
 

 

 

 

 

 

སེངྒེ་རྫོང་དང་སྦས་ཡུལ་རོང་མོ་སྟེང་གི་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།། 
(དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ་ནས་ རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་བསྒྲིགས) 

 

 

 

 

 



དཀར་ཆག། 

སྦས་ཡུལ་སེངྒེ་རྫོང་གི་གནས་བཤད་ ............................................................... 1 

སེངྒེ་རྫོང་དང་རོང་མོ་སྟེང་གི་གནས་ཆགས་ལུགས། ................................................... 5 

མོན་ཁ་ན་རིང་སེངྒེ་རྫོང་གསུམ་ལས་གནས་གསར་པདྨ་ཡངས་རྫོང་གི་གནས་ཡིག་པདྨ་དགྱེས་འཛུམ་ ........ 7 

ཆོས་རྒྱལ་རཏྣ་གླིང་པས་ སེངྒེ་རྫོང་དུ་ ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་རྟགས་དྲུག་མཐོང་ཚུལ། .......................... 12 

གནམ་ཐོ་རངས་རིག་པ་དྭངས་པར་བྱུང་དུས་མགུར་འདི་གསུངས་སོ། ................................... 13 

སེངྒེ་རྫོང་གི་བྲག་རིའི་སྐོར། ..................................................................... 13 

གཏེར་སྟོན་རཏྣ་གླིང་པ་མཆོག་རོང་མོ་སྟེང་གི་ གནས་ཕུག་མོ་ཆེར་བྱོན་པ། ............................... 14 

སྦས་གནས་རོང་མོ་སྟེང་གི་ གནས་ལག་དང་བཅས་པ་ཕྱེ་ཚུལ་ ........................................ 15 

༈  སྦས་གནས་རོང་མོ་སྟེང་གནས་ལག་དང་བཅས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཌཱ་ཀི་དགྱེས་པའི་གླུ་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བ། ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་
འཆང་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ། ............................................................. 15 



1 

སྦས་ཡུལ་སེངྒེ་རྫོང་གི་གནས་བཤད་ 

༄༅༔   ༔སྦས་ཡུལ་སེངྒེ་རྫོང་གི་གནས་བཤད་བཞུགས་སོ༔ 

 ༄༅༔     ༔འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་འདྲེན་པའི་ཨུ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ བདག་འདྲ་པདྨ་འབྱུང་
གནས་ཀྱིས༔ རྣམ་འཕྲུལ་མཁྱེན་པ་བདེ་བའི་ཕྱིར༔ མ་འོངས་དུས་མཐར་དགོངས་ནས་ཀྱང་༔ བོད་ཡུལ་མཐའ་དབུས་
དཔག་མེད་དུ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་གཏེར་ཡུལ་ནོར་ཆུ༔ དཔག་མེད་གཏེར་གྱསི་བསྐལ་པའི་བར༔ མི་འཇིགས་ལས་ཅན་
རྣམས་ཀྱིས་སྤྱོད༔ འོང་ཀྱང་དུས་ཀྱི་མཐའ་མ་ལ༔  འགོང་པོ་སྤུན་དགུ་བོད་དུ་ཡོང་༔ བློ་བུར་རྒྱལ་པོར་མིང་བཏགས་པའི༔ 
བོད་དུ་དཔོན་འགོང་སིལ་བུར་འོང་༔ ཧོར་མིན་ཧོར་འདྲས་བོད་ཡུལ་གང་༔ མི་ཕྱུག་དམྱལ་ཐག་གཅོད་པ་འོང་༔ ས་བཙན་
མདོ་འགག་རྫོང་དུ་བརྩིགས༔ སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་བརྡུང་པ་འོང་༔ སྙིང་དུ་འགོང་པོ་ཞུགས་པ་ཡིས༔ མི་རུང་སྣ་དགུ་བྱེད་
པ་འོང་༔ སྡེ་དགོན་རི་རུལ་གཏོང་པ་དང་༔ ཆོས་བྱེད་མཐའ་ལ་འབྲོས་པ་འོང་༔ རང་དབང་རང་གིས་མི་ཐོབ་པར༔ 
སེམས་ཅན་ལས་ངན་སྤྱོད་པ་འོང་༔ དེ་དུས་ཉལ་ལངས་རེ་འཇིག་གིས༔ སྡུ་རུ་ཀ་ཡིས་བོད་རྣམས་བརྡུངས༔ གཙང་
ཕྱོགས་ས་ཞེས་བྱ་བ་ན༔ ཧོར་གྱིས་ཕུང་རྟེན་བྱེད་པ་འོང་༔ དེ་དུས་དགོངས་ནས་པདྨ་ངས༔ སྦས་ཡུལ་གནས་སྒོ་དཔག་
མེད་སྦས༔ ནང་དང་མཐའ་མཚམས་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ༔ སྦས་ཡུལ་བཞི་དང་ཡུལ་བྲན་བཞི༔ མི་འདོན་ཡིབ་པའི་ཡུལ་ཆུང་
བཞི༔ ཀུན་ཀྱང་པདྨ་ང་ཡིས་བཞུགས༔ སྒྲུབ་ཕུག་བཙལ་ནས་སྒྲུབ་རྟགས་འབྱུང་༔ གཏེར་ཁ་དཔག་མེད་སྦས་ནས་
བཞག༔ ངོ་མཚར་ཡོན་ཏན་བསམ་ལས་འདས༔ སུ་ཡིས་བསྒྲུབ་ཀྱང་བསྒྲུབ་པ་ཐོབ༔ ཕྱིན་པ་ཙམ་གྱིས་ངན་སོང་གཅོད༔ 
འདི་ལ་ཐེ་ཚོམ་བྱེད་མི་འཚལ༔ སྦས་ཡུལ་ནང་ནས་ཡུལ་བྲན་བཞི༔ མོན་ཁ་ན་རིང་སེངྒེ་རྫོང་གསུམ་ཞེས༔ ཨུ་རྒྱན་
བདག་དང་མཚོ་རྒྱལ་གྱསི༔ ཡང་ཕུར་བསྒྲུབ་པ་བརྙེས་པའི་གནས༔ མ་ཚོགས་མཁའ་འགྲོ་དངོས་སུ་བཞུགས༔ འདི་
ལས་ངོ་མཚར་གཞན་ན་མེད༔ དེ་གང་ཞེས་ན་འདི་ལྟར་ཏེ༔ ལེ་རང་ཟུམ་ཕུ་ཞེས་པའི་ཕུ༔ ཡར་རྒྱལ་དུག་མེད་ཞེས་པའི་ཕུ༔ 
སྣ་དཔག་མེད་ལ་ཞེས་པའི་ཕུ༔ ཡུང་ཕུག་ཕུ་བུ་ཞེས་པའི་ཕུ༔ ཕུ་བཞིའི་གོང་གི་ར་བ་ན༔ ངོ་མཚར་ཅན་གྱ་ིཡུལ་འདི་ཡོད༔ 
པདྨ་ང་ཡིས་དུས་ཚོད་དུ༔ རྒྱལ་པོ་དེ་མཚུངས་བྱ་བའི་ཡུལ༔ རྒྱལ་པོ་ཕྱི་གོང་རོང་དུ་གཤུགས༔ ཡུལ་འདི་མ་འོངས་དོན་
དུ་སྦས༔ དེ་ལ་དགོངས་པའི་ལམ་ཡིག་འདི༔ སྦས་ཡུལ་གཞན་པས་ཚོལ་བ་སླ༔ མ་འོངས་དུས་ཀྱྱ་ིམཐའ་མ་ལ༔ 
ཁམས་སྟོན་མཚན་ཅན་བྱ་བ་དང་༔ མ་ཅིག་ཞེས་པ་དུས་མཉམ་འབྱུང་༔ དེའི་དུས་ན་གནས་འདི་རྙེད༔ ལམ་ཡིག་ཁ་བྱང་
རྙེད་ནས་འོངས༔ འོང་ཀྱང་འགྲོ་ས་སྒོ་བཞི་ལ༔ ལེ་རང་ཟུམ་ཕུ་དག་ནས་ནི༔ ཤར་དུ་ཁ་སྟོད་ཕྱིན་པ་ན༔ བྱང་ན་གངས་རི་
བཟིང་པ་འདྲ༔ ལྷོ་ན་བྲག་རི་འཕྱོངས་པ་འདྲ༔ དེའི་བར་ལ་ཕྱིན་པ་ན༔ རྒྱལ་པོ་གདན་བཞུགས་ཅེས་པ་འདྲ༔ དེ་ན་མཚོ་
དཀར་བྱ་བ་མཐོང་༔ རིན་ཆེན་གཏེར་སྣ་མང་པོ་སྦས་ནས་ཡོད༔ དེ་ནས་མར་དུ་ཕྱིན་པ་ན༔ མཐོང་ང་དུག་མཚོ་བྱ་བ་ཡོད༔ 
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དེ་ན་ཕ་བོང་སྦྲུལ་འདྲ་ཡོད༔ དེ་ནས་མར་ཕྱིན་ན་རིང་སྟོད་དུ་ཡོང་༔ དེ་ལ་འཆུགས་ས་མེད་པ་ཡིན༔ ཡང་ཅིག་ཡར་རྒྱལ་
དུག་མ་ནས༔ གངས་བྲག་བར་ལ་ཤར་དུ་འགྲོ༔ རྫ་དང་གངས་ཀྱི་བར་དག་ན༔ རྟ་སྒ་འདྲ་བའི་ལ་སྒོ་ནས༔ ཤར་ལྷོ་
མཚམས་སུ་ཁ་སྟད་པས༔ ལུང་པ་པི་ཝང་ཁོག་འདྲ་ཡོད༔  དེ་ནི་སྨན་ལུང་ནང་དུ་འབྱུང་༔ ཡང་ཅིག་སྣལ་དཔག་མོན་
ཕུག་ནས༔ བྱང་ངོས་བྲག་རི་ཟོམ་འདྲ་ཡོད༔ དེ་ཡི་ལྷོ་ཕྱོགས་གངས་རི་ལ༔ འབྲང་རྒྱས་འདྲ་བའི་སྟེང་ལ་ཕྱིན༔ ཡིད་ཙམ་
ལྷོ་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་འགྲོ༔ དེ་ནས་ཤར་ན་བྲག་དམར་ནི༔ ནུབ་ཏུ་ཁ་སྟད་མི་རྒན་འདྲ༔ དེ་ནས་རོང་མོ་སྟེང་རྣམས་མཐོང་༔ དེ་
ནས་ལྷོར་སྟད་འདྲ་བ་ལ༔  ཕུག་མོ་ཆེ་ཡི་གཡོན་དུ་འོང་༔ ཡང་ཅིག་ཕུག་ཕུ་བུའི་ཕུ༔ དེ་ནས་རི་ཞིག་རྒལ་ནས་འགྲོ༔ 
མར་སྣའི་བཞུགས་ནས་མཁའ་ཟུར་ཞེས༔ དེ་ནས་ཞོང་གང་ནུབ་ཏུ་ཕྱིན༔ རིན་ཆེན་སྤུང་པའི་སྣང་ཕུག་ཡོད༔ ཡང་ན་སྣ་
དཔག་ཤོང་འདྲ་གངས༔ རྒྱལ་ཀྱང་དེ་རུ་ཡོང་བ་ཡིན༔ དེ་ནས་ནུབ་ཏུ་ལུང་པའི་ཕུར༔ གངས་རི་མ་ཐུབ་བར་དུ་འགྲོ༔ དེ་
ནས་གངས་ཀྱི་བྱང་ཕྱོགས་ངོས༔ གནས་པས་རྫ ་གང་ཤག་ལེབ་ལ༔ ལྷོ་ནུབ་ཁ་སྟད་རིག་པས་ལྟས༔ ལུང་པའི་ཕུ་རྩེ་དྲང་
པོར་ཡོད༔ དེ་རྣམས་ལམ་ཡིག་མདོར་བསྟན་ཡིན༔ ཅི་ཕྱིར་ཁ་བྱང་འདི་འདོན་དུས༔ གནས་དེའི་རལ་ཚོར་འགྲིམ་ཡང་
སྲིད༔ དེ་ནས་ཡང་དག་བཤད་པར་བྱའོ༔  
སྦས་ཡུལ་འདིའི་ཆགས་ལུགས་ནི༔ ཤ་རུ་གཡས་པ་ཐང་ཞག་འདྲ༔ སྨད་ནི་ཀུ་རི་ལུང་པའི་ལ༔ ཙང་ངུ་ཞེས་པའི་བྱང་གི་
ཕྱོགས༔ ཆུ་འབབ་གཡས་ཕྱོགས་ཕྱིན་པ་ན༔ ལོང་ཀ་ཀྱོང་མ་འདྲ་བ་ཡི༔ ལུང་པ་ཟད་ནས་ན་རིང་དང་༔ རོང་མོ་སྟེང་གི་
མདོ་གསུམ་སླེབ༔ ལམ་འདི་ནམ་ཡང་མི་འགག་པས༔ མོན་གྱི་ལམ་རིང་ལམ་ཅིག་ཟེར༔ མདོ་གསུམ་འདི་ནི་ཤ་རུལ་
འབོགས་མཚམས་འདྲ༔ དེ་ནས་ཆུ་བཅད་བྱང་དུ་འགྲོ༔ ནུབ་ཀྱི་རི་ཙ་མན་པ་ཡིས༔ ཟང་ལུང་ཞེས་པའི་ཆུ་གཅིག་འབབ༔ 
དེའི་སྟེང་ན་ཕྱིན་པ་ཡིས༔ ཐང་ནི་གོང་འོག་གཉིས་ཀྱི་མིང་༔ གླུ་ལེན་གོང་འོག་བྱ་བ་ཡིན༔ གླུ་ལེན་སྟེང་དུ་མི་ཁྱིམ་སུམ་ཅུ་
ཤོང་༔ ཡུལ་བདག་སྨན་མོ་བྱ་དཀར་ཟེར༔ བཤོས་བུ་སྨན་ལེན་གཏོར་མས་མཆོད༔ དེ་ནས་བཟང་ལུང་ཕུ་ཡི་ཆུ༔ གཡས་
སུ་བཞག་ནས་གཡོན་རྣན་ཏེ༔ དུམ་ཙམ་ཕྱིན་པའི་བཟང་ལུང་སྟེང་༔ གོང་འོག་བྱ་བ་ཡོད་པ་ཡི༔ དེ་ནས་ཨར་མོ་ལེ་བརྒན་
གྱི༔ རྡོ་ལེབ་དག་ཀྱང་ཡོད་པ་ན༔ དེར་ཀྱང་མི་ཁྱིམ་ཉི་ཤུ་ཤོང་༔ ཨོ་རྒྱན་ང་ཡི་སྒྲུབ་ཕུག་དང་༔ སྒྲུབ་ཆུར་བྱས་པ་དེ་ན་
ཡོད༔ དེ་ནས་ཆུ་རྒལ་བཟང་ལུང་མདའི༔ ཕར་སྟེང་ཕྱིན་པའི་དུམ་ཙམ་ན༔ ནགས་ལ་ཆུ་སྟེང་བྱ་བ་ཡོད༔ དེ་ཡི་ལོག་ལ་མི་
ཁྱིམ་ཡང་༔ སུམ་ཅུ་ལྷག་ཙམ་དེ་ན་ཤོང་༔ ཤར་ནས་ཆུ་མིག་འཛི་འཛིག་ཡོད༔ ཟོ་རྭ་རྭ་སྐྱེས་གནས་པའི་ས༔ ཞིང་ས་མི་
བཏུབ་ཁང་ས་ཞིག༔ དེ་ནས་ལུང་པའི་མ་མོ་ན༔ ཆུ་དེ་གཡས་སུ་བཞག་ཕྱིན་པས༔ སྨན་ལུང་ཆུ་དང་ཆུ་ལུང་ཆུ༔ དེ་གཉིས་
མདོ་གསུམ་སྟེང་དུ་བབ༔ རོང་མོས་ཁང་སྟོད་མདོ་གསུམ་ཟེར༔ མི་ཁྱིམ་བརྒྱ་ཙམ་དེ་རུ་ཤོང་༔ ལུང་པ་ནང་ནས་འདི་བཟང་
ངོ་༔ དང་པོ་ཡུལ་ས་དེ་ནས་བཟུང་༔ དེ་ནས་འབྲོག་ས་བཟང་བ་ཡིན༔ མདོ་གསུམ་ས་འདི་བཟང་བ་ཡིན༔ སྐྱེས་འབྲས་ས་
འདི་ཤིན་ཏུ་བཟང་༔ གོྲ་དང་ཉུང་མ་སྒོག་ཙོང་སྐྱེས༔ ནས་དང་བྲའུ་སྲན་མ་སྐྱེས༔ སྐྱེས་འབྲས་དེ་ན་ཆེ་བ་ཡིན༔ སྨན་ལུང་
ཕྱོགས་ན་སྒྲུབ་ཕུག་ཡོད༔ ཕུག་བྲག་གོང་འོག་གཉིས་ན་ཡོད༔ ཆོས་དང་ནོར་གཏེར་མང་པོ་ཡོད༔ ཕུ་ལུང་ངོས་སུ་ཐོག་



 3

མི་བཟངས༔ སོག་ཁྲེ་བཏབ་ན་བྱུང་བར་ངེས༔ དེ་ན་ཡུལ་གྱི་གཞི་བདག་ནི༔ ཀྱ་ཁྱབ་ཞ་ར་བྱ་བའི་བཙན༔ ཇོ་བོ་འབྲུག་
བཙན་བྱ་བ་དང་༔ རྒྱ་རྗེ་རོང་དཀར་བྱ་བ་གནས༔ དེ་ལ་ཁ་རབ་གསོལ་མཆོད་བྱ༔ ཡོངས་སུ་མི་ཁྱིམ་བརྒྱ་བརྒྱ་བཅུ༔ 
ལྷག་ཙམ་ཡུལ་དེར་ཤོངས་པ་ཡིན༔ དེ་རྣམས་རོང་མོ་སྟེང་ཞེས་པ༔ ཕུ་ནས་བྱང་དུ་ལྟས་པ་སྟེ༔ ཤར་དུ་འདྲ་བཞི་མ་མོ་
ཡིན༔ དེ་ནས་ཡང་དག་བཤད་པར་བྱ༔ ཤ་རུ་འབོགས་མཚམས་རུ་ལག་གི༔ ནུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ལ་ཕར་ལྟས་ན༔ ན་རིང་སེངྒེ་
རྫོང་གསུམ་མཐོང་༔ སྤྱི་མི་ལུང་རིང་བྱ་བར་གྲགས༔ ཆུ་ནས་མར་འབབ་གཡས་ཕྱོགས་ན༔ ངོས་མནན་ཕྱིན་པའི་དཀྱིལ་
སྟོད་ན༔ རི་ནི་ཟླ་བ་ཚེས་འདྲ་ཡོད༔ མདོ་མཚམས་སེངྒེ་རྫོང་གསུམ་ཟེར༔ དེ་ནས་ཡང་ཕུར་མཉེས་པའི་ས༔ སྒྲུབ་ཕུག་
ཁྱད་འཕགས་ཤར་ལྷོར་ལྟ༔ གཡས་རི་སེངྒེ་འགྱངིས་པ་ལ༔ སེང་ཕྲུག་མང་པོས་བསྐོར་བ་འདྲ༔ གཡོན་རི་ཐུ་བ་བཟེད་པ་
ལ༔ སྦང་དུ་འདོད་ཡོན་འབྱུང་བ་འདྲ༔ མདའ་འདི་ཕྱག་རྒྱ་སྣོལ་བ་འདྲ༔  ཆུ་ལུང་སྦྲུལ་གྱི་དལ་འགྲོ་འདྲ༔ མདུན་ནི་རྒྱ་
དར་བཏིངས་པ་འདྲ༔ མཐོང་པས་ཉམས་དགའ་འདི་འདྲའི་གནས༔ སེངྒེ་རྫོང་གི་རི་ངོས་འདི༔ རུལ་སྦལ་ཁ་སྦུབས་བྱ་བ་
འདྲ༔ ཕུག་པ་འདི་ནི་སེངྒེ་མགོ་བོ་འདྲ༔  ཨོ་རྒྱན་པདྨ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་དང་༔ སྤྲིན་ཆུང་ཨ་ཙ་ར་ཡེ་ཤེས་དང་༔ ལང་
རོ་དཀོན་མཆོག་ཤེས་དཀར་བཟའ༔ ཟླ་གསུམ་ཕུར་པ་སྒྲུབ་པའི་གནས༔ མ་འོངས་སྐལ་ལྡན་སྐྱེས་བུ་རྣམས༔ འདི་རུ་
སྒྲུབ་ན་ཅི ་བསམ་འགྲུབ༔ དེ་ནས་ཡང་དག་བཤད་པར་བྱ༔ གནས་ཆེན་སེངྒེ་རྫོང་གསུམ་དུ༔ གཡས་ཀྱི་ཕྱོགས་ནས་རྡོ་རྗེ་
རྫོང་༔ དར་དཀར་ཡོལ་བ་འདིང་པ་འདྲ༔ གཡོན་གྱི་ཕྱོགས་ནས་རིན་ཆེན་རྫོང་༔ རྒྱ་དར་ཡོལ་བ་བཏིང་པ་འདྲ༔ རྒྱབ་ཀྱི་
ཕྱོགས་ནས་པདྨ་རྫོང་༔ གནམ་ནས་བྱ་རྒོད་ལྡིང་པ་འདྲ༔ མདུན་གྱི་ཕྱོགས་ནས་ཀླུའི ་བུམ་པ༔ རིན་ཆེན་སྣ་ལྔ་སྤུངས་པ་
འདྲ༔ གནས་ཆེན་སེངྒེ་རྫོང་ནི་རིན་ཆེན་ཕོ་བྲང་འདྲ༔ རིན་ཆེན་གཏེར་སྣ་མང་པོ་སྦས་ནས་ཡོད༔ ས་འོག་ས་སྟེང་ཐམས་
ཅད་གཏེར་གྱིས་བཀང་༔ རི་བྲག་ལུང་བྲག་ཐམས་ཅད་ཞབས་ཀྱི་བཅག༔ མདུན་གྱི་གནས་སྒོ་ནུབ་ཏུ་གཏད༔ དེའི་ཕུ་ལ་
སྙགས་པ་ཡིས༔ གངས་ལ་ཐུག་ཙམ་དེ་ཡི་འོག༔ བྲག་ནི་རྨོག་མོ་ཁ་སྦུབས་འདྲ༔ བྲག་དེའི་གཡས་གཡོན་གཉིས་སུ་
ནི༔ ལུང་པ་རྫ་ཆུ་རང་རོང་འདྲེས༔ དེའི་གསེབ་ལ་རྫ ་ཕུག་མང་དུ་ཡོད༔ ཁ་ལོག་ཡར་གཏད་གཡས་ངོས་གངས༔ 
འདབས་ཀྱི་རི་བྲག་ལེགས་བརྟགས་པས༔ པདྨ་རྫོང་ཟེར་སྒྲུབ་པའི་གནས༔ བྲག་ཕུག་ཟླ་གམ་དམར་པོ་ཡོད༔ ཨོ་རྒྱན་ང་
ཡི་ཕྱག་ཞབས་དང་༔ སྐྐུ་རྗེས་དག་ཀྱང་ངེས་པར་ཡོད༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཚེ་རིལ་སྒྲུབ་ཆུ་ཡོད༔ ཟབ་མོའི་གཏེར་ཆེན་བཞི་
ཡང་ཡོད༔ གཏེར་ཆེན་བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད་ཡོད༔ གཏེར་ཕྲན་བྱེ་བ་ས་ཡ་ཡོད༔ ཤིན་ཏུ་བཙན་ཅིང་དམ་པའི་གནས༔ རྟ་
མགྲིན་སྒྲུབ་པའི་གནས་ཡིན་པས༔ ལུང་ཆུང་འདིའི་གཡོན་ངོས་ན༔ གངས་རི་ལོགས་ལ་རིན་ཆེན་རྫོང་༔ དེ་ཡང་སྒྲུབ་
གནས་བཙན་ལ་དམ༔ དེ་ན་ནོར་གཏེར་སྒྲུབ་པ་བཞུགས༔ ལར་རྫོང་གསུམ་ནི་འདི་རྣམ་གསུམ༔ ཨོ་རྒྱན་བདག་གི་ལོ་
གསུམ་བཞུགས༔ ཟབ་གཏེར་ཐམས་ཅད་དེ་རུ་བྲིས༔ མཁར་ཆེན་བཟའི་ཕུར་པ་སོགས༔ སྒྲུབ་པ་བརྙེད་པའི་གནས་ཡིན་
པས༔ འཁོར་བ་སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་མཚོ་ལས༔ སྐྱུག་ནད་ལོག་པའི་སྐྱེས་བུ་རྣམས༔ གཡེངས་པའི་འདུ་འཛི་བཞག་ནས་
ཤོག༔ སྤོངས་ལ་འདི་རུ་སྒྲུབ་པ་བགྱིས༔ མ་ཉམས་གནས་མཆོག་དགེ་སྦྱོར་འཕེལ༔ དངོས་གྲུབ་ལོ་ཟླ་ཙམ་གྱ་ིཐོབ༔ 
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ཨོ་རྒྱན་ངས་ཀྱང་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ སྙིང་ལ་ཆོངས་ཤིག་སྐལ་ལྡན་རྣམས༔ འདི་ཉིད་ཡུལ་དང་སྒྲུབ་གནས་བྱ༔ འཛིན་
པའི་དུས་ནི་བློ་བུར་གྱིས༔ ཧོར་མན་ཧོར་འདྲས་ཧོར་རྒྱུད་འཇོམས༔ བྲག་དཀར་མདོ་རུ་སེངྒེ་རྫོང་༔ ས་བཙན་བཟུང་ན་ཧོར་
རྒྱུད་རླག༔ མཐིང་ཆུའི་བར་དུ་ལར་དམག་འཇུག༔ ཤངས་དང་བུམ་ཐང་ས་ཕྱོགས་ནས༔ ཀློང་རྟོལ་མིའི་སྐྱེས་བུ་འབྱུང་
བའི་དུས༔ དེ་ནས་ཡང་དག་བཤད་བྱ་ལ༔ ཡུལ་འདི་འཛིན་ཐབས་སྐྱོང་ཐབས་དང་༔ སོ་ནམ་བྱ་ཐབས་ལ་སོགས་རྣམས༔ 
འབྱེད་དང་འགྲིམ་འགྲུལ་དུས་རྣམས་སྟོན༔ མོན་གྱི་ཟླ་རྩིས་རྟ་ཟླ་ནས༔ ཉི་ཤུ་ལྔ་ལ་ནས་རྣམས་ཐོབ༔ ཡང་ན་འདའ་རང་
དག་དང་བསྟུན༔ བོད་ཀྱི་སྦྲུལ་ཟླ་ཉི་ཤུ་ལྔ་ལ་ནི༔ བོད་ཀྱི་སྦྲུལ་ཟླ་ཉི་ཤུ་ལྔ་ལ་ནི༔ མོན་གྱི་ལོ་ལྔ་ཚུན་ཆད་དུ༔ འདི་ནི་ས་
བོན་བཟང་བ་ཡིན༔ བུམ་ཐང་བྲག་ལ་སྟོད་པ་དང་༔ འདའ་རང་ཁོ་མཐིང་སྲབ་སྨད་དང་༔ བཟང་ཡུལ་གྲུས་ཤུལ་དེ་རྣམས་
ནས༔ ནས་སྔོན་མོ་ཆུང་ལྟུག་དང་༔ དཀར་མོ་སྒྲོས་ཞིབ་འགྱོག་ནས་དང་༔ དམར་འགྲུམ་རིང་དེ་རྣམས་ནི༔ ནད་མེད་
འབྲས་བུ་ཟླ་བཞིར་སྨིན༔ ཆར་སྲན་ཚེ་ཞིང་ཡོས་ཕྱེ་འཕེལ༔ སྲན་མ་སྲན་ཆུང་ལྷོ་བྲག་གི༔ ཕུ་མདའ་ཁྱད་མེད་གང་ཡང་
སྐྱེས༔ བྲའོ་རྒྱ་བྲ་བོད་བྲ་དང་༔ ཉུང་དཀར་ཉུང་ནག་རིགས་འགྱུར་ནི༔ འདའ་རང་དག་དང་བཟང་ཡུལ་བསྟུན༔  ཐོག་
གཉིས་བྱས་ཀྱང་སྐྱེས་པ་ཡིན༔ འོན་ཀྱང་བྲའོ་ལ་སོགས་ཀྱི༔ འདེབ་དུས་མོན་གྱ་ིསྤྲེལ་ཟླ་ནས༔ བྱ་ཟླ་མ་ཤར་བར་དུ་ཐོབ༔ 
བོད་ཀྱི་ལུག་ཟླ་ཤར་བ་ནས༔ སྤྲེའུ་ཟླ་མ་ཚེས་བར་དུ་རུང་༔ དེ་ལྟར་མ་ནོར་ལེགས་པར་བཏབ༔ བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པའི་ཉི་མ་
ཤར༔ མདོར་ན་སྒྲུབ་གནས་ཡུལ་ཞིང་སོགས༔ དུས་ལ་བབ་ཚེ་སྐལ་ལྡན་གྱིས༔ ལེགས་པར་གཏན་ལ་འབེབས་འདོད་
ན༔ ཤེས་རབ་རིག་པ་བཟང་པོ་ཡིས༔ ཡུལ་གྱ་ིརུ་བ་ཤོག་ཁྲབ་འདྲ༔ ལེགས་པར་རྟོགས་ཤིག་སྐལ་ལྡན་རྣམས༔ སྦས་
ཡུལ་རྣམས་ཀྱི་ཁ་བྱང་ཡང་༔ འབྱུང་བ་འཕོ་འགྱུར་འབྱུང་དོགས་ཅན༔ གཏེར་ཁ་མཐའ་དབུས་མེད་པར་སྦས༔ འདི་ནི་
པདྨ་རྫོང་དག་ཏུ༔ ཨོ་རྒྱན་གསུང་བཞིན་མཁར་ཆེན་བཟའི༔ བཤུར་ཡིག་བྲིས་ཏེ་ཕུ་རིང་སྦས༔ མ་འོངས་དུས་ཀྱི་ཐ་མ་
ལ༔ ལང་རོ་ལོ་ཙྩའི་སྐྱེ་བ་གཅིག༔ ཤེས་རབ་བློ་ལྡན་ཚུལ་མ་ཆོང་༔ མ་འགག་སྤྱོད་པའི་སྣ་ཚོགས་སྐྱོང་༔ དེ་ལྟ་བུ་ལ་
གཏོད་ཅིག་རྒྱ༔ སྟོན་ཁ་ལྕམ་སྲིང་ཆེད་དུ་གཉེར༔ བཀའ་སྲུང་ཅིག་ལ་ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ཁ་ཐམ༔ རྒྱ༔   སྦས༔   
རྒྱ༔   གཏད་རྒྱ༔ ཨིཐ༔    ༔ 
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སེངྒེ་རྫོང་དང་རོང་མོ་སྟེང་གི་གནས་ཆགས་ལུགས། 

༄༅༔       ༔ཨེ་མ་ཧོ༔ ད་ནི་གནས་ཀྱི་ཆགས་ལུགས་བཤད༔ གནས་ཆེན་སེངྒེ་རྫོང་དང་རོང་མོ་སྟེང་༔ རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ་
གདན་དང་མཉམ་པའི་གནས་ཆེན་ཡིན༔ མིག་གིས་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་༔ རིགས་ངན་བཤན་པ་ཡིན་ཀྱང་མཐོ་རི་
གནས་སུ་སྐྱེས༔ གནས་སྦས་ཡུལ་ཉིད་ལ་བསྟོད་པ་བྱེད༔ ཕ་བླ་མ་ཡི་དམ་མཉེས་འགྱུར་ཅིག༔ ང་བློ་ལྡན་མཁས་པ་མ་
ལགས་ཏེ༔ ཕ་པདྨ་འབྱུང་གནས་བྱིན་བརླབས་ཏེ༔ ཕུ་ལ་གངས་རི་དཀར་པོས་བསྐོར༔ ལྷ་གཉན་མང་པོ་ཆགས་པའི་
རྟགས༔ མདའ་ན་མཚོ་ཆེན་མར་མ་མེར༔ ཀླུ་གཉན་མང་པོ་ཆགས་པའི་རྟགས༔ བར་ན་བྲག་རི་དམར་ལ་མཐོ༔ བཙན་
གཉན་མང་པོ་ཆགས་པའི་རྟགས༔ སྦས་ཡུལ་འདི་ནི་པདྨའི་སྡོང་པོ་འདྲ༔ གུ་རུ་རྒྱུན་དུ་བཞུགས་པའི་རྟགས༔ ཆུ་བོ་
གཉིས་སུ་འབྲེལ་བ་འདི༔ ཐབས་ཤེས་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བ་ཡིན༔ དབུས་ན་གསེར་གྱི་མནྡྲལ་ཡོད༔ དགོས་འདོད་ཤུགས་
ལས་འབྱུང་བ་ཡིན༔ རྒྱབ་རི་ནས་སྤུངས་བྱུར་བ་འདྲ༔ ལོངས་སྤྱོད་ལྷ་དང་མཉམ་པ་ཡིན༔ རྒྱུན་དུ་ཁ་ཆར་བུ་ཡུག་འབབ༔ 
དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་འདུ་བའི་རྟགས༔ རྩི་ཤིང་སྣ་ཚོགས་སྐྱེས་པ་འདི༔ བུ་སློབ་འཁོར་གཡོག་མང་བའི་རྟགས༔ ཡུལ་
གྱི་ལུང་པ་མང་བ་འདི༔ འཕྲིན་ལས་ཕྱོགས་བཅུར་རྒྱས་པའི་རྟགས༔ གཡས་གཡོན་བྲག་རི་མཐོ་ལ་བཙན༔ ཆོས་བྱེད་སྐུ་
ཚེ་རིང་བའི་རྟགས༔ དེ་འདྲའི་གནས་མཆོག་ཡ་མཚན་ཆེ༔ གངས་ལ་བོད་ལ་གནམ་གིྱ་ཀ་བ་འདྲ༔ མཚོ་དཀར་མཚོ་ནག་
ཡོན་ཆབ་ཕུལ་བ་འདྲ༔ ན་རིང་ཐང་ནི་གསེར་གྱི་གཞོང་པ་འདྲ༔ སེངྒེ་རྫོང་ནི་སེངྒེ་འགྱིང་པ་འདྲ༔ རྡོ་རྗེ་རྫོང་ནི་ཡོལ་བ་
བཏིངས་པ་འདྲ༔ རིན་ཆེན་རྫོང་ནི་ནས་ཕུང་བྱུར་བ་འདྲ༔ པདྨ་རྫོང་ནི་ཟླ་གམ་དམར་པོ་འདྲ༔ དགའ་བ་རྫོང་ནི་གླང་ཆེན་
ཉལ་བ་འདྲ༔ དོ་བ་རྫོང་ནི་རྟ་མཆོག་རྒྱུགས་པ་འདྲ༔ རྩེ་མོ་རྫོང་ནི་པདྨའི་མེ་ཏོག་འདྲ༔ ཆུ་དཀར་སྡོང་པོ་མར་གྱི་ལྷ་བཤོས་
འདྲ༔ པདྨ་དཀར་པོ་མར་གྱི་པུ་ཏ་འདྲ༔ སྤང་རྒྱན་མེ་ཏོག་ལུག་གི་བལ་འདབས་འདྲ༔ ཨུཏྤལ་མེ་ཏོག་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་འདྲ༔ 
རམ་བུ་མེ་ཏོག་ཨོ་ལོའི་དུད་པོ་འདྲ༔ ཏིག་ཏ་དཀར་པོ་ལུག་གི་རུ་བ་འདྲ༔ སུ་ལུ་བ་ལུ་སྤོས་ཀྱི་རྒྱུན་མེ་འདྲ༔ ལྷ་ཤིང་ཤུག་
པོ་མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་འདྲ༔ མཁོ་མོ་ཆུ་ནི་ལྕགས་རིས་བསྐོར་བ་འདྲ༔ དེ་ན་སྦས་ཡུལ་འདིའི་བཅུ་མཛོད༔  
དེ་ནས་གནས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བཤད་པ་ནི༔ གསན་དང་ཉོན་དང་སྐལ་ལྡན་ཀུན༔ ཆུ་ལུང་སྟོད་ན་ཕུག་མོ་ཆེ༔ ཤར་གྱི་ཕྱོགས་ན་
བསྒྲུབ་ཕུག་ཡོད༔ སྨན་ལུང་ནང་ནས་སྒྲུབ་ཕུག་གོང་འོག་ཡོད༔ ཕྱག་རྗེས་ཞབས་རྗེས་རང་བྱོན་ངོ་མཚར་བསམ་ལས་
འདས༔ ཟང་ལུང་ནང་ན་བསྒྲུབ་པའི་ཕུག་པ་བཟང་༔ རྫ་དང་གཡའ་སྤངས་མཚམས་སུ་སླེབས་ཙ་ན༔ སྒྲུབ་ཕུག་ཡ་མཚན་
ལྟ་བས་མཆོག་མི་ཤེས༔ གུ་རུ་ལོ་གསུམ་བཞུགས་པའི་དཀྱིལ་ཕུག་བྲག་མོ་ཆེ༔ འཇའ་ལུས་མཁའ་སྤྱོད་གྲུབ་པའི་
གནས་ཡིན་པས༔ ཤིན་ཏུ་བཙན་ཞིང་རང་བྱོན་བསམ་མི་ཁྱབ༔ ངོ་མཚར་མཁའ་སྤྱོད་གནས་དང་ཁྱད་པར་མེད༔ གཟིལ་
གནོན་རྫོང་དང་བྱ་ཟེར་ཕུག༔ གསང་བའི་ཕུག་པ་མང་དུ་ཡོད༔ ད་ནི་ཉི་མ་ཕུག་དང་བདེ་གསལ་ཕུག༔ རྡོ་ཆེན་ཨར་མོ་ལེ་
རྒན་ཡོད༔ སྦས་ཡུལ་ལྟེ་བ་གསེར་ཞོང་མཐལི་ན་ཡོད༔ སེངྒེ་རྫོང་དང་དགའ་བ་རྫོང་༔ རིན་ཆེན་རྫོང་དང་རྩེ་མོ་རྫོང་༔ 
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པདྨ་རྫོང་དང་རྡོ་རྗེ་རྫོང་༔ དུ་བ་རྫོང་དང་ནམ་མཁའ་རྫོང་༔ སེམས་ཅན་དབུལ་ཞིང་འཕོངས་པ་སུ་ཡོད་ཀྱང་༔ འདི་ཕྱིར་བདེ་
བ་འདོད་ན་གནས་འདིར་ཤོག༔ སྐྱུག་ནས་ལོག་པའི་སྐྱེས་བུ་རྣམས༔ འཇིག་རྟེན་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་བཞག་ནས་
ཤོག༔ རྔ་ཡབ་གླིང་དུ་སྐྱེ་བ་ཐེ་ཚོམ་མེད༔ ལུང་ཆེན་ལུང་ལག་བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད་ཡོད༔ ཕྱག་རྗེས་ཞབས་རྗེས་བརྒྱ་དང་
རྩ་བརྒྱད་ཡོད༔ སྐུ་རྗེས་རང་བྱོན་བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད་ཡོད༔ མི་མེད་ཀྱི་ལུང་པའི་གནས་དེ་ན༔ ངོ་མཚར་གྱི་ལྟད་མོ་བསམ་
མི་ཁྱབ༔ ཤར་ན་དུང་གི་མཆོད་རྟེན་ཡོད༔ ལྷོ་ན་གསེར་གྱི་མཆོད་རྟེན་ཡོད༔ ནུབ་ན་བྱི་རུའི་མཆོད་རྟེན་ཡོད༔ བྱང་ན་
གཡུའི་མཆོད་རྟེན་ཡོད༔ དབུས་ན་གསེར་གྱི་མནྡྲལ་ཡོད༔ དེ་འདྲའི་དབེན་གནས་དམ་པ་རུ༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་
ཐམས་ཅད་འདུ༔ སྐྱུག་ནས་ལོག་པའི་སྐྱེས་བུ་རྣམས༔ འདི་རུ་སྡོད་ན་ཅི་བསམ་འགྲུབ༔ སྙིང་ལ་ཆོངས་ཤིག་སྐལ་ལྡན་
ཀུན༔ པདྨ་ཡབ་ཡུམ་ཕུར་པ་བསྒྲུབས་པའི་གནས༔ སེངྒེ་རྫོང་ཞེས་ཡོངས་སུ་མཚན་གྲགས་པ༔ སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་
འབྱུང་གནས་དང་༔ མཁའ་འགྲོའི་གཙོ་མོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ལ༔ གཞོན་ནུའི་བཀའ་འབབས་བྲག་ལ་ཕུར་པ་གདབ༔ 
ལྕགས་ཕུར་ཟངས་ཕུར་གཉིས་པོ་སྣོལ་ནས་ཡོད༔ རང་བྱོན་ཞབས་རྗེས་སྒྲུབ་ཕུག་ཞལ་ཕྱེ་ཡོད༔ ཨུ་རྒྱན་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་
གནས་ཀྱིས༔ གཏེར་གྱི་བདག་པོ་ཟོ་རྭ་རྭ་སྐྱེས་ལ༔ བཀའ་དང་དམ་པ་མ་ལུས་ཁྱེད་ལ་གཏད༔ གནས་མཆོག་འདི་ལ་
གནོད་གལ་བཅས་འབྱུང་ན༔ སྲོག་རྩ་གཅོད་བདུན་རྒྱུད་རྩད་ནས་གཅོད༔ སྙིང་ཁྲག་དྲོན་མོ་ཐང་ལ་ཕོབ་པ་མཛོད༔ 
གཏད་དོ་གཏད་དོ་སྒོ་འདི་ཁྱེད་ལ་གཏད༔ གཉེར་རོ་གཉེར་ཁྱེད་ཀྱི་གདམས་པར་གཉེར༔ སེངྒེ་རྫོང་གསུམ་ཡོངས་སུ་
གྲགས་པ་འདི༔ བཀའ་དང་དམ་དུ་བསྲུངས་ཤིག་ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ཁ་ཐམ༔ རྒྱ༔ སྦས༔ རྒྱ༔ གཏད༔ རྒྱ༔  
ཨིཐ༔ ༔ 
གནས་བཤད་འདི་ཉིད་བྲིས་པའི་དགེ་བས་མཐུས། ། 
བདག་དང་མ་གྱུར་འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་རྣམས། ། 
སྐྱེ་མེད་དབྱིངས་ལས་འགག་མེད་རྩལ་འཆར་ཏེ། ། 
འཛིན་མེད་བློ་འདས་ངང་ལ་གནས་འགྱུར་ཅིག །དགེའོ།།  མངྒ་ལཾ༏༏ 
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མོན་ཁ་ན་རིང་སེངྒེ་རྫོང་གསུམ་ལས་གནས་གསར་པདྨ་ཡངས་རྫོང་གི་གནས་ཡིག་པདྨ་དགྱེས་འཛུམ་ 

༄༅།   །མོན་ཁ་ན་རིང་སེངྒེ་རྫོང་གསུམ་ལས་གནས་གསར་པདྨ་ཡངས་རྫོང་གི་གནས་ཡིག་པདྨ་དགྱེས་
འཛུམ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། 

ༀ་ཨཱ་ཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། །སྲིད་ཞི་མཉམ་ཉིད་ཀློང་གྲོལ་པདྨ་འབྱུང་། །འཁོར་འདས་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱུན་མཆོག་མཁར་
ཆེན་བཟའ། །བརྗོད་བྲལ་གཉུག་མའི་ངོ་བོར་གུས་ཕྱག་འཚལ། །རྫོང་གསུམ་གནས་ལས་ཡང་རྫོང་གནས་ཡིག་
བསྟན། །ས་མ་ཡ། དེ་ཡང་བོད་ཀྱི་ཡུལ་འདིར་བསྒྲུབ་གནས་དང་། །དབེན་གནས་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་བསམ་ལས་
འདས་ཀྱང་། །བསྒྲུབ་གནས་ཆེན་པོ་ནི། སྟོད་ལ་གྲགས་ཆེ་བ་གངས་དཀར་རྒྱལ་པོ་ཏི་སི་སྐུ་ཡི་བསྒྲུབ་གནས། ལ་ཕྱི་
གངས་ར་གསུང་གི་སྒྲུབ་གནས། སྨད་ན་གྲགས་ཆེ་བ། རྩྭ་རི་རྩྭ་གོང་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་གནས། སྨད་ན་གྲགས་ཆེ་བ་ཁ་བ་
དཀར་པོ་ཡོན་ཏན་གྱི་སྒྲུབ་གནས་དང་། གཡུ་ལུང་གངས་ར་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྒྲུབ་གནས་ཏེ། ལྔ་ལས། གོང་མ་ལས་ཀྱང་ཁྱད་
པར་དུ་འཕགས་ཤིང་། བསྒྲུབ་གནས་ལས་ཀྱང་དབེན་གནས་ཉིད་སྙིང་པོར་གྱུར་ཏེ། །དེ་གང་ཞེ་ན། ཨོ་རྒྱན་གྱི་སློབ་དཔོན་
ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་དེ་ཉིད་མི་ལོ་སྟོང་ཕྲག་གསུམ་ན། སྤྱིར་ན། རྒྱ་དཀར་ནག། ལྷོ་བལ་
སོགས་སུ་ཞབས་ཀྱིས་མ་བཅག་པ་མ་འཁོར་བའི་ས་རྟ་རྨིག་ཙམ་ཡང་མ་མཆིས་རུང་། རང་རེ་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ཡུལ་ལྗོངས་
སུ་མི་ལོ་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཅིག་བཞུགས་ཏེ། བསྒྲུབ་གནས་དང་། དབེན་གནས་སོགས་སུ། རྫུ་འཕྲུལ་ཡ་མ་ཟུང་བསྟན་
ཅིང་། གནས་གཏེར་སྐུ་ཚབ་སོགས་མ་འོངས་པའི་འགྲོ་བ་བདག་དང་བདག་འདྲའི་དོན་དུ་བཀའ་དྲིན་མཛད་པ་བསམ་
ལས་འདས་ཀྱང་། དེ་ཡི་ནང་ཚན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ། དབེན་གནས་ཆེན་པོ་ལྔ་རུ་ཞབས་ཀྱི་བཅགས་པར་མ་ཟད་
ལོ་ཟླའི་གྲངས་བཅད་ཀྱིས་བྱིན་འབེབས་དང་རབ་གནས་ཁོ་ནར་མཛད་ཅིང་། ཁྱད་པར་དུ། རང་རེ་རྗེ་འབངས་འདུས་པ་
འཁོར་ཚོགས་རྒྱ་མཚོའི་ནང་ནས་ཀྱང་། ཡང་དག་དོན་གྱི་སྙིང་པོ་ཉེར་ལྔ་དང་། ཉེར་ལྔའི་ནང་ནས་ཀྱང་། ཡང་སྙིང་དམ་པ་
ལྔ་ལ། བསྒྲུབ་པའི་དབེན་གནས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་ལུང་དུ་བསྟན་པ་ལས། གནུབས་སྟོན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ལ། 
འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཀྱི་དབང་དང་བཀའ་ལུང་མན་ངག་རྫོགས་པར་གནང་ནས། སྐུ་ཡི་དབེན་གནས་བསྒྲགས་
ཡངས་རྫོངས་སུ། ཚེ་གཅིག་ལུས་གཅིག་ལ་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་བཤེད་འགྲུབ་པའི་བྱིན་རླབས་ལུང་བསྟན་མཛད། དེ་
བཞིན་ངན་ལམ་བཙུན་པ་རྒྱལ་བ་མཆོག་དབྱངས་ལ། དཔལ་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་ཆོས་བཀའ་དབང་ལུང་མན་ངག་རྫོགས་
པར་གནང་ནས། གསུང་གི་དབེན་གནས་བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུ་རུ། ཚེ་གཅིག་ལུས་གཅིག་ལ་དཔལ་རྟ་མཆོག་རོལ་
པ་འགྲུབ་པའི་བྱིན་རླབས་ལུང་བསྟན་མཛད། གནུབ་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་ལ། ཡང་དག་ཧེ་རུའི་བཀའ་ལུང་མན་ངག་རྫོགས་
པར་གནང་ནས། ཐུགས་ཀྱི་དབེན་གནས་ལྷོ་བྲག་མཁར་ཆུ་རུ། ཡང་དག་ཐུགས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་འགྲུབ་པའི་བྱིན་བརླབ་ལུང་
བསྟན་མཛད། མངའ་བདག་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་ཡབ་སྲས་ལ། བདུད་རྩི་ཡོན་ཏན་གྱི་ལས་ཚོགས་ཆོས་བཀའ་དབང་ལུང་
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མན་ངག་རྫོགས་པར་གནང་ནས། ཡོན་ཏན་གྱ་ིདབེན་ནས་ཡར་ལུང་ཤེལ་བྲག་དང་། དབུ་རྩེ་རིགས་གསུམ་སོགས་སུ་ཚེ་
གཅིག་ལུས་གཅིག་ལ་བདུད་རྩི་ཡོན་ཏན་གྱི་ལྷ་ཚོགས་འགྲུབ་པའི་བྱིན་རླབས་དང་ལུང་བསྟན་མཛད་པ་ཡོངས་གྲགས་
ལྟར་ཡང་། །དེ་དག་གོང་མ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་གྱི་དབེན་གནས་ཆེན་པོ་བཞི་ལས་ཀྱང་། ཆེས་ཆེར་དུ་འཕགས་པ། 
འདི་ན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་དབེན་གནས།   མོན་ཁ་ན་རིང་སེངྒེ་རྫོང་གསུམ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཟུར་ཙམ་འཆད་པར་བྱ་བ་སྟེ། ། 
དེ་ཡང་ ཨོ་རྒྱན་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་དེ་ཉིད་ལ། ལྷ་ཀླུ་མི་གསུམ་ཡུལ་ནས་ཀྱང་། །ཇོ་མོ་བསམ་ལས་འདས་
པ་བཞེས་ཚུལ་བསྟན་ན་ཡང་། དེ་དག་གི་ནང་ནས། རྒྱ་གར་ལྷ་ལྕམ་མན་དྷ་ར་བ་དང་། བལ་མོ་ཤཱཀྱ་དེ་བ་དང་། བལ་
འབང་ཀ་ལ་སིདྡྷི་དང་། བོད་མོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་དང་། མོན་མོ་བཀྲིས་ཁེ་འདྲེན་དང་ལྔ་ལས། རྒྱ་གར་གྱི་མན་དྷ་ར་བ་
དང་། བོད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གཉིས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་ཤིང་ ནུབ་ཕྱོགས་ཨོ་རྒྱན་མཁའ་འགྲོའི་གནས་ན་ཡང་། རྡོ་
རྗེ་ཕག་མོ་དང་ཞལ་ངོ ་མཉམ་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་གཉིས་ལས་ཀྱང་། རང་ཅག་བོད་ཁ་བ་ཅན་དང་། ལྷོ་མོན་གྱི་ཕྱོགས་སུ་བཀའ་
དྲིན་དང་མཛད་པ་ནི། ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ཉིད་ཡིན་པས། མན་དྷ་ར་བ་ལས། ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ཉིད་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་
པའོ། དེ་ལ་ཡང་ནི། མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱསི་རྣམ་ཐར་ཟུར་ཙམ་བརྗོད་ན།  
མོན་ཁ་ན་རིང་སེངྒེ་རྫོང་གསུམ་གྱི་གནས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱང་། ཟུར་ལ་འབྱུང་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་ཚིགས་སུ་བཅད་དེ་སྨྲ་ན། 
ༀ་ཨཱ་ཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ།  དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཡུམ་ཆེན་དབྱངས་ཅན་མ། །བོད་ཡུལ་བསྒྲགས་མདར་མཁར་
ཆེན་སྲས་མོ་རུ། །འཁྲུངས་པའི་ཚེ་ན་མཚོ་རྒྱས་མཚོ་རྒྱལ་ཐོག །དེ་ཕྱིར་མཁར་ཆེན་མཚོ་རྒྱལ་ཞེས་སུ་གྲགས། །མི་ཆོས་
མ་དགྱེས་ལྷ་ཆོས་མཛད་པའི་ཚེ། །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱིས། །བཙུན་མོ་རྒན་པ་གསུམ་ནི་སྔར་བཞེས་
ཀྱང་། །མཚོ་རྒྱལ་གསར་བཞེས་མཛད་དེ་བཙུན་མོ་བཞི། ། 
གསུམ་པོ་འཇིག་རྟེན་ལས་ནི་མཚོ་རྒྱལ་ནི། །ཆོས་ཀྱི་བདག་མོར་མཆོག་དབང་བསྐུར་བའི་ཚེ། །ཨོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་
གཉིས་པའི་ཞལ་སྔ་ནས། །མཚོ་རྒྱལ་མགོ་བྱས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་རྣམས། །པདྨ་ཉིད་ལ་དབང་ཡོན་འབུལ་དགོས་
གསུངས། །དེ་སྐབས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྡེ་ནས། །མཚོ་རྒྱལ་མགོ་བྱས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་ཀུན།།ཆགས་ཞེན་མེད་པར་པད་
འབྱུང་དྲུང་དུ་ཕུལ། །དེ་ཚེ་ཨོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ནས། །མཆིམས་ཕུ་དང་ནི་ཡར་ལུང་ཤེལ་བྲག་ཏུ། །སྒྲུབ་ཆེན་
བཀའ་བརྒྱད་དཀྱིལ་འཁོར་ཞལ་ཕྱེ་ནས། །རྗེ་འབངས་རྣམས་ལ་སྨིན་བྱེད་དབང་བསྐུར་སྐབས། །མེ་ཏོག་ལྷ་སྐལ་རྒྱལ་
པོའི་ཆེ་མཆོག་བབ། །རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་ཚབ་ཉིད་དུ་ལུང་ཡང་བསྟན།། 
བསྒྲུབ་གནས་ཤེལ་བྲག་དབུར་རྩེར་བྱིན་དུ་རླབས། །སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་མེ་ཏོག་གཤིན་རྗེར་བབ། །བསྒྲུབ་པའི་དབེན་
ནས་བསྒྲགས་ཀྱི་ཡང་རྫོང་བསྟན། །རྒྱལ་བ་མཆོག་དབྱངས་མེ་ཏོག་རྟ་མགྲིན་བབ། །བསྒྲུབ་པའི་དབེན་གནས་བསམ་
ཡས་མཆིམས་ཕུར་བསྟན། །ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་མེ་ཏོག་ཡང་དག་ལ། །བབ་སྟེ་བསྒྲུབ་པའི་དབེན་གནས་ལྷོ་བྲག་
བསྟན། །རྩ་བའི་གཟུང་མ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱི། །མེ་ཏོག་ལྷ་སྐལ་ཕུར་པ་ཉིད་ལ་བབ། །བསྒྲུབ་པའི་དབེན་གནས་མོན་
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ཁ་སེང་རྫོང་དུ། །བྱིན་རླབས་ལུང་བསྟན་རྗེས་སུ་གནང་བའི་སྐབས། །ལྷོ་མོན་མཚམས་སུ་བསིལ་དྲོད་ཁོད་སྙོམས་
ཤིང་། །དབུས་ཀྱི་འདུས་མོད་ལྟེ་བར་སེངྒེ་རྫོང༌། །དེ་ཡི་ཕུག་པར་ཕུར་པའི་བསྒྲུབ་གནས་མཛད། །གྲུབ་རྟགས་འཆི་བ་
བསད་གསོའི་དངོས་གྲུབ་དང་། །རི་ལ་ཕུར་གདབ་བྲག་ལ་མེ་ཆེན་འབར། །གཡས་ཕྱོགས་རྡོ་རྗེ་རྫོང་དུ་ཚེ་བསྒྲུབ་
མཛད། །དེ་ཡང་ཚེ་ཕུར་ཟུང་འཇུག་བསྒྲུབ་པའོ། །གཡོན་གྱ་ིཕྱོགས་སུ་རིན་ཆེན་རྫོང་ཞེས་སུ། །ཕུར་པ་དང་ནི་ནོར་བསྒྲུབ་
ཟུང་འཇུག་མཛད། །དབུས་ཕྱོགས་པདྨ་རྫོང་དུ་རྟ་མགྲིན་དང་། །པདྨ་ཀཱི་ལ་ཡ་ཡི་བསྒྲུབ་པ་མཛད། །དེ་ལྟར་རྫོང་གསུམ་
ཀུན་ལ་གྲགས་མོད་ཀྱང་།  །པདྨ་རྫོང་ཡང་འདི་ནི་ཆེས་ཆེར་འཕགས། །མཚོ་རྒྱལ་ཉིད་ཀྱིས་ཚེ་ཡང་དབང་ཕུར་ཀུན། །མ་
ལུས་གྲུབ་ནས་མཁའ་ལ་བསྐྱོད་པའི་ཚེ། །རིག་འཛིན་དགྱེས་སྡེ་དང་ནི་པདྨ་བཅས། །མ་ལུས་ལུས་པ་མེད་པའི་ལྷ་ཚོགས་
རྣམས། ། 
གནས་འདིར་བྱོན་ཏེ་དགའ་བཞིའི་རོལ་མོ་འཁྲོལ། །སྐུ་བཞིའི་མེ་ཏོག་ཆར་ཆེན་དབབ་པའི་ཚེ། །ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་མི་
བརྗེད་གཟུངས་ཡང་ཐོབ། །གྲུབ་རྟགས་བྲག་ལ་རྟ་མགྲིན་དཀྱིལ་འཁོར་དང་། །ཁྱད་པར་པདྨ་ཀཱི་ལ་ཡ་ཞེས་པ། །སྤྲུལ་སྐུ་
འཛམ་གླིང་རྒྱན་མཆོག་གཅིག་པུ་ཡིས། །བསྒྲུབ་ཐབས་འཇའ་ཚོན་ཕུག་ཏུ་སྦས་པ་སོགས།། 
བོད་ཡུལ་ས་འོག་ས་སྟེང་གཏེར་གྱིས་བསྐངས། །བརྒྱ་དང་བཅུ་གཅིག་བཞུགས་ཏེ་སྨིན་གྲལོ་མཛད། །དེ་ནས་དག་པའི་
སྣང་ངོར་ཕུང་པོ་ནི། །ལྷག་མེད་འཇའ་ལུས་རྫོགས་སངས་རྒྱས་ཟིན་ཏེ། །མ་དག་བོད་སྤྱིའི་མཐོང་སྣང་ཤང་གི་རིར། །ཟམ་
བུ་ལུང་དུ་མྱ་ངན་འདས་ནས་ཀྱང་། །ཕུང་པོ་ཐམས་ཅད་རིང་བསྲེལ་གྱུར་པར ་མཐོང་། ། 
དེ་ལྟ་བུའི་མཁར་ཆེན་བཟའ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ནི། །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ན་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ། ལོངས་སྐུའི་ཞིང་ན་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ།  
སྤྲུལ་སྐྐུའི་ཞིང་ན་ལྷ་མོ་དབྱངས་ཅན་མ། སྐུ་གསུམ་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ནི། བོད་མོ་བཟའ་མཁར་ཆེན་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ལོ། 
མཚོ་རྒྱལ་གྱིས་བསྒྲུབ་གནས་དང་། དབེན ་གནས་ལ་ཡང་བསམ་གྱི་མི་ཁྱབ་ཅིང་། བརྗོད་དུ་མི་ལང་ན་ཡང་། འདི་ན་མོན་
ཁ་ན་རིང་སེངྒེ་རྫོང་གསུམ་ནི་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའོ། དེ་ལྟ་བུར་བདག་གཏེར་མིང་པ་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་སྐྱོངས་འཇིགས་
བྲལ་གླིང་པ་རང་ཉིད་ནས། རང་ལོ་གྲངས་བྱ་ཞེ་གཉིས། ས་ཕག་ཟླ་བ་གསུམ་པའི་ཚེས་བཅུ་དགུར་ ཀུར་སྟོད་ཐམི་ཡོང་
ཅེས་པ་ནས། གནས་མཆོག་སེངྒེ་རྫོང་དུ་འགྲ་ོརྩིས་ཀྱི་སྟ་གོན་བསྒྲིགས་པའི་ནུབ་མོར། མཚར་སྡུག་ཡིད་དུ་འོང་བའི་བུད་
མེད་བཟང་མོ་ལྔ་རྨི་ ལམ་དུ་བྱུང་སྟེ། ས་ལམ་རྒྱུས་མེད་པའི་རི་བྲག་འདྲེས་མ། སྒོ་ཆེན་པོ་གཅིག་ཕྱེ་ནས་འདུག་པ་དེ་ཡི་
འགྲམ་ནས་བདག་ལ། ཚིག་དང་དབྱངས་མཐུན་པས་འདིས་སྐད་ཟེར་བར་སྣང་ངོ༌།  
གཞི་འགྱུར་མེད་ཆོས་སྐུའི་རི་རྒྱལ་ལ། །ལམ་འཕོ་མེད་ལོངས་སྐུའི་རྩི་ཤིང་འཁྲིགས།  །འབྲས་གང་ལ་གང་འདུལ་སྤྲུལ་
གཏེར་གསོན། །ཕྱི་ཤ་ཁྲག་གི་མི་མོའི་རྟེན་འབྲེལ་དཀའ། །གྲུབ་རྟགས་དང་ཁྲོམ་གཏེར་མ་འགྲིགས་རུང་། །ནང་གསང་
བ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་ལྔས། །ལུས་གྲིབ་བཞིན་ལས་སྨོན་ཟུང་དུ་འགྲོགས། ། 
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ཡངས་རྫོང་དང་གསང་གཏེར་སྤྲད་པས་མཆོག །བུ་ཁྱོད་ལ་རེ་དོགས་མ་མཆིས་ན། །མ་ང་ཡིས་བསླུ་བ་ནམ་ཡང་
མེད། །ཅེས་གསུངས་ནས་བྲག་སྒོ་ནས། རི་རབ་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་ཁོང་གསེང་དུ་ལམ་ཤར་རྒྱག་དང་། ཕོ་བྲང་འགའ་རེའི་
ནང་དུ་སོང་བའི་སྣང་བ་ཡང་བྱུང་ངོ་། དེ་ནས་ཉེར་གཅིག་ནས་ཐོན་པར། ཉེར་ལྔ་མཁའ་འགྲོ་འདུ་བའི་དུས་ཚེས་ལ། མོན་ཁ་
སེང་རྫོང་དུ་གནས་མཇལ་དང་ཚོགས་འཁོར་ཕུལ་བའི་ནུབ་མོར། །ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ཉིད་སྲིན་མོའི་ཆ་བྱད་ཅན། གཟིག་
ཤམ་གྱི་སྨད་གཡོགས་དང་། མི་ལྤགས་ཀྱི་སྟོད་གཡོགས་སོགས་ཁྲོ་མོའི་ཆས་ལྡན་འཇིགས་སུ་རུང་བ། ཕྱག་ན་ཕུར་བུ་
དང་ཐོད་ཁྲག་འཛིན་མ་ཞིག་བྱུང་ནས། དེ་ཡིས་ཞལ་ནས།  
ཧོ༑  གཉིས་སྣང་འཁྲུལ་པའི་འགྲོ་བ་ཀུན། །གཉིས་མེད་ས་ལ་གྲོལ་བྱའི་ཕྱིར། །ང་ནི་འཁོར་ལོ་རྒྱས་འདེབས་
མ། །སྐབས་མགར་མིང་དུ་མཚོ་རྒྱལ་ལོ། །ཅེས་པ་སོགས། རྨི་ལམ་ལ་ལུང་བསྟན་འགའ་རེ་བྱུང་སྟེ་འདིར་གསང་བར་
འོས་སོ། སླར་ཡང་ཉེར་དྲུག་གི་དགོང་མོར་རྨི་ ལམ་བརྟགས་པ་སོགས་གང་ཐད་ གནས་སྒོ་གཞན་དུ་བཙལ་རུང་འཁྲུལ་
པའི་གཞི་རུ་སོང་ནས། གསང་གཏེར་ལྟ་བུའི་གཏེར་ཕྲན་དུ། མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱིས་ཞབས་བཅག་རྡོ་རྟེན་
གཅིག་པུ་ལག་འབྱོར་བྱུང་བ། ད་ནི་མོན་ཁ་ན་རིང་སེངྒེ་རྫོང་གསུམ་ལས། པདྨ་ཡང་རྫོང་དང་། འཇའ་མཚོན་ཕུག་སོགས་
གནས་གསར་རྣམ་གཉིས་ཞལ་མཇལ་ཚུལ་མདོར་ཙམ་བཀོད་པར། དེ་ལ་ཡང་ནི་ཚིགས་སུ་བཅད་དེ་སྨྲ་ན།  

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།  པདྨ་འབྱུང་གནས་པདྨའི་རྒྱལ་ཚབས་
ང་། །པད་གླིང་གདུང་བརྒྱུད་དྲག་ཤོག་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་དང་བཅས་ཏེ། པདྨ་ཡང་རྫོང་གནས་སུ་ཕྱིན་པའི་ཚེ། པད་མས་
བྱིན་རླབས་གནས་གཟིགས་དེ་ལྟར་རོ།  
བསྒྲུབ་ཕུག་ཤར་ལྷོར་བསྟན་པའི་རིམ་པ་གསུམ། །ཐེག་པ་གོང་འོག་གསུམ་གྱིས་བགོྲད་ཚུལ་རྟགས། ། 
འདབས་ལ་ཕོ་དང་མོ་ཡི་མཚན་མ་ནི། །ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་སྣངྣ་སྲིད་དབང་བསྡུད་རྟགས། །དེའི་གཡོན་ལོགས་བྲག་
རིའི་ལོགས་སུ་ནི། །དཀྱིལ་འཁོར་རི་མོ་ཟུར་གསུམ་ཆེ་གསལ་བ། །པདྨ་རྟ་མཆོག་དམར་ནག་ཀཱི་ལ་ཡའི། །དཀྱིལ་
འཁོར་མ་འདྲེས་དངོས་སུ་གསལ་བའི་རྟགས། །དེ་འདབས་དང་ནི་དེ་ལོགས་རྣམས་སུ་ནི། ། 
དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཞལ་ཕྱག་ཞབས་རྗེས་ནི། །བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད་མ་འདྲེས་དངོས་སུ་བཀྲ། །ལ་ལ་འགྱིང་སྟབས་ལ་
ལ་གར་སྟབས་རྗེས། །གང་ལ་གང་འདུལ་འགྲོ་བ་འདྲེན་པའི་རྟགས། །གཞན་ཡང་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོའི་སྐུ་ཆས་
དང་། །མཁའ་འགྲོའི་རྒྱན་ཆ་ལྷ་སྲིན་དམ་བཏགས་རྗེས། །རེ་རེར་བཤད་མི་ལང་གི་དད་ཅན་ཀུན། ། 
ཞིབ་པར་མིག་གིས་མཇལ་དང་ཐེ་ཚོམ་ཆོད། །མདུན་ན་འཇའ་ཚོན་ཕུག་སོགས་རྟ་ཕག་གི །གནས་རི་དང་ནི་བླ་མཚོ་ངོ་
མཚར་ཅན། །དེ་དག་ཕྱོགས་དང་ཕྱོགས་མཚམས་རྣམས་སུ་ཡང་། །རང་བྱོན་ངོ་མཚར་བསམ་འདས་བརྗོད་མི་
ལང་། །གནས་ཆེན་འདི་ལྟར་མཇལ་བའི་ཕན་ཡོན་ཡང་ བདག་རོང་མོ་སྟེང་དུ་སླེབ་པའི་ཚེ། ཉེར་དགུའི་ཉིན་པར་རྨི་ ལམ་
དུ། ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་བོད་ཆས་ཅན་གྱི་ཞལ་ནས།  
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ཨེ་མ་ཧོ༔ སྤྱིར་ནི་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་ཆེན་ལུགས། །ཕྱི་ནང་གནས་སུ་མ་གྱུར་མེད་ན་ཡང་། །ཡང་སྒོས་རྫོང་གསུམ་
ཕྲིན་ལས་གནས་མཆོག་ལས། །པདྨ་ཡང་རྫོང་འདི་ཉིད་ཁྱད་པར་འཕགས། །མཇལ་བ་ཙམ་གྱི་ཐེ་ཚོམ་མེད་སྲིད་ན། །རིག་
འཛིན་གྲལ་དུ་འཁོད་པར་གདོན་མི་ཟ། །ཕྱག་འཚལ་མཆོད་བསྟོད་ངེས་པར་བསྐོར་དད་ཀྱིས། ཚེ་གཅིག་རྫོགས་སངས་
རྒྱས་པར་གདོན་མི་ཟ། །འོན་ཏེ་མ་གུས་མ་དད་ལོག་ལྟ་དང་། །བསྐུར་འདེབས་མཁན་རྣམས་ཚེ་འདིར་ཚེ་ཐུང་ཞིང༌། །མྱུར་
དུ་དམྱལ་བར་སྐྱེ་བ་ཐེ་ཚོམ་མེད།  །དེ་ཕྱིར་དག་སྣང་བསྐྱེད་ཅིང་ལོགས་ལྟ་སྤོང་། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། གནས་འདི་
མཇལ་བ་ཙམ་གྱིས་རིག་འཛིན་གྲལ་དུ་འཁོད་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད་དོ། ཁྱད་པར་རང་བྱོན་སོགས་གཞན་ལས་ཆེས་འཕགས་
ཤིང་། དེ་སྔོན་ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་མོན་ཁ་ན་རིང་སེངྒེ་རྫོང་གསུམ་དང་ཆར་མི་ཉེ་ཞིང་། ངོ་མཚར་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་ན་ཡང་། 
ད་དུང་མཁྲིས་ནད་ཅན་གྱིས་མིག་སྔར། དུང་དཀར་སེར་པོར་འགྱུར་བ་བཞིན། ཅི་འགྱུར་ཆ་མ་ངེས་པས། ཆོས་དབང་གི་
ལས་ལ་འཛེམས་པ་གལ་ཆེའོ།  
ཆོས་མེད་ཆོས་བརྫུ་ཆོས་ལྟར་བཅོས་ན་ཡང་། ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་ཐོབ་པ་མ་ཡིན་ནོ། ཆོས་ཚུལ་འདི་ནི་ཆོས་སྐྱོང་གླིང་པ་
བས། ཆོས་ལ་གོམ་འདྲེས་ཆོས་བཞིན་མ་ནོར་སྤེལ། །ཅེས་མོན་ཁ་ན་རིང་སེངྒེ་རྫོང་གསུམ་ལས། གནས་གསར་པདྨ་
ཡང་རྫོང་གི། གནས་ཡིག་པདྨ་དགྱེས་འཛུམ་འདི་ནི། བདག་འདྲ་གཏེར་སྟོན་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་སྐྱོང་གླིང་པས། ལྷོ་འབྲུག་ཀུར་
སྟོད་དུང་དཀར་ཅེས་པ་རུ། ཆོས་པའི་བླ་གཟའ་ཕུར་བུ་རྒྱུ་བའི་ཉིན་མོར་དམར་ཕྱོགས་ལ་དགེ་བར་བྲིས།  
ས་ཕག་ཟླ་ཚེས་ནང་། ལྷོ་ཕྱོགས་མོན་ཁ་ན་རིང་སེང་རྫོང་དུ།  དུས་བབ་གཏེར་སྟོན་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་སྐྱོང་གླིང་པ་དང་། ལྷོ་
འབྲུག་ཆོས་རྗེ་དྲག་ཤོས་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་བཅས་པ་གནས་གསར་པདྨ་ཡང་རྫོང་གནས་ཞལ་གསར་འབྱེད་སྐབས། ཡོན་
མཆོད་ལྷན་རྒྱས་ནས་སེང་རྫོང་དཀོན་གཉེར་རྩིས་སྤྲོད་བསྟན་པ་ནམ་གནས་བར་དུ་སྦྱོར་འཇགས་ཀྱི་དམ་འཕྲུག།  
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༄༅།  །གུ་རུ་རཏྣ་གླིང་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པའི་མཛད་པ་ བཀའ་འབུམ་རྡོ་རྗེའི་གསུངས་རབས་  
  ཟུང་འཇུག་སྐུ་བཞིའི་གངས་རི་ལས་   བྱིན་རླབས་དབང་བཞིའི་ཆུ་བོ་ ཡོན་ཏན་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་   

ཞེས་བྱ་བ་ལེགས་པར་བཞུགས་ཤིང་བཀྲིས་སོ། ། 

༼ཆོས་རྒྱལ་རཏྣ་གླིང་པ་ ༡༤༠༣-༡༤༧༩༽ ཆོས་རྒྱལ་རཏྣ་གླིང་པའི་གཏེར་ཆོས་པོད་ཀ། 

ཆོས་རྒྱལ་རཏྣ་གླིང་པས་ སེངྒེ་རྫོང་དུ་ ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་རྟགས་དྲུག་མཐོང་ཚུལ། 

(ཤོག་གྲངས་༧༠ ནས་མར)   

གནམ་ལོ་འབྲུག་གི་ལོ་ སྟག་ཟླ་༢༢ ལ་ མོན་ཁ་ནེ་རིངས་སེངྒེ་རྫོང་གསུམ་དུ། དཔོན་སློབ་བཞིས་ གནས་བསྐོར་དང་

གཏེར་འདོན་དུ་བྱོན་དུས། གནས་དེར་ཁྱད་པར་ཅན་གྱིས་རྟགས་དུ་མ་མཐོང་དུས་མགུར་འདི་གསུངས་སོ།  

༈  ན་མོ་གུ་རུ། རྗེ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་གཙུག་གིས་རྒྱན། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་སྤྱི་གཟུགས་ལས། །གང་འདུལ་དེར་སྟོན་

སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །ཨུ་རྒྱན་ཆེན་པོའི་ཞབས་ལ་འདུད། །བདག་སྙོམས་ལས་ཀྱིས་སྤྲང་པོ་རིན་ཆེན་དཔལ། །གནས་ནེ་རིངས་

སེངྒེ་རྫོང་གསུམ་དེ། །མ་མཚོ་རྒྱལ་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པའི་གནས། །ཡུལ་ཁྱད་པར་ཅན་འདིར་ཕྱིན་པའི་དུས། །ངོ་མཚར་

ཆེ་བའི་རྟགས་དྲུག་མཐོང་། །གཡས་ཀྱི་དཔའ་བོ་པད་མ་རྫོང་། །གསེར་གྱི་རྡོ་རྗེ་སླང་བ་འདྲ། །མི་འགྱུར་དོན་གྱི་སྙིང་པོ་

མཆོག །སྒྲུབ་པའི་གནས་སུ་ངོ་མཚར་ཆེ། །གཡོན་གྱ་ིམཁའ་འགྲ་ོརིན་ཆེན་རྫོང་། །རིན་ཆེན་སྣ་ལྔ་སྤུངས་པ་འདྲ། །རྩ་

རླུང་ཐབས་ལམ་བསྒོམ་པའི་གནས། །རྩོལ་མེད་བསྒྲུབ་པ་ངོ་མཚར་ཆེ། །དབུས་ཀྱི་བྲག་དཀར་སེངྒེ་རྫོང་། །རྒྱལ་པོ་

གདན་ལ་བཞུགས་པ་འདྲ། །བདེ་སྟོང་རྒྱུན་ཆད་མེད་པའི་དྭངས། །ཉམས་སྣང་གོང་དུ་འཕེལ་བའི་གནས། །དངོས་གྲུབ་

ཐོབ་པ་ངོ་མཚར་ཅན། །མདུན་ན་ནེ་རིངས་གཡུ་ཡི་ལྗོངས། །ཡན་ལག་ཆུ་བོ་དལ་གྱིས་འབབ། །རང་བཞིན་རྒྱུན་ཆད་མེད་

པ་དང་། །རིག་པ་ངང་གིས་དྭངས་པའི་གནས། །ལུང་པ་པད་མ་ཁ་ཕྱེ་འདྲ། །ལྷ་སྲིན་ཀུ་ཅོ་སྒྲོག་པའི་གནས། །སྐྱོ་ཤས་བྱུང་

བ་ངོ་མཚར་ཅན། །དེ་ལྟར་ངོ་མཚར་ལྟས་དྲུག་པོ། །མི་ཁོ་བོས་ལྟས་པས་དེ་ལྟར་མཐོང་། །གཏམ་འདས་སུ་འཕངས་པའི་

ཚིག་དྲུག་འདི། །ཉམས་དགའ་ནས་བླངས་པའི་གླུ་ཆུང་ཡིན། །ཞེས་པ་འདི་ནི་དུས་དེར་བཀོད་པའོ། 
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[རཏྣ་གླིང་པ] གནམ་ཐོ་རངས་རིག་པ་དྭངས་པར་བྱུང་དུས་མགུར་འདི་གསུངས་སོ། 

ན་མོ་གུ་རུ། རཏྣའི་མིང་ཅན་གཏེར་སྟོན་བདག །ནེ་རིངས་སེངྒེ་རྫོང་གསུམ་དུ། །བློ་མོས་པའི་འདུན་པ་དྲག་པོ་ཡི། །རྗེ་ལ་

གསོལ་བ་བཏབ་པའི་དུས། །མ་རིག་མུན་པ་ཅུང་ཟད་སངས། །ཡིན་ལུགས་དོན་གྱི་ལྟ་བ་རྟོགས། །གཏམ་བཤད་དུ་

འཕངས་ཡང་ཚིག་གསུམ་བཟླས། །མི་ཁོ་བོའི་ཉམས་ལེན་འདི་ལྟར་ཡིན། །གཞི་ཀུན་གཞིའི་གནས་ལུགས་མཐའ་བྲལ་

ལ། །བློ་ཐེ་ཚོམ་གྱིས་བརྗོད་བྱ་མ་རྙེད་པས། །དེ་ཁའི་ངང་དུ་ཅེར་ཉལ་བྱས། །སྤྲོས་བྱས་སྤངས་པའི་རྣལ་འབྱོར་

བདེ། །སེམས་གང་ཤར་གྱིས་ངོ་བོ་སྐྱེ་མེད་ལ། །བློ་རྩོལ་བྲལ་གྱི་ངང་དུ་ལྷུག་པར་གཞག །བློས་བཅས་ཀྱིས་རྩོལ་བསྒོམ་

མ་ཤེས་པས། །གཤིས་ངང་དངས་སུ་གཞག་པའི་རྣལ་འབྱོར་བདེ། །རྩོལ་བྲལ་རང་ལུགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ལ། །བཟང་རྟོག་

གིས་འཇུར་བུས་མ་བཅིངས་པར། །ཆོས་མིན་གྱི་ལོག་སྤྱོད་མི་བྱེད་ཅིང་། །བག་ཡངས་བྱེད་པའི་རྣལ་འབྱོར་བདེ། །འཁོར་

འདས་ལམ་གྱསི་བསྡུས་པའི་ཆོས། །བྱེད་པོ་འགའ་ཞིག་གཞན་མེད་པས། །ད་ངོ་ཤེས་པས་ཀུན་རྟོག་ཆོད། །སྙོམ་ཐག་

ཆོད་པའི་རྣལ་འབྱོར་བདེ། །བདེ་བ་བཞི་ཡི་དབྱངས་ཆུང་འདི། །སེངྒེ་རྫོང་དུ་བླངས་པ་ཡིན། །གལ་ཏེ་ཉེས་པའི་རྒྱུ་མཆིས་

ན། །རྩ་བ་གསུམ་ལ་བཟོད་པར་གསོལ། །ཅེས་གསུངས་སོ། 

[རཏྣ་གླིང་པ] སེངྒེ་རྫོང་གི་བྲག་རིའི་སྐོར། 

༈ ཨེ་མ་ འཁོར་འདས་མ་གྲུབ་སྔོན་རོལ་ན། །གཞོན་ནུ་བུམ་པའི་བཞུགས་ཚུལ་ནི། །སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ནང་

ན། །ནང་གསལ་མ་འདྲེས་ཡོངས་རྫོགས་ཉིད། །སྐུ་མདོག་ཞལ་ཕྱག་མི་སྣང་ཞིང་། །ཀ་དག་སྤྲོས་བྲལ་ངོ་བོར་

བཞུགས། །ལྷུན་གྲུབ་རང་སྣང་འཆར་ཚུལ་བརྒྱད། །འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་མཉམ་རྫོགས་དང་། །ཀུན་གཞི་ཚོགས་

བརྒྱད་དང་བཅས་ཏེ། །འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་གཞི་རུ་གྱུར། །རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་འོད་གསལ་གདངས། །ཐུགས་རྗེ་འགག་

མེད་ཀུན་ལ་སྣང་། །དེ་ཉིད་རིག་དང་མ་རིག་ལས། །འཁོར་འདས་གཉིས་སུ་རྒྱབ་གྱེས་སོ། །རིག་སྟེ་ཀུན་བཟང་ཆོས་དྲུག་

ལས། །རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་དཔག་མེད་བྱོན། །མ་རིག་པ་རྣམ་གསུམ་རྐྱེན་གཞི་ཡི། །འཁྲུལ་ཏེ་འཁོར་བ་སྣོད་བཅུད་

སྲིད། །འཁྲུལ་འཁོར་སེམས་ཅན་བསམ་ལས་འདས། །ངན་སོང་དུ༔ཁ་བསམ་མི་ཁྱབ། །དེ་དག་མ་ལུས་སྙིང་རེ་

བརྩེ། །ཨུ་རྒྱན་པད་མའི་སྐུ་དྲིན་གྱ།ི །རིན་ཆེན་ས་རྡོ་བྲག་རི་སོགས། །སྲ་འཁྲེགས་རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ་བཞིན། །ཀུན་གྱ་ིམི་སྤྱོད་

ཁྱད་པར་གྱི། །ངོ་མཚར་ཟབ་གཏེར་ཁྱད་འཕགས་རྙེད། །གདམས་ཟབ་མཁའ་འགྲོའི་སྙིང་ཁྲག་བྱོན། །རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་
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མཆོག་སྟོན་པ། །བསྟན་པ་ཀུན་གྱི་སྤྱི་ཕུད་ནི། །ཡང་གསང་བླ་མེད་རྫོགས་པ་ཆེ། །ཚེ་གཅིག་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པའི་

ཆོས། །དམ་ཆོས་ཀློང་གསལ་སྙིང་ཏིག་བྱོན། །ཨེ་མ་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་། །རིམ་གཉིས་ཁྲེགས་མཆོད་ཐོད་རྒལ་

ཏེ། །ཟབ་ཁྱད་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པ་རྩལ། །ཡ་མཚན་སྐུ་དྲིན་བསམ་མི་ཁྱབ། །འདི་དོན་ཀུན་གྱ་ིརྟོགས་གྲོལ་ནས། །འགོྲ་ཀུན་

སངས་རྒྱས་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །ངོ་བོ་སྐུར་རུ་སྣང་བ་འདི། །རྒྱས་པའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པའི་རྟགས། །གནམ་ས་གྲུ་གསུམ་

ཚེར་ཅན་ནི། །དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པའི་རྟགས། །ཟབ་གཏེར་དཔག་མེད་ནང་བཞུགས་པ། །མཆོག་མཐུན་དངོས་

གྲུབ་མྱུར་ཐོབ་རྟགས། །དབུས་རི་གནམ་དུ་འཕྱོ་བ་འདི། །སྒྲུབ་རིག་རང་སོ་ཚུགས་པའི་རྟགས། །མི་འགྱུར་བྲག་རི་སྲ་

བརྟན་ནི། །ཆོས་སྐུ་འགྱུར་མེད་དོན་རྟོགས་རྟགས། །བཞུཊ་པའི་གནས་སུ་དང་རེ་སྤྲོ། །གུ་རུ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་

ཚོགས། །དགྱེས་ཤིང་བྱིན་གྱསི་བརློབ་ཕྱིར་བཞུཊ། །གུས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་ཚེ། །མོས་པའི་བུ་ལ་ཞལ་བསྟན་

འཚལ། །གསུང་གི་གདམས་པའི་གནད་སྒྲོག་འཚལ། །ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་སྒོ་དབྱེ་འཚལ། །གནས་མཆོག་འདི་རུ་

བྱིན་ཕོབ་ལ། །སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་དབང་ཅིག་བསྐུར། །བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་བར་ཆད་སེལ། །མཆོག་དང་ཐུན་

མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སྐྱབས་གནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བདེན་པ་དང་། །རྩ ་གསུམ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་མཐུ་

བྱིན་གྱིས། །དེང་གི་སྒྲུབ་གནས་དམ་པ་འདིར། །སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་བཀྲིས་ཤོག ། 

གཏེར་སྟོན་རཏྣ་གླིང་པ་མཆོག་རོང་མོ་སྟེང་གི་ གནས་ཕུག་མོ་ཆེར་བྱོན་པ། 

དེ་ནས་ ཉི་ཤུ་ལྔ་ལ་རོང་མོ་སྟེང་གི་ཕུག་མོ་ཆེར་ཕྱིན་དུས། གོྲགས་པོ་ཉེར་གནས་གསུམ་གྱིས། གནས་འདི་ལས་ལེགས་

པ་མཐོང་མ་མྱོང་། འདིར་མགུར་ཅིག་ཞུ་ཟེར་དུས་གསུངས་པའོ། ན་མོ་གུ་རུ་བྷེ། གནས་མཁའ་འགྲོས་བཟུང་བའི་རོང་མོ་

སྟེང་། །ཉིན་པར་བྱ་ཚོགས་གསུང་སྙན་གྲགོ །དགེ་སྦྱོར་ཤུགས་ཀྱིས་འཕེལ་བར་ངེས། །མཚན་མོ་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་

འཚོགས། །སྣང་བ་སྐྱོ་ཤས་ཆེ་བའི་གནས། །རྣལ་འབྱོར་ལྟ་བ་གདིང་ལྡན་ན། །ལམ་གྱི་གོྲགས་སུ་འགྱུར་བར་ངེས། །དུས་

བཞིར་མ་ཚོགས་མཁའ་འགྲོ་འདུད། །བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་ཆར་ལྟར་འབབ། །རྣལ་འབྱོར་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་བྱེད་

ཅིང་། །ཕྱི་ནང་བར་ཆད་སེལ་བར་ངེས། །གངས་རི་གནམ་དུ་སྙག་པ་འདྲ། །ལྟ་བ་ཡངས་རྩེ་རྟོགས་པར་ངེས། །བྲག་རི་

རྒྱལ་པོ་གདན་བཞུགས་འདྲ། །སྒྲུབ་པའི་རྒྱལ་པོ་ཟིན་པར་ངེས། །ལུང་པ་བེ་རོ་ཕྱེ་བ་འདྲ། །དུར་ཁྲོད་གནས་ཤིག་ཡིན་པར་

ངེས་། །གནས་འདིར་སྡོད་ན་དགེ་སྦྱོར་འཕེལ། །སྒྲུབ་པ་དམྱུར་དུ་ཐོབ་པར་ངེས། །མཐའ་བཞི་གངས་ཀྱི་ར་བས་
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བསྐོར། །སྦས་ཡུལ་གནས་ཤིག་ཡིན་པར་ངེས། །ལུང་ཕྲན་ཆུ་མདོ་གཅིག་ཏུ་འདུས། །དངོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་འབྱུང་བར་

ངེས། །མཚན་མོ་ཚོགས་འཁོར་རྒྱུན་མི་ཆད། །རྟག་ཏུ་མཁའ་འགྲོ་འཚོགས་པར་ངེས། །སྐབས་སུ་བཤུག་གླུ་རོལ་མོ་

གོྲག །བྱིན་རླབས་དྲོད་དང་ལྡན་པར་ངེས། །སྤོས་དང་དྲི་བཟང་ཡང་ཡང་འཐུལ། །རིག་འཛིན་དྷ་ཀི་བཞུགས་པར་ངེས། །དེ་

ལྟར་ཡ་མཚན་ཆེ་བའི་ལྟས། །གསང་ཚིག་སྒྲགས་པ་ཉེས་མཆིས་ན། །མ་ཚོགས་མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ལ་བཤད། །ཅེས་ཕུག་
མོ་ཆེར་སྦྱར་བའོ། དགུང་ལོ་སོ་བཞིའི་ལོ་ལ་མཛད་ཚུལ་ཡིན།  

 

སྦས་གནས་རོང་མོ་སྟེང་གི་ གནས་ལག་དང་བཅས་པ་ཕྱེ་ཚུལ་ 

ལྷོ་མོན་ཕྱོགས་གྷུ་རུའི་སྒྲུབ་གནས་ སྦས་གནས་རོང་མོ་སྟེང་ གནས་ལག་དང་བཅས་པ་ཕྱེ་ཚུལ་ཌཱ་ཀི་
དགྱེས་པའི་གླུ་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། 

༈  སྦས་གནས་རོང་མོ་སྟེང་གནས་ལག་དང་བཅས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཌཱ་ཀི་དགྱེས་པའི་གླུ་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བ། 
ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ། 

ཨོ་རྒྱན་མཚོ་གླིང་པདྨའི་སྙིང་པོ་ལ། །སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཐུགས་ཀའི་ཧྲཱི༔ཡིག་ལས། །འོད་འཕྲོས་རང་འབྱུང་སྤྲུལ་པའི་
སྐུར་ཤར་བ། །མཚོ་སྐྱེས་པད་འབྱུང་གཏན་གྱི་སྐྱབས་གནས་མཆོག །བདེ་གཤེགས་བཀའ་ཡི་སྡུད་པོ་གསང་བའི་
བདག །རིགས་སྔགས་འཆང་བ་རྡོ་རྗེ་བདུད་འཇོམས་རྩལ། །ལེགས་ལྡན་ངག་དབང་པདྨ་འཕྲིན་ལས་སོགས། །རིག་
པ་འཛིན་པ་རྣམས་ལ་སྤྱི་བོས་འདུད། །བརྟུལ་ཞུགས་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཧེ་རུ་ཀ ། 
དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་སྣང་སྲིད་སྡེ་བརྒྱད་རྣམས། །བྲན་འཁོལ་འོད་གསལ་ཟུང་འཇུག་མངའ་བརྙས་པ། །ནམ་མཁའ་
འཇིགས་མེད་རྩལ་ལ་གུས་པས་འདུད། །རྒྱལ་ཀུན་གསང་གསུམ་དམ་ཆོས་བདུད་རྩིའི་ཆར་གྱིས་བདག་བློའི་ཞིང་སར་
ལེགས་བབས་པས། །སྐུ་བཞིའི་ས་བོན་ལེགས་འཁྲུངས་ཡོན་ཏན་དཔག་བསམ་སྡོང་པོ་དར་དྲག་འབྲས་བུས་
ཕྱུག །ཤེས་བྱའི་ཡལ་འདབ་ཕྱོགས་བཅུར་རྒྱས་མཛད་མཚུངས་མེད་དྲིན་ཅན་རྗེ་བཙུན་བླ་མ་ལ། །དང་བས་འདུད་དོ་
བརྩེ་བས་རྗེས་བཟུང་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབས་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །མ་མགོན་ལྕམ་དྲལ་བསྟན་སྲུང་གཙོ། །ཁྱད་
པར་སྦས་གནས་འདི་ཉིད་ལ། །སྐྱོང་མཛད་གཟའ་བདུད་ཉི་གཞོན་མ། །དྲག་ཤུལ་དབང་པོ་སྡེ་བརྒྱད་བཅས། །གནས་
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འདི་སྐྱོང་ལ་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབས། །གྷུ་རུ་པདྨས་བྱིན་རླབས་པའི། །ས་སྤྱོད་འོག་མིན་སྟུག་པོ་བཀོད། །གསང་མཆོག་
བདེ་ཆེན་དགའ་ཚལ་ཆེ། །རོང་མོ་སྟེང་ཞེས་སྦས་གནས་མཆོག། གཏན་ཕབ་འགྲོ་ཀུན་བདེ་སྐྱིད་ལ། །བགོད་ཚུལ་ཅུང་
ཟད་བརྗོད་པ་ལ། །བླ་མ་མཁའ་འགྲོས་བཀའ་གནང་སྩོལ།། ཞེས་མཆོད་པར་བརྗོད་པའི་ཚིག་གིས་མདུན་བསུས་ཏེ་དེ་
ལ་འདིར་ཁོ་བོ་ལྷ་རིགས་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་རྒྱལ་དབང་ཕྱག་ན་པདྨོས་བྱིན་གྱིས་རླབས་པ་སྐལ་བཟང་པདྨ་དབང་ཕྱུག་
འཇིགས་མེད་གྲུབ་པའི་སྡེའམ་ ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་འཆང་གིས་དངོས་སུ་བཏགས་པའི་གསང་མིང་རྡོ་རྗེ་ཐོགས་མེད་ལས་
རབ་རྩལ་ལམ་ ཀུན་བཟང་རང་རིག་རྡོ་རྗེར་འབོད་པ་ལ་ཉམས་སྣང་མཁའ་འགྲོའི་ལུང་ལ་བསྟན་སྲིད་བདེ་ཐབས་དང་
བོད་ལྗོངས་འགྲ་ོརྣམས་སྡུག་བསྔལ་ལས་མཐར་ཕྱིར་རང་གི་བློས་བླངས་ཏེ་གནས་རྟེན་རིས་མེད་དུ་བསྐྱོད་ཅིང་བདེ་
ཐབས་བསྒྲུབས་པ་སོགས་གཞན་དུ་གསལ།  
ད་ལམ་འདིར་བོད་འདིར་མཐའ་དམག་གདུག་པ་མི་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་དུ། །ཆུ་རྟ་ཟླ་བ་དང་པོའི་ཚེས་བཅོ་ལྔའི་ནུབ་རྒྱལ་
ཡུམ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་ལུང་ཁོངས་སུ། ལྷོ་པདྨ་གླིང་ གྲོ་བོ་ལུང་ སེངྒེ་རྫོང་སོགས་སུ་བསྐྱོད་དགོས་དང་ སྦས་
གནས་པདྨ་རིན་ཆེན་སྤུངས་དང་བདེ་བའི་གླིང་སོགས་གསར་དུ་ཕྱེ་བའི་ལུང་བསྟན་ཀྱང་ རེ་ཞིག་གཡེངས་བའི་དབང་
གིས་མ་འགྲུབ། སླར་ཧོར་ཟླ་ལྔ་པའི་ཚེས་བཅུ་གསུམ་ཉིན་དགོན་གནས་ནས་བསྐྱོད ་པའི་རིམ་གིྱས་ལྷོ་བྲག་མཁར་
ཆུར་གནས་པའི་ཉེར་ལྔའི་ཐོ་རངས་ཀྱི་ཆར་རྒྱལ་ཡུམ་ཉི་མ་གཞོན་ནུ་དང་མཇལ་བའི་བཀའ་ལས་ སྙིགས་མའི་
སྐྱབས་གཅིག་རྡོ་རྗེ་ཐོགས་མེད་རྩལ། །དེང་སང་ལྔ་བདོའི་འགྲོ་བ་སྐྱབས་ཕྱིར་ཞུ། ། 
ཟབ་མོའི་རྟེན་འབྲེལ་གཅེས་པའི་བྱ་བ་རྣམས། །ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ནས་ལུང་དུ་བསྟན་པར་ངེས། །ཁྱད་པར་མོན་ཁ་སེང་
རྫོང་གནས་ཀྱི་མཆོག །གྷུ་རུའི་སྒྲུབ་གནས་ཕུག་ཆེན་ལྔ་པོ་དང་། །ཕུག་ཕྲན་ཉེར་ལྔ་ལ་སོགས་གཏན་ལ་ཕབ། །མཚོ་
ཆེན་དཀར་ནག་བཞི་དང་མཚོ་ཆུང་བཅུ། །ལྗོན་ཤིང་ར་བ་བཞི་དང་དོ་ར་བརྒྱད། །དེ་དག་མ་ལུས་གཏན་ལ་ཕབ་པར་
བྱ། །དེ་ལྟའི་དངོས་གྲུབ་ཡིད་བཞིན་སྤྲིན་ཕུང་དེ། །ཐོབ་བམ་མི་ཐོབ་རིམ་གྱིས་བལྟའ་ཞིག་བགྱིས། །ཞེས་པའི་ལུང་བྱུང་
བར་བརྟེན་དམ་གཙང་ཁ་ཤས་ལ་ཇི་ལྟར་ཡོད་ཚུལ་སྨོས་པར་དེ་ཕྱོགས་སུ་སྣང་ལ་ཁག་ཙམ་ལས་ ལམ་བདེ་བར་ཡོད་
ཚུལ་དང་། རོང་མོ་སྟེང་ཞེས་པའི་སྦས་གནས་ཞིག་ཀྱང་ཉེ་སྐོར་དུ་ཡོད་སྐད་བཅས་གང་སྤྱི་ནས་ལེགས་ཚུལ་བྱུང་བ་
ལྟར་འགྲོ་བའི་འདུན་པ་ཤར་བར་བརྟེན། ཧོ་ཟླ་བདུན་པའི་ཚེས་གཅིག་ལ་མཁར་ཆུ་ནས་བསྐྱོད་པའི་ཁོ་མཐིང་རྣམ་སྣང་
སྐུ་མདུན་དུ་སླེབས། ཚེས་གཉིས་ནས་ཞག་གསུམ་བར་རྒྱ་ཅན་བཀའ་བརྒྱད་སྤྱི་སྒྲིལ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལ་གཞོལ་བའི་ཐོ་
རེངས་ཆར་རྒྱལ་ཡུམ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་ལུང་དང་ ཚེས་ལྔ་དྲུག་སོགས་ལའང་ དེའི་རྟེན ་འབྲེལ་འགྲིག་ཕྱིར་
རིགས་ལྡན་སྟག་ཡོས་གླང་འབྲུག་ལོ་མ་བཞིས་མོན་ཡུལ་གྱི་བཟའ་བཅའ་བཏུང་བ་སྣ་ཚོགས་བཅས་བདུད་རྩིས་
མཆོད་པ་དང་ ཚེའི་རྟེན་འབྲེལ་འགྲིག་དགོས་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྱང་ཚེགས་མེད་དུ་བསྒྲུབས། སེང་གེ་རི་དང་སྦས་གནས་
འོར་མོ་ལྷས་སུ་བསྐྱོད་དགོས་བཅས་རེ་ཞིག་ཐོག་ཏུ་མ་འཁེལ། སླར་ཡང་ཁོ་མཐིང་དུ་སླེབས་ནས་རབ་གནས་དང་བདེ་
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ཐབས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་བགྱི་དགོས་རྣམས་ཚར་བར་བྱས། ཉེར་གཉིས་ནུབ་ལུང་དུ་སེང་རྫོང་དུ་མ་སླེབས་བར་དུ་སྒྲིགས་
སྒོ་བགྱི་རྒྱུ་རྣམས་ཀྱང་གསལ་པོར་བྱུང་བར་བརྟེན་བསྐྱོད་རྩིས་ཀྱིས་གྲབས་ཡུལ་བྱས་ཀྱང་མི་མང་ནས་ཉེས་རིགས་ཀྱི་
ལབ་གླེང་སྣ་ཚོགས་པ་དང་ རྐྱེན་ཅུང་ཟད་ལ་བརྟེན་པའི་སང་འཐོན་རྒྱུའི་ནུབ་ལུང་འགྱུར་བར་འཕྲལ་མར་དགོན་གནས་
སུ་ལོག་རྩིས་བྱས་པར་ཀུན་ནས་ལོག་པར་དགའ་བ་འདྲ་ཞིག་འདུག། ནང་འཁོར་ཁ་ཤས་ནས་ནན་ཏན་བསྐུལ་མ་
བགྱིས་བྱུང་བར་འཕྲལ་མར་རྣམ་སྣང་སྐུ་མདུན་དུ་མཆོད་པ་བཅས་གསོལ་བ་ནན་ཏན་བཏབ་པས་གསང་ཐབས་ཀྱི་
འཕྲལ་དུ་བསྐྱོད་ན་ལེགས་པའི་ལུང་བྱུང་བར་ཟླ་བོ་ཉུང་སྡུས་དང་ གཉེར་ཚེ་རིང་བཅས་ནས་ཞོན་ཁལ་མི་ཁུར་གང་གི་
རོགས་བཅས་ཉེར་གསུམ་ལ་ཐོན་དེའི་ཉིན་ཡར་ཙམ་དེར་བཙན་ཕུག་ལ་གསེར་སྐྱེམས་དང་མདའ་དར་ཕུལ་སྡེ་བརྒྱད་
ལ་དམ་སྒྲགས་བྱས། ཕུག་ཕྲན་ཁ་ཤས་འདུག་པར་གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ།  དེ་ནུབ་བོད་ལའི་ལ་ཤམ་དེར་བསྡད། 
ནངས་པར་སྔ་བར་ཕྱིན་པའི་མཚོ་ཡགས་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་ཞེས་པ་དེར་མཚོ་རྫས་ཕུལ། རིམ་གིྱས་བྱ་ཚང་ཕུག་དང་ 
དོམ་ཚང་ཕུག་སོགས་སུ་གསེར་སྐྱེམས་བཏང་། དེ་ཉིན་རྫ ་ལ་རྒྱབ་སྨད་བྱུང་དུ་ཞག་པ་བྱས། ནངས་པར་ཞོན་ཁལ་
རྣམས་དེར་བཞག །མི་ཁུར་ཁེ་རྐྱང་བཅས་རིམ་གྱིས་བགྲོད་པར། དེ་ནུབ་ཁ་ཆར་བབས་པའི་གངས་ལ་ཆེར་འགགས་
ཀྱང་། ཁལ་ཁྲོད་་་ཕོ་ཞིག་གི་ནམ་འོག་དེར་ལམ་དེ་ཕྱིན་པའི་གངས་གསེང་མཚམས་ནས་ཕྱིར་ལོག་འདུག་པས་ལམ་
བརྒྱུད་ལྟ་བུར་གནས་སྲུང་བསུ་བར་གོ།  
གངས་ལའི་ཤམས་བྲག་རི་དཀར་ནག་འཇིགས་སུ་རུང་བ་ལྷ་བདུད་ཀྱི་གནས་སུ་གསེར་སྐྱེམས་དང་ཁྲག་མཆོད་དང་ 
ཤོས་བུ་ཕུལ་ཞིང་འཕྲིན་བཅོལ་བྱས། པདྨ་དྲག་པོའི་བསྐྱེད་རིམ་དན་ལྡན་པས་སྡེ་བརྒྱད་ཀུན་ལ་དམ་སྒྲགས་དང་ 
རིགས་པ་བརྟུལ་ཤུགས་ཀྱི་གདེངས་དང་ལྡན་པས་རྐང་གླིང་དྲག་འབུད་ཤུག་སྒྲ་སོགས་དང་ཧཱུྃ་ཕཊ་བྷྱོ་སོགས་ཀྱི་སྒྲ་
སྐད་བཅས་ཉམས་བྱུང་རྒྱལ་དུ་བསྐྱང་། དེའི་ཉིན་གངས་ལམ་ཐེགས་བར་གནམ་ཤིས་ལེགས་ཤིང་གངས་གསེང་
རྣམས་ལ་ཡང་མི་ལག་ ཧྲགས་པ་བཅས་བསྒྲོད་བདེ་བ་བྱུང་། ལ་མགོར་གསེར་སྐྱེམས་བཏང་དར་ལྕོག་བཙུགས། ལ་
བབས་མཚམས་སུ་བྲག་ཕུག་བྱ་སྐྱིབས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་མཁའ་འགྲོའི་གནས་སུ་གྲགས་པ་དེར་ཐུགས་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒོ་ནས་
ཚོགས་བརྒྱ་འཁྱུག་ཙམ་བཏང་། དེ་ནས་ཀླུ་མོ་དུང་སྐྱོང་གནས་པའི་མཚོ་དཀར་ཞེས་པའི་འགྲམ་བརྒྱུད་མཚོ་མཇུག་ཏུ་
གསེར་སྐྱེམས་དང་མཚོ་རྫས་ཕུལ། མཚོ་ནག་ཅེས་པ་འཛིན་པ་ལག་མང་གནས་པའི་མཚོ་དེར་ཡང་ མཚོ་རྫས་དང་
གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ། དེ་ནུབ་སེང་རྫོང་མཚན་བརྒྱད་ལྷ་ཁང་དུ་གནས་མལ་བྱས། ཚེས་བཅུ་དྲུག་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་སྟེང་
ཞེས་སེང་རྫོང་གནས་ཀྱི་ལྟེ་བར་སྤོས།  
སྒྲུབ་ཕུག་འདིར་འཆི་མེད་ཡང་གསང་ཀུན་འདུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞལ་ཕྱེ་བའི་ཚེ་ གཟུངས་འབུམ་ཐེར་དང་ གསང་
སྤྱོད་བརྒྱ་རྩ་དགོངས་དབང་གི་དུས་ བདུད་རྩིས་མཆོད་པ་བརྒྱ་རྩ་བགྱིས་ཤིང་ མདུན་གཅིག་མཚམས་དམ་པོར་
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གནས་པའི་ཉེར་ལྔའི་ཐོ་རེངས་ཆར་མཁའ་འགྲོ་དམར་མོ་ཞིག་གིས་ཤོག་དྲིལ་དམར་སེར་འཁྱུད་གང་གཏད་པའི་ནང་
དུ་འདི་ལྟར་རོ།  
སྦས་གནས་རོང་མོ་སྟེང་གི་ཡང་བྱང་གསེར་གྱ་ིཐིགས་པ་བཞུགས། །གུ་རུ་པདྨར་གུས་པས་འདུད། །མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་
མཚོའི་གསང་ཚིག་ལས། །མོན་ཁ་སེང་གེ་ཡང་རྫོང་གི །ཆུ་རྒྱུད་རོང་མོ་སྟེང་ཞེས་བྱ། །སྦས་གནས་ལྷུན་གྲུབ་བདེ་ཆེན་
ཡིན། །འདི་ལ་སྒོ་ནི་བཞི་རུ་བསྟན། །ཤར་སྒོ་དུང་གི་བྲག་སྒོ་ཡིན། །ལྷོ་སྒོ་གཡུ་ཡི་མནྡྲལ་ཡིན། ། 
ནུབ་སྒོ་པདྨ་ཕུག་རིང་ཡིན། །བྱང་སྒོ་འཇའ་ཚོན་འཁྱིལ་ས་ཡིན། །གནས་ཀྱི་ཉེ་འདབས་ཤར་ཆུའི་འགྲམ། །སྐུ་གསུང་
ཐུགས་ཀྱི་ཕུག་པ་ཡོད། །ལྗོན་ཤིང་སྣ་ཚོགས་སྡོང་པོ་ཡོད། །གཡས་ན་རི་བོ་དོ་ཆད་ལ། །དགྲ་བཅོམ་སྟོང་རྩའི་
བཞུགས་གནས་ཡོད། །རྒྱབ་ཕྱོགས་པདྨའི་དོ་ར་ལ། །ཨོ་རྒྱན་ངའི་བཞུགས་ཁྲིའི་སྟེང་། །རང་འབྱུང་དཔལ་གྱི་གཞལ་
མེད་ན། །ཨོ་རྒྱན་ཕྱག་ཞབས་རྗེས་མང་ཡོད། །མཁའ་འགྲོ་འབུམ་གྱི་གསང་ཕུག་ན། །ཡིད་བཞིན་གཏེར་གྱི་བུམ་པ་
ཡོད། །ཤར་ན་ཁྲུས་ཀྱི་རྫིང་བུ་ཡོད། །ལྷོ་ན་མེ་ཏོག་དོ་ར་ཡོད།  །ནུབ་ན་རི་བོ་སྣ་ལྔ་ཡོད། །བྱང་ན་བཻཌཱུར་བུམ་པ་
ནས། །འཛད་མེད་ཆུ་རྒྱུན་བབས་པ་ཡོད། །ཤར་ལྷོར་དཔལ་གིྱ་ཕུག་རིང་ཡོད། །ལྷོ་ནུབ་པདྨའི་ཕུག་ཆེན་ཡོད། །ནུབ་
བྱང་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ཁང་ཡོད། །བྱང་ཤར་དྲག་སྔགས་ཕུག་པ་ཡོད། ། 
དབུས་ན་བདེ་ཆེན་གསང་ཕུག་ཡོད། །མཐའ་སྐོར་ཆོས་རྒྱལ་ལ་སོགས་པ། །རྗེ་འབངས་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ཡོད། ། ཕུག་ཕྲན་
ཆེ་ཆུང་སྣ་ཚོགས་ལ། །ལྗོན་ཤིང་དོ ་ར་མཚན་པ་ཡོད། །ཕུ་ན་མཚོ་ཆེན་དཀར་པོ་ལ། །ཀླུ་རྒྱལ་དུང་སྐྱོང་ 
གནས་པ་ཡོད། །མདའ་ན་མཚོ་ཆེན་ནག་པོ་ནི། །ཀླུ་བདུད་མུན་པ་གནས་པ་ཡོད། །ལྷོ་ན་མ་ནིང་བླ་མཚོ་ནི། ། ལྗང་
ནག་འཇིགས་ཟིལ་ལྡན་པ་ཡོད། །བྱང་ན་ཁྱབ་འཇུག་བླ་མཚོ་ནི། །ཁམ་ནག་རྦ་ཀློང་འཁྲུག་པ་ཡོད། །དེ་ལྟར་འཚོ་བཞི་
མཚོ་ཆུང་ནི། །ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་མཚོན་དོན་ཡོད། །སེང་ལྡེང་སྡོང་པོ་དག་ཀྱང་ཡོད། །དབུས་ན་བླ་མཚོ་མཚོ་ཆུང་
ཞིག །སྦས་པའི་ཚུལ་དུ་བཞག་ནས་ཡོད། །དེ་ཙམ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ངས། །ཡང་བྱང་གསེར་གྱི་ཐིགས་པ་
འདི། །སྐལ་ལྡན་ས་ཁམས་ཅན་ལ་སྤྲོད། །གནད་བྱང་ཇི་བཞིན་རྟེན་འབྲེལ་མཛོད། ། 
ཞེས་ལུང་བྱང་གསལ་བར་བབས་པ་བཞིན་ དེ་ལྟར་བདུན་མཚམས་གྲལོ་ནས་ལྷུན་གྲུབ་རྩེ་དཔོན་པོ་དང་སྐུ་ཚབ་ཁ་
ཤས་བླ་མ་གཉིས་ཀྱིས་གཙོས་མོན་བོད་ཚན་ཆེ་བར་ཁྲོམ་དབང་བསྐུར་ཞིང་ཕྲད་ཁ་བྱས། །ཉེར་བདུན་ནུབ་ཡང་བྱང་
སོགས་ལུང་རྣམས་རིམ་པར་ཕེབས་པས་གང་སྤྱི་ནས་བྱེད་བདེ་ཞིང་ ད་རེས་ལམ་རྒྱུག་ཅིག་ཡོང་བསམ་པ་བྱུང་། ཧོར་
ཟླ་བརྒྱད་པའི་ཚེས་གསུམ་ལ་རང་ཉིད་གུ་རུའི་ཆས་སུ་བཞུགས་པའི་མདུན་དུ་གཏོར་ཤོམས་གང་རྒྱས་རོལ་ཆ་ དུང་
དང་བཅས་ལྷ་བསངས་དགྲ་ལྷ་དཔང་སྟོད་སྒེར་གསོལ་གང་རྒྱས་གོ་མ་བཅུ་གསུམ་ཙམ་ཡང་སྒྲིག། ངེད་རང་གིས་
པདྨ་དྲག་པོའི་བསྐྱེད་རིམ་གྱི་བཀའ་ནན་རབ་བརྗིད་རྒྱས་པར་བགྱིས་ཤིང་ལྷ་སྲིན་རྣམས་ལ་ཆད་ཐོ་ཐ་ཚིག་སྒྲགས། དེ་
ཉིན་གུ་རུའི་ལུང་བཞིན་མོན་ཆས་འགོ་རྣམས་དམར་པོའི་སྟོད་གོས་ཤིག་གྱོན། སྐེ་རགས་ཁྲ་བོ་ཞིག་བཅིངས། མོན་
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དར་ཞིག་གི་གཟན་བྱས་རྐེ་ལ་དཀྲིས། ཞྭ་མོ་ལ་དུག་སྲུང་གི་རྫས་མེ་ལོང་རྨ་ བྱའི་སྒྲོ་གཟེ་ཐུར་བཅས་གྱོན། བླ་མ་ནུབ་
ཆུ་པའི་གཡོག་སྟག་ལོ་པ་ཞིག་ལ་གོ་ཆས་སྤྲད། དར་དཀར་ཞིག་ལ་རྩ་གསུམ་གྱི་སྔགས་བྲིས་པ་ཁྱེར། མིང་རྡོ་རྗེ་
དྲག་རྩལ་རྣམ་རྒྱལ་མི་འགྱུར་ཞེས་བཏགས་ སྔོན་དུ་སྣ་འདྲེན་བྱས། གཞན་མ་མོན་པའི་རྟོག་ཁུར་ཁ་ཤས་སྔོན་དུ་
བཏང་། དེ་ཁའི་རྒན་པོ་མི་འདབ་ཁ་ཤས་སྤ་ཤག་རེ་དང་རེ་དང་ སྟ་གྲི་ཁྱེར་ཏེ་ལམ་བཅོས་བྱས། ངེད་རང་ཟླ་བོ་ཁ་
ཤས་བཅས་སེང་རྫོང་ནས་འཐོན་ལམ་དུ་ཧཱུྃ་གླུ་མགུར་མ་རྦད་ལྗགས་ཀྱང་གི་སྒྲ་དང་སྭ་སྒྲ་བཅས་འཐོན། དེ་ནས་སྒོ་
འཐོན་མཚམས་སུ་མགུར་དབྱངས་དང་ཧཱུྃ་གླུ་བླངས་པའི་རྐྱེན་བྱས་ཐམས་ཅད་ཉམས་འབར་ཞིང་རང་ཡང་ཉམས་ང་
བག་ཚ་བྲལ་ཏེ་བརྟུལ་ཤུགས་ཀྱི་གདེངས་དང་ལྡན་པར་བསྐྱོད། དེ་ནུབ་གནས་ཀྱི་ལྟེ་བ་བདེ་གསལ་ཕུག་ཞེས་སྤང་
ཁང་གསར་བསྐྲུན་འདུག་པ་དེར་སླེབས། ཚེས་བཞི་ལ་མོན་པ་རྣམས་ལམ་དང་ཟམ་པ་བཅས་བཟོ་བར་བཏང་། ངེད་
རང་ནས་བཀའ་འདུས་ལུང་བྱང་སྦས་གནད་ཆ་རྐྱེན་བདེ་ཐབས་ཀྱི་ཆོ་ག་གཏོང་རྒྱུ་རྣམས་སྒྲུབས། ཚེས་ལྔ་ལ་སྔོན་ལྷ་
བཙུན་ཆེན་པོའི་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་པའི་ཕུག་ཆེན་ཞེས་གནས་ཞིག་ཡོད་ཚུལ་འདུག་པ་དེར་བསྐྱོད། ཕུག་ཆེན་བྱ་
སྐྱིབས་རྣམ་པ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་རོས་གང་བ་ཞིག་འདུག་སྟེ། དེ་རང་གི་ལུང་གསལ་ཕུག་པ་མིན་འདུག་ གངས་དེའི་ཉེ་སྐོར་
ཞིག་ཏུ་བསྡད། བླ་མའི་ལས་བྱང་གཞུང་སྲངས་པའི་བསྐང་གསོས་གང་རྒྱས་བཏང་། ཟླ་བོ་ཁ་ཤས་ནས་འཚོལ་བར་
ཕྱིན་པར་འོད་གསལ་འཇའ་འདོ་ཕུག་དང་ཕུག་ཆུང་ཁ་ཤས་རྙེད་འདུག་པར་སོ་སོར་སྙན་དར་ཕུལ། ནངས་པར་སྔ་བར་
ཞིག་བལྟར་བགྱིས་པར་གནད་བྱང་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ལས། ལྷོ་སྒོ་གཡུ་ཡི་མནྡྲལ་ནི།  
 གནས་ཆེན་དངོས་ཀྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་མཚམས། །བྲག་རི་གནམ་ལ་ཉེ་བ་ཡོད།  །བྲག་གི་བྱ་སྐྱིབས་གསུམ་སྦྲང་
ཡོད།  །དེ་ན་དགོན་རོལ་ཁ་ཤས་ཡོད།  །གཡུ་དྲུང་དམར་པོའི་རི་མོ་གསལ།  །འགྱུར་བ་མེད་པ་གནད་ཀྱི་
ཐེམས། །ཞེས་པ་ལྟར་འདི་ནས་ལ་ཞིག་འདུག་པ་བཅས་དེ་གང་ཡིན་པར་ངོ་འཕྲོད། བསངས་དང་གསེར་སྐྱེམས་དར་
ལྕོག་བཙུགས་ཤིང་གསོལ་འདེབས་སྙན་བཤལ་ཕུལ། ཚེས་དྲུག་གི་ཞོགས་པ་སྔ་བར་ཕྱིར་ལོག་པའི་བྱང་རིའི་
འདབས་སུ་བདེ་ཆེན་གསང་ཕུག་འདུག་པར་ངོ་སྤྲད་ཅིང་གསེར་སྐྱེམས་དང་སྙན་དར་ཕུལ་བར་བཏང་། ལྷོ་རིར་སྟག་
མའི་ནགས་མཐུག་པོ་ཞིག་འདུག་པ་དེ་གཤགས་ཏེ་ཕྱིན་པར་ ཕུག་ཆེན་འདབས་སུ་སྔགས་སྲུང་ཕུག་ཏུ་དར་དམར་
བཙུགས་ཤིང་གསོལ་ཁ་ཕུལ། མཁའ་འགོྲའི་གསང་ཕུག་ཀྱང་ངོ་འཕྲོད་གསེར་སྐྱེམས་དང་སྙན་བཤལ་ཕུལ། ཕུག་
ཆེན་རྡོ་སྦུག་གཉིས་ཡོད་པ་ནི་མི་ཉིས་བརྒྱ་ཙམ་ཤོང་བ་སྦུག་ཏུ་ཨོ་རྒྱན་པདྨའི་སྐུ་རང་བྱོན། ཀུན་བཟང་རིགས་ལྔའི་སྐུ། 
རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ། མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་ཡིག་འབྲུ་སོགས་རང་བྱོན་མང་དུ་འདུག། དེར་གུ་རུ་པདྨའི་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་
གསེར་སྐྱེམས་བསང་མཆོད་སོགས་གང་རྒྱས་དང་སྙན་བཤལ་ཆེ་བ་རིན་ཆེན་སྣ་ལྔ་སོགས་ཕུལ་བསྟན་འགྲོར་ཕན་
བདེ་འབྱུང་བའི་སྨོན་ལམ་ནན་ཏན་བཏབ། གནས་རྣམས་ངོ་སྤྲད་ ཨོ་རྒྱན་བདེ་ཆེན་ལྷུན་གྲུབ་ཕུག་ཏུ་མཚན་གསོལ། 
ཕྱིར་ལོག་པའི་ལུང་མདོའི་མཚམས་སུ་ཨོ་རྒྱན་བཞུགས་ཁྲི་རྒྱབ་ཡོལ་བཅས་པ་བྲག་ལ་རང་བྱུང་དུ་འདུག་པ་དེར་ ཧེ་
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རུ་ཀའི་ཆས་དང་ལྡན་པས་གསེར་སྐྱེམས་མགུར་གླུ་སོགས་བགྱིས་ཏེ་མཚན་གསོལ་སྙན་དར་ཕུལ། མི་རིང་བར་བྲག་
སྒོ་ཡང་འདུག་པ་མིང་བྱང་གདབ། དར་ལྕོག་བཙུགས། ནམ་སྙིང་དང་མཚོ་རྒྱལ་སོགས་ཀྱི་གཟིམས་ཕུག་འདུག་པར་
གཏན་ཕེབས་བྱས། དེ་ནས་ངེད་རང་རག་བསྡུས་བཅས་སྨན་ལུང་དུ་བསྐྱོད་པའི་བདུད་འཇོམས་བཻ་རོ་ཆོས་རྒྱལ་སོགས་
ཀྱི་ཕུག་ཕྲན་ཁ་ཤས་རྙེད། དེ་ནས་ལ་ཆུང་གཉིས་ཙམ་འདས་པ་ན་ ལུང་པ་དེའི་ཕུ་ཡངས་པ་རྩི་ཤིང་ནགས་ཚལ་
འཁྲིགས་པ་དང་ཆུ་བོ་སོགས་འབབ་ཅིང་ཤིན་ཏུ་སྐྱིད་པ་ཞིག་འདུག་པ་དེར་བསྡད། ལུང་གསལ་བཞིན་ཕུར་པ་དྲིལ་
སྒྲུབ་ཀྱི་འཕྲིས་གཞུང་བསྲངས་པའི་ཆོས་སྲུང་ལ་བསྐང་བ་ཁྱབ་འཇུག་ལ་གསོལ་ཁ་གང་རྒྱས་ ཕུར་བཟློག་བཅས་
བཏང་། བར་ཕུ་གངས་རིའི་འདབས་ཉི་ཟླས་མཚན་པའི་ཆོས་འབྱུང་སྟེང་དང་འཕྲིས་སྒྲུབ་པའི་ཕུག་པ་ ཕུར་པའི་རང་
བྱོན་མཚན་པ་དུང་སྐྱོང་གནས་པའི་མཚོ་སྦྲུལ་འཁྱིལ་བ་མདོག་དཀར་ ང་ཕུག་ཕྲན་ཁ་ཤས་ལས་ཇི་བཞིན་མ་རྙེད། 
འོན་ཀྱང་སྡེ་བརྒྱད་འདུ་བའི་དོ་ར་བསྡད་གནས་རང་ཡིན་འདུག་པས་ བསངས་གསེར་སྐྱེམས་སྡེ་བརྒྱད་མཆོད་པ་གླུ་
སོགས་བཏང་། གསོལ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་སོགས་ཁ་ཤས་དེ་ཁའི་རི་བརྒྱུད་དུ་འཚོལ་བར་བཏང་བས་རེ་གཉིས་རྙེད་
འདུག་པས་ངེད་རང་ཧྲགས་བསྡུས་ཀྱིས་ཕྱིན་པར་ཕུག་ཕྲན་ཁ་ཤས་དང་། སྟེང་ཁང་ཞིག་ཏུ་ཕ་བོང་ཡ་མཚན་པ་འདུག་
པས་དུམ་བག་རྣམས་གསལ་ཤིན་ཏུ་བལྟས་པར་ གནད་བྱང་ཐུགས་ཐིག་ལས།  
བྱང་སྒོ་འཇའ་ཚོན་འཁྱིལ་བ་ནི། །པདྨ་ང་ཡི་ཕྱག་རྗེ་དང་། །ཞབས་རྗེས་ཁྲུ་གང་རྩལ་ཀྱང་ཡོད། །རྡོ་གཞོང་གསེར་གིྱ་
མནྡྲལ་ལ། །གཡུ་ཡི་ཕྲ་བཏབ་ལྟ་བུ་ཡོད། །འདི་ནང་རྟགས་མཚན་མང་དུ་གསལ། །ཞེས་པ་ལྟར་རྡོ་གཞོང་གསེར་གྱི་
མནྡྲལ་དང་ དེའི་ཉེ་འདབས་སུ་ཨོ་རྒྱན་ཕྱག་ཞབས་རྗེས་ཁྲུ་གང་པ་འདུག་པར་ངོ་སྤྲད་སྙན་དར་ཕུལ། དེ་ནས་ཡར་
ཙམ་དེར་བྱང་ཤར་དྲག་སྔགས་འབར་བའི་ཕུག་པ་གཏིང་རིང་བ་ཞིག་འདུག། དེར་སྒོ་མཚམས་ནས་གསེར་སྐྱེམས་
བཏང་། ནང་དུ་འཛུལ་ཕྱིན་པས་ ཕུག་པ་གྲུ་གསུམ་གཏིང་རིང་བ་ནང་དུ་ཕུར་པ་དང་ཕྱག་རྡོར་གྱི་སྐུ་རང་བྱོན་མཐའ་
དམག་བཟློག་པའི་དྲག་སྔགས། ཆོས་སྐོར་བཞུགས་པའི་གཏེར་སྒོ་ཡ་མཚན་པ་ གཡུ་དྲུང་གི་རྟགས་ཅན་སོགས་
གསལ་པོར་འདུག། དེར་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་དང་སྙན་བཤལ་ཕུལ། དེ་ནས་ཚུར་ཡོང་བའི་ལམ་ཁར་ཁྱབ་
འཇུག་བླ་མཚོ་ཁམ་ནག་འཇིགས་ཟལི་ཆེ་བ་འདུག་པ་གསེར་སྐྱེམས་དང་གསོལ་ཁ་བཏང་སྙན་བཤལ་མཚོ་རྫས་
ཕུལ་དར་ལྕོག་བཙུགས། ཕྱིར་ལོག་སྔར་གིྱ་ཤུལ་དུ་བསྡད། དེ་ནུབ་ཁྱབ་འཇུག་ལ་གཏང་རག་ཏུ་རྒྱུ་དུས་རྒྱས་པར་
བཏང་། ཚེས་བརྒྱད་ཆད་པའི་དགུའི་ཞོགས་པོ་ཕྱིར་ལོག་ནས། གནས་སྒོའི་མཚམས་སུ་ཨོ་རྒྱན་བཞུགས་ཁྲི་ཕ་བོང་
གྲུ་བཞི་འདུག་པ་ཧེ་རུ་ཀའི་ཆས་བཞུགས་ཀྱི་གསེར་སྐྱེམས་དང་མགུར་གླུ་བགྱིས་སྙན་བཤལ་ཕུལ་ཞིང་མཚན་
གསོལ། བྲག་སྒོ་ལ་ཡང་མིང་བྱང་བཏབ་ཅིང་དར་ལྕོག་བཙུགས། དེ་ནུབ་བདེ་གསལ་ཕུག་ཅེས་སྤང་ཁང་དུ་བྱར། རྟེན་
འབྲེལ་གྱི་བསྒྲིག་སྒོ་ཁ་ཤས་བགིྱས། ཚེས་དགུའི་ཞོགས་པ་རྟོག་ཁུར་ཁ་ཤས་དང་ངེད་རང་རག་བསྡུས་ཟང་ལུང་དུ་
བསྐྱོད་པར་མཚོ་འགྲམ་དུ་གསེར་སྐྱེམས་དང་དར་ལྕོག་བཙུགས། དེ་ཉིན་རྫ ་ལ་རྒྱབ་དེར་ཕུར་བསྡད། དེ་ཉིན་དང་སང་
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སོགས་གནས་རྣམས་བཙལ་བས་མ་ངེས་པ་ཆེར་མ་རྙེད། ལུང་བྱང་ལ་གསལ་བའི་གནས་རྣམས་མིན་པར་གོ། འོང་
ཀྱང་ ཡང་བྱང་ཐུགས་ཐགི་ལས། ནུབ་རོང་མོ་སྟེང་ཞེས་བྱ་བ་ན། མ་མཁའ་འགྲོ་འདུ་བའི་ཚོགས་ཁང་ཡོད། དེའི་
མདུན་དུ་ཚོགས་གཞོང་ཚོགས་འཁོར་ཡོད། མདའ་སིནྡུ་ར་ཡི་འདམ་སྐྱེས་ཡོད། སྟག་མའི་ནགས་ཚལ་ཁྲོད་ཞིག་ན། 
གནས་ལྟེ་བའི་ཀྲོ་དྷིའི་ཕུག་པ་ཡོད། ལྷོ་གནས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་རིམ་གྱིས་གསལ། ཞེས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ཡོད་ཚུལ་
འདུག་ཀྱང་དེ་ཚམ་མོ། ནངས་པར་ནམ་སིར་ལ་འཐོན་པའི་འོག་གི་མཚོ་ཡོད་པར་ཉི་མ་རྩེ་ཤར་ལ་བྱོར། དེར་བསངས་
གསེར་སྐྱེམས་སོགས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་སྐྱེས་བུ་སྟག་གི་ལོ་པས་གནས་འཚོལ་བར་ཕྱིན་པར་ཐོག་མར་མ་རྙེད། ནུབ་
རི་གྲུའི་འདེབས་སུ་ཕུག་པ་ཁ་ཤས་བརྙེདཔ་དེ་རང་ངོས་སྐྱོད་ཀྱི་ཕྱིན་པར་གཡས་སྐོར་གྱི་ཚེ་དབང་ཕུག། ཚེ་དཔག་མེད་
ཀྱི་སྐུ་རང་བྱོན་དང་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་གྱིས་མཚན་པ་རྫ ་ཕུག་ཨོ་རྒྱན་བདེ་ཆེན་ཕུག་ཏུ་གུ་རུའི་བཞུགས་ཁྲི་དང་ཕྱག་ཞབས་
རྗེས་ཨོ་རྒྱན་ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྐུ་རང་བྱོན་ཚེ་བུམ་གནམ་སྒོ་སོགས་ཡ་མཚན་པ། ཨུ་མའི་གསང་ཕུག་ཆུ་ཏུན་ཅན། བདེ་
ཆེན་གསང་ཕུག། བཻ་རོའི་གཟིམས་ཕུག ཨོ་རྒྱན་ཡབ་ཡུམ་གྱི་གཟིམས་ཕུག་བཅས་གཏན་ལ་ཕེབས་ཅིང་སོ་སོར་
སྙན་དར་ཕུལ་ཞིང་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་བཏབ། དར་ལྕོག་བཙུགས། དེ་ལྟར་འཆི་མེད་ཚེའི་རྫོགས་ཆེན་འདི་ཉིད་
ནི་ལུང་བྱང་ལས། གནས་ཚེ་ཡི་རྫོགས་ཆེན་གསར་དུ་ཕྱེད། །ཁྱོད་ཉེ་སྐོར་སྐྱེས་བུ་སྟག་ལོ་པར། །ལག་མདའ་དར་
དམར་པོ་ཚིག་གསུམ་བསྐྱུར། །རིམ་རྒྱུད་ཀྱི་བརྟག་གཞིག་བགྱིས་ན་གསལ། །མ་མཁའ་འགྲོ་འདུ་བའི་བདེ་ཆེན་
ཕུག །དཔལ་འོད་གསལ་སྙིང་པོ་འཆི་མེད་གསང་བའི་ཕུག །དོན་དབྱིངས་རིག་འགྱུར་མེད་གསང་བའི་ཕུག ། མཆོག་
ཏིང་འཛིན་གསལ་བ་བཻ་ཕུག །གནས་འདི་ལྔ་ངོ་མཚར་རྟགས་རེ་འབྱུང་། །དཔལ་གུ་རུ་ཡབ་ཡུམ་མ་ཚོགས་
ལ། །གསོལ་འདེབས་དང་རྒྱུད་བསྐུལ་ནན་ཏན་བྱ། །ཞེས་པ་ལྟར་རྟེན་འབྲེལ་གང་འགྲིག་བྱས། །མཚོ་ཉིད་ནི་མ་ནིང་
གི་བླ་མཚོ་ལྗང་ནག་འཇིགས་ཟིལ་དང་ལྡན་པར་ངོ་འཕྲོད་ཅིང་གསེར་སྐྱེམས་གསོལ་ཁ་མཚོ་རྫས་འབུལ་བ་སོགས་
བགྱིས། ཚེས་བཅུ་གཉིས་ལ་ཕྱིར་ལོག་པའི་གནས་ཀྱི་མདོ་མཚམས་སུ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་བཞུགས་ཁྲི་ཞིག་འདུག་
པར་ཧེ་རུ་ཀའི་ཆས་དང་ལྡན་པས་གསེར་སྐྱེམས་དང་མགུར་དབྱངས་ཕུལ། མཚན་གསོལ་བྲག་སྒོར་ཡང་མིང་བྱང་
བཏབ་ཅིང་དར་ལྕོག་བཙུགས། དེའི་ཉིན་བདེ་གསལ་ཕུག་ཏུ་བྱོར། ཉིན་གཅིག་དེ་ཁའི་ཡར་ཙམ་དེར་དབུས་གནས་སུ་
བསྐྱོད་པ་ཨོ་རྒྱན་ཡབ་ཡུམ་བཞུགས་ཁྲི་སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ཕྱག་ཞབས་ཀྱི་རྗེས་མཚན་པ། 
གསང་ཕུག་དང་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ཁང་སོགས་གཏན་ལ་ཕབ། མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་གསོལ་འདེབས་སྙན་
བཤལ་ཕུལ། སྤང་ཁང་དུ་ལྡེབས་རིས་འཐོར་བུ་ཡོད་པ་རབ་གནས་བགྱིས་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་རྩིས་ཡིན་ཀྱང་ལུས་འགྱུར་བའི་
ཟླ་གཅིག་པར་བཀའ་འདས་ཀྱི་ཚེ་བསྙེན་འབུམ་ཕྲག་གསུམ་དང་རྩ་གསུམ་གྱི་སྔགས་འབུམ་གཅིག་སྒྲུབ་དགོས་
ཅེས་ཟླ་བོ་དམངས་རྣམས་སློག་སྟེ་རེ་ཞིག་བསྙད། ངེད་རང་ནས་བསྙེན་སྒྲུབ་ལ་འབད་པ་སྟོན། ཟླ་བོ་རྣམས་གནས་
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དེར་རླུང་བསྐྱེད་སྟོང་ཚར་དང་དར་ཆེན་བཞི་དར་ཆུང་དམར་པོ་བཅུ་གསུམ་གོང་པ་འཇའ་ལྡན་གནམ་རྒྱན་ཆེ་བ་ཆུ་
ཁེབས་ལེ་མཚན་ས་ཡོལ་བཅས་བསྐྲུན་བཅུག། 
 ཤིང་བཟོ་བས་རྟེན་ཁྲི་མདུན་ལྕོག་དང་བཅས་རོགས་ཁ་ཤས་རྟེན་མཁར་གཉིས་གསར་བསྐྲུན་བྱེད་བཅུག། དབུས་
གནས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་ལུང་དུ་ལུང་དུ་མཚོ་ཞིག་ཡོད་ཚུལ་བྱུང་བར་མ་རྙེད་པར་གསར་དུ་བླ་མཚོ་ཆུང་ངུ་ཞིག་བསྐྲུན་རྩིས་
ཀྱི་གསོལ་དཔོན་རེ་གཉིས་དེ་ཁའི་མཐའ་སྐོར ་དུ་བལྟའ་བར་བཏང་བས་དབུས་གནས་ཀྱི་རྦེ་སྐོར་དུ་ནེའུ་སིང་ཡིད་དུ་
འོང་བས་རྒྱ་ཆེ་བ་སྟག་མའི་ནགས་ཀྱི་མཐའ་སྐོར་བ་དེའི་མཐར་ཤིང་ནགས་རིང་པོར་སྐོར་བ་ནང་ཐམས་ཅད་མཚོས་
གང་བ་མགོར་ཆུ་མིག་ཡོད་པ་དཀྱིལ་དུ་སྤང་སྡེར་ཆུང་ངུ་རྡོ་ལེབ་བཞུགས་ཁྲི་འདྲ་བ་དེའི་རྒྱབ་ན་ཤུག་སྡོང་རྐང་གཅིག་
ཡོད་པ་ཞིག་འདུག་ཟེར་བར་དེ་ཁ་ཡིན་པར་ངོ་འཕྲོད། གཞན་ཡང་ལུང་བྱང་ལས། དང་པོ་སྟེང་ཁང་འོད་གསལ་སྒྲུབ་
ཁང་དང་། །བློ་ཡི་བཀོད་པ་སྟེང་འོག་བར་གསུམ་བཀོད། །རང་བཞིན་ལྷུན་འགྲུབ་དོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞེས།  །ཀུན་
བཟང་རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔས་བྱིན་གྱིས་རླབས།  །བར་དུ་རང་འབྱུང་ཡེ་ཤེས་ཕོ་བྲང་ན། །འཆི་མེད་སྐུ་གསུམ་ལྷ་དང་
བཅས་པ་དང་། །སྐུ་ལྔ་ཡོངས་རྫོགས་བདེ་གཤེགས་བྱིན་གྱིས་བརླབས། །རང་སྣང་བཀོད་པར་འཆར་བར་འབད་ལ་
བརྩོན། །སྦས་ཚུལ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་བླ་མཚོ་དང་། ། 
ལྗོན་འབྲས་རྒྱས་པའི་དོ་ར་བཅས་དང་ནི། །དྲེགས་པའི་རྟེན་གནས་ཁམས་གསུམ་ཟིལ་གནོན་སོགས། །མ་དང་
མཁའ་འགོྲས་བྱིན་གྱིས་རླབས་པའི་གནས། །ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་བཞིན་སྟེང་ཁང་ཆུང་ངུ་ཞིག་གསར་དུ་བསྐྲུན་
པར་ ཧེ་རུ་ཀའི་ཆས་སུ་བཞུགས་པའི་བྲིས་སྐུ་དང་ འོད་གསལ་སྒྲུབ་ཁང་ཞེས་མཚན་གསོལ། བར་ཁང་སྡོད་གནས་
ཉིད་དུ་སྦུགས་སུ་བདེ་གཤེགས་བཀའ་འདུས་ཀྱི་ཚེ་སྒྲུབ་བདུད་རྩི་ཡང་ཞུན་གྱི་ཚེ་ལྷ་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ། གནས་སྲུང་
ཆོས་དབང་མ་ནིང་། ཁྱབ་འཇུག་ར་ཧུ་ལ། བསྟན་སྲུང་དྲག་ཤུལ་དབང་པོ། རྒྱལ་ཡུམ་ཉི་མ་གཞོན་ནུ། ཡིད་དམ་བཀའ་
འདུད་པདྨ་དབང་ཆེན། མཁའ་འགྲོ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ། བཀའ་འདུས་ནོར་ལྷ་ཁམས་གསུམ་དབང་བྱེད་བཅས་བྲིས་སྐུར་
བསྐྲུན་ཅིང་། བར་ཁང་རང་འབྱུང་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་ཞེས་མཚན་གསོལ། རྩ་གསུམ་གྱི་ལྷ་ལ་གསོལ་བཏབ་ཚིགས་
བཅད་མ་ཕྱོགས་ཕྱིར་སྦྱར། རྟེན་ཁར་གཅིག་ཏུ་དྲེགས་པའི་ཡང་རྗེ་དྲག་ཤུལ་དབང་པོ་ཉི་གཞོན་ལྷན་གཅིག་ཏུ་བླ་རྡོ་
སྲོག་འཁོར་བསྐྲུན་ནས་བཙུགས་ དྲེགས་པའི་རྟེན་གནས་ཁམས་གསུམ་ཟིལ་གནོན་ཞེས་མཚན་གསོལ་ གཅིག་
ཤོས་སུ་ཁྱབ་འཇུག་དང་མ་ནིང་གི་བླ་རྡོ་སྲོག་འཁོར་བཅས་བཙུགས་མཚན་གསོལ་སོ་སོར་དར་ཕུལ་བཅས་བཙུགས། 
ཚེས་བཅོ་ལྔའི་ཞོགས་པ་བཅད་མཚམས་གྲོལ་བའི་ཕྲད་མི་མང་དུ་བྱུང་བར་དེ་རྣམས་ཀྱི་རོགས་བྱས་ གསེར་སྦྲེང་གི་
ཚུལ་བྱས་རོལ་ཆ་དང་ཕན་གདུགས་གང་ཡོད་ཁྱེར་ཏེ་རྟེན་མཁར་གཉིས་ལ་རྟེན་འཛུགས་བསངས་གསེར་སྐྱེམས་
མངའ་གསོལ་གཉེར་གཏད་སོགས་རྒྱས་པར་བགྱིས། རིམ་བསྐྱོད་བླ་མཚོའི་དཀྱིལ་དུ་བསྡད་ཅིང་ཤིང་བྱང་དར་ལྕོག་
དམར་པོ་བཅུ་གསུམ་བཙུགས་ཤིང་ལྡ་ལྡི་བྲེས་བསངས་དང་གསེར་སྐྱེམས་གསོལ་ཁ་བཏང་ཞིང་མཚོ་རྫས་ཕུལ།  
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མགུར་གླུ་དང་བསྐོར་བ་ལན་གསུམ་བསྐོར་ནས་ཕྱིར་ལོག །བཅུ་དྲུག་ཉིན་རྟེན་ཁ་ཤས་དགོན་གནས་ནས་བླངས་ཡོད་
པ་རྣམས་བཞུགས། གནམ་རྒྱན་ཕྱེ་ཕུར་རྒྱལ་མཚན་རྣམས་དང་ཆུ་ཁེབས་དང་ས་ཡོལ་རྣམས་བཏང་། ཕྱོགས་བཞིར་
དར་ཆེན་བཞི་བཙུགས། དར་ལྕོགས་ལྡ་ལྡི་གནས་པའི་འདེབས་རྣམས་འབྲེལ་བ་བྱས། རབ་གནས་ཀྱི་བཅས་རྣམས་
སྒྲིགས་ནངས་པར་ཚེས་བཅུ་བདུན་ལ་བཟའ་སྐར་འཕྲོད་སྦྱོར་སོགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཆར་ དེ་ནས་ཕུར་པའི་
གཞུང་བསྲང་སྟེ་རབ་གནས་རྒྱུད་སྡེ་རྒྱ་མཚོ་ལྟར་རྒྱས་པར་བགྱིས། དེ་ཉིན་རྟེན་འབྲེལ་དུ་སྒོ་མ་བཅུ་གསུམ་སྨན་མོ་ལྔ་
བཅུ་དགོས་པ་ལྷུན་གྲུབ་རྩེའི་རྫོང་དཔོན་དུ་སྔོན་ནས་སྙན་འབུལ་ཞུས་པའི་ཕྲོས་བཅས་སྨན་མོ་བདུན་བཅུའི་རྩིས་གྲ་
བསྒྲིག་སྐུ་ཚབ་གདོང་དུ་འབྱོར་བར་ དེ་ཉིན་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་གང་རྒྱས་བདུད་རྩི་གང་འཐུང་མི་གཉིས་བར་དུ་ཊཾ་ཀ་རེ་
ཡོན་དང་དམ་རྫས་སོགས་བྱིན། རྟེན་འབྲེལ་མི་འཚོལ་ཙམ་གྱིས། སྨན་མོ་རྣམས་ཀྱི་གླུ་གར་ཆོས་བྲོ། ངེད་རང་ནས་
ཀྱང་མགུར་གླུ་སོགས་གང་རྒྱས་བགྱིས་ཤིང་བཀྲིས་དགའ་སྟོན་ལ་ལོངས་སྤྱོད། ལྷོ་གནས་སུ་ཇི་བཞིན་བསྐྱོད་མ་ཐུབ་
པས་གསལ་མ་བདེ། དེ་ལྟར་གནས་འདི་རྣམས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་ཡོན་ཏན་གཞན་ཡང་ཡོད་དེ་ ཚེས་བརྒྱད་ཐོ་
རེངས་ཆར་བྱུང་བའི་མཁའ་འགྲོ་དམར་མོའི་ལུང་ལས། ཞིང་རྣམ་དག་པདྨ་འོད་ཞིང་དང་། །དབྱེར་མེད་པའི་སྦས་
གནས་བདེ་ཆེན་གླིང་། །དཔལ་རིགས་གསུམ་མགོན་པོས་བྱིན་གྱིས་བརླབས། །དོམ་རོང་མོ་སྟེང་ཞེས་བྱ་བ་དེ། །ཤར་
རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་རྫོང་ཆེན་ནི། །དཔལ་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེའི་ཞིང་ཁམས་ཡིན། །ལྷོ་ནང་གསལ་དགའ་བའི་རྫོང་ཞེས་
ན།   །ཆོས་འབྱུང་གནས་རིན་ཆེན་མཛོད་ཀྱི་ཞིང་།   །ནུབ་ཁམས་གསུམ་དབང་བསྒྱུར་རྫོང་ཞེས་ན། །མ་མཁའ་འགོྲ་
འདུ་བའི་ཕོ་བྲང་ཡོད། །བྱང་དྲག་སྔགས་རོལ་པའི་རྫོང་ཞེས་ན། །ལས་འཕྲིན་ལས་གྲུབ་པའི་དོ་ར་ཡོད། །དབུས་མི་
འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་རྫོང་ཞེས་ན། ། 
དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་ཕོ་བྲང་ཡོད། །མདའ་སྒོ་བཞི་བྲག་སྒོ་བསྡམས་པ་འདྲ། །བར་ཆུ་ཆེན་བཞི་པོ་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན། ། 
ཕུ་གངས་ཆེན་ལྔ་པོ་ལྷ་ཡི་གནས། །ཆུ་ཕྲན་དང་རི་ཕྲན་བསམ་མི་ཁྱབ། །ཤར་རྫིང་ལྔ་གོང་དུ་འཁྱིལ་བ་འདི། ། 
དོན་ཕག་མོ་རིགས་ལྔའི་བླ་མཚོ་ཡིན། །ལྷོ་སེར་ལྗང་མེ་ཏོག་འདྲ་བ་འདི། །ཉམས་རྟོགས་པ་འཕེལ་བའི་བརྡ་རུ་
བསྟན། །ནུབ་དེ་བའི་ཀྲོ་དྷིའི་ཕོ་བྲང་ན། །རང་བྱུང་གི་རྟགས་མཚན་དངོས་སུ་གསལ། །དཔལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་རང་
བྱོན་དང་། །རིགས་ལྔ་ཡི་མཚན་མ་དངོས་སུ་ཡོད། །བྱང་ཧ་ཧ་རྒོད་པའི་དུར་ཁྲོད་དང་། །དཔལ་ཚངས་པ་སྨན་བཙུན་
གཙོ་བྱས་པའི། །སྡེ་བརྒྱད་ཀུན་འདུ་བའི་ཕོ་བྲང་ཡོད། །དེ་ཙམ་ཞིག་མ་ཚོགས་ལུང་དུ་བསྟན། ། 
གནས་འདི་ཡི་ངོ་མཚར་བསམ་ལས་འདས། །ཞེས་པ་ལྟར་ཡིན་པས།  
གནས་འདིར་ཕྱག་མཆོད་སྐོར་བ་དང་མཚམས་སྒྲུབ་བགྱིས་པ་བསངས་གསེར་སྐྱེམས་དར་ཆེན་འཛུགས་པ་ཐ་ན་
གསེར་ཀ་ཙམ་བཅོས་ཐུབ་ཀྱང་ཕན་ཡོན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འབྱུང་བས་ལུང་ལས།  
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གནས་འདི་ཡི་ཡོན་ཏན་བརྗོད་མི་ལངས། །མ་ཚོགས་མཁའ་འགྲོ་འདུ་གནས་ཡིན། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་གནས་
མཆོག་ཡིན། །པདྨ་འོད་ཞིང་གཉིས་པ་ཡིན། །མ་སྒྲིག་རྟེན་འབྲེལ་འདི་ན་འགྲིགས། །ཉམས་རྟོགས་འཕེལ་བའི་
གནས་ཆེན་ཡིན། །འདི་ལ་ཚོགས་འཁོར་བྱས་ཚད་ཀུན། །བཀྲེས་སྐོམ་ནད་རྣམས་ཀུན་ལས་གྲོལ།། 
ཨོ་རྒྱན་ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་ནི། །གཙུག་ལག་ཁང་དང་མཉམ་པའོ། །མཐོང་ཐོས་དྲན་གྲོལ་སྡིག་སྒྲིབ་དག །མཆོག་མཐུན་
དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པར་ངེས། །ཞེས་གསུངས་པ་ཀུན་གྱི་ཕྱག་མཆོད་སྨོན་ལམ་ནན་ཏན་མཛད་འཚལ་ལོ།། 
དེ་ལྟར་གུ་རུའི་སྒྲུབ་གནས་སྦས་གནས་རོང་མོ་སྟེང་གི་གནས་ཡིག་ལོ་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་ཌཱཀྐི་དགྱེས་པའི་གླུན་དབྱངས་
འདི་ཡང་ སེང་རྫོང་བླ་མ་གཉིས་དང་གནས་འཛིན་པ་སྒོམ་ཆེན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱ་ིནན་གྱསི་བསྐུལ་ཀྱང་གཡེང་བས་
རིམ་འགྱངས་སུ་ལུས་པ་མི་ཟད་ཅེས་པ་ མེ་ཁྱི་ལོར་ ཀུན་བཟང་དཔལ་གྱི་ནགས་ཁྲོད་དུ་གནས་སྒོ་ཐོག་མར་ཕྱེ་བ་
ནས་རབ་གནས་དགའ་སྟོན་བར་ ལོ་རྒྱུས་ཚུལ་དུ་ལྷ་རིགས་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ ཀུན་བཟང་རང་རིག་རྡོ་རྗེའམ་ རྡོ་རྗེ་
ཐོགས་མེད་རྩལ་གྱསི་ཤར་མར་སྤེལ་བ་འདིས་ཀྱང་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་དར་ཞིགན་རྒྱས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་
ཅིག།      །།      །། 
 

 
 

 

 


