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གླེང་བརྗོད།

༆ །སྐལ་བཟང་འདིའི་སྟོན་པ་ཐབས་མཁས་ལ་ཐུགས་རྗེ་མཚུངས་པ་མེད་པ་ཤཱཀྱ་
སེང་གེ་མཆོག་གིས། མགོན་པོ་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་ལས། ལྔ་བརྒྱ་པ་ཡི་
དུས་ཀྱི་མཐར། །ཤིན་ཏུ་གདུག་ཅིང་རྩུབ་པ་ཡི། །མི་བསྲུན་པ་ཡི་དུས་ཀྱི་ཚེ། །དེ་
ཚེ་མགོན་པོའི་བསྟན་པ་འབྱུང་། །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ། རྩོད་ལྡན་ཚེ་ལོ་བརྒྱ་
པའི་དུས་ཀྱི་ གདུལ་བྱ་དམུ་རྒོད་གདུག་པ་ཅན་ཚུ་བཏུལ་ཏེ་ གནས་སྐབས་འཁོར་
བའི་སྐྱེ་རྒྱུན་གཅོད་པ་དང་། མཐར་ཐུག་དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་ཐུགས་གསུང་
སྐུའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནང་ མངོན་པར་རྫོགས་པ་སངས་རྒྱས་ནིའི་ཐབས་དང་ལམ་སྟོན་
གྱི་དོན་ལུ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་རྒྱུད་ལེ་ཤ་རང་
གསུངས་ཡོདཔ་ཨིན།

དེ་ལས་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་ལུ་ ཀླུའི་རྣལ་འབྱོར་མ་དང་རྒྱལ་པོ་ཨིནྡྲ་བྷཱུ་ཏི། 
དཔལ་ས་ར་ཧ། སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་དང་། ཨ་བྷྱ་ལ་སོགས་པའི་གྲུབ་ཆེན་
ཚུ་གིས་ རྒྱུད་འགྲེལ་དང་སྒྲུབ་ཐབས་ལེ་ཤ་བརྩམས་གནང་ཞིང་ ཉམས་སུ་ལེན་པ་
ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལུ་གནོད་པའི་མི་དང་མི་མ་ཡིན་པ་ཚུ་ ཚར་
བཅད་དེ་རྣམ་ཤེས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་སྤར་བར་མཛད་པའི་ཚུལ་ཡང་ བསམ་གྱིས་
མི་ཁྱབ་པ་བྱུང་འདུག།

གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་ལྗོངས་ལུ་ཡང་ སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས། མྱང་ཉི་མ་འོད་ཟེར། 
ཙ་མི་ལོ་ཙཱ་བ། དཔལ་སྒ་ལོ། བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཕ་གྲུ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོ། འགྲོ་མགོན་
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ཞང་། གྲུབ་ཐོབ་གླིང་ཆེན་རས་པ། དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཡེ་ཤེས་རྡོ་
རྗེ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་གིས་ སྒྲུབ་ཐབས་དང་མན་ངག་གི་གཞུང་ལེ་ཤ་བརྩམས་ཞིང་ 
རང་ཡང་ཉམས་སུ་བླངས་ གཞན་ལུ་ཡང་ སྤྤེལ་བར་མཛད་པའི་བདག་རྐྱེན་ལུ་
བརྟེན་ཏེ་ དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་བསྟན་པ་དར་བར་མཛད་པ་དང་། ལྷག་པར་
མགོན་པོ་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་ལས་ལུང་གིས་ དངོས་སུ་སྔགས་པར་མཛད་
པའི་སྙིགས་དུས་ཀྱི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཅིང་གཟྱིགས་པ་ཆེན་པོ་ མི་ཕམ་པདྨ་དཀར་
པོ་མཆོག་དང་། མི་ཚེ་བདུན་འཕྲོ་མཐུདཔ་མཐུད་སར་ དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་
རྣལ་འབྱོར་པ་སྦེ་ བྱོན་མི་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཀྱི་མགོན་པོ་གཉིས་ཀྱིས་ 
དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་གྱི་བསྟན་པ་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་དུ་དྲག་པོ་མངོན་
སྤྱོད་ཀྱི་མཛད་པ་ཕྱོགས་ཀྱི་མཐར་ཁྱབ་སྤྤེལ་མཛད་དོ། །
 
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་གདུལ་ཞིང་ ཙན་དན་བཀོད་པའི་ལྗོངས་འདི་ནང་ལུ་ཡང། 
སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ཨྱོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་ འཕགས་མཆོག་སྤྱན་རས་
གཟྱིགས་དབང་རྣམ་གཉིས་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་རྣམ་རོལ། རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་མཐུ་
སྟོབས་ནུས་པའི་གོང་བུ་ དཔལ་འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་ མཐུ་ཆེན་བདུད་འཇོམས་རྡོ་རྗེ་
མཆོག་ ཆོས་སྐྱོང་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་དཔུང་རོགས་དང་བཅས་ ལྷོ་
རུང་དམུག་རྒོད་གདུག་པ་ཅན་གྱི་ཁ་གནོན་འབད་བྱོན་ཞིང་ ཆོས་སྲིད་ལེགས་ཚོགས་
ཀྱི་བྱ་བ་ཚུ་ཡང་འགོ་བརྩམས་ཏེ་ ཡུན་མ་རིངམ་ཅིག་ན། རྗེ་ཀུན་མཁྱེན་འབྲུག་པ་
མཆོག་གིས། མི་ཁྱོད་དང་ཆོས་སྐྱོང་ཕྱག་བཞི་པར། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པའི་
ཁུར་བབས་གསུངས། །དེ་མ་བརྗེད་སྙིང་ལ་བྲིས་པའི་ཕྱིར། །དུས་ད་ལྟ་ཆགས་སྡང་
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གི་ཚེར་དོང་དུ། །ཟུག་རྔུ་ལ་མ་འཛེམས་བསྟན་པ་སྤྤེལ། །ཟེར་གསུངས་མི་ལུང་
བསྟན་དུས་ལུ་བབ་ཨིནམ་གཟྱིགས་ཏེ་ སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་གིས་
གཙོས་པའི་ རྫོང་གཞི་དང་མགོན་སྡེ་ཚུ་ནང་ དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་གྱི་
སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་གྱིས་གང་བའི་མགོན་ཁང་བཅའ་ཞིང་། དེ་ལུ་མཆོད་པའི་སྲོལ་
ཡང་བཙུགས་གནང་བ་དང་། 

དམིགས་བསལ་སྦེ་རང་ གནས་སྐབས་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟན་སྲིད་དང་ 
རྒྱལ་ཁབ་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་སྐུ་རིམ་ལུ་དམིགས་ཤིང་ མཐར་བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་
སྤྱི་དང་ བྱེ་བྲག་ལུ་གནོད་པའི་ ཞིང་བཅུ་ཚང་བའི་དགྲེ་བགེགས་ཚུ་གི་རྣམ་ཤེས་
ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྒྲལ་བའི་དོན་ལུ་ ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་འཁོར་དང་
བཅས་པའི་ སྒྲུབ་ཆེན་ཚོགས་གནང་ནིའི་ ལམ་སྲོལ་སྒྲ་ཆེ་ལ་སྒྲོ་རིང་བ་དེ་བཙུགས་
གནང་ཞིང་ དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་ཡང་ ཁྱབ་སྤྤེལ་གནང་བ་ལས་བཟུང་། ཡེ་ཤེས་
མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་གྱི་བསྟན་པ་ལྗོངས་འདི་ནང་ ཤུགས་འབད་དར་བའི་འགོ་
བཙུགས་ནུག།

དེའི་རྟེན་འབྱུང་གི་མཐུ་ལས་ དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་འཁོར་དང་བཅས་
པ་གིས་ཧེ་མ་ལས་ལྷགཔ་འབད་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་ ཆོས་སྲིད་ཀྱི་མཛད་པ་
གང་དང་གང་གི་སྐབས་ལུ་ཡང་ གྲོགས་དང་དཔུང་གཉེན་ ཉིན་མཚན་ གཡེལ་མེད་
དུ་མཛདཔ་ལས་བརྟེན། བདུད་དཔུང་འཇོམས་པའི་དཔའ་བོ་ང་། །ང་ནུས་བཟྲོག་པའི་
མཐུ་ཆེན་སུ། །ཟེར་བའི་བཀའ་ལུང་སེང་གེའི་ང་རོ་ཡོངས་སུ་བསྒྲགས་པའི་སྐབས་
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སུ་ ཡུལ་ལྗོངས་འདིའི་ས་ཆེན་པོ་དེ་ཡང་གཡོས་ཤིང་མགུལ་བ་དང་། དེ་ནང་གནས་
པའི་ཡུལ་ལྷ་ འདྲེ་སྲིན་མ་རུངས་གདུག་པ་ཅན་ཚུ་ཡང་དུས་གཅིག་ལུ་ ཞབས་ཀྱི་
པདྨོ་ལུ་བཏུད་ཏེ་ཕྱག་བགྱིས་སོ། །

དེའི་མཐུ་ལས་མིའི་སེམས་ཡང་ མགུ་སྟེ་རང་རང་གི་ གནས་ལུས་ལོངས་སྤྱོད་ག་ར་ 
མཆོད་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ལུ་ བླ་མ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་མངའ་འོག་ལུ་ འཛུལ་
ནིའི་འགོ་བཙུགས་ནུག། དེ་ལས་རིམ་པ་བཞིན་ ལྷོ་མོན་ཁ་བཞི་ག་ར་ཆོས་སྐྱོང་ཡེ་
ཤེས་མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ ཕྲིན་ལས་ཀྱི་དཔུང་རོགས་ལུ་
བརྟེན་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་མངའ་དབང་ལུ་བསྒྱུར་བའི་སྐབས་སུ། ལུགས་
གཉིས་འཁོར་ལས་བསྒྱུར་བ་ང་། །ང་ནི་ཀུན་གྱི་སྐྱབས་སུ་བཟང་། །ཟེར་མི་འཇིགས་
པའི་ང་རོ་ཡང་བསྒྲགས་པར་མཛད་འདུག་གོ ། 

མདོར་བསྡུ་བ་ཅིན་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ ལྷོ་མོན་གྱི་ལྗོངས་འདི་ནང་ 
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་གཞུང་ བཙུགས་གནང་ཚུགས་མི་དེ་ཡང་གཙོ་བོ་ ཆོས་སྐྱོང་
ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་གྱི་དཔུང་རོགས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིནམ་ལས། ཞབས་དྲུང་
རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ཡང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ཆོས་སྐྱོང་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ལྕམ་
དྲལ་ལུ་ ང་རང་མེད་རུང་ཁྱོད་ཀྱིས་སྲུང་སྐྱོབ་མཛད་དགོ་ཟེར་ འཕྲིན་བཅོལ་གནང་
ནུག། དེ་བཟུམ་སྦེ་ གོངམ་མི་དབང་མངའ་བདག་ཡབ་སྲས་སྐུ་འཁོར་གིས་གཙོས་
པའི་ བློན་འབངས་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ཡང་ དད་དམ་གཙང་མའི་ཐོག་ལས་སྲོལ་མཆོད་མ་
ཆད་པར་ཕུལ། ཁོང་གི་ཡང་ང་བཅས་ཆ་ཁྱབ་ལུ་གཟྱིགས་པ་ལུ་བརྟེན་ དུས་རབས་ཉི་



V

ཤུ་པའི་ནང་ སྟོབས་ཅན་རྒྱལ་ཁབ་སྦོམ་ཚུ་གིས་ སྟོབས་མེད་རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་ཀུ་ཚུ་
དབང་ལུ་འདུ་བའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ག་གིས་ཡང་དབང་མ་
ཚུགས་པར་ལུས་མི་འདི་ གཅིག་ཆོས་སྐྱོང་དེ་ཚུ་གི་ ནུས་མཐུ་དང་དཔུང་གཉེན་ལས་
བརྟེན་ཨིན་ཟེར་ ང་བཅས་འབྲུག་མི་ཚུ་གི་སེམས་ཁར་ངེས་དགོ།

དེ་ལས་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་ཤུལ་མ་བྱོན་པའི་ བླམ་དང་སློབ་དཔོན། སྡེ་སྲིད་དང་
དཔོན་སློབ། རྫོང་དཔོན་དང་དམག་སྤྱི་ཚུ་གིས་ཡང་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་ དཔལ་ཡེ་
ཤེས་མགོན་པོའི་ཆོས་འཁོར་བཙུགས་པ་དང་ མགོན་ཁང་བཅའ་བ་ལ་སོགས་པའི་
ཐོག་ལས་ དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་བསྟན་པ་འདི་ ང་བཅས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
ཕྱོགས་བཞི་མཚམས་བརྒྱད་ཀྱི་ རྫོང་ཆེན་དང་ རྗོང་ཆུང་ག་ར་ལུ་ཁྱབ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཞོག་ཁར་ ཀི་དེབ་འདི་བྲི་དགོ་པའི་ དམིགས་ཡུལ་དུམ་དྲག་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན། མ་
གཞི་ ཀི་དེབ་འདི་ནང་ཡོད་པའི་ བརྗོད་བྱ་ཚུ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་དང་མཁས་པའི་
གསུང་ཚུ་ནང་ གསལ་ཏོག་ཏོ་དང་ རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་འབད་གསུངས་ཡོད། ཨིན་རུང་ 
དེ་ཚུ་ག་ར་ཁ་ཐོར་སྦེ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཆོས་སྐད་ཀྱི་ཐོག་ལུ་དང་། ལ་ལུ་རྒྱུད་ཀྱི་སྐོར་
འབད་ནི་དེ་གིས། མགོན་པོའི་དབང་ལུང་མེད་པ་ཅིན་ མགོན་པོའི་རྒྱུད་ཚུ་ མཇལ་མི་
ཆོགཔ་མ་ཟད། མཇལ་རུང་ ན་གཞོན་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ཧ་གོ་ཚུགས་པ་ ལཱ་ཁག་
ཡོདཔ་ལས་བརྟེན། ད་རེས་ང་གིས་ དང་པ་མགོན་པོའི་རྒྱུད་དང་ དེ་དང་འབྲེལ་བའི་
ཡིག་ཆ་ཚུ་མཇལ། གཉིས་པ་ འབྲེལ་ཡོད་མཁས་པ་དང་ཉམས་མྱོང་ཅན་ཚུ་དང་ 
བགྲོ་གླེང་འབད་ཞིན་ན། མ་འོངས་འབྲུག་པའི་ན་གཞོན་ཚུ་གིས་ རང་གི་ལམ་
ལུགས་སྲོལ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཧ་གོ་ནིའི་དོན་ལུ་ བྲིས་བྲིཝ་ཨིན། 
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ཨིན་རུང་ སྤྱིར་བཏང་ང་རང་ལུ་ ཤེས་ཚད་དང་ཉམས་མྱོང་ཆུང་བའི་ཁར་ རྒྱུད་ཀྱི་སྐོར་
ཚུ་ གབ་འཁྲུག་དང་། སྦས་པའི་རྣམ་གཞག་མང་བའི་དབང་གིས་ ནོར་འཁྲུལ་ཤོར་
ཤོརཝ་འོང་། ལྷག་པར་དུ་ རྫོང་ཁའི་བརྡ་གཞུང་ལུ་ སྦྱངས་རང་མ་སྦྱངས་ནི་དེ་གིས་ 
རྫོང་ཁའི་ཡིག་དེབ་དང་ སྦྱོར་བ་ལུ་སྐྱོན་དང་ ལྷག་ཆད་མ་ཞུགས་ག་ མནོ་བའི་
དོགས་པ་ཡོད། ག་དེམ་ཅི་འབད་ ཚིག་དོན་གཉིས་ཆ་ལུ་ ནོར་འཁྲུལ་ཡོདཔ་བཟུམ་
ཅི་འབད་བ་ཅིན། གཟུར་གནས་མཁས་པའི་ དབང་པོ་ཚུ་གིས་ བཅོ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ 
བཀའ་དྲིན་བསྐྱང་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།  

                 ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་ཉི་མ་ཤར།
                  ཞིབ་འཚོལ་གཙོ་འཛིན།
             རྟ་མགོ་རྡོར་གདན་ནང་པའི་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ།



ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་པ་ཆ་ཤས་ཅིག



འབྲེལ་བ་འཐབ་སའི་མི་སྣ་གལ་ཅན། 
ཞུན་དག་པ།  མཁན་རིན་པྩོ་ཆེ་ཀུན་བཟང་འཕྲིན་ལས།  སྤྱི་འཛིན། རྟ་མགོ་རྩོར་གདན་ནང་པའི་གཙུག་

ལག་སྩོབ་གྲྭ།

ཤེས་ཡྩོན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མི། 
ཆོས་གོས་གཉེརཔ་གྱིས་གཙྩོས་པའི་སྤུངས་ཐིམ་གྲྭ་ཚང་ལྟེ་བའི་འཆམ་སྩོབ་ཚུ།

མ་དངུལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མི། 
མཁན་པྩོ་རྣམ་རྒྱལ་དབང་འདུས་ནས།  དངུལ་ཀྲམ་འབུམ་གཅིག ༼༡༠༠༠༠༠༽

རྩོར་གདན་བཀྲ་ཤིས་ཐང་བཤད་གྲྭ་དབུ་དམངས་ནས། ༼༡༠༠༠༠༠༽

དེབ་འདི་དབྱིན་ལྩོ་༢༠༢༠་ལུ་རྟ་མགོ་རྩོར་གདན་བཀྲ་ཤིས་ཐང་ནང་པའི་གཙུག་ལག་སྩོབ་གྲྭའི་ཞིབ་འཚྩོལ་
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དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདིའི་བསྟན་སྲིད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཐུགས་དམ་ལུ་བཞུགས་
པའི་སྐབས་ཏེ།  ཆོས་སྐྱོང་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ། ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འབྲེལ་
བའི་ལོ་རྒྱུས་བདུན་པ།          95
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ཀ༽ གཡུལ་རྒྱལ་དཔའ་བོའི་མཛད་པ་ལས་གཙང་པའི་དམག་ལས་དང་པ་རྒྱལ་བ།   
ཁ༽ གཡུལ་རྒྱལ་དཔའ་བོའི་མཛད་པ་ལས་བླ་ཁག་ལྔ་དང་གཙང་པའི་དམག་དཔུང་ཐེངས་  
     གཉིས་པ་ལས་རྒྱལ་བ།  
ག༽ གཡུལ་རྒྱལ་དཔའ་བོའི་མཛད་པ་ལས་གཙང་པ་དང་འབྲུག་པའི་དམག་མཇུག་བསྡུ་བ། 
ང༽ གཡུལ་རྒྱལ་དཔའ་བོའི་མཛད་པ་ལས་དགེ་ལྡན་པའི་དམག་དཔུང་ལས་རྒྱལ་བ། 
ཅ༽ གཡུལ་རྒྱལ་དཔའ་བོའི་མཛད་པ་ལས་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའོ། །  
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༄༅།  །སྟོང་བཞི་མ་དགག་ཅིར་ཡང་སྣང་བའི་འཕྲུལ། །དག་པའི་སྒྱུ་ལུས་
མ་ལུས་གསལ་བའི་སྐུ། །དང་པོའི་མགོན་པོ་རྡོ་རྗེ་འཆང་བ་དང་། །དབྱེར་མེད་
ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ཕྱག་གི་ཡུལ། །མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་
ཧཾ། །རྡོ་རྗེ་ཉི་མའི་དྲོད་ཀྱིས་རབ་བསྐུལ་ཏེ། །ལྷན་སྐྱེས་བདེ་ཆེན་ཧིག་སྒྲ་དང་
བཅས་པར། །རྟག་ཏུ་རོལ་མཛད་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་རྒྱལ། །བསྟན་དང་འགྲོ་
ལ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བ་ཡི། །མི་བསུན་གདུག་པའི་ཚོགས་རྣམས་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཀྱི། །ང་
རོ་སྒྲོག་སྟེ་ཐལ་བར་བརླགས་མཛད་པའི། །ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་ཚོགས་ཀྱིས་
བདག་སྐྱོངས་ཤིག །སྤྱིར་ནི་འགྲོ་བའི་བདེ་སྐྱིད་གོང་འཕེལ་དང་། །ལྷག་པར་
སྨན་ལྗོངས་ཞིང་གི་ཕན་བདེའི་ཆེད། །གཞི་བཙུགས་གནངབའི་མགོན་དབང་
མཆོད་སྐོར་སོགས། །དམ་པའི་གསུང་ལས་བཏུས་ཏེ་བྲི་བར་བྱ། །ཞེས་སྐྱབས་
ཡུལ་མཆོག་གྱུར་རྣམས་ལ་སྐྱེས་བུ་དམ་པའི་ཕྱག་གི་ཚུལ་དང་མཛད་པའི་ལུགས་
བཟང་རྩོམ་པར་དམ་བཅས་པའི་ཚིག་གིས་བློ་ལམ་ལེགས་པར་ཕྱེ་ནས་གང་ཞིག་བྲི་
བར་བྱ་བ་ནི། 
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  ལེའུ་དང་པ། དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་གྱི་ངོ་སྤྲོད་དང་འབྲེལ་བྱུང་
རབས་བཤད་པ།

དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་ནི་ ངེས་པའི་དོན་ལུ་གདོད་མ་ནས་ མངོན་
པར་བྱང་ཆུབ་ཀྱང། མགོན་པོ་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་ལས། བསམ་པ་གང་དང་
གང་དག་གིས། །མི་རྣམས་སེམས་དང་མཐུན་པར་འཇུག །དེ་དང་དེའི་གཟུགས་སྤྲུལ་
ཏེ། །ཞེས་དང་། ས་བཅུ་ཉིད་ལ་གནས་པའི་སེམས་དཔའ་ཡང་། །གཟྱི་བརྗིད་མེ་ལྟར་
འབར་བའི་ཁྲོ་ཚུལ་གྱིས། །བསྟན་ལ་སྡང་བའི་དག་བགེགས་རྩད་གཅོད་པའི། །ཡེ་
ཤེས་མགོན་པོའི་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ འཇིག་རྟེན་
གྱི་ཁམས་མང་རབས་ཅིག་ནང་ སེམས་ཅན་གྱི་མོས་ངོར་དང་འཁྲིལ་ སྐུའི་བཀོད་པ་
རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་སྦེ་ བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་པ་འབད་ནི་དེ་གིས་ ཁོང་གི་བྱུང་རབས་
ཡང་ ང་བཅས་སོ་སོ་སྐྱེ་བོའི་བློ་གིས་ མཐའ་གཅད་དེ་ཞུ་ཚུགས་པར་ལཱ་ཁག་འདུག།

ཨིན་རུང་ ད་རེས་སེམས་ཅན་མ་རུང་ དམུ་རྒོད་གདུག་པ་ཅན་ཚུ་ བཏུལ་ནིའི་དོན་
ལུ་ དྲག་པོ་མངོན་སྤྱོད་ཀྱི་མཛད་པའི་ཚུལ། དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་རྒྱུད་དང་ རྒྱ་
བོད་ཀྱི་མཁས་པ་སྤྱི་དང་ བྱེ་བྲག་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ ཡིག་ཆ་ཚུ་ནང་ ཡེ་ཤེས་
མགོན་པོའི་སྐོར་ལས་ རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་འབད་གསུངས་ཡོད་མི་ཚུ་ བསྡུ་བསྒྲིགས་
འབད་ཞིན་ན་ མདོར་བསྡུས་ཏེ་ གོཝ་འཇམ་ཏོག་ཏོ་འབད་ཞུ་ནི་ཨིན།
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ཀ༽ དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་ངོ་སྤྲོད་དང་འབྲེལ་བའི་བྱུང་རབས་དངོས།

ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་རྩ་རྒྱུད་ཐུགས་རྗེ་འབྱུང་བ་ལས་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ། ཧེ་མ་
བསྐལ་པ་དྲག་པོ་རྣམ་པར་འཁྲུགས་པ་ཟེར་མི་དེ་ནང་ སངས་རྒྱས་རྒྱས་ཞི་བའི་འོད་
ཏོག་གི་རྒྱལ་པོ་ཟེར་ཞུ་མི་འདི་ འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ན་བྱོན་ཞིན་ན་ སེམས་ཅན་ལུ་
དམ་པའི་ཆོས་གསུངས་ཏེ་ ཕན་བཏགས་བཞུགས་པའི་སྐབས་ལུ། གཞན་འཕྲུལ་
དབང་བྱེད་གྱི་གནས་ནང་1 བདུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་གིས་ བདུད་ཀྱི་
སྤྲུལ་པ་ དབང་ཕྱུག་མཧཱ་དེ་ཝ་དང་། ལྷ་མོ་དབུ་མ་དེ་ཝེ་གཉིས་སྤྲུལ་ནུག། དེ་གཉིས་
ཀྱིས་ཡང་ འཇིགས་བྱེད་དང་དུས་མཚན་མ་གཉིས་སྤྲུལ་ནུག། དེ་ལས་ཁོང་བཞི་གིས་ 
འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་ སེམས་ཅན་ཚུ་བསད་དེ་ ཤ་ཟ་ཁྲག་འཐུང་བ་ ལ་སོགས་པའི་
སྒོ་ལས་ སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ སྡུག་བསྔལ་ཚད་མེདཔ་ཅིག་ མྱོང་བཅུགས་ཏེ་ འཇིག་
རྟེན་གྱི་ཁམས་འདི་ ཟད་ཅིང་བརླག་པར་བྱས་ཏེ་ སྟོང་ནི་ཁར་ཐུག་པའི་སྐབས་ལུ། 
སངས་རྒྱས་ཞི་བའི་འོད་ཀྱིས་ བདུད་བཞིཔོ་དེ་ ཞི་བའི་ཐོག་ལས་ ག་དེ་འབད་མཛད་
རུང་ བཏུལ་མ་ཚུགསཔ་ལས་བརྟེན། སངས་རྒྱས་ཞི་བའི་འོད་ཀྱིས་ དཔལ་བདེ་བ་
ཆེན་པོས་བདུད་བཏུལ་ ཟེར་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ཐོག་ལས་ ལྷ་མོ་དབུ་
མ་དེ་ཝེ་ལུ་ དགྱེས་པའི་གད་རྒྱངས་བཅུ་གཉིས་ཀྱིས་   2སྦྱོར་བ་མཛད་གནངམ་
ལས་ དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་དེ ཁོང་གཉིས་ཀྱི་བུ་ རྡོ་རྗེ་སྲིན་པོ་རབ་ཏུ་འཇིགས་
པ་ཟེར་བའི་ཚུལ་སྦེ་ བདུད་ཚུ་བཏུལ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྐུ་འཁྲུངས་ནུག།

1
  འདོད་ལྷ་རིས་དྲུག་གི་ནང་གསེས་གཅིག་ཨིན། 

2
  
གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་ལས་གསུངས་པའི་གསང་བའི་ལུས་འབྲེལ་འབད་ཐང་།
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དེའི་སྐབས་ལུ་ ཁོ་འཁྲུངས་པའི་རྟགས་མཚན་ལུ་ འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ག་ར་གཡོ་
ཞིང་ འགུལ་བའི་སྐབས་སུ་ བདུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་གིས་ ཧ་གོ་
སྟེ་ ཁོ་གིས་ཡང་ འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་གཡོ་བའི་འཁྲུལ་འཁོར་ལུ་ཞུགས་ཏེ། ལྷ་
མ་ཡིན་གྱི་དམག་ཚུ་བསྡུས་ཞིན་ན། ནམ་མཁའ་ལུ་ ཐོག་དང་ མེ་དང་ འབྲུག་དང་ 
གློག་ལ་སོགས་པའི་ ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་ བཅུ་དྲུག་གི་ཐོག་ལས་ སྲིད་པ་གསུམ་ 
འགུལ་འགུལ་ ཤིག་ཤིག་ཏུ་ གཡོ་བར་བྱེདཔ་ད། རྡོ་རྗེ་སྲིན་པོ་དེ་ཡང་རབ་ཏུ་ཁྲོས་
ཏེ་ དམག་འཐབ་པའི་སྐབས་སུ་ བདུད་ཀྱི་གདོང་བཞི་ལས་ དྲག་པོའི་སྐུ་བཞི་བྱུང་
བ་དེ་ བཏུལ་ནིའི་དོན་ལུ་ གསང་བའི་ལྷ་མོ་བཞི་སྤྲུལ། བདུད་ཀྱི་མིག་ལུ་དུག་བཞི་
ཡོད་མི་དེ་ བཏུལ་ནིའི་དོན་ལུ་ འཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཕྱག་བཞི་སྤྲུལ། གཞན་ཡང་དུག་ཞི་
བར་ནུས་པའི་ རྒྱལ་པོ་བཞི་ཡང་སྤྲུལ་ནུག། 

དེ་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ། སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་ལུ་ མཁའ་འགྲོ་མ་དྲུག། རྣམ་ཤེས་ཚོགས་
བརྒྱད་ལུ་ མགོན་པོ་བཀའ་བརྒྱད། རིག་པའི་ཡན་ལག་བཅུ་ལུ་ ཕྱོགས་སྐྱོང་བཅུ། 
དབང་གི་བཞིན་འཛུམ་བཅུ་དྲུག་ལུ་ མགོ་བརྙན་བཅུ་དྲུག། སྐུའི་བཀོད་པ་བཅོ་བརྒྱད་
ལུ་ གིང་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད། ཁྲོས་པའི་ང་རོ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ལས་ ཕོ་བདུད་ཉི་ཤུ་རྩ་
གཅིག། ཆགས་པའི་གར་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་ལས་ དབང་ཕྱུག་མ་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད། སྤྱན་
གྱི་འགྱུར་ལྡོག་སུམ་ཅུ་ལས་ དྲེགས་པ་སུམ་ཅུ། འཕྲིན་ལས་ཀྱི་འོད་ཕུང་བདུན་ཅུ་
ལས་ དཔལ་མགོན་བདུན་ཅུ། ཞལ་གྱི་མདངས་བྱེད་བརྒྱ་ལས་ རོ་ལང་བརྒྱ། སྤྱན་
གྱི་འགྱུར་ལྡོག་སྟོང་ལས་ ནག་པོ་སྟོང་། ཞབས་ཀྱི་སྟངས་སྟབས་ཁྲི་ལས་ གནོད་
སྦྱིན་ཁྲི། དབང་གི་གར་སྤྱོད་འབུམ་ལས་མ་མོ་འབུམ། བ་སྤུའི་འོད་ཟེར་བྱེ་བ་ལས་ 
ཤ་ཟ་བྱེ་བར་སྤྲུལ་ཞིནམ་ལས། དྲག་པོ་འཇིག་བྱེད་དང་ དུས་མཚན་མ་དམར་མོའི་
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ལུས་ལུ་ དབང་གྱུར་ཏེ་ ཞབས་འོག་གི་གདན་འབད་བཏིང་། ལྷ་ཆེན་ཡབ་ཡུམ་
འཁོར་དུ་བཀོད། འཁོར་ཚོགས་གཞན་ཚུ་ཡང་ དབང་དུ་བསྡུས་ཏེ་ བདུད་ཀྱི་དམག་
ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཐལ་བར་བརླགས་བཏང་ནུག།

དེ་ལས་རྡོ་རྗེ་སྲིན་པོ་གིས་བདུད་ཐམས་ཅད་ དབང་དུ་བསྡུས་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ཁོ་
རང་གི་སྤྲུལ་པ་ཐམས་ཅད་ རང་རང་ལུ་ཐྱིམ། མཐར་ཁོ་རང་ཡང་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་
ཞལ་ལུ་ཐྱིམ་སོང་ནུག། མདོར་བསྡུ་བ་ཅིན། དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་གིས་ ཡབ་
ཁྲག་འཐུང་ཧེ་རུ་ཀ་དང་ ཡུམ་ཨུ་མ་དེ་ཝི་གཉིས་ཀྱི་བུ་ རྡོ་རྗེ་སྲིན་པོའི་སྐྱེ་བ་བཞེས་
ཏེ་ བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལུ་གནོད་པའི་བདུད་དང་བདུད་ཀྱི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ 
ཐལ་བར་བརླགས་པའི་ བྱུང་རབས་གཅིག་རྫོགསཔ་ཨིན། བྱུང་རབས་འ་ནི་འདི། 
ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པོ་གིས། སྔོན་གྱི་བསྐལ་པའི་དང་པོ་ལ། །བདུད་རྒྱལ་ལྷ་ཆེན་
འཇིགས་བྱེད་དུ། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་སྦྱོར་མཚམས་
ནས། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་མཐུ་སྟོབས་གཟུགས། །ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཞེས་པ་ལ་
སོགས་པ་གསུངས་མི་ཚུ་དང་མཐུནམ་ཨིན། 

ད་རུང་རྒྱུད་དེ་ནང་ལས། ཧེ་མ་སངས་རྒྱས་ཞི་བའི་འོད་ བསྐལ་པ་བཟང་རྒྱན་ལུ་ 
འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ནང་ བྱོན་པའི་སྐབས་སུ། ཚར་ཅིག་སངས་རྒྱས་འཁོར་དང་
བཅས་པ་ བྱང་ཕྱོགས་ཨོ་ཌའི་གཡུས་ཟེར་མི་འདི་ནང་བྱོན་ནུག། དེའི་སྐབས་སུ་
གཡུས་དེ་ནང་གི་ སྡིག་སྤྱོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དགའ་བའི་དཔལ་ཟེར་མི་འདི་གིས་ སངས་
རྒྱས་འཁོར་དང་བཅས་པ་བཟུང་ཞིན་ན་ ཁོ་རང་གི་ལྷ་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་ ཡབ་
ཡུམ་མཆོད་ནིའི་དོན་ལུ་ དུག་གི་ཁྱིམ་ནང་བཙུགས་ཏེ་བཀྲོང་ནིའི་རྩིས་རྐྱབ་སྟེ་ ལྷ་
ལུ་དམོད་བོར་བའི་སྐབས་སུ། སངས་རྒྱས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་
ནམ་མཁའ་ལུ་ ཕུར་བྱོན་སོང་ནུག།
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དེའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སློབ་མ་ དགེ་སློང་ཕོ་མོ་བྱེ་བ་དུང་བྱུར་ལྷགཔ་ཅིག་གིས། སྐྱེ་
བ་འདིའི་ཤུལ་མ་ གནོད་སྦྱིན་གདུག་པ་སྲིན་པོའི་རིགས་སུ་སྐྱེ་ཞིན་ན་ སྡིག་སྤྱོད་
རྒྱལ་པོ་དགའ་བའི་དཔལ་ འཁོར་དང་བཅས་པ་བརླག་པར་གྱུར་ཅིག། ཟེར་སྨོན་
ལམ་བཏབ་ནུག། སྨོན་ལམ་དེའི་མཐུ་ལས་ རི་རབ་རིའི་རྩེ་མོ་ལུ་ ལྷ་ཆེན་དབང་
ཕྱུག་དང་། བཙུན་མོ་ཨུ་མ་དེ་ཝེ་གཉིས་ལུ་ བུ་བརྒྱད་ཡོད་པའི་ཆུང་ཤོས་ ནག་པོ་
ཆེན་པོ་ཕྱག་བཞི་པ་སྟེ། སྲིད་པ་གསུམ་ནང་ དབང་ཆེ་ཞིང་ འཇིག་རྟེན་གསུམ་ཟ་བར་
བྱེད་པ་དང་། ཐལ་བར་བརླག་པའི་ནུས་པ་ཡོད་མི་གཅིག་སྐྱེས་ཏེ་ བདུད་ཀྱི་བུ་བཞི་
ཡང་བསྒྲལ་ཞིན་ན་ གསང་བའི་ཡུམ་བཞི་ལུ་ སྦྱོར་བ་ལས་བརྟེན་ ལས་མགོན་བྱ་
རོག་གདོང་ཅན་ སྡེ་བཞི་ཡང་ཁོ་གི་བུའི་ཚུལ་སྦེ་ སྐྱེས་ཏེ་ གནམ་སའི་ལྷ་སྲིན་ཀུན་
ལུ་ དབང་བྱེད་པའི་དཔོན་འབད་གྱུར་སོང་ནུག། 

དེ་ལས་ སྔོན་གྱི་སྨོན་ལམ་གྱིས་བསྐུལ་ཏེ་ སྡིག་སྤྱོད་རྒྱལ་པོ་དགའ་བའི་དཔལ་ 
འཁོར་དང་བཅས་པ་ དུག་རིའི་ཁང་པར་བསྒྲལ་ཞིན་ན། དོན་ཧིང་དང་ནང་ཁྲོལ་ 
མཁལ་མ་དང་ཤ་ཚུ་བཅད་དེ་ཟཱ། སྲིན་ཡུལ་ལངྐའི་གྲོང་ཁྱེར་ བདུན་འབུམ་ཙམ་
བརླགས་ཅིང་ ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ཀྱི་སྙིང་ཁྲག་འཐུང་བ་དང་། ལྷ་མ་ཡིན་གྱི་བུ་མོ་ གློག་
མ་སྤྲིན་བསད་དེ་ མགོ་ཏོག་ཕྲེང་བ་བཟོ་བ་ལ་སོགས་པའི་མཛད་པ་བསམ་གྱིས་མི་
ཁྱབ་པ་ཅིག་བཤད་འདུག།

ཡང་ ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་རྒྱུད་རྒྱལ་དགོས་འདོད་འབྱུང་བ་ལས། ཕ་ནི་དགའ་
རབ་དབང་ཕྱུག་ཡིན། །མ་ནི་དུར་ཁྲོད་པེ་ཏཱ་ལི། །བུ་ནི་ནག་པོ་ཆེན་པོ་སྟེ། །ཞེས་པ་ལ་
སོགས་པ་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ། ཕ་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་དང་ མ་པེ་ཏཱ་ལི་གཉིས་
ཀྱི་བུ་ལུ་ སྐྱེ་བ་བཞེས་ཏེ་བསྐལ་བཟང་གི་ སངས་རྒྱས་སྟོང་གི་བསྟན་པ་བསྲུང་བར་ 
མཛད་པའི་ ལོ་རྒྱུས་ཡང་རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་འབད་གསུངས་ཡོད། 
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དེ་བཟུམ་སྦེ། སྤྲུ་གྲི་ཀླད་གཟེར་ནག་པོ་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་བའི་བཀའ་རྒྱུད་ལས། དུས་
ངན་བསྟན་པ་བྱུང་བའི་ཚེ། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ཉམས་པར་འགྱུར། །འདི་ཡིས་
བསྟན་པ་བསྲུང་བར་བྱེད། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། ཁ་ཏན་ཊའི་རྒྱུད་ཚུ་ནང་ཡང་
དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་སྐོར་ལས་ལེ་ཤ་རང་གསུངས་ཡོད། དེ་ཡན་ཆད་ ཞིང་
ཁམས་གཞན་དང་ བསྐལ་པ་བཟང་པོ་འདིའི་བསྟན་པ་ སྤྱིར་གཏང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཨིན།

ན་ལས་མར་ དམིགས་བསལ་འབད་སངས་རྒྱས་ ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ལུ་ 
དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོའི་བྱུང་རབས་མདོར་བསྡུས་ཅིག་ཞུ་ནི་ཨིན། དེ་ཡང་ གྲི་
གུག་བརྩེགས་པའི་རྒྱུད་ལ་སོགས་པ་ལས། ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ས་བཅུ་ཡི། །དབང་
ཕྱུག་ཅེས་སོགས་དང་། ལས་མགོན་དུར་ཁྲོད་བདག་པོ་ནི། །འཇིག་རྟེན་གནས་པ་
ས་དྲུག་པ། །ཞེདང་། སྨོན་ལམ་བདེན་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །རི་རབ་རི་ཡི་རྩེ་མོ་
རུ། །ལྷ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་དང་། །བཙུན་མོ་ཨུ་མ་དེ་ཝྱི་ལ། །བུ་ནི་བརྒྱད་སྐྱེས་
ལྷ་ཆེན་བརྒྱད། །དེ་འོག་ཆུང་ཤོས་་མགོན་པོ་སྟེ། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའི་སྐབས་
སུ། དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་དེ་ གདུལ་བྱ་མཐུན་མོང་གི་སྣང་ངོར་ ལྷ་ཆེན་དབང་
ཕྱུག་ལུ་བུ་བརྒྱད་ཡོད་པའི་ ཆུང་ཤོས་ནག་པོ་ཆེན་པོའི་སྐྱེ་བ་བཞེས་ཏེ་ སངས་
རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་སྤྱན་སྔར་ ཐུགས་བསྐྱེད་དེ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བསྲུང་བར་
ཁས་བླངས་མཛད་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པ་བཞིན་དུ། ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པོ་
མཆོག་གིས། ཆོས་འབྱུང་བསྟན་པའི་ཉིན་བྱེད་ལས། དེའི་ཚེ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ལ་
བུ་བརྒྱད་ཡོད་པའི་ཆུང་ཤོས་ནག་པོ་ཆེན་པོ་དབང་ཡོན་དུ་ཕུལ་ལོ། །དེས་ནས་བཅོམ་
ལྡན་འདས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་ནས་དེ་ལ་བསྟན་པ་གཏད་ནས་སྔར་ཕྱི་རོལ་པ་ཡིན་
ཡང་དེ་ཕྱིན་ཆད་སངས་རྒྱས་པའི་ནག་པོ་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་
གསུངས་སོ། །
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ཁ༽ ལས་མགོན་བྱ་རོག་གདོང་ཅན་གྱི་ངོ་སྤྲོད་དང་འབྲེལ་བའི་བྱུང་རབས་དངོས།

སྤུ་གྲི་ཀླད་ཟེར་ནག་པོ་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་བའི་བཀའ་རྒྱུད་ལས། ཧེ་མ་ བདུད་ཀྱི་
རྒྱལ་པོ་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་གིས་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བསྣུབས། ལོག་
འདྲེན་ཏེ་ སྤྱོད་པ་ངན་པ་དར་བཅུག་པའི་སྐབས་སུ་ དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་
གིས། བདུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་ འཁོར་དང་བཅས་པ་བསྒྲལ་ནིའི་
དོན་ལུ། ཐུགས་ཀ་ལས་ མིའི་ལུས་ལུ་ བྱ་རོག་གི་གདོང་འབད་མི་ ཕྱག་གཡས་
པ་ལུ་གྲི་གུག་འཕྱར་བ་དང་། གཡོན་པ་ལུ་ཐོད་པ་ཁྲག་གི་གང་བ་བསྣམས་ཏེ་ཞལ་
ལུ་གསོལ་བ། སྐུ་ལས་གདུག་པའི་འོད་ཟེར་རབ་ཏུ་འཕྲོ་བ། རྐང་པ་ས་ལུ་བརྡབས་
པས་ དག་བགེགས་ག་ར་ཐར་བར་བརླག་ནུས་པ་ ལ་སོགས་པ་འཇིགས་ཤིང་རྔམ་
པའི་ རང་བཞིན་ཅན། དཔལ་ལས་ཀྱི་མགོན་པོ་ བྱ་རོག་གི་གདོང་ཅན་དེ། ཆོས་སྐྱོང་
ཡོངས་ཀྱི་ དམག་དཔོན་གྱི་ཚུལ་འབད་ སྤྲུལ་གནང་པ་ལྟར་དུ་ ལས་མགོན་བྱ་རོག་
གདོང་ཅན་གྱིས་ཡང བདུད་རྒྱལ་འཁོར་དང་བཅས་པ་བསྒྲལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ རྒྱས་
ཤིང་རྒྱསཔ་འབད་གསུངས་འདུག།

བྱ་རོག་གདོང་གི་བཞི་སྙིང་གསང་བ་སྲོག་གཟེར་སྦས་པའི་རྒྱུད་ལས། ཧེ་མ་ དུར་
ཁྲོད་ཆེན་པོ་ གཏུམ་དྲག་འབར་བ་ཟེར་མི་དེ་ན། ཤ་ཟ་ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་དང་། 
ལྷ་དང་། ཀླུ་དང་། གནོད་སྦྱིན་དང་། གཤིན་རྗེ་དང་། བདུད་དང་། རྒྱལ་པོ་དང་། སྲིན་
པོ་དང་། རོ་ལངས་ཚུ་ཅིག་ཁར་འདུས་ཏེ། ནད་ཀྱི་རིགས་མང་པོ་དང་། ཐོག་དང་སེར་
བ་དང་། གློག་དང་། དམག་གི་ཐོག་ལས་ སེམས་ཅན་ལུ་གནོད་པ་ བསྐྱལ་བའི་
སྐབས་སུ་ དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་ཐུགས་ཀ་ལས་ མིའི་ལུས་ལུ་ བྱ་རོག་གི་གདོང་འབད་



9

མི་ བཞི་སྤྲུལ་ཏེ་ སེམས་ཅན་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་ འཕྲོག་པར་བྱེད་པའི་ གདུག་པ་ཅན་ཚུ་
བཏུལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་གསུངས་འདུག། འ་ནི་འདི་ ད་ལྟོ་ང་བཅས་ ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་
ལས་མགོན་སྡེ་བཞི་ ཟེར་སླབ་མི་འདི་ཨིན།

ཡང་ ལས་མགོན་བྱ་རོག་གདོང་ཅན་ ཡུམ་དང་བཅསཔ་འབད་བྱུང་ཚུལ་ནི། སྲོག་
གཅོད་དམར་མོ་རྩ་འཇིབ་མ་དུག་རླངས་ཁོལ་མས་བསད་པའི་རྒྱུད་ལས། ཧེ་མ་ཧེ་
མའི་དུས་ཅིག་ལུ་ དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་ བསིལ་བའི་ཚལ་ཟེར་ མི་རོ་སྐམ་རློན་བརྩེགས་
པའི་གནས། གནམ་མེད་ས་མེད་ འདྲོག་སི་སི་ཅིག་ཡོད་མི་འདི་ན་ བཅོམ་ལྡན་
འདས་འཇིག་བྱེད་ཧེ་རུ་ཀ་ལུ་3 འཁོར་མཁའ་འགྲོ་དང་ ལྷ་ཀླུ་ བདུད་དང་བགེགས་ 
ལ་སོགས་པ་ཚུ་གིས་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ནུག། དེའི་སྐབས་སུ་ ཡབ་གནོད་སྦྱིན་ནག་
པོ་དུག་གི་མཆུ་ཅན་ ཞེ་སྡང་གི་མེ་འབར་བ་དང་། ཡུམ་ཀླུ་བདུད་ནག་མོ་ ཁྲག་གི་
རལ་པ་ཅན་ འདོད་ཆགས་ཀྱི་ཆུ་འཁོལ་བ་གཉིས་ ཆགས་པ་སྤྱོད་པའི་འབྲས་བུ་ 
ཞག་གསུམ་གྱི་རྒྱབ་ལས་ འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་གི་རང་གཟུགས་ དུག་གི་སྒོང་
རྡོ་གནགཔོ་ དུག་གི་རླངས་པ་སྤྲིན་བཟུམ་འཕྱུག་པ་གཅིག་དང་། ཁྲག་གི་སྒོང་རྡོ་ 
ལྷོག་ནད་འོད་ཟེར་ འཕྲོ་བ་གཅིག་སྐྱེས་ནུག།

དེའི་སྐབས་ལུ་ དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་གིས་ ཁོང་ཆ་ཁྱབ་མ་བཏུལ་བ་ཅིན་ བསྟན་པ་དང་
སེམས་ཅན་ལུ་གནོད་ཅིང་ འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ ཕུང་ནི་ཨིནམ་མཁྱེན་ཏེ། དང་པ་
རང་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་གར་ཆེན་པོ་དགུའི་4སྒོ་ལས་ ཁོང་ཕོ་མོ་གཉིས་ཟྱིལ་གྱིས་

3
   ཧེ་རུ་ཀའི་གོ་དོན་བཤད་ཐང་ལེ་ཤ་ཡོད། ཨིན་རུང་ད་ལྟོ་སངས་རྒྱས་ཁྲོ་བོའི་སྐུར་བཞེངས་པ། དཔེར་ན་   

    
དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་བཟུམ་ལུ་གོ་རུང་བཏུབ།

4
   

ཁྲོ་བོའི་གར་དགུ་དང་དོན་གཅིག་ཨིན།
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གནོན། དེ་ལས་ཕྱག་མཚན་ གསེར་གྱི་རྡེ་རྗེ་ རྩེ་དགུ་པ་དེ་གིས་ དུག་ཁྲག་གི་སྒོ་
རྡོ་གཉིས་བཅགཔ་ད་ དུག་གི་སྒོང་རྡོ་དེའི་ནང་ལས། དུག་གི་མི་གནགཔོ་འདྲོག་སི་
སི་ བྱའི་མཆུ་ཏོག་ཡོད་མི་ ཁ་ལས་ནད་སྐྱུགས་པ། སྲིད་པ་གསུམ་ཉམ་ཐག་གཅོད་
པ། ཉིན་མའི་དུས་སུ་ ཕོ་བརྒྱའི་སྲོག་ཟ་བ། མཚན་གྱི་དུས་ལུ་ མོ་བརྒྱའི་སྙིང་ཁྲག་
འཐུང་བ། ལུས་ལུ་ ལྷ་མ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་རྟགས་མཚན་ཚང་བ་གཅིག་འཐོན་ནུག། 
ཁྲག་གི་སྒོང་རྡོ་ དེ་ནང་ལས་ བུད་མེད་ དམར་མོ་ཁྲག་གི་མིག་ཅན། ཁ་ལས་དུག་
གི་ཆར་པ་འབབ་པ། ཉིན་མཚན་མེད་པར་སྐྱེས་པ་དང་ བུད་མེད་ཀྱི་སྲོག་ཟ་བ། སྐྱེ་
འགྲོ་ཐམས་ཅད་བརླག་པར་བྱེད་པ་ཅིག་བྱུང་ནུག།

དེའི་ཚེ་ དཔལ་འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པོ་ ཧེ་རུ་ཀ་གིས། ཧེ་རུ་ཀའི་གད་རྒྱང་བཅུ་གཉིས་
5སྒྲོག་པའི་ཐོག་ལས་ བདུད་ཀྱི་གནས་ག་ར་གཡོ་ཞིང་ལྡེག་པ་དང་ བཅོམ་པའི་
སྐབས་སུ། ཁོང་གཉིས་ དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་ སྐུའི་ཟྱིལ་དང་ གསུང་གི་ང་རོའི་ ནུས་
པ་བཟོད་མ་ཚུགས་པར་ འབོག་ཅིང་བརྒྱལ་ནས་ ས་ལུ་འགྱེལ་སོང་ནུག།  དེ་ལས་ 
ལོག་སྟེ་དྲན་པ་ཚོར་ཞིནམ་ལས་ དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་ལུ་ཕྱག་འཚལ་ སྐྱབས་ཞུ་སྟེ། 
དཔའ་བོ་ཆེན་པོ་ང་བཅས་དབུགས་དབྱུང་དུ་གསོལ། ང་བཅས་གཉིས་ཀྱི་ལུས་འདི་
དཔའ་བོ་ཆེན་པོའི་གདན་དུ་འབུལ་ལགས་སོ། །ཟེར་གསོལཝ་བཏབ་པའི་སྐབས་སུ་ 
དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་གིས་ཡང་ཞལ་གྱིས་བཞེས་ཏེ་ དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བཙུགས་ཏེ་དབང་
བསྐུར། དམ་ཚིག་བསྒྲགས། བདུད་རྩི་བྱིན། ཕོའི་ལག་པར་ཕྱག་མཚན་གྲི་གུག་
དང་། མོའི་ལག་པར་ཕྱག་མཚན་རལ་གྲི་གཏད་དེ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྤྱི་དང་

5  གཙོ་བོ་གསུང་གི་དྲག་པོའི་མཛད་པ་དང་དེའི་ང་རོ་མི་འདྲ་བ། དཔེར་ན་འཇིགས་སུ་རུང་བ་དང་བརྟུམ་པ་དང་
   རྔམ་པ་ལ་སོགས་པའོ། །
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བྱེ་བྲག་བསྲུང་དགོཔ་དང་། སེམས་ཅན་གྱི་བདེ་སྐྱིད་བསྒྲུབ་དགོ་པའི་ བཀའ་སྒོ་དམ་
བཞག་གནང་བ་དང་། ཁོང་རང་གི་ ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ ཁས་བླངས་དམ་བཅའ་ཕུལ་
ནུག།

དེ་ལས་ གསང་བའི་མཚན་ཡང་ ཕོ་ལུ་བྱ་རོག་གདོང་ཅན་དང་། མོ་ལུ་ཙཎྜི་ཀ་དམར་
མོ་འབར་བའི་གདོང་ངམ། དམར་མོ་རྩ་འཇིབ་ཁྲག་འཐུང་རྐང་བརྡག་མ་དང་། གཉིས་
ཆ་ར་བསྡོམས་གསང་བའི་མཚན་གནོད་སྦྱིན་ལྕམ་དྲལ་ ཟེར་བཏགས་ནུག། དེ་ལས་
འགོ་བཟུང་ ཁོང་གཉིས་ཆར་རང་ སེམས་ཅན་ལུ་གནོད་པ་སྤངས་ཏེ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་
བསྟན་པ་སྲུང་བ་དང་ སེམས་ཅན་གྱི་བདེ་སྐྱིད་སྒྲུབ་གནང་མི་ཆོས་སྐྱོང་ནུས་མཐུ་ཅན་ 
ཕོ་མོ་གཉིས་ལུ་གྱུར་སོང་ནུག། དེ་བཟུམ་སྦེ་ བྱ་རོག་གདོང་ཅན་ཤ་ཟ་བརྩེགས་པའི་
རྒྱུད་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ནང་ཡང་ ཁོང་གི་བྱུང་རབས་ལེ་ཤ་རང་བཤད་དེ་འདུག་གོ །

ག༽ དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་ངོ་སྤྲོད་དང་འབྲེལ་བའི་བྱུང་རབས་དངོས།
དེ་ཡང་ཁྲག་འཐུང་གི་རྒྱལ་མོ་འདི་ནི་ རྒྱ་གར་གྱི་གྲུབ་ཆེན་ བིར་ཝ་པ་དང་། ནཱ་རོའི་
ཆོས་སྲུང་གི་ གཙོ་བོར་བསྟེན་པ་དེ། ནཱ་རོ་པ་གིས་གདུལ་བྱའི་དོན་ལུ་ མར་པ་ལོ་ཙཱ་
ལ་གནང་ནུག །དེ་ཡང། བསྟན་སྲུང་བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད་ལས། །ཁྱད་པར་དུད་སོལ་
ལྷ་མོ་མཆོག །ཅེས་དང་། བུ་ཚ་བོ་ཡང་ཚའི་དོན་དུ་ནི། །ལོ་ཙཱ་བ་ཡིས་སྤྱན་དྲོངས་
ལ། །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ། རྒྱལ་བ་གོང་མ་རིམ་བྱོན་ནས་བཟུང་ དུས་ད་ལྟོའི་
བར་ཡང་། སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་ བྱེ་བྲག་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་འཕྲིན་
ལས་ཀྱི་བདག་མོར་གྱུར་ཏེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བསྟན་སྲིད་སྤྱི་དང་ ཁྱད་པར་དགེ་
འདུན་གྱི་སྡེའི་ གཉེར་གཏད་པ་ལྟར་ བུ་བཞིན་སྐྱོང་བའི་ བརྩེ་གདུང་མཛད་པར་ཀུན་
ལ་གགས་སོ། ། 



12

དེའི་སྐོར་ལས་ དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་རྒྱུད་དངོས་སུ་མཇལ་ནི་ལུ་ རིགས་གཏད་དང་ 
རྗེས་གནང་ དབང་གང་ཡང་མེད་པར་བརྟེན། འཇུག་པའི་རང་དབང་མེད་པ་དང་། ལ་
ལུ་ཡོད་རུང་ ལེ་ལོའི་དབང་གིས་འཇུག་པར་མ་ནུས་པའི་རིགས་ཅན་ཚུ་ལུ་། རྒྱུད་མེ་
ལྕྤེ་འབར་མ་དང་། ལྷ་མོའི་རྒྱུད་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་བ་དང་། ཁྲག་མཚོ་ཁོལ་མའི་རྒྱུད་
ལས་གསུངས་མི་ཚུ་ བཅུད་བསྡུས་ཏེ་ཞུ་བར་བྱའོ། །

དེ་ཡང་སྔོན་མཐོ་རིས་ལྷའི་གཡུས་ན་ འདོད་དགུ་འབྱུང་བའི་དཔག་བསམ་གྱི་ཤིང་
ཡོངས་འདུ་ རྩ་བ་ནི་ལྷ་མིན་གྱི་གཡུས་ལས་སྐྱེས། རྩེ་མོ་ལྷའི་གཡུས་ལུ་འདོད་
འབྲས་སྨིན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ ལྷ་དང་ལྷ་མིན་གཉིས་དམག་འཐབ་པའི་སྐབས་སུ་ ལྷ་
ཕམ་ཞིང་ལྷ་མིན་རྣམས་རྒྱལ་ཏེ་ ལྷའི་ཚོགས་ཟད་ནི་གུ་ཐུགསཔ་ད། རྡོ་རྗེ་འཆང་
གིས་དགོངས་ཏེ་ ལྷ་རྒྱལ་ནིའི་དོན་ལུ།  དཔལ་བེའུའི་དབུས་ལས་ ་མཐྱིང་ནག་
ཅིག་སྤྲུལ་ཏེ་ ལྷ་བཱི་ན་རྟ་རྩིའི་དཔྲལ་བར་ལྕགས་ཀྱི་འཛེརཔ་ཅིག་ལུ་གྱུར་སོང་ནུག ། 

དེ་ལས་འཛེརཔ་དེ་བརྡོལ་བའི་ནང་ལས་ བུད་མེད་སྔོ་བསངས་མ་མཚན་དཔེ་དང་
ལྡན་པ་ཅིག་ བྱུང་མི་དེ་ལྷ་མོ་ཨུ་མ་དེ་ཝི་ཨིན། དེ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་ འཛམ་གླིང་
ནུབ་བྱང་མཚམས་ཀྱི་དུར་ཁྲོད་ནང་ ལྷ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་དེ་ དགེ་སློང་གི་ཆ་ལུགས་
འབད་ འགོག་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ལུ་བཞུགས་པའི་སྐབས་སུ། ལྷ་མོ་ཨུ་མ་དེ་ཝི་
ཁྱིད་དེ་ དེ་དང་སྦྱོར་བཅུགཔ་ལས་བུ་སྲིང་གཉིས་སྐྱེས་པ་ནི། མགོན་པོ་ལེགས་ལྡན་
དང་ལྷ་མོ་དུང་སྐྱོང་མའོ། །

དེ་གཉིས་ཀྱིས་སྤྲུལ་པ་བཀྱེ་སྟེ་ ལྷ་མིན་གྱི་དམག་ལེ་ཤ་བཅོམ་པ་དང་། ཡང་ལྷ་མོ་
ཙིནྟ་ཀའི་ལྟེ་བ་ལུ་ ལྷ་དམག་གི་རྫོང་བཅས་ཏེ་ལྷ་མིན་རྣམས་ཕམ་བཅུག་པ་སོགས་
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རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་བཀོད་པ་མང་། དེ་ལས་དུང་སྐྱོང་མས་པརྣ་ཤ་ཝ་རིའི་གཟུངས་ལོ་བདུན་
བཟས་ཏེ། ཀླུ་དུང་སྐྱོང་གི་འཛེར་པ་ཅན་ལ་གནོད་པའི་ བྱ་ཁྱུང་ཀ་རུ་ཎའང་བཏུལ་ཏེ་ 
ཀླུའི་འཇིགས་པ་སྐྱོབ་པ་དང་། དེ་ལས་རི་རབ་ཀྱི་རྩེར་ རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཁང་བཟང་
ནང་བཞུགས་པའི་སྐབས་ལུ། སྲིན་པོའི་རྒྱལ་པོ་ད་ཤགྷྲི་ཝ་གིས་ ཁོ་རང་གི་སྲིང་མོ་
སྣ་ལ་རྩེ། ལྷ་མ་ཧཱ་དེ་བ་ལུ་ཕུལ་ཞིང་དེ་གཉིས་འཁྲིག་པ་ལས། བུམོ་ཅིག་སྐྱེས་པ་ལ་
ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་གིས་ ལྷ་མོ་རེ་མ་ཏི་དང་། དུང་སྐྱོང་མ་གིས་དམར་ནག་ཕུར་པའི་ལྷ་སེར་
ཅན་ཟེར་མིང་བཏགས་སོ། ། 

དེ་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཤུལ་མ་ སྲིན་པོ་ད་ཤ་གྷྲི་ཝ་དང་། སྲིང་མོ་སྣ་ལ་རྩེ་
དང་། ཁོལ་མོ་རེ་མ་ཏི་གིས་མགོ་བསྐོར་རྐྱབ་སྟེ་ ལྷ་མོ་དུང་སྐྱོང་མ་དེ་སྲིན་པོའི་ཆུང་
མར་དབང་མེད་དུ་སོང་བ་དང་། དེའི་ཚེ་ཨུ་མ་དེ་ཝིས་དམོད་བོར་བ་ལ། ངེད་ཀྱི་བུ་མོ་
དུང་སྐྱོང་མ་འདི་ ང་ལུ་གསང་སྟེ་སྲིན་པོའི་ཆུང་མར་སོང་བས་ན། ན་ལས་ཕར་བུམོ་
ཁྱོད་ཡང་ སྲིན་དང་འགྲོགས་ཤིང་མི་ཤ་ཟ་བའི་སྲིན་མོ་སོགས་དང་། དེའི་ཁོལ་མོ་རེ་
མ་ཏི་ཁྱོད་ཡང་ ངེད་ཀྱི་བུམོ་བསླུས་ཏེ་སྲིན་ལ་བྱིན་པས་སོགས་ དམོད་པ་བཅུ་གཉིས་
བོར་བས། དེ་འཕྲལ་ལས་ ལྷའི་ཁ་དོག་ཉམས་ཏེ་ སྐུ་དོག་མཐྱིང་ནག་འཇིགས་རུང་
གི་སྲིན་མོ་ལུ་གྱུར་སོང་ནུག། དེ་ལས། སྲིན་དང་སྦྱོར་བ་ལུ་བརྟེན་ སྲིན་པོའི་ཨ་ལོ་ཟ་
བ་སེངྒེ་སོགས་ལྔ་བརྒྱ་དེ་ཅི་སྐྱེས་པའི་མཐའ་མ་ རྨགཔ་ད་ཤ་གྷྲི་ཝ་ཤི་སོང་ནུག ། 

དེ་ལས་ལྷ་མོ་དུང་སྐྱོང་མ་དང་ཁོལ་མོ་རེ་མ་ཏི་གཉིས་ ཁོང་རང་གྱི་སྨོན་ལམ་ལས་
བརྟེན་ བདུད་ཀྱི་ཡུམ་དང་གཤིན་རྗེའི་ལྕམ་མོར་གྱུར་ཚུལ་སོགས་ལོ་རྒྱུས་གཞན་
ཡང་རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་འབད་གསུངས་ཡོད་པའི་ཁར། བར་སྐབས་ཅིག་ལུ་ཕྱག་ན་
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རྡོ་རྗེའི་གསང་སྔགས་བྱེ་བ་བཅོ་བརྒྱད་བཟས་ཏེ་ མཁའ་འགྲོའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡང་
བསྒྲུབས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད །

དེ་ལས་ཧེ་མ་དགེ་བ་སྤྱད་པའི་མཐུ་ལས་ བསྐལ་པ་བཟང་པོ་འདི་ནང་།  སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་
ཐུབ་པ་ བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་ཤིང་གི་དྲུང་དུ་ བཞུགས་པ་མཇལ་ཏེ་ ཐུགས་བསྐྱེད་ཅིང་
བསྟན་པ་སྲུང་བར་ཁས་བླངས། སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཡང་ གསང་བའི་
དཀྱིལ་འཁོར་གཉེན་པོར་བཅུག་སྟེ་ དབང་དང་རྒྱུད་ཀྱི་གསང་ཆེན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་
པའི་བདག་མོར་བཀོད་དོ། །

གཞན་ཡང་ ཧེ་རུ་ཀ་དང་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་གིས་ ལྷ་མོ་དཔོན་གཡོག་ལུ་དབང་བཞི་བསྐུར་
ཏེ་ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ཧེ་རུ་ཀའི་རང་བཞིན་འབད་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ། གསང་
མཚན་ཡང་ཤྲྱི་མ་ཧཱ་ཀ་ལི་དང་། ཁོལ་མོ་རེ་མ་ཏིའི་མིང་ཡང་གནོད་སྦྱིན་གཤན་པ་
གནག་མོར་ཟེ་གསོལ་ཞིན་ན་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བསྲུང་བའི་གཉེར་གཏད་པ་
དང་། །ལྷ་མོ་དཔོན་གཡོག་གིས་ཡང་ རང་རང་གི་སྙིང་པོ་ཕུལ་ཏེ་བསྟན་སྲུང་དུ་དམ་
བཅས་སོ། །

དེ་ལས་མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་གྱུར་ཏེ་ འདོད་པ་ཁམས་ཀྱི་
བདག་མོར་འཁོད་པའི་ཚེ། ཚངས་པ་དང་བརྒྱ་སྦྱིན། ཁྱབ་འཇུག་དང་འཁོར་ལོས་
བསྒྱུར་རྒྱལ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་གིས་སྐུའི་རྒྱན་ཆ་དང་ ལྷ་མིའི་རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་ལོངས་
སྤྱོད་ཀུན་འབུལ་བར་ཡང་མཛད་དོ། །

དེ་ཡང་རྒྱུད་ཀྱི་གླེང་གཞིའི་འཕྲོར། ཀྱཻ༑ བཅོམ་ལྡན་གསང་བའི་བདག་པོ། འདོད་པ་
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ཁམས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་མ་འདི། དང་པོ་ལྷའི་བུ་མོར་བྱུང་བ་དང་། བར་དུ་སྲིན་པོའི་ཆུང་
མར་གྱུར་པ་དང་། ད་ལྟ་འདོད་ཁམས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་མར་གྱུར་པ་འདི་སྔོན་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་
ཅི་ལས་གྲུབ་པ་ལགས། ཞེས་གསོལ་པ་དང་། གསང་བའི་བདག་པོས་བཀའ་སྩལ་
པ། བརྒྱ་བྱིན་ཉོན་ཅིག །ད་ལྟར་གྱི་དཔལ་ལྷ་མོ་ནག་མོ་འདི། སྔོན་སངས་རྒྱས་
གསེར་ཐུབ་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་ལྷ་མོ་འོད་ཟེར་ཅན་དུ་གྱུར་ཏེ་དགེ་བ་བཅུ་ཤ་སྟག་སྤྱད་
དོ། །དེ་ནས་སངས་རྒྱས་འོད་སྲུངས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་ལྷ་མོ་ནམ་མཁའི་དཔལ་མོ་
བསྟེན་ཞེས་བྱ་བར་གྱུར་ཏེ་ཞེ་སྡང་རང་དགར་སྤྱད་དོ། །

སངས་རྒྱས་མར་མེ་མཛད་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ། ལྷ་མོ་ཛུ་ཞེས་བྱ་བར་གྱུར་ཏེ། དུས་དེ་
ཙ་ན་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ནི་དགེ་སློང་དབང་ཕྱུག་དཔའ་བོ་ཞེས་བྱ་བར་གགས་སོ། །དགེ་
སློང་དེ་ལ་ལྷ་མོ་ཛུ་དེས་མཆོད་གནས་བྱས་ཤིང་སྨོན་ལམ་བཏབ་སྟེ། ཁྱོད་སངས་
རྒྱས་པའི་དུས་ན་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུམ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཏེ། ཁྱེད་ཀྱི་
བསྟན་པ་བསྲུང་བར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་སྨོན་ལམ་བཏབ་པའི་མཐུ་ཡིན་ནོ། །བརྒྱ་བྱིན་
ཉོན་ཅིག །ད་ལྟ་ནི་ལྷ་མོ་འདི་ལ་སངས་རྒྱས་གསུམ་གྱི་རང་གི་རྣམ་པར་སྨིན་པས། 
ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་བསྲུང་བ་ལ་དགེ་རྩ་དུས་གཅིག་ལ་སྨིན་པ་སྟེ། ནག་མོ་ཕྱག་
བཞི་མ་དང་། ཕྱག་གཉིས་མ་དང་། དམར་མོ་རྩ་འཇིབ་མ་དང་། རལ་གཅིག་མ་དང་
ཐམས་ཅད་ཡིན་ནོ། །ལྷ་མོ་འདི་དང་པོ་མ་ཧཱ་དེ་ཝའི་བུ་མོར་སྐྱེས་པ་ནི་དགེ་བ་སྤྱད་
པའི་མཐུའོ། །བར་དུ་སྲིན་པོའི་ཆུང་མར་གྱུར་ཅིང་ལྕྤེབས་པ་ནི་ཞེ་སྡང་སྤྱད་པའོ། །ཐ་
མ་ད་ལྟ་འདོད་ཁམས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་མར་གྱུར་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་
ཏེ། ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་སྲུང་བ་ནི་སྔོན་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་སྡིག་པ་བཤགས་ཤིང་
སྨོན་ལམ་བཏབ་པའི་མཐུའོ། །ཁོལ་མོ་རེ་མ་ཏི་ནི་གསང་སྔགས་ཀྱི་བསོད་ནམས་
ལས་གྲུབ་པའོ། །
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ཞེས་གླེང་གཞི་ནས་བརྩམས། རྒྱུད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ལེའུར། མཁའ་འགྲོ་ལྷ་
མོ་ནག་མོ་འདིས། །བསྐལ་པ་མང་པོའི་སྔོན་རོལ་ནས། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་
ཞལ་མཐོང་ནས། །དམན་པའི་ཞིང་འདིར་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིས། །ལྷ་མོའི་ཚུལ་དུ་སྐུ་བསྟན་
ཏེ། །འགྲོ་བའི་དོན་ལ་རབ་ཏུ་བརྩོན། །ཉོན་མོངས་སྒྲིབ་པ་རབ་ཏུ་སྤངས། །ད་ལྟ་
ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་སྦྱོང་། །དེའི་ཁོལ་མོ་རེ་མ་ཏི། །སྨོན་ལམ་དབང་གིས་འགྲོ་དོན་
བྱེད། །སྒོམ་པའི་ལམ་ལ་རབ་ཏུ་གནས། །ད་ལྟ་ཉོན་མོངས་སྒྲིབ་པ་སྦྱོང་། །འདི་ནས་
དུས་འདས་ཕྱི་མའི་ཚེ། །མཁའ་འགྲོ་ལྷ་མོ་ནག་མོ་འདི། །བྱང་ཤར་ནགས་འདབས་
དུར་ཁྲོད་ན། །པདྨ་རྣམ་པར་རོལ་པ་དེར། །ཡང་དག་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་
ནི། །པདྨ་དམ་པ་དཔལ་ཞེས་པར། །ངས་ནི་ལྷ་མོ་ལུང་བསྟན་ནོ། །ལྷ་མོའི་གཡོག་
མོ་རེ་མ་ཏི། །པདྨ་ཅན་གྱི་ཞིང་ཁམས་དེར། །དེའང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི། །བློ་
གྲོས་ཆེན་པོ་བཤེས་གཉེན་ཞེས། །བྱ་བར་ངས་ནི་ལུང་བསྟན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་
སོ། །དཔལ་དུད་སོལ་མ་དང་ ལྷ་མོ་རེ་མ་ཏི་འདི་ཡང་སྨོན་ལམ་གྱིས་སྦྲེལ་བས་
ཏེ། དཔེར་ན། ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་དང་ལས་མགོན་བྱ་རོག་གདོང་ཅན་ལྟ་བུ་སྣང་བས་
སོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །
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ང༽ འཕྲོས་དོན་ ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་ཚོགས་ཀྱིས་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྤྱི་
དང་ བྱེ་བྲག་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟན་སྲིད་ལུ་གནོད་པའི་དག་བགེགས་

འབྱུང་པོ་ཐལ་བར་བརླགས་པའི་ཚུལ།

མགོན་རྙིང་ཆོ་གའི་གཞུང་ཚིག་ནང་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ། དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ 
ལྕམ་དྲལ་འཁོར་དང་བཅས་པ་གིས་ རོ་ལངས་བརྒྱ། ནག་པོ་སྟོང་། ཤ་ཟ་འབུམ། 
མོ་མོ་བྱེ་བ། གནོད་སྦྱིན་ཁྲི། རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བརྒྱད། འཇིགས་བྱེད་དགུ། མ་བདུན། སྲིང་
བཞི། འབར་མ་བརྒྱད་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྲུང་
ཚུལ་དང་། སེམས་ཅན་ཀྱི་ཕན་བདེ་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ གོང་ལུ་བྱུང་རབས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་
ཡང་ཞུ་ཡི། དམིགས་བསལ་བསྟན་པ་འདི་ལུ་ མནོ་བསམ་གཏང་རུང་། མགོན་པོའི་
རྒྱུད་དང་གྲུབ་ཆེན་ཚུ་གི་གསུང་ཚུ་ནང་ གསལ་ཏོག་ཏོ་འབད་གསུངས་ཡོད་དོ་བཟུམ་
སྦེ། དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་འཁོར་དང་བཅས་པ་གིས། རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ་
གདན་ལུ་ བདུད་དམག་བྱེ་བ་དུང་ཕྱུར་བཟྲོག་པ་དང་། དཔལ་ནཱ་ལེནྡ་ལུ་མུ་སྟེགས་
ཀྱི་རྒོལ་བ་གིས་ ནང་པའི་བསྟན་པ་འཇིགས་གཏང་ནི་འབད་བའི་སྐབས་སུ་ ནཱ་
ལེནྡའི་མགོན་ཁང་ནང་ལས་ ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་ཐུགས་ཀ་ལས་ བྱ་རོག་སྤྲུལ་སྟེ་
དཔལ་གྱི་རི་ལས་མུ་སྟེགས་འཇོམས་པའི་དཔའ་བོ་ གདན་དྲངས་ཏེ་བསྟན་པའི་
སྲོག་འཐུད་པ་དང་། གཞན་ཡང་རྒྱ་གར་ནང་ མུ་སྟེགས་པའི་རྒོལ་བ་དང་ ཕྱི་རོལ་
པའི་དམག་གིས་ གཙུག་ལག་ཁང་དང་ དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་དང་བཅས་པ་ ལེ་ཤ་ཅིག་
འཇིགས་པའི་སྐབས་སུ་ཡང་ མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ཐོག་ལས་ ལོག་སྟེ་བསྟན་པ་
རྒྱས་པར་མཛད་པའི་ ཚུལ་མང་རབས་ཅིག་བྱུང་འདུག།

དེ་བཟུམ་སྦེ་བོད་ལུ་ཡང་ སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ བོད་ཀྱི་འདྲེ་སྲིན་ཚུ་
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བཏུལ་བའི་སྐབས་སུ་ འཕྲིན་བཅོལ་གནང་ཏེ་ བོད་ཁམས་དཀར་པོར་བསྒྱུར་བ་
དང་། མངའ་བདག་མྱང་ཉི་མ་འོད་ཟེར་གྱིས་ ཧེ་མ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ མགོན་
པོ་ཕྱག་བཞི་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་གཏེར་ནང་ སྦ་བཞག་མི་ཚུ་ གཏེར་ལས་བཞེས་
ཏེ་ དར་ཁྱབ་གནང་བའི་སྐབས་སུ་ ཁོང་ལུ་འགན་སེམས་བསྐྱེད་མི་དང། མཐའ་
དམག་ལས་བསྲུང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཡང་ལེ་ཤ་ཡོད། དེ་ལས་ འགྲོ་མགོན་ཞང་གིས་
ཡང་ མགོན་པོ་བྱ་རོག་མ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཧོར་སྲོག་གི་དམག་ལོ་བཅུ་གཉིས་ཙམ་ཅིག་ 
བཟྲོག་པའི་ལུང་བསྟན་གནང་བ་ལ་སོགས་པ་ བསྟན་པ་བསྲུང་ཞིང་ འགྲོ་བའི་བདེ་
སྐྱིད་ བསྒྲུབས་གནང་བའི་ལོ་རྒྱུས་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་བྱུང་ངོ་། །དམིགས་
བསལ་ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པོ་ཞབས་ཀྱིས་ མགོན་པོ་ལྷ་མང་གི་ དཀྱིལ་འཁོར་
ཆེན་པོ་ ཞལ་ཕྱེ་སྟེ་ནག་པོ་བདུད་ཀྱི་སྡེ་ ཕམ་པ་དང་།  སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་
སྲུང་བར་མཛད་པའི་ཚུལ་ནི་ བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་བོ། །

སྨན་ལྗོངས་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ན་ཡང་ མཐུ་ཆེན་བདུད་འཇོམས་རྡོ་རྗེ་ ཕྱོགས་
ལས་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གིས་ ཆོས་སྲིད་བསྟན་པའི་ ལམ་སྲོལ་བཙུགས་གནང་བའི་
སྐབས་སུ། རྒྱལ་ཁབ་ནང་ན་ལས་ ངོ་ལོགཔ་དམ་ཉམས་ཚུ་གིས་ ཤི་སྲོག་ལའང་
མི་བལྟ་བར་ དམར་བཅོམ་དུ་མགོ་བརྫངས་ཤིང། ཕྱི་ལས་བོད་དང་སོག་དམག་
དཔུང་པ་མཉམ་གདེགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཐེངས་མང་རབས་འོང་རུང་ རྒྱལ་ཁབ་དག་
བོའི་ལག་པར་མ་ཤོར་བར་ རང་བཙན་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་ ཆོས་སྐྱོང་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་
འཁོར་དང་བཅས་པའི་ནུས་མཐུ་ཨིན་ཟེར་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་སློབ་རྒྱུད་
དང་བཅས་པའི་རྣམ་ཐར་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ནང་ཡོདཔ་མ་ཟད། ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ 
ཤུལ་མ་ཐུགས་དམ་ལུ་ བཞུགས་པའི་སྐབས་སུ་ཡང་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ 
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ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ལུ་
གཏད་དེ་ ཆོས་དབྱིངས་བདེ་ཆེན་གྱི་ཞིང་ལུ་ གནས་སྐབས་ཅིག་ཐུགས་བདེ་བའི་ངང་
ལུ་ ངལ་གསོ་བཞུགསཔ་ཨིན་མས། 

དེ་བཟུམ་སྦེ་ འབྲུག་པའི་དཔའ་བོ་ཚོ་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་ དཀྱིལ་སྒར་ནང་ དུས་ད་ལྟོ་ལྟོའི་
བར་ན་ཡང་། ཆོས་སྐྱོང་ཅིག་ཞུ་ན་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཞུ་ཟེར་ དཔའ་བོའི་འུར་སྒྲ་དང་ 
སྟག་ཤར་གཞོན་པའི་ངར་སྒྲ་དང་བཅས་པའི་ཐོག་ལས་ ཆོས་སྐྱོང་ཡེ་ཤེས་མགོན་
པོ་ལུ་བློ་གཏད། ཡིད་བཅོལ་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དོན་ལུ་མཆོད་པའི་སྲོལ་རྒྱུན་ མ་ཆད་
པར་གནང་མི་ཚུ་ཡང་ རྒྱུ་མཚན་དེ་ལུ་ཐུགསཔ་ཨིན། གཞན་ཡང་ དུས་རབས་ཉི་
ཤུ་པའི་སྨད་ལུ་ སྟོབས་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབས་དང་ ས་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་ མི་འབོར་མང་བ་ཚུ་
གིས་ སྟོབས་མེད་དང་ མི་འབོར་ཉུང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ། དབང་ཤུགས་དང་ འབང་
བཙོང་གི་ཐོག་ལས་འོག་ལུ་བཙུགས། རང་དབང་འཕྱོག་པའི་སྐབས་སུ། དབང་ཕྱུག་
བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་རབས་རིམ་བྱོན་ཚུ་གིས་ཡང་། དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ལྕམ་
དྲལ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལུ་ ཡིད་ཆེས་དང་དད་པའི་ཐོག་ལས་ ལོ་དུས་ཀྱི་སྲོལ་
མཆོད་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཕུལ་ཏེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བསྟན་སྲིད་ལུ་ཕན་པའི་འཕྲིན་
བཅོལ་ དུས་དང་དུས་སུ་ཕུལ་ཏེ་ཕྱག་ལཱ་གནང་བ་མ་ཟད། འབྲུག་མི་ཡོངས་ཀྱི་ ཁ་
ཐུག་ལས་འབད་རུང་ བླ་མ་དང་ཆོས་སྐྱོང་ལུ་ གསོལ་བ་བཏབ། གོང་མའི་བཀའ་ལུ་
གནས་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ཕྱག་ཞུ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ནུས་མཐུ་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་
ཁབ་ཆུང་ཀུ་ མི་འབོར་ཉུང་སུ་ཅིག་ལས་མེད་མི་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ག་གི་འོག་ལུ་ཡང་ 
མ་ཤོར་བར་ང་བཅས་ཆ་ཁྱབ་ལུ་རྩིས་སྤྲོད་གནང་ཡོད། 
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ན་ལས་ཕར་འབད་རུང་ རྒྱལ་ཁབ་རང་བཙན་ སྒྲིང་སྒྲི་འབད་གནས་དགོ་པ་ཅིན། རྒྱུ་
རྐྱེན་ཅིག་ཆོས་སྐྱོང་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལུ་ འབྲུག་
གི་མངའ་འབངས་འཁོར་དང་བཅས་པ་གིས་ ལོ་དུས་ཀྱི་གསོལ་མཆོད་ མ་ཆད་
པར་ཕུལ་ཞིན་ན་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དོན་ལུ་འཕྲིན་བཅོལ་འབད་དགོཔ་དེ་ཡང་ ངེས་པར་
ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན་པས་ཟེར་མནོཝ་མས། ག་ཅི་འབད་ཟེར་བ་ཅིན་ འབྲུག་རྒྱལ་
ཁབ་འདི་དང་པ་ ཆོས་སྐྱོང་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་གིས་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལུ་ 
ཕྱག་གིས་བཏེགས་ཏེ་ ཕུལ་ཞིན་ན་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འབྱོན་དགོ་པའི་བསྐུལ་
མ་གནང་ཡོད་པའི་ཁར། ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ ཕྱག་ལཱ་མཛད་འཕྲོ་འབད་
རང་ ཐུགས་དམ་ལུ་བཞུགས་དགོ་མི་དེ་ཡང་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ལུང་བསྟན་དང་ ཡེ་
ཤེས་མགོན་པོའི་བསྐུལ་མ་དང་འཁྲིལ་ འབྲུག་གི་བསྟན་སྲིད་ལུ་ ཕན་པའི་དོན་
ལས་ཨིན། དེར་མ་ཟད་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ཐུགས་དམ་ལུ་མ་བཞུགས་པའི་ཧེ་མ 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ལུ་ ལོག་རྩིས་ཕུལ་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ཨིན།
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ཅ༽ དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་གྱིས་ བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལུ་ 
གནོད་པའི་དག་བགེགས་འབྱུང་པོ་ཚུ་ གནས་སྐབས་དྲག་པོ་མངོན་སྤྱོད་ཀྱི་

ཐོག་ལས་བསྒྲལ་རུང་ མཐར་ངན་སོང་ལུ་མི་གཏང་བའི་ཚུལ། 
སེམས་ཅན་ལས་ངན་པའི་དབང་གིས་ རྒྱུད་མ་རུངས་པ་དང་དམུ་རྒོད་གདུག་པ་
ཅན་སྦེ་སྐྱེས་ཏེ་ བསམ་པ་ངན་ལ་སྦྱོར་བ་རྩུབ་པའི་སྒོ་ལས་ བསྟན་པ་དང་སེམས་
ཅན་ལུ་ གནོད་པའི་ལཱ་ཙང་ཙ་འབད་དེ ཞི་བ་དང་རྒྱས་པའི་མཛད་པའི་ཐོག་ལས་ 
བཏུལ་མ་ཚུགས་མི་ཚུ། ཐུགས་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་ཀུན་ནས་བླངས་ཏེ་ དྲག་པོ་མངོན་
སྤྱོད་ཀྱི་མཛད་པའི་ཐོག་ལས་བསྒྲལ་ཞིན་ན་ གནས་སྐབས་ངན་སོང་གི་སྐྱེ་སྒོ་གཅོད་
ནི་དང་། མཐར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ལུ་བཀོད་ནི་དེ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་
སེམས་དཔའི་མཛད་པ་གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིན།

དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་གྱིས་ཡང་ གདུལ་བྱ་
དམུ་རྒོད་གདུག་པ་ཅན་ བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལུ་གནོད་མི་ཚུ་བསྒྲལཝ་ཨིན། 
བསྒྲལ་བའི་སྐབས་སུ་ གནས་སྐབས་ཁོང་ལུ་ རང་སྲོག་དང་བྲལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་
དང་ གནོད་པ་ཚུ་ཡོད་རུང་ ཕུགས་ལུ་ རྗེས་སུ་བཟུང་སྟེ་ ཡེས་ཤེས་མགོན་པོ་ག་
སྟེ་སངས་རྒྱས་པའི་ཞིང་ཁམས་ལུ་ ཁོང་ཡང་སྐྱེས་ཞིན་ན་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་ལམ་
བསྒྲུབ་སྟེ་ སངས་རྒྱས་ནི་ཨིན་མས། དེའང་ ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་ཐུགས་རྗེ་འབྱུང་
བའི་རྒྱུད་ལས། བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པས། །བྲམ་ཟེའི་སྔགས་གྲུབ་འདི་
ཉིད་དུ། །ལས་ཀྱི་མགོན་པོའི་ལུས་བླངས་ནས། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་
ཅད་ཀྱི། །བསྟན་པ་གཙུག་ལག་བསྲུངས་ནས་ཀྱང་། །ནུབ་ཕྱོགས་ཐལ་བ་ཅན་ཞེས་
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པའི། །རྣམ་པར་དག་པའི་འཇིག་རྟེན་དེར། །ཁྱོད་ནི་ཐལ་བའི་དབང་པོ་མཆོག །བདེ་
བར་གཤེགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས། །ལུས་ཅན་ཁྱོད་ཀྱིས་གསད་པ་རྣམས། །ཞིང་
དེར་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་འགྱུར། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་སོ། །  
            
ཆ༽ དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ལུ་མཚན་ བྱ་རོག་གདོང་ཅན་ཟེར་ཞུ་དགོ་པའི་

རྒྱུ་མཚན།

རྒྱུད་ལས། སྔོན་ཚེ་ལྷ་མིན་བཏུལ་བའི་ཚེ། །བྱ་རོག་དག་ཏུ་སྤྲུལ་ནས་ནི། །ཞེས་
སོགས་དང་། གཤིན་རྗེ་ཡུལ་དུ་བྱ་རོག་ཆེས། །ཏོག་ཏོག་རྔམ་པའི་སྒྲ་བསྒྲགས་
པས། །བེ་བ་ས་ཏ་བཏུལ་བར་གྱུར། །ཞེས་སོགས་དང་། བདུད་ཀྱི་དཔུང་རྣམས་ཀ་
ནི་ཀར། །གཡོས་ཚེ་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་ནས། །བྱ་རོག་ཆེན་པོ་ཁྲོས་པ་ཡིས། །ཞེས་
པ་ནས། རྡོ་རྗེ་བྱ་རོག་ཅན་དུ་གགས། །ཞེས་དང་། སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་སྐྱོང་བའི་ཚེ། །བྱ་
རོག་ཆེན་པོས་སྲུང་བར་བྱེད། །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སྔོན་གྱི་དུས་ལུ་ ལྷ་དང་
ལྷ་མ་ཡིན་དམག་འཐབ་པའི་སྐབས་སུ་ མིའི་གཟུངས་ལུ་བྱ་རོག་གི་ གདོང་འབད་
སྤྲུལ་ཏེ་ལྷ་མིན་ཐལ་བར་ བརླག་པའི་ལོ་རྒྱུས་ལས་དྲངས་ཏེ་ བྱ་རོག་གདོང་ཅན་
ཟེར་ཞུ་བའི་ཚུལ་ཅིག་དང་། 
ཡང་ ཧེ་མ་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་གིས་ བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་
དབང་བསྐུར་བའི་སྐབས་སུ མེ་ཏོག་ཕོག་པའི་ལྷ་སྐལ་ ཁྭ་མདོག་མ་ལུ་བབས་པའི་
རྒྱུ་མཚན་གྱིས། གསང་མཚན་དེ་ལས་དྲས་ཏེ་ བྱ་རོག་མིང་ཅན་ཟེར་བཏགས་པའི་
ཚུལ་ཅིག་དང་། ཡང་ སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་སྐྱོང་བའི་ཚེ། །བྱ་རོག་ཆེན་པོས་བསྲུང་བར་
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བྱེད། །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ། རྣལ་འབྱོར་སྒྲུབ་པ་པོ་ལུ་ ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་གིས་ 
བྱ་རོག་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་བསྲུང་བར་མཛད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ བྱ་རོག་གདོང་ཅན་ཟེར་ཞུ་
བའི་ཚུལ་ཅིག་དང་། ཡང་ ད་ལྟོ་ཡོངས་གགས་ལུ་ ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་དང་ ལས་
མགོན་གཉིས་ཆར་གྱི་ཞལ་ཐང་དང་སྐུ་ དེབ་རིས་ཚུ་བཞེངས་པའི་སྐབས་སུ་ བླ་མ་
དམ་པ་ཚུ་གིས་བྱ་རོག་གི་ཞལ་དང་། ཡང་ཅིན་ མིའི་གདོང་ལུ་བྱ་རོག་གི་ མཆུ་ཏོག་
ཡོདཔ་སྦེ་ དར་ཁྱབ་གནང་ནི་དེ་གིས་ ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ལུ་ མཚན་བྱ་རོག་གདོང་
ཅན་ཟེར་ཞུ་བའི་ ཚུལ་ལ་སོགས་པ་རྒྱུ་མཚན་ལེ་ཤ་རང་འདུག་གོ །ལེའུ་དང་པ་
རྫོགས་སོ།།  །།
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ལེའུ་གཉིས་པ། དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་གྱི་སྒྲུབ་ཆེན་དང་འབྲེལ་
བའི་གར་འཆམ་གྱི་སྐོར།

སྤྱིར་བཏང་འཆམ་གྱི་སྐོར་དང་། དམིགས་བསལ་མགོན་དབང་སྒྲུབ་ཆེན་དང་འབྲེལ་
བའི་འཆམ་གྱི་སྐོར། དམིགས་བསལ་ལྷ་མོའི་སྒྲུབ་ཆེན་དང་འབྲེལ་བའི་འཆམ་གྱི་
སྐོར་ཏེ་གསུམ་ནང་བསྡུས་ཏེ་ཞུ་ནི་ཨིན། དང་པོ་ལའང་གར་འཆམ་གྱི་ཀུན་སློང་དང་
ཀུན་སྤྱོད། འབྱུང་ཁུངས། ངོ་བོ། ངེས་ཚིག དགོས་པ། དབྱེ་བ། ཆས་གོས་ཀྱི་དགོས་
དོན། གར་འཆམ་གྱི་ཉམས་དང་སྟངས་སྟབས། དཔལ་གྱི་ཆས་སོགས་རྩིས་ཚུལ་
བཅས་དགུ་ལས། 

དང་པོ་ཀུན་སློང་དང་ཀུན་སྤྱོད་ལ། ཀུན་སློང་དང། ཀུན་སྤྱོད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་གཉིས། 
དང་པོ་ཀུན་སློང་ལ་བླང་བྱའི་ཀུན་སློང་དང་། སྤང་བྱའི་ཀུན་སློང་གཉིས་ལས། དང་
པོ་བླང་བྱའི་ཀུན་སློང་ནི། སྤྱིར་བསམ་པ་རྒྱ་ཆེ་བ་ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཀུན་སློང་འདི་ 
ཨིན་ཅི་མིན་ཅི་ དགོཔ་ཁག་ཆེ། དེའི་ནང་ལས་ ད་རེས་གསང་སྔགས་ ཐུགས་གསུང་
སྐུའི་ དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ གར་འཆམ་འབད་ནི་འདི་གིས། 
ཀུན་མཁྱེན་པད་དཀར་ཞབས་ཀྱིས། ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་ན་བའི་སྐབས་ཕྲལ་ནས། །རང་
བྱིན་བརླབས་སོ་ཕྱག་རྒྱས། ཞེས་དང་། ལུས་ལྷར་གསལ་བ། ངག་སྔགས་སུ་
གསལ་བ། ཡིད་ཕྱག་རྒྱར་གསལ་བ། ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ འཆམ་རྐྱབ་མི་
ཚུ་གིས་ རྣམ་པ་གསལ་བ། རྣམ་དག་དྲན་པ། ངག་རྒྱལ་བརྟན་པའི་ཐོག་ལས་དང་། 
ཡང་ཅིན། སྣང་ཚད་ལྷ་སྐུར་མོས་པའི་སྣང་སྟོང་དང་། ཐོས་ཚད་སྔགས་སུ་མོས་པའི་
གགས་སྟོང་དང་། དྲན་ཚད་རིག་སྟོང་ཆོས་ཀྱི་སྐུར་ངེས་པ་དང་བཅས་པའི་ ཐོག་ལས་
གནང་དགོ། དེ་མིན་རུང་ བསམ་པ་རྣམ་དག་དང་ དགེ་སེམས་ཅིག་གི་ཐོག་ལས་ 
སྤྲོ་བ་དང་བཅས་གནང་དགོ། 
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གཉིས་པ་སྤང་བྱའི་ཀུན་སློང་ནི། ཁེངས་དྲེགས་དང་། ངོམ་ཆོས་ལ་སོགས་པའི་ 
བསམ་པ་དང་།  མིག་ཏོ་ཁར་འཇའ་ཆི་ཆི་མཐོང་ནི་ རྐྱངམ་ཅིག་ལུ་རེ་བའི་ བསམ་
པ་དང་། གཞན་ཡང་འཆམ་རྐྱབ་ནི་ལུ་ སྤྲོ་བ་མེད་བཞིན་དུ་རྐྱབ་པ་ཅིན་ ཡོངས་
སུ་མ་སྨིན་སེམས་ཅན་ལ། །གསང་བ་སྒྲོག་པ་བདུན་པ་ཡིན། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་
པ་ གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ། གསང་སྒྲོག་དང་ གསང་འཆལ་གྱི་ རྩ་ལྟུང་བདུན་པ་
ཕོགསཔ་ཨིན། 

གཉིས་པ་ཀུན་སྤྱོད་ལ། བླང་བྱའི་ཀུན་སྤྱོད་དང། སྤང་བྱའི་ཀུན་སྤྱོད་གཉིས་ལས། 
དང་པོ་བླང་བྱའི་ཀུན་སྤྱོད་ནི། ཟུར་གསུམ་སྤྲོད་ལ་ལྷོད་གསུམ་བརྡུང་། །རྒྱ་མཚོ་ཆེན་
པོའི་དཀྱིལ་མ་དཀྲུག །རི་བོ་མཐོན་པོའི་མཐའ་མ་གཅོད། །ཅེས་པ་ལ་སོགས་པ་
གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ། འཆམ་གོས་གྱོན་ཐང་།  རྔ་བརྡུང་ཐང་དང་བཟུང་ཐང་། རོལ་
མོ་དཀྲོལ་ཐང་།  དུང་དང་དུང་ཆེན་  རྒྱ་གླིང་ཕུ་ཐང་། རྡོར་དྲིལ་བཟུང་ཐང་ ལ་སོགས་
པའི་རིགས་དང་། འཆམ་གྱི་མགུལ་ཐང་དང་། དབྱངས་ཀྱི་འགྲོས། གོམ་སྟབས་
སྒྲིག་ཐང་ ལ་སོགས་པ་ཚུ་ སྤྱིར་རྒྱུད་སྡེ་དང་མཐུནམ་དང་། དམིགས་བསལ་དུ་ 
རྒྱལ་ཁབ་དང་ཆོས་སྡེ་རང་སོའི་ ཁྱད་ཆོས་མཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ ལྷག་ཆད་
མེདཔ་འབད་ གནང་དགོ། 
གཉིས་པ་སྤང་བྱའི་ཀུན་སྤྱོད་ནི། བག་མེད་པ་ལས་བརྟུལ་ཞུགས་ཉམས། །ཞེས་པ་
ལ་སོགས་པ་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ། བག་མེད་ཀྱི་  དབང་ལས་གོང་གི་ཀུན་སྤྱོད་
ལས་འགལ་བའི་རིགས་དེ་ཚུ་ཨིན། གོང་གི་ཀུན་སློང་ཀུན་སྤྱོད་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་
འབད་མ་གནང་པ་ཅིན་ གསང་སྔགས་བཀའི་སྲུང་མ་ མཁའ་འགྲོ་དང་དམ་ཅན་ཆོས་
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སྐྱོང་ཚུ་ ཐུགས་ཁྲོས་ཏེ་ རང་གི་མི་ཚེ་ལུ་བར་ཆད་འོང་ནི་དང་། སྐྱེ་བ་ཕྱི་མ་ གསང་
སྔགས་ཚུལ་མིན་འབད་སྤྱོད་པའི་ དབང་ལས་ རྡོ་རྗེ་དམྱལ་བ་ལུ་སྐྱེ་ནི་ཨིན། དེ་
ལས་གཞན་ཡང་ འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་སྤྱི་དང་ ལྷག་པར་རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་དང་། 
འཆམ་རྐྱབ་སའི་གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ བཀྲ་མི་ཤིས་པ་དང་ལྟས་ངན་པ། ནད་ཉམས་
མུ་གེ་ འཐོན་ནིའི་ཉེན་ཁག་སྦོམ་ཡོད། 

དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་ ཚུལ་མཐུན་འབད་རྐྱབ་པ་ཅིན་ རང་དགའ་སྡུག་བར་གསུམ་ ནམ་
རང་འབད་རུང་ ཡི་དམ་ཆོས་སྐྱོང་། དཔའ་བོ་ མཁའ་འགྲོ་ཚུ་གིས་ ཞལ་གཟྱིགས་
ཏེ་ གསང་སྔགས་ཟབ་མོའི་སྣོད་དུ་གྱུར་ཞིང་། གཞན་འབྲེལ་ཚད་ དོན་དང་ལྡན་པ་
འབད་འགྱུར་ནི་དང་། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་སྤྱི་དང་ ལྷག་པར་དུ་ རང་གི་རྒྱལ་ཁབ། 
དེའི་ནང་ལས་ཡང་འཆམ་རྐྱབ་ས་གི་ གཡུས་སྒོ་ཚུ་ནང་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབ། ལོ་
ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས། མི་ནད་ཕྱུགས་ནད་ཚུ་ ག་ར་ཞི་ནིའི་ཕན་ཡོན་ སྦོམ་ཡོདཔ་
ལས་ག་ར་གིས་ཚུལ་མཐུན་འབད་མཛད་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།  

གཉིས་པ་གར་འཆམ་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་ནི།   དེ་ཡང་འཇམ་དཔལ་མཚན་བརྗོད་ལས། 
ལག་པ་བརྒྱ་པ་ཀུན་བསྐྱོད་ཅིང་། །གོམས་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་གར་བྱེད་པ། །དཔལ་
ལྡན་ལག་པ་བརྒྱས་གང་ལ། །ནམ་མཁའ་ཁྱབ་པ་གར་བྱེད་པ། །ཅེས་དང་། གསང་
བའི་སྙིང་པོ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ངེས་པ་ལས་བྲོ་གར་རྩེ་འཇོ་བྲོ་གར་གྱི་དམ་ཚིག་ཅེས་བྱ་བ་
ངེས་པར་ཆེད་དུ་བརྗོད་པ་ལས།  ཕྱོགས་བཅུ་མཐའ་ཡས་དུས་བཞི་ཡི། །ཐམས་
ཅད་དབྱེར་མེད་མ་ལའི། །ཉི་ཟ་ཤར་བའི་གཞལ་ཡས་ལ། །པདྨ་ཆགས་མེད་གདན་
བཏིང་ནས། །རིན་ཆེན་ཟད་མེད་ཕོ་བྲང་ས། །ཆེ་ཆུང་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡི། །བྱང་ཆུབ་
བདེ་ལྡན་དཀྱིལ་འཁོར་ལ། །བདེ་ལྡན་བྱང་ཆུབ་རབ་བཀོད་ནས། །མ་ལུས་ཀུན་
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བསྡུས་དབྱིངས་བསྡུས་ཏེ། །ལུས་བསྐྱོད་ཡན་ལག་བསྐུལ་བསིགས་དང་། །དབང་
པོ་ལྔ་ཡི་ལྟ་སྤྱོད་ཀུན། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་པར་བཤད། །ཉི་ཟ་འཕྲུགས་པའི་ས་
གཞི་ལ། །པདྨ་མ་ཆགས་གདན་བཏིང་ནས། །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཆགས་མེད་
ཚུལ། །ཡན་ལག་དབང་པོ་ཐམས་ཅད་ཀུན། །རང་བཞིན་ཡོངས་སུ་དག་པ་དང་། །ཏིང་
འཛིན་དེ་བཞིན་གཤེགས་ལྔའོ། །ཡེ་ནས་མ་བཅིངས་ཡོངས་ཀྱིས་ཏེ། །ལྷག་པའི་ཏིང་
འཛིན་དཀྱིལ་འཁོར་གྱིས། །དབུ་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་འཁོར། །ཡན་ལག་བཞི་
ལ་རིགས་བཞི་འཁོར། ཁ་དོག་དབྱིབས་དང་ཕྱག་རྒྱ་དང་། །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་
གསལ་བསྒོམས་ཏེ། །ཕྱོགས་བཅུར་སྤྲོ་ཞིང་ངན་སོང་སྦྱོང་། །གནས་སུ་བསྡུ་ཞིང་
དཀྱིལ་འཁོར་སྤྲོ། །འདས་དང་མ་འདས་ཐམས་ཅད་ཀུན། །བདེར་གཤེགས་ཞིང་དུ་
རྣམ་པར་སྦྱོར། །ཡན་ལག་ཆེན་པོ་ལྔ་བསྐྱོད་ན། །རིགས་ལྔའི་དཀྱིལ་འཁོར་མ་ལུས་
གཡོ། །འགྲོ་ལྔ་བྱང་ཆུབ་ལམ་དུ་མཛད། །སྙིགས་མ་ལྔ་ཡང་རྣམ་པར་དག །བཟང་
མཛེས་ལེགས་པའི་གོས་བགོས་ན། །འོད་ཟེར་སྣ་ཚོགས་འཕྲོ་བར་འགྱུར། །དེ་ནས་
མཐར་ཐུག་མེད་པའི་བར། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡིས་བརྒྱན་པར་འགྱུར། །སྐྱེས་བུ་བློ་རྩལ་
རབ་ལྡན་པས། །རྟག་ཏུ་དཀྱིལ་འཁོར་དེ་ལྟར་བསྒོམ། །ཚིག་ཙམ་མ་ཡིན་བློ་གཏིང་
དུ། །བདག་དང་དབྱེར་མེད་ཉིད་དུའོ། །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ལྡན་གྱུར་ནས། །ཤར་
གྱི་ཕྱོགས་སུ་ཁ་བསྟན་ཏེ། །སེང་གེའི་སྟབས་ཆེན་མཆོང་བར་བྱ། །ལྗགས་ཀྱི་ཡི་
གེ་ཏྲྃ་བསྒོམས་ལ། །ལྕྤེ་ནི་འབུམ་ཕྲག་བསམ་ཡས་དང་། །ཧྲི་ཡང་བསམ་གྱིས་མི་
ཁྱབ་སྤྲོ། །ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞི་བསམ་ཡས་སུ། །གསུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་འོད་
འབར་བ། །གསུང་གཅིག་དཀྱིལ་འཁོར་ཡན་ལག་ནི། །བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཀུན་
ཏུ་གགས། །སྒྲ་དང་མིང་ཚིག་སོ་སོར་གསལ། །ལྗགས་ཀྱི་དབང་པོ་བཀྲམ་ནས་
གསུངས། །ཐར་དང་མ་ཐར་གཉིས་ག་བརྗོད། །ངེས་པ་ཁོ་ན་ཡང་དག་ཏུ། །དེ་བཞིན་
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ཉིད་ཀྱིས་ཡོང་མ་གསུངས། །སྣ་ཡི་དབང་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །ཏྲྃ་གི་ཡིག་འབྲུ་
གསལ་བསྒོམས་ནས། །དཀྱིལ་འཁོར་ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞི་ཡི། །མཐའ་ཡས་
བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་སྟེ། །ཏྲྃ་ཡང་བསམས་པས་འོད་འཕྲོ་འབར། །ཕྱོགས་དུས་
དཀྱིལ་འཁོར་མ་ལུས་ཐོས། །འགྲོ་དྲུག་འཁོར་བའི་གནས་ཀྱང་ཐོས། །སྒྲ་ཡང་ཐོས་
པ་གཉིས་མེད་པའོ། །དེ་བཞིན་དྲི་དང་རོ་རེག་རྣམས། །སོ་སོའི་མཚན་ཉིད་གསལ་
བསྒོམས་ནས། །ཡིག་འབྲུའི་སྙིང་པོ་དེ་བཞིན་དགོད། །སངས་རྒྱས་དཀྱིལ་འཁོར་
མ་ལུས་དང་། །འགྲོ་དྲུག་མ་ལུས་ཐམས་ཅད་ཀུན། །ཆགས་པ་མེད་པའི་ཚུལ་གྱིས་
རོལ། །དྲི་ལ་སོགས་པ་བདེ་མཆོག་གིས། །ཀུན་ལ་ཚིམ་པར་ཡང་དག་མཆོག །འགྲོ་
དྲུག་མ་ལུས་ཐམས་ཅད་ལ། །ཇི་ལྟར་འཚམ་པའི་དོན་ཡང་བྱེད། །ཐབས་མཁས་
ཐུགས་རྗེས་དེ་ལྟར་སྟོན། །དེ་བཞིན་རིགས་དང་རྡོ་རྗེའི་རིགས། །མ་ཆགས་ལ་སོགས་
ཤེས་རབ་ལྡན། །གཙོ་བོ་ལྔ་དང་གཙོ་མོ་ལྔ། །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ལྡན་བསྒོམས་
ཏེ། །ཚོམ་བུ་གཅིག་གམ་ཡང་ན་གསུམ། །ལྔ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་བསྒོམས་
ཏེ། །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཕན་ཚུན་དུ། །ལྷ་གསལ་འོད་འཕྲོ་བསྟིམ་བྱས་ཏེ། །དཀྱིལ་
འཁོར་འོད་ཟེར་འབར་བར་བསྒོམ། །ཏིང་འཛིན་ཤིན་ཏུ་གསལ་གྱུར་ནས། །བདག་
དང་ཕྱོགས་བཅུ་དབྱེར་མེད་པར། །གཉིས་སུ་མེད་པར་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་
ཐབས་དང་ཤེས་རབ་གཉིས། །ལྟ་སྤྱོད་ཡ་བྲལ་མ་གྱུར་པར། །དཀྱིལ་འཁོར་དག་
ལ་གསལ་བསྒོམས་ན། །དབུས་ནས་ཤར་ཕྱོགས་ཁ་བསྟན་ནས། །རྐང་པའི་སྟབས་
ཆེན་བསྐྱོད་བྱས་ཤིང་། །ལག་གི་འདུ་བྱེད་ཀུན་བསྐྱོང་ནས། །བྲོ་དང་གར་གྱི་ཕྱག་
རྒྱར་བྱ། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པའི་ཁར། གཞན་ཡང་རྒྱུད་སྡེ་སོ་སོར་ནང་ 
དཔའ་བོ་དཔའ་མོའི་གར་འཆམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ ལེ་ཤ་རང་ བསྟན་པའི་བདག་པོ་ 
སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དངོས་སུ་ གསུངས་ཡོདཔ་ལས་ འཇིག་རྟེན་ནང་



29

གར་འཆམ་གྱི་སྲོལ་གཏོད་པ་པོ་དེ་ སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལུ་ཐུགཔ་ཨིན། 

ཨིན་རུང་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞལ་དངོས་སུ་བཞུགས་པའི་སྐབས་དང་ ཤུལ་
མ་དཔལ་ནཱ་ལེནྡ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་སྡེ་ཚུ་དང་ དེ་བཞིན་དུ་བོད་གངས་ཅན་གྱི་
ལྗོངས་སུ་ཡང་ བསྟན་པ་སྔ་དར་གྱི་སྐབས་སུ་དགེ་སློང་ཚུ་གིས་ ཤིན་ཏུ་གསང་བའི་
ཐོག་ལས་གསང་སྔགས་ཀྱི་གར་འཆམ་གནང་བ་མ་གཏོགས། ད་རེས་ནངས་པ་
བཟུམ་སྦེ་ མི་མང་ལུ་མཇལ་ཁ་གནང་བའི་སྲོལ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ ཧེ་མའི་ཡིག་
ཆ་རྙིངམ་ཚུ་ནང་ ང་གིས་མཇལ་མ་མྱོང་།    

གསུམ་པ་ངོ་བོ་ནི། རང་ལུས་ལྷ་སྐུའི་རྣམ་པར་གྱུར་ཞིང་ཕྱི་ནང་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་
ལྷའི་བསྐྱེད་རིམ་གསལ་དག་བརྟན་གསུམ་གྱི་ཐོག་ལས་ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་གྱི་གོ་
སྐབས་ཕྲལ་བར་ནུས་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན། དེ་ཡང་། ཀུན་མཁྱེན་
པདྨ་དཀར་པོ་མཆོག་གིས། ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་ན་བའི་སྐབས་ཕྲལ་ནས། །ཞེས་
སོགས་གསུངས་པ་ལྟར། འཆམ་པ་རང་ཉིད་ རྣམ་པ་ལྷ་དང་ལྷའི་ཕྱག་མཚན་
སོགས་སུ་གསལ་བ་དང་། ལྷ་དེའི་རྣམ་དག་དྲན་པ་དང་། ལྷའི་ང་རྒྱལ་བརྟན་པའི་
ཐོག་ལས་ ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་གྱི་སྐབས་དང་ཕྲལ་ཏེ་ དང་པོ་རང་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་
བརླབས་ཤིང་ དེ་ནས་ སྐབས་སུ་བབ་པའི་ སྣང་བ་ སྣོད་བཅུད་ག་ར་ལུ་ བྱིན་
བརླབས་འཕོས་ཏེ་ འདི་ནང་ཚོགས་པའི་ སེམས་ཅན་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱུད་ལུ་ ཐར་པའི་ས་
བོན་འདེབས་ཤིང་ གསང་སྔགས་ཟབ་མོའི་ སྣོད་དུ་རུང་བར་བཟོཝ་ཨིན།  
བཞི་པ་ངེས་ཚིག་ནི། ལག་པ་ལྷའི་ཕྱག་རྒྱ་དང་མཐུན་པའི་གར་བསྒྱུར་ཞིང་། རྐང་
པ་ལྷའི་སྟངས་སྟབས་དང་མཐུན་པའི་འགྲོས་ཀྱིས་འཆམ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ གར་
འཆམ་ཟེར་སླབ་ཨིན།
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ལྔ་པ་དགོས་དོན་ནི། སྦྱང་གཞི་སྒོ་གསུམ། སྦྱང་བྱ་ཐ་མལ་གྱི་བྱ་བ། སྦྱོང་བྱེད་གར་
དང་ཕྱ་རྒྱའི་ཏིང་ངེ་འཛིན། སྦྱངས་འབྲས་སྒོ་གསུམ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་དུ་ རིག་པར་བྱ་བའི་
ཆེད་དུའམ། ཡང་ན། གསང་སྔགས་ཐབས་མཁས་ཀྱིས་ཟྱིན་པའི་སྒོ་ནས་ ལུས་ངག་
ཡིད་གསུམ་ལྷའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ གར་དགུའི་ཉམས་སུ་བསྒྱུར་བའི་ཐབས་ཁྱད་
པར་ཅན་ ཡིན་པར་ཤེས་པའི་ཕྱིར་དུ་དང་། ཡང་ན་སྔོན་བྱོན་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་
མཛད་ཤུལ་ རྗེས་འཇུག་ཚུ་ལུ་རྗེས་དྲན་གྱི་དོན་ལུ་ཨིན། 

དྲུག་པ་དབྱེ་བ་ལུ། དང་པ་ངོ་བོའི་སྒོ་ནས་དབྱེ་ན། དཔའ་བོ་དཔའ་མོའི་གར་འཆམ་
དང་། ཁྲོ་བོ་ཁྲོ་མོའི་གར་འཆམ། གཉིས་པ་འབྱུང་ཁུངས་གྱི་སྒོ་ནས་དབྱེ་ན། རྒྱལ་
བའི་བཀའ་རང་ལས་བྱུང་བའི་འཆམ་དང་། ཟབ་མོ་དག་སྣང་ལས་བྱུང་བའི་འཆམ། 
གསུམ་པ་དགོས་ཆེད་ཀྱི་སྒོ་ནས་དབྱེ་ན། ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི་འཆམ་ཟེར་དབྱེ་ནི་
ཡོད།

བདུན་པ་འཆམ་ཆས་དང་ཕྱག་མཚན་གྱི་དགོས་དོན་ལུ་སྤྱིར་བཏང་དང་དམིགས་
བསལ་གཉིས་ལས། དང་པོ་སྤྱིར་བཏང་ནི། 
ཀ༽ རང་རང་སོ་སོའི་གཞུང་ཆོག་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་ལས་བཞི་རབ་འབྱམས་ལ་
དབང་བའི་ཆས་གོས་དང་།
ཁ༽ གྲུབ་པའི་སློབ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ལྷ་སྲོལ་དང་འདྲེ་བཏུལ་གྱི་དགོས་པའི་དབང་
ལས་ ལྷ་ཚོགས་འདྲ་མིན་གྱི་ཞལ་འབག་བཙུགས་པ་དང་ མི་དང་མི་མ་ཡིན་པའི་ 
རྒྱན་སྣ་ཚོགས་བཏགས་ཤིང་ གོས་གྱོནམ་ཨིན། 



31

ག༽ རྣལ་འབྱོར་པ་རང་གི་ཉམས་སྣང་ལུ་ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་གཙོ་
འཁོར་དང་བཅས་པའི་མཇལ་སྣང་བཞིན་དུ་ གར་འཆམ་གྱི་ཆས་གོས་ཡང་མང་ཆེ་
ཤོས་ལྷའི་ཆས་གོས་བཞེསཔ་ཨིན། 
ང༽ འདུལ་བའི་གཞུང་ལས་ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་ལུས་ལ་གྱོན་པའི་སྟབས་ཀྱིས་ 
དགེ་སློང་ཡིན་སྙམ་པའི་འདུ་ཤེས་ངང་གིས་འབྱུང་། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ དགེ་སློང་
ཚུ་གིས་འཆམ་གནང་བའི་སྐབས་སུ་ཡང་ ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་བཞེས་པ་དང་། 
ཅ༽ རིག་པ་འཛིན་པའི་སྡེ་སྣོད་དང་མཐུན་པར་ སྔགས་འཆང་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཚུ་གིས་
བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་དང་བཅས་པའི་གསལ་སྣང་བརྟན་པའི་དོན་ལུ་ 
ཞྭ་ནག་གི་ཆས་གོས་སོགས་བཞེས་པར་མཛདཔ་ཡིན།
ཆ༽ འདོད་ཆགས་དག་པ་མཚོན་ནི་ལུ་ མི་མགོའི་གཡང་གཞི། ཞེ་སྡང་དག་པ་
མཚོན་ནི་ལུ་ སྦྲུལ་རིགས་ལྔའི་ཆུན་པོ། གཏི་མུག་དག་པ་མཚོན་ནི་ལུ་ གླང་ཆེན་གྱི་
ཀོ་རློན། ང་རྒྱལ་དག་པ་མཚོན་ནི་ལུ་ སྟག་སྤགས་ཀྱི་ཤམ་ཐབས། ཕྲག་དོག་དག་
པ་མཚོན་ནི་ལུ་ མི་མགོའི་དོ་ཤལ་གྱིས་རྒྱན་པའོ། །
ཇ༽ རྗེས་ཆགས་སྙིང་རྗེའི་གར་དུ་སྣང་བ་མཚོན་བྱེད་ལུ་ སྐུ་མདོག་དམར་པོ། གཤིས་
མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་ངང་ལས་གཡོ་བ་མེད་པར་མཚོན་བྱེད་ལུ་ སྐུ་མདོག་ཧོནམ། 
བདུད་བཞི་འཇོམས་པར་མཚོད་བྱེད་ལུ་ མཆེ་བ་བཞི་གཙིགས་པ། དུས་གསུམ་
སྒྲིབ་མེད་ཀྱིས་འགྲོ་ལ་གཟྱིགས་པ་མཚོན་བྱེད་ལུ་ སྤྱན་གསུམ། ཕུང་པོ་ལྔ་རྒྱལ་བ་
རིགས་ལྔ་དང་ཡེ་ཤེས་ལྔར་དག་པ་མཚོན་བྱེད་ལུ་ ཐོད་སྐམ་དང་རྩེ་ཕྲན། རྒྱུད་དྲུག་
འཁོར་བ་རྩད་ནས་གཅོད་པ་མཚོན་བྱེད་ལུ་ མི་མགོའི་དོ་ཤལ། བླ་མེད་ཐེག་པའི་དོན་
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རྫོགས་པ་མངའ་བ་མཚོན་བྱེད་ལུ་ རཀྟའི་ཐྱིག་ལེ་དང་། ཞག་གྱི་སོར་རིས་སོ། །
ཉ༽ ཁ་་ག་དེ་ལུ་ ཡབ་མཚོན་བྱེད་དང་ ཡུམ་མཚོན་བྱེད་དང་ ལག་ཆ་མཚོན་བྱེད་
ལ་སོགས་པའི་རྣམ་གཞག་ལེ་ཤ་ཅིག་ རྒྱུད་དང་མཁས་པའི་གསུང་ཚུ་ནང་གསུངས་
འདུག། ད་རེས་སྤྱིར་བཏང་ ཁ་་ག་ལུ་ཡོད་པའི་ཆས་ཚུ་གི་མཚན་དོན་ཙམ་ཅིག་ཞུ་
ནི་ཨིན། དེ་ཡང་ ཧེ་རུ་ཀ་དག་པ་མཚོན་བྱེད་ལུ་ རྩེ་མོ་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པ་དང་། ཡང་ན་
ཉོན་མོངས་དུག་གསུམ་འཇོམས་པ་མཚོན་བྱེད་ལུ་ རྩེ་གསུམ། དེའི་འོག་ལུ་ སྐུ་
གསུམ་མཚོན་བྱེད་ མི་མགོ་སྐམ་རྙིང་རློན་གསུམ། དེའི་འོག་ལུ་བྱང་སེམས་འཕོ་
མེད་དུ་འཆིང་བ་མཚོད་བྱེད་ བུམ་པ་སེར་པོ། ལས་བཞི་ ལྷུན་གྲུབ་མཚོན་བྱེད་ལུ་ སྣ་
ཚོགས་རྡོ་རྗེ། རིགས་ལྔའི་མཁའ་འགྲོ་མ་ཚུ་གིས་ འགྲོ་དོན་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་མཚོན་
བྱེད་དར་དཔྱངས་སྣ་ལྔ། གནས་གསུམ་གྱི་དཔའ་བོ་ཚུ་ དབང་དུ་འདུ་བར་ མཚོན་
བྱེད་ཅང་ཏེའུ། ཁམས་དཀར་ཆས་གང་བ་ འཛག་མེད་དུ་འཆིང་བ་མཚོན་བྱེད་ལུ་ ཡུ་
བ་མར་སྣེ་རྡོ་རྗེ་ཕྱེད་པས་མཚན་པའོ། །

གཉིས་པ་དམིགས་བསལ་ཞྭ་ནག་འཆམ་ཆས་ཀྱི་དགོས་དོན་ནི།
རྣལ་འབྱོར་པ་ཚུ་གིས་ ལས་བཞི་ལས་དབང་དང་དྲག་པོའི་ལས་སྦྱོར་གྱི་སྐབས་སུ་ 
སྔགས་ཆས་ཞྭ་ནག་གི་ཆས་གོས་དང་བཅས། གསེར་སྐྱེམས་དང་། དྲག་བསྐུལ། 
ལྷ་དབྱེ། བསྒྲལ་ལས་ཚུ་གར་དགུའི་ ཉམས་ལྡན་གྱི་མཛད་པའི་འགྱིངས་སྟབས་
ལུ་ཞྭ་ནག་གི་འཆམ་དང་། གཏུམ་རྔམ་ལ་སོགས་པའི་འཆམ་ཟེར་བའི་ཐ་སྙད་
བཏགསཔ་ཨིན། དེའི་སྐབས་སུ་ སྔགས་འཆང་རིག་པ་འཛིན་པ་ཚུ་གིས་ ཡི་དམ་
ལྷའི་ང་རྒྱལ་དང་ གསལ་སྣང་བརྟན་པའི་དོན་ལུ་ གྱོན་ནིའི་གོས་གསུམ། བྱུགས་
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པའི་རྫས་གསུམ། བཏགས་ནིའི་རྒྱན་གཉིས་སོགས་དཔལ་གྱི་ཆས་བརྒྱད་དང་། 
མཁུར་མཚོས་གཉིས་དང་། དཔྲལ་བ་སོགས་ལུ་ གླ་རྩི་དང་བཙོག་ཁྲག་གི་ཐྱིག་ལེ་
བྲིས་པ་དང་། ཞྭ་ནག་གི་ཆས་གོས་ལ་སོགས་པ་ མི་ཕྱེད་རང་སྲུང་གི་རྫས་ཀྱིས་
རྣལ་འབྱོར་པའི་ལུས་ལུ་བརྒྱནམ་ཨིན། མདོར་བསྡུ་བ་ཅིན་ ཆས་གོས་དེ་ཚུ་ རྣལ་
འབྱོར་པ་སྔགས་འཆང་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཚུ་ཀྱིས་ དྲག་ལས་བསྒྲལ་འདྲེན་ལུ་རྔམ་པའི་
ཆ་ལུགས་ཨིན།
ཕྱག་མཚན་ཕུར་པ། སྤྱིར་བཏང་ཕུར་པ་ལུ་ ངེས་དོན་གྱི་ཕུར་པ་དང་། དྲང་དོན་གྱི་ཕུར་
པ་གཉིས་ལས། ངེས་དོན་གྱི་ཕུར་པ་ནི་ སྟོང་ཉིད་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ ནང་གི་
དག་བོ་ཉོན་མོངས་དུག་གསུམ་མགོ་གནོན་པ་དང་། དྲང་དོན་གྱི་ཕུར་པ་གིས་ཡང་ 
ཕྱིའི་དག་བོ་དང་ གདོན་འགེགས་ཚུ་བསྒྲལ་ནུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ ཕུར་པ་འདི་
གིས་ཤེས་རབ་སྟོང་པ་ཉིད་མཚོནམ་ཨིན།

ཕྱག་མཚན་ཐོད་པ། ཐོད་པ་ཕྱི་དཀར་བས་ཐབས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་མཚོན་པ་དང་། ནང་
དམར་བས་ཤེས་རབ་སྟོང་པ་ཉིད་མཚོན་པ་དང་། དཀར་དམར་གཉིས་ཐོད་པ་གཅིག་
ལུ་ཚང་བས་ བདེ་སྟོང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་མཚོནམ་ཨིན།

མགོའི་ཞྭ་ནག་གི་ཁ་དོག་གནགཔ་དེ་གིས་ཆོས་དབྱིངས་འགྱུར་བ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་
མཚོན་པ་དང་། ཡང་ན་ལྟ་བ་རྣམ་པར་དག་པ་མཚོནམ་ཨིན། 

རྨ་བྱའི་གདོང་སྒྲོ། དཔེར་ན་རྨ་བྱ་གིས་ བཙན་དུག་ཞུ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སྔགས་པ་ནུས་
ལྡན་ཚུ་གིས་ཡང་ དུག་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལུ་འགྱུར་བའི་ནུས་པ་ཡོདཔ་མཚོནམ་ཨིན།
རྡོ་རྗེ་དང་ཐོད་སྐམ། རྡོ་རྗེ་གིས་གདོད་ནས་དག་པའི་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུ་དང་། ཐོད་
སྐམ་གྱིས་མ་འགག་རང་རྩལ་གྱི་ལོངས་སྐུ་མཚོན་ནི་དང་། དེ་གཉིས་གཅིག་ཁར་
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འབྲེལ་ཏེ་བཞག་མི་དེ་གིས་ སྐུ་གཉིས་ཟུང་འཇུག་ཏུ་འཇུག་པ་མཚོནམ་ཨིན།

འབྲུག་གི་གཤོགཔ་གཉིས། གཡས་གཡོན་གྱི་འབྲུག་གི་གཤོགཔ་གཉིས་ཀྱིས་ 
དྲག་སྔགས་འབྲུག་ལྟར་སྒྲོགས་ཤིང་ གནམ་ལྕགས་ཐོག་སེར་འབེབས་པ་མཚོནམ་
ཨིན།

བྱིའུ་ཚང་། བྱིའུ་ཚང་གིས་ འོག་གདོན་ཀླུ་གཉན་ས་བདག་གཞོམ་ནུས་པ་མཚོན་པ་དང་། 

དར་ཚོན་སྣ་ལྔ། དར་ཚོན་སྣ་ལྔ་གིས་ སྐུ་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་མཚོན་པ་དང་། 
ཟེ་སྒྲོ་རྒྱ་དྲམ། ཟེ་སྒྲོ་རྒྱ་དྲམ་གྱིས་ ལས་བཞི་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་དང་། ཡང་ན་ལྟ་བ་
བཀའ་བཏགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་བཞི་མཚོནམ་ཨིན།
ཆོས་འབྱུང་གཉིས་རྩེགས། ཆོས་འབྱུང་གཉིས་རྩེགས་ཡོད་པའི་གཅིག་གིས་ རྣམ་
ཐར་སྒོ་གསུམ་དང་། གཅིག་གིས་ བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་དག་པ་མཚོན་པ་དང་། དེ་
གཉིས་གཅིག་ཁར་བསྡོམས་དྲུག་གིས་ ཐྱིག་ལེ་སྟོང་པ་ཡི་གེ་དྲུག་མཚོནམ་ཨིན།
མིག་དྲུག། རེའུ་མིག་ནང་གི་མིག་དྲུག་གིས་ མིག་དྲུག་ལག་དྲུག་སྟོབས་དང་
ལྡན། །ཞེས་པའི་མིག་མཚོན་པ་དང་། རྣལ་འབྱོར་པ་མངོན་ཤེས་དྲུག་དང་ལྡན་ཞིང་། 
གོམས་པ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། སྟེང་གདོན་གཟའ་དང་སྒྱུ་སྐར་གྱི་གནོད་པ་སྲུང་བ་
མཚོནམ་ཨིན།
ཁྲོ་ཞལ། ཁྲོ་བོ་ཉི་ཟེར་གྱི་རྡུལ་དང་མཉམ་པར་སྤྲོས་ཏེ། ནང་བདུད་ཉོན་མོངས་པ་དང་། 
ཕྱི་དང་བར་གྱི་གདོན། རྒྱལ་བཙན་གྱི་གནོད་པ་འཇོམ་ནུས་པ་མཚོནམ་ཨིན།
སྟོད་ལྷེ། སྟོད་ལྷེ་ནི་ལྷའི་ཆས་གོས་གས་སུ་ མཚོན་གྱིས་མི་ཚུགས་པའི་གོས་ཡིན་
པས་ ལྷའི་ང་རྒྱལ་བརྟན་པར་མཚོནམ་ཨིན།
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མགུལ་རྒྱན། མགུལ་རྒྱན་ནི་མགྲིན་པའི་ཐད་ཀར་ མགྲིན་པའི་རྩ་འཁོར་མཚོན་པའི་ 
རྡོ་རྗེ་རྭ་བཅུ་དྲུག་པ་མཚོན་པ་དང་། 
སེ་རལ་ཁ། སེ་རལ་ཁ་ནི་ སྙིང་ཁའི་རྩ་འཁོར་མཚོན་པའི་ རྡོ་རྗེ་རྭ་བརྒྱད་པ་ བདུན་
རྒྱབ་ཏུ་ཡོད་པའོ། ། 

འོག་པགས། སྐེ་རགས་འོག་པགས་ཀྱིས་ ལྟེ་བའི་ཐད་དུ་ ལྟེ་བའི་རྩ་འཁོར་མཚོན་
པའི་རྡོ་རྗེ་རྭ་དྲུག་ཅུ་རེ་བཞི་པ་མཚོནམ་ཨིན།
དབུ་སྐྲ། སྐྲ་ལ་སོགས་པའི་སྐུད་པ་བྲམ་ཟེ་ཚངས་པ་མཆོད་སྦྱིན་ཐོགས་པའི་ཚངས་
སྐུད་དང་། ཕྱིས་པས་དབང་ཕྱུག་མཆོད་ཕྱིར་ཐོགས་པ་མཚོནམ་ཨིན། 
ཞབས་ལྷམ། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་ཆ་ལུགས་དང་མཐུན་པར་མཛེས་ཆོས་ཙམ་
དང་། རྐངམ་གནོད་པ་ལས་སྲུང་བའི་དོན་ཙམ་མ་གཏོགས་དམིགས་བསལ་གྱི་
མཚོན་དོན་མེད།
ལྕགས་ཀྱུ། བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅད་ལུ་གནོད་པའི་དག་བགེགས་འབྱུང་པོ་ཚུ་
བཀུག་པར་མཚོན་བྱེད་ཨིན།
ཞགས་པ། དག་བགེགས་འབྱུང་པོ་ དབང་མེད་དུ་འཆིང་བ་མཚོན་བྱེད་ཨིན།

ཐོ་བ། ཉམས་པ་བདུན་ལྡན་གྱི་དག་བོའི་མགོ་ལུས་འཇོམས་པར་མཚོན་བྱེད་ཨིན།

མདའ་གཞུ། བསྒྲལ་བའི་ཞིང་བཅུ་ཚང་བ་དེ་གསོད་པར་མཚོན་བྱེད་ཨིན། 
རྔ། སྒོ་གསུམ་ལྷ་སྔགས་ ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རོལ་པ་ལས་མི་འདའ་བའི་སྒོ་ལས་ ཆོས་
སྐྱོང་སྲུང་མ་ཚུ་ སྙན་གསན་འབེབས་ནིའིདོན་ལུ། ཆོས་ཀྱི་རྔ་ཆེན་འབྲུག་སྟོང་དུས་
གཅིག་ལུ་ལྡིར་དོ་བཟུམ་འབད་བརྡུངས་གནངམ་ཨིན།
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ཁ་་ག་སྟེ་ནམ་མཁའི་དབྱུག་པ། ལྷ་མོ་ཨུ་མའི་ལག་ཆ་འཕྲོག་པར་མཚོནམ་ཨིན།

ཐོད་ཁྲག་གིས་གང་བ། ཙ་མུཎ་ཌི་སོགས་ སྲིན་པོའི་བུ་མོ་རྣམས་བཏུལ་བར་
མཚོནམ་ཨིན།

ཞགས་པའི་སྣེ་གཉིས་ཀ་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་ཕྱེད་པས་མཚན་པ། ལས་ཀྱི་གཤིན་རྗེའི་ དུས་
ཀྱི་ཞགས་པ་འཕྲོག་པར་མཚོནམ་ཨིན།

ཚངས་པའི་མགོ་བོ་གདོང་བཞི་པ། སྟེང་གི་ལྷ་ཐམས་ཅད་བཏུལ་བར་མཚོནམ་ཨིན།

གྲི་གུག། ནག་པོ་ཆེན་པོ་སོགས་ཀྱི་ ལག་ཆ་འཕྲོག་པར་མཚོནམ་ཨིན།

ཏྲི་ཤུ་ལའམ་མདུང་རྩེ་གསུམ། དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོའི་ལག་ཆ་འཕྲོག་པར་མཚོནམ་ཨིན།
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གཞན་ཡང་ཡི་དམ་ལྷ་དང་ཆོས་སྐྱོང་གི་ཕྱག་མཚན་དེ་ལུ་ རྒྱུད་སོ་སོའི་དགོངས་པ་
དང་བསྟུན་ ཉོན་མོངས་པ་དུག་ལྔ་དང་ སྡེ་བརྒྱད་བདུག་པ་ཅན་ཚུ་བཏུལ་བ་མཚོན་
བྱེད་དང་། མཆོག་དང་མཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་སྟེར་བ་མཚོད་བྱེད་ལུ་ ཕྱག་མཚན་
རྡོ་རྗེ་ལ་སོགས་པའི་དག་དྲན་ཡང་ མི་འདྲ་བ་ལེ་ཤ་གསུངས་ཡོད། ད་རེས་བདེ་
མཆོག་རྒྱུད་ཀྱི་སྔོན་བྱུང་རྣམ་འཕྲུལ་གྱི་བཤད་པ་དང་མཐུནམ་འབད་མདོར་བསྡུས་ཏེ་
ཞུ་ནི་ཨིན།

རྡོ་རྗེ། ལྷ་དབང་བརྒྱ་སྦྱིན་བཏུལ་ཏེ་ དེའི་ལག་ཆ་རྡོ་རྗེ་འཕྲོག་པར་མཚོནམ་ཨིན།

དྲིལ་བུ། བརྒྱ་སྦྱིན་གྱི་ཆུང་མ་ བདེ་སོགས་མའི་ལག་ཆ་འཕྲོག་པར་མཚོནམ་ཨིན།

གླང་ཆེན་གྱི་པགས་ཀོ། ལྷ་ཆེན་ཚོགས་བདག་གླང་པོ་བསྒྲལ་བར་མཚོནམ་ཨིན།

ཌཱ་མ་རུ། དྲྭ་བ་ཅན་ལ་སོགས་པའི་ མ་མོ་དང་སྲིན་མོའི་ཚོགས་ཐབས་ཅད་དབང་དུ་
སྡུད་པར་མཚོནམ་ཨིན།

སྟག་རེ། རེངས་བྱེད་དག་སྟག་ཅན་སོགས་ ས་འོག་ན་གནས་པའི་ལྷ་མ་ཡིན་རྣམས་
བཏུལ་བར་མཚོནམ་ཨིན།

བརྒྱད་པ་གར་འཆམ་སོ་སོའི་ཕྱག་མཚན་གྱི་ངོ་སྤྲོད།

སྤུངས་རྫོང་ནང་མདུན་བསྐྱེད་སྐབས་ཀྱི་ཕྱག་མཚན་ངོས་འཛིན། མདུན་བསྐྱེད་ཉིན་
དང་པོ་ལུ། དབང་ཕྱུག་ཡབ་ཀྱི་ཕྱག་མཚན་ལྕགས་ཀྱུ་དང་ལིངྐ།  ཡུམ་ལུ་མེ་ལོང་
དང་བུམ་པ། སྤྲེའུ་ཡབ་ལུ་ཕུར་པ་དང་དམར་གཏོར། བདུད་མགོན་ཡབ་ལུ་མདུང་
དང་ཐོད་པ། ཡུམ་ལུ་ཏྲི་ཤུ་དང་སྙིང༌། སྤྲེའུ་ཡུམ་ཡབ་དང་འདྲ། ཇག་པ་མེ་ལེན་ལུ་
མདུང་དང་སྙིང༌། གཤིན་རྗེ་ཡབ་ལུ་རལ་གྲི་དང་ཐོད་པ། ཡུམ་ལུ་ཏྲི་ཤུ་དང་ཐོད་པ། 
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སྒོ་མོ་ལུ་སྦྲུལ་ཞགས་དང་མདའ་གཞུ། དྲང་སྲོང་ལུ་ཆུ་སྲིན་ཞགས་པ་དང་རྭ་གཞུ། 
ཀླུ་བདུད་ལུ་གྲི་གུག་དང་སྦྲུལ་ཞགས། ཡུམ་ལུ་སྦྲུལ་ཞགས་དང་ནད་རྐྱལ། བེག་
བཙན་ལུ་ཟངས་གྲི་དང་སྙིང༌། ལས་མཁན་དམག་དཔོན་ལུ་བཙན་ཞགས་དང་ཟངས་
གཞུ། ཡུམ་སྲིྱིན་མོ་གདོང་དམར་ལུ་ཟངས་གྲི་དང་ཕུར་བུ། ཞང་འོན་ལུ་ནོར་བུ་དང་
བུམ་པ། ཡུམ་ལུ་ནད་རྐྱལ་དང་དངུལ་གཞོང༌། ཚངས་པའི་གིང་ལུ་སྤུ་གྲི་དང་སྦྲུལ་
ཞགས། ཡུམ་ཤནྟི་རོ་གཟན་མ་ལུ་ནེའུ་ལེ་དང་རལ་གྲི་ཨིན།

མདུན་བསྐྱེད་ཉིན་གཉིས་པ་ལུ། གཤིན་རྗེ་ཡབ་ཡུམ་ཕྱག་མཚན་གོང་དང་མཚུངས། 
སྒོ་མཚམས་བརྒྱད། དེ་ཡང་བྱ་རྒོད། ཕག །འུགཔ། ཁྱི། ཁྭ་ཏ། སྤྱང༌། ཁྱུང༌། སྟག་
གདོང་རྣམས་ལུ། ཕྱག་མཚན་གྲི་གུག་དང་ཐོད་པ་རེ་ཡིན། ཉིནམ་དེ་ནང་སྐུ་འཆམ་
གཙོ་བོ་ལས་མགོན་སྡེ་བཞི་པོའི་ཕྱག་མཚན་གྲི་གུག་དང་ཐོདཔ་ཨིན།

མདུན་བསྐྱེད་ཉིན་གསུམ་པ་ལུ། སྒོ་མཚམས་བརྒྱད་དང༌། དབང་ཕྱུག་ཡབ་ཡུམ། 
སྤྲེའུ་ཡབ། བདུད་མགོན་ཡབ་ཡུམ། སྤྲེའུ་ཡུམ། ཇག་མེ། གཤིན་རྗེ་ཡབ་ཡུམ། སྒོ་
མོ། དྲང་སྲོང༌། ཀླུ་བདུད་ཡབ་ཡུམ། བེག་རྩེ་སྤྲུལ་དང་བེག་རྩེ། ཞང་འོན་ཡབ་(ཡུམ།) 
ཚངས་གིང་དང་(ཡུམ་ཤནྟི་རོ་གཟན་མ།) དེ་རྣམས་ཕྱག་མཚན་གོང་མཚུངས་ཡིན། 
དེ་ནང་ཕྱག་མཚན་མ་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་ནི། དྲང་སྲོང་ཡུམ་སྟག་སྲིན་ཟོར་བའི་གདོང་
པ་ཅན་ལུ་ཟོར་བ། བམ་སྲིན་དྲེད་མོའི་གདོང་པ་ཅན་ལུ་སྦྲུལ་ཞགས། ཀོང་སྲིན་བ་ལང་
གདོང་པ་ཅན་ལ་ཟངས་གྲི། འབྲོག་སྲིན་ཆུ་སྲིན་གདོང་པ་ཅན་ལུ་བེ་ཅོན་ཨིན།

བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་ནང་མདུན་བསྐྱེད་སྐབས་ཀྱི་ཕྱག་མཚན་ངོས་འཛིན། མདུན་
བསྐྱེད་ཉིན་དང་པ་ལུ། སྨྱོང་ཁ་ཕྱག་མཚན་འཁོར་ལོ་དང་སྦྲུལ་ཞགས། ཡུམ་ནད་
རྐྱལ་དང་སྦྲུལ་ཞགས། སྤྲུལ་པ་ཡུམ་དང་འདྲ། ཅིག་ཅར་སྤྲུལ་པ་མདུང་དང་ཐོད་པ། 
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ཡབ་རལ་གྲི་དང་ཐོད་པ། ཡུམ་ཏྲི་ཤུ་དང་ཐོད་པ། སྤྲུལ་པ་ཕྱི་མ་ཡབ་དང་འདྲ། དགེ་
བསྙེན་སྤྲུལ་པ་མདུང་དང་སྙིང༌། ཡབ་སྤྲུལ་པ་དང་འདྲ། ཡུམ་མེ་ལོང་དང་མདའ་དར། 
སྒོ་མོ་སྤྲུལ་པ་སྦྲུལ་ཞགས་དང་ནད་རྐྱལ། སྒོ་མོ་ཡུམ་སྤྲུལ་པ་དང་འདྲ། སྒོ་མོ་བདུད་
ཞགས་དང་མདའ་གཞུ། 

མདུན་བསྐྱེད་ཉིན་གཉིས་པ་ལུ། ལྷ་མོ་གཙོ་མོའི་ཕྱག་མཚན་རལ་གྲི་དང་ཐོད་པ། རེ་
མ་ཏི་རལ་གྲི་དང་ཕུར་པ། ལྷ་མོ་དཀར་སེར་དམར་ལྗང་བཞི་དང༌། སྒོ་མཚམས་སེངྒེ༌།  
སྟག །སྤྱང༌། ཕག །བྱ་རྒོད། ཀྱུང་ཀ །དུར་བྱ། བྱ་རོག་རྣམས། ཕྱག་མཚན་གྲི་གུག་
དང་ཐོད་པ། ཀཾ་ཀ་དང་པོར་མདའ་གཞུ་དང་ཐོད་པ། གཉིས་པར་སྤུ་གྲི་དང་ཐོད་པ། 
གསུམ་པ་སྦྲུལ་ཞགས་དང་ཐོད་པ། བཞི་པ་ནད་རྐྱལ་དང་སྦྲུལ་ཞགས། གཉིས་པ་
ལྕགས་ཀྱུ་ཞགས་པ། གསུམ་པ་རལ་གྲི་དང་སྙིང༌། བཞི་པ་སྙིང་དང་ཐོད་པ། 

མདུན་བསྐྱེད་ཉིན་གསུམ་པ་ལུ། སྨྱོང་ཁ་འཁོར་ལོ་དང་སྦྲུལ་ཞགས། ཡུམ་ནད་རྐྱལ་
དང་སྦྲུལ་ཞགས། སྒོ་མོ་སྦྲུལ་ཞགས་དང་མདའ་གཞུ། ཡུམ་སྦྲུལ་ཞགས་དང་ནད་
རྐྱལ། ལྷ་མོ་དཀར་སེར་དམར་ལྗང་བཞི། སྒོ་མཚམས། སེངྒེ། སྟག །སྤྱང༌། ཕག །བྱ་
རྒོད། ཀྱུང་ཀ །དུར་བྱ། བྱ་རོག་རྣམས། ཕྱག་མཚན་གྲི་གུག་དང་ཐོད་པ། ཀཾ་ཀ་ཕྱག་
མཚན་གོང་དང་འདྲ། ཅིག་ཅར་གྲི་ཐོད། ཡུམ་ཏྲི་ཤུ་དང་ཐོད་པ། དགེ་བསྙེན་ཡུམ་མེ་
ལོང་དང་མདའ། ཡབ་མདུང་དང་སྙིང༌། ཞྭ་ནག་གི་ཕྱག་མཚན་ནི་ ཐོདཔ་དང་ཕུརཔ། 
རྔ་དང་དང་རྔས་བརྡུང་ཨིན།

དགུ་པ་གར་འཆམ་གྱི་ཉམས་དང་སྟངས་སྟབས་ནི།

ཉམས་དང་སྟངས་སྟབས་ཟེར་མི་འདི་འཆམ་གྱི་ལུས་ངག་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་ལུ་
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གོ་ནི་ཨིན། དེ་ཡང་འཇམ་དཔལ་མཚན་བརྗོད་ལས། ལག་པ་བརྒྱ་པ་ཀུན་བསྐྱོད་
ཅིང་། །གོམས་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་གར་བྱེད་པ། །དཔལ་ལྡན་ལག་པ་བརྒྱས་གང་
ལ། །ནམ་མཁའ་ཁྱབ་པ་གར་བྱེད་པ། །ཞེས་དང་། སློབ་དཔོན་འཇམ་དཔལ་བཤེས་
གཉེན་གྱིས། ཁྲོས་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་ཞབས་བརྡབས་ཁམས་གསུམ་གནོན། །ཟེར་
གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ། ལག་སྟབས་གཙོ་བོ་ཆེ་བ་ལུ་གར་དང་། རྐང་སྟབས་གཙོ་ཆེ་
བ་ལུ་འཆམ་ཟེར་སླབ་ཨིན། དེ་གཉིས་གཅིག་ཁར་བསྡོམས་ཏེ་ཁྲབ་པའི་སྐབས་སུ་
གར་འཆམ་དང་། འཆམ་གྱི་ཉམས་དང་སྟངས་སྟབས་དེ་ལུ་ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི་
འཆམ་ལས་བརྟེན་ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི་ཉམས་བཞི་དང་། གར་གི་ཉམས་བརྒྱད། 
གར་གྱི་ཉམས་དགུ། གར་གྱི་ཉམས་བཅུ་འབད་ཕྱེ་ནི་ཡོདཔ་མ་ཟད། ལས་སྣ་ཚོགས་
ལས་བརྟེན་སྟངས་སྟབས་དགུ་ལ་སོགས་པ་ལེ་ཤ་ར་དབྱེ་ནི་ཡོད།

གར་གྱི་ཉམས་བརྒྱད་ནི། ཁོང་ནས་དགའ་བའི་འགྱུར་བ་ཕྱི་རོལ་ཏུ་སྒེག་པའམ་རྩེད་
འཇོའི་ཉམས། དགོད་བྲོ་བ་ལ་བཞད་གད་དམ་གད་མོ་དགོད་པའི་ཉམས། ཤི་བྲལ་
སོགས་ཀྱི་མྱ་ངན་ལ་བཞིན་མདངས་ཉམས་ཤིང་སྙིང་རྗེའི་ཉམས། ཁྲོ་བ་ལ་དྲག་
ཤུལ་ལམ་ཁྲོ་གཉེར་བསྡུས་པའི་ཉམས། སེམས་ཀྱི་གཟེངས་མཐོ་བ་ལ་སྤྲོ་བ་རྒྱས་
ཤིང་བློ་སྟོབས་ལྡན་པའི་དཔའ་བོའི་ཉམས། སྐྲག་པ་ལ་འཇིགས་ཤིང་བག་འཁུམས་
པའི་ཉམས། སྐྱུགས་བྲོ་བ་ལ་ཞེར་མེར་ཞིང་མི་སྡུག་པའི་ཉམས། ངོ་མཚར་བ་ལ་རྨད་
བྱུང་ངམ་རྔམ་པའི་ཉམས། 
གར་གྱི་ཉམས་དགུ་ནི། སྒེག་པ། དཔའ་བ། མི་སྡུག་པ། དྲག་ཤུལ། བཞད་གད། ཁྲོ་
བ། སྙིང་རྗེ། རྔམས་པ། ཞི་བའོ། 

གར་གྱི་ཉམས་བཅུ་ནི། ལུས་ཀྱི་སྟོད་ལ་སེང་ཆགས་དང་། །སྐེད་པ་ལ་ནི་འཁྲིལ་



47

ཆགས་དང་། །ཚིགས་བཞི་ལ་ནི་འཁྲིལ་ཆགས་དང་། །བཞག་ཤ་ལ་ནི་ལྷོད་ཆགས་
དང། །ཤ་འགྱུར་ལ་ནི་མེར་ཆགས་དང་། །རྣམ་འགྱུར་ལ་ནི་འགྱིང་ཆགས་དང་། །སྤྱོ་
པ་ལ་ནི་དལ་ཆགས་དང་། །སྒྱིད་པ་ལ་ནི་ལྡེམ་ཆགས་དང་། །རྐང་མགོ་ལ་ནི་བདེ་
ཆགས་དང་། །ཀུན་ཏུ་དཔའ་ཞིང་བརྗིད་པའོ། །

སྟངས་སྟབས་དགུ་ནི། རྡོ་རྗེ་རྩེ་གཅིག་པ། རྡོ་རྗེ་རྩེ་གསུམ་པ། རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པ། སྣ་
ཚོགས་རྡོ་རྗེ། རྡོ་རྗེ་རྐང་སྟབས། གཡས་བརྐྱང་། གཡོན་བརྐྱང་། ས་ག་ཟླུམ་པོ། 
མཉམ་པའི་སྟངས་སྟབས་སོ། །གཞན་ཡང་དུས་འཁོར་དཔལ་མཆོག་རྩེ་མོ་ལ་
སོགས་པ་གསང་སྔགས་གསར་རྙིང་གི་རྒྱུད་སྡེ་ཚུ་ནང་ལས་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ། 
དཔའ་བོ་དཔའ་མོའི་གར་དང་། ཁྲོ་བོ་ཁྲོ་མོའི་གར་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་གཞག་ཡང་
ལེ་ཤ་རང་ཡོདཔ་ཨིན་ནོ། །

ཞི་བའི་ཚུལ་དགུ་ནི། སྐྱེ་རྒ་ན་འཆི་གནས་སུ་དག་པས་སྐུ་མཉེན་ཅིང་ཆགས་པ། 
སྐེད་སྐབས་ཕྱེད་ཅིང་འཚམས་པས་ལྕུག་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་བརྗིད་ཆེ་བའོ། །

བཅུ་པ་དཔལ་གྱི་ཆས་དང་ལོངས་སྐུའི་ཆས་སོགས་རྩིས་ཚུལ།
དཔལ་གྱི་ཆས་བརྒྱད་ནི། གཟྱི་བརྗིད་འབར་བ་ཆུ་སྲིན་བརྗིད་པའི་ཆས། ཐབས་དང་
ཤེས་རབ་ཟུང་འབྲེལ་ཉི་ཟའི་ཆས། །གདུག་པ་ཅན་སྲེག་ཡེ་ཤེས་མེ་ཡི་ཆས། །སྐེ་ཤི་
རྩད་གཅོད་མཆེ་བ་ཟ་ཚེས་ཆས། །ཁྱབ་མཛད་རེ་སྐོང་རྡོ་རྗེ་གཤོག་པའི་ཆས། །དེའི་
ཁར། མི་འགྱུར་སྤྱི་གཙུག་རྡོ་རྗེ་ཕྱེད་པ། གདུག་པ་ཐལ་འབྱིན་ཕུར་བུའི་ཤམ་ཐབས་
གཉིས་བསྣན་པས་དཔལ་གྱི་ཆས་བཅུའོ། །
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དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ཆས་བརྒྱད་ནི། བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་ འདོད་ཆགས་བཅོམ་པའི་བརྡ་
ལུ་ མི་ལྤགས་ཀྱི་སྐེད་འཆིང་། དཔའ་བརྟུལ་དྲག་པོའི་ལས་ཀྱིས་ ཞེ་སྡང་བཅོམ་
པའི་བརྡ་ལུ་ སྟག་ལྤགས་ཀྱི་ཤམ་ཐབས། སྟོབས་བཅུས་གཏི་མུག་བཅོམ་པའི་
བརྡ་ལུ་ གླང་ཆེན་གྱི་སྟོད་གཡོགས་དང་བཅས་གསུམ་ལུ་ གྱོན་པའི་གོས་གསུམ་
དང་། དཔྲལ་བ་ལུ་ཐལ་ཆེན་གྱི་ཚོམ་བུ། མཁུར་ཚོས་གཉིས་དང་སྣའི་འབུར་གསུམ་
ལུ་ རཀྟའི་ཐྱིག་ལེ། མགྲིན་པ་ལུ་ཞག་གི་སོར་རིས་ཏེ་གསུམ་ལུ་བྱུག་པའི་རྫས་
གསུམ་དང་། མི་མགོའི་དོ་ཤལ་དང་། སྦྲུལ་དཀྲིས་གཉིས་ཏེ་ འདོད་པའི་རྒྱན་གཉིས་
དང་བསྡོམས་པས་བརྒྱད་དོ། །

དེ་ཡང་ ཀླུ་རྒྱལ་རིགས་དཀར་པོའི་སྐྲ་འཆིང་དང་། རྗེའུ་རིགས་སེར་པོའི་སྙན་རྒྱན། 
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། །ཡང་ན། སྟོད་ཀྱི་བགོ་
བ་གླང་སྤགས། སྨད་དུ་བགོ་རྒྱུ་སྟག་སྤགས། སྐེད་པར་བཀྲི་བའི་མི་སྤགས། 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་པན། མགུལ་པར་དཔྱངས་
རྒྱུའི་ཐོད་རློན་གྱི་དོ་ཤལ་དང་བརྒྱད་དོ། །
དར་གྱི་ཆས་གོས་ལྔ་ནི། ཟག་མེད་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་མཚོན་བྱེད་ལུ་ 
ཅོད་པན། སྟོད་གཡོག། དར་དཔྱངས། སྐུ་རེགས། སྨད་དཀྲིས་སོ། 

རུས་པ་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་བརྒྱད་ནི། འདོད་ཡོན་མ་སྤངས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྒྱན་དུ་
འཆར་བར་མཚོད་བྱེད་ལུ་ དབུ་རྒྱན། སྙན་རྒྱན། མགུལ་རྒྱན། དཔུང་རྒྱན། དོ་ཤལ་
དང་སེ་མོ་དོ། ཕྱག་གདུབ། སོར་གདུབ། ཞབས་གདུབ་བོ། །དེ་གཉིས་བསྡོམས་ད་ 
ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་ཆས་གོས་བཅུ་གསུམ་ཟེར་སླབ་ཨིན།
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རུས་པ་དང་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་རྒྱ་དྲུག་ནི། ཕར་ཕྱིན་དྲུག་མཚོན་བྱེད་ལུ་ འཁོར་ལོ། རྣ་
ཆ། མགུལ་རྒྱན། གདུ་བུ། སྐ་རགས། ཐལ་ཆེན་ནོ། ། 

ཡང་སྐུའི་ཆས་གོས་སྟོད་གཡོགས་དཀར་པོ། གསུང་གི་ཆས་གོས་སྨད་དཀྲིས་
དམར་པོ། ཐུགས་ཀྱི་ཆས་གོས་ཅོད་པན་ཟྱིར་ལྡིང་སྔོན་པོ། ཡོན་ཏན་གྱི་ཆས་གོས་སྐ་
རགས་སེར་པོ། ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཆས་གོས་དར་དཔྱང་ལྗང་ཁུའོ། ། 

སྤྲུལ་སྐུའི་ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་ནི། སྣམ་སྦྱར། བླ་གོས། མཐང་གོས་སོ། །

གཉིས་པ་དམིགས་བསལ་མགོན་དབང་སྒྲུབ་ཆེན་དང་འབྲེལ་བའི་འཆམ་གྱི་སྐོར།
གར་འཆམ་དེ་ལུ་ གསང་སྔགས་རྙིང་མ་ལས་བྱུང་བའི་འཆམ་གྱི་རིགས་ཅིག་དང་ 
གསང་སྔགས་གསར་མ་ལས་བྱུང་བའི་འཆམ་གྱི་རིགས་ཅིག་འདུག། དེ་ལས་ད་ལྟོ་ 
ན་ལས་མར་ཞུ་ནི་ཨིན་མི་ མགོན་དབང་སྒྲུབ་ཆེན་དང་ ལྷ་མོའི་སྒྲུབ་ཆེན་དང་འབྲེལ་
བའི་འཆམ་ཚུ་ སྤྱིར་གསང་སྔགས་གསར་མ་དང་ ལྷག་པར་དུ་ལྷོ་འབྲུག་བསྟན་
པའི་ ཕྱག་སྲོལ་ལས་བྱུང་བའི་ རང་ལུགས་མཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་
འདིའི་ཁྱད་ཆོས་གཙང་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ཨིན།
 

ས་ཆོག་ཞྭ་ནག་གི་འཆམ།

ས་ཆོག་ཞྭ་ནག་གི་འཆམ་ལུ། ངོ་བོ་ངེས་ཚིག། དབྱེ་བ། ཁུངས་དོན། དགོས་པ་
དང་ཕན་ཡོན་བཅས་ལྔ་ལས། དང་པ་ངོ་བོ་ནི། དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་སྒྲུབ་ཆེན་
གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ མ་བཞེངས་པའི་ཧེ་མ་ གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་
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དགོངས་པ་ལྟར་དུ། སྒྲུབ་པ་ལུ་བར་ཆད་མི་འབྱུང་ཞིང་། བརྩམས་པའི་བྱ་བ་མཐར་
ཕྱིན་ནིའི་དོན་ལུ་ རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་ང་རྒྱལ་གསལ་དག་བརྟན་པའི་ཐོག་ལས་ ས་གཞི་
བསླང་བ་དང་། སྦྱང་བ་དང་། བཟུང་བ་དང་། བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གར་འཆམ་ཅིག་
ཨིན། 
རྒྱུད་སྡེ་སྤྱིའི་རྣམ་གཞག་སྐལ་བཟང་གི་ཡིད་འཕྲོག་ལས། དཀྱིལ་འཁོར་གང་དུ་
འོང་བའི་གནས་དེར་དྲིའི་ཐྱིག་ལེ་དང་མེ་ཏོག་གི་ཚོམ་བུ་འགོད་དགོས་ལ། དེ་ལ་
ཐྱིག་མ་བཏབ་ན་ཚོན་སའི་གནས་ངེས་པ་ཅན་དུ་མི་གཏོགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཐྱིག་
འདེབས་པའི་སྔོན་དུ་གཞི་དེར་སའི་ཆོ་ག་བྱས་པ་གཅིག་དགོས་ཤིང་། དེ་ལ་ཡང་
སའི་ཕྱོགས་དེར་དཀྱིལ་འཁོར་རུང་མི་རུང་གི་ས་བརྟག་པ་དང་། དཀྱིལ་འཁོར་
གཞི་རུང་བ་ན་ས་དེ་མངོན་མི་མངོན་བདག་པོ་ལ་བསླངས་ནས་གནང་བ་ཐོབ་པ་
གཅིག་དགོས་པས་ས་བསླང་བ་དང་། བསླངས་པའི་ས་དེ་ཡང་སྦྱངས་ཤིང་དག་
པ་གཅིག་དགོས་པས་རྫས་སྔགས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་སྦྱང་བ་དང་། 
སྦྱངས་པའི་ས་དེ་ཡང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཞིར་བཟུང་བ་གཅིག་དགོས་པས། ས་
བཟུང་བ་དང་། བཟུང་བའི་ས་དེ་ཡང་བསྲུང་ཞིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་གཅིག་
དགོས་པས་རང་ཉིད་ལྷའི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་པ་དང་། སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་དེ་སྙན་གསན་
དབབ་པ་དང་། གསོལ་བ་བཏབ་སྟེ་དཀྱིལ་འཁོར་འདེགས་པ་དང་། ལངས་ཏེ་
ང་རྒྱལ་བཟུང་སྟེ་སྐོར་བ་བྱེད་པ་དང་། བཀའ་བསྒོ་སྟེ་སྟངས་སྟབས་བྱེད་པ་དང་། 
བཀའ་བསྒོ་མི་ཉན་པའི་བགེགས་ལ་ཕུར་གདབ་བྱེད་ནས་བགེགས་གསལ་དུ་
འཇུག་པ་ལྡོག་པ་སྟེ། བགེགས་ཉེ་བར་ཞི་བའི་ཆོ་ག་དགོས་སོ། །མདོར་ན་ས་
བརྟག་པ། བསླང་བ། བཟུང་བ། བསྲུང་ཞིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་སྒོ་ནས་ཆོ་ག་
བྱས་པ་གཅིག་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོགས་གསུངས་སོ། །
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གཉིས་པ་ངེས་ཚིག་ནི། སྔགས་ཆས་ཞྭ་ནག་བཞེས་ཏེ་ ས་གཞི་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་
ལ་སོགས་པའི་འཆམ་འབད་ནི་དེ་གིས་ ས་ཆོག་ཞྭ་ནག་གི་འཆམ་ཟེར་སླབ་ཨིན།

གསུམ་པ་དབྱེ་བ་ནི། སྤྱིར་ས་ཆོག་གི་འཆམ་ལུ་ ལས་བཞི་རང་སོའི་ ས་ཆོག་དང་
འབྲེལ་བའི་འཆམ་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་རང་ཡོད།  
བཞི་པ་ཁུངས་དོན་ནི། སྤྱིར་གསང་སྔགས་དང་ ལྷག་པར་དུ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་
པོའི་ ཐུགས་གསུང་སྐུའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཟབ་མོ་བཞེངས་པ་ལུ་མི་མོས་ཤིང་། སྔགས་
དང་ཕྱག་རྒྱ་ལྟ་བ་ལུ་མི་དབང་བའི་ གདོན་བགེགས་འབྱུང་པོ་ག་ར་བཀུག་སྟེ་ 
གཏོར་མ་བྱིན། ཐུན་བྲབ་རྡོ་རྗེའི་མེ་འཆར་འབེབས་པ་དང་བཅས་ཏེ་ རྒྱ་མཚོའི་ཕ་
མཐར་བསྐྲད་ཅིང་། རྡོ་རྗེའི་བགྲོས་ཀྱིས་ ས་གཞི་བཟུང་ཞིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཨིན།

ལྔ་པ་དགོས་པ་དང་ཕན་ཡོན་ནི། དེ་ལུ་བརྟེན་ སྒྲུབ་ཅིང་མཆོད་པ་ལུ་བར་ཆད་མི་
འབྱུང་བ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་འདི་ན་ལུ་ཡང་ས་གཞི་བྱིན་ཆགས་ཤིང་ བཅུད་ཆེ་ཏོག་ཏོ་
དང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུརཝ་ཨིན།

ཞྭ་ནག་ལྔ་མའི་འཆམ།

ཞྭ་ནག་ལྔ་མའིའཆམ་ལུ། ངོ་བོ། ངེས་ཚིག། དབྱེ་བ། ཁུངས་དོན། དགོས་པ་དང་
ཕན་ཡོན་བཅས་ལྔ་ལས། དང་པ་ངོ་བོ་ནི། རིམ་གཉིས་ཟབ་མོའི་རྣལ་འབྱོར་ལུ་ ཡུན་
རིང་གཞོལ་ཞིང་། རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ རང་རྒྱུད་ཉོན་མོངས་པའི་དག་བོ་དུག་
ལྔ་དབྱིངས་སུ་བསྒྲལ་བ་དང། གཞན་རྒྱུད་གསད་གསོ་གི་ལས་ལུ་ཞུགས་པའི་
འཆམ་ཅིག་ཨིན།
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གཉིས་པ་ངེས་ཚིག་ནི། དྲག་པོའི་སྔགས་ཆས་ཞྭ་ནག་བཞེས་ཤིང་འཆམ་གྱི་གངས་
ཁ་ལྔ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཞྭ་ནག་ལྔ་མའི་འཆམ་ཟེར་སླབ་ཨིན། 

གསུམ་པ་དབྱེ་བ་ནི། ལས་མགོན་སྡེ་བཞི་དང་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་བཅས་ལྔ་དང་། 
ཡང་ན་ཉོན་མོངས་དུག་ལྔ་བསྒྲལ་བར་མཚོན་བྱེད་འབད་ འཆམ་གྱི་དབྱེ་བ་ལྔ་ཡོདཔ་
ཨིན།

བཞི་པ་ཁུངས་དོན་ནི། རྒྱུད་ལས། དེ་ཕྱིར་སྙིང་རྗེ་བསྐྱེད་པར་བྱ། །མཚམས་མེད་ལྔ་ནི་
བྱེད་པ་དང་། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་འཁྲུགས་བྱེད་པ། །ཞེ་སྡང་རིགས་ཀྱི་ཏིང་འཛིན་
གྱིས། །རེ་ཞིག་ཙམ་དུ་གསད་པར་བྱ། །ཞེས་དང་། བསྒྲལ་བའི་ཞིང་དེའང་ཕན་བདེའི་
རྒྱུར་འགྱུར་བ་སྟེ། འདི་དག་བསྒྲལ་བར་བྱས་ནས་ནི། །དམྱལ་བའི་གནས་སུ་ཡུན་
ཐུང་འགྱུར། །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ། རིམ་གཉིས་ཟབ་མོའི་རྣལ་འབྱོར་ལུ་ཡུན་
རིང་གཞོལ་ཞིང་། རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་རང་རྒྱུད་ཉོན་མོངས་པའི་དག་བོ་དུག་
ལྔ་དབྱིངས་སུ་བསྒྲལ་བ་དང་། གཞན་རྒྱུད་གསད་གསོ་ནུས་པའི་སྔགས་པའི་རྒྱལ་
པོ་ནུས་མཐུ་ཅན། 
དཔེར་ན། རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་གྱི་གྲུབ་ཆེན་ཏིལླི་ནཱ་རོ་དང་། བོད་ཀྱི་གྲུབ་
ཆེན་རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔ་དང་། ལྷ་ལུང་དཔལ་གྱི་རྡོ་རྗེ། གྲུབ་ཐོབ་ཀུན་དགའ་ལེགས་
པ་དང་། ཞིང་འདིའི་མཐུ་ཆེན་བླ་མ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་དང་། མཁན་ཆེན་བསོད་
ནམས་འོད་ཟེར། རྒྱལ་སྲས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས། རྗེ་མཁན་དཔལ་ལྡན་སེངྒེ་ལ་
སོགས་པ་ཚུ་གིས་ བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལུ་གནོད་པའི་སྡིག་ཅན་ དམ་ཉམས་
པའི་དག་བགེགས་ལས་ངན་ཚབ་ཆེན་བསགས་ཏེ། དམྱལ་བའི་གནས་སུ་ ཡུན་
རིང་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་ནི་ཨིན་མི་ཚུ་ ཐུགས་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྒོ་ལས། འདུལ་ནིའི་
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དོན་ལས་ དྲག་པོ་བདུད་ཀྱི་ཆས་འདྲ་བའི་ཞྭ་གོས་ནག་པོ་བཞེས་ཏེ་ དག་བགེགས་
ཚུ་ཐལ་བར་བརླག་དོ་བཟུམ་སྦེ། 
ད་ལྟོ་འདི་ན་ལུ་ཡང་ བདུད་ཀྱི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བར་བྱེད་པའི་ དཔལ་ཡེ་ཤེས་
མགོན་པོ་ལྷ་མངས་ཀྱི་སྒྲུབ་མཆོད་ཆེན་པོའི་སྐབས་སུ་ རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་གར་འཆམ་
པ་ཚུ་ཡང་ ལྷའི་ང་རྒྱལ་གསལ་དག་བརྟན་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ལས། དྲག་པོའི་
ཆས་ཞྭ་གོས་ནག་པོ་བཞེས་ཏེ། ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་འཕྲིན་ལས་ དྲག་པོ་མངོན་སྤྱོད་
ཀྱི་གདབ་ལས་མཛད་པའི་སྐབས་སུ། བསྟན་པ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ལུ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བ། 
ཉམས་པ་བདུན6་ལྡན་ཞིང་བཅུ་7ཚང་བའི་དག་བགེགས་གདུག་པ་ཅན་གྱི་རིགས་
ཚུ། སྲིད་པ་གསུམ་གར་གནས་གར་ཡོད་ལས་བཀུག་སྟེ། རྣམ་ཤེས་སངས་རྒྱས་
རྣམས་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་སྤོ་བར་མཛད་པ་དང་། ཕྱིའི་ཕུང་པོ་ཁམས་དང་
སྐྱེད་མཆེད། ནང་གི་སྲོག་དབུགས་བླ་ཚེ། གསང་བའི་ཁར་རྗེ་དབང་ཐང་རླུང་རྟ་དང་
བཅས་ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིར་གྱུར་ཏེ་ ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་ཞལ་ལུ་ ཕུལ་བར་མཛད་
པའི་ཞྭ་ནག་ལྔ་པོའི་གར་འཆམ་གནངམ་ཨིན། 

ལྔ་པ་དགོས་པ་དང་ཕན་ཡོན་ནི། དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རྒྱས་པ་

6   ཐུན་མོང་དང་ཁྱད་པར་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། ཕུར་པ་རྩ་རྒྱུད་ལས། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སྐུ་དག་དང་། །རྡོ་
རྗེ་མཆེད་ལ་འཁུ་བྱེད་དང་། །གསང་བའི་ཐེག་པ་སྨོད་པ་དང་། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་འཇིགས་བྱེད་དང་། །རྒྱལ་
ཁམས་ཡོངས་ལ་གནོད་བྱེད་དང་། །དམ་ལྡན་  བདག་གི་སྒོས་དགའོ། །ཞེས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། སྲོག་ས་
ཉམས་པ། དོན་ལས་ཉམས་པ། བཀའ་ལས་ཉམས་པ། དམ་ས་ཉམས་པ། ལས་ཀྱིས་ཉམས་པ། མཚན་མས་
ཉམས་པ། འདོད་པས་ཉམས་པའོ། །
7   རྒྱུད་ལས་གསུངས་པའི་བསྒྲལ་བྱར་གྱུར་པའི་བསྟན་པའི་དག་བོ་ལུ་རྐྱེན་བཅུ་ཚང་བ་སྟེ། བསྟན་པ་གཤིག་པ། 
དཀོན་མཆོག་ལ་སྨད་པ། དགེ་འདུན་གྱི་དཀོར་འཕྲོག་པ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་སྨད་པ། བླ་མའི་སྐུ་ལ་བསྡོ་བ། རྡོ་རྗེ་
སྤུན་གྲོགས་སུན་འབྱིན་པ། སྒྲུབ་ལ་བར་གཅོད་བྱེད་པ། བརྩེ་བ་སྙིང་རྗེ་གཏན་ནས་མེད་པ། དམ་ཚིག་སྡོམ་པ་དང་
བྲལ་བ། ལས་འབྲས་ལ་ལོག་པར་ལྟ་བའོ། །
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དང་། སེམས་ཅན་ལུ་བདེ་སྐྱིད་འབྱུང་བ་དང་། རྒྱལ་ཁམས་ལུ་ནད་ཡམ་དང་དམག་
འཁྲུགས་རྒྱུན་ཆད་དེ་ ཞི་བདེའི་དཔལ་ལུ་ལོངས་སྤྱོདཔ་ཨིན།   

ཞྭ་ནག་རྔ་འཆམ།

ཞྭ་ནག་རྔ་འཆམ་ལུ། ངོ་བོ། ངེས་ཚིག། དབྱེ་བ། ཁུངས་དོན། དགོས་པ་དང་ཕན་
ཡོན་བཅས་ལྔ་ལས། དང་པ་ངོ་བོ་ནི། སྒོ་གསུམ་ལྷ་སྔགས་ ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རོལ་པ་
ལས་མི་འདའ་བའི་སྒོ་ལས་ ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཚུ་ སྙན་གསན་འབེབས་ནིའིདོན་ལུ། 
ཆོས་ཀྱི་རྔ་ཆེན་འབྲུག་སྟོང་དུས་གཅིག་ལུ་ལྡིར་དོ་བཟུམ་འབད་བརྡུངས་གནང་བའི་
འཆམ་ཅིག་ཨིན། 

གཉིས་པ་ངེས་ཚིག་ནི། ཞྭ་ནག་གི་ཆས་གོས་བཞེས་ཤིང་ ཕྱག་ལུ་རྔ་བསྣམས་ཏེ་
གནང་བའི་འཆམ་འབད་ནི་འདི་གིས་ ཞྭ་ནག་རྔ་འཆམ་ཟེར་སླབ་ཨིན།

གསུམ་པ་དབྱེ་བ་ནི། ཞྭ་ནག་རྔ་འཆམ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ཡོད། བཞི་པ་ཁུངས་དོན་
ནི། མགོན་དབང་སྒྲུབ་ཆེན་གྱི་སྐབས་སུ་ སྐུ་འཆམ་གནང་མི་ཚུ་ སྒོ་གསུམ་ལྷ་
སྔགས་ ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རོལ་པ་ལས་མི་འདའ་བའི་སྒོ་ལས། ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཚུ་ 
སྙན་གསན་འབེབས་ནིའི་དོན་ལུ། ཆོས་ཀྱི་རྔ་ཆེན་འབྲུག་སྟོང་དུས་གཅིག་ལུ་ལྡིར་དོ་
བཟུམ་འབད་ བརྡུང་ཞིན་ན། དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ ཁྲོས་འཁྲུགས་རྔམ་པའི་རང་
བཞིན་ འཇིགས་སུ་རུང་བའི་སྐུ་ བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཅིག་ སྤྱན་འདྲེན་ཏེ་བཞུགས་
པའི་སྤྱན་སྔར། བདེ་གཤེགས་ཐུགས་རྗེ་སྐུ་སྤྲུལ་པ། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཚིག་
གིས་ ཐུགས་གསུང་སྐུའི་ལྷ་ཚོགས་ཚུ་ལུ་ བསྟོད་པ་དབྱངས་རོལ་དང་བཅས་པ་
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ཕུལ་ཏེ། སྔོན་གི་དུས་ལུ་ རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ བྱང་ཆུབ་ཤིང་
གི་དྲུང་དུ་བཞུགས་ཏེ་ ནམ་གྱི་སྲོད་ལུ་བདུད་བཏུལ་བའི་དུས་ལུ་བབས་པའི་ཚེ། 
དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་གིས་ བདུད་དམག་བྱེ་བ་དུང་ཕྱུར་ 
བཏུལ་བའི་གྲོགས་རམ་མཛད་ཅིང་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྲུང་བ་ཞལ་གྱིས་
བཞེས་པའི་དམ་བཅའ་ལས་མི་འདའ་བར་གནས་པ་ལྟར་དུ། དུས་འདིར་ཡང་ བསྟན་
པ་དང་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལུ་གནོད་པའི་བདུད་དང་། བདུད་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་
གཏོགས་པའི་ གདུག་པ་ཅན་དག་བགེགས་འབྱུང་པོའི་ཚོགས་རྣམས་ འདུལ་བའི་
དུས་ལུ་བབ་པ་ལུ། གྲོགས་དང་དཔུང་གཉེན་མཛད་པར་བྱོན་དགོ་པའི་ ཐུགས་དམ་
བསྐུལ་བར་ཞུ་བའི་འཆམ་ཨིན། 

ལྔ་པ་དགོས་པ་དང་ཕན་ཡོན་ནི། གནས་སྐབས་འཇལ་བ་ཙམ་གྱིས་ ནད་གདོན་
བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི་བ་དང་། མཐར་དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ 
མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་ངེས་པའོ། །

སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་འཆམ།
སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་འཆམ་ལུ། ངོ་བོ། ངེས་ཚིག། དབྱེ་བ། ཁུངས་དོན། དགོས་པ་དང་
ཕན་ཡོན་བཅས་ལྔ་ལས། དང་པ་ངོ་བོ་ནི། བདུད་ཀྱི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བར་བྱེད་པའི་ 
དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ལྷ་མངས་ཀྱི་སྒྲུབ་མཆོད་ཆེན་མོ་ ཉིན་ཞག་བཅུ་གཅིག་
གནང་གྲུབ་ཚར་ཞིན་ན། དྲག་པོ་མངོན་སྤྱོད་ཀྱི་ལས་སྦྱོར་གནང་བའི་སྐབས་སུ། ཆོས་
སྐུ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་ཐུགས་ཀ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་ཏེ་ སྤྲུལ་སྐུ་ཟ་བྱེད་ཀྱི་མགོན་
པོ་སྡེ་བརྒྱད་ཚུ། བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལུ་གནོད་པའི་དག་བགེགས་གདུག་པ་
ཅན་ཚུ་ བསྒྲལ་བའི་ལས་ལུ་བསྐུལ་བའི་འཆམ་ཅིག་ཨིན། 
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གཉིས་པ་ངེས་ཚིག་ནི། སྡེ་བརྒྱད་མགོན་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་བསྟན་དག་བསྒྲལ་
བའི་ལས་ལུ་ཞུགས་པའི་འཆམ་འབད་ནི་དེ་གིས་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་འཆམ་ཟེར་སླབ་ཨིན།

གསུམ་པ་དབྱེ་བ་ནི། ལྷའི་སྡེ་དཔོན་ལྷའི་མགོན་པོ་གུར་ལང་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་དང་
ཡུམ་ཨུ་མ་དམར་མོ། བདུད་ཀྱི་སྡེ་དཔོན་བདུད་ཀྱི་མགོན་པོ་ནག་པོ་སེང་གེ་གདོང་
པ་ཅན་དང་ཡུམ་སེང་གདོང་མ་དམར་མོ། ལས་མཁན་འཇིགས་བྱེད་དང་དུས་མཚན་
མ་སྤྲེའུའི་གདོང་པ་ཅན། གཤིན་རྗེའི་སྡེ་དཔོན་གཤིན་རྗེའི་མགོན་པོ་དམ་ཅན་ཆོས་ཀྱི་
རྒྱལ་པོ་མ་ཧེའི་གདོང་ཅན་དང་ཡུམ་ཙ་མུནྱི་མ་ཧེའི་གདོང་ཅན། འཁོར་སྲོག་བདག་
མོན་པ་དགེ་བསྙེན་ཇག་པ་མེ་ལེན། འཆི་བདུད་ནག་པོ་དམ་ཅན་སྒོ་མོ། སྲིན་པོའི་
སྡེ་དཔོན་སྲིན་པོའི་མགོན་པོ་ཁྱབ་འཇུག་ཆེན་པོ་རཱ་ཧུ་ལ་དབུ་དགུ་བྱ་རོག་ཞལ་དང་། 
ཀླུའི་སྡེ་དཔོན་ཀླུའི་མགོན་པོ་ནཱ་ག་རཱཀྵ་སྐུ་མདོག་ནག་པོ་སྲིན་ཞལ་དང་། བཙན་གྱི་
སྡེ་དཔོན་བཙན་གྱི་མགོན་པོ་བེག་རྩེ་དམར་པོ། གནོད་སྦྱིན་གྱི་སྡེ་དཔོན་གནོད་སྦྱིན་
གྱི་མགོན་པོ་ཞང་འོན་ནག་པོ། གིང་གི་མགོན་པོ་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བེ་ཧ་ར་བཅས་
བསྡོམས་འཆམ་གངས་བཅོ་ལྔ་ཡོད།
བཞི་པ་ཁུངས་དོན་ནི། མགོན་པོའི་རྒྱུད་ཚུ་ནང་ལས་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ། སྡེ་བརྒྱད་
མགོན་པོ་ཚུ་ རྣམ་པ་སྡེ་བརྒྱད་དྲེགས་པའི་ཚུལ་འབད་བཞེངས་རུང་། ངོ་བོ་ས་ཐོབ་
ཀྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་དང་དབྱེར་མེདཔ་ཨིན།
ལྔ་པ་དགོས་པ་དང་ཕན་ཡོན་ནི། འཆམ་དེ་ཚུ་མཇལ་བ་ཙམ་གྱིས། གནས་སྐབས་
ནད་གདོན་བར་ཆད་ཞི་ཞིང་། བསམ་དོན་ཆོས་བཞིན་གྲུབ་པ་དང་། མཐར་ཐུགས་
བདུད་བཞི་གཡུལ་ངོ་ལས་རྒྱལ་ཏེ་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པའི་རྒྱུར་ངེས་པ་ཨིན།
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གཤིན་རྗེའི་འཆམ།

གཤིན་རྗེའི་འཆམ་ལུ། ངོ་བོ། ངེས་ཚིག། དབྱེ་བ། ཁུངས་དོན། དགོས་པ་དང་ཕན་
ཡོན་བཅས་ལྔ་ལས། དང་པ་ངོ་བོ་ནི། དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་ སྐུ་དཀྱིལ་ནང་
བཞུགས་པའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་ནང་གསེས་ གཤིན་རྗེ་ཡབ་ཡུམ་ མ་ཧེ་ཁྲོས་པའི་གདོང་
ཅན་ས་བཅགས་ཀྱི་ཚུལ་སྦེ་ བྱོན་པའི་འཆམ་ཅིག་ཨིན།

གཉིས་པ་ངེས་ཚིག་ནི། གཤིན་རྗེ་ཡབ་ཡུམ་ཁྲོས་པའི་ཚུལ་གྱིས་ ས་བཅགས་པའི་
གར་འཆམ་གྱི་ཚུལ་སྦེ་བྱོན་པའི་འཆམ་འབད་ནི་འདི་གིས་ གཤིན་རྗེའི་འཆམ་མམ་ 
ས་བཅགས་ཀྱི་འཆམ་ཟེར་སླབ་ཨིན།
གསུམ་པ་དབྱེ་བ་ནི། གཤིན་རྗེ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་རྐྱངམ་ཅིག་འབད་བྱོན་པའི་འཆམ་
དང་། སྡེ་བརྒྱད་དམངས་འཆམ་གྱི་གངས་སུ་བྱོན་པའི་འཆམ་ཟེར་གཉིས་ཡོད།

བཞི་པ་ཁུངས་དོན་ནི། གཞི་བདག་ལས་ཀྱི་གཤིན་རྗེའི་འཕྲིན་ལས་དག་སྲོག་
གཅོད་པའི་སྤུ་གྲི་ལས། ཆོས་སྐྱོང་རྒྱལ་པོ་ཉིད་ཀྱི་འཕྲུལ། །སྤྲུལ་པ་གཤིན་རྗེ་མ་རུ་
རྩེ། །ཞེས་དང་། ས་འོག་རིམ་པ་དགུའི་གཤིན་རྗེའི་ཁབ་དང་། རྩུབ་འགྱུར་གྱི་ཚལ། 
མཱ་ལ་ཡ། ཁྱད་པར་ལྷོའི་ཕྱོགས་ཀྱི་དུར་ཁྲོད་འཇིག་བྱེད་ཆེན་པོ་དང་། ཞེས་སོགས་
དང་། འདིར་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་ཡ་མན་ཏ་ཀའི་ཐུགས་ལས་སྤྲུལ་ཞིང་། མ་ཏྲཾ་བསྒྲལ་
བའི་ཁྲག་ལས་འཁྲུངས་པ། ས་འོག་རིམ་པ་དགུའི་འོག་གི་ཡི་དྭགས་རྣམས་ཀྱི་
རྒྱལ་ཁབ་ན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་སོགས་དང་། འཇམ་དཔལ་ཡ་མེད་ཏ་ཀ་གཤིན་
རྗེ་གཤེད། །ཞེས་དང་། འདི་ནས་ལྷོའི་ཕྱོགས་རོལ་ན། །དཔག་ཚད་བརྒྱད་ཁྲི་འོག་
རོལ་ན། །ཐོད་པ་ལྕགས་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་ན། །ཡི་དྭགས་ཀུན་གྱི་དེད་དཔོན་པོ། །ཞེས་



58

དང་། གཏུམ་པོ་མ་རུང་མ་ཧེའི་མགོ ། མི་བཟད་རྣོ་བའི་མཆེ་གཙིགས་ཞལ། །ལུས་
ཅན་ཀུན་གྱི་སྲོག་དབུགས་ཟ། །ལྗགས་དྲིལ་གད་རྒྱངས་འབྲུག་ཏུ་ལྟིར། །ཞེས་དང་། 
འབར་བའི་རྭ་ཅོའི་གནམ་ལྕགས་ལྕྤེས། །སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་ལྟོ་བ་འབིགས། །ཞེས་
དང་། འཇིགས་བྱེད་གཤིན་རྗེ་གཤེད་པོའི་འཕྲུལ། །སྤྲུལ་པ་མ་ཧེའི་གདོང་བརྙན་
ཅན། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ། གདུལ་བྱ་འདུལ་བའི་དོན་ལུ་ 
སྣང་ཚུལ་མ་འདྲཝ་འབད་གནངམ་ཨིན་མས། 

ཨིན་རུང་ད་རེས་གཙོ་བོ་ རྒྱུད་སྡེ་ཚུ་ནང་ལས། ས་ཆོག་བཤད་པའི་སྐབས་སུ། རྡོ་རྗེ་
ཕྱེད་འགྲོས་ཀྱིས་ས་བཙལ་བ། རྡོ་རྗེ་རྐྱང་འགྲོས་ཀྱིས་ས་བཏུལ་བ། སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་
གིས་ས་གཞི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་གསུངས་དོཝ་བཟུམ་སྦེ། ས་གཞི་བྱིན་གྱིས་
བརླབས་པ་ས་ཆོག་གི་འཆམ་དང་། ས་གཞི་བཟུང་བ་རྔ་འཆམ་དང་། ས་བཅགས་
པ་གཤིན་རྗེའི་འཆམ་ཟེར་ཡོད་པ་ལྟར་དུ། ཧེ་མ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ 
བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་སྤྱི་དང་ ལྷག་པར་དུ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདིའི་བསྟན་སྲིད་
ལུ་ གནོད་པའི་དག་བགེགས་གདུག་པ་ཅན་ཚུ་ དམིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་
སུ་ བསྒྲལ་ནིའི་དོན་ལུ་ མགོན་དབང་སྒྲུབ་ཆེན་གཞི་བཙུགས་གནང་བའི་སྐབས་སུ། 
དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་རྒྱུད་དང་མཐུནམ་སྦེ་ ལྷོ་ཕྱོགས་དཔག་ཚད་བརྒྱད་ཁྲིའི་
འོག་ལས་ གཤིན་རྗེ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ མ་ཧེ་ཁྲོས་པའི་གདོང་ཅན་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ 
དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་སྐུ་དཀྱིལ་གྱི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་པ་དེ་ 
དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ས་བཅགས་ཏེ་བསྲུང་ཞིང་བཟུང་བའི་དོན་ལུ་ ས་བཅགས་གཤིན་
རྗེ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་གར་འཆམ་འདི་ བཙུགས་གནང་གནངམ་ཨིན་མས། གཞན་ཡང་
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ཀུན་མཁྱེན་པད་དཀར་གྱི། ལེགས་ལྡན་འདོད་ཆགས་ཀྱི་མགོན་པོ་ཡང་དེ་ཡིན་པར་
གསུངས་འདུག།8

ལྔ་པ་དགོས་པ་དང་ཕན་ཡོན་ནི། དད་པ་དང་གུས་པའི་སྒོ་ལས་འཆམ་འདི་མཇལ་ 
གསོལཝ་བཏབ་པ་ཅིན། གནས་སྐབས་ནད་གདོན་བར་ཆད་ཞི་ཞིང་། རང་གི་ཚེ་དང་
བསོད་ནམས་མར་ཉམས་ཡོད་མི་ཚུ་ ལོག་ཁ་གསོ་སྟེ་ དུས་མིན་འཆི་བའི་འཇིགས་
པ་ལས་ཐར་བའི་དགོས་པ་དང་ཕན་ཡོན་ཡོདཔ་ཨིན།

ལས་མགོན་སྡེ་བཞིའི་འཆམ།
ལས་མགོན་སྡེ་བཞིའི་འཆམ་ལུ། ངོ་བོ། ངེས་ཚིག། དབྱེ་བ། ཁུངས་དོན། དགོས་
པ་དང་ཕན་ཡོན་བཅས་ལྔ་ལས། དང་པ་ངོ་བོ་ནི། དཔལ་ལས་ཀྱི་མགོན་པོ་ཆེན་པོ་ 
བྱ་རོག་གི་གདོང་པ་ཅན་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ་གསུམ་དང་བཅས་པ་ དྲག་པོ་མངོན་སྤྱོད་
ཀྱི་ལས་ལུ་ཞུགས་ཏེ་ བསྟན་པ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ལུ་གནོད་པའི་དག་བགེགས་སྒྲོལ་
བ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་དག་ དངོས་སུ་བསྒྲལ་བའི་ལས་
ལུ་ཞུགས་པའི་སྐབས་ཀྱི་ ཟབ་མོ་དག་སྣང་ལས་བྱུང་བའི་ཆོས་སྐྱོང་གི་འཆམ་ བྱིན་
རླབས་ཅན་ཅིག་ཨིན།

གཉིས་པ་ངེས་ཚིག་ནི། ལས་ཀྱི་མགོན་པོ་དང་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ་གསུམ་གྱི་སྐུ་
འཆམ་འབད་ནི་དེ་གིས་ ལས་མགོན་སྡེ་བཞིའི་འཆམ་ཟེར་སླབ་ཨིན། ༼ལས་
མགོན་ཨམ་གྱི་འཆམ་ཟེར་ཡང་སླབ་སྲོལ་ཡོད།༽

8

   
གཞི་བདག་ལས་ཀྱི་གཤིན་རྗེའི་འཕྲིན་ལས་དག་སྲོག་གཅོད་པའི་སྤུ་གྲི་ལས།
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གསུམ་པ་དབྱེ་བ་ནི། ལས་ཀྱི་མགོན་པོ་ཆེན་པོ་ཁོ་རང་དང་། འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ། ཚེ་
བདག་དང་། སྲོག་བདག་དང་། འཆི་བདག་དང་བཅས་འཆམ་བཞི་ཡོད།

བཞི་པ་ཁུངས་དོན་ནི། ཧེ་མ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ འབྲུག་ཆེན་ངག་དབང་
ཆོས་རྒྱལ་གྱི་གདན་ས་ ཁུ་བྱུག་ལ་ལུ་བཞུགས་པའི་དུས་ཅིག་ལུ། ལས་མགོན་གྱི་
སྤྱན་འདྲེན་གནང་བའི་སྐབས་སུ་ ཕྱག་ངལ་བ་མེད་པར་ དུས་ཡུན་རིངམ་འབད་ཕྱག་
རོལ་ཤུགས་འབད་བརྡུང་པ་དང་། སྤྱན་ལྟ་སྟངས་མཛད་པས་ཟྱིལ་ཆེར་གཡོ་བའི་
སྐབས་སུ། སྐུ་མདུན་ལུ་ཡོད་མི་ ཆ་ཁྱབ་ག་ཅི་ཨིན་ན་ མ་ཤེས་པར་ཐེ་ཚོམ་གྱི་ངང་
ལུ་སྡོད་ནུག། 

དུས་འ་ནི་གི་སྐབས་སུ་ལས་མགོན་བྱ་རོག་གདོང་ཅན་གྱིས་ འཆམ་སྟབས་དང་
བཅས་པའི་ཐོག་ལས་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟན་སྲིད་ལུ་གནོད་པའི་ དགེ་ལྡན་
པའི་དམག་དཔོན་གཅིག་བསྒྲལ་བའི་སྐབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་། ཡང་ ཞབས་དྲུང་
རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ སྡེ་སྲིད་གཙང་པ་བསྒྲལ་བའི་ལས་ལུ་བསྐུལ་བའི་སྐབས་སུ་ 
ལས་མགོན་བྱ་རོག་གདོང་ཅན་གྱིས་འཆམ་སྟབས་དང་བཅས་ སྡེ་སྲིད་གཙང་པའི་
བླ་སྲོག་དངོས་སུ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་ ཕུལ་བའི་སྐབས་སུ་ སྡེ་སྲིད་དབུ་མཛད་
ཀྱིས་ ཡོལ་ལིའི་རྒྱབ་ཁ་ལས་གཡིབ་སྟེ་མཇལ་ཞིན་ན་ ཤུལ་མ་འཆམ་གྱི་ལེའུ་རྩ་
ཚིག་གི་ཐོག་ལུ་ཕབ་བཞག་བཞགཔ་ཨིན་མས།

ཨིན་རུང་ལས་མགོན་༼ཨམ༽་གྱི་འཆམ་འདི་ལུ་ འཛུལ་འཆམ་མེད་མི་འདི་ 
ལས་མགོན་གྱི་ཟྱིལ་བཟོད་མ་ཚུགས་པར་ ཡོལ་ལེ་ཕྱེ་བའི་སྐབས་སུ་ ལས་མགོན་
ཧང་སྟོང་མར་ འཆོང་སྟབས་ཀྱི་ཚུལ་འབད་ མགོན་ཁང་ནང་ཡལ་ཡར་སོངམ་ལས་
བརྟེན། ད་རེས་ནངས་པ་ཡང་འཆམ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་སུ་ ལས་མགོན་གྱི་འཆམ་དེ་ 
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ཧང་སྟོང་མར་ འཆོང་སྟབས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་འཛུལ་མི་འདི་ རྒྱུ་མཚན་དེ་ཨིན་ཟེར་ སྤུངས་
ཐྱིམ་གྲྭ་ཚང་ལྟེ་བའི་ གོང་མ་རིམ་བྱོན་དང་ འཆམ་སློབ་ཚུ་གི་ཞལ་རྒྱུན་ལས་ཐོས་
སོ། །

ལྔ་པ་དགོས་པ་དང་ཕན་ཡོན་ནི། འཆམ་འདི་མཁས་པ་དང་གྲུབ་ཐོབ་ཚུ་གིས་གསར་
རྩོམ་མེན་པར། ལས་མགོན་ཁོ་རང་གིས་དངོས་སུ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་དང་ སྡེ་
སྲིད་དབུ་མཛད་ཀྱི་སྐུ་མདུན་ལུ་ རྐྱབ་གནང་བའི་འཆམ་འབད་ནི་དེ་གིས་ བྱིན་བརླབ་
ཀྱི་མཚན་ཁ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་ཁར་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟན་སྲིད་ལུ་གནོད་པའི་
དག་བགེགས་འབྱུང་པོ་ཚུ་ཐལ་བར་བརླགས་པའི་ སྐུ་རིམ་གྱི་འཆམ་གལ་ཅན་ཅིག་
ཡང་ཨིན་ནོ། །

སྒོ་མཚམས་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ཀྱི་འཆམ།

སྒོ་མཚམས་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ཀྱི་འཆམ་ལུ། ངོ་བོ། ངེས་ཚིག། དབྱེ་བ། ཁུངས་དོན། 
དགོས་པ་དང་ཕན་ཡོན་བཅས་ལྔ་ལས། དང་པ་ངོ་བོ་ནི། དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ལྷ་
མངས་ཀྱི་ཐུགས་དཀྱིལ་གྱི་སྒོ་མཚམས་ལུ་ཡོད་པའི་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ དྲག་པོའི་ལས་
ལུ་ཞུགས་པའི་འཆམ་ཅིག་ཨིན།

གཉིས་པ་ངེས་ཚིག་ནི། ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་ཐུགས་དཀྱིལ་གྱི་སྒོ་མཚམས་ལྷ་མོ་
བརྒྱད་ཀྱི་འཆམ་འབད་ནི་དེ་གིས་སྒོ་མཚམས་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ཀྱི་འཆམ་ཟེར་སླབ་ཨིན།
གསུམ་པ་དབྱེ་བ་ནི། ལྷ་མོ་ཁྱུང་གདོང་མ་དང་། བྱ་རྒོད་གདོང་མ་དང་། ཕག་གདོང་
མ་དང། འུག་གདོང་མ་དང། ཁྱི་གདོང་མ་དང་། ཁྭ་ཏའི་གདོང་མ་དང། སྤྱང་གདོང་
མ་དང། །སྟག་གདོང་མ་བཅས་བརྒྱད་དང་། དེའི་ཁར་ལས་མགོན་སྡེ་བཞི་བསྣན་ཏེ་
བཅུ་གཉིས་ཡོད།
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བཞི་པ་ཁུངས་དོན་ནི། དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ལྷ་མངས་ཀྱི་ཐུགས་དཀྱིལ་གྱི་སྒོ་
མཚམས་ལུ། ངོ་བོ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལྷ་མོ་ཨིན་པ་ལུ། རྣམ་པ་སྒོ་མཚམས་ཀྱི་
ལྷ་མོ་བརྒྱད་འཇིག་རྟེན་དྲེགས་པའི་ཚུལ་འབད་བྱོན་ཏེ་ བདུད་དང་བདུད་ཀྱི་ཕྱོགས་
སུ་གཏོགས་པའི་དག་བགེགས་གདུག་པ་ཅན་ཚུ་འདུལ་བའི་ཐབས་ལུ། ལྷ་མོ་ཁྱུང་
གདོང་མ་གིས་དག་བོ་བརྒྱལ་བའམ་བསྒྲལ་བའི་ལས་བྱེད་པའི་ཕྱིར་གཙོ་བོ་དང་
འཆམ་དཔོན་འབད་བྱོན། དེ་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ། དག་བོ་རེངས་པར་བྱེད་པ་བྱ་
རྒོད་གདོང་མ་དང་། སྨྱོ་བར་བྱེད་པ་ཕག་གདོང་མ་དང་། ཁྲག་འདྲེན་བྱེད་པ་འུག་
གདོང་མ་དང་། རྨོངས་པར་བྱེད་པ་ཁྱི་གདོང་མ་དང་། གནོན་པའི་ལས་བྱེད་པ་ཁྭ་ཏའི་
གདོང་མ་དང་། དབྱེ་བའི་ལས་བྱེད་པ་སྤྱང་གདོང་མ་དང་། བསྐྲད་པའི་ལས་བྱེད་པ་
སྟག་གདོང་མ་བྱོན་པའི་རྡོ་རྗེ་རྭ་བའི་དབུས་སུ།

དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྩལ་ལས། བློན་པོ་ལས་བྱེད་ཀྱི་
ཚུལ་འབད་ ལས་མགོན་བྱ་རོག་གདོང་ཅན་སྡེ་བཞི་བྱོན་ཞིང་། བསྟན་པ་དང་སེམས་
ཅན་ལུ་གནོད་པའི་དག་བགེགས་ འབྱུང་པོའི་བླ་སྲོག་དོན་སྙིང་དམར་ཙག་ཙ་ ཁྲག་
འཛག་པ་དང་བཅས་པའི་ཚུལ་གྱིས་ལེན་ཏེ་ མཉམ་ཉིད་ཧོམ་ཁུང་འབར་བའི་ནང་ན་
བཙུགས་ཞིན་ན། དམིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལུ་བསྒྲལཝ་ཨིན།

ལྔ་པ་དགོས་པ་དང་ཕན་ཡོན་ནི། སྤྱིར་བསྟན་པ་དང་འགྲོ་བ་ལུ་གནོད་པའི་རིགས་
ཐལ་བར་བརླགས་པ་དང་། ལྷག་པར་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟན་སྲིད་ལུ་གནོད་
པའི་དག་བགེགས་བསྒྲལ་བ་དང་། འཆམ་མཇལ་མི་རང་ཡང་ བདུད་བཞི་ལས་
རྒྱལ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིགསཔ་ཨིན། 
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དམངས་འཆམ།

དམངས་འཆམ་ལུ། ངོ་བོ། ངེས་ཚིག། དབྱེ་བ། ཁུངས་དོན། དགོས་པ་དང་ཕན་
ཡོན་བཅས་ལྔ་ལས། དང་པ་ངོ་བོ་ནི། བསྟན་པ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་
པའི་བསྟན་སྲིད་ལུ་གནོད་ཅིང་། དམ་ལས་འདས་པ་ཚུ་གི་མིང་ ལིངྒ་དྲག་པོའི་ཧོམ་
ལ་བཞེས་སྒྲ་ཆེན་པོའི་སྒོ་ལས་ འབུལ་བར་གནང་བའི་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་
ཡང་སྙིང་། བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞིའི་ལས་མཐའ་ བསྟན་དག་སྒྲོལ་བའི་གར་
འཆམ་བྱིན་རླབས་ཅན་ དྲག་པོའི་ཟྱིལ་དང་ལྡནམ་ཅིག་ཨིན། 
གཉིས་པ་ངེས་ཚིག་ནི། ལས་མགོན་སྡེ་བཞི་དང་། སྡེ་བརྒྱད་མགོན་པོ་འཁོར་དང་
བཅས་པའི་གར་འཆམ་ག་ར་ ཅིག་ཁར་རྐྱབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དམངས་འཆམ་
ཟེར་སླབ་ཨིན།

གསུམ་པ་དབྱེ་བ་ནི། འཇམ་མགོན་སྨོན་མཐའི་འཕྲེང་བ་ལས། ཡང་དེའི་ཚེ་མགོན་
མངས་སྒྲུབ་མཆོད་གནང་བའི་སྐབས་ཤིག་རྫོང་གི་བདེ་ཡངས་ཕྱི་མར་ལྷོ་མོན་ཁ་
བཞིའི་སྐྱེ་བོའི་ཚོགས་འདུས་པའི་དབུས། རྗེ་ཉིད་རང་འཆམ་དཔོན་མཛད་ཅིང་། ཡེ་
ཤེས་མགོན་པོའི་རུ་མཚོན་རྩེ་གསུམ་མེ་རིས་འབར་བ་སྤྲིན་ནག་འཁྲིགས་པ་ལྟར་
ཕྱག་གིས་བཟུང་ཞིང་བཏེགས་ནས། ལས་མགོན་སྡེ་བཞི་དང་། སྒོ་མཚམས་ལྷ་མོ། 
སྡེ་བརྒྱད་མགོན་པོ་རྣམས་ཀྱི་འཆམས། རྡོ་རྗེ་མངོན་སྤྱོད་རྣམ་པར་རོལ་པའི་ཏིང་
ངེ་འཛིན་གྱི་རྣམ་རོལ་ཆེན་པོས། དཔལ་འབྲུག་པའི་བསྟན་ལ་གནག་པའི་དག་བོ་
རྣམས་ཀྱི་མིང་བྱང་ལིང་ག་དྲག་པོའི་ཧོམ་ལ་བཞེས་སྒྲ་ཆེན་པོས་འབུལ་བར་གནང་
བས། ཉེ་འཁོར་ན་གནས་པ་ཐམས་ཅད་འཇིགས་ཤིང་སྐྱི་གཡའ་བའི་ཟྱིལ་ཆེན་པོ་
གཡོས་སོ། །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སྡེ་བརྒྱད་ཡབ་ཡུམ་བསྡོམས་འཆམ་བཅོ་
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ལྔ་དང་། སྒོ་མཚམས་བརྒྱད། ཕྱོགས་བཞི་མའི་འཆམ་བཞི། 9བེག་རྩེའི་སྤྲུལ་པ་
གཉིས། ཞང་འོན་ཡུམ། ཤནྟི་རོ་གཟན་མ། ཀླུ་བདུད་མགོན་པོའི་ཡུམ་བཅས་འཆམ་
གངས་སུམ་ཅུ་སོ་གཉིས་ཡོད།

བཞི་པ་ཁུངས་དོན་ནི། ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་དབྱིན་ལོ་གཅིག་སྟོང་དྲུག་
བརྒྱ་ཞེ་གཅིག་དེ་ཅི་ཁར་ རྡོ་སྔོན་རྫོང་ ༼བདེ་ཆེན་ཕོ་བྲང་༽རྩིས་བཞེས་ཏེ་ཁ་བཞི་
ལྷོའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐབས་མཁས་ཀྱི་སྒོ་ལས། འཁོར་
ལོ་དང་པ་རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་དཔལ་ཐོབ་པ། གཉིས་པ་ལས་ཀྱི་འཁོར་ལོ། གསུམ་པ་མ་
རུངས་ཚར་གཅོད་པའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་མཛད་པའི་ཐོག་ལས། ལྷོ་མོན་གྱི་ཡུལ་ལྗོངས་
ག་ར་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་མངའ་འོག་ལུ་བཙུགས་པའི་སྐབས་སུ། གཙང་རྒྱལ་
སྲིད་ཡང་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་ ཕྱིན་ཆད་བཀའ་ལས་མི་འདའ་བའི་གཤགས་པ་
ཕུལ། ཞབས་ལུ་བཏུད་དེ་བཀའ་ཅི་གསུངས་བསྒྲུབ་པའི་འབངས་འབད་ ཁས་བླངས་
ཏེ་ མི་སྣ་ལེགས་སྦྱོར་གྱི་འབུལ་བ་ཕུལ་བ་ལུ་བརྟེན། 

ལྗོངས་འདི་ནང་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་བསྟན་པ་ ཉིན་རེ་བཞིན་
དུ་དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་སྙན་གགས་ཀྱི་བ་དན། རྒྱ་བོད་བལ་ཡུལ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་
ནང་ཁྱབ་པའི་སྐབས་སུ། བོད་དབུས་གཙང་མངའ་རིས་མདོ་ཁམས་ཀྱི་བླ་ཆེན་དང་། 
རྒྱལ་བློན་ཚུ་གིས་འབུལ་དངོས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བྱུང་བ་དང་། གཞན་ཡང་རྒྱ་
གར་དང་བལ་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་པོ་སོགས་ལས་ཡང་ ཕུད་དུད་ཀྱི་སྐྱེས། ཟོང་སྣ་དངོས་
སྤྱད་ཀྱི་རིགས་ རིན་ཐང་ཅན་འབུལ་མི་ཕོ་ཉ་འབྱོར་ཞིང་། ལྷག་པར་དུ་ རྒྱལ་ཁབ་
འདི་ནང་གནས་པའི་བླ་མ། སྤྱི་དཔོན། ཕྱུགཔོ། ཁ་དྲག་དབང་ཆེན་ཚུ་གིས་ཡང་། རང་
གི་གཡུས་ཁར་རྩིས་སུ་ཆེ་བའི་ཟོང་སྣ། གསེར་དངུལ། དར་ཟབ་ལ་སོགས་པ་འདོད་
9   བེག་ཙེ་ཟེར་ཡང་བྲིས་སྲོལ་འདུག
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དགུའི་ལོངས་སྤྱོད་རི་བཟུམ་སྦེ་སྤུངས་ཏེ་ཕུལ་བ་དང་། 

དེ་བཟུམ་སྦེ་ དགེ་སོག་གི་དམག་དཔུང་ཚུ་གིས་ཡང་ གོ་ཁྲབ་མཚོན། མེ་མདའ། 
གུར་ཆེན། རྟ་དྲེལ་ལ་སོགས་པའི་འབུལ་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་བྱུང་མི་ཚུ་ག་ར་ 
དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་བཀའ་སྡོད་དང་བཅས་པ་ལུ་ གཏང་རག་མཆོད་པའི་ཚུལ་
དུ་ ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ལྷ་མངས་ཀྱི་སྒྲུབ་མཆོད་ཆེན་པོ་བཙུགས་ཏེ་ ཉིན་རེ་བཞིན་
དུ་ ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཆོད་སྤྲིན་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་འདོད་དགུའི་དཔལ་ཆེན་པོའི་
སྒོ་ལས་མཆོད་ཅིང་། ལས་མགོན་སྡེ་བཞི་དང་། སྡེ་བརྒྱད་མགོན་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་
འཆམ་བདུད་ཀྱི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བའི་དགའ་སྟོན་གྱི་ཚུལ་དུ་རྒྱས་པར་མཛད་པ་
དང་། 

ལྷག་པར་དུ། དམངས་འཆམ་གྱི་ཚེ་ རྫོང་གི་བདེ་ཡངས་ཕྱི་མར། ལྷོ་མོན་ཁ་བཞིའི་
སྐྱེ་བོའི་ཚོགས་འདུས་པའི་ཁྲོམ་གྱི་སྦུག་ལུ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་་ཁོ་རང་ འཆམ་
དཔོན་འབད་གནང་ཞིང་ ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་རུ་མཚོན་རྩེ་གསུམ་མེ་རིས་འབར་བའི་
བ་དན་ཆེན་པོ་ ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ལས། སྤྲིན་ནག་འཁྲིགས་དོ་བཟུམ་ཕྱག་གིས་
བཟུང་ཞིང་བཏེག་སྟེ་ དཔལ་འབྲུག་པའི་བསྟན་སྲིད་ལུ་གནོད་པའི་ དག་བགེགས་
འབྱུང་པོའི་མིང་ ལིངྒ་དྲག་པོའི་ཧོམ་ལ་བཞེས་སྒྲ་ཆེན་པོའི་སྒོ་ལས་འབུལ་བར་
གནང་བའི་ གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཡང་སྙིང་། བསྙེན་བསྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞིའི་
ལས་མཐའ་བསྟན་དག་སྒྲོལ་བའི་གར་འཆམ་གྱི་སྲོལ་གཏོད་གནང་མི་འདི། དུས་ད་
ལྟོའི་བར་ན་ཡང་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བཞུགས་པ་དེའོ། །  

ལྔ་པ་དགོས་པ་དང་ཕན་ཡོན་ནི། འཆམ་མཇལ་མི་ཚུ་གི་ འགལ་རྐྱེན་ཞི་ཞིང་ ངེས་
ལེགས་ཀྱི་ས་ལུ་སྦྱོར་བ་དང་། འཇིག་རྟེན་ཁམས་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ལུ་ བཀྲ་ཤིས་དང་
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བདེ་ལེགས་ཀྱི་ལེགས་ཚོགས་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་ཏེ་ ནག་ཕྱོགས་བདུད་ཀྱི་སྡེ་
ཐམས་ཅད་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་ཨིན་ནོ། །

ཟོར་འཆམ་རྒྱསཔ།
ཟོར་འཆམ་རྒྱསཔ་ལུ། ངོ་བོ། ངེས་ཚིག། དབྱེ་བ། ཁུངས་དོན། དགོས་པ་དང་ཕན་
ཡོན་བཅས་ལྔ་ལས། དང་པ་ངོ་བོ་ནི། མགོན་དབང་སྒྲུབ་ཆེན་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་
ཚོགས་གདབ་ལས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ ཉིན་ཧེ་མ་ལས་གནང་སྲོལ་ཡོད་པའི་ཞྭ་ནག་ལྔ་
ལས་སྤྲོས་པ་རྒྱས་ཏེ།  སྒྲུབ་ཆེན་ཞག་གི་མཐའ་མ་ལུ་ ཞྭ་ནག་ཉེར་གཅིག་གིས་
ཟོར་འཆམ་གནང་མི་ཅིག་ཨིན། 

གཉིས་པ་ངེས་ཚིག་ནི། དྲག་པོའི་ཐུན་ཟོར་འཕངས་པའི་སྐུ་འཆམ་རྒྱས་པར་གནང་
བས་ཟོར་འཆམ་རྒྱས་པའོ། །གསུམ་པ་དབྱེ་བ་ནི། ལས་མགོན་སྡེ་བཞི། སྒོ་
མཚམས་ཀྱི་ལྷ་མོ་བརྒྱད། སྡེ་བརྒྱད་མགོན་པོའི་ཚུལ་དུ་འཆམ་གངས་ཉི་ཤུ་དང་། 
དེའི་ཁར་ གཙོ་བོ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་ཚུལ་དུ་འཆམ་དཔོན་བཅས་འཆམ་གྱི་དབྱེ་བ་
ཉེར་གཅིག་ཡོད།

བཞི་པ་ཁུངས་དོན་ནི། སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་ནང་ དཔལ་ཡེ་ཤེས་
མགོན་པོ་ལྷ་མངས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཆེན་ དབུ་འཛུགས་པ་ལས་བཟུང་ ཉིན་བཅུ་བཞིའི་རིང་
ལུ་ སྒྲུབ་ཆེན་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་ཚོགས་འདབ་ལས་ཀྱི་སྐབས་སུ། ཕྱི་རུ་ཨ་རྟག་
རང་ཞྭ་ནག་ལྔ་མའི་འཆམ་གནང་སྲོལ་ཡོད་མི་དེ། སྒྲུབ་ཆེན་ཉིནམ་མཐའ་མའམ་
ཞག་བཅོ་ལྔ་པ་ལུ་ ཞྭ་ནག་ལྔ་ལས་སྤྲོས་པ་རྒྱས་ཏེ། ཞྭ་ནག་གངས་ཁ་ཉེར་གཅིག་
གིས་ཟོར་འཆམ་གནངམ་ཨིན།
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འཇམ་མགོན་སྨོན་མཐའི་འཕྲེང་བ་ལས། མ་འགངས་པར་གཙང་རྒྱལ་པོ་ཕུན་
ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་བཙུན་མོ་དང་བཅས་ཟ་གཅིག་གི་ཁོངས་སུ་བསྒྲལ། གཞན་ཡང་
རྗེ་ཉིད་ལ་གནག་པའི་དག་སྡེ་ཕལ་ཆེར་བསྒྲལ་ཟྱིན་པའི་རྟགས་མཚན་གཟྱིགས་
པས། བཀའ་སྲུང་ལས་བྱེད་རྣམས་ལ་གཏང་རག་དགའ་སྟོན་གྱི་བསྐང་གསོ་གནང་
བའི་སྐབས་དེར། སྔ་མའི་ས་ཆོག་གི་འཆམ་དང་རིགས་བསྡུས་དག་ལ་གཞི་
མཛད་ནས། ད་ལྟའི་ཟོར་འཆམས་སུ་གགས་པའི་གར་འཆམས་འདི་མཛད་པ་ཡིན་
ནོ། །དེའི་ཚེ། ལུགས་གཉིས་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་ང་། །ང་ནི་ཀུན་གྱི་སྐྱབས་སུ་
བཟང་། །ཞེས་སོགས་བཀའ་ཤོག་ང་བཅུ་དྲུག་པ་སེང་གེའི་ང་རོ་བསྒྲགས་པ་བཞིན་
མཐུ་སྟོབས་ཆེའི་གགས་པས་ས་སྟེང་ཁྱབ་ཅིང་། གཟྱིམས་ཕུག་དེ་ལའང་ཐྱིམ་ཡུལ་
གྱི་བདུད་འདུལ་ཕུག་པ་ཞེས་གསུངས་བར་མཛད་དོ། །ཟེར་གསུངས་མི་དང་འཁྲིལ་
པ་ཅིན་ འཆམ་འདི་དང་པ་བརྩམས་གནང་ས་ རྟ་མགོའི་གནས་ན་ཨིན་མས།

གཞན་ཡང་ རྣམ་ཐར་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་དང་འཁྲིལ་པ་ཅིན་ སྒྲུབ་ཆེན་གྲོལ་བའི་ཉིནམ་
དང་ས་ཆོག་གི་སྐབས་སུ། ཞབས་དྲུང་སྤྲུལ་སྐུ། ཕྱོགས་ལས་སྤྲུལ་སྐུ། ཁྲི་རིན་པོ་
ཆེའི་སྤྲུལ་སྐུ། བྱམས་མགོན་སྤྲུལ་སྐུ། མཁན་ཆེན་དག་བཅོམ་རིམ་པར་བྱོན་པའི་
དབུ་འཛིན་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ཚུ་གིས། དྲག་པོའི་ལས་ཚོགས་གནད་དུ་སྨིན་པ་དང་ 
དད་ལྡན་དྭངས་བ་འདྲེན་ཞིང་བྱིན་བརླབ་ཀྱི་མཚན་ཁ་ཆེ་བའི་དོན་ལུ་ འཆམ་དཔོན་
གནང་སྲོལ་འདུག།

ཨིན་རུང་ཁོང་དགུང་ལོ་བགྲེས་པ་ལ་སོགས་པའི་བབ་འབྲེལ་མ་འབྱུང་པ་ཅིན་ 
འཆམ་དཔོན་ག་ཨིན་མི་དེ་གིས་ ལྷའི་ང་རྒྱལ་གསལ་དག་བརྟན་གསུམ་དང་ལྡན་
པའི་སྒོ་ལས་ འཆམ་གྱི་སྣ་ཁྲིད་གནང་བ་དང་། དུང་། རྒྱ་གླིང་། རོལ་མོ། རྐང་
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གླིང་། རྔ་ཆེན་གྱི་སྒྲ་དང་། སྤོས་སྣ་དང་བསངས་ཀྱི་དྲི་གིས་བསུས་ཏེ། སྐུ་འཆམ་
འདོན་འཐོན་རྡོ་རྭ་འཁོར་ཚརཝ་ད། འཆམ་ཉེར་གཅིག་གི་ཕྱག་ལུ་གསེར་དངུལ་
གྱི་ཕུད་སྐྱོགས་གཏིང་ཟབ་ཡངས་པར་ གསེར་སྐྱེམས་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་བསྐྱིལ་ཏེ་ 
ཕུལ་བ་ལས་བཟུང་ཞལ་བསྟབ་ཀྱི་བར། དྲག་པོའི་ཐུན་ཟོར་འཕངས་པའི་ཟོར་འཆམ་
རྒྱས་ཤིང་རྒྱས་པར་གནངམ་ཨིན།

ལྔ་པ་དགོས་པ་དང་ཕན་ཡོན་ནི། འཆམ་འདི་སྡིག་ཅན་དམ་ཉམས་ཚུ་གིས་མཐོང་
པ་ཅིན་ འཇིགས་ཤིང་བསྐྱི་གཡའ་བ་དང་། བླ་སྲོག་འགུལ་ཞིང་དྲན་མེད་དུ་བརྒྱལ་
བར་བྱེད་པ་དང་། དད་ལྡན་དམ་ཚིག་ཅན་གྱིས་མཇལ་བ་ཅིན་ གར་དགུའི་ཉམས་དོད་
པས་གཟྱི་བརྗིད་ཆེ་ཞིང་། བྱིན་བརླབ་ཀྱི་མཚན་ཁ་ཆེ་བས། གདོན་བགེགས་ཞི་བ་
དང་། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གོ་འཕང་འཐོབ་པའི་དགོས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་
ཡོདཔ་ཨིན་ནོ། །
                 

གསུམ་པ་དམིགས་བསལ་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་སྒྲུབ་ཆེན་དང་འབྲེལ་བའི་གར་
འཆམ་གྱི་སྐོར།

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བཀའ་སྲུང་བཞི་འཁོར་དང་བཅས་པའི་འཆམ།
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བཀའ་སྲུང་བཞི་འཁོར་དང་བཅས་པའི་གར་འཆམ་ལུ། ངོ་བོ། 
ངེས་ཚིག །དབྱེ་བ། རྒྱབ་ཁུངས། དགོས་པ་དང་ལྔ་ལས། དང་པ་ངོ་བོ་ནི། དཔལ་
ལྡན་འབྲུག་པའི་ བཀའ་སྲུང་ཡོངས་ཀྱི་དམག་དཔོན་ཆེ་བཞིཔོ་དེ་ ཧེ་མ་མི་བསྲུན་
གདུག་པའི་བསམ་སྦྱོར་ངན་པ་ལུ་ཞུགས་ཏེ་ སེམས་ཅན་གྱི་བདེ་སྐྱིད་འཕྲོག་པའི་
དུས་སུ་ སྔོན་བྱོན་གྲུབ་པའི་སྐྱེས་བུ་ཚུ་གིས་ དམ་ལ་བཏགས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་
བསྟན་པ་སྤྱི་དང་ བྱེ་བྲག་གི་གཉེར་ཁ་གཏད་པ་བཞིན་དུ། དུས་ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་ 
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དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟན་སྲིད་ལུ་ གནོད་པའི་མི་དང་ མི་མ་ཡིན་པ་ཚུ་བསྒྲལ་
བའི་ལས་ལུ་ ཞུགས་པའི་གར་སྟབས་ཀྱི་ཚུལ་བསྟན་པའི་འཆམ་ཅིག་ཨིན། 
གཉིས་པ་ངེས་ཚིག་ནི། བཀའ་སྲུང་སྒེར་སྲོལ་བཞི་འཁོར་དང་བཅས་པའི་འཆམ་
ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་སྒེར་སྲོལ་དམངས་འཆམ་དང་། ཡང་ན་དགེ་བསྙེན་སྨྱོང་ཁ་
གིས་འཆམ་དཔོན་མཛད་དེ་བྱོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ སྨྱོང་ཁའི་འཆམ་ཟེར་ཡང་སླབ་
ཨིན། །

གསུམ་པ་དབྱེ་བ་ནི། འཆམ་གྱི་ནང་གསེས་སྨྱོང་ཁ་ཡབ་ཡུམ། སྨྱོང་ཁའི་སྤྲུལ་པ། 
ཅིག་ཅར་སྤྲུལ་པ་སྔ་མ། ཅིག་ཅར་ཡབ་ཡུམ། སྤྲུལ་པ་ཕྱི་མ། དགེ་བསྙེན་ཡབ་ཡུམ། 
སྤྲུལ་པ།  སྒོ་མོ་ཡུམ། སྤྲུལ་པ། འཆམ་མཇུག་སྒོ་མོ་བཅས་འཆམ་གངས་བཅུ་
གསུམ་ཡོད།

བཞི་པ་རྒྱབ་ཁུངས་ནི། རྒྱས་པར་རང་སོའི་རྟོགས་བརྗོད་ལས་ཤེས་དགོ་ལ། འདིར་
དཔལ་འབྲུག་དགེ་འདུན་ཕྱག་སྲོལ་ཆ་ཤས་བསྟན་འཛིན་གཞོན་ནུའི་དགའ་ཚལ་
ལས་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ།  དང་པ་འཆམ་དཔོན་སྨྱོང་ཁ་ནི། ངོ་བོ་འཇམ་དཔལ་
གཤིན་རྗེའི་སྤྲུལ་པ་ ཡུལ་ཉེར་བཞིའི་ནང་ཚན་ ལྷོ་དེ་ཝི་ཀོ་ཏྲའི་སྲུང་མ་སྨྱོང་ཁའི་རྗེ་
བཙུན་འདི་ཉིད། ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ། རས་ཆུང་རྡོ་རྗེ་གགས་
པ་སོགས་ཀྱིས་དམ་ལ་བཏགས། ལྷག་པར་ཆོས་རྗེ་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཀྱིས། ལྷོ་
བྲག་མཁར་ཆུར་ལོ་དྲུག་བཞུགས་ཏེ་ རོ་སྙོམས་སྐོར་དྲུག་གི་གདམས་པ་གཏེར་
ནས་སྤྱན་དྲངས་དུས་ ཡང་སྐྱར་དམ་ལ་བཏགས། གཏེར་སྲུང་དུ་ཁས་བླངས་པས་ 
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བརྒྱུད་འཛིན་བུ་སློབ་དང་བཅས་པའི་ དག་ལྷ་གཉེན་པོར་
མངའ་གསོལ་མཛད་པ་ནས་བཟུང་ འབྲུག་པའི་ཆོས་སྡེ་ཡོངས་ཀྱི་ བཀའ་སྲུང་
གཏོར་གལ་དུ་བཙུགས་གནང་བས། མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་ཆེ་ཞིང་། ལྷག་པར་དག་བོ་
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འཛིན་ཤེས་གཏོང་མི་ཤེས་པའི་ ཀླུ་གཉེན་ས་བདག་གདུག་པ་འཇོམས་པའི་གཉེན་
པོ་སྨྱོང་ཁའི་ཀླུ་བཙན་ཟེར་ མཆོག་ཏུ་བསྔགས་པའི་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཆོས་
སྐྱོང་ལས་བྱེད་ཕོ་ཉའི་གཙོ་བོར་བཞུགས་པ་ལས། ད་རེས་ བསྒྲལ་བའི་ལས་བྱེད་
འཆམ་དཔོན་འབད་འཐོནམ་ཨིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ཅིག་ཅར་དམར་པོ་ནི། ལྷོ་ཕྱོགས་ཙཱ་རི་ཏྲ་ ཅིག་ཅར་དཔལ་གྱི་ནགས་
ལྗོངས་ དེའུ་བྲག་དམར་ཟངས་མཁར་གྲུ་གསུམ་ཕོ་བྲང་ནང་། འཇམ་དཔལ་གཤིན་
རྗེའི་སྤྲུལ་པ། དམ་ཅན་ཆོས་རྒྱལ་མ་ཧེའི་གདོང་གི་སྤྲུལ་པ་ སྒྲོལ་གིང་ཆེན་པོ་ཅིག་
ཅར་དམར་པོ་མདའ་གཞུ་འགེངས་པ་ཞེས་པ་དེ། ཆོས་རྗེ་རས་པ་དང་སིངྷ་རཏྣས་
དམ་ལ་བཏགས། ལྷག་པར་བསེ་མོ་གཉན་གྱི་ནྱ་གོང་དུ། འགྲོ་མགོན་གཙང་པ་རྒྱ་
རས་ཀྱི་སྤྱན་སྔར། དཔལ་འབྲུག་པའི་བསྟན་པ་སྐྱོང་བར་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པ་ནས་
བཟུང་ ཆོས་སྡེ་ཡོངས་ཀྱི་སྲུང་མའི་གཏོར་གལ་དུ་བཙུགས་གནང་བ་ལས། མཐུ་དང་
རྫུ་འཕྲུལ་ཆེ་ཞིང་། འཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་སྲུང་མའི་གཙོ་བོར་བཞུགས་པའོ། །

གསུམ་པ་དགེ་བསྙེན་ཇག་པ་མེ་ལེན་ནི། མདུང་རྩེ་དམར་པོའི་རྒྱུད་ལས་ ལུང་བསྟན་
པའི་བཀའ་སྲུང་ དཔལ་རྟ་མགྲིན་གྱི་སྤྲུལ་པ། གཤན་པའི་རྒྱལ་པོ་མ་རུ་རྩེ་ བསེའི་
སྐྱེས་བུ་དཀར་པོ་ལྷའི་དབང་ཕྱུག་གི་དམག་དཔོན། ས་འོག་རིམ་པ་དགུ་ན་གཤིན་རྗེ་
སྲོག་བདག་དམར་པོ། གདོང་དམར་བོད་ཀྱི་ཡུལ་ན་ དགེ་བསྙེན་ཨབ་བསེ་རྒྱལ་པོ་
སོགས་ དཔལ་འབྲུག་པའི་ཞལ་ངོ་ན་རིམ་གྱི་བཀའ་ཉན་ཞིང་། ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་བསྟན་
པ་སྲུང་བའི་ལས་མཁན་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་དམག་དཔོན་ཆེན་པོ། ཐྱིམ་ཡུལ་བདེ་ཆེན་ཕུ་
ལུ་དགེ་བསྙེན་ཇག་པ་མེ་ལེན། སྲིད་གསུམ་གྱི་སྡེ་དཔོན་ཆེན་པོ་འདི་ལུ་ ཞབས་
དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་བཀའ་བདེན་པའི་དམ་ཚིག་རྡོ་རྗེ་སྤྱི་བོར་ལྷུང་བས་ ཅི་
སྒོའི་འཕྲིན་ལས་བསྒྲུབ་པར་ཁས་བླངས་པ་ནས་བཟུང་། དཔལ་འབྲུག་པའི་ཆོས་སྡེ་
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ཡོངས་ཀྱི་སྲུང་མར་བསྟེན་ཅིང་ གཏོར་མཆོད་ཆག་མེད་ཕུལ་ཏེ་བཀའ་སྲུང་གི་གཙོ་
བོར་བཞུགས་པའོ། །
བཞི་པ་དམ་ཅན་སྒོ་མོ་ནི། གཟའ་ཁྱབ་འཇུག་ཆེན་པོ་རཱ་ཧུ་ལའི་སྤྲུལ་པ། བསྟན་སྲུང་
གཟའ་བདུད་དྲག་པོ་ ལྕགས་མཁར་སྒོ་མེད་བཅུ་དྲུག་ནང་དུ་ ལས་གཤིན་འཆི་བདུད་
ནག་པོ། འཇིགས་རུང་སྒོ་མོ་ལུང་དུ། དམ་ཅན་སྒོ་བདུད་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད། སྔོན་ཨོ་
རྒྱན་པདྨ་དང་། འགྲོ་མགོན་གཙང་པ་རྒྱ་རས། གྲུབ་ཐོབ་གཏེར་ཁུངས་པ། འབྲུག་
པའི་གདུང་འཛིན་སེང་གེ་མཚན་དགུ་སོགས་ཀྱིས་དམ་ལ་བཏགས། བསྟན་པ་
བསྲུང་ཞིང་འཕྲིན་ལས་ཐོགས་མེད་དུ་བསྒྲུབ་པར་ཁས་བླངས་ཏེ་ དཔལ་འབྲུག་པའི་
ཆོས་སྡེ་ཡོངས་ཀྱི་སྲུང་མར་མངའ་གསོལ་བས། སྲུང་སྐྱོབ་སྟོང་གྲོགས་མཛད་པ་ལུ་ 
མཐུ་རྩལ་ཆེ་བའི་བཀའ་སྲུང་གི་གཙོ་བོར་བཞུགས་པའོ། །ལྔ་པ་དགོས་པ་ནི། གོང་
དང་འདྲའོ། །

ལྷ་མོ་གཙོ་མོའི་གར་འཆམ།
ལྷ་མོ་གཙོ་མོའི་གར་འཆམ་ལུ། ངོ་བོ། ངེས་ཚིག །དབྱེ་བ། རྒྱབ་ཁུངས། དགོས་པ་
དང་ལྔ་ལས། དང་པོ་ངོ་བོ་ནི། རྒྱལ་སྲས་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཉམས་སྣང་ལུ་ 
དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་གིས་དངོས་སུ་སྟོན་གནང་བའི་ ཟབ་མོ་དག་སྣང་གི་འཆམ་འདི་
ལུ། མེ་ལྕྤེ་འབར་མ་དང་། དངོས་གྲུབ་འབྱུང་བ་དང་། ཁྲག་མཚོ་ཁོལ་མ་ལ་སོགས་
པའི་རྒྱུད་དང་འཁྲིལ་ དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་གཙོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ སྔོན་སློབ་པ་ལམ་
གྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་མཛད་པ་དང་། ད་ལྟ་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ལུ་
བསྟན་པ་དང་ སེམས་ཅན་ལུ་ བྱ་བ་བྱེད་ཚུལ་ བསྟན་པའི་གར་འཆམ་ཅིག་ཨིན།

གཉིས་པ་ངེས་ཚིག་ནི། ལྷ་མོ་གཙོ་མོ་བཞིའི་དངོས་འཆམ་གཙོ་བོར་བྱས་པའི་རྒྱུ་
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མཚན་གྱིས་ལྷ་མོ་གཙོ་མོའི་འཆམ་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན། དེ་ཡང་། གཙོ་བོའི་ཕྱིར་ན་ཡན་
ལག་བསྒྲགས། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །
གསུམ་པ་དབྱེ་བ་ནི། ངོ་བོ་གཅིག་ཨིན་རུང་ རྣམ་པ་གདུལ་བྱའི་ངོ་ན། ལྷ་མོའི་གཙོ་
མོ་དུད་སོལ་མ་རང་དང་། གཅེར་བུ་རལ་ཅན་གསུམ་བཅས་འཆམ་གངས་བཞི་ཡོད། 
དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་འཁོར་ནག་མོ་འབུམ་སྡེ་ ལ་སོགས་པའི་རྣམ་གཞག་མདོར་
བསྡུས་པ་ཙམ་ཅིག་ མདོས་ཆོག་དང་། རྒྱས་པ་ནི། སྟོང་ཁམས་མ་ལུས་སྤྲིན་གྱི་
ཚོགས་ལྟར་གཏིབས། །སྲིད་གསུམ་གཡོ་བར་མཛད་ལ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། 
རྒྱུད་དང་སྒྲུབ་ཆོག་རྣམས་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ། །འདིར་སྨོས་པ་ནི་མཚོན་པ་ཙམ་
མོ། །

བཞི་པ་རྒྱབ་ཁུངས་ནི།  དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་དུད་སོལ་མ་ དངོས་སུ་བྱོན་དོ་བཟུམ་གྱི་ 
གཟྱི་བརྗིད་ཆེ་བ་དང་། དཔའ་མོའི་གར་གྱི་ཉམས་དོད་པ། བྱིན་བརླབས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་
བའི་ དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་དུད་པའི་སོལ་བ་མ་དང་ འཁོར་གཅེར་བུ་རལ་ཅན་ གསུམ་
དང་བཅས་པའི་གར་འཆམ་དེ་ བྱོན་ཏེ། བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལུ་གནོད་པའི་ 
དག་བགེགས་འབྱུང་པོ་ཐམས་ཅད་ དམིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་ བསྒྲལ་བའི་
ཚུལ་བསྟན་པ་དང་།

ལྷ་མོ་རེ་མ་ཏཱི་གིས་ ལྷ་མོ་རེ་རེ་བཞིན་ གལ་གྱི་སྦུག་ལས་ འཆམ་གྱི་གལ་ལུ་
གདན་འདྲེན་ཞུ་མི་འདི་ མེ་ལྕྤེ་འབར་མའི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པ་བཞིན་དུ། དང་པོ་ལྷ་
མོ་ཨུ་མ་དེ་ཝའི་སྲས་མོ་ ལྷ་མོ་དུང་སྐྱོང་མའི་སྐྱེ་བ་བཞེས་ཏེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་
སུ། གཡོག་མོ་རེ་མ་ཏཱི་གིས་ གཡོ་སྒྱུའི་ཐོག་ལས་ སྲིན་པོའི་རྒྱལ་པོའི་ གནའ་མར་
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ཁྱིད་པའི་ཚུལ་དང་། སླར་ལོག་སྟེ་ འཆམ་གྱི་སྦུག་ལུ་བྱོན་མི་འདི་ སྲིན་པོའི་གཡུས་
ལས་ འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་བྱོན་པའི་ཚུལ་སྟོནམ་ཨིན།

དེ་ཡང་ཁྲག་འཐུང་གི་རྒྱལ་མོ་འདི་ནི་ རྒྱ་གར་གྱི་གྲུབ་ཆེན་ བིར་ཝ་པ་དང་། ནཱ་རོའི་
ཆོས་སྲུང་གི་ གཙོ་བོར་བསྟེན་པ་དེ། ནཱ་རོ་པ་གིས་གདུལ་བྱའི་དོན་ལུ་ མར་པ་ལོ་ཙཱ་
ལ་གནང་ནུག །དེ་ཡང། བསྟན་སྲུང་བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད་ལས། །ཁྱད་པར་དུད་སོལ་
ལྷ་མོ་མཆོག །ཅེས་དང་། བུ་ཚ་བོ་ཡང་ཚའི་དོན་དུ་ནི། །ལོ་ཙཱ་བ་ཡིས་སྤྱན་དྲོངས་
ལ། །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ། རྒྱལ་བ་གོང་མ་རིམ་བྱོན་ནས་བཟུང་ དུས་ད་ལྟོའི་
བར་ཡང་། སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་ བྱེ་བྲག་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་འཕྲིན་
ལས་ཀྱི་བདག་མོར་གྱུར་ཏེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བསྟན་སྲིད་སྤྱི་དང་ ཁྱད་པར་དགེ་
འདུན་གྱི་སྡེའི་ གཉེར་གཏད་པ་ལྟར་ བུ་བཞིན་སྐྱོང་བའི་ བརྩེ་གདུང་མཛད་པར་ཀུན་
ལ་གགས་སོ། །ལྔ་པ་དགོས་པ་ནི། དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་འཆམ་དང་འདྲའོ། །

དུར་བདག་གི་གར་འཆམ།

དུར་བདག་གི་གར་འཆམ་ལུ་ངོ་བོ། ངེས་ཚིག དབྱེ་བ། འབྱུང་ཁུངས། དགོས་པ་དང་
ཕན་ཡོན་བཅས་ལྔ་ལས། དང་པོ་ངོ་བོ་ནི། ངོ་བོ་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་ཨིན་པ་ལུ་ རྣམ་པ་
དུར་ཁྲོད་བདག་མོ་ཀེང་རུས་ཀྱི་ཚུལ་སྦེ་བྱོན་མི་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན། 

གཉིས་པ་ངེས་ཚིག་ནི། གསང་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྲུང་ཞིང་རྣལ་འབྱོར་སྐྱོང་བའི་
འཕྲིན་ལས་མཛད་མི་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་བདག་མོ་ཀེང་རུས་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་གར་འཆམ་
ཨིནམ་ལས་དུར་བདག་ཟེར་སླབ་ཨིན། 
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གསུམ་པ་དབྱེ་བ་ནི། ངོ་བོ་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་ཨིན་པ་ལུ་ རྣམ་པ་ཀེང་རུས་ཀྱིས་གར་
བསྒྱུར་བའི་ཚུལ་ལུ་ ཡབ་ཡུམ་གཉིས་དང་། སྤྲུལ་པ་གཉིས་བཅས་བཞི་ཡོད།

བཞི་པ་འབྱུང་ཁུངས་ནི། དེ་ཡང་ཨྱོན་གསོལ་འདེབས་ལས། རི་བོ་མ་ལ་ཡ་གནམ་
ལྕགས་འབར་བའི་རྩེར༔བདུད་པོ་མ་ཊཾ་རུ་ཊ་དྲག་པོས་བསྒྲལ༔སྲིན་མོ་མ་ཚོགས་
རྣམས་ལ་སྦྱོར་བ་མཛད༔གསང་སྔགས་བསྟན་པ་དང་དང་པོ་དེ་ནས་བྱུང་༔ ཟེར་
གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སྔོན་བདུད་འཇོམས་བསྐལ་པའི་མཚམས་ལུ་ སངས་རྒྱས་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་ དབང་གི་ནུས་མཐུ་གཅིག་ཏུ་འདུས་པའི་བདག་ཉིད་ ཡི་དམ་དཔལ་
རྟ་མགྲིན་དང་མཁའ་འགྲོ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་གཉིས་ ཟུང་འཇུག་གི་ཐོག་ལས་བདུད་པོ་མ་
ཏྲཾ་རུ་ཏྲ་བསྒྲལ་ཞིན་ན་  ཤ་ཁྲག་གི་ཕུང་པོ་དུམ་བུ་ལུ་བཏུབ་སྟེ་ གཏོར་བའི་སྐབས་
སུ་ ཤ་ཁྲག་གི་དུམ་བུ་དེ་ཚུ་ག་ཏེ་ལུ་བབས་པའི་ས་གཞི་གེ་ར་ གསང་སྔགས་ཀྱི་
ཆོས་དར་ནི་ཨིནམ་སྦེ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་ནུག།

དེ་ཡང་དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་བདེ་མཆོག་གི་གནས་ ཡུལ་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་དང་། ཞིང་
སྐྱོང་དཔའ་བོ་དང་དཔའ་མོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ལ་སོགས་པའི་
ནང་གསེས་  སོ་ས་གླིང་གི་ཞིང་ལས་ ངོ་བོ་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་ཨིན་པ་ལུ་རྣམ་པ་ཀེང་
རུས་ཀྱིས་གར་བསྒྱུར་བའི་ཚུལ་ལུ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་དང་། སྤྲུལ་པ་གཉིས། འཁོར་
ཤ་ཟ་འབུམ་ཚོགས་དང་བཅས་པ་དུར་ཁྲོད་དེ་ཁར་འཛོམས་ཞིནམ་ལས་ གསང་
སྔགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སྲུང་བའི་ཚུལ་གྱི་གར་འཆམ་མཛད་གནངམ་ཨིན།
དེ་ལུ་ འཆམ་ལེའུ་གཉིས་ཡོད་པའི་ལེའུ་དང་པ་དེ་གིས་ ལེགས་ཉེས་ཀྱི་བྱ་ར་བྱེད་
ཅིང་། རྣལ་འབྱོར་དམ་ཚིག་ཅན་ལུ་ སྲུང་སྐྱོབ་སྟོང་གྲོགས་མཛད་པ་དང༌། དངོས་
གྲུབ་སྟེར་བའི་ཚུལ་སྦེ་བྱོནམ་ཡིན། 
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ལེའུ་ཤུལ་མམ་འདི། བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལུ་  གནོད་ཅིང་འཚེ་བའི་དག་
བོའི་ཕུང་པོ་བླ་ཚེ་སྲོག་དབུགས་དང་བཅས། སྲིད་པ་གསུམ་  གར་ཡོད་ལས་
ལེན་ཏེ། ལྕགས་ཀྱི་བྲུབ་ཁུང་དུ་བཅུག་ཞིན་ན། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་ཚུ་གི་
སྐུ་མདུན་ལུ་ བསྒྲལ་ཡུལ་དུ་འོས་སོ་ཞེས་བསྐྱལ་བའི་ཚུལ་ཡིན། །དེ་ཡང་། དུར་
ཁྲོད་བདག་མོ་དངོས་གྲུབ་ཞལ། །གཏུམ་མོ་གཙིགས་བྱེད་ཡི་དྭགས་ཁ། །ཞེས་
སོགསདང་།  རབ་འཇིགས་དུར་ཁྲོད་ཀུན་གྱི་བདག་མོ་སྟེ། །ཁྱད་པར་སོ་ས་གླིང་གི་
ཞིང་སྐྱོང་བ། །ཀེང་རུས་ཆེན་པོ་གར་བྱེད་མཆེ་བ་གཙིགས། །རང་འདྲའི་ཡབ་བཅས་
ཁྲོ་མོ་ཁྲོ་བོའི་སྐུ། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་སོ། །

ལྔ་པ་དགོས་པ་དང་ཕན་ཡོན་ནི། རྣལ་འབྱོར་པ་དམ་པའི་ཆོས་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་མི་
ཚུ་གི་འགལ་རྐྱེན་སེལ། བར་ཆད་སྲུང་། སྡོང་གྲོགས་མཛད་ཞིནམ་ལས་ མཆོག་དང་
ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་ཚུ་ཡང་གནངམ་མ་ཚད་ གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་ལུ་མ་མོས་
ཤིང་ བསྟན་པ་བཤིག་པའི་དམ་ཉམས་དག་བགེགས་ཚུ་གི་བླ་སྲོག་འཕྱོག། དབང་
ཐང་ཚུ་ལེན་ཞིན་ན་ ལུས་རྡུལ་ཕྲན་དུ་བརླགས། རྣམ་ཤེས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་སྤར་
བའི་བྱ་བ་ཚུ་མཛདཔ་ཨིན། །

དམངས་འཆམ།

ལྷ་མོའི་དམངས་འཆམ་ལུ།  ངོ་བོ། ངེས་ཚིག། དབྱེ་བ། རྒྱབ་ཁུངས། དགོས་པ་དང་
བཅས་ལྔ་ལས། དང་པོ་ངོ་བོ་ནི། ལས་ཀྱི་ལྷ་མོ་རེ་མ་ཏཱི་གིས་གཙོ་བྱས་པའི་ དཔལ་
ལྡན་ལྷ་མོ་དུད་སོལ་མའི་ སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཅིག་ཡོད་པའི་
ནང་ལས། གཙོ་ཆེ་བ་ ལས་བཞིའི་ལྷ་མོ་ དཀར་སེར་དམར་ལྗང་བཞི། ལྷ་མོ་སེངྒེ་
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གདོང་ཅན་ལ་སོགས་པ་ སྒོ་མཚམས་ཀྱི་ལྷ་མོ་བརྒྱད། སྒོ་མ་ཀཾ་ཀའི་གདོང་ཅན་
བཞི་དང་བཅས་ དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་རང་དང་ འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ་ཚུ་དང་། དཔལ་ལྡན་
འབྲུག་པའི་བཀའ་སྲུང་སྒེར་སྲོལ་བཞི་ཡུམ་དང་བཅས་པའི་གར་འཆམ་ཅིག་ཨིན། 
གཉིས་པ་ངེས་ཚིག་ནི། དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་གཙོ་འཁོར་ཡོངས་སུ་གགས་པ་ཚུ་དང་། 
བཀའ་སྲུང་སྒེར་སྲོལ་བཞི་ ཅིག་ཁར་བསྡུས་པའི་འཆམ་ འབད་ནི་དེ་གིས་དམངས་
འཆམ་ཟེར་སླབ་ཨིན། 
གསུམ་པ་དབྱེ་བ་ནི། དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བཀའ་སྲུང་སྒེར་སྲོལ་བཞི་ཡུམ་དང་
བཅས་པ་དང་། ལས་ཀྱི་ལྷ་མོ་རེ་མ་ཏཱི་གིས་གཙོ་བྱས་པའི་ དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་དུད་
སོལ་མའི་ སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཅིག་ཡོད་པའི་ནང་ལས། གཙོ་
ཆེ་བ་ ལས་བཞིའི་ལྷ་མོ་ དཀར་སེར་དམར་ལྗང་བཞི། ལྷ་མོ་སེངྒེ་གདོང་ཅན་ལ་
སོགས་པ་ སྒོ་མཚམས་ཀྱི་ལྷ་མོ་བརྒྱད། སྒོ་མ་ཀཾ་ཀའི་གདོང་ཅན་བཞི་དང་བཅས་ 
བསྡོམས་འཆམ་གྱི་གངས་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་ཡོད། 

༼འཆམ་གྱི་གོ་རིམ། འཆམ་དཔོན་སྙོན་ཁ། སྙོན་ཁའི་ཡུམ། སྒོ་མོ། སྒོ་མོའི་ཡུམ། 
རིགས་བཞིའི་ལྷ་མོ་དཀར་མོ་དང་། སེར་མོ། དམར་མོ། ལྗང་ནག་དང་བཞི། སྒོ་
མཚམས་ཀྱི་ལྷ་མོ་ཤར་དུ་སེང་གེའི་གདོང་ཅན། ལྷོར་སྟག་གི་གདོང་ཅན། ནུབ་ཏུ་
སྤྱང་ཀིའི་གདོང་ཅན། བྱང་དུ་ཕག་གི་གདོང་ཅན། བྱང་ཤར་དུ་བྱ་རྒོད་ཀྱི་གདོང་ཅན། 
ཤར་ལྷོར་སྐྱུང་ཀའི་གདོང་ཅན། ལྷོ་ནུབ་ཏུ་དུར་བྱའི་གདོང་ཅན། ནུབ་བྱང་དུ་བྱ་རོག་གི་
གདོང་ཅན་དང་བརྒྱད། ཤར་སྒོར་སྟག་ལ་བཞོན་པ་ཀཾ་ཀའི་གདོང་ཅན། ལྷོ་སྒོར་སྤྱང་
ཀི་ལ་བཞོན་པ་ཀཾའི་གདོང་ཅན། ནུབ་སྒོར་སྤྲེའུ་ལ་བཞོན་པ་ཀཾའི་གདོང་ཅན། བྱང་སྒོར་
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དྲེད་ནག་ལ་བཞོན་པ་ཀཾའི་གདོང་ཅན་ཏེ་སྒོ་མ་བཞི། ཅིག་ཅར། ཅིག་ཅར་ཡུམ། དགེ་
བསྙེན་ཡུམ། འཆམ་མཇུག་དགེ་བསྙེན་ནོ། །༽

བཞི་པ་རྒྱབ་ཁུངས་དང་ལྔ་པ་དགོས་པ་ནི། གོང་དང་འདྲའོ། །དེ་ལྟར་དཔལ་ཡེ་ཤེས་
མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་གྱི་སྒྲུབ་ཆེན་དང་འབྲེལ་བའི་གར་འཆམ་གྱི་སྐོར་ཏེ་ལེའུ་གཉིས་
པ་རྫོགས་སོ།།    །།
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ལེའུ་གསུམ་པ། དཔལ་ཤེས་མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་གྱི་སྒྲུབ་ཆེན་དང་དེ་དང་འབྲེལ་
བའི་ལོ་རྒྱུས།

ཀ༽ མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་སྒྲུབ་ཆེན་གྱི་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། གྲུབ་དབང་ཀུན་
དགའ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་མཆོག་གིས། སེམས་ཀྱི་སྣང་ཆ་འགག་མེད་ཐོལ་གྱིས་སྐྱེ་བ་
བསྐྱེད་རིམ། དེ་ཁའི་ངོ་བོ་རང་རིག་སྐྱེ་མེད་ཤར་གྲོལ་དུ་འདུག་པ་རྫོགས་རིམ། ཟེར་
གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ། སྤྱིར་བཏང་ སྒྲུབ་ཆེན་དེ་ཡང་ དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་
པོ་ལྕམ་དྲལ་ ཐུགས་གསུང་སྐུའི་ དཀྱིལ་འཁོར་ལུ་བརྟེན་པའི་ བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ 
གདམས་པ་ཉམས་སུ་བླངས་ཏེ་ རང་དང་གཞན་གྱི་ དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཏོག་ཏོ་
འབད་ བསྒྲུབ་ནི་དང་། དམིགས་བསལ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདིའི་ སྐུ་རིམ་སྦོམ་
ཤོས་དང་ གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན། 
དེ་ཡང་ ལྷ་དང་བླ་མའི་ལུང་བསྟན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་
ཕྱག་བཏབ་ནི་ འགོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་སུ། དཔལ་མགོན་ནག་པོ་ལྕམ་དྲལ་དང་། 
ཡུལ་བཙན། མཚོ་སྨནམ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་གིས་ འཕྲིན་ལས་ཀྱི་གྲོགས་ཐོགས་པ་
མེད་པར་བསྒྲུབས་པ་ལུ་བརྟེན། ལོ་གཅིག་དང་ཕྱེད་ཀྱི་ནང་འཁོད་རྫོང་བཞེངས་གྲུབ།

བསྟན་པའི་རྩ་བ་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་བཙུགས། ཁ་བཞི་ལྷོའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ འཕྲིན་
ལས་རྣམ་པ་བཞིའི་ཐོག་ལས་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟན་སྲིད་ ལུགས་གཉིས་
ཀྱི་གདུགས་དཀར་གཅིག་གི་གྲིབ་བསིལ་འོག་ལུ་ མངའ་འབངས་རྣམས་ཞི་བདེ་ 
ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དཔལ་ལུ་བཀོད་པར་མཛད། ལྷག་པར་དུ་ཆོས་སྐྱོང་ཡེ་ཤེས་
མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་གྱི་མཐུ་དང་ནུས་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཕྱི་བོད་ཀྱི་སྡེ་སྲིད་དང་ དགེ་
ལྡན་པའི་དམག་དཔུང་། ནང་བླ་ཁག་ལྔའི་དག་སྡེ་ ལ་སོགས་པ་དཀར་ཕྱོགས་
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ཉམས་པར་བྱེད་པའི་བདུད་ཀྱི་ གཡུལ་ངོའི་དཔུང་ལས་ ཡང་ནས་ཡང་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་
པའི་བཀའ་དྲིན་གཏང་རག་རྒྱས་པར་ཕུལ་བ་དང་།  
དེ་བཟུམ་སྦེ་རང་ ལྷོ་མོན་ཁ་བཞིའི་ མི་རིགས་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་གྱི་ཧོང་ལས་ བློ་
རྩེ་གཅིག་སྒྲིལ་གྱི་ཐོག་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་བཙན་ལུ་དམིགས་ཤིང་། བླ་མའི་བཀའ་
རྒྱ་སྤྱི་བོར་ནོད་དེ་ གཡས་བཟུར་གཡོན་བཟུར་མེད་པར་ ཐ་ན་རང་གི་ཨ་ལོ་དང་ཨམ་
སྲུ་ རང་སྲོག་ཡན་ཆད་གཏའ་མར་བཙུགས་ཏེ། སྒོ་གསུམ་གྱི་ནུས་རྩལ་ ཅི་ལྕོགས་
གང་ལྕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཕ་རོལ་པོའི་དམག་གི་གདོང་ལེན་ མཐྱིལ་ཕྱིན་འབདཝ་
ལས། དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་གང་དྲགས་འབྱོར་བའི་
དགའ་ཚོར་མཚོན་པའི་དགའ་སྟོན་གྱི་དོན་ལུ་ མགོན་མང་སྒྲུབ་ཆེན་གྱི་སྲོལ་བཟང་
འདི་ གཞི་བཙུགས་གནང་བ་མ་ཟད། ཤུལ་མ་རྒྱལ་སྲས་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་
གྱིས་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་ནང་ དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་སྒྲུབ་མཆོད་ཡང་གཞི་བཙུགས་
གནང་ནུག །སྒྲུབ་ཆེན་གྱི་སྐོར་ལས་ ཁ་གསལ་དང་རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་འབད་གཞན་
ལས་ཤེས་པར་བྱའོ། །ད་རེས་ན་ལུ་ མདོར་བསྡུས་ཅིག་རང་ཨིན། 

ཞོར་ཁར་བསྙེན་པ། ཉེར་སྒྲུབ། སྒྲུབ་པ། སྒྲུབ་ཆེན་བཞིའི་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས་ཏེ་ཞུ་
ན། ཡུལ་ཅན་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ཡུལ་སྟོང་པ་ཉིད་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསྙེན་
ཅིང་དམིགས་པར་བྱེད་པས་ན་བསྙེན་པ་དང་། གང་ལ་ཉེ་བའི་ཡུལ་ནི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་
ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ་ཡིན་ལ་དེ་ལ་ཁད་ཉེ་བའི་སྔགས་ཀྱི་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་
པའི་སྐུ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པས་ན་ཉེར་སྒྲུབ་དང་། རང་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དང་སྐུ་
གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་གསུམ་དང་། སེམས་དཔའ་གསུམ་བརྩེགས་ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་
དུ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པས་ན་སྒྲུབ་པ་དང་། གཞན་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་འཇུག་པས་ན་སྒྲུབ་པ་
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ཆེན་པོའོ། །ཞེས་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་འགྲེལ་པ་ལས་གསུངས་སོ། །

ཡང་ན་ དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སོགས་ལས་གསུངས་པ་བཞིན་དུ། 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་ཉེར་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་དང། གཉིད་མཐུག་
གི་གནས་སྐབས་དག་པར་བྱེད་པ་རྗེས་སུ་དྲན་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། །

ཁ༽ མགོན་པོའི་སྒྲུབ་ཆེན་ལ་སོགས་པ་ ཡེ་ཤེས་མགོན་མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་
འཁོར་དང་བཅས་པའི་གསོལ་མཆོད་གཞི་བཙུགས་གནང་བའི་ཚུལ། ཞབས་དྲུང་
རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ ཧེ་མ་ལས་ ཆོས་སྐྱོང་ཡེས་ཤེས་མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་འཁོར་
དང་བཅས་པ་ལུ་བརྟེན་པའི་ ལོ་དུས་ཀྱི་གསོལ་མཆོད་དང་ ཐུགས་དམ་ཚུ་ མ་ཆད་
པར་གནང་ཡོད་རུང་།  རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐུ་རིམ་དང་འབྲེལ་བའི་ མགོན་དབང་སྒྲུབ་
མཆོད་ཆེན་མོ་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ འགོ་དང་པ་རང་ དབྱིན་ལོ་༡༦༡༦་ལུ་སྤ་
རོ་འབྲུག་ཆོས་སྡིངས་ལུ་ ཚོགས་གནང་ནུག། 
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དེ་ལས་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་ དབྱིན་ལོ་10 ༡༦༣༩ དང་། ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ཁོ་
རང་དགུང་ལོ ༤༦ དེ་ཅིག་ལུ་ འབྲུག་སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་ནང་ གཞུང་
འབྲེལ་ཐོག་ལུ་ མགོན་དབང་སྒྲུབ་ཆེན་གཞི་བཙུགས་གནང་ཡོད་པའི་ཁར། སྟོན་
ཉིན་མཚན་མཉམ་པའི་དུས་དང་བསྟུན་ བདེ་ཆེན་ཕུ་དང་སྤང་རི་ཟམ་པ། ལྕགས་རི་
བདུད་འདུལ་ཕོ་བྲང་གི་མགོན་ཁང་ཆེན་མོ་ནང་འབད་ དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ལུ་ 
མཆོད་བསྟོད་བསྐང་གསོ་རྒྱས་པར་གནང་བའི་སྲོལ་དང་། 
ཟཝ་བཅུ་པའི་མར་ངོ་ལུ་ གདན་ས་སྤུངས་ཐྱིམ་གཉིས་ནང་ མགོན་པོའི་གཏོར་
བརྒྱག་དང་བཅས་གསུང་ཆོག་རྒྱསཔ་དང་། ཆོ་འཕྲུལ་ཟ་བའི་མར་ངོ་ལུ དམ་ཚིག་
བསྐང་གསོ་དང་། ཟཝ་གསུམ་པའི་ནང་ མགོན་པོའི་རྟེན་མདོས་དང་། ཟཝ་གཉིས་
པའི་མར་ངོ་ལུ་ དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་མདོས་ཆོག་ གཏོར་བརྒྱག་དང་བཅས་པ་རྒྱས་
ཤིང་རྒྱསཔ་འབད་གནང་བའི་སྲོལ་བཙུགས་ནུག།  
ལྷ་དབང་སྒྲུབ་ཆེན་དེ་ཡང་། གདུང་སྲས་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེའི་ཡང་སྲིད། མཆོག་
གི་སྤྲུལ་སྐུ། མཁས་དང་གྲུབ་པའི་རྩེར་སོན། རྒྱལ་སྲས་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་
ཞེས། མཚན་གྱི་བ་དན་ཕྱོགས་བཅུར་ཁྱབ་པ་དེ་ཉིད་ལུ་ དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལྷ་མོ་
ཁྲག་འཐུང་རྒྱལ་མོས། དངོས་དང་རྨི་ལམ་ནང་ ཞལ་གཟྱིགས་ཏེ་ ལྷ་མོ་ནག་མོའི་
སྒྲུབ་མཆོད་བརྩམ་ཆོག་པའི་གནང་བ་བསྩལ་བ་བཞིན་དུ། ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་
པོ་གིས། དངོས་གཞིའི་དབང་ཆོག་ཏུ་བཀྲལ་བར་མཛད་པ་ལུ་གཞིར་བྱས། རྗེ་བཙུན་
མར་རྔོག་ཡབ་སྲས་ཀྱི་ གསུང་ལྷད་མེད་ཚུ་གིས་ཁ་བསྐངས་ཏེ། རྒྱལ་སྲས་ཁོ་རང་
10

   མགོན་དབང་སྒྲུབ་ཆེན་སྤུངས་ཐང་རྫོང་ནང་ གཞུང་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་ གཞི་བཙུགས་གནང་བའི་དུས་ཚོད་དེ་  
     ལོག་སྟེ་དཔྱད་དགོཔ་ཡོད།
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གི་དགུང་ལོ་ཉེར་གཅིག་ལུ་ བརྩམས་པ་མཐར་ཕྱིན་མཛད་དེ་ སྤྱི་ལོ་གཅིག་སྟོང་
བདུན་བརྒྱ་བཅུ་མེད་དགུ་ལུ་༼༡༧༠༩༽ལུང་བསྟན་དུས་བབས་དང་བསྟུན། ཐྱིམ་
ཕུ་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་ནང་ གནས་སྐབས་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟན་སྲིད་ལུ་
གནོད་པའི་དག་བགེགས་ དམིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྒྲལ་ནི་དང་། མཐར་
ཐུག་གདུལ་བར་བྱ་བ་རྣམས་ ཁྲག་འཐུང་རྒྱལ་མོའི་གོ་འཕང་ལུ་ བཀོད་ནིའི་སྐལ་
བ་ཅན་འབད་བཟོ་ནིའི་ དོན་ལུ་གཞི་བཙུགས་གནང་ནུག ། 

ག༽འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་དང་། དེའི་སྒྲུབ་ཆེན་
གལ་ཅན་སྦེ་བརྩི་དགོ་པའི་ཁུངས།

ག ༡༽ དང་པ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ ཁོ་རང་ མགོན་པོའི་རྒྱུད་ལས་ ལུང་གིས་ཟྱིན་
པའི་དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་ བསྟན་པ་སྤྤེལ་གནང་མི་ མགོན་པོའི་རྣལ་འབྱོར་
པ་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར།  ཆོས་སྐྱོང་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་གྱིས་ རྒྱལ་ཁབ་
འདི་ དང་པ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་ དངོས་དང་བརྒྱུད་པའི་སྒོ་ལས་ཕུལ། གཉིས་
པ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ གཞུང་གཞི་བཙུག་གནང་དགོ་པའི་དྲན་བསྐུལ་ཕུལ། 
གསུམ་པ་ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་ ཁ་ལོ་བསྒྱུར་བའི་སྐབས་སུ་ཡང་ གཙོ་བོ་
དྲག་པོ་མངོན་སྤྱོད་ཀྱི་མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་ གྲོགས་རམ་གང་དྲག་ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ།  
བཞི་པ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ ཐུགས་དམ་ལུ་མ་བཞུགས་པའི་ཧེ་མར་ འབྲུག་པའི་
བསྟན་སྲིད་བསྐལ་པ་མ་སྟོང་གི་བར་ན་ ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་གྱིས་ སྲུང་
སྐྱོབ་མཛད་དགོ་པའི་འཕྲིན་བཅོལ་གནང་སྟེ་ རྩིས་སྤྲོད་འབད་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ 
ཨིན་མས། 
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དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ཞལ་བཞུགས་པའི་ སྐབས་ལས་རང་ རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་བསྟན་སྲིད་ལུ་དམིགས་ཞིན་ན་ མགོན་པོའི་སྒྲུབ་ཆེན་ གནང་བའི་སྲོལ་འགོ་
བཙུགས་ཏེ་ ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལུ་ ལོ་དུས་ཀྱི་སྲོལ་
མཆོད་ཕུལ། འཕྲིན་བཅོལ་མཛད་མི་འདི་ ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་ མི་དབང་མངའ་བདག་
རིན་པོ་ཆེ་དང་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་རུང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐུ་རིམ་ཁག་ ཆེ་ཤོས་
ཅིག་འབད་གཟྱིགས་ཏེ་ རྩིས་སྲུང་ཞུ་དང་ཞུ་བཞིན་དུ་ཡོད།   

དེ་གི་སྐོར་ལས་ཨ་ཙི་རྒྱས་བཤད་རྐྱབ་སྟེ་ཞུ་བ་ཅིན་  སྤྱིར་བཏང་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་
སོགས་པ་ཚུ་གིས་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་ལུང་བསྟན་གནང་བའི་ཚུལ་ ང་གིས་བསྡུ་
བསྒྲིགས་འབད་ཡོད་མི་ཀི་དེབ་ དྲང་གཏམ་འབྲུག་མིའི་བསྐུལ་མ་ ཟེར་མི་དེ་ནང་
བྲིས་ཡོད། མཁྱེན་འདོད་ཡོད་པ་ཅིན་དེ་ནང་གཟྱིགས་གནང་། ད་རེས་གཙོ་བོ་ ཡིག་
ཆ་རྙིངམ་ཁུངས་ཐུབ་དང་། ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ཁོ་རང་གི་ རྣམ་ཐར་ཚུ་ནང་གསུངས་
ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ། དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ། ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ། འབྲུག་རྒྱལ་
ཁབ་གསུམ་ འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ཞུ་ནི་ཨིན། དེ་ཡང་ དང་པ་རང་ ཞབས་དྲུང་
རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ བོད་ལུ་བཞུགས་པའི་སྐབས་གཉིད་ལམ་འོད་གསལ་གྱི་ཉམས་
ཅིག་ནང་། ཐོག་མར་བྱི་ལ་ཞིག་གིས་གཏོར་མ་ལ་གནོད་བསྐྱེལ་བའི་གབས་བྱེད་
པས། རྒྱལ་པོའི་ཆོ་འཕྲུལ་དུ་མཁྱེན་ནས། སྤྱན་དམིགས་དྲག་པོའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་
གཟྱིར་བས་ཡལ་བའི་རྗེས་སུ། བྱ་རོག་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཞིག་སྐུ་གཞོགས་སུ་འོང་ནས་
ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་འཕུར་སོང་བ་དང་། དེའི་རྗེས་སུ་རྗེ་ཉིད་ཀྱང་འཕུར་ནས་ཕེབས་པས་
ཡུལ་ངོ་མི་ཤེས་པ་གཅིག་ཏུ་སླེབ་བྱུང་། ཕྱིས་སྤང་རི་ཟམ་པའི་གཟྱིམ་ཁང་ཡིན་པར་
འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་དང་། ཞེས་དང་། དེ་ལྟར་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་རྣམས་
ཀྱིས་མནལ་ལམ་འོད་གསལ་གྱི་ལམ་ལས་གདན་དྲངས་ཏེ། ཡུལ་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་
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ལྗོངས་འདི་དག་མཆོད་གཞིས་སུ་ཕུལ་བའི་རྣམ་འགྱུར་དང་། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་
གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ། ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ཞབས་དྲུང་
རིན་པོ་ཆེའི་གདུལ་ཞིང་སྦེ་ཕུལ་བའི་སྐབས་ཏེ། ཆོས་སྐྱོང་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་དང་། 
ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་དང་པའོ། །
ག ༢༽ ད་སྒོས་ཀྱི་ཆ་གཙང་པ་མི་བརྒྱུད་དང་བཅས་པ་རྣམས་མིང་མེད་དུ་གཏོང་
མ་ཚུགས་ན། སྤྱིར་འབྲུག་པ་ལ་བཀའ་སྲུང་མེད་པ་དང་། སྒོས་ལམ་ངེད་རང་ཡང་
འབྲུག་པའི་མི་ངོ་མིན་ཐག་ཆོད། ཅེས་དང་། དེ་ནས་མི་རིང་བར་བོད་ནས་དམག་
དཔུང་ཆེན་པོ་འོངས་ཏེ། འཐབ་མོ་ལག་སྤྲོད་པ་ན། མཐོང་སྣང་མི་གཅིག་པ་མང་
པོ་བྱུང་སྟེ། འགའ་ཞིག་གིས་ནི་འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཕྱག་ན་མི་རྐང་གི་གླིང་བུ་དར་
མཐྱིང་ཁྲ་བཏགས་པ་ཞིག་བསྣམས་ཤིང་དམག་དཔོན་གྱི་ཚུལ་དུ་འཕེབས་པའི་སྐུའི་
གཡས་གཡོན་ནའང་ཚུལ་དེ་འདྲ་བར་ཞབས་འབྲིང་པ་གཉིས་ལག་ན་མི་རྐང་དར་
ནག་བཏགས་པ་ཐོགས་པ་དང་། ཆོས་སྐྱོང་གི་དར་པོ་ཆེ་དང་། བཙན་དར་ཐོགས་
པ་དག་གིས་སྣ་དྲངས་པའི་རྟོགས་ལྡན་གྱི་དམགས་མི་མདའ་མཚོན་གང་ལའང་
མི་འཇིགས་པ་དང་། འགའ་ཞིག་སྟོད་རྗེན་དུ་ལག་ན་རལ་གྲི་ཐོག་ནས་བརྒྱུག་པར་
མཐོང་བའི་གཏམ་སྨྲ་བར་བྱེད། འགའ་ཞིག་གིས་ལྷོ་པའི་དམག་ཕུབ་ངོས་མན་
མདའ་གཞུ་ཅན་ཆོམ་རྐུན་དང་རྔོན་པ་རི་དྭགས་ཤོར་བའི་རྣམ་པ་ཅན་མང་པོ་མཐོང་
བའི་ལོ་རྒྱུས་འཆད་ཅིང་། དམག་གི་གདོང་དང་ཕྱིས་ནས་བྱ་རོག་མང་པོ་ལྡིང་སྟེ་སྐད་
ཀྱི་ང་རོ་ཆེན་པོ་སྒྲོག་པར་བྱེད་དོ། །དེ་ནི་ཕལ་པའི་མིག་གིས་མི་མཐོང་ཡང་ཆོས་སྐྱོང་
དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་དམག་དཔུང་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་གཡོས་པའི་རྟགས་
ངེས་པ་ཅན་ཏེ། ཞེས་དང་། དམག་དཔོན་ལ་དགུ་ནས་ཞེས་བྱ་བ་ཡེ་ཤེས་མགོན་
པོའི་དམར་རྒྱན་དུ་བཞེས། ཞེས་དང་། དེའི་ཚེ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ནི་དམག་དཔོན་
དུ་འཕེབས་པ་ལྟ་ཅི་སྨོས། འབྲུག་ཆོས་སྡིངས་སུའང་མ་བཞུགས་པར་འབྲས་ལར་
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ཕེབས་ཤིང་། དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོའི་ཞལ་མངོན་སུམ་དུ་མཇལ། ཁ་བཞི་
ལྷོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཐམས་ཅད་ལྷ་འབངས་སུ་ཕུལ་བའི་རྟགས་དང་མཚན་མ་བཟང་པོ་
སོགས་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ལུང་སྦྱིན། ཞེས་དང་། ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱུད་
དུ་ཕེབས་ནས་བདུད་སྡེའི་དམག་དཔུང་ལས་ཐོག་མར་རྒྱལ་བའི་གཏང་རག་དགའ་
སྟོན་གྱིས་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་མཉེས་པར་བྱས་ཤིང་། ཞེས་དང་། དེ་ཙ་ན་ཡབ་རྗེ་གོང་
མ་རྣམས་དྲན་ཏེ་ཐུགས་ངེས་པར་འབྱུང་ནས་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་བསྟན་པ་འཛིན་པ་ལ་
ཇི་མི་སྙམ་པར་གཞོལ་བའི་ཚེ། མནལ་ལམ་དུ་མཁའ་འགྲོ་སྡེ་བཞི་བྱོན་ནས། རྒྱ་
ཆེན་ཆོས་ཀྱི་སྤྱན་ལྡན་འཇིག་རྟེན་དབང་། །སྙིགས་མའི་དུས་འདིར་སོགས་གསོལ་
བ་བཏབ་པས་ཐུགས་དམ་སླར་བཞེས་ནས་སོགས་དང་། དམག་དཔོན་ལ་དགུ་ནས་
ཀྱི་མགོ་ལག་སྙིང་གསུམ་ཁྱེར་བའི་དར་འཕྱར་གྱིས་སླེབ། ཐོག་མར་རྒྱལ་བའི་རྟེན་
འབྲེལ་དུ་ཕྱིས་ལྕགས་རིའི་མགོན་ཁང་དུ་ལག་པ་གཡབ་དར་དང་གྲི་སྙིང་གསང་རྟེན་
དུ་འབུལ་བ་གནང། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ། ཆོས་སྐྱོང་ཡེ་ཤེས་
མགོན་པོ་གིས་ དཔལ་འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལུ་ འབྲུག་རྒྱབ་ཁབ་མངའ་འོག་
བསྡུ་བའི་ ལེགས་ཚོགས་ཀྱི་བྱ་བའི་ གདོང་གྲོགས་དང་པ་མཛད་གནང་བའི་སྐབས་
ཏེ། ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ཆོས་སྐྱོང་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་
གསུམ་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་གཉིས་པའོ། །

ག ༣༽ དེ་ནས་དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་གནས་གདོད་ནས་གྲུབ་པའི་དཀྱིལ་
འཁོར་རང་བྱོན་རྡོར་གདན་ལྕགས་རི་དང་། རྟ་མགོའི་རི་ཁྲོད་དུ་ཕེབས། ཞེས་དང་། 
དུས་སྐབས་དེ་དག་གི་ཚེ་གཙང་སྡེ་སྲིད་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས། སྔ་ཕྱིས་རྣམས་
སུ་འབྲུག་བསྟན་ལ་སྡང་བ་ཆེར་བྱས་པར་བརྟེན། རྟ་མགོའི་གནས་ཀྱི་ཕུག་པ་ཆེན་
མོ་དང་། དཀར་སྦེ་མཐུ་ལུང་སྒང་གཉིས་སུ་ཐོད་ནག་ལ་བརྟེན་པའི་མངོན་སྤྱོད་དྲག་
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པོ་གནང་བའི་ཐུགས་རྩིས་ཀྱིས། གདན་ས་ར་ལུང་ནས་ཐོད་ནག་འབྲུབ་ཁུང་དང་
བཅས་པ་ལེན་ཏེ་བྲག་རྟ་མགྲིན་རང་བྱོན་གྱི་ཕུག་པར་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བཅད་རྒྱ་ལ་
བཞུགས་ཤིང་། དེ་དུས་གཙང་སྡེ་སྲིད་བློན་འབངས་བཅས་ཡུལ་ཡར་སྟོད་དུ་དམག་
ལ་ཆས་པ་ན་ལྟས་ངན་གྱི་བྱ་འུག་པས་གདོང་བསུ་ཞིང་གཡོག་འཁོར་རྣམས་ལའང་
གློ་བུར་དུ་དྲང་སྲོང་ཕོག་པ་དང་འབྲུམ་ནག་གིས་ཐེབས་པ་སོགས་ལྟས་མཚན་མང་
དུ་བྱུང་ཡང་ང་རྒྱལ་གྱིས་ཕུང་། མ་འགངས་པར་གཙང་རྒྱལ་པོ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་
རྒྱལ་བཙུན་མོ་དང་བཅས་ཟ་གཅིག་གི་ཁོངས་སུ་བསྒྲལ། གཞན་ཡང་རྗེ་ཉིད་ལ་
གནག་པའི་དག་སྡེ་ཕལ་ཆེར་བསྒྲལ་ཟྱིན་པའི་རྟགས་མཚན་གཟྱིགས་པས། བཀའ་
སྲུང་ལས་བྱེད་རྣམས་ལ་གཏང་རག་དགའ་སྟོན་གྱི་བསྐང་གསོ་གནང་བའི་སྐབས་
དེར། སྔ་མའི་ས་ཆོག་གི་འཆམས་དང་རིགས་བསྡུས་དག་ལ་གཞི་མཛད་ནས། ད་
ལྟའི་ཟོར་འཆམས་སུ་གགས་པའི་གར་འཆམས་འདི་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཚེ། 
ལུགས་གཉིས་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་ང་། །ང་ནི་ཀུན་གྱི་སྐྱབས་སུ་བཟང་། །ཞེས་
སོགས་བཀའ་ཤོག་ང་བཅུ་དྲུག་པ་སེང་གེའི་ང་རོ་བསྒྲགས་པ་བཞིན་མཐུ་སྟོབས་
ཆེའི་གགས་པས་ས་སྟེང་ཁྱབ་ཅིང་། གཟྱིམས་ཕུག་དེ་ལའང་ཐྱིམ་ཡུལ་གྱི་བདུད་
འདུལ་ཕུག་པ་ཞེས་གསུངས་བར་མཛད་དོ། །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ། ཞབས་དྲུང་
རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་མངོན་སྤྱོད་དྲག་པོའི་ལས་སྦྱོར་
ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བསྟན་པའི་རུ་ཏྲ་བསྒྲལ་ཞིང་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་
གྱི་མཛད་པ་ འགོ་དང་པ་ཕྱེ་བའི་སྐབས་ཏེ། ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཆོས་སྐྱོང་ཡེ་
ཤེས་མགོན་པོ། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་གསུམ་པའོ། ། 

ག ༤༽ ཡང་ལྕགས་རི་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ། རྗེ་ཉིད་ལོ་གསུམ་ཕྱོགས་གསུམ་གྱི་བཅད་
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རྒྱ་གྲོལ་བའི་སྐབས་ཞིག་ལ། ཉིད་ཀྱི་དགོངས་པ་རི་ཁྲོད་དབེན་པའི་ཕྱོགས་ལ་གཏད་
ཀྱང་། ཡབ་རྗེ་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་སྐུ་འདྲ་རིན་པོ་ཆེས་གསུང་བྱོན་པ་དང་། ཐུགས་
དམ་མནལ་ལམ་འོད་གསལ་གྱི་སྣང་བ་ལ་རྗེ་བསྟན་པའི་ཉི་མ་སྐུ་དངོས་ཀྱི་རྣམ་པ་
ཇི་ལྟ་བར་ཕེབས་ནས། ལུགས་གཉིས་ཀྱི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་བསྟན་པ་འཛིན་སྐྱོང་མཛད་
དགོས་པ་དང་། མཐར་རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ལ་གནས་པའི་སྒོ་ནས་སེམས་ཅན་
གྱི་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་འབྱུང་བའི་ལུང་བསྟན་དང་། རང་བྱོན་ཁརྶ་པ་ཎིའི་དྲུང་དུ་ཐུགས་
དམ་བརྟག་པ་གནང་བས་ཀྱང་དེ་བཞིན་དུ་ལུང་བསྟན། ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་
དྲེགས་པའི་ཚོགས་དང་བཅས་པས་ཀྱང་ཡང་སྐྱར་བསྟན་པ་ལུགས་གཉིས་ཀྱིས་སྒོ་
ནས་འཛིན་སྐྱོང་མཛད་དགོས་པར་བསྐུལ་ཞིང་། ཅི་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་བསྒྲུབ་
པར་ཁས་བླངས་སོ། །

དེ་ནས་ལུགས་གཉིས་བསྟན་པའི་ཁུར་བཞེས་དགོས་པའི་ཐུགས་ཐག་ལེགས་པར་
ཆོད་ནས་ཆོས་སྐྱོང་བསྲུང་མ་རྣམས་ལ་གཏང་རག་དགའ་སྟོན་གྱི་གསུང་ཆོག་དར་
འཕྱར་དུང་འབུད་སོགས་བསངས་མཆོད་རྒྱས་པ་གནང་ཞིང་། དེའི་ཚེ་བསམ་ཡས་
ཧས་པོ་རི་ནས་སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་ལྷ་འདྲེ་རྣམས་ལ་བཀའ་
ཤོག་གནང་བ་ལྟར། འདིར་ཡང་ཁ་བཞི་ལྷོའི་རྒྱལ་ཁམས་ལ་གནས་པའི་ལྷ་འདྲེ་
མི་གསུམ་ཐམས་ཅད་དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་མཐུ་ཆེན་དཔའ་བོ་འདིའི་བཀའ་ཉན་
ཞིང་དམ་ལ་གནས་ནས། རང་རང་སོ་སོའི་ཡུལ་ཕྱོགས་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་བཀའ་
འབངས་སུ་འདུ་བ་དང་། གལ་ཏེ་བཀའ་ལ་མི་ཉན་ཞིང་དམ་ལས་འདས་ན། ཆད་
པ་དྲག་པོ་འབེབས་པའི་བཀའ་ཤོག། གཏོར་མ་དམ་རྫས་གནང་སྦྱིན་གྱི་ཚུལ་དང་
བཅས་ཕོ་ཉ་བ་དག་ཆེད་དུ་མངགས་ནས། ལྷོ་མོན་གྱི་རིག་གཉན། ནགས་ཚལ། 
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ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པར་གནས་པའི་ལྷ་འདྲེ་གཙོ་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སར་དར་
ཅོག་དང་བཅས་བཏང་ངོ་། །དེའི་ཚེ་གང་དང་གང་གིས་མཐོང་བར་གྱུར་པ་ཐམས་
ཅད་འཇིགས་ཤིང་ངོ་མཚར་དུ་གྱུར་ནས། རིམ་གྱིས་ས་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་དུ་ཆོས་རྗེ་
འབྲུག་པས་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ལ་སྤྲིངས་ཡིག་བཏང་བདུག་ཅེས་གགས་སོ། །

གཞན་ཡང་དེ་དུས་གཙང་རྒྱལ་བློན་ཚོས་བསྐུལ་ཏེ་བོད་ཀྱི་སྔགས་པ་མང་པོས་མངོན་
སྤྱོད་ཀྱི་བྱ་བ་ལ་ཞུགས་པས། རྗེ་ཉིད་ཀྱི་མནལ་ལམ་དུ་ཁང་བཟང་ཤིན་ཏུ་མཛེས་
པ་ཞིག་ལ་གཟྱིགས་ནས་ལྟད་མོ་ལ་བྱོན་གབས་མཛད་པས། བུད་མེད་མཛེས་མ་
ཞིག་བྱུང་ནས། སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་འབྱོན་ས་དེ་མིན་ཟེར་བསྐུལ་ལྕག་ཕུལ་བས་
མནལ་སད་པ་དང། ཞབས་གཅིག་བྲག་གི་བུག་སྒོ་ནས་མར་བརྐྱངས་འདུག་པས། 
ཞེས་དང་། དེར་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་བཀའ་ལས། དུད་སོལ་ལྷ་མོ་འདི་གཞན་ལས་གཉན་ཆ་ཆེ་
ཞིང་འཕྲིན་ལས་མྱུར་བ་འདུག་པས། དགེ་འདུན་གྱི་སྡེའི་སྲུང་སྐྱོབ་གཉེར་གཏད་ཀྱང་
འདི་ལ་བཅོལ་བ་ཡིན་གསུངས་ཏེ། དུས་རྒྱུན་གྱི་བསྐང་བའི་སྲོལ་འཛུགས་པས་ད་
ལྟའི་བར་དུའང་ལྷ་མོ་སྒེར་སྲོལ་ཞེས་ཐུགས་དམ་དུ་བཞེས་པ་འདིའོ། །ཟེར་གསུངས་
དོ་བཟུམ་སྦེ། བླ་མ་དང་ལྷག་པའི་ལྷའི་ལུང་བསྟན་དང་། ལྷག་པར་དུ་ ཆོས་སྐྱོང་ཡེ་
ཤེས་མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ དཔུང་གྲོགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ལྷོ་
སྨོན་ཁ་བཞིའི་ མི་དང་མི་མ་ཡིན་པ་ག་ར་ དབང་དུ་བསྡུས་ཏེ་ ཆོས་སྲིད་ལུགས་
གཉིས་ཀྱི་ གཞི་འགམ་བཙུགས་གནང་བའི་སྐབས་ཏེ། ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་དང་། 
ཆོས་སྐྱོང་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་བཞི་པའོ། །

ག ༥༽ ཡང་ཐུགས་དགོངས་ལ་ལྷོ་རོང་གི་མི་རྣམས་ཁ་ཞེ་མི་མཐུན་ཞིང་ཆགས་
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སྡང་ཕྱོགས་རིས་སྣ་ཚོགས་སུ་སོང་འདུག་པས་འདི་དག་ཐབས་ཀྱིས་མནན་པ་ལ། 
ད་ལྟ་དབང་རྫོང་གི་ཐད་འདི་སའི་འགག་དམ་པས་དེར་རྫོང་བཙན་པོ་ཞིག་ཅིས་ཀྱང་
དགོས་ཁྱད་འདུག་དགོངས། དེ་ལ་སྔོན་ཕ་ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་ཡང་ལོའི་ཁྱི་འབུམ་
ལྷ་ཁང་དུ་བཞུགས་ཚེ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོས་མཆོག་མཐུན་གྱི་དངོས་གྲུབ་
ཕུལ་བ་ཡིན་འདུག་པ་བཞིན། རྗེ་ཉིད་ཀྱང་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཆེ་བར་བརྟེན། དེར་བྱོན་ཏེ་
ཐུགས་དམ་ལ་བཞུགས་པས། མི་ནག་པོ་ཞིག་བྱུང་ནས་རི་གླང་པོ་ཉལ་འདྲའི་སྣ་ལ་
སྒྲུབ་པ་མཛད་ན་རྒྱལ་ཁམས་དབང་དུ་འདུས་སོ་ཟེར་མི་སྣང་བར་གྱུར་ཏོ། །

དེའི་སྔ་དྲོར་ཕྱག་གཡོག་ཞབས་འབྲིང་བ་འགའ་ལ། ཁྱེད་རི་སྣ་མ་གི་ལ་ཅི་འདུག་
ལྟོས་ཤོག་ཟེར་ལྟ་བར་ཕྱིན་པས། རི་སྣ་དེ་ལ་བྱ་རོག་བཞི་ཁ་ཕྱོགས་བཞིར་བལྟས་
ནས་འདུག་པ་ལ། ཁོང་དེར་སླེབ་པ་དང་ལྡིང་བསྐོར་བྱས་ནས་ཕྱོགས་བཞིར་བལྟས་
ཏེ་འཕུར་སོང་བའི་ཚུལ་སྙན་དུ་ཞུས་པས། འོ་དེ་ཀ་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་ངའི་ལས་མགོན་
སྡེ་བཞི་ཡིན། ཕྱོགས་བཞིར་ཁ་ལྟ་བ་དང་འཕུར་སོང་བ་དེ་བསྟན་པ་ཕྱོགས་མཐར་
རྒྱས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ཡིན་པས། ད་ནི་དེར་འགྲོ་གསུངས་སྟེ་ཕེབས་ནས། ས་སྟག་
གི་ལོར་ཐེད་ཆུ་སྔོན་མོ་དང་ཤར་དྭངས་ཆུ་འཛོམས་སའི་མདོར། གཞི་བདག་ཆུ་བདུད་
དག་བྲག་བཙན་ཡོད་པ་དམ་ལ་བཏགས། ས་འདུལ་བྱིན་རླབས་མཛད་ནས་གདན་
སའི་མིང་ཡང་འབྲུག་དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་དུ་གནང་།

དེའང་གདན་ས་མ་བཏབ་གོང་ཙམ་ལ་ངས་ལྷོ་རོང་འདིར་གནས་གཞི་བཅའ་ནུས་
བསམ་སྙམ་པའི་ཐུགས་རྟོག་འགའ་དང་བཅས་ད་ལྟའི་མགོན་ཁང་གི་ཐད་ས་འབུར་
དུ་ཅོག་པུ་མཛད་ནས་དབང་གི་སྒྲུབ་པ་གནང་བས་བསྙེན་གངས་ཚང་བ་དང་བསྟུན་
ར་མའི་ཕྱུག་པོས་བར་གྲོང་དང་སང་གི་ལྕགས་ཟམ་བཅད་དེ་ཕྱག་ཏུ་ཕུལ་ཞིང་། དེ་
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ཚུན་ནས་ཁ་བཞི་ལྷོའི་རྒྱལ་ཁམས་འདི་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཆབ་འབངས་སུ་
ངེས་པར་འགྱུར་བའི་ཐུགས་ཐག་ཆོད་པ་ཡིན་གསུངས་ཤིང་། དབང་རྫོང་མགོན་ཁང་
གི་མགོན་པོའི་སྐུ་དེ་དུར་ཁྲོད་བསིལ་བ་ཚལ་གྱི་རྡོ་ནག་ལ་མགོན་པོའི་སྐུ་རང་བྱོན་
དཔལ་ལྒྭ་ལོས་གདན་དྲངས་པ། རིམ་གྱིས་གདན་ས་འབྲུག་གི་མགོན་ཁང་ནང་
བཞུགས་པ་ལྷོར་ཕེབས་དུས་བསྣམས་བྱོན་པ་ཡིན་ཞིང་། ལས་མགོན་དང་། དུས་
སོལ་ལྷ་མོའི་སྐུ། གཞན་རྟེན་མདོས་རྣམས་ནི་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་རང་གི་ཕྱག་བཟོ་
ངོ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོགས་དང་།

དུས་དེའི་ཚེ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་སྟོབས་འབྱོར་མངའ་ཐང་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་
བ་ལ། བླ་མ་ཁག་ལྔའི་རྗེས་འབྲངས་གཞན་སྡེའི་ཚོགས་ལྷག་པར་ཞེ་སྡང་ཞིང་
སྟོབས་ཅི་ཡོད་པས་འགན་ཀྱང་མ་ཐུབ་པའི་ཚེ། གཙང་གི་རྒྱལ་པོ་ལ་དམག་རྒྱབ་
ཀྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་སྐབས། གཙང་གི་དབུ་ལྷ་ཇོ་ནང་རྗེ་བཙུན་ཏཱ་རཱ་ནཱ་ཐས་ཀྱང་། འབྲུག་
པ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་ཆོས་སྐྱོང་ལ་མངའ་བརྙེས་པ་ཡིན་པས་དགོངས་པ་དང་མ་
འགལ་བ་ལེགས་ཚུལ་གསོལ་བར་མཛད་ཅིང་། དཔལ་ས་སྐྱ་པ་མཐུ་སྟོབས་དབང་
པོས། མཆོད་ཡོན་ལེགས་སྦྱོར་གྱི་དགོངས་པ་བཟང་པོ་གཏོད་ཀྱང་། སེམས་ཅན་
ལས་དབང་ངན་པའི་རྐྱེན་ལས་བསམ་སྦྱོར་ངན་པ་ཞེ་སྡང་གདུག་རྩུབ་ཅན་བླ་ཁ་ལྔས་
ས་ཡོས་ཀྱི་ལོར། དམག་དཔོན་སྡེ་པ་གོ་ལུང་པས་གཙོས་བོད་ཀྱི་དཔུང་ལྷོར་བཅུག་
ནས་འོངས་པ་ན། རྗེ་ཉིད་ལྕགས་རིའི་མགོན་ཁང་དུ་ཕེབས་ཏེ། ཆོས་སྐྱོང་ལ་མི་
དང་མི་ལབ་པ་བཞིན་བཀའ་སྩལ་ཞིང་། ཕྱག་ནས་གནང་མ་ཐག། གློ་བུར་དུ་སྤྱན་
གཟྱིགས་ཐམས་ཅད་མགུལ་ཞིང་བསྐྱོད་པའི་ཟྱིལ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱུང་བ་དང་། ནུབ་
གཅིག་འབྲས་ལའི་ཕྱོགས་ནས་བཙོ་ཆེན་པོ་མེ་ཟྱིལ་འཐོར་བཞིན་འོངས་ནས་བོད་
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དམག་གི་སྒར་དུ་བབས། དམག་དཔོན་གྱིས་གཙོས་ཐམས་ཅད་འཇིགས་ཏེ། ཆོས་
རྗེ་འབྲུག་པའི་མཚན་ནས་བརྗོད་ཅིང་། སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་དང་ཕྱག་འཚལ་བ་བྱེད་པའི་
གཏམ་བོད་དུ་སླེབས་སོ། །ཞེས་སོགས་དང་། གང་གི་ཚེ་བྱ་རོག་གདོང་ཅན་ལམ་རིང་
པོ་ནས་འཁོར་བའི་ཚུལ་གྱིས་གཙང་གི་རྒྱལ་སྲིད་འཇིགས་པའི་དམག་འོང་བ་དང་། 
རྗེ་ཉིད་བོད་དུ་ཆིབས་ཁ་མི་སྒྱུར་བར་ལྷོར་བཞུགས་དགོས་པའི་གསོལ་བ་བཏབ་པ་
དང་། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ། དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་རྒྱབ་
དང་ དཔུང་གཉེན་ལས་བརྟེན་ ནང་གི་དག་སྡེ་དང་ གཙང་པའི་དཔུང་ཆེན་ལས་རྒྱལ་
བའི་ལེགས་ཚོགས་དགུང་དང་མཉམ། ལྷོ་མོན་ཁ་བཞི་ མང་ཆེ་ཤོས་ཆབ་འོག་ལུ་
ཚུད་པའི་ རྟེན་འབྲེལ་གྱི་སྒོ་དངོས་སུ་དོད་དེ་ རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་སྟོབས་འབྱོར་ དར་ཞིང་
རྒྱས་པར་གྱུར་བའི་སྐབས་ཏེ། ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ཆོས་སྐྱོང་ཡེ་ཤེས་མགོན་
པོ། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ལྔ་པའོ། །

ག ༦༽ དེ་ནས་ཡང་ཇི་སྐད་དུ། སེམས་ཅན་ལས་ངན་སྤྱོད་པ་ལ། །སངས་རྒྱས་
ཀྱིས་ཀྱང་ཅི་བྱར་ཡོད། །གསུངས་པ་བཞིན་བོད་ཀྱི་བླ་སྡེའི་གཡོ་ཐབས་དང་སོག་
དམག་གི་དཔོན་པོ་དགེ་སོག་ཨོ་རོད་དག་ཀྱང་སྔར་དམག་དཔུང་ལས་ཡང་ཡང་
རྒྱལ་བའི་སྟོབས་དང་ང་རྒྱལ་ལང་ཤོར་གྱི་དབང་ལས། ད་དུང་ཡང་ཡུལ་ལྷོ་ཕྱོགས་
ཀྱི་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་མངའ་འབངས་སུ་བསྡུ་བའི་བསམ་པས། གཡོ་ཐབས་ཀྱིས་ཀ་
ཝང་རྫོང་བརླུས་ཀྱང་། ཆེར་མ་གནོད་ཅིང་འཁྲིས་ལ་བསྙད་པའི་དམག་དཔུང་ཆེན་པོ་
འོངས་ནས། གོ་ཁྲབ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་དང་། མེ་མདའ་ལ་སོགས་པའི་མཚོན་ཆ་དང་། 
གུར་ཆེན་དག་དང་། རྟ་དྲེལ་ལ་སོགས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་རྩིས་བཞེས་ཤིང་། ཞེས་
སོགས་དང་། ཡང་དེའི་ཚེ་མགོན་མངས་སྒྲུབ་མཆོད་གནང་བའི་སྐབས་ཤིག་རྫོང་གི་
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བདེ་ཡངས་ཕྱི་མར་ལྷོ་མོན་ཁ་བཞིའི་སྐྱེ་བོའི་ཚོགས་འདུས་པའི་དབུས། རྗེ་ཉིད་རང་
འཆམ་དཔོན་མཛད་ཅིང་། ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་རུ་མཚོན་རྩེ་གསུམ་མེ་རིས་འབར་བ་
སྤྲིན་ནག་འཁྲིགས་པ་ལྟར་ཕྱག་གིས་བཟུང་ཞིང་བཏེགས་ནས། ལས་མགོན་སྡེ་བཞི་
དང་། སྒོ་མཚམས་ལྷ་མོ། སྡེ་བརྒྱད་མགོན་པོ་རྣམས་ཀྱི་འཆམས། རྡོ་རྗེ་མངོན་སྤྱོད་
རྣམ་པར་རོལ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྣམ་རོལ་ཆེན་པོས། དཔལ་འབྲུག་པའི་བསྟན་ལ་
གནག་པའི་དག་བོ་རྣམས་ཀྱི་མིང་བྱང་ལིང་ག་དྲག་པོའི་ཧོམ་ལ་བཞེས་སྒྲ་ཆེན་པོས་
འབུལ་བར་གནང་བས། ཉེ་འཁོར་ན་གནས་པ་ཐམས་ཅད་འཇིགས་ཤིང་སྐྱི་གཡའ་
བའི་ཟྱིལ་ཆེན་པོ་གཡོས་སོ། །ཞེས་དང་།

དེའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཟ་ནང་ནས་གཙང་མཁན་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་གསོལ་བ་བཏབ་སྟེ་བདེ་
མཆོག་དང་མགོན་པོའི་དབང་གི་སྒོ་ཕྱེ་ནས་ཟབ་ཆོས་མང་པོ་གནང་ཞིང་། རིམ་པར་
སྤང་རི་ཟམ་པའི་མགོན་ཁང་དུ་འཇོག་པ་གནང་རྒྱུའི་མགོན་པོའི་སྐུ་བཞེངས་པའི་ཚེ་
དང་། སྤུངས་ཐང་དུ་མགོན་ཁང་ཆེན་པོ་ཞིག་བཞེངས་པའི་རྩིས་ཡིན་ཀྱང་། ལྷ་བཟོ་
དཀོན་པའི་ཚུལ་གསུངས་བ་ན། མཁན་རིན་པོ་ཆེས། སྤྲུལ་སྐུ་རྫིང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཞུས་
པས། ཐུགས་ཤིན་ཏུ་དགྱེས་ཤིང་འཕྲལ་དུ་འབོད་མི་གནང་ནས་མགོན་ཁང་ཆེན་པོ་
འདིའི་རྟེན་བཞེངས་གནང་བའི་འགོ་བརྩམ་པ་ན། གཙང་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ནས། ཡེ་
ཤེས་མགོན་པོའི་ཕྱག་མཚན་མི་རྟ་བཅུ་གསུམ་དུས་གཅིག་ལ་བསད་པའི་རལ་གྲི་
གསེར་ཚགས་ཀྱི་འཆང་ཟུར་ཅན་ཞིག་འབུལ་བས། དྲག་པོའི་འཕྲིན་ལས་ཐོགས་
མེད་དུ་འགྲུབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པོར་དགོངས་ཤིང་། ཡང་དེ་དུས་མགོན་པོའི་
སྲོག་འཁོར་དུ་དགོས་པའི་གྲི་སྙིང་གི་བཅའ་གཞི་གནང་བ་ན། མགོན་པོའི་ཆོ་ག་
ཞིག་གི་སྐབས་ཡུན་ཤིན་ཏུ་རིང་པོའི་བར་ཕྱག་ངལ་བ་མེད་པར་རོལ་མོ་དྲག་བརྡུངས་
དང་སྤྱན་དམིགས་ལྟ་སྟངས་མཛད་པས་ཟྱིལ་གཡོས་ཞིང་། ཅི་ཡིན་ཐེ་ཚོམ་དུ་གྱུར་པ་



93

ན། བྱ་རོག་གདོང་ཅན་གྱིས་མི་གཅིག་ཁྲིད་འོངས་ནས་འཆམས་སྟབས་དང་བསྲེས་
ནས་བསྒྲལ་སོང་གསུངས། ནངས་པར་མགོན་ཕྱོགས་སུ་དགེ་ལྡན་པའི་དམག་
དཔོན་གཅིག་བསད་པའི་གྲི་སྙིང་གཏམ་སྙན་བཅས་ཏེ་ཕུལ། དེ་བཞིན་དུ་མགོན་པོའི་
རྟེན་རྫས་བསྒྲུབ་དཀའ་བ་རྣམས་བྱ་རོག་གདོང་ཅན་ལ་བཅོལ་ཡོད། བྱ་རོག་གདོང་
ཅན་གྱིས་བསྒྲུབ་པར་བྱས་ཡོང་གསུངས་ཞིང་། རིམ་པར་དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་
པོའི་ཐུགས་གསུང་སྐུའི་ལྷ་ཚོགས་སྣང་སྲིད་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཚང་
མ། རྒྱ་བོད་ཀུན་ན་སྔར་མ་གགས་པའི་མགོན་ཁང་ཆེན་མོ་འདི་བཞེངས་གྲུབ་པའི་
སྐབས། སྒྲ་དང་ལྟས་ཆེན་པོ་བྱུང་བས། དེའི་ཚེ་རྗེ་ཉིད་ཀྱང་ཐུགས་ལྷག་པར་དགྱེས་
ཏེ། འོ་དེ་རང་ཡིན་གསུངས་ཞིང་། ཐུགས་དགྱེས་ཚོར་ཆེན་པོ་གནང་། དེ་ནས་རབ་ཏུ་
གནས་པ་དང་གཏང་རག་གི་དགའ་སྟོན་ཉིན་ཞག་མང་པོའི་བར་དུ་གནང་བར་མཛད་
དོ། །ཞེས་སོགས་དང་། 

ལན་ཅིག་གསང་བའི་རྡོ་རྗེའང་རྡེའུ་བསགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་སྦོས་པ་ལས། མཐར་དཔལ་
མགོན་ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྐུ་རང་བྱོན་དུ་འཐོན་པའི་ཚུལ་དང་། དུས་དེའི་ཚེ་སྐུ་ཞབས་
སྤུངས་ཐང་དུ་མགོན་མངས་སྒྲུབ་མཆོད་ཆེན་མོ་ཐོག་མར་འཛུགས་པ་དང་བསྟུན། 
སྡེ་སྲིད་དབུ་མཛད་ཆེན་པོས་རང་གི་ཕ་ནོར་སིལ་སྙན་རྒྱ་མོ་ཆུ་བརྡུང་མ། ད་ལྟ་
དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷོའི་ཕྱོགས་ན་རྒྱས་པའི་མཆོད་རྫས་སུ་ཡོད་པའི་དུང་དཀར་གཡས་
འཁྱིལ་སོགས་འབུལ་བར་བྱས་སོ། །ཞེས་དང་།  
དེར་མགོན་པོ་ལྷ་མངས་གྱི་སྒྲུབ་མཆོད་ཆེན་མོ་གྲོལ་ནས་རྡུལ་མཚོན་གྱི་དཀྱིལ་
འཁོར་སྔར་ལས་མདངས་ལྷག་པར་གསལ་བ་སོགས་རྟགས་མཚན་བཟང་ཞིང་། 
གཙོ་བོའི་སྒྲུབ་ཐོད་ལ་རྗེ་ཕམ་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་དབུ་ཐོད་དང་། མགོན་པོ་བཀའ་བརྒྱད་
སོ་སོར་སྒྲུབ་ཐོད་ཁྱད་ཅན་རེ་ཡོད་པའི་ཐོད་པའི་བདུད་རྩི་རྣམས་འཁོལ་ཞིང་ལྦུ་ཕྲེང་
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ཟེགས་མ་འཐོར་བཞིན་དུ། རྗེ་ཉིད་ནས་ཞབས་འབྲིང་དུ་གནས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་
གནང་སྟེ་སྐལ་བ་ཤིན་ཏུ་བཟང་པོར་བྱས་ཤིང་། ད་ཕྱིན་ཆད་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་
བསྟན་པ་ལ་ཕ་རོལ་གྱི་གནོད་པ་མེད་པར་ཡར་འཕེལ་དུ་འགྱུར་བའི་ཞལ་བཞེས་ཀྱང་
གནང་ངོ་ཞེས་དང་།

ཟ་བ་གཉིས་པའི་མར་ངོ་ལ་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་མདོས་ཆོག་གཏོར་བརྒྱག་གནང་
བའི་ཚོགས་དབུར་ཕེབས་ཤིང་། དེ་བསྟུན་གཞུང་མགྲོན་གཉེར་པ་འབྲུག་རྣམ་པ་ཡང་
དཔུང་འགའ་དང་ལྷན་ཅིག་དར་དཀར་ནང་ཕྱོགས་རྩིས་ལེན་དུ་སོང་བས། མི་རིང་བར་
རྒྱལ་ཁམས་བདེ་འཇམ་དུ་བསྒྱུར་བའི་དར་འཕྱར་གཏམ་སྙན་དང་བཅས་པ་དཔལ་
བདུད་འཇོམས་ཞབས་དང་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ལྷན་རྒྱས་སུ་བཞུགས་པའི་སྐུ་མདུན་
དུ་བསྟར་ཞིང་། ཚུལ་དེ་བཞིན་ཤར་བཀྲ་ཤིས་སྒང་དང་ཁ་ལིང་། ནུབ་དྷ་ལིང་དང་ཕ་
རི། བྱང་གླིང་བཞི་དང་ལ་ཡག་སོགས་ཕྱོགས་བཞི་མཐའ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་དབང་
དུ་འདུ་བའི་སྒོ་ལེགས་པར་དོད་ཅིང་ནང་གསེས་ཀྱིས་ལྷ་དཀར་འབུལ་བ་ཐམས་ཅད་
ཕྱག་ཏུ་འབྱོར་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ། ཞབས་དྲུང་
རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ལུ་ འཕྲིན་ལས་བཅོལ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་
གྱི་མཐུ་ལས། དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ ལྕམ་དྲལ་འཁོར་དང་བཅས་པ་གིས་ཡང་ 
མཐུ་སྟོབས་ནུས་པའི་དཔུང་གཉེན་དང་ རྒྱབ་སྐྱོར་གང་དྲག་ཕུལ་ཏེ། ཕྱི་དང་ནང་གི་
དག་བོ་ག་ར་ ཚར་བཅད་ཐོག་ལས། ཧེ་མ་ལྷོ་མོན་ཁ་བཞི་ཕྱོགས་སོ་སོར་གྱེས་
ཏེ་ཡོད་མི་དེ་ཚུ་ གཅིག་སྒྲིལ་བཟོ་ཞིན་ན། ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ དཔལ་ལྡན་
འབྲུག་པ་ ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་གཞུང་ གཞི་ཚུགས་པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་འདིའི་
མིང་ ཧེ་མ་ལྷོ་མོན་དང་། ལྷོ་རོང་ཟེར་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ འབྲུག་ཡུལ་དང་། འབྲུག་རྒྱལ་
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ཁབ། མི་ལུ་མོན་པ་དང་། རོང་པ་ཟེར་ཡོད་མི་དེ་ཡང་། འབྲུག་པ་ཟེར་བསྒྱུར་གནང་
བའི་སྐབས་ཏེ།  ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ཆོས་སྐྱོང་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ། འབྲུག་
རྒྱལ་ཁབ་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་དྲུག་པའོ། །

ག ༧༽མདོར་བསྡུ་བ་ཅིན། དུས་ངན་སྙིགས་མའི་ཡང་མཐའ་ལུ་ ལྷོ་རོང་དམུ་རྒོད་
འདུག་པ་ཅན་ཆ་ཁྱབ། བླ་མ་དང་དཔོན་ ང་ཆེ་ ང་དྲག་ ང་མཐོ་ཟེར་ མནོ་མི་ཚུ་ག་
གིས་ཡང་ གདུལ་བའི་གླགས་མ་འཁེལ་བར་ལུས་ཡོད་མི་འདི་འདུལ་བའི་དོན་ལུ། 
ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག། ཨུ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ལུང་བསྟན་དང་། ཆོས་སྐྱོང་
ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་བསྐུལ་མ་དང་འཁྲིལ། དགུང་
ལོ་ཉེར་གསུམ་ལུ་ཆིབས་ཁ་ལྷོ་ལུ་བསྒྱུར། དགུང་ལོ་ཞེ་བརྒྱད་ཚུན་ མི་ལོ་སོ་ཅུ་སོ་
ལྔའི་རིང་གཞན་དོན་མཛད་པ་སྟེ། བདེ་བར་གཤེགས་པའི་འཁོར་ལོ་བཅུ་དང་། ཆོས་
ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་འཁོར་ལོ་བཅུ་ཟུང་དུ་སྦྲེལ་ཏེ། བྱང་ཕྱོགས་བདེ་འབྱུང་གི་ཁྲི་ལུ་རྒྱལ་
པོ་ཟ་བ་བཟང་པོ་གིས་ ཤམྦྷ་ལའི་རྒྱལ་ཁབ་སྐྱོང་བ་དང་། རྔ་ཡབ་གླིང་དུ་འཆི་མེད་
མགོན་པོ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་དང་ དབྱེ་བ་མེད་པའི་སྟོབས་དང་ཟྱིལ་མཚུངས་པ་མེད་པའི་
སྒོ་ལས། ཝང་ཚོ་ཆེན་བརྒྱད། ཐེད་དར་ཐེག་བཅུ་གསུམ། དགོན་མཁར་སྟོད་མཁར་
སྨད། ཤར་ཚོ་བརྒྱད། རྩེ་རག། དུམ་བུ། སྤ་ལུང་ཚོ་དར་བརྒྱད། ལྷོ་དཔག་བསམ་
ཁ། དར་དཀར་ཡུལ་གླིང་ཆེན་པོ་བརྒྱད། ཤར་ཕྱོགས་ཀུ་རུ་ལུང་། བུམ་ཐང་མང་
འདུས་སོགས་ལུང་ཆེན་བཞི་དང་ལུང་ཕྲན་བཅོ་བརྒྱད། གདུང་ཚང་ཁ་གླིང་ཁ། རྒྱ་
གར་དཔོན་རིགས་འགའ་ཞིག་དང་བཅས་པ་ མངའ་འོག་ལུ་བསྡུ་ཞིང་། རྫ་ལུང་མེད་
ལ་ལུང་བཏགས་། ལྷོ་ཁྲིམས་མེད་ལུ་ཁྲིམས་བཙུགས་ཏེ་ རྒྱལ་ཁྲིམས་གསེར་གྱི་
གཡའ་ཤིང་བཟུམ་གྱི་བརྗིད་ཀྱིས་གནོན། 

ལྷ་ཆོས་དགེ་བ་བཅུ་དང་མི་ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་གི་ ཆོས་ཁྲིམས་དར་གྱི་མདུད་
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ཕུད་བཟུམ་བསྡམས་ཏེ་ འབངས་མི་སེར་ཡང་ བདེ་བ་དང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་
དཔལ་ ལྷ་ཡུལ་བཟུམ་ལུ་བཀོད་གནང་བ་མ་ཟད། སྐལ་ལྡན་གྱི་གདུལ་བྱ་ཚུ་ལུ་ 
གསང་སྔགས་ཟབ་མོའི་ཆོས་སྤྱི་དང་། བྱེ་བྲག་ ཕྱག་ཆེན་ཆོས་དྲུག་དང་། དཔལ་
འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་དང་ ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་ཟབ་ཆོས་ མཐའ་མར་བརྡལ་ཏེ་
གནང་ཞིང་། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལས་མཐའ་ ཡང་ནས་ཡང་དུ་བཤམས་པ་ལུ་བརྟེན། 
མ་རུངས་བདུད་དཔུང་འཇོམས་པའི་དཔའ་བོ་ མཐུ་ཆེན་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ཟེར་
བའི་ མཚན་གྱི་སྙན་གགས་ ཡོངས་སུ་གགས་པས། དུས་ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་ རྒྱལ་
ཁབ་འདི་ གསང་ཆེན་འོག་མིན་གྱི་ཞིང་སྦེ་ བསྒྱུར་བའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཟྱིལ་རྒྱུན་མི་
ཆད་པར་ བཟོ་གནང་ཚར་བའི་ཤུལ་མ། དགུང་ལོ་ལྔ་བཅུ་ང་བརྒྱད་ལུ་ ཡང་སྐྱར་གུ་
རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ལུང་བསྟན་དང་། ཆོས་སྐྱོང་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་བསྐུལ་མ་དང་འཁྲིལ་ 
སྐུ་མཚམས་རིམ་གཉིས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ལུ་བཞུགས་ཏེ་ བསྟན་པ་དང་འགྲོ་བའི་དོན་
མཛད་པའི་སྐབས་ཏེ།  ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ཆོས་སྐྱོང་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ། 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་བདུན་པ་སྟེ་ལེའུ་གསུམ་པ་རྫོགས་སོ།།  །།
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ལེའུ་བཞི་པ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་གཡུལ་རྒྱལ་དཔའ་བོའི་མཛད་པ་མདོར་
བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ།

དཔལ་འབྲུག་པ་བདུད་འཇོམས་རྡོ་རྗེ་མཆོག་ སྟོན་པའི་འདས་ལོ་ཉིས་སྟོང་བཞི་བརྒྱ་
བདུན་ཅུ་དོན་ལྔ་དང་། སྤྱི་ལོ་གཅིག་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་གོ་བཞི་པ། ༼༡༥༩༤༽ 

རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་རྒྱལ་བ་ཤིང་རྟའི་མཆུ་ཟ་ དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་དགའ་བ་གསུམ་པའི་
ཉིན་མར་སྐུ་འཁྲུངས།༼ཟཝ་༡་པའི་ཚེས་༡༡༽

དགུང་ལོ་བཞི་ལས་ ཆོས་སྲིད་ཀྱི་ལེགས་ཚོ་གོང་དུ་འཕེལ་བའི་གཞི་རྟེན་ སྐུ་ཡོན་
གསན་བཞེས་རིམ་པ་བཞིན་དབུ་བཙུགས་གནང་། དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་བཞེས་
པའི་ གནམ་ལོ་མེ་རྟ་ལོར་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་གདན་ས་གཙོ་བོ་ར་ལུང་ལུ་ 
རྟོགས་པ་དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཅིག་ཅར་ཏུ་གཟྱིགས་ཏེ་ གྲུབ་པའི་རྒྱལ་ས་ལུ་ རང་དབང་
བསྒྱུར་བའི་ ཁྲི་མངའ་སྲོལ་མཛད་པའི་སྐབས་སུ་ དགུང་ལོ་ཆུང་རུང་ ཟབ་རྒྱས་
གདམས་པའི་བཅུད་ཀྱིས་ བླ་ཆེན་ཁག་གི་མོས་བློ་དང་མཚམས་པའི་ཆོས་སྦྱིན་
གནང་སྟེ་ ཐུགས་དགྱེས་པའི་དཔལ་ལུ་བཀོད། སྟོབས་ཀྱིས་དྲེགས་པའི་ས་གཞི་
སྐྱོང་བ་ཆེ་རྒུའི་རིགས་རྣམས་ སྐུའི་གཟྱི་འོད་དང་ གསུང་གི་ང་རོས་ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་
པར་མཛད།

དགུང་ལོ་ཉེར་གསུམ་བཞེས་པའི་གནམ་ལོ་མེ་འབྲུག་ དབྱིན་ལོ་༡༦༡༦་ལུ་ ལུང་
བསྟན་དང་འཁྲིལ་ དགོན་འོབས་མཚོ་པའི་དམག་གིས་བསུས་ཏེ་ ཁ་བཞི་ལྷོའི་
རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་འཕེབས། བདེ་ཆེན་ལུ་ཕུ་ལུ་བྱོན་སྐབས་ དགེ་བསྙེན་ཇག་པ་མེ་
ལེན་གྱིས་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟན་སྲིད་ཀྱི་དོན་ལུ་ འཕྲིན་ལས་བསྒྲུབ་པའི་
ཁས་བླངས་ཕུལ།
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དེ་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ སྤ་གྲོ་འབྲུག་ཆོས་ལྡིངས་ལུ་བཞུགས་པའི་སྐབས་སུ་ 
ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ མཛད་པའི་ སྐབས་ཕྱེ་ནི་དང་ དྲག་པོ་མངོན་སྤྱོད་
ཀྱི་འཕྲིན་ལས་བསྒྲུབ་པའི་ དྲོད་ཉུལ་བའི་ཚུལ་ལུ་ གཙང་སྡེ་སྲིད་ཀྱི་དམག་དཔུང་ 
དང་པ་དེ་བྱུང་རུང་། བླ་མའི་རྫུ་འཕྲུལ་དང་ ཆོས་སྐྱོང་གི་མཐུ་ལས་གླགས་མ་འཁེལ་
པའི་ཁར་། སྤ་གྲོ་པའི་དམག་གིས་ གཙང་པའི་གདོང་ལེན་ལུ་ རྫམ་མའི་གདོང་
རྫིགཔ་གིས་ འབད་ཚུགསཔ་འབད་རང་བཏང་ནུག།

དེའི་སྐབས་སུ་མཐུ་ཆེན་བདུད་འཇོམས་རྡོ་རྗེ་དཔོན་གཡོག་དང་བཅས་པ་ ཝང་གི་
དམག་གིས་བསུས་ཏེ་ ཐྱིམ་ཕུ་སྤང་རི་ཟམ་པ་དང་ཞག་ཤུལ་དགོན་པ་བཞུགས་པའི་
ཤུལ་ལུ། ཤར་དར་བརྒྱད་ཀྱི་དམག་དཔུང་དང་ སྦྱིན་བདག་དད་ཅན་ཚུ་གིས་གདན་
དྲངས་ཏེ་ ཤར་ཝ་ཅན་རྫོང་ལུ་བཞུགས་ནུག།

དེ་ལས་ལོག་སྟེ་ དཀར་སྤྤེ་མཐུ་ལུང་སྒང་བརྒྱུད་དེ་ ལྕགས་རི་རྡོ་རྗེ་གདན་ལུ་ཕེབས། 
དེའི་སྐབས་སུ་ རྒྱལ་སྲས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱི་ཡབ་ ཚེ་དབང་བསྟན་འཛིན་
གྱིས་ རྟ་མགོའི་གདན་ས་ གྲྭ་འབངས་དང་བཅས་པ་ཕུལ་ཏེ་ རྟ་མགོ་ལུ་གདན་
དྲངས་བཞུགས་པའི་སྐབས་སུ་ བྲག་རྟ་མགྲིན་རང་བྱོན་གྱི་ ཁོངས་གསེང་ནང་ 
གཟྱིམས་ཁང་མཛད་དེ་ དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་དྲག་སྒྲུབ་ ཐོད་ནག་ལུ་བརྟེན་
པའི་ མངོན་སྤྱོད་ལས་ཀྱིས་ སྐུ་དག་སྡེ་སྲིད་གཙང་པ་བཙུན་མོ་དང་བཅས་པ་ ཟཝ་
གཅིག་གི་ཁོངས་སུ་བསྒྲལ་བའི་སྐབས་སུ་ བདུད་ཀྱི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བའི་རུ་ཚོན་
གནམ་ཁར་བསྒྲེངས་ཏེ་ ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཚུ་ལུ་ གཏང་རག་གི་དགའ་སྟོན་ རྒྱས་
ཤིང་རྒྱསཔ་འབད་ གནང་བའི་ཚེ། ལུགས་གཉིས་འཁོར་ལོ་སྒྱུར་བ་ང་། །ང་ནི་ཀུན་
གྱི་སྐྱབས་སུ་བཟང་། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའི་བཀའ་ཐམ་ང་ཡིག་བཅུ་དྲུག་མ་དེ་
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ཡང་གནང་བ་སྟེ། གཡུལ་རྒྱལ་དཔའ་བོའི་མཛད་པ་ལས་གཙང་པའི་དམག་ལས་
དང་པ་རྒྱལ་བའོ། །   

མཐུ་ཆེན་བདུད་འཇོམས་རྡོ་རྗེ་མཆོག་ དགུང་ལོ་ཉེར་བདུན་བཞེས་པའི་གནམ་
ལོ་ལྕགས་སྤྲེལ་ལུ་ ལྕགས་རི་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་ནི་འགོ་
བཙུགས་ཏེ་ ལོ་ཕྱེད་དང་གཉིས་ནང་གྲུབ། དེ་ལས་དགུང་ལོ་ སོ་བཞི་པ་ རབ་བྱུང་
བཅུ་གཅིག་པ་གནམ་ལོ་མེ་ཡོས་ལུ་ ལུགས་གཉིས་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བའི་ཐུགས་
བསམ་བཞེས་ཏེ་ ལྷོ་ལྗོངས་འདིའི་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ཡོངས་ལུ་ རྡོ་རྗེ་གསུང་གིས་
བདེན་ཚིག་བདར་ཏེ་ འཕྲིན་ལས་བསྒྲུབ་པའི་གཏོང་གྲོགས་མཛད་དགོ་པའི་བཀའ་
རྒྱ་སྤྲིངས། དགུང་ལོ་སོ་ལྔ་པ་ གནམ་ལོ་ས་འབྲུག་ལུ་ སྒར་བསྐོར་བྱོན་ཏེ་ ལྗོངས་
འདིའི་ལྷ་འདྲེ་མི་གསུམ་དབང་ལུ་ བསྡུ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་མཛད།

དེ་ལས་ དགུང་ལོ་སོ་དྲུག་པ་ གནམ་ལོ་ས་སྦྲུལ་ལུ་ སྲིན་མོ་རྡོ་ཁ་༼སེམས་རྟོགས་
ཁ༽གསང་སྔགས་ཟབ་དོན་ཕོ་བྲང་གི་རྨང་གཞི་བཏིང་སྟེ་ ཆོས་སྲིད་སེང་གེའི་ང་རོ་ 
ཡང་ལས་ཡང་བསྒྲགས་པའི་སྐབས་སུ་ བླ་མ་ཁག་ལྔཔོ་ ངལ་མ་རངས་པ་ ང་རྒྱལ་
དང་ཕྲག་དོགས་ཀྱིས་ མཐུ་ཆེན་བདུད་འཇོམས་རྡོ་རྗེ་ལུ་ ངོ་ལོག་སྟེ་དམག་དྲངས་
པ་དང་། སྦྱིན་བདག་དང་ ཆོས་ཞུ་མིའི་སློབ་མ་བསད་པ་དང་། ལམ་བཀག་པ་དང་། 
རྫོང་ལུ་མེ་སྤར་བ་ལ་སོགས་པའི་ བྱ་བ་ངན་པ་སྣ་དགུ་ བརྩམས་རུང་ གླགས་མ་
འཁེལ་བར། དགུང་ལོ་སོ་བརྒྱད་པ་ གནམ་ལོ་ལྕགས་ལུགས་ལུ་ རྫོངས་བཞེངས་
གྲུབ་པའི་དགའ་སྟོན་དང་ གདུང་སྲས་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་སྐུ་འཁྲུངས་པའི་ འཁྲུངས་
སྟོན་ཡང་མཛད་གནང་ནུག།

ད་རུང་ དགུང་ལོ་ཞེ་གཅིག་པ་ གནམ་ལོ་ཤིང་ཁྱི་ལུ་  བླ་ཁག་ལྔ་བློ་སེམས་གཅིག་
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སྒྲིལ་གྱི་ཐོག་ལས་ གཙང་སྡེ་སྲིད་གཞོན་ནུ་ཀུན་རབ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུས་ཞིང་། ཡང་
ལས་ཡང་བསྐུལ་བ་ལུ་བརྟེན་ བོད་དམག་དཔུང་ཆེན་བྱུང་བ་ལུ་བརྟེན་ ཐེངས་ཅིག་ 
གསང་ཟབ་རྫོང་ ཁོང་གི་ལག་པར་ཚུད་དེ། རྫོང་ནང་ཁོང་གི་དམག་སྒར་བཅའ་སྟེ་སྡོད་
པའི་སྐབས་སུ་ བླ་མ་དང་ཆོས་སྐྱོང་གི་ནུས་མཐུ་ལས་ རྫོང་ལུ་མེ་སྐྱོན་ཤོར་ཏེ་ ཁོང་
རང་ཕྱེད་ཀ་མེ་གིས་ཚིག་ ཡ་ལུ་ཕྱེ་ཤི་ཀོ་ཤི་ཐལ་ དམག་ཕམ་པ་སྟེ། གཡུལ་རྒྱལ་
དཔའ་བོའི་མཛད་པ་ལས་ བླ་ཁག་ལྔ་དང་གཙང་པའི་དམག་དཔུང་ཐེངས་གཉིས་པ་
ལས་རྒྱལ་བའོ། །

དེ་ལས་དགུང་ལོ་ཞེ་བཞི་པ་ གནམ་ལོ་མེ་གླང་ལུ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་སྲོག་
མཁར་ སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཕྲོ་བྲང་བཞེངས་ནིའི་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ལོ་ཕྱེད་
དང་གཉིས་ནང་གྲུབ། དགུང་ལོ་ཞེ་ལྔ་པ་ གནམ་ལོ་ས་སྟག་ལུ་ ཁ་བཞི་དབང་ལུ་
འདུས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ལུ་དམིགས་ཏེ་ དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་གི་རྫོང་ཡང་བཞེངས་
གནང་། ནང་བསྟན་རྩ་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་དང་། དད་ལྡན་ཕྱག་མཆོད་ཀྱི་ཡུལ་ སྐུ་
གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་ཁྱད་པར་ཅན་གྱིས་གང་བའི་ བྱིན་རླབས་ཀྱི་གཟྱི་འོད་འབར་
བར་མཛད། ཕྱི་རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་མངའ་ཐང་དང་སྟོབས་འབྱོར་དགུང་ལས་ཡར་བ་སྟེ། 
མདོར་ན་ ཆོས་སྲིད་ཀྱི་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་སྟེ་ 
གནམ་བྱར་གྱི་མཚོ་བཟུམ་སྦེ་འཕེལ་ཞིང་ ཆོས་སྲིད་གདུག་དཀར་གཅིག་གི་ གྲིབ་
བསིལ་འོག་ལུ་ འབངས་འཁོར་བདེ་བར་སྐྱོང་བཞུགས་ནུག།

ཡང་ མཐུ་ཆེན་བདུད་འཇོམས་རྡོ་རྗེ་ དགུང་ལོ་ཞེ་དྲུག་པ་ གནམ་ལོ་ས་ཡོས་ལུ་ བླ་
ཁག་ལྔ་ སེམས་ཀྱི་རེ་བ་མ་རྫོགས་པ་ གཙང་སྲས་ཡང་ལས་ཡང་བསྐུལ་བའི་ངོ་ལུ་ 
དམག་ཐེངས་གཅིག་བཏང་བའི་ཤུལ་ལུ། གཙང་སྲས་སྡེ་སྲིད་གཞོན་ནུ་ཀུན་རབ་
དང་། ཞབས་དྲུང་དཔག་བསམ་དབང་པོ། གཙང་པའི་བླ་མཆོད་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་
པ་ཆོས་དབྱིངས་རྡོ་རྗེ་ ལ་སོགས་པ་ཚུ་གིས་ འཁོན་འཛིན་སྦྱངས་དགོ་པའི་ཞུ་རྟེན་ 
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རིམ་པ་བཞིན་འབྱོར་བ་ལུ་བརྟེན་ ཞལ་གྱིས་བཞེས་ཏེ་ ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱི་བར་ནང་ 
འཁོན་འཛིན་བཟླུམས་པའི་མཐུན་ལམ་བསྒྲིགས་གནང་བ་སྟེ། གཡུལ་རྒྱལ་དཔའ་
བོའི་མཛད་པ་ལས་ གཙང་པ་དང་འབྲུག་པའི་དམག་མཇུག་བསྡུ་བའོ། །

མཐུ་ཆེན་བདུད་འཇོམས་རྡོ་རྗེ་ དགུང་ལོ་ཞེ་བརྒྱད་པ་ གནམ་ལོ་ལྕགས་སྦྲུལ་ལུ་ 
ལྷ་པའི་གདན་ས་རྡོ་སྔོན་རྫོང་ལ་སོགས་པ་ཕྱག་ལུ་བཞེས་ཞིང་ ཆབ་སྲིད་བདེ་བར་
བསྐྱངས་ཏེ་བཞུགས་པའི་དུས་སུ། བོད་ལུ་ ནང་སོ་ཨ་འུ་གིས་སོག་དམག་དྲངས་
ཞིན་ན་ བོད་ཁམས་དབང་ལུ་བསྒྱུར་བའི་ང་རྒྱལ་དང་ ངན་པ་ལང་ཤོར་གྱི་དབང་ལུ་
ཐལ་ཏེ་ ཁ་བཞི་ལྷོའི་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཡང་དབང་ལུ་བསྡུ་བའི་བསམ་ངན་བཅང་ཏེ། མཐུ་
ཆེན་བདུད་འཇོམས་རྡོ་རྗེ་ དགུང་ལོ་ང་གཅིག་པ་ གནམ་ལོ་ཤིང་སྤྲེལ་ལུ་ ནང་སོ་
ཨའུ་དང་སོག་པོ་བསྟན་ཆོས་ཀྱིས་ སྣ་ཁྲིད་མཛད་ཐོག་ དགེ་ལྡན་པའི་དཔུང་ཆེན་
དྲངས་ཏེ་ དམག་ཐེངས་གསུམ་འཐབ་པའི་འགོ་བཙུགས་ཡོད། 

དམག་དཔུང་ཐེངས་དང་པའི་སྐབས་སུ་ ཚར་བཅད་རྗེས་འཛིན་གྱི་སྒོ་ལས་ བོད་
དམག་རང་ཡུལ་ལུ་བསློག་བཏང་བའི་དུས་སུ་ ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་མཐུ་ལུ་ གླགས་
མ་འཁེལ་པས་ཟེར་བའི་ ལོ་རྒྱུས་རྒྱ་བོད་ཧོར་གསུམ་ཀུན་ལུ་ཁྱབ་སོངམ་ཨིན་
མས། དེའི་སྐབས་སུ་ སྤུངས་ཐང་མགོན་ཁང་གསརཔ་ བཞེངསམ་ལས་བརྟེན་ 
མགོན་ཁང་དེའི་མཚན་ཡང་ གཡུལ་རྒྱལ་མགོན་ཁང་ཆེན་མོ་ཟེར་མཚན་གསོལ་
གནང་ནུག།

དགུང་ལོ་ང་གཉིས་བཞེས་པའི་ གནམ་ལོ་ཤིང་བྱ་ལུ་ སྤ་གྲོ་རིན་སྤུངས་རྫོང་གི་རྨང་
བཏིང་ཏེ་བཞེངས། ང་གསུམ་ལུ་ སྟག་ཚང་ཕྱག་ལུ་བཞེས། ང་བཞི་པ་ གནམ་ལོ་མེ་
མོ་ཕག་གི་ལོ་ལས་བཟུང་ ལྷོ་མཚམས་དར་དཀར་ལ་སོགས་པའི་ གཡུས་ཕྱོགས་
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ཚུ་ནང་ ཐབས་མཁས་ཀྱི་སྒོ་ལས་འབྲུག་རྣམ་རྒྱལ་གཙོས་པའི་ དཔའ་གཟརཔ་ 
བཏང་གནང་སྟེ་ཚར་བཅད་རྗེས་འཛིན་གྱི་ཐོག་ལས་ རྗེས་སུ་བཟུང་ཞིང་མངའ་འོག་
ལུ་བསྡུ་ཞིན་ན་ དར་དཀར་བཀྲ་ཤིས་ཡང་རྩེ་རྫོང་ཡང་བཞེངས་གནང་ནུག། དེ་ལས་
རིམ་པ་བཞིན་དུ་ གླིང་གཞི་གཡུལ་རྒྱལ་རྫོང་།  སྤ་གྲོ་འབྲུག་རྒྱལ་རྫོང་། ནུབ་དྷ་ལི་
རྫོང་། ཆུ་ཁ་རྡོ་བ་རྫོང་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ ལ་ལུ་བཞེངས་ཚར་བ་དང་། ལ་ལུ་བཞེངས་
བཞིན་པ་དང་། ལ་ལུ་བཞེངས་ནིའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡོདཔ་ཨིན།

ཡང་ ཤར་ཕྱོགས་འཁོར་ལོ་རྩིབ་བརྒྱད་ དབང་ལུ་བསྡུ་བའི་ཐུགས་བཞེད་གནང་སྟེ་ 
དཔའ་མཛངས་ཁབས་མཁས་ཀྱི་བདག་པོ་ ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་བསྟན་པ་མཆོག་ 
ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་གྱི་ཁྲི་མངའ་གསོལ། ཁོང་གིས་ཡང་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་
ལུ་ དམ་ཚིག་ངོ་ལྐོག་མེད་པའི་ཐོག་ལས་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་
ཚུ་དཔང་པོ་བཅོལ་ཏེ་ ཀྲོང་གསར་ཆོས་འཁོར་རབ་རྩེའི་གདན་ས་རྒྱ་བསྐྱེད་དེ་ རྫོང་
གསར་བཞེངས་མཛད་ཅིང་། བླ་མ་རྣམ་སྲས་དང་། དབུ་མཛད་དམ་ཆོས་གཉིས་ཀྱི་
དཔའ་མཛངས་དང་ཐབས་མཁས་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་གྲོགས་
ལུ་བཀུག་ཞིན་ན་ ཤར་ཕྱོགས་འཁོར་ལོ་རྩིབ་བརྒྱད་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་དབང་
ལུ་བསྡུས། ཕྱོགས་ཀྱི་རྫོང་དཔོན་ཚུ་ཡང་བསྐོ་བཞག་གནང་སྟེ་ རྫོང་ཆེན་ཚུ་ཡང་
བཞེངས་འདུག།

བྱང་མགར་སའི་ཕྱོགས་ལུ་ཡང་ ཐེངས་གཅིག་དགེ་ལྡན་པའི་དམག་གིས་བཟུང་སྟེ་ 
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ལུ་ ངོ་རྒོལ་ག་དེ་སྦེ་རྐྱབ་རུང་ ཡར་སྐྱར་ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་
ཕྱག་ལུ་ཚུད་དེ་ མགར་ས་བཀྲ་ཤིས་མཐོང་སྨོན་རྫོང་ཡང་ཕྱག་བཏབ་གནང་ནུག།
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ཡང་མཐུ་ཆེན་བདུད་འཇོམས་རྡོ་རྗེ་དགུང་ལོ་ང་དྲུག་པ་ གནམ་ལོ་ས་གླང་ལུ་ དགེ་
ལྡན་པའི་དམག་དཔུང་ཐེངས་གཉིས་པ་ ཧེ་མ་ལས་སྟོབས་ཤུགས་ཆེ་བ་ལྗོངས་འདི་
ནང་བཏང་སྟེ་ དམག་རྐྱབ་པའི་སྐབས་སུ། བླ་མའི་རྫུ་འཕྲུལ་དང་ཆོས་སྐྱོང་གི་མཐུ་
ལས་བརྟེན་ དགེ་ལྡན་པའི་དམག་མི་སྤྱིར་བཏང་བྱོ་ཐལ་ཏེ་ སྲོག་ལུ་ ཉེས་སྐྱོན་མ་
བྱུང་རུང་། འབྲུག་པའི་བསྟན་སྲིད་ལུ་ ཧིང་དྭངས་མའི་དཀྱིལ་ལས་རང་ མ་རངས་
པའི་དམག་དཔོན་དང་ མི་སྣ་དག་པ་ཅིག་ སྲོག་མཐའ་བསྟུངས་ཏེ་ མགོ་ལག་དང་
དོན་ཧིང་ ནག་པོ་ཆེན་པོ་ལྕམ་དྲལ་དགྱེས་པའི་བསྐང་རྫས་འབད་ཕུལ་གནང་ནུག། 

དེ་བཟུམ་སྦེ་ རང་ཤེད་ངོམ་སྟེ་ དཔའ་རྒོད་གདུག་པའི་སྤྱོད་པ་ཅན་ཚུ་ཡང་ ཤ་
གཟུགས་མཐའ་མར་བརྡལ་ ཁྲག་ཐྱིགས་གནམ་ལུ་གཏོར་ཏེ་ ང་རྒྱལ་གྱི་བྲག་རི་
གཤིགས་བཏང་བ་དང་། ལ་ལུ་དགོས་པའི་དབང་གིས་ གནས་སྐབས་ཅིག་ བཙོན་
ཁང་གནག་དུང་དུང་ནང་བཙུགས་བཞག་རུང་། ཤུལ་མ་གསོལ་རས་དང་བཅས་ རང་
གི་གཡུས་ཁར་ ལོག་བཏང་གནང་བ་ལུ་བརྟེན། དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟན་
སྲིད་ལུ་ གནོད་པ་རྩོམ་པ་དང་ དེའི་ཕྱོགས་སུ་གཏོགས་པ་ག་ར་ ངོ་ཚ་དགོཔ་བཟོ་
གནང་འདུག། དེའི་སྐབས་སུ་ མཐུ་ཆེན་བདུད་འཇོམས་རྡོ་རྗེ་མཆོག་གིས་ ད་ལས་
ཕར་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟན་སྲིད་ལུ་ སྡང་བའི་སེམས་ཀྱིས་ གནོདཔ་བསྐྱེལ་
མི་རེ་འཐོན་རུང་ ཕུགས་ལུ་གནོད་མི་ཚུགས་ཟེར་བའི་ཞལ་བཞེས་ཡང་གནང་བ་
སྟེ། གཡུལ་རྒྱལ་དཔའ་བོའི་མཛད་པ་ལས་ དགེ་ལྡན་པའི་དམག་དཔུང་ལས་རྒྱལ་
བའོ། །
མཐུ་ཆེན་བདུད་འཇོམས་རྡོ་རྗེ་ དགུང་ལོ་ང་བདུན་བཞེས་པའི་ གནམ་ལོ་ལྕགས་
སྟག་ལས་འགོ་བཟུང་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟན་སྲིད་གྱི་དོན་ལུ་ དམག་ནང་ཤི་
མི་ཚུ་གི་དོན་ལས་ བྱེ་བ་མཆོད་རྟེན་བཞེངས་ནིའི་ཕྱག་ལཱ་དང་། ལྷན་སྐྱེས་དུང་འཕྱུར་
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བཙུགས་པ་ལ་སོགས་པ་གིས་མཚོན་ འབྲེལ་ཚད་ལམ་དང་འབྲས་བུ་ལུ་བཀོད་པའི་
སྐྱབས་དང་ཐུགས་རྗེའི་རྭ་བ་ནང་བཙུགས་གནང་ཡོད། 

མདོར་བསྡུ་བ་ཅིན། ཤར་ཕྱོགས་འཁོར་ལོ་རྩིབ་བརྒྱད་ཀྱི་མཐའ་བཀྲ་ཤིས་སྒང་
ལས་ཁ་ལིང་གདུང་བསམ་ཁ་ཚུན་དང་། ལྷོ་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་དར་དཀར་
ལས་ དཔག་བསམ་ཁ་དང་ གྷ་ཊྱི་ཁ་ཚུན་དང་། ནུབ་རིན་ཆེན་སྣ་བདུན་སྤུངས་པའི་
ཕྱོགས་ལས་ དྷ་ལི་ཁ་དང་གྱོ་མོ་ཕག་རིའི་ ས་མཚམས་ཚུན་དང་། བྱང་ཁ་བ་ཅན་
གྱི་རི་མཚམས་ལས་ གླིང་བཞི་དང་མགར་ས་ སྟག་རྩེ་ཁ་ཚུན་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་
པའི་མངའ་འོག་ལུ་བཙུགས། ལྷོ་ཁྲིམས་མེད་ལུ་ཁྲིམས་བཅའ། རྫ་ལུང་མེད་ལུ་ལུང་
བཏགས། ཧེ་མ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མིང་ལུ་ མཐའ་འཁོབ་མོན་གྱི་གཡུས་དང་ལྷོ་རོང་། 
མི་ལུ་མོན་པ་དང་རོང་པ་ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཟེར་ཡོད་མི་དེའང་།  འགྱུར་བཅོས་འགྱོ་སྟེ་ 
ཆོས་མིང་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་ལུ་ཆགསཔ་ལས་བརྟེན། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་དང་། འབྲུག་
པ་ཟེར་བའི་མིང་གཏམ་འཛམ་བུ་གླིང་ནང་ཁྱབ་སྟེ། སྔར་ཡང་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ། 
ད་ཡང་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་འབད་ གནས་ཡོདཔ་ཨིན།  གཡུལ་རྒྱལ་དཔའ་བོའི་
མཛད་པ་ལས་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་སྟེ་ལེའུ་བཞི་པ་རྫོགས་སོ།།  །།
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དེ་ལྟར་བྲིས་པའི་རྣམ་དཀར་དགེ་བའི་མཐུས། །སྤྱིར་ནི་འགྲོ་བའི་བདེ་སྐྱིད་གོང་འཕེལ་
དང་། །ལྷག་པར་ཙན་དན་བཀོད་པའི་ཞིང་ཁམས་འདིར། །ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་བསྟན་
པ་དར་རྒྱས་ཤིང་། །འབྲུག་པའི་ལུགས་གཉིས་བསྟན་སྲིད་ལ་གནོད་པའི། །མི་
བསུན་གདུག་པའི་བསམ་སྦྱོར་འཆང་བ་རྣམས། །དམིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་
རབ་ཞི་སྟེ། །དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་རྟག་ཏུ་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག ། 
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༡༽ ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་དང་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་རྒྱུད་སྣ་ཚོགས།           
༢༽ གསང་སྔགས་གསར་རྙིང་གི་བསྙེན་ཡིག་སྣ་ཚོགས།
༣༽ དཔལ་རྡོ་རྗེ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་ཁྲོས་པའི་མགོན་པོ་གསང་བ་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་
     བའི་རྣམ་བཤད་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ།
༤༽ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར།
༥༽ རྒྱལ་སྲས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་ཐར།
༦༽ ལྷོ་འབྲུག་ཆོས་འབྱུང་འཇམ་མགོན་སྨོན་མཐའི་འཕྲེང་བ།
༧༽ ཆོས་འབྱུང་བློ་གསར་རྣ་རྒྱན།
༨༽ ཕྱག་ཆེན་སྔོན་འགྲོའི་འགྲེལ་པ་ངེས་ཤེས་སྒྲོན་མེ།
༨༽ དཔལ་འབྲུག་དགེ་འདུན་ཕྱག་སྲོལ་ཆ་ཤས་བསྟན་འཛིན་གཞོན་ནུའི་དགའ་
     ཚལ་དེབ་ཐེར་དྲུག་པ།






