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འབྲུག་སྤ་རོ་རིན་སྤུངས་རྫོང་ གཏེར་སྟོན་ལྷ་ཁང་ནང་བཞུགས་པའི་  

གཏེར་སྟོན་ཤེས་རབ་མེ་འབར་གྱི་ལྡེབས་རི། 
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ཞིབ་འཚོལ་གསལ་བཤད། 

༉ མ་རྒྱུད་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་ཀློང་གསལ་འབར་བ་ཉི་མའི་གསང་རྒྱུད་འདི་ཉིད་ དུས་རབས་༨ པའི་ནང་ 

ཨུ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ མོན་ཡུལ་སྤ་གྲོ་ སྟག་ཚང་སེང་གེའི་བྲག་ཕུག་ཏུ་ ཨུ་རྒྱན་གསུང་བཞིན་ལྷག་

ཆད་མེད་པར་མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གིས་ ཡི་གེར་བཏབ་པ་འདི་ཉིད་ མ་འོངས་གདུལ་བྱའི་ཆེད་དུ་ 

ཨོ་རྒྱན་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀྱི་སླར་ཡང་ བུམ་ཐང་བཏང་ སེང་གེའི་བྲག་ རི་མོ་ཅན་དུ་གཏེར་དུ་སྦས།  ཕྱིས་སུ་

བོད་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་པོ་ ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་ནང་བློན་རྡོ་རྗེ་སྤྲེའུ་ཆུང་གི་སྐྱེ་མཐའ་ དུས་རབས་༡༤ པའི་ནང་

བྱོན་པའི་ གཏེར་སྟོན་ཤེས་རབ་མེ་འབར་མཆོག་གིས་ འབྲུག་བུམ་ཐང་བཏང་ རི་མོ་ཅན་གྱི་བྲག་ནས་གཏེར་

ནས་བཞེས་པ་འདི་ཡིན།  

 གཏེར་སྟོན་ཤེས་རབ་མེ་འབར་མཆོག་གིས་ བཏང་རི་མོ་ཅན་ནས་གཏེར་བཞེས་པའི་རྗེས་སུ་ མུ་ནིའི་

མིང་ཅན་ཞིག་གིས་ བོད་རྐོང་ཡུལ་ལྗོན་པ་ལུང་དུ་ ཤིང་མོ་ཡོས་ཀྱིས་ལོ། (སྤྱི་ལོ་༡༣༧༥ ཡིན་པར་མངོན) ཧོར་

ཟླ་༩ པའི་ནང་ འབྲུག་ཤོག་འམ་ (བོད་ཤོག) ནང་ དབུ་མེད་ཡི་གེའི་ཐོག་བྲིས་ནས་ཡོད་པ་དེ་ཉིད་ དེང་དུས་

སུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདིར་ དབུ་མེད་ཡི་གེའི་འབྲི་ལྷག་ཁྱབ་ཆུང་བར་བརྟེན་ དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བའི་

གཙོ་འཛིན་ དྲགོས་ཀརྨ་ཨུ་ར་མཆོག་གིས་ ཡིག་དཀར་ནང་བསྒྱུར་དགོས་པའི་གྲོས་སྟོན་གནང་བ་བཞིན་ 

ཞིབ་འཚོལ་པ་ རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་གྱསི་ དབུ་མེད་ཡི་གེ་ནས་ ཡིག་དཀར་ནང་ སྤྱི་ལོ་༡༥/༡༢/༢༠༠༩ ལ་

བསྒྱུར་བ་དེ་ཉིད་ཡིན།  

 མ་རྒྱུད་འདི་འབྲུག་སྤ་རོ་ སྤང་པ་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུའི་ལྷ་ཁང་ནང་བཞུགས་ཡོད་པ་དེ་ཉིད་ དགོན་པའི་དབུ་

འཛིན་ བླ་མ་རིན་ཆེན་སེངྒེ་མཆོག་གིས་ ཞིབ་འཚོལ་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་རང་ལ་ ཞིབ་འཚོལ་ཆེད་དུ་གནང་བ་

ལྟར་ རང་ངོས་ནས་ཀྱང་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་ངང་ནས་ དབུ་མེད་ནང་གང་ཡོད་ ཡིག་དཀར་ནང་བསྒྱུར་

ནས་ཡོད། དེ་གིས་དབུ་མེད་ཡི་གེར་གོམས་འདྲིས་མ་ཚུད་པའི་མཁས་མཆོག་རྣམས་ལ་ཞབས་ཏོག་དང་མ་

འོངས་དད་ལྡན་ཡོངས་ལ་ཕན་པའི་སྨོན་འདུན་ཡོད།། 
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༄༅༔     ༔དབུའ་ལེགས་པས་གཟིགས་པར་ཞུ༔   ༔ 

ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་ཀློང་གསལ་འབར་བ་ཉི་མའི་གསང་རྒྱུད་ཞེས་བྱ་བ་༔  

༔བཞུགསྷོ་ཨང་༔ སྤྲུལ་སྐུ་སྤྲད་ཛྙ་ལེགས་པ་སྩལ་གྱི་གཏེར་ 

༔མའོ༔ 
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༄༅༅༔༔         ཡང་གསང་དག་པ་ཀློང་གསལ་འབར་བའི་

སྐད་དུ་ན༔ ཧ་ཨ་ༀ་ཧཱུྃ་ཀོ་མི་ས་མི་པ་མི་ཀྵེ༔ དོན་བསྒྱུར་རང་གསལ་ཤར་བའི་སྐད་དུ༔ སྟོང་གསལ་

མདངས་ལྔ་མ་སྐྱེས་མི་འགག་པ༔ སོ་སོ་རང་རིག་ཡེ་ཤེས་ཆེན་མོ་འདི༔ རྟོགས་ཚད་རང་གྲོལ་མཁའ་

ལ་ཉི་ཤར་འདྲ༔ ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་ཡངས་པའི་ཀློང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ རྒྱ་གར་སང་ཏྲི་ཏའི་སྐད་དུ་ན༔ བྷུད་

ཏྲ་ཕ་ལ་དྷར་མ་ཨི་བྷི་ཏྲ༔ དགོངས་ཏེ་རྣཾ་གྲོལ་བོད་ཀྱི་སྐད་དུ་ན༔ ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་ཀློང་གསལ་འབར་བ་ཉི་

མའི་རྒྱུད་ལས༔ རང་འབྱུང་རང་གསལ་ངང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔  

འདི་སྐད་ཀློང་ནས་ཤར་བའི་དུས་ཅིག་ན༔ ཁྱད་པར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དག་པའི་གནས༔ ཆོས་དབྱིངས་

སྤྲོས་བྲལ་ཁྱབ་བརྡལ་ཕོ་བྲང་ནས༔ སྟོན་པ་ཁྱད་འཕགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནི༔ ཅིར་ཡང་མ་གྲུབ་ཡེ་

ཤེས་རང་གསལ་ཡུམ༔ འཁོར་ནི་ཁྱད་པར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྟེ༔ སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་སྟོང་གསལ་མ་

འགགས་པ༔ དུས་ནི་ཁྱད་པར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྟེ༔ རྟག་པ་རྒྱུན་གྱིས་ཐོག་མཐའ་མེད་པའོ༔ བསྟན་

པ་ཁྱད་པར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནི༔ བདེ་བ་ཆེན་པོ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའོ༔ ཐོག་མ་མཐའ་བྲལ་དེ་ཉིད་དུས་

ཀྱིས་ཚེ༔ ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་རིཊ་ང་འི་མཁའ་འགྲོ་དང་༔ དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་གདངས་པ་ལས་གྲུབ་པ་ཡི༔ 

ཌ་ཀི་གྲངས་ལས་འདས་པའི་འཁོར་ཚོགས་དང་༔ སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་ཕོ་ཉ་འགྱོགས་པའི་ཚོགས༔ འདས་

དང་མ་འདས་འོད་ལུས་ཕྲུལ་མོ་ཆེ༔ ཌ་ཀྱི་གྲངས་ལས་འདས་པ་ཐམས་ཅད་དང་༔ མཉམ་ཉིད་རོལ་པ་

ཆེན་པོའི་ངང་ཉིད་དུ༔ དགོངས་པ་བཞི་ལྡན་ཚུལ་དུ་རབ་བཞུགས་སོ༔  

དེ་ནས་སྟོང་པའི་མཁའ་ནས་གསལ་བའི་དབྱངས་དང་བཅས༔ དགུ་འགྱུར་འབྱུང་བའི་གདངས་དུ་རང་

ཤར་བ༔ ཚིག་བརྗོད་རིམ་པ་གསང་རྒྱུད་འདི་ཉིད་ནི༔ འཁོར་ཚོགས་རང་རང་དགོངས་པའི་ཚིག་ཏུ་

གསལ༔ ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་ཀློང་གསལ་ཉི་མའི་རྒྱུད༔ གསུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱའི་སྐད༔ ཚངས་

དབྱངས་ང་རོའི་སྐད་ཀྱིས་ཡོངས་བསྒྲགས་སོ༔  
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༈     ༔དེ་ནས་འཁོར་རྣམས་རྗེས་སུ་ཡིད་རངས་ཏེ༔ ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་གསལ་བའི་རང་སྒྲ་ལས༔ མངོན་

པར་སྟོད་དེ་དང་བས་རབ་ཏུ་བསྟོད༔    ས་མ་ཡ༔ ༔རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔   མན་ཏྲ༔  འགྱུ་རྒྱ༔  ཐུན་མོང་མ་ཡིན་

པའི་རྗོད་བཞི་ལས་ལས༔ གླེང་ཞིང་བཞིག་པའི་ལེའུ་སྟེ་དང་པོའོ༔  

    ༔ཆོས་དབྱིངས་གསལ་བའི་ཡུམ་མཆོག་

ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་ལ༔  སྟོན་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་དང་༔ རིག་པ་བཞིའི་ཌ་ཀིས་འདི་སྐད་གསོལ༔ ཀྱེ་མ་ཀྱེ་

མ་ཀློང་ཀྱེ་མ་ཧོ༔ འདི་ལྟ་བུའི་གསང་རྒྱུད་ལས༔ དགོངས་དང་དཔག་པར་མ་ནུས་པས༔ རིམ་པ་བཞིན་

དུ་གསུང་དུ་གསོལ༔ མ་གྲུབ་ཐོག་མའི་གོང་ཐག་ནས༔ ཀུན་ཁྱབ་ཡེ་ཤེས་གནས་པ་ལ༔ འཁྲུལ་མེད་

འཁྲུལ་དང་གནས་པའི་ཚུལ༔ ལམ་དང་འཆར་སྒོ་ཡུལ་གར་གསལ༔ ཉམས་ལེན་གོང་འཕེལ་གྲོལ་བའི་

རྟགས༔ རྐྱེན་གིྱས་བར་ཆད་ཅི་ལྟ་བུ༔ ཆོས་དབྱིངས་བཟང་མོས་གསུང་དུ་གསོལ༔ དེ་སྐད་ཅེས་ནི་ཞུས་

པའི་གནད༔ ཀུན་བཟངས་ཡུམ་གྱིས་མདངས་གསལ་མ༔ ཀྱེ་ཧོ་འདུས་པའི་འཁོར་རྣམས་ཉོན༔ མ་གྲུབ་

ཐོག་མ་གོང་ཐག་ནས༔ དངོས་པོ་གཤིས་ཀྱི་འདུག་ཚུལ་ནི༔ ངོ་བོ་སྟོང་ལ་རང་བཞིན་གསལ༔ ཐུགས་

རྗེས་ཀུན་ལ་སྣང་ནུས་པ༔ བྱས་པ་མེད་པར་རང་གསལ་བ༔ ཡེ་ཉིད་ནས་ནི་རང་བཞིན་གནས༔ སྟོང་པའི་

ངོས་ནས་རྟག་མཐའ་བྲལ༔ གསལ་བའི་ངོས་ནས་ཆད་མཐའ་བྲལ༔ གསལ་སྟོང་ཡིན་པས་འཛིན་བྱ་

བྲལ༔ ཐོག་མཐའི་ཀ་དག་གསལ་སྟོང་ཁྱབ༔ སུས་ཀྱང་བྱས་པ་མེད་པ་ཉིད༔ ཡེ་ཉིད་མཐོག་མའི་སྤྱི་

གཞི་བོ༔ ཅེས་ཤར་བའོ༔  

ཀྱེ་ཧོ་འདུས་པའི་འཁོར་ཚོགས་ཉོན༔ གཞི་ཉིད་ལ་ནི་རྣམ་པ་གཉིས༔ ཤེས་བྱའི་གཞི་དང་གནས་ལུགས་

གཞི༔ ཤེས་གཞི་འདོད་གཞུང་བསམ་ལས་འདས༔ གནས་ལུགས་གཞི་ལ་གསུམ་དུ་སྟོན༔ ཐོག་མ་

ཡིས་ནི་སྤྱི་གཞི་དང་༔ དེ་ལས་མ་རིག་འཁྲུལ་གཞི་དང་༔ དེ་ཉིད་རྟོགས་པས་གྲོལ་གཞིའོ༔ ཐོག་མ་ལ་

ཡང་གཉིས་སུ་སྟོན༔  ཡེ་ཐོག་དང་པོའི་གནས་ལུགས་དང་༔ རང་གིས་རིག་པའི་གནས་ལུགས་གཉིས༔ 

ཡེ་ཐོག་དང་པོ་གོང་དང་མཐུན༔ སྟོང་དང་གསལ་དང་ཁྱབ་པ་གསུམ༔ དབྱེར་མེད་ཉག་གཅིག་རང་འབྱུང་

ངོ་༔ ཀུན་ཁྱབ་སེམས་ནི་འདི་ལྟར་གནས༔ ཐུགས་རྗེ་ཀུན་ཁྱབ་ཡེ་ཤེས་ནི༔ ཡེ་ནས་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་
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གནས༔ ངོ་བོ་ཀ་དག་ཡེ་ཤེས་ནི༔ མ་རིག་རྟོག་པ་ཀུན་དང་བྲལ༔ རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་ནི༔ སྟོང་

གསལ་རང་དངས་ཉིད་དུ་གནས༔ ཐུགས་རྗེས་ཀུན་ཁྱབ་ཡེ་ཤེས་ནི༔ འགག་ཎ་སྣ་ཚོགས་ཉིད་དུ་

གནས༔ ཆོས་སྐུའི་ཡེ་ཤེས་ཀ་དག་བསམ་བརྗོད་བྲལ༔ ལོངས་སྐུའི་ཡེ་ཤེས་འོད་ལྔ་མ་འདྲེས་གསལ༔ 

སྤྲུལ་སྐུའི་ཡེ་ཤེས་སྣ་ཚོགས་ཟེར་དུ་ཤར༔ ལྟ་བས་ཡེ་ཤེས་གཅད་པའི་ཡུལ་དང་བྲལ༔ བསྒོམ་པས་ཡེ་

ཤེས་དམིགས་མེད་ཟང་ཐལ་ལོ༔ སྤྱོད་པའི་ཡེ་ཤེས་འཆར་སྒོ་མ་འགགས་གསལ༔ མ་འགགས་ཡེ་ཤེས་

ཆེན་པོ་ཉིད༔ རང་གསལ་ཕྱོགས་རིས་འཛིན་པ་བྲལ༔ རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་རང་ལ་བྱུང་༔ ཡེ་ཤེས་གསུམ་པོ་

དེ་དག་ལས༔ བཏགས་པ་མིང་གིས་སྒྲིབ་པ་དེ༔ ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་ངོ་བོས་སྟོང་༔ མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་

རང་བཞིན་གསལ༔ མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་རང་གསལ་བྲལ༔ སོར་རྟོགས་ཡེ་ཤེས་མ་འདྲེས་གསལ༔  བྱ་

གྲུབ་ཡེ་ཤེས་བྱས་པ་མེད་པ་འགྲུབ༔ དེ་ལྟར་ཀུན་ཁྱབ་ཡེ་ཤེས་གནས་ལུགས་དང་༔ ཡེ་ཐོག་གཞིའི་

གནས་ལུགས་དང་༔  གསལ་བར་བསྟན་པའི་ལེའུ་སྟེ་གཉིས་པའོ༔ 

  ཨེ་མ་ཧོ༔  འདུས་པའི་འཁོར་ཚོགས་ཉོན༔ ཡེ་ཤེས་དེ་ལྟར་གནས་པ་ལ༔ འཁྲུལ་

མེད་འཁྲུལ་དང་གནས་པའི་ཚུལ༔ ལེགས་པར་བཤད་ཀྱིས་གུས་པར་ཉོན༔ ཐོག་མ་ཉིད་ནི་འདི་ལྟར་རོ༔  

ཡེ་མེད་སྟོང་པའི་ནམ་མཁའ་ལ༔ ཆོས་སྐུ་ཅེས་པའི་མིང་དུ་བཏགས༔ དེའི་རང་འོད་གསལ་མདངས་

ལས༔ ལོངས་སྐུ་ཞེས་པའི་མིང་བཏགས༔ འོད་དལ་འཁྲུགས་པའི་རང་གཟུགས་ལས༔  སྤྲུལ་སྐུ་ཞེས་

པའི་མིང་དུ་བཏགས༔ སྟོང་གསལ་མདངས་ལྔ་ལྡན་པ་ལས༔ ལྷུན་གྲུབ་ཅེས་ནི་མིང་དུ་བརྟགས༔ སྟོང་

པར་ཡོད་ལ་ངོ་བོ་ཟེར༔ གསལ་བ་དེ་ལ་རང་བཞིན་ཟེར༔ འོད་སྣྣང་དེ་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཟེར༔ མིང་ཡང་འཁྲུལ་

པའི་གཞི་མར་ཤར༔ ཡེ་ཤེས་རང་བཞིན་གསལ་བ་ལ༔  གྲངས་དང་རིས་སུ་གཅད་པ་དང་༔ ཁྷོག་རྣམ་

དབྱེར་མེད་ཕྱེ་བ་ཀུན༔ ཐ་སྙད་ཚིག་ཕྱིར་འབྲེངས་པ་སྟེ༔ འཁྲུལ་པ་ཡིན་པས་དོན་ལ་སྒྲིབས༔ ཡེ་ཤེས་

ཉིད་ལས་མ་རིག་འཁྲུལ༔ མ་རིག་སངས་ན་ཡེ་ཤེས་ཉིད༔ འཁྲུལ་པ་དག་ན་ཀ་དག་ཉིད༔ ཀ་དག་ཟང་

ཐལ་ལྷག་ཎ་ལ༔ ཆོས་སྐུའི་རིག་པ་མིང་དུ་བརྗོད༔ བསམ་མདངས་ལྷུན་གྲུབ་ཀུན་ཁྱབ་ལ༔ ལོངས་སྐུའི་

རིག་པ་མིང་དུ་བཏགས༔ མ་འགགས་རང་འབྱུང་རང་ཤར་ལ༔ སྤྲུལ་སྐུའི་རིག་པ་མིང་དུ་བཏགས༔ ཆོས་
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སྐུའི་རིག་པ་སྟོང་གསལ་ནི༔ ལོངས་སྐུའི་རིག་པ་གསལ་མ་ཡིན༔ སྤྲུལ་སྐུའི་རིག་པ་ཁྱབ་མདལ་ལོ༔ 

སྟོང་པའི་རིག་པ་གསལ་བ་ཡིན༔ གསལ་བའི་རིག་པ་འོད་སྐུ་ཡིན༔ འོད་སྐུའི་རིག་པ་སྣང་གསལ་ལོ༔ 

གཞིའི་རིག་པ་ཀ་དག་ཡིན༔ ལམ་གིྱས་རིག་པ་ལྷུན་གྲུབ་ཡིན༔ ལྷུན་གྲུབ་རིག་པ་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཡིན༔ 

སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་རིག་པ་ལུ་གུ་རྒྱུད་ཡིན༔ རིག་པ་ཡེ་ཤེས་གཉིས་སུ་མེད༔ གཉིས་འཛིན་འཁྲུལ་པ་ཉིད་

ཡིན་ན༔ སྲིད་པའི་རྩ་བ་བདག་འཛིན་ཉིད༔ དང་པོ་མ་རིག་འཁྲུལ་ལས་བྱུང་༔ རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ཚོགས་རྣམ་

པ་གསུམ༔ བདག་རྟོག་གཞན་རྟོག་དེར་འཛིན་གསུམ༔ རྐྱེན་ལ་དེ་བཞིན་རྣམ་པ་གསུམ༔ རྩ་བ་མ་རིག་

མུན་པས་སྒྲིབས༔ ནམ་མཁའ་ངོ་བོ་སྟོང་གསལ་དང་༔ ཉི་མའི་ངོ་བོ་སྒྲིབ་བྲལ་དང་༔ མ་རིག་ཐིབས་པོའི་

མུན་པས་སྒྲིབས༔ དེ་བཞིན་རང་གསལ་རང་མདངས་ལས༔ འོད་ཁྱིལ་ཚུལ་དུ་གནས་པ་ལ༔ དེ་ལ་

འཛིན་བྱེད་ཤེས་པའོ༔ རྟ་རྔ་ཙམ་དུ་འགྱུས་པ་དེ༔ བྱུང་ནི་འོད་མཁྱིམ་རང་ལ་བྱུང་༔ སྟོང་གྲོགས་ཡེ་ཤེས་

གསལ་བའི་དྲུག༔ གཉིས་འཛིན་སེམས་དེ་བྱུང་པའོ༔ འོད་ཁྱིམ་ཁྷོག་ལྔ་ལྡན་པ་སྟེ༔ དངོས་པོ་ཅན་དུ་

འདུག་སྙམ་དང་༔ བདག་ནི་ཕ་གི་ཡིན་ནམ་སྙམ༔ ཕ་གི་བདག་ལ་བྱུང་མ་སྙམ༔ ཅི་བྱེད་རྣམ་གྲངས་

གསུམ་དུ་གྱུར༔ དེ་ཡང་འཁྲུལ་པའི་གཞི་མར་ཤར༔ ངོ་བོ་རང་བཞིན་ཐུགས་རྗེ་གསུམ༔ སྟོང་གསལ་

འགག་པ་མེད་པ་ལས༔ དངོས་པོ་མཚན་མ་ཅན་དུ་བཟུང་༔ རང་རིག་ཡེ་ཤེས་ཟང་ཐལ་ལ༔ བདག་དང་

གཞན་དུ་འཛིན་པའི་སེམས༔ མ་རིག་པ་དེ་རྒྱུའི་རྐྱེན༔ རྒྱུ་ལ་ཨ་ཐས་དམིགས་པའི་རྟེན༔ ཡུལ་སྣང་

རྣམས་པ་ལ་ཨ་ཐས་པས༔ ཡེ་ཤེས་མ་རིག་ཡུལ་ལ་བཟུང་༔ དེར་འཛིན་རླུང་སེམས་ལུས་པ་ལས༔ 

འབྱུང་པ་ལྔའི་སྦུབས་སུ་ཚུད༔ དེར་ཚུད་འབྱུང་པའི་བསྐྱེད་འཇིག་ལས༔ ཉོན་མོངས་ཕུང་པོ་ལྔ་ལྔ་གྲུབ༔ 

ཡེ་ཤེས་རང་རྩལ་འབྱུང་པ་ལྔ༔ ཁྷོག་རིམ་པ་ལྔ་རུ་ཤར༔ གོང་གིས་རྟོག་བྱེད་གསུམ་པོ་ལས༔ ཕྲ་རབ་

རྡུལ་གིྱས་ཆ་ཙམ་དུ༔ རྟོགས་སྤྱོད་རྣམ་པ་མང་དུ་ཤར༔ འོད་ཁྱིམ་ཁ་དོག་ལྔ་པོ་ལ༔ མིང་རིགས་དངོས་

པོ་ཅན་དུ་བཟུང་༔ འོད་ལྗང་བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་ལ༔ དེར་འཛིན་ཞུགས་པས་རླུང་གི་གཞི༔ བྱི་བའི་ཁ་རླངས་

ཙམ་དུ་གྲུབ༔ འོད་དཀར་མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་ལ༔ དེར་འཛིན་ཞུགས་པས་ཆུའི་གཞི༔ དཀར་པོ་སྲན་འབྲུ་

ཙམ་གཅིག་གྲུབ༔ འོད་སེར་མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ལ༔ དེར་འཛིན་ཞུགས་པས་སའི་གཞི༔ སེར་པོ་ར་རུམ་
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ཙམ་གཅིག་གྲུབ༔ འོད་དམར་སོར་ཡེ་ཤེས་ལ༔ འཛིན་པ་ཞུགས་པས་མེའི་གཞི༔ དམར་པོ་ཐེ་འོང་ཙམ་

གཅིག་གྲུབ༔ འཐིང་ཁ་ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་ནི༔ གདོད་མ་ཉིད་ནས་ཡེ་ཤེས་དང་༔ མཉམ་དུ་གནས་སྟེ་

ཕོ་འགྱུར་མེད༔ འབྱུང་ལྔའི་གཞི་མ་དེ་ལྔ་ལས༔ རང་འོད་ཡེ་ཤེས་ལྔ་རུ་ཤར༔ ཡཾ་རཾ་སུཾ་ཁཾ་ཨེ་རུ་ཤར༔ 

འབྱུང་ས་ལྔ་པོ་དེ་དག་ནི༔ གཅིག་གིས་གཅིག་རྐྱེན་བྱས་པ་ལས༔ མི་མཇེད་འཇིག་རྟེན་ཁམས་སུ་

ཆགས༔ དེ་ཡང་རྒྱུ་རྐྱེན་མ་རིག་ཉིད༔ ཡེ་ཤེས་རང་འོད་ལྔ་པོ་ལ༔ དེར་འཛིན་ཞུགས་པས་འབྱུང་བཞི་

གྲུབ༔ དེ་ཡང་འཁྲུལ་པའི་གཞི་མར་ཤར༔ མཁའ་ལ་རླུང་ཆགས་རྒྱ་གྲམ་ཚུལ༔ རླུང་ལ་ཆུ་ཆགས་རྒྱ་

མཚོར་མཁྱིལ༔ ཆུ་ལ་ས་ཆགས་ད་ལའི་ཚུལ༔ མེ་ནི་རླུང་གིས་བརྩལ་ཡིན་པས༔ འབྱུང་ས་གསུམ་ལ་

སྙོམས་པར་ཁྱབ༔ རླུང་ཡང་ཀུན་གྱིས་གྲོགས་ཡིན་ནོ༔  

 ཀློང་གསལ་ཉི་མའི་གསང་རྒྱུད་ལས༔ མ་རིག་པའི་འཁྲུལ་གཞི་བསྟན་ལ་ཕབ་པ༔ ལྷུན་

གྲུབ་ཀྱིས་དབུས་ འཛིན་བྱེད་ཀྱིས་ཤེས་པ་བསྟན་ནས༔ ཕྱིད་སྣོད་ཀྱིས་འཇིག་རྟེན་དང་འཁྲུལ་ལུགས་

བསྟན་པའི་ལེའུ་སྟེ་གསུམ་པའོ༔    

  ཀྱེ་ཧོ་འདུས་པའི་འཁོར་ཚོགས་ཉོན༔ 

ཕྱིའི་སྣོད་ལ་བརྟེན་བྱས་ནས༔ ནང་བཅུད་སེམས་ཅན་འདི་ལྟར་འབྱུང་༔ འབྱུང་བཞི་འདུས་པས་འཇིག་རྟེན་

གིྱས༔ འོག་གིས་འབྱུང་པ་རླུང་འགུལ་བས༔ རྒྱ་གྲམ་རླུང་གིས་ལྟེ་བ་ལས༔ ཡེ་ཤེས་རང་བརྩལ་དྲོད་

བྱུང་པ༔ སྟེང་གིས་ཆུའི་དལ་ལ་ཕོག༔ ཆུ་ལ་རླངས་པ་མདུང་གང་བྱུང་༔ དེས་ནིས་སའི་དལ་ལ་ཁྱབ༔ ལ་

ཏིང་མེད་པར་བུན་ནེ་བ༔ དེ་ལས་འབྱུང་བཞི་རང་འོད་ཤར༔ ཡེ་ཤེས་རང་འོད་ཤར་བ་ལ༔ འོད་རྣམས་

འདྲེས་པས་འོད་བསྐོར་ནི༔ སྦ་ཕུབ་ཙམ་པ་གསུམ་དུ་བྱུང་༔ འོད་གཅིག་སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད༔ དེ་ལ་

འདོད་ལྷ་ལྷ་གནས་ཆགས༔ ལྷའི་འོད་ཟེར་ཚུལ་དུ་ནི༔ གཟུགས་མེད་སྐྱེ་ཆེད་མུ་བཞི་བྱུང་༔ དེའི་རིག་

བརྩལ་གྲུབ་ཆོས་ལས༔ གཟུགས་འཁམས་གནས་རིགས་བཅུ་བདུན་བྱུང་༔ གནས་རིགས་དེ་རྣམས་

ཐམས་ཅད་དུ༔ ཡེ་ཤེས་སྣང་པ་གནས་གྱུར་ཀྱང་༔ མ་རིག་བདག་འཛིན་དབང་གིས་ན༔ རིགས་དྲུག་

སེམས་ཅན་དཔག་མེད་འབྱུང་༔ འཁྲུལ་འཁོར་ཟད་མེད་འཕེལ་བ་མེད༔ དེ་ལ་དུག་ལྔ་དུག་གསུམ་དང་༔ 
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ཉོན་མོངས་སྟོང་ཕྲག་རྒྱ་བཅུ་བྱུང་༔ རྩ་བ་འཛིན་བྱེད་ཤེས་པས་སུན༔ དེ་ལ་དེ་སྐྱེས་འཁྲུལ་པའོ༔ 

 

ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་ཀློང་གསལ་ཉི་མའི་གསང་རྒྱུད་ལས༔ ནང་བཅུད་ཀྱིས་སེམས་ཅན་ཆགས་ཅིང་འཁྲུལ་

པའི་ལེའུ་སྟེ་བཞི་པའོ༔  

   ༔ཀྱེ་ཧོ་འདུས་པའི་འཁོར་ཚོགས་ཉོན༔ 

འདི་ལྟར་གོང་གིས་འོད་གཉིས་ལས༔ ཉི་མ་དང་ནི་ཟླ་བ་བྱུང་༔ དེ་ཡང་ནམས་མཁའི་བཅུད་ཡིན་པས༔ 

འོད་ཚལ་ཚུལ་དུ་དབྱིངས་ལ་ཤར༔ དེ་ཡང་ཡེ་ཤེས་བརྩལ་ཡིན་ཕྱིར༔ ཀུན་ལ་གསལ་བར་ནུས་པའོ༔ 

རླུངས་མདངས་ཡིན་པས་འགྲོ་བར་ནུས༔ སེམས་མདངས་ཡིན་པས་དྲོད་དང་ལྡན༔ ཉི་མ་མེའི་དངས་མ་

ཡིན༔ ཟླ་བ་ཆུའི་དངས་མ་ཡིན༔ དེ་རྩལ་གཟའ་དཀར་དུ་མར་ཤར༔ འབྱུང་བཞི་གཅིག་གྲོགས་གཅིག་

ཡིན་ནོ༔ འབྱུང་བཞི་རྒྱས་དུས་ཉི་མ་རིང་༔ འབྱུང་བཞི་མཉམ་དུས་ཉིན་མཚན་སྙམ༔ འབྱུང་བཞི་འཁྲུག་

དུས་ཉི་མ་འཐུང་༔ དྲོད་མདངས་ཐམས་ཅད་ཉི་མའོ༔ འབྱུང་བཞི་བྱེར་དུས་ཉི་མ་འཆི༔ ཁ་ཆར་བུ་ཡུག་

ཐམས་ཅད་ཀུན༔ དྲོད་རླུང་འབྱུང་པའི་རྩལ་ཡིན་ནོ༔ དབྱར་ནི་འབྱུང་ས་རྒྱས་པའི་དུས༔ མདངས་ལས་རྩི་

ཤིང་ནགས་འཚལ་མྱུ་གུ་བྱུང་༔ མེ་ཏོག་ལོ་འབྲས་ཐམས་ཅད་སྨིན༔ སྟོན་ནི་འབྱུང་པ་མཉམས་པའི་དུས༔ 

འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་བཅུད་དུ་སྨིན༔ རྒུན་ནི་འབྱུང་ས་འཁྲུགས་པས་ཏེ༔ རྩི་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཉམས་

པའོ༔ སྤྱི་ལ་འབྱུང་པ་བྱེར་བས་ཏེ༔ མདངས་སྟོབས་ཐམས་ཅད་ཉམས་པའོ༔  དེ་ཡང་མ་རིག་རྒྱུ་ལས་

བྱུང་༔       ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་ཀློང་གསལ་ཉི་མའི་གསང་རྒྱུད་ལས༔ ཉི་ཟླ་འབྱུང་པའི་ཕེལ་

འགྲིབ་བསྟན་པའི་ལེའུ་སྟེ་ལྔ་པའོ༔ 

 

  ཀྱེ་ཧོ་འདུས་པའི་འཁོར་ཚོགས་ཉོན༔ མ་ཡེངས་དགོངས་པས་

ལེགས་པར་ཉོན༔ འཁྲུལ་གཞི་རྣམ་པ་མང་བཤད་ཀྱང་༔ ཡེ་ཤེས་ལྔའི་བརྩལ་ཉིད་ཡིན༔ བརྩལ་གྱིས་ཡེ་
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ཤེས་ངོ་མ་ཤེས༔ དངོས་པོར་འཛིན་བྱ་ཅན་དུ་འཁྲུལ༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལས་འབྱུང་པ་ལྔ༔ འབྱུང་པ་ལྔ་ལས་ཡེ་

ཤེས་ལྔ༔ རིགས་དྲུག་སེམས་དཔག་ཎ་འབྱུང་༔ འཁམས་གསུམ་འཁོར་བའི་ཁོག་པ་རུ༔ རྒྱུ་དྲུག་

སེམས་ཅན་རེ་མོས་འཁོར༔ མིང་དང་གཟུགས་ཀྱིས་འདམ་ལ་ཆགས༔ རང་ངོ་མ་ཤེས་རང་རྒྱུད་ཁྲུག༔  

འཁྲུལ་པ་ལུས་ཀྱིས་གྲུབ་ཚུལ་ནི༔ ཡང་དག་པ་ནི་ངས་བཤད་དོ༔ སྔ་འདུས་མཚན་མ་སྦྱར་བ་ལས༔ 

ཉོན་མོངས་ལྔ་དང་ཡིད་དྲུག་དང་༔ ཡེ་ཤེས་ལྔའི་བདག་ཉིད་དོ༔ དམ་ཚིག་གསལ་མདངས་འོད་ཁྱིམ་

ལས༔ འོད་ཟེར་ཚུལ་དུ་ཡེ་ཤེས་བརྩལ༔ འགག་པ་མེད་པར་ཤར་བ་དེ༔ དམ་ཚིག་གཞི་ཙམ་ཡིན་པ་ངོ་

མ་ཤེས༔ དེར་འཛིན་དྲི་མས་མ་རིག་པ༔ འཛིན་བྱེད་ཤེས་པ་བྲེང་པ་གཅིག༔ བདག་དང་གཞན་དུ་བཟུང་

པ་སྟེ༔ ཉོན་མོངས་ལྔ་དང་ཡིད་དྲུག་དང་༔ གདོད་ནས་ཤེས་པ་བྲེང་པ་གཅིག༔ ཕོ་མོ་སྦྱོར་བ་བྱེད་པ་ལ༔ 

བདེ་ཉམས་གཉིས་ནི་འདྲེས་པའི་དུས༔ ཡེ་ཤེས་རང་བརྩལ་མ་རིག་པ༔ གཉིས་འཛིན་སེམས་དེ་མངལ་

དུ་ཐིམ༔ ཕ་མ་གཉིས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་དང་༔ ཚལ་དང་ཞོའི་ཚུལ་ལྟར་རོ༔ འབྱུང་བ་བཞིའི་ལུས་སུ་འཁྲུགས༔ 

ཞག་ནི་བདུན་མཚན་བརྒྱད་དག་ཏུ༔ མེར་མེར་ ནུར་ནུར་ གོར་གོར་དང་ ལྟར་ལྟར་ཁྲེང་གྱུར་ཁྱབ་འཇུག་

དང་༔ རྡུལ་སྦལ་སྦལ་པ་ལྟ་བུ་སྟེ༔ རིམ་པ་བཞིན་དུ་ལུས་ཆགས་སོ༔ ཞག་ནི་བདུན་ཚན་དང་པོ་ལ༔ 

འབྱུང་བཞི་ཆུ་ཡིས་རབ་བསྡུས་ནས༔ མེར་མེར་པོའི་ཐིག་ལེ་ནི༔ ནུར་ནུར་ཉུང་འབྲུ་བརྒྱ་ཆ་ཙམ༔ འབྱུང་

བཞི་རླུང་སེམས་འདུས་པས་ན༔ ལུས་པོ་ཆགས་པའི་རྟེན་བཞི་ནི༔ ཞག་ནི་བདུན་ཕྲག་གཉིས་པ་ལས༔ 

འབྱུང་པ་ས་ཡིས་རབ་སྟན་སྟེ༔ ༼ ཉུང་འབྲུའི་མཐུ་ཆ་ཙམ་༽འབྱུང་པ་རླུང་གིས་རབ་གཏོར་ཏེ༔ ཐིག་ལེ་སྔོན་

པོ་དངུལ་ཆུ་བཞིན༔ ཉུང་འབྲུ་ཕྱེད་པ་ཙམ་དུ་ཆགས༔ ༼ཁྱབ་འཇུག་འདྲ༔༽ ཞག་ནི་བདུན་འཕྲག་ལྔ་པ་ལ༔ 

ཉུང་འབྲུ་ཅིག་གིས་ཆ་ཙམ་ཆགས༔ ཞག་ནི་བདུན་ཕྲག་དྲུག་ཙམ་ལ༔ མེ་རླུང་གཉིས་ཀྱིས་སྨིན་ཅིང་

གནས༔ ཉུང་འབྲུ་གཉིས་ཀྱིས་ཚད་ཙམ་ཆག༔ ཞག་ནི་བདུན་འཕྲག་བདུན་པ་ལ༔ འབྱུང་བཞི་འདུས་ནས་

མེར་མེར་པོ༔ མིག་གཉིས་རབ་ཏུ་འཕྲ་བར་ཆགས༔ ཞག་ནི་བདུན་ཕྲག་བརྒྱད་པ་ལ༔ འབྱུང་བཞི་རབ་ཏུ་

འཁྲུགས་པ་ཡིས༔ ཆུས་ཤིག་པས་གནན་ མེས་བསྡུས་བསྲེགས༔ རླུང་གིས་གཏོར་ཅིང་མེད་པར་བྱས༔ 

དེ་ནས་ཆུ་ཡིས་རབ་ཏུ་བསྡུས༔ ནུར་ནུར་སྲན་མ་བཅུ་ཆར་ཆགས༔ ཤར་གིྱས་རྩ་ནི་རི་འོང་རྡུལ༔ སྟོང་དུ་
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གཏང་པའི་ཆ་ཙམ་ཆགས༔ ཞག་་ནི་བདུན་ཕྲག་དགུ་པ་ལ༔ འབྱུང་པ་ས་ཡིས་སྲ་བར་བྱས༔ སྲན་མ་དགུ་

ཡིས་ཆ་ཙམ་ལས༔ ལྷོའི་རྩ་ནི་ཆ་ཙམ་ཆགས༔ ལྷོའི་རྩ་ནི་གོང་ལྟར་ཆགས༔ ཞག་ནི་བདུན་འཕྲག་བཅུ་པ་

ལ༔ མེའི་དྲོད་སྲེད་བསྟན་པར་བྱས༔ སྲན་མ་བདུན་ཆ་ཙམ་དུ་བྱས༔ ནུབ་ཀྱིས་རྩ་ཡང་དེ་དང་འགྲ༔ 

(འདྲ)ཞག་ནི་བདུན་འཕྲག་བཅིུག་ལ༔ ༼ལས་ཀྱིས་རླུང་གིས་འཇུག་གོ་༽འབྱུང་པ་རླུང་གིས་རབ་གཏོར་

ནས༔  སྲན་མ་ལྔ་ཆ་ཙམ་པ་དང་༔ བྱང་གིས་རྩ་ཡང་གོང་ལྟར་བསྐྱེད༔ ཞག་ནི་བདུན་འཕྲག་བཅུ་གཉིས་

ལ༔ ༼རུས་པ་ཆགས་༽ལུས་ཀྱང་སྲན་མ་ལྷོག་པོ་ཙམ༔ ནུར་ནུར་རྩ་ནི་བ་ཐག་ལྟར༔ ཁྱད་པར་མིག་

གཉིས་གསལ་བར་ཆགས༔ ཞག་ནི་བདུན་འཕྲག་བཅུ་བཞི་ལ༔ ༼ཤ་རུས་ལྤགས་པ་ཆགས་༽འབྱུང་བཞི་ཆུ་

ཡིས་སླར་ཤིག་གོ༔ རབ་ཏུ་བསྡུས་སྟེ་ཐེ་འོང་ཙམ༔ (ཏེ་) རྩ་ཡང་ཤིན་ཏུ་རགས་པར་བསྐྱེད༔ ཞག་ནི་

བདུན་ཕྲག་བཅོ་ལྔ་ལ༔ རླུང་གིས་ཕྱེ་ཞིང་ཆུ་ཡིས་སྦྱར༔ ས་ཡིས་བཟུང་ཞིང་མེ་ཡིས་སྨིན༔ ལྟེ་བ་སྤྲུལ་པའི་

འཁོར་ལོ་ལ༔ རྩ་འདབ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི་ཆགས༔ རླུང་སེམས་འདུས་པས་སྤྱན་གཉིས་ཆགས༔ ཞག་ནི་

བདུན་འཕྲག་བཅུ་དྲུག་ལ༔ སྙིང་ཁ་ཆོས་ཀྱིས་འཁོར་ལོ་ལ༔ རྩ་འདབ་གསུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་ཆགས༔ 

ཞག་ནི་བདུན་ཕྲག་བཅུ་བདུན་ལ༔ མགྲིན་པ་ལོངས་སྤྱོད་འཁོར་ལོ་ལ༔ རྩ་འདབ་བཅུ་དྲུག་སྤྱན་དུ་

ཆགས༔ ཞག་ནི་བདུན་ཕྲག་བཅོ་བརྒྱད་ལ༔ སྤྱི་བོ་བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོ་ལ༔ རྩ་འདབ་གསུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་

དང་༔ རླུང་སེམས་འདུས་སྤྱན་༣ཆགས༔ ༼དུ་༽ ཞག་ནི་བདུན་ཕྲག་བཅུ་དགུ་ལ༔ རླུང་གིས་སྐྱེད་ནས་

སོ་སོར་ཕྱེ༔ ཆུ་ཡིས་བསྡུས་ཅིང་ས་ཡིས་བཟུང་༔ མེ་ཡིས་སྨིན་པས་འཕྲེང་པར་འགྱུར༔ དབུས་སུ་རྩ་

གསུམ་ཀ་བ་ལྟར༔ འཁོར་ལོ་བཞི་ལ་འཁྲིལ་ཏེ་ཆགས༔ ཞག་ནི་བདུན་འཕྲག་ཉི་ཤུ་ལ༔ ༼གློ་བ་ཆགས་

༽འབྱུང་བ་བཞི་ཡིས་ལས་ཀྱིས་ནི༔ གཟུགས་ནི་ཉ་ལྟར་བྱུང་པའོ༔ ཞག་ནི་བདུན་ཕྲག་ཉེར་གཅིག་ལ༔ 

ཆུ་ཡིས་བསྡུས་ཏེ་གཟུགས་སུ་གྲུབ༔ སས་བཟུང་མེས་བསྡུས་དབང་པོ་དང་༔ ཞག་ནི་བདུན་འཕྲག་ཉེར་

གཉིས་ལས༔ ཆུ་ཡིས་བསྡུས་ རླུང་གིས་བསྐྱོད་ སས་བཟུང་༔ མེས་སྨིན༔ རུ་སྦལ་ལྟ་བུར་ཁྲུད་གང་

གྱུར༔ ཞག་ནི་བདུན་མཚན་ཉེར་གསུམ་ལ༔ མེས་སྨིན་ཅིང་ཡན་ལག་བསྐྱེད༔ ཞག་ནི་བདུན་ཕྲག་ཉེར་

བཞི་ལ༔ རླུང་གིས་སྐྱོད་པས་ཨུ་མར་ཚུད༔ ལུས་ཀྱི་བརྟེན་འབྲེལ་འབྱུང་ཆ་སྙོམས༔ ཡེ་ཤེས་དག་ཀྱང་
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བསྐྱེད་པའོ༔ ཞག་ནི་བདུན་ཕྲག་ཉེར་ལྔ་ལ༔ ཆུ་ཡིས་སྨིན་ཅིང་ས་ཡིས་འཐེན༔ ཤ་དང་ཁྲག་ཏུ་གྲུབ་པའོ༔ 

ལུས་ཀྱང་སྦལ་པ་ལྟ་བུའོ༔ མཐོའ་གང་ཙམ་དུ་བསྐྱེད་པའོ༔ ཞག་ནི་བདུན་ཕྲག་ཉེར་དྲུག་ལ༔ མེ་ཡིས་

མིག་དང་ཤེས་པ་གསལ༔ ཞག་ནི་བདུན་ཕྲག་ཉེར་བདུན་ལ༔ རླུང་གིས་ཡན་ལག་དོན་སྙིང་དང་༔ རྣམ་

པ་ཕུང་པོ་འཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་གསལ༔ ཞག་ནི་བདུན་ཕྲག་ཉེར་བདུན་ལ༔ ཟས་ཀྱིས་དངས་མ་བཅུད་

དུ་དྲིལ༔ ལྤགས་པ་ལ་ཡུ་མགོ་སྐྲ་སྐྱེས༔ ཉོན་མོངས་རླུང་གིས་འཕྲིག་འགུལ་བྱེད༔ ཞག་ནི་བདུན་ཕྲག་

ཉེར་བརྒྱད་ལ༔ མའི་ཟས་ཀྱང་བུ་ལ་ཕན༔ ཞག་ནི་བདུན་ཕྲག་ཉེར་དགུ་ལ༔ དྲོད་ནི་རབ་ཏུ་ཆེ་བར་བྱས༔ 

ཞག་ནི་བདུན་ཕྲག་གསུམ་ཅུ་ཐམ༔ ལོང་ཀ་ལག་ངར་ཙམ་དུ་བསྐྱེད༔ ཞག་ནི་བདུན་ཕྲག་སོ་གཅིག་ལ༔ 

ལྟེ་བ་སྤྲུལ་པའི་འཁོར་ལོ་རྩ་ཁ་ཕྱེ༔ ཞག་ནི་བདུན་ཕྲག་སོ་གཉིས་ལ༔ རླུང་ཁྲིས་བད་ཀན་གསུམ་དུ་

འདུས༔ ཞག་ནི་བདུན་ཕྲག་སོ་གསུམ་ལ༔ ཤ་ཁྲག་དྲོད་དབུགས་ལུས་ཁོག་སྙོམས༔ ཞག་ནི་བདུན་ཕྲག་

སོ་བཞི་ལ༔ རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཚོགས་བརྒྱད་གསལ༔ ཞག་ནི་བདུན་ཕྲག་སོ་ལྔ་ལ༔ རླུང་དང་རྣམ་པར་
ཤེས་པ་ཕྲད༔ ཞག་ནི་བདུན་ཕྲག་སོ་དྲུག་ལ༔ བདེ་བསྡུག་འཚོར་བ་ལ་སོགས་པའི༔ ཚོར་བ་དྲག་པོ་མྱོང་

པར་འགྱུར༔ ཞག་ནི་བདུན་ཕྲག་སོ་བདུན་ལ༔ ལུས་ཀྱིས་སྟོབས་རྣམས་བསྐྱེད་པར་བྱྱེད༔ ཞག་ནི་བདུན་

ཕྲག་སོ་བརྒྱད་ལ༔ རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཚོགས་ཕྱིར་འབྲེང་༔ ཞག་ནི་བདུན་ཕྲག་སོ་དགུ་ལ༔ སྐྱེ་བ་སྔ་མ་

གར་སྐྱེས་རྣམས༔ མངོན་པར་ཤེས་པ་གསལ་བར་འཆར༔ ཞག་ནི་བདུན་ཕྲག་བཞི་བཅུ་ལ༔ ལུས་པོ་

ཐམས་ཅད་རྫོགས་པར་བྱོན༔ དེ་ལྟར་ཟླ་དགུ་ཞག་ཅུ་ལ༔ ཕུལ་བྱེད་རླུང་གིས་ཕྱིར་ལ་ཕུལ༔ དེ་ནས་མ་

དང་བྲལ་བ་དང་༔ སྔར་གྱིས་བག་ཆགས་སྲབ་ཏུ་སོང་༔ ཕྱིའི་ཉོན་མོངས་དུག་ལྔ་རྒྱས༔ མི་འཐུན་པའི་

རྐྱེན་ཚོགས་དང་༔ དེ་འདྲའི་མི་ལུས་གཙང་མ་ལ༔ རུས་དུམ་གསུམ་བརྒྱ་བཅུད་ཡོད༔ ཤ་ནི་རང་ཡར་ལྔ་

བརྒྱ་ཡོད༔ རྩ་ནི་ཉི་ཁྲི་གཅིག་སྟོང་ཡོད༔ ཁྲག་ནི་རང་གིས་སྙིམ་དྲུག་ཡོད༔ ཉ་སུལ་ཆེན་པོ་དྲུག་ཡོད་དོ༔  

གླད་པ་རང་གིས་རྙིམ་པ་གང་༔ རྒྱུ་མ་རང་འདོམ་གསུམ་ཡོད་དོ༔ སྐྲ་ཉག་མ་བརྒྱ་ཁྲི་བཞི་སྟོང་ཡོད༔ སོ་

ནི་གསུམ་ཅུ་རྩ་གཅིག་ཡོད༔ སྒལ་ཚིགས་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་ཡོད༔ རྩིབ་མ་བཅུ་དྲུག་ལ་འདོམ་གང་༔ དེ་

ལྟར་ཚད་དུ་རྫོགས་པའོ༔ དེ་ལྟར་རིམ་པས་བསྐྱེད་པའོ༔ ལུས་རྣམས་རགས་པར་བསྐྱེད་པའོ༔ ཉོན་མོངས་
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ཐམས་ཅད་རགས་པར་འགྱུར༔ ཡེ་ཤེས་ཐམས་ཅད་འགྲིབ་པའོ༔ དེ་ལྟར་འབྱུང་བཞི་རིམ་བཞིན་རྒྱས༔ 

མིའུ་རིན་ཆེན་དེ་དག་ལ༔ ཐོག་མ་རིག་བརྩལ་ཡེ་ཤེས་ལྔ༔ མ་རིག་འཁྲུལ་པས་བྱུང་པ་དེ༔ འབྱུང་པ་ལྔ་

ལས་གྲུབ་པ་སྟེ༔ དེས་ན་ལུས་ནི་སྐུ་གསུམ་དངོས༔ ཡེ་ཤེས་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་ཉིད༔ ལུས་ཅན་ཀུན་

ལ་བཟང་ངན་མེད༔ བདེ་ཤེགས་སྙིང་པོ་འགྲོ་ཀུན་ལ༔ ཏིལ་ལ་མར་གྱིས་ཁབ་བཞིན་གནས༔ མ་རིག་

གྲོལ་ཚུལ་འབྱུང་བཞིའི་ལས༔ ལྷག་མེད་ཡེ་ཤེས་ངང་ལ་བཟློག༔ ལུས་ནི་ཡེ་ཤེས་སྐུ་ཉིད་དོ༔ རྩ་ལམ་

ཐམས་ཅད་ལྷའི་སྐུ༔ ལྟེ་བ་དག་ནས་རིམ་བཞིན་ཉིད༔ བཟུང་འཛིན་སྲིད་པའི་སྦྱོར་ཆས་སུ༔ ལྟེ་བའི་གྲུ་

གསུམ་རྩ་མདུད་ཆགས༔ རླུང་སེམས་ཐིག་ལེ་རྣམ་པར་ཕྲོ༔ མིག་གིས་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་རུ༔ མེར་ནུར་གོར་

དང་རུལ་སྦལ་ལྟར༔ ལྟེ་བ་དག་ནས་འབྱུང་བཞི་བསྐྱེད༔ རིམ་བཞིན་སྐྱེས་ནས་སྤྲུལ་སྐུའི་ཚུལ༔ ཟླ་དགུ་

ངོ་བཅུ་ཞག་གིས་གྲངས༔ ཉི་བརྒྱ་བརྒྱ་བཅུ་དག་ལ་འབྱོན༔ བདུན་མཚན་བཞི་བཅུ་ཐམ་པ་ལ༔ ལུས་

རྫོགས་རླུང་གིས་ཕུལ་བའོ༔ 

 ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་ཀློང་གསལ་ཉི་མའི་གསང་རྒྱུད་ལས༔ འཁྲུལ་པ་ལུས་ཀྱིས་གྲུབ་ཚུལ་

བསྟན་པའི་ལེའུ་སྟེ་དྲུག་པའོ༔ ༔ སཱ་མཱ་ཡཱ༔      

༔ཨེ་མ་ཧོ༔ འདུས་པའི་འཁོར་ཚོགས་ཉོན༔ རྣམ་ཀུན་ ལེགས་པར་བཤད་ཀྱིས་ཡིད་ལ་བཟུང་༔ གནས་

ལུགས་སྤྱིའི་གཞི་མ་ལ༔ རྣམ་པ་གཉིད་དུ་ངས་བཤད་དོ༔ ཐོག་མའི་སྤྱི་གཞི་གོང་དུ་བསྟན༔ རང་རིག་

གནས་ལུགས་འདི་ལྟར་རོ༔ རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཁྱབ་གདལ་ཆེ༔ འཁོར་འདས་ཀུན་གིྱས་སྲོག་ཡིན་ནོ༔ 

ཁྱད་པར་ལུས་དང་སེམས་ལ་ཁྱབ༔ རིག་པ་ཉིད་ནི་འདི་ལྟར་རོ༔ ངོ་བོ་རང་བཞིན་ཐུགས་རྗེ་ལྡན༔ སེམས་

ཅན་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པར་གནས༔ ལུས་ཅན་ཐམས་ཅད་རིག་པའི་བརྩལ༔ མངལ་ཞུགས་བྱུང་བ་ལྔ་ལྡན་ཏེ༔ 

ཟླ་བ་དགུ་ནི་ཐེག་དགུ་སྟེ༔ ཟླ་ངོ་བཅུ་ནི་ས་བཅུའི་ཚུལ༔ སྐྱེས་ནས་རང་བཞིན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔ ལྷུན་གྲུབ་སྐུ་

གསུམ་བདག་ཉིད་དོ༔ རང་ལུས་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་པའི་མདངས༔ ཡེ་ནས་རང་རིག་ཡེ་ཤེས་ལ༔ དེ་ལྟར་

འཁྲུལ་ཡང་ཡེ་ཤེས་བརྩལ༔ རང་ངོ་ཤེས་ན་ཡེ་ཤེས་ཉིད༔ སེམས་ཅན་རང་རྒྱུད་རྟོག་ཚོགས་ནི༔ གཞི་

བཅུ་ཞེ་གཉིས་སངས་རྒྱས་ཏེ༔ ཕུང་པོ་འབྱུང་ས་ཡབ་ཡུམ་ལྔ༔ དུག་ལྔ་གསེར་སྣ་ཐུབ་པ་དྲུག༔ ཚོགས་
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བརྒྱད་སེམས་དཔའ་ཡབ་ཡུམ་བརྒྱད༔ སྒོ་བཞི་སྒོ་བ་ཡབ་ཡུམ་བརྒྱད༔ གཡས་གཡོན་ཉི་མ་ཟླ་བ་

གཉིས༔ རང་འབྱུང་རིག་པའི་རང་བརྩལ་ལས༔ སྐུ་ལྔ་དང་ནི་ཡེ་ཤེ་ལྔ༔ རིག་པ་འོད་ལྔ་རླུང་ནི་ལྔ༔ ཤེས་

རབ་ལྔ་ལ་སོགས་ཏེ་གནས༔ རིག་པ་ཡེ་ཤེས་སྐུ་ལྔ་སྟེ༔ རང་གིས་རིག་བརྩལ་སྐུ་ལྔར་ཤར༔ རྣམ་སྣང་

མི་སྐྱོད་རིན་ཆེན་འབྱུང་༔ སྣང་བ་མཐའ་ཡས་དོན་ཡོད་གྲུབ༔ རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་ཉིད༔ རིག་པ་ཡེ་

ཤེས་འོད་ལྔར་ཤར༔ རིག་པའི་རྩལ་ལས་ཡེ་ཤེས་གསུམ༔ ངོ་བོ་སྟོང་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་༔ རང་བཞིན་

གསལ་བའི་ཡེ་ཤེས་དང་༔ ཐུགས་རྗེ་ཀུན་ཁྱབ་ཡེ་ཤེས་སོ༔ རིག་པ་སྐུ་གསུམ་འོད་གསུམ་ལྡན༔ 

དམིགས་སུ་མེད་པ་ཆོས་སྐུའི་འོད༔ མ་འགགས་གསལ་བ་ལོངས་སྐུའི་འོད༔ སྣང་བ་སྣ་ཚོགས་སྤྲུལ་

སྐུའི་འོད༔ སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་འོད་གསུམ་ནི༔ དབྱེར་མེད་གསུམ་རྩེགས་ཚུལ་དུ་གནས༔ ཁམས་གསུམ་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ནི༔ ཡེ་ཤེས་རིག་པའི་གནས་ཡིན་ནོ༔ གནས་མེད་གནས་མཆོག་ཡེ་ཤེས་

སོ༔ ལུས་ཅན་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པར་གནས༔ ལུས་ནི་རྣམ་པ་ལྔ་རུ་བསྟན༔ རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་འོད་ཀྱིས་

ལུས༔ ཐོགས་མེད་ཀུན་ཁྱབ་དབྱིངས་ཀྱིས་ལུས༔ དངས་སྙིགས་འབྱེད་པ་མིའི་ལུས༔ དམིགས་པའི་

བབས་སེམས་སྙིང་པོའི་ལུས༔ སྣ་ཚོགས་འགྱུ་བ་སྤྲུལ་པའི་ལུས༔ ལུས་ནི་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་ཅན༔ རང་

བྱུང་ལྷུན་གྲུབ་བརྩལ་ཡིན་ནོ༔ ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་ཀློང་གསལ་ཉི་མའི་གསང་རྒྱུད་ལས༔ གནས་ལུགས་ཀྱིས་

གཞི་ལ་རང་གིས་རིག་པ་གནས་པའི་ལེའུ་སྟེ་བདུན་པའོ༔  

      ༔ཀྱེ་ཧོ་འདུས་པའི་འཁོར་

ཚོགས་ཉོན༔ ཕྱི་རོལ་ཡུལ་སྣང་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ སེམས་ལ་འདི་ལྟར་ཚངས་པའོ༔ རིག་པའི་རང་རྩལ་

རྒྱས་པ་ལས༔ སེམས་ཅན་ཞེས་ནི་མིང་དུ་བཏགས་པའོ༔ སེམས་ཅན་ཀུན་རིག་དྲི་མ་མེད༔ ཕུང་པོ་

འབྱུང་པ་ཡབ་ཡུམ་ལྔ༔ རྩ་འཁམས་སྐྱེ་ཆེད་སེམས་དཔའ་བརྒྱད༔ སྲིད་གསུམ་དལ་ལ་ལུས་སེམས་

ཅན༔ སེམས་ནི་དྲན་བསམ་རིག་པའི་རྩལ༔ སྣང་ཤེས་དག་ཏུ་གྱུར་ཚད་ཀུན༔ རིག་པ་ཉིད་ལས་ལོགས་

ན་མེད༔ ཁྱད་པར་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི༔ ལུས་ཅན་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པ་སྟེ༔ ཁྱད་པར་འདི་ལྟར་ཉིད་དུ་གནས༔ 

སྙིང་དང་རྩ་དང་དུང་ཁང་དང་༔ མིག་དང་གཞིའི་གཞལ་མེད་དུ༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་དེ་ན་གནས༔ སེམས་
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ཅན་ཀུན་གིྱས་ལུས་ཀྱིས་གནང་༔ ཙི་ཏ་དུང་ཁང་རྩ་ནང་སྒོ༔ དེ་ནི་རིག་པའི་གནས་ཡིན་ནོ༔ སེམས་ཀྱང་

རིག་པའི་རང་རྩལ་ཡིན༔ ངོ་བོ་སེམས་ནི་ཝལ་པོ་རྗེས་མེད་ཡི༔ རང་བཞིན་སེམས་ནི་གསལ་རིག་སྟོང་༔ 

ཐུགས་རྗེའི་སེམས་ནི་འཕྲ་རགས་ཐོགས་པ་མེད༔ སེམས་ལ་བཏགས་བྱེད་གསལ་ཡང་ངོ་བོ་སྟོང་༔ རིག་

པ་ཉིད་དུ་གཉིས་སུ་མེད༔ རིན་ཆེན་ལུས་ཀྱིས་ནང་དག་ན༔ ཡོངས་ལ་ཁྱབ་པའི་སེམས་གཅིག་པོ༔ ངོ་བོ་

གསལ་སྟོང་སྐུ་རུ་གནས༔ རང་བཞིན་གསལ་སྟོང་ཐིག་ལེ་འོད༔ ཐུགས་རྗེས་སྣྣང་སྟོང་སྒྲོན་མ་འབར༔ 

རང་རིག་ངོ་བོ་སྐུར་གནས་སྟེ༔ གསལ་ལ་རང་བཞིན་མ་གྲུབ་པ༔ སྙིང་ནང་ཡབ་ཡུམ་ཞི་བའི་ཚུལ༔ དུང་

ཁང་ཁྲོ་བོའི་ཚུལ་དུ་གནས༔ ལུས་ལ་གནས་པས་རིག་པ་ཡང་༔ ཕྱིར་ལྟར་ཞི་ཁྲོའི་རང་བཞིན་ལ༔ ནང་

ལྟར་ཌ་ཀི་ཡབ་ཡུམ་མོ༔ གསང་བར་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་གོ༔ ཐམས་ཅད་རང་འབྱུང་ཀ་དག་ཉིད༔ རིག་

པ་སྐུའི་རང་མདངས་ནི༔ ཙི་ཏའི་ནང་ན་ཐིག་ལེ་དང་༔ འོད་ཟེར་ལྟ་བུ་གནས་པའོ༔ རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཐིག་

ལེ་སྐུ༔ སྟོང་སལ་རང་མདངས་ཉིད་དུ་གནས༔ རིག་པ་སྐུའི་རང་མདངས་འོད༔ རྩའི་ནང་ན་འོད་ཟེར་

ཚུལ༔ དབང་པོའི་སྒོ་ལ་ངེས་འཐོན་ཏེ༔ ཐིག་ལེའི་སྒྲོན་མ་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་སུ་གསལ༔ རིག་པའི་སྐུ་

ནི་བུམ་སྐུ་འདྲ༔ ཡེ་ཤེས་བུམ་པའི་མར་མེ་འདྲ༔ ཐུགས་རྗེས་མེ་ལོང་ངོས་ལྟར་གསལ༔ རྩའི་གཙོ་བོ་

གསུམ་ལ་ནི༔ ཡན་ལག་གྲངས་ལས་འདས་པ་གྱེས༔ སོ་སོའི་དབང་པོ་སྒོ་སྟོན་བྱེད༔ དེ་ཡིས་ཆོས་ཀུན་

སྟོན་པར་བྱེད༔ ཁྱད་པར་སྙིང་ནས་འབྲེལ་བ་ཡིས༔ དར་སྐུད་བ་མེན་ར་འདྲ་ཁ༔ དབང་པོ་མིག་ལ་ཟུག་

པས་ཏེ༔ དེ་ནི་དམ་ཚིག་གསལ་བའི་ལམ༔ ཡིད་སྤྱོད་ཚིག་ཕྱིར་མ་ལུས་པ༔ མངོན་སུམ་འཆར་བའི་སྒོ་ནི་

མིག༔ གཞན་ལ་དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ནོ༔ དེ་ཡང་ཕྱི་ནས་གསང་ས་གསུམ༔ དྭང་པོ་ཕྱི་ཡུལ་གནས་དང་

གསུམ༔ རྐྱེན་བྲལ་གསུམ་ལ་གསལ་བར་འགྱུར༔ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གནད་གཟིར་ཅིང་༔ མངོན་

སུམ་དེ་ལ་ལྟ་བའི་ཐབས༔ བླ་མས་དེ་ལྟར་ངོ་སྤྲོད་པས༔ རྒྱང་ཞག་ལ་ནི་སྒྲོན་མ་ཤར༔ ཡུལ་སྣང་རང་

མདངས་ཉིད་དུ་གསལ༔ དེ་ཉིད་ཤེས་རབ་སྒྲོན་མ་ཡིས༔ ཡིད་སྤྱོད་ཐེག་པས་སྒྲོ་འདོགས་ཆོད༔ དང་པོ་

ཐིག་ལེ་སྒྲོན་མར་ཤར༔ འཁོར་འདས་ཟང་ཐལ་ཉིད་དུ་ཆོད༔ རྣམ་དག་དབྱིངས་ཀྱིས་སྒྲོན་མ་ཡིས༔ 

ཉམས་ཀྱིས་སྣང་ས་གོང་ཕོའོ༔ ཡུལ་དུ་སྒྲོན་མ་དག་ལ་ནི༔ ཉམས་སྣང་རིག་པ་ལུ་གུ་རྒྱུད༔ ལམ་སྣང་
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ལྷུན་གྲུབ་རིག་མདངས་ལྔ༔ ལམ་སྣང་ཐུགས་རྗེས་དབང་པོར་གསལ༔ དེ་ལྟར་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་དུ༔ 

གང་གིས་གོམས་པས་སངས་རྒྱས་སོ༔ ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་ཀློང་གསལ་འབར་བ་ཉི་མའི་གསང་རྒྱུད་ལས༔ 

ཕྱི་རོལ་སྣང་པ་ཐམས་ཅད་སེམས་ལ་ཚངས་པ་དང་༔ རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་གནས་་ལུགས་དང་ ལམ་དང་

འཆར་སྒོ་ཡུལ་གར་གསལ༔ ལེགས་པར་སྟན་ལ་ཕབ་པའི་ལེའུ་སྟེ་བརྒྱད་པའོ༔   

སཱ་མཱ་ཡཱ༔                     ༔ཀྱེ་མ་ཧོ༔ འདུས་པའི་

འཁོར་ཚོགས་ཉོན༔ རང་ལུས་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ༔ ཡེ་ནས་རྣམ་དག་ཡེ་ཤེས་གནས༔ དེ་ལ་ངོ་

བོ་འདི་ལྟར་སྤྲོད༔ ཐོག་མའི་ཀ་དག་ཡེ་ཤེས་ལྔ༔ དེ་ལ་དབྱེར་མེད་སྐུ་ལྔ་སྟེ༔ དེ་གསལ་འོད་ལྔ་དེ་ཡུལ་

ལྔ༔ ཡི་གེ་མཁའ་འགོྲ་ཤེས་རབ་ལྔ༔ ཀུན་ཀྱང་ཡེ་ཤེས་བརྩལ་ཉིད་དོ༔ དེ་ལྟར་ལུས་དང་སེམས་ལ་

གནས༔ ༒ རང་རིག་དྲི་མ་མེད་པ་འདི༔ མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་ཟང་ཐལ་ཡིན༔ རང་རིག་དབྱེའ་གསལ་བྲལ་

བ་འདི༔ མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཡེ་ཤེས་ཡིན༔ རང་རིག་གསལ་སྟོང་འགག་མེད་འདི༔ སོ་སོར་རྟོགས་པའི་

ཡེ་ཤེས་ཡིན༔ རང་རིག་ལྷུན་གྲུབ་བརྩོལ་བྲལ་འདི༔ བྱ་བ་གྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན༔ རང་རིག་གྲུབ་པ་

མེད་པ་འདི༔ ཆོས་ཀྱིས་དབྱིངས་ཀྱིས་ཡེ་ཤེས་ཡིན༔ ལམ་ལྔ་དག་ཀྱང་རང་ལ་གནས༔ རང་རིག་དྲི་མེད་

གསལ་བ་འདི༔ མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་ལམ་ཉིད་དོ༔ སྟེང་འོག་ཕྱོགས་ཆ་བྲལ་བ་འདི༔ སོ་སོར་རྟོགས་པའི་ཡེ་

ཤེས་ལམ༔ རང་རིག་ཤར་གོྲལ་སྣང་ཚུལ་འདི༔ བྱ་བ་གྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ལམ༔ ཡེ་ནས་རང་རིག་བསྒོམ་

བྲལ་འདི༔ ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་ལམ་ཡིན་ནོ༔ འདི་ལྟར་རང་རིག་ཡེ་ཤེས་ཉིད༔ ཕྱི་ལྟར་འབྱུང་བ་ལྔ་རུ་

སྣང་༔ ནང་ལྟར་ཕུང་པོ་ལྔ་ཡིན་ནོ༔ གསང་བ་ལྟར་ན་དངས་མ་ལྔ༔ ཡང་གསང་ལྟར་ན་ཡིག་འབྲུ་ལྔ༔ བླ་

མེད་ལྟར་ན་མཁའ་འགྲོ་ལྔ༔ རིག་རྩལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་ཉིད་འདི༔ རྟེན་པ་ཕྱིའི་ཡུལ་ལ་རྟེན༔ ཁྲག་ནི་

ཡུམ་ཆེན་མ་མ་ཀི༔ དྲོད་ནི་ཡུམ་ཆེན་གོས་དཀར་མོ༔ ཤ་ནི་སངས་རྒྱས་སྤྱན་མ་སྟེ༔ དབུགས་ནི་དམ་

ཚིག་སྒྲོལ་མ་ཡིན༔ སེམས་ནི་ནམ་མཁའ་དབྱིངས་ཕྱུག་ལ༔ གཟུགས་ཕུང་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཡིན༔ 

ཚོར་བའི་ཕུང་པོ་རིན་ཆེན་འབྱུང་༔ འདུ་ཤེས་ཕུང་པོ་སྣང་མཐའ་ཡས༔ འདུ་བྱེད་ཕུང་པོ་དོན་ཡོད་གྲུབ༔ 

རྣམ་ཤེས་ཕུང་པོ་རྣམ་སྣང་མཛད༔ ཐུབ་པ་དྲུག་ཀྱང་རིག་རྩལ་རང་༔ ང་རྒྱལ་ལྷའི་ཐུབ་པ་ཡིན༔ ཕྲག་
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དོག་ལྷ་མིན་ཐུབ་པ་ཡིན༔ འདོད་ཆགས་མིའི་ཐུབ་པ་ཡིན༔ གཏི་མུག་བྱོལ་སོང་ཐུབ་པ་ཡིན༔ གསེར་སྣ་

ཡི་དྭགས་ཐུབ་པ་སྟེ༔ ཞེ་སྡང་དམྱལ་བའི་ཐུབ་པའོ༔   

སྐྱེ་ཆེད་བཅུ་དྲུག་སེམས་པ་སེམས་མའི་ཚོགས༔ ཆུའི་སྒོ་ནི་ལྕགས་ཀྱུ་ཡབ་ཡུམ་ཡིན༔ སའི་སྒོ་ནི་

ཞགས་པ་ཡབ་ཡུམ་ཡིན༔ མེའི་སྒོ་ནི་ལྕགས་སྒྲོག་ཡབ་ཡུམ་ཡིན༔ རླུང་གི་སྒོ་ནི་དྲུལ་བུ་ཡབ་ཡུམ་

ཡིན༔ ཆུའི་ཐིག་ལེ་ཟླ་བ་ཡིན༔ མེའི་ཐིག་ལེ་ཉི་མ་ཡིན༔ རིག་པ་ཡེ་ཤེས་སྐུ་ལྔ་སྟེ༔ རིག་པ་ཅིར་ཡང་

སྣང་པས་རྣམ་སྣང་སྐུ༔  རིག་པ་འགྱུར་བ་མེད་པས་མི་སྐྱོད་སྐུ༔ རིག་པ་ཐོག་ཐ་མེད་པས་མཐའ་ཡས་སྐུ༔ 

རིག་པ་དགོས་འདོད་འབྱུང་པས་རིན་འབྱུང་སྐུ༔ རིག་པ་ལྷུན་གྲུབ་ཡིན་པས་དོན་ཡོད་གྲུབ༔ རིག་པ་རང་

རིག་དག་པས་བདེ་གཤེགས་རིགས༔ རང་རིག་འགྱུར་བ་མེད་པས་རྡོ་རྗེའི་རིགས༔ རིག་པ་ཡོན་ཏན་

འབྱུང་བས་རིན་ཆེན་རིགས༔ རིག་པ་སྐྱོན་དང་བྲལ་བས་པད་མའི་རིགས༔ རིག་པ་རྩལ་སྣང་མ་

འགགས་ལས་ཀྱིས་རིགས༔ རིག་པ་ཡེ་ཤེས་འོད་ལྔར་འཆར༔ རིག་པ་དྲི་མེད་རང་འོད་དཀར༔ རིག་པ་

ཀུན་འབྱུང་རང་འོད་གསེར༔ རིག་པ་བརྩལ་རྫོགས་རང་འོད་དམར༔ རིག་པ་རང་གྲོལ་རང་འོད་ལྗང་༔ 

རིག་པ་ཀུན་ཁྱབ་རང་འོད་འཐིང་༔ རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཤེས་རབ་ལྔ༔ འཁོར་འདས་གཉིས་སུ་རིགས་གྱེས་

པས༔ འབྱེད་པའི་ཤེས་རབ་རིག་པ་ཡིན༔ ཐམས་ཅད་རིག་པ་རང་ཡིན་པས༔ བསྡུད་པའི་ཤེས་རབ་རིག་

པ་ཡིན༔ རིག་པའི་བརྩལ་ལས་ཐམས་ཅད་འཆར༔ བསྐྱེད་པའི་ཤེས་རབ་རིག་པ་ཡིན༔ རིག་པས་འཁོར་

འདས་སྲོག་གཅོད་པས༔ སྒྲོལ་བའི་ཤེས་རབ་རིག་པ་ཡིན༔ ཐམས་ཅད་རིག་པ་ཉིད་ཡིན་པས༔ རང་

འབྱུང་ཤེས་རབ་རིག་པ་ཡིན༔ རླུང་ལྔ་དག་ཀྱང་རིག་པ་དེ༔ རིག་པ་ཡེ་ཤེས་རང་གྲོལ་ལྡན༔ མེ་དང་

མཉམ་པའི་རླུང་ཡང་ཟེར༔ རིག་པས་འཁོར་འདས་སྲོག་འཛིན་པས༔ སྲོག་གིས་རླུང་ཡང་རིག་པའོ༔ 

རིག་པས་འཁོར་འདས་ས་འཚམས་བྱེད༔ འབྱེད་པའི་རླུང་ཡང་རིག་པ་ཡིན༔ རིག་པས་འཁོར་འདས་

ཡོངས་ལ་ཁྱབ༔ ཀུན་ལ་ཁྱབ་བྱེད་རླུང་ཞེར་ཟེར༔ རིག་པས་འཁོར་བ་མྱང་འདས་སྒྲོལ༔ སྙིང་རྗེ་མེད་པའི་

རླུང་ཞེས་ཟེར༔ རིག་པ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་ལྔ༔ རིག་པ་མི་འགྱུར་རང་བྱུང་སྐུ༔ རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགོྲ་རིག་པ་

ཉིད༔ རིག་པ་ཟང་ཐལ་སྣ་ཚོགས་འཆར༔ རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་རིག་པ་ཉིད༔ རིག་པ་རང་མདངས་མ་
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འགག་གསལ༔ པད་མ་མཁའ་འགྲོ་རིག་པ་ཡིན༔ རིག་པ་ཐོགས་མེད་ཀུན་ལ་ཁྱབ༔ ལས་ཀྱིས་མཁའ་

འགྲོ་རིག་པ་ཡིན༔ རིག་པ་རང་འབྱུང་སྐྱེས་གནས་བྲལ༔ སངས་རྒྱས་མཁའ་འགྲོ་རིག་པ་ཡིན༔ རིག་པ་

ཡིག་འབྲུ་རིགས་ལྔར་གསལ༔ ཕྱི་དང་ནང་དང་གསང་བའོ༔ ཕྱི་ལྟར་ༀ་ཧཱུྃ་ཏྲཾ་ཧྲི་ཨཱ༔ ནང་ལྟར་ཧ་རི་ན་

ས་ཧཱུྃ༔ གསང་བ་ༀ་དང་ཨཱ༔དང་ཧཱུྃ༔ རིག་པ་སྐུ་གསུམ་ཉིད་ཡིན་ཏེ༔ སྟོང་པ་བདག་མེད་ཆོས་ཀྱིས་སྐུ༔ 

གསལ་སྟོང་འཛིན་མེད་ལོངས་སྐུ་སྟེ༔ རིག་རྩལ་འགག་མེད་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔ སྟོང་གསལ་མ་འགག་རིག་

པའོ༔  

རིག་པ་གཞི་ལམ་འབྲས་བུ་སྟེ༔ རིག་པ་འགྱུར་བ་མེད་པས་གཞི༔ རིག་པ་འགག་པ་མེད་པའི་ལམ༔ 

རིག་པ་རང་རིག་རྟོགས་པ་སྟེ༔ འབྲས་བུ་ཞེས་སུ་བསྟན་པའོ༔ རིག་པ་ལྟ་བསྒོམ་སྤྱོད་གསུམ་སྟེ༔  

དམིགས་སུ་མེད་པ་ལྟ་བ་སྟེ༔ རང་བབས་གནས་པ་བྷེཾ་པའོ༔ ངང་ལ་བཞག་པ་སྤྱོད་པ་ཡིན༔ རིག་པ་ཡེ་

ཤེས་ཉག་གཅིག་སྐུ༔ མ་རིག་ཕུགས་འདོད་ཡེ་ཤེས་དང་༔ དུག་སུམ་ངོས་བཟུང་སྐུ་གསུམ་དང་༔ དུག་

ལྔའི་ཕུག་འདོད་ཡེ་ཤེས་ལྔ༔ ཡེ་ནས་རང་ལ་འཚངས་པ་སྟེ༔ གཞན་དུ་བརྩལ་བས་ག་ལ་བརྙེད༔ ཡེ་

ཤེས་རླུང་གིས་ཀུན་ལ་ཁྱབ༔ འགྱུ་བ་དལ་བརྟེན་ཡེ་ཤེས་རླུང་༔ རང་བབས་ངང་ནས་རླུང་དུ་འདུས༔ རྩ་

དང་རླུང་དང་ཐིག་ལེ་དང་༔ སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་འདུ་འབྲལ་མེད༔ ཡེ་ནས་ཡེ་ཤེས་རྩལ་ཉིད་དོ༔ ཡེ་ཤེ་རྩལ་

གིྱས་ལུས་གྲུབ་པ༔ རྩ་གྲུབ་དེ་ལ་ཐིག་ལེས་ཁྱབ༔ རྒྱུ་ཡིས་ཐིག་ལེ་ཡི་གེར་གནས༔ དེ་ལ་སྐུ་དང་ཡེ་

ཤེས་ཀྱིས༔ ཐིག་ལེ་དག་ནི་གནས་པའོ༔ ཀུན་ཛོབ་རྒྱུའི་ཐིག་ལེ་ནི༔ འབྱུང་བ་ལྔའི་དངས་མ་ཡིས༔ 

འཁོར་འདད་ཀུན་གྱིས་སྲོག་བསྡུའོ༔ 

ཐིག་ལེ་ཉིད་ཀྱང་ཡེ་ཤེས་སོ༔ ཡེ་ཤེས་ཉིད་ཀྱང་ལྷུན་གྲུབ་བོ༔ ལྷུན་གྲུབ་ཉིད་ཀྱང་གསལ་སྟོང་ངོ་༔ 

གསལ་སྟོང་ཉིད་ཀྱང་རང་རིག་གོ༔ ཐམས་ཅད་རིག་པའི་རང་རྩལ་ཡིན༔ རང་རིག་རྩལ་སྣང་ཤར་བ་ལ༔ 

སེམས་ཞེས་མིང་དུ་རྟགས་པའོ༔ ༼བཏགས་༽ སེམས་ཀྱིས་ཤིས་ལུགས་རྟགས་པ་ན༔ འདི་ཡིན་མེད་

པའི་གསལ་སྟོང་སྟེ༔ རྟག་བྱེད་གསལ་ཡང་མཁན་པོ་གཏོར༔ རྩལ་སྣང་རླུང་གིས་རྟ་ལ་ཞོན༔ རླུང་ཡང་

རིག་པའི་རང་རྩལ་ཡིན༔ རིན་ཆེན་ཟུར་བརྒྱད་སྙིང་དཀྱིལ་ན༔ ཀུན་ཁྱབ་ཡེ་ཤེས་ངོ་བོ་ནི༔ ས་བོན་ཡི་གེའི་
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ཚུལ་དུ་གནས༔ དེ་ཉིད་ངོ་བོ་ཤེས་པས་མཆོག༔ གཞི་ཡང་ཡེ་ཤེས་རང་ལ་བྱུང་༔ ཡེ་ཤེས་མ་རིག་འཁྲུལ་

པ་ལས༔ འབྱུང་གཞིའི་མདངས་དང་ཡེ་ཤེས་འདྲེས༔ དེར་འཛིན་རྐྱེན་གྱིས་ལུས་སུ་གྲུབ༔ ཡེ་ཤེས་ཙི་ཏ་

སྙིང་ནང་དུ༔ ཐིག་ལེ་དག་དང་མཉམ་དུ་གནས༔ རྩལ་སྒོར་གསལ་ཙམ་མ་ཡིན་པར༔ ནང་གསལ་ཤ་

ཁྲག་རྒྱ་ཡིས་འཐུམས༔ དེ་ལྟར་ཡེ་ཤེས་ཏིང་གསལ་དེས༔ རྐྱེན་གྱིས་ཉམས་སུ་སུས་བླངས་པ༔ ལྷག་

མེད་དག་ཏུ་མྱ་ངན་འདའ༔ ཡེ་ཤེས་ཉིད་ལ་ཡེ་ཤེས་ཐིམ༔ ལྷུན་གྲུབ་ཉིད་ཀྱང་སྦུབས་སུ་ནུབ༔ ཀུན་ཏུ་

བཟང་མོ་ཀློང་གསལ་འབར་བ་ཉི་མའི་གསང་རྒྱུད་ལས༔ རང་ལ་གནས་པའི་ཡེ་ཤེས་ངོས་སྤྲད་པའི་ལེའུ་

སྟེ་དགུའ་པའོ༔  

     ༔ཀྱེ་ཧོ་ཉོན་ཅིག་འདུས་

པའི་འཁོར་ཚོགས་ཀུན༔ མ་ཡེངས་དགོངས་པས་ལེགས་པར་ཉོན༔ མ་གྲུབ་ཐོག་མའི་གོང་རོལ་དུ༔ 

ཀུན་ཁྱབ་ཡེ་ཤེས་གནས་པ་ལ༔ འཁྲུལ་མེད་འཁྲུལ་དང་གནས་པའི་ཚུལ༔ ལམ་དང་འཆར་སྒོ་ཡུལ་

གར་གསལ༔ ལེགས་པར་དགོངས་དང་རིམ་བཞིན་བསྟན༔ ད་ནི་འདི་ལྟར་ཤེས་པར་བྱ༔ ཉམས་སྣང་

གོང་འཕེལ་གྲོལ་བའི་རྟགས༔ རྐྱེན་གིྱས་བར་ཆད་ཅི་ལྟ་བུ༔ དྲི་བའི་ལན་དུ་ངས་བཤད་དོ༔ ཐོག་མའི་ཀ་

དག་སྟོང་གསལ་ལས༔ འོད་ཁྱིམ་ཁ་དོག་ལྔ་ལྡན་ལ༔ གསལ་ཚེར་ལྷུན་བསྡུག་འོད་ཟེར་འཕྲོ༔ དེ་ཡང་

ཡེ་ཤེས་རྩལ་ཉིད་དོ༔ རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་རང་ལ་བྱུང་༔ དེ་ཤེས་ཡེ་ཤེས་ཙམ་དུ་བརྗོད༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལ་

འབྱུང་པར་འཁྲུལ༔ འབྱུང་པའི་མདངས་ལས་ས་བོན་གྲུབ༔  སེམས་ཅན་སངས་རྒྱས་ཉྲེར་ཀྱང་༔ མ་རིག་

རྟོག་པ་རྒྱུ་ཡིས་འཐུམས༔ རྟོག་པའི་དྲི་མ་གསལ་ཀ་བས༔ རིམ་བཞིན་ཉམས་སུ་ལེན་པ་གཅེས༔ 

སེམས་ལ་ཡེ་ཤེས་གནས་གྱུར་ཀྱང་༔ མ་སྦྱངས་བར་དུ་གསལ་མི་འགྱུར༔ གཏིལ་འབྲུ་ཙམ་ནི་ཉུང་འབྲུ་

ལ༔ མར་ནི་ཡེ་ནས་གནས་གྱུར་ཀྱང་༔ མར་རྩིར་བར་དུ་མར་མི་འབྱུང་༔ འོ་མ་མར་གྱིས་རང་བཞིན་ཏེ༔ 

མ་བསྲུབས་བར་དུ་མར་མི་འབྱུང་༔ ས་གཞི་ས་བོན་ལྡན་གྱུར་ཀྱང་༔ སོ་ནམ་རིམ་བཞིན་མ་བྱས་ན༔ 

འབྲས་བུ་སྨིན་པར་ག་ལ་འགྱུར༔ དེ་བཞིན་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ སེམས་ཅན་ཀུན་གྱིས་རྒྱུད་ལ་

གནས༔ ཡེ་ནས་སངས་རྒྱས་རྒྱུ་ཡིན་ཀྱང་༔ བསྒོམ་བྱ་བྷེཾ་བྱེད་ཐབས་ཀྱིས་བྷེཾ༔ ཪིམ་བཞིན་སྨྱུགས་སུ་མ་
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སྦྱངས་ན༔ འབྲས་བུ་ཀ་དག་ག་ལ་ཐོབ༔ ཡེ་ཤེས་རང་ངོར་གནས་གྱུར་ཀྱང་༔ འཁྲུལ་འཁོར་རིམ་པར་མ་

མཐུན་ན༔ ཡུལ་དང་གཞི་མ་འཆར་མི་ནུས༔ དེ་ལྟར་ཤེས་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ༔ ངོ་བོ་རང་ཐོག་དོན་སྤྲོད་ན༔ 

གང་ཤར་སྦྲུལ་མདུད་བཞིན་དུ་གྲོལ༔ ཤར་གོྲལ་དུས་མཉམ་འཛིན་པ་བྲལ༔ རིག་པ་རྟོགས་ཚད་འཛིན་པ་

གྲོལ༔ ཀུན་འབྱུང་སྲིད་རྩ་རྟོགས་པས་གྲོལ༔ གནས་ལུགས་མཐུན་པས་རང་ངོ་ཤེས༔    

༔ཀྱེ་མ་ཀྱེ་མ་རིགས་མཆོག་རྣམས༔ ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་ཀློང་གསལ་གྱིས༔ གསང་བ་ཡང་གསང་གསང་

བློད་ཀྱིས༔ དགོངས་པ་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པའི་ཕྱིར༔ གསང་སྔགས་གནད་རྣམས་གཅིག་ཏུ་དྲིལ༔ ཟབ་མོ་

དགོངས་པའི་ཡང་བཅུད་འདི༔ ཉམས་སུ་ལེན་པར་བྱེད་པ་ལ༔ བླ་མ་དམ་ཚིག་ལྡན་པ་ཡིས༔ བློ་ཆེ་ཁོག་

ཡངས་རང་རྒྱུད་འདུལ༔ བརྩེ་བའི་སེམས་ལྡན་རང་སྣང་དག༔ གནས་ལུགས་རྟོགས་པ་ཁོང་དུ་ཚུད༔ 

ཤེས་རབ་རྒྱུད་སྨིན་དབང་པོ་དངས༔ ཡོད་བྱད་རྫས་འཛོམས་སྣང་བ་བསྒྱུར༔ དེ་ལྟ་བུའི་བླ་མ་ཡིས༔ དམ་

ཚིག་ལྡན་པའི་བློ་མ་ལ༔ དབང་ཁྲིད་གདམས་པ་རིམ་བཞིན་ཕོག༔ དམ་ཚིག་ལྡན་པའི་སློབ་མ་ཡིས༔ 

ལེགས་པར་འདི་ལྟར་རྟགས་པར་བྱ༔ གསང་སྔགས་སྙིང་པོའི་དོན་བསྟོན་ལས༔ སྣོད་ཀྱིས་དམ་པ་རྟག་པ་

མཆོག་ཏུ་གཅེས༔ སྣོད་ཀྱིས་དམ་ཚིག་འདི་ལྟ་སྟེ༔ དམ་ཚིག་གཙང་ལྡན་དག་སྣང་ཆེ༔ དུག་ལྔའི་ཤུགས་

ཆུང་བློ་ཁོག་ཡངས༔ དད་ལྡན་སྙིང་རྗེ་སྟོང་ཕོད་ཆེ༔ རྒྱུད་འདུལ་སྡིག་འཛེམ་དབང་པོ་རྣོ༔ གསང་ཐུབ་

ཉམས་ལེན་བཏུལ་ཤུགས་ཆེ༔ སྐྱོ་ཤས་བསྡུག་སྲན་སྙིང་རུས་ཆེ༔ རང་རྒྱུད་དལ་ཅིང་བློ་ངེས་ལྡན༔ དེ་ལྟ་

བུ་ནི་བློ་གོྲས་ཆེ༔ གསང་སྔགས་སྙིང་པོའི་སྣོད་དུ་རུང་༔ འགོྲ་བ་འདྲེན་པའི་གྲུ་ཆེན་མཆོག༔ 

 ༔སྣོད་དང་མི་ལྡན་བློབ་མ་ནི༔ ཤེས་ཆུང་ཁ་སོང་གདོང་ལྟས་ཆེ༔ ཁ་མཁས་ལང་དམ་གཡོ་ཟོག་

ཆེ༔ བླ་མའི་གསུང་བཅོག་དྲིན་དུ་རྩོད༔ ཡོན་ཏན་མི་འཐོང་སྐྱོན་རྣམས་རྟོག༔ རིགས་རྒྱུད་ངང་རྒྱུད་ངན་པ་

དང་༔ བླ་མ་པད་མ་རང་ལ་བསྟོད༔ དོན་དང་ཚིག་ལ་ཉམས་ལེན་འཆལ༔ སློབ་མ་མ་བརྟགས་སློབ་

དཔོན་དགྲ༔ ཉམས་སུ་མི་ལེན་གང་ཟག་ལ༔ རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་དབང་དང་ནི༔ དོན་དང་གདམས་པ་

བསྟན་མི་བྱ༔ སྣོད་ངན་ནང་དུ་བླུག་པ་ན༔ སྣོད་ཆག་བཅུད་བྷོ་དམྱལ་བར་ལྟུང་༔ སྣོད་ངན་རྣམས་ལ་དོན་

སྦས་སོ༔ སཱ་མཱ་ཡཱ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔    ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་ཀློང་གསལ་འབར་བ་ཉི་མའི་གསང་རྒྱུད་ལས༔ 
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གདམས་པ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་གལ་ཆེ་མདང༔ བླ་མ་དམ་ཚིག་ལྡན་པ་ཡིས༔ སློབ་མ་སྣོད་དང་ལྡན་མི་

ལྡན་བརྟག་པའི་ལེའུ་སྟེ་བཅུ་པའོ༔  

ཨེ་མ་ཧོ༔ འདུས་པའི་འཁོར་ཚོགས་ཉོན༔ སྣོད་བཅུད་

ལྡན་པའི་དཔོན་སློབ་རྣམས༔ གདམས་པ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ༔ གནས་ཀྱིས་ཁྱད་པར་གལ་ཆེ་བས༔ 

ལེགས་པར་དམ་ཚིག་རྟག་པ་གཅེས༔ བཀྲིས་བྱིན་ཆགས་ཡོན་ཏན་འབྱུང་༔ གྲུབ་ཐོབ་གོང་མས་ཞབས་

ཀྱིས་ལྕགས་པའི་གནས༔ གངས་ཁྲོད་ལུང་སྟོང་རི་རྩེ་དུར་ཁྲོད་དང་༔ ཤིན་ཏུ་དབེན་ལ་དངས་ཤིང་སྤྲོ་བའི་

ས༔ བསྐལ་ལྡན་སྐྱེས་བུ་ཉམས་ལེན་བྱེད་པའི་གནས༔ ཡོ་བྱད་ལྡན་ལ་མི་རྒོད་རྩེར་བ་མེད༔ དེ་ལྟ་བུའི་

གནས་ཉིད་བརྟེན་པར་བྱ༔ ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་ཀློང་གསལ་འབར་བ་ཉི་མའི་གསང་རྒྱུད་ལས༔  གནས་རྟག་

པའི་ལེའུ་སྟེ་བཅུ་གཅིག་པའོ༔  

  ཨེ་མ་ཧོ༔ འདུས་པའི་འཁོར་ཚོགས་ཐམས་ཅད་

ཉོན༔ གསང་སྔགས་སྙིང་པོ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ༔ དུས་ཀྱིས་དམ་ཚིག་རིམ་པ་བསྟན་པར་བྱ༔ བདག་

རྐྱེན་གཞན་རྐྱེན་འཛོམ་པ་དང་༔ དུས་ཚོད་ཚེས་གྲངས་ཡར་ངོར་བསྟན༔  ཚེས་བརྒྱད་བཅུ་དང་བཅོ་ལྔ་

ཉེར་ལྔ་སྟོང་གིས་དུས༔ ཁྱད་པར་ཐོད་རྒལ་དབང་ཁྲིད་ངོ་སྤྲོད་འདི༔ དབྱར་མ་སྟོན་དང་རྒུན་ཆུང་སྤྱི་ཀྱིས་

དུས༔ ཟེར་གཉིས་དུས་ནི་མཆོག་ཏུ་བཤད་པ་ཡིན༔ དེ་ཡང་སྒོ་ཡུལ་བདག་གཞན་རྐྱེན་བྲལ་དུས༔ གསང་

བ་ཡང་གསང་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་དུས༔ ཅེས་ དུས་ཀྱི་ལེའུ་སྟེ་བཅུ་གཉིས་པའོ༔  

 ༔ཨེ་མ་ཧོ༔ འདུས་པའི་འཁོར་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཉོན༔ གསང་བ་ཡང་གསང་སྙིང་པོའི་

བཅུད་འདི་ནི༔ ནོར་འཁྲུལ་མེད་པར་ཉམས་སུ་བླངས་པ་ལ༔ ཡོ་བྱད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྡན་པ་གཅེས༔ 

བླ་མ་དམ་ཚིག་ལྡན་ཅིང་རྒྱུད་དྲུག་ཚང་༔ སློབ་གྲོགས་སྣོད་ལྡན་རྒྱུད་པ་དང་༔ གནས་དང་དུས་དང་ཡུལ་

རྐྱེན་བྲལ་བ་དང་༔ མེ་ཏོག་དབང་ཡོན་ཚོགས་འཁོར་གཏོར་ཚོགས་དང་༔ ཉམས་ལེན་དུས་སུ་འཁམས་

ཀྱིས་བརྟེན་སོ་བརྩལ༔ དབང་རྫས་རོལ་མོ་སྒྲ་སྙན་ཡིད་འོང་བཅས༔ དེ་ལྟར་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་ཚོགས་
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གྱུར་ན༔ བསམ་བསྟན་ཕེལ་ཅིང་བསྟན་པ་མྱུར་དུ་ཐོབ༔ དམ་ཚིག་རྟེན་འབྲེལ་རྐྱེན་དབང་ཉིད་དུ་གྱུར༔ 

ཅེས་ ༔ཡོ་བྱད་ཀྱིས་རྫས་བསྟན་པའི་ལེའུ་སྟེ་བཅུ་གསུམ་པའོ༔  

 ༔ཨེ་མ་ཧོ༔ འདུས་པའི་འཁོར་ཚོགས་ཉོན༔ གསང་སྔགས་ཕྱི་ནང་བར་གསུམ་དུ༔ 

ཡང་གསང་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་ཏུ༔ ཐམས་ཅད་དྲིལ་ནས་སྙིང་པོའི་བཅུད༔ ཉམས་སུ་འདི་ལྟར་ལེན་པར་

བྱ༔ ཡོན་ཏན་ཐམས་འབྱུང་པའི་གནས་ཉིད་དུ༔ ནང་ཚངས་ཅན་གྱིས་གདན་ལ་ནི༔ མཉམ་བཞག་

དཀྱིལ་མོ་ཀྲུང་དུ་བྱ༔ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་སྔོན་འགྲོ་ནི༔ མི་རྟག་སྙིང་རྗེས་བྱམས་སེམས་བྷེཾ༔ སྟོང་ཉིད་

སྙིང་རྗེའི་ངང་ཅན་ནོ༔ སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་བརྩེ་བར་བྱ༔ ཡང་ཡང་སེམས་སྦྱང་མི་རྟག་བྷེཾ༔ དེ་ཡང་སྔོན་དུ་

འགྲོ་བ་གཅེས༔ ཉམས་ལེན་ཉིད་ནི་གཙོ་བོ་སྟེ༔  གདམས་པ་སྦྱོར་དངོས་འཇུག་གསུམ་མོ༔ སྦྱོར་བ་གོང་

དུ་བསྟན་ནས་ཀྱང་༔ དངོས་གཞི་འདི་ལྟར་སྦྱང་པར་བྱ༔ ལུས་ནི་མ་རིག་རྒྱུས་བསྐྱེད་ཕྱིར༔ རིགས་དྲུག་

ས་བོན་ཉིད་དུ་གནས༔ སྤྱི་བོ་མགྲིན་པ་སྙིང་ལ་རུ༔ ལྟེ་བ་གསང་གནས་རྐང་འཐིལ་དུ༔ ཨ་ཏྲི་རྡྲི་སུ་པེྲ་དུ་

དྲུག་ནས་སོ༔ ༼དྲི་༽ཁ་ལྡོག་དཀར་འཐིང་ལྗང་ཁ་ལས༔ གསེར་པོ་དམར་ནག་དུད་ལ་དྲུག༔ ས་བོན་

དྲུག་པོ་མ་དག་པས༔ རྒྱུན་དུ་རིགས་དྲུག་འཁོར་བར་ཁྱམས༔ ས་བོན་དེ་དྲུག་སྦྱང་སླད་དུ༔ རིག་པ་སྐུ་

གསུམ་དངོས་ཡིན་ཕྱིར༔ སྐུ་གསུམ་ཡི་གེ་གསུམ་དུ་གནས༔ ཡི་གེས་བརྩལ་སྦྱང་རུས་ཤན་དབྱེའ༔ 

དབྱེའ་བ་དངོས་ནི་འདི་ལྟར་རོ༔ བདག་ཉིད་ཐ་མལ་པའི་དུས༔ གནས་དྲུག་རིགས་དྲུག་མེ་འབར་བྷེཾ༔ 

བདག་གིས་སྤྱི་རྩུག་ༀ་དཀར་བྷེཾ༔ མགྲིན་པར་ཨ་དམར་ ཐུགས་ཁར་ཧཱུྃ་འཐིང་བྷེཾ༔ ཡི་གེ་གསུམ་ལ་ཡེ་

ཤེས་མེ༔ དཀར་དམར་འཐིང་ཀ་གསུམ་འབར་བས༔ རིགས་དྲུག་ས་བོན་དྲུག་པོ་དང་༔ ལུས་ངག་ཡིད་

གསུམ་སྡིག་སྒྲིབ་དང་༔ མ་རིག་པའི་བག་ཆགས་རྣམས༔ བཞོབ་དུ་ཐུལ་གྱིས་སྲོག་པར་བསྒོམ༔ 

 ལ་བདུན་འབུམ་བཟླས༔ དེ་ལྟར་སུ་ཡིས་བྱས་པའི་མིས༔ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་རུས་ཤན་

ཕྱེ༔ རིགས་དྲུག་འཁོར་བའི་སྐྱེ་སྒོ་ཆོད༔ མཐུན་མོང་མཆོག་ལ་སྦྱོར་བར་བྱེད༔ སཱ་མཱ་ཡཱ༔ ཀློང་གསལ་

འབར་བ་ཉི་མའི་གསང་རྒྱུད་ལས༔  གསུམ་གྱིས་བརྩལ་སྦྱངས་པའི་ལེའུ་སྟེ་བཅུ་བཞི་པའོ༔  
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 ཨེ་མ་ཧོ༔ འདུས་པའི་འཁོར་ཚོགས་ཉོན༔ དངོས་གཞི་ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་

འདི༔ རྒྱུད་ལ་རྟེན་ཅིང་ལྟ་འདོད་ན༔ ཉན་འཐོས་ཞི་བའི་ལྟ་སྟེངས་ཀྱིས༔ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་རྣལ་དུ་

དབས༔ ལུས་ནི་རྣམ་སྣང་ཆོས་བདུན་བརྟེན༔ ཕྱག་རྒྱ་མཉམ་བཞག་དཀྱིལ་དཀྲུང་བཅའ༔ གཞུང་སྲང་

མགྲིན་དགུག་འཇིང་པ་སྒྱེ༔ འགུལ་སྐྱོད་མི་བྱ་ལྡན་ནོར་གནས༔ ངག་ནི་སྨྲ་བ་རྒྱུན་གཅད་ནས༔ སྒྲ་སྐད་

གང་ཡང་མི་བྱའོ༔ སེམས་ནི་དྲེན་བསམ་མི་སྤྲོ་ཞིང་༔ མིག་གཉིས་སྣའི་རྩེ་ལ་གཏད༔ སྣ་ཡང་སེམས་

ཀྱིས་རྩེ་ལ་གཏད༔ གཅིག་ཏུ་གྲིལ་ནས་མཉམ་པར་བཞག༔ དེ་ལྟར་ཉན་འཐོས་ཞི་བ་ཡིས༔ ལྟ་སྟངས་

ཉིད་ཀྱིས་ལུས་ངག་ཡིད༔ རྣལ་དུ་ཕབ་སྟེ་བྷེཾ་པའི་ཐབས༔ ཡང་དག་པ་ནི་འདི་ལྟར་རོ༔  

 

ཡང་ཅིག་འདུས་པའི་འཁོར་ཚོགས་ཉོན༔ ཁྲོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་ལྟ་སྟངས་ཀྱིས༔ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་རྣལ་

ཕབ་ནི༔ རྣམ་པ་གསུམ་དུ་ཤེས་པར་བྱ༔ ལུས་ཀྱང་གཡོའ་འགུལ་མེད་པར་འགྱིང་༔ རི་བོ་ལྟ་བུར་སྟན་

པར་བྱ༔ ནམ་མཁའ་ལྟ་བུར་ཁྱབ་པར་བྱ༔ རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུར་གང་བར་བྱ༔ ངག་ནི་ཁྲོའི་གད་རྒྱངས་ཚུལ༔ 

ཧ་ཧ་ཧི་ཧི་ཧཱུྃ་དང་ཕཊ༔ ཝ་དང་བཅས་པས་བརྗོད་པར་བྱ༔ སེམས་ནི་མིག་གིས་ནང་དུ་གཏད༔ མིག་

གཉིས་བར་སྣང་དབྱིངས་སུ་སྒྲད༔ མི་འགུལ་བ་རུ་མདུང་ཚུགས་བྱ༔ རྣམ་རྟོག་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གིྱས་

གནོན༔ གསལ་སྟོང་ཆེན་པོའི་ཉམས་སྣང་འཆར༔ ཐུན་མོང་མཆོག་ལ་སྦྱོར་བར་འགྱུར༔  

སཱ་མཱ་ཡཱ༔   

༔ཀྱེ་ཧོ་ འདུས་པའི་འཁོར་ཚོགས་ཉོན༔ ཉན་འཐོས་ཀྱིས་ནི་ལྟ་སྟངས་ཀྱིས༔ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་

གནལ་དུ་ཕབ་ནས༔ ཁྲེགས་གཅོད་ཀྱིས་དངོས་གཞིའོ༔ ལུས་ནི་མི་འགུལ་དལ་བར་བྱ༔ ངག་ནི་མི་སྨྲ་

རང་སར་བཞག༔ སེམས་ནི་མི་ཕྲོ་ངང་ལ་གློད༔ མིག་གཉིས་ཟིམ་བུ་སེམས་ལ་སྟོད༔ ལ་ནི་ཡིད་ཙམ་

གདངས་པ་ལ༔ སོའི་བར་དུ་ནས་མཐར་ཙམ༔ སྒོ་གསུམ་རླུང་ནི་དལ་བ་ལ༔ ཡིད་ཙམ་ཕྱིར་ནི་འདུར་

བའོ༔ དེ་ལྟར་ཡུན་དུ་ཡང་ཡང་སྦྱང་༔ དེ་ལྟར་རྟོག་པ་ཙད་ཆོད་ལ༔ རྣམ་རྟོག་སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་ནི༔ 
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གཟུགས་དང་ཁ་ལྡོག་ཅི་འདྲ་འདུག༔ དང་པོ་བྱུང་ས་ག་ནས་བྱུང་༔ བར་དུ་གང་དང་གང་ལ་གནས༔ ཐ་

མར་གར་གནས་གང་དུ་འགྲོ༔ སྐྱོན་དང་ཡོན་ཏན་ཅི་འདྲ་འདུག༔ ལེགས་པར་རྟག་ཅིང་ཡང་ཡང་བྷེཾ༔ དེ་

ལྟར་བསྒོམ་པས་རྣམ་རྟོག་ཀུན༔ ཐམས་ཅད་ལུས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་༔ ལེགས་པར་ཐག་གཅད་

སེམས་སུ་དྲིལ༔ ལུས་འདི་མ་རིག་རྒྱུ་བསྐྱེད་པས༔ སེམས་ཀྱིས་གནས་ས་ཙམ་དུ་འདོད༔ སེམས་མེད་

ལུས་འདི་ཅི་འདྲ་སྟག༔ བེམས་པོ་འདྲ་བར་ཐག་ཀྱང་ཅད༔ བེམས་སྟོང་ཐོག་མཐའ་སེམས་ལུས་སྦྱར༔ 

ལུས་མེད་སེམས་ནི་ཅི་འདྲ་རྟག༔ རླུང་ངམ་ནམ་མཁའ་ངོས་ཡང་བཟུང་༔ སེམས་སུ་ཐག་གཅད་ཚར་རྗེས་

སུ༔ རྣམ་རྟོག་ཐམས་ཅད་སེམས་ལས་སྦྱར༔ སེམས་དང་རྣམས་པ་གཅིག་ཏུ་དྲིལ༔ དེ་ནས་སེམས་

ཀྱིས་བྱུང་ས་དང་༔ གནས་ས་འགོྲ་ས་མགོྲ་མཁན་དང་༔ གཟུགས་དང་ཁ་དོག་དངོས་པོ་དང་༔ སྐྱོན་དང་

ཡོན་ཏན་ཅི་འདུག་རྟག༔ ཡང་ཡང་དམིགས་པ་གཏད་ཅིང་ ༔ སེམས་ལ་བྱུང་ས་མ་རྙེད་ན༔ སྟོང་ཉིད་ཡིན་

པར་ཐག་ཀྱང་གཅད༔ སྟོང་པ་བཟུང་ཡུལ་བྲལ་བ་སྟེ བསྒོམ ༔ ཆོས་ཀྱི་སྐུ་རུ་ངོ་ཡང་སྤྲད༔ རྒྱུན་དུ་དེ་ལ་

གནས་པར་བྱ༔ དེ་ནས་སེམས་ཀྱིས་གནས་ས་ནི༔ ཡོད་དམ་བྱས་ན་དངོས་པོ་སྟོང་༔ མེད་དམ་བྱས་ན་

རྟག་བྱེད་གསལ༔ སྟོང་གསལ་ངོས་བཟུངས་བྲལ་བ་འདི༔ ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ་རུ་ནི༔ སྟོང་གསལ་

འགག་མེད་ངོ་ཡང་སྤྲད༔ རྒྱུན་དུ་དེ་གཉིས་ངང་གནས་བྱ༔ དེ་ནས་སེམས་ཀྱིས་འགྲོ་ས་ནི༔ མེད་དམ་

བྱས་ན་ཡོད་པ་སེམས༔ དགེ་བཅུ་སྤྱད་པས་མཐར་པ་ཐོབ༔ མི་དགེའ་སྤྱད་པས་ངན་སོང་རྒྱུད༔ དེ་ལྟར་

ལེགས་ཉེས་རྣམ་པ་ཀུན༔ སེམས་ཀྱིས་བྱས་པས་གང་ཡང་གྲུབ༔ དེ་ནས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་དང་འདྲ༔ ད་ལྟའི་

ཤེས་པ་སྐད་གཅིག་ལ༔ སེམས་ལ་དྲན་བསམ་དཔོག་མ་འཆར༔ སེམས་ཀྱིས་སེམས་ལ་ཕར་སྟགས་

པས༔ ཐོགས་མེད་དངོས་པོར་མ་གྲུབ་པས༔ འགྱུ་བ་དང་སངས་སེར་བུ་འདྲ༔ དེ་བཞིན་སེམས་དང་མིང་

གིས་གཟུགས༔ ཁ་ལྡོག་སྐྱེ་མཆེད་མིང་དང་གཟུགས༔ འགྲོ་བྱ་འགྲོ་བྱེད་མཁན་པོ་མེད༔ དེས་ན་

སེམས་ཉིད་སྐྱེ་འགགས་མེད༔ སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རུ་ངོ་ཡང་སྤྲད༔ དེ་ལྟར་སྐུ་གསུམ་སེམས་ལ་ཚང་༔ སེམས་

ལ་ངོས་བཟུང་མེད་པ་དེ༔ ངོ་བོ་སྟོང་པ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ སེམས་ཀྱིས་རྟག་བྱེད་གསལ་བ་ན༔ རང་བཞིན་

གསལ་བས་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས༔ སེམས་རྩལ་ཐག་ཐོགས་ཎ་རྒྱུ་རེ༔ ཐུགས་རྗེ་ཀུན་ཁྱབ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔ 
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སྐུ་གསུམ་རང་བྱུང་སེམས་ཉིད་ཡིན༔ གསལ་སྟོང་འགག་མེད་ངང་དུ་ནི༔ བཅོས་སླད་མེད་པར་ལྡན་པ་

ཡིས༔ གཡོ་འགུལ་མེད་པ་ལམ་མེ་བ༔ བོ་ཟགས་མེད་པར་མེ་རེ་བ༔ གངས་སྟོངས་མེད་པར་ཁྱི་ལེ་བ༔ 

ལྷན་ནེ་ཁྱོ་མེ་མེ་རེ་བ༔ སལ་ཨེལ་སིང་ངེ་ཧྲིག་གེ་བ༔ ཝ་ལེ་ཁྱུ་གེ་ཧྲི་གེ་བ༔ བསྒོམ་མེ་བཤིགས་སེ་ངང་

ལ་གནས༔ དེ་ལྟར་བྱས་པ་མེད་པ་དེ༔ རང་བྱུང་རང་ཤར་རང་གོྲལ་ཉིད༔་རྣམ་རྟོག་སེ་སུ་ངོ་སྤྲོད་པས༔ 

ཐམས་ཅད་འཛིན་པ་མེད་པར་རྟོགས༔ དུག་ལྔ་ཉིད་ཀྱང་རང་སར་གྲོལ༔ ཚོགས་དྲུག་ཉིད་ཀྱང་ལྷུག་པར་

གྲོལ༔ ཕྱི་ནང་ཀུན་རྟགས་ཡེ་གྲོལ་སྟོང་༔ རང་གོྲལ་ཡིན་པས་གཉེན་སོ་མེད༔ ཡེ་གྲོལ་ཡིན་པས་སྐྱར་

བཞི་མེད༔ རྩེར་གོྲལ་ཡིན་པས་མཐོང་སར་ཡལ༔ ཡོངས་གྲོལ་ཡིན་པས་འབད་བརྩོལ་ཡལ༔ རང་ངོ་

ཤེས་པས་རང་སར་གྲོལ༔ སྣ་ཚོགས་རིག་པའི་རྩལ་ཡིན་ཕྱིར༔ རིག་པ་ཉིད་ཀྱང་སྟོང་པར་གྲོལ༔ སྟོང་པ་

ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་ཡིན༔ ཉག་གཅིག་འཁོར་འདས་ཀུན་གྱིས་གཞི༔ གཞི་ཡང་ཕྱོགས་རིགས་འཛིན་པ་

བྲལ༔ ངང་ཉིད་དེ་ལ་རྒྱུན་དུ་གནས༔ ༔ 

ཀློང་གསལ་འབར་བ་ཉི་མའི་གསང་རྒྱུད་ལས་ གཞི་ཁྲེགས་ཆོད་ཀྱིས་ལེའུ་སྟེ་

བཅོ་ལྔ་པའོ༔  

 ཨེ་མ་ཧོ༔ འདུས་པའི་འཁོར་ཚོགས་ཉོན༔ གོང་ལྟར་སྔོན་འགྲོའི་རིམ་ནས༔ གཟིགས་

བསྟངས་གསུམ་གྱིས་རྣལ་ཕབ་ནས༔ དངོས་གཞི་ཁྲེགས་ཆོས་ཉིད་ལ་ནི༔ གནས་པ་བསྟན་པ་གྲོལ་བ་

གསུམ༔ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་བསྡེང་ཐོབ་ནས༔  ཐོད་སྒལ་ཉིད་དུ་འཇུག་པར་བྱ༔ ཕྱི་ནང་བྱ་བ་ཀུན་

གཏང་ནས༔ འདི་ལྟར་རིམས་བཞིན་བླབ་པར་བྱ༔ ལུས་ནི་སྐུ་གསུམ་དངོས་ཡིན་པས༔ འཁྲུལ་འཁོར་

གསུམ་དང་འབྲལ་མི་བྱ༔ དང་པོར་ཆོས་སྐུའི་འཁྲུལ་འཁོར་བཅས༔ སེང་གེ་ཁྱི་ཚུགས་པ་ལྟར་བྱ༔ ཡན་

ལག་འཐིལ་བཞི་ས་ལ་རྩུགས༔ སྒལ་པ་སྲང་ལ་ལུས་པོ་འགྱང་༔ འཇིང་པའི་བརྗིད་ནི་རྒྱབ་ཏུ་བོར༔ མིག་

གཉིས་སྨིན་ཕྲག་མཁའ་ལ་གཏད༔ འགྱུར་ལྡོག་མེད་པར་ཧ་རེ་བགྲད༔ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ཅིག་ཏུ་

གྲིལ༔ དེ་ལྟར་བྱས་པའི་ཡོན་ཏན་ནི༔ འཁྲུལ་སྣང་འཛིན་པ་ཀུན་བྲལ་ནས༔ དབྱིངས་རིག་འདུ་འབྲལ་མེད་
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པའི་ཉམས༔ མངོན་གསུམ་རང་ཐོག་ཕེབས་པར་འགྱུར༔ སཱ་མཱ་ཡཱ༔ 

 

 ད་ནི་ལོངས་སྐུའི་འཁྲུལ་འཁོར་ཀྱིས༔ གླང་ཆེན་ཉལ་བ་ལྟ་

བུ་སྟེ༔ གཞོགས་གཡས་ས་ལ་ཟིལ་ཕབ་ནས༔ པུས་མོ་གཉིས་པོ་བྲང་ལ་སྦྱར༔ ལག་ཐིལ་གཉིས་པོ་

འགྲམ་ལ་སྦྱར༔ གྲུ་མོ་གཉིས་པོ་ས་ལ་རྩུགས༔ རྐང་སོར་ཐམས་ཅད་ཕྱིར་ལ་ཕུལ༔ མིག་གཉིས་ཆེ་ཆུང་

འགྱུར་ལྡོག་ཆེ༔ གཡས་དང་གཡོན་དུ་ཟུར་ཅིང་ལྟ༔ སེམས་ནི་སྨིན་ཕྲག་མཁའ་ལ་གཏད༔ ལུས་ངག་

ཡིད་གསུམ་གཅིག་ཏུ་གྲིལ༔ དེ་ལྟར་བྱས་པའི་ཡོན་ཏན་ནི༔ གནས་ལུགས་གཏན་ལ་ཕེབས་ནས་སུ༔ 

ཆོས་ཉིད་རྣམས་ལ་ལོངས་སྤྱོད་དོ༔ རིག་མདངས་ལུག་རྒྱུད་མཐོང་པར་འགྱུར༔     

 ༔ 

   ད་ནི་སྤྲུལ་སྐུའི་འཁྲུལ་འཁོར་ནི༔ དྲང་སྲོང་གཅོག་བུ་ལྟ་བུ་

དེ༔ མགྲིན་དགུག་གཞུང་སྲང་ཅོག་བུར་སྡོད༔ སྤུས་བྲང་སྦྱར་ལ་ཕྱག་རྒྱས་སྟེ༔ ཙཀྵུ་ཟིམ་བུས་པུ་རྒྱ་ལྟ༔ 

ཤར་གྱིས་རྒྱས་སྐར་བཞིན་དུ་གསལ༔ གཡས་དང་གཡོན་དུ་ཁྲིད་པ་གཅེས༔ དེ་ལྟར་བྱས་པའི་ཡོན་ཏན་

ནི༔ དམ་ཚིག་རྣམ་པར་རང་སྤྲུལ་སྟེ༔ སྐུ་དང་ཐིག་ལེ་ཞིང་འཁམས་རྣམས༔ དབང་པོའི་ཡུལ་དུ་གསལ་

བར་འགྱུར༔ སཱ་མཱ་ཡཱ༔     

  དེ་ལྟར་ལུས་ཀྱིས་བཞུགས་སྟངས་འཁྲུལ་འཁོར་གསུམ༔ 

ངག་ནི་ལྐུག་པ་ལྟ་བུ་སྟེ༔ སེམས་ནི་སྨིན་འཕྲག་དབྱིངས་ལ་གཏད༔  མིག་ནི་ལྟ་སྟངས་གསུམ་དང་

ལྡན༔ རླུང་ནི་ཤིན་ཏུ་དལ་བ་ལ༔ ཕྱི་ལ་ཟི་ཙམ་འདུར་བར་བྱ༔ སོའི་བར་དུ་ནས་ཐར་ཙམ༔ ཁ་ཡང་ཟིལ་

ཙམ་གདངས་པར་བྱ༔ རྐྱེན་བྲལ་ནམ་མཁའ་དངས་པ་ལ༔ ཟིམ་བུས་ཙཀྵུ་ལྟ་བར་བྱ༔ ༼པུར་རྒྱ་ཡིན་སེ་

ཅིག་༽ནུབ་མོ་ཙན་ཏྲ་ལྟ་བར་བྱ༔ སྐབས་སུ་བར་སྣང་རྐྱེན་བྲལ་ལྟ༔ འཁྲུལ་པ་ཐམས་ཅད་ཞིང་ཁམས་སུ༔ 

སྐྲག་དང་གཟི་མདངས་ལྡན་པར་འཆར༔ ཕྱི་དང་དབྱིངས་རིག་སྒྲོན་མ་རྣམས༔ དབང་པོའི་ཡུལ་དུ་མཐོང་
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པར་འགྱུར༔ རིག་པ་རང་མདངས་གནས་ལུགས་ནི༔ རྐྱེན་བྲལ་གསུམ་ལ་གནས་པར་འགྱུར༔ ཕྱི་ནང་

དབྱིངས་རིག་དཀྱིལ་འཁོར་ནི༔ རང་རིག་ལུག་རྒྱུད་འདི་བཞིན་གསལ༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་འོད་ཀྱིས་

ལུས༔ སྐུ་དང་ཐིག་ལེ་ཐིག་འཕྲན་གསལ༔ སྟོང་མདངས་འགག་མེད་ལུ་གུ་རྒྱུད༔ གསལ་མེ་སྣང་རིག་

སྟོང་པ་ཉིད༔ དབྱེར་མེད་གསལ་ལ་མ་འདྲེས་སྣང་༔ དེ་ལྟར་ཤར་བའི་གསལ་མདངས་དེས༔ མ་ཡེངས་

རྒྱུན་དུ་བརྟེན་པར་བྱ༔ ལུས་འདི་རི་བོ་ལྟ་བུར༔ ངག་ནི་ལྐུག་པ་ལྟ་བུ་སྟེ༔ སེམས་ནི་དབྱིངས་ལ་གཏད་

པའོ༔ རིག་གནས་ལུག་རྒྱུད་བཙོན་དུ་བཟུང་༔ མངོན་སྣང་དལ་བ་ཉིད་དུ་བརྟེན༔ ཁྱད་པར་རླུང་གནད་

དལ་བ་གཅེས༔ དེ་ལྟར་སུ་ཡིས་བྱས་པའི་མིས༔ ཐོག་མའི་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་དང་༔ བསྐལ་བ་ཉིད་ནི་

མཉམ་པའོ༔ སཱ་མཱ་ཡཱ༔  

 

 ༔འཇུག་གི་དོན་ལ་འདི་ལྟར་བྱ༔ སྣང་བ་གཞིའི་འཆར་ལུགས་དང་༔ མཐའ་རྟེན་གིྱས་

མན་ངག་དང་༔ འཇུག་གིས་སྨོན་ལམ་གཏབ་པ་གསུམ༔ དེ་ལ་དང་པོ་འདི་ལྟ་སྟེ༔ སྣང་བ་བཞིའི་འཆར་

ཚུལ་ནི༔ དམ་ཚིག་མངོན་སུམ་སྣང་བ་དང་༔ ཉམས་སྣང་གོང་འཕེལ་སྣང་བ་དང་༔ རིག་ཚད་ཕེབས་སྣང་

བ་དང་༔ དམ་ཚིག་ཟད་པའི་སྣང་བ་བཞི༔ སྣང་བཞིའི་འཆར་ཚུལ་མ་ཤེས་ན༔ ས་ཟིན་མེད་པའི་སྐྱོན་

རྣམས་འབྱུང་༔ སྣང་བ་བཞི་རུ་ཤེས་པར་བྱ༔ དམ་ཚིག་མངོན་སུམ་སྣང་བ་ཡིན༔ ཡིད་སྤྱོད་ཚིག་ཕྱིར་མ་

འབྲེངས་པར༔ རྐྱེན་བྲལ་མཁའ་ལ་བླ་མ་ཡིས༔ གཟིགས་སྟངས་མཐུན་ཅིང་ངོ་སྤྲད་ནས༔ དབང་པོའི་སྒོ་

མ་སྒྲོན་མ་ནི༔ འཇའམ་རྨ་ བྱའི་མདོངས་ལྟ་བུ༔ ཐིག་ལེ་ལུག་རྒྱུད་སྦྲེལ་བ་ལ༔ འགུལ་འཕྲིག་འགྱུ་བའི་

རྣམ་པར་འགྱུར༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་འོད་ཀྱིས་སྐུ༔ སྟོང་གསལ་མདངས་དང་ལྡན་པར་མངོན༔ དེ་ལྟར་

གསལ་བའི་དབྱིངས་རིག་ནི༔ ཉི་མའི་འོད་ཟེར་ཚུལ་དུ་གནས༔ དེའི་ངོ་བོ་ཀ་དག་ལ༔ རང་བཞིན་ལྷུན་

གྲུབ་ཉིད་དུ་སྟེ༔ ཐུགས་རྗེ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པ་ཉིད༔ ཙི་ཏ་དང་དག་ནས་རྩ་ལ་ཤར༔ ངོ་བོ་མངོན་སུམ་སྒོ་ལ་

ཤར༔ དམ་ཚིག་མངོན་སུམ་ཞེས་སུ་བརྗོད༔ ཡིད་སྤྱོད་རྣམས་དང་བྲལ་བའོ༔ དེ་ལྟར་མཐོང་པའི་ཡོན་ཏན་

ནི༔ རིག་པ་མངོན་སུམ་གནད་མཐོང་པས༔ བདེན་པ་མཐོང་པའི་གནད་ཀྱིས་སུ༔ ཁམས་སུ་བཟློག་པ་
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མ་ཡིན་ནོ༔ མངོན་སུམ་རིག་པ་མཐོང་ན༔ ཡིད་སྤྱོད་མུན་པས་མཐའ་འཁོར་ནས༔ འཁོར་བ་ཉིད་དུ་རྣམ་

པར་རྒྱུད༔ གཉིས་པ་ཉམས་སྣང་གོང་འཕེལ་ནི༔ ཤེས་ཉམས་སྣང་ཉམས་གཉིས་ཡིན་ཏེ༔ ཤེས་ཉམས་

བློའི་འཛིན་ཆ་སྟེ༔ གཏད་པ་མེད་དོ་མི་རྟག་གོ༔ བློ་ནི་ཀུན་རྫོབ་འཁྲུལ་པར་བཤད༔ བློ་ཅན་མྱ་ངན་འདས་

དོན་དུ༔ འདི་ཉིད་སྣང་ཉམས་སྟོན་པར་བྱ༔ སྣང་ཉམས་རིག་པ་མངོན་སུམ་སྟེ༔ ངོ་བོ་རྗེན་པས་རང་བཞིན་

འཆར༔ འཁྲུལ་འཁོར་དྲང་སྲོང་ཙོག་བུ་ལྟར༔ གཟིགས་སྟངས་ཟིམ་བུས་པུ་རྒྱ་ཡིས༔ གཡས་དང་

གཡོན་དུ་ཁྲིད་ཅིང་བལྟ༔ དབྱིངས་རིག་གསལ་དང་མི་གསལ་འཆར༔ འདི་ཡང་ཉམས་སུ་སླངས་པ་

ཡིས༔ རང་གིས་སྨིན་འཕྲག་ཐད་ཀ་རུ༔ ཐིག་ལེ་སྟོང་པའི་སྒྲོན་མ་ཤར༔ དེ་ཡང་ཉམས་སུ་བླངས་པ་

ཡིས༔ ཐིག་ལེ་སྨིན་འཚམས་བྲེལ་བ་སྟེ༔ རྩིབས་ཤར་དང་ནི་མདུན་རྩེ་དང་༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་འོད་ཟེར་

དང་༔ དུམ་བུར་སྣང་དང་གྱེན་འགྲང་དང་༔ ཟ་འུག་གུར་ཁྱིམ་རེ་ལྡེ་དང་༔ མིག་ཚགས་ལྟ་བུ་འོད་བསྐོར་

དང་༔ རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཉིད་དུ་འཆར༔ དེ་ཡང་ཉམས་སུ་བླངས་པ་ཡིས༔ འོད་སྣང་མདུན་རྒྱབ་ཁྱབ་པ་

དང་༔ ཐིག་ལེ་མེ་ལོང་ཙམ་དུ་འཆར༔ རིག་པ་འདབ་ཆགས་ཕུར་བ་ཙམ༔ དེ་ཡང་ཉམས་སུ་བླངས་པ་

ཡིས༔ དབྱིངས་ཀྱིས་སྣང་བ་དེ་དག་ལ༔ རིན་པོ་ཆེའི་དྲ་བ་དང་༔ འོད་ཀྱིས་དྲ་བ་ཕྱེད་པ་དང་༔ དམིགས་

མངའ་རིགས་དང་མཚོན་ཆ་དང་༔  ཉི་ཟླ་པད་མ་མཁར་ཐབས་སོ༔ རིན་ཆེན་འབར་བ་ཕྱེད་བ་དང་༔ མེ་

ལེྕ་ཉ་མིག་ཕུབ་བསྒོར་དང་༔ རྒྱ་མདོངས་དང་སྣ་རྒྱ་མཚོ་སྐུ༔ རིམ་པ་བཞིན་དུ་འཆར་བར་འགྱུར༔ འོད་

དང་རང་གིས་སྣང་ཡུལ་རྣམས༔ ཁྱབ་ཅིང་བེམ་སྣང་མི་འཐོང་ངོ་༔ ཐིག་ལེ་ཁ་ཕོར་ཙམ་དུ་འགྱུར༔ རིག་

པ་རི་དགས་རྒྱུག་པ་ཙམ༔ དེ་ཡང་ཉམས་སུ་བླངས་པ་ཡིས༔ འོད་ཕུང་ཡུལ་ཁམས་གང་པར་འཆར༔ 

ཐིག་ལེ་སྦ་ཕུབ་ཙམ་དུ་འགྲོ༔ རིག་པ་བུང་པ་བཅུད་ལྡིང་ཙམ༔ དེ་ཡང་ཉམས་སུ་བླངས་པ་ཡིས༔ འོད་

ཕུང་སྟོང་གསུམ་གང་པ་ཙམ༔ དབྱིངས་རིག་ཉིན་མཚན་མེད་པ་དང་༔ ཐིག་ལེའི་ནང་དུ་སྐུ་རྐྱང་རེ༔ ཕྱེད་

སྐུ་དང་ནི་སྐུ་ཕྲན་དང་༔ ལྔ་ལྡན་ཚོམ་བུའི་ཚུལ་དུ་འཆར༔ རིག་པ་འགུལ་ཕྲིག་མེད་པར་སྡོད༔ རིག་པ་

སྣང་བའི་ཡུལ་ལ་གསལ༔ དེ་ལྟར་ཤར་བའི་དུས་ཚོད་དུ༔ བར་དོའི་སྣྣང་བ་ཚེ་འདིར་རྫོགས༔  ཕྱི་མར་བར་

དོ་མེད་པ་རུ༔ མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་སོ༔  
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  ༔ 

གསུམ་པ་རིག་པ་ཚད་ཕེབས་ནི༔ གོང་གི་ཐིག་ལེ་རེ་རེའི་ནང་༔ རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་ལྔ་ལྔ་ཤར༔ དེ་ཡང་

གྲངས་ལས་འདས་པ་སྟེ༔ འགྱུར་བ་མེད་དེ་ཚད་ལ་ཕེབས༔ དེ་ལྟར་ཤར་བའི་དུས་མཚོད་དུ༔ ཉམས་སུ་

ལེན་ཀྱངས་མི་དགོས་ཏེ༔ ལོངས་སྐུའི་སྣང་བ་རང་ཆས་སོ༔ རིག་པ་མཚད་ཕེབས་སྣང་བ་ནི༔ ལོངས་སྐུ་

མཚན་དཔེས་སྣང་བ་སྟེ༔ ཁ་ལྡོག་མ་ངེས་འཇའ་ལྟར་གསལ༔ རིགས་ལྔ་ཡབ་དང་ཡུམ་དུ་བཅས༔ དེ་

ནས་ལྔ་ལྔ་ཟུང་དང་བཅས༔ རབ་ཏུ་གསལ་བའི་ཐིག་ལེར་འབྲེལ༔ ཡབ་ཡུམ་སྐུའི་རྣམ་པ་ཅན༔  འཁྲུལ་

སྣང་ཟད་ནས་ཞིང་ཁམས་རྒྱས༔ འབྱུང་ལྔ་རང་སར་དག་ནས་སུ༔ བསྡོས་བཅས་ལུས་ཀྱང་འོད་སྐུར་

གྲོལ༔ ཡུལ་སྣང་ཐམས་ཅད་འོད་དོལ་ངང་༔ སྟོང་གསལ་མ་འགགས་ལོངས་སྐུར་གྲོལ༔  

༈ ༔བཞི་པ་ཆོས་ཉིད་ཟད་པ་ནི༔ སྣང་བ་ཞེས་ནི་འདི་ལྟར་རོ༔ གོང་གིས་ཉམས་སྣང་དེ་དག་གིས༔ 

འཕེལ་བ་ཉིད་ནི་ཟད་པ་མེད༔ ཉམས་ཟད་གསལ་སྟོང་ངང་དུ་ཟད༔ ལུས་ཟད་དབང་པོའི་ཡུལ་ཡང་ཟད༔ 

རྟོག་ཚོགས་གཉིས་འཛིན་འཁྲུལ་པ་ཟད༔ བརྗོད་གཞིའི་ཚིག་ཀྱང་ཟད་པའོ༔ ཉམས་རྟོགས་ཐམས་ཅད་

རྫོགས་པ་སྟེ༔ དེའི་འཛིན་པ་རང་གྲོལ་ལོ༔ དམ་ཚིག་ཟད་པའི་སྣང་བ་ནི༔ མཐའ་སྙད་མིང་གི་བླ་རྟགས་

སོ༔  དོན་དེ་ཐོག་མའི་གཞི་ཐོག་ཏུ༔ ངོ་བོ་རང་སར་ལོག་པའོ༔ རང་གིས་ལུས་ཀྱང་མེད་པ་རུ༔ འོད་སྐུ་

ཉིད་དུ་མངོན་སངས་རྒྱས༔ ཐམས་ཅད་བརྗོད་གཞི་བྲལ་བ་སྟེ༔ སྟོང་གསལ་ཉིད་དུ་རང་ལོག་གོ༔ དེ་ལྟར་

ཟད་སར་མ་བསྐྱལ་ན༔ འཁོར་བ་ཉིད་དུ་ཁྱམས་པའོ༔  

ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་ཀློང་གསལ་འབར་བ་ཉི་མའི་གསང་རྒྱུད་ལས༔ དངོས་གཞི་ཟག་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་

དེས༔ རྒྱུད་ལ་རྟེན་ཅིང་ཉམས་སུ་ལེན་པ་སྟེ༔ ལམ་ཐོད་རྒལ་དུ་འཇུག་པའི་ལེའུ་སྟེ་བཅུ་དྲུག་པའོ༔  
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ཀྱེ་ཧོ༔  འདུས་པའི་འཁོར་ཚོགས་ཉོན༔ གོང་གིས་ཁྲེག་ཆོད་ཐོག་རྒལ་གྱིས༔ ནན་བསྟན་རྒྱན་རྟེན་ཉིད་

ཡིན་ཏེ༔ མན་ངག་བཞི་རུ་ཤེས་པར་བྱ༔ མི་འགུལ་གསུམ་ལ་གཞི་བཅས་པས༔ རླུང་སེམས་གནད་ལ་

ཕེབས་པར་འགྱུར༔ ལུས་ནི་འཁྲུལ་འཁོར་བཞུགས་བསྟངས་གསུམ༔ མིག་ནི་གཟིགས་སྟངས་གསུམ་

དང་ལྡན༔ སེམས་ནི་མངོན་སུམ་དབྱིངས་ལ་གཏད༔ ལུས་མ་འགུལ་བས་རྩ་མི་འགུལ༔ རྩ་མི་འགུལ་

བས་མིག་མི་འགུལ༔ མིག་མ་འགུལ་བས་རླུང་མི་འགུལ༔ རླུང་མ་འགུལ་བས་སེམས་མི་འགུལ༔ 

སེམས་མ་འགུལ་བས་རྣམ་རྟོག་ཆད༔ རྣམ་རྟོག་ཆད་པས་དབྱིངས་རིག་དངང༔ དེ་ལྟར་མི་འགུལ་

གསུམ་དུ་བསྟན༔  

ཀྱེ་མ་ཧོ༔ འདུས་པའི་འཁོར་ཚོགས་ཉོན༔ སྡོད་ས་གསུམ་གྱི་ཚད་བཟུང་པ༔ མི་འགུལ་གསུམ་ལ་གཞི་

བཅས་པས༔ དབྱིངས་རིགས་གཉིས་ལ་ཡུན་དུ་གནས༔ རིག་པ་གཏད་པར་སྡོད་པ་དང་༔ ལུས་ཀྱང་

འགུལ་བ་མེད་པར་སྡོད༔ རླུང་སེམས་གཉིས་ཀྱང་མི་འགུལ་སྡོད༔ དེ་ལྟར་སྡོད་པ་གསུམ་ཁྱུང་ནས༔ ཚད་

ནི་རྨི་ ལམ་དག་གིས་བཟུང་༔ རྟགས་ནི་ལུས་ངག་ཡིད་ལ་འབྱུང༔ རབ་ནི་རྨི་ ལམ་དབྱིངས་སུ་ཐིམ༔ 

འབྲིང་ནི་རྨི་ ལམ་འོད་དུ་གསལ༔ རྨི་ ལམ་རྨི་ ལམ་ངང་དུ་ཤེས༔ མཐའ་མ་རྨི་ ལམ་བཟང་རྟོག་འཆར༔ དེ་

ལྟར་ཚད་ནི་རྨི་ ལམ་དག་གིས་བཟུང་༔      རྟགས་ཚད་ལུས་ངག་ཡིད་ལ་

འཆར་བ་ལས༔ སྣང་བ་བཞི་པོ་རེ་རེ་ལ༔ རྟགས་ནི་ལུས་སྐུས་ངག་ཡིད་ལ་གསུམ་ཉིད་དུ་འཆར༔ ལུས་

ནི་བྱ་བྱེད་མེད་པ་རུ༔ རུལ་སྦལ་མཁར་གཞོང་བཅུག་པ་འདྲ༔ ངག་ནི་སྨྲ་སྙིང་མེ་འདོད་པ༔ ལྐུག་པ་ལྟ་

བུར་གྱུར་པའོ༔ སེམས་ནི་འདབ་ཆགས་སྙིས་ཟིན་འདྲ༔ རྣམ་རྟོག་འཕྲོ་ཡང་གར་གཏད་འདུག༔ དམ་

ཚིག་མངོན་སུམ་རྟགས་གསུམ་ཡིན༔  དེ་ཉིད་ཉམས་སྣང་གོང་འཕེལ་ནི༔ སྣང་

བ་མཐོང་པའི་རྟགས་གསུམ་ཡིན༔ ལུས་ནི་གཅེས་འཛིན་མེད་པར་རུ༔ སྐྱེས་བུ་ནད་ཀྱིས་གདུངས་པ་ལྟ་

བུར་འཆར༔ ངག་ནི་ལྐུག་པ་ལྟ་བུ་འཆར༔  གཏམ་ལ་དུས་ཐིང་མེད་པར་འཆར༔ སེམས་ནི་འཁོར་བར་

མི་ལྡོག་ཐག་ཆོད་ནི༔ སྐྱེས་བུ་དུག་གིས་ཐེབས་པ་ལྟ་བུ་འབྱུང་༔  ཤོག་གྲངས་༦༢འི་རྒྱབ་་་་་ རིག་པ་ཚད་



 

 

31

ཕེབས་རྟགས་གསུམ་ནི༔ ལུས་ནི་འབྱུང་བ་ལྔ་པོ་ལ༔ ཐོགས་པ་མེད་པར་ཟང་ཐལ་འགྲོ༔ གླང་ཆེན་འདམ་

དུ་བྱིང་པ་འདྲ༔ ངག་གིས་ཇི་སྐད་སྨྲ་བ་བཞིན༔ གཞན་རྣམས་སྙན་ཅིང་ནུས་པ་འབྱུང་༔  དཔེའ་ནི་གྲུལ་

བུམ་བུ་ཅི་འདྲ༔ སེམས་ནི་འཁོར་བར་མི་ལྟུང་པར༔ དོན་དམ་དམ་ཚིག་ཉག་གཅིག་རྟོགས༔ སྐྱེས་བུ་

འབྲུཾ་ནད་བྱང་པ་འདྲ༔ དམ་ཚིག་ཟད་པའི་སྣང་བ་ནི༔ སྟོང་ཚད་གྲོལ་བའི་རྟགས་གསུམ་ནི༔ ལུས་ནི་དྲུད་

དོ་མི་རོ་འདྲ༔ ༼དྲོད་མེད་༽ ཉམ་ང་མེད་པར་རང་གྲོལ་ལོ༔ ངག་ནི་བྲག་ཆ་ལྟ་བུ་སྟེ༔ གཏམ་གིྱས་ཟུང་

ཟད་གཞན་ལན་སྨྲ༔ སེམས་ནི་ན་བུན་ལྟ་བུ་སྟེ༔ སྐད་གཅིག་མའི་དུག་ཡལ་ལོ༔ བག་ཆགས་ཕུང་པོ་

འཁམས་ལ་ཡལ༔  

 

༔ད་ནི་ཐོབ་པ་གསུམ་གྱིས་གཟེར་བཏབ་པ་ནི༔ སྐྱེ་འཇུག་རླུང་སེམས་དབང་ཐོབ་སྟེ༔ ཟག་བཅས་ཕུང་པོ་

མེད་པ་རུ༔ ཡང་དག་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་སོ༔  

དང་པོར་སྐྱེ་བར་དབང་ཐོབ་པས༔ བསྡོས་བཅས་ལུས་འདི་ཎ་པ་རུ༔ སེམས་ཅན་གཞན་དོན་དོན་འདོས་

ན༔ རང་གི་ལག་པའ་སོར་མོ་ལ༔ ཤེས་པ་སྐུག་ནས་ལྟས་པ་ཡིས༔ སྣང་བ་འཛིན་པ་རང་ལོག་ནས༔ 

བེབས་སོ་འབྱུང་བཞིའི་སྒྲ་ཐོས་ནས༔ མི་འངམ་སེམས་ཅན་གང་རུང་ལ༔  རིག་པ་བཅུག་པས་དེ་ཉིད་

དང་༔ རླུང་སེམས་ཡེ་ཤེས་གཅིག་ཏུ་འདྲེས༔ ༼ཉྲེར་༽ གཞན་དོན་གང་བསམ་འགྲུབ་པའོ༔ འདི་ལྟར་

རང་དབང་ཐོབ་དུས་སུ༔ བེམ་པོ་ཀུན་ལ་རིག་པ་བཅུག༔ གང་བཅུག་དེ་ཡང་འགུལ་བ་དང་༔ སྒྲ་སྐད་སྣ་

ཚོགས་འབྱིན་པར་འགྱུར༔ འཚམས་མེད་ལྔ་སྤྱོད་གཅིག་ལ་ཡང་༔ རིག་པ་བཅུག་པས་དེ་ཉིད་ཀྱང་༔ རང་

འབྱུང་ཡེ་ཤེས་གནས་པས་ན༔ ལས་བཟང་ནང་མེད་པ་རུ༔ འབྱུང་བཞི་དག་ནས་མངོན་སངས་རྒྱས༔ 

གཞན་དོན་དཔག་མེད་འབྱུང་པར་འགྱུར༔  
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  ད་ནི་གཞིའི་ཀློང་དུ་ནི༔ འཇུག་པ་དག་ལ་དབང་

ཐོབ་པ༔ སེམས་ཀྱིས་ལག་པའི་སོར་མོ་ལ༔ རིག་པ་གར་གཏད་རང་ལུགས་བཞག༔ དེ་ཉིད་ཟག་བཅས་

མི་སྣང་པར༔ ལྷུན་གྲུབ་དབུས་སུ་རང་ནུབ་སོ༔   

  རླུང་སེམས་གཉིས་ལ་དབང་ཐོབ་པས༔ རླླུང་སེམས་ལས་སུ་རུང་པས་ན༔ 

རླུང་སེམས་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་འབྱུང་༔ སེམས་ཅན་གང་དག་ཚེ་ཕོས་པའི༔ དེ་དག་རྣམས་ལ་རིག་པ་

བཅུག༔ རིག་གང་ལ་གཏད་པ་རྣམས༔ སྔོན་གྱིས་འཚམས་མེད་ལྔ་སྤྱད་ཀྱང་༔ ལས་ལ་བཟང་ངན་ཎ༔ 

རང་དང་མཉམ་པར་སངས་རྒྱའོ༔ མངོན་པར་ཤེས་པ་ཐོགས་མེད་ཅིང་༔ རི་བྲག་རྣམས་ལ་ཟང་ཐལ་རྒྱུ༔ 

འབྱུང་བཞིའི་གནོད་པས་ཚུགས་མི་འགྱུར༔ དེ་ནི་ཐོབ་པ་གསུམ་གྱིས་གཟེར་གསུམ་ཡིན༔  

 

དེ་ལྟར་ཉམས་སུ་བླངས་པ་ཡིས༔ བརྟགས་དང་ཚད་ནི་གདེང་བཞི་ཉིད༔ ཅི་ལྟར་རྟགས་མཚད་བསམ་

འདས་ཀྱང་༔ མི་འགྱུར་གདེང་ཆེན་གཞི་རུ་འདུས༔ མི་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ཚད་བཟུང་པས༔ ཡར་གིྱས་སངས་

ཐམས་ཅད་ལ༔ རེ་བ་མེད་པར་རང་རིག་དེ༔ མར་གྱིས་འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་ལ༔ བཤུལ་མཐོང་ཡང་

འཇིགས་པ་ཎ༔ རིག་པ་འཁྲུལ་པ་མེད་པའི་གདེང་༔   མར་གྱིས་

ངན་སོང་གསུམ་པོ་ལ༔ ལྟུང་གིས་དགོས་པ་མེད་པ་དེ༔ མཁན་པོ་མ་གྲུབ་རང་འབྱུང་སྟེ༔  

གདེང་ཆེན་བཞིའི་མཐར་ཐུག་ནི༔   ཡང་དག་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་༔ མངོན་པར་རྫོགས་པའི་

སངས་རྒྱས་སོ༔ ཡང་དག་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ནི༔ ཕུང་པོ་ལྷག་མ་མེད་པར་རྒྱས༔ མངོན་པར་

རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ནི༔ འོད་དང་སྐུ་དང་སྒྲ་དང་གདུང་༔ ས་གཡོས་ལ་སོགས་ཕྱི་རྟགས་འབྱུང་༔ 

མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་སོ༔  
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ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་ཀློང་གསལ་འབར་བ་ཉི་མའི་གསང་རྒྱུད་ལས༔ ཐོད་རྒལ་ཉིད་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་མཐའ་རྟེན་

གིྱ་ལེའུ་སྟེ་བཅུ་དྲུག་པའོ༔ སཱ་མཱ་ཡཱ༔ གཏེར་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔ ཟབ་རྒྱ༔  

  ཀྱེ་མ་ཧོ༔ འདུས་པའི་འཁོར་ཚོགས་ཉོན༔ གོང་ལྟར་ཉམས་སུ་བླངས་པ་

ཡིས༔ ཡོན་ཏན་འབྲས་བུ་འདི་ལྟར་ཐོབ༔ རྒྱས་སུ་མེད་པའི་སངས་རྒྱས་ཐོབ༔ འདས་སུ་མེད་པའི་མྱང་

འདས་ཉིད༔ ཡང་དག་སངས་རྒྱས་རྫོགས་སངས་རྒྱས༔ སྤྲུལ་པ་པོ་རེ་མངོན་སངས་རྒྱས༔ རིག་བརྩལ་

ཡེ་ཤེས་ངང་ལ་ཐིམ༔ སྟོང་གསལ་མ་འགགས་རང་རྫོགས་སོ༔ བདེན་པ་མཐོང་པའི་གང་ཟག་གིས༔ 

དང་པོའི་ས་ནས་བཅུ་དྲུག་བར༔ རིམས་ཀྱིས་ཉམས་སུ་བླངས་པས་འགྲུབ༔ བསྡུས་ན་གནས་སྐབས་

མཐར་ཐུག་སྟེ༔ ཡོན་འབྲུའི་ཐོབ་ཚུལ་ལོ༔ མངོན་སངས་རྒྱས་པ་རྫོགས་སངས་རྒྱས༔ སྤྲུལ་པ་པོ་རྣམས་

ཡང་སངས་རྒྱས༔ རིག་རྩལ་ཡེ་ཤེས་ངང་ལ་ཐིམ༔ སྟོང་གསལ་མ་འགགས་རྫོགས་སངས་རྒྱས༔ ཡོན་

ཏན་འབྲས་བུའི་ཐོབ་ཚུལ་ལོ༔  

 ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་ཀློང་གསལ་འབར་བ་ཉི་མའི་གསང་རྒྱུད་ལས༔ ཡོན་ཏན་འབྲས་བུའི་ཐོབ་ཚུལ་བསྟན་

པའི་ལེའུ་སྟེ་བཅུ་བདུན་པའོ༔  

 

ཀྱེ་མ་ཧོ༔ དུས་པའི་འཁོར་ཚོགས་ཉོན༔ གང་ཞིག་རྒྱ་རོ་དད་ལྡན་ནི༔ གལ་སྟེ་རྐྱེན་གྱིས་བར་ཆད་ནས༔ 

འབྱུང་བཞི་འདུས་པའི་ཕུང་པོ་ལ༔ ཕ་མའི་དངས་མ་རྣམས་ཤེས་བརྟེན༔ ལས་དང་རྐྱེན་གིྱས་བསྒྱུར་བ་

ཡིས༔ འབྱུང་ཁྲུགས་དངས་མ་གནད་བཅུག་པས༔ ལུས་སེམས་གཉིས་པོ་བྲལ་བར་འགྱུར༔ ཚེའི་འདུ་

བྱེད་བྱུང་གྱུར་ན༔ གསང་རྒྱུད་འདི་ཉིད་ཐོབ་པའཾ༔ བྲིས་བཅད་ཆངས་ངོ་སྤྲོད་མངོན་སུམ་བརྟེན༔ ཡེ་ཤེས་

རང་རིག་ཡིན་པ་རུ༔ རིག་པ་མངོན་སུམ་སྣང་བ་ཐོབ༔ འཇའ་འོད་ཟེར་གསུམ་རང་སྒྲ་སྟེ༔ མ་རིག་རིག་

ན་རིག་པ་ཡིན༔ རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ལོགས་ན་མེད༔ མངོན་སུམ་འཐོང་ན་ལྟ་བ་ཡིན༔ དེ་ལ་གནས་ན་

བསྒོམ་པ་ཡིན༔ དེ་ལྟར་ཤེས་པ་སྤྱོད་པ་ཡིན༔ ངང་ལ་མི་གཡོའ་འབྲས་བུའོ༔ དེ་ལྟར་མངོན་གསུམ་སུས་
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ཤེས་པ༔ འོད་ལྔའི་སྣང་བ་བར་དོར་འཆར༔ དེ་ཉིད་ངོ་ཤེས་ཟུག་ངུ་བྲལ༔ རིག་པ་རྡོ་རྗེ་ལུ་གུ་རྒྱུད༔ མཐོང་

པ་ཙམ་གིྱས་ཤེས་པ་དང་༔ སུ་ཡིས་མཐོང་ཀྱང་ངན་སོང་དུ༔ རྟོག་པས་ཕུལ་ཀྱང་འགྲོ་མི་སྲིད༔ བར་དོར་

འཇིགས་པ་གང་ཤར་ཡང་༔ སྔར་འགྲིས་མི་དང་ཕྲད་པ་བཞིན༔ རང་སྣང་ངོ་བོ་ཤེས་པས་གྲོལ༔ དེས་ན་

འདི་ཉིད་འཐོང་པས་མཆོག༔ ཨ་ཏི་ཀློང་གསལ་སྙིང་ཐིག་གིས༔ ཐེག་པ་བརྒྱད་ཀྱིས་དོ་ཟླ་མེན༔ ཅེས་  

སྟོང་གསལ་མ་འགགས་པའི་ཀློང་ནས་ངང་ཤར་ཏེ༔ སྟོན་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་དང་༔ དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་

ལས་གྲུབ་པའི་མཁའ་འགྲོ་བསྡེ་ལྔ་ལ་སོགས་པ་རྣམས༔    རྗེས་སུ་ཡིད་རང་སྟེ༔ ཆོས་ཉིད་ཀུན་ཏུ་

བཟང་མོ་ལ་མངོན་པར་བསྟོད་པའི་ལེའུ་སྟེ་བཅོད་བརྒྱད་པའོ༔   

 

འདི་ལྟར་ཤར་བའི་གསང་རྒྱུད་འདི༔ མོན་ཡུལ་དཔལ་གྲོའི་  ལུང་གསུམ་དུ་ ཁྱད་པར་སྟག་ཚང་སེང་

གེའི་བྲག་ཕུབ་ཏུ་ ཨུ་རྒྱན་གསུང་བཞིན་ལྷག་ཆད་མེད་པ་རུ༔ མཚོ་རྒྱལ་བདག་གིས་ ཡི་གེར་བྲིས་པ་

རྫོགས་སོ༔   སཱ་མཱ་ཡཱ༔  ༔  བུམ་ཐང་སེང་གེའི་བྲག་རི་མོ་ཅན་གྱིས་གཏེར་མའོ༔  

འདི་བྲིས་དགེའ་བའི་རྩ་བ་རྒྱ་ཆེན་གྱིས༔ ཕ་མས་གཙོ་བྱས་སེམས་ཅན་མ་ལུས་ཀུན༔ འོག་མིན་ཆོས་དབྱིངས་གནས་མཆོག་

ཕོ་བྲང་དུ༔ སྟོན་པ་ཀུན་བཟངས་ཡབ་ཡུམ་ཆོས་སྐུ་ཡི༔ ཀློང་དུ་རྟོགས་གྲོས་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་ཤོག༔ ཤིང་མོ་ཡོས་ཀྱིས་ལོ་ 

ཧོར་ཟླ་༩ པ་ལ་ བདག་མུ་ནེའི་མིང་ཅན་གྱིས་ རྐོང་ཡུལ་ལྗོན་པ་ལུང་དུ་བྲིས་པ་དགེའོ༔  མཾངྒ་ལཾ།། ༡ ཞུས།། 

 

        


