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གཏེར་སྟོན་ཤེས་རབ་མེ་འབར་འབྲུག་ཏུ་བྱོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས། 

༉  དེ་ཡང་དུས་རབས་༡༤ པའི་ནང་བྱོན་པའི་ བོད་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་པོའི་ཆོས་བློན་ རྡོ་རྗེ་སྤྲེའུ་ཆུང་གི་སྐྱེ་མཐའ་ གཏེར་
སྟོན་ཤེས་རབ་མེ་འབར་མཆོག་ ཨོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པའི་ལུང་བསྟན་ལྟར་ ཁམས་ལྕི་བ་ནས་རིམ་པར་ རྐོང་པོ་
ང་ལ་བརྒལ་ཏེ་ འབྲུག་ཀུར་སྟོད་རོང་མོ་སྟེང་དང་སེང་གེ་རྫོང་དུ་བྱོན་ནས་གཏེར་བཞེས། དེ་ནས་སྦས་ཡུལ་མཁན་པ་
ལྗོངས་སོགས་བརྒྱུད་ནས་བུམ་ཐང་དུ་བྱོན། བྱམས་པ་ལ་ལྷ་ཁང་དང་རི་མོ་ཅན་གྱི་བྲག་སོགས་ནས་ཆོས་གཏེར་ནོར་
གཏེར་སོགས་གཏེར་བཞེས། རིམ་པར་བུམ་ཐང་བཏང་སི་སྦིར་བྱོན་ནས་ དབུས་ན་བདེ་ཆེན་གླིང་། ཤར་ལྷ་རྒྱས་གླིང་། 
ལྷོ་བསམ་གཏན་གླིང་། ནུབ་ན་བཀྲ་ཤིས་གླིང་། བྱང་འགོར་རྒྱས་གླིང་བཅས་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས། ཁྱད་པར་དུ་དབུས་
བདེ་ཆེན་གླིང་དང་ནུབ་བཀྲ་ཤིས་གླིང་གཉིས་ལ་གདན་ས་བཅགས་ཏེ་སྐལ་ལྡན་ལས་ཅན་རྣམས་སྨིན་གྲོལ་གིྱ་ས་ལ་
བཀོད་ནས་བཞུགས་པ་ནི་ཡོངས་གྲགས་ཡིན།  

འོན་ཀྱང་ལུང་བསྟན་འབྲུག་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་གཟིགས་ཏེ་ རིམ་པར་ལྷོ་དཔག་བསམ་ཁ་དང་སྤ་རོ་བྱ་ཕ་ནང་བརྒྱུད་
དེ་སྤ་རོ་སྤང་པ་སའི་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུའི་ལྷ་ཁང་སོགས་གདན་ས་བཅགས་ཏེ ་ ནུབ་མཚོ་ན་པ་ཊ་ནས་གཏེར་བཞེས། སྐལ་
ལྡན་ལས་ཅན་ཡོངས་སྨིན་པར་བྱེད་ནས་ དགུང་ལོ་༣༩ པར་ དབང་འདུས་རྫོང་ཁག་ སྦས་གླང་བྲག་ཏུ་གདུལ་བྱ་རྟག་
འཛིན་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ངོར་སྐུ་ཞི་བར་གཤེགས་ཟེར་ངག་རྒྱུན་ཙམ་བཤད་སྲོལ་འདུག ། 

གཏེར་སྟོན་མཆོག་གི་རྣམ་ཐར་ལེའུ་གསུམ་ཅུ་སོ་གཅིག་པའི་མཇུག་འདི་ སྒེར་པ་འགའི་ཕྱག་ཏུ་ཡོད་པའི་ལོ་
རྒྱུས་མཆིས་ཀྱང་གཏེར་སྟོན་གྱིས་གདན་སར་ བསྟན་པའི་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་མཛད་མཁན་དབུ་འཛིན་དང་གཏེར་
སྟོན་གྱི་གདུང་བརྒྱུད་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱག་ཏུ་མ་བརྙེས་པར་བརྟེན་གཤེགས་ལོ་ངེས་པ་མེད་པ་མ་ཟད་ འཁྲུངས་ལོ་ཡང་
རྣམ་ཐར་འདིར་མ་འཁོད་ཀྱང་ རྣམ་ཐར་ནང་ཀུན་ཆེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི་རྩ་བའི་བླ་མ་རིག་འཛིན་ཀུ་མ་ར་ཛ་ནས་
ཆོས་ཞུ་ཚུལ་དང་ གཏེར་སྟོན་ཨོ་རྒྱན་གླིང་པ་དང་མཇལ་ཚུལ་སོགས་ལ་དཔག་ན་ གཏེར་སྟོན་ཤེས་རབ་མེ་འབར་
དུས་རབས་༡༤ པའི་ནང་བྱོན་པར་ངེས། 

ཞིབ་འཚོལ་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བཤད། 

 དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བའི་གཙོ་འཛིན་ དྲགོས་ཀརྨ་ཨུ་རའི་ལམ་སྟོན་བཟང་པོའི་འོག་ ཞིབ་འཚོལ་པ་རྡོ་རྗེ་
རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ གཏེར་སྟོན་ཤེས་རབ་མེ་འབར་གྱིས་ རྣམ་ཐར་ལེའུ་གསུམ་ཅུ་སོ་གཅིག་པ་ཤོག་གྲངས་༢༦ བརྙེས་
ནས་ཡོད། དེ་ནང་གང་ཡོད་གློག་རིག་ཀམ་པུས་ཊར་ནང་བཙུགས་ནས་མཁས་མཆོག་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་ལམ་ཕུལ་བ་དེ་
ཡིན། རྣམ་ཐར་དེའི་སྡེབ་སྦྱོར་ཡང་རྣམ་ཐར་ནང་གང་ཡོད་མ་གཏོགས་འགྱུར་བཅོས་མ་བྱེད། 



 

 

 དེ་བཞིན་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཉམས་ལ་ཉེ་བའི་ གཏེར་སྟོན་ཤེས་རབ་མེ་འབར་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་
གཏེར་འཆམ་ འབྲུག་བུམ་ཐང་བཏང་སི་སྦི་གཅིག་པུར་མ་གཏོགས་དེང་ཆར་གཞན་དུ་མ་བསྒྲགས་པའི་ གཏེར་
འཆམ་ཡོངས་རྫོགས་ Video ཝི་ཌོ་པར་བཏབ་ནས་ཡོད།  

 དེ་བཞིན་གཏེར་སྟོན་ཤེས་རབ་མེ་འབར་གྱིས་ གཏེར་ཆོས་ མ་རྒྱུད་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་ཀློང་གསལ་བར་བ་ཉི་མའི་
གསང་རྒྱུད་ དབུ་མེད་ཡི་གེའི་ནང་བཞུགས་པ་དེ་ཉིད་ཡིག་དཀར་ནང་བསྒྱུར་ནས་ཡོད།  

གཏེར་སྟོན་ཤེས་རབ་མེ་འབར་གྱི་སྐོར་ལ་ ཞིབ་འཚོལ་འཕྲོ་མཐུད་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པས་ འབྲེལ་ཡོད་ཀུན་དང་ 

གལ་སྲིད་དེའི་སྐྐོར་རྒྱུས་ཡོད་རེ་མཆིས་ན་ དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བའི་ཞིབ་འཚོལ་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་དང་

གདན་སའི་དབུ་འཛིན་བཅས་ལ་གྲོགས་རམ་གནང་བའི་སྨོན་འདུན་ཡོད།། 
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མཆོད་པར་བརྗོད་པ། 

༄༅། །གཏེར་སྟོན་ཤེས་རབ་མེ་འབར་གྱི་རྣམ་ཐར་ལེའུ་གསུམ་ཅུ་སོ་གཅིག་པ་བཞུགས་སོ་ཧེ་ཧེ།། 

༄༅།     །ༀ་ཨཱ་ཧཱུྃ༔ བསམ་བརྗོད་ཡུལ་འདས་མི་རྟོག་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔  
རང་རིག་རང་གསལ་ལྷུན་གྲུབ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས༔  
 ཀུན་ཁྱབ་ཤར་གྲོལ་སྣ་ཚོགས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔  
སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་བླ་མ་རྣམས་ལ་འདུད༔ 

ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དོན་ལ་ཁྱད་མེད་ཀྱང་༔ སེམས་ཅན་བློའི་མོས་པ་ཐ་དད་ཕྱིར༔  
ཐེག་དགུའི་ཡང་རྩེ་ཨ་ཏི་ཡོ་གའི་ཆོས༔ སྡོམས་གསུམ་རིམ་དགུའི་སྲོག་སྙིང་ཡང་ཟབ་བཅུད༔  

ཕ་རྒྱུད་དྲི་མེད་ཟླ་ཤེལ་སྐོར་གསུམ་དང་༔ མ་རྒྱུད་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་ཀློང་གསལ་འབར་བ་ཉི་མའི་རྒྱུད༔  
གཉིས་སུ་མེད་པའི་བཅུ་བདུན་རྒྱུད་འགྲེལ་སྐོར༔ ལས་ཀྱི་ཁ་ཚར་མ་བུ་ཚང་བའི་ཆོས་བཀལ་རྣམས༔  

ལྷག་ཆད་མེད་པར་བུ་ལ་གདམས་པ་དང་༔ ནོར་འཁྲུལ་མེད་པར་གཞན་ལ་བཤད་པའི་ཕྱིར༔  
གཏེར་གཏོན་བདག་གི་རྣམ་ཐར་ཅུང་ཟད་དང་༔ གཏེར་གྱི་བྱུང་ཚུལ་ཁ་བྱང་ཡང་བྱང་དང་༔  
ལྡེ་མིག་སྒོ་ལྕགས་གཏེར་གྱི་ངོས་འཛིན་དང་༔ ཁྱད་པར་གཏེར་འབྱུང་རྣམ་ཐར་བཤད་པར་བྱ༔  

ཕྱི་རབས་ང་ལ་མོས་ཤིང་དད་པ་དང་༔ བྱིན་བརླབས་ལས་འབྲེལ་ཆོས་ཀྱི་དུས་བབས་དང་༔ 
བདག་གཞན་ཐམས་ཅད་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བྱའི་ཕྱིར༔ ཤེས་རབ་མེ་འབར་བདག་གི་ཚིག་ལ་ཉོན༔  

[༡. སྐྱེས་རབས] གཏེར་སྟོན་ཤེས་རབ་མེ་འབར་ བྱ་ཕོར་སྐྱེས་ཚུལ། 

སྐྱེ་བ་ལྔའི་གོང་རོལ་དུ༔ བྱ་རྫི་མ་ནི་གཟའ་འཚོ་གཉིས༔ བྱ་ནི་འཚོ་ཞིང་འདུག་པའི་དུས༔ བྱ་ཡིས་སྦྱོར་བ་
བྱས་པ་ལས༔ ཡིད་ཀྱི་ཆགས་སེམས་སྒོང་ངར་འཐུམ༔ སྒོང་ང་ཉོལ་བའི་ནང་ཤེད་དུ༔ བྱ་ཕོ་ཚ་ལུ་ཅིག་ཏུ་སྐྱེས༔ དེ་
ཡང་རྨི་ ལམ་ཙམ་ཅིག་དྲན༔ ཨུ་རྒྱན་པད་མའི་ལུང་བསྟན་ལས༔ འཆིང་གི་རྡོ་རྗེ་སྤྲེའུ་ཆུང་ཁྱོད༔ སྐྱེ་བ་སྔ་མ་བྱ་རུ་
སྐྱེས༔ དེའུ་རྟགས་སུ་ལྟེ་བའི་དཀྱིལ་ལ་བྱ་སྤུ་ཡོད༔ ཅེས་ལུང་བསྟན་དང་མཐུན་པར་འདུག༔   
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[༢.] བོད་དུ་ ནང་བློན་རྡོ་རྗེ་སྤྲེའུ་ཆུང་གི་སྐྱེ་བ་བཞེས་ཚུལ། 

དེ་ནས་ཚེ་འཕོས་རྡོ་རྗེ་སྤྲེའུ་ཆུང་སྟེ༔ རྐོང་ཡུལ་བྲེ་སྣའི་དགོན་པ་རུ༔ ཕ་ནི་འཆིང་འཕྲུག་ཞང་དར་དང་༔ མ་ནི་
རྐོང་ལྕམ་དཀར་ཡག་གཉིས༔ བཤོས་པའི་སྲས་ནི་སྤྲེའུ་ཆུང་༔ སྲིང་མོ་ཆིངས་ཟ་ནེལ་ཆུང་དང་༔ རྐོང་ཡུལ་བྲེ་སྣ་
དགོན་པ་རུ༔ ཆིང་ལ་དར་ཚོན་རྣམ་གསུམ་འཁྲུངས༔ རྡོ་རྗེ་སྤྲེའུ་ཆུང་ཆུང་མ་ནི༔ ཉ་ཟ་དཀར་ཡག་དཀར་སྐྱིད་
དཀར་རྒྱན་གསུམ༔ དེ་གསུམ་དག་ལ་བུ་གསུམ་སྐྱེས༔ དཀར་ཡག་བུ་ནི་ཐོད་པར་དཀའ༔ དཀར་སྐྱིད་བུ་དོན་
གྲུབ་རྒྱལ༔ དཀར་རྒྱན་བུ་ནི་བློ་གྲོས་རྒྱལ༔ གཟའ་ཚོ་མི་སྲིང་བཅུ་གཅིག་ནི༔ བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལས༔ 
འབངས་འཁོར་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པ་བྱུང་༔ ཡུལ་གྱི་མ་བཞི་ཆིང་ཡུལ་ལུང་མོ་གསུམ༔ སྟོང་ཞོང་དོ་བོ་གསུམ་ལ་བཙན་
མཁར་བཅོས༔ ལེ་ལ་གཉིས་ཀྱི་རི་ལ་མཆོད་པ་བརྒྱ་རྩ་བཞེང་༔ ཟངས་ཁྱབས་ཅན་དང་ཁྱུང་ལྡིང་ཅན་དང་གཉིས༔ 
གཡུ་ལྡིང་ཅན་དང་རྟ་སོ་རི་ལ་སོགས༔  བསམ་ཡས་ཅི་བཞིན་སའི་འོག་ན་ཡོད༔  

དེ་དུས་ཨུ་རྒྱན་པད་མ་ཉིད་དང་འཇལ༔ མཆོད་པ་རྣམས་ལ་རབ་གནས་མཛད༔ ཁྱུང་ལྡིང་ཅན་དུ་ཨུ་རྒྱན་པད་
མ་བཞུགས༔ བེ་ས་སྒྲོན་འདི་ཕྱག་རྒྱ་མ་ལ་ཕུལ༔ ཨུ་རྒྱན་ཉིད་དང་རྡོ་རྗེ་སྤྲེའུ་ཆུང་གིས༔  ཉང་སྒོང་དྲེ་དྲུག་ཨེ་
དམྱལ་བྱར་གསུམ་དུ༔ ལྷ་འདྲེ་དམ་ལ་བཏགས་ཅིང་ཞབས་ཀྱིས་བཅག༔ མཆོད་རྟེན་འབུམ་དང་སྒྲུབ་གནས་
བསམ་མི་ཁྱབ༔ ཁྱད་པར་ཨུ་རྒྱན་པད་མ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས༔ རྒྱ་ལ་ཙེ་དུམ་ལ་སོགས་སྒྲུབ་གཏེར་མང་དུ་སྦས༔ 
གཤི་རྗེ་ཕོ་དོང་མོ་དོང་ཤ་ར་དོང་བསར་དང་༔ བདུད་དོང་རྨུ་ དོང་བཙན་དོང་ལ་སོགས་དང་༔ ཆུ་ནག་བྲག་ཕུག་
རལ་ལ་ཚར་དགུ་དང་༔ སྦ་དོང་ཚར་གསུམ་རྣམས་སུ་མ་བཤིན་དམ་ལ་བཏགས༔ མཚོ་རྫོང་མཚོ་གནས་རྣམས་
སུ་མཚོ་སྨན་དམ་ལ་བཏགས༔ སེང་གེ་གནས་དང་རྣམས་རྫོང་གནས་སུ་གསང་གཏེར་སྦས༔ དེ་ནས་ ཨུ་རྒྱན་
བསམ་ཡས་གནས་སུ་བྱོན༔ ཤུལ་དུ་སྤྲེའུ་ཆུང་འཁོར་བཅས་ལུས་པ་ལས༔ ལས་ཀྱི་དབང་གིས་འབངས་འཁོར་
དགྲ་རུ་ལངས༔ རྒྱལ་གཟི་རྒན་མོས་རྒྱ་དམག་རྐོང་པོར་དྲང་༔ སྤྲེའུ་ཆུང་ཕམ་ནས་ཡར་ཡར་བྲོས་པ་སྟེ༔ དོ་ཅོག་
རེ་ལ་མཁར་རེ་བཙིག་ཅིང་བྲོས༔ ཟས་ནོར་རྣམས་ནི་འཆད་སྦས་ནས་སུ༔ དུག་དང་ས་མདའ་རལ་གྲིས་རྒྱས་སྟབ་
བཞག༔  དེ་ནས་མཐའ་མ་གཟའ་མ་སྨད་ཤུན་འཁོར་དང་བཅས༔ རྐོང་པོ་ང་ལ་བརྒལ་ནས་བྲོས་ནས་སུ༔ ལྷ་
མཁང་ཟོ་བྲང་སྲིན་མཁང་རིན་ཐང་གཉིས༔ མི་མཁར་དོ་བོ་གསུམ་ལ་བྲང་གཏབ་ནས༔ བྱ་དཀའ་ཨེ་དམྱལ་བསྐུལ་
ནས་བཟློག་པས་ལོག༔ དེ་རུ་ཆུ་གཏེར་ནོར་གཏེར་དུམ་དུམ་སྦས༔ དེ་ནས་སྐྱོ་བ་སྐྱེས་ཏེ་དབུས་སུ་ཕྱིན༔ བསམ་
ཡས་འཆིང་ཕུར་ཕ་མ་གཉིས་ཀ་ཤི༔ བུ་ཐོས་པ་དགའ་ནི་བྱང་དུ་ཟས་འཚོལ་སོང་༔ དོང་གྲུབ་རྒྱལ་ནི་བལ་པོའི་



 

 3

ཡུལ་དུ་སོང་༔ བློ་གྲོས་རྒྱལ་ནི་ཙང་ཕུར་ཆོས་ལ་བཏང་༔ སྲིང་མོ་གཉིས་ནི་རྐོང་པ་རྒྱ་ལར་བཏང་༔ སྤྲེའུ་ཆུང་
གཟའ་ཚོ་གསུམ་པོ་འཆིང་ཕུར་གདོད༔ བཙིགས་ཁང་ཚེར་མའི་ཁ་རྒྱན་ཅན་གྱི་ནང་༔ ར་ཁལ་ཅིག་དང་རྫས་སྤྱད་
ཁལ་ཅིག་དང་༔ དེའི་ནོར་དང་བཞི་རྫས་ལ་སྤྱོད་ཅིང་ལོང་༔ སྨད་དུ་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་བཞུགས༔  བླ་
མཆོད་བྷོུ་དེ་སྭ་ཏྭ་འཇམ་དཔལ་བཤེས༔ ཨུ་རྒྱན་པད ་མ་ལོ་པན་མང་པོ་བཞུགས༔ བློན་པོ་ན་ངོམ་གྱི་སྟག་ར་ཀླུ་
གོང་དང་༔ ཀླུམ་དཔལ་ལ་སོགས་རྣམས་པ་མང་པོ་མཆིས༔ དེ་དུས་བདག་ལ་མངོན་ཤེས་རིག་ཤེས་དང་༔ ཨུ་
རྒྱན་པད་མས་ཐུགས་རྗེས་བཟུང་བར་ཤེས༔ ཡིན་ཀྱང་རྫུས་ཏེ་དཔོན་སློབ་གཉིས་ཀ་གདོད༔ ཐ་མ་བསམ་ཡས་ལྷ་
ཁང་ལྷ་འདྲེས་པས་བཀག༔  རྩིག་ཏུ་མ་སྟེར་ཞིག་རལ་བྱུང་པ་ལ༔ ཨུ་རྒྱན་ཉིད་ཀྱིས་རྗེས་ལ་བསྙེན་བསྐུར་བཏབ༔ 
ཀྱཻ༔ རྒྱལ་པོས་ཆོས་རྒྱལ་གསན་པར་ཞུ༔ ད་ལྟ་ལྷ་ཁང་འདི་ལ་ལྷ་འདྲེས་དབང་དུ་འདུས༔ མི་ཅིག་དབང་དུ་མ་
འདུས་རྡོ་རྗེ་སྤྲེའུ་ཆུང་ཡོད༔ འདི་དག་བོས་ལ་བློན་པོའི་གྲལ་དུ་ཆུགས༔ ས་བཞི་རྣམས་ཀྱི་ས་ཐིག་གནམས་ཐིག་
དང་༔ བར་གྱི་གླིང་བཞི་གླིང་ཕྲན་ཐིག་རྣམས་བྲིས༔ དམིག་དེ་ཉེ་སྐོར་ཅིག་ལ་ར་རྫིའི་ཚུལ་དུ་ཡོད༔ དེ་ནི་གང་ཡིན་བློ་
བསྟུན་ལ་འཚོལ༔ དེ་སྐད་སྙན་དུ་བསྐུལ་བས་ཆོས་རྒྱལ་ཉེས༔  

ནང་པར་སྔར་མོ་ལངས་ཕྱི་བློན་ནང་བློན་བསྡུས༔ ཨུ་རྒྱན་གསུང་བཞིན་ཀུན་ལ་བསྒྲགས་པ་ཡིས༔ གཞན་
རྣམས་ཀུན་གིྱས་ལེགས་པར་འཚོལ་དགོས་ཟེར༔ སྟ་ར་ཀླུ་གོང་ན་རེ་འདི་སྐད་ལོ༔ རྡོ་རྗེ་སྤྲེའུ་ཆུང་ཞེས་བྱའི་རྒྱའི་
འཐབ་མོ་མཁན༔ རྐོང་པོ་འཆིང་ཡུལ་ལུང་གསུམ་དུ་སྤང་མཁན༔ འཁོས་ཆུས་ཕུང་སྲི་མཁན་ཅིག་གྲགས་པ་དེ༔ 
ད་ལྟ་རྒྱའམ་བལ་པོ་བྱང་ངམ་རྩང་ཕུར་གྲགས༔ སྟིན་ཏིག་པོ་མ་ཚོར་ཉེ་ལམ་དུ་ཡོད་མི་སྲིད༔ གལ་ཏེ་ཡོད་ན་ཆིང་
བུའི་ར་རྫིས་སྨང་ར་ཅན༔  རྒྱ་གར་གཟའ་ཚོ་སྐྱུག་ལོག་བཞི་འདུག་ཟེར༔ དེ་ཉིད་ཡིན་ན་བདག་གིས་བློ་རྐུ་ཟེར༔ དེ་
ལ་ཐམས་ཅད་ཁ་འཆམས་སྟེ་གྱེས་པའི་ནང་པར་དུས༔  

༼དེའི་བར་ནང་ ཤོག་གྲངས་༦ པ་ཆད་དེ་ ཤོག་གྲངས་༡ མ་ཚང་།༽ 
 

ར་རྫིས་གླིང་བཞི་དང་༔ གླིང་ཕྲན་བརྒྱད་པོ་ཚར་བ་དང་༔ དབུས་ཀྱི་རི་མོ་ཐམས་ཀུན༔ ས་ལ་རི་མོ་བྲིས་པ་
རྣམས་སྟག་ར་ཀླུ་གོང་ལ་བྲིས༔ གཞེན་རྣམས་ཚར་ནས་དབུ་རྩེའི་བྱང་ལོགས་མ་ཚར་བ་ལ་ནི༔ ར་རྫིའི་རིགས་ནས་
ལངས་པ་དང་༔ སྟག་ར་ཀླུ་གོང་རྟ་ལ་གཞོན་ནས་བྲོས༔ རྒྱལ་པོའི་དྲུང་དུ་ཞུ་བ་ཕུལ༔ རྡོ་རྗེ་སྤྲེའུ་ཆུང་ཡིན་པ་འདྲ༔ 
ཁོའི་ཞིང་ཁམས་བཀོད་པ་རྣམས༔ ངའི་བླ་དཔྲེ་འདི་ལ་ལྟོས༔ དེ་སྐད་ཞུས་ནས་བླ་ལ་པྲེ་བཤུས་ནས༔ བཀོད་པ་
ཐམས་ཅད་བཞེངས་པས་གྲུབ༔ ད་རུང་དབུ་རྩེའི་བྱང་མ་ཚར༔ ཉིན་པར་བརྩིགས་པ་ནུབ་མོ་འགྱེལ༔ དེ་ནས་སྤྲེའུ་
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ཆུང་གདན་དྲངས་ནས༔ བློན་པོ་རྣམས་ཀྱི་གྲལ་དུ་བཙུགས༔ བསམ་ཡས་ཐམས་ཅད་ས་ཕུར་བཏབ༔ མཆོད་རྟེན་
བཞི་དང་ལྕགས་རི་དང་༔ མེ་བཙའ་བརྒྱད་དང་མཆོད་རྟན་བརྒྱད༔ དེ་དག་ཀུན་གིྱ་རྣམ་ཐར་ཀུན༔ ཚེ་ད་ལྟ་ལུས་སུ་
ལྷ་ལམ་མེ་གསལ༔ ཁྱད་པར་མཆོད་རྟེན་སྔོན་པོ་དང་༔ ཨུ་རྒྱན་ཉིད་ཀྱིས་བདག་ལ་གསུང་པའི་ཆོས༔ དེ་དག་
ཐམས་ཅད་ད་ལྟ་དྲན་པའོ༔   

དེ་ནས་རྡོ་རྗེ་སྤྲེའུ་ཆུང་༔ ཡབ་ཡུམ་སྲས་དང་བཅས༔ རྐོང་པོར་འཛོམས་ནས་མཆོད་པ་ཐམས་ཅད་བསོས༔ 
སྤྲེའུ་ཆུང་ཉིད་ནི་མྱ་ངན་འདས༔  ཉད་ཟ་གསུམ་ནི་ལེགས་བཤུག་མཆོད་པར་སྦས༔ བུ་གསུམ་རང་རང་ཡུལ་དུ་
གདུང་རྒྱུད་བཟུང་༔ ལྕམ་གཉིས་རྐོང་ཡུལ་བྲེར་སྣར་འདོད༔ དེ་ཡན་ཆད་རྣམས་ནི་སྐྱེ་བ་གཉིས་ 
དྲེན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཟུར་ཙམ་བརྗོད་པའི་ལེའུ་སྟེ༔ གཅིག་པའོ༔  

[༣.] གསུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་ལྷའི་ཁང་བཟང་དུ་སྐྱེ་བ་བཞེས་ཚུལ། 

ས་སྐྱེ་དེའི་གོང་རོལ་དུ༔ སྐྱེ་བ་དྲན་པ་བཤད་པ་བྱ་བ་ནི་འདི་ལྟར་རོ༔ གསུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་ལྷའི་ཁང་བཟང་
ཆེན་པོ་རུ༔ གློ་འབུར་བྱང་མའི་འཁོར་ལྔ་བརྒྱའི་བདག་པོ་ཟུར་ལྔ་པ་ཅན་དང་༔ ཡུམ་ལྷ་མོ་གཟི་ལྡན་མ་གཉིས་ཀྱི་
བུ་ཟུར་ཕུད་ཅན་དུ་སྐུ་འཁྲུངས༔ འཁྲུག་བརྩོད་ཀྱི་ལས་ལ་སྤྱོད་པ་དང་༔ གསུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་ནང་གིས་བཀོད་པ་
རྣམས་མི་གསལ་ཀྱང་༔ ཕྱི་ཡུལ་གྱི་བཀོད་པ་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་དང་༔ གོྲང་ཁྱེར་ཆེན་པོ་ལྟ་ན་སྡུག་པ་
དང་༔ ལྟ་ན་མཛེས་པ་དང་ ཆོས་བཟངས་ལྷའི་འདུན་ས་དང་༔ དོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཨ་མོ་ལེ་ཀ་བསྐྱེད་བསྐུམ་ཁ་མདོག་སྣ་
ཚོགས་པ་དང་། ཤིང་ཡོངས་སུ་ས་རྡོལ་གྱི་མེ་ཏོག་ལོ་འབྲས་གྲོང་ཁྱེར་རྣམས་དང་ ཚལ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་དང་ རི་
རབ་ཅོག་བཞིར་ལག་ན་རྡོ་རྗེ་ཁང་བཟང་བཞི་ལ། ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་རྒྱུ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ལས་གྲུབ་པའི་
བཀོད་པ། མངོན་པ་འཇིག་རྟེན་བསྟན་བཞབས་ལྷག་པའི་ཡུལ་ཁམ། གླང་པོ་ཆེ་ཟས་སྐོམ་མི་དགོས་ཤིང་མེད་པ། 
ཉལ་བའི་ཚུལ་ཅན་གྱི་ལུས་ཀྱི་གོྲང་ཁྱེར་དང་། གླང་འདྲ་དཔག་ཏུ་མེད་ དམག་གི་གྲོང་ཁྱེར་དང་། དེ་ལ་སོགས་ཏེ་
སྟེང་གསུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་གིྱ་བཀོད་པ་རྣམས་ཀྱང་། ཚེ་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་གསལ་ཞིང་དྲན་པའི་ལེའུ་སྟེ་ གཉིས་པའོ༔ 
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[༤.] ཁམས་སྨེ་ཤོད་དུ་སྐྱེ་བ་བཞེས་ཚུལ། 

སྐྱེ་བ་དེའི་འོག་རོལ་དུ་ ཁམས་སྨེ་ཤོད་དུ་སྡེ་པེ་ཚོང་རྒྱལ་པོར་སྐྱེས་པ་དང་། སྟོང་གཟིག་གི་མཆོད་པ་རྩིག་པ་
དང་། ཕུག་ཡུག་གི་མཚོ་འོག་མ་ལ་གྲུ་བཅས་པ་དང་། ཀོམ་ཇོ་རྫོང་དང་། རལ་གོང་སྔོན་དུ་ནོར་ཕྱུགས་སྐྱོང་བ་
རྣམས་ནི་རྨི་ ལམ་ཙམ་དྲན་པའི་ལེའུ་སྟེ་གསུམ་པའོ༔   

[༥.] སྐོང་ཡུལ་ཞ་ཤ་ལ་ལུང་དུ་སྐྱེ་བ་བཞེས་ཚུལ། 

སྐྱེ་བ་དེའི་འོག་རོལ་དུ༔ སྐོང་ཡུལ་ཞ་ཤ་ལ་ལུང་བྱ་བ་རུ༔ ཞང་སྐྱིད་ཁྲོམ་གྱི་བུ་རུ་སྐྱེས་ནས་གྱང་རྡོ་སྒོང་
འདྲ་བ་ལ་བརྩེ་ས་སྤང་པའི་ཡང་ཡང་ཡུད་ཙམ་དྲན་པའི་ལེའུ་སྟེ༔ བཞི་པའོ༔  

[༦.] གཏེར་སྟོན་ཤེས་རབ་མེ་འབར་གྱི་སྐྱེ་བ་བཞེས་ཚུལ། 

དྲུག་པ་དུས་ད་ལྟ་སྐྱེ་བ་འདི་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ཟུར་ཙམ་བཤད་པར་བྱ་སྟེ༔ (རྣམ་ཐར་ནང་ལྔ་པ་དུས་ད་ལྟའི་
སྐྱེ་བ་ཟེར་འཁོད་ནས་འདུག) ཁམས་ལྕི་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ས་ཆ་རུ༔ ཡབ་ནི་སྐོ་ཚབ་དཔལ་ཞེས༔ མ་ནི་རྒྱ་ཟ་ཁྲོ་
མོའི་བུ༔ ཁྱི་ལོ་པ་ཨ་པུ་ཞེས་བྱར་སྐྱེས༔ ལོ་བརྒྱད་ལོན་ནས༔ སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དྲན༔ འཇིག་རྟེན་འདྲེ་དང་མི་མ་
ཡིན་རྣམས་མཐོང་༔ ལོའི་ཐོག་མར་གཉེན་ཆེན་ཐང་ལྷ་འབབས༔ རྩི་ས་ཐོག་མར་ཁ་སྒྲོག་གསུམ་ཅུ་ཤེས༔ གཏོའི་
ཐོག་མར་གཏོ་ནག་མགོ་གསུམ་ཤེས༔ ཁ་ཐོན་དང་པོར་གོྲལ་མ་རྣམ་འཇོམས་ཤེས༔ ཕུར་པ་ལྷ་ནག་མ་དང་ལས་
བྱང་ཤེས༔ མ་བསླབ་པའི་ཡི་གེ་ཤར་མ་དང་༔ བསུང་བ་ཡིག་ནག་བཟློག་པ་དུམ་ཙམ་ཤེས༔ དེའི་དུས་ལྟོ་གོས་
ཐམས་ཅད་རྙེད༔ མི་བྱེད་དགུ་བྱེད་མུ་རིག་མིང་དུ་བཏགས༔ བཅོས་ལྔའི་བར་དུ་བཤེས་སྙེན་དེ་དག་ཀྱང་༔ བླ་
དགོན་བསོད་ནམས་གྲགས་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་༔ དེ་ནས་སྔན་མའི་བག་ཆགས་དྲན་རང་མེད་པར་སྤྲང་བཞིན་ཕྱིན༔ 
རྐོང་ཡུལ་ལུང་སོ་ལུང་པ་དང་༔ བྲག་གསུམ་སྟོང་དུ་ལོ་གསུམ་སྤྲང་༔ དེ་ནས་རྩི་ས་དུམ་དུམ་བྱས༔ དེའི་སྣ་ཁྲིད་
བྱས་ནས་སུ༔ སྟོད་ཀྱི་རྒྱ་ཤལ་རྒྱུད་གསུམ་དང་༔ སྨད་ཀྱི་གཤིན་རྗེ་དོང་ཟླ་དང་༔ བར་གིྱ་གློ་ལམ་དཀར་ནག་དང་
༔ ཁ་བཀྲལ་ཅན་དང་འཇུག་རིངས་ཅན༔ ལྷོ་མོན་ཐམས་ཅད་ཤིག་བཞིན་ཉུལ༔ མོ་རྩིས་སྨན་དང་མདོས་ཚོགས་
དང་༔ མཐུ་གཏད་སེའུ་གསུམ་རླུང་འཁོར་དང་༔ ཡིབ་སྣ་ཕྲན་བུ་མཐོང་ཚད་བཅད༔ དེ་དག་རྣམས་ཀྱི་ཁ་ཁྱེར་
ནས༔ སྔར་གིྱ་བག་ཆགས་ཅིག་མ་དྲན༔ ཕྱིའི་རྫུན་ཟོག་ཕོ་ཚོད་དང་༔ འཇིག་རྟེན་འདིའི་མི་བསྲུང་མཁན༔ སྡིག་
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དང་བསད་བཅད་མི་འཛེམ་ཤིང་༔ ཁ་སྡིག་ལག་སྡིག་སེམས་སྡིག་བསགས༔ ཁང་ཁྱིམ་ལྔ་ཙམ་རེ་བསོར་བྱས༔ 
མིའི་འཁོལ་ཀྱང་ལན་གཉིས་ཕོག༔ ༡ དེ་ལྟར་ལོ་ནི་བཅུ་གསུམ་འཁྲུལ༔ སྤྱིར་ནི་མི་ལོ་ཉི་ཤུ་བདུན༔ ཡང་མ་ཡེང་
ལ་སྤྱད་པའི་ལེའུ་སྟེ་ དྲུག་པའོ༔  

རིག་འཛིན་ཀུ་མ་ར་ཙ་སོཊ་ནས་སྙིང་ཐིག་སོགས་ཞུ་ཚུལ། 

དེ་ནས་སྐྱོ་བ་བཙན་ཐབས་སྐྱེས༔ ཡུལ་ཞིང་ཐམས་ཅད་བོར་ནས་སུ༔ བུ་གྷུ་སྟག་གི་ལོ་པ་ཅིག༔ བུད་མེད་
བཀྲིས་མཚོད་དང་གཉིས༔ གཡོག་པོ་ཁྲོ་བོ་བདག་རང་གཟའ་ཚོ་བཞི་ཆིངས་ཡུལ་ལུང་མོ་གསུམ་ལམ་བྱས་ནས༔ 
དྲང་སྟོད་བསྟད་དུས་མོ་ཡང་དུམ་དུམ་བཏབ༔ དེ་རུ་གྲུབ་ཐོག་བདེ་བ་ཡན་པ་དང་༔ མཇལ་ནས་ཞག་བདུན་རྫོགས་
ཆེན་ཞུས༔ དག་སྣང་ཚད་མེད་སྐྱེས་ནས་ཅི་ཡོད་ཕུལ༔ མིང་ཡང་བདེ་བ་དར་རྒྱལ་ཞེས་སུ་བཏགས༔ ཆོས་བྲོ་
དགའ་སྐྱིད་མའི་ལུང་བསྟེན་ཕོག༔ དེ་ནས་རྐོང་པོ་ང་ལ་བརྒལ༔ སྤྱི་གཏིང་པ་དང་ཀ་དྲུག་གངས་ལ་བབ༔ ཡུལ་
བཞིའི་ལྟོ་རྒྱག་ཕོག་ནས་ནི༔ སྲོག་གི་བླ་མཆོད་ངན་ཐབས་བཟློག་པ་དང་༔ བསྲུང་བཟླགོ་མཁན་པོར་ལོ་གསུམ་
གསོས༔ དེ་དུས་རྫོགས་ཆེན་ཡང་ཡང་དྲན༔  ཚེ་སྔ་མའི་བག་ཆགས་ཐོལ་ཐོལ་བཤད༔ བཤད་ཀྱང་ཉན་མཁན་མི་
གཅིག་མེད༔ ཡིན་ཀྱང་ཆོས་ལ་དུང་དུང་བྱས༔ ཚར་སྟིང་པ་དང་ གྲགས་ཚུལ་དང་ དཔོན་གཞོན་གསུམ་ལ་མཁའ ་
འགྲོ་སྙིང་ཐིག་ཞུས༔ རིག་འཛིན་ཀུ་མ་ར་ཙ་ལ༔ སྙིང་ཐིག་ལུང་ཞུས་བཀའ་ཡང་སྩལ༔ བླ་མ་ནམ་མཁའ་པ་ལ་
རྫོགས་ཆེན་བཅུ་བདུན་རྒྱུད༔ ལོ་རྒྱུས་སྤྱི་བ་ཟབ་པའི་པོད་བཞི་དང་༔ གསང་སྐོར་མ་བུ་ཡང་རྫོང་སྐོར་རྣམས་ཞུས༔ 
དེ་ནས་ཆོས་ལ་བློ་ཐག་ལེགས་པར་བཅད༔ ཉམས་འབར་ཁྱིམ་དུ་ལོག་པ་དང་༔ ལམ་དུ་ཨར་བས་བཅོམ་ནས་
མཚོན་གྱིས་བཏབ༔ དེ་ལ་ཞེ་སྡང་རླུང་འཁོར་བལྟས་ངན་བཏང་༔ དོན་ལ་བབས་ནས་ཇོ་མོ་ལྷ་སྐྱིད་བྱིན༔ ལས་ཀྱི་
འབྲས་བུ་གོང་ལོན་བ་དང་ཐུག༔ ཕ་ནོར་བཅོམ་སྟེ་དཀོན་མཆོག་ལྷ་མ་སྨད༔ ཁོང་གིས་འཚམ་དགྲ་ཉི་ཤུ་རྩ་ཅིག་
བཙུགས༔ གནམ་ལྕགས་བལྟང་བལྟས་ངན་རྨི་ ལམ་མང་དུ་བྱུང་༔ དེ་ཡང་ཏྲི་དང་པ་ལ་ཏྲ་དང་མེད་ཅི་ཀྱང་རྨིས༔ 
གཤིན་རྗེ་རྟ་གཞོན་གསུམ་གྱིས་བཟློག་པས༔ ཟློག་པ་ལོག་ནས་ཤ་བ་རྣ་བ་དང་༔ སྙོ་འབོག་བསང་བཅད་
འཚམས་པ་ཅིག་ཀྱང་ཤི༔ མཐུ་སྨས་རྣམས་ལོག་པས་བླ་མ་མཛེའི་ཁྱེར༔ གོང་ལ་བའི་བསྟེན་པ་ས་འོག་སྦས༔ 
བར་སྐབས་མཐུ་འདྲེན་དང་ཆོས་སྤྲེལ་མར་སྤྱོད་པའི་ལེའུ་སྟེ་ བདུན་པའོ༔ 
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རྡོ་རྗེ་ལེགས་པས་ལུང་བསྟན་གནང་ཚུལ། 

དེ་ནས་ཆུང་མ་ལྷོག་པས་བསད༔ བུ་གཉིས་ཤུལ་དུ་ལུས་ནས་ལྷ་སྐྱིད་བླངས༔ དེ་ནས་རྡོ་རྗེ་ལེགས་པས་
ལུང་བསྟན་ནས༔ མི་མེ་ཁར་དོ་བོ་འདི་ལ་ཁྱིམ་ཅིག་བརྩིགས༔ བར་གྱི་ལྟོང་ཉག་འདི་ལ་ཆང་འཚོང་ཅིག༔ དེ་འོག་
ཏུ་ཆུ་གཏེར་ཐོན་ཅིག༔ དེ་སྐད་ལུང་བསྟན་བྱུང་གནས་སུ༔ མི་ཁར་དོ་བོར་ཁྱིམ་མལ་ས་བཙལ༔ དེ་ལ་རྡོ་ལ་སོགས་
ཁྱིམ་ཤུལ་རྙིང་པ་རྙེད༔ ད་རུང་རྐོས་པས་རྡོ་གཞོང་ཁ་སྤྲོད་དུ༔ རལ་གྲི་གཡར་མོ་འབྲུག་ལྕེ་དང་༔ ཁྲོ་ཆུ་ཁྲ་རིང་
སྲིན་མོ་ཁྲག་ལྡག་བྱ་བ་གསུམ༔ དེ་ཉིད་ཁ་ཕྱིས་བལྟས་པས་འདི་ལྟར་འདུག༔ ཡི་གེ་དཀྱུས་ཡིག་པུག་རིངས་
ཞིབ་མོ་ལ༔ ཀླག་བརྒྱད་པའི ་ནང་ན་དུ་འདི་སྐད་ལོ༔  

ༀ་སྲ་སྟི་སིད་དྷཾ།། བྷའུ་སིན་སན་དྷཱཾ༔ ཡུལ་གྱི་མིང་ནི་མོན་ཁ་མཚོ་སྣ་ཞེས༔ ཡར་ར་ཞེས་བྱའི་ཕུའི་ལྷོ་ནུབ་
འཚམས༔ དིང་རིང་ཞེས་བྱའི་ལ་བཙས་ཟིལ་བཙམ་ནུབ༔ ཧཱུྃ་སྟག་ཁུང་བྱ་ར་སྤྱིའི་བྱང་ཕྱོགས་སུ༔ མཆོལ་ཀ་གོང་
འོག་ཞེས་བྱའི་མཚོ་གཉིས་ཡོད༔ དེ་རུ་ཤ་བ་ཉལ་བ་ལྟ་བུའི་ཕ་བོང་ཡོད་༔ རྒུ་ཟླ་ར་བའི་ཚེས་ཀྱི་ཉི་ཤར་དུས༔ ཕ་
འོང་དེའི་རྩེའི་གྲིབ་མས་གར་སླེབ་སར༔ འདོམ་གང་ཐུར་དུ་བྲུས་པའི་ས་ཆ་རུ༔ ཁར་གོང་དཀར་པོ་ལུག་ཐོད་རྩམ་
ཅིག་ཡོད༔ དེའི་འོག་ཏུ་རྔོ་སྒྲོམ་བྱས་པའི་ནང་༔ བསེའི་སྒྲོམ་བུའི་ནང་ནི༔ གཡུ་ཆེན་པོ་བྱ་ཐི་བ་ཙམ་ཅིག་ལ༔ 
གཡུ་བྲན་སྟང་གིས་སྟོང་གིས་བསྐོར་བ་ཟངས་གང་ཡོད༔ ནོར་གཏེར་དེ་ནི་དབུལ་བ་བསེལ་གྱུར༔ དེ་རུ་ཐུགས་རྗེ་
ཆེན་པོ་འཁོར་བ་ཀུན་སྐྱོབ་དང་༔ རྫོགས་ཆེན་དོན་གསལ་བ་ཉི་སྒྲོན་དང་༔ ལས་ཚོགས་དགོས་པ་ཀུན་འབྱུང་དང་༔ 
ཁ་བྱང་ལུང་བསྟེན་རེག་མཆོད་སྐོར་རྣམས་ཡོད༔ གཏེར་དེ་རྡོ་རྗེ་སྤྲེའུ་ཆུང་༔ སྐྱེས་མཐའ་ཤེས་རབ་ཚུལ་མིང་ཅན༔ 
ཁྱིའཾ་ཕག་པའི་ལོ་པ་ཡིས༔ རྟ་སྦྲུལ་ལོ་ལ་འདོན་པར་གྱུར༔ གཏེར་དེ་ཐོན་དུས་ཨུར་རྒྱན་ང་ཉིད་འོངས༔ དེ་ནས་
ལོའི་ཕྱོགས་སུ་འགྲོ་དོན་འོངས༔ སྦས་ཡུལ་བསྒྲུབ་གནས་མདོ་སྟེ་སྐྱིད་གསུམ་འཛོམས༔ ཅེས༔ ས་མ་ཡ། རྒྱ་རྒྱ་
རྒྱ། གཏེར་རྒྱ། སྦས་རྒྱ། ཟབ་རྒྱ། གཏད་རྒྱ། ༈ ཅེས་རྡོ་རྗེ་ལེགས་པས་ལུང་བསྟན་ནས་ཁ་བྱང་རྙེད་པའི་ལེའུ་སྟེ་ 
བརྒྱད་པའོ༔  

གཏེར་སྟོན་ཨུ་རྒྱན་གླིང་པ་དང་མཇལ་ཚུལ། 

དེ་ནས་ལོ་ཡང་གསུམ་བཅུ་ཙ་༣སོང་༔ དེའི་ཁ་བྱང་ཟུམ་ཙམ་བཤད་པས་སུ༔ ཀུན་གིྱ་ཧ་ཧ་ཧོ་ཧོ་གཞད་
བགར་བྱས༔ ལོ་ཅིག་ཙམ་ཅི་ཐེ་ཚོམ་ཡིད་གཉིས་ཟོས༔ དེ་ནས་བློ་ཐག་བཅད་ནས་རྟ་ལོ་ལ༔ ལྷ་སྐྱིད་ཁྲོ་འཕེ་འོ་
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བདག་དང་གསུམ་པོས་ཕྱིན༔ སྤྲང་པོའི་ལམ་ལ་ཟླ་གསུམ་སོང་༔ ལམ་རོགས་སྤྲང་པོ་ཁ་ཅིག་ལ༔ ཤོག་ལྡེབ་
ཅིག་ལ་འདི་སྐད་འདུག༔ གྲ་ཞེས་བྱ་བའི་ས་ཆ་རུ༔ མེ་ཁམས་པའི་སྐྱེས་བུ་ནི༔ ཨུ་རྒྱན་གླིང་པ་ཞེས་བྱ་འབྱུང་༔ དེ་
དང་འཕྲད་པར་གྱུར་པ་ན༔ ཆིང་སྤྲུལ་ཨུར་རྒྱན་གནས་སུ་བདེ༔ ཤམ་པོ་གངས་ཀྱི་ར་བ་རུ༔ ཐོད་པ་སྐལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་
ཞེས༔ སྦས་པའི་རྣལ་འབྱོར་ངང་རྒྱུད་རིང་༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྤྲུལ་པ་འབྱུང་༔ སྐལ་ལྡན་ཡིན་པས་ཆོས་གཏེར་དེ་
ལ་སྤྲོད༔ སྤྲེའུ་ཆུང་སྤྲུལ་པས་དེ་ལྟར་བསྒྲུབ༔ ཅེས་པའི་རྣལ་འབྱོར་དང་རྒྱུད་རིང་༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྤྲུལ་པ་
འབྱུང་༔ སྐལ་ལྡན་ཡིན་པས་ཆོས་གཏེར་དེ་ལ་སྤྲོད༔ སྤྲེའུ་ཆུང་སྤྲུལ་པས་དེ་ལྟར་བསྒྲུབ༔ ཅེས་པས་དེ་ལྟ་ཅིག་
འདུག་པས་དེ་ཉིད་བློ་ལ་བཅུག༔ ཤིན་ཏུ་སྤྲོས་ནས་ཡར་ལུང་དུ༔ ཨུར་རྒྱན་གླིང་པ་དེ་དང་འཇལ༔ ལོ་རྒྱུས་བཤད་
པས་ལམ་བསྟན་རྒྱགས་ཆེན་བསྐུར༔ དེ་ནས་གཡོས་སྤྲེའུ་ཆུང་སྟོད་དུ་སྐལ་ལྡན་པ་དང་འཇལ༔ དེ་ནས་ལུང་
བསྟན་བཤད་པས་རོགས་ནང་རྒྱགས་ཕྱེ་རྫངས༔ དེ་ནས་མོན་ཁམ་ཚོ་སྣར་སླེབ༔ གཞི་ཀ་སྟེང་གོང་པ་ཡི་གནས་པོ་
བྱས༔ གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་བཤད་པས་ཡིད་ཆེས་སྟེ༔ དུས་ལ་བབ་ཚེ་ཧོར་འདྲ་ལྔ་ཡང་བཏང་༔ འབྲོག་པས་བཀག་
ཀྱང་མ་ཁྱེགས་པར༔ ཨ་པོ་ཡེ་ཤེས་དར་དང་༡། ཧོར་འདྲས་བསེ་སྒྲོམ་རྙེད༔ ཤིན་ཏུ་དགའ་སྟེ་མི་རེས་རྟ་རེ་
གཞོན༔ ངོམ་ཅིང་སྤྲོས་པས་ལམ་དུ་གཏེར་སྡུར་གྱི༔ ང་རང་མགོ་གཟེར་ལངས་ནས་འགྱེལ༔ བསེ་སྒྲོམ་ཁོང་གི་
ཁྱེར་ནས་དཔོན་ལ་བསྟན་ནས་འདུག༔ དེ་ནས་ཧོར་འདྲ་ཀུན་གྱིས་ཕྱག་འཚལ་སྤྱི་བོར་བླངས༔ ནང་པར་བསེ་སྒྲོམ་
ཁ་ཕྱེ་བལྟས་པས་སུ༔ ཁ་བྱང་ནང་དུ་ཅི་ལྟར་བཤད་བཞིན་འདུག༔ དེ་ནས་ཡིད་ཆེས་ཐག་ཆོད་རིག་པ་གསལ་བ་ལྟ་
བུར་བྱུང་༔ དེ་ནས་ཡང་རང་གི་ནོར་གཏེར་ཁ་བྱང་རྣམས་སྟོན་པའི་ལེའུ་སྟེ་ དགུ་པའོ༔  

དེ་ནས་འོར་ཟམ་སྡོང་དུ༔ མི་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་བཅས་ཏེ་གཤིན་ནེའི་བསྒྲ་ཡིག༔ འབོད་སྤད་གསད་
༣གིྱ་ལས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་བསྟོན་ནོ༔ གཏེར་སྟོན་ཤེས་རབ་མེ་འབར་གྱིས༔ དྲུང་ཤུལ་འོར་མ་རྡོ་ཟམ་དུ༔ གཤིན་
ནེའི་བསྒྲ་ཡིག་བསྟོན་པའི་ལེའུ་སྟེ༔ དེ་ནས་གུང་ཐང་ཚར་མ་རུ༔ དཔོན་སློབ་༣གིྱས་ནམ་ལ༔ འཇམ་པལ་པ་ཏྲི་སྐོར་
རྣམས་ཐམས་ཅད་བསྟོན་ནོ༔ གཏེར་སྟོན་པྲ་བྷ་ལྱེ་པ་བཙལ་གིྱ༔ གུང་ཐང་ཆར་མར་གསང་གཏེར་སྟོན་པའི་ལེའུ་༣ 
པའོ༔ 

དེ་ནས་ཡང་མོན་ཡུལ་བང་ཆེན་གྲུ་གུའི་བྲག་ནས་སྐྱེ་༧ དུན་ཆེན་གྲགས་པའི་སྐུ་ཤ་བུབ་རིམ༔ ཕུང་པོ་
ལྷག་མེད་ཎ་དུ་འགྲོ་ལ་ཁང་པ་ཁྱད་པ་༡བསྟོན་ནོ༔ གཏེར་སྟོན་ཤེས་རབ་མེ་འབར་གྱིས༔ བང་ཆེན་གྲུ་གུའི་བྲག་
ནས༔ སྐྱེ་བདུན་དུན་ཆེན་གྲགས་པའི་སྐུ་ཤ་བསྟོན་པའི་ལེའུ་སྟེ༔ ༤ པའོ༔ 
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དེ་ནས་ཤ་པོ་གང་དུ་ཕར་ཕྱིན་ནས༔ དེ་ནས་ཤ་པོ་གང་དུ༔ བླ་མ་གང་པ་དང་༔ སླད་འཀྱ་འོད་ཟེར་དང་༔ 
འབྲག་གེ་པ་དང་༔ ཡུལ་མི་དང་༔ ཉི་རྒྱ་ཙཾ་ཕྱིན་པ༔ ཤཾ་པོ་གང་ཀྱི་བྲག་མོེང་གདོང་ནས་མཐོ་རངས་ནམ་ལངས་པ་
ལ༔ ལུས་པོ་གཅེར་བུར་ཐག་སྦྱངས་བྱས་ནས༔ དུང་གཡས་ཁྱིལ༔ མ་ནི་རང་བྱོན༔ ཐྱོ་ནོེ་པོ་འཁོར་བ་ཀུན་
སྐྱོབས༔ རྫོགས་ཆེན་དོན་གསལ་ཉི་སྒྲོན༔ ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་བསྟོན༔ ནམ་མཁའ་ལ་འཇས་གང་པ་བྱུང་
ནས་མི་རྣམས་ཡིད་ཆེས་སོ༔  

དེའི་དུས་སུ་མ་མཁའ་འགྲའོི་ལུང་བསྟེན་པ༔ ཀྱེ་མ་རྡོ་རྗེ་སྤྲེའུ་ཆུང་ཉོན༔ ཁྱོད་ཀྱི་ཇོ་མོ་ལྷ་སྐྱིད་འདི༔ ལས་
སྨོན་དག་པར་གྱུར་པ་ན༔ དྲི་མེད་འོད་ཟེར་ལུས་ལ་འཁོར༔ བུམ་ཐང་ཐར་པ་གླིང་དུ་སྐྱེ་པ་གྱིས༔ དེ་ལྟར་མ་བྱས་
གྱུར་པས་ན༔ བུ་༡སྐྱེས་ཏེ་ཉེར་༡དག་ལ་འཆི༔ ཤི་རུས་སྒྲ་འོད་ཟེར་༣རུལ་སྲེལ་འོང་༔ (རིང་སྲེལ) བླ་གཡས་
མཁྲོའི་སྤྱན་གིྱས་བརྒྱན༔ ཤི་མ་ཐོག་ཏུ་བཙུན་མ་དཾ་ཉཾས་༡གི་ལུས་སུ་འཁོར༔ ཕ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས་ཡིན༔ 
བྱའཾ་སྤྲེའུ་ལོ་པ་ཐར་པ་གླིང་དུ་སྐྱེ་བར ་འགྱུར༔ དྲི་མེད་འོད་ཟེར་ཡིན་ཏེ་རྟྲེལ་འཆུག༔ གཏེར་རྣམས་མི་ཐོན་གཞན་གྱི་
སྤྱོ༔ དེའི་ཁ་བྱང་ཐམས་ཅད་སྤྲེལ་གདོང་ཅན་དུ་བསྐྱར་ལ་ཚོལ༔ ཅེས་ལུང་བསྟན་པ་བྱུང་པ་རྣམས་ཡི་གེ་ལ་དེ་མ་
ཐོག་ཏུ་བཏབ་བོ༔ ཕྱི་རབས་བདེན་བརྫུན་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་རྟགས་སུ་བྲིས་པའོ༔ གཏེར་སྟོན་ཤེས་རབ་མེ་འབར་གྱིས༔ 
གང་གི་བྲག་མོེ་ནས་གཏེར་བསྟོན་པའི་ལེའུ་སྟེ་བཅོ་ལྔ་པའོ༔   

དེ་ནས་མར་ལོག་ནས༔ བྷ་རི་ལ་མཚམས་བཅད༔ ལྷ་སྐྱིད་ཐར་པ་གླིང་དུ་གསེར་དང་གཡོག་དང་བྲག་ལ་
བཏང་བྱས་པས་མ་ཉན༔ དེ་ནས་ཡི་མུག་ནས་མགཽན་སྤྲེལ་གདོང་དུ༔ སྔར་གྱི་ཧེར་ཤུལ་དུ་བསྐོས་པས༔ ལ་ཆའི་
རྡོ་རྗེ་༡ གི་ནང་དུ་འདི་སྐད་བྱ་བའི་ཤོག་དྲིལ་༡ བྱུང་ངོ་༔  

སྦས་ཡུལ་རོང་མོ་སྟེང་གི་གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་ལམ་ཡིག་སྐོར། 

ༀ་སྭ་སྟི་སིདྷྭཾ༔ བདག་འདྲ་ཅིག་གི་རྡོ་རྗེ་སྤྲེལ་ཆུང་དང་༔ བསམ་པ་དག་པས་ཨུ་རྒྱན་ཉིད་དང་འཇལ༔ 
གདམས་པ་ཁྱད་འཕགས་ཀློང་གསལ་སྐོར་གསུམ་ཞུས༔ ཡང་ཟབ་དམ་པ་བཅུ་བདུན་རྒྱུད་འགྲེལ་འཐོབ༔ བདག་
ལ་ཟག་བཅས་ཟག་པ་སྟེ༔ མངོན་ཤེས་དུཾ་དུཾ་ཡོད་མོད་ཀྱང་༔ ཨུ་རྒྱན་ལྷོ་ནུབ་བྱོན་ནས་མི་ལོ་ལྔ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་རྩ་༣ 
དག་ནས་འབྱུང་༔ དེའི་ངའ་ཁ་བྱང་ལམ་བསྟན་ཡིད་ལ་ཞོག་ལ་བཙོལ་བ་བསྐྱེད་མཛོད་ཅིག༔ ཨུ་རྒྱན་ཉིད་ཀྱི་
གསུང་ལ་སྟན་བྱས་ནས༔ སྦས་ཡུལ་རོང་མོ་གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་ལམ་ཡིག་སྐོར༔ ཕྱི་རབ་ངའི་སྐྱེ་མཐའི་སྤྲ་བྷ་
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ལེགས་པ་རྩལ༔ ཨུ་རྒྱན་ལུང་སྟན་ཐོབ་པ་ཁྱི་ཕག་ལོ༔ ནམ་ཞིག་ལྔ་བརྒྱ་ཐ་མ་དུས་ཀྱི་སྙིགས་མ་ལ༔ མི་ལ་ནོ་
མེད་ས་མཐའ་འཁྱམས༔ ས་ལ་ནས་ལ་ཞག་ཎ་འཇག་ས་སྐྱ་འཕྱོ༔ (ས་ལ་བཞག་ནས་ལ་ཎ་འཇག་ས་སྐྱ་འཕྱོ༔) 
ལོ་ཤི་མུ་གེ་སད་བེར་འོང་༔ མི་ནད་ཕྱུག་ནད་སྐལ་པ་འཁྲུག༔ ཕ་བློ་བུ་ལ་མི་གཏད་དུས༔ ངའི་སྦས་ཡུལ་མོན་ཁ་
རོང་མོ་སྟེངས༔ ཡུལ་ལ་ཡོན་ཏན་བཅུ་གསུམ་ཡུལ་ཅིག་ཡིན༔ ཡུན་ཕུག་ཡུན་འཁའི་ཕུ་དང་གཅིག༔ མདང་རང་
ཟམ་བུའི་ཕུ་དང་གཉིས༔ ཡར་རྒྱལ་དུག་མའི་ཕུ་དང་གསུམ༔ ཨ་པྲང་ལའུ་ཕུ་དང་བཞི༔ རྣ་ལྦགས་མེལ་གྱི་ཕུ་
དང་ལྔ༔ ཕུ་ལྔ་འདུས་པའི་རོང་མོ་སྟེང་༔ མོན་བོད་མཚམས་ཀྱི་སྦས་ཡུལ་ངོ་མཚར་ཅན༔ དབྱར་རྒུན་བསིལ་དྲོད་
ཁོད་སྙོམས་ཡོན་ཏན་ཅན་དང་གཅིག༔ དེ་ལ་ནས་གྲོ་བྲག་སྲན་ནས་འབྲས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་དང་གཉིས༔  ཕུ་
འབྲོག་པང་འང་འ་ཞིང་ལྡན་པའི་ཡོན་ཏན་ཅན་དང་གསུམ༔ སེངྒེ་རྫོང་གསུམ་བསྒྲགས་གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་
དང་བཞི༔ མོན་ཁན་རིང་འབྲོག་དང་ལྔ༔ མངའ་རུ་ཀུ་རུ་ལུང་པ་འབྲས་དྲུག་སྨིན་དང་དྲུག༔ ལམ་རྣམ་བྲག་ཕུག་ཆུ་
ཤིང་ལྡན་པ་དན་དང་བདུན༔ གླུ་ལེན་ཟམ་ཀ་ས་འགག་དམ་དང་བརྒྱད༔ གཤན་གྱི་ཞིང་ཆེན་སྐྱེ་འཁྲུངས་བཟང་
དང་དགུ༔ བཟང་ལུང་གདང་སྲིབ་སེམས་ཡིད་ཆགས་དང་བཅུ༔ བདུང་མཚོ་ནག་པོ་བཞི་གཉན་དང་བུ་བཅིུག་གོ༔ 
གཏེར་བདག་སྒོ་བསྲུང་གངས་རིས་བསྐོར་དང་བཅུ་གཉིས་སོ༔ ནམ་ཕུག་ཡུལ་དགོན་མཐའ་རྒྱས་འབྱུང་པས་སྦས་
ཡུལ་ཡོན་ཏན་ཅན་དང་བཅུ་གསུམ་མོ༔ དང་པོ་ངའི་ཤུལ་ཡིན་པས༔ རྣ་ལུང་མེལ་གྱི་ལུང་འདི་ལ༔ དིང་ང་དིང་
ཆུང་ཞེས་བྱའི་གཏེར་གཉིས་ཡོད༔ དེ་རུ་བདུད་པོ་ཟུ་ར་ར་སྐྱེས་དང་༔ ཀླུ་མོ་སྦས་ཡོན་ཏན་ཅན་དང་བྲ་༣ མོ༔ དང་
པོ་ངའི་ཤུལ་ཡིན་པས༔ རྣ་ལུང་མེལ་གྱི་པུ་འདི་ལ༔ དིང་ང་དིང་ཆུང་ཞེས་ཞེས་བྱའི་གཏེར་གཉིས་ཡོད༔ དེ་རུ་
བདུད་པོ་ཟུ་ར་ར་སྐྱེས་པ་དང་༔ ཀླུ་མོ་སྦས་གདོང་ཁྲག་མིག་དང་༔ ཇོ་འོ་ཆིང་པ་ཐེན་ཚོ་དང་༔ ཙན་དམར་རོམ་པོ་
སྐྱ་བདུན་ལ༔ གསོལ་མཆོད་བརྔན་ཡིག་ཁ་བྲབ་ཐོན༔ བན་དེ་མི་ཁྲིད་རང་ཡང་སྐྱ་ཆས་ཞུད༔ རོལ་མོ་སྣ་ཚོགས་
བཀྲོལ་མི་བྱ༔ ཞ་གོན་སྣ་ལྷམ་རྣམ་ནག་པོ་ཤིས༔ དེ་ནས་ཡར་ཡར་ཕྱིན་པས་སུ༔ གང་ཏེང་བརྒལ་ནས་ལ་ཁར་
སླེབ་པའི་དུས༔ ཤར་དུ་དུམ་ཙམ་ཕྱིན་པས་སུ༔ གངས་ཀྱི་བཀྲོལ་ལི་མི་བྱ༔ ཞི་གོས་ལམ་རྣམ་ནག་པོ་ཤིག༔ དེ་
ནས་ཡར་ཡར་ཕྱིན་པས་སུ༔ གང་ཏེང་བརྒལ་ནས་ལ་ཁར་སླེབ་པའི་དུས༔ ཤར་དུ་དུམ་ཙམ་ཕྱིན་པས་སུ༔ གངས་
ཀྱི་སེར་ག་སྔོ་ལ་གདང་རིང་ངོ་༔ དེ་ལ་ཐག་སྐས་བྱས་ན་ཐར༔ ཡང་ན་ཤིང་ཡང་དོམ་འདོད་དོལ༔ ༤ལྔ་རིག་པ་
མདའི་ཡིས་བསྣུན༔ དེ་ནས་མར་ལ་གང་ཏེང་བབ་ནས་ཕྱིན༔ དེ་ནས་རོང་མོ་ཁ་ཏོང་བྱ་བར་སླེབས༔ སྒང་དུ་མར་
བབས་ག་ཡལ་གྱི་ཕྱོགས་རོལ་དུ༔ ཨུ་རྒྱན་ཕུག་མོ་ཆེ་ཞེས་བྱ་བ་ཡོད༔ དེ་ལ་ཕྱག་དང་བསྐོར་བ་གྱིར༔ དེ་ནས་
གཡས་སུ་ལ་མནན་ནས་ཕྱིན་པས་ན༔ རོང་མོ་ཁ་བསྟོད་ཁ་ཁ་༣ཞེས་བྱར་ཡིན༔ དེ་ནས་ཡར་ལ་ཕྱིན་པས་ནག་མ་
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ཆུས་སྟེང་བྱ་བ་སླེབ་པས༔ ཕར་ཀ་གཞུང་མོ་སྐྱེ་བ་འདྲ༔ ཚུར་ཀ་བཞོང་པ་ཆུས་སྐང་འདྲ༔ རི་སྒང་ཉ་མོ་གཞིབ་པ་
འདྲ༔ དེ་ནས་ཕུ་ཆུ་སྒལ་ནས་མར་ཕྱིན་པས༔ གླུ་ལན་ཕུག་པ་དང་༔ དེའི་རྟག་ཏུ་ གཞེན་གིྱ་ཞིང་མོ་ཆེ་༡ ལོ་ཐོག་
ཐམས་ཅད་འཁྲུང་པའོ༔ དེའི་གཡོན་ངོས་ཕུག་སུ་ནི༔ བདུད་མོ་ཚོ་ནག་པོ་བྱ་བ་ ནག་ལ་འཇིགས་པ་ཡོད༔ དེའི་
འོག་ཏུ་གྷུ་རུའི་བྲག་སཕུག་༡ཡོད་དོ།། གཏོར་སྟེགས་གཟིམས་པའི་ཁྲི་མང་ཡོད་པའོ། །དེ་རུ་རྫོགས་ཆེན་ ཨར་
གཏད་ལམ་ཁྲིད་བཞུ༔ ཤོ་བདྲིལ་ཕུག་སུ་ལ་ཆས་བྲིལ་ནས་ཡོད། །དེ་ནི་སྙིང་བཅུད་དཾ་པའོ༔  

སེངྒེ་རྫོང་གི་རྒྱབ་ཟང་ཕུག་ནས་གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་བྱུང་ཚུལ། 

༒ ཡང་༡ གླུ་ལན་ཕུག་པ་ནས༔ མདའ་རུ་གཡས་ཕྱོགས་མནན་ས་ཕྱིན་པས་སུ༔ ཡུལ་ ལུང་ཆུང་
ཅིག་གི་གྲམ་དུ་འོང་། །ཆུ་དེ་དག་ལ་ནས་གྱེན་ལ་ཕྱིན་པས་ལམ་༡ཡོད། །དེ་ལ་ཞུགས་ནས་ཡར་ལ་ཕྱིན་པ་དང་༔ 
ཡར་ཡོངས་པའི་ས་རུ་སེངྒེ་རྫོགས་ཅེས་ཡོད། (རྫོང་) །དེའི་རྒྱབ་ཏུ་ཟང་ཕུག་ཞེས་པ་རུ། །ཀློང་གསལ་སྐོར་༣ བྱ་
བའི་ཤོག་དྲིལ་ལྔ་ ཆ་དར་སྔོན་པོས་དྲིལ་ནས་ཡོད༔ བྲག་ནག་པོ་ལྷམ་གོན་འདྲ་བ་ཅིག་སྦྱར་ན་སྐོད་ཡོད༔ ལག་
པ་འཆང་འཆང་ས་སྐོང་༡ ཀྱང་ཡོད༔ དེའི་ཆུ་ར་ཟང་མཚལ་གྱི་གཡུ་དྲུང་པར་སར༔ ལྕགས་སྣ་༣ ལ་སྡུངས་པའི་ཐོ་
བ་ཡིས༔ ཐུག་ཐུག་བྱང་པས་དུས་ལ་བབ་གྱུར་ན༔ བྲག་དེ་གས་ནས་གཏེར་རེ་ལུག་ནས་འོང་༔ གཏེར་འདི་ལྷོའི་
ཕྱོགས་སུ་འགྲོ་དོན་འོང་༔  བུམ་ཐང་ཏང་གི་ཁ་བྱང་དེ་ཉིད་ཡིན༔ དྲི་མེད་འོད་ཟེར་དབང་པས་ཁས་བྱང་ལུང་བསྟེན་
གཏོད༔ ཏྲཻལ་༼རྟྲེལ༽ འཆུག་པ་བུ་རང་ལོང་ལ་སྤྲེལ༔ དཔའ་རོ་ ཙང་རྐོང་ དབུས་འཁམས་ཀུན་ཏུ་དར་བར་
འགྱུར༔ དབང་བཞིའི་འགྲོ་དོན་ཀུན་ལ་ཁྱབ་གྱུར་ཅིག༔ ཅེས་བ་བྱ་དང་༔ གདམས་ངག་དྲན་བུམ་རེག་ཆོད་སྨང་དུ་
འདུག་གོ༔ འདི་ནི་བྲག་མགོ་གོན་སྤྲེ་གདོང་ཁ་བྱང་༔ ལམ་ཡིག་ལྡེ་མིག་ ས་འགག་དང་བཅས་ཐོན་པའི་ལེའུ་སྟེ་
དྲུག་པའོ༔  

དེ་ནས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་རྣ་སྤད་སུ་ཕྱིན་ནས༔ སྦས་ཡུལ་ ཆོས་གཏེར་ ཁ་བྱང་ལ་འདུག་པ་ལྟར་ཆད་ལྷག་
གསུམ་ཙམ་ཡང་ཎ་ནི་པ་གྲུབ་པར་བྱས་སོ༔ ཨ་མ་དང་ བུ་༢ ལྷ་སྐྱིད་ཀྱང་ལོ་༣ གིྱ་བར་དུ་ས་ཡུལ་བཟུང་སོ༔་ བླ་
མ་རྒྱུན་ན་ཆོད་པས་ཀྱང་དགུན་ཟླ་བརྒྱད་འབང་ནས་གྲྭ་རྟག་ཐོན༔ གཏེར་སྟོན་ཤེས་རབ་མེ་འབར་གྱིས༔ ཆོས་
གཏེར་ ཡུལ་གཏེར་ བསྒྲབ་ཁ་༤ ཡཾ་མཚན་པ་ཐམས་ཅད་ ཤི་པ་སྲོག་དང་བསྡོས་ཅིང་གྲྭ་རྟྱ་ རྩ་རླུང་ ཡཾ་མཚན་
པ་རྣཾ་གསང་སྤྱོད་དུ་བསྟེན་ཅིང་སྤྱོད་དུ་སྤྲེལ་བའི་ལེའུ་སྟེ་བདུན་པའོ། 
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མོན་ཀུ་རུ་ལུང་ལམ་བྱས་ནས་མོན་དུང་རང་དུ་བྱོན་ཚུལ། 

དེ་ནས་སྦས་ཡུལ་གྱིས་མངའ་ཞུགས་ནས༔ མོན་ཀུ་རུ་ལུང་པ་ལ་ལཾ་བྱས་ནས༔ མོན་དུང་རང་ལུང་པའི་
དབུས༔ ཆི་ལི་བི་ལིང་བྱ་ཟེ་མའི་གནས་སུ༔ དཾ་ཆོས་ཆོ་མདོ་སྡེ་བཞེངས༔ གྭ་རྟང་བསྟོན༔ དབང་ཁྲིད་རྫོགས་པར་
བཤད༔ རྱ་བོད་༢ ཀྱི་འཚམས༔ བཙན་མཁར་ཤག་ཤིག་མའི་མདའ༔ མཚོ་མུ་ཏིག་མཚོའི་ཚུ་རོལ༔ རྒྱ་གར་ཨ་
རུ་སྦ༢༩ ནག་པོའི་ཤིང་༔ བྷ་བྷ་སེར་སྐྱའི་ཁོང་སེང་ནས༔ མཁྲོའ་མས་མངོན་༣ དུ་ལུང་བསྟན་ས༔ མན་ངག་རིན་
ཆེན་གཏེར་མཛོད་སྐོར་༣ གཏེར་ནས་ཁྲོཾ་གཏེར་དུ་གདན་དྲངས་པའི་ལེའུ་སྟེ་བཅྱོད་པའོ༔  

དེ་ནས་སྦས་ཡུལ་རོང་མོ་སྟེང་སུ་ང་ལོག་ནས༔ མོན་ཁ་ན་རིང་སེངྒེ་རྫོང་གི་ཕུ༔ རྫ་རྡོ་རྗེ་གང་བར་རྫོང་དུ་
ཕྱིན་ནས༔ ཆོས་ཀྱི་ཞུ་དག་བྱས་པའིདུས་སུ༔ ཉིན་བར་བྲག་ཐཾས་ཅད་ཉུལ་བས༔ བྲག་༡ དུ་མེ་ལྕགས་༡དང་ས་༣ 
ལ་སུ་༣ དང་ རྡོ་སྒྲོཾ་༡ འདུག་པའི་ནང་དུ༔ འདི་སྐད་བྱ་བའི་ཤོག་དྲིལ་༡ ༔ འདུག་གོ༔  

ༀ་སྭ་ཏི་སི་དྷཾ༔ བདག་འདྲ་ཆིང་གི་རྡོེ་སྤྲེའུ་ཆུང་གིས༔ བསམ་པ་དག་པས་ཨུ་རྒྱན་ཉིད་དང་འཇལ༔ 
གདམས་པ་ཁྱད་འཕགས་དོན་གསལ་ཉི་སྒྲོན་ཞུས༔ ཁ་བྱང་ལུན་བསྟན་ཚེ་ཆུའི་སྡེ་མི་བཤད༔ བསམ་ཡས་དབུས་
རྩེ་ཤར་ལྷོ་འཚམས༔ སོ་ཕག་ནག་པོའི་མཆེད་རྟེན་དམིགས་མང་རིས༔ བྲ་༡༢ སྒོ་ལྡན་ཁྱད་འཕགས་མན་འཛིའི་
ལུང་༔ སྲོག་ཤིང་བརྒྱད་བརྩེགས་རང་འདོཾ་དྲ་བ་རིས༔ དེའི་སྨད་ནས་ཤར་སྒོ་ཕར་ཕུགས་པས༔ འདོཾ་གང་ཁྲུ་བདུན་
བུས་པའི་ས་ཆ་རུ༔ མཆོད་རྟེན་སྲོག་ཤིང་ཐང་ནས་མར་བྲུས་པས༔ སོ་འཕག་སྒྲོཾ་བུའི་དཀྱིལ་དུ་འདི་སྐད་ཡོད༔ 
ཟངས་ཀྱི་བུམ་པ་གསེར་གྱིས་འགུལ་ཆང་ཅིང་༔ དུང་གི་ཁ་ཆོད་ཙག་ཕྲན་ཕྲན་ག་གསེར་གྱི་འཁོར་ལོ་བཀག༔ 
དངུལ་གིྱ་སྲོག་ཤིང་གསེར་གིྱ་ཐེམ་སྐས་ཅན༔ ནང་དུ་ཁྲོ་ལྕགས་གསེར་གཡུའི་སྤྲས༔ མི་རུལ་མི་སུས་ལ་ཆས་ཀྱི་
དྲིལ་ནས་ཡོད༔ འདི་ནི་མཆོད་རྟེན་སྲོག་ཤིང་རྩ་བའི་འཐད༔ འདོཾམ་གང་ཁྲུ་བདུན་བྲུས་པའི ་ས་ཆ་རུ༔ དཔེ་དཀར་
རྒྱལ་པ་དག་ལ་གཏད་ནས་སྦས༔ ཁྱད་པར་ནོར་བུ་སྐོར་ལྔ་འདྲི་པ་ཡོད༔ ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་གཟའི་ཞབས་སྔོ་བྱས༔ ཚེ་
ཆུས་འདིའི་དབང་སྐལ་ནི༔ སྐལ་པ་ནུབ་ཏུ་ཉེ་བའི་དུས་ཚོད་དུ༔ ས་སྟོད་ཙང་ངམ་ཕག་ཞེས་སུ༔ ངཾ་སྟད་ར་ཀླུ་གོང་
གི་སྤྲུལ་པ་ནི༔ དགེ་སྦྱོར་ཐུབ་པ་མི་ཅན་དབང་༔ ཤཀྱཱ་བཞོན་ནུ་ཚུལ་གྱི་མཚན༔ དབང་ངོ་མི་ལོ་གྱ་བཅུ་རྩ་གཉིས་
ཐུབ༔ བྱི་ཕག་ལོ་ལ་དུས་ལ་བབ་པའོ།། དྲི་ཆེན་དྲི་ཆུང་འི་གཏོར་མ་བཏང་ལ་ཐོན༔ སྤོས་དུད་བུཾ་པ་བདུག་པར་བྱ༔ 
སྤྲེལ་ཆུང་སྤྲུལ་པའི་ཁྱི་ཕག་ལོ་པས་འདོན་པའོ༔ ཅེས་འདུག་པ་དེ་ཐོན་ནས༔ མོན་ཀུ་རུ་ལུང་པ་ཕ་མ་བརྗེད་པའི་
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ཡུལ་དེར་ཆོས་ཀྱིས་འཁོར་ལོ་སྐྐོར་རོ༔ གཏེར་སྟོན་ཤེས་རབ་མེ་འབར་གྱིས༔ བསམ་ཡས་མཆོད་རྟེན་སྔོན་པའི་ཚེ་
ཆུའ་ཁ་བྱང་ཉེད་པའི་ལེའུ་སྟེ་ བཅུ་དགུ་པའོ༔ 

ཀུ་རུ་ལུང་ མོན་ཉ་ལམ་གྱི་ཕུ་ནས་ མཁན་པ་ལུང་དུ་བྱོན་ཚུལ། 

དེ་ནས་ དུང་རང་ལུང་པ་ནས་ ཀུ་རུ་ལུང་པ་རུ་སླེབ་ནས༔ མོན་ཉ་ལམ་གྱི་ཕུ་ནས་ བྲག་ར་རུ་འདྲ་བའི་བར་
ནས༔ ཟེ་རི་ཟེ་ལ་འགྲིམ་ནས༔ མཁན་པ་ལུང་ཕུ་བར་༣ ལ༔ ཐང་ཆད་སྒྱིད་ལུག་ནས༔ སྡུག་ཅིང་བསྔལ་བ་སྟེ༔ 
ལྡ་བཟོད་པ་དང་ ལྷ་སྐྱིད་བདག་༣ གིྱས་མཁན་པ་ལུང་བསྟས་པའི་ལེའུ་སྟེ་ཉྲེར་པའོ༔  

དེ་ནས་ཕག་ལོ་ལ་རྟོགས་ལྡན་དཀོན་མཆོག་སེངྒེས་གདན་དྲངས་ནས༔ ལྷོ་བྲག་ལུང་པ་བཤཊ་ནས༔ 
(བཤད) ཡར་འབྲོག་ནས་གྲ་རོལ་གཞུ་༣ ལ་བྱས༔ གཞིས་ཀ་ལེན་གདོང་དུ་སླེབ་ནས༔ ཟླ་བ་ལྔ་བསྡད༔ ཕག་
ཟླའི་ཉྲེ་བརྒྱད་ལ་དཔེ་དཀར་གྱིས་ལུང་བསྟན་དང་༔ ཁ་བྱང་ལ་ཇི་ལྟར་བསྟོན་ནོ༔ མི་ལོག་པར་ཏ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་
པོ་ཡང་༔ དག་པ་སྦྱོང་ནས་ཡིད་ཆེས་སོ༔ བསྟོན་དུས་ཡང་གཅེར་བུ་རྒྱན་ཎ་པ་ཁྲུས་ཀྱིས་བཀྲུས་ན༔ མཛུག་གུ་
བཅུག་པས་འུལ་ག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བསྐོས༔ དྲི་ཆེན་དྲི་ཆུའི་གཏོར་མ་བཤམས༔ ཁྲོཾ་གཏེར་ཡང་དག་པར་
བསྟོན་པའི་ལེའུ་སྟེ༔ ཉི་ཤུ་པའོ༔  

དེ་ནས་ཡར་ལུང་ཕུའི་ཆིང་སྟག་ཙེར༔ བླ་མ་སྨན་ལུང་པ་དཔོན་སློབ་དང་༔ བླ་མ་ཁྲས་པ༔ པ་ལ་ལ་སོགས་
པའི་བརྒྱ་ཕྲག་རང་བཅས་ནས༔ སྐྱེ་བདུན་རི་ལུ༔ བསམ་ལེ་བསྐོར་༣ དང་བཅས་པ༔ ཁྲོམ་གཏེར་བསྟོན་པའི་
ལེའུ་ཉེར་གཅིག་པའོ༔  

མར་ལོག་པའི་ལམ་དུ༔  གྭ་རྟགས་ཕྱག་རྗེས་མང་དུ་བཞགོ༔ ལྷོ་བྲག་ཁར་ཆུ་གཏེར་༡ ཡོད་པས་མ་གྲུབ་
བོ༔ དེ་ནས་ཡར་རིན་རྣ་ལྕགས་ལྦཊ་ནས་རྫས་རིན་སྤུངས་པར་ཞག་གཅིག་བསྡོད་དོ༔ བྲག་མེ་ལྕེ་འབར་བ་ལ་ཕྱག་
རྱ་ཆེན་པོ་སེམས་ཀྱི་མོེང་སྐོར་༣ ༔ ཤོག་བཀྲ་ཙ་རླུང་༣ དང་བཅས་པ་བསྟོན་ནོ་ གསང་གཏེར་གྱ་ིལེའུ་སྟེ་ཉེར་
གཉིས་པའོ༔  

དེ་ནས་ཡང་ལུང་ཏན་བྱུང་ནས༔ མཁན་པ་ལུང་གི་མངའ་རུ། དར་བཟང་། ལྷ་སྐྱིད་བདག་དང་༤ ས་ གྷུ་རུ་ཞི་
དྲག་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་བསྟོན་པས༔ ལྷ་དྲེས་མངོན་སུམ་དུ་འབྲུག །དྲག་ཆར་འོད་ཀྱི་ལུང་པ་གང་སྟེ༔ ང་
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རང་ཞེང་ནས་དགེས་འབྱོར་གྱིས་བསྟོན་པ་ཡིན་ནོ། རྒྱལ་གྱི་མཁན་པ་ལུང་དུ༔ བས་གྷུ་རུ་ཞི་དྲག་རྨི་ ལམ་ནས་བྱུང་
པ་བསྟོན་པའི་ལེའུ་སྟེ་ ཉྲེར་༤ པའོ༔  

བུམ་ཐང་བྱམས་པ་ལྷ་ཁང་ནས་ ལ་ཅའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་གཏེར་སྟོན་ཚུལ། 

དེ་ནས་ཡང་རྐོང་པོ་རྡོ་རྒྱལ་དང་ དཔལ་འབྱོར་རྒྱལ་མཚན་ བཟོད་པ་བདག་དང་དཔོན་སློབ་གཡོག་འཁོར་
བརྒྱད་ཕྱིན་ནས༔ བུམ་ཐང་བྱམས་པ་ལྷ་ཁང་གི་དབུ་རྩེའི་ནང་༔ ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒོ་ཙ་ནས་བྲུས་ནས་བསྟོན་པའི་
དུས་སུ༔ རྒྱལ་མཚན་གིྱ་ལག་པ་རྡོ་བར་དུ་འདྲེ་བཟུང་ནས་ས་མ་ཐོ་ན༔ དེའི་བར་ལ་བུམ་ཐང་བཙང་པོ་དཔོན་
གཡོག་ཤ་བྱུང་ནས་གཏེར་འདོན་པ་ཡིན་མེན་ལྟ་རུ་བྱུང་༔ དེ་ལ་བདག་ཞེང་ནས་ཀོང་པོ་རྡོ་རྗེ་རྒྱན་མཚན་གྱིས༔ ལ་
ཅའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་༡ བསྟོན་ནོ༔ དེའི་ནང་དུ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོའི་ཆོས་སྐོར་ ཤིན་ཏུ་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཡང་དག་
པའི་ཤོག་དྲིལ་ལྔ་ཐོན་ནོ༔ ཤོག་སེར་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་རང་གི་ཁྱེར་སོང་༔ གཏེར་སྟོན་གྱིས་ཚེ་སྔ་མ་སྐྱེ་བ་༣གྱི་གོང་རོལ་
དུ་སྦས་པ་དྲན་ནས་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོའི་སྒྲུབ་སྐོར་བསྟོན་པའི་ལེའུ་སྟེ་ཉེར་ལྔ་པའོ༔  

བུམ་ཐང་བཏང་རི་མོ་ཅན་ནས་གཏེར་བཞེས་ཚུལ། 

དེ་ནས་ཡང་གཞིས་སྟན་ནས་བུམ་ཐང་དུ་ལྷ་ཁང་༡ ལུང་ལང་འདུག་པ་དེ་བསྒྲུ་པ་དང་༔ བུམ་ཐང་ཏང་གི་རི་མོ་
ཅན་གྱི་དྲི་ཎ་འོད་ཟེར་གྱི་དེ་འདོན་པ་ལ་ཕྱིན་པས༔ གླང་གི་ལོའི་ཚེས་༡༤ འི་ཉིན་པར ་ཕུད་སུ་གདོང་ནས༔ ནུབ་མོ་
རྩད་པོ་ཕུར་བ་འབུཾ་དང་༔ ལྷ་སྲུང་འབུཾ་༢ཀྱིས་རོང་བྱས་ནས༔ ཆོས་གཏེར་ཆེན་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཀློང་གསལ་
འབར་བ་ཉི་མའི་རྒྱུད༔ བཅུ་བདུན་རྒྱུད་དང་འགྲེལ་པ༔ ཀློང་གསལ་ལེའུ་བརྒྱད་པ་རྣམས་བསྟོན་པས༔ གཏེར་
བདུལ་ལ་དཔག་ཏུ་མེད༔ བླ་མ་ཁམས་པ་སྐུ་འབུམ་པ་ལ་སྦྱིན་རླབས་བྱས་པས༔ ཞག་༡ ལ་ཤི་ ཞག་༡ ལ་ 
བཁར་པོ་ཆུར་པ་བུཾ་མིས་པ༔ དེ་ནས་བདག་ལ་མ་ཉེས་པའི་དམག་བྱུང་༔ བདག་གིས་བྱུ་བྱག་གི་ཆིངས་བྱས་པ་
ཐམས་ཅད་ཉམས༔ དམག་མི་བཅུ་བཞི་གསད་པས་ནས་ཁལ་༡བཟུང་༔ གོ་མཚོན་ཐམས་ཅད་ཕྲོག༔ དེ་དུས་
བདག་ཉིདབ་སྐྱེས༔ དེ་ནས་ལུས་མུས་ཀྱི་ཡྲེལ་བས་ད་ལྟ་བཀྲིས་སོ༔ ཕུང་འཚེངས་༢ཀ་གྲྭང་པའི་གཏེར་༡ཐོན༔ 
གཏེར་འདོན་མཁན་ཕུ་ལ་བློབ་ཚེངས་པའོ༔ གཏེར་སྟོན་ཤེས་རབ་མེ་འབར་གྱིས༔ ༡༧རྒྱུད་དང་ཁ་བསྐང་༤༔ ཕ་
རྒྱུད་མ་རྒྱུད་གོང་ན་ཎ་པའི་རྒྱུད༔ ཆོས་སྟེར་ཆེན་པོ་གསང་གཏེར་བསྟོན་པའི་ལེའུ་སྟེ་ ཉྲརེ་དྲུག་པའོ༔ 
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སྤ་གྲོ་ནས་གཏེར་བཞེས་ཚུལ། 

དེ་ནས་ཡང་མོན་ཡུལ་ པ་གྲོ་ཡུལ་ནས༔ གསང་གཏེར་༢བསྟོན༔ ཨ་ཐཾ༔ གསང་གཏེར་གྱི་ལེའུ་སྟེ་ཉེར་༧ 
ཉེར་བརྒྱད་པའོ༔  
དེ་ནས་གསང་གཏེར་གཡང་ཐམས་ཅད་བཀྲིས་འབར་བའི་ནང་དུ༔ ལས་བརྒྱ་བླ་མའི་བསྒྲ་སྙོར་གྱིས་ཤཾ་དུ་ཁ་བྱང་
ནི༔  

༈  ཙང་གི་གྲོ་མོ་ལས་སྒོ་རུ༔ གྲོ་མོ་རྡོ་ཁྲོད་ཀྱི་ཕྱོད་རུ་ཙའི་མདུན་ལ་བདུན༔ རྡོ་རྗེ་གུར་ནི ་ཟང་ནག་ཁ་ཕུབ་
འདྲ༔ དེ་འོག་ཏུ་བྲག་དམར་ཟུར་སྲུང་ཕུག༔ ནག་ལ་གདངས་རིར་དེ་རུ་མེ་སྒྲོན་གཏེར་ལ་ཕྱིན༔ དེ་རུ་རྡོའི་མཆོད་
རྟེན་བཙིག་པའི་ནང་༔ ར་གན་བུཾ་པ་དུང་གི་ཁ་མཆོད་ཅན༔ བཾུ་སྙིང་རིན་ཆེན་སྣ་ལྔས་བརྒྱན་པ་ཡོད༔ ཕྱི་རུ་ཤོག་དཾ་
ལ་ལ་ཆེས་དྲིལ་ནས་ཡོད༔ གཟུྱ་ནི་བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་འཚུལ་དུ་ཡོད༔ ཆེ་ཆུང་དེ་ནི་འཕད་པ་དཔས་ཞེས་དབང་༔ 
དབང་༤ བསྐུར་ལས་བྱིན༔ ཧ ཅེས་པ་ཡང་ལུང་དང་མཐུན་པར་བསྟོན་ནོ༔ དབང་བསྐུར་དང་ཚེ་ཆུ་ཆུ་དྲིལ་པ་ནི་ལ་
སླེབས་སོ༔ གཞོན་གནོད་ཚེ་ཆུའི་ཕྱེད་ནི་དཔོན་ཕཊ་བྲ་ལམ་ལུང་པས་བརྒྱུད་པའོ༔ གཏེར་སྟོན་ཤེས་རབ་མེ་འབར་
གིྱས་གོྲ་མོ་རྡོཾ་གུ་དུ༔ ཚེ་ཆུ་སྟོན་པའི་ལེའུ་སྟེ་ཉེར་དགུ་པའོ༔  

 
དེ་ནས་ཡང་༔ དེ་ཉིད་དུ་ཁ་བྱང་ཤོག་རིལ་གཅིག་ལ༔ ༀ་སྭ་སྟི་སི་དྷཾ༔ ཡུལ་གིྱ་མིང་ནི་ཧས་དང་གྲོ་མོ་

བར༔  དབང་སྐུར་དང་ཚེ་ཆུ་ཧྲིལ་མ་ནི་མ་སླེབས་སོ༔ དེ་ནས་ཡུལ་ཕྱོད་ཀྱི་ཆུ་འཕྱོ་ཕོ་དོས་ཕྱོགས་སུ༔ ཨོ་རྒྱན་
སྟེངས་དང་༔ བྲག་ཕུག་ཟོཾ་འདྲ་སྤྲེ་ཟེར་ཐང་དེ་ལ་སྦེ་ཐང་གོང་འོག་ཟེར༔ ཆུ་དེ་ལ་མཚོ་སྐམ་རྫིང་ཆུ་ཟེར༔ རི་དེ་ལ་ཕོ་
རི་བའི་དམར་པོ་ཟེར༔ དེ་ནས་ཡུལ་སར་ཕྱོག་རིང་ཟུར་གྱི་གཤཾ༔ བྱས་ཆུ་མིག་འཁྲུལ་བྲག་ཕུག༔ རྡོ་རིང་འདི་གནཾ་
གིྱ་ཀ་བ་ཅན་ཀྱང༔ སྦས་ཡུལ་ཕྱི་སྐོར་ཡིན༔ བར་སྐོར་ཨུ་རྒྱན་ཏེ་ ཀུན་སྐྱིད༔ ནང་སྐོར་དཾ་པ་གོང་འོག་དཾ་པ་ལུང་༔ 
སྦས་ཡུལ་དྷི་ནི་ བསྒྲུབས་བྱེད་པའི་གནས་ཡིན་ནོ༔ སྒོ་༢ ཕྱིར༔ སྒོ་༢ ཁོག༔ ཅེས་ལུང་འཐུན་ནས་སྦས་ཡུལ་ པེ་
རིན་ཆེན་རྫོང་དུ་དུ་བློ་གཏད་པའི་ལེའུ་སྟེ་སོ་ཞི་པའོ༔  

བདག་འདྲ་སྒྲུབ་ཆུང་གཟུང་ན་ཤེས་རབ་མེ་འབར་ངས༔  དེ་ལྟར་ཨུ་རྒྱན་ལུང་༔ སྤྲེ་ཆུང་ཞལ་ཆེམས་དང་༔ 
མཁའ་འགྲོའི་ལུང་དང་ མི་མ་ཡིན་གྱི་ལུང་༔ བདག་གི་ཟོ་རིང་སྙིང་ནུས་དཀའ་ལས་ཀྱི༔ ཡུལ་གཏེར་བཞི་དང་༔ 
ཆོས་གཏེར་ཉེར་བརྒྱད་དང་༔ ནོར་གཏེར་༡ དང་སྟག་ཚང་རྫོང་བྲག་གསང་གཏེར་༢༔ སུམ་ཅུ་སོ་༡ བདག་གི་
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གཏེར་ཁ་རོྫྱ༔ ད་ནི་ལོ་ཡང་མང་ཞིང་བློ་བདེ་ཁོང་དུ་ཆུད༔ ཆོས་དང་རང་རྒྱུད་འདྲེས་ཤིང་འཇིག་རྟེན་ཆོས་བརྒྱད་
བྲལ༔ ཆོས་རྣམས་ལྟ་ཕུ་༡ཅིང་རང་ངོར་རྫྱོ༔ སེམས་དང་སེམས་འབྱུང་ཕྱེ་རིག་ངོར་རྫྱོ༔ ༡ ཤེས་ཀུན་གྲོལ་འཇིག་
རྟེན་ཆོས་རྣམས་རྫྱོ༔ ད་ནི་བྱར་མེད་ཐག་ཆོད་དབྱིངས་ཉྲ་དི་དུ་རྫྱོ༔ ཡིན་མེན་ཐ་སྙད་ཐོེམ་བློང་ཡུལ་རོྫྱ༔ སྨྲ་ན་བསམ་
བརྗོད་ཐལ་བའི་ངང་ཉིད་ལས༔ རིག་པ་རྟེན་མེད་དབྱིངས་སུ་བྷུད་དྷ་ཧོ༔ ཨ་ཨཾ་ཨ༔ ས་མ་ཡ་དྷ་ཐིམ༔ ཨེ་མ་ར་
ལ་མོས་ཤི་གཉེ་སྟེ་རྒྱུད་འཛིན་པ་རྣམས་དང་༔ བུ་དང་བུ་ཆེན་ཁྲི་ཞུས་བློབ་མ་དང་༔ རང་བྱད་རང་གིས་མ་མཐོང་བུ་
སྨད་དང་༔ རང་ཕྱེད་རང་གིས་མན་མཐོང་བུ་སླ་དང་༔ མར་གིྱས་མར་སྟོད་ཀ་མ་མཐུལ་ཡོན་ཆ་དང་༔ ཕྱོགས་བཅུ་
དུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་(རྣམ་ཐར་དེའི་མཇུག་མ་ཐོབ) 
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