ཐབོ ་ཅངི ་གཞན་ཡང་དམྱལ་མའེ ་ི གྱད། །
དོན་ཡོད་མཐོང་ལ་བསྐྱེད་སོགས་དུ་མར་གསུངས། །བྱེ་སྨྲས་གྲངས་མེད་གསུམ་གྱིས་
མཐར་ཕྱིན་འདོད། །དེ་ལ་འདུལ་མཛོད་འཇོག་མཚམས་འདྲ་མིན་གཉིས། །གནས་
བརྟན་པ་རྣམས་སྨོན་སེམས་གྲངས་མེད་བདུན། །དེ་ནས་གྲངས་མེད་དགུ་རུ་སྤྱོད་
པ་སྤྱད། །བཞི་ཡིས་སྒོ་གསུམ་སྤྱོད་ལ་འགྲུས་པར་མཛད། །འབུམ་གྱིས་ལས་ཕྲན་
རྫོགས་ནས་འཚང་རྒྱར་འདོད། །ཕལ་ཆེན་སྡེ་པས་བཅུ་ནས་སུམ་ཅུའི་བར། །གྲངས་
མེད་ཅི་རིགས་ཚོགས་གསོག་དགོས་པར་བཞེད། །ཐེག་ཆེན་ལ་ཡང་གསུམ་དང་སོ་
གསུམ་དང་། །དུ་མར་བཞེད་རྣམས་གྲངས་གནས་བགྲང་ཚུལ་དང་། །རྩོམ་པའི་
ཐོག་མ་སྨོན་སེམས་ཚོགས་ལམ་ཆེ། །དང་པོའ་ི ས་ནས་འཛིན་སོགས་དགོངས་པའི་
གཞི། །རྙེད་དཀའ་བསྟན་དང་སྒྱིད་ལུག་སྤོང་བ་དང་། །དུས་ཀྱང་བསམ་མི་ཁྱབ་
བསྟན་དགོས་པའི་དབང་། །ཡོངས་གྲགས་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་ནས་དང་པོའ་ི བར། །
གྲངས་མེད་གཅིག་དང་གཉིས་པས་ས་དྲུག་བགྲོད། །གསུམ་པས་མི་གཡོ་བ་ནས་བཅུ་
གཅིག་བར། །སོ་སྐྱེ་སློབ་ལམ་གྱིས་བསྡུས་ཚོགས་གཉིས་བསྒྲུབས། །འགའ་ཞིག་
དབང་བརྟུལ་དད་ཅན་བཅུ་དྲུག་སྟེ། །བརྩོན་འགྲུས་འབྲིང་པོ་འབུམ་ལྷག་གྲངས་མེད་
བརྒྱད། །དབང་རྣོན་ཤེས་རབ་ཅན་ནི་གྲངས་མེད་བཞིས། །བགྲོད་ཅིང་སྟོན་པ་ཉིད་
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རྩ་བ།

ནི་ཕྱི་མ་དང་། །དེ་ཡང་བརྩོན་འགྲུས་དྲག་པོས་མྱུར་བར་བཤད། །འགྲོ་སྨིན་ཞིང་
སྦྱོང་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་གིས་བགྲོད། །ཡང་ན་ཐེག་པ་མཆོག་དམན་གཉིས་ཀ་ལ། །མོས་
རྣམས་འདུན་དང་འདུལ་ཕྱིར་སྤྱོད་པ་བཞི། །མི་ཟད་བརྒྱད་ཅུ་ལ་སོགས་མཐར་ཕྱིན་
མཛད། །སེམས་མཆོག་ཐོག་མར་བསྐྱེད་དང་ས་དང་པོ། །བརྒྱད་པའི་སྐབས་ནས་
ཕྱིར་མི་ལྡོག་པ་གསུམ། །དབང་པོའ་ི ཁྱད་ཡིན་ཐུབ་མཆོག་དང་པོའ།ོ །སྟོན་པ་ཉིད་
སྔོན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལམ་དུ་ཇི་ལྟར་གཤེགས་པའི་སྐབས་སོ།། །།

༢ སྟོན་པ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བའི་བཞེད་པ་
ཐ་དད་པའི་སྐབས།

བདེ་གཤེགས་འཚང་རྒྱའི་ཚུལ་ལ་ལུགས་གསུམ་སྟེ། །ཉན་ཐོས་པ་རྣམས་
གྲངས་མེད་གསུམ་གྱི་མཐར། །བསྐལ་པ་བརྒྱ་ཡིས་མཚན་དཔེའི་རྒྱུ་བསྒྲུབས་
ཏེ། །དགའ་ལྡན་གནས་འཁྲུངས་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་བསྟན། །ཚོགས་ལམ་ཆེན་
པོའ ་ི རྟེན་ལ་རྡོར་གདན་དུ། །བཞུགས་པ་ཚུན་ཆད་སོ་སྐྱེ་འཆིང་ལྡན་ཏེ། །སྟན་
ཐོག་གཅིག་ལ་ལམ་བཞི་མཐར་ཕྱིན་མཛད། །ཟད་དང་མི་སྐྱེ་ཤེས་པས་སངས་རྒྱས་
འདོད། །ཐེག་ཆེན་ཁ་ཅིག་ཕལ་ཆེར་མཐུན་པར་སྨྲ། །གཞན་དུ་བསྐལ་པ་དཔག་
མེད་སྔོན་རོལ་ནས། །དབང་པོའ་ི ཏོག་སོགས་རྒྱལ་བར་གྱུར་པར་གསུངས། །དང་
པོར་ཚོགས་སྦྱོར་གཉིས་པར་གཅིག་ནས་བདུན། །གསུམ་པར་དག་པ་གསུམ་བགྲོད་
སྲིད་མཐའ་ལ། །འོག་མིན་འོད་ཟེར་དབང་ནོད་རྡོར་ཏིང་སྐྱེས། །ལོངས་སྐུར་འཚང་
རྒྱས་སྤྲུལ་པས་དོན་མཛད་མཐུན། །རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་བྱ་བའི་རྒྱུད་ལས་ནི། །མེ་ཏོག་ཀུན་
ཏུ་སྟོན་ལས་སྔགས་ཐོས་ནས། །སྤྱོད་པ་སྤྱད་མཐར་དགའ་ལྡན་ནས་སྤྲུལ་སོགས། །
ཐེག་ཆེན་སྤྱི་དང་སྤྱོད་རྒྱུད་ཁྱད་པར་མཐུན། །དེ་ཉིད་བསྡུས་པར་དོན་གྲུབ་སྙིང་པོ་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

ལ། །བཞུགས་ཚེ་སངས་རྒྱས་མཐུས་བསྐུལ་ཏིང་འཛིན་ལས། །བཞེངས་ཏེ་དབང་
བསྐུར་བརྙེས་ནས་མངོན་བྱང་ཆུབ། །ཤཱཀྱ་བཤེས་གཉེན་དཀའ་ཐུབ་མཛད་པའི་ཚ།ེ །
ཡེ་ཤེས་སྐུ་ལུས་འོག་མིན་གཤེགས་པ་ལ། །རྒྱལ་བས་དབང་བསྐུར་མངོན་སངས་
རྒྱས་པ་དང་། །ཀུན་སྙིང་སྲིད་པ་ཐ་མར་རྒྱལ་རྣམས་ལས། །དབང་ཐོབ་གྲངས་མེད་
སྔོན་རོལ་སངས་རྒྱས་ཏེ། །སླར་ཡང་ཤཱཀྱའི་རིགས་སུ་སྟོན་པར་བཞེད། །བླ་མེད་
ངེས་དོན་སྲིད་མཐའི་བྱང་སེམས་ཞིག །འོག་མིན་ཆེན་པོར་ཐུན་མིན་ཟབ་ལམ་གྱི། །
ཉེ་རྒྱུས་རྡོ་རྗེ་འཆང་གྱུར་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །སངས་རྒྱས་ཚེ་ནའང་ཉེ་རྒྱུས་བགྲོད་པར་
གསུངས། །འོག་མིན་ལ་ཡང་དོན་རྟགས་རིག་གསང་རྟོགས། །འཇིག་རྟེན་དྲུག་ཏུ་
སངས་རྒྱས་གསང་བས་བཤད། །ཡང་དག་དོན་དང་རང་སྣང་སྟུག་པོ་བཀོད། །རང་
བཞིན་སྤྲུལ་གནས་གཙང་རིས་འོག་མིན་རྣམས། །སྐུ་གསུམ་ཞིང་དུ་ཀློང་ཆེན་རབ་
འབྱམས་བཞེད། །གཞན་ཡང་དངོས་བཏགས་ཁྱད་སོགས་བཤད་ཚུལ་མང་། །སྟོན་
པ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བའི་བཞེད་པ་ཐ་དད་ཀྱི་སྐབས་སོ།། །།

༣ སྤྲུལ་པའི་སྐུས་ཞིང་འདིར་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་བསྟན་པའི་སྐབས།

མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུའི་མཛད་པ་བརྒྱ་ལ་སོགས། །ཐུན་མིན་དོན་ཐོབ་དབང་གིས་
ཚད་མེད་ཀྱང་། །ཐུན་མོང་ལ་གྲགས་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཏེ། །དགའ་ལྡན་གནས་
སུ་དམ་པ་ཏོག་དཀར་པོས། །ཆོས་སྒོ་བརྒྱ་བསྟན་གཟིགས་པ་རྣམ་ལྔས་འཕོས། །
འཛམ་གླིང་ཚེ་ལོ་བརྒྱ་པར་ཡུལ་དབུས་སུ། །རྒྱལ་རིགས་ཡབ་དང་སྒྱུ་འཕྲུལ་ལྷུམས་
སུ་ཞུགས། །ངོ་མཚར་མཚན་མ་བྱེ་བ་སྙེད་དང་བཅས། །ལུམྦི་ནཱི་ཡི་ཚལ་དུ་དོན་གྲུབ་
བལྟམས། །ཡིག་རྩིས་རི་མོ་འཕོང་སྟོབས་བརྟག་དཔྱད་གཏམ། །ལུགས་མང་སྒྱུ་རྩལ་
བཟོ་ཡི་གནས་ལ་མཁས། །ཡོན་ཏན་ཀུན་ཚངས་འཚོ་གྲགས་འཛིན་སོགས། །བཙུན་
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མོ་དྲུག་ཁྲིའི་འཁོར་རོལ་སྨིན་པར་མཛད། །རྒ་ན་འཆི་དང་ཚངས་སྤྱོད་གཟིགས་
སོགས་ཀྱིས། །ངེས་འབྱུང་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་ངུར་སྨྲིག་བཞེས། །སྲིད་རྩེའི་སྙོམས་
འཇུག་མངོན་མཛད་ཆུ་ཀླུང་ངོགས། །ལོ་དྲུག་སྐྱིལ་ཀྲུང་གཅིག་གིས་དཀའ་བ་སྤྱད། །
འོ་ཐུག་གསོལ་ནས་མཚན་དཔེ་འོད་དུ་འབར། །རྩྭ་ཡི་སྟན་བསྣམས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་
པོར་གཤེགས། །ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་གཡོན་ཅན་བདུད་ཀྱི་སྡེ། །ཉོན་མོངས་དང་བཅས་
བྱམས་པའི་མཐུ་ཡིས་བཅོམ། །བསམ་གཏན་བདེན་བཞི་རྟེན་འབྲེལ་རིམ་གཟིགས་
ནས། །རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུས་མངོན་པར་རྫོགས་བྱང་ཆུབ། །ཚངས་སོགས་གསོལ་བཏབ་
ངེས་དང་མ་ངེས་གནས། །དྲང་ངེས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རིམ་གསུམ་བསྐོར། །མི་
གནས་མྱ་ངན་འདས་པའི་ཚུལ་བསྟན་ཅིང་། །སྐུ་གདུང་འཇིག་རྟེན་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པར་
མཛད། །ཉན་ཐོས་ལུགས་ལ་ཆོ་འཕྲུལ་ཉིན་གཅིག་པ། །ཐེག་ཆེན་ལུགས་སུ་ཉིན་
ཞག་བཅོ་ལྔས་མཚོན། །ཆོས་འཁོར་སྐུ་ཚེའི་ཚད་སོགས་འདྲ་མིན་རླབས། །ཆེ་ཆུང་
ཁྱད་པར་ཆེ་ཡང་ཐུན་མོང་གི །གདུལ་བྱར་སྣང་རྣམས་ཉན་ཐོས་དབང་བཙན་པས། །
འཆད་དུས་རྣམ་དབྱེ་མ་འདྲེས་ཕྱེད་དགོས་ལ། །འདིར་ནི་ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་ལུང་
ལྟར་བཤད། །སྤྲུལ་པའི་སྐུས་ཞིང་འདིར་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་བསྟན་པ་བཤད་པའི་
སྐབས་སོ།། །།

༤ འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོའ་ི ལུགས་ཀྱི་སྐུ་དང་ཞིང་ཁམས་
ཁྱད་པར་དུ་ཕྱེ་བའི་སྐབས།

ཐེག་མཆོག་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ལས། །འཁོར་འདས་གང་ཡང་མ་ཕྱེས་
སྔོན་རོལ་ཏུ། །རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་ནི། །གཞི་ལས་གཞི་སྣང་ཤར་
བའི་སྐད་ཅིག་ལ། །རང་ངོ་ཤེས་པས་གཞི་ཐོག་རང་གྲོལ་ཏེ། །ཆེན་པོ་གསུམ་ལྡན་
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ཀུན་བདག་ཀུན་ཏུ་བཟང་། །གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུའི་ཞིང་དུ་ནང་གསལ་གྱི། །ཕྲ་བའི་
ཡེ་ཤེས་ཐིམ་ལ་མ་རྨུགས་བཞུགས། །དེ་ཡི་བྱིན་ལས་རང་སྣང་ཡེ་ཤེས་ཞིང་། །
སྟུག་པོ་བཀོད་པར་རང་སྣང་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས། །རིགས་ལྔའི་ཚོམ་བུ་ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་
སྣང་། །འཁྲུལ་པའི་འགྲོ་ལ་བརྩེ་བའི་ཐུགས་རྗེ་སྐྱེས། །ཕྱག་རྒྱའི་གནས་དང་བ་སྤུའི་
ཁུང་རརེ ་ཡང་། །འབྱུང་བཞིའ་ི རྡུལ་སྙདེ ་ཞངི ་ཁམས་ཚད་མདེ ་བཀོད། །ཆོས་ཀྱ་ི དབྱིངས་
ཀུན་ཞངི ་དང་སྐུ་ཡསི ་གཏམས། །ཆོས་སྐུར་འདོ ་གསལ་རྡ་ོ རྗ་ེ སྙངི ་པའོ ་ིཞངི ་། །རང་སྣང་
ལོངས་སྐུར་ཚངས་པ་རྔ་སྒྲ་སྟེ། །སྤྲུལ་སྐུའི་དུས་ན་ཚངས་ཆེན་བསྐལ་པ་ཞེས། །སྐྲ་
ཙམ་ཁྱོན་ལ་དུས་གསུམ་ཚད་སྙེད་ཀྱི། །སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་ལ་སོགས་ཀུན་བཟང་གི །
མཛད་པ་ཇི་སྙེད་འདི་ཡི་ཁོངས་སུ་འདུ། །དེ་ལས་ཞིང་འདི་འདུལ་ཆེད་ཐབས་མཁས་
འཕྲུལ། །དཔག་མེད་སྔོན་རོལ་མེ་ཏོག་མཛེས་ཆེན་ལ། །གསེར་གྱི་རྡོ་རྗེ་ཕུལ་ནས་
ཐུགས་མཆོག་བསྐྱེད། །སྐྱེ་བ་རིམ་བརྒྱུད་རྒྱལ་ལས་ཆོས་གསན་ཅིང་། །མཉམ་པར་
བཞག་མཐར་རིན་ཆེན་རྣམ་བཀོད་ཀྱི། །རི་རྩེར་སངས་རྒྱས་ཆོས་སྐུའི་དགོངས་པར་
བཞུགས། །ལོངས་སྤྱདོ ་སྤྲནི ་བཀོད་སྣང་ཆར་རྡ་ོ རྗ་ེ འཆང་། །གསང་གསུམ་མ་ི ཟད་རྒྱན་
གྱི་འཁོར་ལོ་ཡི། །མཛད་པ་སུམ་ཅུ་དྲུག་ལ་དབང་འབྱོར་བ། །རིགས་བརྒྱའི་འཁོར་
ལོའ་ིམགོན་པའོ ་ིསྐུ་རུ་སྣང་། །ཕྱིར་གསལ་མཆེད་པས་ཕྱེད་སྣང་ལོངས་སྐུ་ཆེ། ། རྣམ་
སྣང་གངས་ཆེན་མཚོ་ཡི་གནས་རྣམས་སུ། །ཞིང་དང་ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་རིགས་ལྔའི་
རྒྱལ། །སྒྱུ་འཕྲུལ་རྡོ་རྗེའི་རོལ་མོ་འབྱམས་སུ་ཀླས། །སྟོན་པ་ཁྱད་པར་བདུན་དང་
ཕྱི་ནང་གསང་། །མཚན་དཔེའ་ི རྒྱན་ལྡན་རྣམ་དག་དཀྱིལ་འཁོར་འཕྲོ། །དེ་ཉདི ་ཤལེ ་ལ་
གཟུགས་བརྙན་འཕོས་པ་ལྟར། །ས་བཅུ་པ་ལ་རང་བཞིན་སྤྲུལ་སྐུའི་ཞངི ་། །སྐུ་དང་ཡེ་
ཤེས་ཆོས་སོགས་ལྔ་ལྔར་སྟོན། །དེ་ཡི་ངང་ལས་འགྲོ་འདུལ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །མཆོག་
དང་རགི ་པའི་སྐྱསེ ་བུ་ཐུབ་པ་དྲུག །འགྲོ་དྲུག་གནས་སུ་འདུལ་བཞིའ་ི ཆ་ོ འཕྲུལ་སྟནོ ། །
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སྣ་ཚོགས་སྤྲུལ་པ་ནོར་བུ་ལྗོན་ཤིང་གཏེར། །གྲུ་ཟམ་ཟས་སྨན་བཟོ་སྐྱེ་ངེས་པ་མེད། །
ཁྱད་པར་ལོངས་སྐུའི་སྣང་ཆར་བསྐལ་པ་འདིར། །དགའ་ལྡན་བརྩེགས་པར་སྣང་བ་
དམ་པ་ནས། །རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་བར། །གནས་རིས་བཅུ་གཉིས་སྟོན་
པ་བཅུ་གཉིས་བྱོན། །ཕུན་ཚོགས་ལྔ་ལྡན་ཆོས་སྒོ་དྲུག་ཅུའི་བདག །མཛད་པའི་རྣམ་
གྲངས་དགུ་བཅུ་རྩ་དྲུག་ཚགོ ས། །དེ་དང་དུས་མཚུངས་སྐུ་གསུམ་བསྟན་པའི་བཙས། །
རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་གླེགས་བམ་སྐུ་གཟུགས་ནི། །འགྲོ་བ་གང་གིས་མཐོང་ཐོས་རེག་པས་
ཀྱང་། །གདོས་བཅས་རང་སར་འགྲོ་བའི་ཕྲིན་ལས་ཅན། །གང་འདུལ་གནས་འཕར་
ད་ལྟ་ཞིང་འདིར་བཞུགས། །མདོ་དང་སྒྱུ་འཕྲུལ་ལ་སོགས་བཤད་ཚུལ་ནི། །མཐའ་
ཡས་ཕྱིར་ན་སོ་སོའ་ི གཞུང་དུ་རྟོགས། །འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོའ་ི ལུགས་ཀྱི་སྐུ་དང་
ཞིང་ཁམས་ཁྱད་པར་དུ་ཕྱེ་བའི་སྐབས་སོ། །ཐེག་པའི་སྒོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་གསུང་
རབ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་བསླབ་པ་གསུམ་ལེགས་པར་སྟོན་པའི་བསྟན་བཅོས་ཤེས་བྱ་
ཀུན་ཁྱབ་ཅེས་བྱ་བ་ལས་འདུལ་བྱེད་སྟོན་པ་བྱོན་ཚུལ་རིམ་པར་ཕྱེ་བ་སྟེ་གནས་གཉིས་
པའོ།། །།

གསུམ་པ། བསྟན་པ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་རིམ་བའི་སྐབས།
༡ བསྟན་པ་དམ་པའི་ཆོས་ངོས་གཟུང་་བའི་སྐབས།

ལྷ་མིའི་བླ་མས་གདུལ་བྱ་འདུལ་བ་ཡི། །ཆོ་འཕྲུལ་གཙོ་བོ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་
སྟེ། །ངོ་བོ་སྒྲིབ་པའི་གཉེན་པོ་རྣམ་དཀར་ཕྱོགས། །ངེས་ཚིག་དྷརྨའི་སྒྲ་ལས་དོན་
བཅུ་འཛིན། །དེ་ལས་འགོག་ལམ་གྱིས་བསྡུས་དམ་པའི་ཆོས། །དབྱེ་ན་བརྗོད་
བྱ་རྟོགས་པ་རྗོད་བྱེད་ལུང་། །རྟོགས་པའི་དམ་ཆོས་འགོག་ལམ་བདེན་པ་སྟེ། །
འཕགས་བཞིའི་ཐུགས་རྒྱུད་གང་ཞིག་བྲལ་བ་དང་། །གང་གིས་བྲལ་བྱེད་གཉེན་པོའ་ི
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

རང་བཞིན་ཉིད། །ལུང་ནི་ངོ་བོའ་ི སྒོ་ནས་རྣམ་པ་བཅུས། །ལེགས་གསུངས་བཀའ་
དང་དགོངས་འགྲེལ་བསྟན་བཅོས་གཉིས། །བསླབ་པ་གསུམ་བརྗོད་ངག་ཚིག་དྲི་མ་
མེད། །ཚད་མ་གསུམ་ལྡན་ཐོག་མཐའ་བར་དགེ་བ། །བདག་རྐྱེན་སངས་རྒྱས་ཞལ་
ནས་གསུངས་པ་དང་། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྱིན་རླབས་དང་རྗེས་གནང་ངོ་། ། བརྗོད་
བྱའི་དབང་བྱས་རྗོད་བྱེད་སྡེ་སྣོད་གསུམ། །དེ་ཡང་ཚུལ་ཁྲིམས་འདུལ་བ་ཏིང་འཛིན་
མདོ། །ཤེས་རབ་བསླབ་པ་མངོན་པས་གཙོ་བོར་སྟོན། །ནང་གསེས་འདུལ་བའི་
མདོ་སོགས་དགུར་དབྱེ་བས། །དོན་གྱི་དབང་དུ་བསླབ་པའང་དགུ་རུ་འགྱུར། །
གཞན་ཡང་སོ་ཐར་སྔགས་ལ་སྡེ་སྣོད་དགུ། །མིང་རྐྱང་དང་ནི་ལྷག་དང་ཟབ་སྒྲས་
བརྒྱན། །མདོ་འདུལ་མངོན་པ་རྒྱུ་མཚན་བཞི་བཞིས་བརྗོད། །ཐེ་ཚོམ་སྤྱོད་དང་ལྟ་བ་
ཕྱིན་ལོག་སྤོང་། །ཡང་ན་ཆོས་དོན་བཤད་སྒྲུབ་འབེལ་གཏམ་ཕྱིར། །སྡེ་སྣོད་གསུམ་
བཞག་གདུལ་བྱའི་དབང་བྱས་ནས། །ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་སྡེ་སྣོད་གཉིས་སུ་འདུ། །རྗོད་
བྱེད་ཙམ་གྱི་སྒོ་ནས་རྒྱལ་བའི་བཀའ། །མདོ་སྡེ་དབྱངས་བསྙད་ལུང་བསྟན་ཚིགས་སུ་
བཅད། །ཆེད་བརྗོད་གླེང་གཞི་རྟོགས་བརྗོད་དེ་ལྟར་བྱུང་། །སྐྱེས་རབ་རྒྱས་དང་རྨད་
བྱུང་གཏན་ལ་དབབ། །གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་རྣམས་སུ་དབྱེ། །དབང་
པོའ ་ི རིམ་ལས་ཆོས་འཁོར་རྣམ་གསུམ་མོ། །རབ་འབྲིང་ཐ་མའི་ཚད་ལྡན་རྩོམ་པ་
པོས། །རྒྱལ་བསྟན་དབང་བྱས་ཆོས་སྐྱོབ་ཡོན་ཏན་ཅན། །བསྟན་བཅོས་དེ་ནི་དྲུག་
བྲལ་གསུམ་དུ་འདོད། །དེ་ཡང་བྱེད་ལས་སྒོ་ནས་རྒྱ་ཆེན་སྡུད། །ཟབ་མོ་རྣམ་འབྱེད་
འཁྲུགས་པ་སྡེབ་དང་གསུམ། །བཤད་བྱ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་དགོངས་འགྲེལ་ལ། །
འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་ལྟ་སྤྱོད་ཐ་དད་དང་། །བརྗོད་བྱ་ཇི་སྙེད་པ་དང་ཇི་ལྟ་བ། །ཐར་
དང་རྣམ་མཁྱེན་གཙོ་བོར་སྟོན་རྣམས་ཏེ། །ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་རྒྱན་དྲུག་ལ་སོགས་
པའི། །གཞུང་རྣམས་རྒྱལ་བའི་བཀའ་བཞིན་སྤྱི་བོར་བླངས། །བོད་གཞུང་རྙིང་
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པ་རྣམས་ཀྱང་ཁྱད་འཕགས་སོ།
སོ།། །།

རྩ་བ།

།བསྟན་པ་དམ་པའི་ཆོས་ངོས་གཟུང་བའི་སྐབས་

༢ ལུང་གི་ཆོས་འཁོར་བྱེ་བྲག་ཏུ་དབྱེ་བའི་སྐབས།

སྟོན་པ་མངོན་སངས་རྒྱས་ཏེ་བདུན་ཕྲག་བདུན། །རྫོགས་མཐར་ཆོས་འཁོར་
བསྐོར་ནས་མྱང་འདས་བར། །ཐེག་དམན་འབའ་ཞིག་གསུངས་ཞེས་ཉན་ཐོས་
སྨྲ། །ཐེག་ཆེན་པ་རྣམས་འཁོར་ལོ་གསུམ་དུ་བཞེད། །ཆོས་འཁོར་ངོ་བོ་དམ་ཆོས་མི་
མཐུན་གཅོད། །བྱེ་སྨྲས་མཐོང་ལམ་མདོ་སྡེས་མཐོང་སྒོམ་དང་། །མི་སློབ་ལམ་སྟོན་
ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་བཅས། །ཐེག་ཆེན་ལམ་ལྔ་གསུང་རབ་ཀུན་ལ་འཇོག །ལུང་གི་
ངོ་བོ་ངག་གི་རྣམ་རིག་སྟེ། །རྒྱལ་བའི་ཡེ་ཤེས་འགྲོ་སེམས་དག་པ་ལས། །གདུལ་
བྱའི་ཤེས་པ་མིང་ཚིག་ཡི་གེར་སྣང་། །བྱེ་མདོས་མིང་ཚིག་ཕུང་པོ་གཉིས་སུ་སྨྲ། །
ངེས་ཚིག་དྷརྨ་ཙཀྲའི་སྒྲ་ཕྱི་མ། །རྟོགས་པ་འཕོ་དང་ལུང་གི་ཆོས་ཕུང་ཚོགས། །དབྱེ་
ན་དང་པོ་བདེན་བཞི་བར་པ་ནི། །མཚན་ཉིད་མེད་དང་ཐ་མ་ལེགས་པར་ཕྱེ། །ངེས་
འབྱུང་རྣམ་ཐར་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་གཏམ། །ཞིར་འཇུག་སྨིན་དང་ལུང་སྟོན་ཐོབ་ཕྱིར་
གསུངས། །བསོད་ནམས་མ་ཡིན་བདག་དང་ལྟ་ཀུན་ཟློག །བདེན་བཞི་ལན་གསུམ་
བཟླས་པ་བཅུ་གཉིས་ཏེ། །མཚན་ཉིད་མེད་ལ་དངོས་བསྟན་རྣམ་ཐར་གསུམ། །
སྦས་དོན་མངོན་རྟོགས་བརྒྱད་པོ་ཡན་ལག་བཅས། །ཐ་མས་མཚན་ཉིད་རྣམ་གསུམ་
གཙོ་བོར་སྟོན། །ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། །དེ་ཡང་བརྒྱད་ཁྲི་དང་ནི་
བཞི་སྟོང་ངོ་། །ཕུང་པོའ་ིཚད་ལ་ཉན་ཐོས་འདོད་ཚུལ་གསུམ། །གཞན་དག་གླང་པོ་
རབ་བརྟན་རྒྱབ་ཚད་བཞེད། །རྒྱུད་སྡེ་བཞི་ལས་བྱ་རྒྱུད་འོག་མིན་དང་། །རི་རབ་རྩེ་
མོར་འཇམ་དཔལ་སོགས་ལ་གསུངས། །སྤྱོད་རྒྱུད་རྣམ་སྣང་ཞིང་དང་ཞིང་བར་མ། །
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རྩ་གསུམ་སོགས་སུ་སྲས་བཅས་རྒྱལ་ལ་སྟེ། །གསུང་བ་པོ་ནི་མཆོག་གི་སྤྲུལ་
སྐུའོ། །རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ནི་སྟོན་པ་འོག་མིན་དུ། །སངས་རྒྱས་ལས་སྤྲུལ་ལོངས་
སྐུ་ཆུང་ངུ་ཡིས། །རི་རབ་རྩེ་མོར་དཀྱིལ་འཁོར་སྤྲུལ་པ་དང་། །གཞན་འཕྲུལ་
དབང་བྱེད་ལ་སོགས་མ་ངེས་གསུངས། །བླ་མེད་གསང་འདུས་སྟོན་པས་བདུད་
བཏུལ་རྗེས། །དགའ་ལྡན་ཡང་ན་གཞན་འཕྲུལ་གནས་སུ་གཤེགས། །དཀྱིལ་
འཁོར་སྤྲུལ་ནས་མཁའ་ཁྱབ་འཁོར་ལ་གསུངས། །ཨ་ལངྐཱར་ཀུན་སྙིང་དག་གིས་
བཞེད། །བོད་སོགས་སྟོན་པ་མཉན་ཡོད་བཞུགས་པའི་ཚེ། །ཨིནྡྲ་བྷཱུ་ཏིས་གསོལ་
བཏབ་ཨོ་རྒྱན་གཤེགས། །སྤྲུལ་པའི་དལ་དུ་དབང་རྒྱུད་གནང་བར་གསུངས། །
གཤེད་སྐོར་བདུད་དཔུང་འདུལ་ཚེ་གསང་གསུམ་གྱི། །རྡོ་རྗེ་ལས་བྱུང་དཀྱིལ་
འཁོར་སྤྲུལ་སོགས་མང་། །དགྱེས་རྡོར་བདུད་འཇོམས་ཚེ་ན་ཆོས་འབྱུང་དུ། །རྩ་
བའི་རྒྱུད་བསྟན་བཤད་རྒྱུད་གཞན་དུའོ། །བདེ་མཆོག་ཐོག་མ་མེད་ནས་རྒྱལ་བས་
གསུངས། །གཉིས་ལྡན་དུས་སུ་འབྲས་བུའི་ཧེ་རུ་ཀས། །ཛམྦུའི་གླིང་དུ་འཁོར་ལ་
བསྐྱར་ནས་བཤད། །རྩོད་དུས་དྲག་པོ་ཆུང་མ་འཁོར་བཅས་ཀྱིས། །གནས་ཡུལ་
དུར་ཁྲོད་རྣམས་ལ་དབང་བྱེད་ཚེ། །སྤྲུལ་པས་བཏུལ་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་བཀོད་
དེ་གསུངས། །དུས་འཁོར་མྱ་ངན་འདས་པའི་སྔ་ལོགས་ཀྱི། །ནག་ཉར་དཔལ་
ལྡན་འབྲས་སྤུངས་མཆོད་རྟེན་གྱི། །འོག་ཏུ་ཆོས་དབྱིངས་གསུང་དབང་སྟེང་མར་
ནི། །དཔལ་ལྡན་རྒྱུ་སྐར་དཀྱིལ་འཁོར་ལེགས་སྤྲུལ་ནས། །ཟླ་བཟང་ལ་སོགས་
སྐལ་ལྡན་འཁོར་ལ་གསུངས། །འབྲས་སྤུངས་ཁོ་ནར་རྒྱུད་སྡེ་མ་ལུས་པ། །བསྟན་
པར་བཞེད་དང་ཀུན་རྫོབ་དོན་དམ་གྱི། །ཐ་དད་གནས་སུ་འཁོར་ལོའ་ི མགོན་པོའ་ི
སྐུར། །བཞེངས་ཏེ་སྟོན་འཁོར་དབྱེར་མེད་བདེ་ཆེན་དང་། །ནཱ་དའི་དབྱངས་ཀྱིས་
དུས་ཀུན་བསྒྲགས་པའོ། །ལུང་གི་ཆོས་འཁོར་བྱེ་བྲག་ཏུ་ཕྱེ་བའི་སྐབས་སོ།། །།
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༣ བཀའ་ཡི་བསྡུ་བ་རྣམས་བཤད་པའི་སྐབ།

སྟོན་པ་འདས་པའི་ཕྱི་ལོར་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས། །འཕྱ་བ་སེལ་དང་བསྟན་པ་ཡུན་
གནས་ཕྱིར། །ནྱ་གྲོ་དྷ་ཡི་ཕུག་ཏུ་དགྲ་བཅོམ་པ། །ལྔ་བརྒྱ་འདུས་ཏེ་ཀུན་དགའ་ཉེ་
བར་འཁོར། །འོད་སྲུང་གསུམ་གྱིས་མདོ་འདུལ་མངོན་པ་བསྡུས། །དེ་ཡང་ཕུང་པོ་
རྟེན་འབྲེལ་བྱང་ཕྱོགས་ལུང་། །རིང་པོ་བར་མ་གཅིག་ལས་འཕྲོས་སོགས་བཞག །
འདུལ་དང་མངོན་པ་དག་ཀྱང་དེ་བཞིན་ནོ། །བསྟན་པའི་གནས་ཚད་ལོ་གྲངས་སྟོང་
དུ་བཤད། །ཐུན་མིན་ཐེག་པ་ཆེ་རྣམས་མ་གདྷཱའི། །ལྷོ་ཕྱོགས་དྲི་མེད་འབྱུང་བ་ཞེས་
བྱའི་རིར། །བྱང་སེམས་འབུམ་ཕྲག་བཅུ་འདུས་རྡོ་རྗེ་འཛིན། །བྱམས་དང་འཇམ་
དཔལ་མདོ་འདུལ་མངོན་པ་བསྡུས། །ལུགས་འདིར་བསྟན་པའི་གནས་ཚད་མང་ན་
ཡང་། །ཡོངས་གྲགས་ལྔ་བརྒྱ་ཕྲག་བཅུ་ད་ལྟ་ནི། །ལུང་གི་ལེའུ་ཡིན་གསུངས་ཀློང་
ཆེན་སོགས། །སྒྲུབ་དུས་གསུམ་ལས་ཤེས་རབ་སྐབས་སུ་བཞེད། །བྱ་སྤྱོད་རྣལ་
འབྱོར་རྒྱུད་རྣམས་སུམ་རྩེན་བྱང་། །ལྕང་ལོ་ཅན་དུ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེས་བསྡུས། །བླ་མེད་
ཞུ་བ་པོ་དང་གཏད་པ་དེས། །བསྡུས་ཤིང་སྟོན་པ་པོས་ཀྱང་སྡུད་སོགས་ལས། །བྱེ་
བྲག་མ་རྒྱུད་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་རྣམས། །དྲི་བ་དྲིས་ལན་ཚུལ་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། །
བརྟག་པ་གཉིས་པ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོས་ཏེ། །དུས་འཁོར་རྩ་རྒྱུད་ཟླ་བ་བཟང་པོ་དང་། །
བསྡུས་རྒྱུད་འཇམ་དཔལ་གྲགས་པས་སྙིང་པོར་དྲིལ། །ཀུན་ཀྱང་གསང་བདག་རྣམ་
པར་རོལ་བའི་ཕྱིར། །སྡུད་པོ་གཅིག་ཅིང་གསང་ཆེན་བསྟན་པ་ནི། །ཡུན་རིང་ཁྱད་
པར་མ་རྒྱུད་ནུབ་པ་མེད། །སྟོན་པ་གཤེགས་ནས་བརྒྱ་དང་བཅུ་ལོན་ཚེ། །རུང་བ་
མིན་པའི་གཞི་བཅུ་སུན་དབྱུང་ཕྱིར། །གྲགས་པ་ལ་སོགས་དགྲ་བཅོམ་བདུན་བརྒྱ་
ནི། །ཀུསྨ་པུ་རིའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་འདུས། །བདུན་བརྒྱས་ཡང་དག་བརྗོད་པ་
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༼སྟོད་ཆ།༽

ཞེས་བྱ་བ། །ཆ་ཤས་བསྡུ་བར་མཛད་ཅིང་དེ་ཡི་རྗེས། །དགེ་སློང་མ་ཧཱ་དེ་བ་སློབ་
མར་བཅས། །གཞི་ལྔ་བསྒྲགས་པས་རྩ་བའི་སྡེ་བཞི་དང་། །དེ་ལས་གྱེས་པ་བཅོ་
བརྒྱད་ཉིད་དུ་གྱུར། །རྩིབས་ལོགས་ལ་སོགས་དགྲ་བཅོམ་ལྔ་བརྒྱ་དང་། །བཙུན་པ་
བཞི་བརྒྱ་རྒྱལ་པོ་ཀ་ནིཥྐས། །སྤྱན་དྲངས་གྱེས་པ་བཀར་བསྒྲུབས་སྡེ་སྣོད་གསུམ། །
ཡི་གེར་བཀོད་དེ་བཀའ་བསྡུ་གསུམ་པ་མཛད། །བཀའ་ཡི་བསྡུ་བ་རྣམས་བཤད་པའི་
སྐབས་སོ།། །།

༤ སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་བབ་ལུགས་བཤད་པའི་སྐབས།

སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་ལུགས་སུ་གསང་ཆེན་གྱི། །བསྟན་པའི་བབ་ལུགས་ཆེན་པོ་
རྣམ་པ་གསུམ། །རང་སྣང་རྣམ་དག་འོག་མིན་ཆོས་དབྱིངས་སུ། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོས་
ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་ལ། །འོད་གསལ་འདུས་མ་བྱས་པའི་དགོངས་པ་ནི། །བསམ་མི་
ཁྱབ་དུས་རང་བཞིན་སྣང་བར་མཛད། །སྣང་ཆར་སྟུག་པོ་བཀོད་པར་མཚན་རྫོགས་
སྐུས། །རང་སྣང་འཁོར་ལ་དུས་བཞི་མཉམ་ཉིད་དང་། །རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མིང་ཚིག་
རང་མཚན་ལས། །འདས་པའི་གསུང་གིས་རྒྱུན་མི་འཆད་དུ་འགྲོ། །ཐུགས་རྗེའི་
གཞན་སྣང་རིགས་ལྔའི་ཁང་བརྩེགས་སུ། །སྟོན་པ་རྣམ་ལྔས་ཟབ་དབང་གསུམ་
ལ་སོགས། །དགོངས་པ་བརྡ་དང་འཆད་པའི་ཚུལ་དྲུག་གིས། །ཐབས་ཀྱི་ཐེག་པ་
རྒྱལ་ཚབ་རྣམས་ལ་སྟོན། །དེ་ཚེ་མ་དག་ཞིང་དུ་བཅའ་གཞི་ཡི། །སྟོན་པ་དྲུག་གིས་
ལམ་སྟེགས་ཆོས་སྒོ་སྤྲོ། །གཙང་མའི་གནས་སུ་སངས་རྒྱས་འབྱུང་བའི་སྔོན། །ཆོས་
མཐུན་ལོངས་སྐུས་གྲུབ་པ་རིག་འཛིན་ལ། །ཕ་རོལ་ཕྱིན་དང་ཕྱི་རྒྱུད་སྡེ་གསུམ་
གསུངས། །གཞན་སྣང་བརྡ་དང་ཚིག་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད། །རྡོ་རྗེ་ཆོས་རབ་མི་ཡི་
ཐོད་པ་ཅན། །ཌཱ་ཀི་པཱུ་རྞ་ཉེར་ཞི་སོགས་ཀྱིས་བསྡུས། །རིགས་གསུམ་མཁའ་འགྲོ་
22

རྩ་བ།

ཆོས་ཀྱི་སྤྱན་ཅན་ལ། །བསྟན་པའི་གཉེར་གཏད་མདོར་ན་སྐུ་གསུམ་གྱི། །སྟོན་པའི་
གླེང་གཞི་རྒྱལ་བ་དགོངས་བརྒྱུད་དོ། །དུས་དྲུག་ཚེ་ན་རྩོལ་མེད་ཐེག་པ་ནི། །སེམས་
ལྷག་ཅན་ལ་རྡོར་སེམས་དབང་བསྐུར་སྩལ། །ལྷ་ཡི་གནས་དར་དེ་ཉིད་མི་ཡུལ་དུ། །
སྤྲུལ་པའི་སྐུར་བཞེངས་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་ཡིས། །དབང་རྒྱུད་མཛོད་ཐོབ་བསྟན་པའི་
བདག་པོར་གྱུར། །འོད་དུ་ཐིམ་ཚེ་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་སོགས། །རྒྱལ་ཚབ་
རྣམས་ལ་འདས་རྗེས་རིམ་པར་བབས། །རིགས་གསུམ་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་མངའ་
བདག་གིས། །ལྟ་བ་སྒྲུབ་པ་སྤྱོད་ཕྱོགས་གཙོ་བོར་བཤད། །ལྷ་ཀླུ་གནོད་སྦྱིན་ཚོམ་
བུ་འབུམ་སྡེ་གྲོལ། །རྒྱལ་བ་འདས་ནས་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་ལོར། །མ་ལ་ཡ་རྩེར་རིགས་
ཅན་དྲ་མ་ལྔས། །གདུང་ཚགི ་ཉརེ ་གསུམ་བཏོན་པས་གསང་བའི་བདག །མངོན་སུམ་
བྱོན་ནས་གསང་རྒྱུད་ཟློས་ཏེ་བསྟན། །དེ་དག་སྲིན་པོ་བློ་གྲོས་ཐབས་ལྡན་གྱིས། །ཡི་
གེར་བཀོད་ནས་མཁའ་ལ་རྩལ་གྱིས་སྦས། །དེ་ནི་རིག་འཛིན་བརྡ་ཡི་བརྒྱུད་པའོ། །
དེ་ཚེ་དེ་ཡི་བྱིན་རླབས་སྣང་བ་ལས། །རྒྱལ་པོ་ཛཿལ་རྨིས་ལྟས་བདུན་ཤར་ཏེ། །
ཕྱག་རྡོར་སྐུ་དང་ཏནྟྲ་སྡེ་བཅོ་བརྒྱད། །ཡང་ཐོག་བབས་ཤིང་རིམ་པར་དོན་རྟོགས་
ནས། །ཀུ་ཀུ་རཱ་ཛ་སོགས་ལ་བརྒྱུད་དེ་དར། །དེ་དང་དུས་མཚུངས་ཕྱི་རྒྱུད་སྡེ་གསུམ་
ནི། །ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱི་བྱ་རྐང་མེ་རི་འབར། །ཨ་ནུ་སིངྒ་གླིང་གི་ནགས་ཚལ་དུ། །གླེགས་
བམ་དངོས་སུ་བབས་ཤིང་ཨ་ཏི་ཡང་། །དྷ་ན་ཀོ་ཥར་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་ལ། །རྡོ་རྗེ་
སེམས་དཔས་གསུངས་ཏེ་ཡི་གེར་བཀོད། །གཞན་དང་གཞན་ནས་བྱུང་བ་ཆེས་མང་
ངོ་། །དེ་དག་གང་ཟག་སྙན་ཁུང་བརྒྱུད་པ་སྟེ། །རྟོག་འདུལ་དབང་གིས་ཐེག་པ་ཇི་
སྙེད་པ། །རང་བཞིན་རྫོགས་པ་ཆེ་ལས་འཕྲོས་པའོ། །སྒྲུབ་སྡེ་ཞི་ཁྲོས་གསུངས་ཤིང་
གསང་བདག་བསྡུས། །མཁའ་འགྲོར་གཉེར་གཏད་མཆོད་རྟེན་བུམ་པར་སྦས། །
སློབ་དཔོན་བརྒྱད་ཀྱིས་དགུང་བདུན་དགོངས་པའི་ཚེ། །ལས་ཀྱི་དབང་མོས་སྒྲོམ་བུ་
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༼སྟོད་ཆ།༽

སོ་སོར་གཏད། །ཀུན་འདུས་བཀའ་བབས་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོའ།ོ །སྔ་འགྱུར་རྙིང་
མའི་བབ་ལུགས་བཤད་པའི་སྐབས་སོ། །ཐེག་པའི་སྒོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་གསུང་
རབ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་བསླབ་པ་གསུམ་ལེགས་པར་སྟོན་པའི་བསྟན་བཅོས་ཤེས་བྱ་
ཀུན་ཁྱབ་ཅེས་བྱ་བ་ལས་བསྟན་པ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ་སྟེ་གནས་གསུམ་
པའོ།། །།

བཞི་པ། རྒྱལ་བསྟན་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་ཇི་ལྟར་དར་བའི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།
༡ བསྟན་པ་འཕགས་པའི་ཡུལ་ཇི་ལྟར་དར་བའི་སྐབས།

བསྟན་པ་འཛམ་གླིང་འདི་རུ་དར་བའི་ཚུལ། །འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་ཉན་ཐོས་
ཐེག་པ་ཆེ། །ཕལ་ཆེར་སྤྱོད་སྐབས་གཉིས་བྱུང་རྒྱལ་བའི་ཚབ། །འོད་སྲུང་ཀུན་
དགའ་བོ་དང་ཤ་ནའི་གོས། །ཉེར་སྦས་དྷཱི་ཏི་ཀ་དང་ནག་པོའ ་ི ཞབས། །ལེགས་
མཐོང་ཉི་མ་གུང་བསྣན་གཏད་རབས་བརྒྱད། །དགེ་སློང་སེང་གེའི་བར་དུ་བྱུང་བའང་
བཤད། །བསྟན་བཅོས་ཐོག་མ་བྱེ་བྲག་བཤད་མཛོད་དར། །འབྲས་བུ་བཞི་ཐོབ་
ས་ཡི་རྡུལ་ལྟར་མང་། །བཙུན་པ་ཆེན་པོ་བཞི་སོགས་དགེ་སློང་ནི། །འབུམ་ཕྲག་དུ་
མས་སྡེ་འཛིན་ཉན་ཐོས་སོ། །དེ་ནས་བཙུན་པ་ཨ་བི་ཏརྐ་སོགས། །ས་བཅུའི་དབང་
ཕྱུག་རྣམས་ལས་ཆོས་གསན་ཅིང་། །ཆོས་རྒྱུན་ཏིང་འཛིན་ཐོབ་པ་དུ་མ་བྱུང་། །ཐེག་
ཆེན་ཕལ་ཆེར་མི་ཡི་ཡུལ་དུ་ཕེབས། །ན་ལེནྡ་རུ་མཐོ་བཙུན་གཙུག་ལག་བཞེངས། །
དགའ་བོ་སོགས་ཀྱིས་བསྟན་བཅོས་མང་དུ་བརྩམས། །དེ་དག་རྣམ་རིག་སྨྲ་བ་ཡིན་
པར་གྲགས། །གྲུབ་པའི་སྤྱི་མེས་སྒྲ་གཅན་འཛིན་ཞབས་ཀྱིས། །ཐེག་མཆོག་དབུ་
མའི་ཚུལ་ལུགས་ཐགོ ་མར་གསལ། །དེ་ནས་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་འཕགས་པ་ཀླུས། །
ཤེར་ཕྱིན་འབུམ་པ་སྤྱན་དྲངས་ཚོགས་གསུམ་གྱིས། །འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་དགོངས་
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པ་འགྲེལ་བར་མཛད། །དངོས་སྨྲའི་རྩོད་བཟློག་ཐེག་ཆེན་བཀའ་རུ་བསྒྲུབས། །
འཕགས་པ་ལྷ་སོགས་རིམ་བྱོན་བསྟན་སྤེལ་བསྐྱངས། །ས་གསུམ་ལ་གནས་འཕགས་
པ་ཐོགས་མེད་ཀྱིས། །བྱམས་པའི་ཞལ་ནས་ཆོས་ལྔ་དངོས་སུ་གསན། །ས་སྡེ་ལྔ་
དང་སྤྱི་སྡོམ་གཉིས་སོགས་མཛད། །དབྱིག་གཉེན་སོགས་ཀྱིས་བསྟན་པ་རྒྱ་ཆེར་
སྤེལ། །རིག་པའི་དབང་ཕྱུག་ཕྱོགས་གླང་ཆོས་གྲགས་ཀྱིས། །ཚད་མའི་ལམ་གསལ་
རྒོལ་ངན་རྩོད་པས་བཅོམ། །མདོར་ན་འཛམ་གླིང་རྒྱན་དྲུག་ཆེན་པོ་བཞི། །རྨད་
བྱུང་གཉིས་སོགས་རྒྱལ་བས་ལུང་བསྟན་བཞིན། །བསྟན་པ་བསྐྱངས་པའི་རྣམ་ཐར་
དཔག་པར་དཀའ། །བྱ་སྤྱོད་རྒྱུད་རྣམས་ཐེག་ཆེན་དར་ནས་སྤྱོད། །སྔགས་གྲུབ་རིག་
འཛིན་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་རྩ་བྱོན། །ས་ར་ཧ་ཡིས་སངས་རྒྱས་ཐོད་པ་སོགས། །རྒྱུད་སྡེ་རྒྱ་
མཚོ་ཨ་ོ རྒྱན་ཡུལ་ནས་དྲངས། །དེ་ཡང་ཨནྡྲི ་འཁོར་བཅས་གྲུབ་པའི་རྒྱུས། །ཡུལ་ད་ེ རྡ་ོ
རྗེ་ཐགེ ་པའི་འབྱུང་ཁུངས་ས།ོ །འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་འདུས་པ་ཆསེ ་གསལ་མཛད། །
ལཱུ་དྲིལ་ནག་གསུམ་བདེ་མཆོག་སྲོལ་འབྱེད་དེ། །བི་རཱུ་པཱཀྵ་མཚོ་སྐྱེས་ལ་ལི་ཏས། །
གཤེད་དམར་དགྱེས་རྡོར་རྟོག་པ་བདུན་སོགས་བླངས། །མཉམ་སྦྱོར་ལ་སོགས་ཟ་
ཧོར་ཡུལ་དུ་བྱོན། །གཞན་ཡང་རྟ་མཆོག་ཌོམྦི་ལྭ་བ་པ། །ཀུ་ཀུ་རཱི་པ་ཟབ་རྡོར་ཏེ་ལོ་
པ། །ཞི་སྦས་ཞབས་སོགས་རྩོད་པའི་ཐ་མའི་བར། །གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་གྲངས་
མེད་བྱོན་རྣམས་ཀྱིས། །རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་བསྟན་པ་ཉི་ལྟར་གསལ། །རྒྱལ་རིགས་རབ་
གསལ་ཟླ་བས་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད། །བཤད་ཅིང་རྗེས་འབྲང་མཁས་པ་གསུམ་སོགས་
ཀྱིས། །ཡོ་གའི་རྒྱུད་ཀྱི་རིང་སྲོལ་རྒྱ་ཆེར་ཕྱེས། །ཙི་ལུ་པ་དང་དུས་ཞབས་ཆེ་ཆུང་
གིས། །དུས་འཁོར་རྒྱུད་བླངས་སེམས་འགྲེལ་དར་བར་མཛད། །ཕྱིས་སུ་དྷརྨ་པཱ་
ལས་བཞེངས་པ་ཡི། །རྣམ་གནོན་ཚུལ་གྱིས་བསྔགས་པའི་གཙུག་ལག་ཏུ། །ཡེ་ཤེས་
ཞབས་སོགས་སྔགས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་དང་། །མཁས་པ་སྒོ་དྲུག་ཇོ་བོ་འཇིགས་མེད་
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༼སྟོད་ཆ།༽

འབྱུང་། །ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་སོགས་ཀྱིས་བསྟན་པ་བསྐྱངས། །ཤར་ཕྱོགས་ཀོ་ཀི་ལྷོ་ཕྱོགས་
འབིགས་བྱེད་ཁོངས། །སྔགས་དང་ཤར་ལྷོ་ལྷོ་ནུབ་ཡུལ་ཕྲན་འགར། །རྒྱལ་བསྟན་
དུས་ཕྱིས་བར་དུ་གནས་པ་ཡིན། །འབྱུང་འགྱུར་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་འཕགས་པ་
སོགས། །བྱོན་ནས་རྒྱལ་བསྟན་ཡུན་རིང་སྤེལ་བར་བཞེད། །བསྟན་པ་འཕགས་པའི་
ཡུལ་དུ་ཇི་ལྟར་དར་བའི་སྐབས་སོ།། །།

༢ གངས་ཅན་ལྗོངས་སུ་བསྟན་རྩ་འདུལ་བ་དར་བ་དབང་བཤད་རྒྱུན་གྱི་
བྱུང་བ་བརྗོད་པའི་སྐབས།

བོད་ཡུལ་ཆོས་རྒྱལ་ལི་ཙྪ་བཱི་ཡི་རིགས། །ཐོ་རིའི་དུས་སུ་དམ་ཆོས་དབུ་བརྙེས་
ཤིང་། །སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་ཡིས། །གཙུག་ལག་ཁང་
བཞེངས་དམ་ཆོས་སྲོལ་ཆེན་གཏོད། །ཐོན་མིས་ཡི་གེའི་གཟུགས་དང་བརྡ་སྤྲོད་
བརྩམས། །གངས་ལྗོངས་སྨྲ་བའི་སྒོ་ཆེན་ཐོག་མར་ཕྱེས། །འཇམ་དབྱངས་རྣམ་
འཕྲུལ་མངའ་བདག་ཁྲི་ལྡེ་ཡིས། །མཁན་སློབ་སྤྱན་དྲངས་དཔལ་གྱི་བསམ་ཡས་
བཞེངས། །དམ་ཆོས་ཀུན་བསྒྱུར་བཤད་སྒྲུབ་སྡེ་ཆེན་བཙུགས། །ལྷ་སྲས་མཆེད་དང་
ཁྱད་པར་ཁྲི་རལ་གྱིས། །བསྟན་པ་བླར་སྤེལ་གསར་བཅད་ཞུས་ཆེན་མཛད། །རྒྱལ་
བསྟན་གཞི་མ་དམ་ཆོས་འདུལ་བ་ནི། །བསྟན་པའི་མངའ་བདག་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་
འཚོས། །སད་མི་མི་བདུན་ཐོག་མར་རབ་ཏུ་བྱུང་། །སྐྱེས་མཆོག་ལོ་ཙཱ་བཙུན་པ་
བགྲང་ཡས་བྱོན། །དར་མས་བསྣུབས་རྗེས་སྨར་གཡོ་གཙང་གསུམ་བརྒྱུད། །བླ་
ཆེན་མཁན་བུ་དབུས་གཙང་མི་བཅུ་ཡིས། །བསྟན་པ་གསོས་ཤིང་གནས་གཞི་རྒྱ་ཆེར་
ཏིང་། །པཎ་ཆེན་སློབ་མ་དཔལ་མཚན་རྣམ་གཉིས་ཀྱི། །སྡོམ་པའི་རྒྱུན་བཅས་ད་
ལྟའི་བར་དུ་དར། །པཱ་ལའི་བརྒྱུད་པ་སྟོད་འདུལ་གྲགས་པའང་བྱུང་། །ལུང་རྟོགས་
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འཛིན་བྱེད་བཤད་དང་སྒྲུབ་པ་སྟེ། །འདུལ་བའི་བཤད་རྒྱུན་ལྷོ་ཕྱོགས་འཕགས་ཡུལ་
དུ། །ཡོད་སྨྲའི་དགོངས་འགྲེལ་ཡོན་ཤཱཀ་རྣམ་པ་གཉིས། །བཤེས་གཉེན་དྲུག་ལ་
སོགས་པས་རྒྱ་ཆརེ ་སྤལེ ། །ལྗོངས་འདིར་དཱ་ན་ཛ་ི ན་ཅགོ ་རའོ ་ིབརྒྱུད། །གཟུས་ལ་སྟདོ ་
འདུལ་རྒྱུན་འདྲེས་བུ་བཞི་ལས། །རིམ་མཆེད་མཚོ་སྣ་རྒྱ་དང་བྱ་འདུལ་སགོ ས། །ཁྱད་
འཕགས་མང་བྱོན་ཀུན་མཁྱེན་བུ་སྟོན་ལ། །བཀའ་བབ་ཐུབ་དབང་གཉིས་པའི་ཕྲིན་
ལས་མཛད། །ཐོགས་མེད་མཆེད་མཛད་མངོན་པ་གོང་འོག་གཉིས། །བློ་བརྟན་གང་
སྤེལ་དབྱིག་བཤེས་སོགས་ཀྱིས་སྤེལ། །ཛི་ན་སྐ་ཅོག་དག་གིས་བསྒྱུར་ཅིང་བཤད། །
དབས་དང་གྲུམ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡས་སུ་དར། །པཎ་ཆནེ ་སྨྲ་ྀ ཏསི ་ཤསེ ་རབ་གྲགས་སགོ ས་
ལ། །མཛོད་ཀྱ་ི བཤད་རྒྱུན་རགོ ་འབན་ཐ་ོ ཡསི ་བཟུང་། །ཤཱཀ་ཤྲཱསི ་ས་པཎ་ལ་གསུངས་
ཉེ་བརྒྱུད་བཅས། །ཁྱད་འཕགས་སྨྲ་བའི་ལྗགས་རངི ་གཡོ་བར་མཛད། །ཤེར་ཕྱིན་སྦས་
དོན་མངོན་རྟོགས་རྒྱལ་ཚབ་ཆེས། །ལེགས་བཀྲལ་ཐོགས་མེད་མཆེད་ཀྱིས་སྣང་བར་
མཛད། །འཕགས་སེང་གཉིས་ཀྱིས་རང་སྟོང་ཚུལ་དུ་བཀྲལ། །བཤད་སྲོལ་བཟང་
བས་ཕྲིན་ལས་ཁྱད་དུ་འཕགས། །བོད་འདིར་རླངས་དང་བཻ་རོའ་ི བཀའ་དྲིན་ལས། །
ཤེར་ཕྱིན་བཤད་པ་ཉམས་ལེན་རྒྱ་ཆེར་བྱུང་། །རིན་ཆེན་བཟང་པོས་མངོན་རྒྱན་བཤད་
སྲོལ་བཏོད། །ཇོ་བ་ོ རྗསེ ་ཀྱང་ཁུ་འབྲོམ་ཕྱྭ་ལ་བཤད། །ཁྱད་པར་རྔགོ ་ལ་ོ ཆནེ ་པསོ ་དར་
རྒྱས་མཛད། །སྔ་ཕྱིའི་བཀའ་བབ་ཤེར་འབར་བྱང་སེང་ལས། །རིམ་བརྒྱུད་གཡག་
རོང་ཡབ་སྲས་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱིས། །བཤད་པའི་ཆུ་རྒྱུན་བཟང་པོ་མ་ཉམས་བབས། །
གྲོ་ལུང་བཤད་སྲོལ་དཔལ་ལྡན་ཕྱྭ་པས་སྤེལ། །དངོས་བསྟན་སྟོང་ཉིད་སྟོན་པ་དབུ་
མའི་ཚུལ། །འཕགས་པའི་དགོངས་པ་འགྲེལ་བྱེད་རྣམ་གཉིས་ལས། །ཐལ་རང་
སྲོལ་གྱིས་ཟླ་གྲགས་ཞི་བ་ལྷ། །ཤར་གསུམ་ལ་སོགས་ལུགས་གཉིས་རྗེས་འབྲང་
མང་། །འཕགས་གཞུང་ཅོག་རོ་རྔོག་ལོ་དག་གིས་སྤེལ། །ཕྱྭ་པ་སེང་ཆེན་བརྒྱད་དང་
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༼སྟོད་ཆ།༽

རོང་སྟོན་སོགས། །རང་རྒྱུད་སྲོལ་བཟུང་པ་ཚབ་བུ་བཞི་བཅས། །དཔལ་ལྡན་ཟླ་
བའི་གཞུང་གི་ལམ་སྲོལ་ཕྱེས། །གངས་ཅན་ཐལ་འགྱུར་སྨྲ་རྣམས་དེ་ལས་གྱེས། །
འཁོར་ལོ་ཐ་མ་བྱམས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། །ཆོས་བཞི་བསྟོད་ཚོགས་ཀྱིས་བཀྲལ་ཐོགས་
མེད་མཆེད། །ཙནྡྲ་ག་ོ མཱ་ི སགོ ས་ཀྱསི ་འཆད་ཅངི ་སྤལེ ། །ས་ཛྫ་ན་ལས་རྔགོ ་དང་བཙན་
གྱིས་ཞུས། །བཤད་སྒྲུབ་བཀའ་བབས་དབུ་སམེ ས་གཉིས་སུའང་བཞེད། །གཙང་ནག་
རང་བྱུང་ཀུན་མཁྱེན་ཡབ་སྲས་སགོ ས། །ཕྱིར་མ་ི ལྡགོ ་པ་སངེ ་གའེ ་ི སྒྲ་ཆནེ ་བསྒྲགས། །
དཔལ་ལྡན་ཆོས་སྐྱོང་ཞབས་ཀྱིས་རིག་པའི་ཚོགས། །འཁོར་ལོ་ཐ་མའི་དགོངས་པར་
བཀྲལ་ཞེས་གྲགས། །བྱ་སྤྱོད་བྱང་ཆུབ་མཆོག་དང་སངས་རྒྱས་གསང་། །ཕྱི་མའི་
བཤད་རྒྱུན་མཉྫུ་ཤྲཱིས་སྤེལ། །རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ལ་མཁས་པ་རྣམ་གསུམ་སྲོལ། །ཐོག་
མར་ལོ་ཆེན་སྲས་བཞི་ཇོ་བོས་སྤེལ། །བར་དུ་རྩ་སྣུར་འཛིམ་སོགས་ཆུ་ཕྲན་བརྒྱ། །
ཐ་མ་བུ་སྟོན་མཁས་པའི་རྒྱ་མཚོར་འཁྱིལ། །ཡོ་གའི་བསྟན་པ་རྨང་ནས་གསོ་བར་
མཛད། །འདུས་པ་ལུགས་སྲོལ་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞིར་གྲགས། །བོད་དུ་བཀའ་སྲོལ་དྲུག་
ཙམ་བྱུང་བ་ལས། །གཙོ་བོ་འཕགས་དང་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ལུགས་གཉིས། །སྔ་མ་
མར་འགོས་ཇོ་བོ་ཆགས་པཎ་ཆེན། །ཕྱི་མ་རིན་བཟང་གཉན་རྭ་གཉོས་ཀྱི་ལུགས། །
མཆོག་གྱུར་མར་འགོས་སྒྲུབ་བཤད་བཀའ་བབས་ཤིང་། །མར་པའི་བཤད་རྒྱུན་
མཚུར་ལས་བྱུང་བ་དང་། །འགོས་ལུགས་ཀ་གདུང་དྲལ་ཕྱམ་ལ་སོགས་རྒྱུན། །ཀུན་
མཁྱེན་གཉིས་པ་རིན་ཆེན་གྲུབ་ལ་བབས། །གཤིན་རྗེའི་གཤེད་ལ་དུས་ཀྱི་རིམ་པ་
ལྔ། །འདོད་པའི་དངོས་གྲུབ་སྤྱོད་པ་སྣ་ཚོགས་དང་། །གནོད་ལྡན་ངེས་སྤྱོད་ཆ་ཤས་
ཅན་རྣམས་བྱུང་། །ལ་ལི་ཏ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔལ་འཛིན་གསུམ། །དང་པོ་བར་དང་ཐ་
མའི་བཀའ་བབས་ཤིང་། །དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའ་ི རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ནོ། །ཁྱད་པར་
གཤེད་སྐོར་ཀུན་འདུས་དཔལ་འཛིན་སོགས། །རིམ་བརྒྱུད་ལྗོངས་འདིར་སྔགས་རྒྱུད་
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ཐོག་མར་བྱུང་། །ཕྱི་དར་ཅོག་གྲུ་ནག་ཚོ་རོང་ཟོམ་དཔྱལ། །རྭ་སྐྱོ་ཞང་གཉོས་རྣམས་
ལས་འཇམ་དཔལ་དངོས། །རྭ་བའི་ལུགས་ཉིད་བཤད་སྒྲུབ་བླ་ན་འཕགས། །གཏི་
མུག་རིགས་རྒྱུད་མཚན་བརྗོད་ལོ་ཆེན་འགྱུར། །བཤད་བཀའ་མན་ངག་སྔ་ཕྱིའི་
ལུགས་སྲོལ་གནས། །བདེ་མཆོག་ལུགས་སྲོལ་ཉི་ཤུ་རྩ་དྲུག་ཙམ། །འཕགས་པའི་
ཡུལ་དང་འདིར་ཡང་ཕལ་ཆེར་བྱུང་། །གློག་སྐྱ་མལ་ལོ་དོ་པ་པུ་ཧྲང་པ། །རོང་གཡག་
རྣམ་གཉིས་སྦལ་སྣའི་ལུགས་སོགས་ལས། །མར་དོ་ཁྱད་འཕགས་གཟེ་པ་སོགས་ཀྱིས་
བསྐྱངས། །དགྱེས་རྡརོ ་མཚོ་སྐྱསེ ་ནག་པ་ོ མ་ི ཐུབ་ཟླ། །རིན་འབྱུང་ནཱ་ར་ོ མ་ཻ ཏྲ་ི སྙན་གྲགས་
བཟང་། །ཡོངས་རྫོགས་ལུགས་བདུན་འགྲེལ་བྱེད་བཅུ་གཉིས་གྲགས། །བི་རཱུའི་
བརྒྱུད་འཛིན་འབྲོག་འགོས་གྱི་ཇོ་ལུགས། །ནཱ་རོའ་ི བརྒྱུད་སྲོལ་མར་སྟོན་དཔྱལ་དང་
རམ། །ཁྱད་འཕགས་མར་འབྲོག་མེས་རྔོག་ས་སྐྱ་པས། །བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་
སྲིད་མཐའི་བར་དུ་བསྒྲེངས། །མཱ་ཡཱ་གདན་བཞི་སངས་རྒྱས་ཐོད་པ་ཡང་། །མར་ལོ་
གྱི་ཇོའ་ི དྲིན་ལས་རིང་དུ་དར། །དུས་འཁོར་གྱི་ཇོ་ཙཱ་མི་རྭ་འབྲོ་གཉིས། །པཎ་ཆེན་
ཆག་དཔྱལ་རོང་ལུགས་མང་བྱོན་པའི། །སྒྲུབ་དང་བཤད་བཀའ་ཇོ་ཞལ་གཉིས་ལ་
བབས། །རྒྱུད་བཤད་སྲོག་རྩ་བུ་སྟོན་ཆེན་པོས་མཐུད། །སྔ་འགྱུར་བཤད་སྲོལ་ད་
ལྟའི་བར་གནས་པ། །རྡོར་སེམས་སྒྱུ་དྲྭ་ཏནྟྲ་རྩ་བའི་རྒྱུད། །རྒྱུད་ཀུན་སྤྱི་བོར་རྒྱལ་
མཚན་ལྟ་བུར་འཕགས། །སྒེག་རྡོར་ཉི་སེང་སངས་རྒྱས་གསང་བས་བཀྲལ། །བི་མ་
རྨ་གཉགས་རྣམས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་བཤད། །རོང་ཟོམ་ཀློང་ཆེན་རིག་རལ་སོགས་
ཀྱིས་སྤེལ། །ཁྱད་འཕགས་ཟུར་པའི་བཀའ་སྲོལ་ཉག་ཕྲ་བ། །སྨིན་གླིང་མཆེད་ཀྱིས་
བསྟན་པའི་མེ་རོ་གསོས། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའ་ི བཤད་སྲོལ་རྣམ་བརྒྱད་དང་། །ཀུན་
བྱེད་རྒྱལ་སོགས་རྒྱུད་དང་གཞུང་གདམས་ཀྱི། །བཤད་སྲོལ་གསར་རྙིང་ཕྲན་ཚེགས་
སྨོས་མི་ལངས། །ཛྙཱ་ན་ཤྲཱི་སོགས་ལུང་མང་རབ་གྲགས་ཤིང་། །བོད་དུ་རིག་རལ་
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གཞོན་ཚུལ་སོགས་ཀྱང་ངོ་། །ཆོས་བློན་ཐོན་མི་བཻ་རོ་སྐ་ཅོག་ཞང་། །གནུབས་ཆེན་
རིན་བཟང་རྔོག་ལོ་ས་སྐྱ་པ། །བུ་སྟོན་བཤད་རྒྱུན་འདེགས་པའི་ཀ་ཆེན་བཅུ། །བྱང་
ཕྱོགས་ལྗོངས་འདིར་ཐུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་ཅན། །དེ་དག་བཀའ་དྲིན་ནམ་མཁས་གཞལ་
དུ་མེད། །ཕྱིས་ནས་བཤད་བཀའ་གཙོ་བོར་ས་དགེ་གཉིས། །སྒྲུབ་བརྒྱུད་བཀའ་རྙིང་
དག་ལ་བབས་ལྟར་སྣང་། །རང་ལུགས་ཀུན་མཁྱེན་རང་བྱུང་རྒྱལ་བ་ནས། །ནང་
བརྟག་རྒྱུད་བླའི་བཤད་བཀའ་གཙོ་བོར་མཛད། །གཞུང་ཆེན་བཀའ་བཞི་མི་བསྐྱོད་
རྒྱལ་ལ་བབས། །སྲས་བཅས་ལེགས་བཤད་ཉི་འོད་བརྡལ་བའི་རྒྱུན། །དེང་སང་
ན་ཡང་དོན་གྱིས་མ་ཆད་བཞུགས། །འདུལ་བསྟན་རྒྱ་མཚོར་འཆད་རྩོམ་རླབས་ཕྲེང་
ཅན། །འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དངོས་སྙིང་པོའ་ི མཚན་གྱིས་བསྐྱིལ། །ཐུབ་བསྟན་
སྒྲོན་མེ་འཕགས་ཞབས་གཉིས་པའོ། །གངས་ཅན་ལྗོངས་སུ་བསྟན་རྩ་འདུལ་བ་དང་
བཤད་རྒྱུན་གྱི་བྱུང་བ་བརྗོད་པའི་སྐབས་སོ།། །།

༣ སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་རྣམས་ཀྱི་བྱུང་བ་བརྗོད་པའི་སྐབས།

བོད་ཡུལ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བརྒྱད། །རྙིང་མ་བཀའ་གདམས་ལམ་
འབྲས་བཀའ་བརྒྱུད་པ། །ཤངས་པ་ཞི་བྱེད་སྦྱོར་དྲུག་བསྙེན་སྒྲུབ་བོ། །སྔ་འགྱུར་
གཞུང་ཤིང་མདོ་སྒྱུ་སེམས་གསུམ་སྟེ། །སྒྲུབ་སྡེ་ཟུར་རྒྱན་གསང་སྐོར་སྲོག་གི་ཐིག །
གངས་ཅན་བསྟན་པའི་ཤིང་རྟ་ཁྲི་སྲོང་རྗེའི། །ཐུགས་བསྐྱེད་གཞལ་དུ་མེད་པའི་
བཀའ་དྲིན་ལས། །སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་པདྨཱ་ཀ་ར་ཡིས། །ཐུན་མོང་སྣང་ངོར་ལྟ་
ཕྲེང་ཙམ་ཞིག་གསུངས། །སྐལ་ལྡན་རྣམས་ལ་སྒྲུབ་པ་སྡེ་བརྒྱད་སོགས། །སྨིན་
གྲོལ་གདམས་པ་བསམ་མི་ཁྱབ་པར་བསྩལ། །མ་འོངས་འགྲོ་ལ་དགོངས་ཏེ་གཏེར་
མང་སྦས། །སྒོམ་གྲྭ་གསུམ་སོགས་གྲུབ་ཐོབ་བགྲང་ཡས་བྱུང་། །དཔལ་སེང་ཐུགས་
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བཅུད་བཻ་རོས་དཀའ་བས་བཞེས། །རིམ་པ་ལྔ་དང་སྤང་སྟོན་ལས་མཆེད་དེ། །
སེམས་ཀློང་གདམས་པས་ཀུན་བཟང་རྒྱལ་སྲིད་བསྐྲུན། །བི་མ་ཉང་གི་མན་ངག་འོད་
སྐུའི་བཙས། །དེ་བསྟན་ཀློང་ཆེན་དགའ་རབ་གཉིས་པས་བརྡལ། །འདུས་པ་གཤེད་
སྐོར་ལ་སོགས་གནུབས་ཆེན་པོས། །རྒྱ་བལ་བྲུ་ཤའི་སློབ་དཔོན་བཞི་ལས་བླངས། །
སྒྱུ་འཕྲུལ་ཡང་ཕུར་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བཀའ། །རྨ་གཉགས་གནུབས་གསུམ་ནམ་
སྙིང་སོ་དང་ཉང་། །འཁོན་སྟོན་ལྷ་གཟིགས་རླངས་དང་འོ་བྲན་རྒྱུས། །རོང་ཟུར་
མྱོས་དཔྱལ་མཆིམས་སྐྱོ་གཡུང་ལ་སོགས། །བཟང་ལ་བར་མ་ཆད་པའི་གྲུབ་པས་
བསྐྱངས། །མཆོག་གཉིས་གླིང་བརྒྱད་ནུས་ལྡན་རྣམས་ལ་སོགས། །དུས་མཐུན་རིམ་
བྱོན་སློབ་མར་བཅས་པ་ཡིས། །དུས་མཐར་སྔགས་བསྟན་མི་ནུབ་རྒྱས་པར་མཛད། །
ཇོ་བོས་ལྟ་སྤྱོད་གཙོར་སྟོན་གཞུང་གདམས་དང་། །ཟུང་འབྲེལ་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་སྒྲོན་
མ་བསྟན། །ནག་ཚོའི་བཀའ་བརྒྱུད་ལ་སོགས་མཐའ་ཡས་ཀྱང་། །གཙོ་བོར་སྤྱན་
རས་གཟིགས་དབང་འབྲོམ་གྱི་བརྒྱུད། །ལྷ་ཆོས་བདུན་ལྡན་བཀའ་གདམས་རིན་པོ་
ཆེ། །སྐུ་མཆེད་གསུམ་སྲོལ་གཞུང་གདམས་མན་ངག་པ། །འཕགས་ཆེན་དུ་མས་
བྱང་ཆུབ་ལམ་བཟང་སྤེལ། །ལུགས་དེ་གྲུབ་མཐའ་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་མོད་ཀྱང་། །ཕྱིས་
དུས་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་འཕྲུལ་ཙོང་ཁ་པས། །གཞུང་ལམ་གཙོར་བཏོན་བཀའ་
གདམས་གསར་མར་གྲགས། །བི་རཱུ་མཚོ་སྐྱེས་ཞབས་སོགས་ལམ་སྐོར་དགུ། །བླ་
ཆེན་འབྲོག་མིར་བཀའ་བབས་གདམས་པའི་བཅུད། །སྒོ་དྲུག་ཆོས་འབྲེལ་རྩ་བ་མེད་
པ་དང་། །ཉེ་བརྒྱུད་ལམ་སྦས་བརྡ་དོན་གསལ་རྣམས་ཀྱི། །གཙོ་བོ་གསུང་ངག་ལམ་
དང་འབྲས་བུར་བཅས། །སྐུ་དང་ཐུགས་སྲས་སེ་ནས་འཕེལ་བ་གསུམ། །ཕྱི་མར་
ཐོབ་པ་རབ་འབྲིང་ཐ་གསུམ་ལས། །འབྲིང་པོ་ཞྭ་མར་ཕོ་མོ་བསྲེས་བརྒྱུད་གསུམ། །
ཕོ་ལ་སློབ་སྲས་གཉིས་ཏེ་མོ་བརྒྱུད་གསུམ། །བསྲེས་བརྒྱུད་ཀོ་བྲག་ཆ་གན་ཇོ་ནང་
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དང་། །ལ་སྟོད་དབང་རྒྱལ་ལུགས་བཞི་རབ་ཐོབ་པ། །ཞང་བརྒྱུད་ཁྱད་འཕགས་ས་
སྐྱའི་སྔ་བུ་ནི། །ཕག་གྲུ་ལྕེ་སྒོམ་ཕྱི་བུ་ཉེ་རིང་གཉིས། །མང་ལམ་ཞིང་ཕུག་ལུགས་ཏེ་
བཅོ་བརྒྱད་ལས། །ས་སྐྱ་ཞྭ་མའི་རྒྱུན་དར་ཁྱད་པར་དུ། །ས་ལུགས་ཚོགས་བཤད་
ངོར་རྫོང་གངས་དཀར་པ། །སློབ་བཤད་ཚར་ཆེན་ཡབ་སྲས་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ། །
དགྱེས་རྡོར་བསྐྱེད་རྫོགས་དབྱར་གྱི་མཚོ་ལྟར་རྒྱས། །གྱི་ཇོའ་ི ལུགས་ཀྱང་ཀུན་སྤོང་
ཆེན་པོར་འདྲེས། །བཀའ་བཞི་བརྒྱུད་འདུས་ནཱ་རོ་མཻ་ཏྲི་ཡི། །རྒྱལ་ཚབ་མངའ་བདག་
ལོ་ཙཱའི་བཤད་སྒྲུབ་བཀའ། །ཀ་ཆེན་བཞིར་བབས་ཁྱད་པར་མི་ལ་རྗེའི། །སྙན་
བརྒྱུད་འཛིན་པ་ཉི་ཟླ་ལྟ་བུ་གཉིས། །གྲུབ་རྒྱལ་ཏེ་པུའི་ཐུགས་སྲས་རས་ཆུང་པའི། །
གདམས་ཟབ་གངས་ཅན་གྲུབ་མཐའ་ཡོངས་ཀྱི་གསོས། །རྒྱལ་བས་ལུང་བསྟན་དགེ་
སློང་འཚོ་བྱེད་སྲས། །འབའ་རོམ་ཕག་གྲུ་ཀཾ་ཚང་ཚལ་པ་སྟེ། །ཆེ་བཞི་རྩ་བའི་བརྒྱུད་
འཛིན་བཅས་ཏེ་ལྔ། །ཕག་གྲུའི་སློབ་མ་འབྲི་སྟག་ཁྲོ་གླིང་གཉིས། །སྨར་ཡེལ་གཡའ་
ཤུག་ཟུང་བཞི་ཡ་བརྒྱད་ལས། །གླིང་སྲས་འབྲུག་པར་སྟོད་སྨད་བར་དང་གསུམ། །
དྲུག་པ་སེང་གེ་དུས་མཁྱེན་རྩ་བའི་བརྒྱུད། །ཟུར་མང་གནས་མདོ་གསུམ་སྟེ་ཕྱི་མ་
ལས། །ཀར་རྙིང་བརྒྱུད་འཛིན་མདོ་སྨད་ཕལ་ཆེར་ཁྱབ། །ཁྱད་པར་སྒྲུབ་བསྟན་
ནུབ་རིར་སོན་པའི་ཚེ། །དགྱེས་མཛད་ལོ་ཙཱ་བསམ་བཞིན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །བསྟན་
པའི་ཉིན་མོར་བྱེད་པའི་སྣང་བ་བརྡལ། །དྭགས་པོ་བཀའ་བརྒྱུད་གྲུབ་ཐོབ་ས་ཡི་
རྡུལ། །རྒྱལ་བསྟན་ཇི་སྲིད་མི་འཆད་ཀུན་ལས་འཕགས། །ཡེ་ཤེས་ཌཱ་ཀི་པཎ་གྲུབ་
བརྒྱ་ལྔ་བཅུའི། །ཐུགས་མཛོད་མཐར་ཐུག་ལྔ་ལྡན་ཁྱུང་པོས་བླངས། །བཤད་རྩོད་
སྒྲུབ་པའི་ལམ་གསུམ་ཕྱི་མའི་བཅུད། །གསེར་ཆོས་རྩ་བར་གྱུར་པའི་ཆོས་སྐོར་ལྔ། །
སྔ་ཕྱིའི་བུ་དྲུག་བཤེས་གཉེན་ཁྲི་བཅོ་བརྒྱད། །སྨིན་ཅིང་གྲོལ་མཛད་ཆིག་བརྒྱུད་རྡོ་
རྗེའི་རྒྱ། །རིན་ཆེན་བདུན་པ་ཆོས་རྗེ་སྟོན་པས་བཀྲོལ། །མཁས་གྲུབ་རྣམ་གསུམ་
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གནས་རྙིང་གདན་སློབ་བརྒྱུད། །ཐང་རྒྱལ་ནི་གུའི་བཀའ་བབས་སྔ་ཕྱི་གསུམ། །ཉེ་
རིང་ཉེར་ལྔ་གྲུབ་པའི་དཔའ་བོས་གསན། །ཌཱ་ཀིས་རྗེས་བཟུང་ངོ་མཚར་ཉེ་བརྒྱུད་
བཅས། །གསང་བདག་སྒྲོལ་མགོན་བཀའ་སྲོལ་ཁྱད་པར་ཅན། །སྲིད་མཐའི་བྱང་
སེམས་འབའ་ཞིག་ཕྲེང་བར་བརྒྱུད། །མ་ནོར་མ་བསླད་ཌཱ་ཀིའི་རྡོ་རྗེའི་ཚིག །དུས་
ཀྱི་མཐར་ཡང་གྲུབ་པའི་འབྲས་བུ་སྨིན། །མྱུར་མཛད་ཕྲིན་ལས་ལ་སོགས་མཐའ་ཡས་
སོ། །གྲུབ་ཐོབ་ང་བཞི་མཁའ་སྤྱོད་སོ་དྲུག་གི །བཅུད་བརྙེས་དམ་པ་བོད་དུ་ལན་
ལྔར་ཕེབས། །རྣམ་ཐར་ཚུལ་མཐུན་འགྲོ་མང་བསྒྲལ་མཛད་པའི། །དམ་ཆོས་སྡུག་
བསྔལ་ཞི་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ། །སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་བསྟན་ལས་དང་པོ་ནི། །ཁ་ཆེ་ཨང་ལོ་
བར་པ་རྨ་སོ་ཀཾ །བརྒྱུད་ཕྲན་ལུགས་གསུམ་ཐོར་བུ་སྣ་ཚོགས་བཅས། །ཕྱི་མ་སྒོ་བའི་
རྣལ་འབྱོར་བཞི་ལ་སོགས། །སྨིན་གྲོལ་གདམས་སྲོལ་ནམ་མཁའི་སྐར་མ་ཙམ། །
བར་པ་ངེས་དོན་ཐ་མ་སྔགས་དང་མཐུན། །ཁྱད་འཕགས་ཉིད་དང་དགོངས་མཉམ་
ཀུན་དགའི་ལུགས། །ལོ་ཆེན་ཆོས་དཔལ་དྲིན་གྱིས་བྲེང་ཙམ་གནས། །ཡན་ལག་
དམ་ཆོས་བདུད་ཀྱི་གཅོད་ཡུལ་ནི། །དམ་པས་སྐྱོ་དང་སྨ་ར་སེར་པོ་ལ། །གདམས་
ངག་བྲུལ་ཚོ་དྲུག་གནང་ཕོ་གཅོད་དང་། །ཤེར་ཕྱིན་དགོངས་དོན་མ་གཅིག་རྟོགས་པའི་
ཆོས། །མོ་གཅོད་ཉདི ་ད་ེ ཕ་མ་གཉིས་མདེ ་དང་། །མཁའ་འགྲོ་ཉམས་ཀྱ་ི བཀའ་བབས་
བུ་བཅུ་དྲུག །སྲས་མའོ ་ིརངི ་བརྒྱུད་རྒྱལ་ཐང་ཉ་ེ བརྒྱུད་ལུགས། །ཀུན་སྤངས་བརྩོན་སངེ ་
ལ་འདུས་གཏེར་གཅོད་སོགས། །ཕྲིན་ལས་ངོ་མཚར་རྒྱ་ཆེ་རྒྱུན་ཆགས་སོ། །རྩ་རྒྱུད་
རྒྱས་པ་རྣམས་ཀྱསི ་བསྟན་པའི་བཅུད། །རྡོ་རྗའེ ་ི རྣལ་འབྱོར་རྫགོ ས་རམི ་ཀུན་གྱ་ི རྩ།ེ །
ཆོས་རྒྱལ་རིགས་ལྡན་ཞལ་ལས་ལེགས་འོངས་པ། །དུས་ཞབས་ཆེ་ཆུང་ཤ་བ་རི་པ་
དང་། །དཔེ་མེད་འཚོ་དང་ཉི་མ་དཔལ་ཡེ་ཤེས། །ནཱ་རོ་ཁ་ཆེ་ཞི་སྦས་ལུགས་སོགས་
ལས། །བོད་དུ་སྔོན་བྱོན་བཞི་དང་བར་བྱོན་ལྔ། །ཕྱིས་བྱོན་གཉིས་སུ་གྲགས་ཆེ་གྱི་
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༼སྟོད་ཆ།༽

ཇོ་རྨ། །ཁྲོམ་ལ་ོ ཇ་ོ བ་ོ འབྲོ་རྭ་ཙ་མ་ི དང་། །རས་ཆུང་རྒྭ་ལ་ོ གསུམ་དང་ཁ་ཆ་ེ གཉིས། །
བི་བྷཱུ་ཏི་གཉིས་ཆག་ལོ་མན་ལུང་སྟེ། །ལུགས་སྲོལ་བཅུ་བདུན་ཀུན་སྤངས་ཆེན་པོར་
འདུ། །གཞན་ཡང་ཀ་ོ བྲག་རངོ ་པ་བ་ོ དངོ ་པ། །ལ་སྟདོ ་སྲནོ ་ལུགས་ཆ་ེ ཕྲ་དུ་མ་གྱུར། །
ཁྱད་པར་བརྟོན་པ་བཞི་ལྡན་ཀུན་མཁྱེན་རྗེ། །རྩོད་དུས་རྡོ་རྗེ་འཆང་དངོས་སྒྲོལ་བའི་
མགོན། །རིགས་ལྡན་གཉིས་པའི་བཀའ་བརྒྱུད་ཕུལ་དུ་བྱུང་། །གཞི་ལམ་འབྲས་
བུར་མི་ཕྱེད་རྡོ་རྗེ་གསུམ། །བསྙེན་སྒྲུབ་སྒྲུབ་ཆེན་ཡན་ལག་རྣལ་འབྱོར་མས། །རིན་
ཆེན་དཔལ་ལ་ཐུགས་ཀྱི་ཟུང་བསྩལ་བ། །མཁར་ཆུ་བ་དང་ཟླ་སེང་སྦུ་ཏྲ་བ། །ཟུར་
ཕུག་སྙེ་མདོ་སྐུ་མཆེད་སྲོལ་མང་ལས། །རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་རང་བྱུང་ཆོས་རྗེ་ཡིས། །
རྡོ་རྗེའི་ཚིག་བཀྲོལ་གདམས་པའི་ལམ་བཟང་གསལ། །མི་ཏྲ་དམར་པོ་ཁ་རག་སྐོར་
གསུམ་སོགས། །ཚད་ལྡན་ཕྲན་ཚེགས་བྱུང་བ་མཐའ་ཡས་སོ། །སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་
རྣམས་ཀྱི་བྱུང་བ་བརྗོད་པའི་སྐབས་སོ།། །།

༤ རིག་གནས་ཞར་བྱུང་དང་བཅས་པའི་བྱུང་བ་བརྗོད་པའི་སྐབས།

རིག་པའི་གནས་ཀྱི་ཐོག་མར་སྒྲ་རིག་གི །བསྟན་བཅོས་དབང་པོས་བྱས་པ་
ཕུར་བུས་བསླབས། །མཁས་པའི་ང་རྒྱལ་གཅག་ཕྱིར་དུས་གཉན་སྲུང་། །སྒྲ་བྱེད་
ལུང་བསྟན་བྲམ་ཟེ་པཱ་ཎི་ནཱིར། །འཇིག་རྟེན་དབང་པོས་བྱིན་རླབས་ཕྱི་མོའ་ིགཞུང་། །
ལྷག་མ་ཅན་དང་མཆོག་སྲེད་དག་གིས་བཀྲལ། །བྷཱ་ཥ་རྩ་འགྲེལ་རབ་བྱེད་ཟླ་བའི་
ཟེར། །གཟུགས་ཀྱི་འཇུག་པ་ཤཱ་ཀཱ་ཊཱ་ཡ་ན། །ཀ་ཏིའི་བུ་ཡིས་བྱས་སོགས་དེ་རྗེས་
འབྲངས། །ལེགས་བསྡུས་ཉུང་གསལ་ཀུན་རྫོགས་ཙཱནྡྲའི་མདོ། །འགྲེལ་དང་ཡན་
ལག་རང་གཞན་གཞུང་མང་ལས། །རྩ་བ་ཐོག་མར་ཤོང་ལོས་བསྒྱུར་ཏེ་བཤད། །ལྷ་
ཡི་དབང་པོས་ཨིནྡྲ་དྷྲུ་བ་ལ། །བཤད་པའི་བརྡ་སྤྲོད་ཤེས་ཕྱིར་བདེ་སྤྱོད་ཀྱི། །བཀའ་
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ལྟར་སབྷ་ཝརྨས་གདོང་དྲུག་བསྒྲུབས། །ཀ་ལཱ་པ་བསྟན་ཤོང་དཔང་དྲིན་ལས་བྱུང་། །
དབྱངས་ཅན་འཕགས་མས་ཨ་ནུ་བྷཱུ་ཏི་ལ། །བསྩལ་བའི་བརྡ་སྤྲོད་ཇོ་ནང་རྗེ་བཙུན་
དང་། །ཆོས་ཀྱི་སྣང་བས་རྩ་འགྲེལ་བསྒྱུར་ཅིང་བཤད། །འཇམ་དཔལ་བརྡ་སྤྲོད་ཞ་
ལུ་ལོ་ཙཱས་བསྒྱུར། །རྒྱ་བོད་སྒྲ་འགྲེལ་བཟང་ངན་མཐའ་ཡས་སོ། །ཕྱི་བའི་རྟོག་གེ་
སྔ་ཡང་སྐྱོན་བཅས་ཉིད། །ནང་པའི་ཚད་གཞུང་ཐོག་མར་རྩོད་གྲུབ་སྟེ། །ཕྱོགས་ཀྱི་
གླང་པོས་མངོན་སུམ་རྗེས་དཔག་གཉིས། །གཞན་སེལ་དཔེ་དང་ལྟག་ཆོད་དྲུག་ལྡན་
མདོ། །ཀུན་ལས་བཏུས་མཛད་དེ་ཡི་དགོངས་འགྲེལ་དུ། །ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པས་རྩ་
བ་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས། །ཡན་ལག་བཞི་བཅས་སྡེ་བདུན་ལམ་སྲོལ་ཕྱེས། །ལྷ་ཤཱཀ་
དུལ་རྒྱན་བདེ་བྱེད་སོགས་ཀྱིས་འགྲེལ། །རྒྱལ་ཅན་ཡ་མཱ་ཉི་སྦས་རྒྱན་རྗེས་འབྲང་། །
རྣམ་ངེས་རིགས་ཐིག་རྒྱལ་ཆོས་མཆོག་རྔ་གསུམ་པས་བཀྲལ། །ཞི་འཚོས་དེ་བསྡུས་
ཀ་མ་ཤཱི་ལས་བཀྲོལ། །ཙནྡྲ་གོ་མཱིས་མཛད་སོགས་གཞུང་ཕྲན་མང་། །སྡེ་བདུན་
ཕྱི་མ་འགའ་ཞིག་སྔ་འགྱུར་ལ། །ཕྱི་དར་རྨ་རྔོག་ས་པཎ་རྣམས་ཀྱིས་བསྒྱུར། །ཕྱི་
མས་རིགས་གཏེར་རྩ་འགྲེལ་བཅས་པ་མཛད། །བཤད་པའི་བརྒྱུད་འཛིན་ཤར་ནུབ་
གུང་གསུམ་གྱིས། །སྤེལ་ལས་ཁང་གཉན་ཞང་དང་ཟུར་ཁང་རྒྱུན། །ཁྱད་འཕགས་
མང་བྱོན་ལྷག་པར་འཇིག་རྟེན་དབང་། །རྒྱལ་མཆོག་བདུན་པས་རིགས་གཞུང་རྒྱ་
མཚོ་བསྐྱིལ། །ཆོས་གྲགས་དགོངས་པའི་ཆུ་བོ་ཀུན་འདུས་སོ། །རྔོག་ལོས་ངོ་བོ་
ཉིད་མེད་ས་ལུགས་པས། །རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་དང་གཞན་དག་གྲགས་སྡེ་པའི། །དབུ་
མར་བཀྲལ་ཏེ་བོད་ཀྱི་འགྲེལ་ཚུལ་གསུམ། །བཟོ་རིགས་མཆོག་གྱུར་དཀོན་མཆོག་
གསུམ་གྱི་རྟེན། །ཀུན་གྱི་ཐོག་མར་པད་སྤུངས་མཆོད་རྟེན་བྱུང་། །གཞན་དག་
དད་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་རིམ་པར་བརྩིགས། །རི་མོ་ཚེ་ལོ་འབུམ་པར་འཇིག་ཐུལ་
ལ། །ཚངས་དང་བི་ཤྭས་བསླབས་ཤིང་དེ་ནས་བརྩམས། །ཐུབ་དབང་གཤེགས་པར་
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༼སྟོད་ཆ།༽

དངོས་སུ་འཁྲུལ་ནུས་བྱུང་། །ཨུ་དྲ་ཡ་ན་མུ་ཏིག་འཁྲི་ཤིང་ལ། །བསྐུར་བའི་བྲིས་སྐུ་
ཆུ་ལོན་འོད་ཟེར་མ། །བསྟན་འདིར་སྐུ་ཡི་རྟེན་ལ་སྔ་བར་གྲགས། །གདུགས་ཚོད་
གྲལ་གོང་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་ངོར། །བཀས་གནང་རིན་ཆེན་འབུར་སྐུ་མང་དག་
དང་། །ལྷར་གཤེགས་ཚེ་ན་གསལ་ལྡན་རྒྱལ་པོ་ཡིས། །ཙནྡན་སྐུ་བཞེངས་ད་ལྟ་
རྒྱ་ནག་བཞུགས། །དེ་རྗེས་ཀླུ་ཡི་ནོར་བུར་རཱ་ཧུ་ལས། །གངས་ཆེན་མཚོ་བཞེངས་ཕྱི་
ཡི་རྒྱ་མཚོར་བཞུགས། །དབང་པོས་ནོར་བུ་དུ་མར་བརྒྱད་བཅུ་གཉིས། །ཉེར་ལྔའི་
སྐུ་ཚད་ལས་སྣ་ཚོགས་པས་འཕྲུལ། །ཕྱི་མ་ལྷ་དང་གཞན་གཉིས་བོད་ན་བཞུགས། །
དངོས་ཀྱིས་བྱིན་རླབས་སྟོན་པ་ཉིད་དང་མཚུངས། །མྱ་ངན་འདས་འོག་ལྷ་བཟོ་མིར་
སྤྲུལ་པས། །བྲམ་ཟེ་སྤུན་གསུམ་སྐུ་དང་མ་ག་དྷཱའི། །ངོ་མཚར་ཅན་བརྒྱད་ལ་སོགས་
མང་དུ་བཞེངས། །མྱ་ངན་མེད་དུས་གནས་བརྒྱད་མཆོད་རྟེན་བརྒྱད། །རྡོར་གདན་
ནང་སྐོར་གནོད་སྦྱིན་བཟོ་བོས་བཞེངས། །ཀླུ་སྒྲུབ་དུས་སུ་ཀླུ་ཡསི ་བཅོས་པ་མང་། །ལྷ་
དང་གནོད་སྦྱནི ་ཀླུ་ཡ་ི བཟོར་མཐུན་པ། །བིམྦ་སཱ་ར་ཕྲངེ ་འཛིན་དྷཱ་ི མཱནྲ་ལུགས། །དབུས་
དང་ནུབ་རྙངི ་ཤར་གྱ་ི བཟོ་ཞསེ ་གྲགས། །བལ་པ་ོ སྔནོ ་བར་ནུབ་རྙངི ་ཤར་དང་མཐུན། །
ཁ་ཆརེ ་དབུས་དང་ནུབ་རྙངི ་རང་སྲལོ ་གསུམ། །བོད་དུ་ཆསོ ་འཁོར་རྣམ་གསུམ་སྐུ་རྣམས་
སྔ། །རི་མོ་བལ་རིས་རྒྱུན་ལས་སྨན་མཁྱེན་གཉིས། །བྱེའུའི་ལུགས་གསུམ་བཀྲ་ཤིས་
རྣམ་གསུམ་ནས། །སྒར་བྲིས་སྲོལ་དོད་འབུར་བཟོའང་རིམ་མཁས་གྱུར། །ཁྱད་པར་
བཟོ་སྤྱོད་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་མཆོག །གཙུག་ལག་ཆོས་ཀྱི་སྣང་བའི་རྣམ་དཔྱོད་
ནི། །ཚུར་མཐོང་བློ་འདས་མིག་གི་བདུད་རྩིར་གྱུར། །དུས་འཁོར་སྡོམ་འབྱུང་ཤཱ་རིའི་
བུས་ཞུས་མདོ། །རྒྱ་བོད་གཞུང་ལུགས་ཆག་ཚད་སྟོན་པ་མང་། །ཡིག་རིགས་དུ་མ་
སོ་སོའ་ི ཡུལ་ནས་བྱུང་། །བོད་དུ་ཐོན་མིས་འཕགས་ཡུལ་མཁས་པ་ལས། །སྒྲ་ཡིག་
བསླབས་ལ་དཔེ་བྱས་ཡི་གེའི་གཟུགས། །བོད་ལ་ཉེར་མཁོའ ་ི འཕྲི་བསྣན་བཅས་
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པ་དང་། །སུམ་རྟགས་ལ་སོགས་བརྡ་དག་གཞུང་བརྒྱད་མཛད། །གཡུ་ཁྲི་སུམ་པ་
སོགས་ཀྱིས་དར་རྒྱས་སྤེལ། །བཟོ་གནས་བྱུང་བ་ཕྲན་ཚེགས་སྨོས་མི་ལངས། །
ཚངས་པས་ཐོག་མར་ཚེ་ཡི་རིག་བྱེད་དྲན། །བདུད་རྩི་བཙལ་ཞིང་གསོ་དཔྱད་འབུམ་
པ་མཛད། །དབང་པོར་རིམ་བརྒྱུད་དེ་སློབ་རྒྱུན་ཤེས་བུས། །ཚངས་བཤད་བསྡུས་
པ་ཞེས་བྱའི་གཞུང་ཆེན་བརྩམས། །མེ་བཞིན་འཇུག་སོགས་ལྷ་ལས་མིར་བརྒྱུད་
དེ། །ཧ་རི་ཙནྡྲས་ཙ་ར་ཀ་ལ་སོགས། །དྲང་སྲོང་མཁས་པས་སྨན་དཔྱད་གཞུང་མང་
བརྩམས། །སྟོན་པས་འདུལ་མདོ་རྒྱུད་སོགས་ཐོར་བུར་གསུངས། །དེ་ཚེ་རྒྱུན་ཤེས་
གཞོན་ནུས་གསོས་སོགས་བྱུང་། །སྨན་གྱི་ནགས་སུ་རྒྱུད་བསྟན་ཁ་ཅིག་འདོད། །
རིན་ཆེན་སྤུངས་པའི་འཁྲུལ་ངག་ལ་བརྟེན་ནས། །གླེང་གཞི་འདི་ལ་ཅལ་ཅོལ་མང་
སྨྲ་ཡང་། །ཟུར་མཁར་ཕྱི་མའི་གསུང་ཉིད་ལེགས་བཤད་དོ། །དེ་རྗེས་ཉི་མ་སྲུང་
བས་གཅེས་གྲུབ་དང་། །འཕགས་པས་སྦྱོར་བ་བརྒྱ་པ་ལ་སོགས་མཛད། །ཁྱད་པར་
བསྟན་བཅོས་སྙིང་པོ་ལེགས་བསྡུས་པ། །ས་གསུམ་དགེ་བའི་མཚན་ལྟས་བཅོ་བརྒྱད་
ཅན། །ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ཕ་ཁོལ་མཛད་པ་ལ། །ཟླ་བ་མངོན་དགས་འགྲེལ་པ་ཟླ་
ཟེར་བྱས། །རྒྱ་ནག་ཡུལ་དུ་རྫོགས་ལྡན་མཇུག་ནས་བཟུང་། །སྤྲུལ་པའི་རྒྱལ་བློན་
རྣམས་ཀྱིས་རིམ་པར་བརྩམས། །སྲོང་བཙན་དུས་སུ་ལུགས་ཆེན་གསུམ་གྱི་གཞུང་། །
ཨག་ཚོམ་རིང་ལ་རྒྱ་བཟའི་ལུགས་རྣམས་དང་། །ཧྭ་ཤང་བི་ཇི་སོགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་
བརྩམས་མང་། །མཁས་མང་བགྲོས་པའི་སོ་མ་རཱ་ཛ་བྱུང་། །ཁྲི་སྲོང་དུས་ན་སྤྲུལ་
པའི་སྲས་གསུམ་གཞུང་། །པུ་སྟི་ཁ་སེར་རྒྱལ་བློན་དམངས་གསུམ་དང་། །རྒྱ་ཞང་
ཧོར་བོད་འ་ཞའི་མཁས་གཞུང་ཚུགས། །བཻ་རོས་རྩིས་སྨན་བསྒྱུར་སོགས་གཏེར་མའི་
སྒྲོས། །འཛོ་རོ་བི་ཇི་མཐའ་བཞི་བླ་སྨན་བརྒྱུད། །ཕྱི་དར་རྒྱ་གཞུང་སྔ་རྗེས་བསྒྱུར་
མང་ཡང་། །རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བརྒྱུད་པ་སྤེལ་བ་ལས། །པུ་ཧྲོང་སྨན་པ་མི་བཞི་
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༼སྟོད་ཆ།༽

ལས་བརྒྱུད་དེ། །ཞང་ཞིག་དར་མགོན་གཡུ་ཐོག་པ་ལ་སོགས། །བོད་ཀྱི་གཞན་ཕན་
ཅན་རྣམས་ཐོག་མར་གྱེས། །མཁས་པ་མི་དགུར་གྲགས་པའང་དེ་ལ་བརྟེན། །བོད་
ཀྱིས་བརྩམས་པའི་ཡིག་ཆ་མཐའ་ཡས་སོ། །ཞང་སྟོན་སྟོད་སྟོན་གཉིས་ཀྱང་འཕགས་
ཡུལ་ཕྱིན། །བརྒྱད་པ་ལ་མཁས་གཞུང་བརྩམས་ཕྲིན་ལས་རྒྱས། །འཁྱུད་དཔྱད་
དངུལ་ཆུའི་སྦྱོར་བ་གཉན་བཅོས་སོགས། །བཀའ་གཏེར་གདམས་པ་ཕྱིས་བྱུང་ཚད་
ལྡན་མང་། །བརྒྱུད་སྲོལ་ཀུན་འདུས་གཡུ་ཐོག་སྨན་གྱི་བླར། །དཔལ་ལྡན་ཕྲེང་བས་
གསང་མཛོད་དངོས་སུ་སྩལ། །ཡུལ་ཀུན་གདམས་པའི་བཅུད་བླངས་རྒྱུད་ཆེ་ཆུང་། །
ཐུན་མངོ ་ཁྱད་པར་ཆསོ ་འཁོར་བསྐོར་བ་ལས། །སྨན་པའི་ཚང་བརྡོལ་བརྒྱུད་འཛིན་ཚད་
མེད་ཀྱང་། །བྱང་པ་ཡབ་སྲས་ཟུར་མཁར་ཁུ་དབོན་སྲལོ ། །ཕྱིས་ནས་གྲགས་ཆ་ེ སངས་
རྒྱས་ཆོས་འབྱུང་གིས། །དེ་བསྟན་གསལ་བས་བོད་ཁམས་ཉེར་འཚོར་མཛད། །སྐར་
རྩིས་དྲང་སྲོང་རྣམས་ཀྱིས་བྱས་པ་མང་། །སྟོན་པས་མདོ་རྒྱུད་རྣམས་དང་དུས་འཁོར་
གྱི། །འཇིག་རྟེན་ཁམས་ལེར་གསུངས་ལ་བུ་དོལ་དང་། །ཁྱད་པར་རང་བྱུང་རྒྱལ་
བས་རྩིས་བསྡུས་མཛད། །ཕུག་པ་བྱང་བདག་སོགས་ཀྱི་རང་སྲོལ་བཀྲལ། །ཕྱིས་
ནས་ཕུག་མཚུར་གྲུབ་རྩིས་གཉིས་སུ་གྱེས། །དབང་ཕྱུག་ཨུ་མའི་ཞུས་ལེན་གཡུལ་
རྒྱལ་རྒྱུད། །གློ་བོས་བསྒྱུར་ཅིང་ཕུག་པ་སོགས་ཀྱིས་འགྲེལ། །འབྱུང་རྩིས་ཧུང་དྷཱི་
རྒྱལ་པོས་རུས་སྦལ་ལ། །བརྟགས་ནས་མཛད་ཅིང་དེར་བརྟེན་ཕྱིས་བྱུང་མང་། །
ཁམས་ཁྲ་ཟླ་ཁྱུང་སོགས་ཀྱིས་སྲོལ་གཏོད་ཀྱང་། །སྔ་འགྱུར་བསླད་ཆེ་ཕྱིས་སུ་ཀུན་
མཁྱེན་རྗེས། །ཡིད་རྟོན་ཕེར་བའི་རྒྱ་རྩིས་གསར་འབྱུང་མང་། །སྙན་དངགས་ཕྱི་པར་
གྲགས་ཆེ་ཕོ་ཉ་བརྒྱད། །གཞོན་ནུ་འབྱུང་སོགས་ནག་མོའ་ི ཁོལ་པོས་བྱས། །མེ་ལོང་
དཎྜིས་མཛད་ལ་རྒྱ་འགྲེལ་མང་། །སྡེབ་སྦྱརོ ་གྲགོ ་མཁར་བས་བཤད་རྒྱལ་བའི་ལྷས། །
དམར་སེར་ཅན་ལུགས་བཀོད་ལས་ངོ་མཚར་བའི། །སྦྱོར་བ་དྲུག་ལྡན་རིན་འབྱུང་ཞི་
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བས་མཛད། །མངོན་བརྗོད་མེ་དཱི་ནི་དང་སྣ་ཚོགས་གསལ། །ཧཱ་རཱ་བ་ལཱི་དྲག་པོའ་ི
འབངས་སྦྱར་སོགས། །མང་ཡང་འཆི་མེད་སེང་གེའི་མཛོད་ཉིད་མཆོག །རྒྱ་འགྲེལ་
རྣམ་བཤད་བདུད་རྩི་ཚིག་གི་ཟླ། །འདོད་འཇོ་སོགས་མཆིས་ཕྱི་མ་གསར་འགྱུར་
ཏེ། །ཟློས་གར་བསྟན་བཅོས་བོད་དུ་མ་འགྱུར་རོ། །ཕྱི་མ་རྣམས་ནི་ས་པཎ་ཡན་ལ་
མེད། །གང་དེས་དོན་བསྡུས་བསྟན་བཅོས་རྣམ་གསུམ་མཛད། །དེ་དག་ཤོང་དཔང་
འཕགས་པའི་དྲིན་ལས་བྱུང་། །ཡོངས་རྫོགས་གསལ་མཛད་བསྟན་པའི་ཉིན་བྱེད་
དོ། །འཇིག་རྟེན་བསྟན་བཅོས་གཙོ་བོར་མ་མཛད་པས། །དེ་གཞུང་རྐང་ཚུགས་རྒྱལ་
བས་གསུངས་པ་མེད། །ཡན་ལག་ཕྱིར་དུ་མཁས་རྣམས་རྒྱས་པར་མཛད། །ཤམྦྷ་
ལ་རུ་ཆོས་རྒྱལ་རིགས་ལྡན་གྱིས། །བླ་མེད་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྟག་ཏུ་བསྐོར། །ཡུལ་
ཆེན་གོ་དྲུག་ཐེག་ཆེན་གསང་སྔགས་སྤྱོད། །འབྱུང་འགྱུར་ལས་ས་དུམ་བུ་བཅུ་གཉིས་
སུ། །རིགས་ལྡན་རྒྱལ་པོས་རྫོགས་ལྡན་རིམ་གྱིས་འདྲེན། །རྒྱ་ཡུལ་སྟོན་པ་འདས་
ནས་བརྒྱ་དང་བཅུར། །ཧན་རྒྱལ་མིང་ཏིའི་རིང་ལ་བསྟན་དབུ་བརྙེས། །དགྲ་བཅོམ་
པ་དང་ལོ་ཙཱ་མང་དུ་བྱོན། །མདོ་འདུལ་གཙོར་སྤྱོད་ས་ཀར་དགེ་གསུམ་བཀུར། །ལི་
ཡུལ་དགྲ་བཅོམ་བྱང་སེམས་མང་པོས་བཏུལ། །ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གཉིས་ཀའི་བསྟན་པ་
དར། །འགྲོ་ལྡིང་སློབ་དཔོན་པདྨས་བཏུལ་བ་ནས། །རྡོར་འཛིན་མང་བྱོན་སྔགས་
བསྟན་རྣལ་མ་རྒྱས། །སིངྒ་ལ་དང་དྷ་ན་ལ་ཡི་གུ །ཟངས་ནས་གླིང་སོགས་ཐེག་ཆེན་
ཅུང་ཟད་དང་། །ཐེག་དམན་ཆེར་དར་ད་ལྟའང་མ་ནུབ་བཞུགས། །རིག་གནས་ཞར་
བྱུང་དང་བཅས་པའི་བྱུང་བ་བརྗོད་པའི་སྐབས་སོ། །ཐེག་པའི་སྒོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་
གསུང་རབ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་བསླབ་པ་གསུམ་ལེགས་པར་སྟོན་པའི་བསྟན་བཅོས་
ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་ཅེས་བྱ་བ་ལས་རྒྱལ་བསྟན་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་ཇི་ལྟར་དར་བའི་རིམ་
པར་ཕྱེ་བ་སྟེ་གནས་བཞི་པའོ།། །།
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ལྔ་པ། ལྷག་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་བསླབ་པའི་རིམ་པ་ཕྱེ་བ།
༡ སློབ་དཔོན་དང་སློབ་མའི་མཚན་ཉིད་དང་། བསྟེན་ཚུལ། འཆད་
ཉན་བཅས་བཤད་པའི་སྐབས།

ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ལ། །དལ་འབྱོར་དོན་ཡོད་ཕྱིར་
དུ་འཇུག་པ་ན། །ཐོག་མར་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བཙལ་ཞིང་བསྟེན། །དམན་
པ་བསྟེན་པས་མི་དག་ཉམས་འགྱུར་ཞིང་། །ཐད་ཀར་བབས་པ་བསྟེན་པས་སོ་ན་
གནས། །གཙོ་བོ་བསྟེན་པས་དམ་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །དེ་ཕྱིར་བདག་བས་གཙོ་
གྱུར་བསྟེན་པར་བྱ། །འཐད་པ་ལུང་རིགས་དཔེ་ཡི་སྒོ་ནས་བཙལ། །དབྱེ་བ་སྤྱིར་
ནི་སོ་སྐྱེ་བྱང་ཆུབ་སེམས། །སྤྲུལ་རྫོགས་རང་གི་གནས་སྐབས་བཞི་དང་སྦྱར། །སོ་
སྐྱེའི་མཚན་ཉིད་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་བཞི་གཉིས། །བྱེ་བྲག་སོ་བྱང་སྔགས་གསུམ་རིམ་
པ་བཞིན། །མཁན་སློབ་གསང་སྟོན་གནས་ཀློག་སློབ་དཔོན་ལྔ། །ཚུལ་ཁྲིམས་ལྡན་
ཅིང་འདུལ་བའི་ཆོ་ག་ཤེས། །ནད་པར་སྙིང་བརྩེ་འཁོར་ནི་དག་པ་དང་། །ཆོས་དང་
ཟང་ཟིང་ཕན་འདོགས་ལ་བརྩོན་པ། །དུས་སུ་འདོམས་པ་དེ་དག་བླ་མར་བསྔགས། །
བཤེས་གཉེན་དུལ་བ་ཞི་བ་ཉེར་ཞི་བ། །ཡོན་ཏན་ལྷག་པ་བརྩོན་བཅས་ལུང་གིས་
ཕྱུག །དེ་ཉིད་རབ་ཏུ་རྟོགས་པ་སྨྲ་མཁས་ལྡན། །བརྩེ་བའི་བདག་ཉིད་སྐྱོ་ངལ་སྤངས་
ལ་བརྟེན། །གཞན་ཡང་ཐོས་སོགས་བཅུ་གཉིས་ལྡན་པ་མཆོག །རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་
བརྟན་དུལ་བློ་གྲོས་ཅན། །བཟོད་ལྡན་གཡོ་མེད་སྔགས་རྒྱུད་སྦྱོར་བ་ཤེས། །བརྩེ་
ལྡན་མཁས་ཤིང་དེ་ཉིད་བཅུ་མཐར་སོན། །དཀྱིལ་འཁོར་ལས་མཁས་སྔགས་བཤད་
སྤྱོད་པ་ཤེས། །ཡང་ན་མཛོད་གསུམ་ལྡན་ཞིང་ཆུ་བོ་རྫོགས། །གཉེར་ལྡན་རྒྱུད་དང་
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ལས་མཁས་དྲོད་ཚད་འཆང་། །མདོར་ན་བརྒྱུད་པ་དམ་ཚིག་མན་ངག་ལྡན། །རྒྱུད་
དོན་རིག་པ་གསུམ་ལས་དགེ་སློང་མཆོག །ཁྱད་པར་ཟུང་འཇུག་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་
གང་། །རྒྱུད་ལ་སྐྱེད་ནུས་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་སྟེ། །ལྡོག་པ་སྐྱོན་ཅན་སྤངས་ལ་མཚན་
ཉིད་ཀྱང་། །ཐམས་ཅད་ཚང་དཀོན་ཡོན་ཏན་མང་བ་བཟུང་། །སོ་ཐར་སྣོད་ལྡན་སྡོམ་
པའི་བར་ཆད་མེད། །སློབ་དཔོན་ལ་གུས་ཚུལ་ཁྲིམས་ཡང་དག་དང་། །བསམ་གཏན་
དང་ནི་འདོན་ལ་རྟག་བརྩོན་དང་། །གྲིམས་ཤིང་དུལ་ལ་བཟོད་དང་ལྡན་པ་ནི། །
སྡོམ་བརྩོན་གནས་པའི་ཆོས་ལྡན་ཤེས་པར་བྱ། །བྱང་སེམས་སྣོད་གྱུར་དད་བརྩེ་བློ་
གྲོས་ལྡན། །སྤྱད་པ་སྤྱོད་བཟོད་རང་ཞི་དོན་མི་གཉེར། །བརྩོན་ལྡན་སྟོང་ཉིད་ཐོས་
ལ་དགའ་བ་ཡིན། །སྔགས་ཀྱི་སྣོད་རུང་དེ་སྟེང་བླ་མར་གུས། །གསང་ཐུབ་བློ་ཆེ་དམ་
ཚིག་སྒྲུབ་ལ་བརྩོན། །སྐྱོན་སྤངས་འདྲེས་ལ་དད་སོགས་ལྡན་པ་བཟུང་། །རིན་ཆེན་
ལྟ་བུའི་དཔོན་སློབ་འབྲེལ་བརྟགས་ནས། །ཐར་འདོད་རྙེད་བཀུར་རིམ་གྲོ་སྒྲུབ་པས་
བསྟེན། །ཚངས་སྤྱོད་རིལ་པོ་མ་འདྲེས་ཡོངས་རྫོགས་དག །ད་ལྟ་བཤེས་གཉེན་ང་
བསྟེན་སྡུག་བསྔལ་ལས། །གྲོལ་བའི་རིགས་པ་ལྟོས་ཞེས་རྒྱལ་བས་གསུངས། །
གཞན་ཡང་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་པའི་ཕན་ཡོན་མང་། །རྒྱུད་ངན་དག་སྣང་ཆུང་ཞིང་
ཕྱོགས་རིས་ཆེ། །མཆོག་འཛིན་བདག་བསྟོད་གཞན་སྨོད་སྡིག་པའི་བཤེས། །བདུད་
ཀྱི་བར་ཆད་ང་ོཤསེ ་གཉེན་པསོ ་གཞོམ། །དང་བ་ཡདི ་ཆསེ ་འདོད་པའི་དད་པ་བསྐྱེད། །
དམ་ཆོས་འཆད་པའི་སྦྱོར་བར་བཀོད་པ་བཤམ། །བདུད་རིས་ཚར་བཅད་ཀུན་སྤྱོད་
དག་པར་བྱ། །ཡོན་དབུལ་སྤྱོད་ལམ་བསྟེན་ཅིང་དགའ་བ་བསྒོམ། །དངོས་གཞིར་
མཁས་པ་གསུམ་དང་བརྩེ་བ་གཉིས། །བཟོད་གསུམ་ལྡན་པས་བཤད་པའི་སྒོ་དྲུག་
གམ། །དགོས་དོན་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ཐོག་མར་བརྗོད། །བསྡུས་དོན་གཉིས་ཀྱི་ཡོན་
ཏན་དྲུག་དང་ལྡན། །ཚིག་དོན་བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་སྒྲ་དོན་བཅས། །མཚམས་སྦྱོར་
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གཉིས་པོ་གོ་བདེ་འབྲེལ་ཆགས་ཤིང་། །བརྒལ་ལན་ལུང་དང་རིགས་པས་གཏན་
ལ་དབབ། །བློ་ཆེན་ཟབ་རྒྱས་བློ་ཆུང་བཟུང་བདེ་ཞིང་། །གོ་སླ་ཕྱིས་ནས་ཕྲ་ཞིབ་
འགལ་འབྲེལ་གཅོད། །ཞུམ་ལ་གཟེངས་བསྟོད་རྒོད་དང་རྨུགས་པ་བཟློག །སྣོད་
ཀྱི་སྐྱོན་གསུམ་དྲི་མ་དྲུག་སོགས་སྤང་། །ནད་པ་སྨན་དང་སྨན་པའི་འདུ་ཤེས་བཞག །
གཉིས་ཀས་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་ལྡན་ཉམས་སུ་ལེན། །རྗེས་ནས་བཟོད་གསོལ་བསྔོ་བ་རྒྱ་
ཡིས་གདབ། །སློབ་མས་ཡོན་དབུལ་བསྔོ་སྨོན་དྲན་ཤེས་བསྟེན། །ཐོས་བསམ་ཉན་
བཤད་འཛིན་ཅངི ་སྒྲུབ་པ་དང་། །སྤེལ་མར་བྱས་པའི་ཡནོ ་ཏན་མཐའ་ཡས་ས།ོ །སློབ་
དཔོན་དང་སློབ་མའི་མཚན་ཉིད་བསྟེན་ཚུལ་འཆད་ཉན་བཅས་བཤད་པའི་སྐབས་
སོ།། །།

༢ སོ་ཐར་གྱི་སྡོམ་པ་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བའི་སྐབས།

ཡོན་ཏན་གཞི་རྟེན་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་པ་གསུམ། །དགྲ་བཅོམ་སེམས་དཔའ་
རྒྱལ་བའི་རྗེས་སློབ་སྟེ། །སོ་ཐར་བྱང་སེམས་རིག་འཛིན་སྡོམ་པར་གྲགས། །ཉན་
ཐོས་སོ་ཐར་རང་ཞི་དོན་གཉེར་ཅན། །ངེས་འབྱུང་ཀུན་བསླངས་གཞན་གནོད་གཞི་
དང་བཅས། །སྤོང་སེམས་མཚུངས་ལྡན་བྱེ་སྨྲས་གཟུགས་ཅན་འདོད། །ཚུལ་ཁྲིམས་
ལེགས་སྤྱད་ལས་དང་སྡམོ ་པ་ཞསེ ། །སོ་ཐར་བསམ་གཏན་ཟག་མདེ ་ས་ཡསི ་བསྡུས། །
དགེ་སློང་དགེ་ཚུལ་དགེ་བསྙེན་ཕ་མ་གཉིས། །དགེ་སློང་བསྙེན་གནས་རིས་བརྒྱད་
རྫས་སུ་བཞི། །མཚན་ཉིད་ལྡན་པ་རིས་བདུན་ཁོ་ནའོ། །ཐོབ་བྱེད་སྔོན་དང་ད་ལྟའི་
ཆོ་ག་སྟེ། །གླིང་གསུམ་སྐྱེས་པ་བུད་མེད་སྐྱེ་བའི་རྟེན། །ངེས་པ་ལྔ་དང་བར་ཆད་བཞི་
རྣམས་བྲལ། །སྐྱབས་སུ་མ་སོང་བ་ལ་ཐར་སྡོམ་མེད། །བསྙེན་གནས་སྡོམ་ལྡན་
ལས་བླང་ཉིན་ཞག་མཐའ། །དགེ་བསྙེན་ལ་སོགས་རང་རང་ཆོ་གས་ཏེ། །དགེ་ཚུལ་
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དགེ་སླངོ ་མངོན་གྱུར་བཅུ་དགོས་ས།ོ །གང་ཟག་གཞན་བརྟེན་བླ་ོ དག་མ་ི མཐུན་ཤསེ ། །
བསླབ་པ་ཡོངས་སྦྱོང་བདེར་གནས་རྐྱེན་གྱིས་བསྲུང་། །བསྙེན་གནས་རྩ་བཞི་ཆང་
དང་གར་ཕྲེང་སོགས། །མལ་སྟན་ཆེ་མཐོ་ཕྱི་དྲོའ་ི ཁ་ཟས་སྤང་། །ཚུལ་ཁྲིམས་བག་
ཡོད་བརྟུལ་ཞུགས་ཡན་ལག་བརྒྱད། །གཏན་དུ་སྲུང་བ་ག་ོ མཱའི ་ི དགེ་བསྙེན་གྲགས། །
དགེ་བསྙེན་ལྔ་ལས་སྐྱབས་གསུམ་འཛིན་པ་ཡིས། །ཐུན་མིན་གསུམ་དང་ཐུན་མོང་ལྔ་
ལ་བསླབ། །རྩ་བཞི་ཆང་བཅས་སྤོང་ཚུལ་རིམ་པ་ཡིས། །སྣ་གཅིག་སྣ་འགའ་ཕལ་
ཆེར་ཡོངས་རྫོགས་སྤྱོད། །མདོ་སྡེ་པ་རྣམས་ཚངས་སྤྱོད་ཉིད་ཀྱང་འདོད། །དགེ་ཚུལ་
ཡན་ལག་བརྒྱད་སྟེང་གསེར་དངུལ་སྤང་། །བླངས་འདས་བཅུ་ཡིན་ཕྱོགས་མཐུན་
དགེ་སློང་བཞིན། །བསྲུང་བྱ་ཉེས་མེད་བཅུ་གསུམ་ལ་སོགས་པའོ། །དགེ་སློབ་མ་
ནི་རྩ་བ་རྗེས་མཐུན་དྲུག །དགེ་སློང་ཚུལ་ཁྲིམས་ལྟུང་བ་སྡེ་ལྔ་སྟེ། །མི་ཚངས་སྤྱོད་
དང་མ་བྱིན་ལེན་པ་དང་། །སྲོག་གཅོད་བླ་མའི་རྫུན་སྨྲ་ཕམ་པའི་སྡེ། །གཞི་བསམ་
སྦྱོར་བ་མཐར་ཐུག་ཚང་ན་ཉམས། །ཡན་ལག་མ་ཚང་སྦོམ་པོ་ལ་སོགས་མང་། །ཁུ་
བ་འབྱིན་རེག་འཁྲིག་ཚིག་བསྙེན་བཀུར་བསྔགས། །སྨྱན་བྱེད་ཁང་པ་ཁང་ཆེན་གཞི་
མེད་དང་། །བག་ཙམ་གཞི་བརྗོད་དབྱེན་དང་དེ་རྗེས་ཕྱོགས། །སུན་འབྱིན་བཀའ་
བློ་མི་བདེ་ལྷག་མའི་སྡེ། །གང་སྤྱད་སྡོམ་པའི་ལྷག་ཙམ་ལུས་པར་འདོད། །འཆང་
བྲལ་འཇོག་དང་འཁྲུར་འཇུག་ལེན་དང་སློང་། །ཚད་དང་རིན་ཐང་སོར་དཔག་བསྐུར་
བ་ལྷང་། །སྲིན་བལ་བལ་ནག་ཆ་གཉིས་ལོ་དྲུག་དང་། །མཐོ་གང་མི་ལྷན་ཁུར་རྨེལ་
གསེར་དངུལ་རེག །བུན་སྐྱེད་ཉོ་ཚོང་ལྷུང་བཟེད་ཐ་ག་གཉིས། །བྱིན་འཕྲོག་གཏད་
བྱུང་འབྲལ་སྤང་རས་ཆེན་དང་། །བསྔོས་བསྒྱུར་གསོག་འཇོག་སྤང་འབྲལ་ལྷུང་བའི་
སྡེ། །རྫུན་སྐྱནོ ་ཕྲ་མ་སྐྱ་ོ སྔགོ ས་སྟནོ ་དང་འདོན། །བརྗོད་སྨྲ་སྐུར་འདེབས་ཁྱད་གསོད་
སྐྱེ་འཇིག་འཕྱ། །རྣར་གཟོན་མལ་གདིང་སྐྲོད་གནོན་དབུག་འདེབས་བརྩིགས། །མ་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

བསྐོས་ཉི་ནུབ་ཕྱིར་སྟོན་ཆོས་གོས་གཉིས། །མཉམ་འགྲོ་གྲུར་འཇུག་འདུག་འགྲེང་
སྦྱོར་བཅུག་དང་། །ཡང་ཡང་འདུག་ཟ་ལྷག་ལེན་སྤངས་པ་སྟོབ། འདུས་དང་དུས་
མིན་གསོག་འཇོག་མ་བྱིན་སློང་། །ཆུར་སྤྱོད་ཉལ་སར་འདུག་འགྲེང་གཅེར་བུར་
སྦྱིན། །དམག་ལ་ལྟ་གནས་བཤམས་དཀྲུགས་རྡེག་གཟས་འཆབ། །གཅོད་རེག་
འདུན་བསྒྱུར་མ་རྫོགས་ལྟ་མི་འདོར། །རྗེས་ཕྱོགས་བསྙིལ་སྡུད་གོས་གྱོན་སྨོས་རེག་
ཁྲུས། །གསོད་འགྱོད་གཡའ་བསྒག་ཆུར་རྩེ་ལྷན་ཅིག་ཉལ། །དངངས་སྤེད་ལོངས་
སྤྱོད་སྐུར་འདེབས་བུད་མེད་འགྲོགས། །རྐུ་དང་བསྙེན་རྫོགས་ས་བརྐོ་གཉེར་ལས་
རིང་། །འཇོག་ཉན་མི་སྨྲ་མ་གུས་ཆང་དུས་མིན། །གྲོང་གཞན་རྒྱུ་དང་ནུབ་འགྲོ་ཁྱད་
དུ་གསོད། །ཁབ་རལ་ཁྲི་རྐང་ཤིང་བལ་གདིང་གཡན་དགབ། །རས་ཆེན་ཆོས་གོས་
ཚད་ལྷག་ལྟུང་བྱེད་སྡེ། །མ་ཡི་ཟས་ལེན་མ་ཕེབ་བྲིམ་པ་ཟ། །ཁྲིམས་དྲལ་གྲོང་འགྲོ་
ནགས་མ་མྱུལ་བར་ཟ། །སོར་བཤགས་སྡེ་ཡིན་གོས་བགོ་བ་ཡི་བཅུ། །སྤྱོད་ཡུལ་ཉི་
ཤུ་སྟན་ལ་འདུག་པའི་དགུ། །ཟས་བརྒྱད་ཟ་ཚུལ་ཉེར་གཅིག་ལྷུང་བཟེད་ཀྱི། །བཅུ་
བཞི་ཆོས་བཤད་ཉེར་དྲུག་སྒྲུབ་ཚུལ་གསུམ། །རྒྱུ་བ་གཅིག་སྟེ་ཉེས་བྱས་སྡེ་ཚན་
རྣམས། །བསྡོམས་པས་ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་རྩ་གསུམ་མོ། །དགེ་སློང་མ་ལ་སུམ་བརྒྱ་
དྲུག་ཅུ་བཞི། །དགག་པའི་བསླབ་བྱ་ཚུལ་ཁྲིམས་མི་མཐུན་ཕྱོགས། །བསྒྲུབ་པའི་
གཞི་ལ་བསླབ་པ་ཡོངས་སྦྱོང་གསུམ། །ཞི་གནས་གསོ་སྦྱོང་སེམས་དང་ཤེས་རབ་
སྦྱང་། །མཐུན་པ་ཟླ་བ་ཕྱེད་ཕྱེད་བཀྲ་ཤིས་དང་། །གནོད་ཞི་རྩོད་པ་ཟློག་རྣམས་དུས་
དེར་བྱ། །དབྱར་གནས་སྔ་ཕྱི་གཉིས་ཡོད་ཟླ་གསུམ་མཐར། །དུས་དང་དུས་མིན་ལ་
ཡང་དགག་པ་དབྱེ། །བདེར་གནས་རྐྱེན་གྱི་གཞི་ནི་སྲ་བརྐྱང་འདིང་། །གོས་ལ་འཚོ་
མཁོ་ལྷག་པའི་ཡོ་བྱད་དེ། །འཚོ་བ་རུང་བས་ཁ་བསྒྱུར་བཅུ་གསུམ་མོ། །ཀོ་ལྤགས་
སྟན་ལྷམ་སྨན་ལ་དུས་ཐུན་ཚོད། །ཞག་བདུན་རུང་དང་འཚོ་བཅང་རྣམ་པ་བཞི། །
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ལས་ལ་བརྒྱ་རྩ་གཅིག་ཡོད་གསུམ་དུ་འདུ། །ཕུལ་དང་ཤི་འཕོས་སྡིག་ལྟ་སོགས་ཀྱིས་
གཏོང་། །ལྟུང་དང་སྡོམ་ཡོད་ནོར་ལྡན་བུ་ལོན་ཅན། །གཅིག་སྤྱད་ཀུན་ཉམས་བཞེད་
སྲོལ་ཐ་དད་གཉིས། །བསྒྲུབ་མ་ནུས་སོགས་ཉེས་མེད་སྐབས་ཀྱང་ཡོད། ། བསླབ་
ཚིགས་ཀུན་ཀྱང་རྩ་བཞི་ཉམས་པས་འཇིག །དགེ་བསྙེན་སླར་བསྐྱར་དགེ་ཚུལ་དགེ་
སློང་དག །འཆབ་བཅས་གསོར་མི་རུང་ལ་འཆབ་མེད་བཅོས། །ལྷག་མ་སྤོ་མགུ་
སྤང་བཤགས་བསྡམ་སགོ ས་ཀྱསི ། །ལྟུང་བ་ཕྱརི ་བཅོས་མ་ི སྤྲ་ོ ནན་ཏུར་བྱ། ། རྩོད་པ་
བཞི་པོ་ཞི་བྱེད་བདུན་གྱིས་གཞིལ། །གནས་མལ་གཞི་ཡང་ལུགས་འདིར་མཐུན་ན་
མཆོག །ཆགས་དང་ངལ་དུབ་མཐའ་གཉིས་རྣམ་པར་བསལ། །རུང་དང་ཉེ་བླང་མི་
རུང་དང་ཉེ་སྤང་། །གཟུགས་ཅན་འདོད་རྣམས་ཚིག་གསུམ་ཐ་དད་ལྡན། །ཤེས་པར་
འདོད་པས་གནས་འགྱུར་ལྡན་པར་བཞེད། །ཐེག་ཆེན་སོ་ཐར་ཐེག་དམན་ཇི་བཞིན་
ལ། །བླང་དུས་གཞན་དོན་བྱང་ཆུབ་ལ་དམིགས་སམ། །སླད་ནས་སེམས་སྐྱེས་པས་
ཀྱང་འགྱུར་བར་གསུངས། །ཆོ་ག་ཐུན་མོང་ཉན་ཐོས་ལུགས་ལྟར་ལ། །ཐུན་མིན་
གསོ་སྦྱོང་སྡོམ་སོགས་གོང་མ་དང་། །ཐུན་མོང་སྨོན་སེམས་སྟ་གོན་དག་ལས་ཐོབ། །
བླང་ཡུལ་རབ་བྱུང་ཁྱིམ་པ་སྡོམ་ལྡན་ཏེ། །རྟེན་ཀྱང་ཐུན་མོང་དེ་བཞིན་ཐུན་མིན་
ནི། །སེམས་བསྐྱེད་གང་རུང་དག་ལ་སྡོམ་འདི་སྐྱེ། །དགོས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་སྤང་
བདུན་གནང་། །ལྟུང་བ་འཆབ་བཅས་བཤགས་བསྡམས་བླང་དུ་རུང་། །ཡན་ལག་
ལྟུང་བ་སྟོབས་བཞིའི་བཤགས་པས་འདག །བསམ་པས་ལྟུང་བ་ལས་ལྡང་ཆད་པས་
མིན། །ལོག་ལྟ་ཕམ་དང་བསླབ་པ་འབུལ་བ་རྣམས། །མ་གཏོགས་གཏོང་རྒྱུ་གཞན་
གྱིས་གཏོང་མི་འགྱུར། །མདོར་ན་སྡིག་པ་སྤོང་ཞིང་དགེ་བ་སྒྲུབ། །རང་སེམས་
འདུལ་ལ་འདུལ་བའི་སྡ་ེ སྣདོ ་འདུས། །ཁྲིམས་འཆལ་ཉསེ ་པ་ལྕ་ི ཞངི ་ཁྲམི ས་ལྡན་ན།ི །
ཡོན་ཏན་ཀུན་གཞི་ཆོས་དཀར་མཐའ་དག་སྐྱེད། །སོ་ཐར་སྡོམ་པ་རབ་ཏུ་དབྱེ་བའི་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

༣ བྱང་སེམས་ཀྱི་བསླབ་པ་བརྗོད་པའི་སྐབས།

ཐེག་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་སྡོམ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ། །རིགས་སད་དད་བརྩེ་སྙིང་སྟོབས་
ལྡན་པའམ། །གྲོགས་དང་རྒྱུ་འབྲས་ལམ་དང་གོམས་པས་ཏེ། །བྱམས་ལས་སྙིང་རྗེ་
དེ་ལས་བྱང་སེམས་སྐྱེ། ངོ་བོ་གཞན་དོན་རྫོགས་བྱང་འདོད་པའི་བློས། །སྒོ་གསུམ་
ཉེས་སྤྱོད་སྤོང་བའི་ཚུལ་ཁྲིམས་སོ། །དབྱེ་སྒོ་འདོད་དང་བརྩོན་སེམས་མཚུངས་ལྡན་
གྱིས། །སྨོན་འཇུག་སྐྱེ་ཚུལ་དབང་གིས་རགས་ཕྲ་གཉིས། །ས་མཚམས་མོས་བསམ་
རྣམ་སྨིན་སྒྲིབ་ཀུན་སྤངས། །ས་གསེར་ཟླ་སོགས་རྟེན་གྱིས་ཉི་ཤུ་གཉིས། །ཡུལ་གྱི་
སྒོ་ནས་ཀུན་རྫོབ་དོན་དམ་ཚུལ། །ཆོ་ག་གསུམ་ལས་ཐུན་མོང་མིན་པ་ལ། །ཤིང་
རྟའི་སྲོལ་གཉིས་རྗེས་འབྲང་དེ་བཞིན་ནོ། །ཟབ་མོ་ལྟ་བརྒྱུད་ལུགས་ལ་བརྡ་འཕྲོད་
པའི། །འགྲོ་བ་གང་རུང་རྟེན་རྣམ་བླ་མ་ལ། །བསགས་སྦྱོང་སྔོན་འགྲོས་སྨོན་འཇུག་
ཆབ་གཅིག་ལེན། །བསྲུང་བྱ་རྩ་ལྟུང་དབང་རབ་བཅུ་བཞི་སྟེ། དཀོན་མཆོག་དཀོར་
འཕྲོག་ཆོས་སྤོང་ཚུལ་འཆལ་གཞོམ། །མཚམས་མེད་ལོག་ལྟ་རྒྱལ་པོར་འབྱུང་ཉེ་ལྔ། །
དང་པོ་བཞི་དང་གྲོང་ཁྱེར་སོགས་གཞོམ་ལྔ། །བློན་པོར་འབྱུང་ཉེ་མ་སྦྱངས་སྟོང་ཉིད་
སྟོན། །བྱང་ཆུབ་ལས་ལྡོག་དམན་སྤོང་མི་ལྡོག་འཛིན། །བདག་བསྟོད་གཞན་སྨོད་
ཟབ་མོ་བཟོད་པར་རློམ། །ཆད་པ་གཅོད་གཞུག་དཀོར་བརྐུས་དང་དུ་ལེན། །རྣལ་
འབྱོར་འདོར་འཇུག་སྤོང་སྤྱོད་ཀློག་ལ་སྦྱིན། །ལས་དང་པོ་ཡི་བརྒྱད་ཡིན་དབང་
འབྲིང་ལ། །སེམས་འདོར་མི་སྦྱིན་ཁྲོ་དང་ལྟར་སྣང་སྟོན། །དབང་བརྟུལ་སྨོན་སེམས་
གཅིག་པུ་བསྲུང་བའོ། །ཡན་ལག་བདེ་སྡུག་ཡལ་འདོར་ཉི་ཤུ་བཞི། །སྒྲུབ་པ་ཡལ་
འདོར་བཅུ་དྲུག་རེ་རེ་ལ། །འཕྲལ་དང་གཏན་གྱི་དབྱེ་བས་བརྒྱད་ཅུའོ། །གཏོང་རྒྱུ་
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སྐྱབས་འགྲོ་བཏང་སོགས་དྲུག་ཏུ་བཤད། །རྩ་ལྟུང་བྱུང་ཡང་འཇུག་པའི་ཕྱོགས་འགའ་
ལས། །སྨོན་སེམས་ཡོད་ཚེ་ལྟུང་བས་དེ་མི་ཉམས། །ཕྱིར་བཅོས་ནམ་སྙིང་གསོལ་
གདབ་ལྟུང་བཤགས་བྱ། །བཤགས་ཚད་འདས་ན་སྟོབས་བཞིའི་སྒོ་ནས་ལྡངས། །
འཇུག་པའི་བསླབ་བྱ་དུས་ཚོད་ནུས་དང་སྦྱར། །རྒྱ་ཆེན་སྤྱོད་ལུགས་སོ་ཐར་རིས་
བདུན་པོ། །གང་རུང་ལྡན་ལ་མཁས་ནུས་སྡོམ་ལྡན་གྱིས། །སྨོན་པ་སེམས་བསྐྱེད་སྡེ་
སྣོད་བསླབས་ནས་ཕྱསི ། །འཇུག་སམེ ས་བར་ཆད་དྲ་ི སགོ ས་རྒྱས་པར་སྦྱནི ། །བསྲུང་བྱ་
རྩ་བཞི་ཡན་ལག་ཞ་ེ དྲུག་སྟ།ེ །རྙེད་བཀུར་ཆགས་པས་བདག་བསྟོད་གཞན་ལ་སྨདོ ། །
བཀྲེན་ལ་སེར་སྣས་ཆོས་དང་ནོར་མི་སྟེར། །བཤགས་ཀྱང་མི་ཉན་ཁྲོས་པས་གཞན་
ལ་འཚོག །ཐེག་ཆེན་སྤོང་ཞིང་དམ་ཆོས་འདྲར་སྣང་སྟོན། །ཀུན་དཀྲིས་དབང་གིས་
རབ་འབྲིང་ཐ་གསུམ་འགྱུར། །མི་མཆོད་རྗེས་འཇུག་མ་གུས་ལན་མི་འདེབས། །མི་
འགྲོ་བྱིན་སྤོང་འཆད་མིན་སྦྱིན་འགལ་བདུན། །ཡལ་འདོར་མི་སློབ་ཆུང་དང་གནས་
མི་སྤྱོད། །ལོག་འཚོ་འཕྱར་དགོད་འཁོར་སེམས་གྲགས་ངན་དང་། །ཉོན་མོངས་
མི་འཆོས་ཚུལ་ཁྲིམས་འགལ་བ་དགུ། །ཆོས་བཞི་མི་སྒྲུབ་ཁྲོ་འདོར་བཤགས་མི་
ཉན། །ཁྲོས་པའི་རྗེས་འཇུག་བཟོད་དང་འགལ་བ་བཞི། །འཁོར་སྡུད་མི་སེལ་བྲེ་མོ་
བརྩོན་འགལ་གསུམ། །མི་འཚོལ་མི་སྤོང་རོར་ཆགས་བསམ་གཏན་གསུམ། །ཉན་
ཐོས་ཐེག་སྤོང་དེ་དང་ཕྱི་རོལ་བརྩོན། །དེར་དགའ་ཁྱད་ཆོས་མི་མོས་ཕྱིར་མི་འགྲོ། །
བདག་བསྟོད་གཞན་སྨོད་ཚིག་བརྟོན་ཤེས་རབ་བརྒྱད། །དགེ་ཆོས་སྡུད་དང་འགལ་
བ་སོ་བཞིའོ། །དགོས་གྲོགས་མི་བྱེད་ནད་དང་སྡུག་མི་སེལ། །མི་འཆོས་མི་བཟོ་མི་
བསལ་སྦྱིན་མི་བྱེད། །མི་འདོགས་མི་བསྟུན་མི་བསྔགས་ཚར་མི་གཅོད། །མི་འདུལ་
སེམས་ཅན་དོན་བྱེད་འགལ་བཅུ་གཉིས། །ཉོན་མོངས་ཅན་མིན་ཉེས་མེད་གསུམ་
གསུམ་འགྱུར། །རྩ་ལྟུང་ཀུན་དཀྲིས་ཆེར་སྤྱད་སྨོན་པའི་སེམས། །ཉམས་ན་སྡོམ་པ་
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༼སྟོད་ཆ།༽

བཏང་བས་བསྐྱར་ནས་བླང་། །འབྲིང་དང་ཆུང་ངུ་གསུམ་དང་གཅིག་ལ་བཤགས། །
ཉེས་བྱས་ཉོན་མོངས་མི་མོངས་སེམས་ཀྱིས་ཏེ། །བསླབ་བྱ་ཀུན་སློབ་བྱང་ཆུབ་བར་
དུའོ། །ཐུན་མོང་སྨོན་སེམས་སེམས་ཅན་བློས་མི་སྤང་། །ཕན་ཡོན་བསམ་ཞིང་
ཚོགས་གསག་བྱང་སེམས་སྦྱང་། །བླ་མ་མཆོད་འོས་སླུ་ཞིང་གནས་མི་འགྱོད། །བྱང་
སེམས་ལ་སྡང་འགྲོ་ལ་གཡོ་སྒྱུ་སྟ།ེ །ནག་པའོ ་ིཆསོ ་བཞི་སྤངས་ལ་དཀར་ཆསོ ་བསྒྲུབ། །
བྱ་བྱེད་ཕྲིན་ལས་དམ་པ་གསུམ་ལ་སྨོན། །ཞུམས་དང་སྐྲག་སོགས་མི་མཐུན་ཉམས་
རྒྱུ་སྤང་། །འཇུག་པར་དགག་སྒྲུབ་ཕྱོགས་གཉིས་བསླབ་བྱ་ཀུན། །སྡོམ་དང་ཆོས་
སྡུད་དནོ ་བྱདེ ་གསུམ་དུ་འདུ། །དགག་ཕྱགོ ས་སྡམོ ་པ་གངོ ་སྨསོ ་ལུགས་སྲལོ ་གཉིས། །
དགོས་པ་མེད་པར་བཅས་རང་ཉེས་ཀུན་དང་། །རང་དང་གཞན་རྒྱུད་སྨིན་པར་བྱེད་
པའི་གེགས། །འདིར་བདེ་ཕྱི་མར་སྡུག་དང་གཉིས་ཀར་སྡུག །ལྟུང་དང་ལྟུང་མེད་
གཟུགས་བརྙན་རྣམ་ཀུན་སྤང་། །འདིར་སྡུག་ཕྱི་མར་བདེ་དང་གཉིས་ཀར་བདེ། །
ལྟུང་མེད་ལྟུང་བའི་གཟུགས་བརྙན་སྤྱད་པར་བྱ། །སྙིང་བརྩེ་ལྡན་ལ་ཀུན་ཀྱང་ཉེས་
པ་མེད། །སྒྲུབ་ཕྱོགས་དགེ་བ་ཆོས་སྡུད་ཕར་ཕྱིན་དྲུག །གྲངས་ངེས་གོ་རིམ་མཚན་
ཉིད་ངེས་པའི་ཚིག །རབ་ཏུ་དབྱེ་དང་བསྡུ་བས་རྣམ་པར་བཞག །སྦྱིན་པ་ཟང་
ཟིང་ཆོས་དང་མི་འཇིགས་པ། ཚུལ་ཁྲིམས་སྡོམ་དང་ཆོས་སྡུད་དོན་བྱེད་གསུམ། །
བཟོད་པ་གནོད་དང་དཀའ་བ་སྟོང་ཉིད་ལ། །བརྩོན་འགྲུས་གོ་ཆ་སྦྱོར་དང་ཆོག་མི་
ཤེས། །བསམ་གཏན་བདེར་གནས་སྒྲུབ་དང་དོན་ལ་དམིགས། །ཤེས་རབ་འཇིག་
རྟེན་འཇིག་རྟེན་འདས་དམན་མཆོག །ཡང་ན་ཐོས་བསམ་སྒོམ་ལས་བྱུང་རྣམས་
བསྒྲུབ། །ཤེས་རབ་རྗེས་ཞུགས་ཀུན་ཀྱང་ཕ་རོལ་ཕྱིན། །སེམས་ཅན་དོན་བྱེད་བསྡུ་
དངོས་བཞི་སོགས་སྤྱད། །དྲན་དང་ཤེས་བཞིན་སེམས་དང་བསླབ་པ་བསྲུང་། །དོན་
དམ་བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་རླབས་ཆེན་རྒྱུ། །ངོ་བོ་འཕགས་པའི་མཉམ་བཞག་ཡེ་ཤེས་ཏེ། །
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རྣམ་པའི་དབྱེ་བ་དང་པོའ་ི ས་ལ་སོགས། །ཆོ་གས་སྐྱ་ེ དང་མ་ི སྐྱ་ེ བཞེད་སྲལོ ་གཉིས། །
དམ་པ་གསུམ་གྱསི ་ཟནི ་པའི་སམེ ས་བསྐྱེད་ཅསེ ། །ཆོས་དབྱིངས་མངོན་སུམ་རྟགོ ས་པའི་
ཡེ་ཤེས་སོ། །ཉམས་ན་ཉེས་བཞི་མ་ཉམས་བརྒྱད་གཉིས་སོགས། །འཕྲལ་ཡུན་ཕན་
བདེ་ཀུན་གྱ་ི འབྱུང་གནས་ས།ོ །བྱང་སམེ ས་ཀྱ་ི བསླབ་པ་བརྗོད་པའི་སྐབས་ས།ོ ། །།

༤ རིག་འཛིན་གྱི་སྡོམ་པ་སྤྱིར་བཤད་པའི་སྐབས།

རིག་འཛིན་སྡོམ་པར་གསར་རྙིང་བཞེད་སྲོལ་གཉིས། །ཕྱི་འགྱུར་ལུགས་ལ་
རིམ་དང་གཅིག་ཆར་འཇུག །ངོ་བོ་གཟུང་འཛིན་འཕོ་བཅས་སྡོམ་པ་ཡི། །བདེ་ཆེན་
ཡེ་ཤེས་ཐབས་ལ་སེམས་མཚུངས་བཅས། །མདོར་ན་སྒོ་གསུམ་ཐབས་ཤེས་བསྡམས་
པའི་ཁྲིམས། །དབྱེ་བ་བརྗོད་བྱ་རྒྱུ་ཐབས་འབྲས་བུ་གསུམ། །སྣང་གྲགས་ཆོས་ཀུན་
ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་དང་། །མཚན་རྟོག་ཕྲ་རགས་སྐྱེད་དང་རྫོགས་པར་ཏེ། །རང་སྣང་
སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ངོ་བོར་སྡོམ། །རྗོད་བྱེད་བྱ་སྤྱོད་རྣལ་འབྱོར་བླ་མེད་བའི། །ཐོབ་བྱེད་
ཆོ་གའི་དབང་གིས་གསུམ་ཡིན་ཏེ། །རྒྱུན་བཤགས་སྐབས་སུ་རང་ལུགས་སོ་བྱང་
དང་། །འཇུག་པས་ལྷ་དང་སྐལ་མཉམ་སྡོམ་པ་སྟེ། །དངོས་གཞིས་བསྐྱེད་རྫོགས་
སྡོམ་པ་ཀུན་ཐབོ ་བ།ོ །ཐོབ་ཚུལ་འཇུག་པར་ཁས་བླངས་ཚུལ་གྱསི ་ཏ།ེ །ཆོ་གའི་མཐའ་
རུ་རྣམ་དག་རྫགོ ས་པར་ཐབོ ། །ཐོབ་དུས་སྒ་ོ གསུམ་བྱནི ་རླབས་ས་བནོ ་ཐབེ ས། །སྡོམ་
བཟུང་གསལ་གདབ་དབབ་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབས། །དབང་བསྐུར་དངོས་གཞིས་
འཕེལ་རྒྱས་མཐར་ཐུག་གོ །རྒྱུད་སྡེ་འོག་མར་མ་རྫོགས་ཕལ་ཆེར་རྫོགས། །གོང་
མར་ཡོངས་རྫོགས་སྔགས་སྡོམ་ཞེས་བྱར་འགྱུར། །བདེ་སྟོང་གཉིས་སམ་ཟུང་འཇུག་
གཅིག་ཏུའང་འདུ། །སྐྱེ་བའི་རྟེན་ལ་བྱེ་བྲག་མ་མཆིས་ཀྱང་། །ཐུན་མོང་སྡོམ་ཙམ་
འཛིན་པར་མི་ནུས་ན། །དབང་བསྐུར་མི་རུང་འཇུག་པ་ཙམ་ཞིག་སྦྱིན། །དབང་
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༼སྟོད་ཆ།༽

བསྐུར་སྡོམ་ཐོབ་དམ་ཚིག་སྲོག་ལྟར་བཟུང་། །གཞི་ནི་ཡང་དག་ལྟ་དང་སྐྱབས་སེམས་
ལྡན། །དཀྱིལ་འཁོར་དབང་ཐོབ་བཞི་སྟེ་ཐུན་མོང་ངོ་། །བྱ་རྒྱུད་སྤྱི་ཡི་དམ་ཚིག་བཅུ་
བཞི་སྟེ། །དཀོན་མཆོག་སྔགས་ལ་དད་དང་ཐེག་ཆེན་མོས། །ཞིང་མཆོག་ལ་གུས་
མི་སྡང་དུས་མཚམས་མཆོད། །གཞུང་གཞན་མི་བཀུར་མགྲོན་མཆོད་བྱམས་སེམས་
བརྟན། །བསོད་ནམས་བཟླས་པ་དམ་ཚིག་གཞན་སྲུང་བརྩོན། །དམ་མེད་སྔགས་
རྒྱ་མི་སྦྱིན་རྒྱུད་ཀྱང་རྟོགས། །སོ་སོའ་ི རིགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་རྒྱུད་ལྟར་སྤྱད། །འགལ་
ན་རང་རིག་འབུམ་མམ་མེས་རྨོངས་གཟུངས། །ཞི་བའི་སྲེག་བླུགས་སོགས་ཀྱིས་ཕྱིར་
བཅོས་བྱ། །སྤྱོད་རྒྱུད་མི་དགེ་བཅུ་དང་དམ་པའི་ཆོས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་སྤོང་སེར་
སྣ་འགྲོ་ལ་གནོད། །བཅུ་བཞི་སྤང་བྱ་ཕྱིར་བཅོས་གོང་འོག་མཚུངས། །རྣལ་འབྱོར་
རྒྱུད་ལ་དགག་སྒྲུབ་ཕྱོགས་བཅུ་བཞི། །སྒྲུབ་ཕྱོགས་རིགས་ལྔར་མཆོག་གསུམ་གཟུང་
བ་གསུམ། །སྦྱིན་བཞི་འཛིན་གསུམ་བརྩོན་གཅིག་རིམ་བཞིན་ནོ། །དགག་ཕྱོགས་
དཀོན་མཆོག་བྱང་སམེ ས་དརོ ་བ་དང་། །ལྷ་དང་སྔགས་རྒྱ་བླ་མར་སྨད་ཅངི ་འགོམས། །
བཟའ་མིན་གསང་བསྒྲགས་འདོར་འཚེ་དམན་ལ་དགའ། །སྐྱོ་དང་སྤྱོད་དོར་བྱ་མིན་
བྱ་བ་སྟེ། །དེ་དག་བཤད་རྒྱུད་གཙོར་བྱས་རིགས་ལྔའིའོ། །རྩ་རྒྱུད་དཔལ་མཆོག་
ལུགས་སོགས་གཞན་དུ་ཤེས། །ཡང་ན་རིགས་ལྔ་སོ་སོ་སྤྱི་མདོར་བསྡུས། །སྤྱི་ལ་རྩ་
བ་ཡན་ལག་གོ་རིམ་བཞིན། །བྱང་སེམས་ཕམ་པ་བཅུ་བཞི་རྩ་བཞི་ཆང་། །སྡོམ་དང་
དམ་པ་བསྟེན་སོགས་དགེ་ཆོས་སྡུད། །ལྡོག་ཕྱོགས་བཞི་བྲལ་དོན་བྱེད་ཚུལ་ཁྲིམས་
ཏེ། །མི་བརྙས་ཐུན་མོང་བཟུང་རྣམས་ཕྱི་མའོ། །བསླབ་གཞི་ཀུན་སྲུང་ཁས་བླངས་
ཐོབ་པ་སྟེ། །རྩ་ལྟུང་བཅུ་སོགས་ཆོ་གས་ཐོབ་པར་འདོད། །བླ་མེད་བརྟུལ་ཞུགས་སྡོམ་
པ་དམ་ཚིག་གསུམ། །བརྟུལ་ཞུགས་སོ་སོར་དམིགས་སུ་གསུངས་པ་སྟེ། །འདུས་
པར་རིགས་ལྔ་དགོངས་ཏེ་གསུངས་པ་བཞི། །བདེ་མཆོག་ཚངས་སྤྱོད་ཉེར་གཉིས་
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རིག་མར་བརྒྱད། །གུར་ལས་བཅུ་བཞི་མངོན་བརྗོད་བླ་མར་དགུ། །ཁྱད་པར་དུས་
ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཉི་ཤུ་ལྔ། །བསྲུང་བྱ་ལྔ་ནི་རྩ་བཞི་ཆང་དང་བཅས། །རྒྱན་པོ་བཟའ་མིན་
ངན་ཚིག་འབྱུང་པོ་དང་། །ཀླ་ཀློའ་ི ཆོས་ནི་བྱ་བ་མིན་པ་ལྔ། །དུད་འགྲོ་བྱིས་པ་ཕོ་མོ་
མཆོད་རྟེན་སྣུན། །གྲོགས་དཔོན་སངས་རྒྱས་དགེ་འདུན་ཡིད་རྟོན་འཁུ། །གཟུགས་
སྒྲ་དྲི་རོ་རེག་བྱར་ཞེན་པ་སྟེ། །སྣུན་མིན་ལ་སོགས་དམ་སྡོམ་ཀུན་གྱི་གཞི། །སྡོམ་པ་
ཐུན་མོང་ལྔའམ་རིགས་དྲུག་ནི། །མི་བསྐྱོད་ཕྱག་རྒྱ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ། །སྦྱིན་པ་རྣམ་
བཅུ་འཁོར་ལོར་བཟའ་བ་བཅུ། །རལ་གྲི་མཆོད་པ་པདྨར་འགོག་པའི་སྡོམ། །རྡོར་
སེམས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཏེ་དྲང་ངེས་གཉིས། །ཐུན་མིན་རྡོ་རྗེར་སྲོག་གཅོད་རལ་གྲིར་
རྫུན། །རིན་ཆེན་ནོར་དང་ཆུ་སྐྱེས་བུད་མེད་འཕྲོག །འཁོར་ལོར་ཤ་ཆང་གྲི་གུག་མི་
སྨད་གཏོང་། །སྒྲུབ་པོ་གྲུབ་པའི་ཚོད་སྦྱར་དངོས་སྦས་གཉིས། །དམ་ཚིག་རྩ་བའི་
ལྟུང་བ་བཅུ་བཞི་སྟེ། །སློབ་དཔོན་བརྙས་དང་བཀའ་འདས་སྤུན་ལ་ཁྲོ། །བྱམས་
བཏང་བྱང་སེམས་སྤང་དང་ཆོས་ལ་སྨད། །གསང་སྒྲོགས་ཕུང་པོར་བརྙས་དང་སོམ་
ཉི་ཟ། །གདུག་ལ་བྱམས་ལྡན་དེར་རྟོག་སེམས་སུན་འབྱིན། །དམ་ཚིག་རྙེད་འདོར་
བུད་མེད་སྨོད་པའོ། །ཡན་ལག་བརྒྱད་ནི་དམ་མེད་རིག་མ་བསྟེན། །ཚོགས་ལ་རྩོད་
ཅིང་ཡུལ་མིན་བདུད་རྩི་ལེན། །དུས་ལ་མི་བཤད་དྲིས་ལན་བྲེ་མོས་གདབ། །ཉན་
ཐོས་ནང་འདུག་མི་ཤེས་སྔགས་པར་རློམས། །སྣོད་མིན་གསང་བསྒྲགས་རྣམས་ཏེ་
འདྲེན་ཚུལ་མང་། །ཕྲིན་ལས་བཅོ་ལྔ་དེ་ཡི་ཡན་ལག་བདུན། །དབང་བཞིའི་དམ་
ཚིག་ལ་སོགས་རབ་དབྱེ་མང་། །བསྲུང་དང་བཟའ་སྤྱད་མི་འབྲལ་དམ་ཚིག་བཞི། །
དབང་བཞིར་འབྲེལ་ཞེས་མི་བསྐྱོད་དགའ་བས་བཞེད། །བསྲུང་བྱ་རྩ་ལྟུང་བསྒྲུབ་བྱ་
རིགས་དྲུག་སྟེ། །ཉམས་ལེན་འབྲེལ་ལ་ཡོ་བྱད་ཡོངས་སུ་སྤྱོད། །མཉམ་རྗེས་རྣམས་
སུ་པདྨ་དཀར་པོས་བསྡུས། །རང་བྱུང་རྒྱལ་བས་བསྡུས་པ་བཞི་རུ་གསུངས། ། མདོར་
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༼སྟོད་ཆ།༽

ན་བསྲུང་བྱ་བསྒྲུབ་བྱ་གཉིས་སུ་འདུ། །དྲོད་ཐོབ་བརྟུལ་ཞུགས་དྲུག་ཏུ་གུར་ལས་
གསུངས། །ཡེ་ཤེས་ཚད་ཕྱིན་བླང་དོར་ཀུན་ལས་འདས། །ཀུན་བསླངས་དེར་ཤེས་
བརྟན་དང་བར་དུ་བཅད། །མ་འཁྲུལ་འགྱོད་མེད་ཚད་འདས་ཕམ་པ་སྟེ། །ཡན་
ལག་མ་ཚང་སྦོམ་ལྟུང་ལ་སོགས་དཔག །ཕྱིར་བཅོས་ཉེར་ལྔ་སྙིང་པོ་རྒྱན་ལས་
འབྱུང་། །སྦྱིན་སྲེག་བཟླས་སྒོམ་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སོགས། །ཉམས་འདས་རལ་
པའི་ཚོད་དང་སྦྱར་ཏེ་བྱ། །ཕྲ་རགས་གང་ཡང་ཐུན་ཚོད་མ་འདས་བཤགས། །རྡོར་
སེམས་དམ་ཚིག་རྡོ་རྗེའི་བཟླས་བསྒོམ་དང་། །དབང་དང་བདག་འཇུག་ཀུན་ལ་མཆོག་
ཏུ་འགྱུར། །གོང་མ་རང་བྱིན་རླབས་དང་ལྟ་བས་བསྐང་། །སྔ་འགྱུར་ཐབས་ཀྱི་ཐེག་པ་
ཐུན་མོང་དུ། །སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལྷག་པའི་དམ་ཚིག་ཅེས། །སོ་བྱང་ཕྱི་རྒྱུད་གསུམ་གྱི་
བསྲུང་མཚམས་སྤྱི། །རྩ་བ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས། །ཡན་ལག་སྤྱད་
བྱ་མི་སྤང་དང་དུ་ལེན། །བསྒྲུབ་དང་ཤེས་བྱ་ལྔ་ལྔ་ཁྱད་པར་ཏེ། །དྲང་ངེས་དུས་ཚོད་
འབྲེལ་བས་བསྲུང་སྟེ་སྤྱད། །སྒྲུབ་པའི་དམ་ཚིག་ཉི་ཤུ་ལྷག་པའོ། །བྱེ་བྲག་མ་ཧཱའི་རྩ་
བ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ལས། །རྩ་བ་བླ་མེད་མི་སྤང་བླ་མ་བཀུར། །སྔགས་རྒྱ་མི་བཅད་མཆེད་
བྱམས་གསང་བ་བཅུ། །མི་བསྒྲགས་ལྔའོ་ཡན་ལག་དམ་ཚིག་བཅུ། །མི་སྤང་མི་འདོར་
ལྔ་སྟེ་དེ་དག་ལས། །སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་དེ་ལས་མཐའ་ཡས་སྤྲོ། །ཐེག་ཆེན་འོག་མའི་
བསླབ་གཞི་མཐའ་དག་ལས། །ཆེ་བ་བདུན་གྱིས་འཕགས་པ་རོང་ཟོམ་བཞེད། །ཨ་
ནུ་སྤྱི་ཡི་དམ་ཚིག་རྣམ་གྲངས་དགུ། །མདོར་བསྡུས་བསྲུང་མཚམས་མེད་པ་ཆོས་ཉིད་
དང་། །ཡོད་པ་སྙིང་རྗེའི་དམ་ཚིག་གཉིས་སུ་བཤད། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་ཕྱི་ནང་
གསང་བ་གསུམ། །རེ་རེར་གསུམ་དབྱེ་ཉི་ཤུ་རྩ་བདུན་ནི། །ཨ་ཏིའི་དམ་ཚིག་སྤྱི་ཡིན་
ཁྱད་པར་ཆེ། །མེད་པ་ཕྱལ་བ་ལྷུན་གྲུབ་གཅིག་པུའོ། །ཉམས་པ་ཆེ་དང་རྩ་ལག་ཟླས་
ཞར་ལྔ། །མ་བཤགས་མི་འདོད་ཀུན་འབྱུང་མནར་མདེ ་སྐྱ།ེ །ཉན་ཐསོ ་རྫ་བཞིན་བྱང་
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སེམས་གསེར་དངུལ་སྣོད། །ཆག་དང་འདིར་ནི་ཞོམ་པ་དང་སྦྱར་ཏེ། །གསོར་མི་རུང་
དང་གསོར་རུང་རང་སྟབོ ས་སསོ ། ། ལས་རྫས་འདུན་དང་ཏངི ་འཛིན་ད་ེ ཉདི ་ད།ེ །སྤྱི་
ཁྲུས་ཆནེ ་པསོ ་ཀུན་ཀྱང་དག་ཚངས་འགྱུར། །སྡོམ་པ་གསུམ་པ་ོ གཅིག་གཉིས་གསུམ་
ལྡན་སགོ ས། །དབྱེར་ཡདོ ་གང་ཟག་གཅིག་ལ་སུམ་ལྡན་ཚ།ེ །གནས་ཚུལ་འཕགས་
བོད་གཉིས་སུ་བཞེད་སྲལོ ་མང་། །འཇིགས་མདེ ་ཞབས་ཀྱསི ་སྤངོ ་སམེ ས་རགི ས་མཐུན་
ཀྱང་། །རྣམ་པ་ཐ་དད་པཎ་ཆེན་བི་བྷཱུ་ཏིས། །གོང་མས་འོག་མ་ཟིལ་གནོན་ཐ་དད་
བཞེད། །ངོ་བོ་ཐ་དད་བསྲུང་ན་འཆོལ་བར་བསྲུང་། །འདམ་ཐུག་གོང་མ་གཙོ་ཞིང་
འོག་མ་ཡ།ི །སྐྱོན་ཀུན་ཟལི ་གནོན་ཡནོ ་ཏན་ཡར་ལྡན་ཚུལ། །གཏོང་དང་ཐབོ ་པའི་ས་
མཚམས་ཐ་དད་ཅསེ ། ། མཉམ་མདེ ་དྭགས་པ་ོ རྗསེ ་འབྲངས་བཅས་པས་བཞེད། །རྗེ་
བཙུན་གྲགས་པ་ཀུན་མཁྱེན་ཀླངོ ་ཆནེ ་སགོ ས། །རང་ལྡགོ ་མ་འདྲེས་དགག་དགོས་ཡངོ ས་
སུ་རྫགོ ས། །ངོ་བ་ོ གནས་འགྱུར་ཡནོ ་ཏན་ཡར་ལྡན་པས། །གནད་ཀྱསི ་མ་ི འགལ་དུས་
སྐབས་གཙོར་སྤྱད་གསུངས། །དགེ་ལྡན་པ་རྣམས་ཐ་དད་རྟེན་ཅན་ཏེ། །སོ་སོར་ལུང་
དང་རགི ས་པའི་སྒྲུབ་བྱདེ ་མང་། །སུམ་ལྡན་རྡ་ོ རྗ་ེ འཛིན་མཆོག་བརྩོན་ལྡན་ན། །ཚེ་ལུས་
གཅིག་གིས་རྡོ་རྗེ་འཆང་འགྲུབ་འགྱུར། །རིག་འཛིན་སྡོམ་པ་སྤྱིར་བཤད་པ་དང་བཅས་
པའི་སྐབས་ས།ོ །ཐེག་པའི་སྒ་ོ ཀུན་ལས་བཏུས་པ་གསུང་རབ་རནི ་པ་ོ ཆའེ ་ི མཛོད་བསླབ་
པ་གསུམ་ལེགས་པར་སྟོན་པའི་བསྟན་བཅོས་ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་ཅེས་བྱ་བ་ལས་ལྷག་པ་
ཚུལ་ཁྲམི ས་ཀྱ་ི བསླབ་པའི་རམི ་པ་ཕྱ་ེ བ་སྟ་ེ གནས་ལྔ་པའོ།། །།

དྲུག་པ། ཐོས་པའི་རིམ་པ་ཕྱེ་བ།
༡ ཐུན་མོང་རིགས་པའི་གནས་དང་འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་
རྣམ་པར་གཞག་པའི་སྐབས།

མང་ཐོས་ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་གཞི་ཡིན་ཕྱིར། །ཐོག་མར་ཐོས་པ་ཕྱོགས་མེད་
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༼སྟོད་ཆ།༽

བཙལ་བར་བྱ། །ཅི་ཞིག་འཚོལ་ན་སྡེ་སྣོད་བསྟན་བཅོས་བཟོ། །ཇི་ལྟར་གུས་དང་
བརྩོན་འགྲུས་གྲོགས་ལྡན་པས། །ཅི་ཕྱིར་ཡང་དག་རིགས་སོགས་དོན་དུའོ། །ཤེས་
བྱའི་གཞི་མ་ཡ་ི གའེ ་ི སྦྱརོ ་བ་སྟ།ེ །སྐད་དང་ཡ་ི གའེ ་ི རགི ས་གྱུར་མཐའ་ཡས་ཀྱང་། །རྩ་
བ་དབྱངས་གསལ་གཉིས་ཡིན་སྒྲ་ཙམ་ནི། །རྣམ་སྨིན་སྐྱེས་མིན་རྒྱུ་མཐུན་རྒྱས་བྱུང་
འདོད། །ཡི་གའེ ་ི ང་ོ བ་ོ སྐད་གདངས་མགི ་འཛུམ་ཚད། །གཅིག་གཉིས་གསུམ་ཡུན་ཐུང་
རིང་ཤནི ་ཏུ་རངི ་། །ཆ་ཤས་སྐད་ཅགི ་ར་ེ ར་ེ གཞན་རྣམས་རྒྱུན། །ལྡན་མནི ་འདུ་བྱདེ ་ཉདི ་
དུ་མཛོད་ལས་བཤད། །ངེས་ཚིག་རང་བཞིན་འགྱུར་མེད་མིང་ཚིག་གསལ། །དོན་
རྣམས་རྗོད་བྱེད་ཡིག་གཟུགས་ལཉྩ་སོགས། །དབྱེ་བ་ཐུན་མོང་ཙམ་དུ་འཕགས་ཡུལ་
གྱི། །སྐད་རིགས་བཞི་ཡི་གཙོ་བོ་ལེགས་སྦྱར་ལ། །དབྱངས་ཡིག་མཚུངས་དང་
མཚམས་སྦྱོར་གསལ་བྱེད་ནི། །སྡེ་པ་མཐར་གནས་དྲོ་བ་རྩ་བ་ཉིད། །ཨཱ་ལི་བརྒྱ་དང་
སོ་གཉིས་ཀཱ་ལི་ལ། རྐྱང་པ་སོ་བདུན་དབྱངས་བཅས་བཞི་སྟོང་དང་། །སུམ་བརྒྱ་ང་
དྲུག་དེ་དག་གནས་བརྒྱད་དང་། །བྱེད་པ་རྩོལ་བ་ཕྱི་ནང་དག་ལས་སྐྱེ། །བོད་སྐད་
ཨཱ་ལི་མཚོན་བྱེད་ཨི་སོགས་བཞི། །ཀཱ་ལི་སུམ་ཅུར་སྔོན་རྗེས་མིང་གཞི་དབྱེ། །རྐྱང་
འཕུལ་མགོ་ཅན་བརྩེགས་འདོགས་འཇུག་དང་བཅས། །རྣམ་དབྱེ་ཕྲད་སོགས་སྦྱོར་
བས་དོན་སྟོན་ལ། །བདག་གཞན་དུས་གསུམ་བྱ་བྱེད་སྒོ་ནས་འཇུག །ཐོག་མར་ང་
རོ་ཕྱིས་ནས་སྦྱོར་ཀློག་སྦྱང་། །གནས་དང་བྱེད་རྩོལ་རང་མཐུན་དབྱུང་ཞིང་བརྗོད། །
བྱང་ནས་གང་ལ་གང་གིས་ཇི་ལྟ་བུར། །ཅི་ཕྱིར་འཇུག་སོགས་ཐུ་མིའི་གཞུང་བཟང་
བསླབ། །བརྗོད་པའི་ཕྱི་མོ་སངས་རྒྱས་ཕྲིན་ལས་སོ། །ཀུན་ཀྱང་ཟིན་པའི་སྒྲ་དང་
ཡུལ་གྱི་སྐད། །ངོ་བོའ་ི མིང་དང་མཚོན་བྱེད་མཚན་མ་སྟེ། །གོ་བྱེད་བརྡ་དང་ཐ་སྙད་
ཤེས་བརྗོད་འཇུག །ཚིག་དོན་གནས་བརྒྱད་སྒྲ་དོན་འདྲེས་འཛིན་བློ། །དོན་
དམིགས་སྒྲ་བྱུང་མཐུན་སྣང་ཐུན་མོང་གྲགས། །མངོན་ཞེན་རིམ་པའི་ཆོས་ལྔ་ལྡན་
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པར་སྐྱེ། །རྒྱལ་བའི་སྲས་ཀྱིས་མི་བསླབ་ཤེས་བྱའི་གནས། །མ་མཆིས་དེ་བས་ཚར་
གཅོད་རྗེས་བཟུང་དང་། །ཀུན་ཤེས་བྱ་ཕྱིར་རིག་པའི་གནས་ལ་བསླབ། །ཚིག་གི་
འཁྲུལ་བ་སེལ་བྱེད་བརྡ་སྤྲོད་ནི། །རང་བཞིན་རྐྱེན་དང་རྣམ་འགྱུར་གསུམ་དུ་འདུ། །
རང་བཞིན་བྱིངས་ལ་དྲུག་སྟེ་བཀླགས་མ་བཀླགས། །གཉིས་ལྡན་མིང་རྐྱེན་གཉིས་
ཀའི་བྱིངས་རྣམས་ཏེ། །བསྡུ་ན་ལས་བཅས་ལས་མེད་གཉིས་སུ་འདུ། །མིང་གི་རང་
བཞིན་རྟགས་གསུམ་དག་པ་འདྲེས། །གཏིབས་དང་ཉེར་སྒྲུབ་ཀུན་འཇུག་མི་གསལ་
དྲུག །རྐྱེན་ནི་བྱིངས་ཉིད་བྱིངས་སྒྲུབ་སན་྄ ལ་སོགས། །བྱིངས་ལས་ཚིག་སྒྲུབ་ཏིངའི་
རྣམ་དབྱེ་སྟེ། །བྱིངས་ལས་མིང་སྒྲུབ་ཀྲྀཏྲ་རྣམས་བྱིངས་དང་འབྲེལ། །མིང་ལ་ཀྱཙ྄་
སོགས་སྦྱར་མིང་ཉིད་བྱིངས། །བུད་མེད་རྐྱེན་སྦྱར་རྟགས་ཉིད་རྟགས་སུ་སྒྲུབ། །དེ་
ཕན་སྦྱར་བས་མངི ་ཉདི ་མངི ་སགོ ས་ཏ།ེ །སུཔྲ་སྦྱར་མངི ་ལས་ཚགི ་ཏུ་སྒྲུབ་པར་བྱདེ ། །
རིགས་དང་ཡོན་ཏན་བྱ་བ་ངོ་བོའ་ི སྒྲ། །བཞི་འམ་ཡང་ན་བྱེད་དངོས་ལས་སུ་འདུ། །
རྣམ་འགྱུར་དངོས་དང་བསྡུ་བ་གཉིས་ཡིན་ཏེ། །བསྒྱུར་རམ་དབྱེ་བ་རྣམ་འགྱུར་ངོ་བོ་
ལ། །བྱིངས་རྐྱེན་རྟགས་དང་གློ་བུར་མི་ཟད་ཚིག །བརྗོད་དང་ཁྱད་དོན་རྗེས་སུ་
འབྲེལ་རྣམས་དབྱེ། །དོན་དང་རྣམ་པ་ཉེ་སྒྱུར་ཨཱ་ག་མ། །ཡན་ལག་རྣམ་འགྱུར་ཡིན་
ནོ་འཕྲད་པ་ལ། །ཡི་གེ་རྐྱེན་དང་རྣམ་པར་དབྱེ་དང་གསུམ། །མཚམས་སྦྱོར་བསྒྱུར་
སོགས་ལུས་འགྱུར་མཐའ་ཡས་སོ། །ཁྱད་པར་གྲངས་སྔོན་གྲངས་མེད་དང་པོ་
སོགས། །གཞན་དོན་དང་གི་དོན་གྱི་ཚིག་སྡུད་དྲུག །ངོ་བོ་མིང་ཚིག་རྣམ་འགྱུར་
གསུམ་དུ་འདུ། །སྒྲ་ཤེས་དོན་གྱི་ཆ་ལ་རྨོངས་མི་འགྱུར། །དོན་ལ་འཁྲུལ་བ་ཚར་
གཅོད་ཚད་མ་ནི། །ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་དེ་རྟོགས་བྱེད་པའི་ཐབས། །ཡུལ་ཤེས་
གཞལ་བྱ་གོ་ཡུལ་རྟོགས་བྱ་སྟེ། །ཡུལ་ལ་ངོ་བོ་དངོས་པོ་དངོས་མེད་དང་། །འདུས་
བྱས་མ་བྱས་རྟག་དང་མ་ི རྟག་གོ །དངོས་ལ་བམེ ་རགི ་རྒྱུ་འབྲས་ནང་གསེས་བཅས། །
55

ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

བྱེད་ཚུལ་དབྱེ་བ་སྣང་ཞེན་འཇུག་ཡུལ་གསུམ། །གཞལ་བྱ་རྟོགས་ཚུལ་རང་དང་སྤྱི་
མཚན་ནམ། །མངོན་ལྐོག་ཤིན་ལྐོག་བརྗོད་བྱ་ཞར་ལ་བཞག །ཡུལ་ཅན་གོ་བྱེད་
རྗོད་དང་ཤེས་པ་གཉིས། །རྗོད་བྱེད་ངོ་བོ་མིང་ཚིག་ངག་དང་གསུམ། །བརྗོད་བྱ་
རིགས་བརྗོད་ཚོགས་བརྗོད་རྗོད་པའི་ཚུལ། །ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་མི་ལྡན་གཞན་ལྡན་
གཅོད། །འཆད་དུས་ཞེན་དངོས་ཡི་གེ་གང་ཟག་ཀྱང་། །ཤེས་རིག་ཚད་མ་ཚད་མིན་
རྟོག་རྟོག་མེད། །འཁྲུལ་དང་མ་འཁྲུལ་རང་རིག་གཞན་རིག་སྟེ། །སེམས་དང་
སེམས་བྱུང་བཅས་སོ་མངོན་སུམ་ལ། །དབང་ཡིད་རང་རིག་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་
བཞི། །དངོས་སྟོབས་གྲགས་པ་ཡིད་ཆེས་རྗེས་དཔག་སོགས། །དབྱེ་སྒོ་མང་ཞིང་
ཚད་འབྲས་ཞར་ལས་རྟོགས། །རྟོགས་བྱེད་འགལ་འབྲེལ་དགག་སྒྲུབ་སྤྱི་བྱེ་བྲག །
གཅིག་དང་ཐ་དད་སེལ་འཇུག་སྒྲུབ་འཇུག་གཞན། །མཚན་མཚོན་རྫས་ལྡོག་རྗེས་
དཔག་རྣམ་གཉིས་སོ། །རང་དོན་རྗེས་དཔག་ཚུལ་གསུམ་རྟགས་ཡང་དག །མ་ཚང་
ལྟར་སྣང་འགལ་རྟགས་ལ་སོགས་དོར། །དཔེ་ཡང་དེ་དག་ཉིད་ཀྱིས་གཏན་ལ་དབབ།།
གཞན་དོན་རྗེས་དཔག་རྒོལ་གཉིས་མཐུན་གྲུབ་ཀྱི། །ཚུལ་གསུམ་སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་
གཉིས་ལྡན་དང་། །རྟགས་གསལ་སུན་འབྱིན་ཐལ་འགྱུར་ལ་སོགས་པ། །ལྟར་སྣང་
དོར་ནས་ཡང་དག་ཉིད་ཀྱིས་བསྒྲུབ། །འདི་ནི་ཕྱི་རབས་རྣམས་ལ་གྲགས་ཆེ་སྟེ། །
རིག་གཏེར་ཐུན་མིན་རིག་གཞུང་རྒྱ་མཚོ་དང་། །སྔ་རབས་པ་ཡི་ལུགས་སོགས་ཐ་
དད་དོ། །ཚད་མའི་གཞུང་གི་བརྗོད་བྱ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། །མངོན་རྗེས་ལྟར་སྣང་
བཅས་པ་བདག་རིག་བྱེད། །སྒྲུབ་དང་སུན་འབྱིན་ལྟར་སྣང་བཅས་པ་ཡིས། །གཞན་
ལ་གོ་བྱེད་རྟོག་གེའི་ཚིག་དོན་བརྒྱད། །མདོར་ན་གཞལ་བྱ་མངོན་ལྐོག་ཤིན་ལྐོག་
གསུམ། །འཇལ་བྱེད་མངོན་རྗེས་དཔྱད་གསུམ་དག་པའི་ལུང་། །མངོན་སུམ་བཞི་
དང་རྗེས་དཔག་གཏན་ཚིགས་གསུམ། །ཐ་སྙད་སྣ་ཚོགས་དེ་ལས་འཕྲོས་པའོ། །
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ཆོས་ཅན་དབྱེ་གཞི་ཆོས་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་། །ངེས་བྱའི་རྣམ་བཞག་ངེས་བྱེད་ཐལ་འགྱུར་
དང་། །ལྟ་བ་དབུ་མར་འཇུག་པའི་ཚུལ་ལྔ་པོ། །རིག་པའི་དབང་ཕྱུག་རྣམས་ཀྱི་
བསྡུས་པ་སྟེ། །ཐ་སྙད་ཀྱིས་གཞལ་དོན་དམ་ཚད་མར་སྒྲུབ། །དོན་གཉེར་རྗེས་
འཛིན་བཟོ་རིག་མཐའ་ཡས་ཀྱང་། །སྒོ་གསུམ་བཟོ་ལ་ཤེས་བྱ་ཀུན་ཀྱང་འདུ། །ལུས་
བཟོ་མཆོག་ནི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་ཏེ། །ལྷ་བཟོ་མཁས་དང་གཙང་སྦྲ་བསྙེན་གནས་
ལྡན། །གསང་སྔགས་ནང་པར་དབང་ཐོབ་དམ་ཚིག་ཅན། །རྒྱུ་དང་ལག་ཆར་བཅས་
པ་བྱིན་གྱིས་བརླབ། །གཞུང་མཐུན་དམ་ཚིག་བྲིས་སྐུ་མཆོག་ཡིན་ཏེ། །ཆ་ཚང་དུས་
ཀྱི་འཁོར་ལོར་རང་སོར་ནི། །བརྒྱ་དང་ཉེར་ལྔ་སྡོམ་འབྱུང་བརྒྱ་ཉི་ཤུ། །གདན་བཞི་
དེ་མཚུངས་དམར་ནག་ཞལ་ཚད་བརྒྱད། །མདོ་དང་རྒྱ་གཞུང་དེ་མཐུན་དེ་རྗེས་
འབྲང་། །འཇལ་བྱེད་རང་སོར་ཕྱེད་དང་བཅུ་གསུམ་མམ། །བཅུ་གཉིས་ཐལ་མོ་
སྐབས་སྦྱར་ཚད་ལྔ་ཡི། །དང་པོ་གཉིས་པ་དུས་འཁོར་སྡོམ་འབྱུང་ལྟར། །གསུམ་པ་
བཞི་པ་ཐལ་མོ་དགུ་བརྒྱད་དེ། །མདོ་རྒྱུད་དངོས་བསྟན་ཡིན་གྱི་བསྒྲིམས་ཏེ་འབད། །
གཤེགས་སེམས་ཁྲོ་དང་ཆགས་བྲལ་གང་འོས་སྦྱར། །བཞི་པ་ཤིན་ཏུ་ཁྲོས་པ་རྣམས་
ལའོ། །ཐལ་མོ་དྲུག་པ་ཕྱིས་བྱུང་བོད་ཀྱི་ལུགས། །ལྷ་རིགས་ཆགས་བྲལ་འཁོར་
ལོས་སྒྱུར་བ་དང་། །ཞི་བ་རྒྱན་མེད་དྲང་སྲོང་རིགས་ངན་ཚུལ། ། སངས་རྒྱས་རོལ་
བའི་ཁྲོ་བོ་ཁྲོ་བོའ་ི རྒྱལ། །སེམས་དཔའ་མཆོག་ཕལ་ཕྱག་བརྙན་ཕོ་ཉར་བསྡུ། །འོན་
ཀྱང་དེང་སང་ཆགས་ཚད་བཅུ་གཅིག་ཏུ། །གྲགས་ཆེ་ཀུན་ཀྱང་ཚངས་ཐིག་སྔོན་སོང་
ནས། །ཆགས་བྲལ་ལོངས་སྐུ་སོར་མོ་བརྒྱ་ཉེར་ལྔ། །བྱང་སེམས་བརྒྱ་དང་ཉི་ཤུ་དྲང་
སྲོང་ཁྲོས། །ཐལ་མོ་བཅུ་གཉིས་ཡུམ་རྣམས་ཐལ་མོ་དགུ། །གཤིན་རྗེ་གནོད་སྦྱིན་
བརྒྱད་དང་སྲིན་པོ་ཁྲོས། །དྲུག་ལྔ་གསུམ་ཡོད་ཉན་རང་མི་དང་མཚུངས། །ཚངས་
སོགས་ཆ་ཆནེ ་དགུ་ཡནི ་གླངི ་བཞིའ་ི མ།ི །སྲིད་དུ་མཐོ་བདུན་ཞངེ ་ལ་བརྒྱད་དུ་འགྱུར། །
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༼སྟོད་ཆ།༽

དེ་དག་ལས་རླུང་འགག་པའི་རིམ་པར་གསུངས། །མཚན་དཔེ་ཞི་ཆགས་ཁྲོ་སྒེག་གར་
གྱི་ཉམས། །ཆོས་གོས་རིན་ཆེན་རྒྱན་བརྒྱད་དར་གོས་གཉིས། །ཕྱག་རྒྱ་དུར་ཁྲོད་
དཔལ་ཆས་བརྒྱད་དམ་བཅུ། །ཕྱག་མཚན་དང་པོའ ་ི རྡོ་རྗེ་ཁ་ཊྭཱཾ་སོགས། །བྱང་
ཕྱོགས་དག་པའི་ཁྲི་འགྱོགས་ལེ་ཚན་བདུན། །ཕྱིན་དྲུག་ངོ་བོ་རྒྱབ་ཡོལ་རྒྱན་དྲུག་
སོགས། །རིང་ཐུང་སྦོམ་ཕྲ་ཡོ་སོགས་སྐྱོན་མི་ལྡན། །རྩ་བ་ཡན་ལག་ཚོན་སྦྱོར་
མདངས་དང་བཅས། །རྣམ་འགྱུར་ཡུལ་བཀོད་སོ་སོའ ་ི ལུགས་མཐུན་ནོ། །རྟེན་
གནས་གཞལ་ཡས་ཁང་ལ་བློས་བསླང་དང་། །བྲིས་ཐིག་ཡོངས་གྲགས་རྡོར་ཕྲེང་
རྗེས་སུ་འབྲངས། །སྒྱུ་འཕྲུལ་ལུགས་སོགས་བརྡ་དོན་གཞན་པའང་ཡོད། །གསུང་
རྟེན་མདོ་ལས་ཡིག་རིག་དྲུག་ཅུ་བཞི། །ཡུལ་གླིང་སོ་སོའ་ི ཡི་གེ་ཀུན་གྱི་མཆོག །
ལཉ་ཝར་ལ་སོགས་མགོ་རྐེ་ཁ་དོ་དང་། །ཁོག་པ་ཁ་གསུམ་མགོ་རྗེས་རགས་པའོ། །
བོད་ཡིག་གཟབ་ཆེན་གཟབ་ཆུང་འབྲུ་ཆེ་ཆུང་། །བཤུར་མ་དཀྱུས་ཡིག་དྲུག་ལ་ཐམས་
ཅད་འདུ། །གཟབ་ལ་སྣ་མ་གསར་ལེབ་རིམ་པ་དགུ། །གཡུ་ཁྲིའི་རྗེས་འབྲངས་སྦལ་
ལུགས་མང་ལུགས་གཉིས། །གཅེས་བརྒྱད་འདོན་བཅུ་མ་ཆོས་ཉེར་གཅིག་དང་། །
བུ་ཆོས་བཅུ་དྲུག་སྤྱི་ཆོས་གསུམ་ལྡན་བྱ། །འབྲུ་ཆེན་ལི་ལུགས་ལྡན་ལུགས་རིམ་
མཆེད་མང་། །ཆ་ཚད་བྲི་གཞི་སྣག་སྨྱུག་མཁས་པར་བསླབ། །གཙང་སྒྲོས་དག་པ་ཆེ་
ཕྲ་ཀུན་ལ་གཅེས། །གསུང་རབ་གཟབ་སོགས་གོ་རིམ་འཛོལ་མེད་འབྲི། །ཡིག་
རིགས་གཞན་པ་མཐའ་ཡས་སྤྲོར་མི་ལངས། །ཐུགས་རྟེན་རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་བླ་ན་
མེད། །བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་ཐེག་པ་སོ་སོ་ལྔ། །ལག་ཏུ་བླང་བྱ་སོ་སྐྱེ་ཉན་རང་
རྒྱལ། །ལུང་ལས་འབྱུང་ཞིང་རྒྱལ་བའི་མཆོད་རྟེན་བརྒྱད། །ཆ་ཚད་ངེས་མེད་འོན་
ཀྱང་དྲི་མེད་འགྲེལ། །བོད་ཀྱི་མཁས་པ་ཕལ་ཆེར་དཔང་པོར་བྱེད། །དེ་ལའང་ཆ་
ཆེན་བཅུ་དྲུག་པ་ལ་སོགས། །དཔང་དང་དེ་ཕྱེད་ལྷག་བཅས་རྒྱ་ཚད་སྨྲ། །ཐུན་མིན་
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དུས་འཁོར་ལས་གསུངས་ཡ་ེཤསེ ་ཀྱ།ི །མཆོད་རྟནེ ་སངས་རྒྱས་སྐྱལི ་ཀྲུང་ལྟ་ེ བ་མན། །
བང་རིམ་ལྟེ་འབུར་བུམ་གདན་དཔུང་པའི་བར། །བུམ་ལྡིར་མགྲིན་པ་བྲེ་དང་མཛོད་
སྤུའི་བར། །བྲེ་གདོང་དེ་ཡན་ཆོས་འཁོར་ཏོག་དང་བཅས། །ཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ་
རྣམ་དག་གཅིག་ཏུ་མཐུན། །ཁྱད་པར་དཔལ་མཆོག་རེག་པ་མེད་པ་དང་། །བལ་
ཡུལ་རང་བྱུང་མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོ་ཡི། །ཚད་དབྱིབས་སྔོན་བྱུང་མཁས་རློམས་མ་ཐོས་
མང་། །རྙིང་མར་དགེ་གནས་བརྒྱད་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་དང་། །ཐེག་རིམ་དགུ་ཡི་ཚད་
དབྱིབས་ལ་སོགས་གསུངས། །རྡོར་དྲིལ་ཕུར་བུ་ཁ་ཊྭཱཾ་ལ་སོགས་པའི། །ཚད་དང་
རྣམ་གཞག་བྱ་བཏུས་སོགས་སུ་གསལ། །རྔ་སིལ་གར་འཆམས་སོགས་ཀྱང་ལུས་ཀྱི་
ལས། །ཕལ་པ་ཁང་ཁྱིམ་གྲུ་གཟིངས་གོས་རྒྱན་ཟས། །གཞོམ་དང་སྲུང་བའི་འཕྲུལ་
འཁོར་གོ་མཚོན་སོགས། །ངག་བཟོ་མཆོག་གྱུར་རྩོད་འཆད་རྩོམ་པ་དང་། །ལྷན་
སྐྱེས་རོལ་མོ་འདྲེན་བཀུག་སྒྱུར་དང་ལྟེངས། །ལྗོན་པ་མེ་ཏོག་འཁྲི་ཤིང་ཆུ་ཀླུང་ཟླ། །
གནད་གསུམ་སྔོན་འགྲོས་སྐྱོན་དྲུག་རྒྱུ་ལྔ་སྤང་། །ཆེན་པོ་དྲུག་སོགས་སྐབས་སུ་བབ་
པར་བླང་། །ཚོགས་སུ་སེང་གེའི་ང་རོ་ལ་སོགས་པ། །ཁྱད་པར་བཅུ་གཉིས་གཞན་
ཡང་མཚམས་པར་སྦྱར། །ཕལ་པ་གླུ་དང་གླིང་བུ་གྲལ་འཕྲོས་སོགས། །ཡིད་བཟོ་
མཆོག་ནི་ལེགས་གསུང་ཐོས་བསམ་སྒོམ། །ཕལ་པ་རིག་གནས་བཅོ་བརྒྱད་སྒྲ་ཚད་
སོགས། །ས་གཞི་རིན་ཆེན་ལྗོན་ཤིང་རྟ་གླང་གཏེར། །ཕོ་མོ་བརྟག་པ་བརྒྱད་དང་
ཐུན་མོང་དུ། །ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་སྒྱུ་རྩལ་དྲུག་ཅུ་བཞི། །སྡེ་བཞི་ལ་སོགས་
རྣམ་གྲངས་ཇི་སྙེད་དོ། །ལུས་སྲོག་གསོ་བའི་རིག་པ་ཀུན་གྱི་བཅུད། །དཔལ་ལྡན་
རྒྱུད་ཆེན་བདུད་རྩི་སྙིང་པོའ་ི ལུས། །རྩ་བ་གནས་ལུགས་ངོས་འཛིན་གསོ་བ་སྟེ། །
གསོ་བྱ་གསོ་བྱེད་གསོ་ཚུལ་གསོ་བས་བཤད། །ལུས་དང་བྱིས་པ་མོ་ནད་གདོན་
མཚོན་དུག །རྒས་པ་རོ་ཙའི་མན་ངག་ཡན་ལག་བརྒྱད། །ནད་དང་གཉེན་པོ་ཐབས་
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སུ་ཕྱི་མར་དྲིལ། །གསོ་བྱ་གང་ཕྱིར་ལུས་དང་གང་གསོ་ནད། །གསོ་བྱེད་སྤྱོད་ལམ་
ཟས་སྨན་དཔྱད་རྣམས་ཏེ། །གསོ་ཐབས་ནད་མེད་གནས་དང་རྣམ་གྱུར་གསོ། །གསོ་
མཁན་རྩ་བ་ཡན་ལག་བཅས་པས་བསྡུས། །ལུས་ལ་རྒྱུ་རྐྱེན་རྟགས་ཀྱིས་ཆགས་ཚུལ་
རྟོགས། །འདྲ་དཔེ་ཉམས་སྦྱར་ལུས་ཟུང་རྩྭ་ཡི་གནད། །བུ་གའི་གནས་ལུགས་
གནོད་བྱ་གནོད་བྱེད་ཀྱི། །མཚན་ཉིད་ལས་དང་འཇིག་ལྟས་གཏན་ལ་དབབ། །ནད་
ལ་དུག་གསུམ་ཉེས་གསུམ་ཉེ་རིང་རྒྱུ། །སྐྱེ་མཆེད་གསོག་ལྡངས་སློང་རྐྱེན་སྐྱེད་བྱེད་
དེ། །ལམ་དྲུག་ཞུགས་པའི་མཚན་ཉིད་འཕེལ་ཟད་འཁྲུགས། །རྒྱུ་དང་རྟེན་དང་རྣམ་
པའི་སྒོ་ནས་དབྱེ། །སྤྱོད་ལམ་རྒྱུན་སྤྱོད་དུས་སྤྱོད་གནས་སྐབས་ཏེ། །ཟས་ཚུལ་
བསྡམ་དང་ཟས་ཚོད་རན་པར་བཟའ། །སྨན་ལ་རོ་ནུས་ཞུ་རྗེས་སྦྱོར་བའི་ཐབས། །
འཇམ་རྩུབ་དྲག་དཔྱད་དེ་ཡི་ཆ་བྱད་བཅས། །ནད་མེད་བདེར་གནས་རྒས་པའི་ནད་
ལས་སྲིང་། །ན་བ་རྒྱུ་དང་མཚན་ཉིད་ཕན་གནོད་བསྟེན། །ངན་གཡོ་སྐྱོན་དང་སྤང་
བླང་མུ་བཞིས་བརྟག །སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ཁྱད་པར་ཚུལ་གྱིས་གསོ། །ཐུན་མོང་ཁྱད་པར་
གསོ་བའི་ཐབས་ལྡན་བྱ། །སྨན་པ་རྒྱུ་དྲུག་མཆོག་གྱུར་ལས་ལ་མཁས། །རང་གཞན་
འཕྲལ་ཡུན་བདེ་ལགེ ས་འབྲས་བུར་སྤྱདོ ། །རིག་གནས་ཆུང་བ་ལྔ་རུ་གྲགས་པ་ལས། །
ཀུན་རྫོབ་བླང་དོར་སྟོན་པའི་སྐར་རྩིས་ནི། །དེ་ཉིད་སྟོང་པ་རགས་སྣང་བརྩི་བའི་
གཞི། །རྟེན་འབྲེལ་གྲངས་ཀྱི་རིགས་པ་རྩི་བའི་ཚུལ། །དབུ་མའི་དབུགས་ལས་
གཟའ་ཡི་རྐང་པ་འབྱུང་། །དུས་བཞིའི་མཐའ་རུ་དེ་དག་སྟོང་པར་འཇུག །སླར་ཡང་
རྟོགས་པས་དུས་ཀྱི་ངེས་པ་འཆར། །ནང་ཉིད་ཇི་ལྟར་ཕྱི་རོལ་སྣང་བ་ལས། །བགྲོད་
བྱ་ཁྱིམ་སྐར་བགྲོད་བྱེད་གཟའ་རྣམས་སྐྱེས། །ཉི་མས་ཁྱིམ་སྤྱོད་དུས་བཞི་གཡས་སུ་
འཁོར། །སྐར་ཁྱིམ་གོ་ལ་རླུང་འགྲོས་ཉིན་ཞག་རེར། །གཡས་བསྐོར་གཟའ་རྣམས་
རང་འགྲོས་ཡུལ་ལ་སྤྱོད། །དུས་གསུམ་ཚིགས་མཚམས་མུན་ཅན་ཉི་ཟླ་འཕྲད། །ཉི་
60

རྩ་བ།

ཟླ་རླུང་འགྲོས་ཁྱིམ་ཚེས་ཉིན་ཞག་བྱུང་། །དུས་གསུམ་མཚམས་བཞི་ཐུན་བརྒྱད་དུས་
སྦྱོར་ནི། །བཅུ་གཉིས་ཡུད་ཙམ་སུམ་ཅུ་དབུགས་ཉི་ཁྲི། །ཆིག་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་ཆུ་སྲང་
སུམ་སྟོང་དང་། །དྲུག་བརྒྱ་ཆུ་ཚོད་དྲུག་ཅུས་གོ་ལ་འཁོར། །གཟའ་ཚེས་སྐར་སྦྱོར་
བྱེད་པའི་ཡན་ལག་ལྔ། །གཟའ་ལྔ་སྒྲ་གཅན་ཏཏྐཱལ་སྤྱོད་ཚུལ་བརྟག །འབྲས་བུ་
ལུང་སྟོན་རྩིས་ཕྲན་གཞན་ཡང་བསླབ། །སྙན་དངགས་འདོད་དོན་ལུས་ལ་བཅད་
ལྷུག་སྤེལ། །གྲོལ་བ་རིགས་མཛོད་འདུས་པ་སརྒས་བཅིངས། །ཚིགས་བཅད་རྐང་
བཞི་ལྷུག་པ་བརྗོད་དང་གཏམ། །སྤེལ་མ་གཙོ་ཕལ་ཟློས་གར་ཙམྦུ་སྟེ། །མཛེས་བྱེད་
ཚིག་སྦྱོར་ཐུན་མིན་ཡོན་ཏན་བཅུ། །ཐུན་མོང་དོན་རྒྱན་སྒྲ་དང་གབ་པའི་ཚིག །སྐྱོན་
སྤོངས་རྩམོ ་པ་འཇིག་རྟནེ ་རྒྱན་དུ་བྱདེ ། །ཚིགས་བཅད་སྡབེ ་སྦྱརོ ་ཡ་ི ག་ེ དྲུག་པ་ནས། །
རྒྱུན་ཆགས་བར་དུ་བགྲང་བ་བྲྀཏྟ་སྟེ། །མཉམ་དང་མི་མཉམ་ཕྱེད་མཉམ་དག་གིས་
བཅིང་། །ཕྱི་མོ་བགྲང་བ་ཛཱཏི་འཕགས་མ་དང་། །རོ་ལངས་དམར་སེར་རྣམས་ལ་
གཞན་བཤད་འདུ། །པྲསྟཱ་ར་འགོད་སྤྱི་གྲངས་ནཥ་ྟ དབྱེ། །ཨུ་དྷིཥ་ྟ བཟུང་ཡང་བ་ཨདྷྭ་
བརྟག །ཁྱད་པར་དྲུག་དང་ཐུན་མོང་རྟོགས་བྱེད་ཅིག །ཐོག་མའི་འདོད་རྒྱལ་རྗེས་
གྲུབ་དོན་དང་ལྡན། །དངོས་མིང་དེ་བཞིན་བཏགས་མིང་འདྲ་འབྲེལ་གྱི། །རྒྱུ་མཚན་
ལས་བྱུང་དེ་ཉིད་ལྡོག་པའི་མིང་། །འབྲེལ་ལ་རྒྱུ་མིང་འབྲས་དང་འབྲས་མིང་རྒྱུ། །
ཚོགས་པ་ཡ་གྱལ་ལ་བཏགས་ལྡོག་པ་སོགས། །མིང་གཅིག་དོན་མང་དོན་གཅིག་
མིང་མང་གིས། །མངོན་བརྗོད་ཁམས་དང་མིང་དོན་ཁོང་ཆུད་བྱ། །མཚམས་སྦྱོར་ལྔ་
དང་འཇུག་པའི་ཡན་ལག་དང་། །མཚན་ཉིད་བཅུ་དྲུག་སྒེག་དང་ཕྲེང་བ་སོགས། །
ཀུན་དགའི་རོ་ལྡན་ཟློས་གར་དང་མཚུངས་པ། །སེམས་ཅན་མགུ་བྱེད་སྤྱོད་པ་ཀུན་ལ་
བསླབ། །ཚེ་འདིའི་བདེ་སྐྱིད་ཙམ་རྟོག་ཐ་མལ་པ། །གྲུབ་མཐས་བློ་བསྒྱུར་ལམ་དང་
ལྡན་པ་སྟེ། །ཡང་དག་ཡང་དག་མིན་པའི་ལྟ་བ་མང་། །འོག་མ་བརྒྱ་ལས་གོང་མ་རེ་
61

ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།
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རེ་ཙམ། །བསྡུ་ན་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཡོད་ཕྱི་པ་ལ། །མུ་སྟེགས་ཞེས་གྲགས་བཏགས་
སྤྲུལ་རང་རྒྱུད་གསུམ། །ཕྱི་མར་བསམ་གཏན་པ་ནི་ལྔ་མངོན་ཤེས། །རྟོག་གེ་པ་ཡི་
རྩ་བ་རྟག་ཆད་སྨྲ། །དེ་ལ་རྒྱང་འཕེན་པ་རྣམས་འགྲོ་བ་གསུམ། །གསལ་དང་མི་
གསལ་སེམས་ཅན་ངོ་བོས་བྱུང་། །རྒྱུ་སོགས་མ་མཐོང་མེད་སྨྲ་ཚེ་སྔ་ཕྱི། །ལས་
སོགས་འགོག་ཕྱརི ་མཐོ་རསི ་ཙམ་ཡང་མདེ ། །རྟག་པར་སྨྲ་བའི་ཕྱ་ི མ་ོ གྲངས་ཅན་པ། །
ཚད་མ་གསུམ་གྱིས་དེ་ཉིད་ཉེར་ལྔ་གཞལ། །ཁྱད་པར་ལྔ་ལྡན་རྩ་བའི་རང་བཞིན་
བདག །གཙོ་བོ་ཡོན་ཏན་གསུམ་སྙོམས་དེ་ལས་བློ། །དེ་ལས་ང་རྒྱལ་དེ་ཙམ་འབྱུང་
ཆེན་ལྔ། །ལས་དང་དབང་པོ་ཡིད་བཅས་ལུགས་འབྱུང་འཁོར། །རྣམ་འགྱུར་ལྡོག་
པས་སྐྱེས་བུ་ཐར་པར་འདོད། །བྱེ་བྲག་པ་ནི་རྫས་དང་ཡོན་ཏན་ལས། །སྤྱི་བྱེ་འདུ་
བ་ཚིག་གི་དོན་དྲུག་སྨྲ། །རིག་པ་ཅན་པ་དེ་མཚུངས་ཚད་མ་བཞི། །གསལ་བའི་
གཟུགས་བརྒྱད་སོགས་འདོད་དབང་ཕྱུག་པ། །འཇུག་པ་བཅུ་ལས་རྩོམ་སོགས་ཁྱབ་
འཇུག་པ། །རིག་བྱེད་ཚད་མར་ཁས་ལེན་ཚངས་པ་བ། །ས་འོག་སྐྱེས་བུར་རོ་གཅིག་
གསང་བ་པ། །དངོས་ཀུན་སྒྲ་ཡི་བདག་ཉིད་བརྡ་སྤྲོད་པ། །མཚན་ཉིད་བཅུ་གཉིས་
སོགས་འདོད་རྒྱལ་དཔོགས་པ། །ཚད་མ་བརྒྱད་འདོད་ཙ་ར་ཀ་པ་སྟེ། །ཤེས་བྱ་བཅུ་
སོགས་སྨྲ་བ་གཅེར་བུ་པ། །དེ་དག་མངོན་མཐོའ་ིལམ་ཙམ་ཡདོ ་མདོ ་ཀྱ།ི །བདག་ལྟས་
ཐར་པ་སྒྲིབ་ཕྱིར་དོར་བར་བྱ། །འཚེ་བ་ཆོས་སུ་སྨྲ་བའི་ཀླ་ཀློ་དང་། །བོད་དང་རྒྱ་ནག་
སོགས་སུ་གསུང་རབ་ལས། །ཕྱི་རོལ་གྱུར་པ་ཀུན་ཀྱང་རིང་དུ་སྤང་། །མངོན་མཐོའ་ི
ཐེག་པར་ལྷ་དང་ཚངས་པ་གཉིས། །ཀུན་གྱ་ི སྔནོ ་འགྲོ་དད་པ་རྣམ་གསུམ་ལས། །གཙོ་
བོར་ལས་སོགས་ཡིད་ཆེས་འགྲོ་བ་བཞིས། །མི་དགེ་བཅུ་སྤོང་དགེ་བཅུ་འཁོར་བཅས་
བསྒྲུབ། །བླང་དོར་ཁྲིམས་གནས་འདྲེས་དང་མི་མཐུན་སྤང་། །ལས་ལམ་རྫོགས་དང་
བསྡམས་པས་མཐོ་རསི ་སུ། །རྣམ་སྨནི ་རྒྱུ་མཐུན་བདག་པའོ ་ིའབྲས་བཟང་ཐོབ། །གོང་
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མའི་ཁམས་ལ་བགྲོད་བྱེད་ཚངས་པའི་ཐིག །གཟུགས་ཁམས་བསམ་གཏན་བཞི་སྟེ་
རྒྱུ་འབྲས་གཉིས། །རྒྱུ་ལ་ཉེར་བསྡོགས་ཞི་གནས་ཏིང་ངེ་འཛིན། །འཇོག་དང་རྒྱུན་
འཇོག་བསླན་འཇོག་ཉ་ེ བར་འཇོག །འདུལ་དང་ཞ་ི དང་རྣམ་ཞ་ི རྩ་ེ གཅིག་བྱདེ ། །མཉམ་
འཇོག་ཐབས་དགུས་ལུས་སམེ ས་ཤནི ་ཏུ་སྦྱངས། །གྲུབ་ནས་མཚན་ཉདི ་མསོ ་དང་དབེན་
ལས་སྐྱསེ ། །དགའ་དཔྱོད་སྦྱརོ ་མཐའ་ཡདི ་ལ་བྱདེ ་དྲུག་གསི ། །སྦྱོར་མཐའི་འབྲས་བུ་
ཡིད་བྱེད་ལྷག་མཐོང་འགྲུབ། །ཞི་རགས་རྣམ་པ་འཇིག་རྟེན་ཐུན་མོང་ལམ། །དངོས་
གཞི་རྟོག་དཔྱོད་དགའ་བདེ་རྩེ་གཅིག་པའི། །ཡན་ལག་ལྔ་ལྡན་བསམ་གཏན་དང་
པོའ །ོ །དེ་ཉིད་སྐྱོན་ཅན་གཉིས་པ་སྐྱོན་མེད་ཀྱི། །མཚན་ཉིད་རིག་པ་ཡིད་བྱེད་ཉེར་
བསྡོགས་ཁྱད། །དངོས་གཞི་རབ་ཏུ་དང་སོགས་ཡན་ལག་བཞི། །དེ་བཞིན་ཉེར་
བསྡོགས་ཡིད་བྱེད་ལྷག་མཐོང་གིས། །རིམ་དཔྱོད་གསུམ་པར་དྲན་སོགས་ཡན་ལག་
ལྔ། །བཞི་པར་ཡན་ལག་བཞི་ལྡན་སྐྱནོ ་བརྒྱད་དག །འབྲས་བུ་ས་ོ སའོ ་ིདངོས་གཞི་ཆུང་
འབྲིང་ཆསེ ། །སོ་སའོ ་ིགནས་ལ་རྣམ་སྨནི ་འབྲས་སགོ ས་མྱངོ ་། །གཟུགས་མདེ ་སྙམོ ས་
འཇུག་བཞིར་ཡང་རྒྱུ་འབྲས་གཉིས། །བསམ་གཏན་བཞི་སེམས་ཐོབ་ལ་མ་ཉམས་
པས། །གཟུགས་རགེ ་མཐོང་སྣང་བཀག་ནས་ནམ་མཁའ་དང་། །རྣམ་ཤསེ ་མཐའ་ཡས་
ཅི་ཡང་གཟུང་བྱར་མེད། །འདུ་ཤེས་རགས་པ་ཡོད་མིན་ཕྲ་མེད་མིན། །གོམས་པའི་
སྙོམས་འཇུག་སྲིད་རྩེའི་མཐར་ཐུག་སྟེ། འབྲས་བུ་ཏིང་འཛིན་ཚེ་སོགས་ཁྱད་དུ་
འཕགས། །ཚད་མདེ ་མངོན་པར་ཤསེ ་སགོ ས་ཡནོ ་ཏན་གཞི། །ཕྱི་རལོ ་ཐགེ ་དམན་དནོ ་
དུ་གཉེར་བྱའི་མཆོག །རྒྱལ་བའི་ཐེག་པར་རིམ་འཇུག་སྔོན་འགྲོའ།ོ །ཐུན་མོང་རིག་
པའི་གནས་རྣམས་དང་འཇིག་རྟནེ ་པའི་ལམ་རྣམ་པར་བཞག་པའི་སྐབས་ས།ོ ། །།

༢ ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་ཤེས་བྱ་་སྤྱིའི་གནས་རྣམ་པར་གཞག་པའི་སྐབས།
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ཕྱག་རྒྱ་བཞི་ལྡན་སྲིད་རྩེའི་གཉེན་པོར་འགྲོ། །མཐའ་གཉིས་སྤངས་ནས་
འགོག་བདེན་སྒྲུབ་པ་ཡིས། །ཕྱི་པ་ལས་འཕགས་ངེས་ལེགས་རྒྱལ་བའི་བསྟན། །
དབྱེ་བསྡུ་མང་ཡང་ཡོངས་གྲགས་ཐེག་པ་གསུམ། །གྲུབ་མཐའ་བཞིར་གྲགས་ཀུན་
ཀྱང་འཁོར་བའི་རྒྱུ། །བདག་འཛིན་སྤངས་ནས་མྱང་འདས་སྒྲུབ་པར་མཐུན། །དེ་རྒྱུ་
ཆོས་རབ་རྣམ་འབྱེད་ཤེས་རབ་སྟེ། །གཏན་ལ་དབབ་བྱ་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་དང་། །
རྟེན་འབྲེལ་སོགས་ལ་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི །དབྱེ་བསྡུ་མང་ཡང་དེ་དག་སྤྱི་ཡི་ལུགས། །
རིལ་པོར་འཛིན་དང་དབང་པོ་མོས་པ་གསུམ། །བདག་ལྟ་རྨོངས་པའི་གཉེན་པོ་དེ་
དག་རྣམས། །རིམ་པ་བཞིན་གསུངས་ཕུང་པོ་འདུས་པ་སྟེ། །གཟུགས་ཚོར་འདུ་ཤེས་
འདུ་བྱེད་རྣམ་ཤེས་ལྔ། །གཟུགས་སུ་རུང་བ་རྒྱུ་གཟུགས་འབྱུང་བ་བཞི། །སྲ་གཤེར་
དྲོད་གཡོ་རྒྱུར་བྱས་འབྲས་བུའི་གཟུགས། །རྣམ་ཤེས་རྟེན་གྱུར་མིག་སོགས་དབང་པོ་
ལྔ། །དེ་ཡིས་གཟུང་བྱ་གཟུགས་སོགས་ཕྱི་དོན་ལྔ། །ཡུལ་གཟུགས་ཉེར་ལྔ་སྡེ་ཚན་
དྲུག་གམ་བཞི། །སྒྲ་ནི་བཅུ་གཅིག་ཚན་བཞི་ཕྱེ་བས་ལྔ། །དྲི་དྲུག་རོ་ལ་བཅུ་གཉིས་
རེག་ཉེར་གཉིས། །བསྟན་མེད་ཐོགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་པའི། །གཟུགས་ནི་
བསྡུས་པ་དག་ལས་གྱུར་སོགས་ལྔ། །རེག་པས་ཡུལ་སྤྱོད་སིམ་གདུང་བར་མ་ཅན། །
འདུས་ཏེ་རེག་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཚོར་བ་དྲུག །མཚུངས་ལྡན་སྒོ་ནས་དབྱེ་ཚུལ་རྣམ་པ་
གཉིས། །འདུས་ཏེ་ཤེས་པས་ངོ་བོའ་ི འདུ་ཤེས་དང་། །མཚན་མ་མེད་སོགས་ས་ཡིས་
བསྡུས་པ་དྲུག །དམིགས་པར་འདུ་བྱེད་ངོ་བོ་དྲུག་ཡིན་ལ། །གནས་སྐབས་སེམས་
དང་མཚུངས་ལྡན་མི་ལྡན་གཉིས། །དེ་ཡང་སེམས་ནི་དོན་གྱི་ངོ་བོ་དང་། །སེམས་
བྱུང་དོན་གྱི་ཁྱད་པར་རིག་པ་སྟེ། །གནས་སོགས་མཚུངས་ལྔས་སེམས་ཀྱི་རྗེས་སུ་
འབྲང་། །གཅིག་ཏུའང་བཞེད་རུང་ལུགས་འདིར་ཐ་དད་དོ། །ཀུན་གཞི་ཀུན་འགྲོ་
ཉོན་ཡིད་དེ་ལྔ་དང་། །རྩ་ཉོན་བཞི་དང་ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་དྲུག །འཇུག་པའི་རྣམ་
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ཤེས་འཁོར་དུ་ཀུན་ཀྱང་འབྱུང་། །རྫས་ཡོད་ཉེར་གཉིས་བཏགས་ཡོད་ཉི་ཤུ་དགུ། །
དེ་དག་བཞི་ལས་རང་རྐྱ་ཐུབ་དང་ཆ། །སེམས་བྱུང་དབྱེ་བ་ཀུན་འགྲོ་ཡུལ་ངེས་ལྔ། །
དགེ་བ་བཅུ་གཅིག་རྩ་བའི་ཉནོ ་མངོ ས་དྲུག །དེ་ལས་ལྟ་བ་ཤསེ ་རབ་ཉནོ ་མངོ ས་ཅན། །
ངོ་བོ་འཇིགས་དང་མཐར་ལྟ་ལ་སོགས་ལྔ། །ཆད་གཏོགས་གསུམ་ལ་ནང་གསེས་
དབྱེ་བ་བཅས། །ཉེ་ཉོན་ཉི་ཤུ་གཞན་འགྱུར་བཞི་རྣམས་སོ། །མཚུངས་པར་མི་ལྡན་
འདུ་བྱེད་ཉི་ཤུ་གསུམ། །འཕེལ་འགྲིབ་རིག་མེད་གནས་འདྲ་མཚན་ཉིད་དང་། །ཐ་
སྙད་མ་ཐོབ་རྒྱུ་འབྲས་ཆར་བཏགས་ཕྱིར། །དེ་དག་སྡེ་ཚན་བརྒྱད་དུ་འདུ་བ་ཡིན། །
སེམས་ཡིད་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཚོགས་བརྒྱད་དེ། །ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་མ་བསྒྲིབས་
ལུང་མ་བསྟན། །བག་ཆགས་བགོ་བཞི་ས་བོན་རྣམ་སྨིན་ཆ། །མི་གསལ་ཆ་ཕྲ་ཡུལ་
སྣང་མཚུངས་པར་ལྡན། །ཟག་པ་ལེན་ཅིང་ཁམས་གསུམ་བརྒྱུད་མར་འཇུག །རྡོར་
ཏིང་སྐྱེས་དང་དགྲ་བཅོམ་ཚེ་ན་ལྡོག །བག་ཆགས་བགོ་གཞི་དགོད་བྱེད་ཚུལ་དང་
དངོས། །རྒྱུན་བརྟན་མི་གསལ་བགོ་ནུས་དགོད་བྱེད་དང་། །འབྲེལ་ཕྱིར་ཚོགས་
བདུན་འཁོར་བཅས་དགོད་བྱདེ ་ཉདི ། །འགག་ཀྱང་འབྲས་བུ་སྐྱདེ ་ནུས་བགོས་པ་ཡ།ི །
རིགས་འདྲའི་རྒྱུ་མཐུན་གཞན་སྐྱེའི་རྣམ་པར་སྨིན། །ཕྱི་ནང་མི་གསལ་ཀུན་རྫོབ་དམ་
པའི་དོན། །ས་བོན་རྣམ་དྲུག་རང་བཞིན་ལྔ་ཡིས་གནས། །འཇོག་བྱེད་གང་གིས་
བཞག་ཀྱང་ལུང་མ་བསྟན། །རྫས་གཅིག་དེ་དང་གཞན་དུ་བརྗོད་དུ་མེད། །གནས་
པ་གསོ་དང་སྔོན་མེད་སྐྱེད་པས་འཇོག །ངར་འཛིན་བདག་ཉིད་བསྒྲིབས་ལ་ལུང་མ་
བསྟན། །ཉོན་མོངས་བཞི་སོགས་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་ཡིད། །ཟག་པར་འཆིངས་
ཞིང་ས་བོན་འདེབས་པར་བྱེད། །ཀུན་གཞིར་དམིགས་ནས་རྟག་འཇུག་འཕགས་ལ་
ལྡོག །འཇུག་པའི་ངོ་བོ་སྣང་ཡུལ་སྣ་ཚོགས་ལ། །དམིགས་པའི་རྣམ་ཤེས་རྐྱེན་བཞི་
ལྡན་པར་སྐྱེ། །མཚན་ཉིད་བདག་རྐྱེན་ལ་བརྟེན་སྐྱེ་མཆེད་སྣང་། །དབང་པོའ་ི གནས་
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ལས་ཡུལ་དམིགས་གྲོགས་དང་ལྡན། །བྱེད་ལས་དམིགས་པར་རྟོག་དང་ཉེར་སེམས་
སོགས། །ཆུ་ལས་རླབས་བཞིན་རྐྱེན་དང་མཚུངས་པར་འབྱུང་། །ཁྱད་པར་ཡིད་ཤེས་
སེམས་མེད་པ་ཡི་སྐབས། །ལྔ་པོར་མ་གཏོགས་རྒྱུན་མི་འཆད་པ་སྟེ། །འདོད་ན་
གཟུགས་ཕུང་ལ་སགོ ས་ཐམས་ཅད་ལྡན། །གོང་མའི་ཁམས་ན་རམི ་གྱསི ་ཉུང་བའོ། །
ས་བོན་རང་མཚན་འཛིན་པའི་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད། །ནང་དང་ཕྱི་རོལ་རྣམ་ཤེས་
ཁམས་དྲུག་དྲུག །ཕུང་པོས་བསྡུས་དང་མ་བསྡུས་ཆོས་ཁམས་སོ། །གཟུགས་ཕུང་
དབང་ཡུལ་གཟུགས་ཅན་ཁམས་བཅུ་དང་། །ཆོས་སྐྱེའི་ཕྱོགས་གཅིག་དང་བཅས་
གཟུགས་ཀྱིས་བསྡུས། །ཚོར་འདུ་བྱེད་གསུམ་ཡིད་ཀྱི་ཡུལ་ཡིན་ཕྱིར། །ཆོས་སྐྱེའི་
ཁམས་ཀྱི་ཕྱོགས་གཅིག་ཆོས་ཀྱིས་བསྡུས། །རྣམ་ཤེས་ཕུང་པོ་ཚོགས་དྲུག་ཉོན་ཡིད་
བཅས། །རྣམ་ཤེས་ཁམས་བདུན་ཞེས་བྱ་སེམས་ཀྱིས་བསྡུས། །རྒྱུ་རྐྱེན་ཚོགས་མིན་
ཕུང་པོས་མ་བསྡུས་པ། །ཆོས་ཁམས་ཕྱོགས་གཅིག་འདུས་མ་བྱས་པའི་ཁམས། །དེ་
བཞིན་ཉིད་གསུམ་ནམ་མཁའ་འགོག་པ་གཉིས། །མི་གཡོ་བ་དང་ཚོར་འདུ་བཀག་པ་
བརྒྱད། །འདུས་བྱས་འདུས་མ་བྱས་དངོས་བརྒྱད་གཉིས་དག །བསྡོམས་པས་ཡིད་
ཤེས་ཁོ་ནའི་སྤྱོད་ཡུལ་ཕྱིར། །ཁྱད་པར་ཆོས་ཁམས་ཞེས་སུ་རྣམ་པར་བཞག །རྣམ་
ཤེས་སྐྱེ་བའི་སྒོ་ལས་ཡུལ་གཞན་ལ། །མཆེད་པ་མིག་གཟུགས་ལ་སོགས་བཅུ་གཉིས་
ཏེ། །རྟེན་དང་དེ་མ་ཐག་རྐྱེན་ནང་དང་ནི། །དམིགས་རྐྱེན་ཕྱི་རོལ་སྐྱེ་ཞིང་མཆེད་པའི་
སྒོ། །གཟུགས་ཅན་སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་ནི་ཁམས་དང་འདྲ། །རྣམ་ཤེས་ཁམས་བདུན་ཡིད་
ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་དེ། །ཆོས་ཁམས་བཅུ་དྲུག་ཆོས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་དོ། །སྣང་བ་གཟུགས་དང་
གཙོ་སེམས་འཁོར་སེམས་བྱུང་། །ལྡན་མིན་འདུ་བྱེད་འདུས་མ་བྱས་པ་སྟེ། །ཉན་
ཐོས་པ་རྣམས་ཤསེ ་བྱ་གཞི་ལྔར་བསྡུ། །དབང་པ་ོ དནོ ་ལྔ་རྣམ་རགི ་བྱདེ ་མནི ་གཟུགས། །
ཚོགས་དྲུག་སེམས་དང་དགེ་བའི་ས་མང་བཅུ། །ཉོན་མོངས་ས་དྲུག་མི་དགེའི་ས་པ་
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གཉིས། །ཆུང་ངུའི་ས་བཅུ་མ་ངེས་ས་པ་བརྒྱད། །བསྡོམས་པས་སེམས་བྱུང་བཞི་
བཅུ་རྩ་དྲུག་སྟེ། །ལྡན་མིན་འདུ་བྱེད་བཅུ་བཞི་ཆ་དང་བཅས། །ནམ་མཁའ་འགོག་
གཉིས་འདུས་མ་བྱས་པའོ། །གཟུགས་ཕུང་ཆོས་ཁམས་ཡིད་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱིས། །
ཀུན་རྫོབ་ཀུན་བསྡུས་དེ་དག་རྫས་བཏགས་ཀྱི། །དངོས་པོ་དངོས་པོ་མེད་པ་གསུམ་
དུ་འགྱུར། །ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་གཅིག་བསྡུས་རེ་རེར་ཡང་། །འབྱུང་ཁམས་སྣོད་
བཅུད་སེམས་ཡིད་རྣམ་པར་ཤེས། །མཚན་གཞི་མཚན་ཉིད་དངོས་མེད་གསུམ་གསུམ་
དབྱེ། །མཚན་གཞི་ཚོར་བ་འདུ་ཤེས་འདུ་བྱེད་གསུམ། །མཚན་ཉིད་ཡུལ་དུས་དངོས་
པོར་བཏགས་པ་གསུམ། །གཞན་འགྱུར་དངོས་བརྟེན་མི་སྲིད་དངོས་མེད་བཅས། །
གཞི་ཆོས་ཉེར་གཅིག་ཐུན་མོང་ཐུན་མོང་མིན། །རྒྱལ་བའི་གནས་སུ་བགྲོད་བྱེད་ལམ་
རྣམ་གསུམ། །ཆོས་དབྱིངས་དོན་དམ་འདུས་མ་བྱས་གཅིག་པུ། །ཤེས་བྱར་སྲིད་པ་
ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ཞེས། །ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་འཁོར་ལོའ་ི རྣམ་བཞག་གོ །གཞན་ཡང་མཚན་
ཉིད་འཇུག་གཞི་ཆོས་ལྔ་དང་། །འཇུག་པའི་མཚན་ཉིད་གསུམ་ལས་འཕྲོས་པ་ཡི། །
རྟེན་འབྲེལ་ལ་སོགས་ཐེག་ཆེན་བསྡུས་པ་སྟེ། །གནས་སམ་ཡུལ་གྱི་སྤྱི་ནི་རྒྱུ་མཚན་
ལ། །བག་ཆགས་ལྷན་སྐྱེས་བློར་སྣང་རང་བཞིན་དང་། །བཏགས་བདག་གཟུགས་
བརྙན་ལ་སོགས་དབྱེ་སྒོ་མང་། །དེར་བཏགས་བླ་དྭགས་ཚིག་སྤྱི་མིང་ཡིན་ལ། །
དངོས་འབྲེལ་འདུས་པ་ཐ་དད་གྲགས་མ་གྲགས། །སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་
རྣམ་རྟོག་སྟེ། །མཚན་བཅས་མཚན་མེད་ཉོན་མོངས་མི་མོངས་སོགས། །བརྗོད་དང་
རྟོག་པ་ལས་འདས་དེ་བཞིན་ཉིད། །ལམ་ཤེས་མཉམ་རྗེས་ཡང་དག་ཤེས་པ་སྟེ། །
ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་མཚན་ཉིད་སོགས་དང་ལྡན། །རྟེན་གྱི་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་འདི་རུ་
འདུས། །བརྗོད་དང་རྟོག་པས་བཏགས་རྣམས་ཀུན་བཏགས་ཏེ། །གང་ཟག་བདག་
སོགས་མཚན་ཉིད་ཆད་པ་དང་། །གཟུང་འཛིན་གཉིས་སྣང་ལྟ་བུ་རྣམ་གྲངས་པ། །
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༼སྟོད་ཆ།༽

ལྟོས་ནས་བཏགས་གསུམ་ཡང་ན་རྣམ་པ་བཅུ། །གཞན་དབང་རྒྱུ་རྐྱེན་ལས་སྐྱེས་རྣམ་
རིག་ཙམ། །ཀུན་ཉོན་ས་བོན་ཀུན་བྱང་གཉིས་ཀའི་ངོར། །མ་གྲུབ་གཉིས་སམ་ཡང་
ན་དྲུག་ཏུ་དབྱེ། །དོན་དམ་ཆོས་ཉིད་ཡོངས་གྲུབ་དེ་བཞིན་ཉིད། །རང་བཞིན་དག་པ་
གློ་བུར་དྲི་མེད་དང་། །ལམ་ཤེས་གསུང་རབ་དམིགས་ཡུལ་གྲུབ་པ་བཞི། །ཁྱད་པར་
དབྱེ་བ་རྣམ་གཡེང་རྣམ་རྟོག་བཅུ། །རྣམ་རིག་བཅུ་གཅིག་ཡོངས་གྲུབ་དགུ་སོགས་
གསུངས། །གཞན་དབང་སྣང་ཆ་འཁྲུལ་བའི་ཀུན་བཏགས་ཕྱིར། །དབྱེ་བ་མཚན་
ཉིད་པ་ནི་གཉིས་སུ་འདུ། །མེད་དང་ཡོད་དང་རང་བཞིན་སྟོང་པ་ཉིད། །མཚན་
གཞིར་འཇུག་ཚུལ་སྣང་ཆ་ཀུན་བཏགས་ཏེ། །གསལ་རིག་གཞན་དབང་སྤྲོས་བྲལ་
ཡོངས་གྲུབ་བོ། །སྔ་མ་གཉིས་པོ་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་ལས་བྱུང་། །དེ་ཡང་བསྐྱེད་བྱ་སྐྱེད་
བྱེད་རྒྱུ་འབྲས་ཅན། །གཞག་བྱ་འཇོག་བྱེད་གཅིག་ལ་གཅིག་ལྟོས་པ། །ཡང་དག་
རྟེན་འབྲེལ་ཀུན་གཞིའ་ི རྣམ་ཤསེ ་བཅས། །ངོ་བ་ོ སྣང་ཙམ་ལྟསོ ་གྲུབ་བརྟེན་ནས་སྐྱསེ ། །
ངེས་ཚིག་རྒྱུ་རྐྱེན་ཚོགས་ལ་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ། །སྒྲ་དོན་བྱེད་པ་པོ་མེད་རྒྱུར་བཅས་
སོགས། །མ་རིག་རིག་པའི་འགལ་ཟླ་ཆོས་གསུམ་ལྡན། །དབྱེ་སྒོ་མང་ཡང་ཉོན་
མོངས་ལྡན་མིན་གཉིས། །རྩ་བ་བདག་ཏུ་རྨོངས་པ་ཉོན་ཡིད་འཁོར། །འདུ་བྱེད་
བསོད་ནམས་ཡིན་མིན་མི་གཡོའ་ི ལས། །རྣམ་ཤེས་ཀུན་གཞི་ཆགས་བཅས་རྒྱུ་འབྲས་
གཉིས། །མིང་བཞི་མངལ་གྱི་སྐབས་ལྔ་གཟུགས་ཡིན་ཏེ། །དབང་པོ་དྲུག་གསལ་སྐྱེ་
མཆེད་ངོ་བོ་ཡིན། །རེག་པ་བཙས་ནས་ཡུལ་དབང་ཤེས་གསུམ་འཕྲད། །ཚོར་བ་
དེར་བརྟེན་ཆགས་སྡང་བར་མ་མྱངོ ་། །འདོད་སྲདེ ་ཉརེ ་སྤྱདོ ་ཡངོ ས་བཟུང་སྲདེ ་པ་སྟ།ེ །
འདོད་དང་སྲིད་ལྟ་བདག་སྨྲའི་ཉེར་ལེན་གྱིས། །ཡང་སྲིད་འགྲུབ་བྱེད་ལས་སྟོབས་
ལྡན་གྱུར་པས། །ཉིང་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་སྐྱེ་བ་ཐོབ་ནས་བརྩམས། །སྐད་ཅིག་རྒྱུན་
འགྱུར་སྲོག་འགག་རྒ་ཤིའོ། །བྱེད་ལས་དོན་ལ་སྒྲིབ་ཅིང་ས་བོན་འདེབས། །འཁྲིད་
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དང་ཀུན་འཛིན་རྫོགས་དང་ཡོངས་སུ་གཅོད། །སྤྱོད་སྡུད་སྦྱོར་ཕྱོགས་སྡུག་བསྔལ་
འགྱུར་བར་བྱེད། །རབ་དབྱེ་གསུམ་བརྒྱད་ཡན་ལག་བྱེ་བྲག་བཤད། །གསུམ་ལས་
ངོ་བ་ོ རྣམ་འབྱེད་ཆསོ ་ཐམས་ཅད། །ཀུན་གཞི་ལས་སྤྲུལ་དབང་རབ་ཁ་ོ ནར་གསུངས། །
སྡུག་དང་མི་སྡུག་རྣམ་འབྱེད་ཉན་རང་ལ། །གསུངས་ཏེ་ཀུན་ཉོན་རྣམ་བྱང་དབང་
བྱས་གཉིས། །འབྱེད་པ་ཞེས་བྱ་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པའི་དོན། །ཉེར་སྤྱོད་ཅན་ནི་
ཚོགས་དྲུག་སྐྱེ་འགག་ཚུལ། །ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀྱིས་བདག་མེད་སྒོ་ནས་སྡོམ། །
བརྒྱད་ནི་རྣམ་པར་ཤེས་དང་སྐྱེ་འཆི་འབྱུང་། །ས་བོན་མྱུ་གུ་སྡོང་བུ་ལ་སོགས་ཕྱི། །
ཆགས་གནས་འཇིག་པ་སྣོད་ཀྱི་རབ་དབྱེ་དང་། །ཟས་བཞིས་འཚོ་དང་འདོད་དང་མི་
འདོད་འགྲོ། །དྲུག་པོ་ཀུན་ཉོན་ཕྱོགས་ཡིན་ལམ་ལྔར་བརྟེན། །ཐར་པ་རྣམ་པར་
དག་པས་རབ་ཏུ་དབྱེ། །མངོན་ཤེས་དྲུག་ཐོབ་མཐུ་སྟོབས་རབ་དབྱེ་དག །རྣམ་བྱང་
ཕྱོགས་ཏེ་བསྐྱེད་བྱ་སྐྱེད་བྱེད་དོ། །བྱེ་བྲག་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་གནས་སྐབས་པ། །
འདོད་ཁམས་སྐྱེ་བ་གཉིས་ལ་རྫོགས་པ་ནི། །འཕེན་བྱེད་གཉིས་ཀྱིས་འཕངས་པའི་
ཡན་ལག་ལྔ། །འགྲུབ་པ་གཉིས་དང་གྲུབ་པའི་ཡན་ལག་གསུམ། །འཕེན་གྲུབ་བཞི་
ལ་རྒྱུ་འབྲས་རིམ་པ་གཅིག །ས་བོན་འདེབས་དང་གསོ་བ་ཤེས་ཕྱིར་གསུངས། །
སྔོན་དང་ཕྱི་མཐར་གཉིས་གཉིས་བར་མཐར་བརྒྱད། །རྒྱུ་འབྲས་ཚར་གཉིས་འདོད་
སྐྱེ་གསུམ་ལ་རྫོགས། །རྨོངས་པ་རྣམ་གསུམ་ཟློག་ཕྱིར་རྒྱ་ཆེར་བསྟན། །མཐོང་ཆོས་
མྱོང་འགྱུར་ཚེ་གཅིག་རྫོགས་པའང་ཡོད། །བྱ་རྫོགས་སྐད་ཅིག་གཅིག་ལ་རྫོགས་པ་
ནི། །སྲོག་གཅོད་བཞིན་ཏེ་དེ་ཡི་རྟེན་འབྲེལ་ཡིན། །འབྲེལ་པ་ཅན་ནི་དབུས་མཐའ་
རྣམ་འབྱེད་ལས། །སྐྱེ་བ་རྒ་ཤི་བསྡོམས་ནས་བཅུ་གཅིག་དབྱེ། །མ་རིག་སྲེད་ལེན་
ཉོན་མོངས་འདུ་སྲིད་ལས། །ལྷག་མ་སྡུག་བསྔལ་སྐྱེ་བའི་ཀུན་ཉོན་གསུམ། །ལས་
ཉོན་རྒྱུ་འབྲས་ལྔ་བདུན་གཉིས་སུ་བསྡུ། །འཕེན་གྲུབ་རྒྱུ་བདུན་ཚེ་གཉིས་རྫོགས་པར་
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༼སྟོད་ཆ།༽

བསྟན། །དབྱིག་གཉེན་ཞབས་ཀྱིས་འཕེན་གྲུབ་བཞི་ལྡན་དེ། །གང་གིས་འཕེན་དང་
ཇི་ལྟར་འཕེན་པའི་ཚུལ། །གང་འཕངས་གང་གིས་གྲུབ་དང་ཇི་ལྟར་གྲུབ། །གང་
འགྲུབ་ཉེས་པ་བདུན་དུ་དབྱེ་བས་འཆད། །བྱས་མིན་མི་རྟག་ས་བོན་མཐུ་ལྡན་པས། །
དངོས་རྣམས་སྐྱེ་འགག་རྟེན་འབྲེལ་རྟོགས་ལས་འབྱུང་། །སྣང་ཙམ་ཀུན་རྫོབ་དེ་ཡི་
ཆོས་ཉིད་ནི། །དོན་དམ་རྟེན་འབྲེལ་ཙམ་འཇོག་ཤིན་ཏུ་ཕྲ། །རྒྱུ་དང་མཚན་ཉིད་སྐྱེ་
གནས་འབྱུང་བས་ཟབ། །འགལ་བ་ལྟར་སྣང་ལྔ་ཡིས་རྟོགས་པར་དཀའ། །ཆོས་
ཀུན་བདག་མེད་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་འབྱུང་ཙམ། །བདེན་མེད་རྣམ་རིག་ནང་གི་དེ་ཉིད་
དང་། །དེ་ཡང་གདོད་ནས་མ་གྲུབ་སྣང་ཙམ་པ། །མི་འགལ་གཉིད་ཀྱིས་བསླད་པའི་
ཤེས་པ་བཞིན། །རང་བཞིན་མེད་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡིན། །འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་རྟེན་
འབྲེལ་ཡུལ་ལས་འདས། །བྱ་བྱེད་ལྟོས་བཞག་དག་ལས་གྲོལ་ཕྱིར་རོ། །ཐེག་པ་ཆེ་
ཆུང་ཤེས་བྱ་སྤྱིའི་གནས་རྣམ་པར་གཞག་པའི་སྐབས་སོ།། །།

༣ རྒྱུ་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཐེག་པ་རྣམ་པར་གཞག་པའི་སྐབས།

ནང་པའི་ཐེག་གསུམ་རྒྱལ་བས་རྣམ་པར་བཞག །གྲུབ་མཐའ་བཞི་པོ་གང་
ཟག་སོ་སོ་ཡི། །རང་བློས་ལྟ་བ་མཐར་ཐུག་གྲུབ་དོན་ཏེ། །ཐེག་པ་དམན་ལ་ཉན་
ཐོས་རང་རྒྱལ་གཉིས། །གཞན་བརྟེན་ཐོས་སྒྲོགས་ཉན་ཐོས་འཇུག་པའི་སྒོ། །སྡུག་
བསྔལ་ཀུན་འབྱུང་འགོག་ལམ་བདེན་པ་བཞི། །ཆོས་རྗེས་བཟོད་ཤེས་བཅུ་དྲུག་རྣམ་
པ་ཅན། །སྔ་མའི་ལས་ཉོན་གྱིས་བསྐྱེད་ཕུང་པོའ་ི རྒྱུན། །འབྱུང་འགྱུར་ཉེར་ལེན་
རྒྱུར་གྱུར་ལས་ཉོན་མོངས། །གཉེན་པོས་སྤང་བྱ་བཅོམ་པའི་སྤངས་པ་དང་། །སྤོང་
ཐོབ་ནུས་པའི་ཡེ་ཤེས་ངོ་བོའ།ོ །བསྟེན་དང་མི་མཐུན་མེད་པ་མཚན་ཉིད་དོན། །རྒྱུ་
འབྲས་གཉིས་ཕྲུག་གྲངས་དང་ག་ོ རམི ་ངསེ ། །ཤེས་བྱ་སྤང་བྱ་ཐབོ ་བྱ་བསྟེན་པར་བྱ། །
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རང་རང་ངོ་བོར་མི་སླུ་བདེན་པར་བརྗོད། །ཁམས་གསུམ་ས་དགུ་སེམས་ཅན་སྐྱེ་བའི་
གནས། །དེར་སྐྱེས་འགྲོ་བ་སྡུག་བདེན་རང་བཞིན་ཏེ། །ངོ་བོ་བརྒྱད་དྲུག་གསུམ་
མམ་གཉིས་སུ་འདུ། །ཉོན་མོངས་ཟག་བཅས་ལས་རྣམས་ཀུན་འབྱུང་བདེན། ། ཕྲ་
རྒྱས་ཡུལ་དམིགས་ཚུལ་མིན་ཡིད་བྱེད་རྒྱུ། །སེམས་བྱུང་རབ་ཏུ་མ་ཞིའི་མཚན་ཉིད་
ཅན། །རྩ་ཉོན་ཉེ་ཉོན་ལྟ་བའི་ཀུན་སློང་གིས། །སེམས་པའི་ལས་དང་དེས་བསྐྱེད་
ལུས་ངག་ལས། །བསོད་ནམས་མིན་དང་བསོད་ནམས་མི་གཡོ་བ། །འཕེན་རྫོགས་
མྱུར་བུལ་བྱས་བསགས་སྟོབས་ཆེ་ཆུང་། །སྣང་ཚུལ་མཐུན་མིན་སྒོ་ནས་ཁམས་
གསུམ་སྦྱོར། །ལམ་གྱིས་བྲལ་ཐོབ་འགོག་པ་དེ་བཞིན་ཉིད། །མེད་དགག་རྫས་གྲུབ་
མ་གྲུབ་བྱེ་མདོས་འདོད། །རང་བཞིན་མཚན་ཉིད་ཟབ་སོགས་བཅུ་གཉིས་སོ། །གང་
ལ་ཞུགས་ནས་གོ་འཕང་བགྲོད་བྱེད་ལམ། །ཚོགས་སྦྱོར་མཐོང་སྒོམ་མི་སློབ་ལྔ་ཡིས་
བསྡུས། །མི་རྟག་སྡུག་བསྔལ་སྟོང་པ་བདག་མེད་པ། །རྒྱུ་དང་ཀུན་འབྱུང་རབ་སྐྱེ་
རྐྱེན་དང་ནི། །འགོག་པ་ཞི་བ་གྱ་ནོམས་ངེས་པར་འབྱུང་། །ལམ་རིག་སྒྲུབ་དང་ངེས་
འབྱིན་སྤྱི་མཚན་ནོ། །བསྲུང་བྱའི་སྡོམ་པ་ངེས་འབྱུང་སོ་ཐར་ཁྲིམས། །ལྟ་བ་གང་
ཟག་བདག་མེད་གཙོ་བོར་རྟོགས། །མྱང་འདས་མི་སྐྱེའི་ཆོས་ཅན་འདུས་མ་བྱས། །
མ་ཡིན་དགག་དང་མེད་དགག་བྱེ་མདོས་འདོད། །ལྷག་བཅས་འདུས་བྱས་མ་བྱས་
བརྒྱད་ཅུ་དགུ། །འབྲས་བུ་བཞི་དང་ལྷག་མེད་རྒྱུན་ཆད་དོ། །གྲུབ་མཐའ་བྱེ་བྲག་སྨྲ་
དང་མདོ་སྡེ་པ། །ཐུན་མོང་ཐེག་ཆེན་གསུང་རབ་ཁས་མི་ལེན། །རྟག་གཅིག་བདག་
སྤངས་བྱེད་པོ་ལས་སུ་སྨྲ། །གང་ལ་དམིགས་ན་ཟག་པ་རྒྱས་མིན་ཕྱིར། །འདུས་
བྱས་ཟག་བཅས་ལམ་བདེན་འདུས་མ་བྱས། །ཟག་མེད་ཆོས་ཡིན་གཞིག་དང་སེལ་
བྱེད་ཀྱིས། །དེར་འཛིན་འདོར་རུང་དངོས་དང་རྒྱུན་དག་ནི། །ཀུན་རྫོབ་ཡོད་པ་དོན་
དམ་དོན་བྱེད་མིན། །མི་འདོར་རྡུལ་ཕྲན་ཆ་མེད་སྐད་ཅིག་སེམས། །དོན་དམ་ཡོད་
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༼སྟོད་ཆ།༽

པ་དེ་ལ་དོན་བྱེད་ཡིན། །འདུས་བྱས་སྐྱེ་ཚུལ་ལམ་འབྲས་ཕལ་ཆེར་མཐུན། །མི་
མཐུན་བྱེ་སྨྲས་སྡེ་བདུན་བཀའ་རུ་འདོད། །རྡུལ་ཕྲན་ཆ་མེད་སིལ་བུ་བར་དང་
བཅས། །རིགས་མཐུན་བྱ་བ་གཅིག་བྱེད་ནེའུ་གསེང་བཞིན། །དབང་པོས་དོན་
མཐོང་ཤེས་པས་དེ་ལ་འཛིན། །གཟུང་འཛིན་རྒྱུ་འབྲས་ཕལ་ཆེར་དུས་མཉམ་སྐྱེ། །
གཞི་ལྔ་དུས་གསུམ་མྱང་འདས་རྫས་ཡོད་དང་། །འདུས་མ་བྱས་རྟག་འགོག་བདེན་
དངོས་པོར་སྨྲ། །ཤེས་པ་གཞན་རིག་ལ་སོགས་རྩ་བ་ནི། །གསུང་རབ་ལ་བརྟེན་ཆེ་
བཞི་སོགས་ཀྱིས་ཕྱེས། །དཔེ་སྟོན་སྡེ་པས་ཕལ་ཆེར་དེ་ལས་ལྡོག །རྡུལ་ཕྲན་རེག་
ལ་མ་འབྱར་པུ་སྟི་ལྟར། །དབང་པོ་བེམ་པོ་ཕྱི་དོན་ལྐོག་ན་མོ། །ཤེས་པས་མཐོང་
མིན་རྣམ་པ་དོན་དུ་མྱོང་། །གཟུགས་སེམས་ཚོར་འདུ་སེམས་པ་རྫས་སུ་ཡོད། །
གཞན་རྣམས་བཏགས་ཡོད་མཁའ་སོགས་མེད་པར་དགག །རང་རིག་གཞན་རིག་
དུས་གསུམ་བཏགས་དངོས་སོགས། །དགེ་འདུན་སྲུང་དང་དཔལ་ལེན་སོགས་ཀྱིས་
བཞེད། །རྩ་བའི་སྡེ་བ་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ། །ཕལ་ཆེན་གནས་བརྟན་མང་པོས་
བཀུར་བ་བཞི། །ལྔ་བདུན་གསུམ་གསུམ་གྱེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་དེ། །བདག་ཏུ་སྨྲ་
དང་བདག་མེ ད ་སྨྲ་རུ་འདུས། །ཐེ ག ་ཆེ ན ་འགོ ག ་དང་བདེ ན ་གྲུབ་འདོ ད ་
སོ ག ས་སྐྱོ ན ། །གཞན་རྣམས་མ་ནོར་རང་སའི་ལུགས་ཡིན་ནོ། །རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་
བསྒོམས་པས་ལམ་ལྔ་པོ། །བྱང་ཕྱོགས་ཀྱིས་བགྲོད་འབྲས་བུ་རྣམ་བཞི་འཐོབ། །
རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པ་འདོད་ཉོན་ཡེ་མ་སྤངས། །བཞི་ལྔ་སྤང་སྲིད་དྲུག་པ་སྤང་མི་
སྲིད། །སྐད་ཅིག་བཅོ་ལྔ་གང་ཡང་རུང་ལ་གནས། །དད་དང་ཆོས་རྗེས་འབྲང་གཉིས་
འབྲས་གནས་པ། །སྐད་ཅིག་བཅུ་དྲུག་པ་ལ་རྟོགས་པ་ཐོབ། །དབང་པོ་བརྟུལ་རྣོ་སྐྱེ་
བ་བདུན་དང་གཉིས། །དེ་ཡིས་བསྒོམས་པས་ཕྱིར་འོང་ཞུགས་པར་འགྱུར། །དྲུག་པ་
སྤངས་ཤིང་དགུ་པ་གཏན་མ་སྤངས། །འབྲས་གནས་བར་ཆད་གཅིག་པ་ཕྱིར་འོང་
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ངེས། །འབྲེལ་ཆགས་བརྩོན་པས་ཕྱིར་མི་འོང་ལ་ཞུགས། །དགུ་པ་སྤངས་པས་
འབྲས་གནས་གཟུགས་སུ་འགྲོ། །བར་དོ་སྐྱེས་ནས་འདའ་དང་གོང་དུ་འཕོ། །
གཟུགས་མེད་ཉེར་འགྲོ་མཐོང་ཞི་ལུས་མངོན་བྱེད། །སྲིད་ཉོན་དགུ་པ་སྤང་ཕྱིར་དགྲ་
བཅོམ་ཞུགས། །དེ་སྤངས་ཁམས་གསུམ་འཆིངས་གྲལོ ་འབྲས་གནས་ལ། །གཉིས་ཀ་
ཤེས་རབ་ཆ་ལས་རྣམ་པར་གྲལོ ། །རྫུ་འཕྲུལ་མངོན་ཤེས་རྒྱན་ཅན་རྒྱན་མེད་དང་། །
ཉེར་ལེན་ཕུང་པོའ་ི ལྷག་བཅས་ལྷག་མེད་དབྱེ། །སྐྱེས་བུ་ཟུང་བཞི་གང་ཟག་ཡ་བརྒྱད་
དེ། །ཐོག་མཐར་གཅིག་ཆར་བར་གཉིས་ཐོད་རྒལ་ཡོད། །རང་རྒྱལ་མྱུར་བ་སྲིད་པ་
གསུམ་གྱིས་ཐར། །བསེ་རུ་བསྐལ་བརྒྱས་ཆ་ཆུང་ཟབ་པར་སྐྱེ། །སྒྲ་དོན་གཞན་ལ་
ལྟོས་མིན་རང་བྱང་ཆུབ། །འཇུག་སྒོ་ཕྱི་ཡི་རྒྱུ་འབྲས་དཔེར་བྱས་ནས། །ནང་གི་རྟེན་
འབྲེལ་ལུགས་འབྱུང་ལུགས་ལྡོག་སྟེ། །དེ་ཡང་འཁོར་འདས་འབྱུང་ལྡོག་ཕྲུག་གཉིས་
ལྡན། །སྡོམ་པ་སོ་ཐར་གང་ཟག་བདག་མེད་དང་། །གཟུང་དོན་རང་བཞིན་མེད་
རྟོགས་དབང་རྣོན་ནི། །སྲིད་མཐར་སྨོན་ལམ་གསུམ་གྱིས་མཚམས་སྦྱར་ནས། །
བསྙེན་རྫོགས་བཞི་པའི་རབ་མཐའ་ཁྱད་ཅན་བརྟེན། །རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་བསྒོམས་
པས་སྟན་གཅིག་ཏུ། །སྦྱོར་ལམ་དྲོད་ནས་དགྲ་བཅོམ་བར་དུ་འཐོབ། །ཚོགས་སྤྱོད་
ཆུང་ངུ་དབང་བརྟུལ་ཆེན་པོ་འབྲིང་། །སྐྱེ་བ་གཉིས་བརྒྱུད་རྣམ་ཐར་ཡདི ་བྱདེ ་ཅན། །
སྒྲ་མེད་ལུས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཆོས་སྟོན་མཛད། །བདག་མེད་གཉིས་རྟོགས་བསམ་སྦྱོར་ཕ་
རོལ་ཕྱིན། །སྒྲིབ་གཉིས་ཀུན་སྤངས་སྲིད་ཞིའི་མཐར་མི་གནས། །ཆེན་པོ་བདུན་
ལྡན་སངས་རྒྱས་ཐེག་པ་ཆེ། །མཚན་ཉིད་རྒྱུ་ཡིས་བགྲོད་བྱེད་གང་ཟག་ནི། །བློ་ཆེན་
དབང་པ་ོ རམི ་གསུམ་སམེ ས་བསྐྱེད་ནས། །སྦྱོར་བ་ཕ་རལོ ་ཕྱནི ་པ་དྲུག་ལ་བསླབ། །དེ་
ཡང་ང་ོ བ་ོ མཚན་ཉདི ་ངསེ ་ཚགི ་དང་། །དབྱེ་བསྡུ་ཡང་དག་གཙོ་ཁྱད་སླབོ ་པའི་ཚུལ། །
འབྲས་བུ་གྲངས་ངེས་རིམ་པས་ཤེས་པར་བྱ། །དངོས་གཞི་ཞི་གནས་རྩེ་གཅིག་སེམས་
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དང་ནི། །ཆོས་རབ་རྣམ་འབྱེད་ལྷག་མཐོང་རམི ་བཞིན་བསྒོམ། །གྲུབ་མཐའ་སམེ ས་
ཙམ་དབུ་མ་གཉིས་སུ་གནས། །རྣམ་ཤེས་བདེན་གྲུབ་སྨྲ་བའི་སེམས་ཙམ་པས། །
ཐེག་ཆནེ ་ལམ་ཀུན་གཞི་བདུན་དག་ཏུ་སྡུད། །ཤེས་བྱའི་གནས་ན་ི ཀུན་གཞིའ་ི རྣམ་པར་
ཤེས། །མཚན་ཉིད་གསུམ་ལས་དེ་བྱུང་གཞན་གྱི་དབང་། །ཡང་དག་མིན་རྟོག་བག་
ཆགས་དབང་ལས་སྐྱེས། །སྐད་ཅིག་མི་སྡོད་སྔ་མས་དབང་དུ་སྒྱུར། །གདགས་གཞི་
རྫས་ཡོད་དེ་སྟེང་ཕྱིན་ཅི་ལོག །བདག་དང་བདག་གིར་བ་སོགས་ཀུན་ཏུ་བརྟགས། །
བཏགས་ཡོད་དགག་བྱས་སྟོང་བའི་འདུས་མ་བྱས། །གཉིས་སྟོང་ཤེས་པ་མི་རྟོག་དོན་
དམ་ཡོད། །དེར་འཇུག་མ་ཞུམ་གསུམ་དང་སྤོང་བ་བཞི། །གུས་པ་དག་གིས་དམིགས་
པ་མེད་ཤེས་དང་། །ཀུན་རྟོག་སྤོང་ཞིང་ཡང་དག་མཐོང་བ་ཡིས། །མོས་སྤྱོད་མཐོང་
སྒོམ་མཐར་ཕྱིན་ས་ལ་འཇུག །དེ་ཡི་རྒྱུ་འབྲས་ཕྱིན་དྲུག་སྤྱོད་གནས་པས། །རིམ་
བགྲོད་ས་བཅུའི་ཚུལ་རྣམས་རབ་ཏུ་དབྱེ། །བསླབ་བྱ་ལྷག་པའི་བསླབ་པ་རྣམ་པ་
གསུམ། །འབྲས་བུ་སྤངས་དང་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་སོ། །རང་བཞེད་རྩ་བ་རྣམ་རིག་
ལས་གཞན་པའི། །ཕྱི་དནོ ་ཅུང་ཟད་མ་གྲུབ་རྨ་ི ལམ་བཞིན། །དེ་ལ་འདོད་ཚུལ་གཉིས་
ཡོད་རྣམ་བདེན་པ། །སྣང་བ་གཟུང་བྱའི་སེམས་སུ་བདེན་པར་འདོད། །དེ་ཡང་ཤེས་
རྣམ་རང་ཆར་བདེན་པ་དང་། །གཟུང་རྣམ་ཇི་སྙེད་འཛིན་ཤེས་དེ་སྙེད་དང་། །སྣ་
ཚོགས་སྣང་ཡང་ངོ་བོ་གཉིས་མེད་སྨྲ། །རྣམ་རྫུན་སྣང་བ་མིག་གི་རབ་རིབ་བཞིན། །
མེད་པ་གསལ་སྣང་མི་བདེན་རྫུན་པ་སྟེ། །གཉིས་སྟོང་ཤེས་པ་གཅིག་པུ་བདེན་པར་
འདོད། །སྣང་བས་ཤེས་ངོར་གོས་དང་མ་གོས་དང་། །སངས་རྒྱས་ས་ན་གཉིས་སྣང་
ཡོད་མེད་ཀྱི། །འདོད་པས་དྲི་བཅས་དྲི་མེད་གཉིས་སུ་དབྱེ། །སྔོན་གྱི་སློབ་དཔོན་ལྔ་
བརྒྱ་སོགས་ཀྱི་སྲོལ། །དངོས་སྨྲའི་སྐྱོན་རྣམས་འཕགས་ཞབས་གཞུང་གིས་བཀག །
མཐའ་ལས་རྣམ་གྲོལ་དབུ་མ་གྲུབ་མཐའི་མཆོག །འཇུག་སྒོ་བདེན་པ་གཉིས་ཏེ་མ་
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དཔྱད་ངོར། །སྣང་ཡང་བདེན་པར་མ་གྲུབ་ཤེས་པ་ཡིས། །བླང་དོར་ལེགས་སྤྱོད་
ཀུན་རྫོབ་བདེན་པར་དང་། །གང་ལའང་བླང་དོར་དགག་སྒྲུབ་མ་མཆིས་པར། །སྣང་
ཙམ་ཉདི ་ནས་སྟངོ ་པར་ཤསེ ་པ་ཡསི ། །དོན་དམ་ལ་འཇུག་ཚགོ ས་གཉིས་ཟུང་དུ་སྦྲལེ ། །
བསྲུང་བྱ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡོམ་པ་སྟེ། །རྟོགས་བྱ་ཀུན་རྫོབ་ཆོས་རྣམས་ཆུ་ཟླ་
ལྟར། །མེད་བཞིན་སྣང་ལ་དོན་དམ་སྤྲོས་མཚན་ཀུན། །ཉེར་ཞིའི་བདེན་གཉིས་ཕྱིན་
ཅི་མ་ལོག་རྟོགས། །འབྲས་བུ་ཞི་བ་སྐུ་གཉིས་མངོན་དུ་བྱེད། །དབྱེ་སྒོ་མང་ཡང་མདོ་
སྔགས་དབུ་མ་གཉིས། །མདོ་ལུགས་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད། །གཙོ་ཕལ་
ཕྲ་རགས་ལ་སོགས་བརྡ་ཡང་སྦྱོར། །བོད་དུ་རང་སྟངོ ་གཞན་སྟངོ ་ཞསེ ་སུ་གྲགས། །
སྔ་མར་རང་རྒྱུད་པ་དང་ཐལ་འགྱུར་གཉིས། །ཐུན་མོང་ལྟ་བའི་འབྱུང་གནས་གང་ཟག་
དང་། །སྒྲིབ་རྩ་ཆོས་ཀྱི་བདག་གཉིས་རིགས་པས་བཀག །ཆོས་ཅན་སྟེང་དུ་དགག་
བྱ་བཏགས་པ་དང་། །བསྒྲུབ་བྱ་ལ་ཡང་དོན་དང་ཐ་སྙད་གཉིས། །གཏན་ཚིགས་རྒྱུ་
འབྲས་གཉིས་ཀ་ངོ་བོ་ལ། །དཔྱོད་བྱེད་བཞི་ཡིས་དངོས་སྨྲའི་ཡོད་མཐའ་སེལ། །
སྣང་ཙམ་ལ་དཔྱོད་རྟེན་འབྲེལ་རིགས་པ་ཡིས། །མཐའ་གཉིས་བསལ་བའི་དོན་དམ་
མི་མཐུན་མེད། །ཀུན་རྫོབ་རྩོད་ངག་ལ་སོགས་ཁྱད་པར་མང་། །ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་
འགྲེལ་ལེགས་ལྡན་རྗེས་འབྲང་བཅས། །རང་གི་འདོད་པ་སྟོང་སོགས་ཁས་བླངས་
ནས། །ཚུལ་གསུམ་དངོས་སྟོབས་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་འགོད། །ཕྱི་དོན་མདོ་སྡེ་
པ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན། །ཞི་འཚོ་ལ་སོགས་ཤེས་པ་ཙམ་ཞིག་ལས། །ཕྱི་དོན་མི་བཞེད་
རྣམ་གཞག་སེམས་ཙམ་ལྟར། །ཆོས་རྣམས་ཀུན་རྫོབ་འཁྲུལ་བློའ་ཤི ེས་ངོར་ཡོད། །
དོན་དམ་མ་འཁྲུལ་བློ་ངོར་ཡོད་པ་མིན། །རིགས་པས་འགོག་ནུས་མི་ནུས་མཚན་ཉིད་
ཅན། །བདེན་གཉིས་ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ལྡོག་པ་ནི། །ཐ་དད་དོན་བྱེད་ནུས་དང་མི་ནུས་
ཀྱིས། །ཡང་དག་ལོག་པའི་ཀུན་རྫོབ་རྣམ་པར་བཞག །བདེན་དངོས་བཀག་པའི་
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རྣམ་གཅོད་མདེ ་དགག་སྒྲུབ། །སྐྱེ་སགོ ས་འགོག་པ་དནོ ་དམ་རྣམ་གྲངས་པ། །སྤྲོས་པ་
ཉེར་ཞི་མཐར་ཐུག་དོན་དམ་ཉིད། །ཀུན་གཞི་མི་འདོད་ཤེས་པ་ཚོགས་དྲུག་འདུས། །
འབྲས་བུ་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་སྒྱུ་འདྲར་བཞེད། །ཟླ་གྲགས་ལུགས་སྲོལ་མཚན་མའི་སྤྲོས་
གཅོད་ལ། །ཁྱད་འཕགས་མཆོག་སྟེ་གཏན་ཚིག་རང་རྒྱུད་མེད། །གཞན་ངོར་ཙམ་
ལས་རང་ལུགས་ཁས་ལེན་བྲལ། །འཇིག་རྟེན་ལ་གྲགས་མངོན་རྗེས་ལུང་ཉེར་
འཇལ། །གཞན་གྲགས་རྗེས་དཔག་འགལ་བརྗོད་ཐལ་འགྱུར་དང་། །མཚུངས་པའི་
མགོ་སྙོམས་དང་ནི་མ་གྲུབ་པ། །ད་མ་བཞི་དང་རྟགས་བཞིས་དགག་སྒྲུབ་བྱེད། །ཐ་
སྙད་འཇལ་བློར་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པས་ཁྱབ། །ཡང་ལོག་ཀུན་རྫོབ་དོན་བྱེད་མི་བྱེད་
མཉམ། །བདེན་གཉིས་འཇོག་བྱེད་འཁྲུལ་བཅས་འཁྲུལ་མེད་དེ། །མདོར་ན་རིག་
ཚོགས་འགྲེལ་བྱེད་མཐར་ཐུག་གོ །ཟབ་མོ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་གཏམ་གྱི་གཞི། །གཞུང་
ཀུན་ཕྱི་མོ་འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ལུགས། །གནས་སྐབས་གསུམ་གྱིས་འཆད་ཅེས་
མཁས་རྣམས་སྨྲ། །གཞི་དང་སྤྱོད་ཕྱོགས་འབྲས་བུ་མ་དཔྱད་ངོར། །ཀུན་རྫོབ་ཐ་
སྙད་དག་དང་བསྟུན་ཏེ་སྦྱར། །བདག་མེད་དོན་དམ་ཅུང་ཟད་དཔྱད་ངོར་བཞག །
ལེགས་པར་དཔྱད་པས་སྤྲོས་པ་ཀུན་ཞིའོ། །འཇིག་རྟེན་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ་ཐབས་
ཡིན་ཏེ། །དོན་དམ་བདེན་པ་ཐབས་བྱུང་ཉིད་དུ་གསུངས། །ཀུན་རྫོབ་འཇིག་རྟེན་
གཞན་གྲགས་རྗེས་སུ་བརྗོད། །དོན་དམ་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་གཏན་ཚིག་ལྔ། །གང་
ཟག་བདག་མེད་རྣམ་བདུན་རིགས་པས་སྒྲུབ། །དོན་དམ་དངོས་ཉིད་བློ་འདས་སྤྲོས་
མི་འཇུག །མཐའ་བརྒྱད་སེལ་སོགས་སྤྲོས་གཅོད་ཐ་སྙད་ཙམ། །དམ་བཅའ་བློ་ཡིན་
བློ་ནི་ཀུན་རྫོབ་སྟེ། །དེ་ཕྱིར་དམ་བཅའ་ཁས་ལནེ ་རང་རྒྱུད་མདེ ། །སྐྱེ་མདེ ་སགོ ས་ཀྱང་
དམ་བཅའ་མ་ཡནི ་ཏ།ེ །གདོད་ནས་མ་གྲུབ་དངོས་ཞེན་བཟློག་པའི་ཕྱིར། །དེ་བཟློག་
དངོས་མེད་འཛིན་པའང་སྤང་བར་གསུངས། །གྲུབ་མཐར་སྐྱེ་མེད་སྤྲོས་བྲལ་ཞིར་
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ཞུགས་ལས། །འཛིན་སྟངས་མེད་པ་ནན་གྱིས་གསུངས་པ་ཡིན། །ཐབས་ཤེས་ཟུང་
སྦྱོར་མངོན་སུམ་རྟོགས་པ་ཡི། །ཡེ་ཤེས་རྗེས་ཐོབ་རྟེན་སོགས་དབྱེ་བ་ཡི། །ས་བཅུ་
རིམ་བགྲོད་སྐུ་གཉིས་ཟུང་འཇུག་བཞེད། །རྟོག་གེས་བརྟགས་སྤོང་དངོས་ཀུན་མིང་
རྐྱང་ཙམ། །འདུས་བྱས་སླུ་ཆོས་སླུ་མེད་མྱ་ངན་འདས། །སྲིད་རྩ་བདེན་འཛིན་དེས་
བསྐྱེད་ཉནོ ་སྒྲབི ་ཡནི ། །ཐེག་གསུམ་གཟིགས་ཚུལ་མཚུངས་ཕྱརི ་མཐོང་ལམ་གཅིག །
ཤེས་བྱ་ནུབ་པས་སངས་རྒྱས་གཞན་སྣང་ཙམ། །གྲུབ་མཐའ་འདི་ཡི་ཁྱད་ཆོས་གཙོ་
བོའ།ོ །བྱམས་པའི་དགོངས་པ་ཐོགས་མེད་མཆེད་ཀྱིས་བཀྲལ། །རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་
དང་དོན་དམ་རྣམ་ངེས་ཀྱི། །ལུགས་གཉིས་ལྟ་བའི་ངོ་བོར་ཁྱད་མེད་ཀྱང་། །ཐེག་
གསུམ་ལ་སོགས་བྱམས་ཆོས་དང་པོའ ་ི ལུགས། །མཐར་ཐུག་ཐེག་གཅིག་མ་རིག་
བག་ཆགས་ས། །ཟག་མེད་ལས་སྐྱེ་རྒྱུད་བླའི་དགོངས་པ་སྟེ། །ཐུན་མོང་ཐུན་མིན་
སྤྲོས་གཅོད་དནོ ་དམ་ཚུལ། །དང་པ་ོ ཡང་དག་མནི ་རྟགོ ་ཀུན་རྫབོ ་ཡདོ ། །གཟུང་འཛིན་
བློས་བཏགས་ཙམ་ཡནི ་ཡདོ ་པ་མནི ། །སྤྲོས་བྲལ་ཡ་ེཤསེ ་ད་ེ ཡ་ི ཆསོ ་ཉདི ་ཚུལ། །དེ་ལ་
གློ་བུར་དྲི་མའང་འབྲལ་རུང་ཡོད། །ཀུན་རྫོབ་འཁྲུལ་སྣང་ཙམ་ཡིན་ངོ་བོས་སྟོང་། །
ཆོས་ཉིད་འགྱུར་མེད་ངོ་བོས་སྟོང་པ་མིན། །ཀུན་བརྟགས་མེད་ལ་གཞན་དབང་ཀུན་
རྫོབ་ཡོད། །ཡོངས་གྲུབ་ཀུན་རྫོབ་མེད་ཀྱང་དོན་དམ་ཡོད། །དེ་གསུམ་བཏགས་
ཡོད་རྫས་ཡོད་སྤྲོས་མེད་ཡོད། །མེད་དང་ཡོད་དང་དོན་དམ་སྟོང་པ་ཉིད། །མཚན་
ཉིད་སྐྱེ་བ་དོན་དམ་ངོ་བོ་མེད། །དེ་ཕྱིར་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་སྟོང་ཉིད་ཀྱིས། །ཁྱབ་
ཅིང་ཡོངས་གྲུབ་རང་ངོ་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི། །ཆོས་དང་མ་འབྲེལ་མཚན་མཚོན་གཞི་གསུམ་
སྤངས། །སྤྲོས་བྲལ་རྟག་པ་ཆ་མེད་ཀུན་འགྲོར་བཞེད། །རྣམ་གཞག་གཞན་དག་
སེམས་ཙམ་པ་དང་མཐུན། །རྣམ་རྫུན་རྣམ་ཤེས་ངོ་བོ་བདེན་གྲུབ་སྨྲ། །བློ་ཡི་ཡུལ་
གྱུར་འདིར་ནི་ཡེ་ཤེས་ཉིད། །བདེན་གྲུབ་བཞེད་ཀྱང་འདུས་མ་བྱས་པའི་ཕྱིར། །དོན་
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༼སྟོད་ཆ།༽

དམ་དངོས་པོར་སྨྲ་བའི་སྐྱོན་ལས་གྲོལ། །གཞན་སྟོང་རང་སྟོང་ཀུན་རྫོབ་སྟོང་ཚུལ་
དང་། །མཉམ་བཞག་སྤྲོས་མཐའ་འགོག་ལ་ཁྱད་པར་མེད། །རྗེས་ཐོབ་ཐ་སྙད་ཆོས་
ཉིད་ཡོད་མེད་དང་། །དཔྱད་མཐར་ཡེ་ཤེས་བདེན་གྲུབ་མ་གྲུབ་ཁྱད། །དོན་དམ་
བདེན་པའང་རང་བཞིན་མ་གྲུབ་པའི། །མེད་དགག་ཙམ་ནི་བེམ་སྟོང་ཡིན་པར་
འདོད། །གཉིས་སྟོང་ཡེ་ཤེས་རང་རིག་ཉིད་ལ་འཇོག །མདོ་སྔགས་མཚམས་སྦྱོར་
ཟབ་མོའ ་ི ལྟ་བར་བཞེད། །བོད་སྟོན་ཕལ་ཆེར་ལུགས་འདི་སེམས་ཙམ་ཞེས། །
བྱམས་གཞུང་ཐོགས་མེད་མཆེད་བཅས་དམན་པར་འཛིན། །ཐུབ་བསྟན་ནམ་མཁའི་
རྒྱན་གྱུར་ཉི་ཟླ་ནི། །ཤིང་རྟ་གཉིས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་ཁོ་ན་སྟེ། །གཞུང་ཕྲན་རྒྱུ་སྐར་
བྲག་ཆའི་རྗེས་ཟློས་ཀྱི། །ཕྱོགས་ཞེན་སྤངས་ནས་མཚུངས་པར་འཇུག་པར་རིགས། །
ཟབ་མོ་སྔགས་ཀྱི་དབུ་མ་ཆོས་ཀུན་གཤིས། །རང་བཞིན་འོད་གསལ་བདེ་ཆེན་ཁྱད་
པར་ཅན། །གསལ་སྟོང་བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་ཏེ། །རིམ་ལྔ་སེམས་འགྲེལ་
སོགས་སུ་གསལ་བར་བསྟན། །ཀུན་རྫོབ་ཇི་ལྟར་སྣང་ལ་སྐུར་མི་འདེབས། །གནས་
ལུགས་སྤྲོས་མཐའ་ཀུན་དང་བྲལ་བ་གཞི། །ཤེས་རབ་ཟབ་མོས་མཚན་མར་འཛིན་པ་
སྤོང་། །སྙིང་རྗེས་གཞན་དོན་བསོད་ནམས་གསོག་པ་ལམ། །ཞི་བ་ཆོས་སྐུ་མཐར་
ཕྱིན་གཟུགས་ཀྱི་སྐུས། །རྟོག་མེད་འགྲོ་དོན་མཛད་པ་འབྲས་བུ་སྟེ། །དབུ་མ་རྣམས་
ཀྱི་བསྟན་བྱ་དེར་འདུས་སོ། །རྒྱུ་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཐེག་པ་རྣམ་པར་གཞག་པའི་སྐབས་
སོ།། །།

༤ གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་རྣམ་པར་གཞག་པའི་སྐབས།

འབྲས་བུ་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེའི་ཐེག་པ་ནི། །ཆ་མཉམ་སྟོན་ཕྱིར་རིག་འཛིན་སྡེ་
སྣོད་དམ། །ཁ་ཅིག་ཉན་ཐོས་དབང་བྱས་སྡེ་སྣོད་གསུམ། །གཞན་ལ་མ་ངེས་སྡེ་སྣོད་
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བདུན་སགོ ས་ཕྱརི ། །སྔགས་ཀྱ་ི སྡ་ེ སྣདོ ་ལགོ ས་སུ་དབྱེ་བར་བཞེད། །དེ་དནོ ་རྒྱུད་ཀྱ་ི རང་
བཞིན་བསྒོམ་པའི་ཚུལ། །རྗོད་བྱདེ ་རྒྱུད་ཀྱ་ི འཆད་ཐབས་གསུམ་དུ་འདུ། །རྒྱུད་ནི་སྔགས་
དང་ཆོ་ག་སྟོན་བྱེད་བཅས། །རྣམ་གྲངས་སྔགས་ཀྱི་སྡེ་སྣོད་ཐེག་སོགས་བརྗོད། །
འཇིག་རྟེན་པ་ཡི་རྒྱུད་ནི་འདིར་མི་བསྡུ། །རང་བཞིན་རིག་སྔགས་ལམ་འབྲས་གཙོ་
བོར་སྟོན། །དབྱེ་བ་འཇིག་རྟེན་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་གཉིས། །བཏགས་དངོས་
ཁྱད་ཡོད་འཇིག་རྟེན་སོ་སྐྱེས་བྱས། །ངེས་རྫོགས་ཁམས་གསུམ་མཆོག་སྒྲུབ་སེམས་
ཀྱི་རྟེན། །ཚོགས་སྦྱོར་ལམ་སྟེ་སྟོན་བྱེད་སྡེ་སྣོད་བཅས། །མདོ་སྔགས་ཁྱད་པར་
མཐར་ཐུག་གཉེར་བྱའི་དོན། །གཅིག་ཀྱང་རྨོངས་མེད་ཐབས་མང་དཀའ་བ་མེད། །
དབང་རྣོན་དབང་བྱས་སློབ་དཔོན་ཛྙཱ་ན་ཤྲཱིས། །ཐབས་མཁས་བཅུ་གཅིག་ཨིནྡྲས་
ཁྱད་འཕགས་བདུན། །ཡེ་ཤེས་ཞབས་ཀྱིས་སྒྲུབ་པོ་ལམ་དང་འབྲས། །ཤཱནྟི་པ་ཡི་
དོན་དམ་ཁྱད་མེད་ཀྱང་། །ཀུན་བདེན་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་ལ་སོགས་གསུངས། །ཡུལ་
གཅིག་ཡུལ་ཅན་ཁྱད་པར་ཞུགས་པའང་བཞེད། །གདུལ་བྱ་མཚན་ཉིད་གསུམ་ལྡན་
ཐབས་གསུམ་ལམ། །ཟུང་འཇུག་འབྲས་བུའི་ཁྱད་པར་མདོ་རུ་དྲིལ། །མདོ་རྒྱུད་
གཉིས་ཀ་ཡིན་མིན་མི་བཞི་ལས། །འབྲས་བུ་ལམ་བྱེད་སྔགས་ཀྱི་སྡེ་སྣོད་ནི། །དུས་
དང་རྒྱུ་ལྔས་མྱུར་ཞིང་བདེ་བ་བཞི། །བསླབ་གསུམ་སྤྱོད་ཡུལ་ཐབས་ལ་མཁས་པས་
འཕགས། །ངོ་བོ་སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེ་ཟུང་དུ་འཇུག །ངེས་ཚིག་ཡིད་ནི་མཚན་རྟོག་དག་
ལས་སྐྱོབ། །མཆོག་དམན་ཡན་ལག་ཚུལ་གསུམ་ངོ་བོ་ནི། །བདེ་ཆེན་ལྷ་ཡི་སྙེམས་
པ་སྔགས་སྦྱོར་བཅས། །ཡང་ན་གཏན་དང་ཆ་ཤས་ཁྱད་པར་གྱུར། །བདེ་དང་ཕལ་
ཆེན་འགའ་ཞིག་ཅུང་ཟད་བདེ། །གསང་སྔགས་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྔགས་ཡིན་ཏེ། །
དེ་སྦྱོར་ལས་དང་དངོས་སྒྲུབ་རྒྱུད་དུ་བཞག །བརྗོད་བྱ་རྗོད་བྱེད་གཉིས་ཀའང་རྒྱུད་
ཅེས་གྲགས། །ཕྱི་ནང་གཉིས་དང་བྱ་སྤྱོད་རྣལ་འབྱོར་གསུམ། །བཞི་དང་ལྔ་དང་དྲུག་
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༼སྟོད་ཆ།༽

སོགས་དབྱེ་ཚུལ་མང་། །གང་ལ་སྟོན་པའི་གདུལ་བྱ་རྣམ་པ་བཞི། །གཞུག་བྱའི་གང་
ཟག་མི་རིགས་དབང་པོ་དང་། །སྦྱང་བྱ་སྦྱོང་བྱེད་གནས་སྐབས་དུས་ལ་སོགས། །
དགོངས་ཏེ་བསྟན་ཕྱིར་ཡོངས་གྲགས་བཞི་རུ་བཟུང་། །ཕྱི་ཡི་ཀུན་སྤྱོད་གཙོར་སྟོན་བྱ་
བའི་རྒྱུད། །རིགས་དྲུག་འཇུག་སྒོ་ཆུ་དང་ཅོད་པན་གྱིས། །སྐུ་གཉིས་ནུས་པ་བཞག་
ནས་དམ་ཚིག་བཟུང་། །དགོས་དབང་ཚུལ་བཞི་དཀྱིལ་འཁོར་རྡུལ་ཚོན་ཉིད། །
སྦྱོར་སྤྱོད་ཡན་ལག་བཅུ་ལྡན་གཙོ་བོ་ནི། །ཆོས་དྲུག་ལྡན་པའི་བདག་གི་དེ་ཉིད་
དང་། །གཟུགས་ཡིག་རང་བཞིན་ལྷ་ཡི་དེ་ཁོ་ན། །སྒྲ་སེམས་གཞིར་གཞོལ་བཟླས་
པའི་དེ་ཉིད་དེ། །མེ་སྒྲ་སྒྲ་མཐའ་བསམ་གཏན་དེ་ཉིད་ཀྱིས། །རྗེ་ཁོལ་ཚུལ་དུ་བསྙེན་
པ་མཐར་ཕྱིན་ནས། །རྫས་ལུས་ལོངས་སྤྱོད་འདོད་དང་སྐལ་མཉམ་བསྒྲུབ། །གྲུབ་
པའི་སྤྱོད་པ་གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་སྤྱད། །དངོས་གྲུབ་རྣམ་གསུམ་ཚུལ་བཞིན་
སྒྲུབས་པ་ལས། །དབང་རྣོན་བསྐལ་པ་བརྒྱད་ཀྱི་ཡུན་ལ་སོགས། །མཐར་ཕྱིན་རྟེན་
དེར་རིགས་གསུམ་གོ་འཕང་འཐོབ། །བྱ་བ་ཏིང་འཛིན་ཆ་མཉམ་སྤྱོད་པའི་རྒྱུད། །
རིགས་གསུམ་ཕྱི་འཇུག་ཆུ་སོགས་དབང་ལྔ་ནོད། །དུས་གསུམ་སྒྲིབ་པ་མེད་པའི་སྡོམ་
སོགས་བཟུང་། །ནང་འཇུག་མཚན་བཅས་ལྷ་དྲུག་ཚུལ་གྱིས་ཏེ། །ཡི་གེ་བཞི་གཉིས་
བསྒོམ་བཟླས་སྤུན་གྲོགས་ལྟར། །མཚན་མེད་འཇུག་གནས་ལྡང་བའི་སེམས་དང་
སྦྱར། །སྦྱོར་སྤྱོད་མཚན་བཅས་མཚན་མེད་ལེགས་འབྱོངས་ནས། །སྒྲུབ་སྤྱོད་ཕྱི་ནང་
ཐུན་མོང་ཐུན་མིན་གྱིས། །འདོད་གཟུགས་རིག་འཛིན་སོགས་བསྒྲུབ་འཇིག་རྟེན་
དང་། །འཇིག་རྟེན་འདས་ལམ་དབང་པོའ་ི རིམ་བཞིན་བགྲོད། །ཐོགས་ཀྱང་བསྐལ་
ཆེན་གསུམ་གྱི་མངོན་བྱང་ཆུབ། །ཟབ་རྒྱས་ཏིང་འཛིན་གཙོར་བྱེད་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད། །
རིགས་ལྔའི་དལ་དུ་སློབ་མའི་དབང་ལྔ་དང་། །སློབ་དཔོན་དབང་བསྐུར་དྲུག་ནོད་
གང་ཟག་ནི། །སྐྱོན་མེད་ཡོན་ཏན་བཞི་དང་སྡོམ་ལྡན་གྱིས། །འབྲས་བུ་ཉེར་ལེན་རྒྱུ་
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ཡིས་མངོན་བྱེད་ཐབས། །ཀུན་གཞི་ཉོན་ཡིད་ཡིད་དང་རྣམ་པར་ཤེས། །སྦྱོང་བྱེད་
ཕྱག་རྒྱ་བཞི་ལྡན་ལྷའི་རྣལ་འབྱོར། །དབང་རྣོན་དང་པོའ ་ི སྦྱོར་བ་རྒྱལ་མཆོག་
གཉིས། །དབང་བརྟུལ་རྣལ་འབྱོར་བཞི་ཡི་ཏིང་འཛིན་གྱིས། །རགས་པ་ལྷ་དང་ཕྲ་
བ་ཕྱག་མཚན་དམིགས། །དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བཅུ་ཡིས་རབ་ཏུ་སྤྱད། །ཤེས་རབ་ངེས་
འབིགས་སྐྱེ་མེད་ལྟ་དང་བཅས། །བསམ་གཏན་བཟླས་བརྗོད་སྦྱིན་སྲེག་ལ་བརྟེན་
ནས། །དངོས་གྲུབ་དང་ནི་ཕྱག་རྒྱའི་ཡེ་ཤེས་བསྒྲུབ། །དབང་རྣོན་ཚེ་གཅིག་བརྟུལ་
པོས་བཅུ་དྲུག་ཚུན། །ས་ལམ་མྱུར་བགྲོད་མངོན་བྱང་ལྔ་མཐར་ཕྱིན། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་
ངོ་བོར་མངོན་འཚང་རྒྱ། །ཐབས་ཤེས་རྣལ་འབྱོར་མཆོག་གྱུར་བླ་མེད་ཀྱི། །བརྗོད་
བྱའི་དོན་ནི་རྒྱུད་གསུམ་དག་གིས་བསྡུས། །རྒྱུ་རྒྱུད་ཐོས་དང་བསམ་པས་སྒྲོ་འདོགས་
བཅད། །ཐབས་རྒྱུད་སྒོམ་པས་ཉམས་སུ་བླངས་ཏེ་བསྟེན། །འབྲས་རྒྱུད་ཚོགས་
གསུམ་དག་གིས་མངོན་དུ་བྱ། རྒྱུ་རྒྱུད་ངོ་བོ་རང་བཞིན་འོད་གསལ་གཙོ། །མཚན་
ཉིད་བཞི་ལྡན་རྣམ་གྲངས་རྒྱུད་དང་གཞི། །ཀུན་གཞི་དང་པོའ་ི སངས་རྒྱས་སྐྱོན་ཡོན་
དང་། །རྒྱུ་འབྲས་འབྲེལ་ལྡན་གནས་སྐབས་ལྔ་པོ་རུ། །འགྱུར་བ་མེད་པས་རྟོགས་བྱ་
ཁྱད་པར་ལུགས། །གཞི་ལ་ལུས་སེམས་དངོས་པོའ་ི གནས་ལུགས་གཉིས། །སེམས་
ཉིད་འོད་གསལ་རང་བཞིན་གནས་རིགས་ནི། །ཁྱད་པར་གསུམ་ལྡན་རྒྱས་འགྱུར་
ཡང་དག་བླངས། །དཔེ་དགུའི་ཚུལ་གྱིས་གློ་བུར་དྲི་མས་བསྒྲིབས། །མ་དག་དག་
དང་ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་གི །གནས་སྐབས་གསུམ་དུ་ངོ་བོ་འགྱུར་བ་མེད། །ཐོག་མེད་
དུས་ཅན་ཆོས་རྣམས་ཀུན་གྱི་གནས། །རྟོགས་དཀའ་བསམ་མི་ཁྱབ་པའི་གནས་
བཞིས་འཁྱུད། །ཟབ་གསལ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས། །ལུས་གནས་
བདེ་ཆེན་བདག་ཉིད་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་ཤེར་ཕྱིན་སྟོང་པ་ཉིད། །
དང་པོའ་ི མགོན་པོ་ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་སོགས། །མདོ་སྔགས་རྣམས་སུ་རྣམ་གྲངས་དུ་
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༼སྟོད་ཆ།༽

མས་བསྟན། །ལྷན་སྐྱེས་མ་རིག་ཚོགས་བརྒྱད་འཁྲུལ་བ་ལས། །གཟུང་འཛིན་
གཉིས་སྣང་འཁོར་འདས་སྣ་ཚོགས་ཤར། །སྟོང་བཞི་འབྱུང་བཞི་དེ་ལས་ཚོགས་པ་
འམ། །འཇིག་རྟེན་ལྷན་སྐྱེས་བདེ་ལས་མི་ཤིགས་པའི། །ཐིག་ལེ་ཕུང་ཁམས་སོ་དྲུག་
རྩ་བར་གྲུབ། །ཁམས་གསུམ་སྐྱེ་བར་རིམ་གྱིས་སྦྱོར་བ་ལས། །སྔགས་ཀྱི་སྣོད་
མཆོག་དྲི་བཅས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །གླིང་གསུམ་ཁམས་དྲུག་ལྡན་པའི་རྡོ་རྗེའི་ལུས། །རྩ་
གསུམ་གཙོ་མ་ོ ཉརེ ་བཞི་འཁོར་ལ་ོ དྲུག །ཕྲ་བ་སྟངོ ་ཕྲག་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས་སུ། །སྲོག་
དང་རྩ་བ་ཡན་ལག་དུས་སྦྱོར་རླུང་། །བསྐྱེད་སྡུད་རིམ་པས་རྟག་ཏུ་འཕོ་ཞིང་རྒྱུ། །
དཔྱིད་ཐིག་དྭངས་མ་བཅུ་གཉིས་སྙིགས་ཉེར་བཞི། །ཐིམ་དང་ལོངས་སྤྱོད་བདག་
པོའ་ི ཚུལ་གྱིས་འབབ། །གཉིད་མཐུག་རྨི་ལམ་ཐ་མལ་སྙོམས་འཇུག་གི །གནས་
སྐབས་བཞི་ལྡན་ཉེ་བར་ལེན་པའི་རྒྱུ། །དེ་དག་དྭངས་མ་རྡུལ་གྱི་ཆོས་ལས་འདས། །
ཀུན་རྫོབ་བྱང་སེམས་ལས་སྣང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །ངོ་བོ་མི་འགྱུར་བདེན་ཆེན་གཉུག་མའི་
ལུས། །དེ་ཉིད་མཚོན་བྱེད་སྟོང་ཆེན་ཡི་གེ་ལྔ། །ཐིག་སྟོང་ཡིག་དྲུག་ཟུང་འཇུག་ཨེ་ཝྃ་
དབྱིབས། །མཚོན་བྱ་ཁུ་རྡུལ་ཟླ་ཉི་ཐབས་ཤེས་ཆོས། །རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་རྒྱུད་
རྣམས་འབྱུང་བའི་གནས། །རྣམ་བཅུ་དབང་ལྡན་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོར་འཆར། །
ཐབས་རྒྱུད་དབང་བསྐུར་དམ་ཚིག་སྡོམ་པ་དང་། །ཏིང་འཛིན་རྒྱུད་ཀྱི་སྦྱོར་བ་བཞི་
ཡིས་བསྡུས། །ལམ་ཞུགས་གང་ཟག་དད་བརྩོན་སྐལ་བ་ཅན། །རྒྱུད་དང་བླ་མ་དག་
ལ་ཡིད་ཆེས་པས། །རྒྱུད་དོན་ཤེས་ནས་རིམ་པ་གཉིས་ལ་འཇུག །གཞི་རྟེན་དབང་
ཡིན་དཀྱིལ་འཁོར་སྔོན་དུ་འགྲོ། །དེ་ཡི་དབྱེ་བ་བརྒྱད་ནས་གཉིས་བར་བཤད། །
སྤྲུལ་དང་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པའི་སྤྱོད་ཡུལ་ཏེ། །ལུས་དང་ཚོམ་བུར་དབང་རྣོན་ཁ་ཅིག་
གཞུག །དང་པོར་འཇུག་རུང་རྡུལ་ཚོན་རས་བྲིས་དང་། །བློས་བསླངས་དམ་ཚིག་
སྤྱན་དྲངས་ཡེ་ཤེས་པ། །སངས་རྒྱས་རྣམ་པར་འཕྲུལ་བ་བསྐུར་གཞི་ཡི། །དཀྱིལ་
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འཁོར་གསུམ་ཡིན་ཐབས་ཤེས་གཙོ་བོ་རུ། །སྟོན་ཚུལ་དབྱེ་བས་ཕ་རྒྱུད་རིགས་
གསུམ་དང་། །མ་རྒྱུད་རིགས་དྲུག་མཐར་ཐུག་དུས་འཁོར་ཏེ། །རྒྱུད་སྡེ་སོ་སོའ་ི ས་
ཆོག་སྟ་གོན་དང་། །སྒྲུབ་མཆོད་བདག་ཉིད་ཞུགས་ནས་ཕྱི་ནང་འཇུག །བུམ་པའི་
ལས་ཅན་རིག་དབང་བརྟུལ་ཞུགས་སོགས། །སློབ་མ་དང་ནི་མི་ལྡོག་འཁོར་ལོའ ་ི
དབང་། །དུས་འཁོར་ལས་གསུངས་བྱིས་འཇུག་བདུན་པོ་བསྐུར། །ལུས་དང་ཀུན་
རྫོབ་དོན་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །གསང་བ་ཤེས་རབ་བཞི་པའི་དབང་མཆོག་ནོད། །
གོང་མ་གོང་ཆེན་དུས་དང་མཚམས་པར་སྦྱིན། །འཇུག་དང་དངོས་གཞི་རྗེས་སུ་
གནང་བ་གསུམ། །དམན་མཆོག་འཇིག་རྟེན་དེ་འདས་སོགས་ཀྱིས་བསྡུས། །སྒོ་
གསུམ་ཆ་སྙོམས་སྒྲིབ་སྦྱོང་རྡོ་རྗེ་བཞིའི། །ནུས་པ་འཇོག་ཅིང་བསྐྱེད་རིམ་རང་བྱིན་
རླབས། །དཔེ་དོན་ཡེ་ཤེས་སྒོམ་པའི་སྣོད་དུ་སྨིན། །རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གོ་འཕང་
འཐོབ་པ་ཡིན། །བྱིས་འཇུག་སྦྱང་བྱ་སྦྱོང་བྱེད་སོ་བདུན་སྦྱར། །བསྲུང་བྱ་རྩ་ལྟུང་
ཡན་ལག་བསྒྲུབ་བྱ་ནི། །ཏིང་འཛིན་སྤྱོད་ལམ་བཟའ་དང་མི་འབྲལ་བ། །དང་པོའ་ི
ལས་ཅན་བརྟན་ཐོབ་ཆེར་ཐོབ་ཚུལ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་དམ་སོགས་
བཟུང་། །ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི་རིམ་པ་གཉིས་ཡིན་ཏེ། །བསྐྱེད་རིམ་ངོ་བོ་ཡན་ལག་དབྱེ་
བ་དང་། །གནས་སྐབས་དངོས་བཏགས་སྦྱང་གཞི་མཐར་ཐུག་འབྲས། །སྨིན་བྱེད་
དགོས་པ་ངོ་བོ་མཐར་ཕྱིན་ཏེ། །དཔྱད་པའི་གནས་དྲུག་ཡན་ལག་ཀུན་ལ་སྦྱར། །
རྫོགས་རིམ་ངོ་བོ་དབྱེ་བ་རང་བཞིན་གསུམ། །གང་ཡིན་གང་ལ་ཇི་ལྟར་གནད་དུ་
སྣུན། །ཉམས་རྟགས་ཡོན་ཏན་རྒྱུ་མཚན་སྤོང་དང་ཚད། །ས་མཚམས་གེགས་སེལ་
བོགས་འདོན་གཙོ་འཁོར་ཁྱད། །དཔྱད་གནས་བཅུ་གཅིག་སྒོ་ནས་ཤེས་པར་བྱ། །
བསྡུས་དོན་རྣམ་གཞག་རྒྱུ་འབྲས་རྫོགས་པའི་རིམ། །རང་བྱིན་རླབས་དང་དཀྱིལ་
འཁོར་འཁོར་ལོ་དང་། །ཕྱག་ཆེན་རྒྱུ་ཡིན་བདེ་སྟོང་འདྲེན་བྱེད་སྤྱིར། །ཕྱག་རྒྱ་བཞི་
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༼སྟོད་ཆ།༽

བཤད་འབྲས་བུའི་ཕྱོགས་གསུམ་ནི། །སྟོང་ཕྱོགས་སྣང་གསུམ་དོན་དམ་ཆོས་ཉིད་
དང་། །ཀུན་རྫོབ་རྟེན་འབྲེལ་རང་བཞིན་བཅས་དང་བྲལ། །འཇོག་མཚམས་བཅོ་
ལྔ་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་མང་། །སྣང་བའི་རང་བཞིན་སོ་གསུམ་མཆེད་པ་ཡི། །བཞི་
བཅུ་ཐོབ་པའི་བདུན་རྣམས་འཁྲུལ་གྲོལ་གྱི། །རྩ་བར་བྱེད་ཅིང་ཐབས་ལས་ཡེ་ཤེས་
སྐྱེད། །སྣང་ཕྱོགས་ངོ་བོ་རྫོགས་པའི་ལྷ་སྐུ་སྟེ། །དབྱེ་བ་གསུམ་ཡོད་སྣང་བཞི་འབྱུང་
བཞི་ལས། །ཕྲ་རགས་ཁམས་གྲུབ་སྒྲུབ་གཞི་གཉུག་མའི་ལུས། །འཐོབ་བྱེད་དཔེ་ཡི་
འོད་གསལ་མཐར་ཐུག་སྟེ། །མངོན་བྱང་རྒྱུ་དང་ཟུང་འཇུག་འབྲས་བུའོ། །རྒྱུད་ཀྱི་
སྦྱོར་བ་ལས་ཆེན་བཅུ་གཉིས་སོགས། །ཐུན་མཆོག་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་བསམ་
གཏན་དང་། །སྦྱིན་སྲེག་འཁྲུལ་འཁོར་སྦྱོར་བ་ཕལ་པ་བཞི། །ཕྱོགས་དུས་ལྷ་དང་
ཆ་བྱད་སེམས་གནས་ཡུལ། །ཟས་ཆོག་སྔགས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་ཅིང་ཐུན་མིན་གྱི། །
རྫས་དང་དམ་ཚིག་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་ལྷག །གྲོགས་སུ་སྤྱོད་པ་སྤྲོས་བཅས་སྤྲོས་
མེད་དང་། །ཤིན་ཏུ་སྤྲོས་མེད་ཡང་ན་གཉིས་སྤང་དང་། །ཀུན་བཟང་ཕྱོགས་ལས་
རྣམ་རྒྱལ་ལ་སགོ ས་སྤྱད། །དབང་པ་ོ གནས་སྐབས་སགོ ས་ཀྱསི ་དབྱེ་མང་ཡང་། །དུས་
དང་བྱ་བ་ངོ་བོས་གསུམ་དུ་བཞག །ཡན་ལག་དྲག་ཤུལ་སྦྱོར་བ་རྣམ་པ་གཉིས། །དེ་
དག་མཐར་ཕྱིན་འབྲས་བུའི་རྒྱུད་ལ་སྦྱོར། །མདོར་ན་ཤེས་རབ་ལྟ་བས་ཐག་བཅད་
ཅིང་། །ཐབས་མཆོག་སྒོམ་པའི་རིམ་པས་ལམ་བགྲོད་དེ། །ལམ་ཁྱེར་སྤྱོད་པ་གསུམ་
གྱིས་བགོ ས་དབྱུང་ན། །ཟུང་འཇུག་ག་ོ འཕང་ཚ་ེ འདིར་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །རྗོད་བྱདེ ་
རྒྱུད་ཀྱ་ི དབྱེ་བ་བརྗོད་བྱ་བཞིན། །ཚིག་ག་ི བཞུགས་ཚུལ་བྱ་སྤྱདོ ་མདོ་དང་རྒྱུད། །རྟོག་
པ་ཆ་ོ ག་ཞབི ་མ་ོ གཟུངས་བཅས་ལྔ། །རྣལ་འབྱོར་རྩ་བཤད་ཡན་ལག་ཆ་མཐུན་བཞི། །
བླ་མེད་རྩ་རྒྱུད་རྒྱས་བསྡུས་ཡན་ལག་གཉིས། །བཤད་རྒྱུད་ལྔ་དང་ཆ་མཐུན་གཉིས་
སུ་འདུ། །རྒྱུད་ཀྱི་གནས་ལྔ་ལས་རིམ་དངོས་གྲུབ་དང་། །དམ་ཚིག་ཏིང་འཛིན་རྒྱུད་
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ཀྱི་སྦྱོར་བའོ། །ཡང་ན་ས་ཆོག་སྒྲུབ་མཆོད་སྦྱིན་སྲེག་དབང་། །རབ་གནས་ཡོ་བྱད་
དཀྱིལ་འཁོར་མཚན་ཉིད་དང་། །ཚོགས་འཁོར་བསྙེན་པ་ལས་ཚོགས་བཅུ་གཅིག་སྟེ།
ཡོ་བྱད་རྡོར་དྲིལ་ཕྱག་མཚན་རྒྱན་ལ་སོགས། །དཀྱིལ་འཁོར་བྲི་བསླང་ཚོགས་འཁོར་
གནས་དང་དུས། །གང་ཟག་བྱ་བ་བསྙེན་པ་རང་གཞན་དོན། །ལུས་དང་བསམ་
གཏན་ལས་སོགས་ཤེས་པར་བྱ། །བཤད་ཐབས་བྱ་རྒྱུད་འཇུག་སོགས་སྤྱོད་པ་བཞི། །
སྤྱོད་རྒྱུད་འཆད་པའི་སྒོ་གསུམ་ཕུན་ཚོགས་གཉིས། །རྣལ་འབྱོར་རྟོག་བསྡུས་བཞི་སྟེ་
ཐམས་ཅད་ཀྱང་། །དགོས་བསྡུས་ཚིག་དོན་མཚམས་སྦྱོར་བརྒལ་ལན་བཅས། །
གླེང་གཞི་སྔོན་བྱུང་རྗེས་འཇུག་དབྱེ་བས་འཆད། །བླ་མེད་གླེང་སློང་ལྔ་དང་རིགས་པ་
བཞི། །མཐའ་དྲུག་ཚུལ་བཞི་ཚོགས་དང་སློབ་བཤད་གཉིས། །གང་ཟག་ལྔ་དང་
བདེན་གཉིས་རྒྱན་བདུན་གྱིས། །འཆད་པར་བྱའོ་ཁྱད་པར་འཁོར་ལོ་སྡོམ། །
གདམས་ངག་དྲུག་དང་ཁ་སྦྱོར་གསུམ་གྱིས་སྟོན། །དག་པ་གསུམ་གྱིས་དགྱེས་པ་རྡོ་
རྗེ་སྟེ། །དབྱིབས་སྔགས་ཆོས་ཀྱིས་མ་ཧཱ་མཱ་ཡའོ། །གདན་བཞི་དེ་ཉིད་ཁ་སྦྱོར་གསང་
བ་བདུན། །ཁ་ཅིག་གནས་པ་དང་ནི་དེ་ཉིད་བཞི། །དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཕྱི་ནང་གཞན་
གསུམ་སྦྱར། །ཀུན་ཀྱང་སྟོན་པ་བཞི་ལ་བརྟེན་ནས་སོ། །མན་ངག་ལུགས་ཀྱིས་རྒྱུད་
གསུམ་སྒོ་ནས་འཆད། །སྲུང་འཁོར་གཏོར་མ་ཡོན་འབུལ་སྔོན་བྱུང་བསྒོམ། །སློབ་
མས་སྒ་ོ གསུམ་ཉསེ ་པ་བཅུ་གཅིག་སྤང་། །མི་གཡེང་སྨྲ་བའི་རྒྱན་ལྡན་འཆད་ཉན་ལ། །
རྡོ་རྗེ་འཛིན་རྣམས་ལྷག་པར་གཟིགས་ཞེས་གསུངས། །སྔ་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་ཐུན་
མིན་ལུགས། །འདུལ་བའི་དབང་གིས་སྡེ་སྣོད་བཞི་དང་ནི། །དབང་པོའ་ི རིམ་ལས་
ཐེག་པ་དགུ་རུ་གསུངས། །དེ་དག་བརྗོད་བྱ་གཞི་དང་རྗོད་བྱེད་ལམ། །བརྗོད་བྲལ་
འབྲས་བུའི་ཐེག་པ་གསུམ་དུ་འདུ། །གཞི་ནི་ངོ་བོ་རང་བཞིན་ཐུགས་རྗེའི་བདག །
ལམ་མཆོག་ཉན་ཐསོ ་ནས་བཟུང་ཨ་ནུའི་བར། །འབྲས་བུ་ཡ་ེཤསེ ་གཙོ་གྱུར་ཨ་ཏའི །ོ །
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ཉན་རང་བྱང་སམེ ས་ཀུན་འབྱུང་འདྲེན་པའི་ཐགེ །ཀྲི་ཡ་ཨུ་བྷ་ཡ་ོ ག་དཀའ་ཐུབ་རགི །
ཁྱད་པར་མ་མཆིས་ཐུན་མོང་བཤད་ལས་ཤེས། །རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་དབང་སྒྱུར་
ཐབས་ཀྱི་ཐེག །བསྐྱེད་རྫོགས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའ་ི སྡེ་གསུམ་གྲགས། །དང་པོའ་ི ངོ་
བོ་ཐབས་ལ་གཙོ་བོར་བརྟེན། །ལྷག་པའི་བདེན་པ་དབྱེར་མེད་རྟོགས་གོམས་སྦྱོར། །
མ་ཧཱ་ཡོ་ག་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་སྟེ། །འཇུག་སྒོ་ཕན་ནུས་ཟབ་མོས་སྨིན་བྱས་ནས། །
སྟོང་པ་ཆེན་པོ་སྙིང་རྗེ་སྒྱུ་མ་དང་། །ཕྱག་རྒྱ་ཕྲ་རགས་ཏིང་འཛིན་གསུམ་གྱིས་འཇུག །
ལྟ་བ་བདེན་གཉིས་དབྱེར་མེད་སྤྱོད་ཡུལ་བྲལ། །གཏན་ཚིག་རྟོགས་བཞི་དག་གསུམ་
མཉམ་པ་བཞི། །བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་གཏན་ལ་དབབ། །སྒོམ་པ་སྒྲུབ་
སྡེར་འཁོར་ལོ་རྣམ་པ་བཞི། །རྟ་སྐད་ཐེང་གསུམ་རུ་ལུ་འབྲུ་བརྒྱད་དང་། །བདུད་རྩི་
རྣམ་དག་ཐལ་འབྱིན་རྣམ་པ་བཞི། །རྩ་རླུང་བརྟེ ན ་སྒྲུབ་དགོ ང ས་པ་བརྒྱད་དུ་
གསུངས། །རྒྱུད་སྡེར་ཐབས་ལམ་སྟེང་འོག་སྒོ་ལ་བརྟེན། །བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་
བཞི་ལྡན་ཉམས་སུ་ལེན། །གྲོལ་ལམ་ཤེས་རབ་གསུམ་ལྡན་ཅིག་ཆར་དང་། །རིམ་
གྱིས་པ་རྣམས་རྒྱུ་ཤེས་ལྟ་བར་བརྟེན། །འཇུག་རྐྱེན་ཏིང་འཛིན་མོས་སྒོམ་ངེས་རྫོགས་
གཉིས། །ཐབས་ལམ་བརྟུལ་ཞུགས་གྲོལ་ལམ་བག་ཡོད་སྤྱོད། །འབྲས་བུ་རིག་
འཛིན་རྣམ་པ་བཞི་ལ་སྦྱོར། །ཨ་ནུའི་ངོ་བོ་ཤེས་རབ་གཙོ་བོར་བརྟེན། །དབྱིངས་ཡེ་
གཉིས་མེད་དོན་ལ་རྟོགས་གོམས་སྦྱོར། །རྗེས་ཆགས་གཙོ་ཕྱིར་རྗེས་སུ་རྣལ་འབྱོར་
ཞེས། །ཕྱི་ནང་སྒྲུབ་གསང་བཞིས་བསྡུས་དབང་སོ་དྲུག །དབྱིངས་ཡེ་ཟུང་འཇུག་མ་
བསྐྱེད་རྫོགས་པས་འཇུག །ལྟ་བ་དཀྱིལ་འཁོར་རྣམ་གསུམ་དབྱེར་མེད་པའི། །རྩ་བ་
བྱང་ཆུབ་སེམས་སུ་ཡེ་སངས་རྒྱས། །སྒོམ་པ་ཐབས་ལམ་སྟེང་འོག་གྲོལ་ལམ་ལ། །
དོན་བཀོད་རྟགས་ཀྱ་ི རལོ ་པས་ངསེ ་པར་རྟགོ ས། །དེ་དག་བྱ་བ་རྒྱུ་དང་བྱདེ ་པ་རྐྱནེ ། །
བྱ་བྲལ་འབྲས་བུའི་རྣལ་འབྱོར་གསུམ་དུ་འབྲེལ། །བྱིན་རློབ་དབང་སྒྱུར་ཐབས་ཀྱི་
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སྤྱོད་པ་ཡིས། །འབྲས་ཆོས་ཉེར་ལྔ་ལྷུན་རྫོགས་བདེ་ཆེན་འགྱུར། །ཨ་ཏིའི་ངོ་བོ་ཡེ་
སངས་རྒྱས་པའི་དོན། །རང་ཐོག་གྲོལ་བྱེད་སྤང་བླང་རེ་དོགས་བྲལ། །ཤིན་ཏུ་རྣལ་
འབྱོར་ཐེག་པ་ཀུན་གྱི་རྩེ། །སྤྲོས་བཅས་སྤྲོས་མེད་ཤིན་ཏུ་རབ་ཏུའི་དབང་། །ཅི་ཡང་
བྱ་རྩོལ་མེད་པའི་སྒོ་ནས་འཇུག །ལྟ་བ་ཆོས་ཀུན་ཆོས་སྐུ་ཐིག་ལེ་ཆེ། །རང་བྱུང་ཡེ་
ཤེས་རྩོལ་མེད་ཡེ་སངས་རྒྱས། །དབྱེ་བ་སེམས་ཀློང་མན་ངག་རིམ་པ་བཞིན། །
སེམས་ལས་ཆོས་མེད་སྤང་བྱའི་མཐའ་གྲོལ་དང་། །ཆོས་ཅན་ཆོས་ཉིད་ཀློང་ཆུབ་
གཉེན་པོ་གྲོལ། །ཡིན་ལུགས་གཏན་འབེབས་སྤང་གཉེན་ཀུན་ལས་འདས། །
སེམས་སྡེ་བདུན་དང་ཀློང་སྡེ་རྣམ་པ་བཞི། །མན་ངག་ཁ་འཐོར་ཁ་གཏམ་རྒྱུད་རང་
གཞུང་། །ཕྱི་མའི་བྱེ་བྲག་སྙན་བརྒྱུད་བཤད་རྒྱུད་ལ། །ཕྱི་ནང་གསང་བ་ཡང་གསང་
བླ་མེད་སྐོར། །སྒོམ་པ་སེམས་སྡེ་རིག་སྟོང་ཆོས་ཀྱི་སྐུར། །ཀློང་སྡེ་ཆོས་ཉིད་བྱ་རྩོལ་
མེད་པའི་ངང་། །མན་ངག་ཡེ་གྲོལ་སྤང་བླང་བྲལ་བར་འཇོག །ཤུགས་འབྱུང་སྤྱོད་
པས་གདོད་མའི་གྲོལ་སར་ཕྱིན། །དེ་དག་དམ་ཚིག་སྔགས་ཀྱི་སྡོམ་པར་ཤེས། །ཞིབ་
ཏུ་དབྱེ་ན་ཡོ་ག་རྣམ་པ་གསུམ། །རེ་རེ་ལ་ཡང་གསུམ་གསུམ་དགུ་རུ་འགྱུར། །རྗོད་
བྱེད་ཏནྟྲ་བཅོ་བརྒྱད་མདོ་ལུང་ལྔ། །ཀུན་བྱེད་མ་བུ་བཅོ་བརྒྱད་ཡེ་ཤེས་གསང་། །
བཅུ་བདུན་རྒྱུད་སོགས་སྒྲུབ་སྡེར་འདས་པ་ལྔ། །འཇིགརྟེན་པ་གསུམ་སྤྱི་སྒོས་རྒྱུད་
རྣམས་སོ། །བཤད་ཐབས་མ་ཧཱའི་རྒྱན་བདུན་གསར་མར་མཚུངས། །ཁྱད་པར་རྡོར་
སེམས་སྒྱུ་དྲྭ་གསང་བའི་སྙིང་། །དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ངེས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ། །ཨ་ཏི་མ་ཧཱའི་
བཤད་སྲོལ་གཉིས་སུ་བྱུང་། །མ་ཧཱའི་སྲོལ་ལ་སྔ་རབས་འཆད་ཚུལ་གསུམ། །བཀའ་
སྡེ་ཟུར་པས་ཆོས་ལྔའི་སྒོ་ནས་འཆད། །ད་ལྟ་རབ་ལ་མཚན་བསྟན་འབྲིང་ལ་དབྱེ། །
ཐ་མ་འབྲུ་གཉེར་དགྲོལ་བ་བི་མའི་ལུགས། །རྒྱུད་ཀྱི་དངོས་པོ་ལྟ་སྤྱོད་དཀྱིལ་འཁོར་
དང་། །དབང་སྐུར་དམ་ཚིག་ཕྲིན་སྒྲུབ་ཏིང་ངེ་འཛིན། །མཆོད་པ་སྔགས་རྒྱ་ལམ་གྱི་
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ཆ་རྐྱེན་བཅུ། །སྒྲུབ་སྡེ་བཤད་སྡོམ་རྒྱུད་ཆིངས་ལུང་གི་སྡེབས། །སྦྱོར་ལུགས་ལྔ་བཞི་
ཉི་ཤུས་གཏན་ལ་དབབ། །ཨ་ནུ་ལྟ་བ་བསྐྱེད་རིམ་བརྗོད་པ་སྔགས། །སྦྱོར་སྒྲོལ་
མཆོད་པ་སྒྲུབ་ལུང་བདུན་གྱིས་རྟོགས། །ཨ་ཏི་དཔེ་ཅན་ལམ་གྱི་ཆོས་ལྔ་དང་། །དཔེ་
བྲལ་འབྲས་བུ་སྤྱི་དོན་དྲུག་གིས་སོ། །གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་རྣམ་པར་གཞག་
པའི་སྐབས་སོ། །ཐེག་པའི་སྒོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་གསུང་རབ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་
བསླབ་པ་གསུམ་ལེགས་པར་སྟོན་པའི་བསྟན་བཅོས་ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་ཅེས་བྱ་བ་ལས་
ཐོས་པའི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ་སྟེ་གནས་དྲུག་པའོ།། །།

བདུན་པ། ལྷག་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་བསླབ་པ་རིམ་པར་ཕྱ་བ།
༡ འཇལ་བྱེད་ཀྱི་ལྡེའུ་མིག་རྣམ་པར་ངེས་པའི་སྐབས།

ཐོས་དོན་བསམ་པས་རྣམ་པར་ངེས་བྱ་སྟེ། །དེ་ཡང་རྟོག་དཔྱོད་ཡིད་ཀྱིས་
བརྗོད་པས་སོ། །སེམས་པ་དང་འགྲོགས་འཇིག་རྟེན་རྟོག་པ་སྟེ། །ཤེས་རབ་དང་
འགྲོགས་འཇིག་རྟེན་འདས་པའོ། །དཔྱོད་པ་ཞིབ་མོར་སོ་སོར་རྟོག་པའི་སེམས། །
དེ་ལ་འཇལ་བྱེད་གཅེས་པའི་ལྡེའུ་མིག་དང་། །གཞལ་བྱ་དམ་ཆོས་རིན་ཆེན་མཛོད་
ཁང་གཉིས། །འཇལ་བྱེད་ཐུན་མོང་དྲང་ངེས་དགོངས་ལྡེམ་དགོངས། །རྟོན་དང་
རིག་པ་བཞི་རྣམས་གཙོ་བོར་གྱུར། །ཆོས་ཅན་གང་ཟག་སེམས་ཅན་སྐྱེ་འགག་
དང་། །ཕུང་ཁམས་ལ་སོགས་གཤིས་ལ་འཇུག་པའི་ཐབས། །རྗོད་བྱེད་དང་བཅས་
ཀུན་རྫོབ་དྲང་བའི་དོན། །ཆོས་ཉིད་སྤྲོས་བྲལ་རྣམ་པར་དག་པའི་སྒོ། །དངོས་པོའ་ི
གནས་ལུགས་སྟོན་རྣམས་ངེས་དོན་ནོ། །ཆོས་དེ་གསུངས་པའི་དགོས་པ་བསྟན་པ་
རྣམས། །དྲང་དོན་འདོད་པར་མཆིས་མོད་ངེས་པ་མེད། །ཚིག་དོན་ཐ་དད་སྦྱོར་ཚུལ་
འགལ་མེད་སྟོན། །ཐབས་དེས་དེར་ལྟོས་གདུལ་བྱ་འདུལ་བའི་ཕྱིར། །དགོངས་
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གཞི་དགོས་པ་དངོས་ལ་གནོད་བྱེད་ཅན། །མཉམ་པ་ཉིད་དང་དོན་དང་དུས་གཞན་
དང་། །གང་ཟག་བསམ་པར་དགོངས་པ་རྣམ་པ་བཞི། །ངེས་མེད་དྲང་རུང་གཞན་
དག་དཀྲི་བའི་ཐབས། །ཉན་ཐོས་ངོ་བོ་ཉིད་གསུམ་ཉེས་པ་འདུལ། །བརྗོད་པ་ཟབ་
ཕྱིར་གཞུག་དང་མཚན་ཉིད་དང་། །གཉེན་པོ་བསྒྱུར་བ་ལྡེམ་པོར་དགོངས་པ་བཞི། །
དགོངས་པ་ཡིད་ལ་བཞག་ཙམ་ཕ་རོལ་པོ། །གཟུང་ལ་མི་ལྟོས་ལྡེམ་དགོངས་ལྟོས་
པར་བཤད། །ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་མངོན་བྱེད་དོན་ལ་རྟོན། །ཐ་སྙད་སྒྲ་ཚིག་ཡི་གེ་
ལ་མི་རྟོན། །ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་ལྟ་སྤྱོད་ཆོས་ལ་རྟོན། །རིགས་རུས་གྲགས་འབྱོར་གང་
ཟག་ལ་མི་རྟོན། །སྤྲོས་བྲལ་བདག་མེད་སྙིང་པོའ་ི ཡེ་ཤེས་རྟོན། །མཚན་རྟོག་འཛིན་
བློའ་ི རྣམ་ཤེས་ལ་མི་རྟོན། །ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་ངེས་པའི་དོན་ལ་རྟོན། །གནས་སྐབས་
དྲང་བའི་དོན་ལ་རྟོན་མི་བྱ། །འཇིག་རྟེན་ལྟོས་གྲུབ་དབང་ཡུལ་རྣམ་ཤེས་སོགས། །
རང་ཡུལ་ལས་བྱེད་དོན་གཞན་མི་བྱེད་དང་། །མངོན་སུམ་རྗེས་དཔག་ལུང་གི་ཚད་
མ་ཉིད། །ཆོས་ཀུན་རང་དང་སྤྱི་མཚན་གདོད་ནས་གྲུབ། །རིམ་བཞིན་ལྟོས་དང་བྱ་
བ་བྱེད་པ་དང་། །འཐད་སྒྲུབ་ཆོས་ཉིད་རིགས་པ་ཞེས་སུ་གྲགས། །ཐུན་མིན་གསང་
སྔགས་མཐའ་དྲུག་ཚུལ་བཞིས་གཞལ། །ཡང་དག་བསྐལ་པ་མེད་དང་ཡོད་པ་ལ། །
རྡོ་རྗེའི་ཚིག་གཅིག་ཐ་དད་དོན་སྟོན་ཕྱིར། །དྲང་དོན་བསྐྱེད་རིམ་ཡན་ལག་བཅས་པ་
སྟེ། །ངེས་དོན་རྒྱུ་རྒྱུད་རྫོགས་པའི་རིམ་པ་གཉིས། །དོན་གཅིག་ཐ་དད་འགལ་བའི་
ཚིག་སྦྱོར་གྱིས། །བརྗོད་དོན་དགོངས་གཞི་ལ་ལྟོས་དགོངས་བཤད་དང་། །མི་ལྟོས་
དངོས་བསྟན་གོ་བ་དགོངས་མིན་གཉིས། །ཡོངས་གྲགས་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་སོགས་སྒྲ་
ཇི་བཞིན། །མ་གྲགས་བརྡ་ཡིས་བཅིངས་པ་ཇི་བཞིན་མིན། །ཚིག་དོན་འདི་ལས་མི་
འདའ་མཐའ་དྲུག་གོ །ཚིག་གི་འབྲུ་ནོན་ཙམ་ནི་ཡི་གེའི་དོན། །མདོ་སོགས་འགྱོད་
ཟློག་བསྐྱེད་རིམ་སྤྱི་ཡི་དོན། །འདོད་ཆགས་ཆོས་སྦས་ཀུན་རྫོབ་བདེན་སྦས་ནི། །
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༼སྟོད་ཆ།༽

སྙིང་པོ་རབ་འབྲིང་ཐ་མ་སྦས་པའི་དོན། །འོད་གསལ་ལམ་དང་ཟུང་འཇུག་འབྲས་བུ་
ཡི། །མཐར་ཐུག་དོན་ཏེ་ཚུལ་བཞི་རྡོ་རྗེའི་ཚིག །གཅིག་ཉིད་དབང་པོའ་ི རིམ་དང་
མཐུན་པར་དབྱེ། །འཇལ་བྱེད་ལྡེའུ་མིག་རྣམ་པར་ངེས་པའི་སྐབས་སོ།། །།

༢ འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་དྲང་ངེས་དང་བདེན་གཉིས་རྟེན་འབྲེལ་རྣམ་པར་
ངེས་པའི་སྐབས།

གཞལ་བྱ་གཙོ་བོ་དམ་ཆོས་འཁོར་ལོ་གསུམ། །དང་པོ་དྲང་དོན་ཉིད་དུ་ཐམས་
ཅད་མཐུན། །བར་པ་ངེས་དོན་ཐ་མ་དྲང་བའི་དོན། །གཙོ་ཞེས་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་སྨྲ་
རྣམས་བཞེད། །ལུང་ཁུངས་དངོས་མེད་རིགས་པས་འཐད་པ་སྒྲུབ། །བར་པ་སྤྲོས་
གཅོད་གནས་སྐབས་ངེས་པའི་དོན། །ཐ་མ་དོན་དམ་གཏན་འབེབས་མཐར་ཐུག་
གི །ངེས་དོན་ཡིན་ཅེས་རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ལུགས། །ལུང་ཁུངས་རྒྱལ་བ་ཉིད་
ཀྱིས་ཕྱེས་པ་དང་། །འབྱེད་པར་ལུང་བསྟན་ས་གསུམ་འཕགས་པའི་ལུགས། །
རིགས་པ་ནོར་བུ་སྦྱོང་སོགས་དཔེ་དོན་སྦྱར། །རང་བྱུང་དོལ་པོ་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་
སོགས། །ཕྱི་མ་གཙོར་བཞེད་གཞན་དག་སྔ་མའོ། །ཁྱད་པར་མི་དགེ་བདག་ལྟ་ལྟ་
གཞི་ཀུན། །དང་པོ་བར་དང་ཐ་མར་ཟློག་པ་ཡང་། །ཆོས་འཁོར་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་
སྦྱོར་བར་བཞེད། །ཁ་ཅིག་དྲང་དོན་མི་བདེན་རྫུན་པར་རྟོག །ལོག་ལྟ་ཉིད་དེ་བཀའ་
ལ་རྫུན་མི་མངའ། །སྣང་ཚུལ་སྤྲོས་གཅོད་གནས་ལུགས་དངོས་བསྟན་ཕྱིར། །ཆོས་
ཀུན་དགོངས་གཅིག་ཤིང་རྟ་ཆེ་སོགས་བཞེད། །དམ་ཆོས་བདེན་པ་གཉིས་ལ་བརྟེན་
ནས་གསུངས། །དེ་དག་ངོ་བོ་སྤྱིར་ནི་བཅོས་མ་བཅོས། །ཕལ་པའི་བློས་བཏགས་
འཕགས་པའི་མཉམ་བཞག་དོན། །ངེས་ཚིག་འདུས་བྱས་ཀུན་རྫོབ་ཉིད་དུ་བདེན། །
གཅིག་ནི་དམ་པའི་དོན་དུ་བདེན་པའོ། །མཚན་ཉིད་མ་དཔྱད་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་ཡུལ་
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དང་། །མ་འཁྲུལ་འཕགས་པའི་ཡུལ་ཏེ་སླུ་མི་སླུ། །ཡུལ་ཅན་འཛིན་སྟངས་འཁྲུལ་
དང་མ་འཁྲུལ་ལོ། །དེ་དག་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་མང་པོར་བསྟན། །དབྱེ་གཞི་མ་
དཔྱད་ཤེས་བྱ་ཙམ་གྱི་སྟེང་། །སྣང་ལུགས་གནས་ལུགས་ཀུན་རྫོབ་དོན་དམ་དབྱེ། །
སྣང་ལུགས་འཁྲུལ་བ་འགྲོ་བློའ་ི སྣང་བ་སྟེ། །མ་འཁྲུལ་ལམ་དང་འབྲས་བུ་ཕལ་ཆེར་
བཞེད། །སྐྱེ་འཕགས་འཇིག་རྟེན་རྣལ་འབྱོར་ཀུན་རྫོབ་དང་། །དོན་དམ་ངོ་བོ་དབྱེར་
མེད་མཚན་ཉིད་གསུམ། །ཆོས་ཅན་སྒོ་ནས་བཅུ་དྲུག་སོགས་སུ་དབྱེ། །འཕགས་
དང་བྱིས་བློའ་ི འཛིན་སྟངས་ཁྱད་པར་དང་། །ལྟོས་བཞག་ལ་བརྟེན་བདེན་པ་གཉིས་
སུ་ངེས། །ཐ་སྙད་རང་བཞིན་གཅིག་ལ་ལྡོག་ཐ་དད། །དོན་དམ་གཅིག་དང་ཐ་དད་
བརྗོད་དུ་མེད། །བཅོམ་དང་བསལ་ན་དེར་འཛིན་འདོར་རུང་དང་། །མི་འདོར་
རགས་དངོས་ཤེས་རྒྱུན་ཀུན་རྫོབ་སྟེ། །ཆ་མེད་དོན་དམ་བདེན་པ་བྱེ་སྨྲའི་ལུགས། །
དོན་དམ་དོན་བྱེད་ནུས་དང་མི་ནུས་ཀྱི། །རང་དང་སྤྱི་མཚན་མདོ་སྡེ་བ་ཡི་ལུགས། །
གཟུང་འཛིན་གཉིས་སྣང་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་དང་། །གཉིས་མེད་ཤེས་པར་འཇོག་
པ་སེམས་ཙམ་ལུགས། །སྣང་བ་ཀུན་རྫོབ་ཏུ་གྲུབ་སྒྱུ་མ་བཞིན། །དོན་དམ་མ་གྲུབ་
མཁའ་འདྲ་རང་རྒྱུད་ལུགས། །བློས་བཏགས་ཀུན་རྫོབ་འཇིག་རྟེན་རྗེས་བརྗོད་
དང་། །སྤྲོས་བྲལ་བསམ་བརྗོད་ལས་འདས་ཐལ་འགྱུར་ལུགས། །ཀུན་བརྟགས་
གཞན་དབང་ཀུན་རྫོབ་དོན་དམ་ནི། །ཡོངས་གྲུབ་རང་རིག་ཡེ་ཤེས་གཞན་སྟོང་
ལུགས། །སྔགས་སུ་ཁྱད་ཆོས་ལྷག་པོ་དག་གིས་བརྒྱན། །ཁྱད་པར་ཀུན་རྫོབ་གཟུང་
འཛིན་སྣང་བ་སྟེ། །བདེན་པ་མེད་སྣང་ཆུ་ཟླ་ལྟ་བུར་བརྗོད། །དོན་དམ་ངོ་བོ་སྟོང་
ཉིད་བཅོ་བརྒྱད་དེ། །དེ་ཡི་བདེན་པ་གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་སོ། །འདི་ཤེས་ཐུབ་པའི་
བཀའ་ལ་མི་རྨོངས་ཤིང་། །ཐབས་སུ་གྱུར་པ་བླང་དོར་ཉམས་ལེན་དང་། །ཐབས་
བྱུང་དོན་མཐོང་འཁོར་བའི་ཕ་རོལ་འགྲོ། །དེ་དག་རང་བཞིན་རྣམ་པར་དག་པ་ནི། །
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༼སྟོད་ཆ།༽

གཤིས་ལུགས་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་འབྱུང་མཐའ་དང་བྲལ། །ཕྱི་ནང་ལྟོས་བྱུང་འཁོར་བའི་
རྟེན་འབྲེལ་ཏེ། །ལུགས་ལྡོག་མྱང་འདས་རྟེན་འབྲེལ་སུས་མཐོང་བ། །སངས་རྒྱས་
གསུང་གི་གནད་ལ་རེག་པའི་ཕྱིར། །ནན་ཏན་བསམ་པས་དེ་དོན་རྟོགས་པར་བྱ། །
འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་དྲང་ངེས་དང་བདེན་གཉིས་རྟེན་འབྲེལ་རྣམ་པར་ངེས་པའི་སྐབས་
སོ།། །།

༣ གཙོ་བོ་ལྟ་བ་རྣམ་པར་ངེས་པའི་སྐབས།

འཆི་བ་མེད་གནས་མྱང་འདས་དོན་གཉེར་ལ། །སྒྲིབ་རྩ་མ་རིག་སྤོང་གཉེན་
ཤེས་རབ་ཉིད། །མེད་ན་མི་འབྱུང་དེ་ཡིས་ལྟ་བ་དག །ཐབས་ཀྱིས་སྤྱོད་པ་དག་
འགྱུར་རྣམ་དག་གི །ལྟ་སྤྱོད་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བ་མྱུར་དུ་གྲོལ། །ཁྱད་པར་རྒྱལ་བས་
གསུངས་པའི་ཆསོ ་ཐམས་ཅད། །ཆོས་ཀྱ་ི དབྱིངས་ལས་གཞོལ་ཞངི ་འབབ་པའི་ཕྱརི ། །
ཐོག་མར་ལྟ་བ་གཏན་ལ་དབབ་པར་བྱ། །ལོག་ལྟའི་སྐྱོན་སེམས་དེ་ཚུལ་ཤེས་ནས་
སྤང་། །ཡང་དག་ལྟ་བའི་ངེས་དོན་བཙལ་ཏེ་བླང་། །མ་རིག་རྒྱུ་བྱས་འཇིགས་ཚོགས་
ལ་ལྟ་བ། །ཕྱིན་ཅི་ལོག་བཞིའི་རྩ་བ་བདག་འཛིན་གྱི། །གཉེན་པོ་བདག་མེད་རྟོགས་
པའི་ཤེས་རབ་བསྐྱེད། །འདུས་བྱས་ཆོས་རྣམས་སྐད་ཅིག་མི་རྟག་ཅིང་། །ཟག་
བཅས་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་གསུམ་རང་བཞིན། །ཀུན་ཉོན་རྣམ་བྱང་སྟོང་ཞིང་
བདག་མེད་པ། མྱང་འདས་འབའ་ཞིག་ཐར་པ་ཞི་བ་སྟེ། །བསྟན་པ་སྤྱི་ཡི་བཀའ་
རྟགས་ཕྱག་རྒྱ་བཞི། །ལེགས་པར་བསམས་ནས་ཐོག་མར་ངེས་ཤེས་བསྐྱེད། །དེ་
ནས་མཐའ་གཉིས་སྤངས་པའི་ལམ་ཞུགས་ཏེ། །ཡུལ་ཅན་དོན་དམ་ཤེས་པའི་ཤེས་
རབ་ཀྱིས། །ཤེས་བྱའི་ཡུལ་ལ་སྤྲོས་གཅོད་རང་སྡེའི་ལུགས། །ཡིན་ཕྱིར་དངོས་སྨྲ་
རྣམས་ཀྱང་རང་ལུགས་ཀྱི། །རྟག་ཆད་སྤངས་ཀྱང་སྒྲོ་སྐུར་མཐའ་རུ་ལྷུངས། །དེ་ཕྱིར་
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དེ་དག་བདེན་དང་མི་བདེན་མང་། །གནས་ལུགས་སྤྲོས་བྲལ་སྣང་ཚུལ་རྟེན་འབྲེལ་
དུ། །རྟོགས་ཕྱིར་ཐམས་ཅད་བདེན་པ་དབུ་མའི་ལུགས། །དེ་ཡི་ལྟ་བའི་ཡུལ་ནི་སྟོང་
པ་ཉིད། །བདག་གཉིས་བཀག་པའི་དངོས་དང་མེད་དགག་ཆ། །སྟོང་གཞི་ཆོས་ཅན་
དགག་བྱ་དགག་གཞི་ཉིད། །སྟོང་ཚུལ་ངོ་བོས་མ་གྲུབ་རང་སྟོང་ལུགས། །དབྱེ་བ་
ཕྱི་ནང་གཉིས་སྟོང་སོགས་བཅུ་དྲུག །དངོས་པོ་དངོས་མེད་རང་གཞན་སྟོང་བཞིར་
འདུ། །དགག་གཞི་ཡོངས་གྲུབ་དགག་བྱ་བརྟགས་དང་གཞན། །དེ་ཡིས་སྟོང་ཞེས་
རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་རྣམས་སྨྲ། །དབྱེ་བ་བཅུ་བཞི་བསྡུ་ན་གཉིས་སུ་བཞེད། །མཐོང་
བའི་གེགས་བྱེད་རྣམ་གཡེང་རྟོག་པ་བཅུ། །སེལ་བའི་གཉེན་པོ་བདག་མེད་རྣམ་
གཉིས་སོ། །ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་རགས་པར་ཕྱི་ནང་གཉིས། །ཐུན་མོང་ཉིད་ཕྱིར་
སྔོན་དུ་གཏན་ལ་དབབ། །དེ་ཡི་ངོ་བོ་ཐག་པའི་སྦྲུལ་བཞིན་དུ། །ཐ་མལ་བློ་ལ་རང་
མཚན་བདེན་ཞེན་ཉིད། །སྒྲིབ་གཉིས་རྩ་བ་བདག་འཛིན་རྒྱུ་ཕྱིར་དགག །བྱེ་མདོར་
དེ་ཉིད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་མེད་ཀྱང་། །ཆོས་ཅན་ཉི་ཚེའི་སྟེང་དུ་གཏན་ལ་འབེབས། །
ཤེས་བྱེད་དཔྱད་པས་ཅི་ཡང་མ་རྙེད་པ། །བདེན་མེད་དོན་འཇོག་འདི་པའི་སྤྱི་ལུགས་
ཕྱིར། །སེམས་ཙམ་རང་ལུགས་བདག་མེད་གཉིས་རྟོགས་འདོད། །དབུ་མས་གཞལ་
ན་གཉིས་སྟོང་ཤེས་པ་ཉིད། །དོན་དམ་འདོད་ཕྱིར་ཆོས་བདག་ཕྱོགས་གཅིག་ལུས། །
དབུ་མའི་གཏན་ཚིགས་མང་ཡང་འཕགས་ལུགས་ལྔས། །སྟོང་དང་རྟེན་འབྱུང་ཟུང་
འཇུག་ངེས་པ་འདྲེན། །ཟླ་བས་གཟུང་བ་བཀག་ནས་དེ་མེད་པའི། །རྟགས་ཀྱིས་
འཛིན་པ་འགོག་དང་ཀུན་རྫོབ་གཅིག །སྟོང་པའི་རིགས་པས་ཆོས་ཀུན་སྟོང་གཉིས་
གསུངས། །ཕྱི་ནང་ལྟ་བ་གང་ཟག་བདག་གིས་དབྱེ། །ངོ་བོ་ལྷན་སྐྱེས་ང་དང་ང་ཡིར་
འཛིན། །དེ་ལས་གཞན་ཤེས་ལྟ་ཀུན་འབྱུང་ཕྱིར་དགག །རྟོགས་ཚུལ་ཁྱད་ལས་གྲུབ་
མཐའ་བཞི་ཀས་རྟོགས། །ཕུང་ལྔ་བདག་མིན་བདག་ལ་དེ་མི་ལྡན། །གཅིག་ལ་
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གཅིག་མེད་རྣམ་པ་ཉི་ཤུའི་དོན། །སྒྲུབ་བྱེད་ཤིང་རྟའི་རིགས་པ་སོགས་ཀྱིས་བཀག །
དབུས་མཐར་གང་ཟག་བདག་ལྟ་རྣམ་པ་བཅུ། །གཉེན་པོར་མཁས་པ་བཅུ་སོགས་
རིགས་གཞན་མང་། །ཆོས་ཀུན་བདག་མེད་ཡིན་ཕྱིར་ངོ་བོ་ལ། །དབྱེར་མེད་དགག་
བྱ་བདེན་གྲུབ་ང་བདག་གཉིས། །ལོག་པའི་ཆ་ནས་དེ་དང་དེ་རུ་འཇོག །དགོས་པ་
རིགས་ཅན་གཉིས་པོ་རྗེས་བཟུང་ཕྱིར། །དགག་བྱའི་ཡུལ་དངོས་ཤེས་བྱར་མི་སྲིད་
ཀྱང་། །ཡུལ་ཅན་འཁྲུལ་བས་དེ་དེར་འཛིན་ལ་བཏགས། །རིགས་ཤེས་རྗེས་དཔག་
བསམ་བྱུང་ཁྱད་པར་ཅན། །དོན་དམ་ངེས་བྱེད་ཚད་མའི་དང་པོ་སྟེ། །གཏན་ཚིག་ལ་
བརྟེན་གསལ་བའི་རིགས་བསྡུ་ན། །དགག་རྟགས་འབྲེལ་ཟླ་མ་དམིགས་འགལ་ཟླ་
དམིགས། །དོན་དམ་དཔྱོད་བྱེད་རིགས་པ་ཀུན་གྱི་གནད། །ཁྱད་གཞི་བཟུང་ནས་ངོ་
བོ་མ་འགལ་དང་། །ཁྱད་ཆོས་འགལ་བ་འཚོལ་ཞིང་དཔྱོད་པ་ཡིན། །དེ་ཕྱིར་ངོ་བོ་
འགོག་པ་གཅིག་ཏུ་བྲལ། །ཁྱད་པར་འགོག་པ་མཐའ་བཞི་སྐྱེ་འགོག་གཉིས། །གཙོ་
བོ་ཡིན་ཏེ་གཞན་དག་ཡན་ལག་ཙམ། །ཀུན་གྱི་རྩ་བ་དབུ་མའི་མཆོད་བརྗོད་དོ། །
རང་རྒྱུད་ལུགས་སུ་དངོས་ཀུན་བདེན་མེད་སྒྲུབ། །དེར་ཞེན་རྟོག་སྤོང་སྟོང་ཉིད་སྒྲུབ་
པར་བྱེད། །ཐལ་འགྱུར་སྤྲོས་འགོག་སྤྲོས་བྲལ་སྒྲུབ་མི་བྱེད། །ཁྱད་པར་ཐུན་མིན་
རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ལུགས། །སེམས་ལས་གཞན་མེད་སེམས་ཀྱང་མེད་པར་
རྟོགས། །གཉིས་མེད་ཆོས་དབྱིངས་རྡོ་རྗེའི་གནས་བདུན་པ། །སེམས་ཅན་སངས་
རྒྱས་ཀུན་གྱི་སྙིང་པོ་སྟེ། །གང་ཟག་བདག་དང་མི་མཚུངས་སྤྲོས་པ་བྲལ། །འཁོར་
འདས་དབྱེར་མེད་བདག་མེད་ཙམ་ལས་གྲོལ། །སྣང་བཅས་སྣང་མེད་རྟེན་འབྲེལ་
ལས་ཀྱང་འདས། །གློ་བུར་སྐྱོན་སྟོང་བླ་མེད་ཆོས་མི་སྟོང་། །བསལ་བཞག་བྱར་མེད་
རང་བྱུང་རིག་པས་རྟོགས། །སོ་སྐྱེ་ཉན་རང་བྱང་སེམས་དང་པོ་པས། །བདེ་གཤེགས་
སྙིང་པོ་ལྟ་བར་མི་དབང་གསུངས། །རྗེས་དཔག་ཡུལ་མིན་སྒྲ་རྟོག་ལས་འདས་ཕྱིར། །
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ཚུལ་དེ་འཕགས་ལས་གཞན་བློར་ཆུད་དཀའ་བས། །རྩོད་པའི་ཆོས་འགྱུར་འདིར་ནི་
མ་སྤྲོས་སོ། །ཤིང་རྟའི་སྲོལ་གཉིས་སོ་སོའ་ི ཚུལ་རྟོགས་ནས། །དགོངས་པ་གཅིག་
ཆུབ་སྒྲོ་སྐུར་ཉེས་ལས་གྲོལ། །མདོ་རྒྱུད་ལྟ་བའི་དྲི་མེད་མིག་ལྡན་འགྱུར། །སྔགས་
སུ་ཡུལ་ཅན་བདེ་བའི་ཐབས་ཀྱིས་ཁྱད། །སྤྲོས་བྲལ་ཡུལ་ལ་ཁྱད་མེད་རང་སྟོང་
ལུགས། །གཞན་སྟོང་ཡུལ་ཡང་སྤྲོས་བྲལ་ཙམ་པོ་མིན། །རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་པྲ་
ཕབ་ལྟ་བུར་བཞེད། །ཁ་ཅིག་སྤྲོས་བྲལ་ཙམ་ཡང་ཐབས་ཀྱི་ཕྱིར། །ཕལ་པའི་མེ་དང་
ཙནྡན་མེ་ལྟར་གསུངས། །བདེ་སྟོང་ཟབ་གསལ་སྔགས་ཀྱི་དབུ་མ་ལ། །ཁྱད་ཆོས་
དབུ་མའི་བྱདེ ་ལས་སྟངོ ་ཉདི ་ཐབས། །གཞི་ལ་ལས་བྱདེ ་ཟུང་འཇུག་སྐུ་སྒྲུབ་བཞིར། །
གསུང་གི་རྡོ་རྗེ་འོད་མཚན་འཆང་བས་བཞེད། །གཤིས་ལ་མེད་ན་བལྟས་པས་མི་
འགྱུར་ཞིང་། །སྟོང་ཉིད་རྟོགས་ཚེ་རྒྱུ་འབྲས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་འབྱུང་
འགག་མེད་གང་ཡིན་པ། །དེ་ཉིད་སྐྱེ་མེད་ཟུང་འཇུག་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ། །གཙོ་བོ་ལྟ་བ་རྣམ་
པར་ངེས་པའི་སྐབས་སོ།། །།

༤ བློ་ལྡོག་རྣམ་བཞི་རྣམ་པར་ངེས་པའི་སྐབས།

ཐོས་བསམ་ལག་རྗེས་རིས་མེད་བསྟན་པ་དང་། །བསྟན་འཛིན་ཀུན་ལ་
བཅོས་མིན་དད་པ་སྐྱེ། །ཕྱོགས་སུ་མ་ལྷུངས་ལས་འབྲས་ཞིབ་མོ་སྦྱོང་། །གསུང་
རབ་གདམས་པར་ཤར་བས་རྒྱུད་གྲོལ་ཡང་། །ཐ་མལ་བློ་སྣ་བཙན་ཐབས་སྒྱུར་བ་
ཡི། །མན་ངག་ལུགས་ཀྱི་བློ་ལྡོག་རྣམ་པ་བཞི། །དལ་བརྒྱད་འབྱོར་པ་བཅུ་ལྡན་རིན་
ཆེན་རྟེན། །དོན་ཆེ་རྒྱུ་འབྲས་དཔེ་ཡིས་རྙེད་པར་དཀའ། །འཆི་ངེས་ནམ་འཆི་ཆ་མེད་
འཆི་བའི་ཚེ། །ཆོས་མིན་མི་ཕན་རྩ་བའི་དམིགས་པ་གསུམ། །ཡན་ལག་མི་ཟློག་
སྣོན་མེད་ལོངས་སྐབས་མེད། །དུས་ལ་མ་ངེས་རྐྱེན་མང་ཉམ་ཆུང་དང་། །གཉེན་
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ལུས་ལོངས་སྤྱོད་མི་སྟངས་ཐག་གཅོད་བཅས། །རྒྱུ་མཚན་དགུ་སྦྱོར་འཆི་བ་རྗེས་སུ་
དྲན། །ཤི་ནས་འགྲོ་བ་གཉིས་སུ་སྐྱེ་བ་སྟེ། །དེ་དག་བསམས་ནས་ཚེ་འདིར་བློ་ལྡོག་
བྱ། །མི་བསླུ་འཕེལ་ཆ་ེ མ་བྱས་མ་ི འཕྲད་ཅངི ་། །བྱས་པ་ཆུད་མ་ི ཟ་བ་ལས་ཀྱ་ི ལམ། །
ལྕི་ཡང་ཞིང་བསམ་རྟེན་དངོས་སྟོབས་ཆེ་བས། །རྣམ་སྨིན་རྒྱུ་མཐུན་བདག་པོའ ་ི
འབྲས་བུ་འབྱིན། །སྐྱེ་རྒ་ན་འཆི་སྡུག་པ་བྲལ་བ་དང་། །མི་སྡུག་འཕྲད་ཅིང་འདོད་
པ་བཙལ་མ་རྙེད། །ཉེར་ལེན་ཕུང་པོ་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། །ཡིད་བརྟན་
མེད་ཅིང་མི་ངོམས་ཐོགས་མེད་ཞུགས། །སྡུག་བསྔལ་གསུམ་བསམ་འཁོར་བར་བློ་
ལྡོག་གོ །རྒྱུ་འབྲས་མན་ངག་བདུན་གྱིས་གཞན་དོན་བློ། །སྐྱེ་གཞི་སེམས་སྙོམས་
པ་དང་ཡིད་འོང་བསྒྲུབ། །བྱང་ཆུབ་དོན་གཉེར་བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་ཆེ། །ལྷག་པའི་
བསམ་པས་ཞི་བདེར་བློ་ལྡོག་བྱ། །ཆོས་ཀུན་རང་བཞིན་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་དོན། །སོར་
རྟོག་གིས་དཔྱོད་གཟུང་འཛིན་བླ་ོ ལྡགོ ་བྱ། །བློ་ལྡགོ ་རྣམ་བཞི་རྣམ་པར་ངསེ ་པའི་སྐབས་
སོ། །ཐེག་པའི་སྒོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་གསུང་རབ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་བསླབ་པ་གསུམ་
ལེགས་པར་སྟོན་པའི་བསྟན་བཅོས་ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་ཅེས་བྱ་བ་ལས་ལྷག་པ་ཤེས་རབ་
ཀྱི་བསླབ་པ་རིམ་པར་ཕྱེ་བ་སྟེ་གནས་བདུན་པའོ།། །།

བརྒྱད་པ། ལྷག་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བསླབ་པ་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།
༡ ཏིང་ངེ་འཛིན་ཀུན་གྱི་སྤྱི་གཞི་ཞི་ལྷག་གི་སྒོམ་རིམ་བསྟན་པའི་སྐབས།

ཐོས་བསམ་དོན་ཉིད་སྒོམ་པས་ཉམས་སུ་བླང་། །ཞིང་ས་ལོ་ཏོག་ལེགས་ཀྱང་
སྤྱད་དགོས་བཞིན། །ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་ཏིང་འཛིན་རྒྱ་མཚོའི་ཆིངས། །ཞི་གནས་ལྷག་
མཐོང་གཉིས་ཀྱི་ངེས་པ་བཙལ། །དེ་ཡི་ངོ་བོ་སེམས་རྩེ་གཅིག་པ་དང་། ། ཆོས་རབ་
རྣམ་འབྱེད་སོ་སོར་རྟོག་པའོ། །ངེས་ཚིག་གཡེང་བ་ཞི་ནས་རབ་ཏུ་གནས། ། ལྷག་
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པའི་ཁྱད་པར་ཤེས་རབ་མིག་གིས་མཐོང་། །རླུང་གིས་མི་གཡོ་མར་མེ་གསལ་བ་
བཞིན། །གཉིས་ཀ་འཚོགས་པས་གནས་ལུགས་དེ་ཉིད་རྟོགས། །གོ་རིམ་རྟེན་དང་
བརྟེན་བའི་ཚུལ་དུ་གནས། །ཞི་གནས་ཚོགས་རྟེན་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀུན་དོར། །
མཐུན་པའི་ཡུལ་གནས་འདོད་ཆུང་ཆོག་ཤེས་དང་། །ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་དག་གཡེང་དང་
རྟོག་པ་སྤང་། །དེ་དབྱེ་འདོད་སེམས་བསམ་གཟུགས་འགོག་པར་ལྡན། །སྒོམ་ཚུལ་
བདེར་གནས་ལུས་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱད་ལྡན། །དམིགས་པ་སྤྱིར་ནི་ཁྱབ་དང་སྤྱད་པ་སྤྱོད། །
མཁས་དང་ཉོན་མོངས་སྦྱོང་བཞི་གང་ཟག་བསྟུན། །བྱེ་བྲག་བཞག་ཐབས་རྟེན་ཅན་
མ་དག་དག །རྟེན་མེད་ཆ་ཤས་ནས་ནི་རྫོགས་པའི་བར། །ཕྱི་ནང་ལུས་དང་ལུས་ལ་
བརྟེན་པར་འཇོག །རྟོག་པའི་རྦ་རླབས་ཀུན་གཞིའི་རྒྱ་མཚོ་ལ། །ཐིམ་གྱུར་ངོ་བོ་ཉིད་
ཀྱི་སྙོམས་འཇུག་བརྩོན། །དེ་དག་ལས་སྐྱེས་ཉམས་ངོས་བཟུང་ལ་གཉིས། །གཞུང་
ལྟར་ལེ་ལོ་རིགས་གསུམ་གདམས་ངག་བརྗེད། །བྱིང་རྒོད་གཉིས་གཉིས་འདུ་མི་
བྱེད་དང་བྱེད། །ཉེས་པ་ལྔ་ཡི་གཉེན་པོ་འདུ་བྱེད་བརྒྱད། །འདུན་རྩོལ་དད་པ་ཤིན་
སྦྱངས་དང་པོ་འགོག །མི་བརྗེད་ཏིང་འཛིན་ཁྱད་པར་གསུམ་དང་ལྡན། །རྟོག་རྩོལ་
མཉམ་ཉིད་འཇུག་ཚེ་བཏང་སྙོམས་བྱ། །ཐོས་བསམ་དྲན་ཤེས་བརྩོན་དང་འདྲིས་པའི་
སྟོབས།།དྲུག་གིས་སྒྲིམས་དང་ཆད་དང་ཆད་པ་མེད། །ལྷུན་གྲུབ་འཇུག་པའི་ཡིད་
བྱེད་གནས་སྐབས་ཅན། །དམིགས་པར་འཇོག་སོགས་སེམས་གནས་རིམ་དགུ་སྐྱེ། །
གདམས་ངག་ལུགས་སུ་གཡོ་ཐོབ་གོམས་དང་བརྟན། །མཐར་ཕྱིན་ཉམས་ལྔ་དཔེ་
ཡིས་མཚོན་ཏེ་ཤེས། །ཤིན་སྦྱངས་མཐར་ཕྱིན་ཞི་གནས་འགྲུབ་པའོ། །བདེ་གསལ་
མཚན་མ་མི་རྟོག་མཁའ་དང་འདྲེས། །དེ་ནི་མདོ་རྒྱུད་བསམ་གཏན་ཀུན་གྱི་གཞི། །
ཉོན་མོངས་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་གནོན་པར་བྱེད། །ལྷག་མཐོང་རྒྱུ་ཚོགས་སྐྱེས་བུ་
དམ་པར་བསྟེན། །མང་ཐོས་ཚུལ་བཞིན་སེམས་ལ་ལྟ་བ་བཙལ། །རྣམ་པ་ཞི་རགས་
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ལྟ་བ་ཕྱི་རོལ་པ། །བདེན་པའི་རྣམ་ཅན་ཉན་རང་སྟོང་པར་ལྟ། །ཕར་ཕྱིན་སྔགས་སུ་
བདེ་བའི་རྣམ་ལྡན་གསུངས། །ཐུན་མངོ ་ཉརེ ་བསྡོགས་འཇིག་རྟནེ ་པ་དང་མཚུངས། །འོན་
ཀྱང་སྔགས་སོགས་དེ་དོན་གཉེར་བ་མིན། །དབྱེ་བ་རྣམ་འབྱེད་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་
འབྱེད། །རྟོག་དཔྱོད་ངོ་བོ་ཉིད་བཞིའི་སྒོ་ནི་གསུམ། །མཚན་མ་ཡོངས་འཚོལ་སོར་
རྟོག་ལས་བྱུང་སྟེ། །དོན་དངོས་མཚན་ཕྱོགས་དུས་རིགས་འཚོལ་བ་དྲུག །རིགས་པ་
ལྟོས་གྲུབ་བྱ་བྱེད་འཐད་པ་སྒྲུབ། །ཆོས་ཉིད་བཞི་སྟེ་གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྱེན་བར། །
རེ་རེ་ལ་ཡང་དྲུག་གིས་རྣམ་པར་འབྱེད། །དོན་དང་ཇི་ལྟ་ཇི་སྙེད་གསུམ་དུ་ཤེས། །
སྦྱོར་དངོས་སོར་རྟོག་མི་གཡོ་བ་རུ་འདུ། །སྒོམ་ཚུལ་བདག་མེད་དོན་ལ་ཤེས་རབ་
ཀྱིས། །དཔྱད་དེ་སྤྲོས་དང་བྲལ་ལ་མཉམ་པར་འཇོག །དཔྱད་གཞི་རྣམ་པར་མི་རྟོག་
གཟུགས་བརྙན་ནི། །ཁྱད་གཞི་བཟུང་ནས་ཁྱད་ཆོས་སྒྲོ་འདོགས་གཅོད། །གཟུང་
བའི་རང་བཞིན་སྟོང་པ་མཁའ་ལྟར་རིག །འཛིན་ཤེས་འབྱུང་གནས་དབྱིབས་སོགས་
བརྟག་བྱ་དང་། །སོར་རྟོག་ཉིད་ཀྱང་གཙུབས་ཤིང་མེ་བཞིན་དུ། །མ་རྙེད་དབྱིངས་སུ་
ཡལ་ལ་འཛིན་མེད་འཇོག །ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་ཐོབ་འགྲུབ་པའི་དུས་སུ་བཤད། །དབུ་
མ་པ་རྣམས་སྐྱེད་ཚུལ་ཐ་དད་ཀྱང་། །བསྐྱེད་བྱ་ཞི་ལྷག་ཟུང་དུ་འབྲེལ་ལ་མཐུན། །
དེ་དག་གསུམ་པོ་རིམ་བསྒོམ་ཡེངས་མེད་གཙོ། །མཚན་བཅས་སྒོམ་ཚེ་ཞི་གནས་
གཟུགས་བརྙན་ལ། །དམིགས་པའི་ཆོས་རབ་རྣམ་འབྱེད་ཟུང་དུ་འཇུག །རྣམ་པར་
མི་རྟོག་ལྷག་མཐོང་ཐོབ་པ་ན། །ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་སོང་བས་ཟུང་དུ་འཇུག །དེ་ནི་ཡང་
དག་ཏིང་འཛིན་མཐར་ཕྱིན་ཏེ། །སྲིད་ཞིའི་འཆིང་གྲོལ་མི་གནས་མྱང་འདས་ཐོབ། །
མདོར་ན་མི་སྡུག་བྱམས་པ་དབྱུང་རྔུབ་བགྲང་། །སོར་སྤོང་རྩ་རླུང་བསྐྱེད་བཟླས་རང་
བབ་ཏུ། །འཇོག་ཀུན་སེམས་འཛིན་གནས་ཐབས་ཉིད་དུ་ཟད། །མཚན་མཚོན་རང་
སྤྱིའི་མཚན་ཉིད་རྣམ་པར་དཔྱོད། །རྟེན་འབྲེལ་རྟགས་ལྔ་ལུང་རིགས་བྱིན་རླབས་
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བརྡས། །རང་ངོ་སྤྲོད་སོགས་སོར་རྟོག་ཤེས་རབ་མཆོག །སྐྱེད་ཐབས་གང་ཟག་
དབང་པོར་བསྟུན་པ་སྟེ། །དཔྱད་འཇོག་གཉིས་ཀས་ཞི་ལྷག་འགྲུབ་པར་མཐུན། །
ཐོག་མར་བྱིས་པ་ཉེར་སྤྱོད་བསམ་གཏན་གྱིས། །དུ་སོགས་རྟགས་མཐོང་དོན་རབ་
འབྱེད་པ་ཡིས། །གཉིས་ཆོས་རོ་མཉམ་བསམ་གཏན་མཆོག་ཏུ་འགྲུབ། །དེ་བཞིན་
ཉིད་དམིགས་ཆོས་ཀུན་སྟོང་པ་ཉིད། །དེ་ཡང་རང་བཞིན་ཞི་བར་རྟོགས་པའོ། །ཏིང་
ངེ་འཛིན་གྱི་སྤྱི་གཞི་ཞི་ལྷག་གི་སྒོམ་རིམ་བསྟན་པའི་སྐབས་སོ།། །།

༢ རྒྱུ་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཐེག་པའི་སྒོམ་རིམ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བསྟན་པའི་སྐབས།

སྒོམ་པའི་སྔོན་འགྲོ་ཁྲིམས་གནས་ཤེས་རབ་བསྐྱེད། །ལུས་སེམས་སྲིད་པ་
གཉིས་ལྡན་ཆོས་བརྒྱད་འདོར། །སྦྱངས་པའི་ཡོན་ཏན་བཅུ་གཉིས་ལ་གནས་ཤིང་། །
ལོག་འཚོ་ལྔ་པོ་སྤངས་ནས་བསྒོམ་པའི་ཚུལ། །ཉན་ཐོས་སྡེ་པ་སྡེ་ཚན་བདུན་ཡིན་
ཏེ། །དམིགས་རྣམ་ངོ་བོ་འབྲས་བུ་སྐབས་ལྔས་བསྡུས། །དང་པོའ་ི ལས་ཅན་འདོད་
ཆགས་སྤྱི་བྱེའི་གཉེན། །ཀེང་རུས་འདུ་ཤེས་བརྒྱད་བསྒོམ་ལུས་རྗེས་བལྟ། །ཚོར་བ་
སྡུག་བསྔལ་ཆུ་ཤིང་སྙིང་པོ་མེད། །དབུགས་ལ་སེམས་བཟུང་བདག་མེད་དམ་པའི་
དོན། །འདུ་ཤེས་རྣམ་ཤེས་ཆོས་རྣམས་སྒྱུ་མ་ལྟར། །རང་སྤྱིའི་མཚན་ཉིད་རྣམ་པ་བཞི་
རྣམས་ལ། །ཤེས་རབ་ཀྱིས་བརྟགས་དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག །བདེན་པ་བཞིར་འཇུག་
ཚོགས་ལམ་ཆུང་ངུར་བསྒོམ། །ལྷག་མ་རྣམས་ལ་དེ་ཡིས་མཚོན་བྱས་ཏེ། །མི་དགེ་
མི་བསྐྱེད་བསྡམ་དང་དགེ་བ་ལྡོག །འདུན་བརྩོན་སེམས་དང་དཔྱོད་པའི་ཏིང་འཛིན་
གྱིས། །ངེས་འབྱེད་ལ་སྦྱོར་དེ་ཡི་ཆ་བཞི་པོར། །བདེན་བཞིའི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་པོ་
རྣམས་ལ། །དད་བརྩོན་དྲན་ཏིང་ཤེས་རབ་ལྔ་གཉིས་སྤྱོད། །མཐོང་ལམ་དྲན་དང་
རྣམ་འབྱེད་བརྩོན་འགྲུས་དགའ། །ཤིན་སྦྱངས་ཏིང་འཛིན་བཏང་སྙོམས་ཡན་ལག་
99

ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

བདུན། །སྒོམ་ལམ་ཡང་དག་ལྟ་རྟོག་ངག་ལས་མཐའ། །འཚོ་བ་རྩོལ་བ་དྲན་ཏིང་
བརྒྱད་དུ་བཤད། །རང་རྒྱལ་དེ་དག་རྣམས་དང་རྟེན་འབྲེལ་ཆོས། །རྣམ་པར་ཐར་
པའི་སྒོ་གསུམ་ཡིད་ལ་བྱེད། །ཐེག་ཆེན་རིགས་སད་བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་ལྡན། །
ཐོག་མར་བྱམས་སོགས་ཚད་མེད་རྣམ་པ་བཞི། །དང་པོའ་ི ལས་ཅན་སེམས་ཅན་ལ་
དམིགས་ཏེ། །སྤྱོད་ཞུགས་ཆོས་དང་བཟོད་ཐོབ་དམིགས་པ་མེད། །ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་
གནས་དབང་པོ་སྒོ་བསྡམ་ཞིང་། །ཟས་ཀྱི་ཚོད་རིག་སྟོད་སྨད་རྣལ་འབྱོར་བརྩོན། །
ཤེས་བཞིན་གནས་པས་དགའ་དང་མི་འགྱོད་སྤྲོ། །འཕགས་ནོར་བདུན་དང་ཆོས་སྤྱོད་
རྣམ་པ་བཅུ། །མོས་སོགས་ཐར་པའི་དགེ་རྒྱུ་སྔོན་འགྲོ་བས། །ཕྱག་རྒྱ་བཞི་དང་ཐར་
པ་ཆ་མཐུན་ལྔ། །རྒྱལ་སོགས་རྗེས་དྲན་མི་གཙང་འདུ་ཤེས་དགུ། །སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའ་ི
རྣམ་པར་རྟོག་པ་བརྒྱད། །སྤྱོད་ཡུལ་ཡོངས་སུ་དག་པས་བློ་སྦྱང་བྱ། །བྱེ་བྲག་མཉམ་
བཞག་དབུ་མའི་དོན་གཙོ་ཞིང་། །དེ་ཡང་དཔྱད་པ་སྔོན་འགྲོས་རང་རྒྱུད་པ། །མེད་
དགག་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་དོན་ལ་འཇོག །ཐལ་འགྱུར་གོམ་བྱའི་ཆོས་དབྱིངས་གོམས་
བྱེད་བློ། །དབྱེར་མེད་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་ལྟ་བུ་སྟེ། །གཞན་སྟོང་མི་རྟོག་འོད་གསལ་ཆེན་
པོའ་ིངང་། །ཀུན་བྱང་སྤྲོས་བྲལ་ཙམ་གྱི་གནས་ལ་མཐུན། །རྗེས་ཐོབ་བྱང་ཕྱོགས་སོ་
བདུན་རིམ་བཞིན་བསྒོམ། །འདི་དོན་ཟབ་རྒྱས་སོགས་ཀྱིས་ཁྱད་པར་འཕགས། །
མདོར་ན་རྣམ་ཀུན་མངོན་རྫོགས་རྩེ་མོ་དང་། །མཐར་གྱིས་པ་དང་སྐད་ཅིག་སྦྱོར་བ་
བཞིས། །བླ་མེད་ཕ་རོལ་ཕྱིན་ཡུམ་བསྒྲུབ་པར་བྱ། །རྒྱུ་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཐེག་པའི་སྒོམ་
རིམ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བསྟན་པའི་སྐབས་སོ།། །།

༣ གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་སྒོམ་རིམ་རྒྱུད་གཙོ་བོར་བྱེད་པ་སྤྱིར་
བསྟན་པའི་སྐབས།
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རྒྱུད་སྡེ་བཞི་ལས་དེང་སང་གཙོར་བྱེད་པ། །བླ་མེད་ལམ་ཀུན་རིམ་པ་གཉིས་
སུ་འདུ། །ཡིད་མྱུར་མཚན་རྟོག་ལས་སྐྱོབ་བསྐྱེད་རིམ་གྱི། །ངོ་བོ་ཁྱད་པར་བཞི་ལྡན་
ལྷ་ཡི་སྐུ། །རྫོགས་རིམ་ངོ་བོ་རླུང་སེམས་དབུ་མ་རུ། །ཞུགས་གནས་ཐིམ་པའི་ཡེ་
ཤེས་རྒྱུ་འབྲས་བཅས། སྒྲ་དནོ ་བརྟགས་བཅོས་ཡངོ ས་གྲུབ་རྣལ་མ་སྟ།ེ །གྲངས་ངསེ ་སྐྱ་ེ
འཆི་དང་མཐུན་བགྲོད་བྱེད་ལམ། །སྤང་བྱ་སྡུག་བསྔལ་འབྲས་དང་ས་བོན་གཉིས། །
ཐ་མལ་རྣམ་རྟོག་གྱ་ནོམ་ལྷར་ཞེན་དང་། །ལམ་དུས་ལུས་དང་སེམས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་
ཏེ། །འབྲས་བུ་ཐུན་མོང་མཆོག་གི་ཕྱིར་ངེས་སོ། །གོ་རིམ་ཤས་ཆེའི་དབང་གིས་
བསྐྱེད་དང་རྫོགས། །མེ་ཏོག་དྲི་བཞིན་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་སྟེ། །ཀོ་ཊ་བས་སྦྱངས་སཱ་
ལུ་འདེབས་པ་བཞིན། །རྣམ་རྟོག་སྦྱངས་ནས་མི་རྟོག་པ་ལ་འཇུག །རྣལ་མ་སྐྱེས་
ནས་བཅོས་མ་ཆེད་དུ་མིན། །སྣང་སྟོང་ཕྱོགས་རེ་མ་ཡིན་ཟུང་འཇུག་བསྒྲུབ། །
རིགས་ཀྱི་དོན་དང་ཐབས་མཁས་ཁྱད་པར་དང་། །དག་གསུམ་རང་བཞིན་ཉིད་ཕྱིར་
གྲོལ་བར་འཐད། །བསྐྱེད་རིམ་སྤང་བྱ་ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་དང་། །བདེན་འཛིན་རྣམ་
པ་འགལ་བའི་གཉེན་པོ་ནི། །གསལ་སྣང་ང་རྒྱལ་སྒྱུ་མའི་འདུན་པའོ། །རྣམ་གྲངས་
སྦྱང་གཞིར་གྱུར་ལས་བསྐྱེད་སོགས་བརྒྱད། །བསྡུ་ན་གཞིར་གྱུར་གཞི་བསལ་གཉིས་
སུ་འདུ། །གང་ཟག་དབང་པོ་བརྟུལ་འབྲིང་རྣོན་པོ་གསུམ། །ལས་དང་པོ་དང་ཡེ་
ཤེས་ཕེབ་པ་དང་། །ཅུང་ཟད་དབང་དང་ཆེས་དབང་མཐར་ཐུག་སྟེ། །རྣལ་འབྱོར་
བཞི་ཡ་ི རམི ་པས་གངོ ་འཕོར་འགྱུར། །ཞིང་དང་སམེ ས་ཅན་སྦྱངོ ་བའི་རམི ་པའི་ཕྱརི ། །
གཅིག་གིས་སྐྱེ་གནས་བཞི་ཆར་དག་པར་བཞེད། །རྫུས་སྐྱེས་ཀྲོང་སྐྱེད་སྒོང་སྐྱེས་
འཇིག་རྟེན་གཉིས། །མངལ་སྐྱེས་གཞན་པས་སྦྱོང་བ་འགྲེལ་ཆེན་ལུགས། །མངོན་
རྟོགས་ཡན་ལག་ཏིང་འཛིན་གསུམ་གྱི་ཆིངས། །དང་སྦྱོར་ལས་དང་དཀྱིལ་འཁོར་
རྒྱལ་པོ་མཆོག །རྡོར་ཕྲེང་ལུགས་ཏེ་ཡོ་ག་སྤྱི་ལ་ཁྱབ། །སྒྱུ་མ་ཆེན་མོར་དབྱིབས་
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སྔགས་ཆོས་གསུམ་གསུངས། །གཞན་དུ་བྱིན་རླབས་ཡོངས་བརྟགས་གཟུགས་བརྙན་
རྫོགས། །སྐད་ཅིག་མ་དང་རྣམ་ལྔ་རྣམ་ཉི་ཤུ། །སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བས་མངོན་བྱང་ཆུབ་པ་
བཞི། །རྒྱུད་གསུམ་སྤྱིར་ཁྱབ་བྱེ་བྲག་རྣམ་ལྔས་ཆུབ། །ཐ་སྙད་སྦྱོར་མང་འདི་དག་སྒྱུ་
དྲྭའི་ལུགས། །བསྙེན་དང་ཉེར་སྒྲུབ་སྒྲུབ་དང་སྒྲུབ་པ་ཆེ། །ཡན་ལག་བཞི་པོ་འདུས་
པ་ལུགས་གཉིས་ཆིངས། །དང་པོ་རྗེས་སུ་ཤིན་ཏུ་རྣལ་འབྱོར་ཆེ། །བཞི་པོ་གཤེད་
སྐོར་ལས་གསུངས་གོང་བུ་ཆུ། །གཟུགས་དང་གཟུགས་འདས་གནས་པ་བཞི་སོགས་
མང་། །གུར་ལས་རིགས་ཁམས་དབྱེ་བས་ཡན་ལག་དྲུག །སྐབས་བརྒྱད་བྱང་ཆུབ་
ཛཱ་ལནྡྷ་རས་སྦྱོར། །དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོར་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཏེ། །མཚན་བཟང་
དག་པའི་ཆིངས་སུའང་སྤྲོས་པ་ཡོད། །ཡན་ལག་དེ་ལྡན་མངོན་རྟོགས་སྒོམ་པ་པོ། །
དབང་ཐོབ་དམ་ལྡན་གནས་ནི་རྒྱུད་དང་བསྟུན། །དང་པོར་མཚན་མོ་བརྟན་ཐོབ་དུས་
རྟག་པར། །སྙིང་སྟོབས་གྲོགས་དང་ཡོ་བྱད་ཚོགས་པ་ཡིས། །བསྒོམ་བྱ་མཉམ་པར་
བཞག་དང་མ་བཞག་གཉིས། །མཉམ་བཞག་སྔོན་འགྲོ་བགེགས་ཞི་འགལ་རྐྱེན་
སྤོང་། །མཐུན་རྐྱེན་སྒྲུབ་ཅིང་དངོས་གཞི་རྟེན་གཞལ་ཡས། །བརྟེན་པ་ལྷ་ཡི་འཁོར་
ལོ་རྫོགས་པར་བསྒོམ། །སྐྱེད་ཚུལ་མངོན་བྱང་ལྔ་དང་རྡོ་རྗེ་བཞི། །ཆོ་ག་གསུམ་གྱིས་
བསྐྱེད་རྣམས་རིམ་པ་བཞིན། །ཟླ་ཉི་ས་བོན་འདྲེས་དང་རྫོགས་པའི་ཚུལ། །སྟོང་
ཉིད་ས་བོན་གཟུགས་རྫོགས་ཡིག་འབྲུ་དགོད། །ས་བོན་ཕྱག་མཚན་སྐུ་ཡོངས་རྫོགས་
པའོ། །རྫོགས་བྱེད་ཡན་ལག་ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་གཞུག །དབང་བསྐུར་རྣམ་ལྔས་
རྒྱས་གདབ་མཆོད་ཅིང་བསྟོད། །འབྲས་བུ་རྣམ་མོས་བྱིན་རླབས་ལམ་བྱེད་བཞི། །
ཚང་བས་གྲོལ་ཕྱིར་དམིགས་པ་མཐའ་དག་ལ། །ཕྲ་རགས་གསལ་སྣང་འདོན་ཅིང་ང་
རྒྱལ་བརྟན། །རྣམ་པ་ལྷ་ལ་ངོ་བོ་སྤྲོས་པ་བྲལ། །མི་ནུས་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ངེས་ཤེས་
དང་། །ཕྲ་ཐིག་སྟེང་འོག་སྣ་རྩེའི་སྲོག་རྩོལ་གྱི། །བདེ་བས་རྒྱས་འདེབས་བསྒོམས་
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པས་སྐྱོ་བ་ན། །ལྷ་དང་དོན་དམ་རང་རིག་དག་པ་དྲན། །ཐུན་བཞིར་བསླབས་ལ་
ཐུན་མཚམས་བསྡུ་ཞིང་ལྡངས། །མཉམ་པར་མ་བཞག་བཟླས་པ་གཏོར་མ་ཟས། །
ཆགས་སྤྱོད་ཉལ་ལྡངས་ཁྲུས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་རོ། །དེ་ཡི་སྦྱང་གཞི་སྐྱེ་འཆི་བར་སྲིད་
གསུམ། །རགས་པ་ཉེར་ལྔ་ཕྲ་བ་གསུམ་ཐིམ་པའི། །རྟགས་ཅན་འཆི་སྲིད་ཡེ་ཤེས་
ཚོགས་ཀྱིས་སྦྱོང་། །འོད་གསལ་སྣང་གསུམ་རང་བཞིན་བརྒྱད་ཅུར་ལྡངས། །རྣམ་
ཤེས་རླུང་ཞོན་བར་སྲིད་སྒོ་གསུམ་པོ། །འབྲུ་གསུམ་སྲེད་ལེན་ཧོཿཡིག་ནཱ་ད་དང་། །
སེམས་སྣང་ཙམ་སོགས་དེ་ཚུལ་ཐ་དད་སྦྱོང་། །དེ་ཉིད་སྣ་ཚོགས་འཇུག་པས་སྐྱེ་བ་
བཞིན། །ཞུ་བ་གླུས་བསྐུལ་མཁའ་སྤྲོ་མངལ་ལས་སྐྱེས། །ཟླ་ཉི་ཕྱག་མཚན་འདྲེས་
པ་སྒོང་སྐྱེས་ཏེ། །ཟླ་བ་ས་བོན་ཙམ་བསྐྱེད་དྲོད་གཤེར་སྐྱེས། །སྐད་ཅིག་ཀྲོང་བསྐྱེད་
བརྫུས་ཏེ་སྐྱེས་དང་མཐུན། །མངོན་བྱང་ལྔ་བསྐྱེད་མངལ་གྱི་གནས་སྐབས་སོགས། །
དམ་ཡེ་རགས་ལུས་རྩ་སོགས་དྭངས་མའི་ཆོས། །ཏིང་འཛིན་སེམས་དཔའ་ཕྲ་བ་
གཉུག་མའི་ལུས། །སྐྱེ་མཆེད་གནས་གསུམ་བྱིན་རླབས་དབང་པོ་དང་། །སྒོ་གསུམ་
ནུས་བརྟས་ཡུལ་ལ་ལོངས་སུ་སྤྱོད། །ཡེ་ཤེས་བསྟིམ་པས་བྱེ་བྲག་བྱེད་པ་སྟེ། །
དབང་བསྐུར་རྒྱས་གདབ་རང་རིགས་ཆོས་ལ་འདུག །མཆོད་བསྟོད་འདོད་ཡོན་ལྔ་ལ་
རོལ་པ་དང་། །བཟླས་པ་ལོངས་གཏམ་གཞན་རྣམས་དེ་དང་དེ། །བསྡུ་ལྡངས་འཆི་
དང་ཡང་སྲིད་ལེན་པར་མཚོན། །སྦྱངས་འབྲས་གཞལ་ཡས་ལ་སོགས་འཚང་རྒྱའི་
གནས། །ཆོ་གས་བསྐྱེད་པ་ཇི་ལྟར་འཚང་རྒྱའི་ཚུལ། །མཆོད་བསྟོད་བཟླས་སོགས་
ཕྲིན་ལས་མཛད་དང་མཐུན། །གཞན་ཡང་སྐུ་གསུམ་ལས་ཀྱང་སྤྲུལ་པའི་སྐུའི། །
ཁྱད་པར་རྒྱས་པ་ཇི་བཞིན་ཚང་བའི་ཕྱིར། །ཡར་བལྟས་རྣམ་བྱང་མར་བལྟས་འཁོར་
བ་ཡི། །འདྲ་འབག་མཐུན་ཞེས་མཆོག་གཟིགས་རྣམས་ཀྱིས་གསུངས། །དེས་ནི་
རྟེན་འབྲེལ་ཁྱད་པར་ཅན་འགྲིགས་ནས། །ཕྱི་མའི་རྟགོ ས་པ་སྐྱ་ེ བའི་སྨནི ་བྱདེ ་འགྱུར། །
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༼སྟོད་ཆ།༽

རྫོགས་རིམ་ལ་ཡང་གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་པོ། །ལྷན་སྐྱེས་མི་རྟོག་རྣམ་པ་ཐམས་
ཅད་པ། །གཞི་ལ་རང་བཞིན་ཞུ་བདེ་ལྷན་སྐྱེས་གཉིས། །དེ་ཉིད་བསྒོམ་པས་འབྲས་
དུས་མངོན་དུ་བྱེད། །རྩ་བ་སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེ་ཟུང་དུ་འཇུག །དེ་ཡང་རྣམ་ཀུན་མཆོག་
ལྡན་སྟོང་ཉིད་དང་། །མི་འགྱུར་བདེ་བ་ཐུན་མོང་མིན་པའོ། །ཡན་ལག་དབྱེ་བ་
འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ལས། །ལུས་ངག་སེམས་དབེན་རྒྱུ་ལུས་འོད་གསལ་དང་། །ཟུང་
འཇུག་རིམ་པ་དྲུག་གསུངས་ཐོག་མ་ནི། །བསྐྱེད་རིམ་རྡོར་བཟླས་ཅི་རིགས་འདུ་བའི་
ཕྱིར། །ཡོངས་གྲགས་རྡོ་རྗེའི་བཟླས་དང་སེམས་ལ་དམིགས། །བདག་བྱིན་རླབས་
དང་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པ། །ཟུང་འཇུག་རིམ་ལྔར་བསྡུ་བ་འཕགས་པའི་ལུགས། །
ཐིག་ལེ་བཞི་བསྒོམས་ཐིག་རླུང་ལས་རུང་ནས། །ཟབ་པ་དེ་ཁོ་ཉིད་ལ་ཞུགས་པའི་
སེམས། །གསལ་བ་ལྷ་སྐུ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་། །གཉིས་མེད་སྦྱོར་བ་ཡེ་ཤེས་ཞབས་
ཀྱི་ལུགས། །དབྱིབས་སྔགས་བྱིན་རླབས་ཡེ་ཤེས་རྣལ་འབྱོར་བཞི། །ཡང་ན་སྔོན་
འགྲོ་སྤྲོས་བཅས་དངོས་གྲུབ་བླང་། །དངོས་གཞི་སྤྲོས་མེད་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བྱེད། །
བླ་མ་སྙིང་རྗེ་རྩ་བ་སྲོག་རྩོལ་རྫས། །འཇིགས་བྱེད་རྣལ་འབྱོར་དྲུག་དང་གེགས་སེལ་
ཆོས། རྗེས་ཀྱིས་བསྡུས་པ་གཤེད་དམར་སྤྲོས་མེད་ལུགས། །ཡན་ལག་དྲུག་ལྡན་
དང་པོའ་ི རྣལ་འབྱོར་ཏེ། །དམིགས་དང་དཔྱད་ལས་རྗེས་སུ་རྣལ་འབྱོར་བསྒྲུབ། །
རིག་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་རྫོགས་པའི་རྣལ་འབྱོར་དང་། །འོད་གསལ་ཡེ་རྒྱས་སྤྱོད་
ཞུགས་རྣལ་འབྱོར་ཆེ། །དགྲ་ནག་ལས་གསུངས་ཕ་རྒྱུད་གཙོ་རྣམས་སོ། །རྒྱུད་ཀྱི་
རྒྱལ་པརོ ་སརོ ་བསམ་སྲགོ ་འཛིན་དང་། །དྲན་ཏངི ་རྡ་ོ རྗའེ ་ི རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག །
དགྱེས་རྡོར་གདམས་ངག་ལམ་འབྲས་མན་ངག་ལུགས། །ཌོམྦིས་གཏུམ་མོའ་ི རྣལ་
འབྱོར་རྩལ་དུ་བཏོན། །མཚོ་སྐྱེས་རང་བྱིན་རླབས་དང་འཇུག་ལྡངས་གསུམ། །དམ་
ཚིག་རྡོ་རྗེས་ཕྲ་ཐིག་རྣལ་འབྱོར་བཤད། །ནཱ་རོའ་ི བཞེད་དགོངས་མར་ལུགས་བསྲེ་
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འཕོ་གཉིས། །བསྲེ་བ་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་ཐིག་ཟུང་འཇུག་བསླབ། །རྫོགས་རིམ་གཏུམ་
མོ་སྒྱུ་ལུས་འོད་གསལ་སྒོམ། །འཕོ་བ་དངོས་དང་ཡན་ལག་གྲོང་དུ་འཇུག །མཻ་ཏྲིའི་
ཞལ་ལུང་ལམ་ཟབ་དགུ་ཕྲུགས་ཞེས། །གཏུམ་མོ་ཕྱག་རྒྱ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་འདུ། །བྱཱ་
ད་ལ་ི པས་དྷཱུ་ཏརི ་སྲགོ ་གཞུག་དང་། །ཞུགས་ནས་མ་ི འགྱུར་བདེ་བ་སྒྲུབ་པར་བཞེད། །
དམ་ཚིག་ཕྱག་རྒྱ་ཕྲ་ཐིག་སྦྱོར་བས་སྒྲུབ། །ལས་རྒྱ་དངོས་དང་ཆོས་རྒྱ་སྣང་བ་ཀུན། །
ཕྱག་ཆེན་ཡན་ལག་དྲུག་སྟེ་འཕྲོས་དོན་དུ། །ལྟ་བ་ངོ་སྤྲད་གྲུབ་ཆེན་ཞི་སྦས་ལུགས། །
སྒྲོན་མ་གཅིག་པ་ལ་སོགས་ཕྲན་ཚེགས་མང་། །བདེ་མཆོག་ཤིང་རྟའི་སྲོལ་ཆེན་
གསུམ་ཡིན་ཏེ། །ལཱུ་ཧིའི་བཀའ་སྲོལ་རྒྱུ་ལ་གནད་བསྣུན་དང་། །འབྲས་བུ་ཡོན་ཏན་
དབང་འབྱོར་རྫོགས་རིམ་གཉིས། །དང་པོ་ཕོ་ཉ་རྣལ་འབྱོར་ལམ་བརྟེན་གཉིས། །ཕྱི་
མར་ཕམ་ཐིང་རྗེས་འབྲང་རྡོར་སེམས་དང་། །ཡི་གེ་ཐིག་ལེ་བསྡུ་བའི་ཐ་སྙད་སྦྱོར། །
ངལ་གསོ་རྣལ་འབྱོར་ཆ་ེ དང་རགས་པ་རླུང་། །ཕྲ་བ་རྡ་ོ རྗའེ ་ི བཟླས་པའི་མན་ངག་སྟ།ེ །
འབྲས་བུ་སྐུ་དང་འོད་གསལ་ཟུང་འཇུག་གོ །དྲིལ་བུ་ལུགས་སུ་བདག་བྱིན་རླབས་པ་
དང་། །སྣ་ཚགོ ས་རྡ་ོ རྗ་ེ ནརོ ་བུ་འགེངས་པ་སྟ།ེ །ཛཱ་ལནྡྷ་ར་བསམ་མ་ི ཁྱབ་རམི ་ལྔ། །
སྤྱོད་འཆང་ཞབས་ཀྱིས་ཐུན་མོང་བསྐྱེད་རིམ་དང་། །ལྟ་བའི་གནད་བསླབ་ཐུན་མིན་
རྣལ་འབྱོར་དང་། །ཕོ་ཉའི་ལམ་གཉིས་རྣལ་འབྱོར་རིམ་པ་བཞི། །རྩ་བ་རྒྱུད་དང་ཆ་
མཉམ་གཏུམ་མོ་སྔགས། །ཐིག་ལེ་ཡེ་ཤེས་འབྲས་བུ་གསང་རིམ་གྱི། །རྣམ་པ་ལམ་
བྱེད་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་གསུངས། །ཐུན་མིན་བསྐྱེད་རིམ་བདེ་སྟོང་རྒྱས་འདེབས་
ཤིང་། །རྫོགས་རིམ་སྔོན་འགྲོ་སྒོ་དགག་རྡོར་བཟླས་བྱ། །དངོས་ཡུལ་ཁྱབ་བྱེད་
བསམ་མི་ཁྱབ་པ་དང་། །ལས་རྒྱའི་རྣལ་འབྱོར་གཉིས་ཏེ་ཁྱབ་བྱ་ལ། །རྩ་བ་བ་ལང་
རྨིག་པ་བ་ནུ་ལྟར། །ཆུ་ཤིང་སྙེ་མ་མཆོད་རྟེན་བུམ་པ་བཞི། །ཡན་ལག་དང་བཅས་
གདན་བཞིའི་རྫོགས་རིམ་མོ། །མཱ་ཡཱར་དམན་པ་དབྱིབས་དང་ཟབ་པ་སྔགས། །
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མཐར་ཐུག་ཆོས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་སྣང་བ་དང་། །རྨི་ལམ་སྒྱུ་མ་སུམ་བརྒྱུད་འཕྲོས་དོན་
ནོ། །དམིགས་བཅས་ཕྲ་མོ་རླུང་གི་རྣལ་འབྱོར་དང་། །རང་ལུས་ཐབས་ལྡན་ཐིག་ལེ་
བོགས་འདོན་རིགས། །དམིགས་མེད་སོར་བསམ་ཡན་ལག་ལྷག་མ་རྣམས། །
འབྲས་བུའི་ཚུལ་འབྱུང་སངས་རྒྱས་ཐོད་པའི་ལུགས། །སྒྲོལ་མ་འབྱུང་བར་རྣལ་
འབྱོར་བཞི་གསུངས་ཏེ། །རྣལ་འབྱོར་དང་པོ་བསྐྱེད་རིམ་འཁོར་བཅས་ཡིན། །རྗེས་
སུ་རྣལ་འབྱོར་སྔོན་འགྲོ་དངོས་གཞི་གཉིས། །རྣལ་འབྱོར་ཆེ་ལ་མི་ཤིགས་གསུམ་དང་
ལྡན། །མ་རྒྱུད་གཙོ་བོ་རྣམས་ཏེ་ཕྲན་ཚེགས་མང་། །རྒྱུད་གཙོར་བྱས་པ་འཕགས་
ཡུལ་མཁས་གྲུབ་ལུགས། །ཀུན་ཀྱང་བསྒྲུབ་བྱ་མི་སློབ་ཟུང་འཇུག་གི །དངོས་རྒྱུ་
སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་སྒྱུ་མའི་སྐུ། །འཇུག་ལྡངས་ཚུལ་གྱིས་བསྒྲུབ་དགོས་གནད་ལ་
མཐུན། །དེ་ལ་ཀུན་རྫོབ་རང་བྱིན་རླབས་པ་དང་། །དོན་དམ་འོད་གསལ་གཉིས་
དགོས་དེ་དག་ཀྱང་། །རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་ལས་རུང་བྱེད་ལ་མཐུན། །དེ་ཕྱིར་དབུ་མར་
གནད་བསྣུན་རང་ལུས་དང་། །དགའ་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་དྲང་བརྟན་གཞན་གྱི་ལུས། །
སྟོང་གཟུགས་ཕྱག་ཆེན་གསུམ་ལ་རྫོགས་རིམ་ཀུན། །འདུས་ཀྱང་དེང་སང་གང་ཟག་
ལ་ལྟོས་ནས། །ཀུན་རྫོབ་དོན་དམ་དབྱེར་མེད་གསུམ་དུ་བཤད། །ཀུན་རྫོབ་རང་
བྱིན་རླབས་ལ་གཉིས་ཡིན་ཏེ། །རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་ཐུན་མོང་དབེན་གསུམ་དང་། །སྟོང་
ར་བུམ་ཅན་སོགས་ཀྱིས་ལུས་རུང་བསྒྲུབ། །ཐུན་མིན་བདེ་དྲོད་མི་རྟོགས་གཏུམ་མོ་
སྦར། །དགའ་བཞི་སྟོང་བཞི་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་ལས། །འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་དཔེ་དོན་
ལྷན་སྐྱེས་འཆར། །སྲེག་འཇོམས་དྲག་གཏུམ་ལས་བྱེད་ཚིག་གི་དོན། །ལྷན་སྐྱེས་
བདེ་སྟོང་ཡེ་ཤེས་མདོ་སྔགས་སྤྱི། །ལས་དང་རྣལ་འབྱོར་ལྷན་སྐྱེས་སྦས་དོན་ཏེ། །
མཐར་ཐུག་ཡ་ེཤསེ ་མ་ེ ལྕ་ེ འདོ ་གསལ་ལ།ོ །སྒྱུ་མའི་དཔེས་མཚོན་ཆསོ ་ཀུན་ད་ེ ཡ་ི ལུས། །
སྤྱི་དོན་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཏིང་འཛིན་བསྒོམ། །སྣང་ཡང་བདེན་མེད་དཔེ་ཡིས་གཏན་ལ་
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དབབ། །དག་པའི་སྒྱུ་ལུས་ཁྱད་པར་ལས་སྐྱེས་པ། །སྟོང་བཞིའི་འོད་གསལ་རླུང་
སེམས་ལྷ་སྐུར་ལྡངས། །སྦས་དོན་མཐིལ་ཡིན་འཇའ་གཟུགས་ཆུ་ཟླས་མཚོན། །
སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་སྒྱུ་མས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ། །མཐར་ཐུག་རྣམ་དག་སྒྱུ་མའི་ལྷ་སྐུ་
འགྲུབ། །ཆོས་དྲུག་ལྷག་མའང་དེ་ཡི་ཡན་ལག་གོ །དོན་དམ་འོད་གསལ་ཕྱག་ཆེན་
རྫོགས་རིམ་ནི། །གནས་ལུགས་གཉིད་དང་འཆི་དུས་འཆར་རྣམས་གཞི། །ལམ་
དུས་གནས་ལུགས་སྟོང་ཉིད་ལྟ་བ་སྤྱི། །དེ་ཡི་རང་འོད་འགག་མེད་གསལ་བ་ཚིག །
དབུ་མར་རླུང་ཐིམ་ལྷན་སྐྱེས་སྦས་དོན་ཏེ། །གཉིས་སྣང་དཔེ་དང་གཉིས་མེད་དོན་
དམ་ཉིད། །མི་རྟོག་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་མཐར་ཐུག་འབྲས། །སྒོམ་ཚུལ་རིལ་འཛིན་
རྗེས་གཞིག་སོགས་མང་ཡང་། །སྦས་དོན་ཇི་བཞིན་འདྲེན་ལ་དབུ་མར་རླུང་། །
ཞུགས་གནས་ཐིམ་པའི་ཉམས་མྱང་ཐོན་པ་དགོས། །འོད་གསལ་འཇུག་ཚུལ་རིམ་
ལས་རྣམ་ཐར་བརྒྱད། །མིང་འདོགས་མཚུངས་ཀྱང་འདི་དོན་ཐུན་མོང་མིན། །སྟོང་
ཉིད་སྙིང་རྗེ་དབྱེར་མེད་ཟུང་འཇུག་སྤྱི། །རྟོག་པས་གཉིས་སུ་མི་བྱེད་ཚིག་གི་དོན། །
ཁྱད་པར་སྟོང་ཉིད་བདེ་ཆེན་རོ་མཉམ་སྟེ། །སྒྱུ་མའི་སྐུ་དང་སེམས་ཉིད་འོད་གསལ་
བ། །དབྱེར་མེད་སྦས་དོན་སྟོང་གསུམ་ལུགས་འབྱུང་ལྡོག །འགྲོ་འོང་སློབ་དང་མི་
སློབ་དེ་ལས་ལྡོག །སྒོམ་ཚུལ་འོད་གསལ་ངང་ནས་སྒྱུ་མའི་སྐུ། །ཆུ་ལས་ཉ་བཞིན་
དངོས་དང་རྗེས་མཐུན་ལྡངས། །གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་སྒོམ་རིམ་རྒྱུད་གཙོ་
བོར་བྱེད་པ་སྤྱིར་བསྟན་པའི་སྐབས་སོ།། །།

༤ རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་སྒོམ་རིམ་མན་ངག་གཙོ་བོར་བྱེད་པ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བསྟན་
པའི་སྐབས།

གངས་རིའི་ཁྲོད་འདིར་མན་ངག་གཙོར་བྱེད་པའི། །སྒྲུབ་བརྒྱུད་བརྒྱད་ལས་
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སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་ཡི། །ཡོ་ག་རྣམ་གསུམ་སྒོམ་རིམ་གྲངས་མང་ཡང་། །རྩ་བ་མཚན་
བཅས་མཚན་མེད་གཉིས་སུ་འདུ། །སྒྱུ་འཕྲུལ་ལུགས་སུ་མཚན་བཅས་ཐབས་གྲོལ་
གཉིས། །ཐབས་ལམ་སྟེང་སྒོ་ཐུན་མོང་འཁོར་ལོ་དྲུག །ཁྱད་པར་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་
བཟང་མོ་དང་། །སྦྱོར་དག་ཁྱབ་བརྡལ་ཆེན་པོའ་ི འཇུ་འདུལ་བྱེད། །འོག་སྒོ་ཡན་
ལག་བཞི་ལྡན་གཅིག་ཆོད་སྦྱོང་། །གྲོལ་ལམ་རིམ་དང་ཅིག་ཆར་སྔ་མ་ནི། །ལྟ་བ་
སྔོན་སོང་ཏིང་འཛིན་མོས་སྒོམ་དང་། །ངེས་རྫོགས་ཉམས་ལྔ་མཐར་ཕྱིན་བར་དུ་
བསླབ། །བསྒོམ་བྱ་འཆི་བར་སྐྱེ་བའི་རིམ་གསུམ་དང་། །རྗེས་མཐུན་སྟོང་ཆེན་སྙིང་
རྗེ་སྒྱུ་མ་དང་། །ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་དང་སྤྲོས་བཅས་ཚོགས་སྒྲུབ་ལྔ། །དེ་ཡང་རགས་དང་
ཕྲ་བས་སྦྱོང་ཚུལ་གཉིས། །བསྐྱེད་རིམ་ཏིང་འཛིན་གསུམ་དང་རགས་པ་སྐུ། །
གསལ་བརྟན་ཚད་བརྒྱད་གྱད་དུ་གྱུར་ནས་ནི། །དཀྱིལ་འཁོར་ཚོམ་བུ་གྲངས་དང་
ཞལ་ཕྱག་སྤྲོ། །ཕུན་སུམ་ཚོགས་ལྔས་སྒྲུབ་པའི་གཞི་བཟུང་ཞིང་། །བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་
ལག་བཞི་ཡིས་གཞུང་བསྲངས་པས། །ཟླ་དྲུག་སོགས་ཀྱིས་འདོད་གཟུགས་རིག་
འཛིན་འགྲུབ། །ཟག་བཅས་ལམ་ལྔས་འཁོར་བའི་བག་ཆགས་དག །འབྲས་བུ་
རྫོགས་ཤིང་གོང་མའི་སྨིན་བྱེད་འགྱུར། །ཟག་མེད་རིག་འཛིན་རྣམ་པ་བཞི་ལ་སྦྱོར། །
རྫོགས་རིམ་སྟོང་ཆེན་དབུ་མར་རླུང་སེམས་སྡུད། །འཇོག་ཐབས་གཉིས་ཀྱིས་ཉིན་
མཚན་འོད་གསལ་བསྒོམ། །སྙིང་རྗེ་སྟོང་གཟུགས་སྒྱུ་མར་གྲོལ་ལས་ཤར། །ཞུ་
བདེའི་ལྷ་སྐུས་སྣང་བ་རྒྱས་འདེབས་ཤིང་། །གཅིག་ལས་འཕེལ་བས་ཚོམ་བུ་མཁའ་
ཁྱབ་སྤྲོ། །ཚོགས་སྒྲུབ་ཕྱག་རྒྱ་གསུམ་གྱི་ཉེ་རྒྱུ་ཡིས། །མི་སློབ་ཟུང་འཇུག་སྐུ་འགྲུབ་
མཚན་མེད་ནི། །ཆོས་ཉིད་དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་འཇོག་པའོ། །ཨ་ནུའི་ཐབས་ལམ་སྟེང་
འོག་བདེ་ཆེན་སྐྱེད། །གྲོལ་ལམ་ཇི་བཞིན་པ་ཡི་ཆོས་ཉིད་ལ། །དེ་བཞིན་བློ་བཞག་
མཚན་མདེ ་དནོ ་རྗསེ ་འཇུག །སྣོད་བཅུད་དཀྱིལ་འཁོརའཁོར་ལརོ ་སྔགས་ཙམ་གྱསི ། །
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ཆུ་ལས་ཉ་བཞིན་གསལ་ལ་མ་འདྲེས་བསྐྱེད། །མཚན་བཅས་ཡི་གེའི་རྗེས་སུ་འཇུག་
པར་བཤད། །ངེས་རྫོགས་ལམ་སྤྱིར་ཟག་བཅས་ཟག་མེད་གཉིས། །འདུན་པ་
སེམས་སོགས་རྣལ་འབྱོར་ལྔ་ཡིས་བསྡུས། །སེམས་སྡེས་ཆོས་ཅན་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་
ཀུན། །ཆོས་ཉིད་བྱང་ཆུབ་སེམས་སུ་རྫོགས་པའི་རྩལ། །སྣང་རིག་ངོས་བཟུང་བྲལ་
བའི་དབྱིངས་སུ་སྐྱེལ། །དེ་ཕྱིར་སྣང་བ་སེམས་ལ་སེམས་ཡེ་ཤེས། །རྣལ་མར་འཇོག་
པས་འཁྲུལ་བ་རང་ཐོག་གྲོལ། །སྒོམ་མ་མྱོང་དང་འབྲལ་མ་མྱོང་བའི་ཕྱིར། །རང་
སྣང་རསི ་མདེ ་རགི ་སྟངོ ་ཆསོ ་སྐུར་འཇོག །ཀློང་སྡའེ ་ི འགག་དནོ ་མ་ནརོ ་མ་བཅོས་པ། །
བསམ་འདས་བློ་དང་བྲལ་ལ་ཡོངས་རྫོགས་འདུ། །རང་ཡན་མི་འགུལ་འཐེན་དང་མ་
རེག་པའི། །གནད་བཞིས་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་བདེ་ཆོས་ཉིད་ཚུལ། །དབང་བཞི་གསལ་
སྟོང་ལ་སོགས་ལམ་དུ་བྱེད། །མདོར་ན་ཆོས་ཉིད་བྱ་རྩོལ་མེད་པར་འཇོག །གནས་
ཉམས་མི་གཡོ་མཉམ་ཉིད་ལྷུན་གྲུབ་ནི། །སེམས་ཀློང་ལམ་གྱི་ཉམས་བཞིར་དགའ་
རབ་བཞེད། །མན་ངག་སྟོང་སྣང་ཆོས་ཉིད་ཟད་བྱེད་པའི། །ཀ་དག་ཁྲེགས་ཆོད་ལྷུན་
གྲུབ་ཐོད་རྒལ་གཉིས། །གྲོལ་ལུགས་བཞིར་གནས་རང་བྱུང་རིག་པ་ཉིད། །ངོ་
འཕྲོད་ཐག་ཆོད་གདིང་འཆའ་བོགས་འདོན་དུ། །ནམ་མཁའ་སུམ་ཕྲུགས་ལ་སོགས་
རྣལ་འབྱོར་བྱ། །འབྱུང་བཞིའི་སྒྲ་དང་འཁོར་འདས་རུ་ཤན་དབྱེ། །སྒོ་གསུམ་སྔོན་
འགྲོ་སྣ་ཁྲིད་གསུམ་ལ་བསླབ། །བཅའ་བ་ལུས་དང་འཁྲིད་པ་དབྱིངས་ཀྱི་གནད། །
སྣང་བ་ཡུལ་གསུམ་ཁྱད་པར་སྒྲོན་མ་བཞིའི། །ལམ་ལས་སྣང་བཞི་ཟད་སར་འཁྱོལ་
བར་བྱེད། །སྡོད་གསུམ་ཚད་བཟུང་ཐོབ་གསུམ་གཟེར་བུ་གདབ། །གདིང་བཞིའི་
གྲོལ་ཚད་བསྟན་པས་ལ་བཟླའོ། །བཀའ་གདམས་སྤྱིར་ནི་ལྷ་བཞི་སྡེ་སྣོད་གསུམ། །
བསླབ་གསུམ་ཉམས་ལེན་ཁྱད་པར་མན་ངག་ལུགས། །བླ་མ་ལྷ་སྔགས་སྙིང་རྗེ་སྟོང་
ཉིད་དེ། །རྗེས་དྲན་ལྔ་ལས་འཕྲོས་པའི་ཀུན་རྫོབ་དང་། །དོན་དམ་ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་
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༼སྟོད་ཆ།༽

ལམ་དུ་བྱེད། །ལུགས་གསུམ་གཅིག་དྲིལ་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ། །ཆེ་བ་བཞི་ལྡན་
རྩ་བ་གཤེས་གཉེན་བསྟེན། །དལ་འབྱོར་མི་རྟག་ངན་འགྲོའ་ི སྡུག་བསྔལ་ལས། །
རང་ཉིད་ཐར་འདོད་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ། །ཆོས་བརྒྱད་རང་གྲོལ་དད་པ་རྣམ་
པར་དག །སྐྱེས་བུ་ཆུང་ངུའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་བསྒོམ། །ལས་འབྲས་ཡིད་ཆེས་འཁོར་
བའི་ཉེས་དམིགས་མཐོང་། །དེ་རྒྱུ་ལས་ཉོན་སྤང་འདོད་བཅོས་མིན་བློས། །ཐར་པ་
དོན་གཉེར་ངེས་འབྱུང་རྣམ་པར་དག །སྐྱེས་བུ་འབྲིང་པོའ་ི ལམ་གྱི་རིམ་པ་བསྒོམ། །
མ་གྱུར་འགྲོ་ལ་བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་ཆེས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་ཕྱིན་དྲུག་བསྡུ་བཞི་
ཡིས། །རང་གཞན་དོན་སྤྱོད་ལྷག་བསམ་རྣམ་པར་དག །སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའ་ི ལམ་གྱི་
རིམ་པ་བསྒོམ། །མངོན་མཐོ་ཉན་རང་ཐེག་ཆེན་ལས་བརྩམས་པའི། །བཀའ་རྣམས་
རིམ་གསུམ་ལམ་འདིར་འདུ་བར་བཞེད། །སྙིང་རྗེའི་བོགས་འདོན་བདག་གཞན་
བརྗེ་བ་ཡི། །བློ་སྦྱོང་རིགས་ཀྱང་ཁྱད་པར་ཡན་ལག་གོ །སྙན་བརྒྱུད་ཚད་མ་བཞི་
ལྡན་གསུང་ངག་མཆོག །ཐོག་མར་འཁོར་འདས་ཐུན་མོང་ལམ་ལ་ལྔ། །མ་དག་
རྣལ་འབྱོར་ཉམས་དང་དག་པ་ཡི། །སྣང་བ་གསུམ་གྱིས་ལམ་གྱི་གཞི་བཅས་ཏེ། །རྒྱུ་
རྒྱུད་འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་ལྟ་བ་སྐྱོང་། །ཐབས་རྒྱུད་དབང་བཞི་དང་འབྲེལ་ཟབ་
ལམ་བསྒོམ། །འབྲས་རྒྱུད་སྐུ་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་འཆར། །ཉམས་ལེན་མ་ལུས་རྒྱུད་
གསུམ་དག་གིས་ཤེས། །ལུང་དང་ལོ་རྒྱུས་མན་ངག་ཉམས་མྱོང་གི །ཚད་མ་སྙན་
བརྒྱུད་བཞི་ཡིས་སྤྲོས་པ་གཅོད། །ཕྱི་ནང་གསང་བ་དེ་ཉིད་མཐར་ཐུག་གི །རྟེན་
འབྲེལ་ལྔ་ཡིས་ལམ་གྱི་ས་མཚམས་བཅད། །འཁོར་ལོ་འཆམས་པ་འཇིག་རྟེན་ལམ་
ལ་གཉིས། །མན་ངག་བདུན་དང་ལམ་གྱི་གེགས་སེལ་ལོ། །ཁམས་འདུས་གསུམ་
པོ་ཕྱོགས་མེད་བདུན་དང་སྦྱར། །སེམས་གནས་རྣམ་གསུམ་ཏིང་འཛིན་ཉེ་རྒྱུར་
རྟོགས། །ཉམས་གསུམ་སྐྱེས་པ་གང་ཡང་ཏིང་ངེ་འཛིན། །དྲོད་གསུམ་ཡིན་མིན་སྐྱེས་
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པ་བྱུང་རྒྱལ་བསྐྱང་། །འཁྲིད་ལུགས་གསུམ་གྱིས་ཉམས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་དབྱེ། །འདུས་
གསུམ་དཔེ་གསུམ་སྦྱོར་བས་ས་མཚམས་ཤེས། །རྟེན་འབྲེལ་གསུམ་འཛོམས་རྒྱུ་རྐྱེན་
རེ་དོགས་བྲལ། །ཕྱོགས་ལྷུང་རྣལ་འབྱོར་གཉིས་ལ་བར་ཆད་བཞི། །སྲུང་བ་བརྒྱད་
བརྒྱད་ཐུན་མོང་བཅུ་བཞི་སྟེ། །གནད་ཆེན་བདུན་ཅུ་གདམས་ངག་དྲུག་དང་ནི། །
དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོས་ལམ་གྱི་གེགས་རྣམས་སེལ། །མདོར་བསྡུས་དབང་བཞིའི་
ལམ་ལ་ལྟ་གྲུབ་བརྒྱད། །སྐྱོན་རྣམས་ཡོན་ཏན་བར་ཆད་དངོས་གྲུབ་བླང་། །གང་
སྣང་ཉམས་སུ་ཤེས་པས་རང་གྲོལ་ནས། །འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་འདས་པའི་གྲུབ་མཐའ་
སྙོགས། །མངའ་བདག་མར་པའི་བཀའ་བརྒྱུད་རིན་ཆེན་རྣམས། །དངོས་པོའ ་ི
གནས་ལུགས་ལམ་དང་འབྲས་བུའི་རམི ། །བླ་མདེ ་དནོ ་སྡུད་རྡ་ོ རྗའེ ་ི ཚགི ་ཏུ་གསུངས། །
གནས་ལུགས་གཉིས་པོ་རགས་ཕྲ་ཤིན་ཏུ་ཕྲ། །སྣང་གསུམ་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་འོད་
གསལ་སེམས། །ཕུང་ཁམས་རྩ་ཐིག་གཉུག་མའི་ལུས་རྣམས་གཞི། །སྦྱང་བྱ་གནས་
སྐབས་བཞི་པོ་སྦྱོང་བྱེད་ལམ། །རྩ་བའི་ཆོས་བཞི་ཡན་ལག་གཉིས་དང་བཅས། །
ཚིག་དོན་ཆོས་དྲུག་མདོ་སྔགས་གཞུང་ལུགས་གཉིས། །སྤྱི་དོན་ཐུན་ཁྱད་སྦས་དོན་
ཉམས་དང་རྟོགས། །མཐར་ཐུག་སློབ་པ་རྗེས་མཐུན་མི་སློབ་དངོས། །ཁྱད་པར་
བསྒོམ་དོན་བདེ་སྣང་རིགས་གསལ་སྟོང་། །དུས་གསུམ་དབྱེར་མེད་ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་
ཉིད། །ཕུང་ཁམས་དྲུག་སྦྱོང་རིགས་དྲུག་མངོན་དུ་བྱེད། །ལམ་གྱི་གཞུང་ཤིང་གཏུམ་
མོ་སྟོང་ཉིད་ཕྱི། །ཨ་ཐུང་ནང་ལ་ཟུང་འཇུག་གསང་བ་སྟེ། །སྤྲོས་གཅོད་ཉམས་ལེན་
མཆོག་བདེའི་གནས་ལ་སྦྱོར། །གནད་དུ་བསྣུན་བྱ་རྩ་གསུམ་འཁོར་ལོ་བཞི། །སྦྱོར་
བ་བཞི་དང་གནད་ལྔས་རླུང་བཟུང་སྟ།ེ །ཞུ་བདེའ་ི ཐགི ་ལ་ེ ཁ་སྦྱརོ ་འཛག་མདེ ་འཆིང་། །
གཞི་དུས་ལྟེ་གསང་རྫས་སྔགས་ཡེ་ཤེས་སུ། །གནས་པའི་གཏུམ་མོ་དམིགས་རླུང་
ཐབས་ཀྱིས་སྦར། །དེ་ལ་རང་ལུས་སྟེང་སྒོ་རྣམ་གྲོལ་ལམ། །ལུས་དང་དུས་དང་ཡུལ་
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༼སྟོད་ཆ།༽

གནད་ལྡན་པས་བསྒོམ། །བདེ་དྲོད་མི་རྟོག་ཡེ་ཤེས་བོགས་འདོན་བཅས། །གཞན་
ལུས་བཙལ་དང་སྙོམས་འཇུག་བདེ་སྦྱོར་རོ། །རྟགས་བཅུ་ཡོན་ཏན་སྣང་སྟོང་བདེ་
སྟོང་རྣམས། །འགྲུབ་བྱེད་ཉིད་དོ་ལམ་གྱི་བོགས་འདོན་ནི། །མཚན་མེད་བྱིན་རླབས་
སྟོབས་ཀྱིས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེའི། །ཡེ་ཤེས་ལས་སྐྱེས་སྒྱུ་ལུས་རིག་ངོར་འཆར། །མཚན་
བཅས་རྩ་བའི་རྣལ་འབྱོར་གྲུབ་ནས་སུ། །ཉམས་ལེན་མ་དག་ཆོས་རྣམས་དཔེ་བརྒྱད་
ལྟར། །དག་པ་ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་རོལ་བར་སྦྱང་། །རྣམ་དག་དུས་ཐབས་རྒྱུ་རྣམ་ངོ་
བོ་ཡི། །ཁྱད་པར་ལྔ་ལྡན་དབེན་གསུམ་སྔོན་སོང་ནས། །སྒྱུ་ལུས་དཔེ་སྣང་རྨི་ལམ་
བར་དོ་དང་། །འོད་གསལ་སྤྲུལ་པ་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མ་བདུན། །གཉིས་གསུམ་བཞི་
སོགས་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་ལས། །ལས་དང་ཡེ་རྒྱས་ཟག་མེད་ལུས་ཀྱི་རྒྱུ། །ལུགས་
འབྱུང་ལུགས་ལྡོག་རླུང་སེམས་དྭངས་མའི་སྐུ། །མཚན་དཔེས་བརྒྱན་འགྲུབ་རྗེས་
ཐོབ་སྣང་བ་སོགས། །ལམ་ཁྱེར་རིམ་ལྔའི་གསུམ་པ་སོར་བསམ་གྱི། །སྟོང་
གཟུགས་ཕྱག་ཆེན་དོན་ཏེ་ལོགས་སུ་སྦས། །ཚོད་འཛིན་རྨི་ལམ་དཔེ་དོན་དུས་མཐའི་
ལམ། །བཟུང་སྦྱོང་གཅིག་ཏུ་བྱ་བའི་མན་ངག་གིས། །སྣང་བ་འཆི་བཅས་དེ་བཞི་
གཏན་ལ་དབབ། །སྙིང་པོ་འོད་གསལ་དཔེ་དོན་ཉམས་རྟོགས་གཉིས། །རང་བཞིན་
ལ་སོགས་བཞི་དང་ལྔ་རུ་དབྱེ། །ཉམས་ལེན་གཞི་དུས་འོད་གསལ་རང་ངོ་སྤྲད། །
ལམ་དུས་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་གནད་བཅིངས་ཤིང་། །ཕྱི་ནང་ཐུན་མོང་མངོན་བྱང་
མངོན་དུ་བྱ། །འཆར་སྐབས་ལྔ་ལས་གཉིད་དུས་དཔེ་རུ་བཟུང་། །རིལ་འཛིན་རྗེས་
གཞིག་སྒྱུ་ལུས་ལྡང་བ་ཡིས། །ཟིན་པ་བརྟན་བྱས་དོན་འབྲས་མཐའ་རུ་ཕྱིན། །བར་
དོ་རྣམས་ལས་བླ་ོ ཆདོ ་སྲདི ་པ་སྟ།ེ །རབ་ཀྱསི ་འདོ ་གསལ་ངསོ ་བཟུང་འབྲིང་སྒྱུ་ལུས། །
རྩལ་སྦྱོང་ཐ་མས་མངལ་སྒོ་དགག་ཅིང་གདམ། །རབ་འབྲིང་ཐ་མའི་ལམ་གྱི་སྐྱེལ་མ་
ནི། །འོད་གསལ་སྒྱུ་ལུས་བསྐྱེད་རིམ་ལ་འཕོ་བ། །ཡན་ལག་གྲོང་ནས་གྲོང་དུ་
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འཇུག་པར་བཤད། །འབྲས་བུ་མཐར་ཐུག་ཆོས་དྲུག་མངོན་དུ་འགྱུར། །མདོ་ལུགས་
སྤྲོས་བྲལ་སྔགས་ལུགས་བདེ་སྟངོ ་གི །ཕྱག་ཆནེ ་ལྷན་སྐྱསེ ་དབང་ག་ི ཁྱད་པར་ཅན། །
སྤྱིར་ནི་མདོ་སྔགས་སྙིང་པོའ ་ི ལུགས་གསུམ་ལས། །དང་པོ་ངོ་བོ་ཤེར་ཕྱིན་མཚན་
ཕྱག་ཆེན། །རྣམ་པ་སྔགས་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པ་སྟེ། །གཞི་ཡི་གནས་ལུགས་རིས་
མེས་སྤྲོས་མཐའ་བྲལ། །འཁྲུལ་གྲོལ་མ་མྱོང་མཁའ་ལྟར་ཀུན་ལ་ཁྱབ། །འཁྲུལ་
ལུགས་སྣང་ཡང་བདེན་མེད་སྣང་ཙམ་ཉིད། །སྐྱེ་འགག་གནས་གསུམ་སྐུ་གསུམ་རོལ་
པ་ཆེ། །ལམ་དུས་སེམས་ཉིད་ལྷན་སྐྱེས་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །སྣང་བ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་ཆོས་
སྐུའི་འོད། །མ་ཡེངས་མི་སྒོམ་བཟོ་མེད་གཉུག་མའི་ངང་། །ཤོར་ས་བཞི་དང་གོལ་ས་
གསུམ་ལས་གྲོལ། །དགའ་བཞི་རྐྱེན་གསུམ་ལས་འདས་སྐྱེ་བའི་ཚུལ། །གསུམ་
གྱིས་མཚམས་སྦྱར་རྣལ་འབྱོར་བཞི་རིམ་བགྲོད། །ལྟ་བ་གོ་ཞིང་སྒོམ་པས་ཉམས་སུ་
མྱོང་། །རྟོགས་པ་མཐར་ཕྱིན་འབྲས་བུ་ད་ལྟ་འཐོབ། །སྔགས་ལུགས་ཐབས་ལམ་
རྣམས་ལས་སྐྱསེ ་པ་སྟ།ེ །སྙིང་པ་ོ རྡ་ོ རྗ་ེ ཡ་ེཤསེ ་འབེབས་པ་ཡསི ། །དབང་རབ་སྨནི ་གྲལོ ་
དུས་གཅིག་འབྱུང་བའོ། །ཕག་གྲུས་སྐྱབས་སེམས་མོས་གུས་བསྐྱེད་དང་རྫོགས། །
བསྔོ་བར་བཅས་པའི་ལྔ་ལྡན་ཆོས་འཁོར་བསྐོར། །ཀརྨ་པ་ཡིས་སྐུ་གསུམ་ངོ་སྤྲོད་
དང་། །འབྲུག་པས་ཁྲིད་ཆེན་བརྒྱད་སོགས་རྩལ་དུ་བཏོན། །རས་ཆང་ལུགས་
སོགས་སྙན་བརྒྱུད་བཀའ་སྲོལ་འཛིན། །ཀུན་གྱི་རྩ་བ་ཕྱག་ཆེན་ཆོས་དྲུག་གོ །
ཤངས་ལུགས་བཤད་རྩོད་སྒྲུབ་པའི་ལམ་རིམ་གསུམ། །ཕྱི་མར་ནི་དྷི་མེ་ཏྲི་ཨ་བྷ་ཡ། །
རཱ་ཧུ་ལ་ཡི་སྐོར་ལྔ་ཐོར་བུ་བཅས། །ཉམས་ལེན་གཙོ་བོ་ནི་གུའི་གསེར་ཆོས་ལྔ། །
ཐུན་མིན་དག་བྱེད་སྟོང་རས་རྒྱུད་སྦྱངས་ནས། །རྩ་བ་གཏུམ་མོ་དྲག་དང་འཇམ་པོ་
ཡིས། །ཟས་ཟ་གོས་གྱོན་གདན་འདིངས་རྟ་རུ་ཞོན། །མོས་གུས་ལྷ་སྐུ་འགྲོ་དྲུག་སྒྱུ་
མར་འཆར། །རང་ཟིན་དབང་བཞི་འཆུགས་མེད་གནད་དགུ་ཡིས། །རྨི་ལམ་བཟུང་
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༼སྟོད་ཆ།༽

སྦྱོང་གཏན་འབེབས་རྣམ་ཐར་འབྱོངས། །རྩ་བ་ཡལ་ག་ལོ་མ་མེ་ཏོག་གིས། །སྲབ་
མཐུག་འོད་གསལ་སྐུ་གསུམ་ལམ་དུ་ཁྱེར། །དེ་བཞིན་ཉིད་དང་ཟུང་འཇུག་བྱིན་
རླབས་སྟོབས། །འཆུགས་མེད་མཁའ་སྤྱོད་ལམ་ནས་གོང་དུ་འཕོ། །ཆོས་ལོངས་
སྤྲུལ་གསུམ་སྤྱི་གནད་འཆུགས་མེད་ཀྱིས། །དབང་པོའ་ི རིམ་མཐུན་བར་དོ་གསུམ་ལ་
གྲོལ། །སྔོན་འགྲོ་རང་བབས་གསུམ་གྱིས་ཞི་ལྷག་བསྐྱེད། །དངོས་གཞི་ངོ་སྤྲོད་སྐྱོན་
བཞི་རང་སར་གྲོལ། །རྗེས་ཤེས་གསལ་སྟོང་སྐུ་གསུམ་རང་ཤར་དང་། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་
པོ་ཆོས་ཀྱི་སྡོང་པོའ།ོ །ཅིར་སྣང་བླ་མ་སྣང་གྲགས་ལྷ་དང་སྔགས། །སྣང་སེམས་སྒྱུ་
མ་རྨི་ལམ་མོས་གུས་དང་། །དག་སྣང་བདེན་མེད་ལམ་ཁྱེར་ཡལ་གའི་ཆོས། །མེ་
ཏོག་མཁའ་སྤྱོད་དཀར་དམར་སྙིང་རྗེའི་རྒྱུན། །ཁྱད་འཕགས་གསོལ་འདེབས་ཀྱིས་
བསྐུལ་འཁོར་ལོ་བཞིར། །ཆགས་གྲོལ་བདེ་སྟོང་མར་མེ་རབ་ཏུ་སྦར། །རང་སེམས་
མ་སྐྱེས་པས་ན་འཆི་བ་མེད། །ལུས་ཉིད་བེམ་པོ་འཆི་བའི་གདགས་གཞིས་སྟོང་། །
འཆུགས་མེད་དབྱིངས་སུ་སྡོམ་པ་འབྲས་བུ་གསུངས། །སུ་ཁའི་ཆོས་དྲུག་ལྷ་བཞི་དྲིལ་
སྒྲུབ་དང་། །བླ་མགོན་དབྱེར་མེད་ལ་སོགས་ཟབ་ཆོས་མང་། །ཞི་བྱེད་སྡུག་བསྔལ་
གསུམ་པོ་ཞི་བ་གཞི། །གསུམ་སེལ་མཐའ་ཡས་གྲོལ་གསུམ་ཐོབ་པ་ལམ། །སྒྲིབ་པ་
ཀུན་གྲོལ་མཉམ་གནས་འབྲས་བུའི་དོན། །སྡུག་བསྔལ་ཞི་ཕྱིར་སྤྱི་མིང་སྒེར་དུ་
ཆགས། །བཀའ་བབས་དང་པོ་དཔེས་མཚོན་གདམས་ངག་ལྔ། །མཚན་ཉིད་བརྒྱུད་
པ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་ནི། །ཀུན་རྫོབ་དོན་དམ་ཟུང་འཇུག་མི་གནས་པ། །ཕ་བརྒྱུད་རྡོ་
རྗེ་ལྟ་བུ་འཁྲུལ་འཁོར་དང་། །རྡོར་བཟླས་སེམས་ཀྱི་རླུང་བཟུང་འོད་གསལ་བ། །མ་
བརྒྱུད་པདྨ་ལྟ་བུ་འབར་འཛག་དང་། །སྐྱིལ་ཟློག་དགྲམ་ལ་སྐྱོན་གྱིས་མ་གོས་པ། །
ཕྱག་ཆེན་བརྡ་བརྒྱུད་བདུད་རྩི་ལྟ་བུའི་དབང་། །ངོ་སྤྲད་ལམ་ཁྱེར་སྐྱེ་མེད་འགྲེང་
གཏམ་གཅིག །མཁའ་འགྲོ་བརྡ་བརྒྱུད་འཁོར་ལོ་ལྟ་བུ་ནི། །བསྲིང་དང་དབབ་དང་
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བསྐོར་དང་བཞག་པའོ། །བར་དོ་ལམ་ཁྱེར་སྤྱོད་ལམ་དུས་དང་འབྲེལ། །བར་པ་རྨ་
ལུགས་དནོ ་དང་ཚགི ་བརྒྱུད་བརྟེན། །ཁྲིད་གནད་བཅུ་དྲུག་ང་ོ སྤྲདོ ་སྒྲ་ོ འདོགས་བཅད། །
སོ་ལུགས་རིག་པ་གཅེར་མཐོང་གནད་གསུམ་ལྡན། །ཀཾ་ལུགས་ཤེར་ཕྱིན་སྙིང་པོའ་ི
དོན་ཁྲིད་སོགས། །གཙོ་བོ་ཕྱི་མ་བྱང་སེམས་ཀུན་དགའི་ལུགས། །དཀར་དམར་
ནག་ཁྲིད་ཉམས་མྱོང་སྐྱེད་བྱེད་སྐོར། །དམར་ཁྲིད་སྤྱི་ཡི་སྔོན་འགྲོས་ཞེན་འཁྲིས་
བཅད། །ཁྱད་པར་ལམ་གྱི་གཞི་སྒྲུབ་བསགས་སྦྱང་བྱ། །དངོས་གཞི་བྱ་བ་གཞི་ནི་
སྡོམ་གསུམ་ལྡན། །རྣལ་འབྱོར་རང་ས་དྲུག་པོ་མ་ཉམས་བསྲུང་། །བྱེད་པ་ལམ་ནི་
ཚོགས་ལམ་བློ་སྦྱོང་ལ། །གཞི་བཏིང་སྦྱོར་ལམ་དཀའ་ཐུབ་འབྱོངས་པའི་ཚེ། །
མཚམས་སྦྱོར་ཡན་ལག་གསང་སྤྱོད་བརྟུལ་ཞུགས་བྱ། །མཐོང་ལམ་རྗེས་དང་སྒོམ་
ལམ་རོ་སྙོམས་ཏེ། །མཐར་ལམ་བྱ་བྲལ་དཀའ་ཐུབ་སྲང་ནས་འདོན། །འབྲས་བུ་
རང་སེམས་རྣམ་དག་སྐུ་བཞི་བརྙེས། །གེགས་སེལ་བོགས་འདོན་སྒྲུབ་པའི་གནད་ཀྱི་
སྒོ། །གཅིག་ལ་གཅིག་དང་གཅིག་གསུམ་གཅིག་ལ་གཅིག །བདུད་ཀྱི་གཅོད་ཡུལ་
ཤེར་ཕྱིན་ཟབ་མོའ་ི སྤྱོད། །ཡོངས་གྲགས་མདོ་སྔགས་རྟོག་པ་བསྲེས་པ་ནི། །སྟོང་
གནས་སེམས་ཅན་མི་འདོར་སྨྲས་བཞིན་བྱེད། །བདེ་གཤེགས་བྱིན་རླབས་བཞི་ཡིས་
བསྟན་པའི་དོན། །ཐུན་མིན་ཚོགས་བསགས་བྱིན་རླབས་གནད་ནས་འབེབས། །
སེམས་འཚོལ་བཞག་ཐབས་ནམ་མཁའ་སྒོ་འབྱེད་ཀྱིས། །ཡུམ་དོན་ངོ་སྤྲད་ཡུལ་ཡིད་
ཞེན་དང་བདག །དབྱིངས་སུ་བཅད་ནས་ཞི་དྲག་སྤེལ་མ་ཡིས། །རོ་སྙོམས་བོགས་
འདོན་སློང་དང་ཚར་ཚད་རྫོགས། །རྩ་རྒྱུད་རྒྱས་པའི་དངོས་བསྟན་ཡན་ལག་དྲུག །
རྫོགས་རིམ་སྐྱེལ་སོ་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་ནི། །ཡིད་ཆེས་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་ཉམས་
བླང་སྟེ། །ལྟོས་མེད་བཞི་ཡིས་རྫོགས་པའི་ལྷ་སྐུ་བསྙེན། །སོར་བསམ་སྲོག་འཛིན་
དངོས་གཞི་ཉེར་སྒྲུབ་ཅིང་། །འདོད་ཆགས་རྗེས་སུ་དྲན་པས་ཆགས་ཆེན་སྒྲུབ། །ཏིང་
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༼སྟོད་ཆ།༽

འཛིན་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྐུ་སྒྲུབ་ཆེན་ནོ། །ལྟ་སྟངས་བྱེད་བཅིངས་གནད་ཀྱིས་འབྲེལ་བ་
ཀུན། །སོ་སོར་བཅད་ཅིང་རྣམ་ཤེས་ནང་དུ་སྡུད། །གཞན་གྱི་ཡུལ་ལྔར་ཡེ་ཤེས་
དབང་པོ་སྤྱོད། །ཐབས་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་འགགས་པས་རྟགས་བཅུ་རྫོགས། །
གཟུགས་སེམས་མཉམ་འཇོག་བསམ་གཏན་ཡན་ལག་ལྔ། །རྫོགས་པའི་ངེས་གསུམ་
སྣང་བརྙན་ཆོས་ལྔ་ལྡན། །རྩ་ཡི་ལམ་སྦྱང་སྲོག་རྩོལ་དྷཱུ་ཏིར་གཞུག །བུམ་ཅན་
བཅིངས་མ་ནུས་པ་བཙན་ཐབས་དགག །འོག་སྒ་ོ སྟངེ ་དགྲོལ་ནང་ག་ི བདུད་རྩ་ི མྱང་། །
འབར་བས་སྲོག་ཐུར་བསྲེ་ཞིང་འཆི་མེད་སྒྲུབ། །གཡོ་མེད་འགྲོ་འོང་བྲལ་བར་འཛིན་
པ་ཡིས། །འདྲེས་པའི་རླུང་ཉིད་མི་ཤིགས་ཐིག་ལེར་བསྟིམ། །དཔྲལ་བར་སྲོག་
ཞུགས་འཛག་མེད་བརྟག་པ་ན། །དབང་པོ་རིམ་གསུམ་ཐིག་ལེའི་ཁྱད་པར་གྱིས། །
ལས་རྒྱ་ཡེ་རྒྱ་ཕྱག་ཆེན་བདེ་སྟོང་གཟུགས། །རྗེས་དྲན་དངོས་ཏེ་སྔོན་འགྲོ་རླུང་སྦྱངས་
ནས། །ཡེ་རྒྱ་གཏུམ་མོ་སྦར་སོགས་རྗེས་མཐུན་དང་། །ཏིང་འཛིན་ཞུ་བདེ་འཛག་
མེད་གནས་འགྱུར་བསྒྲུབ། །དངོས་ནི་ཕྱག་ཆེན་རྟགས་བཅུས་འབྱུང་ཟློག་གི །ཞུ་
བདེ་སྟོང་གཟུགས་ནོར་བུའི་རྩེར་འཆིངས་པས། །ཁུ་རྡུལ་རླུང་འགགས་འགྱུར་མེད་
སྐད་ཅིག་མ། །དང་པོ་ནས་བརྩམས་བཅུ་གཉིས་ས་ཡི་བར། །དབུགས་འགགས་
འགྱུར་མདེ ་དགའ་བ་ད་ེ སྙདེ ་འཕེལ། །ཤེས་རབ་ཐབས་ཀྱ་ི བདག་ཉདི ་ཟུང་འཇུག་གོ །
ལམ་དང་ས་མཚམས་རྣལ་འབྱོར་མི་ཉམས་ཤིང་། །འཕེལ་བའི་ཡན་ལག་རྣམས་ཀྱང་
ཞར་ལ་སྦྱར། །རྣལ་འབྱོར་དེ་དག་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་ཚུལ། །ཐོག་མར་དགེ་བས་ཞི་
ལྷག་ཏིང་འཛིན་བསྒྲུབ། །བར་པས་རླུང་སེམས་བསྲེ་ཞིང་འཁོར་ལོ་དབྱེ། །མཐར་
དགོས་འགྱུར་མདེ ་ཡ་ེཤསེ ་སྐུ་བསྒྲུབ་བྱ། །རྡོ་རྗའེ ་ི ཡ་ེཤསེ ་ཕབེ ་པས་འཕར་གཡོ་ཟུག །
སྣ་ཚོགས་ཉམས་ཀྱིས་སྒོ་གསུམ་མདུད་པ་དགྲོལ། །འཁོར་ལོ་དྲུག་དག་རྒྱལ་བ་
རིགས་དྲུག་འགྲུབ། །རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའ་ི ཞལ་ལུང་བསྙེན་སྒྲུབ་ནི། །ལུས་རྩ་དག་བྱེད་
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བསྙེན་པ་སྐུ་རྡོ་རྗེ། །སྐྱིལ་ཀྲུང་གསུམ་གྱིས་སྟེང་འོག་བར་རླུང་བཅིངས། །རླུང་བཅུ་
དྷཱུ་ཏིར་ཚུད་ནས་སྟོང་གཟུགས་མཐོང་། །ངག་རླུང་དག་བྱེད་སྒྲུབ་པ་གསང་རྡོ་རྗེ། །
སྲོག་རྩོལ་ཐུར་སེལ་ཁ་སྦྱོར་རྡོར་བཟླས་ཀྱིས། །ཐིག་ལེར་ཚུད་ནས་ལམ་ཆེན་ཐམས་
ཅད་བསྒྲུབ། །ཡིག་ཐིག་དག་བྱེད་སྒྲུབ་ཆེན་ཐུགས་རྡོ་རྗེ། །ཐབས་ཤེས་རྗེས་ཆགས་
མེ་གསུམ་སྦར་བ་ཡིས། །སྙིགས་མ་དྭངས་ནས་མི་འགྱུར་བདེ་ཆེན་འགྲུབ། །ལྟ་བ་
ཡིན་ལུགས་སྒོམ་པ་རྡོ་རྗེ་གསུམ། །སྒྲིབ་གསུམ་དག་འབྲས་སྐུ་གསུམ་ངོ་སྤྲད་དོ། །
གྲུབ་ཆེན་ཞི་སྦས་བཀའ་བབ་དྲུག་གི་ཁྲིད། །བསྐྱེད་རིམ་ཕྱག་ཆེན་གཏུམ་མོ་འོད་
གསལ་དང་། །ལས་རྒྱ་མན་ངག་ཐོར་བུ་བཅས་པ་སྟེ། །གེགས་སེལ་བོགས་འདོན་
རྫོགས་རིམ་ཀུན་ལ་གཅེས། །རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་སྒོམ་རིམ་མན་ངག་གཙོ་བོར་བྱེད་པ་བྱེ་
བྲག་ཏུ་བསྟན་པའི་སྐབས་སོ། །ཐེག་པའི་སྒོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་གསུང་རབ་རིན་པོ་
ཆེའི་མཛོད་བསླབ་པ་གསུམ་ལེགས་པར་སྟོན་པའི་བསྟན་བཅོས་ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་
ཅེས་བྱ་བ་ལས་ལྷག་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བསླབ་པ་རིམ་པར་ཕྱེ་བ་སྟེ་གནས་བརྒྱད་
པའོ།། །།

དགུ་པ། བགྲོད་བྱ་ས་དང་ལམ་གྱི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།
༡ རྒྱུ་མཚན་ཉིད་ཐེག་པའི་ས་ལམ་རྣམ་པར་གཞག་པའི་སྐབས།

ལམ་གྱི་ངོ་བོ་གང་ལ་ཞུགས་ནས་ཀྱང་། །གོ་འཕང་མཆོག་ཏུ་བགྲོད་པའི་
འཇུག་ངོགས་ཉིད། །དབྱེ་བ་ཐེག་གསུམ་ཟག་བཅས་ཟག་མེད་སོགས། །མང་ཡང་
ཀུན་གྱི་སྤྱི་ཆིངས་ལམ་ལྔའོ། །ངེས་ཚིག་བགྲོད་བྱའི་གཞི་ཡིན་ཕྱིར་ན་ལམ། །ཉན་
རང་འགྲོ་བཅས་ལམ་དངོས་འབྲས་བཏགས་ལ། །ཐེག་ཆེན་མཐར་སོན་ལམ་
བཏགས་འབྲས་བུ་དངོས། །མངོན་རྟོགས་དངོས་ལ་སྦྱོར་བ་བཏགས་པ་བ། །ཚོགས་
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ལམ་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་དགེ་བས་བསྡུས། །མཚན་གཞི་གཞི་ཐོས་སྒོམ་སོགས་རྩོལ་
བའོ། །དྲན་པ་ཉེར་བཞག་ཡང་དག་སྤོང་བ་དང་། །རྫུ་འཕྲུལ་རྐང་བཞི་སྒོམ་པ་ཆུང་
འབྲིང་ཆེ། །ཡང་ན་དང་པོའ་ི ས་སོགས་བཞི་རུ་དབྱེ། །སྐྱེ་བརྟེན་གང་ལ་དམིགས་
པའི་ཁྱད་པར་གསུམ། །རགས་པ་སྤོང་ཞིང་བདག་མེད་དོན་སྤྱིར་རྟོགས། །རིགས་
སེམས་སྤྱོད་པའི་གཞི་རུ་ཆོས་ལྔ་ལྡན། །སྤྱན་དང་མངོན་ཤེས་ཆོས་རྒྱུན་ཏིང་འཛིན་
འཐོབ། །ཆུང་འབྲིང་ཆེན་པོར་བདེན་པ་བཞི་གཉིས་ལ། །བློ་འཇུག་ཕྱིན་ལག་བཞི་
དང་དངོས་འཛིན་ལྡོག །མི་མཐུན་ཕྱོགས་སྤོང་དགེ་ཆོས་སྐྱེད་ཅིང་སྤེལ། །རྣམ་རྟོག་
བརྒྱད་སྤོང་ཏིང་འཛིན་རྩེ་གཅིག་བྱེད། །ངེས་ཚིག་སྣོད་རུང་དགེ་ཚོགས་གསོག་པ་
དང་། །ཐར་པ་ཆ་མཐུན་དད་དང་སུན་འབྱིན་ལམ། །སྦྱོར་ལམ་དོན་དམ་མངོན་
རྟོགས་གནས་སྐབས་ཏེ། །འཇིག་རྟེན་པ་ཡི་སྒོམ་བྱུང་ཤེས་རབ་ཉིད། །རང་བཞིན་
མོས་སྤྱོད་ས་སོགས་དབྱེ་མང་ཡང་། །ཡེ་ཤེས་དྲོད་སྐྱེ་དགེ་རྩ་གཡོ་བའི་ཚེ། །ཟབ་
མོར་བཟོད་ཐོབ་འཇིག་རྟེན་ཆོས་ཀྱི་མཆོག །བཞི་ལ་དབང་པོ་སྟོབས་ལྔ་གཉིས་
རེར་བསྒོམ། །གང་སྐྱེ་གང་ལ་གང་དམིགས་ཁྱད་པར་ལྡན། །ཀུན་ཏུ་བརྟགས་པའི་
སྒྲིབ་པ་གནོན་པས་སྤོང་། །བདག་མེད་གཉིས་ཀྱི་ཚུལ་ལ་རྟོགས་པ་ཞུགས། །མི་
འཆད་མི་ལྟུང་བ་སོགས་ཡོན་ཏན་ལྡན། །བདག་ཏུ་འཛིན་སྤོང་དང་པོའ ་ི རྟོགས་
པ་སྐྱེད། །ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་མོས་སྤྱོད་དོན་དམ་པ། །མངོན་སུམ་རྟོགས་ལ་
སྦྱོར་བ་ངེས་ཚིག་གོ །མཐོང་ལམ་དེ་ཉིད་གསར་མཐོང་འདས་པ་ཡི། །ཞི་ལྷག་
མཚུངས་ལྡན་རང་ངོར་དབྱེ་བ་མེད། །གཙོ་བོར་བྱང་ཆུབ་ཡན་ལག་བདུན་ལ་
བསླབ། །མཐོང་སྤང་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བརྒྱད་དགུ་བཅུ་བཞི། །བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་སོགས་
འགག་དང་སྐྱེ་འགྱུར་དང་། །གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་སྐྱེས་པས་སྤང་བར་འདོད། །སྐྱེ་
བརྟེན་རྟོགས་ཚུལ་སྐད་ཅིག་ཁྱད་པར་བཞི། །ཇི་ལྟ་མངོན་སུམ་ཇི་སྙེད་ཅི་རིགས་
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རྟོགས། །འཇིགས་པ་ལྔ་བྲལ་ཡོན་ཏན་བརྒྱ་ཅུ་གཉིས། །སྲིད་ལས་གྲོལ་ཞིང་མྱང་
འདས་ས་གནོན་བྱེད། །ཟག་མེད་དགེ་བ་སྤོང་གཉེན་དང་པོར་བསྐྱེད། །སྤྲོས་བྲལ་
མངོན་སུམ་མཐོང་བ་ངེས་ཚིག་གོ །སྒོམ་ལམ་ཁྱད་པར་ལ་གོམས་གནས་སྐབས་ཏེ། །
མངོན་སུམ་རྟོགས་ཏེ་རྒྱུད་ལ་འདྲིས་པར་བྱེད། །ཟག་བཅས་སྒོམ་ལམ་གོང་དུ་བཤད་
ལས་ཤེས། །ཟག་མེད་འདས་ལམ་ཉན་རང་བྱང་སེམས་རྟེན། །སྦྱོར་དང་བར་ཆད་
མེད་དང་རྣམ་པར་གྲོལ། །ཁྱད་པར་ལམ་བཞི་ངོ་བོ་ཆུང་འབྲིང་ཆེ། །མཉམ་རྗེས་
གོམས་པའི་དབྱེ་བས་གཉིས་རྣམས་སོ། །འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པོ་བསླབ་
པར་བྱ། །སྒོམ་སྤང་བཞི་བརྒྱ་བཅུ་བཞི་གཉེན་པོས་སྤོང་། །རྟེན་དང་ས་དང་དམིགས་
པའི་ཁྱད་པར་ལྡན། །ཤེས་སྒྲིབ་གཙོར་སྤོང་ཆོས་ཉིད་མངོན་པར་རྟོགས། །ཡོན་
ཏན་ཁྱད་པར་ཅན་རྣམས་གོང་དུ་འཕེལ། །བག་ཉལ་སྒྲིབ་བྲལ་ས་བཅུ་རིམ་བགྲོད་
བྱེད། །ངེས་ཚིག་རྟོགས་པ་གོམས་པར་བྱེད་པའོ། །མཐར་ལམ་བསྒོམ་བྱ་མཐར་
ཐུག་མངོན་པར་རྟོགས། །མཚན་གཞི་རྒྱུན་མཐའི་རྡོར་ཏིང་ཀུན་འོད་སོགས། །ཐེག་
གསུམ་ལམ་གཉིས་ས་གསུམ་ལ་སོགས་དབྱེ། །མི་སློབ་ཆོས་བཅུ་ཟག་མེད་ཕུང་ལྔས་
བསྡུས། །རང་བཞིན་གང་ལ་གང་དུ་གང་ཞིག་དམིགས། །གེགས་ཀུན་སྤངས་ཤིང་
ཇི་ལྟ་ཇི་སྙེད་རྟོགས། །ཐུན་མོང་ཁྱད་པར་ཡོན་ཏན་བསམ་མི་ཁྱབ། །སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་
མ་ལུས་མངོན་དུ་བྱེད། །ཟག་མེད་དགེ་རྩ་སྲིད་པའི་གཉེན་པོ་དང་། །བགྲོད་དང་
བསླབ་བྱའི་མཐས་གཏུགས་ངེས་ཚིག་གོ །ས་ནི་སྤྱིར་བཏང་ཆགས་བྲལ་སངས་རྒྱས་
གཉིས། །རིགས་བརྒྱད་མཐོང་སྲབ་བྲལ་རྟོགས་ཉན་རང་ས། །ཐེག་ཆེན་བྱང་ཆུབ་
སེམས་དཔའི་ས་བཅུར་གསུངས། །རྫུ་འཕྲུལ་མངོན་ཤེས་རྟོགས་སྒོམ་མཐོང་དང་
སྐད། །ཆོས་བསྟན་དོན་བྱེད་མྱང་འདས་ཁྱད་པར་ལྡན། །ས་ཡི་ངོ་བོ་ཁྱད་འཕགས་
ཡོན་ཏན་གཞི། །མཚན་གཞི་སློབ་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་ཉིད། །ངེས་ཚིག་རྟེན་
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ཐོབ་བྲལ་དང་ཕྱི་ཕྱིར་བགྲོད། །དབྱེ་བ་སྐྱེ་འཕགས་ཐོབ་ཚུལ་མོས་དང་འཇུག །
རྟོགས་པ་གྲུབ་བཞི་གྲུབ་ཚུལ་མ་གྲུབ་གྲུབ། །ང་རྒྱལ་མང་དང་ཕྲ་དང་ང་རྒྱལ་མེད། །
རབ་དགའ་དྲི་མེད་འོད་བྱེད་འོད་འཕྲོ་དང་། །སྦྱང་དཀའ་མངོན་གྱུར་རིང་སོང་མི་གཡོ་
བ། །ལེགས་བློ་ཆོས་སྤྲིན་ཡོངས་སྦྱོང་རིམ་པས་འཕོ། །སྦྱིན་སོགས་ཕྱིན་བཅུ་རང་
སར་གཙོ་བོར་སྤྱོད། །ལྟ་དང་ཁྲིམས་དག་མཉམ་བཞག་ང་རྒྱལ་མེད། །བློ་ཐོབ་སྦྱོང་
སྨིན་ཡོངས་རྫོགས་དབང་བསྐུར་ཡིན། །དྲུག་ལ་བསླབ་གསུམ་བཞི་ལ་འབྲས་བུ་
འགྲུབ། །ཆོས་ཉིད་རྟོགས་ནས་ཕུང་ལྔ་རིམ་གྱིས་སྦྱོང་། །རྒྱུ་གསུམ་དང་ལྡན་དགེ་རྩ་
གོང་དུ་དག །ཤེས་སྒྲིབ་རིམ་སྤོང་ཡེ་ཤེས་རྣམ་བཅུ་འགྲུབ། །དང་པོར་ཡོན་ཏན་བརྒྱ་
ཕྲག་བཅུ་གཉིས་ནས། །བཅུ་པར་བརྗོད་དུ་མེད་པའི་རྡུལ་སྙེད་འཐོབ། །ས་བརྒྱད་
ནས་བརྩམས་ཚེ་སོགས་དབང་བཅུ་དང་། །བཅུ་པར་འོད་ཟེར་ཆེན་པོའ་ི དབང་བསྐུར་
འཐོབ། །ལས་སྨོན་ཏིང་འཛིན་དབང་འབྱོར་དབང་གིས་སྐྱེ། གསར་གནས་འཁོར་
ལོས་སྒྱུར་སོགས་རྣམ་སྨིན་སྐྱེ། །མཉམ་བཞག་མཚུངས་ཀྱང་རྗེས་ཐོབ་ངེས་ཤེས་
དང་། །ཡོངས་སྦྱོང་ཁྱད་ལས་ས་བཅུར་གྲངས་ངེས་སོ། །རྒྱུ་མཚན་ཉིད་ཐེག་པའི་
ས་ལམ་རྣམ་པར་གཞག་པའི་སྐབས་སོ།། །།

༢ འབྲས་བུ་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ས་ལམ་རྣམ་པར་གཞག་པའི་སྐབས།

སྔགས་སུ་ཐུན་མོང་ཉམས་ལེན་མདོ་དང་མཚུངས། །ཐུན་མིན་བདེ་བ་ཆེན་
པོས་བརྒྱན་པའོ། །ཁྱད་པར་བསྐྱེད་རྫོགས་བསྒོམས་པས་ཡེ་ཤེས་ཕེབ། །ཚོགས་
ལམ་ཆུང་ངུ་མཉམ་བཞག་རིམ་གཉིས་དང་། །རྗེས་ཐོབ་རྒྱུད་ཀྱི་སྤྱོད་པས་དོན་བྱེད་
ཅིང་། །སྒོམ་པ་རྨི་ལམ་ན་ཡང་མི་ཉམས་འབྲིང་། །ཡེ་ཤེས་དབང་བའི་རྟོགས་པས་
ཆེན་པོར་སླེབ། །རྫོགས་རིམ་ལ་འབད་སྣང་གསུམ་རྟོགས་པ་ཡིས། །སྦྱོར་ལམ་དྲོད་
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ཐོབ་ལས་རྒྱས་ཉེར་ཐོབ་ཆེ། །དཔེ་ཡི་འོད་གསལ་མཐར་ཐུག་རྒྱུན་ཐོག་ལས། །
ལངས་པར་རླུང་སེམས་སྐུ་འགྲུབ་རྩེ་མོ་སྟེ། །རང་བཞིན་བརྒྱད་རྟོགས་མངོན་གྱུར་
སྤངས་ཀྱི་བར། །ཉེར་བཞིའི་ཡུལ་སྤྱོད་རྡོ་རྗེའི་ཕོ་ཉ་མོར། །འདུ་བ་ཐོབ་པས་པུ་ཛཱ་
ཨཽ་ཨའི་ཁམས། །དབུ་མར་འགགས་པས་སྦྱོར་ལམ་ས་དང་པོ། །དེ་བཞིན་ཉེ་གནས་
གོ་ར་དེ་མ་སྟེ། །ཀཱ་ཨོ་ཏྲི་ཀོ་ཀ་ལཾ་ཀཱ་ཧི་དང་། །གྲོ་གྲི་སཽ་སུ་ནཱ་སི་མ་ཀུ་རྣམས། །
ཞིང་དང་ཉེ་ཞིང་ཚནྡྷོ་ཉེ་ཚནྡྷོ། །འདུ་དང་ཉེར་འདུ་དུར་ཁྲོད་ཉེ་དུར་ཁྲོད། །གཉིས་
གཉིས་ལུས་གནས་དག་པས་ས་བཅུ་བགྲོད། །འཐུང་སྤྱོད་ཉེ་བའི་འཐུང་སྤྱོད་མཐོང་
ལམ་གྱི། །ཡེ་ཤེས་སྐུར་འཇོག་དེ་ཚེ་མཉམ་རྗེས་སུ། །ཕྱག་རྒྱའི་བདེ་སྟོང་འཁོར་
ལོའ་ི སྤྱོན་པ་ཡིས། །བཟོད་ཐོབ་སྣང་བའི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེས་པ་ནས། །ཆོས་མཆོག་སྐད་
ཅིག་གསུམ་པ་ོ ལྷན་ཅགི ་སྐྱསེ ། །བར་མ་ཆད་དུ་དནོ ་གྱ་ི འདོ ་གསལ་མཐོང་། །སྤྲུལ་སྐུའི་
དབང་ནདོ ་རང་བཞིན་ས་བནོ ་སྤངས། གཉིས་སུ་མདེ ་པའི་ཡ་ེཤསེ ་སྐུ་འགྲུབ་འགྱུར། །
སྒོམ་སྤང་སྣང་གསུམ་ཆེ་ཆུང་དགུར་དབྱེ་བ། །རིམ་སྤང་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་
ཕུང་ཁམས་ཀྱི། །དྭངས་མ་ཕྲ་བ་གནས་འགྱུར་ལམ་དེ་ཡི། །རྒྱུན་མཐར་ལོངས་
སྐུའི་དབང་བསྐུར་མི་སློབ་བོ། །དུས་འཁོར་ལུགས་སུ་བསྐྱེད་རིམ་སོར་སྡུད་ཀྱིས། །
ཚོགས་ལམ་ཆེར་བགྲོད་བསམ་གཏན་དྲོད་ལ་སྦྱོར། །སྲོག་རྩོལ་འབྲིང་དང་འཛིན་
པས་དྲོད་ཆེན་པོ། །རྗེས་དྲན་རྩེ་མོ་ཏིང་འཛིན་བཟོད་ཆོས་མཆོག །འདི་ལ་འོག་མ་
བཏགས་པའི་ས་བཅུ་གཉིས། །དེ་ཚེ་རྒ་ཤི་ནས་བརྩམས་མ་རིག་པར། །བཅུ་གཉིས་
རླུང་འགག་གསུམ་རེས་ཐ་མལ་པའི། །ལུས་ངག་ཡིད་དང་ཆགས་རྟོག་གནས་སྐབས་
སྤོང་། །ལམ་གྱི་རྡོ་རྗེ་བཞི་སྒྲུབ་ས་བཅུ་གཅིག །བཟོད་དང་བཅུ་གཉིས་ཆོས་མཆོག་
ཐ་མ་ཡི། །སྐད་ཅིག་གཅིག་ནི་མཐོང་ལམ་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །དེ་ཚེ་གོང་མའི་ཡོན་ཏན་
གཞིར་གྱུར་པའི། །ས་ཡི་ཁྱད་པར་ཀུན་འོད་བདུད་རྩི་མཁའ། །རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་པདྨ་
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༼སྟོད་ཆ།༽

ལས་ཀྱི་འོད། །དཔེ་མེད་དཔེ་ལྡན་ཤེར་འོད་ཐམས་ཅད་མཁྱེན། །སོ་སོར་རིག་པ་
བཅུ་གཉིས་ལྷན་ཅིག་འཐོབ། །འདི་ཉིད་སངས་རྒྱས་བར་དུ་ཆ་རེ་ཡོད། །དེ་ནས་
སྒོམ་ལམ་གནས་ནི་རབ་དགའ་སོགས། །འཇིག་རྟེན་འདས་པའི་ཡན་ལག་ཆ་མཉམ་
པས། །གོང་མའི་ཡུལ་ཆེན་ས་རྣམས་ཅི་འདོད་བགྲོད། །མཐར་ཕྱིན་རྡོ་རྗེ་སེམས་
དངོས་མྱུར་དུ་འགྲུབ། །ཁྱད་འཕགས་རིང་སྲོལ་རྗེ་བཙུན་ཆེན་པོའ་ི བཞེད། །རང་
བྱུང་རྒྱལ་སོགས་ཡོངས་གྲགས་སྔ་མའི་ལུགས། །དབང་ཐོབ་བསྐྱེད་རྫོགས་མོས་སྒྲུབ་
ཟག་བཅས་ཉམས། །ཕུལ་ཕྱིན་འདོད་ཡོན་ལམ་ལོངས་དང་པོའ་ི ས། །ཚོགས་ཀྱི་
ལམ་བགྲོད་དཔེ་དང་སྦས་དོན་གྱི། །སྒྱུ་ལུས་ཡས་བབ་དགའ་བཞིས་མོས་སྤྱོད་ས། །
སྦྱོར་ལམ་བཞི་བགྲོད་དོན་གྱི་འོད་གསལ་མཐོང་། །དྭངས་མ་མས་བརྟན་སློབ་པའི་
ཟུང་འཇུག་ནི། །སྒོམ་ལམ་མི་སློབ་མཐར་ཕྱིན་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །དངོས་ཏེ་རིམ་པ་དང་
པོའ་ི ལས་པས་ཀྱང་། །ཉམས་སུ་བླང་ཡོད་རིམ་དང་ཐོད་རྒལ་གཉིས། །ཤེས་རབ་
ཆགས་པ་ལས་བྱུང་མི་འགྱུར་བའི། །བདེ་ཆེན་སྐད་ཅིག་རྣམས་ཀྱིས་ས་འཐོབ་སྟེ། །
དང་པོས་ཁུ་རྡུལ་ནོར་བུ་གཙུག་གཏོར་གྱི། །རྩེར་བརྟན་དབུགས་གཅིག་འགགས་
པས་གཉིས་མེད་མཐོང་། །གང་སྣང་བདེར་འཆར་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་འཐོབ། །
རིམ་པས་སྐད་ཅིག་སྟོང་དང་བརྒྱད་བརྒྱ་རྫོགས། །དེ་སྙེད་ལས་ཀྱི་རླུང་དང་མ་རིག་
འགག །གསང་འཁོར་འོག་ཕྱེད་གཙུག་འཁོར་སྟེང་གི་ཕྱེད། །ཁུ་རྡུལ་བརྟན་པས་
དགའ་སྟོང་ཆུང་ངུ་རྫོགས། །གནས་དང་རབ་དགའ་མིང་ཅན་དང་པོ་འཐོབ། །མདུད་
པ་གཅིག་གྲོལ་རིམ་པ་དང་པོ་འཕགས། །སྦྱིན་བདག་ཆེན་པོ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའོ། །
དེ་ནས་སྟོང་དང་བརྒྱད་བརྒྱ་བཅུ་པོ་རྣམས། །རིམ་རྫོགས་རིམ་འགག་འཁོར་ལོ་དྲུག་
པོ་ཡིས། །ཕྱེད་ཕྱེད་བརྟན་ཅིང་མདུད་པ་གསུམ་གསུམ་དང་། །ཐ་མར་གཅིག་གྲོལ་
རིམ་པ་འཕགས་པ་ལས། །བདེན་དོན་རྣམ་པ་བཅུ་གཉིས་མི་འགྱུར་བདེ། །ཉི་ཁྲི་
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ཆིག་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་ཡོངས་སུ་རྫོགས། །དེ་སྙེད་དུས་སྦྱོར་བཅུ་གཉིས་རླུང་དང་ནི། །
རྟེན་འབྲེལ་ཡན་ལག་སྲིད་པའི་འཁོར་ལོ་འགག །གཙུག་ཏོར་ཟླ་ཉི་ནོར་བུར་ཉི་མ་
བརྟན། །ཕར་ཕྱིན་མཐར་སོན་སྤང་རྟོགས་ཡོངས་སུ་རྫོགས། །དགའ་སྟོང་བཅུ་དྲུག་
རྫོགས་དང་རྟོགས་པའི་ས། །བཅུ་དྲུག་དག་ཀྱང་སྔ་མའི་ཁོང་དུ་འདུ། །གདམས་ངག་
དང་སྦྱར་ས་ལམ་རྣམ་གཞག་ཚུལ། །འདྲ་མིན་སོ་སོའ་ི གཞུང་ལས་ཤེས་པར་བྱ། །
འབྲས་བུ་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ས་ལམ་རྣམ་པར་གཞག་པའི་སྐབས་སོ།། །།

༣ ལམ་གྱི་ཡན་ལག་བོགས་འདོན་སྤྱོད་པ་རྣམ་པར་གཞག་པའི་སྐབས།

ལམ་གྱི་ཡན་ལག་སྤྱོད་པ་སྤྱི་ཙམ་དུ། །དམན་ལ་ཆགས་བྲལ་རྒྱ་ཆེར་ཕ་རོལ་
ཕྱིན། །ཟབ་མོར་མོས་ལ་འདོད་ཆགས་སྤྱོད་པ་གསུངས། །ཕྱི་མ་རྒྱུད་ལས་བཤད་
ཀུན་མདོར་བསྡུ་ན། །སྤྲོས་བཅས་སྤྲོས་མེད་ཤིན་ཏུ་སྤྲོས་མེད་གསུམ། །གནས་
ཀྱིས་དབྱེ་བ་ཁྱིམ་དང་དུར་ཁྲོད་ཞིང་། །སྤྱོད་ཚུལ་གཉིས་སྤང་ཀུན་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་
ལོ། །ཐབས་རྒྱུད་གཙོར་བྱས་འདོད་འཇུག་བརྟེན་སློབ་གཉིས། །དང་པོའ་ི ལས་པས་
ཐུན་མཚམས་བྱ་བ་སོགས། །འདོད་འཇུག་ཐུན་མོང་བསླབ་བྱ་གཅིག་དང་གཉིས། །
གསུམ་རམི ་བརྟེན་སླབོ ་རསེ ་འཇོག་མཉམ་པར་སྤྱདོ ། །འདོད་ཡནོ ་རྡ་ོ རྗ་ེ མར་བསྒོམ་ཡདི ་
བདེ་སྐྱདེ ། །ཐུན་མཚམས་དབང་ཡུལ་ལམ་ཁྱརེ ་རགི ་བརྟུལ་རྒྱུ། །ཆས་དང་ཕྱག་རྒྱ་གླུ་
གར་རོལ་རྩེད་སོགས། །རྒྱས་དང་ཅུང་ཟད་ཏིང་འཛིན་ཁོ་ནར་བརྟེན། །རིམ་བཞིན་
སྤྲོས་བཅས་སགོ ས་ཀྱ་ི ང་ོ བ་ོ སྟ།ེ །དགའ་སམེ ས་ན་ཚདོ ་ཤསེ ་རབ་ཡ་ོ བྱད་དང་། །འདོད་
ཆགས་ཆེ་ཆུང་སྤྱོད་བྱེད་ཁྱད་པར་རོ། །དེ་ཡང་བྱ་བ་སྒོམ་བསམ་དུས་རྣམས་ལ། །
ལྟོས་པའི་སྤྱོད་པ་གསུམ་གསུམ་དགུ་རུ་འགྱུར། །མ་རྒྱུད་གཙོར་བྱས་རིག་བརྟུལ་སྤྱོད་
པ་སྟེ། །སྤྱི་ཡི་ངོ་བོ་ཏིང་འཛིན་བརྟན་པ་ཡི། །བོགས་འབྱིན་སྒོ་གསུམ་བྱ་བ་ཁྱད་
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༼སྟོད་ཆ།༽

པར་ཅན། །དུས་ནི་བསྐྱེད་པས་འདོད་ལྷས་དངོས་སུ་གནང་། །ཉེར་འཚེས་མི་བརྫི་
ཏིང་འཛིན་རྐྱེན་མི་གཡོ། །ཆོས་བརྒྱད་མགོ་སྙོམས་འདོད་ཡོན་གྲོགས་སུ་ཤར། །
རྫོགས་རིམ་ཆུང་ངུའི་དྲོད་ཀྱང་དེ་ཡིན་ལ། །འབྲིང་པོ་ཚར་བཅད་ཆེན་པོ་རྗེས་འཛིན་
གྱི། །ལྟ་སྟངས་གྲུབ་སོགས་ནུས་པ་དཔག་མེད་ལྡན། །ཁྱད་པར་ཡེ་ཤེས་དབང་བས་
ཐུན་མོང་དང་། །རྫོགས་རིམ་རྣལ་འབྱོར་བཞི་པར་རིག་འཛིན་དོན། །དྲོད་ཐོབ་སྐུ་
སྟེ་སློབ་དང་མི་སློབ་པའི། །ཟུང་འཇུག་ཕྱིར་ལྔ་ངེས་པའི་དུས་ནི་གཉིས། །དགོས་པ་
གྲུབ་གཉིས་དངོས་སུ་སྒྲུབ་པ་དང་། །གྲུབ་པ་གོང་འཕེལ་མྱུར་དུ་མཐར་ཕྱིན་བྱེད། །
ངོ་བོ་གྲགས་སོགས་ཕྱག་རྒྱའི་ཁྱད་ལས་ཀྱང་། །བྱང་ཆེན་སྟོང་ཉིད་རྟོགས་ཚུལ་ཁྱད་
པར་འགྱུར། །སྤྱོད་ཚུལ་ཀུན་འདར་སྤྲོས་མེད་ཤས་ཆེ་ཞིང་། །ཀུན་བཟང་ཆ་མཉམ་
རྣམ་རྒྱལ་སྤྲོས་བཅས་གཙོ། །གཉིས་ནི་སྦྱོར་ལམ་ཕྱི་མ་འཕགས་ལམ་ལ། སྦྱོར་མེད་
སྐྱེ་འཕགས་གཉིས་ཀར་གསུམ་ཆར་ཡོད། །སྤྱོད་ཡུལ་ཡུལ་ཆེན་རྗེས་མཐུན་ཐ་དད་
དེ། །ཕ་རྒྱུད་སྤྱོད་ལ་ཡུལ་དུ་རྒྱུ་བ་མེད། །གྲོགས་ནི་རྫོགས་རིམ་ཕྱོགས་མེད་བསྐྱེད་
རིམ་པ། །རང་གི་རིག་ངེས་ཐུན་མོང་སྦྱང་ཐོབ་སོགས། །དོན་གཉིས་ཞེན་མེད་བརྩེ་
སྦྱིན་བསམ་པ་ལྔ། །དམིགས་རྣམ་བསྐྱེད་པས་ལྷ་ཡི་རྣལ་འབྱོར་དང་། །རྫོགས་པས་
འོད་གསལ་བདེ་སྟོང་རྒྱ་ཡིས་འདེབས། །ལྷ་ཡི་ཆས་འཇུག་གནང་ཐོབ་ཕྱག་སོགས་
སེམས། །མི་རྟོག་བྱས་ཀྱིས་བཟང་ངན་རོ་མཉམ་སྤྱད། །བསླབ་བྱ་མི་འགོང་མི་ཁྲོ་མི་
འདའ་སོགས། །དང་པོར་སྤྱོད་དང་གང་ལའང་འཇིགས་མེད་འཇུག །བྱ་དང་ངེས་པ་
སྤང་སོགས་བརྟན་ཐོབ་ཚུལ། །ཕྱག་མི་བྱ་སོགས་བརྟན་པ་ཆེར་ཐོབ་བོ། །ཡོན་ཏན་
མཐའ་ཡས་དང་པོར་གསང་སྟེ་སྤྱོད། །བརྟན་ནས་ཨ་བ་དྷཱུ་ཏི་བརྫུ་བག་ཚུལ། །དྲོད་
འབྲིང་ཀུན་བཟང་འཇིག་རྟེན་མངོན་དུ་སྤྱད། །ཆེན་པོའ་ི དྲོད་ཐོབ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་
རྒྱལ་ཉིད། །ཁྱད་པར་ཚོགས་སྤྱོད་སྤྲོས་བཅས་དཀྱིལ་འཁོར་བསྒྲུབ། །གླུ་གར་བརྡ་
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ཡིས་ནང་གི་སྦྱིན་སྲེག་དང་། །སྙོམས་འཇུག་འདོད་ཡོན་དབང་པོ་བརྟེན་པར་བྱེད། །
བདེ་མཆོག་ལུགས་སུ་ཕོ་ཉ་གསུམ་པོ་བསྐུལ། །སྤྲོས་མེད་ཆ་ཤས་ཅི་རིགས་བརྟེན་པ་
སྟེ། །གནོད་སྦྱིན་ཕོ་མོ་མངགས་གཞུག་སྒྲུབ་པའང་ཡོད། །ཤིན་ཏུ་སྤྲོས་མེད་གཡེང་
སྤང་ཡེ་རྒྱ་དང་། །གཉིས་ཀྱི་འོད་གསལ་ལ་བརྟེན་བྷུ་སུ་ཀུ། །དངོས་གཉིས་ཕྱོགས་
མཐུན་གསུམ་ཡོད་སྤྲོས་བཅས་སོགས། །དབང་པོ་བརྟུལ་འབྲིང་རྣོན་པོར་རིམ་གྱིས་
མྱུར། །དབང་བསྐུར་དང་འབྲེལ་ཉེ་རྒྱུ་མངོན་བྱང་ཡིན། །དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོར་རྡོ་རྗེ་
བཞི་དང་ནི། །རིགས་དྲུག་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པའི་སྤྱོད་པ་གསུངས། །ཀུན་ཀྱང་བསྐྱེད་
རྫོགས་སྤྱདོ ་པ་གཉིས་སུ་འདུ། །ཡན་ལག་གནད་དབབ་དྲག་ཤུལ་སྦྱརོ ་བ་ན།ི ། བསྐྱེད་
རིམ་ནང་ལ་གཞོལ་བས་མི་དགོས་ཤིང་། །སྔགས་ལ་གཞོལ་དང་རྫོགས་རིམ་གནས་
པར་ཡང་། །གླང་པོ་རྟ་ཡི་མཐའ་བཞིན་དགོས་སྐབས་ཡོད། །གོང་མ་ཕལ་ཆེར་ལས་
དང་པོ་ཡི་དུས། །དམ་སྡོམ་སྲུང་ཞིང་ཁ་ན་མ་ཐོ་སྤང་། །ལམ་བརྩོན་ཀུན་བཟང་སྤྱོད་
པས་རྫོགས་རིམ་གྱི། །མཉམ་བཞག་དྲོད་ཐོབ་ཤ་རྩི་རིག་མ་སོགས། །སྦས་པའི་
གསང་སྤྱོད་མཉམ་རྗེས་བརྟན་པའི་ཚེ། །རིག་མ་དང་བཅས་རྣལ་འབྱོར་ཆས་ཞུགས་
ཏེ། །ཚོགས་སྤྱོད་མངོན་གྱུར་རིག་བརྟུལ་སྤྱོད་པར་གྲགས། །ནུས་པ་མཆོག་ཐོབ་
སྲིད་པའི་འཆིང་གྲོལ་ཚེ། །བསྙེངས་བྲལ་མི་མཐུན་ཕྱོགས་བརྫི་སྲིད་པ་གསུམ། །
ཟིལ་གནོན་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཉིད། །གདུལ་བྱ་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་ཕྱིར་
སྤྱོད་པར་བཞེད། །དེ་དག་ཀུན་གྱིས་དངོས་གྲུབ་མཆོག་ལ་སྦྱོར། །ལམ་གྱི་ཡན་ལག་
བོགས་འདོན་སྤྱོད་པ་རྣམ་པར་གཞག་པའི་སྐབས་སོ།། །།

༤ སྔ་འགྱུར་ཡོ་ག་གསུམ་གྱི་ས་ལམ་རྣམ་པར་གཞག་པའི་སྐབས།

སྔ་འགྱུར་ཕྱི་ནང་སྦྱར་བའི་བཤད་སྲོལ་སྤྱིར། །ལྟེ་བར་ཚོགས་ལམ་སྙིང་གར་
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༼སྟོད་ཆ།༽

སྦྱོར་ལམ་བཞི། །མགྲིན་པར་མཐོང་ལམ་སྤྱི་བོར་བསྒོམ་ལམ་སྟེ། །འཁོར་ལོ་བཞི་
ཡི་རླུང་སེམས་ལས་རུང་ཚེ། །ལམ་བཞིའི་ཡོན་ཏན་རིམ་གྱིས་འཆར་བར་བཞེད། །
དབུ་མར་རོ་རྐྱང་མདུད་པ་ཉི་ཤུ་གཅིག །སྤྲུལ་འཁོར་ལས་རུང་དང་པོ་གཉིས་གྲོལ་
སོགས། །གཉིས་གཉིས་གྲོལ་བས་ས་བཅུ་རེ་རེ་འཐོབ། །ཐ་མས་གཙུག་ཏོར་རྩེ་
མོའ་ི ས་མཆོག་འགྲུབ། །བྱེ་བྲག་ཡོ་གའི་རྩ་བ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ལུགས། །ཤེས་རབ་གསུམ་
གྱིས་གཡོ་ལྡངས་སྨནོ ་འཇུག་དང་། །གནས་པ་མཐར་ཕྱནི ་བྱང་ཆུབ་སམེ ས་ལྔ་བསྐྱེད། །
ངེས་འབྱུང་ཐེག་བཞི་ལས་འཕགས་ཉེ་ལམ་དུ། །ཟག་ལྡོག་གཉིས་ལྡན་ལམ་བཞིས་
ཚོགས་ལམ་བགྲོད། །ཟག་བཅས་ལྡོག་མེད་ཚོགས་སྒྲུབ་སྦྱོར་ལམ་འབྲས། །གཉིས་
མེད་མཐོང་སྒོམ་མཐར་གསུམ་རིག་འཛིན་བཞི། །མཐོང་ལམ་བདེན་པ་རྟོགས་
ཀྱང་སྙིགས་མའི་ལུས། །མ་སྦྱངས་རྣམ་སྨིན་མཚན་ཉིད་གསུམ་དང་ལྡན། །ཚོགས་
གསོག་ལས་བཞིར་དབང་སྒྱུ་སྤྱན་ལ་སོགས། །ཡོན་ཏན་ལྡན་པས་གླིང་བཞིར་འགྲོ་
དོན་བྱེད། །བཅུད་ལེན་དབབ་བཟུང་རླུང་གི་གྲུབ་པ་ལས། །ཁྱད་འཕགས་ཟག་ཟད་
འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ། །ལམ་རྫོགས་ཚེ་དབང་ཀུན་འགྲོའ་ིདྲི་སྦྱོང་ཞིང་། །ཆོ་འཕྲུལ་
བཞི་དང་མངོན་པར་ཤསེ ་པ་དྲུག །དབང་ཤསེ ་ཉརེ ་ལྔས་སྟངོ ་གསུམ་འགྲོ་དནོ ་མཛད། །
སྒོམ་ལམ་ཕྱག་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་སྐུ། །དྲི་མེད་ནས་བརྩམས་ས་བཅུའི་རྣམ་གྲོལ་
ཚུན། །རྡོ་རྗེ་འཁོར་ལོ་རིན་ཆེན་པདྨ་ལས། །རིག་འཛིན་ལྔས་བསྡུས་ལྷན་གནས་དྲི་
མ་སྦྱོང་། །གང་འདུལ་ཕྲིན་ལས་ལོངས་སྐུའི་ཞིང་མཉམ་མཛད། །མཐར་ལམ་ལྷུན་
གྲུབ་དྲུག་པའི་རྒྱལ་ཚབ་ནི། །རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུས་སྣང་གསུམ་དྲི་མ་སྦྱོང་། །མཛད་སྤྲུལ་
མཁྱེན་པ་རྒྱལ་དང་ཆ་འདྲའོ། །ཐུན་མོང་རབ་དགའ་མི་གཡོ་ཆོས་སྤྲིན་དང་། །མུ་
ཚོད་མཉམ་ཡང་དགོངས་སྤྱོད་ཁྱད་པར་འཕགས། །མཉམ་བཞག་སོ་སོའ་ི ཏིང་འཛིན་
རྩེ་གཅིག་པ། །རྗེས་ཐོབ་དགེ་སྦྱོང་གཞོན་ནུ་སྨྱོན་པ་དང་། །རྒྱལ་པོ་ས་འཛིན་ལྟ་བུའི་
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སྤྱོད་པ་གསུམ། །ཐབས་གྲོལ་སྤྱོད་པ་བརྒྱད་ཀྱིས་ལ་ཟླའོ། །ཨ་ནུ་བློ་རབ་ས་ལམ་
ཆིག་ཆོད་དེ། །འབྲིང་ཐས་རིམ་མམ་ཐོད་རྒལ་བགྲོད་པ་ཡང་། །འགྱུར་བ་མ་ངེས་
བརྟེན་གཞིའི་ས་གཉིས་ནི། །ཚོགས་ལམ་འདུན་སེམས་མོས་སྤྱོད་ལྷ་ཡི་སྐུ། །ཐུན་
མོང་སྤྱན་དང་མངོན་ཤེས་ལ་སོགས་འགྲུབ། །གལ་སྦྱོང་རྒྱུན་དང་བསོད་ནམས་རྟེན་
གྱི་ས། །སྦྱོར་ལམ་རིགས་འབྱེད་རླུང་སེམས་ལྷ་ཡི་སྐུ། །ཉེ་རྒྱུས་འགྱུར་བདེ་བཅོམ་
ནས་ཟག་པ་ཟད། །ཁྱད་འགྲོ་མཐོང་ལམ་དབུགས་འབྱིན་བདེ་སྟོང་སྐུ། །དམིགས་
པ་འབྲས་སྐྱེ་སྒོམ་ལམ་ལུང་ཆེན་ཐོབ། །སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ལྷ་སྐུ་རྒྱུན་མི་འཆད། །
མི་འགྱུར་བདལ་བ་རྫོགས་པ་སྤྱིར་ཆིབས་གསུམ། །མཐར་ལམ་རྩལ་ཆེན་རྫོགས་
ཏེ་རྒྱུན་མཐའ་ཡི། །བར་ཆད་མེད་ལམ་ཆགས་ཆེན་འབྲས་དབང་གིས། །ཕྲ་བའི་
དྲི་སྦྱོང་མི་སློབ་ཟུང་འཇུག་གོ །ཨ་ཏི་ས་ལམ་རིམ་རྩོལ་ལས་འདས་ཀྱང་། །མངོན་
རྟོགས་རྣམ་གཞག་གསང་སྐོར་ཐུན་མིན་གྱི། །དབང་བཞི་ལ་ཡང་ནང་གསེས་བཅུ་
དྲུག་དབྱེ། །མོས་འཇུག་སྒྱུར་དང་ཆོད་པའི་ས་དེ་བཞིན། །བསྡོམས་པས་སོ་གཉིས་
ཡེ་ཤེས་གནས་དང་སྐྱེ། །ཐོབ་དང་འཆར་བཞིར་དབྱེ་བས་དྲུག་ཅུ་བཞི། །རྡོ་རྗེ་འཆང་
གི་ས་མཆོག་རྫོགས་པའོ། །རྣལ་འབྱོར་རྣལ་འབྱོར་ཆེ་དང་འབྱེད་རྟོགས་ལ། །ནང་
གསེས་གཞིར་དབྱེ་རིག་འཛིན་ས་བཅུ་དྲུག །དབང་བཞི་རྗེས་དྲན་ལས་ཐོབ་རྒྱུ་ཡི་
ས། །སྣང་བ་བཞི་ལ་སྣང་མཆེད་ཐོབ་པ་དང་། །ཉེར་ཐོབ་རེ་རེ་ཞུགས་པས་སྣང་བའི་
ས། །ཡེ་ཤེས་ཚོད་འཛིན་བཅུ་དྲུག་འབྲས་བུའོ། །བདེན་མཐོང་ཤེས་གོམས་འོད་སྣང་
ཡེ་ཤེས་སྐུ། །མངོན་གྱུར་མཐར་ཕྱིན་མི་གཡོ་ཡོན་ཏན་རྫོགས། །སྣང་བ་ལྷུག་པ་ཚོམ་
བུར་ཆགས་པ་མེད། །འཁོར་ལོ་སྣང་གནས་ངེས་རྙེད་ཀ་དག་སར། །ཡེ་ཤེས་ལྷུག་
པའི་གོང་ན་གཞན་མེད་པ། །རབ་དགའ་ནས་བརྩམས་ཀུན་འོད་པདྨ་ཅན། །ཡི་
གེ་འཁོར་ལོ་ཏིང་འཛིན་རྡོ་རྗེ་འཛིན། །ཡེ་ཤེས་བླ་མའི་ས་སྟེ་དེ་དག་རྣམས། །ཆ་
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༼སྟོད་ཆ།༽

མཚུངས་སྦྱོར་ཡང་འོད་གསལ་གཅིག་ཉིད་ཀྱི། །སྣང་བ་ཡིན་གྱི་ཐུན་མོང་ས་བཅུ་
མིན། །འོན་ཀྱང་དབུ་མའི་འོད་རྩ་འཕེལ་བ་ལས། །རྩ་མདུད་དང་གཉིས་འོད་དུ་ཡལ་
བ་ན། །བརྒྱ་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་ཡོན་ཏན་འཆར་ལ་སོགས། །གོང་འཕེལ་མངོན་རྟོགས་
རང་སྣང་རྩོལ་མེད་ཤར། །སྤྱོད་པ་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ལས་དང་པོ། །རུ་ཤན་འབྱེད་
དང་བརྟུལ་ཞུགས་ལམ་སློང་ནི། །ཉི་ཤུ་གཅིག་ལས་བུང་བ་ལྟར་སོགས་བདུན། །
གཙོ་ཆེར་སྤྱད་ལ་སྣང་བ་དབང་དུ་སྒྱུར། །གདམས་ངག་སོ་སོས་ས་ལམ་བགྲོད་པའི་
ཚུལ། །བརྗོད་པར་མི་ལོངས་རྩ་བ་འདིར་འདུས་སོ། །སྔ་འགྱུར་ཡོ་ག་རྣམ་གསུམ་གྱི་
ས་ལམ་རྣམ་པར་གཞག་པའི་སྐབས་སོ། །ཐེག་པའི་སྒོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་གསུང་རབ་
རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་བསླབ་པ་གསུམ་ལེགས་པར་སྟོན་པའི་བསྟན་བཅོས་ཤེས་བྱ་ཀུན་
ཁྱབ་ཅེས་བྱ་བ་ལས་བགྲོད་བྱ་ས་དང་ལམ་གྱི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ་སྟེ་གནས་དགུ་པའོ།། །།

བཅུ་པ། མཐར་ཕྱིན་འབྲས་བུའི་རང་བཞིན་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།
༡ མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཐེག་པའི་འབྲས་བུ་གཏན་ལ་དབབ་པའི་སྐབས།

ཐེག་གསུམ་འཐོབ་བྱའི་འབྲས་བུ་མྱང་འདས་ཏེ། །རང་བཞིན་མྱང་འདས་
ཆོས་རྣམས་དེ་བཞིན་ཉིད། །འགོག་པའི་མྱང་འདས་བཏགས་པ་མོས་སྤྱོད་དུ། །དོན་
དམ་མཐོང་སྒོམ་ལས་ཐོབ་སློབ་པ་ཡི། །མི་རྫོགས་མི་སློབ་པ་ཡི་རྫོགས་པའོ། །མི་
གནས་མྱང་འདས་སྲིད་ཞིའི་མཐར་མ་ལྷུང་། །ཆེན་པོ་གསུམ་ལྡན་པདྨ་ལྟར་སངས་
རྒྱས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་བསོད་ནམས་ཚོགས་རྫོགས་པས། །རྣམ་སྨིན་འབྲས་
བུ་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་འགྲུབ་ཅིང་། །ཡེ་ཤེས་ཚོགས་ཀྱིས་བྲལ་འབྲས་ཆོས་སྐུའོ། །དེ་
ཡང་འགོ ་མནི ་ཆནེ ་པརོ ་ལངོ ས་སྐུ་ཡ།ི །རྟེན་ལས་ཆསོ ་སྐུ་མངོན་མཛད་སྟངོ ་གསུམ་དུ། །
སྤྲུལ་སྐུས་གཅིག་ཆར་བྱང་ཆུབ་ཚུལ་ཡང་སྟོན། །དོན་གཉིས་མཐར་ཕྱིན་སྐུ་གཉིས་
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རྟེན་བརྟེན་པ། །དོན་ལ་མེད་པ་མི་སྣང་ཡོད་པའི་དབྱིངས། །སྣང་བས་འདོད་
རྒུར་སྤྱོད་ཕྱིར་ཐར་པ་ཡིན། །ཟག་མེད་ཡོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས། །
དག་པ་གཉིས་ལྡན་ཆོས་ཉིད་རྟེན་གྱི་སྐུ། །མཉམ་ཟབ་རྟག་པ་གཅིག་པུ་ཡང་དག་
གཙང་། །འོད་གསལ་རྫོགས་འབྲེལ་མཚན་ཉིད་བརྒྱད་དང་ལྡན། །འགའ་ཞིག་
སྤངས་པ་ཕུན་ཚོགས་ངོ་བོ་ཉིད། །རྟོགས་པ་ཕུན་ཚོགས་ཆོས་སྐུ་རྣམ་པར་བཞག །
ལོངས་སྐུ་སྟུག་པོ་བཀོད་པར་མཚན་དཔེས་བརྒྱན། །འཕགས་དང་ཐེག་ཆེན་ལོངས་
སྤྱོད་རྒྱུན་མི་འཆད། །འཁོར་དང་ཞིང་སྐུ་མཚན་ཆོས་མཛད་པ་དང་། །ལྷུན་གྲུབ་
རང་བཞིན་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་བརྒྱད། །ཆེ་ཆུང་གཉིས་སམ་དངོས་དང་བཏགས་
པར་དབྱེ། །གཅིག་དང་ཐ་དད་ཆེ་ཆུང་བཞེད་པ་གསུམ། །སྤྲུལ་སྐུ་འཁོར་བ་ཇི་སྲིད་
འགྲོ་བའི་དོན། །སྣ་ཚོགས་སྤྲུལ་པས་དོན་མཛད་རྟེན་དང་རྒྱུ། །ཞིང་དུས་རང་བཞིན་
འཇུག་སྨནི ་གྲལོ ་བྱདེ ་བརྒྱན། །བཟོ་སྐྱ་ེ མཆོག་ག་ི སྤྲུལ་སྐུས་མཛད་པ་སྟནོ ། །རྒྱུད་བླར་
ངོ་བོ་གཙང་དག་བདེ་དང་རྟག །སྐུ་གསུམ་མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྔ་ལྡན་པར་གསུངས། །
རྟེན་དང་དགོངས་པ་ཕྲིན་ལས་མཉམ་པ་ཉིད། །རང་བཞིན་ཉམས་པ་མེད་དང་རྒྱུན་
གྱིས་རྟག །ཤེས་བྱ་ཉོན་མོངས་ལས་སྒྲིབ་དག་པས་སྣང་། །བརྟེན་པ་ཡེ་ཤེས་
ཟག་མེད་མཁྱེན་ཚུལ་ལྔ། །གཉིས་མེད་གསུམ་བྲལ་རྟོག་མེད་ཆོས་དབྱིངས་ཏེ། །
འཛིན་མེད་ཤེས་བྱ་ཀུན་སྣང་མེ་ལོང་ལྟར། །སྒོམ་པ་དག་པ་སྲིད་ཞི་མཉམ་པ་ཉིད། །
ཇི་སྙེད་སོར་རྟོག་ཏིང་འཛིན་གཟུངས་ཀྱི་སྒོ། །དཔག་མེད་ཐབས་མཁས་རྣལ་རོལ་
བྱ་བ་གྲུབ། །ཐོས་སོགས་སྤངས་པ་ཆོས་འཛིན་མཉམ་ཉིད་བསྒོམ། །ཆོས་སྟོན་
དོན་བསྒྲུབས་པ་ལས་དེ་དག་འབྱུང་། །ཀུན་གཞིའི་སྟོང་གསལ་ཉོན་ཡིད་ཡིད་ཤེས་
དང་། །སྒོ་ལྔ་གནས་འགྱུར་ཟག་མེད་ངོ་བོ་ཉིད། །གཉིས་རེ་སྐུ་གཉིས་བྱ་གྲུབ་སྤྲུལ་
སྐུས་བསྡུས། །བློ་ལས་འདས་ཕྱིར་ཡོད་མེད་སྤྲོས་ལས་གྲོལ། །ཆོས་ཉིད་སྣང་མེད་
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རྟེན་འབྲེལ་སྣང་ཚུལ་ཙམ། །མཁྱེན་པའི་ཚུལ་ཡང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་བོ། །ཡོན་
ཏན་མཐའ་ཡས་བསྡུ་ན་བྲལ་སྨིན་གཉིས། །དོན་དམ་བྲལ་བའི་ཡོན་ཏན་སུམ་ཅུ་
གཉིས། །གནས་དང་རྣམ་སྨིན་དབང་ཁམས་མོས་ཀུན་འགྲོ། །ཀུན་བྱང་རྗེས་དྲན་སྐྱེ་
འཆི་ཟག་པ་ཟད། །མཁྱེན་པའི་སྟོབས་བཅུ་སྒྲིབ་འཇོམས་རྡོ་རྗེ་བཞིན། །བྱང་ཆུབ་
ཟག་ཟད་ལུང་དང་ངེས་འབྱུང་ལམ། །དོན་གཉིས་སྟོན་ལ་མི་འཇིགས་སེང་གེ་འདྲ། །
སྤྱོད་དང་རྟོགས་པས་བསྡུས་དྲུག་མཛད་མཁྱེན་གསུམ། །གཞན་དང་མ་འདྲེས་བཅོ་
བརྒྱད་མཁའ་དང་མཚུངས། །རྒྱས་པར་ཟག་མེད་སྡེ་ཚན་ཉེར་གཅིག་སྟེ། །བྱང་ཆུབ་
ཕྱོགས་མཐུན་ཚད་མེད་རྣམ་པར་ཐར། །སྙོམས་འཇུག་ཟད་པར་ཟིལ་གནོན་ཉོན་
མོངས་མེད། །སྨོན་མཁྱེན་མངོན་ཤེས་སོ་སོ་ཡང་དག་རིག །ཐམས་ཅད་དག་བཞི་
དབང་སྟོབས་མི་འཇིགས་བཞི། །སྲུང་མེད་དྲན་ཉེ་བསྙེལ་མེད་བག་ཆགས་བཅོམ། །
ཐུགས་རྗེ་ཆེ་དང་མ་འདྲེས་ཀུན་མཁྱེན་ནོ། །གཟུགས་སྐུ་རྣམ་གཉིས་མཁའ་དང་ཆུ་ཟླ་
ལྟར། །སྣང་ལ་མ་གྲུབ་རྣམ་སྨིན་ཡོན་ཏན་ནི། །ལེགས་གནས་འཁོར་ལོས་མཚན་
སོགས་སོ་གཉིས་དང་། །ཟངས་མདོག་སྣུམ་མཐོ་ལ་སོགས་བརྒྱད་ཅུ་སྟེ། །སྐྱེས་
བུ་ཆེན་པོའ ་ི མཚན་དཔེ་རྣམས་ཀྱིས་སྤྲས། །ཚངས་པའི་གསུང་དབྱངས་ཡན་ལག་
དྲུག་ཅུ་ལྡན། །ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་ཅིང་ཕྱོགས་རིས་མེད། །གཅིག་འདྲེས་རྒྱུན་
མི་འཆད་དང་སྣ་ཚོགས་ཐབས། །སྐལ་པར་འཚམས་ཤིང་ཡོངས་སུ་སྐྱོབ་པ་སྟེ། །
གདུལ་བྱ་ལམ་བརྟེན་མཐོ་རིས་ལམ་དངོས་དང་། །མཐར་ཕྱིན་དག་ལ་འགོད་ཕྱིར་
མདོར་བསྡུ་ན། །ལྷུན་གྲུབ་རྒྱུན་མི་འཆད་པ་གཉིས་སུ་འདུ། །མཚན་ཉིད་ཐེག་པའི་
འབྲས་བུ་གཏན་ལ་དབབ་པའི་སྐབས་སོ།། །།

༢ སྔགས་ཀྱི་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་གཏན་ལ་དབབ་པའི་སྐབས།
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སྔགས་ཀྱི་རིམ་གཉིས་འབྲས་བུ་ཐུན་མོང་མཆོག །འདུས་པར་སྔགས་དང་
ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པ་གཉིས། །དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོར་དབང་བདུན་གྲུབ་པ་གཅིག །གོང་
མའི་ལམ་གནས་གྲུབ་པ་གསུམ་དུ་གསུངས། །བསྐྱེད་རིམ་རྒྱུད་ཀྱི་སྦྱོར་བས་གནས་
སྐབས་ཀྱི། །ལས་དང་དངོས་གྲུབ་ཆུང་འབྲིང་ཆེན་པོ་རྣམས། །གཙོ་བོར་འགྲུབ་སྟེ་
ཞི་རྒྱས་དབང་མངོན་སྤྱོད། །རྩ་བའི་ལས་བཞི་ཡན་ལག་རབ་འབྱམས་དང་། །ཞི་
རྒྱས་དབང་དགུག་བསད་བསྐྲད་རྨོངས་རེངས་ཏེ། །ལས་ཆེན་བརྒྱད་དང་བཅུ་གཉིས་
གྲགས་རྣམས་སོ། །ཆུང་ངུ་རིལ་བུ་མིག་སྨན་ས་འོག་གྲི། །མཁའ་སྤྱོད་མི་སྣང་འཆི་
མེད་ནད་འཇོམས་སམ། །རལ་གྲི་མིག་སྨན་རིལ་བུ་རྐང་བྱུག་དང་། །བཅུད་ལེན་
མཆིལ་ལྷམ་དངུལ་ཆུ་ས་འོག་བརྒྱད། །བསྡུས་པའི་རྒྱུད་དུ་རལ་གྲི་རེག་པ་བཅུད། །
བདུད་རྩི་རིལ་བུ་རོ་ཙ་སྨན་རྐང་མགྱོགས། །གཞན་དུ་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་སོགས་མང་
གསུངས་ཀྱང་། །རྫས་ལུས་ལོངས་སྤྱོད་རིག་པ་འཛིན་པར་འདུ། །འབྲིང་པོ་ཐུན་
མོང་དྲོད་ཐོབ་སྤྱོད་པ་ཡིས། །འདོད་པའི་རིག་འཛིན་འདོད་ལྷར་སྐལ་བ་མཉམ། །
རིག་སྔགས་དངོས་གྲུབ་ཀུན་བྱེད་ཚེ་ལ་དབང་། །ཕྲ་ཡང་བདག་པོར་གྱུར་དང་གར་
ཡང་ཕྱིན། །མཆོད་འོས་འདོད་རྒྱུར་སྒྱུར་ཅིང་དགའ་མགུར་གནས། །དབང་སྒྱུར་
འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་བརྒྱད་དང་ལྡན། །ཁམས་འདིར་འོངས་ཡང་ཕལ་པས་མཐོང་
བ་མིན། །ཆེན་པོ་འདོད་ཁམས་རིག་འཛིན་མཆོག་རྣམས་དང་། །སྤྲོས་མེད་སྤྱོད་
ལས་གཟུགས་ཀྱི་རིག་པ་འཛིན། །གཟུགས་ཁམས་སྐལ་མཉམ་ཡོན་ཏན་གོང་ལས་
འཕགས། །ལུས་དངོས་མི་འབྱུང་སྤྲུལ་པས་འགྲོ་དོན་མཛད། །རིག་འཛིན་ལམ་གྱིས་
ཚེ་ལ་དབང་བ་ཐོབ། །རིག་འཛིན་ཚེ་ཡིས་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པ་ཡིན། །དངོས་གྲུབ་དེ་
འབྲེལ་མཁའ་སྤྱོད་ཆེན་པོ་ནི། །ཕྲ་མོའ་ིགཟུགས་སོགས་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་དང་ལྡན། །
རྟོགས་པ་མངོན་གྱུར་རང་སྣང་རྣམ་དག་ཞིང་། །ཆུང་ངུ་གཟུགས་ཁམས་བཅུ་བདུན་
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༼སྟོད་ཆ།༽

འདོད་ལྷ་དྲུག །མི་ཡུལ་ངེས་མེད་རྣལ་འབྱོར་དག་པས་མཐོང་། །ལུས་མ་སྤངས་དང་
སྤངས་པས་སོང་བ་སྟེ། །གནོད་སྦྱིན་སྒྲུབ་པས་ཁྲིད་སོགས་འཕྲལ་སྣང་དང་། །སྒོམ་
པས་བགྲོད་རྣམས་འཇའ་ལུས་ཏིང་འཛིན་ལ། །སྤྱོད་ཕྱིར་ས་ལམ་གོང་འཕེལ་བཙན་
ས་ཟིན། །སྔགས་ཀྱི་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་གཏན་ལ་དབབ་པའི་སྐབས་སོ།། །།

༣ རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་མཐར་ཐུག་གི་འབྲས་བུ་གཏན་ལ་
དབབ་པའི་སྐབས།

ཟག་མེད་ཚོགས་གསུམ་གྱིས་བསྒྲུབས་འབྲས་བུའི་རྒྱུད། །མཐར་ཐུག་མཆོག་
གི་དངོས་གྲུབ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ། །ངོ་བོ་དབུགས་འགག་ཁུ་རྡུལ་བརྟན་པ་ལས། །ཟླ་ཉི་སྒྲ་
གཅན་སྒྲིབ་བྲལ་རྡོ་རྗེ་གསུམ། །ཨེ་ཝཾ་རོ་མཉམ་ཟུང་འཇུག་སྐུ་གཉིས་པོ། །མཚན་
གྱི་རྣམ་གྲངས་གཙོ་བོ་ཉི་ཤུ་སྟེ། གཞན་ཡང་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་ལ་སོགས་པས་བསྟན། །
དངོས་ཉིད་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་བཏགས་པ་བ། །སྒྱུ་མའི་སྐུ་དང་ཟུང་འཇུག་སེམས་ཅན་
ཏེ། །དྲི་མ་ཅན་དང་དྲི་མེད་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །དེ་རྒྱུ་མངོན་བྱང་མ་དག་སྒྱུ་ལུས་རྟེན། །ངོ་
བོ་རང་བཞིན་བརྒྱད་ཅུ་སྤངས་པ་ཡི། །མཐོང་ལམ་ཡེ་ཤེས་འཇུག་ཚུལ་ཟླ་ཉི་ལ། །
སྣང་མཆེད་ཉི་ནུབ་ཐོབ་པའི་ཡེ་ཤེས་བསྒོམ། །སྐྱ་རེངས་དུས་སུ་བྱང་ཆུབ་ཕྱིའི་མངོན་
བྱང་། །དམར་ཐག་ཆད་དུས་ཚོགས་དང་ཤེར་དབང་གི །ཡེ་ཤེས་རྒྱུན་གོམས་ཐོ་
རངས་དོན་དམ་མཐོང་། །ནང་གི་མངོན་བྱང་ཐིག་ལེ་འབྱུང་བའི་ཁམས། །འཚང་
རྒྱའི་དུས་སུ་ཡེ་ཤེས་རང་འོད་ཁྱད། །ཕར་ཕྱིན་ལམ་ཡང་མཐར་ཐུག་འདི་ལ་ལྟོས། །
མདོར་ན་སྒྱུ་ལུས་གྲུབ་ནས་སྤྱོད་པ་ལ། །བརྟེན་ཏེ་བསམ་གཏན་གཉིས་ཀྱི་འོད་
གསལ་ལ། །མངོན་བྱང་གཉིས་ཚང་དོན་གྱི་འོད་གསལ་མཐོང་། །གཉིས་སྣང་དག་
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པའི་ངང་ལས་སྣང་བ་གསུམ། །ལུགས་ཟླགོ ་ཤར་བས་སླབོ ་པའི་ཟུང་འཇུག་འགྲུབ། །
ལྡང་འཇུག་ཡོད་ཅིང་ས་བཅུ་རྫོགས་ནས་སྤང་། །འཁོར་འདས་ཀུན་བྱང་རྣམ་བཅས་
རྣམ་མེད་དང་། །གཟུང་འཛིན་རྟག་ཆད་སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེ་སྟེ། །ཐབས་ཤེས་ལྷག་
བཅས་ལྷག་མེད་བདག་མེད་གཉིས། །སྒྱུ་ལུས་འོད་གསལ་རིལ་རྗེས་བདེན་གཉིས་
དམིགས། །གཉིད་སད་མཉམ་རྗེས་དངོས་དང་དངོས་པོ་མེད། །དྲན་པ་དྲན་མིན་པ་
བདེ་སྟོང་བྱ་དང་བྱེད། །བསྐྱེད་རྫོགས་དག་དང་མ་དག་གཟུགས་གཟུགས་མེད། །
ཟུང་འཇུག་ཉེར་གསུམ་ཡན་ལག་སོ་གཅིག་ཚང་། །གཞན་ཡང་དབང་དང་གཟུངས་
ཀྱི་སྒོ་སོགས་བརྙེས། །མདོར་ན་སྣང་སྟོང་ངོ་བོ་གཅིག་གྱུར་པ། །སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་
དབྱེར་མེད་ཟུང་འཇུག་གོ །དེ་ཐོབ་འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་སྐུ་ལ་བརྟེན། །ངེས་པར་འཚང་
རྒྱ་གཞན་ཡང་ས་མཚམས་མང་། །དཔེ་ཡི་འོད་གསལ་མཐོང་ནས་བར་དོ་ཚུན། །
དོན་གྱི་འོད་གསལ་ཚེ་འདིར་འདའ་བ་སྟེ། །བསྐྱེད་རིམ་མཐར་ཕྱིན་སྣང་མཆེད་རྟོག་
པ་སྐྱེས། །སྐྱེ་བ་རྟིང་མར་ངེས་པར་འཚང་རྒྱའོ། །སྒྱུ་མ་ཆུ་ཟླ་མིག་ཡོར་སྨིག་རྒྱུ་
དང་། །རྨི་ལམ་བྲག་ཆ་མིག་འཕྲུལ་དྲི་ཟའི་གྲོང་། །འཇའ་ཚོན་གློག་དང་ཆུ་བུར་མེ་
ལོང་གཟུགས། །རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཡི་མཚོན་དཔེ་བཅུ་གཉིས་སོ། །ཕུང་པོ་མ་ཉམས་ཡེ་ཤེས་
སྐུ་ཙམ་སྟེ། །ཉམས་པ་རིག་པ་འཛིན་པའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །ཏིང་འཛིན་མངོན་ཤེས་སྣ་
ཚོགས་འགྲོ་དོན་སྤྱོད། །འདོད་མེད་བདེ་བ་ཆེར་སྤྱོད་ཚེ་ཚད་བརྒལ། །ཡིད་ཀྱི་ལུས་
ཏེ་ཁྱད་པར་བདུན་དང་ལྡན། །ཐ་མལ་སྒོ་གསུམ་འགགས་ནས་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །རྣམ་
པ་ཐམས་ཅད་ལོངས་སྐུ་ཆ་མཚུངས་ཀྱི། །རྟེན་ལ་མི་སློབ་ཟུང་འཇུག་མངོན་དུ་བྱེད། །
དུས་ཚོད་ཕྱི་ནང་མངོན་བྱང་མཐར་ཐུག་སྐབས། །མཆོད་པ་ལྟས་བཅས་རིག་མའི་
སྐྱེས་བུ་གྲུབ། །ངོ་བོ་ཁྱབ་རྟག་མཚན་ཉིད་སྤང་རྟོགས་ཆེ། །ཟུང་འཇུག་ཡན་ལག་
སུམ་ཅུ་རྩ་དགུ་སྟེ། །ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་དང་ཁ་སྦྱོར་བདེ་བ་ཆེ། །རང་བཞིན་མེད་
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༼སྟོད་ཆ།༽

དང་སྙིང་རྗེ་རྒྱུན་མི་འཆད། །འགོག་མེད་ཡན་ལག་དབང་གི་ཡེ་ཤེས་ཉིད། །ལམ་
དུས་གོམས་པས་སྐུ་ཡང་བདུན་ལྡན་འཐོབ། །ཁམས་དྲུག་ཉི་ཟླ་དག་པའི་ཡོན་ཏན་
བརྒྱད། །རྟག་པ་མི་གདུང་བསིལ་དང་གཅིག་པུ་བདེ། །དྲི་མེད་དགའ་བ་ཡིད་དང་
རོ་བརྒྱད་མྱོང་། །གསང་གསུམ་རྫུ་འཕྲུལ་ཀུན་འགྲོ་གནས་དང་འདོད། །སྐྱེད་པའི་
དབང་ཕྱུག་ཕྲ་ཡང་གངོ ་ལས་འཕགས། །སྤྲོས་པ་ཀུན་བྲལ་སྟངོ ་ཉསི ་སངས་རྒྱས་ས། །
རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའ་ི བྷ་ག་འཚང་རྒྱའི་གནས། །སྐུ་ཡི་ངོ་བོ་ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་ཏེ། །
ཟུང་འཇུག་གཅིག་པུ་ཆོས་དང་གཟུགས་སྐུ་གཉིས། །རྡོ་རྗེ་གསུམ་དང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་
བསྣན་བཞི། །རིགས་ལྔའི་སྐུ་ལྔ་ཁྱབ་བྱེད་བསྣན་པས་དྲུག །སྐུ་བཞིར་ཐུགས་གསུང་
སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །དབྱེ་བས་བཅུ་དྲུག་ལ་སོགས་དུ་མར་འགྱུར། །ཆོས་སྐུ་མཉམ་
ཉིད་ད་ེ བཞིན་ཉདི ་རང་བཞིན། །ཆོས་ལངོ ས་རྫགོ ས་སྤྱདོ ་ཡན་ལག་བཅུན་མཐར་ཐུག །
སྤྲུལ་སྐུ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་ཏེ། །གཟུགས་སྐུ་གཉིས་པ་བརྡ་དོན་གཉིས་སུ་
ཡོད། །གནས་སྐབས་རྣམ་བཞི་སྒྲིབ་བྲལ་གྱུར་པ་དང་། །རླུང་རྡུལ་ཁུ་བ་རྣམ་ཤེས་
དག་པ་བཞི། །འདུས་མ་བྱས་དང་གདུང་མེད་སྙིང་རྗེས་སྒྲོལ། །བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཟུང་
འཇུག་རང་བཞིན་ནོ། །ཕུང་ཁམས་ཉེར་གཅིག་གནས་འགྱུར་དཀྱིལ་འཁོར་པའི། །
རིགས་ཀྱི་དབྱེ་བས་དཀྱིལ་འཁོར་མཐའ་ཡས་འབྱུང་། །བསྡུ་བྱ་རིགས་ཆུང་དགུ་བཅུ་
རྩ་ལྔ་པོ། །སྡུད་བྱེད་རྒྱལ་བ་ལྔ་སྟེ་རིགས་ནི་བརྒྱ། །རིགས་ཆེན་ལྔ་ལ་རིགས་ཆུང་
ལྔ་ལྔ་དང་། །དེ་ལ་ཡུམ་བཞིས་དབྱེ་བའི་བརྒྱ་ལ་སོགས། །གྲངས་མེད་རྣམ་འགྱུར་
ཁམས་དྲུག་སྒྲིབ་བྲལ་བའི། །རིགས་དྲུག་དེ་ཡང་ལྔའམ་གསུམ་དུ་འདུ། །གཅིག་
པུའི་ཉམས་ཀྱིས་དུ་མའི་གར་མཛད་དོ། །གཞི་དུས་ལུས་ངག་སེམས་ཀྱི་རང་སྣང་
ཕྱིར། །འབྲས་དུས་རིགས་རྣམས་བདེ་ཆེན་རང་བཞིན་ཉིད། །ཡེ་ཤེས་དུག་ལྔ་རྣམ་
དག་ཐུན་མིན་ལྔ། །ཡང་ན་ཟབ་རྒྱས་ཁྱབ་རྟག་བདེ་དང་སྐུ། །ཟུང་འཇུག་བདུན་ཏེ་
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ཟབ་པ་རང་བཞིན་མེད། །རང་རིག་འཕེལ་འབྲི་མེད་ཅིང་རྣམ་མི་རྟོག །གསལ་བར་
སྣང་བའི་མཚན་ཉདི ་ལྔ་དང་ལྡན། །རྒྱ་ཆ་ེ བསོད་ནམས་ཡ་ེཤསེ ་ཡུལ་དམིགས་འཇུག །
ཕྲིན་ལས་རྣམས་སོགས་ཁྱབ་པ་ཡུལ་དུས་རྒྱུད། །སྟོང་ཉིད་མཉམ་ཉིད་རྟག་པ་རྒྱུན་
མི་འཆད། །འགོག་མེད་མཚན་མེད་མི་འགྱུར་བསམ་མི་ཁྱབ། །བདེ་བ་ཁ་སྦྱོར་རང་
བཞིན་སྙིང་རྗེ་གསུམ། །ཡིད་རླུང་ཐིམ་དང་ཞུ་བ་འཛག་མེད་བདུན། །སྐུ་ནི་སྟོང་པ་
ལས་སྐྱེས་སྡུག་བསྔལ་འགོག །ཕྱིན་དང་མི་གཡོ་ཡིད་དང་རླུང་གི་ལུས། །སྐད་ཅིག་
སྤྲུལ་དང་མཚན་དཔེའི་བདག་ཉིད་བདུན། །ཟུང་འཇུག་གཉིས་མིན་མི་རྟོག་ཇི་ལྟར་
བར། །ཞུགས་དང་སྣང་མེད་དོན་མཛད་མི་གཡོ་དྲུག །གཞན་ཡང་ཤེས་བཅུ་རྣམ་
དག་འཆང་སོགས་སོ། །ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་གོང་དུ་བཤད་ལས་ཤེས། །མདོར་ན་
ཆེན་པོ་གསུམ་དང་ཆོས་གཉིས་ཏེ། །རྒྱུན་གྱིས་རྟག་ལ་མཁའ་ལྟར་ཁྱབ་པའོ། །རྡོ་རྗེ་
ཐེག་པའི་མཐར་ཐུག་གི་འབྲས་བུ་གཏན་ལ་དབབ་པའི་སྐབས་སོ།། །།

༤ གསང་སྔགས་སྔ་འགྱུར་ལུགས་ཀྱི་འབྲས་བུ་བྱེ་བྲག་ཏུ་གཏན་ལ་
དབབ་པའི་སྐབས།

སྒྱུ་འཕྲུལ་ལུགས་སུ་ཤེས་བྱ་འབྲས་བུའི་རྒྱུད། །གཞི་ཉིད་ཇི་བཞིན་མངོན་
བྱས་སྤང་ཐོབ་བྲལ། །སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་ངང་གིས་སྣང་། །མཚན་ཉིད་
མ་སྤངས་མཐའ་བྲལ་རྒྱལ་ཀུན་གྱི། །དགོངས་པ་རོ་མཉམ་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་ལྟར། །
མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་བདེར་གཤེགས་སངས་རྒྱས་སོགས། །ངོ་བོ་ཀུན་ཏུ་སྐུ་སོགས་
བསམ་མི་ཁྱབ། །རྣམ་གྲངས་ཆོས་སྐུ་ལོངས་སྐུ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་
མངོན་བྱང་སྐུ་ལྔ་སྟེ། །སྐྱེ་མེད་དོན་དང་དགོངས་བརྡ་བརྗོད་པ་ཚིག །དབྱེར་མེད་
རྡོ་རྗེ་རིག་བྱིན་གསུང་ལྔའོ། །མི་རྟོག་མཉམ་ཉིད་འགྲོ་སྒྲོལ་མི་ཕྱེད་པ། །ཅིར་ཡང་
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༼སྟོད་ཆ།༽

མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐུགས་མཆོག་ལྔ། །རྣམ་དག་ཞིང་ཁམས་ཚད་བྲལ་གཞལ་མེད་
ཁམས། །གསལ་དག་འོད་ཟེར་ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་གདན། །དགྱེས་རྒུར་ལོངས་
སྤྱོད་ཡོན་ཏན་རྣམ་པ་ལྔ། །ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་ལྷུན་གྲུབ་ཕྲིན་ལས་ཏེ། །སྐུ་གསུམ་
ཐུགས་ཡོན་མཛད་པར་བཅས་ལ་འདུ། །དེ་ཡང་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་གཉིས་ཡིན་ཏེ། །སྐུ་
ལྔ་ལྷུན་གྲུབ་གཅིག་ལས་ཐ་དད་སྣང་། །གཞི་དནོ ་སྦྱརོ ་བའི་ཀུན་གཞི་ཉནོ ་ཡདི ་ཡདི ། །
སྒོ་ལྔ་གནས་འགྱུར་བརྟེན་པ་ཡེ་ཤེས་ལྔ། །འབྲས་ཆོས་ཉེར་ལྔ་དྲུག་པའི་ཡོན་ཏན་
དུ། །འདུ་ཕྱིར་དབྱེར་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ངོ་བོ་ཉིད། །རྟོག་མེད་རང་གསལ་གཟིགས་
ཚུལ་གསུམ་གྱིས་གཟིགས། །རྟག་རྒྱུན་རང་བཞིན་ཤུགས་དང་གསོལ་བཏབ་ཡུལ། །
འཕྲད་ནས་ཐུགས་རྗེ་སྐྱེས་ཏེ་ནོར་བུ་ལྟར། །རྟོག་མེད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་འགྲོ་དོན་
མཛད། །ཆོས་སྐུ་ངོ་བོ་མཚན་ཉིད་བྱིན་རླབས་གསུམ། །ལོངས་སྐུ་སྤྱད་བྱ་ཡུལ་དང་
སྤྱོད་བྱེད་ཐབས། །སྤྲུལ་སྐུ་གདུལ་བྱ་འདུལ་བྱེད་མཚན་ཉིད་དང་། །སྔགས་ཀྱི་ཁྱད་
པར་རྒྱལ་བ་གཡུང་གིས་ཕྱེས། །རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོར་དབང་པོའ་ི བྱེ་བྲག་གིས། །ཐ་མ་སྲིད་
པ་བར་དོར་འཕྲོ་མཐུད་དེ། །རང་བཞིན་སྤྲུལ་སྐུའི་ཞིང་དུ་དབུགས་ཆེན་འབྱིན། །
འབྲིང་རྣམས་ཐིམ་པ་བཞི་ལྡན་ཆོས་ཉིད་ལ། །ཤར་ལུགས་བརྒྱད་དང་རྗེས་དྲན་
མངོན་པར་ཤེས། །གཟུངས་དང་ཏིང་འཛིན་འབྱུང་ཚེ་དབང་པོའ་ི རིམ། །ཉི་ཤུ་དང་
མཐུན་ཐིམ་ལུགས་བརྒྱད་ཀྱིས་གྲོལ། །རབ་རྣམས་མཁའ་འགྲོ་རིག་འཛིན་མེ་ཕུང་
དང་། །ནམ་མཁའ་ལྟ་བུར་གདོད་མའི་ཟད་སར་དེངས། །ཀུན་ཀྱང་རིན་ཆེན་གསང་
བའི་སྦུགས་སུ་གཅིག །སྐུ་ཡེ་འབྲལ་མེད་བྱང་ཆུབ་སྐུ་གསུམ་གྱི། །ངོ་བོ་ཀ་དག་ལྷུན་
གྲུབ་གང་འདུལ་འབྱུང་། །ངེས་ཚིག་སྟོང་གསལ་གསལ་རྫོགས་མཐུན་པར་སྣང་། །
མཚན་ཉིད་བསམ་བྲལ་རྟོག་མེད་སྣ་ཚོགས་སྟོན། །རང་བཞིན་སྟོང་གསལ་འགག་
མེད་མངོན་པར་སྣང་། །བཞུགས་ཚུལ་ནམ་མཁའ་འཇའ་ཚོན་སྒྱུ་མ་ལྟར། །ཞིང་
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ཁམས་ཀ་དག་ཡེ་ཤེས་སྣོད་བཅུད་སྣང་། །གདུལ་བྱ་རྣམ་དག་རང་སྣང་འགྲོ་བ་དྲུག །
ཀུན་ཀྱང་ཕུན་སུམ་ཚགོ ས་པ་ལྔ་ལྔ་ལྡན། །བྱེད་ལས་མ་ི གཡོ་ལྷུན་གྲུབ་ཆུ་ཟླ་བཞིན། །
གདིང་ཚད་སྤྲོས་བྲལ་རང་གསལ་དོན་གཉིས་གྲུབ། །དབྱེ་བ་སྐུ་གསུམ་མི་ཟད་རྒྱན་
འཁོར་ལྔས། །ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་བཅོ་ལྔ་སྤྱིར་ངེས་སོ། །བྱེ་བྲག་རྣམ་འཕྲུལ་རང་
བཞིན་ཆོས་སྐུ་ཡི། །ཆོས་ལོངས་སྤྲུལ་སོགས་དགུ་ཕྲུག་རེ་རེ་ལ། །ཞིང་གནས་ཏིང་
འཛིན་འཁོར་དང་བསྟན་པ་དུས། །ཡེ་ཤསེ ་གདོད་ནས་མཁྱེན་ཆ་སྙངི ་པརོ ་གནས། ། ཡེ་
ནས་གསལ་ཞིང་རྟོགས་པས་མངོན་གྱུར་ཤེས། །ཆོས་སྐུ་གཞིར་གནས་ཉི་ལྟར་འཆར་
གཞི་བྱེད། །ཡེ་ཤེས་གསུམ་ལྡན་གཏིང་གསལ་རང་མལ་གནས། །ལོངས་སྐུ་མཚན་
ཉིད་འཛིན་པས་གཟུགས་བརྙན་སྟོན། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལས་དབྱེ་བས་ཉི་ཤུ་ལྔ། །སྤྲུལ་སྐུ་
ཀུན་ཁྱབ་གདུལ་བྱའི་དནོ ་ཀུན་མཛད། །ཇི་ལྟ་ཇ་ི སྙདེ ་གཉིས་གཉིས་མཁྱེན་པས་བཞི། །
མདོར་ན་ཁྱད་ཆོས་དྲུག་ལྡན་བུམ་པ་སྐུར། །འཁྱིལ་ཏེ་རང་དོན་དབྱིངས་སུ་རྫོགས་ནས་
ཀྱང་། །གཞན་དོན་རང་སྣང་ལོངས་སྐུར་བཞེངས་པའི་རྩལ། །དག་དང་མ་དག་ཞིང་
དུ་འདུལ་བྱདེ ་ཀྱ།ི །ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱུན་མ་ི འཆད་པར་འབྱུང་། །གསང་སྔགས་སྔ་
འགྱུར་ལུགས་ཀྱི་འབྲས་བུ་བྱེ་བྲག་ཏུ་གཏན་ལ་དབབ་པའི་སྐབས་སོ། །ཐེག་པའི་སྒོ་
ཀུན་ལས་བཏུས་པ་གསུང་རབ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་བསླབ་པ་གསུམ་ལེགས་པར་སྟོན་
པའི་བསྟན་བཅོས་ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་ཅེས་བྱ་བ་ལས་མཐར་ཕྱིན་འབྲས་བུའི་རང་བཞིན་
རིམ་པར་ཕྱེ་བ་སྟེ་གནས་བཅུ་པའོ།། །།

མཐར་མར་དགེ་བ་འཇུག་གི་དོན་དང་།
རྩོམ་པའི་དགོས་པ་དང་སྨོན་བྱང་།

མངོན་པར་རློམས་ཏེ་སྒྲིམས་ནས་བརྩམས་རྣམས་ཀྱང་། །ཕྱོགས་རེའི་མིག་
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༼སྟོད་ཆ།༽

དང་ཕྱོགས་ལྷུང་དབང་གྱུར་ན། །མ་སྦྱངས་བྱིས་པས་འཐོར་རྙེད་བསྡུས་པ་ཡིས། །
མཁས་རྣམས་མགུ་བ་སྐྱེད་པར་ཅི་སྟེ་ནུས། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་བསྟན་ཞབས་དགེ་སྦྱོང་
གཟུགས། །ཆོས་ཀྱི་ཁུངས་ཙམ་ཇི་བཞིན་མི་ཤེས་ན། །མཚན་ཉིད་ཕྱོགས་རེར་
རྟོགས་པ་ག་ལ་ཞིག །དེ་ལྟའི་སྨན་དུ་འགྱུར་སྙམ་ལེགས་པར་སྦྱར། །སྔར་མ་གྲགས་
དང་འགྲན་ཕྱིར་བརྗོད་མིན་ཀྱང་། །དེང་སང་སྐྱེ་བོ་བློ་དང་བརྩོན་འགྲུས་དམན། །
གཞུང་ལུགས་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་མཐར་བརྒལ་མི་ནུས། །རང་འདྲར་ཕན་སླད་ཐེག་སྒོ་ཉུང་
ངུར་བསྡུས། །གཞུང་ཆེན་འགའ་ཞིག་བྱང་བར་ཀློག་རྣམས་ཀྱང་། །ཤེས་བྱ་སྤྱི་ལ་གྱ་
ཚོམས་བློ་ཡིས་བརྒལ། །རིག་གནས་ཕྲ་མོའ་ི ལམ་ལ་ངལ་བ་རྣམས། །གསུང་རབ་
རྒྱ་ཆེན་ལྟ་བའི་བློ་མིག་བརྟུལ། །དེ་དག་བདག་གིས་ཇི་བཞིན་རྟོགས་མིན་ཀྱང་། །
མང་དུ་ཐོས་དང་དམ་པའི་གསུང་རྣམས་ལ། །བརྟེན་ནས་གཞན་ཕན་བློ་ཡིས་སྦྱར་བ་
འདིས། །ཐུབ་བསྟན་དྲི་མེད་ཡུན་རིང་གསལ་བྱེད་ཤོག །དེ་ཡིས་འགྲོ་རྣམས་བདེ་
སྐྱིད་ཆོས་འཕེལ་ཞིང་། །ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་དག་ཐོས་བསམ་སྒོམས་པ་ཡིས། །རྒྱུད་
སྦྱངས་ས་ལམ་མངོན་རྟོགས་མཐར་ཕྱིན་ཏེ། །ཕྱམ་གཅིག་སངས་རྒྱས་གོ་འཕང་ཐོབ་
གྱུར་ཅིག །འགལ་འཁྲུལ་རྩ་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་སྤྱན་ལྡན་ལ། །བཟོད་བཞེས་དག་
ཚངས་མཆོག་ཏུ་དབུགས་དབྱུང་ནས། །བསྟན་བཅོས་འདི་ཡང་ཐུབ་བསྟན་ཇི་སྲིད་
བར། །ཉི་ཟླ་བཞིན་དུ་ཀུན་སྣང་ཤིས་པ་སྩོལ། །ཅེས་པ་འདིའང་མང་དུ་ཐོས་པ་ལས་
བྱུང་བའི་དཀར་པོ་རྣམ་པར་འཕེལ་བས་ཐུབ་བསྟན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དང་། །དེར་
འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་རིས་སུ་མ་ཆད་པ་རྣམས་ལ་དད་པ་དང་དག་པའི་སྣང་བ་རྒྱུན་མི་
འཆད་པ་བྱམས་མགོན་ཏཱའི་སི་ཏུ་སོགས་ཡོངས་འཛིན་དམ་པ་མང་པོའ་ི ཐུགས་རྗེའི་
ཕྱག་རིང་གིས་བསྐྱངས་པ། །ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ཕྲིན་ལས་ཀུན་ཁྱབ་
དཔལ་བཟང་པོའམ། །བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་དཔལ་སྤུངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་
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འཁོར་གླིང་གི་ཡང་ཁྲོད་དེ་བཱི་ཀོ་ཊི་ཙཱ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་མགུལ། །ཀུན་བཟང་བདེ་
ཆེན་འོད་གསལ་གླིང་དུ་སྦྱར་བ་བསྟན་འགྲོ་ལ་ཕན་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག །
དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།

བསྡུས་དོན་གསལ་བ་ཤེས་བྱ་སྣང་བྱེད།

བསྟན་བཅོས་ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་ཀྱི་མདོར་བསྟན་དང་དོན་བསྡུ་གསལ་བ་ཤེས་བྱ་
སྣང་བྱདེ ་ཅསེ ་བྱ་བ་བཞུགས་ས།ོ །གསུང་ག་ི དབང་ཕྱུག་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་མཆོག །ཆོས་
ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སངས་རྒྱས་སྲས་དང་བཅས། །རིས་སུ་མ་ཆད་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་དང་། །
དེར་འཛིན་ཀུན་ལ་སྒོ་གསུམ་གུས་པས་འདུད། །ལེགས་གསུང་དགོངས་འགྲེལ་ཡན་
ལག་དང་བཅས་པའི། །ཐེག་སྒོ་ཀུན་བཏུས་གསུང་རབ་རིན་ཆེན་མཛོད། །བསླབ་
གསུམ་ལེགས་སྟོན་ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་ཀྱི། །གཞུང་དང་འགྲེལ་པའི་མདོར་བསྟན་
འདིར་འགོད་བྱ། །དགེ་བ་གསུམ་ལྡན་ཐོག་མར་ཀླད་ཀྱི་དོན། །རྣམ་པ་ངོ་བོ་རང་
བཞིན་བརྗོད་བྱ་དང་། །རྗོད་བྱེད་གཙོར་བྱས་བསྟན་བཅོས་མིང་དུ་སྨོས། །ཐོག་མར་
རྩ་བའི་བླ་མར་ཕྱག་བྱས་ཤིང་། །ཐུབ་དབང་འཇམ་དཔལ་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་ལ། །
བསླབ་གསུམ་ཕར་ཕྱིན་གསང་སྔགས་ལམ་རིམ་དང་། །མཐུན་པར་བསྔགས་པས་
བསྟན་བཅོས་ལུས་ཀྱང་རྟོགས། །དམ་བཅའ་ཁྱད་པར་གསུམ་ལྡན་དགོས་འབྲེལ་
བསྡེབས། །བར་དུ་དགེ་བ་གཞུང་དོན་མདོར་བསྡུ་ན། །སྒྲོན་མེའི་བསྐལ་པ་གང་དུ་
སྣང་བའི་ཞིང་། །སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ལུང་རྟོགས་གཉིས། །ཛམྦུའི་གླིང་དུ་
གནས་ཤིང་རྒྱས་པ་ན། །ཚུལ་གནས་ཐོས་བསམ་སྒོམ་ལ་རིམ་སྦྱོར་བས། །ལམ་
བགྲོད་འབྲས་བུའི་མཐར་སོན་བསྟན་བཅོས་ལུས། །ཕ་རོལ་ཕྱིན་བཅུའི་གྲངས་སུ་
རྣམ་པར་བཞག །རིམ་པ་བཅུ་ལ་ཡན་ལག་སྐབས་བཞི་བཞི། །བཞི་བཅུ་བསྡུ་ན་
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༼སྟོད་ཆ།༽

བསླབ་གསུམ་སྟོན་པར་འདུ། །རིམ་པ་ལྔ་ལས་ལྷག་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཏེ། །དྲུག་དང་
བདུན་པས་ཤེས་རབ་བརྒྱད་པ་ཡིས། །ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བསླབ་པ་གཙོར་སྟོན་ལ། །
གཞན་རྣམས་གསུམ་པོའ་ི རྒྱུ་འབྲས་ཡན་ལག་གོ །ཐོག་མར་དཀོན་མཆོག་རིན་ཆེན་
འབྱུང་བའི་གཞི། །སྒྲོན་མེའི་བསྐལ་བཟང་སྣང་བའི་ཞིང་བསྟན་པ། །དང་པོའ ་ི
གནས་ལ་སྐབས་བཞིའི་ཐོག་མ་ནི། །ཞིང་ཁམས་སྤྱིར་བསྟན་ཐེག་ཆེན་ལུགས་འདི་
ལ། །གདུལ་བྱ་འདུལ་བྱེད་རྟེན་འབྲེལ་སྤྱི་དང་ནི། །བྱེ་བྲག་བྱིན་རླབས་སྨོན་ལམ་
ལས་ཆོས་ཉིད། །ཐོབ་པའི་རྒྱུ་ལས་ཞིང་ཁམས་འབྱུང་བར་བསྟན། །སྟུག་པོ་བཀོད་
བཞུགས་རྣམ་སྣང་གངས་ཆནེ ་མཚོའ།ི །ཕྱག་མཐིལ་རྡུལ་ཕྲན་ནང་ཆུད་གཞི་སྙངི ་པ།ོ །
མེ་ཏོག་བརྒྱན་པའི་ཞིང་དབུས་མ་མཇེད་ཀྱི། །སྟོང་གསུམ་སྟོན་པའང་སྤྲུལ་པའི་རྣམ་
སྣང་སྟེ། །བཅོམ་པ་དང་ལྡན་གླིང་བཞི་འདི་ལ་སོགས། །ཞིང་མང་ཆགས་འཇིག་
མཉམ་དུ་བྱེད་པར་བསྟན། །གཉིས་པ་མི་མཇེད་འཇིག་རྟེན་ཐེག་དམན་དང་། །ཐུན་
མོང་བཤད་ལ་དང་པོ་སྣོད་མས་རིམ། །བཅུད་རྣམས་ཡས་རིམ་ཆགས་ཤིང་བར་དུ་
གནས། །འགྲོ་ལྔ་འབྲས་བུ་ལ་སྤྱོད་ངེས་པ་ཅན། །འཛམ་གླིང་ལས་ས་རྒྱུ་ལ་གཙོ་
བོར་སྤྱོད། །ཐ་མར་དམྱལ་ནས་རིམ་གྱིས་འཇིག་སྟེ་སྟོང་། །བར་བསྐལ་ཉི་ཤུ་ཚན་
བཞི་བསྡོམས་པ་ཡི། །བསྐལ་ཆེན་གཅིག་གི་ཡུན་ལ་རྫོགས་པར་བསྟན། །གསུམ་
པ་འཇིག་རྟེན་རྣམ་གཞག་དུས་འཁོར་གྱི། །དགོངས་པ་དམིགས་སུ་བསྟན་ལ་ཕྱི་ནང་
གཞན། །དག་པ་གཅིག་སྦྱོར་དཀྱིལ་འཁོར་རི་རབ་གླིང་། །ལས་ས་བཅུ་གཉིས་ཡུལ་
དྲུག་འགྲོ་གནས་ཚུལ། །གོ་ལ་དུས་སྦྱོར་རྣམས་ནི་གཞལ་བྱའི་ཡུལ། །ཚེས་ཉི་ཁྱིམ་
ཞག་དུས་བཞི་སྤྱིའི་འཆད་ཚུལ། །འཇལ་བྱེད་དུས་ཏེ་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡང་། །ཕྲ་
རབས་ལ་སོགས་དུས་འཁོར་རང་ལུགས་དང་། །གཟུགས་དུས་མིང་མཐའ་མངོན་
པའི་ལུགས་ཀྱང་བསྟན། །བཞི་པ་སྣོད་བཅུད་འགྲུབ་བྱེད་རྒྱུ་རྐྱེན་ནི། །བདག་ལས་
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བྱུང་སོགས་ཕྱི་པའི་ལོག་རྟོག་དགག །ལས་ལས་འཇིག་རྟེན་སྣ་ཚོགས་སྐྱེས་པར་
བསྒྲུབས། །ལས་ཀྱི་རྟེན་དཔྱད་སྣང་འགྱུར་ཐུན་མོང་གིས། །སྣོད་འགྲུབ་དེ་ཡང་བྱེ་
མདོས་རླུང་ས་བོན། །ཐེག་ཆེན་བྱེད་པོ་སེམས་དང་བྱེད་པ་ནི། ། ལས་རླུང་རྣམ་ཤེས་
ཆོས་ཅན་བྱ་བར་བཞེད། །མྱོང་འགྱུར་ཐུན་མོང་མིན་ལས་བཅུད་འགྲུབ་ཅིང་། །
གཉིས་ཀའང་རྒྱུ་དྲུག་དང་ནི་རྐྱེན་བཞི་ཡིས། །འབྲས་བུ་ལྔར་བསྐྱེད་མངོན་པ་གོང་
འོག་ལུགས། །མཆོག་དམན་ཁྱད་ཕྱེས་ཐུན་མོང་ཚུལ་དུ་བཤད། །ངེས་དོན་དབང་
བྱས་རྟེན་འབྲེལ་འཁོར་ལོ་སྟེ། །དེ་ཡང་ཚོགས་བརྒྱད་རིམ་སད་འཁོར་བ་འགྲུབ། །
བག་ཆགས་གསུམ་ལས་འཁྲུལ་སྣང་རྣམ་གསུམ་ཤར། །ཁྱད་པར་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་
རྩེ་མོའ་ི ལུགས། །ཀ་དག་གཞི་ལས་ལྷུན་གྲུབ་གཞི་སྣང་ཤར། །རང་ངོ་མ་ཤེས་ལྔ་
ཚན་ཆོས་སུ་འཁྲུལ། །ཁམས་གསུམ་བྱེ་བྲག་མངལ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེའི་ལུས། །ཀུན་རྫོབ་
དོན་དམ་ཁྱབ་བྱ་ཁྱད་བྱེད་འབྲེལ། །འཁྲུལ་པའི་སེམས་ཅན་སངས་རྒྱས་སྙིང་པོས་
ཁྱབ། །ཡེ་ཤེས་ལུས་གནས་དེ་ཡི་སྣང་བ་འཆར། །ལམ་དུ་བྱས་པས་གྲོལ་བའི་ཚུལ་
བསྟན་ཏེ། །རིམ་པ་དང་པོ་ཡན་ལག་བཅས་པའོ། །ཞིང་ཁམས་དེ་ལ་འདུལ་བྱེད་
དཀོན་མཆོག་གི །གཙོ་བོ་སྟོན་པ་ཇི་ལྟར་བྱོན་པའི་ཚུལ། །གནས་གཉིས་པ་ལ་
སྐབས་བཞིའི་དང་པོ་ནི། །ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ན་དུས་གསུམ་རྒྱལ། །
ཁྱད་པར་བསྐལ་བཟང་སྒྲོན་མེ་སྟོང་འབྱོན་པ། །ཀུན་ལས་ངོ་མཚར་མཉམ་མེད་
ཤཱཀྱའི་རྒྱལ། །སྔོན་ཚེ་བྱང་ཆུབ་ལམ་དུ་གཤེགས་པའི་ཚུལ། །དང་པོར་སྨོན་འཇུག་
དོན་དམ་ཐུགས་བསྐྱེད་ཅིང་། །བར་དུ་སྤྱོད་པ་བཞི་སོགས་མཐར་ཕྱིན་མཛད། །
སེམས་བསྐྱེད་ཙམ་གྱིས་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པ་ཡི། །དབང་རྣོན་ལྷག་པའི་གང་ཟག་མཆོག་ཏུ་
བསྟན། །གཉིས་པ་འཚང་རྒྱའི་ཚུལ་ལ་ཉན་ཐོས་རྣམས། །སོ་སྐྱེ་རང་རྒྱུད་པ་ཡིས་
ལམ་བགྲོད་དང་། །ཐེག་ཆེན་དུས་གསུམ་གཤེགས་པའི་ཚུལ་སྟོན་སོགས། །སྔགས་
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༼སྟོད་ཆ།༽

ཀྱང་རྒྱུད་སྡེ་གོང་འོག་ཐ་དད་ལུགས། །འཚང་རྒྱའི་ཞིང་ཁམས་འོག་མིན་དྲུག་གམ་
གསུམ། །དངོས་བཏགས་ཁྱད་པར་དག་ཀྱང་ཞར་ལས་བསྟན། །གསུམ་པ་ཞིང་
འདིར་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུའི། །མཛད་པའི་གཙོ་བོ་འཕོ་དང་ལྷུམས་ཞུགས་
བལྟམས། །བཟོ་གནས་འཁོར་དགྱེས་ངེས་འབྱུང་དཀའ་བ་སྤྱད། །སྙིང་པོར་གཤེགས་
ཤིང་བདུད་བཅོམ་མངོན་སངས་རྒྱས། །ཆོས་འཁོར་མྱང་འདས་བྱམས་པའི་ལུགས་
ལྟར་བཤད། །བཞི་པ་ཤིན་ཏུ་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ཀྱི་དོན། །སྐུ་དང་ཞིང་ཁམས་ཁྱད་པར་
དབྱེ་བ་ལས། །གདོད་མའི་མགོན་པོ་གཞི་ཐོག་བྱང་ཆུབ་ནས། །རང་སྣང་ཡེ་ཤེས་
རིགས་ལྔའི་ཚོམ་བུ་བརྡལ། །རྣམ་འཕྲུལ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གིས་ཞི་བ་བརྙེས། །ཕྱིར་གསལ་
མཆེད་པས་ཕྱེད་སྣང་ལོངས་སྐུའི་རྩལ། །རང་བཞིན་འགྲོ་འདུལ་སྣ་ཚོགས་སྤྲུལ་སྐུར་
ཤར། །བསྐལ་ཆེན་འདི་ལ་སྟོན་པ་བཅུ་གཉིས་བྱོན། །སྐུ་གསུམ་བསྟན་པའི་བཙས་
གསུམ་འཕར་ཞིང་འབབ། །མདོ་སྒྱུའི་བཤད་སྲོལ་གླེང་བསླང་ཙམ་བྱས་ཏེ། །རིམ་པ་
གཉིས་པ་ཡན་ལག་བཅས་པའོ། །རྒྱལ་བ་དེ་བསྟན་ལུང་དང་རྟོགས་པ་ཡི། །ཆོས་ཀྱི་
འཁོར་ལོ་ཇི་ལྟར་བྱུང་བའི་ཚུལ། །གནས་གསུམ་པ་ལ་སྐབས་བཞིའི་དང་པོ་ནི། །ཆོ་
འཕྲུལ་གཙོ་བོ་དམ་ཆོས་ངོས་འཛིན་ཏེ། །ངོ་བོ་སྒྲིབ་སེལ་ངེས་ཚིག་འཛིན་པའི་སྒྲ། །
དབྱེ་བ་བརྗོད་བྱ་འགོག་ལམ་རྟོགས་པའི་ཆོས། །རྗོད་བྱེད་ལུང་ལ་བཀའ་དང་བསྟན་
བཅོས་གཉིས། །བཀའ་ཡི་ངོ་བོ་དང་ནི་དབྱེ་སྒོ་སྟེ། །བསྟན་བཅོས་རྩོམ་པ་པོ་དང་
དེའི་མཚན་ཉིད། །ངེས་ཚིག་དབྱེ་བ་ཞར་བྱུང་བླང་དོར་བཤད། །གཉིས་པ་ལུང་གི་
ཆོས་འཁོར་བྱེ་བྲག་དབྱེ། །ཉན་ཐོས་པ་རྣམས་བདེན་བཞི་ཁོ་ན་དང་། །ཐེག་ཆེན་པ་
རྣམས་འཁོར་ལོ་གསུམ་དུ་བཞེད། །ཆོས་འཁོར་ངོ་བོ་དང་ནི་འཇོག་པའི་ཚུལ། །
ལུང་གི་ངོ་བོ་འཁོར་ལོའ་ི ངེས་པའི་ཚིག །དབྱེ་བ་དང་པོ་བར་མཐའ་སོ་སོ་ཡི། །
མཚན་ཉིད་མཚན་གཞི་གནད་དོན་དགོས་པ་བཅས། །བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་ཆོས་ཕུང་
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རྣམ་གཞག་དང་། །ཐུན་མིན་གསང་སྔགས་ཆོས་འཁོར་རྒྱུད་སྡེ་བཞི། །ནང་གསེས་
གསུང་ཚུལ་བསམ་ཡས་བཅས་པ་བསྟན། །གསུམ་པ་བཀའ་བསྡུ་བྱུང་ཚུལ་དང་པ་ོ ན།ི །
འཕྱ་བ་སེལ་དང་བསྟན་པ་ཡུན་གནས་ཕྱིར། །དགྲ་བཅོམ་བྱང་སེམས་རྡོ་རྗེ་འཛིན་
རྣམས་ཀྱིས། །ཐེག་དམན་ཐེག་ཆེན་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་རྣམས། །སོ་སོར་བསྡུས་ཚུལ་
བསྟན་པའི་གནས་ཚད་བཅས། །བར་པ་ཆ་ཤས་བསྡུ་བས་གཞི་བཅུ་སེལ། །ཐ་མས་
གཞི་ལྔ་བཀག་ཅངི ་གྱསེ ་པ་ན།ི །བཅོ་བརྒྱད་བཀར་བསྒྲུབས་སྡ་ེ སྣདོ ་གླགེ ས་བམ་དུ། །
བཀོད་ཅིང་དག་ཐེར་མཛད་པའི་ཚུལ་རྣམས་བསྟན། །བཞི་པ་སྔ་འགྱུར་བབས་
ལུགས་བྱེ་བྲག་ཏུ། །བཤད་ལ་རྒྱུད་སྡེར་བབས་ལུགས་ཆེན་པོ་གསུམ། །སྐུ་གསུམ་
གླེང་གཞི་རྒྱལ་བ་དགོངས་པས་བརྒྱུད། །མི་དང་མི་མིན་རིག་འཛིན་བརྡ་ཡི་བརྒྱུད། །
རྒྱལ་པོ་ཛཿསོགས་གང་ཟག་སྙན་ཁུངས་བརྒྱུད། །ཨ་ཏི་དང་ནི་ཡོ་ག་གཞན་གཉིས་
ལུགས། །ཕྱི་རྒྱུད་སྡེ་གསུམ་སོ་སོར་བབས་པའི་ཚུལ། །སྒྲུབ་སྡེ་སྟོན་པ་སྡུད་པོ་
གཉེར་གཏད་ཅིང་། །སྦས་དང་རྒྱ་བཀྲོལ་བཀའ་ཡི་བབས་ཚུལ་ཏེ། །རིམ་པ་གསུམ་
པ་ཡན་ལག་བཅས་པའོ། །བསྟན་པ་དེ་ཉིད་ཛམྦུའི་གླིང་མཆོག་འདིར། །ཇི་ལྟར་
འཕེལ་ཞངི ་རྒྱས་པར་འགྱུར་བའི་ཚུལ། །གནས་བཞི་པ་ལ་སྐབས་བཞིའ་ི དང་པ་ོ ན།ི །
འཕགས་ཡུལ་ཉན་ཐོས་ཐེག་ཆེན་ཕལ་ཆེ་བར། །སྤྱོད་སྐབས་གཉིས་ལས་ཉན་ཐོས་
གཏད་རབས་བརྒྱད། །བསྟན་བཅོས་བཤད་མཛོད་དགེ་འདུན་སྡེ་དར་ཚུལ། །ཐེག་
ཆེན་ཐུན་མོང་སེམས་ཙམ་དབུ་མའི་སྲོལ། །རྒྱན་དྲུག་སོགས་དང་བསྟན་བཅོས་གཙོ་
བོའ་ི གྲངས། །ཐུན་མིན་གྲུབ་ཆེན་སོ་སོས་རྒྱུད་བླངས་ཤིང་། །སྔགས་གྲྭ་དར་དང་ད་
ལྟ་འབྱུང་འགྱུར་ཚུལ། །གཉིས་པ་རྒྱལ་བསྟན་བོད་དུ་བྱོན་ཚུལ་ལ། །བསྟན་པའི་
གཞི་མ་ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབོན་གྱིས། །དབུ་བརྙེས་སྲོལ་བཏོད་དར་རྒྱས་མཛད་པ་
དང་། །བསྟན་རྩ་ཆོས་འདུལ་སྟོད་སྨད་ཁ་ཆེ་ལུགས། །ལུང་ཆོས་འཛིན་པའི་བཤད་
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༼སྟོད་ཆ།༽

རྒྱུན་ཐུན་མོང་བར། །འདུལ་མངོན་ཕར་ཕྱིན་དབུ་མའི་ལུགས་སྲོལ་གཉིས། །ཐུན་
མིན་སྔགས་ལ་ཕྱི་དར་རྒྱུད་སྡེ་བཞི། །སྔ་འགྱུར་སྒྱུ་འཕྲུལ་བཤད་སྲོལ་སྤྱི་དང་ལུང་། །
བྱུང་ཚུལ་བསྡུས་དོན་བཀའ་བབ་ངོས་འཛིན་བཅས། །གསུམ་པ་བོད་ཡུལ་སྒྲུབ་
བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་བརྒྱད། །རྙིང་མ་བཀའ་གདམས་ལམ་འབྲས་བཀའ་བརྒྱུད་པ། །
ཤངས་པ་ཞི་བྱེད་སྦྱོར་དྲུག་བསྙེན་སྒྲུབ་སྟེ། །སོ་སོའ་ི བསྟན་པ་ངོས་བཟུང་ནང་གསེས་
ཀྱི། །ལུགས་སྲོལ་བྱུང་ཚུལ་ཞར་བྱུང་ཕྲན་ཚེགས་བཅས། །བཞི་པ་རིག་པའི་གནས་
ལ་སྒྲ་ཚད་མ། །བཟོ་གསོ་རྩིས་རིག་སྙན་དངགས་སྡེབ་སྦྱོར་དང་། །མངོན་བརྗོད་
རྣམས་ཀྱི་བྱུང་བ་གཙོ་སྨོས་ནས། །ཞར་བྱུང་ཤམྦྷ་ལ་དང་རྒྱ་ལི་ཡུལ། །འགྲོ་ལྡིང་
སོགས་སུ་དམ་ཆོས་དར་ཚུལ་ཏེ། །རིམ་པ་བཞི་པ་ཡན་ལག་བཅས་པའོ། །རྒྱལ་
བསྟན་གནས་ཤིང་དེ་ཡི་སྒོར་ཞུགས་ཚེ། །ཡོན་ཏན་གཞི་རྟེན་ཚུལ་ཁྲིམས་བསླབ་པའི་
ཚུལ། །གནས་ལྔ་པ་ལ་སྐབས་བཞིའི་དང་པོ་ནི། །ཐར་པའི་ལམ་མཁན་དགེ་བའི་
བཤེས་གཉེན་ཚོལ། །འཐད་སྒྲུབ་དབྱེ་བ་མཚན་ཉིད་འཇུག་ལྡོག་དོན། །སློབ་མའི་
མཚན་ཉིད་བསྟེན་ཚུལ་དེའི་དགོས་ཆེད། །སྡིག་གྲོགས་སྤང་ཞིང་དད་པ་རྣམ་གསུམ་
སྐྱེད། །དམ་ཆོས་འཆད་ཉན་བྱེད་ཚེ་སྦྱོར་དངོས་རྗེས། །དཔོན་སློབ་གཉིས་ཀའི་བྱ་
བ་ཕན་ཡོན་བཅས། །གཉིས་པ་སྤྱིར་བཏང་སྡོམ་གསུམ་ངོས་བཟུང་སྟེ། །བྱེ་བྲག་
སྡོམ་པའི་ངོ་བོ་སྒྲ་དོན་དབྱེ། །མ་ཐོབ་ཐོབ་བྱེད་ཐོབ་པ་མི་ཉམས་པར། །སྲུང་ཐབས་
སྤྱིར་ལྔ་བྱེ་བྲག་དགག་སྒྲུབ་གཉིས། །སྤང་བླང་མདོར་བསྡུས་ཚིགས་གསུམ་ལྡན་
ལུགས་སོགས། །ཉན་ཐོས་ཁོ་ནའི་སོ་ཐར་སྤྱིར་བཤད་ནས། །ཁྱད་པར་བདུན་ལྡན་
ཐེག་ཆེན་སོ་ཐར་ཉིད། །དམིགས་སུ་དབྱེ་ཞིང་དོན་གྱི་སྙིང་པོ་བསྡུ། །སྐྱོན་ཡོན་མདོར་
སྨོས་ལམ་རིམ་བཅས་པའོ། །གསུམ་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསླབ་པ་ཉིད། །སྐྱེ་
བའི་རྒྱུ་རྐྱནེ ་སྡམོ ་པའི་ང་ོ བ་ོ བཤད། །མཚན་གཞི་སྐྱ་ེ ཚུལ་ས་མཚམས་རྟནེ ་དང་ཡུལ། །
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ཆོ་གའི་དབྱེ་བ་ཤིང་རྟ་སོ་སོའ ་ི སྲོལ། །ཐོབ་བྱེད་སྲུང་དང་གཏོང་ཚུལ་ཕྱིར་བཅོས་
སོགས། །ཐུན་མོང་སྨོན་འཇུག་བསླབ་བྱ་དེ་བསྲུང་ཐབས། །དོན་དམ་སེམས་བསྐྱེད་
རྒྱུ་དང་ངོ་བོ་དབྱེ། །ཆོ་ག་རང་བཞིན་ངོས་བཟུང་སྐྱོན་ཡོན་ཏན། །ཐེག་ཆེན་ལམ་
རིམ་མདོར་བསྡུས་བཅས་པའོ། །བཞི་པ་སྔགས་སྡམོ ་གསར་རྙངི ་བཞེད་སྲལོ ་གཉིས། །
ཕྱི་འགྱུར་ལུགས་ལ་རིམ་དང་གཅིག་ཅར་འཇུག །སྡོམ་པའི་ངོ་བོ་དབྱེ་བ་ཐོབ་པའི་
ཚུལ། །ཐོབ་དུས་ཁྱད་པར་འདུ་ཚུལ་སྐྱེ་བའི་རྟེན། །དམ་ཚིག་དངོས་ལ་ཐུན་མོང་རྩ་
བ་བཞི། །ཐུན་མིན་བྱ་སྤྱོད་རྣལ་འབྱོར་སྤྱི་བྱེ་བྲག །བླ་མེད་བརྟུལ་ཞུགས་སྡོམ་པ་
དམ་ཚིག་གསུམ། །ཉམས་པའི་ཚད་དང་ཕྱིར་བཅོས་ཉེར་ལྔ་སོགས། །སྔ་འགྱུར་
ཐབས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཐུན་མོང་དུ། །སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལྷག་པའི་དམ་ཚིག་ཆེ། །བྱེ་བྲག་
ཡོ་ག་རྣམ་གསུམ་སོ་སོ་ཡི། །དམ་ཚིག་རྣམ་དབྱེ་ཉམས་དང་གསོ་བའི་ཚུལ། །རྡོ་རྗེ་
ཐེག་པའི་ལམ་རིམ་སྤྱི་འགྲོ་བཅས། །སྡོམ་གསུམ་སྤྱི་དོན་གཅིག་གཉིས་གསུམ་ལྡན་
སོགས། །གང་ཟག་གཅིག་ལ་གསུམ་ཀ་ལྡན་པ་ན། །ཐ་དད་བཞེད་ཚུལ་ཕན་ཡོན་
མདོ་ཙམ་སྟེ། །རིམ་པ་ལྔ་པ་ཡན་ལག་བཅས་པའོ། །ཁྲིམས་ལ་གནས་ནས་ཐམས་
ཅད་མཁྱེན་པའི་ལམ། །མ་ནོར་ཤེས་ཕྱིར་ཐོས་པས་སྒྲོ་འདོགས་བཅད། །གནས་
དྲུག་པ་ལ་སྐབས་བཞིའི་དང་པོ་ནི། །ཚུལ་གསུམ་ལྡན་པས་ཐོས་པ་འཚོལ་བ་ལ། །
ཤེས་བྱའི་གཞི་མ་ཡི་གེའི་སྦྱོར་བ་ཡི། །རང་བཞིན་ངོས་བཟུང་ངོ་བོ་ངེས་ཚིག་དང་། །
རྣམ་པ་དབྱེ་བ་སྦྱོར་ཚུལ་བཀླག་པའི་ཐབས། །འཇུག་པའི་གནས་བརྒྱད་མཚན་ཉིད་
ཞིབ་མོར་བཤད། །ཐུན་མོང་རིག་པའི་གནས་ཆེན་ལྔར་གྲགས་པ། །ཚིག་གི་འཁྲུལ་
བ་སེལ་བྱེད་བརྡ་སྤྲོད་ནི། །རང་བཞིན་རྐྱེན་དང་རྣམ་འགྱུར་གསུམ་དུ་འདུ། །དོན་ལ་
འཁྲུལ་བ་ཚར་གཅོད་ཚད་མ་ནི། །ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་དེ་རྟོགས་བྱེད་ལ་བསྡུ། །
བརྗོད་བྱ་ཐམས་ཅད་རྟོག་གེའི་ཚིག་དོན་བརྒྱད། །ཚུལ་གསུམ་སྙིང་པོ་ལྔ་ལ་བསྡུས་
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༼སྟོད་ཆ།༽

པར་བསྟན། །དོན་གཉེར་རྗེས་འཛིན་བཟོ་རིགས་མཐའ་ཡས་ཀྱང་། །སྒོ་གསུམ་
བཟོ་ལ་ཤེས་བྱ་ཀུན་ཀྱང་འདུ། །དེ་གསུམ་ལ་ཡང་མཆོག་ཕལ་གཉིས་གཉིས་ཡོད། །
ལུས་སྲོག་གསོ་རིག་མཆོག་གྱུར་རྒྱུད་བཞིའི་ལུས། །མདོར་བསྟན་གསོ་བྱ་གསོ་བྱེད་
གསོ་བའི་ཐབས། །གསོ་མཁན་ཚུལ་བཞིའི་སྒོ་ནས་རྒྱས་པར་བཤད། །རིག་གནས་
ཆུང་བ་ལྔ་རུ་གྲགས་པ་ལས། །ཀུན་རྫོབ་བླང་དོར་སྟོན་པའི་སྐར་རྩིས་ནི། །སྤྱི་དོན་
ནང་གི་ངེས་པ་ཕྱི་རོལ་གྱི། །བརྩི་གཞི་ཇི་ལྟར་བརྩི་ཚུལ་རྣམས་ཀྱིས་རྟོགས། །སྙན་
ངག་ལུས་རྒྱན་གཉིས་ཏེ་སྡེབ་སྦྱོར་ནི། །བྲྀཏྟ་ཛཱ་ཏི་ངོ་མཚར་རྟོགས་བྱེད་བཅས། །
མངོན་བརྗོད་མིང་དོན་སྤྱི་དང་སྐབས་དོན་ཉིད། །ཟློས་གར་མཚམས་སྦྱོར་འཇུག་པ་
མཚན་དབྱེས་བསྟན། །ཚུར་མཐོང་འཇིག་རྟེན་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་སྤྱི། །བྱེ་བྲག་མུ་
སྟེགས་བསམ་གཏན་རྟགོ ་ག་ེ པ། །ཀླ་ཀླའོ ་ིལུགས་སགོ ས་ཐར་འདོད་སྤང་བྱར་བསྟན། །
མངོན་མཐོ་ལྷ་དང་ཚངས་པའི་ཐེག་པ་ལ། །ཡང་དག་འགྲོ་བཞིས་དགེ་སྡིག་བླང་དོར་
བྱ། །གཟུགས་ཀྱི་བསམ་གཏན་གཟུགས་མེད་སྙོམས་འཇུག་བསྒྲུབ། །གནས་
སྐབས་ཕན་ཡོན་རིམ་འཇུག་སྔོན་འགྲོར་བཤད། །གཉིས་པ་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་ཤེས་བྱ་
སྤྱིའི། །རྣམ་གཞག་ཐོག་མར་ཕྱི་ནང་ཁྱད་པར་དབྱེ། །ནང་གི་ཐེག་དང་གྲུབ་མཐའི་
དབྱེ་བསྡུ་སྤྲ།ོ །གཏན་ལ་འབེབས་བྱདེ ་རྣམ་འབྱེད་ཤསེ ་རབ་དང་། །དབབ་བྱ་ཐུན་མངོ ་
ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ལ། །ཀུན་བཏུས་གཞུང་བཞིན་རྣམ་དབྱེ་རྒྱས་པར་བཤད། །
མཛོད་ཀྱིས་ལུགས་ལྟར་ཤེས་བྱ་གཞི་ལྔར་བསྡུ། །ཐུན་མིན་འཁོར་ལོ་ཐ་མར་ཤེས་
བྱའི་གཞི། །སྲིད་པ་ཉེར་ལྔ་མཚན་ཉིད་འཇུག་ཡུལ་ནི། །ཆོས་ལྔ་འཇུག་པའི་མཚན་
ཉིད་གསུམ་པོ་རྣམས། །སོ་སོའ་ིནང་གསེས་དང་བཅས་ཞིབ་ཏུ་བཀྲོལ། །དེ་ཀུན་རྟེན་
ཅིང་འབྲེལ་བ་ལས་བྱུང་ཕྱརི ། །སྤྱི་ཁྱབ་ཚུལ་དུ་རྣམ་གཞག་མདོར་བསྟན་ནས། །ངོ་བོ་
ངེས་ཚིག་སྒྲ་དོན་སོ་སོ་ཡི། །མཚན་ཉིད་བྱེད་ལས་རབ་དབྱེ་དོན་བསྡུ་བ། །རྟེན་
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འབྲེལ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གསུམ་སོགས་བཤད། །གསུམ་པ་མཚན་ཉིད་རྒྱུ་ཡི་ཐེག་པ་ལ། །
ཐེག་དམན་ཉན་ཐོས་སྒྲ་དོན་ངེས་ཚིག་དང་། །འཇུག་སྒོ་བདེན་བཞི་བསྲུང་བྱ་ངེས་
འབྱུང་ཁྲིམས། །ལྟ་བ་གང་ཟག་བདག་མེད་འབྲས་བུ་བཞི། །དབྱེ་བ་གྲུབ་མཐའ་སྡེ་
པ་འབྲས་བུས་སོ། །རང་རྒྱལ་སྒྲ་དོན་འཇུག་སྒོ་རྟེན་འབྲེལ་ཏེ། །བསྲུང་བྱ་སོ་ཐར་
བདག་མེད་ཕྱེད་གཉིས་རྟོགས། །འབྲས་བུ་ལྷག་བཅས་ལྷག་མེད་བསེ་རུ་དང་། །
ཚོགས་ན་སྤྱོད་པའི་རབ་དབྱེ་གཉིས་ཀྱིས་བསྡུས། །ལྟ་དང་བསམ་སྦྱོར་སྤང་ཐོབ་ཁྱད་
པར་འཕགས། །ཆེན་པོ་བདུན་ལྡན་སངས་རྒྱས་ཐེག་པ་ལ། །སློབ་བྱེད་བློ་ཆེན་
བསླབ་བྱ་ཕར་ཕྱནི ་དྲུག །དངོས་གཞི་ཞ་ི ལྷག་བསྒོམ་པ་སྤྱརི ་བཏང་ནས། །བྱེ་བྲག་གྲུབ་
མཐའ་སེམས་ཙམ་སྒྲ་ཡི་དོན། །ཤེས་བྱའི་གནས་དང་མཚན་ཉིད་དེར་འཇུག་པ། །རྒྱུ་
འབྲས་རབ་དབྱེ་བསླབ་གསུམ་སྦྱངས་འབྲས་ཏེ། །གཞི་བདུན་པོ་ལ་ཐེག་ཆེན་སྡུད་
པར་བཤད། །དབུ་མའི་ངེས་ཚིག་འཇུག་སྒོ་བདེན་པ་གཉིས། །བསྲུང་བྱ་བྱང་སྡོམ་
བདེན་གཉིས་མ་འཁྲུལ་རྟོགས། །འབྲས་བུ་སྐུ་གཉིས་རབ་དབྱེ་མདོ་སྔགས་ཟུང་། །
བཞེད་པ་སྤྱི་དང་ནང་གསེས་སོ་སོ་ཡི། །རྣམ་གཞག་དབུ་མའི་བསྟན་བྱ་མདོར་བསྡུས་
བཅས། །བཞི་པ་གསང་སྔགས་འབྲས་བུའི་ཐེག་པ་ནི། །གསར་རྙིང་བཀའ་སྲོལ་
གཉིས་ཀྱི་སྔ་མ་ལ། །གསང་སྔགས་སྡེ་སྣོད་གང་དུ་བཞེད་པ་དགོད། །རྣམ་གཞག་
སྤྱིར་བཏང་རྒྱུད་ཀྱི་རང་བཞིན་དང་། །སྒོམ་ཚུལ་རྒྱུད་ཀྱི་འཆད་ཐབས་གསུམ་གྱིས་
བསྡུས། །བྱེ་བྲག་ཁྱད་གཞི་སྔགས་རྒྱུད་རྣམ་གྲངས་བཀོད། །མདོ་སྔགས་ཁྱད་ཆོས་
འཕགས་བོད་བཞེད་སྲོལ་བཤད། །ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་སྔགས་ཚུལ་གཏན་ལ་དབབ། །
དེ་ལ་ངོ་བོ་ངེས་ཚིག་སྔགས་ཀྱི་ཚུལ། །རྒྱུད་ཀྱི་དབྱེ་བ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་དུ། །བྱ་སྤྱོད་
རྣལ་འབྱོར་སྒྲ་དོན་ངོ་བོ་དབྱེ། །འཇུག་སྒོ་དབང་བསྐུར་བསྲུང་བྱའི་དམ་ཚིག་སྡོམ། །
ལམ་གྱི་མངོན་རྟོགས་བསྒྲུབ་བྱའི་དངོས་གྲུབ་སྟེ། །ས་ལམ་འབྲས་བུའི་རིམ་པ་བདུན་
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༼སྟོད་ཆ།༽

རེས་བསྟན། །བླ་མེད་སྒྲ་དོན་ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་ནས། །བརྗོད་བྱ་མ་ལུས་རྒྱུད་གསུམ་
དག་ཏུ་བསྡུས། །དེ་ཡང་རྒྱུ་རྒྱུད་ཞི་སྦས་བཞེད་སྲོལ་གྱི། །རྣམ་གྲངས་བདུན་དང་
ཁྱད་པར་ནཱ་རོ་ལུགས། །གཞི་ལ་ལུས་སེམས་དངོས་པོའ་ི གནས་ལུགས་གཉིས། །
མཚོན་བྱེད་ཨེ་ཝྃ་རྣམ་བཅུ་དབང་ལྡན་བསྒྲུབས། །དག་བྱེད་ཐབས་རྒྱུད་དབང་
བསྐུར་དམ་ཚིག་དང་། །ཏིང་འཛིན་རྒྱུད་ཀྱི་སྦྱོར་བ་བཞི་ཡིས་བསྡུས། །དབང་ལ་
བསྐུར་གཞིའི་དཀྱིལ་འཁོར་འཇུག་ཡུལ་རྒྱུད། །སྔོན་འགྲོ་དངོས་གཞི་བྱེད་ལས་དག་
པ་བཤད། །དམ་ཚིག་བསྲུང་བྱ་དང་ནི་བསྒྲུབ་བྱ་སོགས། །ཏིང་འཛིན་བསྐྱེད་རིམ་
དཔྱད་པའི་གནས་དྲུག་དང་། །རྫོགས་རིམ་དཔྱད་གནས་བཅུ་གཅིག་སྦྱོར་བར་
གསུངས། །ཁྱད་པར་རྒྱུ་འབྲས་རྫོགས་རིམ་གསུམ་གསུམ་དྲུག །སྦྱོར་བའི་ལས་
བཞི་སྤྱོད་པའི་གྲོགས་བསྟེན་པས། །དག་པ་མངོན་གྱུར་འབྲས་བུའི་རྒྱུད་ལ་སྦྱོར། །
རྗོད་བྱེད་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་དབྱེ་གནས་ལྔ་དང་། །དངོས་པོ་བཅུ་གཅིག་དེ་དག་བཤད་
ཐབས་བཅས། །སྔ་འགྱུར་བརྗོད་བྱ་ཐེག་པ་རིམ་དགུ་ལས། །ནང་རྒྱུད་སྡེ་གསུམ་སོ་
སོའ་ི ངེས་ཚིག་དང་། །འཇུག་སྒོ་ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་འབྲས་དམ་ཚིག་སོགས། །རྗོད་བྱེད་
ཚིག་རྒྱུད་རྐང་གྲགས་ཕྱགོ ས་མཚོན་དང་། །རྒྱུད་སྡ་ེ སྒྲུབ་སྡ་ེ ས་ོ སའོ ་ིབཤད་ཐབས་ཏ།ེ །
རིམ་པ་དྲུག་པ་ཡན་ལག་བཅས་པའོ། །ཤེས་བྱ་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་ཐོས་པའི་དོན། །
བསམ་པས་རྣམ་པར་ངེས་པར་བྱེད་པའི་ཚུལ། །གནས་བདུན་པ་ལ་སྐབས་བཞིའི་
དང་པོ་ནི། །རྟོག་དཔྱོད་ཡིད་ཀྱིས་བརྗོད་པས་ཤེས་བྱའི་གནས། །འཇལ་བྱེད་གཅེས་
པའི་ལྡེའུ་མིག་ཐུན་མོང་བ། །དྲང་དོན་ངེས་དོན་དགོངས་དང་ལྡེམས་དགོངས་བཞི། །
རྟོན་པ་བཞི་དང་རིག་པའི་རྣམ་གྲངས་བཞི། །ཐུན་མིན་གསང་སྔགས་མཐའ་དྲུག་
ཚུལ་བཞིས་གཞལ། །གཉིས་པ་གཞལ་བྱ་དམ་ཆོས་རིན་ཆེན་མཛོད། །འཁོར་ལོ་
གསུམ་གྱི་དྲང་ངེས་དཔྱད་པ་ལ། །ངོ་བོ་ཉིད་མེད་རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་སྲོལ། །ཐུན་
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མོང་སོ་སོ་འཕགས་པའི་བཞེད་པར་སྦྲེལ། །ལོག་རྟོག་བཟློག་ནས་དགོངས་པ་གཅིག་
ཏུ་བསྒྲུབས། །བདེན་གཉིས་ངོ་བོ་ངེས་ཚིག་མཚན་ཉིད་ཀྱི། །རྣམ་གྲངས་རབ་དབྱེ་
ཤེས་པའི་དགོས་པས་དཔྱད། །གཤིས་ལུགས་རང་བཞིན་ལུགས་འབྱུང་འཁོར་བ་
དང་། །ལུགས་ལྡོག་མྱང་འདས་རྟེན་འབྲེལ་དོན་ལ་བསམ། །གསུམ་པ་ལྟ་བ་རྣམ་
པར་ངེས་པ་ལ། །ལྟ་བ་རྣམ་དག་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་། །བདག་མེད་རྟོགས་
པའི་ཤསེ ་རབ་བསྐྱེད་པའི་ཚུལ། །སྔོན་འགྲོ་བཀའ་རྟགས་ཕྱག་རྒྱ་རྣམ་བཞིའ་ི ཆངི ས། །
མཐའ་གཉིས་སྤངས་ནས་དབུ་མའི་ལམ་དུ་གཞུག །དངོས་གཞི་བདག་མེད་གཉིས་
ཀྱི་དཔྱད་དོན་ངེས། །དེ་ལས་སྔགས་ཀྱི་ལྟ་བ་ཁྱད་པར་དབྱེ། །སྐྱེ་མེད་ཟུང་འཇུག་ལྟ་
བར་མདོར་བསྡུས་སོ། །བཞི་པ་བློ་ལྡོག་རྣམ་བཞིའི་རྣམ་ངེས་ལ། །ཐོས་བསམ་
གནད་དུ་སོང་བའི་ལག་རྗེས་བསྟན། །དོན་ཆེ་རྙེད་དཀའ་དལ་འབྱོར་མི་རྟག་འཆི། །
ངན་འགྲོའ ་ི སྐྱོན་བསམ་ཚེ་འདིར་བློ་ལྡོག་ཅིང་། །བདེ་སྡུག་རྩ་བ་ལས་དང་དེ་ཡི་
འབྲས། །འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་བསམ་པས་དེ་ལས་ལྡོག །བྱམས་དང་སྙིང་རྗེས་
རང་ཉིད་ཞི་བདེ་དང་། །སྐྱེ་མེད་ལ་དཔྱོད་གཟུང་འཛིན་བློ་ལྡོག་སྟེ། །རིམ་པ་བདུན་
པ་ཡན་ལག་བཅས་པའོ། །བསམ་པས་ཐོས་དོན་གོ་ཞིང་མྱོང་བ་ན། །སྒོམ་པས་རྒྱུད་
ལ་སྦྱོར་ཞིང་ཉམས་བླངས་ཚུལ། །གནས་བརྒྱད་པ་ལ་སྐབས་བཞིའི་དང་པོ་ནི། །
ཏིང་འཛིན་ཀུན་གྱི་སྤྱི་གཞི་ཞི་ལྷག་གི །ངོ་བོ་ངེས་ཚིག་དགོས་ཆེད་གོ་རིམ་དང་། །ཞི་
གནས་ཚོགས་བསྟེན་རྣམ་པ་བཞི་རུ་དབྱེ། །སྒོམ་ཚུལ་དུས་གནད་སེམས་ཀྱི་བཞག་
ཐབས་བསྟན། །གཞུང་དང་གདམས་ངག་ལུགས་བཞིན་ཉམས་ངོས་བཟུང་། །
བསྒོམ་པ་གྲུབ་པའི་ཚུལ་དང་དགོས་པ་བཅས། །ལྷག་མཐོང་ཚོགས་བསྟེན་རྣམ་པ་ངོ་
བོའ་ི དབྱེ། །དཔྱད་འཇོག་སྒོམ་པའི་ཚུལ་དང་གྲུབ་པའི་ཚད། །ཟུང་འབྲེལ་སློབ་དང་
སྤྱི་ཡི་རིགས་བསྡུས་སོགས། །གཉིས་པ་མཚན་ཉིད་ཐེག་པའི་སྒོམ་རིམ་ལ། །ཐུན་
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༼སྟོད་ཆ།༽

མོང་བྱ་བ་སྔོན་འགྲོའ་ི ཡན་ལག་ལྔ། །བྱེ་བྲག་ཉན་ཐོས་སྒོམ་པ་སྡེ་ཚན་བདུན། །
དམིགས་རྣམ་འབྲས་བུ་ངོ་བོ་སྐབས་ལྔས་བསྡུས། །རང་རྒྱལ་དེ་དང་རྟེན་འབྲེལ་ཆོས་
ལ་སོགས། །ཐེག་ཆེན་སྒོམ་པའི་གང་ཟག་སྔོན་འགྲོ་གཉིས། །བསྒོམ་བྱ་བློ་སྦྱོང་སྤྱི་
དང་བྱེ་བྲག་ཏུ། །མཉམ་བཞག་རྗེས་ཐོབ་སྦྱོར་བཞི་མཚན་ཙམ་སྨོས། །གསུམ་པ་
གསང་སྔགས་བླ་མེད་སྒོམ་རིམ་ལས། །རྒྱུད་གཙོར་བྱེད་པ་འཕགས་ཡུལ་གྲུབ་པའི་
ལུགས། །ཐོག་མར་རིམ་གཉིས་སྤྱི་ཡི་རྣམ་གཞག་ལ། །ངོ་བོ་ངེས་ཚིག་གྲངས་ངེས་
གོ་རིམ་དང་། །བསྒོམས་པས་གྲོལ་བའི་འཐད་པ་གསུམ་དུ་བཤད། །བྱེ་བྲག་བསྐྱེད་
རིམ་ཡེ་ཤེས་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ། །བསྐྱེད་བྱ་སྐྱེད་བྱེད་སྦྱང་གཞི་ལ་དཔྱད་ཅིང་། །མངོན་
རྟོགས་ཡན་ལག་དེ་ལྡན་མངོན་རྟོགས་སོགས། །ཡེ་ཤེས་དེ་ལ་འཇུག་ཚུལ་རིམ་པ་
བཤད། །རྫོགས་རིམ་མཚན་ཉིད་གསུམ་ལྡན་གཞི་ལམ་འབྲས། །རྩ་བ་སྟོང་ཉིད་
སྙིང་རྗེ་ཟུང་དུ་འཇུག །ཡན་ལག་ཕ་རྒྱུད་འདུས་པ་གཤེད་དམར་ནག །མ་རྒྱུད་དུས་
འཁོར་བདེ་དགྱེས་སྒྱུ་ཐོད་གདན། །སྒྲོལ་མ་འབྱུང་དང་དེ་ཀུན་གཅེས་པའི་གནད། །
སྙིང་པོར་བསྡུས་པ་ཀུན་རྫོབ་རང་བྱིན་རླབས། །དོན་དམ་འོད་གསལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་
དང་། །དབྱེར་མེད་ཟུང་འཇུག་རྣམ་དབྱེ་སྒོམ་ཚུལ་བཅས། །བཞི་པ་མན་ངག་གཙོར་
བྱེད་བོད་ཡུལ་གྱི། །སྒྲུབ་བརྒྱུད་ལམ་སྲོལ་བརྒྱད་ཀྱི་སྒོམ་རིམ་ལས། །སྔ་འགྱུར་མ་
ཧཱ་ཡོ་ག་སྒྱུ་འཕྲུལ་ལུགས། །མཚན་བཅས་ཐབས་གྲོལ་མཚན་མེད་དེ་བཞིན་ཉིད། །
ཨ་ནུའི་ཐབས་གྲོལ་ངེས་རྫོགས་སྤྱི་ཡི་ལམ། །ཨ་ཏི་སེམས་སྡེར་ལ་བཟླ་མཉམ་
བཞག་གཉིས། །ཀློང་སྡེའི་འགག་དོན་གནད་དང་ཚུལ་བཞིའི་ཉམས། །མན་ངག་
ཁྲེགས་ཆོད་ཐོད་རྒལ་གཉིས་སུ་བསྟན། །བཀའ་གདམས་སྤྱི་ཡི་ཉམས་ལེན་ལྷ་ཆོས་
བདུན། །བྱེ་བྲག་མན་ངག་ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་སྟེ། །ལུགས་གསུམ་གཅིག་དྲིལ་ལམ་
རིམ་བློ་སྦྱོང་བཅས། །ལམ་འབྲས་འཁོར་འདས་ཐུན་མོང་ལམ་ལ་ལྔ། །འཁོར་ལོ་
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འཚམས་པ་འཇིག་རྟེན་ལམ་གཉིས་ཀྱིས། །འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་འདས་པའི་གྲུབ་
མཐར་སྙེགས། མར་པའི་བཀའ་བརྒྱུད་དངོས་པོའ་ི གནས་ལུགས་གཉིས། །ལམ་
དང་འབྲས་བུའི་རིམ་པས་ཁོག་ཕུབ་ནས། །ཐབས་ལམ་བྱ་བ་ཡན་ལག་ཆོས་དྲུག་
དང་། །གྲོལ་ལམ་མདོ་སྔགས་སྙིང་པོའ་ི ཕྱག་ཆེན་བསྒོམ། །ཤངས་ལུགས་རྩ་བ་སྡོང་
པོ་ཡལ་ག་དང་། །མེ་ཏོག་འབྲས་བུའི་གསེར་ཆོས་ལྔ་ལ་སོགས། །ཞི་བྱེད་བཀའ་
བབས་དང་པོར་གདམས་ངག་ལྔ། །བར་པར་རྨ་སོ་ཀཾ་གསུམ་ཕྱི་མ་ལ། །དཀར་
དམར་ནག་ཁྲིད་ཡན་ལག་གཅོད་ཡུལ་བཅས། །རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་ཡིད་ཆེས་གསུམ་
ལྡན་གྱིས། །སོར་བསམ་སྲོག་འཛིན་དྲན་ཏིང་ཡན་ལག་བཅས། །རྒྱུ་འབྲས་འབྲེལ་
པས་ཐོག་མཐའ་བར་དགེར་སྦྱོར། །རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་སྒྲུབ་ཆེན་དང་། །
ཞར་བྱུང་ཞི་སྦས་བཀའ་བབ་དྲུག་ཁྲིད་སོགས། །རིམ་པ་བརྒྱད་པ་ཡན་ལག་བཅས་
པའོ། །དེ་ལྟར་བསྒོམ་དོན་ཉམས་སུ་བླངས་པ་ལས། །ས་ལམ་མངོན་རྟོགས་རིམ་
པར་སྐྱེ་བའི་ཚུལ། །གནས་དགུ་པ་ལ་སྐབས་བཞིའི་དང་པོ་ནི། །མཚན་ཉིད་ཐེག་
པའི་ལམ་གྱི་ངོ་བོ་དང་། །དབྱེ་བ་ངེས་ཚིག་དངོས་དང་བཏགས་པའི་ཁྱད། །ཚོགས་
སྦྱོར་མཐོང་སྒོམ་མཐར་ཕྱིན་ལམ་སོ་སོར། །མཚན་ཉིད་མཚན་གཞི་དབྱེ་བ་རང་
བཞིན་དང་། །ཁྱད་པར་ཡོན་ཏན་བྱེད་ལས་ངེས་ཚིག་བཅས། །ཆགས་བྲལ་ས་
བརྒྱད་དེ་ལས་ཁྱད་འཕགས་པ། །སངས་རྒྱས་ས་བཅུའི་ངོ་བོ་མཚན་གཞི་དང་། །
ངེས་ཚིག་དབྱེ་བ་ཁྱད་པར་གྲངས་ངེས་ཚུལ། །གཉིས་པ་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ས་ལམ་ལ། །
བསྒོམ་བྱ་བྱང་ཕྱོགས་བདེ་བ་ཆེ་དང་སྦྱོར། །ལམ་ལྔ་བླ་མེད་སྤྱི་ཡི་དགོངས་པ་དང་། །
ཁྱད་པར་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ིབཤད་པའི་སྲོལ། །གངས་ཅན་མཁས་གྲུབ་སྔ་མ་ཡོངས་
གྲགས་སྤྱིའི། །བཞེད་སྲོལ་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་སྤྱིར་བསྟན་ཅིང་། །ས་ཡི་རྣམ་གཞག་
ཁྱད་པར་ཕྱསེ ་ནས་བཤད། །གསུམ་པ་ཡན་ལག་བགོ ས་འདོན་སྤྱདོ ་པའི་ཚུལ། །ཐེག་
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གསུམ་ལམ་གྱི་སྤྱོད་པ་སྤྱིར་བསྟན་ནས། །བླ་མེད་རྒྱུད་སྡེའི་སྤྱོད་ཚུལ་བྱེ་བྲག་ཏུ། །
ངོ་བོ་གནས་དང་སྤྱོད་ཚུལ་སོགས་ཀྱིས་དབྱེ། །ཐུན་མོང་སྤྱོད་པ་གཉིས་དང་རིག་
བརྟུལ་ལ། །ངོ་བོ་སྤྱོད་བྱེད་དབྱེ་བ་གོ་རིམ་དང་། །ཚོགས་སྤྱོད་སྤྱི་དང་སྤྱོད་ཚུལ་ཁྱད་
པར་གསུམ། །འཕྲོས་པའི་དོན་བཞི་དྲག་ཤུལ་སྤྱོད་པའི་ཚུལ། །གོང་མ་སྤྱི་ཡི་བཞེད་
པ་དག་ཀྱང་བསྟན། །བཞི་པ་སྔ་འགྱུར་ཡོ་ག་རྣམ་གསུམ་ལུགས། །ཕྱི་ནང་སྦྱར་
བཤད་སྤྱིར་བསྟན་མ་ཧཱ་ལ། །སེམས་ལྔས་ལམ་ལ་འཇུག་ཅིང་ཚོགས་སྦྱོར་དང་། །
མཐོང་སྒོམ་མཐར་ལམ་རིག་འཛིན་རྣམ་བཞིར་བགྲོད། །མཉམ་རྗེས་ཐབས་གྲོལ་
སྤྱོད་པ་བརྒྱད་རྣམས་བསྟེན། །ཨ་ནུ་དབང་པོའ་ི བགྲོད་ཚུལ་རིམ་གསུམ་ལས། །
འབྲིང་ཐས་རྣལ་འབྱོར་ལྔས་བསྡུས་ས་ལམ་བགྲོད། །ཨ་ཏི་དབང་བཞིའི་དག་སྦྱོར་རྒྱུ་
དང་ནི། །སྣང་བཞིའི་འཆར་ཚུལ་འབྲས་བུའི་ས་བཅུ་དྲུག །སྤྱོད་པ་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་
འབྱོར་བསྟེན་པའི་ཐབས། །རིམ་པ་དགུ་པ་ཡན་ལག་བཅས་པའོ། །ས་ལམ་མངོན་
པར་རྟོགས་པ་མཐར་ཕྱིན་ནས། །འབྲས་བུ་བྱང་ཆུབ་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་ཚུལ། །
གནས་བཅུ་པ་ལ་སྐབས་བཞིའི་དང་པོ་ནི། །མཚན་ཉིད་ཐེག་པའི་འབྲས་བུ་བསྟན་པ་
ལ། །ཐེག་གསུམ་འབྲས་བུ་མྱང་འདས་སྤྱིར་བསྟན་ནས། །བྱེ་བྲག་ཐེག་ཆེན་ཕ་རོལ་
ཕྱིན་པའི་འབྲས། །སངས་རྒྱས་རང་བཞིན་སྒྲ་དོན་རྟེན་བརྟེན་པའི། །རྒྱུ་འབྲས་
འབྲེལ་དང་གང་དུ་བསྒྲུབ་པའི་གནས། །གྲུབ་འབྲས་རྟེན་སྐུ་བརྟེན་པ་ཡེ་ཤེས་ལྔ། །
བྲལ་སྨིན་ཡོན་ཏན་རྟག་ཁྱབ་ཕྲིན་ལས་རྣམས། །ངོ་བོ་སྒྲ་དོན་དབྱེ་བ་སོགས་ཀྱིས་
བསྟན། །གཉིས་པ་གསང་སྔགས་ཐུན་མོངས་དངོས་གྲུབ་ལ། །སྤྱིར་བཏང་མདོར་
བསྟན་བྱེ་བྲག་བསྐྱེད་རིམ་གྱིས། །བསྒྲུབ་བྱ་རྩ་བའི་ལས་བཞི་ཡན་ལག་བཅས། །
ལས་ཆེན་བརྒྱད་དང་བཅུ་གཉིས་ཀྱིས་མཚོན་རྣམས། །དངོས་གྲུབ་ཆུང་ངུ་གྲུབ་པ་
བརྒྱད་དང་ནི། །འབྲིང་པོ་འདོད་དང་ཆེན་པོ་གཟུགས་ཁམས་ཀྱི། །རིག་འཛིན་དེ་
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འབྲེལ་མཁའ་སྤྱདོ ་ཆ་ེ ཆུང་ཚུལ། །གསུམ་པ་སྔགས་ཀྱ་ི མཐར་ཐུག་མཆོག་དངོས་གྲུབ། །
འབྲས་རྒྱུད་མདོར་བསྟན་རང་བཞིན་རྒྱས་བཤད་ལ། །ངོ་བོ་མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་
དངོས་བཏགས་ཁྱད། །མངོན་བྱང་རྟེན་དང་ངོ་བོ་འཇུག་ཚུལ་སོགས། །འབྲས་བུ་
སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་གྲུབ་པའི་ཚུལ། །ལྡང་འཇུག་སྤྱི་མཚན་འཚང་རྒྱའི་ས་མཚམས་
དང་། །མཚོན་དཔེ་སྐུ་ཡི་དབྱེ་བ་ཁྱད་པར་བཅས། །མི་སློབ་རྟེན་དུས་ངོ་བོ་མཚན་
ཉིད་དང་། །ཡན་ལག་སོ་དགུ་ཁྱད་ཆོས་སྐུ་དང་རིགས། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་དང་བདུན་དང་
ཤེས་བཅུ་སྟེ། །ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་གོང་དང་མཚུངས་པར་བསྟན། །བཞི་པ་འབྲས་
བུའི་རྣམ་གཞག་སྔ་འགྱུར་ལུགས། །ཤེས་བྱ་འབྲས་རྒྱུད་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ལྟར། །
བདག་དོན་གྲུབ་ལ་ངོ་བོ་མཚན་ཉིད་དང་། །མཚན་དང་ངོ་བོའ་ི རྣམ་གྲངས་རྣམ་པ་
གཉིས། །གཞན་དོན་མཛད་ཚུལ་ཞར་བྱུང་མདོ་སྔགས་ཀྱི། །སངས་རྒྱས་ཁྱད་པར་
གཡུང་སྟོན་གསུང་ཉིད་བསྐྱར། །ཨ་ཏིའི་དགོངས་པ་དབང་རིམ་ཉི་ཤུ་གཅིག །ཐ་མ་
སྲིད་པ་འབྲིང་རྣམས་ཆསོ ་ཉདི ་ཀྱ།ི །བར་དརོ ་ཐམི ་ལུགས་བརྒྱད་དང་དབང་པ་ོ རབ། །
ཚེ་གཅིག་ཟད་སར་ཕྱིན་པའི་གྲོལ་ཚུལ་གསུམ། །མཐར་ཐུག་གྲོལ་ས་ཆེན་པོའ་ི རང་
བཞིན་ནི། །མངོན་གྱུར་གནས་ལ་ངོ་བོ་ངེས་པའི་ཚིག །མཚན་ཉིད་རང་བཞིན་
བཞུགས་ཚུལ་ཞིང་ཁམས་དང་། །གདུལ་བྱ་བྱེད་ལས་གདིང་ཚད་རབ་དབྱེ་བཅས། །
ཡེ་ཤེས་ངོ་བོ་ངེས་ཚིག་དབྱེ་བ་གསུམ། །དེ་དག་དོན་གྱི་སྙིང་པོ་གསལ་བ་སྟེ། །རིམ་
པ་བཅུ་པ་ཡན་ལག་བཅས་པའོ། །ཐ་མར་དགེ་བ་འཇུག་དོན་ཚིགས་བཅད་ནི། །
དངོས་པོའ་ི རང་བཞིན་བསྟན་ཅིང་རྩོམ་དོན་གྱི། །དགོས་པ་བརྗོད་དང་ཇི་ལྟར་རྩོམ་
པའི་ཚུལ། །དོན་ལྡན་སྨོན་ལ་བསྟན་བཅོས་དབུ་ཞབས་བསྡུས། །ནོངས་བཤགས་
ཤིས་པ་བརྗོད་པས་ས་གསུམ་དུ། །ཁྱབ་ཅིང་རྟག་པའི་དགེ་ལེགས་འཕེལ་བའོ།། །།

སླར་ཡང་བསྡུས་དོན་སྙིང་པོ་བཤད་པ།
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༼སྟོད་ཆ།༽

སླར་ཡང་བསྡུས་དོན་སྙིང་པོ་གསལ་བ་ནི། །ཐོག་མར་དགེ་བ་ཀླད་དོན་མིང་
སྨོས་ནས། །མཆོད་པར་བརྗོད་ཅིང་བརྩམ་པའི་དམ་བཅའ་བྱས། །བར་དགེ་གནས་
བཅུ་ཡན་ལག་སྐབས་བཞི་བཞི། །དང་པོ་ཞིང་ཁམས་སྤྱིར་བསྟན་ཐེག་ཆེན་ལུགས། །
མི་མཇེད་འཇིག་རྟེན་ཐུན་མོང་བཞེད་པར་དབྱེ། །དུས་འཁོར་ཡུལ་དུས་རྣམ་གཞག་
འཇལ་བྱེད་བཅས། །རྒྱུ་རྐྱེན་མངོན་པ་འཁྲུལ་གྲོལ་རྫོགས་ཆེན་ལུགས། །གདུལ་
ཞིང་སྣོད་བཅུད་འཇིག་རྟེན་རྒྱུར་བཅས་བཤད། །གཉིས་པ་སྟོན་པ་བྱང་ཆུབ་ལམ་
གཤེགས་ཚུལ། །ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་འཚང་རྒྱའི་བཞེད་ཐ་དད། །ཞིང་འདིར་རྒྱལ་བའི་
མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་དང་། །ཐེག་རྩེའི་སྐུ་དང་ཞིང་ཁམས་ཁྱད་དབྱེ་བཅས། །འདུལ་
བྱེད་སྟོན་པ་ཇི་ལྟར་བྱོན་ཚུལ་བཤད། །གསུམ་པ་དམ་པའི་ཆོས་མཆོག་ངོས་བཟུང་
ཞིང་། །ལུང་གི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བྱེ་བྲག་ཕྱེ། །བཀའ་བསྡུ་རིམ་གསུམ་ཇི་ལྟར་
མཛད་པའི་ཚུལ། །སྔ་འགྱུར་རྒྱུད་དང་སྒྲུབ་སྡེའི་བབས་ལུགས་ཏེ། །བསྟན་པ་དམ་
པའི་ཆསོ ་ཀྱ་ི རྣམ་གཞག་བཤད། །བཞི་པ་རྒྱལ་བསྟན་འཕགས་ཡུལ་དར་བའི་ཚུལ། །
བསྟན་པ་བོད་དུ་སྔ་ཕྱིར་ཕེབས་ལུགས་དང་། །སྒྲུབ་བརྒྱུད་བརྒྱད་སོགས་ཇི་ལྟར་བྱུང་
བའི་ཚུལ། །རིག་གནས་ཡུལ་གཞན་དམ་ཆོས་དར་ཚུལ་བཅས། །ཁུངས་དང་འབྲེལ་
བའི་རྒྱ་བདོ ་ཆསོ ་འབྱུང་བཤད། །ལྔ་པ་བཤེས་གཉེན་བསྟན་དང་འཆད་ཉན་ཐབས། །
ཐེག་དམན་ཐེག་ཆེན་སོ་ཐར་སྡོམ་པ་དང་། །བྱང་སེམས་བསླབ་པ་ཤིང་རྟ་གཉིས་
ཀྱི་སྲོལ། །སྔགས་སྡོམ་གསར་རྙིང་སྡོམ་གསུམ་སྤྱི་དོན་བཅས། །ཡོན་ཏན་གཞི་
རྟེན་ལྷག་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་བཤད། །དྲུག་པ་རིག་གནས་ཆེ་ཆུང་འཇིག་རྟེན་ལམ། །
གཞི་ལྔ་ལ་སོགས་ཤེས་བྱ་སྤྱིའི་རྣམ་གཞག །མཚན་ཉིད་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གྲུབ་པའི་
མཐའ། །རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་གསར་རྙིང་བཀའ་སྲོལ་ཏེ། །ཤེས་བྱ་ཐོས་པར་བྱ་བའི་གནས་
རྣམས་བཤད། །བདུན་པ་འཇལ་བྱེད་གཅེས་པའི་ལྡེའུ་མིག་བཞི། །གཞལ་བྱ་དྲང་
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རྩ་བ།

ངེས་བདེན་གཉིས་རྟེན་འབྲེལ་ཆོས། །སྤྱི་ལ་གཅེས་པའི་བདག་མེད་ལྟ་བ་དང་། །
སྒོམ་པའི་སྔོན་འགྲོ་བློ་ལྡོག་རྣམ་བཞི་སྟེ། །བསམ་པས་ལྷག་པའི་ཤེས་རབ་སྐྱེད་ཚུལ་
བཤད། །བརྒྱད་པ་ཏིང་འཛིན་སྤྱི་གཞི་ཞི་ལྷག་གཉིས། །རྒྱུ་ཡི་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་སྒོམ་
རིམ་དང་། །གསང་སྔགས་བླ་མེད་རྒྱུད་གཙོར་བྱེད་པའི་ལུགས། །མན་ངག་གཙོར་
བྱེད་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟའི་སྲོལ། །སྒོམ་པས་ལྷག་པའི་ཏིང་འཛིན་སྒྲུབ་ཚུལ་བཤད། །
དགུ་པ་མཚན་ཉདི ་ཐགེ ་པའི་ས་དང་ལམ། །སྔགས་ཀྱ་ི ས་ལམ་རྣམ་གཞག་སྤྱ་ི བྱ་ེ བྲག །
ལམ་གྱི་ཡན་ལག་བོགས་འདོན་སྤྱོད་པའི་ཚུལ། །སྔ་འགྱུར་ནང་རྒྱུད་བཞེད་པ་ཁྱད་
པར་བཅས། །ཉམས་སུ་བླངས་པས་ས་ལམ་བགྲོད་ཚུལ་བཤད། །བཅུ་པ་ཐུན་མོང་
ཕར་ཕྱིན་སངས་རྒྱས་ཚུལ། །སྔགས་ཀྱི་ལས་དང་དངོས་གྲུབ་ཐུན་མོང་དང་། །ཐུན་
མིན་མཆོག་དངོས་ཟུང་འཇུག་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ། །འབྲས་རྒྱུད་གྲོལ་ས་སྔ་འགྱུར་བཞེད་སྲོལ་
བཅས། །མཐར་ཐུག་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་འབྲས་བུ་བཤད། །མཇུག་དོན་རང་བཞིན་
དགོས་པ་བརྩམས་ཚུལ་དང་། །སྨོན་ལམ་ཤིས་བརྗོད་ཐ་མར་དགེ་བའོ། །བླ་མའི་
དྲིན་ལས་ཐོབ་པའི་ལེགས་བཤད་ཀྱི། །བདུད་རྩིའི་བཅུད་མཆོག་བསྟན་དང་བསྟན་
འཛིན་ལ། །སྟོབ་པས་བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་འཇིག་རྟེན་འདིར། །འཚོ་གཞེས་ཕྲིན་
ལས་ས་གསུམ་ཀུན་ཁྱབ་ཤོག །
ཅེས་པའང་དམིགས་པ་མེད་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའ ་ི བདག་ཉིད་ཁྱབ་བདག་
བླ་མ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བཀའ་ཡིས་རྗེས་
སུ་གནང་བའི་མོད་ལ། །བློན་རྨོངས་འདུ་གསུམ་པ་ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་
ཕྲིན་ལས་ཀུན་ཁྱབ་དཔལ་བཟང་པོས་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་
འོད་གསལ་གླིང་དུ་སྦྱར་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།
༈ ཟབ་རྒྱས་ཤེས་བྱ་ཀུན་ལ་དབང་འབྱོར་པའི། །ཛཾ་གླིང་ཆོས་ཀྱི་ཤིང་རྟ་ཆེན་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

པོ་རུ། །རྒྱལ་བས་ལུང་བསྟན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཞབས། །འཕགས་བོད་གཉིས་ན་
དུས་གསུམ་འབྱོན་དཀའ་དེར། །ཐུབ་བསྟན་ཡོངས་རྫོགས་ལེགས་བཤད་དཀྱུས་གཅིག་
ཏུ། །བསྡབས་པའི་སྤོབས་པ་གཞན་ལ་མེདགཟིགས་ཏེ། །རྗེ་བཙུན་བླ་མ་མཁྱེན་བརྩེའི་
དབང་པོ་ཡིས། །བསྐུལ་བའི་བསྟན་བཅོས་ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་གཞུང་། །མཚན་དང་དོན་
མཐུན་སྔོན་ཆད་མ་བྱུང་འདི། །རིས་བྲལ་བསྟན་དང་ཐར་འདོད་བློ་ལྡན་ལ། །སྨན་
བཞེད་ཐུགས་བསྐྱེད་ཕྱོགས་སུ་མ་ལྷུངསབས། །ཆོས་སྦྱིན་ཕྱི་མོའང་སྐུལ་བ་བོ་ཡིས་
སྩལ། །འདི་ཡིས་བསྟན་ལ་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་དར། །གཟུགས་སྤོབས་མཆོག་
བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་བུ་འཕེལ། །བསྐལ་བཟང་སྐྱེ་རྒུ་རྒྱལ་བའི་རིག་ལམ་ནས། །མཁྱེན་
གཉིས་སྣང་བའི་བདག་པོའ་ི བརྙེས་གྱུར་ཅིག །ལེགས་བཤད་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྤར་
དཔལ་སྤུངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་འཁོར་གླིང་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བའི་ཚེ་རྡོ་རྗེའི་བཀའ་
བཞིན་ལེགས་པའི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་གུས་པསབརྗོད་པ་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་ཞིང་
རྒྱས་པའི་རྒྱུར་སིདྡྷི་རསྟུ།
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༄༅། །ཤེས་བྱ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པའི་གཞུང་ལུགས་ཉུང་ངུའི་ཚིག་གིས་
རྣམ་པར་འགྲོལ་བ་ལེགས་བཤད་ཡོངས་འདུ་
ཤེས་བྱ་མཐའ་ཡས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་བྱ་བ་
ལས་གླེགས་བམ་དང་པོ་
བཞུགས་སོ།། །།

ཐོག་པར་དགེ་བ་ཀླད་གྱི་དོན་དང་། མཚན་སྨྲས་ཤིང་མཆོད་པར་བརྗོད་
ཅིང་བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ།

ན་མཿཤྲཱི་མཱཾ་གུ་རུ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ནཱ་ཐཱ་ཡ། ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེའི་སྐུ་མངའ་རང་དང་གཞན་
ལ་ཕན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་གཏེར། །དམ་པའི་ཆོས་རྔ་མཁའ་དང་མཉམ་པར་
རབ་སྒྲོགས་བདེ་སྟོང་ཐུགས་ནི་བརྟན་གཡོ་ཁྱབ། །བསམ་ཡས་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་
འབྱུང་གནས་རྒྱུན་གྱི་ཕྲིན་ལས་རྩོལ་མེད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །རིགས་བརྒྱའི་ཁྱབ་བདག་
དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་པད་མི་འབྲལ་ཚངས་པའི་རྒྱན་དུ་བཞུགས། །ཆེན་པོ་
གསུམ་གྱི་མཐར་སོན་རྒྱལ་བ་ཉི་མ་མཛད་པའི་རོལ་མོ་ཡིས། །འཇིག་རྟེན་གསུམ་
གྱི་མུན་པ་རྣམ་སེལ་ངེས་ལེགས་ལམ་གྱི་སྣང་བ་སྟོན། །ཤེས་བྱའི་ཁོངས་ན་ཁྱོད་
མཚུངས་གཞན་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ། །དོན་ཀུན་ཐུབ་པ་ཐུགས་
རྗེ་ཅན་ལ་སྒོ་གསུམ་གུས་པ་ཆེན་པོས་འདུད། །དཔལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་པདྨ་ལས་
འཁྲུངས་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་སྒྱུ་འཕྲུལ་འཆང་། །ནམ་མཁའ་ཇི་སྲིད་འཆི་མེད་ལུས་
ཀྱིས་རྟག་ཏུ་དོན་མཛད་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །བདེ་བ་ཆེན་པོ་གསུང་གི་རྡོ་རྗེ་པདྨཱ་ཀ་ར་ཡབ་
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༼སྟོད་ཆ།༽

ཡུམ་ཞབས། །སྙིང་གི་ཆུ་སྐྱེས་མཛེས་པའི་ཟེའུ་འབྲུར་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་ཀྱང་བརྟན་པར་
བཞུགས། །གང་ཞིག་ཁྱོད་མཚན་རྣ་བར་ལྷུངས་པས་བདུད་སྡེ་བྱེ་བའི་རུ་མཚོན་
བསྙོལ། །ཡེ་ཤེས་རལ་གྲི་གཟི་འོད་འཕྲོ་བས་ཀུན་རྨོངས་དྲྭ་བ་ཅིག་ཆར་གཅོད། །
མཁྱེན་གཉིས་སྣང་བ་བདེ་བླག་སྦྱིན་པས་ངེས་ལེགས་རིན་ཆེན་སྒོ་འབྱེད་པ། །འཇམ་
དཔལ་ཡབ་ཡུམ་ཞབས་ལ་འདུད་དོ་དྲི་མེད་བློ་གྲོས་མཆོག་སྦྱིན་མཛོད། །འཕགས་
བོད་ཐུབ་བསྟན་གསལ་བའི་ཤིང་རྟ་ཆེ། །དུས་གསུམ་བྱོན་དང་དེ་ཡི་བཀའ་བརྒྱུད་
འཛིན། །རིས་མེད་ཀུན་ལ་ཟོལ་སྦྱོར་སྤངས་པ་ཡི། །གུས་པ་ཆེན་པོས་སྙིང་ནས་ལན་
བརྒྱད་འདུད། །བདག་བློ་ཁབ་ཀྱི་མིག་བཞིན་ཁྱོན་དོག་པས། །ཤེས་བྱ་ནམ་མཁའི་
མཐའ་གཞལ་ནུས་མིན་ཀྱང་། །རང་འདྲའི་སྐལ་མཉམ་རྣམས་ལ་གོ་བདེའི་སླད། །
གཅེས་པར་བསྡུས་པའི་གཞུང་འདི་བཀྲོལ་བར་བྱ། །མཁའ་དང་ཤེས་བྱའི་ཕ་མཐའ་
མཐའ་ཡས་མ་ལུས་སུ་ཡིས་འཇལ་བར་ནུས། །འོན་ཀྱང་མཚན་ཉིད་ཕྱོགས་མཚོན་
ཙམ་གྱིས་མཚོན་བྱ་ཀུན་གྱི་དེ་ཉིད་རྟོགས། །དེ་ཕྱིར་བློ་གྲོས་བུམ་པར་བཟུང་བའི་ཆུ་
ཐིགས་ཙམ་གྱི་རོ་ཡིས་ཀྱང་། །ཤེས་བྱ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའ་ི རོ་མཆོག་བློ་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་
མྱང་བ་ཡིན། །ལུང་དང་རིགས་པའི་མཐའ་གཅོད་ཇི་སྙེད་པ། །དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་
རབ་ཏུ་བསྟན་པ་དང་། །བློ་དམན་དག་གིས་རྟོགས་པར་དཀའ་བས་ན། །ཚིག་ཙམ་
བཀྲོལ་བས་གཞུང་དོན་གསལ་བར་བགྱི། །དེ་ཡང་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་
པའི་གོ་འཕང་སྒྲུབ་པ་ལ་ཐོག་མར་ཐོས་པ་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རོལ་ཏུ་སོན་པར་བྱ་ཞིང་། །དེ་
ནས་བསམ་པ་དང་སྒོམ་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ལ་བརྟེན་ནས་རིམ་གྱིས་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་
ཆུབ་བདེ་བླག་ཏུ་འཐོབ་པར་འགྱུར་བ་འདི་ནི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་ལེགས་
པར་གདམས་པའི་ལམ་མ་ནོར་བ་ཡིན་ཅིང་། །དེ་ལྟ་བུའི་ལམ་གྱི་འཇུག་སྒོ་ཙམ་ཞིག་
རང་འདྲའི་བློ་གྲོས་དམན་པ་རྣམས་ཀྱི་བློ་ལ་འཆར་བདེ་བའི་སླད་དུ་བསྟན་བཅོས་འདི་
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འཆད་པ་ལ་དོན་གསུམ། ཐོག་མར་དགེ་ཞིང་མངོན་པར་མཐོ་བ་ཀླད་ཀྱི་དོན།བར་
དུ་དགེ་ཞིང་ངེས་པར་ལེགས་པ་གཞུང་གི་དོན། ཐ་མར་དགེ་ཞིང་དོན་གཉིས་གྲུབ་པ་
མཇུག་གི་དོན་ནོ། །
དང་པོ་ཀླད་ཀྱི་དོན་ལ་གསུམ། གཞུང་གི་ལུས་རྣམ་པར་བཞག་པའམ་ཐ་སྙད་
རྟོགས་པའི་ཕྱིར་མིང་བསྟན་པ། བརྩམ་པ་ལ་བར་ཆད་མི་འབྱུང་ཞིང་དམ་པའི་རྗེས་
འཇུག་ཏུ་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་མཆོད་པར་བརྗོད་པ། བརྩམ་པ་མཐར་ཕྱིན་ཅིང་དགོས་པ་
མཐོང་བའི་དོན་དུ་དམ་བཅའ་བའོ། །
དང་པོ་མིང་བསྟན་པ་ལ་གསུམ། མིང་དངོས་སྐད་གཉིས་ཤན་སྦྱར་དུ་བསྟན་
པ། དེའི་དོན་བཤད་པ། དེ་ལ་ལོག་རྟོག་བསལ་བའོ། །
དང་པོ་ནི། རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཡཱ་ན་སརྦ་མུ་ཁེ་བྷྱཿས་མུཙྪ་ཡ་པྲ་བ་ཙ་ནཾ་རཏྣ་ཀོ་
ཥ་ཏྲི་ཤིཀྵ་སུ་དེ་ཤི་ཀཱ་ཤཱསྟྲཾ་སརྦ་ཛྙེ་ཡ་སྥ་ར་ཎ་ནཱ་མ། ཞེས་པ་སྟེ། ཡུལ་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་ཆས་
གོས་ཀྱི་གཙོ་བོ་ཁ་དོག་དཀར་པོ་ལ་བྱེད་པས་རྒྱ་གར་རམ་སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་བྱོན་
པའི་ཡུལ་འཕགས་ཡུལ་དུ་གྲགས་པར་ལེགས་སྦྱར་རང་བཞིན་ཟུར་ཆག་ཤ་ཟ་སྟེ་སྐད་
རིགས་ཆེན་པོ་བཞི་ཡོད་པའི་གཙོ་བོ། སཾ་སྐྲྀ་ཏ་ལྷའི་སྐད་དུ་བརྗོད་པ་དེ་བོད་སྐད་
དུ་བསྒྱུར་ན། ཡཱ་ན་ཐེག་པ། སརྦ་མུ་ཁེ་བྷྱཿསྒོ་ཐམས་ཅད་ལས། ས་མུཙྪ་ཡ་ཀུན་ཏུ་
བཏུས་པ། པྲ་བ་ཙ་ནཾ་གསུང་རབ། རཏྣ་ཀོ་ཥ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད། ཏྲི་ཤིཀྵ་བསླབ་
པ་གསུམ། སུ་དེ་ཤི་ཀཱ་ལེགས་པར་སྟོན་པ། ཤཱསྟྲཾ་བསྟན་བཅོས། སརྦ་ཛྙེ་ཡ་ཤེས་
བྱ་ཀུན་ནམ་ཐམས་ཅད། སྥ་ར་ཎ་ཁྱབ་པའམ་འཕྲོ་བའི་དོན་ཅན། ནཱ་མ། ཞེས་
བྱ་བའོ། །འདིར་དྲུག་སྒྲ་གསུམ་མི་འབྱུང་བ་ནི་ལེགས་སྦྱར་ལ་ཚིག་སྡུད་ཀྱི་དབང་དུ་
བྱས་པའོ། །
གཉིས་པ་ལ་གསུམ། དོན་ཐད་ཀར་བཤད་པ། དེ་ཉིད་རྩིས་འགོ་ལྔ་དང་སྦྱར་
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བ། འགྲེལ་ཚུལ་ངོས་བཟུང་བའོ། །
དང་པོ་ནི། རྣམ་པའི་དབང་དུ་བྱས་ན། སོར་བཞག་ལྷ་མིའི་ཐེག་པ་དང།
སངས་རྒྱས་པའི་ཐེག་པ་གསུམ་མམ་ཐེག་རིམ་དགུའི་རྣམ་གྲངས་སྟོན་པའི་གཞུང་
ལུགས་ཀུན་ལས་གཅེས་པར་བཏུས་པ་སྟེ། སྐབས་འདིའི་སྒོ་མོ་ནི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་
དོན་ཏོ། །ངོ་བོའ་ི དབང་དུ་བྱས་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གསུང་རབ་དངོས་དང་
དེའི་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་གཞུང་ལུགས་རྣམས་ཀྱི་བཤད་ཚུལ་གཙོ་ཆེ་བ་རྣམས་ཉེ་བར་
འདུས་པས། བསྟན་བྱའི་རིན་པོ་ཆེ་དེ་དག་འདི་ལ་ཆུད་པའམ། འདི་དེ་དག་ལ་ཡོད་
པས་མཛོད་ཀྱི་ཐ་སྙད་སྦྱར་ཞིང་། རང་བཞིན་ནི། ལྷག་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་སེམས་
དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་བསླབ་པ་གསུམ་པོ་གསལ་ལ་མ་ཚང་བ་མེད་པ་ལེགས་པར་སྟོན་
ཅིང། ཉོན་མོངས་པའི་དགྲ་ལས་འཆོས་ཤིང་ངན་འགྲོའ་ི སྲིད་པ་ལས་སྐྱོབ་པའི་ཡོན་
ཏན་དང་ལྡན་པ་དྲུག་བྲལ་སུམ་ལྡན་གྱི་བསྟན་བཅོས་ཏེ། མིང་དེ་གསུམ་ནི་བརྗོད་བྱ་
གཙོ་བོར་བྱས་པ་ཡིན་ལ། ནམ་མཁས་དངོས་པོ་སོ་སོར་རྟོག་པའི་གོ་འབྱེད་པ་བཞིན་
དུ་གཞུང་འདིས་ཀྱང་ཤེས་བྱ་ཇི་སྙེད་པ་སོ་སོར་རྟོག་པའི་བློ་གྲོས་ཀྱི་གོ་འབྱེད་པས་ཀུན་
ལ་ཁྱབ་པའམ། དེ་ལས་སྣོད་བཅུད་འཕྲོ་གཞིར་གྱུར་པ་བཞིན་འདི་ལས་ཀྱང་ཤེས་
རབ་རྣམ་པ་གསུམ་འཕྲོར་རུང་བ་སྟེ། འདི་ནི་རྗོད་བྱེད་གཙོ་བོར་བྱས་པའོ། །
གཉིས་པ་ནི། བི་ཀྲ་མ་ཤཱི་ལའི་གཙུག་ལག་ཁང་ན་བཞུགས་པའི་མཁས་པ་
རྣམས་ཀྱིས་བསྟན་བཅོས་ཐམས་ཅད་རྩིས་འགོ་ཡན་ལག་ལྔ་ཡིས་འཆད་པར་བྱེད་དེ།
ཇི་སྐད་དུ། འདི་ཡི་མཛད་པ་པོ་ནི་སུ། །ལུང་ནི་གར་བཏུས་ཕྱོགས་གར་གཏོགས།
།སུ་ཡི་དོན་དུ་འདི་ཉིད་མཛད། །དབུ་ཞབས་བསྡུས་པའི་དོན་ནི་ཅི། །ཞེས་པ་ལྟར་
ལྔ་ལས། དང་པོ་ནི། བྱ་བ་འདི་དག་གི་ཤུགས་ལས་བྱེད་པ་པོ་ཐོན་པ་སྟེ་མིང་གི་རྣམ་
གྲངས་ནི་གཤམ་དུ་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །གཉིས་པ་ནི། ཐེག་པའི་སྒོ་ཀུན་ལས་
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གདུལ་ཞིང་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་པར་ཕྱེ་བ།

བཏུས་པ་ཞེས་པས་འཆད། གསུམ་པ་ནི། གསུང་རབ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཅེས་པས་
བསྟན། བཞི་པ་ལ་རང་དོན་གཞན་དོན་གཉིས་ལས་གཞན་སྐུལ་པ་པོ་སོགས་ཀྱི་དོན་
དུ་མ་ཡིན་པར་རང་ཉིད་ཤེས་བྱ་ཀུན་ལ་བློ་གྲོས་སྦྱོང་བ་དང་ལྷག་པའི་བསམ་པས་ཀུན་
ནས་བསླངས་པའི་ཕྱིར་ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་ཅེས་པས་བསྟན། ལྔ་པ་ནི། བསླབ་པ་
གསུམ་ལེགས་པར་སྟོན་པའི་བསྟན་བཅོས་ཞེས་པས་དོན་བསྡུས་པའོ། །
གསུམ་པ་ནི། བསྟན་བཅོས་ལ་བཀའ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གི་དགོངས་འགྲེལ་
གཉིས་སུ་གྲངས་པ་ལས་འདི་ནི་ཤེས་བྱའི་གནས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་སྤྱིའི་
དགོངས་འགྲེལ་དུ་གཟུང་བར་བྱའོ། །
གསུམ་པ་ལོག་རྟོག་བསལ་བ་ནི། བོད་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ཆོས་ཅན། རྒྱ་གར་
གྱི་སྐད་དུ་སྨོས་མི་རིགས་ཏེ་དེ་ནས་མ་བསྒྱུར་བའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། དེ་ལ་
དེའི་སྐྱོན་མེད་དེ། འཕགས་ཡུལ་ནས་བྱུང་བའི་གསུང་རབ་དགོངས་འགྲེལ་དང་
བཅས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་འདི་ཉིད་བྱུང་བས་དེ་ལྟར་བརྗོད་པའི་དོན་ཅན་དུ་འགྱུར་བའི་
ཕྱིར། དཔེར་ན་བོད་དུ་སྐྱེས་པའི་རྒྱ་གར་གྱི་མི་རིགས་ལ་རྒྱ་གར་པ་བརྗོད་པ་བཞིན་
ནོ། །དེ་ནས་བོད་ཀྱི་མཁན་པོ་ཐུ་མིའི་གཞུང་དང་། ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་པའི་གསུང་
རབ་སོགས་ལས་ཀྱང་ཅི་རིགས་པ་འབྱུང་བ་བཞིན། འདིར་དེ་དག་གི་ལད་མོ་ཟློ་བ་
ལ་མེ་ཁྱེར་དང་ཉི་མའི་དཔེ་བཞིན་གྱུར་ཀྱང་དང་བའི་སེམས་ཀྱིས་རྗེས་སུ་སློབ་པར་
འདོད་པས་འགལ་བ་མ་མཆིས་སོ། །
གཉིས་པ་མཆོད་པར་བརྗོད་པ་ལ་བཞི། དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ལ་ལེགས་སྦྱར་སྐད་
དུ་ཕྱག་བྱ་བ། ཐུབ་པའི་དབང་པོ་ལ་བསླབ་གསུམ་དང་མཐུན་པར་ཕྱག་བྱ་བ། སྨྲ་
བའི་སེང་གེ་ལ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ལམ་དང་མཐུན་པར་བསྟོད་ཅིང་འདོད་དོན་གསོལ་
བ། བླ་མ་བརྒྱུད་པ་དང་བཅས་པ་ལ་གསང་སྔགས་ཀྱི་ལམ་རིམ་དང་མཐུན་པར་གུས་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

པས་འདུད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། ན་མཿཤྲི་མཱཾ་སངྒུ་རུ་པཱ་དཱ་ཡ། ཞེས་པ་དེ་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན།
དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་པ་སྟེ་འདི་ལའང་གཉིས།
མཚམས་སྦྱར་བ་དང་། དོན་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ལའང་དགོས་པ། རྒྱུ་མཚན། བརྒལ་ལན། དྲིས་ལན་གྱི་སྒོ་ནས་
མཚམས་སྦྱར་བ་སོགས་ཡོད་པ་ལས། འདིར་དགོས་པའི་སྒོ་ནས་མཚམས་སྦྱོར་ན།
ཕྱག་འཚལ་ལོ་ཞེས་པ་བཤད་པའི་གཞིར་བཞག །གང་ལ་འཚལ་ན་སྐྱབས་ཐམས་
ཅད་ཀྱི་ཕུལ་དུ་གྱུར་པའི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་དེ་ལ། གང་གིས་འཚལ་ན་བསྟན་
བཅོས་རྩོམ་པ་པོས་སྒོ་གསུམ་གུས་པ་ཆེན་པོས་འཚལ། དགོས་པ་ཅིའི་ཕྱིར་འཚལ་ན།
གཙོ་བོར་ཡུལ་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་བསྟོད་པས་དེ་ལ་གདུལ་བྱ་རྣམས་དད་པར་འགྱུར་བ་
དང། རང་ཉདི ་དམ་པའི་རྗསེ ་སུ་ཞུགས་པས་བླ་ོ ལྡན་རྣམས་ཐགོ ་མར་སྤྱདོ ་པ་ད་ེ ལྡན་གྱ་ི
གང་ཟག་ལ་དང་བ་སྐྱེ་ཞིང་། སླར་དེས་བཤད་པའི་བསྟན་བཅོས་ཀྱང་བླང་བར་འོས་
པར་བསམ་སྟེ་འཇུག་པར་འགྱུར་བ་དང་། ཞར་བྱུང་ཚོགས་རྫོགས་ཤིང་བར་ཆད་མེད་
པའི་ཆདེ ་དུའོ། །དུས་ནམ་གྱི་ཚེ་འཚལ་ན་བསྟན་བཅོས་རྩོམ་པའི་ཐོག་མར། ཚུལ་ཇི་
ལྟར་འཚལ་ན་སྒོ་གསུམ་གུས་པ་ཆེན་པོས་སོ། །
གཉིས་པ་ནི། ཤྲཱིའི་སྒྲ་ལས་དཔལ་ནི་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་བསྟེན་
པར་བྱ་བའི་དོན་མཚོན་པས་གཞི་སྣང་སྟོང་ལ་ལམ་ཐབས་ཤེས་ཀྱིས་བགྲོད་ནས་
འབྲས་བུ་སྐུ་ཡེ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཟུང་འཇུག་དང་རང་ཉིད་ལྡན་ལ། གདུལ་བྱ་
དེ་དང་ལྡན་པར་མཛད་པ། བླ་མ་ནི་གུ་རུའི་སྒྲ་ལས་ཡོན་ཏན་གྱིས་ལྕི་བ་དང་ཨུཏྟ་
རའི་སྒྲ་ལས་གོང་མར་གྱུར་པ། སཏྲ་ཀྱི་སྒྲ་དོན་མང་པོ་ཅན་ལས་སྐབས་འདིར་དམ་
པ་སྟེ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་དོན་ཅན་ཡིན་པས་བླ་མའི་ཡང་བླ་མར་གྱུར་པ་སྟེ། རྒྱུད་ཀྱི་
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རྒྱལ་པོ་ལས། སངས་རྒྱས་ཞལ་འདི་གང་གི་ཐུགས་དང་ཞལ་ལ་གནས་པར་གྱུར་པ་
དེ་ནི་དཔལ་ལྡན་བླ་མའོ། །ཞེས་འབྱུང་བས། སངས་རྒྱས་ཏེ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ི
ཞལ་བཞིས་མཚོན་པར་དབང་བཞིའི་རིམ་པ་ལས་བཞི་པ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་
ཐུགས་སུ་ཆུད་དེ། ཞལ་གྱི་སྒོ་ནས་གདུལ་བྱ་ལ་ཉེ་བར་སྟོན་པས་གནས་པ་ཉིད་ལ་
དཔལ་ལྡན་བླ་མར་གྲགས་པའི་ཕྱིར་སྐབས་འདིར་དེ་ལྟ་བུའི་བཀའ་དྲིན་གྱི་ཆ་ཤས་
ཐོབ་པའི་རྩ་བའི་བླ་མ་ཉིད་དམིགས་སུ་བཟུང་ནས། ཞབས་ལ་ཞེས་པའི་ཤུགས་ཀྱིས་
ཤིན་ཏུ་གུས་པ་ཆེན་པོས་འདུད་ཅིང་ཕྱག་འཚལ་བར་མཚོན་པའོ། །
གཉིས་པ་ནི། རྣམ་དག་ཚུལ་ཁྲིམས་གསེར་གྱི་ས་གཞི་བརྟན། །ཏིང་འཛིན་
དཔག་མེད་རི་གླིང་བཀོད་པས་མཛེས། །ཤེས་རབ་ཉི་ཟླའི་སྣང་བས་ཆོས་ཀུན་
གསལ། །ཐུབ་མཆོག་དོན་ཀུན་གྲུབ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་པ་སྟེ། འཇིག་རྟེན་
པ་དང་ཐེག་པ་འོག་མའི་སྐྱོན་གྱིས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ། སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་ཚུལ་
ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ནི་གསེར་གྱི་ས་གཞི་དང་ཆོས་མཚུངས་པར་ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་གཞི་
མར་བརྟན་ཅིང་། སྲིད་རྩེ་མན་ཆད་ཀྱི་སེམས་ལས་འདས་པ་དཔའ་བར་འགྲོ་བ་ལ་
སོགས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཕུང་པོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ནི་རི་རབ་གླིང་བཞི་གླིང་ཕྲན་དང་
བཅས་པའི་བཀོད་པ་བཞིན་དུ་མ་འདྲེས་པས་མཛེས་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་སུ་བརྒྱན་ལ། སྤྱི་
དང་རང་གི་མཚན་ཉིད་མ་ནོར་བར་རྟོགས་ཤིང་བདག་མེད་པ་གཉིས་མཁས་པར་ཁོང་
དུ་ཆུད་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕུང་པོ་ནི་ཉི་ཟླའི་སྣང་བས་འཇིག་རྟེན་གསལ་བ་བཞིན་དུ་ཇི་
ལྟ་བ་དང་ཇི་སྙེད་པའི་ཆོས་ཀུན་གསལ་བར་མཛད་པ། སེར་སྐྱ་སོགས་འཇིག་རྟེན་ན་
ཐུབ་པར་གྲགས་པས་སུས་ཀྱང་ཆ་ལའང་མི་བསྒྲུན་པ་ལྷག་མ་མེད་པར་མྱ་ངན་ལས་
འདས་པའི་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཕུང་པོ་དང་ལྡན་པའི་མཆོག །ཡེ་ཤེས་བཞིའི་མཐར་
ཕྱིན་ཏེ་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་མཐོང་བའི་ཕུང་པོས་རྩོད་དུས་ཀྱི་གདུལ་བྱ་རྣམས་
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༼སྟོད་ཆ།༽

ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དོན་ཐམས་ཅད་དེ་ཀུན་གྲུབ་པར་མཛད་པ་དེ་ལ་བཀའ་དྲིན་དྲན་
པའི་གུས་པ་ཆེན་པོས་ཕྱག་འཚལ་བར་བགྱིའོ། །ཞེས་སོ། །འདིས་ནི་རྒྱལ་བའི་ཡོན་
ཏན་གྱི་གཙོ་བོ་བསླབ་པ་གསུམ་དངོས་སུ་སྟོན་ཅིང་རྣམ་པར་དག་པའི་ཕུང་པོ་ལྔ་ཞོར་
ལས་སྟོན་པ་དང་། བསྟན་བཅོས་འདིའི་བརྗོད་བྱའི་ལུས་མདོར་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ་
ཡིན་ནོ། །འདིར་བསླབ་གསུམ་ནི་ཐེག་པ་གསུམ་གའི་ཐུན་མོང་བ་ཡིན་པས་འཇིག་
རྟེན་པའི་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པ་ཉན་ཐོས་ཐེག་པའི་ལུགས་སུ་བྱས་ཏེ་བཀྲལ་ནའང་གོ་
རིམ་གྱི་དངོས་བསྟན་ཡིན་པས་རུང་མོད། འདིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐེག་པའི་དབང་དུ་
བྱས་པའོ། །
གསུམ་པ་ནི། འགྲོ་ཁམས་ཇི་སྲིད་བཟུང་བའི་དཔའ་ཆེན་བློས། །བཟང་པོ་
སྤྱོད་པས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀུན་གཏམས། །རྒྱལ་བའི་ཡབ་ཏུ་གྱུར་ཀྱང་རྒྱལ་སྲས་
ཚུལ། །སྨྲ་བའི་སེང་གེས་དྲི་མེད་བློ་གྲོས་སྩོལ། །ཞེས་པ་སྟེ། ཐོག་མར་རྒྱུ་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་ཐུགས་བསྐྱེད་ཚུལ་རྣམ་པ་གསུམ་ལས་དབང་རབ་རྫི་བོ་
ལྟ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱིས་འགྲོ་ཁམས་ཇི་སྲིད་དེ་སྲིད་དུ་རང་ཉིད་འཚང་མི་རྒྱ་བར་
སེམས་ཅན་རྣམས་སྙིང་རྗེས་བཟུང་བ་འགྲན་ཟླ་མེད་པའི་དཔའ་བོ་ཆེན་པོའ་ི བློ་གྲོས་
ཀྱི་སྟོབས་ཀྱིས། ལམ་གྱི་སྐབས་སུ་རྒྱལ་བའི་སྲས་པོ་སུས་ཀྱང་ཆ་ཙམ་མི་བསྒྲུན་པའི་
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུ་ལ་སོགས་པའི་བཟང་པོ་སྤྱོད་པ་རྒྱ་མཚོས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀུན་
ཏུ་རྒྱས་པར་གཏམས་ཤིང་། འབྲས་བུ་གཟོད་མ་ཉིད་ནས་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པས་
རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡབ་ཏུ་གྱུར་ཀྱང་ད་དུང་རྒྱལ་སྲས་གཞོན་ནུའི་ཚུལ་གྱིས་འཁོར་
བ་མ་སྟོང་བར་དུ་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་པ་ལ་སྐྱོ་ངལ་མེད་པ། འཇམ་དཔལ་སྨྲ་བའི་
སེང་གེས་བདག་དང་འཆད་ཉན་བྱེད་པ་རྣམས་ལ་ཆགས་ཐོགས་ཀྱི་དྲི་མ་མེད་པའི་བློ་
གྲོས་དང་གཟུངས་ཀྱི་མཆོག་སྩོལ་ཅིག །ཅེས་སོ། །འདིས་ནི་ཐེག་ཆེན་ཕ་རོལ་ཏུ་
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ཕྱིན་པའི་ལུས་མདོར་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པའོ། །
བཞི་པ་ནི། རིགས་ཁམས་ས་བོན་སྨིན་གྲོལ་གདམས་པས་གསོ། །རིམ་
གཉིས་ལམ་གྱིས་གློ་བུར་དྲི་མ་སྦྱོང་། །བདེ་ཆེན་སྐུ་བཞིའི་འབྲས་བུ་སྟེར་མཛད་པ། །
ཡོངས་འཛིན་བླ་མ་བརྒྱུད་པར་བཅས་ལ་འདུད། །ཅེས་པ་སྟེ། གཞིའི་རྒྱུད་སེམས་
ཅན་ཀུན་ལ་རང་བཞིན་གྱིས་འོད་གསལ་བའི་རིགས་སམ་ཁམས་བདེ་བར་གཤེགས་
པའི་སྙིང་པོ་ས་བོན་གྱི་ཚུལ་དུ་གནས་པར་གཟིགས་ནས་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་
ཞིང་གྲོལ་བྱེད་ཀྱི་གདམས་པ་འབོགས་པས་ཐར་པའི་གསོས་ཁྱད་པར་ཅན་བཏབ།
ལམ་གྱི་རྒྱུད་བསྐྱེད་པ་དང་རྫོགས་པའི་རིམ་པ་གཉིས་ཀྱིས་ལམ་གྱི་མངོན་རྟོགས་རྒྱུད་
ལ་བསྐྱེད་ནས་ཉོན་ཤེས་འཕོ་བ་མེད་སྣང་གློ་བུར་བའི་དྲི་མ་ཀུན་སྦྱངས་ནས། བདེ་
བ་ཆེན་པོས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའི་སྐུ་བཞིའི་འབྲས་བུ་རྒྱུད་ལ་ཚེ་འདི་ཉིད་དུ་སྦྱོར་ཞིང་
སྟེར་བར་མཛད་པ། བཀའ་དྲིན་སུམ་ལྡན་གྱི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་
ཡོངས་འཛིན་བླ་མ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན། སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མའི་
ཚོགས་དང་བཅས་པ་ལ་གུས་པ་ཆེན་པོས་འདུད་པར་བགྱིའོ། །ཞེས་སོ། །འདིས་ནི་
རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ལམ་རིམ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བསྟན་ཏོ། །
གསུམ་པ་དམ་བཅའ་བ་ལ་གཉིས། དངོས་དང་ཞར་བྱུང་དགོས་སོགས་ཆོས་
བཞི་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། ཡང་དག་སྡུད་པའི་བློ་ནུས་ལྡན་མིན་ཀྱང་། །གཞུང་ལུགས་རྟོགས་
པའི་ཤེར་བརྩོན་དམན་པ་དག །རིན་ཆེན་གླིང་ནས་སྐལ་བ་མི་འཆད་ཕྱིར། །ཉུང་
ངུ་རྣམ་གསལ་ཡང་དག་རྫོགས་སུ་བརྗོད། །ཅེས་པ་སྟེ། སྐྱེས་སྦྱོར་ལས་བྱུང་བའི་
ཐོས་བསམ་སྒོམ་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་དབུལ་བས་ཤེས་བྱ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པར་སྡུད་
པའི་བློ་གྲོས་ཀྱི་ནུས་པ་ཆ་ཕྲ་བ་ཙམ་ཡང་ལྡན་པ་མ་ཡིན་པས། བྱ་བ་འདི་རྩོམ་པའི་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

འོས་སུ་གྱུར་པ་མ་ཡིན་ཀྱང་། སྙིགས་དུས་ཀྱིས་བསླད་པའི་གང་ཟག་དཀོན་མཆོག་
ལ་བརྟེན་ནས་ལོག་པའི་འཚོ་བ་ལ་གཡེང་བ། ཤེར་བརྩོན་ཤིན་ཏུ་དམན་པས་གསུང་
རབ་རྒྱ་ཆེན་པོ་དག་ལྟ་ཅི་སྨོས། གཞུང་ལུགས་ཆུང་ངུ་ཙམ་ཡང་ཇི་བཞིན་རྟོགས་པའི་
བློ་གྲོས་ཀྱི་མཐུ་དང་སྐལ་བ་དམན་པ་རང་དང་རང་འདྲ་བ་དག་ལ་ཅུང་ཟད་ཕན་པར་
འདོད་པའི་ལྷག་བསམ་གྱིས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ། མདོ་རྒྱུད་རིན་པོ་ཆེའི་གླིང་དུ་
སྔོན་བསགས་ལས་འཕྲོ་བཟང་པོས་ཕྱིན་པའི་སྐབས་འདིར་གོ་མྱོང་རྟོགས་གསུམ་གྱི་
སྐལ་བའི་ཆ་ཙམ་མི་འཆད་པའི་ཕྱིར་དུ། བརྗོད་བྱ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་ལྟོས་ནས་རྗོད་བྱེད་
ཀྱི་གཞུང་ཉུང་ངུ་། ཚིག་དང་དོན་གྱི་ཆ་རྟོགས་སླ་བས་རྣམ་པར་གསལ་བ། ཤེས་བྱ་
མ་ལུས་པའི་གནས་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅས་པ་ཤས་ཙམ་བརྗོད་
པར་བྱའོ། །ཞེས་སོ། །
གཉིས་པ་ནི། སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་ཞབས་ཀྱིས། དགོས་པ་བསྡུས་པའི་
དོན་བཅས་དང་། །ཚིག་དོན་བཅས་དང་མཚམས་སྦྱོར་བཅས། །བརྒལ་ལན་བཅས་
ཏེ་བསྙད་པར་བྱ། །ཞེས་བསྟན་བཅོས་བཤད་ཐབས་ཀྱི་ཡན་ལག་ལྔ་མན་ངག་བསྩལ་
བ་ལས། ཐོག་མར་བསྟན་པར་བྱ་བ་ནི་དགོས་པའི་དོན་ཡིན་ལ། དེ་ཡིས་གྲུབ་དོན་
བསྡུས་དོན་གྱིས་མདོར་བསྟན། དེའི་དོན་ཚིག་དོན་གྱི་ཆ་རྒྱས་པར་བཤད། གོ་རིམ་
དང་མི་འགལ་བར་མཚམས་སྦྱོར་དང་རིགས་པ་དང་མི་འགལ་བར་བརྒལ་ལན་ནི་སྔ་
ཕྱི་ཅི་རིགས་སུ་འཆད་པའི་ཐོག་མ་ལ་དགོས་འབྲེལ་བཞི་གསུམ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་
གཞག་རྒྱས་པར་བྱར་ཡོད་ཀྱང་། སྐབས་འདིར་བསྡུ་ན་བཞི་སྟེ། གདུལ་བྱའི་ཞིང་
ཁམས་འདུལ་བྱེད་ཀྱི་སྟོན་པ་དང་བསྟན་པ། དེ་ལ་འཇུག་པའི་རིམ་པས་ཚུལ་ཁྲིམས་
དང་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་གྱི་གནས། དེ་ལས་ལམ་བགྲོད་ཅིང་འབྲས་བུ་ཡོངས་སུ་
རྫོགས་པར་འགྱུར་བ་ཐར་བསྒྲུབ་པའི་རྣམ་གཞག་ཤིན་ཏུ་ཆ་ཚང་བ་ནི་བསྟན་བཅོས་
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གདུལ་ཞིང་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་པར་ཕྱེ་བ།

འདིའི་བརྗོད་བྱ། དེ་ལ་འཆད་ཉན་གྱིས་བློ་སྦྱངས་པས་སྡེ་སྣོད་དང་ཐེག་པའི་རིམ་པ་
ལ་འཇུག་རུང་གི་ཐོས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་རབ་སྐྱེ་ཞིང་རིམ་གྱིས་བསམ་སྒོམ་གྱི་ཤེས་
རབ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་སྐྱེ་རུང་དུ་འགྱུར་བ་ནི་དགོས་པ། དེ་ལས་ཐར་པ་དང་ཐམས་
ཅད་མཁྱེན་པའི་གོ་འཕང་བདེ་བླག་ཏུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་ནི་ཉིང་དགོས།
ཉིང་དགོས་དགོས་པ་དང་འབྲེལ། དགོས་པ་བརྗོད་བྱ་དང་འབྲེལ། བརྗོད་བྱ་
སོགས་ཀྱང་ཕྱི་མ་ཕྱི་མར་ལྟོས་པ་ནི་འདིའི་འབྲེལ་པར་གྲུབ་བོ།། །།

དང་པོ། གདུལ་ཞིང་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་པར་ཕྱེ་བ།

རྩ་བའི་གཉིས་པ་བར་དུ་དགེ་བ་གཞུང་གི་དོན་ལ་གཉིས། མདོར་བསྟན་པ་
དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །

༡ ཞིང་ཁམས་སྤྱིར་བསྟན་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི ལུགས་ལྟར་
བཤད་པའི་སྐབས།

དང་པོ་ནི། སྒྲོན་མེའི་བསྐལ་པ་གང་དུ་སྣང་བའི་ཞིང་། །སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་
བསྟན་པ་ལུང་རྟོགས་གཉིས། །ཛམྦུའི་གླིང་དུ་གནས་ཤིང་རྒྱས་པ་ན། །ཚུལ་གནས་
ཐོས་བསམ་སྒོམ་ལ་རིམ་སྦྱོར་བས། །ལམ་བགྲོད་འབྲས་བུའི་མཐར་སོན་བསྟན་
བཅོས་ལུས། །ཕ་རོལ་ཕྱིན་བཅུའི་གྲངས་སུ་རྣམ་པར་གཞག །ཅེས་པ་སྟེ། ཐོག་
མར་དཀོན་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ་འབྱུང་བའི་གཞི་སྒྲོན་མེའི་བསྐལ་པ་བཟང་པོ་གང་དུ་སྣང་
བའི་ཞིང་བསྟན་པ། ཞིང་ཁམས་དེ་ལ་གདུལ་བྱ་རྣམས་འདུལ་བྱེད་དཀོན་མཆོག་གི་
གཙོ་བོ་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་གང་ཞིག་བྱོན་པ། དེའི་བསྟན་པ་ལུང་རྟོགས་གཉིས་ཀྱི་
ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ། དེ་ཉིད་ཛམྦུས་མཚན་པའི་གླིང་མཆོག་འདིར་ཇི་
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ཙམ་དུ་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་གནས་པ་ན་དེ་ལ་འཇུག་པའི་
གོ་རིམ་གྱི་ཐོག་མ་སོ་བྱང་སྔགས་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་ཇི་ལྟར་བསླབ་ཅིང་གནས་པ། དེ་
ལ་བརྟེན་ནས་ཐོས་པས་སྒྲོ་འདོགས་བཅད་པ། བསམ་པས་རྣམ་པར་ངེས་པ། སྒོམ་
པས་གཏན་ལ་དབབ་པ་རྣམས་ལ་རིམ་པར་སྦྱོར་བས་ས་དང་ལམ་རྣམས་ལེགས་པར་
བགྲོད་ཅིང་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་འབྲས་བུའི་མཐར་ཐུག་པར་སོན་པར་
འགྱུར་བས། བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ལུས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ་ནི། ཕ་
རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུའི་གྲངས་སུ་རྣམ་པར་བཞག་པའོ། །ཞེས་སོ། །འདིར་ཅུང་ཟད་
དབྱེ་ན་རིམ་པར་དབྱེ་བ་སོ་སོའ་ི དོན། གྲངས་ངེས། གོ་རིམ། བསྡུས་དོན་དང་
བཞི་ལས། དང་པོ་ནི་འོག་ཏུ་རིམ་དབྱེ་སོ་སོའ་ི སྐབས་སུ་རྒྱས་པར་འཆད་པར་འགྱུར་
ལ། གཉིས་པ་ནི་ཐོས་པ་རྒྱ་ཆུང་བའི་བློ་གྲོས་གསར་བུ་བདག་གིས་ཤེས་པར་བྱ་བའི་
གནས་ནི་རིམ་དབྱེ་བཅུ་ལ་སྐབས་བཞི་བཞིའི་ཡན་ལག་གིས་བརྒྱན་པ་འདིར་གྲངས་
ངེས་སུ་བཞག་སྟེ། དེ་ལས་མང་མི་དགོས་ཤིང་ཉུང་ན་མི་འདུ་བའི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་
པ་གོ་རིམ་འདི་ལྟར་དུ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ནི་སྨོས་མ་ཐག་པ་ལྟར་རོ། །བཞི་པ་ནི་
སྐབས་བཞི་བཅུ་པོ་དེའང་བསྡུ་ན་བསླབ་པ་གསུམ་གྱི་དོན་བཤད་པར་འདུ་སྟེ། རིམ་
པ་ལྔ་པས་ལྷག་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་བསླབ་པ་སྟོན། དྲུག་པ་དང་བདུན་པས་ཤེས་རབ།
བརྒྱད་པས་སེམས་སམ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བསླབ་པ་གཙོ་བོར་སྟོན། དང་པོ་ནས་བཞི་
པའི་བར་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཡན་ལག །དགུ་པ་དང་བཅུ་པ་ནི་བརྒྱད་པའི་དོན་མཐར་ཕྱིན་
པ་ལས་བྱུང་བས་དེའི་ཡན་ལག་ཏུ་འདུ་སྟེ། དེས་ན་བསླབ་པ་གསུམ་ལེགས་པར་སྟོན་
པའི་བསྟན་བཅོས་ཞེས་བྱའོ། །
གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་རིམ་པར་དབྱེ་བ་བཅུ་སོ་སོར་རྒྱས་པར་བཤད་
པའི་ཐོག་མར་འདུལ་ཞིང་འཇིག་རྟེན་ཇི་ལྟར་སྣང་བའི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ་སྟེ་གནས་དང་
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པོ་ལ་སྐབས་བཞི། ཞིང་ཁམས་སྤྱིར་བསྟན་པ་ཐེག་ཆེན་པོའ་ི ལུགས་ལྟར་བརྗོད་པ།
འཇིག་རྟེན་བྱེ་བྲག་ཏུ་བསྟན་པ་ཐེག་དམན་པ་དང་ཐུན་མོང་དུ་བརྗོད་པ། དུས་ཀྱི་
འཁོར་ལོའ་ི ལུགས་དམིགས་སུ་བསལ་བ། འཁོར་བ་འགྲུབ་བྱེད་རྒྱུ་རྐྱེན་སྤྱིར་བསྟན་
པའོ། །
དང་པོ་ལ་གཉིས། རྒྱུ་རྐྱེན་གང་ལས་བྱུང་བ། ཞིང་གི་བཀོད་པ་དངོས་བསྟན་
པའོ། །དང་པོ་ལའང་གཉིས། མདོར་བསྟན། རྒྱས་བཤད་དོ། །
དང་པོ་ནི། ཐོག་མའི་རྒྱུ་རྐྱེན་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ནི། །ཞེས་པ་སྟེ། གདུལ་བྱ་དང་
འདུལ་བྱེད་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་ཚོགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཞིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོ། ཐོག་མར་
འབྱུང་བའི་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་པ་རྣམས་ཀྱི་ཚུལ་ནི། ཞེས་གླེང་བསླངས་ནས།
གཉིས་པ་ལ་གཉིས། གདུལ་བྱ་འདུལ་བྱེད་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་སྤྱིར་བསྟན། ཞིང་གི་རྒྱུ་
རྐྱེན་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨོས་པའོ། །
དང་པོ་ནི། ཇི་སྲིད་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་དང་སེམས་ཅན་ཁམས། །དེ་སྲིད་
རྒྱལ་བའི་ཐུགས་རྗེ་འགྲོ་བའི་ལས། །འཛད་པ་མེད་པས་གདུལ་བྱ་འདུལ་བྱེད་ཀྱི། །
རྟེན་འབྲེལ་བསམ་མི་ཁྱབ་པར་སྣང་བ་སྟེ། །གདུལ་བྱའི་རིགས་ཁམས་ཉེ་བར་སད་
པ་ན། །འདུལ་བྱེད་ཞིང་དང་སྐུ་ཡི་བཀོད་པ་ཤར། །འདུལ་ཐབས་ཆོ་འཕྲུལ་ཚད་
ལས་འདས་པར་སྟོན། །ཅེས་པ་སྟེ། ཇི་སྲིད་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ལ་མཐར་ཐུག་
པ་མེད་པ་དང་། སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་ཀྱང་དེ་བཞིན་དུ་མཐའ་མི་མངོན་པ་དེ་སྲིད་
དུ་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའི་སྟོབས་དང་འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱི་ལས་དང་ཉོན་མོང་
པ་འཛད་པ་མེད་པས། གདུལ་བྱ་འགྲོ་བའི་ཁམས་དང་འདུལ་བྱེད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
ཐུགས་རྗེ་དག་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་མཐུས་ཉེ་བར་སྣང་བ་
ཡིན་ཏེ། དེའང་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་གདུལ་བྱ་སེམས་ཅན་གྱི་རིགས་སམ་ཁམས་དེ་
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ལྷན་སྐྱེས་མ་རིག་པས་རྒྱུ་བྱས། ཀུན་བརྟགས་གློ་བུར་བའི་རྐྱེན་གྱིས་མཚམས་སྦྱར་
ནས་ཉེ་བར་སད་དེ་ཁམས་གསུམ་དུ་སྲེད་ལེན་གྱིས་སྦྱོར་བ་ན། འདུལ་བྱེད་སངས་
རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའང་མཚུངས་ལྡན་དུ་སྐྱེས་ཏེ་རྟེན་ཞིང་ཁམས་དང་བརྟེན་པ་
སྐུའི་བཀོད་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་རྩོལ་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་ཤར། འདུལ་ཐབས་ཀྱང་
ཐུན་མོང་དུ་སྣང་བའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་བཞི་ལ་སོགས་པ་ཚད་དང་བློ་ལས་འདས་པར་
སྟོན་པར་མཛད་དོ། །
གཉིས་པ་ནི། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་ཡང་། །བྱིན་རླབས་
སྨོན་ལམ་ལས་དང་ཆོས་ཉིད་ཀྱིས། །ཐོབ་པའི་རྒྱུ་ལས་ཞིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོར་སྣང་། །
ཞེས་པ་སྟེ། བདེ་བར་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སོ་སོ་རང་གི་གཟིགས་པའི་ཡུལ་ཆོས་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་དབྱིངས་བསམ་བརྗོད་ལ་སོགས་པ་མཚན་མའི་ཡུལ་ལས་ཤིན་ཏུ་འདས་
པ། རྒྱར་མ་ཆད་ཅིང་ཕྱོགས་སུ་མ་ལྷུང་བ་དེ་ཉིད་ལས་རྣམ་པ་གཞན་དུ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་
མི་འགྱུར་ཞིང་། རྫས་གཞན་གྱིས་གོས་པའང་མ་མཆིས་བཞིན་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་
པའི་བྱིན་རླབས་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ཞིང་སྦྱོང་བའི་སྨོན་ལམ་གྱི་
ཁྱད་པར་དང་། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ལས་ཀྱི་ཚོགས་མངོན་པར་བསགས་པ་
དང་། ཆོས་ཉིད་ཀྱིས་རབ་ཏུ་ཐོབ་པ་ལ་སོགས་པ་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་སྣ་ཚོགས་པས་ཞིང་
ཁམས་རྒྱ་མཚོ་འབྱམས་ཀླས་པར་སྣང་སྟེ། སངས་རྒྱས་ཕལ་པོ་ཆེ་ལས། སངས་
རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཡུལ་ནི་བསམ་ཡས་པས། །བྱིན་རླབས་རྣམ་འཕྲུལ་དེ་དག་འདི་ལྟ་བུ། །
ཞིང་རྣམས་རྒྱ་མཚོ་བསྟན་པ་མཐའ་དབུས་མེད། །རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཆོས་ཀྱིས་
ཡོངས་སུ་སྦྱངས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་ཀུན་གྱི་བསམ་པ་བཞིན། །སྨོན་ལམ་རྒྱ་མཚོ་
བསམ་ཡས་རྣམ་སྦྱངས་ཤིང་། །སེམས་ཅན་ལས་རྣམས་རྒྱ་མཚོ་བསམ་ཡས་པས། །
ཕྱོགས་ཀུན་ཞིང་རྣམས་རྒྱ་མཚོ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན་གྱི་
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རྣམ་འཕྲུལ་དང་། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ལ་འཇུག་པའི་སྒོས། །སྨོན་ལམ་རྒྱ་
མཚོ་ཐམས་ཅད་མངོན་བསྒྲུབས་ཤིང་། །ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ལ་འབྱམས་ཀླས་ཞིང་
འབྱུང་ངོ་། །སྤྱོད་པ་རྒྱ་མཚོ་མཐའ་དང་དབུས་མེད་རྣམས། །སྤྱོད་ཅིང་ཚད་མེད་བདེ་
གཤེགས་ཡུལ་ལ་འཇུག །ཕྱོགས་ཀྱི་ཞིང་རྣམས་རྒྱ་མཚོ་ཀུན་སྦྱོར་ཞིང་། །བསྐལ་པ་
མཐའ་ཡས་ཞིང་རྣམས་རེ་རེར་སྦྱོང་། །སེམས་ཅན་ཁམས་དབྱིངས་བསམ་གྱིས་མི་
ཁྱབ་པའི། །ལས་ཀྱསི ་ཞངི ་རྣམས་རྒྱ་མཚོ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་། །ཞེས་པས་བསྟན་ཏ།ོ །
གཉིས་པ་ཞིང་བཀོད་དངོས་ལ་གསུམ། སྟུག་པོ་བཀོད་པའི་ཞིང་ཁམས་སྤྱིར་
བསྟན། གཞི་དང་སྙིང་པོ་མེ་ཏོག་གིས་བརྒྱན་པའི་ཞིང་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད། དེ་ལས་མི་
མཇེད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཁྱད་པར་དུ་དབྱེ་བའོ། །
དེའི་དང་པོ་ལ་གཉིས། ཞིང་ཁམས་སྤྱིར་བསྟན། ཁྱད་པར་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨོས་
པའོ། །
དང་པོ་ནི། གློ་བུར་དྲི་མས་བྲལ་བའི་འོག་མིན་ནི། །ཁམས་གསུམ་ལས་
འདས་ཡེ་ཤེས་རིས་མེད་པ། །རང་སྣང་ལྷུན་གྲུབ་སྟུག་པོ་བཀོད་པ་རུ། །རྣམ་པར་
སྣང་མཛད་ཡེ་ཤེས་གངས་ཆེན་མཚོའི། །བ་སྤུ་རེ་ལ་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱའི་ཞིང་། །ཞེས་
པ་སྟེ། གང་གི་ཚེ་གློ་བུར་གྱི་དྲི་མས་དབྱིངས་རང་བཞིན་རྣམ་དག་ལ་བྲལ་བ་དེའི་ཚེ་
དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་ཅིང་སངས་རྒྱས་པ་གང་དུ་བརྙེས་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ས་ལ་
འོག་མིན་ཞེས་བརྗོད་པ་དེ་ནི་གནས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་ཆད་པ་མེད་དེ། གང་ན་གཉིད་
དུ་སོང་བའི་གནས་དེར་རྨི་ལམ་གྱི་སྣང་བ་འབྱུང་བ་བཞིན་ནོ། །དེའང་གདུལ་བྱའི་
འཁྲུལ་སྣང་བག་ཆགས་ཀྱིས་མ་བསྡུས་པས་ཁམས་གསུམ་ལས་ཤིན་ཏུ་འདས་པ་རང་
སྣང་རྣམ་པར་དག་པའི་ཞིང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཞལ་ཡས་ཁང་ཕྱོགས་དང་རིས་སུ་མ་ཆད་
ཅིང་བཀོད་པ་ཚད་མེད་པ་དང་ལྡན་པ། རང་གི་ངོ་བོས་སྣང་བའི་ལོངས་སྤྱོད་ཡོངས་
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༼སྟོད་ཆ།༽

སུ་རྫོགས་པའི་རྒྱན་ཡོ་བྱད་མཆོད་སྤྲིན་མཐའ་དག་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པས་བར་མཚམས་
མ་མཆིས་པར་སྟུག་པོ་བཀོད་པའི་གནས་དེ་རུ། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ལོངས་སྤྱོད་
ལྷུན་གྱིས་རྫོགས་པའི་སྐུ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད། ཀུན་ཏུ་ཞལ་ཡེ་ཤེས་གང་ཆེན་མཚོའི་
སྐུའི་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་རེ་རེ་ལའང་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་བརྒྱའི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་བཀོད་པ་དང་
ལྡན་ན་གཞན་ལྟ་ཅི་སྨོས་ཏེ་ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་རྒྱ་མཚོ་སྐུ་གཅིག་ལའང་རྫོགས་
པ་དང་། རྡུལ་གཅིག་གི་སྟེང་ན་ཞིང་རྡུལ་གྲངས་སྙེད་ཀྱི་ཞིང་ཡང་སྣང་ཞིང་། སྐུ་
གཅིག་ལ་སྐུ་རབ་འབྱམས་རྒྱ་མཚོ་འདུ་བ་དང་། སྐུ་རེ་རེས་ཀྱང་སྐུ་དང་ཞིང་རབ་
འབྱམས་རྒྱ་མཚོར་ཁྱབ་པར་སྣང་བ་སོགས་སྤྱོད་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་
པོས་བཞུགས་ཏེ། ཇི་སྐད་དུ། དེ་ལྟར་མ་ལུས་ཐམས་ཅད་ཕྱོགས་སུ་ཡང་། །སྐྲ་ཙམ་
ཁྱོན་ལ་དུས་གསུམ་ཚད་སྙེད་ཀྱི། །སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་ཞིང་རྣམས་རྒྱ་མཚོ་དང་། །
བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་སྤྱོད་ཅིང་རབ་ཏུ་འཇུག །ཅེས་གསུངས་པས་སོ། །
གཉིས་པ་ནི། གནས་དབྱིབས་རྒྱ་ཚད་བཀོད་པ་བསམ་མི་ཁྱབ། །ཅེས་པ་སྟེ།
དེ་ལ་དང་པོ་གནས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ནི། ཕལ་ཆེན་ལས། ཞིང་རྣམས་རྒྱ་མཚོ་
ལ་ལ་དྲི་མེད་འོད་ཅེས་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ལ་གནས། །སྣང་བའི་སྙིང་པོ་འོད་ཅན་
ནོར་བུའི་རྒྱ་མཚོ་དག་ལ་ལེགས་པར་གནས། །ཞིང་རྣམས་རྒྱ་མཚོ་མཐའ་དང་དབུས་
མེད་རྒྱ་ཆེན་པདྨའི་རྒྱ་མཚོ་དག་ལ་གནས། །ཞིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོའི་དབྱིངས་རྣམས་ལ་
ལ་སངས་རྒྱས་བྱིན་ལ་གནས། །ཞེས་པ་ལྟར་འབྱུང་བ་བཞི། སེམས་ཅན་གྱི་ལས།
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་སོགས་ལ་བརྟེན་ཅིང་། གནས་ལུགས་ཀྱང་སྣྲེལ་ཞི། སྤྱིའུ་
ཚུགས། རྣལ་མ་སོགས་ཅི་རིགས་ཡོད་དོ། །གཉིས་པ་དབྱིབས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ནི། ལ་
ལ་ཟླུམ་པོ་ལ་ལ་ཟུར་གསུམ་སྟེ། །དེ་དག་ལ་ལ་ཕྱོགས་ནི་གྲུ་བཞིར་གནས། །ནོར་
བུ་པདྨ་འཁོར་ལ་ོ ཡན་ལག་བརྒྱད། །ཀུན་ཀྱང་ལས་རྣམས་རྒྱ་མཚོས་རྣམ་པར་བྲསི ། །
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ཞེས་སོ། །གསུམ་པ་རྒྱ་ནི། ངུར་སྨྲིག་གི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་འཇིག་རྟེན་ནས། པདྨོའ་ི
དཔལ་གྱི་བར་འཇིག་རྟེན་བཅུ་པོ་གོང་ནས་གོང་དུ་བཅུ་འགྱུར་གྱིས་ཆེ་ལ་ཡོན་ཏན་
མང་བ་དང་། ད་ལྟ་མངོན་དགའ་དང་བདེ་བ་ཅན་སོགས་རྒྱ་ཆེ་ལ་མི་མཇེད་ཀྱི་ཞིང་
འདི་དང་། དེ་ལས་ཀྱང་སངས་རྒྱས་སྐར་མ་ལ་དགའ་བའི་ཞིང་མཐེ་བོ་ཅན་སོགས་
ཤིན་ཏུ་ཁྱོན་ཆུང་བ་དང་། མ་འོངས་མགོན་པོ་ཀུན་ཏུ་གཟིགས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་རྡུལ་
བྲལ་ཡང་དག་བསགས་ལ་ཚད་མེད་པར་བསྟན་པ་སོགས་མང་ངོ་། །བཞི་པ་ཡུན་
ཚད་ནི། ཞིང་རྣམས་ལ་ལ་བསྐལ་པ་ཙམ། །ལ་ལ་བསྐལ་པ་བཅུ་པ་སྟེ། །ཞིང་
རྣམས་ལ་ལ་རྡུལ་མཉམ་པའི། །བསྐལ་པ་བྱ་ེ བར་བརྗོད་པ་ཡནི ། །ཞེས་པ་ལྟར་ར།ོ །
ལྔ་པ་རྒྱན་དང་བཀོད་པའི་ཁྱད་པར་ནི། ཞིང་གི་རྒྱན་མང་བྱེ་བ་ཡིས། །ཞིང་རྣམས་
ལ་ལ་རྣམ་པར་བྲེས། །རྒྱན་དང་ཚུལ་རྣམས་ཐ་དད་པར། །སྣ་ཚོགས་མིག་ཡོར་ལྟ་
བུར་སྣང་། །ཞེས་སོགས་འབྱུང་ལ་གཞན་ཡང་། །ཞིང་རྣམས་ལ་ལར་སངས་རྒྱས་
མེད། །ཞིང་རྣམས་ལ་ལར་སངས་རྒྱས་བཅས། །ལ་ལའི་ཞངི ་ན་སངས་རྒྱས་གཅིག །
ལ་ལར་སངས་རྒྱས་མང་པོའ།ོ །ཞེས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དང་། ཞིང་རྣམས་ལ་
ལར་འོད་མེད་དེ། །ཞེས་མུན་པའི་འཇིགས་པས་སྐྱི་གཡའ་བ་ནས། ལ་ལར་ལྷའི་
འོད། དེ་བཞིན་དུ། ཁྱིམ་གྱི་འོད། ཉི་ཟླའི་འོད། རང་གི་འོད། ཤིང་གི་འོད།
རིའི་འོད། ནོར་བུའི་འོད། མར་མེའི་འོད། སངས་རྒྱས་ཀྱི་འོད་རྣམས་དང་། ཞིང་
རྣམས་ལ་ལར་པདྨའི་འོད། །སྤོས་ཆུའི་འོད་དང་ལྡན་པའང་ཡོད། །སྨོན་ལམ་དབང་
གིས་རྣམ་པར་སྦྱངས། །ཞེས་འོད་ཀྱི་ཁྱད་པར་དང་། སྟོང་གསུམ་འདི་གླིང་བཞི་པ་
དུ་མར་བཅད་ལ་བདེ་བ་ཅན་སོགས་ལག་མཐིལ་ལྟར་ཀུན་ཏུ་མཉམ་པས་གླིང་བཞིར་
བཅད་མ་བཅད་ཀྱི་ཁྱད་པར་དང་། བཅད་པ་ལའང་ཚད་ཆེ་ཆུང་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་དང་།
མངོན་པར་དགའ་བའི་ཞིང་ན་ལྷ་རྣམས་མི་ལ་སྨོན་པ་སོགས་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་ཁྱད་པར་
173

ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

དང་། ལྷུན་པོའ་ི བྱེ་བྲག་རྣམས་དང་། སེམས་ཅན་ཁ་ཅིག་ཉོན་མོངས་པ་དང་ལྡན་ལ།
ཁ་ཅིག་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་ལུས་ཅན་སོགས་བརྟེན་པའི་ཁྱད་པར་ཏེ། གཞན་ཡང་
བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཚུལ་དུ་གནས་སོ། །
གཉིས་པ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། རགས་པ་བཤད་པ་དང་། ཞིབ་ཏུ་
བསྟན་པའོ། །
དང་པོ་ནི། ཕྱག་མཐིལ་རྡུལ་ཕྲན་གཅིག་ནང་འཇིག་རྟེན་ཁམས། །རྒྱ་མཚོའི་
ནང་ཆུད་འཇིག་རྟེན་ཁམས་མང་དབུས། །གཞི་དང་སྙིང་པོ་མེ་ཏོག་བརྒྱན་ཞིང་
གནས། །ཞེས་པ་སྟེ། ཡེ་ཤེས་གང་ཆེན་མཚོ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་དེའི་ཕྱག་མཐིལ་
གྱི་རྡུལ་ཕྲན་གཅིག་གི་ནང་དུ་འཇིག་རྟེན་ཁམས་རྒྱ་མཚོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཕྱག་
གི་མཐིལ་གྱི་སྙིང་པོ་རབ་ཏུ་གནས་པ་ཞེས་བྱ་བར། སྟོན་པའང་ཡེ་ཤེས་གང་ཆེན་མཚོ་
ཉིད་དུ་བསྟན་ཏེ་རྣམ་པར་རོལ་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་གནས་འདི་ལྟ་བུ་ནི་ས་ཆེན་
པོ་ལ་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སམེ ས་དཔའ་དང་སངས་རྒྱས་ཉག་གཅིག་ག་ི སྤྱདོ ་ཡུལ་ལ།ོ །
འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་རྒྱ་མཚོ་དེའི་ནང་དུ་ཆུད་པའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཤིན་ཏུ་མང་
པོའ་ི དབུས་སུ་སངས་རྒྱས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་སྤྲུལ་སྐུའི་ཞིང་ཁམས་གཞི་དང་སྙིང་པོ་
མེ་ཏོག་གིས་བརྒྱན་པའི་ཞིང་འདི་གནས་པར་གསུངས་སོ། །
གཉིས་པ་ནི། དེ་ཡང་འོག་མིན་བར་གྱི་གླིང་བཞི་པའི། །འཇིག་རྟེན་བྱེ་
བ་ཕྲག་བརྒྱ་སྟོང་གསུམ་ཆེ། །དེ་ནས་གོང་དུ་དུང་ཕྱུར་ཕྲག་བཅུ་བཅུར། །བསྒྲེས་
པས་རབ་འབྱམས་མཚམས་སྦྱོར་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོ། །སྙིང་པོ་མེ་ཏོག་བརྒྱན་ཞིང་སོ་
སོ་ཡང་། །རྒྱ་མཚོ་ལ་བརྟེན་ཁོར་ཡུག་བཅས་པ་སྟེ། །མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་གཅིག་གི་
འདུལ་ཞིང་ཡིན། །གཞི་དང་སྙིང་པོ་མེ་ཏོག་གིས་བརྒྱན་པའི་ཞིང་དེ་ལ་ཇི་ཙམ་ཞིག་
ཡོད་ཅེ་ན། དེའང་གླིང་བཞི་རི་རབ་ཁོར་ཡུག་དང་བཅས་པ་རླུང་དཀྱིལ་ནས་སྲིད་
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རྩེའི་འོག་མིན་ལ་ཐུག་གི་བར་གྱི་གནས་དེ་ལ་གླིང་བཞི་པའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་
ཞེས་བྱ། དེ་ནས་དེ་ཙམ་གྱི་བར་སྟོང་གི་ནམ་མཁའ་འདས་པ་ན་དེ་དང་འདྲ་བའི་
འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་གཅིག་གནས་པ་ལ་གཅིག་ནས་གཉིས་སུ་བགྲངས་པའི་སྟོང་དུ་
ལོངས་པ་ན་ཁོར་ཡུག་གཅིག་གིས་བསྐོར་བ་སྟོང་དང་པོ། དེ་དག་བསྡོམས་པ་གཅིག་
ཏུ་བརྩིས་པ་སྟོང་ལ་མུ་ཁྱུད་གཅིག་གིས་བསྐོར་བ་སྟོང་གཉིས་པ། དེ་སྟོང་ལ་ཁོར་
ཡུག་ཆེན་པོས་བསྐོར་བ་སྟོང་གསུམ་པ་སྟེ། གླིང་བཞི་པའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་བྱེ་བ་
ཕྲག་བརྒྱ་ལ་སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོའ་ི འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་གཅིག་ཅེས་བྱའོ། །
འདིར་མངོན་པ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཚངས་པའི་འཇིག་རྟེན་མན་ཆད་བགྲང་ཡང་། འདིར་
ནི་རྒྱ་རོལ་དང་གསེར་འོད་དམ་པ་སོགས་ཀྱི་ལུང་གི་རྗེས་སུ་འབྲང་བའོ། །དེ་ནས་
རིམ་པར་གོང་ནས་གོང་དུ་དུང་ཕྱུར་ཕྲག་བཅུ་བཅུར་བསྒྲེས་པས་འཇིག་རྟེན་གྱི་གྲངས་
རྟོགས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེའང་སྟོང་ཆེན་པོ་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་རབ་འབྱམས་མཚམས་སྦྱོར་
གྱི་འཇིག་རྟེན། དེ་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་རབ་འབྱམས་རྒྱུད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན། དེ་བྱེ་བ་ཕྲག་
བརྒྱ་རབ་འབྱམས་རྒྱ་མཚོའི་འཇིག་རྟེན། དེ་ལྟ་བུ་དུང་ཕྱུར་ཕྲག་བཅུར་ལོངས་པ་ན་
གཞི་དང་སྙིང་པོ་མེ་ཏོག་གིས་བརྒྱན་པའི་ཞིང་གཅིག་ཡིན་ལ། དེ་རྣམས་ཀྱང་སོ་སོར་
རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ལ་བརྟེན་ཅིང་ཁོར་ཡུག་རེ་རེས་བསྐོར་བ་དང་། ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཐར་
ཁོར་ཡུག་ཆེན་པོས་བསྐོར་བ་དང་བཅས་པ་སྟེ། དེ་ཙམ་ཞིག་ནི་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་
སྐུ་གཅིག་གི་འདུལ་ཞིང་ཡིན་ལ་དབང་པོ་དམན་པའི་ངོར་སྟོང་གསུམ་ཙམ་ཞིག་ཏུ་
གསུངས་སོ། །
གསུམ་པ་ཁྱད་པར་དུ་དབྱེ་བ་ལ་གཉིས། མི་མཇེད་ངོས་བཟུང་། དེ་ལས་
འཕྲོས་པའི་དོན་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། དེ་ཡི་ཁོར་ཡུག་ཆེ་ནང་སྤོས་ཆུའི་མཚོར། །ནོར་བུའི་པདྨ་བཞིས་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

བརྟེན་འཇིག་རྟེན་ཁམས། །ཉེར་ལྔ་བརྩེགས་མར་གནས་པའི་བཅུ་གསུམ་པ། །མི་
མཇེད་ཅེས་གྲགས། ཞེས་པ་སྟེ། གཞི་སྙིང་མེ་ཏོག་གིས་བརྒྱན་པ་དེའི་ཁོར་ཡུག་
ཆེན་པོའ ་ི ནང་དུ་གང་ཆེན་མཚོའི་དབྱིངས་ཀྱི་སྤོས་ཆུའི་རྒྱ་མཚོ་བརྗོད་དུ་མེད་པའི་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་ཀྱི་དབུས་སུ་སྤོས་ཆུའི་རྒྱ་མཚོ་ཟེ་བ་ཡིད་འོང་ལ་
གནས་པའི་ནོར་བུའི་པདྨ་ཆེན་པོ་བཞིས་བརྟེན་པའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཀྱི་རྒྱུད་ཉི་
ཤུ་རྩ་ལྔ་བརྩེགས་མར་གནས་པ། སོ་སོའ་ི བར་བར་དུ་ཞིང་གི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་འཇིག་
རྟེན་བརྩེགས་མར་གནས་པས་མཚམས་ཚོད་པ། དེའི་བཅུ་གསུམ་པ་མི་མཇེད་ཅེས་
གྲགས་པའི་སྟོང་གསུམ་གྱི་འཇིག་རྟེན་འདི་ཡིན་ཏེ། མི་མཇེད་ཀྱི་སྐད་དོད། སཱ་ཧ་
ཞེས་པ་ལྡན་པ་བཟོད་པ་ནུས་པ་རྣམས་ལ་འཇུག་པས། ཞིང་འདིར་སྐྱེས་པའི་སེམས་
ཅན་རྣམས་ཉོན་མོངས་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་ལ་མི་མཇེད་པའམ་དེ་དག་དང་ཤིན་ཏུ་ལྡན་
པ་སྟེ། མི་མཇེད་པ་ནི་སྲན་བཟོད་པའི་དོན་ཡིན་ལ། ཞིང་འདིའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་
དཔའ་རྣམས་ཀྱང་སྙིང་སྟོབས་ལྷག་པར་བཟོད་ཅིང་དཔའ་བས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བས་དེ་
ལྟར་དུ་གྲགས་སོ། །
གཉིས་པ་ནི། སྟོང་གསུམ་འདི་ལ་ཡང་། ཁེབས་ལྡན་ལྷག་པ་རྡུལ་བསལ་
རྣམ་འབྱུང་སོགས། །ཞིང་རྡུལ་བཅུ་གསུམ་སྙེད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གྱིས། །རབ་བསྐོར་
དབྱིབས་ཟླུམ་རྡོ་རྗེ་བཞི་ཡིས་མཚན། །སྣ་ཚོགས་རླུང་དཀྱིལ་པདྨོའ་ིདྲྭ་བར་གནས། །
མི་མཇེད་སྟོང་གསུམ་པའི་འཇིག་རྟེན་འདི་ཁོ་ན་ལའང་། ཤར་ན་ཁེབས་ལྡན། ལྷོར་
ལྷག་པ། ནུབ་ན་རྡུལ་བསལ། བྱང་དུ་རྣམ་འབྱུང་། མཚམས་རྣམས་སུ། ཕན་བྱདེ ། །
ཀུན་སོང་། ཡོངས་སུ་དགའ་བ། འཕོ་བྱེད། སྟེང་འོག་ཏུ་དབྱངས་སྒྲོགས་དང་མི་ཆེ་
བ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་རྡུལ་བཅུ་གསུམ་གྲངས་སྙེད་ཀྱིས་ཀུན་
ནས་རབ་ཏུ་བསྐོར་ཞིང་དབྱིབས་ཟླུམ་པོ་རྡོ་རྗེ་བཞིའི་ས་མཚམས་ཅན། །ཁ་དོག་སྣ་
176

གདུལ་ཞིང་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་པར་ཕྱེ་བ།

ཚོགས་པའི་རླུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱིས་བཟུང་བ་པདྨོའ་ི དྲྭ་བ་ལ་གནས་སོ། །
འདི་ཡི་སྟོན་པའང་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་དེ། །གཙང་གནས་འོག་མིན་དག་ཏུ་
ཁྱབ་པར་བཞུགས། །སྟོང་གསུམ་འདིའི་སྟོན་པའང་ལོངས་སྐུ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་
ཆེན་པོ་ལས་སྤྲུལ་པ། གཙང་མའི་གནས་ཀྱི་འོག་མིན་དག་ཏུ་ཁྱབ་པར་བཞུགས་
ཤིང་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་དབུས་སུ་ཆོས་སྟོན་པར་མཛད་པའི་སྤྲུལ་པ་རྒྱ་ཆེན་
པོའ་ི སྐུ་ཞིག་སྟེ། དབུ་མ་པ་ཆོས་བཤེས་ཀྱིས། སྐུ་འདིའང་སྨོན་ལམ་མམ་ཚོགས་
ཀྱི་འཕེན་པའམ་བཞེད་པ་ཙམ་གྱིས་ཕྱེ་བའི་འོག་མིན་གྱི་གནས་གཅིག་ཁོ་ནར་མངོན་
པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བའི་ཕྱིར་རྣམ་པ་རབ་ཏུ་མང་པོའ ་ི ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་
འོག་མནི ་རྣམས་ན་གནས་པ་ན་ི སྤྲུལ་པའི་སྐུ་འབའ་ཞགི ་རྒྱ་ཆནེ ་པརོ ་སྣང་བར་ཟད་ད།ོ །
ཞེས་བཤད་དོ། །
གླིང་བཞི་འདི་ནི་བཅོམ་པ་དང་ལྡན་ཞེས། །འདི་ལའང་གླིང་བཞི་གཞན་པ་
བཅུ་ཡིས་བསྐོར། །མི་མཇེད་དེའི་དབུས་སུ་ཚུད་པའི་གླིང་བཞི་པའི་འཇིག་རྟེན་
འདི་ནི་བཅོམ་པ་དང་ལྡན་པ་ཞེས་གྲགས་ལ། འདི་ཁོ་ན་ལའང་འདབ་ཆགས་སུ་
ཤར་ནས་འོག་གི་བར་རིམ་བཞིན་གླིང་བཞི་གཞན་པ། ཤིན་ཏུ་སྲུང་། དགའ་བ།
བཟོད་དཀའ། སྙིང་པོ་དམ་པ། གཉེན་ལྡན། ས་བཟང་། སེང་གེ་ཡོད་པ། རྣམ་
བསགས། ནོར་འཛིན། འོད་འཕྲོ་ལྡན་ཞེས་པ་བཅུ་ཡིས་བསྐོར་བར་གསུངས་སོ། །
དེ་དག་ཆགས་འཇིག་དུས་མཉམ་བྱེད་པར་གསུངས། །ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་
ཁོ་ནའི་སྤྱོད་ཡུལ་ལོ། །ཐེག་པ་ཐུན་མོང་དུ་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་ནི་སྟོང་གསུམ་པའི་
འཇིག་རྟེན་ཙམ་ཞིག་ཆགས་འཇིག་མཉམ་དུ་བྱེད་པར་བསྟན་ཅིང་། གཞན་དུ་གཞི་
སྙིང་མེ་ཏོག་གིས་བརྒྱན་པའི་ཞིང་ལ་གནས་པའི་ཞིང་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་
སྐུ་གཅིག་གིས་རྣམ་པར་རོལ་བའི་ཞིང་དེ་དག་ཆགས་འཇིག་དུས་མཉམ་བྱེད་པར་
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གསུངས་ཤིང་། འདི་ལྟ་བུའི་གནས་ལུགས་རྒྱ་ཆེ་བ་ནི་ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་རྣམས་ཁོ་
ནའི་སྤྱོད་ཡུལ་ལས་ཉན་ཐོས་སོགས་ཀྱི་བློར་མི་ཤོང་ངོ་། །ཞིང་ཁམས་སྤྱིར་བསྟན་པ་
ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི ལུགས་ལྟར་བརྗོད་པ་སྐབས་དང་པོའ་ི འགྲེལ་པའོ།། །།

༢ འཇིག་རྟེན་བྱེ་བྲག་ཏུ་བསྟན་པ་ཐེག་དམན་པ་དང་ཐུན་མོང་དུ་བརྗོད་
པའི་སྐབས།

སྐབས་གཉིས་པ་མི་མཇེད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ལ་གཉིས།
མདོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། འཇིག་རྟེན་འདི་ལ་ཆགས་གནས་འཇིག་སྟོང་བཞི། །ཞེས་པ་
སྟེ། བྱེ་བྲག་གླིང་བཞི་པའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདི་ལའང་ཆགས་པའི་བསྐལ་པ།
གནས་པའི་བསྐལ་པ། འཇིག་པའི་བསྐལ་པ། སྟོང་པའི་བསྐལ་པ་སྟེ་བསྐལ་པ་ཆེན་
པོ་བཞི་ཡོད་དོ། །
གཉིས་པ་ལ་གསུམ། དང་པོར་ཆགས་པ། བར་དུ་གནས་པ། ཐ་མར་འཇིག་
སྟོང་གི་ཚུལ་བཤད་པའོ།
དང་པོ་ནི། སྣོད་བཅུད་གཉིས་ལས་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ནི། །ཞེས་བསྐལ་
ཆེན་བཞི་གང་དུ་འབྱུང་བའི་ཡུལ་སྣོད་བཅུད་གཉིས་སུ་ཡོད་པ་ལས་ཐོག་མར་སྣོད་ཀྱི་
འཇིག་རྟེན་བཤད་པ་ནི། ཞེས་མཚམས་སྦྱར་ནས་དངོས་ལ་གཉིས། སྣོད་བཤད་པ་
དང་། བཅུད་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ལ་གཉིས། དངོས་དང་། ཞར་བྱུང་ཉན་རང་གི་འདོད་ཚུལ་ལོ། །དེའི་
དང་པོ་ལ་ལྔ། བསྐལ་བཟང་བྱུང་ཚུལ། རི་གླིང་བཀོད་པ། གླིང་བཞིའི་ངེས་ཚིག་
ངན་སོང་གསུམ་དང་ལྷ་མིན། ལྷ་གནས་བཤད་པའོ། །
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དང་པོ་ནི། བསྐལ་པ་སྔ་མའི་སྟོང་བསྐལ་འདས་པ་ན། །ཕྱོགས་བཅུར་རླུང་
ལངས་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་གྲམ་ཆགས། །སྤྲིན་ལས་ཆར་བབ་ཆུ་ཡི་ཕུང་པོའ་ི དབུས། །
པདྨོ་སྟོང་མཐོང་བསྐལ་པ་བཟང་པོར་གྲགས། །བསྐལ་བཟང་འདིའི་བྱང་སེམས་
རྣམས་ཀྱིས་ཞིང་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བའི་སྨོན་ལམ་གྱི་མཐུ་དང་། འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱི་ལས་
མཐུན་པ་དག་ལས། བསྐལ་པ་སྔ་མ་རྫོགས་པའི་འོག་ཏུ་སྟོང་བསྐལ་བར་བསྐལ་
ཉི་ཤུའི་ཡུན་འདས་ནས། ཕྱོགས་བཅུ་སོ་སོ་ནས་རླུང་ལངས་པ་ཕན་ཚུན་ཤུགས་ཆེན་
པོས་བརྡབ་ཅིང་འཕུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་རྡོ་རྗེས་ཀྱང་གཞིག་པར་མི་ནུས་པར་སྲ་ཞིང་
ཤིན་ཏུ་འཐས་པའི་རླུང་དཀྱིལ་རྒྱ་གྲམ་དུ་ཆགས་པའི་སྟེང་དུ་ནམ་མཁར་སྤྲིན་སྟུག་པོ་
གསེར་གྱི་གཉའ་ཤིང་ལྟ་བུ་ཆགས་པ་ལས་ཆར་གྱི་རྒྱུན་ཤིང་རྟའི་སྲོག་ཤིང་ཙམ་ནས་
ཐིགས་པ་སྦོམ་པོའ་ི བར་དུས་རིང་བར་བབ་པའི་རྐྱེན་གྱིས་རླུང་གིས་བསྐྱོར་བའི་ཆུའི་
ཕུང་པོ་ཆེན་པོར་གནས་པའི་དབུས་ནས་གསེར་གྱི་པདྨོ་སྟོང་ཤར་བ་གནས་གཙང་མའི་
ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་མཐོང་བ་ན་སངས་རྒྱས་སྟོང་འབྱུང་བའི་ལྟས་སུ་ཤེས་ནས་ཨེ་མའོ་འདི་
ནི་བསྐལ་པ་བཟང་པོ་ཞིག་གོ །ཞེས་ཆེད་དུ་བརྗོད་པས་བསྐལ་པ་བཟང་པོར་གྲགས་
སོ་ཞེས་སྙིང་རྗེ་པདྨ་དཀར་པོའ་ི མདོ་ལས་གསུངས་ཤིང་། ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པའི་མདོ་ལས་
བསྐལ་པ་འདི་ལ་བསྐལ་པ་པདྨ་སྟོང་མཐོང་དུ་གསུངས་པའང་དེ་དང་མཐུན་ནོ། །
གཉི ས ་པ་ནི ། རླུང་གི ས ་ཆུ་བསྲུབས་གསེ ར ་གྱི ་ དཀྱི ལ ་འཁོ ར ་ལ། །
ཆར་བབ་མཚོ་ཆེན་རླུང་གིས་བསྲུབས་པའི་ཁམས། །རབ་འབྲིང་ཐ་མར་རྣམ་
པར་འཕེལ་བ་ལས། །རི་རབ་རི་བདུན་གླིང་བཞི་ཁོར་ཡུག་གྲུབ། །དེ་ལྟར་
ཆུའི་ཕུང་པོ་ཆེན་པོར་རླུང་གིས་བསྲུབས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་དེའ ི་སྟེང་དུ་གསེར ་གྱི་
དཀྱི ལ ་འཁོ ར ་བྱུང་ངོ་། །དེའི་སྟེང་དུ་སྔར་བཞིན་ཆར་གྱི་རྒྱུན་བབས་པས་ཕྱིའི་རྒྱ་
མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར་པ་དེ་ལ་རིམ་བཞིན་མཚམས་མཚམས་སུ་རླུང་ལངས་པས་ཉེ་བར་
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བསྲུབས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཁམས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་རབ་འབྲིང་ཐ་མ་གསུམ་དུ་རྣམ་པར་འཕེལ་
བ་ལས། ཁམས་རབ་ལ་དབུས་སུ་རིན་པོ་ཆེ་བཞིའི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་རི་རབ་ལྷུན་པོ་
བྱུང་ཞིང་། ཁམས་འབྲིང་ལས་གསེར་རི་བདུན། ཁམས་ཐ་མ་ལས་གླིང་ཕྲན་བརྒྱད་
དང་གཞན་མང་པོས་བསྐོར་བའི་གླིང་བཞི་དང་ལྕགས་རིའི་ཁོར་ཡུག་རྣམས་གྲུབ་
བོ། །དེ་ལྟར་ཡང་། སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་གྱིས། ས་བོན་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཁོ་
ན་ཡོད་པའི་ཆུ་དེ་དག་མཐུ་རྣམ་པ་དུ་མའི་བྱེ་བྲག་དང་ལྡན་པའི་རླུང་དག་གིས་བཤིག་
པ་ན་རིགས་དེ་དང་དེ་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཡིན་པ་སོགས་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་སོ། །རི་གླིང་
ཐམས་ཅད་ཆུ་མཚོར་བརྒྱད་ཁྲིར་ནུབ། །ལྷུན་པོ་མཚོ་ལས་བརྒྱད་ཁྲིར་འཕགས་པ་
སྟེ། །རི་རབ་རི་བདུན་གླིང་བཞི་ཁོར་ཡུག་དང་བཅས་པའི་རྩ་བ་ཆུ་མཚོར་དཔག་ཚད་
བརྒྱད་ཁྲིར་ནུབ་ནས་དབང་ཆེན་ལ་ཐུག་པར་གནས་ཤིང་། ལྷུན་པོ་མཚོ་སྟེང་ལས་
གྱེན་ཏུ་དཔག་ཚད་བརྒྱད་ཁྲིར་འཕགས་ནས་གནས་སོ། །སྟེ་ཞེས་པ་ལྷག་བཅས་ཀྱི་
སྒྲའོ། །གྲུ་བཞི་ཆུ་ཤེལ་བཻ་ཌཱུར་པད་རག་དང་། །གསེར་ལས་གྲུབ་ཅིང་ནམ་མཁའང་
དེ་མདོག་སྣང་། །ཆུ་མཚམས་ནས་བཟུང་ཕྱེད་མན་བང་རིམ་བཞི། །དེ་ལ་ལྷུན་པོ་
ནི་བང་རིམ་བཞི་དང་ལྡན་པ་གྲུ་བཞིར་འདུག་པ་སྟེ། ཤར་ཤེལ། ལྷོ་བཻཌཱུཪྻ། ནུབ་
པདྨཱ་རཱ་ག །བྱང་གསེར་གྱི་རང་བཞིན་ཕྱོགས་སོ་སོའ་ི མདོག་ལྟར་ནམ་མཁའང་དེའི་
ཁ་དོག་གསལ་བར་སྣང་བ། ལྷུན་པོ་ཉིད་ཆུ་ལ་ནུབ་པའི་མཚམས་ནས་བཟུང་བའི་
ཕྱེད་མན་ཆད་བང་རིམ་བཞི་བརྩེགས་ཀྱི་རྣམ་པས་བསྐོར་བའོ། །དེ་མཐར་གཉའ་
ཤིང་འཛིན་སོགས་གསེར་རི་བདུན། །བར་རྣམས་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་རོལ་མཚོས་
གཏམས། །རི་རབ་དེའི་མཐར་དབྱིབས་དེ་དང་མཚུངས་པར་ཡོལ་ཐབས་ཀྱིས་ཀུན་
ནས་བསྐོར་བའི་རི་བདུན་ནི། དང་པོ་གཉའ་ཤིང་འཛིན། གཉིས་པ་གཤོལ་མདའ་
འཛིན། གསུམ་པ་སངེ ་ལྡངེ ་ཅན། བཞི་པ་ལྟ་ན་སྡུག །ལྔ་པ་རྟ་རྣ། དྲུག་པ་རྣམ་འདུད།
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བདུན་པ་མུ་ཁྱུད་འཛིན་ཏ་ེ གསེར་གྱ་ི ར་ི བདུན། དེ་དག་ག་ི བར་རྣམས་སུ་ཡན་ལག་བརྒྱད་
དང་ལྡན་པའི་ཆུས་གང་བ་ལ་རོལ་བའི་མཚོ་བདུན་དུ་གྲགས་ཤིང་དེ་དག་གིས་གཏམས་
པ་སྟ།ེ ཡན་ལག་བརྒྱད་ན་ི བསིལ་བ་དང་། ཞིམ་པ་དང་། ཡང་བ་དང་། འཇམ་
པ་དང་། དྭངས་པ་དང་། དྲི་ང་བ་མེད་པ་དང་། འཐུང་ན་མགྲིན་པ་ལ་མི་གནོད་པ་
དང་། ལྟོ་བ་ལ་མི་གནོད་པ་རྣམས་སོ། །གླིང་བཞི་གླིང་ཕྲན་བརྒྱད་དང་བཅས་པའི་
དབྱིབས། །ཟླ་གམ་སོག་ཁ་ཟླུམ་པོ་གྲུ་བཞིའོ། །ཤར་ལུས་འཕགས་པོ། ལྷོ་ཛམྦུའི་
གླིང་། ནུབ་བ་ལང་སྤྱོད། བྱང་སྒྲ་མི་སྙན་ཏེ་གླིང་ཆེན་བཞི། ཤར་དུ་ལུས་དང་ལུས་
འཕགས། ལྷོར་རྔ་ཡབ་དང་རྔ་ཡབ་གཞན། ནུབ་ཏུ་གཡོ་ལྡན་དང་ལམ་མཆོག་འགྲོ། །
བྱང་དུ་སྒྲ་མི་སྙན་དང་སྒྲ་མི་སྙན་གྱི་ཟླར་གྲགས་པ་གླིང་ཕྲན་བརྒྱད་དང་བཅས་པ་དེ་
དག་གི་དབྱིབས་ནི་རིམ་པ་བཞིན། ཟླ་གམ། སོག་ཁ། ཟླུམ་པོ། གྲུ་བཞིའི་རྣམ་
པར་གླིང་ཆེན་བཞི་དངོས་སུ་ཡོད་ཅིང་། གླིང་ཕྲན་བརྒྱད་ཀྱང་ཕྱགོ ས་མཚུངས་སུ་ཡདོ ་
དོ། །མ་ངེས་གླིང་ཕྲན་དག་ནི་ཤིན་ཏུ་མང་། །མདོ་སྡེ་རྣམས་ལས་བཅུ་གཉིས་པོ་ཁོ་ན་
གཙོ་ཆ་ེ བའི་དབང་གསི ་བསྟན་པར་མཛད་ཀྱ་ི གཞན་ཡང་སངྒི ་ལ། གསེར་གླངི ་། ཟངས་
གླིང་། ཐོ་དཀར་གླིང་། ཀཾ་པོ་ཛི་ལ་སོགས་པ་ཛམྦུའི་གླིང་ཁོ་ནའི་འཁོར་དུ་ཡུལ་ཆེན་
བཅུ་དྲུག་ཡོད་པ་གནས་འཇོག་གི་མདོ་ལས་གསུངས་ཤིང་། གསང་བ་བསམ་གྱིས་
མི་ཁྱབ་པའི་མདོ་ལས་ཡུལ་ཕྲན་སྟོང་ཡོད་པར་བཤད་པ་སོགས་གླིང་བཞི་སོ་སོར་
མིང་དང་ཚད་དབྱིབས་མ་ངེས་པའི་གླིང་ཕྲན་དག་ནི་ཤིན་ཏུ་མང་བས་ཚད་བཟུང་
གིས་མི་ལང་ངོ་། །ཁོར་ཡུག་རི་བོ་ལྕགས་ལས་གྲུབ་པ་སྟེ། །དེ་དག་བར་དུ་བ་ཚྭའི་
རྒྱ་མཚོས་གང་། །གླིང་དེ་རྣམས་ཀྱི་མཐའ་བསྐོར་ཁོར་ཡུག་ཏུ་བསྐོར་བའི་རི་བོ་ཕྱིའི་
ལྕགས་རི་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ལྕགས་ལས་གྲུབ་པ་རྡོ་སོལ་གྱི་རང་བཞིན་ཅན་ཏེ་གསེར་རི་
རྣམས་ཀྱི་ཕྱི་ནས་ཁོར་ཡུག་ལ་ཐུག་པ་དེ་དག་གི་བར། གླིང་རྣམས་མ་གཏོགས་པ་བ་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

ཚྭ་ཅན་གྱི་ཆུས་གང་བ་ནི་བ་ཚྭ་ཅན་གྱི་རྒྱ་མཚོར་གྲགས་ལ། དེ་དང་རྟ་གདོང་གི་རི་བོ་
ཕྲད་པས་རྡོ་སོལ་ལས་འབར་བའི་མེས་ཆུ་རྣམས་མཚམས་ལས་མི་འདའ་བར་སྐེམ་
པར་བྱེད་པའང་བཤད་དོ། །
གསུམ་པ་ནི། འཕགས་ཡུལ་དབུས་ནས་བྱང་དུ་རི་ནག་དགུ། །འདས་པའི་
གངས་རིའི་བྱང་ན་སྤོས་ངད་ལྡངས། །བར་དུ་མ་དྲོས་མཚོ་ཡི་ཕྱོགས་བཞི་ནས། །ཁ་
འབབ་ཆུ་བཞི་ཕྱོགས་བཞིའི་རྒྱ་མཚོར་འགྲོ། །མཚོ་འགྲམ་ཛམྦུ་བྲྀཀྵའི་སྡོང་པོས་
བརྒྱན། །དེ་ཕྱིར་ཛམྦུས་མཚན་པའི་གླིང་དུ་གྲགས། །དེ་ལ་ཛམྦུའི་གླིང་ཞེས་པའི་རྒྱུ་
མཚན་གང་ཞེ་ན། འཕགས་པའི་ཡུལ་གྱི་དབུས་ནས་བྱང་དུ་རི་ནག་པོ་དགུ་འདས་
པའི་མཚམས་སུ་གངས་རི་སྟེ་རི་བོ་གངས་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་ཡོད་ཅིང་། དེའི་བྱང་ན་རི་
བོ་སྤོས་ངད་ལྡན་པ་ཡོད་ལ། དེ་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་སྔོན་བྲམ་ཟེ་དུས་དཔོག་ཅེས་བྱ་
བས་ལྷ་དང་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་ཐོབ་བྱེད་ཀྱི་མཆོད་སྦྱིན་བྱས་པའི་འབྲས་ཁུ་དྲོན་མོ་ཕོ་
བ་མ་དྲོས་པ་ལྟར་གྱུར་པ་ལ་མ་དྲོས་པ་ཞེས་གྲགས་པ་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་མ་དྲོས་པ་གནས་
པའི་མཚོ། སྨན་དང་རིན་པོ་ཆེ་དང་ནགས་ཚལ་དང་ཆུ་ཀླུང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་
གནས་སུ་གྱུར་པ་ཆུ་ཞེང་དུ་དཔག་ཚད་ལྔ་བཅུར་མཉམ་པ་ཡོད་དོ། ། དེའི་ཕྱོགས་
བཞི་ནས་ཁ་འབབ་ཀྱི་ཆུ་བཞིར་གྲགས་པ་ཤར་ཕྱོགས་ན་བྲག་གླང་པོ་ཆེའི་གདོང་འདྲ་
བ་ནས་ཆུ་ཀླུང་གངྒཱ་དངུལ་གྱི་བྱེ་མ་འདྲེན་ཅིང་འབབ་པ། ལྷོ་ཕྱོགས་ན་བྲག་ཁྱུ་མཆོག་
གི་གདོང་འདྲ་བ་ནས་ཆུ་ཀླུང་སིནྡྷུ་བཻ་ཌཱུཪྻའི་བྱེ་མ་འདྲེན་ཅིང་འབབ་པ། ནུབ་ཕྱོགས་
ན་བྲག་རྟའི་གདོང་འདྲ་བ་ནས་ཆུ་ཀླུང་པཀྵུ་ཤེལ་གྱི་བྱེ་མ་འདྲེན་ཅིང་འབབ་པ། བྱང་
ཕྱོགས་ན་བྲག་སེང་གེའི་གདོང་འདྲ་བ་ནས་ཆུ་ཀླུང་སི་ཏཱ་གསེར་གྱི་བྱེ་མ་འདྲེན་ཅིང་
འབབ་པ། དེའང་ཆུ་ཕྲན་ལྔ་བརྒྱ་ལྔ་བརྒྱ་དང་བཅས་ཏེ་མཚོ་མ་དྲོས་པ་ལ་ལན་བདུན་
བདུན་གཡས་སུ་བསྐོར་ནས་ཕྱོགས་བཞིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་འགྲོའ།ོ ། མཚོ་འགྲམ་
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དུ་ཛམྦུ་བྲྀཀྵ་ཞེས་བྱ་བའི་ཤིང་སྡོང་འབྲས་བུ་མངར་རྫ་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་སྨིན་ནས་ཆུར་
ལྷུང་བའི་སྒྲ་ལས་ཛམྦུ་ཞེས་བྱ་བ་འབྱུང་ཞིང་། ཤིང་དེས་ཉེ་བར་མཚན་པའི་གླིང་ཡིན་
པས་ན་ཛམྦུའི་གླིང་ཞེས་གྲགས་ལ། འབྲས་བུ་དེ་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཉར་སྤྲུལ་
ནས་ཟ་བར་བྱེད་ཅིང་། མ་ཟོས་པ་རྣམས་ཛམྦུ་ཆུ་བོའ་ི གསེར་དུ་འགྱུར་བར་བཤད་
དོ། །ལུས་འཕགས་པོ་སོགས་མིང་གིས་ཁྱད་པར་སྟོན། །གླིང་གཞན་གསུམ་ནི་ལུས་
འཕགས་པོ་སོགས་རང་རང་གི་མིང་གིས་ཁྱད་པར་སྟོན་པ་སྟེ། ལུས་ཆེས་ཁྱད་པར་དུ་
འཕགས་པ་དང་། འདོད་འཇོའ་ིབ་ལས་ལངོ ས་སྤྱདོ ་ཀྱ་ི ཁྱད་པར་འབྱུང་བ་དང་། གླིང་
དེར་ཀླུ་མ་རུངས་པ་རྣམས་ཀྱིས་གཙེས་པའི་སྐྱོན་གྱིས་བར་བར་དུ་ཉི་མ་སྤྲིན་གྱིས་
གཡོགས་པ་འབྱུང་ཞིང་། དེར་པི་ཝང་དང་རྫ་རྔ་ལ་སོགས་པ་སྐད་མི་སྙན་པ་འགྱུར་
བ་ཙམ་ཞིག་གིས་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལས་སྐྱོན་དུ་བགྲང་བ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་དེ་སྐད་དུ་
གྲགས་སོ། །རྔ་ཡབ་སྲིན་པོ་གཞན་རྣམས་མི་ཡི་གནས། །གླིང་བཅུ་གཉིས་པོ་དེ་དག་
གི་ནང་ནས་ཛམ་གླིང་གི་གླིང་ཕྲན་དུ་གཏོགས་པ་རྔ་ཡབ་གླིང་དུ་སྲིན་པོ་ཁོ་ན་གནས་
ཤིང་། གཞན་པ་རྣམས་ལ་མིའི་འགྲོ་བ་གནས་པ་དང་། གླིང་ཕྲན་རྣམས་ནའང་གཙོ་
བོའ་ི གླིང་ན་ཡོད་པ་རྣམས་དང་ཕྱོགས་མཚུངས་ཙམ་ཡོད་པར་བཞེད་དོ། །དེ་ལ་མི་
ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཡིད་དམ་ཤིད་ཅན་ལ་འཇུག་པའི་མ་ནུཥྱའི་སྒྲ་ལས་ཤེད་བུའམ་ཡིད་རྟོག་
དཔྱོད་ཀྱི་འཇུག་པ་ཤས་ཆེ་བས་མི་ཞེས་གྲགས་པར་བཤད་དོ། །
བཞི་པ་ནི། དམྱལ་བ་ཡི་དྭགས་གནས་ནི་ས་ཡི་འོག །དུད་འགྲོ་བྱིངས་གནས་
རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་ཏེ། །ལྷ་མིན་རི་རབ་ཁོང་གསེང་ཆུ་མཚམས་མན། །དེ་ལྟར་འགྲོ་
བ་དྲུག་ལས་མི་བཤད་ཟིན་ནས་ངན་སོང་གི་འགྲོ་བ་གསུམ་གྱི་ནང་གསེས་དམྱལ་བ་
དང་ཡི་དྭགས་རྩ་བའི་གནས་ནི་ས་ཡི་འོག་སྟེ། དེ་ལ་དམྱལ་བའི་འགྲོ་བ་ནི་ཛམ་གླིང་
འདིའི་འོག་དཔག་ཚད་སྟོང་ཕྲག་ཉི་ཤུ་ན་མནར་མེད་པའི་དམྱལ་བ་ཆེན་པོ། དེའི་སྟེང་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

རིམ་བཞིན་རབ་ཏུ་ཚ་བ། ཚ་བ། ངུ་འབོད་ཆེན་པོ། ངུ་འབོད། བསྡུས་འཇོམས།
ཐིག་ནག །ཡང་སོས་ཏེ་ཚ་བའི་དམྱལ་བ་བརྒྱད་དང་། དེ་དག་སོ་སོར་ངོས་བཞི་རེ་
ཡོད་པའི་ངོས་རེ་རེ་ན་ཉེ་འཁོར་བའི་དམྱལ་བ། མེ་མ་མུར། རོ་མྱག་འདམ། སྤུ་
གྲིའི་ལམ་དང་། རལ་གྲིའི་ལོ་མ་དང་། ཤལྨཱ་ལིའི་ནགས། ཆུ་བོ་རབ་མེད་དེ་བཞི་
བཞི་ཡོད་པ། དེ་རྣམས་ཀྱི་མཐའ་ལོགས་སུ་ཆུ་བུར་ཅན། ཆུ་བུར་རྡོལ་བ་ཅན། སོ་
ཐམས་ཐམས་པ། ཨ་ཆུ་ཟེར་བ། ཀྱི་ཧུད་ཟེར་བ། ཨུཏྤལ་ལྟར་གས་པ། པདྨ་ལྟར་
གས་པ། པདྨ་ལྟར་ཆེར་གས་པ་རྣམས་ཏེ་གྲང་དམྱལ་བརྒྱད་ཡོད་ཅིང་། དེའང་གླིང་
རྣམས་འབྲུའི་ཕུང་པོ་བཞིན་དུ་གཤམ་རྒྱ་ཆེ་བར་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ་ཆུད་པ་མི་འགལ་
ཞིང་། ཐེག་ཆེན་ལྟར་ན་དམྱལ་བ་རང་སྣང་དུ་འདོད་དགོས་པས་ཆགས་ཚད་ལ་ངེས་
བཟུང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མི་དགོས་སོ། །ཉི་ཚེའི་དམྱལ་བ་དག་ནི་རེ་རེའམ་དུ་མ་དག་
ཀྱང་རུང་སྟེ་སོ་སོའ་ི ལས་ལས་གྲུབ་པའི་རྣམ་པའི་བྱེ་བྲག་མང་པོ་ཅན་གནས་ངེས་པ་
མེད་པར་བཤད་དེ། འདིར་དམྱལ་བ་ཞེས་པ་ལེགས་སྦྱར་སྐད་ན་ར་ཀ་སྟེ། དེའང་
ཡི་གེ་ཕྱིས་བསྣན་གྱི་ངེས་པས་ན་དགག་ཚིག་དང་ར་ཀ་དགའ་བར་འགྱུར་བས་ཡིད་དུ་
འོང་བ་ཅུད་ཟད་ཀྱང་མེད་པས་སམ། ར་ཀ་ལེན་པ་ལ་སྦྱར་ན་བསོད་ནམས་མིན་པར་
ཁྲིད་པས་དམྱལ་བའོ། །ཡི་དྭགས་ནི་ཛམ་གླིང་འདིའི་འོག་དཔག་ཚད་ལྔ་བརྒྱ་ན་ཡི་
དྭགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་གཤིན་རྗེ་གནས་ཤིང་། དེའི་འཁོར་དུ་དྲན་ཉེ་ལས། །ཡི་དྭགས་ལྟོ་
གུག་དང་། ཁ་ཁབ་མིག་ལྟར་ཕྲ་བ་ལ་སོགས་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་གསུངས་ཏེ། དེ་ནི་རྩ་
བའི་གནས་ཡིན་ཞིང་། དེ་ལས་འཕྲོས་པ་ནི་མ་ངེས་པ་གཞན་དང་གཞན་དུ་ཡོད་དོ། །
དེ་ལས་ལྷ་མིན་ཡི་དྭགས་ཀྱི་རིས་སུ་གཏོགས་པ་ལ་སོགས་ཡི་དྭགས་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན་
ཁ་ཅིག་ལྷའི་དཔལ་ལྟ་བུ་ཉམས་སུ་མྱོང་བའང་ཡོད་པར་བཤད་དོ། །ཡི་དྭགས་ཞེས་
པའང་པྲེ་ཏའི་སྒྲ་ལས་རབ་སོང་སྟེ་ཤིན་ཏུ་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པར་སོང་བས་སམ་བཀྲེས་སྐོམ་
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གྱིས་ཤིན་ཏུ་ནོན་པས་ཡི་དྭགས་སོ། །དུད་འགྲོ་ནི་ཐང་དང་ཆུ་དང་ནམ་མཁའི་སྤྱོད་ཡུལ་
བ་ཡིན་ཞིང་། རྩ་བའི་གནས་ནི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་སྟེ། དེར་ཀླུ་ལ་སོགས་པ་དུད་འགྲོ་
བྱིངས་ན་གནས་པ་རྣམས་ཆང་གི་སྦང་མ་བཞིན་དུ་གནས་པར་བཤད་ཅིང་། ལྷ་མ་ཡིན་
ནི་མཛོད་དུ་མི་གསལ་ཡང་། དྲན་ཉེ་ལས། རི་རབ་ཀྱི་རྭ་བའི་ཁོང་སེང་ཆུ་མཚམས་
མན་གྱི་ཆད་རྒྱ་མཚོའི་སྟེང་དུ་ལྷ་མིན་དུད་འགྲོར་གཏོགས་པའི་རིགས་ཀྱི་གནས་ཀྱི་
ཁྱད་པར་དང་སྒྲ་གཅན་དང་མགུལ་ཕྲེང་ལ་སོགས་པའི་གཙོ་བོ་ཆེན་པོ་རྣམས་གནས་
པར་གསུངས་སོ། །དུད་འགྲོ་ཞེས་པ་དུད་དེ་འགྲོ་བར་བྱེད་པས་དུད་འགྲོར་བཤད་
ཀྱང་ཏིར་སྲའི་སྒྲ་ཐུར་གསེག་གམ་ཐད་ཀའམ། འཁྱོག་པོ་ལ་འཇུག་པས་འགྲོ་ཚུལ་དེ་
ལྟར་ཤས་ཆེ་བ་ལས་བཏགས་པར་སྣང་། ལྷ་མིན་ནི་ཨ་སུ་རཱའི་སྒྲ་ལས་བཅུད་མི་ལྡན་
པ་སྟེ་བདུད་རྩིའི་བཅུད་དང་མི་ལྡན་པར་གྲགས་པའམ། ཡང་ན་སུ་ར་ལྷ་སྟེ། དམན་
པའི་དོན་གྱི་དགག་སྒྲ་སྦྱར་བའོ། །
ལྔ་པ་ནི། རྒྱལ་ཆེན་རིས་བཞི་ལྷུན་པོའ་ི བང་རིམ་གཙོ། དམྱལ་ནས་འདི་རབ། །
ཡན་ལག་ཁ་འཐོར་གནས་ལ་ངེས་པ་མེད། །ལྷ་རྣམས་ལས་འདོད་ལྷ་རིགས་དྲུག་གི་
ཐོག་མ་རྒྱལ་ཆེན་རིས་བཞི་པའི་ལྷ་རྣམས་ནི་ལྷུན་པོའ་ི བང་རིམ་ལ་གཙོ་བོར་གནས་ཏེ།
དེའང་ར་ི རབ་ཀྱ་ི བང་རམི ་དང་པ་ོ ལ་གཞོང་ཐགོ ས། གཉིས་པར་ཕྲངེ ་ཐགོ ས། གསུམ་
པར་རྟག་མྱསོ ། བཞི་པར་ཕྱགོ ས་བཞིར་ད་ེ དག་ག་ི རྒྱལ་པ་ོ རྒྱལ་ཆནེ ་བཞི་དང་། དེ་དག་
གི་འཁོར་གྱི་ལྷ་རྣམས་དག་ཕལ་ཆེར་གནས་ཏེ། དེ་རྣམས་གཉའ་ཤིང་འཛིན་སོགས་
རི་བདུན་དང་བར་སྣང་ལའང་ཅི་རིགས་པར་གནས་ཤིང་། མདོར་ན་དམྱལ་བ་ནས་
འདིའི་བར་གྱི་འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཁ་འཐོར་བའི་གནས་ལ་ངེས་པ་མེད་དེ།
མི་ཡུལ་གྱི་རི་བྲག་ལྗོན་ཤིང་གཙུག་ལག་ཁང་ཁྱིམ་ལ་སོགས་པ་ལའང་བརྟེན་པ་ཅི་
རིགས་ཡོད་པས་ན་དེ་དག་ཀྱང་དེ་རྣམས་ཀྱི་གནས་སམ་རྟེན་དུ་འགྱུར་རོ། །ལྷུན་པོའ་ི
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

སྟེང་ན་རྩ་གསུམ་ལྷ་ཡི་གནས། །རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟང་གྲོང་ཁྱེར་ལྟ་ན་སྡུག །སྐྱེད་
ཚལ་ས་གཞི་ཡོངས་འདུས་རྡོ་ལེབ་མཆོག །ཆོས་བཟང་འདུན་ས་གནོད་སྦྱིན་གནས་
དང་བཅས། །རི་རབ་ལྷུན་པོའ་ི སྟེང་ན་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་དུ་གྲགས་པ་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་
གནས་ཡོད་དེ། དེའང་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་དུ་གྲགས་པ་ནི། ནོར་ལྷ་བརྒྱད། ཐ་སྐར་
གྱི་བུ་གཉིས། དྲག་པ་ོ བཅུ་གཅིག །ཉི་མ་བཅུ་གཉིས་སུ་བགྲང་བ་ལྟར་ལས། །ཉི་མ་
བཅུ་གཉིས་ཀྱ་ི གྲངས་དབང་པ་ོ ན།ི འདི་དག་ག་ི གཙོ་བ་ོ བརྒྱ་བྱནི ་ཉདི ་དང་། གཞན་ས་ོ
གཉིས་ལ་ན་ི ཉ་ེ དབང་ཞསེ ་གྲགས་ས།ོ །སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་གྱ་ི ལྷའི་གྲངས་འདྲེན་ཚུལ་དྲན་
ཉེ་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་ན། ཆོས་བཟང་༡མཐོ་བ་༢རི་རྩ་༣ལེགས་མཐོང་༤གནས། །
ཕྱོགས་གཅིག་༥ཤིང་གསེབ་༦ཤིང་རྟ་སྣ་ཚོགས་༧གནས། །དགའ་བྱེད་༨རྣམ་མཛེས་
༩ཡོངས་འདུར་༡༠གནས་པ་དང་། །འདྲེས་པའི་འགྲམ་༡༡དང་ཚང་ཚིང་འགྲམ་༡༢ན་
གནས། ནོར་བུའི་སྙིང་པོར་༡༣གནས་དང་ཀུན་གསལ་༡༤སྤྱོད། །གསེར་ཕུག་
༡༥ཁང་དང་ཕྲེང་བའི་གྲིབ་མ་༡༦་དང་། །མཐོ་དམར་༡༧རྒྱུ་དང་བཀྲ་བ་༡༨སྣ་ཚོགས་
ཀྱིས། །སྦྱོར་བར་འཇུག་དང་ཞིབ་༡༩ཏུ་སྤྱོད་པ་དང་། གླུ་སྒྲར་༢༠ཆགས་དང་གཟི་
བརྗིད་འབར་བ་༢༡དང་། །ཟླ་བའི་གནས་༢༢་ལྟར་ཉ་དང་ཤིང་སཱ་༢༣ལ། །ཟུང་
དང་མིག་༢༤ཕྱེར་འགྲོ་དང་༡༥བཙུམས་འགྲོས་དང་། །ལས་མདོག་བཟང་ཆེ་༢༦ནོར་
བུ་འཕྱང་བ་༢༧དང་། །རིས་མཐུན་༢༨འཁོར་གནས་༢༩མཐོ་བར་༣༠སྤྱོད་པ་དང་། །
གཟི་མཆོག་༣༡གཟི་བྲེང་༣༢མ་དྲོས་པ་༣༣དག་སྟེ། སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་ལྷ་ཡི་རྣམས་
གྲངས་སོ། །དེའང་དབུས་ན་བརྒྱ་བྱིན་གྱི་ཕོ་བྲང་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཁང་བཟང་གྲུ་
བཞི་པའི་ངོས་རེ་ལ་དཔག་ཚད་ལྔ་བཅུ་དང་འཕངས་སུ་དཔག་ཚད་ཕྱེད་དང་ལྔ་པ་རིན་
པོ་ཆེའི་བ་གམ་བརྒྱ་རྩ་གཅིག་གིས་བསྐོར་བ། །དེའི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་གསེར་གྱི་ལྕགས་
རི་ངོས་རེ་ལ་དཔག་ཚད་ཉིས་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་དང་འཕགས་སུ་ཕྱེད་དང་གཉིས་འཕགས་
186

གདུལ་ཞིང་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་པར་ཕྱེ་བ།

པ། ས་བཞི་གསེར་གྱི་རང་བཞིན་ལ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་པའི་མདངས་མི་འདྲ་བ་བརྒྱ་
རྩ་གཅིག་གིས་བཀྲ་ཞིང་ཤིང་བལ་ལྟར་འཇམ་པ། དེའི་ངོས་གཞི་ནི་རིན་པོ་ཆེའི་ཀ་
བ་ཁྲི་དྲུག་སྟོང་གིས་བཏེགས་པའི་གདུང་ཕྱམ་དུ་བྲེས་པའི་རྩིག་སྐྱོབ་ཅན། ཕྱོགས་
བཞིའི་སྒོ་ཆེན་པོ་བཞི་ན་ལྷའི་བུ་གོ་ཆ་གྱོན་པ་ལྔ་བརྒྱ་རེས་བསྲུང་ཞིང་། སྲང་ཆེན་
པོ་བཞི་དང་སྲང་ཕྲན་དུ་མ་དང་བཅས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་ལྟ་ན་སྡུག །དེའི་ཤར་ཕྱོགས་
ན་ཁོར་ཡུག་དཔག་ཚད་སྟོང་ཡོད་པའི་ཤིང་རྟ་སྣ་ཚོགས་པའི་ཚལ་དང་། ཚད་དེ་དང་
འདྲ་བར་ལྷོ་ཕྱོགས་ན་རྩུབ་འགྱུར་གྱི་ཚལ་བ་དང་། ནུབ་ཕྱོགས་ན་འདྲེས་པའི་ཚལ་
དང་། བྱང་ཕྱོགས་ན་དགའ་བའི་ཚལ་ཏེ་སྐྱེད་ཚལ་གྱི་ས་གཞི་རྣམས་དང་། ཡང་
དེ་དག་གི་ཕྱི་རོལ་ལྟ་ན་སྡུག་གི་བྱང་ཤར་མཚམས་ན་དཔག་བསམ་གྱི་ཤིང་ཡོངས་
འདུ་ས་བརྟོལ་ཞེས་བྱ་བ་ཐུར་དུ་དཔག་ཚད་ལྔ་བཅུ་ཟུག་ཅིང་གྱེན་དུ་དཔག་ཚད་བརྒྱ་
འཕགས་པ། ཡལ་འདབ་ཀྱིས་དཔག་ཚད་ལྔ་བཅུར་ཁྱབ་ཅིང་འདོད་དགུ་ཐམས་ཅད་
འབྱུང་བ་དང་། དེའི་འོག་ན་ལྭ་བ་དཀར་པོ་ལྟ་བུའི་རྡོ་ལེབ་ཨ་མོ་ནི་ཀ་ཞེས་བྱ་བ་ཆུ་
ཞེང་དུ་དཔག་ཚད་ལྔ་བཅུ་དང་མཐའ་སྐོར་དུ་དཔག་ཚད་ཉིས་བརྒྱས་འཁོར་བའི་གྲུ་
བཞི་པ་དང་། ལྟ་ན་སྡུག་གི་ལྷོ་ནུབ་མཚམས་ན་ཆོས་བཟང་ལྷའི་འདུན་ས་ཞེས་བྱ་བ་
དཔག་ཚད་དགུ་བརྒྱས་འཁོར་བའི་ཟླུམ་པོ། དེའི་དབུས་ན་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་ཆོས་སྟོན་
པའི་གསེར་གྱི་ཁྲི་དང་། ཉེ་དབང་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་ཀྱི་གདན་བཤམས་པ་རྣམས་
དང་། གཞན་ཡང་བག་མེད་པ་ལས་བསྐུལ་བའི་ཆོས་ཀྱི་སྡོམ་བཞི་རང་གྲགས་པའི་
རྔ་སྒྲ་དང་། ན་བ་དང་རྒ་བ་དང་དུས་མིན་འཆི་བ་ལས་སྐྱོབ་པའི་བདུད་རྩིའི་བུམ་པ་
དང་། གླང་པོ་ཆེ་རབ་བརྟན་དང་ས་སྲུངས་ཀྱི་བུ་དང་། རྟ་སྤྲིན་གྱི་ཤུགས་ཅན་འཁོར་
གཡོག་བརྒྱ་སྟོང་དང་བཅས་པ་སོགས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་རྣམས་དང་། ལྕོགས་
བཞིར་གནོད་སྦྱིན་གསང་བ་པ་ལག་ན་རྡོ་རྗེ་ཞེས་བྱ་བ་རྣམས་ཀྱི་གནས་དང་བཅས་པ་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

ཡོད་དོ། །དེ་སྟེང་ནམ་མཁར་སྤྲིན་ཆགས་ལྟ་བུ་ལ། །བརྟེན་པའི་འཐབ་བྲལ་དགའ་
ལྡན་འཕྲུལ་དགའ་གཞན། །རྩ་གསུམ་གྱི་གནས་དེའི་སྟེང་ཕྱོགས་ན་རིམ་པ་བཞིན་
གོང་ནས་གོང་དུ་བརྩེགས་པར་ལྷ་སོ་སོའ་ི རིས་མཐུན་གྱི་ལས་ལས་བྱུང་བའི་གཞལ་
ཡས་ཁང་སོགས་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་འབྱོར་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ནམ་མཁར་སྤྲིན་ཆགས་པ་ལྟ་
བུ་ལ་བརྟེན་པའི་ལྷ་རྣམས་ཡོད་པ་ལས། དང་པོར་འདོད་པར་གཏོགས་ཀྱང་ལྷ་མིན་
གྱི་འཐབ་རྩོད་དང་བྲལ་བའི་འཐབ་བྲལ། འདི་ལ་ལྷ་གཉིས་གཉིས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་རྫུས་
ཏེ་སྐྱེ་བས་མཚེ་མ་ཞེས་ཀྱང་ཟེར། རྒྱལ་བ་མ་ཕམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་དགའ་བ་དང་ལྡན་
པའི་དགའ་ལྡན། རང་གིས་འཕྲུལ་བའི་འདོད་ཡོན་ལ་ཅི་དགར་སྤྱོད་པའི་འཕྲུལ་
དགའ། གཞན་གྱིས་འཕྲུལ་བའི་ལོངས་སྤྱོད་ལ་དབང་བྱེད་པའི་གཞན་འཕྲུལ་དབང་
བྱེད་དེ་འདོད་ལྷ་རིས་དྲུག་གོ །ཚངས་རིས་ལ་སོགས་གཟུགས་ཁམས་གནས་བཅུ་
དྲུག །ཀུན་གྱི་གོང་དུ་འོག་མིན་ཆུང་ངུ་སྟེ། །དེ་སྟེང་ས་སྡེར་དབང་ཕྱུག་ཆེ་གནས་
བཤད། །དེ་དག་གི་གོང་དུ་ཚངས་རིས་ལ་སོགས་གཟུགས་ཁམས་ཀྱི་གནས་བཅུ་
དྲུག་གོང་ནས་གོང་དུ་བརྩེགས་མར་ཆགས་ཤིང་། དེ་དག་ཀུན་གྱི་གོང་དུ་འོག་མིན་
ཆུང་ངུའི་གནས་དང་བཅས་གཟུགས་ཁམས་གནས་རིས་བཅུ་བདུན་དུ་གྲགས་པ་སྟེ།
དེའང་ཡས་རིམ་བཞིན་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ། སྡིག་པ་མི་དགེ་བའི་ཆོས་བསལ་
བས་ཚངས་པ་སྟེ། དེའི་རིས་སུ་གཏོགས་པའི་ཚངས་རིས། ཚངས་པའི་མདུན་ན་
འདུག་སྟེ་ཚིག་འདོན་པས་ཚངས་པའི་མདུན་ན་འདོན། དགེ་རྩ་ཆེན་པོ་ལས་སྐྱེས་
ཤིང་ཚེ་ཚད་ལུས་ཚད་སོགས་གཞན་ལས་ཆེ་བ་སྟོང་གསུམ་མི་མཇེད་ཀྱི་བདག་པོ་བྱེད་
པའི་ཚངས་ཆེན་ཏེ་གསུམ། བསམ་གཏན་གཉིས་པ་ལ། རང་གིས་གོང་མ་ལ་ལྟོས་
ཏེ་འོད་ཀྱི་ཁྱོན་དང་གསལ་བ་གཉིས་ཀ་ཆུང་བའི་འོད་ཆུང་། འོད་ཀྱི་ཁྱོན་འོག་མས་
ཚད་བཟུང་མི་ནུས་པའི་ཚད་མེད་འོད། འོད་ཀྱི་ཁྱོན་དང་གསལ་བ་གཉིས་ཀ་ཆེ་ཞིང་
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གདུལ་ཞིང་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་པར་ཕྱེ་བ།

གནས་གཞན་མཐའ་དག་སྣང་བར་བྱེད་པའི་འོད་གསལ་ཏེ་གསུམ། བསམ་གཏན་
གསུམ་པ་ལ། ཡིད་ཀྱི་ས་པའི་བདེ་བ་ནི་རབ་ཏུ་ཞི་བའི་ཕྱིར་དགེ་བ་ཞེས་བཏགས་
ཤིང་དེ་གོང་ས་ལས་ཆུང་བའི་དགེ་ཆུང་། བདེ་བ་དེ་འོག་སས་ཚད་བཟུང་དུ་མེད་པའི་
ཚད་མེད་དགེ །བདེ་བ་དེ་ཆེར་རྒྱས་ཤིང་འཕེལ་བའམ་ལྷ་དེ་དག་གི་དགེ་བ་ལས་ལྷག་
པ་ལྷ་རིས་ན་མེད་པའི་དགེ་རྒྱས་ཏེ་གསུམ། བསམ་གཏན་བཞི་པ་ལ། ས་གཞི་སྤྲིན་
འཁྲིགས་པ་ལྟར་འདབ་མ་ཆགས་པ་མེད་པའི་སྤྲིན་མེད། མི་གཡོ་བའི་བསོད་ནམས་
ལས་སྐྱེས་པའི་བསོད་ནམས་སྐྱེས། གནས་གཞན་དང་འབྲེལ་བའི་སོ་སྐྱེ་ཐམས་ཅད་
ལས་འབྲས་བུ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི་འབྲས་བུ་ཆེ་སྟེ་སོ་སྐྱེའི་གནས་གསུམ་དང་། གནས་
གཙང་མ་གོང་མ་རྣམས་ལས་ཡོན་ཏན་གྱི་ཁྱད་པར་མི་ཆེ་བའི་མི་ཆེ་བ། ཏིང་ངེ་འཛིན་
ཁྱད་པར་ཅན་ཐོབ་པས་འགྱོད་པའམ་ཉོན་མོངས་པའི་གདུང་བ་མེད་པའི་མིག་གདུང་
བ། རབ་ཏུ་ཞི་ཞིང་མཆོག་ཏུ་མཛེས་པར་སྣང་བའི་གྱ་ནོམ་སྣང་བ། མཐོང་བའམ་ལྟ་
བ་རྣམ་པར་དག་ཅིང་བཟང་བའི་ཤིན་ཏུ་མཐོང་། གནས་གཞན་དང་འབྲེལ་བ་ལ་འདི་
ལས་ཡོན་ཏན་ལྷག་པ་གོང་ན་མེད་པའི་འོག་མིན། འདི་ལ་རྡུལ་ཕྲ་རབ་བསགས་པའི་
གཟུགས་ཀྱི་མཐར་ཐུག་པ་ཡིན་པས་བསགས་མཐའ་པ་ཞེས་ཀྱང་ཟེར་རོ། །འབྲས་བུ་
ཆེ་བའི་ཕྱོགས་གཅིག་ན་འདུ་ཤེས་མེད་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཡོད་པར་བཤད་ཅིང་།
བསམ་གཏན་བཞི་པ་འདི་དག་ནི་གནས་གཅིག་ཏུ་ལེས་མཐུན་པ་མེད་པས། ལྷ་སོ་
སོར་གཞལ་མེད་ཁང་དང་བཅས་ཏེ་སྐྱེ་འཇིག་བྱེད་པའི་ཁྱད་པར་ཡོད་དོ། །དེ་ལས་མི་
ཆེ་བ་ནས་འོག་མིན་གྱི་བར་ནི་འཕགས་པ་རྣམས་ཁོ་ན་དེར་སྐྱབས་གནས་གཙང་མར་
གྲགས་ཤིང་། འོག་མིན་དེ་ལོངས་སྐུའི་གནས་ཡིན་པར་ལང་ཀར་གཤེགས་པ་སོགས་
མདོ་དང་། སྔགས་རྒྱུད་འགའ་ཞིག་ལས་གསུངས་པས་དགོངས་པ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་
མངོན་ཞིང་། ས་སྡེ་ལས་དེའི་གོང་དུ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོའ་ི གནས་ཞེས་པ་ས་བཅུའི་
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དབང་ཕྱུག་རྣམས་སྐྱེ་བའི་གནས་ཤིག་ཡོད་པར་ཡང་བཤད་དོ། །གོང་ནས་གོང་དུ་
ཉིས་འགྱུར་ཆེ་ཞིང་འཕགས། །དེ་དག་གི་ཚད་དབྱིབས་ཞིབ་པར་མངོན་པ་སོགས་
ལས་འབྱུང་ཞིང་རགས་པར་ལྷ་གནས་དེ་དག་གོང་ནས་གོང་དུ་ཉིས་འགྱུར་གྱིས་རྒྱ་ཆེ་
ཞིང་ལོངས་སྤྱོད་དང་དབང་ཕྱུག་གིས་འཕགས་པར་འདོད་དོ། །ལྷ་ཞེས་པའང་ལེགས་
སྦྱར་སྐད་དུ་དི་བཽ་ཀས་྄ ཏེ་འདི་རྣམས་ཀྱི་ཁྱིམ་མཐོ་རིས་སུ་ཡོད་པས་མཐོ་རིས་གནས་བྱེད་
དམ་མཁའ་ཁྱམི ་པ་ཞསེ ་བྱའོ། །ཡང་ན་ད་ེ བ་སྟ་ེ རྩ་ེ ཞངི ་རལོ ་པར་བྱདེ ་པས་ལྷའོ། །
གཉིས་པ་ཞར་བྱུང་ནི། སྟོང་གསུམ་གཅིག་ནི་ཉན་རང་གཟིགས་པར་འཇུག །
དེ་དག་ཆ་མེད་རྡུལ་ལས་གྲུབ་པར་འདོད། །དེ་ལྟར་བཤད་པའི་སྟོང་གཉིས་སམ་སྟོང་
གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོའ་ི འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་གཅིག་ཙམ་གྱི་བཀོད་པ་ཇི་ལྟ་བ་ནི་ཉན་
རང་འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དག་པའི་གཟིགས་པར་ཡང་རྟོགས་ཤིང་འཇུག་ལ།
དེ་ལས་གཞན་པའི་ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་རྒྱ་མཚོའི་བཀོད་པའི་ཚུལ་ནི་སངས་རྒྱས་
དང་བྱང་སེམས་དག་པའི་ས་ལ་བཞུགས་པ་ཁོ་ནའི་སྤྱོད་ཡུལ་ཡིན་ཏེ། དགྲ་བཅོམ་
བསེ་རུ་སྔོན་རྣམས་ཀྱིས། །སྟོང་གཉིས་གསུམ་དང་གྲངས་མེད་མཐོང་། །ཞེས་འབྱུང་
བས་སོ། །ཉན་རང་དེ་དག་རྣམས་ཀྱིས་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་རགས་པ་རྩོམ་བྱེད་ནི་
ཕྱོགས་ཀྱི་ཆ་མེད་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ས་ཆུ་མེ་རླུང་བཞི་དང་དྲི་རོ་རེག་གཟུགས་ཏེ་རྡུལ་
རྫས་བརྒྱད་འདུས་ཀྱི་གོང་བུ་འདུས་པ་ལས་གྲུབ་པར་འདོད་ཅིང་། དེའང་མུ་སྟེགས་
བྱེད་ལྟར་བསྐལ་པ་སྔ་མ་འཇིག་པའི་ཤུལ་དུ་རྡུལ་ཕྲན་ཆ་མེད་སིལ་བུར་གནས་པ་ནི་
བཞེད་པ་མ་ཡིན་གྱི། གནས་འདིར་སྐྱེ་འགྱུར་སེམས་ཅན་སྤྱི་མཐུན་ལས་ཀྱི་བྱེད་པས་
འབྲས་བུ་རགས་པ་སྣ་ཚོགས་སྐྱེད་ནུས་ཀྱི་རླུང་ཉིད་ཐོག་མའི་ས་བོན་ཡིན་པར་བཞེད་
པ་སོགས་ཞིབ་པར་འོག་ཏུ་འབྱུང་ངོ་། །
གཉིས་པ་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་བཤད་པ་ལ་བཞི། ངོ་བོ། མཆེད་ཚུལ། བདེ་
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སྡུག །སྡུད་ཚུལ་ལོ། །
དང་པོ་ནི། འགྲོ་བའི་ངོ་བོ་མ་བསྒྲིབས་ལུང་མ་བསྟན། །དེ་ལྟར་རྟེན་སྣོད་ཀྱི་
འཇིག་རྟེན་བཤད་ཟིན་ནས། དེ་ལ་བརྟེན་པ་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱི་
ངོ་བོ་ནི་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པས་མ་བསྒྲིབས་ཤིང་། དགེ་སྡིག་གང་དུའང་ལུང་དུ་མ་
བསྟན་པ་ཞིག་སྟེ། ཐེག་ཆེན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀུན་གཞི་དང་འོད་གསལ་སོགས་ཐུན་
མོང་མིན་པའི་བཤད་ཚུལ་རྣམས་འོག་ཏུ་འབྱུང་ངོ་། །
གཉིས་པ་ལ་བསྟན་བཤད་གཉིས་ལས།
དང་པ་ོ མདོར་བསྟན་པ་ན།ི སྐྱེ་མཆེད་བཞི་སགོ ས་རམི ་གྱསི ་གྲུབ་པར་བཞེད། །
ཡས་རིམ་མཆེད་ནས་དམྱལ་བའི་བར་དུ་ཆགས། །འགྲོ་བ་རྣམས་ཐོག་མར་འཁྲུལ་
བ་ན་རང་གི་ངོ་བོ་དེ་ལ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་མ་རིག་པས་མཚུངས་ལྡན་གྱི་རྒྱུ་བྱས།
གཟུང་འཛིན་བག་ལ་ཉལ་ལངས་ཏེ་ཁམས་གསུམ་དུ་ཟག་པའི་ཐོག་མར་ཡོད་མིན་
མེད་མིན་སོགས་གཟུགས་མེད་སྐྱེ་མཆེད་མུ་བཞི་དང་། དེ་ནས་གཟུགས་ཁམས་དང་
འདོད་ཁམས་སོགས་རིམ་གྱིས་གྲུབ་པར་བཞེད་ཅིང་། མདོར་ན་འགྲོ་བ་རྣམས་ནི་
གོང་ནས་འོག་ཏུ་ཡས་རིམ་གྱིས་མཆེད་ནས་མཐར་དམྱལ་བའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་བར་དུ་
ཆགས་སོ། །
གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ན།ི དེ་ཡང་གཟུགས་མདེ ་སྐྱ་ེ མཆེད་མུ་བཞི་སྟ།ེ །
ཏིང་འཛིན་བྱེ་བྲག་ཙམ་ཡིན་གནས་ལུས་མེད། །དེའང་གཟུགས་མེད་པའི་ཁམས་
ལ་སྐྱེ་མཆེད་མུ་བཞིར་གྲགས་ཏེ། འཁོར་བར་སྐྱེ་ཚུལ་དང་བསྟུན་ནས་དམ་པ་འགའ་
ཞིག་མས་རིམ་གྱིས་འཆད་པ་ལྟར་ལེགས་ཀྱང་། འདིར་གོ་བདེ་བའི་སླད་དུ་ཡས་
རིམ་གྱིས་བཤད་ན། ཐོག་མར་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྙོམས་འཇུག་གི་སྦྱོར་བའི་དུས་སུ་ནམ་
མཁའ་ལྟར་མཐའ་ཡས་སོ་སྙམ་པའི་རྣམ་པར་བྱེད་ཅིང་ལམ་དེ་ཉིད་སྐྱེ་ཞིང་མཆེད་པ་
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ལས་བྱུང་བས་འབྲས་བུ་སྐྱེ་བ་ལའང་དེ་ཡི་མིང་གིས་བཏགས་པའི་ནམ་མཁའ་མཐའ་
ཡས་སྐྱེ་མཆེད། དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏེ་རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་སོ་སྙམ་པའི་རྣམ་པར་བྱེད་
པའི་རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་སྐྱེ་མཆེད། ཅི་ཡང་མེད་དོ་སྙམ་པའི་རྣམ་པར་བྱེད་པའི་
ཅི་ཡང་མེད་པའི་སྐྱེ་མཆེད། འདུ་ཤེས་ནི་ནད་དང་འབྲས་དང་ཟུག་རྔུ་དང་འདྲ་ཞིང་
འདུ་ཤེས་མེད་པ་ནི་ཀུན་ཏུ་རྨོངས་པའོ་སྙམ་པའི་རྣམ་པར་བྱེད་ཅིང་འདུ་ཤེས་ཀྱི་རྒྱུ་བ་
གཞན་པ་འབྱུང་བའི་འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མིན་གྱི་སྐྱེ་མཆེད་དེ་བཞིའོ། །དེ་
དག་ཀྱང་ཐོག་མར་འཁྲུལ་དུས་གོང་ནས་འོག་ཏུ་མཆེད་ལ། ཕན་ཚུན་འཁོར་དུས་
སྔར་གྱི་རྟེན་ལ་སྐྱེ་མཆེད་པའི་སེམས་བཞི་གང་གྲུབ་པ་དེར་སྐྱེས་ནས། ཁ་ཅིག་གོང་
མ་ཐོབ་པ་ལས་འོག་ནས་འོག་ཏུ་རིམ་གྱིས་ལྟུང་བའང་ཡོད་ལ། ཁ་ཅིག་གང་ཐོབ་པ་
དེ་ནས་སྲིད་པ་གཞན་ཏུའང་འཕོ་བས་མ་ངེས་སོ། །འོན་ཀྱང་ཕལ་ཆེར་གཟུགས་མེད་
འདི་བཞི་པོ་ཐོབ་ནས་འོག་མ་འོག་མར་རིམ་པར་ལྟུང་བ་ཤས་ཆེ་སྟེ་འཆི་ཁར་ཡོད་མིན་
མེད་མིན་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྲིད་རྩེ་ཞིག་ནས། ཅི་ཡང་མེད་པའི་འདུ་ཤེས་ཙམ་དུ་
ཤར་བས་ཅུང་ཟད་སྔར་ལས་རགས་པར་སོང་ལ། དེ་ཉིད་ཚོར་བ་བདེ་བས་དེའི་ངང་
ལ་ཆགས་པས་དེར་ལྟུང་ལ། དེ་བཞིན་དུ་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་འཆི་ཁར་ནམ་མཁའ་མཐའ་
ཡས་ཀྱི་སེམས་ཤར་ནས་དེར་རོ་མྱོང་བས་མཚུངས་ལྡན་གྱིས་སྐྱེ་བ་ཡིན་ཏེ། སྔར་
ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ངང་ལ་གནས་ཤིང་རྒྱུན་རིང་པོར་གོམས་པས། དེར་ཡང་དེའི་
སེམས་འགྲུབ་པར་ཤིན་ཏུ་སླ་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་གཟུགས་མེད་པའི་ཁམས་བཞི་
ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བྱེ་བྲག་ལ་བཏགས་པ་ཙམ་ལས་གནས་ཀྱི་ངེས་པ་དང་ལུས་ཀྱི་ཚད་
མེད་པས་སྟེང་འོག་ཏུ་གདགས་པའང་མེད་དེ། ཡུལ་གང་དུ་སྙོམས་འཇུག་དེ་ཐོབ་
ནས་ཤི་འཕོས་པ་རྣམས་དེ་ཉིད་དུ་དེར་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདིར་མངོན་པ་བ་ཁ་ཅིག་
གིས་གཟུགས་མེད་ཁམས་འོག་མིན་གྱི་སྟེང་ནས་སྟེང་དུ་བརྩེགས་པའི་གནས་དང་
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གཟུགས་ཀྱང་ཡོད་ལ། གཟུགས་མེད་ཅེས་བརྗོད་པ་ནི་དམན་པ་ལ་དགག་སྒྲ་བྱས་
པར་འདོད་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཕལ་པོ་ཆེ་ལས་ཀྱང་། གཟུགས་མེད་པའི་ཁམས་
ཀྱི་ཡུལ་དང་བཅས། གཞི་དང་བཅས། རྟེན་དང་བཅས། དབྱིབས་དང་བཅས།
ཞེས་པས་མཚོན་གཟུགས་མེད་ཁམས་ལ་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཡོད་པའི་ཚིག་ཡང་དང་
ཡང་དུ་འབྱུང་བ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་སྔ་འགྱུར་བཀོད་པ་ཆེན་པོ་ཡིད་བཞིན་མཆོག་གི་
རྒྱུད་ཀྱི་དགོངས་དོན་དང་། བི་མ་ལ་དང་པདྨ་སཾ་བྷ་བའི་ཞབས་ཀྱིས་ཀྱང་གཟུགས་
ལས་གོང་དུ་དཔག་པའི་མཁའ་ལ། པདྨ་རྣམ་པར་བརྩེགས་པའི་ནམ་མཁའ་སོགས་
བཞི་ལ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ལུས་ཀྱིས་བརྟེན་པར་བཞེད་དོ། །གཟུགས་ཁམས་བསམ་
གཏན་བཞི་པར་གནས་གཙང་ལྔ། །སོ་སྐྱེའི་གནས་གསུམ་བསམ་གཏན་འོག་གསུམ་
གསུམ། །འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ། གཟུགས་ལ་མ་བྲལ་བས་གཟུགས་
ཀྱི་ཁམས་ཞེས་གྲགས་པ་ལ་ནང་གསེས་སུ་གནས་རིས་བཅུ་བདུན་ཡོད་པ་དེ་དག །
སྡེ་ཚན་དུ་བསྡུ་ན་བསམ་གཏན་བཞིར་གྲགས་པ་ལས། བསམ་གཏན་བཞི་པར་འོག་
མིན་སོགས་གཙང་མ་རིས་ཀྱི་གནས་ལྔ་འབྲས་བུ་ཆེ་བ་སོགས་སོ་སྐྱེའི་གནས་གསུམ།
བསམ་གཏན་གསུམ་པར་དགེ་རྒྱས་སོགས། གཉིས་པར་འོད་གསལ་བ་སོགས།
དང་པོར་ཚངས་ཆེན་པོ་སོགས་ཏེ་འོག་མ་དེ་དག་ལའང་གསུམ་གསུམ་ཡོད་པ་གོང་དུ་
སྨོས་པ་ལྟར་ལ་འཇིག་རྟེན་ཆགས་པའི་ཚེ་སྔོན་དུ་མེས་ཞིག་པ་ཞིག་ན། བསམ་གཏན་
གཉིས་པའི་ལྷ་ཞགི ་ཚ་ེ འཕོས་ནས་ཚངས་པའི་གཞལ་མདེ ་ཁང་སྟངོ ་པར་སྐྱ་ེ ཞངི ་། དེ་ནས་
རིམ་བཞིན་མཆེད་ནས་ཚངས་པ་མདུན་ན་འདོན་དང་། ཚངས་རིས་སོགས་ནས་དམྱལ་
བའི་བར་དུ་ཡས་རམི ་གྱསི ་ཆགས་ཤངི ་། སྔ་མ་ཆུས་ཞགི ་པའི་ཚ་ེ ཐགོ ་མར་བསམ་གཏན་
གསུམ་པ་ནས་འོག་ཏུ་སྐྱེ་བ་སོགས་ཤེས་དགོས་སོ། །འདོད་ཁམས་ལྷ་རིས་དྲུག་དང་
གླིང་ཆེན་བཞི། །གླིང་ཕྲན་བརྒྱད་དང་དུད་འགྲོ་ཡི་དྭགས་གཉིས། །ཚ་གྲང་དམྱལ་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

བ་བརྒྱད་བརྒྱད་བཅས་པ་ཡི། །འདོད་པ་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་ཉིད་དུ་བྱུང་། །འདོད་པའི་
ཡོན་ཏན་འཁྲིག་པ་གཙོ་བོར་བྱེད་ཅིང་ཁམས་ཀྱི་ཟས་ལ་འདོད་ཆགས་དང་ལྡན་པས་
འདོད་ཁམས་ཞེས་གྲགས་པ་འདི་ལ་གཞན་འཕྲུལ་དབང་བྱེད་སོགས་འདོད་ལྷ་རིས་
དྲུག །སྒྲ་མི་སྙན། བ་ལང་སྤྱོད། ལུས་འཕགས་པོ། ཛམྦུའི་གླིང་སྟེ་གླིང་ཆེན་བཞི།
དེ་དག་གི་གླིང་ཕྲན་བརྒྱད། ངན་སོང་གི་འགྲོ་བ་དུད་འགྲོ་དང་ཡི་དྭགས་གཉིས། ཚ་
དམྱལ་བརྒྱད། གྲང་དམྱལ་བརྒྱད་བཅས་བསྡོམས་པས་འདོད་པ་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་
ཅེས་བྱ་ཞིང་། ཐོག་མར་འཇིག་རྟེན་ཆགས་པའི་སྐབས་སུའང་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་གོ་
རིམ་བཞིན་གོང་ནས་ལྟུང་ཞིང་མཆེད་པས་འགྲོ་བ་དེ་དག་ཉིད་དུ་བྱུང་ངོ་། །བདེ་འགྲོ་
ངན་འགྲོ་བཅུ་བཅུ་ཉི་ཤུ་དང་། །ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་དུ་ཡང་རྣམ་པར་གཞག །དབྱེ་བསྡུ་
གཞན་ཡང་འདོད་ལྷ་དྲུག་དང་གླིང་བཞིས་བདེ་འགྲོ་བཅུ། དམྱལ་བ་བརྒྱད་དུད་འགྲོ་
དང་ཡི་དྭགས་ཏེ་ངན་འགྲོ་བཅུར་བྱས་པས་འདོད་པ་ཉི་ཤུ་ཞེས་གྲགས་པ་དང་། གླིང་
ཕྲན་བརྒྱད་སོ་སོར་དབྱེ་བས་འདོད་པ་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་དུའང་རྣམ་པར་བཞག་གོ །ལྷ་
མ་ཡིན་དུད་འགྲོར་བསྡུ་བའང་ཡོད་ཀྱང་གནས་ལུས་ལོངས་སྤྱོད་སོགས་ལྷ་དང་ཆོས་
མཚུངས་པས་དེར་བསྡུའོ། །ཨ་སུ་ར་ཞེས་པའི་དགག་སྒྲ་དམན་པ་ལ་སྦྱར་བ་ཡིན་གྱི་
དངོས་པོ་བཟློག་པ་ལ་སྦྱར་བ་མིན་པས་ཏེ། ས་སྡེ་དང་འདོད་འཇོ་སོགས་ལས་ཀྱང་
འདི་ལྟར་དུ་བཤད་དོ། །
གསུམ་པ་ནི། གཟུགས་ཁམས་ལ་སོགས་བདེ་འགྲོ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། །ཚེ་
དང་ལོངས་སྤྱོད་འོག་ནས་འོག་ཏུ་དམན། །ངན་འགྲོའ་ིསྡུག་བསྔལ་ཕྱི་མ་ཕྱི་མས་ཆེ། །
གཟུགས་ཁམས་གནས་རིས་བཅུ་བདུན། འདོད་ལྷ་རིགས་དྲུག །གླིང་བཞིའི་འགྲོ་
བ་རྣམས་སྔར་མཆེད་པའི་སྐབས་སུ་སྨོས་པའི་གོ་རིམ་ལྟར་ཚེ་དང་ལོངས་སྤྱོད་འོག་
ནས་འོག་ཏུ་རིམ་པར་དམན་ཞིང་སྔ་མ་སྔ་མ་རྣམས་ཚེ་རིང་ཞིང་ལོངས་སྤྱོད་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་
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ཆེ་བ་ཡིན་ནོ། །ངན་འགྲོ་རྣམས་ནི་སྡུག་བསྔལ་ཕྱི་མ་ཕྱི་མས་རིམ་གྱིས་ཆེ་བ་ཡིན་ཏེ།
དུད་འགྲོ་ལས་ཡི་དྭགས། དེ་ལས་དམྱལ་བ། དེའང་དམྱལ་གནས་གོང་མ་རྣམས་
ལས་འོག་མ་སྡུག་བསྔལ་རིམ་པར་ཆེ་ཞིང་ཚེ་ཚད་ཀྱང་རིམ་གྱིས་རིང་བ་ཡིན་ནོ། །
བཞི་པ་ནི། སྐྱེ་མཆེད་བསམ་གཏན་བཞི་བཞི་འདོད་ཁམས་གཅིག །ས་
དགུས་བསྡུས་ཤིང་རིགས་ལས་འགྲོ་བ་དྲུག །མི་དང་ལྷ་གནས་ངན་སོང་རྣམ་གསུམ་
པོ། །རྒྱུད་དང་ལམ་གྱི་སྒོ་ནས་ལྔ་རུ་བཞག །དེ་ལྟར་ཁམས་གསུམ་པོ་དེའང་སེམས་
མི་འདྲ་བས་ཕྱེ་ན་དགུར་བཞག་སྟེ། གཟུགས་མེད་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་བཞིས་ཕྱེ་བས་ས་
བཞི། གཟུགས་ཁམས་བསམ་གཏན་བཞིས་ཕྱེ་བས་ས་བཞི། འདོད་ཁམས་པ་ལ་
ཁྱད་པར་མེད་པས་ས་གཅིག་སྟེ་དགུས་བསྡུས་ཤིང་། རིགས་ཀྱིས་ཕྱེ་ན་འགྲོ་བ་དྲུག་
སྟེ། ཡབ་སྲས་མཇལ་བ་ལས། སེམས་ཅན་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་དྲུག་གང་བསྟན་པ། །
སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་དུད་འགྲོ་ཡི་དྭགས་དང་། །ལྷ་མིན་རིས་དང་མི་དང་ལྷ་རྣམས་
སུ། །མི་ཡི་སེང་གེས་ཀུན་རྫོབ་བཏགས་པ་མཛད། །ཅེས་པ་ལྟར་རོ། །ཡང་རྒྱ་ཆེ་
རོལ་པ་ལས། སྲེད་སྲིད་མ་རིག་དབང་གིས་སྐྱེ་བོ་རྣམས། །མི་དང་ལྷ་གནས་ངན་
སོང་རྣམ་གསུམ་པོ། །འགྲོ་བ་ལྔ་པོ་དག་ཏུ་མི་མཁས་འཁོར། །དཔེར་ན་རྫ་མཁན་
འཁོར་ལོ་འཁོར་བ་བཞིན། །ཞེས་པ་ལྟར་སྐྱེ་བའི་རྒྱུད་དང་འགྲོ་བའི་ལམ་གྱི་སྒོ་ནས་
ལྔ་རུའང་བཞག་གོ །ཡང་ན། རྨི་ལམ་གྱི་ལམ། བག་ཆགས་ཀྱི་ལམ། ལས་ཀྱི་
མཐའི་ལམ། འཁྲུལ་འཁོར་མ་ངེས་པའི་ལམ། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་སོ་སོར་མ་ངེས་པའི་
ལམ་སྟེ་ལྔ་ལའང་བཤད་པ་ཡོད་དོ། །དེ་ཀུན་སྐྱེ་གནས་རྣམ་པ་བཞི་དང་ནི། །ཡང་
དག་ལོག་པ་མ་ངེས་ཚོགས་སུ་འདུ། །འགྲོ་བ་དེ་ཐམས་ཅད་ཀུན་ཀྱང་སྐྱེ་གནས་སུ་
བསྡུ་ན། མངལ་སྐྱེས། སྒོང་སྐྱེས། དྲོད་གཤེར་སྐྱེས། རྫུས་སྐྱེས་བཞིར་འདུ་ཞིང་།
དེའང་ལྷ་དང་དམྱལ་བ་དང་སྲིད་པ་བར་མ་རྣམས་རྫུས་སྐྱེས། མི་དང་དུད་འགྲོ་རྣམས་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

སྐྱེ་གནས་བ་ཞིག །ཡི་དྭགས་ལ་མངལ་སྐྱེས་དང་རྫུས་སྐྱེས་གཉིས་ཡོད་པར་བཤད་
དོ། །ཡང་སེམས་ཅན་གྱི་འཇིག་རྟེན་དེ་ལྟ་བུར་སྐྱེ་གནས་འཆི་བ་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་
པར་ངེས་པའི་ཚོགས་དང་། ལོག་པར་ངེས་པའི་ཚོགས་དང་། མ་ངེས་པའི་ཚོགས་
གསུམ་དུ་འདུ་སྟེ།
དང་པོ་ནི་འཕགས་པ། གཉིས་པ་མཚམས་མེད་བྱེད་པ། གསུམ་པ་ནི་དེ་ལས་
གཞན་པ་ཐམས་ཅད་དོ། །
གཉིས་པ་བར་དུ་གནས་པའི་ཚུལ་བཤད་པ་ལ་བཞི། འགྲོ་བ་སྤྱིར་བཤད་
པ། འཛམ་གླིང་ཁྱད་པར་དུ་བཤད་པ། འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་འབྱུང་ཚུལ། ཁ་ཟས་
སོགས་ཁྱད་པར་གཞན་བསྟན་པའོ། །
དང་པོ་ནི། གནས་དུས་དུད་འགྲོ་མ་གཏོགས་འགྲོ་བ་གཞན། །ཕལ་ཆེར་
འབྲས་བུ་ལ་སྤྱོད་ངེས་པ་ཅན། །འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ལེགས་པར་ཆགས་ནས་གནས་
པའི་དུས་སུ་དུད་འགྲོ་མ་གཏོགས་པའི་ངན་སོང་གི་འགྲོ་བ་གཞན་དང་མཐོ་རིས་པ་
ཕལ་མོ་ཆེ་ཐམས་ཅད་སྔར་བསགས་པའི་ལས་དགེ་སྡིག་གི་འབྲས་བུ་ཁོ་ན་ལ་སྤྱོད་པ་
ཡིན་པས་ཚེ་དང་ལོངས་སྤྱོད་བདེ་སྡུག་སོགས་ངེས་པ་ཡིན་ཏེ། དུད་འགྲོ་རྣམས་ནི་
སྡིག་པའི་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ལ་སྤྱོད་པ་ཡིན་ཀྱང་ཚེ་སོགས་མ་ངེས་ཏེ་ཀླུ་ཆེན་སོགས་
རིང་མཐའ་བར་བསྐལ་གཅིག་ཏུ་གནས་ཤིང་ཐུང་མཐའ་སྲིན་བུ་སོགས་སྐད་ཅིག་མར་
གནས་པ་དང་། ལུས་ཀྱི་དབྱིབས་དང་རྣམ་པ་མ་ངེས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་ཅིང་། མི་
ཡིས་བདག་ཏུ་བཟུང་བའི་གཡུང་དྭགས་སོགས་ཅུང་ཟད་བདེ་ལ། གླིང་བར་གྱི་མུན་
པར་སྐྱེས་པ་སོགས་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་གོ་མཚམས་མེད་པར་མནར་བ་དང་། དམྱལ་བ་
ཡང་སོས་སོགས་དྲུག་མས་རིམ་བཞིན་དང་། འདོད་ལྷ་དྲུག་ཡས་རིམ་གྱིས་སྦྱར་བའི་
ལྷའི་ཚེ་ཚད་རྣམས་དམྱལ་བ་པའི་ཞག་ཏུ་བརྩིས་པའི་འདོད་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ལོ་གྲངས་
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དེ་སྙེད་ཐུབ་སྟེ། དཔེར་ན་ཡང་སོས་པ་རྒྱལ་ཆེན་རིས་བཞི་པའི་ཚེ་ཚད་ཞག་ཏུ་བྱས་
པའི་ལོ་ལྔ་བརྒྱ་འཚོ་བ་ལྟ་བུ་དང་། རབ་ཚ་བར་བསྐལ་ཕྱེད། མནར་མེད་པ་བསྐལ་
པ་གཅིག་གི་ཚེར་བཤད་ཅིང་། གྲང་དམྱལ་རྣམས་ལས་ཆུ་བུར་ཅན་གྱི་ཚེ་མ་ག་དྷཱའི་
ཏིལ་སྦྱང་ནས་ལོ་བརྒྱ་རེར་ཏིལ་རེ་འདོར་བའི་ཏིལ་ཟད་པ་དང་མཉམ་ཞིང་། གཞན་
རྣམས་སོ་སོར་སྔ་མ་སྔ་མ་ལས་ཉི་ཤུ་འགྱུར་རོ། །ཡི་དྭགས་རྣམས་ཀྱིས་མིའི་ཟླ་བ་རེ་ལ་
ཞག་ཏུ་བརྩིས་པའི་ལོ་ལྔ་བརྒྱ་ཐུབ་པ་དང་། སའི་དངོས་གཞིར་ལྷ་མིན་རྣམས་ཀྱི་ལུས་
དང་ཚའེ ་ི ཚད་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་དང་མཚུངས་པར་བཤད་ཅངི ་། ངན་འགྲོ་གསུམ་ལ་ལུས་
ཚད་ངེས་པ་མེད་པ་དང་། ལུས་འཕགས་པོའ་ིམི་རྣམས་ཛམྦུའི་གླིང་པའི་ཁྲུ་བརྒྱད་པར་
ཡོད་པ་ནས། རིམ་བཞིན་བ་ལང་སྤྱོད་སྒྲ་མི་སྙན་པ་རྣམས་ཉིས་འགྱུར་དུ་རྟོགས་
པར་བྱ་ཞིང་། འདོད་ལྷ་དྲུག་པོ་ལས་རིམ་གྱིས་རྒྱང་གྲགས་ཀྱི་བཞི་ཆ་གཅིག་ནས་དྲུག་
གི་བར་དང་། ཚེ་ཚད་ཀྱང་ལུས་འཕགས་པོ་ལོ་ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ། བ་ལང་སྤྱོད་ལོ་ལྔ་
བརྒྱ། སྒྲ་མི་སྙན་པ་སྟོང་ཕྲག་ཏུ་འཚོ་ཞིང་། རྒྱལ་ཆེན་རིས་བཞི་པ་མི་ལོ་ལྔ་བཅུ་ལ་
ཉིན་ཞག་གཅིག་ཏུ་བརྩིས་པའི་ལོ་ལྔ་བརྒྱ། སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་པ་མི་ལོ་བརྒྱ་ལ་ཞག་ཏུ་
བརྩིས་པའི་ལོ་སྟོང་སོགས་རིམ་བཞིན་གོང་མ་ཉིས་འགྱུར་གྱིས་གཞན་འཕྲུལ་དབང་
བྱེད་པའི་བར་དུ་ཤེས་པར་བྱ་ཞིང་། གཟུགས་ཁམས་པ་རྣམས་ནི་སོ་སོའ ་ི ལུས་ལ་
དཔག་ཚད་གཞལ་བའི་གྲངས་དང་མཉམ་པའི་བསྐལ་པ་རྣམས་སུ་འཚོ་སྟེ། ཚངས་
རིས་པ་ཚ་ེ བསྐལ་པ་ཕྱདེ ་ནས་འགོ ་མནི ་པ་ཁྲ་ི དྲུག་སྟངོ ་འཚོ་བའི་བར་དུ་ཤསེ ་དགོས་ས།ོ །
གཟུགས་མེད་བཞི་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སོགས་རིམ་བཞི་བསྐལ་པ་ཉི་ཁྲི། བཞི་
ཁྲི། དྲུག་ཁྲི། བརྒྱད་ཁྲི་རྣམས་སུ་འཚོ་སྟེ། དེ་ལྟར་བགྲང་བའི་བསྐལ་པའང་འོད་
ཆུང་ཡན་བསྐལ་ཆེན་དང་། འོག་མ་རྣམས་བསྐལ་ཆེན་གྱི་ཕྱེད་ལ་བསྐལ་པར་བཞག་
པའོ། །
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༼སྟོད་ཆ།༽

གཉིས་པ་ནི། འདི་ན་མ་ངེས་ཚེ་དང་ལོངས་སྤྱོད་ལུས། །དཔག་མེད་ནས་ནི་
བཅུ་བར་འགྲིབ་པ་དང་། །དེ་ནས་བརྒྱད་ཁྲིའི་བར་དུ་འཕེལ་ལ་སོགས། །ཡ་ཐོག་མ་
ཐོག་བར་ཁུག་བཅོ་བརྒྱད་ལ། །འཕེལ་འགྲིབ་བྱདེ ་ཅངི ་གླངི ་གསུམ་ལངོ ས་སྤྱདོ ་ས། །
འཛམ་གླིང་ལས་ཀྱི་ས་ཡིན་ཁྱད་པར་འཕགས། །བྱེ་བྲག་ཛམྦུའི་གླིང་འདི་ན་གཙོ་
བོར་རྒྱུ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཚེ་རིང་ཐུང་ལོངས་སྤྱོད་དར་རྒུད་ལུས་བོང་ཆེ་
ཆུང་སོགས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་མེད་དེ། ཐོག་མར་ཚེ་ལོ་དཔག་མེད་ཐུབ་པ་ནས་
རིམ་པར་གྲངས་ཅན་གྱི་གནས་སུ་གྱུར་ཏེ། མཐར་ཚེ་ལོ་བཅུ་པའི་བར་དུ་འགྲིབ་པའི་
བསྐལ་པ་རིང་པོ་དེའི་མཐར་མུ་གེ་ནད་མཚོན་གསུམ་གྱི་བསྐལ་པས་ཚར་ཕྱིན་པར་
བྱེད་དེ། དེའང་ཚེ་ལོ་སུམ་ཅུ་པའི་དུས་སུ་མུ་གེའི་བསྐལ་པ་ལོ་བདུན་ཟླ་བ་བདུན་
ཞག་བདུན། ཉི་ཤུ་པའི་དུས་སུ་ནད་ཀྱི་བསྐལ་པ་ཟླ་བ་བདུན་ཞག་བདུན། བཅུ་པའི་
དུས་སུ་མཚོན་གྱ་ི བསྐལ་པ་ཞག་བདུན་འབྱུང་ང་ོ ། །དེ་ཡན་ལ་ཡ་ཐགོ ་རངི ་མ་ོ ཟརེ ་ར།ོ །
དེ་ནས་ཚེ་ལོ་བཅུ་པ་ནས་བརྒྱད་ཁྲིའི་བར་དུ་འཕེལ་ཞིང་བརྒྱད་ཁྲི་ནས་བཅུ་པའི་བར་
འགྲིབ་པའི་འཕེལ་འགྲིབ་དག་ཁུག་པ་གཅིག་སྟེ། དེ་འདྲ་བ་བཅོ་བརྒྱད་བར་གྱི་ཁུག་
པ་བཅོ་བརྒྱད་དེ། དེ་རེ་རེའི་མཐར་ཡང་མུ་གེ་ནད་མཚོན་གསུམ་གྱིས་ཚར་ཕྱིན་པར་
བྱེད་ལ། མཐར་བཅུ་པ་ནས་བརྒྱད་ཁྲིའི་བར་འཕེལ་བའི་མ་ཐོག་རིང་མོ་སྟེ་དེ་དག་
ལ་ནི་བར་བསྐལ་ཉི་ཤུ་ཞེས་བྱ་ཞིང་མཐའི་རྐྱང་པ་གཉིས་འཕེལ་འགྲིབ་བུལ་བས་བར་
གྱི་ཁུག་པ་རེ་དང་དུས་མཉམ་པར་འགྲེལ་པ་གང་སྤེལ་སོགས་ལས་བཤད་ལ། སའི་
དངོས་གཞིར་མཐའ་གཉིས་ཀྱང་ཁུག་པར་བཤད་དོ། །ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་པས་མ་
ཐོག་རིང་མོ་ཚེ་ལོ་དཔག་མེད་དུ་འཕེལ་བའི་གཅིག་འགྲིབ་ནས་གྲངས་ཅན་གྱི་ཐོག་
མར་སླེབ་དུས་སངས་རྒྱས་མོས་པ་འབྱོན་པར་གསུངས་པ་འདི་ཉིད་ཐེག་ཆེན་གྱི་རང་
ལུགས་འཐད་པའི་ཕྱོགས་སུ་བཟུང་ངོ་། །དེ་ལྟར་ན་མ་ཐོག་ཡ་ཐོག་རིང་མོ་གཉིས།
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བར་གྱི་ཁུག་པ་བཅོ་བརྒྱད་དང་བཅས་པ་ལ་འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཚེ་དང་ལུས་ལོངས་སྤྱོད་
འཕེལ་འགྲིབ་སྣ་ཚོགས་སུ་འགྱུར་རོ། །འོ་ན་གླིང་འདི་གཞན་ལས་དམན་པ་ཡིན་ནམ་
སྙམ་ན་མ་ཡིན་ཏེ། གླིང་གཞན་གསུམ་པོ་ནི་སྔོན་གྱི་འབྲས་བུ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པའི་ས་
ཡིན་པས་ལས་གསར་པ་བསགས་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་དམན་ལ། འཛམ་གླིང་ནི་ལས་
ཀྱི་ས་ཡིན་པས་གླིང་འདིར་སྐྱེས་པ་རྣམས་ལས་གང་བགྱིད་ཀྱང་སྟོབས་ཆེ་ཞིང་མི་རྟག་
པ་ལ་སོགས་པའི་གཏམ་གྱིས་ཀྱང་སྐྱོ་བ་བསྐྱེད་ཅིང་གདུལ་བར་སླ་བའི་ཕྱིར། བདག་
ཅག་གི་སྟོན་པ་ལ་སོགས་པ་འདྲེན་པ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་འདིར་འཚང་
རྒྱ་བའི་ཚུལ་བསྟན་ཅིང་སྟོན་པར་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཛམྦུའི་གླིང་ནི་གླིང་གཞན་
ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་ཏེ། དྲན་ཉེ་ལས། གླིང་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་འདི་ནི་ལས་
ཀྱི་ས་ཡིན་ནོ། །འདི་ནི་དགེ་བ་བཅུའི་ལས་ཀྱི་ལམ་དག་སེམས་པ་ཡིན་ཞིང་། འདིར་
ནི་སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་ཡིན་ལ། །འདིར་ནི་མིའི་གནས་བཞི་དག་གི་རགས་ལས་པ་
ཡིན་ཏེ། འདིར་ནི་དགེ་བ་བཅུའི་ལས་ཀྱི་ལམ་དག་ངེས་པར་སེམས་ཤིང་རྣམ་པར་
དཔྱོད་པ་ཡིན། འདིར་ནི་ཚངས་པར་སྤྱོད་པའི་གནས་ཡིན། འདིར་ནི་འཆི་བ་དང་སྐྱེ་
བའི་སེམས་པ་ཡིན། འདིར་ནི་རྡོ་རྗེ་ལས་བྱས་པའི་རྡོ་རྗེའི་གདན་ཡོད་དེ་ཞེས་དང་།
མིའི་གནས་བཞི་ལས་ཀུན་གྱི་གཙོ་བོ་ནི་ཛམྦུའི་གླིང་འདི་ཡིན་ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །འདི་
ཡི་འགྲོ་བ་འོད་གསལ་ལྷ་ལས་མཆེད། །སྲེད་པས་བསམ་གཏན་ཟས་སོགས་རིམ་
ཉམས་ཏེ། །ཉི་ཟླ་སྣང་ཞིང་མང་བཀུར་རྒྱལ་པོ་བྱུང་། །དུས་བཞིའི་རིམ་དང་རིགས་
བཞི་ཐ་དད་གྱུར། །གླིང་འདིའི་མིའི་འགྲོ་བ་ནི་ཐོག་མར་འོད་གསལ་ནས་ལྷ་ཞིག་ཤི་
འཕོས་ཏེ། འདིར་རྫུས་སྐྱེས་སུ་བྱུང་ཞིང་། དེ་ནས་རིམ་གྱིས་མཆེད་དེ་གཉིས་པ་དང་
གསུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ནས་ཤིན་ཏུ་མང་བའི་བར་རྫུས་སྐྱེས་ཤ་སྟག་སྔ་མ་བཞིན་བྱུང་
རྣམས་ནམ་མཁའ་ལ་འགྲོ་ཞིང་ལུས་འོད་གསལ་བ། བསམ་གཏན་གྱི་ཟས་ཀྱི་འཚོ་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

བ་གཟུགས་ཁམས་པ་ལྟ་བུ་ལ། ཕྱི་ནས་ས་བཅུད་དཀར་པོ་སྦྲང་རྩི་ལྟ་བུའི་རོ་ཡོད་པ་
བྱུང་བས་དེ་མང་དུ་ཟོས་ཤིང་དེ་ལ་སྲེད་པའི་རྐྱེན་གྱིས། བསམ་གཏན་གྱི་ཟས་དང་
སོགས་ཁོངས་ནས་རྫུ་འཕྲུལ་རྣམས་ནུབ་ཅིང་ས་བཅུད་དེའང་ནུབ་པ་ལས། སླར་ས་
ཞག་ཁ་དོག་དམར་སེར་བྱུང་བ་ཟོས་ཤིང་སྲེད་པས། དེ་དང་ལུས་ཀྱི་འོད་ཀྱང་རིམ་
པར་ཉམས་པ་དང་། དེའི་ཚེ་སྤྱི་མཐུན་གྱི་ལས་དང་སྲིད་པའི་ཆོས་ཉིད་ཀྱིས་ཉི་ཟླའང་
འཇིག་རྟེན་ན་སྣང་བར་གྱུར་ཅིང་། དེ་བཞིན་དུ་ས་བཅུད་གཞན་དང་མྱུ་གུའི་ཚལ་བྱུང་
བའང་ནུབ་ནས། འབྲས་ས་ལུའི་ཚལ་སྦུན་པ་མེད་པ། ནང་བརྔས་ན་ནུབ་སྐྱེ་བ་དག་
ཀྱང་བྱུང་སྟེ། འདི་ཟོས་པས་སྙིགས་མ་བཤང་གཅི་སོགས་ཀྱང་བྱུང་ངོ་། །ཁམས་ཀྱི་
ཟས་རགས་པ་དེ་དག་གི་རྐྱེན་གྱིས་ཕོ་མོའ་ི དབང་པོ་སོ་སོར་སྣང་བ་དང་། རིམ་གྱིས་
གཅིག་ལ་གཅིག་ཆགས་པར་གྱུར་ཅིང་ལོག་པར་སྤྱད་པས་གཞན་དག་གིས་དེ་ལ་བང་
བ་སོགས་གཏོར་ཞིང་སྤྱོས་པོས། དེ་དག་ངོ་ཚ་ཞིང་མི་རུང་བར་མཐོང་ནས། ཞག་
བདུན་ལ་སོགས་ཀྱི་བར་དུ་ལོག་སྤྱོད་སྤོང་བར་བྱེད་པ་དང་། སྡིག་པ་ཤས་ཆེ་བ་
འགའ་ཞིག་ངོ་ཚ་བ་བསྐྱབ་པའི་ཕྱིར་ཁང་པ་བརྩིགས་པའང་བྱུང་ངོ་། །དེ་ནས་གསོག་
འཇོག་བྱས་པའི་རྒྱུས་མ་རྨོས་པའི་སཱ་ལུའང་ནུབ་ནས་འབྲས་སྦུན་མ་དང་བཅས་པ་
བྱུང་ཞིང་བརྔས་པར་ཡང་མངོན་པས་མུ་ཐུག་བྲེས་ཏེ་ཞིང་རྨོད་པ་ལས། ཕྱི་ནས་དེ་ལ་
རྐུ་བའང་བྱུང་ཞིང་དེས་རྩོད་པར་གྱུར་པས་མི་དེ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ན་གཟུགས་བཟང་ཞིང་
བསོད་ནམས་ཆེ་བར་གྲགས་པ་ཞིག་ཞིང་དཔོན་དུ་བསྐོར་ནས། ཐམས་ཅད་ཀྱིས་
བཀུར་ཞིང་ཐོག་ཤས་དབུལ་བར་བྱེད་པས་མང་བཀུར་རྒྱལ་པོ་སྟེ། རྒྱལ་པོའ་ི ཐོག་མ་
བྱུང་བས་དེ་ནས་བརྩམས་ཏེ་རིགས་དེ་ལ་ཞིང་གི་བདག་པོ་ཡིན་པས་སམ། ཉམས་
པ་ལས་སྐྱོབ་པའི་ཕྱིར་ཀྵ་ཏྲི་ཡ་ཞེས་བྱ་ཞིང་། དེ་ནས་རིམ་གྱིས་མི་རྣམས་སྡིག་པ་ཤས་
ཆེ་བར་གྱུར་པས་རྒྱལ་པོའ་ི བསྒོ་བ་ལས་ཉམས་པ་ན། ནན་ཏུར་གྱི་ལས་བྱས་ཀྱང་མ་
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ཉན་པས་སྲོག་གཅོད་པ་བྱུང་བ་དང་། དེ་ལ་སྐྲག་པས་རྫུན་སྨྲ་བ་བྱུང་བ་སོགས་རིམ་
གྱིས་སྙིགས་མ་ལྔ་བདོ་བའི་མཐར་ནད་མཚོན་མུ་གེའི་བསྐལ་པ་བྱུང་ཞིང་དུས་བཞིའི་
རིམ་པར་དབྱེ་བ་བྱུང་ངོ་། །དེ་ལ་ཐོག་མའི་དུས་ནི་རྫོགས་ལྡན་གྱི་བསྐལ་པ་ཞེས་བྱ་
ཞིང་། ཕོ་མོ་འཁྲིག་པ་སྤྱོད་ཅིང་མ་བྱིན་པ་བླངས་པ་ནས་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་
ཆ་བཞིར་བགོས་པའི་གཅིག་བྲི་བས་གསུམ་ལྡན། རྫུན་སྨྲས་པས་དཔལ་འབྱོར་ཆ་
གཉིས་བྲི་བའི་སྐབས་གཉིས་ལྡན། སྲོག་གཅོད་བཅས་མི་དགེ་བའི་ལས་ལམ་ཡོངས་
སུ་རྫོགས་པས་ཆ་གཅིག་ཙམ་ཡང་རིམ་པར་བྲི་སྟེ་རྩོད་ལྡན་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །མིའི་
འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱང་རིམ་པར་རིགས་བཞིར་གྱེས་ཏེ། དེའང་ཐོག་མར་མང་བཀུར་གྱི་
རྒྱུད་ལས་རྒྱལ་རིགས་རྣམས་བྱུང་ཞིང་། དེ་ནས་ཁྱིམ་གྱི་ཉེས་པས་ཡིད་བྱུང་བ་དག་
ལས་བྲམ་ཞང་ཞུང་གི་བརྡ་སྟེ་བོད་སྐད་ངེས་ཚིག་བཤད་པར་དཀའ་བ་འདི་རིགས་
ཕལ་ཆེར་རྒྱ་དཀར་ནག་གི་སྐད་ཟུར་ཆག་པ་དང་། ཡུལ་གཞན་གྱི་བརྡ་འདྲེས་པ་མང་
དུ་ཡོད་དོ། །མཆན་ཟེའི་རིགས་དང་། རྐུ་བ་སོགས་མི་བྱེད་པ་ལ་རྗེའུ་རིགས་དང་།
དེ་ལྟར་བྱེད་པ་ལ་དམངས་རིགས་ཞེས་བྱ་བ་རིགས་ཐ་དད་དུ་གྱུར་པ་བྱུང་ངོ་། །
གསུམ་པ་ནི། གསེར་དངུལ་ཟངས་ལྕགས་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་ཡང་། །བརྒྱད་
ཁྲི་ཡན་ལ་འདིར་འབྱུང་སྟོང་གསུམ་ནི། །རིལ་པོར་དབང་བྱེད་པ་ཡང་ཡོད་པར་
གསུངས། །གླིང་བཞི་ལ་དབང་བྱེད་པའི་གསེར་དངུལ་ཟངས་ལྕགས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་
སྒྱུར་བའང་། ཚེ་ལོ་བརྒྱད་ཁྲིའི་སྐབས་ཡན་ཆད་དུ་གླིང་འདིར་འབྱུང་བར་བཤད་དེ།
དེའང་ཐོག་མར་མང་པོས་བཀུར་བའི་ཕོ་བྲང་བཏབ་པ་ནི་རྒྱལ་པོའ་ི ཁབ་ཉིད་ཡིན་པར་
བརྒྱད་སྟོང་འགྲེལ་པ་སྙིང་པོ་མཆོག་ལས་གསུངས་ཤིང་། དེས་བཙུན་མོ་ཆུ་སྟོང་
མ་ཞེས་བྱ་བ་བླངས་པ་ལས་བུ་འོད་མཛེས་སོ། །དེའི་བཙུན་མོ་རི་ལས་སྐྱེས་ལས་
དགེ་བ། །དེའི་བཙུན་མོ་སྤྲིན་མགྲིན་ལས་དགེ་མཆོག །དེའི་བཙུན་མོ་ཏཱ་ལའི་རྗེ་
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ངར་ལས་གསོ་སྦྱོང་འཕགས་ཏེ་དེ་རྣམས་ལ་བསྐལ་པ་བཟང་པོའ ་ི རྒྱལ་པོ་ལྔ་ཞེས་
ཟེར་རོ། །གསོ་སྦྱོང་འཕགས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་ཤ་རྨེན་བྱུང་བ་ལས་ང་ལས་ནུ་བྱུང་སྟེ། དེ་
ཉིད་ཁང་སྟེང་ན་ཡོད་པ་ལ་གསེར་གྱི་འཁོར་ལོ་ནམ་མཁའ་ལས་བྱུང་བ་ཤར་ཕྱོགས་
ལས་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་འཕངས་པས་འཁོར་དང་བཅས་པ་དེར་ཕྱིན་ཏེ། རིམ་
གྱིས་གླིང་བཞི་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་དང་བཅས་པས་མདུན་བསུས་ནས་མངའ་དབང་དུ་
མཛད་པས་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་ཆེན་པོའ།ོ དེའི་གཟུགས་དང་སྤྱོད་པ་ཕལ་ཆེར་བརྒྱ་
བྱིན་དང་འདྲ་ཞིང་། ཚེ་ནི་བརྒྱ་བྱིན་གྱི་ཚེ་ཚད་བརྒྱ་དང་བཞི་བཅུར་ཐུབ་བོ། །དེའི་
བུ་མཛེས་པ་ནི་དངུལ་གྱི་འཁོར་ལོ་ཅན་རང་གིས་ཕྱིན་པ་ཙམ་གྱིས་ཤར་ལྷོ་ནུབ་གསུམ་
སྟེ་གླིང་གསུམ་ལ་དབང་བ། དེའི་བུ་ཉེ་མཛེས་ནི་ཟངས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཅན་གཡུལ་
བཤམས་པ་ཙམ་གྱིས་ཤར་ལྷོ་གཉིས་ལ་དབང་བ། དེའི་བུ་མཛེས་ལྡན་ནི་ལྕགས་ཀྱི་
འཁོར་ལོ་ཅན་མཚོན་ཆ་གདེངས་པས་ལྷོ་གླིང་ལ་དབང་བ། དེའི་བུ་ཉེ་མཛེས་ལྡན་
ཡང་ལྕགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཅན་མཚོན་ཆ་གདེངས་པ་ཙམ་གྱིས་ལྷོ་གླིང་ལ་དབང་བྱེད་
པ་སྟེ། དེ་ཕྱིན་ཆད་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་གླིང་གཅིག་ཁོ་ན་ལ་དབང་
སྒྱུར་བ་ཤ་སྟག་ཡིན་ཞིང་། དུས་གཅིག་ལ་གཉིས་མི་འབྱུང་བ་ནི་སངས་རྒྱས་དང་བརྒྱ་
བྱིན་དང་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་རྣམས་ཀྱིས་འགྲན་ཟླ་མེད་པའི་ལས་འདུ་བགྱིས་པའི་
དབང་གིས་སོ། །དེ་དག་ལ་མཚན་དཔེ་སངས་རྒྱས་ལྟར་གསལ་རྫོགས་མིན་པའི་
རྗེས་མཐུན་ཡོད་ཅིང་ཕལ་ཆེར་འཕགས་པ་ཡིན་ལ། དུས་ཀྱང་ཚེ་ལོ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་
ཅུ་ཡན། དགེ་བ་བཅུ་ཀ་རྫོགས་པར་སྤྱོད་པ་རྫོགས་ལྡན་གྱི་དུས་སུ་འབྱུང་བ་ཡིན་ཏེ།
དེ་ཕྱིན་ཆད་ན་ཕུན་ཚོགས་དང་དབང་ཐང་རྣམས་མི་རྫོགས་པར་བཤད་ལ། རིན་ཆེན་
བདུན་སོགས་མེད་ཀྱང་འཛམ་གླིང་ཕལ་ཆེར་ལ་དབང་བ་སྟོབས་ཀྱིས་འཁོར་ལོས་
སྒྱུར་བ་ཞེས་བཤད་པ་དག་ནི་ཚེ་ལོ་བརྒྱ་པ་ཡན་ལ་ཅི་རིགས་པར་འབྱུང་བ་ཡོད་དོ།
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དེ་དག་ཡོ་བྱད་ཀྱང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བདུན་ཕྲག་གསུམ་ཡོད་དེ། མཆོག་གི་རིན་
ཆེན་བདུན་ནི། དྲན་པ་ཉེར་གཞག་ལས། འཁོར་ལོ་རིན་པོ་ཆེ་ནི་གསེར་ལས་བྱས་
ཤིང་དཔག་ཚད་ལྔ་བརྒྱ་པ་རྩིབས་སྟོང་དང་ལྡན་པ། ཉི་མ་གཅིག་ལའང་དཔག་ཚད་
སྟོང་དུ་འགྲོ་ཞིང་། དེའི་མཐུས་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་མན་ཆད་དུ་གླང་ཆེན་སོགས་འཁོར་
ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་ལ་འགྲོ་ནུས་པ། རྒྱལ་པསོ ་མ་ི ཐསོ ་པའང་ཐསོ ་པ་དང་། དོ་ཟླ་སུ་
ཡང་མེད་པར་བྱེད་པ་ཞིག་ནམ་མཁའ་ལས་འབྱུང་བ་དང་། ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ནི་མི་ཆེན་
པོའ་ིབརླ་ཤ་ཙམ་ཟུར་བརྒྱད་པ། མཚན་མ་ོ དཔག་ཚད་བརྒྱར་འདོ ་འབྱུང་ཞངི ་། ཉི་མ་ཚ་
བ་ན་བསིལ་བའི་ཆུ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་འབྱུང་བ། དཔག་ཚད་བརྒྱའི་ཁོར་ཡུག་ཏུ་
ནད་མེད་པར་བྱེད་ཅིང་ཇི་ལྟར་འདོད་པའི་ལས་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཞིག་བརྒྱ་
བྱིན་གྱིས་སྟེར་རོ། །བཙུན་མོ་རིན་པོ་ཆེ་ནི་ལུས་ལ་ཙནྡན་དང་ཁ་ནས་ཨུཏྤ་ལའི་དྲི་
འབྱུང་ཞིང་། རེག་ན་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པས་མི་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མ་དང་སྲིང་མོ་ལྟར་
མཐོང་བ། གླིང་དེའི་བཀྲེས་སྐོམ་ཐམས་ཅད་སེལ་བར་བྱེད་ཅིང་བསམ་པ་དང་མཐུན་
པ། བུ་མང་པོ་བཙའ་ཞིང་ཁྱིམ་ཐབས་མེད་ཀྱང་འདོད་ཡོན་ལྔའི་དབང་དུ་མི་འགྱུར་
བ་ཞིག་བློན་པོས་སྟེར་རོ། །བློན་པོ་རིན་པོ་ཆེ་ནི་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པས་མི་དགེ་བ་
སྤངས་ཤིང་བྱ་བ་ཀུན་མ་བསླབས་ཀྱང་ཤེས་བཞིན་བྱེད་པ། སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་
ཕ་མ་ལྟར་བྱམས་པ་ཞིག་འབྱུང་ངོ་། །གླང་པོ་རིན་པོ་ཆེ་ནི་ཅང་ཤེས་ཤིང་བཀའ་ཉན་
ལ། ཉིན་གཅིག་ལའང་འཛམ་གླིང་ལན་གསུམ་འཁོར་ཞིང་། རྒྱལ་པོས་ཞོན་པའི་ཚེ་
གང་དུ་འཇུག་སྤྲོ་བ་དེར་བསྐུལ་མི་དགོས་པར་འགྲོ་བ། ཕ་རོལ་ལས་རྒྱལ་བར་བྱེད་
པ་དང་། རྟ་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ་ནི་རྨ་བྱའི་མགྲིན་པ་ལྟར་སྔོ་ཞིང་ཡོན་ཏན་གླང་པོ་དང་
མཚུངས་པ་སྟེ་དེ་གཉིས་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་སྟེར་རོ། །དམག་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་ནི་དགྲ་བོ་
མ་ལུས་པ་འཇོམས་པར་ནུས་ཀྱང་གཞན་ལ་མི་འཚེ་བ་དང་བདུན་ནམ། ཡང་ན་ཁྱིམ་
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བདག་རིན་པོ་ཆེ་ནི་རྒྱལ་པོའ་ི བཀའ་ཉན་ཅིང་བང་མཛོད་ནོར་གྱིས་འགེངས་པ་ཞིག་
འབྱུང་བ་སྟེ་བདུན་ནོ། །འདིར་མཁས་པ་དག །གསེར་འཁོར་ལ་དམག་དཔོན་
མེད་དེ་གཡུལ་བཤམ་མི་དགོས་པའི་ཕྱིར་མཛོད་གཉེར་བ་ཁྱིམ་བདག་དང་བདུན་
ཡིན་ཅིང་། གཞན་གསུམ་ལ་གཡུལ་བཤམ་དགོས་པས་དམག་དཔོན་བགྲངས་
པའི་བདུན་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །ཉེ་བའི་རིན་པོ་ཆེ་བདུན་ནི། རྒྱལ་པོ་དང་
འགལ་བར་སྤྱོད་པ་དེར་སོང་བ་ཙམ་གྱིས་ཐམས་ཅད་འདྲུད་པར་བྱེད་པའི་རལ་གྲི་
༡དང་། ཆུར་དཔག་ཚད་བཅུ་དང་ཞེང་དུ་ལྔ་པ་ཆར་གྱིས་མི་བརླན་ཞིང་རླུང་གིས་མི་
བསྐྱོད་པ། གྲང་ན་བསྲོ་ཞིང་ཚ་ན་བསིལ་བར་བྱེད་ལ། གང་དུ་འགྲོ་སར་འཁོར་དང་
བཅས་པའི་ཁྱིམ་གྱི་བྱ་བ་བྱེད་པའི་པགས་པ་ཞིག་ཚོང་པས་ཕུལ་བས་རྒྱ་མཚོ་ནས་བྱུང་
བའི་ཀླུའི་པགས་༢པ་ཡིན་པར་བཤད་པ་དང་། ཆུར་དཔག་ཚད་བཅུ་གཉིས་དང་ཞེང་
དུ་བདུན་པ། གྲང་ན་དྲོ་ལ་ཚ་ན་བསིལ་ཞིང་ལྷ་མོ་རྣམས་འོངས་ནས་རོལ་མོ་བྱེད་པ།
ཟླ་བ་དང་རྒྱུ་སྐར་དང་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་ལྟ་བར་འདོད་ཀྱང་འགྲུབ་པའི་ཁྱིམ་༣དང་།
འཇམ་ཞིང་དྲི་མ་མི་གོས་པས་གྲང་དྲོ་བཀྲེས་སྐོམ་ངལ་དུབ་ཀྱིས་མི་གནོད་པ་མེ་དང་
མཚོན་སོགས་ཀྱིས་མི་ཚུགས་པའི་གོས་༤དང་། རྒྱལ་པོ་ཕྱིན་པའི་ཚེ་ལྷའི་བུ་དང་བུ་
མོ་དང་བྱ་སོགས་འོངས་ནས་འདོད་ཡོན་ལ་སྤྱོད་པའི་སྐྱེད་ཚལ་༥དང་། བསམ་གཏན་
བྱེད་ན་རྣམ་པར་གྲོལ་ཞིང་བློ་གསལ་བ། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང་བྲལ་བར་བྱེད་
པའི་མལ་ཆ་༦དང་། གྱོན་ན་ཆུར་མི་བྱིང་ཞིང་ཡུད་ཙམ་གྱིས་དཔག་ཚད་བརྒྱད་འགྲོ་
བ་ལ་ངལ་བ་མེད་པའི་ལྷམ་༧དང་། མི་དགེ་བ་བཅུ་སྤངས་པའི་བུ་སྟོང་དང་། དགྲ་
ཟིལ་གྱིས་གནོན་པའི་མདའ་གཞུ་ཡང་འབྱུང་ངོ་། །རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་ནི་བརྒྱད་སྟོང་
འགྲེལ་པར། མུ་༡ས་གརྦྷ་བཻ་དཱུཪྻ༢། །དངུལ་༣དང་གསེར་༤དང་ཤེལ་༥དང་ནི། །
མུ་ཏིག་དམར་༦བཅས་རྡོ་རྙིང་༧རྣམས། །ཀུན་ལ་འཚོ་ཕྱིར་རིན་ཆེན་བདུན། །ཞེས་
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གདུལ་ཞིང་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་པར་ཕྱེ་བ།

པ་ལྟར་ར།ོ །གཞན་ཡང་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱསི ་ཞུས་པའི་མདོ་ལས། སྟོང་གསུམ་རལི ་
པོ་འདི་ལ་དབང་སྒྱུར་བའི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་རྒྱལ་ཡང་ཡོད་པར་བཤད་ཅིང་། ཆོས་དང་
དོན་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་མདོ་ལས་ཀྱང་། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་མེ་ཏོག་འབྱུང་གནས་
དེ་ན་མིའི་དབང་པོ་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོའ་ི འཇིག་
རྟེན་ལ་དབང་བྱེད་པ་རྒྱལ་བ་ཐོབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་བྱུང་ངོ་། །ཞེས་གསུངས་སོ། །
བཞི་པ་ནི། ཁ་ཟས་བཀྲེས་སྐོམ་གོས་མདོག་ཉིན་མཚན་སོགས། །ཐ་དད་
འོག་མས་གོང་མ་མཐོང་བ་མིན། །འགྲོ་བ་དེ་དག་གནས་པའི་ཚེ་མིའི་གླིང་གསུམ་
ན་ཁ་ཟས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་མང་ལ་བྱང་གླིང་དུ་མ་རྨོས་པའི་འབྲུ་འབའ་ཞིག་ལ་ལོངས་
སྤྱོད་པ་དང་། འདོད་ལྷ་རྣམས་བདུད་རྩི། གཟུགས་ཁམས་པ་བསམ་གཏན་གྱི་ཟས་
ཀྱིས་འཚོ་བ་སོགས་ཁ་ཟས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དང་། འདོད་པའི་ཁམས་ན་བཀྲེས་སྐོམ་
ཡོད་ལ་ཁམས་གོང་མ་གཉིས་ན་མེད་པ་དང་། གླིང་གསུམ་ན་གོས་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་
པ། བྱང་ན་དཀར་པོ་གཅིག་པུ། འདོད་ལྷ་དྲུག་ན་དཀར་སེར་སྔོ་དམར། གཟུགས་
ཁམས་ན་དཀར་པོ། གླིང་གསུམ་གྱི་གོས་དར་རས་སྣལ་མ་སོགས་ལྗིད་ཆེ་ལ། བྱང་
གླིང་དང་འདོད་ལྷ་དཔག་བསམ་གྱི་ཤིང་ཤུན་སྲབ་འཇམ་ཡང་བ་སྟེ་བྱང་གླིང་གི་གོས་
སྲང་གཅིག་གི་ལྗིད། འོག་མིན་ལ་གཞལ་དུ་མེད་པའི་བར་གྱི་གོས་རྣམས་ཀྱི་ཁྱད་
པར་དང་། གླིང་བཞིར་ཉི་ཟླའི་འོད་ལ་བརྟེན་པས་ཉིན་མཚན་གྱི་དབྱེ་བ་འབྱེད་པ།
གཉའ་ཤིང་འཛིན་ཡན་ཆད་རང་འོད་ལ་བརྟེན་པའི་ཕྱིར་སྣང་མུན་མེད་པས་མེ་ཏོག་
འབྱེད་འཛུམ་སོགས་ལས་ཉིན་མཚན་རྟོགས་དགོས་པ་དང་། སྐྱེ་གནས་གསུམ་ལ་
འཆི་དུས་རོ་ཡོད་ལ་རྫུས་སྐྱེས་ལ་མེད་པ་དང་། གླིང་གསུམ་ན་ཆར་ཆེ་ཆུང་ལོ་ལེགས་
ཉེས་མངོན་ཞེན་སོགས་ཡོད་ལ། བྱང་གླིང་དང་ལྷ་ལ་མེད་པ་སོགས་རྣམ་པ་མང་པོའ་ི
ཁྱད་ཆོས་ཐ་དད་དུ་གནས་པ་ཡིན་ནོ། །རྫུ་འཕྲུལ་ཐོབ་པ་དང་ཁམས་གོང་མའི་ལྷས་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

ཁྲིད་པ་མ་གཏོགས་འོག་མ་རྣམས་ཀྱིས་གོང་མའི་གནས་རྣམས་སུ་ཕྱིན་པ་དང་མཐོང་
བར་ནུས་པ་མ་ཡིན་ལ། གོང་མ་རྣམས་ནི་དེ་ལས་ལྡོག་པ་སྟེ་ཚངས་རིས་ལ་སོགས་པ་
གཟུགས་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་ཛམྦུའི་གླིང་དུ་འོང་དུས། ལུས་དེ་གནས་དེ་ལས་མ་གཡོས་པར།
སྤྲུལ་པ་སྔོན་གྱིས་ཐོབ་པའི་སེམས་ཀྱི་ས་མཚུངས་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་འོང་
ངོ་། །གཞན་འཕྲུལ་མན་ཆད་འདོད་པའི་ས་མཚུངས་པས་དའེ ་ི ལུས་ཀྱསི ་འངོ ་བའོ། །
གསུམ་པ་འཇིག་སྟོང་བཤད་པ་ལ་གཉིས། དངོས་དང་། ཞར་བྱུང་ངོ་། །དང་
པོ་ལ་གཉིས། བཅུད་བཤད་པ་དང་། སྣོད་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། འཇིག་དུས་དམྱལ་ནས་འགོ་བརྩམ་ངན་འགྲོ་སྟོངས། །ལྷ་མི་
བསམ་གཏན་ཐོབ་ནས་གཟུགས་ཁམས་སྐྱེ། །འོག་མ་གོང་མར་འཕོས་ནས་བཅུད་
སྟོངས་ཚེ། །གནས་པའི་བསྐལ་པ་རྫོགས་ནས་འཇིག་པའི་འགོ་བརྩམ་པའི་དུས་སུ་
དམྱལ་བ་ནས་ལས་ཟད་པ་རྣམས་མཐོ་རིས་སུ་འགྲོ། ལས་མ་ཟད་པ་རྣམས་འཇིག་
རྟེན་འདི་ཞིག་པའི་ཚེ་དེར་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་ཞིང་དེ་ནས་འཕོས་ཏེ་འཇིག་རྟེན་གཞན་
གྱི་དམྱལ་བར་སྐྱེ་བས། འཇིག་རྟེན་འདིའི་དམྱལ་གནས་སུ་སེམས་ཅན་གསར་དུ་མི་
སྐྱེ་བར་དམྱལ་བའི་གནས་ནས་སྟོངས་པའི་འགོ་བརྩམ། དེ་ནས་ཡི་དྭགས་དང་དུད་
འགྲོའ་ི རྩ་བའི་གནས་སྟོངས། དེའི་ཚེ་ཛམྦུའི་གླིང་གི་མི་གཅིག་གིས་རང་གི་ཆོས་ཉིད་
ཀྱིས་བསམ་གཏན་གཉིས་པའི་བར་དུ་ཐབོ ་པར་བྱས་ཏ་ེ གནས་པ་ལས། དེ་ནས་ལངས་
ཏེ་འདི་སྐད་དུ་དབེན་པ་ལས་སྐྱསེ ་པའི་དགའ་བ་དང་བདེ་བ་ན་ི འདི་ཡནི ་ན།ོ །ཞེས་སྨྲས་
པའི་སྒྲ་དེས་སྐད་ཅིག་ཡུད་ཙམ་ལ་ཛམྦུའི་གླིང་དུ་ཚེགས་མེད་པར་ཁྱབ་བོ། །སྒྲ་དེ་
ཐོས་མ་ཐག་ཏུ་གཞན་དག་གིས་ཀྱང་དེའི་རྗེས་སུ་བསླབས་པས་བསམ་གཏན་གཉིས་
པའི་བར་དུ་རྫོགས་པར་བྱས་ནས་འོད་གསལ་གྱི་ལྷའི་རིས་སུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཏེ། གང་
གི་ཚེ་ཛམྦུའི་གླིང་ན་སེམས་ཅན་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ་དེའི་ཚེ། ཤར་གྱི་ལུས་འཕགས་
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གདུལ་ཞིང་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་པར་ཕྱེ་བ།

གླིང་དང་ནུབ་ཀྱི་བ་ལང་སྤྱོད་ཀྱི་མི་རྣམས་ཀྱང་དེ་བཞིན་དུ་འགྱུར་རོ། །སྒྲ་མི་སྙན་པ་
ནི་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་གྱི་གནས་སུ་སྐྱེ་ཞིང་གླིང་ཕྲན་རྣམས་ཀྱང་གཙོ་བོ་དང་འདྲ་བས་
མིའི་འཇིག་རྟེན་སྟོང་ངོ་། །དེའི་འོག་ཏུ་ལྷ་ཞིག་གིས་བསམ་གཏན་གཉིས་པ་ཐོབ་
པའི་ཚུལ་བསྒྲགས་པས་རིམ་བཞིན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བསམ་གཏན་ཐོབ་ཅིང་གཟུགས་
ཁམས་སུ་སྐྱེ། དེ་དག་ཀྱང་འོག་མས་གོང་མའི་བསམ་གཏན་ཐོབ་ནས་དེར་འཕོས་ཏེ་
ཚངས་པའི་འཇིག་རྟེན་མན་ཆད་དུ་སེམས་ཅན་གཅིག་ཀྱང་མེད་པའི་ཚེ་བཅུད་ཞིག་པ་
ཞེས་བྱའོ། །
གཉིས་པ་ནི། བསམ་གཏན་དང་པོའ་ི གནས་མན་མེ་ཡིས་འཇིག །སྟོང་པ་
ཅང་མེད་ནམ་མཁའ་གཅིག་ཏུ་ལུས། །ཡང་ཆགས་དེ་ཡང་གནས་མཐར་མེ་ཡིས་
འཇིག །བཅུད་སྟོངས་པའི་རྗེས་སུ་ཆར་མི་འབབ་ཅིང་ཉི་མ་བདུན་འཆར་བར་འགྱུར་
ཏེ། དེས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་རྩི་ཤིང་ནས་ནགས་ཚལ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའ་ི བར་སྐེམ་པར་
གྱུར་ནས་མཐར་མེ་ལྕེ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པས་མནར་མེད་པ་ནས་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ི
གནས་མན་ཆད་མེ་ཡིས་བསྲེགས་ཤིང་འཇིག་སྟེ། དེ་མན་ཆད་སྟོང་པ་ཅིའང་མེད་པ་
ནམ་མཁའ་གཅིག་གི་ངང་དུ་ལུས་པར་འགྱུར་རོ། །ཡང་སྔ་མ་བཞིན་འཇིག་རྟེན་གྱི་
ཁམས་གཅིག་གསར་དུ་ཆགས་པ་དེའང་གནས་པའི་བསྐལ་པ་རྫོགས་པའི་མཐར་སྔ་
མ་བཞིན་དུ་མེ་ཡིས་འཇིག་གོ །དེ་འདྲ་བདུན་སོང་བརྒྱད་པ་ཆར་པའི་ཆུས། །བསམ་
གཏན་གཉིས་པ་མན་ཆད་འཇིག་པར་བྱེད། །ཆགས་འཇིག་དེ་འདྲ་བ་ལན་བདུན་
སོང་ནས་བརྒྱད་པ་ནི་འོད་གསལ་གྱི་གནས་སུ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་འདུས་པ་ལས་ཆར་བབས་
ནས་སྣོད་འདི་ལན་ཚྭ་ཆུར་ཞུ་བ་ལྟར་བྱས་ནས་དེ་ཉིད་ཀྱང་བསྐམས་ཏེ་བསམ་གཏན་
གཉིས་པ་མན་ཆད་འཇིག་པར་འགྱུར་རོ། །མེ་བདུན་ཆུ་གཅིག་སྤེལ་བ་ལན་བདུན་
མཐར། །སླར་ཡང་མེ་བདུན་ཀུན་གྱི་ཐ་མར་ནི། །རླུང་གཡོས་བསམ་གཏན་གསུམ་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

པ་མན་ཆད་འཇིག །དེ་ལྟར་མེས་འཇིག་པ་བདུན་དང་ཆུས་འཇིག་པ་གཅིག་སྤེལ་བ་
ལན་བདུན་སོང་བའི་མཐར་སླར་མེས་ལན་བདུན་འཇིག་གོ །དེ་དག་ཀུན་རྫོགས་
པའི་ཐ་མར་རིའི་རྒྱལ་པོ་རི་རབ་ཀྱང་ཕྱེ་མར་འཐག་པར་བྱེད་པའི་རླུང་ལངས་ནས་
བསམ་གཏན་གསུམ་པ་མན་ཆད་འཇིག་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་གསུམ་ཏིང་འཛིན་སྐྱོན་
དང་བཅས་པས་ཏེ། །བཞི་པར་དེ་མེད་འབྱུང་བས་འཇིག་མི་འགྱུར། །བསམ་གཏན་
གསུམ་པོ་དེ་མེ་ཆུ་རླུང་གིས་འཇིག་པའི་རྒྱུ་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྐྱོན་དང་བཅས་པས་ཏེ།
དེའང་བསམ་གཏན་དང་པོ་ན་རྟོག་དཔྱོད་མེ་ལྟ་བུ་དང་། གཉིས་པ་ན་དགའ་བདེ་ཆུ་
ལྟ་བུ་དང་། གསུམ་པ་ན་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྐྱོན་དབུགས་དབྱུང་རྔུབ་རླུང་ལྟ་བུ་ཡོད་
པའི་དབང་གིས་དེ་དང་དེས་འཇིག་པ་ཡིན་ལ། བཞི་པ་ན་སྐྱོན་དེ་དག་མེད་པས་ཕྱི་
རོལ་འབྱུང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་འཇིག་པར་བྱེད་པ་མེད་ཀྱང་། སེམས་ཅན་རང་གི་ཡིད་
ལས་གྲུབ་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་བཅས་པ་མཉམ་དུ་སྐྱ་ེ འཇིག་བྱདེ ་པར་འདོད་ད།ོ །
སས་འཇིག་པའི་རྐྱེན་མི་བྱེད་པ་ནི་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཉིད་ས་ཁམས་གཙོ་བོར་ཡིན་
པའི་དོན་གྱིས་སོ། །
གཉིས་པ་ལ་གསུམ། བསྐལ་པའི་གྲངས། འཇིག་ཚུལ་གཞན། མི་འཇིག་
པའི་གནས་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། བསྡམས་པས་བསྐལ་ཆེན་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི་འབྱུང་། །དེ་དག་དྲིལ་
ཞིང་བསྡོམས་པས་འཇིག་ཆགས་ཀྱི་བསྐལ་པ་ཆེན་པོ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི་བརྒྱུད་མར་འབྱུང་
སྟེ། དགེ་རྒྱས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཚེ་ཚད་དང་མཉམ་པའོ། །ཆགས་གནས་འཇིག་སྟོང་རེ་
རེར་བར་བསྐལ་ནི། །ཉི་ཤུ་རེ་ཡོད་བསྡོམས་པས་བསྐལ་ཆེན་གཅིག །ཐོག་མར་
རླུང་དཀྱིལ་འགོ་བརྩམས་པ་ནས་དམྱལ་བའི་ཁམས་ཆགས་པའི་བར་དང་། ཛམྦུའི་
གླིང་དུ་ཚེ་ལོ་དཔག་མེད་ནས་བརྒྱད་ཁྲིའི་བར་དུ་འགྲིབ་པ་དུས་མཚུངས་པས་དེ་ཡན་
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ཆད་ཆགས་པའི་བསྐལ་པ་སྟེ་སྣོད་ཆགས་པ་ལ་བར་བསྐལ་གཅིག །བཅུད་ལ་བཅུ་
དགུ་སྟེ་ཉི་ཤུ་ཐོགས། བརྒྱད་ཁྲི་ནས་ཚེ་ལོ་བཅུ་པའི་བར་ལ་བར་བསྐལ་དང་པོ། དེ་
ནས་བརྒྱད་ཁྲིའི་བར་འཕེལ་ཞིང་སླར་བཅུ་པར་འགྲིབ་པ་གཉིས་བསྡམས་པས་བར་གྱི་
ཁུག་པ་གཅིག་སྟེ་དེ་འདྲ་ལན་བཅོ་བརྒྱད་འབྱུང་བ་ལ་བར་ཁུག་བཅོ་བརྒྱད་ཟེར། སླར་
བཅུ་པ་ནས་བརྒྱད་ཁྲིའམ་དཔག་མེད་བར་འཕེལ་བ་བར་བསྐལ་ཐ་མ་སྟེ་བསྡོམས་པས་
གནས་པའི་ཡུན་ལ་བར་བསྐལ་ཉི་ཤུ། བཅུད་འཇིག་པ་ལ་བར་བསྐལ་བཅུ་དགུ །སྣོད་
འཇིག་པ་ལ་གཅིག་སྟེ་འཇིག་པ་ལ་བར་བསྐལ་ཉི་ཤུ། འཇིག་རྟེན་སྔ་མ་ཞིག་ཕྱི་མ་
ཆགས་པ་མུན་པར་འདུག་པའི་བར་སྟོང་ལ་བར་བསྐལ་ཉི་ཤུའི་ཡུན་དུ་གནས་ཏེ་མདོར་
ན་ཆགས་གནས་འཇིག་སྟོངས་བཞི་པོ་རེ་རེ་ལའང་བར་བསྐལ་ཉི་ཤུ་རེ་ཡོད་པ་བསྡོམས་
པས་བར་གྱི་བསྐལ་པ་བརྒྱད་ཅུ་ནི་བསྐལ་པ་ཆེན་པོ་གཅིག་ཡིན་ནོ། །དེ་དག་མི་མཇེད་
འདིའི་དབང་དུ་བྱས་ཀྱི་སྤྱིར་ཞག་དང་བསྐལ་པའི་ཚད་ཀྱང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་ཏེ་
བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་རྒྱལ་པོའ་ིམདོ་ལས། ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ། ཚེ་དཔག་མེད། རྡོ་རྗེ་རབ་
འཇོམས། འོད་ཟེར་ཤིན་ཏུ་སྟུག་པོ་པདྨ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་སྐུ། ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།
སེང་གེ །རྣམ་པར་སྣང་མཛད། ཆོས་ཀྱི་འོད་ཟེར་མེ་ཏོག་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་སྐུ། ཡེ་
ཤེས་འོད་ཟེར་རྒྱལ་པོ། ཟླ་བའི་བློ་གྲོས། བཟང་པོའ་ིདཔལ། དེ་རྣམས་སྔ་མ་སྔ་མའི་
བསྐལ་པ་རེ་ལ་ཕྱི་མ་ཕྱི་མའི་ཉིན་ཞག་རེར་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །
གཉིས་པ་ནི། བསྐལ་པ་གཅིག་ལའང་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་མན། །འཇིག་
པའི་མ་ེ བདུན་ཆུ་གཅིག་རླུང་འབྱུང་བར། །བཞེད་པ་ཐགེ ་པ་ས་ོ སའོ ་ིདགོངས་པ་ཡནི ། །
བསྐལ་པ་ཆེན་པོ་གཅིག་ཁོ་ན་ལའང་འཇིག་པའི་ཚེ་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་མན་ཆད་
འཇིག་པར་བྱེད་པའི་མེ་བདུན་དང་། ཆུ་གཅིག །མཐར་རླུང་རྣམས་ཀྱིས་འཇིག་
ཚུལ་གོང་སྨོས་ཀྱི་རིམ་པ་ལྟར་འཇིག་པར་ཀུན་མཁྱེན་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་སོགས་ཀྱིས་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

བཤད་ཅིང་བཞེད་པ་ནི་ཐེག་པ་ཐ་དད་སོ་སོའ་ི དགོངས་པ་ཡིན་པས་མངོན་པ་འོག་མ་
དང་མ་མཐུན་ཀྱང་སྐྱོན་དུ་བཟུང་བར་མི་བྱའོ། །སྤྱིར་སྟོང་གསུམ་འདི་ཆགས་འཇིག་
དུས་མཉམ་པ་བཞིན་དུ་ཕྱོགས་གཞན་ན་ཡང་དེ་ལྟ་བུ་ཚད་མེད་པ་གནས་ཏེ། ད་ལྟ་
ཉིད་ལའང་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འཇིག་པ་དང་སྟོངས་པ་དང་ཆགས་པ་
དང་གནས་པ་རྣམས་བར་མཚམས་མེད་པར་ཚད་བཟུང་དང་བྲལ་བ་མཐའ་ཡས་པ་དང་
ཆགས་འཇིག་གི་ཚུལ་ཡང་མི་འདྲ་བ་མང་ངོ་། །
གསུམ་པ་ནི། དག་པའི་ཞིང་དང་རྡོ་རྗེ་གདན་ལ་སོགས། །མི་འཇིག་ཀུན་
འབྱུང་འབྲས་བུ་མིན་ཕྱིར་རོ། །ཆགས་འཇིག་མི་བྱེད་པའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཡོད་
དམ་སྙམ་ན། འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་སྣང་ལས་གྲུབ་པའི་ལོངས་སྐུའི་ཞིང་
དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ཞིང་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བའི་སྨོན་ལམ་དང་བསམ་
གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བའི་སྟོབས་ལས་བྱུང་བ་མངོན་པར་དགའ་དང་། བདེ་བ་
ཅན་སོགས་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་རྣམས་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་མ་རྫོགས་ཀྱི་བར་
དུ་ཆགས་འཇིག་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ཅིང་། རྡོ་རྗེ་གདན་དང་བྱ་རྒོད་ཕུང་པོའ་ི རི་ལ་སོགས་
པའང་འཇིག་རྟེན་འདི་དང་མཉམ་དུ་མི་འཇིག་སྟེ་སྣོད་བཅུད་ཡིན་ཀྱང་ཀུན་འབྱུང་གི་
འབྲས་བུ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །འཇིག་རྟེན་བྱེ་བྲག་ཏུ་བསྟན་པ་ཐེག་པ་དམན་པ་དང་
ཐུན་མོང་དུ་བརྗོད་པ་སྐབས་གཉིས་པའི་འགྲེལ་པའོ།། །།

༣ དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ི ལུགས་དམིགས་སུ་བསལ་བ་དང་འཇལ་བྱེད་
ཚད་བརྗོད་པའི་སྐབས།

སྐབས་གསུམ་པ་འཇིག་རྟེན་གྱི་རྣམ་གཞག་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ ་ི དགོངས་པ་
དམིགས་སུ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། དངོས་དང་། ཞར་བྱུང་འཇལ་བྱེད་ཀྱི་ཚད་བཤད་
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པའོ། །
དང་པོ་ལ་གསུམ། ཡུལ་གྱི་རྣམ་པར་གཞག་པ་དང་། དུས་ཀྱི་རྣམ་པར་གཞག་
པ། དེ་དག་གི་མཇུག་བསྡུ་བའོ། །
དེའི་དང་པོ་ལ་བདུན། ཁུངས་དང་རྒྱུ་མཚན་སྨོས་པ། དཀྱིལ་འཁོར་རི་རབ་
དང་བཅས་པ་བཤད་པ། རི་གླིང་སྤྱིར་བཤད་པ། ལས་ས་དུམ་བུ་བཅུ་གཉིས་བཤད་
པ། འཛམ་གླིང་ཆུང་ངུ་ཡུལ་དྲུག་བཅས་བཤད་པ། འགྲོ་བ་གནས་ཚུལ་བཤད་པ།
གོ་ལ་དུས་སྦྱོར་བཅས་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། དང་པོའ་ི སངས་རྒྱས་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལས། །འཁྲུལ་བའི་ལུགས་
རྣམས་བཀག་ནས་ཕྱི་ནང་གཞན། །གཅིག་སྦྱོར་དབང་གིས། ཞེས་པ་སྟེ། སངས་
རྒྱས་པའི་ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩེ་མོར་ཕྱིན་པ་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དམ་པ་དང་
པོའ ་ི སངས་རྒྱས་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ལས། མུ་སྟེགས་བྱེད་དང་། ཉན་རང་
སོགས་ཐེག་པ་ཐུན་མོང་བའི་འདོད་པ་ཕྱོགས་རེར་ཞེན་ཅིང་འཁྲུལ་བའི་ལུགས་ཐམས་
ཅད་བཀག་ནས། ཕྱི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དཔངས་སུ་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕྲག་བཞི།
ནང་རྡོ་རྗེའི་ལུས་རང་ཁྲུ་བཞི་པ། གཞན་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་བཞི་ཆའི་ཚད་
དུ་མཉམ་ཞིང་། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞིའམ་རྡོ་རྗེ་བཞིའི་གནད་
བཅིངས་པས་སྦྱང་བྱ་གནས་སྐབས་བཞིའི་དྲི་མ་སེལ་བས་སྦྱངས་འབྲས་དྲི་བྲལ་གྱི་སྐུ་
བཞི་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལས། དེ་དག་གི་དག་པ་གཅིག་ཏུ་སྦྱོར་བའི་དབང་
གིས་ཡུལ་དུས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་འདི་ལྟར་དུ་འབྱུང་ངོ་། །
གཉིས་པ་ནི། མཁའ་དབུས་རླུང་མེ་ཆུ། །ས་དཀྱིལ་ཟླུམ་པོ་རྐང་མཐིལ་རྐེད་
པའི་བར། །ལྷུན་པོ་མགྲིན་པ་གདོང་དང་གཙུག་ཏོར་བཅས། །རྐེད་པ་ནས་ནི་སྤྱི་
གཙུག་བར་དུའོ། །ནམ་མཁའི་ཁམས་ཀྱི་དབུས་སུ་རླུང་དཀྱིལ་མུན་པ་ཅན་རྔམས་
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༼སྟོད་ཆ།༽

སུ་དཔག་ཚད་སྟོང་ཕྲག་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པ། དེའི་སྟེང་ནས་རིམ་བཞིན་མེ་ཆུ་སའི་དཀྱིལ་
འཁོར་རྣམས་ཀྱང་དབྱིབས་ཀུན་ནས་ཟླུམ་པོ་ཚད་མཉམ་པ་སྟེ་ལུས་ཀྱི་རྐང་མཐིལ་ནས་
རྐེད་པའི་བར་དུ་ཁྲུ་དོ་ཡོད་པའི་མཐོ་རེ་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་རེའི་དབང་དུ་བྱས་པའོ། །དེ་
དག་གི་ཤར་ནུབ་ལྷོ་བྱང་གི་ཐད་ཀའི་སོ་སོའ ་ི རྒྱར་ནི་རླུང་དཀྱིལ་དཔག་ཚད་བཞི་
འབུམ། མེ་དཀྱིལ་སུམ་འབུམ། ཆུ་དཀྱིལ་ཉསི ་འབུམ། ས་དཀྱིལ་ཆགི ་འབུམ་ཐམས་
ཅད་ཀྱང་ཀུན་ནས་ཟླུམ་པའོ ་ིམཐའ་བསྐོར་དུ་ས་ོ སའོ ་ིརྒྱ་ཚད་སུམ་འགྱུར་ར།ོ །དེའི་སྟེང་
དུ་ལྷུན་པོ་འཕང་དུ་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕྲག་གཅིག་ནི་རྐེད་པ་ནས་མགྲིན་པའི་འོག་གི་
བར་གྱི་ཁྲུ་གང་པ་སྟེ། དེ་གོ་ལའི་གཞི་འཁོར་བའི་གནས་སོ། །དེའི་སྟེང་རིམ་བཞིན་
ལྷུན་པོའ་ི མགྲིན་པ་སྟོང་ཕྲག་ཉེར་ལྔ། ལྷུན་པོའ་ི གདོང་སྟོང་ཕྲག་ལྔ་བཅུ། གཙུག་
ཏོར་སྟོང་ཕྲག་ཉེར་ལྔ་སྟེ་བསྡོམས་པས་འབུམ་དུ་ལོངས་པ་ནི་གཟུགས་ཅན་མིན་ཀྱང་
ཡིད་གཟུགས་ལ་མགྲིན་པ་སོགས་ཐ་སྙད་སྦྱར་བ་སྟེ་རྒྱུའི་ཁམས་ཇེ་ཕྲར་གྱུར་པས་ས་
ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའ་ཚང་བ་དང་རིམ་པར་སྤངས་པའི་ཁམས་ལྔ་ལྡན་ནས་ཉིས་ལྡན་
གྱི་བར་ཏེ་ལུས་དང་སྦྱར་ན་མགྲིན་པ་སོར་དྲུག །གདོང་པ་མཐོ་གང་། སྐྲ་མཚམས་
ནས་སྤྱི་གཙུག་གི་བར་སོར་དྲུག་སྟེ་ཀུན་དྲིལ་ཁྲུ་གང་བསྡོམས་པས་ཁྲུ་དོ་ནི་རྐེད་པ་
ནས་སྤྱི་གཙུག་གི་བར་དུའོ། །དབུས་ལྗང་ཤར་སྔོ་བྱང་དཀར་ལྷོ་དམར་པོ། །ནུབ་
སེར་ཀུན་ཀྱང་རིན་ཆེན་རང་བཞིན་ཉིད། །ལྷུན་པོའ་ིདབུས་ཀྱི་ཁ་དོག་ལྗང་གུ། ཤར་
སྔོན་པོ། བྱང་དཀར་པོ། ལྷོ་དམར་པོ། ནུབ་སེར་པོ་སྟེ་དེ་དག་ཀུན་ཀྱང་རིན་པོ་ཆེ་མ་
རྒད། བཻ་ཌཱུཪྻ། ཆུ་ཤེལ། པདྨཱ་རཱ་ག །ཀརྐེ་ཏའི་རང་བཞིན་མཁའ་རླུང་མེ་ས་ཆུ་དང་
ཀུན་ཁྱབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁམས་དང་དྲུག་འདུས་པའི་ཁམས་རགས་པའོ། །ཁ་ཁྱེར་གཡེལ་
ལས་རྡོ་རྗེའི་རྭ་ལྔ་ནི། །ཕྱི་རིམ་རིང་བ་ཟླུམ་པོར་འཁོར་ཞིང་འཕྱང་། །ལྷུན་པོའ་ི སྟེང་
གི་རྒྱར་སྟོང་ཕྲག་ལྔ་བཅུ། ས་དཀྱིལ་དང་ཕྲད་མཚམས་ཀྱི་རྩ་བའི་རྒྱར་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་
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དྲུག་ཡོད་པས་དཀར་ཡོལ་བསླང་བ་ལྟར་སྟེང་གཡེལ་བའི་ཁ་མཚམས་ནས་ཤམ་བུ་
བཏགས་པ་ལྟར་ཕྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་རྭ་ལྔ་ཟླུམ་པོར་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་དུ་བསྐོར་ཞིང་
འཕྱང་བ། ནང་མ་ལས་རིམ་བཞིན་ཕྱི་མ་རིང་བའི་རྭ་ཕྱི་མ་དང་བསིལ་རིའ་ི རྩ་ེ མཉམ་
པས་འཆད་འགྱུར་གྱི་གླིང་ནང་མ་རྣམས་ལ་ཉི་ཟླའི་འོད་མི་ཕོག་ཀྱང་། དེར་གནས་ཀྱི་
མི་རྣམས་རང་འོད་ཀྱིས་འཚོ་བའོ། །དཔལ་གཙུག་ལག་ཕྲེང་བས་ལྷུན་པོའ་ི རྭ་ལྔའི་
དབུས་མ་སྲོག་ཤིང་གི་ཚུལ་དང་། བཞི་པོ་ཐུར་དུ་འཕྱང་བ་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པའི་རྣམ་པར་
གསུངས་ཤིང་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཚད་གཞལ་ཚུལ་ལའང་བཞེད་པའི་ཁྱད་པར་མང་དུ་སྣང་
ཡང་འདིར་གྲགས་ཆེ་བ་དང་བསྟུན་ནས་བཤད་པའོ། །རྩ་བར་སྟེགས་བུ་རྡོ་རྗེའི་ཁོར་
ཡུག་ལ། །ལྷུན་པོའ་ི རྩ་བའི་ཕྱི་མཐར་དཔག་ཚད་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་གི་རྒྱ་ཁྱོན་ཅན་གྱི་
སྟེགས་བུ་རྡོ་རྗེའི་ཁོར་ཡུག་གིས་བསྐོར་ཞིང་། དེ་ནས་ལྷུན་པོའ་ི ཁ་ཁྱེར་ཟད་མཚམས་
ཀྱི་བར་དཔག་ཚད་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་དྲུག་གི་ཆ་ལ་གླིང་མཚོ་རི་གསུམ་སྤེལ་མར་གནས་
པའོ། །
གསུམ་པ་ནི། ཟླ་བ་དཀར་པོ་རབ་མཆོག་ཀུ་ཤ་དང་། །མིའམ་ཅི་དང་ཁྲུང་
ཁྲུང་གླིང་དྲུག་གི །བར་དུ་སྦྲང་རྩི་མར་ཞོ་འོ་མ་དང་། །ཆུ་ཆང་མཚོ་མཐར་འོད་སྔོན་
མནྡཱར། །མཚན་མོ་ནོར་འོད་བྲེའོ་བསིལ་རིས་བསྐོར། །ལྷུན་པོའ་ི ཕྱི་རོལ་རྭ་ལྔའི་
འོག་ཏུ་ཆུད་པར་ནང་ནས་ཕྱི་རིམ་བཞིན་ཟླ་བ། དཀར་པོ། རབ་མཆོག །ཀུ་ཤ །
མིའམ་ཅི། ཁྲུང་ཁྲུང་ཞེས་བྱ་བའི་གླིང་དྲུག་ཡོད་ཅིང་། དེ་དག་གི་བར་དུ་ནང་རིམ་
བཞིན་སྦྲང་རྩི། མར། ཞོ། འོ་མ། ཆུ། ཆང་རྣམས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་བསྐོར་བ། དེ་རེ་
རེའི་མཐར་འཆིང་བྱེད་ཀྱི་རི་འོད་སྔོན། མནྡཱར། མཚན་མོ། ནོར་བུའི་འོད། བྲེའོ།
བསིལ་རི་སྟེ་རི་དྲུག་གིས་བསྐོར་བ། རི་གླིང་རྒྱ་མཚོ་སོ་སོའ་ི རྒྱ་ཚད་ནི་མཉམ་པར་
དཔག་ཚད་བརྒྱད་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བརྒྱད་དང་རྒྱང་གྲགས་གསུམ། གཞུ་འདོམ་ཆིག་
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༼སྟོད་ཆ།༽

སྟོང་བརྒྱ་བཅུ་གཅིག །སོར་མོ་བཅུ། ནས་ལྔ་དང་། ནས་ཀྱི་སུམ་ཆ་གཅིག་རྣམས་
ཡོད་དོ། །དེ་དག་ལོངས་སྤྱོད་ས་ཡིན་བསིལ་རི་ནས། །ལན་ཚྭའི་རྒྱ་མཚོའི་མཐར་
ཐུག་གླིང་བདུན་པ། །འཛམ་གླིང་ཆེན་པོ་ལས་ཀྱི་ས་པར་གསུངས། །རི་བདུན་པ་ནི་
རྡོ་རྗེའི་ཁོར་ཡུག་ལ། །དཀྱིལ་འཁོར་ལྷག་མའི་མེ་དང་རླུང་གིས་བསྐོར། །དེ་རྒྱབ་
སྟོང་པ་ཡོན་ཏན་མེད་པའོ། །དེ་ལྟར་བསིལ་རི་ཕན་ཆད་ནི་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་ས་པ་ཞེས་
བྱ་ཞིང་། བསིལ་རིའི་ཕྱི་མཚམས་ནས་ལན་ཚྭའི་རྒྱ་མཚོ་ལ་ཐུག་གི་བར་གྱི་ས་ནི་གླིང་
བདུན་པ་འཛམ་གླིང་ཆེན་པོ་ལས་ཀྱི་སར་གྲགས་པ་སྟེ། ཞེང་དུ་དཔག་ཚད་ཉི་ཁྲི་ལྔ་
སྟོང་ཡོད་ཅིང་ཕྱོགས་མཚམས་སུ་མཉམ་པར་དུམ་བུ་བཅུ་གཉིས་སུ་གནས་པས་ཀུན་
ནས་ཟླུམ་པོར་གྱུར་པ། དེའི་མཐར་ལན་ཚྭའི་རྒྱ་མཚོ་རྒྱ་ཚད་འབུམ་ཕྲག་ཕྱེད་དང་
ལྡན་པས་བསྐོར་བའི་མཐར་རི་བདུན་པ་རྡོ་རྗེའི་ཁོར་ཡུག་ཆེན་པོ་སྟེ། མེ་དཀྱིལ་གྱི་
ལྷག་མས་བསྐོར་བ་ལ་རྟ་གདོང་གི་མེ་ཞེས་བཏགས་ཤིང་དེའི་མཐར་རླུང་དཀྱིལ་གྱི་
ལྷག་མས་བསྐོར་བ། དེ་གཉིས་ཀྱི་རྒྱ་ཚད་ཀྱང་འབུམ་ཕྲག་ཕྱེད་པར་མཉམ་པ་སྟེ།
རླུང་མེ་ཆུ་སའི་དཀྱིལ་འཁོར་བཞི་གཅིག་གི་ནང་དུ་གཅིག་ཆུད་པའི་སོ་སོའ ་ི མཐའ་
ཁྱུད་གྱེན་དུ་ལངས་པ། སྟེང་ནས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁ་མཚམས་ངོས་མཉམ་པར་གྱུར་པ་
ཡིན་ཞིང་། དེ་ལྟར་སྲིད་རྩེ་ནས་རླུང་དཀྱིལ་བར་དུ་ཆུ་ཞེང་གབ་པར་གནས་པའི་ཕྱི་
རོལ་ཏུ་སྟོང་པ་གཅིག་པུ་རྡུལ་མུན་སྙིང་སྟོབས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་མེད་པའོ། །
བཞི་པ་ནི། ལས་ས་དུམ་བུ་བཅུ་གཉིས་ཕྱོགས་བཞིའི་དབུས། །རླུང་མེ་ཆུ་
སའི་རང་བཞིན་ཟླ་གམ་དང་། །ཟུར་གསུམ་ཟླུམ་པོ་གྲུ་བཞིའི་གླིང་ཆེན་ལ། །གླིང་
ཕྲན་མང་བསྐོར་པད་འདབ་རྣམ་པར་གནས། །གླིང་བདུན་པ་འཛམ་གླིང་ཆེན་པོ་ལས་
ཀྱི་ས་ལ་དུམ་བུ་བཅུ་གཉིས་སུ་བཅད་པའི་དུམ་བུ་སོ་སོར་རྒྱ་མཚོ་དང་འབྲེལ་བའི་ཆུ་
བོ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་བསྐོར་བའི་ཕྱོགས་བཞིའི་དབུས་སུ་ཤར་དུ་རླུང་གི་རང་བཞིན་
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གྱི་གླིང་ཟླ་གམ། ལྷོར་མེ་ཟུར་གསུམ། ནུབ་ཏུ་ཆུ་ཟླུམ་པོ། བྱང་དུ་ས་གྲུ་བཞི་རྣམས་
རྒྱ་ཚད་རིམ་བཞིན་དཔག་ཚད་བདུན་སྟོང་། བརྒྱད་སྟོང་། དགུ་སྟོང་། ཁྲི་ཕྲག་
རྣམས་ཡོད་པའི་གླིང་ཆེན་པོ་རེ་རེ་ལ་གླིང་ཕྲན་གཉིས་རེས་བསྐོར་ནས་ཟླུམ་པོ་པདྨའི་
འདབ་མའི་རྣམ་པར་གནས་སོ། །དེས་ན་ལྷོ་གླིང་གསུམ། ནུབ་གླིང་གསུམ། བྱང་
གླིང་གསུམ། ཤར་གླིང་གསུམ་རྣམས་སུ་འགྱུར་བའི་ཚེ། དེ་རྣམས་ཀྱི་མིང་ཡང་།
ལྷོ་གླིང་ཤར་མ་དང་། དབུས་མ་དང་། ནུབ་མ་ཞེས་འདོགས་ཀྱི། མངོན་པ་ལྟར་རྔ་
ཡབ་ལ་སོགས་པའི་མིང་འདོགས་དང་། གླིང་གཡོག་ཆུང་བ་སོགས་འདིར་མི་བཞེད་
དོ། །
ལྔ་པ་ནི། འཛམ་གླིང་ཆུང་ངུའི་ལྷོ་ཕྱོགས་འཕགས་པའི་ཡུལ། །དེ་ནས་བྱང་
དུ་རིམ་བཞིན་བོད་དང་ལི། །རྒྱ་ནག་ཤམྦྷ་ལ་དང་གངས་ལྡན་གནས། །གླིང་ལྷོ་མ་
གསུམ་ལ་འཛམ་གླིང་ཆུང་ངུ་ཞེས་བཤད་པའི་ལས་ས་དུམ་བུ་གསུམ་གྱི་ལྷོ་གླིང་དབུས་
མ་འདི་ལ་ཡུལ་དྲུག་ཡོད་པའི་དང་པོ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་རྟེན་གང་
ལ་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྐྱེད་པར་མཛད་པའི་རྡོ་རྗེའི་གདན་དང་བཅས་པའི་མ་ག་
དྷཱ། ཡངས་པ་ཅན། མཉན་ཡདོ ། འཁོར་མ་ོ འཇིག །གནས་བཅས། ཙམ་པ་ཀ་སྟ་ེ
གྲོང་ཁྱརེ ་དྲུག་དང་། བྷངྒ་ལ། ཀོ་ཤམྦཱི། ཀསྨཱིར་ལ་སགོ ས་པའི་ཡུལ་འཁོར་མང་པསོ ་
གང་བ་འཕགས་པའི་ཡུལ་དང་། དེ་ནས་བྱང་དུ་རིམ་བཞིན་ཡུལ་གཞན་རྣམས་ཆགས་
པའི་གཉིས་པ་བྱང་ཆུབ་སམེ ས་དཔའ་འཇིག་རྟནེ ་དབང་ཕྱུག་གསི ་བདག་གརི ་མཛད་པའི་
ཡུལ་བདོ ་དང་། གསུམ་པ་འཕགས་པ་ཤཱ་རའི ་ི བུ་དང་། རྣམ་སྲས་ཀྱ་ི མཚོ་དྲལ་ནས་ཡུལ་
དུ་གྱུར་ཅངི ་། མཆོད་རྟནེ ་ག་ོ མ་ས་ལ་གནྡྷ་བཞུགས་པའི་ལ་ི ཡུལ་དང་། བཞི་པ་རི་རྩེ་ལྔ་
ལ་སོགས་པ་རི་བོ་ཆེན་པོ་བཞིས་བརྒྱན་ཅིང་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་བྱིས་པ་གཞོན་
ནུའི་ཚུལ་གྱིས་བཞུགས་པའི་ཡུལ་རྒྱ་དང་། ལྔ་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་ཁྲོ་བོའ་ི
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དབང་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ཆོས་རྒྱལ་རིགས་ལྡན་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་ཀྱིས་བསྐྱངས་ཤིང་
ཀ་ལཱ་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་གྲོང་ཁྱེར་བྱེ་བ་ཕྲག་དགུ་བཅུ་རྩ་བདུན་དང་ལྡན་པའི་ཡུལ་
ཤམྦྷ་ལ་དང་། དྲུག་པ་ཤམྦྷ་ལའི་བྱང་གི་གངས་དང་འབྲེལ་བའི་འཛམ་གླིང་འདིའི་
བྱང་ཟུར་དུ་ཡོད་པའི་གངས་རི་ཆེན་པོ་སྟེ་གངས་ལྡན་རྣམས་གནས་སོ། །
དྲུག་པ་ནི། འདོད་པ་བཅུ་གཅིག་གཟུགས་ན་བཅུ་དྲུག་བཞི། །སྲིད་པ་སུམ་ཅུ་
རྩ་གཅིག་དེ་ལ་བརྟེན། །རྒྱུད་འདིར་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་བགྲང་ཚུལ་ཡང་ཐུན་མོང་
དང་མི་མཚུངས་ཏེ། འདོད་ཁམས་ན་བཅུ་གཅིག །གཟུགས་ཁམས་ན་བཅུ་དྲུག །
གཟུགས་མེད་ཀྱི་ཁམས་ན་བཞི་སྟེ་སྲིད་པ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཅིག་པོ་སྔར་བཤད་པའི་ལྷུན་པོ་
ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ལ་བརྟེན་པར་གསུངས་སོ། །དེའང་དང་པོ་འདོད་ཁམས་ན་བཅུ་
གཅིག་ཡོད་དེ། དེའི་སྡོམ་ནི། དམྱལ་བ་ཡི་དྭགས་དུད་འགྲོ་དང་། །མི་དང་ལྷ་མིན་
འདོད་ལྷ་དྲུག །ཅེས་སོ། །དེ་དག་གི་གནས་ཚུལ་ནི། འོག་གཞིའི་དཀྱིལ་འཁོར་
བཞིའི་མཐུག་རྔམ་ལ་ཕྱེད་ཕྱེད་དུ་བགོས་པའི་ས་དཀྱིལ་གྱི་ཕྱེད་མན་ཆད་ཆ་བདུན་ལ་
སྟེང་ནས་རིམ་པར། གསེག་མ་བྱེ་མ་འདམ་ཆུ་དང་། །དུ་བ་མེ་དང་མུན་པ་ཆེ། །ངུ་
འབོད་ཆེ་སྟེ་རྣམ་བདུན་ནོ། །བརྒྱད་པ་རྡོ་རྗེ་མེ་ལྕེ་དང་བཅས་པའི་དམྱལ་བ་ནི་བདུན་
པ་ལས་གཞན་ལོགས་ན་མེད་ཀྱང་། སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཚོར་བ་ཐ་དད་པས་དེར་བཞག་
གོ །ས་དཀྱིལ་གྱི་ཕྱེད་གོང་མ་ལའང་ཆ་གཉིས་སུ་བྱས་པའི་སྟེང་མར་ལྷ་མིན་དང།
འོག་མར་ཀླུ། ལོངས་སྤྱོད་དང་ལས་སའི་གླིང་རྣམས་ལ་མི་རྣམས་ཏེ། ཡི་དྭགས་
དང་དུད་འགྲོ་ལ་འདིར་གནས་ལོགས་སུ་མ་བཤད་དོ། །འདོད་ལྷ་དྲུག་ནི། རི་རབ་
ཀྱི་དཔུང་པ་ནས་ས་མཚམས་ཀྱི་བར་རྒྱལ་ཆེན་བཞི་དང་རི་རབ་ཀྱི་སྟེང་ན་སུམ་ཅུ་རྩ་
གསུམ། དེའི་སྟེང་མགྲིན་པ་སུམ་ཆར་བཅད་པའི་འོག་མ་ཆ་བཞིར་ཕྱེ་བ་ལ། འཐབ་
བྲལ། དགའ་ལྡན། འཕྲུལ་དགའ། གཞན་འཕྲུལ་དབང་བྱེད་རྣམས་སོ། །གཉིས་
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པ་གཟུགས་ཁམས་ན་བཅུ་དྲུག་སྟེ། རི་རབ་ཀྱི་དཔྲལ་བའི་ཆ་བཞི་ལ། འོག་མིན།
ཤིན་ཏུ་མཐོང་། མི་གདུང་། མི་ཆེ་བ་སྟེ་རླུང་བཞི། སྣ་ལ་འབྲས་བུ་ཆེ་བ། བསོད་
ནམས་སྐྱེས། སྤྲིན་མེད། དགེ་རྒྱས་ཏེ་མེ་བཞི། ཀོས་ཀོ་ལ། ཚད་མེ་དགེ །དགེ་
ཆུང་། འོད་གསལ། ཚད་མེད་འོད་དེ་ཆུ་བཞི། མགྲིན་པའི་སུམ་གཉིས་ཀྱི་ཆར།
འོད་ཆུང་། ཚངས་ཆེན། མདུན་ན་འདོན། ཚངས་རིས་ཏེ་ས་བཞི་རྣམས་གནས་
སོ། །གསུམ་པ་གཟུགས་མེད་ལ་བཞི་སྟེ། རི་རབ་ཀྱི་གཙུག་ཏོར་ནས་སྐྲ་མཚམས་
ཡན་ཆད་དུ་རིམ་པར་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས། རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས། ཅི་ཡང་
མེད། འདུ་ཤེས་མེད་མིན་གྱི་སྐྱེ་མཆེད་བཞིས་བསྡུས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་གནས་
པར་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟ་བུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་སྲིད་པ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཅིག་ཁམས་
གསུམ་གྱིས་བསྡུས་པ་དེ་དག་ཆགས་པ་སྔ་ཕྱིའི་རིམ་པ་ཡང་། ཁམས་གསུམ་ནི་
ཐུགས་གསུང་སྐུའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་ལ་དེ་ཉིད་སྐྱེ་བའི་རིམ་པས་ཐོག་མར་གཟུགས་མེད།
དེ་ནས་གཟུགས་ཁམས། དེ་ནས་འདོད་ཁམས་རྣམས་ཆགས་ཤངི ་། འདོད་ཁམས་ཀྱང་
རིམ་པ་ད་ེ ལྟ་བུས་ས་འགོ ས་སྟངེ ་། ས་བླ་རྣམས་རམི ་གྱསི ་ཆགས་པ་ཡནི ་ན།ོ །
བདུན་པ་ནི། ལྷུན་པོ་མེ་རིའི་བར་དུ་གོ་ལ་ཞེས། །རླུང་གི་འཁོར་ལོར་བཅུ་
གཉིས་ཁྱིམ་རྣམས་དང་། །རྒྱུ་སྐར་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་ཐོག་མར་ཆགས། །ལྷུན་པོའ་ི རྭ་
དང་བསིལ་རི་ཕྲད་པའི་ཕྱི་མཐའ་ནས། མེ་རིའི་ནང་མཐའི་བར་གྱི་ནམ་མཁའ་ལ་
ཁྱབ་པའི་གོ་ལ་ཞེས་བྱ་བ་ལྷའི་གཞལ་མེད་ཁང་རྣམས་འདེགས་པར་བྱེད་པའི་རླུང་གི་
ཆོས་ཅན་གྱི་འཁོར་ལོ་རི་རབ་ལ་ཉེ་བ་ཅུང་ཟད་མཐོ་བས་སྒུར་པོ་གཞུའི་དབྱིབས། མེ་
རི་ལ་ཉེ་བ་ཅུང་ཟད་དམའ་བ་པད་འདབ་ཀྱི་རྣམ་པ་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་ཟླུམ་པོར་གནས་
པ་ཞིག་ཡོད་ལ། སྒྲ་དོན་ནི། གོ་ལ་ཞེས་པ་སྦུབ་ཁུང་སྒང་གཤོང་ཟླུམ། །ལྕི་ཡང་
སོགས་སུ་བསྒྱུར་དུ་རུང་བའི་སྒྲ། །ལེགས་པར་བསྒྱུར་ན་མཐོ་རིས་འཛིན་དུ་འགྱུར། །
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །འདིའི་ཆགས་ཚུལ་འཁོར་ལོའ་ི རྩིབས་ལྟ་བུ་དང་སྟེང་བསྐྱེད་ཕྱིར་
བསྐྱེད་རྨོག་བརྩེགས་ལྕགས་སྒྲོག་ཕུབ་དབྱིབས་སོགས་མཁས་པ་སོ་སོས་བཤད་ཅིང་
ལུང་རིགས་ཀྱིས་བསྒྲུབས་པ་ལས། ཕྱིས་སུ་གྲུ་འཛིངས་མ་ཉིད་ཡོངས་སུ་གྲགས་ཤིང་
རྗེ་བརྒྱད་པ་མ་ི སྐྱདོ ་ཞབས་ཀྱསི ་ཡདི ་མཚོར་བཞད་གད་དུ་ཆསེ ་གསལ་བར་མཛད་ད།ོ །
ཁྱིམ་ནི་རཱ་ཤིའི་སྒྲ་ལས་ཚོགས་པའམ་ཕུང་པོའ་ི དོན་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་འཇམ་དཔལ་
རྩ་རྒྱུད་ལས། ཁྱིམ་སོ་དྲུག་ཏུ་བཤད་པ་སོགས་གོ་ལའི་ངོས་སུ་ཇི་སྙེད་ཅིག་ཆགས་
ཀྱང་། གཙོ་བོར་འཇིག་རྟེན་དུ་ཕན་གནོད་དངོས་སུ་སྟོན་པའི་ཁྱིམ་ནི་བཅུ་གཉིས་
ཏེ། ལུག་གླང་འཁྲིག་པ་ཀརྐ་ཊ། །སེང་གེ་བུ་མོ་སྲང་སྡིག་གཞུ། །ཆུ་སྲིན་བུམ་པ་ཉ་
རྣམས་སོ། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ལྟར་འཁོར་གཞི་ཁྱིམ་ལ་བརྟེན་པའི་སྐར་མའི་ཕུང་
པོ་ནི་མཐའ་ཡས་ཏེ། དུང་གཉིས་བྱེ་བརྒྱད་ས་ཡ་ལྔ། །སྐར་མའི་གྲངས་སུ་ཤེས་པར་
བྱ། །ཞེས་དྲང་སྲོང་སྐར་མ་ལ་དགའ་བས་བཤད་པ་དང་། མངོན་པའི་བཤད་སྒྲོས་
འགའ་ཞིག་ཏུ། སྟོང་པ་དྲུག་གི་ནམ་མཁའ་ལ། །གདེངས་ཅན་མིག་གི་སྐར་གྲངས་
མཐོང་། །ཞེས་བྱེ་བ་ཕྲག་གཉིས་དང་ས་ཡ་བརྒྱད་དུ་འདོད་པ་སོགས་ཡོད་པ་ལས་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་དབུས་ན་རྒྱུ་སྐར་བརྟན་པ་ཏོག་དང་རི་བྱི་ཤམ་བུའི་ཚུལ་དུ་གནས་པ།
དེ་དག་ལས་བླང་དོར་གྱི་འབྲས་བུ་ལུང་སྟོན་པའི་རྩིས་ཀྱི་འཇུག་པ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་སྐར་ནི་
ཉི་ཤུ་རྩ་བདུན་ཏེ། ཐ་༡སྐར་བྲ་༢ཉེ་སྨིན་དྲུག་༣སྣར༤། །མགོ་༥ལག་༦ནབས་༧སོ་
རྒྱལ་༨སྐག་༩མཆུ༡༠། །གྲེ་༡༡དབོ་༡༢མེ་༡༣བཞི་ནག་༡༤ས་རི༡༥། །ས་༡༦ག་ལྷ་
མཚམས་༡༧སྣྲོན་༡༨དང་སྣྲུབས༡༩། །ཆུ་སྟོད་༢༠ཆུ་སྨད་༢༡གྲོ་ཞུན་༢༢དང་། །
མོན་༢༣གྲེ་མནོ ་༢༤གྲུ་ཁྲུམ་༢༥སྟོད་སྨད༢༦། །ནམ་གྲུ་༢༧རྣམས་ཏ་ེ ཉརེ ་བདུན་ན།ོ །
དེ་ལས་གྲོ་བཞིན་བྱི་བཞིན་གཉིས་སྐར་ཁོངས་གཅིག་ཡིན་ཀྱང་རྣམ་པ་སོ་སོར་བགྲང་
ན་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་དུ་འགྱུར་ཞིང་། མདོར་ན་ཁྱིམ་དང་རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བརྒྱད་ལ་སོགས་པ་
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གདུལ་ཞིང་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་པར་ཕྱེ་བ།

རྣམས་ཐོག་མར་ཆགས་པ་ཡིན་ནོ། །གཡས་བསྐོར་སྟེང་དུ་ཉི་ཟླ་ལ་སོགས་པའི། །
གཟའ་རྣམས་གཡོན་བགྲོད་སྒྲ་གཅན་གཡས་སུའོ། །རྒྱུ་སྐར་རེ་རེ་ལ་རྐང་པ་བཞི་
བཞི་ཡོད་པའི་རྐང་པ་དགུ་རེ་ཁྱིམ་རེ་རེ་ན་གནས་པ་སྟེ། ཐ་སྐར་བྲ་ཉེ་སྨིན་དྲུག་གི་
རྐང་པ་གཅིག་ལུག་ཁྱིམ་ན་གནས་པ་སོགས་རིམ་པར་གཡས་བསྐོར་ཚུལ་དུ་གནས་
ཤིང་ཁྱིམ་རྣམས་ཀྱི་དང་པོ་ནི་ལུག་དང་། རྒྱུ་སྐར་གྱི་ཐོག་མ་ཐ་སྐར་ནས་བརྩམ་པ་ནི་
ཉི་མའི་རྟག་ལོངས་ཐོག་མར་སྤྱོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཁྱིམ་དང་རྒྱུ་སྐར་རྣམས་སྔོན་
དུ་གྲུབ་ནས་དེ་རྗེས་ནབས་སོའ་ི རྐང་པ་ཐ་མ་ལ་ཉི་མ། ཐ་སྐར་གྱི་ཐོག་མ་ལ་ཟླ་བ་
སོགས་ཁྱིམ་སོ་སོར་གནས་པའི་སྐར་མ་དེ་དག་གི་སྟེང་དུ་གཟའ་རྣམས་སྐྱེས་ནས་ཁྱིམ་
དང་རྒྱུ་སྐར་དེ་དག་ལ་བདག་པོར་གྱུར་པའི་ཚུལ་གྱིས་དབང་བྱེད་པ་སྟེ། དེའང་ཉི་ཟླ་
མིག་དམར་ལྷག་པ་དང་། །ཕུར་བུ་པ་སངས་སྤེན་པ་དང་། །མཇུག་རིང་སྒྲ་གཅན་
དུས་མེ་བཅུ། །ཞེས་པ་རྣམས་ལས་ཉི་མ་ནས་མཇུག་རིང་གི་བར་བརྒྱད་ནི་རི་རབ་ལ་
གཡོན་བསྐོར་དང་། སྒྲ་གཅན་དང་དུས་མེ་གཉིས་ནི་གཡས་བསྐོར་གྱི་ཚུལ་གྱིས་རང་
འགྲོས་རྩོམ་མོ། །དེ་ལ་ཉི་མ། མིག་དམར། ཕུར་བུ། སྤེན་པ་བཞི་གཡས་ཀྱི་ཡན་
ལག་ཏུ་བྱུང་བས་དྲག་གཟའ་དང་། ཟླ་བ། ལྷག་པ། པ་སངས། མཇུག་རིང་བཞི་
གཡོན་གྱི་ཡན་ལག་ཏུ་བྱུང་བས་ཞི་གཟའ་ཞེས་བྱའོ། །
གཉིས་པ་དུས་ཀྱི་རྣམ་པར་གཞག་པ་ལ་གཉིས། ཞག་གསུམ་དབྱེ་བ། དུས་
བཞི་སྤྱིའི་འཆད་ཚུལ་ལོ། །
དང་པོ་ནི། དབུགས་དྲུག་ཆུ་སྲང་དྲུག་ཅུ་ཆུ་ཚོད་གཅིག །དེ་ལས་ཉིན་ཞག་དེ་
ཡང་ཟླ་ཉི་རླུང་། །འགྲོ་ཚུལ་ལ་བརྟེན་ཚེས་ཉི་ཁྱིམ་ཞག་བྱུང་། །དེ་ལ་སྐྱེས་བུ་ནད་
མེད་དར་ལ་བབ་པ་ཞིག་གི་དབུགས་འབྱུང་འཇུག་གནས་གསུམ་གཅིག་ཏུ་བྱས་པའི་
དབུགས་དྲུག་ནི་ཆུ་སྲང་གཅིག །ཆུ་སྲང་དྲུག་ཅུ་ནི་ཆུ་ཚོད་གཅིག །ཆུ་ཚོད་དྲུག་ཅུར་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

ལོངས་པ་དེ་ལས་ཉིན་ཞག་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་ཞིང་དེ་ལ་དབུགས་ཉི་ཁྲི་ཆིག་སྟོང་དྲུག་
བརྒྱ། འཕོ་བའམ་དུས་སྦྱོར་བཅུ་གཉིས་ཡོད་ཅིང་དུས་སྦྱོར་རེ་རེ་ལ་དབུགས་སྟོང་
བརྒྱད་བརྒྱ། ཆུ་ཚོད་ལྔ་རེ་ཡོད་པ་ནི་དུས་ཀྱི་བརྩི་ཚུལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞི་མའོ། །
ཞག་དེའང་ཞིབ་ཏུ་བྱེད་ན་ཟླ་བ་དང་ཉི་མ་དང་རླུང་གི་འགྲོ་ཚུལ་ལ་བརྟེན་ཏེ་ཚེས་ཞག་
ཉིན་ཞག་ཁྱིམ་ཞག་གསུམ་གྱི་དབྱེ་བ་བྱུང་ངོ་། །ཟླ་ཚེས་བཅོ་ལྔའི་ཆ་དང་ཉི་མས་
གླིང་། །འཁོར་དང་ཁྱིམ་བགྲོད་སུམ་ཅུའི་ཆ་རྣམས་ཏེ། །ཕྱི་རིམ་རིང་ཞིང་ཚེས་ཟླ་
ཁྱིམ་ལོ་ལས། །ནམ་ཟླ་དུས་བཞི་ས་ལ་གཡས་བསྐོར་འགྲོ། །ཟླ་བ་ཚེས་རིམ་དཀར་
ནག་བཅོ་ལྔའི་ཆ་རེ་རེ་ལ་ཚེས་ཞག་ཅེས་བྱ་སྟེ་ཡུན་ཚད་ཆུ་ཚོད་ང་དགུ་རྗེས་འབྲང་དང་
བཅས་པ། ཉི་མས་གླིང་བཞི་ལན་གཅིག་འཁོར་བ་སྟེ་ད་ནང་སྐྱ་རེངས་ཤར་ནས་སང་
གི་སྐྱ་རེངས་འཆར་བའི་བར་རམ་རེས་གཟའི་ཆུ་ཚོད་འཕོ་བའི་ཡུན་གཅིག་ལ་ཉིན་
ཞག་ཅེས་བྱ་སྟེ་ཡུན་ཚད་ཆུ་ཚོད་དྲུག་ཅུ། ཉི་མས་ཁྱིམ་གཅིག་བགྲོད་པའི་ཡུན་ཚད་
སུམ་ཅུའི་ཆ་གཅིག་ནི་ཁྱིམ་ཞག་སྟེ་ཡུན་ཚད་ཆུ་ཚོད་དྲུག་ཅུ་རྗེས་འབྲང་དང་བཅས་
པ་ཡོད་ལ། དེ་རྣམས་ཀྱང་ཚེས་ཞག་ལས་ཉིན་ཞག །དེ་ལས་ཁྱིམ་ཞག་ཕྱི་རིམ་
བཞིན་དུ་ཡུན་རིང་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་གསུམ་གྱི་ཟླ་བ་དང་ལོ་བརྩམས་པའི་ཚེ་ཤུགས་
ཆེ་ཆུང་གིས་ཟླ་བར་མ་ལོངས་ཀྱི་བར་དུ་ཉིན་ཞག་གཙོ་ཆེ་སྟེ། ཁྱིམ་ཚེས་གཉིས་ཀྱང་
ཉིན་ཞག་དང་ལྟོ་བསྟུན་ཏེ་བརྩི་དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཟླ་བར་ལོངས་ནས་ཚེས་ཞག་
གཙོ་ཆེ་སྟེ། ཚེས་ཞག་སུམ་ཅུར་ལོངས་པ་ན་ཉིན་ཞག་སུམ་ཅུར་མ་ལོངས་ཀྱང་ཟླ་བ་
རྫོགས་པར་འདོད་དགོས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཚེས་ཞག་སུམ་བརྒྱུད་དོན་གཅིག་པ། ཉིན་
ཞག་སུམ་བརྒྱ་རེ་ལྔས་ཕྲི་བས་ལྷག་མ་ཞག་དྲུག་ལུས་པ་དེ་ལོ་གཅིག་གི་ཞག་མི་ཐུབ་
ཀྱི་ཆ་ཡིན་པས་འདོར་དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡང་མཛོད་ལས། ཟླ་བ་ཕྱེད་
དང་གཉིས་འདས་ཤིང་། །ཟླ་བ་ཕྱེད་ནི་ལུས་པ་ན། །མཁས་པས་ཞག་མི་ཐུབ་པར་
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འདོར། །ཞེས་སོ། །ལོར་ལོངས་ནས་ཁྱིམ་ཞག་གཙོ་ཆེ་སྟེ། ལོ་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་
ན་བགྲོད་མཉམ་གྱི་དུས་བཞི་ཕྲུགས་གཅིག་རྫོགས་དགོས་པ་གང་ཞིག །དེ་རྫོགས་པ་
ལ་ཉི་མས་ཁྱིམ་ཞག་སུམ་ཅུའི་བདག་ཉིད་ཅན་གྱི་ཁྱིམ་ཟླ་བཅུ་གཉིས་པོ་འཁོར་དགོས་
པའི་ཕྱིར་ཏེ། རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་ལས། ཉི་མ་འགྲོ་ལྡོག་གཉིས་ལ་ནི། །ལོ་གཅིག་
ཅེས་ནི་བརྗོད་པ་ཡིན། །ཞེས་སོ། །དེས་ན་ལོ་གཅིག་ལ་ཁྱིམ་ཞག་སུམ་བརྒྱད་དྲུག་
ཅུ་དང་། ཁྱིམ་ཟླ་བཅུ་གཉིས་ལས་མི་མང་ཞིང་མི་ཉུང་བའི་ཕྱིར། ཉིན་ཚེས་གཉིས་
རང་རང་གི་ཞག་སུམ་ཅུའི་བདག་ཉིད་ཅན་གྱི་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་རེ་རྫོགས་པ་ན་ལོ་མི་
འཁོར་ཏེ། དེའི་སྟེང་དུ་ཚེས་ཞག་ལ་ཞག་བཅུ་གཅིག་ལྷག་བཅས་དང་། ཉིན་ཞག་
ལ་ཞག་ལྔ་རྗེས་འབྲང་དང་བཅས་པ་བསྣན་ནས་ཁྱིམ་ལོ་དང་བསྟུན་དགོས་པའི་ཕྱིར་
རོ། །དེའི་དོན་ཀྱང་ཟླ་བའི་དཀར་ཆ་འཕེལ་འགྲིབ་བཅོ་ལྔ་རེ་རྫོགས་པ་ལ་ཟླ་བ་
གཅིག་ཏུ་འཇོག་ཅིང་དེ་ལ་ཚེས་ཟླ་ཞེས་གྲགས། དབྱར་དགུན་སྟོན་དཔྱིད་ཆ་ཚང་
བ་གཅིག་ལ་ལོ་གཅིག་ཏུ་བརྩི་སྟེ་ཁྱིམ་ལོ་ཞེས་གྲགས་པའོ། །དེ་ལྟར་ལོངས་སྤྱོད་
བྱའི་ཡུལ་སྐར་ཁྱིམ་རྣམས་ལ་སྤྱོད་བྱེད་གཟའ་དགུས་ལོངས་སྤྱོད་པའི་ལག་རྗེས་ས་
ལ་དུས་བཞི་གནས་ཚུལ་གཡོན་བསྐོར་དུ་གནས་ཀྱང་། འཁོར་ཚུལ་གཡས་བསྐོར་
དུ་འགྲོ་སྟེ། དཔེར་ན་ལྷོའ་ི དུམ་བུ་གསུམ་ན་དཔྱིད་ཡོད་པའི་དུས། ཤར་གླིང་ན་
དབྱར། བྱང་ན་སྟོན། ནུབ་ན་དགུན་གྱི་དུས་ཡོད་ཀྱང་། དུམ་བུ་རེ་ལ་ལྟོས་ནས་
དཔྱིད་རྗེས་སུ་དབྱར། དབྱར་རྗེས་སུ་སྟོན། སྟོན་རྗེས་དགུན། དགུན་རྗེས་དཔྱིད་
རིམ་ཅན་དུ་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །མཁའ་ལ་དུས་སྦྱོར་བཅུ་གཉིས་སུ་འཆར་ཏེ། དུས་
སྦྱོར་ནི་རྒྱུ་སྐར་གྱི་སྐད་པ་དགུ་རེར་གནས་པའི་ཁྱིམ་རེ་ལ་གཟའ་རྣམས་ཀྱིས་ལོངས་
སྤྱོད་པའི་ཡུན་ལ་དུས་སྦྱོར་གཅིག་ཏུ་བཞག་དགོས་པས་གཟའ་ཐམས་ཅད་ལ་དུས་
སྦྱོར་བཅུ་གཉིས་ཚང་ནའང་ལོ་དེར་དུས་སྦྱོར་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱིམ་སླེབ་གསུངས་པ་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

དང་། བྱེ་བྲག་ཞག་རེ་ལ་སྐར་ཁྱིམ་ཚར་རེ་རྫོགས་པར་འཆར་བ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཚུལ་
གྱི་དུས་སྦྱོར་བཅུ་གཉིས་གསུངས་པ་ནི་ཉི་མ་ཁོ་ན་ལ་སྦྱར་བ་ཡིན་ནོ། །དུས་སྦྱོར་
སྟོབས་ཀྱིས་སྣོད་བཅུད་འཕེལ་འགྲིབ་བྱེད། །ནང་དུ་ཁམས་དྲུག་ལྡན་པའི་སྐྱེས་
བུའི་ལུས་ལ་རང་རང་གི་དུས་སྦྱོར་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་རླུང་ཚུལ་བཞིན་དུ་རྒྱུ་བ་ལས་བདེ་
བར་གནས་པ་དང་། ཚུལ་མིན་དུ་རྒྱུ་བ་ལས་སྡུག་བསྔལ་བར་འགྱུར་བ་ལྟར། ཕྱི་
རོལ་ཏུའང་དུས་སྦྱོར་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་རླུང་ཚུལ་བཞིན་དུ་རྒྱུ་བ་ལས། རྒྱུད་ལས། འབྲུ་
རྣམས་དགོན་པར་སྐྱེ་བ་དང་ནི་ཤིང་རྣམས་འབྲས་བུ་བརྟན་པོས་དུད་པ་དེ་རྣམས་
འབྱུང་བར་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའི་སྣོད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡར་འཕེལ་ཉིད་དུ་
འགྱུར་བ་དང་། མི་རྣམས་ཀྱི་ཚེ་ཡང་ལོ་བརྒྱ་པ་ནས་སྟོང་བརྒྱད་བརྒྱ་པའི་བར་དུ་
འཕེལ་བར་འགྱུར་ལ། ཚུལ་མིན་དུ་རྒྱུ་བ་ལས་ནི་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་འབྲི་བར་
འགྱུར་ཞིང་། ཚེ་ལོ་ཡང་སྟོང་བརྒྱད་བརྒྱ་པ་ནས་བརྒྱ་པའི་བར་དུ་བྲི་བར་འགྱུར་བ་
སོགས་དུས་སྤྱི་དང་། ནམ་ཟླ་དུས་བཞི་སོགས་བྱེ་བྲག་གི་འཕེལ་འགྲིབ་ཇི་སྙེད་པ་
བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ནི། དེ་ལས་སྤྲོས་ཏེ་བསྟན་དང་འཁོར་ལོ་ཅན། །འཇིག་རྟེན་སྟོང་
འཇུག་དུས་བཞིའི་ཚུལ་ཡང་འཆད། །དུས་ཀྱི་རྣམ་པར་གཞག་པ་ལས་སྤྲོས་ཏེ། །
ཆོས་ཀྱི་སྤྱན་རས་ཡངས་པའི་མཁས་པ་དག་གིས་སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་དུས་བཞི།
མི་བདག་འཁོར་ལོ་ཅན་གྱི་དུས་བཞི། འཇིག་རྟེན་སྲིད་པའི་དུས་བཞི། གཟའ་
རྣམས་སྟོང་པར་འཇུག་པའི་དུས་བཞིའི་ཚུལ་ཡང་འཆད་པར་མཛད་ཅིང་དེ་དག་ལས་
རྒྱ་བོད་ཀྱི་མཁས་པ་དག་གི་བཞེད་པའི་རྣམ་གྲངས་ཤིན་ཏུ་མང་བས་རྒྱས་པར་སྤྲོས་ན་
མཐའ་ཡས་ཀྱང་། རྗེ་བརྒྱད་པ་མི་བསྐྱོད་ཞབས་ཀྱི་བཞེད་པ་ལྟར་ན།
དང་པོ་ནི། རྒྱལ་བསྟན་ལྔ་བརྒྱ་ཕྲག་བཅུའི་དབང་དུ་བྱས་པའི་དང་པོ་འབྲས་
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བུའི་དུས་གསུམ་རྫོགས་ལྡན། གཉིས་པ་སྒྲུབ་པའི་དུས་གསུམ་སུམ་ལྡན། གསུམ་
པ་ལུང་གི་དུས་གསུམ་ཉིས་ལྡན། བཞི་པ་རྟགས་ཙམ་འཛིན་པའི་དུས་གཅིག་རྩོད་
ལྡན་དུ་བཞེད་དོ། །འདུལ་བ་ལ་ཕམ་པ་དང་པོའ་ི གླེང་གཞི་བྱུང་སྐབས་རྫོགས་ལྡན།
དེ་ནས་རིམ་གྱིས་ཕམ་པ་གཉིས་པ་ལ་སོགས་པའི་གླེང་གཞི་བྱུང་ནས་སུམ་ལྡན་སོགས་
སུ་འཇོག་པ་འབུམ་ཊཱིཀ་མཁན་པོའ་ི བཞེད་པ་དང་དོན་གྱི་གནད་གཅིག་ཅིང་། དེ་
ལྟར་དབྱེ་བའི་ཁུངས་ཀྱང་བསྡུས་པའི་རྒྱུད་ལས། ཇི་ལྟར་འཇིག་རྟེན་མགོན་གྱི་དེ་
བཞིན་ནོ། །ཞེས་པའི་ཤུགས་ལས་བསྟན་པར་བཞེད་དོ། །
གཉིས་པ་ནི། སའི་དུམ་བུ་འདིར་དུས་བཞིའི་ལོ་གྲངས་ཉི་ཁྲི་ཆོག་སྟོང་དྲུག་
བརྒྱར་གནས་པའི་རྫོགས་ལྡན་དང་སུམ་ལྡན་དང་ཉིས་ལྡན་གསུམ་རེ་རེའང་ལྔ་སྟོང་
བཞི་བརྒྱ་རེ་དང་། རྩོད་ལྡན་གྱི་སྟེང་ནས་སུམ་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་སྟེ་བསྡོམས་པས་ལོ་
ཁྲི་དགུ་སྟོང་བརྒྱད་བརྒྱ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་འཇུག་པའི་དུས་དང་། རྩོད་ལྡན་གྱི་
ལྷག་མ་སྟོང་བརྒྱད་བརྒྱ་ནི་ཀླ་ཀློའ་ི ཆོས་འཇུག་པའི་དུས་ཏེ། དེའང་རིགས་ལྡན་ཁྱབ་
འཇུག་སྦས་པ་སེང་ཁྲི་ལ་དབང་བསྐུར་ནས་ལོ་ལྔ་བཅུ་རྩ་གཅིག་འདས་པའི་རྗེས་ལ་
ཀླ་ཀློའ་ི ལོ་སྟོང་བརྒྱད་བརྒྱ་པའི་འགོ་ཟུག་ཅིང་། དྲག་པོ་སེང་ཁྲི་ལ་དབང་བསྐུར་ནས་
ལོ་ལྔ་བཅུ་རྩ་གཅིག་པ་ཡན་གྱིས་རྫོགས་ལ། དེ་ནས་དྲག་པོས་ཡན་ལག་བཞི་པའི་
དཔུང་གིས་ཀླ་ཀློའ་ི དྲེགས་པ་བཅོམ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ལ་བཀོད། དེའི་རྗེས་
ཐོགས་སུ་སླར་ཡང་རྫོགས་ལྡན་གྱི་དུས་འཇུག་ཅིང་མི་རྣམས་ཀྱང་ཚེ་ལོ་སྟོང་བརྒྱད་
བརྒྱ་པར་རིམ་གྱིས་འགྱུར་རོ། །རྫོགས་ལྡན་འཇུག་པའི་ལོ་དེ་དང་ལྷོ་གླིང་ནུབ་མར་
ཀླ་ཀློའ་ི ལོ་སྟོང་བརྒྱད་བརྒྱ་པའི་ཐོག་མ་འཇུག་པ་དུས་མཉམ་མོ། །དེའི་ཚེ་དྲག་པོ་
ལ་སྲས་ཚངས་པ་དང་ལྷ་དབང་གཉིས་འབྱུང་བའི་ཚངས་པས་སའི་དུམ་བུ་འདི་ཉིད་
དུ་དབང་བསྒྱུར་ཞིང་། ལྷ་དབང་གི་རིགས་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱལ་པོ་གཞན་གྱིས་འདིར་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

རྫོགས་ལྡན་ཞུགས་ནས་ལོ་སྟོང་བརྒྱད་བརྒྱ་པའི་མཐར་ལྷོ་གླིང་ནུབ་མའི་ཀླ་ཀློ་བཅོམ་
ནས་དེར་རྫོགས་ལྡན་འཇུག་གོ །དེའི་ཚེ་ནུབ་གླིང་གཡས་མར་ཀླ་ཀློའ་ི ལོ་སྟོང་བརྒྱད་
བརྒྱ་པ་འཇུག་ཅིང་། དེའི་མཐར་ལྷ་དབང་གི་རིགས་ལས་བྱུང་བའི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་
ཀླ་ཀློ་བཅོམ་ནས་དེར་རྫོགས་ལྡན་འཇུག་ལ་སའི་དུམ་བུ་གཞན་དགུར་ཡང་རིགས་
པ་འདིས་ཀླ་ཀློའ་ི ལོ་སྟོང་བརྒྱད་བརྒྱ་པ་རེ་འཇུག་ཅིང་། དེ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་བཅོམ་
ནས་རྫོགས་ལྡན་འཇུག་པའི་རིམ་པ་ཤེས་པར་བྱ་ཞིང་། ལྷ་དབང་ནས་བརྩམས་ཏེ་
དེའི་རིགས་བརྒྱུད་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྱིས་དུམ་བུ་བཅུ་གཉིས་ལ་གཡས་བསྐོར་དུ་
ལན་གཅིག་འཁོར་བར་གྱུར་པ་དེའི་ཚེ་ན། སླར་ཡང་དུམ་བུ་འདི་ཉིད་དུ་རིགས་ལྡན་
དྲག་པོ་ཞེས་བྱ་བས་ཀླ་ཀློ་བཅོམ་ནས་རྫོགས་ལྡན་འཇུག་པར་བྱེད་དོ། །མདོར་ན་ཕྱི་
རོལ་ཀླ་ཀློ་འདུལ་བྱེད་ཀྱི་རིགས་ལྡན་གང་ན་བཞུགས་པ་དེར་རྫོགས་ལྡན། མདུན་
དུ་རྩདོ ་ལྡན། རྒྱབ་ཏུ་སུམ་ལྡན། དེ་གཉིས་བར་ཉསི ་ལྡན་ཏ་ེ གཡས་སུ་འཁོར་བའོ། །
གསུམ་པ་ནི་གོང་དུ་སྨོས་ཟིན་པས་གོ་བར་ནུས་ལ་བསྐལ་པའི་ལོ་གྲངས་སོགས་འདིར་
མ་སྤྲོས་སོ། །
བཞི་པ་ནི། རྒྱུད་ལས། སྟོང་པ་སྟོང་པ་ནམ་མཁའ་ཀླུ་དང་ལག་པ་ཐུབ་པ་རི་
བོང་ཅན་རྣམས་རྫོགས་ལྡན་དུས་ཀྱི་ཚད། སུམ་ལྡན་ལ་ནི་ནམ་མཁའ་སྟོང་པ་རོ་དང་
དགུ་དང་ཉིན་བྱེད་ལོ་ཡི་གྲངས་སུ་རབ་ཏུ་གྲགས། སྟོང་པ་མཁའ་དང་རིག་བྱེད་རོ་
དང་ལག་འགྲོ་ཞེས་པ་ཉིས་ལྡན་ལོར་ནི་ཡང་དག་སྟེ། སྟོང་པ་ནམ་མཁའ་མཁའ་མིག་
ཡོན་ཏན་ཆུ་གཏེར་རྣམས་ཀྱིས་ལོ་ཡི་གྲངས་ནི་རྩོད་པའི་དུས་ལ་འགྱུར། ལོ་ནི་འདི་
དག་རྣམས་ཀྱི་མཐའ་རུ་གཟའ་ཚོགས་རྒྱུ་བའི་ཁྱིམ་ནི་སྟོང་པ་དག་ལ་གནས། ཞེས་
གཟའ་རྣམས་སྟོང་པར་འཇུག་པའི་དུས་བཞིའི་ཚད་ཀྱི་ངེས་པ་དང་འཇུག་ཚུལ་བསྟན་
པ་སྟེ། དེའང་ཉི་མ་སོགས་རེས་གཟའ་བདུན་དང་སྒྲ་གཅན་བཅས་པས་རྒྱུ་སྐར་ཉེར་
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གདུལ་ཞིང་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་པར་ཕྱེ་བ།

བདུན་རྫོགས་པར་འཁོར་བ་ལ་གཟའ་ཞག་ཆེན་པོ་གཅིག་ཅེས་བྱ་ལ། དེ་ལ་རགས་
པར་ན་མི་ལོ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི་དང་ཟླ་བ་བདུན་ཡོད་ལ། དེའི་སྟེང་དུ་གཟའ་ཞག་ཕྱེད་
བཞག་པས་ལོ་དགུ་བཅུ་རྩ་དྲུག་དང་ཟླ་བ་ཕྱེད་དང་བཅུ་གཅིག །དེ་ལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་
ལོས་དམན་པའི་ལོ་བརྒྱ་ཞེས་ཐ་སྙད་འདོགས་ཤིང་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ི ལོ་ནི་བརྒྱ་པོ་
དེའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆ་བསགས་པ་ལ་ལོ་གསུམ་དང་ཕྱོགས་གསུམ་སྟེ། དེའང་ལོ་བརྒྱ་
པོའ་ི ཞག་སྟོང་ཕྲག་སོ་དྲུག་པོ་དེ་སོ་གཉིས་ཀྱི་ཆས་བགོས་པས་ཞག་སྟོང་དང་བརྒྱ་ཉེར་
ལྔ་འབྱུང་ལ། དེ་ཟླ་བ་དང་ལོར་བསྒྲིལ་བས་ལོ་གསུམ་དང་ཕྱོགས་གསུམ་འབྱུང་བ་
དེའོ། །དེ་ལྟར་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ི ལོ་དང་བཅས་པའི་ལོ་བརྒྱ་པོ་དེ་གཟའི་ཞག་ཕྱེད་
པ་གསུམ་ཡིན་པའི་ཕྱེད་པ་དང་པོ་སྙིང་སྟོབས། གཉིས་པ་རྡུལ། གསུམ་པ་མུན་པའི་
བདག་ཉིད་ཅན་དུ་གནས་ཏེ། དེ་ཡང་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ཕྱི་རོལ་གྱི་བད་མཁྲིས་རླུང་
གསུམ་གྱི་ཆོས་ཡིན་ལ། ནང་དུ་སྐྱེས་བུའི་བད་མཁྲིས་རླུང་གསུམ་ཆ་མཉམ་པས་ལུས་
གནས་ཤིང་མི་མཉམ་པས་ནད་བསྐྱེད་དེ་འཇིག་པ་ལྟར། ཕྱི་རོལ་དུའང་དེ་གསུམ་ཆ་
མཉམ་མི་མཉམ་ལས་གནས་འཇིག་བྱེད་ཅིང་། གང་མི་མཉམ་པའི་རྒྱུ་ཡང་དབུ་མ་ཡེ་
ཤེས་ཀྱི་ཆ་དུས་འཁོར་གྱི་ལོས་བྱེད་དོ། །གཟའ་ཞག་གསུམ་དུས་འཁོར་དང་བཅས་
པ་ལོ་ཉིས་བརྒྱ་ཡིན་ལ། དེ་ཟླ་བ་དང་ཞག་ཏུ་གསིལ་བའི་ཞག་རེ་ལ་ཆུ་ཚོད་སུམ་ཅུར་
གནས་པ་དྲིལ་བས་ས་ཡ་བཞི་དང་སུམ་འབུམ་ཉི་ཁྲི། དེ་ནང་དུ་སྐྱེས་བུའི་ཞག་ལ་
སྦྱར་ན་ཞག་ཉིས་བརྒྱ། དེ་ལ་དབུགས་འབུམ་ཕྲག་ཞེ་གསུམ་དང་ཉི་ཁྲི། དེའི་མཐར་
ཐ་མལ་པ་ལའང་རླུང་དབུ་མར་ཅུང་ཟད་རེ་འཇུག་པ་བཞིན་དུ་ཕྱི་རོལ་ཏུའང་དབུག་
དང་ཆུ་ཚོད་ཀྱི་གྲངས་མཚུངས་ལོ་འབུམ་ཕྲག་ཞེ་གསུམ་དང་ཉི་ཁྲིའི་མཐར་གཟའ་
ཐམས་ཅད་སྟོང་པར་འཇུག་སྟེ་དུས་བཞི་ཆེན་པོ་གཅིག་རྫོགས་ཤིང་། སླར་ལོངས་སྤྱོད་
ཀྱི་ངེས་པ་ལས་བརྩམས་རྫོགས་ལྡན་གྱི་དུས་སྐྱེ་བ་སོགས་དུས་བཞི་ཡང་དང་ཡང་དུ་
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འཁོར་བ་ཡིན་ནོ། །
གསུམ་པ་དེ་དག་གི་མཇུག་བསྡུ་བ་ནི། རྒྱལ་བས་མངོན་པར་ཞེན་པས་
མཐའ་གཅིག་ཏུ། །གསུངས་མིན་གདུལ་བྱ་མོས་པའི་དབང་ལས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་
སྣོད་བཅུད་ཀྱི་གནས་ལུགས་མངོན་པ་ནས་བཤད་པ་སོགས་དང་མ་མཐུན་པ་ཅི་སྙམ་
ན། རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དེས་དོན་དམ་པར་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་དངོས་
པོར་གྲུབ་པ་མ་གཟིགས་པས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་མངོན་པར་ཞེན་ནས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་
ལུགས་སྲོལ་འདིའོ་ཞེས་རྣམ་པར་བཞག་སྟེ་གསུངས་པ་མ་ཡིན་གྱི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀྱི་
ཁམས་དང་མོས་པ་དང་དབང་པོའ་ི བྱེ་བྲག་དམན་མཆོག་གི་ཁྱད་པར་ལས་བརྩམས་
ཏེ་གསུངས་པས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་བདེན་པ་འབའ་ཞིག་ཡིན་ལ། འོན་ཀྱང་ཕྱི་ནང་
གཞན་གསུམ་སྦྱོར་བའི་གནད་ཀྱིས་ལུགས་འདི་ནི་ཕུལ་དུ་གྱུར་པར་ཟུང་ཞིག །
རྩ་བའི་གཉིས་པ་འཇལ་བྱེད་ཀྱི་ཚད་བཤད་པ་ལ་གཉིས། མཚམས་སྦྱར།
བཤད་པ་དངོས་སོ།
དང་པོ་ནི། དེ་དག་འཇལ་བྱེད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡང་། །ཞེས་གླེང་བསླངས་ཏེ་
དེ་ལ་གཉིས། དུས་འཁོར་གྱ་ི རང་ལུགས། ཞར་བྱུང་མངོན་པའི་ལུགས་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། ཕྲ་རབ་བརྒྱད་ཀྱིས་ཕྲ་མོ་གཅིག་དེ་བཞིན། །སྐྲ་རྩེ་ཀེ་ཚེ་ཤིག་
ནས་སོར་མོ་ནི། །ཉེར་བཞི་ཁྲུ་གང་ཁྲུ་བཞི་གཞུ་འདོམ་སྟེ། །ཉིས་སྟོང་རྒྱང་གྲགས་
དེ་བཞིས་དཔག་ཚད་འགྱུར། །དེ་ལ་སྣོད་བཅུད་དེ་དག་འཇལ་བྱེད་ཚད་ཀྱི་རྣམ་པར་
གཞག་པ་ནི། རྡུལ་ཕྲ་རབ་བརྒྱད་ཀྱིས་རྡུལ་ཕྲ་མོ་གཅིག་དང་། དེ་བཞིན་དུ་སྐྲ་རྩེ་
དང་། ཀེ་ཚེ་དང་། ཤིག་དང་། ནས་དང་། སོར་མོ་སྟེ། བདུན་པོ་རྣམས་སྔ་མ་
སྔ་མ་བརྒྱད་བརྒྱད་ཕྲེད་དུ་གནས་པ་ཕྱི་མ་ཕྱི་མའི་ཞེང་ཚད་ཡིན་ལ། སོར་མོ་ཉི་ཤུ་རྩ་
བཞི་ལ་ཁྲུ་དང་། ཁྲུ་བཞི་ལ་གཞུ་དང་། གཞུ་སྟོང་ཕྲག་གཉིས་ལ་རྒྱང་གྲགས་དང་།
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རྒྱང་གྲགས་བཞིས་དཔག་ཚད་དུ་འགྱུར་ཏེ། དེས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཀྱི་ཚད་འཇོག་
པར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ལ་གཉིས། མདོར་བསྟན། རྒྱས་བཤད་དོ། །
དང་པོ་ནི། མངོན་པར་གཟུགས་དུས་མིང་གིས་དབྱེ་བ་སྟེ། །ཞེས་མངོན་པ་བ་
རྣམས་ཀྱིས་ཡུལ་དུས་རྩོམ་བྱེད་དང་འཇལ་བྱེད་གཟུགས་དང་དུས་དང་མིང་གི་མཐའི་
དབྱེ་བས་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པས་དེའང་ཞར་བྱུང་དུ་འཆད་པར་བྱའོ། །
གཉིས་པ་ལ་གསུམ། དང་པོ་གཟུགས་མཐའ་ནི། གཟུགས་མཐའ་ཕྲ་རབ་
རྡུལ་བདུན་རྡུལ་ཕྲན་གཅིག །དེ་བཞིན་ལྕགས་ཆུ་རི་བོང་ལུག་དང་གླང་། །ཉི་རྡུལ་
སྲོ་མ་ཤིག་ནས་སོར་ཚིགས་སོར། །ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་ཁྲུ་གང་དེ་བཞི་ལ། །གཞུ་འདོམ་
ཞེས་གྲགས་ལྔ་བརྒྱར་རྒྱང་གྲགས་གཅིག །དགོན་པའི་ཚད་དེ་དེ་བརྒྱད་དཔག་ཚད་
དོ། །དེ་ཡིས་སྟོང་གསུམ་བར་དུ་རྩོམ་ཞིང་གཞལ། །ཞེས་པ་སྟེ། གཟུགས་ཀྱི་
མཐའ་རྡུལ་ཕྲ་རབ་བདུན་ལ་རྡུལ་ཕྲན་གཅིག །དེ་བདུན་ལ་ལྕགས་རྡུལ་གཅིག །དེ་
བདུན་ལ་ཆུ་རྡུལ་གཅིག །དེ་བདུན་ལ་རི་བོང་རྡུལ་གཅིག །དེ་བདུན་ལ་ལུག་རྡུལ་
གཅིག །དེ་བདུན་ལ་གླང་རྡུལ་གཅིག །དེ་བདུན་ལ་ཉི་ཟེར་གྱི་རྡུལ་གཅིག །དེ་
བདུན་ལ་སྲོ་མ་གཅིག །དེ་བདུན་ལ་ཤིག་གཅིག །དེ་བདུན་ལ་ནས་གཅིག །དེ་
བདུན་ལ་སོར་མོ་དབུས་མའི་ཚིགས་གཅིག་གོ །སོར་མོ་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་ལ་ཁྲུ་གང་ངོ་། །
ཁྲུ་བཞི་ལ་གཞུ་གང་སྟེ་འདོམ་གང་ངོ་། །གཞུ་འདོམ་ལྔ་བརྒྱ་ལ་རྒྱང་གྲགས་གཅིག་སྟེ།
གྲོང་ལས་དེ་སྲིད་འཕགས་པ་ལ་དགོན་པ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ལས་ཉེ་བ་རྒྱང་གྲགས་ཕྱེད་
ལ་བས་མཐའ་ཞེས་བྱའོ། །རྒྱང་གྲགས་བརྒྱད་ལ་དཔག་ཚད་གཅིག་སྟེ་གཞུ་འདོམ་
བཞི་སྟོང་ངོ་། །དེས་ནི་རིའི་རྒྱལ་པོ་རི་རབ་ནས་སྟོང་གསུམ་གྱི་འཇིག་རྟེན་གྱི་བར་དུ་
རྩོམ་པ་དང་གཞལ་བར་ནུས་སོ། །
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གཉིས་པ་དུས་ཀྱི་མཐའ་ནི། སེ་གོལ་དྲུག་ཅུ་བཞིར་དབྱེའི་ཆ་གཅིག་ནི། །
དུས་མཐའི་སྐད་ཅིག་མ་སྟེ་བརྒྱ་ཉི་ཤུ། དེ་ཡི་སྐད་ཅིག་དྲུག་ཅུ་ཐང་ཅིག་སྟེ། །སུམ་
ཅུ་ཡུད་ཙམ་སུམ་ཅུ་ཉིན་ཞག་གཅིག །སུམ་ཅུ་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་ལོ་གཅིག་གིས། །
གྲངས་ཅན་ནས་ནི་གྲངས་མེད་བར་དུ་འགྲུབ། །སྐྱེས་བུ་སྟོབས་དང་ལྡན་པས་སེ་གོལ་
གཏོགས་པ་ལ་སྐད་ཅིག་མ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི་འདའ་བས་དེའི་ཆ་གཅིག་ནི་དུས་ཀྱི་མཐའི་
སྐད་གཅིག་མ་སྟེ་ཁ་ཅིག་དྲུག་ཅུར་ཡང་འདོད་དོ། །སྐད་ཅིག་མ་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་ལ་དེའི་
སྐད་ཅིག །དེའི་སྐད་ཅིག་མ་དྲུག་ཅུ་ལ་ཐང་ཅིག །ཞག་གཅིག་ལ་ཐང་ཅིག་དགུ་བརྒྱ་
ཡོད་པས་ཞག་གི་དགུ་བརྒྱའི་ཆའོ། །ཐང་ཅིག་སུམ་ཅུ་ལ་ཡུད་ཙམ། ཡུད་ཙམ་སུམ་
ཅུ་ལ་ཉིན་ཞག་གཅིག །ཉིན་ཞག་སུམ་ཅུ་ལ་ཟླ་བ་གཅིག །ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་ནི་ལོ་
གཅིག་སྟེ། འདི་དག་གླིང་བཞི་གླིང་ཕྲན་བརྒྱད་དེ་བཅུ་གཉིས་སུ་རིམ་པས་འཁོར་བ་
ནི་ཕྱི་ནང་སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གཉིས་དང་། རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་བྱེད་པ་སྟེ། ཁྱིམ་
བཅུ་གཉིས་ཞེས་བྱ་བའི་རིམ་པར་ཡང་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་བུའི་གྲངས་གནས་ལ་མཁས་
པས་དུས་དང་སྐྱེ་དགུ་རྣམས་ཀྱི་ཚེ་ལ་སོགས་པ་བརྒྱ་སྟོང་ཁྲི་འབུམ་སོགས་གྲངས་ཅན་
ནས། །གྲངས་ཀྱི་གནས་དྲུག་ཅུ་བརྒལ་བའི་གྲངས་མེད་པའི་བར་དུ་གཞལ་བའི་
རིགས་པ་འགྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །
གསུམ་པ་མིང་མཐའ་ནི། མིང་མཐའ་ཡི་གེ་སིལ་བུ་འདུས་པ་ལས། །མིང་
འབྱུང་དེ་ལས་ཚིག་གི་ཕྲེང་བ་སྟེ། །བརྟགས་ན་རེག་ལ་མ་འབྱར་རྫུན་པའོ། །མིང་གི་
མཐའ་ནི་ཡི་གེ་སིལ་བུ་བ་དབྱངས་ཨ་དང་གསལ་བྱེད་ཀ་ལ་སོགས་པ་ཡིན་ཅིང་། དེ་
དག་གཉིས་སམ་གསུམ་ལ་སོགས་འདུས་པ་ལས་མིང་འབྱུང་སྟེ། དཔེར་ན། དྷ་དང་
ཨཱི་འདུས་པ་དྷཱིཿབློ་གྲོས་ཞེས་པའམ། གསལ་བྱེད་གསུམ་དང་དབྱངས་གཉིས་འདུས་
པས། བུདྡྷཱ་སངས་རྒྱས་ཞེས་པ་ལྟ་བུ། མིང་མང་དུ་འདུས་པ་དེ་ལས་ཚིག་གི་ཕྲེང་བ་
228

གདུལ་ཞིང་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་པར་ཕྱེ་བ།

འབྱུང་སྟེ། ན་མོ་བུདྡྷཱ་ཡ། སངས་རྒྱས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ། དེའང་
ཡི་གེ་ནི་མིང་གི་རྩོམ་གཞི་ཡིན་པས་དོན་མི་སྟོན་ལ། མིང་གིས་དོན་དང་། ཚིག་གིས་
དོན་གྱི་ཁྱད་པར་སྟོན་ཅིང་། དེ་དག་ཀྱང་ལེགས་པར་བརྟགས་ན་མང་པོའམ་ཉུང་ངུ་
ཇི་ལྟར་འདུས་ཀྱང་དེའི་རང་བཞིན་རེག་ལ་མ་འབྱར་བ་ཡི་གེ་སིལ་བུ་མ་འདྲེས་པར་
གནས་ཏེ། ཐག་པ་རགས་པའི་དུས་ན་སྤུ་ཉག་མ་རེ་རེར་གནས་པ་དང་། རྔ་མའི་
ཆུན་པོ་ཉིད་དུ་སྣང་བ་ན་ཉག་མ་རེ་རེ་བ་དང་། ནེའུ་གསེང་དུ་སྣང་བ་ན་རྩྭ་ཉག་རེ་
རེར་སྣང་བ་བཞིན་བདེན་དངོས་སུ་མ་གྲུབ་པ་ཆུ་ཟླ་དང་མིག་ཡོར་ལ་སོགས་པ་བཞིན་
དུ་སྣང་དུས་ཉིད་ནས་རྫུན་པའི་རང་བཞིན་དུ་གནས་པའོ། །
དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ི ལུགས་དམིགས་སུ་བསལ་བ་དང་འཇལ་བྱེད་ཚད་བརྗོད་
པ་སྐབས་གསུམ་པའི་འགྲེལ་པའོ།། །།

༤ འཁོར་བ་འགྲུབ་བྱེད་རྒྱུ་རྐྱེན་བསྟན་པའི་སྐབས།

སྐབས་བཞི་པ་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་རྐྱེན་བཤད་པ་ལ་གཉིས། མཚམས་སྦྱར་བ་དང་།
བཤད་པ་དངོས་སོ། །
དང་པོ་ནི། འཇིག་རྟེན་གང་གི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་ཞེ་ན། །ཞེས་གླེང་བསླང་བས་
མཚམས་སྦྱར་ནས་དངོས་ལ་གཉིས། ཕྱི་རོལ་པའི་ལུགས་དགག་པ། རང་ལུགས་
གཞག་པའོ། །
དང་པོ་ནི། དབང་ཕྱུག་དྲང་སྲོང་བདག་དང་ངོ་བོ་ཉིད། །བྱུང་ཞེས་ཕྱི་རོལ་
པ་རྣམས་ལོག་པར་སྨྲ། །དབང་ཕྱུག་པ་དག་གི་གཞུང་ལས། དབང་ཕྱུག་རྫ་མཁན་
དང་འདྲ་སྣ་ཚོགས་འདི་སྤྲུལ་བྱེད་པོར་མ་གྲུབ་ན། །ས་གཞི་འདི་མི་འགྲུབ་ཅིང་རི་
རབ་འདི་མིན་རྒྱ་མཚོའང་མ་ཡིན་ཏེ། །ཉི་ཟླ་སྐར་ལྡན་བཀོད་པ་འདི་དག་མིག་ཡུལ་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

དུ་ནི་མི་འགྱུར་ལ། །ཡོད་པའི་ཕྱིར་ན་དབང་ཕྱུག་འགྲོ་བའི་བྱེད་པོ་ཡིན་ཞེས་ཁ་ཅིག་
སྨྲ། །ཞེས་སྣོད་དང་བཅུད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་འདི་དག་དབང་ཕྱུག་རྫ་མཁན་ལྟ་བུས་
བྱས་པར་འདོད་པ་དང་། གཞན་ཡང་རིག་བྱེད་ཀྱི་མཐའ་གསང་བར་སྨྲ་བ་དག་གིས་
འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འོག་ན་སྐྱེས་བུ་དྲང་སྲོང་ཆེན་པོ་ཉི་མའི་མདོག་ཅེས་བྱ་བ་
ཡོད་དེ། དེས་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་བྱས་སོ་ཞེས་ཟེར་བ་དང་། ཁ་ཅིག་གིས་བདག་
གམ་གཙོ་བོ་ལས་ཐམས་ཅད་བྱུང་བར་འདོད་པ་དང་། ཆད་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་སྣོད་
བཅུད་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་མེད་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་བྱུང་བར་འདོད་དེ། འདི་སྐད་དུ། བཟང་མོ་
མང་ཐོས་གང་སྨྲ་བ། །སླུ་བྱདེ ་སྤྱང་ཀའི ་ི རྗསེ ་དང་མཚུངས། །པད་མའོ ་ིག་ེ སར་སུ་ཡསི ་
བྱས། །རྨ་བྱའི་རི་མོ་སུ་ཡིས་བྲིས། །ཚེར་མ་རྣོན་པོ་སུ་ཡིས་བརྡར། །ཐམས་ཅད་རྒྱུ་
མེད་ངོ་བོས་བྱུང་། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཕྱི་རོལ་རྟག་ཆད་དུ་སྨྲ་བའི་མུ་སྟེགས་བྱེད་
རྣམས་ཀྱིས་མུན་པའི་བློས་རྣམ་པར་བརྟགས་ཏེ་ལོག་པར་སྨྲ་བའི་ཚུལ་མང་པོ་རྣམས་
ནི་དམུས་ལོང་གིས་རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་དབྱིབས་ལ་དཔྱད་པ་བཞིན་དོན་ལ་མི་རེག་སྟེ་རྣམ་
པར་འཁྱམས་པའོ། །
གཉིས་པ་ལ་གསུམ། རྒྱུ་སྤྱིར་བསྟན་པ། སྣོད་ཀྱི་རྒྱུ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ།
ཐུན་མོང་གི་འགྲུབ་བྱེད་བསྟན་པའོ། །དེའི་དང་པོ་ལ་གཉིས། ལས་ལས་གྲུབ་ཚུལ།
དེའི་རྟེན་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། མདོ་ལས་ཕྲ་རྒྱས་དང་བཅས་སྣ་ཚོགས་པའི། །ལས་ལས་སྣོད་
བཅུད་འཇིག་རྟེན་སྐྱེས་པར་གསུངས། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བསྟན་པ་དམ་པའི་
ཚུལ་གྱི་མདོ་སྡེ་རྣམས་ལས་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་དེ་དག་སུས་བྱས་ཤེ་ན། དབང་
ཕྱུག་སོགས་བྱེད་པ་པོ་སུས་ཀྱང་བློ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས་བྱས་པ་མེད་དེ། ལས་ལས་
འཇིག་རྟེན་སྣ་ཚོགས་སྐྱེས། ཞེས་པ་ལྟར་ཕྲ་རྒྱས་སམ་ཉོན་མོངས་པ་དང་བཅས་པའི་
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ལས་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ལས་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་སྐྱེས་
པར་གསུངས་སོ། །
གཉིས་པ་ནི། ལས་ཀྱི་རྟེན་ནི་ཐོབ་པ་ཆུད་མི་ཟ། །ཡིད་ཤེས་རྒྱུན་དང་ཀུན་
གཞིའི་རྣམ་པར་ཤེས། །གང་ཟག་ཙམ་དང་འོད་གསལ་སོགས་སུ་བཤད། །ལས་
རྣམས་ནི་བྱས་མ་ཐག་ཏུ་འགགས་ཀྱང་དེ་ཉིད་བསྐལ་པ་བརྒྱར་ཡང་ཆུད་མི་ཟོས་པར་
འབྲས་བུ་འབྱིན་པ་དེའི་ཚེ། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུར་འབྲེལ་བའི་ལས་འབྲས་ཆུད་མི་
འཛའ་བའི་རྟེན་དེ་གང་ཡིན་ཅེས་དཔྱོད་པ་ན། གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཁ་གཅིག་གིས་ཐོབ་
པའམ་ལྡན་པ་དང་། ཁ་ཅིག་གིས་ཆོས་གཞན་ཆུད་མི་ཟ་བ་ཞིག་གོ་ཞེས་དང་། དེ་
གཉིས་ཀྱང་བྱེ་སྨྲའི་ནང་ཚད་ཁ་ཅིག་གིས་རྫས་ཡོད་དང་གཞན་དག་བཏགས་ཡོད་
པ་འདོད་པ་དང་། སེམས་ཙམ་པས་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་སྟེང་དུ་ལས་ཀྱི་
བག་ཆགས་བསྒོས་པ་ལས་རྣམ་པར་སྨིན་པ་མྱོང་བས་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་ཡིན་ཞེས་
དང་། ཀུན་གཞི་ཁས་མི་ལེན་པར་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་དྲུག་ཏུ་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཡིད་
ཤེས་ཀྱི་རྒྱུན་བཏགས་པ་བ་ལ་འདོད་པ་དང་། དབུ་མ་པ་འགའ་ཞིག་གིས་ང་ཙམ་
དང་གང་ཟག་ཙམ་དུ་བཏགས་པའི་བཏགས་ཡོད་ལ་འདོད་པ་སོགས་ཇི་སྙེད་ཅིག་ཡོད་
མོད། དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཕྱོགས་རེ་མཐོང་བ་ལ་སྒྲོ་བཏགས་པར་ཟད་པས་དོན་གྱི་ངོ་
བོ་མིན་ཀྱང་རེ་ཞིག་དགག་སྒྲུབ་བཞག་གོ །སྔགས་ཀྱི་ཚུལ་ལས། ལས་གསོག་པ་པོ་
འོད་གསལ་བ་མ་དག་པའི་ཁམས་དྲུག་དང་ཚོགས་པ་གཅིག་པའི་མི་ཤིགས་པ་ཕྲ་བའི་
བདག་གམ་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའ་ི གང་ཟག་དེ་ཉིད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ལས་ཀྱི་རྟེན་ཡིན་
ནོ་ཞེས་བཞེད་དོ། །ལས་དེ་ལ་ཡང་སྣང་འགྱུར་ཐུན་མོང་བ་དང་མྱོང་འགྱུར་ཐུན་མོང་
མིན་པ་གཉིས་ཀྱི་དང་པོ་ལས་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་དང་། ཕྱི་མ་ལས་བཅུད་ཀྱི་སེམས་
ཅན་འགྲུབ་ལ། རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའ་ི རྒྱུད་དུ་གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་དུ་བཞག་པའི་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

སྐབས་སུ་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཕྱི། བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ནང་། སྣོད་བཅུད་གཉིས་ཀྱི་
འཆར་གཞི་ཡེ་ཤེས་དེ་གཉིས་དང་ཆོས་མཐུན་པ་ལ་གཞན་ཞེས་བྱ་སྟེ། ཕྱི་ནང་གཉིས་
ལ་ཁྱབ་བྱ་དང་གཞན་དབང་ལ་ཁྱབ་བྱེད་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཞེས་བྱ་བར་རྣམ་པར་
བཞག་གོ །སོགས་ཁོངས་ནས་གཞན་ཡང་འཕགས་བོད་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་བཤད་
སྲོལ་སྐབས་འདིར་རགས་ཞིབ་མང་དུ་འབྱུང་ངོ་། །
གཉིས་པ་སྣོད་ཀྱི་རྒྱུ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། བྱེ་སྨྲའི་ལུགས། དུས་
འཁོར་སོགས་ཀྱི་དགོངས་པའོ། །
དང་པོ་ནི། བྱེ་མདོས་འཇིག་རྩེའི་རླུང་ངམ་ཁམས་གཞན་ནས། །ས་བོན་རྣམ་
ལྔ་ཁྱེར་ལས་སྣོད་གྲུབ་སྟེ། །རྒྱུན་རྣམས་མི་འགྱེས་སྤྱི་མཐུན་ལས་ཀྱིས་བསྡུས། །
གཟུགས་དུས་རིང་གནས་བྱིས་བློའ་ི འཁྲུལ་སྣང་སྟེ། །འཕགས་པས་རྡུལ་དང་སྐད་
ཅིག་འགག་མཁྱེན་གསུངས། །དེའང་ལས་རྒྱུར་སྨྲ་བ་གཞིར་བྱས། ཉན་ཐོས་བྱེ་
མདོའ་ི གྲུབ་མཐའ་པ་དག་གིས། བསྐལ་པ་ཆགས་པའི་ཚེ་འདོད་སྤྱོད་ཀྱི་རླུང་སྐད་
ཅིག་དང་པོའ ་ི རྒྱུ་ནི་སྔར་འཇིག་པའི་ཚེ་རྩེ་མོའ ་ི གཟུགས་སྤྱོད་ཀྱི་རླུང་མ་ཞིག་པ་དེ་
ཡིན་ཅིང་དེ་ལ་ལས་ལས་སྐྱེས་པའི་འབྲས་བུ་རགས་པ་སྣ་ཚོགས་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་
ཡོད་པར་བཤད་པ་དང་། ཡངས་སྟོན་པའི་མདོ་ལས། རླུང་གིས་འཇིག་རྟེན་གྱི་
ཁམས་གཞན་དག་ནས་ས་བོན་དག་ཁྱེར་ཏེ་འོང་ངོ་། །ཞེས་འབྱུང་བས། རྩ་བའི་
ས་བོན། འབྱེད་པའི་ས་བོན། ས་བོན་གྱི་ས་བོན། རྩེ་མོའ་ི ས་བོན། སྡོང་པོའ་ི ས་
བོན་ཏེ་རྣམ་པ་ལྔ་ལས་སྣོད་གྲུབ་ཅིང་། དེའང་རྡུལ་ཕྲན་ཆ་མེད་སིལ་བུ་དུ་མ་འདུས་
པ་ལས་རགས་པ་བརྩམས་ཤིང་ད་ལྟ་གནས་པ་ལྟར་སྣང་བའི་རྒྱུན་རྣམས་རླུང་དྲག་པོ་
ལ་སོགས་པས་མི་འགྱེས་པར་གནས་པ་ནི་སེམས་ཅན་སྤྱི་མཐུན་གྱི་ལས་ཀྱིས་བསྡུས་
པ་ཡིན་ཅིང་། རྡུལ་ཕྲན་དུ་མ་ལས་རི་ལ་སོགས་པའི་གཟུགས་དང་། སྐད་ཅིག་མ་
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མཐུད་པས་ལོ་ལ་སོགས་པ་རིང་དུ་སྣང་བ་བྱིས་པའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱི་བློ་རགས་པའི་
འཁྲུལ་པ་ལ་སྣང་བ་ཡིན་ནོ། །འཕགས་པ་རྣམས་ལ་རྡུལ་ཕྲན་དང་སྐད་ཅིག་འགག་
པར་མཁྱེན་ཏེ། བཙུན་པ་དཔལ་ལེགས་ཀྱི་རྡུལ་བདུན་ཅུ་པ་ལས། ལག་མཐིལ་སྤུ་
ཉག་གཅིག་འདུག་པ། །མི་རྣམས་ཀྱསི ་ན་ི མ་ི རྟགོ ས་ལ། །དེ་ཉདི ་མགི ་ཏུ་སངོ ་ན་ན།ི །
མི་བདེ་བ་དག་སྐྱེད་པ་ལྟར། །བྱིས་པ་ལག་མཐིལ་འདྲ་བ་ཡིས། །འདུ་བྱེད་རྡུལ་
དུ་མི་རྟོགས་སོ། །འཕགས་པ་མིག་དང་འདྲ་བ་རྣམས། །དེ་ཡིས་ཡིད་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་
འབྱུང་། །ཞེས་གསུངས་སོ། །
གཉིས་པ་ནི། དུས་འཁོར་སོགས། སེམས་ནི་བྱེད་པོ་རྡུལ་ཕྲན་བརྟན་གཡོའ ་ི
རླུང་། །ལས་དང་བྱེད་པས་འགྲུབ་པ་ཕལ་ཆེར་མཐུན། །འདིར་རྟོགས་སླ་བའི་ཕྱིར་
བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་གྱི་རྣམ་པར་གཞག་པ་དང་སྦྱར་ཏེ་ཞིབ་མོར་བཤད་ན། དཔེར་
ན་རྫ་མཁན་གྱིས་བུམ་པ་བྱེད་པ་ན། བུམ་པ་བྱ་བ། རྫ་མཁན་བྱེད་པ་པོ། འཇིམ་
པ་ལས། སྲད་བུ་དང་འཁོར་ལོ་སོགས་སྐྱེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ནི་བྱེད་པ་སྟེ་བྱ་བྱེད་རྫས་
གཞན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དངོས་པོའ ་ི རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་སྟེང་ནས་བཞག་པའི་བྱ་བྱེད་ལས་
གསུམ་མཚན་ཉིད་པ་དང་། སྔོ་སྣང་དབང་ཤེས་ཀྱིས་སྔོན་པོར་རྟོག་པ་ན། སྔོན་
པོར་རྟོག་པ་བྱ་བ། སྔོ་སྣང་དབང་ཤེས་བྱེད་པ་པོ། སྔོན་པོ་ལས། སྔོན་པོའ་ི རྣམ་པ་
བྱེད་པ་སྟེ་བྱ་བྱེད་རྫས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཤེས་པས་ཡུལ་རྟོགས་པ་ལ་བཞག་པའི་
བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་བཏགས་པ་བ་གཉིས་ཡོད་པ་ལས། སྔ་མ་ཉིད་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་
རྟེན་ཆགས་ཚུལ་ལ་སྦྱར་བྱ་ཡིན་པས་དེའི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ། ཐོག་མར་རྫ་མཁན་དང་
འདྲ་བའི་བྱེད་པ་པོ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས། སེམས་ཉིད་ཀྱིས་ནི་
སེམས་ཅན་འཇིག་རྟེན་དང་། །སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཤིན་ཏུ་སྣ་ཚོགས་འགོད། །འགྲོ་
བ་མ་ལུས་ལས་ལས་སྐྱེས་པར་གསུངས། །སེམས་སྤངས་ནས་ནི་ལས་ཀྱང་ཡོད་མ་
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༼སྟོད་ཆ།༽

ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྤྱིར་སེམས་ཅན་དང་། བྱེ་བྲག་ཏུ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་
དེ་ཉིད་དུ་སྐྱེ་བ་སོགས་ཀྱི་ལས་མཐུན་པར་བསགས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་སེམས་
དང་། དེའང་གཙོ་བོར་དེ་དག་གི་འོད་གསལ་བའི་སེམས་ཉིད་དོ། །སྲད་བུ་སོགས་
དང་མཚུངས་པའི་བྱེད་པ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། འོད་གསལ་བའི་སེམས་དེ་ཁུ་རྡུལ་རླུང་
གསུམ་དང་འགྲོགས་པ་ལས་སྣང་བ་གསུམ་འཆར་ཞིང་། དེ་ལས་རང་བཞིན་བརྒྱད་
ཅུའི་རྟོག་པ་སྐྱེ། དེས་དགེ་མི་དགེའི་ལས་བསགས་པའི་བག་ཆགས་སེམས་ལ་བསྒོས་
པ་ཡུལ་དུ་སྨིན་པར་ཉེ་བ་ན། སེམས་ཅན་དེ་རྣམས་ཀྱི་ལས་སྣང་ཙམ་པ་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་
ཆོས་ཅན་གྱི་རླུང་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་གཞན་ཞིག་ཡོངས་སུ་བཏང་ནས། འཇིག་རྟེན་
གྱི་ཁམས་གཞན་དག་ཆགས་པའི་ཆེད་དུ་འཁྱམས་ཤིང་སྔོན་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་སྟོང་
པའི་ནམ་མཁར་འགྲོ་བ་དེའོ། །དཔེར་ན་སྐྱེས་བུའི་སྲོག་གི་རླུང་གིས་ཤི་བའི་ལུས་
བཏང་ནས་འཁྱམས་པར་བྱེད་ཅིང་། ལུས་གཞན་ལེན་པའི་ཆེད་དུ་མངལ་གྱི་སྒོར་
འཇུག་པ་དེ་ཉིད་སྐྱེས་བུའི་ལུས་འགྲུབ་པའི་བྱེད་པོར་འཇོག་པ་བཞིན་ནོ། །འཇིམ་པ་
ལྟ་བུའི་ལས་གང་ཡིན་ཞེ་ན། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་སྟོངས་པའི་གོ་སྐབས་དེ་ཉིད་ནི་
རྡུལ་ཕྲན་སིལ་བུར་གནས་པ་ཉི་ཚེ་བའི་མིག་གི་སྤྱོད་ཡུལ་དུ་མ་སྣང་ཞིང་རྣལ་འབྱོར་
པའི་མིག་ལ་སྣང་བ་དང་། དེའི་རྟེན་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཆོས་ཅན་གྱི་རླུང་ཞེས་བྱ་བ་
ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་སྐྱེས་བུའི་ལུས་འཆགས་པ་ན་ཕ་མའི་ཁུ་ཁྲག་རླུང་བཅུ་དང་བཅས་
པ་ནང་གི་ཆོས་དེའི་ལས་སུ་གཞག་པ་བཞིན་ནོ། །སིལ་བུར་གནས་པའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་
དེ་དག་སེམས་ཀྱི་བག་ཆགས་ཀྱི་སྣང་བ་ཙམ་ལས་དབང་པོའ་ི སྤྱོད་ཡུལ་དུ་མི་འགྱུར་
བས་སྟོངས་པ་ཞེས་མིང་དུ་གདགས་སོ། །འདིར་ལས་ཀྱི་རླུང་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་
གཅིག་ཞིག་པ་ན་གཞན་འཆགས་པར་བྱེད་པའི་ཕྱིར་འཁྱམས་པ་དང་། གང་ཞིག་ས་
དེ་ཉིད་དུ་སྡོད་ཀྱི་གཞན་དུ་མི་འགྲོ་བའི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་བརྟན་གཡོའ་ི རླུང་གཉིས་
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པོ་དེ་ལ་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཆོས་ཅན་ཞེས་བརྗོད་དོ། །དེ་ནི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་རང་
བཞིན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དེ་སྐད་དུ་བརྗོད་པ་མིན་པར་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཆོས་དང་ལྡན་
པའི་ཕྱིར་དེར་བརྗོད་པ་ཡིན་ཏེ། ཇི་ལྟར་ཁུ་བ་དང་ཁྲག་དག་ལ་ཟླ་བ་དང་ཉི་མའི་
ཆོས་ཅན་དུ་རྣམ་པར་འཇོག་པ་བཞིན་ནོ། །རྣམ་ཤེས་ཀྱི་ཆོས་ཇི་འདྲ་ཞིག་དང་ལྡན་
པ་ཡིན་ཞེ་ན། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི་ཁ་དོག་དང་དབྱིབས་དང་བྲལ་བ་ཡིན་ཀྱང་སྣང་
བའི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་འོད་སྣ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པ་བཞིན་དུ། ལས་ཀྱི་རླུང་གཉིས་པོ་
འདི་ཡང་རང་ཉིད་ནམ་མཁའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་དུ་ཟིན་ཀྱང་དབང་ཤེས་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་མིན་
པ་རྣལ་འབྱོར་གྱི་མིག་གིས་རྟོགས་པར་བྱ་བའི་འོད་དྲུག་དང་བཅས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཆོས་ཅན་ནོ། །དེ་ལྟར་དེའི་འོད་ལྗང་གུ་དང་སྔོན་པོ་དང་ནག་པོ་སྟེ་
གསུམ་གཙོ་བོར་གྱུར་ཅིང་། གཞན་ཕལ་པར་གྱུར་པ་ལས་སྲོག་ལ་སོགས་པའི་རླུང་
བཅུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ལ། རླུང་བཅུ་པོ་དེ་དག་ཀྱང་བྱ་བའི་དབྱེ་བས་འཛིན་པར་བྱེད་པ་
དང་། སྲུབ་པར་བྱདེ ་པ་དང་། དབྱིབས་སུ་བྱདེ ་པའི་རླུང་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་བཞག་གོ །
དེ་ལ་རླུང་བཅུ་པོ་དེ་ལས་གང་དང་གང་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པའི་བྱ་བ་བྱེད་ཅེ་ན། འདི་
ལ་ནང་དུ། ནང་ལེ་ལས། ས་བོན་པདྨར་གནས་པ་དག་ནི་འཛིན་མས་འཛིན་ཏེ་དེ་
ལས་ཆུ་ཡིས་སྡུད་དོ་ཕྱི་ནས་ནི། མེ་ཡིས་སྨིན་པར་བྱེད་ཅིང་རོ་དང་རོ་ནི་ཟ་བར་བྱེད་
དེ་འདི་ཡི་འཕེལ་བ་རླུང་གིས་སོ། །ནམ་མཁའ་དག་ཀྱང་འཕེལ་བའི་གོ་སྐབས་སྦྱིན་
བྱེད་མི་ཡི་བདག་པོ་དུས་ལས་དེ་ལྟར་གྲུབ་པ་སྟེ། ཞེས་གསུངས་པའི་རིགས་པ་ཕྱི་
རོལ་ཏུ་སྦྱར་བྱ་ཡིན་པས། ཁྱབ་བྱེད་དང་ལྷས་བྱིན་ཆུ་ཁམས་པས་རྡུལ་ཕྲན་རྣམས་
སྡུད་ཅིང་། ཀླུ་དང་ནོར་རྒྱལ་ས་ཁམས་པས་བསྡུས་པ་དེ་རྣམས་སྲ་བར་བྱེད་པས་རླུང་
བཞི་པོ་དེ་དག་ནི་འཛིན་པའི་རླུང་ངོ་། །གྱེན་རྒྱུ་དང་རྩངས་པ་མེ་ཁམས་པས་བསྡུས་
པ་དེ་དག་བསྲུབ་པའི་ཚུལ་གྱིས་སྨིན་པར་བྱེད་པས་སྲུབ་པའི་རླུང་ངོ་། །མཉམ་གནས་
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༼སྟོད་ཆ།༽

དང་རུས་སྦལ་རླུང་ཁམས་པས་བསྲུབས་ཏེ་སྨིན་པ་དེ་དག་གནས་གཞན་དང་གཞན་
དུ་བསྐྱེད་དེ་འཇོག་པའི་ཚུལ་གྱིས་དབྱིབས་ཀྱི་བྱ་བ་བྱེད་པས་དབྱིབས་སུ་བྱེད་པའི་
རླུང་ངོ་། །སྲོག་དང་ཐུར་སེལ་ནི་དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གྲོགས་ཏེ་གོ་སྐབས་སྦྱིན་པར་བྱེད་
པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཡང་ཇི་ལྟར་ནང་དུ་ཕ་མའི་ཁུ་ཁྲག་དག་ནུར་ནུར་དང་མེར་
མེར་པོ་ལས་རིམ་གྱིས་ཉའི་གནས་སྐབས་སོགས་སུ་འགྱུར་བ་ལྟར། འཇིག་རྟེན་
ཆགས་པའི་ཚེ་ཡང་དབྱིབས་ཚད་དང་ལྡན་པའི་རླུང་ལ་སོགས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་མ་
གྲུབ་པའི་སྔ་རོལ་དུ་ཁམས་ལྔའི་དྭངས་མ་གཡོ་བའི་ཚུལ་ནི། སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་མཚན་
ཉིད་ཅན་རྡུལ་ཕྲན་སིལ་བུར་གནས་པ་ཉིད་ནམ་མཁའི་གནས་སྐབས། དེའི་རྗེས་སུ་
སྔར་བཤད་པའི་བརྟན་གཡོའ་ི སྲོག་རླུང་གཉིས་ཕྲད་པ་ལས་རྡུལ་ཕྲན་རྣམས་གཡོ་ཞིང་
འབྱར་བ་རླུང་གི་དྭངས་མ་གཡོ་བའི་གནས་སྐབས། རྡོ་བརྡབས་པ་ལས་མེ་འབྱུང་
བ་བཞིན་དུ་རྡུལ་ཕྲན་རྣམས་གཡོས་ཤིང་ཕྲད་པ་ལས་གློག་འབྱུང་བ་མེའི་དྭངས་མ་
གཡོ་བའི་གནས་སྐབས། །དེ་ལས་ཆར་ཐིམ་བུ་ལྟ་བུའི་ཆུ་འབྱུང་བ་ཆུའི་དྭངས་མ་
གཡོ་བའི་གནས་སྐབས། དེ་ལས་ནམ་མཁའ་ལ་འཇའ་ཚོན་དུ་སྣང་བ་སའི་དྭངས་
མ་གཡོ་བའི་གནས་སྐབས་སོ། །དེ་རྣམས་གཡོས་པས་ཆུའི་ཚོགས་ཆེན་པོར་གྱུར་པ་
དེ་བསྲུབས་པ་ལས་སྙིང་པོ་ལྟ་བུར་རགས་པའི་ཁམས་རྣམས་འབྱུང་སྟེ་ནང་དུ་འབུར་
པོ་ལྔ་དོད་པའི་རུས་སྦལ་གྱི་གནས་སྐབས་དང་མཚུངས་ཤིང་། དེ་ནས་དབྱིབས་སུ་
བྱེད་པའི་རླུང་གིས་རི་གླིང་ལ་སོགས་པའི་བཀོད་པ་བྱེད་དེ་ཕག་པའི་གནས་སྐབས་ལྟ་
བུའོ། །དེ་ལྟར་རིམ་གྱིས་རླུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས་ལྷུན་པོའ་ི བར་གྱི་བཀོད་པ་རྣམས་
ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རྫོགས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཚད་
དང་དབྱིབས་དང་བཀོད་པ་ཇི་སྙེད་པ་ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་དེ་དག་ཀྱང་དེ་སྐྱེད་པར་བྱེད་
པའི་ལས་ཀྱི་རླུང་ཐ་དད་པའི་དབང་ལས་ཡིན་ལ། ལས་རླུང་ཐ་དད་པ་དེ་ཡང་ལས་
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ཀྱི་བག་ཆགས་ཀྱིས་བསྒོས་པའི་སེམས་ཀྱི་སྣང་བ་ཐ་དད་པ་ལས་ཡིན་ཞིང་། དེ་ཡང་
ངེས་པ་མཐར་ཐུག་ཁམས་དྲུག་དང་ཚོགས་པ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་འོད་དྲུག་གི་སྣང་བ་
ལས་ཡིན་ནོ། །འོད་དྲུག་ལས་རགས་པའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འགྲུབ་པའི་ཚུལ་ཡང་།
དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་ལས། གཡོན་གྱི་ཡན་ལག་ཏུ་ནི་དཀར་པོ་འབར་བ། ཞེས་སོགས་
ཟུང་བདུན་གྱི་རིགས་པ་ལས་ཤེས་པར་བྱ་བ་ནི། འདི་ལྟར་སྟེང་གི་འོད་ལྗང་གུ་དང་
འོག་གི་འོད་སྔོན་པོ་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་འོད་གསལ་བའི་མཚན་ཉིད་ཅན་གྱི་མཐུ་ལས་
སྲོག་དང་ཐུར་སེལ་གྱི་རླུང་གཉིས། ཤར་གྱི་ནག་པོ་འབར་བ་ཉེར་ཐོབ་ཀྱི་མཚན་ཉིད་
ཅན་གྱི་མཐུ་ལས་ཕྱི་རོལ་གྱི་མཉམ་གནས་ལ་སོགས་པའི་རླུང་བདུན། ལྷོའ་ི དམར་
པོ་འབར་བ་མཆེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་གྱི་མཐུ་ལས་དུས་མེ། ཉི་མ། མིག་དམར།
ཕུར་བུ། སྤེན་པ་སྟེ་དྲག་གཟའ་ལྔ། གློག །རྟ་གདོང་གི་མེ་བདུན། བྱང་གི་དཀར་
པོ་འབར་བ་སྣང་བའི་མཚན་ཉིད་ཅན་གྱི་མཐུ་ལས་སྒྲ་གཅན། ཟླ་བ། ལྷག་པ། པ་
སངས། མཇུག་རིང་སྟེ་ཞི་གཟའ་ལྔ། ཆར། རྒྱ་མཚོ་སྟེ་ཆུ་བདུན། ནུབ་ཀྱི་སེར་པོ་
འབར་བ་རགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་གྱི་མཐུ་ལས་ས་ཕྲ་སྦོམ། རྡོ་ཕྲ་སྦོམ། སྐར་མ་
ཕྲ་སྦོམ། འཇའ་ཚོན་ཏེ་བདུན། དེ་ལྟར་ན་ཤར་ནུབ་གཉིས་ས་རླུང་ཟུང་བདུན། ལྷོ་
བྱང་གཉིས་མེ་ཆུ་ཟུང་བདུན། སྟེང་འོག་གཉིས་མཁའ་ཡེ་ཤེས་ཟུང་གཅིག་སྟེ་ཕྱི་མ་
ནི་ཁྱབ་བྱེད་དང་སྔ་མ་བཅུ་བཞི་པོ་ཁྱབ་བྱར་བཞག་གོ །འདིས་མཚོན་ཏེ་རི་རབ་ཀྱི་
ཕྱོགས་བཞི་དང་གླིང་སོ་སོའ་ི དབྱིབས་དང་ཁ་དོག་སོགས་ཀྱང་འོད་དྲུག་གིས་བྱས་པར་
ཤེས་དགོས་སོ། །དེ་ལྟར་སེམས་བྱེད་པོ། སྣོད་བཅུད་བྱ་བ། ལས་བྱེད་པས་འགྲུབ་
པ་ནི་མདོ་རྒྱུད་ཕལ་ཆེར་དགོངས་པ་མཐུན་པར་གནས་སོ། །
གསུམ་པ་ཐུན་མོང་གི་འགྲུབ་བྱེད་བསྟན་པ་ལ་གཉིས། ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་
མ་ཡིན་པའི་ལུགས་སོ། །
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དེའི་དང་པོ་ལ་གཉིས། མངོན་པ་འོག་མའི་ལུགས། མངོན་པ་གོང་མ་སོགས་
ཀྱི་ལུགས་ས།ོ །
དང་པ་ོ ལ་གཉིས། སྤྱིར་བསྟན་པ་དང་། བྱེ་བྲག་ཕྱ་ེ ནས་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། འདུས་བྱས་ཆོས་རྣམས་སྐྱེད་བྱེད་རྒྱུ་དྲུག་དང་། །རྐྱེན་བཞི་དེ་དག་
གིས་བསྐྱེད་འབྲས་བུ་ལྔ། །མདོ་སྡེ་ལས། ལེགས་གསུངས་རྗེས་འབྲངས་མངོན་པ་
འོག་མའི་ལུགས། །ཞེས་པ་སྟ།ེ དེའང་མཛོད་ལས། རྒྱུ་དང་རྐྱནེ ་དག་མདེ ་པ་ན།ི །
སྐྱེ་བས་བསྐྱེད་བྱ་སྐྱེད་བྱེད་མིན། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར། འདུས་བྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་
སྐྱེ་བ་ལ་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ཚོགས་དགོས་ཤིང་། དེའང་དེ་དག་སྐྱེད་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་དྲུག །རྐྱེན་
བཞི། དེ་དག་གིས་བསྐྱེད་པའི་འབྲས་བུ་ལྔ་རྣམས་མདོ་སྡེ་དག་ལས་ལེགས་པར་
གསུངས་པའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ཏེ་ཞིབ་མོར་བཤད་པ་མངོན་པ་འོག་མའི་ལུགས་སྲོལ་
ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ཕྱེ་ནས་བཤད་པ་ལ་བཞི། རྒྱུ་དྲུག །འབྲས་བུ་ལྔ། ཐུན་མོང་གི་
ཆོས། རྐྱེན་བཞི་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། འདུས་བྱས་རང་ལས་གཞན་པ་བྱེད་རྒྱུ་སྟེ། །ཕན་ཚུན་རྒྱུ་འབྲས་
ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་རྒྱུ། །འདྲ་ཆོས་སྔ་མས་ཕྱི་བསྐྱེད་སྐལ་མཉམ་རྒྱུ། །སེམས་དང་
སེམས་བྱུང་མཚུངས་པ་ལྔ་ལྡན་རྒྱུ། །ཉོན་མོངས་ཅན་ཆོས་ཀུན་ཏུ་འགྲོ་བའི་རྒྱུ། །མི་
དགེ་དགེ་བ་ཟག་བཅས་རྣམ་སྨིན་རྒྱུ། །ཞེས་པ་སྟེ། འདུས་བྱས་རང་ལས་དོན་གཞན་
དུ་གྱུར་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་འདུས་བྱས་ཀྱི་བྱེད་པའི་རྒྱུ། དེ་ལའང་གཙོ་ཕལ་གཉིས་
སུ་དབྱེ་ན་གཙོ་བོ་བྱེད་རྒྱུ་ནུས་བཅས་ནི། དཔེར་ན་མིག་དབང་དང་གཟུགས་ནི་མིག་
ཤེས་སྐྱེ་བའི་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ། མིག་དབང་ནི་རྟེན་གྱི་བྱེད་རྒྱུ་དང་གཟུགས་ནི་གནས་
ཀྱི་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁ་ཟས་ནི་ལུས་ཀྱི་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ། ལུས་སྐྱེད་པར་ནུས་
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པའི་ཕྱིར། ས་བོན་མྱུ་གུ་འདབ་མ་སྡོང་བུ་སོགས་སྔ་མ་སྔ་མ་ཕྱི་མ་ཕྱི་མའི་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་
ཏེ་དེ་དག་རིམ་པར་སྐྱེད་པའི་བྱ་བ་ལ་ནུས་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཕལ་པ་ནི་སྐྱེད་པའི་བྱ་
བ་ལ་ནུས་པ་མེད་ཀྱང་གེགས་མི་བྱེད་པ་ཙམ་གྱི་ཆ་ནས་བཞག་པའོ། །འདུས་བྱས་
ཀྱི་ཆོས་གང་ཞིག་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འབྱུང་ཞིང་ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་རྒྱུ་འབྲས་སུ་གྱུར་
པ་ནི་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་ཞེས་བྱ་སྟེ། འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞི་རྣམས་ནང་ཕན་ཚུན་
དུ་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་། སེམས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འཇུག་པའི་ཆོས་རྣམས་དང་
སེམས་ཀྱང་ཕན་ཚུན་དུ་དེ་ལྟར་ཡིན་པ་དང་། འདུས་བྱས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་སྐྱེ་སོགས་
རྣམས་དང་མཚན་གཞིའི་ཆོས་དེའང་ཕན་ཚུན་དུ་རྒྱུ་འབྲས་ཡིན་པ་ལྟ་བུའོ། །དེས་ན་
འདུས་བྱས་ཕལ་ཆེ་བ་ཞིག་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་རྒྱུར་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །དཔེར་ན་མགྲོན་
པོ་རྣམས་ཕན་ཚུན་གྱི་སྟོབས་ཀྱིས་ལམ་དུ་ལྷན་ཅིག་འགྲོ་བ་ལྟ་བུའོ། །ཆོས་འདྲ་བ་
སྔ་མ་སྔ་མས་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་སྐྱེད་པ་ནི་སྐལ་མཉམ་གྱི་རྒྱུ་ཞེས་བྱ་སྟེ། ནས་ནི་ནས་ཀྱི་འདྲ་
བ། སཱ་ལུ་ནི་སཱ་ལུའི་འདྲ་བ་ལྟ་བུ་དང་། དགེ་བའི་ཕུང་པོ་ལྔ་དགེ་བའི་སྐལ་མཉམ།
མི་དགེ་བ་དང་བསྒྲིབས་ལུང་མ་བསྟན་ཉོན་མོངས་ཅན་གྱི་སྐལ་མཉམ། མ་བསྒྲིབས་
ལུང་མ་བསྟན་དེ་ཉིད་ཀྱི་སྐལ་མཉམ་གྱི་རྒྱུའོ། །སེམས་དང་སེམས་བྱུང་གང་རུང་གིས་
བསྡུས་ཤིང་། རྟེན་དང་དམིགས་པ་དང་རྣམ་པ་དང་དུས་དང་རྫས་ཏེ་མཚུངས་པ་ལྔས་
མཚུངས་པར་ལྡན་པ་རྣམས་ནི་མཚུངས་ལྡན་གྱི་རྒྱུ་ཞེས་བྱ་སྟེ། ཤེས་དྲུག་མཚུངས་
ལྡན་དང་བཅས་པའི་རྟེན་སོ་སོའ་ི དབང་པོའ་ི སྐད་ཅིག་མ་དེར་མཚུངས་ཤིང་གཅིག་པ་
རྣམས་ཕན་ཚུན་དུ་མཚུངས་ལྡན་གྱི་རྒྱུ་དང་། དེ་ཉིད་ལྷན་འབྱུང་གི་རྒྱུའང་ཡིན་ནོ། །
དཔེར་ན་མགྲོན་པོ་རྣམས་ལམ་བར་དུ་ཟས་སྐོམ་ཁྲུས་མལ་སྟན་སོགས་ཐམས་ཅད་
མཚུངས་པར་སྤྱོད་པ་ལྟ་བུའོ། །རང་འབྲས་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་ཆོས་ཐུན་མོང་གི་
མཐོང་སྤང་ནི་ཀུན་འགྲོའ་ི རྒྱུ་ཞེས་བྱ་ཞིང་། མཛོད་ཀྱི་ཕྲ་རྒྱས་བསྟན་པར། ཕྲ་རྒྱས་
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༼སྟོད་ཆ།༽

བཅུ་གཅིག་ལ་ཀུན་འགྲོ་ཞེས་པའི་མིང་གིས་བསྟན་ཏོ། །འབྲས་བུ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་
སྐྱེད་ནུས་པའི་མི་དགེ་བ་རྣམས་དང་དགེ་བ་ཟག་བཅས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ནི་རྣམ་པར་
སྨིན་པའི་རྒྱུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་དཔེར་ན་སྐྱོན་མེད་པའི་ས་བོན་རླན་དང་ཕྲད་པ་ལྟ་བུ། ལུང་མ་
བསྟན་གྱི་ཆོས་རྣམས་ནི་རྣམ་སྨིན་གྱི་རྒྱུ་མ་ཡིན་ཏེ་ས་བོན་རུལ་བ་ལྟ་བུ། དགེ་བ་ཟག་
མེད་ཀྱང་མ་ཡིན་ཏེ་སྟོབས་དང་ལྡན་ཀྱང་སྲེད་པ་མེད་པས་རྣམ་སྨིན་འགྲུབ་པར་མི་
བྱེད་དེ་ས་བོན་གྲུང་པོ་རླན་གྱིས་མ་ཕོག་པ་ལྟ་བུའོ། །
གཉིས་པ་ན།ི རྒྱུ་ལས་ཕྱསི ་འབྱུང་རྒྱུད་ཀྱསི ་བསྡུས་པ་ཡ།ི །མ་བསྒྲིབས་ལུང་མ་
བསྟན་ནི་རྣམ་སྨིན་འབྲས། །སྐལ་མཉམ་ཀུན་འགྲོའ་ིརིགས་འདྲ་རྒྱུ་མཐུན་འབྲས། །
ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཐོབ་འགོག་པ་བྲལ་བའི་འབྲས། །རྒྱུ་ཡི་སྟོབས་ཀྱིས་ཐོབ་པ་བྱེད་པའི་
འབྲས། །གེགས་མིན་དངོས་ལས་འདུས་བྱས་བདག་པོའ་ི འབྲས། །འབྲས་བུ་ལྔའི་
ངོ་བོ་ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། རྣམ་སྨིན་གྱི་རྒྱུ་ལས་ཕྱིས་འབྱུང་ཞིང་སེམས་ཅན་གྱི་རྒྱུད་ཀྱིས་
བསྡུས་པ་མ་བསྒྲིབས་ལུང་མ་བསྟན་ནི་རྣམ་སྨིན་གྱི་འབྲས་བུ་སྟེ་དགེ་བས་མཐོ་རིས་
དང་སྡིག་པས་ངན་འགྲོ་ལྟ་བུ། སྐལ་མཉམ་དང་ཀུན་འགྲོའ་ི རྒྱུ་གང་རུང་ལས་བྱུང་
ཞིང་དེ་དང་རིགས་འདྲ་བ་རྒྱུ་མཐུན་གྱི་འབྲས་བུ་སྟེ་སྲོག་གཅོད་པས་ཚེ་ཐུང་ཞིང་དེ་
སྤངས་པས་ཚེ་རིང་བ་ལྟ་བུ། ཤེས་རབ་ཀྱིས་སྤང་བྱ་སྤངས་པས་ཟད་པ་ཐོབ་པ་སྟེ་སོ་
སོར་བརྟགས་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་ཐོབ་པའི་འགོག་པ་ནི་བྲལ་བའི་འབྲས་བུ་སྟེ་འཕགས་
བཞིའི་སྤངས་རྟོགས་ལྟ་བུ། རྒྱུ་གང་གི་སྟོབས་ཀྱིས་འབྲས་བུ་གང་ཞིག་སྐྱེས་ཤིང་
ཐོབ་པ་དེ་ནི་སྐྱེས་བུའི་བྱེད་པ་ལས་སྐྱེས་པའམ་སྐྱེས་བུ་བྱེད་པའི་འབྲས་བུ་སྟེ་སོ་ནམ་
གྱིས་ལོ་ཏོག་སྨིན་པ་ལྟ་བུ། གེགས་མ་ཡིན་པ་སྟེ་གེགས་མི་བྱེད་པ་ཙམ་གྱི་དངོས་
པོའམ་འདུས་བྱས་ལས་བྱུང་ཞིང་། འདས་པ་མ་ཡིན་ཞིང་ད་ལྟ་དང་ཕྱིས་འབྱུང་བ་དེ་
ནི་འདུས་བྱས་ཁོ་ནའི་བདག་པོའ་ི འབྲས་བུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་དགེ་མི་དགེའི་བདག་འབྲས་ལྟ་
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གདུལ་ཞིང་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་པར་ཕྱེ་བ།

བུའོ། །
གསུམ་པ་ནི། དེ་ཡང་འདུས་བྱས་ཀུན་དང་བྲལ་ཐོབ་སྟེ། འདུས་མ་བྱས་
གཉིས་རྒྱུ་འབྲས་མེད་པར་འདོད། །ཇི་སྐད་དུ། འབྲས་བུའི་ཆོས་རྣམས་གང་ཞེ་ན་
འདུས་བྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དང་སོ་སོར་བརྟགས་པས་འགོག་པའོ། །ཞེས་འབྱུང་
བས་སྤྱིར་འབྲས་བུའི་ཆོས་ཞེས་བྱ་བ་དེའང་འདུས་བྱས་ཀུན་དང་། ལམ་གྱི་གཉེན་
པོས་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་བྲལ་བར་བྱས་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་ཐོབ་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་
པའམ་སོ་སོར་བརྟགས་པའི་འགོག་པ་རྣམས་ལ་འབྲས་བུ་ཞེས་བྱ་སྟེ། ནམ་མཁའ་
དང་སོ་སོར་བརྟགས་མིན་འགོག་པ་སྟེ་འདུས་མ་བྱས་གཉིས་ལ་རྒྱུ་འབྲས་མ་གྲུབ་པས་
མེད་པར་འདོད་དེ། སྐྱེ་བ་མེད་པས་སྐྱེད་རྒྱུ་སྐྱེད་རྐྱེན་མེད་པ་དང་། དུས་མེད་པས་
འབྲས་བུ་འཛིན་འབྱིན་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་རོ། །རྣམ་སྨིན་ཐ་མ་བདག་འབྲས་དང་པོ་
སྟེ། །རྒྱུ་མཐུན་གསུམ་ལྔ་གཉིས་བཞི་བྱེད་པའི་རྒྱུ། །འབྲས་བུ་ལྔ་པོ་དེ་དག་རྒྱུ་གང་
གི་ཡིན་ཞེ་ན། རྣམ་སྨིན་འབྲས་བུ་ནི་རྒྱུ་བཤད་པའི་སྐབས་སུ་ཐ་མར་སྨོས་པ་རྣམ་
སྨིན་གྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་སྟེ་མི་དགེ་བ་དང་དགེ་བ་ཟག་བཅས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
བདག་པོའ ་ི འབྲས་བུ་ནི་དང་པོ་བྱེད་རྒྱུའི་འབྲས་བུ་སྟེ་བདག་པོས་དབང་བྱེད་པའི་
འབྲས་བུ་ཡིན་པས་སོ། །དེའང་མི་བསྒྲིབས་པ་ཙམ་དེ་ཉིད་ལ་དབང་བྱེད་པའོ། །རྒྱུ་
དེ་ལས་མི་སྒྲིབ་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་སྐྱེད་པའི་དངོས་པོའང་ཡོད་དེ། རྣམ་ཤེས་ཚོགས་
ལྔ་མིག་སོགས་སྐྱེ་མཆེད་བཅུའི་བྱེད་རྒྱུས་བསྐྱེད་པ་དང་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཡང་ལས་
ཀྱི་བྱེད་རྒྱུས་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །རྒྱུ་མཐུན་པའི་འབྲས་བུ་ནི་གསུམ་པ་སྐལ་མཉམ་
དང་ལྔ་པ་ཀུན་ཏུ་འགྲོ་བའི་རྒྱུ་ལ་བྱུང་སྟེ་འབྲས་བུ་དེ་ནི་རྒྱུ་དང་འདྲ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
གཉིས་པ་ལྷན་འབྱུང་དང་བཞི་པ་མཚུངས་ལྡན་དག་ནི་སྐྱེས་བུ་བྱེད་པའི་འབྲས་བུའི་རྒྱུ་
ཡིན་ཏེ། སྐྱེས་བུའི་བྱེད་པའམ་བྱ་བ་ནི་སྐྱེས་བུའི་ངོ་བོ་ལས་གཞན་དུ་མེད་ཅིང་དེའི་
241

ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

འབྲས་བུའང་སྐྱེས་བུ་ཉིད་ཡིན་པ་ལྟར་རྒྱུ་དེ་དག་གི་བྱེད་པའང་དེ་དག་ཉིད་དང་འབྲས་
བུའང་དེ་དག་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཞིབ་མོར་ན་སྐལ་མཉམ་ཀུན་འགྲོ་བྱེད་རྒྱུ་རྣམས་ལའང་
བྱེད་འབྲས་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །
བཞི་པ་ནི། བྱེད་རྒྱུ་སྤངས་པའི་རྒྱུ་ལྔ་རྒྱུ་ཡི་རྐྱེན། །སེམས་སོགས་སྐྱེས་འཕྲལ་
འབྲས་འབྱིན་དེ་མ་ཐག །ཤེས་དྲུག་ཡུལ་རུང་ཆོས་རྣམས་དམིགས་པའི་རྐྱེན། །སྐྱེ་
ལ་གེགས་མི་བྱེད་པ་བདག་པོའ་ི རྐྱེན། །རྐྱེན་རྣམ་པ་བཞིར་མདོ་སྡེ་ལས་གསུངས་
པའི་དང་པོ་ནི། བྱེད་རྒྱུ་སྤངས་པ་སྟེ་དེ་མ་གཏོགས་པའི་ལྷན་མཚུངས་སྐལ་ཀུན་སྨིན་
རྒྱུ་ལྔ་པོ་གང་རུང་ཡིན་པ་ནི་རྒྱུའི་རྐྱེན་ཞེས་བྱ་སྟེ། དེ་རྣམས་ཀྱི་རང་རང་གི་འབྲས་བུ་
སྐྱེ་བ་ལ་ཕན་འདོགས་ཤིང་སྐྱེད་པའི་རྐྱེན་བྱེད་པའི་ཕྱིར། བྱེད་རྒྱུ་ལ་འདུས་མ་བྱས་
ཀྱང་ཡོད་པས་འདུས་བྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྒྱུའི་རྐྱེན་ཡིན་པར་གསུངས་པ་དང་
འགལ་བས་དེར་མ་བཞག་པའོ། །སེམས་སོགས་ཏེ་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་
འདས་པ་དང་ད་ལྟ་བར་སྐྱེས་པ་དེའི་སྐབས་སུ་རིགས་མཐུན་གཞན་མེད་པར་རྫས་
མཚུངས་ཤིང་། མཚུངས་ལྡན་རིགས་མཐུན་གཞན་གྱིས་བར་མ་ཆོད་པར་སྐྱེས་འཕྲལ་
དེ་མ་ཐག་ཏུ་རང་འབྲས་འབྱིན་པ་ནི་མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་པའི་རྐྱེན་ཞེས་བྱ། མིག་
སོགས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དྲུག་གི་ཡུལ་དུ་རུང་བའི་ཆོས་འདུས་བྱས་དང་འདུས་མ་བྱས་
རྣམས་ལ་ནི་དམིགས་པའི་རྐྱེན་ཞེས་བྱ་སྟེ། མིག་གི་རྣམ་ཤེས་མཚུངས་ལྡན་དང་
བཅས་པའི་དམིགས་རྐྱེན་ནི་གཟུགས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ། །རང་ལས་
གཞན་པའི་འདུས་བྱས་སྐྱེ་བཞིན་པ་ལ་གེགས་མི་བྱེད་པ་ཐམས་ཅད་ནི་བདག་པོའ ་ི
རྐྱེན་ཞེས་བྱ་སྟེ་གོང་དུ་བྱེད་པའི་རྒྱུར་བཤད་པ་དེ་དང་དོན་གཅིག་ཡིན། རྐྱེན་གཞན་
ལས་རྐྱེན་འདིའི་མཚན་གཞིར་གྱུར་པའི་ཆོས་མང་བའོ། །སྐྱེ་ཚུལ་བྱེད་པ་ལ་སོགས་
གཞུང་དུ་ཤསེ ། །ཆོས་གང་ཞགི ་ལ་རྐྱནེ ་གང་དང་དའེ ་ི གྲངས་དུ་ལས་སྐྱ་ེ བ་དང་། རྐྱེན་
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གདུལ་ཞིང་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་པར་ཕྱེ་བ།

གང་གིས་དུས་གང་ལ་བྱ་བ་བྱེད་པའི་ཚུལ་དང་། འབྱུང་བ་དང་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་རྐྱེན་
བྱེད་པའི་ཚུལ་སོགས་ཞིབ་མོར་སྤྲོས་ན་མཐའ་ཡས་པས་རྟོགས་པར་འདོད་ན་མངོན་པ་
མཛོད་ཀྱི་གཞུང་དུ་ཤེས་པར་བྱ་དགོས་ཤིང་། འདིར་རྒྱུ་རྐྱེན་གྱི་རྣམ་གྲངས་དང་ངོ་བོ་
ཙམ་ཞིག་མི་ཤེས་སུ་མི་རུང་བས་སྨོས་པ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་མངོན་པ་གོང་མའི་ལུགས་ལྟར་བཤད་པ་ལ་གསུམ། རྒྱུ། རྐྱེན།
འབྲས་བུ་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། སྐྱེད་བྱེད་བྱེད་རྒྱུ་ཕན་འདོགས་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་། །རྒྱས་པ་སྐལ་
མཉམ་མཚུངས་རྒྱུ་བཞི་དང་ལྡན། །ཉོན་མོངས་ཀུན་འགྲོ་རྣམ་སྨིན་ལུས་ཀྱི་རྒྱུ། །
བསྡུ་ན་བྱེད་པའི་རྒྱུར་འདུས་དེའི་དབྱེ་བ། །ཉི་ཤུ་མངོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པར་
བཤད། །ཐེག་ཆེན་གྱི་ལུགས་སུ་རྒྱུ་རྐྱེན་འབྲས་བུ་དེ་དག་མིང་འདྲ་ཡང་བཞེད་ཚུལ་
ཅུང་ཟད་མི་འདྲ་བས་ཟུར་དུ་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། འབྲས་བུ་གང་སྐྱེད་པར་བྱེད་པའི་
རྒྱུ་དེ་ནི་རྒྱུ་ཡིན་ངེས་པས་ན་བྱེད་པའི་རྒྱུའམ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་རྒྱུ་ཞེས་བྱ། སྤུན་གཉིས་
དང་པོར་མ་གཅིག་གིས་བསྐྱེད། བར་དུ་ཕན་ཚུན་མི་འབྲལ་བར་ཕན་འདོགས་པར་
གནས་པ་ལྟ་བུ། དང་པོ་གཅིག་ལས་བྱུང་ཞིང་བར་དུའང་མི་འབྲལ་བར་ཕན་ཚུན་ཕན་
འདོགས་པའི་ཚུལ་གྱིས་གནས་པ་ནི་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་རྒྱུའམ་གྲོགས་ཀྱི་རྒྱུ་ཞེས་
བྱ། འདི་ལ་ཕྱི་དང་ནང་དང་གཉིས་ཀའི་རྒྱུ་གསུམ་ལས་དང་པོ་ནི། འབྱུང་བ་བཞི་
དང་འབྱུང་འགྱུར་རྣམས་ཏེ། འབྱུང་བཞི་རྣམས་ཀྱི་རྡུལ་རེ་རེ་བཞིན་རྡུལ་རྫས་བརྒྱད་
དང་ལྡན་པས། ས་རྡུལ་སྐད་ཅིག་མ་དང་པོ་འགག་བཞིན་པ་ལས་ཆུ་རྡུལ་སྐད་ཅིག་མ་
གཉིས་པ་སྐྱེ་བཞིན་པས་དུས་མཉམ་པའང་ཡིན་ལ་སྔ་ཕྱིའི་རྒྱུ་འབྲས་ཅུང་ཟད་ཡོད་པ་
དེ་དག་སྐྱེད་བྱེད་རྒྱུ་གཅིག་ལས་བྱུང་ཞིང་ཚོགས་པ་གཅིག་ཏུ་གནས་པ་དང་། འབྱུང་
འགྱུར་ནི་བུ་རམ་གྱི་རོ་དང་གཟུགས་ལྟ་བུའོ། །གཉིས་པ་ནི། སེམས་དང་སེམས་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

ལས་བྱུང་བ་ཕན་ཚུན་རྒྱུ་འབྲས་སུ་གྱུར་པ་དང་དེ་དག་རྒྱུ་གཅིག་ལས་སྐྱེས་ཤིང་ལྷན་
ཅིག་ཏུ་གནས་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། མཚན་ཉིད་ལ་ལྟོས་ནས་མཚན་གཞི་རྣམ་
པར་གཞག་པ་ལྟ་བུ་ཕན་ཚུན་རྒྱུ་འབྲས་སུ་གྱུར་པ་སྟེ་འདི་ནི་བཏགས་པའི་རྒྱུ་འབྲས་
སོ། །རྒྱས་པའི་རྒྱུའམ་སྐལ་མཉམ་གྱི་རྒྱུ་ནི་རྒྱུ་དགེ་བ་ལས་འབྲས་བུ་དགེ་བ། མི་
དགེ་བ་ལས་མི་དགེ་བ། ལུང་མ་བསྟན་ལས་ལུང་མ་བསྟན་སྐྱེ་བ་ལྟ་བུ་རྒྱས་པའམ་
འཕེལ་བའི་དོན་ཡིན་པས་མཐུན་པའི་རྒྱུ་ཞེས་ཀྱང་བྱ། དེའང་ས་མཚུངས་པ་དང་ངོ་བོ་
མཚུངས་པ་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་འདོད་ཁམས་ཀྱི་ཉོན་མོངས་པ་འདོད་ཆགས་
ལས། ཁམས་གོང་མ་གཉིས་ཀྱི་ཉོན་མོངས་པ་བསྐྱེད་པ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པར། དེ་ལས་
འདོད་པའི་ཁམས་ཀྱི་ཉོན་མོངས་པ་བསྐྱེད་དགོས་པས་ན་ས་མཚུངས་པ་དང་། ཉོན་
མོངས་པ་ཡང་རིགས་མི་འདྲ་བ་མ་ཡིན་གྱི། རྒྱུ་འདོད་ཆགས་ལས་འབྲས་བུ་འདོད་
ཆགས་བསྐྱེད་པ་ལྟ་བུ་རིགས་འདྲ་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །མཐུན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱུའམ་
མཚུངས་པའི་རྒྱུ་བཞིས་མཚུངས་པས་མཚུངས་ལྡན་གྱི་རྒྱུར་གྲགས་པ་ནི། གཙོ་བོ་
སེམས་དང་། འཁོར་སེམས་བྱུང་གཉིས་སྐྱེད་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚུངས་པ་དང་། དམིགས་
པའི་ཡུལ་མཚུངས་པ་དང་། ཡུལ་དེ་རྒྱུད་མཚུངས་པ་དང་། རྣམ་པ་འཛིན་སྟངས་
གཅིག་པའམ་མཚུངས་པར་གྱུར་པ་སྟེ། དཔེར་ན་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཉེར་ལེན་
གྱི་རྒྱུ་ཀུན་གཞིའི་བག་ཆགས་སད་པའི་མཐུ་ལས་བྱུང་བའམ། རྣམ་ཤེས་རིགས་འདྲ་
སྐད་ཅིག་མ་དང་པོ་ལས་བྱུང་བ་བཞིན་དུ། དེའི་འཁོར་དུ་གྱུར་པའི་སེམས་བྱུང་ཚོར་
བ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཀྱང་རྒྱུ་དེ་ལས་བྱུང་བ་དང་། མིག་གི་རྣམ་ཤེས་དམིགས་རྐྱེན་གཟུགས་
ལ་དམིགས་པ་ལྟར། སེམས་བྱུང་ཚོར་བ་ཡང་དེ་ལ་དམིགས་པ་དང་། མིག་གི་རྣམ་
ཤེས་སྤྱོད་ཡུལ་གང་ཟག་དེའི་རྒྱུད་ཀྱིས་བསྡུས་པ་ལྟར་སེམས་བྱུང་ཚོར་བ་ཡང་དེས་
བསྡུས་པ་དང་། མིག་གི་རྣམ་ཤེས་གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཡང་འཛིན་པའི་འཛིན་སྟངས་
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ཅན་ཡིན་པ་བཞིན་དུ། སེམས་བྱུང་ཚོར་བ་ཡང་གཟུགས་འཛིན་པའི་འཛིན་སྟངས་
ཅན་ཡིན་པས་ན། སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་གཉིས་མཚུངས་པ་རྣམ་པ་བཞིས་
སྒོ་ནས་མཚུངས་པ་ཡིན་ནོ། །ཉོན་མོངས་པ་ལས་ཉོན་མོངས་པ་སྐྱེད་པར་བྱེད་པ་ནི་
ཀུན་འགྲོའ་ི རྒྱུ་སྟེ་ཁམས་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་དུ་འགྲོ་བའི་དོན་ཡིན་ལ། གང་ཟག་དེ་
རྣམ་པར་གྲོལ་བ་ཐོབ་པ་ལ་གེགས་བྱེད་པས་བར་གཅོད་རྒྱུ་ཞེས་ཀྱང་བྱ། དེའང་རྒྱུ་ཞེ་
སྡང་ལས་འབྲས་བུ་འདོད་ཆགས་དང་། ཞེ་སྡང་ལས་ང་རྒྱལ་སྐྱེ་བ་ལྟ་བུ་དང་། འདོད་
ཁམས་ཀྱི་ཉོན་མོངས་ཀྱི་འབྲས་བུས་ཁམས་གོང་མ་གཉིས་ཀྱི་ཉོན་མོངས་ཀྱི་རྟེན་བྱེད་
པ་ལྟ་བུ་ཡོད་པས་རིགས་དང་ས་ལ་སོགས་པ་ནི་མ་ངེས་པའོ། །རྣམ་སྨིན་ནི་ལུས་
ཡིན་ལ་དེ་སྐྱེད་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་ལ་རྣམ་སྨིན་གྱི་རྒྱུ་དང་། ལུས་དེ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པར་བྱེད་
པས་ཡོངས་འཛིན་གྱི་རྒྱུ་ཞེས་ཀྱང་བཤད་དེ། རྒྱུ་དགེ་བ་ཟག་བཅས་དང་མི་དགེ་བ་
ལས་འབྲས་བུ་ལུང་མ་བསྟན་སྐྱེ་བའོ། །དེ་ཡང་དཔེར་ན་རྣམ་སྨིན་གྱི་རྒྱུ་མི་དགེ་བ་
ལས་དེའི་འབྲས་བུ་དམྱལ་བའི་ཕུང་པོ་གྲུབ་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། དམྱལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་སྣ་
ཚོགས་མྱོང་བ་ནི་མི་དགེ་བས་འཕངས་ཀྱང་། དེའི་ལུས་རྟེན་ཕུང་པོ་ཙམ་ནི་མཐའ་
གཅིག་ཏུ་ལུང་མ་བསྟན་ཁོ་ན་ཡིན་ལ། དེ་བཞིན་དུ་རྒྱུ་དགེ་བ་ཟག་བཅས་ཀྱིས་ལྷར་
འཕངས་ཀྱང་ལྷའི་རྣམ་སྨིན་གྱི་ཕུང་པོ་དགེ་བ་མ་ཡིན་ཏེ་ལུང་མ་བསྟན་ཁོ་ནའོ། །སྤྱིར་
རྒྱུ་ཐམས་ཅད་བསྡུ་ན་བྱེད་པའི་རྒྱུ་ཁོ་ནར་འདུས་པ་ཡིན་ལ། འབྲས་བུ་ལ་བྱེད་པར་
བཅས་པ་ནི་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་བྱེད་རྒྱུ་ནུས་མེད་ནི་སྐབས་འདིར་མི་བཞེད་དོ། །
དེའང་འབྲས་བུ་སྔར་མེད་འབྱུང་བར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་དང་། ཟས་ཟོས་པས་ལུས་འཚོ་
བར་བྱེད་པ་དང་། ཆུ་སྣོད་ཀྱིས་རྟེན་པ་ལྟ་བུ་རྟེན་པའི་བྱེད་རྒྱུ་དང་། སྔར་ཡོད་པའི་
རིགས་ཀུན་གནས་པར་བྱེད་པ་དང་། ན་ཚོད་གཞོན་ནུ་ལས་དར་བབས་སུ་འགྱུར་
བར་བྱེད་པ་ལྟ་བུ་དང་། སྔར་ལྡན་པ་འབྲལ་བར་བྱེད་པ་དང་། གསེར་ལས་ལྷ་དང་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

མིའི་གཟུགས་བརྙན་བཟོ་བར་བྱེད་པ་དང་། སྐྱེ་འགག་གནས་གསུམ་ཅན་ཡིན་པའི་
གཏན་ཚིགས་ཅན་གྱིས་འདུས་བྱས་སུ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་དང་། ལམ་སྒོམ་པས་འབྲས་
བུ་ཐོབ་པར་བྱེད་པ་དང་། ཡུལ་དུས་གཞན་དུ་འཕེན་པར་བྱེད་པ་དང་། འཕྲལ་དུ་
སྟོན་པར་འགྲུབ་པར་བྱེད་པ་དང་། བར་དུ་གཅོད་པར་བྱེད་པ་དང་། དངོས་པོ་གང་
ཞིག་རྒས་ཤིང་རྙིང་པར་བྱེད་པ་དང་། སྔར་ཡོད་པ་འཇུག་པར་བྱེད་པ་དང་། དུ་བ་
ཡོད་པའི་རྟགས་ཀྱིས་མེ་ཡོད་པ་ངེས་པར་བྱེད་པ་དང་། དུ་བ་མེད་པའི་རྟགས་ཀྱིས་མེ་
ཡོད་པ་མ་ངེས་པར་བྱེད་པ་ལ་སོགས་པ་སྟེ། དེའི་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་ཉི་ཤུ་མངོན་པ་ཀུན་
ལས་བཏུས་པར་བཤད་དོ། །
གཉིས་པ་ནི། རྒྱུ་ལྔ་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་རྒྱུ་ཡི་རྐྱེན། །མཐོང་ཡུལ་དམིགས་
རྐྱེན་རྟེན་ནི་བདག་པོའ་ི རྐྱེན། །དེ་མ་ཐག་རྐྱེན་འདོད་ཚུལ་གསུམ་པ་སྟེ། །རྐྱེན་བཞི་
ཚང་བས་ཤེས་པས་ཤེས་པ་སྐྱེད། །གཉིས་སམ་གསུམ་གྱིས་ཤེས་པས་བེམ་པོ་སྐྱེད། །
གོང་དུ་བཤད་པའི་ལྷན་འབྱུང་། སྐལ་མཉམ། མཚུངས་ལྡན། ཀུན་འགྲོ། རྣམ་
སྨིན་ཏེ་རྒྱུ་ལྔ་པོ་སྐབས་འདིར་རྒྱུའི་རྐྱེན་གྱི་རྣམ་གྲངས་སུ་བཞེད་དེ། རྒྱུ་ལྔ་པོ་མཐའ་
དག་རྒྱུའི་རྐྱེན་དུ་འགྱུར་བར་མ་ངེས་ཀྱང་དེ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་རྒྱུའི་རྐྱེན་བྱེད་པའང་
ཡོད་པས་དེར་བཞག་པ་དང་། ཐེག་ཆེན་གྱི་སྐབས་འདིར་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤེས་
པ་ཉིད་ཕྱི་ནང་གི་དངོས་པོ་ཀུན་ཉེ་བར་ལེན་པའི་རྒྱུའི་རྐྱེན་གྱི་གཙོ་བོར་འཆད་དེ་
དེའང་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་སྨིན་གྱི་ཆ་ལ་ངོས་འཛིན་ནོ། །རྒྱུའི་རྐྱེན་གཞན་ལྔ་ནི་དོན་ལ་
ལྷན་ཅིག་བྱེད་པའི་རྐྱེན་ཡིན་ནོ། །མཐོང་བ་དང་དམིགས་པའི་ཡུལ་ནི་དམིགས་པའི་
རྐྱེན་ཡིན་ཏེ་དབང་ཤེས་རྟོག་མེད་ལྔ་པོས་རང་རང་གི་དམིགས་རྐྱེན་གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་
པ་སོགས་དངོས་སུ་མཐོང་བས་ན། དེ་ཤེས་པ་དེའི་མཐོང་ཡུལ་དུ་འཇོག་པ་ཡིན་ལ།
ཤེས་པ་རྟོག་བཅས་རྣམས་ཀྱིས་ནི་དམིགས་པའི་རྟེན་དེ་ལ་གསལ་སྣང་གི་ཚུལ་ལམ།
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འཛིན་སྟངས་ཀྱི་གཟུང་ཆར་བྱས་པ་ཙམ་གྱིས་ཡིན་ནོ། །དཔེར་ན་སྣོད་ཀྱི་ནང་གི་ཆུ་
མི་བོ་ཞིང་གནས་པར་བྱེད་པའི་སྣོད་ནི་རྟེན་ཡིན་པ་བཞིན་དུ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
རྟེན་བྱེད་པ་ནི་བདག་པོའ་ི རྐྱེན་ཡིན་ཏེ་ཐུན་མོང་གི་བདག་རྐྱེན་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་
ཤེས་པ་དང་། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་རྐྱེན་དབང་ཤེས་ལྔའི་རྟེན་དབང་པོ་
ལྔ་དང་། ཕྱི་དོན་དུ་སྣང་བ་རྣམས་ལའང་དངོས་པོ་རང་རང་གི་རྟེན་དང་གནས་དང་
གཞིར་གྱུར་པ་རྣམས་སོ། །མངོན་པ་ཀུན་བཏུས་སུ་འདི་ལ་རྣམ་པ་དགུར་གསུངས་
པ་ཡིན་ཏེ། རྟེན༡་དང་འཕེན༢་པ་ལྷན་༣འབྱུང་༤ཡུལ། །སྐྱེ་༥གནས༦་འབྲས་༧བུ་
ཉེ་བར་སྤྱོད། །འཇིག༨་རྟེན་པ་དང་འདས་༩པ་ཡི། །རྣམ་པར་དག་པར་དབང་བྱེད་
པའོ། །ཞེས་སོ། །དམིགས་རྐྱེན་དང་བདག་པོའ་ི རྐྱེན་གཉིས་ཀྱང་བྱེད་རྒྱུའི་ནང་དུ་
འདུས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་མ་ཐག་པའི་རྐྱེན་ལ་འདོད་ཚུལ་གསུམ་ཡོད་པ་སྟེ། དང་པོ་
ཆོས་མངོན་པ་བ་རྣམས་ནི་དངོས་པོ་རང་དང་མཚུངས་པ། རྒྱུ་གཅིག་པ། འདས་མ་
ཐག་པ་སྟེ་མཚན་ཉིད་གསུམ་དང་ལྡན་པར་འདོད་པ་དང་། དངོས་པོ་གང་སྐྱེ་བའི་
གེགས་མི་བྱེད་པར་གོ་འབྱེད་ཅིང་འབྲས་བུ་ལ་ཕན་འདོགས་པར་བྱེད་པའི་ལས་ཅན་
དུ་འདོད་པ་དང་། ཡང་ཤེས་པ་ཡུལ་ལ་ཕྱོགས་པར་བྱེད་པ་ཙམ་ཞིག་ལ་འདོད་པ་
གསུམ་ལས་ལུགས་འདིར་ཕྱི་མ་ཉིད་བཟུང་བར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་རྐྱེན་བཞི་ཚང་བས་
མིག་ཤེས་སྔ་མས་མིག་ཤེས་ཕྱི་མ་བསྐྱེད་པ་ལྟ་བུ་ཤེས་པས་ཤེས་པ་སྐྱེད་པར་བྱེད་ཅིང་།
རྐྱེན་གཉིས་སམ་གསུམ་ཚང་བས་ཤེས་པས་བེམ་སྣང་དང་བེམ་པོས་བེམ་པོ་སྐྱེད་པར་
བཞེད་དེ། དེའང་ཤེས་པས་བེམ་སྣང་སྐྱེད་པ་ལ། རྐྱེན་གཉིས་ཚང་བའི་ཚུལ་གྱིས་
བསྐྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུའི་རྐྱེན་ནི་ཀུན་གཞིའི་བག་ཆགས་དང་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་རྐྱེན་
དཔེར་ན། འདུ་བྱེད་ཀྱིས་མ་འོངས་པའི་སྐྱེ་བ་འཕངས་པ་ལྟ་བུའོ། །བེམ་པོས་བེམ་
པོ་བསྐྱེད་པ་ལ་རྐྱེན་གཉིས་ཚང་ཞིང་། དེ་མ་ཐག་རྐྱེན་རིགས་འདྲ་སྔ་མར་འདོད་པ་
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༼སྟོད་ཆ།༽

རྣམས་ལ་ནི་དེ་ཡང་ཚང་བས་རྐྱེན་གསུམ་ལས་སྐྱེ་བ་ཡིན་ནོ། །
གསུམ་པ་ནི། རྒྱུ་མེད་འགོག་པ་བྲལ་བའི་འབྲས་བུ་སྟེ། །ཕྱི་རོལ་ཡུལ་གྱིས་
བསྡུས་པ་བདག་པོའ་ི འབྲས། །སེམས་ཅན་རྒྱུད་ཀྱིས་བསྡུས་པ་རྣམ་སྨིན་འབྲས། །
བྱེད་རྒྱུའི་བྱེད་འབྲས་སྐལ་མཉམ་རྒྱུ་མཐུན་ནོ། །སྐྱེད་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་མེད་པའི་འགོག་པ་
ནི་བྲལ་བའི་འབྲས་བུ་ཞེས་བྱ་སྟེ། དེའང་སོ་སོར་བརྟག་པའི་འགོག་པ་ནི་བྲལ་བའི་
འབྲས་དངོས་ཡིན་ལ། དེའང་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་ཆོས་ཡིན་པས་སོ། །གནས་ལུགས་དོན་
དམ་པའི་འགོག་བདེན་ནི་བྲལ་བའི་དངོས་པོ་ཡིན་ལ། འབྲས་བུ་བཏགས་པ་བ་ཡིན་
ཏེ། དོན་དམ་དབྱིངས་དེ་ཉིད་ལ་འབྲས་བུ་བཏགས་པ་བར་འཇོག་པའི་ཤེས་བྱེད་
ཀྱང་། དབྱིངས་དེ་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་དང་རྣམ་དབྱེར་མེད་པའི་ཕྱིར། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ལ་
འབྲས་བུའི་ཐ་སྙད་འཇུག་པའི་དབང་དུ་མཛད་པའོ། །འབྲས་བུ་དངོས་མ་ཡིན་ཏེ།
འདུས་མ་བྱས་ལ་རྒྱུ་འབྲས་དངོས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་མི་འཐད་པས་སོ། །ཕྱི་རོལ་ཡུལ་
གྱིས་བསྡུས་པ་ནི་བདག་པོའ་ི འབྲས་བུ་ཡིན་ཏེ། རེ་ཞིག་མ་དཔྱད་པའི་དབང་དུ་བྱས་
ཏེ། ཕྱི་དོན་ཁས་ལེན་པའི་གནས་སྐབས་སུ་ནི་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་དང་ཉེར་སྤྱོད་ཕྱི་
རོལ་གྱི་གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག་བྱ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་བདག་འབྲས་ཡིན་ཅིང་ཅུང་ཟད་
དཔྱད་པའི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ། ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ཁས་མི་ལེན་ནའང་གནས་སུ་སྣང་བའི་
རྣམ་རིག་དང་། དོན་དུ་སྣང་བའི་རྣམ་རིག་ལ་སོགས་པ་རྣམས་བདག་པོའ་ི འབྲས་
བུར་འཇོག་གོ །སེམས་ཅན་གྱི་རྒྱུད་ཀྱིས་བསྡུས་པ་ནི་རྣམ་སྨིན་གྱི་འབྲས་བུ་ཡིན་ཏེ།
ལུས་ཀྱི་ཆོས་སུ་གཏོགས་པ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཉེར་ལེན་གྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་། དེར་སྣང་བའི་
རྣམ་རིག་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སོ། །བྱེད་འབྲས་ནི། རྒྱུ་བྱེད་རྒྱུའི་སྒོ་ནས་བྱུང་བ་གང་
ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་དོ། །སྐལ་མཉམ་གྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་ནི་རྒྱུ་མཐུན་གྱི་འབྲས་
བུའོ། །དེ་རྣམས་ཀྱང་གཙོ་ཆེ་བའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་བཤད་པ་ཡིན་གྱི། མཐའ་
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གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །སྤྱིར་དངོས་པོ་རྣམས་སྐྱེད་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་ཐམས་
ཅད་ནི། ངེས་པར་གཉིས་སུ་འདུ་བ་ཡིན་ཏེ། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་ཀྱི་རྒྱུ་ཀུན་གཞིའི་
རྣམ་པར་ཤེས་པ་འཁོར་བའི་བག་ཆགས་ཀུན་ལྡན་དང་། རྣམ་པར་བྱང་བའི་རྒྱུ་ཟག་
པ་མེད་པའི་ས་བོན་གཉིས་སུ་འདུ་བའི་ཕྱིར། དེའང་དང་པོ་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་
རྒྱུ་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་འཁོར་བའི་ས་བོན་བག་ཆགས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་
དེས། ཁམས་གསུམ་འཁོར་བའི་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུ་བྱེད་པ་
ཡིན་ལ། གཉིས་པ་ཟག་པ་མེད་པའི་ས་བོན་ནི་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་སྟེང་དུ་བཞག་
པ་ཡིན་ཅིང་། འདི་ལ་ཡང་མངོན་པ་ཀུན་བཏུས་སུ། ཐོས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ས་བོན་
ནོ་ཞེས་བཤད་ལ་དེའི་ངོ་བོ་ནི་སྦྱིན་པ་དང་། ཚུལ་ཁྲིམས་སོགས་དགེ་བའི་ལས་ལམ་
དཀྱུས་མའི་བག་ཆགས་བཞག་པ་ཙམ་མ་ཡིན་གྱི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་
ཀྱི་ཡོན་ཏན་མཐོང་བའི་བག་ཆགས་ཀུན་གཞི་ལ་བཞག་པ་ཉིད་ཡིན་པས། འདིར་
ཡང་གཙོ་བོར་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐུགས་ཆོས་ཀྱི་སྐུའི་རྒྱུ་མཐུན་པ་ལེགས་པར་གསུངས་
པའི་གསུང་རབ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དེ་ཐོས་ཤིང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་གསང་བ་ཟབ་མོའ་ི རྣམ་པ་གོ་ཞིང་ཤེས་པར་གྱུར་པའི་ས་བོན་ཀུན་
གཞི་ལ་བཞག་པ་དེ། ཕྱིས་གང་ཟག་དེ་རྣམ་གྲོལ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའི་རྒྱུར་གྱུར་པས་
ན། ཟག་པ་མེད་པའི་ས་བོན་ཞེས་བྱ་སྟེ་ཟག་མེད་ཀྱི་ས་བོན་འདི་སེམས་ཅན་ཐམས་
ཅད་ལ་ཡོད་པ་ནི་མ་ངེས་སོ། །ཡང་ན་སྐྱེས་ཐོབ་ཀྱི་རྒྱུ་དང་། སྦྱོར་བྱུང་གི་རྒྱུ་ཞེས་
གཉིས་སུ་འདུ་བ་ཡིན་ཏེ།
དང་པོ་ནི། ཀུན་གཞིའི་རྣམ་སྨིན་གྱི་ཆ་རྣམས་དང་།
གཉིས་པ་ནི། ས་བོན་གྱི་ཆ་སྟེ། དེ་ཡང་དཔེར་ན། སྐྱེ་བ་སྔ་མར་ཐོས་པ་
བྱས་པའི་ས་བོན་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་མཐུ་ལས། ཚེ་འདིར་རང་སྟོབས་ཀྱི་ཤེས་རབ་
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ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་ནི་སྐྱེས་ཐོབ་ཀྱི་ཤེས་རབ་དང་། ཚེ་འདིར་ཐོས་པ་མང་དུ་བྱས་
ཏེ་དེའི་ས་བནོ ་ཡངོ ས་སུ་བཞག་ཅངི ་། གོམས་པ་ལས་ཤསེ ་རབ་ཕུན་སུམ་ཚགོ ས་པ་སྐྱསེ ་
པ་ལ། སྦྱོར་བྱུང་ག་ིཤསེ ་རབ་ཅསེ ་འཇོག་པ་བཞིན་ཏ་ེ ད་ེ དག་ན་ི ཞར་ལས་འཕྲོས་པའོ། །
གཉིས་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལུགས་བཤད་པ་ལའང་གཉིས། ངེས་དོན་སྤྱི་དང་།
བྱེ་བྲག་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའ་ི ལུགས་སོ། །
དང་པོ་ལ་གསུམ། རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས་ཀྱིས་འཁྲུལ་ཚུལ། དེ་ཉིད་རྣམ་
ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་དང་སྦྱར་བ། བག་ཆགས་གསུམ་གྱིས་འཁོར་ཚུལ་ཞར་བྱུང་དང་
བཅས་པའོ། །
དང་པོ་ལ་གཉིས། སྤྱིར་བསྟན་པ་དང་། བྱེ་བྲག་ཕྱེ་ནས་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། དོན་དམ་འཁོར་བ་ལས་བཅས་མ་གྲུབ་ཀྱང་། །ཀུན་རྫོབ་རྒྱུ་རྐྱེན་
རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་། །ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་འཁོར་ལོ་བར་མེད་བསྐོར། །
དེ་ལ་ཐེག་པ་ཐུན་མོང་བ་རྣམས་ཀྱིས་བཞེད་པའི་འདུས་བྱས་ཀྱི་ཆོས་འགྲུབ་བྱེད་རྒྱུ་
རྐྱེན་རགས་པ་ཙམ་བསྟན་ཟིན་ནས། ད་ནི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ངེས་དོན་གྱི་ཚུལ་ལས་
བརྩམས་ཏེ་འཆད་པར་བྱ་བ་ནི། འཕགས་ཞབས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་འགྲེལ་ལས།
ཇི་ལྟར་བུ་རམ་མངར་བ་དང་། །མེ་ཡི་རང་བཞིན་ཚ་བ་སྟེ། །དེ་བཞིན་ཆོས་རྣམས་
ཐམས་ཅད་ཀྱི། །རང་བཞིན་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་འདོད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། གནས་
ལུགས་དོན་དམ་པར་འཁོར་བ་དང་ལས་དང་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་བདེན་
པར་མ་གྲུབ་པ་སྟོང་པ་ཉིད་ཁོ་ན་ཡིན་ཀྱང་། སྣང་ཚུལ་ཀུན་རྫོབ་ཙམ་དུ་རྒྱུ་རྐྱེན་
ཚོགས་པ་ལས་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བར་
མེད་དུ་བསྐོར་ནས་སྲིད་པའི་ལམ་དུ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་འཁོར་བ་སྟེ། འཕགས་ཞབས་
ཀྱིས། མ་རིག་ནས་བཟུང་རྒ་ཤིའི་བར། །རྟེན་འབྲེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀྱི། །
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བརྟེན་ནས་འབྱུང་བའི་བྱ་བ་ནི། །ཁོ་བོས་རྨི་ལམ་སྒྱུ་འདྲར་འདོད། །ཡན་ལག་བཅུ་
གཉིས་འཁོར་ལོ་འདི། །སྲིད་པའི་ལམ་དུ་འཁོར་བ་སྟེ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །
གཉིས་པ་ན།ི འཁོར་བའི་རྩ་བ་བདག་ཏུ་ཞནེ ་པ་སྟ།ེ །ཉོན་མངོ ས་པ་ལས་ལས་
དང་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་། །དེ་ལས་དེ་འབྱུང་གཉིད་ལ་སོགས་བཞིན་སྣང་། །དེའང་
རྣམ་འགྲེལ་ལས། བདག་ཡོད་ན་ནི་གཞན་དུ་ཤེས། །བདག་གཞན་ཆ་ལས་འཛིན་
དང་སྡང་། །འདི་དག་དང་ཡོངས་འབྲེལ་བ་ལས། །ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བར་
འགྱུར། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་འཁོར་བ་དང་དེར་འཁོར་བར་འགྱུར་བའི་རྩ་བ་ནི་ང་
དང་ང་ཡིར་འཛིན་པའི་བདག་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་ཞེན་ཡུལ་ངའོ་སྙམ་པ་འདི་ཉིད་ཡིན་
ཏེ། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ལྟ་བ་ཉོན་མོངས་ཅན་དང་ཆགས་སོགས་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་
ཅད་འབྱུང་ཞིང་། དེ་ལས་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་ལས་འདུ་བྱེད། དེ་ལས་སྲིད་པའི་སྡུག་
བསྔལ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་ཞིང་། དེ་ལས་ཀྱང་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པ་འདུ་བྱེད་པས་
སྡུག་བསྔལ་གྱི་འཁོར་ལོ་དེ་ཉིད་ཡང་དང་ཡང་དུ་འབྱུང་སྟེ། དཔེར་ན་གཉིད་ཀྱིས་
བསླད་པའི་རྨི་ལམ་མམ་རབ་རིབ་ཅན་ངོར་སྐྲ་ཤད་ལ་སོགས་པ་བཞིན་མེད་བཞིན་
དུ་སྣང་བ་བདེན་བདེན་འདྲ་བ་འདི་ནི་བརྟགས་ན་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ཁོ་ན་ཡིན་
ཏེ། འཕགས་ཞབས་ཀྱིས། མདོར་ན་སྟོང་པའི་ཆོས་ལས་ནི། །སྟོང་པའི་ཆོས་
རྣམས་འབྱུང་བ་ཡིན། །བྱེད་པོ་ལས་དང་འབྲས་མྱོང་བ། །ཀུན་རྫོབ་ཏུ་ནི་རྒྱལ་
བས་བསྟན། །ཅེས་དང་། ཀུན་རྫོབ་ཉོན་མོངས་ལས་ཀྱིས་བསྐྱེད། །ལས་ནི་སེམས་
ལས་བྱུང་བ་ཡིན། །སེམས་ནི་བག་ཆགས་དག་གིས་བསགས། །བག་ཆགས་བྲལ་བ་
བདེ་བ་སྟེ། །བདེ་བའི་སེམས་ནི་ཞི་བ་ཉིད། །སེམས་ཞི་བས་ནི་རྨོངས་མི་འགྱུར། །
མ་རྨངོ ས་པས་ན་ི ད་ེ ཉདི ་རགི །དེ་ཉདི ་རགི ་པའང་ཐར་པ་ཐབོ ། །ཅེས་གསུངས་ས།ོ །
སྤྱིར་འཁོར་ལོ་དང་པོ་ལས་འཁོར་བའི་རྩ་བ་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་དང་སྡུག་ཀུན་གྱི་རྒྱུ་
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སྲེད་པར་ཡང་གསུངས་ཤིང་། བར་པར་གཟུང་འཛིན་ལ་མ་མངོན་པར་ཞེན་པའི་
མཚན་འཛིན་གྱི་སྤྲོས་པ་དང་། ཐ་མར་ཀུན་གཞི་ཉིད་འཁོར་བའི་རྩ་བར་གསུངས་ལ།
སྔགས་བླ་མེད་ཕ་རྒྱུད་ལས། སྟོང་བཞི་འབྱུང་བཞི་ཚོགས་པ་འགྲོ་བ་སྐྱེད་པའི་རྩ་བ་
དང་། མ་རྒྱུད་དུ་འཇིག་རྟེན་པའི་ལྷན་སྐྱེས་སམ་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་ལས་འཁོར་
བ་འབྱུང་བར་བཞེད་ཅིང་དེ་དག་གི་དོན་ཞིབ་པར་རིམ་གྱིས་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །
གཉིས་པ་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་དང་སྦྱར་བ་ནི། སྟོང་གསལ་མ་འགག་
སེམས་ཉིད་ཐོག་མེད་ནི། །རང་གིས་རང་ངོ་མ་རིག་འདུ་བྱེད་ཡིད། །གཡོས་པས་
གཟུང་འཛིན་གཉིས་སྣང་རྣམ་པར་ཤེས། །བླང་དོར་ཚོར་བ་མཚན་འཛིན་འདུ་ཤེས་
ཏེ། །སེམས་བྱུང་འདུ་བྱེད་ཞེན་པས་གཟུགས་ཕུང་གྲུབ། །སྲེད་ལེན་མཚམས་སྦྱར་
སྲིད་པའི་འཁོར་ལོར་འཁོར། །འདི་ལ་སྤྲོས་ན་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་བས་རྟོགས་པར་འདོད་
ན་ཟབ་མོ་ནང་དོན་གྱི་འགྲེལ་པ་ཟབ་དོན་སྣང་བྱེད་དང་། སྙིང་པོ་བསྟན་པའི་འགྲེལ་
པ་རང་བྱུང་དགོངས་གསལ་སོགས་སུ་གསལ་བར་བཤད་ཡོད་པ་ལས་ཤེས་པར་བྱ་
ཞིང་འདིར་ཚིག་དོན་ཙམ་ནི། ཆོས་མངོན་པའི་མདོ་ལས། ཐོག་མ་མེད་དུས་ཅན་གྱི་
དབྱིངས། །ཆོས་རྣམས་ཀུན་གྱི་གནས་ཡིན་ཏེ། །འདི་ཡོད་པས་ནི་འཁོར་བ་དང་། །
མྱ་ངན་འདས་པའང་ཐོབ་པ་ཡིན། །ཅེས་འབྱུང་བ་ལྟར། ངོ་བོ་སྤྲོས་པ་དང་བྲལ་
བས་སྟོང་པ། རང་བཞིན་མ་བསྒྲིབས་པར་གསལ་བ། རྣམ་པ་གང་དུའང་འགག་
པ་མེད་པར་འཆར་བ། རང་བཞིན་གྱིས་དག་པའི་སེམས་ཉིད་ཐོག་མ་མེད་པའི་དུས་
ཅན་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་དེ་བཞིན་ཉིད་རང་གི་ངོ་བོ་ཅིར་ཡང་མ་གྲུབ་པའི་གཤིས་སྐྱེ་མེད་
ལ་བདག་དང་། གདངས་འགག་པ་མེད་པ་ལ་གཞན་དུ་རྟོག་པས། ཡུལ་ཡུལ་ཅན་
ལྟར་སྣང་བའི་འགག་པ་མེད་པའི་རྩལ་གྱིས་ངོ་བོ་མ་རིག་སྟེ། སེམས་ཡུལ་ལ་འདུ་
བྱེད་པའི་ཡིད་ཀྱིས་ཀུན་གཞི་ཆུ་དང་རླབས་ལྟར་གཡོས་ཤིང་བསྐྱོད་པས། གཟུང་བྱའི་
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གདུལ་ཞིང་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་པར་ཕྱེ་བ།

དོན་དང་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཤེས་པ་གཉིས་ཐ་དད་པ་མེད་བཞིན་དུ་གཉིས་སུ་སྣང་བས་
བདག་གཞན་དུ་བཟུང་། དེ་ལས་ཡུལ་ལ་དོན་ཏུ་བཟུང་བའི་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་དྲུག་པོ་
བྱུང་སྟེ་བག་ཆགས་ཀྱི་སྣང་བ་བརྟས་པ་ལས་འཁྲུལ་སྣང་རགས་པ་གྲུབ། རྣམ་ཤེས་
དེ་ལ་ཡུལ་ཡིད་དུ་འོང་མི་འོང་བར་མར་སྣང་བའི་དབང་གིས་དེ་གསུམ་ལ་བླང་དོར་
དང་བཏང་སྙོམས་སུ་རྟོག་པར་བྱེད་པས་ཚོར་བའི་ཕུང་པོ་སྐྱེ། ཡུལ་དེ་ལ་མཚན་མར་
འཛིན་པ་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་གི་བྱེད་པས་འདུ་ཤེས་དང་། ཡུལ་ལ་སྤུ་རིས་སོ་སོར་ཕྱེས་ནས་
སྣང་བ་སྣ་ཚོགས་པ་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པས་སེམས་བྱུང་གི་ཚོགས་རྣམས་གྲུབ་པའི་
འདུ་བྱེད། དེས་བག་ཆགས་བརྟན་པར་བྱས་ནས་གཟུགས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་མཚན་མ་ལ་
སོགས་པ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པས་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་གྲུབ་བོ། །འདི་ནི་སྐྱེ་བའི་རིམ་
པ་སྟེ་རྒྱུ་འབྲས་དོན་གྱི་གོ་རིམ་དུ་བསྟན་པ་ཡིན་ལ། མཛོད་ལས། རིམ་ནི་རགས་
དང་ཀུན་ཉོན་མོངས། །ཞེས་རགས་ཕྲ་དང་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པར་བྱེད་པའི་རིམ་
པས་གཟུགས་དང་པོར་གསུངས་པ་དང་འགལ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་ཡུལ་ལ་ཆགས་
ཤིང་སྲེད་པ་དང་། ཆགས་ཡུལ་དོན་དུ་གཉེར་བའི་ལེན་པ་དག་གིས་མཚམས་སྦྱར་
བས་སྲིད་པ་འགྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ལས་མཐུ་ཅན་དུ་གྱུར་ནས་ཡང་སྲིད་ཕྱི་མའི་སྐྱེ་བ་ལ་ཉིང་
མཚམས་སྦྱོར་བ་སོགས་འཁོར་བར་འཁྲུལ་བའི་འཁོར་ལོ་བར་མེད་དུ་འཁོར་བ་ནི་
རང་ངོ་མ་ཤེས་པས་བྱས་པ་སྟེ། ཇི་ལྟར་སྒྱུ་མ་ལ་སྒྱུ་མ་དང་། རྨི་ལམ་ལ་རྨི་ལམ་དུ་མ་
ཤེས་པས་འཁྲུལ་བ་བཞིན་ནོ། །རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་དོན་རྒྱས་པར་ནི་ཕྱི་ནས་
འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །
གསུམ་པ་བག་ཆགས་གསུམ་གྱིས་འཁོར་ཚུལ་ཞར་བྱུང་བཅས་བསྟན་པ་ནི།
མདོར་ན་ཀུན་གཞིར་བག་ཆགས་གསུམ་བཞག་པས། །འཁྲུལ་སྣང་རྣམ་གསུམ་བྱུང་
སྟེ་ཡུལ་དོན་ལུས། །གོང་དུ་སྨོས་པ་དེ་དག་གི་དོན་མདོར་བསྡུ་ན། ཀུན་གཞིའི་སྟེང་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

དུ་སེམས་ཀྱི་བག་ཆགས་མི་འདྲ་བ་རྣམ་པ་གསུམ་བཞག་པས་འཁྲུལ་སྣང་མི་འདྲ་བ་
རྣམ་པ་གསུམ་བྱུང་སྟེ། གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ཡུལ་དང་། དེ་དག་འཛིན་པའི་རྣམ་
ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་ཏེ་དོན་དང་། རང་གི་ལུས་སུ་མེད་བཞིན་སྣང་བའི་བག་ཆགས་པས་
མེ་ལོང་ལ་རྡུལ་ཆགས་པ་ལྟར་སེམས་ཀྱི་འོད་གསལ་བསྒྲིབས་ཏེ་འཁོར་བར་འཁྱམས་
པ་སྟེ། མདོ་སྡེ་རྒྱན་ལས། རྣམ་གསུམ་རྣམ་གསུམ་སྣང་བ་ཅན། །ཅེས་གསུངས་
པའི་དོན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་གྱིས་གསལ་བར་མཛད་པ་ལྟར་རོ། །སྣོད་
ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གཟུགས་སོགས་ཡུལ་ལྔ་དང་། །རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་དགེ་དང་སྡིག་
པའི་ལས། །འགྲོ་དྲུག་གཟུགས་དང་དེ་ཡི་བྱ་བྱེད་ལས། །དེ་ལས་གཟུང་འཛིན་དེ་
ལས་ཉོན་མོངས་སྐྱེ། །དེ་ལ་ཐོག་མཐའ་མེད་པའི་འཁོར་བ་གྲུབ། །དེའང་སྤྲོས་ཏེ་
བཤད་ན། ཡུལ་གྱི་བག་ཆགས་ཀྱི་མཐུ་ལས། ཕྱི་རོལ་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་དང་། དེ་
ལ་བརྟེན་པའི་གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག་བྱ་སྟེ་ཡུལ་ལྔ་པོ་ཕྱི་ནང་གང་ནའང་མེད་ཀྱང་ཕྱི་
རོལ་ན་ཡོད་པ་ལྟར་སྣང་བ་སེམས་ལ་ཤར་ནས་དེ་དག་ལ་དོན་དུ་མངོན་པར་ཞེན་ནས་
དགག་སྒྲུབ་ཏུ་འཛིན་པའི་ཡུལ་བྱེད་དོ། །ཞེན་ཡུལ་ལ་འདི་ནི་གཟུགས་སོ་ཞེས་ཕྱི་
རོལ་ཏུ་རྟོག་པ་ནི་གཟུང་རྟོག་གོ །ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་ཉོན་ཡིད་ཚོགས་དྲུག་དང་
བཅས་པ་ནི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཚོགས་བརྒྱད་དེ། དེས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ་བསོད་
ནམས་ཆ་མཐུན་གྱི་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་སྡིག་པའི་ལས་བསགས་པས་སེམས་ལ་
བག་ཆགས་གསེར་དང་གཡའ་བཞིན་དུ་གནས་པ་ནི་དོན་གྱི་བག་ཆགས་ཀྱི་མཐུ་
བརྟས་པ་སྟེ་ཚོགས་བརྒྱད་པོས་རང་རང་གི་ཡུལ་རྟོག་བཅས་དང་རྟོག་མེད་ཀྱིས་འཛིན་
པས་ན་འཛིན་རྟོག་གོ །ལུས་ཀྱི་བག་ཆགས་ཀྱི་མཐུ་ལས། གཟུང་འཛིན་དེ་དག་སྐྱེ་
བའི་རྟེན་འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་སོ་སོའ་ི གཟུགས་དང་དེའི་བྱ་བྱེད་ལས་དང་བཅས་པ་ཐ་
ན་རྨི་ལམ་དུའང་བདག་གི་ལུས་ཞེས་མངོན་པར་ཞེན་ཏེ་བདེ་སྡུག་ལ་སྤྱོད་པ་སྟེ་བག་
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གདུལ་ཞིང་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་པར་ཕྱེ་བ།

ཆགས་རྣམ་པ་གསུམ་གྱི་མཐུ་བརྟས་པ་ལས་གཟུང་འཛིན་གྱི་འཁྲུལ་སྣང་ཤར། དེ་ལ་
སྤང་བླང་བྱས་པས་ཉོན་མོངས་པའི་སྟོབས་སྐྱེ། དེ་ཡིས་ལས་བསགས་པས་ཐོག་མ་
དང་ཐ་མ་མེད་པའི་འཁོར་བ་ལུ་གུ་རྒྱུད་འདི་གྲུབ་སྟེ། ཐོག་མ་མེད་པའི་བག་ཆགས་
ཀྱི་ཚེ་རབས་སྔ་མ་བསྐྱེད། དེའི་རྒྱུན་གོམས་པས་ད་ལྟ། ད་ལྟའི་ཉིན་པར་གྱིས་རྨི་
ལམ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུན་གོམས་པས་ཚེ་རབས་ཕྱི་མའི་ཡུལ་དང་དོན་དང་ལུས་ཀྱི་བག་
ཆགས་འཆར་བར་འགྱུར་ར།ོ །ཞར་བྱུང་འཁོར་བ་ལྡགོ ་ཚུལ་བཤད་པ་ན།ི རྟེན་འབྲེལ་
ལུགས་ལྡོག་རྒྱུ་རྐྱེན་ཕུག་རྡིབ་ན། །འཁྲུལ་ཟད་ཐར་པ་མཆོག་ལ་རབ་ཏུ་སྦྱོར། །འདི་
ལྟར་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཙོ་བོ་རྒ་ཤི་གང་ལས་བྱུང་བརྟགས་ན་སྐྱེ་
བ་ལས་བྱུང་། དེ་ལེན་པ་དང་དེ་སྲིད་པ་ལས་བྱུང་བ་སོགས་རིམ་གྱིས་བརྟགས་པས་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ་མ་རིག་པ་ཡིན་པར་ཤེས་ནས་དེ་སྤོང་བའི་གཉེན་པོ་ལ་བསླབས་
པས་རྟེན་འབྲེལ་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་འགག་པའམ། འཁོར་བར་འཁྱམས་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་
བདག་ཏུ་འཛིན་པ། རྐྱེན་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་མ་རིག་པ་དག་སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཤེས་
རབ་ཀྱིས་གཤིས་ལ་མི་གནས་པ་རྟོགས་ནས་འཁྲུལ་གཞིའི་ཕུག་རྡིབ་ན་འཁྲུལ་སྣང་གི་
ཆོས་ཇི་སྙེད་པ་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ངང་དུ་ཟད་ནས་ཐར་པ་བདེ་བ་དམ་པའི་མཆོག་ལ་རབ་ཏུ་
སྦྱོར་བར་འགྱུར་རོ། །
གཉིས་པ་བྱེ་བྲག་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའ ་ི ལུགས་ལྟར་བཤད་པ་ལ་
གཉིས། མཚམས་སྦྱར་བ་དང་། དོན་དངོས་སོ། །
དང་པོ་ནི། ཁྱད་པར་ཐེག་རྩེ་ཤིན་ཏུ་རྣལ་འབྱོར་ལུགས། །འཁྲུལ་གྲོལ་རྒྱུ་
རྐྱེན་ཐུན་མོང་ཐེག་པའི་བཤད་ཚུལ་ཀུན་ནས་ཁྱད་པར་དུ་གྱུར་པ། ཐེག་དགུའི་རྩེ་མོ་
ཨ་ཏི་ཡོ་ག་སྟེ་ཤིན་ཏུ་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ལུགས་ཉིད་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པར་བྱ་སྟེ། འཆད་
འགྱུར་ལུགས་འདིའི་ལམ་དང་འབྲས་བུའི་གནད་དོན་འདི་ལས་ལོངས་དགོས་པའི་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

ཕྱིར་རོ། །
གཉིས་པ་ལ་བཞི། གཞི་དངོས་པོ་གཤིས་ཀྱི་གནས་ལུགས། དེ་ལས་སེམས་
ཅན་གྱི་འཁྲུལ་ཚུལ། འཁྲུལ་དུས་གཞི་ཡིས་ཁྱབ་ཚུལ། ཞར་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གནས་
ཡུལ་འཁྲུལ་བ་ལྡོག་ཚུལ་དང་བཅས་པའོ། །
དང་པོ་ལ་གསུམ། ཤེས་བྱ་ཕྱོགས་འཛིན་གྱི་གཞི་དྲུག་སྐྱོན་ཅན་དུ་བསྟན།
གནས་ལུགས་ཀ་དག་གི་གཞི་སྐྱོན་མེད་དུ་བཤད། དེ་ལས་གཞི་སྣང་གི་ཤར་ལུགས་
བརྒྱད་བསྟན་པའོ། །
དང་པོ་ནི། ཡེ་ཐོག་གཞི་ཡི་གནས་ལུགས་སྐྱོན་ཅན་དྲུག །རྟོགས་ཏེ་སངས་
རྒྱས་མ་བྱུང་། མ་རྟོགས་ཏེ་སེམས་ཅན་མ་བྱུང་བའི་སྔོན་རོལ་ན་ཡེ་ཐོག་དང་པོའ ་ི
གཞིའི་གནས་ལུགས་ཇི་ལྟར་ན། རྫོགས་ཆེན་པོའ་ིལུགས་ཀྱིས་འདོད་ལུགས་སྐྱོན་ཅན་
དྲུག་གྲུབ་པའི་མཐའ་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་དབང་དུ་བྱས་པ་སྟེ། དེའང་གཞི་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་
འདོད་པ་དང་། མ་ངསེ ་པར་འདོད་པ་དང་། ངེས་པ་དནོ ་དུ་འདོད་པ་དང་། ཅིར་ཡང་
བསྒྱུར་དུ་བཏུབ་པར་འདོད་པ་དང་། གང་དུའང་ཁས་བླང་དུ་རུང་བར་འདོད་པ་དང་།
རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཁྲ་བོར་འདོད་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་རྣམ་པ་དྲུག་པོ་ལ་ནི་ཕྱོགས་ལྷུང་སྐྱོན་
ཅན་གྱི་གཞིར་གསུངས་ཏེ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་འདོད་པ་དེ་ལ་ནི། སྐྱོན་ཡོན་
གཉིས་ཀ་ཡེ་ནས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་ན། ཀ་དག་དང་འགལ་ཞིང་ལམ་
ཉམས་སུ་བླང་དུ་མི་རུང་ལ། བླངས་ཀྱང་གྲོལ་མི་རུང་བའི་སྐྱོན་ཡོད་པར་འགྱུར་བ་
དང་། ངེས་མེད་དུ་འདོད་པ་དེ་ལ་ནི། གཞི་ངེས་པ་མེད་པར་བློས་གང་བཏགས་པ་
དེར་འགྱུར་ན་གྲོལ་ཚར་ནས་ཀྱང་འཁྲུལ་བ་འབྱུང་བར་ཐལ་བའི་སྐྱོན་དང་། ངེས་པ་
ཅན་དུ་འདོད་པ་དེ་ལྟར་ན། བསྒྱུར་དུ་མི་བཏུབ་པས་མ་རིག་པའི་དྲི་མ་དག་པར་ཡང་
མི་འགྱུར་བའི་སྐྱོན་དང་། ཅིར་ཡང་བསྒྱུར་དུ་བཏུབ་པར་འདོད་པ་ན། རྟག་མི་ཐུབ་
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པའི་ཕྱིར་གྲོལ་བའི་འབྲས་བུ་ཡང་སླར་རྒྱུ་རུ་ལྡོག་པའི་སྐྱོན་དང་། གང་དུ་ཡང་ཁས་
ལེན་བཏུབ་པར་འདོད་པ་ན། དངོས་པོ་ལ་ཐུག་པ་མེད་ཕྱིར་གཞི་ཡང་ཐུག་མེད་དུ་
འགྱུར་ལ། རྟག་ཆད་དུའང་ཁས་ལེན་དགོས་པར་འགྱུར་བའི་སྐྱོན་དང་། སྣ་ཚོགས་
སུ་འདོད་བ་དེ་ཡང་དག་པ་རྣམ་གྲོལ་གྱི་གཞིར་མི་རུང་སྟེ། རྟོག་ཚོགས་དུ་མ་ཅན་དེ་
ཉིད་ཀ་དག་ག་ི གཞི་རུ་མ་ི རུང་བའི་སྐྱནོ ་གནས་པའི་ཕྱརི ། དེ་ལྟར་གཞི་དྲུག་པ་ོ ད་ེ དག་ན་ི
ཕྱོགས་འཛིན་ཡ་བྲལ་སྐྱོན་ཅན་དུ་འགྱུར་ཕྱིར་འདི་སྐབས་ཀྱི་གཞི་རུ་མི་བཞེད་ཅིང་། དེ་
ཐམས་ཅད་ཀྱིས་གནས་ལུགས་ཕྱོགས་རེ་ལས་མ་རྟོགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །
གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཀ་དག་གི་ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་། དེའི་རང་བཞིན་ཞིབ་ཏུ་
བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། སྐྱོན་མེད་ཀ་དག་གྲོལ་འཁྲུལ་སྤྱི་ཡི་གཞི། །རྟོག་པས་ཐ་དད་དུ་
བརྟགས་པའི་བློ་སྐྱོན་ལས་གྲོལ་བ། སྐྱོན་མེད་ཀ་དག་གི་གཞི་ལམ་རྗེས་སུ་འཛིན་
པའི་གང་ཟག་གི་དབང་དུ་བྱས་པ་ནི་ཡེ་ཐོག་གཞིའི་ཀ་དག་ཅེས་བྱ་བ་སྟེ། དེའང་སྨྲ་
བསམ་བརྗོད་འདས་ཆེན་པོ་ཡོད་མེད་ཀྱི་མཐའ་ལས་འདས་པ་སྟེ། ངོ་བོ་ཀ་ནས་དག་
པས་ཡོད་པ་རྟག་པའི་མཐའ་དང་བྲལ་ཏེ་དངོས་པོ་དང་མཚན་མའི་ཆོས་སུ་མ་གྲུབ།
རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པས་མེད་པ་ཆད་པའི་མཐའ་ལས་འདས་ཏེ། འོད་གསལ་
སྟོང་པའི་ཆོས་ཉིད་རྣམ་དག །རང་བཞིན་གདོད་མའི་སངས་རྒྱས། ཆོས་སྐུ་འགྱུར་
མེད་ཀྱི་དགོངས་པ། འཁོར་འདས་གང་དུའང་མ་གྲུབ་ལ་ཡེ་སྟོང་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་
ཆེན་པོ་ཡེ་ཐོག་ཉིད་ནས་ནམ་མཁའ་ལྟར་གནས་སོ། །ཀ་ནས་དག་ན་སེམས་ཅན་
འཁོར་བར་འཁྲུལ་བ་མི་རིགས་སོ་ཞེ་ན། ཡེ་ནས་གྲོལ་ཟིན་པས་དྲི་མ་བསྐྱར་ནས་
མཚན་ཉིད་པ་སྦྱང་དུ་མེད་ཅིང་འཁྲུལ་བ་དང་གྲོལ་བ་རང་མཚན་པ་མེད་དེ་རྨི་ལམ་གྱི་
གྲོལ་འཁྲུལ་ལྟར་རིག་པའི་རོལ་བ་ཙམ་དུ་སྣང་དུས་ཉིད་ནས་གྲུབ་མ་མྱོང་བས་ཀ་དག་
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༼སྟོད་ཆ།༽

ཡིན་པ་ལ་སྐྱོན་མེད་ཅིང་། ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་ན་འབྲས་བུ་གྲུབ་ཟིན་པས་སེམས་ཅན་
རྣམས་འབད་མེད་དུ་གྲོལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ལྷུན་གྲུབ་ཡིན་པས་ཡེ་ནས་དབྱིངས་
ཀྱི་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་རང་བཞིན་རྣམ་དག་ཏུ་རྫོགས་ཀྱང་གཉིད་སད་པ་ལྟར་གློ་བུར་དྲི་
བྲལ་གྱི་ཆ་ལས་ཡེ་ཐོག་དེར་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་ཆར་ཡོད་པས་སྐྱོན་མེད་དོ། །དེའི་
ངང་ལས་གཞི་སྣང་དུ་ཤར་དུས་གྲོལ་འཁྲུལ་གཉིས་ཀའི་གཞི་བྱེད་པའི་ཆ་ནས་སྤྱི་གཞི་
ཟེར་ལ། གྲོལ་གཞི་བྱེད་པས་གྲོལ་བའི་གཞི་དང་། སེམས་ཅན་གྱི་འཁྲུལ་གཞི་བྱེད་
པས་འཁྲུལ་གཞི་ཞེས་གཞི་སྣང་གི་ངོ་བོ་གཅིག་ལ་གྲོལ་འཁྲུལ་གྱི་ཆ་དབྱེ་ན་གསུམ་
དུ་གནས་པའོ། །འདིར་ཀ་ཞེས་པ་ནི་གཞིའམ་རྩ་བའི་སྒྲ་སྟེ། གདོད་མ་དང་ཐོག་མ་
དང་ཡེ་ནས་སོགས་དང་དོན་གཅིག་གོ །
གཉིས་པ་ནི། ཡེ་ཤེས་གཉིས་སམ་གསུམ་ལྡན་ཉིད་དུ་བཞུགས། །ཀ་དག་
དེའི་རང་བཞིན་ནི་ཡེ་ཤེས་གཉིས་སམ་གསུམ་ལྡན་ཉིད་དུ་བཞུགས་ཏེ། དེའི་དང་པོ་
ལྟར་ན། རིག་པ་དངོས་པོ་མེད་པས་རིག་སྟོང་དབྱེར་མེད་ལ་ལྟོས་ནས་ངོ་བོ་ཀ་དག་
གི་ཡེ་ཤེས་བསམ་ངོ་དང་བྲལ་བ་དང་། རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་གཏིང་གསལ་
ཡེ་གདངས་སུ་གནས་ཏེ། ཀློང་དྲུག་པ་ལས། ངོ་བོ་ཉིད་ནི་ཀ་དག་ལ། །རང་བཞིན་
དུ་ནི་ལྷུན་གྲུབ་བོ། །ཞེས་སོ། །ངོ་བོའ་ི ལྡོག་པ་ན་ཡོད་མེད་ཀྱི་མཐའ་ལས་འདས་ལ།
རང་བཞིན་གྱི་ལྡོག་པ་ན་འཆར་གཞིའི་ཆ་ཙམ་དུ་གནས་ཏེ། དེ་གཉིས་རང་ངོར་དབྱེར་
མེད་མཐའ་གྲོལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོར་བཞུགས་པ་ནི་རིག་པ་རང་གྲོལ་ལས། མཐའ་
བཞིའི་དྲི་མ་དང་སངས་ཉིད། །ཅེས་སོ། །ཡེ་ཤེས་གསུམ་ལྡན་དུ་བཞུགས་པ་ནི། རྡོ་
རྗེ་སེམས་དཔའ་སྙིང་གི་མེ་ལོང་ལས། གཞིའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་རང་བཞིན་
ཐུགས་རྗེ་གསུམ་དུ་ཤེས་པར་གྱིས་ཤིག །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཆོས་སྐུ་གདོད་ནས་
དག་པའི་ངོ་བོ་སྐུར་བཞུགས་པས་སྐུ་གསུམ་འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་འཆར་གཞིར་གནས་
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ཀྱང་མཚན་མ་རིས་ཅན་གྱི་ཞལ་ཕྱག་ཏུ་གྲུབ་པ་ནི་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མེད་དོ། །རང་བཞིན་
གསལ་བ་འོད་ལྔར་བཞུགས་པས་གདངས་གསུམ་ཡེ་ནས་རང་གསལ་ཀྱང་ཁ་དོག་
རིས་བཅས་སུ་སོ་སོར་གྲུབ་པ་ནི་མེད་དོ། །ཐུགས་རྗེ་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་སུ་བཞུགས་
པས་མཁྱེན་པའི་ཆ་མ་འགག་པར་སོ་སོར་གསལ་ཀྱང་བྱ་བ་དང་བྱེད་པའི་རྣམ་པ་ཡུལ་
ཡུལ་ཅན་དུ་སྣང་བ་ནི་མེད་དོ། །ཡེ་ཤེས་དེ་དག་ཀ་དག་ཡེ་གཞི་ལ་འཆར་གཞིའི་ཆ་
ཙམ་དུ་ཡོད་ལ་རགས་པ་ནི་མེད་པས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དུས་ན་ཡེ་ཤེས་དེ་གཉིས་འབྱུང་བར་
འཐད་པ་སྟ།ེ སྡུད་པ་ལས། ཡེ་ཤསེ ་མདེ ་ན་ཡནོ ་ཏན་འཕེལ་མདེ ་བྱང་ཆུབ་མདེ ། །རྒྱ་
མཚོ་འདྲ་བའི་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཀྱང་མེད་པར་འགྱུར། །ཞེས་སོ། །དེ་ལ་རིག་པ་གཞི་
གནས་ནང་དབྱིངས་སུ་ཡོད་དུས་ཐོག་མཐའ་གཉིས་ཀྱི་ཚེ་གཏིང་གསལ་ལས་སྐུ་འོད་
དངོས་སུ་མདེ ་ལ། དེ་ནས་འཕགས་དུས་རང་འདོ ་ཀྱ་ི གདངས་དང་བཅས་པའོ། །སྙིང་
ནང་དུ་གནས་དུས་གནས་སྐབས་ཀྱི་གཞི་གནས་སུ་བརྗོད་ཀྱང་དབྱིངས་ནས་འཁོར་
བར་འཕགས་ཏེ་གྲོལ་སར་མ་ཕྱིན་པས་ད་དུང་གཞི་སྣང་དུ་འདོད་དེ། འདི་ལ་ལྟོས་
ནས་རྨ་བྱའི་སྒོ་ང་ལྟར་རང་གདངས་འོད་ལྔའི་ཀློང་ན་རིག་པ་མ་སྨིན་པ་རྨ་བྱའི་ཕྲུ་གུ་
ལྟར་གནས་ཤིང་ལམ་སྣང་སྣང་བ་བཞི་ཡི་དུས་སུ་བར་སྣང་ལ་འཇའ་ཚོན་ལྟར་གསལ་
ལ། གདོས་བཅས་དག་དུས་མཐར་སྐྱོལ་བས་རིག་པ་ཉིད་སྐུར་སྨིན་པའི་ཚེ་སྒོ་ང་ནས་
དོན་ཏེ་གནས་པ་ལྟ་བུའོ། །དེས་ན་དབྱིངས་ཀྱི་གཞི་དང་གནས་སྐབས་ཀྱི་གཞི་གཉིས་
འོད་ཀྱི་ཁང་པ་དངོས་ལ་མི་འདུག་པ་དང་འདུག་པའི་ཁྱད་པར་ཡོད་ཅིང་། དེ་ལྟར་ན་
ངོ་བོ་སྟོང་གསལ་དབྱེར་མེད། རང་བཞིན་གསལ་སྟོང་དབྱེར་མེད། ཐུགས་རྗེ་རིག་
སྟོང་དབྱེར་མེད་དུ་བཞུགས་ཏེ། དེའང་ངོ་བོ་ཀ་ནས་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་ནམ་མཁའ་རྣམ་
པར་དག་པ་ལྟ་བུར་བཞུགས། རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་དྭངས་
པ་ལྟ་བུར་བཞུགས། ཐུགས་རྗེ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ནོར་བུ་དྲི་མ་མེད་པ་ལྟ་བུར་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

བཞུགས་སོ། །
གསུམ་པ་ནི། དེ་ལས་གཞི་སྣང་ལྷུན་གྲུབ་སྒོ་བརྒྱད་ཤར། །དེ་ལྟར་ན་
དབྱིངས་ཀ་དག་གི་ཡེ་གཞི་གཞོན་ནུ་བུམ་པ་སྐུའི་རྒྱ་རལ་ཏེ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རླུང་གཡོས་
པ་ལས། རིག་པ་གཞི་ནས་འཕགས་པའི་རང་སྣང་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་སྒོ་བརྒྱད་ཤར་དུས་
སྟེང་དུ་ཀ་དག་ཆོས་སྐུའི་སྣང་བ་ནམ་མཁའ་སྤྲིན་མེད་ལྟ་བུ། ཐད་ཀར་ལོངས་སྐུ་
འོད་གསལ་གྱི་ཞིང་སྣང་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ཁྱབ་པ། དེའི་རྩལ་ལས་འོག་ན་གཞི་
སྣང་ཆེན་པོ་དང་། དེའི་རྩལ་ལས་འོག་ན་ལོངས་སྐུའི་སྣང་བ་དང་ཕྱོགས་མཚམས་
ན་རང་བཞིན་སྤྲུལ་སྐུའི་ཞིང་སྣང་དང་། མར་འོག་ན་འཁོར་བའི་སྒོ་ལས་འགྲོ་དྲུག་
རང་སྣང་གི་ཞིང་ཁམས་ཚད་མེད་པ་སྟེ། དེ་ཐམས་ཅད་ལྷུན་གྲུབ་སྒོ་བརྒྱད་ཀྱི་སྣང་
བ་ལས་རང་ཤར་བས་འཁོར་འདས་ཀྱི་སྣང་བ་ཆེན་པོ་དུས་གཅིག་ལ་ཤར་བ་ཞེས་བྱ་
སྟེ། ནང་གསལ་ལས་ཕྱི་གསལ་དུ་ཤར་དུས་ངོ་བོའ་ི སྣང་བ་གོ་མ་འགགས་པར་རང་
གསལ། རང་བཞིན་གྱི་སྣང་བ་འོད་ལྔར་ཡེ་གདངས། ཐུགས་རྗེའི་སྣང་བ་སྤྲིན་མེད་
པའི་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུས་གོ་ཕྱེ་བའི་ཆ་ལས་རང་སྣང་བའོ། །ཤར་ལུགས་ཀྱི་སྒོ་བརྒྱད།
བཀྲ་ཤིས་མཛེས་ལྡན་ཆེན་པོའ་ི རྒྱུད་ལས། ཐུགས་རྗེ་ལྟར་འཆར་བའི་གོ་མ་འགགས་
པ། འོད་ལྟར་འཆར་བའི་སྣང་བ་མ་འགགས་པ། ཡེ་ཤེས་ལྟར་འཆར་བའི་ལོངས་
སྤྱོད་མ་འགགས་པ། སྐུ་ལྟར་འཆར་བའི་ངོ་བོ་མ་འགགས་པ། གཉིས་མེད་ལྟར་
འཆར་བའི་ལྟ་བ་མ་འགགས་པ། མཐའ་གྲོལ་ལྟར་འཆར་བའི་ཐབས་མ་འགགས་
པ། དག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཇུག་སྒོ་མཐར་ཕྱིན་པ། མ་དག་པའི་ཐུགས་རྗེ་མ་འགགས་
པ། འདོད་ཡོན་གྱི་ནོར་བུ་རིན་ཆེན་ལྟ་བུའོ། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །དེའང་ངོ་བོའ་ི རྩལ་
ལས་ལོངས་སྐུའི་སྣང་བ་དང་། ཡོན་ཏན་གྱི་རྩལ་ལས་རང་བཞིན་སྤྲུལ་སྐུའི་ཞིང་
སྣང་དང། ཐུགས་རྗེའི་རྩལ་ལས་འཁོར་བའི་སྒོ་རང་སྣང་དུ་རྨི་ལམ་ལྟར་ཤར་བ་
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གདུལ་ཞིང་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་པར་ཕྱེ་བ།

སྟེ། གཞི་སྣང་དེའི་རང་ངོ་ལ་སྣང་ཚུལ་དེ་ལྟར་སྣང་ཡང་འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་གང་དུའང་
མ་གྲུབ་ཅིང། གཞི་སྣང་ལ་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་སྒོ་ཡོད་པས་དག་པའི་ཞིང་དང་མ་དག་པའི་
འཁྲུལ་སྣང་མཐོང་བའི་གནད་ཀྱང་འདི་ལ་ཐུག་པའོ། །འདི་ཉིད་གྲོལ་གཞི་ཡིན་ལ་ཀ་
དག་ནི་གྲོལ་ས་ཡིན་པས་ཁྱད་པར་ཕྱེད་པ་གལ་ཆེ་ཞིང་། དེའང་གཞི་སྣང་ཉིད་རང་ངོ་
ཤེས་ན་གྲོལ་རྐྱེན་བྱེད་པའི་ཆ་ནས་གྲོལ་གཞི་དང་། མ་ཤེས་ན་འཁྲུལ་རྐྱེན་བྱེད་པའི་
ཆ་ནས་འཁྲུལ་གཞིར་བཏགས་པ་ནི། དུང་དཀར་པོ་ལ་སེར་པོར་འཁྲུལ་རྐྱེན་བྱས་པ་
ལྟ་བུ་སྟེ། འཁྲུལ་བ་དངོས་མ་ཡིན་ཡང་རྐྱེན་བྱས་དུས་བཏགས་པའོ། །ཀུན་ཏུ་བཟང་
པོའ་ི གྲོལ་ལུགས་ནི། གཞི་སྣང་ཤར་བའི་སྐད་ཅིག་ལ་གཞན་དུ་མ་བཟུང་བར་རང་
སྣང་དུ་ངོ་ཤེས་པས་འགྱུ་བ་རང་ཐོག་ཏུ་ཆོད་དེ་སྐད་ཅིག་དང་པོ་ལ་རང་སྣང་དུ་ཤར་བ་
རང་ངོ་ཤེས་པས་རྟོགས་པ་སྐྱེས་ཏེ་བྱེ་བྲག་ཕྱེད། གཉིས་པ་ལ་འཁྲུལ་བ་སངས་ཤིང་
ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པས་གཞི་འབྲས་བུར་སྨིན་ཏེ་ངོ་བོ་ཡེ་སངས་རྒྱས་པ་ལ་རྟོགས་པས་ཡང་
སངས་རྒྱས་པ་ཞེས་བྱ། རང་སྣང་ཀ་དག་ཏུ་ཐིམ་ནས་གཞི་ཐོག་ཏུ་ཀུན་གྱི་སྔོན་རོལ་ཏུ་
སངས་རྒྱས་པའི་སྟོན་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཞེས་བྱའོ། །
གཉིས་པ་དེ་ལས་སེམས་ཅན་གྱི་འཁྲུལ་ཚུལ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། འཁྲུལ་བའི་
ཚུལ་སྤྱིར་བསྟན། ལུས་འགྲུབ་ཚུལ་བྱེ་བྲག་ཏུ་དབྱེ་བའོ། །
དང་པོ་ནི། རྒྱུ་གསུམ་རྐྱེན་བཞིས་ཡིད་དྲུག་གཡོས་པ་ལས། །འཆར་གཞིའི་
རང་ངོ་མ་ཤེས་ལྔ་ཚན་གྱི། །ཆོས་རྣམས་གཟུང་འཛིན་རྟེན་འབྲེལ་ཚུལ་གྱིས་འཁོར། །
འཁྲུལ་བ་ཇི་ལྟར་བྱུང་ན། རྒྱུ་མ་རིག་པ་གསུམ་དང་རྐྱེན་བཞི་དམིགས་པ་མ་དག་པའི་
ཆ་ལས་སྣང་བ་ལ་ཤེས་པ་གཟུང་འཛིན་དུ་འཁྲུལ་དུས་ཡིད་དྲུག་འཛིན་པ་མ་འགགས་
པར་གཡོས་པ་ལས་ཉོན་མོངས་པ་དྲུག་བལ་ལ་ཉལ་གྱི་ཆར་ཤར་བས་རིག་པ་བཅིངས་
ཏེ་ཡུལ་དྲུག་གི་སྣང་བ་ལ་འཁྲུལ་བ་ནི། འཆར་གཞི་སྣང་བ་རང་ངོ་མ་ཤེས་པའི་དབང་
261

ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

གིས་ཏེ། རིམ་གྱིས་བག་ཆགས་མཐུ་བརྟས་པས་ཕུང་པོ་དང་དབང་ཡུལ་སོགས་ལྔ་
ཚན་གྱི་ཆོས་རྣམས་གཟུང་འཛིན་གྱི་ཆ་ལས་བྱུང་ཞིང་རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས་ལུགས་
འབྱུང་ཚུལ་གྱིས་འཁོར་བའི་འཁོར་ལོ་རྨི་ལམ་ལྟར་འཁོར་བའོ། །དེའང་ཞིབ་མོར་
བཤད་ན། གཞི་ལས་གཞི་སྣང་ཤར་དུས་ཐུགས་རྗེའི་རྩལ་ཤེས་པ་གསལ་རིག་ཡུལ་
དཔྱོད་ནུས་སུ་རང་ཤར་བ་དེ་རང་ངོ་མ་ཤེས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་མ་རིག་པ་གསུམ་དང་
མཚུངས་ལྡན་དུ་ཤར་ཏེ། རྒྱུ་བདག་ཉིད་གཅིག་པའི་མ་རིག་པ་ཤེས་པར་སྐྱེས་པ་དེ་
ཉིད་དུ་མ་ཤེས་པ་དང་། ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་མ་རིག་པ་རང་ངོ་མ་ཤེས་པ་དེ་དང་ཤེས་
པ་དེ་གཉིས་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་དང་། ཀུན་བརྟགས་པའི་མ་རིག་པ་རང་སྣང་ལ་གཞན་
དུ་དཔྱོད་པའི་ཆ་དང་གསུམ་མོ། །གཞི་སྣང་དེ་རང་ལས་བྱུང་བར་མ་ཤེས་པས་རྒྱུའི་
རྐྱེན། དེ་ཉིད་ཡུལ་དུ་ཤར་བས་དམིགས་པའི་རྐྱེན། བདག་དང་བདག་གིར་བཟུང་
བས་བདག་པོའ་ི རྐྱེན། དེ་གསུམ་དུས་མཚུངས་པས་དེ་མ་ཐག་པའི་རྐྱེན་བཞིར་འཁྲུལ་
བ་སྟ།ེ མདོར་ན་འཁྲུལ་བའི་རྒྱུ་མ་རགི ་པ། རྐྱེན་ཤསེ ་པ་ལ་ཡུལ་སྣང་བའོ། ། མ་རིག་
པ་ལ་ངོ་བོའ་ི ཆ་ལས་རྨོངས་པ་དྲུག་ཏུ་བྱུང་སྟེ། རང་ཤར་ལས། རྩ་བ་སེམས་ཀྱི་མ་
རིག་པ་དང་། འཁྲུལ་བ་ཡུལ་གྱ་ི མ་རགི ་པ་དང་། འཁྲུལ་གཞི་གཞིའ་ི མ་རགི ་པ་དང།
འཛིན་པ་རྟོག་པའི་མ་རིག་པ་དང་། བཅོས་པ་ལམ་གྱི་མ་རིག་པ་དང་། མ་ཤེས་པ་
རྨོངས་པའི་མ་རིག་པ་དང་། དེ་ལྟར་མ་རིག་པ་རྣམ་པ་དྲུག་བྱུང་སྟེ་རང་གི་སྣང་བ་མི་
མཐོང་ངོ་། །ཞེས་སོ། །དེ་ལས་འཛིན་པའི་ཡིད་དྲུག་གཡོས་པ་ནི། ཡིད་འགྱུ་བ་
དང་བཅས་པ་དང་། ཤེས་པས་རང་རིག་པ་དང་། ཡུལ་འཛིན་པ་དང་། ཡུལ་ངེས་
པར་འཛིན་པ་དང་། ཡུལ་ལ་ཡེངས་པ་དང་། ཉོན་མོངས་པ་རགས་པ་སྟེ། ནང་དུ་
རྩེ་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པ་ནི་དྲུག་གི་ཆའི་རྨོངས་པའོ། །དེས་ན་རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་
ཚུལ་གྱིས་འཁྲུལ་ཞིང་འཁོར་ཏེ། ཕྱི་རུ་ལོ་དང་ཟླ་བའི་ཆ་བཅུ་གཉིས། ནང་དུ་ཉོན་
262

གདུལ་ཞིང་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་པར་ཕྱེ་བ།

མོངས་པ་བཅུ་གཉིས་རྣམས་ཚོགས་པས་སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གཉིས་སུ་སྲིད་པར་བྱས་པ་ནི་
རྟེན་འབྲེལ་ལུགས་སུ་འཇུག་པ་བཅུ་གཉིས་མ་དག་པ་ལས་འབྱུང་བས་ཏེ། གཞི་ལས་
གཞི་སྣང་དུ་ཤར་དུས་རིག་པའི་རྩལ་ལས་ཡིད་ཀྱི་ཤེས་པ་བྱུང་སྟེ་རང་ངོ་མ་ཤེས་པ་དང་
ལྷན་ཅགི ་པ་མ་རགི ་པའོ། །དེ་ལས་འཁྲུལ་པས་འདུ་བྱདེ ་ད།ོ །དེ་ལས་ཡུལ་གྱ་ི རྣམ་པ་
ལ་དཔྱོད་པས་རྣམ་པར་ཤསེ ་པའོ། །དེ་ལས་འདི་ན་ི ཡུལ་ལ།ོ །སྣང་བའོ། ། ཞེས་པ་
ལ་སོགས་པའི་མིང་དུ་འབྱེད་པའོ། །དེ་ལས་མིང་ཅན་དོན་གྱི་རང་བཞིན་གཟུགས་སུ་
འཛིན་པས་སྲིད་པའི་འཁྲུལ་པ་དང་པོ་མིང་དང་གཟུགས་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ལས་ཡུལ་
གྱི་རྣམ་པ་དྲུག་ལ་ཤེས་པ་སྐྱེ་ཞིང་མཆེད་པའི་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་ཏུ་བྱུང་ངོ་། །དེ་ལས་ཡུལ་
འཛིན་པའི་རེག་པའོ། །དེ་ལས་ཆགས་སྡང་བར་མའི་ཆའི་ཚོར་བའོ། །དེ་ལས་ཡུལ་
ལ་ཞེན་པའི་སྲེད་པའོ། །དེ་ལས་ཕྱིས་ཀྱི་ལེན་པ་པོ་དང་དེ་ལྟར་ཡུལ་དང་དུ་ལེན་པའི་
ལེན་པའོ། །དེ་ལས་འཁྲུལ་བ་དུ་མར་སྣང་བ་དང་བྱེད་པ་མྱོང་བའི་ཆ་ཅི་འབྱུང་མ་ངེས་
པ་བསྐྱེད་པས་སྲིད་པའོ། །དེ་ལས་གཟུགས་མེད་གཟུགས་དང་འདོད་པར་སྐྱེ་བས་སྐྱེ་
བའོ། །དེ་ལས་རྒྱས་པ་དང་ན་བ་དང་ཤི་བའི་བར་དུ་འབྱུང་སྟེ་ཡང་དང་ཡང་དུ་དེ་ལྟར་
འཁོར་བས་འཁོར་བའི་རྒྱུ་རྟེན་འབྲེལ་ལུགས་སུ་འཇུག་པ་བཅུ་གཉིས་གཞི་སྣང་ལས་
དང་པོར་མཆེད་པའོ། །དེ་ལས་སྲིད་པ་སོ་སོར་འཁྲུལ་དུས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས་
ཀྱང་ཞར་ལས་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། ཆོས་ཉིད་ནུབ་ནས་རང་མ་རིག་པས་ཕྱི་མའི་འདུ་བྱེད་
དང་། རྣམ་ཤེས་ཀྱི་ཆས་ལུས་འཚོལ་བ་དང་། མངལ་དུ་ཚུད་དེ་མེར་མརེ ་པ་ོ ལ་སགོ ས་
པ་ནས་མངི ་དང་གཟུགས་སུ་གྲུབ་པ་དང་། དེའ་ི སྐྱ་ེ མཆེད་དྲུག་དང་། རྐྱེན་འདུས་པས་
རེག་པ་དང་། བདེ་སྡུག་གི་ཚོར་བ་དང་། མྱོང་བ་ལ་སྲེད་པ་དང་། ཡུལ་དང་ལས་
ཀྱི་ལེན་པ་དང་། ཡང་སྲིད་པའི་ཉེ་བར་ལེན་པ་དང་། མངལ་ནས་སྐྱེ་བ་དང་། དར་
ལ་བབ་པའི་ཚོགས་པ་གཞན་དུ་འགྱུར་བའི་བརྒྱུད་པ་ནི་རྒས་པ་དང་མཐར་འཆི་བ་སྟེ་
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འབྲེལ་ཆགས་སུ་འབྱུང་བའོ། །དེ་ལྟར་འཁོར་བའི་ཚེ་གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ཡུལ་
ལྔ་ནི་འོད་ལྔ་རང་སྣང་དུ་མ་ཤེས་པར་གཟུང་བའི་ཆ་ལས་བྱུང་ཞིང་། ཉོན་མོངས་པ་ལྔ་
ནི་ཡེ་ཤེས་ལྔ་རང་ངོ་མ་ཤེས་པའི་ཆ་ལས་བྱུང་། སྣ་ཚོགས་སྡུད་པའི་ལུས་སེམས་ལ་
སོགས་པ་ལྔ་ནི་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་རང་གདངས་མ་དག་པ་ལས་བྱུང་། ཀུན་ནས་འཚོལ་བའི་
ཡིད་ལ་སོགས་པ་ལྔ་ནི་རླུང་ལྔ་རྣམ་པར་མ་དག་པ་ལས་བྱུང་། བསམ་པ་དྲན་པས་
འཛིན་པའི་བདག་ཏུ་རྟོག་པ་དང་། ཡུལ་དུ་མ་ལ་བདག་ཏུ་རྟོག་པ་དང་། འགྱུ་བ་ཐ་
དད་པ་ལ་བདག་ཏུ་རྟོག་པ་དང་། ཤེས་པའི་རྣམ་པ་ཙམ་ལ་བདག་ཏུ་རྟོག་པ་དང་།
ཆོས་རྣམ་པར་སེམས་པ་དང་བཅས་པ་ལ་བདག་ཏུ་རྟོག་པ་དང་ལྔ་ནི་འགྱུ་བ་རང་ཐོག་
ཏུ་མ་ཆོད་པ་ལས་བྱུང་བའོ། །དེ་ལྟར་མ་དག་པ་འཁོར་བའི་ཆོས་རྣམས་རིག་པའི་ངང་
ལས་བྱུང་ངང་ལ་གནས་ངང་ལ་རོལ་པ་ཙམ་ལས་གཞན་དུ་གཡོས་པ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་
མེད་པ་ནི་རྨི་ལམ་གཉིད་ཀྱི་ངང་ལས་མ་གཡོས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། དོན་ལ་སྟོང་གཟུགས་
མེད་པ་གསལ་སྣང་གི་ཆོ་འཕྲུལ་ཙམ་དུ་བསྟན་པ་ནི་འཁོར་བའི་རྣམ་གཞག་དག་ཏུ་
གསུངས་སོ། །
གཉིས་པ་ལ་བཞི། ཁམས་གསུམ་གྱི་ལུས་འགྲུབ་ཚུལ་སྤྱིར་བསྟན། མངལ་
སྐྱེས་ཀྱི་རྟེན་བྱེ་བྲག་ཏུ་དབྱེ། ཀུན་རྫོབ་དོན་དམ་གྱི་འབྲེལ་བ་དགོད། ཁྱབ་བྱེད་
འབྱུང་བའི་ཚང་ཚུལ་སྨོས་པའོ། །
དང་པོ་ནི། འཁྲུལ་གཞི་གསུམ་ལས་ཡུལ་དང་ལུས་སེམས་བྱུང་། །ཁམས་
གསུམ་ཡིད་སྣང་གདོས་བཅས་ལུས་སུ་གྲུབ། །གཞི་ལས་རང་སྣང་དུ་ཤར་བ་རང་
ངོ་མ་ཤེས་པ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་མ་རིག་པས་རྒྱུ་བྱས། རང་ལ་སྣང་ཡང་གཞན་དུ་
བཟུང་བ་ཀུན་ཏུ་བརྟགས་པའི་མ་རིག་པས་རྐྱེན་བྱས། རང་སྣང་འོད་གསལ་གྱི་སྣང་
བས་འཁྲུལ་གཞི་བྱས་ཏེ། དེའང་ཆ་གསུམ་ལས། ངོ་བོ་སྟོང་པས་གོ་ཕྱེ་བ་ནི་ཆོས་
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གདུལ་ཞིང་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་པར་ཕྱེ་བ།

ཉིད་ཡུལ་གྱི་འཁྲུལ་གཞི། རང་བཞིན་འོད་ལྔ་སྣང་བའི་ཡུལ་ཕྱི་རོལ་སྣོད་དང་གདོས་
བཅས་ལུས་ཀྱི་འཁྲུལ་གཞི། ཐུགས་རྗེའི་གདངས་རྩལ་རིག་པ་སེམས་ཀྱི་འཁྲུལ་
གཞིར་གྱུར་ཏེ་ཁམས་གསུམ་དུ་འཁྲུལ་བའི་ཐོག་མར་གཟུགས་མེད་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡིད་
ཀྱི་ལུས་ཅན་མིང་གཞིའི་ཕུང་པོ་ལ་སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་བརྟེན་པ། དེ་ནས་གཟུགས་ཁམས་
པ་འོད་ལྔ་སྣང་བའི་ལུས་ཅན་ལ་སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་བརྟེན་པ། འདོད་ཁམས་པ་གདོས་
བཅས་ཤ་ཁྲག་ལུས་ལ་སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་བརྟེན་པ་རྣམས་སུ་གྲུབ་བོ། །
གཉིས་པ་ནི། མངལ་སྐྱེས་འབྱུང་བ་ཟུག་བྱེར་སྙོམས་པ་ལས། །རྩ་ཡིན་རླུང་
ཐིག་ཀུན་རྫབོ ་དནོ ་དམ་སྨནི ། །དེ་ལས་རྡ་ོ རྗའེ ་ི ལུས་མངའ་སྐྱསེ ་རྣམས་ན་ི རྒྱུ་ཉནོ ་མངོ ས་
པས་བསྐྱེད་པའི་འབྱུང་བ་ས་ཆུ་མེ་རླུང་བཞི་པོ་ཟུག་པ་དང་། བྱེར་བ་དང་། སྙོམས་པ་
གསུམ་གྱིས་སྡུད་པ་དང་། བཤིགས་པ་དང་། བསྲེ་ཞིང་སྨིན་པའི་ལས་བྱས་ཏེ་ཐོག་
མར་མེར་མེར་པོའ་ི དུས་སུ་ཕྱོགས་བཞིར་འབྱུང་བཞིའི་རྩ་ཕྲ་མོ་ས་བོན་གྱི་ཡི་གེ་བཞི་
དང་བཅས་པ། དེ་ནས་ནུར་ནུར་པོའ་ི དུས་ལ་སོགས་པར་ལྟེ་བའི་རྩ་མདུད་ལ་སྒྲོན་
མའི་སྤྱན་དང་འབྱུང་བའི་སྤྱན་གྱི་མིག་ཆུང་གཉིས། སྙིང་གའི་རྩ་བཞིར་ཤ་ཁྲག་དྲོད་
དབུགས་ཀྱི་དྭངས་མ་ཆགས་ཤིང་ཚོགས་བརྒྱད་ཀྱི་རྟེན་གསལ་བར་བྱས། རིམ་པས་
འཁོར་ལོ་བཞི་སྤྱན་གཉིས་གཉིས་དང་བཅས་པ། དབང་པོ་ལྔའི་རྟེན་གྱི་རྩ་གཙོ་བོ་
གསུམ་ལ་མ་དག་པའི་དུས་སུ་སྒོ་གསུམ་དང་དུག་གསུམ། དག་པའི་དུས་སྐུ་གསུམ་
གྱི་རྟེན་བྱེད་པའི་ཡི་གེ་འབྲུ་གསུམ། འཁོར་ལོ་ལྔ་ལ་དཔའ་བོ་འབྲུ་ལྔ། དེ་ལས་
གྱེས་པའི་རྩ་ཕྲན་བཞི་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས། རྩ་བ་ཡན་ལག་ལས་བྱེད་པའི་རླུང་
ལྔ་ཕྲག་གསུམ་ལ་སོགས་པ་ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྡུས་པའི་རླུང་། ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་
ཐིག་ལེ་གཡས། དོན་དམ་གྱི་ཐིག་ལེ་གཡོན། རང་བཞིན་གྱི་ཐིག་ལེ་དབུས་ཀྱི་ཆར་
གནས་ཏེ་ལུས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཀུན་རྫོབ་དང་དོན་དམ་གྱི་འབྱུང་བ་བཞིའི་སྨིན་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

སོས་ཆགས་ཤིང་གྲུབ་པའོ། །
གསུམ་པ་ནི། སྔ་མ་ལ་བརྟེན་ཕུང་སོགས་མཆེད་པ་དང་། །ཕྱི་མས་སྒྲོན་བཞིའི་
རྒྱུ་བྱས་སྣང་བཞི་མཐོང་། །སྔ་མ་ཞེས་པ་རྟེན་ཀུན་རྫོབ་འབྱུང་བ་བཞི་ལ་བརྟེན་ནས་
ཕུང་པོ་ལྔ་དང་། སོགས་ཁོངས་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྟེན་དུ་གྱུར་པས་དེ་དག་མཆེད་པ་དང་
བསྐྱེད་པའི་ཚུལ་ཡང་ཤ་ལ་བརྟེན་ནས་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོར་མཆེད། ཁྲག་ལ་བརྟེན་
ནས་འདུ་ཤེས། དྲོད་ལ་བརྟེན་ནས་རྣམ་ཤེས། དབུགས་ནང་དུ་རྔུབ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་
འདུ་བྱེད། རླུང་ཕྱིར་འགྲོ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ཚོར་བའི་ཕུང་པོར་མཆེད་དོ། །ཡང་ཤ་ལ་
བརྟེན་ནས་རྩ་བསྐྱེད། རྩས་རླུང་བསྐྱེད། རླུང་གིས་ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རླུང་གཉིས་ཀ་
བསྐྱེད། ལས་རླུང་གིས་འཁོར་བ་སྡུད། ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་འདས་པ་སྡུད་དོ། །ཡང་ཁྲག་ལ་
བརྟེན་ནས་ཆུ་སེར་བསྐྱེད། དེས་ཐིག་ལེ་བསྐྱེད། ཐིག་ལེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་
སྨིན་སོ་དབང་པོ་ལྔ་འབྱུང་། དབང་པོའ་ིརྒྱུ་ཉོན་མོངས་པ་ལྔ། འདས་པ་དང་མ་འོངས་
པ་དང་ད་ལྟའི་རྟོག་ཚོགས་འདུས་པ་ལས་འཁོར་འདས་ཀྱི་རྒྱུར་འབྱུང་བའོ། །དེ་དག་
ནི་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་འབྱུང་བཞིའི་འཕེལ་བརྩིས་པའོ། །ཕྱི་མ་ཞེས་པ་དེ་ལ་བརྟེན་པ་དོན་
དམ་པའི་འབྱུང་བཞིས་སྒྲོན་མ་བཞིའི་རྒྱུ་བྱས་ཤིང་། དེ་ལས་སྣང་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་འཆར་
ཞིང་མཐོང་བ་སྟེ། དེའང་ཁ་དོག་དཀར་པོ་རབ་ཏུ་མཆེད་པ་ལས་རྒྱང་ཞགས་ཆུའི་སྒྲོན་
མའི་རྒྱུ་བྱས། ཆུའི་རླུང་གི་རྩ་ལས་བྱུང་། དམར་པོ་རབ་ཏུ་དམར་བ་ལས་ཐིག་ལེ་སྟོང་
པའི་སྒྲོན་མའི་རྒྱུ་བྱས། མེའི་རྩ་ལས་བྱུང་། སེར་བ་རབ་ཏུ་སེར་བ་ལས་དབྱིངས་རྣམ་
པར་དག་པའི་སྒྲོན་མའི་རྒྱུ་བྱས། སའི་རྩ་ལས་བྱུང་། ཁ་དོག་རབ་ཏུ་ལྗང་བ་ལས་ཤེས་
རབ་རང་བྱུང་གི་སྒྲོན་མའི་རྒྱུ་བྱས། ལམ་རླུང་གི་རྩལ་ལས་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ཡང་ཤེས་
རབ་རང་བྱུང་གིས་རིག་པ་བསྐྱེད། རྒྱང་ཞགས་ཀྱིས་འོད་བསྐྱེད། ཐིག་ལེས་སྐུ་བསྐྱེད།
དབྱིངས་ཀྱིས་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད་དོ། །རྒྱང་ཞགས་ཆུའི་སྒྲོན་མས་ནི་ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་
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གྱི་སྣང་བ་མཐོང་ལ། ཐིག་ལེ་སྟོང་པའི་སྒྲོན་མས་ཉམས་གོང་འཕེལ་གྱི་སྣང་བ་མཐོང་།
དབྱིངས་རྣམ་པར་དག་པའི་སྒྲོན་མས་རིག་པ་ཚད་ཕེབས་ཀྱི་སྣང་བ་མཐོང་། ཤེས་རབ་
རང་བྱུང་གི་སྒྲོན་མས་ཆོས་ཉིད་ཟད་པའི་སྣང་བ་མཐོང་བའི་རྟེན་བྱེད་དོ། །དེའང་ཀུན་
རྫོབ་ཀྱི་རྩ་དང་ཐིག་ལེ། ལས་ཀྱི་རླུང་རྣམས་ཀྱིས་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པ་འབྱུང་བཞིའི་
དར་གུད་སྐྱེད་པར་བྱེད་ལ། དོན་དམ་གྱི་རྩ་ཐིག །ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རླུང་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱུ་ཡེ་
ཤེས། རྐྱེན་འོད་དང་ཁ་དོག །བྱེད་ལས་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་སུ་སྨིན་པའི་ལས་བྱེད་པ་ཡིན་
ནོ། །
བཞི་པ་ནི། འབྱུང་བ་ཉེར་ལྔས་ཡེ་ཤེས་གདངས་རྩལ་བྱེད། །དེ་དག་ལ་ཁྱབ་
བྱེད་འབྱུང་བ་ལྔ་ཕྲག་ལྔ་སྟེ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་རང་གི་ལུས་ལ་རང་བཞིན་གྱིས་ཚང་པས་ཡེ་ཤེས་
ཀྱི་གདངས་དང་རྩལ་ལ་སོགས་པ་བྱེད་པ་སྟེ། རང་ཤར་ལས། འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་ལྔ་ནི་
རང་གི་ལུས་ལ་ཚང་ངོ་། །དེ་ཡང་རླུང་རྣམ་པ་ལྔས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གདངས་བྱེད་དོ། ། མེ་
རྣམ་པ་ལྔས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྩལ་བྱེད་དོ། །ས་རྣམ་པ་ལྔས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་བོ་བྱེད་དོ། ། ཆུ་
རྣམ་པ་ལྔས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་བྱེད་དོ། །ནམ་མཁའ་རྣམ་པ་ལྔས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གནས་བྱེད་
དོ། །ཞེས་སོགས་རྒྱས་པར་གསུངས་སོ། །དེ་ལ་ས་ལྔའི་གནས་ཚུལ་ནི། ཀུན་ཏུ་
སྣང་བའི་ས་རིག་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གནས། མི་འགྱུར་བ་རྡོ་རྗེའི་ས་སྒྲོན་མ་དང་ལྷན་
ཅིག་ཏུ་གནས། ཐམས་ཅད་འབྱུང་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ས་ཐིག་ལེ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གནས།
སྣང་བ་སྟོན་པ་ཀུན་ཏུ་མཐའ་ཡས་པའི་ས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་གཉིས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་
གནས། སྒྲུབ་པ་མཐར་ཕྱིན་པའི་ས་ཤེས་རབ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གནས་སོ། ། ཆུ་ལྔ་
ལས། འགྱུར་བ་མེད་པའི་ཆུ་རྩ་ཐམས་ཅད་ལ་གནས། ཞི་བ་གསལ་དག་གི་ཆུ་རུས་
པ་ཐམས་ཅད་ལ་གནས། ཡོན་ཏན་རྒྱས་པའི་ཆུ་ཁྲག་ཐམས་ཅད་ལ་གནས། ཆགས་
པ་མེད་པའི་ཆུ་ཆུ་སེར་ཐམས་ཅད་ལ་གནས། འཛིན་མེད་རྫོགས་པའི་ཆུ་མིག་གི་ནང་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

ན་གནས་སོ། །མེ་ལྔ་ལས། ཕྱི་ནང་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་བྱེད་ཀྱི་མེ་གློ་བ་ན་གནས། ཕྱི་ནང་
ཀུན་གསལ་གྱི་མེ་མིག་གཉིས་དང་ཡན་ལག་ལ་གནས། ཕྱི་ནང་ཀུན་ཏུ་མཉམ་པའི་མེ་
ཤ་པགས་བར་ན་གནས། ཕྱི་ནང་གི་བྱ་བ་རྟོག་པའི་མེ་རྐང་མཐིལ་གཉིས་ན་གནས།
ཕྱི་ནང་གི་བྱ་བ་སྒྲུབ་པའི་མེ་ལག་མཐིལ་གཉིས་ན་གནས་སོ། །རླུང་ལྔ་ལས། སྲོག་
འཛིན་པའི་རླུང་སྲོག་རྩ་ན་གནས། བཀྲག་དང་གཟི་མདངས་སྐྱེད་པའི་རླུང་སྨིན་ཕྲག་
ན་གནས། མེ་དང་མཉམ་དུ་གནས་པའི་རླུང་ཕོ་བ་ན་གནས། ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་བྱེད་ཀྱི་
རླུང་ལུས་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པར་གནས། སྙིང་རྗེ་མེད་པ་བསྐལ་པ་ལས་ཀྱི་རླུང་སྙིང་དང་
སྙིང་ཤུན་གྱི་བར་ན་གནས་སོ། །ནམ་མཁའ་ལྔ་ལས། ཀུན་ལ་ཁྱབ་པའི་ནམ་མཁའ་
རིག་པ་དངོས་དང་དབྱེར་མེད་དུ་གནས། ཡུལ་མེད་གསལ་དྭངས་ཀྱི་ནམ་མཁའ་འོད་
ལྔ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་གནས། མ་འདྲེས་དག་པའི་ནམ་མཁའ་དབྱིངས་རྣམ་པར་དག་
པ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་གནས། དོན་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་ནམ་མཁའ་རྟགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཐིག་
ལེ་སྟོང་པ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་གནས། དག་པའི་ཞིང་དུ་སྒྲོལ་བྱེད་ཀྱ་ི ནམ་མཁའ་སྐུ་དང་
ཡེ་ཤསེ ་ཀྱ་ི སྣང་བ་ཐམས་ཅད་དང་དབྱེར་མདེ ་དུ་གནས་ས།ོ །དེ་ལས་རླུང་ལྔ་ལ་ལྔ་ཚན་
དུ་དབྱེ་བའི་བྱེད་ལས་དང་གནས་ཚུལ་རྒྱས་པར་གསུངས་ཀྱང་འདིར་མ་སྤྲོས་སོ། །
གསུམ་པ་འཁྲུལ་དུས་གཞི་ཡིས་ཁྱབ་ཚུལ་ནི། སེམས་ཅན་ཁམས་ཀུན་སངས་
རྒྱས་སྙིང་པོས་ཁྱབ། །སྣང་ལུགས་འཆར་ལུགས་ལྔ་ཕྲག་དྲུག་གིས་མཚོན། །འདི་
ལྟར་འཁྲུལ་པར་སྣང་བའི་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་ལ་གཞི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྙིང་པོས་ཇི་
ལྟར་ཁྱབ་ཅིང་གནས་ཤེ་ན། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་སྙིང་གི་མེ་ལོང་གི་རྒྱུད་ལས། འཇིག་
རྟེན་གྱི་ཁམས་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་ཏིལ་འབྲུ་
ལ་མར་གྱིས་ཁྱབ་པ་བཞིན་དུ་གནས་སོ། །ཞེས་པ་དང་། ནོར་བུ་ཕྲ་བཀོད་ལས།
ཏིལ་འབྲུའམ་ནི་ཡུངས་འབྲུ་ལ། །མར་ཉིད་ཡེ་ནས་ལྷུན་གྲུབ་བཞིན། །སེམས་
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ཅན་ལུས་ལྟར་སྣང་བ་ལ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ས་བོན་ནི། ། མཐུན་པའི་འོད་
དང་བཅས་པར་སྣང་། །ཞེས་པ་དང་། ཐལ་འགྱུར་ལས། རང་རིག་ཡེ་ཤེས་ལུས་
ལ་གནས། །ཏིལ་འབྲུ་ལ་ནི་མར་བཞིན་ནོ། །ལུས་ཀྱི་བཀྲག་དང་གཟི་མདངས་
ནི། །ཡེ་ཤེས་རླན་གྱིས་ཁྱབ་པར་བྱེད། །ཅེས་པ་དང་། རང་ཤར་ལས། ཡང་དག་
སངས་རྒྱས་དགོངས་པ་ནི། །སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་རང་རྒྱུད་ལ། །སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཚུལ་
དུ་གནས། །ཞེས་སོགས་ཐུན་མོང་མདོ་རྒྱུད་ངེས་དོན་དུ་གྱུར་པ་རྣམས་དང་མཐུན་
པར་གསུངས་སོ། །འདི་ལ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱིས། སངས་
རྒྱས་ཀྱི་སྙིང་པོ་སྟོབས་དང་མཚན་དཔེ་སོགས་ཀྱི་ཆོས་ཅན་དུ་ཡོད་པ་དང་། སྙིང་
པོ་བསྟན་པའི་མདོ་རྣམས་དྲང་དོན་དུ་སྨྲ་བ་ལས་ལུང་དང་རིགས་པས་རྩོད་པ་སྤོང་
བ། ཡང་དག་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱིས་མ་བསྟན་ན་མཐོང་དུ་མི་རུང་བའི་
དོན་བླ་མ་དམ་པ་ལས་རྙེད་པས་ཀྱང་སྤྲོ་བར་རིགས་པ། ས་ལ་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་
སེམས་དཔས་ཀྱང་རྟོགས་དཀའ་བའི་གནས་སུ་འགྱུར་ན་ཚུ་རོལ་མཐོང་བས་ལྟ་སྨོས་
ཅི་དགོས་ཞེས་སངས་རྒྱས་ཁོ་ནའི་གསང་བ་རྡོ་རྗེའི་གནས་ཡིན་པས་ཀྱང་སྤྲོ་དགའ་
སྐྱེད་པ། ཡང་དག་པའི་བླ་མས་བསྟན་ན་དངོས་སུ་མཐོང་ལ་རང་བཞིན་དུ་བར་དོར་
རང་སྣང་མངོན་དུ་འཆར་བས་ཀྱང་སྤྲོ་དགའ་སྐྱེད་པར་རིགས་པ་སོགས་ཀྱིས་གསང་བ་
ཟབ་མོའ་ི གནས་རྒྱ་ཆེར་གདམས་པར་མཛད་པ་ནི་དེ་ཉིད་ཀྱི་གསུང་རབ་ལས་རྟོགས་
པར་བྱ་སྟེ། དེ་དག་ནི་ཁྱབ་ཚུལ་སྤྱིར་བསྟན་པའོ། །དེའི་ཁྱད་ཆོས་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་
ན། སྣང་ལུགས་དང་འཆར་ལུགས་ལྔ་ཕྲག་དྲུག་གིས་མཚོན་པར་གསུངས་ཏེ། དེའང་
སྙིང་པོའ་ི ཡེ་ཤེས་དེ་ཉིད་ལ་སྐུ་ལྔ་དང་། ཡེ་ཤེས་ལྔ་དང་། འོད་ལྔ་དང་། རིགས་ཀྱི་
ཆོས་ལྔ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རླུང་ལྔ་དང་། ངོ་བོ་རང་བཞིན་ཐུགས་རྗེའི་ཆོས་ལྔ་ཡེ་ནས་
གནས་པའི་རྟགས་སུ་མ་དག་པའི་སྣང་བ་ལ་ཉོན་མོངས་པ་ལྔ་དང་། ཕུང་པོ་ལྔ་དང་།
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༼སྟོད་ཆ།༽

འབྱུང་བ་ལྔ་དང་། དབང་པོ་ལྔ་དང་། འདོད་ཡོན་ལྔ་དང་། སྒོ་གསུམ་རང་བཞིན་གྱ་ི
ཆོས་ལྔར་གནས་ཏ།ེ མུ་ཏགི ་ཕྲངེ ་བ་ལས། དེ་ལྟར་སྙངི ་པ་ོ ད་ེ ཉདི ་ལ། །སྐུ་ལྔ་ཡེ་ཤེས་
ལྔ་དང་ནི། །འོད་ལྔ་ཁ་དོག་རྣམ་པ་ལྔ། །ཆོས་ལྔ་ཡེ་ཤེས་རླུང་ལྔ་ཉིད། །ངོ་བོ་ལྔ་
དང་རང་བཞིན་ལྔ། །ཐུགས་རྗེ་ལྔ་ཡིས་ཀུན་ལ་ཁྱབ། །ཅེས་སོ། །དེའང་རིག་པའི་
ཡེ་ཤེས་སྐུ་ལྔར་ཡེ་ནས་གནས་པས་ད་ལྟ་ཕུང་པོ་ལྔར་ཤར་བ་སྟེ། རིག་པའི་ངོ་བོ་དང་
དབྱིངས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་རྣམ་པར་སྣང་བས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད། དེ་ཉིད་འཕོ་
འགྱུར་མེད་པས་མི་བསྐྱོད་པ་དང་། ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེའི་ཚོགས་ཀྱི་གཏེར་དུ་གྱུར་
པས་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་དང་། འོད་ཟེར་ཚད་མེད་པས་འོད་དཔག་མེད་དང་། ཡེ་
ནས་སངས་རྒྱས་སུ་གྲུབ་པས་དོན་ཡོད་གྲུབ་པའི་སྐུ་རྣམས་སུ་གནས་སོ། །དེ་བཞིན་
དུ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་གདོད་ནས་གནས་པས་ད་ལྟ་ཉོན་མོངས་པ་ལྔ་རུ་ཤར་བ་སྟེ། རིག་པའི་
ངང་དུ་སྐུ་དང་ཞིང་ཁམས་ལ་སོགས་པ་རང་གསལ་བས་མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་སོ། །དེ་
ཐམས་ཅད་རིག་པར་མཉམ་པས་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སོ། །མ་འདྲེས་པར་སྣང་
བས་སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་སོ། །ཡེ་ནས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པས་བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་སོ། །དེ་
ཐམས་ཅད་ཆོས་ཉིད་དུ་རོ་གཅིག་པས་ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་སོ། །འོད་ལྔ་ལས་འབྱུང་
བ་ལྔར་བྱུང་སྟེ། རིག་པ་ལ་དྲི་མ་མེད་པས་འོད་དཀར་པོའ།ོ །ཡོན་ཏན་རྫོགས་པས་
སེར་པའོ །ོ །རིག་པར་འདུས་པས་དམར་པའོ །ོ །མ་བཙལ་རྫགོ ས་པས་ལྗང་གུའོ། །
འགྱུར་བ་མེད་པས་མཐིང་ཁ་སྟེ། དེ་དག་ཀྱང་ཡུམ་ལྔའི་དག་པའོ། །རིགས་ལྔ་ཡོད་
པས་མཚོན་བྱེད་དབང་པོ་ལྔར་ཤར་བ་སྟེ། དབྱིངས་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་ངོ་བོར་ཡེ་ཤེས་
བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་གཤེགས་པ་སྟེ་ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་པས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་
རིགས་དང་། མི་འགྱུར་བས་རྡ་ོ རྗ་ེ དང་། ཡོན་ཏན་རྫགོ ས་པས་རནི ་པ་ོ ཆ་ེ དང་། ལས་
དང་ཉོན་མོངས་པས་མ་གོས་པས་པདྨ་དང་། རིག་པའི་ལས་སམ་ཆོ་འཕྲུལ་དུ་རྫོགས་
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པས་ལས་ཀྱི་རིགས་སོ། །རླུང་ལྔ་ཡོད་པས་ཡུལ་ཉེ་བར་སྤྱོད་པ་འདོད་ཡོན་ལྔར་
སྦྱོར་བ་སྟེ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དྲོད་ཕེབས་པས་མེ་མཉམ་གྱི་རླུང་ངོ་། །འཁོར་འདས་ཀྱི་
འཆར་གཞིར་བྱེད་པས་སྲོག་འཛིན་གྱི་རླུང་ངོ་། །སྣང་བ་དུ་མར་འབྱེད་པས་དྭངས་
སྙིགས་འབྱེད་པའི་རླུང་ངོ་། །འཁོར་འདས་གང་ལའང་ཁྱབ་པས་ཁྱབ་བྱེད་ཀྱི་རླུང་
ངོ་། །རིག་དུས་འཁོར་བ་མྱང་འདས་སུ་གྲོལ་བའི་གཞི་བྱེད་པས་སྙིང་རྗེ་མེད་པ་ལས་
ཀྱི་རླུང་ངོ་། །འདི་དག་འགྱུ་བའི་རླུང་མ་ཡིན་གྱི། ས་ཆ་ལ་བཏགས་པས་རིག་པ་ཡེ་
ཤེས་ཀྱི་རླུང་ངོ་། །ཆོས་ལྔའམ་ཤེས་རབ་ལྔ་ཡོད་པས་སྒོ་གསུམ་རང་བཞིན་གྱི་ཆོས་
ལྔ་ཚན་རྣམས་སུ་འཆར་ཏེ། འཁོར་འདས་ཀྱི་འཆར་གཞི་སོ་སོར་བྱེད་པས་འབྱེད་
པའི་ཤེས་རབ་བོ། །རིག་པའི་ངང་དུ་གཅིག་པས་སྡུད་པའི་ཤེས་རབ་བོ། །རིག་པ་
ལས་མ་འདས་པས་ཁྱབ་བྱེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་བོ། །རིག་དུས་འདི་ཉིད་དུ་ཡོད་པས་ཡོད་
པའི་ཤེས་རབ་བམ། ཡང་ན་འཁོར་འདས་གཉིས་ཀའི་སྲོག་གཅོད་པས་སྒྲོལ་བྱེད་ཀྱི་
ཤེས་རབ་བོ། །རིག་པ་ལས་གཞན་མེད་པས་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་ཞེས་བྱ་སྟེ། འདི་
དག་རྟོག་དཔྱོད་ཀྱི་ཤེས་རབ་མ་ཡིན་གྱི་རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆ་ལ་བཏགས་པའོ། །དེ་
དག་ཀྱང་གཞི་རིག་པ་ཉིད་ལ་མ་ཚང་ན་ཉེར་ལེན་ལུས་སེམས་ལ་མི་ཚང་། དེ་ལ་མ་
ཚང་ན་སེམས་ལ་སྣང་བའི་ཕྱི་ཡུལ་ལ་མི་ཚང་སྟེ། མོ་གཤམ་ལ་བུ་མེད་པས་བཞིན་
མེད་ལ། བཞིན་མེད་པས་མེ་ལོང་དུ་མི་སྣང་བ་བཞིན་ནོ། །སྣང་བ་ལ་སྣང་བ་ལུས་
སེམས་ལ་ཚང་བ་ལས་བྱུང་ལ་དེ་རིག་པ་ལ་ཚང་བས་བྱུང་སྟེ། ལྷས་བྱིན་ལ་མགོ་ཡོད་
པས་བཞིན་ཡོད་ལ་དེ་ཡོད་པས་མེ་ལོང་ནང་དུ་གཟུགས་བརྙན་འཆར་བ་བཞིན་ནོ།།དེ་
དག་ཀྱང་ཀུན་བྱེད་ལས། ཇི་ལྟར་སྣང་བ་ང་ཡི་ངོ་བོ་ཉིད། །ཇི་ལྟར་ཤར་བ་ང་ཡི་ངོ་
བོ་ཡིན། །ང་ལ་མ་གཏོགས་པ་ཡི་ཆོས་རྣམས་ནི། །སྣང་ཞིང་སྲིད་པས་བསྡུས་པ་
འདི་ན་མེད། །ཅེས་པ་དང་། ནོར་བུ་ཕྲ་བཀོད་ལས། དཔེར་ན་བཞིན་དང་མེ་ལོང་
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༼སྟོད་ཆ།༽

བཞིན། །གང་སྣང་དེ་ལ་དེ་ལྟར་སྣང་། །ཞེས་སོ། །
བཞི་པ་ཞར་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གནས་ཡུལ་འཁྲུལ་པ་ལྡོག་ཚུལ་དང་བཅས་བཤད་
པ་ནི། རིག་པ་སྙིང་དབུས་གཞལ་ཡས་གསུམ་ལ་བརྟེན། །འོད་གསལ་སྒོ་བཞིར་
ཐིག་ལེ་བཟང་པོ་ལས། །ཕྱིར་གསལ་འཆར་བའི་སྒོ་ནི་མིག་གཉིས་ཏེ། །ཡུལ་དང་
གནད་བལྟེམས་འཁྲུལ་པ་རུ་ལྡོག་ནས། །གདོད་མའི་གྲོལ་སར་འབད་མེད་སྙོགས་
པའོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྙིང་པོའམ་རིག་པ་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉིད་འཁྲུལ་སྣང་གདོས་བཅས་ཀྱི་
ལུས་དང་འབྲེལ་པར་གནས་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བ་འཆར་བའི་ཚུལ་
ཡང། བཞུགས་གནས་དངོས་ནི་སྙིང་རིན་པོ་ཆེ་དཔལ་གྱི་བེའུའི་དབུས་གནས་ལ།
དེའི་གདངས་ནི་དུང་ཁང་བྷཉྫ་འབར་བའི་གཞལ་ཡས་དང་། ལྟ་བྱེད་མིག་གི་གཞལ་
ཡས་དང་། འགྱུ་བྱེད་རྩའི་གཞལ་ཡས་ན་གནས་ཏེ། ཐལ་འགྱུར་ལས། ཙིཏྟ་རིན་
ཆེན་གཞལ་ཡས་སུ། །རིན་ཆེན་འདུས་པ་ཟུར་བརྒྱད་སྒོ། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་དང་སྐུ་ལྔ་སྟེ། །
རླུང་དང་ཤེས་པའི་རྩ་ལ་ཡང་ལྔ། །ཐམས་ཅད་ལྔ་ལྔའི་རང་བཞིན་ནོ། །ཞེས་པ་དང།
སྤྱི་དང་ཙིཏྟ་རྩ་ནང་ན། །མ་བཅོས་དག་པའི་ཆོས་ཉིད་གནས། །ཞེས་སོགས་རྒྱ་ཆེར་
གསུངས་སོ། །དེའང་ངོ་བོ་སྐུར་གནས་པ་བུམ་པའི་སྐུ་ལྟ་བུ། རང་བཞིན་འོད་དུ་
གནས་པ་བུམ་ནང་གི་མར་མེ་ལྟ་བུ། ཐུགས་རྗེ་འོད་ཟེར་དུ་གནས་པ་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་
ལྟ་བུའོ། །སྙིང་གའི་འོད་གསལ་ལས་སྒོ་བཞིར་གྱེས་པས་རྩ་བཞི་སྟེ། ཀ་ཏི་གསེར་གྱི་
རྩ་ཆེན་ནས་འོད་གསལ་གྱི་སྣང་བ་འབྱུང་བའི་རྟེན་བྱེད། དར་དཀར་སྣལ་མ་ནས་ཕྱི་
ཡུལ་ལ་འཇུག་པའི་རྟེན་བྱེད། ཕྲ་ལ་འཁྲིལ་ནས་རང་འཆར་བའི་རྟེན་བྱེད། ཤེལ་སྦུག་
ཅན་ནས་རང་སྣང་བའི་རྟེན་བྱེད་དོ། །སྟོང་པ་རང་གྲོལ་ནི་ཚངས་བུག་ལ་ཟུག་པ་སྟེ་ལུ་
གུ་རྒྱུད་སྐུའི་རྟེན་བྱེད་པ་དང་བསྡོམས་ན་ནང་རྩ་ལྔ་སྟེ་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་འོད་ཡིན་ལ། རང་
བཞིན་དུ་གཞིར་བྱེད་པས་སྒྲོན་མ་བཞིའི་འཕེལ་སྟོན། འོད་ཀྱི་རྩ་བཞི་ནས་འོད་གསལ་
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དག་པའི་ཐིག་ལེ་རྒྱུ་བས་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་འོད་གསལ་བསྒོམ་པ་སྟེ། དེའང་ཀ་ཏི་
གསེར་གྱི་རྩ་ཆེན་ན་གཞིའི་ཐིག་ལེ་བཟང་པོ་ངོ་བོ་རང་བཞིན་ཐུགས་རྗེ་གསུམ་གྱི་བདག་
ཉིད་སྙིང་ག་ལ་བརྟེན་ནས་གནས་སོ། །དར་དཀར་སྣལ་མ་ན་ལམ་གྱི་ཐིག་ལེ་བཟང་པོ་
སྒྲོན་མ་བཞི་དང་བཅས་པ་ཆུའི་སྒྲོན་མ་སྟེ་གཡས་ནའོ། །ཕྲ་ལ་འཁྲིལ་ན་བཟང་པོའ་ིརྩེ་
མོའ་ིཐིག་ལེ་ཉམས་གོང་འཕེལ་གྱི་སྣང་བ་སྣ་ཚོགས་པ་གཡོན་ནའོ། །ཤེལ་སྦུག་ཅན་ན་
ཚད་ཕེབས་ཀྱི་སྣང་བའི་རྟེན་ནང་གསལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཆར་གཞིར་གནས་སོ། །སྟོང་པ་
རང་གྲོལ་ན་རྡོ་རྗེ་ལུ་གུ་རྒྱུད་ཀྱི་སྐུ་གནས་པའོ། །ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བ་ཕྱིར་གསལ་དུ་ཁྱབ་
པའི་སྒོ་ནི་མིག་གཉིས་ཡིན་ལ། དེའང་མིག་གཡས་ནས་རྒྱང་ཞག་སྒྲོན་མ་དང་ཤེས་རབ་
རང་བྱུང་གི་སྒྲོན་མ་གཉིས་ཏེ་ཇི་སྙེད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐབས་སྣང་བའི་རང་བཞིན་དུ་
འཆར་ལ། མིག་གཡོན་ནས་ཐིག་ལེ་སྟོང་པའི་སྒྲོན་མ་དང་དབྱིངས་རྣམ་དག་གི་སྒྲོན་མ་
གཉིས་ཇི་ལྟར་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཤེས་རབ་སྟོང་པའི་རང་བཞིན་དུ་འཆར་ཞིང་། དེའི་
དབུས་ཚངས་པའི་བུ་ག་ནས་རིག་པ་རྟོག་མེད་ཀྱི་སྐུ་ལུ་གུ་རྒྱུད་ཐིག་ལེ་བརྩེགས་མར་
སྣང་བའོ། །རྒྱུ་མཚན་དེ་ལྟ་བུས་ཕྱི་ནང་གི་ཡུལ་གྱི་འབེན་ལ་བརྟེན། འདུག་སྟངས་
གཟིགས་སྟངས་རླུང་གི་གནད་རྣམས་བལྟེམས་ཏེ་འོད་གསལ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ལམ་དུ་
བྱས་པས་འཁྲུལ་བའི་སྣང་བ་རུ་ལྡོག་སྟེ། ཀ་དག་གདོང་མའི་གྲོལ་ས་རིན་པོ་ཆེ་གསང་
བའི་སྦུགས་སུ་འབད་མེད་དུ་སྙོགས་ཤིང་གྲོལ་བར་འགྱུར་བ་ནི་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་རང་བབས་
ལས་བྱུང་བའོ། །འཁོར་བ་འགྲུབ་བྱེད་རྒྱུ་རྐྱེན་བསྟན་པ་སྐབས་བཞི་པའི་འགྲེལ་པའོ།།
ཐེག་པའི་སྒོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་གསུང་རབ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་བསླབ་པ་གསུམ་ལེགས་
པར་སྟོན་པའི་བསྟན་བཅོས་ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་ཅེས་བྱ་བ་ལས་གདུལ་ཞིང་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་
འཇིག་རྟེན་རིམ་པར་ཕྱེ་བ་སྟེ་གནས་དང་པོའ་ི འགྲེལ་པ་གྲུབ་བོ།། །།
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གཉིས་པ། འདུལ་བྱེད་ཀྱི་སྟོན་པ་བྱོན་ཚུལ་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།
༡ སྟོན་པ་ཉིད་སྔོན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལམ་དུ་ཇི་ལྟར་གཤེགས་པའི་སྐབས།

དེ་ལྟར་གདུལ་ཞིང་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་དེའི་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་ལེགས་
པར་བཤད་ནས། དེ་ཉིད་འདུལ་བྱེད་ཀྱི་སྟོན་པ་ཇི་ལྟར་འབྱོན་པའི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ་
སྟེ་གནས་གཉིས་པ་ལ་སྐབས་བཞི། བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་བྱང་ཆུབ་ལམ་དུ་ཇི་ལྟར་
གཤེགས་པའི་ཚུལ། སངས་རྒྱས་པའི་ཚུལ་ཐེག་པ་སོ་སོའ་ི བཞེད་པ། སྤྲུལ་པའི་
སྐུས་ཞིང་འདིར་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་བསྟན་པའི་ཚུལ། འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོའ་ི
ལུགས་ཀྱི་སྐུ་དང་ཞིང་ཁམས་ཁྱད་པར་དུ་དབྱེ་བའོ། །
དང་པོ་ལ་ལྔ། སངས་རྒྱས་སྤྱི་ལས་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་ཁྱད་པར་དུ་ཕྱེ་བ།
དེའི་རྣམ་ཐར་སྡོམས་སུ་བསྟན་པ། དང་པོ་ཐུགས་བསྐྱེད་པའི་ཚུལ། བར་དུ་བྱང་
ཆུབ་སྤྱོད་པ་སྤྱད་ཚུལ། ཞར་བྱུང་དབང་པོའ་ི རིམ་པ་བསྟན་པའོ། །
དང་པོ་ནི། འཇིག་རྟེན་འདྲེན་པའི་རྒྱལ་བ་དཔག་མེད་ལས། །བསྐལ་བཟང་
འདིར་འབྱུང་སངས་རྒྱས་སྟངོ ་ག་ི དབུས། །པད་དཀར་ལྟར་བསྔགས་མཉམ་མདེ ་ཤཱཀྱའི་
རྒྱལ། །ཇི་སྲིད་ནམ་མཁའི་ཁམས་མ་ཟད་པ་དེ་སྲིད་དུ་གདུལ་བྱའི་ཁམས་མི་ཟད་ལ།
དེ་སྲིད་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་དང་སྨོན་ལམ་ཕྲིན་ལས་ཟད་པ་མི་མངའ་བས་
ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཚད་མེད་པ་རྣམས་སུ་ཁ་ལོ་སྒྱུར་བའི་འདྲེན་པ་མི་
མཆོག་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་མཚན་གྱིས་བརྗིད་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མིའི་ཟླ་བ་དང་
རིན་ཆེན་སྙིང་པོ་ལ་སོགས་པ་བརྗོད་ཀྱིས་མི་ལོང་བ་སྔོན་དུ་བྱོན་ཅིང་། ད་ལྟར་མངོན་
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འདུལ་བྱེད་ཀྱི་སྟོན་པ་བྱོན་ཚུལ་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།

པར་དགའ་བའི་འཇིག་རྟེན་ན་མི་འཁྲུགས་པ་དང་། བདེ་བ་ཅན་གྱི་འཇིག་རྟེན་ན་འོད་
དཔག་མདེ ་དང་། པདྨོའ་ིདཔལ་གྱ་ི འཇིག་རྟནེ ་ན་སངས་རྒྱས་དཔལ་བཟང་པ་ོ ལ་སགོ ས་
པ་ཚད་མདེ ་ཅངི ་གྲངས་མདེ ་པ་རྣམས་འཚོ་ཞངི ་གཞེས་ལ་ཆསོ ་ཀྱང་སྟནོ ་པར་མཛད་ད།ོ །
མ་འོངས་པ་ན་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་རྡུལ་བྲལ་ཡང་དག་བསགས་ཞེས་བྱ་བར་ངོ་མཚར་
བའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མགོན་པོ་ཀུན་ཏུ་གཟིགས་ལ་སོགས་པ་དཔག་གིས་མི་ལོང་
ཞིང་བསམ་ལས་འདས་པའི་འདྲེན་པ་མི་ཡི་སེང་གེ་རིམ་པར་འབྱོན་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་
ལ། དེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་བྱོན་པའི་བསྐལ་པ་རྣམས་ནི་སྒྲོན་བསྐལ་དང་། མི་བྱོན་པའི་
བསྐལ་པ་རྣམས་ནི་མུན་བསྐལ་ཞེས་བྱ་ཞིང་མུན་བསྐལ་ནི་ཤིན་ཏུ་མང་ལ་སྒྲོན་བསྐལ་
དཀོན་པ་སྟེ། བསྐལ་པ་བཟང་པོ་འདི་འདས་པའི་འོག་ཏུ་མུན་བསྐལ་བསྐལ་ཆེན་དྲུག་
ཏུ་རྩ་ལྔ་འདས་པ་དང་སྙན་པ་ཆནེ ་པ་ོ ཞསེ ་བྱ་བའི་སྒྲནོ ་བསྐལ་ལ་སངས་རྒྱས་ཁྲ་ི བྱནོ ། དེ་
ནས་མུན་བསྐལ་བརྒྱད་ཁྲི་འདས་ནས་སྐར་མ་ལྟ་བུ་ཞེས་བྱ་བའི་སྒྲོན་བསྐལ་ལ་སངས་
རྒྱས་བརྒྱད་ཁྲི་འབྱོན། དེ་ནས་མུན་བསྐལ་སུམ་བརྒྱ་འདས་ནས་ཡོན་ཏན་བཀོད་པ་
ཞེས་བྱ་བའི་སྒྲོན་བསྐལ་ལ་སངས་རྒྱས་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་འབྱོན་པར་མདོ་སྡེ་བསྐལ་པ་
བཟང་པོ་ལས་གསུངས་པས་མཚོན། གསུང་རབ་རྣམས་ལས་མཐའ་ཡས་པ་འབྱུང་བ་
ལས། བྱེ་བྲག་པདྨོ་སྟངོ ་མཐོང་ག་ི བསྐལ་པ་བཟང་པ་ོ འདི་ལ་བར་གྱ་ི སངས་རྒྱས་ཞསེ ་བྱ་
བ་གྲངས་ངེས་མེད་པ་ཁ་ཅིག་ཀྱང་འབྱོན་པར་བཞེད་ལ། སངས་རྒྱས་སྟོང་འབྱུང་བའི་
གྲངས་ངེས་སུ་མཛད་པ་ནི་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་ཐུན་མོང་དུ་གྲགས་པ་དང་། སྔོན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་
སྤྱོད་པའི་ཚེ་ཐུགས་བསྐྱེད་སྨོན་ལམ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཚོགས་པ་རྣམས་ཡིན་ལ། དེའང་ཐེག་
དམན་པ་དག་འཇིག་རྟནེ ་འདིའ་ི མར་འགྲིབ་ཀྱ་ི ཚ་ེ ལ་ོ བརྒྱད་ཁྲ་ི ནས་བརྒྱའི་བར་ལ་སངས་
རྒྱས་བྱོན་ཏེ། དེ་ལས་སྔ་བར་སེམས་ཅན་རྣམས་སྐྱོ་ཤས་ཆུང་ཞིང་ཆོས་དོན་དུ་མི་གཉེར་
བས་མ་ི འབྱོན་ལ་བརྒྱ་ལས་ཕྱ་ི ནའང་སྙགི ས་མ་ཧ་ཅང་ཤས་ཆ་ེ བས་མ་ི འབྱོན་ཞངི ་། ཡར་
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འཕེལ་ལ་མི་དགེ་བ་ངང་གིས་སྤོང་བ་དང་དགེ་བའི་སྟོབས་འཕེལ་བས་འབྱོན་མི་དགོས་
ཞེས་འདོད་ཅིང་། བསྐལ་པ་འདིའི་ཚེ་ལོ་བཞི་ཁྲིའི་དུས་སུ་སངས་རྒྱས་སྟོང་གི་ཐོག་མ་
འཁོར་བ་འཇིག །སུམ་ཁྲ་ི ལ་གསེར་ཐུབ། ཉི་ཁྲ་ི ལ་འདོ ་སྲུང་། བརྒྱ་པ་ལ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ།
བརྒྱད་ཁྲིའི་དུས་སུ་བྱམས་པ་འབྱོན་པ་སོགས་སངས་རྒྱས་རེ་རེའི་ཡུལ་དང་རིགས་དང་
འོད་དང་ཡབ་དང་ཡུམ་དང་སྲས་དང་རིམ་གྲོ་པ་དང་ཤེས་རབ་ཅན་དང་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན་
གྱི་མཆོག་དང་འཁོར་དང་སྐུ་ཚེ་དང་བསྟན་པའི་གནས་ཚད་དང་སྐུ་གདུང་སྟེ་དོན་བཅུ་
གསུམ་དང་བཅས་མདོ་སྡེ་བསྐལ་བཟང་ལས་ཞིབ་པར་བསྟན་ཅིང་། ཀུན་གྱི་ཐ་མར་
སངས་རྒྱས་དེ་དག་གི་སྐུ་ཚེ་ཕྲིན་ལས་གཅིག་ཏུ་བསྡམས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མོས་
པའམ་སྣང་མཛད་ཅེས་བྱ་བའི་འཇིག་རྟེན་འདྲེན་པ་འབྱོན་པར་གསུངས་པ་ལས། དེ་
དག་གི་དབུས་ན་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱིས་སྤངས་པའི་རྩོད་དུས་ཀྱི་གདུལ་བྱ་བཟུང་བའི་
སྙིང་སྟོབས་ལས་སུས་ཀྱང་འགྲན་ཟླ་མེད་པས། ཨེ་མ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འདི་ནི་
པདྨ་དཀར་པོ་ལྟ་བུའི་ཞེས་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་བསྔགས་ཤིང་ཆེད་དུ་བརྗོད་
པ་ནི་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་མཉམ་མེད་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོ་འདི་ཉིད་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ནི། ཐོག་མར་ཐུགས་བསྐྱེད་བར་དུ་སྤྱོད་པ་སྤྱད། །ཐ་མར་མངོན་
སངས་རྒྱས་ཏེ་འགྲོ་དོན་མཛད། །སྟོན་པ་ཐུགས་རྗེ་ཅན་འདི་ཉིད་དོན་དམ་པར་ཐོག་
མ་མེད་པའི་དུས་ནས་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་སྟེ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་
རྣམ་པར་འཕྲུལ་བས་འགྲོ་བའི་དོན་དུས་གསུམ་དུ་མཛད་པ་ལས། རྩོད་པའི་དུས་
ཀྱི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ་ཐོག་མར་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་ཐུགས་བསྐྱེད། བར་དུ་
གྲངས་མེད་གསུམ་ལ་སོགས་པར་སྤྱོད་པ་སྤྱད། ཐ་མལ་མ་ག་དྷཱ་རྡོ་རྗེའི་གདན་ལ་
མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བའི་ཚུལ་བསྟན་ཏེ་འདུལ་བ་བཞིའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་
པོས་འགྲོ་བའི་དོན་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་མཛད་དོ། །ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་རྣམ་པར་ཐར་
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པའི་མདོར་བསྟན་ནམ་སྡོམ་ཚིག་ཏུ་བཟུང་བར་བྱའོ། །
གསུམ་པ་ལ་གཉིས། ཐེག་དམན་པའི་ལུགས། ཐེག་ཆེན་གྱི་ལུགས་སོ། །
དང་པོ་ནི། དེ་ཡང་ཐེག་དམན་ལྟར་ན་འོད་ལྡན་རྒྱལ། །གསུམ་ལ་བརྟེན་ནས་
དང་པོར་ཐུགས་མཆོག་བསྐྱེད། །དེ་ནས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་ཆེན་ཚངས་པའི་ལྷ། །མཐོང་ནས་
ཐུགས་བསྐྱེད་གྲངས་མེད་དང་པོ་བརྩམ། །དེའང་སྟོན་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཐུགས་བསྐྱེད་
པའི་ཚུལ་ལ་ཐེག་དམན་ཉན་ཐོས་པ་རྣམས་ཀྱི་འདོད་པ་ལྟར་ན། སྔོན་འདས་པའི་
དུས་ན་སྟོན་པ་འདི་རྒྱལ་པོ་འོད་ལྡན་དུ་གྱུར་པའི་ཚེ། རྒྱུ་མཚན་གསུམ་ལ་བརྟེན་ནས་
སྦྱིན་པ་བྱིན་སྨོན་ལམ་བཏབ་ཅིང་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཐུགས་མཆོག་བསྐྱེད་པར་
གསུངས་ཏེ། འདུལ་བ་ལུང་ལས་ཀུན་དགའ་བོས། །འཇིག་རྟེན་གཙོ་བོ་རྣམ་འདྲེན་
པ། །ཐུབ་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་ཐུགས། །ཐོག་མར་གང་དུ་བསྐྱེད་པ་དག །སྐལ་
ལྡན་ཆེན་པོས་བདག་ལ་གསུང་། །ཞེས་སོགས་ཞུས་པ་ན། སངས་རྒྱས་འདོད་
ཆགས་བྲལ་ཐོས་ཤིང་། །གླང་པོ་དྲེགས་པའི་ཤས་ཆེན་དང་། །འཇིག་རྟེན་སྡུག་
བསྔལ་གྱུར་མཐོང་ནས། །ངས་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །ཞེས་སོགས་བཀའ་
བསྩལ་པར་གསུངས་པས་སོ། །དེ་ནས་སྟོན་པ་འདི་ཡངས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་རྫ་མཁན་
ཡངས་པའི་འོད་ཅེས་བྱ་བར་གྱུར་པའི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་
འཇིག་རྟེན་དུ་བྱུང་བ་དེའི་སྐུ་ལ་མར་དང་ཏིལ་མར་གྱིས་བྱུགས་ཤིང་བུར་ཆུའི་བཏུང་
བ་སོགས་གསོལ་ཏེ། བདག་ཀྱང་རབ་ཏུ་སྦྱིན་པ་འདི་ཡིས་ཤཱཀྱའི་རིགས་སྐྱེས་པ། །
ཡོན་ཏན་རིགས་དང་རུས་དག་མཉམ་པའི་སངས་རྒྱས་ཉིད་གྱུར་ཅིང་། །བདག་གིས་
ཚངས་པའི་འཇིག་རྟེན་བར་གྱི་ཉམ་ཐག་འཆིང་བ་ཡི། །ཕ་རོལ་ཞི་བ་རྒྱ་ཆེན་འཇིགས་
པ་མེད་པར་སྒྲོལ་བར་ཤོག །ཅེས་སྨོན་ལམ་བཏབ་ཅིང་ཐུགས་བསྐྱེད། ཡང་གནས་
བརྟན་པ་རྣམས་ཀྱི་འདོད་པ། སྟོབས་བཅུ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་གྱིས་འདུས་བྱས་དང་
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༼སྟོད་ཆ།༽

འདུས་མ་བྱས་རྣམ་པར་ངེས་པའི་བསྟན་བཅོས་སུ་བཀོད་པར། བཅོམ་ལྡན་འདས་
ལྷག་པའི་ལྷ་ཞེས་བྱ་བ་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་མིའི་བདག་པོར་གྱུར་པས། ཐོག་མ་མེད་
པའི་འཁོར་བ་རུ་སྔོན་མ་མཐོང་བ་སངས་རྒྱས་ཚངས་པའི་ལྷ་མཐོང་བས་རྣམ་པ་འདི་
ལྟ་བུར་བདག་སངས་རྒྱས་ཉིད་དུ་གྱུར་ཅིག་ཅེས་བསམ་པ་ཙམ་གྱི་མངོན་པར་འདོད་
དོ། །ཞེས་བཤད་དེ་གང་ལྟར་རྒྱལ་བ་དེ་དག་མཐོང་ནས་ཐུགས་བསྐྱེད་དེ་གྲངས་མེད་
གསུམ་གྱི་དང་པོའ་ི འགོ་བརྩམ་པར་འདོད་དོ། །
གཉིས་པ་ནི། ཐེག་ཆེན་ལུགས་སུ་བྲམ་ཟེ་རྒྱ་མཚོའི་རྡུལ། །རང་སྲས་རྒྱལ་
བ་རིན་ཆེན་སྙིང་པོ་ལ། །སྲོག་ཆགས་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་འབུམ་ཕྲག་གསུམ། །བྱང་
ཆུབ་འཛིན་དུ་བཅུག་མཐར་རང་ཉིད་ཀྱིས། །རྩོད་པའི་དུས་བཟུང་སྨོན་ལམ་ལྔ་བརྒྱ་
བཏབ། །ལུང་བསྟན་ཐོབ་ཅིང་གཞན་ཡང་དམྱལ་མེའི་གྱད། །དོན་ཡོད་མཐོང་ལ་
བསྐྱེད་སོགས་དུ་མར་གསུངས། །ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི སྡེ་སྣོད་རྣམས་ལས་འབྱུང་བའི་
ལུགས་སུ་བཤད་ན། སྙིང་རྗེ་པད་དཀར་ལས། སྔོན་བྱུང་བ་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་
པ་གངྒཱའི་བྱེ་མ་སྙེད་འདས་པ་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་འདིར་བསྐལ་པ་ཆེན་པོ་འཛིན་
པ་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་བྱུང་སྟེ། བསྐལ་པ་ཆེན་པོ་དེ་ལ་གླིང་བཞི་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
ཞིང་འདིར་གླིང་བཞི་པའི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་རྩིབས་ཀྱི་མུ་ཁྱུད་ཅེས་བྱ་བ་
ཞིག་བྱུང་ངོ་། །དེའི་མདུན་ན་འདོན་གྱི་གཙོ་བོ་བྲམ་ཟེ་རྒྱ་མཚོའི་རྡུལ་ཞེས་བྱ་བའི་
སྲས་རྒྱ་མཚོའི་སྙིང་པོ་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་ནས་མཚན་རིན་ཆེན་སྙིང་པོར་གྱུར་པ་
དེ། རྩིབས་ཀྱི་མུ་ཁྱུད་སྲས་སྟོང་དང་བཅས་པའི་འབྱོར་པ་བླ་ན་མེད་པས་མངོན་པར་
མཆོད་ཅིང་། མཐར་བྲམ་ཟེ་སེར་པོས་ཀྱང་དེ་བཞིན་དུ་མཆོད་དོ། །དེ་ནས་དུས་
གཞན་ཞིག་ན་བྲམ་ཟེ་དེས་ཛམྦུའི་གླིང་པའི་མི་རྣམས་བསླབ་པའི་གཞི་ལྔ་དང་བྱང་
ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལ་བཀོད་ཅིང་། རྒྱལ་པོ་རྩིབས་ཀྱི་མུ་ཁྱུད་དང་མིག་མི་འཛུམ་སོགས་
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སྲས་སྟོང་བཅས་པ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་ཡང་དག་པར་བསྐྱེད་དུ་བཅུག་གོ །དེ་ནས་དེ་
དག་གིས་ལོ་བདུན་དུ་སོ་སོའ་ི ཞིང་གི་ཡོན་ཏན་དག་བསམས་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་
ཀྱི་སྤྱན་སྔར་སེམས་བསྐྱེད་ཅིང་ཞིང་བཟུང་ནས་སྨོན་ལམ་བཏབ་པས། དེ་བཞིན་
གཤེགས་པ་རིན་ཆེན་སྙིང་པོས་རྩིབས་ཀྱི་མུ་ཁྱུད་ནི་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དུ་ཚེ་དཔག་
མེད་དུ་འཚང་རྒྱ་བར་ལུང་བསྟན། དེ་བཞིན་དུ་སྲས་ཐུ་བོ་མིག་མི་འཛུམ་ནི་སྤྱན་
རས་གཟིགས་སུ་མིང་བཏགས་ནས་ཚེ་དཔག་མེད་སྲོད་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཐོ་
རངས་སུ་འོད་ཟེར་ཀུན་འཕགས་དཔལ་བརྩེགས་རྒྱལ་པོར་འཚང་རྒྱ་བ་དང་། གཉིས་
པ་ནི་མཐུ་ཆེན་ཐོབ་སྟེ་རབ་ཏུ་བརྟན་པ་ནོར་བུ་བརྩེགས་པའི་རྒྱལ་པོར། གསུམ་པ་
དབང་པོའ་ི ཚོགས་འཇམ་དཔལ་ཏེ་ཀུན་ཏུ་གཟིགས་ནས། རྒྱལ་སྲས་དགུ་པ་སྡིག་
མེད་ནི་མི་འཁྲུགས་པ་སྟེ་མངོན་དགའི་ཞིང་དུ་མི་འཁྲུགས་པར་འགྱུར་བ་སོགས་སྟོང་ཚང་
བར་ལུང་བསྟན་ཏོ། །དེ་ནས་ཁམས་ཀྱི་རྒྱལ་ཕྲན་དང་རྒྱ་མཚོའི་རྡུལ་གྱི་སྲས་དང་སློབ་
མའི་ཚོགས་ལ་སོགས་པ་སྲོག་ཆགས་བྱེ་བ་དུང་ཕྱུར་མང་པོ་ལུང་བསྟན་ཅིང་། འཇིག་
རྟེན་གྱི་ཁམས་མི་མཇེད་དུ་བསྐལ་པ་བཟང་པོ་འདི་ཉིད་ལ། སྐར་མ་སྐྱོང་འཁོར་བ་
འཇིག་ནས། སྟོབས་ཆེན་ཤུགས་འཆང་མོས་པའི་བར་དུ་ལུང་བསྟན་ཀྱང་ཁྱབ་འཇུག་
རླུང་མ་གཏོགས་པ་གཞན་གྱིས་རྩོད་པའི་དུས་སྤངས་པས། རང་ཉིད་ཀྱིས་ལྷག་པར་
རྩོད་པའི་དུས་བཟུང་ནས་སྨོན་ལམ་བྱ་བར་བརྩམས་པ་ན་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་རབ་
ཏུ་གཡོས་ཤིང་ངོ་མཚར་གྱི་སྣང་བ་དུ་མས་ཁྱབ་པར་གྱུར་ཅིང་། རང་རེ་སྙིགས་མ་ལྔ་
བདོ་བའི་འགྲོ་བ་རྣམས་སྒྲོལ་བར་མཛད་པའི་སླད་དུ་སྙིང་སྟོབས་ཟླ་མེད་པའི་ཤུགས་
བསྐྱེད་ནས་སྨོན་ལམ་ཆེན་པོ་ལྔ་བརྒྱ་བཏབ་བོ། །དེའི་ཚེ་རྒྱལ་བ་རིན་ཆེན་སྙིང་པོས་
བརྩོན་འགྲུས་སོགས་ཡོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་སྒོ་ནས་བསྔགས་པ་ཆེར་མཛད་
ཅིང་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་བསྔགས་
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༼སྟོད་ཆ།༽

ཤིང་ཆེད་དུ་བརྗོད་ནས། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་མི་མཇེད་དུ་བསྐལ་པ་བཟང་པོ་ལ་སྐྱེ་
དགུའི་ཚེ་ལོ་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་ཐུབ་པའི་ཚེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཞེས་བྱ་བར་
ལུང་བསྟན་པར་མཛད་དོ། །ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །གཞན་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དྲིན་ལན་
བསབས་པའི་མདོ་ལས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དགའ་བའི་རྒྱལ་པོས། བཅོམ་
ལྡན་འདས་ལ་ཐོག་མར་སེམས་གང་དུ་བསྐྱེད་ཞུས་པ་ལ། སྔོན་གྱི་ཚེ་མེའི་ཤིང་རྟའི་
དམྱལ་བར་དམྱལ་སྲུང་ཨ་ཝང་སྡོད་པའི་མེའི་ཤིང་རྟ་འདྲེན་མཁན་གྱི་གྱད་དུ་འཁྲུངས་
པའི་ཚེ། ཉིད་ཀྱི་གྲོགས་ཤིག་སྟོབས་ཆུང་བས་ཤིང་རྟ་འདྲེན་མི་ནུས་པ་ན། ཨ་ཝང་
གིས་ལྕགས་མདུང་རྩེ་གསུམ་པས་བསྣུན་ཅིང་། ལྕགས་ཐོས་བརྡེགས་ནས་ཁྲག་ཆར་
ཕབ་བོ། །དེར་སྙིང་རྗེ་མི་བཟོད་པ་སྐྱེས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཐུགས་བསྐྱེད་
ནས། ཨ་ཝང་ལ་སྙིང་རྗེའི་སེམས་ཅུང་ཟད་སྐྱེད་ཅིག་པར་གསོལ་བས། དེ་ཁྲོས་
ཏེ་ལྕགས་ཀྱི་རྩེ་གསུམ་གཉའ་བར་བཙུགས་པས་ཚེ་འཕོས་ཏེ། བསྐལ་པ་བརྒྱད་ཀྱི་
སྡིག་པ་བྱང་ནས་དམྱལ་བའི་གནས་དེ་ལས་ཐར་བར་གྱུར་པའི་ཚུལ་རྒྱས་པར་འབྱུང་བ་
དང་། ཕུང་པོ་གསུམ་པའི་མདོ་ལས། ཇི་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་
པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཚོང་དཔོན་གྱི་བུ་མངོན་དགར་གྱུར་པ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་
གཤེགས་པ་མཛེས་ཆེན་ལ་བརྟེན་ཏེ། དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཐུགས་བསྐྱེད་པ་དེ་བཞིན་
དུ་ཞེས་ཀྱང་གསུངས་པ་དང་། རྒྱ་ཆེར་རོལ་པར། ཐོག་མར་ཁྱོད་ཀྱིས་དོན་ཡོད་
མཐོང་ལ་སཱ་ལའི་མེ་ཏོག་གིས་ནི་མཆོད། །ཅེས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མངོན་སུམ་དུ་
མཛད་ནས་ཐུགས་བསྐྱེད་པའི་ཐོག་མ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དོན་ཡོད་མཐོང་གི་དྲུང་
དུ་ཡིན་པར་ཡང་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་ཐོག་མར་ཐུགས་བསྐྱེད་ཚུལ་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་
གི་ཁྱད་པར་དང་། ཐེག་ཆེན་ཉིད་ལའང་མདོ་རྣམས་སུ་མི་འདྲ་བ་དུ་མར་འབྱུང་བ་
རྣམས་ནི་གདུལ་བྱའི་དུས་སྐབས་བསམ་པའི་ཁྱད་པར་དང་། སྨོན་འཇུག་དོན་དམ་
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གྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་པའི་ཁྱད་པར་སོགས་དགོངས་གཞི་མང་པོས་ཐ་དད་དུ་གསུངས་པར་
མངོན་པས། ཐུགས་བསྐྱེད་ཀྱི་ཐོག་མ་འདི་ཁོ་ནའོ་ཞེས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་མངོན་པར་
ཞེན་ཅིང་གོ་རིམ་དཀྲིགས་ཆར་བསྒྲིགས་པ་ལ་ནི་སྙིང་པོ་མེད་དོ། །
བཞི་པ་ལའང་གཉིས། ཐེག་དམན་གྱ་ི ལུགས་དང་། ཐེག་ཆནེ ་གྱ་ི ལུགས་ས།ོ །
དང་པོ་ནི། བྱེ་སྨྲས་གྲངས་མེད་གསུམ་གྱིས་མཐར་ཕྱིན་འདོད། །དེ་ལ་འདུལ་
མཛོད་འཇོག་མཚམས་འདྲ་མིན་གཉིས། །བར་དུ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྤྱོད་པ་སྤྱད་པའི་ཚུལ་
ནི། འདུལ་བ་ལུང་ལས། སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ནས། །འདྲེན་པ་ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་
གི་བར། །དེའི་བར་བདུན་ཁྲི་ལྔ་སྟོང་གི །སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་ངས་མཆོད་དོ། །
གྲངས་མེད་གཅིག་གི་གནས་པ་ཡིས། །རྒྱལ་བ་ངས་ནི་མཆོད་བྱས་ཏེ། །ཞེས་དང་།
སངས་རྒྱས་མར་མེ་མཛད་ནས་ནི། །དབང་པོའ་ིརྒྱལ་མཚན་ཐུབ་པའི་བར། །བདུན་
ཁྲི་དྲུག་སྟོང་དག་གི་ནི། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་ང་ཡིས་མཆོད། །གྲངས་མེད་གཉིས་པོ་
ཚང་བར་ནི། །ཞེས་དང་། སངས་རྒྱས་ལེགས་མཛད་ནས་བཟུང་སྟེ། །སངས་རྒྱས་
འོད་སྲུང་བར་དག་ཏུ། །བདུན་ཁྲི་བདུན་སྟོང་ང་ཡིས་མཆོད། །གྲངས་མེད་གསུམ་
པོ་དེ་ལ་ནི། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། མཛོད་ལས། རྣམ་གཟིགས་མར་མེ་རིན་ཆེན་
གཙུག །གྲངས་མེད་གསུམ་གྱི་ཐ་མར་བྱུང་། །དང་པོ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཡིན། །ཞེས་
བཤད་པ་ལས། བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་སྟོན་པས་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་གསུམ་གྱིས་
ལམ་བགྲོད་པར་འདོད་ཅིང་། འདིའི་ལུགས་ཀྱི་གྲངས་མེད་བརྩམ་པའི་ཐོག་
མའང་། ཉིད་ཀྱིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་མངོན་སུམ་དུ་བསྙེན་ཅིང་ཐུགས་བསྐྱེད་པ་
ནས་བརྩམ་པར་གསལ་ལོ། །དེས་ན་གྲངས་མེད་གསུམ་ལ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ནས་བརྩམས་
ཏེ་སངས་རྒྱས་འོད་སྲུངས་ཀྱི་བར་དུ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འབུམ་ཕྲག་གཉིས་དང་
ཁྲི་ཕྲག་གསུམ་ལ་བསྙེན་བཀུར་མཛད་དེ་ཚོགས་བསགས་པ་ཡིན་ཅིང་། མཛོད་ཀྱི་
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༼སྟོད་ཆ།༽

ལུགས་དེ་ལྟར་ན་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ནས་རིན་ཆེན་གཙུག་ཏོར་གྱི་བར་གྱིས་གྲངས་མེད་དང་
པོ། དེ་ནས་མར་མེ་མཛད་ཀྱི་བར་གྲངས་མེད་གཉིས་པ། དེ་ནས་རྣམ་གཟིགས་ཀྱི་
བར་གསུམ་པ་འདས་ཤིང་། ཀུན་ལ་ཐམས་ཅད་སྙིང་རྗེ་ཡིས། །སྦྱིན་པར་བྱས་པས་
སྦྱིན་པ་རྫོགས། །ཆགས་བཅས་ཡན་ལག་བཅད་ཀྱང་ནི། །མི་འཁྲུགས་བཟོད་དང་
ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི། །སྐར་རྒྱལ་བསྟོད་པས་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི། །ཞེས་པས་དེའི་ཚེ་ཕར་
ཕྱིན་དང་པོ་གསུམ་རྫོགས་པར་མཛད་དེ། དེ་ནས་ཕུག་ཅིག་ཏུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་
སྐར་རྒྱལ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པ་མཐོང་ཞིང་། ཤིན་ཏུ་དད་
པས་རྐང་པ་ཡ་གཅིག་གིས་འགྲེང་བའི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས་ཉིན་ཞག་བདུན་དུ། སྐྱེས་
བུ་ཁྱུ་མཆོག་ཁྱོད་འདྲའི་དགེ་སྦྱོང་ཆེན་པོ་གཞན་དག་ལྷ་ཡུལ་ས་ལ་མེད། །འཇིག་རྟེན་
འདི་ནའང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་རྣམ་ཐོས་བུ་ཡི་གནས་ནའང་ཡོད་མ་ཡིན། །ལྷ་ཡི་ཕོ་བྲང་
གནས་མཆོག་དག་ནའང་ཡོད་མིན་ཕྱོགས་སམ་ཕྱོགས་མཚམས་དག་ནའང་མེད། །རི་
དང་ནགས་སུ་བཅས་པའི་ས་སྟེང་རྒྱས་པར་ཀུན་ཏུ་ཡུལ་གཅིག་ག་ལ་ཡོད། །ཅེས་པའི་
ཚིགས་བཅད་ཀྱིས་བསྟོད་པས་བརྩོན་འགྲུས་རྫོགས་ཤིང་ཚོགས་བཟླུམས་ནས་བསྐལ་
པ་དགུ་བཅུ་རྩ་གཅིག་ཏུ་མཚན་བཟང་གི་ལས་བསྒྲུབས་ཏེ་དགའ་ལྡན་གྱི་གནས་སུ་
དེ་ཉིད་ཀྱི་ཚེ་ཚད་དང་མཚུངས་པར་བཞུགས་པ་སོགས་སྒྲ་ཇི་བཞིན་པར་འདོད་ལ།
དེ་ལྟར་འདུལ་མཛོད་ཀྱི་འཇོག་མཚམས་ཅུང་ཟད་འདྲ་མིན་གཉིས་སུ་བྱུང་བ་ལས།
མཛོད་ལུགས་ནི་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་ལས་ཁ་ཆེ་བྱེ་སྨྲའི་འདོད་པ་དངོས་
ཡིན་ལ། ལུང་ལས་བྱུང་བ་ནི། འཕགས་ཡུལ་དུ་སྡ་ེ པ་རྣམས་འདོན་ཚུལ་ཐ་དད་དུ་ཡདོ ་
པས་སྡེ་པ་གཞན་གྱི་ཀློག་ཚུལ་ཞིག་དང་འདྲེས་པར་མངོན་ནོ། །གནས་བརྟན་པ་རྣམས་
སྨོན་སམེ ས་གྲངས་མདེ ་བདུན། །དེ་ནས་གྲངས་མེད་དགུ་རུ་སྤྱོད་པ་སྤྱད། །བཞི་ཡིས་
སྒོ་གསུམ་སྤྱོད་ལ་འགྲུས་པར་མཛད། །འབུམ་གྱིས་ལས་ཕྲན་རྫོགས་ནས་འཚང་
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རྒྱར་འདོད། །རྩ་བའི་སྡེ་པ་བཞི་ལས་གནས་བརྟན་པའི་ལུགས་ནི་སངས་རྒྱས་ཚངས་
པའི་ལྷ་ལ་ཐོག་མར་ཐུགས་བསྐྱེད་པ་ནས་བརྩམས་ཏེ་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་བདུན་དུ་
སངས་རྒྱས་ཆིག་འབུམ་ལྔ་ཁྲི་ལྔ་སྟོང་མཉེས་པར་བྱས་ཤིང་བྱང་ཆུབ་ལ་སྨོན་པ་ཙམ་
མཛད་དོ། །དེ་ནས་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་དགུར་སངས་རྒྱས་སུམ་འབུམ་བརྒྱད་ཁྲི་
བདུན་སྟོང་མཆོད་ཅིང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྤྱོད་པ་སྤྱད། སེམས་དང་ངག་གིས་སྨོན་ལམ་
མཛད་དོ། །དེ་ནས་གྲངས་མེད་བཞིས་སངས་རྒྱས་བཅུ་གཉིས་མཆོད་ནས་སྒོ་གསུམ་
གྱིས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྤྱད་པ་ལ་འགྲུས་པར་མཛད་ཅིང་། དེ་ནས་བསྐལ་པ་འབུམ་ཕྲག་
གཅིག་གིས་སངས་རྒྱས་བཅོ་ལྔ་མཉེས་པར་བྱས་ཏེ་སྒོ་གསུམ་གྱིས་བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པའི་
ལས་ཕྲན་ཐམས་ཅད་རྫོགས་པར་མཛད་ནས་སངས་རྒྱས་སོ་ཞེས་འདོད་དོ། །ཕལ་
ཆེན་སྡེ་པས་བཅུ་ནས་སུམ་ཅུའི་བར། །གྲངས་མེད་ཅི་རིགས་ཚོགས་གསོག་དགོས་
པར་བཞེད། །ཕལ་ཆེན་སྡེ་པས་སངས་རྒྱས་རྣམས་གྲངས་མེད་བཅུ་ཡན་སུམ་ཅུ་མན་
ལས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་གིས་ཚོགས་བསག་དགོས་པར་འདོད་ཀྱང་། སྟོན་པ་འདི་
ཅི་ཙམ་གྱིས་ལམ་བགྲོད་པ་གསལ་ཀ་ཡོད་པའི་གཞུང་མ་མཐོང་ངོ་། །
གཉིས་པ་ལ་གསུམ། གྲངས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་དང་དེ་དག་གི་དགོངས་གཞི་དང་
དགོས་པ་བསྟན་པ། སྤྱད་པ་སྤྱོད་ཚུལ་དངོས། སྤྱད་བྱའི་ཆོས་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། ཐེག་ཆེན་ལ་ཡང་གསུམ་དང་སོ་གསུམ་དང་། །དུ་མར་བཞེད་
རྣམས་གྲངས་གནས་བགྲང་ཚུལ་དང་། །རྩོམ་པའི་ཐོག་མ་སྨོན་སེམས་ཚོགས་ལམ་
ཆེ། །དང་པོའ་ི ས་ནས་འཛིན་སོགས་དགོངས་པའི་གཞི། །རྙེད་དཀའ་བསྟན་དང་
སྒྱིད་ལུག་སྤོང་བ་དང་། །དུས་ཀྱང་བསམ་མི་ཁྱབ་བསྟན་དགོས་པའི་དབང་། །ཐེག་
པ་ཆེན་པོའ་ི ལུགས་ལའང་མདོ་རྒྱུད་ཕལ་ཆེ་བ་ཞིག་ལས་གྲངས་མེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་
བསགས་ཤིང་ལམ་བགྲོད་པར་གསུངས་ཏེ། དེའང་རྗེ་བཙུན་མ་ཕམ་པས། ས་ནི་
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༼སྟོད་ཆ།༽

དང་པོ་ཡིན་པར་འདོད། །འདི་ནི་བསྐལ་པ་དཔག་མེད་ཀྱིས། །ཞེས་དང་། གྲངས་
མེད་གཉིས་ནི་རྫོགས་པ་ཡིས། །སྒོམ་པའི་ལམ་ནི་ཚར་ཕྱིན་ཏེ། །ཞེས་སོགས་དང་།
དེ་དང་མཐུན་པར་འཇིགས་མེད་ཞབས་ཀྱིས། དེ་ལྟར་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་པ་དང་
པོས་ཚོགས་ཀྱི་ས་ནས་བརྩམས་ནས་ས་དང་པོའ་ི བར་རྫོགས་པར་བྱེད་དོ། །གཉིས་
པས་ནི་དྲི་མ་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་དྲུག་གོ །གསུམ་པས་ནི་མི་གཡོ་བའི་ས་ནས་
བརྩམས་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ཡི་བར་རོ་ཞེས་མདོ་ལས་སོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །ཚིག་
ལེ་ཉེར་གཉིས་བར། འདི་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་པ་གསུམ་
མམ་བདུན་དུ་བར་ཆད་མེད་པའི་ཚུལ་གྱིས་བརྩོན་པ་ཞེས་འབྱུང་ཞིང་། མདོ་རྒྱ་ཆེར་
རོལ་པ་ལས་ཀྱང་། བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་པ་བདུན་དུ་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཡང་དག་པར་
བསྒྲུབས་པ། ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ཨ་བྷ་ཡ་དང་སྟོབས་བཅུ་དཔལ་བཤེས་ཀྱིས།
འདི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་ཀྱི་ཀུན་ཏུ་རྫོགས་པ་ནི་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་
གཅིག་འདའ་བར་འགྱུར་རོ། །དེའི་རྗེས་སུ་མོས་པས་སྤྱོད་པའི་ས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་
པར་འགྱུར་བ་ནི་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་གཉིས་འདའོ། །དེའི་རྗེས་སུ་ས་དང་པོ་རབ་
ཏུ་དགའ་བ་ནས་བཟུང་སྟེ་ས་བཅུ་པ་ཆོས་ཀྱི་སྤྲིན་གྱིས་ཇི་སྲིད་དུ་སོ་སོར་བསྐལ་པ་
གྲངས་མེད་གསུམ་གྱིས་རྫོགས་པར་བྱས་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་
སྒྲུབ་པར་བྱེད་པོར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་གྱིས་
སངས་རྒྱས་ཉིད་ཐོབ་བོ་ཞེས་ཟེར་རོ་ཞེས་ན་ཡམ་ཙམ་དུ་བཀོད་པ་དང་། དཀོན་
མཆོག་སྤྲིན་གྱི་མདོར། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་པ་དུ་མས་
ཡང་དག་པར་བསྒྲུབས་པ་ཡིན་ཏེ། རིགས་ཀྱི་བུ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་དཔག་
པ་དང་། བསམ་པ་དང་། བརྟག་པར་མི་ནུས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པ་སོགས་བཞེད་
པ་མང་པོ་བྱུང་བ་དེ་དག་གི་ཁ་ཅིག་གྲངས་ཀྱི་གནས་བགྲང་ཚུལ་ཐ་དད་པ་ལའང་
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དགོངས་པ་སྟེ། བྱང་ས་ལས། བསྐལ་ཆེན་རེ་ལ་ལོ་ཟླ་ཞག་དུས་སྐད་ཅིག་སོགས་
གྲངས་མེད་པས་གྲངས་མེད་དུ་བཏགས་པའི་ཕྱོགས་གཅིག་དང་། བསྐལ་ཆེན་ཉིད་
བགྲང་བ་ལས་འདས་པ་ལ་གྲངས་མེད་དུ་བཏགས་པའི་ཕྱོགས་གཅིག་སྟེ་རྣམ་གཞག་
གཉིས་གསུངས་པ་དང་། འཕགས་པ་གནས་བརྟན་པ་དག་གིས། གྲངས་ཀྱི་གནས་
ལྔ་བཅུ་རྩ་ལྔ་ལ་གྲངས་མེད་ཆུང་ངུ་། དེ་གྲངས་གནས་གཅིག་ཏུ་བརྩིས་པའི་ལྔ་བཅུ་
རྩ་ལྔའི་བར་དུ་བསྒྲེས་པ་གྲངས་མེད་ཆེན་པོར་འདོད་པ་དང་། མཛོད་གཞུང་འགྲེལ་
དང་མཐུན་པར་ཨ་བྷ་ཡ་སོགས་མཁས་པ་མང་པོས་གྲངས་ཀྱི་གནས་དྲུག་ཅུ་པའི་
གྲངས་མེད་ཉིད་བཤད་ཅིང་། རྒྱ་རོལ་དང་ཕལ་ཆེན་སོགས་ལས་འཕགས་པ་རྣམས་
ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་གྲངས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེན་པོ་དག་ཀྱང་བསྟན་
པས། གྲངས་ཀྱི་ཚུལ་འདི་ལྟ་བུ་མང་པོ་དག་ལ་སོ་སོར་དགོངས་ཏེ་གསུངས་པ་དང་།
གྲངས་མེད་རྩོམ་པའི་ཐོག་མའང་ཐོག་མའི་སྨོན་སེམས་ནས་བགྲང་བར་གསུངས་པ་
དང་། ཐེག་བསྡུས་ལས། བཟང་དང་སྨོན་པའི་སྟོབས་ཅན་དང་། །སེམས་བརྟན་
ཁྱད་པར་འགྲོ་བ་ཡི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གྲངས་མེད་གསུམ། །ཀུན་ཏུ་རྩོམ་
པར་མཛད་པ་ཡིན། །ཞེས་ཚོགས་ལམ་ཆེན་པོ་ནས་རྩོམ་པར་གསལ་ཞིང་། དཀོན་
མཆོག་སྤྲིན་ལས། དོན་དམ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཐོག་མར་མངོན་དུ་
གསལ་བར་མཛད་པས་དང་པོ་ཐོབ་པ་ནས་བགྲང་བར་གསུངས་པ་སོགས་དགོངས་པའི་
གཞི་སྣ་ཚོགས་པ་དང་། སྐབས་འགར་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་
ཆེན་པོ་བསྟན་པས་སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་རྙེད་དཀའ་བའི་ཕྱིར་དུས་རིང་པོར་གསུངས་པ་
དང་། འགའ་ཞིག་དེས་སྒྱིད་ལུག་པར་འགྱུར་ཞིང་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ལ་མི་འཇུག་པ་དག་
ཀྱང་ཡོད་པས་དེ་རྣམས་གཞུག་པའི་ཕྱིར་དུས་ཐུང་ངུར་གསུངས་པ་དང་། དོན་དམ་པར་
གྲངས་དང་བགྲང་བ་སོགས་རང་བཞིན་གྱིས་དབེན་ཞིང་། དུས་གཅིག་ལ་དུས་དུ་མ་མི་
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འགལ་བ་དང་། དུ་མ་ལའང་གཅིག་ཏུ་སྡུད་པ་སོགས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་དེ་ཁོ་
ན་ཉིད་སྟོན་པའི་ཕྱིར་ཡང་མ་ངེས་པར་གསུངས་པ་སོགས་དགོས་པའི་དབང་དུ་མས་
འཐད་པར་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་འགལ་དུར་མི་བཟུང་ངོ་། །
གཉིས་པ་ནི། ཡོངས་གྲགས་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་ནས་དང་པོའ་ི བར། །གྲངས་
མེད་གཅིག་དང་གཉིས་པས་ས་དྲུག་བགྲོད། །གསུམ་པས་མི་གཡོ་བ་ནས་བཅུ་
གཅིག་བར། །སོ་སྐྱེ་སློབ་ལམ་གྱིས་བསྡུས་ཚོགས་གཉིས་བསྒྲུབས། །དེ་ལྟར་
གྲངས་མེད་དང་བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པའི་ཚུལ་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་ཅི་རིགས་འབྱུང་བ་ལས། ཡོངས་
སུ་གྲགས་པའི་དབང་དུ་བྱས་ན་རྒྱལ་པོའ ་ི བུ་གཞོན་ནུ་བརྩོན་འགྲུས་སྤྱོད་དུ་གྱུར་
ཅིང་སངས་རྒྱས་ཕུང་པོ་ཆེན་པོ་བསྙེན་བཀུར་བ་ནས་བཟུང་སྟེ་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་
གཅིག་ཚོགས་བསགས་པས་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་ནས་ས་དང་པོའ་ི བར་དང་། དེ་ནས་ཚོང་
དཔོན་ཤེས་རབ་བཟང་དུ་གྱུར་ཅིང་སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་ཡན་ལག་བསྙེན་བཀུར་
བ་ནས་བཟུང་སྟེ་གྲངས་མེད་གཉིས་པས་ས་གཉིས་པ་ནས་བདུན་པའི་བར་གྱི་ས་དྲུག་
བགྲོད། དེ་ནས་བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་ཆོས་ཀྱི་སྤྲིན་དུ་གྱུར་ཅིང་སངས་རྒྱས་མར་མེ་མཛད་
བསྙེན་བཀུར་བ་ནས་བཟུང་སྟེ་གྲངས་མེད་གསུམ་པས་ས་བརྒྱད་པ་མི་གཡོ་བ་ནས་
བཅུ་གཅིག་ཀུན་ཏུ་འོད་ཀྱི་བར་བགྲོད་ཅིང་། དེ་དག་ལས་ཚོགས་སྦྱོར་ནི་སོ་སོའ ་ི
སྐྱེ་བོའ ་ི ས་དང་ས་དང་པོ་ཡན་ཆད་འཕགས་པ་སློབ་ལམ་པའི་རྒྱུད་ཀྱིས་བསྡུས་ཤིང་
བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་གཉིས་བསྒྲུབས་པར་མཛད་དོ། །འགའ་ཞིག་
དབང་བརྟུལ་དད་ཅན་བཅུ་དྲུག་སྟེ། །བརྩོན་འགྲུས་འབྲིང་པོ་འབུམ་ལྷག་གྲངས་མེད་
བརྒྱད། །དབང་རྣོན་ཤེས་རབ་ཅན་ནི་གྲངས་མེད་བཞིས། །བགྲོད་ཅིང་སྟོན་པ་ཉིད་
ནི་ཕྱི་མ་དང་། །དེ་ཡང་བརྩོན་འགྲུས་དྲག་པོས་མྱུར་བར་བཤད། །སྤྱིར་བྱང་སེམས་
རྣམས་ཀྱིས་ལམ་བགྲོད་པའི་ཡུན་ལ་མཁས་པ་འགའ་ཞིག་གང་ཟག་གི་དབང་གིས་
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དབང་བརྟུལ་དད་པ་ཅན་གྲངས་མེད་བཅུ་དྲུག །འབྲིང་བརྩོན་འགྲུས་ཅན་འབུམ་
ལྷག་པའི་གྲངས་མེད་བརྒྱད། དབང་རྣོན་ཤེས་རབ་ཅན་གྲངས་མེད་བཞི་རྣམས་ཀྱིས་
བགྲོད་ཅིང་། བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་ནི་ཕྱི་མ་དང་། དེ་ལའང་བརྩོན་འགྲུས་དྲག་པོའ་ི
ཁྱད་པར་གྱིས་གྲངས་མེད་གསུམ་ལྷག་ཙམ་ཞིག་གིས་ལམ་རྫོགས་པར་འཆད་པའང་
ཡོད་དོ། །
གསུམ་པ་ནི། འགྲོ་སྨིན་ཞིང་སྦྱོང་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་གིས་བགྲོད། །ཡང་ན་ཐེག་
པ་མཆོག་དམན་གཉིས་ཀ་ལ། །མོས་རྣམས་འདུན་དང་འདུལ་ཕྱིར་སྤྱོད་པ་བཞི། །
མི་ཟད་བརྒྱད་ཅུ་ལ་སོགས་མཐར་ཕྱིན་མཛད། །འོ་ན་བསྐལ་པ་བགྲང་བ་ལས་
འདས་པར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སྤྱད་པར་བྱ་བའི་ཆོས་དེ་གང་ཞེ་ན། སྡུད་པ་ལས།
བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྨིན་བྱ་དང་། །ཞིང་སྦྱོང་ཕ་རོལ་ཕྱིན་རྫོགས་
དོན་བྱེད་ཁོ་ནར་ཟད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་
མཛད་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་སྦྱོང་བ་དང་། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་རྫོགས་པར་
མཛད་པ་སྟེ་རྣམ་པ་གསུམ་མམ། ཡང་ན། མདོ་སྡེ་རྒྱན་ལས། ལུས་ཅན་ཐེག་པ་
ཆེན་པོ་དང་། །ཐེག་པ་དམན་ལ་ཆོས་པ་དང་། །གཉིས་པོ་འདུན་པར་བྱ་བ་དང་། །
གདུལ་བའི་ཞིང་ན་བརྟན་རྣམས་ཀྱི། །སྤྱོད་པ་བཞི་པོ། ཞེས་བཤད་པ་ལྟར། ཐེག་
ཆེན་ལ་མོས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱིར་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུའི་སྤྱོད་པ། ཐེག་དམན་ལ་མོས་
པ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱིར་བྱང་ཕྱོགས་སོ་བདུན་གྱི་སྤྱོད་པ། གཉིག་ལ་མོས་པ་རྣམས་མཐུས་
འདུན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་མངོན་པར་ཤེས་པའི་སྤྱོད་པ། ཐམས་ཅད་གདུལ་བའི་ཕྱིར་
སེམས་ཅན་སྨིན་པའི་སྤྱོད་པ་སྟེ་རྣམ་པ་བཞིའམ། བློ་གྲོས་མི་ཟད་པས་ཞུས་པའི་
མདོ་ལས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་མི་ཟད་པ་བརྒྱད་ཅུ་གསུངས་པ་རྣམས་ཏེ།
སེམས་བསྐྱེད་པ་མི་ཟད་པ་དང་། བསམ་པ་དང་། སྦྱོར་བ་དང་། ལྷག་པའི་བསམ་
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པ་དང་། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་དང་། ཚད་མེད་བཞི་དང་། མངོན་ཤེས་ལྔ་དང་།
བསྡུ་བ་བཞི་དང་། སོ་སོ་ཡང་དག་པ་རིག་པ་བཞི་དང་། རྟོན་པ་བཞི་དང་། ཚོགས་
གཉིས་དང་། བྱང་ཕྱོགས་སོ་བདུན་དང་། ཞི་ལྷག་གཉིས་དང་། གཟུངས་སྤོབས་
གཉིས། ཆོས་ཀྱི་མདོ་བཞི་དང་། བགྲོད་པ་གཅིག་དང་། ཐབས་ལ་མཁས་པ་མི་
ཟད་པ་རྣམས་དང་། གཞན་ཡང་བཟང་པོ་སྤྱོད་པ་ཚད་མེད་པས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡོན་
ཏན་བསམ་བརྗོད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཐོབ་ཅིང་མཐར་ཕྱིན་པར་མཛད་དོ། །
ལྔ་པ་ཞར་བྱུང་ན།ི སེམས་མཆོག་ཐགོ ་མར་བསྐྱེད་དང་ས་དང་པ།ོ །བརྒྱད་པའི་
སྐབས་ནས་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པ་གསུམ། །དབང་པོའ་ི ཁྱད་ཡིན་ཐུབ་མཆོག་དང་པོའ།ོ །
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དབང་རྣོན་སེམས་མཆོག་དང་པོར་བསྐྱེད་པ་ཙམ་གྱིས་ཕྱིར་
མི་ལྡོག་པ་དང་། དབང་འབྲིང་ས་དང་པོའ་ི སྐབས་དང་། དབང་བརྟུལ་ས་བརྒྱད་
པའི་སྐབས་ནས་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པ་གསུམ། ཤིན་ཏུ་བརྟུལ་པོས་དགུ་པའི་སྐབས་སུའང་
བཤད་དེ་དེ་དག་ཀྱང་གོང་སྨོས་ལྟར་དབང་པོའ་ི ཁྱད་པར་ཡིན་ཅིང་། བདག་ཅག་གི་
སྟོན་པ་ཐུབ་མཆོག་དོན་ཀུན་གྲུབ་པ་འདི་ནི་དང་པོ་ཡིན་ཏེ་བྲམ་ཟེ་རྒྱ་མཚོའི་རྡུལ་གྱི་ཚེ་
ཐུགས་དང་པོ་བསྐྱེད་པ་ཉིད་ནས་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའམ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྐྱོན་
མེད་པ་ལ་ཞུགས་པར་དབུ་མ་པ་ཆོས་བཤེས་ཀྱི་ཤེར་ཊཱིཀ་ཏུ་གསལ་ལོ། །སྟོན་པ་ཉིད་
྄
སྔོན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལམ་དུ་ཇི་ལྟར་གཤེགས་པ་སྐབས་དང་པོའ་ི འགྲེལ་པའོ།། །།

༢ སྟོན་པ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བའི་བཞེད་པ་
ཐ་དད་པའི་སྐབས།

སྐབས་གཉིས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འཚང་རྒྱ་བའི་ཚུལ་བཤད་པ་ལ་གཉིས།
མདོར་བསྟན། རྒྱས་བཤད་དོ། །
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དང་པོ་ནི། བདེ་གཤེགས་འཚང་རྒྱའི་ཚུལ་ལ་ལུགས་གསུམ་སྟེ། །བདག་ཅག་
གི་སྟོན་མཆོག་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཉིད་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བའི་ཚུལ་
ལའང་ཐེག་དམན་ཐེག་ཆེན་གསང་སྔགས་ཀྱི་སྡེ་སྣོད་ལས་འབྱུང་བའི་ལུགས་སྲོལ་
གསུམ་ཡོད་དོ། །སྟེ་ཞེས་པ་ལྷག་བཅས་ཀྱི་སྒྲས་མཚམས་སྦྱར་བའོ། །
གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ཐེག་དམན་ཉན་ཐོས་ཀྱི་འདོད་པ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བ་
རྣམས་ཀྱི་བཞེད་པ། གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཚུལ་ལས་འབྱུང་བའོ། །
དང་པོ་ནི། ཉན་ཐོས་པ་རྣམས་གྲངས་མེད་གསུམ་གྱི་མཐར། །བསྐལ་པ་བརྒྱ་
ཡིས་མཚན་དཔེའི་རྒྱུ་བསྒྲུབས་ཏེ། །དགའ་ལྡན་གནས་འཁྲུངས་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་
བསྟན། །ཚོགས་ལམ་ཆེན་པོའ་ི རྟེན་ལ་རྡོར་གདན་དུ། །བཞུགས་པ་ཚུན་ཆད་སོ་སྐྱེ་
འཆིང་ལྡན་ཏེ། །སྟན་ཐོག་གཅིག་ལ་ལམ་བཞི་མཐར་ཕྱིན་མཛད། །ཟད་དང་མི་སྐྱེ་
ཤེས་པས་སངས་རྒྱས་འདོད། །དེ་ལ་ཉན་ཐོས་པ་རྣམས་ཀྱིས་གོང་དུ་སྨོས་པ་ལྟར་
གྲངས་མེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་བསགས་པའི་མཐར་སངས་རྒྱས་སྐར་རྒྱལ་ལ་ཚིགས་
བཅད་གཅིག་གིས་ཞག་བདུན་བར་མ་ཆད་དུ་བསྟོད་པས་བསྐལ་པ་དགུའི་ཚོགས་
འདུམས། དེ་ནས་བསྐལ་པ་འདིའི་སངས་རྒྱས་འོད་སྲུངས་བསྙེན་བཀུར་བ་ཡན་ཆད་
ལ་བསྐལ་པ་དགུ་བཅུ་གོ་གཅིག་སྟེ་བསྐལ་ཆེན་བརྒྱར་མཚན་དཔེའི་རྒྱུ་བསྒྲུབས་ནས་
དགའ་ལྡན་གྱི་གནས་སུ་ལྷའི་བུ་དམ་པ་ཏོག་དཀར་པོར་སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང་། དེ་ནས་
དགའ་ལྡན་གྱི་གནས་ནས་འཕོ་བ་སོགས་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་བསྟན་པ་སྟེ། དེའང་
སྲིད་པ་ཐ་མ་པ་རྒྱལ་བུ་དོན་གྲུབ་ཀྱི་དུས་གྲངས་མེད་གསུམ་གྱིས་ཚོགས་རྫོགས་ཀྱང་
ཚོགས་ལམ་ཆེན་པོའ ་ི རྟེན་ཙམ་ཡིན་ཅིང་། དེ་ནས་རྡོ་རྗེའི་གདན་ལ་བཞུགས་པ་
ཚུན་ཆད་སོ་སོའ་ི སྐྱེ་བོ་འཆིང་བ་ཀུན་ལྡན་ཡིན་ལ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཤིང་དྲུང་དུ་སྲོད་ལ་
བདུད་དཔུང་བྱེ་བ་ཕྲག་སོ་བདུན་བཏུལ། སྟན་ཐོག་གཅིག་དེ་ཁོ་ནར་བདེན་བཞི་མི་
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རྟག་སོགས་བཅུ་དྲུག་རྟོགས་པའི་ལམ་གྱིས་སྦྱོར་མཐོང་སྒོམ་པ་མི་སློབ་པའི་བར་ལམ་
བཞི་མཐར་ཕྱིན་པར་མཛད་ཅིང་། ཟད་པ་དང་མི་སྐྱེ་བ་ཤེས་པས་སངས་རྒྱས་པ་དང་།
དེའི་སྔོན་དུ་རིང་འཕུར་སྐྱེས་དང་ལྷག་སྤྱོད་ལས་འཇིག་རྟེན་པའི་བསམ་གཏན་གྱི་མན་
ངག་བླངས་ཏེ་སྲིད་རྩེའི་སྙོམས་འཇུག་མན་ཆད་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་ཟིན་པའི་
ཆགས་བྲལ་སྔོན་སོང་གི་སངས་རྒྱས་ཡིན་པར་འདོད་དོ། །
གཉིས་པ་ནི། ཐེག་ཆེན་ཁ་ཅིག་ཕལ་ཆེར་མཐུན་པར་སྨྲ། །ཐེག་ཆེན་ཐུན་
མོང་བ་ཁ་ཅིག་གིས་ཀྱང་ས་ལམ་གྱི་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་མ་གཏོགས་གོང་སྨོས་ཉན་
ཐོས་ཀྱི་ལུགས་དེ་དང་ཕལ་ཆེར་མཐུན་པར་སྨྲ་བ་ཡོད་དེ་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་བཀོད་
པའི་མདོ་ལས། ངས་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་དང་པོ་བསྐྱེད་པ་ནས་བཟུང་
སྟེ། བསྐལ་པ་ཆེན་པོ་གྲངས་མེད་པ་གསུམ་དུ་བརྩོན་པ་ཆེན་པོས་ཚོགས་བསགས་
ཤིང་། ཚེ་ལོ་བརྒྱ་པའི་ཚེ་སེམས་ཅན་ལོང་བ་འདྲེན་པ་མེད་པ་རྣམས་ལ་གཟིགས་
ཏེ། ཛམྦུའི་གླིང་འདི་ཉིད་དུ་སངས་རྒྱས་ཏེ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་
ཡོངས་སུ་བསྐོར་རོ། །ཞེས་པས་སོ། །གཞན་དུ་བསྐལ་པ་དཔག་མེད་སྔོན་རོལ་
ནས། །དབང་པོའ་ི ཏོག་སོགས་རྒྱལ་བར་གྱུར་པར་གསུངས། །གཞན་དུ་ངེས་པའི་
དོན་ཁོ་ནའི་དབང་དུ་བྱས་ན་བསྐལ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་གོང་དུ་མངོན་པར་རྫོགས་
པར་སངས་རྒྱས་ཟིན་པ་ཡིན་ཏེ། ཡབ་སྲས་མཇལ་བའི་མདོར། སྔོན་འདས་པའི་
དུས་བསྐལ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་གོང་རོལ་ཏུ་འཇིག་རྟེན་ཁམས་གངྒཱའི་ཀླུང་གི་བྱེ་མ་
སྙེད་ཀྱི་ཞིང་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་དེར། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དབང་པོའ་ི ཏོག་ཅེས་བྱ་
བར་སངས་རྒྱས་ནས་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་མཛད་དེ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས། སླར་
ཡང་དེ་འོག་ཏུ་སངས་རྒྱས་པའི་ཚུལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བསྐལ་པ་འདིའི་བར་དུ་
བསྟན་ཅིང་། ད་དུང་ཡང་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་སེམས་དང་པོ་བསྐྱེད་པ་ནས་བཟུང་སྟེ། སངས་
290

འདུལ་བྱེད་ཀྱི་སྟོན་པ་བྱོན་ཚུལ་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།

རྒྱས་པའི་ཚུལ་འཁོར་བ་མ་སྟོངས་བར་དུ་མཛད་དོ་ཞེས་པ་ནས། དཔའ་བོ་ཆེན་པོ་
ཐབས་མཁས་ཏེ། །སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྨིན་མཛད་ཕྱིར། །བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱར་རྒྱལ་བ་
ཉིད། །སངས་རྒྱས་ཉིད་དུ་བསྟན་གྱུར་ཀྱང་། །ད་དུང་ཡང་ནི་འདྲེན་པ་ཁྱོད། །སངས་
རྒྱས་མང་པོ་སྟོན་པར་མཛད། །ཅེས་དང་། པདྨ་དཀར་པོ་ལས། རིགས་ཀྱི་བུ་ང་
ནི་བསྐལ་པ་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོང་མང་པོའ་ི གོང་རོལ་ཏུ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་
སངས་རྒྱས་སོ་ཞེས་དང་། རྒྱུད་དེ་ཉིད་བསྡུས་པ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་བསྐལ་
པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་ཤཱཀྱའི་རིགས་སུ་
སྐྱེ་བ་སྟོན་པར་མཛད་དོ། །ཞེས་སོགས་འབྱུང་ངོ་། །དང་པོར་ཚོགས་སྦྱོར་གཉིས་
པར་གཅིག་ནས་བདུན། །གསུམ་པར་དག་པ་གསུམ་བགྲོད་སྲིད་མཐའ་ལ། །འོག་
མིན་འོད་ཟེར་དབང་ནདོ ་རྡརོ ་ཏངི ་སྐྱསེ ། །ལོངས་སྐུར་འཚང་རྒྱས་སྤྲུལ་པས་དནོ ་མཛད་
མཐུན། །དེ་ལ་ཐེག་ཆེན་པ་རྣམས་ཀྱི་ལུགས་སུ་གྲངས་མེད་དང་པོ་ཚོགས་ལམ་དང་
སྦྱོར་ལམ་ངེས་འབྱེད་ཆ་བཞི་བགྲོད། གཉིས་པར་ས་དང་པོ་ནས་བདུན་པའི་བར་
དང། གསུམ་པའི་སྐབས་སུ་དག་པ་ས་གསུམ་བགྲོད་ནས་སྲིད་པ་ཐ་མ་པའི་སྐབས་
སུ་འོག་མིན་དུ་ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ལས་འོད་ཟེར་ཆེན་པོའ་ི དབང་བསྐུལ་ནོད་
ཅིང་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྐྱེས་ཏེ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུར་སངས་རྒྱས་ནས་
རིང་པོར་མ་ལོན་པར་སྤྲུལ་པའི་གཟུགས་ཀྱིས་རྡོ་རྗེའི་གདན་དུ་འཚང་རྒྱ་བའི་ཚུལ་
བསྟན་ཏེ་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་པར་བཞེད་པ་མཐུན་པར་འབྱུང་ངོ་། །འོག་མིན་དུ་
འཚང་རྒྱ་བའི་ཚུལ་ལ་བཞེད་པ་གཉིས་ཏེ། ཁ་ཅིག་འོག་མིན་སྟུག་པོ་བཀོད་པའི་ཞིང་
དུ་སངས་རྒྱས་པའི་རྗེས་ལ་གཙང་གནས་ཀྱི་འོག་མིན་དུ་འཚང་རྒྱ་བའི་ཚུལ་བསྟན་
པར་བཞེད་དེ། ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ལས། གཙང་མའི་རིས་དག་སྤངས་པ་ཡི། །
འོག་མནི ་གནས་མཆོག་ཉམས་དགའ་བར། །ཡང་དག་སངས་རྒྱས་དརེ ་སངས་རྒྱས། །
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༼སྟོད་ཆ།༽

སྤྲུལ་པ་པོ་གཅིག་འདིར་སངས་རྒྱས། །ཞེས་དང་། འདོད་པའི་ཁམས་དང་གཟུགས་
མེད་དུ། །སངས་རྒྱས་མངོན་པར་སངས་མི་རྒྱ། །གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་འོག་མིན་
དུ། །འདོད་ཆགས་བྲལ་ཁྱེད་དེར་སངས་རྒྱས། །ཞེས་པའི་ལུང་སྔ་ཕྱིའི་དགོངས་པ་
གུང་སྦྲེལ་བར་མཛད་དོ། །སློབ་དཔོན་ངག་དབང་གྲགས་པས། དཔལ་ལྡན་སྟུག་པོ་
བཀོད་པ་ཉིད་དུ་དོན་དམ་ཐུགས་ཆུད་ཅིང་། །དགའ་ལྡན་སྐྱེ་བོའ་ི དོན་མཛད་ཕྱིར་ནི་
དམ་པ་ཏོག་དཀར་གྱུར། །དེ་ནས་འདིར་ནི་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་ཤཱཀྱའི་ཏོག་གྱུར་གང་། །
འཆི་བདག་ལས་རྒྱལ་སྒྱུ་མ་ཀུན་སྟོན་དེ་ནི་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་སྟུག་པོ་བཀོད་པར་
སངས་རྒྱས་ནས་དགའ་ལྡན་དུ་སྐྱེ་བ་བཞེས་པར་གསུངས་པའང་མི་འགལ་ཏེ་ལོངས་
སྐུ་བརྙེས་ཟིན་ནས་གཅིག་དང་དུ་མའི་ཆོ་འཕྲུལ་མཐའ་ཡས་པ་ལ་མངའ་མཛད་པའི་
ཕྱིར་རོ། །འགའ་ཞིག་ལུང་གོང་མའི་ངོས་འཛིན་གཙང་རིས་ལས་གོང་དུ་སྤགས་པའི་
འོག་མིན་ལ་ངོས་འཛིན་ཅིང་ཐོག་མར་དེ་ཉིད་ཁོ་ནར་སངས་རྒྱས་པར་བཞེད་པའང་
སྣང་ངོ་། །
གསུམ་པ་ལ་བཞི། བྱ་སྤྱོད་ཀྱི་ལུགས། རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ཀྱི་ལུགས། རྣལ་
འབྱོར་བླ་མེད་ཀྱི་ལུགས། ཞར་བྱུང་འོག་མིན་གྱི་རྣམ་གྲངས་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་བྱ་བའི་རྒྱུད་ལས་ནི། །མེ་ཏོག་ཀུན་ཏུ་སྟོན་ལས་
སྔགས་ཐོས་ནས། །སྤྱོད་པ་སྤྱད་མཐར་དགའ་ལྡན་ནས་སྤྲུལ་སོགས། །ཐེག་ཆེན་
སྤྱི་དང་སྤྱོད་རྒྱུད་ཁྱད་པར་མཐུན། །རྒྱལ་བ་འཚང་རྒྱ་བའི་ཚུལ་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་བཀའ་
སྲོལ་གསར་རྙིང་རྣམས་ལས་མི་འདྲ་བ་མང་དུ་གསུངས་པའི་གཙོ་བོར། བྱ་བའི་རྒྱུད་
ལས། དང་པོར་ཐུགས་བསྐྱེད་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མེ་ཏོག་ཀུན་ཏུ་སྟོན་པའི་
སྤྱན་སྔར་སྔགས་ཐོས་ཏེ་སྔགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་སྤྱད་པའི་སྒོ་ནས་གྲངས་མེད་གསུམ་དུ་
ཚོགས་བསགས་ཤིང་། དམ་པ་ཏོག་དཀར་པོ་ནས་འཕོས་པ་ཟས་གཙང་གི་སྲས་
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སུ་གྱུར་ནས་སངས་རྒྱས་པ་སོགས་ཐེག་ཆེན་སྤྱི་དང་བཤད་སྲོལ་རགས་པར་མཐུན་
ཞིང་། སྤྱོད་རྒྱུད་ལས། སེམས་བསྐྱེད་དེ་སྔགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་སྤྱད་ནས་ས་བཅུ་མངོན་
དུ་བྱས་ཤིང་འོག་མིན་དུ་ལོངས་སྐུར་སངས་རྒྱས་པའི་ཚུལ་བསྟན་པར་བཤད་པ་
སོགས་ཐེག་ཆེན་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་དུ་མཐུན་ནོ། །
གཉིས་པ་ལ་གསུམ་གྱི་དང་པོ། དེ་ཉིད་བསྡུས་པར་དོན་གྲུབ་སྙིང་པོ་ལ། །
བཞུགས་ཚེ་སངས་རྒྱས་མཐུས་བསྐུལ་ཏིང་འཛིན་ལས། །བཞེངས་ཏེ་དབང་བསྐུར་
བརྙེས་ནས་མངོན་བྱང་ཆུབ། །རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་དེ་ཉིད་བསྡུས་པ་ནས། བྱང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་དོན་གྲུབ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོར་བཞུགས་པ་ལ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་
བསྐུལ་ནས། མི་གཡོ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་བཞེངས་ཏེ་སེམས་བསྐྱེད་ཅིང་དེ་བཞིན་
གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་ནས་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་
པར་བཤད་དོ། །
གཉིས་པ། ཤཱཀྱ་བཤེས་གཉེན་དཀའ་ཐུབ་མཛད་པའི་ཚེ། །ཡེ་ཤེས་སྐུ་
ལུས་འོག་མིན་གཤེགས་པ་ལ། །རྒྱལ་བས་དབང་བསྐུར་མངོན་སངས་རྒྱས་པ་
དང་། །སློབ་དཔོན་ཤཱཀྱ་བཤེས་གཉེན་སོགས་ཀྱིས་ཟས་གཙང་གི་སྲས་ཆུ་བོ་ནཻ་རཉྫ་
ནའི་འགྲམ་དུ་དཀའ་ཐུབ་མཛད་པའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་བསྐུལ་བས། ཡེ་
ཤེས་ཀྱི་ལུས་འོག་མིན་དུ་བྱོན་པ་ལ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་ཏེ་སངས་
རྒྱས་ནས། སླར་རྣམ་སྨིན་གྱི་ལུས་ལ་ཞུགས་ནས་སྤྲུལ་སྐུར་འཚང་རྒྱ་ཚུལ་བསྟན་
པར་བཤད་པ་དང་མཐུན་པར། བོད་དུའང་ལོ་ཆེན་རིན་བཟང་དང་། དགྱེས་རྡོར་གྱི་
འགྲེལ་བྱེད་ཁ་ཅིག་བཞེད་ལ། དེ་ལྟར་ཡང་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ཀྱི་གྲོལ་བའི་
ཐིག་ལེ་ལས། ཅི་ཕྱིར་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཡིས། །གྲངས་མེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་བསགས་
ཀྱང་། །འདི་དོན་མ་རྟོགས་ནཻ་རཉྫར། །ཅི་ཡང་མ་ཡིན་ཏིང་འཛིན་གནས། །དེ་ཚེ་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

ཕྱོགས་བཅུའི་བདེ་གཤེགས་ཀྱིས། །ཐལ་བྱུང་བློ་ཅན་དེ་བཟློག་སྟེ། །ནམ་མཁའི་
དབྱིངས་ལྟར་རྣམ་དག་པའོ། །ཟབ་གསལ་གཉིས་མེད་རབ་བསྟན་པས། །ནམ་ཕྱེད་
དུས་ན་རྒྱལ་བ་ལྟར། །དེ་ཉིད་བསྒོམས་པས་ཐོ་རངས་དུས། །སྐད་ཅིག་གིས་ནི་ཡང་
དག་རྟོགས། །འགྲོ་བ་འདུལ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར། །བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་བཞུགས་ནས་
ཀྱང་། །དཔུང་ཆེན་བདུད་རྣམས་རབ་བཅོམ་སྟེ། །སེམས་ཅན་གཟུང་བར་བྱ་དོན་
དུ། །ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བའོ། །ཞེས་དང་། སྔ་འགྱུར་གྱི་རྒྱུད་སྒྱུ་འཕྲུལ་བླ་མ་
ལས་ཀྱང་། དོན་གྲུབ་དཀའ་ཐུབ་ལུས་ཅན་ལ། །ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྤྲིན་བཞིན་
དུ། །འདུས་པས་ལོངས་སྤྱོད་དོན་གྱི་ཕྱིར། །སྲོད་དང་ཐོ་རངས་དུས་ཉིད་དུ། །ཉི་
ཟླ་ཟ་བའི་དབང་བྱིན་ནས། །རོལ་པའི་ཀ་ར་བསྟན་པ་ཡིས། །དེ་བཞིན་དེ་བཞིན་
གཤེགས་པའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །
གསུམ་པ། ཀུན་སྙིང་སྲིད་པ་ཐ་མར་རྒྱལ་རྣམས་ལས། །དབང་ཐོབ་གྲངས་
མེད་སྔོན་རོལ་སངས་རྒྱས་ཏེ། །སླར་ཡང་ཤཱཀྱའི་རིགས་སུ་སྟོན་པར་བཞེད། །ཡོ་
གའི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་སློབ་དཔོན་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོས། རྒྱལ་བས་སེམས་བསྐྱེད་ནས་
གྲངས་མེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་བསགས་ཏེ་བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མེད་སོགས་ཀྱི་
ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་བསྐྱེད་ཅིང་སྲིད་པ་ཐ་མ་པར་མཛད། སངས་རྒྱས་རྣམས་
ལས་དབང་བསྐུར་བ་ཐོབ་ཅིང་བསྐལ་པ་མང་པོའ་ི སྔོན་རོལ་ཏུ་སངས་རྒྱས་ནས་སླར་
ཤཱཀྱའི་རིགས་སུ་སྐྱེ་བ་བསྟན་པར་བཤད་པ་ལེགས་ཏེ། རྩེ་མོར། བསྐལ་པ་གྲངས་
མེད་སྔོན་དུ་ནི། །བཅོམ་ལྡན་བྱང་ཆུབ་མཛད་པ་གང་། །ཞེས་དང་། རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་
རྒྱན་གྱི་རྒྱུད་ལས། དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་དེ་དག་གིས་གསོལ་
བཏབ་པའི་ཚིག་ཉེ་བར་གསན་ནས། འོག་མིན་གྱི་གནས་ནས་བྱོན་ཏེ་དགའ་ལྡན་གྱི་
གནས་སུ་བཞུགས་ནས་དགའ་ལྡན་གྱི་རིས་ཀྱི་ལྷའི་བུ་རྣམས་ལ་ཆོས་བསྟན་ནས་ཟས་
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གཙང་གི་རིགས་ལ་མངོན་པར་གཟུགས་ཏེ། ཞེས་སོ། །
གསུམ་པ་བླ་མེད་ཀྱི་ལུགས་ལྟར་ན། བླ་མེད་ངེས་དོན་སྲིད་མཐའི་བྱང་སེམས་
ཞིག །འོག་མིན་ཆེན་པོར་ཐུན་མིན་ཟབ་ལམ་གྱི། །ཉེ་རྒྱུས་རྡོ་རྗེ་འཆང་གྱུར་སྤྲུལ་
པའི་སྐུ། །སངས་རྒྱས་ཚེ་ནའང་ཉེ་རྒྱུས་བགྲོད་པར་གསུངས། །རྣལ་འབྱོར་བླ་མེད་
ཆེན་པོ་ཕ་མ་གཉིས་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་པ་དང་བསྟུན་སློབ་དཔོན་སོ་སོའ་ི
བཤད་ཚུལ་མང་ཡང་སྤྱི་ཙམ་དུ་སྣང་ཚུལ་དང་བསྟུན་པ་ཤཱཀྱ་བཤེས་གཉེན་ལྟར་འཆད་
པའང་ཡོད་ཀྱང་། ངེས་དོན་དུ་སྲིད་པ་ཐ་མའི་བྱང་སེམས་སུ་གྱུར་པ་ཞིག་གནས་འོག་
མིན་ཆེན་པོར་ལམ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཟབ་ལམ་གྱི་ཉེ་རྒྱུ་ལ་བརྟེན་ནས་མངོན་པར་
བྱང་ཆུབ་པ་ལྔ་ལ་སོགས་པས་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཉིད་དུ་སངས་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིང་། སླར་
སྤྲུལ་པའི་སྐུ་འཛམ་གླིང་མ་ག་དྷཱར་སངས་རྒྱས་པའི་ཚུལ་བསྟན་པའི་ཚེ་ནའང་བཙུན་
མོའ ་ི འཁོར་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པ་སོགས་ཉེ་རྒྱུས་ལམ་བགྲོད་ཅིང་སྤངས་རྟོགས་མཐར་
ཕྱིན་པར་གསུངས་ཏེ། དུས་འཁོར་བསྡུས་རྒྱུད་ལས། མི་རྣམས་དགྲོལ་བའི་དོན་
དུ་སྲས་དང་བཅས་པ་རྒྱལ་བའི་བདག་པོ་ལས་ཀྱི་སར་ནི་རབ་བཞུགས་ཏེ། མངལ་
ནི་རབ་ཏུ་བཟུང་བར་མཛད་ཅིང་མཆོག་གི་ཐུགས་རྗེ་དག་གིས་བྱང་ཆུབ་བསྐྱེད་པར་
མཛད་ནས་ནི། ཉོན་མོངས་དང་ནི་བདུད་རྣམས་བཅོམ་ནས་ས་ཡི་སྟེང་གི་གནས་སུ་
ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རབ་བསྐོར་ཏེ། སྤྲུལ་པ་སྒྱུ་མ་མཛད་ནས་སླར་ཡང་བཅོམ་ལྡན་
འདས་ནི་དག་པའི་སྐུ་ཅན་དེ་ཉིད་ཁོ་ནའོ། །ཞེས་དང་། འགྲེལ་ཆེན་ལས། སངས་
རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་སྔར་ས་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ཏུ་གྱུར་པ། མཁས་པ་སྒྱུ་
འཕྲུལ་ཆེན་པོ་འཆང་བ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆེན་པོའ་ི མིག་འཕྲུལ་དང་ལྡན་པ། འཕགས་པའི་
ཡུལ་དུ་ལུམ་བི་ནཱིར་ཤཱཀྱའི་རིགས་མིའི་དབང་པོ་ཟས་གཙང་མའི་ལྷ་མོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆེན་
མོའ་ིལྷུམས་ནས་བལྟམས་པ་ནི་གཞོན་ནུ་དོན་ཀུན་གྲུབ་པ་ཡིན་ལ། ཞེས་དང་། རྒྱུད་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

གཞན་ལས་ཀྱང་གསལ་བར་འབྱུང་ངོ་། །
བཞི་པ་ནི། འོག་མིན་ལ་ཡང་དོན་རྟགས་རིག་གསང་རྟོག །འཇིག་རྟེན་དྲུག་
ཏུ་སངས་རྒྱས་གསང་བས་བཤད། །འཚང་རྒྱ་བའི་གནས་འོག་མིན་ཅེས་པ་ལའང་
མཐའ་དཔྱད་ན་མདོ་རྒྱུད་རྣམས་ལས་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་འགའ་ཞིག་ཏུ་བཤད་ཅིང་། གྲུབ་པའི་
སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་གསང་བས་མཛད་པའི་སྤྱན་འགྲེལ་ལས། དོན་གྱི་འོག་མིན་
ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཏེ་སངས་རྒྱས་བཞུགས་གནས་ཡིན་ཞིང་དེའི་གོང་ན་གཞན་མེད་པའི་
ཕྱིར་རོ། །རྟགས་ཀྱི་འོག་མིན་དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་རྟགས་སུ་གཞལ་
ཡས་ཁང་གི་དབྱིབས་དང་ཁ་དོག་ཏུ་སྣང་བ་སྟེ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུའི་བཞུགས་
གནས་ཡིན་ཞིང་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་རྟགས་དེའི་གོང་ན་གཞན་མེད་པའི་
ཕྱིར་རོ། །རིག་པའི་འོག་མིན་དངོས་པོའ ་ི གནས་ལུགས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རྟོགས་པ་
རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཏེ། དག་པ་གཉིས་ལྡན་གྱི་ཆོས་སྐུའི་བཞུགས་གནས་ཡིན་ཞིང་
དེའི་གོང་ན་རིག་པ་གཞན་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གསང་བའི་འོག་མིན་ཡུམ་གྱི་མཁའ་
སྟེ། གསང་བ་སྐུའི་བཞུགས་གནས་ཡིན་ཞིང་། གནས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གོང་ན་གཞན་
མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །རྟོག་པའི་འོག་མིན་ལས་དང་པོ་པས་འོག་མིན་གྱི་གཞལ་ཡས་
ཁང་བསྒོམ་པ་སྟེ། ལྷག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བཞུགས་གནས་ཡིན་
ཞིང་། དོན་སྤྱི་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་རྟོག་པ་དེའི་གོང་ན་གཞན་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །འཇིག་
རྟེན་གནས་ཀྱི་འོག་མིན་གཙང་མ་རིས་ཀྱི་ལྷ་ལྔའི་ཡང་སྟེང་སྟེ། འཕགས་པ་རྣམས་
ཀྱི་བཞུགས་གནས་ཡནི ་ཞངི ་གཟུགས་ཁམས་ཀྱ་ི གནས་དའེ ་ི གངོ ་ན་གཞན་མདེ ་པའི་ཕྱརི ་
རོ། །ཞེས་བཤད་ད།ོ །གཞན་ཡང་། ཡང་དག་དནོ ་དང་རང་སྣང་སྟུག་པ་ོ བཀོད། །
རང་བཞིན་སྤྲུལ་གནས་གཙང་རིས་འོག་མིན་རྣམས། །སྐུ་གསུམ་ཞིང་དུ་ཀློང་ཆེན་
རབ་འབྱམས་བཞེད། །སྔར་བཤད་པ་དེའང་བསྡུ་ན་འོག་མིན་རིགས་གསུམ་དུ་འདུ་
296

འདུལ་བྱེད་ཀྱི་སྟོན་པ་བྱོན་ཚུལ་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།

སྟེ། མཐའ་དབུས་ཕྱོགས་ཆ་གང་དུའང་བཞག་ཏུ་མེད་ཅིང་སྤྲོས་པ་ཐམས་ཅད་དང་
བྲལ་བའི་ངོ་བོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་མཐར་ཐུག་གམ་བགྲོད་བྱ་དམ་པ་སྟེ་ཡང་དག་དོན་
གྱི་འོག་མིན་ཞེས་བྱའོ། །ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས་ལས་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའ་ི སྣང་བར་རང་བྱུང་
བ་འོད་ཀྱི་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་གཙོ་འཁོར་དུ་སྣང་བ་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་རིགས་སུ་ལྷུན་གྱིས་
གྲུབ་ཅིང་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་འཕོ་འགྱུར་མེད་པ་རིགས་ལྔ་སོ་སོའ ་ི དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་
ཚོམ་བུ་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ཀྱི་མཐའ་ཀླས་པར་རང་སྣང་བ་ནི་འོག་མིན་ཆེན་པོ་སྟུག་
པོ་བཀོད་པ་ཞེས་བྱའོ། །གདུལ་བྱ་ས་ལ་གནས་པ་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ་དབུས་ན་འོག་
མིན་ཁང་བུ་བརྩེགས་པ་སོགས་རིགས་ལྔའི་ཞིང་དུ་སྣང་བ་ནི་རང་བཞིན་སྤྲུལ་སྐུའི་
ཞིང་གི་འོག་མིན་དང་། འདྲེས་མའི་དོན་དུ་མི་མཇེད་ལ་སོགས་པ་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་
གྱི་སྣང་བ་དང་མཐུན་པའི་གནས་ཀྱི་མཆོག་རང་རང་གི་འཇིག་རྟེན་དེའི་གཟུགས་ཀྱི་
ཁམས་བསམ་གཏན་ཡིན་པའི་གཙང་མ་རིས་ཀྱི་ལྷ་ལྔའི་གནས་ཀྱི་འོག་མིན་རགས་
པའི་དངོས་པོ་མ་ཡིན་པ། དང་བ་འོད་ཀྱི་རང་བཞིན་ལས་གྲུབ་པའི་གནས། གཞལ་
ཡས་ཁང་ལ་སོགས་པ་བཀོད་པའི་བྱེ་བྲག་སྣ་ཚོགས་པས་བརྒྱན་པ་ནི་གཙང་གནས་ཀྱི་
འོག་མིན་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་སྟེ། སྔ་མ་གཉིས་ཆོས་སྐུ་དང་ལོངས་སྐུའི་ཞིང་། ཕྱི་
མ་གཉིས་ནི་སྤྲུལ་སྐུའི་གནས་ཏེ་སྐུ་གསུམ་གྱི་ཞིང་དུ་ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་
འབྱམས་བཟང་པོས་བཞེད་དོ། །གཞན་ཡང་དངོས་བཏགས་ཁྱད་སོགས་བཤད་
ཚུལ་མང་། །དེ་དག་ལས་གཞན་ཡང་འོག་མིན་གྱི་གནས་ལ་བོད་ཀྱི་མཁས་པ་རྣམས་
ཀྱིས་དངོས་དང་བཏགས་པའི་ཁྱད་པར་སོགས་བཤད་ཚུལ་དང་དགག་སྒྲུབ་མང་དུ་
སྤྲོས་པར་སྣང་ཡང་འདིར་མ་སྨོས་ལ། སྙིང་པོ་ལྟ་བུ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སྒྲོལ་བའི་
མགོན་པོས། འོག་མིན་སྟུག་པོ་བཀོད་པའི་ཞིང་ལའང་རྗེས་མཐུན་པ་ས་བརྒྱད་དགུ་
ལ་སྣང་བ་དང་། ཅུང་ཟད་བསྒྲིབས་པའི་ཞིང་ཁམས་ས་བཅུ་པ་ལ་སྣང་བ་དང་། ཤིན་
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ཏུ་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་སངས་རྒྱས་ཁོ་ན་ལ་སྣང་བ་སྟེ་དངོས་བཏགས་ལ་ཕྱེ་ན་གསུམ་
ཡོད་ལ། དེ་གསུམ་ལ་རིམ་པར་བཏགས་པ་བ། ཙམ་པོ་དང་། ཁྱད་པར་ཅན་
གསུམ་དུ་བརྡ་སྦྱར་ན་རུང་ངོ་། །དེ་ལ་ལོངས་སྐུའི་ཞིང་ཁམས་ཞེས་བྱ་ཞིང་། ལང་
གཤེགས་ལས་གཟུགས་ཁམས་ཡིན་པ་དང་གནས་གཙང་མའི་འོག་མིན་མ་ཡིན་པར་
ཡང་བཤད་པ་ནི་ལྷའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོའ་ི གནས་དེ་ཡིན་ལ། དེར་འཚང་རྒྱ་ཚུལ་
བཤད་པ་འདིའང་ལོངས་སྐུ་འཚང་རྒྱ་ཚུལ་མ་ཡིན་ཏེ། མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་སྟོན་ཚུལ་
ཞིག་ཡིན་ལ། སྤྲུལ་སྐུ་དེ་ནི་བྱང་སེམས་རྣམས་ལ་སྣང་བས་རྩ་བ་དང་སྟོང་གསུམ་དུ་
མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་སྟོན་པ་ནི་དེས་སྤྲུལ་པའི་ཡན་ལག་ཉིད་དོ། །དེ་ལྟ་བུའི་འོག་
མིན་དེའང་བྱང་སེམས་མོས་སྤྱོད་ཤས་ཆེ་བ་རྣམས་དང་། མ་དག་པའི་ས་ལ་གནས་
པའི་འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐུན་མོང་གི་དགེ་བའི་ལས་ཀྱིས་བསྒྲུབས་པ་ཡིན་པས་རྒྱ་
ཚད་ངེས་པ་དང་། རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱིས་གསར་དུ་བསྒྲུབས་པར་བཤད་པས་
སྟུག་པོ་བཀོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་བདེ་བ་ཅན་བཞིན་ནོ། །དུས་འཁོར་ལས། གཙང་
མའི་གནས་ལ་སོགས་པར་བཅོམ་ལྡན་གང་ཞིག་རྣམ་པར་བཞུགས་པ་ཉན་ཐོས་རྣམས་
ཀྱི་སླད་དུ་སྟེ། ཞེས་གསུངས་པའི་གཙང་གནས་ཀྱང་དེ་དང་དོན་གཅིག་པ་ཡིན་
ལ། མདོ་ལས་དེ་གཙང་གནས་མིན་པར་གསུངས་པ་ནི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྡེ་སྣོད་ལས་
གསུངས་པའི་གཙང་མའི་གནས་ལྔ་པོ་དེ་རྣམས་མིན་པ་ལ་དགོངས་པའི་ཕྱིར། སྤྱིར་
གཙང་གནས་ཡིན་པ་མི་འགལ་ལོ། །འདི་བྱང་སེམས་འཕགས་པ་ཁོ་ནའི་སྤྱོད་ཡུལ་
ཡིན་པ་དང་ཉན་ཐོས་ཀྱི་དོན་ཅེས་པའང་མི་འགལ་ཏེ། འདི་ནི་ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་
པ་ཐུན་མོང་གི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་ཆོས་འཁོར་སྐོར་བའི་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་རྣམས་
སྤྲུལ་པའི་གཞི་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །སྤྱིར་ཐེག་ཆེན་ཁོ་ནའི་ཁྱད་
ཆོས་དག་པའི་ཞིང་སྤྲུལ་སྐུའི་ཞིང་ཁམས་སུ་གྱུར་པ་ལའང་མཆོག་དམན་གཉིས་ཡོད་
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དེ། བྱང་སེམས་འཕགས་པ་གཙོ་ཆེ་བའི་དགེ་རྩ་ལས་གྲུབ་པ་བདེ་བ་ཅན་ལ་སོགས་
པ་ནི་ཁམས་གསུམ་དུ་མི་གཏོགས་པའི་དག་ཞིང་རང་དབང་ཅན་ཡིན་ལ། འདི་ནི་
གཟུགས་ཁམས་སུ་གཏོགས་པར་བཤད་པས་མ་དག་པའི་ཞིང་ལ་བརྟེན་པ་དང་།
ལང་གཤེགས་ལས། ལྷ་ཡི་ཕོ་བྲང་འོག་མིན་པའོ། །ཞེས་ཀྱང་གསུངས་པས་དབྱེ་བ་
ཕྱེད་དགོས་པར་བཞེད་དོ། །སྟོན་པ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བའི་བཞེད་པ་
ཐ་དད་ཀྱི་སྐབས་གཉིས་པའི་འགྲེལ་པའོ།། །།

༣ སྤྲུལ་པའི་སྐུས་ཞིང་འདིར་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་བསྟན་པའི་སྐབས།

སྐབས་གསུམ་པ་སྤྲུལ་པའི་སྐུའི་མཛད་པ་བཤད་པ་ལ་གསུམ། མཛད་པའི་
ཚུལ་སྤྱིར་བཤད་པ། མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་བྱེ་བྲག་ཏུ་བསྟན་པ། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་
རྣམ་དབྱེ་འཕྲོས་དོན་དུ་སྨོས་པའོ། །
དང་པོ་ནི། མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུའི་མཛད་པ་བརྒྱ་ལ་སོགས། །ཐུན་མིན་དོན་
ཐོབ་དབང་གིས་ཚད་མེད་ཀྱང་། །ཐུན་མོང་ལ་གྲགས་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཏེ། །
སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་དང་ཕྲིན་ལས་ནི་ནམ་མཁའ་ལྟར་རྒྱ་ཆེ་བས་འཕགས་པ་
རྣམས་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་དུའང་མ་གྱུར་ན་སོ་སྐྱེའི་བློ་ཡིས་ཕྱོགས་ཙམ་ཡང་དཔོག་པ་ལྟ་ཅི་
སྨོས། འོན་ཀྱང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་འདིར་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུའི་རྣམ་པར་རོལ་
བ་གདུལ་བྱ་ཐུན་མོང་དུ་སྣང་བ་ལས་བརྩམས་ཏེ་མཛད་པའི་ཚུལ་འདི་ལྟ་བུའོ་ཞེས་
གཏམ་དུ་གླེང་བའི་གཞིར་གྱུར་པ་ཡིན་པས། མདོ་སྡེ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམས་ལས་འཕགས་
བོད་ཀྱི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་གཙོ་ཆེ་བ་དག་བསྡུས་ཏེ་མཛད་པའི་རྣམ་གྲངས་བརྒྱ་
རྩར་བཤད་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཐེག་པོ་ཆེན་པོ་དང་སྔགས་
ཀྱི་ཚུལ་ལས་འབྱུང་བ་དང་། རྗེས་དཔག་གི་རིགས་པས་དོན་ཐོབ་ཏུ་འཇོག་པར་
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འོས་པ་སོགས་ཚད་མེད་པས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་འདི་ཁོ་ནའོ་
ཞེས་ཁ་ཚོན་གཅོད་པར་མི་ནུས་ཀྱང་། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་གདུལ་བྱ་ཐུན་མོང་ལ་
ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་ནི་མཆོག་གི་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཞེས་བྱ་སྟེ། དེའང་རྒྱུད་བླ་མ་
ལས། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་འཇིག་རྟེན་མཁྱེན། །འཇིག་རྟེན་ཀུན་ལ་གཟིགས་ནས་
ནི། །ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལས་མ་གཡོས་པར། །སྤྲུལ་པའི་རང་བཞིན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས། །སྐྱེ་
བ་མངོན་པར་སྐྱེ་བ་དང་། །དགའ་ལྡན་གནས་ནས་འཕོ་བ་དང་། །ལྷུམས་སུ་འཇུག་
དང་བལྟམས་པ་དང་། །བཟོ་ཡི་གནས་ལ་མཁས་པ་དང་། །བཙུན་མོའ ་ི འཁོར་
དགྱེས་རོལ་བ་དང་། །ངེས་འབྱུང་དཀའ་བ་སྤྱོད་པ་དང་། །བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་
གཤེགས་པ་དང་། །བདུད་སྡེ་བཅོམ་དང་རྫོགས་པར་ནི། །བྱང་ཆུབ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་
ལོ་དང་། །མྱ་ངན་འདས་པར་གཤེགས་མཛད་རྣམས། །ཡོངས་སུ་མ་དག་ཞིང་རྣམས་
སུ། །སྲིད་པ་ཇི་སྲིད་གནས་པར་སྟོན། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །
གཉིས་པ་ལ་དགའ་ལྡན་གྱི་གནས་ནས་འཕོ་བ་སོགས་བཅུ་གཉིས་རིམ་པར་
འཆད་པའི་དང་པོ་ནི། དགའ་ལྡན་གནས་སུ་དམ་པ་ཏོག་དཀར་པོས། །ཆོས་སྒོ་བརྒྱ་
བསྟན་གཟིགས་པ་རྣམ་ལྔས་འཕོས། །བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་འདི་སངས་རྒྱས་འོད་
སྲུང་གི་སྤྱན་སྔར་བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་བླ་མར་གྱུར་ནས་ཚངས་པར་སྤྱོད་པ་སྤྱད་དེ་དགའ་
ལྡན་གྱི་གནས་སུ་ལྷའི་བུ་དམ་པ་ཏོག་དཀར་པོ་ཞེས་བྱ་བ་སྐྱེ་བ་གཅིག་གིས་ཐོག་
པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔར་སྐུ་འཁྲུངས་པ་ཡན་ཆད་སྐྱེ་བ་མངོན་པར་སྐྱེ་བའི་སྤྲུལ་
པའི་སྐུས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྤྱོད་པ་རྫོགས་ནས། མཆོད་པའི་རོལ་མོ་ལས་གཞན་དོན་
དུ་བསྐུལ་བའི་སྒྲ་གསན་པ་ན་ཆོས་ཀྱིས་མཐོ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ཁང་བཟང་དུ་བྱང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་རང་དང་སྐལ་བ་མཉམ་པ་རྣམས་དང་བཀའི་བགྲོ་བ་མཛད་ཅིང་ཆོས་
སྟོན་པའི་གནས་སུ། དད་པ་ནི་ཆོས་སྣང་བའི་སྒོ་སྟེ་བསམ་པ་མི་ཕྱེད་པར་འགྱུར་རོ་
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འདུལ་བྱེད་ཀྱི་སྟོན་པ་བྱོན་ཚུལ་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།

ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་སྣང་བའི་སྒོ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བསྟན་ནས་ལ་ཐོད་དང་ཅོད་པན་
བྱམས་པའི་དབུ་ལ་བཞག་ནས་ཁྱོད་ནི་ངའི་འོག་ཏུ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་
བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ལུང་བསྟན་ཅིང་དགའ་ལྡན་དུ་ཆོས་སྟོན་པ་པོའ་ི རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་དབང་
བསྐུར་ནས་གཟིགས་པ་རྣམ་པ་བཞིའམ་ལྔ་ཡིས་འཇིག་རྟེན་ལ་གཟིགས་ནས་དཔྱིད་
ཟླ་ཐ་ཆུང་སྐར་མ་ས་གས་ཉ་བའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་རྒྱུ་སྐར་རྒྱལ་དང་ལྡན་པའི་དུས་སྦྱོར་ལ་
དགའ་ལྡན་གྱི་གནས་ནས་འཕོ་བར་མཛད་དོ། །
གཉིས་པ་ནི། འཛམ་གླིང་ཚེ་ལོ་བརྒྱ་པར་ཡུལ་དབུས་སུ། །རྒྱལ་རིགས་ཡབ་
དང་སྒྱུ་འཕྲུལ་ལྷུམས་སུ་ཞུགས། །དེའང་མིའི་གླིང་གཞན་གསུམ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་
འཕགས་པ་ཛམྦུའི་གླིང་། ཚེ་ལོ་བརྒྱད་ཁྲི་པ་ཡན་ཆད་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་འབྱོར་བ་ཆེ་
བས་ཡིད་འབྱུང་བར་དཀའ་ཞིང་། ལོ་བརྒྱ་པ་མན་ཆད་ཀྱང་སྙིགས་མ་ལྔ་ཧ་ཅང་བདོ་
བས་མི་ཁོམ་པར་སྣང་བས་དེ་དག་གི་སྐྱོན་མེད་པས་སྐྱེ་དགུ་གདུལ་སླ་བར་གྱུར་པའི་
དུས་ཚེ་ལོ་བརྒྱ་པ། རྩོད་དུས་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཡུལ་གྱི་སྐྱོན་གྱི་ཆ་ནས་སྨད་དུ་མེད་པ་དབུས་
འགྱུར་འཆང་གི་ཡུལ། འཇིག་རྟེན་འདིར་རེས་འགའ་རྒྱལ་རིགས་དང་རེས་འགའ་
བྲམ་ཟེའི་རིགས་གཙོ་བོར་བཀུར་བ་ལས་ད་ལྟ་རྒྱལ་རིགས་བཀུར་བས་མང་བཀུར་
གྱི་རྒྱལ་བརྒྱུད་རིགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཡོན་ཏན་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞིས་བརྒྱན་པ་ཡབ་
རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་མ་དང་། ཡུམ་ཡང་བུད་མེད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་ཀྱིས་
བརྒྱན་པ་ལྷ་མོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆེན་མོ་ལ་གཟིགས་ནས། གླང་པོ་ཆེའི་ཕྲུ་གུ་ཐལ་ཀར་མཆེ་
བ་དྲུག་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཡུམ་གསོ་སྦྱོང་བླངས་པའི་གློ་གཡས་པར་ཞུགས་ནས་ལྷུམས་
སུ་ཙནྡན་གྱི་ཁང་བུ་བརྩེགས་པར་བྱིས་པ་ཟླ་དྲུག་ལོན་པའི་ཚད་ཙམ་པ་ན་བཟའ་དང་
བཅས་པ་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་ཏེ་སྟོང་གསུམ་གྱི་ཟིལ་དང་རོ་བཅུད་ཚངས་པ་
ཆེན་པོས་ཕུལ་བ་བཞེས་ནས་སྐུ་ལུས་བརྟས་པར་མཛད་དོ། །དེ་ལ་གཟིགས་པ་བཞི་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

ནི། གླིང་དང་དུས་དང་ཡུམ་དང་རིགས་ཏེ་གོང་དུ་སྨོས་པ་ལྟར་ལ། གཟིགས་པ་ལྔ་
ནི། རྒྱལ་རིགས་དང་། ཡུལ་དབུས་དང་། ཚེ་ལོ་བརྒྱ་པའི་དུས། ཤཱཀྱའི་རིགས་
བརྒྱུད། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཟླ་བ་བཅུར་ལྷུམས་སུ་འཛིན་པར་ནུས་པའི་ཡུམ་སྟེ་
ལྔ་ལ་གཟིགས་པ་ལུང་དང་མངོན་འབྱུང་ནས་གསུངས་ཤིང་། སྙིགས་མ་ལྔ་ནི། ཚེ་
དང་། དུས་དང་། ལྟ་བ་དང་། སེམས་ཅན་དང་། ཉོན་མོངས་པའོ། །དེ་ཡང་ཚེའི་
སྙིགས་མ་དང་དུས་ཀྱི་སྙིགས་མས་སྲོག་དང་ཡོ་བྱད་རྒུད་པར་བྱེད། ཉོན་མོངས་པ་
དང་ལྟ་བའི་སྙིགས་མས་དགེ་བའི་ཕྱོགས་རྒུད་པར་བྱེད། སེམས་ཅན་གྱི་སྙིགས་མས་
གཟུགས་རྒུད་པར་བྱེད་ཅིང་། གཞན་ཡང་ནད་མེད་པ་དང་། སྟོབས་དང་། བློ་དང་།
བརྩོན་འགྲུས་དང་། བསམ་གཏན་ཉམས་པར་བྱེད་པའོ། །
གསུམ་པ་ནི། ངོ་མཚར་མཚན་མ་བྱེ་བ་སྙེད་དང་བཅས། །ལུམྦི་ནཱི་ཡི་ཚལ་དུ་
དོན་གྲུབ་བལྟམས། །ལྷུམས་སུ་ཟླ་བ་བཅུ་ཚང་བར་བཞུགས་པའི་ཚེ་ལྷ་མི་ཁྲག་ཁྲིག་
སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་ཐེག་པ་གསུམ་ལ་སྨིན་པར་མཛད་དེ་བལྟམས་པའི་སྔ་ལྟས་སམ་ཅུ་
རྩ་གཉིས་དང་། གླིང་ཆེན་པོ་བྱེ་བ་ཕྲག་བཞིའི་དབུས་སུ་ཨ་ཤྭཏྠའི་ལྗོན་པ་སྐྱེ་བ་
དང་། གླིང་ཕྲན་རྣམས་སུ་ཙནྡན་གྱི་ཚལ་སྐྱེ་བ་དང་། སེར་སྐྱའི་གྲོང་གི་ཁོར་ཡུག་ཏུ་
བདེ་བའི་འབྱོར་པ་ཚད་མེད་པ་རང་བཞིན་གྱིས་འབྱུང་བ་སོགས་ངོ་མཚར་བའི་མཚན་
མ་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་འབུམ་ཕྲག་སྙེད་ཀྱིས་ཞིང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་གཏམས་པ་དང་
བཅས། ལུ་མྦི་ནཱིའི་སྐྱེད་མོས་ཚལ་དུ་དབོ་ཟླའི་ཚེས་བརྒྱད་རྒྱུ་སྐར་རྒྱལ་དང་ལྡན་པའི་
དུས་སུ་ཡུམ་ལ་གནོད་པ་མེད་པར་དཀུ་གཡས་བརྟོལ་ཏེ་མཚན་དཔེའི་དཀྱིལ་འཁོར་
གསལ་མ་ཐག་ཚངས་པ་དང་བརྒྱ་བྱིན་ལ་སོགས་པ་ལྷ་ཀླུ་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་ཅིང་
བསྙེན་བཀུར། ཕྱོགས་བཞིར་ཞབས་ཀྱིས་གོམས་པ་བདུན་བདུན་བོར་ཏེ་སྟོང་ཆེན་
པོའ་ི སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དབུགས་དབྱུང་བའི་གསུང་དབྱངས་ཕྱུང་། ཡབ་རྒྱལ་
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པོས་བལྟམས་པའི་ངོ་མཚར་ལས་བརྩམས་ཏེ་གཞོན་ནུ་དོན་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པ་ཞེས་
བྱ་བའི་མཚན་ཕུལ། སེར་སྐྱའི་གཞིར་མ་མ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་ཀྱིས་བསྐྱེད་བསྲིངས།
ཤཱཀྱ་གཏུམ་པོ་གཟུ་ལུམ་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་ཐུབ་པ་བཞིན་གནས་པས་མཚན་གཉིས་
པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཞེས་བཏགས། ཤཱཀྱ་རྣམས་ཀྱི་ལྷ་གནོད་སྦྱིན་ཤཱཀྱ་འཕེལ་སོགས་
འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཞབས་ལ་ཕྱག་བྱས་པས་ཡབ་ཀྱིས་མཚན་གསུམ་
པ་ལྷའི་ཡང་ལྷ་ཞེས་པ་བཏགས། དྲང་སྲོང་ནག་པོ་ཉོན་མོངས་མེད་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་
སུ་འགྱུར་བ་ལུང་བསྟན་ཏོ། །
བཞི་པ་ནི། ཡིག་རྩིས་རི་མོ་འཕོང་སྟོབས་བརྟག་དཔྱད་གཏམ། །ལུགས་མང་
སྒྱུ་རྩལ་བཟོ་ཡི་གནས་ལ་མཁས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཤེས་བྱའི་གནས་ཐམས་
ཅད་ཀྱི་མཐར་སོན་ཀྱང་གདུལ་བྱ་གྲངས་མེད་པ་སྨིན་པའི་སླད་དུ་ཡི་གེ་སློབ་པའི་གྲར་
བྱོན་ཏེ་ཡིག་མཁན་ཀུན་གྱི་བཤེས་གཉེན་ལས་སློབ་པ་ལྟར་མཛད་ཅིང་དེས་མིང་ཙམ་
ཡང་མ་ཐོས་པ་མང་པོ་བསྟན་པ་དང་། དགུང་ལོ་བཅུ་དྲུག་རྫོགས་པ་ན་ཤཱཀྱ་ལག་ན་
བེ་ཅོན་གྱི་བུ་མོ་ལྷ་མོ་དཔལ་ཆེན་མོའ་ི སྤྲུལ་པ་ས་འཚོ་མ་རྒྱལ་བའི་རུ་མཚོན་དུ་བཞག་
ནས་ཤཱཀྱ་གཞོན་ནུ་ལྔ་བརྒྱ་དང་རྩལ་འགྲན་པའི་ཐོག་མར་རྩིས་པ་ཆེན་པོ་ཤཱཀྱ་སྲིད་
སྒྲུབ་དཔང་དུ་བཙུགས་ཏེ་གྲངས་ཀྱི་གནས་འགྲན་པ་ལ་དབང་པོ་དང་བཅས་པ་ཀུན་
གྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཆ་ཙམ་ལའང་འགྲན་པར་མ་ནུས་ཤིང་། དེ་བཞིན་དུ་རི་
མོའ་ི འདུ་བྱེད་དང་། འཕོང་དང་སྟོབས་དང་བརྟག་དཔྱད་དང་གཏམ་དང་རྐྱལ་དང་
བང་དང་འདེགས་མཆོངས་ལ་སོགས་པ་ལུགས་སྲོལ་ཤིན་ཏུ་མང་པོའ ་ི སྒྱུ་རྩལ་དང་
བཟོའ ་ི གནས་ཡོད་དོ་ཅོག་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པས་སུས་ཀྱང་འགྲན་ཟླ་མེད་པར་གྱུར་
ཏེ། ལྷས་བྱིན་ལ་སོགས་པ་རིགས་པ་དང་སྟོབས་ཀྱི་ང་རྒྱལ་ཅན་རྣམས་ཀྱང་དུལ་བར་
མཛད་དོ། །
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༼སྟོད་ཆ།༽

ལྔ་པ་ནི། ཡོན་ཏན་ཀུན་ཚང་ས་འཚོ་གྲགས་འཛིན་སོགས། །བཙུན་མོ་དྲུག་
ཁྲིའི་འཁོར་རོལ་སྨིན་པར་མཛད། །གཟུགས་བཟང་དར་བབ་དྲེགས་པ་དང་བྲལ་ཞིང་
གཏོང་ལ་དགའ་བ་སོགས་བུད་མེད་རིན་པོ་ཆེའི་ཡོན་ཏན་ཀུན་ཚང་བ་ས་འཚོ་གྲགས་
འཛིན། རི་དྭགས་སྐྱེས་ཏེ་སོ་སོ་འཁོར་ཉི་ཁྲི་ དང་བཅས་པ་བཙུན་མོ་དྲུག་ཁྲིའམ་
བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་གི་ཚོགས་ཀྱིས་འཆི་མེད་འདུན་ས་ལྟ་བུའི་གླུ་དབྱངས་རོལ་མོའ་ི སྒྲ་
ལ་སོགས་པ་བཀོད་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བས་མཆོད་ཅིང་། དེ་དག་གི་ནང་དུ་རྩེ་ཞིང་རོལ་
བ་ལ་སོགས་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་མཛད་པས་བཙུན་མོའ་ི འཁོར་དེ་དག་ཐམས་ཅད་
ཀྱང་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་མཛད་དོ། །
དྲུག་པ་ནི། རྒ་ན་འཆི་དང་ཚངས་སྤྱོད་གཟིགས་སོགས་ཀྱིས། །ངེས་འབྱུང་
རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་ངུར་སྨྲིག་བཞེས། །དགུང་ལོ་ཉེར་དགུ་པ་ལ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་སྒོ་བཞིར་
རྒས་པ་དང་། ན་བ་དང་། འཆི་བ་དང་། ཚངས་སྤྱོད་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་གཟིགས་
ཤིང་ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་གླུ་དབྱངས་སིལ་སྙན་གྱི་སྒྲས་བསྐུལ་ཞིང་
བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་དང་། རང་ཉིད་ཀྱི་སྨོན་ལམ་གྱི་མཐུས་རྒྱལ་སྲིད་བཙུན་མོའ་ི
འཁོར་རྣམས་ལ་སྐྱོ་བའི་ཚུལ་བསྟན་ཏེ་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་ཐུགས་སྐྱེས་པ་ན། ད་
ནི་ཞག་བདུན་ལ་རབ་ཏུ་མ་བྱུང་ན་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོར་འགྱུར་རོ་ཞེས་
མཚན་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་ལུང་བསྟན་པ་ཐོས་ནས། ཤཱཀྱ་རྣམས་ཀྱིས་སྟོབས་ཅི་ཡོད་
པས་མེལ་ཚེ་བྱས་ཏེ་བསྲུངས་པ་ན། ཐ་སྐར་ཟླ་བའི་ཉའི་མཚན་མོར་གྲགས་འཛིན་
མའི་མངལ་དུ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྤྲུལ་པ་སྲས་སྒྲ་གཅན་འཛིན་བཟང་པོ་བྱིན་གྱིས་
བརླབས་ཏེ། ནམ་ཕྱེད་ན་ཆིབས་པ་སྔགས་ལྡན་ལ་ཆིབས། ཞམ་འབྲིང་བ་འདུན་པ་
དང་བརྒྱ་བྱིན་ལ་སོགས་ལྷ་བྱེ་བ་ཕྲག་སྟོང་མང་པོས་མཆོད་ཅིང་ནམ་མཁའི་ལམ་ནས་
དཔག་ཚད་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་འདས་པ་ཡང་པ་ཅན་དུ་གཤེགས་ནས་གཙུག་
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ཕུད་རང་ཉིད་ཀྱིས་བཅད་དེ་རབ་ཏུ་བྱུང་། ལྷ་ཡི་ཕུལ་བའི་ན་བཟའ་ངུར་སྨྲིག་བཞེས།
འདུན་པ་ཆིབས་བཅས་སླར་ལོག་ནས་ཡབ་དང་བཙུན་མོ་རྣམས་ཀྱི་མྱ་ངན་བསང་།
གཙུག་ཕུད་དང་ཀཱ་ཤི་ཀཱའི་ན་བཟའ་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ཁྱེར་ཏེ་མཆོད་པ་ཆེན་པོས་མཆོད་
དོ། །
བདུན་པ་ནི། སྲིད་རྩེའི་སྙོམས་འཇུག་མངོན་མཛད་ཆུ་ཀླུང་ངོགས། །ལོ་དྲུག་
སྐྱིལ་ཀྲུང་གཅིག་གིས་དཀའ་བ་སྤྱད། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཁྱིམ་ནས་ཁྱིམ་མེད་
པར་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་རྗེས་སུ་ཡངས་པ་ཅན་དུ་གཤེགས་ཏེ་སྒྱུ་རྩལ་ཤེས་ཀྱི་བུ་རིང་
འཕུར་དང་། རྒྱལ་པོའ་ི ཁབ་ཏུ་རངས་བྱེད་ཀྱི་བུ་ལྷས་སྤྱོད་གཉིས་ལས་བསམ་གཏན་
གྱི་གདམས་ངག་ནོད་ཅིང་དེ་དག་གི་རྟོགས་པའི་མཐར་ཐུག་ཅིའང་མེད་པ་དང་ཡོད་
མིན་མེད་མིན་གྱི་སྐྱེ་མཆེད་དེ་སྲིད་རྩེའི་སྙོམས་འཇུག་མཐར་ཐུག་པ་ཚེགས་ཆུང་ངུས་
མངོན་པར་མཛད་ཀྱང་ཟག་བཅས་ཉེར་ལེན་དང་བཅས་པའི་བསམ་གཏན་སྙོམས་
འཇུག་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྣམས་སུན་དབྱུང་ཞིང་དེས་མི་གྲོལ་བར་བསྟན་པ་དང་། ལུས་ཀྱི་
རྒྱུའི་ལུང་བསྟན་ཅིང་ལོག་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་རྣམས་ཀྱང་འདུན་ཅིང་དེས་མི་གྲོལ་
བར་བསྟན་པ་ལ་སོགས་པ་དགོས་པ་མང་པོ་ཉེ་བར་གཟིགས་ནས། ཆུ་ཀླུང་ནཻ་རཉྫ་
ནའི་ངོགས་སུ་ལོ་དྲུག་ཏུ་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གཅིག་གིས་འདས། རྒྱ་ཤུག་གི་འབྲུ། ནས་
འབྲུ་གཅིག །ཏིལ་འབྲུ་གཅིག་རྣམས་ཉིན་རེར་གསོལ་བ་དང་ཆུ་ཐིགས་གཅིག་ཀྱང་
མི་གསོལ་བ་ལ་སོགས་པའི་དཀའ་བ་སྤྱད་ཅིང་། ལུས་ངག་གི་དཀའ་ཐུབ་ལ་སྙིང་པོ་
མེད་པས་སྤྱོད་པ་དེས་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་རྫོགས་པར་མི་ནུས་པར་བསྟན་པའི་ཕྱིར། སླར་
ཁ་ཟས་རགས་པ་གསོལ་བས་སྐུ་སྟོབས་དང་ལྡན་ཅིང་མཛེས་པར་གྱུར་པས་དགེ་སྦྱོང་
མཛེས་པར་མཚན་ཏུ་གྲགས་སོ། །
བརྒྱད་པ་ནི། འོ་ཐུག་གསོལ་ནས་མཚན་དཔེ་འོད་དུ་འབར། །རྩྭ་ཡི་སྟན་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

བསྣམས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་གཤེགས། །དེ་ནས་ཕྱག་དར་ཁྲོད་ཀྱི་གོས་ལས་ཆོས་
གོས་སྦྱར་མར་མཛད་པ་བཞེས་ཤིང་གྲོང་མི་དགའ་བྱེད་མའི་བུ་མོ་ལེགས་སྐྱེས་མ་ལ་
ལྷས་ལུང་བསྟན་པ་བཞིན་བ་སྟོང་གི་འོ་མ་ལན་བདུན་དུ་ཉིང་ཁུར་བྱས་པའི་འོ་ཐུག་
སྦྲང་རྩི་ཅན་གསོལ་མ་ཐག་ཏུ་གསེར་གྱི་མདོག་དང་། འོད་འདོམ་གང་ལ་སོགས་
མཚན་དཔེ་རྣམས་རབ་ཏུ་གསལ་ཞིང་འོད་དུ་འབར་བར་གྱུར་ཅིང་། རྩྭ་འཚོང་བཀྲ་
ཤིས་ལས་རྩྭ་བསླངས་ཏེ་སྟན་གྱི་ཕྱིར་བསྣམས་ནས། མི་བསྐྱོད་སྟབས་དང་དབང་
པོའ་ི མཆོད་སྡོང་འདྲ། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའི་ལྔ་བཅུ་རྩ་གཅིག་གིས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་
པོར་གཤེགས་པ་ན། ས་གཞི་ཐམས་ཅད་འཁར་བའི་སྣོད་བཞིན་དུ་སྒྲ་འབྱིན། སྟོང་
གསུམ་གྱི་བདག་པོ་ཚངས་པ་དབང་སྒྱུར་གྱིས་འཇིག་རྟེན་འདི་བཀོད་པ་ཆེན་པོས་ཀུན་
ནས་བརྒྱན་པ་ལ་སོགས་པ་ལྷ་རྣམས་དང་ཕྱོགས་བཅུའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་
ཀྱིས་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་མང་པོར་རང་རང་གི་ཚོགས་གཉིས་ཀྱི་སྟོབས་
ཚད་མེད་པའི་བཀོད་པས་བརྒྱན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཐམས་ཅད་སྐྱོད་པའི་འོད་ཟེར་
དཔག་ཏུ་མེད་པས་དམྱལ་བ་ལ་སོགས་པའི་འགྲོ་བ་རྣམས་དབུགས་དབྱུང་ཞིང་ཀླུ་
ནག་པོ་བྱ་བ་ཚེ་བསྐལ་པར་གནས་ཤིང་དམུས་ལོང་དུ་གྱུར་པ། སངས་རྒྱས་འཇིག་
རྟེན་དུ་བྱོན་པའི་ཚེ་མིག་ཐོབ་པ་དེའང་མིག་བྱེ་ཞིང་སྣང་བ་མཐོང་། ཙཱ་ཤའི་ཁྱུ་རྣམས་
སྙན་པར་སྒྲོགས་ཤིང་མཁའ་ལ་གཡས་སུ་བསྐོར། ཐུབ་མཆོག་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་དུས་
གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཡོད་དོ་ཅོག་གི་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའ་ི རྒྱན་བཀོད་པ་ཇི་སྙེད་
པ་རྣམས་དེ་ཉིད་དུ་སྣང་བར་མཛད། རྩྭའི་རྩེ་མོ་རྣམས་ནང་དུ་བསྟན་ནས་བཏིང་བའི་
སྟེང་དུ་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་བཅས་ནས་ཞལ་ཤར་དུ་གཟིགས། སྐུ་དྲང་པོར་བསྲང་། དྲན་པ་
མངོན་དུ་བཞག་ནས་བཞུགས་སོ། །
དགུ་པ་ནི། ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་གཡོན་ཅན་བདུད་ཀྱི་སྡེ། །ཉོན་མོངས་དང་
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འདུལ་བྱེད་ཀྱི་སྟོན་པ་བྱོན་ཚུལ་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།

བཅས་བྱམས་པའི་མཐུ་ཡིས་བཅོམ། །དེ་ནས་བདུད་ལས་རྒྱལ་བ་དང་བདུད་རིས་
ཀྱི་ལྷའི་བུ་དགེ་རྩ་ཅན་རྣམས་སྨིན་པར་མཛད་པའི་སླད་དུ་སྨིན་མཚམས་ནས་འོད་
ཟེར་སྤྲོས་ཏེ་བདུད་ཀྱི་གནས་གཡོས་ཤིང་བསྐུལ་བས། སྡིག་ཅན་རང་ཉིད་ཀྱིས་རྨི་
ལྟས་མི་བཟད་པ་མཐོང་བ་སོགས་འཇིགས་སྐྲག་སྔངས་ཤིང་ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་པའི་
སེམས་སྐྱེས་ཏེ། དཔག་ཚད་བརྒྱད་ཅུའི་ཁོར་ཡུག་གང་བའི་དཔུང་གི་ཚོགས་དྲན་པ་
ཙམ་གྱིས་སྙིང་འགས་པར་ནུས་པའི་བཀོད་པ་འཇིགས་སུ་རུང་བ་དང་། སྟོང་གསུམ་
ཀུན་ནས་གཡོན་ཅན་དེ་འདྲ་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་རྣམས་ཀྱང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ལྷགས་ཏེ་མཚོན་
ཆའི་ཆར་ཕབ་ཅིང་གདུག་པའི་དབུགས་སྤྲོས་པས། དེ་དག་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་སྙིང་
པོ་མཛེས་པའི་མཆོད་སྤྲིན་གྱི་བཀོད་པ་ཤ་སྟག་ཏུ་གྱུར་ནས་མཐུ་རྡུགས་ཏེ། བསོད་
ནམས་དེ་ཙམ་གྱིས་ཐར་པ་མི་ཐོབ་པས་བཞེངས་སུ་གསོལ་བ་ན། བསྐལ་པ་དཔག་
ཏུ་མེད་པར་ཚོགས་གཉིས་བསྒྲུབས་ཤིང་མཐར་སོན་པའི་དཔང་པོ་སའི་ལྷ་མོ་འཁོར་
དང་བཅས་པས་ཞུས། སླར་སྲེད་མ་དང་དགའ་མ་སོགས་བདུད་ཀྱི་བུ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་
ཀྱང་འདོད་པའི་གཡོ་སྒྱུས་བསླུ་བར་བརྩམས་ཀྱང་ཐུགས་གཡོ་བར་མ་ནུས་ཏེ་གཡོན་
ཅན་བདུད་ཀྱི་སྡེ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཚར་བཅད་ཅིང་། དེ་དག་ལས་དགེ་རྩ་
སྨིན་པའི་ལྷའི་བུ་ཚད་མེད་པ་དག་གི་ཉོན་མོངས་པ་རྣམ་པར་བཅོམ་སྟེ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་
སྨིན་པར་མཛད་པ་སོགས་མདོར་ན་བྱམས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཁོ་ནས་བདུད་ཀྱི་དམག་
མི་འཁྲུགས་ཕྲག་གཅིག་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོར་བཞུགས་པའི་ནམ་སྲོད་འཁོར་དེ་ཉིད་དུ་
བཏུལ་བར་མཛད་དོ། །
བཅུ་པ་ན།ི བསམ་གཏན་བདེན་བཞི་རྟནེ ་འབྲེལ་རམི ་གཟིགས་ནས། །རྡོ་རྗ་ེ ལྟ་
བུས་མངོན་པར་རྫོགས་བྱང་ཆུབ། །ནམ་གྱི་གུང་ལ་བསམ་གཏན་བཞི་པོར་རིམ་གྱིས་
སྙོམས་པར་ཞུགས། ལྷའི་སྤྱན་སགོ ས་མངོན་པར་ཤསེ ་པས་བདེན་པ་བཞི་དང་། རྟེན་
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འབྲེལ་ལུགས་འབྱུང་ལུགས་ལྡོག་གི་རིམ་པ་ལེགས་པར་གཟིགས་ནས། ནམ་གྱི་ཆ་
སྨད་སྐྱ་རེངས་འཆར་ཀ་རྔ་རྡུང་བའི་དུས་སུ་སྐྱེས་བུའི་ཁྱུ་མཆོག་ཁ་ལོ་སྒྱུར་བ་བླ་ན་མེད་
པ་དེས་འཕགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྟོབས་བསྐྱེད་པས་ཤེས་པར་བྱ་བ་དང་མངོན་དུ་བྱ་བ་
གང་ཅིའང་རུང་། དེ་ཐམས་ཅད་སེམས་ཀྱི་སྐད་ཅིག་གཅིག་དང་ལྡན་པའི་ཤེས་རབ་
ཀྱིས་རིག་པ་གསུམ་ཐོབ་ཅིང་། སྤང་བྱ་ཕྲ་ཞིང་ཕྲ་བའང་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་
གྱིས་བཅོམ་ནས་ཆོས་ཀུན་གྱི་དབྱིངས་སུ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་
ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་སོ། །དེའི་ནུབ་མོ་ཁོ་ནར་གྲགས་འཛིན་
མ་ལ་སྲས་སྒྲ་གཅན་འཛིན་དང་། བདུད་རྩི་ཟས་ཀྱི་བུ་ཀུན་དགའ་བོའང་བཙས་ཤིང་
ཟླ་བ་སྒྲ་གཅན་གྱིས་ཟིན་ཏོ། །དེ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤིང་ཏཱ་ལ་བདུན་སྲིད་ཀྱི་
ནམ་མཁའ་ལ་འཕགས་ཏེ། ལམ་གྱི་རྒྱུན་ནི་ཆད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པས་ཆེད་
དུ་བརྗོད་པར་མཛད། སྟོང་གསུམ་འདིའང་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་གཡོས་ཤིང་ཕྱོགས་བཅུའི་
འདྲེན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ལེགས་སོ་གསུངས་ནས་ཆོས་ཀྱི་དགའ་བ་བསྐུར། སྟོང་གསུམ་
གྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དེ་ཞག་བདུན་དུ་སྐྱིལ་ཀྲུང་མ་བཤིགས་པར་བྱང་
ཆུབ་ཀྱི་ཤིང་ལ་གཟིགས་ནས་བསམ་གཏན་གྱི་བདེ་བས་དགྱེས་པར་མཛད། བདུན་
ཕྲག་གཉིས་པར་སྟོང་གསུམ་རྒྱང་རིང་དུ་འཆག །བདུན་ཕྲག་གསུམ་པར་བྱང་ཆུབ་
ཀྱི་སྙིང་པོ་ལ་སྤྱན་མི་འཛུམ་པར་གཟིགས། བདུན་ཕྲག་བཞི་པར་ཤར་ནུབ་ཀྱི་རྒྱ་
མཚོའི་བར་དུ་མི་རིང་བར་འཆག །བདུན་ཕྲག་ལྔ་པར་ཀླུ་བཏང་བཟུང་གི་གནས་སུ་
བཞུགས། བདུན་ཕྲག་དྲུག་པ་ལ་དེ་ནས་ཤིང་ནྱ་གྲོ་དྷའི་དྲུང་དུ་བཞུད། བདུན་པའི་
ཚེ་ཤིང་སྒྲོལ་རྒྱུའི་དྲུང་དུ་བཞུགས་པ་ན་ལྷས་བསྐུལ་ཏེ་ཚོང་པ་ག་གོན་དང་བཟང་པོ་
གཉིས་ཀྱིས་བསོད་སྙོམས་ཀྱི་ཐོག་མར་ཕུལ་བ་ལ་རྒྱལ་ཆེན་བཞིས་རྡོའ་ི ལྷུང་བཟེད་
བཞི་ཕུལ་བ་གཅིག་ཏུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་བླངས་ནས་གསོལ་ཏེ། ལྷ་ཡི་བཀྲ་ཤིས་
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དོན་གྲུབ་ཅིང་། །སོགས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་མཛད་ནས་སངས་རྒྱས་སུ་ལུང་བསྟན་ཏོ། །
ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ་ི ལུགས་སུ་འདི་དག་གི་སྐབས་སུ་བཀོད་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་
དང་། ཞག་བདུན་ཕྲག་བདུན་གྱི་སྐབས་སུ་སངས་རྒྱས་ཕལ་པོ་ཆེའི་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་འབྱེད་
པ་སོགས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཚུལ་ཆེས་མང་ངོ་། །
བཅུ་གཅིག་པ་ནི། ཚངས་སོགས་གསོལ་བཏབ་ངེས་དང་མ་ངེས་གནས། །
དྲང་ངེས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རིམ་གསུམ་བསྐོར། །རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤིང་སྒྲོལ་
རྒྱུའི་དྲུང་དུ་བཞུགས་པའི་ཚེ་རང་གིས་བརྙེས་པའི་ཆ ོས་ཟབ་མོ་དེ་འཇིག་རྟེན་པ་ཀུན་
གྱིས་མི་རྟོགས་པར་དགོངས་ཏེ། ཟབ་ཞི་སྤྲོས་བྲལ་འོད་གསལ་འདུས་མ་བྱས། །
བདུད་རྩི་ལྟ་བུའི་ཆོས་ཤིག་བདག་གིས་རྙེད། །སུ་ལ་བསྟན་ཀྱང་གོ་བར་མི་ནུས་
པས། །མི་སྨྲ་ནགས་འདབ་ཉིད་དུ་གནས་པར་བྱ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ་ཐུགས་ལས་
ཆུང་ངུར་བཞུགས་པ་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཐུས་ཚངས་པ་གཙུག་ཕུད་ཅན་འཁོར་
འབུམ་ཕྲག་དྲུག་ཅུ་རྩ་བརྒྱད་ཀྱི་འཁོར་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འོངས་ནས་ཆོས་སྟོན་པར་
གསོལ་བ་བཏབ་ཀྱང་མ་གནང་བ་ན། བརྒྱ་བྱིན་གྲོགས་སུ་སྦྲན་ཏེ་ལན་གསུམ་དུ་
གསོལ་བ་བཏབ་པས། གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀྱི་དབང་པོའ་ི རིམ་པ་ལེགས་པར་གཟིགས་
ཏེ་མ་ངེས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལས་བརྩམས་ཏེ་བདུད་རྩིའི་སྒོ་དབྱེ་བར་ཞལ་གྱིས་
བཞེས་པ་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་རོ་ཞེས་པའི་སྒྲ་ཚངས་
རིས་ཀྱི་བར་དུ་གྲགས་སོ། །དེ་ནས་ཝ་ར་ཎཱ་སིར་བསོད་སྙོམས་མཛད་ཅིང་དྲང་སྲོང་
ལྷུང་བ་རི་དྭགས་ཀྱི་ནགས་སུ་གཤེགས་པའི་ཚེ་ལྔ་སྡེ་བཟང་པོས་མདུན་བསུས་ཏེ་དེ་
དག་ཚུར་ཤོག་གིས་དགེ་སློང་གི་དངོས་པོར་གྱུར་ནས། ས་ཕྱོགས་དེར་སེང་གེའི་ཁྲི་
ཆེན་པོ་སྟོང་བྱུང་བ་དང་ཁྲི་དང་པོ་གསུམ་ལ་བསྐོར་བ་མཛད་ཅིང་ཁྲི་བཞི་པ་ལ་སྐྱིལ་མོ་
ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པའི་ཚེ་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་དུ་སྣང་བ་ཆེན་པོས་ཁྱབ་པ་དང་
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ཆོས་ཉན་པར་སྐུལ་བའི་སྒྲའང་བྱུང་བ་ན། ལྷའི་བུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་
བསྐྱེད་མ་ཐག་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་ཞེས་བྱ་བས་ཛམྦུ་ཆུ་གསེར་ལས་གྲུབ་
པའི་འཁོར་ལོ་རྩིབས་སྟོང་པ་ཕུལ་བ་སོགས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་ལྷ་དཔག་ཏུ་
མེད་པ་དག་ཀྱང་འདུས་པ་ལ་ཆུ་སྟོད་ཟླ་བའི་ཚེས་བཞིར་བདེན་པ་བཞིའི་ངོ་བོ་དང་།
བྱ་བ་དང་འབྲས་བུའི་ཚུལ་གྱིས་ལན་གསུམ་དུ་བཟླས་ཏེ་རྣམ་པ་བཅུ་གཉིས་སུ་བསྐོར་
བའི་ཆོས་བསྟན་པས་ལྔ་སྡེ་བཟང་པོས་དགྲ་བཅོམ་ཐོབ། འཇིག་རྟེན་ན་དཀོན་མཆོག་
གསུམ་གྱི་ཐོག་མ་བྱུང་། དེ་ནས་རིམ་པར་རི་བོ་ག་ཡ་དང་སྤོས་ངད་ལྡང་། རྒྱལ་པོའ་ི
ཁབ། བྱ་རྒོད་ཕུང་པོའ་ི རི། མཉན་ཡོད་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ། ཀོ་ས་ལ། སེར་སྐྱའི་
གཞི། ཡངས་པ་ཅན་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་ལ་སོགས་པ་ངེས་པ་དང་། ལྷ་དང་ཀླུའི་གནས།
རྡོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་ཁང་པ་སོགས་མ་ངེས་པའི་གནས་ཅི་རིགས་པ་རྣམས་སུ་དྲང་བ་དང་
ངེས་པའི་དོན་ལས་བརྩམས་ཏེ་ཐོག་མཐའ་བར་དུ་དགེ་བའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཆེན་
པོ་རིམ་པ་གསུམ་དུ་བསྐོར། མཆོག་ཟུང་ལ་སོགས་པ་འཁོར་རྣམ་པ་བཞི་བགྲང་བ་
ལས་འདས་པ་འབྲས་བུ་རྣམས་པ་བཞི་ལ་བཀོད། ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི རིགས་ཅན་གྱི་
ལྷ་དང་མི་གྲངས་མེད་པ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ལུང་བསྟན། མཉན་དུ་ཡོད་པར་འཇིག་རྟེན་དང་
འཇིག་ཏེན་ལས་འདས་པའི་ཆོས་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་བསྟན། སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་དུ་ཡུམ་སྒྱུ་
འཕྲུལ་ཆེན་པོའ་ི ཆེད་དུ་དབྱར་གནས་པར་མཛད་ཅིང་གྲོང་ཁྱེར་གསལ་ལྡན་དུ་ལྷ་ལས་
བབས། དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤུངས་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་ལ་སོགས་པར་གདུལ་བྱ་ཐུན་མོང་
མ་ཡིན་པ་རྣམས་ལ་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པ་བསྟན་པ་སོགས་འདུལ་བཞིའི་ཆོ་འཕྲུལ་བསམ་
བརྗོད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འདས་ཤིང་། མདོར་ན་དགུང་ལོ་ཉེར་དགུར་ཁབ་ཏུ་བཞུགས།
ལོ་དྲུག་ཏུ་དཀའ་བ་སྤྱད། དགུང་ལོ་སོ་ལྔ་པར་སངས་རྒྱས་ནས་དགུང་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་
ཐམ་པའི་བར་དབྱར་གནས་པ་བཞི་བཅུ་རྩ་ལྔ་མཛད་ནས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བླ་ན་མེད་
310

འདུལ་བྱེད་ཀྱི་སྟོན་པ་བྱོན་ཚུལ་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།

པ་བསྐོར་ཏོ། །
བཅུ་གཉིས་པ་ནི། མི་གནས་མྱ་ངན་འདས་པའི་ཚུལ་བསྟན་ཅིང་། །སྐུ་གདུང་
འཇིག་རྟེན་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པར་མཛད། །དེ་ལྟར་མཛད་པ་མཐར་ཕྱིན་པའི་སྐབས་སྐུ་
ཚེའི་འདུ་བྱེད་ནི་བཏང་། འཚོ་བའི་འདུ་བྱེད་ནི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་ལྟས་ཆེན་
པོ་སྣང་བར་གྱུར་པ་དང་ལྷན་ཅིག་གྲོང་ཁྱེར་ཡངས་པ་ཅན་ལ་སོགས་པར་རིམ་གྱིས་
གཤེགས་ཏེ་སླད་མའི་དུས་ཆོས་དང་ཆོས་མ་ཡིན་པ་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་ན། མདོ་སྡེ་དང་
མཐུན། འདུལ་བ་ལ་སྣང་། ཆོས་ཉིད་དང་མི་འགལ་ན་སྟོན་པའི་བསྟན་པར་ཟུང་
ཤིག་པ་སོགས་གདམས་ནས་མགར་བའི་བུ་ཙུནྡ་ལས་བཤོས་ཀྱི་ཐ་མ་གསོལ་ཏེ་གྲོང་
ཁྱེར་རྩྭ་ཅན་དུ་ཤིང་སཱ་ལ་ཟུང་གི་བར་ཐ་མའི་གཟིམས་ཁྲི་ལ་སེང་གེའི་ཉལ་སྟབས་
ཀྱིས་བཞུགས་ཏ་ེ སྣང་བའི་འདུ་ཤསེ ་དང་། དྲན་པ་དང་ཤསེ ་བཞིན་གྱ་ི འདུ་ཤསེ ་དང་། མྱ་
ངན་ལས་འདས་པའི་འདུ་ཤེས་ཐུགས་ལ་མཛད། ཀུན་དགའ་བོ་ལ་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་
བྱུང་བའི་ཆོས་བཞི་ཚན་གསུམ་བསྟན་ཅིང་ཞལ་གྱི་གདམས་པ་བསྩལ། དྲི་ཟའི་རྒྱལ་
པོ་རབ་དགའ་དང་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་རབ་བཟང་སོགས་བཏུལ། ཟླ་བ་ཕྱེད་ཕྱེད་དུ་སོ་སོར་
ཐར་པའི་མདོ་འདོན་པས་སྟོན་པའི་མཛད་པ་མཛད་པ་སོགས་གདམས་ནས་ལུགས་
འབྱུང་དང་ལུགས་ལྡོག་གི་བསམ་གཏན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ནས། སླར་བསམ་
གཏན་བཞི་པའི་རབ་མཐའ་ལ་བརྟེན་ནས། ཞི་བ་མི་གཡོ་བའི་སྤྱན་དང་ལྡན་པ་
བརྙེས་ཏེ་མི་གནས་པའི་དབྱིངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཚུལ་བསྟན། ཞག་བདུན་
དུ་ལྷ་དང་མིའི་མཆོད་པ་རྒྱ་ཆེན་པོས་མཆོད་ཅིང་སྐུ་གདུང་གྱད་ཀྱིས་དབུ་རྒྱན་བཏགས་
པའི་མཆོད་རྟེན་གྱི་དྲུང་དུ་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་སའི་སྟེང་དུ་ཟླ་མེད་པའི་ཉན་ཐོས་ཆེན་པོ་བཞི་
ལ་སོགས་པས་མཆོད་ཅིང་མེ་རང་འབར་དུ་གྱུར་པས་གདུང་རྣམས་ཡུངས་འབྲུ་ལྟ་བུའི་
རིང་བསྲེལ་གྱི་ཕུང་པོར་གྱུར་པ་མ་ག་དྷཱའི་རྒྱལ་པོ་མ་སྐྱེས་དགྲ་དང་། ཡངས་པ་ཅན་
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གྱི་ལི་ཙྪ་བཱི་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཆ་བརྒྱད་དུ་བགོས་ཏེ་སོ་སོའ་ི ཡུལ་དུ་མཆོད་རྟེན་
བརྩིགས་ཤིང་དུས་སྟོན་ཆེན་པོར་བཙུགས་ནས་མཆོད་པ་རྒྱ་ཆེན་པོས་མཆོད། ཚེམས་
མཆེ་བ་བཞི་པོ་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་པ་དང་། གྲོང་ཁྱེར་སྒྲ་སྒྲོགས་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་སོགས་
ཀྱིས་ས་ོ སརོ ་ཐབོ ་ནས་མཆོད། མ་སྐྱསེ ་དགྲའི་གདུང་སྐལ་རྣམས་ཕྱསི ་ཆསོ ་རྒྱལ་མྱ་ངན་
མེད་ཀྱིས་བླངས་ཏེ་ཛམྦུའི་གླིང་དུ་མཆོད་རྟེན་བྱེ་བ་ནུབ་གཅིག་ལ་བཞེངས་པ་དང་། མ་
འོངས་པ་ན་དེ་དག་ནོར་བུ་ཏོག་གི་བློ་གྲོས་སུ་གྱུར་ནས་དོན་མཛད་པ་སོགས་མདོར་ན་
སྐུ་གདུང་ཡང་འཇིག་རྟེན་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་ཤིང་འཕེལ་བས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་མཐའ་
ཡས་པ་མཛད་དོ། །
གསུམ་པ་ནི། ཉན་ཐོས་ལུགས་ལ་ཆོ་འཕྲུལ་ཉིན་གཅིག་པ། །ཐེག་ཆེན་
ལུགས་སུ་ཉིན་ཞག་བཅོ་ལྔས་མཚོན། །ཆོས་འཁོར་སྐུ་ཚེའི་ཚད་སོགས་འདྲ་མིན་
རླབས། །ཆེ་ཆུང་ཁྱད་པར་ཆེ་ཡང་ཐུན་མོང་གི །གདུལ་བྱར་སྣང་རྣམས་ཉན་ཐོས་
དབང་བཙན་པས། །འཆད་དུས་རྣམ་དབྱེ་མ་འདྲེས་ཕྱེད་དགོས་ལ། །འདིར་ནི་ས་
བཅུའི་དབང་ཕྱུག་ལུང་ལྟར་བཤད། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་འདུལ་མདོ་ལས་འབྱུང་
བ་རྣམས་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་སོ་སོའ་ི དབང་གིས་མི་མཐུན་པ་མང་སྟེ། དཔེར་ན་ཉན་ཐོས་
ལུགས་ལ་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པ་ཉིན་གཅིག་པ་ལུང་ཕྲན་ཚེགས་ལས་བཤད་པ་དང་། ཐེག་
ཆེན་པ་རྣམས་ཀྱི་ལུགས་སུ་ཉིན་ཞག་བཅོ་ལྔ་པ་མདོ་སྡེ་མཛངས་བླུན་ལས་འབྱུང་བས་
མཚོན་ཏེ། ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བའི་ཚུལ་དང་། སྐུ་ཚེའི་ཚད་ཀྱང་ཐུན་མོང་དུ་
བརྒྱད་ཅུ་ཐམ་པར་བཞུགས་ཤིང་། ངེས་དོན་གྱི་གསུང་རབ་རྣམས་ལས། སངས་
རྒྱས་མྱ་ངན་ཡོངས་མི་འདའ། །ཆོས་ཀྱང་ནུབ་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། །ཞེས་པའི་ཚུལ་
རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་སོགས་འདྲ་མིན་དང་། རླབས་ཆེ་ཆུང་གི་ཁྱད་པར་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཡང་
ཐུན་མོང་གི་གདུལ་བྱ་ཡོངས་ཀྱི་ངོར་སྣང་བ་རྣམས་ནི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ལུགས་འདི་ཡིན་
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པའི་ཕྱིར་དེ་ཉིད་དབང་བཙན་པས་སོར་བཞག་སྟེ། འཆད་པའི་དུས་སུའང་དེ་གཉིས་
རྣམ་དབྱེ་མ་འདྲེས་པར་ཕྱེད་པར་དགོས་ཀྱི་བསྲེ་འདྲེས་སུ་འཆད་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་
ལ། མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་བགྲང་ཚུལ་ཡང་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་
རིན་ཆེན་ཕྲེང་བར་གསུངས་པ་དང་། དེས་མཛད་པར་གྲགས་པའི་བསྟོད་རྙིང་དང་།
བོད་འདིར་མཁས་པ་དག་གིས་སྦྱར་བ་ཅི་རིགས་པར་སྣང་བ་ལས་འདིར་ནི་ས་བཅུའི་
དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཚབ་བྱམས་པའི་ལུང་གོང་དུ་དྲངས་པ་དེའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ཏེ་དཔལ་
ལྡན་དཔའ་བོ་གཙུག་ལག་ཕྲེང་བས་བསྟོད་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་སྦྱར་བ་དང་མཐུན་
པར་བཤད་པའོ། །འདིར་རྗེ་བཙུན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་གསུང་རབ་
མཛད་པ་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་ལས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་སྡེ་སྣོད་
གསུམ་ལས་བྱུང་མཉམ་ཡིན་ཡང་། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་དབྱེ་བ་ཕྱེད་དགོས་པར་སྣང་སྟེ།
འཕགས་པ་རྒྱ་ཆེ་རོལ་བ་ལས། སྟོན་པ་དགའ་ལྡན་དུ་བཞུགས་པ་ནས། ཆོས་
འཁོར་ཐོག་མར་བསྐོར་བའི་བར་རྒྱས་པར་འབྱུང་བ་ལྟ་བུ་ཐེག་ཆེན་གྱི་ལུགས་ཡིན་
པས་དེའི་རྗེས་འཐུད་པར་འདོད་ན། འདུས་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཏོག་ལས་འབྱུང་བའི་མཆོག་
ཟུང་གི་ལོ་རྒྱུས་དང་། དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པའི་ནང་གི་ཡབ་སྲས་མཇལ་བའི་
མདོ་ལས་འབྱུང་བའི་ལོ་རྒྱུས་དང་། མཛངས་བླུན་ནས་བཤད་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་
དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་སྐོར་རྣམས་མྱང་འདས་ཆེན་པོ་ལས་འབྱུང་བ་སོགས།
མདོར་ན་ཐེག་ཆེན་གྱི་མདོ་ཁོ་ན་ལས་ཁ་བསྐང་ན་ཤིན་ཏུ་ལེགས་པར་འགྱུར་ལ། ཡང་
མངོན་པར་འབྱུང་བའི་མདོ་དང་། འདུལ་བ་ནས་འབྱུང་བ་ནི། ཐེག་པ་ཐུན་མོང་
དང་ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྡེ་སྣོད་ཀྱི་ལུགས་ཡིན་པས། དེ་ལ་མཐུན་པར་སྤྲོ་ན་མདོ་སྡེ་ལས་
བརྒྱ་པ་དང་། རྟོགས་བརྗོད་བརྒྱ་པ་སོགས་ཐེག་དམན་གྱི་མདོ་སྡེ་ཐོར་བུ་པ་རྣམས་
ལས་འབྱུང་བ་རྣམས་ཁོ་ནས་ཁ་བསྐང་ན་ལེགས་པར་འགྱུར་གྱི། གཉིས་པོ་ཕན་ཚུན་
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༼སྟོད་ཆ།༽

གཅིག་ལ་གཅིག་བསྲེས་ན་མི་འགྲིག་ཅིང་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་བས་མི་ལེགས་
སོ། །མཛངས་བླུན་དང་དྲན་པ་ཉེར་གཞག་ལ་སོགས་པ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྡེ་སྣོད་ཡིན་
པར་ཕྱོགས་འདི་ན་གྲགས་འདུག་ཀྱང་། ཡིན་པ་ནི་ངེས་པར་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི སྡེ་སྣོད་
ཉིད་ཡིན་པས། མཛངས་བླུན་ལས་འབྱུང་བའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོའ ་ི རྣམ་གཞག་ནི།
ཐེག་ཆེན་ཉིད་ཀྱི་ལུགས་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་ཉན་ཐོས་ལུགས་ལ་ཆོ་འཕྲུལ་ཉིན་གཅིག་
པ་དང་། ཐེག་ཆེན་ལུགས་ལ་ཞག་བཅོ་ལྔ་ཡིན་ནོ། །དེས་མཚོན་པ་གཞན་ཀུན་ལ་
ཡང་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་ཤིན་ཏུ་མང་ངོ་། །དེ་ཡང་སངས་རྒྱས་འཇིག་རྟེན་དུ་བྱོན་
པའི་སྐབས་ཀྱི་ལོག་ལྟ་ཅན་དང་མུ་སྟེགས་བྱེད་དང་ཐ་ན་དུད་འགྲོ་ཚུན་ཆད་ཡུལ་ཉེ་
བ་ན་གནས་ཤིང་རུང་བ་རྣམས་ཀུན་གྱི་ཐུན་མོང་དུ་སྣང་བའི་མཛད་ཕྲིན་ནི། ཐེག་པ་
ཐུན་མོང་ལུགས་སམ་ཉན་ཐོས་ལུགས་འདི་ཡིན་ལ། ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་
ཆེད་དུ་བྱ་བའི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀྱི་སྣང་ངོར་ལ་ཇི་ལྟར་ཤར་བའི་ཚུལ་ནི། ཐེག་ཆེན་
གྱི་མདོ་ལས་འབྱུང་བ་རྣམས་ཡིན་པས་དེ་དག་ལ་སྤྱིར་ཡང་རྣམ་གྲངས་མི་འདྲ་བ་དང་།
སྒོས་སུ་རླབས་ཆེ་ཆུང་གི་ཁྱད་པར་ཆེར་ཡོད་པས། ཚུལ་གཉིས་དོན་ལ་མི་འགལ་ཡང་
འཆད་ཚུལ་མ་འདྲེས་པར་བྱེད་དགོས་ལ། དེའི་ཕྱིར་བོད་ཀྱི་ཕྱོགས་འདིར་ཐམས་ཅད་
མཁྱེན་པ་གཉིས་པར་གྲགས་པས་ཀྱང་། མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་དང་པོ་བཅུ་གཅིག་
རྒྱ་རོལ་དང་བསྟུན། ཐ་མ་ལུང་ཕྲན་ཚེགས་ནས་འབྱུང་བས་ཁ་འགེངས་མཛད་དོ། །
དེ་ནི་ཤིན་ཏུ་འགྲིག་པར་མཐོང་ལ། དེས་མཚོན་པའི་གཞན་ཡང་མང་ངོ་། །ལུགས་དེ་
གཉིས་ལས་སྤྱིར་ཐེག་ཆེན་གྱི་ལུགས་ཉིད་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་། བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཡེ་
ཤེས་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་དང་། གདུལ་བྱ་མཆོག་གི་སྣང་ངོར་ཡིན་པ་དང་། གསང་བ་ཆེན་
པོའ་ི རྣམ་པར་ཐར་པ་ཡིན་པ་དང་། ཐེག་ཆེན་པ་རང་ཉིད་ཀྱི་མཐོ་དམའི་ཁྱད་པར་
སོགས་རྒྱུ་མཚན་དུ་མས་མཆོག་ཡིན་མོད། འོན་ཀྱང་སྐྱེ་བོ་ཀུན་གྱི་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་
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པ་དང་། སྐུ་ཚེའི་ཚད་དང་། སྔ་ཕྱིའི་དུས་དང་། ཡུལ་ཕྱོགས་དེ་དང་དེར་ཞབས་
ཀྱིས་གཅགས་སོ་མ་གཅགས་སོ་ཞེས་སོགས་དཔྱད་པ་སྣ་ཚོགས་པ་འཇུག་པའི་གཞི་
ནི་ལུགས་ཐུན་མོང་བ་འདི་ཁོ་ན་ཡིན་གྱི། ཐེག་ཆེན་ལུགས་ནི་མིན་ཏེ་བསམ་གྱིས་མི་
ཁྱབ་པའི་སྤྱོད་ཡུལ་ཡིན་པས་ན། ཡུལ་དང་། དུས་དང་། མཛད་པ་རྣམས་ལ་འདི་
ཁོ་ནའོ་ཞེས་ཚད་བཟུང་དཀའ་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་གཏམ་རྒྱུད་ཀྱི་སྦྱོར་བ་འཆད་
པའི་ཚུལ་ལ་ཐེག་པ་ཐུན་མོང་གི་ལུགས་འདི་ངེས་པར་གནད་ཆེ་བར་ཤེས་སོ། །ཞེས་
གསུངས་སོ། །སྤྲུལ་པའི་སྐུས་ཞིང་འདིར་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་བསྟན་པར་བཤད་པ་
སྐབས་གསུམ་པའི་འགྲེལ་པའོ།། །།

༤ འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོའ་ི ལུགས་ཀྱི་སྐུ་དང་ཞིང་ཁམས་
ཁྱད་པར་དུ་ཕྱེ་བའི་སྐབས།

སྐབས་བཞི་པ་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོའ ་ི ལུགས་ཀྱི་སྐུ་དང་ཞིང་ཁམས་ཁྱད་
པར་དུ་དབྱེ་བ་ལ་གཉིས། མཚམས་སྦྱར་བ། དོན་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། ཐེག་མཆོག་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ལས། །སྔ་འགྱུར་གསང་
སྔགས་རྙིང་མའི་ལུགས་སུ་ཐེག་པ་རིམ་པ་དགུར་གྲགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆོག་གམ་
མཐར་ཐུག་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཨ་ཏི་ཡོ་ག་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོའ ་ི རྒྱུད་དང་གཞུང་
ལུགས་རྣམས་ལས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྐུ་དང་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་བཀོད་པ་འདི་ལྟར་དུ་
བཤད་དོ། །
གཉིས་པ་ལ་བཞི། གདོད་མའི་མགོན་པོ་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་ནས་ཞིང་ཁམས་
བཀོད་པའི་ཚུལ། དེའི་རྣམ་འཕྲུལ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གིས་ཞིང་འདིར་ཞི་བ་བརྙེས་པའི་ཚུལ།
དེ་ལས་གཟུགས་སྐུ་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་བ་སྣང་ཚུལ། ཞར་བྱུང་བཤད་སྲོལ་
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༼སྟོད་ཆ།༽

གཞན་གྱི་གླེང་བསླང་བའོ། །
དང་པོ་ལ་གཉིས། ཆོས་སྐུ་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་ཚུལ། དེ་ལས་རང་སྣང་
གི་ཞིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོ་བཀོད་པའི་ཚུལ་ལོ། །
དང་པོ་ནི། འཁོར་འདས་གང་ཡང་མ་ཕྱེས་སྔོན་རོལ་ཏུ། །རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་
བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་ནི། །གཞི་ལས་གཞི་སྣང་ཤར་བའི་སྐད་ཅིག་ལ། །རང་ངོ་ཤེས་
པས་གཞི་ཐོག་རང་གྲོལ་ཏེ། །ཆེན་པོ་གསུམ་ལྡན་ཀུན་བདག་ཀུན་ཏུ་བཟང་། །གཞོན་
ནུ་བུམ་སྐུའི་ཞིང་དུ་ནང་གསལ་གྱི། །ཕྲ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཐིམ་ལ་མ་རྨུགས་བཞུགས། །
འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་གང་དུའང་མ་ཕྱེས་པའི་སྔོན་རོལ་ཏུ། སྲིད་ཞི་
ཡོངས་ལ་མངའ་དབང་སྒྱུར་བའི་སྟོན་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཉིད་དབྱིངས་རང་བྱུང་གི་ཡེ་
ཤེས་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་གདོད་མའི་གཞི་ལས་གཞི་སྣང་དུ་ཤར་ཏེ་གཞི་
ལས་འཕགས་པའི་སྐད་ཅིག་དེ་ཉིད་ལ་རང་སྣང་དུ་ངོ་ཤེས་པས་རང་བྱུང་རིག་པའི་ཡེ་
ཤེས་ཉིད་གཞི་ཐོག་ཏུ་རང་སར་གྲོལ་ཏེ། སྤངས་པ་དང་རྟོགས་པ་དང་སེམས་ཆེན་པོ་
གསུམ་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་ལྡན་ཞིང་། འཁོར་འདས་ཀུན་བདག་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་
རྒྱུའི་ཐེག་པ་བ་དག་གིས་འཇུག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་ཉེ་བར་ཞི་བའི་འགོག་
པ་ལ་གནས་པར་བཤད་པའི་སྟོང་རྐྱང་ཙམ་ལས་རིང་དུ་འདས་པའི་ཚུལ་གྱིས། ལྷུན་
གྲུབ་རིན་པོ་ཆེའི་སྦུབས། གདོན་མའི་ཟད་ས་ཀ་དག་ཆེན་པོ། གཞོན་ནུ་བུམ་པ་སྐུའི་
བཙན་ས་ཟིན་ཏེ་ཕྱིར་སྣང་གི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་མཆེད་པའི་གཞིའམ་རྒྱུར་གྱུར་པ་
ནང་གསལ་ཕྲ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཐིམ་ལ་མ་རྨུགས་པ་ཤེལ་འོད་ནང་དུ་བསྡུས་པའི་ཚུལ་ཅན་
ཆོས་ཀྱི་སྐུའི་རང་བཞིན་དུ་བཞུགས་སོ། །
གཉིས་པ་ནི། དེ་ཡི་བྱིན་ལས་རང་སྣང་ཡེ་ཤེས་ཞིང་། །སྟུག་པོ་བཀོད་པར་
རང་སྣང་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས། །རིགས་ལྔའི་ཚོམ་བུ་ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་སྣང་། །ཆོས་སྐུ་
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དེའི་རྩལ་ལམ་བྱིན་རླབས་ལས་རང་སྣང་ཡེ་ཤེས་ལྔས་གདལ་བའི་ཞིང་ཁམས་ལྷུན་
གྲུབ་སྟུག་པོ་བཀོད་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནམ་མཁའི་མཐའ་ཀླས་པ་བསམ་བརྗོད་མཚན་
མའི་ཡུལ་ལས་འདས་ཤིང་རྒྱ་ཆད་ཕྱོགས་ལྷུང་དང་བྲལ་བར་ཆོས་སྐུའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་
བསྡུས་པའི་རང་སྣང་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ་རིགས་ལྔའི་ཚོམ་བུ་ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་
གྱི་བདག་ཉིད་ཅན་དུ་སྣང་ཞིང་གདུལ་བྱའི་སྤྱོད་ཡུལ་ལས་འདས་པ་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཐ་
མི་དད་པའི་རོལ་པ་ཆེན་པོར་བཞུགས་སོ། །འཁྲུལ་བའི་འགྲོ་ལ་བརྩེ་བའི་ཐུགས་རྗེ་
སྐྱེས། །ཕྱག་རྒྱའི་གནས་དང་བ་སྤུའི་ཁུང་རེར་ཡང་། །འབྱུང་བཞིའི་རྡུལ་སྙེད་ཞིང་
ཁམས་ཚད་མེད་བཀོད། །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀུན་ཞིང་དང་སྐུ་ཡིས་གཏམས། །དེ་ནས་
དུས་གཞན་ཏུ་གདོད་མའི་གཞི་ལས་གཞི་སྣང་དུ་ཤར་བའི་རྩལ་རང་ངོ་མ་ཤེས་པས་རྨི་
ལམ་ལྟར་འཁྲུལ་བའི་རྒྱུ་མེད་བཞིན་དུ་འཁྲུལ་བ་ལྟར་སྣང་བའི་འགྲོ་བའི་ཁམས་ཚད་
མེད་པ་གཡོ་བར་གཟིགས་ནས། བརྩེ་བའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྐྱེས་ཏེ་དེ་དག་གི་དོན་
དུ་ཞིང་ཁམས་རྣམ་པར་བཀོད་པ་ནི། རང་སྣང་ལོངས་སྐུའི་སྣང་ཆ་ལས་རིགས་ལྔའི་
རྒྱལ་བ་གང་ཆེན་མཚོའི་སྐུ་ནམ་མཁའི་མཐའ་ཀླས་པར་བཀོད་པ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་
འཁོར་ལོ་ལ་སོགས་པའི་ཁོང་གསེང་གི་གནས་ཀྱི་པདྨ་དང་། བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་རེ་ལ་
ཡང་སྤོས་ཆུའི་རྒྱུན་གང་ཆེན་མཚོ་འབབ་པའི་དབྱིངས་ན་ས་ཆུ་མེ་རླུང་འབྱུང་བཞིའི་
རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཇི་སྙེད་པའི་གོ་ཐམས་ཅད་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་དང་འགྲོ་
བའི་ལས་ཀྱིས་རང་སྣང་བའི་ཞིང་ཁམས་ཆེན་པོ། ཟླུམ་པོ་གྲུ་བཞི་ནར་མོ་ལ་སོགས་
པ་གཟུགས་དབྱིབས་རྒྱ་ཚད་བཀོད་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཅིང་ཚད་མེད་པ་བཀོད་དེ།
ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་དང་ནམ་མཁས་གང་དུ་ཁྱབ་པ་དེ་ཙམ་དུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་
ཕྲིན་ལས་དང་དེ་དག་ལས་ཤར་བའི་ཞིང་ཁམས་དང་སྐུ་ཡིས་ཁྱབ་པར་གཏམས་ཤིང་
རྟག་པ་རྒྱུན་གྱི་འཁོར་ལོར་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་པ་ནི་ཐོག་མའི་མགོན་པོ་གཅིག་གི་
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༼སྟོད་ཆ།༽

གདུལ་ཞིང་དང་མཛད་པ་ཡིན་ཏེ་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་། ཐོག་མའི་དུས་འདི་ཙམ་ནས་བྱུང་དང་
མཐར་གྱིས་མཛད་པ་འདི་ཙམ་ན་རྫོགས་སོ་ཞེས་མུ་དང་མཐའ་གཞལ་བར་མི་ནུས་
སོ། །ཆོས་སྐུར་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའ་ི ཞིང་། །རང་སྣང་ལོངས་སྐུར་ཚངས་པ་རྔ་
སྒྲ་སྟེ། །སྤྲུལ་སྐུའི་དུས་ན་ཚངས་ཆེན་བསྐལ་པ་ཞེས། །སྐྲ་ཙམ་ཁྱོན་ལ་དུས་གསུམ་
ཚད་སྙེད་ཀྱི། །སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་ལ་སོགས་ཀུན་བཟང་གི །མཛད་པ་ཇི་སྙེད་འདི་
ཡི་ཁོངས་སུ་འདུ། །བཤད་མ་ཐག་པ་དེ་དག་ཀྱང་སངས་རྒྱས་སྐུ་གསུམ་གྱི་སྣང་བ་
ལ་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་གསུམ་དུ་གྲགས་པ་སྟེ། ཆོས་སྐུའི་དུས་སུ་འོད་གསལ་རྡོ་
རྗེ་སྙིང་པོའ་ི ཞིང་དང་། རང་སྣང་ལོངས་སྐུའི་དུས་སུ་ཚང་པ་རྔ་སྒྲའི་ཞིང་དང་། སྤྲུལ་
སྐུའི་དུས་སུ་ཚངས་ཆེན་གྱི་བསྐལ་པ་ཞེས་བྱ་ལ། དེ་དག་གི་རྡུལ་ཕྲ་བ་སྐྲ་རྩེ་ཙམ་གྱི་
ཁྱོན་ལའང་གདོད་མའི་མགོན་པོ་ཉིད་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་དུས་གསུམ་དུ་བྱོན་པ་རྡུལ་ཕྲན་ཚད་
སྙེད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་རྣམས་དང་། སོགས་ཁོངས་ནས་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་
རྒྱ་མཚོའང་དེ་སྙེད་ཡོད་དེ་འབྱུང་བ་བཞི་དང་ནས་མཁས་ཁྱབ་ཚད་ཐམས་ཅད་ཚངས་
ཆེན་བསྐལ་པ་འདིའ་ི ཁངོ ས་སུ་འདུས། དེར་མ་དག་པའི་སམེ ས་ཅན་རྣམས་འཆི་འཕོ་བ་
དང་། སྐྱེ་ཞངི ་འབྱུང་བ་དང་། སངས་རྒྱས་རྣམས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་། བསྟན་
པ་གནས་པ་དང་། ནུབ་པ་དང་། ལམ་སྒྲུབ་པ་ལ་སོགས་བདེ་སྡུག་གི་སྣང་བ་སྣ་
ཚོགས་ལ་སྤྱོད་པའི་ཚུལ་རྨི་ལམ་ལྟར་སྣང་བ་དང་། དེ་ལྟར་རྡུལ་ཕྲན་རེ་རེའི་གོ་ནའང་
རི་གླིང་རྒྱ་མཚོ་སོགས་ཞིང་ཚད་མེད་པ་སྣང་ཞིང་དེར་མ་ཟད་རྡུལ་གཅིག་གི་སྟེང་གི་
འཇིག་རྟེན་དེའི་རྡུལ་ཕྲ་བ་གཅིག་ལའང་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་ཚད་མེད་པ་གནས་
པ་རྣམས་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་
ཀྱི་ཞིང་སྦྱོང་བའི་སྨོན་ལམ་གྱི་མཐུ་ཆེན་པོ་དང་། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་འཁྲུལ་སྣང་
གིས་ལས་ཀྱི་ཚོགས་མངོན་པར་འདུ་བགྱིས་པ་དང་། ཆོས་ཉིད་ཀྱིས་རབ་ཏུ་ཐོབ་པ་
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ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་གྱིས་རབ་ཏུ་ཚོགས་པ་སྟེ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་ཀུན་རྫོབ་པ་
གདོད་ནས་གྲུབ་མ་མྱོང་བས་དོན་ལ་མེད་པ་གསལ་སྣང་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་སྣང་དུ་རུང་
བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་གདོད་མའི་མགོན་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའ་ི མཛད་པ་ཇི་སྙེད་པ་
ཐམས་ཅད་ཞིང་འདི་དག་གི་ཁོངས་སུ་འདུ་བ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གིས་ཞི་བ་བརྙེས་ཚུལ་ལ་གཉིས། དངོས་དང་། མཛད་
པའི་ཁྱད་པར་རོ། །
དང་པོ་ནི། དེ་ལས་ཞིང་འདི་འདུལ་ཆེད་ཐབས་མཁས་འཕྲུལ། །དཔག་མེད་
སྔོན་རོལ་མེ་ཏོག་མཛེས་ཆེན་ལ། །གསེར་གྱི་རྡོ་རྗེ་ཕུལ་ནས་ཐུགས་མཆོག་བསྐྱེད། །
དེ་ལས་ཞིང་འདིའི་གདུལ་བྱ་འདུལ་བའི་ཆེད་དུ་ཐོག་མའི་སངས་རྒྱས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་
ཉིད་ཀྱིས་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཆེན་པོས་སོ་སྐྱེ་རང་ག་མས་སེམས་བསྐྱེད་
པ་ལྟར་བསྟན་ནས་སངས་རྒྱས་པའི་ཚུལ་དང་མཛད་པའི་རོལ་པ་བསྟན་པར་མཛད་
དེ། འདི་ནས་བསྐལ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་སྔོན་རོལ་ཏུ་ཞིང་ཁམས་རང་བཞིན་རྣམ་
པར་བཀོད་པ་ཞེས་བྱ་བར་ཐོག་མའི་མགོན་པོའ་ི རྣམ་པར་འཕྲུལ་པས་སངས་རྒྱས་མེ་
ཏོག་མཛེས་པ་ཆེན་པོ་ལ་གསེར་གྱི་རྡོ་རྗེ་གཅིག་ཕུལ་ནས་དང་པོར་བྱང་ཆུབ་མཆོག་
ཏུ་ཐུགས་བསྐྱེད་དོ། །སྐྱེ་བ་རིམ་བརྒྱུད་རྒྱལ་ལ་ཆོས་གསན་ཅིང་། །མཉམ་པར་
བཞག་མཐར་རིན་ཆེན་རྣམ་བཀོད་ཀྱི། །རི་རྩེར་སངས་རྒྱས་ཆོས་སྐུའི་དགོངས་པར་
བཞུགས། །དེ་ནས་སྐྱེ་བ་རིམ་པར་བརྒྱུད་པའི་ཚུལ་བསྟན་ཏེ། དེའང་སྐྱེ་བ་གཉིས་
ནས་ཁྱིམ་བདག་ལེགས་སྦྱིན་གྱི་སྲས་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་ཞེས་པར་གྱུར་ནས་སངས་རྒྱས་
འཁོར་ལོ་ལེགས་པར་སྤྱོད་པའི་དྲུང་དུ་ཆོས་མཉན། དེ་ནས་གློག་གི་འོད་ཅེས་བྱ་བའི་
སྲས་བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་ལེགས་བྱིན་ཅེས་པར་གྱུར་ཏེ་སངས་རྒྱས་དགེ་བའི་བློ་གྲོས་ལ་ཆོས་
ཉན་ཅིང་ལོ་བདུན་དུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་ཏེ། བདུན་ཅུ་རྩ་ལྔའི་མཐར་
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རིན་པོ་ཆེའི་ཕུང་པོ་རྣམ་པར་བཀོད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་རི་བོའ་ི རྩེ་མོར་མངོན་པར་རྫོགས་
པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཚུལ་བསྟན་ནས་ཆོས་སྐུའི་དགོངས་པར་བསྐལ་ཆེན་གཅིག་ཏུ་
བཞུགས་སོ། །
གཉིས་པ་ནི། ལོངས་སྤྱོད་སྤྲིན་བཀོད་སྣང་ཆར་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །གསང་གསུམ་
མི་ཟད་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོ་ཡི། །མཛད་པ་སུམ་ཅུ་དྲུག་ལ་དབང་འབྱོར་བ། །རིགས་
བརྒྱའི་འཁོར་ལོའ་ི མགོན་པོའ་ི སྐུ་རུ་སྣང་། །དེ་ལས་ལོངས་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་རྫོགས་
པའི་སྐུ་རྒྱན་དང་ཁ་དགོ ་ག་ི འཁོར་ལརོ ་རང་བྱནོ ་ཅངི ་ད་ེ ཉདི ་ཀྱ་ི ངང་ལས་རང་སྣང་ག་ི རྒྱལ་
བ་རགི ས་ལྔ་དཀྱིལ་འཁོར་གྲངས་ལས་འདས་པའི་སྤྲནི ་རང་བྱུང་དུ་བཀོད་ཅངི ་། སྣང་ཆ་
ལས་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་སྐུར་བྱུང་བ་ནི། ཐུགས་
བསྐྱེད་པའི་རྟེན་རྡོ་རྗེ་ཕུལ་བ་ལས་བྱུང་ངོ་། །དེ་དག་ཀྱང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་མི་ཟད་པ་
རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོའ་ི མཛད་པ་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་ལ་དབང་འབྱོར་བ་སྟེ་སྙིང་ཐིག་གི་འཆད་
ཚུལ་ཕྱོགས་གཅིག་ཡིན་ལ། མཛད་པ་དེ་དག་ཀྱང་བྱ་བྱེད་ཀྱི་མཛད་པ་ནི་མ་ཡིན་
ཏེ་ཡོན་ཏན་གྱི་ངོ་བོ་དང་རྩལ་དུ་རང་ཤར་བའོ། །དོན་ལ་གོང་དུ་སྨོས་པ་ལྟར་ཐོག་
མའི་མགོན་པོའ་ིཐབས་ལ་མཁས་པའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཙམ་ལས་ཐ་མི་དད་ཅིང་གསང་སྔགས་
ཀྱི་རྒྱུད་ཕལ་ཆེར་སྟོན་པའི་རྡོ་རྗེ་འཆང་དང་སྙིང་ཐིག་ཡང་གསང་གི་རྡོ་རྗེའི་གནས་ཟབ་
མོ་སྟོན་པ་ལ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དང་། གཞན་དུ་དམ་པ་དང་པོའ་ིསངས་རྒྱས་དང་། རྡོ་
རྗེ་སེམས་དཔའ་སོགས་མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་དུ་མས་བསྙད་པ་རིགས་བརྒྱའི་དཀྱིལ་
འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་ལོའ་ི མགོན་པོའ་ི སྐུར་སྣང་བ་སྟེ། རྟོག་བསྡུས་ལས། སེམས་
དཔའ་ཐོག་མ་ཐ་མ་མེད། །རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་དགའ་བ་ཆེ། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཀུན་
གྱི་བདག །རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་གཙོ་བོའ་ི གཙོ། །གདོད་མ་ ཐ་མ་མེད་ཕྱིར་ཡང་། །དམ་
པའི་དང་པོ་ཞེས་འདོད་དེ། །འཁོར་ལོ་ཀུན་གྱི་གཙོ་ཕྱིར་ན། །དམ་པ་དམ་པའི་
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དབང་ཕྱུག་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །
གསུམ་པ་དེ་ལས་གཟུགས་སྐུ་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་བ་སྣང་བའི་ཚུལ་ལ་
གཉིས། ལོངས་སྐུ་དང་། སྤྲུལ་པའི་སྐུ་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། ཕྱིར་གསལ་མཆེད་པས་ཕྱེད་སྣང་ལོངས་སྐུ་ཆེ། །རྣམ་སྣང་གངས་
ཆེན་མཚོ་ཡི་གནས་རྣམས་སུ། །ཞིང་དང་ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་རིགས་ལྔའི་རྒྱལ། །སྒྱུ་
འཕྲུལ་རྡོ་རྗེའི་རོལ་མོ་འབྱམས་སུ་ཀླས། །དེའང་སངས་རྒྱས་གསང་བའི་ལམ་རིམ་
ལས། ལྷུན་རྫོགས་རིག་པ་རང་སྣང་བའི། །ཞིང་དང་གཞལ་ཡས་གདན་ཁྲི་རྒྱན། །
འོད་ཟེར་དུ་མར་སྣང་བ་སྟེ། །ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་ཆོས་སྐུ་ཆེན་པོ་ནང་གསལ་ཆོས་
ཉིད་ཀྱི་ངང་དུ་བཞུགས་པ་དེ་ཉིད་མན་ཤེལ་གྱི་ནང་འོད་ཁ་དོག་ལྔ་ཉི་ཟེར་གྱི་རྐྱེན་
གྱིས་གསལ་བ་ལྟར་རང་སྣང་གི་ཡུལ་ལ་ཕྱིར་གསལ་དུ་མཆེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་ཆ་
སྐུ་དང་ཞིང་ཁམས་ཚད་མེད་པ་ལ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་པའི་གནས་སུ་སྤྲུལ་པའི་བཀོད་པ་
ཕྱེད་སྣང་ལོངས་སྐུ་ཞེས་བྱ་བ། རྣམ་པར་སྣང་མཛད་གང་ཆེན་མཚོའི་ཕྱག་གི་མཐིལ་
ན་པདྨའི་སྡོང་པོ་སྐྱེས་པའི་འདབ་མ་དང་ཟེ་ཕོལ་རྣམས་ལ་ཞིང་ཁམས་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་རེ་
བརྩེགས་མར་གནས་ཤིང་ཞབས་ཀྱི་སྐྱིལ་ཀྲུང་མན་ཆད་ལས་སྤོས་ཆུའི་རྒྱུན་དཔག་
ཏུ་མེད་པ་འབབ་པ་དག་ཏུའང་ཞིང་ཁམས་དྲུག་ཅུ་རེ་ཡོད་པ་དེ་རྣམས་སུ་ངེས་པ་ལྔ་
ལྡན་གྱི་རིགས་ལྔའི་རྒྱལ་བ་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་རྒྱ་མཚོའི་བདག་ཉིད་རྟག་པ་རྒྱུན་
གྱི་འཁོར་ལོར་ལོངས་སྤྱོད་པ་བགྲངས་ཀྱིས་མི་ལོང་བར་བཀོད་པ་དེ་དག་ནི་ཡེ་ཤེས་
གང་ཆེན་མཚོའི་ཞིང་དང་སྐུའི་བཀོད་པ་ལོངས་སྐུ་ཆེན་པོའ་ི མཚན་གཞི་སྟེ་དེ་དག་རྡུལ་
གཅིག་གི་སྟེང་ན་རབ་འབྱམས་རྒྱ་མཚོའི་རྡུལ་སྙེད་ཀྱ་ི ཞངི ་ཡང་མ་ི འགལ་ཞངི ་སྐུ་གཅིག་
ལ་རབ་འབྱམས་རྒྱ་མཚོའ་ི སྐུ་འདུ་བ་དང་། སྐུ་ར་ེ རསེ ་ཀྱང་ཞངི ་ཁམས་རབ་འབྱམས་རྒྱ་
མཚོར་ཁྱབ་པ་སགོ ས་སྒྱུ་འཕྲུལ་རྡ་ོ རྗའེ ་ི རལོ ་མ་ོ འབྱམས་ཀླས་པ་གསང་བ་བསམ་གྱསི ་མ་ི
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ཁྱབ་པའི་གནས་སུ་ཤསེ ་པར་བྱ་སྟ།ེ གསང་བ་སྙངི ་པ་ོ ལས། སྟོང་གསུམ་ཡུངས་འབྲུར་
འཇུག་ཚུལ་གྱསི ། །དབྱིངས་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་སྤྱན་དྲངས་མཆོད། །ཅེས་གསུངས་པ་
བཞིན་ན།ོ །སྟོན་པ་ཁྱད་པར་བདུན་དང་ཕྱ་ི ནང་གསང་། །མཚན་དཔེའི་རྒྱན་ལྡན་
རྣམ་དག་དཀྱིལ་འཁོར་འཕྲོ། །ཞིང་ཁམས་དེ་དག་ལ་མངའ་དབང་མཛད་པའི་སྟོན་
པ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ་དེའང་རང་བཞིན་བདུན་གྱི་ཁྱད་པར་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཏེ།
དེ་བཞིན་ཉིད་དུ་ནར་སོན་པའི་རང་བཞིན། ཡོན་ཏན་མ་བཙལ་བར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་
པའི་རང་བཞིན། ཡེ་ཤེས་མཐའ་དབུས་དང་བྲལ་བའི་རང་བཞིན། འབྲས་བུ་ལ་
མངའ་མཛད་ཀྱང་རང་གི་ངོ་བོ་བསྟན་དུ་མེད་པའི་རང་བཞིན། མཉམ་པ་ཉིད་མངོན་
དུ་མཛད་ཀྱང་སྤྱོད་ཡུལ་དང་བྲལ་བའི་རང་བཞིན། གཅིག་དང་དུ་མ་ལས་བྲལ་བའི་
རང་བཞིན། དུས་གསུམ་འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་རང་བཞིན་ཏེ་བདུན་གྱི་བདག་ཉིད་
ཆེན་པོར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཉིད་གདུལ་བྱའི་དབང་གིས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་མཚན་མ་
སྣ་ཚོགས་པར་སྣང་བའི་རྣམ་འགྱུར་གྱི་ཆ་ལས་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ཀྱི་རྣམ་པར་འབར་
བ་སྟེ། དེའང་སྟོན་པའི་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་བཞིས་ཕྱེ་བའི་རྩལ་ལས་ཕྱིའི་མཚན་དཔེ། རྩ་
འཁོར་ལོ་རྣམས་དག་པའི་ཆ་ལས་ནང་གི་མཚན་དཔེ། ཁམས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་
རྣམ་པར་དག་པའི་ཆ་ལས་གསང་བའི་མཚན་དཔེ་སྟེ་མཛེས་བྱེད་ཕུལ་དུ་གྱུར་པའི་
རྒྱན་དང་རང་བཞིན་གྱིས་ལྡན་ཅིང་། ཟག་པ་མེད་པའི་ཕུང་པོ་ལྔ་གཤེགས་པ་ཡབ་ལྔ།
ཁམས་ལྔ་གཤེགས་མ་ཡུམ་ལྔ། སྤྱན་སྙན་ཤངས་ལྗགས་ཏེ་དབང་པོ་བཞི་ས་སྙིང་
སོགས་ནང་སེམས་བཞི། གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་སྟེ་ཡུལ་བཞི་སྒེག་སོགས་བཞི། མཐོང་
ཐོས་སྣོམ་མྱང་བཞི་བྱམས་པ་སོགས་ཕྱི་སེམས་བཞི། དུས་བཞི་མེ་ཏོག་མ་སོགས་
བཞི། རེག་པ་རེག་བྱེད་རེག་བྱ་རེག་ཤེས་བཞི་ཁྲོ་བོ་བཞི། རྟག་ཆད་བདག་མཚན་
དུ་ལྟ་བ་བཞི་ཁྲོ་མོ་བཞིར་རང་བཞིན་གྱིས་རྣམ་པར་དག་པས་མཐའ་ཡས་པའི་འཁོར་
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འདུལ་བྱེད་ཀྱི་སྟོན་པ་བྱོན་ཚུལ་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།

ལོའ་ི བཀོད་པ་དཀྱིལ་དང་འཁོར་གྱི་ཚལ་དུ་སྣང་བ་སྟེ། གསང་བ་སྙིང་པོ་ལས། རང་
རིག་མཐའ་དབུས་མེད་པའི་དཀྱིལ། །ཡེ་ཤེས་བཞི་འཕྲོ་འཁོར་ལོའ་ི ཚུལ། །ཞེས་
དང་། ཁོག་གཞུང་ལས། འབྲས་བུ་མཐར་ཕྱིན་འོག་མིན་ན། །བཞུགས་པ་དཀྱིལ་
དང་འཁོར་གྱི་ཚུལ། །ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་དང་། དེ་དག་ཀྱང་སངས་རྒྱས་རང་སྣང་
གི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའི་བདག་ཉིད་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རོལ་པ་རྣམ་པ་ཀུན་
ཏུ་ཞིང་དང་ཀུན་ཏུ་གདན་ལ་སོགས་པར་སྣང་ཞིང་། དབང་པོ་རེ་རེས་ཀྱང་དབང་པོ་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱ་བ་བྱེད་པ་སྟེ་ཡེ་ཤེས་རྩལ་འགག་པ་མེད་པས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་མཐའ་
ཀླས་པར་ཁྱབ་གདལ་བའི་ཕྱིར་ཏེ། སེང་གེ་རྩལ་རྫོགས་ལས། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའ་ི
ཞལ་ན་ི ཕྱགོ ས་བཅུར་གཟིགས། །ཀུན་གཟིགས་ཀུན་བཟང་སྐུ་ལ་མདུན་རྒྱབ་མདེ ། །
ཕྱོགས་བཅུ་གང་བར་སྤྱན་གྱིས་རྣམ་པར་གཟིགས། །ཞེས་སོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་
ཡུལ་དེ་ནི་སངས་རྒྱས་ཁོ་ནའི་རྒྱུད་ཀྱིས་བསྡུས་པའི་ཕྱིར་ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་རྣམས་
ཀྱིའང་སྤྱོད་ཡུལ་ལས་འདས་པ་སྟེ་རང་སྣང་གཞིའི་འོད་གསལ་ཆེན་པོའ་ི སྣང་ཆ་དག་
པ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ི སྣོད་བཅུད་དུ་ཤར་བ་རྨི་ལམ་དག་པ་དང་ཆོས་མཚུངས་
པ་ལས་རྡུལ་རྫས་རང་མཚན་དུ་གྲུབ་པ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མེད་དོ། །སྔ་ཕྱིར་བཤད་པའི་
ལོངས་སྐུ་ཆེན་པོ་འདི་གཉིས་འཆར་གཞི་དང་འཆར་ཆའི་དབྱེ་བའང་ཤེས་པར་བྱའོ། །
གཉིས་པ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གོ །
དང་པོ་ལ་གསུམ། རང་བཞིན་སྤྲུལ་པ། འགྲོ་འདུལ་སྤྲུལ་པ། སྣ་ཚོགས་
སྤྲུལ་པའོ། །
དང་པོ་ནི། དེ་ཉིད་ཤེལ་ལ་གཟུགས་བརྙན་འཕོས་པ་ལྟར། །ས་བཅུ་པ་ལ་
རང་བཞི་སྤྲུལ་སྐུའི་ཞིང་། །སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སོགས་ལྔ་ལྔར་སྟོན། །དབྱིངས་སྣང་
ལོངས་སྐུ་ཆེན་པོའ ་ི སྟོན་པ་དེ་ཉིད་ཇི་ལྟར་དྭངས་ཤེལ་ལ་གཟུགས་བརྙན་འཕོས་པ་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

ལྟར་ཅུང་ཟད་དག་པའི་གདུལ་བྱ་ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་རྣམས་ལ་སྣང་བ་ནི་འདི་ལྟར་
རང་བཞིན་སྤྲུལ་སྐུའི་ཞིང་ཁམས་དབུས་ན་འོག་མིན་དང་། ཕྱོགས་བཞིར་རིམ་པ་
བཞིན་མངོན་པར་དགའ་བ། དཔལ་དང་ལྡན་པ། པདྨ་བརྩེགས་པ། ལས་རབ་
གྲུབ་པ་ལྔར་སྟོན་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གཟུགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་སོགས་པ་ལྔ་པོ་
མཚན་དང་དཔེ་བྱད་རྒྱ་མཚོའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཞི་བ་དང་ཁྲོ་བོའ ་ི རྣམ་འགྱུར་དཔག་
ཏུ་མེད་པའི་སྐུས་ཆོས་རྣམས་འཇལ་ཞིང་སྟོན་པ་དང་། གདུལ་བྱའི་ཉོན་མོངས་པ་
ལྔའི་གཉེན་པོར་ཆེ་བའི་ཞིང་ཁམས་ལྔ་དང་། སྐུ་ལྔ་དང་ཆོས་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལ་སོགས་
པས་བརྗོད་དུ་མེད་ཅིང་བསམ་མི་ཁྱབ་པའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་དེ་ཉིད་སྟོན་
པ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་དང་འཁོར་རྒྱུད་གཞན་གྱིས་བསྡུས་པའི་ཕྱིར་ཕྱེད་སྣང་རང་
བཞིན་སྤྲུལ་པ་ཞེས་ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར་གྱི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལས་གསལ་བར་བསྟན་ཏོ། །
གཉིས་པ་ནི། དེ་ཡི་ངང་ལས་འགྲོ་འདུལ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །མཆོག་དང་རིག་
པའི་སྐྱེས་བུ་ཐུབ་པ་དྲུག །འགྲོ་དྲུག་གནས་སུ་འདུལ་བཞིའི་ཆོ་འཕྲུལ་སྟོན། །དེ་
ཉིད་ཀྱི་ངང་ལས་འགྲོ་བ་འདུལ་བའི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ནི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་མ་ལུས་པར་
གདུལ་བྱའི་ཚོགས་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་མཛད་པའི་ཕྱིར་ཚད་མེད་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་
པས་རྣམ་པར་རོལ་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཚུལ་གྱིས། དུས་གཅིག་ཏུ་ཕྱོགས་
བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་རབ་འབྱམས་ཐམས་ཅད་དུ་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཚུལ་
སྟོན་པ་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་སྟེ། དེ་རེ་རེ་ལའང་གདུལ་བྱ་རིགས་དྲུག་སོ་སོའ་ིདབང་
ཤེས་ལ་རང་རང་གི་རིགས་དང་མཐུན་པའི་འདུལ་བྱེད་རིག་པའི་སྐྱེས་བུ་ཐུབ་པ་དྲུག་
ཏུ་སྤྲུལ་ནས་འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་སོ་སོའ་ི དོན་མཛད་པ་སྟེ། སྒྱུ་འཕྲུལ་བླ་མ་ལས། ལྷ་
ཡི་གནས་ན་བརྒྱ་བྱིན་མགོན། །ལྷ་མ་ཡིན་ན་ཐགས་བཟང་རིས། །མི་ལ་བདུད་
འདུལ་ཤཱཀྱའི་མགོན། །ཡི་དྭགས་གནས་ན་ཁ་འབར་ཏེ། །བྱོལ་སོང་སེང་གེ་ཉིད་དུ་
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འདུལ་བྱེད་ཀྱི་སྟོན་པ་བྱོན་ཚུལ་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།

སྨྲ། །དམྱལ་བ་ལས་ཀྱི་གཤིན་རྗེ་མགོན། །ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་གདུལ་བྱ་འདུལ་བྱེད་
ཐབས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡང་སྐུ་བསོད་ནམས་ཆེན་པོས་འདུལ་བ། ཐུགས་མངོན་སུམ་
པས་འདུལ་བ། རྫུ་འཕྲུལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པས་འདུལ་བ། གསུང་རིག་པས་
འདུལ་བ་སྟེ་འདུལ་བ་རྣམ་པ་བཞིའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རྣམས་
ཀྱིས་དངོས་སུ་སྟོན་ལ། གཞན་དག་གིས་ཀྱང་ཤུགས་སམ་རྗེས་མཐུན་པར་བསྟན་
ནས་འགྲོ་བ་རྣམས་འདུལ་བར་མཛད་དོ། །
གསུམ་པ་ནི། སྣ་ཚོགས་སྤྲུལ་པ་ནོར་བུ་ལྗོན་ཤིང་གཏེར། །གྲུ་ཟམ་ཟས་སྨན་
བཟོ་སྐྱེ་ངེས་པ་མེད། །དེ་དག་གི་རྩལ་ལམ་བྱིན་རླབས་ལས་ཤར་བའི་སྣ་ཚོགས་སྤྲུལ་
པ་ནི། སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་གང་ཕན་པ་ཆེན་པོའ་ི གཞིར་གྱུར་ཏོ་ཅོག་རྣམས་ཏེ་འདི་
ལྟར་རང་བཞིན་དང་འདུ་བྱེད་ལས་བྱུང་བའི་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་དང་། ཁང་བཟང་སྐྱེད་
མོས་ཚུལ། གནྡྷོ་ལ། མྱ་ངམ་གྱི་ཐང་ལ་སོགས་སུ་སྤྲུལ་པ་དང་། དཔག་བསམ་གྱི་
ཤིང་། ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ། གྲུ་གཟིངས། ཟམ་པ། ཤིང་རྟ། ཟས་གོས། སྨན་
སོགས་བེམ་པོའ་ི དངོས་པོ་དང་། མུ་གེའི་ཚེ་ཉ་བོ་ཆེ། ནད་ཀྱིས་གདུངས་པ་ལ་སྲོག་
ཆགས་དེས་པ། སྲིན་མོའ་ི གླིང་དུ་ཅང་ཤེས་བྷ་ལ་ཧ། འདམ་ཁྲོད་དུ་གསེར་གྱི་བུང་
བ་སོགས་བཟོ་དང་སྐྱེ་བའི་སྤྲུལ་པ་ངེས་པ་མེད་པ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྟོན་པ་སྟེ། དཀོན་
མཆོག་ཏ་ལ་ལའི་མདོ་ལས་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །ཕྱི་མ་འདི་དག་ནི་རྡོ་རྗེ་
འཆང་གིས་བཀོད་པའི་ཚངས་ཆེན་གྱི་བསྐལ་པ་ཞེས་དབྱེ་བ་ཕྱེ་བ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་བྱེ་བྲག་རྫོགས་ཆེན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཕྱོགས་གཅིག་
གི་འཆད་ཚུལ་ལ་གཉིས། དངོས་དང་། བསྟན་པའི་བཙས་གསུམ་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། ཁྱད་པར་ལོངས་སྐུའི་སྣང་ཆར་བསྐལ་པ་འདིར། །དགའ་ལྡན་
བརྩེགས་པར་སྣང་བ་དམ་པ་ནས། །རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་བར། །གནས་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

རིས་བཅུ་གཉིས་སྟོན་པ་བཅུ་གཉིས་བྱོན། །སྤྲུལ་པའི་སྐུའི་བྱེ་བྲག་ཁྱད་པར་དུ་དབྱེ་
བ། རྫོགས་ཆེན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་འཆད་ཚུལ་ཕྱོགས་གཅིག་གི་དབང་དུ་བྱས་
ན། ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུའི་སྣང་ཆ་ལས་བསྐལ་པ་བཟང་པོ་འདི་ཉིད་དུ་ཚེ་ལོ་
དཔག་མེད་ནས་བརྒྱ་པ་ཡན་གྱིས་བར་ལ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་བཅུ་གཉིས་སུ་བྱོན་ཏེ། དེའང་
བསྐལ་པ་དང་པོར་གནས་དགའ་ལྡན་བརྩེགས་པ་ཞེས་བྱ་བར་སྟོན་པ་ཁྱེའུ་སྣང་བྱེད་
དམ་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ། འཁོར་སངས་རྒྱས་སྟོང་རྩ་གཅིག །བསྟན་པ་ཀུན་
གྱི་རྩ་བ་སྒྲ་ཐལ་འགྱུར། སྡུད་པ་པོ་ལྷའི་བུ་དགའ་བྱེད་དབང་ཕྱུག །གྲོགས་ལྷའི་བུ་
ཉི་མ་རབ་ཏུ་སྣང་བྱདེ ། སེམས་ཅན་རྣམས་ཚ་ེ ལ་ོ དཔག་ཏུ་མདེ ་པ་ཐུབ་པའི་དུས་ནའོ། །
གནས་འཇིག་རྟེན་མི་མཇེད་དུ། སྟོན་པ་ཁྱེའུ་འོད་མི་འཁྲུགས་པ། འཁོར་མཁའ་
འགྲོ་མ་འབུམ་ཕྲག་གཉིས། བསྟན་པ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྒྱུད། དུས་
ཚེ་ལོ་བྱེ་བའི་དུས་ནའོ། །གནས་དྲོད་གཤེར་འདུས་པ་འོད་ཀྱིས་སྤུངས་པར། སྟོན་
པ་དཔལ་འཇིགས་པ་སྐྱོབ་པའི་ཡིད། འཁོར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འབུམ་ཕྲག་
དྲུག །བསྟན་པ་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་དང་། རྨ་བྱ་འཇིང་བསྣོལ། དཔལ་འབྱུང་
བཞི་ཟད་པའི་རྒྱུད་རྣམས་དང་། དུས་ཚེ་ལོ་འབུམ་པའི་དུས་སུའོ། །གནས་ཆགས་
འབྱུང་མངལ་དུ་སྣང་བར། སྟོན་པ་གཞོན་ནུ་རོལ་པ་རྣམ་པར་རྩེ་བ། འཁོར་གནོད་
སྦྱིན་དང་སྲིན་པོ་སྟོང་ཕྲག་གཅིག །བསྟན་པ་སེམས་སྡེ་རྩ་བའི་རྒྱུད་ལྔ་དང་། ཡན་
ལག་གི་རྒྱུད་དྲུག །དུས་ཚེ་ལོ་བརྒྱད་ཁྲིའི་དུས་སུའོ། །གནས་འཚོ་བྱེད་གཞོན་ནུའི་
ལྡུམ་རར། སྟོན་པ་དྲུག་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། འཁོར་སངས་རྒྱས་རབ་བདུན་ལ་སོགས་
པ། བསྟན་པ་ཕ་རལོ ་ཏུ་ཕྱནི ་པ་དྲུག་སགོ ས་དང་། དུས་ཚ་ེ ལ་ོ བདུན་ཁྲའི ་ི དུས་སུའོ། །
གནས་གསང་ཆེན་རོལ་པ་དུར་ཁྲོད་མེ་རི་འབར་བར། སྟོན་པ་གཞོན་ནུ་དཔའ་བོ་
སྟོབས་ལྡན། འཁོར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྲིན་གྱི་ཤུགས་ཅན་བདུན། ཆོས་ཕ་རྒྱུད་
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མ་རྒྱུད་ལ་སོགས་པ་རྒྱུད་སྡེ་དུ་མ་དང་། དུས་ཚེ་ལོ་དྲུག་ཁྲིའི་དུས་སུའོ། །གནས་
སྲིན་ཕུག་རུ་ལུའི་སྒྲ་དང་ལྡན་པར། སྟོན་པ་དྲང་སྲོང་ཁྲོས་པའི་རྒྱལ་པོ། འཁོར་སྲིན་
པོ་བྱེད་བ་གཅིག་ལ། ཆོས་རགས་པ་འདུལ་བའི་རྒྱུད་བཅུ་ལ་སོགས་པ། དུས་ཚེ་
ལོ་ཁྲིའི་དུས་ནའོ། །གནས་བྱ་རྒོད་ཕུང་པོའ་ི རྒྱལ་པོའ་ི ཁབ་ན། སྟོན་པ་དགྲ་བཅོམ་
པ་གསེར་འོད་དམ་པ། འཁོར་འཕགས་པ་ཉན་ཐོས་རྫུ་འཕྲུལ་དང་ལྡན་པ་དཔག་ཏུ་
མེད་པ་ལ། དམ་པའི་ཆོས་འདུལ་བ་ཁྲི་ཕྲག་དཔག་ཏུ་མེད་པ། དུས་ཚེ་ལོ་ལྔ་སྟོང་
ཐུབ་པའི་དུས་སུའོ། །གནས་སོག་པོ་གཡུའི་སྨིན་མ་ཅན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཤིང་རྣམ་པར་
རྒྱས་པའི་དྲུང་དུ། སྟོན་པ་བརྩེ་བས་རོལ་བའི་བློ་གྲོས། འཁོར་ས་བརྒྱད་པའི་བྱང་
ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ། ཆོས་ཕྲ་རྒྱུད་བདུན་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་གསུངས།
དུས་ཚེ་ལོ་སྟོང་གི་དུས་སུའོ། །གནས་བྱ་རྒོད་སྤུངས་པར། སྟོན་པ་འོད་སྲུང་བགྲེས་
པོ། འཁོར་ཚེ་དང་ལྡན་པ་བདུན། དམ་པའི་ཆོས་མདོ་སྡེ་དང་ཀྲི་ཡ། ལུང་ཨ་ནུའི་
ཆོས་ཁྲི་ཕྲག་བརྒྱད་ལ་སོགས་པ་གསུངས། དུས་ཚེ་ལོ་ལྔ་བརྒྱ་པའི་དུས་སུའོ། །
གནས་རྡོ་རྗེ་གདན་བྱང་ཆུབ་འབྱུང་བའི་ཤིང་དྲུང་དུ། སྟོན་པ་ཡབ་མངོན་རྫོགས་རྒྱལ་
པོ། འཁོར་རིགས་གསུམ་མགོན་པོ་ལ། ཆོས་ངེས་པའི་དོན་འབའ་ཞིག་གསུངས།
དུས་ཚེ་ལོ་སུམ་བརྒྱ་པའི་དུས་སུའོ། །གནས་རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་མགོན་མེད་
ཟས་སྦྱིན་གྱི་ཀུན་དགའ་ར་བར། སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ། འཁོར་རྣམ་པ་བཞི་ལ།
ཆོས་བདེན་པ་བཞིའི་འཁོར་ལོ། སྡུག་བསྔལ་བ། སྟོང་པ། བདག་མེད་པ། ཀུན་
འབྱུང་། རྒྱུ་དང་། རྐྱེན་གྱི་རྣམ་པ། ལམ། རིག་པ། སྒྲུབ་པ། འགོག་པ། ཞི་
བ། གྱ་ནོམ་པ་སྟེ་ལན་བཅུ་གཉིས་སུ་བསྐོར། དུས་ཚེ་ལོ་བརྒྱ་པའི་དུས་སུ་སྟེ། དེ་
ལྟར་གནས་རིས་མི་འདྲ་བ་བཅུ་གཉིས་སུ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་སྟོན་པ་བཅུ་གཉིས་སུ་བྱོན་
པའོ། །ཕུན་ཚོགས་ལྔ་ལྡན་ཆོས་སྒོ་དྲུག་ཅུའི་བདག །མཛད་པའི་རྣམ་གྲངས་དགུ་
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༼སྟོད་ཆ།༽

བཅུ་རྩ་དྲུག་ཚོགས། །དེ་དག་ཀྱང་འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་དག་པར་བྱ་བའི་ཕུན་
སུམ་ཚོགས་པ་ལྔ་ལྡན་གྱི་རང་བཞིན་ཅན་ལན་བཅུ་གཉིས་སུ་སྣང་བར་མཛད་པས་
བསྡོམས་ན་ཆོས་སྒོའ ་ི རྣམ་གྲངས་དྲུག་ཅུ་ཐམ་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་དུ་གྱུར་པ་དང་།
མཛད་པ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གྲངས་ཀྱང་། ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་པས། སྐུའི་མཛད་པ་བཅུ་
གཉིས་ནི་གནས་མི་འདྲ་བ་བཅུ་གཉིས་སུ་སྟོན་པ་ཉིད་སྐུ་མདོག་ཕྱག་མཚན་མི་འདྲ་བ་
བཅུ་གཉིས་སུ་སྤྲུལ་ནས་བྱོན་པས་གདུལ་བྱ་རིགས་མི་མཐུན་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཚོགས་
མི་འདྲ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་དོན་མཛད་པ་མི་འདྲ་བ་བཅུ་གཉིས་མཛད་པའི་མཛད་པ་
ཞེས་སྐུའི་གཟི་མདངས་ལ་བརྟེན་ནས་སྐུའི་བསྟན་པ་འཕེལ་བའི་དོན་དུ་བྱུང་བའོ། །སྐུ་
དེ་དག་གི་དུས་སུ་གསུང་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་མི་འདྲ་བ་བཅུ་གཉིས་གསུངས་པས་འགྲོ་
བའི་ངག་གི་བཅིངས་པ་མི་འདྲ་བ་བཅུ་གཉིས་ལས་གྲོལ་བར་མཛད་པའི་མཛད་པ་
ཞེས་གསུང་གི་བསྟན་པ་འཕེལ་བའི་དོན་དུ་བྱུང་བའོ། །གསུང་དེ་ཙམ་ཞིག་གི་ཚེ་ན་
ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་མི་འདྲ་བ་བཅུ་གཉིས་ཀྱིས་འགྲོ་བའི་རིགས་མི་འདྲ་བ་རྣམས་
ཀྱི་རྟོག་པ་བཅུ་གཉིས་ལས་གྲོལ་བར་མཛད་པའི་མཛད་པ་ཞེས་ཐུགས་ཀྱི་བསྟན་པ་
འཕེལ་བའི་དོན་དུ་བྱུང་བ་སྟེ། དེ་ལྟར་བསྟན་པ་ངེས་པའི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་གཅིག་ལ་ཆོས་
ཀྱི་རྣམ་གྲངས་དགུ་བཅུ་རྩ་དྲུག་ཚོགས་དགོས་ཏེ། དེ་དག་དང་ལྡན་པ་ནི་བསྟན་པའི་
བདག་པོ་ཞེས་བྱའོ། །གལ་ཏེ་མི་ལྡན་ན་སངས་རྒྱས་འཇིག་རྟེན་དུ་བྱོན་པ་ཁོལ་བུའི་
བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ། དེ་དག་ཀྱང་སྔོན་གྱི་སེམས་བསྐྱེད་པ་ལས་བྱུང་བའོ། །ཞེས་
ཁྱད་པར་དུ་མ་དང་བཅས་ཏེ་གསུངས་སོ། །
གཉིས་པ་ནི། དེ་དང་དུས་མཚུངས་སྐུ་གསུམ་བསྟན་པའི་བཙས། །རང་བྱུང་རྡ་ོ
རྗེ་གླགེ ས་བམ་སྐུ་གཟུགས་ན།ི །འགྲོ་བ་གང་གསི ་མཐོང་ཐསོ ་རགེ ་པས་ཀྱང་། །གདོས་
བཅས་རང་སར་གྲོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་ཅན། །གང་འདུལ་གནས་འཕར་ད་ལྟ་ཞིང་འདིར་
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བཞུགས། །སྤྲུལ་པ་དེ་དག་དང་དུས་མཚུངས་པར་སྐུ་གསུམ་གྱི་བསྟན་པའི་བཙས་
ཆེན་པོ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པར་རང་བྱུང་དུ་སྣང་བས་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་པ་
སྟེ་ཛམྦུའི་གླིང་འདིར་ཆོས་སྐུའི་བསྟན་པ་དངོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའ་ི བྱིན་རླབས་ལས་
རང་ཤར་བ་རིན་པོ་ཆེ་བརྒྱ་རྩ་ལས་འཁྲུངས་པའི་རྡོ་རྗེ་ཕྱག་གང་བ་དང་། ལོངས་སྐུ་
ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་སྤྱོད་པའི་བསྟན་པ་དངོས་རང་བྱུང་བསྟན་པ་བུ་གཅིག་པའི་བྱིན་
རླབས་ལས་རང་ཤར་བའི་རིན་པོ་ཆེ་བརྒྱ་རྩ་གཅིག་ལས་འཁྲུངས་པའི་གླེགས་བམ་
སོར་བཞི་པ་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་རང་སྒྲ་སྒྲོགས་པ་དང་། སྤྲུལ་པའི་སྐུ་སྟོན་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་
བྱིན་རླབས་ལས་རང་ཤར་བ་རིན་པོ་ཆེ་བརྒྱ་རྩ་གཅིག་ལས་རང་བྱུང་བའི་སྐུ་གཟུགས་
འགྲོ་བའི་ལུས་བོངས་དང་མཉམ་པ་སྟེ། དེ་གསུམ་ནི་འདུས་མ་བྱས་པས་སྐྱེ་འཇིག་
མེད་ཅིང་བྱིན་རླབས་ལས་རང་བྱུང་དུ་ཤར་བས་རྫུ་འཕྲུལ་དང་ཡོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མེད་
པ་འཇིག་རྟེན་ཁམས་སུ་བྱོན་དང་འབྱོན་འགྱུར་གྱི་སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རྣམས་ཀྱི་
སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བསྟན་པ་འཕེལ་བར་བྱེད་པའི་རྟེན་ཡིན་ལ་མཐོང་ཐོས་རེག་པས་
གདོས་བཅས་རང་དེངས་སུ་འགྲོ་བའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བདག་ཉིད་ཅན་ནོ། །དེ་ལྟར་
བཙས་གསུམ་པོ་དེ་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོས་གང་ལ་འདུལ་བའི་གདུལ་བྱ་སྣང་བའི་
གནས་དེར་འཕར་བས་ད་ལྟ་ཞིང་འདིར་བཞུགས་ཤིང་མ་འོངས་པར་ཞིང་གཞན་དུ་
འཕར་བ་ན་ཞིང་འདིར་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའ་ི བསྟན་པའང་མི་འབྱུང་ངོ་། །དེའང་ཞིང་
འདི་ཐོག་མར་ཆགས་པའི་ཚེ་བསྟན་པའི་བཙས་གསུམ་བྱང་ཕྱོགས་གཡོ་བ་ལྡན་ཞེས་
བྱ་བའི་ཞིང་ན་བཞུགས། ཞིང་འདིར་སྟོན་པ་ཁྱེའུ་སྣང་བ་དམ་པ་བྱོན་པའི་ཚེ་བཙས་
གསུམ་ཞིང་འདིར་འཕར་ཏེ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བསྟན་པས་འདུལ་བའི་དུས་ཀྱི་དབང་
གིས་གནས་སོ་སོར་བཞུགས་ཤིང་། སྐུའི་བསྟན་པའི་དུས་སུ་རྡོ་རྗེ་ནི་ཨོ་རྒྱན་གྱི་ཡུལ་
རྒྱ་མཚོའི་གླིང་ན་བཞུགས་ཤིང་འོད་དང་སྒྲ་དང་། དགེ་སློང་རྫུ་འཕྲུལ་དང་ལྡན་པའི་
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༼སྟོད་ཆ།༽

སྤྲུལ་པ་གྲངས་མེད་པ་འབྱུང་བར་བྱེད། གསུང་གིས་བསྟན་པའི་དུས་སུ་རི་མ་ལ་ཡ་
ལག་ན་རྡོ་རྗེའི་གནས་སུ་གནོད་སྦྱིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱག་བྱེད་དོ། །ཐུགས་ཀྱི་
བསྟན་པའི་དུས་སུ་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་སྟེང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་གནས་སོ། །གླེགས་བམ་
ནི་སྐུའི་བསྟན་པའི་དུས་སུ་གདན་གྱི་སྟེང་དུ་དཔག་ཚད་ལྔ་བརྒྱ་འཕགས་པའི་ནམ་
མཁའ་ལ་ཌཱ་ཀི་མ་རྣམས་ཀྱིས་བཟུང་ནས་གནས་སོ། །གསུང་གི་བསྟན་པའི་དུས་
སུ་སྐུ་གཟུགས་རྡོ་རྗེ་ཉིད་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གནས་སོ། །ཐུགས་ཀྱི་བསྟན་པའི་དུས་སུ་
རབ་ཏུ་ཁྲོས་པ་དྲང་སྲོང་གི་ཕུག་པར་གནས་སོ། །སྐུ་གཟུགས་ནི་སྐུའི་བསྟན་པའི་དུས་
སུ་འདི་ཉིད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་སྐུ་དངོས་དང་། སྤྲུལ་པ་དང་། ཡང་སྤྲུལ་རྣམས་དང་
ལྷན་ཅིག་ཏུ་གནས་ཤིང་། དེ་དག་གིས་ཞལ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་དངོས་སུ་སྤྱོད་པའོ།
།གསུང་གི་བསྟན་པའི་དུས་སུ་གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་པར་འཛམ་གླིང་ཀུན་ཏུ་འཁོར་བར་
གནས་ཏེ། ལྷ་དང་མིའི་འདུ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་རྣམས་ཀུན་གྱིས་མཆོད་པའི་གནས་སུ་
འགྱུར་ཞིང་། སྐབས་སུ་བསྟན་པ་ལ་གནོད་པ་བྱུང་བའི་ཚེ་སྐུ་ལས་འོད་འབྱུང་། ཞལ་
ནས་ཧཱུྃ་འབྱུང་། སྤྱན་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་འབྱུང་ངོ་། །ཐུགས་ཀྱིས་འདུལ་བའི་བསྟན་པ་
ལ་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་པའི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་གཞལ་མེད་ཁང་ལག་ན་རྡོ་རྗེའི་ཁང་བརྩེགས་
ཀྱི་ཡང་ཐོག་ན་མཉམ་པའི་རང་བཞིན་དཔལ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བས་ཕྱག་མཛད་ཅིང་ཆོ་
འཕྲུལ་རྒྱ་མཚོའི་བདག་ཉིད་ཅན་དུ་བཞུགས་སོ། །དེའང་ཚེ་ལོ་དཔག་མེད་ནས་སྟོང་
ཐུབ་པའི་དུས་ཕན་ཆད་ལ་སྐུས་འདུལ་བའི་བསྟན་པ་སྟེ། ལོ་ལྔ་བརྒྱ་ལྔ་སྟོང་ཕྲག་
གསུམ་ཡོད་དོ། །དེ་ནས་ཚེ་ལོ་བདུན་ཅུ་པའི་བར་དུ་གསུང་གིས་འདུལ་བའི་བསྟན་
པ་སྟེ། ལོ་ལྔ་བརྒྱ་ལྔ་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་གོ །དེ་ནས་ཚེ་ལོ་བཅུ་པའི་བར་དུ་ཐུགས་
ཀྱིས་འདུལ་བའི་བསྟན་པ་སྟེ། ལོ་ལྔ་བརྒྱ་ལྔ་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་གོ །ཚེ་ལོ་དེ་དག་ནི་
བསྟན་པ་དེ་དག་གིས་འདུལ་བའི་ལོ་གྲངས་ཏེ་དུས་སྤྱིའི་ཡུན་ཚད་མ་ཡིན་ནོ། །འདིར་
330

འདུལ་བྱེད་ཀྱི་སྟོན་པ་བྱོན་ཚུལ་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།

ཚེ་ལོ་བཅུ་པ་འདས་ནས་བཙས་གསུམ་ལྷོ་ཕྱོགས་མཛེས་ལྡན་བཀོད་པ། བྱང་ཕྱོགས་
ཡངས་པ་སྐྱོབ། ནུབ་ཕྱོགས་གཙུག་ཕུད་དབྱངས་རྣམས་སུ་རིམ་པར་འཕར། དེ་དག་
ཐམས་ཅད་ལའང་འབྱུང་བའི་དུས་བདུན། མི་འབྱུང་བའི་དུས་བདུན་ཏེ་བཅུ་བཞི་
རེས་བསྟན་པ་དར་ནུབ་ཏུ་འགྱུར་རོ། །དེ་ལ་དུས་བདུན་ནི། སྙིང་པོ་ལྡན་དང་རྫོགས་
ལྡན་དང་། །རྫོགས་ལྡན་ཆེ་དང་ཉིས་ལྡན་དང་། །སུམ་ལྡན་རྩོད་ལྡན་རྩོད་ལྡན་ཆེ།
ཞེས་སོ། །དེ་དག་གི་བར་བར་དུ་ནུབ་པ་ནི་མི་འབྱུང་བའི་དུས་ཏེ་མུན་པའི་བསྐལ་
པར་གསུངས། ཞིང་དེ་དག་ཏུ་མཛད་པ་རྫོགས་ནས་རྡོ་རྗེ་འཆང་གིས་བཀོད་པའི་
ཚངས་ཆེན་གྱི་བསྐལ་པར་ཡོད་དོ་ཅོག་གདོད་མའི་སར་གྲོལ་ཏེ་སྣོད་བཅུད་སྟོངས་
ནས་བཙས་གསུམ་པོའང་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ངང་དུ་རང་ཡལ་ཏེ་མི་སྣང་ངོ་། །སླར་གདུལ་
བྱ་དབྱིངས་ནས་སྣང་བ་དང་སྤྲུལ་པས་ཚངས་ཆེན་བཀོད་དེ་བཙས་གསུམ་པོའང་རང་
ཤར་བ་སོགས་རྟག་པ་རྒྱུན་གྱི་འཁོར་ལོར་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་པ་ཉིད་དོ། །གཞན་
ཡང་སྐུ་གསུམ་རེ་རེ་ཞིང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་ཕྱི་ནང་གསུམ་རེ། དེ་རེ་རེ་ལ་བཞི་
བཞིར་དབྱེ་བའི་མཛད་པ་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་རེ། བསྡོམས་པས་མཛད་པ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་
དུ་སྣང་བ་དང་། ལོངས་སྐུ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་ཕྱག་མཐིལ་པདྨའི་ཟེའུ་འབྲུར་ཞིང་
ཁམས་ཚད་མེད་པ་རྣམས་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་རེའི་ཚུལ་དུ་བརྩེགས་མར་ཡོད་པའི་བཅུ་གསུམ་
པ་ཐུགས་ཀའི་ཐད་དུ་མི་མཇེད་འཇིག་རྟེན་འདི་ཡོད་པས་རང་བཞིན་རྫོགས་པ་ཆེན་
པོའ་ི བསྟན་པ་འབྱུང་བའི་བབས་སུ་གྱུར་པ་སོགས་ཆགས་གནས་འཇིག་སྟོང་གི་ཁྱད་
པར་དུ་མ་དང་། འཇིག་རྟེན་ཆགས་པའི་རྗེས་སུ་རིན་པོ་ཆེ་པདྨའི་ལྗོན་ཤིང་ལ་ཆུ་རླུང་
གི་ལྷ་མོ་སོགས་འཇིག་རྟེན་སྲིད་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཡིད་ཞུགས་པ་ལས་པདྨ་
གསུང་སྒྲ་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས་པས་བསྐུལ་ཏེ། སྔོན་གྱི་གཟུགས་མེད་སྨིན་རུང་རྣམ་
ཤེས་གཟུང་བའི་ཆར་གནས་པའི་ས་བོན་བག་ལ་ཉལ་མངོན་གྱུར་དུས་དེའི་རྣམ་པར་
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ཤེས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་སྤྲུལ་པའི་ལུས་སུ་གྲུབ་ནས་ཡོད་མིན་མེད་མིན་སོགས་
ཁམས་གསུམ་རིམ་པར་མཆེད་པས་ད་ལྟའང་དབྱིངས་ཀྱི་རིག་པ་ལུང་མ་བསྟན་གཡོས་
པས་སེམས་ཅན་གློ་བུར་བའི་འཁྲུལ་བ་འབྱུང་བ་ཡོད་པ་སོགས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་
བཤད་ཚུལ་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ནི་ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་རྗེའི་གསུང་རབ་ལས་རྟོགས་པར་བྱ་བ་
ཁོ་ནའོ། །
བཞི་པ་ཞར་བྱུང་འཕྲོས་སྲོལ་གཞན་གྱི་གླེང་བསླང་བ་ནི། མདོ་དང་སྒྱུ་འཕྲུལ་
ལ་སོགས་བཤད་ཚུལ་ནི། །མཐའ་ཡས་ཕྱིར་ན་སོ་སོའ་ི གཞུང་དུ་རྟོགས། །འདིར་སྐུ་
དང་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་མན་ངག་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཨ་ཏི་ཡོ་གའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྩ་བ་
སྒྲ་ཐལ་འགྱུར། ཨ་ཏི་བཀོད་པ་ཆེན་པོ། དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་རྒྱས་པའི་རྒྱུད་ཆེན་
པོ་སོགས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ཞང་མཁས་པ་ཉི་འབུམ་དང་ཀུན་བཟང་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་
གྱིས་ཞིབ་མོར་བཀྲལ་བའི་རྗེས་སུ་སྔ་འགྱུར་གྱི་མཁས་པ་ཕྱི་མ་ཐམས་ཅད་འབྲངས་ཏེ་
བཤད་པ་ལྟར་སྨྲས་པ་ཡིན་གྱི། གཞན་དུ་མདོའ་ི ལུང་ཆེན་པོ་རྣམས་དང་རྡོ་རྗེ་སེམས་
དཔའ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་སྒྲུབ་སྡེ་ལྔ་ལ་སོགས་པའི་བཤད་
ཚུལ་འཛིན་པའི་མཁས་པ་ཇི་སྙེད་ཅིག་བྱོན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བཞེད་ཚུལ་ཅུང་ཟད་མི་
འདྲ་བ་མཐའ་ཡས་པའི་ཕྱིར་ན་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུ་མི་ནུས་པས་ཤེས་པར་འདོད་
ན་སོ་སོའ་ི གཞུང་འགྲེལ་རྣམས་ལས་རྟོགས་པར་བྱའོ། །འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོའ་ི
ལུགས་ཀྱི་སྐུ་དང་ཞིང་ཁམས་ཁྱད་པར་དུ་དབྱེ་བ་སྐབས་བཞི་པའི་འགྲེལ་པའོ།། །།
ཐེག་པའི་སྒོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་གསུང་རབ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་བསླབ་པ་
གསུམ་ལེགས་པར་སྟོན་པའི་བསྟན་བཅོས་ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་ཅེས་བྱ་བ་ལས་འདུལ་
བྱེད་སྟོན་པ་བྱོན་ཚུལ་རིམ་པར་ཕྱེ་བ་སྟེ་གནས་གཉིས་པའི་འགྲེལ་པ་གྲུབ་བོ།། །།
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དེ་ལྟར་འདུལ་བྱེད་འཇིག་རྟེན་གྱི་སྒྲོན་མེ་ཇི་ལྟར་སྣང་བའི་ཚུལ་ལེགས་པར་
བཤད་ནས། སྟོན་པ་དེའི་བསྟན་པ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་པར་གཞག་པ་རིམ་པར་ཕྱེ་
བ་སྟེ་གནས་གསུམ་པ་ལ་སྐབས་བཞི། དམ་པའི་ཆོས་ངོས་བཟུང་བ། ལུང་གི་ཆོས་
འཁོར་བྱེ་བྲག་ཏུ་དབྱེ་བ། བཀའི་བསྡུ་བ་བྱུང་ཚུལ། ཞར་བྱུང་བསྟན་པའི་གནས་
ཚད་བཅས་པ། སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་བབས་ལུགས་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ལ་གཉིས། བཤད་བྱ་ངོས་བཟུང་བས་མཚམས་སྦྱར། དེའི་དོན་རྒྱས་
པར་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། ལྷ་མིའི་བླ་མས་གདུལ་བྱ་འདུལ་བ་ཡི། །ཆོ་འཕྲུལ་གཙོ་བོ་ཆོས་
ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྟེ། །སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལྷ་དང་མི་ལ་སོགས་པ་འགྲོ་བ་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་བླ་མར་གྱུར་པ་དེས་གདུལ་བྱ་འདུལ་ཐབས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་བསམ་གྱིས་
མི་ཁྱབ་པ་བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་འདུལ་བ་རྣམ་པ་བཞིའི་ཁོངས་སུ་འདུ་ཞིང་། དེ་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ན་མཆོག་གམ་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་ནི་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་
བསྐོར་བ་ཉིད་ཡིན་པས་རྒྱས་པར་བཤད་པར་བྱ་སྟེ་ཞེས་ལྷག་བཅས་ཀྱི་སྒྲས་མཚམས་
སྦྱར་བའོ། །
གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ངོ་བོ་དང་། ངེས་ཚིག །དབྱེ་བའོ། །
དང་པོ་ནི། ངོ་བོ་སྒྲིབ་པའི་གཉེན་པོ་རྣམ་དཀར་ཕྱོགས། །དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་
ངོ་བོ་ནི་ཇི་སྐད་དུ། སྡུག་བསྔལ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་དང་། །སྒྲིབ་ཀུན་སེལ་བྱེད་དམ་
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པའི་ཆོས། །ཞེས་པ་ལྟར། གང་ལ་ཚུལ་བཞིན་དམིགས་ན་ལུས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་སྒྲིབ་
པ་ཟད་པའི་གཉེན་པོ་རྣམ་དཀར་ཕྱོགས་སུ་གྱུར་པའི་ཡོན་ཏན་ཞིག་སྟེ། མཚན་གཞི་
ནི། འགོག་ལམ་གྱིས་བསྡུས་པའི་ཟག་མེད་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་དང་ཚད་ལྡན་གྱི་བཀའ་
བསྟན་བཅོས་རྣམས་ཡིན་ཞིང་། དེའང་སྔ་མ་ནི་བརྗོད་བྱ་དང་། ཕྱི་མ་ནི་རྗོད་བྱེད་ཀྱི་
ཚུལ་གྱིས་སོ། །
གཉིས་པ་ནི། ངེས་ཚིག་དྷརྨའི་སྒྲ་ལས་དོན་བཅུ་འཛིན། །ཆོས་ཞེས་བྱ་བའི་
ངེས་ཚིག་ནི་ལེགས་སྦྱར་གྱི་སྐད་དུ། ཌུདྷྲྀ་ཉ་འཛིན་པའི་བྱིངས་ལས་བསྒྲུབས་པའི་
དྷརྨ་ཞེས་བྱ་བའི་སྒྲ་ལས་དོན་བཅུ་འཛིན་པའམ། དེ་དག་ལ་འཇུག་སྟེ། འདོད་འཇོ་
ལས། ཐམས་ཅད་འཛིན་པས་ན་དྷརྨ་སྟེ་ཆོས་སོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །དོན་བཅུ་ནི་
རྣམ་བཤད་རིགས་པ་ལས། ཆོས་ནི་ཤེས་བྱ་ལམ་དང་ནི། །མྱ་ངན་འདས་དང་ཡིད་
ཀྱི་ཡུལ། །བསོད་ནམས་ཚེ་དང་གསུང་རབ་དང་། །འབྱུང་འགྱུར་ངེས་དང་ཆོས་
ལུགས་ལའོ། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་ཤེས་བྱ་ལ་འཇུག་པ་ནི་དཔེར་ན་མདོ་
ལས། ཆོས་གང་ལ་ལ་འདུས་བྱས་སམ། འདུས་མ་བྱས་སམ། ཞེས་དང་། ཆོས་
རྣམས་ཐམས་ཅད་དེ་འདྲར་ཤེས་པར་གྱིས། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུའོ། །ལམ་
ལ་འཇུག་པ་ནི། དགེ་སློང་དག་ལོག་པའི་ལྟ་བ་ནི་ཆོས་མ་ཡིན་ལ་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་
ནི་ཆོས་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། མྱང་འདས་ལ་འཇུག་པ་ནི། ཆོས་ལ་སྐྱབས་
སུ་སོང་བ། ཞེས་པ་ལྟ་བུ། ཡིད་ཀྱི་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་ནི། ཆོས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད། ཅེས་
པ་ལྟ་བུ། བསོད་ནམས་ལ་འཇུག་པ་ནི། བཙུན་མོའ་ི འཁོར་དང་གཞོན་ནུ་མ་རྣམས་
དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཆོས་སྤྱོད། ཅེས་པ་ལྟ་བུ། ཚེ་ལ་འཇུག་པ་ནི། བྱིས་པ་ནི་མཐོང་
བའི་ཆོས་གཅེས་པར་འཛིན་པ་ཡིན། ཅེས་པ་ལྟ་བུ། གསུང་རབ་ལ་འཇུག་པ་ནི།
དགེ་སློང་ཆོས་ཞེས་པ་ནི་འདི་ལྟ་སྟེ། མདོའ་ི སྡེ་དང་། དབྱངས་ཀྱིས་བསྙད་པའི་སྡེ་
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བསྟན་པ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།

དང་། ཞེས་པ་ལྟ་བུ། འབྱུང་འགྱུར་ལ་འཇུག་པ་ནི། འདུ་བྱེད་ཀྱི་རྫས་རྣམས་ནི་
དེའི་ཆོས་སོ། །ཞེས་དང་། ང་ཡང་འཆི་བའི་ཆོས་དང་འཆི་བའི་ཆོས་ཉིད་ལས་མ་
འདས་སོ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ། ངེས་པ་ལ་འཇུག་པ་ནི། དགེ་སློང་གི་ཆོས་བཞི་ཞེས་
དང་། དགེ་སློང་དག་སྲོག་གཅོད་པ་ནི་ཆོས་མ་ཡིན་ལ། སྲོག་གཅོད་པ་སྤང་བ་ནི་
ཆོས་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོགས་འབྱུང་བ་ལྟ་བུ། ལུགས་ལ་འཇུག་པ་ནི། ཡུལ་ཆོས་དང་
རིགས་ཆོས་ལྟ་བུ་རྣམས་སོ། །དེ་དག་འཛིན་པའི་སྒྲ་དོན་དང་ཇི་ལྟར་འབྲེལ་སྙམ་ན།
ཤེས་བྱ་རྣམས་ཀྱསི ་ན་ི རང་དང་སྤྱའི ་ི མཚན་ཉདི ་འཛིན་པ་སྟ།ེ དཔེར་ན་ས་ན་ི སྲ་བའོ། །
ཆུ་ནི་གཤེར་བའོ། །མེ་ནི་ཚ་བའོ། །རླུང་ནི་ཡང་ཞིང་གཡོ་བའོ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ་རང་
མཚན་དང་། འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་ནི་མི་རྟག་པའོ། །ཟག་བཅས་ཐམས་ཅད་ནི་
སྡུག་བསྔལ་བའོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་བདག་མེད་པའོ། །མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ནི་
ཞི་བའོ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ་སྤྱི་མཚན་འཛིན་པ་དང་། ལམ་དང་མྱང་འདས་ཀྱིས་ན་ི འཁོར་
བར་ལྟུང་བ་ལས་འཛིན་པ་དང་། ཡིད་ཡུལ་གྱསི ་ན་ི ཡདི ་འཛིན་པ་དང་། བསོད་ནམས་
ཀྱིས་ནི་ངན་འགྲོར་ལྟུང་བ་ལས་འཛིན་པ་དང་། ཚེའམ་སྲོག་གིས་ནི་ལུས་སམ་
རིས་མཐུན་འཛིན་པ་དང་། གསུང་རབ་ཀྱིས་ནི་དོན་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་འཛིན་
པ་དང་། འབྱུང་འགྱུར་གྱིས་ནི་འབྱུང་རྒྱུའི་ཆོས་དེ་འཛིན་པ་དང་། ངེས་པས་ནི་ངེས་
པར་བྱ་བའི་གཞི་འཛིན་པ་དང་། ལུགས་ཀྱིས་ནི་རང་དང་མཚུངས་པའི་སྤྱོད་པ་འཛིན་
པ་དང་། རིག་པས་ནི་འཁྲུལ་བའི་ཕྱོགས་ལས་འཛིན་པ་ལྟ་བུར་རིགས་པས་དཔག་
པར་བྱའོ། །
གསུམ་པ་ལ་གཉིས། དབྱེ་གཞི་དང་། དབྱེ་བ་དངོས་སོ། །
དང་པོ་ནི། དེ་ལས་འགོག་ལམ་གྱིས་བསྡུས་དམ་པའི་ཆོས། །བཤད་མ་ཐག་
པ་དེ་དག་རྣམས་ལས་སྐབས་འདིར་བསྟན་པར་བྱ་བ་ནི། འགོག་པ་དང་ལམ་གྱི་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

བདེན་པས་བསྡུས་པའི་དམ་པའི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་ལ། མཚན་དེ་ལྡན་གྱི་རྒྱུ་མཚན་ཀྱང།
ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆོག་ཡིན་པས་སམ། དམ་པ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་པའི་སངས་
རྒྱས། ཆོས་ནི་དེས་བསྟན་པ་ཡིན་པས་སམ། ཡང་ན་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་
སྤྱད་པར་བྱ་བའི་ཆོས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དེ་སྐད་ཅེས་བྱའོ། །
གཉིས་པ་ལ་གཉིས། མདོར་བསྟན། རྒྱས་བཤད་དོ། །
དང་པོ་ནི། དབྱེ་ན་བརྗོད་བྱ་རྟོགས་པ་རྗོད་བྱེད་ལུང་། །ཞེས་པའོ། །
གཉིས་པ་ལ་གཉིས། བརྗོད་བྱ་རྟོགས་པ་དང་། རྗོད་བྱེད་ལུང་ངོ་། །
དང་པོ་ནི། རྟོགས་པའི་དམ་ཆོས་འགོག་ལམ་བདེན་པ་སྟེ། །འཕགས་བཞིའི་
ཐུགས་རྒྱུད་གང་ཞགི ་བྲལ་བ་དང་། །གང་ཞགི ་བྲལ་བྱདེ ་གཉེན་པའོ ་ིརང་བཞིན་ཉདི ། །
དེ་ལ་རྟོགས་པ་དམ་པའི་ཆོས་ལའང་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ་འགོག་པ་དང་ལམ་གྱི་བདེན་
པའོ། །
དང་པོ་ནི། རྣམ་པར་རྟོག་པས་མ་བརྟག་ཅིང་བརྗོད་པའི་ཡུལ་ལས་འདས་པས་
འཕགས་པ་ཁོ་ནས་མཁྱེན་པའི་ཕྱིར་བསམ་དུ་མེད་པ་དང་། རང་བཞིན་གྱིས་ཞི་བའི་
ཕྱིར་གཉིས་སུ་མེད་པ་དང་། གཟུང་འཛིན་གྱིས་སྤྲོས་པས་དབེན་པས་རྟོག་པ་མེད་པ་
སྟེ་མཚན་ཉིད་གསུམ་ལྡན་འཕགས་བཞིའི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀྱི་གཉེན་པོས་སྤང་བྱ་སྤངས་
པ་གང་ཞིག་ཆགས་པ་བྲལ་བ་དོན་དམ་པའི་བདེན་པའི་ངོ་བོ་རྟོགས་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་
ཐོབ་པ་ཡིན་ལ།
གཉིས་པ་ནི། ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་རང་བཞིན་གྱིས་དག་ཅིང་འོད་གསལ་
མུན་པའི་གཉེན་པོར་གྱུར་པ་བཞིན་དུ་ཉེས་པའི་དྲི་མ་དག་ཅིང་ཡོན་ཏན་གྱི་འོད་
གསལ་ལ་སྒྲིབ་པ་དང་ཉོན་མོངས་པའི་གཉེན་པོར་གྱུར་པ་སྟེ་མཚན་ཉིད་སུམ་ལྡན་
ཟག་མེད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་འཁོར་དང་བཅས་པ་གང་གིས་ཆགས་པ་དང་བྲལ་བར་བྱེད་པ་
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ཀུན་རྫོབ་གཉེན་པོའ ་ི རང་བཞིན་ཉིད་དེ། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། བསམ་མེད་གཉིས་
མེད་རྟོག་མེད་པ། །དག་གསལ་གཉེན་པོའ ་ི ཕྱོགས་ཉིད་ཀྱིས། །གང་ཞིག་གང་
གིས་ཆགས་བྲལ་བ། །བདེན་གཉིས་མཚན་ཉིད་ཅན་དེ་ཆོས། །ཆགས་བྲལ་ཉིད་
ནི་འགོག་པ་དང་། །ལམ་གྱི་བདེན་པ་དག་གིས་བསྡུས། །གོ་རིམ་ཇི་བཞིན་དེ་དག་
ཀྱང་། །ཡོན་ཏན་གསུམ་གསུམ་གྱིས་རིག་བྱ། །བརྟག་མིན་ཕྱིར་དང་བརྗོད་མིན་
ཕྱིར། །འཕགས་པས་མཁྱེན་ཕྱིར་བསམ་མེད་ཉིད། །ཞི་ཉིད་གཉིས་མེད་རྟོག་མེད་
དེ། །དག་སོགས་གསུམ་ནི་ཉི་བཞིན་ནོ། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །
གཉིས་པ་རྗོད་བྱེད་ལུང་བཤད་པ་ལ་གཉིས། མདོར་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ་དང་།
དེ་ཉིད་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །
དང་པ་ོ ན།ི ལུང་ན་ི ང་ོ བའོ ་ིསྒ་ོ ནས་རྣམ་པ་བཅུས། །ལེགས་གསུངས་བཀའ་དང་
དགོངས་འགྲེལ་བསྟན་བཅོས་གཉིས། །དེ་ལ་ལུང་ག་ི དམ་པའི་ཆསོ ་ཀྱང་ང་ོ བའོ ་ིསྒ་ོ ནས་
དབྱེ་ན་རྣམ་པ་བཅུས་ལགེ ས་པར་གསུངས་པའི་བཀའ་དང་། བཀའི་དགོངས་པ་འགྲེལ་
པའི་བསྟན་བཅོས་གཉིས་ཏ།ེ ལྷའི་བུས་ཞུས་པའི་མདོ་ལས། ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་
བཀའ་དང་བསྟན་བཅོས་གཉིས་སུ་འདུས། །ལེགས་པར་གསུངས་དང་དེ་ཡི་དགོངས་
འགྲེལ་པ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །རྣམ་པ་བཅུ་ནི་རྣམ་བཤད་རིགས་པར། ཇི་ལྟར་ན་
ལེགས་པར་གསུངས་པ་ཡིན་ཞེ་ན། རྣམ་པ་བཅུ་དག་གིས་ཏེ། ཡང་དག་པར་བསླབ་
པ་ཉདི ་ཀྱསི ་དང་། དབང་དུ་མཛད་པ་ཉདི ་ཀྱསི ་དང་། འཇུག་པ་ཉདི ་ཀྱསི ་དང་། རབ་
ཏུ་བསྟན་པ་ཉདི ་ཀྱསི ་དང་། རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་ཉདི ་ཀྱསི ་དང་། རྟེན་ཉདི ་ཀྱསི ་དང་། གོ་
བར་མཛད་པ་ཉདི ་ཀྱསི ་དང་། གདགས་པ་ཉདི ་ཀྱསི ་དང་། དུས་ཉདི ་ཀྱསི ་དང་། ཡོན་
ཏན་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་ཉིད་ཀྱིས་སོ། །ཞེས་བསྟན་པ་སྟེ། དེའང་རིམ་པ་བཞིན་ཡང་
དག་པར་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང་། སེམས་
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༼སྟོད་ཆ།༽

ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དབང་དུ་མཛད་པའི་ཕྱིར་དང་། རེས་འགའ་བ་མ་ཡིན་པར་རྒྱུན་དུ་
གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང་། སློབ་དཔོན་གྱི་དཔེ་མཁྱུད་མི་མངའ་བའི་ཕྱིར་དང་། སེམས་
ཅན་གྱི་བསམ་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང་། དབྱངས་ཀྱི་ཡན་ལག་ལྔ་
དང་ལྡན་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང་། དབྱངས་གཅིག་གིས་འཇིག་རྟེན་མཐའ་ཡས་
ཁྱབ་པར་མཛད་པའི་ཕྱིར་དང་། འཁོར་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཇི་སྙེད་པས་གོ་བར་
མཛད་དེ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང་། མཐའ་གཉིས་སྤངས་པའི་ལམ་གསུངས་པའི་
ཕྱིར་དང་། གདུལ་བྱ་ཡོངས་སུ་སྨིན་པ་རྣམས་ལ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང་། ཡོན་ཏན་
དྲུག་ཅུ་དང་ལྡན་པར་གསུངས་པའི་ཕྱརི ་ར།ོ །དེ་ལ་དབྱངས་ཀྱ་ི ཡན་ལག་ལྔ་ན།ི འབྲུག་
སྒྲ་ལྟར་ཟབ་པ་དང་། སྙན་ཅངི ་འཇེབས་ལ་རྣར་སྙན་པ་དང་། ཡིད་དུ་འངོ ་ཞངི ་དགའ་
བར་བྱདེ ་པ་དང་། རྣམ་པར་གསལ་ཞངི ་རྣམ་པར་རགི ་པར་བྱདེ ་པ་དང་། མཉན་པར་
འོས་ཤངི ་མ་ི མཐུན་པ་མདེ ་པ་རྣམས་ས།ོ །དེ་དག་ལ་རྒྱ་ཆ་ེ བ་ལ་སགོ ས་པའི་ཡནོ ་ཏན་ལྔ་
ཡོད་པས། མཉན་པ་ལ་སགོ ས་པའི་བྱ་བ་ལྔ་བྱདེ ་ད།ེ ཇི་སྐད་དུ། སློབ་དཔོན་དབྱིག་
གཉེན་གྱསི ། ཡོན་ཏན་ལྔ་ན་ི རྒྱ་ཆནེ ་དང་། །སྙན་དང་རགི ་དནོ ་ལྡན་ཉདི ་དང་། །གཟུང་
སླ་སྣ་ཚོགས་ཅི་འདོད་ཉིད། །འདི་དག་ལྔ་ཡི་ཡན་ལག་སྟེ། །མཉན་དང་རྣམ་པར་མི་
གཡེང་དང་། །རྣམ་སྲལོ ་ཁངོ ་དུ་ཆུད་པ་དང་། །སྨིན་པར་བྱདེ ་པ་ཡནི ་ཏ་ེ དསེ ། །ཐུབ་
ཆེན་གསུང་ནི་ཡན་ལག་ལྔ། །ཞེས་ལེགས་པར་བཤད་དོ། །གསུང་གི་ཡོན་ཏན་དྲུག་
ཅུ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གསང་བའི་མདོ་ལས་དྲུག་ཅུ་རྩ་གཉིས་སུ་འབྱུང་བའི་
ཐུབ་པ་དགོངས་རྒྱན་དུ་སོ་སོར་རྒྱས་པར་བཤད་པའི་སྡོམ་ནི། མཉེན་༡འཇམ་
༢ཡིད་འོང་༣ཡིད་༤འཐད་དག༥ །དྲིམེད་༦གསལ་༧འཇེབས་༨མཉན་༩པར་
འོས། །མི་ཚུགས་༡༠སྙན་༡༡འདུལ་༡༢མི་རྩུབ་༡༣དང་། །མི་བརླང་༡༤རབ་དུལ་
༡༥རྣ་བར་༡༦སྙན། །ལུས་༡༧སེམས་༡༨ཚིམ་དང་སྙིང་༡༩དགའ་བྱེད། །བདེ་སྐྱིད་
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༢༠ཡོངས་སུ་གདུང་བ་༢༡མེད། །ཤེས་བྱ་༢༢རིག་བྱ་༢༣རྣམ་པར་གསལ༢༤། །
དགའ་བྱ་༢༥དགའ་༢༦འོས་ཀུན་ཤེས་༢༧གཞུག །རྣམ་རིག་༢༨རིགས་༢༩ འབྲེལ་
༣༠ཟློས་༣༡སྐྱོན་མེད། །སེང་གེ་༣༢གླང་༣༣འབྲུག་༣༥ཀླུ་དབང་༣༥སྒྲ། །དྲི་ཟ་
༣༦ཀ་ལ་༣༧པིངྐའི་དབྱངས། །ཚངས་༣༨དང་ཤང་ཤང་༣༩ཏེའུའི་སྒྲ། །སྒྲ་༤༠ དང་
དབྱངས་༤༡དང་གྲགས་པ་༤༢བཟུང་། །ལྷ་༤༣དབང་རྔ་སྒྲ་༤༤མ་ཁངེ ས་༤༥ པ། །
མི་དམའ་༤༦སྒྲ་ཀུན་༤༧རྗེས་སུ་ཞུགས། །ཟུར་མ་༤༨ཆག་ཅིང་མ་ཚང་༤༩མེད། །
མ་ཞུམ་༥༠མ་ཞན་༥༡ཁྱབ་༥༢དང་ཆུབ༥༣། །རྒྱུན་ཆགས་༥༤འབྲེལ་ཞིང་༥༥ སྒྲ་ཀུན་
༥༦རྫོགས། །དབང་པོ་༥༧ཚིམས་བྱེད་མ་སྨད་༥༨དང་། །མི་འགྱུར་༥༩ མ་བརྟབས་
༦༠ཁོར་ཡུག་༦༡གྲགས། །རྣམ་པ་༦༢ཐམས་ཅད་མཆོག་དང་ལྡན། །ཞེས་སོ། །
གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གཉིས། བཀའ་དང་། བསྟན་བཅོས་སོ། །
དང་པོ་ལ་གཉིས། ངོ་བོ་དང་། དབྱེ་བའོ། །
དང་པོ་ནི། བསླབ་པ་གསུམ་བརྗོད་ངག་ཚིག་དྲི་མ་མེད། །ཚད་མ་གསུམ་
ལྡན་ཐོག་མཐའ་བར་དགེ་བ། །ཞེས་པ་སྟེ། དེ་ལ་བཀའི་ངོ་བོ་ནི། བརྗོད་བྱ་བསླབ་
པ་གསུམ་སྟོན། རྗོད་བྱེད་ངག་ཚིག་དྲི་མེད། སྒྲུབ་བྱེད་ཚད་མ་གསུམ་ལྡན། འབྲས་
བུ་ཐོག་མཐའ་བར་དུ་དགེ་བ་ཅན་ཡིན་ཏེ། མགོན་པོ་བྱམས་པས། བསླབ་པ་གསུམ་
བརྗོད་ངག་ཚགི ་དྲ་ི མ་མདེ ། །ཚད་མ་གསུམ་ལྡན་ཐགོ ་མཐའ་བར་དགེ་བ། །དེ་ན་ི ཆནེ ་
པོར་གསུངས་པ་རྒྱལ་བའི་བཀའ། །བཟློག་པ་གཞན་གྱ་ི གཞུང་དུ་ཤསེ ་པར་བྱ། །ཞེས་
དང་། འདུལ་བ་འོད་ལྡན་ལས། བསླབ་པ་གསུམ་ནི་རབ་སྟོན་ཞིང་། །ཕྱག་རྒྱ་
གསུམ་དང་ཡང་དག་ལྡན། །ཐོག་མ་བར་དང་མཐར་དགེ་བ། །སངས་རྒྱས་གསུང་
དུ་མཁས་པས་རྟོགས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །འདིར་ཚད་མ་གསུམ་ནི།
མངོན་སུམ་རྗེས་དཔག་ལུང་ཚད་མའོ། །ཡང་ན་རྒྱུད་བླ་མ་ལས། གང་ཞིག་དོན་
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༼སྟོད་ཆ།༽

ལྡན་ཆོས་དང་ཉེར་འབྲེལ་ཞིང་། །ཁམས་གསུམ་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་སྤོང་བྱེད་
གསུང་། །ཞི་བའི་ཕན་ཡོན་སྟོན་པར་མཛད་པ་གང་། །དེ་ནི་དྲང་སྲོང་གསུང་ཡིན་
བཟློག་པ་གཞན། །ཞེས་པ་ལྟར། བརྗོད་བྱ་དོན་ལྡན་གྱི་ཆོས་དང་ཉེ་བར་འབྲེལ་
ཞིང་། བྱེད་ལས་ཁམས་གསུམ་གྱི་ཉོན་མོངས་སྤོང་བའི་ཐབས་སུ་གྱུར་པ། འབྲས་
བུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞི་བའི་ཕྱོགས་སུ་གཞོལ་ཞིང་འབབ་པའི་ངག །བདག་རྐྱེན་
གཙོ་བོར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའོ། །དེའང་ངེས་ཚིག་གི་
དབང་དུ་བྱས་ན། སུ་བྷཱ་ཥི་ཏ། ཞེས་ལེགས་པར་གསུངས་པ་སྟེ། རྣམ་བཤད་རིགས་
པར་དེ་ལ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ཡང་དག་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ལེགས་པར་གསུངས་
པའོ། །ཞེས་སོ། །དེའི་དོན་ཡང་མདོ་ལས་དམ་པའི་ཆོས་ནི་ཐོག་མར་དགེ་བ། བར་
དུ་དགེ་བ། ཐ་མར་དགེ་བ། དོན་བཟང་པོ། ཚིག་འབྲུ་བཟང་པོ། མ་འདྲེས་པ།
ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ། ཡོངས་སུ་དག་པ། ཡོངས་སུ་བྱང་བ། ཞེས་གསུངས་པའི་
ཚུལ་གྱིས་ཏེ། དེའང་སློབ་དཔོན་ཐོགས་མེད་ཀྱིས། ཐོག་མར་དགེ་བ་ནི་ཉན་པ་པོ་
རྣམས་རབ་ཏུ་དགའ་བ་བསྐྱེད་པའོ། །བར་དུ་དགེ་བ་ན་ི རབ་ཏུ་སྦྱརོ ་བ་རྣམས་ཚགེ ས་ཆུང་
ངུས་མཐའ་གཉིས་རྣམ་པར་སྤངས་པ་དབུ་མའི་ལམ་ལ་ཡང་དག་པར་བརྟེན་པའོ། །ཐ་
མར་དགེ་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་དྲི་མ་མེད་པ་དང་། ཤིན་ཏུ་མཐར་ཕྱིན་པའི་ཕྱིར་དང་། ཐམས་
ཅད་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དང་། ཤིན་ཏུ་འདོད་ཆགས་བྲལ་བའི་མཐར་གྱུར་
པའི་ཕྱིར་རོ། །དོན་བཟང་པོ་ནི་ཕན་པ་དང་བདེ་བ་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཚིག་
འབྲུ་བཟང་པོ་ནི་མིང་གི་ཚོགས་ལ་སོགས་པར་ལེགས་པར་སྦྱར་བ་དང་། ཚིག་ཏུ་
འདོན་པ་ཟུར་ཕྱིན་པ་དང་ལྡན་པའོ། །མ་འདྲེས་པ་ནི་འདི་ལས་ཕྱི་རོལ་པ་རྣམས་དང་
ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའོ། །ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ནི་ཚད་མེད་པའི་ཕྱིར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
མཆོག་ཏུ་བྱུང་བའོ། །ཡོངས་སུ་དག་པ་ནི་རང་བཞིན་རྣམ་པར་གྲོལ་བའོ། །ཡོངས་
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སུ་བྱང་བ་ནི་རྒྱུད་རྣམ་པར་གྲོལ་བའོ། །ཞེས་སོ། །
གཉིས་པ་ལ་བཞི། བདག་རྐྱེན་གྱི་སྒོ་ནས་དབྱེ་བ། བརྗོད་བྱའི་སྒོ་ནས་དབྱེ་
བ། རྗོད་བྱེད་ཀྱི་སྒོ་ནས་དབྱེ་བ། དབང་པོའ་ི རིམ་པས་དབྱེ་བའོ། །
དེ་ལ་དང་པོ་ནི། བདག་རྐྱེན་སངས་རྒྱས་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་དང་། །སྐུ་
གསུང་ཐུགས་བྱིན་རླབས་དང་རྗེས་གནང་ངོ་། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གསུང་རབ་
ལ་དབྱེ་སྒོ་མང་ཡང་གསུང་བ་པོ་བདག་པོའ ་ི རྐྱེན་གྱི་སྒོ་ནས་དབྱེ་ན་གསུམ། ཞལ་
ནས་གསུངས་པའི་བཀའ་དང་། བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་བཀའ་དང་། རྗེས་སུ་
གནང་བའི་བཀའོ། །
དང་པོ་ནི། མདོ་སྡུད་པ་ལྟ་བུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉིད་ཀྱིས་དཔལ་གྱི་མགུར་
ནས་གསུངས་པའི་ཚུལ་བསྟན་པ་དང་།
གཉིས་པ་ནི། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་གསུམ་དུ་སློབ་དཔོན་
སེང་གེ་བཟང་པོས་བཤད་དེ། དེའང་སྐུས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་བཀའ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་
པོའ་ི སྤྱི་བོར་ཕྱག་བཞག་ནས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པས། མདོ་སྡེ་ས་བཅུ་པ་འཆད་པའི་
སྤོབས་པ་སྐྱེས་ནས། རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཟླ་བས་དྲིས་པ་ལྟ་བུའོ། །གསུང་གིས་བྱིན་
གྱིས་བརླབས་པའི་བཀའ་ནི་འཇམ་དཔལ་ལ་མ་སྐྱེས་དགྲའི་འགྱོད་པ་སོལ་ཅིག་ཅེས་
བཀའ་སྩལ་པས། འཇམ་དཔལ་གྱིས་མ་སྐྱེས་དགྲའི་འགྱོད་པ་བསལ་བའི་མདོ་བྱུང་
བ་ལྟ་བུའོ། །ཐུགས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་བཀའ་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཟབ་
མོ་སྣང་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བཞུགས་ནས། ཤཱ་རིའི་བུ་དང་སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་བྱནི ་
གྱིས་བརླབས་པས། ཤེས་རབ་སྙངི ་པ་ོ གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །གཞན་ཡང་ཡནོ ་ཏན་དང་
ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་བྱིན་རླབས་འོད་ཟེར་བཀྱེ་བ་ལས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་
སྐུ་སྣང་ནས་ཆསོ ་སྟནོ ་པ་འབུམ་གྱ་ི གླངེ ་གཞི་ལས་བཤད་པ་ལྟ་བུ་དང་། རི་དང་། ཤིང་
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དང་། བྱ་དང་། པདྨ་དང་། རྔ་བོ་ཆེ་ལ་སོགས་པ་ལས་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་དབྱངས་འབྱུང་
བ་ལྟ་བུ་དང་། ཉན་ཐོས་གང་དག་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་མཐུ་ལས་ཆོས་སྨྲ་བ་དང་།
སྐྱེས་པ་དང་། བུད་མེད་དང་། ཁྱེའུ་དང་། བུ་མོ་ལ་སོགས་པ་ཕྲིན་ལས་ཆེན་པོའ་ི
མཐུས་ཆོས་སྨྲ་བ་དག་ཀྱང་བཀར་བསྡུ་བ་ནི། སྡུད་པ་ལས། རྒྱལ་བའི་ཉན་ཐོས་
པ་དག་ཇི་སྙེད་ཆོས་སྟོན་དང་། །འཆད་དང་རིགས་པ་དག་དང་ལྡན་པར་བརྗོད་པ་
དང་། །མཆོག་འཕགས་བདེ་བ་བྱེད་དང་དེ་ཡི་འབྲས་ཐོབ་པ། །དེ་དག་ཀུན་ཀྱང་དེ་
བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐྱེས་བུའི་མཐུ། །ཅི་ཕྱིར་ཞེ་ན་རྒྱལ་བས་ཆོས་ཚུལ་གང་བསྟན་
པ། །དེ་ལ་མི་མཆོག་སློབ་མར་བཅས་པས་སྔོན་བསླབས་ཤིང་། །མངོན་སུམ་བྱས་
ནས་བསླབ་པ་ཇི་བཞིན་སྟོན་བྱེད་པ། །སངས་རྒྱས་མཐུས་བྱེད་རང་གི་སྟོབས་ཀྱིས་
མཐུས་མ་ཡིན། །ཅེས་སོ། །དེས་ན་སྔ་འགྱུར་གཏེར་མའི་ཕྱོགས་སུ་གཏེར་སྟོན་སྤྲུལ་
པའི་སྐྱེས་མཆོག་རྣམས་ཀྱིས་ཤོག་སེར་གྱི་བརྡ་དང་། དག་སྣང་དང་། དགོངས་པའི་
རྩལ་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྱང་ལུང་དང་རིགས་པ་འདིས་ཚད་མར་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །
གསུམ་པ་ནི། བཀའི་སྡུད་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིས། མགོར་གླེང་གཞི། བར་དུ་
མཚམས་སྦྱོར། མཐར་མཐུན་འགྱུར་ལ་སོགས་པ་བཀོད་པ་རྣམས་ཏེ། སྙིང་རྗེ་ཆེན་
པོ་པད་དཀར་ལས། ཀུན་དགའ་བོ། དེ་ན་དགེ་སློང་དེ་དག་གིས་ཁྱོད་ལ་དེ་སྐད་དྲིས་
པ་དང་འདི་སྐད་ལུང་སྟོན་ཅིག །འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པའི་དུས་གཅིག་ན་བཅོམ་
ལྡན་འདས་དང་པོ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་ཡུལ་མ་ག་དྷཱ་ན་བྱང་ཆུབ་
ཀྱི་སྙིང་པོ་ལ་བཞུགས། ཞེས་སོགས་ནས། དོན་ཚིག་དང་ཡི་གེ་གང་དང་གང་དག་
གིས་རྣམ་གྲངས་གང་དང་གང་གསུངས་པ་དེ་ལ་ཁྱོད་ཀྱིས་གླེང་གཞི་དང་བཅས་པ་
དང། རྒྱུ་དང་བཅས་པ་དང་། རྐྱེན་དང་བཅས་པ་དང་། དོན་བཟང་པོ་དང་། ཚིག་
འབྲུ་བཟང་པོ་རྒྱས་པར་སྟོན་ཅིག །མདོ་སྡེའི་མཇུག་ཏུའང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་
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དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་བསྩལ་ནས་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པའི་འཁོར་ཡི་རངས་ཏེ། བཅོམ་
ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་མངོན་པར་བསྟོད་དོ། །ཞེས་བྲིས་ཤིག །ཀུན་དགའ་
བོ་ཆོས་ཀྱི་ཚུལ་འདི་དེ་ལྟར་ཡང་དག་པར་བསྡུ་བར་བྱའོ། །ཞེས་དང་། ལུང་ལས་
ཀྱང་། གནས་མ་དྲན་ན་གྲོང་ཁྱེར་དྲུག་པོ་གང་རུང་སྨྲོས་ཤིག །ཅེས་སོགས་རྗེས་སུ་
གནང་བར་མཛད་པའོ། །
གཉིས་པ་ནི། བརྗོད་བྱའི་དབང་བྱས་རྗོད་བྱེད་སྡེ་སྣོད་གསུམ། །དེ་ཡང་ཚུལ་
ཁྲིམས་འདུལ་བ་ཏིང་འཛིན་མདོ། །ཤེས་རབ་བསླབ་པ་མངོན་པས་གཙོ་བོར་སྟོན། །
བཀའ་ཐམས་ཅད་བརྗོད་བྱ་བསླབ་པ་གསུམ་གཙོ་བོར་སྟོན་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་
རྗོད་བྱེད་སྡེ་སྣོད་གསུམ་དུ་དབྱེ་ན། འདུལ་བ། མདོ་སྡེ། མངོན་པ་གསུམ་མོ། །དེ་
ཡང་། ལྷག་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་བསླབ་པ་བརྗོད་བྱའི་གཙོ་བོར་སྟོན་པའི་རིགས་སུ་
གནས་པའི་གསུང་རབ་ནི་འདུལ་བའི་སྡེ་སྣོད། ལྷག་པ་སེམས་ཀྱི་བསླབ་པ་བརྗོད་
བྱའི་གཙོ་བོར་སྟོན་པའི་རིགས་སུ་གནས་པའི་གསུང་རབ་ནི་མདོ་སྡེའི་སྡེ་སྣོད། ལྷག་
པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་བསླབ་པ་བརྗོད་བྱའི་གཙོ་བོར་སྟོན་པའི་རིགས་སུ་གནས་པའི་གསུང་
རབ་ནི་མངོན་པའི་སྡེ་སྣོད་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དོ། །དེ་དག་གི་མཚན་གཞི་ནི་རིམ་པ་
བཞིན། ལུང་སྡེ་བཞི་སོགས་དང་། ཤེར་ཕྱིན་འབུམ་པ་སོགས་དང་། མངོན་པ་སྡེ་
བདུན་སོགས་སོ། །དེ་དག་གི་མིང་དོན་ཡང་། སྤྱིར་སྡེ་སྣོད་ཅེས་བྱ་བ་ལེགས་སྦྱར་
སྐད་དུ་པ་ི ཊ་ཀ་སྟ།ེ དེ་གངོ ་བུ་དང་བྲ་ེ བ་ོ ཆ་ེ ལ་འཇུག་ཕྱརི ། དོན་མང་པ་ོ འདུས་པས་བྲའེ ་ོ
ཆེ་ལྟ་བུ་སྟེ། བྲེ་བོ་ཆེ་ལ་བྲེའུ་ཆུང་མང་པོ་འདུས་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཡང་། སློབ་
དཔོན་ཐགོ ས་མདེ ་ཀྱསི ། ཅིའ་ི ཕྱརི ་སྡ་ེ སྣདོ ་ཅསེ ་བྱ་ཞ་ེ ན། སྨྲས་པ། བསྡུས་པའི་ཕྱརི ་
ཏེ་ཞསེ ་བྱ་བ་ན་ི དནོ ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའི་ཕྱརི ་ར།ོ །ཞེས་སགོ ས་གསུངས་ས།ོ །ནང་
གསེས་འདུལ་བའི་མདོ་སགོ ས་དགུར་དབྱེ་བས། །དོན་གྱ་ི དབང་དུ་བསླབ་པའང་དགུ་རུ་
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འགྱུར། །སྡེ་སྣདོ ་གསུམ་པ་ོ ད་ེ ལ་ནང་གསེས་འདུལ་བའི་འདུལ་བ། འདུལ་བའི་མདོ་སྡ་ེ
ལ་སགོ ས་པ་དགུར་དབྱེ་བ་གསུངས་པས། དོན་ཐབོ ་ཀྱ་ི དབང་དུ་བསླབ་པ་གསུམ་ལའང་
ནང་གསེས་ཀྱ་ི དབྱེ་བས་དགུ་རུ་འགྱུར་བར་བཞེད་པ་ཡནི ་ན།ོ །དེའང་འདུལ་བའི་སྡ་ེ སྣདོ ་
ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་བསླབ་པ་གཙོ་བོར་སྟོན་པ་ལས་བརྩམས་ཏེ་འདུལ་བའི་འདུལ་བ་བཅས་
པ་དང་རང་བཞིན་གྱསི ་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཆ་ེ ལངོ ་རྣམས་དང་། འདུལ་བའི་མདོ་སྡ་ེ ཏངི ་
ངེ་འཛིན་དང་ཚངས་པར་སྤྱོད་པ་རྣལ་འབྱོར་དུ་བྱ་བའི་རིམ་པ་དང་། འདུལ་བའི་མངོན་
པ་ད་ེ དག་ག་ི རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་རྒྱ་ཆརེ ་བཤད་པ་ལ་སགོ ས་པ་རྣམས་ས།ོ །མདོ་སྡའེ ་ི སྡ་ེ སྣདོ ་
གཙོ་བརོ ་སམེ ས་ཀྱ་ི བསླབ་པ་སྟོན་པ་ལས། མདོ་སྡའེ ་ི འདུལ་བ་བྱང་ཆུབ་སམེ ས་དཔའི་
སྡོམ་པའི་ ཚོགས་རྣམ་པར་གཞག་པ་དང་། མདོ་སྡེའི་མདོ་སྡེ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཟབ་ཅིང་
རྒྱ་ཆེ་བ་དང་། མདོ་སྡེའི་མངོན་པ་ས་དང་གཟུངས་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རབ་ཏུ་དབྱེ་
བ་ཇི་སྙེད་པ་རྣམས་སོ། །མངོན་པའི་སྡེ་སྣོད་ཤེས་རབ་ཀྱི་བསླབ་པ་གཙོ་བོར་སྟོན་
པ་ལས། མངོན་པའི་འདུལ་བ་ཚེགས་ཆུང་ཞིང་སླ་བའི་ཐབས་ཀྱིས་ཉོན་མོངས་པ་
འདུལ་བ་རྣམས་དང་། མངོན་པའི་མདོ་སྡ་ེ ད་ེ ཁ་ོ ན་ཉདི ་ལ་འཇུག་པའི་ཚུལ་རྒྱ་མཚོ་དང་།
མངོན་པའི་མངོན་པ་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་དབང་པོ་རྣམས་ཤེས་སོགས་དང་། དེ་བཞིན་
གཤེགས་པའི་སྙིང་པོའ་ིཁམས་རང་བཞིན་གྱིས་རྣམ་པར་དག་པའི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་ཆ་དང་
བཅས་པ་རྣམས་ས།ོ །གཞན་ཡང་སོ་ཐར་སྔགས་ལ་སྡེ་སྣོད་དགུ། །མིང་རྐྱང་དང་ནི་
ལྷག་དང་ཟབ་སྒྲས་བརྒྱན། །བཤད་མ་ཐག་པ་དེར་མ་ཟད་སྡེ་སྣོད་གསུམ་པོ་ལ་དབྱེ་
ཚུལ་གཞན་ཡང་ཡོད་དེ། ཐེག་དམན་སོ་ཐར་གྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་གསུམ། ཐེག་ཆེན་
བྱང་སེམས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་གསུམ། གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་དབང་དུ་བྱས་
པ་གསུམ་སྟེ་བསྡམས་པས་སྡེ་སྣོད་དགུ་རུ་འགྱུར་ཞིང་། དེ་དག་ཀྱང་རིམ་པར་འདུལ་
མདོ་མངོན་པའི་སྡེ་སྣོད་མིང་རྐྱང་ཙམ་ཕྱིའི་སྡེ་སྣོད་དང་། ལྷག་པའི་བསླབ་པ་གསུམ་
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སྟོན་པའི་ཆ་ནས་སྟོན་བྱེད་སྡེ་སྣོད་ལའང་ལྷག་པའི་སྒྲ་དོན་གྱིས་ཐོབ་པ་དང་། ཟབ་
མོ་ནང་གི་དོན་སྟོན་པས་ཟབ་མོའ་ི འདུལ་བ་སོགས་ཀྱི་སྒྲས་བརྒྱན་པ་ནང་གི་སྡེ་སྣོད་
དེ། འདུལ་དང་མདོ་སྡེ་ཕྱིར་ཤེས་པས། །ཉན་རང་འབྲས་བུ་ཐོབ་བྱེད་དེ། །ཟབ་
མོའ་ི མདོ་འདུལ་མངོན་པ་རྣམས། །སྤྱོད་བྱེད་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔར་འགྱུར། །ཞེས་
སོགས་འབྱུང་བས་རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་རང་བྱུང་ཞབས་ཀྱི་དོན་གྱི་བཞེད་པ་ཡང་དག་
པའོ། །མདོ་འདུལ་མངོན་པ་རྒྱུ་མཚན་བཞི་བཞིས་བརྗོད། །མདོ་འདུལ་མངོན་པ་
ཞེས་བྱ་བའང་ངེས་ཚིག་གི་དབང་དུ་བྱས་ན་རྒྱུ་མཚུན་བཞི་བཞི་ལྡན་པས་དེར་བརྗོད་
པ་སྟེ། དེ་ལ་མདོ་སྡེ་ཞེས་བྱ་བ་སཱུ་ཏྲ་སྟེ་དོན་གྱི་སྡོམ་སྨོས་པ་ཡིན་ལ་དེའང་རྣམ་པ་གཞི་
སྟེ། མདོ་སྡ་ེ རྒྱན་ལས། གནས་རྣམས་དང་ན་ི མཚན་ཉདི ་དང་། །ཆོས་དནོ ་སྨསོ ་ཕྱརི ་
མདོ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་ཡུལ་གང་དུ་གང་ཟག་གང་གི་ཕྱིར་གསུངས་པ་སྨོས་
པས་གནས་དང་། ཀུན་རྫབོ ་དང་དནོ ་དམ་པའི་བདེན་པའི་མཚན་ཉདི ་སྨསོ ་པས་མཚན་
ཉིད་དང་། ཕུང་ཁམས་སྐྱ་ེ མཆེད་ལ་སགོ ས་པ་སྨསོ ་པས་ཆསོ ་དང་། དགོངས་པའི་དནོ ་
ཟབ་མོ་དག་སྟོན་པས་དོན་ནོ། །འདུལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་བི་ན་ཡ་སྟེ། མདོ་རྒྱན་ལས།
ལྟུང་དང་འབྱུང་དང་ལྡང་བ་དང་། །ངེས་པར་འབྱུང་དང་གང་ཟག་དང་། །བཅས་པ་
དང་ན་ི རབ་དབྱེ་དང་། །རྣམ་པར་ངསེ ་ཕྱརི ་འདུལ་བ་ཉདི ། །ཞེས་བཞི་ཚན་གཉིས་ཀྱསི ་
བཤད་པ་ལས། ལྟུང་བ་ནི་ལྟུང་བ་སྡེ་ལྔ་དང་། ལྟུང་བ་དེ་དག་གང་ལས་འབྱུང་བ་ནི།
མི་ཤསེ ་པ། བག་མདེ ་པ། ཉོན་མངོ ས་པ་མང་བ། མ་གུས་པ་རྣམས་དང་། ལྟུང་བ་
དེ་དག་ལས་ལྡང་བ་ནི་སྤང་བའི་སེམས་པ་སོར་ཆུད་པ་དང་། ལྟུང་བ་ལས་ངེས་པར་
འབྱུང་བ་ནི་ཆད་པའི་ལས་ཁས་ལེན་པ་དང་། རྗེས་ནས་གནང་བ་དང་། བག་ཡངས་
སུ་བྱ་བ་དང་། རྟེན་དུ་གྱུར་པ་དང་། ཡང་དག་པ་སོ་སོར་རྟོག་པ་དང་། ཆོས་ཉིད་
ཐོབ་པ་རྣམས་ས།ོ །དེ་ལྟར་གནས་བཞི་པ་ོ ད་ེ སྟནོ ་པས་འདུལ་བའི་ཕྱརི ་རམ། གང་ལ་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

བརྟེན་ནས་བསླབ་པ་བཅའ་བ་གང་ཟག །བསླབ་པ་བཅས་པ་དངོས། དེ་རབ་ཏུ་དབྱེ་
བ། ལྟུང་བ་དང་ལྟུང་མདེ ་རྣམ་པར་ངསེ ་པ་སྟ་ེ རྣམ་པ་བཞི་སྨསོ ་པའི་ཕྱརི ་ར།ོ །མངོན་པ་
ཞེས་བྱ་བ་ན།ི ཨ་བྷ་ི སྟ།ེ མདོ་རྒྱན་ལས། མངོན་དུའི་ཕྱརི ་དང་ཡང་དང་ཡང་། །ཟིལ་
གནོན་རྟོགས་ཕྱིར་མངོན་པའི་ཆོས། །ཞེས་པ་ལྟར་རྒྱུ་མཚན་བཞིས་དེ་ལྟར་བརྗོད་དེ་
མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་མངོན་དུ་ཕྱོགས་པའི་བདེན་པ་ལ་སོགས་པ་སྟོན་པའི་ཕྱིར་
དང་། ཆོས་རེ་རེ་ལའང་གཟུགས་ཅན་དང་གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པ་སོགས་ཞིབ་མོར་
ཕྱེ་ནས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་སྟོན་པའི་ཕྱིར་དང་། ཕས་རྒོལ་ཟིལ་གྱིས་གནོད་པའི་ཕྱིར་
དང་། འདིས་མདོ་སྡེའི་དོན་རྟོགས་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཐེ་ཚོམ་སྤྱོད་དང་ལྟ་བ་
ཕྱིན་ལོག་སྤོང་། །དེ་ལྟར་སྡེ་སྣོད་གསུམ་པོ་དེ་ཉིད་དུ་རྣམ་པར་གཞག་པའི་རྒྱུ་མཚན་
ཅི་ཞེ་ན། ཐར་པ་སྒྲུབ་པ་རྣམས་ཀྱི་སྤང་བྱའི་གཙོ་བོ་ལམ་གོང་མ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་དང་།
རང་ལམ་ལ་སྤྱོད་པ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པ་དང་། ལྟ་བ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པ་སྟེ་གསུམ་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། དེ་དག་གི་གཉེན་པོར་མདོ་འདུལ་མངོན་པའི་སྡེ་སྣོད་གསུམ་གསུངས་པ་སྟེ།
སྡེ་སྣོད་དང་པོ་ནི། གང་ཞིག་དོན་གང་ལ་ཐེ་ཚོམ་པ་དེ་ལ་ངེས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་བཤད་
པ་གང་ཞིག །གཉིས་པ་ནི། ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་བཅས་པའི་ཡོངས་སུ་སྤྱད་པ་འདོད་
སྲེད་ཀྱི་དབང་གིས་གསོག་འཇོག་བྱེད་པ་སོགས་བཀག་པའི་སྒོ་ནས་འདོད་པ་བསོད་
ཉམས་ལ་རྗེས་སུ་སྦྱོར་བའི་མཐའ་སྤོང་བ་དང་། ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པའི་ཡོངས་སུ་
སྤྱད་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་དག་ཅིང་མ་ཞེན་པར་ལྷག་པར་རྙེད་ན། བརྒྱ་སྟོང་རི་བའི་གོས་ལ་
སོགས་པའང་རྗེས་སུ་གནང་བའི་སྒོ་ནས་བདག་ཉིད་དུབ་པ་ལ་སྦྱོར་བའི་མཐའ་སྤོང་
བ་སྟེ་མཐའ་གཉིས་སྤོང་བའི་སྤྱོད་པ་སྟོན་པའི་ཕྱིར་དང་།
གསུམ་པ་ནི། ཆོས་རྣམས་ཀྱི་རང་དང་སྤྱིའི་མཚན་ཉིད་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་
སྟོན་པའི་ཕྱིར་བཤད་པ་ཡིན་པས་སོ། །ཡང་ན་ཆོས་དོན་བཤད་སྒྲུབ་འབེལ་གཏམ་
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བསྟན་པ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།

ཕྱིར། །སྡེ་སྣོད་གསུམ་བཞག་གདུལ་བྱའི་དབང་བྱས་ནས། །ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་
སྡེ་སྣོད་གཉིས་སུ་འདུ། །སྡེ་སྣོད་གསུམ་དུ་ངེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ན་ཆོས་དོན་
བཤད་པ་དང་། ཆོས་དོན་སྒྲུབ་པ་དང་། ཆོས་དོན་འབེལ་བའི་གཏམ་གཏན་ལ་
དབབ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་སྡེ་སྣོད་གསུམ་དུ་རྣམ་
པར་གཞག་སྟེ། དེ་ལ་ཆོས་དང་དོན་ནི། མདོ་སྡེ་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་བཤད་ལས། མིང་
དང་ཚིག་དང་ཡི་གེ་རྣམས་ལ་ནི་ཆོས་ཞེས་བྱའོ། །དེས་བརྗོད་པར་བྱ་བ་ཕུང་པོ་དང་
ཁམས་དང་། སྐྱེ་མཆེད་རྣམས་ལ་ནི་དོན་ཞེས་བྱའོ། །ཡང་ན་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་
དང་སྐྱེ་མཆེད་ལ་སོགས་པ་ལ་ནི་ཆོས་ཞེས་བྱའོ། །དགོངས་པ་བཞི་དང་ལྡེམ་པོ་ངག་
བཞི་ལ་ནི་དོན་ཞེས་བྱའོ། །ཡང་ན་མཐོ་རིས་ཐོབ་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་དགེ་བ་བཅུ་ལ་ནི་
ཆོས་ཞེས་བྱའོ། །མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་
ཆོས་སུམ་ཅུ་རྩ་བདུན་ལ་སོགས་པ་ལ་ནི་དོན་ཞེས་བྱ་སྟེ་ཞེས་སོགས་བཤད་དོ། །འདི་
དག་ལ་དགོངས་ནས་མདོ་རྒྱན་དུ། །སྡེ་སྣོད་དག་ནི་གསུམ་མམ་གཉིས་ཀྱང་རུང་། །
བསྡུས་པའི་ཕྱིར་ཏེ་རྒྱུ་ནི་དགུར་འདོད་དོ། །ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །ཡང་གདུལ་བྱའི་གང་
ཟག་གི་དབང་དུ་བྱས་ན། ཐེག་ཆེན་ལ་ཞུགས་པའི་གང་ཟག་དང་ཐེག་པ་ཆུང་ངུར་
ཞུགས་པའི་གང་ཟག་གཉིས་སུ་ངེས་པས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡེ་སྣོད་དང་ཉན་ཐོས་
ཀྱི་སྡེ་སྣོད་གཉིས་སུའང་འདུ་བ་ཡིན་ལ། དེའང་བཤད་མ་ཐག་པའི་སྡེ་སྣོད་གསུམ་
སོ་སོ་ལ་གཉིས་གཉིས་སུ་དབྱེ་བ་སྟེ། དམན་པ་ལ་མོས་པ་རྣམས་ཀྱི་ངོར་གསུངས་པ་
དང་། རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་མོས་པ་རྣམས་ཀྱི་ངོར་གསུངས་པའི་ཁྱད་པར་གྱིས་སོ། །དེ་ལ་
ཐོགས་མེད་ཞབས་ཀྱིས།
གསུམ་པོ་དེ་ཉིད་ཐེག་པ་དམན་པ་དང་། ཐེག་པ་མཆོག་གི་བྱེ་བྲག་གིས་གཉིས་
སུ་འགྱུར་ཏ།ེ ཉན་ཐསོ ་ཀྱ་ི སྡ་ེ སྣདོ ་དང་། བྱང་ཆུབ་སམེ ས་དཔའི་སྡ་ེ སྣདོ ་ད།ོ ། ཞེས་
347

ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །
གསུམ་པ་ནི ། རྗོ ད ་བྱེ ད ་ཙམ་གྱི ་ སྒོ ་ ནས་རྒྱལ་བའི ་ བཀའ། །མདོ ་ སྡེ ་
དབྱངས་བསྙད་ལུང་བསྟན་ཚིགས་སུ་བཅད། །ཆེད་བརྗོད་གླེང་གཞི་རྟོགས་བརྗོད་
དེ་ལྟར་བྱུང་། །སྐྱེས་རབས་རྒྱས་དང་རྨད་བྱུང་གཏན་ལ་དབབ། །གསུང་རབ་
ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་རྣམས་སུ་དབྱེ། །རྗོད་བྱེད་དམ་རྗོད་ཚུལ་ཙམ་གྱི་སྒོ་ནས་དབྱེ་
ན་རྒྱལ་བའི་བཀའ་རྣམས་གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་སུ་དབྱེ་བར་རིགས་ཏེ།
དེ་ལ་དང་པོ་མདོའ་ི སྡེ་ནི་འདུས་བྱས་འདུས་མ་བྱས་རྣམ་ངེས་སུ། དེ་ལ་ཚིག་རྐྱང་ལྷུག་
གིས་མདོ་མདོར་བརྗོད་པ་དེ་ནི་མདོའ།ོ །ཞེས་བཤད་པ་བཞིན་དུ་སྨོས་པའི་ཚུལ་གྱིས་
ཚིག་ལྷུག་པས་དོན་མདོར་བསྟན་པའི་གསུང་རབ་ཡིན་ཞིང་། སྨོས་པའི་ཚུལ་གྱིས་
གསུངས་པ་ལ་ཕན་ཡོན་བཅུ་ཡོད་པ་ཀུན་བཏུས་ལས་གསུངས་ཏེ། སྡོམ་ནི། བཞག་
དང་བཤད་དང་བཟུང་བར་སླ། །གུས་པས་ཚགོ ས་རྫགོ ས་ཆསོ ་ཉདི ་རྟགོ ས། ། དཀོན་
མཆོག་གསུམ་ལ་དད་པ་ཐབོ ། །མཐོང་ཆསོ ་བདེར་གནས་འབེལ་གཏམ་ནུས། ། ཞེས་
སོ། །དབྱངས་ཀྱིས་བསྙད་པའི་སྡེ་ནི། མདོའ་ི སྡེ་དེ་ཉིད་ཀྱི་བར་མཐའ་རྣམས་སུ་
ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་དབྱངས་ཀྱིས་བསྙད་པ་དག་དང་། བརྟག་པར་བྱ་བ་གཞན་
ཡོད་པའི་ཕྱིར་དྲང་བའི་དོན་གྱི་མདོ་སྡེ་གང་ཡིན་པ་རྣམས་སོ། །ལུང་དུ་བསྟན་པའི་སྡེ་
ནི། ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པ་འདས་པ་དང་སྐྱེ་བ་ལུང་སྟོན་པ་རྣམས་དང་། བྱེ་བྲག་ཏུ་
དགོངས་པ་གསལ་བར་བསྟན་པའི་ཕྱིར་ངེས་དོན་གྱི་མདོ་སྡེ་རྣམས་སོ། །ཚིགས་སུ་
བཅད་པའི་སྡེ་ནི། ཚིགས་བཅད་རྐང་པ་གཉིས་པ་ནས་དྲུག་པའི་བར་གྱིས་གསུངས་
པ་རྣམས་སོ། །ཆེད་དུ་བརྗོད་པའི་སྡེ་ནི། གཞན་གྱིས་མ་བསྐུལ་བར་ཐུགས་དགྱེས་
པའི་ཚུལ་གྱ་ི ཆདེ ་དུ་གསུངས་པར་སྣང་བ་རྣམས་ས།ོ །གླེང་གཞིའ་ི སྡ་ེ ན།ི གང་ཟག་ག་ི
ཆེད་དུ་གསུངས་པ་དང་། བྱུང་བ་དང་བཅས་པའི་བསླབ་པ་གསུངས་པ་རྣམས་སོ། །
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རྟོགས་པ་བརྗོད་པའི་སྡེ་ནི། དཔེ་དང་བཅས་ནས་གསུངས་པ་རྣམས་ཏེ། བམ་
གཉིས་ལས། ཆོས་ཉན་པ་རྣམས་ཀྱིས་གོ་ཞིང་རྟོགས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་སྔོན་བཏགས་
པར་བྱུང་བ་གཞན་ལས་དྲངས་ཏེ་དཔེ་རྒྱས་པར་བསྟན་པས་ན་རྟོགས་པ་བརྗོད་པའི་
སྡེ་ཞེས་བྱ་ཞེས་སོ། །དེ་ལྟ་བུ་བྱུང་བའི་སྡེ་ནི་སྔོན་གྱི་གཏམ་རྒྱུད་སོགས་གསུངས་པ་
རྣམས་སོ། །སྐྱེས་རབས་ཀྱི་སྡེ་ནི། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་སྟོན་པ་རྣམས་
ཏེ་ཐམས་ཅད་སྒྲོལ་བའི་སྐྱེས་རབས་ལྟ་བུའོ། །ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའི་སྡེ་ནི། བྱང་ཆུབ་
སེམས་དཔའི་སྡེ་སྣོད་ཐེག་ཆེན་འབའ་ཞིག་སྟོན་པ་རྣམས་ཏེ། དེ་ལ་རྣམ་པར་འཐག་
པའི་སྡེ་དང་མཚུངས་པ་དང་བྲལ་བའི་སྡེ་ཞེས་ཀྱང་བྱའོ། །དེའང་ཀུན་བཏུས་ལས།
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པ་དང་བདེ་བའི་གནས་ཡནི ་པ་དང་། རྒྱས་པ་དང་། རྒྱ་
ཆེ་བ་དང་། ཟབ་པའི་རྣམ་པར་ཆོས་སྟོན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཅིའི་ཕྱིར་རྣམ་པར་འཐག་པ་
ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་འཐག་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཅིའི་ཕྱིར་མཚུངས་
བྲལ་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། མཚུངས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་སོ། །རྨད་དུ་བྱུང་བའི་སྡེ་
ནི། ཉན་ཐོས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་མཁྱེན་པ་དང་རྫུ་
འཕྲུལ་དང་བྱིན་རླབས་སོགས་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ཆོས་བསྟན་པ་རྣམས་སོ། །
གཏན་ལ་དབབ་པའི་སྡེ་ནི། གང་དུ་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཅི་ལྟ་བར་གཏན་ལ་
ཕབ་ནས་མདོ་སྡེ་ལ་སོགས་པའི་དོན་གསལ་བར་གསུངས་པ་རྣམས་སོ། །དེ་ལྟར་
གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་པོ་རྣམས་སྔར་བཤད་པའི་སྡེ་སྣོད་རྣམས་སུ་སོ་སོར་
བསྡུ་ན་འདི་ལྟར་ཤེས་དགོས་ཏེ། མདོའ་ི སྡེ་ནས་ཆེད་དུ་བརྗོད་པའི་སྡེའི་བར་ལྔ་ནི་
ཉན་ཐོས་ཀྱི་མདོ་སྡེའི་སྡེ་སྣོད་དོ། །དེ་ནས་གླེང་གཞིའི་སྡེ་ལ་སོགས་པ་བཞི་ནི་འདུལ་
བའི་སྡེ་སྣོད་དོ། །དེ་ལ་དང་པོ་ནི་ལྟུང་བ་བསླབ་བྱ་དང་བཅས་པ་སྟོན་པའི་ཕྱིར་གཙོ་
བོ་ཡིན་ལ། ཕྱི་མ་རྣམས་ནི་དེའི་འཁོར་རོ། །དེ་ནས་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའི་སྡེ་སོགས་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

གཉིས་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མདོ་སྡེའི་སྡེ་སྣོད་ཡིན་ཏེ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཅིང་རྒྱ་
ཆེ་བའི་ཁྱད་པར་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ནས་གཏན་ལ་དབབ་པའི་སྡེ་གཅིག་པུ་ནི་
གཉིས་ཀའི་མངོན་པའི་སྡེ་སྣོད་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །
བཞི་པ་ནི། དབང་པོའ་ི རིམ་ལས་ཆོས་འཁོར་རྣམ་གསུམ་མོ། །ཡང་ན་བཀའ་
ཐམས་ཅད་གདུལ་བྱའི་དབང་པོའ ་ི རིམ་པ་དང་སྦྱར་ན་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྣམ་པ་
གསུམ་དུ་དབྱེ་བར་རིགས་ཏེ་མདོ་སྡེ་དགོངས་པ་ངེས་འགྲེལ་གྱི་ལུང་དོན་ཀུན་མཁྱེན་
དྲི་མེད་འོད་ཟེར་གྱི་ཞལ་ནས། དེ་ལ་ལས་དང་པོ་བའི་ཚེ་གཟུང་འཛིན་རང་རྒྱུད་པས་
བཅིངས་པའི་ཉོན་མོངས་པ་ལས་སེམས་བསྲུང་བའི་ཕྱིར་སྤང་གཉེན་བླང་དོར་བྱེད་པའི་
རིམ་པ་གཙོ་བརོ ་སྟནོ ་པས་བདེན་པ་བཞིའ་ི ཆསོ ་ཀྱ་ི རྣམ་གྲངས་དང་། བར་པ་གཉེན་པོ་
ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་དགག་པའི་ཕྱིར་མཚན་ཉིད་མེད་པ་དང་། ཐ་མ་གཤིས་ཇི་ལྟར་
གནས་པ་བསྟན་པ་དོན་དམ་རྣམ་པར་ངེས་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་གསུམ་དུ་བྱུང་བ་
ཡིན་ནོ། །དབང་པོའ་ི སྒོ་ནས་དབྱེ་ན་ཉན་ཐོས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་དང་། བླ་ན་
མེད་པའི་ཐེག་པ་སྟེ་གསུམ་ཉིད་མཚན་བརྗོད་ལས། ཐེག་པ་གསུམ་གྱིས་ངེས་འབྱུང་
ལ། །ཐེག་པ་གཅིག་གི་འབྲས་བུར་གནས། །ཞེས་སོ། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པས་
སོ། །
གཉིས་པ་དགོངས་འགྲེལ་བསྟན་བཅོས་བཤད་པ་ལ་ལྔ། རྩོམ་པ་པོ། བསྟན་
བཅོས་ཀྱི་མཚན་ཉིད། ངེས་ཚིག །དབྱེ་བ། ཞར་བྱུང་བླང་དོར་གྱི་གནས་བཤད་
པའོ། །
དང་པོ་ནི། རབ་འབྲིང་ཐ་མའི་ཚད་ལྡན་རྩོམ་པ་པོས། །དེའང་བསྟན་བཅོས་
རྩོམ་པ་པོ་མཚན་ཉིད་རབ་འབྲིང་ཐ་མ་གསུམ་གའམ་གང་རུང་གི་ཚད་དང་ལྡན་པ་
དགོས་ཏེ། ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་རྗེས། རབ་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་བདེན་པ་མཐོང་བ་སྟེ་ཀླུ་སྒྲུབ་
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དང་། འཕགས་པ་ལྷ། ཐོགས་མདེ ་ལ་སགོ ས་པ་ལྟ་བུའོ། །འབྲིང་ཡ་ི དམ་ལྷའི་ཞལ་
གཟིགས་ཏ་ེ གནང་བ་ཐབོ ་པ་ཐུགས་རྗ་ེ ཆནེ ་པསོ ་བྱནི ་གྱསི ་བརླབས་པ་ཙནྡྲ་པ་དང་། ཞི་
བ་ལྷ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཐ་མ་ཡང་རིག་པའི་གནས་ལྔ་ལ་མཁས་ཤིང་བླ་མ་
བརྒྱུད་པའི་བཤད་པའི་གདམས་ངག་ཡོད་པ་སྟེ། སློབ་དཔོན་དཔལ་སྦས་དང་། ཡེ་
ཤེས་སྙིང་པོ་དང་། ཤཱཀྱ་བློ་གྲོས་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཏེ།
ད་ལྟའང་མཚན་ཉིད་གསུམ་རྗེས་མཐུན་པ་དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་ནི་རྩོམ་པ་པོའ་ི ཚད་
དུ་རུང་བའོ། །
གཉིས་པ་ནི། རྒྱལ་བསྟན་དབང་བྱས། ཞེས་པ་སྟེ། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། གང་
ཞིག་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་འབའ་ཞིག་གི །དབང་བྱས་རྣམ་གཡེང་མེད་ཡིད་ཅན་གྱིས་
བཤད། །ཐར་པ་ཐོབ་པའི་ལམ་དང་རྗེས་མཐུན་པ། །དེ་ཡང་དྲང་སྲོང་བཀའ་བཞིན་
སྤྱི་བོས་བླང་། །ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་དངོས་དང་བརྒྱུད་ནས་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་
གསུང་རབ་ཀྱི་དགོངས་པ་འགྲེལ་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་རྩོམ་པ་པོ་ལྟ་བ་ངན་པ་དང་
ཐེ་ཚོམ་སོགས་རྣམ་གཡེང་མེད་པའི་བློ་གྲོས་ཅན་གྱིས་བཤད་པའི་ངག་གང་ཞིག །
ཐར་པ་ཐོབ་པའི་ལམ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའོ། །
གསུམ་པ་ནི། ཆོས་སྐྱོབ་ཡོན་ཏན་ཅན། བསྟན་བཅོས་དེ་ནི་དྲུག་བྲལ་གསུམ་
དུ་འདོད། །མཚན་ཉིད་དེ་དང་ལྡན་པའི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ངེས་ཚིག་ནི་ལེགས་སྦྱར་གྱི་
སྐད་དུ་ཤཱ་སྟྲ་ཞེས་བྱ་སྟེ། དེའང་ཤཱ་ས་ན་འཆོས་པ། ཏྲ་ཡ་སྐྱོབ་པའི་ཕྱིར་བསྟན་བཅོས་
ཞེས་བྱ་སྟ།ེ རྣམ་བཤད་རགི ས་པར། ཉོན་མངོ ས་དགྲ་རྣམས་མ་ལུས་འཆོས་པ་དང་།།
ངན་འགྲོའ་ི སྲིད་ལས་སྐྱོབ་བྱེད་གང་ཡིན་པ། །འཆོས་སྐྱོབ་ཡོན་ཏན་ཕྱིར་ན་བསྟན་
བཅོས་ཏེ། །གཉིས་པ་ོ འདི་དག་གཞན་གྱ་ི ལུགས་ལ་མདེ ། །ཅེས་ས།ོ །ཡང་ཤཱསྟྲ་ཞསེ ་
པ་ངེས་པར་བསྟན་པ་དང་། གཞུང་ལུགས་ལ་འཇུག་པ་འཆི་མེད་མཛོད་དུ་བཤད་པ་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

ལྟར། ས་སྡེ་ལས། དོན་མེད་དོན་ལོག་དོན་དང་ལྡན། །ཐོས་རྩོད་སྒྲུབ་པ་ལྷུར་ལེན་
དང་། །ངན་གཡོ་བརྩེ་བྲལ་སྡུག་བསྔལ་སྤོང་། །བསྟན་བཅོས་དྲུག་བྲལ་གསུམ་དུ་
འདོད། །ཅེས་སོ། །དེའང་རིག་བྱེད་བཞི་ལ་སོགས་པ་ཡང་དག་པའི་དོན་མེད་པའི་
བསྟན་བཅོས་དང་། རྟག་ཆད་དུ་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པས་གྲོལ་བ་འགྲུབ་པར་སྨྲ་བ་སོགས་
དོན་ལགོ ་པའི་བསྟན་བཅོས་དང་། སྙན་ངག་ལ་སགོ ས་པ་ཐསོ ་པ་ལྷུར་ལནེ ་པའི་བསྟན་
བཅོས་དང་། རྟོག་གེ་ལ་སོགས་པའི་རྩོད་པ་ལྷུར་ལེན་དང་། གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་
རྒྱལ་བ་ལ་སོགས་པའི་ངན་གཡོ་དང་། བ་གླང་ལ་སོགས་པའི་མཆོད་སྦྱིན་ཆོས་སུ་
སྨྲ་བའི་རང་གཞན་ལ་འཚེ་བ་ཅན་བརྩེ་བ་དང་བྲལ་བའི་བསྟན་བཅོས་ངན་པ་དྲུག་དང་
བྲལ་ཞིང་། གནས་སྐབས་བདེ་ཞིང་མཐར་ཐུག་གྲོལ་བ་འགྲུབ་པའི་དོན་ཆེན་པོ་དང་
ལྡན་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པ་དང་། འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་དག་སྤོང་བའི་
བསྟན་བཅོས་གསུམ་ནི། སངས་རྒྱས་པ་དག་གིས་དང་དུ་བླང་བྱར་འདོད་པ་ཡིན་ནོ།།
བཞི་པ་ལ་གསུམ། བྱེད་ལས་ཀྱི་སྒོ་ནས་དབྱེ་བ། བཤད་བྱའི་སྒོ་ནས་དབྱེ་བ།
བརྗོད་བྱའི་སྒོ་ནས་དབྱེ་བའོ། །
དང་པོ་ནི། དེ་ཡང་བྱེད་ལས་སྒོ་ནས་རྒྱ་ཆེན་སྡུད། །ཟབ་མོ་རྣམ་འབྱེད་
འཁྲུགས་པ་སྡེབ་དང་གསུམ། །དེའང་བསྟན་བཅོས་དེ་ལ་བྱེད་ལས་ཀྱི་སྒོ་ནས་དབྱེ་
ན། རྒྱ་ཆེན་པོ་སྡུད་པའི་བསྟན་བཅོས་དང་། ཟབ་མོ་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་བསྟན་
བཅོས་དང་། འཁྲུལ་པ་གོ་རིམ་དུ་སྡེབ་པའི་བསྟན་བཅོས་དང་གསུམ་དུ་བཤད་པ་
ལས། དང་པོ་ནི་མངོན་པ་མཛོད་ལྟ་བུ། གཉིས་པ་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་ལྟ་བུ། གསུམ་
པ་མདོ་སྡེ་རྒྱན་ལྟ་བུའོ། །
གཉིས་པ་ནི། བཤད་བྱ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་དགོངས་འགྲེལ་ལ། །འཁོར་ལོ་
གསུམ་གྱི་ལྟ་སྤྱོད་ཐ་དད་དང་། །བཤད་བྱ་བཀའི་སྒོ་ནས་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་དབྱེ་བ་
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བསྟན་པ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།

གཉིས་སུ་འགྱུར་ཏེ། བཀའ་སྤྱིའི་དགོངས་འགྲེལ་དང་། བྱེ་བྲག་གི་དགོངས་འགྲེལ་
ལོ། །དང་པོ་ཀ་ཙཱནྲ་ལ་སོགས་བརྡ་སྤྲོད་པ་དང་། སྡེ་བདུན་སོགས་ཚད་མ་རིག་པའི་
བསྟན་བཅོས་རྣམས་སོ། །གཉིས་པ་ལའང་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་ལྟ་སྤྱོད་འགྲེལ་པའི་
དབྱེ་བས་ཐ་དད་པ་མང་དུ་འགྱུར་ཏེ། འཁོར་ལོ་དང་པོའ ་ི ལྟ་བའི་ཆ་འགྲེལ་པ་ལ།
ཉན་ཐོས་ཀྱི་མངོན་པ་སྡེ་བདུན། བྱེ་བྲག་བཤད་མཛོད་ཆེན་མོ། དེ་དག་གི་དོན་
བསྡུས་མངོན་པ་མཛོད་ལ་སོགས་པའོ། །སྤྱོད་པའི་ཆ་འགྲེལ་པ་ལ། འདུལ་བ་མདོ་
རྩ་དང་མེ་ཏོག་ཕྲེང་རྒྱུད་ལ་སོགས་པའོ། །འཁོར་ལོ་བར་པའི་ལྟ་བའི་ཆ་འགྲེལ་པ་
ལ། དངོས་བསྟན་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་རིམ་པ་གསལ་བར་བྱེད་པ་དབུ་མ་རིགས་ཚོགས་དྲུག་
སོགས་དང་། སྦས་དོན་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རིམ་པ་གསལ་བར་བྱེད་པ་མངོན་རྟོགས་
རྒྱན་སོགས་སོ། །སྤྱོད་པའི་ཆ་འགྲེལ་པ་བསླབ་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་སོགས་དང་། ལྟ་
སྤྱོད་གཉིས་ཆར་འགྲེལ་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པ་སོགས་སོ། །
འཁོར་ལོ་ཐ་མའི་ལྟ་བའི་ཆ་འགྲེལ་པ་མདོ་སྡེ་རྒྱན་དང་རྣམ་འབྱེད་གཉིས། རྒྱུད་བླ་
སོགས་དང་། སྤྱོད་པའི་ཆ་འགྲེལ་པ་སྡོམ་པ་ཉི་ཤུ་པ་སོགས་སོ། །
གསུམ་པ་ནི། བརྗོད་བྱ་ཇི་སྙེད་པ་དང་ཇི་ལྟ་བ། །ཐར་དང་རྣམ་མཁྱེན་གཙོ་
བོར་སྟོན་རྣམས་ཏེ། །བསྟན་བཅོས་རྣམས་བརྗོད་བྱའི་སྒོ་ནས་དབྱེ་བ་གསུམ་སྟེ། ཇི་
སྙེད་པ་སྟོན་པ་དང་། ཇི་ལྟ་བ་སྟོན་པ་དང་། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སྟོན་
པའོ། །ཇི་སྙེད་པ་སྟོན་པའང་ཕལ་པ་དང་མཆོག་གཉིས་ལས་སྔ་མ་ནི་ལུགས་ཀྱི་
བསྟན་བཅོས་སོགས་དང་། ཕྱི་མ་ནི་རིག་པའི་གནས་ལྔའི་བསྟན་བཅོས་རྣམས་ཏེ།
དེ་ལས་ནང་རིག་པ་སྟོན་པ་ནི་ཕུང་པོ་ལྔའི་རབ་བྱེད་སོགས་སོ། །ཇི་ལྟ་བ་སྟོན་པ་
བདེན་གཉིས་རྣམ་ངེས་དང་། སུམ་ཅུ་པ་དང་། དབུ་མ་རྒྱན་སོགས་དང་། ཐར་པ་
དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སྟོན་པ་བྱང་ས་དང་དགོངས་རྒྱན་ལ་སོགས་པའོ། །
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༼སྟོད་ཆ།༽

བཞི་པ་ཞར་བྱུང་བླང་དོར་གྱི་གནས་བཤད་པ་ནི། ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་རྒྱན་
དྲུག་ལ་སོགས་པའི། །གཞུང་རྣམས་རྒྱལ་བའི་བཀའ་བཞིན་སྤྱི་བོར་བླང་། །བོད་
གཞུང་རྙིང་པ་རྣམས་ཀྱང་ཁྱད་འཕགས་སོ། །བསྟན་པ་ནུབ་ཀ་མའི་སྐབས་འདིར་མི་
རྣམས་བསོད་ནམས་དང་བློ་གྲོས་ཆུང་བའི་དབང་གིས་རྒྱལ་བའི་བཀའ་ལས་བསྟན་
བཅོས། དེའང་རྒྱ་གཞུང་ལས་བོད་གཞུང་། དེའང་སྔར་བྱུང་རྣམས་ལས་ཕྱིས་བྱུང་
རྣམས་རིམ་གྱིས་རྩིས་སུ་བྱེད་དོ། །དེ་ལ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདི་ན་ཚིག་གི་ནང་
ནས་མཆོག་གམ་ཕུལ་དུ་གྱུར་པ་ནི་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་རིན་པོ་ཆེ་ཡིན་པས་དོན་
མ་གོ་ཡང་ཚིག་ཀློག་པ་ཁོ་ན་ཙམ་ལ་བྱིན་རླབས་དང་དགོས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་
པ་དང་ལྡན་པས་སྲོག་ལྟར་དུ་གཅེས་པར་བྱ་བ་ཡིན་ལ། དེའི་འོག་ཏུ་བྱམས་ཆོས་སྡེ་
ལྔ། སེམས་འགྲེལ་སྐོར་གསུམ་སོགས་ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་གི་གསུང་རྣམས་དང་།
སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་པདྨཱ་ཀ་རའི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ཡིན་ངེས་པ་རྣམས་དང་། འཛམ་གླིང་
མཛེས་པར་བྱེད་པའི་རྒྱན་དྲུག །སོགས་ཁོངས་ནས་ཆེན་པོ་བཞི། རྨད་དུ་བྱུང་བའི་
སློབ་དཔོན་གཉིས། མཁས་པ་སྒོ་དྲུག །ཇོ་བོ་རྗེ་དང་ཨ་བྷ་ཡ་ཀ་ར་སོགས་གྲུབ་པའི་
སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་མཛད་པར་ངེས་པའི་གཞུང་རྣམས་ཀྱང་རྒྱལ་བའི་བཀའ་
བཞིན་དུ་སྤྱི་བོར་བླང་བར་རིགས་ཤིང་། བོད་དུ་སྔ་འགྱུར་གྱི་ལོ་ཙཱ་ཆེན་པོ་རྣམས་དང་།
ཕྱི་དར་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་རྩ་བའི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ཕྱོགས་སུ་མ་
ལྷུང་བ་རྣམས་ཀྱང་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡིན་པས་རྒྱ་གཞུང་རྩོད་མེད་རྣམས་དང་
རྗེས་མཐུན་པར་བལྟ་ཞིང་དང་དུ་བླང་བར་བྱ་བ་ཡིན་ལ། པཎྜི་ཏ་ཕལ་པས་མཛད་
པའི་རྒྱ་གཞུང་དང་། བོད་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ཕྱོགས་རེའི་མིག་ཅན་དག་གིས་སྦྱར་
བ་རྣམས་དང་། ཁྱད་པར་ཕྱི་རབས་ཀྱི་རྟོག་གེ་པ་རྣམས་དང་། བློ་གྲོས་རྨོངས་
ཀྱང་གཡར་ཁྲལ་དུ་ལད་མོ་ཟློ་བ་རྣམས་དང་། ཆོས་ལུགས་སོ་སོའ ་ི ཁ་འཛིན་ཅན་
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རྣམས་ཀྱིས་ཅི་ཐོད་དུ་སྦྱར་བའི་ཡིག་བྲིས་རྣམས་ནི་དུས་དང་བློ་གྲོས་གྲོན་པའི་རྒྱུ་
དང་། དེ་ལྟ་བུས་མི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བྱེད་པའི་ཉེན་ཡོད་པས་ཡིད་བརྟོན་བྱ་
བའི་ཡུལ་མ་ཡིན་ཏེ། རྗེ་བཙུན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སྒྲོལ་བའི་མགོན་པོས། ཕྱི་
རབས་ཀྱི་གཏམ་ལ་མ་དགེས་ཤིག །སྔོན་གྱི་མཁས་པ་གྲུབ་ཐོབ་ཡིན། །དེང་སང་
གི་མཁས་པ་མཁས་རྫུར་འདུག །ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །བསྟན་པ་དམ་
པའི་ཆོས་ངོས་གཟུང་བའི་སྐབས་དང་པོའ་ི འགྲེལ་པའོ།། །།

༢ ལུང་གི་ཆོས་འཁོར་བྱེ་བྲག་ཏུ་བྱེ་ཕྱེ་བའི་སྐབས།

སྐབས་གཉིས་པ་ལུང་གི་ཆོས་འཁོར་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། བཞེད་པ་
སྤྱིར་བསྟན་པ། ཆོས་འཁོར་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། སྟོན་པ་མངོན་སངས་རྒྱས་ཏེ་བདུན་ཕྲག་བདུན། །རྫོགས་མཐར་
ཆོས་འཁོར་བསྐོར་ནས་མྱང་འདས་བར། །ཐེག་དམན་འབའ་ཞིག་གསུངས་ཞེས་
ཉན་ཐོས་སྨྲ། །ཐེག་ཆེན་པ་རྣམས་འཁོར་ལོ་གསུམ་དུ་བཞེད། །སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་
འདས་ཤཱཀྱའི་དབང་པོ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོར་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་
ཞག་བདུན་ཕྲག་བདུན་དུ་ཆོས་མ་གསུངས་ལ། ཞག་གྲངས་ཞེ་དགུ་རྫོགས་པའི་
མཐར་ཚངས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་སྟེ་ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱིར་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཐོག་མར་བསྐོར་
ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་ཀྱི་བར་དུ་ཐེག་དམན་ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྡེ་སྣོད་བདེན་པ་བཞིའི་
ཚུལ་ལས་བརྩམས་པ་འབའ་ཞིག་གསུངས་སོ། །ཞེས་ཉན་ཐོས་སཻནྡྷ་པ་རྣམས་དེ་
སྐད་དུ་སྨྲ་ཞིང་། འཁོར་ལོ་ཕྱི་མ་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཁས་མི་ལེན་ནོ། །ཐེག་ཆེན་
པ་རྣམས་ནི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རིམ་པ་གསུམ་དུ་བསྐོར་བར་བཞེད་ཅིང་དེའི་ཚུལ་རྒྱས་
པར་འཆད་པར་འགྱུར་ར།ོ །
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༼སྟོད་ཆ།༽

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ཆོས་འཁོར་གྱ་ི ང་ོ བ།ོ ངེས་ཚགི ། རྣམ་པར་དབྱེ་བའོ། །
དང་པོ་ལའང་གཉིས། སྤྱིར་ཆོས་འཁོར་གྱི་ངོ་བོ། བྱེ་བྲག་ལུང་ཆོས་ཀྱི་མཚན་
ཉིད་དོ། །
དང་པོ་ནི། ཆོས་འཁོར་ངོ་བོ་དམ་ཆོས་མི་མཐུན་གཅོད། །སྤྱིར་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་
ལོ་ཞེས་བྱ་བ་སྟོན་པས་གསུངས་པའི་དམ་པའི་ཆོས་གང་ཞིག །མི་མཐུན་ཕྱོགས་
འཇོམས་ཤིང་གཅོད་པའི་ནུས་པ་ཅན་ནོ། །བྱེ་སྨྲས་མཐོང་ལམ་མདོ་སྡེ་མཐོང་སྒོམ་
དང་། །མི་སློབ་ལམ་སྟོན་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་བཅས། །དེའང་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་
ཀྱིས་མཐོང་ལམ་ཁོ་ན་ཆོས་འཁོར་དུ་འདོད་དེ། མཛོད་ལས། ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་
མཐོང་བའི་ལམ། །མྱུར་བར་འགྲོ་སོགས། ཞེས་བཤད་པ་ལྟར། འཁོར་ལོས་སྒྱུར་
བའི་འཁོར་ལོ་རིན་པོ་ཆེ་ནི་འདོང་བར་འདོད་པའི་སར་མྱུར་དུ་འགྲོ་བ་དང་། ཡུལ་
གཞན་འདོར་ཞིང་གཞན་དུ་འཇུག་པ་དང་། གྲོང་དང་གྲོང་རྡལ་སོགས་མ་རྒྱལ་བ་
ལས་རྒྱལ་བ་དང་། རྒྱལ་བ་རྣལ་དུ་འགོད་པ་དང་། གནས་ལ་ལར་འཕར་ཞིང་ལ་
ལར་འབབ་པ་ལྟར། སྐད་ཅིག་བཅོ་ལྔས་བདེན་པ་རྟོགས་པའི་ཕྱིར་མྱུར་དུ་འགྲོ་བ་
དང་། བར་ཆད་མདེ ་ལམ་འདོར་བ་དང་། རྣམ་གྲལོ ་ལམ་མངོན་དུ་བྱ་བའི་ཕྱརི ་འཇུག་
པའམ། བདེན་པའི་དམིགས་པ་གཞན་འདོར་ཞངི ་། གཞན་དུ་འཇུག་པ་དང་། བར་
ཆད་མེད་ལམ་གྱིས་འཇིགས་ལྟ་སོགས་ཉོན་མོངས་པ་མ་རྒྱལ་བ་རྣམས་ལས་ཐོབ་པ་
གཅོད་པའི་སྒོ་ནས་རྒྱལ་བར་བྱེད་པ་དང་། རྣམ་གྲོལ་ལམ་གྱིས་ཉོན་མོངས་བྲལ་བའི་
ཐོབ་པ་དང་། ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་སྒོ་ནས་རྒྱལ་བ་རྣལ་དུ་དགོད་པ་དང་། གཟུགས་
དང་གཟུགས་མེད་པའི་ཁམས་ལ་དམིགས་ནས་འཕར་བ་དང་། འདོད་པའི་ཁམས་
ལ་དམིགས་ནས་འབབ་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱིར། ཆོས་འཁོར་ནི་མཐོང་ལམ་ཁོ་
ནའོ་ཞེས་སོ། །མདོ་སྡེ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ནི། མཐོང་སྒོམ་མི་སློབ་ལམ་གསུམ་ག་དེ་སྟོན་
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བསྟན་པ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།

པར་བྱེད་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་དང་བཅས་པ་ཆོས་འཁོར་དུ་འདོད་དེ། སློབ་དཔོན་
རྒྱལ་པོའ་ི སྲས་ཀྱིས། དེ་ལྟ་བས་ན་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་དེ་ཉིད་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཡང་
ཡིན་ཏེ། ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རབ་ཏུ་སྟོན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་དང་། མཐོང་བ་དང་
སྒོམ་པ་དང་མི་སློབ་པའི་ལམ་ཡང་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཡིན་ཏེ། གདུལ་བྱའི་སྐྱེ་བོའ་ི
རྒྱུད་ལ་འཇུག་པས་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་བཤད་པས་སོ། །ཐེག་
ཆེན་ལམ་ལྔ་གསུང་རབ་ཀུན་ལ་འཇོག །ཐེག་ཆེན་པ་ལྟར་ན་ཚོགས་ལམ་ནས་མི་
སློབ་ལམ་གྱི་བར་ལམ་ལྔ་པོ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཡིན་ཏེ། དབུ་མ་པ་ཆོས་
བཤེས་ཀྱིས། ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཁ་ཅིག་ནི་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་མོ། །ཁ་ཅིག་ནི་སྦྱོར་བའི་
ལམ་མོ། །ཁ་ཅིག་ནི་བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་གྱི་བར་རོ། །ཞེས་བཤད་ཅིང་རྣམ་
གྲོལ་གྱི་ལམ་ཡང་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་སྟེ། རྒྱ་ཆེར་རོལ་
བའི་མདོར་བྱམས་པ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དེ་ནི་གཏིང་མི་དམིགས་པའི་ཕྱིར་ཟབ་པའོ། །
ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་པས་སོ། །ལམ་དེ་དག་བརྗོད་བྱར་སྟོན་པའི་
གསུང་རབ་ཀུན་ཀྱང་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོར་འཇོག་པ་སྟེ། སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་
གྱིས། ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་ངོ་བོ་བསྟན་པའི་རང་བཞིན་གྱི་འཁོར་ལོ་ནི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་
ཡིན་ནོ། །ཞེས་དང་། ཤེར་ཕྱིན་དང་མངོན་པ་སོགས་ཀྱི་མིང་ཡང་གཞུང་ལུགས་ལ་
འཇུག་པ་མི་འགལ་བ་བཞིན་དུ་འདིར་ཡང་རིགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་ན་ཆོས་འཁོར་
དངོས་རྟོགས་པའི་ཆོས་དང་ཚོགས་སྦྱོར་གྱི་ལམ་དེའི་ཡན་ལག་ཡིན་ཞིང་། གསུང་
རབ་ནི་དེ་དག་གཞན་རྒྱུད་ལ་གོ་བར་བྱེད་པའི་ཕྱིར་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བ་ཞེས་བྱ་བར་
བཤད་ཀྱང་ལེགས་པའི་ཕྱོགས་གཅིག་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ནི། ལུང་གི་ངོ་བོ་ངག་གི་རྣམ་རིག་སྟེ། །རྒྱལ་བའི་ཡེ་ཤེས་འགྲོ་
སེམས་དག་པ་ལས། །གདུལ་བྱའི་ཤེས་པ་མིང་ཚིག་ཡི་གེར་སྣང་། །བྱེ་མདོས་མིང་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

ཚིག་ཕུང་པོ་གཉིས་སུ་སྨྲ། །དེ་ལ་བྱེ་བྲག་ལུང་གི་ཆོས་འཁོར་གྱི་ངོ་བོ་ནི། སྟོན་པས་
གསུངས་པའི་དམ་ཆོས་གང་ཞིག །མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་རྒྱུ་འབྲས་ངོ་བོ་ཉིད་གསུམ་
གང་རུང་བརྗོད་བྱའི་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་ངག་གི་རྣམ་པར་སྣང་བའི་རྣམ་རིག་གོ །དེའི་
མཚན་གཞིའང་། བདག་རྐྱེན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དང་། རྒྱུ་རྐྱེན་གདུལ་བྱའི་
འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་དག་པ་གཉིས་ལ་བརྟེན་ནས་གདུལ་བྱ་དེའི་ཤེས་པ་མིང་ཚིག་
ཡི་གེའི་རྣམ་པར་སྣང་བ་ཉིད་ཡིན་གྱི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ངག་ཀུན་ནས་སློང་བའི་
བག་ཆགས་མི་མངའ་བའི་ཕྱིར་དང་། ནང་གི་ཤེས་པ་ཕྱི་རོལ་གྱི་སྒྲར་ཞེན་པའི་མ་
རིག་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་དོན་དམ་པར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་བཞེད་པའི་དབང་གིས་
བསྟན་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཐེག་ཆེན་གྱི་མདོ་སྡེ་འགའ་ཞིག་ལས། བདེ་
བར་གཤེགས་པས་ཆོས་ཚིག་འབྲུ་གཅིག་ཀྱང་མ་བསྟན་པར་བཤད་པའང་དོན་འདི་
ལ་དགོངས་སོ། །ཐེག་དམན་པ་དག་གིས་དེ་ལྟར་མི་འདོད་དེ། མཛོད་ལས། གང་
རྣམས་ཐུབ་པས་གསུངས་དེ་དག །ཚིག་གམ་མིང་ཡིན་དེ་དག་ནི། །གཟུགས་དང་
འདུ་བྱེད་དག་ཏུ་འདུས། །ཞེས་བཤད་པ་ལྟར། བྱེ་སྨྲས་གསུང་རབ་ཀྱི་ངོ་བོ་མིང་
ཚིག་ཡི་གེའི་ཚོགས་པ་སྒྲ་སྤྱིའི་ཕྲེང་བར་འདོད་པས་ལྡན་མིན་འདུ་བྱེད་དང་། མདོ་སྡེ་
པས་དེ་སྒྲ་རང་མཚན་པར་འདོད་པས་གཟུགས་ཕུང་སྟེ་དངོས་པོའ་ི མཐའ་གཉིས་སུ་སྨྲ་
བར་བྱེད་དོ། །
གཉིས་པ་ངེས་ཚིག་ནི། ངེས་ཚིག་དྷརྨ་ཙཀྲའི་སྒྲ་ཕྱི་མ། །རྟོགས་པ་འཕོ་དང་
ལུང་གི་ཆོས་ཕུང་ཚོགས། །ལེགས་སྦྱར་གྱི་སྐད་དུ་དྷརྨ་ཙཀྲ་ཞེས་བྱ་བ་དྷརྨའི་སྒྲ་
བཤད་གོང་དུ་སོང་། ཙཀྲའི་སྒྲ་འཕོ་བ་དང་ཚོགས་པ་ལའང་འཇུག་པས་རྟོགས་པའི་
ཆོས་འཁོར་གདུལ་བྱའི་རྒྱུད་ལ་འཕོ་བ་ལྟར་སྣང་བའི་ཕྱིར་དང་། ལུང་གི་ཆོས་འཁོར་
ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་མང་པོའ་ི བདག་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དེ་སྐད་ཅེས་བྱ་སྟེ། ཆོས་བཤེས་
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བསྟན་པ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།

ཀྱིས་ཀྱང་། འཁོར་ལོ་ནི་གདུལ་བྱའི་རྒྱུད་ལ་འཕོ་བར་སྣང་བས་ནའམ། ཚོགས་ཀྱི་
དོན་གྱི་ཕྱིར་འཁོར་ལོ་སྟེ་སྒྲའི་དོན་ནི་དེ་དག་དང་ཉེ་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་སོ། །ཡང་
མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚངས་པའི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བའང་། མཛོད་ལས། དེ་ཉིད་
ཚངས་ཚུལ་ཚངས་པ་ཡི། །འཁོར་ལོ་ཚངས་པས་བསྐོར་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་འབྱུང་བ་
ལྟར་རོ། །
གསུམ་པ་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་ལ་གཉིས། ཐུན་མངོ ་དང་། ཐུན་མངོ ་མ་ཡནི ་པའོ། །
དང་པོ་ལ་གཉིས། ཆོས་འཁོར་གསུམ་དུ་དབྱེ་བ། དེ་ཆོས་ཕུལ་དུ་རྣམ་པར་
གཞག་པའོ། །
དེའི་དང་པོ་ལ་གཉིས། སྤྱི་དང་སོ་སོའ་ི རྣམ་གཞག་གོ །
དང་པོ་ནི། དབྱེ་ན་དང་པོ་བདེན་བཞི་བར་པ་ནི། །མཚན་ཉིད་མེད་དང་ཐ་མ་
ལེགས་པར་ཕྱེ། །ངེས་འབྱུང་རྣམ་ཐར་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་གཏམ། །ཞིར་འཇུག་སྨིན་
དང་ལུང་སྟོན་ཐོབ་ཕྱིར་གསུངས། །བསོད་ནམས་མ་ཡིན་བདག་དང་ལྟ་ཀུན་ཟློག །
ལུང་གི་ཆོས་དེ་ལ་དབྱེ་ན་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྣམ་པ་གསུམ་ཞེས་ཐེག་ཆེན་པ་རྣམས་ལ་
གྲགས་ཤིང་གྲུབ་པ་སྟེ། དེའང་བཀའ་དང་པོ་བདེན་པ་བཞིའི་ཆོས་འཁོར། བར་པ་
མཚན་ཉདི ་མདེ ་པའི་ཆསོ ་འཁོར། ཐ་མ་ལགེ ས་པར་རྣམ་པར་ཕྱ་ེ བའི་ཆསོ ་འཁོར་ར།ོ །
དེའང་གཟུངས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོས་ཞུས་པའི་མདོ་ལས། དེ་བཞིན་གཤེགས་
པས་ཡོངས་སུ་མ་དག་པའི་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་རིག་ནས་མི་རྟག་པ་དང་། སྡུག་
བསྔལ་བ་དང་། བདག་མེད་པ་དང་། མི་སྡུག་པ་ཡིད་འབྱུང་བར་འགྱུར་བའི་གཏམ་
གྱིས་འཁོར་བ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཡིད་འབྱུང་བར་བྱེད།
འཕགས་པའི་ཆོས་འདུལ་བ་ལ་འཇུག་པར་བྱེད་དོ། །དེ་ཙམ་གྱིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་
པ་བརྩོན་འགྲུས་རྒྱུན་མི་གཅོད་ཅིང་། དེའི་འོག་ཏུ་སྟོང་པ་ཉིད་དང་། མཚན་མ་མེད་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

པ་དང་། སྨོན་པ་མེད་པའི་གཏམ་གྱིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཚུལ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་
བྱེད་དོ། །དེ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བརྩོན་འགྲུས་རྒྱུན་མི་གཅོད་ཀྱི།
དེའི་འོག་ཏུ་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་འཁོར་ལོའ་ི གཏམ་དང་། འཁོར་གསུམ་ཡོངས་སུ་དག་
པའི་གཏམ་གྱིས་སེམས་ཅན་དེ་དག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡུལ་ལ་འཛུད་དོ། །ཞེས་
ཆོས་འཁོར་གསུམ་ལ་གཏམ་གསུམ་གྱིས་བསྟན་པར་མཛད་དེ། དང་པོ་འཁོར་བ་
ལས་ཡིད་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་གཏམ་དང་། གཉིས་པ་རྣམ་ཐར་སྒོ་གསུམ་གྱི་གཏམ་
དང་། གསུམ་པ་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་འཁོར་ལོའ་ི གཏམ་མོ། །དེ་ལྟར་འཇོག་པའི་རྒྱུ་
མཚན་ནི། གདུལ་བྱ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་དཀྲི་བའི་རིམ་པས་བཞག་པ་སྟེ། རྒྱུད་བླ་
མ་ལས། འཇིག་རྟེན་ཞི་བའི་ལམ་ལ་འཇུག་པ་དང་། །རབ་ཏུ་སྨིན་དང་ལུང་སྟོན་རྒྱུ་
ཡི་གཟུགས། །ཞེས་བཤད་པ་ལྟར། དང་པོ་གདུལ་བྱ་འཁོར་བ་ལ་ཆགས་པ་རྣམས་
ཡིད་འབྱུང་བའི་གཏམ་གྱིས་བསྐུལ་ནས་ཤི་བའི་ལམ་ལ་འཇུག་པ་དང་། དེ་ནས་སྟོང་
ཉིད་ཀྱི་གཏམ་གྱིས་ཐེག་པ་ཆེན་པོར་ཡོངས་སུ་སྨིན་པ་དང་། དེ་ནས་ཕྱིར་མི་ལྡོག་
པའི་འཁོར་ལོའ་ི གཏམ་གྱིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡུལ་ལ་འཇུག་ཅིང་ལུང་སྟོན་པ་
ཆེན་པོ་འཐོབ་པར་བྱེད་པའི་ཕྱིར་གསུངས་ས།ོ །གཞན་ཡང་འཕགས་པ་ལྷས། བསོད་
ནམས་མ་ཡནི ་དང་པརོ ་ཟླགོ །བར་དུ་བདག་ནི་ཟློག་པ་དང་། །ཐ་མར་ལྟ་གཞི་ཀུན་
ཟློག་པ། །གང་གིས་ཤེས་དེ་མཁས་པ་ཡིན། །ཞེས་བཤད་པའང་ཆོས་འཁོར་གསུམ་
ལ་སྦྱོར་བར་བཞེད་དེ་རྒྱས་པར་ཕྱི་ནས་འབྱུང་ངོ་། །
གཉིས་པ་སོ་སོའ་ི རྣམ་གཞག་ལ་གསུམ། འཁོར་ལོ་དང་པོ། བར་པ། ཐ་
མའོ། །
དང་པོ་ནི། བདེན་བཞི་ལན་གསུམ་བཟླས་པ་བཅུ་གཉིས་ཏེ། །དེ་ལ་དང་
པོ་བདེན་བཞིའི་ཆོས་འཁོར་གྱི་མཚན་ཉིད་ནི། སྟོན་པས་གསུངས་པའི་དམ་ཆོས་
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གང་ཞིག་ཐེག་ཆེན་གྱི་ལམ་སྟེགས་སུ་དགོངས་ནས་གཙོ་བོར་ཐེག་དམན་གྱི་རིགས་
ཅན་རྣམས་ལ་བསྟན་པའོ། །དེའི་མཚན་གཞི་ནི། ཉན་ཐོས་རྣམས་ལ་གྲགས་པའི་
འདུལ་མངོན་མདོ་སྡེའི་གསུང་རབ་རྣམས་ཏེ་ལུང་སྡེ་བཞི་སོགས་སོ། །དེ་དག་ལ་ཅིའི་
ཕྱིར་བདེན་བཞིའི་ཆོས་འཁོར་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན་གཙོ་བོར་བདེན་པ་བཞི་ལས་བརྩམས་ཏེ་
དམན་པ་ལ་མོས་པ་རྣམས་དྲང་བའི་ཕྱིར་ལྟ་སྤྱོད་ཡང་དག་པར་སྟོན་པས་ན་དེ་སྐད་
ཅེས་བྱའོ། །དེའང་འཁོར་ལོ་དང་པོའ་ི དངོས་གཞི་ཡུལ་ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱི་དྲང་སྲོང་ལྷུང་བ་
རི་དྭགས་ཀྱི་ནགས་སུ་འཁོར་ལྔ་སྡེ་བཟང་པོ་ལ་བདེན་བཞི་ལན་གསུམ་དུ་བཟླས་པ་
རྣམ་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བའི་ཚུལ་བསྟན་པ་དེ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཚུལ་ཡང་
བྱེ་བྲག་སྨྲ་བས། བདེན་བཞིའི་ངོ་བོ་བསྟན་པ། བྱ་བ་བསྟན་པ། འབྲས་བུ་བསྟན་
པའི་ཚུལ་གྱིས་བཟླས་པ་གསུམ། བཟླས་པ་རེ་རེ་ལའང་ཡི་གེ །ཤེས་པ། རིག་
པ། བློ་སྐྱེས་སོ་ཞེས་བཞི་བཞི་དང་བཅས་པའི་རྣམ་པ་བཅུ་གཉིས་སུ་བསྟན་པར་
བཞེད། མདོ་སྡེ་པས། བདེན་བཞི་རང་གི་ངོ་བོ་ལ་དམིགས་པའི་ཚུལ་གྱིས་བཟླས་པ་
དང་པོ། བྱ་བའི་ངོ་བོ་ལ་དམིགས་པའི་ཚུལ་གྱིས་བཟླས་པ་གཉིས་པ། མཐར་ཐུག་
པ་ལ་དམིགས་པའི་ཚུལ་གྱིས་གསུམ་པ་སྟེ། བཟླ་བྱ་ནི་བདེན་བཞིའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་
གྲངས་ཉིད་ཡིན་ཞིང་། བཟླས་པ་གསུམ་ལ་བདེན་པ་བཞི་སོ་སོར་ངོ་བོ་བྱ་བ་འབྲས་
བུ་རྣམས་ལ་དམིགས་པའི་རྣམ་པ་བཞིར་འགྱུར་པའི་ཕྱིར་རྣམ་པ་བཅུ་གཉིས་ཡིན་ནོ་
ཞེས་འདོད་པ་ནི་འཐད་པའི་ཕྱོགས་སོ། །ཆོས་འཁོར་དེའི་དངོས་ཀྱི་དགོས་པ་ལྔ་སྡེ་
བཟང་པོས་དགྲ་བཅོམ་ཐོབ་པ་སོགས་དང་། ཁྱད་པར་གྱི་དགོས་པ་དེ་ནས་བརྩམས་
འབྲས་བུའི་བསྟན་པ་རྫོགས་ཀྱི་བར་འབྲས་བུ་བཞི་ཐོབ་པ་ས་ཆེན་པོའ་ི རྡུལ་ཙམ་བྱུང་
བ་དེའི་ཕྱིར་རོ། །འདི་ལས་གཞན་པ་བདེན་བཞིའི་ཆོས་འཁོར་དུ་གཏོགས་པ་རྣམས་
ནི་འདུལ་ལུང་གྲོང་ཁྱེར་དྲུག་སོགས་སུ་ཐོར་བུར་གསུངས་པས་མཚོན་གནས་དང་དུས་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

མ་ངེས་པ་སྣ་ཚོགས་པའོ། །
གཉིས་པ་ནི། མཚན་ཉིད་མེད་ལ་དངོས་བསྟན་རྣམ་ཐར་གསུམ། །སྦས་དོན་
མངོན་རྟོགས་བརྒྱད་པོ་ཡན་ལག་བཅས། །འཁོར་ལོ་བར་པའི་མཚན་ཉིད་ནི། སྟོན་
པས་གསུངས་པའི་དམ་ཆོས་གང་ཞིག །ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིལམ་དངོས་ལ་དགོངས་ནས་
གཙོ་བརོ ་ཐགེ ་ཆནེ ་པའི་རགི ས་ཅན་རྣམས་ལ་བསྟན་པའོ། །དེའ་ི མཚན་གཞི་ན།ི ཡུམ་
རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་སོགས་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་སྡེ་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་རྣམས་སོ། །དེ་
དག་ལ་ཅིའི་ཕྱིར་མཚན་ཉིད་མེད་པའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། གཟུགས་
ནས་རྣམ་མཁྱེན་གྱི་བར་གྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཤིན་ཏུ་དབེན་པའི་
སྨྲ་བསམ་བརྗོད་བྲལ་གྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་སྟོན་པར་སྣང་བའི་ཕྱིར་དེ་སྐད་ཅེས་བྱའོ། །
དེའང་གནས་རྒྱལ་པོའ་ི ཁབ་བྱ་རྒོད་ཕུང་པོའ་ི རི་ལ་འཁོར་རྣམ་པ་བཞི་དང་བྱང་ཆུབ་
སེམས་དཔའི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་རྣམས་ལ། དངོས་བསྟན་རྣམ་པར་ཐར་པའི་
སྒོ་གསུམ་ལས་བརྩམས་ཏེ་ཟབ་མོ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་བསྟན་པས་སྦས་དོན་མངོན་
རྟོགས་བརྒྱད་གདུལ་བྱའི་རྒྱུད་ལ་ཇི་ལྟར་སྐྱེ་བའི་རིམ་པ་ཡན་ལག་གི་དོན་བདུན་ཅུ་
དང་བཅས་པ་ལེགས་པར་རྟོགས་པའི་ཐབས་སུ་སྒོ་གསུམ་རྣམ་གྲངས་བཅུ་གཅིག་
གི་སྒོ་ནས་འཆད་པར་མཛད་དོ། །དེ་ལ་རྣམ་ཐར་སྒོ་གསུམ་ནི། གཞི་སྟོང་པ་ཉིད།
ལམ་མཚན་མ་མེད་པ། འབྲས་བུ་སྨོན་པ་མེད་པའོ། །སྦས་དོན་མངོན་རྟོགས་བརྒྱད་
ནི། མངོན་རྒྱན་ལས། ཤེས་རབ་ཕ་རལོ ་ཕྱནི ་པ་ན།ི །དངོས་པ་ོ བརྒྱད་ཀྱསི ་ཡང་དག་
བཤད། །རྣམ་ཀུན་མཁྱེན་ཉིད་ལམ་ཤེས་ཉིད། །དེ་ནས་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད། །
རྣམ་ཀུན་མངོན་རྫགོ ས་རྟགོ ས་པ་དང་། །རྩེ་མརོ ་ཕྱནི ་དང་མཐར་གྱསི ་པ། །སྐད་ཅིག་
གཅིག་མངོན་རྫོགས་བྱང་ཆུབ། །ཆོས་ཀྱི་སྐུ་དང་དེ་རྣམ་བརྒྱད། །ཅེས་པ་ལྟར་
དང་། དོན་བདུན་ཅུ་ནི། རྣམ་མཁྱེན་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་བཅུ། ལམ་ཤེས་མཚོན་
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བསྟན་པ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།

བྱེད་བཅུ་གཅིག །གཞི་ཤེས་མཚོན་བྱེད་དགུ། རྣམ་རྫོགས་སྦྱོར་བ་མཚོན་བྱེད་བཅུ་
གཅིག །རྩེ་སྦྱོར་མཚོན་བྱེད་ཆོས་བརྒྱད། མཐར་གྱིས་པའི་སྦྱོར་བ་མཚོན་བྱེད་བཅུ་
གསུམ། སྐད་ཅིག་མའི་སྦྱོར་བ་མཚོན་བྱེད་བཞི། འབྲས་བུ་ཆོས་སྐུ་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་
ཆོས་བཞི་རྣམས་སོ། །དེ་དག་སྟོན་བྱེད་སྒོ་གསུམ་ནི། འགོ་སྨོས་པས་གོ་བ་རྣམས་ཀྱི་
ངོར་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པའི་སྒོ། སྤྲོས་པ་ཙམ་གྱིས་གོ་བ་རྣམས་ཀྱི་ངོར་འབྲིང་དུ་བསྟན་
པའི་སྒོ། ཚིག་ལ་འཆེལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ངོར་རྒྱས་པར་བཤད་པའི་སྒོ་རྣམས་སོ། །རྣམ་
གྲངས་བཅུ་གཅིག་ནི། ཤཱ་རིའི་བུ། རབ་འབྱོར། བརྒྱ་བྱིན། ཡང་རབ་འབྱོར།
བྱམས་པ། ཡང་རབ་འབྱོར། བརྒྱ་བྱིན། རབ་འབྱོར། བྱམས་པ། རབ་འབྱོར།
ཀུན་དགའ་བོ་རྣམས་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་དྲིས་ལན་སོགས་ཀྱིས་བསྟན་པ་རྣམས་སོ། །
འཁོར་ལོ་འདིའི་དགོས་པ་ནི་དངོས་སུ་བསྐོར་བའི་ཚུལ་བསྟན་ཡུལ་གྱི་གདུལ་བྱ་ངེས་
པར་རྒྱུད་གྲོལ་བ་འདི་ལ་ལྟོས་དགོས་པ་རྣམས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡུལ་ལ་འཇུག་
པ་དང་། བརྒྱུད་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལྟ་བ་ངན་པའི་སྒྲིབ་གཡོགས་བསལ་
ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་ལུགས་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་ནས་
མཐའ་གཉིས་ལ་རབ་ཏུ་མི་གནས་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོ་འཐོབ་པའི་ཕྱིར་
རོ། །
གསུམ་པ་ནི། ཐ་མས་མཚན་ཉིད་རྣམ་གསུམ་གཙོ་བོར་སྟོན། །འཁོར་ལོ་
ཐ་མའི་མཚན་ཉིད་ནི། སྟོན་པས་གསུངས་པའི་དམ་ཆོས་གང་ཞིག །མཐར་ཐུག་
པའི་དོན་ལ་དགོངས་ནས་གཙོ་བོར་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་
ལ་བསྟན་པའོ། །དེའི་མཚན་གཞི་ནི། ཕལ་པོ་ཆེ་དང་ལང་ཀར་གཤེགས་པ་སོགས་
དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོའ ་ི གཏམ་གཙོ་བོར་སྟོན་པའི་ཕྱོགས་ཀྱི་གསུང་རབ་
རྣམས་ཡིན་ནོ། །དེ་དག་ལ་ཅིའི་ཕྱིར་ལེགས་པར་རྣམ་པར་ཕྱེ་བའི་ཆོས་འཁོར་ཞེས་
363

ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།
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བྱ་ཞེ་ན། གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྱེན་གྱི་བར་གྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀུན་བརྟགས་གཞན་
དབང་ཡོངས་གྲུབ་སྟེ་མཚན་ཉིད་གསུམ་དུ་ལེགས་པར་ཕྱེས་ན་གཙོ་བོར་གསུངས་པའི་
ཕྱིར་དེ་སྐད་ཅེས་བྱའོ། །དེ་ལ་འཁོར་ལོ་ཐ་མའི་དངོས་གཞི་ནི། །དོན་དམ་པར་ཚད་
གཟུང་ཅི་ཞིག་ཀྱང་། རང་རེ་བྱིས་པ་རྣམས་ཀྱི་མཐོང་ཐོས་ཀྱི་ཡུལ་ཙམ་དུའང་རི་མ་
ལ་ཡ་དང་། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོ་དང་། ཡངས་པ་ཅན་སོགས་སུ་དུས་མ་ངེས་པར་
གསུངས་པས་འདི་ཉིད་ཁོ་ནའོ་ཞེས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་གཞག་དཀའ་མོད་ཀྱི་གོང་སྨོས་
རྣམས་དང་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་སོགས་ཚིག་དོན་གཉིས་ཀ་རྒྱས་པའི་ཕྱོགས་
རྣམས་ནི་དེར་བཞག་པར་འོས་ཤིང་། དེའང་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་མདོ་སྡེ་ཕལ་ཆེ་བ་ཞིག་
ལས་དགོངས་པ་ཅན་དུ་གསུངས་པ་མང་པོ་འདི་དག་ཏུ་གསལ་བར་བསྟན་པ་ཤས་ཆེ་
སྟེ། དཔེར་ན་འདུལ་བའི་མདོར། དགེ་སློང་དག་གིས་རུང་བའི་ཤ་བཟའ་བར་གནང་
བ། རྣམ་གསུམ་དག་པའི་ཤ་འདི་ནི། །མ་བརྟགས་པ་དང་མ་བསླངས་དང་། །མ་
བསྐུལ་བ་ནི་ཡོང་མེད་པས། །དེ་ཕྱིར་ཤ་ནི་མི་ཟའོ། །ཞེས་སོགས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཅན་
དུ་བསྟན་པ་སོགས་མང་བའི་ཕྱིར་རོ། །
གཉིས་པ་དེ་དག་ཆོས་ཕུང་དུ་རྣམ་པར་གཞག་པ་ནི། ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་
པོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། །དེ་ཡང་བརྒྱད་ཁྲི་དང་ནི་བཞི་སྟོང་ངོ་། །དེ་ལྟར་ལུང་གི་ཆོས་ཐམས་
ཅད་ལ་སྤྱིར་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། བརྗོད་བྱ་དོན་དང་རྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཚིག་དུ་མ་
སྤུངས་པའི་ཕུང་པརོ ་སྣང་བའི་ཕྱརི ་ར།ོ །དེའང་མཛོད་ལས་ཆསོ ་ཕུང་བརྒྱད་ཁྲརི ་བཤད་
ཅིང་མཛོད་ཊཱིཀ་྄ཏུ་སྡེ་པ་ཁ་ཅིག་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་དུ་འདོད་པའང་བཤད་ལ་ཐེག་ཆེན་པ་
རྣམས་ཀྱསི ་ཕྱ་ི མ་འདོད་པ་ན་ི ཡངོ ས་སུ་གྲགས་པ་ལྟར་ར།ོ །དེ་ལྟར་ཡང་། ཀུན་མཁྱེན་
དྲི་མེད་འོད་ཟེར་གྱིས། གཉེན་པོ་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་སྒོ་ནས་དབྱེ་ན་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་བརྒྱད་
ཁྲི་བཞི་སྟོང་སྟེ། སྒྲོན་གསལ་ལས། ཐུབ་པ་ཆེན་པོས་ཆོས་ཕུང་པོ། །བརྒྱད་ཁྲི་
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བཞི་སྟོང་གསུངས་པ་ལས། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ཕུང་པོའ་ི ཚད་ལ་ཉན་ཐོས་འདོད་
ཚུལ་གསུམ། །ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་རེ་རེའི་ཚད་ལ་འདོད་ཚུལ་མང་ཡང་། ཉན་ཐོས་ཀྱི་
འདོད་ཚུལ་གཙོ་བོ་གསུམ་སྟེ། སྡེ་པ་ཁ་ཅིག་གིས་ནི་བྱེ་སྨྲས་བཀའ་དང་། མདོ་སྡེ་
པས་བསྟན་བཅོས་སུ་འདོད་པའི་མངོན་པ་སྡེ་བདུན་གྱི་ནང་ཚན། ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཤཱ་
རིའི་བུས། །ཞེས་བཤད་པ་དེ་ལ་གཞུང་ཚད་ཤློ་ཀ་དྲུག་སྟོང་ཡོད་པས། དེ་ཆོས་ཕུང་
གཅིག་གི་ཚད་ཡིན་ཞིང་བརྒྱད་ཁྲིའི་ནང་ནས་དེ་ཙམ་ཞིག་ལུས་ཀྱི་གཞན་ནི་ནུབ་བོ་
ཞེས་ཟེར་རོ། །ཡང་སྡེ་པ་ཁ་ཅིག་གིས་ནི། ཕུང་པོ་ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་དང་། རྟེན་
འབྲེལ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་གྲངས་རེ་རེའི་གཏམ་རྫོགས་པ་ནི་ཆོས་ཕུང་རེ་རེའི་ཚད་དུ་
འགྱུར་ཞིང་དབྱེ་བའང་དེ་ལྟར་བྱས་པར་འདོད་དོ། །ཡང་ཁ་ཅིག་ཉོན་མོངས་པ་འདོད་
ཆགས། ཞེ་སྡང་། གཏི་མུག །ང་རྒྱལ། ལོག་ལྟ། ཐེ་ཚོམ་རྣམས་ནང་གསེས་
སུ་དབྱེ་བ་དང་། ཕན་ཚུན་སྦྱོར་བ་སོགས་ཀྱིས་བརྒྱད་ཁྲིར་འགྱུར་ལ། དེ་དག་རེ་
རེའི་གཉེན་པོར་ཆོས་ཕུང་རེ་རེར་བསྟན་ཅིང་། རང་རང་གི་གཉེན་པོའ་ི བྱ་བ་ཡོངས་
སུ་རྫོགས་པར་སྟོན་པའི་གཏམ་ནི་དེའི་ཚད་དུ་འདོད་དོ། །གཞན་དག་གླང་པོ་རབ་
བརྟན་རྒྱབ་ཚད་བཞེད། །དེ་ལས་གཞན་དག་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་པ་དག་གི་དབང་དུ་བྱས་
ཏེ། ནཱ་ག་བོ་དྷི་ལ་སོགས་པ་ནི། ཆོས་གང་ཞིག་གི་མིང་ཚིག་ལྷའི་གོས་ལྟར་སྲབ་པའི་
གྲོ་གའམ་ཏཱ་ལར། སྐྲའི་རྩེ་མོའ་ི ཆ་ཤས་ཀྱིས་མཐའ་རྒྱགས་མེད་པར་བྲིས་པ། གླང་
པོ་ཆེ་དར་མའི་རྒྱབ་ནོན་པའི་ཚད་ལ་ཕུང་པོ་གཅིག་ཏུ་བཞེད་ཅིང་། ཚིག་གསལ་
ལས་ཐེག་པ་བླ་ན་མེད་པའི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ། དབང་པོའ ་ི གླང་པོ་ཆེ་རབ་བརྟན་
གྱིས་བཀུར་བར་འོད་པའི་སྣག་ཚྭས་ནི་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་གཅིག་འབྲི་བར་ནུས་སོ་ཞེས་
གསུངས་ཏེ། དེ་ལྟར་བྱས་ན་མདོ་གང་དག་ལས་འཕགས་པ་ལྷས་བྱིན་གྱིས་གླང་པོ་
ཆེ་ལྔ་སྟོང་གིས་བཀུར་བར་བྱ་བའི་གླེགས་བམ་རྣམས་ཁ་ཏོན་དུ་རྗོད་པར་བྱེད་དོ་ཞེས་
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གསུངས་པ་འདི་ཡང་རིགས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་བཤད་ཅིང་མདོ་གང་དག་ལས་
ཞེས་པའི་མདོ་ནི་དྲིན་ལན་བསབ་མདོར་གྲགས་པ་དེ་ཉིད་དོ། །
གཉིས་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་འཁོར་བཤད་པ་ལ་ལྔ།
བྱ་རྒྱུད། སྤྱོད་རྒྱུད། རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད། བླ་མེད་རྒྱུད། གསུངས་ཚུལ་གཞན་བཤད་
པའོ། །
དང་པོ་ནི། རྒྱུད་སྡེ་བཞི་ལས་བྱ་རྒྱུད་འོག་མིན་དང་། །རི་རབ་རྩེ་མོར་འཇམ་
དཔལ་སོགས་ལ་གསུངས། །གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་ལ་རྒྱུད་སྡེ་རྣམ་པ་བཞིར་
གྲགས་པའི་ཐོག་མར་བྱ་བའི་རྒྱུད་ནི་གནས་འོག་མིན་དུ་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བཀོད་པ་དང་
སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་འཁོར་ལ་གཙོ་བོར་གསུངས་ཤིང་། རི་རབ་
ཀྱི་རྩེ་མོ་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་དང་མི་ཡུལ་སོགས་སུ་འཇམ་དཔལ་སོགས་གཙོ་བོར་གྱུར་
པའི་འཁོར་ལ་ཅི་རིགས་པར་གསུངས་པ་དང་། དཔུང་བཟང་གི་རྒྱུད་ལྕང་ལོ་ཅན་དུ་
གསུངས་པར་བཤད་པ་སོགས་ཀྱང་ཡོད་དོ། །དེའང་སྟོན་པས་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་
དང་། སྟོན་པའི་མཐུས་འཇམ་དཔལ། སྤྱན་རས་གཟིགས། ཕྱག་རྡོར་སོགས་ཀྱིས་
བཤད་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་པའི་ལྷ་ལ་སོགས་པས་སྨྲས་པ། སྟོན་པས་བྱིན་གྱིས་
བརླབས་པ་སོགས་ཅི་རིགས་པར་མཆིས་སོ། །
གཉིས་པ་ནི། སྤྱོད་རྒྱུད་རྣམ་སྣང་ཞིང་དང་ཞིང་བར་མ། །རྩ་གསུམ་སོགས་
སུ་སྲས་བཅས་རྒྱལ་ལ་སྟེ། །གསུང་བ་པོ་ནི་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུའོ། །སྤྱོད་པའི་རྒྱུད་ནི།
གནས་རྣམ་སྣང་སངས་རྒྱས་པའི་ཞིང་ཁམས་མེ་ཏོག་གི་སྙིང་པོའ་ི རྒྱན་བཀོད་པ་དང་།
དེའ་ི ཞངི ་ཁམས་བར་མ་དང་ལྕང་ལ་ོ ཅན་ལ་སགོ ས་པའི་གནས་སུ། འཁོར་དཀྱིལ་འཁོར་
ལ་བཀོད་པ་དང་སྲས་དང་བཅས་པའི་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་ལ་བསྟན་པ་སྟེ། བྱ་སྤྱོད་གཉིས་
ཀའང་གསུང་བ་པའོ ་ིསྟནོ ་པ་ནི་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་པས་སོ། །
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བསྟན་པ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།

གསུམ་པ་ནི། རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ནི་སྟོན་པ་འོག་མིན་དུ། །སངས་རྒྱས་ལས་
སྤྲུལ་ལོངས་སྐུ་ཆུང་ངུ་ཡིས། །རི་རབ་རྩེ་མོར་དཀྱིལ་འཁོར་སྤྲུལ་པ་དང་། །གཞན་
འཕྲུལ་དབང་བྱེད་ལ་སོགས་མ་ངེས་གསུངས། །རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ནི་སྟོན་པ་འོག་མིན་
དུ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུར་སངས་རྒྱས་ནས། ལོངས་སྐུ་ཆུང་ངུའམ། སྤྲུལ་སྐུའི་རྣམ་
སྣང་རི་རབ་ཀྱི་རྩེ་མོར་གཤེགས་ནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་
པོར་སྤྲུལ་བཤད་མཛད་པའི་ཚུལ་གྱིས་གཙོ་བོར་གསུངས་ཤིང་། གཞན་ནི་གཞན་
འཕྲུལ་དབང་བྱེད་ཀྱི་གནས་སོགས་སུ་མ་ངེས་པར་བསྟན་པར་མཛད་དོ། །
བཞི་པ་ནི། བླ་མེད་གསང་འདུས་སྟོན་པས་བདུད་བཏུལ་རྗེས། །དགའ་ལྡན་
ཡང་ན་གཞན་འཕྲུལ་གནས་སུ་གཤེགས། །དཀྱིལ་འཁོར་སྤྲུལ་ནས་མཁའ་ཁྱབ་
འཁོར་ལ་གསུངས། །ཨཱ་ལངྐཱ་ར་ཀུན་སྙིང་དག་གིས་བཞེད། །རྣལ་འབྱོར་བླ་ན་མེད་
པའི་རྒྱུད་རྣམས་ལས་ཕ་རྒྱུད་གསང་བ་འདུས་པ་ནི། སྟོན་པ་ནམ་ཕྱེད་ལ་སངས་རྒྱས་
པའི་ཐོ་རངས་བདུད་བཏུལ་ཏེ་དགའ་ལྡན་དུ་བྱོན་ནས། དེར་སྐུའི་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་
ལས་གཞལ་ཡས་ཁང་སྤྲུལ། ཕུང་ཁམས་སོགས་ལས་དཀྱིལ་འཁོར་བཀོད་པའི་ལྷ་
རྣམས་སྤྲུལ་ཏེ། འཁོར་ནམ་མཁའ་ཁྱབ་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་
པས་འདོད་ཆགས་ཅན་རྗསེ ་སུ་བཟུང་བའི་ཕྱརི ་གསུངས་པར་བཞེད་ཅངི ་། རབ་ཏུ་སྒྲོན་
གསལ་ལས་ཀྱང་དགའ་ལྡན་དུ་གསུངས་པར་བཤད། ཡང་ན་ཁྱབ་འཇུག་སོགས་ཀྱི་
རྒྱུད་ལ་དགའ་བའི་སྐྱེ་བོ་འདོད་ཆགས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ་གཞན་འཕྲུལ་དབང་བྱེད་
ཀྱི་གནས་སུ་གཤེགས་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་སྤྲུལ་ཏེ་མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་འཁོར་ལ་གསུངས་
པའང་བཤད་དོ། །སྔ་མ་ནི་པཎྜི་ཏ་ཨ་ལངྐཱར་ཀ་ལཱ་ཤ་དང་། ཕྱི་མ་ནི་ཡོ་གའི་ཤིང་
རྟ་པ་ཆེན་པོ་སློབ་དཔོན་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོ་དག་གིས་བཞེད་པ་ཡིན་ནོ། །བོད་སོགས་
སྟོན་པ་མཉན་ཡདོ ་བཞུགས་པའི་ཚ།ེ །ཨིནྡྲ་བྷཱུ་ཏསི ་གསོལ་བཏབ་ཨ་ོ རྒྱན་གཤེགས། །
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

སྤྲུལ་པའི་དལ་དུ་དབང་རྒྱུད་གནང་བར་གསུངས། །བོད་ཀྱི་མཁས་པ་རྣམས་དང་
སོགས་ཁོངས་ནས་རྒྱ་གཞུང་ཁ་ཅིག་ནས་ཀྱང་སྟོན་པ་མཉན་ཡོད་ན་བཞུགས་པའི་
ཚེ། ཨོ་རྒྱན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཨིནྡྲ་བྷཱུ་ཏིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་ཐོས་ནས་
སྤྱན་འདྲེན་པའི་གསོལ་བཏབ་པས། སྟོན་པ་འཁོར་བཅས་བྱོན་པ་ལ་མཆོད་དེ་སྲིད་
པ་ལས་ཐར་པར་གསོལ་བ་ལས། རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིག་གསུངས་པ་ལ་འདོད་ཡོན་སྤྱོད་
བཞིན་དུ་འཚང་རྒྱ་བ་ཞིག་ཞུས་པས། སྟོན་པས་སྤྲུལ་སྐུའི་སྣང་བ་བསྡུས་ཏེ་དཔལ་
གསང་བ་འདུས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྤྲུལ་ནས། ཨིནྡྲ་བྷཱུ་ཏ་ི སགོ ས་ཉན་པའི་སྐལ་པ་ཅན་
རྣམས་ལ་དབང་བསྐུར་རྒྱུད་བསྟན་ནས་རྡ་ོ རྗ་ེ ཆསོ ་ལ་རྒྱུད་གཏད་པར་བཤད་ད།ོ །
གཤེད་སྐོར་བདུད་དཔུང་འདུལ་ཚེ་གསང་གསུམ་གྱི། །རྡོ་རྗེ་ལས་བྱུང་དཀྱིལ་
འཁོར་སྤྲུལ་སོགས་མང་། །གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཀྱི་སྐོར་ནི། སྟོན་པ་མངོན་པར་བྱང་
ཆུབ་པའི་དུས་བདུད་དཔུང་རྣམས་ཀྱིས་བར་དུ་གཅོད་པའི་ཚེ། སྟོན་པས་བདུད་ཆེན་
པོ་ལས་མཆོག་ཏུ་རྒྱལ་བ་ཞེས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བཞུགས་ཏེ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་
ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ལས་ཁྲོ་བོ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཕྱུང་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་སྤྲུལ་ཏེ་བདུད་ཐམས་
ཅད་བཏུལ་ནས་རྒྱུད་རྒྱས་པར་གསུངས། །སོགས་ཁོངས་ནས་གཤེད་སྐོར་སོ་སོ་ལ་
གླེང་གཞི་ཡོད་པས་མང་སྟེ། སྟོན་པ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་དང་བཅས་པའི་
འཁོར་ཚོགས་མང་པོ་དང་ཐབས་གཅིག་ཏུ་བཞུགས་ནས་བསྡུས་རྒྱུད་གསུངས། སྟོན་
པ་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའ་ི བྷ་ག་ཞེས་པ་ཆོས་འབྱུང་གི་ནང་གི་གཞལ་ཡས་ཁང་ན་གཏི་མུག་རྡོ་
རྗེ་སོགས་དང་ལྷན་ཅིག་བཞུགས་པའི་ཚེ། ཕྱག་རྡོར་ལ་ཉན་པར་གདམས་པས་དེས་
ཞུས་ནས་གཤེད་དམར་གསུངས་སོ། །
དགྱེས་རྡོར་བདུད་འཇོམས་ཚེ་ན་ཆོས་འབྱུང་དུ། །རྩ་བའི་རྒྱུད་བསྟན་བཤད་
རྒྱུད་གཞན་དུའོ། །མ་རྒྱུད་དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེ་ནི། རྡོ་རྗེ་ཕྲེང་བའི་འགྲེལ་པར་གནས་
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ཛམྦུའི་གླིང་དུ་སྤྲུལ་པའི་སྐུས་མ་ག་དྷཱར་བདུད་བཞི་འཇོམས་པའི་དུས་གསུངས་པར་
བཤད་ལ། དེ་ཡང་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའ་ི བྷ་ག་ཞེས་པ་ཆོས་འབྱུང་སྟེ། དེའི་ནང་དུ་གནས་
པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཁོར་འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་
ལས་འདས་པ་དུ་མས་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་པ་ལ། རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་དང་བདག་མེད་མ་ལ་
སོགས་ཀྱིས་ཞུས་ནས་རྩ་རྒྱུད་རྒྱས་པ་དང་བསྡུས་རྒྱུད་བརྟག་གཉིས་གསུངས། སྟོན་
པ་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་དབུས་སུ་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་ལྔའི་ལྷ་ཚོགས་དང་འཇིག་རྟེན་
དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་བཤད་རྒྱུད་རྡོ་རྗེ་གུར་གསུངས་
ཏེ་དུས་རྩ་རྒྱུད་ལས་གཞན་དུའོ། །
བདེ་མཆོག་ཐོག་མ་མེད་ནས་རྒྱལ་བས་གསུངས། །གཉིས་ལྡན་དུས་སུ་འབྲས་
བུའི་ཧེ་རུ་ཀས། །ཛམྦུའི་གླིང་དུ་འཁོར་ལ་བསྐྱར་ནས་བཤད། །རྩོད་དུས་དྲག་པ་ོ ཆུང་
མ་འཁོར་བཅས་ཀྱསི ། ། གནས་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་རྣམས་ལ་དབང་བྱེད་ཚེ། །སྤྲུལ་པས་
བཏུལ་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་བཀོད་དེ་གསུངས། །འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་རྒྱུན་རྣམས་
ནི། ཐོག་མ་མེད་པའི་དུས་ནས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བསྟན་པར་བཤད་པ་
དང་། ཐོག་མ་མེད་པར་སྟོན་པ་འདི་སངས་རྒྱས་ནས་བསྟན་པར་བཞེད་པ་དང།
གཉིས་ལྡན་གྱི་དུས་དྲག་པོའ ་ི འཇིགས་བྱེད་བཏུལ་བའི་གནས་ཛམྦུའི་གླིང་འདིར་
སྟོན་པ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་འབྲས་བུའི་ཧེ་རུ་ཀས་འཁོར་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་རིགས་ལྔའི་
དཔའ་བོ་དང་དཔའ་མོ། སྡུད་པ་པོ་གསང་བདག །དྲག་པོ་འཇིགས་བྱེད་འཁོར་དང་
བཅས་པ་རྣམས་ལ་དབང་བསྐུར་ཞིང་རྒྱུད་བསྐྱར་ནས་བསྟན་པར་བཤད་པ་དང།
རྩོད་ལྡན་གྱི་དུས་དྲག་པོ་འཇིགས་བྱེད་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི་སྐུ་
བཞི་ཆུང་མ་དང་བཅས་པས་རི་རབ་ཀྱི་བྱང་ཤར་དང་དབུས་དང་གཞན་འཕྲུལ་དབང་
བྱེད་དང་མ་ག་དྷཱ་རྣམས་སུ་གནས་ཏེ། ཡུལ་ཉེར་བཞི་དང་དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་རྣམས་དེའི་
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༼སྟོད་ཆ།༽

རྗེས་འཇུག་གི་ལྷ་དང་དྲི་ཟ་དང་གནོད་སྦྱིན་དང་སྲིན་པོ་དང་ཀླུ་དང་མི་མ་ཡིན་རྣམས་
བཞི་བཞིར་དབྱེ་བས་ཉེར་བཞི་དང་། མིའམ་ཅི་བཞི་དང་ཕྲ་མེད་བཞི་སྟེ་བརྒྱད་ཀྱིས་
བཟུང་ནས་ཛམྦུའི་གླིང་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་བསྡུས་ཤིང་ལས་ལོག་པ་ལ་རང་ཡང་
ཞུགས་ནས་གཞན་ཡང་འགོད་པར་བྱེད་པའི་དུས། སྟོན་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་བྱང་ཆུབ་པ་
ལྔས་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ཏེ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ངང་ནས་འོག་མིན་
དུ་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ་འོད་གསལ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཆོས་
བསྟན། དྲག་པོ་དབང་ཕྱུག་འཁོར་བཅས་འདུལ་བའི་དུས་ལ་བབ་པར་མཁྱེན་ཏེ།
སྤྲུལ་སྐུའི་འབྲས་བུའི་ཧེ་རུ་ཀར་བཞེངས་ནས་རི་རབ་ཀྱི་རྩེ་མོར་བྱོན་པ་ལ། རིགས་
ལྔའི་རྒྱལ་བས་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ལ་སོགས་པའི་ལྷ་རྣམས་སྤྲུལ་
ཏེ་ཕུལ་བས། སྟོན་པ་ཉིད་ལོངས་སྐུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བཞུགས་ནས་གདུལ་བྱ་ལ་
གཟིགས་ཏེ། གླིང་བཞི་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱར་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལོ་སྣ་ཚོགས་
པ་སྤྲོས། ཛམྦུའི་གླིང་འདིར་བདེ་མཆོག་ཞལ་བཞི་ཕྱག་བཅུ་གཉིས་པར་སྤྲུལ་ནས་
འཇིགས་བྱེད་དང་དུས་མཚན་ཞབས་འོག་ཏུ་མནན་ཞིང་བཏུལ། སྤྲུལ་པའི་འཁོར་
རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ཡུལ་ཉེར་བཞི་དང་དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་བཟུང་བའི་མ་རུངས་པ་རྣམས་
བཏུལ། རི་རབ་ཀྱི་རྩེ་མོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་འཁོད་དེ། འཁོར་
དཀྱིལ་འཁོར་ལ་འཁོད་པ་དང་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་རི་རབ་ཀྱི་རྡུལ་དང་མཉམ་པ་
དང་། དྲག་པོའ་ི འཇིགས་བྱེད་འཁོར་བཅས་དང་། སྐལ་པ་དང་ལྡན་པའི་ལྷ་མི་དང་
བཅས་པ་ལ། རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མས་ཞུས་ཏེ་རྩ་རྒྱུད་དང་། ཕྱག་རྡོར་གྱིས་ཞུས་ཏེ་
བཤད་རྒྱུད་རྣམས་གསུངས་པར་བཞེད་པ་དང་། གཞན་ཡང་བཤད་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་པ་
སྣང་ངོ་། །
དུས་འཁོར་མྱ་ངན་འདས་པའི་སྔ་ལོགས་ཀྱི། །ནག་ཉར་དཔལ་ལྡན་འབྲས་
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སྤུངས་མཆོད་རྟེན་གྱི། །འོག་ཏུ་ཆོས་དབྱིངས་གསུང་དབང་སྟེང་མར་ནི། །དཔལ་
ལྡན་རྒྱུ་སྐར་དཀྱིལ་འཁོར་ལེགས་སྤྲུལ་ནས། །ཟླ་བཟང་ལ་སོགས་སྐལ་ལྡན་འཁོར་
ལ་གསུངས། །དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ནི། སྟོན་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཚུལ་
བསྟན་པའི་སྔ་ལོགས་ཀྱི་ལོར། ནག་པའི་ཉ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཐུས་ལྷོ་ཕྱོགས་
དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤུངས་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་དུ་གཤེགས་ཏེ། འོག་ཏུ་ཆོས་དབྱིངས་གསུང་
གི་དབང་ཕྱུག་དང་སྟེང་དུ་དཔལ་ལྡན་རྒྱུ་སྐར་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལེགས་པར་སྤྲུལ་ནས་
རྡོ་རྗེ་སེང་གེའི་ཁྲི་ལ་བཞུགས་ཏེ་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བཀོད་པའི་འཁོར་རྣམས་དང་། ཞུ་
བ་པོ་རྒྱལ་པོ་ཟླ་བ་བཟང་པོ་དང་གཞན་ཡང་རྒྱལ་པོ་དགུ་བཅུ་རྩ་དྲུག་ལ་སོགས་པ་
སྐལ་བ་དང་ལྡན་པའི་འཁོར་རྣམས་ལ་རྩ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་
པ་གསུངས་སོ། །འདི་ནི་ཀུན་མཁྱེན་རང་བྱུང་ཞབས་སོགས་བོད་ཀྱི་དུས་འཁོར་
བ་ཡོངས་གྲགས་རྣམས་ཀྱི་ལུགས་ལྟར་བཤད་ཀྱི། ཇོ་ནང་རྗེ་བཙུན་ཆེན་པོ་རྗེས་
འབྲངས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ནི་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཕྱི་ལོར་གསུངས་པར་བཞེད་
དོ། །
ལྔ་པ་ནི། འབྲས་སྤུངས་ཁོ་ནར་རྒྱུད་སྡེ་མ་ལུས་པ། །བསྟན་པར་བཞེད་དང་
ཀུན་རྫོབ་དོན་དམ་གྱི། །ཐ་དད་གནས་སུ་འཁོར་ལོའ་ི མགོན་པོའ་ི སྐུར། །བཞེངས་
ཏེ་སྟོན་འཁོར་དབྱེར་མེད་བདེ་ཆེན་དང་། །ནཱ་དའི་དབྱངས་ཀྱིས་དུས་ཀུན་བསྒྲགས་
པའོ། །བཤད་མ་ཐག་པ་དེ་རྣམས་ཀྱང་ཕྱོགས་རེ་བའི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡིན་གྱི་གཞན་
དུ་ན། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཚུལ་ནི་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་མཐར་ཐུག་པ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདི་ཁོ་ནར་ཟད་ཀྱི་འདི་ལས་གཞན་མ་གསུངས་སོ་ཞེས་སྨྲ་བར་མི་
ནུས་ཏེ། དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤུངས་ཀྱ་ི མཆོད་རྟནེ ་ཁ་ོ ནར་རྒྱུད་སྡ་ེ མ་ལུས་པ་རྫགོ ས་པར་
བསྟན་པར་བཞེད་པའང་ཡོད་ཅིང་དེ་ལའང་ཕྱོགས་འདིར་མ་བྱོན་པའི་རྒྱུད་སྡེ་དུ་མའི་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

ལུང་ཁུངས་གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱུད་པའི་བཤད་རྒྱུན་ལས་བྱུང་བར་གྲགས་པ་དང་། འོག་མིན་
དང་། དགའ་ལྡན་དང་། རི་རབ་ཀྱི་རྩེ་དང་། ཨཽ་ཊྱན་དང་། དཔལ་ལྡན་འབྲས་
སྤུངས་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་ལ་སོགས་པ་གནས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་ཀུན་རྫོབ་པའི་དབྱེ་བ་བསྟན་པ་
དང་། རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའ་ི བྷ་ག་དང་། བདེ་བ་ཆེན་པོའ་ི གནས་དང་། ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་
གནས་ཐར་པ་ཆེན་པོའ་ི ཕོ་བྲང་སོགས་སྤྲོས་མཚན་གྱི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་པ་
ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་འགྱུར་བ་མེད་པ་དོན་དམ་པའི་གནས་རྣམས་སུ་སྟོན་པ་དཔལ་འཁོར་
ལོ་སྡོམ་པ་དང་། དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེ་དང་། དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལ་སོགས་པ་དཀྱིལ་འཁོར་
རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་ལོའ་ི མགོན་པོའ་ི སྐུར་བཞེངས་ཏེ། ཇི་སྐད་དུ། འཆད་པ་པོ་ང་ཆོས་
ཀྱང་ང་། །རང་གི་ཚོགས་ལྡན་ཉན་པ་ང་། །འཇིག་རྟེན་སྟོན་པ་བསྒྲུབ་བྱ་ང་། །
འཇིག་རྟེན་འཇིག་རྟེན་འདས་པ་ང་། །ཞེས་པ་ལྟར་སྟོན་འཁོར་ཐ་མི་དད་པ་བདེ་བ་
ཆེན་པོ་གཅིག་གི་རང་བཞིན་ལས། རྡོ་རྗེ་ནཱ་ད་མི་ཤིགས་པའི་སྒྲའི་གསང་བ་ཆེན་པོས་
ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དུས་རྟག་ཏུ་བསྐོར་ཞིང་བསྒྲགས་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །ལུང་གི་ཆོས་
འཁོར་བྱེ་བྲག་ཏུ་དབྱེ་བའི་སྐབས་གཉིས་པའི་འགྲེལ་པའོ།། །།

༣ བཀའ་ཡི་བསྡུ་བ་རྣམས་བཤད་པའི་སྐབས།

སྐབས་གསུམ་པ་བཀའི་བསྡུ་བ་བཤད་པ་ལ་གསུམ། བཀའ་བསྡུ་དང་པོ།
བར་པ། ཐ་མའོ། །
དང་པོ་ལ་བཞི། བསྡུ་བ་བྱ་བའི་དགོས་པ། ཐེག་དམན། ཐེག་ཆེན། རྡོ་རྗེ་
ཐེག་པ་བསྡུས་ཚུལ་སོ་སོའ་ི ཞར་བྱུང་བསྟན་པའི་གནས་ཚད་དང་བཅས་པའོ། །
དང་པོ་ནི། སྟོན་པ་འདས་པའི་ཕྱི་ལོར་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས། །འཕྱ་བ་སེལ་དང་
བསྟན་པ་ཡུན་གནས་ཕྱིར། །སྟོན་པ་མཆོག་ཟུང་འཁོར་དགྲ་བཅོམ་པ་དུ་མ་དང་
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བསྟན་པ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།

བཅས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཕྱི་ལོར་བཀའི་བསྡུ་བ་དང་པོ་བྱུང་སྟེ། དེའང་ལྷ་རྣམས་
ཀྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་དགེ་སློང་དབང་ཡོད་པ་དག་ཀྱང་འདས་པས་བཅོམ་ལྡན་
འདས་ཀྱི་མདོ་སྡེ་དང་འདུལ་བ་དང་མ་མོ་དག་མི་སྒྲོགས་སོ་ཞེས་འཕྱ་བར་བྱེད་པ་སེལ་
བ་དང་། མ་འོངས་པའི་དུས་ཀྱི་དགེ་སློང་རྣམས་བརྗེད་ངས་ཆེ་བ་སོགས་ཀྱིས་ཚིག་
དོན་འཛིན་པར་མི་ནུས་པ་ལ་ཕན་གདགས་ཤིང་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་
པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་བསྡུ་བ་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ནི། ནྱ་གྲོ་དྷ་ཡི་ཕུག་ཏུ་དགྲ་བཅོམ་པ། །ལྔ་བརྒྱ་འདུས་ཏེ་ཀུན་
དགའ་ཉེ་བར་འཁོར། །འོད་སྲུང་གསུམ་གྱིས་མདོ་འདུལ་མངོན་པ་བསྡུས། །དེ་
ཡང་འོད་སྲུང་ཆེན་པོས་རྩྭ་ཅན་ཉིད་དུ་དགྲ་བཅོམ་པ་གང་པོ་ལ་དགེ་འདུན་སྡུས་ཤིག་
པར་བསྒོས་པས། དེས་གཎྜི་བརྡུངས་པ་དང་བ་ལང་བདག་མ་གཏོགས་པ་ཡུལ་ཐ་
དད་ན་གནས་པའི་དགེ་སློང་ཐམས་ཅད་འདུས་སོ། །བ་ལང་བདག་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་
དུ་འགོག་སྙོམས་ལ་གནས་པ་གང་པོ་འབོད་དུ་ཕྱིན་པས་སངས་རྒྱས་མ་བཞུགས་པར་
ཤེས་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས། དེ་ཕྱིན་ཆད་སུའང་མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་བ་འོད་སྲུང་
ཆེན་པོས་ཁྲིམས་སུ་བཅས་ནས། རྒྱལ་པོ་མ་སྐྱེས་དགྲས་ཡོ་བྱད་བསྟབས་ཏེ་འོད་
སྲུང་ཆེན་པོ་སོགས་དགེ་སློང་ལྔ་བརྒྱར་གཅིག་གིས་ལྷག་པ་མ་ག་དྷཱའི་ནྱ་གྲོ་དྷའི་ཕུག་
ཏུ་འདུས་ནས་དབྱར་གནས་པར་ཁས་བླངས་སོ། །དེའི་ཚེ་སྔོན་བཅོམ་ལྡན་འདས་
ཀྱིས་འོད་སྲུང་ཆེན་པོ་ལ་བཞུགས་གདན་གྱི་ཕྱེད་བསྟབས་ཏེ། མ་མོའ་ི སྡེ་སྣོད་གཙོ་
བོར་གྱུར་པའི་བསྟན་པ་མཐའ་དག་དང་། སྒྲ་གཅན་འཛིན་དང་ཀུན་དགའ་བོ་སོགས་
འཁོར་བཞི་དང་བཅས་པ་བཏང་ནས་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་དབང་བསྐུར་བ་ཡིན་པ་དང་། བྱེ་
བྲག་ཏུ་མདོའ་ི སྡེ་སྣོད་ཀུན་དགའ་བོ་དང་། འདུལ་བ་ཉེ་བར་འཁོར་ལ་གཏད་པ་ཡིན་
ནའང་། དགེ་སློང་ལྔ་བརྒྱ་ལས་གཞན་ཐམས་ཅད་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡིན་ལ། ཀུན་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

དགའ་བོ་ཁོ་ན་སློབ་པ་རྒྱུན་ཞུགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཆགས་བྲལ་དུ་མ་གྱུར་ན་ཆོས་བགྲོ་
བའི་འོས་མ་ཡིན་པས། འོད་སྲུང་ཆེན་པོས་དེ་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུས་འདུལ་བར་གཟིགས་ཏེ་
ཉེས་པ་བརྒྱད་གླེངས་ནས་བསྐྲད་པ་དང་། ཀུན་དགའ་བོ་མྱ་ངན་དང་བཅས་ཏེ་མཆོག་
གི་འདུས་པ་ལས་ཕྱིར་བྱུང་སྟེ་བྲྀ་ཛིའི་ལྗོངས་སུ་དབྱར་ཚུལ་ལ་ཞུགས་ནས་བྲྀ་ཛིའི་བུ་
སོགས་འཁོར་བཞི་ལ་ཆོས་སྟོན་པ་ན་བྲྀ་ཛིའི་བུས་དགྲ་བཅོམ་པ་ཐོབ་སྟེ། མངོན་པར་
ཤེས་པས་མཁན་པོའ་ི སེམས་ལ་བལྟས་པ་དང་། དེ་འདོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་བའི་
སློབ་པར་མཐོང་སྟེ་སྨྲས་པ། གཽ་ཏམ་ཁྱོད་ནི་བག་མེད་མ་མཛད་པར། །ཤིང་དྲུང་
ཐིབས་པོར་བརྟེན་ནས་མྱ་ངན་འདས། །ཐུགས་ལ་བཞག་སྟེ་བསམ་གཏན་མཛོད་
ཅིག་དང་། །རིང་པོར་མི་ཐོགས་ཞི་བའི་གནས་ཐོབ་འགྱུར། །ཞེས་བསྐུལ་བའི་
གདམས་ངག་ལ་བརྟེན་ནས་རབ་ཏུ་བསྒྲིམས་པས་ཀུན་དགའ་བོས་དགྲ་བཅོམ་པ་
ཉིད་ཐོབ་བོ། །དེ་ནས་ཀུན་དགའ་བོའང་ནྱ་གྲོ་དྷའི་ཕུག་ཏུ་ཕྱིན་ནས་དགྲ་བཅོམ་པ་
ལྔ་བརྒྱ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གནས་པའི་ཚེ། འོད་སྲུང་ཆེན་པོ་དང་དགྲ་བཅོམ་པ་རྣམས་
ཀྱིས་ཆོས་བསྡུ་བར་བགྲོས་ཏེ་ཐོག་མར་ཀུན་དགའ་བོ་གསོལ་གཉིས་ཀྱི་ལས་ཀྱིས་
མདོ་སྡེ་སྡུད་པ་པོར་བསྐོས། དགྲ་བཅོམ་པ་ལྔ་བརྒྱས་སྣམ་སྦྱར་བཏིང་བའི་ཁྲི་ལ་ཀུན་
དགའ་བོ་བཞུགས་ཏེ་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའ་ི ཕྱོགས་སུ་རྣམ་པར་བལྟས་ནས་སངས་རྒྱས་
རྗེས་སུ་དྲན་བཞིན་དུ་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ་སྒྲས་ཁྱབ་པར་བྱས་ནས། འདི་སྐད་བདག་གིས་
ཐོས་པའི་དུས་གཅིག་ན་ཞེས་གླེང་གཞི་ནས་བརྩམས་མདོ་སྡེ་ཐམས་ཅད་རྫོགས་པར་
བཤད་པ་དང་། དགྲ་བཅོམ་པ་དེ་དག་བསམ་གཏན་བཞི་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ནས་
སྨོན་ཤེས་ཀྱིས་བལྟས་ཏེ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་ལངས་ནས་ཕན་ཚུན་ངེས་པར་བྱས། དེ་
ནས་ཉེ་བར་འཁོར་འདུལ་བ་སྡུད་པ་པོར་བསྐོར་ཏེ་དེ་ཉིད་སེང་གེའི་ཁྲི་ལ་འཛེགས་
པ་དང་། འོད་སྲུངས་ཀྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དང་པོར་བསླབ་པའི་གཞི་གང་དུ་
374

བསྟན་པ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།

བཅས། དེས་སྨྲས་པ་ཝ་ར་ཎཱ་སིར་རོ། །གང་དག་གི་དོན་དུ། དགེ་སློང་ལྔ་སྡེའི་ཆེད་
དུ་སྟེ། གང་གི་ཕྱིར། འདི་ལྟ་སྟེ་ཤམ་ཐབས་ཟླུམ་པོར་བགོ་བར་བྱའོ། །ཞེས་བསླབ་
པ་བཅའ་བར་མཛད་དོ། །ཞེས་སོགས་དྲི་ལན་གྱི་སྒོ་ནས་འདུལ་བ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་
པར་བསྙད་པ་དང་། དེ་དག་གིས་མངོན་པར་ཤེས་པས་བལྟས་ཏེ་ཕན་ཚུན་ངེས་པར་
བྱས། དེ་ནས་འོད་སྲུང་ཆེན་པོས་རང་ཉིད་མ་བསྐོས་པར་སེང་གེའི་ཁྲི་ལ་འཁོད་དེ།
ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་མ་མོ་ལྟ་བུ་མ་མོ་ལྟ་བུ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་བདག་ཁོ་ནས་སྨྲ་བར་བྱ་སྟེ།
མ་མོ་ལྟ་བུ་ནི་ཤེས་བྱའི་མཚན་ཉིད་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་
དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་བཞི་དང་། ཞེས་སོགས་བཤད་ནས་དགྲ་བཅོམ་པ་རྣམས་
ཀྱིས་ཕན་ཚུན་ཏུ་ངེས་པར་བྱས་ནས་ས་བླའི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ཆེད་དུ་བརྗོད་པ་འོག་
མིན་གྱི་བར་དུ་ཡུད་ཙམ་གྱིས་གྲགས་ཏེ་བཀའ་བསྡུ་བ་དེ་ལ་ལྔ་བརྒྱས་ཡང་དག་པར་
བསྡུས་པ་ཞེས་གྲགས་སོ། །དེ་ཡང་ཕུང་པོ་རྟེན་འབྲེལ་བྱང་ཕྱོགས་ལུང་། །རིང་པོ་
བར་མ་གཅིག་ལས་འཕྲོས་སོགས་བཞག །འདུལ་དང་མངོན་པ་དག་ཀྱང་དེ་བཞིན་
ནོ། །དེའང་བསྡུ་བའི་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། མདོ་སྡེ་རྣམས་ནི་ཕུང་པོ་དང་རབ་ཏུ་ལྡན་
པ་ཕུང་པོར། སྐྱེ་མཆེད་དུ་ལྡན་པ་སྐྱེ་མཆེད་དུ། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་འབྱུང་འཕགས་པའི་
བདེན་པས་རིག་པ་དང་ཡང་དག་པར་ལྡན་པ་ནི་དེ་གླེང་གཞི་དང་ལྡན་པར། ཉན་
ཐོས་ཀྱི་བཤད་པ་མང་བ་ནི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་བཤད་པར། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཤད་པ་མང་
བ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཤད་པར། བྱང་ཕྱོགས་སོ་བདུན་དང་ལྡན་པ་ལམ་གྱི་ཡན་ལག་
ཏུ། ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ་མང་བ་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པའི་སྡེར། ཚིགས་བཅད་
དང་ལྡན་པ་ཡང་དག་པར་ལྡན་པའི་ལུང་རྣམས་སུ་སོ་སོར་བསྡུས་ཤིང་། གང་མདོ་སྡེ་
དང་པོ་ནི་ལུང་རིང་པོར། བར་མ་ནི་ལུང་བར་མར། ཚིག་གཅིག་ནས་ཚིག་བཅུའི་
བར་ནི་གཅིག་ལས་འཕྲོས་པའི་ལུང་སོགས་སུ་བཞག་གོ །འདུལ་བའང་ལྟུང་བ་སྡེ་
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ལྔ། རྩོད་པ་ཞི་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་བདུན། བཅས་པ་དང་རྗེས་བཅས། སོ་སོར་སྤང་བ་
དང་གནང་བ། གསོལ་བའི་ལས། གཞི་བཅུ་བདུན་སོགས་སྡེ་སྡེར་བསྡུ་བ་དང་སོ་
སོར་དབྱེ་བའི་སྒོ་ནས་གཞུང་དུ་བྱས་ཤིང་། མངོན་པའང་སྡེ་ཚན་དུ་བསྒྲིལ་བའི་ཚུལ་
དེ་བཞིན་དུ་མཛད་དོ། །དེ་ལྟར་བཀའ་བསྡུ་དང་པོར་གྲགས་པ་འདི་ནི་ཉན་ཐོས་པ་
རྣམས་དང་ཐུན་མོང་གི་སྡེ་སྣོད་བསྡུ་བའི་དངོས་གཞི་ཡིན་ནོ། །
བསྟན་པའི་གནས་ཚད་ལོ་གྲངས་སྟོང་དུ་བཤད། །ཉན་ཐོས་ཀྱི་ལུགས་འདི་
ལ་བསྟན་པའི་གནས་ཚད་འདུལ་བ་ལུང་ཕྲན་ཚེགས་ལས་བཤད་པ་ལྟར་གཙོ་ཆེ་བ་
ལོ་གྲངས་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་ཏུ་གནས་པར་འདོད་ཅིང་། དེའང་ལྔ་བརྒྱ་ནི་བསྟན་
པ་དངོས་དང་ལྔ་བརྒྱ་ནི་གཟུགས་བརྙན་དུ་གྱུར་པའོ། །རིང་མཐའ་དགའ་བའི་
བཤེས་ཀྱི་རྟོགས་བརྗོད་ལས་ཡར་འཕེལ་དྲུག་བརྒྱའི་བར་དུ་གནས་པའང་བཤད་
དེ་རགས་པ་ཙམ་འོག་ཏུ་འབྱུང་ངོ་། །
གསུམ་པ་ནི། ཐུན་མིན་ཐེག་པ་ཆེ་རྣམས་མ་ག་དྷཱའི། །ལྷོ་ཕྱོགས་དྲི་མེད་
འབྱུང་བ་ཞེས་བྱའི་རིར། །བྱང་སེམས་འབུམ་ཕྲག་བཅུ་འདུས་རྡོ་རྗེ་འཛིན། །
བྱམས་དང་འཇམ་དཔལ་མདོ་འདུལ་མངོན་པ་བསྡུས། །ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བསྡུ་
བ་ལ་རྒྱུའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི སྡེ་སྣོད་རྣམས་ནི། འཕགས་ཡུལ་གྱི་མཁས་པ་དག་གིས་
ཡུལ་མ་ག་དྷཱ་ན་གྲོང་ཁྱེར་རྒྱལ་པོའ་ི ཁབ་ཀྱི་ལྷོ་ཕྱོགས། བི་མ་ལ་སཾ་བྷ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་
རི་ལ། བྱང་ཆུབ་སམེ ས་དཔའ་འབུམ་ཕྲག་བཅུ་འདུས་ཏ།ེ ཕྱག་ན་རྡ་ོ རྗསེ ་ན་ི མདོ་སྡ།ེ
བྱམས་པས་ན་ི འདུལ་བ། འཇམ་དཔལ་གྱསི ་མངོན་པ་རྣམས་བསྡུས་པར་བཤད་ད།ོ །
རྟོག་གེ་འབར་བ་ལས་ཀྱང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ།
རྩ་བའི་སྡུད་པ་བྱེད་པ་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དང་། འཇམ་དཔལ་དང་། གསང་བའི་
བདག་པོ་དང་། བྱམས་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསྡུས་པའི་ཕྱིར་རོ། །བདག་
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ཅག་གི་རྩ་བའི་སྡུད་པར་བྱེད་པ་ཉན་ཐོས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི གསུང་ནི་དེ་
དག་གི་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །
ལུགས་འདིར་བསྟན་པའི་གནས་ཚད་མང་ན་ཡང་། །ཡོངས་གྲགས་ལྔ་བརྒྱ་
ཕྲག་བཅུ་ད་ལྟ་ནི། །ལུང་གི་ལེའུ་ཡིན་གསུངས་ཀློང་ཆེན་སོགས། །སྒྲུབ་དུས་གསུམ་
ལས་ཤེས་རབ་སྐབས་སུ་བཞེད། ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི ལུགས་འདིར་ཐུན་མོང་ལ་སྣང་
བའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ཚད་རིང་ཐུང་མདོ་སྡེ་སོ་སོའ་ི དགོངས་པ་ལྟར་བཤད་པ་དང།
ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ཚད་མེད་པར་གསུངས་པ་སོགས་མང་དུ་སྣང་
ནའང། ལྗོངས་འདིའི་དཔྱོད་ལྡན་རྣམས་ལ་ཡོངས་སུ་གྲགས་ཤིང་དོན་ལ་གནས་
པར་བཞེད་པ་ནི་ལྔ་བརྒྱ་ཕྲག་བཅུ་སྟེ་ལྔ་སྟོང་དུ་གནས་པ་ཉིད་ལ། དེ་ལས་ད་ལྟའི་
སྐབས་སུ་འབྲས་བུ་དང་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་ཡོལ་ནས་ལུང་གི་ལེའུའི་སྐབས་ཡིན་པར་
གསུངས་ཤིང། ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་པ་སོགས་ནི་ལུང་དང་སྒྲུབ་པ་གོ་བརྗེས་ནས་
སྒྲུབ་དུས་གསུམ་ལས་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་སེམས་ཀྱི་དུས་རྫོགས་ཟིན་ནས་ཤེས་རབ་ཀྱི་
བསླབ་པ་གཙོ་བོར་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་སུ་སླེབས་པར་བཞེད་དོ། །བསྟན་པའི་གནས་
ཚད་སྔ་ཕྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བཞེད་པ་སྙིང་པོར་དྲིལ་ན། ལོ་ཆེན་དྷརྨ་ཤྲིས། མདོ་ལུགས་
བསྟན་པའི་གནས་ཚད་ནི། །བསྐལ་བཟང་འདུལ་ལུང་ཕྲན་ཚེགས་དང་། །འཕགས་
པ་བློ་གྲོས་མི་ཟད་པས། །བསྟན་པའི་མདོ་ཡི་འགྲེལ་པ་དང་། །གསེར་ཕྲེང་ཅན་གྱི་
རྟོགས་བརྗོད་དང་། །མཛོད་འགྲེལ་རྣམས་ལས་ཐུབ་པའི་བསྟན། །དངོས་བཏགས་
ལྔ་བརྒྱ་ལྔ་བརྒྱ་སྟེ། །ལོ་སྟོང་བར་དུ་གནས་པར་གསུངས། །སྙིང་རྗེ་པདྨ་དཀར་པོ་
ལས། །དངོས་སྟོང་བཏགས་པ་ལྔ་བརྒྱར་བཤད། །ཟླ་བའི་ཉི་མས་ཞུས་པའི་མདོར།
། ཉིས་སྟོང་གནས་པར་གསུངས་པ་དང་། །ཆོས་ཉིད་རང་ངོ་མི་གཡོ་བར། །ཐ་
དད་སྣང་བའི་མདོ་དང་ནི། །རྡོ་རྗེ་གཅོད་པའི་འགྲེལ་པ་ལས། །ཉིས་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་
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གནས་པར་གསུངས། །དགའ་བའི་ཤེས་ཀྱི་རྟོགས་བརྗོད་ལས། །སྐྱེ་དགུའི་ཚེ་ལོ་
ཡར་འཕེལ་གྱི། །དྲུག་བརྒྱའི་བར་དུ་གནས་པར་བཤད། །དཾཥྼྼ་སེ་ནའི་འབུམ་ཊཱིཀ་
དང། །དབྱིག་གཉེན་ཞབས་ཀྱི་གནོད་འཇོམས་དང་། །སློབ་དཔོན་འཇམ་དཔལ་
གྲགས་པ་རྣམས། །ལྔ་སྟོང་བར་དུ་གནས་པར་བཞེད། །དེ་ཡང་ལྔ་བརྒྱ་ཕྲག་བཅུ་
ལས། །ལྔ་བརྒྱ་དང་པོར་དགྲ་བཅོམ་དང་། །དེ་བཞིན་གཉིས་པར་ཕྱིར་མི་འོང་། །
གསུམ་པ་ལ་ནི་རྒྱུན་ཞུགས་ཏེ། །ཡེ་ཤེས་ཁོང་ཆུད་ལེའུ་གསུམ། །དེ་ནས་ལྔ་བརྒྱ་ཕྲག་
གསུམ་ལ། །རིམ་པར་ཤེས་རབ་ཏིང་འཛིན་དང་། །ཚུལ་ཁྲིམས་བསླབ་པ་གཙོར་སྟོན་
གསུམ། །སྒྲུབ་པའི་དུས་ཀྱི་ལེའུ་ཟེར། །དེ་ནས་ལྔ་བརྒྱ་ཕྲག་གསུམ་ལ། །མངོན་
པ་མདོ་སྡ་ེ འདུལ་བ་རྣམས། །སྟོན་པ་མང་དུ་འབྱུང་བས་ན། །ལུང་གི་ལེའུ་གསུམ་དུ་
གྲགས། །བཅུ་པ་ལྔ་བརྒྱ་ཐ་མ་ལ། །རབ་བྱུང་རྟགས་ཙམ་མ་གཏོགས་པ། །ལྟ་
སྤྱོད་རྣལ་མ་མེད་པའི་ཕྱིར། །རྟགས་ཙམ་འཛིན་པའི་ལེའུར་བཞེད། །དེ་ལས་
གཞན་རྣམས་དགོངས་པ་ཅན། །ལྔ་སྟོང་དོན་ལ་གནས་པར་ཟུང་། །ཞེས་གསུངས་
པ་ལྟར་རོ། །དེ་དག་འདས་ལུས་བལྟ་བའི་གཞི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་འཁྲུངས་ལོའ ་ི རྣམ་
གྲངས་དང་། འདས་ལུས་རྣམ་གྲངས་ཐ་དད་པ་ནི་གསར་རྙིང་གི་མཁས་པ་དག་གིས་
མཛད་པའི་བསྟན་རྩིས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་དུ་མ་ལས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱའོ། །འདིར་བསྟན་
པ་གནས་མི་གནས་ཀྱི་མཚམས་འཛིན་ཀྱང་། བསླབ་པ་གསུམ་རྗོད་བྱེད་སྡེ་སྣོད་དང་
བཅས་པ་ལ་སློབ་པ་ཡོད་མེད་དང་། ལས་བརྒྱ་རྩ་གཅིག་གི་ཆོ་གའི་ལག་ལེན་ནུབ་མ་
ནུབ་དང་། ཉན་ཐོས་ཀྱི་རྟགས་དང་ཆ་ལུགས་ཚུལ་བཞིན་འཛིན་པ་ཡོད་མེད་ལ་ལྟོས་
པ་ཡིན་གྱི། ངེས་དོན་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ན་མདོ་སྡེ་གསེར་འོད་དམ་པ་ལས། སངས་
རྒྱས་མྱ་ངན་ཡོངས་མི་འདའ། །ཆོས་ཀྱང་ནུབ་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། །སེམས་ཅན་
ཡོངས་སུ་སྨིན་མཛད་ཕྱིར། །ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་འདའ་བར་སྟནོ ། །སངས་རྒྱས་བཅོམ་
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བསྟན་པ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།

ལྡན་བསམ་མ་ི ཁྱབ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྟག་པའི་སྐུ། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་
པའི་ཕྱརི ། །བཀོད་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚགོ ས་སྟནོ ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། སྔ་འགྱུར་ཡིད་
བཞིན་རྣམ་པར་བཀོད་པའི་རྒྱུད་ལས། སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་ཚོགས་ཆེན་པོ། །ཇི་སྲིད་
རྣམ་པར་གནས་དེ་སྲིད། །སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་པ་རྒྱུན་མི་འཆད། །གྲོལ་བའི་ཆོས་ཀྱང་
ནུབ་པ་མེད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །
བཞི་པ་ནི། བྱ་སྤྱོད་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་རྣམས་སུམ་རྩེན་བྱང་། ལྕང་ལོ་ཅན་ཏུ་
ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེས་བསྡུས། །རྒྱུད་སྡེ་བཞི་ལས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ནི། གཙོ་བོར་སུམ་རྩེན་ཏེ་
སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་གྱི་གནས་ཀྱི་མཐའ་རི་རབ་ཀྱི་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་ལྕོག་ལྕང་ལོ་ཅན་ན་ས་
བཅུའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དང་། རྡོ་རྗེ་ཆོས་ལ་སོགས་པས་བླ་
གོས་ལྔ་བརྒྱ་བཏིང་བའི་སྟེང་དུ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་བཞུགས་ཏེ། འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་
པ་ཞེས་སོགས་བཤད་པའི་ཚུལ་གྱིས་བསྡུས་པ་ཡིན་ཏེ། གཙུག་ཏོར་གདུགས་དཀར་
གྱི་འགྲེལ་པ་ཤཱུ་རཱངྒ་ཝརྨས་མཛད་པ་ལས་དེ་ལྟར་དུ་བཤད་པའི་ཕྱིར། སྤྱོད་པའི་རྒྱུད་
ཀྱང་ལག་ན་རྡོ་རྗེ་དང་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་སོགས་ཀྱིས་བསྡུས་པར་གསལ་ཏེ་སྔ་མ་དེས་དེ་
ལྟར་བཤད་པ་དང་། ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་དབང་བསྐུར་བའི་རྒྱུད་ལས་སྟོན་པས་གསང་བའི་
བདག་པོར་དབང་བསྐུར་ཅིང་བསྟན་པ་གཏད་པའི་ཚུལ་སོགས་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །
རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ནི་ལྕང་ལོ་ཅན་དུ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་གི་ཚུལ་བསྟན་པ་
ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ་སོགས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་
རྣམས་ཀྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་ངོར་བསྡུས་པ་ཡིན་ཏེ། སློབ་དཔོན་ཀུན་དགའ་
སྙིང་པོའ་ི ཡོ་གའི་འགྲེལ་པར་ཚུལ་དེ་གསལ་བར་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །
བླ་མེད་ཞུ་བ་པོ་དང་གཏད་པ་དེས། །བསྡུས་ཤིང་སྟོན་པ་པོས་ཀྱང་སྡུད་སོགས་
ལས། །བྱེ་བྲག་མ་རྒྱུད་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་རྣམས། །དྲི་བ་དྲིས་ལན་ཚུལ་གྱིས་གཏན་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

ལ་ཕབ། །བརྟག་པ་གཉིས་པ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོས་ཏེ། །དུས་འཁོར་རྩ་རྒྱུད་ཟླ་བ་བཟང་
པོ་དང་། །བསྡུས་རྒྱུད་འཇམ་དཔལ་གྲགས་པས་སྙིང་པོར་དྲིལ། །རྣལ་འབྱོར་བླ་
ན་མེད་པའི་རྒྱུད་སྡེ་རྣམས་ནི་རྒྱུད་ཐོག་མར་ཞུ་བ་པོ་དང་རྒྱུད་གང་ལ་གཏད་པ་དེས་
བསྡུས་པ། དཔེར་ན་དུས་འཁོར་མིའ་རྒྱུད་ཆོས་རྒྱལ་ཟླ་བ་བཟང་པོས་བསྡུས་པ་
ལྟ་བུ་མང་ཞིང་། དཔལ་གསང་བ་གྲུབ་པའི་རྒྱུད་ལས། འདི་ཡི་སྡུད་པར་བྱེད་པ་
པོ། །གཞན་དག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཞེས། །བདག་ཉིད་འབའ་ཞིག་སྨྲ་བར་བྱེད། །
ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རྒྱུད་སྟོན་པ་པོས་ཀྱང་བསྡུས་པར་བཤད་པ་སོགས་ཡོད་པ་
ལས། བྱེ་བྲག་མ་རྒྱུད་འགའ་ཞིག་ནི་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་སོགས་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་ཀྱིས་
རྡོ་རྗེའི་གནས་རྣམས་སུ་དྲི་བ་དང་དྲིས་ལན་གྱི་ཚུལ་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་མཁའ་འགྲོ་
རྒྱ་མཚོ་ལས་བཤད་པ་དང་། དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེའི་རྩ་བའི་རྒྱུད་བརྟག་པ་གཉིས་པ་ནི་ས་
བཅུའི་དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོས་བསྡུས་ཤིང་འགྲེལ་པའང་མཛད་པ་དང་། དུས་ཀྱི་
འཁོར་ལོའ་ི རྩ་བའི་རྒྱུད་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་པ་ཆོས་རྒྱལ་ཟླ་བ་བཟང་པོས་བསྡུས་
ཤིང་འགྲེལ་ཆེན་སྟོང་ཕྲག་དྲུག་ཅུའང་མཛད། བསྡུས་པའི་རྒྱུད་ནི་འཕགས་པ་འཇམ་
དཔལ་གྱི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རྡོ་རྗེའི་རིགས་ལྡན་འཇམ་དཔལ་གྲགས་པས་རྩ་བའི་རྒྱུད་ལས་
སྙིང་པོར་དྲིལ་ཏེ་ཕྲེང་འཛིན་གྱི་སྡེབ་སྦྱོར་གྱིས་བཅིངས་པའི་ལེའུ་ལྔ་པར་མཛད་པ་
སོགས་མཐའ་ཡས་སོ། །ཀུན་ཀྱང་གསང་བདག་རྣམ་པར་རོལ་བའི་ཕྱིར། །སྡུད་པོ་
གཅིག་ཅིང་གསང་ཆེན་བསྟན་པ་ནི། །ཡུན་རིང་ཁྱད་པར་མ་རྒྱུད་ནུབ་པ་མེད། །སྟོན་
པ་པོ་དེ་དག་ཀྱང་གསང་བའི་བདག་པོ་དངོས་སམ་དེའི་རྣམ་པར་རོལ་བ་མཚན་གཞན་
དུ་བསྟན་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཐམས་ཅད་ཀྱང་སྡུད་པ་པོ་ནི་གསང་བའི་བདག་པོ་ཉིད་
དུ་གཅིག་སྟེ། ཕ་རྒྱུད་ལ་མཚོན་ན་གསང་བ་འདུས་པ་ལས་རྡོ་རྗེ་ཆོས་ལ་རྒྱུད་གཏད་
པར་གསུངས་ཤིང་། རྡོ་རྗེ་ཆོས་ནི་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ལ་རྒྱུད་གཏད་ཅིང་དབང་བསྐུར་བའི་
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མཚན་དུ་ཟླ་བ་བཟང་པོ་སོགས་བཞེད་ཅིང། སྡུད་པ་པོའང་དེ་ཡིན་པར་བཤད་པ་
དང། མ་རྒྱུད་ཕལ་ཆ་ེ བ་གསང་བདག་དངོས་ཀྱསི ་བསྡུས་པར་གསུངས་ཤངི ་ཨནྡྲི ་བྷཱུ་ཏ་ི
རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་ཟླ་བ་བཟང་པོ་རྣམས་ཀྱང་གསང་བདག་གི་སྤྲུལ་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་ངེས་པའི་
ཕྱིར་ར།ོ །དེ་ལྟར་གསང་ཆནེ ་སྔགས་ཀྱ་ི བསྟན་པ་ན་ི གནས་གཅིག་ཏུ་ནུབ་ཀྱང་གཅིག་ཏུ་
སྣང་བ་དང་། ཐུན་མངོ ་དུ་མ་གྲགས་ཀྱང་སྐལ་ལྡན་དག་ག་ི ངརོ ་སྣང་བ་སགོ ས་ཡུན་རངི ་
པོར་གནས་ཤིང་། ཁྱད་པར་རྣལ་འབྱོར་མའི་རྒྱུད་རྣམས་ནམ་དུའང་ནུབ་པ་མེད་པར་
གནས་པར་གསུངས་ཏེ། མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོ་ལས། ཤེས་རབ་རྒྱུད་ནི་རབ་བྱུང་
ཉིད། །རང་གི་རང་བཞིན་རྟག་ཏུ་གནས། །བྱང་ཆུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་སུ། །མི་
འཇིག་གོ་འཕང་རྗེས་འགྲོ་བ། །བསྐལ་པ་བསྲེག་པའི་དུས་སུ་ནི། །གཞན་དུ་ཁོང་
ནས་ཡང་དག་གནས། །ཞེས་གསུངས་སོ། །
གཉིས་པ་བཀའ་བསྡུ་བར་པ་ནི། སྟོན་པ་གཤེགས་ནས་བརྒྱ་དང་བཅུ་ལོན་
ཚེ། །རུང་བ་མིན་པའི་གཞི་བཅུ་སུན་དབྱུང་ཕྱིར། །གྲགས་པ་ལ་སོགས་དགྲ་བཅོམ་
བདུན་བརྒྱ་ནི། །ཀུསྨ་པུ་རིའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་འདུས། །བདུན་བརྒྱས་ཡང་དག་
བརྗོད་པ་ཞེས་བྱ་བ། །ཆ་ཤས་བསྡུ་བར་མཛད་ཅིང་། །ཞེས་པ་སྟེ། སྟོན་པ་ཞི་བར་
གཤེགས་ནས་ལོ་གྲངས་བརྒྱ་དང་བཅུ་ལོན་པའི་ཚེ། ཡངས་པ་ཅན་གྱི་དགེ་སློང་
རྣམས་ཀྱིས་རུང་བ་མ་ཡིན་པའི་གཞི་བཅུ་བྱས་ཏེ། དེའང་ཇི་སྐད་དུ། ཧུ་ལུ་༡ཧུ་ལུ་ཡི་
རངས་༢དང་། །ཀུན་སྤྱོད་༣སྣོད་༤དང་ལན་ཚྭ་༥དང་། །ལམ་༦ དང་སོར་༧གཉིས་
དཀྲུག་༨ དང་འདིང༩་། །གསེར་གྱི་རུང་བ་༡༠དག་དང་བཅུ། །ཞེས་པ་སྟེ། ཆོས་
མིན་གྱི་ལས་བྱས་ཤིང་མཇུག་ཏུ་ཐལ་མོ་བརྡབས་ཏེ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཞེས་བརྗོད་པའམ།
ཡང་ན། དགེ་འདུན་ལྷག་མ་རྣམས་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་བྱེད་བཅུག་པས་དག་གོ་ཞེས་པ་
དང་། ས་བཞི་འདི་ཀུན་གྱིས་སྤྱོད་རུང་བས་ཉེས་པ་མེད་པ་ཡིན་ཞེས་ཁྱིམ་པ་བཞིན་
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༼སྟོད་ཆ།༽

དུ་ས་བརྐོ་བ་དང་། ན་བར་གྱུར་ན་ཆང་སྣོད་སྲིན་བུ་པད་པས་འཇིབ་པ་ལྟར་གཞིབ་
ནས་ཆང་བཏུང་རུང་བ་དང་། ལན་ཚྭ་འདེབས་ན་ཟས་ཀྱི་རོ་འགྱུར་བས་དུས་མིན་གྱི་
ཁ་ཟས་ཟ་རུང་བ་དང་། ཟས་སྤངས་ཟིན་ནས་རྒྱང་གྲགས་ཕྱེད་ཙམ་ལམ་དུ་བརྒལ་
ནས་སླར་ཡང་ཟར་རུང་བ་དང་། ཟས་སྤངས་ནས་ལྷག་པོ་བྱས་མི་དགོས་པར་སླར་
སོར་མོ་གཉིས་ཀྱིས་རེག་ནས་ཟར་རུང་བ་དང་། འོ་མ་དང་ཞོ་གཉིས་བྲེ་གང་རེ་བསྲེས་
ཏེ་དཀྲུགས་ནས་ཕྱ་ི དྲ་ོ འཐུང་རུང་བ་དང་། གདིང་བ་རྙངི ་པ་ནས་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་
མཐོ་གང་ལྷན་མ་ི དགོས་ཞསེ ་པ་དང་། དགེ་ཚུལ་གྱ་ི མགོ་ལ་ཁྲའིུ ་བཅིང་། དེའི་སྟེང་དུ་
མེ་ཏོག་གི་ཕྲེང་བས་བརྒྱན་པའི་ལྷུང་བཟེད་བཞག་སྟེ། གསེར་དངུལ་སོགས་འབུལ་
བ་དེར་འཕེན་བཅོལ་ན་ཕྱིས་དགེ་སློང་རང་ཉིད་ཀྱིས་རེག་ཆོག་པར་འདོད་པ་བཅས་
རུང་བ་མ་ཡིན་པའི་གཞི་བཅུ་སྤྱད་ནས་འདི་ནི་ཆོས་ཡིན། འདུལ་བ་ཡིན། སྟོན་པའི་
བསྟན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བསྒྲགས་པ་དེ་དག་སུན་དབྱུང་ཞིང་བསྟན་པའི་དྲི་མ་བསལ་བའི་
སླད་དུ། རྣམ་ཐར་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་དགྲ་བཅོམ་པ་གྲགས་པ་ལ་སོགས་པ་གཉིས་
ཀའི་ཆ་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་ཞིང་མང་དུ་ཐོས་པའི་དགྲ་བཅོམ་པ་བདུན་བརྒྱ། ཀུསྨ་པུ་
རི་ཞེས་བྱ་བའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་འདུས་ཏེ། ལི་ཙྪ་བཱིའི་རིགས་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱལ་
པོ་དགའ་བྱེད་ཅེས་བྱ་བས་སྦྱིན་བདག་བྱས་ཏེ། དངོས་པོ་བཅུ་བསྒྲགས་ནས། དེ་
དག་མདོ་སྡེ་ལ་མི་འཇུག །འདུལ་བ་ལ་མི་སྣང་། ཆོས་ཉིད་དང་འགལ་བས་དོར་
བར་བྱ་བར་བཅས་ཏེ་མི་རུང་བར་སྤྱོད་པ་རྣམས་བསྙིལ་བས། འདི་ལ་བདུན་བརྒྱས་
ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ་ཞེས་གྲགས་ཤིང་ཆ་ཤས་ཀྱི་བསྡུ་བ་མཛད་དོ། །
གསུམ་པ་བཀའ་བསྡུ་ཐ་མ་ནི། དེ་ཡི་རྗེས། །དགེ་སློང་མ་ཧཱ་དེ་བ་སློབ་མར་
བཅས། །གཞི་ལྔ་བསྒྲགས་པས་རྩ་བའི་སྡེ་བཞི་དང་། །དེ་ལས་གྱེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་
ཉིད་དུ་གྱུར། །དེའི་རྗེས་གཏད་རབས་བདུན་པོ་སོགས་རྫོགས་པའི་ཕྱིས་ཞིག་ན་ཡུལ་
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མ་རུ་ཊའི་ཚོང་དཔོན་གྱི་བུ་ལྷ་ཆེན་པོ་ཞེས་པ་མཚམས་མེད་གསུམ་བྱས་པ་ཞིག་རང་གི་
སྡིག་པ་གསང་སྟེ་ཁ་ཆེར་ཕྱིན་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་། སྡེ་སྣོད་གསུམ་ག་བྱང་བར་ཤེས་ནས་
དབེན་པར་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བརྩོན་པ་ན་བདུད་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་དགྲ་བཅོམ་
པར་གྲགས་ཤིང་རྙེད་བཀུར་དང་གྲགས་པ་འཕེལ་ནས་འཁོར་མང་པོ་དང་བཅས་
གཙུག་ལག་ཁང་འདམ་བུ་ཅན་དུ་འོངས་པ་ན་དགེ་སློང་རྣམས་ཀྱིས་སོ་ཐར་གྱི་མདོ་
རེས་མོས་སུ་འདོན་པའི་ཚེ། ལྷ་ཆེན་པོས་མདོ་བཏོན་པའི་མཇུག་ཏུ། ལྷ་རྣམས་མ་
རིག་པ་ཡིས་སླུས། །ལམ་ནི་སྒྲ་ཡི་རྒྱུན་ལས་བྱུང་། །ཐེ་ཚོམ་ཅན་རྣམས་གཞན་གྱིས་
འཇུག །འདི་ནི་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ཡིན། །ཞེས་བཏོན་པས་འཕགས་པ་རྣམས་
དང་དགེ་སློང་རྒན་པོ་མང་དུ་ཐོས་པ་དག་གིས་མདོའ་ི ཚིག་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བརྗོད་པ་ན།
གཞོན་པ་ཕལ་ཆེར་ལྷ་ཆེན་པོའ་ི གྲོགས་བྱས་ཏེ་རྩོད་པར་གྱུར་ཅིང་། གཞན་ཡང་དེས་
བཀའི་དོན་ལ་ལོག་པར་བརྟགས་པ་མང་དུ་བྱས་སོ། །དེ་ཤི་ནས་དེའི་སློབ་མ་བཟང་
པོ་ཞེས་པས་ཀྱང་བཀའི་དོན་ལ་བརྒལ་བརྟག་དང་ཐེ་ཚོམ་གྱི་གནས་མང་པོ་བསྐྱེད་ནས་
གཞན་ལ་ལན་གདབ་པ་དང་། མི་ཤསེ ་པ་དང་། ཡིད་གཉིས་དང་། ཡོངས་སུ་བརྟག་
པ་དང་། བདག་ཉིད་གསོ་བ་སྟེ་གཞི་ལྔ་ཡོངས་སུ་བསྒྲགས་པས་དགེ་འདུན་སོ་སོའ་ི
སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཐེ་ཚོམ་དང་ཡིད་གཉིས་ཀྱིས་བསྟན་པ་ལ་མི་མཐུན་པར་ཟིང་ཟིང་པོར་
གྱུར་ཏེ། མདོ་འདོན་པའང་སྣ་ཚོགས་སུ་གྱུར་ཅིང་དགྲ་བཅོམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་རྩོད་
པ་ཞིར་མ་བཏུབ། དེ་དག་ཤི་བ་ན་དགེ་སློང་རྣམས་ཀྱིས་ཤེས་སོ། །དེའི་རྗེས་སུ་དགེ་
སློང་ཀླུ་ཞེས་བྱ་བས་ཀྱང་གཞི་ལྔ་བསྒྲགས་པས་སླར་ཡང་དགེ་འདུན་གྱི་རྩོད་པ་ཆེར་
བསྐྱེད་ནས་ཕལ་ཆེན་པ། ཐམས་ཅད་ཡོད་སྨྲ་བ། གནས་བརྟན་པ། མང་བཀུར་
བ་སྟེ་རྩ་བའི་སྡེ་པ་བཞིར་གྱེས། ཀླུའི་སློབ་མ་ཡིད་བརྟན་ཞེས་བྱ་བས་ཀྱང་གཞི་ལྔ་
བསྒྲགས་ཏེ་རྩོད་པ་རྒྱ་ཆེར་བསྐྱེད་པས་རྩ་བའི་སྡེ་པ་བཞི་པོ་དག་ཀྱང་རིམ་གྱིས་གྱེས་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

ནས་བཅོ་བརྒྱད་དུ་གྱུར་ཏོ། དེ་ལས་གྱེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་ནི། སྡེ་པ་ཐ་དད་བཀླག་
པའི་འཁོར་ལོ་ལས། ཤར༡་དང་ནུབ༢་དང་གངས་༣རིར་གནས། །འཇིག་རྟེན་
༤འདས་པར་སྨྲ་བའི་སྡེ། །བཏགས་པར་༥སྨྲ་བའི་སྡེ་པ་དང་། །ལྔ་ཚན་དགེ་འདུན་
ཕལ་ཆེན་པ། །གཞི་༡ཀུན་པ་དང་འོད་སྲུང༢་སྡེ། །ས་༣སྟོན་སྡེ་དང་ཆོས་༤སྲུང་
སྡེ། །མང་ཐོས་༥གོས་དམར་༦སློབ་མ་དང་། །རྣམ་པར་ཕྱེ་སྟེ་སྨྲ་༤བའི་སྡེ། །ཐམས་
ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་ཡིན། །རྒྱལ་༡བྱེད་ཚལ་གནས་འཇིགས༢་མེད་གནས། །གཙུག་
༣ལག་ཁང་ཆེན་གནས་བརྟན་པ། །ས་༡སྒྲོགས་རི་དང་༢སྲུང་བ་པ། །གནས་མ༣་
བུ་ཡི་སྡེ་རྣམས་ནི། །ཀུན་གྱིས་བཀུར་བ་རྣམ་པ་གསུམ། །ཡུལ་དོན་སློབ་དཔོན་བྱེ་
བྲག་གིས། །ཐ་དད་རྣམ་པ་བཅོ་བརྒྱད་གསུངས། །ཞེས་པ་ལྟར་ཡིན་ཞིང་། འདི་
སྐབས་རྩ་བའི་སྡེ་པའི་གྲངས་དང་། དེ་ལས་གྱེས་ཚུལ་སོགས་སྡེ་པ་རྣམས་ཀྱི་འདོད་
ཚུལ་མི་འདྲ་བ་ཡོད་མོད་ཀྱི་འདིར་བཀོད་པ་ནི་ཐམས་ཅད་ཡོད་སྨྲ་ཉིད་ཀྱི་ལུགས་ལྟར་
རོ། །རྩིབས་ལོགས་ལ་སོགས་དགྲ་བཅོམ་ལྔ་བརྒྱ་དང་། བཙུན་པ་བཞི་བརྒྱ་རྒྱལ་པོ་
ཀ་ནིཥྐས། །སྤྱན་དྲངས་གྱེས་པ་བཀར་བསྒྲུབས་སྡེ་སྣོད་གསུམ། །ཡི་གེར་བཀོད་དེ་
བཀའ་བསྡུ་གསུམ་པར་མཛད། །དེའི་ཚེ་འཕགས་པ་རྩིབས་ལོགས་ཞེས་བྱ་བ་མང་དུ་
ཐོས་པ་མཐར་ཕྱིན་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་དགྲ་བཅོམ་པ་ལྔ་བརྒྱ་དང་། བ་སུ་མི་ཏྲ་ལ་
སོགས་པའི་བཙུན་པ་བཞི་བརྒྱ་རྣམས་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལྔ་བརྒྱ་རྣམས་
ཀྱང་རྒྱལ་པོ་ཀ་ནིཥྐས་སྤྱན་དྲངས། ཁ་ཆེའི་ཡུལ་དུ་རྣ་རྒྱན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་གསར་
དུ་བཞེངས་པ་ལ་བཞུགས་སུ་གསོལ་ཞིང་བསྙེན་བཀུར་ཏེ། གྱེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་པོ་
ཐམས་ཅད་ཀྲྀ་ཀྲཱྀའ་ི རྨི་ལམ་ལུང་བསྟན་གྱི་མདོ་ལས། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཁྱོད་ཀྱིས་རས་
ཡུག་གཅིག་མི་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱིས་བགོས་ཀྱང་མ་རལ་བ་རྨི་ལམ་དུ་མཐོང་བ་གང་ཡིན་
པ་དེ་ནི་དེ་ཉིད་ཀྱི་བསྟན་པ་སྡེ་བཅོ་བརྒྱད་དུ་གྱེས་པར་གྱུར་ཀྱང་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་
384

བསྟན་པ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།

རས་ནི་རལ་བར་བྱ་བར་མི་ནུས་ཏེ་དེའི་སྔ་ལྟས་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པའི་ལུང་གིས་བཀར་
བསྒྲུབས་ཤིང་ཆོས་མངོན་པ་རྣམ་པར་བཤད་དེ་འདི་ལ་བཀའ་བསྡུ་གསུམ་པར་གྲགས།
དེའི་ཚེ་འདུལ་བ་ཐམས་ཅད་ཡི་གེར་བཀོད། མདོ་སྡེ་དང་མངོན་པ་སྔར་ཡི་གེར་མ་
འཁོད་པ་རྣམས་ཀྱང་ཡི་གེར་བཀོད། བཀོད་པ་རྣམས་ལ་དག་ཐེར་བྱས་སོ། །འདི་
སྐབས་ཁ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱིས་འདི་ལྟར་འདོད་པ་ལས་ཡུལ་དབུས་ཀྱི་མཁས་པ་དག་གིས་
ནི་ཛཱ་ལནྡྷ་རའི་དགོན་པར་ཀུ་ས་ན་ཞེས་བྱ་བའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་དེ་ལྟར་བཀའ་བསྡུ་
གསུམ་པ་མཛད་པར་བཞེད་དོ། །བཀའི་བསྡུ་བ་རྣམས་བཤད་པ་སྐབས་གསུམ་པའི་
འགྲེལ་པའོ།། །།

༤ སྔ་འགྱུར་རྙིང་པའི་བབ་ལུགས་བཤད་པའི་སྐབས།

སྐབས་བཞི་པ་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་བབ་ལུགས་བཤད་པ་ལ་གཉིས། །རྒྱུད་སྡེའི་
བབ་ལུགས་སྤྱིར་བཤད་པ། སྒྲུབ་སྡེ་བྱེ་བྲག་ཏུ་དབྱེ་བའོ། །
དང་པོ་ལ་གཉིས། མདོར་བསྟན། རྒྱས་བཤད་དོ། །
དང་པོ་ནི། སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་ལུགས་སུ་གསང་ཆེན་གྱི། །བསྟན་པའི་བབ་
ལུགས་ཆེན་པོ་རྣམ་པ་གསུམ། །སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་རང་ལུགས་སུ་གསང་ཆེན་རྡོ་རྗེ་
ཐེག་པའི་བསྟན་པ་ལ་བབ་ལུགས་ཆེན་པོ་གསུམ་གྱི་ཚུལ་དུ་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཡིན་
ཏེ། བཤད་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོ་ལས། རྒྱལ་བ་སེམས་དཔའ་རྣལ་འབྱོར་མ། །དགོངས་པ་
རིག་པ་རྣ་བར་བརྒྱུད། །གང་ལ་ཐུག་གི་བར་དུའོ། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །
གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ། རྒྱལ་བ་དགོངས་བརྒྱུད། རིག་
འཛིན་བརྡ་བརྒྱུད། གང་ཟག་སྙན་བརྒྱུད་ཞར་འཕྲོས་དང་བཅས་པའོ། །
དང་པོ་ལ་གསུམ། སྟོན་པས་གསུངས་ཚུལ། འཁོར་གྱིས་བསྡུས་ཚུལ།
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

བསྟན་པའི་གཉེར་གཏད་ཚུལ་ལོ། །
དང་པོ་ནི། རང་སྣང་རྣམ་དག་འོག་མིན་ཆོས་དབྱིངས་སུ། །ཀུན་ཏུ་བཟང་
པོས་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་ལ། །འོད་གསལ་འདུས་མ་བྱས་པའི་དགོངས་པ་ནི། །བསམ་མི་
ཁྱབ་དུས་རང་བཞིན་སྣང་བར་མཛད། །སྟོན་པ་ལ་ཆོས་སྐུ་གཟུགས་སྐུའི་རྣམ་གཞག་
གཉིས་སུ་ཡོད་པའི་དང་པོ་ནི། ངོ་བོ་ཀ་ནས་དག་ཅིང་གློ་བུར་རང་སྣང་འཁྲུལ་བའི་དྲི་
མ་གཞི་ཐོག་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་འོག་མིན་ཞེས་སྒྲས་བཏགས་པའི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་
སྙིང་པོ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རང་སྣང་བ་ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱུད་དུ་མི་གཏོགས་ཤིང་
རྒྱ་ཚད་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་གནས་སུ། སྟོན་པ་རང་བྱུང་རིག་པའི་ངོ་བོ་ཆོས་ཉིད་བྱ་
རྩོལ་ལས་འདས་པ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱི་མེས་འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་སྤྱི་དཔལ་
གདོད་མའི་མགོན་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོས། འཁོར་གདངས་གསལ་མ་འགག་པར་སྐུ་
དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོ་ཅིར་ཡང་སྣང་བ་ལ། འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་
ཡེ་ནས་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་ངོ་བོར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་འོད་གསལ་ཟང་ཐལ་
འདུས་མ་བྱས་པའི་དགོངས་པ། སྐྱེ་འགག་འཕོ་འགྱུར་མེད་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་
པའི་དུས་སུ་རང་བཞིན་གྱིས་སྣང་བར་མཛད་པ་སྟེ། འདི་ལྟར་ཆོས་སྐུའི་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པ་ལྔ་ལྡན་ནི་དབྱིངས་སྟོང་པ་ངོ་བོ་ཉིད་གཞོན་ནུ་བུམ་པ་སྐུའི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཆ་ལ་
མིང་གིས་སྒྲོ་བཏགས་པ་ཙམ་ལས་མཚན་མར་བཟུང་བ་གང་ཡང་མ་མཆིས་སོ། །སྣང་
ཆར་སྟུག་པོ་བཀོད་པ་མཚན་རྫོགས་སྐུས། །རང་སྣང་འཁོར་ལ་དུས་བཞི་མཉམ་
ཉིད་དང་། །རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མིང་ཚིག་རང་མཚན་ལས། །འདུས་པའི་གསུང་གིས་
རྒྱུན་མི་འཆད་དུ་བགྲོ། །གཉིས་པ་གཟུགས་སྐུ་རྣམས་ཀྱི་ཐོག་མར་རང་སྣང་ལོངས་
སྐུ་ནི། ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས་ལས་གཞི་སྣང་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའ་ི སྣང་ཆར་རང་བྱུང་བའི་
གནས་ལྷུན་གྲུབ་སྟུག་པོ་བཀོད་པར། སྟོན་པ་རིགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་
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བསྟན་པ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།

འཆང་མཚན་དཔེ་གསལ་རྫོགས་ཀྱི་སྐུར་ཤར་བས་རིགས་ལྔའི་ཚོམ་བུ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་
མདངས་སུ་སྣང་བ་གཅིག་དང་ཐ་དད་ཀྱི་སྤྲོས་པ་དང་བྲལ་བའི་འཁོར་ལ། དུས་བཞི་
མཉམ་པ་ཉིད་འཕོ་འགྱུར་དང་བྲལ་བའི་ངང་དུ། ཆོས་རང་བཞིན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་
བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཡང་དག་པའི་དགོངས་པ་ཉིད་མིང་ཚིག་རང་མཚན་
ལས་འདས་པའི་གསུང་གིས་དུས་གསུམ་རྒྱུན་མི་འཆད་དུ་སྤྲོ་བར་མཛད་དེ་གདུལ་
བྱ་འདུལ་བྱེད་དུ་ཤར་བ་མ་ཡིན་པས་ས་བཅུ་པ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་ལས་ཀྱང་འདས་
པར་བཞུགས་སོ། །ཐུགས་རྗེའི་གཞན་སྣང་རིགས་ལྔའི་ཁང་བརྩེགས་སུ། །སྟོན་པ་
རྣམ་ལྔས་ཟབ་དབང་གསུམ་ལ་སོགས། །དགོངས་པ་བརྡ་དང་འཆད་པའི་ཚུལ་དྲུག་
གིས། །ཐབས་ཀྱི་ཐེག་པ་རྒྱལ་ཚབ་རྣམས་ལ་སྟོན། །དེའི་ངང་ལས་གདུལ་བྱ་རྣམས་
ལ་ཡང་དག་པའི་ཐུགས་རྗེའི་དབང་གིས། ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་རྣམས་ཀྱི་གཞན་སྣང་
དུ། དབུས་ན་སྟུག་པོ་བཀོད་པ། ཤར་དུ་མངོན་དགའ། ལྷོར་རིན་པོ་ཆེས་བརྒྱན་པ།
ནུབ་ཏུ་བདེ་བ་ཅན། བྱང་ན་ལས་རབ་གྲུབ་པ་སྟེ་རིགས་ལྔའི་ཞིང་ཁམས་འོད་ཀྱི་ཁང་
བུ་བརྩེགས་པ་རྣམས་སུ། སྟོན་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིགས་ལྔའི་རྒྱལ་བ་རྣམ་པ་
ལྔས། ལྷན་ཅིག་པའི་འཁོར་རྣམས་ལ་ཟབ་མོའ་ི དབང་གསུམ་བསྐུར་བས་བརྗོད་བྱ་
དོན་གྱི་རྒྱུད་རྟོགས་ཏེ་རང་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་སོ། །དེ་ནས་གཞན་དོན་ཏུ་ཞུ་བ་ཕུལ་
བས་སྟོན་པ་ཐུགས་རྗེ་སྐྱེས་ཏེ་དགོངས་པ་བརྡའི་གསུང་དང་འཆད་པའི་ཚུལ་དྲུག་
གིས་ནང་དབང་སྒྱུར་ཐབས་ཀྱི་ཐེག་པའི་ཆོས་སྒོ་རྒྱལ་ཚབ་ཀྱི་ས་ལ་གནས་པའི་འཁོར་
རྣམས་ལ་བསྟན་པར་མཛད་དོ། །འདིར་འཆད་ཚུལ་དྲུག་ནི། སྐུ་དྲང་པོར་བསྲངས།
སྨིན་མ་གཟེངས་གཏོད། སྤྱན་ཟིམ་བུར་གཟིགས། ཞལ་གྱི་སྒོ་དབྱེ། དུང་གི་ཚེམས་
བར་ནས་ལྗགས་ཀྱི་དབང་པོ་བརྐྱངས་ཏེ་ཚངས་པའི་དབྱངས་སུ་གསུངས་སོ། །དེ་
ཚེ་མ་དག་ཞིང་དུ་བཅའ་གཞི་ཡི། །སྟོན་པ་དྲུག་གིས་ལམ་སྟེགས་ཆོས་སྒོ་སྤྲོ། །ཕྱེད་
387

ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

སྤྲུལ་ལོངས་སྐུའི་ཆོས་བསྟན་པ་དེའི་ཚེ་མ་དག་པའི་ཞིང་འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་གི་གནས་
རྣམས་སུ་ཐུན་མོང་བཅའ་གཞིའི་སྟོན་པ་དྲུག་སྤྲོས་ཏེ། དེ་དག་གིས་གདུལ་བྱ་རྒྱུད་མ་
དག་པ་དང་བློ་དམན་པ་རྣམས་ལ་ཐུན་མོང་ལམ་སྟེགས་ཀྱི་ཐེག་པའི་ཆོས་སྒོ་མཐའ་
ཡས་པ་བསྟན་ཅིང་སྤྲོ་བར་མཛད་དོ། །གཞན་པ་དེ་དག་གི་ཚེ་དྲག་པོ་འཇིགས་བྱེད་
གཏུམ་པོ་སོགས་གདུལ་བྱ་གདུག་པ་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ངོར་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་རྣམ་པར་
སྣང་བས་ཁྲོ་བོའ་ི དཀྱིལ་འཁོར་སྤྲུལ་པར་མཛད་པ་སོགས་གང་འདུལ་ཞི་ཁྲོའ་ི རྣམ་པ་
དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྟོན་པར་གསུངས་སོ། །གཙང་མའི་གནས་སུ་སངས་རྒྱས་འབྱུང་
བའི་སྔོན། །ཆོས་མཐུན་ལོངས་སྐུས་གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་ལ། །ཕ་རོལ་ཕྱིན་དང་ཕྱི་
རྒྱུད་སྡེ་གསུམ་གསུངས། །མི་མཇེད་ལ་སོགས་པའི་གནས་ཀྱི་མཆོག་གཙང་མ་རིས་
ཀྱི་འོག་མིན་དུ་འཇིག་རྟེན་ན་སངས་རྒྱས་འབྱུང་བའི་སྔོན་རོལ་ཏུ། ལོངས་སྐུ་ཆེན་
པོ་དང་ཆོས་མཐུན་པའི་མཚན་དཔེ་རྒྱན་ལྡན་གྱི་སངས་རྒྱས་སུ་བསྟན་ནས། ལྷ་དང་
གྲུབ་པ་དང་རིག་པ་འཛིན་པའི་འཁོར་ཚད་མེད་པ་ལ། ཀུན་འབྱུང་འདྲེན་པའི་ཐེག་པ་
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་། དཀའ་ཐུབ་རིག་བྱེད་ཀྱི་ཐེག་པ་ཕྱི་རྒྱུད་སྡེ་གསུམ་གསུངས་པ་
ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ནི། གཞན་སྣང་བརྡ་དང་ཚིག་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད། །རྡོ་རྗེ་ཆོས་
རབ་མི་ཡི་ཐོད་པ་ཅན། །ཌཱ་ཀི་པཱུརྞ་ཉེར་བཞི་སོགས་ཀྱིས་བསྡུས། །ཐུགས་རྗེས་
གཞན་སྣང་དུ་སྣང་བའི་སྟོན་པ་རྣམས་ཀྱིས་གཞན་སྣང་ཙམ་དུ་བརྡ་ཡིས་གོ་བར་
མཛད་པ་དང་། རྔ་སྒྲ་དང་སྒྲ་བརྙན་བཞིན་ངག་ཚིག་ཏུ་ཉེ་བར་སྣང་བ་ལས་བྱུང་བའི་
རྒྱུད་རྣམས་ནི། གསང་བདག་རྡོ་རྗེ་ཆོས་དང་། བྲམ་ཟེ་མིའི་ཐོད་པ་ཅན། ཌཱ་ཀི་མ་
པཱུ་རྞ་ཉེ་བར་ཞི་བ་དང་། སོགས་ཁོངས་ནས་མན་ངག་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་རྣམས་རྒྱལ་
ཚབ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་དང་། ལུང་ཨ་ནུ་ཡོ་ག་རིག་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཀུཉྫ་ར་སོགས་
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བསྟན་པ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།

ཀྱིས་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་སྐུའི་རྣམ་འགྱུར། གསུང་གི་བརྡ། ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་
དོན་མ་ལུས་པ་རྒྱུད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཏུ་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་མི་མངོན་རིག་པ་འཛིན་པའི་
གནས་སུ་བསྡུས་ཤིང་སྡུད་པ་པོ་དག་ཀྱང་གདོད་མའི་མགོན་པའི་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་ཆེན་
པོའ ་ི རང་རྩལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་གསང་བའི་བདག་པོའ ་ི ངོ་བོར་གཅིག་པས་སྟོན་
འཁོར་དབྱེར་མེད་དགོངས་པ་མཉམ་ཉིད་ངང་ལས་གང་ཟག་གཞན་རྒྱུད་ཀྱིས་བསྡུས་
པ་མ་ཡིན་ནོ། །
གསུམ་པ་ནི། རིགས་གསུམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་ཀྱི་སྤྱན་ཅན་ལ། །བསྟན་པའི་
གཉེར་གཏད་མདོར་ན་སྐུ་གསུམ་གྱ།ི །སྟོན་པའི་གླངེ ་གཞི་རྒྱལ་བ་དགོངས་བརྒྱུད་ད།ོ །
དེ་ལྟ་བུའི་རྒྱུད་སྡེ་ཟབ་མོ་རྣམས་སྡུད་པ་པོ་གསང་བའི་བདག་པོ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་
རྒྱལ་སྲས་རིགས་གསུམ་མགོན་པོ་དང་། འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདག་མོ་སྐུ་
གཅིག་ལ་མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་དུ་མ་དང་ལྡན་པ་མཁའ་འགྲོ་མ་ལས་ཀྱི་དབང་མོ་ཆེ་ཡེ་
ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་དངོས་སུ་གཉེར་གཏད་ནས་
བཀའ་བསྒོས་ཤིང་། བརྒྱུད་ནས་ཕྱི་རབས་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་གང་ཟག་ཆོས་ཀྱི་སྤྱན་
ཅན་རྣམས་ལའང་ལུང་བསྟན་ཅིང་བསྟན་པའི་གཉེར་གཏད་དེ། ཁོག་གཞུང་ལས།
སྡུད་པ་པོ་དང་བུད་མེད་དང་། །རྣལ་འབྱོར་མིག་ལྡན་སོགས་པའོ། །ཞེས་གསུངས་
པས་སོ། །དེ་ལྟར་བཤད་པ་དེ་དག་མདོར་བསྡུ་ན། སྟོན་པ་སྐུ་གསུམ་གྱི་གླེང་གཞི་
དང་འབྲེལ་བ་དགོངས་པ་རོ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པས་ཆོས་བསྟན་བྱ་སྟོན་བྱེད་མེད་ཀྱང་ཡེ་
ཤེས་ཀྱི་རྩལ་ལས་ཚུལ་ཙམ་དུ་སྣང་བས་རྒྱལ་བ་དགོངས་པའི་བརྒྱུད་པ་ཞེས་བྱའོ། །
གཉིས་པ་རིག་འཛིན་བརྡ་བརྒྱུད་བཤད་པ་ལ་གཉིས། ཨ་ཏིའི་ལུགས། ཡོ་ག་
ཕྱི་མ་གཉིས་ཀྱི་ལུགས་སོ། །
དང་པོ་ནི། དུས་དྲུག་ཚེ་ན་རྩོལ་མེད་ཐེག་པ་ནི། །སེམས་ལྷག་ཅན་ལ་རྡོར་
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༼སྟོད་ཆ།༽

སེམས་དབང་སྐུར་སྩལ། །ལྷ་ཡི་གནས་དར་དེ་ཉིད་མི་ཡུལ་དུ། །སྤྲུལ་པའི་སྐུར་
བཞེངས་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་ཡིས། །དབང་རྒྱུད་མཛོད་ཐོབ་བསྟན་པའི་བདག་པོར་
གྱུར། །རྫོགས་པ་ཆེན་པོའ་ི བསྟན་པ་ནི། ཇི་སྐད་དུ། ཉོན་མོངས་རྒྱུད་༡དྲག་ནུས་
༢མཐུ་ཞན། །ལས་ཀྱིས་ཚེ་ཐུང་༣བཀའི་༤དོན་སྟོར། །བསྟན་སྙིང་གྲུབ་མཐའ་
༥ངན་པས་བསྒྱུར། །གཉེར་པོས་༦མི་ནོན་སྒྲུབ་ཚུགས་ཞན། །དེ་ཚེ་རིག་པའི་རྣམ་
རྟོག་ཤར། ། ཞེས་གསང་ཆེན་གྱི་བསྟན་པ་འབྱུང་བའི་དུས་དྲུག་ལ་བབ་ཚེ་ཤན་འབྱེད།
ལ་བཟླ། རང་གྲོལ། མངོན་སུམ་དུ་སྟོན་པ་རྩོལ་མེད་ཨ་ཏིའི་ཐེག་པ་འབྱུང་བའི་
དུས་ལ་བབས་པས། སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་གྱི་ལྷ་དེ་བ་བཟང་སྐྱོང་གི་བུ་སེམས་ལྷག་
ཅན་ལ་རྨིས་ལྟས་ཁྱད་པར་ཅན་བཞི་བྱུང་བ་དང་མཐུན་པར་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔས་རྒྱལ་
ཐབས་སྤྱི་བླུགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་ཞིང་མན་ངག་བྱིན་པས་ལྷའི་གནས་སུ་དར། དེ་
ནས་མི་ཡུར་དུ་དར་ཚུལ་ནི། རྒྱ་གར་ནུབ་ཕྱོགས་ཨོ་རྒྱན་གྱི་རྒྱལ་པོ་དྷརྨ་ཨ་ཤོ་ཀའི་
སྲས་མོ་པྲ་ཧ་ར་ཎི་མཚོ་འགྲམ་དུ་ཁྲུས་ལ་ཞུགས་ཚེ་གསང་བདག་སྤྲུལ་པའི་ངང་པ་
ཞིག་གིས་སེམས་ལྷག་ཅན་ཡི་གེ་ཧཱུྃ་དུ་བསྡུས་ཏེ་ཞལ་དུ་མིད་ནས་སྲས་མོའ ་ི ཐུགས་
ཀར་མཆུ་ལན་གསུམ་གཏུགས་ནས་ཧཱུྃ་འོད་འབར་བ་ཞིག་ཐུགས་ཀར་བསྟིམས་པས།
ཟླ་དུས་རྫོགས་པ་ན་སྲས་མོའ ་ི ཐུགས་ཀ་ནས་གསེར་གྱི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་དགུ་འོད་འབར་བ་
ཞིག་བྱུང་སྟེ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་སྲས་ཁྱེའུ་མཚན་དཔེ་དང་ཕྱག་རྒྱས་སྤྲས་པ་རྡོར་སེམས་
ནམ་མཁའ་ཆེའི་རྒྱུད་ཞལ་འདོན་མཛད་བཞིན་དུ་བྱོན་པ་དེ་ནི་མི་ལས་འདས་པའི་སྐྱེས་
མཆོག་སྤྲུལ་སྐུ་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་སྟེ། སླར་ཡང་རྡོར་སེམས་མངོན་དུ་བྱོན་ནས་དབང་
བསྐུར་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའ ་ི རྒྱུད་འབུམ་ཕྲག་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞིའི་མཛོད་རང་དབང་དུ་
ཐོབ་སྟེ་བསྟན་པའི་བདག་པོར་གྱུར་ཏེ། འོད་དུ་ཐིམ་ཚེ་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་
སོགས། །རྒྱལ་ཚབ་རྣམས་ལ་འདས་རྗེས་རིམ་པར་བབས། །མཐར་གདོད་མའི་
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བསྟན་པ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།

ཟད་སར་འོད་ཕུང་དུ་ཐིམ་པའི་ཚེ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་ལ་
འདས་རྗེས་སྩལ་ཞིང་། སོགས་ཁོངས་ནས། ཤྲཱི་སིང་ཧ། ཛྙཱ་ན་སཱུ་ཏྲ། བི་མ་ལ་སྟེ་
རིམ་པར་སོ་སོའ་ི རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་དབང་བསྐུར་བའི་འདས་རྗེས་རིམ་པར་བབས། སློབ་
དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨཱ་ཀ་རས་ཀྱང་དངོས་སུ་ཤྲཱི་སིཾ་ཧ་བླ་མར་བརྟེན་ཅིང་། དགའ་རབ་
རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་དང་ཡང་མཇལ་ནས་གདོས་བཅས་འོད་ཕུང་དུ་གྲོལ་བའི་ཚུལ་
བསྟན་ནས་འཕོ་བ་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེའི་སྐུས་འཁོར་བ་ཇི་སྲིད་དུ་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་ཅིང་
ད་ལྟ་པདྨ་འོད་ཀྱི་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་པོར་དངོས་སུ་འཚོ་ཞིང་གཞེས་ལ་ཆོས་ཀྱང་
སྟོན་པ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རིག་འཛིན་མི་མ་ཡིན་པ་ལས་བརྒྱུད་པ་དང་། མི་དང་
མི་མ་ཡིན་པ་གཉིས་ཀ་ལས་བརྒྱུད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། རིགས་གསུམ་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་མངའ་བདག་གིས། །ལྟ་
བ་སྒྲུབ་པ་སྤྱོད་ཕྱོགས་གཙོ་བོར་བཤད། །ལྷ་ཀླུ་གནོད་སྦྱིན་ཚོམ་བུ་འབུམ་སྡེ་
གྲོལ། །རྒྱལ་སྲས་སེམས་དཔའི་འཁོར་རྒྱ་མཚོ་ཙམ་གྱི་ནང་ནས་སྟོན་པ་ཉིད་ཀྱི་
སྤྲུལ་པ་རིགས་གསུམ་མགོན་པོ་མཁྱེན་རབ་ཀྱི་མངའ་བདག་འཕགས་པ་འཇམ་
དཔལ། ཐུགས་རྗེའི་མངའ་བདག་སྤྱན་རས་གཟིགས། མཐུ་སྟོབས་ནུས་པའི་མངའ་
བདག་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱིས། རིམ་བཞིན་ལྷ་དང་ཀླུ་དང་མི་རྣམས་ཀྱི་གནས་སུ་
ལྷ་གྲགས་ལྡན་མཆོག་སྐྱོང་། ཀླུ་རྒྱལ་མགྲིན་པ་ནག་པོ། གནོད་སྦྱིན་ཀུན་ཏུ་བཟང་
པོ་རྣམས་ལ་ལྟ་བ་དང་སྒྲུབ་པ་སྤྱོད་པའི་ཕྱོགས་གཙོ་བོར་སྨོས་པའི་ཚུལ་གྱིས་བཤད་
པས་སོ་སོའ་ི གནས་སུ་རིམ་པར་བརྒྱུད་དེ་དར་ཞིང་ལྷ་དང་ཀླུ་དང་གནོད་སྦྱིན་ཚོམ་བུ་
འབུམ་སྡེ་དང་བཅས་པ་གྲོལ་ཞིང་། དེ་དག་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚུལ་འཛིན་
ཅིང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གདུང་གསོབ་པར་གྱུར་ཏོ། །
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

གཉིས་པ་ནི། རྒྱལ་བ་འདས་ནས་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་ལོར། །མ་ལ་ཡ་རྩེར་རིགས་
ཅན་དྲ་མ་ལྔས། །གདུང་ཚིག་ཉེར་གསུམ་བཏོན་པས་གསང་བའི་བདག །མངོན་
སུམ་བྱོན་ནས་གསང་རྒྱུད་ཟློས་ཏེ་བསྟན། །རྒྱལ་བ་ཤཱཀྱའི་དབང་པོ་མྱ་ངན་ལས་
འདས་པའི་ཚུལ་བསྟན་ནས་བགྲང་བྱ་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་ཀྱི་ལོ་གྲངས་བརྒལ་བའི་ཚེ།
དམ་པའི་རིགས་ཅན་དྲ་མ་ལྔ་ནང་དུ་ཡང་དག་འཇོག་ལས་ལངས་པ་ན་འཇིག་རྟེན་གྱི་
སྒྲོན་མེ་ནུབ་པར་ཤེས་ཏེ། རི་མ་ལ་ཡ་གནམ་ལྕགས་ཡོད་པའི་རྩེར་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་
འདུས་ནས་རིགས་ཅན་དྲ་མ་ལྔ་པོས་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཡིད་ལ་བྱས་ཏེ། ཀྱེ་མ་
ཀྱེ་ཧུད་ཀྱེ་མ་ཀློང་། །སྟོན་པ་སྒྲོན་མེའི་འོད་ནུབ་ན། །འཇིག་རྟེན་མུན་པ་གང་གིས་
སེལ། །ཞེས་སོགས་གདུང་ཚིག་ཉི་ཤུ་རྩ་གསུམ་བཏོན་པས། རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་
གསང་བའི་བདག་པོ་བསྐུལ་ཏེ་དོན་དུ་ཁྱབ་བདག་རིགས་དྲུག་པ་ཉིད་གསང་བའི་
བདག་པོའ་ི རྣམ་པར་མངོན་སུམ་དུ་བྱོན་ནས། སྔོན་འོག་མིན་དང་། དགའ་ལྡན་
དང་། སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་སྟེ་ལྷ་གནས་གསུམ་དུ་བསྟན་ཅིང་གྲགས་པའི་གསང་བའི་
རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཟློས་ཏེ་བསྟན་པར་མཛད་དོ། །དེ་ལ་དམ་པའི་རིགས་ཅན་དྲ་མ་ལྔ་ནི།
ལྷ་གྲགས་ལྡན་མཆོག་སྐྱངོ ་། ཀླུ་རྒྱལ་འཇོག་པ།ོ གནོད་སྦྱནི ་སྐར་མདའ་གདོང་། སྲིན་
པོ་བློ་གྲོས་ཐབས་ལྡན། མི་ལི་ཙྪ་བཱི་དྲི་མ་མེད་པར་གྲགས་པ་རྣམས་སོ། །གདུང་
ཚིག་ཉེར་གསུམ་ནི་སྤྱི་མདོ་དགོངས་འདུས་ཀྱི་ལེའུ་གསུམ་པ་ལས་འབྱུང་ངོ་། །དེ་
དག་སྲིན་པོ་བློ་གྲོས་ཐབས་ལྡན་གྱིས། །ཡི་གེར་བཀོད་ནས་མཁའ་ལ་རྩལ་གྱིས་
སྦས། །དེ་ནི་རིག་འཛིན་བརྡ་ཡི་བརྒྱུད་པའོ། །དེ་ལྟར་གསང་བདག་གིས་གསུངས་
པའི་ཐགེ ་པ་མཐའ་དག་སྲནི ་པ་ོ བླ་ོ གྲསོ ་ཐབས་ལྡན་གྱསི ་གསེར་གྱ་ི གླགེ ས་བམ་ལ་བ་ཻ ཌུརྱ་
ཞུན་མས་ཡ་ི གརེ ་བྲསི ་ནས་ནམ་མཁའ་ལ་དགོངས་པའི་རྩལ་བདུན་གྱསི ་སྦས་ས།ོ །དེ་
ལ་དགོངས་པའི་རྩལ་བདུན་ནི། གསེར་གྱི་བྱང་བུ་འབྲི་གཞི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་
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དགོངས་པ། བེ་ཌཱུཪྻ་ཞུན་མས་བྲིས་པ་རྒྱུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་དགོངས་པ། རིན་པོ་
ཆེ་སྣ་ཚོགས་པའི་སྒྲོམ་བུ་སྣོད་ངོ་མཚར་བའི་དགོངས་པ། ནམ་མཁའ་འབྱུང་བཞིས་
མི་འཇིག་པས་གཏེར་གནས་དམ་པར་དགོངས་པ། མ་དང་མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ཡེ་ཤེས་
ཀྱི་སྤྱན་དང་ལྡན་པས་གཏེར་སྲུང་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་དགོངས་པ། ཆོས་བདག་རྒྱལ་པོ་
ཛཿལས་ཅན་དབང་པོ་ཡང་རབ་རྟོགས་གྲོལ་དུས་མཉམ་དུ་དགོངས་པ། སྐྱེ་འཕགས་
བྱང་སེམས་ས་ལ་གནས་པ་སོགས་གྲུབ་བརྙེས་བརྒྱུད་འཛིན་དར་རྒྱས་སུ་འབྱུང་བ་ལ་
དགོངས་པ་རྣམས་སོ། །དེ་དག་ནི་ཆོས་དོན་མ་ལུས་པ་བརྡ་ཙམ་གྱིས་ཁོང་དུ་ཆུད་པས་
རིག་འཛིན་བརྡའི་བརྒྱུད་པ་ཞེས་བྱའོ། །
གསུམ་པ་གང་ཟག་སྙན་བརྒྱུད་ནི། དེ་ཚེ་དེ་ཡི་བྱིན་རླབས་སྣང་བ་ལས། །
རྒྱལ་པོ་ཛཿལ་རྨིས་ལྟས་བདུན་ཤར་ཏེ། །ཕྱག་རྡོར་སྐུ་དང་ཏནྟྲ་སྡེ་བཅོ་བརྒྱད། །ཡང་
ཐོག་བབས་ཤིང་རིམ་པར་དོན་རྟོགས་ནས། །ཀུ་ཀུ་རཱ་ཛ་སོགས་ལས་བརྒྱུད་དེ་
དར། །དེའང་སྡོམ་འབྱུང་གི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་ལས། ང་ནི་འདི་ནས་མི་སྣང་ནས། །ལོ་
ནི་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཉིས་ན། །ལྷ་གནས་གསུམ་དུ་གྲགས་པ་ཡི། །བསྟན་པའི་སྙིང་
པོ་དམ་པ་ཞིག །ཛམ་གླིང་ཤར་གྱི་ཕྱོགས་མཚམས་ཀྱི། །རྒྱལ་པོ་ཛཿཞེས་གྲགས་
པ་ལ། །བསོད་ནམས་ཆེན་པོའ ་ི མཐུས་སྣང་བའི།། གསང་བའི་བདག་པོས་སྣང་
བར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་མཐུན་པར། གསང་བའི་བདག་པོས་རིགས་
ཅན་དྲ་མ་ལྔ་ལ་ཆོས་བསྟན་པ་དེའི་ཚེ་དེའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་སྣང་བ་ལས་ས་ཧོ་རའི་
རྒྱལ་པོ་ཛཿལ་རྨིས་ལྟས་ངོ་མཚར་བ་བདུན་རྨིས་ཏེ། ཇི་སྐད་དུ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་
རྟགས་ཐིམ་པ་དང་། །རིན་ཆེན་གླེགས་བམ་བབས་པ་དང་། །ཆོས་ཀྱ་ི བགྲོ་བ་བྱས་པ་
དང་། །ཀུན་གྱསི ་དམ་པར་བསྒྲགས་པ་དང་། །མཆོད་པ་ཆནེ ་པ་ོ བྱས་པ་དང་། །རིན་
ཆེན་ཆར་དུ་བབས་པ་དང་། །སངས་རྒྱས་ས་ལ་ལུང་བསྟན་པའོ། །ཞེས་པའི་རྨིས་
393

ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

ལྟས་དང་མཐུན་པར་ཐོག་མར་ཕྱག་རྡོར་གྱི་སྐུ་ཁྲུ་གང་པ་རྙེད། དེ་ལ་བརྟེན་ཏེ་སྒྲུབ་
པ་ཟླ་བ་བདུན་མཛད་པས་ཁང་པའི་ཡང་ཐོག་ཏུ་ཏནྟྲ་ཆེན་པོ་སྡེ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་གླེགས་
བམ་རྣམས་དངོས་སུ་བབས། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཞལ་མཐོང་གི་ལེའུ་བརྡ་མཇལ་ཏེ་
བསྒྲུབས་པས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ཞལ་མཇལ་ཞིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས། བསྐྱེད་རིམ་
གྱིས་ཕུང་པོ་སྦྱངས་པས་གསང་བའི་བདག་པོས་ཞལ་བསྟན་ཅིང་དབང་བསྐུར་རྒྱུད་
བཤད་པས་དོན་རྟོགས་ནས་རིམ་པར་སློབ་དཔོན་ཀུ་ཀུ་རཱ་ཛ། ཨིནྡྲ་བོ་དྷཱི། སིཾ་ཧ་རཱ་
ཛ་སོགས་ལ་བརྒྱུད་དེ་དར་བའོ། །དེ་དང་དུས་མཚུངས་ཕྱི་རྒྱུད་སྡེ་གསུམ་ནི། །ཝ་རཱ་
ཎཱ་སཱི་བྱ་རྐང་མེ་རི་འབར། །ཨ་ནུ་སིངྒ་གླིང་གི་ནགས་ཚལ་དུ། །གླེགས་བམ་དངོས་
སུ་བབས་ཤིང་ཨ་ཏི་ཡང་། །དྷ་ན་ཀོ་ཥར་དགའ་བ་རྡོ་རྗེ་ལ། །རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔས་
གསུངས་ཏེ་ཡི་གེར་བཀོད། །གཞན་དང་གཞན་ནས་བྱུང་བ་ཆེས་མང་ངོ་། །དེ་དག་
གང་ཟག་སྙན་ཁུང་བརྒྱུད་པ་སྟེ། །དེ་དག་དང་དུས་མཚུངས་པར་ཕྱི་རྒྱུད་སྡེ་གསུམ་
སོགས་གནས་སོ་སོར་རིམ་པར་བབས་ཏེ། ཀྲི་ཡའི་རྒྱུད་རྣམས་ཝ་རཱ་ཎཱ་སི་དང་།
ཨུ་པ་ཡའི་རྒྱུད་རྣམས་རི་བོ་བྱ་རྐང་ཅན་དང་བསིལ་བའི་ཚལ་དུ་བབས། ཡོ་གའི་
རྒྱུད་རྣམས་དུར་ཁྲོད་མེ་རི་འབར་བའི་རྩེར་བབས། ཨ་ནུ་ཡོ་གཱའི་རྒྱུད་རྣམས་ལངྐའི་
ཡུལ་དུ་གྲགས་པ་སིངྒ་ལའི་གླིང་དུ་གླེགས་བམ་དང་བཅས་ཏེ་དངོས་སུ་བབས།
ལུགས་འདིའི་བཤད་སྲོལ་དུ་ཨ་ཏི་ཡོ་གའི་རྒྱུད་རྣམས་ཀྱང་ནུབ་ཕྱོགས་ཨོ་ཌཱི་ཡ་ནའི་
བྱེ་བྲག་དྷ་ན་ཀོ་ཥར་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་ལ་རྡོ་རྗེ་སེམ་དཔས་དངོས་
སུ་གསུངས་ཤིང་ཡི་གེར་བཀོད་པར་མཛད་དོ་ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །གྲུབ་པའི་སློབ་དཔོན་
རྣམས་ལ་ལྷག་པའི་ལྷས་བསྩལ་བ་སོགས་གཞན་དང་གཞན་དག་ནས་བྱུང་བ་ནི་ཆོས་
མང་བས་གསང་སྔགས་ཀྱི་རྒྱུད་སྡེ་ལ་མཐའ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་དག་ནི་གང་
ཟག་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་ཚིག་གི་སྒྲ་ལ་བརྟེན་ཏེ་རྣ་བར་བརྒྱུད་པས་གང་ཟག་སྙན་
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ཁུང་བརྒྱུད་པ་ཞེས་བྱའོ། །རྟོག་འདུལ་དབང་གིས་ཐེག་པ་ཇི་སྙེད་པ། །རང་བཞིན་
རྫོགས་པ་ཆེ་ལས་འཕྲོས་པའོ། །དེ་ལྟར་འགྲོ་བ་མཐའ་ཡས་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་
མཐའ་ཡས་པ་འདུལ་བའི་དབང་གིས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དང་ཐེག་པའི་སྒོ་མོ་ཇི་སྙེད་
པར་སྣང་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའ་ི བསྟན་པའི་བྱིན་རླབས་
ལས་འཕྲོས་པ་སྟེ། དཔལ་གསང་བའི་སྙིང་པོ་ལས། སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀྱི་
རྒྱུད། །ཕྱོགས་བཅུ་ཀུན་ཏུ་རང་གྲགས་པ། །གསང་བའི་སྙིང་པོ་ལས་འཕྲོས་ཏེ། །
ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །
གཉིས་པ་སྒྲུབ་སྡེའི་བབ་ལུགས་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ནི། སྒྲུབ་སྡེ་ཞི་ཁྲོས་
གསུངས་ཤིང་གསང་བདག་བསྡུས། །མཁའ་འགྲོར་གཉེར་གཏད་མཆོད་རྟེན་བུམ་
པར་སྦས། །སློབ་དཔོན་བརྒྱད་ཀྱིས་དགུང་བདུན་དགོངས་པའི་ཚེ། །ལས་ཀྱི་
དབང་མོས་སྒྲོམ་བུ་སོ་སོར་གཏད། །ཀུན་འདུས་བཀའ་བབས་སློབ་དཔོན་ཆེན་
པོའ།ོ །སྒྲུབ་པའི་སྡེ་རྣམས་ནི། གནས་འོག་མིན་གསང་བ་མཆོག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་
ཆོས་འབྱུང་དབྱིངས་ཀྱི་ཞིང་མེ་རི་འབར་བར། སྟོན་པ་དཔལ་ཆེན་ཀུན་བཟང་རྡོ་
རྗེ་སེམས་དཔའ་ཞི་བ་དང་། རང་བྱུང་ཆེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ་ཁྲོ་བོའ ་ི དཀྱིལ་འཁོར་དུ་
བཞེངས་ནས་འཁོར་རང་རིག་གི་ཚོམ་བུར་སྣང་བ་རྣམས་ལ། དུས་ཐོག་མཐའ་མེད་
པ་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ངང་དུ་ཆོས་ཉིད་རྡོ་རྗེའི་རང་སྒྲས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་སྤྱི་དང་། བྱེ་བྲག་
ཏུ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་སྤྱི་རྒྱུད་ལྔ། སྒོས་རྒྱུད་བཅུ། ཡན་ལག་སོ་སོའ་ི སྒྲུབ་
ལུགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ་སོགས་པར་གསུངས་པའི་རྒྱུད་རྣམས། གསང་བདག་
རྡོ་རྗེ་ཆོས་ཀྱིས་རང་ཉིད་ཚོམ་བུ་དགུའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ནང་དུ་སྣང་བར་མཛད་ནས་
ཐོག་མར་ངག་ཏུ་བསྡུས། དེ་ནས་གླེགས་བམ་ལ་བཀོད་དེ་དགོངས་འགྲེལ་དུ་ལུང་ལྔ་
ཡང་མཛད་ནས་མཁའ་འགྲོ་མ་ལས་ཀྱི་དབང་མོ་ཆེ་ལ་གཏད། དེས་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གི་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

རྒྱུད་རྣམས་ཕྱེ་ནས་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲོམ་སོ་སོར་བཅུག་སྟེ་མཆོད་རྟེན་བདེ་བྱེད་བརྩེགས་
པའི་བུམ་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་གནས་རྣམས་སུ་སྦས་པ། ནམ་ཞིག་གི་ཚེ་དཔལ་ཧེ་
རུ་ཀའི་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་དགུའི་རང་མདངས་ལས་ཤར་བ་རང་བྱུང་གྲུབ་པ་བརྙེས་པའི་
རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་རྣམ་པ་དགུ་ལས་པདྨ་སཾ་བྷ་བ་མ་གཏོགས་པའི་སློབ་དཔོན་བརྒྱད་
ཀྱིས་དུས་ལ་མ་བབས་པར་མཁྱེན་ཏེ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་འདུས་ནས་དགུང་ཞག་བདུན་དུ་
དགོངས་པ་ལ་བཞུགས་པའི་ཚེ། མཁའ་འགྲོ་མ་ལས་ཀྱི་དབང་མོ་ཆེས་འཇམ་དཔལ་
བཤེས་གཉེན་ལ་ལྕགས་ཀྱི་སྒྲོམ་བུ་སོགས་རིག་འཛིན་བརྒྱད་ལ་སྒྲོམ་བུ་རྣམས་སོ་
སོར་གཏད་ཅིང་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་གཤེད་ལ་སོགས་པ་སོ་སོའ་ི བཀའ་བབས།
སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་མཛད་པས་སྒྲུབ་སྡེ་སོ་སོ་ལ་མཁས་ཤིང་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་ཏེ་རིགས་
ཀྱི་གཙོ་བོ་རྣམས་དང་མི་གཉིས་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ། དེ་དག་ལ་གསུང་རྡོ་རྗེ་པདྨཱ་ཀ་
རས་སོ་སོར་ཞུ་བའི་ཚུལ་བསྟན་ཅིང་སྒྲུབ་པ་མཛད་པས་སློབ་དཔོན་སོ་སོ་ལས་ཀྱང་
མཁས་ཤིང་སྒྲུབ་པའི་གོ་འཕང་མཐོན་པོར་གཤེགས་པ་ན། མཁའ་འགྲོ་མས་བསྐུལ་
ཏེ་མཆོད་རྟེན་བདེ་བྱེད་བརྩེགས་པ་ནས་སྔར་རྒྱ་མ་ཁྲོལ་བའི་སྤྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སྒྲོམ་བུ་རིན་
པོ་ཆེ་སྣ་བརྒྱད་ལས་བྱས་པ་སོགས་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་ཡོངས་རྫོགས་སྤྱན་དྲངས་པས་
ཀུན་འདུས་བཀའ་བབ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ནི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཉིད་ལ་འདུས་ཤིང་
གསང་སྔགས་ཀྱི་སྟོན་པ་ཆེན་པོར་གྱུར་ཏེ་དུས་གསུམ་དུ་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་པ་ནི་
ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའོ། །
སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་བབ་ལུགས་བཤད་པ་སྐབས་བཞི་པའི་འགྲེལ་པའོ། །ཐེག་
པའི་སྒོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་གསུང་རབ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་བསླབ་པ་གསུམ་ལེགས་
པར་སྟོན་པའི་བསྟན་བཅོས་ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་ཅེས་བྱ་བ་ལས་བསྟན་པ་དམ་པའི་ཆོས་
ཀྱི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ་སྟེ་གནས་གསུམ་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་གྲུབ་བོ།། །།
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བཞི་པ། རྒྱལ་བསྟན་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་ཇི་ལྟར་དར་བའི་
རིམ་པར་ཕྱེ་བ།
༡ བསྟན་པ་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་ཇི་ལྟར་དར་བའི་སྐབས།

དེ་ལྟར་བསྟན་པ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་པར་གཞག་པ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གི་ཚུལ་
ལེགས་པར་བཤད་ནས། བསྟན་པ་དེ་ཉིད་ཛམྦུས་མཚན་པའི་གླིང་འདིར་ཇི་ལྟར་
འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པར་གྱུར་པའི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ་སྟེ་གནས་བཞི་པ་ལ་སྐབས་བཞི།
རྒྱལ་བསྟན་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་ཇི་ལྟར་དར་བ། གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་སུ་བསྟན་རྩ་
འདུལ་བ་དང་བཤད་རྒྱུན་གྱི་བྱུང་བ་བརྗོད་པ། སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་
རིང་ལུགས་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ། རིགས་པའི་གནས་དང་ཞར་བྱུང་ཡུལ་གཞན་དུ་བསྟན་པ་
དར་བའི་ཚུལ་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ལ་གཉིས། སྤྱི་དང་། བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། བསྟན་པ་འཛམ་གླིང་འདི་རུ་དར་བའི་ཚུལ། །ཞེས་པའོ། །
གཉིས་པ་ནི། འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་ཉན་ཐོས་ཐེག་པ་ཆེ། །ཕལ་ཆེར་སྤྱོད་
སྐབས་གཉིས་བྱུང་། །ཞེས་པ་སྟེ། འཛམ་གླིང་གི་བྱེ་བྲག་ཡུལ་དྲུག་གི་ཐོག་མ་སངས་
རྒྱས་དངོས་སུ་བྱོན་པའི་ཞིང་འཕགས་པའི་སྐྱེ་བོས་གང་བ་རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་དུ་ཉན་ཐོས་
ཀྱི་སྡེ་སྣོད་ཕལ་ཆེར་སྤྱོད་པ་དང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི རིང་ལུགས་ཕལ་ཆེ་བར་སྤྱོད་
པའི་སྐབས་གཉིས་བྱུང་ངོ་། །ཞེས་སོ། །
དེ་ལ་གཉིས། དང་པོ་ཉན་ཐོས་ཕལ་ཆེར་སྤྱོད་པའི་སྐབས་བཤད་པ་ནི། རྒྱལ་
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བའི་ཚབ། འོད་སྲུང་ཀུན་དགའ་བོ་དང་ཤ་ནའི་གོས། །ཉེར་སྦས་དྷཱི་ཏི་ཀ་དང་ནག་
པོའ་ི ཞབས། །ལེགས་མཐོང་ཉི་མ་གུང་བསྣན་གཏད་རབས་བརྒྱད། །དགེ་སློང་སེང་
གེའི་བར་དུ་བྱུང་བའང་བཤད། །སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀྱིས་ང་དང་འདྲ་བའི་ཉན་ཐོས་ཆེན་
པོ་ཞེས་ཚངས་པའི་དབྱངས་ཀྱིས་གཟེངས་བསྟོད་ནས་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་དབང་བསྐུར་བ་
འོད་སྲུངས་ཆེན་པོས་བཀའི་བསྡུ་བ་སོགས་བསྟན་པའི་བྱ་བ་མཐར་ཕྱིན་པར་མཛད་དེ་
ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བསྟན་པ་གཏད་ནས་ལྷོ་ཕྱོགས་བྱ་གག་རྐང་གི་རི་གསུམ་གྱི་དབུས་
སུ་སྟོན་པའི་ན་བཟའ་ཕྱག་དར་ཁྲོད་པས་སྐུ་ལུས་གཡོགས་ཏེ་གདུང་བཅོམ་ལྡན་
འདས་བྱམས་པ་མ་བྱོན་གྱི་བར་དུ་མི་འཇིག་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་མྱ་ངན་ལས་
འདས་ཏེ་སྐུ་གདུང་ལྷ་ལ་སོགས་པས་མཆོད་ཅིང་རི་གསུམ་སྦྱར་ནས་གཡོགས། ཀུན་
དགའ་བོས་ཚོང་དཔོན་གྱི་བུ་ཤ་ནའི་གོས་ཅན་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་བསྟན་པ་གཏད་ནས་
གངྒཱའི་དབུས་སུ་ཆུའི་གླིང་སྤྲུལ་ཏེ་དྲང་སྲོང་ལྔ་བརྒྱ་བསྙེན་པར་རྫོགས་ཤིང་དགྲ་བཅོམ་
པར་གྱུར་པ་ལ་ཆུ་དབུས་པའམ་ཉི་མ་གུང་པར་གྲགས་པའི་གཙོ་བོ་ལ་སྤྱིར་བསྟན་པ་
སྐྱོངས་ཤིག་པ་དང་། བྱེ་བྲག་ཏུ་ཁ་ཆེའི་ཡུལ་དུ་བསྟན་པ་སྤེལ་བར་གདམས་ནས་
ལྷག་མ་མེད་པའི་དབྱིངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས། དེས་ཀྱང་ཁ་ཆེའི་ཡུལ་དུ་བྱོན་ནས་
ཀླུ་མི་སྲུན་པ་ཨཽ་དུཥ་ྟ འཁོར་དང་བཅས་པ་བཏུལ་ནས་ས་གཞི་བླངས། རི་སྤོས་ཀྱི་ངད་
ལྡང་ལས་གུར་གུམ་གྱི་ས་བོན་བླངས་ཏེ་བཏབ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཇི་སྲིད་
གནས་ཀྱི་བར་དུ་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབས། ཤ་ནའི་གོས་ཅན་གྱིས་ཆོས་བསྟན་པས་
དགྲ་བཅོམ་པ་ཁྲི་ཕྲག །བདེན་པ་མཐོང་བ་འབུམ་ཙམ་བྱུང་བར་གྲགས་ཤིང་། སྤོས་
འཚོང་སྦས་པའི་བུ་ཉེ་སྦས་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་བསྟན་པ་གཏད། སྟོན་པས་ང་མྱ་ངན་
ལས་འདས་ནས་ལོ་བརྒྱ་ན་མཚན་མེད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱ་བ་བྱེད་
དོ་ཞེས་ལུང་བསྟན་པ་འཕགས་པ་ཉེ་སྦས་ཀྱིས་བདུད་སྡིག་ཅན་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་བཏུལ།
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སྲིད་དུ་ཁྲུ་བཅོ་བརྒྱད་པ། རྒྱར་ཁྲུ་བཅུ་གཉིས་པ། དཔང་དུ་ཁྲུ་དྲུག་ཡོད་པའི་ཕུག་
པ་ཞིག་ཏུ་གདམས་ངག་བསྟན་ནས་དགྲ་བཅོམ་ཐོབ་པ་རེ་རེས་ཤིང་བུ་སོར་བཞི་པ་རེ་
རེ་འཕངས་པས་ཕུག་པ་དེ་ཁེངས་པའི་ཚེ་གྲོང་ཁྱེར་འཕགས་རྒྱལ་གྱི་བྲམ་ཟེའི་བུ་དྷཱི་
ཏི་ཀ་རབ་ཏུ་ཕྱུངས་ནས་བསྟན་པ་གཏད། དྷཱི་ཏི་ཀས་ལོག་པའི་ལམ་ལ་ཞུགས་པའི་
རྒྱལ་རིགས་བྲམ་ཟེའི་རིགས་མང་པོ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་བཏུལ་བ་སོགས་སྟོན་པའི་བསྟན་
པ་རབ་ཏུ་གསལ་བར་མཛད་ནས་ཁྱིམ་བདག་གི་བུ་ཀྀཥྞ་རྒྱ་མཚོའི་གླིང་གི་འཇིགས་པ་
ལས་བསྐྱབས་ཏེ་རབ་ཏུ་ཕྱུངས་ཤིང་བསྟན་པ་གཏད། འཕགས་པ་ནག་པོའ་ི ཞབས་
ཀྱིས་སོ་སྐྱེའི་དགེ་སློང་བདག་ལྟ་ཅན་མང་པོ་ལྟ་བ་དང་པོ་ལ་བཀོད་ཅིང་སིངྒ་ལའི་
གླིང་དུ་བསྟན་པ་གསལ་བ་སོགས་མཛད་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཛད་ནས་སྐྱ་བསེང་གི་རིགས་
མཐོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་བུ་ལེགས་མཐོང་ཞེས་བྱ་བ་དགྲ་བཅོམ་པ་སུ་ཀཱ་ཡ་ནས་རྣམ་
གྲོལ་ལ་བཀོད་པ་དེ་ལ་བསྟན་པ་གཏད། ལེགས་མཐོང་ཆེན་པོས་བསྟན་པ་ལ་མི་དད་
པའི་ཀླུ་དང་གནོད་སྦྱིན་ལྔ་བརྒྱ་བཏུལ། ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀུན་ཏུ་གཙུག་ལག་ཁང་
དང་དགེ་འདུན་གྱིས་ཁྱབ་པར་མཛད། གླིང་ཕྲན་མང་པོར་ཡང་བསྟན་པ་བཙུགས།
རྒྱ་ཡུལ་དུའང་ཆོས་ཅུང་ཟད་དར་བར་མཛད་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་སོ། །འོད་སྲུངས་
ཆེན་པོ་དང་ལེགས་མཐོང་བར་གཏད་རབས་བདུན་ནམ། དེ་སྟེང་གོང་སྨོས་ཉི་མ་
གུང་པ་ཆེན་པོ་བསྣན་པའི་གཏད་རབས་བརྒྱད་པོ་དེ་དག་ནི་གཉིས་ཀའི་ཆ་ལས་རྣམ་
པར་གྲོལ་བའི་དགྲ་བཅོམ་པ་རྣམ་པར་ཐར་པ་བརྒྱད་ལ་བསམ་གཏན་པ་གསུང་རབ་
ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ཐོས་པ་འཛིན་ཅིང་བསྟན་པ་རྫོགས་པར་སྐྱོང་བ། སངས་རྒྱས་
ཉིད་དང་ཕྱོགས་མཚུངས་པའི་མཛད་པ་ཅན་ཡིན་ལ། དེའི་རྗེས་སུ་དགྲ་བཅོམ་པ་མང་
དུ་བྱོན་ཀྱང་དེ་དག་དང་མཛད་པ་མཉམ་པ་མ་བྱུང་ངོ་། །དེ་ལྟར་འདུལ་བ་ལུང་ཕྲན་
ཚེགས་ལས་འབྱུང་བའི་བསྟན་པའི་གཏད་རབས་བདུན་ནི་དེས་རྫོགས་ལ། འདི་ཕྱིན་
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ཆད་ཉན་ཐོས་རྣམས་ལ་གྲགས་པའི་གཏད་རབས་མི་གསལ་ཡང་། ཐེག་ཆེན་པར་
གྲགས་པ་ལངྐར་གཤེགས་པའི་འགྲེལ་པ་ལས་དགེ་སློང་སེང་གེའི་བར་དུ་བྱུང་བའང་
བཤད་དེ། དེའང་སྟོན་པ་ནས་དྷཱི་ཏི་ཀའི་བར་གོང་དང་མཚུངས་པ་ལས། དེས་བི་བྷ་
ག །དེས་བཙུན་པ་བུདྡྷ་ནནྡཱི། དེས་བུདྡྷ་མི་ཏྲ། དེས་དགེ་སློང་རྩིབས། དེས་ལུ་ཤན་
ཏ། དེས་རྟ་སྐད། དེས་མ་ཤི་བ། དེས་ཀླུ་སྒྲུབ། དེས་ཨཱཪྻ་དེ་བ། དེས་རཱ་ཧུ་ལ།
དེས་སངྒྷ་ནནྡཱི། དེས་དགེ་སློང་དགྲ་བཅོམ་པ། དེས་ཀ་ལཱ་ཤ །དེས་ཀུ་མཱ་ར་ལ།
དེས་ཤ་བ་ཏ། དེས་བ་སུ་བནྡྷུ། དེས་མ་ནོ་ཏ། དེས་ཧ་ག་ལི་ཀ་ན་ལ་ན་ཤ །དེས་
དགེ་སློང་སེང་གེ་ལ་བསྟན་པ་གཏད་པར་བཤད་དོ། །བསྟན་བཅོས་ཐོག་མ་བྱེ་བྲག་
བཤད་མཛོད་དར། །འབྲས་བུ་བཞི་ཐོབ་ས་ཡི་རྡུལ་ལྟར་མང་། །དེ་དག་གི་སྐབས་སུ་
བསྟན་བཅོས་རྣམས་ཀྱི་ཐོག་མ་བྱེ་བྲག་བཤད་མཛོད་ཆེན་མོ་འཆད་ཉན་གྱི་སྲོལ་དར།
བསྙེན་པར་རྫོགས་ཏེ་བསམ་གཏན་ལ་བརྩོན་པས་རྒྱུན་ཞུགས། ལན་ཅིག་ཕྱིར་འོང་།
ཕྱིར་མི་འོང་། དགྲ་བཅོམ་པ་སྟེ་འབྲས་བུ་བཞི་ཐོབ་པའང་ཉིན་རེ་བཞིན་འཕེལ་བས་
སའི་རྡུལ་ལྟར་མང་ངོ་། །དེ་ལ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པའི་དོན་ནི་ཞིབ་མོར་བཤད་པའི་
དོན་ཡིན་ཞིང་། དེ་ཡང་སྔོན་སྟོན་པ་ཉིད་ཀྱི་བཀའ་ཇི་ལྟ་བའི་ཚིག་བརྗོད་ནས་དེའི་
གདམས་ངག་སྟོན་པ་དང་། དེ་ཉིད་དུ་བཀའི་དོན་འགྲོལ་བར་བྱེད་པ་ལས། མདོ་སྡེ་
ལས་གོ་སླ་བའི་བསྟན་བཅོས་ལོགས་སུ་བྱེད་པ་མེད་དོ། །ཕྱིས་མ་འོངས་པའི་སེམས་
ཅན་གྱི་དོན་དུ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པའི་བསྟན་བཅོས་བྱས་ཏེ། ཁ་ཅིག་ན་ི ཉ་ེ སྦས་ཀྱ་ི དུས་
སུ་དགྲ་བཅོམ་པ་རྣམས་ཀྱསི ་སྤྱ་ི མཐུན་དུ་བརྩམས་ཞསེ ་དང་། ཁ་ཅིག་ནི་གྲགས་པ་དང་
ཐམས་ཅད་འདོད་ལ་སོགས་པས་བྱས་པར་འདོད་ཅིང་། བོད་རྣམས་ནི་ཐམས་ཅད་
འདོད་དང་། སྒུར་པོ་ལ་སོགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ལྔ་བརྒྱས་བྱང་ཕྱོགས་རི་བོ་འབིགས་
བྱེད་གར་མཁན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་མཛད་ཟེར་བ་ནི་ལུགས་སྔ་མ་དེ་གཉིས་བསྲེས་
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རྒྱལ་བསྟན་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་ཇི་ལྟར་དར་བའི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།

པའི་གཏམ་དུ་སྣང་ཞིང་། གང་ལྟར་ཡང་དགྲ་བཅོམ་པ་དེ་དག་གི་གསུང་རྒྱུན་ཕྱོགས་
གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ་གནས་བརྟན་རྣམས་ཀྱི་རྣ་བ་ནས་རྣ་བར་བརྒྱུད་པ་ཕྱིས་ཡི་གེར་
བཀོད་པའོ། །བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་ལུགས་ལྟར་ན་མངོན་པ་སྡེ་བདུན་བཀར་
འདོད་པས་དགོངས་འགྲེལ་གྱི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ཐོག་མ་ནི་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ཡིན་
པར་འདོད་ལ། མདོ་སྡེ་པ་རྣམས་ལྟར་ན་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པའི་སྔོན་ལ་བྱུང་བའི་
མངོན་པ་སྡེ་བདུན་ཡང་ཉན་ཐོས་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་དག་གིས་བྱས་ནས། སྟོན་པའི་གསུང་
ཤཱ་རིའི་བུ་ལ་སོགས་པས་བསྡུས་པར་ཁ་འཕངས་པར་འདོད་པས་དགོངས་འགྲེལ་གྱི་
བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ཐོག་མ་སྡེ་བདུན་ཡིན་ནོ། །སློབ་དཔོན་འགའ་ཞིག་ནི་སྡེ་བདུན་ཉིད་
དང་པོར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་ཡིན་ཡང་བར་དུ་ཉན་ཐོས་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་དག་གིས་བྱས་
པའི་ཚིག་བཅུག་པའང་ཡིན་དུ་རུང་སྟེ། ཐེག་པ་ཐ་དད་པའི་མདོ་སྡེ་འགའ་ཞིག་བཞིན་
ནོ། །དེས་ན་ཚད་མ་གསུམ་དང་འགལ་བའི་ནོར་བ་ཡོད་པ་དག་ནི་ཕྱིས་ལྷད་དུ་བཅུག་
པའི་ཚིག་ཡིན་པར་བྱ་དགོས་སོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་མངོན་པའི་སྡེ་སྣོད་ལོགས་ན་
ཡོད་པ་བཞིན་ཉན་ཐོས་ལ་ཡང་འབྱུང་དགོས་ལ། སྡེ་སྣོད་གསུམ་དོན་ཕན་ཚུན་དུ་
འབྲེལ་བར་གནས་པ་བདེན་མོད་ཀྱང་སྡེ་སྣོད་གཞན་གཉིས་ལ་གླེགས་བམ་ཐ་དད་
པར་འབྱུང་ཞིང་། མ་མོ་ལ་དེ་ལྟར་མི་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་མེད་དོ་ཞེས་འདོད་དོ། །
འདོད་པ་ཕྱི་མ་འདི་འཐད་འཐད་འདྲ་ཡང་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་དབྱིག་གཉེན་ནི་མདོ་སྡེ་
པའི་འདོད་པ་དང་མཐུན་པར་བཞེད་འདྲ་བས་རེ་ཞིག་དེ་ལྟར་ཁས་བླང་ངོ་། །ཞེས་རྗེ་
བཙུན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས་གསུངས་སོ། །བཙུན་པ་ཆེན་པོ་བཞི་སོགས་དགེ་སློང་
ནི། །འབུམ་ཕྲག་དུ་མས་སྡེ་འཛིན་ཉན་ཐོས་སོ། །ཁ་ཆེའི་བཙུན་པ་ཆེན་པོ་ཆོས་སྐྱོབ་
དང་། ནུབ་སྐྱོབ་མ་རུའི་བཙུན་པ་ཆེན་པོ་དབྱིག་བཤེས། ཐོ་གར་གྱི་བཙུན་པ་ཆེན་པོ་
དབྱངས་སྒྲོག །ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱིའི་བཙུན་པ་སངས་རྒྱས་ལྷ་སྟེ་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའི་སློབ་དཔོན་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

ཆེན་པོ་བཞིར་གྲགས་པ་རེ་རེ་ལའང་སློབ་མ་འབུམ་ཕྲག་བགྲང་བར་ཡོད་ལ། བྱེ་
བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའི་ལུང་ནི་སྤེལ་མ་གསུམ་གྱི་ཕྲེང་བ་དང་གདམས་ངག་བརྒྱ་པ་ཞེས་པ་དག་
གོ །སོགས་ཁོངས་ནས་མདོ་སྡེ་པའི་བཙུན་པ་ཆེན་པོ་གནས་བརྟན་དང་། དཔལ་
ལེན། གཞན་ཡང་གཞོན་ནུ་ལེན་དང་མིའུ་ཐུང་ལ་སོགས་པ་བཙུན་པ་ཆེན་པོའ་ི སྡེ་རེ་
རེ་ལའང་དགེ་སློང་འབུམ་ཕྲག་དུ་མར་འཕེལ་ནས་སོ་སོའ་ི སྡེ་འཛིན་པར་མཛད་དེ་ཉན་
ཐོས་ཕལ་ཆེར་སྤྱོད་པའི་སྐབས་སོ། །
གཉིས་ལ་གསུམ། ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་བའི་སྡེ་སྣོད། ཐུན་མིན་སྔགས་ཀྱི་
སྡེ་སྣོད། ད་ལྟ་དང་མ་འོངས་པར་ཇི་ལྟར་དར་བའི་ཚུལ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་
གཉིས། སེམས་ཙམ་དང་། དབུ་མའོ། །
དང་པོ་ནི། དེ་ནས་བཙུན་པ་ཨ་བི་ཏརྐ་སོགས། །ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་རྣམས་
ལས་ཆོས་གསན་ཅིང་། །ཆོས་རྒྱུན་ཏིང་འཛིན་ཐོབ་པ་དུ་མ་བྱུང་། །ཐེག་ཆེན་ཕལ་
ཆེར་མི་ཡི་ཡུལ་དུ་ཕེབས། །དེ་ནས་འཕགས་པ་དགའ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་སོགས་
པ་བྱོན་པའི་འོག་ཏུ་ཡུལ་ཨདྷར་འཁྲུངས་པའི་གནས་བརྟན་དགྲ་བཅོམ་པ་དགའ་བོ་
ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐོག་མར་འཛིན་པ་ཞིག་བྱུང་བ་དེའི་ཚེ། བཙུན་པ་ཆེན་པོ་
ཨ་བི་ཏ་རྐ་དང་། སོགས་ཁོངས་ནས། བི་ག་ཏཱ་ར་ག་དྷཱ་ཛ་ལ་དང་། དི་བྱཱ་ཀ་ར་གུབྟ་
དང་། རཱ་ཧུ་ལ་མི་ཏྲ་དང་། ཛྙཱ་ན་ཏ་ལ་སོགས་པ། བྱམས་པ་དང་། འཇམ་དཔལ་
དང་། སྤྱན་རས་གཟིགས། གསང་བའི་བདག་པོ་སོགས་ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་རྣམས་
ལས་དངོས་སུ་ཆོས་གསན་པ། ཆོས་ཀྱི་རྒྱུན་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་པ་ཤ་སྟག་ལྔ་བརྒྱ་
ཙམ་བྱུང་བ་ལ་རྒྱལ་པོ་ལཀྵི་ཨ་ཤྭས་དད་པས་མཆོད་ཅིང་གཙུག་ལག་ཁང་དང་སློབ་མ་
ཕུལ། སྡེ་སྣོད་རྣམས་གླེགས་བམ་དུ་བྲིས་ཏེ་འཆད་ཉན་བཙུགས། ཐེག་ཆེན་སྤྱོད་པ་
ལྔ་བརྒྱ་ཕྲག་གསུམ་བྱུང་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་མདོ་སྡེ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཛིན་པ། བློ་
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གྲོས་ཐོགས་པ་མེད་པ། བཟོད་པ་ཐོབ་པ་ཤ་སྟག་སྟེ། སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱི་མངོན་དུ་རྫུ་
འཕྲུལ་དང་མངོན་པར་ཤེས་པའི་རོལ་པ་ཅུང་ཟད་སྟོན་པ་ཁོ་ནའོ། །དེ་དག་ལས་ཐེག་
ཆེན་པ་དུ་མ་འཕེལ་ཞིང་། དེ་རྣམས་དང་དུས་མཚུངས་སུ་འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་
བརྩེགས་པ་འབུམ་པ། འཕགས་པ་ཕལ་པོ་ཆེ་འབུམ་པ། ལང་ཀར་གཤེགས་པ་
ཉི་ཁྲི་ལྔ་སྟོང་པ། རྒྱན་སྟུག་པོ་བཀོད་པ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་པ། ཆོས་ཡང་དག་
པར་སྡུད་པ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་པ་སོགས་ཐེག་ཆེན་གྱི་མདོ་སྡེ་ཕལ་མོ་ཆེ་ཡང་ལྷ་
དང་། ཀླུ་དང་། དྲི་ཟ་དང་། སྲིན་པོ་ལ་སོགས་པའི་ཡུལ་ཐ་དད་པ་རྣམས་ནས་མི་
ཡུལ་དུ་ཕེབས་ཤིང་། ཁྱད་པར་ཀླུའི་ཡུལ་ནས་བྱུང་བ་མང་ངོ་། །དེའི་ཚེ་ཐེག་པ་ཆེན་
པོའ ་ི སྙན་པས་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་པས་ཉན་ཐོས་པ་དག་གི་བློར་མ་ཤོང་ནས་
ཐེག་པ་ཆེན་པོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྐུར་པ་བཏབ་པས་ཕྱིས་འཕགས་
ཞབས་སོགས་ཀྱིས་ཐེག་ཆེན་བཀའ་རུ་བསྒྲུབས་པ་ཡིན་ནོ། །ན་ལེནྡྲ་རུ་མཐོ་བཙུན་
གཙུག་ལག་བཞེངས། དགའ་བོ་སོགས་ཀྱིས་བསྟན་བཅོས་མང་དུ་བརྩམས། །དེ་
དག་རྣམ་རིག་སྨྲ་བ་ཡིན་པར་གྲགས། །དེ་ནས་ཐེག་ཆེན་གྱི་སློབ་དཔོན་ལྔ་བརྒྱ་པོ་
བཀའ་བགྲོས་ནས་མཽའུ་འགལ་གྱི་བུ་འཁྲུངས་པའི་གནས་སུ་ཆོས་བསྟན་ན་ནི་དབང་
ཆེ་བ་ཙམ་དུ་འགྱུར་ལ། ཤཱ་རིའི་བུ་འཁྲུངས་པའི་གནས་སུ་ཆོས་བསྟན་ན་བསྟན་པ་རྒྱ་
ཆེར་རྒྱས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གཟིགས་ནས་སྔོན་འཕགས་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་གང་དུ་འཁྲུངས་
པའི་གནས་བྲམ་ཟེའི་གྲོང་ཁྱེར་ན་ལ་དའམ། ན་ལེནྡྲ་སྟེ། བོད་སྐད་དུ་རྒྱུན་སྟེར་
རམ་འདམ་བུས་བྱིན་དུ་གྲགས་པ། ཕྱིས་གྲོང་ཁྱེར་སྟོངས་པའི་ཡུལ་རྒྱལ་བ་མྱ་ངན་
མེད་ཀྱིས་ཤཱ་རིའི་བུའི་མཆོད་རྟེན་གསོས་ཤིང་མཆོད་ནས་ལྷ་ཁང་ཞིག་ཀྱང་བཞེངས་
ནས་ཡོད་པ་དེར་བཞུགས་ནས་ཆོས་བསྟན་པར་མཛད། དེ་སྐབས་བྲམ་ཟེ་མཐོ་
བཙུན་གྲུབ་རྗེ་དང་བདེ་བྱེད་བདག་པོ་སྐུ་མཆེད་ཀྱིས་ཀྱང་དེར་གཙུག་ལག་ཁང་བརྒྱད་
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༼སྟོད་ཆ།༽

བཞེངས་ནས་ཐེག་ཆེན་གྱི་གླེགས་བམ་ཐམས་ཅད་དེར་བཞུགས་སུ་གསོལ། ཕྱིས་
བཙུན་པ་དགའ་བོ། དམ་པའི་སྡེ། ཡང་དག་བདེན་གསུམ་གྱིས་རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་
པའི་གཞུང་ལུགས་གསལ་བར་བྱེད་པའི་བསྟན་བཅོས་ཀྱང་མང་དུ་བརྩམས་ཤིང་། དེ་
གསུམ་ལ་སྔོན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པ་བ་ཞེས་ཟེར། སྔོན་གྱི་སློབ་དཔོན་ལྔ་བརྒྱ་པོ་
རྗེས་འབྲང་དང་བཅས་ཐམས་ཅད་གྲུབ་མཐའ་རྣམ་རིག་སྨྲ་བ་ཡིན་པར་གྲགས་སོ། །
གཉིས་པ་ནི། གྲུབ་པའི་སྤྱི་མེས་སྒྲ་གཅན་འཛིན་ཞབས་ཀྱིས། །ཐེག་མཆོག་
དབུ་མའི་ཚུལ་ལུགས་ཐོག་མར་གསལ། །དེ་ཙམ་ན་གྲུབ་པ་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་མེས་བྲམ་
ཟེ་སྒྲ་གཅན་འཛིན་བཟང་པོས་བཙུན་པ་ནག་པོ་བྱ་བ་ཞིག་ལས་བསྙེན་པར་རྫོགས།
རྣམ་པར་མི་རྟོག་པ་སོགས་སློབ་དཔོན་མང་པོ་དང་། གསང་བའི་བདག་པོ་སོགས་
ལྷག་པའི་ལྷ་མང་པོ་ལས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ་ི མདོ་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་གསན་ནས་ན་
ལེནྡྲར་ཆོས་བསྟན་ཏེ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དབུ་མའི་ཚུལ་ལུགས་ཐོག་མར་ཡོངས་སུ་གསལ་
བར་མཛད། འདི་སྐབས་བཙུན་པ་ཀ་མ་ལ་གརྦྷ་སོགས་དབུ་མའི་སྲོལ་འཛིན་པའི་
སློབ་དཔོན་བརྒྱད་ཙམ་བྱུང་བ་ལས། བཙུན་པ་ཆེན་པོ་པྲ་ཀཱ་ཤ་དྷརྨ་མ་ཎི་ཞེས་བྱ་བ་
འཕགས་པ་སྒྲིབ་སེལ་ལས་དངོས་སུ་ཆོས་ནོས་པས་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་ཐོབ་
པ་དེས་ས་འོག་གི་འཇིག་རྟེན་ནས་འདུས་པ་ཆེན་པོ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལེའུ་སྟོང་ཡོད་པ་
སྤྱན་དྲངས་སོ། །
དེ་ནས་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་འཕགས་པ་ཀླུས། །ཤེར་ཕྱིན་འབུམ་པ་སྤྱན་
དྲངས་ཚོགས་གསུམ་གྱིས། །འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་དགོངས་པ་འགྲེལ་པར་མཛད། །
དངོས་སྨྲའི་རྩོད་བཟློག་ཐེག་ཆེན་བཀའ་རུ་བསྒྲུབས། །དེ་ནས་ལྷ་ོ ཕྱགོ ས་བ་ཻ དརྦྷའི་ཡུལ་
དུ་སངས་རྒྱས་གཉིས་པའི་ཕྲིན་ལས་ཅན་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་བྱུང་སྟེ། ལང་ཀར་
གཤེགས་པ་ལས། ལྷོ་ཕྱོགས་བཻ་དའི་ཡུལ་དུ་ནི། །དགེ་སློང་དཔལ་ལྡན་ཆེར་གྲགས་
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པ། །དེ་མངི ་ཀླུ་ཞསེ ་འབོད་པ་སྟ།ེ །ཡོད་དང་མདེ ་པའི་ཕྱོགས་འཇིག་པ། །ང་ཡ་ི ཐགེ ་པ་
འཇིག་རྟནེ ་དུ། །བླ་མདེ ་ཐགེ ་ཆནེ ་རབ་བཤད་ནས། །རབ་ཏུ་དགའ་བའི་ས་བསྒྲུབས་
ཏེ། །བདེ་བ་ཅན་དུ་དེ་འགྲོའ།ོ །ཞེས་དང་། གཞན་ཡང་རྔ་བོ་ཆེའི་མདོ། འཇམ་
དཔལ་རྩ་རྒྱུད། དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སོགས་མདོ་རྒྱུད་དུ་མར་རྒྱལ་བས་ལུང་བསྟན་པ་
དེ་ཉིད་ཀྱིས་ལོ་ཉིས་བརྒྱར་ཡུལ་དབུས། ཉིས་བརྒྱར་ལྷོ་ཕྱོགས། བརྒྱ་དང་ཉི་ཤུ་རྩ་
དགུར་དཔལ་གྱི་རི་ལ་བཞུགས་ཏེ་ཉན་བཤད་སྒོམ་པ་དང་། གཙུག་ལག་ཁང་དང་
མཆོད་རྟེན་བྱེ་བ་བཞེངས་པ་དང་། དགེ་འདུན་ལ་འཚོ་བ་སྦྱར་ཞིང་ཀླུ་སོགས་མི་མ་
ཡིན་གྱི་དོན་མཛད་པ་དང་། མུ་སྟེགས་ཀྱི་རྒོལ་བ་བཟློག་པ་སོགས་སྒོ་ཐམས་ཅད་
ནས་དམ་པའི་ཆོས་བསྐྱངས་ཤིང་ཁྱད་པར་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ་ི བསྟན་པ་ལ་སྐུ་དྲིན་ཟླ་
མེད་པ་མཛད། ཀླུའི་ཡུལ་ནས་ཤེར་ཕྱིན་འབུམ་པ་སྤྱན་དྲངས་ཤིང་དེ་ཕྱིན་ནས་ཐེག་
ཆེན་གྱི་མདོ་སྡེ་གསར་དུ་བྱོན་པ་མེད། གཏམ་གྱི་ཚོགས་དང་། རིགས་པའི་ཚོགས་
དང་། བསྟོད་པའི་ཚོགས་གསུམ་གྱིས་བཀའ་འཁོར་ལོ་དང་པོ་བར་པ་ཐ་མ་གསུམ་
གྱི་དགོངས་པ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་འགྲེལ་པའི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོའ་ི ལམ་སྲོལ་ཐོག་མར་
དབྱེ་བར་མཛད། ཉན་ཐོས་དངོས་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་རྩོད་པ་བཟློག་ཅིང་ཐེག་ཆེན་བཀའ་
རུ་སྒྲུབ་པའི་སེང་གེའི་ང་རོ་བསྒྲགས་ཏེ་མཐར་མཚན་བཟང་སོ་གཉིས་གསལ་བར་
རྫོགས་པ་ན། རྒྱལ་པོ་བདེ་སྤྱོད་ཀྱི་བུ་རབ་ནུས་ལ་དབུ་སྦྱིན་པ་སྩལ་ཞིང་དབུ་དང་སྐུ་
ལུས་མི་འཇིག་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་བདེ་བ་ཅན་དུ་གཤེགས་ནས་སངས་རྒྱས་
ཀྱི་ཞིང་སྦྱོང་བར་མཛད་ཅིང་། རིང་པོར་མི་ཐོག་པར་སྐུ་ལུས་ལ་འཇུག་སྟེ་བསྟན་པ་
སྤེལ་ཞིང་འགྲོ་བའི་དོན་མཐའ་ཡས་པ་མཛད་པར་གྱུར་ཏོ། །འདིར་ཚོགས་གསུམ་
གྱི་ངོས་འཛིན་ཀྱང་། བོད་ཕལ་ཆེར་གཏམ་ཚོགས་ལའང་རྒྱལ་པོ་ལ་ཐག་རིང་ནས་
ཕྲིན་དུ་བསྐུར་བ་བཤེས་སྤྲིང་། དངོས་སུ་གཏམ་མཛད་པ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་དང་
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༼སྟོད་ཆ།༽

གཉིས། རིགས་ཚོགས་ལ་བསྒྲུབ་བྱ་སྤྲོས་པའི་མཐའ་འགོག་པའི་རིགས་ཚོགས། རྩ་
བ་ཤེས་རབ། རིག་པ་དྲུག་ཅུ་པ། སྟོང་ཉིད་བདུན་ཅུ་པ། རྩོད་ཟློག་སྟེ་བཞི། སྒྲུབ་
བྱེད་རྟོག་གེའི་རིགས་པ་འགོག་པའི་རིགས་ཚོགས། ཞིབ་མོ་རྣམ་འཐག་བཅས་ལྔ།
བསྟོད་ཚོགས་ལ་གཞིའི་སྐབས་སུ་ཆོས་ཅན་ལ་གསལ་བར་བསྟོད་པ་དང་། ཆོས་ཀྱི་
དབྱིངས་ལ་བསྟོད་པ་གཉིས། ལམ་གྱི་སྐབས་སུ་ཐབས་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་། ཤེས་
རབ་འཕགས་བཞི་ཡུམ་ལ་བསྟོད་པ་གཉིས། འབྲས་བུའི་དུས་སུ་སྐུ་གསུམ་སོ་སོར་
བསྟོད་པ་དང་། སོ་སོར་མ་ཕྱེ་བར་ལྟ་བར་རང་གི་ངོ་བོའ་ི སྒོ་ནས་བསྟོད་པ་ལ་དོན་
དམ་པར་བསྟོད་པ། དཔེ་མེད་པར་བསྟོད་པ། བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་བསྟོད་
པ། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པར་བསྟོད་པ་རྣམས་སུ་ཡོད་པར་བཞེད་ཅིང་། དེ་དག་
ཀྱང་ཟླ་བའི་ཚིག་གསལ་ལས། གཏམ་བྱ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་དང་ནི་ཡང་དག་བསྟོད་པ།
ཞེས་དང་། དེའི་འཕྲོས་སུ་རིག་ཚོགས་ལྔ་དངོས་སུ་བགྲངས་པའི་དོན་ཡིན་པས་མི་
མཐུན་པ་ཆེར་མེད་ཅིང་། ཁུ་ལོ་ཙཱ་བ་སོགས་སྔ་རབས་པ་རྣམས་རིག་ཚོགས་ལྔའི་སྟེང་
དུ་ཐ་སྙད་གྲུབ་པ་བསྣན་ནས་རིག་ཚོགས་དྲུག་ཏུ་བཞེད་པ་ལ། རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་
གཞུང་དེ་འདྲ་ཡོད་ན་ཚིག་གསལ་དུ་མ་བགྲང་བ་དང་། འཕགས་པའི་དངོས་སློབ་
རྣམས་ཀྱིས་དྲངས་རིགས་པ་ལ་གང་དུའང་མ་དྲངས་པས་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་བསྣན་ཏེ་
རིག་ཚོགས་དྲུག་ཡིན་གསུངས། དེ་ལ་རྩ་ཤེས་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་ཉིད་དུ་གཏན་
ལ་དབབ་པ་རིག་པའི་རྣམ་གྲངས་དུ་མའི་སྒོ་ནས་རྒྱས་པར་སྟོན་ཅིང་ཐབས་ཀྱི་ཆ་མི་
སྟོན། རིག་པ་དྲུག་ཅུ་པ་དབུ་མའི་ལུས་རྣམ་པར་བཞག་པ་དང་། གཞན་གསུམ་གྱིས་
ཀྱང་སྟོང་ཉིད་ཁོ་ན་སྟོན། རིན་ཆེན་ཕྲེང་བས་ནི་བདག་མེད་གཉིས་རྒྱས་པར་སྟོན་ཅིང་
ཐབས་ཀྱི་ཆ་ཡང་ཅི་རིགས་པ་སྟོན་ཏོ། །དེས་ན་རྩ་ཤེ །དྲུག་ཅུ་པ། རིན་ཕྲེང་གསུམ་
ནི་བསྟན་བཅོས་ལུས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ལ། གཞན་གསུམ་རྩ་ཤེ་ལས་འཕྲོས་
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པའི་ཡན་ལག་ལྟ་བུའོ། །
འཕགས་པ་ལྷ་སོགས་རིམ་བྱོན་བསྟན་སྤེལ་བསྐྱངས། །བསྡུས་པའི་རྒྱུད་
ལས། དགེ་བཅུའི་ལམ་གྱིས་གྲུབ་པར་གྱུར་པ་འཕགས་པའི་ལྷ་དང་ལྭ་བའི་ན་བཟའ་
རྟ་དབྱངས་དང་། ཞེས་སོགས་ལུང་དུ་བསྟན་པ་སིངྒ་གླིང་གི་རྒྱལ་པོའ ་ི སྲས་སློབ་
དཔོན་ཆེན་པོ་ཨཱཪྻ་དེ་བས་སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་བརྟེན་ཅིང་དངོས་གྲུབ་མང་པོ་ཐོབ།
འཕགས་ཞབས་ཀྱིས་བསྟན་པ་གཏད་ཅིང་བཤད་ཉན་དང་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་
ཤིང་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཆོས་གཞི་བཙུགས་པ་སོགས་ཀྱིས་བསྟན་པ་ཡུན་རིང་བསྐྱངས།
རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པ་བཞི་བརྒྱ་པ་རབ་བྱེད་བཅུ་དྲུག་ཡོད་པ། དབུ་མ་པ་ལག་པའི་
ཚད་རྩ་འགྲེལ། སྐྱེ་མེད་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད། ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་
སོགས་མཛད། མུ་སྟེགས་ཀྱི་སྟོན་པ་མངལ་སྐྱེས་སུས་ཀྱང་མི་ཐུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་
དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོས་བྱིན་པ་མ་ཁོལ་དང་ཕ་ཁོལ་དང་། མ་ཏི་ཙི་ཏྲ་སོགས་མིང་གི་རྣམ་
གྲངས་དུ་མ་དང་ལྡན་པ་དེ་བཏུལ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པའི་སྒོར་འཇུག་པར་
མཛད་པས་ཕྱིས་སློབ་དཔོན་དཔའ་བོ་ཞེས་པ་ཐུབ་པའི་སྐྱེས་རབས་སོ་བཞི་པ་སོགས་
མཛད་དེ་བསྟན་པ་ལ་ཕན་པ་ཆེན་པོ་མཛད་པ་དེ་བྱུང་། དམངས་རིགས་ལས་རབ་ཏུ་
བྱུང་ཞིང་དངོས་གྲུབ་ཆེན་པོ་བརྙེས་པ་སྒྲ་གཅན་འཛིན་བཟང་པོ་སོགས་སློབ་བརྒྱུད་
རིམ་པར་བྱོན་པ་རྣམས་དང་། གཞན་ཡང་སློབ་དཔོན་ཀླུས་བོས། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའ་ི
དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པ་ཀླུའི་བྱང་ཆུབ། གྲུབ་ཆེན་ཤ་བ་རི་པ། སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་
དང་ལེགས་ལྡན་འབྱེད། སློབ་དཔོན་ཟླ་བ་གྲགས་པ། རྒྱལ་སྲས་ཞི་བ་ལྷ་ལ་སོགས་
འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་དངོས་དང་བརྒྱུད་པའི་ཞལ་སློབ་ཏུ་གྱུར་པ་བཟང་ལ་བར་མ་
ཆད་དུ་བྱོན་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱལ་བསྟན་བཤད་སྒྲུབ་གཉིས་ཀྱིས་སྤེལ་ཞིང་བསྐྱངས་སོ།།
ས་གསུམ་ལ་གནས་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཀྱིས། །བྱམས་པའི་ཞལ་ནས་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

ཆོས་ལྔ་དངོས་སུ་གསན། །ས་སྡེ་ལྔ་དང་སྤྱི་སྡོམ་གཉིས་སོགས་མཛད། །ཡུལ་
དབུས་ན་ལེནྡྲར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་དགྲ་ལན་གསུམ་བྱུང་བས་ཐེག་ཆེན་གྱི་སྡེ་སྣོད་ཆ་
བཅོ་ལྔར་བཏང་བའི་ཆ་གཅིག་ཙམ་ལས་མ་ལུས་པའི་སྐབས་སུ། འཇམ་དཔལ་རྩ་
རྒྱུད་ལས། ང་ནི་མྱ་ངན་འདས་འོག་ཏུ། །ལོ་ནི་དགུ་བརྒྱ་ལོན་པ་ན། །ཐོགས་མེད་
ཅེས་བྱའི་དགེ་སློང་ནི། །བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ནི་དོན་ལ་མཁས། །མདོ་སྡེ་ངེས་དོན་
དྲང་བའི་དོན། །རྣམ་པ་མང་པོ་རབ་ཏུ་འབྱེད། །འཇིག་རྟེན་རིག་པ་སྟོན་བདག་
ཉིད། །གཞུང་བྱེད་ངང་ཚུལ་ཅན་དུ་འགྱུར། །ཞེས་ལུང་གིས་བསྟན་ཅིང་ས་གསུམ་
གྱི་རྟོགས་པ་བརྙེས་པ་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཞབས་བྱོན་ཏེ། རིག་པའི་གནས་དང་
ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་སྡེ་སྣོད་ཐམས་ཅད་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་ཀྱང་ཤེར་ཕྱིན་ཅུང་ཟད་རྟོགས་
དཀའ་བར་གྱུར་ནས་ལོ་བཅུ་གཉིས་སུ་རི་བོ་བྱ་རྐང་ཅན་དུ་བྱམས་པ་བསྒྲུབས་པས་
ཕྱིས་དངོས་སུ་ཞལ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་ཆོས་རྒྱུན་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ། ན་བཟའ་
ལ་འཇུས་ནས་དགའ་ལྡན་དུ་བྱོན། མི་ལོ་ཉེར་ལྔར་ཆོས་ལྔ་ལ་སོགས་པ་དངོས་སུ་
གསན་ནས་སླར་མི་ཡུལ་དུ་འགྲོ་དོན་མཛད། མངོན་པར་ཤེས་པ་སོགས་ཡོན་ཏན་
བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོར་གྱུར་པ་དེས་བྱམས་པའི་ཆོས་ལྔ་ཡི་གེར་
བཀོད། དེ་དག་གི་དགོངས་འགྲེལ་རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་ས་སྡེ་ལྔ་དང་། ཐེག་པ་
ཆེ་ཆུང་གི་སྤྱི་སྡོམ་མངོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་དང་ཐགེ ་བསྡུས་སགོ ས་མཛད། ཁྱད་པར་
ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི མངོན་པའི་སྡེ་སྣོད་ཤེས་པ་སུའང་མེད་པ་ལ་སློབ་དཔོན་འདིས་གསལ་
བ་དང་། ཐེག་ཆེན་པའི་དགེ་སློང་ཁྲི་ཕྲག་གཉིས་གསུམ་ཙམ་བྱུང་བ་འགའ་ཞིག་མི་སྐྱེ་
བའི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་ཐོབ་པ་སོགས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི རིང་ལུགས་ཉི་མ་ལྟར་གསལ་
བར་མཛད་པས་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་གཉིས་པར་གྲགས་པ་ཡིན་ནོ། །བྱམས་པའི་ཆོས་སྡེ་
ལྔ་ནི་མདོ་སྡེ་རྒྱན་དང་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་གཉིས། དབུས་མཐའ་རྣམ་འབྱེད་དང་ཆོས་
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རྒྱལ་བསྟན་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་ཇི་ལྟར་དར་བའི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།

ཉིད་རྣམ་འབྱེད་གཉིས། རྒྱུད་བླ་མ་རྣམས་ཏེ། དེ་ལས་ཆོས་ཉིད་རྣམ་འབྱེད་ཚིག་
ལྷུག་མ་ནི་བྱམས་ཆོས་དངོས་དང་ཚིགས་བཅད་མ་མཁས་པ་དག་གིས་བསྡེབས་པར་
བཞེད། བྱམས་ཆོས་གསུམ་པོ་ཐོག་མ་ནས་ཡོངས་གྲགས་སུ་དར་བ་ཡིན་ལ། རྒྱུད་
བླ་མ་དང་ཆོས་ཉིད་རྣམ་འབྱེད་གཉིས་པཎྜི་ཏ་གཞན་ལ་མ་གྲགས་པར་དུས་ཕྱིས་མཻ་
ཏྲི་པས་མཆོད་རྟེན་གྱི་སེར་ཁ་ནས་འོད་འབྱུང་བ་འདུག་པ་གཟིགས་པས་དེ་གཉིས་ཀྱི་
དཔེ་བྱུང་། རྗེ་བཙུན་བྱམས་པར་གསོལ་བ་བཏབ་པས་སྤྲིན་གྱི་མཐོངས་སུ་གསལ་
བར་བྱོན་ཏེ་ལེགས་པར་གནང་། དེས་པཎྜི་ཏ་དགའ་བའི་གྲགས་པར་གནང་། དེས་
ཁ་ཆེ་ས་ཛྫ་ན་ལ་གནང་ནས་རིམ་གྱིས་བརྒྱུད་པས་སེང་གེ་བཟང་པོའ ་ི བརྒྱད་སྟོང་
འགྲེལ་ཆེན་སོགས་སུའང་འདི་གཉིས་ཀྱི་ལུང་དྲངས་པ་མེད་པ་དང་། མཻ་ཏྲི་པའི་ཕྱག་
རྒྱ་ཆེན་པོའ་ི ལྟ་བའི་ཁུངས་རྒྱུད་བླ་དང་འགྲེལ་པའི་དོན་ཀྱང་དེ་ཡིན་པར་གསུངས། །
འདི་དག་གི་གོ་རིམ་བོད་ཀྱི་མཁས་པ་དག །ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མདོ་
རྣམས་ཀྱི་དགོངས་པ་འགྲེལ་བར་བྱེད་པའི་མན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས་མངོན་རྟོགས་
རྒྱན་མཆོད་བརྗོད་དང་བཅས་པ་དང་པོར་མཛད་ལ། དེ་ནས་ཐེག་ཆེན་གྱི་མདོ་སྡེ་སྣ་
ཚོགས་འཐོར་བ་བསྡུས་པ་ལྟ་བུའི་སྒོ་ནས་མདོ་རྒྱན་མཛད། འདི་གཉིས་ཀྱི་དོན་ཅུང་
ཟད་བསྡུས་པ་དབུས་མཐའ་རྣམ་འབྱེད་མཛད། དེ་དག་གི་དོན་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་ཆོས་
དང་ཆོས་ཉིད་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་མཛད། དེ་ནས་ཆོས་འཁོར་ཕྱི་མའི་དབང་དུ་བྱས་
པའི་ངེས་དོན་གྱི་གསུང་རབ་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པའི་དགོངས་པ་འགྲེལ་བྱེད་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་
རྒྱུད་བླ་མའི་བསྟན་བཅོས་བསྔོ་བ་དང་བཅས་པ་མཛད། དེ་ཡང་བར་པ་གསུམ་ལ་ནི་
མཆོད་བརྗོད་དང་བསྔོ་བ་གང་ཡང་མེད་ཅིང་། དང་པོ་ལ་བསྔོ་བ། ཐ་མ་ལ་མཆོད་
བརྗོད་མེད་པས་ཆོས་ལྔ་པོ་འདི་ལྟ་བུ་གོ་རིམ་འདི་ལྟར་དཀྱུས་ཐོག་གཅིག་ཏུ་མཛད་པ་
ཡིན་ནོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །དེ་ལ་མདོ་སྡེ་རྒྱན་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི ཆོས་ཐམས་ཅད་
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དོན་ལྔར་བསྡུས་ཏེ་སྟོན་པས་ཐེག་ཆེན་གྱི་མདོ་སྡེ་མཐའ་ཡས་པའི་དགོངས་འགྲེལ་
ཡིན་ལ་ཐེག་ཆེན་བཀར་བསྒྲུབ་སོགས་སྐབས་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གི་སྒོས་གཏན་ལ་ཕབ།
ལམ་རིམ་ནི། རིགས་དང་ཆོས་ལ་མོས་པ་དང་། སོགས་དོན་ཚན་བཅུར་བཤད་ཅིང་
དྲང་ངེས་ཀྱི་ཆ་ཅི་རིགས་པ་ཡོད། མངོན་རྟོགས་རྒྱན་དངོས་པོ་བརྒྱད་ཡན་ལག་བདུན་
ཅུས་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་སྦས་དོན་གཏན་ལ་ཕབ། དབུས་མཐའ་རྣམ་འབྱེད་བརྗོད་བྱ་མཚན་
ཉིད་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་སྒྲོ་འདོགས་སྐུར་འདེབས་ཀྱི་མཐའ་གཉིས་སུ་མ་ལྷུང་བའི་
དབུས་དང་། དེར་ལྷུང་བའི་མཐའ་རྣམ་པར་ཕྱེད་ནས་དབུ་མའི་ལམ་འཆད། ཆོས་
ཉིད་རྣམ་འབྱེད་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཅན་འཁོར་བ་དང་ཆོས་ཉིད་མྱ་ངན་ལས་
འདས་པ་གཉིས་སུ་ཕྱེ་ནས་སྟོན། རྒྱུད་བླ་མར་རྡོ་རྗེའི་གནས་བདུན་གྱིས་བདེ་བར་
གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་གཙོ་བོར་གཏན་ལ་དབབ་པར་མཛད་དོ། ། དེའང་བོད་སྤྱི་
རྣམས་མདོ་རྒྱན་དང་འབྱེད་གཉིས་ཀྱིས་གཙོ་བོར་བཀའ་ཐ་མའི་དགོངས་པ་འགྲེལ།
ལྟ་བ་སེམས་ཙམ་སྟོན། དེའང་མདོ་རྒྱན་གྱིས་ལྟ་སྤྱོད་ཆ་མཉམ། འབྱེད་གཉིས་ལྟ་
བ་གཙོ་བོར་སྟོན་གསུངས་པ་དང་མངོན་རྒྱན་ཤེར་ཕྱོགས་ཡིན་པ་ལ་མི་མཐུན་པ་མེད་
དོ། །རྒྱུད་བླ་མ་ནི། བོད་སྔ་རབས་པ་རྣམས་བཀའ་བར་པའི་དགོངས་འགྲེལ་ལྟ་བ་
རང་རྒྱུད་སྟོན་པར་བཞེད། རྗེ་བཙུན་གྲགས་པ། མཉམ་མེད་དྭགས་པོ་རྗེས་འབྲང་
དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་དབུ་མའི་གཞུང་དུ་བཞེད་ཅིང་། བུ་སྟོན་རིན་པོ་ཆེས་
བཀའ་ཐ་མའི་དགོངས་འགྲེལ། ལྟ་བ་དབུ་སེམས་གང་རུང་བསྟན་གསུངས། རྗེ་ཙོང་
ཁ་པས་ཐལ་འགྱུར། ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོས་སེམས་ཙམ་དུ་གནས་པར་བཞེད་པ་སོགས་
མི་མཐུན་པ་ཅི་རིགས་ཡོད། མངོན་རྟོགས་རྒྱན་སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན། ཕྱོགས་
གླང། ཤཱནྟི་པ་སོགས་ཀྱིས་རྣམ་རིག་ཏུ་བཀྲལ། འཕགས་སེང་། ཡེ་ཤེས་ཞབས།
ཨ་བྷཱ་ཡ། ཇོ་བོ་རྗེ་སོགས་ཀྱིས་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་སྨྲ་བའི་ལུགས་སུ་བཀྲལ། བོད་
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སྔ་ཕྱི་ཕལ་མོ་ཆེས་བཀའ་བར་པའི་དགོངས་འགྲེལ། ལྟ་བ་རང་རྒྱུད་སྟོན་པར་བཞེད།
རྗེ་མི་བསྐྱོད་ཞབས་དང་། ཙོང་ཁ་པ་སོགས་ཐལ་འགྱུར་སྟོན་པར་བཞེད་པ། ཇོ་
ནང་ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་རྗེ་ཡབ་སྲས་རྣམས་ཀྱིས་ནི་གཙོ་ཆེ་ཆུང་ཙམ་ལས་བྱམས་ཆོས་ལྔ་
ཀའང་དབུ་མའི་གཞུང་དང་། དེ་ལས་ཀྱང་ཕལ་ཆེར་གཞན་སྟོང་དབུ་མ་ཆེན་པོའ་ི ལྟ་
བ་སྟོན་པར་བཞེད་དོ། །ས་སྡེ་ལྔ་ནི། དངོས་གཞི་རང་བསྡུ་བ་བཞི་སྟེ། དེ་ལ་སའི་
དངོས་གཞི་ནི་ས་བཅུ་ཀུན་ཏུ་བསྡུས་ནས་སྟོན་པ་སྟེ། དེ་ཉིད་ལས། སྡོམ་ནི། རྣམ་
ཤེས་ལྔ་༡དང་ལྡན་པའི་ས། །ཡིད་ཀྱི་ས་༢དང་གཞན་གསུམ་སྟེ། །རྟོག་༣དཔྱོད་
༤བཅས་༥ལ་སོགས་པ་དང་། །ཏིང་འཛིན་༦བཅས་དང་མ་ཡིན་༧ དང་། །སེམས་
ཡོད་༨པ་དང་སེམས་༩མེད་དང་། །ཐོས་༡༠དང་བསམ་༡༡དང་བསྒོམ་༡༢ལྡན་
དང་། །དེ་བཞིན་༡༣ཐེག་པ་༡༤གསུམ་ལྡན་༡༥དང་། །ཕུང་པོ་༡༦བཅས་དང་ཕུང་
མེད་༡༧གཞན། །ཞེས་པས་བཅུ་བདུན་པོ་དེ་རྟེན་དང་སྤྱོད་པ་དང་འབྲས་བུ་གསུམ་
གྱི་དབང་དུ་མཛད་ནས་བསྟན་ཏེ། རྣམ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་གྱི་ས་དང་ཡིད་ཀྱི་ས་གཉིས་
རྟེན་གྱི་རང་བཞིན། རྟོག་བཅས་དཔྱོད་བཅས་དང་། རྟོག་མེད་དཔྱོད་མེད་ཀྱི་ས་སྟེ་
གསུམ་རྟེན་གྱི་འཇུག་ཚུལ། མཉམ་པར་གཞག་མ་གཞག་དང་། སེམས་ཡོད་མེད་
ཀྱི་ས་སྟེ་བཞི་རྟེན་གྱི་གནས་སྐབས་སོ། །སྤྱོད་པའི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཐོས་བསམ་སྒོམ་
གསུམ་གྱི་ས་གསུམ་མོ། །འབྲས་བུ་ལ་གནས་སྐབས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཉན་རང་བྱང་ས་
དང་ས་གསུམ། མཐར་ཐུག་གི་འབྲས་བུ་ཕུང་པོ་ལྷག་བཅས་ལྷག་མེད་དོ། །དེ་དག་
གི་འགྲེལ་བ་ལྟ་བུ་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བ། སྔར་གྱི་གཞུང་དེ་དག་སྡེ་སྣོད་གསུམ་
དུ་སྡུད་ཚུལ་བསྟན་པ་ནི་གཞི་བསྡུ་བ། རྗོད་བྱེད་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་བསྟན་པའམ།
ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་དང་རྣམ་བྱང་གི་རྣམ་གྲངས་བྱེ་བྲག་ཏུ་འཆད་པ་རྣམ་གྲངས་བསྡུ་
བ། དེ་དག་འཆད་ཚུལ་སྟོན་པས་རྣམ་པར་བཤད་པའི་སྒོ་བསྡུ་བ་སྟེ། དེ་ལྟར་གསུང་
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རབ་ཀྱ་ི དནོ ་དང་གཞུང་དང་བཤད་ཚུལ་གྱ་ི དབང་གསི ་སྡ་ེ ཚན་ལྔར་བསྟན་པ་ཡནི ་ན།ོ །
དབྱིག་གཉེན་སོགས་ཀྱིས་བསྟན་པ་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ། །དེའང་འཇམ་དཔལ་རྩ་
རྒྱུད་ལས། དེ་འོག་རྣམ་པར་གྲགས་པ་ནི། ལྷོ་ཡི་ཕྱོགས་སུ་བྲམ་ཟེ་ནི། །ཡི་གེ་
དང་པོ་བ་བསྟན་པ། །སྟོན་པའི་བསྟན་པ་གཅེས་འཛིན་བྱེད། །མཆོད་རྟེན་ཀུན་
དགའ་ར་བར་གནས། །སྟོན་པའི་གཟུགས་བརྙན་ཡིད་འོང་གི །ས་ནི་རྒྱ་མཚོ་གཉིས་
མཐར་ཐུག །ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནི་རྒྱན་དུ་བྱས། ། ཞེས་ལུང་བསྟན་པ་གཅུང་སློབ་
དཔོན་ཆེན་པོ་དབྱིག་གཉེན་ནི་སྟོན་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་འོག་ཏུ་འདི་ལྟ་བུའི་
མང་དུ་ཐོས་པ་མ་བྱུང་བར་གྲགས་ཤིང་། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་དགེ་འདུན་ཀུན་གྱིས་སྤྱིར་
བཀུར། གཞན་འགྲེལ་གྱི་བསྟན་བཅོས་ལྔ་བཅུ་ཙམ་དང་རང་སྐད་དུ་པྲ་ཀ་ར་ཎ་སྡེ་
བརྒྱད་བརྩམས། ཆོས་གཞི་དྲུག་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་རྩ་བཞི་བཙུགས། ཐེག་ཆེན་གྱི་དགེ་
སློང་དྲུག་ཁྲིར་ལོངས་པ་སོགས་བསྟན་པའི་བྱ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཛད་ཅིང་། གོང་གི་ལུང་
ལས་ས་བརྒྱད་པའི་འཕགས་པར་རྒྱ་བོད་འགའ་ཞིག་བཞེད། དེའི་སློབ་མ་རང་ལས་
མཁས་པ་བཞི། གཞན་ཡང་སྨྲ་བའི་དབང་ཕྱུག་དཀོན་མཆོག་འབངས། དུལ་བའི་
ལྷ། ཙནྡྲ་གོ་མཱི། སློབ་དཔོན་ཆོས་སྐྱོང་ལ་སོགས་པ་མཁས་ཤིང་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པ་
དུ་མ་ཟམ་མ་ཆད་པར་བྱོན་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་ལོ། །སློབ་དཔོན་
ཉིད་ཀྱི་རང་རྐང་དུ་མཛད་པའི་པྲ་ཀ་ར་ཎ་སྡེ་བརྒྱད་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་སེམས་ཙམ་
དུ་སྟོན་པ་སུམ་ཅུ་པ། དེ་རིག་པས་གྲུབ་པ་ཉི་ཤུ་པ། དེའི་གཞི་ཕུང་པོ་ལྔ་འཐད་པར་
སྟོན་པ་ཕུང་པོ་ལྔ་པ། དེ་ལྟར་བཤད་ཉན་འཐད་པར་སྟོན་པ་རྣམ་བཤད་རིག་པ།
སྒོ་གསུམ་གྱི་ལས་འཐད་པར་སྟོན་པ་ལས་གྲུབ་པའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་སྟེ་རང་རྒྱུད་དུ་
བརྩམས་པ་ལྔ། ཕྱིན་དྲུག་སོགས་སྤྱོད་པ་རྒྱ་ཆེན་དང་། རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས་དང།
མཚན་ཉིད་གསུམ་འཐད་པར་སྟོན་པ་མདོ་སྡེ་རྒྱན། རྟེན་འབྲེལ་གྱི་མདོ། དབུས་
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རྒྱལ་བསྟན་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་ཇི་ལྟར་དར་བའི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།

མཐའ་རྣམ་འབྱེད་གསུམ་གྱི་འགྲེལ་པ་སྟེ། གཞན་འགྲེལ་དུ་བརྩམས་པ་གསུམ་
བཅས་བརྒྱད་དོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །ཁ་ཅིག་སློབ་དཔོན་འདིས་ས་བཅུ་པའི་འགྲེལ་
པ་ལ་སོགས་པ་མང་དུ་མཛད་པས་སྡེ་བརྒྱད་ངེས་པ་མེད་ཅིང་། བྱམས་པ་དང་འབྲེལ་
བའི་ཆོས་ཉི་ཤུའི་གྲངས་ངེས་ཀྱང་མེད་ཟེར། གྲངས་ངེས་མཛད་པ་རྣམས་ནི་ས་སྡེ་ལྔ།
སྡོམ་གཉིས། བྱམས་ཆོས་ལྔ། རབ་ཏུ་བྱེད་པ་སྡེ་བརྒྱད་དེ་དག་ལ་ཆོས་ཉི་ཤུར་འདོད་
དོ། །
རིག་པའི་དབང་ཕྱུག་ཕྱོགས་གླང་ཆོས་གྲགས་ཀྱིས། །ཚད་མའི་ལམ་གསལ་
རྒོལ་ངན་རྩོད་པས་བཅོམ། །རིག་པའི་དབང་ཕྱུག་རྣམ་པ་གཉིས་ནི། དུས་འཁོར་
རྒྱུད་ལས། ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོ་གཞན་ལ་ཕན་པའི་བསམ་པ་ཅན་ནི་ཟླ་བ་པདྨའི་མྱུ་གུ་
ཞེས། ཞེས་དང་། འཇམ་དཔལ་རྩ་རྒྱུད་ལས། ཡི་གེ་དྷ་ཞེས་སྡོམ་བརྩོན་ཉིད། །
ལྷོ་ཡི་ཕྱོགས་སུ་རྣམ་པར་བསྒྲགས། །ཕ་རོལ་རྒོལ་བ་བཟློག་ནས་ནི། །དེ་བཞིན་
སྡོམ་བརྩོན་སྔགས་ཀྱང་འགྲུབ། །ཞེས་ལུང་བསྟན་པའི་ཐོག་མ་དབྱིག་གཉེན་གྱི་སློབ་
མ་ཚད་མ་རང་ལས་མཁས་པ་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོ་ནི་འཇམ་དཔལ་ལས་ཆོས་དངོས་སུ་
གསན། མདོ་སྡེ་དུ་མ་རྣམ་པར་བཤད་ཅིང་ཆོས་མངོན་པའང་རྒྱས་པར་མཛད། ཐུན་
མོང་མིན་པའི་རང་སྟོབས་ཁོ་ནས་རྟོག་གེའི་བསྟན་བཅོས་ཐོར་བུ་མང་དུ་བརྩམས་པ་
ཕྱིས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུ་བར་བཞེད་ནས་མཆོད་བརྗོད་བྲིས་པའི་ལྟས་ཀྱིས་བྲམ་ཟེ་
ནག་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བསྐུལ་བ་དང་རྩོད་པས་ཕམ་པར་བྱས། སླར་ཚང་བར་བརྩམས་པ་
ཚད་མ་མདོ་སོགས་སྔ་ཕྱིར་བསྟན་བཅོས་ཀྱང་བརྒྱར་ལོངས་པར་མཛད། ཚད་མའི་
ལམ་སྲོལ་ཐོག་མར་གསལ། ཆོས་གཞི་ཉམས་པ་མང་པོ་གསོས་ཤིང་གསར་པ་དུ་མ་
བསྐྲུན། རྩོད་པའི་ཁྱུ་མཆོག་ཆེན་པོར་གྲགས་ཤིང་ལོག་པར་སྨྲ་བའི་རྒོལ་ངན་ཕལ་
མོ་ཆེ་རྩོད་པས་ཚར་བཅད། སློབ་མའི་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐ་གྲུ་བཀང་སྟེ་བསྟན་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

པ་གསལ་བར་མཛད། ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་ནི་ཐོག་མར་ཕྱོགས་གླང་གི་སློབ་མ་དབང་
ཕྱུག་སྡེ་ལས་ཚད་མ་གསན། དཔལ་ཧེ་རུ་ཀས་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་དངོས་གྲུབ་
བསྩལ། མུ་སྟེགས་བྱེད་རྩོད་པའི་ཁྱུ་མཆོག་ཏུ་གྲགས་པ་རྣམས་དང་བྲམ་ཟེ་བསམ་
གྱིས་མ་ི ཁྱབ་པ་རྣམས་རྩདོ ་པས་ཕམ་པར་བྱས་ཏ་ེ ཐམས་ཅད་བསྟན་པ་འདི་ལ་བཅུག །
ཡུལ་ཐམས་ཅད་དུ་ཆོས་གཞི་དང་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེས་ཁྱབ་པར་མཛད། ཚད་མ་སྡེ་
བདུན་སོགས་བསྟན་བཅོས་ཀྱང་མང་དུ་བརྩམས་ཏེ། མདོར་ན་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་
ཉིད་ཀྱིས། གལ་ཏེ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་ཡི། །སྨྲ་བའི་ཉི་མ་ནུབ་པ་ན། །ཆོས་རྣམས་
གཉིད་ལོག་ཡང་ན་ཤི །ཆོས་མ་ཡིན་རྣམས་ད་གདོད་ལང་། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་
འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བའི་བསྟན་པའི་ཉི་མ་གཅིག་པུ་པའོ། །
མདོར་ན་ཛམ་གླིང་རྒྱན་དྲུག་ཆེན་པོ་བཞི། །རྨད་བྱུང་གཉིས་སོགས་རྒྱལ་བས་
ལུང་བསྟན་བཞིན། །བསྟན་པ་བསྐྱངས་པའི་རྣམ་ཐར་དཔག་པར་དཀའ། །མདོར་
ན་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་འཇིག་རྟེན་དུ་བྱོན་པ་ནས་བཟུང།
ཕྱིས་བི་ཀྲ་མ་ཤཱི་ལའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཀླ་ཀློས་བཅོམ་གྱི་བར་དུ་མཁས་པ་དང་གྲུབ་
པའི་སྐྱེ་བོ་ཁྱད་པར་འཕགས་པ་བར་མ་ཆད་དུ་བྱོན་པ་ལས་ཉི་ཟླ་ལྟར་ཡོངས་སུ་གྲགས་
ཤིང་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ། ཐོགས་མེད། ཕྱོགས་གླང་གསུམ་ནི་
གཞུང་བྱེད་པ་པོ་དང་། ཨཱཪྻ་དེ་བ། དབྱིག་གཉེན། ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་གསུམ་ནི་
འགྲེལ་པ་བྱེད་པ་པོ་སྟེ། འཛམ་གླིང་མཛེས་པར་བྱེད་པའི་རྒྱན་དྲུག་ཏུ་གྲགས་པ་དང་།
དཔའ་བོ། སྒྲ་གཅན་འཛིན་བཟང་པོ། ཡོན་ཏན་འོད། ཆོས་སྐྱོང་སྟེ་སློབ་དཔོན་ཆེན་
པོ་བཞི། ཞི་བ་ལྷ་དང་། ཙནྡྲ་གོ་མཱི་སྟེ་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་སློབ་དཔོན་གཉིས། གཞན་
ཡང་ཤཱཀྱ་འོད་དང་། སེང་གེ་བཟང་པོ་སོགས་དུ་མ་བྱོན་པ་དེ་དག་ཕལ་ཆེར་རྒྱལ་
བས་མདོ་རྒྱུད་རྣམས་སུ་བསྟན་པ་སྤེལ་ཞིང་མཐར་བྱང་ཆུབ་བརྙེས་པར་ལུང་བསྟན་པ་
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རྒྱལ་བསྟན་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་ཇི་ལྟར་དར་བའི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།

བཞིན་དུ། ངོ་མཚར་བའི་ཕྲནི ་ལས་ཀྱསི ་བསྟན་པ་བསྐྱངས་པའི་རྣམ་པར་ཐར་བ་ར་ེ རའེ ་ི
ཚུལ་ཡང་དཔག་པར་དཀའ་ཞངི ་བསམ་གྱསི ་མ་ི ཁྱབ་བ།ོ ། གཉིས་པ་ཐུན་མིན་སྔགས་
ཀྱི་སྡ་ེ སྣདོ ་དར་བའི་ཚུལ་ལ་གཉིས། རྒྱུད་ས་ོ སའོ ་ིབྱུང་ཚུལ། སྔགས་གྲྭ་དར་ཚུལ་ལ།ོ །
དང་པོ་ནི། བྱ་སྤྱོད་རྒྱུད་རྣམས་ཐེག་ཆེན་དར་ནས་སྤྱོད། །སྔགས་གྲུབ་རིག་
འཛིན་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་རྩ་བྱོན། །རྒྱུད་སྡེ་ཆེན་པོ་བཞི་ལས་བྱ་བ་དང་སྤྱོད་པའི་རྒྱུད་ནི་
སྤྱིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཛམ་བུའི་གླིང་འདི་ཉིད་དུ་མི་རྣམས་ལ་བསྟན་པ་དང་།
གཞན་དུ་ལྷ་གནོད་སྦྱིན་སོགས་ལ་བསྟན་པ་དག་ལས་ཅི་རིགས་པར་དུས་དེ་ཉིད་ནས་
བཟུང་སྟེ་འཕགས་པའི་ཡུལ་ལ་སོགས་པར་སྐལ་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་གསང་ཞིང་སྤྱད་
པས་སྔགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཆེན་པོ་འགྲུབ་པར་གྱུར་པ་མང་དུ་བྱུང་ཞིང་ཁྱད་པར་བཀའ་
བསྡུ་གསུམ་པ་དང་མི་རིང་བར་ཐེག་ཆེན་གྱི་མདོ་སྡེ་རྣམས་ཅིག་ཅར་ཕེབས་ཏེ་དར་བ་
ནས་བརྩམས་མངོན་དུ་སྤྱོད་ཅིང་རྒྱས་པར་གྱུར་ལ། དེ་དག་གི་རིག་སྔགས་གྲུབ་པའི་
རིག་འཛིན་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་རྩ་སོགས་བྱོན་པར་གསུངས་སོ། །
ས་ར་ཧ་ཡིས་སངས་རྒྱས་ཐོད་པ་སོགས། །རྒྱུད་སྡེ་རྒྱ་མཚོ་ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་ནས་
དྲངས། །སྟོན་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ་སུམ་བརྒྱ་ཙམ་འདས་པ་ན། ཤམྦྷ་ལར་
ཆོས་རྒྱལ་ཟླ་བས་བྱིན་ལོངས་སྐུར་གཤེགས། དེ་ཙམ་གྱི་དུས་སུ་ལཱ་ཌའི་ཡུལ་དུ་བྲམ་
ཟེ་ཆེན་པོ་སྒྲ་གཅན་འཛིན་བྱུང་། སློབ་དཔོན་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པ་དང་། ཨོ་ཌི་བི་
ཤའི་རྒྱལ་པོ་བི་སུ་ཀཝ་ཞེས་བྱ་བ་ཨཽ་ཊྱན་དུ་བྱོན་ནས་ཀླུ་ལས་གྱུར་པའི་རྣལ་འབྱོར་
མས་གསང་བ་འདུས་པའི་དབང་བསྐུར་ཏེ་གྲུབ་པ་ཐོབ་པ་དེ་སོགས་བླ་མ་མང་པོ་དང།
ཁྱད་པར་གསང་བའི་བདག་པོ་སོགས་ལྷག་པའི་ལྷ་རྣམས་ལས་དངོས་སུ་རྒྱུད་མང་
པོ་གསན་ནས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་ཏེ་སྤྱོད་པ་སྐྱོང་བའི་ཚེ་ས་ར་ཧར་གྲགས།
སངས་རྒྱས་ཐོད་པ་སོགས་རྒྱུད་སྡེ་རྒྱ་མཚོ་གླེགས་བམ་མང་པོའང་ཨཽ་རྒྱན་གྱི་ཡུལ་ནས་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

སྤྱན་དྲངས་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཐོད་པའི་བཀའ་འགྲེལ་སོགས་མཛད་དོ། །དེའང་སློབ་
དཔོན་འདི་ཡན་ཆད་ལ་རྣལ་འབྱོར་དང་རྣལ་འབྱོར་བླ་མེད་གཉིས་ནི་གདུལ་བྱ་མཆོག་
གི་སྐལ་པ་ཅན་ལ་ཐོད་རྒལ་དུ་སྣང་བ་ཙམ་ལས་རྒྱུན་ཆགས་པར་གནས་པ་ཞིག་ནི་
མེད་པར་མངོན་པས། ཕྱིས་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་འདིའི་དུས་ནས་རྒྱས་ཤིང་རྒྱུན་ཆགས་
སུ་གནས་པས་རྒྱུད་དང་གྲུབ་པ་ཡོངས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཆེན་པོའ།ོ །
དེ་ཡང་ཨིནྡྲ་འཁོར་བཅས་གྲུབ་པའི་རྒྱུས། །ཡུལ་དེ་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་འབྱུང་
ཁུངས་སོ། །ཨོ་རྒྱན་གྱི་ཡུལ་ནས་སྔགས་རྒྱུད་སྤྱན་དྲངས་པར་བཤད་པས་ཡུལ་དེར་
སྔགས་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་བཞུགས་པའི་དོན་དེའང་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། གོང་དུ་སྨོས་པ་ལྟར་
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉིད་བཞུགས་པའི་དུས་མཉན་ཡོད་ནས་ནུབ་ཏུ་དཔག་ཚད་ལྔ་བརྒྱ་
བརྒལ་བ་ན། ནུབ་ཕྱོགས་ཨཽ་རྒྱན་གྱི་ཡུལ་དུ་རྒྱལ་པོ་ཨིནྡྲ་བྷཱུ་ཏི་ཞེས་བྱ་བ་ཡོད་པ་
དེས་བཅོམ་ལྡ་འདས་ཀྱི་མཚན་ཐོས་པས་དད་དེ་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་ཡིད་ཀྱིས་གསོལ་
བ་བཏབ་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱོན་ཏེ། གསང་བ་འདུས་པ་མི་བསྐྱོད་པའི་དཀྱིལ་
འཁོར་སྤྲུལ་པའི་རྒྱལ་པོ་འཁོར་བཅས་དབང་བསྐུར་ཞིང་། འདོད་ཡོན་མི་སྤོང་བར་
ལམ་དུ་བྱེད་པའི་ཐབས་ཁྱད་པར་ཅན་སྟོན་པའི་རྒྱུད་བསྟན་ནས་རྗེས་སུ་གདམས་པར་
མཛད་དོ། །རྒྱལ་པོས་ཀྱང་དོན་དེ་ཐམས་ཅད་ཁོང་དུ་ཆུད་ནས་སྤྲོས་བཅས་ཀྱི་སྤྱོད་
པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བརྩམས་པས་འཁོར་བཅས་ཀྱིས་རིག་པ་འཛིན་པའི་ས་བརྙེས་ཏེ་ཡུལ་དེ་
ལན་གཅིག་སྟོངས་སོ་ཞེས་གྲགས་ཤིང་། དེ་མ་ཐག་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་མཚོ་ཞིག་ཡོད་པ་
འཕེལ་ཏེ་ཀླུ་མང་པོ་དང་བཅས་པས་ཡུལ་དེ་གང་བར་གྱུར་ཏོ། །ཀླུ་དེ་རྣམས་ལ་ལག་
ན་རྡོ་རྗེས་རྒྱུད་ཀྱི་གླེགས་བམ་གཏད་ཅིང་ཀླུ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་མིར་བསྒྱུར་ནས་མཚོ་
དེའི་འགྲམ་དུ་གྲོང་ཁྱེར་བྱས་ཏེ་འཁོད་ཅིང་། ལམ་ཉམས་སུ་བླངས་པས་ཕལ་ཆེར་
གྱིས་གྲུབ་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏོ། །གྲུབ་པ་མ་ཐོབ་པ་རྣམས་ཀྱང་མིར་གྱུར་ནས་དེ་སྐྱོང་
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བའི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ཀྱང་ཆོས་དང་ལྡན་པ་ཤ་སྟག་ཏུ་གྱུར་པ་དང་། ཕྱིས་མཚོ་བསྐམས་
པའི་ཤུལ་དུ་དྷརྨ་གཉྫ་སྟེ་ཆོས་ཀྱི་མཛོད་ཅེས་སྔགས་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་བཞུགས་པའི་ཕོ་
བྲང་ལ་རིག་པ་འཛིན་པའི་དཔའ་བོ་དང་རྣལ་འབྱོར་མ་དུ་མ་གནས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་
གྱིས་བསྐོར་བ་རིམ་གྱིས་ཚོགས་པའི་རྒྱུ་ལས། ཡུལ་དེ་ལ་ཨོ་རྒྱན་མཁའ་འགྲོའ་ི གླིང་
ཞེས་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་འབྱུང་ཁུངས་ཆེན་པོར་འགྱུར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་སྒོ་
མཆོག་ཏུ་འགྲིག་པར་གྱུར་ཏོ། །
འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་འདུས་པ་ཆེས་གསལ་མཛད། །སློབ་དཔོན་འཕགས་པ་
ཡབ་སྲས་རྣམས་ཀྱིས་དཔལ་ལྡན་གསང་བ་འདུས་པའི་ལམ་སྲོལ་ཆེས་གསལ་བར་
མཛད་དེ། དེའང་བྲམ་ཟེ་ཆེན་པོས་སློབ་དཔོན་འཕགས་པ་ལ་དབང་བསྐུར་རྒྱུད་
བཤད་མན་ངག་བསྩལ་ཏེ་གསང་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པ་གཏད། སློབ་དཔོན་ཉིད་ཀྱིས་
ཀྱང་ལྷག་པའི་ལྷ་སོགས་ལས་གསན་ཏེ་སྔགས་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་འདུས་པ་ལ་བསྐྱེད་
རིམ་གྱི་ཕྱོགས་སུ་སྒྲུབ་ཐབས་མདོར་བྱས་དང་མདོ་བསྲེ། རྫོགས་རིམ་ལ་རིམ་པ་ལྔ་
པའི་གཞུང་ཆེན་པོ་མཛད། ཐུགས་སྲས་ཨཱཪྻ་དེ་བས་འཕགས་གཞུང་དེ་དག་གི་དོན་
གསལ་ཞིང་རྒྱས་ལ་མ་འཛིངས་པ། ཁ་སྐོང་གཞན་ལ་རགས་མ་ལས་པའི་མཚན་ཉིད་
ཅན་སྤྱོད་བསྡུས་སྒྲོན་མེ། སྒྱུ་ལུས་བདག་བྱིན་རླབས་པའི་སྒོས་ཀྱི་གཞུང་ཆུང་སོགས་
དང་འཕགས་པའི་དངོས་སློབ་ཀླུའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱིས་དཀྱིལ་ཆོག་ཉི་ཤུ་པ། བསྐྱེད་རིམ་
རྣམ་གཞག་རིམ་པ། རྫོགས་རིམ་ལས་མཐའ་རྣམ་འབྱེད། ཟླ་བ་གྲགས་པས་རྒྱུད་
ཀྱི་འགྲེལ་པ་སྒྲོན་མ་གསལ་བ་མཛད། ཕྱིས་ནཱ་རོ་ཏཱ་པས་རིམ་ལྔ་བསྡུས་པ་གསལ་
བ་མཛད་པ་སོགས་སྤྱིར་འདུས་པའི་ཕྱོགས་ལ་རྒྱ་གཞུང་དུ་གྲགས་པ་ལྔ་བཅུ་རྩ་
གྲངས་ཡོད་ཀྱང་། འཕགས་སྐོར་རྩ་བའི་གཞུང་འགྲེལ་གོང་དུ་སྨོས་པ་དེ་དག་རྩོད་
པ་དང་བྲལ་བའི་ཆོས་ཀྱི་ཕྱི་མོ་ཡིན་ལ། དེའང་ཚོགས་གསུམ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་དུ་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་སྐུ་དངོས་བཞུགས་པའི་དུས་ན་ཐུན་མོང་དུ་དར་བ་ནི་མ་ཡིན་གྱི།
འཕགས་པའི་དངོས་སློབ་ཀླུའི་བྱང་ཆུབ་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་བརྙེས་ཏེ་དཔལ་གྱི་རི་
བོར་བཞུགས་པ་ལས་ཀླུ་སྒྲུབ་སྐུ་འདས་ནས་ལོ་བདུན་བརྒྱ་ཙམ་འདས་པ་ན་གདོལ་
བའི་བུ་མ་ཏངྒི་པ་དང་རྒྱལ་སྲས་ས་འདྲེས་པ་གཉིས་རྗེས་སུ་བཟུང་ནས་འཕགས་སྐོར་
རྣམས་གནང་། ཀོངྐ་ནའི་སློབ་དཔོན་སྲུང་བའི་ཞབས་ཀྱིས་ཟླ་གྲགས་མཇལ་ནས་
སྒྲོན་གསལ་གྱི་གླེགས་བམ་རྙེད་དེ་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པ་མངོན་ཚན་དུ་སྤྱོད་པའི་སྐབས་སུ་
དར་ཞིང་རྒྱས་སོ། །
ལཱུ་དྲིལ་ནག་གསུམ་བདེ་མཆོག་སྲོལ་འབྱེད་དེ། །སློབ་དཔོན་ལཱུ་དྲིལ་ནག་
གསུམ་གྱིས་དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་ཤིང་རྟའི་སྲོལ་ཐོག་མར་འབྱེད་པ་སྟེ།
དེའང་སློབ་དཔོན་ཐོགས་མེད་ཞབས་དང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཐོ་རི་གཉན་བཙན་དང་
རགས་པར་དུས་མཚུངས་པར་ཙམ་ལ་སློབ་དཔོན་ལཱུ་ཡི་པ་བྱོན། འདི་ཨོ་རྒྱན་གྱི་རྒྱལ་
པོའ་ི ཡིག་མཁན་ཡིན་ཅིང་མཚན་ཀུན་ཏུ་དགེ་བར་གྲགས། དང་པོའ་ི བླ་མ་གྲུབ་ཐོབ་
ཤ་བ་རི་པ་ཡིན་ཅིང་། རྒྱ་གར་ཤར་ཕྱོགས་བྷཾ་ག་ལར་ཉའི་རྒྱུ་ལྟོ་གསོལ་ཞིང་སྒྲུབ་པ་
མཛད་པས་རྒྱ་སྐད་དུ་ལཱུ་ཡི་པ། བོད་སྐད་དུ་ཉ་ལྟོ་པར་གྲགས། གྲུབ་པ་བརྙེས་ནས་
ཡུལ་ཨོ་ཌིའི་བི་ཤའི་རྒྱལ་པོ་དང་བློན་པོ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་བཏུལ། ཕྱིས་རྒྱལ་པོས་གྲུབ་
པ་ཐོབ་པ་དཱ་རི་ཀ་པ་སྟེ་འཁོར་ཁྲི་དྲུག་སྟོང་དང་བཅས་པ་འཇའ་ལུས་ཐོབ། བློན་པོ་
གྲུབ་པ་ཐོབ་པ་ནི་ཌིངྒི་པ་སྟེ་འཁོར་ལྔ་བརྒྱ་དང་བཅས་པ་འཇའ་ལུས་བརྙེས་སོ། །
སློབ་དཔོན་འདིས་རྣལ་འབྱོར་མ་ཀུན་སྤྱོད་ཀྱི་རྒྱུད་སོགས་སྤྱན་དྲངས་ཤིང་འཁོར་ལོ་
སྡོམ་པའི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་གཞུང་མཛད། དེ་ལ་ལྭ་བ་པས་འགྲེལ་པ་མཛད། རྒྱ་བོད་
ཐམས་ཅད་དུ་ཤིན་ཏུ་དར་ཞིང་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་ཆོས་ཚུལ་གྱི་ཆུ་འགོ་ལྟ་བུར་གྲགས་
སོ། །གྲུབ་ཐོབ་དཱ་རི་ཀ་པའི་སློབ་མ་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་པ་ནི། མཚན་དངོས་བློ་གྲོས་སྙིང་
418
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པོའ་ི དཔལ་ཞེས་བྱ། མུ་སྟེགས་པའི་རྒོལ་བ་འཇོམས་ནུས་པའི་མཁས་པ་ཡིན་པ་ལ་
རྡོ་རྗེ་ཕག་མོས་དངོས་སུ་ལུང་བསྟན། ཨོ་ཌི་བི་ཤའི་ཡུལ་དུ་སྒྲུབ་པ་མཛད་ཚེ། དང་
པོ་རྒྱལ་པོས་སྤྱན་དྲངས་པ་ལ་མ་བྱོན། ཕྱིས་རིག་མ་དང་བཅས་པར་གྱུར་པ་ལ་སྐྱེ་བོ་
རྣམས་མ་དད་པས་དེ་རྣམས་འདུལ་བའི་དོན་དུ་ཁྱེའུ་གཅིག་དང་། བུ་མོ་གཅིག་སྤྲུལ་
ཞིང་ལན་ཅིག་གྲོང་ཁྱེར་དུ་དེ་དག་དང་བཅས་ཏེ་བྱོན་པས་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་སྨད་པ་ན།
རྭའི་གཤོར་ཞལ་ས་ལ་བརྡབས་པས་ས་འོག་ནས་ཆུ་བྱུང་། ཁྱེའུ་རྡོ་རྗེར་བྱས། བུ་མོ་
དྲིལ་བུར་སོང་བ་དེ་གཉིས་ཕྱག་ཏུ་བསྣམས། སློབ་དཔོན་ཡབ་ཡུམ་བདེ་མཆོག་ལྷན་
སྐྱེས་ཀྱི་རྣམ་པར་གྱུར་ནས་ནམ་མཁའ་ལ་གཤེགས་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་བསྟན་པས་མཚན་
ཡང་རྡ་ོ རྗ་ེ དྲལི ་བུ་པར་གྲགས། དེ་ནས་བརྩམས་ཏ་ེ སྔགས་ཀྱ་ི ཐགེ ་པའི་འགྲོ་དནོ ་མཛད།
སློབ་དཔོན་འདིས་བདེ་མཆོག་ལུས་དཀྱིལ་སྒྲུབ་ཐབས། དབང་ཆོག །རྫོགས་རིམ་
རིམ་ལྔ་སྟེ་དྲིལ་བུ་སྐོར་གསུམ་དུ་གྲགས་པ་མཛད། སློབ་མ་གྲུབ་ཐོབ་དུ་མ་བྱོན་ཀྱང་
གཙོ་བོར་རུ་སྦལ་ཞབས། དེས་ཛཱ་ལནྡྷ་རི་པ། དེས་ནག་པོ་པ་སོགས་རིམ་བཞིན་
གྲུབ་པའི་གནས་སུ་བཀོད། དེ་ལ་སློབ་དཔོན་ནག་པོ་སྤྱོད་པ་ནི། དུས་ཀྱི་འཁོར་
ལོའ ་ི རྒྱུད་ཕྱི་མ་ལས། ཁ་ཊྭཱཾ་ཅང་ཏེའུ་ཆང་སྣོད་ཐོགས་པ་ནག་པོའ ་ི མིང་ཅན་རྣལ་
འབྱོར་འབྱུང་བར་འགྱུར། ཞེས་དང་། ནག་པོ་ཆེན་པོ་མགོན་པོ་མངོན་འབྱུང་གི་རྒྱུད་
ལས། ཡུལ་ཨུ་རུ་བི་ཤ་དེར་སྐྱེས་བུ་བརྩོན་འགྲུས་དང་ལྡན་ཞིང་སྦྱོར་བ་ལ་བརྩོན་
པ། རཱ་མ་ཎའི་བཀའི་འཇུག་པ་དང་མཐུན་པ་སྡེ་ཚན་དང་པོའ་ི དང་པོ་བདུན་པའི་བཞི་
པ་ཅུང་ཟད་ནལ་ཞོན་པ་སྐྱེས་བུའི་མཆོག་འདིས་རལ་གྲི་ལ་སོགས་པའི་དངོས་གྲུབ་
བརྒྱད་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །འཛམ་བུ་གླིང་དུ་མ་བྱུང་ཞིང་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་རོ། །
དེའི་སློབ་མ་དྲུག་གིས་ལུས་ཀྱི་དངོས་པོ་སྤངས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའ་ི དངོས་གྲུབ་ཐོབ་
པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་ལུང་གིས་བསྟན་ཅིང་། གྲུབ་ཐོབ་སྟོང་དང་བཞི་བརྒྱའི་འཁོར་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

གྱིས་བསྐོར་བ། ཡུལ་གྲུ་ཆེན་པོ་བཅུ་གསུམ་གྱི་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་ས་
ལ་བཀོད་ཅིང་མཁའ་འགྲོ་མ་སྐལ་པ་བཟང་མོའ་ི ཕྱག་ནས་སམྦུ་ཊའི་རྒྱུད་སྤྱན་དྲངས་
པ་སོགས་གྲུབ་པའི་སློབ་དཔོན་ཆེས་ཆེ་བ་དེ་ལ་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་བཀས་བསྐུལ་བ་
བཞིན་དུ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་གྲུབ་ཐབས་དབང་ཆོག་སྦྱིན་སྲེག་སྟེ་བསྐྱེད་རིམ་གཞུང་
གསུམ་དང་། དཔྱིད་ཀྱི་ཐིག་ལེ་དང་རིམ་པ་བཞི་པ་དང་གསང་བའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དེ་
རྫོགས་རིམ་གཞུང་གསུམ་སྟེ་ནག་པོ་གཞུང་དྲུག་ཏུ་གྲགས་པ་མཛད་ཅིང་བདེ་མཆོག་
གི་ཆོས་སྐོར་ཁུངས་མ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་ལུགས་འདི་རྒྱས་ཤོས་ཡིན། ཕྱིས་ཇོ་བོ་ནཱ་
རོ་པ་ཡང་ལུགས་འདི་ཁོ་ན་གཙོ་བོར་མཛད་དོ། །
བི་རཱུ་པཱཀྴ་མཚོ་སྐྱེས་ལ་ལི་ཏས། །གཤེད་དམར་དགྱེས་རྡོར་རྟོག་པ་བདུན་
སོགས་བླངས། །སློབ་དཔོན་ལཱུ་ཡི་པའི་འོག་ཙམ་དུ་ན་ལེནྡྲའི་མཁན་པོ་རྒྱལ་བའི་
ལྷའི་སློབ་མ་བི་རཱུ་པ་བྱུང་སྟེ་སློབ་དཔོན་ཀླུའི་བྱང་ཆུབ་ལས་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཀྱི་དབང་
དང་གདམས་ངག་ཞུས་ཏེ་བསྒོམས་པས་གྲུབ། བདག་མེད་ལྷ་མོ་བཅོ་ལྔའི་དཀྱིལ་
འཁོར་དངོས་སུ་བྱོན་ནས་དབང་བསྐུར་བས་རིམ་གྱིས་ས་དྲུག་པ་བརྙེས། ཝཱ་རཱ་ཎ་
སིའི་མུ་སྟེགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སོགས་མུ་སྟེགས་བྱེད་མང་པོ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་བཏུལ། ཨཽ་
ཊྱན་ནས་གཤིན་རྗེ་གཤེད་དམར་པོའ ་ི རྒྱུད་སྤྱན་དྲངས། དེའི་སྒྲུབ་ཐབས་སོགས་
བརྩམས་ཏེ་འགྲོ་དོན་དང་བསྟན་པ་ལ་བྱ་བ་བླ་ལྷག་ཏུ་མཛད། སློབ་དཔོན་ས་རོ་རུ་ཧ་
སྟེ་མཚོ་སྐྱེས་ནི་ཀུ་ཀུ་རཱ་ཛར་ཡང་གྲགས་ཤིང་ཁྱིའི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་
མ་མང་པོ་དང་ལྷན་ཅིག་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སོགས་དམ་ཚིག་གི་སྤྱོད་པ་མཛད་ཅིང་ཟླ་
གསང་ཐིག་ལེའི་རྒྱུད་ལ་བརྟེན་ནས་གྲུབ་པ་ཐོབ་པ་དེས་ཨཽ་ཊྱན་ནས་དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེའི་
རྒྱུད་སྤྱན་དྲངས། སྒྲུབ་ཐབས་སོགས་བསྟན་བཅོས་ཀྱང་མཛད། ནང་རྒྱུད་སྡེ་ལྔ་དང་
རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་རྒྱ་ཆེར་བཤད། སློབ་དཔོན་ལ་ལི་ཏ་བཛྲ་ནི་རྡོ་རྗེ་རོ་ལངས་མས་ཞལ་
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རྒྱལ་བསྟན་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་ཇི་ལྟར་དར་བའི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།

མངོན་སུམ་དུ་བསྟན་ནས་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར། མན་
ངག་བསྒོམ་པས་དྲོད་ཐོབ། རིག་པ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་མཛད། ཨཽ་ཊྱན་ནས་
སྐུ་གསུང་ཐུགས་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ནག་པོའ་ི རྒྱུད། སྡོམ་པ་གསུམ་པ། རྟོག་བདུན་
སོགས་མང་པོ་ཐུགས་ལ་བཟུང་ནས་བྱོན། འཕགས་པའི་ཡུལ་སོགས་སུ་དེ་དག་
གསལ་བར་མཛད། མངོན་སྤྱོད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས་བསྟན་ལ་སྡང་བའི་མུ་སྟེགས་དང་
ཏ་ཟགི ་སགོ ས་མང་པ་ོ ཚར་བཅད་ནས་བསྟན་པ་བསྐྱངས་ས།ོ །
མཉམ་སྦྱོར་ལ་སོགས་ཟ་ཧོར་ཡུལ་དུ་བྱོན། །སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦྱོར་ལ་
སོགས་པའི་རྒྱུད་སྡེ་བཅོ་བརྒྱད་ཙམ་ཟ་ཧོར་གྱི་ཡུལ་དུ་བྱོན་པ་ཡུལ་དེའི་རྒྱལ་པོ་ཨིནྡྲ་
བྷཱུ་ཏི་ལ་སློབ་དཔོན་ཀུ་ཀུ་རཱ་ཛས་བཀྲོལ་ཏེ་བཤད་ཅིང་རྒྱལ་པོ་འཁོར་བཅས་ཀྱིས་རྡོ་
རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྟར་བྱས་ནས་བསྒོམས་པས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མཆོག་
གྲུབ་པ་དང་། དེའི་སྲས་ཤཱཀྱ་པྲ་བུ་དྷི་འཁོར་བཅས་ཀྱིས་ཀྱང་དེ་བཞིན་དུ་བསྒོམས་
པས་གྲུབ། དེའི་སྲས་མོ་གོ་མ་དེ་བཱི་འཁོར་བཅས་ཀྱང་གྲུབ་པ་ཐོབ་པ་སོགས་ཤེར་
ཕྱིན་ཚུལ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པའི་འགྲེལ་པ་ལས་བཤད་དེ། སྔ་འགྱུར་ཏནྟྲ་སྡེ་བཅོ་བརྒྱད་
བབས་ལུགས་ཀྱི་བཤད་སྲོལ་དང་དོན་མཐུན་པར་སྣང་ངོ་། །
གཞན་ཡང་རྟ་མཆོག་ཌོམྦི་ལྭ་བ་པ། །ཀུ་ཀུ་རཱི་པ་ཟབ་རྡོར་ཏེ་ལོ་པ། །ཞི་
སྦས་ཞབས་སོགས་རྩོད་པའི་ཐ་མའི་བར། །གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་གྲངས་མེད་བྱོན་
རྣམས་ཀྱིས། །རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་བསྟན་པ་ཉི་ལྟར་གསལ། །འཕགས་ཡུལ་དུ་སྔ་ཕྱིར་
གྲུབ་པ་ཐོབ་པ་བྱོན་པའི་རྣམ་གྲངས་དང་དེ་དག་གིས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཆོས་ཚུལ་སྤེལ་
བའི་རྣམ་གྲངས་ནི་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཀྱང་། གཙོ་བོར་གྱུར་པ་བཤད་མ་ཐག་པ་དེ་
དག་དང། གཞན་ཡང་རྒྱ་ནག་ཏུ་འཁྲུངས་ཤིང་རྟ་མགྲིན་དང་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཀྱི་
གྲུབ་ཐོབ་སློབ་དཔོན་རྟ་མཆོག་ཞབས་ཀྱིས་ཨཽ་ཊྱན་ནས་འཇམ་དཔལ་རྩ་བའི་རྒྱུད་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ཁྲི་དྲུག་སྟོང་པ་སྤྱན་དྲངས། བི་རཱུ་པའི་སློབ་མ་ཀོ་མཁན་ལས་གྲུབ་
པ་བརྙེས་པ་ཊོམྦི་པས་ཀྱང་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སེ་ན་ར་བཏུལ། ཡུལ་ཁམས་དེའི་
མི་ཕྱུགས་ཐམས་ཅད་གྲོལ་ནས་མཁའ་སྤྱོད་གྲུབ། ཨཽ་ཊྱན་ནས་ཀུ་རུ་ཀུལླེའི་རྟོག་པ་
དང་། ཨཱ་ར་ལླིའི་རྒྱུད་གཉིས་སྤྱན་དྲངས། མངོན་ཤེས་ཀྱིས་རྒྱུད་དོན་གཟིགས་པའི་
ཕྱིར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་དང་བཀའ་བགྲོས་ནས། དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེའི་རྒྱུད་
ཀྱི་སྙིང་པོ་བླངས་ཏེ་བདག་མེད་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་། ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་གྲུབ་སོགས་
བསྟན་བཅོས་ཀྱང་མང་དུ་མཛད། ཌོམྦི་ཧེ་རུ་ཀས་ཨོ་རྒྱན་གྱི་ཡུལ་དུ་ཆང་འཚོང་མ་བི་
ན་ས་བཏུལ་ནས། དེས་ལྭ་བ་པ་ལ་དབང་བསྐུར་ཅིང་རྒྱུད་མཐའ་དག་གཏད། ལོ་
བཅུ་གཉིས་མནལ་འོད་གསལ་དུ་ལོག་པས་མཆོག་གྲུབ། ཨཽ་ཊྱན་ནས་དགྱེས་པ་རྡོ་
རྗེའི་རྒྱུད་སྤྱན་དྲངས། སྭ་སཾ་བེ་ད་པྲ་ཀྲྀ་ཏ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་རིམ་གཙོ་བོར་སྟོན་པ་
སོགས་བསྟན་བཅོས་མང་དུ་བརྩམས། ཨཽ་ཊྱན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཨིནྡྲ་བྷཱུ་ཏི་བར་པ་དད་པར་
བྱས་ཏེ་མཆོག་གི་གྲུབ་པ་ལ་བཀོད། ཤར་ཕྱོགས་བྷངྒ་ལའི་གྲུབ་ཆེན་ཀུ་ཀུ་རཱི་པས་
ཨཽ་ཊྱན་ནས་མ་ཧཱ་མཱ་ཡཱའི་རྒྱུད་སྤྱན་དྲངས། སྒྲུབ་ཐབས་ལ་སོགས་པའི་བསྟན་བཅོས་
དྲུག་མཛད། ཁ་ཆེའི་པཎྜི་ཏ་ཟབ་པའི་རྡོ་རྗེས་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་རྒྱུད་སྤྱན་དྲངས་ཤིང།
སློབ་དཔོན་བདུད་རྩི་གསང་བ་དང་། དེས་ཀྱང་སློབ་དཔོན་བྷ་གོ་རྗེས་སུ་བཟུང་ནས་
དར། ཤར་ཕྱོགས་ཛ་གོའ ་ི ཡུལ་གྱི་གྲུབ་ཆེན་ཏིལླི་པས་ཙརྱ་པ་སོགས་བཀའ་བབ་
བཞིའི་བླ་མ་བསྟེན། སྔགས་རྒྱུད་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་བླ་མེད་ཀྱི་སྐོར་ཡོད་དོ་ཅོག་གི་
དབང་རྒྱུད་མན་ངག་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་ནས་བྷངྒ་ལར་ལོ་བཅུ་གཉིས་སུ་
ཏིལ་བརྡུང་བའི་སྤྱོད་པ་སྤྱད་པས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་མངོན་དུ་མཛད། གཙོ་བོར་
ལྷག་པའི་ལྷ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཉིད་ལས་དངོས་སུ་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་མཐའ་དག་གསན་ཅིང་གཞན་
ལ་བསྟན་པས་བྷངྒ་ལའི་རྒྱལ་ཁམས་ཁོ་ན་ལན་གསུམ་དུ་སྟོངས་པར་གྲགས། མདོར་
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རྒྱལ་བསྟན་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་ཇི་ལྟར་དར་བའི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།

ན་སྙིང་པོའ་ི ངེས་གསང་གི་བསྟན་པ་ཉིན་མོ་ལྟར་གསལ་བར་མཛད། དུས་ཕྱིས་རབ་
བྱུང་བཅུ་པའི་ནང་འཕགས་ཡུལ་ལྷོ་ཕྱོགས་ཁ་གེནྡྲར་གྲུབ་ཆེན་ཞི་བ་སྦས་པ་བྱོན་ཏེ་
གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་བཤེས་གཉེན་དཀའ་སྤྱད་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པས་བསྟེན་
པས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་མངོན་དུ་གྱུར་ཏེ་སྔོན་གྱི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ལཱུ་ཡི་པ་སོགས་
དང་གོ་འཕང་ཡོན་ཏན་མཉམ་པར་ངེས་པ་སོགས་ངོ་མཚར་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་དེས་ལྷོ་
ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱུད་དང་། ཀོ་ཀིའི་ཡུལ་སོགས་སུ་གསང་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པ་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་
ཞིང་། དེའི་སློབ་མ་ཐུབ་ཆེན་སངས་རྒྱས་སྦས་པ་སོགས་རྩོད་པའི་དུས་ཀྱི་ཐ་མ་ལ་
ཐུག་གི་བར་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་གྲངས་མེད་པ་བྱོན་པ་རྣམས་ཀྱིས་གསང་སྔགས་རྡོ་
རྗེ་ཐེག་པའི་བསྟན་པ་འཕགས་ཡུལ་དུ་ཉིན་མོ་ལྟར་གསལ་བར་མཛད་དོ། །འདིར་ཇོ་
ནང་རྗེ་བཙུན་ཆེན་པོའ་ི ཞལ་ནས། སྤྱིར་རྒྱ་གར་དུ་གསང་སྔགས་ལ་རིག་པ་འཛིན་པ་
འབུམ་ཕྲག་ཐོག་མར་བྱོན། དེ་ནས་དཔལ་ས་ར་ཧ་བྱོན་ནས་བཟུང་རྒྱལ་པོ་དྷརྨ་པཱ་ལ་
འདས་པའི་བར་དུ་གྲུབ་ཐོབ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་མ་ཟད་གྲུབ་ཐོབ་མང་པོ་དུས་གཅིག་ཏུ་
བཞུགས་པར་བྱུང་བ་ཡིན། དེ་ནས་ཨ་བྷ་ཡཱ་ཀ་ར་འདས་ཀྱི་བར་ལའང་གྲུབ་ཐོབ་རྒྱུན་
མ་ཆད་པར་བྱུང་ལ། དེ་མན་ཆད་དུ་རེས་འགའ་ལན་རེ་རེ་ལས་མ་བྱུང་། ཁྱད་པར་
དུས་ཕྱིས་གྲུབ་ཐོབ་གཞན་མེད་པར་ཡུན་རིང་རབ་ཞིག་ན་ཡེ་ཤེས་བཤེས་གཉེན་དང།
ཨོ་ཀ་ར་ནཱ་ཐ་བྱོན་ཀྱང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་ཕན་ཆེ་བ་ཙམ་མ་བྱུང་། ཨོ་ཀ་
ར་སྐུ་འདས་ནས་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་ལོན་ཙམ་ན་གྲུབ་ཆེན་ཞི་བ་སྦས་པས་གྲུབ་པ་བརྙེས་ཏེ།
དུས་ཀྱི་དབང་ལས་སངས་རྒྱས་པ་མང་ཉུང་གིས་གཞན་ཕན་ཆེ་ཆུང་མ་གཏོགས་ཇོ་བོ་
ནཱ་རོ་པ་ཆེན་པོ་དང་གཞན་ཕན་ཆེ་ཆུང་འདྲ་བ་ལ། གོ་འཕང་སློབ་དཔོན་འདི་མཐོ་བ་
ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །རྒྱལ་རིགས་རབ་གསལ་ཟླ་བས་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད། །
བཤད་ཅིང་རྗེས་འབྲང་མཁས་པ་གསུམ་སོགས་ཀྱིས། །ཡོ་གའི་རྒྱུད་ཀྱི་རིང་སྲོལ་རྒྱ་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

ཆེར་ཕྱེས། །ཡོ་གའི་སྐོར་ནི་ཐོག་མར་རྒྱ་གར་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡུལ་བྷཾ་ག་ལར་ཙནྡྲའི་
རིགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཕྲན་པྲ་ཀཱ་ཤ་ཙནྡྲར་གྲགས་པ་དེ་ལག་ན་རྡོ་རྗེས་དངོས་སུ་བྱིན་གྱིས་
བརླབས་པའི་གྲུབ་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏེ་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་རྒྱ་ཆེར་བཤད་ཅིང། དེའི་
རྗེས་འབྲང་ཡོ་ག་ལ་མཁས་པའི་མི་གསུམ་དུ་གྲགས་པ་ལས་སློབ་དཔོན་ཤཱཀྱ་བཤེས་
གཉེན་གྱིས་ཡོ་ག་དེ་ཉིད་བསྡུས་པའི་འགྲེལ་པ་ཀོ་ས་ལའི་རྒྱན་སོགས་མཛད་པས་རྣལ་
འབྱོར་རྒྱུད་ལ་ཕྱག་རྗེས་ཆེ། སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་གསང་བས་ཀྲི་ཡོག་སྡེ་གསུམ་
གྱི་བསྟན་པ་རྒྱས་པར་མཛད་ཅིང་། རྣམ་སྣང་མངོན་བྱང་གི་བསྡུས་འགྲེལ། བསམ་
གཏན་ཕྱི་མའི་རྒྱས་འགྲེལ། རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་སོགས་མཛད། མ་ག་དྷཱའི་
སློབ་དཔོན་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོས་བྷཾ་ག་ལ་ན་རབ་གསལ་ཟླ་བའི་སློབ་མ་རབ་འབྱོར་
སྐྱོང་སོགས་མང་པོ་ལ་གཏུགས་ནས་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་མཐའ་དག་ལ་མཁས་པར་མཛད།
བསྒོམས་པས་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གཟིགས་ཤིང་བསྟན་བཅོས་བརྩམས་
པར་ལུང་བསྟན་ཐོབ། དཔལ་མཆོག་དང་པོ་དང་། དེ་ཉིད་བསྡུས་པ་སོགས་ཡོ་
གའི་རྒྱུད་མང་པོ་ལ་འགྲེལ་པ་བརྩམས་ཤིང་བཤད། གཞན་ཡང་གསང་བ་འདུས་པ་
སོགས་རྒྱུད་མང་པོའ་ི འགྲེལ་པ་མཛད་དེ་སྔགས་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ཡོ་གའི་ཚུལ་གསལ་
བར་མཛད། གཞན་ཡང་སངས་རྒྱས་ཞི་བ་དང་། པྲཛྙཱ་པཱ་ལི་ཏ་སོགས་ཀྱིས་ཀྱང་
བཤད་སྒྲུབ་རྩལ་དུ་བཏོན་ཏེ་ཡོ་གའི་རྒྱུད་ཀྱི་རིང་སྲོལ་རྒྱ་ཆེར་ཕྱེས་སོ། །
ཙི་ལུ་པ་དང་དུས་ཞབས་ཆེ་ཆུང་གིས། །དུས་འཁོར་རྒྱུད་བླངས་སེམས་འགྲེལ་
དར་བར་མཛད། །ཤར་ཕྱོགས་ཨོརྦི་པ་ར་ཙི་ལུ་པའམ་བི་ཊོ་ཨཱ་ཙརྱ་ཆེ་བ་བྱོན་
ཏེ། མཁས་པ་ཆེན་པོར་གྱུར་པ་དེས་ན་ལེནྡྲ་དང་བི་ཀྲ་མ་ཤཱི་ལ་དང་། རིན་ཆེན་རི་
བོའ ་ི གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སྡེ་སྣོད་དང་རྒྱུད་ཀྱི་གླེགས་བམ་མཐའ་དག་གཟིགས་པའི་
ཚེ། སྔགས་ཀྱི་སྦས་དོན་མཐར་ཐུག་འབྱེད་པ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་འགྲེལ་དགོས་པས་
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རྒྱལ་བསྟན་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་ཇི་ལྟར་དར་བའི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།

དེ་ཤམྦྷ་ལ་ན་སྤྲུལ་པའི་རྒྱལ་པོས་སྟོན་པ་ཡོད་ཅེས་འདུག་པ་གཟིགས་པ་དང་། ལྷག་
པའི་ལྷས་ཀྱང་སྤྲུལ་ནས་ཤམྦྷ་ལར་འབྱོན་པར་དགོངས་ཏེ་བྱོན་པའི་ལམ་ཁར་རིགས་
ལྡན་གྱིས་སྤྲུལ་པའི་དགེ་སློང་གི་ཚུལ་དུ་བྱོན་ནས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་། དུས་
ཀྱི་འཁོར་ལོའ ་ི དབང་རྒྱུད་མན་ངག་དང་བཅས་གནང་བ་མཐའ་དག་ཐུགས་ལའང་
ཟིན་ནས་ཐུགས་ཚིམས་ཏེ་སླར་ལོག །ཝ་རེནྡྲར་པིཎྜོ་པ་ཆུང་བ་རྗེས་སུ་བཟུང་ནས་
དབང་རྒྱུད་སོགས་མཐའ་དག་གནང་། འདིས་དམག་གི་གནོད་པ་བྱུང་བའི་ཚེ་རྒྱུད་
འགྲེལ་རྣམས་སྦས་པ་ལས་ཕྱིས་རྩ་རྒྱུད་རྩ་འགྲེལ་མ་ཚང་བ་ཡིན་ནོ། །ཁྱད་པར་ཝ་
རེནྡྲར་དུས་ཞབས་པ་ཆེན་པོར་གྲགས་པ་བྱོན་ཏེ་དེས་ཙི་ལུ་པ་ཆུང་བ་ལ་ཐུག །དེས་
ཀྱང་ཐུགས་མ་ཚིམས་པར་ཤམྦྷ་ལར་བྱོན་པའི་ལམ་ཁར་རིགས་ལྡན་གྱི་རྣམ་འཕྲུལ་
ཞིག་དང་མཇལ་ཏེ་དེས་དབང་བསྐུར། མན་ངག་བསྟན། བསྒོམས་པས་གྲུབ་སྟེ་
ཤམྦྷ་ལ་ཉིད་དུ་བརྟོལ། རིགས་ལྡན་ཉིད་ལས་དབང་རྒྱུད་འགྲེལ་མན་ངག་དང་
བཅས་པ་དངོས་སུ་ཐོབ། ཚུར་བྱོན་ནས་འཕགས་ཡུལ་དུ་སེམས་འགྲེལ་སྐོར་ཆེས་
དར་བར་མཛད། དེའི་སློབ་མ་རྣམས་ལས་དུས་ཞབས་པ་ཆུང་བ་ཤྲཱི་བྷ་དྲས་དཔལ་
ན་ལེནྡྲར་པཎྜི་ཏ་ལྔ་བརྒྱ་དང་འབེལ་གཏམ་བྱས་པས་དེ་ཐམས་ཅད་སྨྲ་བས་ཟིལ་གྱིས་
མནན། ངག་དབང་གྲགས་པ་དང་། ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་མ་གཏོགས་ཐམས་ཅད་
ཀྱིས་ཞབས་ལ་གཏུགས། ཆོས་འདིས་ས་སྟེང་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་པར་མཛད་དེ། རྒྱལ་
པོ་དང་། བློན་པོ་དང་། ཚོང་དཔོན་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་། གླེགས་བམ་བཞེངས་
པ་དང་། བག་ཆགས་འཇོག་པ་བྱུང་། རྒྱ་གར་དུ་དུས་འཁོར་མ་ཕེབས་གོང་ཕར་
བཞག །དེ་ཕྱནི ་དུས་འཁོར་གྱ་ི གྲུབ་ཐགོ ་ཕྱགོ ས་གཅིག་ཏུ་བཞག །ཆོས་གཞན་གྱ་ི གྲུབ་
ཐོབ་ཐམས་ཅད་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བཞག་ཀྱང་དུས་འཁོར་གྱི་གྲུབ་ཐོག་མང་ངོ་། །དུས་
ཞབས་པ་ཆུང་བ་དེ་ཉིད་ཀྱི་སྲས་ན་ལེནྡྲ་པའམ་བོ་དྷི་བྷ་དྲས་ཁ་ཆེའི་པཎྜི་ཏ་ཟླ་བ་
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༼སྟོད་ཆ།༽

མགོན་པོ་ལ་གདམས་པ་སོགས་ལས་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་ཆེར་འཕེལ་ཞིང་། དཔལ་ནཱ་རོ་
པས་ཀྱང་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ི ཆོས་ཚུལ་རྩལ་དུ་བཏོན་ནས་སྤེལ་བར་གྲགས་སོ། །
གཉིས་པ་ནི། ཕྱིས་སུ་དྷརྨ་པཱ་ལས་བཞེངས་པ་ཡི། །རྣམ་གནོན་ཚུལ་གྱིས་
བསྔགས་པའི་གཙུག་ལག་ཏུ། །ཡེ་ཤེས་ཞབས་སོགས་སྔགས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་དང་། །
མཁས་པ་སྒ་ོ དྲུག་ཇ་ོ བ་ོ འཇིགས་མདེ ་འབྱུང་། །ཤཱཀྱ་ཤྲཱ་ི སགོ ས་ཀྱསི ་བསྟན་པ་བསྐྱངས།།
འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་ཆོས་གྲྭ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱུང་ཡང་སྔགས་ཀྱི་
ཆོས་གྲྭ་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་ནི་ཙནྡྲའི་རིགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་རྫོགས་པའི་ཕྱིས་སུ་པཱ་
ལའི་རིགས་ཅན་བཅུ་བཞི་བྱུང་བའི་བཞི་པ་རྒྱལ་པོ་དྷརྨ་པཱ་ལ་ཞེས་མངའ་ཐང་ཤིན་ཏུ་
ཆེ་བ་དེས་མ་ག་དྷའི་བྱང་ངོས་གངྒའི་འགྲམ་དུ་རི་དེའུ་ཞིག་གི་རྩེར་བཞེངས་པ་བ་ི ཀྲ་མ་
ཤཱི་ལ་སྟེ་རྣམ་གནོན་ངང་ཚུལ་ཞེས་པའི་མཚན་གྱིས་བསྔགས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་
པོར་བསྟན་པ་གསལ་བྱདེ ་ཀྱ་ི པཎྜི་ཏ་དང་། ཡེ་ཤསེ ་ཞབས་སགོ ས་སྔགས་ཀྱ་ི སླབོ ་དཔོན་
ཆེས་ཆ་ེ བ་མང་པ།ོ མཁས་པ་སྒ་ོ དྲུག་ཏུ་གྲགས་པ་རྣམས་དང་། ཇོ་བོ་རྗེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་
ཏི་ཤ །རྩོད་དུས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ཨ་བྷཱ་ཡ་ཀ་ར་གུཔྟ། མ་བྱོན་སངས་རྒྱས་
བདུན་པ་པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་ལ་སོགས་པ་རིམ་པར་བྱོན་པ་རྣམས་ཀྱིས་མདོ་སྔགས་ཀྱི་
བསྟན་པ་ཟུང་ འབྲེལ་དུ་བསྐྱངས་སོ། །དེ་ལས་སློབ་དཔོན་སེང་གེ་བཟང་པོའ་ི སློབ་
མ་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ཀྱིས་ཨཽ་ཊྱན་ཏུ་བྱོན་ནས། ལཀྵྨི་ཆེན་མོ་མཉེས་པར་
བྱས། གཞན་ཡང་སྲུང་བའི་ཞབས་དང་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་སོགས་ལས་
གསང་བ་འདུས་པའི་དབང་རྒྱུད་མན་ངག་བཅས་པ་ནོས་ནས་བསྒོམས་པས་ཀྱང་གྲུབ་
སྟེ། བི་ཀྲ་མ་ཤཱི་ལར་སྔགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་མཛད་དེ་ཀྲི་ཡོག་སྡེ་གསུམ་
དང་། ནང་རྒྱུད་སྡེ་ལྔ་སྟེ། འདུས་པ། སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ། སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦྱོར།
ཟླ་གསང་ཐིག་ལེ། འཇམ་དཔལ་ཁྲོས་པ་རྣམས་དང་། ཁྱད་པར་གསང་བ་འདུས་
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པའི་རྒྱུད་གཙོ་བོར་བཤད་པས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་བསྟན་པ་རྒྱ་ཆེར་རྒྱས་པར་མཛད།
སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་བཟང་། རྫོགས་རིམ་གྲོལ་བའི་ཐིག་ལེ་སོགས་མཛད་ཅིང་འདུས་པ་
ཡེ་ཤེས་ཞབས་ལུགས་ཞེས་སྲོལ་ཆེན་གཅིག་ཏུ་གྲགས། འཇམ་དཔལ་གྱི་གསུང་ལ་
ཟིན་བྲིས་སུ་མཛད་པ་འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་སོགས་གཞུང་བཅུ་བཞི་དང་གཞན་ཡང་
གཞུང་མང་པོ་མཛད། སློབ་མ་ཤིན་ཏུ་མང་ཡང་གཙོ་བོར་རྒྱལ་ཚབ་ཀྱི་ས་ལ་གནས་པ་
བཅོ་བརྒྱད་དང་། མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་མར་མེ་མཛད་བཟང་པོ།
རབ་ཞི་བཤེས་གཉེན། སྒྲ་གཅན་འཛིན་བཟང་པོ། རྡོ་རྗེ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་སྟེ་མཆོག་
བཞི་བྱོན་ནོ། །དེའི་རྗེས་སུ་རིམ་པར་བྱོན་པའི་སྡོམ་ནི། ཡེ་ཤེས་ཞབས་དང་མར་མེ་
མཛད་བཟང་པོ། །ལང་ཀ་རྒྱལ་བཟང་དཔལ་འཛིན་བྷ་བ་ལྷ། །སྐལ་ལྡན་གྲགས་པ་
ལཱི་ལ་བཛྲ་དང་། །མི་ཐུབ་ཟླ་བ་དམ་ཚིག་རྡོ་རྗེ་དང་། །དེ་བཞིན་གཤེགས་སྲུང་བྱང་
ཆུབ་བཟང་པོ་དང་། །པདྨ་སྲུང་བ་ཞེས་བྱ་བཅུ་གཉིས་པོ། །རྣམ་གནོན་ཚུལ་གྱིས་
བསྔགས་པའི་སློབ་དཔོན་ཡིན། །དེ་ནས་མཁས་པ་སྒོ་དྲུག་ལ་སོགས་དང། །གསང་
སྔགས་སློབ་དཔོན་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་བྱོན། །ཞེས་རྗེ་བཙུན་ཆེན་པོས་གསུངས་པ་ལྟར་
རོ། །མཁས་པ་སྒོ་དྲུག་ནི་གཙུག་ལག་ཁང་དེ་ལ་མུ་སྟེགས་ལ་སོགས་པའི་རྒོལ་བ་
རིགས་པ་དང་ནུས་པས་སྲུང་བ་པོ་སྟེ། དེའང་ཤར་སྒོ་སྲུང་བ་རྩོད་དུས་ཀྱི་ཐམས་ཅད་
མཁྱེན་པ་རཏྣཱ་ཀ་ར་ཤཱནྟི་པ། ལྷོ་སྒོ་སྲུང་བ་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས། ནུབ་སྒོ་སྲུང་བ་
ངག་གི་དབང་ཕྱུག་གྲགས་པ། བྱང་སྒོ་སྲུང་བ་ནཱ་རོ་པ། དབུས་ཀྱི་ཀ་ཆེན་དང་པོ་
བྲམ་ཟེ་རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་དང་། གཉིས་པ་ཛྙཱ་ན་ཤྲཱི་མི་ཏྲ་རྣམས་སོ། །དེ་དྲུག་པོ་སོ་སོར་
བླ་མདེ ་པའི་མཁས་པ་ཆནེ ་པརོ ་གྱུར་ཏ།ེ མུ་སྟགེ ས་ཀྱ་ི རྒལོ ་བ་མཐའ་དག་ཟླགོ ་པ་དང།
མདོ་སྔགས་ཀྱ་ི བསྟན་བཅོས་མང་པ་ོ རྩམོ ་པ་དང་། ཆེས་ང་ོ མཚར་བའི་མཛད་པ་མང་པསོ ་
དེ་སྐབས་ཀྱ་ི སྐྱ་ེ བ་ོ དག་ཆསོ ་ལ་བཙུད་ད་ེ བདེ་བར་གཤེགས་པའི་བསྟན་པ་སྤྱ་ི དང་། ཁྱད་
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༼སྟོད་ཆ།༽

པར་ཐགེ ་པ་ཆནེ ་པའོ ་ིབསྟན་པ་ཉ་ི མ་ལྟར་གསལ་བར་མཛད་པ་ཡནི ་ན།ོ ། ཇོ་བ་ོ རྗ་ེ དཱ་ི པཾ་ཀ་
ར་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ནས་བི་ཀྲ་མ་ཤཱི་ལ་དང་། ཨོ་ཏནྟ་པུ་རིར་གཙོ་བོར་བསྟན་པ་བསྐྱངས་ཏེ་འདི་
ནི་གཙོ་བོར་གསེར་གླིང་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལྷག་པར་བསྒོམས་པ་
ཞིག་ཡིན་ལ་མཁས་གྲུབ་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དང་བསྟན་པ་སྤེལ་བའི་མཛད་པ་ནི་སློབ་དཔོན་
སྔ་མ་རྣམས་ལས་མི་དམན་པར་གྲགས། གསང་སྔགས་ཀྱི་རྒྱུད་སྡེ་མཐའ་དག་ལ་
མཁས་ཤིང་མཐོང་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་བརྙེས། སློབ་མའང་པི་ཊོ་བ་ཆེན་པོ་སོགས་རྡོ་རྗེ་
འཛིན་པ་མང་དུ་བྱོན། །ཁྱད་པར་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་སུ་བཀའ་དྲིན་དང་ཕྲིན་ལས་
ལྷག་པར་ཆེའོ། །ཨ་བྷ་ཡས་རྡོ་རྗེ་གདན་བི་ཀྲ་མ་ན་ལེནྡྲ་གསུམ་གྱི་མཁན་པོ་མཛད་
ཅིང་དུས་དེ་ཙམ་ན་འགྲན་དུ་མེད་པའི་བསྟན་པའི་བདག་པོ་ཆེན་པོར་གྱུར་ཏེ་ཐེག་པ་
ཆེ་ཆུང་གི་བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་དང་། ཁྱད་པར་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་ཆོས་ཚུལ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་
པར་མཛད་དེ་རྒྱན་དྲུག་གི་དུས་ཡོལ་ནས་མཁས་པ་སྒོ་དྲུག་གི་ཡ་གྱལ་རིན་འབྱུང་ཞི་བ་
དང། སློབ་དཔོན་འདི་གཉིས་ལས་བསྟན་འགྲོའ་ི དོན་རྒྱ་ཆེ་བར་མ་བྱུང་བར་གྲགས།
རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་གནང་བ་སྩལ་ནས། སམྦུ་ཊའི་འགྲེལ་
པ་མན་སྙེ་དང་ཕྲེང་བ་སྐོར་གསུམ་སོགས་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་དུ་
མའང་མཛད། འདིས་མཛད་པའི་བསྟན་བཅོས་རྣམས་ནི་ཕྱི་རབས་པ་དག་ལ་སྲོག་
ཆད་ཀ་མའི་བདུད་རྩི་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལས་ཕྱིས་འདི་དང་མཉམ་པའི་
བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་མཁས་པ་ཆེན་པོའང་མ་བྱུང་བར་གྲགས་པ་དང་། དེ་ལྟར་
མི་འབྱུང་བར་ཡང་མཁྱེན་ནས་མི་གསལ་བ་རྣམས་གསལ་བར་འགྲེལ་ཞིང་། འཐོར་
བ་རྣམས་བསྡུ་བ་དང་། འཁྲུགས་པ་གོ་རིམ་དུ་བསྡེབས་པ་སོགས་ཀྱིས་ལེགས་པར་
བཤད་པའི་བསྟན་བཅོས་རྣམས་ཕྱི་རབས་པ་དག་ལ་ངག་ལོན་ལྟ་བུར་བཞག་པ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར་རོ། །ཨ་བྷ་ཡའི་སློབ་མ་ཤུ་བྷཱ་ཀ་ར་གུཔྟ་སོགས་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་དང་སྡོམ་
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རྒྱལ་བསྟན་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་ཇི་ལྟར་དར་བའི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།

བརྩོན་གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རོལ་ཏུ་སོན་པ་དུ་མས་བསྟན་པ་གསལ་བར་མཛད་
པ་ལས། ཁྱད་པར་གྲུབ་པ་བརྙེས་པ་རཏྣ་རཀྵི་ཏས་སྡོམ་འབྱུང་གི་འགྲེལ་པ་སོགས་
བརྩམས། བི་ཀྲ་མ་ཤཱི་ལར་སྔགས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་མཛད་པའི་ཚེ་མ་ཧཱནྟ་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞིར་
གྲགས་པའང་བྱོན་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་བསྟན་པ་ཆེར་སྤེལ་བར་མཛད་དོ། །
གསུམ་པ་ད་ལྟ་དང་འབྱུང་འགྱུར་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པ་ནི། ཤར་ཕྱོགས་ཀོ་ཀི་
ལྷོ་ཕྱོགས་འབིགས་བྱེད་ཁོངས། །སྔགས་དང་ཤར་ལྷོ་ལྷོ་ནུབ་ཡུལ་ཕྲན་འགར། །
རྒྱལ་བསྟན་དུས་ཕྱིས་བར་དུ་གནས་པ་ཡིན། །རྒྱ་གར་ཤར་ཕྱོགས་པ་དུམ་བུ་གསུམ་
ལས་ཀོ་ཀིའི་ཡུལ་རྣམས་སུ་རྒྱལ་པོ་མྱ་ངན་མེད་ཀྱི་དུས་ཙམ་ནས་བཟུང་སྟེ་དགེ་
འདུན་གྱི་སྡེ་བྱུང་ལ་ཕྱིས་ཇེ་འཕེལ་དུ་སོང་སྟེ་ཤིན་ཏུ་མང་བ་ཡོད་པ་ལས། དབྱིག་
གཉེན་མ་བྱོན་གོང་དུ་ཉན་ཐོས་ཁོ་ན་ཡིན། དབྱིག་གཉེན་གྱི་སློབ་མ་འགའ་ཞིག་
གི ས ་ཐེ ག ་ཆེ ན་དར་བར་བྱས་ནས་ཅུང་ཟད་ཙམ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཡོ ད ་པ་ལས།
རྒྱལ་པོ་དྷརྨ་པཱ་ལ་མན་ཆད་དུ་ཡུལ་དབུས་སུ་དེ་དག་གི་སློབ་གཉེར་བ་ཤིན་ཏུ་མང་
ཞིང་། ལྷག་པར་སེ་ན་བཞིའི་དུས་སུ། མ་ག་དྷཱར་ཚོགས་པའི་དགེ་འདུན་གྱི་ཕྱེད་
ཙམ་ཀོ་ཀིའི་ཡུལ་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཕྱིར་ཐེག་ཆེན་ཤིན་ཏུ་དར་བར་གྱུར་
ནས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁམས་བཞིན་དུ་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་དབྱེ་བ་མེད་པར་སོང་། ཨ་བྷ་
ཡཱ་ཀ་ར་བྱོན་པའི་དུས་ཙམ་ནས་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཡང་ཇེ་དར་ལ་སོང་། མ་ག་དྷ་
དུ་རུཥྐས་བཅོམ་པའི་ཚེ། ཡུལ་དབུས་ཀྱི་མཁས་པ་ཕལ་ཆེར་ཡུལ་དེར་བྱོན་པས་
བསྟན་པ་ལྷག་པར་དར། ཕྱིས་བོད་དུ་བྱོན་ཅིང་སྔགས་ཀྱི་ཚུལ་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་
བ་དཔལ་ཤ་བ་རི་པས་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་སློབ་དཔོན་བཱ་ན་རཏྣ་ལ་སོགས་པའང་
ཡུལ་དེ་ནས་བྱོན། དུས་ཕྱིས་རྒྱལ་པོ་བཱསུནྡྷ་ར་ཞེས་བྱ་བ་བྱུང་སྟེ། ཡུལ་དེ་ཀུན་ན་
འདུལ་བ་དང་། མངོན་པ་དང་། ཐེག་ཆེན་གྱི་གཞུང་ལུགས་རྣམས་ཤིན་ཏུ་དར་བར་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

ཡོད་ཀྱང་། དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དང་ཕྲེང་བ་སྐོར་གསུམ་ལ་སོགས་པ་འགའ་ཞིག་མ་
གཏོགས། གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ཤིན་ཏུ་དཀོན་པར་སོང་བ་ལ། ཡུལ་དེའི་
པཎྜི་ཏ་ཉིས་བརྒྱ་ཙམ་འགྲོ་ལྡིང་དང་། ལྷོ་ཕྱོགས་ཁ་གེནྡྲའི་ཡུལ་དུ་གྲུབ་ཆེན་ཞི་བ་
སྦས་པ་ལ་སོགས་པའི་དྲུང་དུ་བརྫངས་ནས་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་ལ་སྦྱོང་དུ་བཅུག་
སྟེ་སླར་ཡང་སོར་ཆུད་པར་བྱས། འཕགས་ཡུལ་ལྷོ་ཕྱོགས་སུའང་བསྟན་པ་རྒྱ་ཆེ་
ལ་རྒྱུན་མ་ཆད་པ་བྱུང་ཞིང་ཁྱད་པར་ཕྱིས་སུ་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཞི་བ་སྦས་པའི་
བྱིན་རླབས་ཀྱི་སྟོབས་ཀྱིས་ཁ་གེནྡྲ་དང་། འབིགས་བྱེད་ཀྱི་རི་བོའ ་ི ཁོང་དུ་གསང་
སྔགས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྟན་པ་རྣལ་མ་ལྷག་པར་དར་ཞིང་འཕེལ་
ལ། ཤར་ལྷོ་དང་ལྷོ་ནུབ་ཀྱི་ཡུལ་ཕྲན་འགར་ཡང་མདོ་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཐོར་བུ་
དུས་ཕྱིས་བར་དུ་གནས་པར་གསུངས་སོ། །འབྱུང་འགྱུར་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་
འཕགས་པ་སོགས། །བྱོན་ནས་རྒྱལ་བསྟན་ཡུན་རིང་སྤེལ་བར་བཞེད། །མ་འོངས་
འབྱུང་འགྱུར་ཡར་འཕེལ་ཚེ་ལོ་དྲུག་བརྒྱ་པའི་སྐབས་སུ་འཕགས་པའི་གནས་བརྟན་
ཆེན་པོ་བཅུ་དྲུག་དངོས་སུ་བྱོན་ནས་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་རབ་ཏུ་དབྱུང་ཞིང་
བསྟན་པ་སྤེལ་བར་གསུངས་པ་དང་། སློབ་དཔོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱང་ད་ལྟ་རྒྱ་
གར་དུ་སྔོན་གྱི་དབུ་དང་སྐུ་ལུས་སོ་སོ་ཡོད་པ་ལ་ཞུགས་ནས་དེ་གཉིས་འགྲིགས་ཤིང་
འབྱར་ཏེ་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་པར་བཤད་པ་དང་། སོགས་ཁོངས་ནས་རིགས་ལྡན་
དྲག་པོའ ་ི དཔུང་གིས་ཀླ་ཀློ་བཅོམ་སྟེ་ལྷོ་གླིང་དབུས་མའི་ཁོངས་འདིར་རྫོགས་ལྡན་
གསར་དུ་འཇོག་ནས་བསྟན་པ་སྤེལ་ཏེ་རྒྱལ་བསྟན་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པར་མཁས་པ་
རྣམས་བཞེད་དོ། །བསྟན་པ་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་ཇི་ལྟར་དར་བའི་སྐབས་དང་པོའ་ི
འགྲེལ་པའོ།། །།
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༢ གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་སུ་བསྟན་རྩ་འདུལ་བ་དར་བ་དང་བཤད་རྒྱུན་
གྱི་བྱུང་བ་བརྗོད་པའི་སྐབས།

སྐབས་གཉིས་པ་རྒྱལ་བསྟན་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་སུ་ཇི་ལྟར་བྱོན་པའི་ཚུལ་
བཤད་པ་ལ་གསུམ། བསྟན་པའི་གཞི་མ་ཆོས་རྒྱལ། བསྟན་པའི་རྩ་བ་ཆོས་འདུལ།
ལུང་ཆོས་འཛིན་པའི་བཤད་རྒྱུན་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་བརྗོད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ།
བསྟན་པའི་དབུ་བརྙེས་ཚུལ། བསྟན་པའི་སྲོལ་གཏོད་ཚུལ། བསྟན་པ་དར་རྒྱས་
མཛད་ཚུལ་ལོ། །
དང་པོ་ནི། བོད་ཡུལ་ཆོས་རྒྱལ་ལི་ཙྪ་བཱི་ཡི་རིགས། །ཐོ་རིའི་དུས་སུ་དམ་
ཆོས་དབུ་བརྙེས་ཤིང་། །འཛམ་གླིང་ཡུལ་ཆེན་དྲུག་གི་ནང་ཚན་འཕགས་པ་ཐུགས་
རྗེ་ཆེན་པོས་བདག་གིར་བཟུང་བའི་གདོང་དམར་བོད་ཡུལ་ཁ་བ་ཅན་དུ་སངས་རྒྱས་
ཀྱི་བསྟན་པ་དུས་ནམ་གྱི་ཚེ་བྱོན་ན། འཇམ་དཔལ་རྩ་རྒྱུད་ལས། ཁ་བ་ཅན་དུ་མཚོ་
བྲི་ནས། །སཱ་ལའི་ནགས་ནི་འབྱུང་བར་འགྱུར། །ཞེས་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར་དང་པོར་
མཚོ་ཡོད་པ་རིམ་གྱིས་བྲི་ནས་ནགས་ཚལ་སྟུག་པོ་རྒྱས་པར་གྱུར་པའི་སྐབས་ཤིག་
ན། ཡུལ་གྲུ་འཛིན་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་སྤྲེའུ་ཞིག་འོངས་
པ་དེ་དང་བྲག་སྲིན་མོ་འདུས་པ་ལས། བོད་རྣམས་ཉེ་བར་མཆེད་པ་ཡིན་ཞེས་བོད་
ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རྙིང་པ་རྣམས་སུ་འཆད་ལ། སློབ་དཔོན་ཤེས་རབ་གོ་ཆས་མཛད་པའི་ལྷ་
ལས་ཕུལ་བྱུང་གི་བསྟོད་འགྲེལ་ལས། རྩོད་དུས་ཀྱི་ཐོག་མར་བྱུང་བའི་སྐྱ་བསེང་བུ་
ལྔས་འཐབ་ཀ་དཔུང་ཚོགས་བཅོ་བརྒྱད་ཕམ་པར་བྱས་པའི་དུས་སུ། རཱུ་པ་ཏི་ཞེས་
བྱ་བའི་རྒྱལ་པོ་དཔུང་གི་ཚོགས་གཅིག་དང་བཅས་པ་གཡུལ་འགྱེད་པའི་ཚེ་བུད་མེད་
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༼སྟོད་ཆ།༽

ཀྱི་ཆ་ལུགས་སུ་བྱས་ཏེ་བྲོས་ནས་རི་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ཁྲོད་དུ་ཞུགས་ཏེ་གནས་པའི་རིགས་
ལས་བོད་ཀྱི་མི་རྣམས་མཆེད་པ་སོགས་བཤད་ཚུལ་མང་དུ་སྣང་ཞིང་། གང་ལྟར་ཡུལ་
འདི་དང་པོ་མི་མ་ཡིན་གྱིས་བདག་ཏུ་བཟུང་། རིམ་གྱིས་མིའི་འགྲོ་བ་ཆགས་ཏེ་རྒྱལ་
ཕྲན་བཅུ་གཉིས་དང་སིལ་མ་བཅུ་བཞིས་དབང་བྱས། དེ་ནས་བོད་སྤྱི་ལ་དབང་སྒྱུར་
བའི་མིའི་རྒྱལ་པོའ་ི ཐོག་མ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོ་བྱུང་སྟེ། དེའང་ཆོས་རྒྱལ་རྣམས་ལི་
ཙྪ་བཱིའི་རིགས་ལས་བྱོན་པར་ལུང་གིས་གྲུབ་ཅིང་ཁ་ཅིག་སྒྲ་ངན་གྱི་རིགས། ལ་ལས་
ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་བརྒྱུད་དང་། རྒྱལ་པོ་དམག་བརྒྱ་པའི་སྲས་སུའང་འདོད་པ་དང་། ཀོ་ས་
ལའི་རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་གྱི་སྲས་ལྔ་ཚིགས་ཡིན་ཟེར་བ་དང་། རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་
སྙིང་པོའ་ི སྲས་ཆུང་བ་སྟོབས་ཆུང་གི་སྲས་ལྔ་ཚིགས་ཡིན་ཟེར་བ་དང་། བཏྨའི་རྒྱལ་
པོ་འཆར་བྱེད་ཀྱི་སྲས་མིག་སྨིན་མས་འགེབས་པ་སོར་མོ་དྲྭ་བས་སྦྲེལ་བ་ཞིག་བྱུང་
བས་ལྟས་ངན་དུ་དོགས་ནས་ཟངས་ཁ་སྦྱོར་དུ་བཅུག་སྟེ་གངྒཱ་ལ་བསྐུར་བ་ཞིང་པས་
རྙེད་དེ་གསོས། ཆེར་སྐྱེས་པ་ན་སྔར་གྱི་གཏམ་བཤད་པ་ན་ཡིད་སྐྱོ་སྟེ། གངས་རིའི་
བྲག་ཏུ་བྲོས་པ་ན་རིམ་གྱིས་ལྷ་རི་ཡོལ་བའི་ཁར་བྱུང་སྟེ། བཙན་ཐང་སྒོ་བཞིར་ཐོན་
པ་ལ་བོན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་རྨུ་ཐག་ལས་བྱོན་པས་ལྷ་ཡིན་ཟེར། ཁྱོད་སུ་ཡིན་དྲིས་པས་
བཙན་པོ་ཟེར། གང་ནས་བྱོན་དྲིས་པས་ནམ་མཁའ་ལ་མཛུབ་མོ་སྦྲེང་། དེར་ཤིང་གི་
ཁྲི་ལ་བཞག་སྟེ་མི་བཞིས་གཉའ་བ་ལ་ཁུར་བས་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོར་བཏགས་པར་
བཤད། དེའི་སྲས་མུ་ཁྲི་བཙན་པོ་སོགས་གནམ་ལ་ཁྲི་བདུན། ས་ལ་ལེགས་དྲུག །
སིལ་མ་བདུན། ཚོགས་ལ་བཙན་ལྔ་སོགས་རིམ་པར་བྱོན་པ་ལས་རྒྱལ་རབས་སྔ་མ་
རྣམས་ཀྱི་སྐབས་ཆབ་སྲིད་སྒྲུང་དང་ལྡེའུ་བོན་གྱིས་བསྐྱངས། དེ་ནས་ལྷ་མོ་དྲི་མ་མེད་
པ་ལུང་བསྟན་པ་ལས། ང་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ་ཉིས་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་ན་
གདོང་དམར་ཅན་གྱི་ཡུལ་དུ་དམ་པའི་ཆོས་དར་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་ལུང་བསྟན་པ་
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ལྟར་རྒྱལ་རབས་ཉེར་བདུན་པ་བྱང་སེམས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའ་ི སྤྲུལ་པ་ལྷ་ཐོ་ཐོ་རི་སྙན་
བཙན་ཕོ་བྲང་ཡུམ་བུ་གླ་སྒང་ན་བཞུགས་པའི་ཚེ་ཕོ་བྲང་གི་རྩེར་ཟ་མ་ཏོག་ཅིག་བབ་པ་
ཁ་ཕྱེས་པས་སྤང་སྐོང་ཕྱག་བརྒྱ་པ། ཙིནྡ་མ་ཎིའི་གཟུངས་ཀྱི་བསྐོས་ཕོར། མདོ་སྡེ་ཟ་
མ་ཏོག །ཡི་གེ་དྲུག་པ། གསེར་གྱི་མཆོད་རྟེན་རྣམས་བྱུང་། གང་ཡིན་མི་ཤེས་ཀྱང་
བཟང་པོར་གོ་སྟེ་མིང་གཉན་པོ་གསང་བར་བཏགས་ནས་མཆོད་ཅིང་བཀུར་བའི་བྱིན་
རླབས་ཀྱིས་རྒྱལ་པོ་ལོ་རེ་གཅིག་པ་སླར་ཡང་བཅུ་དྲུག་པའི་བར་དུ་ལོག་ནས་གཞོན་
ཤ་ཅན་དུ་གྱུར་ཏེ་ལོ་དྲུག་ཅུ་འཕར་བས་ལོ་བརྒྱ་དང་ཉི་ཤུ་ཐུབ། གདུང་རབས་ལྔ་ནས་
འདིའི་དོན་ཤེས་པར་འགྱུར་ཞེས་ལུང་བསྟན་ཐོབ་སྟེ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་དབུ་བརྙེས་སོ། །
བབ་ཚུལ་འདི་ལ་བཤད་སྒྲོས་སྣ་ཚོགས་ཤིག་འདུག་ཀྱང་། ནེལ་པ་པཎྜི་ཏས་ནམ་
མཁའ་ལས་བབས་ཟེར་བ་བོན་ནམ་མཁའ་ལ་དགའ་བས་བོན་གཏམ་ཡིན་གྱི། དོན་
ལ་པཎྜི་ཏ་བློ་སེམས་འཚོ་དང་ལོ་ཙཱ་བ་ཐི་ལེ་སེས་ཆོས་དེ་གཉིས་ཁྱེར་ནས་འོངས་པ་ལ་
རྒྱལ་པོས་ཡི་གེ་ཡང་མི་ཤེས་དོན་ཀྱང་མི་གོ་བས་པཎྜི་ཏ་དང་ལོ་ཙཱ་བ་ཕྱིར་ལོག་ཟེར་
བ་འདི་དག་པ་འདྲ་སྟེ་དུས་ཕྱིས་སྦ་གསལ་སྣང་གིས་བལ་པོར་ཕྱིན། མཁན་པོ་ཞི་བ་
འཚོ་དང་མཇལ་བའི་ཚེ་མཁན་པོའ་ི གསུངས་ལས། བོད་ཀྱི་བཙན་པོ་དང་ཁྱོད་དང་
ང་དང་གསུམ་གྱིས་འོད་སྲུང་གི་བསྟན་པ་ལ་བྱ་རྫི་མའི་བུ་གསུམ་དུ་གྱུར་ནས་བོད་དུ་
བསྟན་པ་སྤེལ་བའི་སྨོན་ལམ་བཏབ་པ་ཡིན་ཏེ། བཙན་པོ་ཡང་མ་སྐྱེས་ཁྱོད་ཀྱང་ནར་
མ་སོན་པས་ངས་འདི་ན་རྒྱལ་རབས་དགུའི་བར་བསྒུགས་ཤིང་བསྡད་པ་ཡིན་གསུང་བ་
སྦ་བཞེད་གཙང་མ་ན་སྣང་བའི་ཕྱིར་ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་དོན་ལའང་གནས་པ་མཁས་
པ་ཕལ་ཆེར་བཞེད་དོ། །
གཉིས་པ་ནི། སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་ཡིས། །གཙུག་
ལག་ཁང་བཞེངས་དམ་ཆོས་སྲོལ་ཆེན་བཏོད། །དེའང་འཇམ་དཔལ་རྩ་བའི་རྒྱུད་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

ལས། ལྷ་ལྡན་ཡུལ་ཞེས་བྱ་བ་ཡི། །གངས་ཅན་རི་ཡི་ནང་གནས་པའི། །རྒྱལ་པོ་མི་
ཡི་ལྷ་ཞེས་པ། །ལི་ཙྪ་བཱི་རྣམས་རིགས་སུ་འབྱུང་། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་ལུང་བསྟན་
པ་ལྟར་ཐོ་རི་ནས་གདུང་རབས་ལྔ་པ། སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་མི་རྗེའི་ཚུལ་དུ་
བསྟན་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས་དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་པ་ལ་རྒྱལ་སྲིད་
བཟུང་། བཅོ་ལྔ་པ་ལ་སྤྲུལ་པའི་དགེ་སློང་ཨཱ་ཀར་མ་ཏི་ཤཱི་ལས་རང་བྱོན་འཕགས་
པ་སྤྱན་དྲངས། ཕྱག་རྡོར་སྤྲུལ་པ་ཆོས་བློན་མགར་ལ་བཀའ་བསྒོས་ཏེ། འོ་སྐོལ་
གྱི་སྟོན་པ་དགུང་ལོ་བརྒྱད་པ་དང་བཅུ་གཉིས་པའི་སྐུ་ཚད་སངས་རྒྱས་དངོས་ཀྱི་ཞལ་
སྐྱིན་གདན་འདྲེན་པའི་ཆེད་འཇིག་རྟེན་མཐུན་འཇུག་གི་ཚུལ་དུ་ཁྲོ་གཉེར་ཅན་གྱི་སྤྲུལ་
པ་བལ་མོ་བཟའ་ཁྲི་བཙུན་དང་། སྒྲོལ་མའི་རྣམ་སྤྲུལ་རྒྱ་མོ་བཟའ་འུན་ཤིང་ཀོང་ཇོ་
ཞེས་མཚོ་ནང་གི་པདྨར་གྲགས་པ་གཉིས་ཁབ་ཏུ་བསུས། འཕྲུལ་སྣང་གི་གཙུག་ལག་
ཁང་བརྩིགས་པར་མི་མ་ཡིན་གྱིས་འཚེ་བ་ལ་བརྟེན། སྐྱིད་ཤོད་ཉང་བྲན་ཕ་བོང་ཁ་ཕོ་
བྲང་མ་རུར་གྲགས་པར་རྒྱལ་པོ་ཡབ་ཡུམ་གསུམ་སྐུ་མཚམས་མཛད་ནས་ཡི་དམ་གྱི་
ལྷ་བསྒྲུབས་པས་གྲུབ་སྟེ། ལུང་བསྟན་ལྟར་བོད་སྲིན་མོ་གན་རྐྱལ་དུ་བསྒྱེལ་བའི་ས་
གནད་རྣམས་སུ་མཐའ་འདུལ་རུ་གནོན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་རྣམས་བརྩིགས་ཤིང་ས་
དགྲ་ངན་པ་རྣམས་བཅོས། འཕྲུལ་སྣང་ར་མོ་ཆེའི་རྟེན་བརྟེན་པར་བཅས་པ་རྣམས་
བཞེངས། རྒྱ་གར་ནས་སློབ་དཔོན་ཀུ་ས་ར་དང་བྲམ་ཟེ་ཤཾ་ཀ་ར། བལ་པོའ་ི སློབ་
དཔོན་ཤཱི་ལ་མཉྫུ། རྒྱ་ནག་གི་སློབ་དཔོན་ཧྭ་ཤང་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་ལ་སོགས་པ་སྤྱན་དྲངས་
ནས་སྡེ་སྣོད་གསུམ་དང་། རྒྱུད་ཀྱི་ཆ་ལག་མང་རབ་བསྒྱུར་ཞིང་བསྟན་པའི་སྲོལ་
བཏོད། དངོས་སུ་འཆད་ཉན་མ་བྱུང་ཡང་རྒྱལ་པོ་རང་གིས་སྐལ་ལྡན་མང་པོ་ལ་ལྐོག་
ཆོས་སུ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཞི་ཁྲོའ་ི གདམས་པ་ཕོག་སྟེ་ཉམས་སུ་བླངས་ཤིང་། སད་མི་
མི་བདུན་རབ་ཏུ་མ་བྱུང་ཕན་ཆད་ཉང་བྲན་ཕ་བོང་ཁར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའ་ི རྣལ་འབྱོར་
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རྒྱལ་བསྟན་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་ཇི་ལྟར་དར་བའི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།

སྤྱོད་པའི་རལ་པ་ཅན་བརྒྱ་ཕྲག་ཙམ་རྒྱུན་དུ་བྱུང་བར་བཤད། དུས་དེར་གསུངས་པ་
རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡོམས་པའི་རྒྱལ་པོའ་ི བཀའ་ཆེམས་ཀྱི་སྐོར་རྣམས་གཏེར་ཁ་
གསུམ་དུ་སྦས་པ། གྲུབ་ཐོབ་དངོས་གྲུབ། མངའ་བདག་ཉང་། སྟོན་པ་ཤཱཀ་འོད་
གསུམ་གྱིས་གཏེར་ནས་གདན་དྲངས་པའི་དེང་སང་མ་ཎི་བཀའ་འབུམ་ཞེས་གྲགས་པ་
འདི་ཉིད་བོད་ཆོས་ཀྱི་ཐོག་མ་ཡིན་ནོ། །
ཐོན་མིས་ཡི་གེའི་གཟུགས་དང་བརྡ་སྤྲོད་བརྩམས། །གངས་ལྗོངས་སྨྲ་བའི་
སྒོ་ཆེན་ཐོག་མར་ཕྱེས། །འཇམ་དབྱངས་སྤྲུལ་པ་ཐོན་མི་སཾ་བྷོ་ཊ་རྒྱ་གར་དུ་མངགས་
ནས་སྒྲ་དང་ཡི་གེ་བསླབ། རྒྱ་ཡིག་ལ་དཔེར་བྱས་བོད་ཀྱི་ཡི་གེའི་གཟུགས་དང་བརྡ་
སྤྲོད་པའི་བསྟན་བཅོས་བརྒྱད་བརྩམས། གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་སུ་སྔོན་ཆད་བླང་དོར་
ཆོས་བཞིན་དུ་སྨྲ་བ་མེད་ལ། དེ་ཕྱིན་ཆད་དམ་པའི་ཆོས་དང་ཆོས་བཞིན་དུ་སྨྲ་བའི་སྒོ་
ཆེན་ཐོག་མར་ཕྱེས་པ་ཡིན་ནོ། །
གསུམ་པ་ནི། འཇམ་དབྱངས་རྣམ་འཕྲུལ་མངའ་བདག་ཁྲི་ལྡེ་ཡིས། །མཁན་
སློབ་སྤྱན་དྲངས་དཔལ་གྱི་བསམ་ཡས་བཞེངས། །དམ་ཆོས་ཀུན་བསྒྱུར་བཤད་སྒྲུབ་
སྡེ་ཆེན་བཙུགས། །དེ་ནས་རྒྱལ་རབས་ལྔ་འདས་པ་ན་འཇམ་དབྱངས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་
མངའ་བདག་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་བྱོན་ཏེ། དེའང་མེས་སྲོང་བཙན་གྱིས། ད་སྟེ་གདུང་
རབས་ལྔ་ན་ངའི་དབོན་སྲས་རྒྱལ་པོ་ལྡེ་ཞེས་བྱ་བའི་རིང་ལ་དམ་པའི་ཆོས་འབྱུང་
ཞེས་པའི་ལུང་བསྟན་ཟངས་ཀྱི་བྱང་བུ་ལ་བྲིས་ནས་རྗེའི་ཕྱག་སྦལ་དུ་བཅུག་པའི་དོན་
ཐོག་ཏུ་བབས་ཏེ་དམ་པའི་ཆོས་དར་བ་མཛད་པའི་ཐུགས་བསམ་བསྐྱེད་ནས་ཟ་ཧོར་
གྱི་མཁན་པོ་ཤཱནྟ་རཀྵི་ཏ་སྤྱན་དྲངས། འགའ་ཞིག་ལ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་ཁྲིམས་
ཕབ། དགེ་བ་བཅུ་དང་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་དང་མཐུན་པའི་ཆོས་གསུངས་པ་ལ་བོད་
ཀྱི་ལྷ་སྲིན་གདུག་པ་ཅན་རྣམས་ཁྲོས་ཏེ་བར་ཆད་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་ཐོ་མཚམས་པ་ལ་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

བརྟེན་སྔོན་གྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་དང་སྨོན་ལམ་དུས་སུ་སོན་ཅིང་མཁན་པོས་ལུང་བསྟན་པ་
ལྟར་ཨོ་རྒྱན་གྱི་སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་སྤྱན་དྲངས། རྒྱལ་པོས་དགུང་ལོ་ཉེར་
གཉིས་ལོན་པ་ན་དཔལ་གྱི་བསམ་ཡས་ཀྱི་འགྲམ་བཏིང་སྟེ། ས་ཆོག་པདྨ་སཾ་བྷ་ཝ་
དང་། ས་དཔྱད་བོ་དྷི་ས་ཏྭས་མཛད། ཨོ་ཏནྟ་པུ་རིའི་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་དཔེ་བླངས་
ཏེ་རི་རབ་གླིང་བཅུ་གཉིས། ཉི་ཟླ་ཟུང་། ལྕགས་རི་དང་བཅས་པའི་བཀོད་པ་མཛད།
ལོ་སྐོར་གཅིག་གིས་རྫོགས་པར་གྲུབ་ནས་མཁས་གྲུབ་དེ་གཉིས་ཀྱིས་རབ་གནས་
མཛད། མཁན་སློབ་དེ་དག་དང་སློབ་དཔོན་བི་མ་ལ་མི་ཏྲ། ཤཱནྟིཾ་གརྦྷ། དྷརྨ་ཀཱིརྟི་
སོགས་པཎ་ཆེན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་དུ་གྲགས་པ་རྣམས་དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བཻ་རོ་ཙ་ན་
དང་སྐ་ཅོག་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་འདུལ་བ། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་མདོ་སྡེ་མཐའ་དག་
དང་། དགོངས་འགྲེལ་གྱི་བསྟན་བཅོས་གཙོ་ཆ་ེ བ་རྣམས་བསྒྱུར་ཅངི ་བཤད་པ་དང་སྒྲུབ་
པའི་སྡེ་ཆེན་པོ་བཙུགས། གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་བསྒྱུར་བཤད་ནི་ཤིན་ཏུ་གསང་སྟེ་ལྐོག་
ཆོས་སུ་མཛད་ཅིང་། ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོ་བཅུ་གཉིས། ཡེར་པ་དང་ཆུ་བོ་རིར་གྲུབ་ཐོབ་
བརྒྱ་དང་བརྒྱད་དེ། མཆིམས་ཕུར་གྲུབ་ཆེན་ཉེར་ལྔ་སོགས་བྱུང་བར་གྲགས། ཁྱད་
པར་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨས་རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔ་སོགས་སྐལ་ལྡན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་
སྔགས་བླ་མེད་ཀྱི་ཐེག་པས་རྗེས་སུ་བཟུང་སྟེ་གྲུབ་པ་ཆེན་པོའ་ི གོ་འཕང་ལ་གཤེགས་
པ་བགྲང་བ་ལས་འདས་པ་བྱུང་། ཆོས་དང་ནོར་གྱི་གཏེར་ཁ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྦས།
ལྷ་སྲིན་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་བཏུལ། བསྟན་མ་བཅུ་གཉིས་ལ་བཀའ་བསྒོས་ཏེ་
མུ་སྟེགས་པ་མི་འབྱུང་བར་མཛད། རི་བྲག་སོགས་ཕལ་ཆེར་སྒྲུབ་གནས་སུ་བྱིན་གྱིས་
བརླབས། རྒྱལ་ཚབ་ཀྱི་སྐྱེས་བུ་བརྒྱུད་མར་སྤྲུལ་པ་སོགས་གངས་ཅན་གྱི་འགྲོ་ལ་
བཀའ་དྲིན་གྱི་གོ་སྐབས་ནམ་མཁའི་ཁམས་སུའང་མི་ཤོང་བར་གྱུར་ཏོ། །
ལྷ་སྲས་མཆེད་དང་ཁྱད་པར་ཁྲི་རལ་གྱིས། །བསྟན་པ་བླར་སྤེལ་གསར་བཅད་
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རྒྱལ་བསྟན་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་ཇི་ལྟར་དར་བའི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།

ཞུས་ཆེན་མཛད། །ཆོས་རྒྱལ་དེ་ལ་ལྷ་སྲས་མཆེད་གསུམ་བྱོན་པའི་ཆེ་བ་མུ་ནེ་བཙན་
པོ། །འབྲིང་བ་མུ་རུམ་བཙད་པོ། ཆུང་བ་མུ་ཏིག་བཙད་པོའམ་སད་ན་ལེགས་མཇིང་
ཡོན་དུ་གྲགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་བསྟན་པ་བླ་ནས་བླར་སྤེལ་ཞིང་། ཁྱད་པར་མུ་
ནེས་ཆབ་སྲིད་མཛད་པའི་ཚེ་བསམ་ཡས་སུ་མཆོད་པ་ཆེན་པོ་བཞི་བཙུགས། བོད་
འབངས་ལྟོགས་ཕྱུག་ལན་གསུམ་སྙོམས། མུ་ཏིག་གིས་སྐར་ཆུང་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་
ཀྱི་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས། དེ་ལ་སྲས་ལྔ་ཙམ་བྱོན་པའི་ནང་ནས་ཁྱད་པར་དུ་
འཕགས་པ་ཕྱག་རྡོར་རྣམ་འཕྲུལ་ཁྲི་རལ་པ་ཅན་ནམ། ཁྲི་སྡེ་གཙུག་བརྟན་གྱིས་རབ་
ཏུ་བྱུང་བ་རེ་རེ་ལ་འབངས་མི་ཁྱིམ་བདུན་བདུན་ཕུལ་བ་དང་། གཙུག་ལག་ཁང་སྟོང་
རྩ་བཞེངས་པར་གྲགས། དབུ་སྐྲ་ལ་དར་ཡུག་གཉིས་བཏགས་པའི་སྣེར་བླ་མཆོད་སྡེ་
གཉིས་ཞབས་བཞག་པ་ལ་མཆོད་ཅིང་བཀུར་བ་སོགས་རྒྱལ་བསྟན་རིན་པོ་ཆེ་བླ་རུ་
བཀུར་བའི་མཛད་པ་མཐའ་ཡས་ཤིང་། སྐྱིད་སྨད་འོན་ཅང་རྡོ་དཔེ་མེད་བཀྲ་ཤིས་དགེ་
འཕེལ་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས། རྒྱ་གར་ནས་སུ་རེནྡྲ་བོ་དྷི། ཤཱི་ལེནྡྲ་བོ་དྷི། དཱ་
ན་ཤཱི་ལ་སོགས་པཎྜི་ཏ་མང་པོ་སྤྱན་དྲངས། བོད་ཀྱི་མཁན་པོ་རཏྣ་རཀྵི་ཏ་དང་དྷརྨ་ཏཱ་
ཤཱི་ལ། ལོ་ཙཱ་བ་ཛྙཱ་ན་སེ་ན་ལ་སོགས་པས་སྔོན་ཡབ་མེས་ཀྱི་དུས་ལོ་པཎ་རྣམས་ཀྱིས་
ཆོས་བསྒྱུར་བའི་ཚེ་བོད་སྐད་ལ་མ་གྲགས་པའི་མིང་བཏགས་པའི་ཁྲོད་ནས་ཆོས་ཀྱི་
གཞུང་དང་བྱཱ་ཀ་ར་ཎའི་ལུགས་དང་མི་མཐུན་པ་དང་གོ་དཀའ་བ་རྣམས་ཡུལ་སྐད་ཀྱི་
མིང་གཅེས་སོ་འཚལ་ནས་ཀྱང་བསྣན་ནས་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་གཞུང་དང་མཐུན་པར་
བསྒྱུར་བཅོས་གྱིས་ཞེས་བཀའ་སྩལ་བ་ལྟར་འཕན་ཡུལ་ཀ་བ་ན་མོ་ཆེར་ཡུམ་རྒྱས་པ་
ལ་འགྱུར་བཅོས་ནས་དུམ་བུ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་མཛད། དེས་མཚོན་ཡབ་མེས་ཀྱི་དུས་སུ་
བསྒྱུར་བའི་གསུང་རབ་ཕལ་ཆེར་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། གསང་
སྔགས་ནང་གི་རྒྱུད་རྣམས་བཀའ་གཉན་པས་སྣོད་ལྡན་མ་གཏོགས་སྣོད་མིན་བྱིངས་
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ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་པས་སྔ་འགྱུར་རང་མལ་དུ་འཇོག་པར་མཛད། དེས་ན་གངས་
ཅན་གྱི་ལྗོངས་འདིར་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ལ་ཕྱག་རྗེས་ཆེ་ཞིང་འགྲོ་བ་རྣམས་ལ་བཀའ་
དྲིན་ཆེ་ཤོས་ནི་ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབོན་དུ་གྲགས་པ་དེ་དག་དང་། དེའི་ནང་ནས་ཀྱང་
སྲོང་བཙན་དང་ཁྲི་སྲོང་གཉིས་ཆེས་བཀའ་དྲིན་ཕུལ་དུ་བྱུང་ཞིང་། པཎྜི་ཏ་ཞི་བ་འཚོ་
དང་པད་འབྱུང་། ལོ་ཙཱ་བ་ཐོན་མི་བཻ་རོ་སྐ་ཅོག་ཞང་གསུམ་རྣམས་བཀའ་དྲིན་དང་ངོ་
མཚར་ཆེའོ། །
གཉིས་པ་བསྟན་རྩ་ཆོས་འདུལ་བ་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་ལའང་གསུམ། སྨད་འདུལ།
ཁ་ཆེ་ལུགས། སྟོད་འདུལ་ལོ། །
དང་པོ་ནི། རྒྱལ་བསྟན་གཞི་མ་དམ་ཆོས་འདུལ་བ་ནི། །བསྟན་པའི་མངའ་
བདག་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོས། །སད་མི་མི་བདུན་ཐོག་མར་རབ་ཏུ་བྱུང་། །སྐྱེས་
མཆོག་ལོ་ཙཱ་བཙུན་པ་བགྲང་ཡས་བྱོན། །རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ཡོད་མེད་ནི་སོ་ཐར་གྱི་
བསླབ་པ་དང་ལག་ལེན་ཡོད་མེད་ཁོ་ན་ལ་ལྟོས་པས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཐམས་
ཅད་ཀྱི་གཞི་མ་དམ་ཆོས་འདུལ་བའི་སྡེ་སྣོད་འཛིན་པ་ཇི་ལྟར་བྱུང་བའི་ཚུལ་ནི། ཆོས་
རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱིས་སྡེ་སྣོད་དང་བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མངའ་བདག་ཟ་
ཧོར་གྱི་མཁན་ཆེན་བོ་དྷི་ས་ཏྭའམ་ཤཱནྟ་རཀྵི་ཏ་བལ་ཡུལ་དུ་བཞུགས་པ་གསན་ནས་སྦ་
གསལ་སྣང་ཕོ་ཉར་བཏང་སྟེ་སྤྱན་དྲངས། གུས་པ་ཆེ་པོས་ཉེ་བར་བསྟེན། འཕགས་
ཡུལ་ནས་ཡོད་སྨྲའི་དགེ་སློང་བཅུ་གཉིས་སྤྱན་དྲངས། སྐབས་ཤིག་བོད་ཀྱི་མི་ལ་རབ་
བྱུང་བཏུབ་བམ་མི་བཏུབ་སད་པའི་ཕྱིར་ཞང་བློན་དད་པ་ཅན་རྦ་ཁྲི་གཟིགས་རབ་ཏུ་
བྱུང་བར་རྒྱལ་པོས་གསོལ་བས་བོ་དྷི་ས་ཏྭས་མཁན་པོ་མཛད་དེ། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་
ཛི་ན་མི་ཏྲ་གཉིས་ཀྱིས་ལས་སློབ་དང་གསང་སྟོན། པཎྜི་ཏ་གཞན་བཅུ་པོས་ཁ་སྐོང་
མཛད་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་བསྙེན་པར་རྫོགས། མཚན་དཔལ་དབྱངས། བཙན་
438

རྒྱལ་བསྟན་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་ཇི་ལྟར་དར་བའི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།

པོས་བསྔགས་པ་སྦ་རཏྣར་ཡང་གྲགས། བསྒོམས་པས་མངོན་ཤེས་ལྔ་དང་ལྡན་པར་
གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་རིམ་བཞིན་སྦ་གསལ་སྣང་དང་། པ་གོར་བཻ་རོ་ཙ་ན། ངན་ལམ་
རྒྱལ་བ་མཆོག་དབྱངས། རྨ་རིན་ཆེན་མཆོག །འཁོན་ཀླུའི་དབང་པོ་སྲུང་བ། ལ་
གསུམ་རྒྱལ་བ་བྱང་ཆུབ་རྣམས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་མིང་ཡེ་ཤེས་དབང་པོ་སོགས་སུ་སྤོས་
བསྙེན་པར་རྫོགས། དེ་བདུན་ལ་སད་མི་མི་བདུན་དུ་གྲགས་ཤིང་བོད་ཀྱི་རབ་བྱུང་
རྣམས་ཀྱི་ཐོག་མ་ཡིན། དེ་ནས་རྒྱལ་པོས་བོད་ལ་རབ་བྱུང་བཏུབ་པར་དགོངས་
ནས་ཞང་བློན་དྲྭ་མ་དང་། འབངས་བློ་གསལ་བ་སུམ་བརྒྱ་ཙམ་རབ་ཏུ་བྱུང་། སྐྱེ་བོ་
ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རྗེའི་བཀའ་ཉན་ཅིང་། རྗེ་འབངས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་
དབུའི་མཆོད་གནས་སུ་ཕྱུངས་ནས་ཕྱག་མཆོད་བཀུར་སྟི་བྱ་བའི་ཆོས་ཀྱི་བཀའ་ཁྲིམས་
ཆེན་མོ་བཅས། བཀའ་གཙིགས་ཀྱི་རྡོ་རིང་བཙུགས། སད་མི་མི་བདུན་ལས་བློ་
སྦྱངས་པ་སྐ་བ་དཔལ་བརྩེགས་སོགས་ལོ་ཙཱ་བ་བརྒྱ་རྩ། དེ་དག་ལས་བློ་སྦྱངས་པ་
ཅོག་རོ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན་སོགས་མཆན་བུ་སྟོང་རྩ་སྟེ། སྐྱེས་མཆོག་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ལོ་ཙཱ་
བ་དང་བཙུན་པ་བགྲང་བ་ལས་འདས་པ་བྱོན་ནོ། །
དར་མས་བསྣུབས་རྗེས་སྨར་གཡོ་གཙང་གསུམ་བརྒྱུད། བླ་ཆེན་མཁན་བུ་
དབུས་གཙང་མི་བཅུ་ཡིས། །བསྟན་པ་གསོས་ཤིང་གནས་གཞི་རྒྱ་ཆེར་བཏིང། །
མངའ་བདག་ཁྲི་རལ་གྱི་གཅུང་གླང་དར་མ་འུ་དུམ་བཙན་ལོག་པའི་སྨོན་ལམ་གྱི་
དབང་གིས་ཐུགས་ལ་གདོན་གསོལ་ཏེ་བསྟན་པ་བསྣུབས་པའི་ཚེ། སྦ་རཏྣའི་མཁན་
བུ་སྨར་ཤཱཀྱ་མུ་ནི། གཡོ་དགེ་འབྱུང་། གཙང་རབ་གསལ་གསུམ་གྱིས་འདུལ་བ་
དྲེལ་ཁལ་གཅིག་བཀལ་ནས། གར་ལོག་དང་ཧོར་ཡུལ་དུ་ཕྱིན་ཀྱང་བསྟན་པ་སྤེལ་
མ་བཏུབ་སྟེ་ཁམས་སུ་བྱོན། རྨ་ལུང་རྡོ་རྗེའི་བྲག་ར་ཨན་ཆུང་གནམ་རྫོང་ངམ། དན་
ཏིག་ཤེལ་གྱི་ཡང་དགོན་དུ་བསྒོམ་ཞིང་བཞུགས་པའི་ཚེ། དམུ་གཟུགས་ལ་འབར་
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གྱིས་བལྟར་ཕྱིན་པས་དད་དེ་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་ཞུས་པ་ལ། སྨར་གྱིས་མཁན་པོ་དང་
གཡོས་སློབ་དཔོན་བྱས་ཏེ་རབ་ཏུ་བྱུང་། མིང་ཤཱཀྱ་དགེ་བ་རབ་གསལ་དུ་བཏགས།
བསྙེན་རྫོགས་ཞུས་པས་དགེ་སློང་ལྔ་མ་ཚང་བ་དང་། འདན་དུ་ལྷ་ལུང་དཔལ་རྡོར་
བཞུགས་པ་བཙལ་ཀྱང་ཁོ་བོས་རྒྱལ་པོ་སྡིག་ཅན་བསད་པས་ཁ་སྐོང་མི་འོང་གི་འོན་
ཀྱང་གཞན་བཙལ་ནས་བཏང་ངོ་ཞེས་རྒྱའི་ཧྭ་ཤང་ཀེ་ཝང་དང་། གྱི་ཕན་གཉིས་
མངགས་ཏེ་ལྔའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྙེན་པར་རྫོགས། མཁན་སློབ་རྣམས་ལས་འདུལ་
བ་ལོ་བཅོ་ལྔར་ཉན། ཕྱིས་གོ་རོང་སེང་གེ་བྲག་ལས་འདུལ་བ། ཀ་བ་འོད་མཆོག་
གྲགས་ལས་ཕར་ཕྱིན། གཡུ་སྒྲ་སྙིང་པོ་ལས་རྫོགས་ཆེན་སེམས་ཕྱོགས་སྐོར་གསན་
ཅིང་ཀུན་བྱེད་རྒྱལ་པོའ་ི རྒྱུད་བཤད་དུས་ཕྱིས་བར་བྱུང་བའང་ཁོང་ལས་བརྒྱུད་པས་
མཚོན། ཕྲིན་ལས་ཁྱད་པར་འཕགས་ཤིང་མཁྱེན་རབ་ཆེ་བས་བླ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་
གསལ་དུའང་གྲགས། ཁོང་གིས་བསྙེན་པར་རྫོགས་ནས་ལོ་ལྔ་བཞེས་པ་ན། མངའ་
བདག་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་སོགས་ཀྱིས་བོད་ཡུལ་དབུས་སུ་བསྟན་པ་ཉམས་པ་གསོ་
བའི་ཕྱིར། དབུས་ནས་ཀླུ་མེས་ཚུལ་ཁྲིམས་ཤེས་རབ་སོགས་ལྔ། གཙང་ནས་ལོ་སྟོན་
རྡོ་རྗེ་དབང་ཕུག་སོགས་ལྔ་ཁམས་སུ་བརྫངས་པ་སྟན་ཐོག་གཅིག་ཏུ་ཚིགས་གསུམ་
རིམ་ནོད་ཀྱིས་ཆིག་རྫོགས་སུ་བསྙེན་པར་རྫོགས་ཏེ་འདུལ་བ་ལ་མཁས་པར་བསླབས།
འདི་ལྟ་བུའི་ཆིག་རྫོགས་མཛད་པ་དང་། བསྟན་པའི་ཡན་ལག་ལོ་བཅུ་མ་ཚང་བ་
སོགས་ནི་བླ་ཆེན་འདི་བྱང་སེམས་མོས་སྤྱོད་པར་གྲགས་ཤིང་། དེ་སྐབས་སྨར་གཡོ་
གཙང་གསུམ་གྱིས་གང་ཟག་ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན་པ་དང་། བསྟན་པའི་འཕེལ་འགྲིབ་
མཚམས་སུ་ཐུག་པའི་དགོས་གལ་ཆེ་བ་ལ་ནི་དེ་ལྟར་རུང་ངོ་ཞེས་གནང་བ་བྱིན་པས་
སྐྱོན་མེད་དོ་ཞེས་དམ་པ་རྣམས་བཞེད། དེ་སྐབས་སྨར་གཡོ་གཙང་གསུམ་བཞུགས་
ཀྱང་སྐུ་བགྲེས་པས་མཁན་བུ་བསྐྱངས་པ་མི་འཁྱོངས་གསུངས་ནས་ལས་སློབ་མཛད།
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རྒྱལ་བསྟན་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་ཇི་ལྟར་དར་བའི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།

བླ་ཆེན་གྱིས་ཀླུ་མེས་མཁན་པོར་བསྐོས། དབུས་གཙང་མི་བཅུ་ཡར་ཕེབས་པས་
བཙན་པོ་རྣམས་ཀྱི་བླ་མཆོད་དུ་གྱུར། ཀླུ་མེས་སློབ་བུ་ཀ་བ་བཞི། གདུང་མ་བརྒྱད།
ཕྱམ་སོ་གཉིས། དྲལ་མ་སྟོང་རྩ་སོགས་བྱུང་བས་བསྟན་པ་ཉམས་པ་རྨང་ནས་གསོས་
ཤིང་ལ་མོ་ར་འགྱེལ། ཡེར་པ། བ་རེད་ཚོང་འདུས་སོགས་གནས་གཞི་མཐའ་ཡས་
པ་བཏིང་། ཡམ་ཤུད་ཀྱི་མཁན་བུ་དགེ་བཤེས་གྲྭ་པ་ཁོ་ནས་གནས་གཞི་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་
བཏིང་བར་གྲགས་པ་སོགས་ས་སྟེང་ཐམས་ཅད་ཀླུ་མེས་དཔོན་སློབ་ཀྱི་གནས་གཞིས་
ཁྱབ་པ་ལྟར་སོང་ནས་ཉིན་རེ་བཞིན་ཡང་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་མང་པོ་
འཕེལ་བ་ལ་སྨད་འདུལ་གྱི་རྒྱུན་ཞེས་གྲགས་ཤིང་སྔ་འགྱུར་བའི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་
དང་། ཕྱིས་སུ་གཡུ་སྒྲའི་རྣམ་འཕྲུལ་ལོ་ཆེན་དྷརྨ་ཤྲཱིས་བཤད་པ་དང་ལག་ལེན་རྒྱས་
པར་སྤེལ་ཏེ་བོད་གངས་ཅན་གྱི་རྒྱན་གཅིག་ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གྱི་ཆོས་གྲྭ་དང་དེ་ལས་
གྱེས་པ་རྣམས་སྡོམ་རྒྱུན་འདི་ཉིད་ཡིན་ཅིང་། བསྟན་པ་ཕྱི་དར་གྱི་སྡོམ་བརྩོན་སྐྱེས་
མཆོག་སྔ་རབས་པ་ཕལ་ཆེར་དང་བཀའ་གདམས་གསར་རྙིང་གི་དགེ་བའི་བཤེས་
གཉེན་ཕལ་ཆེར་རྣམས་ཀྱང་སྡོམ་རྒྱུན་འདི་ལ་བརྩོན་པར་མཛད། རྒྱ་འདུལ་འཛིན།
རྨ་ཚོ་བྱང་རྡོར། བྱ་འདུལ་འཛིན། ཤ་མི་སྨོན་ལམ་རྡོ་རྗེ་སོགས་འདུལ་འཛིན་ཁྱད་
པར་ཅན་མང་པོ་དང་། ལོ་ཆེན་རིན་ཆེན་བཟང་པོ། མུ་ཏོ་པ། ཕུ་ཆུང་པ། ཤ་ར་
པ། རྔོག་ལོ་ཙཱ་བ་བློ་ལྡན་ཤེས་རབ། འབྲེ་ཤེས་རབ་འབར། དྭགས་པོ་ལྷ་རྗེ། འགྲོ་
མགོན་ཕག་གྲུ། བཅོམ་ལྡན་རིག་རལ་སོགས་སྐྱེས་མཆོག་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་དུ་མ་
བར་མ་ཆད་དུ་བྱོན་ནོ། །
གཉིས་པ་ཁ་ཆེ་ལུགས་ནི། པཎ་ཆེན་སློབ་མ་དཔལ་མཚན་རྣམ་གཉིས་ཀྱི། །
སྡོམ་པའི་རྒྱུན་བཅས་ད་ལྟའི་བར་དུ་དར། །མ་འོངས་པའི་སངས་རྒྱས་གསུམ་པ་རབ་
གསལ་གྱི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་གྲགས་པ་ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་མདོ་རྒྱུད་མཐའ་དག་ལ་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

མངའ་བརྙེས་ཤིང་ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་མང་པོ་གཟིགས། སྦྱངས་པའི་ཡོན་ཏན་བཅུ་གཉིས་
སྐུ་ཉམས་སུ་བསྟར། དུས་དེའི་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཙོ་བོར་གྱུར།
འདི་ལ་བསོད་སྙོམས་ཐེངས་རེ་ཕུལ་ན་ཡང་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་དུ་སྐྱེའོ་ཞེས་པའི་སྙན་
པས་ཁྱབ། དེ་རྒྱ་གར་དུ་བཞུགས་པའི་དུས་ཉིད་དུ་བོད་ནས་དཔྱལ་ལོ་ཙཱ་བ་ཆོས་ཀྱི་
བཟང་པོ་དང་། ཆག་དགྲ་བཅོམ་སོགས་ཀྱིས་དེའི་དྲུང་དུ་བསྙེན་པར་རྫོགས། པཎ་
ཆེན་དེ་ཉིད་ཁྲོ་ཕུ་ལོ་ཙཱ་བ་བྱམས་པ་དཔལ་གྱིས་བོད་དུ་གདན་དྲངས་ཏེ་ཕྲིན་ལས་
དཔག་མེད་བྱུང་། ཆུ་ཤུལ་སྲོག་མ་དགོན་པར་ཉིན་གཅིག་ལ་མི་བཅུ་གཅིག་བསྙེན་
པར་རྫོགས་པའི་ནང་ནས་གྲོ་ཤུལ་ཁེར་གད་བྱང་ཆུབ་དཔལ་དང་། གཙང་པ་རྡོ་རྗེ་
དཔལ་གཉིས་མཁན་བུའི་གཙོ་བོར་གྱུར། བྱང་ཆུབ་དཔལ་གྱིས་དགེ་འདུན་སྒང་
དང་། རྡོ་རྗེ་དཔལ་གྱིས་སྙེ་མོ་ཚལ་མིག་བཙུགས། དེ་གཉིས་ལ་སློབ་མ་དབུ་མཛད་
བསོད་ནམས་དང་། དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་གཉིས་བྱུང་སྟེ་ཆོས་ལུང་དང་བྱེ་རྫིང་
གཉིས་དང་བཅས་ཚོགས་པ་བཞི་བཙུགས་པས་ཚོགས་སྡེ་བཞི་ཞེས་དེ་ནས་འཕེལ་
བ་དང་། ཉང་སྟོད་རྒྱན་གོང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་འཇམ་དབྱངས་ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་
བསྙེན་པར་རྫོགས་པ་ལས་རྒྱ་ཆེར་འཕེལ་ཞིང་། ཁྱད་པར་དཔལ་མཚན་རྣམ་གཉིས་
ལས་བྱང་ཆུབ་དཔལ་བའི་སྡོམ་རྒྱུན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཀརྨ་པ་ན་རིམ་གྱིས་བཞེས་
པ་དང་། རྡོ་རྗེ་དཔལ་བའི་སྡོམ་རྒྱུན་ངོར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཀུན་དགའ་བ་བཟང་པོས་
བཞེས་ཏེ་ཀར་ལུགས་པ་དང་ས་ལུགས་པ་རྣམས་ལ་ད་ལྟའི་བར་དུ་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་
ས་པཎ་སྡོམ་རྒྱུན་ཕྱིས་སུ་རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་པོའ་ི ཕྲིན་ལས་ཀྱིས་དར་རྒྱས་མཛད།
ཆོས་ལུང་པ་དང་བྱེ་རྫིང་པའི་སྡོམ་རྒྱུན་ནི་དེང་སང་མི་བཞུགས་པར་མངོན་ལ། སྤྱིར་
ཚོགས་སྡེ་བཞི་རང་རང་གི་ཆོས་སྡེར་ནི་ཕྱིས་སུ་རང་རང་གི་སྡོམ་རྒྱུན་ཆད་མོད་གཞན་
དུ་བརྒྱུད་ནས་འཕེལ་ཞིང་། སྡོམ་རྒྱུན་འདི་ལས་ཕྱི་དར་གྱི་སྐབས་སུ་ཡོངས་སུ་གྲགས་
442

རྒྱལ་བསྟན་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་ཇི་ལྟར་དར་བའི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།

པའི་སྐྱེས་མཆོག་མཁས་གྲུབ་བགྲང་ལས་འདས་པ་བྱོན་ཅིང་། ཁྱད་པར་རྩོད་དུས་ཀྱི་
ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ་དང་། རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ་
ཡབ་སྲས་རྣམས་ཀྱིས་དམ་ཆོས་འདུལ་བའི་བཤད་པ་དང་ལག་ལེན་ཆེས་ཁྱད་པར་དུ་
འཕགས་པས་ས་ཆེན་པོའ་ི ཁོངས་སུ་ཁྱབ་པར་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །
གསུམ་པ་སྟོད་འདུལ་ནི། པཱ་ལའི་བརྒྱུད་པ་སྟོད་འདུལ་གྲགས་པའང་བྱུང་། །
གླང་དར་མས་བསྟན་པ་བསྣུབས་པའི་རྗེས་བོད་སིལ་བུར་འཐོར་ཡང་། སྟོད་མངའ་
རིས་སུ་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་གདུང་ལས་ཆབ་སྲིད་ཞྭ་ཙམ་ཞིག་ཆགས་པའི་སྐབས་བསྟན་པ་
ཕྱི་དར་འགོ་རྩོམ་པའི་དུས་སུ། ལྷ་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱིས་འཕགས་ཡུལ་ནས་པཎྜི་
ཏ་དྷརྨ་པཱ་ལ་སྤྱན་དྲངས་ནས་པཱ་ལ་གསུམ་སོགས་མང་པོ་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་བསྙེན་པར་
རྫོགས་སུ་བཅུག །དེ་ལས་པྲཛྙཱ་པཱ་ལའི་མཁན་བུ་ཞང་ཞུང་རྒྱལ་བའི་ཤེས་རབ། དེས་
པཎྜི་ཏ་མང་པོ་ལ་གཏུགས་ཤིང་། ཁྱད་པར་བལ་པོའ ་ི འདུལ་འཛིན་པྲི་ཏ་ཀ་ལས་
འདུལ་བའི་ལག་ལེན་ཐམས་ཅད་ལ་མཁས་པར་སྦྱངས། ཁ་ཆེ་ཛྙཱ་ན་ཤཱི་ལ་ལས་སོ་
ཐར་མདོའ་ི འགྲེལ་པ་འདུལ་བ་བསྡུས་པ་དང་། ཁ་ཆེ་ཤྲཱི་སུ་བྷུ་ཏི་ཤཱནྟ་ལས་སུམ་བརྒྱ་
པ་རྩ་འགྲེལ། ས་མནྟ་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་ལས་ཀཱ་རི་ཀཱ་ལྔ་བཅུ་པ་དང་ལོ་དྲི་བ་གཉིས་སོགས་
ལེགས་པར་མཉན་ནས་འགྱུར་བཅོས་དང་བསྒྱུར་ཅིང་བཤད་པ་སོགས་ཀྱིས་ལེགས་
པར་གཏན་ལ་ཕབ། ཞང་ཞུང་པའི་སློབ་མ་ལོ་ཙཱ་བ་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་བལ་པོ་ཛ་ཡ་
ཀ་ར་ལས་དགེ་སློང་གི་ཀཱ་རི་ཀཱ་དང་། ཁ་ཆེ་བ་ར་ཧི་ཏ་དང་མ་ཧཱ་ཛ་ན་ལས་དགེ་ཚུལ་
གྱི་བསླབ་པའི་གཞི་མདོ་རྣམས་གསན་ཅིང་དེ་དག་ལས་རིམ་པར་བརྒྱུད་དེ་མདོར་ན་
པཱ་ལའི་རྒྱུན་ལས་སྟོད་འདུལ་དུ་གྲགས་པ་ཧ་ཅང་དར་རྒྱས་མི་ཆེ་བའི་བྲེང་ངེ་བ་བྱུང་
ཞིང་། འདི་ལས་ཀྱང་མཁས་གྲུབ་ཁྱད་འཕགས་འགའ་ཞིག་བྱུང་བ་དང་། འགོས་ལོ་
གཞོན་ནུ་དཔལ། སྤྱན་སྔ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་སོགས་ཀྱང་སྡོམ་རྒྱུན་འདི་ལས་བསྙེན་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

པར་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ། །སྡོམ་རྒྱུན་དེ་གསུམ་གའང་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་
ལུགས་ཡིན་ཏེ་བོད་ཡུལ་འདིར་ལྟ་བ་དབུ་མ་དང་སྤྱོད་པ་ཡོད་སྨྲའི་ལུགས་ལས་གཞན་
འབྱུང་དུ་མི་དབང་བར་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་བཀས་བཅད་པའི་ཕྱིར་ཇོ་བོ་རྗེ་ཕལ་ཆེན་སྡེ་པ་
ཡིན་པས་སྡོམ་རྒྱུན་སྤེལ་བར་མ་ཞུས་པས་མཚོན་ནོ། །
གསུམ་པ་ལུང་ཆོས་འཛིན་པའི་བཤད་རྒྱུན་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་བརྗོད་པ་ལ་གཉིས།
བཤད་སྒྲུབ་སྤྱིའི་གླེང་བསླང་བ། བཤད་རྒྱུན་བྱེ་བྲག་ཏུ་འཆད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། ལུང་རྟོགས་འཛིན་བྱེད་བཤད་དང་སྒྲུབ་པ་སྟེ། །དེ་ལ་བསྟན་
པ་དམ་པའི་ཆོས་ནི་ལུང་དང་རྟོགས་པ་གཉིས་ཀྱིས་བསྡུས་པ་སྟེ། བསྟན་པ་དེ་དག་
འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཐབས་ཀྱང་ལུང་གི་ཆོས་བཤད་ཉན་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་ཅིང་། རྟོགས་
པའི་བསྟན་པ་ཐོས་དོན་སྒྲུབ་པའི་སྒོ་ནས་ལམ་བྱང་ཕྱོགས་སོ་བདུན་རང་རྒྱུད་ལ་
ཉམས་སུ་ལེན་ཅིང་འཛིན་དགོས་པ་སྟེ། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་དབྱིག་གཉེན་ཞབས་
ཀྱིས། སྟོན་པའི་བསྟན་པ་རྣམ་གཉིས་ཏེ། །ལུང་དང་རྟོགས་པའི་བདག་ཉིད་དོ། །
དེ་འཛིན་བྱེད་པ་སྨྲ་བྱེད་དང་། །སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཁོ་ན་ཡིན། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་
རོ། །
གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ཐེག་པ་ཐུན་མོང་གི་བཤད་རྒྱུན། ཐུན་མིན་གསང་
སྔགས་ཀྱི་བཤད་རྒྱུན། བཤད་པའི་བཀའ་བབ་མདོར་བསྡུ་བའོ། །
དང་པོ་ལ་བཞི། འདུལ་བ། མངོན་པ། ཕར་ཕྱིན། དབུ་མའི་བཤད་རྒྱུན་
བྱུང་ཚུལ་ལོ། །
དང་པོ་ནི། འདུལ་བའི་བཤད་རྒྱུན་ལྷོ་ཕྱོགས་འཕགས་ཡུལ་དུ། །ཡོད་སྨྲའི་
དགོངས་འགྲེལ་ཡོན་ཤཱཀ་རྣམ་པ་གཉིས། བཤེས་གཉེན་དྲུག་ལ་སོགས་པས་རྒྱ་ཆེར་
སྤེལ། །དེ་ལ་དང་པོ་དམ་ཆོས་འདུལ་བའི་བཤད་རྒྱུན་གྱི་བྱུང་བ་སྨོས་པ་ལ། ཐོག་
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མར་ལྷོ་ཕྱོགས་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་ཉན་ཐོས་རྩ་བའི་སྡེ་པ་བཞི་ལ་ལེགས་
སྦྱར་སོགས་སྐད་རིགས་སོ་སོས་བཅིངས་པའི་རྩ་བའི་ལུང་སོ་སོར་ཐར་པ། བཤད་
པའི་ལུང་འདུལ་བ་སྡེ་བཞི་མི་འདྲ་བ་རེ་རེ། བཞི་པོ་དེ་ལས་གྱེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་
ལའང་རྩ་བ་དང་བཤད་པའི་ལུང་ཐ་དད་པ་རེ་ཡོད་པར་གྲགས་པ་ལས། འདིར་གཞི་
ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་ལུགས་ཀྱིས་བཤད་བྱའི་བཀའ་ལུང་སྡེ་བཞིའི་གོ་རིམ་
དང་བརྗོད་བྱའི་གནས་ཚུལ་གསེར་མདོག་པཎ་ཆེན་བཞེད་པ་ལྟར་ན། ལུང་རྣམ་
འབྱེད་སོ་ཐར་གྱི་མདོའ་ི ཚིག་འགྲེལ་ལྟ་བུ། ལུང་ཕྲན་ཚེགས་བསླབ་བྱ་ཕྲ་མོ་ཐམས་
ཅད་རྒྱས་པར་བསྟན་པའི་སྒོ་ནས་སོ་ཐར་གྱི་སྤྱི་དོན་ལྟ་བུ། ལུང་གཞི་མ་ཚང་བ་ཁ་
སྐོང་བ་ལྟ་བུ། ལུང་བླ་མ་དཀའ་བའི་གནས་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་གཅེས་པ་
རྣམས་སོ། །འཆད་བྱེད་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ནི། ཉན་ཐོས་ཐུན་མིན་གྱི་འདུལ་བ་བྱེ་བྲག་
བཤད་མཛོད་ཆེན་མོས་འཆད་པར་གྲགས་ལ། ཐེག་ཆེན་དང་ཐུན་མོང་བའི་འདུལ་བ་
ནི། དབྱིག་གཉེན་གྱི་སློབ་མ་རང་ལས་མཁས་པ་བཞིའི་ཡ་གྱལ་འདུལ་བ་རང་ལས་
མཁས་པ་བྲམ་ཟེའི་སློབ་དཔོན་ས་གསུམ་པ་འོད་བྱེད་ལ་གནས་པ་ཡོན་ཏན་འོད་ཀྱིས་
ལུང་སྡེ་བཞི་འཁྲུགས་པ་གོ་རིམ་དུ་བསྡེབས་ནས་གཞི་བཅུ་བདུན་གྱི་ཁོངས་སུ་བསྡུས་
པ་མདོ་རྩ་བ། ལས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་ཀརྨ་ཤ་ཏཾ་སོགས་མཛད་པ་
དང་། དགྲ་བཅོམ་པ་ས་གའི་ལྷས་མ་ེ ཏགོ ་ཕྲངེ ་རྒྱུད། ཁ་ཆ་ེ དགེ་འདུན་བཟང་པསོ ་ཀཱ་ར་ི
ཀཱ་ལྔ་བཅུ། སློབ་དཔོན་ཤཱཀྱ་འདོ ་ཀྱསི ་འདུལ་བ་སུམ་བརྒྱ་པ་རྩ་འགྲེལ་མཛད་པ་སགོ ས་
ལས་ཀྱང་གཙོ་བརོ ་ཡནོ ་ཤཱཀ་གཉིས་ཡངོ ས་སུ་གྲགས་ཤིང་། ཡོན་ཏན་འོད་ལ་འདུལ་བ་
འབུམ་སྡེ་ཐོན་པའི་སློབ་མ་ཁོ་ནའང་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་བྱུང་བར་གྲགས་པ་ལས། ཆོས་ཀྱི་
བཤེས་གཉེན་གྱིས་འདུལ་བ་མདོའ་ི རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་རྒྱ་བོད་ཀུན་ཏུ་ཚད་མ་བྱེད་པ་དེ་
མཛད། གཞན་ཡང་དྲི་མེད་བཤེས་གཉེན། ཁྱད་པར་བཤེས་གཉེན། དགེ་ལེགས་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

བཤེས་གཉེན། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན། ཚུལ་ཁྲིམས་བཤེས་གཉེན་ཏེ་བཤེས་
གཉེན་དྲུག་ལ་སོགས་པས་རྒྱ་ཆེར་འཆད་ཅིང་སྤེལ་ལོ། །ལྗོངས་འདིར་དཱ་ན་ཛི་ན་ཅོག་
རོའ་ི བརྒྱུད། །གཟུས་ལ་སྟོད་འདུལ་རྒྱུན་འདྲེས་བུ་བཞི་ལས། །རིམ་མཆེད་མཚོ་སྣ་
རྒྱ་དང་བྱ་འདུལ་སོགས། །ཁྱད་འཕགས་མང་བྱོན་ཀུན་མཁྱེན་བུ་སྟོན་ལ། །བཀའ་
བབ་ཐུབ་དབང་གཉིས་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛད། །གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་འདིར་འཕགས་
ཡུལ་གྱི་སློབ་དཔོན་དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་། ཛི་ན་མི་ཏྲ་གཉིས་ལས་ཅོག་རོ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན་
གྱིས་གསན། དེ་ལས་སྨར་གཡོ་གཙང་གསུམ་གྱི་ཞུས། དེས་བླ་ཆེན་དགོངས་པ་
རབ་གསལ་དེ་བཞི་ཀས་ཀླུ་མེས། དེས་གཟུས་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་ལ་བཤད། ཡང་
ཛི་ན་དཱ་ན་གཉིས་ལས་ཤཱཀྱ་སེན། དྷརྨ་པཱ་ལ། ཀླུ་པ་ལོ་ཙཱ་དང་། སྐྱོགས་འདུལ་
འཛིན་གཉིས། དེ་གཉིས་ལ་གཟུས་ཀྱིས་ཐུག་སྟེ། དེ་ནས་སྟོད་སྨད་ཀྱི་བཤད་རྒྱུན་
གཉིས་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པ་དེ་ཉིད་གཟུས་ཀྱི་བུ་བཞིར་གྲགས་པ། འཛིམ་པ་ཤེས་རབ་
འོད་དང་སྣེ་བོ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ཏེ་གཙང་གི་བུ་གཉིས། སྤོ་ཆུང་ཚུལ་ཁྲིམས་བླ་
མ་དང་གླན་ཚུལ་བྱང་སྟེ་དབུས་ཀྱི་བུ་གཉིས་ལས་རྒྱ་ཆེར་མཆེད་ཅིང་འཕེལ་བའི་རྒྱུན་
ལས་ཕྱིས་མཚོ་སྣ་པ་ཆེན་པོ་བྱོན་ཏེ་མནལ་ལམ་དུ་ཡོན་ཏན་འོད་ལས་མདོ་རྩ་གསན།
མགོན་པོ་ཏྲཀྴད་ཀྱིས་བསྐུལ་ནས་འདུལ་བའི་རྣམ་བཤད་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་སོགས་
བརྩམས་ཏེ་འདུལ་བའི་བསྟན་པ་གཞི་བཞེངས་སུ་བཏང་། གཞན་ཡང་ཕྱི་དར་བོད་
ཀྱི་འདུལ་འཛིན་ལ་གྲགས་ཆེ་བ་རྒྱ་འདུལ་བ་དབང་ཕྱུག་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་། བྱ་འདུལ་
བ་དབང་ཕྱུག་འབར་སོ་སོས་མདོ་རྩའི་ཊཱི་ཀ་མཛད་ཅིང་ཟུལ་ཕུ་སོགས་འཆད་ཉན་གྱི་
ཆོས་གྲྭ་ཚུགས་པས་འདུལ་བ་བྱ་ལ་ཐུག་ཟེར་བ་བྱུང་། གཞན་ཡང་རྩིས་འདུལ་བ་
འཛིན་པ་སོགས་ཁྱད་པར་འཕགས་པ་མང་དུ་བྱོན་པས་བཤད་རྒྱུན་དེ་ཉིད་འཕེལ་བའི་
རྒྱུན་བསོད་ནམས་གྲགས་ལས་ཀུན་མཁྱེན་བུ་སྟོན་གྱིས་གསན། ཡང་ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་
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རྒྱལ་བསྟན་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་ཇི་ལྟར་དར་བའི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།

གྱིས་ས་པཎ་ལ་མདོ་རྩ་བཤད། སྣར་ཀླས་མོ་ཆེར་དབྱར་གནས་མཛད་སྐབས་ས་གའི་
ལྷས་མཛད་པའི་འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕྲེང་རྒྱུད་གསུངས་པ་སེང་གེ་ཟིལ་གནོན་དང་ཤངས་
པ་ཇོ་སྟན་གཉིས་ཀྱིས་གསན་ནས་སོ་སོས་ཊཱི་ཀ་བྱས། སྔ་མ་ལ་ཚད་མའི་སྐྱེས་བུས་
གསན། དེ་ལ་བུ་སྟོན་གྱིས་གསན་ཏེ་ཊཱི་ཀ་ཆེན་ཡང་བརྩམས། དེ་ལྟར་ཀུན་མཁྱེན་
བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ་ལ་འདུལ་བའི་བཤད་རྒྱུན་གྱི་བཀའ་བབས་ཏེ་ལས་ཆོག་ཆེན་མོ་
དང་། མདོ་རྩའི་དཀའ་འགྲེལ་སོགས་མཛད་ཅིང་འཆད་ཉན་རྩལ་དུ་བཏོན་ནས་རྩོད་
པའི་དུས་མཐར་བསྟན་པ་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ཐུབ་དབང་གཉིས་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛད་
དོ། །གཞན་ཡང་ཀུན་མཁྱེན་རོང་པོས་པཎ་ཆེན་ནགས་རིན་ལ་བརྟེན་ཏེ་རྒྱ་དཔེ་ལ་
གཏུགས་ཤིང་རྣམ་བཤད་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཡིག་ཆ་བཤད་རྒྱུན་སོགས་ཀྱང་
བྱུང་། མདོར་ན་འདུལ་བའི་བསྟན་བཅོས་ཀྱ་ི ནང་ནས་མདོ་རྩ་བའི་བཤད་རྒྱུན་སྔ་རབས་
ཀྱི་བཀའ་སྲལོ ་ད་ལྟའི་བར་རྒྱུན་ཆགས་པར་གནས་ས།ོ །
གཉིས་པ་ནི། ཐོགས་མེད་མཆེད་མཛད་མངོན་པ་གོང་འོག་གཉིས། །བློ་
བརྟན་གང་སྤེལ་དབྱིག་བཤེས་སོགས་ཀྱིས་སྤེལ། །ཅེས་པ་སྟེ། དེའང་བཤད་བྱའི་
གཞི་ནི་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་མ་མོ་ཆོས་ཀུན་གྱི་བཤད་པའི་གཞི་དང་འཇུག་སྒོར་གྱུར་པ་
རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་དང་འདྲ་བའི་ཆོས་མངོན་པ་ཉིད་ཡིན་ལ། འཆད་བྱེད་བསྟན་བཅོས་
ནི། ཐེག་ཆེན་མངོན་པ་ཐོགས་མེད་ཀྱིས་བྱམས་པ་ལས་ཆོས་མངོན་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་
སོགས་གསན་ནས་མངོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་མཛད་པ་དང་། ཐེག་དམན་མངོན་
པ་གཅུང་དབྱིག་གཉེན་གྱི་མངོན་པ་མཛོད་རང་འགྲེལ་དང་བཅས་པ་སྟེ། སྐུ་མཆེད་
གཉིས་ཀྱིས་མཛད་པའི་གཞུང་ལ་མངོན་པ་གོང་འོག་ཏུ་གྲགས་ཤིང་། ཀུན་བཏུས་ལ་
ཁ་ཆེ་བློ་བརྟན། སློབ་དཔོན་རྒྱལ་པོའ་ི སྲས་ལ་སོགས་པས་འགྲེལ་པ་མཛད། མཛོད་
ལ་དབྱིག་གཉེན་རང་གི་སློབ་དཔོན་ཁ་ཆེ་འདུས་པ་བཟང་པོ། སློབ་མ་ཕྱོགས་ཀྱི་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

གླང་པོ། མངོན་པ་རང་ལས་མཁས་པ་བློ་གྲོས་བརྟན་པ། གང་སྤེལ། རྒྱལ་པོའ་ི
སྲས། དབྱིག་གི་བཤེས་གཉེན་སོགས་ཀྱིས་འགྲེལ་པ་དང་འགྲེལ་བཤད་མཛད་ཅིང་
སྤེལ་ལོ། །ཛི་ན་སྐ་ཅོག་དག་གིས་བསྒྱུར་ཅིང་བཤད། །དབས་དང་གྲུམ་ལ་བརྟེན་
ནས་ཡས་སུ་དར། །བོད་འདིར་བསྟན་པ་སྔ་དར་གྱི་ཚེ་པཎྜི་ཏ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། ལོ་ཙཱ་
བ་སྐ་བ་དཔལ་བརྩེགས་སོགས་ཀྱིས་གདགས་པའི་བསྟན་བཅོས་ལས། འཇིག་རྟེན་
གདགས་པ། རྒྱུ་གདགས་པ། ལས་གདགས་པ་གསུམ་དང་། མངོན་པ་གོང་འོག་
རང་འགྲེལ་དང་འགྲེལ་པ་རྒྱལ་སྲས་མ་སོགས་བསྒྱུར་ནས་བཤད། དེ་དག་གི་སློབ་མ་
སྣ་ནམ་ཟླ་བའི་རྡོ་རྗེ་དང་། ལྷ་ལུང་དཔལ་གྱི་རྡོ་རྗེ། དབས་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་བ་གསུམ་
ལས། ཕྱི་མས་ཁམས་སུ་བྱོན་ནས་གྲུམ་རྒྱལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ལ་བཤད་ཅིང་དེ་ལས་
དབུས་གཙང་གི་ལྗོངས་སུ་ཡས་དར་བ་ཡིན་ནོ། །ཀུན་མཁྱེན་དྷརྨཱ་ཀ་རས། འགོས་
ལོ་སོགས་ཀྱིས་བརྒྱུད་པ་འདི་ནས་དར་བ་ནི་མངོན་པ་གོང་མ་ཁོ་ན་ཡིན་ལ། མཛོད་ཀྱི་
བཤད་སྲལོ ་ལ་བརྒྱུད་པ་བསྟ ར་ཆགས་འདེད་རྒྱུ་མདེ ་པར་སྨྲས་ཀྱང་། བཤད་སྲོལ་འདི་
ལས་ཀུན་བཏུས་གཙོ་ཆེར་དར་བ་ནི་བྱུང་སྲིད་མོད་ཀྱི། མཛོད་འགྲེལ་པ་དང་བཅས་
པའང་འདི་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་དགོས་ཏེ། ཀུན་མཁྱེན་སོགས་མཁས་པ་ཐམས་ཅད་
ཀྱིས་བརྒྱུད་ཁུངས་འདི་ཉིད་གཙོ་བོར་སྨོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་
རྗེས་བྲང་ཏི་དར་མ་སྙིང་པོས་ཀུན་བཏུས་ལ་འཆད་ཉན་རྩལ་དུ་བཏོན། དཔང་ལོ་
ཆེན་པོས་རྣམ་བཤད་ཤེས་བྱ་རབ་གསལ། པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་མཆོག་གིས་བཞེད་དོན་རྒྱ་
མཚོའི་རླབས་ཕྲེང་སོགས་མཛད་ཅིང་འཆད་ཉན་སྤེལ་ཡང་བར་སྐབས་ནས་མཛོད་ཀྱི་
འཆད་ཉན་དར་ཞིང་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་འཆད་ཉན་བཤོལ་བས་དེང་སང་རྒྱུན་མི་བཞུགས་
སོ། །པཎ་ཆེན་སྨྲྀ་ཏིས་ཤེས་རབ་གྲགས་སོགས་ལ། །མཛོད་ཀྱི་བཤད་རྒྱུན་རོག་
འབན་ཐོ་ཡིས་བཟུང་། །དེང་སང་མཛོད་ཀྱི་བཤད་རྒྱུན་གཙོ་བོར་དར་བ་ནི་ནཱ་རོ་
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རྒྱལ་བསྟན་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་ཇི་ལྟར་དར་བའི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།

པའི་སློབ་མ་པཎྜི་ཏ་སྨྲྀ་ཏི་ཛྙཱ་ན་བོད་དུ་བྱོན་ནས་ཁམས་ཀྱི་འདན་ཀློང་ཐང་དུ་མངོན་
པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ་མཛད་པའི་ཚེ་མཁས་བཙུན་མང་དུ་འདུས་པས་མངོན་པ་འོག་
མའི་བསྟན་པ་གཞི་བཞེངས་སུ་བཏང་། དེའི་སློབ་མ་གཡས་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་གྲགས་
སོགས་ཀྱིས་དབུས་གཙང་ཁམས་གསུམ་དུ་སྤེལ། བྲང་ཏི་དར་མ་སྙིང་པོ་ལ་མངོན་
པ་གོང་འོག་གཉིས་ཀའི་བཤད་སྲོལ་གྱི་བཀའ་བབས། དེའི་སློབ་མ་རོག་ཆོས་ཀྱི་
བརྩོན་འགྲུས་དང་གོ་བོ་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་གནས། ཕྱི་མའི་སློབ་མ་འབན་དཀོན་མཆོག་
རྡོ་རྗེ། དེའི་སློབ་མ་ཐོ་གར་གནམ་ལྡེའམ་ཐོ་ཀུན་དགའ་རྡོ་རྗེ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་ཆེར་
སྤེལ། མཆིམས་བརྩོན་སེང་གེས་ནག་འཇམ་དུ་གྲགས་པའི་ཊཱི་ཀ་མཛད་ཅིང་བོད་ཊཱི་
ཀ་གི་ཐོག་མ་བྱུང་། དེ་ནས་མཆིམས་ནམ་མཁའ་གྲགས་དང་བསམ་གཏན་བཟང་པོ།
བཅོམ་ལྡན་རིག་རལ། རེད་མདའ་བ་བརྒྱུད་འཛིན་དང་བཅས་པ་སོགས་མཁས་པ་
དུ་མས་འགྲེལ་ཊཱི་ཀ་མཛད་ཅིང་སྤེལ་ལོ། །ཤཱཀ་ཤྲཱིས་ས་པཎ་ལ་གསུངས་ཉེ་བརྒྱུད་
བཅས། །ཁྱད་འཕགས་སྨྲ་བའི་ལྗགས་རིང་གཡོ་བར་མཛད། །པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱིས་
ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་ལ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ་གནང་ཞིང་། ས་པཎ་གྱིས་མནལ་ལམ་དུ་
དབྱིག་གཉེན་ལས་ཟླ་གཅིག་བར་དུ་གསན་པའི་ཐུགས་ཉམས་བྱུང་བས་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་
གྱུར་པ་བཅས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་བཤད་སྲོལ་གྱི་སྨྲ་བའི་ལྗགས་རིང་དུ་གཡོ་
བར་མཛད་དོ། །དེ་ལྟར་བཤད་བྱའི་ཆོས་མངོན་པ་དེ་ལ་གསེར་མདོག་པཎ་ཆེན་གྱིས་
བརྗོད་བྱ་དོན་གྱི་མངོན་པ་ལྷག་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་བསླབ་པ་འཁོར་བཅས་དང་། རྗོད་
བྱེད་ཚིག་གི་མངོན་པ་དེ་སྟོན་པའི་གསུང་རབ་གཉིས་སུ་བསྡུས་ནས་འཆད། བོད་
བྱིངས་རྣམས་ནི་མཛོད་ལས། ཆོས་མངོན་ཤེས་རབ་དྲི་མེད་རྗེས་འབྲང་བཅས། །དེ་
ཐོབ་བྱ་ཕྱིར་གང་དང་བསྟན་བཅོས་གང་། །ཞེས་གསུངས་པའི་དོན། དོན་དམ་པའི་
ཆོས་མངོན་པ་དང་། བརྡར་བཏགས་པའིའོ། །དང་པོ་ནི། ཆོས་རྣམས་ཀྱི་རང་དང་
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སྤྱིའི་མཚན་ཉིད་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་ཟག་པ་མེད་པའི་ཤེས་རབ་ཕུང་པོ་ལྔའི་འཁོར་
དང་བཅས་པའོ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ཏེ་ཟག་བཅས་ཀྱི་ཤེས་རབ་དང་བསྟན་བཅོས་
སོ། །དང་པོ་ནི། ཐོས་བསམ་བསྒོམ་གསུམ་གྱི་ཤེས་རབ་སྦྱོར་བྱུང་དང་སྐྱེས་ཐོབ་
ཤེས་རབ་ཟག་བཅས་རྣམས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། བསྟན་བཅོས་མངོན་པ་སྡེ་བདུན་
ལ་སོགས་པ་དག་གོ །དེའི་དོན་འཆད་པ་མཛོད་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་བརྗོད་བྱ་ལུས་
རྣམ་པར་གཞག་པ་ཡང་། ཟག་བཅས་ཟག་པ་མེད་ཆོས་རྣམས། ཞེས་པས་ཀུན་ནས་
ཉོན་མོངས་པའི་ཕྱོགས་དང་། རྣམ་པར་བྱང་བའི་ཕྱོགས་གཉིས་སུ་ཅི་རིགས་པར་འདུ་
ཞིང་། གོ་རིམ་གྱི་འབྲེལ་ཡང་ཟག་བཅས་དང་ཟག་མེད་ཀྱིས་བསྡུས་པའི་ཆོས་དེ་དག་
ཀྱང་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱིས་བསྡུས་པའི་ཕྱིར་གནས་དང་པོར་ཕུང་ཁམས་སོགས་
ཀྱི་རྣམ་གཞག་བསྟན་ཅིང་། ཁམས་བསྟན་པ་ཤས་ཆེ་བའི་ཕྱིར་ཁམས་ཀྱི་མཛོད་ཀྱི་
གནས་ཞེས་བསྒྲགས་སོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཀུན་ཉོན་དང་རྣམ་བྱང་དག་ལ་དབང་པོའ་ི སྒོ་
ནས་འཇུག་ཅིང་དམིགས་པའི་ཕྱིར་དབང་པོ་བསྟན་པ་གཉིས་པ་དང་། ཁམས་དང་
འགྲོ་བ་སྐྱེ་གནས་སོགས་ཀྱིས་ཕྱེ་བའི་ཁམས་དང་དབང་པོའ་ི བདག་ཉིད་ཉོན་མོངས་
ཅན་སེམས་ཅན་སྐྱེ་བའི་རིམ་པ་རྟེན་འབྲེལ་བཅས་དང་། སྣོད་གྲུབ་ཚུལ་སོགས་སྣོད་
བཅུད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་བསྟན་པ་གནས་གསུམ་པ་དང་། སྣོད་བཅུད་ཀྱི་ཁྱད་པར་མཐའ་
ཡས་པ་རྣམས་ཀྱང་བྱེད་པོ་གཞན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ལས་ཀྱིས་བསྐྱེད་པས་ལས་
བསྟན་པ་གནས་བཞི་པ་དང་། ལས་ཀྱང་ཉོན་མོངས་པ་དང་བཅས་པས་བསྐྱེད་ནུས་
ཀྱི་དེ་མེད་པར་མ་ཡིན་པས་ཕྲ་རྒྱས་བསྟན་པ་གནས་ལྔ་པ་དང་། ཉོན་མོངས་པ་དེ་
རྣམ་པར་བྱང་བའང་མི་སྡུག་པ་སྒོམ་པ་ལ་སོགས་པའི་རིམ་པས་ལམ་རྫོགས་པ་ལ་ལྟོས་
པའི་ཕྱརི ་ལམ་དང་ལམ་སྒྲུབ་པ་པའོ ་ིགང་ཟག་ཀྱང་བསྟན་པ་གནས་དྲུག་པ་དང་། ལམ་
ལ་ཞུགས་པས་ཉོན་མོངས་པ་འཇོམས་པའང་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བྱེད་པས་ཡེ་ཤེས་དང་དེའི་
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ཡོན་ཏན་རྣམས་བསྟན་པ་གནས་བདུན་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་རྣམས་ཀྱང་བསམ་གཏན་
ལ་བརྟེན་པ་འབའ་ཞིག་ཡིན་པས་ན་བསམ་གཏན་དང་། དེའི་རང་བཞིན་གྱི་ཡོན་
ཏན་བཅས་སྙོམས་འཇུག་བསྟན་པ་གནས་བརྒྱད་པ་སྟེ། གང་ཟག་གཏན་ལ་དབབ་
པ་ཞེས་པ་གནས་དགུ་པ་ནི་གནས་བརྒྱད་པ་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཞར་ལས་འོངས་པའོ་ཞེས་
བཤད་དོ། །གནས་དེ་དག་ཆོས་དྲུག་གིས་འཆད་དེ། གྲངས་དང་མཚན་ཉིད་བསྟན་
པ་དང་། དེ་བཞིན་རབ་དབྱེ་བསྡུ་བ་དང་། །སྒྲུབ་བྱེད་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་སྟེ། །
ཆོས་ནི་དྲུག་ཏུ་རབ་ཏུ་བསྒྲགས། །ཞེས་སོ། །དེ་ལ་གྲངས་ནི། །ཟག་བཅས་ཟག་
པ་མེད་ཆསོ ་རྣམས། །ཞེས་དང་། འདུས་བྱས་ཆསོ ་རྣམས་ད་ེ དག་ཀྱང་། །གཟུགས་ལ་
སོགས་པའི་ཕུང་པོ་ལྔ། །སོགས་སོ། །མཚན་ཉིད་ནི། ཚོར་བ་མྱོང་བའོ་འདུ་ཤེས་
ནི། །མཚན་མར་འཛིན་པའི་བདག་ཉིད་དོ། །སོགས་སོ། །རབ་དབྱེ་ནི། བསྟན་
ཡོད་འདིར་ནི་གཟུགས་གཅིག་པུ། །ཐོགས་དང་བཅས་པ་གཟུགས་ཅན་བཅུ། །
སོགས་སོ། །བསྡུ་བ་ནི། ཕུང་པོ་དང་ནི་སྐྱེ་མཆེད་དང་། །ཁམས་གཅིག་གིས་ནི་
ཐམས་ཅད་བསྡུས། །སོགས་སོ། །མཚུངས་ལྡན་ནི། བདེ་བ་དག་དང་འདོད་ཆགས་
སོགས་སོ། །སྒྲུབ་བྱེད་ནི། དབང་ཕྱུག་སོགས་མིན་རིམ་སོགས་ཕྱིར། །ཞེས་པ་ལ་
སོགས་པས་སོ། །
གསུམ་པ་ནི། ཤེར་ཕྱིན་སྦས་དོན་མངོན་རྟོགས་རྒྱལ་ཚབ་ཆེས། །ལེགས་
བཀྲལ་ཐོགས་མེད་མཆེད་ཀྱིས་སྣང་བར་མཛད། །བཀའ་འཁོར་ལོ་བར་པ་ཤེས་རབ་
ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་དགོངས་འགྲེལ་ཤིང་རྟའི་སྲོལ་གཉིས་སུ་བྱུང་བ་ལས། སྦས་
དོན་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རིམ་པ་ནི་རྒྱལ་ཚབ་བྱམས་པས་ལེགས་པར་བཀྲལ་བའི་གཞུང་
མངོན་རྟོགས་རྒྱན་དུ་གྲགས་པ་འདི་ཉིད་དེ། གཞུང་དེ་དང་ཉི་ཁྲི་གཉིས་དོན་གཅིག་
པར་དགོངས་ནས་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཀྱིས་འགྲེལ་པ་དེ་ཉིད་རྣམ་ངེས། མཆེད་
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དབྱིག་གཉེན་གྱིས་རྣམ་རིག་ཏུ་བཀྲལ་བའི་ཡུམ་གསུམ་གནོད་འཇོམས་སོགས་ཀྱིས་
ཐོག་མར་སྣང་བར་མཛད་དོ། །འཕགས་སེང་གཉིས་ཀྱིས་རང་སྟོང་ཚུལ་དུ་བཀྲལ། །
བཤད་སྲོལ་བཟང་བས་ཕྲིན་ལས་ཁྱད་དུ་འཕགས། །ཁྱད་པར་དབྱིག་གཉེན་གྱི་སློབ་
མ་ཕར་ཕྱིན་རང་ལས་མཁས་པར་གྲགས་པ་འཕགས་པ་རྣམ་གྲོལ་སྡེས་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་
པར་སྨྲ་བའི་དབུ་མའི་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་རྒྱན་དང་ཉི་ཁྲི་སྦྱར་བའི་འགྲེལ་པ་ཉི་ཁྲི་
སྣང་བ་མཛད་པས་དེ་ཕྱིན་ཆད་མདོ་རྒྱན་སྦྱར་བའི་སྲོལ་དོད། དེའི་འོག་ཏུ་གྲོལ་སྡེ་
རྣམ་པར་སྣང་མཛད་བཟང་པོ་སོགས་ཀྱིས་ཀྱང་ཡུམ་རྒྱས་འབྲིང་དང་སྦྱར་བའི་འགྲེལ་
པ་ཅི་རིགས་པར་མཛད་ཅིང་། ཁྱད་པར་སློབ་དཔོན་སེང་གེ་བཟང་པོས་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་
ལུགས་སྲོལ་མཐའ་དག་ཐུགས་སུ་ཆུད། རྗེ་བཙུན་བྱམས་པས་གནང་བ་སྩལ་བའི་
བྱིན་རླབས་ཀྱི་མཐུ་ལས་ཡུམ་བར་པ་དང་སྦྱར་བ་ལེ་བརྒྱད་མའི་བསྡུས་དོན། བརྒྱད་
སྟོང་པ་དང་སྦྱར་བ་བརྒྱད་སྟོང་འགྲེལ་ཆེན། སྡུད་པ་དང་སྦྱར་བ་སྡུད་འགྲེལ་རྟོགས་
སླ། ཡུམ་གསུམ་ཀ་དང་སྦྱར་བ་འགྲེལ་པ་དོན་གསལ་སོགས་མཛད། དེ་ལྟར་རང་
སྟོང་གི་ཚུལ་དུ་བཀྲལ་པ་དེ་དག་བཤད་སྲོལ་ཤིན་ཏུ་བཟང་བས་དེ་ཕྱིན་གྱི་ཤེར་ཕྱིན་
འཆད་པ་པོའ་ི སློབ་དཔོན་མཐའ་དག་དེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་བས་ཕྲིན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་
འཕགས་པའོ། །བོད་འདིར་རླངས་དང་བཻ་རོའ་ི བཀའ་དྲིན་ལས། །ཤེར་ཕྱིན་བཤད་
པ་ཉམས་ལེན་རྒྱ་ཆེར་བྱུང་། །བོད་ཀྱི་ལྗོངས་འདིར་འཁོར་ལོ་བར་པ་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་
སྐོར་འཕགས་ཡུལ་དུ་གང་བཞུགས་ཐམས་ཅད་བྱོན་པར་གྲགས་ཏེ། བསྟན་པ་སྔ་
དར་གྱི་དུས་སུ་རླངས་ཁམས་པ་གོ་ཆས་འཕགས་ཡུལ་དུ་བྱོན་ཏེ་ཤེར་ཕྱིན་འབུམ་པ་
ཐུགས་ལ་བཟུང་ནས་བོད་དུ་ལེགས་པར་བསྒྱུར། རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱིས་
ཐེག་ཆེན་གྱི་ཆོས་ལ་གུས་པ་ཆེན་པོས་ཉིད་ཀྱི་མཚལ་ཁྲག་དང་ར་དཀར་མོའ ་ི འོ་མ་
སྦྱར་ནས་བྲིས་པ་རེག་ཟིག་དམར་པོར་གྲགས་པ་སྟེ། ལྷ་ས་གོང་གི་སོ་ཕག་མཆོད་
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རྒྱལ་བསྟན་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་ཇི་ལྟར་དར་བའི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།

རྟེན་གྱི་ནང་དུ་བཞུགས་པ་བླ་འགྱུར་ཆུང་ངུ་། །ཡང་དབས་མཉྫུ་ཤྲི། ཉང་ཨིནྡྲ་ཝ་རོ་
གཉིས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་ནས་དཔེ་བླངས་ཏེ་བསྒྱུར་བ། བཙན་པོའ་ི དབུ་སྐྲའི་གཞོབ་རམ་
དང་ར་དཀར་མོའ་ི འོ་མ་ལ་སྦྱར་ནས་བྲིས་པ་རེག་ཟིག་སྔོན་པོར་གྲགས་པ་པོད་བཞི་
མ་ཞིག་ཀྱང་བྱུང་བར་གྲགས། དེ་ལྟར་རེག་ཟིག་སྔོ་དམར་གཉིས་པོ་ནི་འགྲེས་རྐང་
ཐམས་ཅད་མི་རྒྱས་པས་བ་གོར་བཻ་རོ་ཙ་ནས་སླར་ཡང་ཞུ་ཆེན་མཛད་དེ་འགྲེས་རྐང་
ཆད་པ་སོགས་བསབས། ཚིག་སྣ་བསྲིངས་ཏེ་བརྗོད་བདེ་བར་བསྒྱུར། འདི་དུས་ལོ་
ཙཱ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཕྱག་བྲིས་མཛད་དེ་བཞུགས་སྣོད་ལས་འབུམ་ཤ་སྒྲོ་ཅན་དུ་གྲགས་
པ་ད་ལྟའང་མཆིམས་ཕུ་ན་བཞུགས་པ་བླ་འགྱུར་འབྲིང་པ།ོ ཁྲི་རལ་གྱ་ི དུས་སུ་པཎྜི་ཏ་སུ་
རེནྡྲ་བོ་དྷི་སོགས་དང་ལོ་ཙཱ་བ་སྐ་ཅོག་གཉིས་ཀྱིས་ཞུ་ཆེན་མཛད་པའི་དུམ་བུ་བཅུ་དྲུག་པ་
བླ་འགྱུར་ཆེན་མོ་སོགས་འགྱུར་མི་འདྲ་བ་འགའ་ཞིག་བྱུང་བར་གྲགས་ཤིང་། དཾཥྟ་སེ་
ནའི་འབུམ་ཊཱི་ཀ་སོགས་འགྲེལ་པའི་སྐོར་ཡང་བསྒྱུར་བ་དེ་དག་གི་བཀའ་དྲིན་ལས་
བཤད་པ་དང་ཉམས་ལེན་རྒྱ་ཆེ་བྱུང་ངོ་། །རིན་ཆེན་བཟང་པོས་མངོན་རྒྱན་བཤད་
སྲོལ་བཏོད། །ཇོ་བོ་རྗེས་ཀྱང་ཁུ་འབྲོམ་ཕྱཱ་ལ་བཤད། །ཁྱད་པར་རྔོག་ལོ་ཆེན་པོས་
དར་རྒྱས་མཛད། །བསྟན་པ་ཕྱི་དར་ལ་ལོ་ཆེན་རིན་བཟང་པོས་འཕགས་ཡུལ་དུ་བྱོན་
ཏེ་པཎྜི་ཏ་གུ་ཎ་མི་ཏྲ་ལས་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་འགྲེལ་པ་དང་བཅས་པ་གསན་ནས་
བཤད་སྲོལ་གྱི་སྒོ་ཐོག་མར་བཏོད། ཇོ་བོ་རྗེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤས་ཀྱང་ཁུ་ཆེན་པོ་ལྷ་
ལྡིངས་པ་དང་འབྲོམ་སྟོན་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་ལ་ཕར་ཕྱིན་གྱི་བཤད་པ་ལེགས་
པར་བསྩལ། ཨ་ཏི་ཤ་དང་ལོ་ཆེན་རིན་བཟང་གཉིས་ཀྱིས་འགྲེལ་བཤད་རྟོགས་
དཀའི་སྣང་བ་བསྒྱུར། བརྒྱད་སྟོང་པ་དང་། ཉི་སྣང་། བརྒྱད་སྟོང་འགྲེལ་ཆེན་
སོགས་སྔར་འགྱུར་བ་མང་པོ་ལ་ཞུ་དག་མཛད། འབྲོམ་སྟོན་གྱིས་འབྲོམ་སྟོང་བཙན་
ནམ་མགོ་བླ་མ་ལ་བཤད་པ་སོགས་ཀྱིས་བཤད་སྲོལ་ཆེ་བ་ཞིག་བྱུང་། ཡང་ཇོ་བོས་ཕྱཱ་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

དར་སྟོན་པ་ལ་བཤད་པས་ཕར་ཕྱིན་ཁམས་ལུགས་སུ་གྲགས་པའང་དར་རོ། །ཁྱད་
པར་འཇམ་དཔལ་རྩ་རྒྱུད་ལས། འདི་ནས་བྱང་ཕྱོགས་གངས་འགྲམ་དུ། །བློ་ལྡན་
གང་ཞིག་འབྱུང་འགྱུར་བ། །ཡི་གེ་སྒྲ་དང་བཤད་བྱ་ལ། །བློ་གྲོས་ཐོགས་པ་མེད་པ་
འབྱུང་། །ཞེས་ལུང་བསྟན་པའི་རྔོག་ལོ་ཆེན་པོ་བློ་ལྡན་ཤེས་རབ་ཀྱིས་པཎྜི་ཏ་བསྟན་
སྐྱོང་ངམ་འབུམ་ཕྲག་གསུམ་པ་ལས་ཤེར་ཕྱོགས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་མཐའ་དག་གསན།
གཞན་ཡང་མཁས་གྲུབ་དུ་མ་ལས་མདོ་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཞུས། བལ་ཡུལ་
ཕམ་ཐིང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་ན་བཞུགས་པའི་འབུམ་ལས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་མིང་ཆད་
པ་བསབས་པ་སོགས་འགྱུར་བཅོས་དང་། མངོན་རྟོགས་རྒྱན་རྩ་འགྲེལ་འགའ་ཞིག་
ཀྱང་འགྱུར་བཅོས་དང་གསར་འགྱུར་ཅི་རིགས་པར་མཛད་དེ་དེ་དག་གི་བཤད་པའང་
དཔྱིས་ཕྱིན་པ་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ་དར་རྒྱས་སུ་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །སྔ་ཕྱིའི་བཀའ་བབ་
ཤེར་འབར་བྱང་སེང་ལས། །རིམ་བརྒྱུད་གཡག་རོང་ཡབ་སྲས་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱིས། །
བཤད་པའི་ཆུ་རྒྱུན་བཟང་པོ་མ་ཉམས་བབས། །བསྟན་པ་སྔ་དར་གྱི་ཤེར་ཕྱིན་བཤད་
རྒྱུན་ཁམས་སུ་འཕོས་པ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུན་དང་། ཇོ་བོ་དང་རིན་བཟང་རྔོག་ལོ་ཆེན་
པོ་བཅས་ཕྱི་འགྱུར་གྱི་བཤད་རྒྱུན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བཀའ་བབས་པ། རྔོག་ལོའ་ི སློབ་མ་
ཐུ་བོ་བཞི་ལས་ཤེར་ཕྱིན་བཀའ་བབ་འབྲེ་ཤེས་རབ་འབར་གྱིས་བཤད་རྒྱུན་དེ་དག་
གཅིག་དྲིལ་གྱི་སྲོལ་ཆེན་པོ་གཏོད་པ་ཨར་བྱང་ཆུབ་སེང་གེས་བཟུང་སྟེ་བསྟན་པ་འདི་
ལ་བྱ་བ་ཆེ་ཐང་དུ་མཛད་པ་ལས་རིམ་གྱིས་བརྒྱུད་དེ་བུ་སྟོན་རིན་པོ་ཆེའི་སློབ་མ་
ཐུགས་སྲས་ལོ་ཙཱ་རིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་ལ་གཡག་མི་ཕམ་ཆོས་ཀྱི་བླ་མས་གསན་ཏེ་
འགྲེལ་པ་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་མཛད་ཅིང་འཆད་ཉན་རྩལ་དུ་བཏོན་པས་ཕར་ཕྱིན་
གཡག་ལ་ཐུག་ཟེར་བ་བྱུང་། དེའི་སློབ་མ་རོང་སྟོན་ཆེན་པོ་ཤེས་བྱ་ཀུན་གཟིགས་ཀྱིས་
ཤེར་ཕྱིན་གྱིས་གཙོས་མདོ་ཕྱོགས་ལ་རྣམ་བཤད་གཞུང་འགྲེལ་བཞི་བཅུ་ཞེ་གསུམ་
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རྒྱལ་བསྟན་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་ཇི་ལྟར་དར་བའི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།

ཙམ་དང་ཁྱད་པར་ཕར་ཕྱིན་རོང་ཊཱི་ཀ་ཆེན་མོ་སོགས་མཛད་ཅིང་འཆད་ཉན་གྱི་རྐང་
བཟུང་སྟེ། ཡབ་སྲས་དེ་དག་གི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་མཐུ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་བཤད་པའི་ཆུ་
རྒྱུན་བཟང་པོ་ད་ལྟའི་བར་མ་ཉམས་པར་བབས་སོ། །གྲོ་ལུང་བཤད་སྲོལ་དཔལ་
ལྡན་ཕྱྭ་པས་སྤེལ། །ཡང་རྔོག་ལོའ་ི སློབ་མ་གྲོ་ལུང་པ་བློ་གྲོས་འབྱུང་གནས་ཀྱི་བཤད་
སྲོལ་བརྟེན་ནས་ཕྱིས་དགེ་བཤེས་ཕྱྭ་པས་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་བའི་བཤས་སྲོལ་བཟང་པོ་རྐང་
ཚུགས་པའང་བྱུང་ངོ་། །དེ་ལ་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་གྱི་བསྟན་བྱའི་དོན་ནི། ཤེས་རབ་ཕ་
རོལ་ཕྱིན་པ་ནི། །དངོས་པོ་བརྒྱད་ཀྱིས་ཡང་དག་བཤད། །ཅེས་མདོར་བསྟན་ནས།
རྣམ་ཀུན་མཁྱེན་ཉིད་ལམ་ཤེས་ཉིད། །དེ་ནས་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད། །ཅེས་རྣམ་
མཁྱེན། ལམ་ཤེས། གཞི་ཤེས་ཏེ་ཐོས་བསམ་གྱི་ཡུལ་མཁྱེན་པ་གསུམ། རྣམ་ཀུན་
མངོན་རྫོགས་རྟོགས་པ་དང་། །རྩེ་མོར་ཕྱིན་དང་མཐར་གྱིས་པ། །སྐད་ཅིག་གཅིག་
མངོན་རྫོགས་བྱང་ཆུབ། །ཅེས་རྣམ་རྫོགས་སྦྱོར་བ། རྩེ་མོའ་ི སྦྱོར་བ། མཐར་གྱིས་
པའི་སྦྱོར་བ། སྐད་ཅིག་མའི་སྦྱོར་བ་སྟེ་ཉམས་སུ་བླང་བྱའི་སྦྱོར་བ་བཞི། ཆོས་ཀྱི་སྐུ་
དང་དེ་རྣམ་བརྒྱད། །ཅེས་ཆོས་སྐུ་ཕྲིན་ལས་དང་བཅས་པ་ཐོབ་པའི་འབྲས་བུ་སྟེ་དབྱེ་
གཞི་དངོས་པོ་བརྒྱད་དེ། དེ་ལ་དང་པོ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་མཁྱེན་པ་ཉིད་
ནི་ཇི་ལྟ་ཇི་སྙེད་ཀྱི་རྣམ་པ་མ་ལུས་པ་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ལ་མངོན་སུམ་དུ་མཁྱེན་པ་
དང་། གཉིས་པ་ལམ་ཤེས་པ་ཉིད་ནི། ལམ་གསུམ་རང་བཞིན་མེད་པར་རྟོགས་ཤིང་
རྫོགས་སྨིན་སྦྱངས་ནས་ཡང་དག་མཐའ་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་སློབ་ལམ་དང་། གསུམ་
པ་གཞི་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་ནི། གཞི་ཐམས་ཅད་གང་ཟག་གི་བདག་གིས་སྟོང་
པར་རྟོགས་པའི་ཉི་ཚེ་བའི་མཁྱེན་པ་དང་། བཞི་པ་རྣམ་ཀུན་མངོན་རྫོགས་རྟོགས་
པའི་སྦྱོར་བ་ནི། མཁྱེན་གསུམ་གྱི་རྟོགས་པ་ལ་རང་དབང་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དུ་སྐྱེ་
མེད་གསུམ་བསྡུས་ཏེ་སྒོམ་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབྱོར་དང་། ལྔ་པ་རྩེ་མོར་ཕྱིན་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

པའི་སྦྱོར་བ་ནི། རྣམ་རྫོགས་སྦྱོར་བ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེ་མེད་གསུམ་བསྡུས་ཏེ་སྒོམ་པ་
ལ་དབང་དུ་གྱུར་པའི་སེམས་དཔའ་རྣལ་འབྱོར་དང་། དྲུག་པ་མཐར་གྱིས་སྦྱོར་བ་ནི།
མཁྱེན་གསུམ་གྱི་ཤེས་རྣམ་ཅིག་ཅར་དུ་སྐྱེ་བའི་རྟོགས་པ་བརྟན་པོར་བྱ་བའི་ཕྱིར་
མཁྱེན་གསུམ་གྱི་རྣམ་པ་རྣམས་ཆོས་བཅུ་གསུམ་ལ་རིམ་གྱིས་སློབ་པའི་སེམས་དཔའི་
རྣལ་འབྱོར་དང་། བདུན་པ་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ལ་མངོན་པར་རྫོགས་པ་བྱང་ཆུབ་
པའི་སྦྱོར་བ་ནི། མཁྱེན་གསུམ་རིམ་གྱིས་སྒོམ་པ་མཐར་ཐུག་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་
འབྱོར་དང་། བརྒྱད་པ་འབྲས་བུ་ཆོས་སྐུ་ནི། སྦྱོར་བཞི་བསྒོམས་པའི་རྣམ་སྨིན་ནམ།
འབྲས་བུ་མཐར་ཐུག་ཟག་མེད་ཀྱི་ཡན་ལག་དུ་མ་དང་ལྡན་པ་སྟེ། བདེན་གཉིས་
ལས། ཆོས་རྣམས་ཀུན་གྱི་ལུས་ཡིན་ཕྱིར། །ཡོན་ཏན་བསམ་ཡས་ཀུན་རྟེན་ཕྱིར། །
རིག་པའི་རྗེས་འབྲངས་ངོ་བོའ་ི ཕྱིར། །སྐྱོབ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་སྐུ་ཡིན། །ཅེས་སོ། །
དེ་དག་ཀྱང་མདོ་ལས་རབ་འབྱོར་གྱི་ལེའུས་རྣམ་མཁྱེན། མཐའ་གཉིས་རྣམ་དག་གི་
ལེའུས་ལམ་ཤེས། སྤྱོད་པ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ལེའུས་གཞི་ཤེས། དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་
ལེའུས་རྣམ་ཀུན། བསླབ་པ་ཡོངས་སུ་དག་པའི་ལེའུས་རྩེ་སྦྱོར། རིམ་གྱིས་འཇུག་
པའི་ལེའུས་མཐར་གྱིས་པ། བསླབ་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ལེའུས་སྐད་ཅིག་མ།
བསླབ་པ་འབྲས་བུའི་ལེའུས་ཆོས་སྐུ་རྣམས་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །དངོས་པོ་བརྒྱད་དུ་
ངེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། གང་ཟག་གཅིག་འཚང་རྒྱ་བ་ལ་ཤེས་པར་བྱ་བ་ཡུལ་མཁྱེན་
པ་གསུམ། ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ལམ་སྦྱོར་བ་བཞི། དེ་བླངས་པའི་འབྲས་བུ་ཆོས་ཀྱི་
སྐུ་སྟེ། དོན་བསྡུས་རིན་ཆེན་སྒྲོན་མེ་ལས། ཤེས་བྱའི་ཡུལ་དུ་མཁྱེན་པ་གསུམ།
སྒོམ་པའི་དུས་སུ་སྦྱོར་བ་བཞི། །འབྲས་བུ་མཐར་ཐུག་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །ཞེས་གསུངས་
པ་ལྟར་རོ། །དེ་དག་གི་དབྱེ་བ་སྦས་དོན་ཡན་ལག་བདུན་ཅུར་གྲགས་པ་ཡང་།
སེམས་བསྐྱེད་ལ་སོགས་པ་རྣམ་མཁྱེན་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་བཅུ། འབྲས་བུ་རྣམ་
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རྒྱལ་བསྟན་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་ཇི་ལྟར་དར་བའི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།

མཁྱེན་ཐོབ་པ་ལ་རྒྱུ་ལམ་ཤེས་བསྒོམ་དགོས་པས་དེ་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་བཅུ་གཅིག །
ལམ་ལེགས་པར་ཤེས་པ་ལ་གཞིའི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་དང་གཉེན་པོའ ་ི རབ་དབྱེ་ཤེས་
དགོས་པས་གཞི་ཤེས་མཚོན་བྱེད་དགུ། མཁྱེན་གསུམ་ཐོས་བསམ་གྱིས་གཏན་ལ་
དབབ་པའི་དོན་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་རྩ་གསུམ་དུ་བསྡུས་ནས་བསྒོམ་དགོས་པས་རྣམ་རྫོགས་
སྦྱོར་བ་མཚོན་བྱེད་བཅུ་གཅིག །བྱང་སེམས་ཚོགས་ལམ་དུ་རྫོགས་སྦྱོར་རེས་འཇོག་
ཏུ་བསྒོམས་པས་སྒོམ་བྱུང་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཉམས་སྐྱེས་པ་ནི་རྩེ་མོའ་ི སྦྱོར་བ་སྟེ་དེའི་
མཚོན་ཆོས་བརྒྱད། མཁྱེན་གསུམ་གྱི་དོན་སོ་སོ་བ་དང་རྣམ་པར་བསྡུས་པའི་དོན་
རྣམས་ལ་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ཡིད་བརྟན་ནས་བསྒོམ་པ་མཐར་གྱིས་པའི་སྦྱོར་བ་སྟེ་དེའི་
མཚོན་ཆོས་བཅུ་གསུམ། མཐར་གྱིས་པའི་སྒོམ་རིམ་དེ་ལྟ་བུ་སྦྱོར་ལམ་དྲོད་ཀྱི་རྗེས་
ཐོག་ནས་ཡོད་མོད། ས་དང་པོ་ཡན་ཆད་དུ་སྒོམ་པས་རྟོགས་པའི་རིགས་རྣམས་དུས་
གཅིག་ཏུ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ལ་བརྟན་པ་ཐོབ་ནས། ཡེ་ཤེས་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་གིས་
མཁྱེན་གསུམ་གྱི་རྣམ་པ་བསྒོམས་པས། དེ་མ་ཐག་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་དུ་
བྱེད་ངེས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་ནི་སྐད་ཅིག་མའི་སྦྱོར་བ་སྟེ་དེའི་མཚོན་ཆོས་བཞི། དེའི་སྐད་ཅིག་
གཉིས་པར་སྐུ་གསུམ་ཕྲིན་ལས་དང་བཅས་པ་བསྐྱེད་པ་སྦྱོར་བ་བཞི་བསྒོམས་པའི་
རྣམ་སྨིན་མཐར་ཐུག་པ་སྟེ་དེ་ལ་སྐུ་གསུམ་མཛད་པ་དང་བཅས་བཞི་སྟེ་བསྡོམས་པས་
བདུན་ཅུའོ། །དེ་ལ་དངོས་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་དང་པོར་རྣམ་མཁྱེན་སྟོན་པ་ནི་འབྲས་བུ་ལ་སྤྲོ་
བ་བསྐྱེད་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ཞིང་། དོན་བདུན་ཅུའི་དང་པོར་སེམས་བསྐྱེད་སྟོན་པ་ནི་
སེམས་བསྐྱེད་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ་ཡིན་པར་ཤེས་པའི་ཆེད་དུའོ། །
དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་དབྱེ་གཞིའི་སྟེང་དུ་མདོར་དྲིལ་ན། ཐོབ་བྱའི་འབྲས་བུ་མཐར་ཐུག་
པ་རྣམ་མཁྱེན། དེའི་ཐོབ་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་ལམ་ཤེས། དེའི་བླང་དོར་བྱ་བའི་ཡན་ལག་ཏུ་
གཞིའི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་དང་། གཉེན་པོའ་ི རབ་དབྱེ་ཤེས་པའི་གཞི་ཤེས་རྣམས་ནི་སྒྲོ་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

འདོགས་གཅོད་ཡུལ་མཁྱེན་པ་གསུམ། ཐོས་བསམ་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་དོན་
རྣམ་པ་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་རྩ་གསུམ་དུ་བསྡུས་ནས་རེས་འཇོག་ཏུ་བསྒོམ་པ་རྣམ་རྫོགས་
སྦྱོར་བ། བསྡུས་བསྒོམ་དེ་ལས་རྟོགས་པ་རབ་ཏུ་གྱུར་པ་རྩེ་མོའ ་ི སྦྱོར་བ། དེ་ལ་
བརྟན་པ་ཐོབ་པའི་ཆེད་དུ་དུས་གཅིག་ཏུ་གོ་རིམ་བཞིན་བསྒོམ་པ་མཐར་གྱིས་པའི་
སྦྱོར་བ། བརྟན་པ་ཐོབ་ནས་ཡེ་ཤེས་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་གིས་མཁྱེན་གསུམ་གྱི་རྣམ་
པ་བསྒོམས་པས་དེ་མ་ཐག་འབྲས་བུ་མངོན་དུ་བྱེད་ངེས་པ་སྐད་ཅིག་མའི་སྦྱོར་བ་དང་
བཞི་ནི་ཉམས་ལེན་སྦྱོར་བ་བཞི། དེ་ལྟར་ཉམས་སུ་བླངས་པ་ལས་དབྱིངས་དང་ཡེ་
ཤེས་དབྱེར་མེད་པ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་དང་། ཐེག་ཆེན་གྱི་ཆོས་ལ་རྫོགས་པར་ལོངས་
སྤྱོད་པ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ། གང་ལ་གང་འདུལ་གྱི་ཐབས་སྣ་ཚོགས་པས་
སེམས་ཅན་གྱི་དོན་སྣ་ཚོགས་པ་མཛད་པ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་དང་། ཕྲིན་ལས་ཉེར་བདུན་
གྱིས་བསྡུས་པའི་གཞན་དོན་མཛད་པ་ཕྲིན་ལས་དང་བཞི་ནི་འབྲས་བུ་ཆོས་ཀྱི་སྐུའོ། །
དེ་ལས་མཁྱེན་གསུམ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ་མངོན་རྟོགས་དྲུག་དང་། སྦྱོར་བཞིའང་
འཐོབ་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཞེས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཀྱང་མཛད་དོ། །
བཞི་པ་ལ་གཉིས། རང་སྟོང་པ་དང་། གཞན་སྟོང་པའི་དར་ཚུལ་ལོ། །
དང་པོ་ནི། དངོས་བསྟན་སྟོང་ཉིད་སྟོན་པ་དབུ་མའི་ཚུལ། །འཕགས་པའི་
དགོངས་པ་འགྲེལ་བྱེད་རྣམ་གཉིས་ལས། །ཐལ་རང་སྲོལ་གྱིས་ཟླ་གྲགས་ཞི་བ་
ལྷ། །ཤར་གསུམ་ལ་སོགས་ལུགས་གཉིས་རྗེས་འབྲང་མང་། །ཕར་ཕྱིན་གྱི་དངོས་
བསྟན་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་བསྟན་ཅིང་བཤད་པ་དང་ཉམས་སུ་ལེན་པ་རྣམས་ལ་དབུ་
མ་པ་ཞེས་གྲགས་ཤིང་དེའི་དོན་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་སྟོན་པ་སློབ་དཔོན་འཕགས་པའི་
གཞུང་རྣམས་ཀྱ་ི གཙོ་བ་ོ རྩ་བ་ཤསེ ་རབ་ཀྱ་ི དགོངས་པ་འགྲེལ་བྱདེ ་སླབོ ་དཔོན་སངས་རྒྱས་
བསྐྱངས་དང་ལེགས་ལྡན་བྱེད་རྣམ་པ་གཉིས་ལས་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བ་དང་། རང་
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རྒྱལ་བསྟན་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་ཇི་ལྟར་དར་བའི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།

རྒྱུད་པའི་སྲོལ་གཉིས་སུ་གྱེས་ཤིང་། སྔ་མའི་སྲོལ་འཛིན་པ་ཟླ་གྲགས་དང་ཞི་བ་ལྷ་
ལ་སོགས་པ། ཕྱི་མའི་སྲོལ་འཛིན་པ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ། ཞི་བ་འཚོ། ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ་
སྟེ་རང་རྒྱུད་ཤར་གསུམ་དུ་གྲགས་པ་ལ་སོགས་པ་དབུ་མ་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་རྗེས་སུ་
འབྲང་བའི་སློབ་དཔོན་ཤིན་ཏུ་མང་ངོ་། །དེའང་རྩ་ཤེལ་རྒྱ་འགྲེལ་བརྒྱད་ཡོད་པར་
གྲགས་ཤིང་བོད་དུ་བཞི་འགྱུར་བ་ནི་ག་ལས་འཇིགས་མེད། སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་
བསྐྱངས་ཀྱིས་མཛད་པའི་བུདྡྷ་པཱ་ལི་ཏ། ཟླ་བ་གྲགས་པའི་ཚིག་གསལ། ལེགས་
ལྡན་བྱེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་སྒྲོན་མེའི་ཕྲེང་བ་བཅས་ཡོད་པ་ལས་ག་ལས་འཇིགས་མེད་
ནི་སྔོན་གྱི་དཀར་ཆག་རྣམས་དང་ཇོ་ནང་ཀུན་མཁྱེན་སོགས་རང་འགྲེལ་དུ་བཞེད།
མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་གིས། །འཕགས་པའི་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་
གཞུང་དུ་དེའི་ལུང་དྲངས་པ་གཅིག་ཀྱང་མ་བྱུང་བའི་ཕྱིར་དང་། རབ་བྱེད་ཉི་ཤུ་རྩ་
བདུན་པའི་ཐད་ཀྱི་འགྲེལ་པར་བཙུན་པ་འཕགས་པ་ལྷའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀྱང་། ཞེས་
བཞི་བརྒྱ་པའི་ལུང་དྲངས་པའི་ཕྱིར་རང་འགྲེལ་མ་ཡིན་པར་གསུངས། ཤེས་རབ་
སྒྲོན་མེ་ལ་སྤྱན་རས་གཟིགས་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱིས་མཛད་པའི་འགྲེལ་བཤད་སྤྱན་རས་
གཟིགས་བརྟུལ་ཞུགས་ཞེས་བྱ་བ། ཕྱི་རོལ་པའི་འདོད་བརྗོད་དང་། ཉན་ཐོས་སྡེ་
པ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་འདོད་བརྗོད་རྒྱས་པ་བམ་པོ་བརྒྱད་ཅུ་པ་ཞིག་ཡོད་དེ། ཕྱི་རོལ་པའི་
འདོད་པ་བརྗོད་པ་དེ་ལས་རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་བོད་དུ་མ་འགྱུར་རོ། །ཡེ་ཤེས་སྙིང་
པོའ་ི དབུ་མ་བདེན་གཉིས་རང་འགྲེལ་དང་བཅས་པ། ཞི་བ་འཚོའི་དབུ་མ་རྒྱན་རང་
འགྲེལ་དང་བཅས་པ། ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལའི་དབུ་མ་སྣང་བ་བམ་པོ་དགུ་པ་སྒོམ་རིམ་ཐོག་
མཐའ་བར་གསུམ་བཅས་ཕྱི་མ་བཞི་ནི་རང་རྒྱུད་པའི་གཞུང་ཡིན་ལ། ཟླ་བ་གྲགས་
པའི་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ། ཞི་བ་ལྷའི་སྤྱོད་འཇུག །ཟླ་གྲགས་སློབ་མ་རིག་པའི་ཁུ་
བྱུག་ཆེ་ཆུང་གི་རྗེས་འབྲང་ཇོ་བོ་རྗེའི་བདེན་གཉིས་རྩ་འགྲེལ་རྣམས་ནི་ཐལ་འགྱུར་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

བའི་གཞུང་ཡིན་ནོ། །དེའང་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀྱི་འགྲེལ་པ་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་
ཀྱིས་གཟིགས་ནས་དགག་པ་བརྗོད་དེ་རང་སྲོལ་གསར་དུ་ཕྱེས། དེ་ཟླ་གྲགས་ཀྱིས་
བཀག་ནས་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀྱི་རིང་སྲོལ་བཟུང་བར་མཛད་པས་སྲོལ་གཉིས་སུ་
གྲགས་པ་ནི་དོན་དམ་གྱི་ལྟ་བ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེད་ཚུལ་གྱི་སྒོ་ནས་ཁྱད་པར་འབྱེད་པ་ཡིན་
གྱི། དོན་དམ་རང་གི་ངོ་བོ་འདོད་ཚུལ་ལ་ནི་ཁྱད་པར་མེད་པ་གཟུར་གནས་ཀྱི་མཁས་
པ་དག་གིས་བཤད་པ་ལྟར་འཐད་དེ་གཉིས་ཀ་དབུ་མ་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
རོ། །འཕགས་གཞུང་ཅོག་རོ་རྔོག་ལོ་དག་གིས་སྤེལ། །ཕྱྭ་པ་སེང་ཆེན་བརྒྱད་དང་
རོང་སྟོན་སོགས། །རང་རྒྱུད་སྲོལ་བཟུང་པ་ཚབ་བུ་བཞི་བཅས། །དཔལ་ལྡན་ཟླ་
བའི་གཞུང་གི་ལམ་སྲོལ་ཕྱེས། །གངས་ཅན་ཐལ་འགྱུར་སྨྲ་རྣམས་དེ་ལས་གྱེས། །དེ་
ལ་བོད་འདིར་ཐོག་མར་པཎྜི་ཏ་ཛྙཱ་ན་གརྦྷ་དང་ཅོག་རོ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་རྩ་ཤེས་
དང་། ཤེས་རབ་སྒྲོན་མ་བསྒྱུར། ཞི་བ་འཚོའི་གསུང་ལ་བརྟེན་རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་
ཀྱི་འཆད་ཉན་དང་། ཕྱི་དར་གྱི་སྐབས་རྔོག་ལོ་ཙཱ་བ་བློ་ལྡན་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཤེས་རབ་
སྒྲོན་མེ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་གཞུང་ལ་འཆད་ཉན་མཛད་པས་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་བའི་རྒྱུན་
དཔལ་ལྡན་གསང་ཕུའི་གདན་ས་འཛིན་པ་རྣམས་དང་། ཁྱད་པ་གདན་རབས་ལྔ་པ་
ཕྱྭ་པ་ཆོས་ཀྱི་སེང་གེ་དང་། དེའི་སློབ་མ་གཙང་ནག་པ་བརྩོན་འགྲུས་སེང་གེ །དན་
འབག་པ་སྨྲ་བའི་སེང་གེ །བྲུ་ཤ་བསོད་ནམས་སེང་གེ །རྨ་བྱ་བརྩོད་པའི་སེང་གེ །
རྩགས་དབང་ཕྱུག་སངེ ་གེ །མྱང་བྲན་ཆསོ ་ཀྱ་ི སངེ ་གེ །ལྡན་མ་དཀོན་མཆོག་སངེ ་གེ །
གཉལ་པ་ཡོན་ཏན་སེང་གེ་སྟེ་སེང་ཆེན་བརྒྱད་དུ་གྲགས་པ་དང་། ཇོ་སྲས་གསུམ།
ཤེས་རབ་ཅན་གསུམ། གྲུབ་ཐོབ་གསུམ་སོགས་བྱུང་བ་ལས་གཙང་ནག་པ་དང་རྨ་
བྱ་བ་ཕལ་ཆེར་ཟླ་གྲགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་བ་ལས་གཞན་རྣམས་དང་། ཕྱིས་སུ་སྨྲ་
བའི་སེང་གེ་རོང་སྟོན་ཆེན་པོའང་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལའི་བག་ཆགས་སད་ནས་རང་རྒྱུད་པའི་
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རྒྱལ་བསྟན་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་ཇི་ལྟར་དར་བའི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།

ལྟ་བ་ལ་ངེས་པ་གཏིང་ཚུགས་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་དགོངས་པ་གཏོད་ཅིང་། དེ་དག་གི་
རྗེས་འབྲང་པ་འགའ་ཞིག་དང་། སྔ་འགྱུར་བའི་ཆོས་གྲྭ་འགའ་ཤས་སོགས་ཀྱིས་ཀྱང་
ད་ལྟའི་བར་དུ་རང་རྒྱུད་པའི་སྲོལ་བཟུང་བར་མཛད་ཀྱང་བཤད་རྒྱུན་རྐང་ཚུགས་པ་ནི་
ཕྱིས་སུ་མ་བྱུང་ངོ་། །ཐལ་འགྱུར་ནི། པ་ཚབ་ལོ་ཙཱས་ཁ་ཆེར་བྱོན་ནས་སཛྫ་ནའི་སྲས་
གཉིས་སོགས་ལ་བསྟེན་ཏེ་ལོ་ཉི་ཤུ་རྩ་གསུམ་དུ་སྦྱངས་པ་མཛད་ནས་བོད་དུ་རྩ་འཇུག་
བཞི་གསུམ་སོགས་ཀྱི་འགྲེལ་པ་ཟླ་བས་མཛད་པའི་རིགས་རྣམས་བསྒྱུར། འཆད་
ཉན་གྱི་སྒོ་ནས་ལེགས་པར་གཏན་ལ་ཕབ། དེའི་སློབ་མ་ཚིག་ལ་མཁས་པ་གངས་
པ་ཤེའུ། དོན་ལ་མཁས་པ་གཙང་པ་འབྲེ་སྒུར། གཉིས་ཀ་ལ་མཁས་པ་རྨ་བྱ་བྱང་
བརྩོན། གཉིས་ཀ་ལ་མི་མཁས་པ་ཞང་ཐང་སག་པ་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་གནས་ཏེ་པ་ཚབ་
བུ་བཞིར་གྲགས་པ་སློབ་ཚོགས་དང་བཅས་པས་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པའི་གཞུང་
ལུགས་འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་གྱི་ལམ་སྲོལ་ཆེན་པོ་ཕྱེས་ཤིང་། གངས་ཅན་ལྗོངས་ཀྱི་
དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་སྨྲ་བ་ཐམས་ཅད་དེ་ལས་གྱེས། ཁྱད་པར་ཞང་ཐང་སག་པ་རང་ལ་
གདན་ས་འཛིན་པ་སྨྲ་བའི་དབང་ཕྱུག་རྣམས་དང་། ས་སྐྱ་པའི་རྗེ་བཙུན་རྗེས་འབྲང་
དང་བཅས་པ། མཁས་མཆོག་བུ་སྟོན་རིན་པོ་ཆེ། རྗེ་རེད་མདའ་བ། དེའི་སློབ་མ་
ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ་བརྒྱུད་པ་དང་བཅས་པ། རྒྱལ་
དབང་མི་བསྐྱོད་ཞབས་དང་ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པོ་རྗེས་འབྲང་དང་བཅས་པ་ལ་
སོགས་པ་བོད་ཡུལ་མཁས་པའི་དབང་པོ་ཕལ་མོ་ཆེས་བཤད་སྲོལ་འདི་ཉིད་འཛིན་
པར་མཛད་དེ། དེའི་ཉམས་ལེན་གྱི་རྒྱུན་ཡང་ཇོ་བོ་ཡབ་སྲས་ལས་བརྒྱུད་དེ་གཙོ་བོར་
བཀའ་གདམས་རིན་པོ་ཆེ་ལ་དར་རོ། །དེ་ལ་དབུ་མ་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ལ་རབ་བྱེད་དང་པོ་
རྐྱེན་བརྟགས་པ་ནས། ལྟ་བ་བརྟག་པའི་བར་རབ་བྱདེ ་ཉ་ིཤུ་རྩ་བདུན་ཡདོ ་ཅངི ་། དེའི་
དོན་འགྲེལ་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ད་ལྟ་བཤད་རྒྱུན་མ་ཉམས་པ་འདིའི་ལུས་རྣམ་པར་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

གཞག་པའང་རྒྱུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་དང་། འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་བཤད་
པ་གཉིས། དང་པོ་ལ་ས་བཅུའི་ངོ་བོ་སོ་སོར་བཤད་པ་དང་། སའི་ཡོན་ཏན་ཐུན་མོང་
དུ་བཤད་པ་གཉིས། དང་པོ་ལ་ཁྱད་གཞི་སའི་ངོ་བོ་མདོར་བསྟན། ཁྱད་ཆོས་སའི་
ཡོན་ཏན་རྒྱས་པར་འཆད། སའི་ཡོན་ཏན་བརྗོད་པའི་སྒོ་ནས་མཇུག་བསྡུ་བ་གསུམ།
འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ས་བཤད་པ་ལའང་། གནས་གང་དུ་བྱང་ཆུབ་བརྙེས་པ།
ཚུལ་ཇི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་པ། བྱང་ཆུབ་པའི་ངོ་བོ་སྐུའི་རྣམ་གཞག །བྱང་ཆུབ་གསུམ་
དགོངས་པ་ཅན་དུ་བཤད་པ། བྱང་ཆུབ་པ་དང་བཞུགས་པའི་དུས་བསྟན་པ་ལྔའི་སྒོ་
ནས་བསྡུས་ཤིང་། དེ་དག་གི་ནང་ནས་ཀྱང་སེམས་བསྐྱེད་པ་དྲུག་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་
རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པས་དབུ་མའི་དོན་གསལ་ཞིང་རྒྱས་པར་བསྟན་ཏོ། །
གཉིས་པ་ནི། འཁོར་ལོ་ཐ་མ་བྱམས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། །ཆོས་བཞི་བསྟོད་
ཚོགས་ཀྱིས་བཀྲལ་ཐོགས་མེད་མཆེད། །ཙནྡྲ་གོ་མཱི་སོགས་ཀྱིས་འཆད་ཅིང་སྤེལ། །
འཁོར་ལོ་ཐ་མ་སྙིང་པོའ་ིམདོ་སྡེ་ཉི་ཤུ་ལ་སོགས་པའི་དགོངས་པ་རྒྱལ་ཚབ་བྱམས་པ་དང་
འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ཀྱིས་མདོ་སྡེ་རྒྱན། འབྱེད་གཉིས། རྒྱུད་བླ་མ་སྟེ་ཆོས་བཞི་
དང་། བསྟོད་ཚགོ ས་ལ་གཞིའ་ི སྐབས་སུ་ཆསོ ་ཅན་ཆསོ ་ཉདི ། ལམ་གྱ་ི སྐབས་སུ་ཐབས་
དང་ཤསེ ་རབ། འབྲས་བུའི་དུས་སུ་སྐུ་གསུམ་ལ་ས་ོ སརོ ་བསྟོད་པ་དང་། ལྟ་བ་རང་གི་
ངོ་བོའ་ི སྒོ་ནས་བསྟོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ལེགས་པར་བཀྲལ་བའི་དོན་དེ་ཉིད་ཐོགས་མེད་
སྐུ་མཆེད་དང་། སློབ་དཔོན་ཙནྡྲ་གོ་མཱི། དེ་དག་གི་རྗེས་འབྲང་དང་བཅས་པ། རྩོད་
དུས་ཀྱི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཤཱནྟི་པ་སོགས་ཀྱིས་འཆད་ཅིང་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་ལོ། །སཛྫ་
ན་ལས་རྔོག་དང་བཙན་གྱིས་ཞུས། །བཤད་སྒྲུབ་བཀའ་བབས་དབུ་སེམས་གཉིས་
སུའང་བཞེད། །གཙང་ནག་རང་བྱུང་ཀུན་མཁྱེན་ཡབ་སྲས་སོགས། །ཕྱིར་མི་ལྡོག་
པ་སེང་གེའི་སྒྲ་ཆེན་བསྒྲགས། །བོད་དུ་སྔ་དར་ཕྱི་དར་གཉིས་ཀ་ལ་འཁོར་ལོ་ཐ་
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རྒྱལ་བསྟན་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་ཇི་ལྟར་དར་བའི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།

མའི་མདོ་དང་དགོངས་འགྲེལ་གྱི་བསྟན་བཅོས་མཐའ་ཡས་པ་བསྒྱུར་ཞིང་། ཁྱད་པར་
བསྟན་པ་ཕྱི་དར་གྱི་སྐབས་ཁ་ཆེའི་སློབ་དཔོན་ས་ཛྫ་ན་ལ་རྔོག་ལོ་ཆེན་པོས་བྱམས་ཆོས་
ཕྱི་མ་བཞི་གཞུང་འགྲེལ་བཤད་པ་དང་བཅས་པ་གསན་ནས་རྒྱ་ཆརེ ་སྤལེ ་བ་དང་། སློབ་
དཔོན་ད་ེ ལས་གྲྭ་པ་མངོན་ཤསེ ་ཀྱ་ི མཁན་བུ་བཙན་ཁ་བ་ོ ཆསེ ་རྒྱུད་བླ་སགོ ས་ཞུས། ལྕང་
ར་བ་སགོ ས་ལ་བཤད་པའི་སྲལོ ་ཕྱ་ི མའི་བར་དུ་བྱུང་ཞངི ་སྔ་མ་ལ་བཤད་པ་དང་། ཕྱི་མ་
ལ་སྒྲུབ་པའི་བཀའ་བབས་ཤིང་། རིམ་བཞིན་དབུ་མ་དང་སེམས་ཙམ་གྱི་ལྟ་བ་འཛིན་
པའི་ལུགས་གཉིས་སུའང་བཞེད་དེ་ཕྱི་མའི་ཡིག་ཆ་རྣམས་སུ་གཉིས་སྟོང་གི་ཤེས་པ་རང་
རིག་རང་གསལ་བདེན་གྲུབ་དེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུ་གྲུང་པོར་ཁས་བླངས་པས་སོ། །ཞེས་
ཀུན་མཁྱེན་དྷརྨཱ་ཀ་རས་གསུངས་སོ། །དེ་དག་གི་རྒྱུན་ལས་མཁས་པ་གཙང་ནག་པ་
དང་། རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་རང་བྱུང་ཞབས། ཇོ་ནང་ཀུན་མཁྱེན་ཆནེ ་པ་ོ ཡབ་སྲས། ཀུན་
མཁྱེན་དྲི་མེད་འོད་ཟེར། སྨིན་གླིང་གཏེར་ཆེན་སྐུ་མཆེད། རྗེ་བསྟན་པའི་ཉིན་བྱེད་
རྗེས་འབྲང་དང་བཅས་པ་སོགས་ཀྱིས་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པ་སེང་གེའི་སྒྲ་ཆེན་པོ་བསྒྲགས་
ཤིང་སེམས་ཙམ་ལས་འདས་པའི་ངེས་དོན་དབུ་མ་ཆེན་པོའ ་ི རིང་ལུགས་སྣང་བར་
མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །དཔལ་ལྡན་ཆོས་སྐྱོང་ཞབས་ཀྱིས་རིག་པའི་ཚོགས། །འཁོར་
ལོ་ཐ་མའི་དགོངས་པར་བཀྲལ་ཞེས་གྲགས། །འཕགས་ཡུལ་དུའང་སློབ་དཔོན་ཆེན་
པོ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་སྐྱོང་ཞབས་ཀྱིས་དབུ་མ་རིགས་པའི་ཚོགས་དྲུག་དང་ཁྱད་པར་རྩ་
བ་ཤེས་རབ་འཁོར་ལོ་ཐ་མའི་དགོངས་པར་བཀྲལ་བའི་བསྟན་བཅོས་དཀར་པོ་རྣམ་
པར་འཆར་བ་ཞེས་མཛད་པར་ཡང་གྲགས་སོ། །དེ་ལྟར་འཕགས་བོད་གཉིས་ཀར་
ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་གྲུབ་མཐའ་འདིའི་ཁུངས་རྒྱུད་བླ་མ་ལས། སངས་རྒྱས་ཆོས་
ཚོགས་ཁམས་དང་བྱང་ཆུབ་དང་། སངས་རྒྱས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཐ་མ་སྟེ། བསྟན་
བཅོས་ཀུན་གྱི་ལུས་ནི་མདོར་བསྡུ་ན། །རྡོ་རྗེ་ཡི་ནི་གནས་བདུན་འདི་དག་གོ །ཞེས་
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བརྗོད་བྱ་དོན་དམ་གྱི་རྡོ་རྗེའི་ལུས་བདུན། རྗོད་བྱེད་རྡོ་རྗེའི་གནས་བདུན་སྐབས་
བཞིས་བསྟན་པར་མཛད་པའི་ག་ོ རམི ་གྱ་ི འབྲེལ་ཡང་། སངས་རྒྱས་ལས་ཆསོ ་ཆསོ ་ལས་
འཕགས་པའི་ཚོགས། །ཚོགས་ལས་སྙིང་པོ་ཡེ་ཤེས་ཁམས་ཐོབ་མཐར། །ཡེ་ཤེས་དེ་
ཐོབ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཐབོ ་སགོ ས། །སེམས་ཅན་ཀུན་དནོ ་བྱདེ ་ཆསོ ་རྣམས་དང་ལྡན། །
ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །འབྲེལ་འདིས་ལམ་སྟོན་པ་པོ་སངས་རྒྱས། དེའི་བསྟན་
པ་དམ་ཆོས། དེ་ལ་སློབ་པའི་དགེ་འདུན། དེ་དག་གིས་གདུལ་བར་བྱ་བའི་རིགས་
ཅན། དེ་དག་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་བྱང་ཆུབ། དེའི་ཡོན་ཏན་མཛད་པ་དང་བཅས་པ་
སྟེ་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་ལུས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་སྟོན་ལ། དེ་
དག་ཀྱང་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་རིམ་པར་བསྡུ་ན། ཐེག་པ་མཆོག་གི་ལམ་ལ་བྱང་
ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ཉིད་དེད་དཔོན་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་སེམས་དེ་ཡང་དག་བླང་བའི་
རིམ་པ་བསྟན་པར་གསུངས་ཏེ། དེའང་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་དངོས་སུ་བསྟན།
སེམས་བསྐྱེད་པའི་དམིགས་པ་ནི་གཞན་གྱི་དོན་དང་བྱང་ཆུབ་ཡིན་པ་དང་། གཞན་
ནི་གང་གི་ཆེད་དུ་སེམས་བསྐྱེད་པའི་ཡུལ་སེམས་ཅན་ཡིན་པས་དྲི་བཅས་དེ་བཞིན་
ཉིད་བསྟན། གཞན་གྱི་དོན་ནི་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས་བསྟན། དེའི་རྒྱུ་བྱང་ཆུབ་དང་། ཡོན་
ཏན་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀྱིས་གཞན་དོན་བྱེད་པའི་གྲོགས་ཏེ་སྐབས་སོ་སོར་བསྟན་ཅིང་དེ་དག་
ཐམས་ཅད་ཀྱང་བདེན་པ་གཉིས་ཀྱི་ཚུལ་གྱིས་གཏན་ལ་དབབ་པ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ཐུན་མིན་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་བཤད་རྒྱུན་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་
བརྗོད་པ་ལ་གསུམ། གསར་མ་དང་། རྙིང་མ་དང་། ཞར་ལས་འཕྲོས་པའོ། །
དང་པོ་ལ་གསུམ། བྱ་སྤྱོད། རྣལ་འབྱོར། བླ་མེད་དོ། །
དང་པོ་ནི། བྱ་སྤྱོད་བྱང་ཆུབ་མཆོག་དང་སངས་རྒྱས་གསང་། །ཕྱི་མའི་བཤད་
རྒྱུན་མཉྫུ་ཤྲཱིས་སྤེལ། །གསང་སྔགས་ཕྱི་འགྱུར་གསར་མའི་ལུགས་སུ་རྒྱུད་སྡེ་ཆེན་པོ་
464

རྒྱལ་བསྟན་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་ཇི་ལྟར་དར་བའི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།

བཞིར་གྲགས་པའི་ཐོག་མ་བྱ་བ་དང་སྤྱོད་པའི་རྒྱུད་ནི། འཕགས་ཡུལ་དུ་སློབ་དཔོན་
བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་སྐལ་པ་ཅན་དང་སངས་རྒྱས་གསང་བ་རྣམས་ནི་མཁས་པའི་ཕུལ་
དུ་གྱུར་པས་སྔ་མས་བྱ་རྒྱུད་དང་། ཕྱི་མས་སྤྱོད་རྒྱུད་གཙོ་བོར་བཤད་སྒྲུབ་གཉིས་ཀ་
རྩལ་འདོན་གྱིས་སྤེལ་བར་མཛད་ལ། གཞན་ཡང་ཛེ་ཏཱ་རི་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་
ཀྱང་ཅི་རིགས་པར་སྤེལ་བར་མཛད་དོ། །བོད་དུ་བསྟན་པ་སྔ་དར་གྱི་སྐབས་ཆོས་
རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱིས་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་གསང་བ་སྤྱན་འདྲེན་དུ་དབས་
མཉྫུ་ཤྲཱི་སོགས་བཏང་ཡང་མ་བྱོན་པར་ཀྲི་ཡོག་སྡེ་གསུམ་བཤད་པ་ཉན། ཉིད་ཀྱི་
འགྲེལ་པ་རྣམས་གནང་བ་ཁྱེར་ཏེ་སླར་འོངས་ནས་བཙན་པོ་ལ་ཕུལ། སློབ་མ་རྣམས་
ལའང་བཤད་པས་དར་བར་གྱུར། དེའང་དཔུང་བཟང་དང་། གསང་བ་སྤྱིའི་རྒྱུད་
དང་། བསམ་གཏན་ཕྱི་མ་ལ་སོགས་པ་དང་། སྤྱོད་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་ཡང་རྣམ་པར་སྣང་
མཛད་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་རྒྱུད་ལ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་གསང་བའི་བསྡུས་
དོན་གྱི་འགྲེལ་པ་དང་། སངས་རྒྱས་གསང་བའི་གསུང་ལོ་ཙཱ་བས་ལེགས་པར་བཟུང་
སྟེ་ཡི་གེར་བྱས་པ་དང་། ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་དབང་བསྐུར་བའི་རྒྱུད་ལ་འགྲེལ་པ་ཞིག་ཀྱང་
འགྱུར་ཞིང་། དེ་ལ་སོགས་པ་ལ་བཤད་པ་དང་ཉན་པའི་རྒྱུན་ཡང་ཡོད་པར་སྣང་མོད།
བསྟན་པ་ཕྱི་དར་གྱི་སྐབས་བ་རི་ལོ་ཙཱ་རིན་ཆེན་གྲགས་ཀྱིས་དབང་བཀའ་དུ་མའི་རྒྱུན་
སྤེལ་བ་སོགས་སྐྱེས་མཆོག་དུ་མས་ལུགས་སྲོལ་ཅི་རིགས་པ་སྤེལ་ཡང་རྐང་ཚུགས་
པའི་བཤད་རྒྱུན་ཆེར་མ་བྱུང་ཞིང་། ངོར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཀུན་དགའ་བཟང་པོས་ས་
སྐྱའི་སྒོ་རུམ་དཔེ་ཁང་དུ་ལོ་གསུམ་སྐུ་མཚམས་བཅད་དེ་རྒྱུད་དང་རྒྱ་འགྲེལ་རྣམས་ལ་
གཟིགས་རྟོག་དཔྱིས་ཕྱིན་པར་མཛད། བྱ་སྤྱོད་ཀྱི་སྤྱི་རྣམ་བརྩམས་ཤིང་བསྟན་པ་སྤེལ་
བའི་ཐུགས་བརྩོན་ཆནེ ་པ་ོ གནང་ཡང་། དེང་སང་ན་ི རྒྱུད་རྣམས་ཀྱ་ི ལུང་དང་། བྱ་རྒྱུད་
རིགས་གསུམ་སྤྱི། དྲི་མེད་རྣམ་གཉིས། དམ་ཚིག་གསུམ་བཀོད། སྨན་བླ་ཞེ་བདུན་
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མ། དོན་ཞགས་ལྷ་མང་། མི་འཁྲུགས་པ་ལྷ་དགུ། བཅུ་གཅིག་ཞལ་ཀླུ་སྒྲུབ་ལུགས།
ཕྱག་རྡོར་འགྲོ་བཟང་ལུགས་སོགས་ཀྱི་དབང་དང་། རྗེས་གནང་། རིག་གཏད།
ལུང་སྦྱིན་པའི་རིགས་དུ་མ་དང་སྤྱོད་རྒྱུད་རྣམ་སྣང་མངོན་བྱང་ལྷ་བརྒྱ་དང་ཉེར་གཉིས་
མཚན་མ་གཉིས་དང་བཅས་པ། འཇམ་དབྱངས་ཨ་ར་པ་ཙ་ལྷ་ལྔའི་དབང་གི་རྒྱུན་
ཙམ་ལས་བཤད་རྒྱུན་ནི་མི་བཞུགས་སོ། །
གཉིས་པ་ནི། རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ལ་མཁས་པ་རྣམ་གསུམ་སྲོལ། །ཐོག་མར་
ལོ་ཆནེ ་སྲས་བཞི་ཇ་ོ བསོ ་སྤལེ ། །བར་དུ་རྩ་སྣུར་འཛིམ་སགོ ས་ཆུ་ཕྲན་བརྒྱ། །ཐ་མ་བུ་
སྟོན་མཁས་པའི་རྒྱ་མཚོར་འཁྱིལ། །ཡོ་གའི་བསྟན་པ་རྨང་ནས་གསོ་བར་མཛད། །རྣལ་
འབྱོར་རྒྱུད་ནི། ཚིག་ལ་མཁས་པ་ཤཱཀྱ་བཤེས་གཉེན། དོན་ལ་མཁས་པ་སངས་རྒྱས་
གསང་བ། གཉིས་ཀ་ལ་མཁས་པ་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོ་གསུམ་གྱི་བཀའ་སྲོལ་འཕགས་
ཡུལ་དུ་གྲགས་ཆེ་ཞིང་བོད་དུ་སངས་རྒྱས་གསང་བའི་བཀའ་སྲོལ་སྔ་དར་དུས་བྱུང་
ཡང་ཕྱིས་སུ་རྒྱུན་མེད་ལ། ཕྱི་དར་ལ་ཀུན་སྙིང་ལུགས་ཁོ་ན་དར་བའི་ཐོག་མར་ལོ་
ཆེན་རིན་ཆེན་བཟང་པོ་ཁ་ཆེར་བྱོན་ཏེ་བླ་མ་མང་པོ་བསྟེན། རྒྱུད་དང་གདམས་ངག་
མང་པོ་ཉན་ནས་གསང་སྔགས་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ཡོ་ག་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས། བོད་དུ་
རྣལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱུད་རྣམས་ཕལ་ཆེར་སྔར་ནས་ཡོད་མོད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་དང་བསྟུན་ནས་
གསར་དུ་བསྒྱུར། འགྲེལ་པའང་དེ་ཉིད་བསྡུས་པའི་འགྲེལ་པ་དེ་ཉིད་སྣང་བ་སོགས་
བསྒྱུར་ནས་འཆད་ཉན་གྱིས་ལེགས་པར་གཏན་ལ་ཕབ། ཕྱག་ལེན་ངེས་ཏིག་མཛད་
དེ། ལོ་ཆུང་ལེགས་པའི་ཤེས་རབ། གུང་ཤིང་བརྩོན་འགྲུས་རྒྱལ་མཚན། གྲྭ་པ་
གཞོན་ནུ་ཤེས་རབ། སྐྱི་ནོར་ཛྙཱ་ན་སྟེ་ཐུགས་སྲས་བཞི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་སློབ་མ་
མང་པོ་ལ་གནང་སྟེ་འཆད་ཉན་གྱིས་བརྒྱུད་པ་ཟིན་པ་ཤིན་ཏུ་མང་བར་བྱུང་། དེ་ནས་
ཕོ་བྲང་ཞི་བ་འོད་ཀྱིས་པཎྜི་ཏ་ཀ་ལ་ཤ་སོགས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་འགྱུར་མང་དུ་མཛད་ཅིང་
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རྒྱལ་བསྟན་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་ཇི་ལྟར་དར་བའི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།

ཁྱད་པར་དཔལ་མཆོག་གི་ཧོར་ཀོང་བསབས། བཤད་རྒྱུད་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་སོགས་སློབ་
མ་མང་པོ་ལ་བཤད། ཇོ་བོ་རྗེ་ཆེན་པོས་སྤྱོད་རྒྱུད་ཀྱི་དབང་དང་མན་ངག་གོ་མི་སྒོམ་
ཆེན་སོགས་ལ་གནང་། དེ་ལས་སྐྱི་ནོར་ཛྙཱ་ན་དང་གཉལ་པ་ཉི་ཤེ་སོགས་རིམ་པར་
བརྒྱུད་ཅིང་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ། ཟངས་དཀར་ལོ་ཙཱས་ཀྱང་ཡོ་གའི་སྐོར་ལ་གསན་པ་རྒྱ་ཆེན་
པོ་མཛད་ནས་སྨད་འགྲེལ་དུམ་བུ་གསུམ་ཡང་རྫོགས་པར་བསྒྱུར། གཉའ་པ་ཉི་མ་
ཤེས་རབ། མར་པ་རྡོར་ཡེས། གཉན་སྟོན་ཚུལ་འབར། སྤྱང་ཚང་པ་སེང་གེ་རྒྱལ་
མཚན་ཏེ་ཟངས་དཀར་བུ་བཞིར་གྲགས་པ་སོགས་ལ་སྤེལ་ཞིང་བཤད་པས་ཆེས་དར་
རོ། །བར་དུ་རྩ་སྐྱ་བ་སྟོན་ཤཱཀ་གཉལ་པའི་སློབ་མ་སྣུར་ཉི་མ་འོད་ཟེར། འཛིམ་པ་
བློ་ཆེན་གསུམ་གྱིས་འ ཆད་ཉན་གྱི་རྐང་གཙོ་བོར་བཟུང་། གཞན་ཡང་བལ་པོ་རེ་
བེནྡྲ་ནས་མལ་ལོ་ཙཱ་བ་ལ་བརྒྱུད་པ་དང་། བི་བྷུ་ཏི་ཙནྡྲ་ནས་གཡག་སྡེ་ཟེ་དམར་བ་ལ་
བརྒྱུད་པ་སོགས་སྲོལ་དུ་མ་བྱུང་། ཡང་ཕྱིས་སུ་རྒྱུན་མ་ནུབ་ཙམ་ལས་ཉག་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་
བར་གྱུར་པ་ལ། བརྒྱུད་སྲོལ་དེ་དག་གི་ཆུ་ཕྲན་བརྒྱ་རྩ་ཕྱི་མའི་ཐ་མར་རྣལ་འབྱོར་གྱི་
རྒྱུད་ལ་བག་ཆགས་ལྷག་པར་སད་པ་བུ་སྟོན་མཁས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་འཁྱིལ་ཏེ།
དེ་ཉིད་ཀྱིས་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ཀྱི་བསྡུས་པའི་དོན་འབྱུང་བའི་བཤད་པ་ཆེན་མོ། གཞན་
རྣམས་ཀྱི་དཀྱིལ་ཆོག་སོགས་ཡིག་ཆ་མང་དུ་མཛད་ཅིང་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་
པ་རྨང་ནས་གསོས་སོ། །དེང་སང་བཤད་རྒྱུན་ནི་མི་བཞུགས་ལ། དཔལ་མཆོག་
རིགས་བསྡུས། རྩེ་མོ་རིགས་བསྡུས། རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་སོགས་དབང་བཀའ་ཆེ་ཆུང་
བཅུ་གསུམ། རྒྱུད་ཀྱི་ལུང་། ཆ་མཐུན་ནམ་འཕྲོས་པའི་རྒྱུད་སྦྱོང་དཀྱིལ་བཅུ་གཉིས་
ཀྱི་དབང་བཀའ་ཙམ་ཞིག་བཞུགས་སོ། །འདི་ལ་ཡོ་ག་སྟོད་ལུགས་དང་སྨད་ལུགས་
ཞེས་གྲགས་པ་ནི། ལོ་ཆེན་གྱི་སྐུ་ཚེའི་སྟོད་དུ་བཤད་པ་ཤཱཀྱ་བཤེས་གཉེན་དང་ལག་
ལེན་ཀུན་སྙིང་ལུགས་ལྟར་མཛད་པ་ནི་སྐུ་ཚེའི་སྟོད་ལ་བྱུང་ཡང་ས་ཆ་སྨད་དུ་དར་བ་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

ལ་ཡོ་ག་སྨད་ལུགས་ཞེས་བྱ་སྟེ། ཉང་སྟོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆོས་བློ། རིན་སྤུངས་ཀྱི་སུམ་
སྟོན། བོ་དོང་གི་སྦང་ག་འདང་ཆུང་རྣམས་ཀྱིས་སྲོལ་བཏོད་པ་རྣམས་ཡིན་ནོ། །ཡོ་
ག་སྟོད་ལུགས་ནི་ཕྱིས་ལོ་ཆེན་གྱིས་བཤད་པ་ལག་ལེན་གཉིས་ཀ་ཀུན་སྙིང་ལུགས་
ལྟར་མཛད་པ་ནི་སྐུ་ཚེའི་སྨད་ལ་བྱུང་ཡང་། ས་ཆ་སྟོད་དུ་དར་བས་དེ་སྐད་ཅེས་བྱ་སྟེ།
མལ་ལོ་ཙཱ་བ་ནས་བླ་མ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་སོགས་ལ་བརྒྱུད་དེ་སྙན་བརྒྱུད་དུ་བཞུགས་
པ་རྗེ་བཙུན་ཆེན་པོ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ཕྱི་རབས་ཀྱི་གདུལ་བྱ་བློ་ཞན་ཅིང་བརྗེད་
ངས་པས་སྙན་བརྒྱུད་འཛིན་མི་ནུས་པར་ནུབ་ཀྱིས་དོགས་ནས་གཞན་ཕན་སྐོར་གསུམ་
སོགས་མཛད་པ་ལས་རིམ་གྱིས་མཆེད་ནས་སྦྱོང་རྒྱུད་ཀུན་རིག་གི་ཕྱག་བཞེས་གྲུབ་
མཐའ་ཀུན་ལ་ད་ལྟའི་བར་དུ་དར་ཞངི ་རྒྱས་ས།ོ །
གསུམ་པ་ལ་གཉིས། ཕ་རྒྱུད་དང་། མ་རྒྱུད་དོ། །
དང་པ་ོ ལ་གསུམ། འདོད་ཆགས། ཞེ་སྡང་། གཏི་མུག་ག་ི རགི ས་ཀྱ་ི རྒྱུད་ད།ོ །
དང་པོ་ནི། འདུས་པ་ལུགས་སྲོལ་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞིར་གྲགས། །བླ་མེད་ཕ་རྒྱུད་
གསང་བ་འདུས་པ་ལ་རྒྱ་གར་དུ་པདྨ་བཛྲ་ཆེན་པོ། ཡན་ལག་མེད་པའི་རྡོ་རྗེ། ཀླུ་
སྒྲུབ། སྒེག་པའི་རྡོ་རྗེ། རྡོ་རྗེ་བཞད་པ། མགྲིན་གསུམ་དབང་པོ། དབྱངས་སྙན་
སྐྱོང་བ། སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས། ཤཱནྟི་པ། ཀུན་དགའ་སྙིང་པོ་སོགས་ལུགས་སྲོལ་
ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་ཙམ་བྱུང་བར་གྲགས་པ་ལས། ཕྱི་མ་ནི་འཕགས་ཡུལ་གྱི་མཁས་པས་
བཀྲལ་པ་ཡིན་ཀྱང་བླ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་ཡིན་ངེས་པ་ཞིག་རྣལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱུད་དུ་བཀྲལ་
བས་མི་འཐད་པར་བཞེད་དོ། །བོད་དུ་བཀའ་སྲོལ་དྲུག་ཙམ་བྱུང་བ་ལས། །གཙོ་
བོ་འཕགས་དང་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ལུགས་གཉིས། །ལུགས་སྲོལ་དེ་དག་ལས་བོད་ཀྱི་
ཡུལ་འདིར་འཕགས་ལུགས། ཡེ་ཤེས་ཞབས་ལུགས། ཤཱནྟི་པའི་ལུགས། རྡོ་རྗེ་
བཞད་པའི་ལུགས། པདྨ་བཛྲ་གྱི་ལུགས། ཀུན་སྙིང་གི་ལུགས་བཅས་དྲུག་བྱུང་
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སྟེ། སྔ་དར་གྱི་སྐབས་སུ་ལྕེ་བཀྲ་ཤིས་ཞེས་བྱ་བས་བསྒྱུར་ཞིང་ཏནྟྲ་ཆེན་པོ་སྡེ་བཅོ་
བརྒྱད་ལས་ཐུགས་རྒྱུད་གསང་བ་འདུས་པ་ཞེས་གྲགས། འགྲེལ་མཛད་བཤད་པའང་
བྱུང་བ་ནི་རྡོ་རྗེ་བཞད་པའི་ལུགས་ཡིན་པས་མཚོན། འོན་ཀྱང་ཕྱི་མ་རྣམས་ཀྱི་དབང་
བཤད་མན་ངག་རིང་དུ་མ་དར་ཞིང་། གཙོ་བོར་འཕགས་སྐོར་ཏེ་ཀླུ་སྒྲུབ་ལུགས་དང་
། སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ཀྱི་ལུགས་གཉིས་དབང་བཤད་མན་ངག་ཚང་བར་བྱོན་
ཅིང་ད་ལྟའི་བར་དུ་གནས་པ་ཡིན་ནོ། །སྔ་མ་མར་འགོས་ཇོ་བོ་ཆག་པཎ་ཆེན། །ཕྱི་
མ་རིན་བཟང་གཉན་རྭ་གཉོས་ཀྱི་ལུགས། །དེ་ལ་སྔ་མ་འཕགས་ལུགས་ནི་ཕྱི་དར་
གྱི་ཐོག་མར་ལོ་ཆེན་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་འདུས་པའི་རྒྱུད་ཉིད་དང་། དེའི་འགྲེལ་
པ་སྒྲོན་གསལ་སོགས་གཞུང་ཆེན་ཕྲ་མང་པོ་བསྒྱུར། དེ་དག་གི་དབང་དང་བཤད་པ་
སོགས་ཀྱང་དཔྱིས་ཕྱིན་པར་གསན། གཞན་ཡང་ཕྱི་ནས་ལོ་ཙཱ་བ་མང་པོས་འཕགས་
ཡུལ་ནས་ཉན་ཏེ་བསྒྱུར་བཤད་ཅི་རིགས་པར་མཛད་མོད་ཀྱི་གཙོ་བོར་མར་འགོས་ཀྱི་
ལུགས་གཉིས་སུ་གྲགས་ཆེ། དེའང་མར་པ་ལོ་ཙཱ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་སློབ་དཔོན་
ནཱ་རོ་པ་དང་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་ལ་སོགས་པ་བསྟེན་ནས་གསང་བ་འདུས་པའི་སྐོར་རྣམས་
ཞུས། བོད་དུ་སློབ་མ་རྣམས་ལ་བསྟན་པ་ལས་སློབ་མའི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཀ་ཆེན་
བཞི་ལས་ཁྱད་པར་དུ་མཚུར་སྟོན་དབང་དེ་ལ་འདུས་པའི་སྐོར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་
པར་གནང་། དེས་ཁམས་པ་རོ་མཉམ་རྡོ་རྗེ་ལ་གནང་སྟེ། རོ་མཉམ་རྡོ་རྗེས་རྒྱ་གར་
དུ་འདུས་པ་ཉན་པ་ལ་བྱོན་པའི་ཚེ་ལམ་དུ་རྒྱ་གར་པ་གཉིས་མར་པ་ལ་འདུས་པ་ཉན་
དུ་འངོ ས་པ་དང་ཕྲད་ནས་ཚུར་བྱནོ ། མར་པ་གཤེགས་ཟནི ་པས་མཚུར་སྟནོ ་ལ་འདུས་པ་
གསན་པ་སགོ ས་ནས་ཉ་ེ བར་བརྒྱུད་ད་ེ མར་ལུགས་སུ་གྲགས་ས།ོ །འགོས་ལུགས་ན་ི ལ་ོ
ཙཱ་བ་ཆེན་པོ་འགོས་ཁུག་པ་ལྷས་བཙས་ཀྱིས་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་དཱི་པཾ་ཀ་ར་དང་། དེ་ཝཱ་
ཀ་ར་ཙནྡྲ་དང་། བིཪྻ་བྷ་དྲ་སོགས་པཎྜི་ཏ་བདུན་ཅུ། མཁའ་འགྲོ་མ་གཉིས་རྣམས་
469

ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

ལས་གསང་བ་འདུས་པའི་དབང་རྒྱུད་འགྲེལ་མན་ངག་དང་བཅས་པ་གསན། བོད་
དུ་སྔར་འགྱུར་བའི་རྒྱུད་འགྲེལ་ཕྲན་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་འགྱུར་བཅོས་དང་ཞུས་
དག་སོགས་ཤིན་ཏུ་ལེགས་པར་མཛད། སློབ་མ་རྣམས་ལ་རྒྱ་ཆེན་བསྟན་པ་ལས་སློབ་
མ་རྒྱུད་ཀྱི་ཀ་བ་ཚུགས་པ་བཞི། མན་ངག་གི་གདུང་མ་ཐེག་པ་བརྒྱད། ལས་ཚོགས་
དང་ཕྲིན་ལས་ལ་མཁས་པ་དྲལ་ཕྱམ་གཤིབས་པ་ལྟ་བུ་གྲངས་མེད་ཀྱི་ནང་ནས་མར་
རབ་སེང་གེ་རྒྱལ་མཚན་སོགས་སློབ་མའི་མཆོག་དྲུག་བྱུང་། དེ་དག་ལས་ཉེ་བར་
བརྒྱུད་དེ་འདུས་པའི་སྐོར་ཤིན་ཏུ་དར་བ་བྱུང་བ་ཡིན་ཏེ་འགོས་ལུགས་སུ་གྲགས་སོ། །
ཡང་ཇོ་བོ་རྗེ་ཨ་ཏི་ཤས་ནག་ཚོ་ལ་གསུངས། དེས་རོང་པ་ཕྱག་སོར་པ་ལ་བཤད་པ་
སོགས་ནས་ཇོ་བོ་ལུགས་སུ་གྲགས། ཡང་ཆག་ཆོས་རྗེ་དཔལ་གྱིས་པཎྜི་ཏ་རེ་བེནྡྲ་
པ་སོགས་བསྟེན་ནས་འདུས་པ་གསན་པ། འུ་ཡུག་ཀུང་རབ་བླ་མ་དཔལ་སོགས་ལ་
བཤད་པ་ནས་ཉེ་བར་བརྒྱུད་དེ་ཆག་ལུགས་སུ་གྲགས། ཡང་ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་གྱིས་ས་
སྐྱ་པཎྜི་ཏ་དང་། དཔྱལ་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོ་སོགས་ལ་གནང་བ་ནས་པཎ་ཆེན་ལུགས་
སུ་གྲགས། དེའང་ས་པཎ་ནས་བརྒྱུད་པ་ལ་ས་ལུགས་དང་། ཆག་ལུགས་ཞེས་
གཉིས་སུ་ཕྱེ་བས་འདུས་པ་ལུགས་སྲོལ་དྲུག་ཏུ་བགྲང་བར་མཛད། གཞན་ཡང་
བཤད་སྲོལ་ཅུང་ཟད་འདྲ་མིན་ཡོད་པའི་རྒྱུན་སྣ་ཚོགས་པ་ཞིག་བྱུང་འདུག་གོ །ཕྱི་
མ་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ལུགས་ནི་དང་པོར་ལོ་ཆེན་རིན་བཟང་ལས་རྐྱང་པོ་ཆོས་བློ་སོགས་
ལ་དར་ཞིང་སྨྲྀ་ཏི་ཛྙཱ་ནས་ཀྱང་ཁམས་སུ་བཤད་པས་ཁམས་ལུགས་སུ་གྲགས་པ་བྱུང་
། པཎྜི་ཏ་སུ་ན་ཡེ་ཤྲཱི་དང་གཉན་ལོ་ནས་བརྒྱུད་པས་ས་སྐྱ་པ་རྣམས་ལ་གྲགས་ཆེ་བས་
ས་ལུགས་སུ་གྲགས་པ་དང་། པཎྜི་ཏ་པུཎྱེ་ཤྲཱི་སོགས་ལས་རྭ་ཆོས་རབ་ཀྱིས་གསན་
ནས་དར་བ་རྭ་ལུགས་དང་། ཡང་གཉོས་འབྱུང་པོས་བ་ལིང་ཨཱ་ཙརྱ་བསྟེན་ཏེ་འདུས་
པ་ཉན་པ་ནས་གཉོས་ལུགས་སུ་གྲགས་པ་སོགས་བྱུང་ངོ་། །དེ་ལྟར་ལུགས་སྔ་ཕྱི་
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གཉིས་གའི་ཕྱོགས་ལ་བོད་ཡུལ་འདིར་ཊཱི་ཀ་དང་། སྒྲུབ་ཐབས་དཀྱིལ་ཆོག་དང་མན་
ངག་གི་ཡི་གེ་སོགས་རྩོམ་མཁན་ནི་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་བར་སྣང་ངོ་། །མཆོག་
གྱུར་མར་འགོས་སྒྲུབ་བཤད་བཀའ་བབས་ཤིང་། །མར་པའི་བཤད་རྒྱུན་མཚུར་ལས་
བྱུང་བ་དང་། །འགོས་ལུགས་ཀ་གདུང་དྲལ་ཕྱམ་ལ་སོགས་རྒྱུན། །ཀུན་མཁྱེན་
གཉིས་པ་རིན་ཆེན་གྲུབ་ལ་བབས། །ལུགས་སྲོལ་དེ་དག་གི་ནང་ནས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་
པ་མར་ལུགས་དང་འགོས་ལུགས་གཉིས་ཏེ། སྔ་མ་ལ་སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་དང་ཕྱི་མ་
ལ་བཤད་པའི་བཀའ་བབས་ཤིང་། མར་པའི་བཤད་རྒྱུན་མཚུར་སྟོན་དབང་གི་རྡོ་རྗེ་
ནས་ཁམས་པ་རོ་མཉམ་རྡོ་རྗེ་དང་། འཁོན་གད་པ་ཀཱིརྟི་སོགས་བརྒྱུད་དེ་བྱུང་བ་དང་
། འགོས་ཀྱི་བཤད་རྒྱུན་རྒྱུད་ཀྱི་ཀ་བ་བཞི་ལ་སོགས་པའི་བཤད་སྲོལ་གྱི་རྒྱུན་རྣམས་
ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་གྱི་སྐྱེ་བ་ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་སྐུ་འོད་ཟེར་ཞེས་བསྟན་བཅོས་ཐམས་ཅད་
གཟིགས་པ་ཙམ་གྱིས་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་དེ་ལ་འདུས། དེས་འཕགས་ཡོག་དུས་གསུམ་
ལ་མཁས་པའི་འཕགས་པ་འོད་ལ་གནང་། དེ་ལས་བུ་སྟོན་རིན་པོ་ཆེས་གསན་ཅིང་
ཤིན་ཏུ་མཁས་པར་གྱུར་ཏེ་སྒྲོན་མ་གསལ་བའི་ཊཱི་ཀ་ཆེན་སོགས་ཡིག་སྣ་མང་དུ་མཛད།
དེའ་ི སླབོ ་མ་ཁྱུང་ལྷས་པ་གཞོན་ནུ་བསོད་ནམས་ལས་བདག་ཉདི ་ཆནེ ་པ་ོ བླ་ོ བཟང་གྲགས་
པས་གསན་ཏེ་འདུས་པའི་བསྟན་པས་ས་སྟེང་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་པར་མཛད་དོ། །གསང་
འདུས་སྤྱན་རས་གཟིགས་ནི་ཇོ་བོ་རྗེའི་རང་ལུགས་ལྷ་བཙུན་བྱང་ཆུབ་འོད་ལ་གནང་
བའི་བཀའ་སྲོལ་ཟུར་པ་ཡིན་ཅིང་དབང་རྒྱུན་ཙམ་ད་ལྟའང་བཞུགས། འདུས་པ་
ལུགས་གཉིས་ཀྱི་དབང་བཀའ་དང་རྒྱུད་ཀྱི་ལུང་ཙམ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་ཅིང་། རིམ་ལྔའི་
སྨར་ཁྲིད་ཉམས་ལེན་དང་བཅས་པའི་རྒྱུན་ཞྭ་ལུ་དང་། རྩ་རྒྱུད་ལ་འགྲེལ་ཆེན་སྒྲོན་
མ་གསལ་བ་མཆན་བུ་མཐའ་དཔྱོད་བཅས་སྦྱར་བ་བཞི་སྔགས་ཀྱི་བཤད་རྒྱུན་དགེ་
ཕྱོགས་སུ་མ་ཆད་པར་བཞུགས་སོ། །དེའང་རྗེ་མར་པ་ལ་འདུས་པའི་བཤད་རྒྱུན་
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༼སྟོད་ཆ།༽

བདུན་ཙམ་བཞུགས་པར་གྲགས་ཀྱང་ཕྱིས་སུ་རྒྱུན་མི་སྣང་། འགོས་ལོ་ཙཱས་འཕགས་
སྐོར་ལྔའི་གཞུང་ལ་བརྟེན་པའི་གཞུང་ལུགས་སྲོལ་དུ་མ་གསན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
ནང་ནས། བྷངྒ་ལའི་མཁས་པ་མངོན་ཤེས་ཅན། ཟ་ཧོར་གྱི་མཁས་པ་དེ་བཱི་ཀ་ར་སྟེ་
བཙུན་མོ་ཅན། རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་མཁས་པ་ནག་པོ་དམ་ཚིག་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་ལུགས་ལ་
གཙོ་བོར་མཛད་ཅིང་། དེ་དག་ལས་ཀྱང་ནག་པོ་པའི་ལུགས་རྩ་བར་བཟུང་སྟེ་འཆད་
པའི་སྲོལ་ལྟར་ན་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་འདི་ལ་འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་དགོངས་
པས་ཆོས་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་བཞེད་དེ། དངོས་པོ་ཡང་དག་པའི་དབང་དུ་བྱས་པ་དང་།
གནས་སྐབས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཐོབ་པའི་དབང་དུ་བྱས་པའོ། །དང་པོ་ནི། དངོས་པོ་མེད་
ལ་སྒོམ་པ་མེད། །ཅེས་སོགས་ཀྱི་བསྟན་དོན་བདེན་པ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་གནས་
ལུགས་སྨྲ་བརྗོད་ལས་འདས་པ་ཡིན་ལ། གཉིས་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས། བརྗོད་
བྱ། རྗོད་བྱེད། དེ་དག་གི་འབྲེལ་སྦྱར་བ་གསུམ་གྱིས་བསྡུས། དང་པོ་ནི། འགོས་
ལོ་ཙཱའི་གཏའ་ཐུན་ཆེན་མོ་ལས། རྒྱུད་ལ་འཇུག་པར་བྱེད་པའི་རྟེན་གྱི་གང་ཟག་དེས་
སྦྱང་གཞི་རང་བཞིན་གྱི་ཆོས་ཐ་མལ་པའི་སྣང་བ་འདི་སྦྱོང་ཞིང་སྤང་བྱ་རང་གི་སེམས་
ཀྱི་རྒྱུད་ལ་རྟོག་པ་གསུམ་གྱི་ས་བོན་ཡོད་པ་དེ་སྤོང་བའི་ཆེད་དུ་དམིགས་ཡུལ་དྲུག་
པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་ལ་དམིགས་ནས་ལམ་སྨིན་གྲོལ་གཉིས་ཉམས་སུ་བླངས་པས་
འབྲས་བུ་རེ་ཞིག་པ་དང་མཐར་ཐུག་པའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་ནི་གསང་བ་འདུས་པའི་
བརྗོད་བྱ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་བརྗོད་བྱའི་དོན་དྲུག་སྟེ། རྒྱུད་ལ་འཇུག་པར་
བྱེད་པའི་རྟེན་གྱི་གང་ཟག །དེས་ཤེས་ཤིང་གཞི་བསྒྱུར་བར་བྱ་བ་སྦྱང་གཞི་རང་བཞིན་
གྱི་ཆསོ ། སྤང་བྱ་མ་ི མཐུན་པ་ལམ་གྱ་ི དྲ་ི མ་གང་ལ་དམིགས་པར་བྱ་བའི་ཡུལ། ཇི་ལྟར་
ཉམས་སུ་ལནེ ་པའི་ཐབས། ཉམས་ལནེ ་མཐར་ཕྱནི ་པའི་འབྲས་བུ་རྣམས་ས།ོ ། དང་
པོ་གང་ཟག་ལ་གཉིས། སྤང་བྱ་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་མུ་སྟེགས་པའི་གང་ཟག་དང་། བླང་
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བྱ་བདག་མེད་སྨྲ་བ་ནང་པའི་གང་ཟག་གོ །ཕྱི་མ་ལ་ཐེག་དམན་ཉན་རང་གཉིས།
ཐེག་ཆེན་ཆགས་བྲལ་དང་ཆགས་བཅས་རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་སྔ་མ་གསུམ་འདིའི་སྣོད་
དངོས་མ་ཡིན་ཀྱང་། རྒྱུད་འདིར་ཆོས་སྒོ་ཐམས་ཅད་འདུས་པས་ཕྱོགས་སྔ་མར་ཚིག་
གིས་བཟུང་བའོ། །ཆགས་བཅས་ལའང་གཉིས། ཉོན་མོངས་པ་དང་གཉེན་པོའ་ི
འདོད་ཆགས། དང་པོ་ལ་ལྟ་དགོད་འཁྱུད་སྦྱོར་བཞི་ལས་ཕྱི་མ་དང་། གཉེན་པོའ་ི
འདོད་ཆགས་ལ། གུས་པ་སྙིང་རྗེ་དད་པ་ཡེ་ཤེས་རྣམས་ཀྱིས་རིམ་བཞིན་སློབ་དཔོན་
སེམས་ཅན་ལྷ་དང་ཆོས་ཉིད་ལ་ཆགས་པ་བཞི་དང་། དེ་ལའང་ཤེས་རབ་ལ་དགའ་
བའི་དབང་བརྟུལ་དང་། ཐབས་ལ་དགའ་བའི་དབང་རྣོན་གཉིས་ལས་རྒྱུད་འདིའི་
སྣོད་ལྡན་ནི་ཕྱི་མ་ཉིད་ཡིན་པར་བསྟན་ཅིང་། དེ་ལ་གང་ཟག་གི་ངོ་བོ། བསྡུས་དང་
རྒྱས་པའི་དབྱེ་བ། སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་སྣོད་རུང་གསུམ་གྱི་མཚན་ཉིད། སྒྲ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་
མཚན་རྣམས་ཀྱིས་བསྡུས་པའོ། །
གཉིས་པ་སྦྱང་གཞི་ལ་གཉིས། སྐྱེ་བ་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ་དང་། འཆི་བ་དོན་
དམ་བདེན་པའི་སྦྱང་གཞིའོ། །སྔ་མ་ལ་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་རྒྱལ་མཆོག་གཉིས་དང་
བཅས་པ། ཕྱི་མ་ལ་རིམ་པ་ལྔའི་སྦྱང་གཞི་སོ་སོར་སྦྱང་བའོ། །
གསུམ་པ་ལམ་གྱི་དྲི་མ་ལ་གསུམ། དྲི་མ་སྟོབས་ཆེ་བ་དངོས་པོ་ཐ་མལ་པའི་
རྟོག་པ་རང་ག་མ། དྲི་མ་ཕྲ་བ་གཟུང་འཛིན་བྱ་བྱེད་ཀྱི་རྟོག་པ། ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་དངོས་
པོ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་རྟོག་པ། དེ་རེ་རེ་ལའང་གཉེན་པོ་སྟོབས་ཆུང་བས་སྦྱང་བྱ་དྲི་མ་
རགས་པ་དང་། སྟོབས་ཆེན་པོས་སྦྱང་བྱ་ཕྲ་བ་གཉིས་སུ་བྱེའོ། །བཞི་པ་དམིགས་
བྱའི་ཡུལ་ནི། སྐུ་གསུམ་དུས་གསུམ་ཐེག་པ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་བདེན་པ་
གསུམ་གྱི་བདག་ཉིད་ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་མི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་
པོའ།ོ །ལྔ་པ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཐབས་ལ་གཉིས། རྒྱུད་མ་སྨིན་པ་སྨིན་ཅིང་དངོས་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

གྲུབ་རྣམ་གསུམ་འགྲུབ་པའི་སྣོད་རུང་དུ་བྱེད་པ་སྨིན་ལམ། རྒྱུད་རྟོག་པ་གསུམ་ལས་
མ་གྲོལ་བ་གྲོལ་བར་བྱེད་པའི་ལམ་མོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། སྔོན་དུ་བསྙེན་པ་བྱ་བ།
སློབ་དཔོན་འཇུག་པ། སློབ་མ་གཞུག་པའོ། །དང་པོ་ལ་རབ་ལྷ་ཡིས་གནང་བ་ཐོབ་
པ། འབྲིང་མཚན་མ་རྙེད་པ། ཐ་མ་བསྙེན་གྲངས་ཐེམ་པའི་ཚུལ་གསུམ། གཉིས་པ་
ལས་དང་སྟ་གོན་ཐིག་ཚོན་གྱི་ཆོ་ག་གསུམ། དཀྱིལ་འཁོར་བྱིན་གྱིས་རློབ་པ་དང་སྒྲུབ་
ཅིང་མཆོད་པ། བདག་ཉིད་འཇུག་པ་སྟེ་ལྔ། གསུམ་པ་ལ་ལྷ་དང་སྐལ་བ་མཉམ་
པའི་ཕྱིར་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པ། ལྷ་ངོ་ཤེས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དཀྱིལ་འཁོར་
བསྟན་པ། བསྐྱེད་རྫོགས་གཉིས་བསྒོམ་པར་དབང་བའམ་གནང་བ་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་
ཕྱིར་དབང་བསྐུར་བ། ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་
སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱ་གཏད་པ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི ཚུལ་ལས་མི་ཉམས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་
དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པ་བསྟན་པ་ལྔ། དེ་དག་སོ་སོ་ལ་ནང་གསེས་ཀྱི་དབྱེ་བ་མང་པོ་
རྣམས་ཀྱིས་བསྡུས་པའོ། །གཉིས་པ་གྲོལ་བྱེད་ཉམས་ལེན་གྱི་ཐབས་གཉིས། རྗེས་
ཀྱི་སྤྱོད་པ་དང་། མཉམ་གཞག་གི་སྒོམ་པའོ། །སྤྱོད་པ་ལ་ཐེག་པ་ཆུང་ངུ་དམན་པའི་
སྤྱོད་པ་དང་། ཐེག་ཆེན་མཆོག་གི་སྤྱོད་པ་གཉིས། ཕྱི་མ་ལ་རྒྱ་ཆེ་བ་ཆགས་བྲལ་ཕར་
ཕྱིན་དང་ཟབ་པ་ཆགས་བཅས་སྔགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་གཉིས། སྔགས་སྤྱོད་ལ་རྒྱུད་སྡེ་
བཞིའི་ཚུལ་དུ་སྤྱིར་བཤད་ནས། འདིར་ཕྱི་མ་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའ་ི སྤྱོད་པ་ཁྱད་པར་
དུ་བསྟན་པ་ལ་མགོན་པོ་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་དང་། སྔགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་གཉིས་ཏེ། དེ་དག་
རིམ་བཞིན་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་དང་། རྒྱལ་པོ་གཞོན་ནུའམ་དཔལ་ལྡན་རྒྱལ་ཚབ་
ཀྱི་སྤྱོད་པ་ཞེས་བྱ་ཞིང་། ཕྱི་མ་ལ་འདོད་འཇུག་དང་བརྟེན་སློབ་ཐུན་མོང་གི་སྤྱོད་པ།
རིག་པ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་གཉིས། དེ་རེ་རེ་ལའང་སྤྲོས་བཅས་སྤྲོས་མེད་ཤིན་ཏུ་
སྤྲོས་མེད་གསུམ་གསུམ་གྱི་ཚུལ་དུ་བསྟན་ཅིང་། རིག་བརྟུལ་སྤྲོས་བཅས་ལ་ཕྱག་
474

རྒྱལ་བསྟན་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་ཇི་ལྟར་དར་བའི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།

རྒྱའི་གྲངས། དབྱེ་བ་རིགས་དང་རིགས་ཅན་གཉིས། མཚན་ཉིད། ལོ་ཚིགས། ཆ་
ལུགས་བསྒྲུབ་པ་ལྔ། དེའི་སྤྲོས་མེད་ལ་བརྩོན་འགྲུས་ཅན་ཚེ་འདིར་འཚང་རྒྱ་བ་ལ་ཡེ་
ཤེས་ཕྱག་རྒྱའི་སྙོམས་འཇུག་འདོད་ཆགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ། ལེ་ལོ་ཅན་བར་དོར་འཚང་རྒྱ་
བ་ལ་རྒྱུའི་གཙོ་བོ་འཆི་བ་དང་སྲེ་བའི་སྤྱོད་པ། བར་ཆོད་ཅན་སྐྱེ་བ་བརྒྱུད་ནས་འཚང་
རྒྱ་བ་ལ་རྒྱུའི་གཙོ་བོ་གཉིད་དང་སྲེ་བའི་སྤྱོད་པ། མཚན་ཉིད་ཐེག་པས་ལམ་གྱི་འགོ་
བཟུང་། སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པས་ལམ་གྱི་ཞབས་སྡུད་པ་སྟེ་སྔ་མས་ས་བཅུ་ཐོབ་ནས་ཕྱི་
མས་དབང་གོང་མ་གསུམ་འོག་མིན་དུ་བསྐུར་ཏེ་འཚང་རྒྱ་བ་ལ་ཤཱཀ་ཐུབ་འཚང་རྒྱ་
ཚུལ་གྱི་སྤྱོད་པ། སྤྱོད་པ་གོང་མ་གསུམ་གྱི་རྒྱས་འདེབས་བདག་མེད་པའི་ཆོས་དང་
སྙོམས་འཇུག་གི་སྤྱོད་པ་དང་ལྔར་བསྟན། སྤྲོས་བཅས་སྤྲོས་མེད་ཀྱི་ཆོ་ག་ནི་གནས་
དང་ཡོ་བྱད་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་རྣམས་ཀྱིས་བསྡུས་ཤིང་སྤྱོད་བྱེད་གང་ཟག་གི་ཁྱད་པར་ཞར་
ལས་བསྟན་པའོ། །མཉམ་གཞག་གི་སྒོམ་པ་ལ་གཉིས། སྒྲུབ་པའི་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་
སངས་རྒྱས་ཐེག་པའི་བསམ་པ་ལ་སློབ་པའི་ཚུལ་དང་། སྒྲུབ་པ་དངོས་སོ། །ཕྱི་མ་
ལ་གཉིས། ཡེ་ཤེས་བརྒྱུད་ནས་སྐྱེ་བར་བྱེད་པ་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་
དངོས་སུ་སྐྱེད་པར་བྱེད་པ་རྫོགས་པའི་རིམ་པའོ། །དང་པོ་ལ་སྦྱང་གཞི་བསྐྱེད་པའི་
རིམ་པ་མཚན་ཉིད་པ་ངོ་བོ་དབྱེ་བ་སྒྲ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་གསུམ་གྱིས་བསྟན། སྦྱོང་
བྱེད་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་བཏགས་པ་བ་བསྙེན་པ་སྒྲུབ་པ་གཉིས་ཀྱིས་བསྡུས། ཡེ་ཤེས་
ལྷ་མཉེས་པར་བྱེད་པ་བསྙེན་པ་ལ་གཉིས། ལྷ་རྣམས་འདྲིས་པའི་དངོས་པོས་རགས་
པ་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བསླབས་པ་དྲན་པ་གཅིག་པ་དང་། ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་དངོས་པོ་ལ་
ཞེན་ཅིང་རྟོག་པ་རྟོག་པའི་རྣལ་འབྱོར་རོ། །སྔ་མའི་དབྱེ་བ་དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་
དང་། དཔའ་བོ་གཅིག་པ་གཉིས། རེ་རེ་ལའང་རྟེན་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་བརྟེན་པ་
ལྷ་གཉིས་གཉིས་སམ་དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར ་ལོ ་ ནི ་ སྒོ མ་བྱ་ལྷ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉི ས།
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

རིགས་ཀྱི་མེ་ཏོག་གང་ལ་ཕོག་པའི་གཙོ་བོ་འཕོ་བས་དེའི་གྲངས་སུ་འགྱུར་ཞིང་། དེ་
རེ་རེ་ལའང་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་དང་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་དེའི་གྲངས་སུ་འགྱུར་
བས་སྦྱོང་བ་དགུ་བཅུ་རྩ་དྲུག་གོ །དཔའ་བོ་གཅིག་པ་ལ། གང་ཟག་དབང་པོ་རབ་
རྣལ་འབྱོར་བཞིས་བསྐྱེད། འབྲིང་མངོན་བྱེད་ལྔས་བསྐྱེད། ཐ་མ་རྡོ་རྗེ་བཞིས་
བསྐྱེད། རེ་རེ་ལའང་གཙོ་བོ་འཕོ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས། སྦྱོང་བ་དགུ་
བཅུ་རྩ་དྲུག་སྟེ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཐབས་སྔོན་འགྲོ་དངོས་གཞི་གཉིས་ཀྱིས་བསྡུས།
རྟོག་པའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་གཉིས། དབང་རྣོན་བསྒོམ་པ་ལ་དགའ་བའི་དོན་དུ་ནང་ལ་
གཞོལ་བ་བསྟན། དབང་བརྟུལ་བཟླས་པ་ལ་དགའ་བའི་དོན་དུ་སྔགས་ལ་གཞོལ་པ་
བསྟན་ཏོ། །དང་པོའང་འབྱུང་བ་དང་ཉོན་མོངས་པ་དང་ནད་ཁམས་ཀྱི་གཉེན་པོར་
སྦྱར་བའི་སྟེང་སྒོ་དང་འོག་སྒོ་གཉིས། དེ་དག་ཀྱང་ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་
བསླབ་པའོ། །སྔགས་ལ་གཞོལ་པ་ལའང་གཉིས། བསྡུས་དང་རྒྱས་པ་ལ་དགའ་
བའི་དོན་དུ་འབྲུ་གསུམ་དང་ཕྲེང་སྔགས་གཉིས་པོ་གྲངས་སུ་བཟླ་ཞིང་སྦྱིན་སྲེག་གིས་
ཁ་སྐོང་བའོ། །སྔ་ཕྱིའི་དབྱེ་བ་བཞི། རེ་རེར་ཡང་སྔ་མ་ལྟར་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་སུ་
འགྱུར་བས་སྦྱོར་བ་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་དོ། །འདོད་པའི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་ལས་དང་
པོ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ། སྔོན་འགྲོ་རིག་བརྟུལ་གྱི་སྤྱོད་པ་ཟླ་བ་དྲུག་ཏུ་སྤྱད་ནས།
དངོས་གཞི་ལ་གཉིས། འཇིག་རྟེན་པའི་དངོས་གྲུབ་ཕྲིན་ལས་བཞི་དང་། ཐུན་མོང་
བའི་དངོས་གྲུབ་གྲུབ་པ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་བསྐྱེད་པ་
དང་རྫོགས་པའི་རིམ་པས་བསམ་གཏན་དང་། ཁྱད་པར་བརྒྱད་ལྡན་གྱི་བཟླས་
བརྗོད་དང་། དེ་བཞིན་དུ་སྦྱིན་སྲེག་དང་། ཡནྟྲ་རྫས། མནྡྲ་སྔགས། ཏནྟྲ་ཏིང་ངེ་
འཛིན་གྱི་ཁྱད་པར་དང་ལྡན་པའི་འཁྲུལ་འཁོར་བཞི། རེ་རེ་ལའང་སྒྲུབ་པ་པོས་དབྱེ་
བ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་དང་སྦྱོར་བ་བརྒྱ་ཉེར་བརྒྱད་དང་། ལས་བཞི་རེ་རེ་ལའང་བསྒྲུབ་
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རྒྱལ་བསྟན་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་ཇི་ལྟར་དར་བའི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།

བྱའི་དབྱེ་བས་ནང་གསེས་དུ་མར་བཤད་དོ། །ཐུན་མོང་བའི་དངོས་གྲུབ་ལ་རྩ་རྒྱུད་
ལས་དྲུག །བཤད་རྒྱུད་ལས་བརྒྱད་དུ་གསུངས་པའི་དང་པོ་རལ་གྲི་དང་། གཉིས་པ་
རིག་འཛིན་ལ་རིགས་ལྔའི་དབྱེ་བས་ལྔ་རེ། གསུམ་པ་རིལ་བུ་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་
སྔགས་ཀྱི་རིལ་བུ་དང་། སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་རྫས་ཀྱི་རིལ་བུ་གཉིས། བཞི་པ་མངོན་ཤེས་
ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བཀོད་པ་སྒྲུབ་པ་གཉིས། ལྔ་
པ་རྐང་མགྱོགས་ལ་འཇིག་རྟེན་པ་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་
ཀྱི་རྐང་མགྱོགས། དྲུག་པ་མིག་སྨན། བདུན་པ་བུམ་བཟང་། བརྒྱད་པ་མཆིལ་
ལྷམ་སྒྲུབ་པ་གསུམ་ལ་དབྱེ་བ་མེད་དོ། །གཉིས་པ་རྫོགས་པའི་རིམ་པ་ལ་གཉིས།
སྦྱང་གཞི་རྫོགས་རིམ་མཚན་ཉིད་པ་ངོ་བོ་དབྱེ་བ་ངེས་ཚིག་གསུམ་གྱིས་འཆད། སྦྱོང་
བྱེད་རྫོགས་རིམ་བཏགས་པ་བ་ལ་བསྙེན་པ་རིམ་པ་ལྔ་དང་། སྒྲུབ་པ་ཟུང་འཇུག་སྟེ་
མཆོག་གི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་དྲུག་གི་དང་པོ་བསྙེན་པ་རིམ་པ་ལྔ་ནི། དབེན་
གསུམ་སྒྱུ་ལུས་འོད་གསལ་རྣམས་སུ་བཤད་པའི། དང་པོ་ལུས་དབེན་ལ། རྟེན་གི་
གང་ཟག་ལུས་དབེན་གྱི་ངོ་བོ། ངེས་ཚིག །དེའི་ཤེས་བྱ། སྤང་བྱའི་དྲི་མ།
གཟུགས་དང་རང་བཞིན་དང་རྣམ་ཤེས་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ལུས་དབེན་གྱི་དབྱེ་བ་
དབེན་གཞི་དབེན་པ་ཤེས་བྱས་བསྡུས་པ། ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཐབས། རྟགས་ཚད།
ཉམས་སུ་བླངས་པའི་འབྲས་བུ་སྟེ་དགུའོ། །གཉིས་པ་ངག་དབེན་ལ་བརྟེན་དང་ངོ་བོ་
སོགས་དགུ་པོ་ལུས་དབེན་ལྟར་འཆད་ཅིང་། དབྱེ་བ་རྟེན་རླུང་གི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད།
བརྟེན་པ་སྒྲའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད། དེ་གཉིས་ཀྱི་རྩ་བ་ཤེས་བྱ་སྒྲའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གསུམ།
དང་པོ་ལ། ངོ་བོ། ངེས་ཚིག །ཕྱི་ནང་གི་དབྱེ་བ། བྱེད་ལས། འབྱུང་བའི་གནས།
རྒྱུ་བའི་སྒོ། སོ་སོའ་ི མིང་། ཁ་དོག །གོ་རིམ། གྲངས་ངེས། སློབ་པའི་ཐབས།
རྟགས་ཚད། འབྲས་བུ་སྟེ་བཅུ་གསུམ། གཉིས་པ་ལ་སྤྱིར་རྒྱུ་རྒྱུད། ཐབས་རྒྱུད།
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འབྲས་རྒྱུད་ཀྱི་སྔགས་གསུམ་སོ་སོའ་ི ངོ་བོ་ངེས་ཚིག་དབྱེ་བ། འཁོར་འདས་ཀྱི་བྱེད་
ལས་བཞིས་འཆད། བྱེ་བྲག་ཐབས་རྒྱུད་ཀྱི་སྔགས་ལ། དེ་བཞི་པོའ་ི སྟེང་དུ་མིང་གི་
རབ་དབྱེ། སྔགས་ཀྱི་སྤེལ་ཚུལ། སྔགས་དོན། སྔགས་ཀྱི་བརྡ། སྔགས་བཏུ།
བརྗོད་ཐབས། སྔགས་གྲངས། རྟགས་ཚད། འབྲས་བུ་སྟེ་བཅུ་གསུམ་ལས་ཕྱི་མ་
རྣམས་ལ་བསྐྱེད་རྫོགས་གཉིས་རེ་དང་འབྲེལ་བར་བསྟན་ཏོ། །གསུམ་པ་སེམས་
དབེན་ལ་རྟེན་གྱི་གང་ཟག །ངོ་བོ། ངེས་ཚིག །ཡུལ་སེམས་ཀྱི་སྣང་བ་དང་། ཡུལ་
ཅན་སེམས་ལ་དམིགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བའི་དབྱེ་བ། འཁོར་འདས་སྒྲུབ་པའི་
བྱེད་ལས། སེམས་བྱུང་གི་དུས། འཇུག་པའི་དུས་ཚོད། སེམས་ཀྱི་མཚན་ཉིད།
མིང་གི་རྣམ་གྲངས། རྟོགས་མ་རྟོགས་ཀྱི་སྐྱོན་ཡོན། སེམས་དབེན་གྱི་ཤེས་བྱ།
ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གྱི་སྒྲུབ་པ། མཐར་ཕྱིན་པའི་རྟགས་ཚད། དེ་ཡི་འབྲས་བུ་སྟེ་བཅུ་
བཞིའམ། རྟེན། ཤེས་བྱ། སྤང་བྱ། དབྱེ་བ་སོ་སོའ་ི མཚན་ཉིད་དང་བཅས་པ།
ངེས་ཚིག་སྟེ་ལྔའི་སྒོ་ནས་བསྟན་ཏོ། །བཞི་པ་སྒྱུ་ལུས་ལ། རྟེན་ངོ་བོ། ངེས་ཚིག །
དག་པ་དང་མ་དག་པའི་དབྱེ་བ། རྒྱུ་འབྲས། རྒྱུ་རྐྱེན། རྙེད་ཚུལ། སྣོད་དུ་བྱ་བའི་
ལམ་རིམ། རྙེད་མ་རྙེད་ཀྱི་སྐྱོན་ཡོན། དངོས་པོ་དང་བྱ་བའི་ཁྱབ་པ། སྤང་བྱ།
ཤེས་བྱ། མིང་གི་རྣམ་གྲངས། མཚོན་དཔེ། ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཐབས། རྟགས་
ཚད། འབྲས་བུ་སྟེ་བཅུ་བདུན་ནོ། །ལྔ་པ་འོད་གསལ་གྱི་རིམ་པ་ལ་རྟེན། ངོ་བོ།
ངེས་ཚིག །སྟོང་ཉིད་བཅོ་བརྒྱད་དམ་ཕྱི་ནང་གི་མངོན་བྱང་ལ་སོགས་པའི་དབྱེ་བ།
སྣོད་དུ་བྱ་བའི་རིམ་པ། ཤེས་བྱ། སྤང་བྱ། གཉེན་པོ་མངོན་བྱང་གཉིས། སྒྲུབ་
ཐབས་བསམ་གཏན་གཉིས། མིང་གི་རྣམ་གྲངས། ཁྱབ་ཚུལ། རྒྱུ་འབྲས་དབྱེ་བ།
མཚན་ཉིད། འཇུག་ལྡོག །མན་ངག་གི་རབ་བྱེད། སྒོམ་པ། རྟགས་ཚད། འབྲས་
བུ་སྟེ་བཅོ་བརྒྱད་དོ། །ཟུང་འཇུག་སྒྲུབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་ལ། རྟེན་གྱི་གང་ཟག །ངོ་
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བོ། ངེས་ཚིག །སློབ་མི་སློབ་ཀྱི་དབྱེ་བ། འོད་གསལ་ལས་ལྡང་ཚུལ། མིང་གི་རྣམ་
གྲངས། མཚན་ཉིད། སྒྲུབ་བྱེད་རྒྱུ་རྐྱེན། ཤེས་བྱ། ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཐབས།
རྟགས་ཚད། འབྲས་བུ་སྡེ་བཅུ་གཉིས་སམ། ཡང་ན་རྟེན། ཤེས་བྱ། སྤང་བྱ།
མཚོན་བྱེད་ལ། འགོག་པ། སྣང་བ། འབྲེལ་པ་ཟུང་འཇུག་གི་མཚན་ཉིད་གསུམ།
སློབ་ཚུལ་གཉིས། མཐར་ཕྱིན་པའི་ཚད་དང་ཕན་ཡོན་རྣམས་ཀྱིས་འཆད་དོ། །དེ་
དག་ལས་དབེན་གསུམ་ནི་ཐོག་མར་སྒོ་གསུམ་ལས་རུང་དུ་བྱེད་པ་ཞི་གནས་ཀྱི་གཞི་
བཏིང་བ་ཡིན་ལ། ཕྱི་མ་གསུམ་ནི་ལྷག་མཐོང་དངོས་པོའ་ི གནས་ལུགས་གཙོ་བོར་
སྟོན་པ་སྟེ། དེའང་སྒྱུ་མ་ཡུལ་གྱི་སྟོང་ཉིད་ལོངས་སྐུའི་ཉེ་བར་ལེན་པའི་རྒྱུ། འོད་
གསལ་སེམས་ཀྱི་སྟོང་ཉིད་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ། ཟུང་འཇུག་ཡུལ་སེམས་གཉིས་
མེད་ཀྱི་སྟོང་ཉིད་བདེན་གཉིས་དབྱེར་མེད་འབྲས་བུའི་ཚུལ་དུ་གནས་པའོ། །རྩ་བའི་
དྲུག་པ་འབྲས་བུ་ལ་གཉིས། ཐུན་མོང་དང་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བོ། །ཐུན་མོང་ལ་
ལས་ཚན་བརྒྱད། གྲུབ་པ་བརྒྱད། མཆོག་ལ་ཟུང་འཇུག་གི་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་དེ་ཉི་ཤུ་
རྩ་བཞིར་དབྱེ་བའོ། །དེ་དག་གིས་བརྗོད་བྱའི་དོན་བསྟན་ནས། གཉིས་པ་རྗོད་བྱེད་
སྒྲའི་རྒྱུད་མཐའ་དྲུག་དང་ཚུལ་བཞིའི་སྒོ་ནས་འཆད། དང་པོ་ལ། དྲང་དོན་ངེས་དོན་
གཉིས་ནི་དོན་གྱི་མཐའ་ལ་བརྟེན་པ་སྟེ། ཚིག་གཅིག་གིས་དོན་མཚན་བཅས་མཚན་
མེད་གཉིས་སུ་བསྟན། དགོངས་དགོངས་མིན་གཉིས་ཚིག་གི་མཐའ་ལ་བརྟེན་པ་སྟེ་
ཚིག་དྲང་ངེས་གཉིས་ཀྱིས་དོན་ངེས་པ་གཅིག་ཏུ་སྟོན། སྒྲ་ཇི་བཞིན་ཡིན་མིན་གཉིས་
ནི་གཉིས་ཀའི་མཐའ་ལ་བརྟེན་པ་སྟེ། ཚིག་གཉིས་ཀྱིས་དོན་གཅིག་ཏུ་སྟོན་པ་དང་།
ཚིག་གཅིག་ལ་དོན་གཉིས་སུ་གནས་པའི་ཕྱིར། དེ་ལ་དྲང་དོན་གྱིས་བསྐྱེད་རིམ་དང་
ངེས་དོན་གྱིས་རྫོགས་རིམ་ངེས་པ་ཁོ་ནར་སྟོན། དགོངས་བཤད་ཀྱིས་ཤས་ཆེར་
རྫོགས་རིམ་སྟོན་ལ་བསྐྱེད་རིམ་སྟོན་པའང་ཡོད་ཅིང་། དགོངས་མིན་དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་
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འཆད། སྒྲ་ཇི་བཞིན་མ་ཡིན་པས་ཕལ་ཆེར་རྫོགས་རིམ་སྟོན་ལ་བསྐྱེད་རིམ་སྟོན་
པའང་ཡོད་ཅིང་ཇི་བཞིན་པ་དེ་ལས་ལྡོག་པའོ། །དེའང་ཚིག་གཅིག་ལས་དོན་གཉིས་
སུ་གོ་བ་ནི་ངེས་པར་དྲང་དོན་ངེས་དོན་དུ་བཟུང་། རིམ་གཉིས་གང་བསྟན་ཀྱང་དོན་
གྱི་ནང་འགལ་བའི་ཚིག་གཅིག་བྱུང་ན་དགོངས་བཤད་དང་དེ་ལས་ལྡོག་པ་དགོངས་
མིན། དེ་བཞིན་དུ་བརྡ་བཤད་གཅིག་ཙམ་བྱུང་ན་སྒྲ་ཇི་བཞིན་མ་ཡིན་པ་དང་།
མཁས་བླུན་ཀུན་གྱིས་གོ་བ་ནི་སྒྲ་ཇི་བཞིན་པར་བཟུང་སྟེ་འཆད་དོ། །ཚུལ་བཞིས་
འཆད་ཚུལ་ནི་འོག་ནས་རྒྱས་པར་འབྱུང་ངོ་། །དེའང་མདོར་ན་རྒྱུད་ཀྱི་ཚིག་གཅིག་
གིས་དོན་བཞི་སྟོན་ནུས་པ་སྟེ། ཡི་གེའི་དོན་དང་སྤྱིའི་དོན་གཉིས་སྒྲ་ལ་བརྟེན་ནས་
བཤད། སྦས་དང་མཐར་ཐུག་གཉིས་དོན་ལ་བརྟེན་ནས་བཤད། དེ་བཅུ་པོའང་
ཚོགས་བཤད་དང་སློབ་བཤད་གཉིས་སུ་བསྡུས་ནས་འཆད་དོ། །གསུམ་པ་བརྗོད་བྱ་
རྗོད་བྱེད་ཀྱི་འབྲེལ་སྦྱར་བ་ནི། བརྗོད་བྱའི་དོན་དྲུག་པོ། རྗོད་བྱེད་བཅུ་གཉིས་ཇི་
ལྟར་བཤད་པའི་འབྲེལ་དགོད་པ་སྟེ། དཔེར་ན་བརྗོད་བྱ་དང་པོ་རྟེན་གྱི་གང་ཟག་ལ་
ཙནྡན་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པ་བཞི་ནི་དྲང་དོན་དང་ཡི་གེའི་ཚུལ་དུ་བཤད། རིན་པོ་ཆེ་ལྟ་
བུའི་གང་ཟག་ན་ི ངསེ ་དནོ ་དང་མཐར་ཐུག་ག་ི ཚུལ་དུ་བཤད། བསྐྱེད་རམི ་གྱ་ི སྦྱང་གཞི་དྲ་ི
མ་དངོས་པ་ོ ཐ་མལ་པའི་རྟགོ ་པ། བསྐྱེད་རམི ་གྱ་ི དམིགས་ཡུལ། བུམ་དབང་། བསྐྱེད་
པའི་ལམ། ལུས་དབེན་ཕྱེད་ཡན། འཇིག་རྟེན་པ་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་
རྣམས་དུང་དོན་དང་ཡི་གེ་དང་སྤྱིའི་ཚུལ་རྣམས་སུ་བཤད། རྫོགས་རིམ་གྱི་སྦྱང་གཞི།
གཟུང་འཛིན་བྱ་བྱེད་ཀྱི་རྟོག་པ། རྫོགས་རིམ་གྱིས་དམིགས་ཡུལ། དབང་གོང་མ་
གསུམ། རྫོགས་པའི་རིམ་པ་དྲུག །མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་རྣམས་ངེས་དོན་དང་སྦས་
པ་མཐར་ཐུག་གི་ཚུལ་རྣམས་སུ་འཆད། དགོངས་དགོངས་མིན་སོགས་བཞི་པོ་ནི་
བརྗོད་བྱ་དྲུག་ཀ་ལ་སྦྱར་ནས་འཆད་དོ། །མདོར་ན་བརྗོད་དོན་གྱི་གསང་བ་འདུས་པ་
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རྒྱལ་བསྟན་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་ཇི་ལྟར་དར་བའི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།

ནི། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ནི་རྣམ་པ་གསུམ། །གསང་བ་ཞེས་ནི་བཤད་པ་ཡིན། །ཚོགས་
པ་འདུས་པར་རབ་བརྗོད་དེ། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་མངོན་བརྗོད་བྱེད། །ཅེས་
གསུངས་པའི་ཕྱིར་ཉན་རང་དང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་པའང་ཤིན་ཏུ་སྐལ་པ་ཅན་མ་ཡིན་པ་
དག་ལ་གསང་བར་བྱ་བ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་དོན་དམ་པའི་སྐུ་གསུང་
ཐུགས་ལ་གསང་བ་ཞེས་བྱ་ཞིང་། དེའང་ཞིང་དང་གདུལ་བྱ་ཕྱོགས་གཅིག་གི་དབང་
དུ་བྱས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མ་ཡིན་པར། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཚོགས་པའམ་
འདུས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་སྐུ་ལ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོའམ་སངས་
རྒྱས་ཐམས་ཅད་པ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ནི་མཐར་ཐུག་པའི་གནས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྗོད་
བྱེད་སྒྲའི་གསང་བ་འདུས་པའང་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱི་བོ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བཤད་ཅིང་།
དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སེམས་འགྲེལ་དང་བཅས་པའང་འདུས་པའི་དོན་འཆད་བྱེད་དུ་གྱུར་
པ་དང་། ཀྱེའི་རྡོ་རྗེའི་རྒྱུད་འདུས་པ་ལ་མངོན་དུ་ཕྱོགས་པ་དང་། བདེ་མཆོག་འཁོར་
ལོས་འདུས་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གསལ་བར་བྱེད་པའང་བཞེད་དོ། །
གཉིས་པ་ནི། གཤིན་རྗེའི་གཤེད་ལ་དུས་ཀྱི་རིམ་པ་ལྔ། །འདོད་པའི་དངོས་
གྲུབ་སྤྱདོ ་པ་སྣ་ཚགོ ས་དང་། །གནོད་ལྡན་དསེ ་སྤྱདོ ་ཆ་ཤས་ཅན་རྣམས་བྱུང་། །གཤིན་
རྗེ་གཤེད་པོའ ་ི ཆོས་སྐོར་ལ་འཕགས་ཡུལ་དུ་དུས་ཀྱི་རིམ་པ་ལྔར་བྱུང་སྟེ། བཀའ་
བསྡུ་གསུམ་པའི་རྗེས་མི་རིང་བ་ནས་གཤིན་རྗེ་གཤེད་པོའ་ི སྔགས་རྒྱུད་དར་ཏེ་ལོ་ཉིས་
བརྒྱ་ཙམ་ནི་དུས་དང་པོ་འདོད་པའི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་དུས་ཏེ་ཚོམ་བུ་སྟོང་ཕྲག་དུ་མ་ཕྱག་
རྒྱ་ཆེན་པོའ་ི མཆོག་འབའ་ཞིག་གྲུབ། དུས་གཉིས་པ་སྤྱོད་པ་སྣ་ཚོགས་པ་གྲུབ་པ་ལོ་
སུམ་བརྒྱ་ཙམ་བྱུང་སྟེ་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར་ཞུགས་པ་ཐམས་ཅད་དོན་མ་གྲུབ་པ་ནི་
གཅིག་ཀྱང་མེད་དེ་མཆོག་གྲུབ་པའང་ཤིན་ཏུ་མང་། དུས་གསུམ་པ་གནོད་པ་ཅན་ནི་
ལོ་ལྔ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་བྱུང་སྟ་ེ དངོས་གྲུབ་ཐབོ ་པའང་མང་མདོ ་ནུས་པའི་སྒ་ོ ནས་མངོན་སྤྱདོ ་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

དྲག་ཤུལ་གྱ་ི སྦྱརོ ་བ་གཙོ་བརོ ་བྱདེ ་པ་བྲམ་ཟ་ེ ཙན་ཀ་སགོ ས་འདི་དུས་བྱུང་། བཞི་པ་ངེས་
པ་ལ་སྤྱོད་པ་ནི་སློབ་དཔོན་ལ་ལི་ཏ་བཛྲ་ནས་ཀ་མ་ལ་རཀྵི་ཏའི་བར་ཡིན་ཏེ་བསྐྱེད་
རིམ་ཕྲིན་ལས་དང་བཅས་པ་ལ་ངེས་པར་སྤྱོད་ཅིང་གྲུབ་པའོ། །དུས་ལྔ་པ་ཆ་ཤས་
སྤྱོད་པ་ནི། དེ་ནས་བརྩམས་ཏེ་ད་ལྟའི་བར་ཡིན་ལ་འཕགས་ཡུལ་དུ་མཁས་པ་སྒོ་
དྲུག་ནས་ཨ་བྷ་ཡའི་དུས་ཀྱི་བར་ལོ་བརྒྱ་ཙམ་ལ་དར་ཞིང་ལས་གྲུབ་པ་མྱུར། དེ་ནས་
གཤིན་རྗེ་གཤེད་དམར་དར་ཞིང་འཇིགས་མཛད་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་ནུབ་པ་ནས་ཡུལ་དབུས་
སུ་ཀླ་ཀློ་ཞུགས་པ་འདྲ་ཞིག་བྱུང་བས་ཀླ་ཀློའ་ི གཉེན་པོ་མཆོག་ཀྱང་སྤྱི་ཁྲོ་རྒྱལ་ཡ་མནྟ་
དང་སྒོས་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་མཛད་ཆེན་པོ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ལ་ལི་ཏ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔལ་
འཛིན་གསུམ། །དང་པོ་བར་དང་ཐ་མའི་བཀའ་བབས་ཤིང་། །དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་
པོའ་ི རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ནོ། །དེ་ལྟར་དུས་ཀྱི་རིམ་པ་ལྔར་དར་ཡང་ཐུན་མོང་གི་གདུལ་
བྱའི་སྣང་ངོར་རྒྱུད་ཀྱི་དབང་བཤད་དངོས་སུ་དར་བར་མཛད་པ་ནི་དང་པོར་སློབ་
དཔོན་ལ་ལི་ཏ་བཛྲ་དང་། བར་དུ་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཞབས་དང་། མཐར་བྲམ་
ཟེའི་སློབ་དཔོན་དཔལ་འཛིན་གསུམ་ལ་རིམ་བཞིན་དང་པོ། བར་པ། ཐ་མའི་ཚུལ་
དུ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་པོའ་ི བཀའ་བབས་ཤིང་། དེ་གསུམ་ནི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའ་ི
རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ཞེས་མཚན་གསོལ་ཏོ། །ཁྱད་པར་གཤེད་སྐོར་ཀུན་འདུས་དཔལ་
འཛིན་སོགས། །རིམ་བརྒྱུད་ལྗོངས་འདིར་སྔགས་རྒྱུད་ཐོག་མར་བྱུང་། །ཁྱད་པར་
གཤེད་སྐོར་དམར་ནག་འཇིགས་གསུམ་གྱི་རྒྱུད་དང་མན་ངག་གི་ཆུ་བོ་ཀུན་འདུས་པ་
སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་དཔལ་འཛིན་སོགས་རིམ་པར་བརྒྱུད་དེ་བོད་ཡུལ་དུའང་ཅི་རིགས་
པར་བྱུང་ཞིང་། ལྗོངས་འདིར་སྤྲུལ་པའི་རྒྱལ་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས་སྒྲུབ་ཐབས་
མཛད་པར་གྲགས་པས་སྔགས་བྱུང་བའི་སྔ་ཤོས་ཡིན། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་སྡེ་དར་ཙམ་
ན་གཤིན་རྗེ་གཤེད་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྒྱུད་འབྱུང་། དབང་བཤད་མན་ངག་ལག་
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རྒྱལ་བསྟན་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་ཇི་ལྟར་དར་བའི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།

ལེན་བཅས་བྱུང་། གནུབས་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཀྱི་ཆོས་
སྐོར་མཐའ་ཡས་པ་སྤེལ་བས་རིག་སྔགས་གྲུབ་པ་དུ་མ་བྱོན་པས་མཚོན་སྔགས་རྒྱུད་
རྣམས་ཀྱི་ཐོག་མ་ལྟ་བུར་བྱུང་ངོ་། །ཕྱི་དར་ཅོག་གྲུ་ནག་ཚོ་རོང་ཟོམ་དཔྱལ། །རྭ་སྐྱོ་
ཞང་གཉོས་རྣམས་ལས་འཇམ་དཔལ་དངོས། །རྭ་བའི་ལུགས་ཉིད་བཤད་སྒྲུབ་བླ་
ན་འཕགས། །བསྟན་པ་ཕྱི་དར་ལ་དང་པོ་ཅོག་གྲུ་ལོ་ཙཱ་བ་ཤེས་རབ་བླ་མས་གཤིན་
རྗེ་གཤེད་ནག་གི་རྒྱུད་དང་། འཇིགས་བྱེད་རྟོགས་བདུན་གཉིས་དང་། འཇིག་
བྱེད་ཞེ་དགུ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་སོགས་བསྒྱུར། དགྲ་གདོང་འཇིགས་གསུམ་གྱི་དབང་
དང་བཤད་པའང་དར་བར་མཛད། ནག་ཚོ་ལོ་ཙཱས་ཀྱང་ཇོ་བོ་དང་དམ་ཚིག་རྡོ་རྗེ་
སོགས་ལ་གསན་ཏེ་རྒྱུད་འགྲེལ་བསྒྱུར། དབང་བསྐུར་བ་དང་རྒྱུད་བཤད་པ་སོགས་
ལས་ཀྱང་མང་དུ་མཆེད། རོང་ཟོམ་ཆོས་བཟང་གིས་ཨུ་པ་ཡ་ཤྲཱི་མི་ཏྲ་ལ་བསྟེན་ཏེ་
ནག་འཇིགས་གཉིས་ཀྱི་རྒྱུད་སོགས་བསྒྱུར་ནས་བཤད་པའང་མཛད་དོ། །གཞན་
ཡང་གཉོས་དང་རྭ་ལོ་དང་ཤུད་ཀེ་ལོ་ཙཱ་སོགས་མང་པོས་དམར་ནག་འཇིགས་གསུམ་
སོགས་ཀྱི་རྒྱུད་གཞུང་མན་ངག་དུ་མ་གསར་དུ་བསྒྱུར་བ་དང་། འགྱུར་བཅོས་མཛད་
པ་སོགས་ཤིན་ཏུ་མང་ཞིང་། ཁྱད་པར་སྲོལ་ཆེན་གཏོད་པ་པོ་ནི་དཔྱལ་ལོ་སོགས་
བཞི་དང་། རྭ་སྐྱོ་ཞང་གསུམ་དང་། གཉོས་ཏེ་བརྒྱད་ཡིན་པ་ལས། སྔ་མ་ནི་གཤེད་
དམར་ནག་གི་སྐོར་དེ་དཔྱལ་ལོ་ཆོས་དཔལ་བཟང་པོས་ནི་ཥྐ་ལངྐ་ལ་ཞུས་ནས་བོད་དུ་
དར་བ་དང་། དཱ་ན་ཤཱི་ལས་ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་ལ་གནང་བ་དང་། ཆག་ལོས་ཀྱང་བི་རཱུ་
པའི་གཞུང་སོགས་བསྒྱུར་ཅིང་བསྟན་པ་དང་། གློ་བོ་ལོ་ཙཱས་དཪྤ་ཎ་ཨཱ་ཙརྱ་སོགས་
ལས་གསན་ཅིང་སྤེལ་བ་རྣམས་ཏེ། དེ་དག་གི་རྒྱུན་ལས་གཤེད་དམར་གྱི་སྐོར་རྣམས་
ཀྱི་དབང་ཁྲིད་མན་ངག་དང་བཅས་པ་བྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །རྭ་ལུགས་ནི། །རྭ་ལོ་རྡོ་རྗེ་
གྲགས་ཀྱིས་བལ་པོ་འབའ་རོ་ཕྱག་རྡུམ་དང་། མེ་ཙ་ལིང་བ་གཉིས་བསྟེན་ནས་རྡོ་རྗེ་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་དབང་རྒྱུད་མན་ངག་དང་བཅས་པ་གསན། ཁྱད་པར་བལ་པོ་ཐུགས་
རྗེ་ཆེན་པོ་ལ་དགྲ་གདོང་འཇིགས་གསུམ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་རྫོགས་པར་གསན། བོད་
དུ་ཆོས་འཁོར་ཆེན་པོ་མཛད་ཅིང་། གཤེད་སྐོར་གནང་བའི་སློབ་མ་ཁོ་ནའང་ཉིས་
སྟོང་བྱུང་བར་གྲགས། གཙོ་བོར་རྭ་ཆོས་རབ་སོགས་ཏེ། དེ་དག་ལས་མཆེད་པའི་
ཚུལ་ནི་སྨོས་ཀྱིས་མི་ལང་ངོ་། །སྐྱོ་ལུགས་སུ་གྲགས་པ་ནི། བླ་མ་སྐྱོས་ཨ་མོ་གྷ་བཛྲ་
སོགས་ལས། རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་སྐོར་རྣམས་གསན་ནས་དར་བར་མཛད་པ་ཡིན་
ཞིང་། ཞང་ལུགས་ནི། གོང་གི་ཅོག་གྲུ་ལོ་ཙཱ་བ་དེས་དེ་བཱ་ཀ་ར་ཙནྡྲ་ལ་ནག་འཇིགས་
གཉིས་གསན་པ་ནས་ཉེ་བར་བརྒྱུད་པ་རྣམས་ཀྱི་སྲོལ་ཡིན་ནོ། །གཉོས་ལུགས་ནི།
གཉོས་ལོ་ཙཱས་བ་ལིང་ཨཱ་ཙརྱ་སོགས་ལས་ནག་པོ་སྐོར་གསུམ་གསན་པ་ནས་མཆེད་
པ་སྟེ། དེ་དག་རྣམས་ལས་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་མཛད་བཤེས་གཉེན་གྱི་རྣམ་
པར་དངོས་སུ་བྱོན་པ་རྭ་ལོ་ཆེན་པོའ་ི ལུགས་སྲོལ་ཉིད་བཤད་སྒྲུབ་ནུས་པའི་རྒྱུན་མ་
ཆད་པས་ཕྲིན་ལས་གྲུབ་མཐའ་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་ཅིང་བླ་ན་འཕགས་སོ། །དེང་སང་ནི་
རྒྱུད་བཤད་མི་བཞུགས་ལ། རྒྱུད་དང་རྭ་པོད་ཀྱི་ལུང་ལུགས་སྲོལ་མི་འདྲ་བ་བདུན་
གྱི་དབང་བསྐུར་བའི་རྒྱུན་མན་ངག་གི་ཁྲིད་རིམ་བཅས་བཞུགས། རྗེ་བརྒྱད་པས་ནི་
འཇིགས་བྱེད་གཉོས་ལུགས་ལ་བསྔགས་པ་ཆེ་ཞིང་སྒྲུབ་དཀྱིལ་གྱི་ཡིག་ཆའང་མཛད།
དེའི་དབང་ལུང་རྒྱུན་ཀྱང་མཆིས་སོ། །
གསུམ་པ་ནི། གཏི་མུག་རིགས་རྒྱུད་མཚན་བརྗོད་ལོ་ཆེན་འགྱུར། །བཤད་
བཀའ་མན་ངག་སྔ་ཕྱིའི་ལུགས་སྲོལ་གནས། །ཕ་རྒྱུད་གཏི་མུག་རིགས་ཀྱི་རྒྱུད་
འཇམ་དཔལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ཁྲི་དྲུག་སྟོང་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་དྲྭ་བའི་ལེའུ་ལས་ཕྱུང་བ་
རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདག་པོ་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ་འདི་ཉིད་བྱང་ཆུབ་སེམས་
དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་དུས་འཁོར་ལུགས་སུ་བཀྲལ། སྒེག་པ་རྡོ་རྗེས་བླ་མེད་ཕ་བརྒྱུད།
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འཇམ་དཔལ་གྲགས་པ་དང་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་གྱིས་ཡོ་གར། བོད་དུ་
རྫོགས་ཆེན་དང་རྒྱ་གར་དུ་དབུ་མར་བཀྲལ་པའང་ཡོད་པར་བཤད་ཅིང་། ཐོག་མར་
ལོ་ཆེན་རིན་བཟང་གིས་བསྒྱུར། ཕྱིས་ནས་ལོ་ཙཱ་བ་དུ་མས་འགྱུར་བཅོས། པཎ་ཆེན་
སྨྲྀ་ཏི་ཛྙཱ་ན་ལས་བརྒྱུད་དེ་བཤད་པའི་བཀའ་དང་། དབང་རྒྱུན་མན་ངག་དང་བཅས་
པ་རྔོག་སྟོན་ཆོས་སྐུ་རྡོ་རྗེས་སྐྱི་བྱེ་མ་ལུང་པ་ལས་གསན་པ་ཡོ་གའི་ལུགས་དང་། མར་
སྟོན་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས་མཻ་ཏྲི་པའི་བཀའ་སྲོལ་བླ་མེད་ལུགས་ཀྱང་ཞུས་
པ་དེ་དག་གི་དབང་ལུང་རྒྱུན་ད་ལྟ་མ་ནུབ་པར་གནས་པ། བརྒྱུད་པ་སྔ་མའི་བཤད་
རྒྱུན་ཀྱང་མཆིས་པོ་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འདི་ལ་ངེས་པ་རྙེད་ན་བླ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་མཐའ་དག་
ལ་ངེས་པ་རྙེད་པར་འགྱུར་ལ། རྒྱུད་འདིའི་དོན་མ་ཤེས་ན་བླ་མེད་ཀྱི་ལམ་གྱི་གནད་
མི་ཤེས་པ་ནི། དྲི་མེད་འོད་ལས། སེམས་ཅན་རྣམས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་
སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་ལས་བསྡུས་ནས། མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ་
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ལ་ཡང་དག་པར་བསྟན་ཏོ། །མཚན་ཡང་དག་
པར་བརྗོད་པ་མི་ཤེས་པ་དེས་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་མི་ཤེས་སོ། །གང་རྡོ་རྗེ་
འཆང་གི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་མི་ཤེས་པ་དེས་ནི་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པ་མི་ཤེས་སོ། །གང་སྔགས་
ཀྱི་ཐེག་པ་མི་ཤེས་པ་དེ་འཁོར་བ་སྟེ་ཐམས་ཅད་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་
ལམ་དང་བྲལ་བས་སོ། །ཞེས་གསུངས་ཤིང་། མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པའི་རྒྱུད་
འདི་ནི་དཔག་བསམ་གྱི་ཤིང་དང་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་ལྟར་རང་གཞན་སེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་འདོད་དོན་མཐའ་དག་སྟེར་བའི་བྱེད་
པོར་གསུངས་ཤིང་། ཐ་ན་རྒྱུད་འདིའི་ཚིག་ཙམ་བཀླགས་པས་ཀྱང་སྡིག་སྒྲིབ་ཚབས་
ཆེན་པོ་འདག་པ་དང་། རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་མྱུར་དུ་འཇུག་
པ་སོགས་ཕན་ཡོན་མཐའ་ཡས་པ་འབྱུང་བ་འདིའི་ཕན་ཡོན་གྱི་ལེའུར་གསུངས་པ་ལྟར་
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༼སྟོད་ཆ།༽

རོ། །འདིའི་ལུས་རྣམ་པར་གཞག་པའང་རིགས་ལྡན་པདྨ་དཀར་པོས་ལེའུའི་གཅོད་
མཚམས་བཅུ་བཞིར་མཛད་པ་སྟེ། ཞུས་དང་ལན་བཏབ་རིགས་ལ་གཟིགས། །སྒྱུ་
འཕྲུལ་དྲྭ་བས་མངོན་བྱང་ཆུབ། །རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་དང་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས། །མེ་ལོང་སོར་
རྟོག་མཉམ་པ་ཉིད། །བྱ་གྲུབ་གཤེགས་ལྔའི་ཡོན་ཏན་བསྟོད། །ཕན་ཡོན་བསྔགས་
དང་ཡི་རང་ངོ་། །ཞེས་པ་སྟེ། དེའང་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་ལེའུ་རྒྱུད་འདིའི་རྩ་བ། ལེའུ་
ཕྱི་མ་རྣམས་བཤད་རྒྱུད་དམ་ཡན་ལག་གི་ཚུལ་དུ་བསྡེབས་ཏེ་དྲང་དོན་དཀྱིལ་འཁོར་
དྲུག་སྤྲོ་བ་དང་ངེས་དོན་ཐིག་ལེ་དྲུག་བཤད་པ་ལྟོ་སྦྱར། དེ་ལས་སོར་རྟོག་ལེའུ་ཁོ་
ནས་སྨིན་གྲོལ་གྱི་འབྲས་བུ་རྫོགས་པར་སྟོན་ཅིང་། དེ་ལས་ཀྱང་འཇིག་རྟེན་གསུམ་
ན་གཞོན་ལུས་སོགས་ཤློ་ཀ་གཅིག་གིས་རྒྱུད་དོན་ཚང་བར་སྟོན་པས་རྒྱུད་སྤྱིའི་མངོན་
རྟོགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བསྡེབས་ཏེ་འཆད་པར་མཛད་དོ། །མཚན་བརྗོད་འགྱུར་འགོ་མང་
ཡང་དོན་འདྲ་ཞིང་། ཡཀྵ་ཏནྟྲ་དང་མི་མཚུངས་པ་ནི། ཐིག་ལེ་སྟོང་པ་ཡི་གེ་བརྒྱ། །
ཞེས་པ་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་དང་། ཡི་གེ་དྲུག་ཅེས་པ་བླ་མེད་དུ་བྱེད་ནས་འགྲེལ་པའི་
སྲོལ་གཉིས་ཡོད་དོ། །
གཉིས་པ་མ་རྒྱུད་རིགས་དྲུག་ལས་སྐབས་འདིར་གསུམ། ཧེ་རུ་ཀའི་རིགས།
རྟག་པའི་རིགས། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་རིགས་སོ། །
དང་པོ་ནི། བདེ་མཆོག་ལུགས་སྲོལ་ཉི་ཤུ་རྩ་བདུན་ཙམ། །འཕགས་པའི་ཡུལ་
དང་འདིར་ཡང་ཕལ་ཆེར་བྱུང་། །མ་རྒྱུད་ཡང་སྙིང་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ནི་ལུགས་
སྲོལ་རྐང་ཚུགས་པ་ཉེར་དྲུག་གམ་ཉི་ཤུ་རྩ་བདུན་ཙམ་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་བྱུང་བར་
གྲགས་ཤིང་། བོད་འདིར་ཡང་རྩ་བཤད་ཀྱི་དབང་ལུང་བཤད་བཀའ་ཕལ་མོ་ཆེ་བྱུང་
བ་སྟེ། དེའང་རྒྱ་གར་གྱི་གྲུབ་ཐོབ་ཤས་ཆེ་བ་ཞིག་རྒྱུད་འདིའི་གྲུབ་ཐོབ་ཡིན་པས་སྤྱིར་
ལུགས་སྲོལ་ཤིན་ཏུ་མང་མོད། གཙོ་བོར་ཉི་ཟླ་ལྟར་གྲགས་པ་ལཱུ་དྲིལ་ནག་གསུམ་གྱི་
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ལུགས་གསུམ། དཱ་རི་ཀ་པ་དང་། ཌོཾ་བི་པ་དང་། ཨིནྡྲ་བྷུ་ཏི་ཆུང་བ་དང་། ལངྐ་
རྒྱལ་བ་བཟང་པོ་དང་། མི་ཐུབ་ཟླ་བ་དང་། ཤར་ཕྱོགས་ལྭ་བ་པ་སྟོང་ཉིད་ཏིང་
འཛིན་དང་། ཕྱག་རྡོར་སྟོད་འགྲེལ་ལུགས་དང་། བྷ་ལཱ་བྷ་དྲ་དང་། བྲམ་ཟེ་རིན་
ཆེན་རྡོ་རྗེ་རྣམས་ཀྱིས་རྩ་བའི་རྒྱུད་དེ་ལ་ལུགས་སྲོལ་རྐང་ཚུགས་པ་རེ་རེ་ཕྱེས་ཤིང་།
བོད་ཡུལ་འདིར་ཡང་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་གྲུབ་ཐོབ་གླུ་དབྱངས་
མཁན་གྱི་ལུགས་དང་། ཞབས་གཡོན་བརྐྱང་དུ་མཛད་པ་ནག་པ་རྡོ་རྗེའི་ལུགས་དང་།
གཞན་ཡང་ཀ་ལ་ཧཾ་ས་ཀུ་མཱ་རའི་ལུགས་དང་། ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་སྐུ་མདོག་ནག་
པོར་ཡོད་པ་དྷརྨ་པ་ཡི་ལུགས་དང་། ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་གདོང་བརྙན་ཅན་དུ་འདོད་
པ་ཀུཀྐུ་ཊི་པའི་ལུགས་དང་། ཡབ་ཡུམ་སྐུ་མདོག་མཚུངས་ཤིང་ལྷ་གཞན་ཐམས་ཅད་སྐུ་
མདོག་མ་ངསེ ་པར་འདོད་པ་གྷུཎྚ་ར་ི བའི་ལུགས་དང་། གཞན་ཡང་ཙ་ཊཱ་ི པ་དང་། ནཱ་ཌི་
པ་དང་། གྷནྡྷ་ཏ་པ་རྣམས་ཀྱི་ལུགས་དང་། ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཕྱག་གཉིས་པར་
ཡང་འདོད་པ་བཱི་ཤ་པའི་ལུགས་དང་། གཞན་ཡང་ཏནྚ་པ་དང་། བྷ་དེ་པ་ཡི་ལུགས་
དང་། ཏ་ཌ་ཀ་པ་དང་། ཀཾ་ཀ་ལ་པའི་ལུགས་དང་། ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་སྐུ་མདོག་
སེར་པོར་འདོད་པ་ཛ་ཡ་ནནྡི་པའི་ལུགས་རྣམས་ཏེ་དེ་ལྟར་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་བཅོ་ལྔ་པོ་
དེ་ཡི་ལུགས་སྲོལ་རྐང་ཚུགས་པ་རེ་བྱེད་པའང་ཡོད་དོ། །གཞན་ཡང་དུས་ཀྱི་འཁོར་
ལོའ་ིརྒྱུད་ཕྱ་ི མ་ནས་ལུང་བསྟན་པའི་སླབོ ་དཔོན་བྱང་ཆུབ་རྡ་ོ རྗའེ ་ི ལུགས་ན་ི རྒྱ་གར་དུ་རངི ་
དུ་མ་དར་མོད་འགྲོ་ལྡིང་གི་ཡུལ་དུ་ད་ལྟའི་བར་དུ་ཡོད་ཅིང་། བཤད་པའི་རྒྱུད་རྣམས་
ལས་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་མ་ཞིག་བསྟན་ཅིང་དེ་དག་གི་སྨིན་བྱེད་བཤད་བཀའ་དང་ཡིག་
ཆ་སོགས་ཀྱང་འཕགས་ཡུལ་དུ་རྒྱ་ཆེར་བྱུང་བ་ལས། བོད་དུ་ནི་བཤད་རྒྱུད་ཀྱི་དཀྱིལ་
འཁོར་དྲུག་ཙམ་བྱོན་ནོ། །གློག་སྐྱ་མལ་ལོ་དོ་པ་པུ་ཧྲང་པ། །རོང་གཡག་རྣམ་གཉིས་
སྦལ་སྣའི་ལུགས་སགོ ས་ལས། །མར་ད་ོ ཁྱད་འཕགས་གཟེ་བ་སགོ ས་ཀྱསི ་བསྐྱངས། །
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

བོད་དུ་ཕྱི་དར་གྱི་ཐོག་མར་ལོ་ཆེན་རིན་བཟང་དང་འགོས་ལོ་སོགས་ཀྱིས་རྒྱུད་དང་
སྒྲུབ་ཐབས་འགྲེལ་པ་སོགས་བདེ་མཆོག་སྐོར་གྱི་གཞུང་མང་དུ་བསྒྱུར། གློག་སྐྱ་ཤེས་
རབ་བརྩེགས་ཀྱིས། བལ་པོ་ཕམ་ཐིང་པ་སྐུ་མཆེད་ལ་བདེ་མཆོག་གི་ཆོས་སྐོར་རྣམས་
གསན་ནས། མལ་ལོ་བློ་གྲོས་གྲགས་སོགས་ལ་གནང་བ་དང་། མལ་ལོ་ཉིད་ཀྱིས་
ཕམ་ཐིང་པ་སྐུ་མཆེད་སོགས་མང་པོ་བསྟེན་ནས་ཞུས་པས། བདེ་མཆོག་སྐོར་ལ་
མཁས་པར་གྱུར་པ་དེ་ལ་ས་ཆེན་གྱིས་གསན་པ་སོགས་ནས་ས་སྐྱ་པ་ཡབ་སྲས་བརྒྱུད་
པ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་ཆེས་དར། མར་པ་ལོ་ཙཱས་ནཱ་རོ་པ་ལ་བདེ་མཆོག་གི་སྐོར་
རྣམས་ཀྱི་ངེས་གསང་བླ་ན་མེད་པ་གསན་ནས་ཕྱིས་བོད་དུ་སློབ་མ་རྣམས་ལ་གདམས་
པ་ལས། དབང་དང་ཁྲིད་ཀྱི་སྲོལ་ཁྱད་པར་བ་མང་པོ་མར་མིའི་བཀའ་བརྒྱུད་རྣམས་
ལ་དར་བར་སྣང་ཞིང་། ཁྱད་པར་མར་པ་དོ་པ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གིས། ནཱ་རོ་པའི་
སློབ་མ་མེ་ན་ཀ་ཤྲཱི་སོགས་བླ་མ་མང་པོ་བསྟེན་ནས་ནཱ་རོའ་ི ལུགས་ཀྱི་བདེ་མཆོག་གི་
དབང་། རྒྱུད་བཤད་པ་མན་ངག་དང་བཅས་པ་གསན་ཏེ་བདེ་མཆོག་གི་ཆོས་སྐོར་
ལ་འགྱུར་ཡང་མང་པོ་མཛད། བོད་དུ་སློབ་མའང་མང་དུ་ཚར། ཡང་ཕམ་ཐིང་པ་སྐུ་
མཆེད་གསུམ་སོགས་ལས་པུ་རོང་ལོ་ཆུང་དང་གཉིས་ལོ་སོགས་ཀྱིས་གསན་ནས་རྒྱུན་
བྱུང་བའང་ཅི་རིགས་པར་ཡོད་ཅིང་། དེ་ལས་ཁྱད་པར་པུ་རོང་ལོ་ཆུང་ནས་བརྒྱུད་པ་
རྣམས་ཀྱི་བཤད་སྲོལ་བཟང་ལ་ཡུན་རིང་བར་བྱུང་། ཇོ་བོ་རྗེས་ལོ་ཆེན་རིན་བཟང་
དང་རངོ ་པ་མགར་དགེ་སགོ ས་ལ་གནང་ཞངི ་། ཕྱི་མས་གཡག་སྡ་ེ ཟ་ེ དམར་བ་ལ་བརྒྱུད་
དེ་བཤད་སྲོལ་སོགས་བྱུང་བ་དང་། ཡང་ཇོ་བོ་རྗེས་ནག་ཚོ་ལོ་ཙཱ་བ་ལ་གནང་། དེའི་
རྒྱུན་ལས་སྦལ་སྤང་སྣ་བའི་རྒྱུན་ཞེས་གྲགས་པའང་བྱུང་ཞིང་། སོགས་ཁོངས་ནས་
དེར་མ་ཟད་སུམ་པ་ལོ་ཙཱ་དྷརྨ་ཡོན་ཏན་གྱིས་པཎྜི་ཏ་ཛ་ཡ་སེ་ན་བསྟེན་ཏེ་བདེ་མཆོག་
མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའི་རྒྱུད་འགྲེལ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་གསན་ནས་འགྱུར་ཡང་
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རྒྱལ་བསྟན་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་ཇི་ལྟར་དར་བའི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།

མཛད་དེ། བོད་ཡུལ་དུ་དེ་དག་གི་དབང་བཀའ་དང་བཤད་སྲོལ་སོགས་ཆེས་དར།
བཤད་རྒྱུད་གཞན་རྣམས་ནི་དབང་བཀའ་བཤད་བཀའ་ཡང་ཅི་རིགས་བྱུང་བ་ལས།
མར་པ་དོ་པའི་ལུགས་སྲོལ་ཉིད་ཁྱད་དུ་འཕགས་ཤིང་། དེའི་སློབ་མ་གཙང་གི་མཁས་
པ་རྒྱ་ནམ་དོ་གཟེ་པ་བློ་ལྡན་སོགས་ཀྱིས་ཆོས་རྒྱུད་ལེགས་པར་བསྐྱངས་ཏེ་བཤད་
སྒྲུབ་ཀྱི་རྒྱུན་གྲུབ་མཐའ་ཀུན་ལ་འཕེལ། བརྒྱུད་པ་དེ་དག་ལས་བུ་སྟོན་རིན་པོ་ཆེས་
རྩ་རྒྱུད་དང་ཀུན་སྤྱོད་ལ་ཊཱི་ཀ་མཛད་པའི་བཤད་རྒྱུན་དགེ་ཕྱོགས་ལ་ད་ལྟའི་བར་དུ་
བཞུགས་ཤིང་། དབང་བསྐུར་ཟུར་བཀའ་ཉི་ཤུ་ལྷག་ཙམ་དང་། ལཱུ་དྲིལ་ནག་གསུམ་
གྱི་ཁྲིད། ཡུམ་བཀའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་རིགས་མང་པོ་མ་ཆད་པར་བཞུགས་སོ། །དེ་
ལ་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའ་ི རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བཀླགས་པས་གྲུབ་པ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ཆོ་ག་ཤིན་
ཏུ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་གདོད་ནས་གྲུབ་པའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་འཆད་པ་ལ། མདོ་རྒྱུད་ཀྱི་གནས་
ཟབ་མོར་གཞན་དྲིང་མི་འཇོག་པའི་མཁྱེན་དཔྱོད་ངོ་མཚར་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་རྗེ་འཇམ་
དཔལ་སྙིང་པོའ་ི བཤད་སྲོལ་སྦས་དོན་ཀུན་གསལ་ལྟར་ན། སྔོན་དུ་གསུང་རབ་སྤྱི་
དང་། བྱེ་བྲག་ཏུ་བདེ་མཆོག་གི་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་གཞག །དེ་ལས་ཉུང་ངུའི་རྩ་རྒྱུད་བཤད་
པ་དངོས་ལ་འཇུག་པ་ན། མན་ངག་གང་གིས་འཆད། ཚུལ་ཇི་ལྟར་འཆད། བཤད་
པའི་ཚུལ་དངོས་བསྟན་པ་གསུམ་གྱིས་བསྡུས།
དང་པོ་ལ། རྒྱུད་རྣམས་རྒྱུད་གཞན་གྱིས་བཤད་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་
དཔའི་འགྲེལ་པས་འཆད་པ་དང་། བླ་མའི་མན་ངག་གི་རྗེས་སུ་འབྲང་བ་གསུམ་ལས་
འདིར་དང་པོ་དང་གསུམ་པ་ལ་བརྟེན་པ་སྟེ། དེའང་རྩ་རྒྱུད་ལ་བཤད་པའི་རྒྱུད་ཐུན་
མོང་མ་ཡིན་པ་མངོན་བརྗོད་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་སྡོམ་འབྱུང་ཀུན་སྤྱོད། ཐུན་མོང་པ་སམྦུ་
ཊི་རྣམས་དང་། ལཱུ་དྲིལ་ནག་གསུམ་གྱི་གཞུང་རྣམས་ལ་བརྟེན་ཏེ་རྩ་བཤད་ལེགས་
པར་སྦྱར་ཏེ་དཔལ་ནཱ་རོ་ཏཱ་པའི་མན་ངག་ལ་བརྟེན་ནས་འཆད།
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གཉིས་པ་ནི། དབྱངས་གསལ་ཡི་གེ་ལྔ་བཅུ་སོ་སོའ་ི དེ་ཉིད་དང་། སྤྱིའི་དེ་ཁོ་
ན་ཉིད་དང་སྦྱར་བའི་ཐབས་ཤེས་གཉིས་མེད་ཀྱི་དོན་ཅན་བསྡུས་རྒྱུད་ལེའུ་ལྔ་བཅུ་ང་
གཅིག་པ་ཉིད། མཁས་པ་སུ་མ་ཏི་ཀཱི་རྟིས་མཛད་པའི་ཉུང་ངུའི་རྒྱུད་ཀྱི་མཚམས་སྦྱོར་
ལས་བཤད་པ་ལྟར། ལེའུ་དང་པོས་མདོར་བསྟན། གཉིས་པ་ནས་ལེའུ་ལྔ་བཅུ་པའི་
བར་གྱིས་རྒྱས་པར་བཤད། ཐ་མའི་ལེའུས་དེ་དག་གི་དོན་བསྡུས་ཏེ་འཆད་དོ། །
བཤད་བྱའི་བསྡུས་དོན་རྣམ་པར་གཞག་པ་ལ་དྲུག དབང་བསྐུར་དང་དེ་ལ་དེ་ཉིད་
བསྟན་པ། སྔགས་བཏུ་བ་དང་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ། དངོས་གྲུབ་གཉིས་ཀ་ཕོ་ཉ་མོའ་ི
དྲིན་ལས་གྲུབ་པ། ལམ་གྱི་གྲོགས་དམ་ཚིག་དང་བོགས་འབྱིན་པའི་སྤྱོད་པ། ཕྱག་
རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ་ཕྱག་རྒྱ་བཞི། དངོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པའི་མཚན་མ་རྟོགས་
པའི་བསྡུས་དོན་རྣམས་སུ་རྣམ་པར་བཞག་ཅིང་། གོ་རིམ་གྱི་ཞར་ལས་ལམ་གྱི་རིམ་
པའི་འབྲེལ་ཡང་རྟོགས་པའོ། །
གསུམ་པ་བཤད་ཚུལ་དངོས་ལ་བཞི། མཚན་གྱི་དོན། འགྱུར་གྱི་ཕྱག་གཞུང་
གི་དོན། མཇུག་གི་དོན་ནོ། ། གཞུང་དོན་ལ་གསུམ། མདོར་བསྟན། རྒྱས་བཤད།
དོན་བསྡུའོ། །
དང་པོ་ལ་བཞི། གསང་བ་བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ། གསང་བ་ཉན་པར་
བསྐུལ་བ། ལམ་གྱི་གསང་བའི་བགྲོད་པ་རྫོགས་པར་བྱེད་པའི་ཐབས། གསང་བ་
སྒྲུབ་པའི་གནས་བསྟན་པ་རྣམས་སྒྲ་ཇི་བཞིན་པ་དང་ཇི་བཞིན་མ་ཡིན་པས་འཆད་དེ་
ལེའུ་དང་པོའ།ོ །གཉིས་པ་ནི་ལྷག་མ་ལེའུ་བཞི་བཅུ་རྩ་དགུས་འཆད་ལ།
གསུམ་པ་ནི་ལེའུ་ང་གཅིག་པ་སྟེ། བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ་སྔོན་དུ་སོང་
ནས། དེའི་དོན་བཤད་པ་ལ་ལྔ། རྒྱུད་འདིའི་མན་ངག་ཤིན་ཏུ་རྙེད་དཀའ་བར་
བསྟན། རྙེད་སླ་བའི་ཐབས་དེ་ཉིད་བཅུ་བཞི་བཤད། དེ་ལ་སྤྱོད་པའི་ཕན་ཡོན་
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དང་མ་དད་པའི་ཉེས་དམིགས་བསྟན། དེ་ཉིད་བཅུ་བཞིར་བསྡུས་པ་སྒོམ་པའི་ཚུལ་
བརྗོད། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་རབ་གང་ཡང་མི་སྤོང་བའི་ཐབས་བསྟན་པའོ། །དེ་
ལ་དེ་ཉིད་བཅུ་བཞི་ནི། གོས་སམ་གནས་དང་ཕྱག་རྒྱ་ལ་སོགས་པའི་དེ་ཉིད། ཤེས་
རབ་ཀྱི་ཡན་ལག་གི་དེ་ཉིད། ཕུར་བུ་དང་གུར་གྱི་དེ་ཉིད། ཨཱ་ལིའི་དེ་ཉིད། ཀཱ་
ལིའི་དེ་ཉིད། རྒྱུ་སོགས་སྟོང་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་དེ་ཉིད། འཇུག་པ་སྒྲ་ལ་སོགས་
པའི་དེ་ཉིད། བསྡུས་པའི་སྦྱོར་བ་དང་ལྡན་པའི་དེ་ཉིད། བདུད་རྩིས་ཚིམས་པར་
བྱེད་པའི་དེ་ཉིད། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་དེ་ཉིད། ལག་མཆོད་ཀྱི་དེ་ཉིད། དབང་
བསྐུར་བའི་དེ་ཉིད། གོ་ཆ་ཆེན་པོས་ཡང་དག་པར་སྲུང་བའི་དེ་ཉིད། སྔགས་རྣམས་
ཀུན་གྱིས་མཆོད་པའི་དེ་ཉིད་རྣམས་སོ། །དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་ཉིད་བཤེས་གཉེན་
རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་སྐུར་སྣང་བ་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་བའི་མགོན་པོས་གོང་སྨོས་འཆད་བྱེད་
གསུམ་དང་། འཕགས་ཡུལ་གྲུབ་ཆེན་དངོས་ཀྱི་ཞལ་ལུང་། གསང་བའི་གནས་རྣམ་
པར་འབྱེད་པའི་མཁྱེན་རྟོགས་ཀྱི་རྩལ་ལས་ཟབ་མོའ་ི ལེགས་བཤད་ཀྱི་གཏེར་སྒོ་སྔ་ན་
མེད་པ་དབྱེ་བར་མཛད་པ་ལྟར་ན། བརྗོད་བྱ་རྒྱུད་དོན་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་སྡོམ་
བུ་བསྟན། རྗོད་བྱེད་རྒྱུད་ཀྱི་ཚིག་དོན་དྲང་ངེས་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བཀྲོལ་བ་གཉིས་སུ་
འདུས་ལ།
དང་པོ་ལ་གསུམ། གཞིའི་གསང་བ་རྒྱུ་རྒྱུད། ལམ་གྱི་གསང་བ་ཐབས་རྒྱུད།
འབྲས་བུའི་གསང་བ་འབྲས་རྒྱུད་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ལ་ལྔ། ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་རྣམ་ཐར་སྒོ་བཞིའི་བདག་ཉིད། སྤྲོས་པ་དང་བྲལ་
བའི་ཟུང་འཇུག །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པར་སྡོམ་པ། ཁྱབ་ཅིང་རྟོགས་དཀའ་བ།
གཞི་ཆོས་རྣམས་དེས་བསྡུས་པའི་ཚུལ་ལོ། །
གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ལམ་གྱི་རྩ་བ་དམ་ཚིག །ལམ་དངོས་རིམ་པ་གཉིས།
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བོགས་འབྱིན་སྤྱོད་པ་རྣམས་སོ། །དེའི་དང་པོ་ལ་གསུམ། དམ་ཚིག་མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་
པར་བྱེད་པ་དབང་བསྐུར་བ། ཐོབ་པ་མི་ཉམས་པར་བྱེད་པ། དམ་ཚིག་གི་ཚོགས་
སྐྱོང་བའོ། །
གཉིས་པ་ལ་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ་གཉིས། དང་པོ་ལ་དབྱེ་བ་རྒྱས་
བསྡུས་ཅི་རིགས་སྤྲོས་པ་དང་།
གཉིས་པ་ལ། གང་ལ་སྒོམ་པའི་གཞི་རྩ་ཐིག་རླུང་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག །
བསྒོམ་བྱ་ཕྱག་རྒྱ་བཞིའི་དོན། རྫོགས་རིམ་གྱི་ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་བ། དཔེ་དང་དོན་གྱི་
ཁྱད་པར། ལམ་གྱི་རིམ་པ་ཇི་ལྟར་བགྲོད་པའི་ཚུལ་དང་ལྔ། གསུམ་པ་སྤྱོད་པ་ལ་སྤྱི་
དང་བྱེ་བྲག་གཉིས་སོ། །
གསུམ་པ་འབྲས་བུའི་རྒྱུད་ལ་གསུམ། ཞི་སོགས་ཀྱི་ལས། ཐུན་མོང་གི་དངོས་
གྲུབ། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་རྣམས་སུ་བསྟན་ཏོ། །
གཉིས་པ་རྗོད་བྱེད་ཚིག་གི་རྒྱུད་བཤད་པ་ལ་གསུམ། ལེའུ་དང་པོས་མདོར་
བསྟན། ལེའུ་གཉིས་པ་ནས་ལྔ་བཅུ་པའི་ཕྱེད་ཡན་གྱིས་རྒྱས་པར་བཤད། དེ་ནས་
གཞན་ཡང་བཤད་བྱ་བ། ཞེས་པ་མན་ཆད་ལའེུ ་ཕྱདེ ་དང་གཉིས་ཀྱསི ་དནོ ་བསྡུ་བའོ། །
དང་པོ་ལ་བརྒྱད། གླེང་སློང་བའི་ཚུལ་གྱིས་དགོས་འབྲེལ་གྱི་ངག་བཀོད།
གླེང་གཞི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སྒོ་ནས་འབྲས་བུའི་གསང་བ་གཙོ་བོར་འཆད། ཉན་
པར་གདམས་པས་གཞི་དང་ལམ་གྱི་གསང་བ་གཙོར་བསྟན། རིགས་ལྡན་མ་མཆོད་
པའི་ཆོ་ག་དང་། ལམ་གྱི་གསང་བ་ངོས་བཟུང་བ། ལམ་གྱི་ཡན་ལག་གི་དམ་ཚིག་གི་
ཚོགས། ཕྱག་རྒྱ་བཞིའི་དོན། གནས་ཀྱི་ངེས་པ་བསྟན་པ་རྣམས་སོ། །
གཉིས་པ་ནི། སློབ་དཔོན་གྱི་མཚན་ཉིད་བསྟན་པ་ནས། དབང་གི་སྦྱིན་སྲེག་
གི་བར་གྱིས་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པར་བཤད་ལ།
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རྒྱལ་བསྟན་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་ཇི་ལྟར་དར་བའི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།

གསུམ་པ་ནི། ལེའུ་ལྔ་བཅུ་པའི་ཕྱེད་ཕྱི་མས་ས་ལ་སོགས་པ་བསྟན། ལེའུ་ང་
གཅིག་པ་བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། ལམ་གྱི་གསང་བ། གཞིའི་
གསང་བ། དེ་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ་བསྟན་པ་གསུམ་གྱིས་བསྡུས།
དང་པོ་ལ། གསང་བ་དངོས་དེ་ཉིད་བཅུ་བཞི། དེའི་ཕན་ཡོན། བསྐྱེད་རིམ་
གྱི་ཁ་སྐོང་། དེ་ལ་དད་པར་གདམས་པ་བཞི་ལ་ནང་གསེས་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་བཅས་
པས་བསྟན་ཅིང་། དང་པོ་ལ་བསྐྱེད་རིམ་ཁོ་ནའི་དེ་ཉིད་དང་རྫོགས་རིམ་ཁོ་ནའི་དེ་
ཉིད། རྒྱུད་དོན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་དེ་ཉིད་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་གསུམ་ལས་འདིར་
ཕྱི་མ་ལྟར་འཆད་པར་མཛད་དོ། །དགྱེས་རྡོར་མཚོ་སྐྱེས་ནག་པོ་མི་ཐུབ་ཟླ། །རིན་
འབྱུང་ནཱ་རོ་མཻ་ཏྲི་སྙན་གྲགས་བཟང་། །ཡོངས་རྫོགས་ལུགས་བདུན་འགྲེལ་བྱེད་བཅུ་
གཉིས་གྲགས། །མ་རྒྱུད་མཐར་ཐུག་དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེ་ལ་འཕགས་ཡུལ་དུ་ལུགས་སྲོལ་
མི་འདྲ་བ་མང་དུ་བྱུང་བའི་གཙོ་བོ་སློབ་དཔོན་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ། ནག་པོ་དམ་ཚིག་རྡོ་
རྗེ། མི་ཐུབ་ཟླ་བ། རཏྣཱ་ཀ་ར། ནཱ་རོ་པ། མཻ་ཏྲི་པ། ཁ་ཆེ་སྙན་གྲགས་བཟང་པོ་སྟེ་
དབང་བཤད་མན་ངག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ལུགས་སྲོལ་བདུན། རྡོ་རྗེ་སྙིང་འགྲེལ་
དང་། དཀའ་འགྲེལ་པདྨ་ཅན་སོགས་འགྲེལ་བྱེད་བཅུ་གཉིས་བྱུང་བར་གྲགས་སོ། །
དེ་ལ་མཚོ་སྐྱེས་ནག་པོ་མི་ཐུབ་གསུམ་གྱི་ལུགས་ནི་ལམ་སྲོལ་རྐང་ཚུགས་པ་རེ་རེ་ཡིན་
ལ། གཞན་རྣམས་ནི་དེ་དག་གི་ལེགས་ཆ་བསྡུས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཅིང་། ཁ་ཆེ་སྙན་
གྲགས་བཟང་པོ་ནཱ་རོ་པའི་མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་སུ་བཞེད་པའང་སྣང་ངོ་། །བི་རཱུའི་
བརྒྱུད་འཛིན་འབྲོག་འགོས་ཀྱི་ཇོ་ལུགས། །ནཱ་རོའ་ི བརྒྱུད་སྲོལ་མར་སྟོན་དཔྱལ་དང་
རམ། །ཁྱད་འཕགས་མར་འབྲོག་མེས་རྔོག་ས་སྐྱ་པས། །བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་
སྲིད་མཐའི་བར་དུ་བསྒྲེངས། །ལུགས་སྲོལ་དེ་དག་རྣམས་ལས་བོད་དུ་སློབ་དཔོན་བི་
རཱུ་པའི་ལུགས་སྲལོ ་ཌམྦོ ་ི པ་སགོ ས་ཀྱ་ི བརྒྱུད་པ་འཛིན་པ་འབྲོག་མ་ི ཤཱཀྱ་ཡ་ེཤསེ ་ཀྱསི ་པཎྜི་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

ཏ་ག་ཡ་དྷ་ར་ལ་སོགས་པ་བསྟེན་ནས་དབང་བཤད་མན་ངག་བཅས་གསན་པ་ལས་ཉེ་
བར་བརྒྱུད་ད་ེ རྗ་ེ བཙུན་ས་སྐྱ་པ་ཁུ་དབོན་སགོ ས་ལས་རྒྱ་ཆརེ ་མཆེད་པ་དང་། མཚོ་སྐྱེས་
དང་ཤཱནྟི་པའི་ལུགས་འགོས་ལྷས་བཙས་ཀྱིས་བྲམ་ཟེ་ནག་པོའ ་ི ཞབས་སོགས་ལས་
ཞུས་ཏེ་དར་བ་དང་། གྱི་ཇོ་ཟླ་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས་བསྒྱུར་བཤད་མཛད་པའི་ལུགས་
རྣམས་དང་། པཎ་ཆེན་ནཱ་རོ་པའི་བརྒྱུད་སྲོལ་ལྷོ་བྲག་མར་སྟོན་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ལས་
བརྒྱུད་དེ་མེས་རྔོག་སོགས་ལས་དར་བ་དང་། དཔྱལ་ལོ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་
གྱིས་ཕམ་ཐིང་པ་ལས་ནཱ་རོའ་ི ལུགས་གསན་ནས་དར་བ་དང་། རྔོག་གི་སློབ་བརྒྱུད་
རམ་ལུགས་ཞེས་གྲགས་པ་དང་། ཕྱིས་སུ་སྟག་ལུང་པ་ལ་བཀའ་བབས་པའི་དགྱེས་
རྡོར་ཛྙཱན་ལུགས་དང་། རྗེ་བཙུན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ་ལ་བཀའ་བབས་
པའི་དགྱེས་རྡོར་ཞི་སྦས་ལུགས་རྣམས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བཀའ་སྲོལ་མང་དུ་བྱོན་པ་
ལས། དབང་བཤད་མན་ངག་ཉམས་ལེན་གྱི་རྒྱུན་མ་ནུབ་པས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་
པ་ནི་ལོ་ཙཱ་བ་མར་འབྲོག་གཉིས་ལས་བརྒྱུད་པ་མེས་རྔོག་མཚུར་གསུམ། ས་སྐྱ་པ་
བརྒྱུད་འཛིན་དང་བཅས་པས་དཔལ་དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེའི་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྟན་པའི་རྒྱལ་
མཚན་སྲིད་མཐའི་བར་དུ་བསྒྲེང་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་འབྲོག་མིའི་རྗེས་འབྲང་ས་སྐྱ་པ་
ཡབ་སྲས་རྣམས་ལ་དགྱེས་རྡོར་ལུགས་སྲོལ་དྲུག་ཏུ་གྲགས་ཏེ། བིཪྺ་པའི་མན་ངག་
ལུགས། ཌོམྦིའི་ལུགས་སམ་འགྲེལ་པ་ལུགས། མཚོ་སྐྱེས་ལུགས། ནག་པོ་ལུགས།
ནཱ་རོ་མཻ་ཏྲིའི་ལུགས་སྲོལ་རྣམས་བཞུགས་པ་ལས་ཕྱི་མ་གཉིས་དེང་སང་བཀའ་ཆད་
པས་ས་ལུགས་པ་ཕྱི་རབས་པ་རྣམས་ལ་བཀའ་བབ་བཞིར་གྲགས་སོ། །རྩ་བཤད་
ཀྱི་རྒྱུད་གཏན་ལ་དབབ་པ་ན་སྤྱི་དོན་དང་གཞུང་དོན་གཉིས། སྤྱི་དོན་ལ་རྒྱུད་སྡེ་སྤྱིའི་
རྣམ་པར་གཞག་པ། རྒྱུད་ཀྱི་མཚན་དོན་བསྟན་པ། རྒྱུ་བཤད་ཐབས་ཀྱི་མན་ངག །
རྒྱུད་ཀྱི་མངོན་པར་རྟོགས་པ་སྟེ་ཚུལ་བཞིའི་སྒོ་ནས་བཤད། སྤྱིའི་རྣམ་པར་གཞག་
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པ་ལ་ཐོབ་བྱ་འབྲས་བུ་དང་། འཐོབ་བྱེད་ལམ་གྱི་རྣམ་པར་གཞག་པ་གཉིས། རྒྱུད་
ཀྱི་མཚན་དོན་ལ་བརྗོད་བྱ་དོན་དང་རྗོད་བྱེད་སྒྲའི་རྒྱུད་བསྟན་པ་གཉིས། བཤད་
ཐབས་ཀྱི་མན་ངག་ལ་གདམས་ངག་དྲུག་གིས་བཤད་པ། རྒྱུད་གསུམ་གྱིས་བཤད་པ།
བདག་ཉིད་གསུམ་གྱིས་བཤད་པ། གནས་པ་བཞིས་བཤད་པ། དག་པ་གསུམ་
གྱིས་བཤད་པ། གསང་བ་རྣམ་པ་བདུན་གྱིས་བཤད་པ་དང་དྲུག །མངོན་རྟོགས་ལ་
རྒྱུའི་རྒྱུད་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་རྟེན་གྱི་གང་ཟག །དེས་ཉམས་སུ་བླང་བར་བྱ་བ་ཐབས་ཀྱི་
རྒྱུད། དེ་ལས་བྱུང་བ་འབྲས་བུའི་རྒྱུད་གསུམ། དང་པོ་རྒྱུ་རིགས་སྤང་བྱ་རྐྱེན་ལ་ལྟོས་
པ་སྟེ་ཆོས་བཞི། གཉིས་པ་ལ་སྤྱོད་པ་རིམ་པ་ཅན་ལ་ཆོས་བཅུ། ལྟ་བ་རིམ་པ་ཅན་
ལ་བཞི། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིམ་པ་ཅན་ལ་ང་བཞི། རབ་ལ་ཆོས་བདུན། ལམ་
དངོས་གཞི་ལ་བཅུ་གཅིག །གནས་སྐབས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ལ་ས་བཅུ་གཉིས། མཐར་
ཐུག་གི་འབྲས་བུ་ལ་ཡན་ལག་ལྔ་སྟེ་མངོན་པར་རྟོགས་པ་ལྔ་བཅུ་རྩ་བདུན་གྱི་སྒོ་ནས་
འཆད་པར་མཛད་དོ། །ནཱ་རོ་མཻ་ཏྲིའི་རྗེས་འབྲངས་མངའ་བདག་མར་པའི་བཀའ་རྒྱུད་
པ་རྣམས་ལ་རྩ་བཤད་ཆ་མཐུན་དང་བཅས་པའི་དབང་བཀའ་བཞི། གུར་བརྟག་སཾ་
གསུམ་གྱི་བཤད་བཀའ། བསྲེ་འཕོའ་ི ཁྲིད་སོགས་བཞུགས་པ་ལས་དེང་སང་གུར་
སཾ་གྱི་བཤད་པ་མེད། འདི་ལ་རྔོག་ལུགས། མེས་ལུགས། མཚུར་ལུགས་གསུམ།
རྔོག་ལུགས་ལ་རམ་བཙན་ཅན་གྱིས་རྒྱུན་ལ་རམ་ལུགས་ཞེས་ཟུར་དུ་དབྱེ་བ་བྱུང་ཞིང་།
རྩ་རྒྱུད་འཆད་པ་ན། བཀའ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་རང་མཚན་གྱིས་རྒྱུད་གང་གཏོགས་ངོས་
བཟུང་། མི་ཡུལ་དུ་གང་གིས་སྣང་ཞིང་ཇི་ལྟར་བརྒྱུད་ཚུལ་བཤད། རྒྱུད་ཀྱི་བརྗོད་བྱ་
གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་དུ་རྣམ་པར་བཞག་ཅིང་རྗོད་བྱེད་བཤད་ཐབས་ཀྱི་ཆིངས་སྟོན།
ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་གླེང་གཞི་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་འབྲུ་ནོན་མཐར་ཆགས་སུ་
བཤད་པ་བཞིས་སྡུད་པར་མཛད་དོ། །ད་ལྟ་དགྱེས་རྡོར་ཡབ་ཡུམ་རྩ་བཤད་བཅས་
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༼སྟོད་ཆ།༽

པའི་དབང་བསྐུར་ཟུར་བཀའ་བཅོ་ལྔ་ཙམ་དང་བཤད་རྒྱུན་ཁྲིད་སྲོལ་ཐམས་ཅད་མ་
ཉམས་པར་བཞུགས་སོ། །
གཉིས་པ་ནི། མཱ་ཡཱ་གདན་བཞི་སངས་རྒྱས་ཐོད་པ་ཡང་། །མར་ལོ་གྱི་ཇོའ་ི
དྲིན་ལས་རིང་དུ་དར། །མ་ཧཱ་མཱ་ཡཱ་ནི། རྒྱ་གར་དུ་སློབ་དཔོན་འདུལ་བས་བྱིན་དང་
རིན་འབྱུང་ཞི་བ་ལ་སོགས་པའི་བཀའ་སྲོལ་རྣམ་གྲངས་འགའ་ཞིག་བཞུགས་པའི་
རྒྱུན་འགོས་ལོ་དང་ཇོ་བོ་རྗེ་གཉིས་ཀྱིས་འགྱུར་བཤད་དར་བར་མཛད་ཀྱང་ད་ལྟ་རྒྱུན་
མི་སྣང་ལ། རྗེ་མར་པས་ཞི་བ་བཟང་པོ་ལ་གསན། དབང་བཤད་མན་ངག་བཅས་
བྱུང་བའི་དབང་ཁྲིད་དང་རྒྱུད་འགྲེལ་ཇོ་ནང་རྗེ་བཙུན་ཆེན་པོས་མཛད་པ་ལས་ཁྲིད་
ལུང་ཙམ་བཞུགས། རྟག་པའི་རིགས་རྡོ་རྗེ་གདན་བཞི་ནི་རྒྱ་གར་དུ་རྩ་རྒྱུད་པ་བརྟེན་
པ་ཨཱརྱ་དེ་བའི་ལུགས་དང་བསྡུས་རྒྱུད་ལ་བརྟེན་པ་སློབ་དཔོན་བྷ་བ་བྷ་དྲའི་ལུགས་
གཉིས་བྱུང་། བོད་དུ་པཎྜི་ཏ་སྨྲྀ་ཏིའི་རང་འགྱུར་གྱི་སྐོར་འགོས་ཁུག་པའི་ལུགས། ག་
ཡ་དྷ་ར་དང་འབྲོག་མི་དཔོན་སློབ་ཀྱིས་ཀྱང་འགྱུར་བཤད་མཛད་པ་ལས། གཙོ་བོར་
རྗེ་མར་པས་ཊཱ་ཀི་མ་མི་རུས་ཀྱི་རྒྱན་ཅན་སོགས་ལས་གསན་ཏེ་དབང་བཤད་མན་ངག་
ཆ་ཚང་བར་བྱུང་བ་ལས་ད་ལྟའང་དབང་དང་ཁྲིད་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བཞུགས། སངས་
རྒྱས་ཐོད་པ་གྲུབ་ཆེན་ས་ར་ཧའི་མན་ངག་ལུགས་དང་། སློབ་དཔོན་ཨ་བྷ་ཡའི་ལུག་
གཉིས་ཀ་བོད་དུ་གྱི་ཇོ་ལོ་ཙཱ་བ་རང་སྤོང་ཞོ་གསལ་བ་གྲགས་རྣམས་ཀྱིས་བསྒྱུར་
བཤད་མཛད་ཀྱང་ད་ལྟ་མར་པ་ལས་བརྒྱུད་པའི་དབང་རྒྱུན་ཙམ་བཞུགས། དེ་དག་
གི་རྒྱུད་གསར་མ་རྒྱུད་འབུམ་གྱི་ཁྲོད་ན་གང་བཞུགས་རྣམས་ཀྱང་ལུང་རྒྱུན་ཡོད་དེ་
མདོར་ན་ལོ་ཙཱ་བ་དེ་དག་གི་བཀའ་དྲིན་ལས་རྒྱུད་སྡེ་མང་པོའ་ི དབང་བཤད་གདམས་
ངག་བཅས་ཡུན་རིང་པོའ་ི བར་དུ་དར་ཞིང་དེ་ལས་གྲུབ་པ་ཐོབ་པའང་མཐའ་ཡས་པ་
བྱོན་མོད། ད་ལྟ་ནི་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་ཉག་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བས་བསྟན་པ་ལ་དགོངས་པ་རྣམས་
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ཀྱིས་འབད་པ་ཆེན་པོས་ཆོས་ཟབ་མོ་འདི་དག་གི་རྒྱུན་འཛིན་པ་ལ་བརྩོན་པ་ཅི་ནས་
ཞུའོ། །གཞན་ཡང་རྟའི་རྒྱལ་པོའ་ི རིགས་སྒྲོལ་མའི་བྱུང་བ་དོན་དམ་པའི་རྒྱུད་ལ་ལཱི་
ལ་བཛྲ་དང་ལོ་ཀ་པྲ་དའི་ལུགས་གཉིས་བྱུང་། དབང་རྒྱུད་བཤད་མན་ངག་བཅས་
གྲུབ་ཆེན་ཞི་སྦས་ཞབས་ལས་བརྒྱུད་དེ་རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་བསྒྱུར་བཤད་མཛད་
པས་དེང་སང་དབང་དང་མན་ངག་བཤད་ལུང་གི་རྒྱུན་ཙམ་བཞུགས་སོ། །འདིར་རྟག་
པའི་རིགས་གདན་བཞི་ཁོ་ན་ཡིན་ཀྱང་ཚིགས་བཅད་ཀྱི་དབང་གིས་ཞུས་པས་སྟོན་
པའོ། །
གསུམ་པ་ནི། དུས་འཁོར་གྱི་ཇོ་ཙཱ་མི་རྭ་འབྲོ་གཉིས། །པཎ་ཆེན་ཆག་དཔྱལ་
རོང་ལུགས་མང་བྱོན་པའི། །སྒྲུབ་དང་བཤད་བཀའ་ཇོ་ཞལ་གཉིས་ལ་བབས། །
རྒྱུད་བཤད་སྲོག་རྩ་བུ་སྟོན་ཆེན་པོས་མཐུད། །དུས་འཁོར་རྒྱ་གར་ཡུལ་དུ་ཤིན་ཏུ་དར་
ཡང་རྒྱུད་དང་འགྲེལ་པ་གཉིས་ཀ་ཞལ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བས་ལུགས་སྲོལ་མི་འདྲ་བ་མེད།
སློབ་དཔོན་དུས་ཞབས་པ་ཆནེ ་པ་ོ འཇམ་པའི་རྡ་ོ རྗ་ེ དང་། སློབ་དཔོན་ཙ་ི ལུ་པ་དང་། པི་
ཊོ་ཨཱ་ཙརྱ་གསུམ་སོ་སོས་རེ་རེ་ཞིང་ཤམྦྷ་ལ་ནས་སྤྱན་དྲངས་པ་ལ་ཤོ་ལོ་ཀ་རེ་རེ་གཉིས་
གཉིས་མང་ཉུང་ཡོད་ཟེར། བོད་དུ་ཐོག་མར་པཎྜི་ཏ་ཤྲཱི་བྷ་དྲ་བོ་དྷི་དང་། གྱི་ཇོ་ལོ་
ཙཱས་རྒྱུད་འགྲེལ་བསྒྱུར་ནས་དབང་བཤད་མན་ངག་གི་སྲོལ་བཏོད་པ་ཕྲོམ་ལོ་ཙཱ་བ་
སོགས་ལས་བརྒྱུད་པ་གྱི་ཇོ་ལུགས། ཙ་མི་སངས་རྒྱས་གྲགས་ཀྱིས་དུས་ཞབས་པ་
ལས་གསན་ཏེ་འགྲེལ་ཆེན་བསྒྱུར་ནས། རྒྱ་ལོ་སོགས་སློབ་མ་རྣམས་ལ་བཤད་པ་ཙ་
མི་ལུགས་དང་། རྭ་ཆོས་རབ་ཀྱི་བལ་པོ་པཎྜི་ཏས་མནྟ་ཤྲཱི་ལས་རྒྱུད་འགྲེལ་གསན་
ནས་བསྒྱུར་བ་ལས། རྭ་ཡེ་ཤེས་སེང་གེ་སོགས་ལ་མཆེད་པ་རྭ་ལུགས་དང་། འབྲོ་ལོ་
ཙཱ་བས་ཁ་ཆེ་ཟླ་བ་མགོན་པོ་བསྟེན་ནས། མཆོག་མི་འགྱུར་གྱི་ལེའུ་མ་གཏོགས་རྒྱུད་
འགྲེལ་རྫོགས་པར་བསྒྱུར། དབང་བཤད་མན་ངག་དང་བཅས་པ་མ་ནོས། ཕྱིས་
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༼སྟོད་ཆ།༽

པཎྜི་ཏས་མཆོག་མི་འགྱུར་ལ་རང་འགྱུར་མཛད། པཎ་ཆེན་ལ་འཕན་ཡུལ་གྲབ་སྒོམ་
གྱིས་ཐུག་སྟེ་དུས་འཁོར་ལ་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་དུ་གྱུར། དེས་སྒྲོ་སྟོན་ལ་བཤད་
པ་སོགས་ནས་དར་བ་འབྲོ་འགྱུར་གྱི་སྟེང་ནས་བཤད་པ་བྱེད་པའི་སྲོལ་ཡོད་པས་འབྲོ་
ལུགས་དང་། གཞན་ཡང་ཁ་ཆེན་པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱིས་ཆག་དགྲ་བཅོམ་དང་དཔྱལ་ཆོས་
ཀྱི་བཟང་པོ་ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་གསུམ་ལ་གནང་བའི་ལུགས་སྲོལ་གསུམ་དང་། རོང་གླིང་
ལོ་ཙཱ་བ་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག །སྟེང་ལོ་ཚུལ་ཁྲིམས་འབྱུང་གནས། ཤེའུ་ལོ་ཙཱ་དང་། སེ་
ལོ་གཞོན་ནུ་ཚུལ་ཁྲིམས་སོ་སོས་ཀྱང་ཙ་མི་དང་ཨ་བྷ་ཡ་སོགས་ལ་ཞུས་ཏེ་སྤེལ་ཞིང་
སྔ་མས་རོང་གླིང་སོག་ཀ་ཞེས་པའི་དགོན་བཏབ། ཆག་ལོ་ཆོས་རྗེ་དཔལ་གྱིས་རཱ་
ཧུ་ལ་ཤྲཱི་བྷ་དྲ་དང་ཛི་ན་རཀྵི་ཏ་སོགས་ལས་དབང་བཤད་མན་ངག་ཆ་ཚང་བ་ཞུས་པ་
ལས་ཆག་ལུགས་དང་། པཎ་ཆེན་བི་བྷཱུ་ཏི་ཙནྡྲས་བོད་ཀྱི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་
དུ་མ་ལ་དབང་རྒྱུད་བཤད་ཁྲིད་བཅས་གནང་། ཁྱད་པར་ཀོ་བྲག་པ་སོགས་སློབ་མ་
དམ་པ་དགུ་ལ་ཤ་བ་རིའི་ཉེ་བརྒྱུད་ཀྱི་སྦྱོར་དྲུག་གནང་བ་སོགས་ལུགས་སྲོལ་མང་དུ་
བྱོན་ཅིང་རྒྱུད་ཀྱི་འགྱུར་འགོ་མི་གཅིག་པ་རང་ཡང་ཉེར་བཞི་ཙམ་ཡོད་པར་གྲགས་པ་
ལས། རྭ་འབྲོ་ཆག་གསུམ་ཙ་མི་དང་པཎ་ཆེན་བི་བྷཱི་ཏི་ཙནྡྲའི་ལུགས་བཅས་ལ་དབང་
བཤད་མན་ངག་གི་བཀའ་ཚང་བར་བཞུགས། ལུགས་དེ་དག་ཕལ་ཆེར་ཀུན་མཁྱེན་
རང་བྱུང་ཞབས་ཀྱིས་སྙེ་མདོ་ཀུན་དགའ་དོན་གྲུབ་ལས་གསན་ཏེ་སྤེལ་བ་སོགས་དར་
རྒྱས་སུ་བྱུང་། ཁམས་ལེའི་དོན་རྩིས་ཀུན་བསྡུས་པ། ནང་ལེའི་དོན་ཟབ་མོ་ནང་
དོན། དབང་ལེ་དང་སྒྲུབ་ལེའི་དོན་དབང་དང་སྒྲུབ་ཐབས། ཡེ་ལེའི་དོན་རྣལ་འབྱོར་
གསུམ་གྱི་སྙིང་པོ་གསལ་བ་བཅས་མཛུབ་ཁྲིད་ལུང་རྒྱུན། རྫོགས་རིམ་ཡན་ལག་
དྲུག་པའི་ཁྲིད་རྒྱུན་བར་མ་ཆོད་པས་དོན་གྱི་བཤད་རྒྱུན་ཀྱང་ད་ལྟའི་བར་དུ་བཞུགས་
པ་ཡིན་ཀྱང་། གཙོ་བོར་འབྲོ་ལུགས་སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་དང་། རྭ་ལུགས་རྒྱུད་ཀྱི་
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བཤད་པའི་བཀའ་བབ་ཡིན་པས་དེ་དག་སོ་སོའ་ི རྒྱུན་ཇོ་ཞལ་གཉིས་ལ་སོ་སོར་བབས་
པ་ལྟར་སྣང་ཞིང་། དེ་ལས་ཀྱང་རྒྱུད་བཤད་ནི་ཇོ་ནང་ཆོས་རྗེ་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོས་
ཀྱང་བརྩོན་པས་འཆད་སྤེལ་མཛད་ཅིང་རང་འདྲའི་སློབ་མ་བཅུ་བཞི་ཕལ་མོ་ཆེས་རྒྱུན་
བཟུང་ཡང་དེང་སང་མི་བཞུགས་ལ། བུ་སྟོན་རིན་པོ་ཆེ་རྭ་པའི་བཤད་རྒྱུན་ལས་གསན་
ཅིང་རྒྱུད་བཤད་ལན་གྲངས་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་ཙམ་མཛད། རྒྱུད་ལ་ཕྱག་མཆན་བཏབ་
པ་ལ་སྐྱོར་བ་དོན་ཡོད་དཔལ་བས་མཆན་པ་བསྐྱོར་མཛད་པ་དང་། བཤད་ཐབས་
རིན་ཆེན་གཅེས་པའི་ལྡེའུ་མིག་དང་། ངེས་དོན་སྙེ་མ། བཤད་སྦྱར་ཟབ་དོན་སྙིང་
པོ་སྣང་བའི་འོད་ཟེར། ས་བཅད་དྲི་མེད་འོད་རྒྱན། རྩིས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་མཁས་
པ་དགའ་བྱེད་ཡན་ལག་བཅས། ཐུགས་སྲས་ལོ་ཙཱའི་ཟིན་བྲིས་སོགས་ལ་བརྟེན་ཏེ་
བཤད་རྒྱུན་ཞྭ་ལུ་རང་ལུགས་ད་ལྟའི་བར་མ་ཆད་པར་བཞུགས། བུ་སྟོན་སློབ་མ་གང་
གསུམ་པ་བདེན་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་དཔལ་བ་ལ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེས་གསན། བཤད་རྒྱུན་ལན་
ཅིག་ཁོ་ནར་སྤེལ་བའི་སྐབས་སྡེ་སྣོད་འཛིན་པ་མཐའ་ཡས་པ་འདུས་ཤིང་འགྲེལ་ཆེན་
བྱེད་པའང་གསུམ་ཙམ་བྱུང་བ་ལས། མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བའི་ཊཱི་ཀའི་
གཤམ་ཞང་ཞུང་པ་ཆོས་དབང་གྲགས་པས་མཐུད་པ་ལས་འཆད་ཉན་གྱི་རྒྱུན་ད་ལྟའང་
བཞུགས་ལ། ཇོ་ཞལ་གྱི་དབང་བཀའ་མན་ངག་ཟབ་ཅིང་རྒྱས་པའི་སྐོར་རྣམས་ཀྱང་
རྒྱུན་མ་ཆད་པར་མཆིས་སོ། །དེ་ལ་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འདི་འཆད་པ་ན། བཤད་བྱའི་
དོན། འཆད་བྱེད་ཀྱི་ཚིག །ཇི་ལྟར་འཆད་པའི་ཚུལ་གསུམ་གྱིས་སྤྱིར་བསྟན། ཕྱི་
མ་ལ་བཤད་ཐབས་ཀྱི་ཡན་ལག་དང་འཆད་པར་བྱ་བ་གཉིས། དང་པོ་ལ་སྟོན་པ་
སངས་རྒྱས་བྱོན་ཚུལ། དེས་ཐེག་པ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་གསུངས་ཚུལ།
དེ་གང་ལས་བརྒྱུད་པའི་ལོ་རྒྱུས། དེ་ཉིད་འཆད་ཉན་བྱ་བའི་ཚུལ་བཞིས་འཆད།
གཉིས་པ་ལ་འཆད་པ་པོ་སློབ་དཔོན། ཉན་པ་པོ་སློབ་མ། འཆད་ཉན་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

ཚུལ་གསུམ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་འཆད་བྱེད་རྒྱུད་འགྲེལ་ཆེན་མོ་དངོས་ལ་ལྔ་ཆོས་རྣམས་
དག་པའི་ལེའུ་ལྔ། དཔེ་བྱད་དག་པའི་གནས་པ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གཅིག་བཞུགས་པ་ལས།
ལེའུའི་དབང་དུ་བྱས་ན། དང་པོ་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ལེར་རྣམ་བཅུ་དབང་ལྡན་དུ་དག་
པའི་མདོར་བསྡུས་བཅུ་ཡི་དང་པོ་དྲུག་གིས་རྒྱུད་སྤྱི་ལ་ཁྱབ་བྱེད་ཀྱི་བཤད་པ་བསྟན།
འཕྲོས་བཞི་པོས་ཁྱབ་བྱ་རྒྱུད་དོན་ཕྱི་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ི ཚུལ་འཆད། གཉིས་པ་ནང་
ལེ་ལ་འབྱུང་བཞི་ཉི་ཟླ་སྒྲ་གཅན་གྱི་ཁམས་བདུན་དག་པའི་མདོར་བསྡུས་བདུན་གྱིས་
ནང་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྟན། གསུམ་པ་དབང་ལེ་ལ་ཁམས་དྲུག་རྒྱལ་བ་རིགས་དྲུག་
ཏུ་དག་པའི་ངོ་བོ་མདོར་བསྡུས་དྲུག་དང་། བཞི་པ་སྒྲུབ་ལེ་ལ་རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་དག་
པའི་མདོར་བསྡུས་ལྔ་དང་། ལྔ་པ་ཡེ་ཤེས་ལེའུ་ལ་རྡོ་རྗེ་བཞི་དག་པའི་མདོར་བསྡུས་
ཆེན་པོ་བཞི་རྣམས་ལས། མདོར་བསྡུས་གསུམ་པ་ཡན་གྱིས་གཞན་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་
དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་དང་བཅས་པ་བསྟན་ཅིང་། མདོར་བསྡུས་ཐ་མས་སངས་རྒྱས་
ཀྱི་ཞིང་སྦྱོང་བ། སེམས་ཅན་གྱི་དོན་མཛད་པ། མཇུག་དོན་བསྔོ་སྨོན་བཅས་རྒྱས་
པར་བསྟན། གནས་པའི་དབང་དུ་བྱས་ན། ལེའུ་དང་པོ་ལ་རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས་
ལུགས་འབྱུང་ལྡོག་དག་པའི་གནས་པ་ཉེར་བཞི། གཉིས་པ་དབང་པོ་དྲུག་ཡུལ་དྲུག་
རང་བཞིན་དྲུག་དག་པའི་གནས་པ་བཅོ་བརྒྱད། གསུམ་པ་ལ་བྱིས་འཇུག་དབང་བཅུ་
གཉིས་དག་པའི་གནས་པ་བཅུ་གཉིས། བཞི་པ་ལ་སྐྱེ་བའི་གནས་བདུན་དག་པའི་
གནས་པ་བདུན། ལྔ་པ་ལ་རྣམ་པ་ཉི་ཤུས་བྱང་ཆུབ་པར་མཚོན་པའི་གནས་པ་ཉི་ཤུ་
ཡོད་དེ། དེའང་མདོར་བསྡུས་ཞེས་པ་ནི་བྲེ་མང་པོ་བྲེ་ཆེན་ལ་འདུས་པ་ལྟར་ཚིག་དོན་
རྒྱས་པའི་མདོ་མང་དུ་བསྡུས་པའི་དོན་དང་། གནས་པ་ཞེས་པ་ནི་བྲེ་ཆེན་ལ་བྲེའུ་ཆུང་
མང་དུ་གནས་པ་བཞིན་བྱེ་བྲག་གི་ཚིག་དོན་དུ་མ་གནས་པའི་དོན་ཏེ། མདོར་བསྡུ་ན་
ཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ་གྱ་ི བཤད་བྱར་བསྡུས་ནས་འཆད་པར་མཛད་ད།ོ །
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རྒྱལ་བསྟན་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་ཇི་ལྟར་དར་བའི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།

གཉིས་པ་གསང་སྔགས་རྙིང་མའི་བཤད་རྒྱུན་ནི། །སྔ་འགྱུར་བཤད་སྲོལ་ད་
ལྟའི་བར་གནས་པ། །རྡོར་སེམས་སྒྱུ་དྲྭ་ཏནྟྲ་རྩ་བའི་རྒྱུད། །རྒྱུད་ཀུན་སྤྱི་བོར་རྒྱལ་
མཚན་ལྟ་བུར་འཕགས། །སྔ་འགྱུར་གསང་སྔགས་རྙིང་མ་ལ་བསྟན་པ་སྔ་དར་གྱི་ལོ་
པཎ་སྤྲུལ་པའི་སྐྱེས་མཆོག་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ལས། ཇོ་བོ་རྗེས་བསམ་ཡས་ཀྱི་རྒྱ་
དཔེ་རྣམས་གཟིགས་པ་ན་སྔར་མ་གསན་པའི་རྒྱུད་དུ་མ་གཟིགས་པས་བོད་དུ་གསང་
སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་བ་འདྲ་བ་རྒྱ་གར་དུའང་མ་བྱུང་བ་འདྲ་ཞེས་བསྔགས་པས་
མཚོན་མདོ་སྔགས་ཀྱི་དབང་བཤད་མན་ངག་མཐའ་ཡས་པ་བྱུང་ཡང་། གསང་སྔགས་
ནི་དེ་སྐབས་གསང་བ་ལྷུར་ལེན་པས། བཤད་གྲྭ་ལ་མཚན་ཉིད་ཐེག་པ་དང་སྒོམ་གྲྭ་
ལ་སྔགས་ཉིད་རྩལ་དུ་འདོན་པས་གསང་སྔགས་ཕྱི་རྒྱུད་འགའ་ཞིག་མ་གཏོགས་ནང་
རྒྱུད་སྡེ་གསུམ་གྱི་བཤད་གྲྭ་མ་བྱུང་བར་མངོན་ལ། དུས་དེ་ནས་བརྩམས་ད་ལྟའི་
བར་དབང་བཤད་ཀྱི་བཀའ་མ་ཆད་པར་གནས་པ་ནི། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་སྒྱུ་འཕྲུལ་
དྲྭ་བ་གསང་བའི་སྙིང་པོ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ངེས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཉིད་དེ་ཏནྟྲ་ཆེན་པོ་སྡེ་
བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་སྤྱིའམ་རྩ་བ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཅིང་། རྒྱུད་ཀུན་གྱི་སྤྱི་བོར་རྒྱལ་མཚན་ལྟ་
བུར་ཁྱད་པར་དུ་མས་འཕགས་པ་ཡིན་ནོ། །སྒེག་རྡོར་ཉི་སེང་སངས་རྒྱས་གསང་བས་
བཀྲལ། །བི་མ་རྨ་གཉགས་རྣམས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་བཤད། །རོང་ཟོམ་ཀློང་ཆེན་
རིག་རལ་སོགས་ཀྱིས་སྤེལ། །ཁྱད་འཕགས་ཟུར་པའི་བཀའ་སྲོལ་ཉག་ཕྲ་བ། །སྨིན་
གླིང་མཆེད་ཀྱིས་བསྟན་པའི་མེ་རོ་གསོས། །རྒྱུད་རྒྱལ་དེ་རྣམས་རྒྱལ་པོ་ཛཿལས་
བརྒྱུད་དེ་སྲས་མོ་ཀུ་ཀུ་རཱ་ཛ་ལས་སྒེག་པ་རྡོ་རྗེ་དང་སངས་རྒྱས་གསང་བས་ཞུས། སྔ་
མས་འགྲེལ་པ་རིན་པོ་ཆེའི་སྤར་ཁབ་དང་། ཕྱི་མས་རྣམ་དབྱེ་འགྲེལ་མཛད། དེ་
གཉིས་ཀྱིས་བི་མ་མི་ཏྲ་ལ་གནང་། དེས་འགྲེལ་པ་ཁོག་གཞུང་མཛད། གཞན་ཡང་
ཙནྡྲ་གོ་མཱིའི་རྒྱ་མདུད་འགྲེལ། ཉི་འོག་སེང་གེའི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ། པདྨའི་རྣམ་བཤད་
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ཆེན་མོ་རྣམས་རྒྱ་གར་དུ་བྱུང་། བོད་དུ་པཎ་ཆེན་བི་མ་ལ་མི་ཏྲས་རྨ་རིན་ཆེན་མཆོག་
དང་གཉགས་ཛྙཱ་ན་ཀུ་མཱ་ར་ལ་གནང་། རྨས་རྒྱུད་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར། ཡང་སློབ་
དཔོན་ཆེན་པོས་ཀྱང་གཉགས་ལ་གནང་། དེས་སོག་པོ་དཔལ་ཡེ། དེས་གནུབས་
ཆེན་ལ་བཤད། རྨས་མདོ་ཁམས་སུ་གཙུག་རུ་རིན་ཆེན་གཞོན་ནུ་དང་གྱེ་རེ་མཆོག་
སྐྱོང་ལ་བཤད། དེ་གཉིས་ཀས་དར་རྗེ་དཔལ་གྲགས་དང་ཞང་རྒྱལ་བའི་ཡོན་ཏན་ལ་
བཤད། ཞང་གིས་གནུབས་ཆེན་པོ་ལ་བཤད། ཡང་སློབ་དཔོན་བཻ་རོ་ཙ་ནས་ཁམས་
འོར་རུ་བྱམས་ཆེན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཉི་འོད་སེང་གེའི་འགྲེལ་པ་བསྒྱུར་བཤད་
མཛད། གནུབ་ཆེན་ན་རིམ་པར་བརྒྱུད་དེ་ཟུར་པ་མེས་དབོན་ལ་བཀའ་བབས་ཏེ་
ཟུར་ལུགས་སུ་གྲགས་པ་དར། ལྷ་རྗེ་སྒྲོ་ཕུག་པའི་སློབ་མ་འཛོམ་འགྲོ་བའི་མགོན་
པོ་ལ་རྒྱལ་བ་ཀཿཐོག་པ་དམ་པ་བདེ་གཤེགས་ཀྱིས་གསན། དེའི་བརྒྱུད་པ་ལས་
བྱོན་པའི་བུ་འབོར་བ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་འགྲེལ་ཊཱིཀ་མཛད་པ་སོགས་བཤད་
སྒྲུབ་ཀྱི་རྒྱུན་དབུས་སུ་ཡར་འཕེལ་བ་ལ་ཕྱིས་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཁམས་ལུགས་སུ་གྲགས་པ་
དང་། རོང་ཟོམ་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོ་ལ་པདྨ་བཻ་རོ་བི་མ་ལ་སོགས་ཀྱི་བརྒྱུད་པའི་བཀའ་
ཐམས་ཅད་བབས། གསང་སྙིང་ལ་དཀོན་མཆོག་འགྲེལ་དུ་གྲགས་པ་མཛད་པ་རོང་
ལུགས་དང། ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་བཟང་པོས་འགྲེལ་པ་ཕྱོགས་བཅུ་
མུན་སེལ་ཨ་ཏི་ཡོ་གའི་ལུགས་སུ་བཀྲལ་བ་དང་། རོག་ཤེས་རབ་འོད་ལ་སོ་ཟུར་སྐྱོ་
ལུགས་སོགས་མང་དུ་འདུས་ཤིང་དེ་ལས་འོག་ལུགས་སུ་གྲགས་པ་བྱུང་། ཕྱིས་གསར་
མའི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་དགག་པ་བྱས་པ་ལ་བཅོམ་ལྡན་རིག་པའི་རལ་གྲིས་སློབ་
དཔོན་པདྨའི་ཕྱག་དཔེ་རྒྱ་དཔེ་ངོ་མ་ཕྱག་ཏུ་རྙེད་པས་ཐར་ལོ་ལ་བསྒྱུར་བར་བསྐུལ་
ཞིང་གསང་སྙིང་སྒྲུབ་པ་རྒྱན་གྱི་མེ་ཏོག་མཛད་པ་སོགས་ཀྱིས་སྤེལ་བས། ཕྱིས་ཀྱི་
རྟོག་གེ་པ་རྣམས་ལའང་རྩོད་མེད་དུ་གྱུར་ཅིང་། ལུགས་སྲོལ་ཀུན་གྱི་ནང་ནས་ཁྱད་
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པར་དུ་འཕགས་ཟུར་པའི་བཀའ་སློབ་ཕྱིས་སུ་ཉག་ཕྲ་བར་གྱུར་པ་ན། ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་
ཙ་ན་དང་རྒྱལ་མོ་གཡུ་སྒྲ་སྙིང་པོ་སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་མེ་རོ་སློང་བ་ལ་བསམ་བཞིན་
དུ་སྐྱེ་བ་བཞེས་པ་སྨིན་གླིང་སྐུ་མཆེད་གཉིས་ལས། གཏེར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་རྒྱུད་རྒྱལ་
འདི་ཉིད་ཀྱི་གཙོས་སྔ་འགྱུར་བཀའ་མའི་སྐོར་རྣམས་འབད་རྩོལ་དུ་མས་གསན་ཅིང་
སོ་སོའ་ི སྒྲུབ་ཐབས་དཀྱིལ་ཆོག་གི་ཡིག་ཆ་ཁྱད་པ་ཅན་དུ་མ་མཛད་ཅིང་། སྒྱུ་འཕྲུལ་
ཞི་ཁྲོ་ལའང་སྒྲུབ་དཀྱིལ་ཉུང་ལ་གསལ་བར་མཛད་ནས་དེ་དག་གི་སྒྲུབ་མཆོད་ལག་
ལེན་གྱི་རྒྱུན་བཙུགས་པ་དང་། ལོ་ཆེན་དྷརྨ་ཤྲཱིས་རྒྱུད་རྒྱལ་གསང་བ་སྙིང་པོའ་ི སྤྱི་དོན་
གསང་བདག་ཞལ་ལུང་། འབྲུ་འགྲེལ་གསང་བདག་དགོངས་རྒྱན། དེ་དག་གི་ཞལ་
སློབ་རབ་འབྱམས་པ་ཉེར་གཅིག་བྱུང་བར་གྲགས་པའི་ནང་ཚན་རབ་འབྱམས་པ་ཨོ་
རྒྱན་ཆོས་གྲགས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་སོགས་ལ་བརྟེན་ཏེ་བཤད་པའི་རྒྱུན་
ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ད་ལྟའི་བར་དུ་བྱུང་བས་བསྟན་པའི་མེ་རོ་རྨངས་ནས་གསོས་
པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་ཀྱིས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་རྒྱལ་གསང་བ་
སྙིང་པོ་ནི་འཆད་བྱ་ཡིན་ལ། འཆད་བྱེད་བཤད་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོ། ཐལ་བ། ཡེ་ཤེས་
སྙིང་པོ། རྡོ་རྗེ་མེ་ལོང་བཞི་དང་ཚད་མ་གསུམ་གྱིས་འཆད། ཇི་ལྟར་འཆད་ན་སྤྱིར་མ་
ཧཱ་ཡོ་ག་རྒྱན་བདུན་གྱི་སྒོ་ནས་འཆད། བྱེ་བྲག་རྒྱུད་ཆེན་འདི་ཉིད་སྔ་རབས་པ་རྣམས་
ཀྱིས་མདའ་ལྟར་རྩེ་མོ་ནས་བཟུང་སྟེ་འཆད་པ་ཞེས་མཚན་གྱི་ནང་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་
གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་དུ་བསྡུས་ནས་འཆད་པ་དང་། མདུང་ལྟར་རྐེད་པ་ནས་
བཟུང་སྟེ་འཆད་པ་ལ་ལེའུ་ལྔ་པར། ཤེས་འཇུག་མཚན་ཉིད་འབྱོར་པའི་གཟུངས། །
འབྲས་བུ་སྨིན་བྱེད་རྒྱུ་དང་རྐྱེན། །ནུས་མཐུ་ཅན་དུ་གང་གྱུར་པ། །རིག་འཛིན་རྒྱལ་
བའི་ཞིང་དུ་གྲགས། །ཞེས་གསུངས་པས། རྒྱུ་ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་ལྟ་བ། རྐྱེན་
འཇུག་པའི་མཚན་ཉིད་ཏིང་ངེ་འཛིན། ལམ་གྱུར་གྱི་འབྲས་བུ་རིག་འཛིན་བཞི་སྟེ་
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མཚན་ཉིད་གསུམ་དུ་རིལ་ནས་འཆད། རལ་གྲི་ལྟར་ཡུ་བ་ནས་བཟུང་སྟེ་འཆད་པ་
ཞེས་ལེའུ་ཐ་མའི་ཤོ་ལོ་ཀ་གཉིས་ཀྱི་དོན། གཞི་རང་བཞིན་གྱི་སྣང་བ། ལོག་རྟོག་
འཁྲུལ་བའི་སྣང་བ། གདུལ་བྱ་ལམ་གྱི་སྣང་བ། འབྲས་བུ་བདེ་གཤེགས་ཀྱི་སྣང་བ་
བཞིར་བསྡུས་ནས་འཆད། བཀའ་སྡེ་ཟུར་པའི་བཤད་སྲོལ་ནི། རང་བཞིན་དངོས་
པོའ་ི གནས་ཚུལ། མ་རྟོགས་འཁྲུལ་བའི་སྣང་བ། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས་གཟིགས་
ཚུལ། བརྩེ་བས་ཐུགས་རྗེ་སྐྱེས་ཚུལ། འགྲོ་དོན་ཇི་ལྟར་མཛད་ཚུལ་ལྔའི་སྒོ་ནས་
འཆད། ད་ལྟའི་འཆད་ཚུལ་ནི། བི་མ་ལའི་ཁོག་གཞུང་ལས། རབ་ལ་མཚན་བསྟན་
འབྲིང་ལ་དབྱེ། །ཐ་མ་འབྲུ་གཉེར་དགྲོལ་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དབང་པོ་
རབ་ལ་མཚན་བསྟན་ཏེ་བཤད་པ། འབྲིང་ལ་རྒྱུད་ཀྱི་སྤྱི་དོན་རྣམ་པར་དབྱེ་བ། ཐ་
མ་ལ་འབྲུ་རེ་གཉེར་བའི་སྒོ་ནས་དགྲོལ་བ་གསུམ། དང་པོ་ལ་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་དང་
མཐུན་པའི་མཚན་གསུམ། ཐབས་ལམ་སྟེང་སྒོ་གསང་བ་འོག་སྒོ་དང་སྦྱར་ཏེ་བཤད་
པ་གཉིས་རྣམས་ཡོད།
གཉིས་པ་ལ་དོན་གྱི་རྣམ་གྲངས་རྣམ་པར་དབྱེ་བ། ཚིག་གི་རྣམ་གྲངས་རྣམ་
པར་དབྱེ་བ་གཉིས། སྔ་མ་ལ་རྒྱུད་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་གླེང་གཞི། རྐྱེན་གླེང་སློང་བ།
འབྲས་བུ་ཡོངས་ཤེས་རྒྱུད་དོན། རྒྱུད་ཀྱི་དགོས་འབྲེལ། འཁོར་ལ་གདམས་ཤིང་
བསྟན་པ་གཏད་པ་དང་ལྔ། གསུམ་པ་ལ་ངོ་བོ་ངེས་ཚིག་དབྱེ་བ་རྣམས་ཀྱི་སྒོ་ནས་
འཆད་པར་མཛད་དོ། །
གསུམ་པ་ཞར་ལས་འཕྲོས་པ་ནི། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའ་ི བཤད་སྲོལ་རྣམ་བརྒྱད་
དང་། །ཀུན་བྱེད་རྒྱལ་སོགས་རྒྱུད་དང་གཞུང་གདམས་ཀྱི། །བཤད་སྲོལ་གསར་
རྙིང་ཕྲན་ཚེགས་སྨོས་མི་ལངས། །གོང་དུ་བཤད་པ་དེ་དག་ད་ལྟའི་བར་དུ་རྒྱུན་
བཞུགས་པ་ལས་ཡོངས་གྲགས་གཙོ་ཆེ་བ་རྣམས་སྨོས་པ་ཡིན་གྱི་གསར་མའི་ཕྱོགས་
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རྒྱལ་བསྟན་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་ཇི་ལྟར་དར་བའི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།

སུ་མཚན་ཉིད་ཀྱི་སྐོར་ལ། འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕྲེང་རྒྱུད། དབུ་མ་རྩ་ཤེ །བྱམས་ཆོས་
ལྷག་མ་གསུམ། བཤེས་སྤྲིང་དང་སྤྱོད་འཇུག་སོགས་གཞུང་ཆེ་ཕྲ་དུ་མའི་བཤད་སྲོལ་
སྔར་བྱུང་ཞིང་ད་ལྟ་དེ་དག་གི་རྩ་བ་དང་འགྲེལ་པ་འགའ་རེའི་ལུང་རྒྱུན་ཙམ་ལས་མི་
བཞུགས་ཀྱང་སོ་སོའ་ི རྩལ་བཤད་ཀྱིས་འཆད་པར་སྣང་བ་དང་། སྔགས་ཀྱི་ཕྱོགས་ལ་
སྔོན་དུ་རྒྱུད་ཕལ་མོ་ཆེའི་བཤད་པ་བྱུང་ཞིང་། གདམས་ངག་ཕག་མོ་གཞུང་དྲུག་གིས་
མཚོན་རྒྱ་གཞུང་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རིགས་མང་པོར་བཤད་སྲོལ་བྱུང་བ་དང་། ཕྱག་རྒྱ་
ཆེན་པོའ་ི བཤད་སྲོལ་རྣམ་པ་བརྒྱད་དུ་གྲགས་པ་སོགས་དང་། རྙིང་མའི་ཕྱོགས་སུ་
སེམས་སྨད་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་རྩ་བ་ཀུན་བྱེད་རྒྱལ་པོ། ཨ་ནུ་ལུང་གི་མདོ་བཞིའི་རྩ་བ་
ཀུན་འདུས་རིག་པའི་མདོ། །བཤད་རྒྱུད་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལ་གནུབས་ཆེན་པོའ་ི
འགྲེལ་པ་མུན་པའི་གོ་ཆ་སོགས་ཀྱིས་འཆད་པ་དང་། སངས་རྒྱས་གསང་བའི་ལམ་
རྣམ་བཀོད། སྒེག་རྡོར་གྱི་དམ་ཚིག་གསལ་བཀྲ་སོགས་ལ་དུས་ཕྱི་མོའ་ི བར་དུ་བཤད་
པའི་རྒྱུན་བྱུང་ཞིང་འགོས་ལོ་གཞོན་ནུ་དཔལ་བས་རྒྱུད་གཞུང་བཞི་བཅུ་ལྷག་གཅིག་
གི་བཤད་ལུང་དེ་སྐབས་སུ་བཞུགས་པར་གསུངས་པས་མཚོན། རྒྱུད་གཞུང་ལུགས་
གདམས་ངག་གི་བཤད་སྲོལ་གསང་སྔགས་གསར་རྙིང་ལ་བྱུང་བ་ཕྲན་ཚེགས་ནི་སྨོས་
ཀྱིས་མི་ལངས་སོ། །དེ་ལས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའ་ི བཤད་སྲོལ་ནི། ཐོག་མར་ཇོ་བོ་རྗེས་
རྒྱུད་བླ་མ་བསྒྱུར་བཤད་དང་མཆིམས་ཕུར་དོ་ཧ་དང་སྒྱུ་འཕྲུལ་གྱི་སྐོར་གསུངས། དེ་
ནས་རྗེ་མར་པས་གདམས་ངག་གི་བཤད་རྒྱུན་གནང་བ་ད་ལྟའི་བར་དུའང་མ་ཆད་པར་
བཞུགས། དེ་ནས་ཀོ་ས་ལའི་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་བཻ་རོ་ཙ་ན་རཀྵི་ཏ་བོད་དུ་བྱོན་ནས་དོ་ཧ་
སྐོར་གསུམ་བསྒྱུར་ཅིང་བཤད། དེ་ནས་སྐོར་ནི་རཱུ་པས་སྙིང་པོའ་ི དོན་རྒྱ་ཆེར་བཤད།
དེ་ནས་རྒྱ་གར་ཕྱག་ན་སྟེ་སློབ་དཔོན་བཛྲ་པཱ་ཎིས་གྲུབ་པ་སྡེ་བདུན་དང་། སྙིང་པོ་
དོན་གསུམ་ཞེས་དོ་ཧ་རྣམ་གསུམ་སྟེ་གྲུབ་སྙིང་ཕྲ་མོ་དང་བཅས་པའི་གཞུང་དང་།
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

གདམས་ངག་མཚན་ཉིད་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲངས་པའི་བྲུལ་ཚོ་དགུ། ཕ་རྒྱུད་ཀྱི་རྗེས་སུ་
འབྲངས་པའི་བྲུལ་ཚོ་དགུ། མ་རྒྱུད་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲངས་པའི་བྲུལ་ཚོ་དགུ་སྟེ་ཉི་ཤུ་རྩ་
བདུན་པོ་རྣམས་ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ། ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ། དམ་ཚིག་གི་
ཕྱག་རྒྱ་སྟེ་ཕྱག་རྒྱ་བཞིས་བཅིངས་ཤིང་། ལྟ་བ་ལུང་རིགས་དང་འབྲེལ་བ། སྒོམ་པ་
ཉམས་མྱོང་དང་འབྲེལ་བ། སྤྱོད་པ་དུས་ཚོད་དང་འབྲེལ་བ། འབྲས་བུ་གཞན་དོན་
དང་འབྲེལ་བ། ལམ་དྲོད་རྟགས་དང་འབྲེལ་བ། དབང་གདམས་ངག་དང་འབྲེལ་
བ་སྟེ་འབྲེལ་བ་དྲུག་ལྡན་དུ་གསུངས་པ་ལ་སྟོད་ལུགས་སུ་གྲགས། དེ་ནས་བལ་པོ་
ཨ་སུས་དོ་ཧ་སོགས་བཤད་པས་རྒྱུན་འཛིན་པ་ཁྲི་ཕྲག་མང་པོ་བྱུང་བ་ལ་སྨད་ལུགས་
སུ་གྲགས། དེ་ནས་རྗེ་རས་ཆུང་པས་ལུས་མེད་མཁའ་འགྲོའ་ི ཆོས་སྐོར་དང་ཨ་སུའི་
གདམས་པ་སོགས་སྤེལ། དེ་ནས་མངའ་རིས་པ་ནག་པོ་ཤེར་དད་ཀྱིས་རྒྱ་གར་ཕྱག་
ནའི་ཞལ་སྔ་ནས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་མཛོད་སོགས་ཡིད་ལ་མི་བྱེད་པའི་ཆོས་བཅུ་
གསན་ཅིང་བསྒྱུར་བཤད་མཛད་པ་སྟེ་ད་ལྟ་ནི་དེ་དག་གི་ལུང་རྒྱུན་ཙམ་བཞུགས་པ་
ཡིན་ལ། བཀའ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་བྲམ་ཟེ་ཡབ་སྲས་དང་མངའ་བདག་རྒྱལ་བ་
མཻ་ཏྲི་པ་ཁོ་ན་ལས་བརྒྱུད་པའོ། །ཛྙཱ་ན་ཤྲཱི་སོགས་ལུང་མང་རབ་གྲགས་ཤིང་། །བོད་
དུ་རིག་རལ་གཞོན་ཚུལ་སོགས་ཀྱང་ངོ་། །བསྟན་པ་འདིའི་ལུང་གི་དམ་ཆོས་དངོས་
གཞི་རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་རོ་ཅོག་དང་། དེའི་དགོངས་འགྲེལ་བསྟན་བཅོས་འགྱུར་
རོ་ཅོག་ཕལ་མོ་ཆེའི་བཀླགས་ལུང་མཐར་ཆགས་སོགས་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བའང་
འཕགས་ཡུལ་དུ་དུས་ཕྱིས་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་གསུམ་གྱི་འཕྲོས་སུ་ཇོ་བོ་ཛྙཱ་ན་ཤྲཱི། པུཎྱ་
ཤྲཱི་སོགས་ལུང་མང་འཛིན་པར་རབ་ཏུ་གྲགས་ལ། བོད་དུ་བསྟན་པ་ཕྱི་དར་ལ་ཐོག་
མར་སྣར་ཐང་པ་བཅོམ་ལྡན་རིག་པའི་རལ་གྲིས་བཀའ་བསྟན་འགྱུར་རོ་ཅོག་ཕྱོགས་
སུ་སྡེབ་ཅིང་དཀར་ཆག་མཛད། དེའི་སློབ་མ་དབུས་པ་བློ་གསལ་སངས་རྒྱས་འབུམ་
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རྒྱལ་བསྟན་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་ཇི་ལྟར་དར་བའི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།

སོགས་ཀྱིས་བརྩོན་པ་ཆེན་པོས་གླེགས་བམ་བཞེངས་པ་སོགས་ལས་མང་དུ་མཆེད་
ཅིང་བུ་སྟོན་གྱིས་ཀྱང་དབྱེ་གསལ་ཤིན་ཏུ་ཞིབ་མོ་དང་དཀར་ཆག་མཛད། ལུང་ནི་
སྟེང་པ་ལོ་ཙཱ་བ་ཚུལ་ཁྲིམས་འབྱུང་གནས། བ་རི་ལོ་ཙཱ། དབུས་པ་བློ་གསལ་སོགས་
ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ལས་བྱུང་ཞིང་། ཁྱད་པར་ཆོས་ཀྱི་གཏེར་ཆེན་བག་སྟོན་གཞོན་ནུ་ཚུལ་
ཁྲིམས་དང་། རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ། དཔལ་ལྡན་དཔའ་བོ་གཙུག་
ལག་ཕྲེང་བ། མགོན་པ་བསོད་ནམས་མཆོག་ལྡན་སོགས་ལུང་མང་བར་ཡོངས་སུ་
གྲགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་འཛིན་ཅིང་སྤེལ་བར་མཛད་དོ། །
གསུམ་པ་བཤད་བཀའ་བབ་ཚུལ་གྱིས་དོན་བསྡུ་བ་ལ་གསུམ། བཀའ་བབ་
སྤྱིར་བཤད་པ། རང་ལུགས་དམིགས་སུ་བསལ་བ། གཞན་ལུགས་ལ་བསྔགས་པ་
བརྗོད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། ཆོས་བློན་ཐོན་མི་བཻ་རོ་སྐ་ཅོག་ཞང་། །གནུབས་ཆེན་རིན་བཟང་
རྔོག་ལོ་ས་སྐྱ་པ། །བུ་སྟོན་བཤད་རྒྱུན་འདེགས་པའི་ཀ་ཆེན་བཅུ། །བྱང་ཕྱོགས་
ལྗོངས་འདིར་ཐུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་ཅན། །དེ་དག་བཀའ་དྲིན་ནམ་མཁས་གཞལ་དུ་
མེད། །ཐོག་མར་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་འཕྲུལ་ཐོན་མི་སཾ་བྷོ་ཊས་ཡི་གེ་དང་བརྡ་སྦྱོར་གྱི་
སྲོལ་བཏོད། དེ་ནས་སྤྲུལ་པའི་ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོ་བཻ་རོ་ཙ་ན། སྐ་བ་དཔལ་བརྩེགས།
ཅོག་རོ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན། ཞང་སྣ་ནམ་གྱི་བཙུན་པ་ཡེ་ཤེས་སྡེ་རྣམས་ཀྱིས་མདོ་སྔགས་
ཀྱི་ཆོས་མཐའ་དག་བསྒྱུར་ཅིང་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། གནུབས་
ཆེན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་རིན་པོ་ཆེས་མདོ་དང་སྒྱུ་འཕྲུལ་ལ་སོགས་པའི་བཤད་རྒྱུན་
རྒྱ་ཆེར་སྤེལ། ཕྱི་དར་གྱི་ཐོག་མར་ལོ་ཆེན་རིན་ཆེན་བཟང་པོ་དང་། དེ་ནས་རྔོག་
ལོ་བློ་ལྡན་ཤེས་རབ་ཀྱི་མ་རྒྱུད་དང་དགོངས་འགྲེལ་གྱི་བསྟན་བཅོས་དཔག་ཏུ་མེད་
པ་བསྒྱུར་ནས་བཤད་རྒྱུན་ཕལ་མོ་ཆེའི་སྲོལ་བཏོད། དེ་དག་དང་གཞན་ལས་འོངས་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

པའི་བཤད་རྒྱུན་མཐའ་དག་རྗེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པ་ཁུ་དབོན་དང་། བུ་སྟོན་རིན་པོ་ཆེ་
རྣམས་ཀྱིས་བཟུང་བས་དེ་དག་ལ་བཤད་རྒྱུན་འདེགས་པའི་ཀ་ཆེན་བཅུ་ཞེས་གཏམ་
དུ་གྲགས་པ་སྟེ་བྱང་ཕྱོགས་བོད་ཡུལ་མུན་པའི་ལྗོངས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཉི་མ་
ལྟར་སྣང་བར་ནུས་པའི་ཐུབ་པའི་དབང་པོའ་ི ཕྲིན་ལས་མཛད་པ་དེ་དག་གི་བཀའ་དྲིན་
ནམ་མཁའི་མཐས་ཀྱང་གཞལ་དུ་མེད་དོ། །ཕྱིས་ནས་བཤད་བཀའ་གཙོ་བོར་ས་དགེ་
གཉིས། །སྒྲུབ་བརྒྱུད་བཀའ་རྙིང་དག་ལ་བབས་ལྟར་སྣང་། །བསྟན་པ་ཕྱི་དར་ཆོས་
ལུགས་ཐ་དད་དུ་གྱེས་པ་ནས་བརྩམས་ཐམས་ཅད་ལ་བཤད་སྒྲུབ་གཉིས་ཀ་ཡོད་མོད་
ཀྱང་། བཤད་བཀའ་ནི་གཙོ་བོར་ས་དགེ་གཉིས་ལ་བབས་པ་དང་། སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀྱི་
བཀའ་ནི་གཙོ་བར་བཀའ་བརྒྱུད་དང་རྙིང་མ་དག་ལ་བབས་པ་ལྟར་སྣང་ངོ་། དེ་ལ་
བཀའ་བཞི་པའི་མཚན་ནི་རྗེ་རེད་མདའ་པ་མན་ཆད་དུ་གྲགས་ཆེ་ཞིང་། རྒྱལ་ཚབ་
དར་མ་རིན་ཆེན་གྱི་པུ་སྟི་བཅུ་ལ་བཤད་པའི་སྲོལ་བཏོད་པ་ཕྱིན་ཆད་ནས་བཀའ་བཅུ་
པར་གྲགས་ཆེ་ལ། བཀའ་བཞི་ནི་དབུ་ཕར་འདུལ་མཛོད་བཞི་དང་། བཀའ་བཅུ་ནི་
དེའི་སྟེང་དུ་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་སོགས་ཅི་རིགས་བསྟན་པའོ། །ས་ལུགས་སུ་ཕར་ཚད་
གཉིས། འདུལ་མཛོད་གཉིས། དབུ་མ་སྡོམ་གསུམ་སྟེ་གཞུང་ལུགས་དྲུག་གི་གྲངས་
ངེས་མཛད་ཅིང་། རབ་འབྱམས་པའི་མཚན་ཡང་རོང་སྟོན་ཆེན་པོའ་ི སློབ་མ་བྱམས་
ཆེན་རབ་འབྱམས་པ་སངས་རྒྱས་འཕེལ་མན་ཆད་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ནི། རང་ལུགས་ཀུན་མཁྱེན་རང་བྱུང་རྒྱལ་བ་ནས། །ནང་བརྟག་
རྒྱུད་བླའི་བཤད་བཀའ་གཙོ་བོར་མཛད། །མངའ་བདག་མར་པའི་བཀའ་བརྒྱུད་
པ་རྣམས་ཀྱི་རང་ལུགས་སུ་བཤད་བཀའ་མེས་རྔོག་མཚུར་གསུམ་ལ་བབས་ཤིང་
དེའང་རྒྱུད་ཀྱི་བཤད་སྲོལ་ཁོ་ན་སྟེ་དེ་དག་ནི་ཕྱིས་སུ་ཀར་དགེ་ཇོ་ཞལ་དག་གིས་
ཅི་རིགས་པར་བཟུང་ལ། ཀུན་མཁྱེན་རང་བྱུང་རྒྱལ་བ་འཇིག་རྟེན་དུ་བྱོན་པ་ནས་
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ནང་བརྟག་རྒྱུད་གསུམ་ཞེས་གྲགས་པའི་བཤད་བཀའ་གཙོ་བོར་མཛད་དེ་དེའི་རྒྱུ་
མཚན་ཀྱང་དྭགས་པོ་བཀའ་བརྒྱུད་ཆེ་བཞི་ཆུང་བརྒྱད་དུ་གྲགས་པ་རྣམས་ནི་མེས་
རྔོག་མཚུར་གསུམ་ལས་བརྒྱུད་པའི་རྒྱུད་སྡེའི་དབང་བཀའ་ཅི་རིགས་སྤེལ་བ་ཙམ་
ལས། རྗེ་བཙུན་མི་ལའི་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀྱི་བརྒྱུད་འཛིན་ཁོ་ན་ཡིན་པས་མཚན་ཉིད་
ཕྱོགས་ཀྱི་བཤད་ཉན་ཆེར་མི་མཛད་པ་སྒྲུབ་པ་ཁོ་ན་ལ་བརྩོན་པ་ལྷུར་བཞེས་པ་ཡིན་
ལ། བསྒྲུབ་བྱའི་ཉམས་ལེན་ཐོས་བསམ་གྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ལ་གོང་གི་གཞུང་
རྣམ་པ་གསུམ་པོ་དེས་ཆོག་ཅིང་དེ་དག་མ་ཤེས་ཐབས་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ཟབ་མོ་
ནང་དོན་གནས་བཅུ་གཅིིག་པ་འདི་ནི་བླ་མེད་རྒྱུད་སྡེ་མཐའ་དག་གི་སྤྱི་འགྲེལ། ཕྱི་
ནང་གཞན་གསུམ་དང་། ཁྱད་པར་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་རྣམ་གཞག་རྒྱས་པར་སྟོན་པས་
ཆོས་དྲུག་སྒོམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་མི་ཤེས་སུ་མི་རུང་བ་ཡིན། བརྟག་པ་གཉིས་པ་ནི་བླ་
མེད་མ་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མངའ་བདག་མར་པས་རྩལ་དུ་བཏོན་པའི་ཟབ་
ཆོས་ཁྲོད་རྒྱུན་བར་མ་ཆད་ཅིང་རྒྱུད་སྡེ་རྣམས་ཀྱི་བསྐྱེད་རྫོགས་སྒོམ་པ་ལ་ཐོག་མར་
འདི་ཉིད་ཤེས་པ་གལ་ཆེ་བ་དང་། རྒྱུད་བླ་མ་ནི་རྗེ་སྒམ་པོ་པའི་ཞལ་ནས། འོ་སྐོལ་
གྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའ་ི གདམས་པ་འདིའི་གཞུང་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱམས་པས་མཛད་
པའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མའི་བསྟན་བཅོས་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བདེ་
གཤེགས་ཕག་མོ་གྲུ་པ། སྐྱོབ་པ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་མགོན་སོགས་ཀྱིས་ཀྱང་ལུགས་
དེའི་གྲུབ་མཐའ་འཆའ་ཞིང་། རང་བྱུང་རྒྱལ་བ་སོགས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ན་རིམ་
གྱིས་ཀྱང་དེའི་དགོངས་པ་རྩལ་འདོན་དུ་མཛད་པ་འབའ་ཞིག་ཡིན་པས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་
པོ་སྒོམ་པ་ལའང་འདི་ཉིད་ཤེས་པ་གལ་ཆེ་བ་ཡིན། དེས་ན་གཞུང་འདི་གསུམ་ནི་ཁ་
བཤད་དང་རྩོད་པའི་ཆོས་མ་ཡིན་གྱི་ཉམས་ལེན་དང་ལྟོ་སྦྱར་བའི་ཆོས་ཡིན་པས་སྒྲུབ་
བརྒྱུད་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཤད་པའི་རྒྱུན་མ་ཉམས་པར་བཟུང་བ་ཅི་ནས་ཀྱང་
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༼སྟོད་ཆ།༽

གནད་ཆེ་བར་ཡོད་དོ། །གཞུང་ཆེན་བཀའ་བཞི་མི་བསྐྱོད་རྒྱལ་ལ་བབས། །སྲས་
བཅས་ལེགས་བཤད་ཉི་འོད་བརྡལ་བའི་རྒྱུན། །དེང་སང་ན་ཡང་དོན་གྱིས་མ་ཆད་
བཞུགས། །མཚན་ཉིད་ཕྱོགས་ཀྱི་བཤད་གྲྭ་སྔོན་དུས་སྒྲུབ་བརྒྱུད་འདིར་ཆེར་མ་
བྱོན་པ་ལ་རྗེ་དྲུག་པ་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་གྱིས་ཀུན་མཁྱེན་རང་སྟོན་ཆེན་པོ་ལས་གཞུང་
ལུགས་དུ་མ་གསན། དེས་ཀྱང་ང་ལ་སངས་རྒྱས་སློབ་མ་ཡོད་པ་ཡིན་ཅེས་སེང་གེའི་
སྒྲ་བསྒྲགས། རྗེ་བདུན་པས་ཚད་མ་རིག་གཞུང་རྒྱ་མཚོ་མཛད་ཅིང་གཞུང་ལུགས་
རབ་འབྱམས་སྨྲ་བའི་སློབ་མ་དུ་མ་བྱུང་། ཁྱད་པར་ས་ཀར་གཉིས་ཀྱི་སྡེ་སྣོད་འཛིན་
པ་ཆེན་པོ་དྭགས་པོ་རབ་འབྱམས་པ་གསུམ་པ་ཀརྨ་ཕྲིན་ལས་པ་དང་པོ་ཕྱོགས་ཐམས་
ཅད་ལས་རྒྱལ་བའི་ལྷ་ལ། རྗེ་བརྒྱད་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཆེན་པོ་མི་བསྐྱོད་དགའ་
བས་གཞུང་ལུགས་མཐའ་ཡས་པ་གསན་ཅིང་། གཞན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཐམས་ཅད་
མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ཤིང་རྟའི་སྲོལ་གསར་དུ་ཕྱེས་ཏེ། འདུལ་བའི་རྣམ་འགྲེལ་ཉི་
མའི་དཀྱིལ་འཁོར། མཛོད་འགྲེལ་གྲུབ་བདེའི་དཔྱིད་འཇོ་ལེགས་བཤད་ཡོངས་ཀྱི་
རྒྱལ་པོ། མངོན་རྒྱན་འགྲེལ་པ་རྗེ་བཙུན་ངལ་གསོ། འཇུག་ཊཱིཀ་དྭགས་བརྒྱུད་གྲུབ་
པའི་ཤིང་རྟ་བདེ་བར་འདྲེན་པའི་ཤུལ་ལམ། ཚད་རིག་གཞུང་གི་འགྲེལ་པ་སོགས་
མཛད་ཅིང་། གཞུང་ཆེན་བཀའ་བཞིའི་ལམ་གསལ་བར་མཛད་པ་ནས་མི་བསྐྱོད་
རྒྱལ་བ་ཁོ་ན་ལ་བཤད་པའི་བཀའ་བབས་པ་ལྟར་གྱུར་ཏེ་དྭགས་པོ་ལེགས་བཤད་གླིང་
སོགས་བཤད་གྲྭ་རྣམས་རིམ་པར་བྱུང་ཞིང་། སྲས་ཀྱི་ཐུ་བོ་རྒྱལ་བ་དཀོན་མཆོག་ཡན་
ལག་དཔའ་བོ་གཙུག་ལག་ཕྲེང་བ། ཀརྨ་ཕྲིན་ལས་གཉིས་པ་དང་བཅས་པ་རྣམས་
ཀྱིས་ལེགས་བཤད་ཉི་མའི་འོད་སྣང་རབ་ཏུ་བརྡལ་བར་མཛད་ལ། ཁྱད་པར་རྗེ་དགུ་
པས་མངོན་མཛོད་དང་འཇུག་ཊཱིཀ །གར་དབང་ལྔ་པས་མངོན་རྒྱན། དྲུག་པ་ཆོས་
ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གིས་འདུལ་ཊཱིཀ་྄ བཅས། ཀར་ཊཱིཀ་ཆེན་མོ་རྣམས་ལས་སྙིང་པོ་བསྡུས་
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པའི་ཚུལ་དུ་མཛད་ཅིང་ཟ་དམ་ཉིན་བྱེད་གླིང་སོགས་སུ་འཆད་རྩོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱ་ཆེ་བ་
བྱུང་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་འགྲེལ་པ་དེ་དག་གི་བཤད་ལུང་གི་རྒྱུན་བཞུགས་པས་དེང་
སང་གི་སྐབས་ནའང་བཤད་གྲྭ་དམིགས་སུ་བསལ་བ་མེད་ཀྱང་བཤད་རྒྱུན་དེ་དག་
དོན་གྱི་མ་ཆད་པར་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་ཀར་ལུགས་ཀྱི་བཤད་སྲོལ་འདི་དག་གི་
ཁུངས་ཕལ་ཆེར་ས་ལུགས་དང་དེ་ལས་རོང་སྟོན་ཆེན་པོའ་ི བཤད་སྲོལ་ཡིན་ལ། ཕྱིས་
ནས་རང་ལུགས་འབུར་དོད་ཀྱི་བཤད་སྲོལ་བཏོད་པ་ཡིན་པའང་ཤེས་པར་བྱའོ། །
གསུམ་པ་ནི། འདུལ་བསྟན་རྒྱ་མཚོར་འཆད་རྩོམ་རླབས་ཕྲེང་ཅན། །འཇམ་
དཔལ་དབྱངས་དངོས་སྙིང་པོའ་ི མཚན་གྱིས་བསྐྱིལ། །ཐུབ་བསྟན་སྒྲོན་མེ་འཕགས་
ཞབས་གཉིས་པའོ། །དེ་ལྟར་བཤད་རྒྱུན་སྒོ་དུ་མ་ནས་བྱུང་ཡང་ཐུབ་བསྟན་ལྔ་བརྒྱ་
པའི་ཐ་མ་འདིར་དམ་ཆོས་འདུལ་བའི་བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོ་ལ་གནས་བཅས་ཤིང་འཆད་
རྩོམ་གྱི་རླབས་ཕྲེང་མཐའ་ཡས་པ་གཡོ་བ་ཅན། རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་
དངོས་བཤེས་གཉེན་གྱི་རྣམ་པར་སྟོན་པ་རྗེ་རོལ་བའི་རྡོ་རྗེས་གནང་བའི་མཚན་ཀུན་
དགའ་སྙིང་པོའམ་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་མཚན་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གྱིས་
བསྐྱིལ་ཞིང་བཟུང་བར་མཛད་པ་སྟེ། ཐུབ་བསྟན་གྱི་སྒྲོན་མེ་འཕགས་ཞབས་གཉིས་
པ་གངས་ཅན་དུ་བྱོན་པ་སྟེ་དེའི་ཚུལ་རྣམ་པར་ཐར་པ་རྣམས་དང་ད་ལྟའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་
རྒྱུན་ལ་གཟུ་བོའ་ི བློས་བརྟག་པས་ཤེས་པར་བྱའོ། །
གངས་ཅན་ལྗོངས་སུ་བསྟན་རྩ་འདུལ་བ་དང་བཤད་རྒྱུན་གྱི་བྱུང་བ་བརྗོད་པའི་
སྐབས་གཉིས་པའི་འགྲེལ་པའོ།། །།

༣ སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་རྣམས་ཀྱི་བྱུང་བ་བརྗོད་པའི་སྐབས།

སྐབས་གསུམ་པ་བོད་ཡུལ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་བྱུང་བ་བརྗོད་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

པ་ལ་གཉིས། མདོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །
དང་པ་ོ ན།ི བོད་ཡུལ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤངི ་རྟ་ཆནེ ་པ་ོ བརྒྱད། །རྙིང་མ་བཀའ་གདམས་
ལམ་འབྲས་བཀའ་བརྒྱུད་པ། །ཤངས་པ་ཞ་ི བྱདེ ་སྦྱརོ ་དྲུག་བསྙེན་སྒྲུབ་བ།ོ ། བོད་ཀྱི་
ཡུལ་འདིར་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀྱི་རིང་ལུགས་འདྲེན་པ་ཆེ་ཕྲ་དུ་མ་བྱུང་ཡང་གཙོ་བོའ་ི རིགས་
སུ་བསྡུ་ན་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་དེ། སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ། བཀའ་གདམས་པ། ལམ་
འབྲས་པ། མར་པའི་བཀའ་བརྒྱུད། ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད། ཞི་བྱེད་ཡན་ལག་
དང་བཅས་པ། སྦྱོར་དྲུག་པ། རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་པའི་ལུགས་རྣམས་སོ། །
གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཤིང་རྟ་བརྒྱད། ཞར་བྱུང་ཕྲན་ཚགེ ས་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ལ་བརྒྱད་རིམ་པར་བཤད་པའི་དང་པོ་གསང་སྔགས་སྙིང་མ་ལ་གཉིས།
བསྟན་པ་ངོས་འཛིན་པ། དེའི་བཀའ་བབས་སོ་སོར་བྱུང་ཚུལ་ལོ། །
དང་པོ་ནི། སྔ་འགྱུར་གཞུང་ཤིང་མདོ་སྒྱུ་སེམས་གསུམ་སྟེ། །སྒྲུབ་སྡེ་ཟུར་རྒྱན་
གསང་སྐོར་སྲོག་གི་ཐིག །གསང་སྔགས་རྙིང་མ་ཞེས་གྲགས་པའི་བསྟན་པའམ་ཆོས་
ཀྱི་མཚན་གཞི་ནི་བཀའ་མ་རྣམས་ཡིན་ཏེ་སྔ་འགྱུར་གྱི་སྐབས་སུ་བྱུང་བའི་ཆོས་དངོས་
དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་བསྟན་པའི་གཞུང་ཤིང་ནི་བཀའ་མ་འདུས་པ་མདོ།
སྒྱུ་འཕྲུལ། སེམས་སྡེ་ལུགས་གཉིས་རྣམས་ཡིན་ལ། འཇམ་དཔལ་སྐུ། པདྨ་
གསུང་སོགས་སྒྲུབ་སྡེ་བརྒྱད་ཡན་ལག་དང་བཅས་པའི་ཟབ་ཆོས་རྣམས་ནི་ཟུར་རྒྱན།
རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཐིག་ལེ་གསང་སྐོར་ཏེ་ད་ལྟ་སྙིང་ཏིང་ཡ་བཞིར་གྲགས་པ་སློབ་དཔོན་
རྣམ་གཉིས་ཀྱ་ི དགོངས་བཅུད་རྣམས་ན་ི སྲགོ ་ཐགི ་དྭངས་མའི་ཚུལ་དུ་གནས་པ་ཡནི ་ན།ོ །
གཉིས་པ་ལ་དྲུག །པདྨ། བཻ་རོ། བི་མ། གནུབས་ཆེན། རྨ་གཉགས་
སོགས་དང། ཕྱིས་ཀྱི་གཏེར་བྱོན་ནོ། །
དང་པོ་ནི། གངས་ཅན་བསྟན་པའི་ཤིང་རྟ་ཁྲི་སྲོང་རྗེའི། །ཐུགས་བསྐྱེད་
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རྒྱལ་བསྟན་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་ཇི་ལྟར་དར་བའི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།

གཞལ་དུ་མེད་པའི་བཀའ་དྲིན་ལས། །སངས་རྒྱས་ཉིས་པ་པདྨཱ་ཀ་ར་ཡིས། །ཐུན་
མོངས་སྣང་ངོར་ལྟ་ཕྲེང་ཙམ་ཞིག་གསུངས། །སྐལ་ལྡན་རྣམས་ལ་སྒྲུབ་པ་སྡེ་བརྒྱད་
སོགས། །སྨིན་གྲོལ་གདམས་པ་བསམ་མི་ཁྱབ་པར་བསྩལ། །མ་འོངས་འགྲོ་ལ་
དགོངས་ཏེ་གཏེར་མང་སྦས། །སྒོམ་གྲྭ་གསུམ་སོགས་གྲུབ་ཐོབ་བགྲང་ཡས་བྱུང། །
གངས་ཅན་མུན་པའི་གླིང་དུ་རྒྱལ་བསྟན་ཉིན་བྱེད་གསར་དུ་འདྲེན་པའི་ཤིང་རྟ་པ་ཆེན་
པོ་འཇམ་པའི་དབྱང་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་རྨད་དུ་བྱུང་ཞིང་གཞལ་
དུ་མེད་པའི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས། གྲུབ་པའི་སློབ་དཔོན་ཀུན་གྱི་གཙུག་རྒྱན།
མགོན་པོ་འོད་དཔག་མེད་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱི་སྐུར་བཞེངས་པས་སངས་རྒྱས་གཉིས་
པ་པདྨཱ་ཀ་ར་སོགས་སྐུ་གཅིག་ལ་མཚན་བརྒྱུད་དུ་གྲགས་པ་དེ་བོད་ལ་དངོས་སུ་བྱོན་
ནས་གདུལ་བྱ་ཐུན་མོང་བ་རྣམས་ཀྱི་སྣང་ངོར་བསམ་ཡས་སུ་མན་ངག་ལྟ་བའི་ཕྲེང་བ་
ཙམ་ཞིག་གསུངས། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྐལ་པ་དང་ལྡན་པ་རྗེ་འབངས་གྲོགས་ལྔ་
ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྒྲུབ་གནས་ཆེན་པོ་ལྔ་
གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་གནས་རྣམས་སུ་སྒྲུབ་པ་སྡེ་བརྒྱད་ཞི་བ་དང་ཁྲོ་བོའ་ི སྒྲུབ་ཐབས་
ལས་ཁ་ཚར་དང་བཅས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་རྣམས་དང་། འོད་གསལ་རྫོགས་
པ་ཆེན་པོ་དམ་ཆོས་ཀུན་གྱི་ཡང་སྙིང་བཅུད་དུ་དྲིལ་བ་བླ་མ་ཞི་དྲག་གི་གདམས་སྐོར་
ལ་སོགས་པ་སྨིན་གྲོལ་གྱི་གདམས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བསྩལ། །གདམས་ངག་
ཕལ་མོ་ཆེ་དུས་སྐབས་དེར་སྤེལ་བའི་གནས་དང་དགོས་པ་མེད་པར་གཟིགས་ནས་
མ་འོངས་པ འི་འགྲོ་བ་མཐའ་ཡས་པ་ལ་དགོངས་ཏེ་ཕྱོགས་བཞི་དབུས་ལྔའི་གཏེར་
ཁ་ཆེན་པོ་ལྔ་ཡིས་མཚོན་མིང་ཅན་བྱེ་བ། མིང་མེད་གྲངས་ལས་འདས་པ་སྦས་ཤིང་
རྒྱ་རིམ་པ་བདུན་གྱིས་བཏབ། མཆིམས་ཕུ། ཡེར་པ། ཆུ་བོ་རི་སྟེ་སྒོམ་གྲྭ་ཆེན་པོ་
གསུམ་བཙུགས། །གཞན་ཡང་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རོལ་པས་དབུ་གཙང་ཁམས་གསུམ་གྱིས་
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མཚོན་བོད་ཀྱི་ས་གནས་རྟ་མིག་ཙམ་ཡང་མ་ལུས་པ་ཞབས་ཀྱིས་གཅགས་ཤིང་རི་བྲག་
ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་གནས་སུ་བྱིན་གྱིས་རླབས། སྐལ་ལྡན་རྣམས་ལ་གདམས་པ་བསྩལ་
བས་མཆིམས་ཕུའི་གྲུབ་ཆེན་ཉེར་ལྔ། ཡང་རྫོང་གི་རྟོགས་ལྡན་ང་ལྔ། ཡེར་པ་དང་ཆུ་
བོ་རིའི་འོད་ལུས་གྲུབ་པ་བརྒྱ་བརྒྱད་རེ། ཤེལ་བྲག་གི་སྔགས་པ་སུམ་ཅུ། འོད་སྐུར་
གཤེགས་པའི་མཁའ་འགྲོ་ཉེར་ལྔ་སོགས་གྲུབ་པ་ཐོབ་པ་བགྲང་བ་ལས་འདས་པ་བྱུང་
ངོ་། །
གཉིས་པ་ནི། དཔལ་སེང་ཐུགས་བཅུད་བཻ་རོས་དཀའ་བས་བཞེས། །རིམ་
པ་ལྔ་དང་སྤངས་སྟོན་ལས་མཆེད་དེ། །སེམས་ཀློང་གདམས་པས་ཀུན་བཟང་རྒྱལ་
སྲིད་བསྐྲུན། །བོད་ཀྱི་སྐད་གཉིས་སྨྲ་བའི་ཐོག་མ་ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་ཙ་ན་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོ་
ཁྲི་སྲོང་གིས་རྒྱ་གར་ཡུལ་དུ་བརྫངས། །དྷ་ན་ཀོ་ཤའི་ཙནྡ་བསིལ་བྱེད་ཀྱི་ནགས་ཀེའུ་
ཚང་དགུ་བརྩེགས་ཀྱི་གནས་སུ་རིགས་འཛིན་ཆེན་པོ་ཤྲཱི་སིཾ་ཧ་སྟེ་དཔལ་གྱི་སེང་གེ་་དང་
མཇལ། རྩོལ་མེད་ཀྱི་ཐེག་པ་ཞུས་པས་ཐུགས་ཀྱི་བཅུད་ཕྱུངས་ཏེ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་
སེམས་སྡེ་བཅོ་བརྒྱད། རྒྱུད་སྡེ་དྲུག་ཅུའི་དབང་མན་ངག་ཐམས་ཅད། ཀློང་སྡེ་དཀར་
ནག་ཁྲ་གསུམ་སོགས་གནང་། དེའང་ཤིན་ཏུ་མ་གསང་ན་རྒྱལ་པོའ་ི ཆད་པ་འོངས་
ཀྱི་དོགས་པས་ཉིན་མོ་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཆོས་ལ་སྦྱངས། མཚན་མོ་ཐབས་དང་རྟེན་འབྲེལ་
ལ་བརྟེན་ནས་ཞུས། ལམ་བར་དུའང་སྲགོ ་ལ་ཐུག་པའི་དཀའ་བ་ལྔ་བཅུ་སྤྱད་པ་སགོ ས་
དཀའ་བ་ཆནེ ་པ་ོ དང་དུ་བཞེས། །གཞན་ཡང་མཁས་པ་ཉ་ིཤུ་རྩ་གཅིག་དང་། འདུ་པའི་
གནས་ཀྱི་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོར་དགར་རབ་རྡོ་རྗེ་དང་ཡང་མཇལ་ཏེ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་
འབུམ་ཕྲག་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞིའི་དོན་བརྒྱུད་ཐོབ་པས་དེ་ཉིད་དུ་རྟོག་གྲོལ་དུས་མཉམ་གྱི་
དངོས་གྲུབ་བརྙེས། རྐང་མགྱོགས་ཀྱི་གྲུབ་པ་ལ་བརྟེན་བོད་དུ་བྱོན་ནས་བཙད་པོ་ལ་
ལྐོག་ཆོས་སུ་གསུངས་ཤིང་སེམས་སྡེ་སྔ་འགྱུར་ལྔ་བསྒྱུར། །ཕྲ་མ་ལ་བརྟེན་རྒྱལ་མོ་ཚ་
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བ་རོང་དུ་ཕེབས་ནས་རྒྱལ་རོང་བྲག་ལ་མགོན་པོའ་ི དགོན་པར་གཡུ་སྒྲ་སྙིང་པོ། ཚ་
རོང་སྟག་རྩེ་མཁར་དུ་གསང་སྟོན་ཡེ་ཤེས་བླ་མ། སྟོང་ཁུ་རོང་གི་བྲག་དམར་དགོན་
རྫོང་དུ་སྤང་རྒན་སངས་རྒྱས་མགོན་པོ། དབུས་སུ་གཉགས་ཛྙཱ་ན་དང་། ལི་བཟའ་
ཤེས་རབ་སྒྲོན་མ་ལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའ་ི ཆོས་གསུངས་པ་རྣམས་ལ་རིམ་པ་ལྔར་གྲགས་
ཤིང་། དེ་དག་དང་ཁྱད་པར་སྤང་རྒན་མི་ཕམ་མགོན་པོ་ལས་བརྒྱུད་ཅིང་རིམ་པར་
མཆེད་དེ་སེམས་ཀློང་གི་གདམས་པས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའ ་ི རྒྱལ་སྲིད་མཐའ་ཡས་པ་
བསྐྲུན་པར་མཛད་དོ། །དེ་ལས་ད་ལྟ་སེམས་སྡེ་ཉང་ལུགས་དང་། ཨ་རོ་ལུགས་སུ་
གྲགས་པ་གཉིས་ཀྱི་རྒྱུན་བཞུགས་པའི་སྔ་མ་ནི་བཻ་རོས་གཉགས། དེ་ནས་རིམ་པར་
བརྒྱུད་དེ་ཉང་ཡེ་འབྱུང་དང་ཟུར་པ་མེས་དབོན་སོགས་ལ་བཀའ་བབ་པའི་ཆོས་ཡིན་
ལ། ཕྱི་མ་ནི་མདོ་ཁམས་སུ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཨ་རོ་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་གནས་ཞེས་བྱ་བ་རྒྱ་གར་
དང་རྒྱ་ནག་གི་སློབ་དཔོན་བདུན་བརྒྱུད་ཀྱི་ཟབ་ཆོས་མངའ་བ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་སྤེལ་བའི་
གདམས་པ་ཡིན་ནོ། །སྤང་སྟོན་ལས་བརྒྱུད་པ་མང་པོའ་ི བར་དུ་འོད་ལུས་གྲུབ་པ་ཤ་
སྟག་བྱུང་བའི་གདམས་པ་ནི་ཀློང་སྡེ་རྡོ་རྗེ་ཟམ་པའོ། །
གསུམ་པ་ནི། བི་མ་ཉང་གི་མན་ངག་འོད་སྐུའི་བཙས། །དེ་བསྟན་ཀློང་ཆེན་
དགའ་རབ་གཉིས་པས་བརྡལ། །པཎ་ཆེན་ལྔ་བརྒྱའི་གཙུག་རྒྱན་འཇའ་ལུས་རྡོ་
རྗེ་སྐུ་བརྙེས་པ་སློབ་དཔོན་བི་མ་ལ་མི་ཏྲ་བོད་དུ་བྱོན་དེ་ཉང་བན་ཤའི་སྤྱན་ཅན་ཏིང་
འཛིན་བཟང་པོ་ལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མན་ངག་སྡེའི་གདམས་པ་བསྩལ་བས་ཉང་བན་
ཀྱང་འོད་དུ་དེངས། གཡུ་སྒྲས་ལོ་ཙཱ་བྱས་སེམས་སྡེ་ཕྱི་འགྱུར་བཅུ་གསུམ་བསྒྱུར། །
ཉང་གིས་བཀའ་བརྒྱད་སྦས་བློ་གྲོས་དབང་ཕྱུག་ལ་བཞག །དཔེ་བརྒྱུད་གཏེར་དུ་
གདམས་པ་ལྡང་མ་ལྷུན་རྒྱལ་གྱིས་བཏོན་ཅིང་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱང་གནས་ནས་ལྕེ་བཙུན་
ལ་དེ་དག་གི་མན་ངག་གནང་བས་ལྕེ་བཙུན་ཀྱང་འོད་སྐུར་གྲོལ། །དེ་ནས་རྒྱལ་བ་
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ཞང་སྟོན་སོགས་རིམ་པར་བརྒྱུད་པ་ལ་བི་མ་སྙིང་ཏིག་ཏུ་གྲགས་པ་དང་། པདྨ་ལས་
འབྲེལ་གྱིས་པདྨ་འི་གདམས་ངག་མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཏིག་གཏེར་ནས་བཞེས་ཏེ་སྤྲུལ་སྐུ་
རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་དང་ཤོའ་ི རྒྱལ་སྲས་ལེགས་པ་ལ་གནང་། སྔ་མ་ནི། ཐལ་འགྱུར་ལས།
ས་ལ་གནས་པའི་བྱང་སེམས་ཀྱིས། །རྒྱ་མཚོའི་བར་དུ་སྤེལ་བར་བྱེད། །ཅེས་ལུང་
བསྟན་པ་ལྟར། འཛམ་གླིང་ཁྱབ་པར་སྤེལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛད་ཅིང་ཀརྨ་སྙིང་ཏིག་
ཅེས་གྲགས་པའི་ཟབ་ཆོས་དགོངས་པའི་ཀློང་ནས་ཕྱུངས། །ཕྱི་མས་ཀུན་མཁྱེན་དྲི་
མེད་འོད་ཟེར་ལ་གདམས། །དེ་ཉིད་ཀྱིས་ཀུན་བཟང་དགོངས་པའི་ཀློང་ནས་བརྡོལ་
བའི་བསྟན་བཅོས་བླ་མ་ཡང་ཏིག །ཟབ་མོ་ཡང་ཏིག །མཁའ་འགྲོ་ཡང་ཏིག །
མཛོད་ཆེན་བདུན། །ངལ་གསོ་སྐོར་གསུམ་རྩ་འགྲེལ་དང་བཅས་པ་སོགས་མཛད་
ཅིང་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་སློབ་མ་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་མ་བསྐྲུན་ཏེ་མདོར་ན་གདོས་བཅས་ཀྱི་
ཕུང་པོ་འོད་སྐུར་སྐྲུན་པའི་བཙས་གསང་བ་སྙིག་ཏིག་གི་བསྟན་པ་ནི་ཀློང་ཆེན་རབ་
འབྱམས་བཟང་པོ་ཞེས་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་གཉིས་པར་བྱོན་པ་དེས་ཁྱབ་ཅིང་བརྡལ་བར་
མཛད་དོ། །
བཞི་པ་ནི། འདུས་པ་གཤེད་སྐོར་ལ་སོགས་གནུབས་ཆེན་པོས། །རྒྱ་བལ་
བྲུ་ཤའི་སློབ་དཔོན་བཞི་ལས་བླངས། །མདོ་དགོངས་པ་འདུས་པ་སོགས་ཨ་ནུ་ལུང་
གི་མདོ་བཞི་དང་དེའི་ལམ་རིམ་འདུས་པ་མདོའ ་ི དབང་བཤད་མན་ངག་དང་བཅས་
པ། གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཕྱག་རྒྱ་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་གཤེད་སྐོར་
ལ་སོགས་གདམས་ངག་མཐའ་ཡས་པ་ནི་འོད་བྱེད་ཀྱི་ས་ལ་གནས་པ་གྲུབ་པའི་སློབ་
དཔོན་གནུབས་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་རིན་པོ་ཆེས་རྒྱ་གར་ཁྲག་འཐུང་ནག་པོ་དང་ཆོས་
རྒྱལ་སྐྱོང་། །བལ་པོ་བ་སུ་དྷཱ་ར། བྲུ་ཤའི་སློབ་དཔོན་ཆེ་བཙན་སྐྱེས་སོགས་ལས་
བླངས་ཏེ་སྤེལ་བ་ལས་སོ་ཡེ་ཤེས་དབང་ཕྱུག་སོགས་ཐུགས་ཟིན་གྱི་སྲས་བཞི། ཁྱད་
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རྒྱལ་བསྟན་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་ཇི་ལྟར་དར་བའི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།

པར་སྐུའི་སྲས་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ལས་བརྒྱད་ཅིང་འཕེལ། དྲག་སྔགས་ཕལ་མོ་ཆེ་ནི་
གཏེར་དུ་སྦ་བར་མཛད་དོ། །
ལྔ་པ་ནི། སྒྱུ་འཕྲུལ་ཡང་ཕུར་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བཀའ། །རྨ་གཉགས་
གནུབས་གསུམ་ནམ་སྙིང་སོ་དང་ཉང་། །འཁོར་སྟོན་ལྷ་གཟིགས་རླངས་དང་འོ་བྲན་
རྒྱུས། །རོང་ཟུར་མྱོས་དཔྱལ་མཆིམས་སྐྱེ་གཡུང་ལ་སོགས། །བཟང་ལ་བར་མ་ཆད་
པའི་གྲུབ་པས་བསྐྱངས་། །སྒྱུ་འཕྲུལ་དང་ཡང་དག་ཕུར་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་རྒྱུད་
སྡེ་དང་སྒྲུབ་སྡེའི་བཀའ་ཕལ་མོའ ་ི ཆེ་ནི་ཐོག་མར་རྨ་ཐོག་རིན་ཆེན་གསང་སྙིང་རྒྱུད་
བསྒྱུར་བཤད་མཛད་པས་མཚོན་མཁས་ཤིན་གྲུབ་པའི་སློབ་དཔོན་དུ་མས་ཉན་བཤད་
སྒོམ་སྒྲུབ་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་ཅིང་བསྟན་པ་བསྐྱངས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་རྡོ་རྗེ་ཐེག་
པའི་བསྟན་པ་ཐོག་མར་གཉགས་ལ་བབས། བར་དུ་གནུབས་ལ་བབས། ཐ་མ་ཟུར་
ལ་བབས་ཞེས་གཏམ་དུ་གྲགས་པ་སྟེ་གཉགས་ཛྙ་ན་ཀུ་མཱ་ར་ལ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་
པདྨ། བི་མ་ལ། བཻ་རོ། གཡུ་སྒྲ་སྙིང་པོ་སྟེ་བཀའི་ཆུ་བོ་བཞི་འདུས། དེའང་དཀྱུས་
བཤད་གཞུང་གི་ཆུ་བོ་འགྲེལ་ཊཱི་ཀྲ་སྟོང་ཐུན་དང་བཅས་པ། སྙན་བརྒྱད་གདམས་
ངག་གི་ཆུ་བོ་གནད་ཡིད་དམར་ཁྲིད་དང་བཅས་པ། བྱིན་རླབས་དབང་གི་ཆུ་བོ་
བསྐུར་ཐབས་ངོ་སྤྲོད་དང་བཅས་པ། ཕྱག་བཞེས་ཕྲིན་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆུ་བོ་བསྟན་སྲུང་དྲག་
སྔགས་དང་བཅས་པའོ། །དེ་ལ་སློབ་མའི་གཙོ་བོར་དཔལ་མཚན་བརྒྱད་དུ་གྲགས་པ་
ལས་སོགས་པོ་དཔལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་གནུབས་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ལ་གདམས་
པ་མཐའ་དག་བསྩལ། ཡང་གནུབ་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་རྒྱ་གར་དུ་བྱོན། །གྲུབ་པའི་
སློབ་དཔོན་ཧཱུྃ་ཀ་ར་ལས་ཡང་དག་གི་ཆོས་སྐོར་རྫོགས་པར་ཞུས། གཉིས་སུ་མེད་
པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་གྲུབ། དེ་ལས་བརྒྱུད་དེ་ཡང་དག་སོ་ལུགས་ཀྱི་གདམས་པ་རྣམས་
ཀྱང་ད་ལྟའི་བར་དུ་བྱུང་བ་དང་། སོ་ཡི་འབྱུང་གི་སློབ་མ་ཉང་ཤེས་རབ་མཆོག །དེའི་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

སློབ་མ་ཉང་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་གནས། དེ་ལས་ལྷ་རྗེ་ཟུར་པོ་ཆེ་བྱོན་པ་དང་། གཞན་ཡང་
འཁོན་ཀླུའི་དབང་པོ་ལ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོས་སྩལ་པའི་གདམས་པ་རྣམས་ལས་ཡང་
ཕུར་གཉིས་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པ་ལས་ད་ལྟའི་བར་དུ་བརྒྱུད་པར་སྣང་བ་དང་། གཞན་
ཡང་ལྷ་གཟིགས་རླངས་ཀྱི་གདུང་རིགས་ལས་བྱོན་པ་ཁམས་པ་གོ་ཆ་དང་དཔལ་གྱི་
སེང་གེ་ཕྱི་མ། འོ་བྲན་དཔལ་གྱི་དབང་ཕྱུག །མཁར་ཆེན་དཔལ་གྱི་དབང་ཕྱུག
འབྲོག་མི་དཔལ་གྱི་ཡེ་ཤེས། གཉན་དཔལ་དབྱངས། །སྣ་ནམ་རྡོ་རྗེ་བདུད་འཇོམས་
སོགས་དུ་མ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་དེ་དག་གིས་རྗེས་སུ་བཟུང་ཞིང་། རྙིང་མའི་གྲུབ་ཐོབ་
རིག་འཛིན་བརྒྱུད་མར་བྱོན་པའི་གདུང་རབས་ལས་གསར་མའི་ལོ་ཙཱ་སྐྱེས་མཆོག་
ཕལ་མོ་ཆེ་བྱོན་པ་དང་། གཞན་ཡང་དེ་དག་གི་ཕྱིས་སུ་རྒྱུས་དཔལ་གྱི་གཞོན་ནུ། རོང་
ཟོམ་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོ། ལྷ་རྗེ་ཟུར་པོ་ཆེ་ཤཱཀྱ་འབྱུང་གནས། ཟུར་ཆུང་ཤེས་རབ་
གྲགས། གསང་བདག་སྒྲོ་ཕུག་པ་སྟེ་ཟུར་པ་མེས་དབོན་གསུམ་ཞེས་འཇིག་རྟེན་ན་
སྙན་པར་གྲགས་པའི་གདུང་བརྒྱུད་སློབ་བརྒྱུད་མཐའ་ཡས་པ། མྱོས་རིགས་ཀྱི་གདུང་
ལས་ཕྱིས་སུའང་གཏེར་ཆེན་པདྨ་གླིང་པ་ནས་ཆོས་རྒྱལ་གཏེར་བདག་གླིང་པའི་གདུང་
རིགས་དྲི་མ་མེད་པ་ད་ལྟའི་བར་དུ་བྱོན་པ་དང་། དཔྱལ་འཕགས་པ་དཔལ་དང་།
ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་སྨན་ལུང་གི་བླ་མ་དཔྱལ་བ་རིམ་བྱོན་དང་། རོག་ཤཱཀྱ་འོད་སོགས་
རོག་གི་གདུང་བརྒྱད་རྣམས་དང་། མཆིམས་ཤཱཀྱ་པྲ་བྷ་བ་བྱོན་པའི་གདུང་རིགས་
ཀྱི་སྐྱེས་བུ་རྣམས་དང་། སྐྱོ་འོད་འབྱུང་། གཡུང་སྟོན་རྡོ་རྗེ་དཔལ་བྱོན་པའི་གདུང་
རིགས་སོགས་ཡོན་ཏན་བཟང་པོ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བས་སྤྲས་ཤིང་བར་མ་ཆད་པའི་གྲུབ་པ་
དུ་མ་བྱོན་ནས་བསྟན་པ་བསྐྱངས་སོ། །
དྲུག་པ་ནི། མཆོག་གཉིས་གླིང་བརྒྱད་ནུས་ལྡན་རྣམས་ལ་སོགས། དུས་
མཐུན་རིམ་བྱོན་སློབ་མར་བཅས་པ་ཡིས། །དུས་མཐར་སྔགས་བསྟན་མི་ནུབ་རྒྱས་
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རྒྱལ་བསྟན་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་ཇི་ལྟར་དར་བའི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།

པར་མཛད། །དེའང་འཕགས་པ་བསོད་ནམས་ཐམས་ཅད་སྡུད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་
མདོ་ལས། དྲི་མ་མེད་པའི་གཟི་བརྗིད་ཆོས་འདོད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་
དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཆོས་ཀྱི་གཏེར་རི་དང་། རི་སུལ་དང་། ཤིང་དག་གི་ནང་དུ་
བཅུག་པ་དག་ཡདོ ་ད།ེ གཟུངས་དང་། ཆོས་ཀྱ་ི སྒ་ོ མཐའ་ཡས་པ་གླགེ ས་བམ་དུ་བྱས་པ་
དག་ཀྱང་ལག་ཏུ་འངོ ས་བར་འགྱུར་ར།ོ །ཞེས་དང་། ཆུ་ཀླུང་རལོ ་བའི་མདོ་ལས་ཀྱང་།
ང་ཡནི ་བསྟན་པའི་ཆསོ ་ཀྱ་ི གཞུང་། །ཐུགས་ནས་ཐུགས་ཀྱ་ི གཏེར་དུ་སྦསོ ། ། ཡང་ན་
ས་ཡ་ི སྙངི ་པརོ ་བྱ། །ཅི་ཕྱརི ་མུ་སྟགེ ས་ཅན་མགོ་རྒདོ ། །དེས་དནོ ་དཀྲུགས་པར་འགྱུར་
ཏ་ར།ེ །དེ་ཕྱརི ་ཆུ་ཀླུང་རྒྱུན་མ་ི གཅོད། །ཅེས་པ་ལ་སགོ ས་རྒྱ་ཆརེ ་གསུངས་པ་ལྟར། །
ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོས་སྐུ་ཚབ་ལས་ཅན་གྱི་སྐྱེས་བུ་འབྱུང་བར་ལུང་བསྟན། །གསུང་ཚབ་བླ་
གཏེར་ཐུགས་གཏེར་གྱིས་མཚོན་པའི་གཏེར་ཁའི་རིགས་བཅོ་བརྒྱད་སྦས། །ཐུགས་ཀྱི་
དགོངས་པ་རྗེ་འབངས་གྲོགས་གསུམ་སོགས་ལས་ ཅན་གྱི་བུ་ལ་གཏད་དེ་སྨོན་ལམ་
གཏད་རྒྱ་མཛད་པས། ཕྱི་རབས་དུས་སུ་བབས་ན་དེ་དག་གི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་བ་རིག་
འཛིན་སྤྲུལ་པའི་སྐྱེས་མཆོག་ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར། །གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་ཕྱུག་སྟེ་གཏེར་
སྟོན་མཆོག་གཉིས་པ་སམ་གཏེར་ཁ་གངོ ་འགོ ་ཏུ་གྲགས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་རྡ་ོ རྗ་ེ རནི ་
ཆེན་པདྨ་རཏྣ་ཀུན་སྐྱོང་མདོ་སྔགས་བསྟན་གཉིས་གླིང་པ་བརྒྱད་པོ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་
གླིང་པའི་མཚན་ཅན་དུ་མ་རྣམས་དང་། རིག་འཛིན་རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུ་ཅན་སོགས་
བྱང་གཏེར་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པ་རྣམས་དང་། བདུད་འདུལ་ནུས་ལྡན་རྡོ་རྗེ་གཙོར་གྱུར་
ནུས་ལྡན་ཉེར་གཅིག་ཏུ་གྲགས་པ་རྣམས་དང་། སྙིགས་མའི་མཐར་ཐུག་པའི་སྐབས་
འདིར་ཨུ་དུམྦ་ར་ལྟར་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བ་དཔལ་ལྷའི་སྲས་པོ་དམ་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་བློ་
བྲོས་ཀྱི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་བ་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་འབྱིན་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་ཨོ་
རྒྱན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པ་སོགས་རིམ་པར་བྱོན་ཏེ་ཟབ་མོའ་ི ཆོས་མཛོད་ཆེན་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

པོ་དང་། མྱོང་གྲོལ་དམ་རྫས་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་འཕར་འབྱེད་ཅིང་གྲོལ་བ་བཞི་ལྡན་
གྱི་ཕྲིན་ལས་རྨད་དུ་བྱུང་བ་སྤེལ། །དེ་དག་གི་ཆོས་བདག་སློབ་མ་བརྒྱུད་འཛིན་དང་
བཅས་པས་དུས་ངན་གྱི་ཐ་མར་དམ་པའི་ཆོས་འཛིན་ཅིང་འདུལ་མདོའ་ི བསྟན་པ་མི་
བཞུགས་པའི་གནས་སུའང་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་བསྟན་པ་ཁོལ་བུ་ཁོལ་བུར་
མི་ནུབ་དར་ཞིང་རྒྱས་ཏེ་འགྲོ་བ་གདུལ་དཀའ་བ་མཐའ་དག་སྒྲོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་
ཆེ་ཞིང་རྒྱུན་ཆགས་པ་ཉིད་དོ། །རོང་ཟོམ་པཎྜི་ཏས་གསང་སྔགས་ཀྱི་བཀའ་བབས་
བདུན་དུ་བཤད་དེ་སློབ་དཔོན་པདྨ། ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ། ཤཱནྟིཾགརྦྷ། འདིས་བསམ་
ཡས་རབ་གནས་མཛད་པར་གྲགས་ཤིང་གཤེང་སྐོར་ཡང་ཕལ་ཆེར་འདི་ལས་བྱུང་།
བཻ་རོ་ཙ་ན། བི་མ་ལ་ལན་གཉིས། །གནུབས་ཆེན་པོ་རྣམས་རིམ་པར་བྱུང་གསུངས་
སོ། །
གཉིས་པ་བཀའ་གདམས་ཀྱི་རིང་ལུགས་བཤད་པ་ལ་གཉིས། །ལུགས་སྲོལ་
ངོས་འཛིན་པ། བརྒྱད་པའི་རྣམ་གྲངས་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། ཇོ་བོས་ལྟ་སྤྱོད་གཙོར་སྟོན་གཞུང་གདམས་དང་། །ཟུང་འབྲེལ་
བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་སྒྲོན་མ་བསྟན། །སངས་རྒྱས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་ཇོ་
བོ་རྗེ་དཱི་བཾ་ཀ་ར་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ནས་དབུ་མའི་ལྟ་བ་དང་འདུལ་བའི་སྤྱོད་པ་གཙོར་སྟོན། གཞུང་
ལུགས་གདམས་ངག་དང་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བ་བྱང་ཆུབ་ལམ། གྱི་སྒྲོན་མ་ཞེས་བྱ་བ་སྐྱེས་
བུ་གསུམ་གྱི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཆེན་པོ་མཛད་ནས་
དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་མོ་མཐའ་དག་དེའི་ནང་དུ་འདུས་པར་བསྟན་ཏོ། །
གཉིས་པ་ལ་གསུམ། དེའི་བཀའ་བརྒྱད་སྤྱི། །བྱེ་བྲག་བཀའ་གདམས་རྙིང་མ་
དང་། གསར་མ་སོ་སོར་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། ནག་ཚོའི་བཀའ་བརྒྱུད་ལ་སོགས་མཐའ་ཡས་ཀྱང་། །ཇོ་བོ་
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རྗེའི་སློབ་མ་རྒྱ་བོད་གཉིས་ཀར་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པ་བརྙེས་པ་ཤིན་ཏུ་མང་ཡང་བོད་
ཀྱི་སློབ་མའི་ཐོག་མ་སྤྱད་འདྲེན་པ་པོ་ནག་ཚོ་ལོ་ཙཱ་བ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་བས་ཇོ་བོ་ལོ་
བཅུ་དགུར་བསྟེན་ཏེ་གདམས་པ་ཕལ་ཆེར་ཐོབ། །གཞན་ཡང་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ཀ་ར་སོགས་
བསྟེན་ཅིང་དེའི་རྩ་བའི་བརྒྱུད་པ་ནག་ཚོའི་བཀའ་བརྒྱུད་དུ་གྲགས་པ་དང་། འབྲོམ་
ལ་སོགས་པའི་སློབ་བུ་རོང་པ་ཕྱག་སོར་བས་ཀྱང་ནག་ཚོ་ལ་སྔགས་ཀྱི་གདམས་པ་མང་
དུ་ཞུས། དེས་ལུང་བསྟན་པ་བཞིན་རངོ ་ལག་སརོ ་དུ་དགོན་པས་མཛད། བྱ་འདུལ་བ་
འཛིན་པ་སགོ ས་རངོ ་པའི་བུ་བཞིར་གྲགས་པ་ལས་བརྒྱུད་པ་ཁྱད་པར་ཅན་བྱུང་། །བར་
དུ་གཙང་ན་མགར་འགོས་ཡོལ་གསུམ། ཐ་མར་དབུས་ན་ཁུ་རྔོག་འབྲོམ་གསུམ་ཞེས་
གྲགས་པ་དང་ལྡན་པ་དེ་དག་ལས་ཀྱང་། རྔོག་ལེགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་གསང་
ཕུ་ནེའུ་ཐོག་གི་ཆོས་གྲྭ་ཐོག་མར་བཏབ་པ་སོགས་དཔལ་མར་མེ་མཛད་ཀྱིས་ཆོས་ཀྱི་
འཁོར་ལོ་བསྐོར་བའི་ཕྲིན་ལས་ནི་མཐའ་ཡས་སོ། །ཀྱང་ཞེས་པ་ཚིག་ཕྱི་མ་སྡུད་པའི་
སྒྲའོ། །
གཉིས་པ་ནི། གཙོ་བོར་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་འབྲོམ་གྱི་བརྒྱུད། །ལྷ་ཆོས་
བདུན་ལྡན་བཀའ་གདམས་རིན་པོ་ཆེ། །སྐུ་མཆེད་གསུམ་སྲོལ་གཞུང་གདམས་མན་
ངག་པ། །འཕགས་ཆེན་དུ་མས་བྱང་ཆུབ་ལམ་བཟང་སྤེལ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་
ལས་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་སངས་རྒྱས་ཕལ་པོ་ཆེ་དང་སྙིང་རྗེ་པད་དཀར་ལས་དགེ་བསྙེན་
ཆོས་འཕེལ་ཞསེ ་ལུང་གསི ་བསྟན་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས། །དབང་འབྲོམ་སྟནོ ་རྒྱལ་བའི་
འབྱུང་གནས་ཀྱ་ི བཀའ་བརྒྱུད་འདི་ལ། ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་ལྷ་བཞི་དང་། ཆོས་སྡེ་
སྣོད་གསུམ་སྟེ་ལྷ་ཆོས་བདུན་ལྡན་གྱི་བསྟན་པའི་བདག་པོ་བཀའ་གདམས་རིན་པོ་ཆེ་
ཞེས་གྲགས་པ་བྱུང་ཞིང་། རྒྱལ་བ་འབྲོམ་གྱི་སློབ་མ་སྐུ་མཆེད་གསུམ་དུ་གྲགས་པ་ལ་
གཞུང་། གདམས་ངག །མན་ངག་གི་བཀའ་སྲོལ་ཆེན་པོ་གསུམ་གྱི་བཀའ་བབས་
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༼སྟོད་ཆ།༽

ནས་དེ་གསུམ་གྱི་བརྒྱུད་འཛིན་འཕགས་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕྱིར་མི་ལྡོག་
པའི་ས་ལ་གནས་པ་དུ་མ་བྱོན་ནས་འཁྲུལ་བ་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལམ་བཟང་སྤེལ་
ཞིང་གསལ་བར་མཛད་དོ། །དེ་ལ་གཞུང་ནི། སྐྱེས་ཚོམ་དད་པའི་གཞུང་། ས་རྒྱན་
ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་གཞུང་། བསླབ་སྤྱོད་སྤྱོད་པའི་གཞུང་སྟེ་གཞུང་དྲུག་གི་བཤད་སྲོལ་
འཛིན་པ་པོ་ཏོ་བ་རིན་ཆེན་གསལ་ལ་སློབ་མ་གླང་ཤར་ཉི་ཟླ་ཟུང་འབྲེལ་སོགས་བྱོན་
ཅིང་། ཤར་པའི་སློབ་མའི་ནང་ནས་གཏུམ་སྟོན་བློ་གྲོས་གྲགས་ཀྱིས་དཔལ་སྣར་ཐང་
གི་དགོན་པ་བཏབ། འདི་དག་གི་བཤད་སྲོལ་གཙོ་བོར་བསྐྱངས། །གདམས་ངག་ནི་
བདེན་པ་བཞི་གདམས་ངག་དུ་སྟོན་པའི་བཤད་སྲོལ་ཏེ་སྤྱན་སྔ་ཚུལ་ཁྲིམས་འབར་གྱི་
སློབ་མ་བྱ་ཡུལ་པ་སོགས་ལས་སྤྱན་སྔ་བཀའ་བརྒྱུད་ཅེས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་བྱོན་
ཅིང་སྒྲུབ་བརྒྱད་གཙོ་བོར་བསྐྱངས ། །དེང་སང་དེའི་བཀའ་དྭགས་པོ་བཀའ་བརྒྱུད་
པ་ལ་བབས་པར་བཞེད། །མན་ངག་ནི་ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་དབང་ཁྲིད་རྒྱབ་བརྟེན་
གླེགས་བམ་རིན་པོ་ཆེ་བཅས་ཕུ་ཆུང་བ་གཞོན་ནུ་རྒྱལ་མཚན་ལ་བཀའ་བབས། དེས་
སྟབས་ཀ་བ་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་ལ་གནང་། ཕྱིས་སྣར་ཐང་པ་གཞོན་ནུ་བློ་གྲོས་ཀྱི་
བར་ཆིག་བརྒྱུད་དུ་མཛད། དེ་ནས་རྒྱ་བཀྲོལ་ཏེ་རིམ་པར་བརྒྱུད་པ་ལ་སྨྱུག་པ་པཎ་
ཆེན་ལས་དཔལ་གཙུག་ལ་ཕྲེང་བས་གསན་ཏེ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀེ་ཚང་གི་ཕྱོགས་སུ་བྱོན་
པ་དང་། ལོ་ཆེན་ཐུགས་རྗེ་དཔལ་བ་ལས་རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་ཀྱིས་གསན་ནས་
དགེ་ཕྱོགས་ལ་རྒྱུན་བྱུང་ངོ་། །
གསུམ་པ་ནི། ལུགས་དེར་གྲུབ་མཐའ་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་མོད་ཀྱང་། །ཕྱིས་དུས་
འཇམ་དབྱངས་རྣམ་འཕྲུལ་ཙོང་ཁ་པས། །གཞུང་ལམ་གཙོར་བཏོན་བཀའ་གདམས་
གསར་མར་གྲགས། །ལུགས་སྲོལ་དེ་འཛིན་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱིས་དུས་དེ་
ཙམ་ན་བོད་ཁམས་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་ཅིང་དགོན་གནས་ཀྱང་ཁམས་དབུས་ཀུན་ཏུ་རྒྱ་ཆེར་
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འཕེལ་བས། བློ་ལྡོག་རྣམ་བཞི་སོགས་ལམ་རིམ་གྱི་གདམས་པ་གསར་རྙིང་ཁྲིད་སྲོལ་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་མར་འབྱུང་བས་མཚོན་གངས་ཅན་གྱི་གྲུབ་མཐའ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་
མོད་ཀྱང་། ཕྱི་དུས་རང་རྐངས་འཛིན་པའི་སྡེ་ཅུང་ཟད་འགྲིབས་པ་ལྟར་སྣང་བ་ན།
རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་མི་འཕྲོགས་པའི་མཁྱེན་རབ་
དང་ཐུག་རྗེ་མངའ་བ་ཙོང་ཁ་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་ཞེས་སངས་རྒྱས་འཇིག་
རྟེན་དུ་བྱོན་པ་ལྟ་བུ་དེས། བཀའ་གདམས་གཞུང་བའི་ལུགས་ཀྱི་བཤད་སྲོལ་གཙོར་
བཏོན། ལུགས་གསུམ་གྱི་ཟབ་དོན་མན་ངག་ཏུ་དྲིལ་བ་བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེན་པོ་
ལ་གདམས་པའི་སྲོག་ཏུ་བཟུང་བ་ནི་བཀའ་གདམས་གསར་མ་སྟེ་ད་ལྟ་དགེ་ལྡན་པར་
ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་འདི་ཡིན་ལ། དམ་པ་འདིའི་སྐུ་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་ནི་བསམ་གྱིས་
མི་ཁྱབ་སྟེ་བླ་མ་དབུ་མ་པ་དང་ལྷོ་བྲག་གྲུབ་ཆེན་ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེས་འཇམ་དཔལ་དང་
གསང་བའི་བདག་པོའ་ི ཞུས་ལེན་རྣམས་ལས་གསལ་ཞིང་། མ་ཅིག་ལབ་སྒྲོན་གྱིས་
ཀྱང་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ཇི་སྲིད་གནས་ཀྱི་བར་དུ་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་དང་དམ་པ་འདི་
གཉིས་འདྲ་བའི་གང་ཟག་གཞན་མི་འབྱུང་བར་ལུང་གིས་གསལ་བར་བསྟན་པར་སྣང་།
མཛད་པ་ཕྲིན་ལས་ཀྱང་ལྷ་ལྡན་ཆོ་འཕྲུལ་སྨོན་ལམ་ཆེན་པོ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་མཛད་
ཆེན་བཞིས་མཚོན་སོ་སྐྱེའི་བློས་དཔག་པར་དཀའ་བ་དང་། སློབ་མ་སྡེ་སྣོད་འཛིན་པ་
དགོན་སྡེ་ཐེབས་པའང་བརྒྱ་དང་བཞི་བཅུ་ལྷག་ཙམ་བྱོན་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྒྱུན་ད་ལྟ་
མིག་གིས་མཐོང་དུ་ཡོད་པ་སོགས་མདོར་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པའི་གཞུག་འདིར་
ལུང་གི་བསྟན་པ་ལ་འདི་ཁོ་ན་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་བཀའ་གདམས་
པ་ནི་ཇོ་བོ་རྗེའི་དུས་སུ་བསྟན་པའི་དབུ་བརྙེས། །སྟོན་པ་རིན་པོ་ཆེས་སྲོལ་ཕྱེ། །སྐུ་
མཆེད་གསུམ་གྱི་རིང་ལ་དར་ཞིང་རྒྱས། གླང་ཤར་བྱ་ཡུལ་པ་སོགས་ཀྱི་དུས་ཤིན་ཏུ་
འཕེལ་བར་གྲགས་སོ། །
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

གསུམ་པ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་རིང་ལུགས་འཆད་པ་ལ་གཉིས། །
ལུགས་སྲོལ་ངོས་འཛིན་པ། བརྒྱུད་པའི་རྣམ་གྲངས་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། བི་རཱུ་མཚོ་སྐྱེས་ཞབས་སོགས་ལམ་སྐོར་དགུ །བླ་ཆེན་འབྲོག་མིར་
བཀའ་བབས་གདམས་པའི་བཅུད། །སྒོ་དྲུག་ཆོས་འབྲེལ་རྩ་བ་མེད་པ་དང་། །ཉེ་
བརྒྱུད་ལམ་སྦས་བརྡ་དོན་གསལ་རྣམས་ཀྱི། །གཙོ་བོར་གསུང་ངག་ལམ་དང་འབྲས་
བུར་བཅས། །རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་འཇིགས་བྲལ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་སྐྱོང་ངམ་གྲུབ་
ཆེན་བི་རཱུ་པ་ཞེས་གྲགས་པ་དེ་ཉིད་རྡོ་རྗེ་བདག་མེད་མས་སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་
དབང་བསྐུར། ས་དྲུག་པའི་རྟོགས་པ་ཐོབ་ནས་ཀྱཻ་རྡོ་རྗེའི་རྒྱུད་གསུམ་ལ་བརྟེན་ནས་
ཤར་ཕྱོགས་ནག་པོ་པའི་དོན་དུ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་སྩལ་ཞིང་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་
པའི་གདམས་སྐོར་མཛད། གྲུབ་ཆེན་མཚོ་སྐྱེས་ཞབས་ཀྱིས་རྩ་བརྒྱད་བརྟག་གཉིས་
ལ་བརྟེན་ནས་བསྐྱེད་རིམ་ཟབ་པའི་ཚུལ་དགུ །རྫོགས་རིམ་མར་མེའི་རྩེ་མོ་ལྟ་བུའི་
ལམ་སྐོར་མཛད། སོགས་ཁོངས་ནས་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་འདུས་པ་ལ་བརྟེན་
ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་འགྲེལ་གྱི་ལམ་སྐོར་མཛད། ཌོམྦི་པས་བརྟག་གཉིས་ལ་བརྟེན་
ནས་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་གྲུབ་ཀྱི་ལམ་སྐོར་མཛད། ཨིནྡྲ་བོ་དྷིས་རྒྱུད་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ་ལ་
བརྟེན་ནས་ཕྱག་རྒྱའི་ལམ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ལམ་སྐོར་མཛད། ཏོག་རྩེ་པས་རྒྱུད་
ཁ་སྦྱོར་ལ་བརྟེན་ནས་བསམ་མི་ཁྱབ་ཀྱི་ལམ་སྐོར་མཛད། ནག་པོ་བས་བདེ་མཆོག་
ལ་བརྟེ་ནས་ཨོལ་པ་ཏིའི་ལམ་སྐོར་མཛད། ངག་གི་དབང་ཕྱུག་གིས་གསང་འདུས་ལ་
བརྟེན་ནས་ཕྱག་ཆེན་ཡི་གེ་མེད་པའི་ལམ་སྐོར་མཛད། །ནག་པོ་འཆི་བ་མེད་པས་མ་
རྒྱུད་མཐའ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་ཡོན་པོ་སྲོང་བའི་ལམ་སྐོར་མཛད། དེ་ལྟར་ལམ་སྐོར་
དགུ་པོ་བླ་ཆེན་འབྲོག་མི་ལོ་ཙཱ་བ་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ལ་བཀའ་བབས་ཏེ། འབྲོག་གི་ཐོག་
མར་སླབོ ་དཔོན་ཤཱནྟི་པ་ལས་འདུལ་བ། ཕར་ཕྱནི ། གསང་སྔགས་ཀྱ་ི ཆསོ ་ཐམས་ཅད་
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རྒྱལ་བསྟན་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་ཇི་ལྟར་དར་བའི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།

མཁས་པར་བསླབས། ལམ་སྐརོ ་སགོ ས་གདམས་ངག་རྣམས་ག་ཡ་དྷ་ར་དང་དཔའ་བ་ོ རྡ་ོ
རྗེ་ལས་ཞུས་ཏ་ེ དའེ ང་བཪྺི ་པས་རྒྱུད་ཀྱ་ི བཤད་པ་ཤནི ་ཏུ་བསྡུས་པ་དང་། མན་ངག་སྙན་
བརྒྱུད་ཉམས་ལེན་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཤར་ཕྱོགས་ནག་པོ་བ་ལ་གནང་། དེས་ཌཱ་མ་རུ་པ།
དེས་ཨ་ཝདྷཱུ་ཏི་པ། དེས་ག་ཡ་དྷ་ར་ལ་གདམས། དེ་ཉིད་བོད་དུ་ལན་གསུམ་བྱོན་
པའི་དང་པོའ་ི སྐབས་འབྲོག་མི་ལ་གདམས་ངག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་བྱིན་ཅིང་འདི་ནི་
དགྱེས་རྡོར་མན་ངག་ལུགས་སུ་གྲགས་སོ། །འདི་ལ་དེང་སང་ལམ་འབྲས་ཞེས་ཡོངས་
སུ་གྲགས་ཤིང་། གོང་སྨོས་ཕྱི་མ་བརྒྱད་ལ་ལམ་འབྲས་ཕྱི་མ་ཞེས་གྲགས་སོ། །སྤྱིར་
མར་འགོས་འབྲོག་གསུམ་ཞེས་ཕྱི་དར་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་འབྱུང་ཁུངས་ཡིན་
ཅིང་ཁྱད་པར་མར་འགོས་གཉིས་ཀྱིས་ཀྱང་ཐོག་མར་འབྲོག་མི་ལས་སྦྱངས་པ་མཛད་
པ་དང་། བར་དོར་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའ་ི མཆོག་བརྙེས་པར་གྲགས་པ་སོགས་ཁྱད་པར་
འཕགས་པ་དེ་ལ་གདམས་ངག་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་བཞུགས་པའི་ཟབ་བཅུད་ལམ་སྐོར་དགུ་
པོ་དེ་རྣམས་དང་། རྒྱ་གར་ནས་བོད་དུ་བྱོན་པར་མཁས་པ་སྒོ་དྲུག་ལ་ཆོས་འབྲེལ་
རེ་ཞུས་པའི་གདམས་ངག །མདོ་རྒྱུད་བསྲེ་བ། ཕྱི་རོལ་གདོན། འབྱུང་བ་ལུས་
འཁྲུགས། །ཏིང་འཛིན་སེམས་ཀྱི་བར་ཆད་སེལ་བ་གསུམ། ཕྱག་ཆེན་སྡུག་བསྔལ་
གསུམ་སེལ། གཉུག་མ་དྲན་གསལ་རྣམས་དང་། ཡང་མཐུ་སྟོབས་དབང་ཕྱུག་བི་རཱུ་
པས་ཌོམྦི་པ་ལ་རྒྱུད་ཀྱི་བཤད་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་དང་། མན་ངག་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་
གནང་། དེས་ཨ་ལ་ལ་བཛྲ། དེས་ནགས་ཁྲོད་པ། དེས་གརྦྷ་རི་པ། དེས་ཛ་ཡ་
ཤྲཱི། དེས་མི་ཐུབ་ཟླ་བ། དེས་དཔའ་བོ་རྡོ་རྗེ། དེ་ལ་འབྲོག་མིས་རྒྱ་གར་ཤར་ཕྱོགས་
སུ་ཞུས་པ་ལ་རྩ་བ་མེད་པའི་ལམ་འབྲས་ཞིག་གནང་ཞེས་གྲགས་པ་དེའི་དོན་སྔ་མ་ལ་
རྩ་བ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་ཡོད་ཅིང་། འདི་ལ་མེད་པའི་དོན་ཡིན་ཅིང་དགྱེས་རྡོར་འགྲེལ་
པ་ལུགས་སུ་གྲགས་སོ། །རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་ལ། འབྲོག་མི། གྱི་ཇོ། འབྲོམ་གསུམ་
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གྱིས་རྒྱ་དཔེ་དང་བསྟུན་ནས་ བསྒྱུར། ཆ་གན་དང་ཇོ་ནང་ཀུན་སྤངས་པས་རྒྱ་དཔེ་
ལ་མ་གཏུགས་པར་གོ་རིམ་དཀྲུགས་པའི་འགྱུར་བཅོས་མཛད་པ་དང་། གཟུངས་
ཀྱི་དཔལ་བའི་ཡིག་ཆར་པཎྜི་ཏ་རཱ་ཧུ་ལའི་འགྱུར་ཡང་ཡོད་པར་གསུངས་པས་འགྱུར་
འགོ་དྲུག་བྱུང་། གཞན་ཡང་ཕྱིས་སུ་ས་ཆེན་ལ་ཉེ་བརྒྱུད་བྱུང་བའི་ལམ་སྦས་བཤད་
དང་གྲགས་རྒྱལ་གྱི་བརྡ་དོན་གསལ་བ་སོགས་གདམས་ངག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཙོ་བོར་
གསུངས་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་ཡི་གེ་དྲུག་ཅུ་མན་ངག་ཕྲ་མོ་དང་
བཅས་པ་ཉིད་དོ། །
གཉིས་པ་ལ་གསུམ། བརྒྱུད་སྲོལ་སྤྱིར་བཤད་པ། ས་ལུགས་བྱེ་བྲག་ཏུ་
བཤད་པ། བརྒྱུད་སྲོལ་གཞན་ཞར་བྱུང་དུ་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། སྐུ་དང་ཐུགས་སྲས་སེ་ནས་འཕེལ་བ་གསུམ། །ཕྱི་མར་ཐོབ་པ་རབ་
འབྲིང་ཐ་གསུམ་ལས། །འབྲིང་པོ་ཞྭ་མར་ཕོ་མོ་བསྲེས་བརྒྱུད་གསུམ། །ཕོ་ལ་སློབ་
སྲས་གཉིས་ཏེ་མོ་བརྒྱུད་གསུམ། །བསྲེས་བརྒྱུད་ཀོ་བྲག་ཆ་གན་ཇོ་ནང་དང་། །ལ་
སྟོད་དབང་རྒྱལ་ལུགས་བཞི། །ཞེས་པ་སྟེ། འབྲོག་མི་ལ་སློབ་མ་ཕོ་གསུམ་མོ་བཞི་
སྟེ་གྲུབ་ཐོབ་བདུན། འཁོན་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་པོ་དང་གྱི་ལྗོངས་དབུ་དཀར་སོགས་
གཞུང་རྫོགས་པ་བདུན། །སེ་མཁར་ཆུང་བ། ཇོ་སྲས་ཨིནྡྲ་སོགས་མན་ངག་རྫོགས་
པ་བཞི་སྟེ་བཅོ་བརྒྱད་བྱོན་པ་ལས་ལམ་འབྲས་ཀྱི་བརྒྱུད་སྲོལ་ནི། སྐུའི་སྲས་ཨིནྡྲ་
དང་རྡོ་རྗེ། ཐུགས་ཀྱི་སྲས་འབྲོམ་དི་པ་སྟོན་ཆུང་། སེ་མཁར་ཆུང་བ་ནས་འཕེལ་བ་
གསུམ། ཕྱི་མ་སེ་སྟོན་ལས་རབ་ཏུ་ཐོབ་པ་ཞང་སྟོན་མཆེད། །འབྲིང་དུ་ཐོབ་པ་ཞ་མ་
ལྕམ་དྲལ། ཐ་མར་ཐོབ་པ་བསེ་སྒོམ་བྱང་ཡེ་རྣམས་སུ་ཡོད་པ་ལས། འབྲིང་དུ་ཐོབ་
པ་ཞ་མ་ལྕམ་དྲལ་ནས་འཕེལ་བ་ལ་ཕོ་བརྒྱུད་མོ་བརྒྱུད་བསྲེས་པའི་བརྒྱུད་པ་གསུམ།
ཕོ་བརྒྱུད་ལའང་སློབ་སྲས་གཉིས་ཏེ། ཞ་མ་ཕོ་ནི་རྗེ་འཁོན་ཕུ་བ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་
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སྟེ། དེའི་སློབ་མ་སེ་སྒོམ་གྲགས་རྒྱལ་སོགས་ལ་བརྒྱུད་པ་དང་། སྲས་ཞ་མ་ཟླ་བའི་
འོད་ཟརེ ་ནས་སྤངས་རྗ་ེ ཉ་ི མ་གྲགས་ལ་འཕེལ་བ་གཉིས། མོ་བརྒྱུད་ན་ི མ་ཅགི ་ཞ་མ་རྣལ་
འབྱོར་མའི་སླབོ ་མ་ཉང་སྒམོ ། །སྨོན་དཀར་པ་སྟནོ ་གཞུང་། དཔོན་མོ་ཤེར་ཚུལ་གསུམ་
ལས་འཕེལ་བའི་ལུགས་གསུམ། །བསྲེས་བརྒྱུད་ལ་ཞ་མ་ཕོ་མོའ་ི ལུགས་བསྲེས་པ་
དུམ་བུ་ཀོ་བྲག་པོའ་ི ལུགས། ཞ་མ་ཕོ་མོ་གཉིས་ས་ལུགས་དང་གསུམ་བསྲེས་པ་ཆ་
གན་གྱི་ལུགས། །འབྲོག་མི་དང་གྱི་ཇོའ་ི ལུགས་གཉིས་བསྲེས་པ་ཇོ་ནང་ཀུན་སྤོང་
བའི་ལུགས། ལམ་འབྲས་སྦྱོར་དྲུག་རྫོགས་ཆེན་གསུམ་བསྲེས་པ་ལ་སྟོན་དབང་
རྒྱལ་གྱི་ལུགས་ཏ་ེ བཞིའ།ོ །རབ་ཐབོ ་པ། །ཞང་བརྒྱུད་ཁྱད་པར་འཕགས་ས་སྐྱའི་སྔ་བུ་
ནི། །ཕག་གྲུ་ལྕེ་སྒོམ་ཕྱི་བུ་ཉེ་རིང་གཉིས། །མང་ལམ་ཞིང་ཕུག་ལུགས་ཏེ་བཅོ་བརྒྱད་
ལས། །ས་སྐྱ་ཞ་མའི་རྒྱུན་དར། །ཞེས་པ་སྟ།ེ རབ་ཏུ་ཐབོ ་པ་ཞང་སྟནོ ་ཆསོ ་འབར་གྱ་ི
བརྒྱུད་པ་འཛིན་པ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་དཔལ་ས་སྐྱ་པ་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོའ་ི སྔ་བུ་
དཔལ་ལྡན་ཕག་མོ་ཟུང་དང་ལྕེ་སྒོམ་གྱི་ལུགས་གཉིས། ཕྱི་བུ་ཉེ་བརྒྱུད་རིང་བརྒྱུད་
གཉིས། འབྲོག་ཇོ་སྲས་གཉིས་དང་ཞང་སྟོན་མཆེད་གཉིས་ཏེ་ལུགས་བཞིའི་གསུང་
གི་གཅེས་མཛོད་བསྡུས་པ་མང་ལམ་ཞིག་པོའ་ི ལུགས། །ཐར་མར་ཐོབ་པ་བྱང་ཆུབ་
ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ཞིང་ཕུག་པ་ལ་གདམས་པའི་ལུགས་ཏེ། དེ་ལྟར་སྐུ་སྲས་ཐུགས་སྲས་
གཉིས། སེའི་བརྒྱུད་པ་ཞ་མ་ཕོ་ལ་སློབ་སྲས་གཉིས། མོ་ལ་གསུམ། བསྲེས་བརྒྱུད་
བཞི། ས་ལུགས་བཞི། མང་ལམ་ཞིང་ཕུག་གཉིས། འཆད་འགྱུར་གྱི་ཆོ་ལུགས་
བཅས་བསྡོམས་པ་ལ་ལམ་འབྲས་ལུགས་སྲོལ་བཅོ་བརྒྱད་ཅེས་གྲགས་སོ། །དེ་དག་
ལས་ས་སྐྱ་དང་ཞ་མའི་བཀའ་སྲོལ་གྱི་རྒྱུན་རིང་དུ་དར་ཞིང་། དེ་ལས་ཀྱང་ས་སྐྱ་པའི་
བཀའ་སྲོལ་ནི་ད་ལྟའི་བར་དུ་ཤིན་ཏུ་དར་ཞིང་རྒྱས་སོ། །
གཉིས་པ་ནི། ཁྱད་པར་དུ། །ས་ལུགས་ཚོགས་བཤད་ངོར་རྫོང་གངས་དཀར་
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པ། །སློབ་བཤད་ཚར་ཆེན་ཡབ་སྲས་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ། །དགྱེས་རྡོར་བསྐྱེད་རྫོགས་
དབྱར་གྱི་མཚོ་ལྟར་རྒྱས། །ཁྱད་པར་དུའང་ས་ལུགས་ཞེས་གྲགས་པ་ནི་ཇོ་བོ་རྗེས་
ས་དཀར་པོའ ་ི ལོགས་ལ་དྷཱིཿབདུན། ཧཱུྃ་གཅིག་གསལ་བར་གཟིགས་པས་འཇམ་
དབྱངས་བདུན་དང་ཕྱག་རྡོར་སྤྲུལ་པ་གཅིག་འབྱོན་པར་ལུང་གིས་བསྟན་པ་ལྟར་བྱོན་
པའི་ཐོག་མར་དཔལ་བརྩེ་བ་ཆེན་པོ་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོ་ལ་འབྲོག་མི་ནས་བརྒྱུད་པའི་
ཀྱཻ་རྡོར་རྒྱུད་གསུམ། མལ་ལོ་ནས་བརྒྱུད་པའི་བདེ་མཆོག །ལོ་ཆེན་རིན་བཟང་
ནས་བརྒྱུད་པའི་ཡོ་ག་དང་མགོན་པོ། བ་རི་པ་ནས་བརྒྱུད་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་བརྒྱ་རྩ་
སོགས་ལོ་ཙཱ་ཆེན་པོ་བཞི་ནས་བརྒྱུད་པའི་གདམས་ངག་གི་བཀའ་བབས། ཁྱད་པར་
དགུང་ལོ་ཞེ་བདུན་པ་ལ་རྗེ་བཙུན་བི་རཱུ་པ་གཙོ་འཁོར་ལྔ་ཆོས་སྒོ་སྐྱེལ་དུ་ཕེབས། ཟླ་
བ་གཅིག་ཏུ་བཞུགས་ཏེ་ལྕགས་རིའི་ཁོངས་ལས་མི་འདའ་བའི་ཟབ་ཆོས་བཞི། རྒྱུད་
སྡེ་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས་ཀྱི་དབང་བཤད་མན་ངག་། ལམ་འབྲས་ཉེ་བརྒྱུད་སྦས་བཤད་
བཅས་བསྩལ། བླ་མའི་ལུང་བསྟན་བཞིན་སློབ་མ་གྲུབ་པ་ཐོབ་པ་གསུམ། བཟོད་
ཐོབ་བདུན། རྟོགས་པ་དང་ལྡན་པ་བརྒྱད་དུ་བྱོན། །བདེ་བ་ཅན། པོ་ཏ་ལ། ཨོ་
རྒྱན། བྱང་གསེར་མདོག་ཅན་དང་བཞིར་སྐུའི་བཀོད་པ་བཞིས་སྐལ་ལྡན་གྱི་དོན་
མཛད་ཅིང་ད་ལྟའང་དངོས་སུ་བཞུགས་པར་གྲགས། དེས་རྗེ་བཙུན་བསོད་ནམས་
རྩེ་མོ་དང་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་མཆེད་ལ་གདམས། །སྔ་མ་སྐུ་ལུས་མ་སྤངས་པར་
མཁའ་སྤྱོད་དུ་བཞུད། ཕྱི་མ་ནི་བོད་ཡུལ་ཙམ་ལ་ཆེ་བའི་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཆེན་པོའ་ི རྣམ་
ཐར་མངའ་ཞིང་དགུང་ལོ་ང་དྲུག་པ་ས་ཆེན་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སྐུའི་སྣང་བས་ལམ་འབྲས་ཤིན་
ཏུ་ཉེ་བརྒྱུད་བརྡ་དོན་གསལ་བ་གནང་། དེ་ནས་འཇམ་དབྱངས་ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་དང་།
འགྲོ་བའིམགོན་པོ་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་སོགས་རིམ་གྱིས་བརྒྱུད། དཔལ་ལྡན་བླ་མ་
བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཞལ་སློབ་ཡར་ཀླུངས་པ་སེང་གེ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་དབོན་པོ་
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རྒྱལ་བསྟན་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་ཇི་ལྟར་དར་བའི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།

བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཆོག་གི་སློབ་མ་གསུང་ངག་འཛིན་པའི་ཐུགས་སྲས་བརྒྱད་ལས་
ངོར་རྫོང་བོ་དོང་དགེ་ལུགས་སོགས་ལའང་འཕེལ་ཞིང་བརྒྱུད་པའི་རྣམ་གྲངས་དུ་མར་
གྱུར་པ་ལས་གཙོ་བོ་ཚོགས་བཤད་ནི་གྲུབ་ཆེན་བུདྡྷ་ཤྲཱི་ལས་ངོར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཀུན་
དགའ་བཟང་པསོ ་གསན། བསྟན་འགྲོའ་ིདནོ ་རླབས་པ་ོ ཆ་ེ མཛད་པའི་ཕྲནི ་ལས་ཀྱ་ི རྒྱུན་
ད་ལྟའི་བར་དུ་རྒྱ་ཆ་ེ ལ་རྒྱུན་ཆགས་པ་ཡངོ ས་སུ་གྲགས་པ་དང་། སྔགས་འཆང་གཟུངས་
ཀྱི་དཔལ་བ་ལས་བརྒྱུད་པ་ལ་ལམ་འབྲས་རྫོང་ལུགས་ཞེས་གྲགས་ཤིང་། དེའི་རྒྱུན་
ལས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་བ་བྱོན་ཏེ་གངས་དཀར་བ་ཞེས་ཆོས་
རྒྱུན་ཟུར་དུ་འཕེལ་བའི་ལུགས་འདི་ལ་ཕྱིས་རིག་འཛིན་ཚེ་དབང་ནོར་བུ་སོགས་ཀྱིས་
ཀྱང་བསྔགས་པ་ཆེར་མཛད། སློབ་བཤད་ནི་བདག་ཆེན་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སློབ་
མ་རྡོ་རིང་ཀུན་སྤོང་བ་ཆེན་པོ་ལས་ཚར་ཆེན་བློ་གསལ་རྒྱ་མཚོས་གསུང་ངག་རིན་པོ་
ཆེ་གསན་ཏེ་ཚར་ལུགས་སློབ་བཤད་ཅེས་པའི་སྲོལ་ཟུར་དུ་ཕྱེས། ཐུགས་སྲས་ཉི་
མ་ལྟ་བུ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་ཕྱུག །ཟླ་བ་ལྟ་བུ་མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་
མཚོ་སོགས་བྱོན་ཏེ། མདོར་ན་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་དེ་དག་གིས་ས་ལུགས་ཀྱི་བསྟན་
པ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་བར་མཛད་པས་དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ནི་
དབྱར་གྱི་མཚོ་ལྟར་དུས་ཀྱི་ཐ་མ་འདི་ལྟ་བུ་ཡང་རྒྱས་པར་གྱུར་ཏོ། །
གསུམ་པ་ནི། གྱི་ཇོའ་ི ལུགས་ཀྱང་ཀུན་སྤོང་ཆེན་པོར་འདྲེས། །པཎ་ཆེན་ག་
ཡ་དྷ་ར་བོད་དུ་ཕེབས་པའི་ལན་གཉིས་པར་འགོས་ལོ་དང་། གསུམ་པར་གྱི་ཇོ་དང་
གཉོས་ལོ་ཙཱ་བ་རྣམས་ལའང་གསུང་ངག་གི་གདམས་པ་གནང་བར་བཤད་པ་ལས།
གྱི་ཇོ་ཟླ་བའི་འོད་ཟེར་གྱི་སློབ་མ་ཞུ་འཁོར་ལོ། ཞུ་དར་མ་རྒྱལ་མཚན་ལ་སོགས་
པ་བརྒྱུད་དེ་ཕྱིས་ཇོ་ནང་ཀུན་སྤངས་ཆེན་པོ་ལ་འབྲོག་མིའི་ལུགས་དང་ཆུ་བོ་གཅིག་
འདྲེས་སུ་གྱུར་ཏོ། །
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

བཞི་པ་མངའ་བདག་མར་པའི་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་རིང་ལུགས་འཆད་པ་ལ་གཉིས།
ལུགས་སྲོལ་ངོས་བཟུང་བ། བརྒྱུད་པའི་རྣམ་གྲངས་སོ་སོར་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། བཀའ་བཞི་བརྒྱུད་འདུས་ནཱ་རོ་མཻ་ཏྲི་ཡི། །རྒྱལ་ཚབ་མངའ་བདག་
ལོ་ཙཱའི་བཤད་སྒྲུབ་བཀའ། །དེའང་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཏེ་ལོ་པས་ནུབ་ཕྱོགས་སོ་མ་
པུ་རིའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཞབས་ལ་ལྕགས་སྒྲོག་གསོལ་ནས་ལོ་བཅུ་གཉིས་སུ་སྒྲུབ་
པ་མཛད་པའི་མཐར་བླ་མ་ལྷའི་ལུང་བསྟན་ལྟར་སྨད་འཚོང་མའི་གཡོག་མཛད་ནས་
ལམ་གྱི་རྟོགས་པ་སྦྱངས་པས་གྲུབ་པ་ཆེན་པོའ་ི ས་བརྙེས་ནས་དོ་ཧ་རྡོ་རྗེ་གླུ་དབྱངས་
གསུངས་པ་ཙམ་གྱིས་གྲོང་ཁྱེར་འབུམ་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སྐྱེ་བོ་གྲོལ། སློབ་མ་གྲུབ་
པ་ཐོབ་པ་བརྒྱད་ཀྱིས་ཀྱང་འགྲོ་བའི་དོན་དེ་བཞིན་མཛད་པར་གྲགས་ཤིང་། ཏེ་ལོ་
པ་ལ་རིང་བརྒྱད་དང་ཉེ་བརྒྱད་ཀྱི་བཀའ་གཉིས་སུ་བབས་པ་ལས། སྔ་མ་ནི། དེ་
ཉིད་ཀྱི་ཞལ་ནས། ཀླུ་སྒྲུབ་ཙརྱ་ལྭ་བ་པ། སྐལ་བ་བཟང་མོ་ང་ཡི་ནི། །བཀའ་
བབས་བཞི་ཡི་བླ་མ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཙཱརྱ་པ་ལས་གཏུམ་མོ། ཀླུ་
སྒྲུབ་ལས་སྒྱུ་ལུས་དང་འོད་གསལ། ལྭ་བ་པ་ལས་རྨི་ལམ། སུ་ཁ་སིདྡྷི་ལས་བར་དོ་
དང་འཕོ་བའི་བཀའ་བབས་པ་དང་། གཞན་ཡང་ཨིནྡྲ་བྷཱུ་ཏི་བར་པ་ལས་གཞན་ལུས་
ཤེས་རབ་དང་། མཱཏངྒི་ལས་གྲོང་འཇུག་གི་གདམས་པ་གསན་ཅིང་། དེ་ལྟ་བུའི་རིང་
བརྒྱུད་ལ་བཞེད་ལུགས་མང་ཡང་། དཔལ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས། ཡང་དག་པར་རྫོགས་
པའི་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོས་གསང་བའི་བདག་པོ་ལ་སོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་གསུངས། དེ་རྣམས་བཀའ་བཞི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ལ་
བརྒྱུད་ད།ེ ཀླུ་སྒྲུབ། ཨཱརྱ་ད་ེ བ། ཟླ་བ་གྲགས་པ། མཱ་ཏངྒི་རྣམས་ལྷའོ ་ིབརྒྱུད་པའོ། །
ཌོམྦི་པ། བཱི་ན་པ། ལྭ་བ་པ། ཨིནྡྲ་བྷཱུ་ཏི་རྣམས་ནུབ་ཀྱི་བརྒྱུད་པའོ། །ལཱུ་ཡི་པ།
ཌེངྒི་པ། དཱ་རི་ཀ་པ། སུ་ཁ་དྷ་རི་རྣམས་བྱང་གི་བརྒྱུད་པའོ། །སུ་ཁ་མ་ཧཱ་སིདྡྷི་། ཐང་
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ལོ་པ། ཤིང་ལོ་པ། ཀརྞ་རི་པ་རྣམས་ཤར་གྱི་བརྒྱུད་པ་སྟེ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་
ལ། ཕྱོགས་བཞི་ནི་འཕགས་ཡུལ་གྱི་ས་ཕྱོགས་དེ་དག་ཏུ་བྱོན་པ་ཤས་ཆེ་བ་ལ་དགོངས་
སོ། །ཉེ་བརྒྱུད་ལྟར་ན། ཏཻ་ལོ་པ་ལ་མི་ཡི་བླ་མ་མེད། །ང་ཡི་བླ་མ་ཐམས་ཅད་
མཁྱེན་པ་ཡིན། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་འཆང་དངོས་ལས་གསང་
སྔགས་རྒྱུད་སྡེ་བཞིའི་གདམས་པ་གསན། རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མས་སྙན་བརྒྱུད་ནོར་བུ་
སྐོར་གསུམ་གྱི་མཛོད་གཏད་པས་གདམས་པའི་བཅུད་ཐམས་ཅད་འདུས་པ་ཡིན། རྗེ་
བཙུན་དེ་ཡི་སྤྱན་སྔར་པཎ ཆེན་ནཱ་རོ་པས་དཀའ་ཆེན་བཅུ་གཉིས་སྤྱད་པ་ལ་མཐར་
ཚིག་དང་བརྡ་ལ་བརྟེན་ནས་གསང་སྔགས་ཀྱི་དོན་ཐམས་ཅད་ཁོང་དུ་ཆུད་ཅིང་གྲུབ་
པ་བརྙེས། ཌོམྦི་ཧེ་རུ་ཀའི་རྣམ་འཕྲུལ་ལྷོ་བྲག་མར་པ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་འཕགས་ཡུལ་
དུ་ལན་གསུམ་བྱོན། ནཱ་རོ་པ་ཉིད་སྔ་རྗེས་བསྡོམས་པ་ལོ་བཅུ་དྲུག་དང་ཟླ་བ་བདུན་
དུ་བསྟེན་ནས་དགྱེས་གསང་གཙོས་རྒྱུད་སྡེ་དུ་མའི་དབང་བཤད་གདམས་ངག་གསན་
ཚུལ་ཡང་རྡོ་རྗེའི་མགུར་ལས། རྒྱ་གར་གྱི་ནཱ་རོ་པཎ་ཆེན་དང་། བོད་ཡུལ་གྱི་མར་པ་
ལོ་ཙཱ་གཉིས། །སྔོན་སྦྱངས་སྨོན་ལམ་གཅིག་པས་མཇལ། །ལོ་བཅུ་དྲུག་ཟླ་བ་བདུན་
དུ་བསྟེན། །ཞེས་དང་། རྗེ་ནཱ་རོ་ཏཱ་པས་གཙོར་མཛད་པའི། །གྲུབ་ཐོབ་ཀྱི་བླ་མ་
རྣམས་དང་མཇལ། །སྤྱིར་རྒྱུད་སྡེ་བཞི་ཡི་མན་ངག་ཞུས། །ཞེས་འབྱུང་ཞིང་ཁྱད་པར་
འབྱོན་ཐེབས་རྗེས་མའི་སྐབས་ནཱ་རོ་པ་མཁའ་སྤྱོད་དུ་གཤེགས་ཟིན་ཀྱང་གསོལ་བ་
བཏབ་པས་བྱང་པུ་ཥྤ་ཧ་རིའི་དགོན་པར་མངོན་སུམ་དུ་བྱོན། །ཟླ་བ་དྲུག་ཏུ་བཞུགས་
ནས་བདེ་མཆོག་ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྙན་བརྒྱུད་རྫོགས་པར་གནང་། གཞན་ཡང་དཔལ་
ལྡན་ཤ་བ་རིས་རྗེས་སུ་བཟུང་བ་རྒྱལ་བ་མཻ་ཏྲི་པ་དང་། ནུབ་ཏུ་ལཀྵི་ཏྲའི་མཁས་པ་
ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ། ལྷོ་དུག་མཚོའི་གླིང་ན་གྲུབ་ཐོབ་ཞི་བ་བཟང་པོ། ཌཱ་ཀི་མ་མི་རུས་
རྒྱན་ཅན་སོགས་མཁས་གྲུབ་དུ་མ་བསྟེན་ནས་མདོ་རྒྱུད་མཐའ་ཡས་པ་གསན་ཅིང་།
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༼སྟོད་ཆ།༽

ཁྱད་པར་ནཱ་རོ་དང་མཻ་ཏྲི་པ་གཉིས་ཀྱིས་བྱང་ཕྱོགས་ཁ་བ་ཅན་འདུལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་
དབང་བསྐུར་བ་མངའ་བདག་ལོ་ཙཱ་ཆེན་པོ་དེ་ལ་བཤད་རྒྱུད་དང་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀྱི་བཀའ་
སྲོལ་ཆེན་པོ་གཉིས་སུ་མཆིས་སོ། །
གཉིས་པ་ལ་བཞི། ཀ་ཆེན་བཞི། རས་ཆུང་བཀའ་བརྒྱུད། དྭགས་པོ་བཀའ་
བརྒྱད། དེ་ལས་ཁྱད་པར་ཀརྨ་ཀཾ་ཚང་བཀའ་བརྒྱུད་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། ཀ་ཆེན་བཞིར་བབས་ཁྱད་པར་མི་ལ་རྗེའི། །སྙན་བརྒྱུད་འཛིན་པ་
ཉི་ཟླ་ལྟ་བུ་གཉིས། །རྗེ་ལྷོ་བྲག་པས་གསང་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་བཀོད་པ་ལ་
བརྟེན་ནས་གངས་ཅན་གྱི་གདུལ་བྱ་མཐའ་ཡས་པ་འདུལ་བ་ལས་ཐུགས་ཀྱི་སྲས་བཞི།
དབུ་ཆེའི་བཤེས་གཉེས་བཅུ་སོགས་གདམས་ངག་འཛིན་པ་མང་དུ་བྱོན་པའི་གཙོ་བོ་ཀ་
ཆེན་བཞིར་གྲགས་པ་ལ་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་བཀའ་བབས་ཏེ། དེའང་གཞུང་གི་རྔོག་སྟོན་
ཆོས་རྡོར། དོལ་གྱི་མཚུར་སྟོན་དབང་ངེ་། གཙང་རོང་གི་མེས་སྟོན་ཚོན་པོ་གསུམ་ལ་
གཙོ་བོར་བཤད་པའི་བཀའ་བབས། རྗེ་བཙུན་མི་ལ་བཞད་པ་རྡོ་རྗེ་ལ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་
ཀྱི་བཀའ་བབས། རྔོག་སྟོན་སྐུ་ལུས་མ་སྤངས་པར་མཁའ་སྤྱོད་དུ་གཤེགས་ཤིང་རྔོག་
བདུན་བརྒྱུད་རྡོར་དྲིལ་འཛིན་ཤེས་པས་ཆོག་པའི་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་མཐུ་ཅན་བྱོན་ཅིང་
དེ་དག་གི་བུ་སློབ་ཏུའང་གངས་ཅན་ན་གྲགས་པ་ཆེ་བ་ཕལ་ཆེར་འདུས་པས་མཚོན་
ཕྲིན་ལས་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་བར་གྱུར་ཀྱང་། ཁྱད་པར་གངས་ཅན་གྱི་རྣའི་རྒྱན་གཅིག་རྗེ་
བཙུན་མི་ལ་རས་པ་ནི་འཕགས་ཡུལ་གྱི་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་རྣམས་དང་དབྱེ་བ་མེད་
པར་སྐུ་ཚེ་གཅིག་ལ་ཟུང་འཇུག་གི་གོ་འཕངས་མཐར་ཐུག་པ་མངོན་ཏུ་མཛད་ནས་མི་
དང་མི་མ་ཡིན་གྱི་འགྲོ་བ་ཚད་མེད་པ་བཏུལ་བ་ལས་མཚན་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་སློབ་
མ་འགྲོ་བ་འདུལ་བའི་མཆོག་གསུམ། མཁའ་སྤྱོད་དུ་གཤེགས་པ་ཕོ་གསུམ་མོ་བཞི།
རས་པ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་སོགས་བྱོན་པའི་གཙོ་བོ་སྙན་བརྒྱུད་འཛིན་པ་ཉི་ཟླ་ལྟ་བུ་གཉིས་
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ཁྱད་པར་འཕགས་པའོ། །
གཉིས་པ་ནི། གྲུབ་རྒྱལ་ཏེ་པུའི་ཐུགས་སྲས་རས་ཆུང་པའི། །གདམས་པ་ཟབ་
གངས་ཅན་གྲུབ་མཐའ་ཡོངས་ཀྱི་གསོས། །དེ་ལ་ཐུགས་སྲས་ཟླ་བ་ལྟ་བུ་མ་ཅིག་གྲུབ་
པའི་རྒྱལ་མོ་དང་། ཏེ་པུ་པ་དྲི་མེད་བཤེས་གཉེན་ཟུང་གི་རྗེས་སུ་བཟུང་ནས་ཐུགས་
མཛོད་གདམས་པའི་བཅུད་སྩལ་པའི་སྲས་མཆོག་ལུས་མེད་མཁའ་འགྲོའ་ི ཆོས་སྐོར་
ཕྱི་མ་རྣམས་སྤྱན་འདྲེན་པར་མཛད་པ་པོ་རས་ཆུང་རྡོ་རྗེ་གྲགས་པ་ནི་སྐུ་ལུས་མ་སྤངས་
པར་ལྕང་ལོ་ཅན་ཏུ་བཞུད། ཕྱི་སུའང་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་སོགས་སྐལ་ལྡན་མང་
པོ་རྗེས་སུ་བཟུང་། དངོས་སུ་གདམས་པ་སྩལ་བའི་ཐུགས་སྲས་བཅུ་གཉིས་སོགས་
བྱུང་བ་ལས་གཙོ་བོར་རྒྱལ་བ་ཁྱུང་ཚང་པ་ལ་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་མཛོད་གཏད། དེས་མ་
ཅིག་ཨང་ཇོ་ལ་གནང་བ་སོགས་རིམ་པར་བརྒྱུད་དེ་འགྲོ་མགོན་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཀྱིས་
བཀའ་སྲོལ་རྒྱ་ཆེར་བཏོད། བླ་མ་ཟངས་རི་རས་པ་ལ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་བ་
རྒྱ་མཚོའི་ཟབ་ཆོས་སོགས་གནང་། དེས་འགྲོ་མགོན་རས་ཆེན་ལ་གནང་ཞིང་ཀཾ་ཚང་
བཀའ་བརྒྱུད་ལ་བཀའ་བབས་པས་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཀརྨ་པཀྴིའང་གཙོ་བོར་ཆོས་
དེ་ཉིད་ལས་གྲུབ་པ་བརྙེས་པ་དང་། གདམས་ངག་ཤམ་བུ་ཅན་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་
ཚན་ཚེ་དཔག་མེད་འགྲོ་དོན་གྱི་ཤམ་བུ་ཅན་ནི་ས་ཀར་དགེ་གསུམ་གཙོས་ཐམས་ཅད་
ལ་ཁྱབ་པས་མཚོན་སྐྱེས་མཆོག་འདིའི་གདམས་ངག་ཟབ་ཆོས་རྣམས་ནི་གངས་ཅན་
གྲུབ་མཐའ་ཡོངས་ཀྱི་གསོས་སུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །
གསུམ་པ་ནི། རྒྱལ་བ་ལུང་བསྟན་དགེ་སློང་འཚོ་བྱེད་སྲས། །འབའ་རོམ་
ཕག་གྲུབ་ཀཾ་ཚང་ཚལ་པ་སྟེ། །ཆེ་བཞི་རྩ་བའི་བརྒྱུད་འཛིན་བཅས་ཏེ་ལྔ། །མི་ལའི་
ཐུགས་སྲས་ཉི་མ་ལྟ་བུ་རྒྱལ་བ་ཐུབ་པའི་དབང་པོས་ཏིང་འཛིན་རྒྱལ་པོ་དང་། སྙིང་
རྗེ་པད་དཀར་སོགས་ནས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་ལུང་བསྟན་པའི་དགེ་སློང་འཚོ་བྱེད་དམ་
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༼སྟོད་ཆ།༽

མཉམ་མེད་དྭགས་པོ་ལྷ་རྗེས་སློབ་མ་ཐུན་མོང་བ་རྣམས་ལ་བཀའ་གདམས་ལམ་རིམ་
དང་མདོ་ལུགས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་ཕྱག་ཆེན་གྱི་མིང་གིས་བརྒྱན་པ། ཐུན་མིན་རྣམ་
ལ་བླ་མ་མི་ལས་ཐབས་ལམ་དང་འབྲེལ་བའི་སྔགས་ཀྱི་ཕྱག་ཆེན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་
བསྟན་ནས་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བས་ལས་ཅན་དགྲ་བཅོམ་པ་
ལྟ་བུ་ལྔ་བརྒྱ་སོགས་གདུལ་བྱ་མཐའ་ཡས་པ་སྨན་གྲོལ་དུ་མཛད། མདོར་ན་བདག་
ཉིད་ཆེན་པོ་འདི་ནི་སངས་རྒྱས་འཇིག་རྟེན་དུ་བྱོན་པ་དང་ཆོས་མཚུངས་པར་མཐོང་
ཐོས་དྲན་རེག་ཐམས་ཅད་ད་ལྟའི་བར་དུའང་རྒྱུད་སྨིན་གྲོལ་དུ་མཛད་པར་ནུས་པས་
རྣམ་པར་ཐར་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཅིང་། སློབ་མའི་གཙོ་བོ་འབའ་རོམ་པ་དར་མ་
དབང་ཕྱུག་ལས་འབའ་རོམ་བཀའ་བརྒྱུད། ཕག་གྲུ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོ་ལས་ཕག་གྲུ་བཀའ་
བརྒྱུད། ཁམས་པ་དབུ་སེའམ་རྗེ་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་ལས་ཀཾ་ཚང་བཀའ་བརྒྱུད། །
དབོན་སྒོམ་ཚུལ་ཁྲིམས་སྙིང་པོའ་ི སློབ་མ་ཞང་ཚལ་པ་བརྩོན་འགྲུས་གྲགས་པ་ལས་
ཚལ་པ་བཀའ་བརྒྱུད་དེ་ཆེ་བཞིར་གྲགས་པ་དང་། སྒོམ་པོ་རྩ་བའི་གདན་སར་དྭགས་
པོ་ཁུ་དབོན་གསུམ། དྭགས་པ་ོ འདུལ་འཛིན་། ཕྱིས་མཁས་གྲུབ་ཆནེ ་པ་ོ བཀྲ་ཤསི ་རྣམ་
རྒྱལ་སོགས་ཟམ་མ་ཆད་པར་བྱོན་པས་དྭགས་པོ་བཀའ་བརྒྱུད་བཅས་ཏེ་ལྔའོ། །ཕག་
གྲུའི་སློབ་མ་འབྲི་སྟག་ཁྲོ་གླིང་གཉིས། །སྨར་ཡེལ་གཡའ་ཤུག་ཟུང་བཞི་ཡ་བརྒྱད་
ལས། །གླིང་སྲས་འབྲུག་པར་སྟོད་སྨད་བར་དང་གསུམ། །དཔལ་ལྡན་ཕག་མོ་གྲུ་པ་
ནི་སངས་རྒྱས་འཁོར་བ་འཇིག་གམ་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོ་རང་ཉིད་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་
གྱི་སྐུར་སྟོན་པ་ཡིན་པས་རྣམ་ཐར་དང་ཕྲིན་ལས་ཚད་བཟུང་དུ་མ་མཆིས་ཀྱང་ཡོངས་
གྲགས་སློབ་མ་གདུགས་ཐོགས་ལྔ་བརྒྱར་གྲགས་པའི་གཙོ་བོ་རྣམས་ལས་བཀའ་
བརྒྱུད་ཆུང་བརྒྱད་དུ་གྲགས་པ་རྣམས་བྱུང་སྟེ། སྐྱོབ་པ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་མགོན་
པོ་ལས་འབྲི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད། ཐང་པ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་བ་ལས་སྟག་ལུང་བཀའ་
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བརྒྱུད། འགྲོ་མགོན་རྒྱལ་ཚ་ཁུ་དབོན་ལས་ཁྲོ་ཕུ་བཀའ་བརྒྱུད། གླིང་རས་པདྨ་རྡོ་རྗེ་
ལས་གླིང་རས་བཀའ་བརྒྱུད། ཆོས་རྗེ་སྨར་པ་གྲུབ་ཐོབ་ལས་སྨར་ཚང་བཀའ་བརྒྱུད།
ཡེལ་པ་ཡེ་ཤེས་བརྩེགས་པ་ལས་ཡེལ་པ་བཀའ་བརྒྱུད། ཟར་བ་ཡེ་ཤེས་སེང་གེ་ལས་
གཡའ་བཟང་བཀའ་བརྒྱུད། སྙི་ཕུ་གྱེར་སྒོམ་ཆེན་པོ་ལས་ཤུག་གསེབ་བཀའ་བརྒྱུད་
དེ་ཟུང་བཞི་ཡ་བརྒྱད་དུ་གྲགས་པ་རྣམས་བྱུང་ཞིང་། རེ་རེ་ལའང་ཆོས་བརྒྱུད་གདན་
ས་ཕྲིན་ལས་མཐའ་ཡས་པའི་མཁས་གྲུབ་ཀྱི་ཚང་ཆེན་པོ་བརྡོལ་ཞིང་། ཁྱད་པར་གླིང་
རས་ཀྱི་ཐུགས་སྲས་འགྲོ་མགོན་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཀྱི་བུ་སློབ་ཀྱིས་བྱ་རྒོད་པོའ ་ི ཉིན་
ལམ་བཅོ་བརྒྱད་ཚུན་ཆད་ཁྱབ་པ་ལས། གཙོ་བོ་རྒོད་ཚང་པ་མགོན་པོ་རྡོ་རྗེ་ལས་སྟོད་
འབྲུག་གནམ་གྱི་སྐར་མར་གྲགས་པ་སྟེ། འདིའི་སློབ་བརྒྱུད་ལ་རྒྱལ་བ་ཡང་དགོན་
པ་དང་། དེའི་སློབ་བརྒྱུད་ལ་ལ་སྟོད་ཤེས་རབ་མགོན་པོ་དང་འབའ་ར་བ་རྒྱལ་མཚན་
བཟང་པོ་སོགས་བྱོན། ལོ་རས་པ་དར་མ་དབང་ཕྱུག་ལས་སྨད་འབྲུག་སའི་དྲེགས་པ།
གདན་ས་འཛིན་པའི་སེང་གེ་དགུ་ཚར་ལས་བར་འབྲུག་ཏུ་གྲགས་པ་སོགས་སྨོས་ཀྱིས་
མི་ལངས་ཤིང་། གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡན་ཕག་མོ་གྲུབ་པའི་ཞལ་སློབ་ཤེས་རབ་མཐར་
ཐུག་སྤར་ཕུ་བ། མེ་ཉག་སྒོམ་རིང་། གྲུབ་ཐོབ་ཉག་རེ་སེའོ། །འབྱོར་ཆོས་སྐུ་བ་
སོགས་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་ཆེར་སྐྱོང་བ་པོ་ནི་མཐའ་ཡས་པར་བྱོན་ནོ། །
བཞི་པ་ནི། དྲུག་པ་སེང་གེ་དུས་མཁྱེན་རྩ་བའི་བརྒྱུད། །ཟུར་མང་གནས་
མདོ་གསུམ་སྟེ་ཕྱི་མ་ལས། །ཀར་རྙིང་བརྒྱུད་འཛིན་མདོ་སྨད་ཕལ་ཆེར་ཁྱབ། །མ་
བྱོན་སངས་རྒྱས་དྲུག་པ་སེང་གེའི་ང་རོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚུལ་བསྟན་པ་དཔལ་
ལྡན་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ། གྲུབ་ཆེན་ཀརྨ་པཀྵི། ཀུན་མཁྱེན་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་སོགས་
ཛམྦུའི་གླིང་དུ་གྲགས་པའི་མི་ཡི་སེང་གེ་སངས་རྒྱས་གཉིས་པའི་སྐྱེས་རབས་ཕྲེང་བ་
ད་ལྟ་ཡན་བཅུ་བཞིར་བྱོན་པ་སྐུ་ཕྲེང་རེ་རེའི་རྣམ་ཐར་ཕྲིན་ལས་བུ་སློབ་ཀྱི་གྲངས་
535

ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

ཀྱང་ཚད་བཟུང་བར་མི་ནུས་ཤིང་། གཙོ་བོར་རྟོགས་ལྡན་གྲགས་པ་སེང་གེའི་སྐྱེས་པ་
རབས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་འོད་དཔག་མེད་དངོས་རྒྱལ་བ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཞྭ་དམར་ཅོད་པན་
འཛིན་པ་བཅུ། གོ་ཤྲཱི་དཔལ་འབྱོར་དོན་གྲུབ་གྱི་སྐྱེ་འཕྲེང་གསང་བའི་བདག་པོ་རྒྱབ་
ཚབ་ན་རིམ་ལྔ། འགྲོ་མགོན་རས་པ་ཆེན་པོའ་ི རྣམ་འཕྲུལ་རྒྱལ་ཚབ་བྱམས་མགོན་
དངོས་སྣང་སི་ཏུ་ན་རིམ་བཅུ་གསུམ། གཏེར་སྟོན་རིན་ཆེན་གླིང་པའི་སྐྱེ་སྤྲུལ་དཔའ་
བོ་ན་རིམ་དགུ། ཏྲེ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཏྲེ་ཧོ་ན་རིམ་རྣམས་ཀྱིས་འཛིན་སྐྱོང་
སྤེལ་གསུམ་མཛད་པ་ཀཾ་ཚང་བཀའ་བརྒྱུད་རྩ་བ་དང་། གྲུབ་ཆེན་ཏེ་ལོ་པས་བརྒྱུད་པ་
བཅུ་གསུམ་དུ་ཆིག་བརྒྱུད་རྡོ་རྗེའི་རྒྱས་བཏབ་ནས། བཅུ་གསུམ་ཚང་ནས་རང་ཉིད་
ནོར་བདག་པོའ་ི ཚུལ་གྱིས་ལོངས་སྤྱོད་པར་ལུང་བསྟན་པ་བཞིན། རྗེ་ལྔ་པ་དེ་བཞིན་
གཤེགས་པའི་ཐུགས་སྲས་རྨ་སེ་རྟོགས་ལྡན་བློ་གྲོས་རིན་ཆེན་ལ་བདེ་མཆོག་མཁའ་
འགྲོ་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་བཀའ་བབས། སློབ་མ་རྟོགས་ལྡན་ཡ་བརྒྱད། འཇའ་མོ་མི་
གསུམ་སོགས་བྱོན་ཅིང་། དེ་དག་གི་སྤྲུལ་བརྒྱུད་རྣམས་ཀྱིས་ཆོས་བརྒྱུད་གདན་ས་
རིམ་པར་འཛིན་པ་ཟུར་མང་བཀའ་བརྒྱུད། །རྗེ་བཅུ་པ་ཆོས་དབྱིངས་རྡོ་རྗེ་དང་གར་
དབང་དྲུག་པ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གི་ཞལ་སློབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའ ་ི རྣམ་འཕྲུལ་གྲུབ་
བརྙེས་ཀརྨ་ཆགས་མེད་ཞབས་ཀྱི་བཀའ་སྲོལ་འཛིན་པ་གནས་མདོ་བཀའ་བརྒྱུད་
དེ་གསུམ་དུ་བྱུང་ཞིང་། ཕྱི་མ་གནས་མདོ་ཆགས་མེད་ཞབས་ཐུགས་བསྐྱེད་དེ་རྟེན་
འབྲེལ་གྱི་ཁྱད་པར་ལས་ཀར་ལུགས་གཙོར་བྱེད་པ་གནས་མདོ་རྩ་བའི་ཆོས་བརྒྱུད་
དང་། རྙིང་ལུགས་གཙོར་བྱེད་པ་དཔལ་ཡུལ་རིག་འཛིན་ཀུན་བཟང་ཤེས་རབ། བི་
མའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཁམས་པ་རྫོགས་ཆེན་པ་པདྨ་རིག་འཛིན་སོགས་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་
པས་མདོ་ཁམས་སྨད་ཀྱི་ལྗོངས་ཕལ་ཆེར་ཁྱབ་པར་གྱུར་ཏོ། །ཁྱད་པར་སྒྲུབ་བསྟན་
ནུབ་རིར་སོན་པའི་ཚེ། །དགྱེས་མཛད་ལོ་ཙཱ་བསམ་བཞིན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །བསྟན་
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པའི་ཉིན་མོར་བྱེད་པའི་སྣང་བ་བརྡལ། །སྔོན་དུ་ཛམྦུའི་གླིང་གི་ཁྱོན་དང་གླིང་ཕྲན་
ཕལ་ཆེར་དུའང་བཀའ་བརྒྱུད་གྲུབ་པའི་ཚོགས་ཀྱིས་ཁྱབ་ཅིང་དུས་ཕྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
བསྟན་པ་སྤྱིར་གཟུགས་བརྙན་དུ་གྱུར། ཁྱད་པར་སྒྲུབ་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེའི་བསྟན་པའི་
ཉི་མའང་ནུབ་རིར་སོན་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་པའི་ཚེ། དགྱེས་མཛད་མར་པ་ལོ་ཙཱ་བསམ་
བཞིན་སྤྲུལ་པའི་སྐུར་བཞེངས་པ། ཀརྨ་བསྟན་པའི་ཉིན་བྱེད་གཙུག་ལག་ཆོས་ཀྱི་
སྣང་བའམ། །ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་མཚན་ཏཱའི་སི་ཏུ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཆོས་ཀྱི་
འབྱུང་གནས་ཀྱི་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་སྣང་བ་ཆེན་པོ་བརྡལ་བས་སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་
པའི་སྲོག་རྩ་མཐུད་པར་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །དྭགས་པོ་བཀའ་བརྒྱུད་གྲུབ་ཐོབ་ས་
ཡི་རྡུལ། །རྒྱལ་བསྟན་ཇི་སྲིད་མི་འཆད་ཀུན་ལས་འཕགས། །དེ་ལྟར་མཉམ་མེད་
དྭགས་པོ་བཀའ་བརྒྱུད་ལ་ས་ཆེན་པོའ་ི རྡུལ་གྱི་གྲངས་དང་མཉམ་པའི་གྲུབ་ཐོབ་བྱོན་
པས་བསྟན་འགྲོའ་ི དོན་མཛད་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་སོགས་ཞིབ་པར་བརྗོད་ནུས་པ་མ་ཡིན་
ཅིང་། ནཱ་རོ་པས། ཆོས་བརྒྱུད་ཆུ་བོའ་ི གཞུང་ལས་རིང་། ཞེས་དང་། རྒྱལ་བའི་
བསྟན་པ་ཇི་སྲིད་ཀྱི་བར་དུ་ཉམས་དང་རྟོགས་པའི་བརྒྱུད་པ་མི་འཆད་པ་རྗེ་མར་པ་
ལ་ལུང་བསྟན་པ་བཞིན་རྟོགས་པའི་བསྟན་པ་སྒྲུབ་པས་འཛིན་པ་ལ་བརྒྱུད་པ་འདི་གྲུབ་
མཐའ་ཀུན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་ས།ོ །
ལྔ་པ་ཤངས་པ་བཀའ་རྒྱུད་ཀྱ་ི རངི ་ལུགས་འཆད་པ་ལ་གཉིས། བཀའ་སྲལོ ་ངསོ ་
བཟུང་བ། བརྒྱུད་པ་ས་ོ སའོ ་ིཚུལ་སྨསོ ་པའོ། །
དང་པོ་ནི། ཡེ་ཤེས་ཌཱ་ཀི་པཎ་་གྲུབ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུའི། །ཐུགས་མཛོད་མཐར་
ཐུག་ལྔ་ལྡན་ཁྱུང་པོས་བླངས། །བཤད་རྩོད་སྒྲུབ་པའི་ལམ་གསུམ་ཕྱི་མའི་བཅུད། །
གསེར་ཆོས་རྩ་བར་གྱུར་པའི་ཆོས་སྐོར་ལྔ། །རྡོ་རྗེ་འཆང་དངོས་ལས་ཆོས་གསན་པའི་
ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཌཱ་ཀི་ནི་གུ་མ་དང་། སུ་ཁ་སིདྡྷི་རྣམ་པ་གཉིས། ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་བླ་མ་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

བཅུ་གསུམ། རྩ་བའི་བླ་མ་རྣམ་བཞི་སོགས་མཁས་གྲུབ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཐུགས་
བཅུད་ཆོས་ཀྱི་མཛད་མ་ལུས་པ་མཐར་ཐུག་ལྔ་ལྡན་ཁྱུང་པོ་རྣལ་འབྱོར་གྱིས་བླངས།
དེའང་མཁས་གྲུབ་ཁྱུང་པོ་རྣལ་འབྱོར་དེ་ཉིད་བོན་དང་རྙིང་མ་ལ་རིམ་གྱིས་མཁས་ཤིང་
གྲུབ་པ་ཐོབ་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་དུས་སུ་སོན་པས་འཕགས་ཡུལ་ནས་
མདོ་རྒྱུད་ཀྱི་ཟབ་ཆོས་བཙལ། གཏུམ་མོ་སྟོན་པའི་མཐའ་ཐུག་དགྱེས་མཛད། ལས་
རྒྱ་མཐར་ཐུག་བདེ་མཆོག །སྒྱུ་ལུས་འོད་གསལ་མཐར་ཐུག་གསང་འདུས། རྨི་ལམ་
མཐར་ཐུག་མ་ཧཱ་མཱ་ཡཱ། ཕྲིན་ལས་མཐའ་ཐུག་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་མཛད་དེ་རྒྱུད་སྡེ་ལྔ་
སྐུའི་གནས་ལྔར་དངོས་སུ་གྲུབ་པས་མཚོན་མདའ་བསྣུན་ཞབས་སོགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་
བརྙེས་པ་རྣམས་དང་མི་གཉིས་པའི་གྲུབ་པའི་ས་ལ་བཞུགས་པ་དེས་གཙང་གཡས་རུ་
ཤངས་ཀྱི་ཞང་ཞོང་དུ་གདན་མཛད་ནས་བླ་མ་ཤངས་པ་དང་། བརྒྱུད་འཛིན་རྣམས་
ལ་ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་དུ་གྲགས། དགུང་ལོ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུར་བཞུགས་ཤིང་
བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་མཐའ་ཡས་པ་བསྐོར་
བའི་ལམ་སྲོལ་དེ་དག་བསྡུ་ན། །བཤད་པ། རྩོད་པ། སྒྲུབ་པའི་ལམ་རིམ་གསུམ་
དུ་འདུ་བ་སྟེ། བཤད་པའི་ལམ་རིམ་ལ། མདོ་དང་དེའི་བསྟན་བཅོས། རྒྱུད་རྒྱུད་
འགྲེལ་དང་བཅས་པ། མཚན་ཉིད་ཐེག་པ་ལ་གྲུབ་མཐའ་ཆེན་པོ་བཞི། རྡོ་རྗེ་ཐེག་
པ་ལ་རྒྱུད་སྡེ་ཆེན་པོ་བཞི་ཚུལ་བཞིན་དུ་བཤད་པ་དང་། རྩོད་པའི་ལམ་རིམ་ལ་ཚད་
མ་སྡེ་བདུན་སོགས་རྟོག་ཏེ་ཕྱི་རབས་པའི་ལུགས་ཀྱང་གསན་མོད། གཙོ་བོ་ཚད་མ་སྔ་
རབས་པ་ལ་གྲགས་པ་ལྟར་གཏན་ཚིགས་ཆེན་མོ་བཞིས་མཚན་ཉིད་གསུམ་གཏན་ལ་
ཕབ་ཅིང་། ཚད་མ་ཡང་མངོན་སུམ་རྗེས་དཔག་ཡིད་ཆེས་གསུམ་ཕྱེ་ནས། བརྒལ་
ལན་རྣམ་པར་ངེས་པ་བྱེད་པ་དང་། སྒྲུབ་པའི་ལམ་རིམ་ལ་རྒྱུ་ཕར་ཕྱིན་ཐེག་པ་དང་།
འབྲས་བུ་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་གཉིས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་མཐའ་དག །བྱང་ཕྱོགས་སོ་བདུན་ཐུན་
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མོང་དང་ཁྱད་པར་གྱི་གནད་ཀྱིས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་མན་ངག་ཏུ་དྲིལ་ནས་སྟོན་པས།
གངས་ཅན་དུ་བྱོན་པའི་སྟོན་པ་ཞིག་ལ་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་མཐའ་ཡས་པ་དང་། འགྲན་ཟླ་
མེད་པའི་ཕྲིན་ལས་ཅན་ཡིན་པས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་བོ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལས་
ཕྱི་མ་སྒྲུབ་པའི་ལམ་རིམ་གྱི་སྙིང་པོའ་ི བཅུད་ཙམ་ཞིག་དེང་སང་གི་བར་དུ་བཞུགས་པ་
སྟེ། དེའང་ནི་དྷི་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་གསེར་ཆོས་རྩ་བར་གྱུར་པའི་ཆོས་སྐོར་ལྔར་གྲགས་པ་
སྟེ། ནི་གུ། སུ་ཁ། རྡོ་རྗེ་གདན་པ། མེ་ཏྲི་པ། རཱ་ཧུ་ལའི་སྐོར་ལྔ། མན་ངག་ཐོར་
བུ་དང་བཅས་པ་རྣམས་སོ། །
གཉིས་པ་ལ་བཞི། རིང་བརྒྱུད། ཉེ་བརྒྱུད། ཤིན་ཏུ་ཉེ་བརྒྱུད། ཁྱད་པར་
འཕགས་ཚུལ་བསྟན་པའོ། །
དང་པོ་ནི། སྔ་ཕྱིའི་བུ་དྲུག་བཤེས་གཉེན་ཁྲི་བཅོ་བརྒྱད། །སྨིན་ཅིང་གྲོལ་
མཛད་ཆིག་བརྒྱུད་རྡོ་རྗེའི་རྒྱ། །རིན་ཆེན་བདུན་པ་ཆོས་རྗེ་སྟོན་པས་བཀྲོལ། །
མཁས་གྲུབ་རྣམ་གསུམ་གནས་རྙིང་གདན་སློབ་བརྒྱུད། ། གྲུབ་ཆེན་ཁྱུང་པོའ་ི སྔ་བུ་
ལྔ། ཕྱི་བུ་གཅིག་དང་དྲུག་གི་གཙོས་བཤེས་གཉེན་ཁྲི་ཕྲག་བཅོ་བརྒྱད་སོགས་ས་ཆེན་
པོའ་ི རྡུལ་དང་མཉམ་པའི་གདུལ་བྱ་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བར་མཛད་པ་སྟེ། དེ་ལ་སྔ་བུ་ལྔ་
ནི། དྲི་མེད་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྡོང་པོ་རྨེའུ་སྟོན་པ། ཕན་སེམས་ཡལ་ག་གཡོར་པོ་རྒྱ་མོ་
ཆེ། སྙིང་རྗེའི་ལོ་འདབ་དངུལ་སྟོན་རིན་དབང་། བྱམས་པའི་མེ་ཏོག་ལ་སྟོད་དཀོན་
མཆོག་མཁར། འོད་གསལ་སྙིང་པོ་ཞང་སྒོམ་ཆོས་སེང་རྣམས་དང་། ཕྱི་བུ་གཅིག་ནི་
སྒྱུ་ལུས་རྨི་ལམ་གྱི་འབྲས་བུ་སྨིན་པ་རྨོག་ལྕོགས་པ་རིན་ཆེན་བརྩོན་འགྲུས་ཏེ། རྡོ་རྗེ་
འཆང་གི་གསང་ཚིག་ཆིག་བརྒྱུད་ཀྱི་བཀའ་ནི་རྨོག་ལྕོགས་པ་ཁོ་ན་ལ་བབས། དེ་ནས་
རིམ་བཞིན་དབོན་སྟོད་སྐྱེར་སྒང་པ། སངས་རྒྱས་གཉན་སྟོན། འགྲོ་མགོན་སྟོན་
པའི་བར་དུ་བརྒྱུད་དེ་རྡོ་རྗེ་འཆང་དང་ཡེ་ཤེས་ཌཱ་ཀིས་ལུང་བསྟན་པ་བཞིན་དུ་ཆིག་
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༼སྟོད་ཆ།༽

བརྒྱུད་རྡོ་རྗེའི་རྒྱ་རིན་ཆེན་བདུན་པར་གྱུར་པ་འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྗེ་སྟོན་པས་བཀྲོལ་
ཏེ་ཛམྦུའི་གླིང་དང་གླིང་ཕྲན་ཚུན་ཆད་གྲུབ་ཐོབ་ཀྱི་སློབ་མས་ཁྱབ་པ་ལས། གཙོ་བོ་
གཙང་མ་ཤངས་སྟོན། བསམ་ལྡིང་པ་གཞོན་དུ་གྲུབ། འཇག་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་འབུམ་
སྟེ་མཁས་གྲུབ་རྣམ་པ་གསུམ་གྱིས་བརྒྱུད་པའི་རྐང་བཟུང་ཞིང་གདམས་ངག་ཡི་གེར་
བཀོད། ཤངས་སྟོན་སློབ་མ་ཁྱུང་པོ་ཚུལ་མགོན་སོགས་རིན་ཆེན་རྣམ་བདུན་ཕྱི་མར་
གྲགས་པ་ངོ་མཚར་བའི་བརྒྱུད་པ་དང་། འཇག་བསམ་གཉིས་ཀྱི་གདན་ས་སློབ་བརྒྱུད་
མཐའ་ཡས་པ་བྱོན་ཅིང་། གཞན་ཡང་ཆོས་རྗེ་སྟོན་པའི་དངོས་སློབ་གསེར་གླིང་པ་
བཀྲ་ཤིས་དཔལ་ལས་གྱེས་པ་དང་། ཆེ་བ་བཅུ་དང་ལྡན་པ་ལ་སྟོད་གནས་རྙིང་གི་
གདུང་རབས་ལ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བརྒྱད་བྱོན་གནས་
བསྟན་འགྲོའ ་ི དོན་བྱེད་པར་ལུང་བསྟན་པའི་ཐོག་མའི་རབས་སུ་གྱུར་པ་ལ་སྟོད་པ་
དཀོན་མཆོག་མཁར་གྱི་གདན་ས་པ་རིམ་བྱོན་དང་སློབ་བརྒྱུད་ལས་གྱེས་པ་སོགས་
མཐའ་ཡས་སོ། །
གཉིས་པ་ནི། ཐང་རྒྱལ་ནི་གུའི་བཀའ་བབས་སྔ་ཕྱི་གསུམ། །ཀུན་མཁྱེན་དོལ་
པོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུའི་སྐྱེ་བ་ཕྱི་མ་གྲུབ་ཆེན་བརྩོན་འགྲུས་བཟང་པོའམ་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་
པོ་སོགས་སྐུ་གཅིག་ལ་མཚན་ལྔ་ལྡན་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས། རིང་བརྒྱུད་མཁས་གྲུབ་ཤངས་
སྟོན་གྱི་སློབ་མ་མུས་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་ནས་རི་གོང་སྟོད་བརྒྱུད་དུ་གྲགས་
པའི་སྙན་བརྒྱུད་རྣམས་བྱང་སེམས་སྦྱིན་པ་བཟང་པོ་ལས་གསན་ནས་ཐུགས་ཉམས་
སུ་བཞེས་པས། ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་དངོས་ཀྱིས་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་ཉེ་བརྒྱུད་རིམ་པ་
གསུམ་བྱུང་སྟ།ེ དང་པ་ོ གཙང་ག་ི ར་ི བ་ོ ཆརེ ་ན་ི གུ་མ་དངོས་སུ་བྱནོ ་ཏ།ེ ཆོས་དྲུག །ཕྱག་
ཆེན། ལམ་ཁྱརེ ། འཆི་མདེ ། བླ་མ་མགོན་པ་ོ དབྱེར་མདེ ་རྣམས་ཀྱ་ི ཁྲདི ། གཉིས་པ་
མདོག་སྨད་སྲནི ་རྫངོ ་ཤུག་སྡངོ ་ག་ི རྩ་བར་ད་ེ དག་ས་ོ སའོ ་ིདབང་། གསུམ་པ་མཁའ་སྤྱོད་
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ཀྱི་གདམས་པ་ཡི་གེ་མེད་པའི་བརྡ་ཐབས་སུ་བྱུང་བ་བཅས་བཀའ་བབས་སྔ་ཕྱི་བར་
གསུམ་མང་མཁར་བ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་སོགས་ལས་སོ་སོར་བརྒྱུད་དེ་ད་ལྟའི་བར་
བཀའ་བརྒྱུད་ཟམ་མ་ཆད་པར་བཞུགས་སོ། །
གསུམ་པ་ནི། ཉེ་རིང་ཉེར་ལྔ་གྲུབ་པའི་དཔའ་བོས་གསན། །ཌཱ་ཀིས་རྗེས་
བཟུང་ངོ་མཚར་ཉེ་བརྒྱུད་བཅས། །གསང་བདག་སྒྲོལ་མགོན་བཀའ་སྲོལ་ཁྱད་པར་
ཅན། །ཉེ་བརྒྱུད་དག་པའི་སྣང་བར་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོ་ནི་གུཔྟས་ཞལ་དངོས་སུ་བསྟན་ཏེ་
གདམས་ངག་ཁྱད་པར་ཅན་ལན་གཉིས་བསྩལ་པ་དང་། རིང་བརྒྱུད་འཇག་བསམ་
གཉིས་དང་ཐང་རྒྱལ་སོགས་བརྒྱུད་པའི་རྣམ་གྲངས་ཉེར་བཞི་སྟེ། བརྒྱུད་སྲོལ་ཉེར་
ལྔ་ཁྲིད་ཐེངས་བརྒྱ་ལྷག་བཅས་འཇམ་མགོན་གྲུབ་པའི་དཔའ་བོ་དཔལ་ལྡན་ཀུན་
དགའ་གྲོལ་མཆོག་གིས་གསན། ཁྲིད་ཚུལ་ལན་གྲངས་བརྒྱ་ལྷག་བསྩལ་བས་སྐལ་
ལྡན་དུ་མ་གྲུབ་པའི་ས་ལ་བཀོད། དེ་ལྟར་རིང་བརྒྱུད། །ཉེ་བརྒྱུད་གཉིས། ཡེ་ཤེས་
ཌཱ་ཀིས་གྲོལ་མཆོག་ཞབས་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་ངོར་མཚར་ཤིན་ཏུ་ཉེ་བརྒྱུད་བཅས་
ཀྱི་བཀའ་བབས་ཤིང་། རྩ་བ་ཤངས་པའི་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་གསེར་ཆོས་གཙང་མ་ལ།
གདམས་ངག་རྣོ་སོ་ཉེ་བརྒྱུད་མཁའ་འགྲོའ་ི ཁ་རླངས་ཅན་གྱིས་ཟུར་བརྒྱན་པ་ཟབ་དོན་
ཐང་བརྡལ་མ་སོགས་གསང་བདག་སྒྲོལ་བའི་མགོན་པོའ་ི བཀའ་སྲོལ་ཁྱད་པར་ཅན་
འདི་ནི་ད་ལྟའི་སྐབས་ཁྲིད་ཚུལ་གཞན་དག་ལས་རྣམ་པ་དུ་མས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་
པ་ཡིན་ནོ། །
བཞི་པ་ནི། སྲིད་མཐའི་བྱང་སེམས་འབའ་ཞིག་ཕྲེང་བར་བརྒྱུད། །མ་ནོར་མ་
བསླད་ཌཱ་ཀིའི་རྡོ་རྗེའི་ཚིག །དུས་ཀྱི་མཐར་ཡང་གྲུབ་པའི་འབྲས་བུ་སྨིན། །བཀའ་
བརྒྱུད་འདི་གཞན་ལས་འཕགས་པའི་ཁྱད་ཆོས་གསུམ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཏེ། བརྒྱུད་
འཛིད་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་སྲིད་པ་ཐ་མ་བའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འབའ་ཞིག་
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༼སྟོད་ཆ།༽

ཕྲེང་བར་བརྒྱུད་པ་ལས་གང་ཟག་ཐ་མལ་པས་བར་དུ་མ་ཆོད་པ། གདམས་ངག་
ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་དོན་མ་ནོར་ཞིང་ཚིག་མ་བསླད་པ་ཡེ་ཤེས་ཌཱ་ཀིས་ཐེམས་སུ་
བཏབ་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་སོ་སྐྱེའི་བློས་བརྟགས་ཀྱིས་བཅོས་བསྒྱུར་དང་རྩོམ་པ་མ་
ཕྱོག །བྱིན་རླབས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་སྙིགས་མའི་དུས་ཀྱི་མཐར་ཐུག་འདིར་
ཡང་བརྩོན་འགྲུས་ལྡན་ཅིང་དམ་ཚིག་མ་ཉམས་པ་ལ་གྲུབ་པའི་འབྲས་སུ་སྨིན་པ་
མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བས་བཤད་ཚོད་ཙམ་དུ་མ་ལུས་པའོ། །མྱུར་མཛད་ཕྲིན་ལས་
ལ་སོགས་མཐའ་ཡས་སོ། །མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོའ ་ི ཆོས་སྐོར་ཁོ་ན་ལ་
མཚོན་ན་སྔོན་དུས་སྟོད་ལུགས་པས་ཕར་ཆེར་ལ་ཁྱབ། ཕྱིས་སུ་སྨད་ལུགས་རི་གོང་
བརྒྱུད་པ་ཆེས་འཕེལ་ཏེ་གདན་སའི་བརྒྱུད་པ་ལས་ཕག་གྲུབ། ཀཾ་ཚང་། ཚོགས་སྡེ་
བཞི་སོགས་ལ་ཁྱབ་ཅིང་། བསམ་ལྡིང་པ་ལས་ལྷོ་གཅོད་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་སོ་སོར་འཕེལ་
བ་དང་། འཇག་པ་ལས་སྟོད་བརྒྱུད་སྨད་བརྒྱུད་བར་བརྒྱུད་གསུམ་བྱུང་ཞིང་ཁྱད་
པར་རྗེ་ཙོང་ཁ་པས་འཇག་ཆེན་བྱམས་པ་དཔལ་བ་དང་། རིག་པའི་དབང་ཕྱུག་དགེ་
ལེགས་དཔལ་བས་མུས་ཆེན་ནམ་མཁའི་རྣལ་འབྱོར་ལས་གསན་ཏེ་དབུས་གཙང་
ཁམས་གསུམ་རྒྱ་སོགས་ཡན་ཆད་དུ་ཁྱབ། །སོགས་ཁོངས་ནས་བརྒྱུད་པ་ཕྱི་མ་ལས་
འོངས་པ་སྐྱེར་སྒང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ། གཉན་སྟོན་པའི་
འཆི་མེད་འཁྲུལ་འཁོར་སོགས་ཀྱིས་ཀྱང་གྲུབ་མཐའ་ཕལ་ཆེར་ཁྱབ་པ་སོགས་དཔལ་
ལྡན་ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ནི་མཐའ་ཡས་སོ། །དྲུག་པ་དམ་ཆོས་སྡུག་
བསྔལ་ཞི་བྱེད་ཀྱི་རིང་ལུགས་བཤད་པ་ལ་གཉིས། དངོས་དང་། དེའི་ཡན་ལག་
བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ལ་གཉིས། བཀའ་སྲོལ་ངོས་བཟུང་བ། བརྒྱུད་པ་སོ་སོའ་ི ཚུལ་སྨོས་
པའོ། །
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དང་པོ་ནི། གྲུབ་ཐོབ་ང་བཞི་མཁའ་སྤྱོད་སོ་དྲུག་གི །བཅུད་བརྙེས་དམ་པ་
བོད་དུ་ལན་ལྔར་ཕེབ། །རྣམ་ཐར་ཚུལ་མཐུན་འགྲོ་མང་བསྒྲལ་མཛད་པའི། །རྗེ་
བཙུན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལས་གྲུབ་ཐོབ་ཕོ་མོ་ལྔ་བཅུ་རྩ་བཞི་བསྟེན། བཅུད་ལེན་སོགས་
ཐུན་མོང་གི་གྲུབ་པ་བརྒྱད་བརྙེས་པས་དགུང་ལོ་ལྔ་བརྒྱ་དང་བདུན་ཅུ་བཞུགས།
ཐུགས་དམ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་བཅུ་གཉིས་སོགས་སངས་རྒྱས་གནམ་ཀྱི་སྐར་མ་
ཙམ་དང་ངོ་མཚར་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་བླ་མ་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་ཞལ་གཟིགས་ཏེ་བྱིན་རླབས་
དང་གདམས་པའི་བཅུད་བརྙེས་ནས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ། བོད་དང་རྒྱ་ནག་ཏུ་
ཕ་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ཞེས་མཚན་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་དེ་ཉིད་བོད་དུ་ལན་ལྔར་ཕེབས་
ཏེ། དང་པོ་འབྲིང་ཐང་ལས་སྒོ་ནས་ཙཱ་རིར་ཐོན། མདོ་ཁམས་ཀུན་ཞབས་ཀྱིས་
བསགས་ཏེ་བསྟན་པ་དར་བར་ལུང་བསྟན། གཉིས་པར་ཁ་ཆེ་ནས་ཐོན་ཏེ་མངའ་རིས་
སུ་བྱོན། ཞང་ཞུང་གླིང་ཁ་བ་དང་བོན་ཁྲོ་ཚང་འབྲུག་ལྷ་རྗེས་སུ་བཟུང་། གསུམ་པར་
བལ་པོ་ནས་གཙང་དུ་བྱོན། ཡར་ཀླུངས་སྨ་ར་སེར་པོ་དང་། སྐྱོ་སྟོན་བསོད་ནམས་
བླ་མ་ལ་གདམས་པ་གནང་། བཞི་པར་ཤ་འུག་ལྟག་སྒོ་ནས་གཉལ་དུ་བྱོན་ཏེ་ཡུམ་
གྱི་སྒྲིབ་པ་སྦྱངས་། དབུས་སུ་རྨ་སོ་ཀཾ་གསུམ་གྱི་དོན་མཛད། ལྔ་པ་རྒྱ་ནག་ཏུ་བྱོན།
ལོ་བཅུ་གཉིས་བཞུགས་ཏེ་སླར་དིང་རིར་ཕེབས། དེ་དག་གི་སྐབས་སུ་གང་ཟག་སོ་
སོའ་ི ཁམས་དང་དབང་པོ་ཇི་བཞིན་དུ་གཟིགས་པས་དེ་དག་དང་མཐུན་པའི་གདམས་
ངག་སྣ་རེས་གྲོལ་བར་མཛད་པས་གཞུང་དང་ལུགས་སྲོལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རྣམ་པར་
གཞག་པ་མེད་ཀྱང་གཙོ་བོར་གཞུང་ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོའ་ི རྒྱུད་དང་། ཕྱག་རྒྱ་
ཆེན་པོ་བརྡའི་རྒྱུད་སོགས་ལ་བརྟེན། ཐབས་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ། རྟེན་སྡོམ་པ་
གསུམ་ལྡན། ལམ་དཀའ་ཐུབ་ཀྱི་སྲང་། འབྲས་བུ་གཞན་དོན་སྤྱོད་པ་གསུམ་དང་
ཚུལ་མཐུན་པར་ལས་ཅན་གནམ་གྱི་སྐར་མའི་གྲངས་ལྟ་བུའི་འགྲོ་བ་མང་པོ་སངས་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

རྒྱས་ཀྱི་ས་ལ་བསྒྲལ་བར་མཛད་པའི་ཆོས་དེ་ལ་སྤྱི་མིང་སྒེར་དུ་ཆགས་ཏེ་དམ་ཆོས་
སྡུག་བསྔལ་ཞི་བྱེ་ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་གྲགས་སོ། །དེའང་ཆོས་གཞན་ནི་རྒྱུ་ཉོན་
མོངས་པ་སྔོན་དུ་སྦྱོང་། སྡུག་བསྔལ་ཤུགས་ལས་ཟློག་པ་ཡིན་ལ། འདིར་ནི་འབྲས་
བུ་སྡུག་བསྔལ་དངོས་སུ་སྦྱོང་། ཤུགས་ལས་ཉོན་མོངས་པ་དྲུངས་འབྱིན་པའི་ཐབས་
ཤིན་ཏུ་ཟབ་པ་སྟེ། སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་སྔགས། ཞེས་
པའི་ལུང་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པར་བཞེད་དོ། །
གཉིས་པ་ལ་གཞི། བརྒྱུད་པ་དང་པོ། བར་པ། ཐ་མ། འཕྲོས་དོན་བཤད་
པའོ། །
དང་པོ་ནི། སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་བསྟན་ལས་དང་པོ་ནི། །ཁ་ཆེ་ཨང་ལོ། །ཞེས་
པ་སྟེ་བཤད་མ་ཐག་པའི་ཞི་བྱེད་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་ནི་སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་
དུ་བསྟན་པར་གྲགས་པ་ལས་དང་པོ་ནི། དམ་པས་ཁ་ཆེ་ཛྙཱ་ན་གུ་ཧྱ་ལ་ཞི་བྱེད་སྒྲོན་མ་
སྐོར་གསུམ། གཤིན་རྗེ་གཤེད་ལ་སོགས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྣམས་བཤད། དེ་གཉིས་
ཀས་ཨང་པོ་ལོ་ཙཱ་བ་ལ་བཤད། ཡང་ཁ་ཆེས་པུ་ཧྲང་ལོ་ཆུང་ལ་བཤད། ཁ་ཆེ་ཨང་ལོ་
གཉིས་ཀའི་བརྒྱུད་པ་རོག་ཤེས་རབ་འོད་ལ་བབས་སོ། །
གཉིས་པ་ནི། བར་པ་རྨ་སོ་ཀཾ །བརྒྱུད་ཕྲན་ལུགས་གསུམ་ཐོར་བུ་སྣ་ཚོགས་
བཅས། །བརྒྱུད་པ་བར་པ་གཙོ་བོ་རྨ་སོ་ཀཾ་གསུམ་དུ་གྲགས་པ་སྟེ། རྨ་ཆོས་ཀྱི་ཤེས་
རབ་ལ་ཚིག་བརྒྱུད་སེམས་བསྐྱེད་གཏང་ཐུན་ཁ་འཐོར་ཁར་ཕོག་སྣར་ཕོག །དོན་
བརྒྱུད་ལ་ཁྲིད་བཅུ་དྲུག་རྣམས་གནང་། སོ་ཆུང་དགེ་འདུན་འབར་ལ་གྲུབ་ཐོབ་ཕོ་མོ་
ལྔ་བཅུ་རྩ་བཞིའི་གདམས་པ་སོགས་གནང་བའི་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་གྲངས་ཚིག་བརྒྱུད་དོན་
བརྒྱུད་གཉིས། ཚིག་བརྒྱུད་ལ་བརྒྱུད་པ་ཆེན་པོ་ལྔ་བཅུ་རྩ་བཞི་པ། བརྒྱུད་ཕྲན་ཆོས་
སྟེ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་པ་གཉིས། དོན་བརྒྱུད་ཕྱོགས་སུ་ལྷུང་བ་དང་མ་ལྷུང་བ་གཉིས་ཀྱི་
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སྔ་མ་ལ། གྲུབ་ཐོབ་ང་བཞི། བླ་མ་སོ་གཉིས། དམ་པ་བཅུ་བདུན་རྣམས་ལས་དོན་
བརྒྱུད་རེ་རེ། ཕྱི་མ་ལ་མིག་འབྱེད་མཁའ་འགྲོའ་ི སྐོར་གཉིས་ཀྱི་སྔ་མ་ལ་བུ་བཞི་མ་ལྔ།
ཕྱི་མ་ལ་སོའ ་ི སྐོར་མགོ་ཆེན་མོ་བཞིར་གྲགས་པ། དེ་རྣམས་ཀྱི་རྩ་བའི་སྙིང་པོ་ལྟ་
བུར་གྱུར་པ་ནི་རྒྱུད་སྡེ་དང་ཆོས་སྐད་བསྟུན་པ་སྨྲ་བ་སེང་གེའི་དོན་བརྒྱུད། ཆོས་སྐད་
མ་བསྟུན་པ་བརྒྱུད་པ་བཞི་པ་ཡོངས་སུ་མ་གྲགས་པའི་དོན་བརྒྱུད། མ་ཚང་མདོར་
བསྡུས། སོ་སོའ་ི རིག་པ་སྲང་འཇུག་སྙན་བརྒྱུད་བཞི་རྣམས་བཞུགས་སོ། །ཀཾ་ཡེ་
ཤེས་རྒྱལ་མཚན་ལ་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་གདམས་ངག་གནང་། དེ་ལ་ཡས་བརྒྱུད་མས་བརྒྱུད་
གཉིས་སུ་བྱུང་བའི་སྔ་མ་ལ་གཞུང་སྐབས་དང་པོ། གདམས་ངག་བདེན་པ་བཞི།
ལག་ལེན་ཐོར་བུ་པ་དང་བཅས་པ་བཞུགས། ཕྱི་མ་ནི་གང་ཟག་རིམ་དང་ཅི་ཅར་གྱི་
དབྱེ་བས་སྙིང་པོ་དོན་དང་མངོན་པར་རྟོགས་པ་གཉིས་སུ་ངོ་སྤྲད་ནས་མདོ་མ་ལུས་པ་
རྟེན་འབྲེལ་གྱི་འགྲོས་བཞིས་འཆད་དེ་མས་བརྒྱུད་སྒོམ་ཐོག་ཏུ་སྐོར་བའི་གདམས་པ་
ཞེས་གྲགས། བར་དུ་བྱུང་བའི་བརྒྱུད་ཕྲན་ལུགས་གསུམ་ནི། དགེ་བཤེས་གྲྭ་པ་ལ་
ཞི་བྱེད་སྒྲོན་མ་དགུ་སྐོར། །ལྕེ་ཙནྡྲ་ཀཱིརྟི་ལ་མདོ་སྡུད་པ་དང་མཚན་བརྗོད་སྦྱར་བའི་
མདོ་རྒྱུད་ཞལ་སྦྱོར་གྱི་གདམས་པ་དང་གྲུབ་ཐོབ་ལྔ་བཅུ་བརྒྱད་ཀྱི་མན་ངག །ལྗང་
བཀའ་གདམས་པ་ལ་ཤེར་ཕྱིན་ཡི་གེ་མེད་པའི་གདམས་པ་གནང་བ་དེ་དག་ཐམས་
ཅད་ཀྱང་རོག་ཤེས་རབ་འོད་ལ་བབས་སོ། །བརྒྱུད་པ་ཐོར་བུ་ནི་འབྲོ་སྒོམ་ལ་མཚན་
བརྗོད་གསེར་གྱི་ཐུར་མ། འབུ་སྒོམ་ལ་ལས་རྒྱའི་གདམས་ངག་ནས། ལབ་སྒྲོན་ལ་
གཅོད་ཀྱི་གདམས་པའི་བར་གདམས་ཕྲན་སྣ་ཚོགས་པ་བཅོ་ལྔ་ཙམ་གནང་བར་བཤད་
དེ་བརྒྱུད་ཕྲན་ཐོར་བུ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱང་བར་མའི་སྐོར་རོ། །
གསུམ་པ་ནི། ཕྱི་མ་སྒོ་བའི་རྣལ་འབྱོར་བཞི་ལ་སོགས། །སྨིན་གྲོལ་གདམས་
སྲོལ་ནམ་མཁའི་སྐར་མ་ཙམ། །བརྒྱུད་པ་ཕྱི་མ་ནི་དམ་པ་རྒྱ་ནག་ནས་བོད་དུ་ཕེབས་
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༼སྟོད་ཆ།༽

ནས་དིང་རེར་བཞུགས་པའི་ཚེ་ཞལ་མཐོང་བ་ལ་སྔ་བ་ཅོག་རོ་སྨྱོན་པ་སོགས་འཁྲུལ་
ཞིག་ཉི་ཤུ་རྩ་དྲུག །ཞ་མ་ལྕམ་སྲིང་སོགས་ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་བུ་ཆེན་བརྒྱ་རྩ་
བརྒྱད། ཇོ་མོ་སངས་རྒྱས་སོགས་མ་ཇོ་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི། གདན་ནོན་གྱི་སློབ་མ་བཅུ་
གཉིས་པ་སོགས་པ་བྱུང་བ་ལས་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་སྒོ་བའི་རྣལ་འབྱོར་པ་བཞིར་གྲགས་
པ་སྟེ། ཤར་ན་དམ་པ་ཕྱར་ཆེན་གྱིས་བཀའ་མདོ་སྦྱོར་གྱི་སྐོར། ལྷོར་བཛྲ་ཀྲོ་དྷས་
རིན་ཆེན་དོན་སྡེབ་ཀྱི་སྐོར། ནུབ་ན་ཕྱར་ཆུང་གསི ་དུས་དུམ་ཁྲདི ་ཀྱ་ི སྐརོ ། བྱང་དུ་བྱང་
ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན་དགའས་བཀའ་ཆོ་ལུའི་སྐོར་རྣམས་བཀའ་བསྡུ་མཛད་ཅིང་ཡེ་
གེར་བཀོད། གཞན་དག་ལ་གནང་བའི་ཞལ་གདམས་སྣ་ར་ེ ཡ་ི གརེ ་འཁོད་པ་ལ་སགོ ས་
པ་སྨནི ་གྲལོ ་གདམས་ངག་ག་ི རྒྱུན་སྲལོ ་ནམ་མཁའི་སྐར་མ་ཙམ་དུ་བྱུང་ང་ོ ། །
བཞི་པ་ནི། བར་པ་ངེས་དོན་ཐ་མ་སྔགས་དང་མཐུན། །དེ་ལ་བརྒྱུད་པ་བར་
མ་ནི་གཙོ་བོར་ངེས་དོན་མདོ་སྡེ་རྣམས་དང་མཐུན་ལ། ཐ་མ་ནི་གཙོ་བོར་སྔགས་ཀྱི་
ལམ་དང་མཐུན་ཤས་ཆེ་བ་ཡིན་ནོ། །ཁྱད་འཕགས་ཉིད་དང་དགོངས་མཉམ་ཀུན་
དགའི་ལུགས། །ལོ་ཆེན་ཆོས་དཔལ་དྲིན་གྱིས་བྲེང་ཙམ་གནས། །དེ་དག་ཐམས་
ཅད་ལས་སྨིན་གྲོལ་ཆ་ལག་དང་བཅས་པའི་ལམ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པས་ཁྱད་པར་
འཕགས་པ་ནི། ང་དང་མཉམ་པ་ཀུན་དགའ་ཙམ། ཞེས་གསུངས་པ་སྐྱེ་བ་ལྔར་
རྗེས་སུ་བཟུང་ཞིང་དམ་པ་ཉིད་དང་དགོངས་པ་མཉམ་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན་
དགའི་ལུགས་སྲོལ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཆོས་སྐོར་འདི་ལ་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་
པའི་ཆོས་སྡེ་གཉིས་ལས། ཐུན་མོང་ལ་མདོ་རྒྱུད་ཕྱག་ལེན་དང་བཅས་པ། བཀའ་
བབས་སྙན་བརྒྱུད་དང་བཅས་པ། དྲི་མེད་ཕྲ་ཏིག་དང་བཅས་པ། དར་ཚགས་བཤད་
འབུམ་དང་བཅས་པ། དེའི་དང་པོ་ལ་སྤྱི་མདོ་ཆུ་ཀླུང་མངོན་པར་རོལ་བའི་མདོ། སྒོས་
མདོ་ཤེས་རབ་སྙིང་པོ། སྤྱི་རྒྱུད་སྡེ་སྣོད་གསལ་བྱེད། སྒོས་རྒྱུད་ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོ།
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ཕྱག་ལེན་ནི། དབང་འཁོར་ཆེ་འབྲིང་དང་ལམ་རིམ་ཆེ་ཆུང་གསུམ། བཀའ་བབས་
སྙན་བརྒྱུད་ནི། བཀའ་བབས་བཞི། དེའི་ལམ་སློང་སྙན་བརྒྱུད་བཞི། དྲི་མེད་ཕྲ་
ཏིག་ནི། དྲི་མེད་ལ་ཆོས་ཟུག་པ་རྩ་བའི་སྐོར་ལ་སོགས་པ་དྲུག །ཕྲ་ཏིག་ནི་པ་ཚབ་
ཀྱིས་ཀུན་དགའ་ལམ་བདེ་བའི་གེགས་རྣམས་དྲིས་པའི་གདམས་པའོ། །དར་ཚགས་
བཤད་འབུམ་ནི་དར་ཚགས་ཞལ་གདམས་བདུད་རྩིའི་སྐོར་ལ་སོགས་པ་བརྒྱད་ཡོད་
དེ་པ་ཚབ་ཀྱི་འཕྲལ་གཏམ་ཏེ་ནེས་ཡི་གེར་བཏབ་པའོ། །བཤད་འབུམ་ནི་ཏེ་ནེ་དང་
ཞིག་པོ་དང་སྙེ་མདོ་བ་ལ་སོགས་པས་མཛད་པའི་བཤད་པ་རྣམས་སོ། །ཐུན་མོང་མ་
ཡིན་པའི་ཆོས་སྡེ་ལ་རྒྱུད་སྟོང་ཐུན་དང་བཅས་པ། དབང་ལམ་ཁྲིད་དང་བཅས་པ།
གསམ་མཛོད་གསུམ། ལམ་སྐོར་ལྔ། བེའུ་བུམ་བརྒྱད་རྣམས་བཞུགས་སོ། །དམ་
པ་ཀུན་དགས་གདམས་ངག་ཐམས་ཅད་མཁས་བཙུན་པ་ཚབ་སྒོམ་པ། དེས་རྒྱལ་
བ་ཏེ་ནེ། དེ་ལ་རོག་བདེ་གཤེགས་ཆེན་པོ་ཤེར་འོད་ཀྱིས་ཞུས་ཤིང་ཞི་བྱེད་ཡོངས་
སུ་རྫོགས་པའི་བཀའ་བབས། དེ་ནས་རོག་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སོགས་རིམ་གྱིས་
བརྒྱུད་ཅིང་རྒྱ་ཆེར་འཕེལ་བ་ལས་ཕྱི་དུས་ཉག་ཇེ་ཕྲར་གྱུར་པ་ན་རོག་ཐམས་ཅད་
མཁྱེན་པའི་བག་ཆགས་སད་པ་སྨིན་གླིང་ལོ་ཆེན་དྷརྨ་ཤྲཱིས་བརྩོན་པ་ཆེན་པོས་སྨིན་
གྲོལ་གྱི་རྒྱུན་གསན། དབང་ཁྲིད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་བཀླགས། ཆོ་ག་མཛད་ཅིང་། འཆད་
སྤེལ་གནང་བའི་བཀའ་དྲིན་གྱིས་ད་ལྟའང་བྲེང་མ་ཆད་ཙམ་དུ་གནས་སོ། །
གཉིས་པ་དེའི་ཡན་ལག་གཅོད་ཡུལ་གྱི་རིང་ལུགས་བཤད་པ་ལ་གཉིས།
བཀའ་སྲོལ་ངོས་བཟུང་བ། བརྒྱུད་ཚུལ་སོ་སོར་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། ཡན་ལག་དམ་ཆོས་བདུད་ཀྱི་གཅོད་ཡུལ་ནི། །སྡུག་བསྔལ་ཞི་
བྱེད་ཀྱི་ཡན་ལག་ཏུ་གཏོགས་པ་བྲམ་ཟེ་ཨཱརྱ་དེ་བ་དང་མངའ་བདག་མཻ་ཏྲི་པ་སོགས་ཀྱི་
དགོངས་པ། ངོ་བོ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ། སྔགས་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པ་དམ་ཆོས་བདུད་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

ཀྱི་གཅོད་ཡུལ་ཞེས་བྱ་བ། འཁོར་བར་འཆིང་བྱེད་ཀྱི་བདུད་བཞི་པོ་སེམས་ཀྱི་སྙེམས་
རྟོག་ངར་འཛིན་ཁོ་ནའི་སྟེང་དུ་གཅོད་པར་བྱེད་པ། དེའང་ཤིང་གཅོད་ཡུལ་ས་ལ་ངོས་
འཛིན་དགོས་པ་ལྟར་སྙེམས་རྟོག་གི་བདུད་གཅོད་ཡུལ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་
སྟེ། དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཟབ་མོའ་ི གདམས་པའོ། །
གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཕོ་གཅོད་མོ་གཅོད་དོ། །
དང་པོ་ནི། དམ་པས་སྐྱོ་དང་སྨ་ར་སེར་པོ་ལ། །གདམས་ངག་བྲུལ་ཚོ་དྲུག་
གནང་ཕོ་གཅོད་དང་། །ཕ་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་སྐྱོ་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་དང་ཡར་ཀླུངས་
སྨར་ར་སེར་པོ་ལ་མདོ་ལུགས་རང་རྐང་གི་གཅོད་ཨཱརྱ་དེ་བའི་གཞུང་ཆུང་ལྔ་བཅུ་པའི་
དོན་གདམས་ངག་བྲུལ་ཚོ་དྲུག་པ་ཞེས་བྱ་བ་གནང་། སྐྱོས་རང་གི་དབོན་བསོད་
ནམས་བླ་མ། དེས་ལབ་སྒྲོན་ལ་བྲུལ་ཚོ་བཞི་གནང་བར་གྲགས། སྨ་ར་སེར་པོ་ཉེ་
གནས་སྨྱོན་པ་བེ་རེ་ལ་གནང་། དེ་ལས་བརྒྱུད་དེ་རོག་ཤེས་རབ་འོད་དང་མཁས་གྲུབ་
གཞོན་ནུ་གྲུབ་སོགས་ལས་འཕེལ་བ་ནི་ཕོ་གཅོད་དུ་གྲགས་པའོ། །
གཉིས་པ་ནི། ཤེར་ཕྱིན་དགོངས་དོན་མ་གཅིག་རྟོགས་པའི་ཆོས། །མོ་གཅོད་
ཉིད་དེ་ཕ་མ་གཉིས་མེད་དང་། །མཁའ་འགྲོ་ཉམས་ཀྱི་བཀའ་བབས་བུ་བཅུ་དྲུག །
དམ་པ་བོད་དུ་བྱོན་པའི་རྗེས་སུ་མཁའ་འགྲོའ་ི ཆོ་འཕྲུལ་བྱ་ནག་བཞི་འཕུར་ཞིང་འོང་
བ་གཟིགས་པ་ལས། གཡེའི་ལབ་སྒྲོན། གཉལ་སྟོད་ཀྱི་མ་ཇོ་བྱང་ཆུབ། གཙང་
གི་ཞང་མོ་རྒྱ་མཐིང་། ལྷ་སའི་སྨྱོན་མ་སྟེ་མཁའ་འགྲོ་མ་བཞིར་གྱུར་པ་ལས། ལབ་
སྒྲོན་ནི་ཤེར་ཕྱིན་བཀླགས་པས་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བ་སྐྱེས། དམ་པས་སྙིང་གཏམ་ཚིག་
གཅིག་གསུངས་པས་རྒྱུད་གྲོལ་ཏེ་རང་བཞིན་གྱིས་རྣལ་འབྱོར་མར་གྱུར། ཤེར་ཕྱིན་
གྱི་དགོངས་དོན་མ་གཅིག་ཉིད་ཀྱི་དགོངས་ཉམས་ལས་འཁྲུངས་པའི་རྟོགས་ཆོས་
གཅོད་ཡུལ་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་ལམ་སྲོལ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཕྱེས་ཏེ་གཞུང་གདམས་
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རྒྱལ་བསྟན་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་ཇི་ལྟར་དར་བའི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།

ངག་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་མཛད་པ་ལས། བཀའ་ཚོམ་ཆེན་མོ། ཡང་ཚོམ་ལེའུ་
ཉེར་ལྔ་པ། ཐུན་མོང་ཐུན་མིན་ཁྱད་པར་གྱི་ལེའུ་ཡན་ལག་བརྒྱད་གསུམ་ཉེར་བཞི་
པ་སོགས་ད་ལྟའང་རྒྱུན་བཞུགས་པ་འདི་ནི་མོ་གཅོད་ཅེས་བྱ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལའང་
ཕ་རྒྱུད་ཐབས། མ་རྒྱུད་ཤེས་རབ། གཉིས་མེད་དོན། མཁའ་འགྲོ་ཉམས་ཀྱི་བརྒྱུད་
པའི་བཀའ་བབས་བཞི་བཞིར་དབྱེ་བའམ། ཡང་ན་དབོན་སྲས་རྒྱལ་བ་དོན་གྲུབ།
བརྒྱུད་འཛིན་སྟོང་སྡེའི་ངག་གི་དབང་ཕྱུག །ཐུགས་སྲས་གྲོལ་སྡེ་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་
གནས། ཁུ་སྒོམ་ཆོས་སེང་སྟེ་ཐུགས་སྲས་བཞི། འགོག་ཚ་རྒྱན། དཔལ་ལྡན་རྒྱན།
བསོད་ནམས་རྒྱན། རིན་ཆེན་རྒྱན་ཏེ་སྲས་མོ་བཞི། སྐྱེ་མེད་དགའ་ཡན། ཕོ་སྨྱོན་
སེང་གེ །སྨྱོན་པ་རང་སྣང་། དོལ་པ་ཟང་ཐལ། ཞིག་པོ་ཧུར་ཐོན། སྐལ་ལྡན་
སེང་གེ། རྒྱ་སྒོམ་ཧུར་ཐོན། རྗེ་བཙུན་ཟིན་གནོན་ཏེ་རང་དང་མཉམ་པ་བརྒྱད། དེ་
དག་བསྡོམ་པའི་ཞལ་སློབ་བུ་ཆེན་བཅུ་དྲུག་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་གྲུབ་ཐོབ་ཕོ་མོ་བརྒྱ་
རྩ་བརྒྱད་ལ་སོགས་པ་སློབ་ཚོགས་མང་པོས་བོད་ཁམས་གང་བར་གྱུར་པས་མདོའ ་ི
བརྒྱུད་འཛིན་སྲས་གླང་ལུང་པ་རྒྱལ་བ་དོན་གྲུབ་ཀྱི་སྲས་ཆེ་བ་ཚེ་དབང་ལ་སྲས་གསུམ་
བྱུང་བའི་འབྲིང་པོ་སྔགས་ཀྱི་བརྒྱུད་འཛིན་ཐོད་སྨྱོན་བསམ་འགྲུབ་ཏུ་གྲགས་པ་འགྲན་
ཟླ་མེད་པའི་གྲུབ་ཐོབ་དེ་ལ་སློབ་མ་ཕོ་མོ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག །སྲས་མོ་གྲུབ་ཐོབ་བཅོ་
བརྒྱད་བྱོན་ཅིང་། འདི་ནས་བརྩམས་ཏེ་གངས་པ་ཞེས་པའི་གཅོད་བརྒྱུད་ཁྱད་པར་
ཅན་བྱོན། ཡང་ཟུང་འཇུག་གི་བརྒྱུད་འཛིན་ཁུ་སྒོམ་ཆོས་ཀྱི་སེང་གེ་ལས། འགྲོ་
མགོན་སངས་རྒྱས་སྟོན་པ་དང་གཞོན་ནུ་གྲུབ་ཀྱི་བར་གྲུབ་ཐོབ་ཁོ་ནར་བརྒྱུད། དེ་
ནས་བརྒྱུད་སྲོལ་མང་དུ་འཕེལ་ཏེ་རྗེ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་ཀྱང་གནམ་མཚོ་བ་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ་
ལས་གསན་ཅངི ་ཡགི ་ཆ་མཛད། དེའ་ི རྒྱུན་ལས་རུ་པའི་གཅོད་བརྒྱུད་རྣམས་དང་། ཕྱིས་
སུ་ཟུར་མང་། དེ་ལས་ཀྱང་གནས་མདོ་དང་རྗ་ེ བཙུན་སྐྱ་ས་ེ རྟགོ ས་ལྡན་ལས་སྐྱབས་ཆའེ ་ི
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

གཅོད་རྒྱུན་ཟུར་དུ་བྱུང་བས་མཚོན་བརྒྱུད་པ་ས་ོ ས་ོ ལས་མཐའ་ཡས་པ་འཕེལ་ལ།ོ །སྲས་
མོའ་ིརིང་བརྒྱུད་རྒྱལ་ཐང་ཉེ་བརྒྱུད་ལུགས། །ཀུན་སྤངས་བརྩོན་སེང་ལ་འདུས་གཏེར་
གཅོད་སགོ ས། །ཕྲིན་ལས་ང་ོ མཚར་རྒྱ་ཆ་ེ རྒྱུན་ཆགས་ས།ོ །གཞན་ཡང་མ་ཅགི ་སྲས་མ་ོ
ལ་ལྕམ་ལས་རམི ་པར་བརྒྱུད་པ་རངི ་བརྒྱུད་དང་། རྒྱལ་ཐང་པ་བསམ་གཏན་འོད་ཟེར་
གྱིས་ཞི་གཅོད་དྲག་གཅོད་ཞི་དྲག་འདྲེས་མའི་རིང་བརྒྱུད་རྣམས་གསན་ཅིང་གཉན་
ཁྲོད་བརྒྱ་རྩ་འགྲིམས་པས་གཙང་སྟོད་འོ་ཅོ་ལྷ་རྩེར་མ་ཅིག་དངོས་དང་མཇལ་ཞིང་
བྱིན་གྱིས་བརླབས་པས་ཟབ་དོན་ཐུགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཡི་གེར་བཀོད་པ་ཉེ་བརྒྱུད་རྒྱལ་
ཐང་ལུགས་སུ་གྲགས་པ་དང་། སློབ་མ་རྣམས་ལ་མ་སྤེལ་བར་ཟབ་ཆོས་དུ་མ་གཏེར་
དུ་སྦས་པ་ཕྱིས་སུ་སྒོམ་སྐྱེ་བ་ཀུན་སྤངས་བརྩོན་འགྲུས་སེང་གེ་དང་། མ་ཅིག་ཉིད་ཀྱི་
རྣམ་འཕྲུལ་ལ་འ དུས་རྡོ་རྗེ་སྒྲོན་མ་དག་གིས་གཏེར་ནས་ཕྱུང་བའི་གཅོད་སྐོར་ཟབ་
ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ལས། སྔ་མའི་རྒྱུན་རྒྱ་སྟོན་གཅོད་བརྒྱུད་ད་ལྟའང་ཟམ་མ་ཆད་པ་སོགས་
གཅོད་ཡུལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཀྱང་ཐབས་ཟབ་པས་ངོ་མཚར་ལ། གངས་ཅན་ཙམ་ན་ཁྱབ་
པར་བརྡལ་བས་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་། ད་ལྟའི་བར་དུ་རིས་མེད་ཀྱི་བཤེས་གཉེན་ཀུན་གྱིས་
ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་ཤིང་། ཕྱི་ནང་གི་གདུལ་དཀའ་འདུལ་བ་ལ་མེད་དུ་མི་རུང་
བས་རྒྱུན་ཆགས་པའོ། །སྤྱིར་བཀའ་སྲོལ་འདིའི་རང་སྐད་དུ། ཟུང་བཞི་ཡ་བརྒྱད་
ཀྱིས་ཁོག་ཕུག་མཚོན་པ་དཔེ་དྲུག་གིས་ཆེ་བ་བརྗོད། །ཅེས་གསུངས་ཏེ། དང་པོ་ནི།
ཞུ་བ་པོའ་ི གང་ཟག་གིས་དབྱེ་ན་ཕོ་བརྒྱུད་མོ་བརྒྱུད་གཉིས། ངོ་བོས་དབྱེ་ན་གཞུང་
ཁྲིགས་ཅན་དང་ཁ་འཐོར་གཉིས། ཡོངས་ལ་གྲགས་ཚུལ་གྱིས་དབྱེ་ན་སྔ་དར་ཕྱི་དར་
གཉིས། བྱོན་ཚུལ་གྱིས་དབྱེ་ན་བཀའ་མ་གཏེར་མ་གཉིས་ཏེ་ཟུང་བཞི་ལ་ཡ་བརྒྱད་དུ་
བྱུང་ངོ་། །ཁ་ཅིག་གིས་ཟུང་བརྒྱད་ལ་ཡ་བཅུ་དྲུག་ཏུའང་བཤད་དེ། ཕོ་གཅོད་དང་
མ་གཅོད། བཀའ་མ་དང་གཏེར་མ། རྒྱ་གཅོད་དང་བོད་གཅོད། མདོ་ལུགས་དང་
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རྒྱལ་བསྟན་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་ཇི་ལྟར་དར་བའི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།

སྔགས་ལུགས། སྲས་བརྒྱུད་དང་དོན་བརྒྱུད། གནམ་ཆོས་དང་ས་ཆོས། ཁྲིགས་
ཅན་དང་ཁྲིགས་མེད། ཁ་འཐོར་དང་ལེ་ལག་གོ །དེ་ལ་དང་པོ་ནི། དམ་པ་ནས་
བརྒྱུད་པ་བྲུལ་ཚོ་དྲུག་པ། ལ་བཟླ་སྐོར་གསུམ་སོགས། གཉིས་པ་མ་གཅིག་ནས་
བརྒྱུད་པ་ཕག་མོའ་ི གཅོད་སྐོར། ཊཱི་ཀ་ཆེ་ཆུང་སོགས། གསུམ་པ་ཡུན་ཆེན་མོ་དང་
བསྟན་པའི་གཙོ་བོ་ནས་ཟབ་མ་ཆད་པར་བྱོན་པ། བཞི་པ་དམ་པས་བྱ་རྒོད་ཕུང་པོའ་ི
རི་ནས་སྤྱན་དྲངས་པ་ཨུ་དུམྦ་ར། འབྲས་སྤུང་མཆོད་རྟེད་ནས་སྤྱན་དྲངས་པ་ཕྱག་རྒྱ་
ཆེ་གཅོད་ལ་སོགས་པ་དང་། ཁྲོས་མས་སྦས་པ་མ་ཅིག་གིས་བཏོན་པ་དང་། མ་ཅིག་
པའི་སྦས་པ་བརྒྱུད་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཏོན་པ། ལྔ་པ་ནི་ཨཱརྱ་དེ་བའི་རྒྱ་གཞུང་
ཆེ་ཆུང་། ཏེ་ལོ་པའི་རོ་སྙོམས་གཟེར་ལྔ། །ནཱ་རོའ་ི གསང་སྤྱོ་ལ་སོགས་པ། །དྲུག་
པ་བོད་དུ་བྱུང་བའི་གཅོད་སྐོར། །བདུན་པ་ཆོས་ཚན་སུམ་ཅུ་ལ་སོགས་པ། །བརྒྱད་
པ་སྒྲོལ་མའི་རྒྱུད་བཞི་ལ་བརྟེན་པའི་དབང་དང་བསྐྱེད་རྫོགས་ལ་སོགས་པ། དགུ་པ་
རྒྱལ་བ་དོན་གྲུབ། ཐོད་སྨྱོན། ཁམ་བུ་ཡ་ལོ། རྒྱན་ནེ་བཞི་ལས་བརྒྱུད་པ། བཅུ་པ་
ཁུ་སྒོམ་ལས་བརྒྱུད་པ། བཅུ་གཅིག་པ་ཐོག་སེང་གཟའ་སྲུང་གི་རིགས། བཅུ་གཉིས་
པ་ས་དཔྱད་ཀླུ་གཉན་ས་བདག་གི་གཅོད། བཅུ་གསུམ་པ་ཟབ་དོན་ཐུགས་སྙིང་ལྟ་
བུ། བཅུ་བཞི་པ་རྒྱ་མ་མདུན་མ་དང་ཚིག་གསལ་གྱིས་མཚོན་ཁྲིམས་སུ་མ་བསྡེབས་
པ། བཅོ་ལྔ་པ་དམིགས་འབུམ་ཐོར་བུའི་རིགས། བཅུ་དྲུག་པ་ནི་རྩ་བ་གཅིག་ཡན་
ལག་གསུམ་ཐུན་མོང་ཐུན་མིན་ཁྱད་པར་གྱི་ལེ་ལག་ཉམས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་རྣམས་ཏེ། དེ་
དག་ནང་ཚན་སོ་སོའ་ི ཆོས་བཀའ་དང་མན་ངག་ནི་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་གོ །མཚོན་པ་
དཔེ་དྲུག་ནི། གཅོད་འདི་གངས་དཀར་དང་འདྲ་སྟེ་གངས་ལ་ཁ་བ་བབ་ཀྱང་དཀར་
ལ་མ་བབས་ཀྱང་དཀར་བ་བཞིན་དུ་གཅོད་མཁན་རྣལ་འབྱོར་པ་ལ་ཐོས་པའི་ཤེས་
རབ་ཡོད་ཀྱང་ལེམས་ལ་མེད་ཀྱང་ཆོག་པའོ། །སེང་གེ་དང་འདྲ་སྟེ་དེས་མང་པོ་ཟིལ་
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གྱིས་གནོན་ལ་གཅིག་པུར་ཉམ་ང་མེད་པ་བཞིན་གཅོད་བྱེད་པ་མང་པོ་དང་འགྲོགས་
ཀྱང་ཆོག་ལ་གཅིག་པུར་འགྲིམས་ཀྱང་ཆོག་པའོ། །རྔ་བོ་ཆེའི་སྐད་དང་འདྲ་སྟེ་རྔ་ཆེན་
ལ་རོལ་མོ་གཞན་གྱི་སྒྲ་ཡོད་ཀྱང་ཆོག་ལ་མེད་ཀྱང་ཆོག་པ་བཞིན་འདི་ལ་དགེ་སྦྱོར་གྱི་
གྲོགས་གཞན་ཡོད་མེད་ཀྱང་ཁྱད་མེད་པའོ། །དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ཆུ་མིག་དང་འདྲ་སྟེ་གྲུབ་
ཆུ་ལ་མི་མང་ཉུང་གི་ཚོད་དང་འཚམས་པར་འབྱུང་བ་བཞིན་ལུགས་འདིར་གང་ཟག་
གི་བློ་ཚོད་དང་འཚམས་པར་བསླས་ཏུ་ཡོད་པའོ། །གསེར་གཡུ་ཆག་པའི་དུམ་བུ་དང་
འདྲ་སྟེ་ཆེ་ན་རིན་ཐང་ཆེ་ལ་ཆུང་ནའང་དེ་དང་མཚམས་པའི་རིན་ཐང་ཡོད་པ་བཞིན་
གཅོད་སྐོར་རྒྱ་ཆེན་ཤེས་ན་ཡོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མེད་ལ་ཅུང་ཟད་ཤེས་པས་ཀྱང་རང་
གཞན་ལ་ཕན་ཐོགས་པའོ། །རྟ་བཟང་པོའ་ི སྤུ་དང་འདྲ་སྟེ་རྟ་མཆོག་གཟུགས་འགྲོ་
འགྲོས་ལེགས་པ་ལ་སྤུ་མདོག་ཁྱད་པར་མེད་པ་བཞིན། གཅོད་ཡུལ་མཐར་ཕྱིན་པའི་
གང་ཟག་དེ་མཆོག་དམན་གང་ཡིན་ཀྱང་གཞན་ལས་བྱིན་རླམས་ཆེ་བར་གསུང་སོ། །
བདུན་པ་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་བྱུང་བ་འཆད་པ་ལ་གཉིས། རིང་ལུགས་ངོས་
བཟུང་། བརྒྱུད་ཚུལ་སོ་སོར་སྨོས་པའོ། །
དང་པོ་ནི། རྩ་རྒྱུད་རྒྱས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསྟན་པའི་བཅུད། །རྡོ་རྗེའི་རྣལ་
འབྱོར་རྫོགས་རིམ་ཀུན་གྱི་རྩེ། །དུས་འཁོར་རྩ་བའི་རྒྱུད་སྟོང་ཕྲག་གཉིས་པ།
དགྱེས་རྡོར་རྩ་འབུམ་ཕྲག་ལྔ་པ། བདེ་མཆོག་མངོན་བརྗོད་འབུམ་པ། གསང་འདུས་
རྩ་རྒྱུད་སྟོང་ཕྲག་ཉེར་ལྔ་པ། འཇིགས་བྱེད་རྗེས་སུ་རིག་པ་སྟོང་ཕྲག་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་
པ། སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་ཁྲི་དྲུག་སྟོང་ལ་སོགས་པ་རྩ་རྒྱུད་རྒྱས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མགྲིན་
གཅིག་ཏུ་གསལ་བར་བསྟན་པའི་རྫོགས་རིམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བཅུད། རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་
རྣལ་འབྱོར་དང་འབྲེལ་བའི་སྦྱོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་པ་ཞེས་བྱ་བ་བླ་མེད་ནས་གསུངས་
པའི་རིམ་གཉིས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐྱེལ་སོ། །རྣལ་འབྱོར་ཀུན་གྱི་རྩེ་མོ། །འཕགས་བོད་
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གཉིས་སུ་ཉི་ཟླ་ལྟར་གྲགས་པའོ། །
གཉིས་པ་ལ་ལྔ། འཕགས་ཡུལ་དུ་བྱོན་ཚུལ། བོད་དུ་སྤྱིར་གྲགས་ཚུལ། བྱེ་
བྲག་ལུགས་སྲོལ་བཅུ་བདུན། ལུགས་སྲོལ་གཞན། ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་རིང་ལུགས་
ངོས་བཟུང་བའོ། །
དང་པོ་ནི། ཆོས་རྒྱལ་རིགས་ལྡན་ཞལ་ལས་ལེགས་འོངས་པ། །དུས་ཞབས་
ཆེ་ཆུང་ཤ་བ་རི་པ་དང་། །དཔེ་མེད་འཚོ་དང་ཉི་མ་དཔལ་ཡེ་ཤེས། །ནཱ་རོ་ཁ་ཆེ་ཞི་
སྦས་ལུགས་སོགས་ལས། །ཟླ་བ་བཟང་པོ་སོགས་ཆོས་རྒྱལ་བདུན་དང་། འཇམ་
དཔལ་གྲགས་པ་སོགས་རྡོ་རྗེའི་རིགས་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་ནས་ཞལ་དང་། ཐུགས་
ནས་ཐུགས་སུ་ལེགས་པར་འོངས་པ་འདི་ཉིད་འཕགས་ཡུལ་དུའང་སྔ་རབས་ཤིག་ནས་
ཕེབས་ཀྱང་། སྐྱེ་བོ་ཀུན་ལ་གྲགས་པར་མཛད་པ་ནི་དུས་ཞབས་པ་ཆེན་པོ་ཡིན་པས་
དེ་ནི་ལུགས་འདིའི་ཤིང་རྟའི་སྲོས་འབྱེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ལུགས་སྲོལ་རྣམས་ཀྱི་ཐོག་
མར་བཞག །དེ་ནས་དུས་ཞབས་པ་ཆུང་བ། གྲུབ་ཆེན་ཤ་བ་རི་པས་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་སྩལ་
བ། དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དངོས་ཀྱིས་རྗེས་སུ་བཟུང་བ་གྲུབ་ཆེན་དཔེ་མེད་འཚོ། དེའི་
རྗེས་འབྲངས་ཉི་མ་དཔལ་ཡེ་ཤེས། དུས་འཁོར་ཞབས་ཀྱི་སློབ་མ་པཎ་ཆེན་ནཱ་རོ་པ།
ཁ་ཆེན་པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི། ཕྱིས་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཞི་བ་སྦས་པའི་ལུགས་སྲོལ་
སོགས་མང་དུ་བྱོན་པ་ཡིན་ནོ། །ལས་ཞེས་པ་ཕྱི་མའི་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་སྒྲའོ། །
གཉིས་པ་ནི། བོད་དུ་སྔོན་བྱོན་བཞི་དང་བར་བྱོན་ལྔ། །ཕྱིས་བྱོན་གཉིས་
སུ་གྲགས་ཆེ། །ཞེས་པ་སྟེ། བོད་ཡུལ་དུའང་སྔ་ཕྱིར་གང་ཟག་མང་པོས་སྤེལ་བར་
མཛད་པ་ལས། གྱི་ཇོ། འབྲོ། རྭ། དིང་རི་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པའི་ལུགས་ཏེ་སྔོན་བྱོན་
བཞི། ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན། མན་ལུང་པ། བི་བྷཱུ་ཏི། ཐར་ལོ་ཉི་མ་རྒྱལ་མཚན། ཨོ་
རྒྱན་པ་སྟེ་བར་བྱོན་ལྔ། པཎ་ཆེན་ནགས་ཀྱི་རིན་ཆེན། སངས་རྒྱས་སྦས་པའི་མགོན་
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པོ་སྟེ་ཕྱིས་བྱོན་གཉིས་རྣམས་སུ་གྲགས་ཆེའོ། །
གསུམ་པ་ནི། གྱི་ཇོ་རྨ། ཁྲོམ་ལོ་ཇོ་བོ་འབྲོ་རྭ་ཙ་མི་དང་། །རས་ཆུང་རྒྭ་ལོ་
གསུམ་དང་ཁ་ཆེ་གཉིས། །བི་བྷཱུ་ཏི་གཉིས་ཆག་ལོ་མན་ལུང་སྟེ། །ལུགས་སྲོལ་བཅུ་
བདུན་ཀུན་སྤངས་ཆེན་པོར་འདུ། །ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོ་གྱི་ཇོ་ཟླ་བའི་འོད་ཟེར་གྱི་སྦྱོར་
དྲུག་གི་མན་ངག །སྦྱོར་དྲུག་གི་སྒོས་ཀྱི་རྒྱུད་ཆུང་འགྲེལ་པ་དང་བཅས་པ་དང་། ལོ་
ཙཱ་བ་རྨ་དགེ་བའི་བློ་གྲོས་ཀྱི་ལུགས་ཀྱི་སྦྱོར་དྲུག་དང་། ཁྲོམ་ལོ་ཙཱ་བ་པདྨ་འོད་ཟེར་
གྱི་སྦྱོར་དྲུག་དང་། ཇོ་བོ་རྗེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤས་བླ་མ་ནག་པོ་མངོན་ཤེས་ཅན་ལ་
གསན་པའི་སྦྱོར་དྲུག་དང་། ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ཟླ་བ་མགོན་པོ་ནས་བརྒྱུད་པའི་སྦྱོར་
དྲུག་ལ་འབྲོ་ལུགས་སུ་གྲགས་པའི་སྦྱོར་དྲུག་དང་། རྭ་ལོ་ཙཱ་བ་ཆོས་རབ་ཀྱིས་པཎྜི་
ཏ་ས་མནྟ་ཤྲཱི་ལ་གསན་པའི་སྦྱོར་དྲུག་དང་། ཙ་མི་ལོ་ཙཱ་བ་སངས་རྒྱས་གྲགས་ཀྱིས་
མཛད་པའི་སྦྱོར་ཕྲེང་གི་ལུགས། སེ་ལོ་དང་གཉོས་སྟོན་འོད་པ་ནས་བརྒྱུད་པ་འདི་
ལ་ཙ་མི་ལུགས་རང་དུ་གྲགས་པ་དང་། རས་ཆུང་རྡོ་རྗེ་གྲགས་པས་ཨ་མོ་ལྷ་བཛྲ་ལ་
གསན་པའི་སྦྱོར་དྲུག་དང་། ཙ་མི་གནས་བརྒྱུད་པ་ཡིན་ཡང་སྦྱོར་ཕྲེང་ལུགས་དང་མི་
གཅིག་པ་དཔལ་ཆེན་རྒྭ་ལོ་ནས་བརྒྱུད་པ་ལུགས་གསུམ་སྟེ། རྒྭ་ལོས་དུས་འཁོར་རང་
ལུགས་ཀྱི་སྦྱོར་དྲུག་ཞང་ཚལ་པ་སོགས་ལ་གནང་བ་དང་། མ་རྒྱུད་ཀྱཻའི་རྡོ་རྗེའི་སྦྱོར་
དྲུག་བླ་མ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་ལ་གནང་བ་དང་། ཕ་རྒྱུད་གསང་བ་འདུས་པའི་སྦྱོར་དྲུག་
དགེ་བཤེས་སྐྱུ་ར་ཨ་སྐྱབས་ལ་གནང་བ་དང་གསུམ་མོ། །རྒྭ་ལོས་ཙ་མི་ལ་གསན་
པ་ཡིན་ན་ཡང་། སྦྱོར་ཕྲེང་གི་ལུགས་དང་རྒྭ་ལོ་ལུགས་གཉིས་གདམས་ངག་སྟོན་
ཚུལ་མི་འདྲ་བ་ཆེར་ཡོད་པས་ལུགས་སོ་སོར་བགྲང་ངོ་། །ཁ་ཆེན་པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱིས་
དཔྱལ་ལོ་ཆོས་བཟང་ལ་གནང་བ་དགྱེས་རྡོར་ནཱ་རོ་འགྲེལ་ཆེན་གྱི་མན་ངག་ཏུ་མཛད།
དཔྱལ་པས་ནཱ་རོ་པའི་སྒྲོམ་ལྡེར་གྲགས་པའི་ཡི་གེ་ཡང་ཡོད་པ་དང་། པཎ་ཆེན་གྱིས་
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རྒྱལ་བསྟན་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་ཇི་ལྟར་དར་བའི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།

ཆོས་རྗེ་ས་སྐྱ་པཎ ་ཆེན་ལ་གནང་བ་སྙན་བརྒྱུད་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་དྲུག་གིས་ཁྱད་པར་དུ་
བྱས་པ་སྟེ། ཁ་ཆེན་པཎ་ཆེན་ནས་བརྒྱུད་པ་ལུགས་གཉིས་སོ། །གྲུབ་ཐོབ་དཔེ་མེད་
འཚོའི་ལུགས་ཀྱི་སྦྱོར་དྲུག་སློབ་དཔོན་རཏྣ་རཀྵི་ཏ་ལ་པཎྜི་ཏ་བི་བྷཱུ་ཏི་ཙནྡྲས་གསན་
པ་བི་བྷཱུ་ཏིའི་རིང་བརྒྱུད་དུ་གྲགས་པ་དང་། ཕྱིས་བལ་ཡུལ་གྱི་སྦི་བི་ཧ་དང་གྲུབ་ཐོབ་
ཤ་བ་རིས་ཞལ་མངོན་སུམ་དུ་བསྟན་རུང་གནང་བའི་སྦྱོར་དྲུག་ཉེ་བརྒྱུད་དེ་བི་བྷཱུ་ཏིའི་
ལུགས་གཉིས་སོ། །ཆག་ལོ་ཙཱ་བ་ཆོས་རྗེ་དཔལ་གྱིས་བླ་མ་བལ་པོའ་ི པཎ་ཆེན་ཉི་
དབང་སྲུང་བ་དང་། འཕགས་ཡུལ་གྱི་སྐྱེས་མཆོག་རཱ་ཧུ་ལ་ཤྲཱི་བྷ་དྲ་ལ་གསན་པའི་
ངག་ཀྱང་ཡོད་ལ། མན་ལུང་གུ་རུར་གྲགས་པ་ལ་གྲུབ་ཆེན་པུ་ཎྱ་ཤྲཱི་འམ། རྒྱ་གར་གྱི་
ཡུལ་དུ་གྲུབ་ཆེན་དཱི་པཾ་ཀ་རར་གྲགས་པ་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་བརྙེས་ཏེ་ད་ལྟ་རི་པོ་ཏ་ལ་
ན་བཞུགས་པ་དེས། དང་པོར་འབྲོ་ལུགས་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་རྭ་འབྲོ་གཉིས་འདུས་ཀྱི་
མན་ངག་བསྒོམ་པར་མཛད་པ་ཡིན་ཡང་། ཕྱིས་གྲུབ་པ་བརྙེས་པས་བརྒྱུད་པ་གཞན་
ལ་མ་ལྟོས་མོད། གང་ལྟར་ཡང་དེས་མཛད་པའི་མཚན་བརྗོད་སྦྱོར་དྲུག་སྟེ། དེ་ལྟར་
ན་ལུགས་སྲོལ་བཅུ་བདུན་རིགས་ལྡན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཆོས་རྗེ་ཀུན་སྤངས་ཆེན་པོ་ཞང་
ཐུགས་རྗེ་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས་གསན་པས་ལུགས་འདི་ལ་དེ་དག་གི་རྒྱུན་གཅིག་ཏུ་འདུ་
ཡང་། བི་བྷཱུ་ཏིའི་ཉེ་བརྒྱུད་དང་དངོས་སློབ་བཞིའི་ལུགས་ཀྱང་གསན་པས་དེ་ལྟར་ན་
ལུགས་སྲོལ་ཉི་ཤུར་བགྲང་ངོ་། །
བཞི་པ་ནི། གཞན་ཡང་ཀོ་བྲག་རོང་པ་བོ་དོང་པ། །ལ་སྟོད་སྲོན་ལུགས་ཆེ་
ཕྲ་དུ་མ་བྱུང་། །གཞན་ཡང་ཀོ་བྲག་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བལ་ཡུལ་ནས་
བི་བྷཱུ་ཏི་ཙནྡྲ་ཆེད་དུ་སྤྱན་དྲངས་ནས་སྦྱོར་དྲུག་ཉེ་བརྒྱུད་ཞུས་ཏེ། གྲུབ་ཆེན་གོ་ལུང་
པ་གཞོན་ནུ་དཔལ་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཀོ་བྲག་ལུགས་དང་། རོང་ཕག་ལོའ་ི སྲས་རོང་
པ་ཤེས་རབ་སེང་གེ་དང་། རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་སོགས་ལས་རོང་ལུགས་ཀྱི་བཀའ་སྲོལ་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

ཟུར་དུ་བྱུང་བ་རོང་ལུགས་དང་། གཉལ་ཞིག་བུ་དགུའི་ཡ་གྱལ་བོ་དོང་པ་རིན་ཆེན་རྩེ་
མོས་གྲུབ་ཐོབ་སེ་མོ་ཆེ་པ་ལས་བརྒྱུད་གདམས་ངག་ཞུས། དེ་ནས་སྟག་སྡེ་བ་སེང་གེ་
རྒྱལ་མཚན། ཤོང་ལོ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན། དཔང་ལོ་བློ་བརྟན། ལོ་ཆེན་བྱང་རྩེ། ལོ་
ཙཱ་བ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན། ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་བྲལ་ཆེན་པོའ་ི བར་དུ་བརྒྱུད་པ་
བོ་དོང་ལུགས་ཏེ། དེའི་སློབ་མ་པཎ་ཆེན་བྱམས་པ་གླིང་པ། བྱང་བདག་རྣམ་རྒྱལ་
གྲགས་བཟང་སོགས་ལས་ཀྱང་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱ་ཆེན་བྱུང་། ཡང་ཀུན་སྤངས་
ཆེན་པོའ་ི ཞལ་སློབ་ཀུན་སྤངས་བུ་བཞིར་གྲགས་པའི་ཡ་གྱལ་ལ་སྟོད་པ་དབང་ཕྱུག་
རྒྱལ་མཚན་དང་། སྲོན་པ་ཀུན་རྒྱལ་བ་གཉིས་ལས་ཀྱང་ལུགས་སྲོལ་ཟུར་དུ་བྱུང་
བ་དང་། འགོས་དཀར་ལུགས། ལྐོག་ལུགས་སོགས་ཆེ་ཕྲ་དུ་མ་བྱུང་ཞིང་། ཕྱིས་
སུ་རྒྱ་གར་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་མཁས་པ་ཆེན་པོ་ནགས་ཀྱི་རིན་ཆེན་བོད་དུ་བྱོན་ཏེ། རིང་
བརྒྱུད་གྲུབ་ཐོབ་དཔེ་མེད་འཚོའི་གདམས་ངག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དང་། རི་ཁྲོད་
དབང་ཕྱུག་གི་ཉེ་བརྒྱུད་བཅས་འགོས་ལོ་ཙཱ་བ་གཞོན་ནུ་དཔལ་དང་། སྤྱན་སྔ་ཆོས་ཀྱི་
གྲགས་པ་སོགས་ལ་བསྩལ་བ་དང་། དེ་ལས་ཀྱང་ཕྱིས་སུ་གྲུབ་ཆེན་ཞི་པ་སྦས་པའི་
སློབ་མ་སངས་རྒྱས་སྦས་པའི་མགོན་པོས་ཞི་སྦས་ཞབས་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྦྱོར་
དྲུག་སྙན་བརྒྱུད་ཇོ་ནང་རྗེ་བཙུན་ཆེན་པོ་ལ་གནང་བའི་ལུགས་རྣམས་ཀྱང་བྱུང་ངོ་། །
ལྔ་པ་ནི། ཁྱད་པར་བརྟོན་པ་བཞི་ལྡན་ཀུན་མཁྱེན་རྗེ། །རྩོད་དུས་རྡོ་རྗེ་འཆང་
དངོས་སྒྲོལ་བའི་མགོན། །རིགས་ལྡན་གཉིས་པའི་བཀའ་བརྒྱུད་ཕུལ་དུ་བྱུང་། །
ལུགས་སྲོལ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་རྔ་བོ་ཆེའི་མདོ་སོགས་
ནས་ཐུབ་མཚན་འཆང་བའི་དགེ་སློང་དུ་ལུང་བསྟན་པ་རིགས་ལྡན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་དོལ་
པོ་པ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ལ་མཐར་ཐུག་རྟོན་པ་རྣམ་པ་བཞི་དང་ལྡན་པ་ཀུན་
མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་དང་། རྩོད་པའི་དུས་ཀྱི་
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རྒྱལ་བསྟན་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་ཇི་ལྟར་དར་བའི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།

མཐར་གྲུབ་ཆེན་སྤྱོད་འཆང་དབང་པོ་བསམ་བཞིན་སྐྱེ་བ་བཞེས་པ། གསང་བ་ཟབ་
མོའ་ིགནས་ལ་རྡ་ོ རྗ་ེ འཆང་གཉིས་པའི་ག་ོ འཕང་བརྙེས་པ་རྗ་ེ བཙུན་སྒྲལོ ་བའི་མགོན་པསོ ་
ཤིང་རྟའི་ལམ་སྲོལ་ཕྱེས་པ་དག་ནི་རིགས་ལྡན་གཉིས་པའི་བཀའ་བརྒྱུད་དེ་གཞན་ལས་
ཕུལ་དུ་བྱུང་ཞངི ་། སྒྲུབ་བརྒྱུད་འདིའ་ི བཀའ་ཆནེ ་བབས་པ་ཡནི ་ན།ོ །
བརྒྱད་པ་རྡོ་རྗེ་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། རིང་ལུགས་ངོས་
བཟུང་། བརྒྱུད་སྲོལ་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། གཞི་ལམ་འབྲས་བུར་མི་ཕྱེད་རྡོ་རྗེ་གསུམ། །བསྙེན་སྒྲུབ་སྒྲུབ་
ཆེན་ཡན་ལག་རྣལ་འབྱོར་མས། །རིན་ཆེན་དཔལ་ལ་ཐུགས་ཀྱི་ཟུང་བསྩལ་པ། །
སྦྱང་གཞི་གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་གནས་སྐབས་གསུམ་དུ་རྒྱུན་ཆགས་པས་དབྱེར་མི་
ཕྱེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་སྐུ་གསུམ་ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་གསུམ་པོ། །སྦྱང་བྱ་ལུས་ངག་
ཡིད་གསུམ་གློ་བུར་འཁྲུལ་འཛིན་གནས་སྐབས་བཞིའི་བག་ཆགས་དང་བཅས་པས་
བསྒྲིབས་པ་དེ་ཉིད། སྦྱོང་བྱེད་སོར་བསམ་བསྙེན་པའི་ཡན་ལག །སྲོག་རྩོལ་སྒྲུབ་
པའི་ཡན་ལག །དྲན་ཏིང་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའ ་ི ཡན་ལག་གསུམ་གྱིས་སྦྱངས་འབྲས་
དབང་རྣོན་བརྩོན་འགྲུས་ཅན་ཚེ་གཅིག་ལ་སྐུ་གསུམ་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་མན་ངག་རྒྱལ་
ཡུམ་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་དངོས་ཀྱིས་གྲུབ་ཆེན་ཨོ་རྒྱན་པ་རིན་ཆེན་དཔལ་ལ་ཐུགས་ཀྱི་
ཟུང་བཅུད་བསྩལ་པ་སྟེ། དེའང་གྲུབ་ཆེན་དེ་ཉིད་མདོ་སྔགས་ཀྱི་སྦྱངས་པ་མཐར་ཕྱིན།
རོང་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་འཛིན་དུས་འཁོར་བ་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་ལས་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ི
རྒྱུད་འགྲེལ་མན་ངག་དང་བཅས་པ་གསན་ཏེ་མཁས་པའི་ཕུལ་དུ་གྱུར། །རྒྱལ་བ་རྒོད་
ཚང་པ་ལས་རྟོགས་པ་མཐའ་ཐུག་བརྙེས། ཛཱ་ལནྡྷ་ར་སོགས་གནས་ཡུལ་མང་དུ་བྱོན།
ཁྱད་པར་ནུབ་ཕྱོགས་ཨོ་རྒྱན་གྱི་ཡུལ་དུ་ཕེབས། བར་ཆད་དང་འཇིགས་པ་ཆོ་འཕྲུལ་
མཐའ་དག་ལྟ་བ་དང་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ཟིལ་གྱིས་མནན། ཡུས་དབུས་དྷཱུ་མ་ཐ་
557

ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

ལའི་ཕྱོགས་བཞིར་རིགས་བཞི་མཁའ་འགྲོས་བྱིན་གྱིས་བརླབས། སྤྲུལ་པའི་མཛེས་
མས་ལུང་བསྟན་པ་བཞིན་ཀ་བོ་ཀ་ཞེས་པའི་གྲོང་དུ་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ཉིད་དང་པོ་
སྨད་འཚང་མའི་གཟུགས་སུ་བསྟན་ནས་བཟའ་བཏུང་དང་རེག་བྱའི་བདེ་བ་བསྩལ་
བས་རྩ་མདུད་ཐམས་ཅད་གྲོལ། སྒྲ་དང་ས་གཡོ་སོགས་ལྟས་ཆེན་པོ་དང་བཅས་ཏེ་
སླར་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོ་དངོས་སུ་སྣང་བས་གདམས་པ་འདི་རྫོགས་པར་གནང་། སྔར་གྱི་
མཁའ་འགྲོ་བཞི་དང་སེངྒེའི་གདོང་ཅན་ལྔ་པོས་ཀྱང་གདམས་པ་སྣ་རེ་གནང་བས་གྲུབ་
པ་ཆེན་པོའ་ི ས་ལ་གནས་པར་གྱུར་ཏོ། །བོད་དུ་བྱོན་ནམ་མཁའ་འགྲོའ་ི ལུང་བཞིན་
ཐོག་མར་གཡའ་བཟང་པ། སྣུབས་འདུལ་བ་འཛིན་པའི་དབོན་པོ་རིན་པོ་ཆེ་མཁར་
ཆུ་བས་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་ངོར་གཞུང་ཡི་གེར་བཀོད་པར་མཛད་དོ། །
གཉིས་པ་ནི། མཁར་ཆུ་བ་དང་ཟླ་སེང་སྦུ་ཏྲ་བ། །ཟུར་ཕུག་སྙེ་མདོ་སྐུ་མཆེད་
སྲོལ་མང་ལས། །རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་རང་བྱུང་ཆོས་རྗེ་ཡིས། །རྡོ་རྗེའི་ཚིག་བཀྲོལ་
གདམས་པའི་ལམ་བཟང་གསལ། །རིན་པོ་ཆེ་མཁར་ཆུ་བས་དམིགས་རྐང་རེ་ལ་
གསེར་ཞོ་རེའི་མཎྜལ་ཕུལ་ནས་ཞུས་ཤིང་བརྗེད་ཐོ་བསྡུས་པའང་མཛད། ཁྲིད་གཉེར་
པ་རྟོགས་ལྡན་ཟླ་བ་སེང་གེས་མན་ངག་རྣམས་གླེགས་བམ་དུ་བསྡོམས། །ཕྱིས་ཀྱང་
ཁྲིད་ལུགས་འདི་ལ་གཙོར་བྱེད། རྗེ་ཉིད་ལ་གོ་ལུང་པ་གཞོན་ནུ་དཔལ་གྱིས་དྲི་བ་
ཞུས་པས་ལན་འདེབས་གནང་བ་ཁོང་གིས་ཡི་གེར་བཏབ་པ་དང་། སྦུ་ཏྲ་པ་མཁས་
བཙུན་བསོད་ནམས་འོད་ཟེར་བ་ལ་ཡིག་ཆ་གསལ་བར་མ་ཐོས་ཤིང་། ཟུར་ཕུག་པ་
རིན་ཆེན་དཔལ་བས་མཛད་པའི་ཊཱིཀ་ཆེན་དང་། མཁས་པ་ཤངས་སྟོན་དང་། སྙེ་
མདོ་ཀུན་དགའ་དོན་གྲུབ་པས་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་གི་རྣམ་བཤད་མཛད་པ་བཞི་ལ་
འགྲེལ་ཆེན་བཞི་ཟེར་ཞིང་། བསོད་འོད་ལས་ཆོས་རྗེ་གངས་པ་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་
བླ་མ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་བར་དུ་བྱུང་བ་དང་། སྙེ་མདོ་སྐུ་མཆེད་ལས་ཀྱང་
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བརྒྱུད་པ་འཕེལ་བ་སོགས་སྲོལ་མང་དུ་བྱུང་བ་ལས། རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་ཀུན་མཁྱེན་
རབ་བྱུང་ཆོས་རྗེས་གྲུབ་ཆེན་པ་ལས་གདམས་ངག་རྫོགས་པར་གསན་ཏེ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་
གི་མདུན་འགྲོལ་དང་གདམས་ངག་གི་གནད་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་ལམ་
བཟང་པོ་གསལ་བར་མཛད་ཅིང་། རྗེ་རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ་སོགས་སྐུའི་སྐྱེ་བ་ན་རིམ་སློབ་
བརྒྱུད་དང་བཅས་པས་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་བར་མཛད་དོ། །
གཉིས་པ་ཕྲན་ཚེགས་བྱུང་བ་གཞན་སྨོས་པ་ནི། མི་ཏྲ་དམར་པོ་ཁ་རག་སྐོར་
གསུམ་སོགས། །ཚད་ལྡན་ཕྲན་ཚེགས་བྱུང་བ་མཐའ་ཡས་སོ། །ངོ་མཚར་བའི་
གཏམ་བཅོ་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀི་དེ་ཉིད་ཁྲོ་ཕུ་ལོ་ཙཱ་བ་བྱམས་
པའི་དཔལ་གྱི་སྤྱན་དྲངས། ཟབ་ཆོས་ཞུས་པས་ཤེས་བྱའི་ཡན་ལག་ཏུ་བསྟན་པ་ཐུན་
མོང་གི་སྐོར། ནང་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་བསྟན་པ་ཉམས་ལེན་བྱེ་བྲག་གི་སྐོར། །གསང་
བ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་འཇུག་པ་སྟོན་པ་ཁྱད་པར་གྱི་སྐོར་གསུམ་གནང་བ་ཁྲོ་ཕུ་པ་ལས་
རིམ་པ་བརྒྱུད་པ་དང་། ས་ར་ཧས་གནང་བའི་ཕྱག་ཆེན་འཁོར་བ་རྒྱུན་གཅོད་ཀྱི་
གདམས་ངག་དོན་མོ་རིར་མཚན་ལྡན་འཁྲུལ་ཞིག་ཆེན་པོ་ལ་གནང་། དེས་རྟོགས་
ལྡན་གྲངས་སེང་ལ་གནང་བ་དང་། ཡང་བལ་རས་ཞེས་བྱ་བའི་རྣལ་འབྱོར་པར་བརྫུས་
ནས་གྲགས་པ་སེང་གེ་ལ་མཁའ་སྤྱོད་བསྙེན་སྒྲུབ་གནང་བ་ཕྱི་མ་གཉིས་ལ་རྟོགས་
ལྡན་མཁའ་སྤྱོད་དབང་པོས་ཡིག་ཆའང་མཛད་པ་དང་། ཡང་མི་ཏྲ་ཁྲིད་དྲུག་ཏུ་གྲགས་
པ་པཎྜི་ཏ་ཤཱ་རི་པུ་ཏྲ་ལ་གནང། དེས་མི་ཉག་གྲགས་རིན་དང་ཀུ་ཅོར་རྟོགས་ལྡན་
ལས་བརྒྱུད་པ་དང་། རྡོ་རྗེ་ཕྲེང་བའི་དབང་བསྐུར་བརྒྱ་རྩ་པཎ་ཆེན་དོན་ཡོད་རྡོ་རྗེ་
ལས་བརྒྱུད་པ་སོགས་བྱུང་། ཡང་སྤྲུལ་སྐུ་ལ་སྟོད་དམར་པོ་ལ་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཆེ་བས་
གནང་བའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའ ་ི ཆོས་སྐོར་དང་བསིལ་བ་ཚལ་དུ་མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔས་
གནང་བའི་གདམས་ངག་གི་སྐོར་རྣམས་དང་། གཙང་ཁ་རག་སྒོམ་ཆུང་བློ་གྲོས་དབང་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

ཕྱུག་ལ་ཨ་རོ་ནས་བརྒྱུད་པའི་སེམས་ཕྱོགས་དང་། ཇོ་བོ་ནས་བརྒྱུད་པའི་བློ་སྦྱོང་གི་
བཀའ་བབས། གདམས་པ་དེ་གཉིས་བསྲེས་པ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་སྦྱོང་ཞེས་བྱ་བའི་
གཞུང་མཛད། ཕྱིས་ཁ་རག་སྐོར་གསུམ་དུ་གྲགས་ཏེ་ལྷོ་པ་དྷརྨ་སྐྱབས། བྱང་སྒོམ་
མཆེད་གསུམ་སོགས་ནས་རྒྱ་ཆེར་འཕེལ། སོགས་ཁོངས་ནས་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་
དམར་ཁྲིད་རིགས་བཞི། དུས་ཞབས་ཆེ་ཆུང་ནས་བལ་པོ་ཀཱ་ཡ་ཤྲཱི་སོགས་ལ་བརྒྱུད་
པའི་ནམ་མཁའ་སྐོར་གསུམ། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཐིག་ལེའི་སྐོར། མན་ལུང་བའི་སྒོམ་
རིམ་གཅིག་ཤེས་ཀུན་གྲོལ་སོགས་གདམས་ངག་གི་རིགས་དང་། ཨ་བྷ་ཡའི་རྡོ་རྗེ་
ཕྲེང་བ་དང་སྒྲུབ་ཐབས་བརྒྱ་རྒྱམ། དརྦ་ཎ་ཨཱ་ཙརྱའི་བྱ་བ་བཏུས་པ་སོགས་དབང་
དང་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་རིགས་ཚད་དང་ལྡན་ཅིང་སྒྲུབ་རྒྱུད་ཀྱི་བཀའ་སྲོལ་ཟུར་པ་མེད་
པའི་ཕྲན་ཚེགས་ཀྱི་བྱུང་བ་ནི་མཐའ་ཡས་སོ། །སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་རྣམས་ཀྱི་བྱུང་བ་
བརྗོད་པའི་སྐབས་གསུམ་པའི་འགྲེལ་པའོ།། །།

༤ རིག་གནས་ཞར་བྱུང་དང་བཅས་པའི་བྱུང་བ་བརྗོད་པའི་སྐབས།

སྐབས་བཞི་པ་རིག་གནས་ཞར་བྱུང་དང་བཅས་པའི་བྱུང་བ་བརྗོད་པ་ལ་གཉིས།
རིག་པའི་གནས་དངོས། ཞར་བྱུང་ཡུལ་ཆེན་གཞན་དུ་བསྟན་པ་བྱུང་ཚུལ་ལོ། །
དང་པོ་ལ་གསུམ། རིག་གནས་ཆེ་བ། ཆུང་བ། འཕྲོས་དོན་སྨོས་པའོ། །
དང་པོ་ལ་བཞི། སྒྲ། ཚད་མ། བཟོ། གསོ་བ་རིག་པའི་བྱུང་ཚུལ་བཤད་
པའོ། །
དང་པོ་ལ་གཉིས། ལྷ་ཡུལ་དུ་བྱུང་ཚུལ་དང་། མི་ཡུལ་དུ་དར་ཚུལ་ལོ། །
དང་པོ་ནི། རིག་པའི་གནས་ཀྱི་ཐོག་མ་སྒྲ་རིག་གི །བསྟན་བཅོས་དབང་པོས་
བྱས་པ་ཕུར་བུས་བསླབས། །མཁས་པའི་ང་རྒྱལ་གཅག་ཕྱིར་དུས་གཉན་སྲུང་། །
560

རྒྱལ་བསྟན་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་ཇི་ལྟར་དར་བའི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།

ཕྱི་ནང་གྲུབ་མཐའ་ཐུན་མོང་བ་ཀུན་གྱིས་བསླབ་ཅིང་ཤེས་པར་བྱ་བ་རིག་པའི་གནས་
སུ་གྲགས་པ་ལ་ཆེ་ཆུང་གཉིས་སུ་ཡོད་ཅིང་། སྔ་མ་ནང་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་རིག་
པའི་གནས་ཆེན་པོ་ལྔར་གྲགས་པའི་ཐོག་མར་སྒྲ་རིག་པ་ནི་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་དུ་སརྦ་
ཛྙཱ་དེ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་བྱུང་བས་བརྡ་སྤྲོད་པའི་བསྟན་བཅོས་ཆེན་པོ་ཐོག་མར་བྱས། དེ་
ལ་དབང་པོས་བསླབས་ཏེ་དེས་ཀྱང་བསྟན་བཅོས་ཨིནྡྲ་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ་བྱས་པར་གྲགས། །
དེ་ལ་དྲང་སྲོང་ཕུར་བུས་བསླབས་པས་མཁས་པར་གྱུར་ནས་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་དུ་
གྱུར། ལྷའི་བླ་མ་ཞེས་བཀུར་བས་དེ་ང་རྒྱལ་ཆེར་སྐྱེས་པ་ན། དབང་པོས། སྒྲ་
ཡི་རིག་པ་མཐའ་ཡས་ཏེ། ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་རྒྱ་མཚོ་ཙམ། །ང་ཡིས་ཤེས་པ་
བུམ་པ་གང་། །ཁྱོད་ཀྱིས་ཤེས་པ་ཆུ་ཐིག་ཙམ། ། ཞེས་ང་རྒྱལ་བཅག་པས་དེ་ཡིད་
ཞུམ་སྟེ་ཕྱིན་ཆད་སྒྲ་མི་སྨྲ་བར་དམ་བཅས་པ་ན། དབང་པོས་འོན་ཀྱང་རང་གིས་
ཇི་ལྟར་ཤེས་པ་སྟོན་ཅིག་པར་བསྒོས་པས་དམ་བཅས་པའི་ཕྱིར་དུས་གཉན་བཞིར་མི་
སྨྲ་བར་སྲུང་ཞིང་གཞན་རྣམས་ལ་འཆད་པར་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རྙིང་པ་ལས་འབྱུང་ཞིང་།
དུས་གཉན་བཞིའང་འཕགས་ཡུལ་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྒྲར་མ་ཟད་ཀློག་པ་སྤྱིའི་དུས་གཉན་
དུ་བྱེད་དེ། གསར་འགྱུར་མྱུར་རྟོགས་ལས། བརྒྱད་པ་ལ་ནི་མཁན་པོ་འཇོམས། །
བཅུ་བཞི་པ་ལ་སློབ་མ་འཇོམས། །གནམ་སྟོང་ལ་ནི་གཉིས་ཀ་འཇོམས། །བཅོ་ལྔ་
ལ་ནི་ཐམས་ཅད་འཇོམས། །དཔེར་ན་གཡུལ་ངོར་བརྟན་པའི་དཔུང་། །གངྒཱ་སྐྱེས་
ཀྱིས་མདའ་ཡིས་བསྣུན། །ཆོས་གཅིག་ཀློག་པའི་ཚུལ་ཅན་གྱི། །རིག་པ་ཉིད་ནི་ཆུང་
ངུར་འགྱུར། །ཞེས་དུས་གཉན་ལྔར་ཡང་བཤད་དོ། །
གཉིས་པ་ལ་བཞི། པཱ་ཎི་པ། ཙནྡྲ་པ། ཀ་ལཱ་པ། དབྱངས་ཅན་བརྡ་སྤྲོད་ཞར་
བྱུང་བཅས་སྨོས་པའོ། །
དང་པོ་ནི། སྒྲ་བྱེད་ལུང་བསྟན་བྲམ་ཟེ་པཱ་ཎི་ནཱིར། །འཇིག་རྟེན་དབང་པོས་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

བྱིན་རླབས་ཕྱི་མོའ་ི གཞུང་། །ལྷག་མ་ཅན་དང་མཆོག་སྲེད་དག་གིས་བཀྲལ། །བྷཱ་
ཥ་རྩའགྲེལ་རབ་བྱེད་ཟླ་བའི་ཟེར། །གཟུགས་ཀྱི་འཇུག་པ་ཤཱ་ཀ་ཊཱ་ཡ་ན། །ཀ་ཏིའི་
བུ་ཡིས་བྱས་སོགས་དེ་རྗེས་འབྲངས། །ལངྐར་གཤེགས་པའི་མདོ་ལས། སྒྲ་བྱེད་པ་
ནི་པཱ་ཎི་ནཱིའོ། །ཞེས་དང་། འཇམ་དཔལ་རྩ་རྒྱུད་ལས་ཀྱང་རྒྱལ་བ་ཉིད་ཀྱིས་ལུང་
བསྟན་པའི་བྲམ་ཟེ་པཱ་ཎི་ནཱི་ཞེས་བྱ་བ་འཕགས་ཡུལ་ནུབ་ཕྱོགས་བྷི་རུ་ཀའི་ཚལ་དུ་
སྐྱེས་ཏེ། སྒྲ་རིག་པ་ཤེས་སམ་མི་ཤེས་ལག་རིས་མཁན་ལ་བསྟན་པ་ན་མི་ཤེས་པར་
ལུང་བསྟན་པས། རང་ཉིད་ཀྱིས་གྲིའུ་ཆུང་གིས་ལག་རིས་བཅོས་ནས་ས་སྟེང་གི་བརྡ་
སྤྲོད་པའི་སློབ་དཔོན་མཐའ་དག་བསྟེན། སྒྲ་ལེགས་པར་ཤེས་ཀྱང་ད་དུང་མ་ཚིམ་
པར་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་རིག་སྔགས་བསྒྲུབས་པས་འཕགས་པ་ཞལ་གཟིགས་
ཏེ་ཅི་འདོད་གསུངས་པ་ལ་སྒྲ་ཤེས་པར་འཚལ་ཞུས་པས། ཨ་ཨི་ཨུ་ཎ་སོགས་ཡི་
གེའི་བསྡུ་བ་གསུངས་པ་ཙམ་གྱིས་འཕགས་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་འཇིག་རྟེན་གསུམ་
གྱི་སྒྲའི་གནས་ཐམས་ཅད་ཤེས་ནས། པཱ་ཎི་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ་ཤློ་ཀ་སྟོང་དང་། བྱེ་བྲག་
འབྱེད་པའི་མདོ་ཤློ་ཀ་སྟོང་ཡོད་པ་མཛད། དེ་ཡན་ཅད་དུ་ཕྱི་རོལ་པ་རྣམས་ལ་ཤཱ་རིའི་
བུས་དབང་པོའ་ི བརྡ་སྤྲོད་ལོ་བཅུ་གཉིས་སུ་བཀླགས་པར་བཤད་པ་ལྟ་བུའི་གཞུང་ཅི་
རིགས་པ་ལས། ནང་པ་རྣམས་ལ་སྒྲའི་སྦྱོར་བ་མཐའ་དག་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བྱས་པའི་
བསྟན་བཅོས་མེད་པས་གཞུང་དེ་གཉིས་ནི་སྒྲ་གཞུང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བའམ་ཕྱི་མོ་
ལྟ་བུ་ཡིན་ཅིང་། རྒྱལ་པོ་བདེ་བྱེད་ཀྱིས་སྒྲ་བསླབ་པའི་ཕྱིར་བྲམ་ཟེ་མཆོག་སྲེད་ཀྱིས་
ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་ལྷག་མ་ཅན་རིག་སྔགས་ཀྱི་མཐུས་བཀུག་ནས་པཱ་ཎི་པའི་འགྲེལ་པ་ཤློ་
ཀ་འབུམ་གྱིས་འཆད་པར་བྱས་ཏེ་སློབ་དཔོན་དང་ཀླུའི་བར་དུ་ཡོལ་བས་བཅད་ཀླུས་
བཤད་ཅིང་། མཆོག་སྲེད་ཀྱིས་ཡི་གེར་འབྲི་བ་ལས། སྐབས་ཤིག་ན་འདིའི་ལུས་ཅི་
འདྲ་ཡོད་སྙམ་ནས་ཡོལ་བ་བཏེབས་པས་སྤྲུལ་ཆེན་པོ་བསྒྱིངས་པ་མཐོང་། ཀླུའང་ངོ་
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རྒྱལ་བསྟན་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་ཇི་ལྟར་དར་བའི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།

ཚ་ནས་བྲོས། དེར་འགྲེལ་པ་ཤློ་ཀ་སྟོང་ཕྲག་ཉེར་ལྔ་ལས་མ་ཟིན་པས་ལྷག་མ་མཆོག་
སྲེད་ཀྱིས་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཚད་དུ་བརྩམས་པ་དེ་ལ་མ་ཧཱ་བྷཱ་ཥ་ཞེས་གྲགས་ཏེ།
དེ་དག་གཞུང་འགྲེལ་པ་དང་བཅས་པ་ད་ལྟའི་བར་དུ་འཕགས་ཡུལ་ན་འཆད་ཉན་
མ་ནུབ་པར་ཡོད། ཡང་སྐྱེས་བུ་མཆོག་གིས་བྱས་པའི་བྷཱ་ཥ་ཞེས་པ་རྩ་བ་ཤློ་ཀ་དགུ་
བརྒྱའི་ཚད་ཙམ་རང་འགྲེལ་དང་བཅས་པ། རྭ་མ་ཙནྡྲས་བྱས་པའི་རབ་བྱེད་ཟླ་ཟེར།
དཔལ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པས་མཛད་པའི་པཱ་ཎི་པའི་དོན་འགྲེལ་གཟུགས་ཀྱི་འཇུག་པ།
པཱ་ཎི་པའི་ཆར་གཏོགས་པའི་གཞུང་ཤཱ་ཀ་ཊཱ་ཡ་ན་དང་ཀ་ཏིའི་བུས་བྱས་པ་སོགས་སློབ་
དཔོན་དེའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ཞིང་པཱ་ཎི་ནཱིའི་གཞུང་རྩ་བ་ཙམ་ཕྱིས་སུ་འདར་པ་ལོ་ཙཱས་
བསྒྱུར་བར་བསྒྲགས་མོད། ཇི་བཞིན་མ་འགྱུར་རོ། །
གཉིས་པ་ནི། ལེགས་བསྡུས་ཉུང་གསལ་ཀུན་རྫོགས་ཙཱནྡྲའི་མདོ། །འགྲེལ་
དང་ཡན་ལག་རང་གཞན་གཞུང་མང་ལས། །རྩ་བ་ཐོག་མར་ཤོང་ལོས་བསྒྱུར་ཏེ་
འཆད། །དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ ་ི རྒྱུད་ཕྱི་མ་ནས་ལུང་བསྟན་ཅིང་རྒྱ་གར་ཤར་ཕྱོགས་
བ་རེནྡྲ་ཞེས་པར་སྐུ་འཁྲུངས་པའི་སློབ་དཔོན་ཙནྡྲ་གོ་མཱི་ཞེས་བྱ་བ་སྒྲ་དང་རྟོག་གེ་ལ་
སོགས་པ་ཐུན་མོང་གི་རིག་གནས་ཐམས་ཅད་མ་བསླབས་པར་མཁྱེན་པས་ལོ་བདུན་
གྱི་སྟེང་ནས་མུ་སྟེགས་ཀྱི་རྒོལ་བ་ཚར་གཅོད་ནུས་པ་དེས། སློབ་དཔོན་མྱ་ངན་མེད་
པ་ལས་ལུང་མནོས་ཏེ། སྤྱན་རས་གཟིགས་དང་སྒྲོལ་མའི་རིག་སྔགས་བསྒྲུབས་
པས་གྲུབ་ཅིང་མཁས་པ་ཆེན་པོར་གྱུར། འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་བསྐུལ་
ནས་གོ་མཱིའི་དགེ་བསྙེན་གྱི་བརྟུལ་ཞུགས་མཛད། ངོ་མཚར་བའི་རྣམ་ཐར་བསམ་
གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་ལྡན་ཅིང་ད་ལྟའང་པོ་ཊ་ལ་ན་སྐུ་དངོས་སུ་བཞུགས་པ་དེས་བསྟོད་
པ། ནང་རིག་པའི་བསྟན་བཅོས། ཕྱི་རོལ་གྱི་བསྟན་བཅོས། བཟོ་གནས་ཀྱི་བསྟན་
བཅོས་རྣམས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་རེ་བསྟན་བཅོས་ཐོར་བུ་པ་སྣ་ཚོགས་བཞི་བརྒྱ་དང་སུམ་
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༼སྟོད་ཆ།༽

ཅུ་རྩ་གཉིས་མཛད། ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱུད་དུ་ལྷག་མ་ཅན་གྱིས་བྱས་པའི་འགྲེལ་པ་མ་ཧཱ་
བྷཱ་ཥ་གཟིགས་པས། འགྲེལ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཚིག་ཉུང་བ། དོན་མང་བ། མ་ཟློས་པ།
ཚང་བ་ཞིག་དགོས་པ་ལ། ཀླུ་ནི་རྨོངས་པ་ཤས་ཆེ་བས། ཚིགས་མང་བ། དོན་ཉུང་
བ། ཟློས་པ། མ་ཚང་བའོ། །ཞེས་སྨད་ནས་པཱ་ཎཱི་པའི་དོན་འགྲེལ་ལེགས་བསྡུས་ཀྱི་
ཚུལ་དུ་ཉུང་ངུ་རྣམ་གསལ་ཡང་དག་པར་ཀུན་རྫོབ་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ཙཱནྡྲ་བྱཱ་ཀ་ར་
ཎ་ཞེས་པ་ཤློ་ཀ་བདུན་བརྒྱ། ལེའུ་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞིའི་བདག་ཉིད་ཅན་དང་། དེའི་ཡན་
ལག་ཏུ་ཡི་གེའི་མདོ་ལ་སོགས་པ་མཛད་པ་ལས། ན་ལེནྡྲར་ཟླ་གྲགས་ཀྱིས་མཛད་
པའི་ཀུན་བཟང་སྒྲ་མདོ་གཟིགས་པས་དེ་ནི་ཚིག་གི་སྦྱོར་བ་ཤིན་ཏུ་ལེགས་ཤིང་། རང་
གི་དེ་དེ་ཙམ་དུ་མི་ལེགས་པར་མཁྱེན་ཏེ་འགྲོ་དོན་མི་འབྱུང་བར་དགོངས་ནས་ཙཱནྡྲའི་
གླེགས་བམ་ཁྲོན་པར་བསྐྱུར་བ་ན། རྗེ་བཙུན་མ་སྒྲོལ་མས། ཁྱོད་ཀྱིས་གཞན་ཕན་
པའི་བསམ་པ་བཟང་པོས་བྱས་པས་མ་འོང་པ་ན་སེམས་ཅན་ལ་ཤིན་ཏུ་ཕན་པ་འགྱུར་
ལ། ཟླ་གྲགས་ཀྱིས་ནི་མཁས་པའི་ང་རྒྱལ་གྱིས་བརྩམས་པས་གཞན་ལ་ཕན་ཐོགས་
ཆུང་ངུར་འགྱུར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་གླེགས་བམ་ཁྲོན་པ་ནས་ཕྱུངས་ཤིག་ཅེས་ལུང་བསྟན་
པ་ལྟར་བླངས་པས། ཁྲོན་པ་དེའི་ཆུ་འཐུངས་པ་ཙམ་གྱིས་ཤེས་རབ་ཆེན་པོ་འགྱུར་བ་
བྱུང་ཞེས་གྲགས་པའི་གཞུང་ཁྱད་པར་འཕགས་པ་དེ་ལ། རང་གི་ཞང་པོ་དྷརྨ་དཱ་བས་
འགྲེལ་པ་མཛད། དེ་ལ་རཏྣ་མ་ཏིས་འགྲེལ་བཤད། དེའི་འགྲེལ་བཤད་ཀྱི་བཤད་
པ་པཱུརྞ་ཙནྡྲས་མཛད་པ་རྣམས་དང་། ཡན་ལག་གཞན་ཡང་ཨུ་ཎ་སོགས་ཀྱི་མདོ་རང་
འགྲེལ་དང་བཅས་པ། བྱིངས་མདོ་སོགས་སློབ་དཔོན་ཉིད་ཀྱིས་མཛད་པའི་རང་
གཞུང་དང་གཞན་གྱིས་སྦྱར་བ་མང་དུ་ཡོད་པ་ལས། གཞུང་རྩ་བ་ཤོང་ལོ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་
མཚན་གྱིས་བསྒྱུར་བ་ཚུན་ཆད་བོད་ཡུལ་དུའང་འཆད་ཉན་མ་ཆད་པར་བྱུང་ལ། བོད་
འགྲེལ་ཡང་ལོ་ཆེན་ཐུགས་རྗེ་དཔལ་དང་ཞྭ་ལུ་ཆོས་སྐྱོང་བཟང་པོས་མཛད་པ་སོགས་
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འགའ་ཞིག་མཆིས་པ་ལས་ཕྱིས་ཀུན་མཁྱེན་དྷརྨཱ་ཀ་རས་མཛད་པའི་འགྲེལ་ཆེན་ཉིད་
རྒྱ་གཞུང་དང་ཁྱད་པར་མེད་པ་ནོར་འཁྲུལ་དང་བྲལ་བའི་ལེགས་བཤད་ཀྱི་གཏེར་ཆེན་
པོའ།ོ །
གསུམ་པ་ནི། ལྷ་ཡི་དབང་པོས་ཨིནྡྲ་དྷྲུ་བ་ལ། །བཤད་པའི་བརྡ་སྤྲོད་ཤེར་
ཕྱིར་བདེ་སྤྱོད་ཀྱི། །བཀའ་ལྟར་སཔྟ་ཝརྨ་ས་གདོང་དྲུག་བསྒྲུབས། །ཀ་ལཱ་པ་བསྟན་
ཤོང་དཔང་དྲིན་ལས་བྱུང་། །གཞན་ཡང་རྒྱལ་པོ་ཙནྡན་སྐྱོང་གི་དུས་སུ་ལྷའི་དབང་
པོས་བྲམ་ཟེ་ཨིནྡྲ་དྷྲུ་བ་ལ་སྒྲའི་ངེས་གནས་བཤད་པའི་ཨིནྡྲ་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ་སྟེ་དབང་པོའ་ི
བརྡ་སྤྲོད་པ་ཞེས་ཤློ་ཀ་ཉི་ཁྲི་ལྔ་སྟོང་པའི་ཚད་ཅན་ཅིག་ཞིག་བྱུང་། མི་རིང་བར་བརྡ་
སྤྲོད་དེ་ཤེས་པའི་ཕྱིར་དུ་རྒྱལ་པོ་བདེ་སྤྱོད་ཀྱི་བཀའ་ལྟར་བྲམ་ཟེ་སཔྟ་ཨརྨས་གཞོན་
ནུ་གདོང་དྲུག་བསྒྲུབས་ནས་གྲུབ་པའི་ཚེ་ཁྱོད་ཅི་འདོད་ཟེར་བ་ལ། ཨིནྡྲ་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ་
ཤེས་པར་འཚལ་བྱས་པས། སིདྡྷོ་ཝརྞ་ས་མམྣཱཡཿ། ཞེས་གསུངས་པ་ཙམ་གྱིས་སྒྲའི་
དོན་མཐའ་དག་ཤེས་པར་གྱུར་ནས་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ཀ་ལཱ་པ་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ་བརྩམས། །དེ་ནི་
ཨིནྡྲ་བྱཱ་ཀ་ར་ཎའི་ལུགས་ཡིན་ཞིང་ཕྱི་ནང་གི་འགྲེལ་བྱེད་ཀྱང་མང་དུ་བྱུང་། བོད་ཡུལ་
དུའང་འདི་ཉིད་ལ་སློབ་པ་མང་བས་གཞུང་ཐོག་མར་ཤོང་ལོས་བསྒྱུར། དེ་ནས་དཔང་
ལོ་སོགས་ཀྱིས་འགྲེལ་པ་དུར་སིང་སི་སོགས་དང་ཏི་སོགས་ཀྱི་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་རིམ་
པར་བསྒྱུར་ཅིང་བོད་འགྲེལ་ཡང་བཟང་ངན་དུ་མ་བྱུང་ངོ་། །
བཞི་པ་ནི། དབྱངས་ཅན་འཕགས་མས་ཨ་ནུ་བྷཱུ་ཏི་ལ། །བསྩལ་བའི་བརྡ་
སྤྲོད་ཇོ་ནང་རྗེ་བཙུན་དང་། །ཆོས་ཀྱི་སྣང་བས་རྩ་འགྲེལ་བསྒྱུར་ཅིང་བཤད། །ཡང་
མཁས་པ་སྒོ་དྲུག་ཙམ་གྱི་དུས་སུ་ལྷོ་ཕྱོགས་མ་ཧཱ་རཱ་ཥརྟ ་བྱུང་བའི་བྲམ་ཟེའི་རིགས་ཀྱི་
སློབ་དཔོན་ཨ་ནུ་བྷཱུ་ཏི་ལ་འཕགས་མ་དབྱངས་ཅན་མས་དངོས་སུ་བསྩལ་བའི། ས་ར་
སྭ་ཏཱི་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ་ཞེས་པའང་འཕགས་ཡུལ་དུ་དར་ཆེ་ཞིང་། བོད་ཡུལ་ཇོ་ནང་རྗེ་བཙུན་
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སྒྲོལ་བའི་མགོན་པོས་པཎྜི་ཏ་ཀྲྀཥྞ་དང་པ་ལ་བྷ་དྲ་ལ་བརྟེན་ན ས་གཞུང་འགྲེལ་ཐོག་
མར་བསྒྱུར། འགྲེལ་པའང་མཛད། འདར་ལོས་ཀྱང་། གཞུང་ལ་འགྱུར་བཅོས་
དང་། འགྲེལ་པ་གཞི་འགྱུར་གྱི་རྩིས་སུ་བྱས་ཀྱང་གཞུང་གི་འགྱུར་ལ་སྐབས་ཁ་ཅིག་
ཏུ་ལེགས་པར་སོང་སྲིད། འགྲེལ་པར་ནི་རྒྱ་དཔེ་དང་བོད་དཔེ་གཉིས་བསྡུར་བའི་ཚེ་
མི་འགྲིག་པ་ཤས་ཆེ་བས་བརྩམས་པ་ལས་བསྒྱུར་བའི་ཐ་སྙད་རང་མེད་འདྲ་ནའང་།
དེ་ལ་བརྟན་པའི་འཆད་ཉན་གྱི་རྒྱུན་དར་བ་བྱུང་ཞིང་། ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་སྣང་བས་
བལ་ཡུལ་དུ་བྲམ་ཟེ་བིཥྞུ་པ་ཏི་ལ་འདྲི་མོལ་མཛད་ཅིང་དཀའ་བའི་གནས་ལེགས་པར་
མཁྱེན་པས། སློབ་དཔོན་གྱི་རང་འགྲེལ་རབ་བྱེད་གསལ་ལྡན་གཞི་འགྱུར་མཛད་
ཅིང་འཕགས་ཡུལ་དུ་འགྲེལ་ཆེན་པུཉྫ་རཱ་ཛ་སོགས་ཕྱི་ནང་གི་པཎྜི་ཏ་རྣམས་ཀྱིས་
བརྩམས་པའི་འགྲེལ་པ་མང་དུ་ཡོད་པར་སྣང་ངོ་། །འཇམ་དཔལ་བརྡ་སྤྲོད་ཞྭ་ལུ་
ལོ་ཙཱས་བསྒྱུར། །འཇམ་དཔལ་གྲགས་པས་མཛད་པར་གྲགས་པའི་བརྡ་སྤྲོད་པའི་
གཞུང་དང་། སྐབས་ལྔ་པའི་རྐང་པ་གཉིས་པའི་འགྲེལ་པ་ཙམ་ཞྭ་ལུ་ལོ་ཙཱ་བ་ཆོས་
སྐྱོང་བཟང་པོས་བསྒྱུར་ཡང་འཆད་ཉན་གྱ་ི རྒྱུན་ན་ི མ་བྱུང་ང་ོ ། །རྒྱ་བདོ ་སྒྲ་འགྲེལ་བཟང་
ངན་མཐའ་ཡས་སོ། །བོད་དུ་འགྱུར་བའི་བརྡ་སྤྲོད་པའི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་གཞུང་
ཆེན་པོ་བཞི་པོ་དེ་དག་ལ་རྒྱ་གར་དང་བོད་ཀྱི་མཁས་པས་བརྩམས་པའི་དཀའ་འགྲེལ།
འགྲེལ་བཤད། རྒྱས་འབྲེལ། ཡན་ལག་ཏུ་ཨུཎྲ་སོགས་དང་། ཏིད་྄ སུ་པྲ་དང་། ཚིག་
སྡུད་དང་། རྟགས་བསྡུ། བྱིངས་འགྲེལ་སོགས་བསྟན་བཅོས་ཚད་མར་གྱུར་པའི་
བཟང་པོ་དང་། བློ་གྲོས་རྨོངས་པ་དང་མང་དུ་མས་པས་བྱས་པའི་ངན་པ་མཐའ་ཡས་པ་
བྱུང་ངོ་། །
གཉིས་པ་ཚད་མ་རགི ་པའི་བྱུང་བ་འཆད་པ་ལ་གཉིས། ཕྱི་པ་དང་། ནང་པའོ། །
དང་པོ་ནི། ཕྱི་པའི་རྟོག་གེ་སྔ་ཡང་སྐྱོན་བཅས་ཉིད། །ཕྱི་རོལ་པའི་སྟོན་པ་
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དྲང་སྲོང་གླིང་སྐྱེས་ཀྱིས་བྱས་པའི་རྟོག་གེའི་བསྟན་བཅོས་དང་། བྲམ་ཟེ་རྐང་མིག་
གིས་བྱས་པའི་རྟོག་གེའི་ཚིག་དོན་བརྒྱད་སྟོན་པའི་བསྟན་བཅོས་ལྟ་བུ་མང་དུ་བྱུང་ཞིང་
ནང་པའི་གཞུང་ལས་འབྱུང་བ་སྔ་ཡང་རྩོད་པ་ལྷུར་ལེན་པའི་བསྟན་བཅོས་ལྟར་སྣང་
བ་སྐྱོན་དང་བཅས་པ་ཉིད་ཡིན་པ་འདིར་མི་གཟུང་ངོ་། །དེས་ན་ཚད་མ་ལ་ཐུན་མོང་
གི་རིག་པར་གྲགས་པའང་རྩོད་ངག་ཙམ་ལ་དགོངས་ཀྱི་དོན་གྱི་ཁས་ལེན་མི་མཚུངས་
པས་ཁྱད་པར་ཆེའོ། །
གཉིས་པ་ལ་གསུམ། འཕགས་ཡུལ་དུ་བྱུང་ཚུལ། །བོད་དུ་བྱུང་ཚུལ། ཞར་
བྱུང་གྲུབ་མཐའ་གང་དང་མཚུངས་པར་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། ནང་པའི་ཚད་གཞུང་ཐོག་མར་རྩོད་གྲུབ་སྟེ། །རྒྱ་བའི་གསུང་རབ་
ལས་མངོན་སུམ་ཚད་མ་གསལ་བར་བསྟན་ཅིང་རྗེས་དཔག་ཚད་མའང་མ་བཀག་པ་
དང་གཏན་ཚིགས་རྣམས་ཀྱིས་ཤུགས་ལས་ཤེས་པ་དང་། དགོངས་པ་ངེས་འགྲེལ་
ལས། ཆོས་ཉིད་ལྟོས་དང་བྱ་བ་བྱེད། །འཐད་པར་སྒྲུབ་པའི་རིག་པ་བཞི། །ཞེས་
རིགས་པའི་རྣམ་གཞག་བཞི་གསུངས་ལ། སྔོན་ཚེ་ལོ་ཉི་ཁྲི་པར་སངས་རྒྱས་འོད་
སྲུང་ཀྱི་བསྟན་པ་ལའང་བྱུང་བར་བཤད། སྟོན་པ་འདིའི་བསྟན་པ་ལ་ནང་པའི་ཚད་
གཞུང་རྣམས་ཀྱི་ཐོབ་མ་ནི་རྩོད་པ་གྲུབ་པ་སྟེ། དེ་མཛད་པ་པོ་ཁ་ཅིག་གིས་སློབ་དཔོན་
དབྱིག་གཉེན་གྱིས་མཛད་ཟེར་ཡང་། ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་རང་འགྲེལ་དུ་དགག་པ་
རྒྱ་ཆེར་མཛད་པས་གཅུང་དབྱིག་གཉེན་གྱིས་མ་མཛད་པར་གསལ་ཞིང་། བཙུན་པ་
དབྱིག་བཤེས་སོགས་དབྱིག་གཉེན་དང་མཚན་གཅིག་པ་ཞིག་གིས་མཛད་པར་བོད་
སྔ་མ་རྣམས་བཞེད་དོ། །ཕྱོགས་ཀྱི་གླ་པོས་མངོན་སུམ་རྗེས་དཔག་གཉིས། །གཞན་
སེལ་དཔེ་དང་ལྟག་ཆོད་དྲུག་ལྡན་མདོ། །ཀུན་ལས་བཏུས་མཛད། སློབ་དཔོན་ཆེན་
པོ་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོས་དམིགས་པ་བརྟགས་པ་དང་། སེལ་བ་བརྟག་པ་སོགས་ཚད་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

མའི་བསྟན་བཅོས་ཐོར་བུ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་མཛད་པ་དེ་དག་ལུས་ཡོངས་སུ་མ་རྫོགས་
པར་གཟིགས་ནས་ཕྱིས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ་མངོན་སུམ་རྗེས་དཔག་གཉིས།
གཞན་སལེ ་དང་། དཔེ་དང་། ལྟག་ཆདོ ་ཀྱ་ི རགི ་པ་སྟནོ ་པ་ལའེུ ་དྲུག་ལྡན་ཚད་མའི་མདོ་
ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་མཛད་ཅིང་སློབ་དཔོན་དབང་ཕྱུག་སྡེ་སོགས་ཀྱིས་བཤད་
དོ། །དེ་ཡ་ི དགོངས་འགྲེལ་དུ། །ཆོས་ཀྱ་ི གྲགས་པས་རྩ་བ་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས། ། ཡན་
ལག་བཞི་བཅས་སྡེ་བདུན་ལམ་སྲོལ་ཕྱེས། །གཞུང་དེའི་དགོངས་འགྲེལ་དུ་སྨྲ་བའི་ཉི་
མ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པས་རྩ་བ་ལུས་ལྟ་བུའི་བསྟན་བཅོས་རྒྱས་པ་རྣམ་འགྲེལ། འབྲིང་
པོ་རྣམ་ངེས། བསྡུས་པ་རིགས་པའི་ཐིགས་པ་གསུམ། འཕྲོས་པ་ཡན་ལག་ལྟ་བུའི་
བསྟན་བཅོས་འབྲེལ་བ་བརྟག་པ། གཏན་ཚིག་ཐིགས་པ། རྩོད་པའི་རིག་པ། རྒྱུད་
གཞན་གྲུབ་པ་བཞི་སྟེ་ཚད་མ་སྡེ་བདུན་དུ་གྲགས་པའི་ལམ་སྲོལ་ཆེན་པོ་ཕྱེས་སོ། །ལྷ་
ཤཱཀ་དུལ་རྒྱན་བདེ་བྱེད་སོགས་ཀྱིས་བཀྲལ། །རྒྱལ་ཅན་ཡ་མ་ཉི་སྦས་རྒྱན་རྗེས་
འབྲངས། །སློབ་མའི་གཙོ་བ་ོ ལྷ་དབང་བླ་ོ ལ་རྣམ་ངསེ ་ཀྱ་ི འགྲེལ་པ་བྱདེ ་པ་བཀས་གནང་
བ་ན་ལེའུ་དང་པོ་རང་འགྲེལ་གྱི་གཤམ་མཐུད་ནས་དེས་ཀྱང་འགྲེལ་པ་མཛད། འདི་ལ་
ལོ་རྒྱུས་རྙིང་པ་རྣམས་སུ་ལྷ་དབང་བློས་ལན་གཉིས་བརྩམས་པ་མེ་ཆུར་སྦྱངས། །ལན་
གསུམ་པ་ལ་དངོས་བསྟན་ཙམ་བྱུང་འདུག་གསུངས་ནས་བཞག་པར་བཤད། རང་
འགྲེལ་དང་དེ་གཉིས་བསྡོམས་པ་ལ་ཚད་མ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་པར་གྲགས། །དེའི་
སློབ་མ་ཤཱཀྱ་བློས་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་པ་ལ་འགྲེལ་པ་མཛད། སློབ་དཔོན་དུལ་བའི་
ལྷས་སྡེ་བདུན་ཚང་བར་འགྲེལ་པ་མཛད་པར་གྲགས། རྒྱན་མཁན་པོ་ཤེས་རབ་འབྱུང་
གནས་ཀྱིས་རྣམ་འགྲེལ་ལ་ཚད་མ་སྟོང་ཕྲག་ཕྱེད་དང་བཞི་པའི་འཕྲོ་མཐུད་ནས་ཚད་
གྲུབ་ལེའུ་གསུམ་པ་འགྲེལ་བཤད་རྒྱས་པར་མཛད་དེ་དགོངས་དོན་དབུ་མར་བཀྲལ།
ཚད་མ་སྟོང་ཕྲག་བཅོ་བརྒྱད་པར་གྲགས། །གཞན་ཡང་བྲམ་ཟེ་བདེ་བྱེད་དགའ་བ་ལ་
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སོགས་ཀྱི་འགྲེལ་པ་མང་དུ་བྱུང་། སློབ་དཔོན་རྒྱལ་བ་ཅན་དང་། ཁ་ཆེ་ཛ་མཱ་རིའམ་
རྟོག་གེ་པ་ཡ་མཱ་རིར་གྲགས་པ་དང་། ཉི་མ་སྦས་པ་རྣམས་ནི་རྒྱན་མཁན་པོའ་ི རྗེས་
སུ་འབྲངས་ནས་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །རྣམ་ངེས་རིགས་ཐིགས་རྒྱལ་ཆོས་མཆོག་
རྔ་གསུམ་པས་བཀྲལ། །ཞི་འཚོས་དེ་བསྡུས་ཀཱ་མ་ཤཱི་ལས་བཀྲོལ། ། སློབ་དཔོན་
ཆོས་མཆོག་གིས་རྣམ་ངེས་ལ་འགྲེལ་པ་འཐད་ལྡན་ཆེན་མོ་ཞེས་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་
པ་དང་། རིག་ཐིགས་ལ་འགྲེལ་པ་སློབ་མ་ལ་ཕན་པ་མཛད། ཕྱི་རོལ་པའི་རྩོད་
པ་བཟློག་ནས་རྒྱལ་རྔ་ལན་གསུམ་བརྡུངས་པས་རྒྱལ་རྔ་གསུམ་པར་གྲགས་པ་དེས་
ཚད་མའི་གཞུང་ཕྲན་ཀྱང་མང་དུ་མཛད་ནས་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པའི་དགོངས་པ་བཀྲལ།
རྒྱན་མཁན་པོ་དང་འདི་གཉིས་ཚད་མ་ལ་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་རྩལ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་གྲགས།
སློབ་དཔོན་ཞི་བ་འཚོས་གཞུང་སྔ་མ་རྣམས་ཀྱི་དོན་འདུས་པ་དེ་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་
བའི་གཞུང་མཛད། ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལས་དེའི་དོན་བཀྲོལ་པའི་ཊཱི་ཀ་ཚད་ཆེན་དུ་གྲགས་
པ་མཛད་དོ། །ཙནྡྲ་གོ་མཱིས་མཛད་སོགས་གཞུང་ཕྲན་མང་། །གཞན་ཡང་རིགས་དྲུག་
སྔོན་མ་སོགས་ཙནྡྲ་གོ་མིས་མཛད་པ་དང་། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གྲུབ་དང་ཕྱི་རོལ་དོན་
གྲུབ་སོགས་དགེ་སྲུང་གིས་མཛད་པ་དང་། གཏན་ཚིག་གི་དེ་ཉིད་བསྟན་པ་སོགས་ཛེ་ཏཱ་
རིས་མཛད་པ་དང་། རིན་འབྱུང་ཞི་བ། ཤེར་འབྱུང་སྦས་པ། ཛྙཱ་ན་མི་ཏྲ་ལ་སོགས་པས་
མཛད་པའི་གཞུང་ཕྲན་ཤིན་ཏུ་མང་བར་བྱུང་ཞིང་བོད་དུའང་འགའ་ཞིག་འགྱུར་རོ། །
གཉིས་པ་ནི། སྡེ་བདུན་ཕྱི་མ་འགའ་ཞིག་སྔ་འགྱུར་ལ། །ཕྱི་དར་རྨ་རྔོག་ས་
པཎ་རྣམས་ཀྱིས་བསྒྱུར། །བོད་ཡུལ་དུ་སྡེ་བདུན་ཕྱི་མ་གཏན་ཚིག་ཐིགས་པ་འབྲེལ་
བ་བརྟག་པ་རྩ་འགྲེལ་སོགས་འགའ་ཞིག་སྐ་བ་དཔལ་བརྩེགས་དང་དྲན་པ་ནམ་
མཁའ་དག་གིས་བསྟན་པ་སྔ་དར་གྱི་དུས་སུ་འགྱུར་ལ། ཕྱི་དར་གྱི་སྐབས་སུ་ཚད་མ་
ཀུན་བཏུས་སོགས་ཞ་མ་སེང་རྒྱལ་གྱིས་བསྒྱུར། རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་རྣམ་འགྲེལ་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

དང་། ཚད་མ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་པ་སོགས་ཐོག་མར་རྨ་དགེ་བའི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་
བསྒྱུར་ཅིང་ཁྱུང་པོ་གྲགས་སེ་སོགས་ཀྱིས་བཤད་དེ་ཚད་མ་རྙིང་པ་ཞེས་གྲགས་པ་ཅུང་
ཟད་དར། རྔོག་ལོ་བློ་ལྡན་ཤེས་རབ་ཀྱིས་དེ་དག་འགྱུར་བཅོས་ཤིང་། རྣམ་ངེས།
རིག་ཐིགས་སོགས་རྫོགས་པར་བསྒྱུར། རྒྱན་དང་ཆོས་མཆོག་ལུགས་གཙོར་བཏོན་
ནས་ཚད་མ་གསར་མ་དང་། བརྒྱུད་འཛིན་ཕྱྭ་པ་ཆོས་ཀྱི་སེང་གེས་དབུ་མ་སོགས་ལ་
བསྡུས་པ་ཆེ་ཆུང་གཉིས་རེ་མཛད། ཁྱད་པར་ཚད་མའི་བསྡུས་པ་ཡིད་ཀྱི་མུན་སེལ་
མཛད་ཅིང་འཆད་ཉན་གྱི་གྲྭ་བཙུགས་ནས་བསྡུས་པའི་སྲོལ་བཏོད་དེ། བསྡུས་བའི་
དོན་ཀྱང་། ཇི་སྐད་དུ། རྒྱལ་བའི་བཀའ་དང་ད་ེ འགྲེལ་བསྟན་བཅོས་ཀྱ།ི །དགོངས་
དོན་མ་ལུས་ལེགས་པར་བསྡུས་པས་ན། བསྡུས་པ་ཞེས་སུ་མཁས་པས་མཚན་དུ་
བཏགས། །ཞེས་སོ། །ཕྱིས་སུ་ཁ་ཆེན་པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་དང་། ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་ཀུན་
དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་རྣམ་འགྲེལ་བསྒྱུར་ཞུས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། གཞན་ཡང་
ཚད་མའི་འགྱུར་བྱེད་ལོ་ཙཱ་བ་མང་དུ་བྱུང་ཡང་བཤད་སྲོལ་གྱི་སྒོ་ནས་ས་རྔོག་གཉིས་
མཆོག་ཏུ་བཟུང་ངོ་། །ཕྱི་མས་རིག་གཏེར་རྩ་འགྲེལ་བཅས་པ་མཛད། །བཤད་
པའི་བརྒྱུད་འཛིན་ཤར་ནུབ་གུང་གསུམ་གྱིས། །སྤེལ་ལས་ཁང་གཉན་ཞང་དང་
ཟུར་ཁང་རྒྱུན། །ཁྱད་འཕགས་མང་བྱོན། །ཞེས་པ་ནི། རྨ་རྔོག་ས་པཎ་གསུམ་དུ་
བཤད་པའི་ཕྱི་མ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་སྐྱེ་བ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔར་པཎྜི་ཏ་བརྒྱུད་
མར་བཞེས་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་མཁྱེན་རབ་དང་ལྡན་ཅིང་མི་
འཇིགས་སྤོབས་པའི་གཏེར་ཆེན་པོ་ཡང་གྲོལ། ལྷག་པར་ཚད་མ་ལ་མཆོག་ཏུ་མཁས་
པ་ཆེན་པོར་གྲགས་པ་དེས། སྡེ་བདུན་མདོ་དང་བཅས་པའི་སྙིང་པོ་ཚད་མ་རིག་པའི་
གཏེར་རྩ་བ་རང་འགྲེལ་དང་བཅས་པ་མཛད། སློབ་ཚོགས་རྒྱ་བོད་ཀུན་ཏུ་མཐའ་
ཡས་པར་བྱུང་བའི་གཙོ་བོ་རྟོགས་པའི་བརྒྱུད་འཛིན་ཚོགས་གྲུབ་དབོན་གསུམ། མན་
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ངག་གི་བརྒྱུད་འཛིན་ལོ་དམར་རྣམ་གཉིས་སོགས་བྱུང་བ་ལས་འདིར་བཤད་པའི་
བརྒྱུད་འཛིན་ཤར་པ་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་དང་རྡོ་རྗེ་འོད་ཟེར་སྐུ་མཆེད། ནུབ་པ་
འུ་ཡུག་པ་རིག་པའི་སེང་གེ གུང་པ་སྐྱོ་སྟོན་དྲི་མེད་གསུམ་གྱིས་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་བ་ལས་
རིག་པའི་དབང་ཕྱུག་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་མང་པོ་བྱོན་ཏེ་འུ་ཡུག་པའི་དབོན་པོ་ཉི་
ཐེག་པ་སངས་རྒྱས་ཀུན་སྨོན་ལ་ཀ་ཆེན་ཁང་མཉན་ཞང་གསུམ་ཟུར་ཁང་པ་དང་བཞིར་
གྲགས་ཏེ། ཁང་སྟོན་འོད་ཟེར་རྒྱལ་མཚན། གཉན་དར་མ་སེང་གེ། ཞང་མདོ་སྡེ་
དཔལ། ཞང་མདོ་སྡེ་དཔལ། ཟུང་ཁང་པ་དཀར་ཤཱཀྱ་གྲགས་པ་རྣམས་ལས་ཕྱི་མ་
ནི་མཆོག་ཏུ་གྱུར། ཡང་ལྷོ་པ་ཀུན་མཁྱེན་རིན་ཆེན་དཔལ་གྱིས་ཀྱང་ཡིག་ཆ་ཅི་རིགས་
མཛད། དེ་དག་དང་འུ་ཡུག་པས་འཆད་ཉན་ཡུན་རིང་མཛད་པའི་གསུང་གི་རྒྱུན་
ལ། འཇམ་དབྱངས་སྐྱ་པོ། ཉ་ལོ་ཆེན་པོ། ཆོས་རྗེ་བླ་མ་དམ་པ། ཉ་དབོན་ཀུན་
དགའ་དཔལ་རྣམས་ཀྱང་སྔ་ཕྱི་ཅི་རིགས་བྱུང་ཞིང་ཕྱི་མ་ནི་རིག་པ་འདི་ལ་ཁྱད་པར་
དུ་མཁས་པས་ཚད་མ་ཉ་ལ་ཐུག་ཅེས་གཏམ་དུ་གྲགས། ཉ་དབོན་སློབ་མ་གཡག་
མི་ཕམ་ཆོས་ཀྱི་བླ་མ། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་རོང་སྟོན་ཤེས་བྱ་ཀུན་གཟིགས། བྱམས་
ཆེན་རབ་འབྱམས་པ་སངས་རྒྱས་འཕེལ་བ། གོ་རམ་པ་བསོད་ནམས་སེང་གེ་སོགས་
སྨྲ་བའི་དབང་པོ་དུ་མ་བྱོན་ཅིང་། རང་སྟོན་སློབ་མ་རྗེ་དོན་ཡོད་དཔལ་བ་ལས་པཎ་
ཆེན་ཤཱཀྱ་མཆོག་ལྡན་སོགས་མདོར་ན་སྨྲ་བའི་སེང་གེ་མུ་ཏིག་ཕྲེང་བ་བསྟར་ལ་བརྒྱུས་
པ་ལྟ་བུ་བྱོན་ནོ། །ཡང་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པའི་སློབ་མ་ལོ་ཆེན་བྱང་རྩེ། དེ་ལས་
ལོ་ཆེན་གྲགས་པ། དེ་ལས་བོ་དོང་ཀུན་མཁྱེན་འཇིག་བྲལ་ཆེན་པོ་བྱོན་ཅིང་ཚད་མ་
རིག་སྣང་བྱ་བའི་ལུགས་སྲོལ་ཟུར་དུ་དབྱེ། ཡང་ཞང་མདོ་སྡེ་དཔལ། མཁས་པ་
ནོར་བཟང་དཔལ། གཉག་དབོན། །རེག་མདའ་པ་གཞོན་ནུ་བློ་གྲོས། །རྗེ་ཙོང་ཁ་
པ། དེ་ལས་རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན་དང་མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བ་སོགས་
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༼སྟོད་ཆ།༽

བརྒྱུད་ད་ལྟའི་བར་འཆད་སྲོལ་མ་ཉམས་ཤིང་རིག་ལམ་སེང་གེའི་ང་རོ་སྒྲོག་བཞིན་
པའོ། །ལྷག་པར་འཇིག་རྟེན་དབང་། །རྒྱལ་མཆོག་བདུན་པས་རིག་གཞུང་རྒྱ་མཚོ་
བསྐྱིལ། །ཆོས་གྲགས་དགོངས་པའི་ཆུ་བོ་ཀུན་འདུས་སོ། །དེ་ལྟར་མཁས་པ་དུ་
མས་རིག་པའི་ལམ་མ་འཁྲུལ་བར་གསལ་བར་མཛད་ཀྱང་ཕྱིས་ནས་རིམ་གྱིས་བསོད་
ནམས་དང་བློ་གྲོས་དམན་པས་རྣམ་པར་དཔྱོད་པ་ལྟར་སྣང་བས་རིག་པའི་དབང་ཕྱུག་
གི་གཞུང་ལུགས་ཆུད་གསན་པ་ན། དེའི་ཚུལ་མ་ནོར་བར་ལྷག་པར་གསལ་བར་
མཛད་པ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་སྤྱན་རས་གཟིགས་རྒྱལ་མཆོག་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་
བདུན་པ་ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོས་སྔོན་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པར་སྐྱེ་བ་བཞེས་པའི་བག་ཆགས་
སད་དེ་ཐུགས་ནས་ཤར་གྱིས་གསུང་བ་ཉིད་ཡི་གེ་པས་འབྲི་བ་ཁོ་ན་ལས་རྩོམ་གཞི་
དང་ཕྱག་དཔེ་གཟིགས་རྟོག་གི་རྩོལ་བ་གང་ཡང་མ་མཛད་པ་སོགས་ཁྱད་འཕགས་ངོ་
མཚར་དུ་མ་དང་ལྡན་པའི་ཚད་མ་རིག་གཞུང་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་གྲགས་པ་བློ་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་
ཉེར་འཚོར་བསྐྱིལ་བར་མཛད་དེ། ཆོས་གྲགས་དགོངས་པའི་ཆུ་བོ་མ་ལུས་ཤིང་ལུས་
པ་མེད་པ་ཀུན་འདུས་པའི་འཇུག་ངོགས་ཆེན་པོ་གྱུར་ཏོ། །
གསུམ་པ་ནི། རྔོག་ལོས་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་ས་ལུགས་པས། །རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་དང་
གཞན་དག་གྲགས་སྡེ་པའི། །དབུ་མར་བཀྲལ་ཏེ་བོད་ཀྱི་འགྲེལ་ཚུལ་གསུམ། །ཚད་
མའི་གཞུང་འདི་རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་སོགས་ཀྱིས་ལྟ་བ་ངན་པ་སུན་ཕྱུང་སྟེ་བདེན་བཞིའི་རྣམ་
གཞག་མ་འཁྲུལ་བར་སྟོན་པའི་བསྟན་བཅོས་སུ་བཞེད། མཁས་མཆོག་ངག་དབང་
ཆོས་གྲགས་ཀྱིས་འདི་ལ་ནང་དོན་རིག་པ་ཚང་པའི་བསྟན་བཅོས་ཞེས་བྱ་དགོས་ཀྱི།
བསྟན་བཅོས་ངོ་བོ་ནི་ཕྱི་རིག་པར་འཇོག་སྟེ་ཚད་མ་རིག་པའི་བསྟན་བཅོས་ཡིན་པའི་
ཕྱིར་གསུངས། བརྗོད་བྱ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་དོན་ལ་དགོངས་ནས་རྔོག་ལོ་ཆེན་པོས་
ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་སྨྲ་བའི་དབུ་མ། ས་ལུགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་
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དབུ་མ། གཞན་དག་ཕལ་མོ་ཆེ་འཇིག་རྟེན་གྲགས་སྡེ་སྤྱོད་པའི་དབུ་མར་བཀྲལ་ཏེ་
བོད་ཀྱི་འགྲེལ་ཚུལ་གསུམ་མོ། །ཡང་ཀུན་མཁྱེན་བསོད་ནམས་སེང་གེས། རིགས་
པའི་གཙུག་རྒྱན་གཉིས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་ལ། །སྡེ་བདུན་གོང་འོག་བསྡེབས་ནས་
འཆད་པ་དང་། །རྒྱ་འགྲེལ་ལེགས་ཆ་བཏུས་ནས་འཆད་པ་དང་། རང་གི་རྣམ་རྟོག་
ཉིད་ཀྱིས་འཆད་པ་སྟེ། །གངས་རིའི་ཁྲོད་འདིར་འཆད་ཚུལ་རྣམ་གསུམ་ལས། །
སྐྱེ་བ་དུ་མར་རིག་ལམ་གོམས་བྱས་ནས། །སྐྱོན་མེད་བརྒྱུད་པའི་མན་ངག་དང་
ལྡན་ཅིང་། །འཇམ་དབྱངས་ཐུགས་ཀྱི་མཁྱེན་པ་མངའ་བ་ཡི། །ས་སྐྱ་པ་ནི་འཆད་
ཚུལ་དང་པོ་བཞེད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། །ས་པཎ་ནི་ཚད་མ་མདོ་དང་། ཆོས་
གྲགས་ཀྱི་སྡེ་བདུན། ལེའུ་དང་པོའ་ི རང་འགྲེལ་རྣམས་ཀྱི་བརྗོད་བྱ་གཞུང་གོང་འོག་
སྣ་ཚོགས་སུ་སིལ་བུར་ཡོད་པ་རྣམས་རིགས་མཐུན་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡེབས་ནས་
འཆད། བོད་སྟོན་གཞན་ཕལ་མོ་ཆེས་ལྷ་ཤཱཀ་རྒྱན་མཆོག་རྣམས་ཀྱི་འགྲེལ་པའི་
ལེགས་ཆ་བཏུས་ནས་འཆད། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ་དང་མཁས་གྲུབ་རྗེ་གཉིས་ནི་རང་གི་རིག་
པའི་སྒོས་འཆད་པ་སྟེ་འཆད་ཚུལ་གསུམ་དུ་བཞེད་དོ། །
གསུམ་པ་བཟོ་རིག་པའི་བྱུང་བ་བཤད་པ་ལ་གསུམ། ཐུགས་རྟེན། སྐུ་རྟེན།
གསུང་རྟེན་ནོ། །
དང་པོ་ནི། བཟོ་རིགས་མཆོག་གྱུར་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་རྟེན། །ཀུན་གྱི་
ཐོག་མར་པད་སྤུངས་མཆོད་རྟེན་བྱུང་། །གཞན་དག་དད་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་རིམ་པར་
བརྩིགས། །བཟོ་གནས་ཐམས་ཅད་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དུ་འདུ་ཞིང་འདིར་བྱུང་
བ་བརྗོད་པ་ནི་གཙོ་བོར་ལུས་ཀྱི་ལས་དང་། དེའང་བཟོ་རིག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་
ནས་འཕྲལ་ཡུན་གཉིས་ཀར་ཕན་བདེ་ཟད་མི་ཤེས་པ་འཇོ་བ་ནི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་
དང་འབྲེལ་བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་རྣམས་ཡིན་ཅིང་། དེའང་བསྟན་པ་འདི་ལ་རྟེན་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

གསུམ་ཀུན་གྱི་ཐོག་མར་ཐུགས་ཆོས་སྐུའི་རྟེན་ཉིད་བྱུང་སྟེ། སྟོན་པ་ལུམྦི་ནཱིའི་ཚལ་
དུ་བལྟམས་པའི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་མ་སོགས་ཀྱིས་པདྨ་སྤུངས་པའི་མཆོད་རྟེན་
བརྩིགས། དེ་ནས་གཉིས་པ་བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་སོགས་ཆ་བརྒྱད་མཆོད་རྟེན་དུ་
གྲགས་པ་རྣམས་དང་། གཞན་དག་དབུ་སྐྲ་དང་སེན་མོའ ་ི མཆོད་རྟེན་གྱིས་མཚོན་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྟེན་དང་ཉན་ཐོས་དགྲ་བཅོམ་པའི་མཆོད་རྟེན་མང་པོ་གཟུགས་ཅན་
སྙིང་པོ་སོགས་དད་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་རིམ་པར་བརྩིགས་པར་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །
གཉིས་པ་སྐུ་རྟེན་བྱུང་ཚུལ་བཤད་པ་ལ་གསུམ། འཕགས་ཡུལ་དང་། བོད་དུ་
བྱུང་ཚུལ། ཞར་བྱུང་གཞུང་གི་ཁུངས་སྨོས་པའོ། །
དང་པོ་ལ་གཉིས་བྲིས་སྐུ་བྱུང་ཚུལ། འབུར་སྐུ་བྱུང་ཚུལ་ལོ། །
དང་པོ་ནི། རི་མོ་ཆོ་ལོ་འབུམ་པར་འཇིགས་ཐུལ་ལ། །ཚངས་དང་བི་ཤྭས་
བསླབས་ཤིང་དེ་ནས་བརྩམས། །ཐུབ་དབང་གཤེགས་པར་དངོས་སུ་འཁྲུལ་ནུས་
བྱུང་། །བྲིས་འབུར་གཉིས་ལས་རི་མོ་སྔ་བ་སྟེ་དྲང་སྲོང་ཨ་ཏྲེའི་བུས་སྦྱར་བའི་རི་མོའ་ི
མཚན་ཉིད་ཚངས་པའི་ཆོད་ཡིག་ཅེས་བྱ་བ་ལས། སྔོན་བསྐལ་པ་དང་པོའ་ི མི་རྣམས་
ཚེ་ལོ་འབུལ་ནས་བྲི་བའི་དུས་མིའི་བདག་པོ་འཇིགས་ཐུལ་བྱ་བ་བྱུང་། དེས་ས་འདི་
ཆོས་བཞིན་དུ་བསྐྱངས་པས་ཚེ་ལོ་ཡང་འབུམ་དུ་འཕེལ་ཏེ་ཤིན་ཏུ་བདེ་བར་གྱུར།
རྒྱལ་པོས་དཀའ་ཐུབ་ཀྱི་བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱད་པས་དབང་ཕྱུག་གི་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་ཐོབ།
དེ་ལ་ཚངས་པས་བསྟན་བཅོས་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་དང་། ལྷའི་དམག་དང་མཚོན་ཆས་
ཀྱང་མི་ཡུལ་དུ་མི་ཕེབས་པའི་མཆོག་བྱིན་ཏོ། །དེའི་ཚེ་ནམ་ཞིག་བྲམ་ཟེའི་བུ་གཞོན་
ནུ་གཅེས་པ་ཞིག་གློ་བུར་དུ་ཤི་བ་ལ། བྲམ་ཟེས་རྒྱལ་པོ་ལ་ཁྱོད་ཀྱིས་རྒྱལ་སྲིད་ཆོས་
བཞིན་མ་བསྐྱངས་པས་འབངས་དུས་མིན་འཆི་བ་བྱུང་སྟེ་བདག་གི་བུ་ཤིའོ། །གལ་ཏེ་
བུ་སླང་མ་བསྩལ་ན་བདག་འདིར་ལྕེབ་བོ། །ཟེར་བ་ལ་རྒྱལ་པོས་བྲམ་ཟེ་ཁྲིད་ནས་
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རྒྱལ་བསྟན་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་ཇི་ལྟར་དར་བའི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།

གཤིན་རྗེའི་རྒྱལ་པོ་ཉི་མ་ལྟར་གཟི་བརྗིད་འབར་བའི་དྲུང་དུ་ཕྱིན་ཏེ་ཕྱག་འཚལ་ནས་
བྲམ་ཟེའི་བུ་སྩལ་དུ་གསོལ་བྱས་པས། བདག་གིས་མ་ལན་རང་རང་གི་ལས་སུ་ཟད་
དོ། །རྒྱལ་པོས་བྱིན་ཅིག་དང་། གཤིན་རྗེས་མི་རུང་ངོ་ཡང་ཡང་སྨྲས་ཏེ་མཐར་གཡུལ་
བཤམས་ཏེ་ཕན་ཚུན་མཚོན་ཆའི་ཆར་ཕབ། རྒྱལ་པོས་ལྷའི་མཚོན་ཆའི་ཆར་གྱིས་
གཤིན་རྗེའི་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཕམ་པར་བྱས་པས་གཤིན་རྗེས་ཀྱང་དབྱུག་པ་ཐོགས།
རྒྱལ་པོས་ཀྱང་དབྱུག་པ་ཚངས་མགོ་ཅན་ཐོགས་ཏེ་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་དངངས་པ་
ན་ལྷ་ཚངས་པ་བྱོན་ཏེ་སོ་སོའ་ི ལས་སུ་ཟད་ཀྱིས་གཤིན་རྗེས་མ་ཉེས་སོ། །འོན་ཀྱང་
བྲམ་ཟེའི་བུར་རི་མོར་བྲིས་ཤིག་ཅེས་པ་ལྟར་རྒྱལ་པོས་བྲིས་ཚངས་པས་གསོན་པོར་
བསླངས་ཏེ་བྲམ་ཟེ་ལ་གཏད། ཡི་དྭགས་ལ་གཅེར་བུ་ཟེར་བས་དེ་ཐུལ་བ་ལེགས་སོ་
ཞེས་རྒྱལ་པོ་ལ་གཅེར་ཐུལ་དང་། དང་པོར་རི་མོ་འབྲི་བ་པོ་ཡིན་པས་དང་པོར་བྲི་བ་
ཞེས་བཏགས། ཚངས་པས་བསྒོས་ཏེ་རྒྱལ་པོས་ཀྱང་གཤིན་རྗེ་ལ་ཕྱག་དང་མཆོད་པ་
བྱས་ཏེ་ཀུན་དགའ་བར་གྱུར། །སླར་རྒྱལ་པོས་ཚངས་པའི་འཇིག་རྟེན་དུ་སོང་སྟེ་རི་མོ་
འབྲི་ཚུལ་ཞུས་པས། རི་ཡི་མཆོག་ནི་རི་རབ་ཡིན། །སྒོ་ང་ལས་སྐྱེས་རྣམས་ཀྱི་ནི། །
གཙོ་བོ་ནམ་མཁའ་ལྡིང་ཡིན་ནོ། །མི་ཡི་གཙོ་བོ་ས་བདག་སྟེ། །དེ་བཞིན་རི་མོ་སྒྱུ་
རྩལ་གཙོ། །སོགས་དང་། རྒྱལ་པོ་དེ་བཞིན་སྒྱུ་རྩལ་ཀུན། །རི་མོའ་ི ལས་ལ་ཡང་
དག་བརྟེན། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་བསྔགས་ནས་བི་ཤྭ་ཀརྨས་སྟོན་པར་ལུང་བསྟན་པ་
བཞིན་དེས་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་ཚད་གཙོ་བོར་བྱས་ཏེ་ཚད་དང་མི་ལྡན་པའི་ཉེས་པ།
ལྡན་པའི་ཕན་ཡོན་སོགས་དང་། ལུས་ལ་མཛེས་པ་མ་ཚང་ན། །ཚད་དག་གིས་ནི་
ཅི་ཞིག་བྱ། །ཞེས་མཛེས་དགོས་པའང་བསྟན། དེ་ནས་བརྩམས་མིའི་བཟོ་བོ་ལས་
ཀྱི་འཕྲུལ་དང་ལྡན་པ་དག་གིས་བཟོ འི་གནས་ངོ་མཚར་བ་བྱེད་པ་རྟག་ཏུ་བྱུང་ཞིང་།
ཐུབ་དབང་གཤེགས་ཀྱི་བར་ཡང་གཟུགས་རི་མོར་བྲིས་པས་དངོས་སུ་འཁྲུལ་བ་སྐྱེད་
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༼སྟོད་ཆ།༽

ནུས་པ་བྱུང་བ་འདུལ་བ་ལུང་ལས་གསལ། །སྟོན་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ཀྱང་ལོ་
བརྒྱ་ཙམ་གྱི་བར་དེ་འདྲ་ཤིན་ཏུ་མང་ངོ་། །ཨུ་དྲ་ཡ་ན་མུ་ཏིག་འཁྲི་ཤིང་ལ། །བསྐུར་
བའི་བྲིས་སྐུ་ཆུ་ལོན་འོད་ཟེར་མ། །བསྟན་འདིར་སྐུ་ཡི་རྟེན་ལ་སྔ་བར་གྲགས། །ཨུ་
དྲ་ཡ་ན་དང་མུ་ཏིག་འཁྲི་ཤིང་ཅན་གཉིས་ལ་བསྐུར་བའི་བྲིས་སྐུ་ཆུ་ལོན་མ་དང་འོད་
ཟེར་མར་གྲགས་པ་ནི་བསྟན་པ་འདི་ལ་སྐུའི་རྟེན་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་སྔ་བར་གྲགས་
སོ། །དེའང་མ་ག་དྷའ་རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྙིང་པོ་དང་སྒྲ་སྒྲོག་རྒྱལ་པོ་ཨུ་དྲ་ཡ་ན་
གཉིས་མ་མཐོང་མཛའ་བོར་གྱུར་ཏེ་སྐྱེས་ཀྱིས་འགྲུལ་བ་ལས། སྒྲོ་སྒྲོག་ནས་རིན་ཐང་
མེད་པའི་ནོར་བུའི་ཁྲབ་བསྐུར་བའི་སྐྱེས་ལན་དུ་གཟུགས་ཅན་སྙིང་པོས་སྟོན་པའི་སྐུ་
རས་ལ་བྲིས་ཏེ་བསྐུར་བར་བརྩམས་པ་ན། སྟོན་པའི་གཟི་བྱིན་མ་བཟོད་པས་བཟོ་
བོས་བྲི་བར་མ་ནུས་པ་ལ་ཁྲུས་རྫིང་གི་འགྲམ་དུ་སྟོན་པ་གཞུགས་ཏེ་ཆུ་ནང་དུ་ཤར་བ་
བཞིན་རས་ལ་བྲིས། །སྟེང་འོག་ཏུ་རྟེན་འབྲེལ་ལུགས་འབྱུང་ལྡོག་སྐྱབས་འགྲོ་བསླབ་
པའི་གཞི་ལྔ་ཕན་ཡོན་བཅས་བྲིས་ཏེ་བསྐུར་བས་ཨུ་དྲ་ཡ་ནས་བདེན་པ་མཐོང་བ་འདི་
ལ་ཐུབ་པ་ཆུ་ལོན་མར་གྲགས་ཟེར། །ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་སེར་སྐྱར་ཆོས་གསུངས་
པའི་ཚེ་མེད་ཆེན་གྱི་ཆུང་མས་འབངས་མོ་རོ་ཧི་ཏ་དོ་ཤལ་ལེན་དུ་བཏང་བ་ལམ་དུ་བ་
དྲུས་མས་བརྡུངས་ཏེ་ཤི། དེ་སངས་རྒྱས་ལ་དད་པའི་རྒྱུས་དེ་མ་ཐག་སིངྒ་ལར་རྒྱལ་
པོའ་ི བཙུན་མོའ་ི མངལ་དུ་ཞུགས། བཙས་པ་ན་མུ་ཏིག་གི་ཆར་བབས་པས་མིང་མུ་ཏིག་
ཅན་ནམ་མུ་ཏིག་འཁྲི་ཤིང་དུ་བཏགས། དེས་ཡུལ་དབུས་ཀྱི་ཚོང་པ་ལས་སངས་རྒྱས་
ཀྱི་གཏམ་ཐོས་པས་དད་དེ་ཕྲིན་ཡིག་བསྐུར་བ་ལ། སྟོན་པས་རས་ཀྱི་ངོས་ལ་འོད་
ཟེར་བཀྱེ་བ་བཞིན་རི་མོ་བས་བྲིས། །བཀའི་ཚིག་བཅད་བཅས་སྐྱེས་ལན་དུ་བསྐུར་བ་
མཐོང་བས་བུ་མོས་བདེན་པ་མཐོང་། འདི་ལ་ཐུབ་པ་འོད་ཟེར་མར་གྲགས་ཏེ་སྐྱེ་མཆེད་
གཙང་ཞངི ་ཡུལ་དབུས་དང་ཤར་གྱ་ི ལྷ་རགི ས་རྣམས་འདི་ལས་མཆེད་པ་ཡནི ་ན།ོ །
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རྒྱལ་བསྟན་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་ཇི་ལྟར་དར་བའི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།

གཉིས་པ་ནི། གདུགས་ཚོད་གྲལ་གོང་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་ངོར། །བཀས་
གནང་རིན་ཆེན་འབུར་སྐུ་མང་དག་དང་། །ལྷར་གཤེགས་ཚེ་ན་གསལ་ལྡན་རྒྱལ་
པོ་ཡིས། །ཙནྡན་སྐུ་བཞེངས་ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་བཞུགས། །ཁྱིམ་བདག་དད་སྦྱིན་གྱིས་
གདུགས་ཚོད་ལ་དགེ་འདུན་སྤྱན་དྲངས་པར་སྟོན་པ་མ་གཤེགས་པའི་ཚེ་གྲལ་གྱི་ཐོག་
མ་མི་བརྗིད་པར་མཐོང་ནས། སྟོན་པས་གནང་ན་སྐུ་བགྱིད་དེ་བཞུགས་པར་གསོལ་
ཞེས་མགོན་མེན་ཟས་སྦྱིན་གྱིས་ཞུས་པའི་ངོར་བཀས་གནང་སྟེ་རིན་པོ་ཆེ་ལས་བྱས་
པའི་སྐུ་གཟུགས་མང་དུ་བྱུང་བ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལྷ་ཡུལ་དུ་གཤེགས་ཤུལ་
གསལ་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་པོས་མཆོད་ཡུལ་དུ་ཙནྡན་གྱི་སྐུ་འདྲ་བཞེངས། སླར་སྟོན་པ་ལྷ་
ལས་བབས་པ་ན་སྐུ་དེས་གོམ་པ་དྲུག་ཏུ་བསུས། རྒྱ་ནག་གི་ཡུལ་དགེ་ཕྱིར་བཞུད་
ཅེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བསྐུལ་བས་མཁའ་ལས་གཤེགས་ཏེ་ད་ལྟའང་རྒྱ་ནག་
ཏུ་བཞུགས་པ་ཙནྡན་ཇོ་བོ་ཞེས་འདྲ་བཤུས་ཀྱི་སི་ཐང་ཡང་མང་དུ་འབྱུང་བ་སྟེ་འབུར་
སྐུའི་ཐོག་མ་ནི་འདི་དག་གོ །དེ་རྗེས་ཀླུ་ཡི་ནོར་བུར་རཱ་ཧུ་ལས། །གངས་ཆེན་མཚོ་
བཞེངས་ཕྱི་ཡི་རྒྱ་མཚོར་བཞུགས། །དེའི་རྗེས་སུ་སྟོན་པ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་ཁར་
བསྟན་པ་གནས་ཤིང་མུ་སྟེགས་འདུལ་ཕྱིར་ངའི་སྐུ་ཚབ་བཞེངས་ཤིག་པར་བཀའ་
སྩལ་བ་ལྟར་ཀླུའི་ནོར་བུ་དུ་མར་རྒྱུ་དང་རཱ་ཧུ་ལས་བཟོ་བྱས་ཏེ་ལོངས་སྐུ་རྣམ་སྣང་
གང་ཆེན་མཚོ་ཆུ་ཞེང་དཔག་ཚད་བརྒྱད་ཅུ་པ་བཞེངས་ནས་ཕྱིའི་རྒྱལ་མཚོའི་ནང་དུ་
བཞུགས་སོ། །དབང་པོས་ནོར་བུ་དུ་མར་བརྒྱད་བཅུ་གཉིས། །ཉེར་ལྔའི་སྐུ་ཚབ་
ལས་སྣ་ཚོགས་པས་འཕྲུལ། །ཕྱི་མ་ལྷ་དང་གཞན་གཉིས་བོད་ན་བཞུགས། །དངོས་
ཀྱིས་བྱིན་བརླབས་སྟོན་པ་ཉིད་དང་མཚུངས། །དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་ལྷ་དང་མིའི་
ནོར་བུ་རིགས་ལྔ་དང་། འཆིང་བུ་ལྔ་བརྒྱ་རྩ་གཅིག་སྟེ་ནོར་བུ་དུ་མ་ལས་སྟོན་པའི་
སྐུ་བཞེངས་པར་བརྩམས་ཏེ། བི་ཤྭ་ཀརྨས་སྟོན་པའི་ཞབས་ཀྱི་མཐེའུ་ཆུང་ལ་ཐིག་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

སྐུད་བཏགས་ནས་ཚད་གཞལ་བར་བརྩམས་པས་མ་ལོན་ཏེ་འོད་མདངས་དགའ་བའི་
འཇིག་རྟེན་དུ་སངས་རྒྱས་དགའ་བའི་དཔལ་གྱི་དྲུང་ན་སླེབ། དེས་སྐུའི་ཚད་ལ་རྟོག་
པ་ཞོག་ལ་རང་གི་སྟོན་པ་ཡིད་ལ་བྱོས་ཤིག་གསུངས་པས་དེ་མ་ཐག་སྟོན་པའི་སྤྱན་
སྔར་སླེབ། དགུང་ལོ་བརྒྱད་དང་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སྐུ་ཚད་སྔོན་གྱི་མ་མའི་ངག་བཞིན་
དང་། ཉེར་ལྔ་པ་ཐུན་མོང་སྣང་བའི་སྐུ་ཚད་དངོས་དང་མཚུངས་པ་ལས་སྣ་ཚོགས་
པའི་འཕྲུལ་གྱིས་བསྐྲུན། སྟོན་པས་ཞལ་གྱི་འོད་ཟེར་སྤྲོ་བསྡུས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་
ཕྱིར་མ་ཉེར་ལྔ་པའི་སྐུ་ཚད་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་ལྷ་ཡུལ་དུ་སྤྱན་དྲངས། །གཞན་གཉིས་ལྷ་
ཡུལ་ཨོ་རྒྱན་ཀླུ་ཡུལ་རྡོ་རྗེ་གདན་རྣམས་སུ་ལོ་གྲངས་མང་པོ་དང་། དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་དེ་
བ་པཱ་ལའི་དུས་བཅུ་གཉིས་པ་རྒྱ་ནག་དང་། བརྒྱད་པ་བལ་པོར་གདན་དྲངས། རིམ་
གྱིས་བོད་དུ་བྱོན་ཏེ་འཕྲུལ་སྣང་དང་ར་མོ་ཆེར་བཞུགས་པ་འདི་དག་ཡིན་ཏེ་སངས་
རྒྱས་དངོས་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ཕྱིར་སྟོན་པ་ཉིད་དང་བྱིན་རླབས་མཚུངས་པ་
ཡིན་ནོ། །མྱ་ངན་འདས་འོག་ལྷ་བཟོ་མིར་སྤྲུལ་པས། །བྲམ་ཟེ་སྤུན་གསུམ་སྐུ་དང་
མ་ག་དྷཱའི། །ངོ་མཚར་ཅན་བརྒྱད་ལ་སོགས་མང་དུ་བཞེངས། །སྟོན་པ་མྱ་ངན་ལས་
འདས་པའི་འོག་ཏུ་མིའི་བཟོ་བོ་འཕྲུལ་དང་ལྡན་པ་ཆེར་མེད་པ་ན་ལྷའི་བཟོ་བོ་མང་པོ་
མིར་སྤྲུལ་ནས་རྟེན་ཁྱད་པར་འཕགས་པ་རྣམས་བཞེངས་པའི་གྲོགས་བྱས་ཏེ། དེའང་
སྟོན་པ་གཤེགས་ནས་ལོ་བརྒྱད་ཅུར་ཉེར་འཕགས་པ་ཉེ་སྦས་ཀྱི་བུས་མ་ག་དྷཱར་བྲམ་
ཟེ་སྤུན་གསུམ་བྱུང་བའི་ཆེ་བས་ཝཱ་རཱ་ཎཱ་སཱིར་རིན་ཆེན་རིགས་ཀྱི་རྡོ་ལས་བྱས་པའི་སྐུ་
གཟུགས་དང་ལྷ་ཁང་། འབྲིང་པོས་རྒྱལ་པོའ་ི ཁབ་ཏུ་ལྷ་ཁང་བརྩིགས་གནས་ཆེན་
བརྒྱད་ཀྱི་ས་ལས་སྐུ་གཟུགས་བྱས། ཆུང་བས་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་ཕྱི་དབྱིབས་མཆོད་རྟེན་
ལ་ནང་གནྡྷོ་ལའི་རྣམ་པའི་ཁང་བཟང་དུ་ཙནྡན་གཽ་ཤིཪྵ་དང་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱེ་མ་བསྲེས་
པ་ལ་སྟོན་པ་དགུང་ལོ་སོ་ལྔ་པའི་ཚད་རིན་པོ་ཆེ་མརྐ་ཏའི་སྤྱན་འབྲས་ཅན་མཚན་
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དཔེས་བརྒྱན་པ་བཞེངས། །ལྗགས་ཀྱིས་གདོང་ཁེབས་པ། །ན་བཟའ་སྐུ་ལ་སོར་
བཞི་མ་རེག་པ། འོད་འདོམ་གང་། སྤྱོད་ལམ་རྣམ་གསུམ་རྣམས་འདི་ལ་མེད་ཅིང་།
དབུ་སྐྲ་སྔོ་བ་དང་མཛོད་སྤུ་མི་གསལ་བ་སོགས་ཁྱད་པར་བརྒྱད་མ་གཏོགས་སྟོན་པ་
དངོས་དང་མཚུངས་པར་གྲགས་པའི་མ་ཧ་བོ་དྷི་བྱུང་། དེ་ནས་སྦྱིན་བདག་ཅི་རིགས་
པས་རིམ་གྱིས་འཇམ་དཔལ་རྔ་སྒྲ་སོགས་མ་ག་དྷཱའི་རྟེན་ངོ་མཚར་ཅན་བརྒྱད་ལ་
སོགས་པ་མང་དུ་བཞེངས་སོ། །མྱ་ངན་མེད་དུས་གནས་བརྒྱད་མཆོད་རྟེན་བརྒྱད། །
རྡོར་གདན་ནང་སྐོར་གནོད་སྦྱིན་བཟོ་བོས་བཞེངས། །ཀླུ་སྒྲུབ་དུས་སུ་ཀླུ་ཡིས་བཅོས་
པ་མང་། །རྒྱལ་པོ་མྱ་ངན་མེད་དུས་གནས་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་དང་། རྡོ་རྗེ་
གདན་གྱི་ནང་སྐོར་སོགས་གནོད་སྦྱིན་གྱི་བཟོ་བོས་བཞེངས། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་དུས་ཀླུའི་
བཟོ་བོས་བཅོས་པའང་མང་དུ་བྱུང་ངོ་། །དེ་ལྟར་ཀླུ་དང་གནོད་སྦྱིན་གྱིས་བཅོས་པ་དེ་
རྣམས་ནི་བཞེངས་ནས་ལོ་མང་པོར་དངོས་སུ་འཁྲུལ་པ་བསྐྱེད་ནུས་པ་ཡོད་ལ། ཕྱིས་
དུས་ཀྱི་དབང་གིས་དེ་ལྟར་མེད་ནའང་། བཟོ་ཁྱད་ནི་གཞན་སུ་ཀྱང་མི་ཤེས་པ་ལྟ་བུར་
ཡོད། དེ་ནས་ཀྱང་ཡུན་རིང་པོར་བློ་གྲོས་ཀྱི་རྩལ་སྣ་ཚོགས་པས་བཞེངས་པའི་བཟོ་
བརྒྱུད་མི་འདྲ་བ་མང་པོ་ཁོ་ན་བྱུང་གི །གཅིག་གི་རྗེས་སུ་འབྲང་བའི་སྲོལ་བཙུགས་པ་
མེད་དོ། །ལྷ་དང་གནོད་སྦྱིན་ཀླུ་ཡི་བཟོར་མཐུན་པ། །བིམྦ་སཱ་ར་ཕྲེང་འཛིན་དྷཱི་མཱ་ན་
ལུགས། །དབུས་དང་ནུབ་རྙངི ་ཤར་གྱ་ི བཟོ་ཞསེ ་གྲགས། །དེའ་ི ཕྱ་ི ནས་རམི ་པ་བཞིན་
ལྷ་དང་གནོད་སྦྱནི ་དང་ཀླུའི་བཟོ་དང་མཐུན་པ། རྒྱལ་པ་ོ སངས་རྒྱས་ཕྱགོ ས་ཀྱ་ི དུས་བམྦི ་
སཱ་ར་ཞསེ ་པ་མ་ག་དྷཱར་བྱུང་། རྒྱལ་པ་ོ ངང་ཚུལ་གྱསི ་དུས་ཡུལ་མ་རུར་སྲགྲྀ ་དྷ་ར་ི སྟ་ེ ཕྲང་
འཛིན་ཅེས་པ་བྱུང་། དེ་བ་པཱ་ལའི་དུས་ཝ་རེནྡྲར་དྷཱི་མཱནྲ་ཅེས་པ་དང་། དེའི་བུ་བིཏྤཱ་ལོ་
ཟེར་བ་བྱུང་བ་བྷངྒ་ལར་བསྡད། དེ་དག་ན་ི བྲསི ་འབུར་ལུགས་བརྐོས་ལ་ཤནི ་ཏུ་མཁས་
ཤིང་དེའི་རྒྱུན་སྲོལ་འཛིན་པ་རྣམས་རིམ་བཞིན་དབུས་བཟོ་དང་། ནུབ་རྙིང་གི་ལུགས།
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

ཤར་གྱི་བཟོ་ཞེས་ཟེར། །ཤར་གྱི་ལྷའང་ཕའི་རྗེས་འབྲངས། ཤར་རིས་དང་། བུའི་
རྗེས་འབྲང་མ་ག་དྷཱར་དར་བས་དབུས་ཀྱ་ི ར་ི མརོ ་ངསོ ་འཛིན་ན།ོ །བལ་པ་ོ སྔནོ ་པར་ནུབ་
རྙིང་ཤར་དང་མཐུན། །ཁ་ཆེར་དབུས་དང་ནུབ་རྙིང་རང་སྲོལ་གསུམ། །བལ་པོའ་ི
ཡུལ་དུའང་སྔོན་གྱི་བཟོ་རྒྱུན་ནུབ་རྙིང་དང་འདྲ། །བར་སྐབས་ཀྱི་བྲིས་དང་ལི་མ་ནི་
ཤར་དང་མཐུན་ཤས་ཆེ་བའི་བལ་ཡུལ་རང་ལུགས་ཡིན་ལ་ཕྱིས་ནི་ངེས་པ་མེད། །ཁ་
ཆེར་ཡང་སྔོན་དབུས་དང་ནུབ་རྙིང་གི་རྗེས་སུ་འབྲང་། །ཕྱིས་ཧ་སུ་རཱ་ཛ་ཟེར་བ་ཞིག་
གིས་བྲིས་འབུར་གཉིས་ཀའི་སྲོལ་གསར་པ་གཏོད་པའི་ལུགས་ལ་དེང་སང་ཁ་ཆེ་མ་
ཟེར། །གང་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཡོད་པ་ན་ལྷ་བཟོ་ཡང་མཁས་པ་དང་། གང་
ན་ཀླ་ཀློས་དབང་བྱེད་སར་ལྷ་བཟོ་ནུབ། གང་མུ་སྟེགས་དར་སར་ལྷ་བཟོ་ཡང་མི་
མཁས་པ་དག་དར་བའི་ཕྱིར། །ཡུལ་དེ་རྣམས་སུ་གོང་དུ་སྨོས་པ་དེ་དག་གི་སྲོལ་དེང་
སང་ཆེར་མེད། པུཀྐཾ་དང་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱུད་དུ་ཕྱིས་སུའང་སྐུ་གཟུགས་བཞེངས་པ་དར་
པོ་ཡོད་ལ། དེ་དག་གི་བཟོ་རྒྱུན་བོད་དུ་སྔར་མ་བྱུང་བར་མངོན། །ཡུལ་དེར་ནི་ཛ་ཡ་
ཞེས་པ་དང་། པཱ་རཱ་ཛ་ཡ་དང་། བི་ཛ་ཡ་ཞེས་པ་རྒྱལ་བ་དང་། གཞན་ལས་རྒྱལ་བ་
དང་། རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་པ་གསུམ་གྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་བ་ཤིན་ཏུ་མང་བ་ཡོད་པར་
བཤད་དོ། །
གཉིས་པ་བོད་དུ་བྱུང་ཚུལ་ནི། བོད་དུ་ཆོས་འཁོར་རྣམ་གསུམ་སྐུ་རྣམས་སྔ། །
བོད་ཡུལ་དུ་སྤྲུལ་པའི་རྒྱལ་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའ་ི དུས་ཁྲ་འབྲུག་གི་རྟེན་གཙོ་རྣམས་
རང་བྱོན་ཁོ་ནར་གྲགས་པ་དང་། ར་སའི་རང་བྱུང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སོགས་དང་། ཁྲི་
སྲོང་གི་དུས་བསམ་ཡས་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཆོས་འཁོར་རྣམ་གསུམ་
གྱི་སྐུ་བརྙན་བྲིས་འབུར་རྣམས་བྱུང་བ་སྔ་ལ། དེའང་སྐུ་བརྙན་བྲིས་དཔེ་སྔ་ཤོས་ཐུབ་
པ་ཆུ་ལོན་མ་ནི་སྟག་ཚང་ལོ་ཙཱས་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ལ་དྲི་བཟང་གི་ཆུས་
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བྱུགས་པར་རས་གཙང་གཤེར་བ་བཀབ་སྟེ་བླངས་པས་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་ཕྱག་གཉིས་
ཐད་ཀར་བྱོན་པ་དེ་ལ་དཔེ་བགྱིས་ཏེ་བྲིས་རྒྱུན་སྤེལ་བ་ཡིན་ཅེས་གསུངས། །གཞན་
དག་གོང་སྨོས་ལ་བཞེད་ཀྱང་། འདི་ལ་མགུལ་ཐུང་ཞེང་དུ་རྒྱས་པ་སོགས་ལ་བརྟགས་
ན་ཕྱི་མ་འདི་འཐད་དམ་སྙམ་ལ། དེའི་ཕྱིར་ཆ་ཚད་དང་སྦྱར་དུ་མེད་ཅིང་། ལྟར་སྣང་
ཅུང་ཟད་མི་མཛེས་ཀྱང་ཡོངས་གྲགས་བྲི་རྒྱུན་ཀུན་གྱི་ཚད་མའི་གནས་ཡིན་ནོ། །རི་
མོ་བལ་རིས་རྒྱུན་ལ་སྨན་མཁྱེན་གཉིས། །བྱིའུ་ལུགས་གསུམ་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་གསུམ་
ནས། །སྒར་བྲིས་སྲོལ་དོད་འབུར་བཟོའང་རིམ་མཁས་གྱུར། །རི་མོ་ནི་ཐོག་མར་
བལ་རིས་ཁོ་ན་དར་སྲོལ་ཆེ་བ་ལས། ཇི་ཞིག་ན་འཇམ་པའི་དབྱངས་མི་ཡི་ཚུལ་ཅན་
སྨན་བླ་དོན་གྲུབ་ཞབས་ལྷོ་བྲག་སྨན་ཐང་སྐུ་འཁྲུངས་པ་དང་། ཡུལ་དེའི་མཚལ་ཁ་
ཡང་བྱེ། ཆུང་མའི་རྐྱེན་གྱིས་ཡུལ་འཁྱར་ཏེ་གཙང་དུ་བྱོན་ནས་རྡོ་པ་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་པོ་
ལས་རི་མོ་གསན། སྐུ་སྐྱེ་བ་སྔ་མ་རྒྱ་ནག་ཏུ་འཁྲུངས་དུས་ཀྱི་རི་མོ་སི་ཐང་གཟིགས་
པས་སྔོན་གནས་དྲན་ཏེ་སྨན་ཐང་ཆེན་མོར་གྲགས་པ་སོགས་ཕུལདུ་བྱུང་བའི་རི་མོའ་ི
རྒྱུན་མཛད་ཅིང་སྲས་བརྒྱུད་དང་སློབ་བརྒྱུད་གཉིས་ཀྱི་རྒྱུན་བྱུང་། ཡང་མཁྱེན་བརྩེ་
ཆེན་མོ་ཞེས་གོང་དཀར་སྒང་སྟོད་དུ་བྱུང་བ་དེས་ཀྱང་སྔ་མ་ལས་ཟུར་དུ་བཟོ་རྒྱུན་
མཛད་དེ་སྨན་མཁྱེན་གཉིས་ཞེས་གངས་ཅན་དུ་ཉི་ཟླ་ལྟར་གྲགས་པའི་ཤིང་རྟའི་སྲོལ་
སོ་སོ་བར་གྱུར། གཞན་ཡང་བཟོ་གནས་འདིའི་ཆེད་དུ་ངལ་བ་མེད་པར་ཉུལ་བས་
སྤྲུལ་སྐུ་བྱིའུར་གྲགས་པ་རིག་རྩལ་བླ་ན་མེད་པས་བཟོ་རྒྱུན་སྔ་མ་གཉིས་ཀ་དང་མི་
གཅིག་པ་ཚོན་མདངས་ནི་གཞན་ལས་ཀྱང་ཁྱད་པར་འཕགས་པ་ཞིག་བྱུང་། །ཕྱིས་
སུ་གཙང་པ་ཆོས་དབྱིངས་རྒྱ་མཚོས་སྨན་གསར་གྱི་སྲོལ་བཏོད་དེ་སོགས་བཟོ་རྒྱུན་
གཞན་དུ་མ་བྱུང་ཡང་གཙོ་ཆེར་སྔ་མ་དེ་དག་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགས། །ཡང་ཡར་སྟོད་
དུ་སྤྲུལ་སྐུ་ནམ་མཁའ་བཀྲ་ཤིས་ཞེས་གྲགས་པ་བྱུང་། རྗེ་མི་བསྐྱོད་ཞབས་ཀྱིས་ཉིད་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

ཀྱི་སྤྲུལ་པ་སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་སྤེལ་བ་པོར་ལུང་བསྟན། ཞྭ་དམར་དཀོན་མཆོག་
ཡན་ལག་དང་རྒྱལ་ཚབ་གྲགས་པ་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་ཞལ་བཀོད་མཛད་དེ། ཨེ་ནས་
སྐལ་ལྡན་ཤར་ཕྱོགས་པ་དཀོན་མཆོག་ཕན་བདེ་བྱ་བ་རྒྱ་མོ་བཟའ་ཀོང་ཇོའ་ི སྤྲུལ་པར་
གྲགས་པ་དེ་ལས་སྨན་རིས་ཀྱི་རྒྱུན་བསླབས། རུས་ཚུགས་རྒྱ་གར་ལི་མ་དང་སྨན་ཐང་
ལུགས་གཞིར་བཞག་པ་ལ་ཏཱ་མིང་དུས་ཀྱི་སི་ཐང་བཞིན་ཡུལ་ལྗོངས་བཀོད་པ་སོགས་
དང་ཚོན་མདངས་མཛད་པ་ལ་སྒར་བྲིས་སུ་གྲགས་པའི་བྲི་རྒྱུན་འདི་བྱུང་། །དེ་རྗེས་
ཆོས་བཀྲ་ཤིས་བྱ་བ་ཞིག་བྱུང་བར་གྲགས་ཤིང་། ཕྱིས་སུ་ཀར་ཤོད་ཀརྨ་བཀྲ་ཤིས་
ཞེས་རི་མོའ་ི ལམ་སྲོལ་ལ་འགྲན་ཟླ་བྲལ་བའི་རྒྱུན་ད་ལྟའང་གནས་པ་བཅས་མདོར་ན་
བཀྲ་ཤིས་རྣམ་པ་གསུམ་གྱིས་སྒར་བྲིས་སྲོལ་རྒྱ་ཆེན་བཏོད། །དེ་བཞིན་དུ་འབུར་ལ་
ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ནི། སྤྲུལ་སྐུ་སླེའུ་ཆུང་པ་དང་། པདྨ་མཁར་པ་གཉིས་ཡིན་ལ། ཕྱིས་
སུ་སྒར་ལུགས་མཁས་པ་དྭགས་པོ་སྒོ་པའི་ཞལ་ངོ་སྐུ་མདུན་ཀརྨ་སྲིད་བྲལ་ལམ་སྒོ་
སྨྱོན་ཞེས་མཚུངས་པ་མེད་པའི་བློ་གྲོས་ཅན་རྗེ་བརྒྱད་པའི་སྐུའི་སྤྲུལ་པར་གྲགས་པ་དེ་
དང་། ཀརྨ་རིན་ཆེན་སོགས་དུ་མ་བྱུང་བའི་རྒྱུན་དེ་དག་ནི་ད་ལྟ་མིན་སྣང་ལ། གོང་
ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོའ་ི དུས་སུ་བྱུང་བའི་ཨེ་པ་ལྐུགས་པའམ་ཧོར་དང་ཅེས་པ་དང་། སྤྲུལ་
སྐུ་བབ་ཕྲོ་ཞེས་སྤྲུལ་པའི་བཟོ་བོར་གྲགས་པ་དེ་དག་གི་རྒྱུན་ལས་ཕྱིས་སུ་འབུར་ལ་
ཁྱད་པར་འཕགས་པ་འདོད་དཔལ་གྱི་བཟོ་རྒྱུན་སོགས་བྱུང་བར་ངེས་སོ། །ཁྱད་པར་
བཟོ་སྤྱོད་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་མཆོག །གཙུག་ལག་ཆོས་ཀྱི་སྣང་བའི་རྣམ་དཔྱོད་
ནི། །ཚུལ་མཐོང་བློ་འདས་མིག་གི་བདུད་རྩིར་གྱུར། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལས་ཁྱད་
པར་དུ་འཕགས་པ་བཟོ་སྤྱོད་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་དཔལ་ཀརྨ་པ་ཆོས་དབྱིངས་རྡོ་
རྗེའི་ཞལ་སྔ་ནས་སྨན་ལུགས་པ་ལྷོ་བྲག་ཆུས་ཁྱེར་སྤྲུལ་སྐུ་ཚེ་རིང་ལས་རི་མོ་གསན་
ཏེ་སྐུ་ཚེའི་སྟོད་དུ་སྨན་ལུག་སོར་བཞག་དང་། སྨད་ནས་སི་ཐང་དང་ཁ་ཆེའི་བཟོ་རྒྱུན་
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བཞིན་མཛད་དེ་བྲིས་འབུར་གཉིས། སི་ཐང་ཕྱག་དྲུབས་བཅས་པ་ད་ལྟ་མངོན་དུ་
མཇལ་བ་འདི་རྣམས་དང་། ཕྱིས་སུ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་གཙུག་ལག་ཆོས་ཀྱི་སྣང་
བའི་རྣམ་དཔྱོད་ལས་འཁྲུངས་པའི་བྲིས་འབུར་རྣམས་ནི་ཚུར་མཐོང་གི་བློ་ཡི་རྭ་བ་
ལས་འདས་ཤིང་རྫུ་འཕྲུལ་ཆེན་པོའ་ི བཀོད་པ་ད་ལྟ་ཐ་མལ་པ་རྣམས་ཀྱིའང་མིག་གི་
བདུད་རྩིར་མངོན་སུམ་གྱུར་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ཚུལ་སྐྱེས་རབས་
དཔག་བསམ་འཁྲི་ཤིང་གི་ཞལ་ཐང་རྟོགས་བརྗོད་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་ཉིད་ཀྱི་གསུང་
ལས་གསལ་ལོ། །
གསུམ་པ་ནི། དུས་འཁོར་སྡོམ་འབྱུང་ཤཱ་རིའི་བུས་ཞུས་མདོ། །རྒྱ་བོད་གཞུང་
ལུགས་ཆགས་ཚད་སྟོན་པ་མང་། །དེ་དག་གི་ཁུངས་དང་རྣམ་གཞག་གང་ནས་བྱུང་
ཞེ་ན། དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྩ་འགྲེལ། །སྡོམ་འབྱུང་རྩ་འགྲེལ། །ཤཱ་རིའི་བུས་
ཞུས་པའི་མདོ་རྣམས་དང་། ཀྲི་ཡ་ས་མུཙྪ། མཆོད་རྟེན་གྱི་ཆ་དབྱེ་བ། བརྒྱད་སྟོང་
འགྲེལ་ཆེན། །ཀོ་ས་ལའི་རྒྱན་ལ་སོགས་པ་རྒྱ་གཞུང་དང་། སྨན་མཁྱེན་རྣམ་གཉིས།
བུ་སྟོན་དང་རྗེ་མི་བསྐྱོད་ཞབས་ཀྱི་ཉི་མ་ཆེན་པོའ་ི མེ་ལོང་། ཕྱིས་སུ་རྒྱུགས་ཆེ་བའི་
སྡེ་སྲིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོའི་གཡའ་སེལ་སོགས་བོད་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་ཆག་ཚད་སྟོན་
པའི་ཡི་གེ་ཤིན་ཏུ་མང་ངོ་། །
གསུམ་པ་གསུང་རྟེན་ཡི་གེའི་བྱུང་ཚུལ་ནི། ཡིག་རིགས་དུ་མ་སོ་སོའ ་ི ཡུལ་
ནས་བྱུང་། །ཡི་གེ་ནི་སྒྲ་དང་སྐད་ཀྱི་རྗེས་སུ་འགྲོ་བས་ཡུལ་ཁམས་རེ་རེ་ལའང་སྒྲ་དང་
ཡིག་རིགས་ཅུང་ཟད་ཅུང་ཟད་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་འབྱུང་བས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རྣམ་པར་
གཞག་པར་བྱར་མ་མཆིས་ཤིང་། ཕྱི་རོལ་པ་རྣམས་ཀྱིས་བྱེད་པོ་ཉེར་བཞིར་འདོད་
པའི་ནང་ཚན་ཡི་གེའི་བྱེད་པོ་ལྷ་རྟག་ཏུ་ཞི་བ་སྟེ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོས་བྱས་པར་འདོད།།
དེའང་རྒྱ་གར་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་ཡིག་རིགས་སོགས་སོ་སོའ ་ི ཡུལ་ནས་འབྱུང་བ་དང།
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༼སྟོད་ཆ།༽

དེའང་སྔ་མ་ནུབ་ཅིང་གསར་པ་དར་བ་སོགས་མང་སྟེ། རྒྱ་གར་དུ་བསྟན་པ་གནས་
པའི་ཚེ་ལཉྩ་ན་དང་ཝརྟུ་ལ་ན་ག་ར་ཡིག་སོགས་གཙོ་བོར་དར་ལ་བསྟན་པ་ནུབ་ནས་
ཀླ་ཀློའ་ི ཡི་གེ་ཁོ་ན་དར་བ་དང་། རྒྱ་ནག་ཏུ་དྷཱི་ལྔ་ལ་སོགས་པའི་དུས་སུ་བརྐོས་ཡིག་
དང་འཕུལ་ཡིག་སོགས་བྱུང་ལ། ཕྱིས་སུ་བློན་ཆེན་ལི་རྩིས་དམག་ལ་སྡོད་པའི་སྐབས་
རི་བོང་གི་མཇུག་མ་ལ་པིར། །སྒྲོན་ཤིང་གི་དུ་བས་སྣག་ཚྭ་བྱས་ཏེ་བྲིས་ཡིག་བརྩམས་
པར་བཤད་པ་སོགས་ཆེས་མང་ངོ་། །གསུང་རྟེན་གླེགས་བམ་གྱི་ཐོག་མ་ནི། འཁོར་
ལོ་བར་པ་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་གསེར་གྱི་གླེགས་བུ་ལ་བཻ་ཌཱུཪྻའི་ཞུན་མས་བྲིས་པ་དང་།
རྒྱལ་མཚན་རྩེ་མོའ་ི དཔུང་རྒྱན་གླེགས་བམ་ལ་བྲིས་ཏེ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྩེ་མོར་བཏགས་
པས་ལྷ་མིན་གྱི་གཡུལ་བཟློག་པ་དང་། སྟོན་པའི་བཀའི་གླེགས་བམ་འཚོང་དུ་མ་
གནང་ཞིང་མུ་སྟེགས་ཀྱི་གཞུང་གནང་བར་འདུལ་བ་ལུང་ལས་བཤད་པས་དེ་དག་བྱུང་
བར་གྲུབ་ཅིང་། བཀའ་བསྡུའི་ཚེ་སྡུད་པ་པོ་རྣམས་ཀྱི་རང་རང་གི་ཡུལ་དུ་སོ་སོའ་ི སྐད་
ཀྱིས་བྲིས་པ་ལས་རིམ་པར་འཕེལ་བར་གྱུར་ཏོ། །
བོད་དུ་ཐོན་མིས་འཕགས་ཡུལ་མཁས་པ་ལས། །སྒྲ་ཡིག་བསླབས་ལ་དཔེར་
བྱས་ཡི་གེའི་གཟུགས། །བོད་ལ་ཉེར་མཁོའ ་ི འཕྲི་བསྣན་བཅས་པ་དང་། །སུམ་
རྟགས་ལ་སོགས་བརྡ་དག་གཞུང་བརྒྱད་མཛད། །གཡུ་ཁྲི་སུམ་པ་སོགས་ཀྱིས་དར་
རྒྱས་སྤེལ། །དེའང་དྲི་མེད་འོད་ལས། བོད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་ཐེག་གསུམ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཀྱིས་
བྲིས་ཏེ་ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར། བོད་ཡུལ་ན་ཐོག་མར་ཡི་གེ་དང་བརྡ་ལེགས་
པར་སྦྱོར་བ་མེད་པ་ལ། ཆོས་རྒྱལ་སྲང་བཙན་སྒམ་པོའ་ི བློན་ཆེན་འཇམ་དབྱངས་
རྣམ་འཕྲུལ་ཐུ་མི་སཾ་བྷོ་ཊ་ལ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བཀས་བསྐུལ་
བ་དང་རིང་ཉིད་བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་ཁྱད་པར་ཅན་དུས་སུ་སད་པའི་མཐུས།
འཁོར་བཅུ་དྲུག་དང་བཅས་འཕགས་ཡུལ་དུ་ཕྱིན་ཏེ་པཎྜི་ཏ་ལྷ་རིག་པའི་སེང་གེ་དང།
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བྲམ་ཟེ་ལི་བྱིན་སོགས་མཁས་པ་རྣམས་ལས་སྒྲ་དང་ཡི་གེ་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པ་བསླབས་ནས་
བོད་དུ་བྱོན། རྒྱལ་པོར་བྱ་དཀའི་ལམ་ནས་དྲངས་པའི་བསྟོད་པས་ཆེད་དུ་བརྗོད་པས་
དགྱེས། །སྐུ་མཁར་མ་རུར་ན་ག་ར་ཡིག་ལ་དཔེར་བྱས་ནས་བོད་ཡིག་གི་གཟུགས་
གསར་དུ་མཛད་ད་ེ དའེ ང་བདོ ་སྐད་ལ་མ་ི མཁོ་བའི་དབྱངས་གསལ་རྣམས་དརོ ། །ཉེ་བར་
མཁོ་བའི་ཡི་གེ་དྲུག་བསྣན་ཏེ་མ་ཡིག་སུམ་ཅུ་བུ་དྲུག་ཏུ་གྲགས་པ་དང་བཅས་ཡི་གེའི་
སྲོལ་གཏོད་པ་དང་། སུམ་ཅུ་པ་དང་རྟགས་ཀྱི་འཇུག་པ་སོགས་བརྡ་སྤྲོད་པའི་གཞུང་
ལུགས་བརྒྱད་མཛད་པར་གྲགས་པ་ལས་སུམ་རྟགས་མ་གཏོགས་པའི་འཕྲོས་དྲུག་པོ་
གླང་དར་སྐབས་སུ་ནུབ་པར་བཤད། དེའི་ཡིག་རྒྱུན་རིམ་གྱིས་བརྒྱུད་དེ་ཁྱུང་པོ་གཡུ་
ཁྲི་དང་སུམ་པ་གནོད་སྦྱིན་སོགས་ཀྱིས་ལེགས་པར་གཏན་ལ་ཕབས་ཏེ་དར་རྒྱས་སུ་
སྤེལ་བ་ཡིན་ནོ། །བཟོ་གནས་བྱུང་བ་ཕྲན་ཚེགས་སྨོས་མི་ལངས། །བཟོ་གནས་བཅོ་
བརྒྱད་དུ་གྲགས་པ་སོགས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་བྱ་བ་ཕལ་ཆེར་བཟོ་རིག་གི་ནང་
དུ་འདུ་བར་བཤད་པས་དེ་དག་གི་བྱུང་བ་ཕྲན་ཚེགས་ནི་ཁུངས་ཆོད་པར་དཀའ་ཞིང་
སྨོས་ཀྱིས་མི་ལངས་པ་དང་དགོས་པའང་མ་མཆིས་སོ། །
བཞི་པ་གསོ་རིག་གི་བྱུང་བ་འཆད་པ་ལ་གསུམ། ཐོག་མར་སུ་ཞིག་གིས་དྲན་
ཅིང་གང་ལས་བརྒྱུད་པ། བར་དུ་སྟོན་པས་ཇི་ལྟར་གསུངས་ཚུལ། ཐ་མར་རྒྱ་བོད་དུ་
ཇི་ལྟར་དར་བ་སྨོས་པའོ། །
དང་པོ་ནི། ཚངས་པས་ཐོག་མར་ཚེ་ཡི་རིག་བྱེད་དྲན། །བདུད་རྩི་བཙལ་ཞིང་
གསོ་དཔྱད་འབུམ་པ་མཛད། །དབང་པོར་རིམ་བརྒྱུད་དེ་སློབ་རྒྱུན་ཤེས་བུས། །
ཚངས་བཤད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཞུང་ཆེན་བརྩམས། །དེ་ལ་ཡང་དག་པར་ནི་
རིག་བྱེད་རྟག་པ་ཚད་མའི་ལོ་རྒྱུས་དང་བཅས་ལ་ནང་པའི་རྒྱུད་གཞུང་རྣམས་ལས་
རྒྱ་ཆེར་བཀག་ཀྱང་། རིགས་ལམ་ཐུན་མོང་པའི་སྐབས་འདིར་རིག་བྱེད་གཞུང་དུ་
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༼སྟོད་ཆ།༽

གྲགས་པ་སོར་བཞག་པ་སློབ་དཔོན་དཔའ་བོ་སོགས་ཀྱི་དགོས་པ་ལ་གནས་པའི་
དབང་དུ་བྱས་ནས། སྔོན་རྫོགས་ལྡན་ཆེན་པོའ་ི སྐབས་ཚེ་ལོ་དཔག་མེད་ནས་ཅུང་
ཟད་འགྲིབས་ཏེ་ལྷ་མི་རྣམས་ལ་འཆི་བ་ཡོད་པའི་སྐབས་ཤིག་ལ་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་མི་
འཆི་བའི་ཐབས་བགྲོས་པ་ན། ཚངས་པའི་འཁུར་ཚོས་ལས་བྱ་རྩོལ་མ་བྱས་པར་
རང་བྱུང་གི་སྒྲ་ཨོཾ་ཨ་ཐ། ཞེས་བྱ་བ་བྱུང་བ་ཟླ་ཟེར་ལས་བཤད། རིག་བྱེད་ཀྱི་
གཞུང་འགའ་ཞིག་ཏུ་ཞལ་ནས་རང་བྱུང་བར་བཤད་ཅིང་། གང་ལྟར་དེའི་རྗེས་ཐོག་
ཏུ་ཞལ་བཞི་ལས་རིག་བྱེད་བཞི་བྱུང་བར་བཤད་དེ། ཇི་སྐད་དུ། གང་ཕྱིར་ཚངས་
པ་ཡི་ནི་ཞལ་དབུས་མ་ནས་ནི་ཚེའི་རིག་བྱེད། །སྙན་ཚིག་ངེས་བརྗོད་མཆོད་སྦྱིན་
རྣམས། །ཞལ་གཞན་ནས་ནི་གསུངས་པར་མཛད། །ཅེས་པ་ལྟར་ཐོག་མར་ཞལ་
དབུས་མ་ནས་ཚེ་རིག་སྟེ་གསོ་རིག་རང་བཞིན་གྱིས་དྲན་ནས་བྱུང་། གཞན་རྣམས་
རིམ་བཞིན་བྱུང་སྟེ། དེ་བཞི་ཀའང་སུས་ཀྱང་མ་བྱས་པས་རྟག་པ། བྱ་རྩོལ་གྱིས་
མ་བསླད་པས་རང་བྱུང་། ཐམས་ཅད་བརྗོད་དུ་རུང་བའི་ཚད་མ་སྟེ་ཆོས་གསུམ་ལྡན་
དུ་འདོད། དེ་རྗེས་རྒྱ་མཚོ་ལས་བདུད་རྩི་བཙལ་བའང་མནྡ་རས་སྲུབ་ཤིང་། ནོར་
རྒྱས་བུས་སྲུབ་ཐག་བྱས་ཏེ། ཚངས་པའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་སྨན་དང་བཅུད་རྣམས་བཅུད་
ནས་ཆེར་བསྲུབས་པ་ན། ཐོག་མར་ནག་པོ་བརྩེགས་པ་དོན་པ་ཚངས་པས་ཧཱུྃ་གིས་
བསྡིགས་པས། རྒྱུ་བ་དང་མི་རྒྱུ་བ་ལ་ཐིབ་པ་ནི་དུག་ཅེས་གྲགས། །དེ་ནས་དཔལ་
མོ་རྟ་མཆོག་གླང་པོ་ཉི་ཟླ་སོགས་རིམ་པར་བྱུང་། ཆང་ཞེས་བྱ་བ་བྱུང་བའི་ཚེ་ཁ་ཅིག་
འཇིགས་ནས་མ་འཐུང་བ་ལ་ལྷ་མ་ཡིན་དང་། འཐུང་ནུས་པ་རྣམས་ལ་ལྷར་གྲགས།
མཐར་བདུད་རྩི་སྣོད་ཆེན་པོ་བརྒྱད་གང་བ་བྱུང་བ་ལྷ་མིན་གྱིས་འཕྲོགས། །ཁྱབ་
འཇུག་དང་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་བརྫུ་བག་ལ་བརྟེན་བརྐུས་ནས་སླར་ཐོབ་པ་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་
འཐུངས་པས་ལྷ་ལ་འཆི་མེད་དུ་གྲགས། དེ་ནས་གསོ་དཔྱད་འབུམ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་
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གཞུང་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་ཚངས་པས་རང་གི་བུ་སྐྱེ་དགུའི་བདག་པོ་མྱུར་བ་ལ་བཤད།
དེས་ལྷའི་སྨན་པ་ཐ་སྐར་གྱ་ི བུ་གཉིས། །དེས་དབང་པ་ོ བརྒྱ་བྱནི ་ལ་རམི ་པར་བརྒྱུད་ཅངི ་
བཤད། དེས་རྒྱུན་ཤེས་བུ་ཐང་ལ་འབར། དཀའ་གཉིས་སྤྱོད། །མུ་ཁྱུད་འཛིན། །
འདྲོབས་སྐྱོང་གི་བུ། བཤོལ་འགྲོ་སྐྱེས་རྣམས་ལ་བཤད། སྔ་མས་ཚངས་པའི་བཤད་
པ་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཞུང་ཆེན་པོ་བརྩམས་སོ། །མེ་བཞིན་འཇུག་སོགས་ལྷ་
ལས་མིར་བརྒྱུད་དེ། ཧ་རི་ཙནྡྲས་ཙ་ར་ཀ་ལ་སོགས། །དྲང་སྲོང་མཁས་པས་སྨན་
དཔྱད་གཞུང་མང་བརྩམས། །སྨོས་མ་ཐག་པའི་དྲང་སྲོང་ཆེན་པོ་དེ་དག་གི་མི་བཞེད་
འཇུག །ལུག་ནག་དང་རྒྱ་སྐྱེག་སྣ། མདའ་མཆོག་དང་ལཉྩའི་ལག་པ་སོགས་ལ་
བཤད་ཅིང་དེ་དག་སོ་སོས་གཞུང་རྩིང་ཞིབ་སྣ་ཚོགས་བྱས། ལྷའི་དྲང་སྲོང་དེ་དག་
ལས་རིམ་གྱིས་མིར་བརྒྱུད་ནས་བྱུང་སྟེ། དེ་ལྟར་ཡང་གཅེས་གྲུབ་ལས། ཚེ་འཛིན་
པའི་རིག་བྱེད་འདི་ནི་ཚངས་པས་མཐོ་རིས་སུ་བཤད་དེ། །རིམ་གྱིས་ཡུལ་ཀཱ་ཤིའི་
རྒྱལ་པོས་མི་རྣམས་ལ་བཤད་དོ། །ཞེས་འཕགས་ཡུལ་ཀཱ་ཤིའི་ལྗོངས་སུ་གསོ་དཔྱད་
ཐོག་མར་བྱུང་བར་བཤད། དེ་ནས་རིམ་གྱིས་འཕེལ་ཏེ་སྨན་དཔྱད་ཀྱི་རིག་བྱེད་རྒྱ་
མཚོ་འཛིན་པ་དྲང་སྲོང་གཞུང་ལ་སྐྱེས་ཀྱི་བུ། ཉི་མ་དང་། ཟླ་བའི་སྙིང་པོ། ཤཱ་ལི་
ཧོ་ཏྲ། རི་བྱི་དང་། གནས་འཇོག་ལ་སོགས་དུ་མ་བྱུང་ནས་གཞུང་མང་པོ་བྱས། ཡང་
རྒྱལ་པོ་དྲང་སྲོང་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་དགོད་པ་དང་བཅས་པས་མཚན་པ་དང་། རིག་
བྱེད་ཀུན་གྱི་བདག་པོ་དྲང་སྲོང་ཧ་རི་ཙནྡྲ་འམ། མཐོ་བཙུན་ཙ་ར་ཀ་ཞེས་པ་བྱུང་བ་
དེས་སྨན་དཔྱད་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ཙ་ར་ཀ་ཞེས་པ་བརྩམས། །དེའི་བུ་བརྒྱུད་ལ་སྨན་
པ་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་ནག་པོ་རོལ་པས་སྒེག །གདོང་ཅན་ཟླ་བ། རིན་ཆེན་འབྱུང་
གནས། འཇུག་པ་བཅས་དཔལ་གྱི་མིང་དང་ལྡན་པ་བྱུང་། ཡང་དཔལ་ལྡན་ནག་
པོའ་ི བུ་ཚངས་པ། དེའི་བུ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ས་སྟེང་ཉི་འོག་གི་མཁས་པ་ཆེན་པོར་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

གྲགས་པ་དེས་མངོན་བརྗོད་སྣ་ཚོགས་གསལ་བ་མཛད། གཞན་ཡང་དྲང་སྲོང་མཁས་
པ་རྣམས་ཀྱི་སྨན་དཔྱད་ཀྱི་གཞུང་མང་དུ་བརྩམས་ཏེ་རྒྱུན་ཤེས་པས་ཚངས་པས་བསྟན་
པ་བསྡུས་པ། ལེགས་ཐོས་ཀྱིས་བྱེ་བྲག་བཅོས། །མཐོ་བཙུན་དཔལ་འཕེལ་གྱིས་
གཅེས་བཏུས་ལ་སོགས་པ་དུ་མའི་ནང་ནས་གྲགས་ཆེ་བ་བརྒྱད་ཡོད་པར་བཤད་དོ། །
གཉིས་པ་ནི། སྟོན་པས་འདུལ་མདོ་རྒྱུད་སོགས་ཐོར་བུར་གསུངས། །དེ་ཚེ་
རྒྱུན་ཤེས་གཞོན་ནུས་གསོས་སོགས་བྱུང་། །སྨན་གྱི་ནགས་སུ་རྒྱུད་བསྟན་ཁ་ཅིག་
འདོད། །བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་ཤཱཀྱའི་དབང་པོས་བཀའ་འཁོར་ལོ་དང་པོའ་ི སྐབས་
སུ་འདུལ་བ་ལུང་གི་དུམ་བུ་གསུམ་པར་སྨན་ལུང་དུ་། སྨན་དང་མས་བཏང་གི་དཔྱད་
ལ་སོགས་པ་ཉུང་ཟད་ཙམ་བཤད། གཙོ་བོར་དགེ་སློང་རྣམས་ཀྱི་སྨན་རྣམ་པ་གཞི་
པོ་དུས་སུ་རུང་བ་དང་། ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བ། ཞག་བདུན་པ་དང་། ཇི་སྲིད་འཚོ་
བའི་བར་དུ་བཅང་བ་རིམ་པ་ལྟར་ལྡེ་གུ་སོགས་དང་། ཤིང་ཏོག་ཞོ་ཙམ་གྱི་བཏུང་བ་
སོགས་དང་། བུ་རམ་ཞུན་མར་སོགས་དང་། རྩ་བའི་སྨན་ལ་སོགས་པ་བཀའ་སྩལ་
པ་དང་དེའི་ཞར་དུ་འཚོ་བྱེད་གཞོན་ནུས་གསོས་ཀྱི་གླེང་གཞི་རགས་རིམ་བཅས་བྱུང་
བ་ཡིན། །དེ་ནས་མདོ་སྡེ་གསེར་འོད་དམ་པ་གསུངས་པའི་ཚེ་སྔོན་བྱུང་བ་འདས་
པའི་དུས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གཙུག་ཏོར་ཅན་གྱི་བསྟན་པ་ལ་སངས་རྒྱས་ཉིད་ཚོང་
དཔོན་ཀྱི་བུ་ཁྱེའུ་ཆུ་འབེབས་སུ་གྱུར་པའི་ཚེ་རང་གིས་སྨན་པ་ཆེན་པོ་རལ་པ་འཛིན་པ་ལ་
ཁམས་ལ་མཁས་པར་བྱ་བ་དྲིས་པ་ལ། ཟླ་གསུམ་དབྱར་ཏེ་ཟླ་གསུམ་སྟོན་དུ་ཤེས། །
ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་ཤློ་ཀ་དགུ་དང་། ཆེ་བ་རྒྱ་ནག་ཏུ་འགྱུར་པ་ལས། ངས་དེང་སྔོན་
གྱི་དྲངོ ་སྲངོ ་གི །ནད་ཀྱི་གསོ་དཔྱད་ལ་བསྟེན་ནས། །ཞེས་སོགས་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པ་
དག་ཀྱང་སྔོན་ཕ་ཚོང་དཔོན་རལ་པ་འཛིན་གྱིས་དྲང་སྲོང་གི་ལུགས་ལྟར་བཤད་པའི་
ཚིགས་རྣམས་བསྒྱུར་ནས་གསུངས་པ་དང་། རྒྱུད་མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོ་ལས། དེས་
588

རྒྱལ་བསྟན་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་ཇི་ལྟར་དར་བའི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།

ན་སེམས་ཅན་ཀུན་ཕན་ཕྱིར། །ཐམས་ཅད་སྙིང་པོར་བསྡུས་པ་ཡིན། །ཞེས་སོགས་
བཅུད་ལེན་གྱི་ཚུལ་དང་། འདས་པའི་དུས་སགོ ས་སྔནོ ་བྱུང་བའི། །བདེ་ཆནེ ་བསྐལ་པ་
དང་པོ་རུ། །ཞེས་སོགས་དངུལ་ཆུའི་བྱུང་ཚུལ་སྦྱར་ཐབས་བཅས་པ་དང་། རོ་དྲུག་སོ་
སོའ་ིསྡེ་ཚན། སྨན་དང་རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྐྱེ་ཡུལ་བཟང་ངན་སོགས་རགས་པ་ཙམ་
དང་། ཤིན་ཏུ་འཁྱག་དང་སྤྲནི ་འཁྲིགས་རུང་། །ཁྱད་པར་དུ་ན་ི ས་ོ གའི་མཐར། །ཞེས་
སོགས་དུས་བཞིར་ནད་གསོག་ལྡང་ཞི་བའི་ཚུལ་རགས་པ་ཙམ་གསུངས་སོ། །དཔལ་
དུས་ཀྱ་ི འཁོར་ལ་ོ ལས་ཀྱང་། ལུས་འདི་ལ་ན་ི སམེ ས་ཀྱ་ི ཚགོ ས་རྣམས་མཐའ་དག་ར་ོ དྲུག་
ཟོས་ཤངི ་འཐུང་བ་དག་ལས་གྱུར་པ་སྟ།ེ ཞེས་སགོ ས་ལུས་ཆགས་པའི་ཚུལ་དང་། རླུང་
འཇོམས་ལན་ཚྭ་སྐྱུར་པ་དག་ཏུ་རབ་ཏུ་འགྱུར་ཏེ་མངར་དང་ཁ་བ་དག་ནི་མཁྲིས་པའི་
དགྲ། །ཞེས་སོགས་ཕྱི་ནང་གི་སྨན་བསྟེན་ཚུལ་དང་། འཆི་བའི་འཇིགས་པ་སྟེར་བར་
བྱེད་པའི་ཚེར་མ་ཅན་གྱི་གདོན་ནི་ངེས་འཇོམས་ཏེ། །ཞེས་སོགས་འབྲུམ་པ་ལ་སོགས་
པ་སྲུང་བ་དང་། གསོ་བའི་ཐབས་དང་། བཅུད་ལེན་དང་། སྦྲུམ་མ་བདེ་བར་བཙའ་
བའི་འཁྲུལ་འཁོར་སོགས་དང་། བླ་གནས་ཀྱི་འཕོ་ཚུལ་སོགས་གསུངས་པ་རྣམས་ཀྱང་
ཚེའི་རིག་བྱེད་དང་། འདོད་པའི་བསྟན་བཅོས་སོགས་རིག་བྱེད་རྣམས་དང་གོ་བསྟུན་
ནས་གསུངས་པ་ཡིན་ལ། གཞན་ཡང་གཤིན་རྗེ་གཤེད་དམར་པོའ་ི རྒྱུད་སོགས་ནས་
ཀྱང་ཕྲན་ཚེགས་ཀྱི་ནད་གསོ་བ་དང་། བཅུད་ལེན་གྱིས་མཚོན་ཐོར་བུར་གསུངས་
པ་མང་ངོ་། །སྟོན་པ་ཞལ་བཞུགས་པ་དེའི་ཚེ་རྡོ་འཇོག་གི་རྒྱལ་པོ་པདྨའི་སྙིང་པོའ་ི
བླ་སྨན་པ་རྒྱུན་ཤེས་ཀྱི་བུ་དང་། དེའི་སློབ་མ་འཚོ་བྱེད་ཆེན་པོ་གཞོན་ནུས་གསོས་
ཞེས་མི་ལས་འདས་པའི་སྨན་པ་ཆེན་པོ་དེ་ལ་སོགས་པའང་བྱུང་ཡང་གཞུང་བརྩམས་
པར་ནི་མ་གྲགས་སོ། །ཡང་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ལས། སྨན་གྱི་ནགས་སུ་ལོ་བཞི་སྟེ།
ཞེས་འབྱུང་བས་དེར་བཞུགས་པའི་ཚེ་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞི་སོགས་བསྟན་ཏོ་ཞེས་ཁ་
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ཅིག་གིས་འདོད་པའང་སྣང་ངོ་། །རིན་ཆེན་སྤུངས་པའི་འཁྲུལ་ངག་ལ་བརྟེན་ནས། །
གླིང་གཞི་འདི་ལ་ཅལ་ཅོལ་མང་སྨྲ་ཡང་། །ཟུར་མཁར་ཕྱི་མའི་གསུངས་ཉིད་ལེགས་
བཤད་དོ། །ཚན་པ་ཤི་ལ་ཧ་སོགས་སྲས་གསུམ་གྱིས་བྱས་པར་དངོས་སུ་བཤད་པའི་
རིན་ཆེན་སྤུངས་པའི་གཞུང་ཉིད་འགའ་ཞིག་གིས་བཀའ་རུ་འདོད་ཅིང་དེའི་འཁྲུལ་
པའི་ངག་ཕལ་ཆེར་ལ་བརྟེན་ནས་གླེང་གཞི་འདི་རིགས་ལ་བོད་ཀྱིས་མཁས་པར་
གྲགས་པ་འགའ་ཞིག་ཅལ་ཅོལ་མང་དུ་སྨྲ་ཡང་། ཟུར་མཁར་ཕྱི་མ་ལེགས་བཤད་
འཚོལ་གྱི་གསུང་སྨན་གྱི་ཁོག་དབུབ་ལ་སོགས་པར་དགག་སྒྲུབ་རྒྱས་པར་མཛད་པ་ཉི་
དོན་ལ་གནས་པའི་ལེགས་བཤད་དུ་རྗེ་བསྟན་པའི་ཉིན་བྱེད་ཡབ་སྲས་རྣམས་བཞེད་
དོ། །
གསུམ་པ་ལ་གསུམ། འཕགས་ཡུལ་དང་། རྒྱ་ནག་དང་། །བོད་དུ་དར་ཚུལ་
ལོ། །
དང་པོ་ནི། དེ་རྗེས་ཉི་མ་སྲུང་བས་གཅེས་གྲུབ་དང་། །འཕགས་པས་སྦྱོར་བ་
བརྒྱ་པ་ལ་སོགས་མཛད། །རྒྱལ་བ་འཇིག་རྟེན་དུ་བྱོན་པ་དེའི་རྗེས་སུ་འཕགས་ཡུལ་
ནུབ་ཕྱོགས་རྟ་མཁན་གྱི་རིགས་ལས་བྱུང་བའི་སྨན་པ་ཉི་མ་སྲུང་བས་གཅེས་པར་གྲུབ་
པའི་གཞུང་བྱས་ཀྱང་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཇི་བཞིན་མ་ཚང་བས་འདི་ཤེས་པ་ལ་སྨན་པ་
དང་། ཀ་ལཱ་པ་ཤེས་པ་ལ་སྒྲ་མཁན་དུ་མི་བརྩི་སྟེ། ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་མཛོད་ལས།
རྒྱུད་ཉུང་ཤེས་པའི་སྒྲ་མཁན་དང་། །གཅེས་གྲུབ་ཤེས་པའི་སྨན་པ་དང་། །དབྱིག་པ་
ཐོགས་པའི་རལ་སྐོར་མཁན། །འདི་གསུམ་འཇིག་རྟེན་བཞད་གད་གནས། །ཞེས་
བཤད་དོ། །འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ཀྱིས་དྲང་སྲོང་གི་གཞུང་རྣ་ལ་བརྟེན་ནས་སྦྱོར་
བ་བརྒྱ་པ། སོགས་ཁངོ ས་ནས་འཚོ་བའི་མདོ་ཚགི ས་སུ་བཅད་པ། རྩ་ཨ་ཝའི་ཆ་ོ ག །
སྨན་ཚན་པོའ་ི རིམ་པ། དངུལ་ཆུ་སྦྱོར་བ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ། གསེར་འགྱུར་དང་དྲིའི་
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སྦྱོར་བ་རྣམས་མཛད་དོ། །རྒྭ་ལོ་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་བཞི་པའི་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་སུ། ཤར་
ཕྱོགས་མྱ་ངན་མེད་པའི་ཡུལ། ཆོས་བཟང་སྤྲིན་གྱི་ཡང་རྫོང་རང་བྱུང་གི་མཆོད་རྟེན་
ནས་ནག་པོའ་ི རྒྱུད་དང་། ལྷན་ཅིག་གསོ་བ་རིག་པའི་རྒྱུད་སོགས་འཕགས་པས་སྤྱན་
དྲངས་པར་ཡང་བཤད་དོ། །ཁྱད་པར་བསྟན་བཅོས་སྙིང་པོ་ལེགས་བསྡུས་པ། །ས་
གསུམ་དགེ་བའི་མཚན་ལྟས་བཅོ་བརྒྱད་ཅན། །ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ཕ་ཁོར་མཛད་
པ་ལ། །ཟླ་བ་མངོན་དགས་འགྲེལ་པ་ཟླ་ཟེར་བྱས། །གསོ་དཔྱད་ཀྱི་གཞུང་ཐམས་
ཅད་ལས་ཁྱད་པར་དུ་གྱུར་ཅིང་ཚངས་པ་དང་དྲང་སྲོང་མང་པོ་བསྟན་བཅོས་རྣམས་
ཀྱི་ལེགས་པའི་ཆ་སྙིང་པོར་བསྡུས་པ། རྩོམ་པའི་ཚེ་འོག་ཀླུ་དང་སྟེང་ལྷའི་ཡུལ་དུ་ངོ་
མཚར་གྱི་ལྟས་གསུམ་གསུམ། །བར་མིའི་ཡུལ་དུ་ལྟས་བཅུ་གཉིས་ཏེ་ས་གསུམ་དུ་
དགེ་ཞིང་ལེགས་པའི་ལྟས་རྣམས་པར་འཕྲུལ་བ་བཅོ་བརྒྱད་དང་ལྡན་པ་ཡན་ལག་
བརྒྱད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟན་བཅོས་ལེའུ་བརྒྱ་དང་ཉི་ཤུ་ཡོད་པ་འདི་སྨན་པ་དགེ་འདུན་
གསང་བའི་བུ་སྨན་གྱི་བུམ་པའམ། ཕ་ལ་གུས་པས་ཕ་ཁོལ་སོགས་མཚན་གྱི་རྣམ་
གྲངས་དང་ལྡན་པ་དེས་མཛད། འདི་སློབ་དཔོན་དཔའ་བོ་དང་གཅིག་མི་གཅིག་
མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་དཔྱད་གཞིར་མཛད། །གང་ལྟར། །དེད་དཔོན་ཀུན་སྐྱོད་
ནོར་གྱི་བདག །ཀ་ནིཥྐ་ནི་དམག་གི་བདག །མཛེས་མ་འོད་ལྡན་ཚལ་གྱི་བདག །
དཔལ་ལྡན་ཕ་ཁོལ་སྨན་གྱི་བདག །ཅེས་གྲགས་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་རང་གཞུང་ལ་དཀའ་
འགྲེལ་དང་ལྷན་ཐབས་གཉིས་ཀྱང་མཛད། །དེའི་སློབ་མ་ཁ་ཆེའི་ཡུལ་དུ་བྱུང་བ་
དཔལ་ཆེན་དགེ་བའི་བུ་བརྒྱུད་དོན་དམ་སྨན་པའམ། ཟླ་བ་ལ་མངོན་པར་དགའ་
བས་རྒྱས་འགྲེལ་ཚིག་དོན་ཟླ་ཟེར། །སྨན་མིང་ཟུར་བཀོལ་སྒྲ་སྦྱོར་ངེས་པ་བཅས་
མཛད། །དེ་ནས་བརྒྱུད་དེ་བྲང་ཏི་དཔལ་ལྡན་འཚོ་བྱེད་ཀྱི་གསུང་ལྟར་ན། དཔའ་བོ་
ཟླ་དགའ་དགའ་བྱེད་དམ་པ་དང་། ཡུལ་སྙིང་ཀུན་འཚོ་རང་གཞན་ངེས་པར་རྙེད། །
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ཁྲིམས་འཇོམས་གསོ་དགེ་བ་རྒན་འཚོ་བྱེད་གྲུབ། །མཐུ་ཅན་རྟོག་ལྡན་བྷུཉྫ་ཚེ་བརྟན་
ཏེ། །ཐབས་དགེ་དང་མཆོག་ཛ་ན་དྷ་ན་ནས། །ལོ་ཆེན་རིན་བཟང་དེ་ནས་རིམ་གྱིས་
བརྒྱུད། ཅེས་པ་ལྟར་རོ། །ཞང་སྟོན་ཞིག་པོས། །འཚོ་བྱེད་གྲུབ་པས་ཟླ་དགའ་ལ་
ཐུག་པ་སོགས་བརྒྱུད་ཚུལ་གཞན་ཡང་བཤད་དོ། །
གཉིས་པ་ནི། རྒྱ་ནག་ཡུལ་དུ་རྫོགས་ལྡན་མཇུག་ནས་བཟུང་། །སྤྲུལ་པའི་
རྒྱལ་བློན་རྣམས་ཀྱིས་རིམ་པར་བརྩམས། །རྒྱ་ནག་གི་ཡུལ་དུ་རྫོགས་ལྡན་གྱི་མཇུག་
ནས་བཟུང་སྤྲུལ་པའི་རྒྱལ་བློན་རྣམས་ཀྱིས་རིམ་པར་བརྩམས་པའི་ཚུལ་རྒྱ་ཆེར་རྒྱ་
ནག་གི་སྨན་པ་མཁས་པས་མཛད་པའི་སྨན་གྱི་གླེང་གཞི་གསར་འགྱུར་ལས་བྱུང་
སྟེ། འདིར་མཚོན་ཙམ་སྨོས་ན། རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པོ་དྷཱི་ལྔ་ཡི་དང་པོ་སྤ་ཧུ་ཧྴེ་དྷཱིས་སྤར་ཁ་
བརྒྱད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་བརྩམས། སྐུད་པའི་མདུད་པ་ལ་ཡི་གེའི་གཟུགས་བྱས་ནས་ཡི་གེ་
ཐོག་མར་བྱུང་། མི་རྣམས་ཀྱིས་མི་ཤེས་པའི་དངོས་པོ་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་བསླབ། དེ་
རྗེས་ཞིང་ཧུང་རྒྱལ་པོས་ཤིང་དང་རྩྭ་ལྡུམ་གྱི་རོ་མྱོང་ནས་སྨན་དཔྱད་ཀྱི་སྲོལ་བཏོད།
དེ་རྗེས་ཧང་ཏི་རྒྱལ་པོས་སློབ་དཔོན་ཁྱེ་ཕཱ་ཞེས་རྩ་ལྟ་བ་ལ་མཁས་པ་དེ་གོང་དུ་བཀུར་
བས་ལྷ་རྗེ་ཞེས་གྲགས། །དེས་རྩ་བ་དྲིས་པའི་མདོ་མཛད། དེ་ནས་གོང་མའི་བཀའ་
ལྟར་ཝུའི་ཀུང་སྨན་ལ་མཁས་པར་གྱུར་ནས་མདོ་ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པ། ཁྲག་གཏར་བ་
དང་མེ་བཙའི་ཡི་གེ་རྒྱས་པར་འཛད། དེ་རྗེས་ལྷ་རྗེ་ཝུའི་ཏི་ཞེས་ཤིན་ཏུ་མཁས་པ་དེས་
མདོགས་འགྲེལ་ཐེ་ཚོམ་རང་གྲོལ་ལེའུ་རྩ་གཅིག་པ་མཛད། གོང་མ་ཧྭན་ཞེས་བྱ་བའི་
རིང་ལ་ཅུང་ཅུང་དང་ཧཱ་ཐོ་ཞེས་བྱ་བའི་སྨན་པ་ཡོངས་གྲགས་གཉིས་སོངས་སྔ་རྗེས་
ཀུན་ཏུ་སྨན་པ་མཁས་པ་དང་གཞུང་ཆེ་ཆུང་དུ་མ་བྱོན་ཅིང་ཕྱིས་ཆིན་གྱི་རྒྱལ་རབས་
བཞི་པ་གོང་མ་ཁྱེན་ནོང་ནས་སྨན་དཔྱད་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ཆེན་པོ་བརྩམས་པའང་ཀུན་
མཁྱེན་ཆེན་པོའ་ི ཕྱག་ཏུ་བྱུང་བར་སྣང་ངོ་། །
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རྒྱལ་བསྟན་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་ཇི་ལྟར་དར་བའི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།

གསུམ་པ་ལའང་གསུམ། བསྟན་པ་སྔ་དར་ལ་བྱུང་ཚུལ། །ཕྱི་དར་ལ་བྱུང་ཚུལ།
དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞི་ལ་བརྟེན་པའི་ཕྲིན་ལས་བྱུང་ཚུལ་ལོ། །
དང་པ་ོ ན།ི སྲོང་བཙན་དུས་སུ་ལུགས་ཆནེ ་གསུམ་གྱ་ི གཞུང་། །ཨག་ཚམོ ་རངི ་
ལ་རྒྱ་བཟའི་ལུགས་རྣམས་དང་། །ཧྭ་ཤང་བི་ཇི་སོགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བརྩམས་མང་། །
མཁས་མང་བགྲོས་པའི་ས་ོ མ་རཱ་ཛ་བྱུང་། །སྲོང་བཅན་སྒམ་པའོ ་ིསྐུ་རངི ་ལ་འུན་ཤངི ་ཀངོ ་
ཇོས་སྨན་རྩིས་ཀྱི་གཞུང་བསྣམས་པ་ཧྭ་ཤང་མ་ཧཱ་དེ་བ་དང་དྷ་རྨ་ཀོ་ཥ་གཉིས་ཀྱིས་བསྒྱུར།
རྒྱ་གར་ནས་བྷ་ར་དྷ་ཛ། རྒྱ་ནག་ནས་ཧཱན་ཝང་ཧྭང་། ཏ་ཟིག་ནས་ག་ལེ་ནུས་ཞེས་བྱ་
བའི་སྨན་པ་གསུམ་སྤྱན་དྲངས། འབུ་ཤག་མ་བུ་ཆེ་ཆུང། རྒྱ་དཔྱད་ཐོར་བུ། མགོ་
སྔོན་བསྡུས་པ་སོགས་བསྒྱུར། སྨན་པ་གསུམ་བགྲོས་ནས་མི་འཇིགས་པའི་མཚོན་
ཆ་ཞེས་བྱ་བ་ལུགས་ཆེན་གསུམ་གྱི་གཞུང་དུ་གྲགས་པ་བྱས། ག་ལེ་ནུས་ལ་འཛོ་རོ་
ཞེས་སྨན་པའི་རིགས་བརྒྱུད་བྱུང་། མེས་ཨག་ཚོམ་གྱི་དུས་རྒྱ་མོ་བཟའ་གྱིམ་ཤིང་ཀོང་
ཇོས་ཁྱེར་བའི་སྨན་རྩིས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་རྣམས། ཧྭ་ཤང་མ་ཧཱ་ཤང་མ་ཧཱ་ཀྱིན་འདའ།
ཁྱུང་པོ་ཙི་ཙི་དང་དོ་ཚུགས། རྒྱ་ཕྲུག་གར་མཁན། ཅོག་ལ་སྨོན་འབར་སོགས་ཀྱིས་
བསྒྱུར། །ཁྲོམ་གྱི་ཡུལ་ནས་བི་ཆེ་ཙན་པ་ཤི་ལ་ཧ་བྱ་བའི་སྨན་པ་མཁས་པ་བཀུག་ནས་
ལྷ་རྗེར་བཀུར་ཏེ་མ་གསུམ་བུ་བཅུ་བཞི། ཐུན་མོང་མིན་པའི་གསང་བའི་བུ་བཞི་སྟེ་
རྒྱས་པའི་སྐོར་དང་། བེ་བུམ་སྨུག་པོ་ཏི་ཀ་ཡང་ཏིག་སྟེ་འབྲིང་པོ། བསྡུས་པ་ཡི་གེ་
དམར་ཆུང་སོགས་བརྩམས། རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་དུ་མ་བསྒྱུར། །གཞན་ཡང་རྩོམ་རྒྱུད་
སོགས་མང་དུ་བྱུང་བར་གྲགས་ཤིང་དེའི་བུ་བརྒྱུད་ལ་བི་ཇི་ཞེས་པའི་སྨན་པ་རྣམས་
བྱུང་། ཧྭ་ཤང་དང་ཁྱུང་པོ་སོགས་མཁས་པ་མང་པོ་བགྲོས་ནས་གསོ་དཔྱད་གསར་
འགྱུར་རྣམས་ཀྱི་དོན་སྙིང་པོར་བླངས་པ་སོ་མ་རཱ་ཛ་ཞེས་བྱ་བའི་གཞུང་ཆེན་བརྩམས།
སྔ་ཕྱི་དེ་དག་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་ཟ་འོག་གི་སྒྲོམ་བུར་བཞུགས་པ་ལ་བླ་དཔྱད་ཀྱི་གཞུང་
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༼སྟོད་ཆ།༽

འཚོ་བའི་མདོ་ཞེས་གྲགས་སོ། །ཁྲི་སྲོང་དུས་ན་སྤྲུལ་པའི་སྲས་གསུམ་གཞུང་། །པུ་
སྟི་སེར་རྒྱལ་བློན་དམངས་གསུམ་དང་། །རྒྱ་ཞང་ཧོར་བོད་འ་ཞའི་མཁས་གཞུང་
བཙུགས། །ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱིས་རྒྱལ་སྲིད་ཐོག་མར་སྐྱོང་བའི་དུས་སུ།
རྒྱ་གར་ནས་དྷརྨ་རཱ་ཛ། རྒྱ་ནག་ནས་མ་ཧཱ་ཀྱིན་འདའ། ཏ་ཟིག་གམ་ཁྲོམ་ནས་ཙན་པ་
ཤི་ལ་ཧ་སྟེ་སྨན་པ་ཆེན་པོ་གསུམ་ཞལ་འཛོམ་པ་ལ་སྤྲུལ་པའི་སྲས་གསུམ་གྲགས། དེ་
གསུམ་བགྲོས་ནས་རྒྱལ་ཁམས་སོ་སོའ་ི ལུགས་དང་བསྟུན་པའི་སྨན་དཔྱད་ཀྱི་བསྟན་
བཅོས་རིན་ཆེན་སྤུངས་པ་ཞེས་བྱ་བ་རྩ་བ་ཉི་ཟླའི་འཁོར་ལོ་འགྲེལ་པ་ཡན་ལག་དང་
བཅས་པའི་གཞུང་ཆནེ ་པ་ོ བྱས། ཙན་པ་ཤ་ི ལ་ཧ་རང་ཡུལ་དུ་བྱནོ ་ཁར་སྲས་ལ་གདམས་
པའི་སྐརོ ་ལ་བ་ི ཇའི ་ི པུ་སྟ་ི ཁ་སརེ ་དང་། དེ་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕུལ་བས་རྒྱལ་པོའ་ི བླ་ཡིག་འོད་
འབར་དུ་གྲགས། །ཧྭ་ཤང་མ་ཧཱ་ཙེ་ཏས་རྒྱལ་བློན་དམངས་གསུམ་བསྡོམས་པ་ཙ་
བ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ལྔ། ཡན་ལག་མཛོད་ཆེ་འབྲིང་། སྤྱི་དོན་འགྲེལ་པ་ཕྱི་ལྟར་
དམངས། །ནང་ལྟར་བློན་པོ། གསང་བ་རྒྱལ་པོ་ལ་གདམས་པའི་སྐོར་གེགས་སེལ་
དང་བཅས་པ་བསྒྱུར། །སྐུ་ཚེའི་སྨད་ལ་མཐར་བཞིའི་བླ་སྨན་དགུ་བྱོན་པ་སོགས་སྙིང་
པོས་དབེན་པའི་བཤད་སྒྲོས་ཡིན་ལ། རྒྱལ་པོའ་ི ཆིབས་ཤིན་ཏུ་གཅེས་པ་ཞིག་ན་བས་
དཔྱད་ལ་སྨན་པ་མཁས་པ་དགུ་ཚོལ་ལ་ཁྲིད་ཤོག་ཅེས་བཀའ་བསྒོས་པས། རྒྱའི་ཕྲུ་
གུ་ཟེའུ་ཐོ། ཞངཞུང་གི་ཁུ་ལོད་མུ་ཁན། ཧོར་གྱི་མུ་གན་ཁྲི་གཟིགས། བོད་ཀྱི་ཅོག་
རོ་མང་པོ་གཟིགས། འ་ཞིའི་ཐ་ན་ཆུ་སྐྱེས་ལྔ་བཀུག་སྟེ་ཆིབས་གསོས། །རྒྱལ་པོའ་ི
བཀའ་ལྟར་མཁས་པ་ལྔས་རྒྱལ་ཁམས་ལྔའི་མན་ངག་ཆིག་དྲིལ་གྱི་གཞུང་བརྩམས་
ཏེ་རྗེ་ལ་ཕུལ་བ་དར་སྲོལ་བཙུགས། ཁྲི་སྲོང་གི་སྐུ་ཚེའི་མཇུག་ཏུ་བསྙུན་གྱིས་ཐེབས་
པས་སླར་མཐའ་བཞི་ནས་སྨན་པ་བཀུག་པས་གཞན་མ་བྱོན། །རྒྱ་ནག་ནས་སྟོང་
གསུམ་གང་བ་བྱོན། ལམ་དུ་གསོ་བ་དཀར་པོ་ལམ་གྱི་སྒྲོན་མེ་བྱ་བ་བརྩམས་ནས་
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རྒྱལ་པོ་ལ་སྐྱེས་སུ་ཕུལ་ཞིང་བསྙུན་ཀྱང་གསོས། །མཐའ་བཞི་ཀའི་གོ་མི་གཅིག་གིས་
ཆོད་པས་མཐའ་བཞི་སྟོང་གསུམ་གང་བར་བཏགས། །གཡེར་སྟོད་ས་ཆ་བྱ་དགར་
གནང་བའི་བརྒྱུད་ལ་མཐའ་བཞིའི་སྨན་པ་རྣམས་བྱུང་ངོ་། །བཻ་རོས་རྩིས་སྨན་བསྒྱུར་
སོགས་གཏེར་མའི་སྒྲསོ ། །འཛོ་ར་ོ བི ་ཇ་ི མཐའ་བཞི་བླ་སྨན་བརྒྱུད། །ལོ་ཆནེ ་བ་ཻ ར་ོ ཙ་
ནས་ཆོས་བོན་རྩིས་སྨན་འདྲེས་མར་བསྒྱུར་རོ་ཞེས་སོགས་གཏེར་མ་ཁ་ཅིག་གི་ཚིག་སྒྲོལ་
ལ་ཁུངས་བཅོལ་ནས་བརྟག་པར་སླ་བའི་བདོ ་གཞུང་མང་པ་ོ བ་ཻ རསོ ་བསྒྱུར་བའི་རྒྱ་གཞུང་
དུ་བཟུང་བ་སོགས་ནི་དཔྱོད་ལྡན་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཀག་ཟིན་ཅིང་། དེ་བཞིན་དུ་
བོད་སྨན་མཁས་པ་མི་དགུ་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་དུས་སུ་བྱུང་བར་འཆད་པའང་ཤིན་ཏུ་ནོར་ཏེ་དེ་
དག་ཕལ་ཆརེ ་བསྟན་པ་ཕྱ་ི དར་གྱ་ི སྐབས་སུ་བྱུང་བ་ཡནི ་ལ། གོངས་སྨསོ ་འཛོ་ར།ོ བི་
ཇི། མཐའ་བཞི་གསུམ་པ་ོ ནི་ཆོས་རྒྱལ་བླ་སྨན་གྱི་བརྒྱུད་པ་མ་འཁྲུལ་བ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ནི། ཕྱི་དར་རྒྱ་གཞུང་སྔ་རྗེས་བསྒྱུར་མང་ཡང་། །རིན་ཆེན་བཟང་
པོས་བརྒྱད་པ་སྤེལ་བ་ལས། །པུ་ཧྲོང་སྨན་པ་མི་བཞི་ལས་བརྒྱུད་དེ། །ཞང་ཞིག་
དར་མགོན་གཡུ་ཐོག་པ་ལ་སོགས། །བོད་ཀྱི་གཞན་ཕན་ཅན་རྣམས་ཐོག་མར་
གྱེས། །བསྟན་པ་ཕྱི་དར་ལྷ་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཀྱི་སྐུ་ཚེའི་སྟོང་ལ་སྙེ་བོར་ལོ་ཙཱ་
བ་དབྱིག་གི་རིན་ཆེན་སོགས་ཀྱིས་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་དང་རང་
འགྲེལ། གཅེས་གྲུབ་བསྒྱུར་བ་སོགས་རྒྱ་གཞུང་སྔ་རྗེས་སུ་བསྒྱུར་སྤེལ་མཛད་པ་མང་
ཡང་། གཙོ་བོར་སྐྱེས་མཆོག་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་ཁ་ཆེའི་པཎྜི་ཏ་ཛ་ནརྡྷ་ན་ལ་གསེ
ར་
ྲ
སྲང་བརྒྱ་ཕུལ་ནས་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་བསླབས། །གཞུང་དེ་དང་ཟླ་ཟེར་རྟ་དཔྱད་ཤཱ་
ལི་ཏོ་ཏྲ་སོགས་བསྒྱུར་བཤད་ཀྱིས་སྤེལ་བའི་སློབ་མ་མང་དུ་ཡོད་ཀྱང་གཙོ་བོ། མྱང་
འདས་སེང་གེ་སྒྲ། ཤག་ཁྲི་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་གནས། ཨོང་སྨན་ཨ་ལེ། མང་ལོ་སྨན་
བཙུན་ཏེ་པུ་ཧྲོང་སྨན་པ་མི་བཞི་གྲགས་ཏེ། དེའི་ནང་ནས་ཀྱང་མང་ལོ་མཁས་ཤིང་
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༼སྟོད་ཆ།༽

ཕྲིན་ལས་ཆེ་བས་དབུས་གཙང་གི་སྨན་པ་ཕལ་ཆེར་གྱིས་གཏུགས། །ཁྱད་པར་ཆེར་
རྗེ་ཏི་པ་ལ་གཞུང་འགྲེལ་རྫོགས་པར་གནང་། སྲས་བརྒྱུད་བཞི་པ་ཆེར་རྗེ་ཞང་སྟོན་
ཞིག་པོས་ཁོག་དབུབ་ས་བཅད་བཀའ་ཚོམ་འགྲེལ་པ་ལག་ལེན་སོགས་མཛད། སློབ་
མའི་ནང་ནས་གཙང་སྟོད་དར་མ་མགོན་པོས་ཟིན་ཏིག་དང་ཡང་ཏིག་མཛད་དེ་བོ་
དོང་ཕྱོགས་སུ་རྒྱུན་འཕེལ། ཡང་ལོ་ཆེན་སློབ་མ་ཞང་ཞུང་པ་ཤེས་རབ་འོད་ཀྱིས་རྒྱ་
སྟོན་གྲགས་པ་ཤེས་རབ། དེས་གཡུ་ཐོག་རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ་ལ་བཤད། དེས་ཀྱང་ཡིག་
ཆ་གསལ་བར་མཛད་ཅིང་གཡུ་ཐོག་བརྗིད་པོ་དང་ཁྱུང་པོ་ནས་གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་
མགོན་པོ་ལ་བརྒྱུད། །ཡང་ཞང་ཞུང་པས་རྡོག་བྱང་སྨན། །གཡུང་དྲུང་འོད། གཡུ་
ཐོག་གྲགས་སེ། དེས་ཀྱང་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ་ལ་བརྒྱུད་དེ་མདོར་ན་ལོ་ཆེན་རིན་ཆེན་
བཟང་གི་བཀའ་དྲིན་ལས་བོད་ཀྱི་སྨན་པ་གཞན་ཕན་ཅན་ཐམས་ཅད་ཐོག་མར་གྱིས་
སོ། །མཁས་པ་མི་དགུར་གྲགས་པའང་དེ་ལ་བརྟེན། །བོད་ཀྱིས་བརྩམས་པའི་ཡིག་
ཆ་མཐའ་ཡས་སོ། །དུས་དེ་ཙ་ན་དབུས་གཙང་དུ་མཁས་པ་མི་དགུར་གྲགས་པ་བྱུང་
སྟེ། སྨད་ཀྱི་མཁས་པ་གཡུ་རུ་གཡའ་གྱོང་པོ། སྟོད་ལུང་གི་ལྷ་རྗེ་སུམ་སྨན། དབུ་
རུའི་མཐའ་བཞི། བར་གྱི་མཁས་པ་གཡུ་ཐོག་རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ། མི་ཉག་ཟླ་གྲགས། །
བྲང་ཏི་རྒྱལ་པོ། སྟོད་ཀྱི་མཁས་པ་བི་ཇི་ལྷན་ནེ། འུག་པ་ཆོས་སེང་། ཆེར་རྗེ་སྟག་
ལ་དགའ་གསུམ་སྟེ་དེ་དག་ཀྱང་ལོ་ཆེན་གྱི་བཤད་རྒྱུན་ལ་བརྟེན་པ་ཡིན་ཅིང་། དེ་
རྣམས་དང་གཞན་དག་བོད་ཀྱི་མཁས་པས་བརྩམས་པའི་ཡིག་ཆ་སྔ་ཕྱིར་བྱུང་བ་ནི་
མཐའ་ཡས་སོ། །ཞང་སྟོན་སྟོད་སྟོན་གཉིས་ཀྱང་འཕགས་ཡུལ་ཕྱིན། །བརྒྱད་པ་ལ་
མཁས་གཞུང་བརྩམས་ཕྲིན་ལས་རྒྱས། །ཡར་ཀླུང་གི་ཞང་སྟོན་གཟི་བརྗིད་འབར་
དང་། ཚ་ལུང་པ་སྟོད་སྟོན་དཀོན་མཆོག་སྐྱབས་གཉིས་ཀྱང་བོད་ཀྱི་སྨན་པ་ལ་མ་མགུ་
ནས་རྒྱ་གར་དུ་ཕྱིན། སྔ་མས་ན་ལེནྡར་དྲང་སྲོང་ཙནྡྲ་སི་བྱ་བ་དང་། ཕྱི་མས་ཐམས་
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ཅད་མཁྱེན་པ་ཤཱནྟི་པ་མཇལ། ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་མཁས་པར་བསླབས་ནས། ཞང་
གིས་གཞུང་དྲི་མེད་གཟི་བརྗིད་འགྲེལ་པ་ཟླ་བའི་འོད་ཟེར་སོགས་བརྩམས། །སློབ་
མ་ལྔ་ལས་མཁན་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བྱུང་། སྟོད་སྟོན་གྱིས་དཔྱད་བསྡུས་དོན་རིན་པོ་
ཆེའི་ཕྲེང་བ་དང་། གཞུང་མཆན་བཅས་མཛད་ནས་གཡུ་ཐོག་མགོན་པོ་ལ་གནང་སྟེ་
ཕྲིན་ལས་རྒྱས་སོ། །འཁྱུད་དཔྱད་དངུལ་ཆུའི་སྦྱོར་བ་གཉན་བཅོས་སོགས། །བཀའ་
གཏེར་གདམས་པ་ཕྱིས་བྱུང་ཚད་ལྡན་མང་། །གཞན་ཡང་གསོ་དཔྱད་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་
གཏོགས་པ་ཕ་དམ་པའི་འཁྱུད་དཔྱད་དཀར་ནག་ཁྲ་གསུམ། ཁྲོ་ཕུ་ལོ་ཙཱའི་ཡེ་ཤེས་
མཁའ་འགྲོའ་ི ནད་སེལ་གྱི་གདམས་པ། བལ་པོ་དེ་བཙནྡྲའི་སྙན་བརྒྱུད་བདུད་རྩིའི་
ཐིགས་པ། གྲུབ་ཆེན་ཨོ་རྒྱན་པའི་དངུལ་ཆུའི་སྦྱོར་བའི་གཞུང་སྐོར་གསུམ་སོགས་
དང་། གཏེར་མའི་ཕྱོགས་ཤིན་ཏུ་མང་ཡང་ཅུང་ཟད་བསྡོམས་ན། རྡོར་འབུམ་ཆོས་
གྲགས་བོན་པོ་དྲག་རྩལ་གྱི། །བདུད་རྩི་བུམ་ཆེན་ལ་སྟོན་དམར་པོ་དང་། །རྒྱ་བན་
རྡོར་འོད་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ལེན་སྐོར། །ཀུ་ས་སྨན་པ་བོན་པོ་ལྷ་འབུམ་དང་། །ར་མོ་
ཤེལ་སྨན་སྨན་རྫས་སྲུང་བའི་རིགས། སྣ་ནམ་སོགས་སྨན་གཡུ་གཞེར་དུག་རྐེ་རྨ། །
གནུབས་སྟོན་ཞང་ཁྲོམ་བྱ་འདྲེ་ཁྱི་སྨྱོན་བཅོས། །ཉང་རལ་ལྷ་གསུམ་ལས་ཚོགས་གསོ་
དཔྱད་དང་། །ཚེས་དབང་དྲང་སྲོང་སྙིང་ཐིག་སྨན་སྒྲུབ་སྐོར། །རྒོད་ལྡེམ་པད་གླིང་
བདུད་རྩི་བུམ་ཆུང་དང་། །སངས་གླིང་མིག་སྨན་རིན་གླིང་དངུལ་ཆུའི་སྦྱོར། །རཏྣའི་
གཏེར་བུམ་ཁྱུང་རྒོད་བདུད་རྩི་བུམ། །རྡོར་གླིང་ཆོས་འབར་པདྨ་གཅེས་ཕྲེང་དང་། །
ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའ་ི རིལ་བུ་དཀར་དམར་དང་། །བྱུང་སྨན་བདུད་རྩི་འཆི་གསོས་ལས་
འཕྲོ་གླིང་། །བདུད་རྩི་ཚེ་བུམ་གནམ་ཆོས་སྔགས་སྨན་མང་། དེས་ན་བཀའ་གཏེར་
གྱི་གདམས་པ་ཕྱིས་བྱུང་ཚད་ལྡན་ཤིན་ཏུ་མང་བས་འདིར་མཐའ་དག་སྨོས་སུ་མི་ལང་
ངོ་། །
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༼སྟོད་ཆ།༽

གསུམ་པ་ནི། བརྒྱུད་སྲོལ་ཀུན་འདུས་གཡུ་ཐོག་སྨན་གྱི་བླར། །དཔལ་ལྡན་
ཕྲེང་བས་གསང་མཛོད་དངོས་སུ་སྩལ། །ཡུལ་ཀུན་གདམས་པའི་བཅུད་བླངས་རྒྱུད་
ཆེ་ཆུང་། །ཐུན་མོང་ཁྱད་པར་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བ་ལས། །ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་
བཤད་རྒྱུན་གྱི་སྲོལ་ཀ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་གཡུ་ཐོག་པ་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ་ལ་འདུས་
ཤིང་བབས། དེའང་ཕྱི་ལྟར་ན་རིགས་པའི་གནས་ལྔ་ལ་མཁས་པའི་པཎྜི་ཏ་ཆེན་
པོ། ནང་ལྟ་འཕགས་པའི་ས་ལ་བཞུགས་པའི་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་ཆེན་པོ། གསང་བ་
ལྟར་ན་བོད་ཀྱི་གདུལ་བྱ་འདུལ་བའི་དོན་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་སྨན་གྱི་བླ་མ་ཉིད་སྨན་
པའི་གཟུགས་སུ་སྤྲུལ་པ་ཡིན་ལ། སྣང་ཚུལ་ཙམ་དུ་འཛམ་བུའི་གླིང་ཀུན་ཏུ་རྫུ་འཕྲུལ་
གྱིས་ཕེབས། ཁྱད་པར་འཕགས་ཡུལ་དུ་ལན་དྲུག་ཕྱིན། །ཨོ་རྒྱན་ནས་མཁའ་
འགྲོའ ་ི གཙོ་མོ་དཔལ་ལྡན་ཕྲེང་བས་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་དང་ལྕང་ལོ་ནག་པོའ ་ི རྒྱུད་
སོགས་གདམས་པའི་གསང་མཛོད་གཏད། གཞན་ཡང་ལྷ་དང་མིའི་དྲང་སྲོང་ཆེན་པོ་
རྣམས་དངོས་སུ་མཇལ་ནས་གསོ་དཔྱད་ཀྱི་གདམས་པ་བསྩལ། འཛམ་གླིང་དང་སིངྒ་
ལ་སོགས་གླིང་ཕྲན་དང་བཅས་པའི་ཡུལ་ཀུན་གྱི་མན་ངག་དང་མཁས་གྲུབ་རྣམས་
ཀྱི་གདམས་པའི་བཅུད་བླངས་ནས། སྐུ་ཚེའི་སྟོད་ལ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་སྙིང་པོ་
འདུས་པ་དང་ལེའུ་དང་པོའ ་ི འགྲེལ་པ་སོགས་མཛད། སྐུ་ཚེ་སྨད་ལ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་
བཀོད་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་བཅས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་ལས། གཞུང་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་བསྡུས་བདུད་རྩི་སྙིང་པོ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་གསང་བ་མན་ངག་
གི་རྒྱུད་ཆེན་བཞི། རྒྱུད་ཆུང་བདུད་རྩི་བུམ་པ། ཆ་ལག་འགའ་ཞིག་བཅས་མཛད།
ཐུན་མོང་གསོ་དཔྱད་དང་། ཁྱད་པར་སྐལ་བ་མཆོག་དང་ལྡན་པའི་སློབ་མ་སུམ་སྟོན་
ཡེ་ཤེས་གཟུངས་ལ་གསང་བ་སྙིང་ཐིག་གི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་ཏེ་རྒྱུད་བཞི་སྙིང་ཏིག་
དང་བཅས་པ་ལོ་བཅུ་གཉིས་སུ་བཀའ་རྒྱས་བཏབ་ནས་བ སྩལ། མཐར་སྐུ་ལུས་མ་
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སྤངས་པར་སྨན་པའི་རྒྱལ་པོའ་ི ཞིང་དུ་གཤེགས་སོ། །དེ་ལྟར་རྒྱུད་བཞི་ལ་བཀའ་དང་
བསྟན་བཅོས་གང་རུང་དུ་འདོད་པ། གཉིས་ཀར་འདོད་པ། བསྟན་བཅོས་ལའང་
འདོད་ལུགས་མི་གཅིག་པ་དུ་མར་བྱུང་ཡང་། །ཕྱི་ལྟར་ན་རྒྱལ་པའི་བཀའ། ནང་
ལྟར་གཏེར་མའི་རྒྱུན། །གསང་བ་ལྟར་ན་གཡུ་ཐོག་པ་ཉིད་ཀྱི་གསུང་དུ་འདོད་པ་ཉིད་
ལེགས་པའི་ཕྱོགས་སུ་རྗེ་བསྟན་པའི་ཉིན་བྱེད་ཡབ་སྲས་སོགས་ཀྱིས་བཞེད་པ་ཡིན་ཏེ།
དང་པོ་ནི་སྡུད་པ་ལས། རྒྱལ་བའི་ཉན་ཐསོ ་པ་དག་ཇ་ི སྙདེ ་ཆསོ ་སྟནོ ་སགོ ས་དང་། རྒྱུད་
བླར། གང་ཞིག་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་འབའ་ཞིག་སོགས་ཀྱི་ལུང་གིས་གྲུབ་ཅིང་། གང་
ཟག་མཆོག་དམན་མེད་པར་ཕན་ཐོགས་ཤིང་རང་རྐྱ་ཐུབ་པའི་གཞུང་ལུགས་དཔལ་ལྡན་
རྒྱུད་བཞི་དང་། མཚུངས་པ་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་སུ་མ་བྱུང་བའི་ཕྱིར་དང་། གཉིས་
པའང་བཻ་རོས་སྦས་པའི་གཏེར་གྲྭ་པ་མངོན་ཤེས་ཀྱི་རྩ་བ་ཙམ་ཕྱུངས་ནས་གཡུ་ཐོག་པ་
ལ་གཏད་པའང་མི་འགལ་ཏེ་འབྲེལ་ཆགས་པའི་ཕྱིར་དང་། གསུམ་པ་ནི་སྙིང་ཐིག་གི་
ལོ་རྒྱུས་ངེས་ཤེས་འདྲེན་བྱེད་ལས་དངོས་སུ་གསུངས་པར་མ་ཟད་རྒྱུད་རང་ལ་བརྟགས་
ན་དེ་ལྟར་འཐད་པར་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །ལས་ཞེས་པ་ཕྱི་མ་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་སྒྲའོ། །
སྨན་པའི་ཚང་བརྡོལ་བརྒྱུད་འཛིན་ཚད་མེད་ཀྱང་། །བྱང་པ་ཡབ་སྲས་ཟུར་མཁར་ཁུ་
དབོན་སྲོལ། །ཕྱིས་ནས་གྲགས་ཆེ་སངས་རྒྱས་ཆོས་འབྱུང་གིས། །དེ་བསྟན་གསལ་
བས་བོད་ཁམས་ཉེར་འཚོར་མཛད། །གཡུ་ཐོག་པ་ལ་སྐུ་ཚེའི་སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་
དུ་སློབ་མ་གནམ་གྱི་སྐར་མ་དང་སའི་དྲེག་པ་ལྟར་བྱུང་བའི་སྨན་པའི་ཚང་བརྡོལ་ཏེ་
བརྒྱུད་འཛིན་གྲངས་དང་ཚད་མེད་ཀྱང་གཙོ་བོ་རྫ་སྨན་ལེབ་པོ། བྱང་སྨན་དཔལ་ལེ་
སོགས་གྲགས་ཆེ་བ་བཅུ་གཅིག་གི་ནང་ནས་གདམས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་སུམ་སྟོན་
ཡེ་ཤེས་གཟུངས་ལ་རྒྱུད་བཞི་སྙིང་ཏིག་ཆ་ལག་དང་བཅས་པའི་བཀའ་བབས། གཡུ་
ཐོག་འབུམ་སེང་། བི་ཇི་ལེགས་ལྡན་མགོན་པོ། བྲང་ཏི་དཔལ་ལྡན་འཚོ་བྱེད་སོགས་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

སྔ་ཕྱིར་རྒྱུད་ལ་འགྲེལ་པ་བྱེད་པ་དུ་མ་བྱུང་། ཁྱད་པར་ཕྱིས་སུ་བྱང་པ་ཡབ་རིགས་
ལྡན་ཆེན་པོ་རྣམ་རྒྱལ་གྲགས་བཟང་། སྲས་མིའི་ཉི་མ། ལྷ་བཙུན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་
བཟང་། །བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱུད་འགྲེལ་ཁོག་དབུབ་
ལྷན་ཐབས་དུ་མ་མཛད་དེ་བྱང་ལུགས་ཞེས་པའི་སྲོལ་བཏོད། ཡང་ཟུར་མཁར་ཁུ་
བོ་མཉམ་ཉིད་རྡོ་རྗེ་ལ་གཡུ་ཐོག་པས་དངོས་སུ་རྗེས་སུ་གནང་བ་ལྟར་རྒྱུད་བཞི་དག་
ཐེར། བླ་སྒྲུབ་ཁ་སྐོང་། བྱེ་བ་རིང་བསྲེལ་སོགས་སྨན་གཞུང་མང་པོ་མཛད། སློབ་
མ་བྱིན་རླབས་ཞུགས་པ་བརྒྱད་སོགས་དུ་མའི་ནང་ནས་གསོ་རིག་ལ་མན་ངག ཕྲིན་
ལས། ལག་ལེན། བཤད་པ་མཐར་ཕྱིན་བཞི་བྱུང་བའི་རྒྱུན་ལས། ཀོང་སྨད་རྐྱེན་པ་
བླ་རྟ་ཚེ་དབང་། མཚོ་སྨད་མཁན་ཆེན། བྱར་པོ་པཎ་ཆེན་སོགས་མཁས་པ་མང་པོས་
ཡིག་ཆ་རྒྱ་ཆེར་མཛད། ཁྱད་པར་ཨ་བོ་ཆོས་རྗེའི་དབོན་ཟུར་མཁར་བློ་གྲོས་རྒྱལ་
པོའམ་ཀརྨ་ལེགས་བཤད་འཚོལ་ལ་རྗེ་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེས་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར་ཐུགས་ལ་
བརྩོན་ཆེན་པོས་གསོ་རིག་གི་གཞུང་ལུགས་འཆད་སྤེལ་དང་། མེས་པོའ་ི ཞལ་ལུང་
སོགས་ཡིག་ཆ་མང་པོ་མཛད། དེ་དག་གི་རྒྱུན་ལ་ཟུར་ལུགས་ཞེས་གྲགས། །བྱང་
ཟུར་གྱི་རིང་སྲོལ་འཛིན་པ་བར་མ་ཆད་དུ་བྱུང་བའི་ནང་ཕྱིས་ཀྱི་དུས་སུ་གྲགས་ཆེ་བ་
སྡེ་སྲེད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་རྒྱུད་འགྲེལ་བཻཌཱུར་སྔོན་པོ། ལྷན་ཐབས་དུས་མིན་འཆི་
ཞགས་གཅོད་པའི་རལ་གྲི་སོགས་མཛད་ཅིང་ལུགས་སྲོལ་གཙོ་བོ་བྱང་པའི་རྗེས་སུ་
འབྲངས། ད་ལྟའི་བར་དུ་ཡིག་ཆ་དེ་དག་ཕྲིན་ལས་ཆེ། སྨན་གྱི་སློབ་གྲྭའང་བཙུགས།
ཡང་ཀུན་གཟིགས་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ཉིད་གསོ་བ་རིག་པ་ལ་སྔོན་སྦྱངས་སད་པ་ལྟ་
བུས་ཀློང་བརྡོལ་གྱིས་ཁྱད་པར་དུ་མཁས་པར་གྱུར་ཅིང་། ཟུར་མཁར་ཕྱི་མའི་སློབ་
བརྒྱུད་དཔོན་ཚང་ཡེ་ཤེས་དང་། །འཕགས་ཡུལ་ནུབ་ཕྱོགས་ཕྲེང་གིའི་སྨན་པ་ཨེ་ཏྲོ་
སེ། རྒྱ་ནག་གི་སྨན་པ་མཁས་པ་རྣམས་ལས་བཤད་རྒྱུན་དང་དཀའ་གནད་འདྲི་མོལ་
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རྒྱལ་བསྟན་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་ཇི་ལྟར་དར་བའི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།

གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ་སྨན་གྱི་བླ་མ་གཉིས་པའི་གོ་འཕང་བརྙེས། སློབ་མ་མཁས་པ་
མང་དུ་བྱོན་ཅིང་ད་ལྟའི་བར་དུ་བཤད་པ་དང་ལག་ལེན་གྱི་རྒྱུན་མ་ཉམས་པས་བརྒྱུད་
འཛིན་རྣམས་ཀྱང་སྨན་པ་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་འཕགས་པ་ཡོངས་སུ་གྲགས་པས་
མཚོན། །མདོར་ན་དེ་དག་གིས་གསོ་བ་རིག་པའི་བསྟན་པ་གསལ་བས་བོད་ཁམས་
ཐམས་ཅད་ཉེར་འཚོར་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་རིག་གནས་ཆུང་བ་རྣམས་ཀྱི་བྱུང་བ་སྨོས་པ་ལ་བཞི། རྩིས། སྙན་
དངགས། སྡེབ་སྦྱོར། མངོན་བརྗོད་ཀྱི་ཞར་བྱུང་ཟློས་གར་བཅས་སྨོས་པའོ། །
དང་པོ་ལ་གསུམ། སྐར་རྩིས། གཡུལ་རྒྱལ། འབྱུང་རྩིས་སོ། །
དང་པོ་ནི། སྐར་རྩིས་དྲང་སྲོང་རྣམས་ཀྱིས་བྱས་པ་མང་། །གཟའ་དང་རྒྱུ་
སྐར་གྱི་འགྲོས་ལ་བརྟེན་ནས་དུས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དང་བཟང་ངན་གྱི་འབྲས་བུ་ལུང་
སྟོན་པའི་རྩིས་ནི་དྲང་སྲོང་རྔ་བོང་དང་གརྒ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བྱས་པའི་རྒྱུན་ཕྱི་
རོལ་པ་ལ་དེའི་བསྟན་བཅོས་སྨྲ་བ་མང་ངོ་། །འོན་ཀྱང་རིགས་ལྡན་དགུ་པ་རྒྱ་མཚོ་
རྣམ་རྒྱལ་སེང་གེའི་ཁྲིར་འཁོད་པ་ན་རྒྱ་གར་ནུབ་ཕྱོགས་མ་ཁའི་ཡུལ་དུ་ཀླ་ཀློའ་ི སྟོན་
པ་བདུན་པ་མུན་ཅན་སྦྲང་རྩིའི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་གྲུབ་མཐའི་རྩིས་སྦས་ནས་བྱེད་པའི་རྩིས་
བསྟན་པས་གཟའ་སྐར་སོགས་མི་རྟོགས་པར་གྱུར་པ་ན། རིགས་ལྡན་རྒྱལ་དཀས་
བསྡུས་རྒྱུད་ཀྱི་དངོས་བསྟན་བྱེད་རྩིས་ཕྱག་བཞེས་སུ་མཛད་ནས་རྩིས་གཞི་ཟུག །དེ་
འོག་མེ་ཡོས་ལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་འཕགས་ཡུལ་ཡོངས་སུ་གྲགས་སུ་བྱུང་བའི་ཕྱི་རོལ་
པའི་བྱེད་གྲུབ་གཉིས་ཀ་ཉམས་པར་ལུང་བསྟན་པའི་དོན་ཐོག་ཏུ་བབས་ནས་རྣམ་པར་
དག་པའི་རྩིས་འགོ་ཚུགས། ཀླ་ཀློ་ཞུགས་ནས་འདིའི་བར་བསྡོམས་པས་མེ་མཁའ་
རྒྱ་མཚོའི་ལོར་གྲགས་ཤིང་། མེ་ཡོས་དེ་ནི་རབ་བྱུང་རྣམས་ཀྱི་དང་པོ་ཡིན་པར་ཤེས་
པར་བྱའོ། །སྟོན་པ་མདོ་རྒྱུད་རྣམས་དང་དུས་འཁོར་གྱི། །འཇིག་བརྟེན་ཁམས་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

ལེར་གསུངས་ལ་བུ་དོལ་དང་། །ཁྱད་པར་རང་བྱུང་རྒྱས་བས་རྩིས་བསྡུས་མཛད། །
བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་ཕལ་པོ་ཆེར་རྡུལ་རྩིས་སུ་གྲགས་པ་དང་། རྒྱ་ཆེ་རོལ་པར་རྩིས་
ལ་སྦྱངས་པའི་ཚུལ་བསྟན་པ་ལས་བརྩམས་ཏེ་གྲངས་དང་རྩིས་ཀྱི་རིགས་པ་གསུངས་
པ་སོགས་མདོ་དང་། རྒྱུད་རྒྱལ་མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོ་གཙོར་གྱུར་གསུངས་རབ་ཕལ་
ཆེར་རྣམས་དང་། ཁྱད་པར་དཔལ་དུས་ཀྱིས་འཁོར་ལོའ ་ི འཇིག་རྟེན་ཁམས་ལེར་
གསལ་བར་གསུངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ལག་ལེན་ཅི་རིགས་པ་
བཏབ། བོད་དུ་བུ་སྟོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དང་། ཀུན་མཁྱེན་དོལ་པོ་པ་གཉིས་
ཀྱིས་ཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ་གྱི་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ ་ི ཚུལ་རྒྱ་ཆེར་གསལ་བར་མཛད།
བུ་སྟོན་གྱིས་རྩིས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་མཁས་པ་དགའ་བྱེད་ཡན་ལག་བཅས་པ། དོལ་
པོས་ལྔ་བསྡུས་ཀྱི་ལག་ལེན་མ་བུ་རྣམས་དང་། ཁྱད་པར་རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་རང་བྱུང་
ཞབས་ཀྱིས་བསྡུས་རྒྱུད་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ལེའི་ཚིགས་རྣམས་དོན་ལ་བརྟོན་པས་གོ་
བདེ་བའི་སླད་བདུན་ཚིག་ཏུ་བཀྲོལ། །རྒྱུད་ལས་མ་བཀག་པའི་རྩིས་ཉེ་བར་མཁོ་བ་
འགའ་ཞིག་ཀྱང་བསྟན་ཏེ་རྩིས་ཀུན་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཞུང་མཛད་དེ་འདི་དག་ནི་
བོད་ཀྱི་རྩིས་གཞུང་རྣམས་ཀྱི་ཐོག་མའོ། །ཕུག་པ་བྱང་བདག་སོགས་ཀྱིས་རང་སྲོལ་
བཀྲལ། །ཕྱིས་ནས་ཕུག་མཚུར་གྲུབ་རྩིས་གཉིས་སུ་གྱེས། །དེ་རྗེས་མཁས་དབང་
ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ་དང་། །ཕུག་པ་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོས་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་མ་བུ་
བརྩམས། །བསམ་རྒྱལ་བ་སོགས་ཀྱིས་སྤེལ་བ་ལས་ཕུག་ལུགས་སུ་གྲགས། བྱང་
པ་རིགས་ལྡན་ཆེན་པོས་ཀྱང་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ི ཚུལ་རང་བློའ་ི རྣམ་དཔྱོད་ཀྱིས་དཔྱད་
ནས་སྲོལ་ལེགས་པར་བཀྲལ། མཚུར་ཕུ་འཇམ་དབྱངས་ཆེན་པོ་དོན་གྲུབ་འོད་ཟེར་
གྱིས་རང་བྱུང་རྒྱལ་བའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ཏེ་རྩིས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་ཆེན་པོ་མཛད་ཅིང་
རྩིས་བསྡུས་ལ་ཕྲིན་ལས་པ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་དང་དཔལ་གཙུག་ལག་ཕྲེང་བས་
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འགྲེལ་ཆེན་མཛད་ཅིང་མཚུར་ལུགས་སུ་གྲགས། དེ་དག་གི་རྒྱུན་ལས་ཕྱིས་ནས་སྡེ་
སྲིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་བཻ་དཀར། སྨིན་གླིང་ལོ་ཆེན་དྷརྨ་ཤྲཱིས་ཉིན་བྱེད་སྣང་བ་
མཛད་པ་སོགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལ་ཕུག་ལུགས་གྲུབ་རྩིས་དང་། རྗེ་དབོན་མཁས་པ་ཆེན་པོ་
ངེས་ལེགས་བསྟན་འཛིན་གྱིས་ཉེར་མཁོ་བུམ་བཟང་བརྩམས་པ་སོགས་ལས་མཚུར་
ལུགས་གྲུབ་རྩིས་ཞེས་ལུགས་སྲོལ་ཐ་དད་པ་གཉིས་སུ་གྱེས་སོ། །
གཉིས་པ་ནི། དབང་ཕྱུག་ཨུ་མའི་ཞུས་ལེན་གཡུལ་རྒྱལ་རྒྱུད། །གློ་བོས་
བསྒྱུར་ཅིང་ཕུག་པ་སོགས་ཀྱིས་འགྲེལ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇིག་རྟེན་དབང་པོ་ཕྱི་
པ་ལ་དགའ་བའི་ངོར་ལྷ་ཆེན་པོ་དབང་ཕྱུག་གི་སྐུར་བཞེངས་ནས་དུས་སྔ་མོར་ལྷ་དང་
ལྷ་མིན་གཡུལ་འགྱེད་པའི་ཚེ་ལྷའི་དབང་པོས་དྲིས་ནས་བཤད། སླར་ཕྱིས་ཞིག་ཡུམ་
ཨུ་མ་དང་ཞུས་ལེན་གྱི་ཚུལ་དུ་གསུངས་པ་དཔལ་གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྒྱུད་
ནི་ཐོག་མར་མི་ཡུལ་དུ་ཀརྨ་སིདྡྷ་ཨུཏྤ་ལ་ཞེས་པས་སྤེལ་ཞིང་། བོད་དུ་འཛུམ་ལང་གི་
པཎྜི་ཏ་ཛ་ཡཱ་ནནྡ་དང་། གློ་བོ་ལོ་ཙཱ་བ་ཤེས་རབ་རིན་ཆེན་གྱིས་བསྒྱུར། །གཞན་ཡང་
མན་ངག་སྦས་པ་གསལ་བྱེད། རིན་ཆེན་རྒྱ་མཚོ་སོགས་ཀྱང་བྱུང་ལ། རྒྱུད་འདིའི་
བོད་འགྲེལ་ཐོག་མ་ཕུག་པ་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོས་མཆོག་དགའ། དེའི་དབོན་བརྒྱུད་
དཔལ་མགོན་ཕྲིན་ལས་པའི་སློབ་བུ་དུས་རམ་པ་འཆི་མེད་བདེ་བས་ལག་ལེན་ནོར་
ཕྲེང་ངམ་འོད་ཟེར་བརྒྱ་པ། པད་དཀར་ཡིད་བཞིན་དབང་པོས་ངོ་མཚར་རྒྱན་མེ། བོ་
དོང་པ་ཡོན་ཏན་བློ་གྲོས་ཀྱིས་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་རྩ་འགྲེལ་མཛད་པ་སོགས་ཡིག་ཆ་
མང་དག་བྱུང་ཡང་། མན་ངག་གི་གནད་རྣམས་ནི་ཐོག་མ་ནས་སྦས་ཆེས་པས་ཕལ་
ཆེར་རིག་བཟོའ་ི ལམ་དུ་ཕྱིན་ཞིང་དེང་སང་བོད་དུ་ནི་མིང་ཙམ་དང་། རྒྱ་བལ་གྱི་ཕྱི་པ་
རྣམས་ལ་མན་ངག་བཅས་ཆེས་དར་བར་ཡོད་པར་སྣང་ངོ་། །
གསུམ་པ་ནི། འབྱུང་རྩིས་ཧུང་དྷཱི་རྒྱལ་པོས་རུས་སྦལ་ལ། །བརྟགས་ནས་
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༼སྟོད་ཆ།༽

མཛད་ཅིང་དེར་བརྟེན་ཕྱིས་བྱུང་མང་། །ཁམས་ཁྲ་ཟླ་ཁྱུང་སོགས་ཀྱིས་སྲོལ་བཏོད་
ཀྱང་། །སྔ་འགྱུར་བསླད་ཆེ་ཕྱིས་སུ་ཀུན་མཁྱེན་རྗེས། །ཡིད་རྟོན་འཕེལ་བའི་རྒྱ་
རྩིས་གསར་འགྱུར་མང་། །འབྱུང་རྩིས་སམ་ནག་རྩིས་སུ་གྲགས་པ་བྱུང་པའི་ཁུངས་
ནི་རྒྱ་ནག་སྟེ། དེའང་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་ཐོག་མ་སྤ་ཧུ་ཧྴི་དྷཱི་རྒྱལ་པོ་ལ་རྒྱ་མཚོའི་མཐའི་
འབངས་ཞིག་གིས་རུས་སྦལ་གསེར་གྱི་ཁ་དོག་ཅན་ཞིག་ཕུལ་བ་ལ་གཟིགས་པས་
བརྟགས་ནས་སྤར་ཁ་བརྒྱད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཐོག་མར་ཐུགས་ལ་ཤར། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་
སྤར་སྨེ་ལོ་སྐོར་གྱི་རྩིས་རྣམས་མཛད། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་བློན་མཁས་
པ་རྣམས་ཀྱིས་རིམ་པར་མཛད་པ་དང་། ཁྱད་པར་ཁོང་སྤུ་རྩི་ཞེས་འཇམ་དབྱངས་ཀྱི་
སྤྲུལ་པ་བོད་དུ་ཀོང་ཙེ་འཕྲུལ་རྒྱལ་དུ་གྲགས་པ་དེས་ཀྱང་རྩིས་དང་གཏོ་གཞུང་མཐའ་
ཡས་པའི་སྲོལ་གཏོད་པ་སོགས་ཕྱིས་བྱུང་གི་གཞུང་ཤིན་ཏུ་མང་ཞིང་། བོད་འདིར་
ཐོག་མར་ཀོང་ཇོ་སྔ་ཕྱིས་རྒྱ་ནག་གི་རྩིས་གཞུང་བསྣམས་ཏེ་སྲོལ་ཕྱེས། ཕྱི་དར་ལ་ལོ་
ཙཱ་བ་ཁམས་པ་ཁྲ་མོ་དང་། པཎྜི་ཏ་ཟླ་བ་ནག་པོ། །ཁྱུང་ནག་ཤཱཀྱ་དར་རྒྱས་སོགས་
ཀྱིས་གསལ་སྒྲོན་གྱིས་མཚོན་པའི་གཞུང་མང་པོ་བསྒྱུར་བཤད་མཛད། ཁྱུང་ནག་
སོགས་ཀྱིས་འབྱུང་རྩིས་གཏེར་མའང་མང་པོ་ཕྱུངས་ནས་ཡོངས་ལ་གྲགས་པའི་སྲོལ་
ཆེན་བཏོད་ཀྱང་། སྔ་འགྱུར་རྣམས་ཀངོ ་ཇ་ོ ཕྱ་ི མས་བསྐོར་མགོ་བསྒྱུར་བ་དང་། འགའ་
ཞིག་བོད་བསོད་ནམས་དམན་ཅིང་རྒྱ་ནག་གི་མི་ཞེ་གནག་པས་གནད་གསང་གི་སྐོར་
མགོ་རྣམས་སྦས་པ། མིན་པ་ལ་ཡིན་པར་བཟུང་། རང་བཟོའ་ི རིགས་པ་གསེར་དུ་
རློམས། །སྙིང་པོའ་ི འབྲས་བུ་སྟོངས་པའི་བཤད་ཡམས་ལོ་མ་མང་པོས་ཤིན་ཏུ་བསླད་
ཆེ་བས་རྒྱ་ནག་དངོས་དང་མཐུན་པའི་གཞུང་མ་མཆིས་པ་ལ། ཕྱིས་སུ་ཀུན་མཁྱེན་
ཆོས་ཀྱི་རྗེ་དྷརྨཱ་ཀ་རས་སྔོན་གནས་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་རྒྱུ་དང་། འཇང་ཡུལ་ཕྱོགས་ཀྱི་
མཁས་པ་ཡཱན་ཝན་ལིང་སོགས་རང་ལུགས་ཀྱི་ཆོས་སྡེར་བྱུང་བའི་རྐྱེན་ལ་བརྟེན་ཡིད་
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བརྟོན་འཕེར་ངེས་པའི་རྒྱ་རྩིས་གསར་འགྱུར་ལ། ས་དཔྱད། ཚེ་རྩིས། རོ་བག་ཀེག་
གསུམ། ཉེར་མཁོའ་ི འབྲས་རྩིས་སོགས་སྲིད་པ་འཕྲུལ་གྱི་མེ་ལོང་གི་སྐོར་མང་དུ་བྱུང་
བར་སྣང་ངོ་། །
གཉིས་པ་ནི། སྙན་དངགས་ཕྱིས་པར་གྲགས་ཆེ་བྷ་ར་ཏ། ཕོ་ཉ་བརྒྱད་སོགས་
ནག་མོའ་ི ཁོལ་པོས་བྱས། །མོ་ལོང་དཎྜིས་མཛད་ལ་རྒྱ་འགྲེལ་མང་། །ཚིག་རྒྱན་
གྱིས་བསྟན་བཅོས་སྙན་དངགས་ནི་ཕྱིར་རོལ་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་རྣམས་ལ་གྲགས་
ཆེ་བས། སྔོན་སྐྱེ་དགུའི་ཚེ་ལོའ་ི ཉི་ཁྲི་ཐུབ་པའི་དུས་དྲང་སྲོང་རྒྱས་པས་བརྩམས་ཏེ་
ཚོགས་བདག་གིས་ཡིག་མཁན་བྱས་པར་གྲགས་པའི་བསྟན་བཅོས་བྷ་ར་ཏ་ཤློ་ཀ་
འབུམ་ལྷག་ཡོད་པ་དང་། མེ་བཞིན་འཇུག་པའི་བུ་མོས་བྱས་པའི་སྙན་དངགས་སྒོམ་
པའི་ཆོས་དང་། གྲོག་མཁར་བས་བྱས་པའི་རཱ་མ་ཎ་ཡན་དང་། མརྐེ་ཎྜེ་ཡས་བྱས་
པའི་ཨཥ་ྟ ད་ཤ་པུ་རཱ་དང་། ར་མ་ཤྲ་མས་བྱས་པའི་ར་གྷུ་ཝཾ་ཤ་ལ་སོགས་པ་དྲང་སྲོང་གི་
བསྟན་བཅོས་མང་དུ་ཡོད་པར་གྲགས་ཀྱང་བོད་དུ་མ་བྱུང་ལ། ཕྱིས་སུ་གྲགས་ཆེ་བ་
སྤྲིན་གྱི་ཕོ་ཉ་ལ་སོགས་པའི་ཕོ་ཉ་བརྒྱད་དང་། གཞོན་ནུ་འབྱུང་བ་སོགས་ནག་མོའ་ི
ཁོལ་པོས་བྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཀྱིས་མཚན་མཚོན་མང་དུ་ཡོད་པ་ལས། སྔ་གཞུང་
ཀུན་གྱི་ལེགས་ཆ་བསྡུས་པ་རྒྱན་གྱི་བསྟན་བཅོས་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ་དངོས་གནས་
ཕྱི་རོལ་པའི་པཎྜི་ཏ་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀའི་གྲུབ་མཐའ་ལ་མཁས་པའི་སློབ་དཔོན་དཎྜི་
སྟེ་དབྱུག་པ་ཅན་གྱིས་མཛད་པ་ལ་ཕྱི་ནང་གི་རྒྱ་འགྲེལ་མང་ཞིང་། ཕྱིས་རཏྣ་ཤྲཱི་དང་
ངག་དབང་གྲགས་པའི་ཊཱིཀ་ཆེན་གྱི་རྒྱ་དཔེ་རྗེ་དྷརྨཱ་ཀ་རའི་ཕྱག་ཏུ་བྱོན། བོད་འགྲེལ་
དཔང་ལོ། འཇམ་དབྱངས་ཁ་ཆེ། སྒྲ་པ་སངྒྷ་ཤྲཱི། རིན་སྤུངས་པ། བོད་མཁས་པ་
མི་ཕམ་རྣམ་རྒྱལ་སོགས་སྔ་ཕྱི་དུ་མར་བྱུང་བའི་ནང་ནས་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོའ་ི གསུང་
རྒྱུན་སྐུ་ཞབས་ཁམས་པ་རིན་པོ་ཆེ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མས་མཛད་པའི་ལེགས་
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བཤད་ངག་གི་རོལ་མཚོ་ཉིད་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའོ། །
གསུམ་པ་ནི། སྡེབ་སྦྱོར་གྲོགས་མཁར་བས་བཤད་རྒྱལ་བའི་ལྷས། །དམར་
སེར་ཅན་ལུགས་བཀོད་ལས་ངོ་མཚར་བའི། །སྦྱོར་བ་དྲུག་ལྡན་རིན་བྱུང་ཞི་བས་
མཛད། །ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ལེགས་པར་སྦྱར་བའི་ཚུལ་བསྟན་པ་སྡེ་སྦྱོར་གྱི་ཚུལ་
ནི་དྲང་སྲོང་གྲོག་མཁར་བས་ཐོག་མར་བཤད་པར་གྲགས་ཤིང་། རྒྱ་མཚོའི་འགྲམ་
གྱི་བྱེ་མ་ལ་ཀླུ་ཞིག་གིས་པྲསྟཱར་འགོད་པ་ལ་ནམ་མཁའ་ལྡིང་གིས་ཟ་བར་བརྩམས་
པས། འདི་མ་ཟིན་བར་དུ་མ་ཟ་ཞིག་སྨྲས་པར་དེས་ཀྱང་དེ་བཞིན་བྱས་ནས་གྲུབ་ནམ་
མཁའ་ལྡིང་གིས་ཀྱང་དོན་ཁོང་དུ་ཆུད་དེ་སློབ་དཔོན་དུ་གྱུར་པར། ཤེས་ནས་བཟོད་
པ་གསོལ་ཅིང་ཅི་བདེར་གནས་སུ་བཅུག་པ་ནི་ཀླུ་རྒྱལ་ལྷག་མ་ཅན་ནམ། དྲང་སྲོང་
དམར་སེར་ཅན་དུ་གྲགས་པ་ཡིན་ཅིང་། དེའི་གཞུང་ལུགས་ལ་རྒྱལ་བའི་ལྷས་འགྲེལ་
པ་བྱས་ཤིང་འཆད་ཉན་དར་ཡང་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་ཀྱིས་དབེན་པས། མདོར་བསྡུས་
ཚིགས་བཅད་གསལ་བ་དང་། །མདོ་ཉིད་དཔེར་བརྗོད་གྱུར་པ་དང་། །མ་འདྲེས་
རིམ་ཅན་འདོན་སླ་དང་། །སྡོད་དང་ཚོགས་དང་ཡོན་ཏན་བརྒྱད། །ཅེས་པའི་ཁྱད་
པར་དུ་བྱས་ཤིང་ངོ་མཚར་བའི་སྦྱོར་བ་དྲུག་དང་ལྡན་པའི་གཞུང་སྡེབ་སྦྱོར་རིན་འབྱུང་
རྩ་འགྲེ་ལ་རྩོད་དུས་ཀྱི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རིན་འབྱུང་ཞི་བས་མཛད། སློབ་དཔོན་
དཔལ་ཡེ་ཤེས་མཛད་པའི་དཔེར་བརྗོད་དང་། བོད་དུ་རྗེ་བརྒྱད་པ། སྨིན་གླིང་ལོ་
ཆེན་སོགས་ཀྱི་འགྲེལ་པ་དང་དཔེར་བརྗོད་མང་བ་ལས། ཕྱིས་སུ་འཇམ་མགོན་བླ་མ་
འགྱུར་མེད་བསྟན་འཛིན་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱིས་མཛད་པའི་ཊཱི་ཀ་ཉིད་ཞལ་གསལ་ལ་ཤིན་
ཏུ་ལེགས་སོ། །གཞན་ཡང་ཐུབ་པ་ཀྲྀཥྞ་མི་ཤྲས་བྱས་པའི་སྡེབ་སྦྱོར་ཐོས་པས་ཆུབ་
པ་རྩ་འགྲེལ་ཀུན་མཁྱེན་བསྟན་པའི་ཉིན་བྱེད་ཀྱིས་གསལ་འགྱུར་མཛད་དེ་སྔར་མ་
གྲགས་པའི་གཞུང་ལུགས་སོ། །
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རྒྱལ་བསྟན་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་ཇི་ལྟར་དར་བའི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།

བཞི་པ་ནི། མངོན་བརྗོད་མེ་དཱི་ནི་དང་སྣ་ཚོགས་གསལ། །ཧཱ་རཱ་བ་ལཱི་དྲག་པོ་
འབངས་སྦྱར་སོགས། །མང་ཡང་འཆི་མེད་སེང་གེའི་མཛོད་ཉིད་མཆོག །རྒྱ་འགྲེལ་
རྣམ་བཤད་བདུད་རྩི་ཚིག་གི་ཟླ། །འདོད་འཇོ་སོགས་མཆིས་ཕྱི་མ་གསར་འགྱུར་
ཏེ། །ཟློས་གར་བསྟན་བཅོས་བོད་དུ་མ་འགྱུར་རོ། །མིང་གི་མངོན་པར་བརྗོད་པའི་
བསྟན་བཅོས་ནི་རྒྱ་གར་དུ་མེ་དཱི་ནི་ཀ་ར་དང་། པཎྜི་ཏ་དཔལ་འཛིན་སྡེས་མཛད་པའི་
སྣ་ཚོགས་གསལ་བ་དང་། ཧཱ་རཱ་བ་ལཱི་དང་། དྲག་པོའ་ི འབངས་ཀྱིས་སྦྱར་བ་སོགས་
མང་དུ་མཆིས་ཀྱང་། འཕགས་མས་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་འཆི་མེད་
སེང་གེས་མཛད་པའི་འཆི་མེད་མཛོད་ཉིད་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ལ། དེའི་རྒྱ་འགྲེལ་
རྣམ་བཤད་བདུད་རྩི། ཚིག་གི་ཟླ་བ་གཉིས་ནི་པཱཎི་པའི་ལུགས་ཀྱི་སྒྲ་སྒྲུབ་སྦྱར་བ་
ཡིན་ཅིང་། རྒྱ་དཔེ་ཀུན་མཁྱེན་རྗེའི་ཕྱག་ཏུ་འབྱོར། སུ་བྷཱུ་ཏིས་མཛད་པའི་འགྲེལ་
པ་འདོད་འཇོ་ནི་ཙནྡྲ་པའི་ལུགས་ཀྱི་སྒྲ་སྒྲུབ་སྦྱར་བ་ཡིན། །དེ་སོགས་འགའ་ཞིག་
མཆིས་པའི་ནང་ནས་ཕྱི་མ་འདོད་འཇོ་ནི་ཡར་ལོ་དང་ཞ་ལུ་སོགས་ཀྱིས་ཇི་བཞིན་མ་
འགྱུར་བས་ཀུན་མཁྱེན་རྗེས་རྩ་བ་ལ་འགྱུར་བཅོས། འགྲེལ་པ་རྫོགས་པར་གསར་
འགྱུར་དུ་མཛད་ཅིང་། དེའི་མིང་དོན་ཉེ་བར་བསྡུས་པ་མཛོད་འགྲེལ་སྒོ་བརྒྱ་འབྱེད་
པའི་ལྡེའུ་མིག་ཅེས་བྱ་བའང་མཛད་པ་ཡིན་ཏེ་དེ་དག་གིས་རིག་གནས་ཆུང་བ་བཞིའི་
གཞུང་ཚང་ལ། ཟློས་གར་ནི་བོད་དུ་ཉེ་བར་མི་མཁོ་བས་དེའི་བསྟན་བཅོས་དངོས་མ་
འགྱུར། བོད་སྔ་མ་རྣམས་ཀྱིས་སློབ་དཔོན་ཙནྡྲ་གོ་མཱིའི་འཇིག་རྟེན་ཀུན་ཏུ་དགའ་བའི་
ཟློས་གར་དང་། དཔལ་དགའ་བའི་ལྷའི་ཀླུ་ཀུན་ཏུ་དགའ་བའི་ཟློས་གར་དག་དེའི་
ཕྱོགས་སུ་འདྲེན་ནོ། །
གསུམ་པ་འཕྲོས་དོན་སྨོས་པ་ལའང་གཉིས། །རིག་གནས་ཆུང་བ་རྣམས་ལས་
འཕྲོས་པ་དང་། སྤྱི་ལས་འཕྲོས་པའོ། །
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

དང་པོ་ནི། ཕྱི་མ་རྣམས་ནི་ས་པཎ་ཡན་ལ་མེད། །གང་དེས་དོན་བསྡུས་བསྟན་
བཅོས་རྣམ་གསུམ་མཛད། །དེ་དག་ཤངོ ་དཔང་འཕགས་པའི་དྲནི ་ལས་བྱུང་། །ཡོངས་
རྫོགས་གསལ་མཛད་བསྟན་པའི་ཉདི ་བྱདེ ་ད།ོ །རིག་གནས་སྙན་དངགས་ལ་སགོ ས་པ་
ནི་ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་ཡན་ཆད་ལ་མེད་ཅིང་། གང་དེས་ཀྱང་གཞུང་ཚང་མ་བོད་ཀྱིས་རྟོགས་
དཀའ་བར་ད གོས་ནས་སྙན་དང་དངགས་ལ་མཁས་པ་འཇུག་པའི་སྒོ། སྡེབ་སྦྱོར་ལ་
མེ་ཏོག་ཆུན་པོ། མངོན་བརྗོད་ལ་ཚིག་གཏེར་ཏེ་རྒྱ་གཞུང་གི་དོན་བསྡུས་པའི་བསྟན་
བཅོས་རྣམ་པ་གསུམ་མཛད་དོ། །སྙན་དངགས་ལ་སོགས་པའི་གཞུང་དེ་དག་ནི་ཤོང་
ལོ་དང་དཔང་ལོས་ཐོག་མར་བསྒྱུར། །དེའང་འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པས་
པཎྜི་ཏ་ལཀྵྨི་ཀ་ར་དང་ཤོང་ལོ་ལ་བཀའ་བསྒོས་ཤིང་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་བའི་བཀའ་དྲིན་
ལས་བྱུང་ཞིང་། ཕྱིས་བཤད་རྒྱུན་རིམ་གྱིས་ཉམས་ཤིང་བློ་དང་བརྩོན་འགྲུས་ཞན་
པས་ཇི་བཞིན་ཤེས་པ་ཤིན་ཏུ་དཀོན་པར་གྱུར་པ་ན། བརྡ་སྤྲོད་པ་དང་གསོ་རིག་གཙོ་
བོར་གྱུར་པའི་རིག་གནས་བཅུ་ཕྲག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་དངོས་དང་བརྒྱུད་ནས་ཆེས་
གསལ་བར་མཛད་པ་ནི་ཀུན་མཁྱེན་བསྟན་པའི་ཉིད་བྱེན་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་
ནི། འཇིག་རྟེན་བསྟན་བཅོས་གཙོ་བོར་མི་མཛད་པས། དེ་གཞུང་རྐང་ཚུགས་རྒྱལ་
བས་གསུངས་པ་མེད། །ཡན་ལག་ཕྱིར་དུ་མཁས་རྣམས་རྒྱས་པར་མཛད། །དེ་ལ་
རིག་པའི་གནས་འདི་རྣམས་ཆོས་འཁོར་གསུམ་ལ་དངོས་སུ་མི་གཏོགས་ཏེ། སངས་
རྒྱས་རྣམས་ནི་གདུལ་བྱ་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ལ་འགོད་པའི་ཕྲིན་ལས་
ཀྱི་གཙོ་བོ་ཐེག་པ་གསུམ་དང་རྒྱུད་སྡེ་བཞིའི་རིམ་པ་བསྟན་ནས་འཇིག་རྟེན་པ་དང་
མི་མཐུན་པའི་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་གྱི་འཇིག་རྟེན་པའི་བསྟན་
བཅོས་གཙོ་བོར་བསྟན་པར་མི་མཛད་པས་རིག་པའི་གནས་དེ་དག་གི་གཞུག་ལུགས་
རྐང་ཚུགས་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས་པ་ནི་མེད་དོ། །འོན་ཀྱང་སངས་རྒྱས་རྣམས་
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རྒྱལ་བསྟན་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་ཇི་ལྟར་དར་བའི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།

ཀྱིས་ནི་མི་མཁྱེན་པའམ་མི་གཟིགས་པ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མེད་པའི་ཕྱིར་ན། དེ་དང་དེས་
གདུལ་བར་བྱ་བའི་སྐབས་སུ་བབ་པ་ན་རྒྱུ་དང་དཔེ་དང་ངོ་བོ་ངེས་ཚིགས་སུས་ཀྱང་
ཤེས་པར་མི་ནུས་པའི་དོན་བཀའ་བསྩལ་ཏེ་འདུལ་བར་མཛད་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
ཁྱད་ཆོས་ཡིན་ལ། གསུང་རབ་ཕལ་ཆེར་ལེགས་སྦྱར་གྱི་སྐད་དུ་གནས་པས་དེའི་དོན་
ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ཤེས་པར་བྱེད་པ་ལ་སྒྲ་ལེགས་པར་ཤེས་དགོས་པས་མཚོན། འདི་
དག་ཀྱང་ཤེས་བྱའི་ཡན་ལག་མི་ཤེས་སུ་མི་རུང་བ་ཡིན་པས་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཤིན་
ཏུ་རྒྱས་བར་མཛད་དོ། །
གཉིས་པ་ཞར་བྱུང་ཡུལ་གཞན་དུ་དམ་ཆོས་ཀྱི་བྱུང་བ་བརྗོད་པ་ལ་ལྔ། ཤམྦྷ་
ལ། རྒྱ་ཡུལ། ལི་ཡུལ། འགྲོ་ལྡིང་། གླིང་ཕྲན་གཞན་དག་ཏུ་བྱུང་ཚུལ་ལོ། །
དང་པོ་ནི། ཤམྦྷ་ལ་རུང་ཆོས་རྒྱལ་རིགས་ལྡན་གྱིས། །བླ་མེད་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་
ལོ་རྟག་ཏུ་བསྐོར། །ཡུལ་ཆེན་གོ་དྲུག་ཐེག་ཆེན་གསང་སྔགས་སྤྱོད། །ཡུལ་ཆེན་
ལྔ་པ་བྱང་ཕྱོགས་ཤམྦྷ་ལ་ན་གསང་བའི་བདག་པོ་ཟླ་བ་བཟང་པོས་སྤྱིར་རྒྱུད་ཐམས་
ཅད་ཉེ་བར་བསྡུས་ཤིང་ཁྱད་པར་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ི རྩ་རྒྱུད་ཀྱི་འགྲེལ་ཆེན་སྟོང་ཕྲག་
དྲུག་ཅུ་པ་མཛད། གྲོང་བྱེ་བ་ཕྲག་དགུ་བཅུ་རྩ་དགུ་དྲུག་གི་སྐྱེ་བོ་སྐན་ལྡན་རྣམས་ལ་
དབང་བསྐུར་ཞིང་རྒྱུད་བཤད། ཀ་ལཱ་པའི་གྲོང་གི་ལྷོ་ཕྱོགས་མ་ལ་ཡའི་སྐྱེད་མོས་
ཚལ་དུ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ི སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་
པོ་བཞེངས། སྲས་ལྷ་དབང་སེང་གེའི་ཁྲི་ལ་ཆོས་སྟོན་པར་དབང་བསྐུར། །བྱང་
ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོས་དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེའི་འགྲེལ་པ་མཛད་དེ་རྒྱལ་བའི་སྲས་
པོ་རྣམས་ལ་བསྟན། ལྷ་དབང་གིས་ལོ་བརྒྱར་རྩ་རྒྱུད་བསྟན་ནས་གཟི་བརྗིད་ཅན་
དབང་བསྐུར་བ་སོགས་རིམ་བཞིན་ཆོས་རྒྱལ་བདུན་བྱོན་པའི་མཐར་འཇམ་དཔལ་
གྱི་སྤྲུལ་པའི་སྐུར་གྲགས་པས་རིགས་བཞི་གསང་བ་མཆོག་ཏུ་ངེས་པའི་རྡོ་རྗེའི་རིགས་
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ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།

༼སྟོད་ཆ།༽

གཅིག་ཏུ་བྱས་ཏེ་དྲང་སྲོང་ཉི་མའི་ཤིང་རྟ་ལ་སོགས་པ་ཚངས་པའི་དྲང་སྲོང་བྱེ་བ་ལ་
ཕྲག་ཕྱེད་དང་བཞི་སོགས་ཤམྦྷ་ལའི་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་གཅིག་ཏུ་
དབང་བསྐུར་ཞིང་རྒྱུད་བསྟན་པས་འདི་ཕྱིན་རིགས་ལྡན་དུ་གྲགས། །ཉི་མའི་ཤིང་
རྟས་ཞུས་པའི་ངོར་རྩ་རྒྱུད་ལས་བསྡུས་རྒྱུད་བཏུས། དེ་རྗེས་རིགས་ལྡན་པདྨ་དཀར་
པོས་བསྡུས་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱས་འགྲེལ་དྲི་མེད་འོད་དང་། དོན་དམ་བསྙེན་པ་སོགས་མཛད་
དེ་རིམ་བཞིན་རིགས་ལྡན་རྣམས་བྱོན་ཟིན་པ་དང་འབྱོན་པར་འགྱུར་བ་རྣམས་ལོ་བརྒྱ་
བརྒྱར་རྡོ་རྗེའི་ཁྲི་ལ་ངེས་པ་ཅན་དུ་འཁོད་ནས་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ི ངེས་གསང་
ལས་བརྩམས་ཐེག་པ་བླ་ན་མེད་པའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྟག་ཏུ་སྐོར། །དེའི་མཐུས་
ཡུལ་ཆེན་དགུ་བཅུ་གོ་དྲུག་གི་མི་བདག་གསེར་གྱི་ཐོད་ལྡན་སྐྱེ་བོའ་ི ཚོགས་དང་བཅས་
པའང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པའི་སྐལ་བཟང་དང་ལྡན་
པ་ཡིན་ནོ། །འབྱུང་འགྱུར་ལས་ས་དུམ་བུ་བཅུ་གཉིས་སུ། །རིགས་ལྡན་རྒྱལ་པོས་
རྫོགས་ལྡན་རིམ་གྱིས་འདྲེན། །མ་འོངས་འབྱུང་འགྱུར་ཀླ་ཀློ་རྣམས་འཕེལ་བས་
འཛམ་གླིང་ཆུང་ངུ་འདི་ཕལ་ཆེར་དབང་སྒྱུར་བའི་ཚེ་རིགས་ལྡན་དྲག་པོ་འཁོར་ལོ་སྤྲུལ་
པའི་དམག་གིས་བཏུལ་ཏེ་ལས་ས་དུམ་བུ་བཅུ་གཉིས་སུ་རིགས་ལྡན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་
པོ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་གསང་ཆེན་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་བསྟན་པ་འཇོག །རང་སྲས་ཚངས་པ་ལྷ་
དབང་རིགས་བརྒྱུད་དང་བཅས་པས་རྫོགས་ལྡན་གཡས་སྐོར་དུ་རིམ་གྱིས་འདྲེན་ཅིང་
ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་བསྐྱང་བར་འགྱུར་རོ། །
གཉིས་པ་ནི། རྒྱ་ཡུལ་སྟོན་པ་འདས་ནས་བརྒྱ་དང་བཅུར། །ཧན་རྒྱལ་མིང་
ཏིའི་རིང་ལ་བསྟན་དབུ་བརྙེས། །དགྲ་བཅོམ་པ་དང་ལོ་ཙཱ་མང་དུ་བྱོན། །མདོར་
འདུལ་གཙོར་སྤྱོད་ས་ཀར་དགེ་གསུམ་བཀུར། །མ་ཧཱ་ཙི་ན་སྟེ་རྒྱ་ནག་གི་ཡུལ་དུ་སྟོན་
པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ་བརྒྱ་དང་བཅུ་ལོན་པ་ན། ཧན་གྱི་རྒྱུད་ལས། ཧན་མིང་
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རྒྱལ་བསྟན་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་ཇི་ལྟར་དར་བའི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ།

ཏི་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱ་པོའ་ི ཚེ་སྔོན་ཅིའུའི་རྒྱུད་ལས། ཅིའུ་ཇིའུ་ཝང་ཞེས་པའི་རྒྱལ་པོའ་ི
རྨི་ལམ་གྱི་ལྟས་རྡོ་རིང་ལ་བྲིས་པ་དང་མཐུན་པར། འཕགས་ཡུལ་ནས་པཎྜི་ཏ་གྲོལ་
བ་དང་འབར་བ་ཟེར་བ་བདེན་པ་མཐོང་བ་གཉིས་ཤིག་གིས་ཐེག་པ་ཆུང་ངུའི་སྡེ་སྣོད་
ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལྔ་བཅུ་རྩ་གཉིས། །ཨུ་དྲ་ཡ་ནས་བཞེངས་པའི་ཐུབ་པའི་བྲིས་སྐུ་
རྟ་དཀར་པོ་ཞིག་ལ་བཀལ་ནས་འོངས་པས་བསྟན་པའི་དབུ་བརྙེས། །སའི་བའི་གསི་
ཞེས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཐོག་མར་བཞེངས། །པཎྜི་ཏ་གཉིས་ཀྱིས་ཀྱང་དགྲ་བཅོམ་
ཐོབ། ཟིན་ཤིང་རྣམས་བཏུལ། དད་པས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་མང་པོ་བྱུང་སྟེ་དགེ་འདུན་གྱི་
སྡེ་ཤིན་ཏུ་འཕེལ་བར་གྱུར། ཡང་ཕྱི་ཞིག་ན་པཎྜི་ཏ་ཀུ་མཱ་ར་སྤྱན་དྲངས་ནས་དེས་ཀྱང་
བསྟན་པ་སྤེལ། །ཐང་གི་རྒྱུད་པའི་རིང་ལ་ཐང་ཛང་ཛང་ཞེས་པ་སློབ་དཔོན་དབྱིག་
གཉེན་གྱི་སློབ་མར་གྱུར་ནས་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་ཆོས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བསྒྱུར། འདིའི་
གོང་དུ་ཆོས་བསྒྱུར་ནུས་པའི་རྒྱའི་ལོ་ཙཱ་བ་ཉིས་བརྒྱ་ཙམ་བྱུང་ཞེས་གྲགས་ཤིང་། དེ་
དག་གིས་ཀྱང་ཆོས་མང་དུ་བསྒྱུར་བ་ཡོད་པས་བསྟན་པ་ཤིན་ཏུ་དར་ཞིང་དགྲ་བཅོམ་
པའང་མང་དུ་བྱོན། དེས་ནས་མི་ཉག་དང་ཧོར་གྱི་རྒྱལ་པོ་བྱུང་གི་བར་དུ་རྒྱ་ནག་གི་
རྒྱལ་རབས་མང་པོའ་ི ཚེ་དང་། དེ་ནས་ཀྱང་ད་ལྟའི་བར་བསྟན་པ་གནས་བཞིན་པ་ལ།
མེ་ཉག་གི་རྒྱལ་པོ་ཐའི་ཧུས་ཆོས་རྗེ་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་སྤྱང་དྲངས་ཀྱང་མ་བྱོན་པར་
གཙང་པོ་བ་བཏང་བ་ཆོས་ཉན་པ་དང་། ཧོར་ཡུལ་དུ་ཧོར་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཇིང་གི་སྑཱན་གྱི་
ཚེ་ཞང་ཚལ་བའི་སློབ་མ་གཙང་བ་དུང་ཁུར་བས་ཧོར་ཡུལ་དུ་བྱོན་ནས་གནམ་མཆོད་པ་
ལ་དད་པ་བསྐྱེད་པ་ཙམ་མཛད། རྗེས་ནས་མེ་ཉག་ཀྱང་ཧོར་གྱིས་དབང་དུ་བསྡུས། །
ཕྱི་ཞིག་ན་རྒྱལ་པོ་གོ་དན་གྱིས་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་སྤྱན་དྲངས། །དེའི་རྗེས་སུ་ཆོས་རྗེ་རིན་
པོ་ཆེ་འཕགས་པས་ཀྱང་རྒྱལ་བུ་གོ་བེ་ལ་ལ་དབང་བསྐུར་བ་སོགས་ཀྱིས་བསྟན་པ་
གསལ་བར་མཛད། མོ་གོར་གན་གྱིས་ཀརྨ་པཀྴི་སྤྱན་དྲངས་པ་ལ་སོགས་བོད་ཡུལ་གྱི་
611
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༼སྟོད་ཆ།༽

བསྟན་པའང་ཅི་རིགས་པར་མཆོད་པ་བྱུང་། རྒྱ་ནག་ཕྱི་མ་ལ་མིན་གྱི་ཐའི་ཛུ་རྒྱ་པོས་
བི་རཱུ་པ་དང་། གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་སྤྱན་དྲངས་པ་དང་། ཏཱ་མིང་གཡུང་ལོས་ཆོས་
རྗེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྤྱན་དྲངས་པ་སོགས་བསྟན་པ་ལ་གུས་པས་མཆོད་པའི་རྒྱལ་
པོ་ཁོ་ན་བྱུང་ཞིང་། ད་ལྟ་ཆིན་གྱི་བརྒྱུད་པ་འདིར་ཡང་ཤིན་ཙི་རྒྱལ་པོས་ཐམས་ཅད་
མཁྱེན་པ་ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱལ་མཚོ་སྤྱན་དྲངས་པ་སོགས་ནས་ད་ལྟའི་བར་བསྟན་པ་
ལ་གུས་པ་མཆོད་བཞིན་པའོ། །འོན་ཀྱང་རྒྱ་ཡུལ་དུ་ཆསོ ་རྒྱལ་འཕགས་པས་ས་ེ ཆནེ ་རྒྱལ་
པོར་དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་
ཏཱ་མིང་རྒྱལ་པོར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་པ་རྒྱ་མཚོའི་དབང་བསྐུར་ཞིང་ཁྲིད་བཏབ་པ་
སོགས་སྐལ་ལྡན་རེ་གཉིས་ཀྱིས་གསང་སྔགས་སྤྱོད་པ་སྲིད་མོད། བོད་ལྟ་བུར་ཐུན་
མོང་དུ་གསང་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་བ་ནི་མ་བྱུང་བར་སྣང་ཞིང་། དེ་མཐུན་རྒྱ་
ཡུལ་གྱི་གསུང་རབ་རྣམས་སུ་ཡང་བྱ་རྒྱུད་ཀྱི་གཟུངས་ཕྲན་འགའ་ཞིག་ལས་སྔགས་
རྒྱུད་དངོས་གཞི་མི་བཞུགས་སོ། །དེས་ན་མདོ་ཕྱོགས་ལས་ཐེག་ཆེན། དེ་ལས་ཀྱང་
འཁོར་ལོ་ཐ་མའི་མདོ་རྣམས་གཙོ་བོར་དར་ཞིང་། འདུལ་བའང་འཕགས་པ་འོད་
སྲུངས་ལས་བརྒྱུད་པ་ཕལ་ཆེན་སྡེ་པའི་ལུགས་གཙོ་བོར་སྤྱོད་པར་གྲགས། བོད་ཀྱི་
ཆོས་ལུགས་ཀྱང་ཅི་རིགས་པར་དར་བ་ལས་གཙོ་བོར་ཧོར་དུས་སུ་ས་སྐྱ། ཧོར་དང་ལ་
མིན་ཏཱ་མིང་རྣམས་ཀྱིས་ཀརྨ་པ། ཏཱ་ཆིན་གྱི་དུས་ནས་དགེ་ལུགས་པ་འབའ་ཞིག་བཀུར་
བར་མཛད་དོ། །
གསུམ་པ་ན།ི ལི་ཡུལ་དགྲ་བཅོམ་བྱང་སམེ ས་མང་པསོ ་བཏུལ། །ཐེག་པ་ཆནེ ་
ཆུང་གཉིས་ཀའི་བསྟན་པར་དར། །ལི་ཡུལ་ན་ི ཡུལ་དྲུག་ནང་ཚན་བདོ ་དང་རྒྱའི་མཚམས་
སུ་ཡོད་པ་སྟེ། དེར་ཆོས་རྒྱལ་མྱ་ངན་མེད་པའི་བཙུན་མོ་ལ་སྲས་བྱུང་བ་ས་ནུར་གྲགས།
དེས་ཡུལ་དེ་བཟུང་ནས་ཡུན་རིང་ལོན་པ་རྒྱལ་པོ་བི་ཛ་ཡ་སམྦྷ་ཝའི་རིང་ལ། དགེ་སློང་
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བཻ་རོ་ཙ་ན་སོགས་ཀྱིས་བསྟན་པ་སྤེལ་ཏེ། གཙུག་ལག་ཁང་དང་མཆོད་རྟེན་བཞེངས་པ་
མང་དུ་བྱུང་། དེའི་རྗེས་སུ་རྒྱལ་པོ་བི་ཛ་ཡ་བཱིཪྻྻའི་ཚེ་འཕགས་ཡུལ་ནས་དགྲ་བཅོམ་པ་
བཞི་ཕབེ ས། སངས་རྒྱས་འདོ ་སྲུངས་ཀྱ་ི མཆོད་རྟནེ ་ལ་དགྲ་བཅོམ་པ་རྣམས་ཀྱསི ་ང་ོ སྤྲད།
གྷེའུ་དོ་ཧན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་བརྩིགས། དེ་བཞིན་དུ་ཉན་ཐོས་དགྲ་བཅོམ་པ་དང་།
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མང་པོ་གཤེགས་ཏེ་གདུལ་བྱ་བཏུལ་ནས་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གཉིས་
ཀའི་བསྟན་པ་སྤེལ་བར་མཛད་དེ། གཙུག་ལག་ཁང་དང་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེས་ཁྱབ་པར་
གྱུར་མདོ ། །ད་ལྟ་ན་ི གཟུགས་བརྙན་ཙམ་ལས་བསྟན་པ་རྣལ་མ་མ་ི བཞུགས་པར་བཤད་
ལ། ཡུལ་འདི་འཇང་ཡུལ་ཡནི ་པར་ཡང་བཞེད་ད།ོ །
བཞི་པ་ནི། འགྲོ་ལྡིང་སློབ་དཔོན་པདྨ་བཏུལ་བ་ནས། །རྡོར་འཛིན་མང་བྱོན་
སྔགས་བསྟན་རྣལ་མ་རྒྱས། །རྒྱ་གར་ནས་ལྷ་ོ ཕྱགོ ས་དྲང་ཐད་ཀྱ་ི རྒྱ་མཚོ་བརྒལ་བའི་གླངི ་
ཕྲན་འགྲོ་ལྡངི ་ཞསེ ་བྱ་བའི་གླངི ་ན་སླབོ ་དཔོན་ཆནེ ་པ་ོ པདྨཱ་ཀ་རས་ཕབེ ས་སྟ་ེ གདུག་པའི་ཕྲ་
མེན་མ་རྣམས་བཏུལ་ཞངི ་དམ་བཞག་ལན་གསུམ་མཛད། མཐར་མ་ི རྣམས་ཀྱང་བཏུལ་
ནས། བི་དྷ། ཨརྡྷ། སུ་དྷུ་ཞསེ ་བྱ་བའི་གཙུག་ལག་ཁང་གསུམ་བཞེངས། །འཕགས་
ཡུལ་ནས་སྡེ་སྣོད་འཛིན་པ་འགའ་ཞིག་སྤྱན་དྲངས། །སློབ་དཔོན་ཉིད་ཀྱིས་སྐལ་བ་དང་
ལྡན་པ་དྲུག་ལ་རྒྱུད་བཤད་པས་དྲུག་པསོ ་གྲུབ་པ་ཆནེ ་པ་ོ ཐབོ ། སློབ་དཔོན་ཉདི ་ལ་ོ བཅུ་
གཉིས་སུ་བཞུགས་ནས་མཐར་སྲིན་པོའ་ི གླིང་དུ་བཞུད་པར་གྲགས། དེ་རྗེས་མར་
མེ་མཛད་བཟང་པོས་ཀྱང་བྱོན། །དེ་ནས་བརྩམས་ཏེ་ལོ་བརྒྱ་ཙམ་གྱི་བར་དུ། མ་
ག་དྷཱ་དང་། ཨོ་རྒྱན་དང་། ཁ་ཆེ་ལ་སོགས་པའི་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་བྱོན་ཏེ།
སྔགས་ཀྱ་ི ཐགེ ་པ་ལྷག་པར་རྒྱས་པར་མཛད། སྔོན་རྒྱལ་པ་ོ དྷརྨ་པཱ་ལའི་སྐབས་སུ་སྦས་ཏ་ེ
རྒྱ་གར་དུ་ནུབ་པའི་རྒྱུད་ཀྱ་ི རགི ས་དང་། ཨོ་ཌཱ་ི ཡ་ན་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་རྒྱུད་ཀྱ་ི རགི ས་
རྒྱ་གར་ན་མེད་པའང་མང་དུ་ཡོད་དེ། ད་ལྟ་ཡང་གསང་སྔགས་རྒྱུད་སྡེ་བཞིའི་བསྟན་པ་
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༼སྟོད་ཆ།༽

རྣལ་མ་སྔནོ ་དུས་བཞིན་དར་བར་ཡདོ ་ལ། འདུལ་བ། མངོན་པ། ཕ་རལོ ་ཏུ་ཕྱནི ་པའི་
གཞུང་ལུགས་རྣམས་ཀྱང་ཅུང་ཟད་ཡདོ ་པར་གསུངས་ས།ོ །
ལྔ་པ་ནི། སིངྒ་ལའི་དང་དྷ་ན་ལ་ཡི་གུ །ཟངས་ནས་གླིང་སོགས་ཐེག་ཆེན་ཅུང་
ཟད་དང་། །ཐེག་དམན་ཆེར་དང་ད་ལྟའང་མ་ནུབ་བཞུགས། །གཞན་ཡང་སིངྒ་ལའི་
གླིང་དང་། དྷ་ན་ཤྲཱིའི་གླིང་། ལ་ཡི་གུའི་གླིང། ཟངས་གླིང་། ནས་གླིང་། སོགས་
ཁོངས་ནས་གསེར་གླངི ་སྟ་ེ གླངི ་ཕྲན་ད་ེ དག་ཏུ་སྔནོ ་སྔ་བ་ཞགི ་ནས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་བྱུང་
སྟེ། དེའང་སངྒི ་ལའི་གླངི ་ན་ཐགེ ་ཆནེ ་པ་ཅ་ི རགི ས། ཕལ་ཆརེ ་ཉན་ཐསོ ་པ་ཡནི ་ལ། དྷ་
ན་ཤྲཱི་དང་ལ་ཡི་གུ་གཉིས་ལའང་ཐེག་ཆེན་པ་ཅུང་ཟད་ཡོད་ལ། གཞན་ཐམས་ཅད་ནི་
ཐེག་དམན་ཉན་ཐོས་པ་ཁོ་ན་ཆེར་དར་ཞིང་ད་ལྟའང་མ་ནུབ་པར་བཞུགས་པ་ཡིན་ནོ། །
རིག་གནས་ཞར་བྱུང་དང་བཅས་པའི་བྱུང་བ་བརྗོད་པའི་སྐབས་བཞི་པའི་འགྲེལ་པའོ། །
ཐེག་པའི་སྒོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་གསུང་རབ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་བསླབ་པ་གསུམ་ལེགས་
པར་སྟོན་པའི་བསྟན་བཅོས་ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་ཅེས་བྱ་བ་ལས་རྒྱལ་བསྟན་ཛམྦུའི་གླིང་དུ་
ཇི་ལྟར་དར་བའི་རམི ་པར་ཕྱ་ེ བ་སྟ་ེ གནས་བཞི་པའི་འགྲེལ་པ་གྲུབ་བོ།། །།
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