
 

 

 

 

 

༆  །དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྗེ་བཙུན་བསྟན་འཛིན་དོན་གྲུབ་མཆོག་གི་ཕྱག་ཡིག་ངོ་མ་ལས་བཤུས་པའི་གསུང་ཐོར་
ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ་བཞུགས་སོ། ། 

 

 

རྟ་མགོ་རྡོར་གདན་བཀྲིས་ཐང་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་ཞིབ་འཚོལ་སྡེ་ཚན་ནས་སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠་ལ་སྤེལ་བར་དགེའོ། ། 

ཞིབ་འཚོལ་གཙོ་འཛིན་ཉི་མ་ཤར། 

ཞིབ་འཚོལ་པ་འཆི་མེད་དབང་ཕྱུག 

ཞིབ་འཚོལ་པ་ཡོན་ཏན་ཕུན་ཚོགས། 

ཞིབ་འཚོལ་པ་ཉི་མ་དབང་འདུས། 

ཆོས་འབྱུང་མདོར་བསྡུས་སོགས་བཀའ་འབུམ་དུ་མེད་པའི་གསུང་ཐོར་འགའ་ཞིག་ཉིད་ཀྱི་ཕྱག་བྲིས་ངོ་མ་ལས་བཤུས་ཏེ་
སླར་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན། 

 



༡༽སྒྲུབ་པ་པོའི་དབུ་ལ་རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་བཀོད་ཚུལ། 

༡༽ཞི་བའི་མེ་ཐབས་བློས་བླངས་ཚུལ། 

༣༽ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ངོ་སྤྲོད། 

༤༽ཀུན་བཟང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་གི་མཚན་དོན་འགྲེལ་བ། 

༥༽རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་པའི་མཚན་དོན་འགྲེལ་བ། 

༦༽ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྔའི་རྣམ་གཞག། 

༧༽སྔོན་འགྲོའི་ཁྲིད་ཚར་བ་དང་མ་ཚར་བའི་མཚམས་དབྱེ་བ། 

༨༽དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ངོས་འཛིན། 

༩༽སྐྱབས་འགྲོའི་བསླབ་བྱ་བསྟན་པ། 

༡༠༽ཇོ་བོས་ལམ་རིམ་ལས་གསུངས་པའི་བཞི་ཚན་གྱི་སྐོར། 

༡༡༽སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྐོར། 

༡༢༽དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་གདམས་ངག་གི་ངོས་འཛིན། 

༡༣༽དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་སྐུ་འཕྲེང་ངོས་འཛིན། 

༡༤༽བར་སྐབས་སུ་ཀར་འབྲུག་འཁྲུག་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་བསྟན་པ། 

༡༥༽དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་གདན་ས་འགའ་ཞིག་གང་དུ་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན། 

༡༦༽འཁྲུལ་གྲོལ་གྱི་བཞེད་ཚུལ་བསྟན་པ། 



༡༧༽ལམ་མཆོག་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་དོན་ཚན་འགའ་ཞིག་གསལ་བར་བྱེད་པ། 

༡༨༽གསང་སྔགས་རིག་སྔགས་གཟུངས་སྔགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་བསྟན་པ། 

༡༩༽མདོ་སྔགས་ལུགས་ཀྱི་བདེན་གཉིས་འཇོག་ཚུལ་བསྟན་པ། 

༢༠༽ཟག་བཅས་ཟག་མེད་ཀྱི་འདོགས་ཚུལ་བསྟན་པ། 

༢༡༽སྔགས་རིམ་གྱི་སྐོར་ཅུང་ཟད་བསྟན་པ། 

༢༢༽གདན་གསུམ་གྱི་ངོས་འཛིན། 

༢༣༽དམ་པ་རིགས་བརྒྱ་རྩིས་ཚུལ། 

༢༤༽ཐུན་ཐར་གྱི་ལྷག་ཆད་བསྐང་ཚུལ། 

༢༥༽ཟུང་འཇུག་ཡན་ལག་བདུན་རྩིས་ཚུལ། 

༢༦༽བླ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལས་སྦྱོར་སྐོར། 

༢༧༽གུ་རུ་དྲག་དམར་གྱི་སྦྱང་གཞི་སོགས་ཀྱི་སྐོར། 

༢༨༽བསྒྲལ་འོས་ཞིང་བཅུ་སོགས་རྩིས་ཚུལ། 

༢༩༽བདེ་མཆོག་དང་ཀྱཻ་རྡོར་ལས་གསུངས་པའི་སྦྱོར་ལམ་ས་བཅུ་གཉིས་རྩིས་ཚུལ། 

༣༠༽ཡུལ་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་རྩིས་ཚུལ། 

༣༡༽བདེ་མཆོག་ཡབ་ཀྱི་སྔགས་བསྟུ་ཚུལ། 

༣༢༽དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་ཕྱག་མཚན་གྱི་བརྡ་དོན། 



༣༣༽གཟུགས་སྒྲ་དོན་གྱི་ཨེ་ ་སྒྲུབ་ཚུལ། 

༣༤༽ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ལུས་ཡས་མར་ཇེ་རག་གྲུབ་ཚུལ། 

༣༥༽དྲི་བཅས་རྡོ་རྗེ་བཞིའི་ཐྱིག་ལེ་སོགས་ངོས་འཛིན་ཚུལ། 

༣༦༽རྒྱུད་ཀྱི་གོ་རིམ་དཔེ་དང་སྦྱར་ཚུལ། 

༣༧༽གསང་འདུས་སོགས་ལས་གསུངས་པའི་རྫོགས་རིམ་གྱི་ངོས་འཛིན། 

༣༨༽བསྲེ་འཕོའི་ཁྲིད་ཡིག་སོགས་ལས་གསུངས་པའི་རྩ་ཐྱིག་རླུང་གི་སྐོར། 

༣༩༽བསྟན་སྲུང་བྱ་རོག་གི་མན་ངག་འཆད་ཚུལ། 

༤༠༽དྲེལ་ནག་རྐང་གསུམ་དང་ཞི་བའི་ཚུལ་དགུ་ངོས་བཟུང་བ། 

༤༡༽ཚིག་གི་རྒྱ་རིམ་པ་བདུན་གྱི་རྣམ་གཞག། 

༤༢༽མི་རྟག་ལྔ་ལམ་དང་ལམ་རྒྱུད་ལྔ་ངོས་བཟུང་བ། 

༤༣༽ཨོ་རྒྱན་གུ་རུའི་གསོལ་འདེབས་བཛྲ་གུ་རུའི་འབྲུ་དོན། 

༤༤༽བཀའ་བབས་བཞིའི་བླ་མ་དང་གདམས་ངག་གི་རྣམ་གཞག། 

༤༥༽ཐོས་བསམ་སྒོམ་པའི་ཤེས་རབ་གསུམ་གྱི་ངོས་འཛིན། 

༤༦༽བདག་ཏུ་འཛིན་པ་དང་བདག་གིར་འཛིན་པ་གཉིས་ཀྱི་ངོས་འཛིན། 

༤༧༽སྒྲིབ་གཉིས་ཀྱི་སྐོར། 

༤༨༽ མ་བསྒོམ་པའི་སྐྱོན་བསྟན་པ། 



༤༩༽ ལོ་གསུམ་ཕྱོགས་གསུམ་གྱི་ངོས་འཛིན། 

༥༠༽དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་བསྙེན་པ་ཉེ་བསྙེན་སྒྲུབ་པ་བཅས་ཀྱི་ཐུན་གྱི་འཆར་རྩིས་འགོད་པ། 

༥༡༽ཡེ་ཤེས་བླ་མའི་དོགས་གཅོད་ཀྱི་ཟྱིན་བྲིས། 

༥༢༽ བྱིང་རྨུག་འཐྱིབ་གསུམ་སོགས་ཀྱི་ངོས་འཛིན་དང་སེལ་ཐབས། 

༥༣༽ཕྱག་རྫོགས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་ལས་གསུངས་པའི་ཚིག་གི་འབྲུ་དོན་འགའ་ཞིག་སྨོས་པ། 

༥༤༽དབུ་མ་པ་དང་སེམས་ཙམ་པའི་སྐོར། 

༥༥༽མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་གསལ་ཚུལ། 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



༆  །དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྗེ་བཙུན་བསྟན་འཛིན་དོན་གྲུབ་མཆོག་གི་ཕྱག་ཡིག་ངོ་མ་ལས་བཤུས་པའི་གསུང་ཐོར་
ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ་བཞུགས་སོ། ། 

༄༅། །བླ་མཆོད་ཀྱི་འགྲེལ་པའི་དགོངས་དོན་ལྟར་སྒྲུབ་པ་པོ་རང་གི་དབུ་ལ་རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་གསལ་བའི་སྐབས་སུ་ཇི་
ལྟར་བཀོད་ཚུལ་ནི། སྤྱི་བོའི་དབུས་མར་ༀ་དཀར་པོ་ཞིག་གསལ་དེ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཡབ་ཡུམ་དུ་བསྒོམ། 
དེའི་གཡས་སུ་ ་ཡིག་སྔོན་པོ་གསལ་དེ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་མི་བསྐྱོད་པ་ཡབ་ཡུམ་དུ་བསྒོམ། དེའི་གཡས་སུ་ ་ཡིག་སེར་པོ་
ཞིག་གསལ་དེ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་རིན་འབྱུང་སེར་པོ་ཡབ་ཡུམ་དུ་བསྒོམ། དབུས་མའི་གཡོན་དུ་ཧྲཱི་ཡིག་དམར་པོ་ཞིག་གསལ་
དེ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་འོད་དཔག་མེད་ཡབ་ཡུམ་དུ་བསྒོམ། དེའི་གཡོན་དུ་ཨཱཿ་ཡིག་ལྗང་ཁུ་ཞིག་གསལ་དེ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་དོན་
ཡོད་གྲུབ་པ་ཡབ་ཡུམ་དུ་བསྒོམ་དགོས་པ་ཡིན། 

       ༆ །ཞི་བའི་མེ་ཐབ་བློས་བླངས་བཞེངས་པའི་སྐབས་སུ་ཐྱིག་ཚད་ཀྱི་སྐོར་དྲིན་ཅན་བླ་མའི་ཞལ་རྒྱུན་བཞུགས་སོ། ། 

དང་པོ་ས་འཛིན་ནི། སྟུག་ཚད་སོར་བཞི་དང་རྒྱ་ཚད་འདོམ་གང་གྲུ་བཞི་བཅད། དེའི་དབུས་སུ་ལྟེ་བ་སོར་བཞི་ཟླུམ་པོར་
བསྐོར། དེའི་ཕྱི་རོལ་དུ་སོར་བརྒྱད་ཟླུམ་པོར་བསྐོར་བ་ནང་གི་པདྨ་དང་། མེ་ཐབ་ཡར་མར་མཐོ་ཚད་རྩིག་པ་ཁྲུ་ཕྱེད་དུ་
བརྩིགས། མུ་རན་རྩིག་པའི་སྟུག་ཚད་སོར་བཞིར་བྱས། ས་འཛིན་གྲུ་བཞིའི་སྟེང་ནས་ཟླུམ་བསྐོར་ཟྱིན་པའི་ཕྱིའི་གྲྭ་བཞི་ལ་ཟླ་
ཕྱེད་རྡེ་རྗེ་དང་། ཕྱོགས་བཞིར་མེ་ཚངས་ཀྱི་སྒོ་བཏོན། དབུས་ལྟེ་བ་སོར་བཞི་ཟླུམ་པོར་བསྐོར་བ་ལ་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པ་དང་། སོར་
བརྒྱད་ཟླུམ་པོར་བསྐོར་བ་ལ་པད་འདབ་བརྒྱད། རྩིག་པའི་ནང་མར་མེའི་རིས་མོ། རྩིག་སྟེང་རྡོ་རྗེའི་ཕྲེང་བ་བྲིས་ནས་ཚོན་
དཀར་གྱིས་བརྒྱན་པའོ། །ཞེས་ཡོན་ཏན་འོད་ཀྱིས་རྟ་མགོའི་ཡང་དབེན་འོད་གསལ་དགའ་ཚལ་དུ་བྲིས་པའོ། ། 

༆ །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ངོ་སྤྲོད། 

བླ་མ་དམ་པའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དེ་ཡང་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞེས་པ་ཁྱོད་ཀྱི་སེམས་མ་བཅོས་པ་བཞག་པའི་དུས་ན། 
རྣམ་རྟོག་རང་སར་ཞི་ནས་ལྷན་ནེར་གནས་པ་ཞིག་མིན་འདུག་གམ། དེ་ལ་ཞི་གནས་བྱ་བ་ཡིན། སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་མིན་
ནོ། །དེང་སང་སྒོམ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ཕལ་ཆེར་དེ་ལ་སྒོམ་དུ་བྱེད། རང་ཡང་རློམ། གཞན་ལ་ཡང་དེ་བསྟན་པ་མང་སྟེ། དེ་
སྒོམ་དུ་ཅུང་མི་བཏུབ་པ་ཡིན། དེ་མེད་ཀྱང་ཐབས་མེད་པ་ཡིན་ནོ། ། 



ཁྱོད་རང་སེམས་གནས་མཁན་གྱི་ངོ་བོ་རང་ལ་ལྟོས་དང་། དེའི་ངང་ལ་རྨུག་པའམ། ལུང་མ་བསྟན་ནམ། བཏང་སྙོམས་སུ་
མ་ལུས་པར་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་འདི་འདྲ་ཞིག་འདུག་བྱ་རྒྱུའམ། ངག་ཏུ་བརྗོད་རྒྱུའམ། ཡིད་ཀྱིས་བསམ་རྒྱུའམ་ཚིག་ཏུ་བརྗོད་
རྒྱུའི་ངོས་བཟུང་མེད་ལ། ངོས་བཟུང་མེད་བཞིན་དུ་གསལ་ལ་མ་འགགས་པའི་ཤེས་པ་སིང་ངེ་། ཡེར་རེ། རྗེན་ནེ། ལྷང་ངེ་བ་
དེ། མ་མཐོང་བའི་མཐོང་རྒྱུ། མ་མྱོང་བའི་མྱང་རྒྱུ། ཕར་འདོར་མུ་བཏུབ་པའི་གསལ་ལ་ངོས་བཟུང་མེད་པ་ཞིག་མི་འདུག་
གམ། འདི་ལ་ལྷག་མཐོང་ཟེར་བ་ཡིན། འདི་ཚིག་ལ་སྔ་ཕྱི་བྱུང་ཡང་། དོན་ལ་ཐ་དད་མེད་པར་སྒོམ་སྐད་ཅིག་མའི་ཐོག་ནས་
ཚང་བ་དེ་ལ་སྒོམ་སྐྱོན་མེད་ཟེར་བ་ཡིན། སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་དེ་ཉིད་ལ་བསྟས་ཙམ་ན། དབྱིབས་ཁ་དོག་དངོས་པོའི་མཚན་མ་
ཅིའི་ངོ་བོར་མ་གྲུབ་པའི་ཅི་ཡང་མེད་པའི་སྟོང་ལྷང་ངེ་བ་ཞིག་མི་འདུག་གམ། འདི་ལ་ངོ་བོ་སྟོང་པའི་ཡེ་ཤེས་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་
ནོ། །སྟོང་པ་དེའི་མདངས་མ་འགགས་པར་ས་ལེ་བ་རང་བཞིན་གྱིས་གསལ་ལ་མ་འགགས་པ་ཞིག་མི་འདུག་གམ། འདི་ལ་
རང་བཞིན་གསལ་བའི་ཡེ་ཤེས་བྱའོ། །སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་སྟོང་པ་ཅི་ཡང་མ་གྲུབ་པ་དང་རྩལ་མ་འགགས་པར་སྣ་ཚོགས་སུ་
འཆར་བ་འདི་གཉིས་ཚིག་ཙམ་ལས་དོན་ལ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་རིག་པ་ཧྲིག་གེ་བ་འདི་ལ། ཐུགས་རྗེ་ཀུན་ཁྱབ་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་བྱ་
བ་ཡིན་ནོ། ། 

བསམ་པར་བྱེད་པའི་མཁན་པོ་ཡང་འདི་ཡིན་པས་སེམས་ཞེས་མིང་དུ་བཏགས་པ་ཡིན། མི་དྲན་དགུ་དྲན་གྱི་མཁན་པོ་ཡང་
འདི་ཡིན་པས་དྲན་པ་ཞེས་མིང་དུ་བཏགས་པ་ཡིན། བྱེ་བྲག་ཐམས་ཅད་ཤ་མོང་གི་སུལ་བཞིན་འབྱེད་པར་བྱེད་པའི་མཁན་པོ་
ཡང་འདི་ཡིན་པས་སོ་སོར་རྟོགས་པའི་ཤེ་རབ་ཅེས་མིང་དུ་བཏགས་པ་ཡིན། རིག་པ་སྐད་ཅིག་མ་འདི་ལ་དབྱིབས་ཁ་དོག་ཅི་
ཡང་མ་གྲུབ་པས་རྟག་པའི་མཐའ་དང་བྲལ། མེད་བཞིན་དུ་སང་ངེ་འདུག་པས་ཆད་པའི་མཐའ་དང་བྲལ། དེ་ཡང་དུས་འདི་
ཙམ་ནས་བྱུང་། རྒྱུ་རྐྱེན་འདི་ལས་བྱུང་བྱ་བ་མེད་པས་སྐྱེ་བའི་མཐའ་དང་བྲལ། དུས་འདི་ཙམ་ན་སེམས་ཤི་བའམ་འགགས་
བྱ་བ་མེད་པས་འགག་པའི་མཐའ་དང་བྲལ། མེད་བཞིན་དུ་འགག་མེད་ཀྱི་རྩལ་ཅི་ཡང་འཆར་བས་གཅིག་གི་མཐའ་དང་
བྲལ། སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་ཡང་རང་བཞིན་མེད་པར་གྲོལ་བས་དུ་མའི་མཐའ་དང་བྲལ། དེ་ན་མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་ལྟ་བ་ཞེས་
བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །གོ་མཁན་མྱོང་མཁན་ལྟ་མཁན་སྒོམ་མཁན་སྤྱོད་མཁན་སྐད་ཅིག་མ་ཁོ་རང་གིས་ཁོ་རང་ཡུལ་མེད་དུ་རང་ངོ་
ཤེས་པས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །ཚོགས་དྲུག་སྣང་བ་གང་ཤར་ཡིད་བྱེད་ཀྱི་སང་བླང་དགག་སྒྲུབ་
བཟོ་བཅོས་མི་དགོས་པར། སྐད་ཅིག་སོ་མ་རང་གྲོལ་ཤེས་པས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །རང་གི་སེམས་སུ་སྣང་



སྲིད་འཁོར་འདས་ཀྱི་རྣམ་པ་མ་འདྲེས་པ་གང་འཆར་ཡང་འཆར་དུས་ཉིད་ལ་རིག་པ་སྐད་ཅིག་མའི་ངོ་བོར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་
པས། རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། ། 

རྣམ་རྟོག་བག་ཆགས་སེམས་སེམས་བྱུང་དྲི་མ་ཐམས་ཅད་འགོག་པའམ། སངས་པའམ། དག་ཅིག་རིག་པ་ཡེ་ཤེས་དྲ་བ་ཀ་
དག་ཆོས་སྐུར་རྟོགས་པས་གཞི་ཐོག་ཁྲེགས་ཆོད་ཀྱི་དགོས་པ་ཟེར་བ་ཡིན་ནོ། །སྐད་ཅིག་མའི་ངོ་བོའི་ཐད་ནས་མ་རིག་པ་
ཞེས་བྱ་བའི་མིང་མེད་པས་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས། ཆོས་ཉིད་ཡོངས་གྲུབ། དེ་བཞིན་ཉིད། དོན་དམ་པ། བདེ་གཤེགས་
སྙིང་པོ། ཁམས་རང་བཞིན་རྣམ་དག།  མཐའ་བྲལ། ཟུང་འཇུག། བློ་འདས། ཐྱིག་ལེ་ཉག་གཅིག། དབྱིངས། ཡེ་ཤེས། སྟོང་
ཉིད། ཞི་བྱེད། དོན་དམ། གསང་སྔགས། རིག་པ་རྩལ་དབང་། རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས། ཀ་དག་ལ་སོགས་པའི་མིང་དུ་མ་
འདོགགས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་སེམས་སྤྲོས་པ་དང་བྲལ་བ་ཆོས་སྐུ། གསལ་ལ་འཛིན་པ་མེད་པ་ལོངས་སྐུ། སྣ་ཚོགས་
འཆར་གཞི་མ་འགགས་པ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་སྟེ། ངོ་བོ་རང་བཞིན་ཐུགས་རྗེ་གསུམ་དབྱེར་མེད་པའོ། །དེས་ན་རང་སེམས་སྐད་
ཅིག་མ་རང་ངོ་ཤེས་པས་འཁོར་འདས་ཀྱིས་བསྡུས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཁོང་དུ་ཆུད་དེ། ཇི་སྐད་དུ། མཚན་བརྗོད་ལས། 
ཤེས་རབ་ཆེན་པོས་སྐད་ཅིག་ལ། །ཆོས་ཀུན་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་འཆང་། །ཞེས་གསུངས་སོ། །  

༆  །ཀློང་སྙིང་སྔོན་ཁྲིད་ཀུན་བཟང་ཞལ་ལུང་གི་མཚན་དོན་བཞུགས་སོ། ། 

༄༅།     །བླ་མ་དམ་པའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དེ་ལ་འདིར་སྔོན་འགྲོའི་ཁྲིད་ཡིག་འདི་ཉིད་ཀྱི་མཚན་ལེགས་སྦྱར་
སྐད་དུ། སམནྟབྷདྲགུརུརྨུཁཱགམནཱམམཧཱསནྡྷིམཧཱདྷཱཏུཙིཏྟཏིལཀསྱཔཱུརྦཾགཏཱིནཱྦཾནཱཡཀཾཝརྞྞབིཧརཏིསྨ། ཞེས་བྱ། དེ་བོད་སྐད་དུ་
སྨོས་ན། རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཏིག་གི་སྔོན་འགྲོའི་ཁྲིད་ཡིག་ཀུན་བཟང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་
སོ། །ཞེས་པའོ། །སྐད་གཉིས་ཤན་སྦྱར་ན། མཧཱསིནྡྷི་ནི་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ། མཧཱདྷཏུ་ནི་ཀློང་ཆེན། ཙིཏྟ་ནི་སྙིང་། ཏིལཀ་ནི་ཏིག 
སྱ་ནི་གི པཱུརྦཾགཏི་ནི་སྔོན་འགྲོ། ནཱྦཾནཱཡཀཾཝརྞྞ་ནི་ཁྲིད་ཡིག སམནྟབྷདྲ་ནི་ཀུན་བཟང་། གུརུ་ནི་བླ་མ། མུཁགམ་ནི་ཞལ་ལུང་། 
ནཱམ་ནི་ཞེས་བྱ་བ། བིཧརཏིསྨ་ནི་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པའོ། །དེ་ལྟ་བུའི་མཚན་དོན་ཅུང་ཟད་སྨོས་ན། ཐོག་མར་རྫོགས་ཞེས་
པའི་དོན་འཆད་ཚུལ་ལ། གང་རྫོགས། གང་དུ་རྫོགས། དུས་ནམ་རྫོགས། ཚུལ་ཇི་ལྟར་རྫོགས་ཞེས་བཞི་སྟེ། གང་དུ་རྫོགས་ན་
སྤྲོས་པའི་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཁྱབ་གདལ་ཀློངས་ཡངས་ཆེན་པོའི་ངོ་བོར། གང་རྫོགས་ན་
འཁོར་འདས་ལམ་གསུམ་གྱིས་བསྡུས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད། དུས་ནམ་རྫོགས་ན་ཡེ་གདོད་མའི་དུས་ནས། ཚུལ་ཇི་ལྟར་



རྫོགས་ན་སྣང་ཞིང་སྲིད་པའི་ཆོས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལྷག་མ་མ་ལུས་པར་སྤྲོས་བྲལ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་དང་རོ་གཅིག་པར་ཡེ་
ནས་རྫོགས་པའི་དོན་དང་། པ་ཞེས་པ། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་དེ་ཡང་རང་གི་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་འདི་ལས་ཐ་དད་མེད་པའི་དོན་
དང་། ཆེན་པོ་ཞེས་པ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་དབྱིངས་རིག་ཟུང་འཇུག་འདིའི་གོང་ན་རྟོགས་བྱ་
གཞན་མེད་པའི་དོན་དང་། ཀློང་ཆེན་ཞེས་པ་མདོ་ལུགས་ལ་ས་བརྒྱད་པ་ཐོབ་པ་ན་ཉོན་ཡིད་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་ཡེ་ཤེས་
ལྔར་འགྱུར་བར་གསུངས་པ་དང་མཐུན་པར་ཡེ་ཤེས་ལྔ་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་ཀློང་ཆེན་པོ་མངའ་བས་སམ། འཁོར་འདས་
ཐམས་ཅད་ཆོས་སྐུར་རྟོགས་པའི་དགོངས་ཀློང་ཆེན་པོ་མངའ་བ་ཀུན་མཁྱེན་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་གྱི་མཚན་དང་། སྙིང་ཏིག་ཅེས་
པ་དེའི་ཐུགས་བཅུད་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་གསང་བླ་ན་མེད་པའི་མན་ངག་སྙིང་གི་ཏིལ་ཀ་ཡིན་པའི་དོན་དང་། སྔོན་འགྲོ་
ཞེས་པ། བསྐྱེད་རྫོགས་རྫོགས་ཆེན་གསུམ་ཀའི་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་ཆོས་ཡིན་པས་ནའོ། །ཁྲིད་ཅེས་པའི་འགྲེལ་ཚུལ་ལ། གང་
ཁྲིད་ན་སྣོད་ལྡན་གྱི་སློབ་མ་ཞིག གང་དུ་ཁྲིད་ན་ ཀུན་བཟང་ཆོས་སྐུའི་གོ་འཕང་དུ། གང་གིས་ཁྲིད་ན་མཚན་ལྡན་གྱི་བླ་མ་
དམ་པའི་གདམས་ངག་གིས། ཇི་ལྟར་ཁྲིད་ན་ཚིག་ཁྲིད་མྱོང་ཁྲིད་དོན་ཁྲིད་གསུམ་གང་ལ་གང་འོས་ཀྱིས་ཁྲིད་དགོས་པའི་
དོན་དང་། ཡིག་ཅེས་པ་དེ་ལྟ་བུའི་ཁྲིད་ཚུལ་འདི་ཉིད་རྗེས་འཇུག་གི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་ཕན་པའི་སླད་དུ་ཡིག་རིས་སུ་བཏབ་
པའི་དོན་ནོ། །ཀུན་བཟང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་ཞེས་པ། གཏེར་ཆེན་འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་དངོས་སློབ་མཚམས་པ་བླ་མ་ཀུན་
བཟང་གཞན་ཕན་ནམ་འཇིགས་མེད་རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ་ཞེས་གགས་པའི་ཞལ་ལུང་ཇི་ལྟ་བར་བཀོད་པའི་དོན་དང་། ཞེས་བྱ་བ་
ནི་མཚན་བཏགས་པ། བཞུགས་ཞེས་པ་འདི་ན་ཡོད་པའི་ཞེ་ས། སོ་ཞེས་པ་ནི་རྫོགས་ཚིག་གོ །ཞེས་པ་འདིའང་པད་གླིང་སྐུ་
ཕྲེང་བཅུ་གཅིག་པའི་བཞེད་སྐོང་དུ་མཁན་མིང་ཡོན་ཏན་འོད་ཀྱིས་བྲིས་པའོ། །   

༆    །རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་པའི་མཚན་དོན་ནི། 

དེ་ཡང་གང་དུ་རྫོགས་ན་སྤྲོས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཁྱབ་གདལ་ཀློང་ཡངས་ཆེན་པོའི་ངོ་བོར་དབྱེར་
མེད་རོ་གཅིག་ཏུ་ཡེ་ནས་རྫོགས་པ། གང་རྫོགས་ན་འཁོར་འདས་ལམ་གསུམ་གྱིས་བསྡུས་པའི་སྣང་སྲིད་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་
ལྷག་མ་མེད་པར་རྫོགས། ཚུལ་ཇི་ལྟར་རྫོགས་ན་འཁོར་འདས་སོགས་བཟང་ངན་དང་། བདག་གཞན་དང་། སྣོད་བཅུད་དང་། 
བེམ་ཤེས་སོགས་ཐ་དད་པའི་ཆོས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཅིང་བརྗོད་ཀྱིས་མི་ལང་བ་འཇིག་རྟེན་ན་མངོན་
སུམ་དུ་སྣང་བ་གང་ཇི་སྙེད་ཅིག་ཡོད་པ་དེ་ཐམས་ཅད། གནས་ལུགས་དོན་དམ་པ་མཐར་ཐུག་གི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་བཤད་ན། 



སྤྲོས་བྲལ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་དང་རོ་གཅིག་ཚུལ་གཅིག་པ་ཁོ་ནར་ཡེ་ནས་གནས་པ་ཡིན་ཅིང་། དེ་ལྟར་ཡེ་ནས་གནས་པ་མ་
གཏོགས། དབྱིངས་དེ་ལས་ཐ་དད་པའི་སྤུ་རིས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཙམ་ཡང་སྔར་ཡོད་མ་མྱོང་། ད་ལྟར་ཡོད་མི་སྲིད། ཕྱིས་ནམ་
ཡང་ཡོད་པར་འགྱུར་བའི་གནས་མེད་ཅིང་སྐབས་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །པ་ཞེས་པ། དེ་ལྟར་ཆོས་དབྱིངས་རྒྱ་ཆེ་ཕྱོགས་ལྷུང་ཀུན་ 
བྲལ་ཁྱབ་ཅིང་རྟག་པ་དམ་པ། དེ་ཡང་གཞན་ཤེད་ནས་བཙལ་མི་དགོས་ཏེ། རང་གི་སེམས་ཉིད་རིག་པ་རྗེན་པ་སྐད་ཅིག་
མའི་ངོ་བོར་ཧྲིལ་གྱིས་འདུས་པ་ན། རིག་པ་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པའི་དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་གང་ཡང་རྙེད་མི་དགོས་སོ། །དེ་ཡང་
སྤྱིར་རྫོགས་པ་ཞེས་པའི་དོན་འཆད་ཚུལ་མང་ཡང་། སྐབས་འདིར་སྙིང་པོར་དྲིལ་ན། སྣང་བ་དང་ཤེས་པ། སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་
སོགས་རྣམ་པའི་བྱེ་བྲག་མཐའ་དག་དབྱིངས་ཀྱི་ངོ་བོར་རོ་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་ཞིང་། དབྱིངས་དེ་ཡང་རིག་པ་ལས་ནམ་ཡང་མི་
འདའ་བས་ན། ཐམས་ཅད་རིག་ཐོག་ཏུ་དྲིལ་ཏེ་བཤད་པའི་ལུགས་སོ། །ཆེན་པོ་ཞེས་པ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་ལུགས་
མཐར་ཐུག་པ་དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་དེའི་གོང་ན་རྟོགས་བྱ་དང་བསྟན་བྱ་གང་ཡང་མེད་པས། ཕྱོགས་དུས་ཀྱི་རྒྱལ་བ་སྲས་
དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་འདི་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་གཟྱིགས་སུ་མེད་ཅིང་བསྟན་རྒྱུ་མེད་པས་ན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ།  

འདི་ལ་དབྱེ་ན། གཞི་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་དང་། ལམ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་དང་། འབྲས་བུ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་དང་གསུམ། དང་པོ་
གཞི་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ནི། ཤེས་རྒྱུད་ཀྱིས་འདུས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་གཞིའི་བབས་སམ་ཆོས་ཉིད་ངོ་བོ་སྟོང་པ་རང་
བཞིན་གསལ་བ་ཐུགས་རྗེ་ཀུན་ཁྱབ་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་གསུམ་ཡེ་ནས་དབྱེ་བ་མེད་པའི་རང་བཞིན་ཟུང་འཇུག་བློ་འདས་ཆེན་པོ་
དེ་ལ་ཟེར། གཉིས་པ་ལམ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ནི། རང་ལམ་ལ་སྨིན་པར་བྱེད་པ་དབང་དང་གྲོལ་བར་བྱེད་པ་ཁྲིད་ཀྱི་འཇུག་སྒོ་
གཉིས་སུ་ཕྱེ་ནས་གསུངས་པ་དེ་དག་གོ །གསུམ་པ་འབྲས་བུ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ནི། ལྟ་བ་རྟོགས། སྒོམ་པ་གོམས། སྤྱོད་པས་
ལ་དོར་ནས་འབྲས་བུ་ཡིན་ལུགས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མངོན་དུ་གྱུར་ནས་འཁྲུལ་པ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་དག་ནས་གཉུག་
མའི་སྒོ་གསུམ་པོ་ངོ་བོ་རང་བཞིན་ཐུགས་རྗེ་གསུམ་དུ་སྨིན་པ་དེ་འབྲས་བུ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པ་
འདིའང་རྒྱལ་མཚན་སྤྲུལ་སྐུ་སོགས་ཀྱི་བརྗེད་བྱང་དུ་ཡོན་ཏན་འོད་ཀྱིས་བྲིས་པའོ། །    

༆ །རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་བླ་མའི་སྤྱི་དོན་སྙིང་ཐྱིག་མ་བུའི་ལྡེ་མིག་ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཀྱི་ཊྱིཀྐ་ཞེས་བྱ་བ་ལས་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པ་ལྔའི་རྣམ་པར་བཞག་འཇོག་འདི་ལྟར་གསུངས་ཏེ། གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཆོས་ཉིད་འོད་གསལ་བའི་གཞི་
སུས་ཀྱང་མངོན་པར་འདུས་མ་བྱས་པའི་ཡོན་ཏན་བཀོད་པ་ལས་རང་སྣང་བ་ལྷུན་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞིང་ཁམས་ན། སྟོན་པ་



ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མངའ་དབང་རྫོགས་པའི་རྒྱལ་བ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། འཁོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་
དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་འདུ་བྲལ་མེད་པའི་དགོངས་པ་ལ་བཞུགས་ཏེ། བསྟན་པ་ཆོས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྒྱུ་འབྲས་
བྱ་རྩོལ་ལས་འདས་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྐུའི་རང་བཞིན། ཆོས་ཉིད་བྱ་རྩོལ་ལས་འདས་པའི་དུས་ནང་གསལ་ཕྲ་བའི་ཡེ་ཤེས་སུ་
གདོད་མའི་ཞིང་ན་བཞུགས་སོ། །དེའི་ངང་ངམ་བྱིན་རླབས་ལས། རང་སྣང་སྟུག་པོ་བཀོད་པའི་ཞིང་ཁམས་ཕྱི་གསལ་འོད་
ལྔས་བརྒྱན་པ་ན། རིགས་ལྔ་སོ་སོའི་སྟོན་པར་རང་སྣང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རོལ་པར་ཤར་བ་ན། བསྟན་པ་ཆོས་ཉིད་འོད་
གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ། རང་སྣང་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་དུས་ན་ རང་ཆས་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོར་བཞུགས་ཏེ། ལས་དག་པའི་གདུལ་བྱ་
རྣམས་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་ལས་འདས་པར་རང་སྣང་བའོ། །དེ་ཉིད་ཀྱི་རྩལ་ལམ་བྱིན་རླབས་ལས་མཚན་རྫོགས་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་ཞིང་
ཁམས་འོག་མིན་སྟུག་པོ་བཀོད་པར། སྟོན་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཡོན་ཏན་རྫོགས་པའི་སྐུའི་རྣམ་པར་བཞེངས་ཏེ། འཁོར་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པ་རིག་པ་འཛིན་པ་དང་། མཁའ་འགྲོ་མ་དང་། གྲུབ་པ་དང་། རང་སྣང་ཡོངས་སུ་བཀོད་པའི་ཚོགས་བསམ་གྱིས་མི་
ཁྱབ་པའི་དུས་ན། ཆོས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འབྲས་བུ་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་རྒྱུད་སྡེ་རྒྱ་མཚོ་ཇི་སྙེད་གསུངས་པར་མཛད་པ་དང་། 
གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འགྲོ་དྲུག་རང་སྣང་ལ་སྣང་བ་སོ་སོ་ན། སྟོན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་གང་ལ་གང་
གདུལ་དུ་མའི་རོལ་པས་སམ་དེད་དཔོན་དམ་པའི་རྣམ་པར་ཤར་ཏེ། ལས་དང་སྨོན་ལམ་དག་པའི་དུས་ན། ཆོས་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པ་མདོ་སྡེ་དང་། འདུལ་བ་དང་། མངོན་པའི་ཐེག་པ་སྣ་ཚོགས་སྟོན་པར་སྣང་བའོ། །དེ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཐེག་པ་
གསུམ་ནི། འབྲས་བུའི་ཐེག་པ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་དང་ཐབས་སུ་བསྟན་ཞིང་། རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་རྩེ་མོའི་འབྲས་ 
བུ་དམ་པ་ནི་རང་བཞིན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་བླ་ན་མེད་པའི་ཐེག་པ་ཡིན་ཅིང་། དེ་ལྟར་སྐུ་གསུམ་གྱི་བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་དེ་
རྣམས་གདུལ་བྱའི་བློ་དང་འཚམས་པར་གོང་ནས་གོང་དུ་སྐས་ཀྱི་རིམ་པ་ལྟར་བགྲོད་དགོས་པར་གསུངས་ཞིང་། དེ་ལ་ཐེག་
པ་རིམ་དགུར་དབྱེ་བ་ཡང་ཞེས་སོ། ། 

ཆོས་སྐུའི་རང་སྣང་གི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྔ། ལོངས་སྐུའི་རང་སྣང་གི་ཕུན་ཚོགས་ལྔ་དེ་ལ་ཚངས་པ་རྔ་སྒྲའི་ཞིང་ཁམས་
ཞེས་ཀྱང་ཟེར། ཕྱི་སྤྲུལ་ལོངས་སྐུ་རིགས་ལྔ་གངས་ཅན་མཚོའི་ཞིང་ཁམས་དང་རང་བཞིན་སྤྲུལ་པའི་ཞིང་ལྔ་ཞེས་ཀྱང་ཟེར། 
དེའི་ཕྱག་མཐྱིལ་ནས་གཙུག་ཏོར་གྱི་བར་སྟོང་གསུམ་འཇིག་རྟེན་བརྩེགས་མ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ཡོད། དེའི་ཡ་གལ་བཅུ་གསུམ་པ་ན་
གཞི་དང་སྙིང་པོ་མེ་ཏོག་གིས་བརྒྱན་པའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་མི་མཇེད་འདི་ཆགས་སོ། །ཆོས་དབྱིངས་མཛོད་ལས། རིམ་



འཇུག་རྩོལ་བ་ཅན་གྱི་གང་ཟག་རྣམས། །ཆོས་ཉིད་གདོད་མའི་དབྱིངས་སུ་དྲང་བའི་ཕྱིར། །ཉན་ཐོས་རང་རྒྱལ་བྱང་ཆུབ་
སེམས་དཔའི་ཐེག །ཆུང་ངུ་གསུམ་ལ་བསྟན་པའི་རིམ་པ་སྟེ། །ཀྲཱི་ཡ་ཨུ་པ་ཡོ་ག་རྣམ་པ་གསུམ། །འབྲིང་པོ་གསུམ་ལ་རང་
བཞིན་བབས་ཀྱིས་གྲུབ། །མཧཱ་ཨ་ནུ་ཨ་ཏི་རྣམ་པ་གསུམ། །ཆེན་པོ་གསུམ་ལ་གདོད་ནས་སྣང་བ་སྟེ། །རྒྱུ་འབྲས་ཐེག་པའི་
ཆོས་ཀྱི་སྒོ་དབྱེ་བས། །སྐལ་ལྡན་འགྲོ་བ་བྱང་ཆུབ་ལམ་ལ་འདྲེན། །ཀུན་ཀྱང་མཐར་ཐུག་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་དོན། །གསང་ཆེན་
རྨད་དུ་བྱུང་འདིར་འཇུག་དགོས་པས། །ཀུན་གྱི་རྩེ་མོ་འོད་གསལ་མཆོག་མི་འགྱུར། །མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་ཐེག་པར་
གགས། །ཞེས་སོ། །   

༆ །སྔོན་འགྲོའི་ཁྲིད་ཚར་བ་དང་མ་ཚར་བའི་མཚམས་དབྱེ་བ། 

འདིར་སྔོན་འགྲོའི་ཁྲིད་ཚར་བ་དང་མ་ཚར་བའི་མཚམས་དབྱེ་བར་བྱ་སྟེ། ཐོག་མར་དལ་འབྱོར་གྱི་མི་ལུས་རྙེད་པར་དཀའ་
ཞིང་རྙེད་ན་དོན་ཆེ་བར་གོ་ནས་ཆུད་ཟོས་སུ་གཏོང་བར་ཕངས་པའི་བསམ་པས་མི་ལུས་དོན་ཅན་དུ་སྐྱོང་ན་དལ་འབྱོར་རྙེད་
དཀའི་ཁྲིད་ཚར། ད་དུང་དོན་མེད་གྱི་ནར་འབྱམས་ན་དལ་འབྱོར་རྙེད་དཀའི་ཁྲིད་མ་ཚར་བ་ཡིན། འཆི་བ་སྙིང་ལ་ཟུག་པས་
ཚེ་འདིའི་སྣང་ཤས་ལོག་ན་འཆི་བ་མི་རྟག་པའི་ཁྲིད་ཚར། ད་དུང་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཤ་ཤོག་མང་ལྡིངས་ན་འཆི་བ་མི་རྟག་པའི་
ཁྲིད་མ་ཚར་བ་ཡིན། རྒྱུ་འབྲས་ལ་ངེས་པ་རྙེད་ནས་དགེ་སྡིག་གི་བླངས་དོར་བྱེད་ན་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་ཁྲིད་ཚར། ངེས་ཤེས་
མ་སྐྱེས་པར་ལས་ནག་པོ་ལ་ཁ་འབྱམས་ན་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་ཁྲིད་མ་ཚར་བ་ཡིན། འཁོར་བ་མཐའ་དག་སྡུག་བསྔལ་གྱི་
རང་བཞིན་དུ་ཤེས་ནས་དེ་སྤོང་འདོད་ཀྱི་ངེས་འབྱུང་གཤའ་མ་སྐྱེས་ན་འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་བསམ་པའི་ཁྲིད་ཚར། སྐྱོན་
མཚང་མ་རིག་པས་འཁོར་བ་བསྒྲུབ་ན་འཁོར་བའི་ཉེས་པ་བསམ་པའི་ཁྲིད་མ་ཚར་བ་ཡིན། དེ་བཞིན་དུ་དཀོན་མཆོག་
གསུམ་ཡིད་ཆེས་ཀྱིས་སྐྱབས་སུ་འཛིན་ཅིང་འགྲོ་ཀུན་ཕ་མར་ཤེས་པས་དྲིན་ལན་འཇལ་ན་སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་ཁྲིད་
ཚར། དེ་ལས་ལྡོག་ན་མ་ཚར་བ་ཡིན། བསྐུལ་བྱེད་ཀྱི་གཟུངས་ལས་བཤད་པའི་སྡིག་ལྟུང་དག་རྟགས་བྱུང་ན་རྡོར་སེམས་
སྒོམ་བཟླས་ཀྱི་ཁྲིད་ཚར། ལྡོག་ན་མ་ཚར། མདོ་རྒྱུད་གཞུང་དུ་བཤད་པའི་ཚོགས་རྫོགས་རྟགས་བྱུང་ན་མཎྜལ་གྱི་ཁྲིད་ཚར། 
ལྡོག་ན་མ་ཚར། རྒྱུད་སྡེ་ལས་བཤད་པའི་བྱིན་རླབས་ཞུགས་རྟགས་བྱུང་ན་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ཁྲིད་ཚར། ལྡོག་ན་མ་ཚར་
བའོ། །ཚར་ཞེས་པ་དོན་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པ་དང་། ལྡོག་ན་ཞེས་པ་མ་སྐྱེས་པ་ལ་ངོས་འཛིན་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །   

 



༆ །མདོ་སྔགས་མཐུན་མོང་ལུགས་ལ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ནི། སངས་རྒྱས་ནི། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། འདུས་མ་བྱས་ཤིང་
ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །གཞན་གྱི་རྐྱེན་གྱིས་རྟོགས་མིན་པ། །མཁྱེན་དང་བརྩེ་དང་ནུས་པར་ལྡན། །དོན་གཉིས་ལྡན་པའི་སངས་
རྒྱས་ཉིད། །ཅེས་པས། འདུས་མ་བྱས་པ། ལྷུན་གྲུབ། གཞན་གྱིས་མི་རྟོགས་པ་སྟེ་རང་དོན་བྱང་ཆུབ་པའི་ཡོན་ཏན་གསུམ། 
མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པས་གཞན་དོན་མཛད་པའི་ཡོན་ཏན་གསུམ་སྟེ་དོན་གཉིས་དབྱེ་གཞིར་བྱས། དབྱེ་ངོ་དྲུག་ཏུ་བགངས་པའི་
ཡོན་ཏན་བརྒྱད་དང་ལྡན་པ་ལ་སངས་རྒྱས་ཞེས་བྱ་ཞིང་། ཆོས་ནི་རྒྱུད་བླ་ལས། བསམ་མེད་གཉིས་མེད་རྟོག་མེད་པ། །དག་
གསལ་གཉེན་པོའི་ཕྱོགས་ཉིད་ཀྱིས། །གང་ཞིག་གང་གིས་ཆགས་བྲལ་བ། །བདེན་གཉིས་མཚན་ཉིད་ཅན་དེ་ཆོས། །ཞེས་
པས། འགོག་བདེན་ལ་བསམ་མེད་གཉིས་མེད་རྟོག་མེད་གསུམ། ལམ་བདེན་ལ་དག་གསལ་གཉེན་པོའི་ཕྱོགས་གསུམ་སྟེ་
བདེན་པ་གཉིས་དབྱེ་གཞི་བྱས། དབྱེ་ངོ་དྲུག་ཏུ་བགངས་པའི་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་ལྡན་ལ་ཆོས་ཞེས་བྱ། དགེ་འདུན་ནི་རྒྱུད་བླ་
ལས། ཇི་ལྟ་ཇི་སྙེད་ནང་གི་ནི། །ཡེ་ཤེས་གཟྱིགས་པ་དག་པའི་ཕྱིར། །བློ་ལྡན་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་ཚོགས། །བླ་མེད་ཡོན་ཏན་
དང་ལྡན་ཉིད། །ཅེས་པས་ཇི་ལྟ་ཇི་སྙེད་སོ་སོ་རང་གིས་རིག་པ་སྟེ་རིག་པའི་ཡོན་ཏན་གསུམ།   ཆགས་ཐོགས་དམན་པའི་
སྒྲིབ་པ་ལས་གྲོལ་བ་སྟེ་གྲོལ་བའི་ཡོན་ཏན་གསུམ། དེ་དག་ཀྱང་རིག་གྲོལ་གཉིས་དབྱེ་གཞི་བྱས། དབྱེ་ངོ་དྲུག་ཏུ་བགངས་
པའི་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་ལྡན་ལ་དགེ་འདུན་ཞེས་བྱའོ། །    

༆ །སྐྱབས་འགྲོའི་བསླབ་བྱ་ལ། དགག་པའི་བསླབ་བྱ་གསུམ། བསྒྲུབ་པའི་བསླབ་བྱ་གསུམ། ཐུན་མོང་གི་བསླབ་བྱ་བཞི་
ཚན་གཉིས་བཅས་ཡོད་པ་ལས། དགག་པའི་བསླབ་བྱ་གསུམ་ནི། སངས་རྒྱས་ལ་སྐྱབས་སུ་སོང་ནས་འཇིག་རྟེན་པའི་ལྷ་ལ་
ཕྱག་མི་འཚལ། དེ་ལ་མཆོད་པ་མི་བྱེད། ཆོས་ལ་སྐྱབས་སུ་སོང་ནས་སེམས་ཅན་ལ་གནོད་པ་མི་བགྱིད། དགེ་འདུན་ལ་
སྐྱབས་སུ་སོང་ནས་གྲོགས་མུ་སྟེགས་ཅན་དང་མི་འགྲོགས་ཤིང་གཏམ་མི་སྨྲ་ལྷན་དུ་སར་མི་བྱེད་པའོ། །བསྒྲུབ་པའི་བསླབ་
བྱ་གསུམ་ནི། སངས་རྒྱས་ལ་སྐྱབས་སུ་སོང་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་རྟེན་ཐ་ན་ས་ཚའི་ཆག་རྡུམ་ཡན་ཆད་ལའང་སངས་རྒྱས་
དངོས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་བཞག་ནས་གུས་པས་ཕྱག་མཆོད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་བསྒྲུབ་དགོས། ཆོས་ལ་སྐྱབས་སུ་སོང་ནས་བཀའ་དང་
བསྟན་བཅོས་ལྟ་ཅི་ཐ་ན་ཡི་གེ་འབྲུ་གཅིག་ཡན་ཆད་ལའང་ཆོས་དཀོན་མཆོག་གི་འདུ་ཤེས་བཞག་ནས་ཕྱག་མཆོད་ཀྱི་ཡུལ་
དུ་བསྒྲུབ་དགོས། དགེ་འདུན་ལ་སྐྱབས་སུ་སོང་ནས་ཆེ་བ་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་ནས་བཟུང་སྟེ་ཐ་ན་ཆོས་གོས་ཀྱི་ཚལ་བུ་
ཡན་ཆད་ལའང་དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་དངོས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་བཞག་ནས་གུས་པས་ཕྱག་མཆོད་ཡུལ་དུ་བསྒྲུབ་དགོས་



སོ། །ཐུན་མོང་གི་བསླབ་བྱ་བཞི་ཚན་གཉིས་ལས། བཞི་ཚན་སྔ་མ་ནི། སྐྱེས་བུ་དམ་པ་དང་འགྲོགས་པ། དམ་པའི་ཆོས་ཉན་
པ། ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བྱ་བ། ཆོས་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་ཆོས་བསྒྲུབ་པ་སྟེ་བཞིའོ། །བཞི་ཚན་ཕྱི་མ་ནི། དབང་པོ་མི་རྒོད་
པར་བྱ་བ་དང་། བསླབ་པའི་གཞི་ཡང་དག་པར་བླང་བ། སེམས་ཅན་ལ་སྙིང་རྗེ་བ། དུས་དུས་སུ་དཀོན་མཆོག་མཆོད་པ་ལ་
བརྩོན་པ་སྟེ་བཞིའོ། །    

༆ །ཇོ་བོས་བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ལས་གསུངས་པའི་བཞི་ཚན་གཉིས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ནི། བཞི་ཚན་དང་པོའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ལ་
བརྟེན་པ་ནི། སངས་རྒྱས་ལ་སྐྱབས་སུ་སོང་བས་ནི། ལམ་སྟོན་པ་ལ་སྐྱབས་སུ་འཛིན་པ་ཡིན་ལ། དེ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་
བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ནི། ལམ་སྟོན་པ་ལ་དངོས་སུ་བརྟེན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཆོས་ལ་སྐྱབས་སུ་སོང་བས་ནི། དམ་པའི་ཆོས་
ཉན་པ་དང་། ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ནི། ཆོས་མདོ་སྡེ་ལ་སོགས་པ་ཅི་འོས་སུ་ཉན་ཅིང་གང་ཡིད་ལ་བྱས་ན་ཉོན་མོངས་པ་
ལྡོག་པའི་དམིགས་པ་ཡིད་ལ་བྱེད་དེ། ཆོས་ལ་སྐྱབས་སུ་སོང་བས་ནི། ལུང་དང་རྟོགས་པའི་ཆོས་མངོན་དུ་བྱ་བར་འཛིན་པར་
ཡིན་ལ། དེ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ནི་དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དགེ་འདུན་ལ་སྐྱབས་སུ་སོང་བས་ནི། མྱང་
འདས་སུ་བགྲོད་པའི་གང་ཟག་ལ་གྲོགས་སུ་འཛིན་པ་ཡིན་ལ། དེ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ནི། ཐར་པའི་ཕྱིར་
དུ་ཞུགས་པ་རྣམས་དང་མཐུན་པར་སློབ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །བཞི་ཚན་གཉིས་པའི་དབང་པོ་མི་རྒོད་པར་བྱ་བ་ནི། དབང་
པོའི་ཡུལ་ལ་བག་ཡངས་སུ་སོང་བས་རྗེས་སུ་ཡིད་འབྲངས་ནས། ཡུལ་རྣམས་ལ་རྒོད་པ་ལ་སྐྱོན་དུ་བལྟས་ནས་ཡིད་ཕྱིར་
ཕྱོགས་པར་བྱེད་པའོ། །བསླབ་པའི་གཞི་ཡང་དག་པར་བླང་བར་བྱ་བ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་བཅས་པའི་བསླབ་པའི་གཞི་ཅི་
ནུས་སུ་ལེན་པའོ། །སེམས་ཅན་ལ་སྙིང་རྗེ་བར་བྱ་བ་ནི། རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་སྙིང་རྗེས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པས། དེ་ལ་སྐྱབས་སུ་
སོང་བས་ཀྱང་སེམས་ཅན་ལ་སྙིང་བརྩེ་བར་བྱས་ཏེ་འཚེ་བ་སང་བའོ། །དུས་དུས་སུ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་པ་ལ་བརྩོན་པར་
བྱ་བ་ནི། ཉི་མ་རེ་རེ་བཞིན་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་པ་བྱེད་པའོ། །   ། ། 

༆ །སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྣམ་གཞག། 

སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་ཞེས་པ་ཟག་པ་མེད་པའི་ཆོས་མ་ལུས་པའི་ཡན་ལག་བསགས་པའི་སྐུ་ཡིན་པས་སམ། ཡང་ན་ཡོན་ཏན་
བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་རྟེན་བྱེད་པས་ན་སྐུ་ཞེས་བྱ། དེ་གཉིས་སུ་དབྱེ་ན། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་ཆོས་སྐུ་
དང་། དེའི་རྒྱུ་མཐུན་གཟུགས་སྐུའོ། །དེ་ཡང་རང་བཞིན་གནས་རིགས་གནས་གྱུར་པ་ཆོས་སྐུ་དང་། རྒྱས་འགྱུར་རིགས་



གནས་གྱུར་པ་གཟུགས་སྐུའོ། །ཡང་ན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་བསགས་པའི་འབྲས་བུ་ཆོས་སྐུ་དང་། བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་
བསགས་པའི་འབྲས་བུ་གཟུགས་སྐུའོ། །དེ་ལས་སྔ་མ་དེ་ནི་དོན་དམ་པའི་སྐུའམ་རང་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། ཕྱི་མ་དེ་
ནི་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་སྐུའམ་གཞན་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའོ། །ཡང་སྐུ་གསུམ་དུ་དབྱེ་ན། ཕྱི་མ་གཟུགས་སྐུ་དེ་ལ་ལོངས་སྤྲུལ་
གཉིས་སུ་ཕྱེ་བས་གསུམ་མོ། །ཡང་སྐུ་བཞིར་དབྱེ་ན། སྔར་ཆོས་སྐུ་དེ་ལ་གཉིས་སུ་ཕྱེ་བ་སྟེ་དབྱིངས་རང་བཞིན་གྱིས་རྣམ་
པར་དག་ཅིང་བློ་བུར་དྲི་མས་ཀྱང་དག་པ་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་དང་། །དེ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་དེ་ལ་ཆོས་སྐུ་
ཞེས་ཕྱེ་བས་ལྔ་འམ། ཡང་ན་སངས་པ་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་དང་། རྟོགས་པ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་སྟེ་ཕྱི་མ་ཆོས་སྐུ་ལ་དབྱེ་བ་དེ་གཉིས་
འཐད་པར་འདུག་གསུངས་སོ། །    

གསུང་དབྱངས་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུ་ནི། མདོ་སྡེ་རྒྱན་ལས། བདེ་གཤེགས་གསུང་ནི་མཐའ་ཡས་ཏེ། །ཡན་ལག་དྲུག་ཅུ་བསམ་
མི་ཁྱབ། །ཅེས་གསུངས། ཡན་ལག་དྲུག་ཅུ་པོ་མདོར་བསྡུ་ན། མཉེན་དང་འཇམ་དང་ཡིད་དུ་འོང་། །ཡིད་དུ་འཐད་དང་དག་
པ་དང་། །དྲི་མེད་གསལ་དང་སྙན་ཅིང་འཇེབས། །མཉན་འོས་མི་ཚུགས་སྙན་པ་དང་། །དུལ་དང་མི་རྩུབ་མི་བརླང་བ། །རབ་
དུལ་རྣར་སྙན་ལུས་སིམ་བྱེད། །སེམས་སིམ་སྙིང་དགའ་དགའ་བདེ་སྐྱིད། །གདུང་མེད་ཀུན་ཤེས་རྣམ་རིག་བྱ། །རྣམ་གསལ་
དགའ་བྱེད་མངོན་དགའ་བྱེད། །ཀུན་ཤེས་རྣམ་རིག་བྱེད་རིགས་པ། །འབྲེལ་དང་མི་ཟླྲོས་སེང་གེའི་ཤུགས། །གླང་ཆེན་འབྲུག་
དང་ཀླུ་དབང་དང་། །དྲི་ཟ་ཀ་ལ་པིངྐ་ཚངས། །ཤང་ཤང་སྒྲ་དབྱངས་གགས་པ་བདུན། །ལྷ་དབང་རྔ་སྒྲ་མ་ཁེངས་པ། །མི་
དམའ་སྒྲ་ཀུན་རྗེས་སུ་ཞུགས། །ཚིག་ཟུར་མ་ཆགས་མ་ཚངས་མེད། །མ་ཞུམ་མི་ཞེན་རབ་ཏུ་དགའ། །ཁྱབ་དང་འཐབ་མེད་
རྒྱུན་ཆགས་པ། །འབྲེལ་དང་སྒྲ་ཀུན་རྫོགས་པར་བྱེད། །དབང་པོ་སིམ་བྱེད་མ་སྨད་པ། །མི་འགྱུར་མ་རྟབས་འཁོར་ཀུན་
གགས། །རྣམ་པ་ཀུན་གྱི་མཆོག་ལྡན་པ། །ཡན་ལག་དྲུག་ཅུའི་གསུང་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བསྡུའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །   

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་ལ་དབྱེ་ན་གཉིས་ཏེ། ཆོས་ཉིད་ཇི་ལྟ་བ་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་། ཆོས་ཅན་ཇི་ལྟ་བ་མཁྱེན་
པའི་ཡེ་ཤེས་སོ། །ཡང་རྒྱུའི་སྒོ་ནས་ཡེ་ཤེས་བཞིར་དབྱེ་ན། ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་གནས་གྱུར་པ་མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་
དང་། ཉོན་ཡིད་གནས་གྱུར་པ་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དང་། ཡིད་ཤེས་གནས་གྱུར་པ་སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་། སྒོ་
ལྔའི་དབང་ཤེས་གནས་གྱུར་པ་བྱ་བ་གྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་བཞིའོ། །ཡང་ཡེ་ཤེས་ལྔར་དབྱེ་ན། དེའི་སྟེང་དུ་སྒྲིབ་གཉིས་བག་
ཆགས་དང་བཅས་པ་ལས་གྲོལ་ཞིང་། ཤེས་རབ་དང་སྙིང་རྗེ་གཉིས་སུ་མེད་པ། སངས་རྟོགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རང་



བཞིན་གནས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་བསྣན་པས་ལྔའོ། །དེ་ལྟར་རྒྱུའི་སྒོ་ནས་དབྱེ་ཚུལ་དེ་ནི། སློབ་
དཔོན་ཙན་དྲ་གོ་མིས། ཀུན་གཞི་ཤེས་གང་ཡིན་པའང་། །མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་ཉིད་གྱུར་པ། །དེ་ཡང་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ནི། །ངོ་
བོ་ཉིད་དུ་འགའ་ཞིག་འདོད། །ཅེས་དང་། ཉོན་མོངས་ཅན་ཡིད་གནས་གྱུར་པ། །མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་བརྗོད་པར་བྱ། །སོ་སོར་
རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི། ཡིད་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་ཉིད་དེའོ། །དེ་དག་ལོངས་སྤྱོད་རྗོགས་སྐུ་ཉིད། །ཅེས་དང་། དབང་པོ་ལྔའི་རྣམ་ཤེས་
གང་། །དེ་ནི་དོན་ཀུན་ཡོངས་འཛིན་ཕྱིར། །སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་དོན་དུ་ནི། །བྱ་བ་གྲུབ་པ་ཙམ་ཉིད་ཐོབ། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟ་
བུའོ། །    

སངས༌རྒྱས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ལ་དབྱེ་ན། བྲལ་འབྲས་ཆོས་སྐུའི་ཡོན་ཏན་སོ་གཉིས་དང་། སྨིན་འབྲས་གཟུགས་སྐུའི་ཡོན་ཏན་སོ་
གཉིས་ཏེ་བསྡོམས་པས་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞིའོ། །བྲལ་འབྲས་ནི། སྟོབས་བཅུ། མི་འཇིགས་པ་བཞི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་
པ་བཅོ་བརྒྱད་ཅེས་བསྡོམས་པས་བྲལ་བའི་ཡོན་ཏན་སོ་གཉིས་སོ། །སྨིན་འབྲས་ནི། མཚན་བཟང་སུམ་ཅུ་སོ་གཉིས་ཏེ། རྒྱུད་
བླ་མ་ལས། བདག་ཉིད་ཀྱི་ནི་འབྱོར་པའི་གནས། །དམ་པའི་དོན་གྱི་སྐུ་ཡིན་ཏེ། །དྲང་སོང་རྣམས་ཀྱི་བརྡ་ཡི་སྐུ། །ཕ་རོལ་ཕུན་
སུམ་ཚོགས་པའི་གནས། །དང་པོའི་སྐུ་ནི་སྟོབས་ལ་སོགས།་།བྲལ་བའི་ཡོན་ཏན་རྣམས་དང་ལྡན། །གཉིས་པ་སྐྱེས་བུ་ཆེན་
པོའི་མཚན། །རྣམ་སྨིན་ཡན་ཏན་དག་དང་ལྡན། །ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་སོ། །    

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ལ་དབྱེ་ན་གཉིས་ཏེ། ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་དང་། རྒྱུན་མི་ཆད་པའོ། །དང་པོ་ནི་གདུལ་བྱ་སེམས་ཅན་
གྱི་རྒྱུད་དང་། རང་བཞིན་གྱི་ཁམས་དང་། ཞི་དྲག་ལ་སོགས་པའི་འདུལ་བྱེད་ཀྱི་ཐབས་དང་། གདུལ་བྱ་ལ་བསྒྲུབ་དགོས་
པའི་བྱ་བ་མངོན་མཐོ་ངེས་ལེགས་དང་། དེས་འདུལ་བའི་དུས་ཏེ། ལྔ་ལ་ཅི་ཡང་རྣམ་པར་མི་རྟོག་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་པ་དེ་ལ་ལྷུན་
གྱིས་གྲུབ་པ་སྟེ། རྒྱུད་བླ་ལས། གདུལ་བྱའི་ཁམས་དང་འདུལ་བའི་ཐབས་དང་ནི། །གདུལ་བྱའི་ཁམས་ཀྱི་འདུལ་བའི་བྱ་བ་
དང་། །དེའི་ཡུལ་དང་དུས་སུ་གཤེགས་པ་ལ། །ཁྱབ་བདག་རྟག་ཏུ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་འཇུག །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་དང་། 
གཉིས་པ་རྒྱུན་མི་ཆད་པ་ནི། ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེ་དང་ལྡན་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆུ་རྒྱས་པའི་མཚོ་ངེས་པར་འབྱིན་བྱེད་ས་བཅུ་དང་། 
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་འཚོ་བའི་ཉི་མ་ཉེ་བར་སྟོན་པ། ཚོགས་གཉིས་བསྲུབས་པས་ཟབ་རྒྱའི་ནམ་མཁའི་འབྲས་བུ་
བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པ་སོགས་ཀྱི་དོན་ཏེ། རྒྱུད་བླ་ལས། ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་ཆུ་མཚོ་དང་ལྡན་ཡེ་ཤེས་ཆུ་མཚོ་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་
ཉི་འོད་ཅན། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་དང་། བྱང་ཆུབ་དང་སེམས་ཅན་གཉིས་ཀྱི་བདག་གཞན་མཉམ་པར་རིག་ནས་



ཞི་བའི་མཐར་མི་གནས་ཤིང་། སྒྲིབ་པ་དང་ཐུགས་རྗེ་གཉིས་ཀྱིས་སྒྲིབ་པ་མ་ཟད་བར་དུ་ཐུགས་རྗེའི་མཛད་པ་མི་རྫོགས་པས་
ཕྲིན་ལས་རྒྱུན་མི་ཆད་པ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུད་བླ་ལས། གཞན་གྱི་དབང་གིས་ངེས་འབྱུང་དང་། །བདག་དང་སེམས་ཅན་མཚུངས་
གཟྱིགས་དང་། །མཛད་པ་ཡོངས་སུ་མ་རྫོགས་ཕྱིར། །འཁོར་བ་སྲིད་དུ་མཛད་མི་ཆད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །    

༆  །དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ལུགས་ཀྱི་གདམས་ངག་ངོས་འཛིན་ཚུལ། 

སྟོད་འབྲུག་ལ་གགས་པའི་རྫོགས་རིམ་ཁྲིད་ཆེན་བརྒྱད་དང་ཁྲིད་ཆུང་བརྒྱད་ལས་དང་པོ་བརྒྱད་ནི། བྱིན་རླབས་འཇུག་པར་
བྱེད་པ་བླ་མའི་མོས་གུས་ཀྱི་ཁྲིད། འཁོར་འདས་ཀྱི་སོ་མཚམས་འབྱེད་པར་བྱེད་པ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་
ཁྲིད། མངོན་ཤེས་དང་རྫུ་འཕྲུལ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་གསང་སྤྱོད་བཟླྲོག་བསྒོམ་གྱི་ཁྲིད། ཆོས་ཐམས་ཅད་རྐྱེན་དང་བསྲེ་བར་
བྱེད་པ་ཆོས་བརྒྱད་མགོ་སྙོམས་ཀྱི་ཁྲིད། གཞན་དོན་བྱེད་པ་ལ་དགོས་པ་བྱམས་སྙིང་རྗེའི་ཁྲིད། རང་གཞན་གཉིས་ཀ་ལ་
དགོས་པ་རྒྱུ་འབྲས་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཁྲིད། སྡིག་ཅན་གསེང་ལམ་ནས་འདོན་པར་བྱེད་པ་ཐབས་ལམ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཁྲིད། 
རྣལ་འབྱོར་པ་སྣང་བ་ཆོས་སྐུར་འཆར་བར་བྱེད་པ་དག་སྣང་ཞིང་སྦྱོང་གི་ཁྲིད་དང་བཅས་བརྒྱད་དོ། ། 

གཉིས་པ་ཁྲིད་ཆུང་བརྒྱད་ནི། མིག་ར། སྒོམ་ཐག དུང་ཆོས། ཕྲེང་བ་དང་བཞིའི་སྟེང་དུ། དེ་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བར་རྒྱལ་
དབང་ཆོས་རྗེས་རྩལ་དུ་བཏོན་པ་ཚེ་བློས་བཏང་གི་སྒོ་ནས་ཆོས་བརྒྱད་ཀྱི་ཞེན་པ་མཐའ་དག་ལྡོག་ཆེད། ཕྱི་གནས་ཁང་ལ་
ཞེན་པ་ལྡོག་བྱེད་ཅོག་བུའི་ཆོས། ནང་འདོད་ཡོན་ལ་ཞེན་པ་ལྡོག་བྱེད་དྲྭ་ཆུང་གི་ཆོས། གསང་བ་ལུས་ངག་གི་ཞེན་པ་ལྡོག་
བྱེད་སྒོམ་ཞྭའི་ཆོས། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གཟུང་འཛིན་གྱི་ཞེན་པ་ལྡོག་བྱེད་རྣམ་རྟོག་ཇར་བརྡུང་གི་ཆོས་དང་བཞི་སྟེ་ཁྲིད་ཆུང་བརྒྱད་
དོ། །    

༆     །སྨད་འབྲུག་ལ་གགས་པའི་ཐུབ་པ་ལྔའི་ཁྲིད་ནི། གཏུམ་མོས་རས་ཐུབ་པ། ལྟོགས་པས་འཆི་ཐུབ་པ། གསང་སྤྱོད་
ཀྱིས་རི་ཐུབ་པ། གཉེན་པོས་རྐྱེན་ཐུབ་པ། རྣལ་འབྱོར་པས་གྲོང་ཐུབ་པ་སྟེ་ལྔ་དང་། བར་འབྲུག་ལ་གགས་པའི་དགེ་སྦྱོར་
བདུན་ནི། མོས་གུས། ཞེན་ལོག སྙིང་རྗེ། ཞིང་སྦྱོང་སྟེ་ཁྲིགས་སུ་བཅའ་བ་བཞིའི་སྟེང་དུ། སྡོད་ཚུགས་པ། ཅི་བྱེད་དྲན་པས་
ཟྱིན་པ། ལས་འབྲས་སྨོན་གདབ་སྟེ་ཞོར་ལ་འབྱུང་བ་གསུམ་བཅས་བདུན་ནོ། །    



གདན་ས་བརྒྱུད་པ་ལ་གགས་པའི་རྫོགས་རིམ་བཀའ་རྒྱ་ཅན་ལྔ་དང་བསྐྱེད་རིམ་ལྷ་དགུ་ལས་དང་པོ་ནི། ལྟ་བ་གཙོ་བོར་
བཏོན་པ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཁྲིད། སྒོམ་པ་གཙོ་བོར་བཏོན་པ་བསྲེ་འཕོའམ་ནཱ་རོ་ཆོས་དྲུག་གི་ཁྲིད། སྤྱོད་པ་གཙོ་བོར་བཏོན་པ་
རོ་སྙོམས་སྐོར་དྲུག་གི་ཁྲིད། འབྲས་བུ་གཙོ་བོར་བཏོན་པ་རྟེན་འབྲེལ་རབ་བདུན་གྱི་ཁྲིད། ཀུན་ལ་གཅེས་པ་ལམ་ཟབ་བླ་སྒྲུབ་
ཀྱི་ཁྲིད་བཅས་ལྔའོ། །གཉིས་པ་བསྐྱེད་རིམ་ལྷ་དགུ་ལས། དང་པོ་འཕྲལ་དགོས་ཀྱི་ཆོས་བཞི་ནི། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་སྡིག་
སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་འཁྲུས་པའི་ཆོས། ཀཾ་ཀ་ནི་མི་འཁྲུགས་པ་ངན་སོང་སྦྱོང་བའི་ཆོས་སམ་ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་རྒྱུན་གཅོད་པའི་ཆོས། 
ཡི་གེ་དྲུག་མ་རང་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ཆོས། ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཆི་མེད་སྒྲུབ་པའི་ཆོས་དང་། སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་སྐོར་
ལྔ་ནི། ལྷན་སྐྱེས་ཀུ་ས་ལའི་སྐོར། བདེ་མཆོག་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་སྐོར། གཏུམ་མོ་ནུས་མཐུའི་སྐོར། ཕག་མོ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་སྐོར། 
བསྟན་སྲུང་བྱ་རོག་གི་སྐོར་བཅས་ལྔ་སྟེ་སྔ་ཕྱི་བསྡོམས་པས་དགུའོ། །      

དཔལ་འབྲུག་པའི་དྲག་སྔགས་ཚིག་གསུམ་ནི། ཅི་ཀྱང་དགོས་པ་མེད། ཅི་འོང་བ་ཤོག གང་ལྟར་འགྲོ་བ་སོང་། ཞེས་
གསུངས། དེའི་དོན་གོ་བདེ་བར་སྨོས་ན། ཆགས་པ་དེ་ནི་རེ་བའི་ཕྱོགས་ཡིན་པས་ཅི་ཀྱང་དགོས་པ་མེད་ཅེས་གསུངས། སྡང་
བ་དེ་ནི་དོགས་པའི་ཕྱོགས་ཡིན་པས་ཅི་འོང་བ་ཤོག་ཅེས་གསུངས། གཏི་མུག་དེ་ནི་གཉིས་ཀ་ལ་རྨོངས་པ་ཡིན་པས་གང་
ལྟར་འགྲོ་བ་སོང་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བཟླྲོག་བསྒོམ་བྱ་དགོས་པའི་དོན་ནོ་ཞེས་རྗེ་བླ་མའི་ཞལ་ནས་ཐོས་སོ། །    

༄༅། དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་སྐུ་ཕྲེང་ངོས་འཛིན་པ། 

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ་ཆོས་རྗེ་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ། གཉིས་པ་རྒྱལ་དབང་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་
དཔལ་འབྱོར། གསུམ་པ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་གགས་པ། བཞི་པ་ཀུན་མཁྱེན་པད་མ་དཀར་པོ། ལྔ་པ་ངག་དབང་རྣམ་
རྒྱལ་ལམ་བདུད་འཇོམས་རྡོ་རྗེ། དྲུག་པ་འཇིགས་མེད་གགས་པ། བདུན་པ་ཡང་འཇིགས་མེད་གགས་པ། བརྒྱད་པ་
འཇིགས་མེད་ནོར་བུ། དགུ་པ་འཇིགས་མེད་ཆོས་རྒྱལ། བཅུ་པ་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ། བཅུ་གཅིག་པ་འཇིགས་མེད་བསྟན་
འཛིན། བཅུ་གཉིས་པ་འཇིགས་མེད་།  

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་ནི། དང་པོ་ཆོས་རྗེ་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ། གཉིས་པ་རྒྱལ་དབང་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་
དཔལ་འབྱོར། གསུམ་པ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་གགས་པ། བཞི་པ་ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པོའམ་ངག་དབང་ནོར་བུ། ལྔ་པ་



དཔག་བསམ་དབང་པོ། དྲུག་པ་མི་ཕམ་དབང་པོ། བདུན་པ་ཕྲིན་ལས་ཤིང་རྟ། བརྒྱད་པ་ཀུན་གཟྱིགས་ཆོས་སྣང་། དགུ་པ་
འཇིགས་མེད་མི་འགྱུར། བཅུ་པ་འཇིགས་མེད་ཆོས་དབང་། བཅུ་གཅིག་པར་བསྟན་འཛིན་མཁྱེན་རབ་དགེ་ལེགས་དབང་པོ། 
བཅུ་གཉིས་པར་འཇིགས་མེད་མི་འགྱུར་དབང་པོ་བཅས་རིམ་པར་བྱོན། མཚན་གྱི་རྣམ་གངས་དཔྱད་གཞི་ལ། ཆོས་ཀྱི་
གགས་པའི་མཚན་གྱི་རྣམ་གངས་ཆོས་རྒྱལ་ནོར་བུ། ཀུན་གཟྱིགས་ཀྱི་མཚན་གྱི་རྣམ་གངས་དཀར་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་རྒྱལ་
མཚན་ནམ་དམ་ཆོས་ཉི་མ་སོགས་མང་།  ངེས་དོན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ཟེར་བ་འཇིགས་མེད་མི་འགྱུར་གྱི་མཚན་ཡིན་མིན་
བརྟག་གོ །  

༆   །བར་སྐབས་སུ་ཀར་འབྲུག་འཁྲུག་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་བསྟན་པ། 

བར་སྐབས་སུ་ཀར་འབྲུག་འཁྲུག་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ནི། རྗེ་ཀརྨ་པ་བརྒྱད་པ་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེས་ལྷོ་བྲག་ཁྲར་གྲྭ་ཁྲལ་ཞིག་བསྡུ་བར་
མཛད་དུས་བསྡུ་ཚུལ་མ་ལེགས་པས་ར་ལུང་རྗེ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་གི་ཐུགས་ལ་ཕོག དེ་དུས་ཀུན་མཁྱེན་པད་དཀར་ཞབས་
ཀྱིས་རྗེ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་ལ་དངོས་སུ་གསོལ་བ་བཏབ་ཅིང་རྗེ་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ་ལ་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་ནས་བར་ཟླུམ་ཞུས་ཀྱང་
གཉིས་ཀས་དགོངས་ཡང་མ་གནང་བ་དེ་ཉེར་ལེན་གྱི་རྒྱུར་སོང་། ཅི་ཞིག་ན་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་མས་ཙཱ་རི་དང་ཀོང་པོ་བུ་
ཆུང་གཉིས་སུ་སྒྲུབ་པའི་ཆོས་སྡེ་འཛུགས་དགོས་པའི་ལུང་བསྟན་བྱུང་སྟེ་གཉིས་ཀར་སྒྲུབ་སྡེ་ཕྱག་བཏབ་པར་མཛད་པ་དེ་རྗེ་
མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་ལ་མ་བབ། དེའི་རྐྱེན་གྱིས་ཀར་དགོན་བཀྲ་ཤིས་རབ་བརྟན་པའི་གྲྭ་དམག་གིས་བུ་ཆུང་བདེ་ཆེན་སྟེང་
སྒྲུབ་སྡེ་བཤིག་ཅིང་མེ་ལ་རྒྱབ་ནས་ཤུལ་མེད་དུ་བཏང་། དེའི་ལན་དུ་ར་ལུང་གི་དགོན་ལག་ལྷོ་རྒྱུད་དུ་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་
ཀརྨ་པའི་མཛོ་ཕྱུགས་ཐམས་ཅད་ཕྲོགས། དེའི་ལན་དུ་རྐུ་རབ་རྣམ་རྒྱལ་རྫོང་གི་ནང་སོའམ་གཉེར་པས་ཙཱ་རི་ཅིག་ཅར་ཟབ་
ཡངས་ཆོས་སྡེ་ལ་ཞབས་ཏོག་བྱེད་མི་ཆོག་པའི་ནག་ཡིག་བཀྲམ་པ་སོགས་རྒྱུན་དུ་དབང་བཙོང་བྱེད། མཐར་གདན་ས་ཅིག་
ཅར་དང་། སང་ཆེན་དང་། ཡུལ་སྟོད་ཀྱི་སང་མོ་ཆེ་སོགས་འབྲུག་དགོན་ཐམས་ཅད་མེ་ལ་བཏང་། དེའི་ལན་དུ་ཙཱ་རིའི་རྡོར་
འཛིན་ཆོས་ཀྱི་མགོན་པོས་མངོན་སྤྱོད་དྲག་པོའི་ལས་མཐའ་བཤམས་ནས་རྐུ་རབ་ནང་སོ་དང་བཀྲ་ཤིས་རབ་བརྟན་གྱི་གྲྭ་
དམག་ཕལ་ཆེར་དུས་མཐའ་བསྟུངས་ཏེ་མགོན་པོའི་བསྐང་རྫས་སུ་བཀོད་པར་མཛད་པ་སོགས་གཉིས་ཀ་འོ་བརྒྱལ་པོ་བྱུང་
འདུག་གོ །    

 



༆  །དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་གདན་ས་འགའ་ཞིག་གང་དུ་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན། 

བྱར་གྱི་ཕྱོགས་ན། གསང་གླིང་ངམ་རྒྱ་མཚོ་གྲྭ་ཚང་། སྟག་རྩེ། སྐྱིད་ཕུག ཁྱིམ་ཐང་རྣམས་ཡོད། གཉལ་གྱི་ཕྱོགས་ན། དྲིའུ་
ལྷས་གྲྭ་ཚང་ཡོད། བྱ་ཡུལ་གྱི་ཕྱོགས་ན། པད་དཀར་གྲྭ་ཚང་། རྡོ་རྗེ་གླིང་ངམ་མོག་པ་ཚེ་ཀོག སྔགས་གྲྭ་རྣམས་ཡོད། བྱོ་
རའི་ཕྱོགས་ན། བཀྲ་ཤིས་མཐོང་སྨོན་གྲྭ་ཚང་ཡོད། དེ་རྣམས་ལས། གསང་གླིང་། སྟག་རྩེ། དྲིའུ་ལྷས། པད་དཀར། སྔགས་
གྲྭ། བཀྲ་ཤིས་མཐོང་སྨོན་བཅས་ལ་འབྲུག་དགོན་སྡེ་དྲུག་ཅེས་ཟེར་བ་ཡིན། གནམ་འབྲུག ར་ལུང་། མདོ་མཁར། ཆོས་རྫོང་
བཅས་ལ་གདན་ས་ཡ་བཞི་ཟེར། དེ་ལས་གནམ་འབྲུག་ནི་དབུས་ལ་ཡོད། ར་ལུང་ནི་གཙང་ལ་ཡོད། མདོ་མཁར་དང་ཆོས་
རྫོང་ནི་ཡམ་འབྲོག་ལ་ཡོད་དོ། ། 

༆ །གྲོལ་འཁྲུལ་གྱི་བཞེད་ཚུལ་བསྟན་པ། 

གྲོལ་འཁྲུལ་གྱི་བཞེད་ཚུལ་སྐོར་ལ། མཁས་པ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། འཁྲུལ་པ་གཞི་ལ་ཡོད་སྲིད་ན། །གཞི་དེ་དྲི་མ་ཅན་དུ་
འགྱུར། །གཞི་ལ་དྲི་མ་གཏན་མེད་ན། །གཞི་དེ་འབྲས་བུ་ཉིད་དུ་འགྱུར། །འཁྲུལ་པ་ལམ་ནས་བྱུང་སྲིད་ན། །ལམ་དེ་འཁོར་
བའི་ཐོག་མར་འགྱུར། །འཁྲུལ་པ་སྔར་མེད་གསར་བྱུང་ན། །སངས་རྒྱས་ལ་ཡང་འཁྲུལ་པར་འགྱུར། །ཞེས་ཀླན་ཀ་མཛད་
གནང་ཡང་། རང་ལུགས་ནི། རྒྱལ་དབང་ཆོས་རྗེས། གཞི་ལ་འཁྲུལ་པ་མེད་ཀྱང་གཞི་དུས་ནས་འཁྲུལ་ཞེས་གསུངས་པ་
དང་། གཞན་ཡང་མཁས་དབང་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེས། གཞི་དུས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ལ་བརྟགས་ན་འཁྲུལ་པ་དང་གྲོལ་བ་གང་
ཡང་དམིགས་སུ་མེད་པའི་བློ་འདས་བརྗོད་བྲལ་ཡིན་ཅེས་བཤད་ཅིང་། དེ་ལྟར་དོན་ལའང་གནས་མོད་ཀྱི། འཁྲུལ་གྲོལ། 
འཁོར་འདས། སྲིད་ཞི་སོགས་གཉིས་སུ་འཛིན་པའི་བློ་གྲོས་དྲི་མ་ཅན་འདི་ཉིད་གློ་བུར་གྱི་ཀུན་རྟོག་མ་བརྟགས་ཅིང་མ་དཔྱད་
པའི་ངོར་སྣང་བ་ཙམ་ཡིན་པས། རིག་པའི་དབང་ཕྱུག་གིས། སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་འོད་གསལ་ཏེ། །དྲི་མ་རྣམས་ནི་གློ་བུར་
བ། །ཞེས་དང་། རྒྱུད་ལས། སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་སངས་རྒྱས་ཉིད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ལུང་གིས་གྲུབ་གདའ་བ། རྒྱུ་
མཚན་དེའི་ཕྱིར་རྒྱུད་དུ། བརྟན་གཡོའི་དངོས་པོ་ཡོད་མིན་ཏེ། །འོན་ཀྱང་སྣང་བ་ཙམ་མཚན་ཉིད། །ཅེས་དང་། རྗེ་མི་ལའི་
མགུར་ལས། ལར་ཐམས་ཅད་སེམས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ཏེ། །ཨེ་མ་ཁམས་གསུམ་འཁོར་བའི་ཆོས། །མེད་བཞིན་སྣང་བ་ངོ་
མཚར་ཆེ། །ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་གོ་དགོས། དེས་ན་གནས་ཚུལ་ལ་དགོངས་ནས་གཞི་ལམ་འབྲས་བུ་གསུམ་ལ་འཁྲུལ་
པ་གཏན་ནས་མ་མཆིས་པ་དང་། སྣང་ཚུལ་ཙམ་དུ་འཁྲུལ་གྲོལ་གྱི་རྣམ་པ་འཆར་བ་མི་འགལ་བ་ནི། ཇི་ལྟར་དུང་དཀར་གྱི་



གཤིས་མདངས་ལ་སེར་པོ་མ་གྲུབ་ཀྱང་། མཁྲིས་ནད་ཅན་གྱི་སྣང་ངོར་སེར་པོར་སྣང་བ་མི་འགལ་བ་དང་འདྲ་བ་ཡིན། དེའི་
ཕྱིར་དུང་རང་བཞིན་དཀར་བ་དང་མཁྲིས་ནད་པས་སེར་པོར་མཐོང་བ་གཉིས་དུས་མཉམ་ལྟོས་གྲུབ་ཡིན་པས། གཞི་ལ་
འཁྲུལ་པ་མེད་ཀྱང་གཞི་དུས་ནས་འཁྲུལ་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་གོ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བཀྲལ་བར་མཛད་ཅིང་། གཞན་ཡང་མི་
ཕམ་བློ་གྲོས་ཀྱིས། གཞི་ལ་འཁྲུལ་པ་མེད་ཀྱང་མེད་པ་ལ་མེད་པར་ངོ་མ་ཤེས་པ་ཡིན། དེ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་མ་རིག་པ་
ཟེར། དེ་ཁ་ཕྱིར་བལྟས་ནས་ལས་སྣ་ཚོགས་གསོག་པའི་བློ་འམ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དེ་ལ་ཀུན་བཏགས་ཀྱི་མ་རིག་པ་ཟེར་བ་
ཡིན། དཔེར་ན་ཐག་པ་སྦྲུལ་མིན་ཏེ་མིན་པ་ལ་མིན་པར་ངོ་མ་ཤེས་པར་འཁྲུལ་པ་དེ་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་མ་རིག་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། སྦྲུལ་
དུ་འཁྲུལ་པ་ཙམ་ནས་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དུ་མ་འབྱུང་བ་ཀུན་བཏགས་ཀྱི་མ་རིག་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། རྣམ་པ་འཁྲུལ་
པ་ཡིན། མཚན་ཉིད་སྡུག་བསྔལ་དུ་ཤར་བ་ཡིན། དེ་ཡང་ཐོག་མར་ཐག་པ་མཐོང་བའི་དུས་ཉིད་ནས་སྦྲུལ་དུ་སྣང་བ་ཡིན། 
ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་མ་རིག་པ་དང་སེམས་ཉིད་ལ་དུས་སྔ་ཕྱི་མེད། གཞན་རྐྱེན་གྱིས་ཐག་པ་མེད་པ་ཡིན། ཕྱིས་བླ་མ་དམ་པའི་མན་
ངག་གིས་འཁྲུལ་པའི་སྣང་བ་སེམས་སུ་ཤེས་ནས་འཁྲུལ་པ་གཞན་དུ་མ་སོང་ཞིང་། འཁྲུལ་པ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་སུ་འཆར་བ་ཡིན། 
ཐག་པ་སྦྲུལ་དུ་འཁྲུལ་པ་ཕྱིས་གཞན་རྐྱེན་གྱིས་ཐག་པར་རྟོགས་པའི་ཚེ། སྦྲུལ་གཞན་དུ་མ་སོང་བར་སྦྲུལ་དུ་སྣང་བ་དེ་ཀ་
ཐག་པར་ཤེས་པས་སྡུག་བསྔལ་ལས་གྲོལ་བ་བཞིན་དུ། རྣམ་པ་འཁྲུལ་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་ཅིང་ཡལ་བ་ཡིན། མཚན་ཉིད་
སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ལས་གྲོལ་བ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ཤེས་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པ་འདིའང་ཡོན་ཏན་འོད་
རང་གི་བརྗེད་བྱང་དུ་བཏབ་པའོ། །  

༆ །ལམ་མཆོག་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་དོན་ཚན་འགའ་ཞིག་གསལ་བར་བྱེད་པ། 

ལམ་མཆོག་རིན་ཆེན་འཕྲེང་བར་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་པའི་ནང་ཚན། གཉིས་པ་ཟུང་འཇུག་གི་སྒོམ་པ་ཉམས་སུ་
བླང་བ་ལ། ཟུང་འཇུག་བསྒྲུབ་ཕྱིར་ཐབས་སྔོན་དུ་བསྒོམས་ནས་ཤེས་རབ་ཕྱིས་ནས་བསྒོམ་པ་ལ། ཞེས་པའི་ཐབས་དེ་གང་ཞེ་
ན། ཇོ་བོ་རྗེ་ཡབ་སྲས་ནས་བརྒྱུད་པའི་མན་ངག་རྒྱུ་འབྲས་རྟེན་འབྲེལ་ནས་ངོ་སྤྲོད་ནས་བློ་སྦྱོང་བའི་རིམ་པ་སྟེ། དེ་ཡང་བཀའ་
གདམས་རྙིང་པའི་དགེ་བཤེས་ཤར་བ་པ་དང་གཏུམ་སྔོན་བློ་གྲོས་གགས་པ་སོགས་ཀྱི་བཞེད་པ་ལ། བྱམས་པ་སྒོམ་པ། 
སྙིང་རྗེ་སྒོམ་པ། བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ། རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་སྔ་མ་སྔ་
མའི་རྒྱུ་ལས་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་རྣམས་འབྱུང་བས་ན་རྒྱུ་འབྲས་རྣམ་པ་ལྔ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ཡང་དགེ་བཤེས་བྱ་ཡུལ་བ་དང་། 



གཙང་པ་དང་། མུས་སྨན་པ་སོགས་ཀྱི་བཞེད་ཚུལ་ལ། ཐོག་མར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མར་ཤེས་ཤིང་དྲིན་དྲན་པ། དྲིན་
གཟོ་འདོད་བསྐྱེད་པ། ཡིད་འོང་གི་བྱམས་པ་སྒོམ་པ། བརྩེ་བའི་སྙིང་རྗེ་སྒོམ་པ། ལྷག་པའི་བསམ་པ་དག་པ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་
སེམས་བསྐྱེད་པ། རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པ་རྣམས་སྔ་མ་སྔ་མའི་རྒྱུ་ལས་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་འབྱུང་བས་ན་རྒྱུ་
འབྲས་བདུན་སྒོམ་པ་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་དག་རྒྱ་ཆེན་སྤྱོད་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་ཐབས་སྒོམ་ཚུལ་དང་། དེའི་སྟེང་དུ་རྒྱལ་
སྲས་ཞི་བ་ལྷས་མཛད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པ་ལས་བདག་གཞན་མཉམ་པ་སྒོམ་ཚུལ། བདག་
གཞན་བརྗེ་བ་དང་། བདག་བས་གཞན་གཅེས་སྒོམ་ཚུལ་གསུངས་པ་སོགས་ཟབ་མོ་ལྟ་བའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་ཐབས་སྒོམ་
ཚུལ་ལོ། །འདིར་ཀུན་མཁྱེན་གྱིས་གོང་དུ་སྨོས་པའི་ཐབས་བསྒོམ་ཚུལ་གྱི་གནད་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ནས། སེམས་ཅན་ཕ་
མར་ངོ་སྤྲོད་ནས་བྱམས་པ་བསྒོམ་པ། འཁོར་བ་སྡུག་བསྔལ་དུ་ངོ་སྤྲོད་ནས་སྙིང་རྗེ། རྒྱུ་འབྲས་རྟེན་འབྲེལ་དུ་ངོ་སྤྲོད་ནས་བྱང་
ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྒོམ་པ་སྟེ་བསྒོམ་པའི་རིམ་པ་གསུམ་དུ་བསྡུས་པར་མཛད་ཅིང་། ཕྱིས་ནས་ཤེས་རབ་བསྒོམ་ཚུལ་གསུངས་
པས་ན་ཐབས་ཤེས་ཟུང་འབྲེལ་དུ་འཇུག་པའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་བསྟན་པའོ། །    

སྐྱེས་བུ་འབྲིང་གི་མཐོང་སང་ནི། འདོད་ཆགས། ཁོང་ཁྲོ། ང་རྒྱལ། ཐེ་ཚོམ། འཇིག་ལྟ། མཐར་ལྟ། ལྟ་བ་མཆོག་འཛིན། 
ཚུལ་ཁྲིམས་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་འཛིན། ལོག་ལྟ་སྟེ་ལྟ་མིན་ལྔ་དང་ལྟ་བ་ལྔ་བཅས་རྩ་བ་བཅུའོ། །དེ་ཡང་འདོད་ཁམས་ན་
སྡུག་བསྔལ་ལ་བཅུ། ཀུན་འབྱུང་དང་འགོག་པ་ལ་ལྟ་བ་དང་པོ་གཉིས་དང་ཐ་མ་བོར་བས་བདུན་བདུན། ལམ་ལ་ལྟ་བ་དང་
པོ་བོར་བས་བརྒྱད། དེ་རྣམས་བསྡོམས་པས་སོ་གཉིས་ཡིན་ཚུལ། མཛོད་ལས། དེ་དག་བཅུ་དང་བདུན་བདུན་བརྒྱད། །ལྟ་བ་
གསུམ་གཉིས་མ་གཏོགས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཁམས་གོང་མ་གཉིས་ན་ཁོང་ཁྲོ་བོར་བས། དེ་དག་དགུ་དང་
དྲུག་དྲུག་བདུན་དུ་འགྱུར་བས་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་རེའོ། །དེ་ལྟར་ཁམས་ཀྱི་མཐོང་སངས་བསྡོམས་པས་བརྒྱད་ཅུ་ག་བརྒྱད་
དོ། །སྒོམ་སང་ནི། འདོད་ཁམས་ན་བདེན་པ་བཞི་པོ་རེ་རེ་ལ་བཅུ་རེ་བྱས་པས་བཞི་བཅུ་དང་། ཁམས་གོང་མ་གཉིས་ན་ཁོང་
ཁྲོ་མེད་པས་ཀུན་ནས་མནར་བའི་དངོས་པོ་དགུ་མེད། དེས་ན་བདེན་པ་བཞི་ལ་དགུ་རེ་སྟེ། །སུམ་ཅུ་སོ་དྲུག་རེ་བྱས་པས་
གཉིས། །དེ་ལྟར་ཁམས་གསུམ་གྱི་སྒོམ་སང་བསྡོམས་པས་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཉིས་སོ། །    

 



སྡུག་བསྔལ་འཕགས་པའི་བདེན་པ། ཀུན་འབྱུང་། འགོག་པ། ལམ། ཞེས་གསུངས་པའི་དང་པོ་ལ། མི་རྟག་པའི་རྣམ་པ་
དང་། སྡུག་བསྔལ་བའི། སྟོང་པའི། བདག་མེད་པའི་རྣམ་པ་དང་བཞིའི་དོན་ནི་གོ་སླའོ། །གཉིས་པ་ལ། རྒྱུའི་རྣམ་པ་དང་། 
ཀུན་འབྱུང་བའི། རབ་ཏུ་སྐྱེ་བའི། རྐྱེན་གྱི་རྣམ་པ་དང་བཞིའི་དོན་ནི། སྲིད་པའི་བག་ཆགས་འཇོག་པའི་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་པས་ན་རྒྱུ་
ཞེས་བྱ། གང་དུ་སྐྱེ་བའི་ལས་ཀྱི་བག་ཆགས་བསགས་པ་དང་དེ་དང་དེ་དག་སེམས་ཅན་གྱི་རིས་དེ་དང་དེར་ཀུན་འབྱུང་བའི་
བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་པས་ན་ཀུན་འབྱུང་། སོ་སོ་རང་གི་རྒྱུད་ངེས་པ་དང་། འགྲོ་བ་དང་། སྐྱེ་གནས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་དང་། སྲིད་
རྩེའི་བར་དུ་མཆོག་ཏུ་འབྱུང་བའི་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་པས་ན་རབ་ཏུ་སྐྱེ་བ། སྔོན་མ་ཐོབ་པའི་ལུས་ཐོབ་པ་དང་། ཐོབ་པའི་ལུས་འདའ་
བའི་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་པས་ན་རྐྱེན་གྱི་རྣམ་པ་ཞེས་བྱའོ། །གསུམ་པ་ལ། འགོག་པའི་རྣམ་པ། ཞི་བའི། ག་ནོམ། ངེས་པར་འབྱིན་
པའི་རྣམ་པ་དང་བཞིའི་དོན་ནི། ཉོན་མོངས་པ་མེད་པས་ན་འགོག་པ། སྡུག་བསྔལ་མེད་པས་ན་ཞི་བ། དེ་གཉིས་ཀྱི་རྒྱུས་རིམ་
བཞིན་དུ་གཙང་བ་དང་བདེ་བའི་དངོས་པོར་གྱུར་པས་ན་ག་ནོམ་པ། ཕྱིར་མི་ལྡོག་པས་རྟག་པ་དང་བདེ་བས་ཕན་པའི་གཞི་
ཡིན་པས་ན་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་རྣམ་པ་ཞེས་བྱའོ། །བཞི་པ་ལ། ལམ་གྱི། རིག་པའི། སྒྲུབ་པའི། ངེས་པར་འབྱིན་པའི་རྣམ་
པ་དང་བཞིའི་དོན་ནི། དེ་ཁོ་ནའི་ལམ་འཚོལ་བས་ན་ལམ། མ་རིག་པ་དང་ཉོན་མོངས་པ་དང་རྣམ་རྟོག་གི་གཉེན་པོ་བྱེད་པས་
ན་རིག་པ། རྟག་འཛིན་ལ་སོགས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའི་སེམས་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་སྒྲུབ་པས་ན་སྒྲུབ་པ། རྟག་པ་ངེས་པར་
འབྱུང་བའི་གནས་སུ་འགྲོ་བར་བྱེད་པས་ན་ངེས་པར་འབྱིན་པའི་རྣམ་པ་ཞེས་པ་ཡང་། ཇི་སྐད་དུ། མི་རྟག་སྡུག་བསྔལ་སྟོང་པ་
བདག་མེད་བཞི། །རྒྱུ་དང་ཀུན་འབྱུང་རྐྱེན་དང་རབ་རྐྱེན་བཞི། །འགོག་དང་ཞི་བ་ག་ནོམ་ངེས་འབྱུང་བཞི། །ལམ་དང་རིག་པ་
སྒྲུབ་པ་ངེས་འབྱིན་བཞི། །ཞེས་སོ། །  

གསང་སྔགས་རིག་སྔགས་གཟུངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་བསྟན་པ། 

གསང་སྔགས། རིག་སྔགས། གཟུངས་སྔགས་གསུམ་གྱི་ཁྱད་པར་གང་ཞེ་ན། ཐབས་ཕོ་གཙོ་ཆེ་བའི་ཕྱིར་གསང་སྔགས་
དང་། ཤེས་རབ་མོ་གཙོ་ཆེ་བའི་ཕྱིར་རིག་སྔགས། ཐབས་ཤེས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཕྱིར་གཟུངས་སྔགས་ཞེས་གསུངས། 
གཞན་ཡང་དགོངས་པ་གྲུབ་པའི་རྒྱུད་ལས། གསང་སྔགས་ཀུན་གྱི་དབྱེ་བ་ནི། །རྣམ་པ་གསུམ་དུ་ཤེས་བྱ་སྟེ། །རིག་སྔགས་
ཐབས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཡིན། །གཟུངས་སྔགས་ཤེས་རབ་ངོ་བོ་ཡིན། །གསང་སྔགས་གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པ་
གཉིས་ཅུང་མ་མཚུངས་པས་བརྟག་པར་བྱའོ། །    



༆ །མདོ་སྔགས་ལུགས་ཀྱི་བདེན་གཉིས་འཇོག་ཚུལ་བསྟན་པ། 

མདོ་སྔགས་སྤྱིའི་ལུགས་ལ་ཐབས་ཤེས་དང་བདེན་གཉིས་འཇོག་ཚུལ་ནི། དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས། ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ་ཐབས་
སུ་གྱུར་པ་དང་། །དོན་དམ་བདེན་པ་ཐབས་བྱུང་གྱུར་པ་སྟེ། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར། ཐབས་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ་དང་། 
ཤེས་རབ་དོན་དམ་བདེན་པ་ཞེས་དང་། རྟེན་འབྱུང་གི་ཆ་ལ་ཀུན་རྫོབ་དང་། སྟོང་ཉིད་ཀྱི་ཆ་ལ་དོན་དམ་ཞེས་དང་། ཆོས་ཅན་
གྱི་ཆ་ལ་ཀུན་རྫོབ་དང་། ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ཆ་ལ་དོན་དམ་ཞེས་བཞེད་དོ། །བྱེ་བྲག་ཏུ་སྔགས་བླ་མེད་ཀྱི་ལུགས་ལ། དུས་འཁོར་
ལས། སྟོང་ཉིད་གཟུང་འཛིན་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ། །འབྲས་བུ་སྙིང་རྗེ་མི་འགྱུར་འཛིན། །ཞེས་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་འགྲེལ་ལས། 
ཀུན་རྫོབ་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་བཤད། །སྟོང་ཉིད་ཁོ་ན་ཀུན་རྫོབ་བོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཤེས་རབ་སྟོང་པ་ཉིད་ལ་ཀུན་རྫོབ་དང་། 
ཐབས་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ་དོན་དམ་ཞེས་དང་། ཡུལ་གྱི་གནས་ལུགས་ལ་ཀུན་རྫོབ་དང་། ཡུལ་ཅན་གྱི་གནས་ལུགས་ལ་དོན་
དམ་ཞེས་དང་། ཤེས་བྱའི་གནས་ལུགས་ལ་ཀུན་རྫོབ་དང་། ཤེས་པའི་གནས་ལུགས་ལ་དོན་དམ་ཞེས་དང་། ལུས་ཀྱི་གནས་
ལུགས་ལ་ཀུན་རྫོབ་དང་། སེམས་ཀྱི་གནས་ལུགས་ལ་དོན་དམ་ཞེས་དང་། བསྐྱེད་རིམ་གྱི་ཆ་ལ་ཀུན་རྫོབ་དང་། རྫོགས་རིམ་
གྱི་ཆ་ལ་དོན་དམ་ཞེས་དང་། རྟེན་སྐུ་ལ་ཀུན་རྫོབ་དང་། བརྟེན་པ་ཡེ་ཤེས་ལ་དོན་དམ་དང་། གཟུགས་སྐུ་ལ་ཀུན་རྫོབ་དང་། 
ཆོས་སྐུ་ལ་དོན་དམ་ཞེས་སོགས་དང་། ལྷག་པར་ཕྱག་ཆེན་རྒྱལ་བའི་གན་མཛོད་ལས། གཤིས་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་ཆེན་དོན་
དམ་བདེན་པ་དང་། གདངས་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་གྱི་སྟོང་ཉིད་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །     

༆ །ཟག་བཅས་མེད་ཀྱི་འདོགས་ཚུལ་བསྟན་པ། 

སྤྱིར་ཟག་བཅས་ཟག་མེད་ཅེས་འདོགས་ཚུལ་ལ། ཉོན་མོངས་པའི་ཟག་པ་དང་བྲལ་མ་བྲལ་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པ་ལྟར་
ན། ཉོན་མོངས་པའི་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་སོ་སྐྱེས་རྣམས་དང་། ཉོན་མོངས་པའི་ཟག་པ་དང་བྲལ་བ་ཉན་རང་སློབ་པ་དང་མི་
སློབ་པ་ལ་སོགས་པའི་འཕགས་པ་རྣམས་སོ། །ཡང་ལས་ཀྱི་ཟག་པ་དང་བྲལ་མ་བྲལ་ལ་བརྟེན་ནས་དབྱེ་བ་ལྟར་ན། ལས་ཀྱི་
ཟག་པ་ནི་ཉན་རང་མི་སློབ་པ་ལ་ཡོད་དེ། དཔེར་ན་འཕགས་པ་མོའུ་འགལ་གྱི་བུ་མུ་སྟེགས་པས་བརྡུངས་པ་ལྟ་བུ་དང་། བྱང་
འཕགས་ལའང་ཡོད་དེ་སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་དབུ་སྦྱིན་པ་གཏོང་དགོས་པ་ལྟ་བུའོ། །དེ་གཉིས་ནི་མྱོང་བ་ངེས་པའི་ལས་ཀྱི་ཟག་
པ་ཡོད་མེད་ལ་གོ་དགོས་སོ། །མི་རྟག་པའི་ཟག་པ་ནི། སོ་སྐྱེ་དང་ཉན་རང་མ་ཟད་ས་བཅུ་ལ་གནས་པའི་བྱང་འཕགས་
ཐམས་ཅད་ལའང་ཡོད་ཅིང་། སངས་རྒྱས་ཁོ་ན་ལ་མེད། དེས་ན་ཟག་མེད་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་ཚན་ཉེར་གཅིག་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་



སྐུ་ཁོ་ན་ལ་མངའ་བའོ། །དེ་ནི་བསྡུས་པའི་བཤད་སྲོལ་ལོ། །དེ་ལས་གཞན་དུ་བྱེ་མདོ་དབུ་སེམས་བཞི་པོ་སོ་སོའི་ལུགས་ཀྱི་
ཟག་བཅས་ཟག་མེད་ཀྱི་རྣམ་པར་བཞག་འཇོག་སོགས་དེ་དང་དེའི་གཞུང་ལུགས་རྣམས་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ། །སྔགས་ཀྱི་
ལུགས་ལའང་རྣམ་བཞག་འདྲ་མིན་མང་སྟེ། ཨྱོན་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པའི་མཚན་བརྗོད་འགྲེལ་པ་ལས། འདོད་པའི་ཟག་པ། 
སྲིད་པའི་ཟག་པ། མ་རིག་པའི་ཟག་པ། ལྟ་བའི་ཟག་པ་ཞེས་བཞིར་གསུངས་སོ། །    

༆ །སྔགས་རིམ་གྱི་སྐོར་ཅུང་ཟད་བསྟན་པ། 

དེ་ཡང་བསྐྱེད་རིམ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་རྒྱུད་སྡེ་བཞིར་མ་འདུས་པ་མེད་ཅིང་དེ་རྣམས་ཀྱི་ངེས་ཚིག་དང་དབྱེ་བ་ཅུང་ཟད་བརྗོད་
ན། བྲམ་ཟེའི་རིགས་དང་རྗེའུ་རིགས་དང་རྒྱལ་རིགས་དང་གདོལ་པའི་རིགས་ཏེ་རིགས་བཞི་དང་། རྒོད་པ་དང་། བལྟ་བ་
དང་། ལག་བཅངས་དང་། གཉིས་འཁྱུད་དེ་ཆགས་ཚུལ་བཞི་དང་། རྫོགས་ལྡན་དང་པོ་དང་། གསུམ་ལྡན་གཉིས་པ་དང་། 
གཉིས་ལྡན་གསུམ་པ་དང་། རྩོད་ལྡན་བཞི་པ་སྟེ་དུས་བཞི་དང་། བྱ་རྒྱུད་དང་། སྤྱོད་རྒྱུད་དང་། རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་དང་། རྣལ་
འབྱོར་བླ་ན་མེད་པའི་རྒྱུད་སྡེ་བཞིར་ངེས་པའོ། །ངེས་ཚིག་ནི། ཁྲུས་དང་གཙང་སྦྲ་ལ་སོགས་ཕྱིའི་བྱ་བ་གཙོ་བོར་བཏོན་པས་
བྱ་རྒྱུད་དང་། ཕྱི་ལུས་ངག་གི་བྱ་བ་དང་ནང་སེམས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཆ་མཉམ་པར་སྤྱོད་པས་སྤྱོད་པའི་རྒྱུད། ནང་ཏིང་ངེ་
འཛིན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་སྒོམ་པ་གཙོ་བོར་སྟོན་པས་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད། ཐབས་ཤེས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་སྒོམ་པ་གཙོ་བོར་
སྟོན་ཅིང་རྒྱུད་སྡེ་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གོང་མར་གྱུར་པས་ན་རྣལ་འབྱོར་བླ་ན་མེད་པའི་རྒྱུད་ཅེས་བྱའོ། །དབྱེ་ན་བྱ་བའི་རྒྱུད་
ལ་སྒོ་དྲུག། སྤྱོད་པའི་རྒྱུད་ལ་རིགས་གསུམ། རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ལ་དུམ་བུ་བཞི། བླ་མེད་ལ་ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་སོགས་ཇི་སྙེད་ཅི་
མཆིས་པ་ལས། དང་པོ་བྱ་བའི་རྒྱུད་སྒོ་དྲུག་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས། པདྨའི་རིགས། རྡོ་རྗེའི་རིགས་ཏེ་གཙོ་བོ་
རིགས་གསུམ་དང་། ནོར་བུའི་རིགས་དང་། སྔས་རྩེན་ནམ་རྒྱས་པའི་རིགས། འཇིག་རྟེན་པའི་རིགས་ཏེ་ཕལ་པའི་རིགས་
གསུམ་དང་དྲུག་གོ །གཉིས་པ་སྤྱོད་པའི་རྒྱུད་ལ་རིགས་གསུམ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས། པདྨའི་རིགས། རྡོ་རྗེའི་
རིགས་ཏེ་གསུམ་མོ། །གསུམ་པ་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ལ་དུམ་བུ་བཞི་ནི། རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་དུམ་བུ། དོན་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པའི་
དུམ་བུ། ངན་སོང་སྦྱོང་བའི་དུམ་བུ། ཁམས་གསུམ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་དུམ་བུ་དང་བཞིའོ། །བཞི་པ་བླ་མེད་རྒྱུད་ལ་ཕ་
རྒྱུད་མ་རྒྱུད་སོགས་ནི། རྣལ་འབྱོར་བླ་ན་མེད་པའི་རྒྱུད་ལ་ཐབས་གཙོ་བོར་སྟོན་པ་ཕའི་རྒྱུད། ཤེས་རབ་གཙོ་བོར་སྟོན་པ་མའི་
རྒྱུད། ཐབས་ཤེས་གཉིས་སུ་མེད་པ་གཉིས་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་དང་གསུམ་མོ། །དེ་ལས་གསང་སྔགས་ཕྱི་མ་གསུམ་གྱི་རྣམ་



བཞག་ཡིག་གེར་འཇིགས་པས་མི་སྤྲོ་ཞིང་། ནང་པ་བླ་མེད་འདི་ཉིད་ཅུང་ཟད་བཤད་ན། ཁྱད་པར་བདུན་གྱིས་ཤེས་པར་བྱ་བ་ 
ལས། དང་པོ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ནི། དབང་དང་། སྦྱིན་སྲེག རབ་གནས། དངོས་གྲུབ། འཕྲིན་ལས་སོགས་རྒྱ་ཆེ་བ་
གཙོ་བོར་སྟོན་པ་ཕའི་རྒྱུད། བསྐྱེད་རིམ། རྫོགས་རིམ། དངོས་གྲུབ་སོགས་ཟབ་པ་གཙོ་བོར་སྟོན་པ་མའི་རྒྱུད་དོ། །གཉིས་པ་
བསྐྱེད་རིམ་གྱི་ཁྱད་པར་ནི། དཀྱིལ་འཁོར་གང་དུ་གཙོ་བོ་གོ་འཕོ་ཞིང་གཙོ་མོ་མི་འཕོ་བ་ནི་མའི་རྒྱུད། གཙོ་མོ་འཕོ་ཞིང་གཙོ་
བོ་མི་འཕོ་བ་ནི་ཕའི་རྒྱུད་དོ། །རྣམ་པའི་ཆ་ལུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ནི། གང་དུ་ལྷ་ཕོའི་རྣམ་པ་མང་ཞིང་ཁྱད་པར་དུ་རིགས་བཞིའི་
གནས་སུ་ལྷ་ཕོའི་དབྱིབས་འབྱུང་ན་ཆ་ལུགས་འཇིག་རྟེན་དང་མཐུན་པར་སྟོད་གཡོགས། སྨད་གཡོགས། དབུ་རྒྱན། རྣ་རྒྱན། 
རིན་པོ་ཆེ་དང་སྦྲུལ་ལ་སོགས་པས་བརྒྱན་པ་ནི་ཕ་རྒྱུད་དང་། གང་དུ་ལྷ་མོའི་རྣམ་པ་མང་ཞིང་ཁྱད་པར་རིགས་བཞིའི་གནས་
སུ་ལྷ་མོའི་དབྱིབས་འབྱུང་ཞིང་། གཅེར་བུ་སྐྲ་གྲོལ་བ། ཐལ་བའི་གོས་དང་རུས་པའི་རྒྱན་དང་རོའི་གདན་སོགས་ཡོད་པ་ནི་
མའི་རྒྱུད་དོ། །བཞི་པ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ནི། མངོན་རྟོགས་ཀྱི་ཚེ་གཡས་སྐོར་དུ་བསྐོར་བ་ཕ་རྒྱུད་དང་། གཡོན་སྐོར་དུ་བྱེད་
པ་མའི་རྒྱུད་དོ། །ལྔ་པ་མཚོན་པར་བྱེད་པའི་ཁྱད་པར་ནི། གཙོ་བོར་སྐྱེས་པས་མཚོན་ཅིང་། དུས་ཉིན་མོར་དང་ཡར་ངོ་གཙོ་
ཆེར་བྱེད་པ་ཕ་རྒྱུད་དང་། དེ་ལས་ལྡོག་པ་མ་རྒྱུད་དོ། །དྲུག་པ་རྫོགས་རིམ་གྱི་ཁྱད་པར་ནི། གང་དུ་རྩ་འི་སྒོ་ནས་ཐྱིག་ལེའི་
བདེ་བ་ལམ་དུ་བྱེད་པ་མ་རྒྱུད་དང། རླུང་གི་སྒོ་ནས་གསལ་བ་ལམ་དུ་བྱེད་པ་ཕ་རྒྱུད་དོ། །བདུན་པ་རྣམ་དག་གི་ཁྱད་པར་ནི། 
གཙོ་ཆེར་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་རྣམ་པར་དག་པ་ལྷ་དང་ལྷ་མོར་སྟོན་པ་ཕ་རྒྱུད་དང་། རྩ་ཁམས་རྣམ་པར་དག་པ་དཔའ་བོ་
དང་རྣལ་འབྱོར་མར་སྟོན་པ་མ་རྒྱུད་དོ། །   

༆ །གདན་གསུམ་གྱི་ངོས་འཛིན། 

གདན་གསུམ་ཚང་བའི་དབང་ལྷ་ཞེས་བྱུང་བའི་གདན་གསུམ་ནི། ཕུང་ཁམས་གཤེགས་པ་གཤེགས་མའི་གདན། སྐྱེ་མཆེད་
སེམས་དཔའ་སེམས་མའི་གདན། ལས་དབང་ཁྲོ་བོ་ཁྲོ་མོའི་གདན་དང་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ནི་གཟུགས་ཕུང་རྣམ་སྣང་། ཚོར་
ཕུང་རིན་འབྱུང་། འདུ་ཤེས་སྣང་མཐའ། འདུ་བྱེད་དོན་གྲུབ། རྣམ་ཤེས་མི་བསྐྱོད་པ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོ་རྡོར་སེམས་ཏེ་
གཤེགས་པ་དྲུག་དང་། ནམ་མཁའི་ཁམས་དབྱིངས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་མ། ས་ཁམས་སངས་རྒྱས་སྤྱན་མ། མེ་ཁམས་གོས་
དཀར་མོ། རླུང་ཁམས་དམ་ཚིག་སྒྲོལ་མ། ཆུ་ཁམས་མཱ་མ་ཀི། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁམས་ཆོས་དབྱིངས་མ་སྟེ་གཤེགས་མ་དྲུག་
གོ །གཉིས་པ་ནི། མིག་གི་སྐྱེ་མཆེད་སའི་སྙིང་པོ། རྣ་བའི་སྐྱེ་མཆེད་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ། སྣའི་སྐྱེ་མཆེད་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ། ལྤེའི་



སྐྱེ་མཆེད་སྤྱན་རས་གཟྱིགས། ལུས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་སྒྲིབ་པ་རྣམ་སེལ། ཡིད་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་འཇམ་དཔལ་སྟེ་སེམས་དཔའ་དྲུག་
གོ ། གཟུགས་རྡོ་རྗེ་མ། སྒྲ་རྡོ་རྗེ་མ། དྲི་རྡོ་རྗེ་མ། རོ་རྡོ་རྗེ་མ། རེག་བྱ་རྡོ་རྗེ་མ། ཆོས་དབྱིངས་རྡོ་རྗེ་མ་སྟེ་སེམས་མ་དྲུག་
གོ །གསུམ་པ་ནི། ཁའི་དབང་པོ་བགེགས་མཐར་བྱེད། ལག་པའི་དབང་པོ་ཤེས་རབ་མཐར་བྱེད། རྐང་པའི་དབང་པོ་པདྨ་
མཐར་བྱེད། བཤང་བའི་དབང་པོ་གཤིན་རྗེ་མཐར་བྱེད། བྷ་གའི་དབང་པོ་གཙུག་གཏོར་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ། མཆོག་གི་
དབང་པོ་གནོད་མཛེས་རྒྱལ་པོ་སྟེ་ཁྲོ་བོ་དྲུག་གོ །ཁའི་བྱ་བ་སྨྲ་བ་རེངས་བྱེད་མ། ལག་པའི་བྱ་བ་ལེན་པ་ང་རྒྱལ་ཅན་མ། 
རྐང་པའི་བྱ་བ་འགྲོ་བ་རྨུགས་བྱེད་མ། བཤང་ལམ་གྱི་བྱ་བ་བཤང་བ་འཛག་པ་ཤིན་ཏུ་བརྩོན་འགྲུས་མ། བྷ་གའི་བྱ་བ་གཅི་བ་
འཛག་པ་ཤིན་ཏུ་སྔོན་མོ། མཆོག་གི་དབང་པོའི་བྱ་བ་ཁུ་བ་འཛག་པ་དྲག་ཤུལ་ཅན་མ་སྟེ་ཁྲོ་མོ་དྲུག་གོ །    

༆ །དམ་པ་རིགས་བརྒྱ་རྩིས་ཚུལ། 

གསང་སྔགས་གསར་མའི་རྒྱུད་སྡེ་རྣམས་སུ་གགས་པའི་དམ་པ་རིགས་བརྒྱ་ནི། གཟུགས་ཕུང་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཅེས་
གགས་པ་རང་ལའང་། དབྱིབས་ཀྱི། རྣམ་པའི། ཁ་དོག་གི སྣང་བའི། རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་དང་ལྔ་པོ། 
རྣམ་སྣང་གི་རྣམ་སྣང་། རྣམ་སྣང་གི་རིན་འབྱུང་། རྣམ་སྣང་གི་སྣང་མཐའ། རྣམ་སྣང་གི་དོན་གྲུབ། རྣམ་སྣང་གི་མི་བསྐྱོད་པ་
དང་ལྔའོ། །ཚོར་ཕུང་རིན་འབྱུང་ལ། བཏང་སྙོམས་ཀྱི། བད་རླུང་ལས་སྐྱེས་པའི། བདེ་བའི། སྡུག་བསྔལ་གྱི། འདུས་འཁྲིས་
ལས་བྱུང་བའི་ཚོར་བ་སྟེ་ལྔ་པོ། རིན་འབྱུང་གི་རྣམ་སྣང་ནས་རིན་འབྱུང་གི་མི་བསྐྱོད་པའི་བར་ལྔའོ། །འདུ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོ་སྣང་
མཐའ་ལའང་མི་གཡོ་ཞིང་མི་རྒྱུ་བའི། རྐང་བཞི་པའི། རྐང་མེད་ཀྱི། རྐང་མངས་ཀྱི། རྐང་གཉིས་པའི་འདུ་ཤེས་ཏེ་ལྔ་པོ། 
སྣང་མཐའི་རྣམ་སྣང་ནས་སྣང་མཐའི་མི་བསྐྱོད་པའི་བར་ལྔའོ། །འདུ་བྱེད་ཀྱི་ཕུང་པོ་དོན་གྲུབ་ལའང་། ལུས་ཀྱི། ཁམས་
གསུམ་གྱི། ངག་གི ཐར་པའི། ཡིད་ཀྱི་འདུ་བྱེད་དང་ལྔ་པོ། དོན་གྲུབ་ཀྱི་རྣམ་སྣང་ནས་དོན་གྲུབ་ཀྱི་མི་བསྐྱོད་པའི་བར་
ལྔའོ། །རྣམ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོ་མི་བསྐྱོད་པ་ལའང་མིག་གི། རྣ་བའི། སྣའི། ལྤེའི། ལུས་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་དང་ལྔ་པོ་མི་བསྐྱོད་པའི་
རྣམ་སྣང་ནས་མི་བསྐྱོད་པའི་མི་བསྐྱོད་པའི་བར་ལྔ་སྟེ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔའོ། །སའི་ཁམས་སངས་རྒྱས་སྤྱན་མ་ལ། སྐྲ་རུས་ཕྱི་ས་
མཆིན་པ་སྙིང་དང་། སྤུ་སེན་རྣག་སྙིང་དང་། སོ་པགས་ཤ་སྙིང་དང་། རྒྱུས་པ་རྩ་རྩིབ་མ་སྙིང་དང་། དྲི་མ་རྒྱུ་མ་མཁྲིས་པ་
སྙིང་དང་ལྔ་ནི། ནང་གི་ས་ཁམས་ལྔ་ཡིན་པས་སངས་རྒྱས་སྤྱན་མའི་སངས་རྒྱས་སྤྱན་མ། སངས་རྒྱས་སྤྱན་མའི་མཱ་མ་ཀི། 
སངས་རྒྱས་སྤྱན་མའི་དབྱིངས་ཕྱུག་མ། སངས་རྒྱས་སྤྱན་མའི་གོས་དཀར་མོ། སངས་རྒྱས་སྤྱན་མའི་དམ་ཚིག་སྒྲོལ་མ་སྟེ་



ལྔའོ། །ཆུ་ཁམས་མཱ་མ་ཀི་ལའང་། བད་ཀན་གྱི་མཆིལ་མ་དང་། རྔུལ་དང་། ཁྲག་དང་། ཁ་མཆུ། གཅིན་དང་ལྔ་ནི་ནང་གི་
དང་། འབབ་ཆུ། ཆུ་བོ། བཀོད་མ། ལྟེང་ཀ། རྒྱ་མཚོ་དང་ལྔ་ནི་ཕྱིའི་ཆུ་ལྔ་སྟེ་རིམ་པར། མཱ་མ་ཀིའི་སངས་རྒྱས་སྤྱན་མ་ནས་
སྔར་བཞིན་སྦྱར་བར་བྱའོ། །མེ་ཁམས་གོས་དཀར་མོ་ལ། མགོ་བོའི། ལྟེ་བའི། ཡན་ལག་གི ལྟོ་བའི། སྙིང་གའི་དྲོད་དང་ལྔ་
ནི་ནང་གི་དང་། རྡོ་ལས་བྱུང་བའི་མེ། མེ་ཤེལ་ལས་བྱུང་བའི་མེ། ཤིང་གི་མེ། ནགས་ཀྱི་མེ། རྒྱུན་བཞག་གི་མེ་སྟེ་ལྔའང་
གོས་དཀར་མོའི་སངས་རྒྱས་སྤྱན་མ་སོགས་སྔར་བཞིན་ནོ། །རླུང་གི་ཁམས་དམ་ཚིག་སྒྲོལ་མ་ལ་ཁྱབ་བྱེད། ཐུར་སེལ། 
གྱེན་རྒྱུ། མཉམ་གནས། སྲོག་འཛིན་ཏེ་ནང་གི་དང་། སྟེང་གི། ལྷོའི། ནུབ་ཀྱི། བྱང་གི ཤར་གྱི་རླུང་སྟེ་ལྔཔོའང་དམ་ཚིག་
སྒྲོལ་མའི་སངས་རྒྱས་སྤྱན་མ་སོགས་སྔར་བཞིན་ནོ། །མིག་གི་དབང་པོ་སའི་སྙིང་པོ་ལ། མིག་གཟུགས་གསུམ་འཛིན་པ། 
མིག་འབྲས་དཀར་པོ། ཟུར་གྱིས་བལྟ་བ། མིག་གཡོ་བ། མིག་དབང་པོ་སྟེ་ལྔ་ནི་ས་སྙིང་གི་ས་སྙིང་། ས་སྙིང་གི་ཕྱག་རྡོར། 
ས་སྙིང་གི་ནམ་སྙིང། ས་སྙིང་གི་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག ས་སྙིང་གི་སྒྲིབ་སེལ་ཏེ་ལྔའོ། །རྣ་བའི་དབང་པོ་ཕྱག་རྡོར་ལ། རྣ་བའི་
རང་བཞིན། སྒྲ་གསུམ་འཛིན་པ། རྣ་བའི་བུ་ག། རྣ་བའི་རྩ་བ། རྣ་བའི་དབང་པོ་སྟེ་ལྔ་པོ་ནི། ནམ་སྙིང་གི་ས་སྙིང་སོགས་སྔར་
བཞིན་ནོ། །སྣའི་དབང་པོ་ནམ་སྙིང་ལ། སྣའི་རང་བཞིན་དང་། སྣའི་ནང་གི་དབུས་དང་། དྲི་གསུམ་འཛིན་པ་དང་། སྣ་བུག་
དང་། སྣའི་དབང་པོ་སྟེ་ལྔ་ནི་རིམ་པ་བཞིན། ནམ་སྙིང་གི་ས་སྙིང་ནས་ནམ་སྙིང་གི་སྒྲིབ་སེལ་གྱི་བར་ལྔའོ། །ལྤེའི་དབང་པོ་
འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ལ། ལྤེའི་རང་བཞིན། ལྤེའི་རྩ་བ། ལྤེའི་རྩེ་མོ། རོ་གསུམ་འཛིན་པ། ལྤེའི་དབང་པོ་སྟེ་ལྔ་ནི་འཇིག་དབང་
ཕྱུག་གི་ས་སྙིང་སོགས་སྔར་བཞིན་ནོ། །ལུས་ཀྱི་དབང་པོ་སྒྲིབ་སེལ་ལ། རྡུལ་ཕྲན་འདུས་པའི་གཟུགས་དང་། རུས་པའི་དང་། 
ཤའི་དང་། པགས་པའི་དང་། རེག་བྱ་གསུམ་འཛིན་པ་སྟེ་ལྔ་ནི་སྒྲིབ་སེལ་གྱི་ས་སྙིང་སོགས་སྔར་བཞིན་ནོ། །ལྡང་ཞིང་རྒྱུ་བའི་
མིག་ལ་བརྟེན་ནས་གཟུགས་ལྔའི་བྱ་བ་རྫོགས་པར་བྱེད་པའི་གཟུགས་རྡོ་རྗེ་མ་ལ། མཐོང་བའི་ཡུལ་གྱི། ཆགས་པའི། ཡིད་
དུ་འོང་མི་འོང་གི་བྱ་བ་སྒྲུབ་པའི། འགྱིང་ཞིང་རྣམ་པར་རོལ་པ་བཏེག་པའི་གཟུགས་ཏེ་ལྔ་ནི། གཟུགས་རྡོ་རྗེ་མའི་གཟུགས་རྡོ་
རྗེ་མ། གཟུགས་རྡོ་རྗེ་མའི་སྒྲ་རྡོ་རྗེ་མ་སོགས་གོང་བཞིན་དང་། རྣམ་པར་རྒྱུའི་རླུང་སྒྲའི་རང་བཞིན་སྒྲ་རྡོ་རྗེ་མ་ལ། རྣ་བའི་ནང་
གི་སྒྲ་དང་མགོའི་སྒྲ་དང་། སྐྲའི་སྒྲ་དང་། གླུའི་སྒྲ་བཅས་བཞི་གཅིག་ཏུ་བགང་བ་ལ་རྒྱུན་གྱི་སྒྲ་དང་། རྐན་མཆུ་ངག་གི་སྒྲ་
དང་། ནགས་ཚལ་ཆུ་བོ་སེ་གོལ་ཐལ་མོ་རོལ་མོའི་སྒྲ་དང་། ཧཱུཾ་ཞི་བའི་སྒྲ་དང་དྲག་པོའི་སྒྲ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་བྱས་པའི་ལྔ་ནི་
སྒྲ་རྡོ་རྗེ་མའི་གཟུགས་རྡོ་རྗེ་སོགས། ཡང་དག་རྒྱུའི་རླུང་དྲིའི་རང་བཞིན་དྲི་རྡོ་རྗེ་མ་ལ། དྲིའི་ཚོགས་མ་ལུས་པ་དང་། ཡན་
ལག་གི་དྲི་དང་། དྲིའི་རེག་བྱ་གསུམ་དང་། དབུགས་བྲལ་རོའི་དྲི་དང་། དྲི་ང་བའམ་མི་བཟད་པའི་དྲི་སྟེ་ལྔ་ནི་དྲི་རྡོ་རྗེ་མའི་



གཟུགས་རྡོ་རྗེ་མ་སོགས་སྔར་བཞིན་ནོ། །རབ་ཏུ་རྒྱུའི་རླུང་རོའི་རང་བཞིན་རོ་རྡོ་རྗེ་མ་ལ། མངར་བ། བསྐ་བ། ལན་ཚྭ། སྐྱུར་
བ། ཚ་བ། ཁག་པའི་རོ་སྟེ་ལྔ་ནི་རོ་རྡོ་རྗེའི་གཟུགས་རྡོ་རྗེ་མ་སོགས་སྔར་བཞིན་ནོ། །ངེས་པའི་རྒྱུའི་རླུང་རེག་བྱ་རྡོ་རྗེ་མ་ལ། 
སྟན་གཅིག་ལ་གནས་པའི་རེག་བྱ་དང་། འཁྱུད་པའི་དང་། འོ་བྱེད་པའི་དང་། འཇིབ་པའམ་རྔུབ་པའི་དང་། དབང་པོ་གཉིས་
སྦྱོར་གྱི་རེག་བྱ་དང་ལྔ་ནི། རེག་བྱ་རྡོ་རྗེ་མའི་གཟུགས་རྡོ་རྗེ་མ་སོགས་སྔར་བཞིན་ནོ། །དེ་ཐམས་ཅད་བསྡོམས་པས་ཁྱབ་བྱ་
དགུ་བཅུ་གོ་ལྔ་ལ་ཁྱབ་བྱེད་ཡིད་འཇམ་དཔལ་མེ་ལོང་ལྟ་བུ་དང་། མཉམ་པ་ཉིད་དང་། སོ་སོར་རྟོག་པ་དང་། བྱ་བ་གྲུབ་པ་
དང་། ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་ཏེ་འཇམ་དཔལ་ལྔ་ཡོད་པ་སྔར་གྱི་སེམས་དཔའ་ཉེར་ལྔའི་སྟེང་དུ་བསྣན་པས་སེམས་དཔའ་
སུམ་ཅུ་སྟེ་རིགས་བརྒྱའོ། །  

མཐུན་མཐར་གྱི་ལྷག་ཆད་སྐང་ཚུལ། 

ཐུན་མཐར་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཡི་གེ་ཨཱ་ལི་ལན་གསུམ་གྱིས་སྐུ་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་མ་གསལ་བ། སྒོམ་ཚུལ་མ་ཤེས་པ། བརྡ་དོན་
རྟགས་གསུམ་མ་འཕྲོད་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། ཐབས་ཀྱི་ཡི་གེ་ཀཱ་ལི་ལན་གསུམ་གྱིས་གསུང་བཟླས་བརྗོད་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་མ་
དག་པ། གངས་མ་ཚང་བ། གོ་རིམ་ནོར་བ། སྔགས་ཀྱི་དོན་མ་ཤེས་པ། བཟླས་པའི་སྐྱོན་དུ་གྱུར་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། ཞི་ཁྲོ་
ཀུན་འདུས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཡིག་བརྒྱ་ལན་གསུམ་གྱིས་ཐུགས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་འཕྲོ་འདུའི་རིམ་པ་ནོར་བ། འཁྲུལ་བ། ཡེངས་པ་
དང་། མ་གསལ་བ་ལ་སོགས་འགལ་འཁྲུལ་ཉམས་པ་རྣམས་ཀྱི་ལྷག་ཆད་ཁ་བསྐང་ཞིང་། ཡེ་དྷརྨ་ལན་གསུམ་གྱིས་ངག་
ནུས་བརྟན་པར་བྱས་པའི་མོས་པ་བྱའོ། །    

༆ །ཟུང་འཇུག་ཡན་ལག་བདུན་རྩིས་ཚུལ། 

ཉེར་མཁོའི་ཚིག་དོན་སྣ་ཚོགས་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་ཟྱིན་བྲིས་གཞན་ཕན་དགའ་བའི་ཟླྲོས་གར་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་བ་ཟུང་
འཇུག་ཡན་ལག་བདུན་གང་ཞེ་ན། འདི་ལ་རྒྱུ་འབྲས་གཉིས་ལས་རྒྱུའི་ཡན་ལག་བདུན་ནི། ཟུང་འཇུག་གི་ལམ་ཉམས་སུ་
བླངས་བྱའི་དོན་གྱི་ཡེས་ཤེས་དེ་ཉིད་ལ། ཡོད་མེད་རྟག་ཆད་གཉིས་འཛིན་གྱི་མཐའ་དང་བྲལ་བས་རང་བཞིན་མེད་པའི་ཡན་
ལག ཕྱི་ནང་བདག་གཞན་ཐབས་ཤེས་དབྱིངས་དང་ཡེས་ཤེས་སོགས་གཉིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཟུང་འཇུག་ཏུ་ཤེས་པ་ཁ་སྦྱོར་
གྱི་ཡན་ལག བདེ་སྡུག་ཚ་གང་སོགས་ཚོར་བ་ཐམས་ཅད་ལྷན་སྐྱེས་བདེ་ཆེན་གྱི་ངོ་བོར་རྟོགས་ན་བདེ་ཆེན་གྱི་ཡན་ལག 



འདོད་ཡོན་ལ་སོགས་ཡུལ་དང་དངོས་པོར་བཟང་ངན་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་རོ་མཉམ་བདུད་རྩི་ཆེན་པོར་ལོངས་སུ་སྤྱོད་པ་
ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་ཡན་ལག དེ་ཉིད་མ་རྟོགས་པའི་འགྲོ་ལ་རིས་མེད་ཕན་པ་སྒྲུབ་པ་སྙིང་རྗེའི་ཡན་ལག དེ་ལྟ་བུའི་བརྩོན་པས་
རིམ་གཉིས་ཟབ་མོ་ལ་གཞན་དོན་དུ་འབད་པ་ནི་རྒྱུན་མི་ཆད་པའི་ཡན་ལག དེ་ཁེངས་རློམས་དང་བདག་ལྟ་སོགས་དྲི་མས་
མ་གོས་འཁོར་གསུམ་ཡོངས་དག་ཆེན་པོར་སྤྱོད་པ་ནི་འགོག་པ་མེད་པའི་ཡན་ལག་དང་བདུན། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་འབྲས་བུའི་
ཡན་ལག་བདུན་འབྱུང་སྟེ། འོག་མིན་གྱི་གནས་ནས་དག་པའི་འཁོར་ལ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པའི་ཕྱིར་ལོངས་
སྤྱོད་ཀྱི་ཡན་ལག །མཚན་རྫོགས་ལོངས་སྐུ་རང་འོད་ཀྱི་ཡུམ་དང་འདུ་འབྲལ་མེད་པས་ཁ་སྦྱོར་གྱི་ཡན་ལག །ཟག་མེད་
ཡེས་ཤེས་ཀྱི་བདེ་བ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པས་བདེ་ཆེན་གྱི་ཡན་ལག །དམིགས་མེད་ཐུགས་རྗེ་མཁའ་ལྟར་ཁྱབ་པས་སྙིང་རྗེའི་ཡན་
ལག །ཕྲིན་ལས་འཁོར་བའི་བཐའ་དང་མཉམ་པས་རྒྱུན་མི་ཆད་པའི་ཡན་ལག །ཞི་བའི་མཐའ་ལ་མི་གནས་པའི་འགོག་པ་
མེད་པའི་ཡན་ལག །སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེ་ཟུང་འཇུག་གི་རང་བཞིན་སྤྲོས་པའི་མཐའ་ལས་འདས་པ་རང་བཞིན་མེད་པའི་ཡན་
ལག་དང་བདུན་ནོ། །   

༆ །བླ་སྒྲུབ་ལས་སྦྱོར་གྱི་སྐོར། 

བླ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལས་སྦྱོར་འདི་ལ་སྒོས་སྒྲུབ་དང་མ་འབྲེལ་བའི་ལུགས་དང་སྒོས་སྒྲུབ་དང་འབྲེལ་བའི་ལུགས་གཉིས་སུ་ཡོད་པ་
ལས། དང་པོ་ལ་སྲུང་འཁོར་ནས་བཟུང་རང་ཉིད་སེམས་དཔའ་གསུམ་བརྩེགས་སུ་བསྐྱེད་པའི་བར་གསང་སྒྲུབ་ལྟར་འདོད་
བསྒོམས་བྱས་ནས། །རང་གི་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་ཚོགས་ཤིང་གི་གཙོ་བོར་ངོ་བོ་བླ་མ་རྣམ་པ་སྨན་བླ་ཡིད་ཀྱིས་བསྒོམས་
ནས། རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་མཆོད་ལྷ་མང་པོ་སྤྲོས་པ་རྣམས་ཀྱིས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་དུ་སྨན་གྱི་མཆོད་རྫས་ཐོགས་ཏེ་འབུལ་
བའི་དམིགས་པ་བསྒོམས་ནས། ༀ་བཛྲ་གུ་རུ་ཌཱཀྐི་ནི་སོགས་བླ་སྒྲུབ་རང་གི་ལས་སྔགས་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བཟླ་བ་
ཡིན། དེས་ཕྱག་རྡོར་སོགས་གཞན་ཐམས་ཅད་ལའང་རིགས་འགྲེ་བར་བྱའོ། །གཉིས་པའི་ལུགས་ནི། །རང་ཉིད་སེམས་
དཔའ་གསུམ་བརྩེགས་སུ་བསྐྱེད་པའི་བར་གསང་སྒྲུབ་ལྟར་འདོན་བསྒོམས་བྱས་ནས། རང་གི་མདུན་གྱི་ནམ་མཁརཚོགས་
ཞིང་གི་གཙོ་བོར་བླ་མ་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་སོགས་སྨན་བླའི་མངོན་རྟོགས་དང་མཆོད་བསྟོད་རྗེ་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་
མཛད་པའི་སྨན་བླའི་སྒོས་སྒྲུབ་ལྟར་འདོན་བསྒོམས་བྱས་ནས། སྨན་བླའི་སྔགས་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བཟླ་བ་ཡིན། དེ་
བཞིན་དུ་ཕྱག་རྡོར་གྱི་མངོན་རྟོགས་མཆོད་བསྟོད་སྔགས། རྟ་མགྲིན་གྱི་མངོན་རྟོགས་མཆོད་བསྟོད་སྔགས། བདེ་མཆོག་གི་



མངོན་རྟོགས་མཆོད་བསྟོད་སྔགས། ཕག་མོའི་མངོན་རྟོགས་མཆོད་བསྟོད་སྔགས་སོགས་འོག་མ་ཐམས་ཅད་ལ་རིགས་
འགྲེ་བྱ། ཞིབ་པར་ཕག་གྲུའི་གཏེར་ཁ་བཅུ་པ་དང་རྒྱ་རས་ཀྱི་ཞལ་གདམས་ཀུན་གསལ་དྲི་མེད་སོགས་ལས་ཤེས་པར་
བྱའོ། །      

༆ །གུ་རུ་དྲག་དམར་སྐབས་ཀྱི་སྦྱང་གཞི་སོགས་ཀྱི་སྐོར། 

སྤྱིར་སྦྱང་གཞི། སྦྱང་བྱ། སྦྱོང་བྱེད། སྦྱངས་འབྲས་ཀྱི་རྣམ་པ་བཞག་འཇོག་མང་དུ་ཡོད་ཀྱང་། འདིར་དྲག་དམར་གྱི་སྐབས་
སུ་བསྡུ་ན། སྦྱང་གཞི་འོད་གསལ་བའི་ཡེས་ཤེས། སྦྱང་བྱ་སྐྱེ་འཆི་བར་དོ་གསུམ་གྱི་བག་ཆགས། སྦྱོང་བྱེད་བསྐྱེད་རྫོགས་
ཟུང་འཇུག །སྦྱངས་འབྲས་གནས་སྐབས་རིག་འཛིན་བཞི་དང་མཐར་ཐུག་མི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་གོ་འཕང་རྙེད་པར་འདུ་
ཞིང་། སྦྱོང་གཞི་འོད་གསལ་བའི་ཡེས་ཤེས་ལ་སྒྲིབ་བྱེད་སྦྱང་བྱ་སྐྱེ་འཆི་བར་དོ་གསུམ་གྱི་བག་ཆགས་དེའང་སྐྱེ་གནས་བཞི་
ལ་འདུ་ཞིང་། དེ་ལ་ལྟོས་ནས་སྦྱོང་བྱེད་བསྐྱེད་རིམ་ལ་དབྱེ་ན། དབང་རྟུལ་གྱི་ངོར་སྒོང་སྐྱེས་ཀྱི་བག་ཆགས་སྦྱོང་བྱེད་རྒྱས་པ་
ཆེན་པོའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་། དབང་འབྲིང་གི་ངོར་མངལ་སྐྱེས་ཀྱི་བག་ཆགས་སྦྱོང་བྱེད་རྒྱས་པ་འབྲིང་གི་བསྐྱེད་རིམ་དང་། 
དབང་རབ་ཀྱི་ངོར་དྲོད་གཤེར་སྐྱེས་ཀྱི་བག་ཆགས་སྦྱོང་བྱེད་བསྐྱེད་རིམ་བསྡུས་པ། ཤིང་ཏུ་དབང་རྣོན་གྱི་ངོར་བརྫུས་སྐྱེས་ཀྱི་
བག་ཆགས་སྦྱོང་བྱེད་བསྐྱེད་རིམ་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་བཅས་བཞིར་གསུངས། དེ་ལ་དང་པོ་རྒྱས་པ་ཆེན་པོའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་། 
གཉིས་པ་རྒྱས་པ་འབྲིང་གི་བསྐྱེད་རིམ་གཉིས་པོ་བསྐྱེད་རིམ་གཉིས་པོ་བསྐྱེད་པ་མཧཱ་ཡོ་གའི་ལུགས་ཡིན་ཅིང་། གསུམ་པ་
བསྡུས་པ་དྲོད་གཤེར་སྐྱེས་ཀྱི་བག་ཆགས་སྦྱོང་བྱེད་དེ་ལུང་ཨ་ནུ་ཡོ་གའི་ལུགས་ཡིན། བཞི་པ་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་བརྫུས་སྐྱེས་
སྦྱོང་བྱེད་འདི་ཉིད་རྫོགས་ཆེད་ཨ་ཏི་ཡོ་གའི་ལུགས་ཡིན་ནོ།  །         

༆  །བསྒྲལ་འོས་ཞིང་བཅུ་སོགས་རྩིས་ཚུལ། 

ཞིང་ཅུང་ཚང་བའི་དག་བགེགས་ཞེས་པ་མཆོག་ཕྲན་སྙིང་རྗེའི་ཞིང་སྟེ། དེ་ནི་གསལ་བཀྲ་ལས། དཀོན་མཆོག་སློབ་དཔོན་སྐུ་
དག་གཉིས། དམ་མཉམ་ལོག་དང་འཁུ་བ་དང་། འདུ་བར་འོང་དང་ཡོངས་ལ་གནོན། ངན་སོང་གསུམ་དང་བཅུ་པོ་ནི། རྣལ་
འབྱོར་ཀུན་གྱིས་དང་དུ་བླངས། ཞེས་པ་ཡང་། དཀོན་མཆོག་གི་དབུ་འཕང་སྨོད་པ། བླ་མའི་སྐུ་ལ་བདོ་བ། རྣལ་འབྱོར་
བདག་ལ་སྨོད་པ། སེམས་ཅན་སྤྱི་ལ་འཚེ་བ། སྡིག་པའི་ལས་ལ་བརྔམས་པ། ངན་སོང་གསུམ་གྱི་རྒྱུ་ལ་གཞོལ་བ། བདུད་



ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་ལྷུང་བ། ལམ་གོལ་སར་ལྷུང་བ་སྟེ་གོང་གི་ངན་སོང་གསུམ་གྱི་རྒྱུ་ལ་གཞོལ་བ་སོ་སོར་བགངས་པས་བསྒྲལ་
བའི་ཞིང་བཅུ་ཞེས་བྱའོ། །        

ཉམས་པ་བདུན་ནི། སྲོག་དོན་ལས་བཀའ་དམ་ཀྱི་མཉམ། །མཚན་མ་འདོད་པ་མཉམ་དང་བདུན། །ཞེས་པ་འདི་དག་ཡིན་
ཅིང་། སོ་སོར་བཤད་ན། ཕ་མ་སློབ་དཔོན་མཁན་པོ་གསོད། །རྡོ་རྗེ་ནང་རྨྤེ་བྱེད་པ་ནི། །སྲོག་ལས་མཉམ་པ་བསྒྲལ་བའི་
ཞིང་། །༡ སློབ་དཔོན་བཀའ་བསྲུ་ངན་སྤྱད་སེམས། །སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱ་རྒྱུན་སྤྱོད་དང་། །གསང་བ་གཞན་ལ་སྤེལ་བ་
རྣམས། །དོན་ལས་མཉམ་པ་བསྒྲལ་བའི་ཞིང་། །༢ རྣལ་འབྱོར་ཆས་རྒྱུ་མཚང་ནས་འདྲུ། །བཀའ་སྨོད་འཁོར་རྣམས་ལོག་
པར་འཁྲིད། །རྟགས་ཀྱི་དོན་
བསྟན༌ལེགས༌པར༌མཐོང༌། །བཀའ༌ལས༌མཉམ༌པ༌བསྒྲལ༌བའི༌ཞིང༌། །གཞི༌མེད༌སྐུར༌འདེབས༌ལྟ༌བ༌ནོར། །ལོག༌པར༌སྤྱོད༌
པ༌དང༌དུ༌ལེན། །གཞུང༌བོར༌ཕྱིན༌ཅི༌ལོག༌ལ༌མཁས། །དམ༌ལས༌མཉམ་པ༌བསྒྲལ༌བའི༌ཞིང༌། ། ༤ 
སྔོན༌ཆད༌འཁོན༌མེད༌གློ༌བུར༌དུ། །ཁྱད༌གསོད༌བྱ༌བ༌ངན༌ལ༌འཇུག །རང༌ཉེས༌མི༌དྲན༌གཞན༌མཐུ༌བྱེད། །ལམ་ཀྱི་མཉམ་པ་
བསྒྲལ་བའི་ཞིང་། །༥ གཉིས་མེད་དོན་ལ་ཕྱོགས་ཆར་འཛིན། །ང་ཉིད་དཔལ་ཆེན་ཡིན་ནོ་ཟེར། །གཞན་ལ་འཚེ་ཞིང་ལྟ་བ་
ལོག །སྐྱེ་མེད་ཆོས་ལ་མཚན་མར་འཛིན། །མཚན་མ་མཉམ་པ་བསྒྲལ་བའི་ཞིང་། །༦ མི་ཐོད་ཞིང་ཆེན་མཚན་མར་
ཐོགས། །གསང་སྔགས་བརྟུ་ཞིང་གཞོགས་སློང་བྱེད། །གཡོ་སྒྱུ་ཐོ་ཅོས་ནོར་སོགས་འགུགས། །འདོད་པ་མཉམ་པ་བསྒྲལ་
བའི་ཞིང་། །༧ ཞེས་དང་། ཡང་ན། དམ་ལས་མཉམ་པས་སློབ་དཔོན་མཆེད་ལ་བརྙས། །བཀའ་ལས་མཉམ་པས་ལས་
འབྲས་ཁྱད་དུ་བསད། །དོན་ལས་མཉམ་པས་བདེན་གཉིས་ཆད་པར་བལྟ། །ལས་ཀྱི་མཉམ་པས་ཉེས་མེད་རྣམས་ལ་
འཇུག །མཚན་མ་མཉམ་པས་ཆོས་ལ་ཕྱོགས་རིས་བཟུང་། །འདོད་པ་མཉམ་པས་ཁྲེལ་མེད་འཕྲོག་བཅོམ་བྱེད། །ལོག་པ་
མཉམ་པས་སེམས་ཅན་སྡུག་ལ་སྦྱོར། །ཅེས་བདུན་ནོ།  །༼མ་དཔེ་ནང་དུ་ཉམས་གྱི་དོད་དུ་མཉམ་ཡོད་པ་དང་། ཤད་
གཉིས་མིན་འདུག་དཔྱད་པར་བྱའོ༽           

ཁ་སྦྱོར་གསུམ་ནི། བསྲུང་བ་བྱིན་རླབས་རང་བཞིན་གྱི་ཁ་སྦྱར་གསུམ་ཡིན། དེའི་དང་པོ་ནི། རང་གཞན་གྱིས་སྲུང་འཁོར་
བསྒོམ་པའམ་རྫས་་སྔགས་ཀྱིས་བསྲུང་བ་ལྟ་བུ། གཉིས་པ་ནི། བླ་མ་དང་ལྷ་ཡིས་བྱིན་གྱིས་རློབས་པ་ལྟ་བུའམ། དབང་
སོགས་ནོད་པ། གསུམ་པ་ནི། ཚེ་དང་བསོད་ནམས་རླུང་རྟས་བཞུང་བའམ། ཏིང་འཛིན་སྒོམ་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། དེ་དག་ཁོ་བོའི་



ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་གནས་པ་ལ་ཁ་སྦྱར་ཞེས་བཞག་ཅིང་། དེ་ལྷ་སྔགས་ཏིང་འཛིན་ཕྱག་རྒྱའི་
མཐུས་འབྲལ་བ་ལ་དབྱེ་བར་བཞག་གོ །      

དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ཆས་བརྒྱད་ནི། བགོ་བའི་གོས་གསུམ་དང་། འདོད་པའི་རྒྱན་གཉིས་དང་། བྱུགས་པའི་རྫས་གསུམ་བཅས་
བརྒྱད་དོ། བགོ་བའི་གོས་གསུམ་ནི། སྟོབས་བཅུས་གཏི་མུག་བཅོམ་པའི་བརྡར་གླང་ཆེན་གྱི་སྟོད་གཡོགས་དང་། བྱང་ཆུབ་
སེམས་ཀྱིས་འདོད་ཆགས་བཅོམ་པའི་བརྡར་ཞིང་སགས་ཀྱི་སྐེད་ཆིངས་དང་། དཔའ་བརྟུལ་དྲག་པོའི་ལས་ཀྱིས་ཞེ་སྡང་
བཅོམ་པའི་བརྡར་སྟག་སགས་ཀྱི་ཤམ་ཐབས་གྲོལ་བའོ། འདོད་པའི་རྒྱན་གཉིས་ནི། མི་མགོའི་དོ་ཤལ་དང་། སྦྲུལ་གྱི་རྒྱན་
ཏེ། ཀླུ་རྒྱལ་རིགས་དཀར་པོའི་སྐྲ་ཆིངས་དང་། རྗེའུ་རིགས་སེར་པོའི་སྙན་རྒྱན་དང་། བྲམ་ཟེའི་རིགས་དམར་པོའི་སེ་མོ་དོ་
དང་མགུར་ཆུ། དམངས་རིགས་ལྗང་ཁུའི་སྐ་རགས་དང་དོ་ཤལ། གདོལ་པ་ནག་པོའི་གདུ་བུ་རྣམས་སོ། བྱུགས་པའི་རྫས་
གསུམ་ནི། དཔྲལ་བར་ཐལ་ཆེན་གྱི་ཚོམ་བུ་དང་། མཁུར་ཚོས་གཉིས་དང་སྣའི་འབུར་གསུམ་དུ་རཀྟའི་ཐྱིག་ལེ་དང་། མགྲིན་
པ་ཞག་གི་ཟོ་རིས་ཏེ་གསུམ་མོ། ཡང་ན། སྟོད་ཀྱི་བགོ་བ་གླང་སགས། སྨད་དུ་བགོ་རྒྱུ་སྟག་སགས། སྐེད་པར་བཀྲི་བའི་མི་
སགས། དཔྲལ་བར་ཁྲག་གི་ཐྱིག་ལེ། འཁུར་བ་གཉིས་སུ་ཞག་གི་སོར་རིས། སྨིན་མཚམས་སུ་ཐལ་ཆེན་གྱི་ཚོམ་བུ། མགོ་
བོར་འཆིང་རྒྱུའི་ཐོད་སྐམ་གྱི་ཅོད་པཎ། མགུལ་པར་དཔྱངས་རྒྱུའི་ཐོད་རློན་གྱི་དོ་ཤལ་དང་བརྒྱད་དོ། །            

༆ །བདེ་མཆོག་དང་ཀྱཻ་རྡོར་ལས་གསུངས་པའི་སྦྱོར་ལམ་ས་བཅུ་གཉིས་རྩིས་ཚུལ། 

བདེ་མཆོག་དང་ཀྱཻ་རྡོར་ལས་སྦྱོར་ལམ་གྱི་ས་བཅུ་གཉིས་གསུངས་ཏེ། སྦྱོར་ལམ་དྲོད་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཡུལ་པུ་ལི་ར་མ་ལ་
སོགས་སུ་སྤྱོད་པ་སྤྱད་པས་ལས་རླུང་སྟོང་བརྒྱད་བརྒྱ་རེ་འགག་པས་ས་རེ་ཐོབ་པར་བཤད། དེ་བཞིན་སྤྱོད་པ་སྤྱད་པས་རྩ་
རླུང་ཐྱིག་ལེའི་ནུས་པ་རྣམས་དབུ་མར་ཐྱིམ་པ་ལ་སྟོས་ནས་ས་བཅུ་དང་། བཅུ་གཉིས་སུ་བཞག་སྟེ། པུ་ལི་ར་མ་ལ་སོགས་
ཡུལ་བཞི་གནས་ཏེ་ས་རབ་ཏུ་དགའ་བ། གོ་དཱ་ཝ་རི་སོགས་ཡུལ་བཞི་ཉེ་བའི་གནས་ཏེ་ས་དྲི་མ་མེད་པ། ཀཱ་མ་རུ་པ་སོགས་
ཡུལ་གཉིས་ཞིང་ས་འོད་བྱེད་པ། ཏྲཱི་ཤ་ཀུ་ནི་སོགས་ཡུལ་གཉིས་ཉེ་བའི་ཞིང་སྟེ་ས་འོད་འཕྲོ་བ། ཀ་ལིངྐ་སོགས་ཡུལ་གཉིས་
ཚནྲོ་སྟེ་ས་སྦྱང་དཀའ་བ། ཀཱཀྱི་སོགས་ཡུལ་གཉིས་ཉེ་བའི་ཚནྲོ་ས་མངོན་དུ་གྱུར་པ། པྲྤེ་ཏ་པུ་རི་སོགས་ཡུལ་གཉིས་འདུ་བ་
སྟེ་ས་རིང་དུ་སོང་བ། སོ་རཥྚ་སོགས་ཡུལ་གཉིས་ཉེ་བའི་འདུ་བ་སྟེ་ས་མི་གཡོ་བ། ན་ག་ར་སོགས་ཡུལ་གཉིས་དུར་ཁྲོད་དེ་
ས་ལེགས་པའི་བློ་གྲོས། མ་རུ་སོགས་གཉིས་ཉེ་བའི་དུར་ཁྲོད་དེ་ས་ཆོས་ཀྱི་སྤྲིན་བཅས་ས་བཅུ་དང་། དེ་ཁར་འཐུང་སྤྱོད་



མོས་སྤྱོད་ཀྱི་ས་དང་། ཉེ་བའི་འཐུང་སྤྱོད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་བཞག་པའང་ཡོད། ས་བཅུ་རྒྱུན་མཐའི་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་
འཛིན་བར་ཆད་མེད་ལམ་དེ་ས་བཅུ་གཅིག་པ་དཔེ་མེད་ཡེ་ཤེས་དང་འཐུང་སྤྱོད་ཡིན་ལ། རྣམ་གྲོལ་ལམ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་
ཤེས་སྐད་ཅིག་མ་དང་པོ་དེ་ས་བཅུ་གཉིས་པ་ཡེ་ཤེས་ལྡན་དང་། ཉེ་བའི་འཐུང་སྤྱོད་དེ་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ཕན་ཆད་ཁྱད་པར་
ལམ་ནི་ས་བཅུ་གསུམ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་ས་ཞེས་བཤད་པའང་ཡོད་དོ། གཞན་ཡང་མདོ་སྔགས་སྤྱིའི་ལུགས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་པ་
དང་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་བ། སྒོམ་ལམ་ས་གཉིས་པ་དྲི་མ་མེད་པ་ཞེས་བཤད་པ་དང་མིང་ཙམ་འདྲ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་གཅིག་ཏུ་
འཁྲུལ་བར་མི་བྱའོ། །                

ཡུལ་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་རྩིས་ཚུལ།  བདེ་མཆོག་རྒྱུད་གཞུང་མན་ངག་ལས་ཕྱི་ནང་གི་ཡུལ་ཆེན་ཉེར་བཞི་གསུངས་དོན་ནི། པུ་ལི་
ར་མ་ལ་སོགས་ཕྱི་རོལ་གྱི་ཡུལ་དང་། སྤྱི་བོ་ལ་སོགས་ལུས་ཀྱི་གནས། རབ་དགའ་ལ་སོགས་ས་བཅུར་གསུངས་ཏེ། དབང་
པོ་དམན་པ་ལ་ཕྱི་རོལ་གྱི་ཡུལ། དབང་འབྲིང་ལ་ཕྱི་དཀྱིལ་གྱི་འཁོར་ལོའི་རྩིབས། དབང་རྣོན་ལ་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་རྩ་ཁམས་ཀྱི་
དཀྱིལ་འཁོར། དབང་རབ་ལ་རྩ་ཁམས་དབུ་མར་ཐྱིམ་པའི་ཞུ་བདེའི་ཡེ་ཤེས། དབང་རབ་བླ་མེད་ལ་སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེའི་སྙིང་
པོ་ཅན་རང་བཞིན་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་ཡ་ཤེས་རྣམས་ལ་ས་བཅུར་གསུངས་ཤིང་། ས་བཅུའི་སྒྲ་དོན་ཡང་། སྦྱིན་པས་སེམས་ཅན་
ཚིམ་ཞིང་རྟེན་བྱེད་པས་ན་གནས་དང་། བཟོད་པ་ལ་ཡོན་ཏན་ཕུལ་བྱུང་སྐྱེ་བས་ན་ཞིང་དང་། ཞི་ལྷག་གཉིས་ཀྱིས་གཞན་དོན་
སྒྲུབ་ནུས་པའི་ཕྱིར། གཞོན་དོན་ལ་འདུན་ཅིང་རྟོག་པས་འདུན་རྟོག་དང་། ཐབས་མཁས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་མངོན་ཤེས་
སོགས་མཚན་མ་མེད་པར་འདུ་བས་ན་འདུ་བ་དང་། བདག་མེད་པ་དུར་ཁྲོད་དང་མཚུངས་པའི་ཆོས་དབྱིངས་ཀྱི་དོན་རྟོགས་
ནས་གཞན་ལ་སྟོན་པར་བྱེད་པས་ན་དུར་ཁྲོད་དང་། བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེས་ཤེས་འཐུང་ཞིང་སྒྲིབ་གཉིས་བག་ཆགས་དང་རྣམ་
རྟོག་གཅོད་པར་བྱེད་པས་ན་འཐུང་སྤྱོད་ཅེས་བྱ་ཞིང་། དེ་དག་རེ་རེ་བཞིན་མིང་དོན་གཅིག་པ་ལས་ནུས་པ་ལྷག་པར་ཡོད་པས་
ན་ཉེ་བའི་གནས་དང་། ཉེ་བའི་ཞིང་སོགས་ནས་ཉེ་བའི་འཐུང་སྤྱོད་ཀྱི་བར་རོ། །            

བདེ་མཆོག་ཡབ་ཀྱི་སྔགས་བསྟུ་ཚུལ། 

བདེ་མཆོག་ཡབ་ཀྱི་གོ་ཆའི་སྔགས་བསྟུ་ཚུལ་ནི། དེ་ཡང་གསལ་བྱེད་དབྱངས་མེད་ཕྱེད་པའི་ཡི་གེ། ཡ་ར་ལ་ཝ་ཤ་ཥ་ས་ཧ་
ཀྵ་བཅས་དགུ་ཡོད་ཅིང་། དེའི་དང་པོ་ཡ་ནས་རིམ་པར་བགངས་པའི་བརྒྱད་པ་ཧ་ཡིན། དེ་ལ་གུག་སྐྱེད་བཅུ་སྦྱར་བས་ ཧ་ཧཱ། 
ཧི་ཧཱི། ཧུ་ཧཱུ། ཧེ་ཧེེ། ཧོ་ཧོོ། ཧཾ་ཧཿ ཧ་བཅུ་གཉིས་སུ་འགྱུར་རོ། དེ་ལས་ཡི་གེ་བར་མ། ཧཱ་ ཧཱི་ ཧཱུ་ ཧེེ་ ཧོོ་ ཧཿ ཞེས་པའི་



རིང་པོ་དྲུག་དོར་བར་བྱས། དེའི་ཡན་ལག་ལྷག་མ ཧ་ ཧི་ ཧུ་ ཧེ་ ཧོ་ ཧཾ་ ཞེས་པའི་ཧ་ཐུང་དྲུག་པོ་ཧེ་རུ་ཀ་དཔའ་བོ་ཡབ་
དྲུག་གི་ས་བོན་དང་། དེའི་སྔགས་གངས་མཉམ་པར་སྦྱོར་བ་ལས། ༀ་ཧཿ ན་མཧི་ སྭ་ཧ་ཧུ་ བོོ་ཥཊ་ཧེ་ ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧོ་ ཕཊ་ཧཾ་ 
ཞེས་པར་གྲུབ་པའོ། ཡུམ་གྱི་གོ་ཆའི་སྔགས་བསྟུ་ཚུལ་ནི། ཡུམ་གྱི་སྙིང་པོ་གཉིས་པ་ༀ་སོགས་ཡི་གེ་དྲུག་པ་དང་། རྣལ་
འབྱོར་མ་དྲུག་གི་མིང་ཡིག་དང་། བཾ་སོགས་དྲུག་པོ་རིམ་པར་སྦྱར་ནས་རྣལ་འབྱོར་མ་དྲུག་གི་གོ་ཆའི་སྔགས་སུ་འགྱུར་ཚུལ་
འདི་ལྟར། ཡུམ་གྱི་སྙིང་པོ་གཉིས་པ་ཡི་གེ་དྲུག་པ་ནི། ༀ་ ཧཾ་ ཧྲིཾ་ ཧྲེཾ་ ཧཱུཾ་ ཕཊ། རྣལ་འབྱོར་མ་དྲུག་གི་མིང་ཡིག་དང་པོ་
དྲུག་ནི། བཾ་ ཡོཾ་ མོཾ་ ཧྲིཾ་ ཧཱུཾ་ ཕཊ། ཡུམ་གྱི་གོ་ཆའི་སྔགས་སུ་གྲུབ་པ་ནི། ༀ་བཾ། ཧཾ་ཡོཾ། ཧྲིཾ་མོཾ། ཧྲེཾ་ཧྲིཾ། ཧཱུཾ་ཧཱུཾ། ཕཊ་ཕཊ། །          

དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་ཕྱག་མཚན་གྱི་བརྡ་དོན། 

དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་ཕྱག་མཚན་གྱི་བརྡ་དོན་ནི། ཐོག་མར་རྩ་ཕྱག་གཉིས་ཀྱི་གཡས་པའི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པ་བསྣམས་པ་ནི། 
བརྒྱ་བྱིན་བཏུལ་ནས་དེའི་ལག་ཆ་འཕྲོག་པ་དང་། གཡོས་པས་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ་ནི་དེའི་ཆུང་མ་བདེ་སོགས་མའི་ལག་ཆ་
འཕྲོག་པའོ། ཕྱག་གཉིས་པ་གཉིས་ཀས་གླང་པོ་ཆེའི་པགས་པ་གདེངས་པ་ནི་ཚོགས་བདག་བསྒྲལ་བའི་པགས་པ་དང་། 
གཡས་ཀྱི་གསུམ་པ་ན་ཌཱ་མ་རུ་ཐོགས་པ་ནི་མ་མོ་དང་སྲིན་མོ་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་སྡུད་པ་མཚོན་པ་དང་། གཡོན་གྱི་གསུམ་
པ་ན་ཁ་ ་ག་ཐོགས་པ་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཕྱེ་མར་བྱེད་ཅིང་ཐལ་བར་རློག་པར་མཚོན་པ་དང་། གཡས་ཀྱི་བཞི་པ་ན་
དག་སྟ་བསྣམས་པ་ནི་རེངས་བྱེད་དག་ཅན་གྱི་ལག་ཆ་འཕྲོག་པར་མཚོན་པ་དང་། གཡོན་གྱི་བཞི་པ་ན་ཐོད་ཁྲག་གིས་གང་
བ་བསྣམས་པ་ནི་ཙ་མུཎྜི་ལ་སོགས་སྲིན་པོའི་བུ་མོ་རྣམས་ཀྱི་ལག་ཆ་འཕྲོག་པར་མཚོན་པ་དང་། གཡས་ཀྱི་ལྔ་པ་ན་རྡོ་རྗེ་རྩེ་
ལྔ་པས་ཡུ་བ་བྱས་པའི་གྲི་གུག་བསྣམས་པ་ནི་ནག་པོ་ཆེན་པོ་དང་སྲིན་པོ་ཐམས་ཅད་འདུལ་བར་མཚོན་པ་དང་། གཡོན་གྱི་
ལྔ་པ་ན་ཞགས་པ་རྣམས་པ་ནིགཤིན་རྗེ་རྣམས་བཏུལ་ནས་དེ་དག་གི་དུས་ཀྱི་ཞགས་པ་འཕྲོག་པར་མཚོན་པ་དང་། གཡས་
ཀྱི་དྲུག་པ་ན་ཏྲི་ཤུ་ལའམ་གདུང་རྩེ་གསུམ་པ་བསྣམས་པ་ནི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་དང་ཨུ་མ་གཉིས་བཏུལ་ནས་དེ་དག་གི་ལག་
ཆ་འཕྲོག་པར་མཚོན་པ་དང་། །གཡོན་གྱི་དྲུག་པ་ན་ཚངས་པའི་མགོ་བོ་གདོང་བཞི་པ་བསྣམས་པ་ནི་ཚངས་པ་བཏུལ་ནས་
མགོ་བཅད་དེ་ཕྱག་ཏུ་བསྣམས་པར་མཚོན་པ་དང་། སྐུ་སྨད་ལ་སྟག་སགས་ཀྱི་གཤམ་ཐབས་དཀྲིས་པ་ནི་ཁྱབ་འཇུག་ཁྲོས་
པ་མིའི་སེངྒེ་ཞེས་པ་ཁྲོ་བོ་སྟག་གི་གཟུགས་སུ་སྣང་བ་བསྒྲལ་ནས་སགས་པ་གཤམ་ཐབས་མཛད་པའོ། །      

 



༆  །གཟུགས་སྒྲ་དོན་གྱི་ཨེ་ཝཾ་སྒྲུབ་ཚུལ། 

གཟུགས་སྒྲ་དོན་གྱི་ཨེ་ཝཾ་སྒྲུབ་ཚུལ་ལས། འདིར་མཚོན་བྱེད་གཟུགས་ཀྱི་ཨེ་ཝཾ་སྒྲུབ་ཚུལ་ནི། དྲི་མེད་འོད་ལས། སྟོང་པ་
ཆེན་པོ་ཡི་གེ་ལྔ་ནི། དབུས་སུ་ཨ་ཡིག་སྟོང་པ་གྲི་གུག་གི་རྣམ་པའོ། ལྷོར་རྀ་ཡིག་སྟོང་པ་ཐྱིག་ལེ་གཉིས་པ། བྱང་དུ་ཨུ་ཡིག་
སྟོང་པ་ཐྱིག་ལེ་གཅིག་པ། ཤར་དུ་ཨི་ཡིག་སྟོང་པ་དབྱུག་པའི་རྣམ་པ། ནུབ་དུ་ལྀ་ཡིག་སྟོང་པ་ཐོང་ཤོལ་གྱི་རྣམ་པའོ། ཞེས་
གསུངས་པ་ལྟར། དབྱངས་གསལ་གང་དུའང་བརྗོད་དུ་མེད་པའི་ཡི་གེ་ལྔ་བསྡུས་པ་ལས་ཝརྟུ་ལའི་ཝཾ་ཡིག་གི་གཟུགས་སུ་
སྒྲུབ་པ་སྟེ། དེ་ཡང་གྲི་གུག་གི་རིས་མོས་ལྟོ་བ་དང་། ཐོང་ཤོལ་གྱི་རྣམ་པས་མགོ་དང་། དབྱུག་པའི་རྣམ་པས་རྒྱབ་སྒང་དང་། 
ཐྱིག་ལེ་གཉིས་པ་ཚེག་དྲག་གིས་ཟླ་ཚེས་དང་། ཐྱིག་ལེ་གཅིག་པས་ཐྱིག་ལེ་ནཱ་ད་དང་བཅས་པའི་གཟུགས་སུ་གྲུབ་པ་སྟེ། 
སྟོང་ཆེན་ཡི་གེ་ལྔ་ལས་ཝཾ་ཡིག་གཟུགས་སུ་སྒྲུབ་ཚུལ་ལོ། ཡང་སྔར་བཤད་པའི་ཝཾ་ཡིག་གིས་མཚོན་པའི་བདེ་ཆེན་གྱི་རྟེན་
དུ་གྱུར་པ་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཕུང་པོ་སོགས་དྲུག་ཚན་དང་པོ་རྣམས་སྒྲུབ་པ་དང་བྲལ་བ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཉིད། 
དབུས་ཀྱི་མཚན་མ་གྲི་གུག་གི་རྣམ་པ་དེའི་སྟེང་དུ་ཀའི་སྡེ་ཚན་གྱི་བདག་ཉིད་གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཡི་གེ་ཀ་བརྗོད་དུ་མེད་པ་ནི་
ཐྱིག་ལེ་སྟོང་པ་དང་པོ་དང་། ཤར་གྱི་ཤར་དུ་འདུ་བྱེད་ཀྱི་ཕུང་པོ་སོགས་དྲུག་ཚན་གཉིས་པ་རྣམས་སྒྲུབ་པ་དང་བྲལ་བ་རྣམ་པ་
ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཉིད། དབྱུག་པའི་རྣམ་པ་དེའི་མདུན་དུ། ཙའི་སྡེ་ཚན་གྱི་བདག་ཉིད་གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཡི་གེ་ཙ་བརྗོད་དུ་མེད་
པ་ནི་ཐྱིག་ལེ་སྟོང་པ་གཉིས་པ་དང་། གཡས་ཀྱི་གཡས་སུ་ཚོར་བའི་ཕུང་པོ་སོགས་དྲུག་ཚན་གསུམ་པ་རྣམས་སྒྲིབ་པ་དང་
བྲལ་བ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཉིད། ཚེག་དྲག་བྲིས་པ་དེའི་གཡས་སུ་ཊའི་སྡེ་ཚན་གྱི་བདག་ཉིད་གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཡི་གེ་ཊ་
བརྗོད་དུ་མེད་པ་ནི་ཐྱིག་ལེ་སྟོང་པ་གསུམ་པ་དང་། གཡོན་གྱི་གཡོན་དུ་འདུ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོ་སོགས་དྲུག་ཚན་བཞི་པ་རྣམས་
སྒྲིབ་པ་དང་བྲལ་བ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཉིད། ཐྱིག་ལེ་གཅིག་པ་བྲིས་པ་དེའི་གཡོན་དུ། པའི་སྡེ་ཚན་གྱི་བདག་ཉིད་
གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཡི་གེ་པ་བརྗོད་དུ་མེད་པ་ནི་ཐྱིག་ལེ་སྟོང་པ་བཞི་པ་དང་། ནུབ་ཀྱི་ནུབ་ཏུ་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་སོགས་དྲུག་ཚན་
ལྔ་པ་རྣམས་སྒྲིབ་པ་དང་བྲལ་བ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཉིད། ཐོང་ཤོལ་གྱི་རྣམ་པ་བྲིས་པ་དེའི་རྒྱབ་ཏུ། ཏའི་སྡེ་ཚན་གྱི་
བདག་ཉིད་གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཡི་གེ་ཏ་བརྗོད་དུ་མེད་པ་ནི་ཐྱིག་ལེ་སྟོང་པ་ལྔ་པ་དང་། དབུས་ཀྱི་འོག་ཏུ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོ་
སོགས་དྲུག་ཚན་དྲུག་པ་རྣམས་སྒྲིབ་པ་མེད་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཉིད། གྲི་གུག་གི་རྣམ་པའི་འོག་ཏུ། སའི་སྡེ་ཚན་
གྱི་བདག་ཉིད་གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཡི་གེ་ས་བརྗོད་དུ་མེད་པ་ནི་ཐྱིག་ལེ་སྟོང་པ་ཡི་གེ་དྲུག་ལས་ཨེ་ཡིག་གཟུགས་སུ་སྒྲུབ་ཚུལ་



མདོ་ཙམ་མོ། མཚོན་བྱེད་དོན་གྱི་ཨེ་ཝཾ་སྒྲུབ་ཚུལ་སོགས་ཀྱི་རྣམ་བཞག་ཞིབ་པར་སྙན་རྒྱུད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལེགས་བཤད་
རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྩེར་བཏོན་པ་ཀུན་མཁྱེན་པད་དཀར་གྱིས་མཛད་པ་དང་། སྙན་རྒྱུད་ཡང་འགྲེལ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོ་མཐའ་
ཡས་པའི་ངེས་གནས་འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོས་མཛད་པ་དག་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ། །            

ཝཾ་ཡིག་ཏུ་སྒྲུབ་ཚུལ།             རྒྱབ་༥ ལྀ   གཡས་    ༣ རྀ   ༡ཨ   ཨུ༤   གཡོན ཨི༢ 

སྟོང་ཆེན་ཡི་གེ་ལྔ།                 ཤར ཨེ་ཡིག་ཏུ་སྒྲུབ་ཚུལ།                 རྒྱབ་༥  ཏ 

གཡས་      ༣ ཊ    ༡ཀ     པ༤      གཡོན་ ༦ ས 

ཐྱིག་ལེ་སྟོང་པ་ཡི་གེ་དྲུག              ༢ཙཤར 

༄༅།     །ཀུན་མཁྱེན་པད་དཀར་གྱིས་མཛད་པའི་སྙན་རྒྱུད་ཀྱི་ལེགས་བཤད་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་ལས། དད་བརྩོན་
ཤེས་རབ་སྙིང་རྗེ་སློབ་མའོ། ཞེས་པའི་འགྲེལ་པར། ཡོན་ཏན་ལྡན་པའི་མི་ཞེས་པའི་དགོངས་པ་ནི། གཟུགས་མེད་རྣམས་
རླུང་གི་ཁམས་གཙོ་བོར་གྱུར་པས་དང་། གཟུགས་ཁམས་རྣམས་མེ་ཁམས་དང་། འདོད་ལྷ་ཆུ་གཙོ་བོས་ཁམས་ཕྲ་བའི་ཕྱིར་
ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཞིང་མ་ཡིན་པ་དང་། མིའི་འགྲོ་བ་པ་ས་ཁམས་གཙོ་བོར་གྱུར་པས་རགས་ཤིང་། རགས་པ་འཆིང་སླ། མིའི་ནང་
ནས་ཀྱང་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་ས་པ་རྣམས་ལས་འཛམ་བུ་གླིང་པ་མཆོག་སྟེ། སྡོམ་འབྱུང་ལས། འཛམ་བུ་གླིང་པ་གཙོ་བོ་
མཆོག །ཡུལ་དབུས་སུ་ནི་སྐྱེས་པ་སྟེ། ཞེས་གསུངས་སོ། །         

༆ །ཁམས་གསུམ་གྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ལུས་རྟེན་ཡས་མར་ཇེ་རགས་སུ་གྲུབ་ཚུལ། 

ཁམས་གསུམ་གྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ལུས་རྟེན་ཡས་མར་ཇེ་རགས་སུ་གྲུབ་ཚུལ་ལས་དང་པོ་གཟུགས་མེད་ཁམས་ན། 
འབྱུང་བ་ལྔ་ལས་ནམ་མཁའ་དང་། རླུང་ཡུལ་ལྔ་ལས་སྒྲའི་ཁམས་ཡོད། གཉིས་པ་གཟུགས་ཁམས་ན་འབྱུང་བ་ལྔ་ལས་
ནམ་མཁའ་དང་། རླུང་དང་། མེའི་ཁམས་གསུམ་དང་། ཡུལ་ལྔ་ལས་སྒྲ་རེག་བྱ་གཟུགས་གསུམ་ཡོད། གསུམ་པ་འདོད་
ལྷའི་གནས་ན། འབྱུང་ཁམས་ལས་ནམས་མཁའ་དང་། རླུང་མེ་ཆུ་བཞི་དང་། དོན་ལྔ་ལས་སྒྲ་རེག་བྱ་གཟུགས་རོ་སྟེ་བཞི་
ཡོད། བཞི་པ་མི་དང་དུད་འགྲོའི་གནས་ན། འབྱུང་ཁམས་ལྔ་དང་། དོན་ལྔ་ཆ་ཚང་ཡོད་དོ། །       



 

༄༅།     །ཏཱ་ར་ན་ཐའི་ལུགས་ལ་ཁམས་གསུམ་གྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ལུས་རྟེན་ཡས་མར་ཇེ་རགས་སུ་གྲུབ་ཚུལ་ནི།                                                                                
འབྱུང་བ་ལྔ་ལས་                                                དོན་ལྔ་ལས་ 

གཟུགས་མེད་ཁམས་ན།     ནམས་མཁའ།        རླུང་།                                                 
སྒྲ། 

གཟུགས་ཁམས་ན།         ནམས་མཁའ།    རླུང་།       མེ།                                           
སྒྲ།  རེག་བྱ།  གཟུགས།                                                                                    
འདོད་ལྷ་ན།                ནམས་མཁའ།    རླུང་།      མེ།   ཆུ།                                      
སྒྲ།  རེག་བྱ།   གཟུགས།  རོ།                                                                                         
མི་དང་དུད་འགྲོ་ན།          ནམས་མཁའ།    རླུང་།     མེ།     ཆུ།    ས།                               
སྒྲ།  རེག་བྱ།  གཟུགས།  རོ།  དྲི། 

 

༆ །དྲི་བཅས་རྡོ་རྗེ་བཞིའི་ཐྱིག་ལེ་བཞི་སོགས་ཀྱི་ངོས་འཛིན། 

སྤྱིར་དྲི་བཅས་རྡོ་རྗེ་བཞིའི་ཐྱིག་ལེ་བཞི་ནི། ལུས་ཀྱི་ཐྱིག་ལེ། ངག་གི་ཐྱིག་ལེ། ཡིད་ཀྱི་ཐྱིག་ལེ། ཡེས་ཤེས་ཀྱི་ཐེག་ལེའོ། དེ་
བཞི་ངོ་བོ་གཅིག་ཡིན་པ་ལ་ལྡོག་ཆ་ནས་དབྱེ་བ་སྟེ། དང་པོ་རྟེན་བྱེད་པའི་ཆ་ནས་དབྱེ་བ་སྟེ། རྟེན་བྱེད་པའི་ཆ་ནས་རྩར་བཞག་
པ་དེ་ག་ལུས་ཀྱི་ཐྱིག་ལེ། གཡོ་བའི་ཆ་ནས་རླུང་དུ་བཞག་པ་དེ་ག་ངག་གི་ཐྱིག་ལེ། བརྟེན་པའམ་ཡོན་ཏན་གྱི་ཆ་ནས་ཐྱིག་
ལེར་བཞག་པ་དེ་ག་ཡིད་ཀྱི་ཐྱིག་ལེ། ལེན་པ་སྟེ་ཡང་སྲིད་ལེན་པའམ། ལས་དང་ལས་ཀྱི་བག་ཆགས་ལེན་པའི་ཆ་ནས་རྣམ་
ཤེས་སུ་བཞག་པ་དེ་ག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐྱིག་ལེའོ། སྔ་མ་གསུམ་གོ་སླ། ཕྱི་མ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐྱིག་ལེ་ནི། སྒོ་ལྔའི་དབང་ཤེས་དང་
དྲུག་པ་ཡིད་ཤེས་བཅས་རྣམ་ཤེས་དྲུག་གི་འཆར་གཞིར་གྱུར་པས་རང་བཞིན་ཏེ་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་ལ་ཟེར་བ་ཡིན་ཅེས་
འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོས་སྙན་རྒྱུད་ཡང་འགྲེལ་དུ་གསུངས་འདུག་གོ །            



སྦྱང་གཞི་ལུས་ཀྱི་ཐྱིག་ལེ།           སྦྱང་བྱ་སད་པའི་གནས་སྐབས།           སྦྱོང་བྱེད་དམན་པ་དབྱིབས་ཀྱི་རྣལ་
འབྱོར།            སྦྱངས་འབྲས་སྐུ་རྡོ་རྗེ་སྤྲུལ་སྐུ།  སྦྱང་གཞི་ངག་གི་༴༴  ༴༴ སྦྱང་བྱ་རྨི་ལམ་གྱི་༴༴   ༴༴             
སྦྱོང་བྱེད་ཟབ་པ་སྔགས་ཀྱི་༴༴  ༴༴   ༴༴  ༴༴གསུང་རྡོ་རྗེ་ལོངས་སྐུ།    སྦྱང་གཞི་ཡིད་གྱི་༴༴  ༴༴  སྦྱང་བྱ་གཉིད་
མཐུག་གི་༴༴ ༴༴     སྦྱོང་བྱེད་ཆོས་ཀྱི་༴༴   ༴༴ཐུགས་རྡོ་རྗེ་ཆོས་སྐུ།     སྦྱང་གཞི་ཡེས་ཤེས་ཀྱི་༴༴ ༴༴        སྦྱང་
བྱ་སྙོམས་འཇུག་གི་༴༴  ༴༴ སྦྱོང་བྱེད་དག་པའི་༴༴  ༴༴་ཡེེས་རྡོ་རྗེ་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ།    དེ་རྣམས་བྱེད་པ་བཅུ་གཉིས་སུ་དབྱེ་
ཚུལ་ལགས། དེ་ལས་སྦྱང་གཞི་ནི་ལུས་སོགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཡིན་ལ། སྦྱང་བྱ་ནི་དེ་དག་གིས་བསྐྱེད་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཡིན་པས། 
དང་པོ་གསེར་ལྟ་བུ་དང་། གཉིས་པ་གཡའ་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ནི་བསྲེག་བཅད་བརྡར་བའི་ཆོ་ག་ལྟ་བུ། བཞི་པ་ནི་གསེར་
སྤྱངས་དྭངས་མ་ལྟ་བུའོ། །         

༆  །རྒྱུད་ཀྱི་གོ་རིམ་དཔེ་དང་སྦྱར་ཚུལ། 

སྤྱིར་རྒྱུད་ཀྱི་གོ་རིམ་དཔེ་དང་སྦྱར་ཚུལ་ཡེ་ཤེས་ཐྱིག་ལེ་ལས། ས་བོན་ལས་ནི་མྱུ་གུ་བཞིན། རྒྱུད་ཀུན་རིམ་ཤེས་རིམ་པས་
སོ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། དཔེར་ན་ས་བོན་ལས་མྱུ་གུ། དེ་ལས་སྡོང་པོ། དེ་ལས་ཡལ་ག། དེ་ལས་ལོ་འདབ། དེ་ལས་མེ་ཏོག 
དེ་ལས་འབྲས་བུ་འབྱུང་བ་ལྟར། རྩ་བའི་རྒྱུད་ལས་བསྡུས་པའི་རྒྱུད། དེ་ལས་རྒྱུད་ཕྱི་མ། དེ་ལས་ཕྱི་མ་ཕྱི་མའི་རྒྱུད། དེ་ལས་
བཤད་པའི་རྒྱུད། དེ་ལས་སྙིང་པོའི་རྒྱུད། དེ་ལས་འབྲས་བུའི་རྒྱུད་དང་བདུན། དེ་དག་གི་ངོས་འཛིན་ཡང་ཡེ་ཤེས་ཐྱིག་ལེར། 
ཇི་ལྟར་རྒྱུད་ཀྱི་རིམ་པ་བཞུགས། དཔལ་དང་ལྡན་པའི་རིགས་ཆེན་རྒྱུད། འབུམ་བདུན་གྱི་ནི་མཚན་ཞེས་བྱ། དེ་ནི་གཙོ་བོ་རྩ་
བའི་རྒྱུད། སྐུ་བདག་བདག་ཉིད་རབ་ཀྱི་མཆོག །དགའ་མོ་ཡེ་ཤེས་ཐྱིག་ལེའི་སྒྲ། བཤད་པའི་རྒྱུད་ནི་གསང་བ་ཆེ། གྲུབ་པ་
ངེས་བསྟན་ཐྱིག་ལེ་ནི། ཞལ་བཟང་མོ་དང་སྙིང་པོ་དང་། དེ་ཁོ་ཉིད་ནི་སྒྲོལ་མའི་མཚན། འབྲས་བུའི་རྒྱུད་གགས་འཆད་པར་
འགྱུར། དེ་བདུན་དུ་ནི་བདག་གིས་བཤད། ཅེས་གསུངས། དེ་ལས་རྩ་རྒྱུད་ཅེས་པ་ལ་མིང་འདྲ་ཡང་དོན་མི་གཅིག་པ་བཞི་སྟེ། 
རྒྱུད་ཕྱི་མ་ལ་ལྟོས་པའི་རྩ་རྒྱུད། བཤད་རྒྱུད་ལ་ལྟོས་པའི་རྩ་རྒྱུད། བསྡུས་རྒྱུད་ལ་ལྟོས་པའི་རྩ་རྒྱུད། ཡན་ལག་གི་རྒྱུད་ལ་
ལྟོས་པའི་རྩ་རྒྱུད་དོ། དེ་ཡི་དང་པོ་དེ་ཁོ་ཉིད་བསྡུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ལྟ་བུ། གཉིས་པ་གསང་འདུས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་པ་ལྟ་བུ། 
གསུམ་པ་དུས་འཁོར་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་པ་ལྟ་བུ། བཞི་པ་དཔལ་ལྡན་འདུས་པ་ལྟ་བུའོ། དེ་བཞིན་བསྡུས་རྒྱུད་དང་། རྒྱུད་
ཕྱི་མདང་། ཕྱི་མའི་ཕྱི་མ་དང་། བཤད་རྒྱུད་དང་། སྙིང་པོའི་རྒྱུད་དང་། འབྲས་བུའི་རྒྱུད་རྣམས་མིང་མཐུན་དོན་འཕགས་



བཤད་ན་མང་བར་གྱུར་བས་རེ་ཞིག་དེ་ཙམ་དུ་བཞག །སྐབས་དོན་སྙིང་པོ་དཔེར་ན་འབྲས་བུ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པ་ལྟ་བུ་ནི་
བརྒྱད་པ་ཤིན་ཏུ་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་རྒྱུད་དེ། དེ་ཡང་ཡེ་ཤེས་ཐྱིག་ལེར། ཤིན་ཏུ་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་རྒྱུད། ལྷ་མོ་བརྒྱད་པ་སྐུ་དང་
བྲལ། དེ་ཕྱིར་སྨྲ་རུ་མི་བཏུབ་བོ། ཞེས་པའི་རྒྱུད་དོན་མངོན་རྟོགས་སུ་དྲིལ་བ་བཀའ་ཡང་དག་པའི་ཚན་མ་ཞེས་བྱ་བ་རྡོ་རྗེ་
འཆང་ཆེན་པོའི་གསུང་མ་ཉམས་པར་གྲུབ་ཆེན་ཏིལླི་པས་འོག་མིན་གྱི་ཞིང་ནས་སྤྱན་དྲངས་པ་འདི་སྟེ། གོང་གི་རྒྱུད་བདུན་པོ་
དེར་དགོས་པའི་དབང་ལས་བརྗོད་དོན་གབ་འཁྲུགས་འཐོར་བའི་རྣམ་པར་ཡོད་པ་རྣམས། འདིར་སྐལ་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་ཉམས་
སུ་བསྟར་བ་ལས་དོན་བདེ་བླག་ཏུ་འབྱིན་པའི་ཕྱིར་འབྲས་བུ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པ་ལྟ་བུའི་རྒྱུད་ཡིན་པས་ཤིན་ཏུ་རྨད་དུ་བྱུང་
བའོ། །དེ་ལྟར་རྒྱུད་ལ་བརྒྱད་དུ་རྣམ་པར་བཞག་གོ །         

༆ །གསང་འདུས་སོགས་ལས་གསུངས་པའི་རྫོགས་རིམ་གྱི་ངོས་འཛིན། 

གསང་འདུས་སོགས་ཕ་རྒྱུད་རྣམས་ནས་གསུངས་པའི་རྫོགས་རིམ་རིམ་པ་ལྔ་ནི། ངག་དབེན་རྡོ་རྗེའི་བཟླས་པའི་རིམ་པ། 
སེམས་དབེན་སེམས་ལ་དམིགས་པའི་རིམ་པ། སྒྱུ་ལུས་བདག་བྱིན་བརླབ་པའི་རིམ་པ། འོད་གསལ་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་
པའི་རིམ་པ།  ཟུང་འཇུག་མི་གནས་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་རིམ་པ་བཅས་ལྔའོ།  

བདེ་མཆོག་ལ་སོགས་མ་རྒྱུད་རྣམས་ནས་གསུངས་པའི་རྫོགས་རིམ་ཕྱག་རྒྱ་བཞི་ནི། གཏུམ་མོ་དམ་ཚིག་གི་ཕྱག་རྒྱ། ཡིད་
རིག་ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ། དངོས་རིག་ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ། རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་བཅས་བཞིའོ།  

དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལ་སོགས་རྒྱུད་སྡེ་ཕལ་ཆེར་ལས་གསུངས་པའི་རྫོགས་རིམ་སྦྱོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་ནི། སོ་སོར་སྡུད། 
བསམ་གཏན། སྲོག་རྩོལ། འཛིན་པ། རྗེས་སུ་དྲན་པ། ཏིང་ངེ་འཛིན་བཅས་དྲུག་གོ། དེའང་གནས་སྐབས་བཞི་དག་པར་བྱེད་
པས་བསྙེན་པ། ཉེར་སྒྲུབ། སྒྲུབ་པ། སྒྲུབ་ཆེན་ཏེ་ཡན་ལག་བཞིར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། སད་པའི་གནས་སྐབས་དག་པར་བྱེད་པ་
སོར་སྡུད་དང་བསམ་གཏན་གཉིས་པོ་བསྙེན་པའི་ཡན་ལག་དང། རྨི་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་དག་པར་བྱེད་པ་སྲོག་རྩོལ་དང་
འཛིན་པ་གཉིས་པོ་ཉེ་བར་སྒྲུབ་པའི་ཡན་ལག་དང། གཉིད་མཐུག་གི་གནས་སྐབས་དག་པར་བྱེད་པ་རྗེས་སུ་དྲན་པ་སྒྲུབ་པའི་
ཡན་ལག་དང་། བཞི་པའི་གནས་སྐབས་དག་པར་བྱེད་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་ཡན་ལག་སྟེ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་
པའི་གཟུགས་སྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དང་། གཞོམ་དུ་མེད་པའི་སྒྲ་རྟོགས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དང་། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་སེམས་



ཀྱི་རྣམ་པ་འཆར་བའི་ཕྱིར་དང་། ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་གཟུགས་སྣ་ཚོགས་པ་ལྟར་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་འཛིན་ཅིང་མཁྱེན་པའི་
ཕྱིར། རིམ་པ་བཞིན་དུ་སྐུ་རྡོ་རྗེ། གསུང་རྡོ་རྗེ། ཐུགས་རྡོ་རྗེ། ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་ལམ་དུ་བཞག་པའོ། །           

༆ །བསྲེ་འཕོའི་ཁྲིད་ཡིག་སོགས་ལས་གསུངས་པའི་རྩ་ཐྱིག་རླུང་གསུམ་གྱི་སྐོར། 

ཀུན་མཁྱེན་པད་དཀར་ཞབས་ཀྱིས་མཛད་པའི་བསྲེ་འཕོའི་ཁྲིད་ལས། ཐོག་མར་ཀུན་རྫོབ་པའི་གནས་ལུགས་ལུས་དང་། 
ཕྱིས་ནས་དོན་དམ་པའི་གནས་ལུགས་སེམས་གཏན་ལ་དབབ་པར་མཛད་དེ། ལུས་ཀྱི་གནས་ལུགས་བསྟན་པ་ནི། རགས་
དང་ཕྲ་དང་ཤིན་ཏུ་ཕྲ། ཐུན་མོང་དབྱེར་མེད་རིམ་ཤེས་བྱ། ཞེས་བསྟན་པའི་དོན། ལུས་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་གཙོ་བོའམ་
བདག་པོ་ནི་རྩ་སྟེ། དེ་དག་ལ་རགས་པ་ཞེས་བྱ། ངག་ལས་རླུང་ཉིས་ཁྲི་ཆིག་སྟོང་དྲུག་བརྒྱའི་གཙོ་བོའམ་བདག་པོ་ནི་རླུང་
བཅུ། དེ་དག་ནི་ཕྲ་བ་ཞེས་བྱ། རླུང་ལ་ཞོན་ནས་རྩ་ལ་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པའི་ཁམས་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་ནི་ཐྱིག་ལེ། དེའི་གཙོ་བོའམ་
བདག་པོ་ནི་ཁུ་རྡུལ་སྒྲ་གཅན་གསུམ། དེ་ནི་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་ཞེས་བྱ། དེ་གསུམ་ལ་སོ་སྐྱེའི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ཞེས་བྱའོ། 
དབུ་མའི་ནང་གི་མི་ཤིག་པའི་ཐྱིག་ལེ། གཟུང་བའི་ཆ་ནས་ཐྱིག་ལེ་སྟོང་དྲུག །འཛིན་པའི་ཆ་ནས་ནམ་མཁའ་དང་ཡེ་ཤེས་
གཅིག་ཏུ་བསྡོམས་ནས་སྟོང་ཆེན་ཡི་གེ་ལྔར་བཞག་པ་དེ་ལ། རྟེན་བྱེད་པའི་ཆ་ནས་རྩ། གཡོ་བའི་ཆ་ནས་རླུང་། བརྟེན་པའམ་
ཡོན་ཏན་ངོས་ནས་ཐྱིག་ལེར་བཏགས་པ་དེ་དག་འཕགས་པ་ཡིད་ལུས་པ་རྣམས་ཀྱི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ཞེས་བྱའོ། དེ་
དག་ཀྱང་རྣམ་པ་དང་། བྱེད་ལས་དང་། ངོ་བོའི་ཆ་ནས་ཕྱེ་བ་ཡིན་ལ། མི་ཤིགས་པ་དེ་རང་བཞིན་མེད་པའི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་
གྱུར་ནས་སད་རྨི་གཉིད་སྟུག་བཞི་པའི་གནས་སྐབས་བསྐྱེད་པས་ལེན་པའི་རྣམ་ཤེས་ཏེ་རང་བཞིན་གྱི་ཆ་ནས་ཕྱེ་བའོ། འདི་
ནི་གསང་འདུས་པས་ཆོས་ཅན་སེམས་ཀྱི་གནས་ལུགས་ཞེས་བཏགས་ནས་གསུམ་པ་ཡིད་ཀྱི་ཁོངས་སུ་བསྡུས། དུས་འཁོར་
སོགས་ནས་ཡིད་ལས་ཡེ་ཤེས་ལོགས་སུ་བཞག་གོ། དེ་དག་ནི་ཐུན་མོང་ཞེས་བསྟན་པའི་དོན་ནོ། ཞེས་གསུངས་སོ། །           

རྩའི་གནས་ལུགས་ནི། རྒྱས་བཤད་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ན་རྡོ་རྗེའི་ལུས་ལ་རྩ་ས་ཡ་ཕྲག་བཅུ་གསུམ། དེ་ལས་བསྡུས་ན་རྩ་བྱེ་བ་
ཕྲག་ཕྱེད་དང་བཞི། དེ་ལས་བསྡུས་ན་སྟོང་ཕྲག་བདུན་ཅུ་རྩ་བཞི། དེ་ཡང་བསྡུ་ན་འཁོར་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་དང་རྩ་འདབ་བརྒྱ་དང་
བཅོ་བརྒྱད། དེ་ཡང་བསྡུ་ན་འཁོར་ལོ་ལྔའི་རྩ་འདབ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ང་གཉིས། དེ་ཡང་བསྡུ་ན་འཁོར་ལོ་བཞིའི་རྩ་འདབ་
བརྒྱ་དང་ཉི་ཤུ་སྟེ། སྤྱི་བོར་བདེ་ཆེན་གྱི་འཁོར་ལོ་ཆུ་ཚོད་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་སྙོམས་འཇུག་གི་གནས་སྐབས་ཏེ་འཕོ་བའི་ལས་
སྐྱེད་པར་བྱེད། མགྲིན་པ་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་འཁོར་ལོ་འཕོ་བ་བཅུ་དྲུག་པ་ཉིང་འཁྲུལ་གྱི་གནས་སྐབས་ཏེ་རྨི་ལམ་སྐྱེད་པར་བྱེད། 



སྙིང་ག་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཐུན་ཚོད་བརྒྱད་པ་གཉིད་མཐུན་གི་གནས་སྐབས་ཏེ་གཏི་མུག་སྐྱེད་པར་བྱེད། སྟེ་བ་སྤྲུལ་པའི་
འཁོར་ལོ་དབྱུ་གུ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི་པ་སད་པའི་གནས་སྐབས་ཏེ་འདུ་བྱེད་སྐྱེད་པར་བྱེད་དོ། དེ་ཡང་བསྡུ་ན་རྩ་སུམ་ཅུ་རྩ་བདུན། 
དེ་ཡང་བསྡུ་ན་ནུས་པ་ཅན་གྱི་རྩ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས། དེ་ཡང་བསྡུ་ན་ཡུལ་ཉེར་བཞིའི་རྩ་ཉེར་བཞི། དེ་ཡང་བསྡུ་ན་རྩའི་གཙོ་མོ་
དབུ་རྐྱང་རོ་གསུམ། དེ་ཡང་བསྡུ་ན་རྩ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏི་རྩ་འདབ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། ཞེས་འབྲི་ཁུང་ཆོས་
གགས་ཀྱིས་མཛད་པའི་ཆོས་དྲུག་ཁྲིད་ཡིག་ལས་གསུངས་སོ། །          

རླུང་གི་གནས་ལུགས་ནི། རྒྱས་བཤད་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ན་རྩའི་གངས་དང་མཉམ་པའོ། དེ་ལས་བསྡུས་ན། ཉིན་ཞག་གཅིག་
ལ་རླུང་ཉིས་ཁྲི་ཆིག་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་དང་། དེ་ཡང་བསྡུ་ན། རྩ་བའི་རླུང་ལྔ་དང་ཡན་ལག་གི་རླུང་ལྔ་སྟེ་བཅུའོ། རྩ་བའི་རླུང་ལྔ་
ནི། ཐུར་སེལ་ནམ་མཁའི་རླུང་གསང་གནས་སུ་གནས་ཤིང་བདེ་བ་བསྐྱེད་ཅིང་འོག་སྒོ་གཉིས་འབྱེད་འཛུམ་དང་བཤང་གཅི་
འཕེན་སྡོམ་གྱི་ལས་བྱེད། མེ་མཉམ་སའི་རླུང་སྟེ་བར་གནས་ཤིང་དྲོད་བསྐྱེད་ཅིང་ཟས་འཇུ་བའི་ལས་བྱེད། སྲོག་འཛིན་ཆུའི་
རླུང་སྙིང་གར་གནས་ཤིང་སྲོག་འཛིན་ཅིང་དབྱུགས་ཕྱི་ནང་དུ་རྒྱུ་བའི་ལས་བྱེད། གྱེན་རྒྱུ་མེའི་རླུང་མགྲིན་པར་གནས་ཅིང་
བཟའ་བཏུང་མིད་པ་དང་མཆིལ་སྣམས་འདོར་བ་དང་སྨ་དགོད་ཀྱི་ལས་བྱེད། ཁྱབ་བྱེད་རླུང་གི་རླུང་སྤྱི་བོ་དང་སོར་ཚིགས་
སོགས་ལ་གནས་ཤིང་ཀུན་ལ་ཁྱབ་ཅིང་འགྲོ་འདུག་དང་འགུལ་བསྐྱེད་ཀྱི་ལས་བྱེད་དོ། ཡན་ལག་གི་རླུང་ལྔ་ནི། མེ་མཉམ་
གྱི་ཡན་ལག་རྒྱུ་བ་ཞེས་བྱ་བ་མིག་གི་དབང་རྟེན་ཟར་མའི་མེ་ཏོག་ལྟ་བུ་ལ་གནས་ཤིང་གཟུགས་མཐོང་བའི་ལས་བྱེད། སྲོག་
འཛིན་གྱི་ཡན་ལག་རྣམ་པར་རྒྱུ་བ་ཞེས་བྱ་བ་རྣ་བའི་དབང་རྟེན་གྲོ་ག་གཅུས་པ་ལྟ་བུ་ལ་གནས་ཤིང་སྒྲ་ཐོས་པའི་ལས་བྱེད། 
ཁྱབ་བྱེད་ཀྱི་ཡན་ལག་ཡང་དག་པར་རྒྱུ་བ་ཞེས་བྱ་བ་སྣའི་དབང་རྟེན་ཟངས་ཀྱི་མོ་ཁབ་གཤིགས་པ་ལྟ་བུ་ལ་གནས་ཤིང་དྲི་
ཚོར་བའི་ལས་བྱེད། གྱེན་རྒྱུའི་ཡན་ལག་རབ་ཏུ་རྒྱུ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ལྤེའི་དབང་རྟེན་ཟླ་བ་ཕྱེད་པ་ལྟ་བུ་ལ་གནས་ཤིང་རོ་མྱོང་
བའི་ལས་བྱེད། ཐུར་སེལ་གྱི་ཡན་ལག་ཤིན་ཏུ་རྒྱུ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ལུས་ཀྱི་དབང་རྟེན་བྱ་རེག་ན་བདེ་བའི་སགས་པ་ལྟ་བུ་ལ་
གནས་ཤིང་སགས་པ་སྤྱི་ཁྱབ་དང་བྱེ་བྲག་གསང་བར་གནས་ཤིང་བདེ་བ་བསྐྱེད་ཅིང་རེག་བྱ་ཚོར་བའི་ལས་བྱེད་དོ། ཡན་
ལག་གི་རླུང་ལྔ་ལ་མིང་གི་རྣམ་གངས་འདི་ལྟར། ས་ཁམས་ལས་ཀླུ། རླུང་ལས་རུས་སྦལ། མེ་ལས་རྩངས་པ། ཆུ་ལས་
ལྷས་སྦྱིན། ནོར་ལས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བསྐྱེད་པ་བཅས་སོ། །         



འབྲི་གུག་ཆོས་གགས་ཀྱིས་མཛད་པའི་ཆོས་དྲུག་ཁྲིད་ཡིག་ལས་རླུང་བཅུ་ཐྱིམ་ཚུལ་གྱི་རྣམ་བཞག་འདི་ལྟར་གསུངས་པ་
ལས་ཡན་ལག་གི་རླུང་ལྔ་ཐྱིམ་ཚུལ་ནི། རྒྱུ་བ་ཐྱིམ་པས་མིག་གི་མདངས་ཉམས་གཟུགས་མི་ཤེས། རྣམ་པར་རྒྱུ་བ་ཐྱིམ་
པས་སྒྲ་མི་ཐོས་པ་ལ་འཛིན་པ་བྲལ། ཡང་དག་པར་རྒྱུ་བ་ཐྱིམ་པས་དྲི་ཚོར་ཡང་བཟང་ངན་མི་ཤེས། རབ་ཏུ་རྒྱུ་བ་ཐྱིམ་པས་
སྨ་མི་ཤེས་ཤིང་དབ་དིབ་ཏུ་འགྱུར། ཤིན་ཏུ་རྒྱུ་བ་ཐྱིམ་པས་རེག་བྱ་མི་ཚོར་ཞིང་ལྤེ་སྐམ་སྣ་ཞོམ་སྣ་བ་ལེབ་མོར་འཇར་པོ་ལ་
དྲེགས་པ་ཆགས་པར་འགྱུར་རོ། དེ་རྗེས་རྩ་བའི་རླུང་ལྔ་ཐྱིམ་པ་ནི། གྱེན་རྒྱུ་ཐྱིམ་པས་སྒྲ་ངར་ངར་པོ་འབྱིན། ཐུར་སེལ་ཐྱིམ་
པས་དྲི་ཆེན་དང་དྲི་ཆུང་དང་ཁམས་རང་དབང་མེད་པར་འཆོར། སྲོག་འཛིན་ཐྱིམ་པས་སྲོག་རྩོལ་གྱི་རླུང་རྒྱུ་བ་ཆད། མེ་
མཉམ་ཐྱིམ་པས་བཟང་བཏུང་མིད་པ་དང་མཆིལ་སྣབས་འདོར་བ་དང་སྨ་དགོས་རྣམས་མི་ཤེས། ཁྱབ་བྱེད་ཐྱིམ་པས་ལུས་ས་
རྡོ་ལྟར་འགྱུར་ཞིང་བག་བཞི་ས་ལ་ལྷུང་། འགྲོ་འདུག་དང་འགུལ་བསྐྱོད་མི་ཤེས་པར་འགྱུར་རོ། །               

བསྲེ་འཕོ་ཡིག་རྙིང་རླུང་གི་ཡིག་ཆུང་ལས། སའི་རླུང་སེར་པོ་རེག་བྱ་ལྕི་བ་ཅིག་ལྟེ་བ་སྤྲུལ་པའི་འཁོར་ལོ་ནས་ནང་དུ་སོར་ཉི་
ཤུ་ཕྱིར་སོར་བཞི་ཙམ་འོག་གི་ཆ་ལ་རེག་ནས་ཉིས་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་ཐྱིམ་པ་ཁུག་པར་རྒྱུ་བའོ། ཆུའི་རླུང་ཁ་དོག་དཀར་པོ་རེག་
བྱ་བསིལ་བ་ཚ་བ་ཅིག་སྙིང་ག་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ནས་ནང་དུ་སོར་བཅུ་དྲུག་ཕྱིར་སོར་བརྒྱད་ཙམ་སྣ་བའི་བར་ཤ་ལ་རེག་ནས་
སྔ་མ་ལྟར་རྒྱུ་བའོ། མེའི་རླུང་ཁ་དོག་དམར་པོ་རེག་བྱ་ཚ་བ་གཅིག་མགྲིན་པ་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ནས་ནང་དུ་སོར་བཅུ་
གཉིས་ཕྱིར་ཡང་སོར་བཅུ་གཉིས་ཙམ་སྣ་གཤོག་གཡས་པ་རེག་ནས་སྔ་མ་ལྟར་རྒྱུ་བའོ། རླུང་གི་རླུང་ཁ་དོག་ལྗང་ཁུ་རེག་བྱ་
ཡང་བ་ཞིག་སྤྱི་བོ་བདེ་ཆེན་གྱི་འཁོར་ལོ་ནས་ནང་དུ་སོར་བརྒྱད་ཕྱིར་སོར་བཅུ་དྲུག་ཙམ་སྟེང་གི་ཆ་ལ་རེག་ནས་སྔ་མ་ལྟར་རྒྱུ་
བའོ། གླང་པོ་ཆེ་ནི་གསད་པར་བྱའོ་ཞེས་འབྱུང་བཞིའམ་རླུང་ཕྱིར་རྒྱུར་མི་འཇུག་པའོ། རང་གི་སེངྒེ་གནས་བྱ་སྟེ། ཞེས་པས་
རླུང་ཐམས་ཅད་དྷཱུ་ཏཱིའི་ནང་ན་གནས་པར་བྱ་བ་དང་། ནམ་མཁའི་རླུང་ཁ་དོག་མེད་པ་རེག་བྱ་མེད་པ་ཞིག་སྣའི་གང་ལའང་
མ་རེག་པར་དྷཱུ་ཏཱིའི་ནང་ནས་རྒྱུ་བ་སྟེ། དེའི་དུས་སུ་ཤེས་པ་གསལ་སྟོང་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་ཉམས་ཤིག་སྐྱེ་དེའི་ངང་ལ་
གནས་པར་བྱེད་པའོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །           

༆  །བསྟན་སྲུང་བྱ་རོག་གི་མན་ངག་འཆད་ཚུལ། 

བསྟན་སྲུང་བྱ་རོག་གི་སྐོར་འདིའི་མན་ངག་འཆད་ཚུལ་ལ། ཐོག་མར་མགོན་པོའི་སྐྱེ་རྒྱུད་ནི། ཐུགས་རྗེ་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་དུ། 
སྔོན་སངས་རྒྱས་ཞི་བའི་འོད་ཏོག་གི་རྒྱལ་པོ་འཇིག་རྟེན་དུ་བྱོན་པའི་དུས་ན། བདུད་རྒྱལ་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་གིས་



འཇིགས་བྱེད་དང་དུས་མཚན་དུ་སྤྲུལ་ནས་འཇིག་རྟེན་མ་རུངས་པར་བྱས། དེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཞི་བའི་འོད་ཀྱིས་དཔལ་ཧེ་རུ་
ཀ་བཏུལ་བའི་ཚེ། ཧེ་རུ་ཀའི་སྦྱོར་མཚམས་ནས་རྡོ་རྗེ་སྲིན་པོ་འདི་སྐུ་འཁྲུངས་ནས་འཇིགས་བྱེད་དང་དུས་མཚན་བཏུལ། ཧེ་
རུ་ཀས་དབང་བསྐུར་དུས་གསང་མཚན་བྱ་རོག་ཅན་ཞེས་བཏགས། དེ་ནས་སྡིག་སྤྱོད་རྒྱལ་པོ་དགའ་བའི་དཔལ་འདུལ་བ་ལ་
དབང་ཕྱུག་གི་བུ་བརྒྱད་ཀྱི་ཐ་ཆུང་མཧཱ་ཀ་ལའམ་ནག་པོ་ཆེན་པོར་འཁྲུངས། སྡིག་སྤྱོད་རྒྱལ་པོ་འཁོར་བཅས་བཏུལ། གསང་
བའི་ཡུམ་བཞི་ལ་སྦྱོར་བ་མཛད་པ་ལས་བུ་བྱ་རོག་གདོང་ཅན་བཞི་བྱུང་། དེ་ནས་ལྷ་དབང་བརྒྱ་བྱིན་གྱི་དམག་གྲོགས་མཛད་
དེ་ལྷ་མ་ཡིན་རྣམས་བཏུལ། དེ་ནས་སངས་རྒྱས་མར་མེ་མཛད་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཐུགས་བསྐྱེད་དུས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་
བསྟན་པ་སྲུང་བར་ཁས་བླངས། དེ་ནས་ཐ་མ་བསྐལ་པ་བཟང་པོ་འདིའི་རྩོད་ལྡན་ཚེ་ལོ་བརྒྱ་པའི་དུས་སུ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་བདུད་
འདུལ་བའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱེད་པ་པོ་མཛད་ཅིང་། བསྟན་པ་སྲུང་བར་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པས་བསྟན་སྲུང་ཡོངས་ཀྱི་གཙོ་བོར་
གྱུར། གཉིས་པ་སྟོན་པས་མགོན་པོའི་རྒྱུད་གསུངས་ཚུལ་ནི། འོག་མིན་གྱི་ཞིང་དུ་སྟོན་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གིས་བདེ་མཆོག་འཁོར་
ལོའི་རྒྱུད་ཀྱི་འཕྲོར་མགོན་པོའི་རྒྱུད་རྣམས་གསུངས་ཤིང་། དེ་རྗེས་དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤུངས་ཀྱི་གནས་སུ་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་
སེངྒེས་གསང་སྔགས་ཀྱི་རྒྱུད་སྡེ་རྣམས་གསུངས་པའི་དུས་སུ། སྟོན་པས་མགོན་པོའི་རིགས་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་དཀྱིལ་
འཁོར་ཆེན་པོར་བཞེངས་ཏེ་མགོན་པོའི་རྒྱུད་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་གསུངས། གསུམ་པ་སྡུད་པ་པོས་བསྡུད་ཚུལ་ནི། དཔལ་གསང་
བའི་བདག་པོས་རྒྱུད་དེ་རྣམས་བསྡུས་ཏེ་གླེགས་བམ་དུ་བཀོད་ནས་མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་ལ་གཏད་པ་ཆོས་བཟང་སྤྲིན་གྱི་
ཡང་རྫོང་དུ་བཞུགས་སོ། བཞི་པ་ཇི་ལྟར་དར་ཚུལ་ལ། བཀའ་དག་པ་སངས་རྒྱས་ནས་བརྒྱུད་ཚུལ་ནི། སངས་རྒྱས། ཕྱག་
རྡོར། ཨནྡྲི་བྷཱུ་ཏི། ཀླུའི་རྣལ་འབྱོར་མ། ས་ར་ཧ། དེ་ལས་ཀླུ་སྒྲུབ་ལ་བབས་སོ། ལུང་བསྟན་པ་གཏེར་ནས་བྱོན་ཚུལ་ནི། ཆོས་
བཟང་སྤྲིན་གྱི་ཡང་རྫོང་ནས་མགོན་པོའི་རྒྱུད་རྣམས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་སྤྱན་དྲངས་པ་དེའོ། བརྒྱུད་པ་གསུམ་འདུས་འཕགས་པ་ཀླུ་
སྒྲུབ་ནས་འཕགས་པ་ལྷ། ཀླུའི་བྱང་ཆུབ། དུས་ཞབས་ཆེ་ཆུང་། རྡོ་རྗེ་གདན་པ། ཨ་བྷ་ཡ་ཀ་ར་རྣམས་ལ་རིམ་པར་བབས་པ་
ལས་རྒྱ་གར་དུ་དར། ཨ་བྷ་ཡ་དང་ཙ་མི་སངས་རྒྱས་གགས་པའི་ཞལ་སྔ་ནས་དཔལ་རྒ་ལོས་གསན་ནས་བོད་དུ་སྤྱན་དྲངས་
ཤིང་། དེ་ནས་ཕག་མོ་གྲུ་པ་དང་། ཞང་བརྩོན་འགྲུས་གགས་པ། ཆོས་རྗེ་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཁུ་དབོན་རིམ་པར་བརྒྱུད་དེ་ཀུན་
མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པོ་ལ་བཀའ་བབས་པའོ། ད་བརྒྱུད་པ་དེ་ལྡན་གྱི་གདམས་པ་བསྟན་སྲུང་བྱ་རོག་གི་སྐོར་འདི་ལ། ཕྱི་ལྟར་
མགོན་པོ་བཀའ་སྡོད་དུ་སྒྲུབ་པ། ནང་ལྟར་མགོན་པོ་ཡི་དམ་དུ་སྒྲུབ་པ། གསང་བ་མགོན་པོ་རྩ་རླུང་བྱང་སེམས་སུ་སྒྲུབ་པ། 
དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མགོན་པོ་རང་སེམས་དང་དབྱེར་མེད་དུ་སྒྲུབ་པ་བཅས་བཞིར་བཞུགས་པ་ལས། །          



དྲེལ་ནག་རྐང་གསུམ་གྱི་ངོས་འཛིན། 

ལྷ་མོའི་འཁོར་མ་མོའི་རིགས་ཀྱི་བཞོན་པ་དྲེལ་ནག་རྐང་གསུམ་ཞེས་པའི་ངོས་འཛིན་གཞན་མ་མཐོང་ཡང་གྲུབ་ཆེན་པཀྴིའི་
མ་མགོན་སྒྲུབ་ཐབས་སུ། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ། རླུང་གི་གཤོག་པ། མྱུར་མགྱོགས་ཀྱི་རྩལ་དང་གསུམ་ལ་བཤད་དོ། །          

ཞི་བའི་ཚུལ་དགུ་ནི། སྐྱེ་རྒ་ན་འཆི་གནས་སུ་དག་པས་སྐུ་མཉེན་ཅིང་ཆགས་པ། སྐེད་སྐབས་ཕྱེད་ཅིང་འཚམས་པས་ལྕུགས་
པ། འཁྲིལ་ཆགས་པ། དྲང་ཞིང་ལྡེམ་པ། འཇམ་ཞིང་གཞོན་ཤ་ཆགས་པའི་ངང་ཚུལ་དང་ལྔ། སྐུ་གཙང་ཞིང་གསལ་བ། 
བཀྲག་མདངས་འཚེར་བ། བརྗིད་ཅིང་ལྷུན་སྡུག་པ། གཟྱི་བྱིན་ཆེ་བ་དང་བཞི་སྟེ་སྔ་ཕྱི་བསྡོམས་པས་དགུའོ། །         

༆ །ཚིག་གི་རྒྱ་རིམ་པ་བདུན་གྱི་རྣམ་གཞག། 

སྔོན་བྱོན་སྤྲུལ་པའི་ལོ་ཙཱ་བ་བེེ་རོ་ཙ་ན་དང་། སྐ་བ་དཔལ་བརྩེགས་དང་། ཀླུའི་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་ཆོས་
བོད་སྐད་དུ་གྱུར་རོ་ཅོག་རྗོད་བྱེད་ཚིག་གི་རྒྱ་རིམ་པ་བདུན་གྱིས་བཏབ་པར་མཛད་ཚུལ་ཕྲ་རིམ་ནས་སྨོས་ན། ཐོག་མར་ཡིག་
འབྲུ་མི་འཁྲུགས་པར་བྱེད་པ་ཚེག་གི་རྒྱ། བཅད་ལྷུག་མི་འཁྲུགས་པར་བྱེད་པ་ཤད་ཀྱི་རྒྱ། གཞུང་ཚད་མི་འཁྲུགས་པར་བྱེད་
པ་བམ་པོའི་རྒྱ། དོན་ཚན་མི་འཁྲུགས་པར་བྱེད་པ་ལེའུྱི་རྒྱ། བམ་པོ་དང་ལེའུ་ཚན་མི་འཁྲུགས་པར་བྱེད་པ་བམ་པོ་དང་
ལེའུའི་གངས་ཀྱི་རྒྱ། ཤེག་ལྡེབ་མི་འཁྲུགས་པར་བྱེད་པ་གདོང་ཡིག་གི་རྒྱ། གླེགས་བམ་མི་འཁྲུགས་པར་བྱེད་པ་མཚན་
བྱང་གི་རྒྱ་སྟེ་བདུན་ནོ།  

དང་པོ་ཚིག་གི་རྒྱ་ནི། སྤྱིར་ཚེག་བར་གཅིག་ཏུ་སྦྱོར་ཚུལ་དང་ཚེག་བར་ཕྱེ་ཚུལ། དམིགས་བསལ་ཡིག་ཤད་ཀྱི་དབར་ཕྱི་
ཚེག་དགོས་མིན་སོགས་ཀྱི་རྣམ་བཞག་ཡོད་དོ། གཉིས་པ་ཤད་ཀྱི་རྒྱ་ལ། ཆིག་ཤད། ཉིས་ཤད། བཞི་ཤད། སྦྲུལ་ཤད། 
སྤུངས་ཤད། རྐྱང་ཤད་སོགས་ཡོད་དོ། གསུམ་པ་བམ་པོའི་རྒྱ་ལ་ཆེ་ཆུང་གཉིས་ལས། བམ་པོ་ཆེ་བ་ནི་ཤོ་ལོ་ཀ་སྟོང་གི་
སུམ་ཆ་ལ་བྱས་ཤིང་། བམ་པོ་ཆུང་བ་ནི། ཤོ་ལོ་ཀ་སུམ་བརྒྱ་ལ་བྱས་སོ། ཤོ་ལོ་ཀ་ནི་ཚིགས་བཅད་ཡིན་ན་རྐང་པ་བཞི་རེ་ལ་
བྱས་ཤིང་། ལྷུག་པ་ཡིན་ན་ཚེག་བར་སུམ་ཅུ་སོ་གཉིས་ལ་ཤོ་ལོ་ཀར་བྱས་སོ། བམ་པོའི་རྣམ་བཞག་འདི་རྒྱ་གར་དུ་མ་
གགས་ཀྱང་། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་རྣམས་ཀྱིས་གཞུང་ཚད་མང་ཉུང་རྟོགས་པའི་ཆེད་དུ་མཛད་པའོ། །གཞན་རྣམས་གོ་སླའོ། །           



ལྔ་ལམ་དུ་སོང་ཞེས་པའི་ལམ་ལྔ་ནི། སྐྱེ་བའི་ལམ། གནས་པའི་ལམ། རྒ་བའི་ལམ། ན་བའི་ལམ། འཆི་བའི་ལམ་ཞེས་
དང་། ཡང་ལམ་རྒྱུད་ལྔ་ནི། རྨི་ལམ་གྱི་ལམ། བག་ཆགས་ཀྱི་ལམ། ལས་ཀྱི་ལམ། འཁྲུལ་འཁོར་མ་ངེས་པའི་ལམ། རྒྱུ་
དང་འབྲས་བུ་སོ་སོར་མ་ངེས་པའི་ལམ་དང་ལྔའོ།།       །། 

༆  །ཨོ་རྒྱན་གུ་རུའི་གསོལ་འདེབས་བཛྲ་གུ་རུའི་འབྲུ་དོན། 

ༀ་ནི་སྐུ་རྡོ་རྗེའི་ས་བོན། ཨཱཿགསུང་རྡོ་རྗེའི་ས་བོན། ་ཐུགས་རྡོ་རྗེའི་ས་བོན། བཛྲ་ནི་མཚན་རྟོག་གི་སྤྲོས་པས་མི་ཕྱེད་པའི་
ཆོས་སྐུ། གུ་རུ་ནི་དེའི་ངང་ལས་ཁ་སྦྱོར་ཡན་ལག་བདུན་དང་ལྡན་པའི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཁུར་གྱིས་ལྕི་བས་ན་ལོངས་སྐུ། པདྨ་ནི་
དེའང་སོ་སོར་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རིག་མདངས་གསུང་པདྨའི་རིགས་སུ་ཤར་བས་ན་སྤྲུལ་སྐུ་སྟེ། དེ་ལྟ་བུའི་སྐུ་གསུམ་
དབྱེར་མེད་པའི་བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་ཡོན་ཏན་རྗེས་སུ་དྲན་པས། སེམས་ཀྱི་གཤིས་སྤྲོས་བྲལ་གྱི་རང་རྩལ་མོས་གུས་
དུང་ངེའེ་བའི་ངང་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། སིདྡྷི་ནི་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ། ་ཞེས་བདག་གི་རྒྱུད་ལ་
ད་ལྟ་ཉིད་དུ་སྩོལ་ཅིག་སྙམ་པའི་མོས་གུས་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོའི་སྒོ་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པའོ། ། 

༆  །བཀའ་བབས་བཞིའི་བླ་མ་དང་གདམས་ངག་གི་རྣམ་གཞག་རང་ལུགས་ནི། 

ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོའི་བསྲེ་འཕོའི་ཁྲིད་ཡིག་ལྟར་སྨོས་ན། བཀའ་བབས་དང་པོ་ནི། རྡོ་རྗེ་འཆང་། གསང་བའི་བདག་པོ། ས་ར་
ཧ། ལཱུ་ཡི་པ། དེས་རྒྱལ་པོ་དཱ་རི་ཀ་པ་དང་བློན་པོ་ཌིངྒི་པ་གཉིས་ལ། ཕྱི་མ་གཉིས་ཀས་ཏིལླི་པ་ལ་གདམས་པ་ནི་ཕྱག་ཆེན་
གྱི་བཀའ་བབས། མདོ་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་གཞུང་། དོ་ཧ་མཛོད་མན་ངག། ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་ཁྲིད་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་འདི། 
ལཱ་ཝ་པའི་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་གྲུབ་རྩ་འགྲེལ་གྱི་མན་ངག་ཡིན་ཚུལ་དང་། དེའི་བརྒྱུད་ཚུལ་ཕྱག་རྡོར་སྤྲུལ་པ་དྲང་སྲོང་འགྲོ་བ་
དབུགས་འབྱིན། རྒྱལ་པོའི་བུ་མོ་རོལ་པ་མོ། ལཱ་ཝའི་ན་བཟའ་ཅན། དེས་ནས་ཏིལླི་པའམ། ཡང་ན་ལཱ་ཝ་པ། རཀྵི་ཏ། མར་པ་ 
ཞེས་ཕག་གྲུས་གསུངས་སོ། །བཀའ་བབས་གཉིས་པ་ནི། རྡོ་རྗེ་འཆང་། ཕྱག་རྡོར། བློ་གྲོས་རིན་ཆེན། ཀླུ་སྒྲུབ། མཱ་ཏིངྐཱའམ་
ཀླུའི་བྱང་ཆུབ། དེས་ཏིལླི་པ་ལ་གདམས་པ་ནི་ཕ་རྒྱུད་ཀྱི་བཀའ་བབས། གསང་བ་འདུས་པ་གཞུང་། རིམ་པ་ལྔ་མན་ངག་ཏུ་
བྱས་པའོ། །བཀའ་བབས་གསུམ་པ་ནི། རྡོ་རྗེ་འཆང་། ཕྱག་རྡོར། ཡུམ་སུ་མ་ཏི། ཐང་ལོ་པ། ཤིང་ལོ་པ། ཀརྞ་རི་པ། དེས་
ཏིལླི་པ་ལ་གདམས་པ་ནི་མ་རྒྱུད་ཀྱི་བཀའ་བབས། བདེ་མཆོག་སོགས་གཞུང་། ཕྱག་རྒྱ་བཞི་དང་སྦྱོར་བ་དྲུག་མན་ངག་ཏུ་



བྱས་པའོ། །བཀའ་བབས་བཞི་པ་ནི། རྡོ་རྗེ་འཆང་། ཕྱག་རྡོར། ཌོམྦི་ཧེ་རུ་ཀ། རྣལ་འབྱོར་མ་བི་ན་ས་བཛྲ། དེས་ལཱ་ཝ་པ་དང་
ཨིནྡྲ་བྷུ་ཏི་ཆུང་བ་གཉིས་ལ། དེ་གཉིས་ཀས་ཏིལླི་པ་ལ་གདམས་པ་ནི་འོད་གསལ་གྱི་བཀའ་བབས། དགྱེས་རྡོར་སོགས་
གཞུང་། ཌོམྦིའི་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་གྲུབ་སོགས་མན་ངག་ཏུ་བྱས་པའོ། །འདི་ལ་བིར་ཝ་པ། དེས་ཌོམྦི་པ་ཞེས་འགའ་ཞིག་གིས་
དྲངས་ཚུལ་སོགས་གསུངས་སོ། ། 

༆ །ཐོས་བསམ་སྒོམ་པའི་ཤེས་རབ་གསུམ་གྱི་ངོས་འཛིན། 

ཐོས་བསམ་སྒོམ་པའི་ཤེས་རབ་གསུམ་ནི་འདི་ལྟར། ལུང་རིགས་ཚིག་ཏུ་བརྗོད་པའི་སྒྲ་སྤྱི་ལ་གཙོ་བོར་དམིགས་པ་ཐོས་པའི་
ཤེས་རབ་བོ། །ཚིག་དེའི་དོན་སྤྱི་ལ་གཙོ་བོར་དམིགས་པ་བསམ་པའི་ཤེས་རབ་དང་། དེའི་རང་མཚན་ལ་གཙོ་བོར་དམིགས་
པ་སྒོམ་པའི་ཤེས་རབ་བོ། །དེའི་དང་པོ་ལུང་གི་རྗེས་སུ་འབྲང་བ་དང་། གཉིས་པ་རིགས་པའི་རྗེས་སུ་འབྲང་བ་དང་། གསུམ་
པ་མན་ངག་གི་རྗེས་སུ་འབྲང་བའོ། །ཡང་ངེས་ཤེས་ལ་དབྱེ་ན་གསུམ་སྟེ། ཐོས་པས་དྲངས་པའི་ངེས་ཤེས་དང་། བསམ་པས་
དྲངས་པའི་ངེས་ཤེས་དང་། སྒོམ་པས་དྲངས་པའི་ངེས་ཤེས་སོ། །དེ་ལས་སྔ་མ་གཉིས་པོ་རྐྱེན་གཞན་གྱིས་འཕྲོག་ནུས་ཀྱང་། 
ཕྱི་མ་དེ་གཞན་རྐྱེན་གྱིས་འཕྲོག་མི་ནུས་པ་ཞིག་གོ །བསྡུ་ན་ཐེ་ཚོམ་དང་བྲལ་བ་ཞིག་ལ་ངེས་ཤེས་ཞེས་བྱའོ། །ཡང་ན་གནས་
ལྔ་རིག་པ་ཀུན་རྫོབ་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་དང་། གནས་ལུགས་རིག་པ་དོན་དམ་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་དང་། སེམས་ཅན་གྱི་
དོན་བྱ་བ་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་དང་གསུམ། ཕྱི་མ་དེ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་འདི་དང་ཕྱི་མའི་དོན་ཁ་ན་མ་ཐོ་མེད་པར་སྒྲུབ་
པའི་ཚུལ་ཤེས་པ་ལ་ཟེར་བའོ། ། 

༆ །བདག་ཏུ་འཛིན་པ་དང་བདག་གིར་འཛིན་པ་ངོས་བཟུང་བ། 

བདག་འཛིན་ངོས་བཟུང་བ་ལ། བདག་ཏུ་འཛིན་པ་དང་བདག་གིར་འཛིན་པ་གཉིས། དང་པོ་ལ་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་དང་
ཆོས་ཀྱི་བདག་འཛིན་གཉིས་ཀྱི། དང་པོ་ནི། གྲུབ་མཐས་བརྟགས་པ་དང་མ་བརྟགས་པ་གང་ཡིན་ཀྱང་རུང་། ངའོ་སྙམ་དུ་
སེམས་པའོ། །དེ་ཡང་རྣམ་ཤེས་ལ་ངར་འཛིན་དང་། ཕུང་པོ་གཞན་བཞི་ལ་བདག་གིར་འཛིན་པ་འཇུག་པར་བཤད་པའང་
གཙོ་བོའི་དོན་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ཀྱི། བདག་དང་བདག་གིར་འཛིན་པ་གཉིས་ཀ་ཕུང་པོ་ལྔ་ཆར་ལ་བརྟེན་ནས་འཇུག་སྟེ། ངས་
གཟུགས་མཐོང་ངོ་ཞེས་རྣམ་ཤེས་ལ་བདག་འཛིན་དང་། ང་ནི་སྡུག་བསྔལ་ལོ་ཞེས་ཚོར་བ་དང་། ང་སྙམ་ན་འདི་བཟང་ངོ་



ཞེས་འདུ་ཤེས་དང་། ངས་གོ་ཞིང་དྲན་ཞེས་འདུ་བྱེད་དང་། རྒས་པ་ནི་ངའོ། ང་ལ་བསྣུན་ནོ་ཞེས་སོགས་གཟུགས་ཕུང་ལ་
འཛིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ལྷན་སྐྱེས་ལ་ངས་སྔོན་ཆུ་འདི་ལ་བརྒལ་ནས་འོངས་སྙམ་པའི་རྟག་འཛིན་དང་། བདག་ཉིད་གཅིག་པུ་
གཞན་ལས་ལོགས་སུ་འགར་བའི་རྣམ་པ་དང་། སྐྱེད་མཆེད་དྲུག་དང་། གནས་དང་། ལུས་དང་། ལོངས་སྤྱོད་ལ་ང་དབང་
ཞེས་རྟག་གཅིག་རང་དབང་ཅན་གྱི་འདུ་ཤེས་འདི་ལྟ་བུ་འཇུག་པ་ཡོད་པས། རྟག་གཅིག་རང་དབང་ཅན་གྱི་བདག་འཛིན་ཀུན་
བརྟགས་ཁོ་ན་ཡིན་ཅེས་པའང་མི་འཐད་དོ། གཉིས་པ་ནི།  ཡུལ་ཆོས་གང་ལ་ཡང་ཚད་གྲུབ་ཏུ་ཞེན་པའི་བདེན་འཛིན་ནོ། ། 

གཉིས་པ་བདག་གིར་འཛིན་པ་ནི། གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་གྱི་ཡན་ལག་སྟེ། ཕྱི་ནང་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་བརྟེན་ནས་
འཇུག་སྟེ། ངའི་མིག་ཅེས་སོགས་གཟུགས་ཕུང་དང་། ངའི་བདེ་ལ་ཞེས་ཚོར་བ་དང་། ངའི་རྣམ་རྟོག་ལ་ཞེས་འདུ་ཤེས་དང་། 
ངའི་ཤེས་རབ་ཅེས་འདུ་བྱེད་དང་། ངའི་ཤེས་པ་མ་གསལ་ཞེས་རྣམ་ཤེས་དང་། ངའི་ནོར་སོགས་གནས་དང་ཡུལ་ལོངས་
སྤྱོད་དང་། ངའི་ཐད་ཀྱི་ནམ་མཁའ་ཞེས་སོགས་འདུས་མ་བྱས་ལའང་འཇུག་གོ ། 

༆ །སྒྲིབ་གཉིས་ཀྱི་སྐོར། 

སྒྲིབ་གཉིས་ཀྱི་ངོས་འཛིན་ལ། མཁས་པ་འགའ་ཞིག་གིས། གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་ལས་བྱུང་བའི་སེམས་དང་སེམས་
བྱུང་གི་རྒྱུ་བ་ཐམས་ཅད་ཉོན་སྒྲིབ་དང་། ཕུང་སོགས་ཆོས་ལ་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་ལས་བྱུང་བའི་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་གྱི་རྒྱུ་
བ་ཐམས་ཅད་ཤེས་སྒྲིབ་ཅེས་བཞེད་པ་དང་། ཡང་འགའ་ཞིག་གིས། ཐར་པ་ལ་གེགས་བྱེད་པའི་ཆ་ལ་ཉོན་སྒྲིབ་དང་། རྣམ་
མཁྱེན་ལ་གེགས་བྱེད་པའི་ཆ་ལ་ཤེས་སྒྲིབ་ཅེས་བཞེད་ཅིང་། ཡང་ལ་ལས། ཇི་ལྟ་བ་ལ་སྒྲིབ་པའི་ཆ་ལ་ཉོན་སྒྲིབ་དང་། ཇི་
སྙེད་པ་ལ་སྒྲིབ་པའི་ཆ་ལ་ཤེས་སྒྲིབ་ཅེས་བཞེད། སྤྱིའི་ལུགས་ལ་སེར་སྣ་ལ་སོགས་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་གི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་སུ་
གྱུར་པའི་རྣམ་རྟོག་གང་ཞིག་ཡོད་ན་སྦྱིན་སོགས་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་ལ་མི་འཇུག་པས་དེ་དག་ལ་ཉོན་སྒྲིབ་དང་། ཞུགས་ཀྱང་ཆོས་
ཀྱི་བདག་མེད་པར་མ་རྟོགས་པའི་བདག་འཛིན་གྱི་རྩ་བ་ཅན་འཁོར་གསུམ་དུ་འཛིན་པའི་རྣམ་རྟོག་གང་ཞིག་ཤེས་སྒྲིབ་ཡིན་
ཏེ། རྒྱལ་ཚབ་བྱམས་པས། སེར་སྣ་ལ་སོགས་རྣམ་རྟོག་གང་། །དེ་ནི་ཉོན་མོངས་སྒྲིབ་པར་འདོད། །འཁོར་གསུམ་རྣམ་པར་
རྟོག་པ་གང་། དེ་ནི་ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པར་འདོད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བཤད་དོ། ། 



སྒྲིབ་གཉིས་སྤོང་ཚུལ་ལ། རང་ལུགས་ཀྱི་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས། མཐོང་ལམ་གྱི་སྐབས་སུ་ཉོན་སྒྲིབ་ཀུན་བརྟགས་ཀྱི་ཆ་དང་། 
ཤེས་སྒྲིབ་གཟུང་འཛིན་གྱི་རྟོག་པ་རགས་པ་ཐམས་ཅད་སངས་ཤིང་། སྒོམ་ལམ་ས་གཉིས་པ་ནས་བདུན་པའི་བར་ཉོན་སྒྲིབ་
ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་ཆ་ལྷག་མེད་དུ་སྤོང་ཞིང་། སྒོམ་ལམ་ས་གཉིས་པ་ནས་བཅུ་པའི་བར་ཤེས་སྒྲིབ་གཟུང་འཛིན་གྱི་རྟོག་པ་ཕྲ་བ་
རང་ལ་ཕྲ་རགས་དགུར་ཕྱེ་ནས་ལྷག་མ་མེད་པར་སྤོང་བར་བཞེད་ཅིང་། དེ་ལྟ་བུའི་སང་བྱ་ལ་བདེན་འཛིན་དང་། མཚན་འཛིན་
དང་། གཉིས་སྣང་ཞེས་གསུམ་དུ་ཕྱེ་སྟེ། བདེན་འཛིན་ནི་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་ལ་ཡོད་ཅིང་བྱང་འཕགས་དང་སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་
ལ་མེད། མཚན་འཛིན་ནི་མ་དག་ས་བདུན་པ་མན་གྱི་བྱང་འཕགས་ལ་ཡོད་ཅིང་དག་པ་ས་གསུམ་ལ་གནས་པའི་བྱང་
འཕགས་དང་སངས་རྒྱས་ལ་མེད། གཉིས་སྣང་ནི་དག་པ་ས་གསུམ་ལ་གནས་པའི་བྱང་འཕགས་ལའང་ཡོད་ཅིང་། སངས་
རྒྱས་འཕགས་པ་ཁོ་ན་ལ་མེད་ཅེས་བཞེད་པར་མཛད་དོ། །རྗེ་ཙོང་ཁ་པས། བདེན་འཛིན་དང་མཚན་འཛིན་གཅིག་པར་བྱས་
ཏེ། བདེན་འཛིན་ནམ་མཚན་འཛིན་དེ་དག་མ་དག་ས་བདུན་མན་ཆད་ལ་ཡོད། དག་པ་ས་གསུམ་ལ་གནས་པའི་བྱང་
འཕགས་ལ་དེ་དག་མེད་ཅིང་བདེན་སྣང་ཡོད་ཅེས་བཞེད་པར་མཛད་པས་ཁྱད་པར་བྱུང་འདུག་གོ ། 

མ་བསྒོམ་པའི་སྐྱོན་བསྟན་པ། 

ཐོས་བསམ་བྱས་ཀྱང་མ་བསྒོམ་ན་ཉམས་རྟོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་སྐྱེ་མི་ནུས་ཏེ། སྡོང་པོ་བཀོད་པ་ལས། ཡང་དག་སངས་རྒྱས་
བསྟན་པ་འདི། །ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་མི་འགྲུབ་བོ། །དཔེར་ན་ལ་ལ་ཆུ་ཀླུང་གིས། སྟོབས་མེད་ནན་གྱིས་ཁྱེར་བ་དག །སྐོམ་ནས་
ཤི་བར་གྱུར་པ་བཞིན། །མ་བསྒོམ་ཆོས་ཀྱང་དེ་བཞིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་འགྲོ་བ་མང་པོ་ལ། །ཟས་དང་སྐོམ་དག་བྱིན་གྱུར་
ཀྱང་། །བདག་ནི་བཀྲེས་པས་ཤི་བ་ལྟར། །མ་མསྒོམ་ཆོས་ཀྱང་དེ་བཞིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་སྨན་པ་ལ་ལ་ཞིག །སྨན་རྣམས་ཐམས་
ཅད་བདོག་བཞིན་དུ། །ལྟོ་བ་ནད་ཀྱིས་ཤི་བ་ལྟར། །ཆོས་ལ་མ་བསྒོམ་དེ་བཞིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་དབྱིག་གི་མཛོད་དག་ཏུ། །རིན་
ཆེན་གངས་མང་བགང་བྱེད་ཀྱང་། །བདག་ཉིད་གཅིག་ཙམ་མི་ཐོབ་པ། །ཆོས་ལ་མ་བསྒོམ་དེ་བཞིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་བདེ་བ་ཀུན་
ལྡན་པའི། །རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་འཁོར་སྐྱེས་ཀྱང་། །ཟས་དང་སྐོམ་དང་མི་བདོག་བཞིན། །མ་བསྒོམ་ཆོས་ཀྱང་དེ་བཞིན་ནོ། །ཇི་
ལྟར་དམུས་ལོང་རིས་མོ་མཁན། །ཚོང་འདུས་དབུས་སུ་འབྲི་བཅུག་ཀྱང་། །བདག་ཉིད་ཀྱིས་ནི་མི་མཐོང་བ། །ཆོས་ལ་མ་
བསྒོམ་དེ་བཞིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་མཚོ་ཆེན་མཉེན་པ་ཞིག །སྐྱེ་བོ་མང་པོ་སྒྲོལ་བྱེད་ཀྱང་། །བདག་ཉིད་དེ་ནང་འཆི་བ་ལྟར། །མ་
བསྒོམ་ཆོས་ཀྱང་དེ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་སོགས་དཔེ་དོན་དུ་མ་སྦྱར་ནས་གསུངས་སོ། ། 



ལོ་གསུམ་ཕྱོགས་གསུམ་གྱི་ངོས་འཛིན། 

ལོ་གསུམ་ཕྱོགས་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་པ་ཞེས་གགས་པའི་དུས་ཀྱི་ངེས་པ་ནི། ཉི་ཟླ་གྲུབ་པ་ལས། རྣལ་འབྱོར་དབང་རབ་རྣམས་
ཀྱིས་ནི། །དོན་དམ་ཕྱག་རྒྱ་བསྟེན་ནས་ནི། མི་གཡོ་བསམ་གཏན་སྦྱོར་བ་ཡིས། །རྒྱུ་མཐུན་བདེ་སྟོང་ཏིང་འཛིན་བསྒོམ། །ལོ་
གསུམ་ཟླ་ཕྱེད་གསུམ་གྱིས་ནི། །མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་གསུངས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། གང་ཟག་དབང་རབ་
རྣམས་ཀྱིས་རྣམ་གཡེང་འདུ་འཛི་ཐམས་ཅད་སངས་ཏེ་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་གདམས་པ་སྤྱི་དང་། ཁྱད་པར་གྲོལ་ལམ་ཕྱག་རྒྱ་
ཆེན་པོ་དང་། ཐབས་ལམ་ནཱ་རོའི་ཆོས་དྲུག་ལ་སོགས་པའི་གདམས་པ་རྣམས། དུས་ལོ་གསུམ་དང་ཟླ་བའི་ཕྱོགས་གསུམ་
གྱི་རིང་ལ་ཉིན་མཚན་བར་མེད་དུ་བསྒོམས་པའི་མཐུས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་གསུངས་པའོ། ། 

༆  །དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་བསྙེན་པ་ཉེ་བསྙེན་སྒྲུབ་པ་བཅས་ཀྱི་ཐུན་གྱི་འཆར་རྩིས་འགོད་པ་བཞུགས་སོ། ། 

དང་པོ་ཕྱི་སྒྲུབ་བམ་བསྙེན་པའི་སྐབས།   ཐོར་ཐུན་ལ་སྙིང་པོའི་སྔགས་ཡི་གེ་བདུན་པ་གངས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་རེ་བྱས། སྔ་
ཐུན་ལ་སྙིང་པོའི་སྔགས་གངས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད། དགོང་ཐུན་ལ་སྙིང་པོའི་སྔགས་གངས་སྟོང་ཕྲག་བདུན། སྲོད་ཐུན་ལ་སྙིང་
པོའི་སྔགས་གངས་སྟོང་ཕྲག་བདུན། བསྡོམས་པས་ཉིན་རེར་ཁྲི་གསུམ་རེ་བྱས་ནས་ཟླ་གཅིག་དང་ཞག་བཅུ་ཐམ་ལ་
བསྙེན༌ཚད༌འབུམ༌བཅུ༌ཁ༌སྐོང༌བཅས༌གནས༌བས༌ཐུས༌སོ། །གཉིས༌པ༌ནང༌སྒྲུབ༌བམ༌ཉེ༌བསྙེན༌གྱི༌སྐབས། ཐོར༌ཐུན༌ལ་ 
ཉེ༌སྙིང༌གི༌སྔགས༌ཡི༌གེ༌བཅུ༌པ༌གངས༌སྟོང༌ཕྲག༌བརྒྱད༌རེ༌བྱས། སྔ༌ཐུན༌ལ་ཉེ༌བསྙེན༌གྱི༌སྔགས༌སྟོང༌ཕྲག༌བརྒྱད། 
དགོང༌ཐུན༌ལ་ཉེ༌བསྙེན༌གྱི༌སྔགས༌སྟོང༌ཕྲག༌བདུན། བསྡོམས༌པས༌ཉིན༌རེར༌ཁྲི༌གསུམ༌རེ༌བྱས་
ནས༌ཟླ༌གཅིག༌དང༌ཞག༌བཅུ༌ལ༌བསྙེན༌ཚད༌འབུམ༌བཅུ༌ཁ༌སྐོང༌བཅས༌གནང༌བས༌ཐུས༌སོ། །  
གསུམ༌པ༌གསང༌སྒྲུབ༌བམ༌སྒྲུབ༌ཆེན༌གྱི་སྐབས༌། ཐོར༌ཐུན༌ལ 
སྲོག༌སྔགས༌ཡི༌གེ༌བཅུ༌བདུན༌པ༌གངས༌སྟོང༌ཕྲག༌གསུམ༌རེ༌བྱས། སྔ༌ཐུན༌ལ་སྲོག༌སྔགས༌སྟོང༌གསུམ། དགོང༌ཐུན༌ལ་ 
སྲོག༌སྔགས༌སྟོང༌ཕྲག༌གསུམ། སྲོད༌ཐུན༌ལ་སྲོག༌སྔགས༌སྟོང༌ཕྲག༌གསུམ་
བསྡོམས༌པས༌ཆིག༌ཁྲི༌ཉིས༌སྟོང༌རེ༌བྱས༌ནས༌ཟླ༌གསུམ༌དང༌ཞག༌བཅུ༌ལ༌བསྙེད༌ཚད༌འབུམ༌བཅུ༌ཁ༌སྐོང༌བཅས༌གནང༌བས༌ 
ཐུས༌སོ། །དེ༌རྗེས༌སྒྲུབ༌མཆོད༌ཆེན༌མོ༌ཞག༌བདུན༌ཙམ༌དང༌། དེ༌རྗེས༌སྟབས༌འགྲིག༌བྱུང༌ཚེ༌ལས༌སྦྱོར༌སྐབས༌བསྟུན༌བྱ༌རྒྱུའོ། ། 



༆ །ཡེ་ཤེས་བླ་མའི་དོགས་གཅོད་ཀྱི་ཟྱིན་བྲིས་བཞུགས་སོ། ། 

ཆོས་ཉིད་བར་དོའི་འཆར་ཚུལ་ལ། ཐོག་མར་ཀ་དག་གི་སྣང་བ་ནམ་མཁའ་སྤྲིན་དྭངས་པ་ལྟ་བུ་འཆར། རྗེས་ནས་གཞི་སྣང་
ཆེན་པོའི་སྣང་བ་འཆར། དེ་རྗེས་ལོངས་སྐུའི་སྣང་བ་འཆར། དེ་རྗེས་རང་བཞིན་སྤྲུལ་སྐུའི་སྣང་བ་འཆར། དེ་རྗེས་འགྲོ་བ་དྲུག་
གི་སྣང་བ་སྣོད་བཅུད་གཉིས་ཀ་འཆར་བར་གསུངས་སོ། །དེའི་དང་པོ་ཀ་དག་གི་སྣང་བ་ནམ་མཁའ་སྤྲིན་དྭངས་པ་ལྟ་བུའི་
ངང་ལས། གཉིས་པ་ལྷུན་གྲུབ་སྒོ་བརྒྱད་ཀྱི་སྣང་བ་འཆར་ཚུལ་ནི། ༡/ཐུགས་རྗེ་ལྟར་འཆར་བའི་སྒོ་མ་འགག་པས་སེམས་
ཅན་ལ་སྙིང་རྗེ་འབྱུང་། ༢/འོད་ལྟར་འཆར་བའི་གོ་མ་འགག་པས་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་རང་འོད་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུས་ཁེངས། ༣/ཡེ་
ཤེས་ལྟར་འཆར་བའི་གོ་མ་འགག་པས་མི་རྟོག་པ་ནང་ལ་གནས་། ༤/སྐུ་ལྟར་ཤར་བའི་གོ་མ་འགག་པས་ཞི་ཁྲོ་འོད་
གསལ་གྱི་སྐུས་ནམ་མཁའ་ཁེངས། ༥/གཉིས་མེད་ལྟར་ཤར་བས་གཅིག་དང་དུ་མར་མི་དཔྱྲོད། ༦/མཐའ་གྲོལ་ལྟར་འཆར་
བའི་གོ་མ་འགག་པས་ལྷུན་གྲུབ་རང་ངོ་ན་གསལ་ལོ། །༧/དག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྒོ་ལྟར་འཆར་བའི་གོ་མ་འགག་པས་ངོ་བོ་ཀ་
དག་གི་སྣང་བ་ནམ་མཁའ་སྤྲིན་མེད་པ་ལྟ་བུའི་སྣང་བ་མཐོང་ལ། ༨/མ་དག་པ་འཁོར་བའི་སྒོ་མ་འགག་པས་འོག་ན་རིགས་
དྲུག་གི་སྣང་བ་འཆར་རོ། །གསུམ་པ་དེའི་འོག་ན་འོད་གསལ་ལྔའི་ཐྱིག་ལེ་དང་ཟེར་དུ་སྣང་བ་གཞི་སྣང་ཆེན་པོའོ། །དེའི་
འོག་ན་ལོངས་སྐུའི་སྣང་བ་འཆར་བའོ། །དེའི་འོག་ན་སྤྲུལ་སྐུའི་སྣང་བ་འཆར་བའོ། དེའི་འོག་ན་འགྲོ་དྲུག་གི་སྣང་བ་སྣོད་
བཅུད་གཉིས་ཀ་འཆར་བའོ། ། 

༆ །བྱིང་རྨུག་འཐྱིབ་གསུམ་སོགས་ཀྱི་ངོས་འཛིན་དང་བསལ་ཐབས། 

བྱིང་རྨུག་འཐྱིབ་གསུམ། རྒོད་འཐོར་འགྱོད་གསུམ། འོག་འགྱུར་རང་ཁ་ལུང་མ་བསྟན་དང་གསུམ། དང་པོ༌བྱིང༌བ༌ནི། 
ཁམས༌རྙོག༌གེ༌བས༌ཤེས༌པ༌དྭངས༌མ༌ཐོན༌པ། རྨུག༌པ༌ནི། དེ༌བས༌ཤེས༌པའི༌གསལ༌ཆ༌ཇེ༌འགྲིབ༌ཏུ༌སོང༌བ། འཐྱིབས༌པ༌ནི། 
སྣང༌ཡུལ༌དང༌ཤེས༌པ༌ཐམས༌ཅད༌མུན༌ནེར༌སོང༌བའོ། དེ༌ལའང༌གནས། དུས། གྲོགས། ཟས། འདུག༌སྟངས། 
སྒོམ༌གྱིས༌བྱིང༌བ༌དང༌དྲུག༌ཡོད།  གནས༌ནི༌ཡུལ༌དགོན༌ཉམས༌གྲིབ༌ཅན༌གྱི༌རྐྱེན༌གྱིས༌བྱིང༌ན༌ཁྲུས༌དང༌གྲིབ༌བསང༌བྱ། 
གྲིབ༌ཅན༌གྱི༌གནས༌ལ༌འཛེམ། དུས༌ནི། དབྱར༌དང༌དཔྱིད༌འབྱུང༌ཁམས༌ཀྱི༌བྱིངས༌ན༌མཐོ༌ས༌དང༌བསིལ༌སར༌བསྒོམ། 
གྲོགས༌ཉམས༌གྲིབ༌ཅན༌གྱི༌རྐྱེན༌གྱིས༌བྱིང༌ན༌སྨེ༌བཙེགས༌རྣམ༌འཇོམས༌སོགས༌ཁྲུས༌དང༌། རྩ༌གསུམ༌གྱི༌སྐོང༌བཤགས༌དང༌ 
མེ༌མཆོད༌བྱ། ཟས༌ཀྱིས༌འགངས༌ཆེ༌བ༌དང༌། བཅུད༌ཅན༌གྱི༌བཟའ༌བཏུང༌གིས༌བྱིང༌བ༌ལ༌ཟས༌རན༌ཚོན༌ཙམ༌ལས༌ 



བག༌མེད༌དུ༌མི༌ཟ། འདུག༌སྟངས༌ཀྱིས༌བྱིང༌བ༌ནི༌ཉལ༌བ༌དང༌། སྔས༌པ༌དང༌། 
ལུས༌གནས༌ལྷོད༌ཆེ༌བའི༌རྐྱེན༌ཡིན༌པས༌ལྟ༌སྟངས༌བསྟོད། རྣམ༌སྣང༌གི༌ཆོས༌བདུན༌སོགས༌བྱས༌ལ༌བསྒོམ༌མོ། 
སྒོམ༌གྱིས༌བྱིང༌བ༌ནི། དྲན༌པས༌བཟུང༌ཆེ༌བའི༌སྡུག༌དུས༌ཀྱི༌རྐྱེན༌ཡིན༌པས༌ཤེས༌པ༌ལྷུར༌བཏོན། 
སྣང༌བ༌གཟེངས༌བསྟོད༌པ༌སོགས༌ཁམས༌བསངས༌ཤིང༌བསྒོམ༌པ༌གལ༌ཆེའོ། །རྒོད༌པ༌ནི། 
སྔར༌སོང༌གི༌བྱ༌བ༌སྣ༌ཚོགས༌དྲན༌ནས༌ཆགས༌སྡང༌གི༌རྟོགས༌པ༌རགས༌པ༌ལྔ༌མའི༌རྗེས༌གཅོད། ཕྱི༌མའི༌མདུན༌བསུ། 
བདེ༌སྡུག༌གི༌ཚོར༌བས༌སྙིང༌མི༌བདེ༌བ༌ལྟ༌བུའོ། །འཐོར༌བ༌ནི། 
རྟོག༌པ༌ལྔ༌མའི༌འཕྲོ༌མཐུད༌དེ༌མ༌འོངས༌པ༌ཚེ༌འདི༌སྣང༌གི༌བྱ༌བ༌འདི༌བྱ༌འདི༌བྱེད༌སོགས༌རེ༌བའམ༌དོགས༌པའི༌ཉེར༌ལེན༌ 
ཤུགས༌ཆེ༌བའོ། །འགྱོད༌པ༌ནི། ད༌འཁྲུལ༌མི༌ཉན༌སྙམ༌སྟེ༌འགྱོད༌ནས༌འཇུར༌དྲན༌བྱས༌ན༌སླར༌ཡང༌ཇེ༌རྒོད༌དུ༌འགྲོ༌བའོ། ། 
ཆགས༌པ༌ནི། ཏིང༌ངེ༌འཛིན༌བདེ༌གསལ༌ལ༌ཆགས༌པའོ། །ཞེན༌པ༌ནི། 
གླ༌རྩི༌དང༌སྒོག༌སྐྱའི༌དྲི༌སྣོད༌ལ༌ཆགས༌པའི༌དཔེས༌ཏིང༌ངེ༌འཛིན༌གྱི༌རོ༌ལ༌ཆགས༌པའོ། །འཛིན༌པ༌ནི། 
ལམ༌གོང༌མའི༌ཡོན༌ཏན༌མ༌ཤེས༌པར༌རང༌ལ༌ཡོན༌ཏན༌ཕྲ༌མོ༌རེ༌ཡོད༌པ༌ལ༌མཆོག༌ཏུ༌འཛིན༌པའོ། །འོག༌འགྱུར༌ནི། 
ཕུབ༌མའི༌ཞབས༌སུ༌ཆུ༌འགྲོ༌བ༌མ༌མཐོང་བ་ལྟར་རང་མཉམ་བཞག་ཡིན་བློ་སྙམ་ཡང་རྟོག་པ་འོག་འགྱུར་དུ་སོང་བ་མ་ཚོར་
བའོ། །རང་ཁ་ནི། ཐ་མལ་པ་ལྟ་བུར་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་སྤྱོད་པ་དྲན་ཤེས་ཀྱིས་མ་ཟྱིན་པར་བག་མེད་རང་ཁ་མང་སོང་
བའོ། །ལུང་མ་བསྟན་ནི། བཟང་ངན་གྱི་རྟོགས་པ་གང་ཤར་ཡང་མེད་པའི་ཐོམ་ཡོར་རེ་སོང་བའོ། །དེ་གསུམ་གང་ལའང་ཐུན་
ཐུང་ངུར་བཅད། དྲན་པས་བསྲངས་ཏེ་བསྒོམ་པའོ། །ལུས་ཀྱིས་འགྲོ་འདུག་དང་། མཆོངས་རྒྱུག་དང་། ལས་ཀ་དྲག་པོ་ལ་
སོགས་པས་ལུས་ངལ་ཞིང་དུབ་པ་བྱིང་རྨུག་གི་རྒྱུ་ཡིན་པས་དྲག་ཤུལ་གྱི་ལས་མི་བྱ། ལྟད་མོ་ལྟ་འདོད་དང་ངག་ཀྱལ་གྱི་
གཏམ་སོགས་རྣམ་པར་གཡེང་བ་ལ་དགའ་བ་སོགས་ཚེ་འདིའི་བྱ་བ་གང་ཡིན་གྱི་ཕྱི་ནང་གི་གཡེང་བ་ཐམས་ཅད་ནི་རྒོད་
འཐོར་གྱི་རྒྱུ་ཡིན་པས་སངས། ལུས་ཀྱི་འབྱུང་བ་མི་སྙོམ་ན་སོ་སོའི་བཅོས་ཐབས་བྱ། སེམས་ཀྱི་བཅའ་ཐབས་དྲུག་ནི། 
གསང་སྔགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་སྤྱི་དང་། ཁྱད་པར་བླ་མའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་མ་ཉམས་པར་བསྲུང་བ་དང་གཅིག། 
ལས་དང་པོ་པས་རང་གི་ཉམས་ལེན་ལ་རེ་དོགས་རྟོག་དཔྱྲོད་མི་བྱ་བར་བླ་མའི་དྲུང་དུ་ཕུ་ཐག་བཅད་པ་དང་གཉིས། ཐུན་ཚོད་
རན་པར་བྱ་བ་དང་གསུམ། གཉིས་འཛིན་རྩད་ནས་མ་ཆོད་ཀྱི་བར་དུ་གཡེང་བ་སངས་ནས་དབེན་པ་བརྟེན་ཅིང་དགེ་སྦྱོར་ལ་
བརྩོན་པ་དང་བཞི། ཡོན་ཏན་ཆེན་པོ་ཐོབ་ཀྱིན་ང་རྒྱལ་སངས་ཤིང་དམན་ས་འཛིན་པ་དང་ལྔ། བླ་མས་གནང་བའི་མན་ངག་



དང་། རང་ལ་ཉམས་རྟོགས་བཟང་པོ་ཡོད་པ་རྣམས་ཤིན་ཏུ་གསང་བ་དང་དྲུག་གི་སྒོ་ནས་བཅའ་བར་བྱའོ། །དེ་དྲུག་ལས་
ལྡོག་ན་གནས་སྐབས་སུ་དགེ་སྦྱོར་གྱི་བར་ཆད་བློ་བུར་དུ་འོང་བ་སོགས་སྐྱོན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་སང་བླང་ཤེས་པས་ཉམས་སུ་
ལེན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཉམས་སུ་བླངས་པས་ཏིང་ངེ་འཛིན་མ་སྐྱེས་པ་སྐྱེ། སྐྱེས་པ་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་ཞིང་མཐར་ཕྱིན་པར་
འགྱུར་རོ། ། 

༆ །ཕྱག་རྫོགས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་ལས་གསུངས་པའི་ཚིག་གི་འབྲུ་དོན་འགའ་ཞིག་སྨོས་པ། 

ཕྱག་རྫོགས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་རྣམས་ལས་གསུངས་པའི་ཚིག་གི་འབྲུ་དོན་འགའ་ཞིག་སྨོས་ན། ཞི་གནས་ཞེས་པ་རྟོག་ཚོགས་ཕྲ་
རགས་རང་སར་ཞི་ནས་རྩེ་གཅིག་གི་ངང་ལ་གནས་པས་ན་ཞི་གནས་དང་། ལྷག་མཐོང་ཞེས་པ་སེམས་ཉིད་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་རང་
ངོ་ལྷག་གེར་མཐོང་བས་ན་ལྷག་མཐོང་ཞེས་བྱ། ཁྲེགས་ཆོད་ཅེས་པ་ཀ་དག་གི་རང་ངོ་བསྐྱངས་པ་ན་འཁྲུལ་པ་ཐམས་ཅད་
ཐད་ཀར་ཁྲེགས་ཀྱིས་ཆོད་པས་ན་ཁྲེགས་ཆོད་དང་། ཐོད་རྒལ་ཞེས་པའི་དོན་ཅིག་ཆར་ཏེ་རང་བཞིན་གཤིས་ཀྱི་སྐུ་གསུམ་
ལམ་སྣང་ཅིག་ཆར་བྱེད་པ་ལ་བྱ། ཀ་དག་ཅེས་པ་ཡི་གེ་ཀ་ནི་ཀ་སྨད་སུམ་ཅུའི་ཐོག་མ་ཡིན་པ་ལྟར། ཐོག་མའམ་ཀ་ནས་
དག་པ་ལ་ཀ་དག་ཅེས་བྱ། གཏིང་གསལ་ཞེས་པ་ཀ་དག་དེ་བྱིང་རྨུག་འཐྱིབ་གསུམ་སོགས་དང་བྲལ་བ་ལ་བྱ། རྗེན་པ་ཞེས་
པ་བྱིང་རྨུག་འཐྱིབ་གསུམ་དང་བདེ་གསལ་མི་རྟོག་པའི་ཉམས་སོགས་ཀྱིས་མ་གོས་པ་ལ་ཟེར། ཨར་གཏད་ཅེས་པ་རླུང་
སེམས་རིག་ཐོག་ཏུ་གཅུན་པ་ལ་ཟེར། འོད་གསལ་ཞེས་པ་དབྱིངས་སྐྱེ་བ་མེད་པས་ན་འོད། རིག་ཆ་འགག་པ་མེད་པས་ན་
གསལ་ཞེས་དང་། གནས་ལུགས་ཀྱི་རང་འོད་ཡུལ་མེད་དུ་གསལ་བས་ན་འོད་གསལ་ཞེས་ཀྱང་ཁ་ཅིག་ཟེར་རོ། ། 

༆ །དབུ་མ་པ་དང་སེམས་ཙམ་པའི་སྐོར། 

སྒྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞི་ལས། སེམས་ཙམ་པའི་བློ་ངོར་གྲུབ་པའི་འདོད་ཚུལ་གང་ཞིག་འཐད་པར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་འདོད་པའི་
གྲུབ་མཐའ་རྣམ་པར་བཞག་འཇོག་མདོ་ཙམ་སྨོས་ན། མཚན་ཉིད་གསུམ་སྟེ་ཀུན་བརྟགས་གཞན་དབང་ཡོངས་གྲུབ་
བོ། །གཞན་དབང་ནི་དཔེར་ན་ཐག་པ་ལྟ་བུ་དང་། ཀུན་བརྟགས་ནི་དཔེར་ན་ཐག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྦྲུལ་དུ་འཁྲུལ་པ་ལྟ་བུ་
དང་། ཡོངས་གྲུབ་མེད་པར་རྟོགས་པ་ལྟ་བུའོ། ཀུན་བརྟགས་ལ་གཉིས་རྟེ། མཚན་ཉིད་ཆད་པའི་ཀུན་བརྟགས་དང་རྣམ་
གངས་པའི་ཀུན་བརྟགས་སོ། །གཞན་དབང་ལ་གཉིས་ཏེ། དག་པ་གཞན་དབང་དང་མ་དག་དཞན་དབང་ངོ། །ཡོངས་གྲུབ་



ལ་གཉིས་ཏེ། ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་ཡོངས་གྲུབ་དང་འགྱུར་མེད་ཡོངས་གྲུབ་བོ། མཚན་ཉིད་ཆད་པའི་ཀུན་བརྟགས་ནི་ལྷན་
སྐྱེས་དང་ཀུན་བརྟགས་སོགས་མ་གྲུབ་པ་ཞིག་སྟེ་དཔེར་ན་རི་བོང་གི་རྭ་ལྟ་བུའོ། །རྣམ་གངས་པའི་ཀུན་བརྟགས་ནི་དོན་དམ་
པ་མ་ཡིན་པའི་བརྟགས་པ་མཐའ་དག་སྟེ་དཔེར་ན་གཟུགས་ཕུང་ལྟ་བུའོ། །དག་པ་གཞན་དབང་ནི་ཉོན་མོངས་ཅན་མ་ཡིན་
པའི་མ་རིག་པས་འཁྲུལ་པའི་སྣང་བ་སྟེ་དཔེར་ན་བྱང་འཕགས་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་ཐོབ་ཀྱི་སྣང་བ་ལྟ་བུའོ། མ་དག་གཞན་དབང་
ནི་ཉོན་མོངས་ཅན་གྱི་མ་རིག་པས་འཁྲུལ་པའི་སྣང་བ་སྟེ་དཔེར་ན་སོ་སྐྱེའི་འཁོར་བའི་སྣང་བ་ལྟ་བུའོ། །ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་
ཡོངས་གྲུབ་ནི། གནས་ལུགས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རྟོགས་པ་སྟེ། དཔེར་ན་འཕགས་རྒྱུད་ཀྱི་མཉམ་བཞག་ལྟ་བུའོ། །འགྱུར་
མེད་ཡོངས་གྲུབ་ནི་གཞིའི་གནས་ལུགས་ཏེ་དཔེར་ན་སེམས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ལྟ་བུའོ། །དེ་ལས་གཞན་དབང་ནི་བསྒྱུར་བྱ་གཉིས་
སྟོང་གི་ཤེས་པ་རང་རིག་རང་གསལ་ཞིག་སྟེ་དཔེར་ན་ཤེལ་ལྟ་བུའོ། དག་མ་དག་གི་རྟེན་འབྲེལ་ནི་སྒྱུར་བྱེད་ཀྱི་བག་ཆགས་
ཤིག་སྟེ་དཔེར་ན་ཚོན་སྣ་ཚོགས་ལྟ་བུའོ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདེན་པ་གཉིས་སུ་བསྡུ་ན། ཀུན་བརྟགས་གཉིས་ཀུན་རྫོབ་
དང་། ཡོངས་གྲུབ་གཉིས་དོན་དམ་དང་། གཞན་དབང་གཉིས་སྣང་ཚུལ་དབང་བཙན་བྱས་ན་ཀུན་རྫོབ་ཏུ་བསྡུ་ཞིང་། གནས་
ཚུལ་དབང་བཙན་བྱས་ན་དོན་དམ་དུ་བསྡུ་བའོ། སེམས་ཙམ་པའི་སྒྲ་བཤད་སེམས་ཙམ་རང་ལུགས་གཅོད་སྒྲར་འདོད་ཅིང་། 
དབུ་མ་པས་གཙོ་སྒྲར་བཀྲལ་ནས་གྲུབ་མཐའ་འགོག་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ།   །   

གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞི་ལས། དབུ་མ་པའི་བློ་ངོར་གྲུབ་པའི་འདོད་ཚུལ་གང་ཞིག་འཐད་པར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་འདོད་པའི་གྲུབ་
མཐའ་རྣམ་པར་བཞག་འཇོག་མདོ་ཙམ་སྨོས་ན། ཐལ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ནི། རྣམ་གངས་པའི་དོན་དམ་ཁས་ལེན་དང་བཅས་
པ་རྩལ་དུ་བཏོན་ནས་འཆད་པ་རང་རྒྱུད་པའི་མཚན་ཉིད། རྣམ་གངས་མ་ཡིན་པའི་དོན་དམ་ཁས་ལེན་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་
རྩལ་དུ་བཏོན་ནས་འཆད་པ་ཐལ་འགྱུར་པའི་མཚན་ཉིད་དོ། །དེ་དག་གི་མཚན་ཉིད་འཇོག་པའི་སྐབས་སུ། ཁས་ལེན་ཡོད་པ་
དང་མེད་པའི་ཁྱད་པར། ཐ་སྙད་རང་མཚན་གྱིས་གྲུབ་པར་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པ་དང་མི་བཞེས་པའི་ཁྱད་པར། རང་བཞིན་མེད་
སྒྲུབ་ཀྱི་གཏན་ཚོགས་ཐལ་རང་དུ་འགོད་ཚུལ་གྱི་ཁྱད་པར། དགག་བྱ་ལ་དོན་དམ་གྱི་ཁྱད་པར་སྦྱར་བ་དང་མི་སྦྱར་བ་
སོགས་ཀྱི་གནད་རྣམས་ཀྱང་གོང་དུ་བཤད་མ་ཐག་པའི་མཚན་ཉིད་དེའི་དབང་གིས་ཡིན་པར་ཤེས་དགོས་སོ། ཐལ་རང་
གཉིས་སུ་མཚན་འདོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་འདི་ནི། བདེན་གཉིས་སོ་སོའི་ཚད་མས་ཇི་ལྟར་གཞལ་བ་ལྟར་སོ་སོར་ཁས་ལེན་པ་
ལ་རང་ཉིད་གནས་ནས་གཞན་ལ་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚོགས་རང་རྒྱུད་པ་གཙོ་ཆེར་སྦྱོར་བའི་སྒོ་ནས་རྒོལ་བའི་སྤོབས་



པ་འཇོམས་པར་བྱེད་པས་ན་རང་རྒྱུད་པ་ཞེས་བྱ། རང་མཐའ་བཞི་སྤྲོས་བྲལ་ཁས་ལེན་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་ལ་གནས་ནས་
གཞན་ཁས་ལེན་ཅན་གྱི་རྒོལ་བ་ལ་ཁོ་རང་གིས་ཁས་བླངས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཐལ་འགྱུར་དུ་བཀོད་པའི་སྒོ་ནས་ལོག་རྟོག་
ཟླྲོག་པར་བྱེད་པས་ན་ཐལ་འགྱུར་པ་ཞེས་བྱའོ། །གྲུབ་མཐའ་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་པར་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པའི་
སྟོང་པ་ཉིད་དང་རྟེན་འབྱུང་དབྱེར་མེད་དུ་བཞེད་ཚུལ་འདྲ་ཡང་། མདོ་སྡེ་སྤྱོད་པའི་རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་ལ་དོན་དམ་ནི། རྣམ་
གངས་པའི་དོན་དམ་རྩལ་དུ་བཏོན་པར་བྱེད། ཐ་སྙད་ནི། བདེན་པས་སྟོང་པ་མདོ་སྡེ་པ་ལྟར་ཁས་ལེན་པ་ཡིན། བདེན་སྟོང་
དེའང་མི་རྟག་པའི་གོ་ས་ན་ཡོད་པར་རློམ་པ་ནི་དངོས་པོ་སྨྲ་བའི་ལུགས་དང། མི་རྟག་པ་མི་རྟག་པའི་གོ་ས་ན་མ་གྲུབ་པར་
མེད་སྣང་སྟོང་པའི་རང་གཟུགས་སུ་འདོད་པ་རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་ཡིན། དེའི་ལུགས་ལ་བདེན་གཉིས་ངོ་བོ་ཐ་དད་དུ་འདོད་
པ་ཡིན་ནོ། །རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་ལ། ཐོག་མར་རྣམ་གངས་པའི་དོན་དམ་རྩལ་འདོན་མཛད་ཅིང་། 
མཐར་ཐུག་རྣམ་གངས་མ་ཡིན་པའི་དོན་དམ་ལ་ཐུགས་གཞོལ་བར་མཛད་པ་ཡིན། ཐ་སྙད་ནི། སེམས་ཙམ་རྣམ་བདེན་པ་
དང་ཕྱོགས་ཙམ་འདྲ་བར་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པའོ། །འདིའི་ལུགས་ལ་བདེན་གཉིས་ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་དུ་འདོད་
པའོ། །གཉིས་པ་ཐལ་འགྱུར་བའི་བཞེད་ཚུལ་ནི། དོན་དམ་ནི་རྣམ་གངས་མ་ཡིན་པའི་དོན་དམ་སྤྲོས་པའི་མཐའ་ཐམས་ཅད་
དང་བྲལ་བ་དང་པོ་ནས་རྩལ་དུ་བཏོན་པར་མཛད་ཅིང་། ཐ་སྙད་ནི། འཇིག་རྟེན་ཕལ་པ་ལ་གགས་པ་དང་། རྣལ་འབྱོར་འཇིག་
རྟེན་པ་ལ་གགས་པ་རྣམས་དང་། མངོན་སུམ། རྗེས་དཔག་ལ་སོགས་ཀྱང་གགས་པ་ལྟར་དགོས་པའི་དབང་གིས་ཞལ་གྱིས་
བཞེས་པར་མཛད་པའོ།  །འདིའི་ལུགས་ལ་བདེན་གཉིས་གཅིག་ཐ་དད་དང་བྲལ་བའི་རང་བཞིན་ཅན་ཅེས་བཞེད། དོན་དུ་
བདེན་གཉིས་ཡེ་ནས་དབྱེར་མེད་པ་དཔེར་ན་མེ་དང་ཚ་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་གོ ། དེའི་ལུགས་ཀྱི་ཁས་ལེན་མེད་ཚུལ་ལ། དགེ་ལྡན་
པ་དག་གིས། འགག་པའི་ཁས་ལེན་ཡོད་དེ་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་རིགས་ངོར་མ་དམིགས་པའི་ཕྱིར་དང་། སྒྲུབ་པའི་ཁས་ལེན་
མེད་དེ་དོན་དམ་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་སྐབས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཟེར་བར་སྣང་ཡང་། རང་ལུགས་ལ་ནི། དངོས་གཞི་
འཕགས་པའི་མཉམ་བཞག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབུ་མ་ཆེན་པོ་ལ་ཁས་ལེན་མེད་དེ་སྤྲོས་བྲལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། རྗེས་ཐོབ་ཤན་
འབྱེད་ལམ་གྱི་དབུ་མའི་སྐབས་ན་འགག་པའི་ཁས་ལེན་ཡོད་དེ་མེད་པར་འགག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་པ་འདིའང་རྟ་
མགྲིན་ཚེ་དབང་དང་། ཀརྨ། མགོན་པོ་གསུམ་གྱི་དོགས་སེལ་དུ་ཡོན་ཏན་འོད་ཀྱིས་བྲིས་པའོ།། །། 

 



མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་གསལ་ཚུལ། 

༄༅།   །དཀྱིལ་འཁོར་སྤྱིའི་ལུགས་ལ་མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་གསལ་ཚུལ་འདི་ལྟར། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་སྒོ་
བཞི་གཡས་ཕྱོགས་ཀྱི་འདོད་སྣམ་གྱི་སྟེང་དུ་པདྨའི་གདན་ལ། མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་མེ་ཏོག་མ་སྐུ་མདོག་དཀར་མོ། བདུག་
སྤོས་མ་སྐུ་མདོག་མཐྱིང་ག །མར་མེ་མ་སྐུ་མདོག་དམར་སེར་བཅས་གསུམ་རེ་དང༌། གཞལ་ཡས་ཁང་གི་སྒོ་བཞིའི་གཡོན་
ཕྱོགས་ཀྱི་འདོད་སྣམ་གྱི་སྟེང་དུ་པདྨའི་གདན་ལ་མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་དྲི་ཆབ་མ་སྐུ་མདོག་ལྗང་ཁུ། ཞལ་ཟས་མ་སྐུ་མདོག་སེར་
མོ། རོལ་མོ་མ་སྐུ་དོག་སྣ་ཚོགས་མདོག་ཅན། དེ་རྣམས་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མ་རང་མིང་གི་མཆོད་རྫས་ཐོགས་པ། 
བརྒྱད་གཉིས་ལོན་པའི་ལང་ཚོ་ཅན་སྐུ་ལ་དར་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པ། ཞལ་ནང་དུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞུགས་པ། དེ་
ནས་མཆོད་པ་འབུལ་ཚུལ། དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རང་འདྲའི་སྤྲུལ་པ་མང༌པོ་སྤྲུལ་ཏེ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ༌གཙོ་འཁོར་རྣམས་
ལ། མཛེས་པའི་མེ་ཏོག་གི་འཕྲེང་བ་དབུ་ལ་འབུལ། དྲི་ཞིམ་པོའི་བདུག་སྤོས་ཤངས་ལ་འབུལ། སྣང་གསལ་མར་མེ་སྤྱན་ལ་
འབུལ། གདུང་སེལ་དྲི་ཆབ་ཐུགས་ཀར་འབུལ། རོ་མཆོག་བརྒྱ་ལྡན་གྱི་ཞལ་ཟས་ལྗགས་ལ་འབུལ། སྙན་པའི་རོལ་སྒྲ་སྙན་
ལ་འབུལ་བར་བསྒོམ་པའོ། །བྱེ་བྲག་གི་འཆད་ཚུལ་ནི། མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་མ། དང་པོ་གཉིས་ཀྱིས་རྡོ་
རྗེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་ཞིང་། འོག་མ་གཉིས་ཀྱིས་རང་མིང་གི་མཆོད་རྫས་ཐོགས་ཏེ་བཞུགས་པ་ལས། རང་འདྲའི་སྤྲུལ་པ་
སྤྲོས་ཏེ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ལ་མཆོད་པ་འབུལ་ཚུལ་སོགས་དང༌། གཞན་ཡང་། གཞལ་ཡས་ཁང་གི་སྒོ་བཞིའི་གཡས་
ཕྱོགས་ཀྱི་འདོད་སྣམ་གྱི་སྟེང་དུ་པདྨའི་གདན་ལ། མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་མཆོད་ཡོན་མ་སྐུ་མདོག་དཀར་མོ། ཞབས་བསིལ་མ་སྐུ་
མདོག་ལྗང་ཁུ། མེ་ཏོག་མ་སྐུ་མདོག་དཀར་མོ། བདུག་སྤོས་མ་སྐུ་མདོག་མཐྱིང་ག་བཅས་བཞི་རེ། གཞལ་ཡས་ཁང་གི་སྒོ་
བཞིའི་གཡོན་ཕྱོགས་ཀྱི་འདོད་སྣམ་གྱི་སྟེང་དུ་པདྨ་ལ། མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་མར་མེ་མ་སྐུ་མདོག་དམར་སེར། དྲི་ཆབ་མ་སྐུ་
མདོག་ལྗང་ཁུ། ཞལ་ཟས་མ་སྐུ་མདོག་སེར་མོ། རོལ་མོ་མ་སྐུ་མདོག་སྣ་ཚོགས་མདོག་ཅན་བཅས་བཞི་རེ། དེ་རྣམས་ཞལ་
གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མ་རང་མིང་མཆོད་རྫས་ཐོགས་པ། བརྒྱད་གཉིས་ལོན་པའི་ལང་ཚོ་ཅན་སྐུ་ལ་དར་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་
གྱིས་བརྒྱན་པ། ཞལ་ནང་དུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞུགས་པ། དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རང་འདྲའི་སྤྲུལ་པ་མང་པོ་སྤྲུལ་ཏེ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་
ལྷ་ཚོགས་གཙོ་འཁོར་རྣམས་ལ། ལྷའི་མཆོད་ཡོན་ཞལ་དུ་འབུལ། ལྷའི་ཁྲུས་ཆུ་ཞབས་ལ་འབུལ། མེ་ཏོག་གི་འཕྲེང་བ་དབུ་



ལ་འབུལ། དྲི་ཞིམ་པའི་བདུག་སྤོས་ཤངས་ལ་འབུལ། སྣང་གསལ་མར་མེ་སྤྱན་ལ་འབུལ། གདུང་སེལ་དྲི་ཆབ་ཐུགས་ཀར་
འབུལ། རོ་མཆོག་བརྒྱ་ལྡན་གྱི་ཞལ་ཟས་ལྗགས་ལ་འབུལ། སྙན་པའི་རོལ་སྒྲ་སྙན་ལ་འབུལ་ཚུལ་སོགས་མང་ངོ། ། 

 

བདག་སོགས་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །དམ་པ་ཁྱོད་དང་མི་འབྲལ་ཞིང་། །ཁྱོད་གསུང་དམ་ཆོས་བདུད་རྩིའི་རོས། །རྣམ་
ཀུན་ཏུ་འཚོ་བར་ཤོག ། 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  


