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༄༅། །བྱིས་པའི་གདོན་རིགས་བཅོས་ཐབས་ཀྱི་མན་ངག་དང་
ལག་ལེན་ཉེར་མཁོ་བཞུགས།
༄༅། །ནམོ་ཨརྱ་མཉྫུཤྲྀ་ཡ། འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྣང་ཞིང་སྲིད་པའི་ཆོས་

ཀུན་དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་རོལ་པར་འཆར་དུ་གསོལ། དེ་ལ་འདིར་བྱིས་གདོན་གསོ་ཐབས་ཀྱི་མན་ངག་ལག་
ལེན་བཤད་པ་ལ་གསུམ། ཐོག་མར་བྱིས་པ་རྣམས་ལ་གདོན་གྱིས་འཚེ་བའི་ནད་ཇི་ལྟར་བྱུང་ཚུལ་དང་། བར་

དུ་གདོན་དེ་ངོས་བཟུང་བ་ལ་ཇི་ལྟར་བརྟག་པའི་ཐབས། མཐའ་མར་ཞི་དྲག་ལས་ཀྱིས་གདོན་ཇི་ལྟར་བཅོས་
པའི་ཐབས་དང་གསུམ་མོ། །དེ་ཡང་། བརྗོད་ཚུལ་གྱི་དབང་གིས་སྐབས་གསུམ་དང་ལེའུ་གསུམ་གྱི་བདག་ཉིད་
ཀྱི་བཤད་པས་མདོ་རྒྱུད་གསོ་རིག་གམ་རྩིས་སྨན་ཆོས་གསུམ་གྱི་ལུགས་སོ་སོར་བཤད་པའོ། །
སྐབས་དང་པོ།
༈ བྱིས་པ་རྣམས་ལ་གདོན་ནད་ཇི་ལྟར་བྱུང་ཚུལ།

བྱིས་པ་རྣམས་ལ་གདོན་ནད་ཇི་ལྟར་བྱུང་བའི་ཚུལ་གླེང་བ་ལ་གཉིས། དང་པོ། བྱིས་པའི་ན་ཚོད་ཀྱི་

དབྱེ་བ་འཇོག་ཚུལ། གཉིས་པ། གདོན་དང་གདོན་གྱི་རྣམ་གྲངས་མདོར་བསྟན། གསུམ་པ། བྱིས་གདོན་དང་ན་
ཚོད་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་བརྗོད་པའོ། །

དང་པོ། བྱིས་པའི་ན་ཚོད་ཀྱི་དབྱེ་བ་འཇོག་ཚུལ།

བྱིས་པ་ཞེས་པ་ན་ཚོད་ཀྱི་དབྱེ་བས་ཕྱེ་བའི་ལུས་ཀྱི་གནས་སྐབས་ཤིག་གི་མིང་ཡིན་པ་ནི་འཇིག་རྟེན་

སྤྱི་ལ་གྲགས་མོད། དེ་ལྟའི་ན་ཚོད་ཀྱི་ཚད་དེ་ལོ་ཇི་ཙམ་ནས་ཇི་ཙམ་བར་ངོས་བཟུང་དགོས་པ་དང་། དེ་ལྟར་
ངོས་བཟུང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གླེང་དགོས་ན། དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ི རྒྱུད་དང་། སྟོང་ཆེན་རབ་འཇོམས་
ཀྱི་མདོ། ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་དང་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞི་སོགས་གསོ་དཔྱད་ཀྱི་གཞུང་བཅས་མདོ་རྒྱུད་གཞུང་
ལུགས་རྣམ་དག་ལ་མ་བརྟེན་ཐབས་མེད་ཡིན་ཏེ། གཞུང་དེ་དང་དེར་བྱིས་པའི་ན་ཚོད་ཀྱི་ཚད་ཁ་གསལ་བསྟན་

ཡོད་པ་མ་ཟད་དེ་ལྟའི་ན་ཚོད་ཀྱི་ཚད་དག་ནང་ལུས་ཁམས་ཀྱི་འཕེལ་འགྲིབ་དང་འབྲེལ་བ་ཇི་ལྟར་ཡོད་ཚུལ་
གསལ་བར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །

དེ་ལ་དང་པོ། ན་ཚོད་ཀྱི་དབྱེ་བ་འཇོག་ཚུལ་ནི། སྙིང་པོ་བསྡུས་པར། ན་ཚོད་བཅུ་དྲུག་བར་བྱིས་པ། །

དེ་ལས་ལུས་ཟུངས་དབང་པོ་གཟི། །འཕེལ་འགྱུར་བདུན་ཅུའི་བར་དར་མ། །ཟད་པ་ཕན་ཆད་རྒན་པོ་ཡིན། །ཞེས་

དང་། གསོ་རིག་རྒྱུད་ལས། ན་ཚོད་དབྱེ་བ་བཅུ་དྲུག་བར་བྱིས་པ། །དེ་ལས་ལུས་ཟུངས་དབང་པོ་གཟི་མདངས་
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སྟོབས། །འཕེལ་གྱུར་བདུན་ཅུའི་བར་དུ་དར་མ་སྟེ། །དེ་ལས་ཟད་པ་ཕན་ཆད་རྒན་པོ་ཡིན། །ཞེས་ལུས་རྟེན་ལ་ཕོ་
མོའ ི་དབྱེ་བ་མེད་པར་བཙས་ནས་རང་ལོ་བཅུ་དྲུག་བར་བྱིས་པའི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ན་ཚོད་ཡིན་པ་གསལ་པོར་

བསྟན་ཡོད། དེ་ལྟར་བསྟན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། དར་མའི་ན་ཚོད་ལ་ལྟོས་ནས་བྱིས་པ་ནི་ནང་གི་ལུས་ཟུངས་

དང་དབང་པོ་གཟི་མདངས་སྟོབས་བཅས་ཀྱི་ཆ་ཡོངས་སུ་མ་རྫོགས་པ་དང་། ཡང་རྒན་པོ་ལ་ལྟོས་ནས་བྱིས་པ་
ནི་ལུས་ཟུངས་སོགས་འཕེལ་བའི་གནས་སྐབས་ཡིན་པར་གོ་ཐུབ། དེ་ཡང་། རྒྱུད་ལས། བྱིས་པ་བད་ཀན་མི་ཡིན་

ན་ཚོད་གཉན། །ཞེས་བྱིས་པ་རྣམས་བཟའ་བཏུང་དང་། འགུལ་བསྐྱོད་སོགས་ཟས་སྤྱོད་ཀྱི་ཆ་ནས་བད་ཀན་གྱི་
གནས་སྐབས་ཡིན་པར་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

༈ ལུས་འཚོ་བའི་དུས་ཀྱི་གནས་སྐབས་ལྔའི་དབྱེ་བ་དང་ཁམས་ཀྱི་འཕེལ་གྲིབ་གསལ་བའི་རེའུ་མིག

སྐྱེས་པ།

ཁམས་
ཀྱི་

འཕེལ་

འགྲིབ།

མངལ།

༠ ། ༡༢

འབྱུང་
བ།

འཕེལ།

རྩ།

འཕེལ།

རླུང་།
ཐིག།

བུད་མེད།
གནས་སྐབས་བཅུ།

འཕེལ།
འཕེལ།

བྱིས་པ།

༡-༨

༩ - ༡༦

རླུང་།

གཞོན་ནུ།

༡༧ - ༣༢

༣༣ - ༤༨

རླུང་མེ།

རྒས་པ།

༤༩ - ༦༤

༦༥ - ༨༠

རླུང་མེ་ཆུ།

རླུང་མེ་ཆུ་ས།

འདི་ནས་ཞག་རེའི་མཚམས་རྩ་གཉིས་རེ་དང་། ལོ་བཅུ་རེའི་མཚམས་རྩ་ ༧༢༠༠ འགྲིབ།

ཐིག་ལེ་དཀར་
དམར་འཕེལ།

དཀར་ཆ་འགྲིབ། དམར་ཆ་འཕེལ།

༡-༦

༡ - ༡༢

༡༣ - ༢༤

ཉ་ཕག་
རུས།

མིའུ་
ཐུང་།

རཱམ་སྔ།

རཱམ་ཕྱི། (ལང་ཚོ་རྒྱས།)

བྱིས་པ།

སྨིན་པ།

༨༠ - ༩༦

རླུང་མེ་ཆུ་
ས་མཁའ།

འདི་ནས་ལོ་བཅུ་རེའི་མཚམས་རླུང་རེའི་ནུས་པ་འགྲིབ།

༠ ། ༡༢
མངལ།

ལང་ཚོ།

༢༥ - ༣༦

གཞོན་ནུ།

དམར་ཆ་འགྲིབ།

༣༧ - ༤༨

༤༩ - ༦༠

ལང་ཚོ།

ནག་པོ། (ཡང་དག་རྒྱས།)

༦༡ - ༧༢

༧༣- ༨༤

རྒས་པ།
ཞི་བ།

༨༥ - ༩༦
སྨིན་པ།

རིགས་ལྡན།

དེ་ལ་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ི རྒྱུད་ལས། ན་ཚོད་ཀྱི་དབྱེ་བ་ནི་ནང་གི་ཁམས་ཀྱི་འཕོ་བ་དང་སྦྱར་

ནས་བུད་མེད་རྣམས་མའི་མངལ་ལས་བཙས་ནས་རང་ལོ་བཅུ་གཉིས་བར་ ༡ - ༡༢ བྱིས་པའི་ན་ཚོད་དང་།
སྐྱེས་པ་རྣམས་བཙས་ནས་རང་ལོ་བཅུ་དྲུག་ ༡- ༡༦ བར་བྱིས་པའི་གནས་སྐབས་སུ་བཞག་པའང་། འགྲེལ་

ཆེན་དྲི་མེད་འོད་ལས། སླར་ཡང་སོ་ལྷུང་ནས་སོ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་རབ་ཏུ་སྐྱེས་པར་གྱུར་པ་ན་ཁུ་བ་འཕོ་བའི་
གནས་སྐབས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་དགའ་བའི་མཚན་ཉིད་དེ་བུད་མེད་རྣམས་ཀྱི་ལོ་བཅུ་གཉིས་
ཀྱི་མཚམས་དང་སྐྱེས་པ་རྣམས་ཀྱི་ལོ་བཅུ་དྲུག་གི་མཚམས་སུ་རིག་པར་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་པའང་། གཙོ་བོ་

ནང་དུ་རང་རང་གི་ཁམས་དཀར་དམར་འཕེལ་བ་ལུས་ཀྱི་འཚར་ལོངས་ལ་མཁོ་བའི་དབང་གིས་སྐྱེས་པ་རྣམས་
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ལོ་བཅུ་དྲུག་བར་དུ་བྱིས་པའི་གནས་སྐབས་དང་། བུད་མེད་རྣམས་ལོ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་བྱིས་པའི་གནས་
སྐབས་ཀྱི་ན་ཚོད་ཀྱི་མཚམས་སུ་བཞག་པ་ཞིབ་པ་གོང་འཁོད་རེའུ་མིག་ལྟར་རོ། །

གཉིས་པ། གདོན་དང་གདོན་གྱི་རྣམ་གྲངས་མདོར་བསྟན།

གདོན་ཞེས་པ་སྐབས་སུ་བྱིས་པའི་ལུས་སེམས་ལ་འཚེ་ཞིང་ལུས་ངག་ཡིད་ཀྱི་སྤྱོད་པ་བསྒྱུར་བར་བྱེད་

པའི་འབྱུང་པོ་མི་མ་ཡིན་ལ་སོགས་ལྷ་འདྲེའི་གཟུགས་(ཕྲ་གཟུགས་སམ་གཟུགས་མེད་ཅེས་ཀྱང་འབོད་ཆོག་)ཀྱི་གནོད་
པ་ལ་གོ་དགོས་པའང་། རྒྱུད་ལས། མཚན་ཉིད་འབྱུང་པོ་མི་མ་ཡིན་ལ་སོགས། །ལུས་ངག་ཡིད་ལ་ཞུགས་ནས་དེ་
སྤྱོད་བསྒྱུར། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །

དེ་ཡང་། འཕགས་པ་སྟོང་ཆེན་པོ་རབ་ཏུ་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་མདོར། ཐུབ་ཆེན་མངལ་ལ་འཚལ་

བ་ཡི། །གནོད་སྦྱིན་སྲིན་པོ་འདི་ན་མཆིས། །རྒྱལ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་མོང་མི་ནུས། །བསྟན་པར་ཡང་ནི་མི་ནུས་སོ། །

ཞེས་གསུངས་བ་ལྟར་གདོན་གྱི་གཟུགས་ནི་གནོད་སྦྱིན་དང་སྲིན་པོ་སོགས་ཀྱི་རྣམ་པར་གནས་ཤིང་། དེ་ལྟའི་
གཟུགས་ཀྱང་རྣམ་པར་གྱུར་པའི་ནད་ཅན་ནམ་ཡང་ན་མིག་གི་མངོན་ཤེས་ཅན་སོགས་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་ལས་རང་
རེ་ཐ་མལ་པའི་མིག་གིས་མཐོང་མི་ནུས་ལ་བསྟན་པར་ཡང་མི་ནུས་པར་གསུངས།

འོ་ན། རྒྱུ་རྐྱེན་གང་ལ་ལྟོས་ནས་གདོན་གྱིས་ལུས་ལ་འཚེ་བ་ཡིན་སྙམ་ན། ལོ་ཆེན་ཆོས་དཔལ་བཟང་

པོས་(འབྱུང་རྩིས་ཟླ་ཟེར་ལས)། འབྱུང་བ་འཁྲུགས་དང་རྣམ་རྟོག་གིས། །བསྐྱེད་པའི་ནད་འདྲེས་བརྡུངས་པའམ། །

ཞེས་དང་། མཁན་ཀརྨ་རཏྣས། ཐམས་ཅད་བཟུང་བའི་ཡུལ་སྣང་ལ། །འཛིན་པ་ཞུགས་པས་གདོན་དུ་འཁྲུལ། །
གཟུངས་དང་འཛིན་པ་རྣམ་སྤངས་པ། །དོན་དམ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ངང། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རང་རེ་ཐ་
མལ་པའི་ལུས་ལ་ལུས་ཀྱི་འབྱུང་བ་འཁྲུགས་པ་གཙོར་བྱས་ཏེ་རླུང་མཁྲིས་བད་ཀན་སོགས་ལུས་ཀྱི་ནད་དང་།
སེམས་ཀྱི་རྣམ་རྟོག་ངན་པ་གཙོར་བྱས་ཏེ་བཟུང་བའི་ཡུལ་སྣང་ལ་འཛིན་པ་ཞུགས་པ་ཆེ་དྲག་པའི་དབང་གིས་
སེམས་ནད་དམ་ལྷ་དང་ལྷ་མིན་དྲི་ཟ་སོགས་གདོན་གྱི་ནད་འབྱུང་བར་གསུངས་སོ། །

གདོན་གྱི་དབྱེ་བ་ལ་མཚོན་ན། རྟེན་གྱི་དབང་གིས་ཕོ་མོ་མ་ནིང་གི་གདོན་དང་། གནས་ཀྱི་དབང་

གིས་སྟེང་གདོན་འོག་གདོན། ཕྱོགས་ཀྱི་དབང་གིས་ཤར་ལྷོ་ནུབ་བྱང་གི་གདོན་སོགས་མཐའ་ཡས་པའང་གསོ་

རིག་རྒྱུད་དུ་ཀུན་བརྟགས་གདོན་ནད་བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞི་སོགས་སུ་དབྱེ་བ་ལྟར་དང་། དེ་བཞིན་ཀརྨ་རཏྣས།
གནས་གདོན་ལུས་གདོན་ལས་གདོན་གསུམ། །དྲུག་དྲུག་དབྱེ་བས་བཅོ་བརྒྱད་དང་། །ཞག་ལ་དབང་བྱེད་གདོན་
གྱི་རིགས། །སུམ་བརྒྱ་དང་ནི་དྲུག་ཅུའི་ཚོགས། །ཞེས་གསུངས་བའང་། ཐམས་ཅད་བསྡུ་ན། འབྱུང་བ་ལྔ་ལ་མ་
འདུས་པའི་གདོན་མེད་པས་ན་འབྱུང་ལྔའི་གདོན་ལྔ་ལ་བསྡུ་ཆོག་པ་འབྱུང་བའི་རྩིས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ནོ། །
7

གསུམ་པ། བྱིས་གདོན་དང་བྱིས་པའི་ན་ཚོད་བར་གྱི་འབྲེལ་བ།

དེ་ལྟར་བྱིས་གདོན་འཆད་པའི་སྐབས་འདིར་ན་ཚོད་ཀྱི་དབྱེ་བ་གླེང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡོད་

སྙམ་ན། བྱིས་པའི་གདོན་ནི་བྱིས་པ་རྣམས་ཀྱི་ན་ཚོད་ཀྱི་བར་དུ་འཛིན་པ་ཤས་ཆེ་བས་སོ། །དེ་ཡང་། མདོ་ལས།
ལོ་གྲངས་བཅུ་གཉིས་བར་དུ་ནི། །གཞོན་ནུ་རྣམས་ལ་ཕན་བགྱིད་པ། །ཞེས་དང་། མཁན་ཀརྨ་རཏྣས། གླིང་བཞི་
མི་ཡི་འཇིག་རྟེན་འདིར། །བྱིས་པ་སྐྱེས་ནས་ལོ་ཡི་གྲངས། །བཅོ་ལྔ་མ་ལོན་བར་དག་ཏུ། །བར་ཆད་བྱེད་པའི་

གདོན་བཅོ་ལྔ། །ཞེས་དང་། དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ི འགྲེལ་ཆེན་ལས། བྱིས་པ་ལ་གནོད་པར་བྱེད་པའི་གདོན་ལ་
ཞག་ཟླ་ལོ་ཡི་དབྱེ་བ་བསྟན་ཞིང་། ལོ་ཅན་མ་རྣམས་ལོ་བཅོ་ལྔའི་བར་དུ་གནོད་པར་བྱེད་པར་བཤད་པའང་།
དེ་ཉིད་ལས། དེ་ནས་ཟླ་བ་རེ་རེ་དབང་གིས་བཅུ་གཅིག་པོ་རྣམས་ལ་ཟླ་བ་བཅུ་གཅིག་གི་བར་དུའོ། །དེ་ནས་

བཅོ་ལྔ་པོ་རྣམས་ལ་ལོ་བཅོ་ལྔའི་བར་དུའོ། །དེ་སྟེང་དུ་བྱིས་པ་གཞོན་ནུ་ཉིད་མེད་དེ་ལོ་བཅུ་དྲུག་པ་ལ་ཁུ་བ་
འཛག་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་པ་ནི་ངེས་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དང་། གཞན་ཡང་། བྱིིས་པའི་གནས་སྐབས་ཀྱི་
ན་ཚོད་ཀྱི་དབྱེ་བར། དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ི ལུགས་ལ་བྱིས་པ་ལ་སོ་སྐྱེ་ལྟུང་གི་དབང་གིས་རང་ལོ་ ༡-༨ བར་དང་།
༡-༡༦ བར་གྱི་ངོས་འཛིན་གཉིས་བྱུང་བ་ལས་བྱིས་གདོན་གྱི་གནོད་པ་ཞུགས་པ་ལ་ལོ་སྔ་ཕྱི་ལ་ཁྱད་པར་མེད་
(སྣང་ཚོད་ལ་ཁམས་འཕེལ་འགྲིབ་དབང་གིས་སྔ་མ་ལོ་གཅིག་ནས་བཅོ་བརྒྱད་བར་བྱིས་གདོན་གྱི་འཛིན་པ་ཤས་ཆེ་ཞིང་། བརྒྱད་

ནས་བཅུ་དྲུག་བར་དུ་ཅུང་ཉུང་བར་སྣང་བས་)པས་ན། ན་ཚོད་ནི་བྱིས་གདོན་གྱི་འཚེ་བའི་མཚམས་འཛིན་པའི་གནད་

གལ་ཆེ་ཞིག་ཡིན་ནོ། །
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སྐབས་གཉིས་པ།
༈ བྱིས་པའི་གདོན་གྱི་བཅོས་ཐབས།
བྱིས་པའི་གདོན་དང་གདོན་གྱི་བཅོས་ཐབས་སྐོར་ལ་གསོ་རིག་རྒྱུད་ཙམ་མ་ཟད། མདོ་དང་རྒྱུད་

གཉིས་ལས་ཀྱང་མངལ་དང་བྱིས་(བཙས་ནས་ལོ་བཅུ་གཉིས་དང་བཅོ་ལྔའི་བར་དུ་)པའི་གནས་སྐབས་གཉིས་ཀར་
གདོན་གྱི་འཚེ་བ་ཡོད་པ་དང་། གདོན་དེ་དག་ལས་ཇི་ལྟར་དགྲོལ་བའི་ཆོ་གའང་སྣ་ཚོགས་བསྟན་ཡོད་པ་བྱིས་

པའི་གདོན་ནད་ལ་གསོ་བཅོས་དང་ཟབ་འཇུག་གནང་མཁན་ཞིག་ལ་མཚོན་ན་དེ་དག་ནི་ཆེད་རིན་ཐང་ལྡན་
པ་ཞིག་ཡིན་པས་ན། སྐབས་སུ་འདིར་གསོ་བ་རིག་པ་དང་། མདོ་ལུགས། རྒྱུད་ལུགས་བཅས་སྐབས་གསུམ་དུ་
དབྱེ་སྟེ་ལུགས་སོ་སོའ་ི སྐོར་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ།

ལེའུ་དང་པོ།
༈ གསོ་རིག་རྒྱུད་གཞུང་ལྟར་གྱི་བྱིས་གདོན་བཅོས་ཐབས།

བྱིས་གདོན་ནད་ཀྱི་བཅོས་ཐབས་བསྟན་པ་ལ་གསོ་རིག་རྒྱུད་ལས། བྱིས་པའི་གདོན་ལ་ངོས་བཟུང་

བཅོ་ཐབས་གཉིས། །ཞེས་ངོས་བཟུང་དང་བཅོས་ཐབས་གཉིས་སུ་དབྱེ་སྟེ་བསྟན་ཡོད་ཀྱང་། འདིར་ཅུང་ཟད་
གོ་བདེའི་ཆེད། རྒྱུ་རྐྱེན་དང་། དབྱེ་བ། རྟགས། བཅོས་ཐབས་བཅས་ཁྱོན་ས་བཅད་ལྔར་དབྱེ་སྟེ་འཆད་པ་ལ།
དང་པོ། བྱིས་པའི་གདོན་གྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་བཤད་པ།

སྤྱིར་ན་ཚོད་ཀྱི་དབྱེ་བ་མེད་པར་འབྱུང་གདོན་དང་གཟའ་སོགས་གདོན་རིགས་སྣེ་མང་འཇུག་པའི་

རྒྱུ་ནི་གསོ་རྩིས་གཞུང་ལུགས་གཉིས་སུ་བསྟན་པ་ལྟར་དང་། འདིར་དམིགས་སུ་བྱིས་པའི་གནས་སྐབས་སུ་འཚེ་

བར་བྱེད་པའི་བྱེ་བྲག་གི་གདོན་(གསོ་དཔྱད་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་དང་གཟུངས་བསྡུས་པའི་ལུགས་)འཇུག་པའི་རྒྱུ་གཙོ་
བོ་ནི། གསོ་དཔྱད་ཡན་ལག་བརྒྱད་པར། ཚུལ་མིན་སྐྲག་པར་མི་བྱ་སྟེ། །སྐྲག་ན་གདོན་ནི་འཇུག་པར་འགྱུར། །

ཞེས་དང་། ཟླ་ཟེར་དུ། གདོན་འཇུག་པར་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་ནི་འཚེ་བར་བྱེད་ཅིང་སྲོག་གཅོད་པ་ལ་དགའ་བ་དང་།

མཆོད་ཅིང་བརྗོད་པར་འདོད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། བྱིས་པ་རྣམས་ལ་གློ་བུར་དངངས་སྐྲག་དང་
འཇིག་སྣང་སོགས་བྱུང་བ་ནི་བྱིས་གདོན་འཇུག་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་དུ་བཞག་ན་འཐད་པར་སེམས་སོ། །
གཉིས་པ། བྱིས་པའི་གདོན་རིགས་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དེ་ཡང་། རྒྱུད་ལས། དེ་རིགས་སྐེམ་བྱེད་གཞོན་ནུ་གདོང་དྲུག་གི། །སྤྲུལ་པ་སྐྱེས་བུའི་གཟུགས་ཅན་

རྣམ་པ་ལྔ། །བུད་མེད་གཟུགས་ཅན་བདུན་ཏེ་བཅུ་གཉིས་བཤད། །ཅེས་དང་། སྙིང་པོ་བསྡུས་པར། སྔོན་གྱི་སྐེམ་
བྱེད་བསྲུང་བའི་ཕྱིར། །ཞེས་སྔོན་གྱི་དུས་སུ་ལྷ་ཆེན་པོའ ི་བུ་སྐེམ་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ་གཞོན་ནུ་གདོང་དྲུག་པ་རིམས་
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ལས་བསྲུང་བའི་ཕྱིར། །གདོན་སྐྱེས་པའི་གཟུགས་ཅན་ལྔ་དང་བུད་མེད་ཀྱི་གཟུགས་ཅན་བདུན་ལྷ་ཆེན་པོ་ཉིད་

ཀྱིས་བསྐྱེད་པར་བཤད་པ་དང་། མདོ་ལས་ནི་ཚངས་པས་སངས་རྒྱས་ལ་ཞུས་པའི་ཚུལ་ལས་ལུགས་དེའི་གདོན་

ཆེན་བཅོ་ལྔ་དག་བསྟན་པའང་ཞིབ་པ་སྐབས་གཉིས་པ་མདོ་ལུགས་སུ་འཆད་པར་འགྱུར་བ་ལས་རྟོགས། དེ་ལ་
སྐྱེས་པའི་གཟུགས་ཅན་ལྔ་ནི། ༡། སྐེམ་བྱེད་དང་། ༢། ས་ག ༣། ལུག་གདོང་། ༤། ཁྱི་གདོང་། ༥། ཡི་དྭགས་བཅས་

དང་། བུད་མེད་གཟུགས་ཅན་བདུན་ནི། ༡། བྱ་གདོང་། ༢། སྲུལ་མོ། ༣། གྲང་བའི་སྲུལ་མོ། ༤། སྲུལ་མོ་ལོང་བ། ༥།
བཞིན་རྒྱས། ༦། ནམ་གྲུ། ༧། ནམ་གྲུ་སྐེམ་པོ་བཅས་སོ། །

བྱིས་པའི་གདོན་རིགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་སྐྱེས་པའི་གཟུགས་ཅན་ལྔ་དང་བུད་མེད་ཀྱི་གཟུགས་ཅན་བདུན་

བཅས་བཅུ་གཉིས་པོ་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་དང་རྒྱུད་བཞི་གཉིས་སུ་བསྟན་པ་གཅིག་ཀྱང་། རྒྱུད་འདིར། ལས་མཁན་

ཕོ་ཉ་རྒྱལ་པོ་བསེན་མོ་གཉིས། །ཅེས་ཕོ་མོའ ི་གཟུགས་ཅན་གྱི་གདོན་རིགས་བཅུ་གཉིས་སྟེང་། ལས་མཁན་རྒྱལ་
པོ་དང་ཕོ་ཉ་བསེན་མོ་གཉིས་སུ་རྩིས་པ་བཅུ་བཞི། དེ་སྟེང་སྤྲུལ་གཞི་ལྷ་ཆེན་པོ་ཉིད་རྩིས་པས་བཅོ་ལྔར་འཇོག་

ཚུལ་མདོ་ལུགས་དང་གྲངས་འགྲིག་ཀྱང་། དེ་དག་རེ་རེ་བཞིན་ལྟག་སྤྲོད་བྱ་དགོས་ན་ངོས་བཟུང་དཀའ་བས་སྡེ་
སྲིད་རིན་པོ་ཆེས་ཀྱང་འདི་སྐབས་འབྲི་ཆར་མདོ་མང་ལུགས་ལྟར་བཀོད་པ་ལས་མཁྱེན་ངེས་སོ། །
གསུམ་པ། གདོན་གྱིས་ཟིན་པའི་རྟགས་བཤད་པ།

གདོན་གྱིས་ཟིན་པའི་རྟགས་ལ། སྤྱིའི་རྟགས་དང་། བྱེ་བྲག་གི་རྟགས། སྤང་བླང་གི་རྟགས་བཅས་རྣམ་

གྲངས་གསུམ་དུ་བསྟན་ཡོད་པ་ལས།

༡། སྤྱིའི་རྟགས།

རྒྱུད་ལས། སྤྱི་རྟགས་རྟག་ཏུ་ངུ་ཞིང་དངང་ལ་འཁུན། །གཉིད་ཆུང་གཡལ་མང་མ་མཆུ་སོ་ཡིས་འདེབས། །

མ་ལ་འབྲད་ཅིང་ནུ་མ་ཁ་ནས་འདོན། །གཉའ་ཞིང་མིག་ལྡོག་ཝུ་བར་སྐྱུག་པ་ཡིན། །ཞེས་དང་། སྙིང་པོ་བསྡུས་

པར། དེ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་བཟུང་བའི་ཚུལ། །རྟག་ཏུ་ངུ་དང་རིམས་ཀྱིས་འདེབས། །སྤྱིའི་ཚུལ་སྐྲག་དང་གླལ་བ་དང་།།
སྨིན་མ་འདེགས་ཤིང་རྨྱ་བ་དང་། །ཝུ་བ་སློན་ཞིང་གྱེན་དུ་བལྟ། །མ་མཆུ་སོས་འདེབས་གཉིད་ཡར་དང་། །

ངུ་ཞིང་འཁུན་ལ་ནུ་ཞོ་ལ། །མི་དགའ་སྐད་ནི་འགྱུར་བ་དང་། །གློ་བུར་དུ་ནི་སེན་མོ་ཡིས། །རང་གི་མ་མའི་ཡན་
ལག་འབྲད། །ཅེས་གསུངས་སོ། །

				

༢། བྱེ་བྲག་གི་རྟགས།

རྒྱུད་ལས། ཐོག་མར་སྐྱེས་པའི་གཟུགས་ཅན་ལྔས་བཟུང་བའི་རྟགས་ནི། ༡) སྐེམ་བྱེད་མགོ་རྡེབ་མིག་

གཅིག་མཆི་མ་འཛག །རྔུལ་མང་སྐྱིག་ཅིང་སོ་འཆའ་མཇིང་པ་རེངས། །བཤང་ཁ་སྦར་མོས་འཆང་ཞིང་ཞོ་མི་
འཐུང་། །ཞེས་པའང་། བྱིས་པ་སྐེམ་བྱེད་ཅེས་པའི་གདོན་གྱིས་ཟིན་པའི་རྟགས་ནི། སྐད་ཅིག་མ་རེ་རེ་ཞིང་ཡང་
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དང་ཡང་དུ་མགོ་བ་བརྡེགས་ཤིང་བསྐྱོད་པ་དང་། མིག་གཅིག་ནས་མཆི་མ་འཛག་པ། རྔུལ་མང་དུ་འབྱུང་ཤིང་

སྐྱིག་བུ་འོང་བ། སོ་འཆའ་བ་དང་། མཇིང་པ་རེངས་པ། བཤང་ཁ་སྦར་མོས་འཆང་ཞེས་པ་སྙིང་པོ་བསྡུས་པར།

བཤང་བ་ཁུ་ཚུར་གྱི་ནང་དུ་བཅངས་པ་དང་། མཁུར་ཚོས་དང་ཁ་ཡོ། མའི་ནུ་ཞོ་མི་འཐུང་བ། ཚིལ་དང་ཁྲག་
དྲི་མི་ཞིམ་པ་བཅས་ཀྱི་རྟགས་དང་ལྡན་པའོ། །

༢) ས་ག་གཉིད་མེད་དྲན་ཉམས་ཝུ་བར་སྐྱུག །ནུ་མ་ལྕེ་ལ་སོ་འདེབས་གནམ་དུ་བལྟ། །ཞེས་སྐེམ་བྱེད་

བརྗེད་བྱེད་ཅེས་ས་གས་བཟུང་བའི་མཚན་མ་ནི། བྱིས་པ་དྲན་པ་ཉམས་བརྒྱལ་ཞིང་ལྦུ་བར་སྐྱུག་པ། མ་ཡི་ནུ་

མ་དང་རང་གི་ལྕེ་ལ་སོ་འདེབས་པ། མིག་གནམ་མམ་གྱེན་ཏུ་བལྟ་བ། ཁྲག་རྣག་གི་དྲི་བྱུང་བ་བཅས་ཀྱི་རྟགས་
འབྱུང་ངོ་། །

༣) ལུག་གདོང་(ལུག་ཐུག་གི་གདོང་)འཁུན་སྦོ་འཁྲུ་སྐྱུག་རྐང་ལག་འདར། །གློ་མང་མིག་དམར་སྐྱིག་ཅིང་

ཁུ་ཚུར་འཆང་། །ཞེས་ལུག་ཐུག་གདོང་གི་གདོན་གྱིས་ཟིན་པའི་རྟགས་ནི། འཁུན་སྒྲ་འབྱིན་ཞིང་སྦོ་ལ་འཁྲུ་བ་
དང་། ཝུ་བར་སྐྱུག་ཅིང་རྐང་པ་དང་ལག་པ་འདར་བ། གློ་མང་དུ་ལུ་བ། མིག་སྤྲིན་དམར་ལ་སྐྲངས་པ། སྐྱིག་བུ་
འདེབས་པ། རིམས་ཀྱིས་འདེབས་ཞིང་ལུག་ཐུག་གི་དྲི་བྲོ་བ་བཅས་ཀྱི་རྟགས་བྱུང་ངོ་། །

༤) ཁྱི་གདོང་ལུས་འདར་རྔུལ་འོང་མིག་འཛུམ་ཞིང་། །རྐན་རྡེབ་འཁྲུ་སྐྱུག་དྲི་མ་ཆེ་བར་འོང་། །ཞེས་

ཁྱིའི་གདོང་ཅན་གྱིས་ཟིན་པའི་རྟགས་ནི། ལུས་འདར་ཞིང་རྔུལ་འོང་བ། མིག་འཛུམས་པ་དང་། རྐན་རྡེབ་ཅེས་
རྐན་སྒྲ་འབྱིན་ཞིང་འཁྲུ་སྐྱུག་བྱེད་པ། བཤང་གཅིའི་དྲི་ཆེ་བར་འོང་ལ་ཁྱི་སྐད་འབྱིན་པའོ། །

༥) ཡི་དྭགས་དངངས་ཤིང་འཁྲུ་སྐྱུག་བྱེད་པ་དང་། །གློ་ལུ་གཡལ་མང་ཁ་ཁ་ཤ་ལུས་སྐམ། །ཞེས་ཡི་

དྭགས་ཀྱི་གདོན་གྱིས་ཟིན་པའི་རྟགས་ནི། བྱིས་པ་དངང་ཤིང་འཁྲུ་སྐྱུགས་བྱེད་པ། གློ་དང་ལུད་པ་ལུ་བ། གཡལ་

མང་བ། ཁ་ཁ་ལ་ལུས་སྐེམས་ཞིང་མདོག་མི་སྡུག ཁུ་ཚུར་བསྡམ་ཞིང་མཆི་མ་འཛག་པ། མི་རོའ ི་དྲི་དང་ལྡན་པའོ། །
གཉིས་པ། བུད་མེད་གཟུགས་ཅན་བདུན་གྱིས་ཟིན་པའི་རྟགས་ལས། ༡) བུད་མེད་གཟུགས་ཅན་བྱ་

གདོང་ཚ་བ་སྐྱེ། །འཁྲུ་ཞིང་ལྕེ་ལྐོག་རྐན་ལ་འབྲུམ་ཐོར་འོང་། །ཞེས་བྱ་གདོང་གིས་ཟིན་པའི་རྟགས་སུ། བྱིས་པའི་
ལུས་ལ་ཚ་བ་སྐྱེ་ཞིང་འཁྲུ་བ། ལྕེ་དང་ལྐོག་མ་རྐན་ལ་འབྲུམ་པའམ་རྨ་བྱུང་། མཚན་མོ་སྐྱེ་ཞིང་མཆེད་ལ་ཉིན་མོ་
བྲི་བ། འཇིགས་ཞིང་བྱ་དྲི་འོང་བའོ། །

༢) སྲུལ་མོ་འཁྲུ་སྐྱུགས་སྐྱིགས་བུ་སྐོམ་དད་ཆེ། །ཞེས་བྱིས་པ་སྲུལ་མོ་ཞེས་བྱ་བའི་གདོན་བུད་མེད་

གཟུགས་ཅན་གྱི་གདོན་གྱི་ཟིན་པའི་རྟགས་ནི། བྱིས་པ་འཁྲུ་ཞིང་སྐྱུག་པ་དང་། ལུས་འདར་བ། སྐོམ་དད་ཆེ་བ།

གཉིད་ཀྱིས་ལོག་པ་ལྟར་ཡུལ་འཛིན་མི་ནུས་པ། མཚན་མོ་གཉིད་ཡར་བ། ཁ་ལྟར་དྲི་མནམ་པ་སོགས་འོང་ངོ། །
༣) གྲང་བའི་སྲུལ་མོ་ལུས་འདར་མིག་ཟུར་བལྟ། །རྒྱུ་འཁྲོག་ངོས་གཅིག་ཚ་ལ་ངོས་གཅིག་གྲང་། །ཞེས་
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གྲང་བའི་སྲུལ་མོས་བཟུང་བའི་རྟགས་ནི། བྱིས་པ་ལུས་འདར་ཞིང་ཟུར་གྱིས་ལྟ་བ། སྐོམ་ཞིང་འཁྲུ་ལ་རྒྱུ་མ་འཁྲོག་
པ་ཡན་ལག་ལོགས་གཅིག་གྲང་བ་དང་ཅིག་ཤོས་དྲོ་བ། ཞག་ལྟར་དྲི་མནམ་པ་ཡིན་ནོ། །

༤) སྲུལ་མོ་ལོང་མ་མིག་མི་གསལ་ལ་སྐྲངས། །འཁྲུ་སྐྱུག་ཚ་སྐྱེ་གློ་ལུ་ཞོ་མི་འདོད། །ཞེས་སྲུལ་མོ་ལོང་

མས་ཟིན་པའི་རྟགས་སུ། བྱིས་པ་མིག་མི་གསལ་ལ་སྐྲངས་ཞིང་གཡའ་བ། འཁྲུ་སྐྱུག་བྱེད་པ། ཚ་བ་སྐྱེ་ཞིང་གློ་ལུ་
ལ་ནུ་ཞོ་འཐུང་མི་འདོད་པ། ཉ་ཡི་དྲི་དང་ལྡན་པའམ་ཡང་ན་དྲི་སྐྱུར་བ་བཅས་སོ། །

༥) བཞིན་རྒྱས་བཞིན་མཛེས་ཚ་སྐྱེ་ཟས་མི་འདོད། །ལྟོ་ལ་རྩ་ཡི་དྲ་བ་ནག་པོས་ཁྱབ། །ཅེས་བྱིས་པ་

བཞིན་རྒྱས་(བཞིན་རྒྱན་ཅན་)ཞེས་པའི་བུད་མེད་གཟུགས་ཅན་གྱིས་ཟིན་པའི་རྟགས་སུ། རྐང་པ་དང་ལག་པ།
གདོང་ནི་མཛེས་པའི་རྣམ་གྱུར་སྟོན་ལ་ཚ་བ་སྐྱེ་ཞིང་ཁ་ཟས་མི་འདོད་པ་དང་། ལྟོ་ལ་རྩ་ཡི་དྲ་བ་ནག་པོས་ཁྱབ་
ཅིང་རིམས་ཀྱི་འདེབས་པ། བ་གཅིན་ལྟ་བུའི་དྲི་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །

༦) ནམ་གྲུ་སྔོན་པོར་འཁྲུ་ལ་སྐྱིགས་བུ་འོང་། །ཁ་ཡོ་ཚ་བ་སྐྱེས་ལ་ལྤགས་མདོག་སྔོ། །ཞེས་པ་བྱིས་པ་

ནམ་གྲུ་ཞེས་བྱ་བའི་བུད་མེད་གཟུགས་ཅན་གྱི་གདོན་གྱིས་ཟིན་པའི་རྟགས་ནི། འཁྲུ་མདོག་སྔོན་པོར་འཁྲུ་ལ་
སྐྱིགས་བུ་འོང་། ཁ་ཡོ་ལ་ཚ་བ་སྐྱེས་ལ་པགས་མདོག་གནག་ཅིང་སྔོ་བ། ལུག་ཐུག་གི་དྲི་དང་ལྡན་པའོ། །

༧) ནམ་གྲུ་སྐེམ་མ་ཚ་བ་སྐྱེ་བ་དང་། །སྐྲ་འབྱིད་སྐད་ཆུང་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་འཁྲུ། །ཞེས་ནམ་གྲུ་སྐེམ་

མ་ཞེས་བྱ་བའི་གདོན་གྱིས་ཟིན་པའི་རྟགས་ནི། བྱིས་པ་ཚ་བ་སྐྱེ་ཞིང་མགོ་སྐྲ་འབུད་པ། སྐད་ཆུང་ངུར་གྱུར་བ།
འཁྲུ་བ་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་འོང་བ། ལྟོ་བར་རྩ་ཡི་མདུད་པ་ཆགས་པ། ངུ་ཞིང་བྱ་རྒོད་ཀྱི་དྲི་དང་ལྡན་པ་ཡུན་རིང་
ན་བར་བྱེད་པའོ། །

གསུམ་པ། ལས་མཁན་ཕོ་ཉ་གཉིས་ཀྱི་ཟིན་པའི་རྟགས། ༡) ལས་མཁན་རྒྱལ་པོས་ཟིན་པའི་རྟགས་

ནི། རྒྱལ་པོ་དངས་འདར་མིག་ལྡོག་ཐོ་རངས་ངུ། །ཞེས་ལུས་དངས་ཤིང་འདར་ལ་མིག་ལྡོག་པ་སྟེ་མིག་གྱེན་དུ་
བལྟ་བ་དང་། ཐོ་རེངས་ཀྱི་སུས་སུ་ངུ་བར་བྱེད་པའོ། །

༢) ཕོ་ཉ་བསེན་མོས་ཟིན་པའི་རྟགས་ལ། བསེན་མོ་བྱིང་འཐིབས་ཚ་སྐྱེ་སྲོད་དུས་ངུ། །ཞེས་བྱིས་པ་

ཤེས་པ་བྱིང་ཞིང་འཐིབས་པ་དང་། ལུས་ལ་ཚ་བ་རྒྱས་པ། སྲོད་དུས་སུ་ངུ་བར་བྱེད་པའོ། །
				

༣། སྤང་བླང་གི་རྟགས།

དེ་ཡང་། རྒྱུད་ལས། གསོ་བ་དཀའ་ལ་སྲོག་འདོད་ཡས་འདོད་གཉིས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྤང་

བླང་རྟགས་པ་ལ་གསོ་དཀའ་བ་སྲོག་འདོད་ཀྱི་གདོན་དང་། གསོ་སླ་བ་ཡས་འདོད་ཀྱི་གདོན་གཉིས་ལས།

༡) གསོ་དཀའ་བའི་རྟགས་ནི། བཙས་སྐར་ངན་དང་ཁ་བུབ་ནམ་ཕྱེད་བཙས། །ཡ་རྐན་ནག་ལ་ཁ་

དོག་སྣ་ཚོགས་འཁྲུ། །ཟས་དང་ནུ་མ་མི་འདོད་མཚན་མོ་ངུ་། །སྲོག་འདོད་གདོན་དེ་གསོ་བ་དཀའ་བ་ཡིན། །ཞེས་
12

བཙས་སྐར་ངན་ཞེས་རང་ཉིད་བཙས་དུས་ཀྱི་སྐར་མ་(སྐྱེས་དུས་ཟླ་སྐར། ལག སྣྲུབས། བྱི་བཞིན། ཁྲུམས་སྟོད། ༥ ༡༨ ༢༡
༢༤ འབྲས་བུ་ངན། ལག ནག་པ། ལྷ་མཚམས། སྣྲོན་ ༥ ༡༣ ༡༦ ༡༧ ཚེ་ཐུང་། སྐྱེས་བརྟག་འཁོར་ལོ་ངན་པ། )ངན་པ་སྟེ་མི་བཟང་

བ་དང་། བཙའ་དུས་ཁ་བུབ་བམ་ཁ་འོག་ཏུ་བལྟས་ནས་བཙས་པ། དུས་ནམ་ཕྱེད་(དུས་སྦྱོར་ལུག གླང ཀརྜ གཞུ
ཆུ་སྲིན་བཅས་ལ་བཙས་པ་ཁ་འོག་བལྟས་བཙས་ཁ་དོག་གཟུགས་བྱད་ངན་ལ་ཚེ་བསོད་ཆུང་།)ལ་བཙས་པ། (གཞན་ཡང་། བུ་སྒོ་
དང་། ལོ་ནག་ལ་བཙས་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་ངན་པས་བཅོས་)

ཡ་རྐན་ནག་ལ་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་སུ་འཁྲུ་ཞིང་ཟས་དང་ནུ་མ་མི་

འདོད་པ། མཚན་མོ་ལྷག་པར་ངུ་ཆེ་བ་དེ་རྣམས་ནི་སྲོག་འདོད་ཀྱི་གདོན་གྱིས་ཟིན་པའི་རྟགས་ཡིན་པས་དེ་ནི་
སྔོན་གྱི་རྣམ་སྨིན་ཚུལ་དུ་འབྱུང་བས་གསོ་དཀའ་བའོ། །			

༢) གསོ་སླ་བའི་རྟགས་ནི། ཁ་སྐམ་ལྕེ་ཡིས་མཆུ་ལ་མྱུལ་བ་དང་། །ཟས་སྐོམ་འདོད་ལ་བྱིན་ན་ཟ་རྒྱུ་

མེད། །ཡས་འདོད་གདོན་དེ་གསོ་བ་སླ་བ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་བའང་། ཁ་སྐམ་ཏེ་ལྕེ་ཡིས་མཆུ་ལ་མྱུལ་མྱུལ་
བྱེད་པ་དང་། ཟས་སྐོམ་ཟ་འདོད་ཀྱི་ཚུལ་སྟོན་ཡང་བྱིན་ན་ཟ་རྒྱུ་མེད་ཅེས་ཟ་མི་ཐུབ་པ། དེ་དག་རྣམས་ནི་ཡས་
འདོད་ཀྱི་གདོན་གྱི་རྟགས་ཡིན། དེ་ནི་ཀྱལ་ཀ་ལྟོགས་འདོད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་འབྱུང་བས་གསོ་སླ་བ་ཡིན་ནོ། །
བཞི་པ། བྱིས་གདོན་སྲུང་དང་བཅོས་ཐབས།

དེ་ལྟར་བྱིས་པ་གདོན་གང་གིས་བཟུང་བ་ངོས་ཟིན་རྗེས་ད་ནི་དེ་དག་ཇི་ལྟར་བཅོས་པའི་ཐབས་

བསྟན་པ་ལ་གཉིས། ཞི་བ་ཡས་ཀླུད་གཏོ་ཡིས་བཅོས་པ་དང་། དྲག་པོ་སྔགས་དང་མནན་བསྲེག་འཁོར་ལོས་
བཅོས་པ་གཉིས་སོ། །

			

དང་པོ། ཞི་བ་ཡས་གླུད་གཏོ་ཡིས་བཅོས་པ།

ཞི་བ་ཡས་གླུད་གཏོ་ཡིས་བཅོས་པ་ལ་སྤྱི་དང་། སྒོས་ཀྱི་གཉེན་པོ་གཉིས་སུ་བསྟན་པ་ལས། དང་པོ།

སྤྱིའི་གཉེན་པོ་ནི། རྒྱུད་ལས། གནས་མལ་འཁྲུས་བྱུག་གདགས་བདུག་སྨན་ཟས་བདུན། །ཞེས་གདོན་གང་ཡང་
ཞི་བ་ལས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བཅོས་པ་ལ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་ཆོ་ག་རྣམ་པ་བདུན་བསྟན་པའང་།
༡༽ གནས་མལ།

རྒྱུད་ལས། གནས་མལ་གདོན་མེད་དབེན་པར་བགེགས་བསྐྲད་ལ། །ཞེས་ཐོག་མར་བྱིས་པ་གདོན་མེད་

པའི་གནས་དབེན་པར་གནས་སྤོས་ལ། ཡུངས་ཀར་ལ་ཡི་དམ་གྱི་གཟུངས་སྔགས་བཟླས་ནས་བྲབ་པ་སོགས་
ཀྱི་ཆོ་གས་བགེགས་སྐྲད་དགོས་སོ། །

༢༽ འཁྲུས་ཀྱི་ཆོ་ག

རྒྱུད་ལས། དོང་ག་སྒྲོན་ཤིང་ཨ་བ་ཀ་རཉྫ། །ནིམ་པ་ལྕམ་པ་ཆུ་དྲོན་ཁྲུས་ཀྱིས་བཀྲུ། །ཞེས་གནས་མལ་

བགེགས་སྐྲད་གདོན་མེད་པའི་དབེན་པར་འདུག་རྗེས། ཁྲུས་ཀྱི་ཆོ་གས་དག་པར་བཀྲུ་དགོས་པའང་། ཁྲུས་རྫས་
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ནི། དོང་ག་དང་། སྒྲོན་ཤིང་། ཨ་བ། ཀ་རཉྫ། ནིམ་པ། ལྕམ་པ་བཅས་དོང་ག་ལྔ་པའི་ཁུ་བ་ལས་བྱས་པའི་སྨན་
བསྐོལ་བའི་ཆུ་དྲོ་འཇམ་གྱིས་བྱིས་པའི་ལུས་བཀྲུ་བའོ། །
				

༣༽ བྱུག་པའི་ཆོ་ག

རྒྱུད་ལས། ཁོང་དུ་བཟའ་ཞིང་ལུས་ལ་བྱུག་པ་བྱ། །ཞེས་འདིར་བྱུག་པའི་སྨན་ལོགས་སུ་མ་བསྟན་ཀྱང་།

སྨན་གྱི་སྐབས་སུ། ཁོང་དུ་བཟའ་ཞིང་ལུས་ལ་བྱུག་པ་བྱ། །ཞེས་གསུངས་བ་ལྟར། འོག་གི་རྩ་བ་ལྔ་སོགས་རྡོ་རྗེའི་
སྨན་མར་གྱིས་བྱུག་པ་བྱ་དགོས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །
				

༤༽ གདགས་བསྲུང་།

རྒྱུད་ལས། ཤུ་དག་རིན་ཆེན་བསེ་རུ་གནས་གསུམ་གདགས། །ཞེས་བྱིས་པའི་ལུས་ལ་རིམས་དང་གདོན་

བགེགས་བསྲུང་བའི་ཆེད། ཤུ་དག་དང་། རིན་ཆེན་སྣ་ལྔ། བསེ་རུ་རྣམས་གནས་གསུམ་དུ་གདགས་ཞེས་གསུངས་

པ་ལྟར་ན། ཤུ་དག་ལག་པ་དང་། རིན་ཆེན་མགུལ། བསེ་རུ་སྤྱི་བོར་གདགས་དགོས་པར་སྣང་ཡང་། རིན་ཆེན་

དང་བསེ་རུ་མི་འབྱོར་ན་ཤུ་དག་གཅིག་པུས་ཆོག་པའང་། ཡན་ལག་བརྒྱད་པར། མཆོག་ཏུ་རྟག་པར་ཤུ་དག་ནི། །
དེས་ནི་ཚེ་དང་ཡིད་གཞུངས་དྲན། །ལག་གཉིས་མགུལ་དང་སྤྱི་བོར་གདགས། །བདེ་བ་སྐྱེད་བྱེད་གདོན་ལས་
བསྲུང། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །
				

༥༽ བདུག་པ།

རྒྱུད་ལས། བ་ལང་རུས་སྤུ་རྭ་ལྤགས་བྱི་ལའི་བྲུན། །ར་སྤུ་ཡུངས་དཀར་མི་སྐྲ་རྨ་བྱའི་སྒྲོ། །སྲན་ཕུབ་སོ་

བ་མར་རྙིང་ཕ་ཝང་བྲུན། །ཧོང་ལེན་སོ་ཆ་ཐང་ཤིང་ཨ་བ་སེ་(ཡུངས་དཀར)། །ནིམ་པ་གུ་གུལ་ཀཎྜ་ཀ་རི་གཉིས། །

ར་ཐུག་གཅིན་སྦྱར་རེང་བུའི་དུད་པས་བདུག །ཞེས་སྐབས་སུ་གདོན་གྱི་གནོད་པ་སྲུང་བའི་བདུགས་པ་ནི། བ་
ལང་གིས་རུས་པ་དང་། རྭ། སྤུ་སོགས་རྫས་རིགས་བཅུ་དགུ་ཕྱེ་མར་བྱས་པ་ར་ཐུག་གི་གཅིན་པ་དང་སྦྱར་བའི་
བདུག་པའོ། །

					

༦༽ སྨན།

རྒྱུད་ལས། རྩ་བ་ལྔ་(སྔོའ་ི རྩ་བ་ལྔ་)དང་ར་སྣ་མཱུ་ལ་(སྒྲོན་ཤིང་གི་རྩ་བ་)དང་། །གླ་སྒང་ཙི་ཏྲ་ཀ་དང་ཚ་བ་

གསུམ། །བ་སྤྲུ་ཤིང་མངར་ཤིང་ཀུན་མོན་ཆ་ར། །སྒྲོན་ཤིང་ (སྒྲོན་ཤིང་གི་ལོ་རྐང་) དུག་མོ་ཉུང་དང་བྱི་ཏང་ག །པི་པི་
ལིང་གི་རྩ་བའི་སྨན་མར་སྦྱར། །ཁོང་དུ་བཟའ་ཞིང་ལུས་ལ་བྱུག་པ་བྱ། །གདོན་འཇོམས་སྟོབས་དང་ཁ་དོག་མེ་

དྲོད་སྐྱེད། །ཅེས་པའང་། སྐབས་སུ་གདོན་ཅན་གྱི་བྱིས་པ་ལ་རེ་ལྕག རི་ཤོ སྤྲུ་མ། སྲུབ་ཀ སྤྱང་ཚེར་བཅས་སྔོའ་ི
རྩ་བ་ལྔ་སོགས་ཁྱོན་སྨན་རིགས་བཅུ་དགུ་ལས་བྱས་པའི་སྨན་མར་བཟོ་ལུགས་ཕྱི་རྒྱུད་ལྟར་ལག་ལེན་བྱས་པ་

རྡོ་རྗེའི་སྨན་མར་ཞེས་པ་འདི་ཁོང་དུ་བཟའ་ཞིང་ལུས་ལ་བྱུག་པ་བྱས་པས་གདོན་རྣམས་འཇོམས་ཤིང་ལུས་ཀྱི་
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སྟོབས་དང་ཁ་དོག་མེ་དྲོད་ལ་སོགས་པ་སྐྱེད་པར་བྱེད་དོ། །

༧༽ ཟས།

རྒྱུད་ལས། ཁ་ཟས་ཤ་ཆང་ཁྲག་ཚོད་སྤང་བར་བྱ། །དཀར་གསུམ་བཟའ་ཞིང་་་་ ཞེས་གསུངས་བའང་།

གདོན་གྱིས་བཟུང་བའི་བྱིས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཁ་ཟས་སྤང་བླང་ནི། ཤ་དང་། ཆང་། ཁྲག་ཚོད་དེ་ཤ་རིགས་ཀྱི་ཚོད་མ་
སོགས་སྤང་ལ། དཀར་གསུམ་ཞེས་ཞོ་དང་། འོ་མ། མར་གསུམ་ཏེ་མདོར་ན་སེམས་ཅན་གྱི་ཤ་ཁྲག་མིན་པའི་ཤིང་
ཏོག་སོགས་ཀྱི་ཟས་(འདི་དག་ནི་བྱིས་པ་འོ་ཅན་སྐབས་མས་ཚུལ་བཞིན་བསྟེན་དགོས་)བསྟེན་པར་བྱ་དགོས་སོ།
གཉིས་པ། བྱེ་བྲག་སྒོས་སུ་གཏོར་མ་འདོད་པའི་གདོན་གྱི་བཅོས།

རྒྱུད་ལས། ་་་་ཆ་གསུམ་གཏོར་མས་མཆོད། །ཆབ་གཏོར་བཏང་ཞིང་གཟུངས་ཆེན་གྲྭ་ལྔ་འདོན། །གཏོར་

མ་འདོད་པའི་གདོན་རྣམས་དེ་ཡིས་འཚོ། །ཞེས་གསུངས་པའང་། སྤྱི་ལ་ཆ་གསུམ་གཏོར་མའམ་གཏོར་མ་ཆ་

གསུམ་གྱི་ཆོ་ག་དང་། ཆབ་གཏོར་གྱི་ཆོ་གས་ཡང་ཡང་དུ་མཆོད་པ་དང་། ཁྱད་པར་ལན་ཆགས་དང་འབྲེལ་བ་

ལ་ལན་ཆགས་གཏོར་མས་མཆོད་པས་གཏོར་མ་འདོད་པའི་གདོན་རྣམས་དེ་ཡིས་ཚིམ་སྟེ་གནོད་པར་མི་འགྱུར་

བས་བྱིས་པ་འཚོ་བ་དང་། སྟོང་ཆེན་རབ་འཇོམས་དང་། རྨ་བྱ་ཆེན་མོ། གསང་སྔགས་རྗེས་འཛིན། བསིལ་བའི་
ཚལ་ཆེན་མོ། སོ་སོར་འབྲང་མ་བཅས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་སྒྲོག་པས་ནི་སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱང་ཤིང་ནད་གདོན་ཀུན་
ལས་དགྲོལ་བར་གྱུར་རོ། །
			

གཉིས་པ། དྲག་པོའ་ི མནན་བསྲེག་ཀྱི་བཅོས།

རྒྱུད་ལས། དེས་ཀྱང་མ་སོས་ལས་ལ་སྦྱར་བར་བྱ། །དྲག་སྔགས་བྲབ་ཅིང་མནན་བསྲེག་འཁོར་ལོ་

བསྐོར། །ཞེས་གོང་གི་ཞི་བའི་ཆོ་གས་མ་སོས་པར་འགྱུར་ན། དྲག་པོའ་ི ལས་སྦྱར་བྱ་སྟེ། དྲག་སྔགས་བཟླས་པའི་

ཐུན་གྱིས་བྲབ་ཅིང་མནན་པ་དང་དྲག་པོའ་ི སྦྱིན་བསྲེག་དང་། བསད་པའི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་ཏེ་གདོན་བགེགས་
རྣམས་འཇོམས་པར་བྱེད་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །
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ལེའུ་གཉིས་པ།
༈ མདོ་ལུགས་ལྟར་གྱི་བྱིས་གདོན་བཅོས་ཐབས།
འདིར་མདོ་ལུགས་ཞེས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་གྱུར་དུ་བསྟན་པ་འཕགས་པ་སྟོན་ཆེན་མོ་རབ་ཏུ་

རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་པའི་མདོ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དེ་ལའང་། བྱིས་པའི་གདོན་དང་གདོན་ཇི་ལྟར་ཞི་བར་བྱེད་
པའི་སྐོར་གླེང་བ་ལ་གསུམ། དང་པོ། མངལ་དང་བྱིས་པའི་གནས་སྐབས་གཉིས་སུ་གདོན་གྱི་འཚེ་ཚུལ། གཉིས་
པ། གདོན་གྱི་དབྱེ་བ་བསྟན་པ། གསུམ་པ། གདོན་གྱིས་ཟིན་པའི་རྟགས་དང་གཟུགས་བསྟན་པ། བཞི་པ། གདོན་
དེ་དག་བཅོས་པའི་ཐབས་བསྟན་པའོ། །
		

དང་པོ། མངལ་དང་བྱིས་པའི་གནས་སྐབས་གཉིས་སུ་འཚེ་ཚུལ།

ལུགས་འདིར་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལྟར་མངལ་དང་བྱིས་པའི་གནས་སྐབས་གཉིས་ཀར་གདོན་གྱིས་འཚེ་

བ་ཡོད་ཚུལ་བསྟན་པའང་། དེ་ཉིད་ལས། གང་ལ་བུ་ནི་མི་ཆགས་དང་། །གང་གི་མངལ་དུ་མི་གནས་དང་། །

སྐྱེས་པ་བུད་མེད་འདུ་བ་ན། །དབང་པོ་རྣམས་ནི་མྱོས་པར་བགྱིད། །མེར་མེར་པོ་དང་ནུར་ནུར་པོ། །བུ་ཡི་ས་བོན་
མ་རུང་སྟེར། །གང་ཡང་མངལ་ནི་ཐུར་དུ་འགྱུར། །ཤ་མ་མི་འབྱུང་གནོད་བགྱིད་པ། །ཞེས་དང་། བུད་མེད་གང་
དག་བུ་མི་འཚལ། །གང་ཞིག་བཙས་པ་འཛིན་འཚལ་བས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། བུད་མེད་གང་གི་མངལ་དུ་

བུ་མི་ཆགས་པ་དང་། ཆགས་ཀྱང་མི་གནས་པར་འཇིག་པའམ་ཤར
ོ ་བ། མངལ་ཆགས་པ་ནས་བཟུང་བཙའ་བའི་

བར་དུ་ས་བོན་མ་རུང་བར་འགྱུར་བ་དང་། བཙས་རྗེས་བྱིས་པའི་གནས་སྐབས་སུ་སྐྲགས་ཤིང་འཇིགས་པར་
བྱེད་པ་སོགས་ལུས་སེམས་གཉིས་ལ་གདོན་གྱིས་འཚེ་བར་བྱེད་པར་བསྟན་ཡོད་དོ། །		
གཉིས་པ། གདོན་གྱི་དབྱེ་བ།

འོ་ན། དེ་ལྟ་བུ་མངལ་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་ས་བོན་མ་རུང་བར་བྱེད་པ་དང་བྱིས་པའི་གནས་སྐབས་

སུ་བྱིས་པ་རྣམས་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་པར་བགྱིད་པའི་གདོན་ལ་དབྱེ་ན་རྣམ་གྲངས་དུ་ཡོད་ཅེ་ན། དེ་ཉིད་ལས།
འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་བདག་ལ་གསོན། །འཇམ་པ་པོ་དང་རི་དྭགས་རྒྱལ། །སྐེམ་བྱེད་རྗེད་བྱེད་ཁུ་ཚུར་ཅན། །མ་

མོ་དང་ནི་ཛ་མི་ཀ། །འདོད་པ་ཅན་དང་ནམ་གྲུ་དང་། །སྲུལ་པོ་དང་ནི་མ་དགའ་བྱེད། །བྱ་དང་གཉའ་བའི་ལག་
ཅན་དང་། །བཞིན་བརྒྱན་དང་ནི་མིག་འཕྱང་བ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་ས་ལ་རྒྱུ། །གདོན་རྣམས་བཅོ་ལྔ་དེ་དག་
ནི། །བྱིས་པ་རྣམས་ལ་འཇིགས་པར་བགྱིད། །ཅེས་གསུངས་བ་ལྟར། འཇམ་པ་པོ་དང་། རི་དྭགས་རྒྱལ། སྐེམ་

བྱེད། རྗེད་བྱེད། ཁུ་ཚུར་ཅན། མ་མོ། ཛ་མི་ཀ འདོད་པ་ཅན། ནམ་གྲུ། སྲུལ་པོ། མ་དགའ་བྱེད། བྱ། གཉའ་ལག་
ཅན། བཞིན་བརྒྱན། མིག་འཕྱང་བ་བཅས་ཁྱོན་གདོན་བཅོ་ལྔ་ཡོད་པར་གསུངས་སོ། །
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གསུམ་པ། གདོན་དེ་དག་གིས་ཟིན་རྟགས།

བྱིས་པ་གདོན་བཅོ་ལྔ་སོ་སོས་ཟིན་པའི་རྟགས་ནི། ༡) འཇམ་པ་པོ། : འཇམ་པ་པོས་ནི་ཟིན་གྱུར་ན། །

མིག་ནི་རབ་ཏུ་འགྱུར་བར་བགྱིད།། ༢) རི་དྭགས་རྒྱལ། : རི་དྭགས་རྒྱལ་གྱིས་ཟིན་གྱུར་ན། །སྐྱུགས་པ་མི་ཟད་སྐྱུག་
པར་བགྱིད།། ༣) སྐེམ་བྱེད། : སྐེམ་བྱེད་པས་ནི་བྱིས་པ་འགུལ།། ༤) རྗེད་བྱེད། : རྗེད་བྱེད་ཀྱིས་ནི་ཟིན་གྱུར་ན།
།འགྲོ་ཞིང་དེ་ལྟར་སྒྲ་ཡང་འབྱིན། །དབུ་བ་དང་ནི་ཁ་ཆུ་འཛག། ། ༥) ཁུ་ཚུར་ཅན། : ཁུ་ཚུར་ཅན་གྱིས་རབ་ཟིན་
ན། །ཁུ་ཚུར་འཆང་ཞིང་འབྱེད་པར་བགྱིད།། ༦) མ་མོ། : མ་མོ་ཡིས་ནི་ཟིན་གྱུར་ན། །རྒོད་ཅིང་དེ་བཞིན་སྒྲ་ཡང་

འབྱིན།། ༧) ཛ་མི་གི : ཛ་མི་གིས་ནི་རབ་ཟིན་ན། །ནུ་ཞོ་ནུ་བར་མངོན་མི་དགའ།། ༨) འདོད་པ་ཅན། : འདོད་
པ་ཅན་གྱིས་རབ་ཟིན་ན། །མལ་ན་གཉིད་ལོག་ངུ་བར་འགྱུར།། ༩) ནམ་གྲུ། : ནམ་གྲུས་རབ་ཏུ་ཟིན་གྱུར་ན། །ལྕེ་
ལ་སོས་ནི་འཆའ་བར་བགྱིད།། ༡༠) སྲུལ་པོ། : སྲུལ་པོས་རབ་ཏུ་ཟིན་གྱུར་ན། །ཀུ་ཅོ་འདོན་ཅིང་སྒྲ་ཡང་འབྱིན། །

༡༡) མ་དགའ་བྱེད། : མ་དགའ་བྱེད་པས་ཟིན་གྱུར་ན། །མནམ་པའི་དྲི་ནི་འབྱུང་བར་འགྱུར།། ༡༢) བྱ། : བྱ་ཡིས་
རབ་ཏུ་ཟིན་གྱུར་ན། །མནམ་པའི་དྲི་ནི་འབྱུང་བར་འགྱུར།། ༡༣) གཉའ་ལག་ཅན། : གཉའ་ལག་ཅན་གྱིས་ཟིན་
གྱུར་ན། །མགུལ་པ་རབ་ཏུ་འགག་པར་གྱུར།། ༡༤) བཞིན་བརྒྱན། : བཞིན་བརྒྱན་གྱིས་ནི་ཟིན་གྱུར་ན། །རིམས་
ཀྱིས་བཏབ་ཅིང་འཁྲུ་བར་གྱུར།། ༡༥) མི་འཕྱང་བ། : མིག་འཕྱང་བས་ནི་ཟིན་གྱུར་ན། །སྐྱིགས་བུ་དང་ནི་རྔམ་
པ་འབྱུང་། །

				
ལྟར།

བཞི་པ། གདོན་གྱི་གཟུགས་བརྗོད་པ།

དེ་ཉིད་ལས། བྱིས་པ་ཇི་ལྟར་སྐྲག་བགྱིད་པ། །དེ་ཡིས་གཟུགས་ནི་བརྗོད་པར་བགྱི། །ཞེས་གསུངས་པ་
བྱིས་པ་རྣམས་སྐྲག་ཅིང་འཇིགས་པར་བྱེད་པའི་གདོན་གྱི་གཟུགས་ནི།

༡) འཇམ་པ་པོ་ནི་བ་ལང་གཟུགས། ༢) རི་དྭགས་རྒྱལ་པོ་རི་དྭགས་འདྲ། ༣) སྐེམ་བྱེད་པ་ནི་གཞོན་ནུའི་

གཟུགས། ༤) རྗེད་བྱེད་པ་ནི་ཝ་འདྲའོ། ༥) ཁུ་ཚུར་ཅན་ནི་བྱ་རོག་གཟུགས། ༦) མ་མོ་དེ་ནི་རི་(མི་)ཡི་གཟུགས། །

༧) ཛ་མི་ཀ་ནི་རྟ་ཡི་གཟུགས། ༨) འདོད་པ་ཅན་ནི་རྡོ་རྗེའི་གཟུགས། ༩) ནམ་གྲུ་ཁྱི་ཡི་གཟུགས་ཀྱིས་ཏེ། །
༡༠) སྲུལ་པོ་ཕག་གི་གཟུགས་ཀྱིས་སོ། ༡༡) མ་དགའ་བྱེད་པ་བྱི་ལའི་གཟུགས། ༡༢) བྱ་ནི་འདབ་ཆགས་གཟུགས་

ཀྱིས་སོ། ༡༣) གཉའ་ལག་ཅན་ནི་བྱ་གག་གཟུགས། ༡༤) བཞིན་བརྒྱན་འུག་པའི་གཟུགས་སུ་སྟེ། ༡༥) མིག་
འཕྱང་བ་ནི་ཕ་ཝང་གཟུགས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

17

༈ བྱིས་པའི་གདོན་ཅན་བཅོ་ལྔ་པོའ་ི མིང་གཟུགས་དང་དེ་དག་སོ་སོས་བཟུང་བའི་རྟགས། གཞན་ཡང་། བཅའ་ཚོགས་སྐབས་

ཤར།

ལྷོ།

ནུབ།

བྱང་།

གཙོ་གླུད་ཀྱི་ཕྱོགས་བཞི་སོ་སོར་ཇི་ལྟར་འགོད་ཚུལ།

འཇམ་པོ།

བ་གླང་།

རི་དྭགས་རྒྱལ།

རི་དྭགས།

སྐེམ་བྱེད།

ཁྱེའུ།

བརྗེད་བྱེད།

ཝ།

ཁུ་ཚུར་ཅན།

བྱ་རོག

མ་མོ།

བུད་མེད།

ཛ་མི་ཀ

རྟ།

འདོད་ཅན།

རྡོ་རྗེ།(རྔ་མོང་)

ནམ་གྲུ

ཁྱི།

སྲུལ་པོ།

ཕག

མ་དགའ་བྱེད།

བྱི་བ།

བྱ།

འདབ་ཆགས།

གཉའ་ལག་
ཅན།

བྱ་གག

བཞིན་རྒྱན།

འུག་པ།

མིག་འཕྱང།

ཕ་ཝང།

མིག་འགྱུར།

ཁུ་ཚུར་འཆང་།

ལྕེ་ལ་སོ་འཆའ།

མགུལ་པ་འགག

ཝ་བ་སྐྱུགས།

རྒོད་ཅིང་སྒྲ་འབྱིན།

ཀུ་ཅོ་འདོན་སྒྲ་འབྱིན།

རིམས་བཏབ་འཁྲུ།

ལུས་འགུལ།

ནུ་ཞོར་མི་དགའ།

སྣ་ཚོགས་གཟུགས་འགྱུར།

སྒྲ་འབྱིན་དབུ་བ་
ཁ་ཆུ་འཛག

གཉིད་ལོག་ངུ།

དྲི་ཆེ།

སྐྱིགས་ཤིང་རྔམ།

ལྔ་པ། གདོན་བཅོས་པའི་ཐབས།

མདོ་ལུགས་ལྟར་གསང་སྔགས་དང་རིགས་སྔགས་ལ་བརྟེན་ནས་སྒྲོལ་བ་དང་། གཏོ་ཡིས་ཐབས་ལ་

བརྟེན་ནས་བཅོས་པ་གཉིས་སོ། །
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༡༽ གསང་སྔགས་རིགས་སྔགས།

གདོན་དགུག་ཅིང་བཅིང་ལ། གསང་སྔགས་དང་སྨན་སྔགས་བཅས་ཀྱི་བཅོས་ཚུལ་རྒྱས་པ་སྟོང་ཆེན་

རབ་འཇོམས་ཀྱི་མདོ་དང་། ཡང་ན། མདོ་མངས་སམ་གཟུངས་འདུས་པར། བྱིས་པའི་གདོན་ཆེན་བཅོ་ལྔ་ཞི་བར་
བྱེད་པའི་གཟུངས་ཞེས་པ་དཔེ་ཚན་ལོགས་སུ་བཀོད་ཡོད་པ་ལས་རྟོགས་པར་བྱ་དགོས།
			

༢༽ གཏོ་ཡི་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་བཅོས་པ།

བྱིས་པའི་གདོན་ཆེན་བཅོ་ལྔ་བཅོས་པ་ལ་གླུད་གཏོ་ཡི་སྒོ་ནས་བཅོས་པ་ལ། གཏོ་བཅའ་ཚུལ་དང་།

ཆོ་ག་འདོན་ཚུལ་གཉིས་སོ། །

དང་པོ། གཏོ་བཅའ་ཚུལ།

དེ་ཡང་། བྱིས་པའི་གདོན་ཆེན་བཅོ་ལྔའི་གཏོ་བཅའ་ཚུལ་ནི། ཐོག་མར་ཟན་ནམ་ཁམ་སས་རི་རབ་

བང་རིམ་གྲུ་བཞི་བཞི་བརྩེགས་ཀྱི་སྟེང་། རིན་ཆེན་བརྡར་བའི་ཕྱེ་འདྲེས་པའི་ཟན་ནམ་ཁམ་སས་ངར་གླུད་

གཅིག་བྱ། དེ་འོག་བང་རིམ་གསུམ་པར་མཐེབ་ཀྱུ་ཅན་གྱི་འཁོར་བཅོ་ལྔ་། དེ་འོག་གཉིས་པར་འབྲང་རྒྱས་བཅོ་

ལྔ་བར་དུ་མཐེབ་ཀྱུས་བརྒྱན་པ། དེ་འོག་མཐའ་མའི་བང་རིམ་ལ་ཕྱོགས་བཞིར་ཕོ་བྲང་བཞི། དེའི་ཕྱི་རོལ་ཤར་

ངོས་སུ་གདོན་རྣམས་ཀྱི་མཆོད་པར་སོ་སོའ་ི གཟུགས་དེ་ཡང་། བ་གླང་།(འཇམ་པ་པོ།) རི་དྭགས།(རི་དྭགས་རྒྱལ་པོ།)

ཁྱེའུ།(སྐེམ་བྱེད) ཝ་(བརྗེད་བྱེད།)བཅས་དང་། ལྷོར། - བྱ་རོག༼ཁུ་ཚུར་ཅན༽ བུད་མེད།(མ་མོ།) རྟ།༼ཛ་མི་ཀ༽ རྡོ་རྗེའམ་རྔ་མོང་
།༼འདོད་པ་ཅན།༽ ནུབ། - ཁྱི།(ནམ་གྲུ) ཕག(སྲུལ་པོ།) བྱི་བ།༼མ་དགའ་བྱེད་པ།༽ བྱ།(འདབ་ཆགས།) བྱང། - བྱ་གག༼ཉ་ལག་ཅན།༽ འུག་

པ།༼བཞིན་རྒྱན།༽ ཕ་ཝང།༼མིག་འཕྱང་བ།༽ བཅས་མིའི་ལུས་རང་རང་མགོ་ཅན་བཅོ་ལྔས་བསྐོར་ཞིང་། མདུན་དུ་ཕོ་
མོ་སྦྲགས་པའི་གླུད་ཆུང་རེ་དང་། བཤོས་ཆུང། ཆངས་བུ། ཏིང་ལོ། མཐེབ་རིལ་སོགས་ཀྱང་རེ་རེ་བྱ་ལ། དེའི་ཕྱི་

ངོས་ཟུར་བཞི་༼གཞན་དུ་འཕན་བཞི་བཞག་སྲོལ་སོགས་ཀྱང་འདུག༽ དང་། མདུན་དུ་པགས་ཀོང་རེ་རེ་བཅས་བཞག། བར་མཚམས་
སུ། འབྲུ་སྣ། དར་སྣ། གོས་སྣ། བཟའ་བ། བཅའ་བ་སོགས་གླུད་རྫས་རྣམས་བླུག་གོ ། (གཤམ་འཁོད་བཅའ་ཚོགས་
ཀྱི་པར་རིས་ལ་གཟིགས)
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༈ ཆ་གསུམ་གཏོར་མའི་བཅའ་ཚོགས་ནི། དེ་ཡང་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཆོ་ག་རྣམས་སུ་རྒྱས་འབྲིང་

བསྡུས་པའི་ཚུལ་ཇི ་ སྙེ ད ་ཅི ག ་ཡོ ད ་པ་ལས། སྐབས་སུ་རི ན ་པོ ་ ཆེ ་ ལ་སོ ག ས་པའི ་ མཆོ ད ་སྡེ ར ་གཙང་མར་
ཕྱོ ག ས་སྐྱོ ང ་དང་འབྱུང་པོ ་ སྤྱི འི ་ གཏོ ར ་མ་པད་འདབ་སུམ་ལྡན་ཆངས་བུ་ཏི ང ་ལོ ་ ཐེ བ ་རི ལ ་གྱི ས ་བརྒྱན་

པ་ ༼འབྲས་ཆན་ལ་ཕུག་སོགས་དཀར་ཞིང་གཙང་བའི་བཟའ་བཅའ་སོགས་ཀྱང་བླུག༽གཉི ས ་དང་། བགེ ག ས་ལ་བསྔོ ་ བའི ་ གཏོ ར ་མ་པད་

འདབ་སུམ་ལྡན་རྒྱབ་ནས་༼གཡོན་ངོས་ཏིང་ལོ་པད་འདབ་བྱས་པའི་སྟེང་།༽ཆངས་བུས་བསྐོར་ཞིང་༼ལུས་ཕྱིས་ཟན་གྱིས།༽ཆངས་ཏིང་
ཐེབ་རིལ་གྱི་བརྒྱན་པ་ཤ་ཆང་༼འབྲས་ཆན་དང་ལ་ཕུག་ཇ་ཚྭ་བིལ་ཏོག༽སོགས་ཀྱིས་སྦགས་པ་གཅིག། གཡས་གཡོན་མེ་
ཏོག་བདུག་སྤོས་དང་། མདུན་དུ་མར་མེ་བཅས་འཇོག ཟུར་དུ་ངར་གླུད་འབྲིང་ཙམ་གཅིག་དང་། དེའི་

མདུན་དུ་བཤོས ་ཆུང་གཅི ག བཤོས ་ཆུང་དེ འི ་ གཡས་གཡོ ན ་དུ་ཕོ ་ མོ ་ སྦྲགས་པའི ་ གླུད་ཆུང་རེ ་ རེ ་ ཆངས་

ཏིང་ཐེབ་རིལ་གྱིས་བརྒྱན་པ། མདུན་དུ་པག་ཀོང་གཅིག་དང་རྒྱབ་ཏུ་ཆངས་ཏིང་ཐེབ་རིལ་བཅས་བཅའ་
ཞིང་འབྲུ་སྣ་དང། དར་སྣ་གོས་སྣ། བཟའ་བ་བཅའ་བ་སོགས་གླུད་རྫས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་བཅས་སོ།།

གཉིས་པ། ཆོ་ག་འདོན་ཚུལ།

འདོན་ཆ་ལ་རྒྱས་བསྡུས་གཉིས་ལས་འདིར་བསྡུས་པ་སྐབས་གསུམ་པ་ལྷན་ཐབས་སུ་བསྟན་པའི་བྱིས་

པའི་གླུད་ཀྱི་ཆོ་ག་དང་། ཆ་གསུམ་གདོན་ཆ་ལྟར་འདོན་ན་ཆོག་གོ། །གླུད་ནི་བྱིས་པ་རང་གི་སྤར་ཁའི་འདྲེ་ལྔའི་
ཕྱོགས་སམ་གྲོང་གི་དབུས་དང་། ལམ་གསུམ་མདོ་བཅས་སུ་བརྫངས་དགོས་སོ། །
༄༅། །ཆུང་གླུད་བཅའ་ཚོགས་བཞུགས་སོ།།

གཞི་གཙང་མར་ལྕགས་རི་མུ་ཁྱུད་གྲུ་བཞིས་བསྐོར་བའི་དབུས་རིན་ཆེན་སྣ་ལྔ་བརྡར་བའི་འཇིམ་

ཟན་གྱིས་བང་རིམ་གྲུ་བཞི་སུམ་བརྩེགས་བྱས་པའི་སྟེང་རུས་སྦལ་གྱི་གཟུགས་མགོ་ལྷོ་ལ་བསྟན་པ་ཞིག་དང་
དེའི་སྟེང་ངར་མི་ཞིག་བཅའ། བང་རིམ་གོང་མའི་སྟེང་མདུན་དུ་བཤོས་བུ་ཟླུམ་པོ་གཅིག་དང་རྒྱབ་ཏུ་གཡས་
གཡོན་སྤར་སྨེའི་མཚན་པའི་ཕོ་བྲང་གཅིག དེ་འོག་བང་རིམ་གཉིས་པར་ལོ་བསྐོར་བཅུ་གཉིས་གཟུགས་ཅན་

དང་། དེ་འོག་བང་རིམ་དང་པོའམ་མཐའ་མའི་སྟེང་དུ་འབྲང་རྒྱས་བཅུ་གསུམ། དེའི་ཕྱི་རོལ་གྱི་གཞིར་ཕོ་མོ་
21

སྦྲགས་པའི་གླུད་ཆུང་བཅུ་གསུམ། བཤོས་བུ་བཅུ་གསུམ། ཆངས་བུ་བཅུ་གསུམ། ཏིང་ལོ་བཅུ་གསུམ། མཐེབ་

རིལ་བཅུ་གསུམ་བཅས་ཀྱིས་བསྐོར་ཞིང་མདུན་དུ་སྤག་ཀོང་གཅིག་བཞག གཞན་འབྲུ་སྣ་སྨན་སྣ། རིན་ཆེན་

སྣ་ལྔ། ལ་རྫས་ལུང་རྫས། དར་སྣ་གོས་སྣ། དཀར་གསུམ་མངར་གསུམ། བཟའ་བ་བཅའ་བ། ཤ་ཆང་སོགས་བླུག་

ཅིང་། དབུས་ཀྱི་ནམ་མཁའ་གང་ཟག་གི་སྲོག་ཁམས་དང་བསྟུན། ཕྱོགས་མཚམས་ཀྱི་ནམ་མཁའ་ནི་ཕྱོགས་

མཚམས་ཀྱི་མདོག་མཚུངས་སུ་བྱ་ལ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཡས་སུ་མདའ་ཁྲ། གཡོན་འཕང་ཁྲ། རྒྱབ་ཏུ་རྒྱང་བུ་རེ་
འཛུགས་ལ་༼དུག་དང་ཚེར་མ་མེད་པའི་ཤིང་སྣ།༽ཤིང་སྣས་བརྒྱན་པ་སོགས་སྤྱི་བཞིན་བྱས་པས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ།།

༈ ཆུང་གླུད་བསྡུས་པའི་བཅའ་ཚོགས།

༈ བུ་སྒོ་ནས་འདོན་པའི་བཅའ་ཚོགས།
22

ལེའུ་གསུམ་པ།
༈ རྒྱུད་ལུགས་ལྟར་བྱིས་གདོན་གྱི་བཅོས་ཐབས།
དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ ི་རྒྱུད་ཀྱི་ནང་ལེ་ལས། བྱིས་པའི་རྒྱུད་བསྟན་པ་ཞེས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་གནས་

པར། བྱིས་པའི་གསོ་བའི་ཐབས་བསྟན་པ་ལ་གསུམ།

དང་པོ། མངལ་དགྲོལ་བའི་འཕྲུལ་འཁོར་བསྟན་པ་དང་། གཉིས་པ། མངལ་དང་བྱིས་པའི་གནས་

སྐབས་སུ་མ་མོས་གཟུང་བ་གསོ་ཐབས། གསུམ་པ། དེ་ཡི་ཆོ་ག་བསྟན་པ་བཅས་སོ། །
			

དང་པོ། མངལ་དགྲོལ་བའི་འཕྲུལ་འཁོར།

རྒྱུད་ལས། ས་འཛིན་ཉི་མ་ཟླ་བ་མ་ནུ་མིག་དང་འདོད་པ་ནོར་དང་དྲག་པོ་རྒྱལ་པོ་མེ་དག་དང་། །

ཕྱོགས་དང་འབྱུང་བ་བུག་པ་དྲུག་དང་ཚེས་དང་ཆུ་གཏེར་དག་ནི་མཐའ་ཡི་རེ་མིག་ལ་གཞག་བྱ། །གྲངས་ནི་རེ་

མིག་བཞི་ཡིས་ཆུ་ཡི་གཏེར་དང་རྩེ་མོ་ཅན་ཏེ་དཔལ་ལྡན་འཁོར་ལོ་མཐའ་དག་ནི། །ཚད་ཀྱི་རྒྱབ་ཏུ་བྲིས་ནས་

རབ་ཏུ་བཙའ་བར་འགྱུར་བའི་དུས་སུ་སྦྲུམ་མ་རྣམས་ལ་བསྟན་པར་བྱ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །
		

གཉིས་པ། མངལ་དང་བྱིས་སྐབས་སུ་མ་མོས་བཟུང་བ་གསོ་ཐབས།

དེ་ཡང་། དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ི རྒྱུད་ལས། མངལ་དང་བྱིས་པའི་གནས་སྐབས་སུ་འཚེ་བར་བྱེད་པ་མ་

མོའ་ི གདོན་ཡིན་པས་དེ་དག་གསོ་བའི་ཐབས་ལ་གསུམ། དང་པོ། འཛིན་བྱེད་ཀྱི་མོ་མོ་ངོས་བཟུང་བ། གཉིས་
པ། བཟུང་བའི་མ་མོ་རྣམས་ལ་མཆོད་པ། གསུམ་པ། མ་མོས་བཟུང་བའི་མཚན་ཉིད་བསྟན་པའོ། །
			

གཅིག འཛིན་བྱེད་ཀྱི་མ་མོ་ངོས་བཟུང་བ།

འཛིན་བྱེད་ཀྱི་མ་མོ་ངོས་བཟུང་བ་ལ་གསུམ། མ་མོའ་ི དབྱེ་བ་བསྟན་པ་དང་། དེ་དག་སོ་སོའ་ི བྱེད་

ལས་བསྟན་པ། ཁྱད་པར་མ་རུང་པ་ལྔ་ཁྱད་པར་དུ་བཤད་པའོ། །
			

༡) མ་མོའ་ི དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞིར་དབྱེ་བ།

འདི ར ་སའི ་ སྟེ ང ་དུ་རབ་གསལ་( ཀུན་རྫོབ་ཏུ་)རྣལ་འབྱོ ར ་མ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི ་ ( ཚངས་མ་དང་། དྲག་

པོ། གཞོན་ནུ་མ་སོགས་རྣལ་འབྱོར་མ་བརྒྱད་པོ་ཕྱོགས་བརྒྱད་དུ་ཚེས་ཀྱི་དབང་གིས་འཆར་བ་)གང་ཡིན་པ་དེ་རྣམས་ནི་

བརྒྱད་པ་བརྒྱད་ཀྱི་མ་མོར་རབ་ཏུ་གྲགས་སོ། །ཞེས་མངལ་དང་བྱིས་པའི་གནས་སྐབས་སུ་འཚེ་བར་བྱེད་པའི་
མ་མོ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི་ཡོད་པ་ལས། ཉེར་བདུན་ ༢༧ ནི་མངལ་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་འཚེ་བར་བྱེད་པ་དང་།

བཅུ་ནི་ ༡༠ སྐྱེས་ནས་ཞག་བཅུའི་བར་དུ་འཚེ་བར་བྱེད་པ། བཅུ་གཅིག་ ༡༡ ནི་ཟླ་བ་རེ་རེ་ལ་འཚེ་བར་

བྱེད་ཅིང་། དེ་ལས་བཅོ་ལྔ་ ༡༥ ནི་ལོ་རེ་རེའི་བར་དུ་འཚེ་བར་བྱེད་པ་སྟེ་མངལ་དུ་འཚེ་བ་ཉེར་བདུན་དང་།
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བཙས་ནས་ལོ་བཅོ་ལྔའི་བར་དུ་འཚེ་བར་བྱེད་པའི་མ་མོ་སོ་བདུན་བཅས་ཁྱོན་མ་མོ་རེ་གསུམ་ ༦༣ དང་། དེ་
དག་གི་མཚམས་སུ་འཛིན་པའི་མ་མོ་གཅིག་བཅས་ཀུན་བསྡོམས་པས་མ་མོ་རེ་བཞི་ཡོད་པར་བསྟན་ནོ། །
༢༽ དེ་དག་སོ་སོའ་ི བྱེད་ལས།

མངལ་དུ་འཚེ་བའི་མ་མོ་ཉེར་བདུན་ཡོད་པ་དེ་དག་ལས་བཅོ་ལྔ་ནི་མངལ་བཟུང་བའི་ཉིན་ཞག་

ནས་བརྩམས་ཏེ་ཉིན་ཞག་བཅོ་ལྔའི་བར་དང་། དགུ་ནི་ཟླ་བ་དགུའི་བར་དུ་མངལ་དུ་ཟུག་ཟེར་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་

དང་། རབ་ཏུ་བཙའ་བའི་དུས་སུ་སྐྱེས་གནས་ལ་ཟུག་ཟེར་བྱེད་པ་གཅིག་དང་། དེ་ནས་ནུ་མའི་འོག་མ་འཕྲོག་
པ་གཉིས་བཅས་ཁྱོན་ཉེར་བདུན་པོ་ནི་མངལ་དུ་འཚེ་བའི་མ་མོའ།ོ །

དེ་ནས་བྱིས་པ་སྐྱེས་ནས་ཉིན་ཞག་བཅུའི་བར་དུ་མ་མོ་བཅུ་དང་། དེ་ནས་ཟླ་བ་བཅུ་གཅིག་གི་བར་

དུ་མ་མོ་རེ་རེ་སྟེ་བཅུ་གཅིག་དང་། དེ་ནས་ལོ་བཅོ་ལྔ་པོ་རྣམས་ལ་ལོ་བཅོ་ལྔའི་བར་དུའོ། །དེའི་སྟེང་དུ་བྱིས་པ་
གཞོན་ནུ་ཉིད་མེད་དེ་ལོ་བཅུ་དྲུག་པ་ལ་ཁུ་བ་འཛག་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་པ་ནི་ངེས་པའོ། །
༣༽ མ་རུངས་པ་ལྔ་ཁྱད་པར་དུ་བཤད་པ།

འདིར་སའི་སྟེང་དུ་དགའ་བ་དང་བཟང་པོ་ལ་སོགས་པའི་ཚེས་ཀྱི་དབྱེ་བས་ཚེས་ལྔ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་

མཚམས་སུ་གཞོན་ནུ་མ་རུངས་པ་རྣམས་ཏེ་ནམ་མཁའ་ལ་ལ་སོགས་པའི་རང་བཞིན་ཡོན་ཏན་དབང་གིས་ཚེས་
འཕོ་བའི་ཚིགས་མཚམས་དག་ལ་ཡང་དག་གནས་སོ། །དེ་རྣམས་རང་གི་ཚེས་ལ་འཇིགས་གྱུར་བྱིས་པ་འཛིན་

པར་བྱེད་དེ་དེས་ན་ཐམས་ཅད་ཐུན་མོང་གི་གཏོར་མས་བྱིས་པ་ངེས་པར་གཏོང་བར་མི་བྱེད་དོ། །དེ་རྣམས་ཞི་
བའི་དོན་དུ་འདིར་ནི་རྣམས་མང་དཀྱིལ་འཁོར་ཁྲུས་དང་སྦྱིན་སྲེག་གི་བྱ་བ་འཆད་པར་འགྱུར་བ་རྣམས་སུ་
རབ་ཏུ་འགྱུར་ཞེས་པ་ནི་མ་རུངས་པའི་ངེས་པའོ། །

གཉིས། བཟུང་བའི་མ་མོ་རྣམས་ལ་མཆོད་པ།

བཟུང་བའི་མ་མོ་རྣམས་མཆོད་པ་སོ་སོར་བཤད་པ་ལ་བཞི། མངལ་མ་དང་། ཉིན་ཞག་མ། ཟླ་བ་མ།

ལོ་ཅན་མ་བཅས་སོ། །

			

༡༽ མངལ་མ་ལ་སོགས་པའི་ཆོ་ག་སོ་སོར་བཤད་པ།

མངལ་དུ་མངལ་གྱི་མོ་མོ་ཉེར་བདུན་པོའ་ི ཟུག་རྔུས་འཚེ་བའི་སྦྲུམ་མ་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ། སྨན་དང་

སྔགས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་བསྟན་པ་ལས། དང་པོ། སྨན་ནི། རུ་རྟ་དང་། ཨུ་ཤཱི་ར། ཀ་སེ་རུ། རྒྱ་སྤོས་ཀྱི་རྩ་བ། ཨུཏྤལ་ལའི་

རྩ་བ་དང་། པདྨ་གེ་སར་སྟེ་རྫས་དྲུག་པོ་འདི་རྣམས་བསིལ་བའི་ཆུ་ཡོངས་སུ་དྭངས་པས་བཏགས་ཤིང་། གཉིས་
པ། སྔགས་ནི། ཨོྃ་ཨཱ་ཧཾཨཱ་མུ་ཀཱ་ཡཱ་(ཆ་གེ་མོའ་ི )གྷརྦྷ་ཤཱུ་ལི་(མངལ་གྱི་ཟུག་རྔུ་)ཧ་ར་ཧ་ར་(ཕྲོག་ཕྲོག)སྭཱཧཱ་ཞེས་
ུྰ
པའི་སྔགས་བསྔགས་ནས་སྦྲུམ་མ་ལ་སྦྱིན་པར་བྱའོ། །
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དེ་བཞིན་དུ་བཙའ་བའི་དུས་ཀྱི་མ་མོ་གཅིག་གི་འཚེ་བས་མངལ་རེངས་ན། རུ་རྟ་ལ་སོགས་པའི་སྟེང་

དུ་ན་ཀུ་ལའི་སྤུ་བརྒྱད་དང་། གཙུག་ཕུད་ཅན་གྱི་མཇུག་མ་བཟུང་ནས་བསིལ་བའི་ཆུས་བཏགས་ཏེ་མངོན་པར་
བསྔགས་ནས་སྔ་མ་བཞིན་དུ་བྱིན་པར་བྱའོ། །

དེ་རྗེས་འོ་འཕྲོག་མའི་མ་མོ་གཉིས་ཀྱི་འཚེ་བས་འོ་མ་མི་འབྱུང་ན། འོ་མའི་ཤིང་གི་འོག་ཏུ་ཁྲུས་བྱའོ། །

བའི་འོ་མས་གང་བའི་ཁམས་ཕོར་བདུན་དང་འོ་མའི་ཟན་གྱི་གཏོར་མ་སྦྱིན་པར་བྱའོ། །
			

༢༽ ཉིན་ཞག་མ་ལ་སོགས་པའི་ཆོ་ག་བཤད་པ།

བཙས་ནས་ཉིན་ཞག་བཅུའི་རིང་འཚེ་བར་བྱེད་པའི་མ་མོ་རྣམས་ཀྱི་ཆོ་ག་ནི། བྱིས་པ་ཞི་བའི་དོན་དུ་

བསྒོམ་བཟླས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་འོ་མ་དང་མར་དང་ཐུག་པ་དང་ཟན་དང་ཞོ་དང་བུ་རམ་དང་བཅས་པའི་གཏོར་
མ་(སྦྱང་སྤེལ་སྤར་བདུད་རྩིར་བྱས་ནས་)ཉིན་ཞག་མ་རྣམས་ལ་(སྙིང་ཁའི་ས་བོན་གྱི་འོད་ཟེར་གྱིས་བཀུག་པ་)

དག་(ཨོཾ་ཨཿཧཱུཾཿདཱཤ་མཱ་དྲི་ས་པ་རི་ཝརེ་བྷྱཿཨི་དཾ་བྷ་ལིང་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས)ལ་སྦྱིན་པར་བྱ་སྟེ་ཁྲུས་དང་སྤོས་
ནི་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །

༣༽ ཟླ་བ་མ་ལ་སོགས་པའི་ཆོ་ག

དེ་ནས་ཟླ་བ་བཅུ་གཅིག་བར་དུ་ཟླ་བར་སྐྱེས་པ་རྣམས་ཞི་བའི་དོན་དུ་མ་མོ་རྣམས་ལ་གཏོར་མ་(གཏོར་

མ་ལ་འོག་ནས་བསྟན་པའི་དྲི་དང་སྤོས་ལ་སོགས་པ་སྦྱིན་པའོ། །གནས་ནི་ཕྱོགས་བཞི་དང་གྲོང་གི་དབུས་སུའོ།།)སྦྱིན་པ་དང་།

ཟས་དང་དྲི་ཡིས་མཆོད་པ་བྱ་བ་ལ། ཟས་ནི། བཙོས་པའི་ཟས་ལྔ་(ཟས་ལྔ་ཞེས་མར་གྱི་བཙོས་པའི་

ཟས་འཁུར་བའི་བྱེ་བྲག་ལྔ་སྟེ། པཱུ་རི་ཀའ་དང་། གྷྲི་ཏ་པཱུ་ར། སོ་མཱ་ལི།ཱ སེ་བཱ་ལི།ཱ བ་ཊ་ཀ་བཅས།)དང་། ཟས་གཞན་

ཞོ་དང་བུ་རམ་དང་བཅས་པ་པོ་ལི་ཀ་དང་མོ་ད་ཀ་དག་དང་། དྲི་ཡི་མཆོད་པ་ནི། ཙནྡན་དང་དྲི་བཟང་པོའ ི་མེ་
ཏོག་གིས་སོ། །

དེ་ནས་བྱིས་པ་ལ་ཞག་ལྔའི་བར་དུ་ཁྲུས་བྱ་དགོས་ཏེ། ཨ་ཤྭ དཐ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཤིང་དང་ནྱ་གྲོ་དྷ་ལ་

སོགས་པའི་ཤིང་འོ་མ་ཅན་ལྔའི་འདབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཏེ་ཅུང་ཟད་བསྐོལ་བའི་ཆུ་དྲོ་བ་དང་བཅས་པས་སོ། །

དེ་ནས་ཁྲུས་ཀྱི་མཇུག་ཏུ་བྱིས་པ་ལ་བདུག་པ་སྦྱིན་པར་བྱ་སྟེ། བ་ལང་གི་སོ་དང་། ལུག་གི་རྭ་དང་།

རི་དྭགས་ཀྱི་སྤྲུ་དང་། མིའི་སེན་མོ་དང་། སྐྲ་དང་སྦྲུལ་གྱི་ཤུན་པ་སྟེ་འདི་རྣམས་གཅིག་ཏུ་བྱས་ནས་དྲག་པོའ་ི
སོལ་བའི་མེས་བསྲེགས་པའི་སྤོས་ཀྱིས་སོ། །
				

༤༽ ལོ་ཅན་མ་ལ་སོགས་པའི་ཆོ་ག

དེ་ནས་ལོ་བཅོ་ལྔའི་བར་དུ་ལོར་སྐྱེས་པ་མ་མོས་གཟིར་བ་རྣམས་ཞི་བའི་དོན་དུ་ལོ་ཅན་མ་རྣམས་ལ་

གཏོར་མ་སྦྱིན་པར་བྱའོ། །དེ་ཡང་། བཟའ་བ་ལྔ་(ཡུང་བ་ལ་སོགས་རྣམས་ཀྱིས་ཟན་སེར་པོ་དང་། དཀར་པོ་དང་། དམར་པོ།
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ནག་པོ། ལྗང་ཁུར་བྱས་པ་སྟེ་འདི་རྣམས་ནི་བཟའ་བ་ལྔའོ།།)དང་བཅའ་བ་ལྔ་(སུ་རུ་ཀ་ལ་སོག་སཔ་སྔར་བརྗོད་པ་)དང་།

ཆུ་ལ་

རྒྱུ་བ་ཉ་ཤ་དང་། ཤ་དང་དྲི་ལ་སོགས་(ཁྲུས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་)པར་བརྗོད་པ་དང་། ཆང་དང་། སྔར་བརྗོད་པའི་སྤོས་ལ་
སོགས་སྟེ་ཐམས་ཅད་སྨྱིག་མའི་སྣོད་དུ་བཞག་ནས་མར་མེ་དང་བཅས་པའི་གཏོར་མས་ལན་གསུམ་མམ་བདུན་

བྱབ་པར་(ཡི་གེ་དྲུག་པའམ་སྲེག་པའི་སྔགས་ཀྱིས་ལྷན་ཅིག་ཏུའོ།)བྱའོ། །གནས་ནི་ཕྱོགས་ཞེས་པ་ཉིན་ཞག་བཅུར་ཕྱོགས་
བཅུའི་ཆར་ཏེ། དབང་པོ་ནས་དབང་ལྡན་གྱི་མཐར་ཐུག་པ་དང་འོག་དང་སྟེང་དུ་གཏོར་མ་སྟེ་གྲོང་གི་དབུས་
དང་ལམ་གྱི་བཞི་མདོར་སྦྱིན་པར་བྱའོ། །

དེ་ལྟར་མངལ་ནས་ལོ་ནི་ལྔ་པ་གསུམ་ཞེས་པ་ནི་ལོ་བཅོ་ལྔའི་མཐར་ཐུག་པར་རྣལ་འབྱོར་མ་དྲུག་ཅུ་

རྩ་གསུམ་པོ་རྣམས་ངེས་པར་མཆོད་པར་བྱའོ། །གཞན་དུ་ན་བྱིས་པ་རྣམས་ཞི་བ་དང་རྒྱས་པ་ལ་སོགས་བར་མི་
འགྱུར་རོ། །

			

གསུམ་པ། མ་མོས་བཟུང་བའི་མཚན་ཉིད་བསྟན་པ།

མ་མོས་བཟུང་བའི་མཚན་ཉིད་བསྟན་པ་ལ་གཉིས། གསོ་རུང་བའི་མཚན་ཉིད་དང་། གསོ་མི་རུང་

བའི་མཚན་ཉིད་བསྟན་པ་གཉིས་སོ། །
				

༡༽ གསོ་རུང་བའི་མཚན་ཉིད།

གང་གི་ཚེས་བྱིས་པ་མ་མོས་བཟུང་བར་གྱུར་ན་དེའི་ཚེ་དེའི་ཡན་ལག་རྐྱོང་བར་འགྱུར་བ་དང་།

མིག་ན་བར་འགྱུར་བ་དང་། ཁ་དང་། ལག་པ་དག་དང་རྐང་པ་དག་ནི་སེར་པོ་ཉིད་དུ་ཡང་དུ་འགྱུར་བ་དང་།

གཅི་བ་ཁ་དོག་སེར་པོར་འགྱུར་བ་དང་། ཚ་བ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་དང། སྐྱུག་པར་འགྱུར་བ་དང་། སྐམ་པ་དང་
བརྒྱལ་བར་འགྱུར་བ་སྟེ། མ་མོའ་ི སྐྱོན་གྱི་མཚན་མ་འདི་རྣམས་ཤེས་པར་གྱུར་ནས་བྱིས་པ་དེ་དག་དང་གདུག་
པའི་གདོན་གྱིས་བཟུང་བ་རྣམས་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་དང་སྦྱིན་སྲེག་(ཁྲུས་དང་གཏོར་མ་)ལ་སོགས་པ་

བྱའོ། །རྣམ་པ་གཞན་དུ་གཏོར་མ་མ་བྱིན་ན་གཏོང་བར་མི་འགྱུར་ཏེ་རང་བཞིན་ཡོན་ཏན་དབང་གིས་འབྱུང་
བ་ལས་སྐྱེས་མ་མོས་སོ། །

				

༢༽ གསོར་མི་རུང་བའི་མཚན་ཉིད།

མ་མོ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི་མ་རིགས་ལྡན་མ་ནི་མངལ་དང་ཉིན་ཞག་དང་ཟླ་བ་དང་ལོའ ི་མཚམས་སུ་རྣལ་

འབྱོར་མ་ཐམས་ཅང་ཀྱི་མཚམས་སུ་སོ་སོ་ལ་ཁྱབ་པར་བྱེད་པའི་ངོ་བོས་གནས་པའོ། །དེས་བཟུང་བའི་བྱིས་པའི་

ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་དཀར་པོར་འགྱུར་བ་དང་། འབྲུམ་པ་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་མོ་ཡུངས་དཀར་དང་སྐེ་ཚེ་ཅན་དུ་འགྱུར་
བ་དང་། མགྲིན་པ་ལུས་དང་བཅས་པ་འཁྱོག་པོར་འགྱུར་བ་དང་། ཁའམ་གསང་བའམ་བཤང་ལམ་དག་ལས་

ཁྲག་འཛག་པར་འགྱུར་བ་སྟེ་འདི་འདྲ་བའི་མཚན་ཉིད་མཐོང་ནས་ཡུལ་དེ་ལ་རིགས་ལྡན་མ་མཆོད་པ་བྱ་བ་
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མིན་ཏེ། ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན་དེ་ནི་འཆི་བར་འགྱུར་ཏེ་ངེས་པར་ལྷ་དང་མི་དང་ལག་འགྲོ་རྣམས་ཀྱིས་བསྲུང་བ་མིན་
པའི་ཕྱིར་རོ། །

༈ རྣལ་འབྱོར་མ་བརྒྱད་པོ་ཚེས་ལ་ཕྱོགས་སུ་ཇི་ལྟར་འཆར་ཚུལ་གྱི་རྩིས།

དེ་ཡང་། རྒྱུད་ལས། ཚངས་མ་དྲག་མོ་གཞོན་ནུ་མ་དང་མཁའ་འགྲོའ་ི བདག་གིས་འགྲོ་མ་ཕག་མ་རྡོ་

རྗེ་ལག་མ་(དབང་མ་)དང་། །ཙཱམུཎྜ་ཉིད་དཔལ་མོ་དག་ནི་ནོར་གྱི་ཚེས་ལ་འགྱུར་ཏེ་དང་པོའ་ི ཚེས་དང་དགུ་པ་

ལ། །བརྒྱ་བྱིན་ཏུ་སྟེ་གནོད་སྦྱིན་མེ་ཟུར་ལྷ་མིན་གཤིན་རྗེ་ཆུ་ལྷ་རླུང་དང་དབང་ལྡན་ས་ལའོ། །འདི་ནི་འཆར་བ་
དག་ཏུ་བྱེད་དེ་སླར་ཡང་ཚེས་རྣམས་ལ་ནི་བརྒྱད་གཉིས་དབྱེ་བས་ཐ་དད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །
བྱང་ཤར། (དབང་ལྡན།)
དཔལ་མོ།
༡ ༩

དྲག་མོ།
༣ ༡༡

ཙཱམཱུཉཌ།

ཚངས་མ།

བྱང། (གནོད་སྦྱིན།)

ཙཱམཱུཉཌ།

༤ ༡༢

ཙཱམཱུཉཌ།
༡ ༩

ཁྱབ་འཇུག

ཙཱམཱུཉཌ།

ཚངས་མ

གཞོན་ནུ་མ།

༨

༢༥
དྲག་མོ།
༢ ༡༠ ༡༧

༥ ༡༣
༢

ཕག་མོ།
༤

༢ ༡༠

༧ ༡༥

ཚངས་མ།

གཞོན་ནུ་མ།

དཔལ་མོ།

ཕག་མོ།

དྲག་མོ།

ཁྱབ་འཇུག

ཙཱམཱུཉཌ།

༣ ༡༡

དབང་མ།
༨ ༡༦

༣

༥ ༡༣
༧ ༡༥

༦ ༡༤

༡ ༩

༢༤
ཚངས་མ།
༡ ༩ ༡༦
དབང་མ།
༦ ༡༤

གཞོན་ནུ་མ།

དཔལ་མོ།

ཕག་མོ།

དྲག་མོ།

ཁྱབ་འཇུག

ཙཱམཱུཉཌ།

༣ ༡༡

༥ ༡༣
༤ ༡༢

༈ དུས་འཁོར་རྣལ་འབྱོར་མ་
དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི།

ཁྱབ་འཇུག

༣༠
ཙཱམཱུཉཌ།
༧ ༡༥ ༢༢

ནུབ་བྱང། (རླུང་།)

༦ ༡༤

༨ ༡༦

དབང་མ།
༥

དཔལ་མོ།
དྲག་མོ།

དབང་མ།
༧ ༡༥

༦

༢ ༡༠

དྲག་མོ།

༤ ༡༢

ཚངས་མ།

༦ ༡༤
༨ ༡༦

༥ ༡༣

དཔལ་མོ།
༤ ༡༢

དྲག་མོ།
༦ ༡༤

ཙཱམཱུཉཌ།

༣ ༡༡

༤ ༡༣
༢ ༡༠

ཚངས་མ།
༤ ༡༢

༢༩
དབང་མ།
༦ ༡༤ ༢༡
དབང་མ།
༡ ༩

ནུབ། (ཆུ་ལྷ།)
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༣ ༡༡

གཞོན་ནུ་མ།

དཔལ་མོ།

ཕག་མོ།

དྲག་མོ།

ཁྱབ་འཇུག

ཙཱམཱུཉཌ།

༦ ༡༤

༨ ༡༦
༧ ༡༥

༥ ༡༣
༧ ༡༥

༤ ༡༢

ཤར་ལྷོ། (མེ)

ཚངས་མ
༧ ༡༥

གཞོན་ནུ་མ།

༢༦
གཞོན་ནུ་མ།
༣ ༡༡ ༡༨

༡ ༩

ཕག་མོ།
༣ ༡༡

དབང་མ།

ཁྱབ་འཇུག

ཚངས་མ།

གཞོན་ནུ་མ།

༤ ༡༢

༥ ༡༣

༢༨
ཕག་མོ།
༥ ༡༣ ༢༠

༢ ༡༠

༧ ༡༥

ཕག་མོ།
༡ ༩

ལྷོ( (གཤིན་རྗེ)

༡ ༩

ཕག་མོ།

༣༠
དཔལ་མོ།
༨ ༡༥ ༢༣

དཔལ་མོ།
དྲག་མོ།

དཔལ་མོ།

༢ ༡༠

༨ ༡༦
༧

གཞོན་ནུ་མ།

ཤར། (བརྒྱ་སྦྱིན།)

དབང་མ།

ཁྱབ་འཇུག

ཚངས་མ།

གཞོན་ནུ་མ།

༢ ༡༠

༦ ༡༤

༢༧
ཁྱབ་འཇུག
༤ ༡༢ ༡༩
དབང་མ།
༣ ༡༡

༨ ༡༦
༨ ༡༦

ཕག་མོ།
༢ ༡༠

ཁྱབ་འཇུག
༡ ༩

ལྷོ་ནུབ། (ལྷ་མིན།)

སྐབས་གསུམ་པ།

༈ བྱིས་གདོན་བཅོས་ཐབས་ལ་ཉེར་མཁོའ ་ི གསུང་རབ་ཁག་གཅིག

༄༅།

༄༅། །ཆབ་གཏོར་མདོར་བསྡུས་བཞུགས་སོ།།

།འདིར་སྔ་དྲོའ་ི ཆ་ལ་བྱ་བའི་གཏོར་མའི་རིམ་པ་ལ། དོན་བཞི་སྟེ། བདག་བསྒྲུབ་པ། །རྫས་བསྒྲུབ་པ། མགྲོན་བསྒྲུབ་པ། མགྲོན་

ལ་ཕུལ་བ་དང་བཞིའོ། །བདག་བསྒྲུབ་པ་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བསྒོམ་པའོ། །རྫས་བསྒྲུབ་པ་ནི་མངར་གསུམ་དཀར་གསུམ་ལ་སོགས་པ་ཤ་

ཆང་སྒོག་གསུམ་མ་འདྲེས་པ་དང་གཏོར་མ་བརྒྱ་རྩ་ལ་སོགས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་དམ། གང་ཡང་རུང་བའི་སྣོད་དུ་བཅའ་ཞིང་སྟེགས་ཀྱི་
ཁར་བཞག་ནས་གཞུང་བཞིན་བསྒོམ་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པའོ། །མགྲོན་བསྒྲུབ་པ་ནི་བླ་མ་ཡི་དམ་སངས་རྒྱས་དང་། ཞེས་སོགས་མཆོད་
སྦྱིན་གྱི་ཡུལ་བརྗོད་པའི་སྐབས་སུ་སོ་སོར་མདུན་གྱི་ནམ་མཁའ་དང་ས་གཞིར་བྱོན་པར་བསམ་པ་ཉིད་དོ།

།དེ་ནས་དངོས་ནི་ཆབ་གཏོར་

རྒྱས་པར་སྤྲོ་ན་ཆོས་སྤྱོད་གཞུང་དུ་གསལ་བའི་ལེ་ཚན་ལ་འབད་པ་ལེགས་ཀྱང་། མདོར་བསྡུས་ཙམ་དགོས་པ་བྱུང་ན་འདི་ལྟ་སྟེ།

སངས་

རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོག་རྣམས་ལ། །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི། །བདག་གི་སྦྱིན་སོགས་
བགྱིས་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས། །འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤོག །ལན་གསུམ། སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་བདེ་བ་དང་བདེ་བའི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །སྡུག་བསྔལ་དང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་དང་བྲལ་བར་གྱུར་ཅིག །
སྡུག་བསྔལ་མེད་པའི་བདེ་བ་དམ་པ་དང་མི་འབྲལ་བར་གྱུར་ཅིག །ཉེ་རིང་ཆགས་སྡང་གཉིས་དང་བྲལ་བའི་བཏང་

སྙོམས་ཆེན་པོ་ལ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག །ལན་གསུམ། ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པར་གྱུར། །སྟོང་པའི་ངང་ལས་

སྐད་ཅིག་གིས། །པད་ཟླའི་སྟེང་དུ་རང་ཉིད་ནི། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྐུ་མདོག་དཀར། །ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་གཡས་
པ་ཡིས། །མཆོག་སྦྱིན་གཡོན་པས་ཨུཏྤལ་འཛིན། །རྡོ་རྗེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ། །ཡིད་འོང་རྒྱན་དང་ལྡན་པར་

གྱུར། །ཨ་མྲྀ་ཏས་བསངས། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱངས། རིན་ཆེན་སྣོད་ཀྱི་ནང་དུ་ནི། །གཏོར་མ་དམ་ཚིག་བདུད་རྩིར་གྱུར། །
ཨོཾ་ཨཱཿ་ཧཱུྃ། རང་གི་ལག་མཐིལ་ཟླ་བ་དང་། །འབྲུ་གསུམ་ཞུ་བའི་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན། །བབས་པས་ཡེ་ཤེས་བདུད་
རྩིར་གྱུར། །ཨོཾ་ཨཱཿ་ཧཱུྃ། ལན་གསུམ། ཧཱུྃ་བཞེངས་ཤིག་བཞེངས་ཤིག་སྟོབས་བཅུ་མངའ་བའི་ལྷ། །དུས་ལས་མི་འདའ་

ཐུགས་རྗེའི་དབང་གྱིས་ནི། །སེམས་ཅན་དོན་ལ་དགོངས་པའི་བླ་མེད་དཀོན་མཆོག་གསུམ། །དངོས་དང་ཡིད་

ཀྱིས་བཤམས་ཤིང་མཆོད་པའི་གནས་འདི་རུ། །རྒྱལ་བ་འཁོར་བཅས་མ་ལུས་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ། །
བཛྲ་ས་མ་ཛཿ །བཅོམ་ལྡན་འདིར་ནི་བྱོན་པ་ལེགས། །བདག་ཅག་བསོད་ནམས་སྐལ་པར་ལྡན། །བདག་གི་མཆོད་
ཡོན་བཞེས་སླད་དུ། །འདི་ཉིད་དུ་ནི་བཞུགས་སུ་གསོལ། །སྟོང་གསུམ་ཀུན་དང་མཉམ་པ་ཡི། །པདྨ་འདབ་བརྒྱད་གེ་
སར་བཅས། །བདེ་ཞིང་ཡངས་པར་འབུལ་ལགས་ན། །ཅི་བདེ་བར་ནི་བཞུགས་སུ་གསོལ། །ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐྭ་ག་ཏ་པདྨ་ཀ་
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མ་ལཱ་ཡ་སྟྭཾ། དེང་སང་ཕྱག་བཞེས་ལྟར། རབ་འབྱམས་རྒྱ་མཚོ་དཔག་མེད་ན། །མཆོད་ཡོན་ཞབས་བསིལ་མེ་ཏོག་དང་།།

བདུག་སྤོས་སྣང་གསལ་དྲི་ཆབ་དང་། །ཞལ་ཟས་རོལ་མོ་ལ་སོགས་པའི། །མཆོད་རྫས་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་དང་། །

བདག་གིས་གུས་པས་བཤམས་པ་འདི། །ཇི་སྙེད་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས། །དེ་སྙེད་རྣམས་ལ་བདག་འབུལ་ན། །
ཐུགས་རྗེ་མངའ་བ་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས། །ཅི་བདེ་བར་ནི་བཞེས་ནས་ཀྱང་། །སེམས་ཅན་དོན་ཀུན་མཛད་དུ་གསོལ། །

ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨརྒྷཾ་པདྱཾ་སོགས། ཤཔྟ་པྲ་ཏིཙྪ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་དྲ་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡེ་ཧཱུྃ། ཕྱག་འཚལ་བ་དང་མཆོད་

ཅིང་བཤགས་པ་དང་། །རྗེས་སུ་ཡི་རང་བསྐུལ་ཞིང་གསོལ་བ་ཡི། །དགེ་བ་ཅུང་ཟད་བདག་གིས་ཅི་བསགས་པ། །
ཐམས་ཅད་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ། །མགྲོན་ཚན་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་ལྗགས་འོད་ཟེར་གྱི་སྦུ་གུ་གཏོར་མ་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་

མཚོར་གྱུར་པ་ལ་ཟུགས་ཏེ་གསོལ་བར་བསམ་པ་དང་། །མགྲོན་དམན་པ་རྣམས་ལ་སོ་སོར་འདོད་པ་བཞིན་སྦྱིན་པས་མགུ་ཞིང་ཚིམ་པར་
བསམ་ལ། བླ་མ་ཡི་དམ་སངས་རྒྱས་དང་། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆོས་སྐྱོང་བཅས། །རང་བྱུང་རྒྱལ་མོ་འཁོར་བཅས་

ལ། །བདུད་རྩི་གཏོར་མ་འདི་དག་འབུལ། །ཨོཾ་གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་རེ་མ་ཏི་ཨརྒྷཾ་སོགས། ན་མཿསརྦ་
ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཨོཾ་སམྦྷ་ར་སམྦྷ་ར་ཧཱུྃ། ལན་བདུན་གྱིས་ཐུན་མོང་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས། བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་

བ་དང་། །ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་བསྒྲུབ་ཏུ་གསོལ། །ཞེས་དང་པོ་དང་གཉིས་པ་བླ་མ་ཡི་དམ་སོགས་དང་ཆོས་སྐྱོང་ལ་འབུལ། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་ཆེན་མང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གཟུགས་མཛེས་དམ་པ་ལ་༔ སྐུ་འབྱམས་ཀླས་ལ༔ འཇིགས་
པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་ལ༔ །ཚངས་སོགས་འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་རྣམས་དང་། །བདེན་པ་གྲུབ་པ་མ་ལུས་དང་། །རང་

ལ་འགོ་བའི་ལྷ་དང་བདུད། །རིགས་དྲུག་མགྲོན་དང་ཀླུ་རྣམས་དང་། །ཡི་དྭགས་ལན་ཆགས་བུ་ལོན་དང་། །འཇིག་
རྟེན་འདིར་གནས་གཞི་ཡི་བདག །ཁྱད་པར་གཉུག་མར་གནས་རྣམས་དང་། །ཁས་ཞན་དབང་ཆུང་ཐམས་ཅད་ལ།།

བདུད་རྩི་གཏོར་མ་སོ་སོར་འབུལ། །ན་མཿ་སརྦ་སོགས། །བདུན་ནམ་ཉེར་གཅིག་གིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས། མཉེས་ཤིང་ཚིམ་
པར་གྱུར་ནས་ཀྱང་། །འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་བས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །གྲུབ་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྨོན་ལམ་མཛོད། །མཉམ་

པོར་འོང་བས་བར་ཆད་སོལ། །མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་ཞི།།ཀླུ་རྣམས་བྱེ་ཚན་ཆར་སོགས་མེད། །ཡི་
དྭགས་བཀྲེས་དང་སྐོམ་པ་བྲལ། །བུ་ལོན་ཤ་ཁོན་ཐམས་ཅད་བྱང་། །ཡུལ་ཕྱོགས་བདེ་ལེགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །

ཁྱད་པར་རྣལ་འབྱོར་མཐུན་རྐྱེན་སྒྲུབས། །རང་རང་སྡུག་བསྔལ་ལས་གྲོལ་ནས། །མྱུར་དུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་

ཤོག །ཅེས་པས་འདོད་དོན་གསོལ་བར་བྱས་ཏེ། དེ་ནས་བསྔོ་བ་དང་ཆོས་སྦྱིན་བྱ་ཞིང་སྨོན་ལམ་གདབ་པ་ནི། བདག་གི་བསམ་པའི་
སྟོབས་དག་དང་། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བྱིན་སྟོབས་དང་། །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་སྟོབས་རྣམས་ཀྱིས། །འཕགས་
པ་རྣམས་ལ་མཆོད་པ་དང་། །སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཕན་གདགས་ཕྱིར། །དོན་རྣམས་གང་དག་བསམ་པ་ཀུན། །དེ་

དག་ཐམས་ཅད་ཅི་རིགས་པ། །འཇིག་རྟེན་ཁམས་ནི་མ་ལུས་པར། །ཐོགས་པ་མེད་པར་འབྱུང་བར་ཤོག །ཆོས་
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རྣམས་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་ལས་བྱུང་། །དེ་རྒྱུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་གསུངས། །དེ་ལ་འགོག་པ་གང་ཡིན་པ། །དགེ་
སྦྱོང་ཆེན་པོས་འདི་སྐད་གསུངས། །སྡིག་པ་ཅི་ཡང་མི་བྱ་ཞིང་། །དགེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྤྱད། །རང་གི་སེམས་

ནི་ཡོངས་སུ་འདུལ། །འདི་ནི་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ཡིན། །དགེ་བ་འདི་ཡིས་སྐྱེ་བོ་ཀུན། །བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་

ཚོགས་བསགས་ཏེ། །བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ལས་བྱུང་བ། །དམ་པ་གཉིས་ནི་ཐོབ་པར་ཤོག །ཅེས་སོ།། འབུལ་གཏོར་
དང་འབྱུང་བཞི་རྣམས་ལ་ཁ་གསོ་བ་ཙམ་བྱུང་ན་ལེགས། འབུལ་གཏོར་ཆ་ལྔའི་རིམ་པ་ནི། གཏོར་ཐེབ་ལྔའི་དང་པོ་དང་གཉིས་པར་རིལ་བུ་
ཉེར་གཅིག་རེ་གཞན་གསུམ་ལ་བདུན་རེ་བླུགས་ཆུས་བཀང་།

ཨ་མྲྀ་ཏས་བསངས། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱངས། རང་བཞིན་སྟོང་པའི་ངང་

ཉིད་ལས། །པད་སྣོད་ལ་སོགས་སོ་སོའ་ི ནང་། །དང་པོ་རང་ལུས་སྟོད་ཀྱི་ཆ། །འཕར་ནས་ལྷུང་བའི་བདུད་རྩི་དང་། །
གཉིས་པ་རང་ལུས་བར་གྱི་ཆ། །འཕར་ནས་ལྷུང་བའི་དཀར་གསུམ་སོགས། །དེ་རྗེས་རང་ལུས་སྨད་ཀྱི་ཆ། །འཕར་
ནས་ལྷུང་བ་ལས་བྱུང་བའི། །སོ་སོའ་ི ཡིད་མཐུན་ལོངས་སྤྱོད་གྱུར། །ཨོཾཨཱཿ་ཧཱུྃ། མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་སྟེང་གི་ཆ། །

བླ་མ་ཡི་དམ་ལོངས་སྐུའི་ཚོགས། །དེ་འོག་སྤྲུལ་སྐུ་སྲས་དང་བཅས། །ས་གཞིར་གདོན་བགེགས་ཐམས་ཅད་དང་།།

ཀླུ་རྒྱལ་ཕྱག་བཞི་མཛུམ་མདངས་ཅན། །ཐལ་སྦྱར་སྙེ་མ་ཞགས་པ་འཛིན། །ཆུ་བདག་འཁོར་དང་བཅས་རྣམས་དང།།

དབང་མེད་བར་དོའ་ི སེམས་ཅན་རྣམས། །བུ་ཡུག་འཚུབ་པ་ལྟ་བུར་གྱུར། །ན་མཿ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཛྙཱ་ན་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་

ཏེ་ཨོཾ་སམྦྷ་ར་སམྦྷ་ར་ཧཱུྃ། ཐུན་མོང་དུ་སྔགས་སེ་གོལ་སྦྲགས་པ་ལན་བདུན་གྱིས་འབུལ། ཨརྒྷཾ་ᨕᨵ་ཀྱིས་མཆོད། དེ་ལྟར་ཕུལ་

བའི་དགེ་བ་འདིས། །བླ་མའི་དམ་ཚིག་ཆག་ཉམས་དང་། །མཆོད་འོས་ཆོས་སྤངས་དཀོར་གླུད་ཟོས། །སྡིག་སྒྲིབ་
ཉེས་ལྟུང་དག་པར་ཤོག །གདོན་བགེགས་རྣམས་ཀྱི་ལན་ཆགས་འཁོར། །གནོད་སེམས་ཞི་ནས་སངས་རྒྱས་ཤོག །

སྤྱན་རས་གཟིགས་སྔར་ཁས་བླངས་བཞིན། །ཀླུ་རྒྱལ་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་སྲུངས། །བར་དོའ་ི འཁྲུལ་སྣང་འཇིགས་
སྐྲག་ཞི། །དག་པའི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །ཅེས་སོ། །

འབྱུང་བཞིའི་གཏོར་མ་ནི། གཏོར་སྣོད་རྣམས་སུ་རླུང་མེ་ཆུ་སའི་དབྱིབས་ཀྱི་གཏོར་མ་ཟླ་གམ་གྲུ་གསུམ་ཟླུམ་པོ་གྲུ་བཞིའི་

ཟན་དང་གླུད་ཆངས་བུ་བཅས་པ་ལ་ཆུ་བྲན།

ཨ་མྲྀ་ཏས་བསང་སྦྱངས། སྟོང་ལས་རིན་ཆེན་སྣོད་ཀྱི་ནང་། །འབྲུ་གསུམ་ལས་

བྱུང་གཏོར་མ་ནི༑ ༑འབྱུང་བཞིའི་རྣམ་པ་བདུད་རྩི་དངོས། །བྱེད་ལས་ཟག་མེད་བདེ་སྐྱེད་གྱུར། །རང་ཉིད་དམ་པ་
སངས་རྒྱས་སྐུ། །སྨུག་ནག་སེང་ལྡེང་ཌཱ་རུ་འཁྲོལ། །དངུལ་དཀར་དྲིལ་བུ་དཀུར་བརྟེན་ཞིང་། །རྟེན་འབྲེལ་གལ་ཏེ་
ཕྲག་ལ་གཟར། །མདོ་རྒྱུད་བསྟན་བཅོས་དགོངས་པ་རྟོགས། ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལིའི་སྒྲ་སྒྲོགས་གྱུར། །ཡཾ་ཨི་ཨཱི་ཙ་ཚ་ཛ་ཛྷ་ཉ།
རཾ་རྀ་རཱྀ་ཊ་ཋ་ཌ་ཌྷ་ཎ། བཾ་ཨུ་ཨཱུ་པ་ཕ་བ་བྷ་མ། ལཾ་ལྀ་ལཱྀ་ཏ་ཐ་ད་དྷ་ན། ཞེས་འབུལ་ཞིང་། ཨརྒྷཾ་སོགས། སྲ་གཤེར་དྲོ་དང་
གཡོ་བའི་ལྷ་རྫས་འདི་དག་རྣམས། །བླ་མ་རྡོར་སེམས་རིན་འབྱུང་སྣང་མཐའ་དོན་གྲུབ་སོགས། །ཤར་ལྷོ་ནུབ་བྱང་

རིགས་བཞིའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་འབུལ། །ཉོན་མོངས་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་ནད་གདོན་སྣང་བ་རྣམས། །ཐམས་ཅད་
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སྲུངས་ཤིང་ཟློག་ཅིག་བསྒྱུར་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །སྣང་བ་སྣ་ཚོགས་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་འབྱུང་དུ་རྟོགས་ནས། །འགྲོ་
དོན་ཕྱོགས་མེད་རྟེན་འབྲེལ་སྒོ་ནས་འགྲུབ་པར་ཤོག། །གླུད་ནི། སམྦྷ་ར་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བཞིའི་མཚན་བརྗོད་པས་
བསྔོས་ལ།

ཤ་སོགས་ཐོགས་བཅས་ལུས་ཀྱི་གླུད། །ས་སོགས་ཐོགས་བཅས་ཁམས་ལ་གཏོང་། །སེམས་ཉིད་གླུད་འདི་

མཁའ་ལ་གཏོང་། །ཐོགས་བཅས་ཐོགས་མེད་ལྷ་འདྲེ་རྣམས། །གླུད་དང་ཚངས་བུ་འདི་ཁྱེར་ལ། །སུ་ལ་གནོད་པ་མ་

བྱེད་ཅིག །གཞན་གྱི་བྱད་ཀ་ཕུར་ཁ་སོགས། །ཟོར་ཁ་གནན་པ་ཐམས་ཅད་ཟློག །སྐག་དང་སྲི་ངན་ཐམས་ཅད་དང་།།

གནོད་པ་ཐམས་ཅད་བཟློག་ཏུ་གསོལ། །བགེགས་རིགས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་ཞི་བ་དང་། །མི་མཐུན་གནོད་པའི་
རྐྱེན་དང་བྲལ་བ་དང་། །མཐུན་པ་འགྲུབ་ཅིང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་གྱུར་པའི། །བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་དེང་འདིར་བདེ་
ལེགས་ཤོག །

ཆུ་གཏོར་གྱི་རིམ་པ་ནི། ཛམ་དཀར་ལ།

ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿ་སརྦ་དྷརྨཱཿ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོཉ་ཧཾ། རིན་ཆེན་ལྔ་ལས་གྲུབ་

པ་ཡི། །གཞལ་མེད་ཁང་བའི་དབུས་སུ་ནི། །ཛམ་ལ་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་སྟེ། །ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་གཡས་བེ་

ཅོན། །ཕྱག་གཡོན་ནེའུ་ལེ་བསྣམས་པ་སྟེ། །གྲུ་མོར་ཁ་ཊྭཾ་ག་ལྡན་པ། །དབུ་སྐྲ་དཀར་སེར་གྱེན་དུ་བརྫེས། །སྤྱན་
གསུམ་ཞལ་གདངས་རིན་ཆེན་གྱི། །རྒྱན་ལྡན་འབྲུག་ལ་ཆིབས་པའོ། །ཤར་དུ་རྡོ་རྗེ་ཌཱ་ཀི་མ། །མཐིང་ནག་གཡས་
ན་རྡོ་རྗེ་དང་། །གཡོན་པས་རྟེན་འབྲེལ་ནོར་རྫས་འཛིན། །ལྷོ་རུ་རིན་ཆེན་ཌཱ་ཀི་མ། །སེར་མོ་གཡས་ན་ནོར་བུ་

དང་། །གཡོན་པས་རིན་ཆེན་བུམ་པ་འཛིན། །ནུབ་ཏུ་པདྨ་ཌཱ་ཀི་མ། །དམར་མོ་གཡས་ན་པདྨ་དང་། །གཡོན་པས་

འགུགས་བྱེད་ལྕགས་ཀྱུ་འཛིན། །བྱང་དུ་ལས་ཀྱི་ཌཱ་ཀི་མ། །ལྗང་གུ་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་གཡས། །གཡོན་པ་ནེའུ་ལེའི་རྐྱལ་
པ་འཛིན། །ཀུན་ཀྱང་རིན་ཆེན་རྒྱན་ལྡན་ཞིང་། །ཕྱེད་བསྐུམ་ཚུལ་གྱིས་བཞུགས་པར་གྱུར། །རང་ཉིད་སྤྱན་རས་
གཟིགས་གྱུར་པའི། །ཕྱག་གི་བུམ་པའི་ཆུ་བླུག་གྱུར། །ཨོཾ་པདྨ་ཀྲོ་དྷ་ཨཱརྱ་ཛམྦྷ་ལ་ཧྲྀ་ད་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ། བརྒྱ་རྩ་བརྗོད། དེ་
ནས་གཏོར་མ་དཀར་གསུམ་ཅི་འབྱོར་བཤམས་ནས།
ཀྱི་མཐར།

ཨོཾ་ཨཱཿ་ཧཱུྃ། བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར། ཨོཾ་པདྨ་ཀྲོ་དྷ་སོགས་

བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། འགྲོ་བ་དབུལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་གཟིགས་གྱུར་ནས། །འཇིག་རྟེན་མགོན་པོའ་ི

སྤྱན་ཆབ་ལས་འཁྲུངས་པའི། །གངས་རི་ལྟར་དཀར་ནོར་འཆང་ཀུན་གྱི་རྗེ། །མཁའ་འགྲོ་བཞི་ཡིས་བསྐོར་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལོ། །སེར་སྣའི་ལས་ཀྱི་མེ་ཡིས་གདུངས་པ་བདག །སྐྱེ་དང་སྐྱེ་བར་ཁྱེད་ལ་གསོལ་འདེབས་ཀྱི། །རིན་ཆེན་
བདུད་རྩིའི་གཏོར་གྱི་ཆུ་རྒྱུན་གྱིས། །སེམས་ཅན་དབུལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བར་མཛོད། །ལྷ་ལྔ་རང་གི་ཐུགས་ཀར་

ཐིམ། །ལོངས་སྤྱོད་སྤྲིན་བཞིན་འདུས་པར་གྱུར། །ཆུ་མྱང་བ་དང་། ཕྱོགས་བཞིར་གཏོར་ལ་ཡིག་བརྒྱ་ཡང་བརྗོད། མ་འབྱོར་པ་
དང་ཉམས་པ་དང་། །གང་ཡང་བདག་རྨོངས་བློ་ཡིས་ནི། །བགྱིས་པ་དང་ནི་བགྱིད་སྩལ་བ། །དེ་ཀུན་མགོན་པོས་
བཟོད་པར་མཛོད། །རང་ཉིད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ནི། །ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་རྣམ་པར་གྱུར། །མདུན་དུ་རིན་ཆེན་
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སྣོད་ཟུང་དུ། །པད་ཟླ་པད་ཉིའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྟེང་། ཛཾ་ལས་ཛམྦྷ་ལ་སེར་པོ། །རྒྱན་ལྡན་འབྲས་བུ་ནེའུ་ལེ་འཛིན། །
སྐྱིལ་ཀྲུང་དུང་དང་གཏེར་བདག་མནན། །ཧཱུྃ་ལས་ཛམྦྷ་ལ་ནག་པོ། །ཀླུས་བརྒྱན་ཐོད་ཁྲག་ནེའུ་ལེ་འཛིན། །གཡོན་
བརྐྱང་ནོར་བདག་སེར་པོ་མནན། །གནས་གསུམ་ཨོཾ་ཨཱཿ་ཧཱུྃ་འོད་ཀྱིས། །ཡེ་ཤེས་སྤྱན་དྲངས་གཉིས་མེད་ཅིང་།།

དབང་ལྷ་དབང་བསྐུར་ཆུ་ཡི་ལྷག །སོ་སོར་ལུད་པས་རིན་འབྱུང་དང་། །མི་བསྐྱོད་པ་ཡིས་དབུ་བརྒྱན་གྱུར། །ཨརྒྷཾ་
སོགས།

ལག་མཐིལ་ཟླ་སྟེང་ས་བོན་ལྔ། །ཡོངས་གྱུར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལྔ། །ཞུ་བའི་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིར་གྱུར། །

བརྗོད།

ཨརྒྷཾ་སོགས། ནོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རིན་ཆེན་གཏེར་མངའ་ཞིང་། གནོད་སྦྱིན་རྗེ་བོ་མགོན་པོ་ཛམྦྷ་ལ། །གཅིག་

ཆུ་རྒྱུན་དབུལ་ཞིང་།

ཨོཾ་ཛམྦྷ་ལ་ཛ་ལེནྡྲ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་དང་། ཨོཾ་ཨིནྡྲ་ནི་མུ་ཁཾ་བྷྲ་མ་ནི་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་ཛམླུཾ་སྭཱ་ཧཱ། གང་ནུས་

ནི་གསེར་མདོག་ཅིག་ཤོས་ནམ་མཁའ་འདྲ། །ཕྱག་འཚལ་མཆོད་འབུལ་འབྲས་བུ་མཆིས་པར་མཛོད། །སེར་སྣའི་

ལས་ཀྱི་མེ་ཡིས་གདུངས་པ་རྣམས། །སྐྱེ་དང་སྐྱེ་བར་ཁྱེད་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །རིན་ཆེན་བདུད་རྩིའི་གཏེར་གྱི་ཆར་

རྒྱུན་གྱིས། །སེམས་ཅན་དབུལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བར་མཛོད། །ཅེས་སོ། རང་གི་ཕྱག་ནས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན། །བབས་
པས་ཡི་དྭགས་ཀུན་ཚིམ་གྱུར། །ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ། ཨོཾ་ཨཱཿ་ཧྲཱིཿ་ཧཱུྃ། ཆུས་སྦྱིན་ཞིང་སེ་གོལ་དང་བཅས་ནས། ཨོཾ་ཛ་ལ་མི་དཾ་

སརྦ་པྲེ་ཏེ་བྷྱེཿ་སྭཱ་ཧཱ། །འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་གི །སོགས། མགོན་མོ་མི་འཁྲུགས་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།
ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ཨོཾ་ཀཾ་ཀ་ནི་སོགས། བར་དོའ་ི སེམས་ཅན་ཀུན་ཚིམ་ནས། །བཀྲེས་སྐོམ་འཇིགས་སྐྲག་ཞི་གྱུར་

ཅིག། །དེ་ལྟར་ཆུ་ཡི་སྦྱིན་པ་འདིས། །ཀླུ་རྒྱལ་དགའ་བོ་ལ་སོགས་པ། །ཆུ་ཀླུང་བདག་པོ་མ་ལུས་པའི། །སྦྱིན་པ་དམ་
པར་འགྱུར་པར་ཤོག །ཅེས་སོ། བདག་གི་བསམ་པའི་སྟོབས་དག་དང་། །སོགས་ཆོས་སྦྱིན་སྔར་བཞིན་དང་། མ་འབྱོར་པ་
དང་ཉམས་པ་དང་། །གང་ཡང་བདག་རྨོངས་བློ་ཡིས་ནི། །བགྱིད་པ་དང་ནི་བགྱིད་སྩལ་བ། །དེ་ཀུན་མགོན་པོས་

བཟོད་པར་གསོལ། །རྫོགས་སངས་རྒྱས་དང་ལྷ་རྣམས་དང་། །དེ་སྲས་རྣམས་དང་ཚངས་ལ་སོགས། །འཇིག་རྟེན་

སྐྱོང་བའི་གཏོར་མགྲོན་རྣམས། །མ་ཚང་པ་དག་བཟོད་པར་གསོལ། །ཨོཾ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ས་མ་ཡ་སོགས་ཡིག་བརྒྱས་ལྷག་
ཆད་བསྐང་།

ཨོཾ་ཁྱེད་ཀྱིས་སེམས་ཅན་དོན་ཀུན་མཛད། །རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སངས་རྒྱས་ཞིང་དུ་

གཤེགས་ནས་ཀྱང་། །སླར་ཡང་འབྱོན་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །བཛྲ་མུཿ ཞེས་པས་ཡེ་ཤེས་པ་དང་། མཆོད་སྦྱིན་གནས་
འདིར་གང་ལྷགས་པའི། །འབྱུང་པོ་ས་འོག་རྒྱུ་བ་དང་། །གང་ཡང་ས་སྟེང་འཁོད་པ་དང་། །ས་བླར་རྒྱུ་བ་གང་ཡིན་
པ། །མགུ་བར་གྱིས་ལ་རང་གནས་སུ། །ཐམས་ཅད་ཐ་དད་འགྲོ་བར་གྱིས། །སརྦ་བྷུ་ཏ་གཙྪ། ཞེས་བརྗོད་ནས་འཇིག་
རྟེན་པ་རྣམས་གཤེགས་སུ་གསོལ། བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་རིགས་གང་འོས་དང་བསྔོ་སྨོན་ཀྱང་བྱའོ། །སརྦ་མངྒལཾ། །དགེའོ།། །།
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༄༅། །དམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་མཛད་པའི་ལན་ཆགས་གཏོར་མ།

ཨོཾ་ཨཱཿ་མྲྀ་ཏས་བསངས། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱངས།

སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲུྃ་ལས་རིན་པོ་ཆེ་ལས་གྲུབ་པའི་སྣོད་

ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་གླུད་གཏོར་འདོད་དགུ་འབྱུང་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར། ཨོཾ་

ཨཱཿ་ག་བྷི་ག་ཧཱུྃ་པྲ་ཋཱ། ན་མ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བྷྱོ་བྷི་ཤཱོ་མུ་ཥེ་བྷྱེཿ སརྦ་ཐ་ཁཾ་ཨུངྒ་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཨི་མ་ག་ག་ན་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱ། ན་
མ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་སོགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་ཆེན་མང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།

གཟུགས་མཛེས་དམ་པ་ལ༔ སྐུ་འབྱམས་ཀླས་ལ༔ འཇིག་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་བྲལ་བ་ལ༔ མཆོད་སྦྱིན་གྱི་གཏོར་
མ་གཟུགས་གླུད་འདོད་ཡོན་ལྔ་དང་ལྡན་པ་འདི་ཉིད་ཚེ་རབས་འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཐ་མ་ད་ལྟའི་བར་དུ་བུ་

ལོན་དང་ལན་ཆགས་ཀྱི་མགྲོན་དུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་ལ་སྦྱིན་ནོ། །མཐོ་བ་མཁར་གྱི་ལན་ཆགས། དམའ་བ་ཞིང་གི་
ལན་ཆགས། ཕ་མ་བུ་ཚའི་ལན་ཆགས། གཉེན་ཉེ་འབྲེལ་གྱི་ལན་ཆགས། གྲོགས་མཛའ་བའི་ལན་ཆགས། བསད་

པ་སྲོག་གི་ལན་ཆགས། བརྡུང་བ་ནད་ཀྱི་ལན་ཆགས། བརྐུས་པ་ནོར་གྱི་ལན་ཆགས། ཁལ་བཀལ་བའི་ལན་
ཆགས། རྨོ་རྨོས་པའི་ལན་ཆགས། ཞོ་བཞོས་པའི་ལན་ཆགས། སྤུ་བྲེགས་པ་ལ་སོགས་པའི་ལན་ཆགས་ཐམས་

ཅད་བྱང་ཞིང་དག་པར་མཛད་དུ་གསོལ། ན་མོ། བདག་གི་བསམ་པའི་སྟོབས་དག་དང་། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་
སྦྱིན་སྟོབས་དང་། །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་སྟོབས་རྣམས་ཀྱིས། །འཕགས་པ་རྣམས་ལ་མཆོད་པ་དང་། །སེམས་ཅན་

ཀུན་ལ་ཕན་གདགས་ཕྱིར། །དོན་རྣམས་གང་དག་བསམ་པ་ཀུན། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཅི་རིགས་པ། །འཇིག་རྟེན་
ཁམས་ནི་མ་ལུས་པ། །ཐོགས་པ་མེད་པར་འབྱུང་བར་ཤོག །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་ལས་བྱུང་། །དེ་རྒྱུ་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པས་གསུངས། །རྒྱུ་ལ་འགོག་པ་གང་ཡིན་པ། ། དགེ་སྦྱོང་ཆེན་པོས་འདི་སྐད་གསུངས། །སྡིག་པ་ཅི་ཡང་
མི་བྱ་ཞིང་། །དགེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་སྤྱད། །རང་གི་སེམས་ནི་ཡོངས་སུ་འདུལ། །འདི་ནི་སངས་རྒྱས་བསྟན་
པ་ཡིན། །དགེ་བ་འདི་ཡི་སྐྱེ་བོ་ཀུན། ། བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་བསགས་ཏེ། །བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ལས་བྱུང་
བའི། །དམ་པ་གཉིས་ནི་ཐོབ་པར་ཤོག །བར་གོང་བཞིན་བརྗོད།
༄༅།

༄༅། །གཏོར་མ་ཆ་གསུམ་གྱི་ཆོ་ག་བཞུགས་སོ།།

།འཇིག་རྟེན་པ་ལ་གཏོར་མ་སྦྱིན་པ་ནི། དཀྱིལ་འཁོར་ཁང་པའི་ཕྱིར་སོང་སྟེ། ཕྱོགས་སྐྱོང་གི་གཙང་གཏོར་དང་འབྱུང་པོ་དང་

བགེགས་ཀྱི་གཏོར་མ་བཟའ་བཅའ་སྣ་ཚོགས་བཤམས་ལ། །ཨོཾ་བཛྲ་ཡཀྵ་ཧཱུྃ།

ཨོཾ་བཛྲ་ཛྭ་ལ་ཨ་ན་ལ་ཧ་ན་ད་ཧ་པ་ཙ་མ་ཐ་བྷཉྫ་

ར་ཎ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷ་སརྦ་དྷརྨ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ་ཉ་ཧཾ། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཨོཾ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་

ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ། ཨོཾ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་ལྷ་རྫས་ལས་གྲུབ་པའི་གཏོར་མ་དྭངས་ཤིང་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཟག་པ་

མེད་པའི་བདེ་བ་བསྐྱེད་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཨ་ཀཱ་རོས་ལན་གསུམ་གྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས། །ཕྱོགས་སྐྱོང་འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་
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བ་དབང་དང་ལྡན། །སྙིང་རྗེ་ཐབས་མཁས་ཐུགས་རྗེ་དཀྱེལ་པོ་ཆེ། །ལྷ་དང་དྲང་སྲོང་ཡི་དྭགས་སྲིན་པོ་ཀླུ། །རིག་
འཛིན་རྒྱལ་པོ་དང་ནི་གནོད་སྦྱིན་བདག །དེ་དག་སོ་སོའ་ི དབང་པོའ་ི སྐུར་སྟོན་པ། །ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་
བ་བཞུགས་སོ་འཚལ། །བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་སླད་དུ་སྤྱན་འདྲེན་ན། །འགྲོ་བའི་དོན་ཕྱིར་མཆོད་ཀྱིས་གཤེགས་སུ་

གསོལ། །ཨོཾ་ད་ཤ་དིག་ལོ་ཀ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝ་ར་ཨེ་ཧྱེ་ཧི། པདྨ་ཀཱ་མ་ལཱ་ཡ་སྟྭཾ། ཨོཾ་ཨིནྡྲ་ཡ། ཨགྣ་ཡེ། ཡ་མ་ཡེ། ནཻ་
རི་ཏཱ་ཡ། ཝཱ་རུཎཱ་ཡ། ཝཱ་ཡ་ཝེ། ཀུ་ཝེ་རཱ་ཡ། ཨཱི་ཤྭ ་ནཱ་ཡ། ཨཱུདྡྷཾ། བྲཧྨཱ་ཡ། སཱུརྻ་བྲ་ཧ་ཡ་དྷི་པ་ཏ་ཡེ། ཙནྡྲ་ནཀྵ་ཏྲ།
ཨ་དྷི་པ་ཏ་ཡེ། ཨ་དྷོ་པྲི་ཐཱི་བེ་བྷྱཿ ཨ་སུ་རེ་བྷྱཿ ནཱ་གེ་བྷྱཿ ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་སོགས་ཉེར་སྤྱོད་ཀྱིས་མཆོད། །དབང་པོ་རྡོ་

རྗེ་འཆང་བའི་ལྷ། །ལྷ་ཡི་རྒྱལ་པོ་གདོན་གྱི་བདག །ཤར་ཕྱོགས་གདོན་གྱི་ཚོགས་བཅས་ལ། །མཆོད་ཅིང་བསྟོད་

དེ་ཕྱག་ཀྱང་འཚལ། །མེ་སྟེ་བསྲེག་བྱ་ཟ་བའི་ལྷ། །དྲང་སྲོང་རྒྱལ་པོ་གདོན་གྱི་བདག །ཤར་ལྷོ་གདོན་གྱི་ཚོགས་

བཅས་ལ། །མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དེ་ཕྱག་ཀྱང་འཚལ། །གཤིན་རྗེ་བེ་ཅོན་འཆང་བའི་ལྷ། །མ་མོའ་ི རྒྱལ་པོ༔ ལྷོ་ཕྱོགས༔
མཆོད་ཅིང་༔ བདེན་དང་བྲལ་བ་ལེགས་ལྡན་ལྷ། སྲིན་པོའ་ི རྒྱལ་པོ༔ ལྷོ་ནུབ༔ མཆོད་ཅིང་༔ ཞགས་པ་ཐོགས་པ་

ཆུ་ཡི་ལྷ། ཀླུ་ཡི་རྒྱལ་པོ༔ ནུབ་ཕྱོགས༔ མཆོད་ཅིང་༔ རླུང་སྟེ་སྲོག་ཀྱང་འཛིན་པའི་ལྷ། རིག་འཛིན་རྒྱལ་པོ༔ ནུབ་
བྱང་༔ མཆོད་ཅིང་༔ གནོད་སྦྱིན་ལག་ན་དབྱུག་ཏོ་འཛིན། ནོར་སྐྱོང་རྒྱལ་པོ༔ བྱང་ཕྱོགས༔ མཆོད་ཅིང་༔ དབང་
དང་ལྡན་པ་འདྲེན་པའི་ལྷ། འབྱུང་པོ༔ བྱང་ཤར༔ མཆོད་ཅིང་༔ སྟེང་གི་ཚངས་པ་ཆེན་པོ་དང་། །ཉི་མ་ཟླ་བ་གཟའ་

ཆེན་པོ། གཟའ་དང་རྒྱུ་སྐར་བཅས་པ་ལ། མཆོད་ཅིང་༔ འོག་གི་ཀླུ་སྟེ་ས་ཡི་བདག །ས་འཛིན་ལག་པ་ཆེན་པོ་དང་།།

དམ་ཚིག་ཤེས་པའི་ཚོགས་བཅས་ལ། །མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དེ་ཕྱག་ཀྱང་འཚལ། དོར་ཐལ་ཁ་ཕྱེ་བས། ཨིནྡྲ་ཡེ། ཨགྣ་ཡེ།
ཡ་མ་ཡེ། ནཻ་རི་ཏཱ་ཡ། ཝཱ་རུ་ཎཱ་ཡ། ཝཱ་ཡ་ཝེ། ཀུ་ཝེ་རཱ་ཡ། ཨཱི་ཤཱ་ནཱ་ཡ། ཨཱུདྡྷཾ། བྲཧྨཱ་ཡ། སཱུརྻ་པྲ་ཧ་ཨ་དྷི་པ་ཏ་ཡེ།

ཙནྡྲ་ནཀྵ་ཏྲ། ཨ་དྷི་པ་ཏ་ཡེ། ཨ་དྷོ་པྲི་ཐཱི་བེ་བྷྱཿ ཨ་སུ་རེ་བྷྱཿ ནཱ་གེ་བྷྱཿ ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བྷྱོ་བི་ཤྭ ་མུ་

ཁེ་བྷྱ་སརྦ་ཐཱ་ཁཾ་ཨུཏྒ་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་གྲྀཧྞ་དཾ་བ་ལྱཱ་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ། ལན་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་ཕུལ། །ཤར་ཕྱོགས་
རྡོ་རྗེ་ཅན་གྱི་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས། །གཏོར་མ་འབུལ་བ་འདི་དག་བཞེས་སུ་གསོལ། །མེ་དང་གཤིན་རྗེ་
བདེན་བྲལ་སྲིན་པོའ་ི བདག །ཆུ་བདག་རླུང་བདག་ནོར་གྱི་བདག་པོ་དང་། །སྟེང་གི་ཉི་ཟླ་ཚངས་པ་ཆེན་པོ་དང་།།

ལྷ་རྣམས་ཀུན་དང་གང་དག་ས་སྟེང་ཀླུ། །རི་ཡི་ལྷ་དང་གཙང་མའི་ཚོགས་བཅས་ལ། །ས་ས་སོ་སོར་གཏོར་མ་ཕུལ་

བ་རྣམས། །རབ་ཏུ་དགྱེས་པའི་ཡིད་ཀྱིས་བཞེས་ནས་སུ། །རང་རང་ཕྱོགས་སུ་ལེགས་པར་བཞུགས་ནས་ཀྱང་། །
རང་གི་བུ་སྨད་མཛའ་བཤེས་གཉེན་བདུན་བཅས། །ནང་མི་དམག་དང་དཔུང་བཅས་ཐབས་ཅིག་ཏུ། །ཕྲེང་བ་མེ་

ཏོག་དྲི་དང་བདུག་པར་བཅས། །བསྟོད་དང་གཏོར་མ་མར་མེ་གུས་འབུལ་ན། །འདི་དག་གསོལ་ཞིང་ལེགས་པར་
བསྣམས་ནས་ཀྱང་། །བདག་གི་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་མཆིས་པར་མཛོད། ཨོཾ་ཨནྡྲ་ཡ། ཨགྣ་ཡེ། ཡ་མ་ཡེ། །ནཻ་རི་ཏཱ་ཡ།
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ཝཱ་རུ་ཎཱ་ཡ། ཝཱ་ཡ་ཝེ། ཀུ་བེ་རཱ་ཡ། ཨཱི་ཤྭ ་ནཱ་ཡ། ཨཱུརྡྷཾ། བྲཧྨཱ་ཡ། སཱུརྻ་བྲ་ཧ་ཨ་དྷི་པ་ཏ་ཡེ། ཙནྡྲ་ནཀྵ་ཏ་ཨ་དྷི་པ་ཏ་ཡེ། ཨ་

དྷོ་པྲི་ཐཱི་བེ་བྷྱཿ ཨ་སུ་རེ་བྷྱཿ ནཱ་གེ་བྷྱཿ ས་པ་རི་ཝཱ་ར་གཙྪས་གཤེགས། །ལྷ་དང་ལྷ་མིན་གནོད་སྦྱིན་ལྟོ་འཕྱེ་གྲུལ། །ནམ་
མཁའ་ལྡིང་དང་འདབ་བཟང་ལུས་སྲུལ་པོ། །དྲི་ཟ་སྲིན་པོ་གདོན་གྱི་རིགས་རྣམས་དང་། །གང་དག་ས་ལ་གནས་
པའི་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན། །བུ་སྨད་བཅས་ཤིང་གཡོག་འཁོར་བཅས་པ་ལ། །བདག་གི་པུས་མོ་ས་ལ་བཙུགས་ནས་ནི། །

ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས་ཁྱོད་ལ་གསོལ་འདེབས་ཀྱི། །གསན་ནས་ཕན་བདགས་སླད་དུ་འདིར་གཤེགས་ཤིག ཨོཾ་སརྦ་ལོ་
ཀ་པཱ་ལ་ཨེ་ཧྱེ་ཧེ། པདྨ་ཀཱ་མ་ལཱ་ཡ་སྟཾ། ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། པུཥྤེ༔ དྷཱུ་པེ༔ ཨཱ་ལོ་ཀེ༔ གནྡྷེ༔ ནཻ་ཝེ་དྱ༔ ཤབྡ་དང་ཨོཾ་
དེ་བ། ནཱ་ག ཡཀྵ། བྷནྡྷ་རྦ། ཨ་སུ་ར། ག་རུ་ཌ། ཀིཾ་ན་ར། མ་ཧོ་ར་ག མ་ནུ་ཥྱ། ཨ་མ་ནུ་ཥྱ། ས་པ་རི་ཝ་ར་ན་མཿ

སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱོ་བི་ཤྭ ་མུ་ཁེ་བྷྱཿ སརྦ་ཐཱ་ཁཾ་ཨུཏྒ་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་གྲྀཧྞེ་དཾ་བ་ལྱཱ་དེ་སྭཱ་ཧཱ། གསུམ་མམ་བདུན་
དང་སེ་གོལ་གཏོགས།

འབྱུང་པོ་གང་དག་རི་རབ་སྟེང་གནས་དང་། །དགའ་བའི་ཚལ་དང་ལྷ་ཡི་གནས་རྣམས་དང་། །

ཤར་ནུབ་རི་དང་ཉི་ཟླའི་ཁྱིམ་རྣམས་དང་། །རི་བོ་ཀུན་ལ་གང་དག་གནས་པ་དང་། །རིན་ཆེན་གླིང་ན་ལྷག་པར་

གང་གནས་དང་། །ཆུ་བོ་ཀུན་དང་ཆུ་ཡི་མདོ་རྣམས་དང་། །མཚོ་དང་རྫིང་བུ་ལྟེང་ཀ་ཆུ་ངོགས་དང་། །གཡའ་ཆུ་
སིལ་མ་ཅན་ལ་གང་གནས་དང་། །གྲོང་དང་ཕྱུགས་ལྷས་གྲོང་ཁྱེར་སྟོང་པ་དང་། །ཁང་སྟོང་དག་དང་ལྷ་ཡི་གནས་
རྣམས་དང་། །གཙུག་ལག་ཁང་དང་མཆོད་རྟེན་གནས་རྣམས་དང་། །དཀའ་ཐུབ་གནས་དང་གླང་ཆེན་བྲེས་རྣམས་

དང་། །རྒྱལ་པོའ་ི དཀོར་ཁང་དག་ན་གང་གནས་དང་། །ལམ་སྲང་སུམ་མདོ་དང་ནི་བཞི་མདོ་དང་། །གང་དག་ལམ་
པོ་ཆེ་དང་ཤིང་གཅིག་དྲུང་། །དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་ནགས་ཚལ་ཆེན་པོ་དང་། །སེང་གེ་དྲེད་དང་གཅན་གཟན་གནས་

རྣམས་དང་། །འབྲོག་ཆེན་འཇིགས་སུ་རུང་བར་གང་གནས་དང་། །གང་དག་གླིང་མཆོག་དག་ན་གནས་པ་དང་། །
ལྷུན་པོའ་ི དུར་ཁྲོད་དག་ན་གནས་པ་རྣམས། །རབ་ཏུ་དགྱེས་ཤིང་མགུ་བར་གྱུར་ནས་སུ། །ཕྲེང་བ་མེ་ཏོག་དྲི་དང་

བདུག་པར་བཅས། །བསྟོད་དང་གཏོར་མ་མར་མེ་གུས་འབུལ་ན། །འདི་དག་གསོལ་ཞིང་ལེགས་པར་བསྣམས་ནས་
ཀྱང་། །བདག་གི་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་མཆིས་པར་མཛོད། ཨོཾ་དེ་བ། ཡཀྵ། གནྡྷ་རྦ། ཨ་སུ་ར། ག་རུ་ཌ། ཀིཾ་ན་ར། མ་ཧོ་

ར་ག མ་ནུ་ཥྱ། ཨ་མ་ནུ་ཥྱ། ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་གཙྪ། བགེགས་གཏོར་ནི། བདག་ཉིད་ཁྲོ་བོ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་རྒྱལ་སྐུ་མདོག་

སྔོན་པོ་དབུ་དང་ཕྱག་མཐའ་ཡས་པ། སྤྲུལ་དང་མི་སྡུག་པའི་རྒྱན་དང་། སྟག་ལྤགས་ཀྱི་ཤམ་ཐབས་ཅན། རྩ་བའི་
ཕྱག་གཉིས་ཧཱུྃ་མཛད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ། ལྷག་མའི་གཡས་རྣམས་མཚོན་ཆ་སྣ་ཚོགས། གཡོན་རྣམས་མགོ་ཐོད་ཤས་གང་
བ་བསྣམས་པས་མ་རུངས་པའི་རྒྱུ་མ་དྲངས་ཏེ་གསོལ་བ།
བའི་དབུས་ན་བཞུགས་པར་གྱུར།

ཧཱུྃ་མཛད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱས།

གཡས་བསྐུམ་གཡོན་བརྐྱང་གིས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་འབར་
རྗེ་བཙུན་རྩ་བ་དང་བརྒྱུད་པར་བཅས་པའི་དཔལ་ལྡན་

བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་བདེན་པ་དང་། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བདེན་པ་དང་། གསང་སྔགས་དང་རིག་སྔགས་དང་
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གཟུངས་སྔགས་རྣམས་ཀྱི་བདེན་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་

རྒྱལ་པོ་ཀུན་རིག་རྣམས་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པའི་བདེན་པ་དང་བདེན་པ་ཆེན་པོའ་ི
མཐུས། བགེགས་ཀྱི་རིགས་གང་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་འདིར་མཆིས་པར་གྱུར་ཅིག ཊཀྐི་ཧཱུྃ་ཛཿ ཨོཾ་གུང་ཀ་རི་གུང་ཀ་

རི་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་པི་ཙི་པི་ཙི་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་གུང་གུང་སྭཱ་ཧཱ། སརྦ་བི་གྷྣཱན་གྲྀ་ཧྣེ་དཾ་ཨརྒྷཾསོགས་ཀྱིས་མཆོད། ཨོ་གུང་ཀ་རི་གུང་

ཀ་རི་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་པི་ཙི་པི་ཙི་སྭཱ་ཧཱ། ཨོ་གུང་གུང་སྭཱ་ཧཱ། སརྦ་བི་གྷྣཱན་ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱོ་བི་ཤྭ ་མུ་ཁེ་བྷྱཿ སརྦ་
ཐཱ་ཁཾ་ཨུཏྒ་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་གྲྀཧྞེ་དཾབ་ལྱཱ་དི་སྭཱ་ཧཱ། ལན་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་བྱིན་ལ། །གང་ཞིག་མཚན་མོ་

རྒྱུ་བ་ཡི། །འབྱུང་པོ་རྣམས་དང་ཤ་ཟ་དང་། །སྲིན་པོ་ཤ་རྗེན་ཟ་བ་དང་། །སེམས་ཅན་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་དང་། །
ལྗོན་ཤིང་གེལ་པ་སོགས་གནས་པ། །དེ་དང་དེ་ལ་གཏོར་མ་ནི། །བཟའ་བ་ཤ་ཆང་ལ་ཕུག་བཅས། །འབྲས་ཆེན་

འབྲས་བུ་མང་པོ་ཡི། །མཆོད་སྦྱིན་འདི་ཡིས་མགུ་བྱོས་ལ། །གནོད་པའི་བསམ་པ་བཞི་བ་དང་། །བདག་ཅག་རྣམས་
ལ་ཕན་པའི་ཡིད། །དེ་རིང་ཕྱིན་ཆད་བསྐྱེད་པར་གྱིས། །རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པར་བྱས་ཀྱང་ཆོས་སྤྱོད་ཅིང་། །དུལ་ཞིང་
ཡང་དག་སྡོམ་ལ་ཚངས་པར་སྤྱོད། །འབྱུང་པོ་ཀུན་ལ་ཆད་པ་སྤངས་པ་སྟེ། །དགེ་སློང་དགེ་སྦྱོང་དེ་ཡིན་བྲམ་ཟེའང་

དེ༑ ༑མཚོན་ཆས་མི་འཇིགས་གང་ཡང་མེད། །འཚོ་བའི་སྲོག་ལ་ཀུན་ཀྱང་འཛེམ། །རང་གི་ལུས་ལ་དཔེ་ལོངས་ལ།།
གཞན་ལ་གནོད་པ་མ་བྱེད་ཅིག ཨོཾ། ཆེན་པོའམ་ཆུང་དུ་གང་དག་གིས། །ལུས་ལ་མངོན་པར་གནོད་གྱུར་པའི། །
ནད་དེ་མྱུར་དུ་ཕྱུངས་ནས་སུ། །གདོན་དེ་རང་གི་གནས་སུ་དེངས། །དེ་ལྟར་བདག་གིས་ཅི་ནུས་ཀྱིས། །མཆོད་དང་
བསྙེན་བཀུར་བྱས་པ་ཡིས། །དམ་ཚིག་ལ་ནི་གནས་ནས་སུ། །བདག་གི་བསམ་པ་བསྐང་བར་མཛོད། །རྟག་ཏུ་དམ་
ཚིག་ལ་གནས་ཤིང་། །འདིར་ནི་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །ནད་དེ་རབ་ཏུ་སོལ་མཛོད་ལ། །གདོན་རྣམས་རང་
གི་གནས་སུ་སོང་། ཨོཾ་སརྦ་བིགྷྣཱན་གཙྪས་གཤེགས།། །།

༄༅། །བྱིས་པའི་གླུད་གཟུགས་མདོ་ཡི་ལུགས་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་བཞུགས་སོ། །

ན་མོ་གུ་རུ་ཤཱཀྱ་མུ་ནེ་ཡེ། བྱིས་པའི་གདོན་གཏོ་རྒྱས་པར་ཆགས་མེད་ཞབས་ཀྱིས་མཛད་པ་གུ་རུ་དྲག་པོའ་ི ལས་

ཚོགས་ཉིད་བྱིན་བརླབས་ཕན་ཐོགས་ཆེ་བས་དེ་དག་བྱས། དེ་དག་གི་དཔེ་ཆ་དང་གཟུགས་སྤར་མ་འབྱོར་ཚེ་བཤོས་བུ་རྩེ་སྣའི་
གཡས་གཡོན་དུ་རི་བོང་རྣ་བ་འདྲ་བའི་ཟན་སྦྱར་ལ་རྩེ་མོར་མར་གྱི་མདེལ་རྩེ་ལྡན་པ་ཅིག་བྱ།

བྱིས་པའི་ལུས་ལ་སྦྲུས་པས་

ཟན་གྱི་ཆང་བུ་རིང་མོ་(ཏིང་ལོ)ཤ་དུམ་རྣམས་བཅོ་ལྔ་རེ་དང་། འབྲུ་སྣ་ཟས་སྣ་གང་འབྱོར་བསགས་ལ། སྙིང་རྗེས་ཕན་སེམས་
དང་ལྡན་པས་སྐྱབས་སེམས་གང་རུང་སྔོན་དུ་སོང་བས།

རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་བསྟན་པའི་བདག་པོ་དཔལ་རྒྱལ་བ་

ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་སྐུར་གསལ་བར་གྱུར། ཏདྱཐཱ། ཨོཾ་མུ་ནེ་མུ་ནེ་མ་ཧཱ་མུ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་གང་ནུས་བཟླས། སྤྲོ་ན་སྟོང་ཆེན་
རབ་འཇོམས་ཚར་གཅིག་བཟླས། གླུད་རྗས་ཆུ་གཙང་གིས་བྲན་ལ།

ཧཱུྃ། སྔོན་ཚེ་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོ་ཡིས། །རྒྱ་གར་བྱ་རྒོད་ཕུང་
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པོའ་ི རིར། །སྤྲུལ་པའི་ཉན་ཐོས་མཆོག་བརྒྱད་སོགས། །ཉིས་སྟོང་ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ཡི། །འདུས་པས་འཁོར་ཚོགས་
རྒྱ་མཚོ་དང། །འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་བ་སྡེ་དཔོན་ཚོགས། །བྲན་གཡོག་སྡེ་དཔུང་བཅས་པ་ལ། །སྟོང་ཆེན་རབ་འཇོམས་

མདོ་སྡེ་ཡི། །ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བའི་ཚེ། །ཁས་བླང་དམ་ལ་རབ་གནས་པ། །འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་བས་ཚོགས་

རྣམས་ཉོན། །མདོ་སྡེ་ཟབ་མོ་འཆང་བ་དང་། །གློག་དང་བསྐུར་སྟི་བྱེད་རྣམས་ལ། །སྲུང་སྐྱོབ་མེར་རྩེ་(མེལ་ཚེ)མ་

གཡེལ་ཅིག། །དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་བདེན་སྟོབས་དང་། །གསང་རིགས་གཟུངས་སྔགས་བདེན་སྟོབས་ཀྱིས། །
བྱིས་པའི་གདོན་ཆེན་བཅོ་ལྔ་པོ། །སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་འདིར་འདུས་ཤིག །གླུད་གཏོར་འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་པ། །ཟག་

མེད་ནམ་མཁའི་མཛོད་དུ་གྱུར། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ལན་བཅོ་ལྔ་བརྗོད་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བཞིའི་མཚན་
བརྗོད།

སམ་བྷ་ར་བརྒྱ་ཙམ་བསྔོ་ཞིང་། ཀྱཻ། གླིང་བཞི་མི་ཡི་འཇིག་རྟེན་འདིར། །བྱིས་པ་སྐྱེས་ནས་ལོ་ཡི་གྲངས། །བཅོ་

ལྔ་མ་ལོན་བར་དག་ཏུ། །བར་ཆད་བྱེད་པའི་གདོན་བཅོ་ལྔ། །འཇམ་པ་པོ་ནི་བ་གླང་གཟུགས། །རི་དྭགས་རྒྱལ་པོ་
རི་དྭགས་འདྲ། །སྐེམ་བྱེད་པ་ནི་གཞོན་ནུའི་གཟུགས། །བརྗེད་བྱེད་པ་ནི་ཝ་ཡི་གཟུགས། །ཁུ་ཚུར་ཅན་ནི་བྱ་རོག་

གཟུགས། །མ་མོ་ནག་མོ་མི་ཡི་གཟུགས། །ཛ་མི་ག་ནི་རྟ་ཡི་གཟུགས། །འདོད་པ་ཅན་ནི་རྡོ་རྗེའི་གཟུགས། །ནམ་
གྲུ་དག་ནི་ཁྱི་ཡི་གཟུགས། །ལུས་སྲུལ་པོ་ནི་ཕག་གི་གཟུགས། །མ་དགའ་བྱེད་པ་བྱི་ལིས་(ལའི)གཟུགས། །བྱ་
འདྲ་འདབ་ཆགས་བྱ་ཡི་གཟུགས། །གཉའ་ལག་ཅན་ནི་བྱ་གག་གཟུགས། །བཞིན་རྒྱས་འབྱུང་བྱ་འུག་པས་(པའི)

གཟུགས། །མིག་འཕྱང་ཕ་ཝང་བསྒོམ་(སྒོམ)ཆེན་གཟུགས། །ཁྱོད་རྣམས་ཀུན་ལ་མཐུན་པས་(པའི)རྗས། །འགེགས་

བཤོས་རྣ་རིང་ཆེ་གསུམ་དང་། །དྲི་གླུད་ཆང་བུ་ཤ་དུམ་དང་། །ཏིང་ལོ་ཟས་སྣ་འབྲུ་སྣ་ཚོགས། །སྔགས་དང་ཕྱག་
རྒྱས་བྱིན་བརླབས་པ། །ཟད་པ་མེད་པའི་ལོངས་སྤྱོད་འདི། །འབྱུང་པོ་གདོན་གཟུགས་རྣམས་ལ་སྦྱིན། །ཚིམ་ཞིང་
མཉེས་པར་གྱུར་ནས་ཀྱང་། །བྱིས་པ་དག་ལ་གནོད་འཚེ་སྤོངས། །བྱམས་པའི་སེམས་དང་ལྡན་པར་གྱིས། །རང་
གི་ལུས་ལ་དཔེ་ལོང་ལ། །གཞན་ལ་གནོད་པ་མ་བྱེད་ཅིག །ས་མ་ཡ་རཀྵཿ ཞེས་པས་གྲངས་སྤྲོ་ན་ལྔ་བདུན་དགུ་སོགས་
བསྐྱར་རམ་བསྡུ་ན་གཅིག་གིས་ཆོག དེ་ནས་གླུད་འབྲུ་སྣ་ཟས་སྣ་གང་འབྱོར་གྱིས་གསོ་ཞིང་བྲན་ལ།

ཀྱཻ། སྣང་ཞིང་སྲིད་པས་(པའི)

འཇིག་རྟེན་དུ། །གནས་གདོན་ལུས་གདོན་ལས་གདོན་གསུམ། །དྲུག་དྲུག་ཕྱེ་བའི་བཅོ་རྒྱད་དང་། །ཞག་ལ་དབང་

བྱེད་གདོན་གྱི་རིགས། །སུམ་བརྒྱ་དང་ནི་དྲུག་ཅུའི་ཚོགས། །ཐམས་ཅད་དགའ་མགུ་དགྱེས་ཚིམ་ནས། །འཁྲུལ་པའི་
རང་ངོ་ཤེས་པར་གྱིས། །རྣམ་རྟོག་ཅན་ལ་ལྷ་འདྲེའི་གདོན། །རེ་དོག་ཅན་ལ་ཁུ་འཁྲིག་གདོན། །རློམ་སེམས་ཅན་

ལ་ཁྱོད་གསོད་གདོན། །ལས་ངན་ཅན་ལ་སློང་ཚད་གདོན། །ཕྱིས་ཆུས་ཅན་ལ་གསོག་འཇོག་གདོན། །ཕྱི་བཤོལ་
ཅན་ལ་ལེ་ལོའ་ི གདོན། །བཟང་འདོད་ཅན་ལ་ཟོག་པོའ་ི གདོན། །མཐུན་འཇུག་ཅན་ལ་རྣམ་གཡེང་གདོན། །ཟས་
སྲེད་ཅན་ལ་ཞིམ་མངར་གདོན། །གྲོད་པ་ཆེ་ལ་ལྟོ་གདུང་གདོན། །སྙིང་རུས་མེད་ལ་འཚེར་སྣང་གདོན། །གཉིད་པོ་
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ཆེ་ལ་ལང་འཚེར་གདོན། །ཉལ་སྣང་ཅན་ལ་ཞེན་ཆགས་གདོན། །རླུང་ཁམས་ཅན་ལ་ཚ་རླུང་གདོན། །བསམ་རྒྱ་
ཅན་ལ་མི་འགྲུབ་གདོན། །ཐམས་ཅད་བཟུང་བའི་ཡུལ་སྣང་ལ། །འཛིན་པ་ཞུགས་པས་གདོན་དུ་འཁྲུལ། །གཟུང་
དང་འཛིན་པ་རྣམ་སྤངས་པ། །དོན་དམ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ངང། །མ་བཅོས་ཟང་ཐལ་གཉུག་མས་(མའི)སེམས། །

རང་གྲོལ་ངང་དུ་ཐམས་ཅད་སེམས། །ཤཀྱཱ་ཐུབ་པའི་ཐུགས་རྗེ་དང་། །སྟོང་ཆེན་རབ་འཇོམས་བདེན་སྟོབས་ཀྱིས། །
བྱིས་གདོན་གནོད་པ་རང་སར་ཞི། །བཀྲིས་བདེ་ལེགས་དཔལ་འབར་ཤོག །དམ་པའི་དོན་ལ་མི་གནས་པར། །

འཁྲུལ་པས་གཞན་ལ་འཚེ་སྲིད་ན། །དྲག་པོའ་ི སྔགས་ཀྱིས་བཀྲོད་པར་བགྱིད། །གླིང་བཞིའི་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་མཐར་

སོང་། །ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ་མ་ར་ཡ། སུམ་བྷ་ནི་སོགས་དྲག་སྔགས་བརྗོད། བྱིས་པའི་ལོ་བདུད་དམ་ཡས་ལམ་ཕྱོགས་སུ་འབུལ་སྒྱུ་
བསྐུར་བའམ་ཁང་པའི་རབ་གསལ་སོགས་ནས་ཕྱི་རོལ་དུ་དོར་ཀྱང་རུང་།

དེ་ནས་ཤེས་རབ་སྙིང་པོ་འདོན་ཞིང་སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་

པའི་ངང་དུ་བཞག་སྟེ་བསྒྲགས། མཐར་བདུད་བཟློག་དང་ཤིས་བརྗོད་བྱའོ། །སླར་ཡང་སྟོང་ཆེན་མོ་རབ་ཏུ་འཇོམས་མ་དཀར་གསལ་ཞལ་
གཅིག་ཕྱག་གཉིས་རལ་གྲི་དང་ཞགས་པ་འཛིན་པས་(པའི)སྐུར་གསལ་བར་གྱུར།

ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀྲི་པྲ་མ་དྷ་ནི་བྷྲུྃ༔ བརྒྱ་སྟོང་གང་འགྲུབ་

བཟླས་ལ། སྟོང་ཆེན་རབ་འཇོམས་ཀྱི་ཆར་ལྟར་བབ་ནས་བསྲུང་བྱ་བྱིས་པ་ལ་ཐིམ་པར་དམིགས་ལ།

ཨོཾ་ཨ་མྲི་ཏ་ཝ་རི་པྲ་ཝ་རི་བི་

ཤུདྷེ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭ་ཧཱ། ཞེས་པས་སྲུང་སྐུད་དམ་ས་སྔགས་ཆུ་བྱས་ནས་བྱིས་པ་མ་བུ་ལ་སྲུང་བས་ཐབས་མཆོག་བླ་ན་མེད་པའོ། །གལ་
གནད་མི་ཆེ་ན་སྲུང་སྐུད་མི་དགོས། བསྲུང་བ་བསྔགས་ཚེ་རྟེན་སྙིང་དང་སྔགས་ཀྱི་བདེན་སྟོབས་བརྗོད་པར་བྱའོ། །འདི་གཟུངས་མདོའ་ི
དགོངས་པ་ཡིན་པས་རྔ་རོལ་མ་འབྱོར་ཀྱང་ཆོག དྲིལ་བུ་དང་ཏིང་ཤག་ཡོད་ན་ལེགས། མེད་ཀྱང་མི་འགལ། སྤྲོས་བཅས་རྔ་རོལ་དང་
བཤོས་བུ་རྣ་རིང་བཅོ་ལྔ་དང་གདོན་གཟུགས་ནམ་ལྗང་བཅོ་ལྔ་རེ་སོགས་ཡས་རྟགས་འབྱོོར་ནའང་བཙུག་ཆོག

དཀར་ཕྱོགས་ལ་དམ་

བསྒྲགས་པས་མཚམས་དེར་དཀར་གཏོར་འབུལ་ཞིང་འབུལ་ཚིག་གང་ཤེས་སྦྱར་རོ། །ཞེས་བྱིས་པའི་གདོན་གཏོ་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་འདི་ཡང་
མཁན་མིང་འདུལ་བ་འཇིན་པ་ཀརྨ་རཏྣས་བྲིས་པ་ཡངས་པའི་རྒྱལ་ཁམས་ཀུན་ཀྱི་བྱིས་པ་ལ་ཕན་ཐོགས་པར་གྱུར་ཅིག མངྒལཾ།།

༈ བྱིས་པའི་གླུད་གཏོར་བསྡུས་པ་བཞུགས།

ན་མོ་གུ་རུ་དེ་ཝ་དྷཀྐཱི་ནི་ཡེ། བྱིས་པའི་དྲི་གླུད་ཆང་བུ་དང་། ཤ་དུམ་འབྲུ་སྣ་ལ་སོགས་བཤམ། ཆུ་སྦྲེང་བདེ་གཤེགས་

བཞི་ཡི་མཚན་བརྗོད། སམྦྷ་ར་ཡིས་ལན་མང་བསྔོ།

གླུད་གཏོད་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་དང་ལྡན་པ་འདི་ཉིད་བྱིས་པའི་གདོན་

ཆོན་བཅོ་ལྔ། ནད་འདྲེ་ལན་ཆགས། གྲི་བོ་གྲི་མོ། བགེགས་རིགས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་ལ་སོགས་པ། གནོད་ཅིང་
འཚེ་བའི་གདོན་བགེགས་འབྱུང་པོ་ཐམས་ཅད་བསྔོའ །ོ །སྦྱིན་ནོ། །གནོད་འཚེ་གདུག་རྩུབ་ཀྱི་སེམས་དང་བྲལ་ནས་
ཕན་བདེ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག སམྦྷ་ར་བཅུ་རེའི་མཐར་བསྔོ་ཚིང་ལྷུག་པས་བསྔོ་ཞིང་མཐར་ཆོས་སྦྱིན་
བྱ། ཡས་ལམ་ཕྱོགས། ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་དོར། མཁན་རཏྣས་གྲོང་ཆོག་སྐབས་སུ་བྲིས་པ་དགེ བཀྲིས་པར་གྱུར་ཅིག བི་ཛ་ཡནྟུ།། །།
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མཇུག་བྱང་།

<བྱིས་པའི་གདོན་རིགས་བཅོས་ཐབས་ཀྱི་མན་ངག་དང་ལག་ལེན་ཉེར་མཁོ་>ཞེས་པ་འདི་བཞིན་

གསོ་དཔྱད་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་དང་། ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ། གསོ་བ་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་
དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞི་སོགས་གསོ་དཔྱད་གཞུང་ལུགས་ཁག་རྨང་གཞིར་བཟུང་ཐོག སྟོང་ཆེན་པོ་རབ་ཏུ་

འཇོམས་མ་ཞེས་པའི་མདོ་དང་། གཉིས་མེད་རྒྱུད་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྟེ་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་
འདས་ཀྱི་བཀའ་མདོ་རྒྱུད་གཉིས་ལས་བསྟན་པའི་མན་ངག་གིས་ལེགས་པར་རྒྱན་ཞིང་། དེ་འབྲེལ་རྒྱུན་སྤྱོད་
གཏོ་འདོན་གྱི་ལག་ལེན་ཁག་གཅིག་ཀྱང་ལྷན་ཐབས་སུ་བྱས་ཏེ་ཕྱོགས་སྡེབས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བྲིས་པ་ཞིག་ཡིན།

དེ་ཡང་། བྱིས་གདོན་སྐོར་མཚོན་ནས་བཤད་ན། ཆུང་ངུའི་དུས་སུ་རང་ཉིད་སྒེར་ལ་འཁྲུལ་སྣང་

སྣ་ཚོགས་བྱུང་བའི་མྱོང་ཚོར་དང་། རང་ཉིད་སློབ་འབྲིང་སྐབས་རང་གི་ཨ་ཁུའི་བྱིས་པ་ན་བ་ཕྱི་ལུགས་སྨན་
ཁང་དུ་བདུན་གཅིག་ལྷག་ཛ་དྲག་སྨན་བཅོས་བྱས་ཀྱང་དྲག་བསྐྱེད་མ་བྱུང་སྟབས། ཨ་ཁུས་ཁོ་བོ་ཡུལ་དུ་

ལྷའི་ལུང་སྟོན་ཞུ་བར་མངགས་པར་(དེ་ཚེ་ལྷའི་ལུང་སྟོན་སོགས་རང་ཉིད་ངོ་མས་ཐད་ཀར་ལྷ་དང་བཅར་དྲི་བྱེད་མྱོང་)
ལྷས་བྱིས་གདོན་གྱི་གནོད་པ་ཡིན་པར་ལུང་བསྟན་(ཐོག་མའི་རྒྱུ་རྐྱེན་དང་། གདོན་གྱི་ཞུགས་ཚུལ། སྨན་པས་ངོས་མ་
ཟིན་ཡང་བྱིས་པས་མྱོང་ཚུལ་སོགས་རྒྱུ་མཚན་དང་ལྡན་པའི་འགྲེལ་བརྗོད་གཏིང་ཟབ་བྱས་པ་ད་ལྟའང་རང་གི་ཡིད་ངོར་གསལ་
ལེར་འཆར་)ཅིང་།

གདོན་ནད་དེ་ཉིད་གཞི་བའི་ཐབས་སུ་ཞབས་བརྟན་རིམ་འགྲོ་(རིམ་འགྲོའ་ི སྐོར་ལྷའི་དྲུང་ཡིག་གི་

འབོད་སྐུལ་ལྟར་རང་ཉིད་ངོ་མས་ཡིག་ཐོག་ཏུ་བྲིས་ནས་ཕྱི་ཉིན་ཨ་ཁུ་ཚང་དུ་ཕུལ་ཡང་ད་ཆ་གསལ་པོ་མི་དྲན་)་དང་ཕྱག་ནས་

ཀྱི་བསྲུང་བ་གནང་བར། ལྷ་ལུང་ལྟར་ཕྱི་ཉིན་ནས་ཉིན་ཤས་རིང་ཁྱིམ་དུ་ཞབས་བརྟེན་ཁག་གསོག་གྲུབ་བྱས་

པར་ཉིན་ཤས་རྗེས་སྨན་བཅོས་སོགས་གང་ཡང་མི་དགོས་པར་བྱིས་པ་ནད་ལས་དགྲོལ་བ་དངོས་བྱུང་དང་།

ཡང་རང་ཉིད་ཀྱི་སྤུན་མཆེད་གཅེན་མོ་གཅིག་ལ་ཕྲུ་གུ་ཐེངས་གཉིས་ཙམ་སྐྱེས་པ་གསོན་མ་ཐུབ་པར་(མོ་རང་སྒེར་
ལ་གདོན་གྱི་ནད་ལྕི་བོ་ཞིག་ཐེབས་པར་རང་ཉིད་ནས་བཅོས་ཐབས་རབ་དང་རིམ་པ་བྱས་པར་མཐར་གསོ་ཐུབ་ཙམ་བྱུང་བའི་དངོས་
བྱུང་ལོ་རྒྱུས་བཤད་དུ་ཡོད།)འདས་གྲོང་དུ་སོང་བ་དང་།

བྱིས་པ་གསུམ་པ་དེ་གསོན་རེའི་ཆེད་དུ་བཙས་མ་ཐག་ཚེ་

རབས་ལས་རྩིས་བྱས་པས་ཁྱིམ་གྱི་ས་དཔྱད་ཉེས་པས་ས་བདག་གི་གནོད་པ་ཡོད་པ་ཤེས་སྟབས་འཕྲལ་དུ་ཁང་
པ་གནས་སྤོས་དང་སྐྱེས་རྟགས་ལྷ་སྐུ་བཞེངས་པས་་བྱིས་པ་གསུམ་པ་དེ་ཉིད་གསོན་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་དང་། ཡང་།

མི་ལོ་བཅུའི་སྔོན་དུ་རང་དང་ཆོས་གྲོགས་བཞི་འབྲུག་ཏུ་སློབ་དཔོན་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་དྲུང་དུ་གཏོ་བཅོས་ཀྱི་
ལག་ལེན་སྦྱོང་བར་བསྐྱོད་པའི་སྐབས། ཐིམ་བུའི་ཉེ་འགྲམ་དུ་གནས་སྡོད་བུད་མེད་གཅིག་གི་བྱིས་པ་ལོ་དྲུག་
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ཙམ་གསོན་པ་ཞིག་ལ་གློ་བུར་ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བའང་། ཉི་མ་ཞུད་རྗེས་སྐྲག་སྣང་ཆེར་སྐྱེད་
ཅིང་རང་ཉིད་ཙམ་མ་ཟད་ཁྱིམ་གྱི་ནང་མི་ཡོད་དོ་ཅོག་ཁྱིམ་ཚང་ལས་བྲལ་ན་མ་འགྲིགས་པའི་བསླབ་བྱ་བྱེད་

ཅིང་། ཁྱིམ་མི་སུ་རུང་མཚན་མོ་དུས་སུ་རང་ཁྱིམ་དུ་མ་ལོག་ཚེ་བྱིས་པ་དེས་ངུ་འབོད་དང་བཅས་རང་ཉིད་ཀྱི་
མ་ལ་སྤུན་མཆེད་ཆ་གེ་མོ་དེ་ངེས་པར་ནང་ལ་འབོད་དགོས་པའི་ཞུ་བ་བྱེད། དེ་ལས་ཀྱང་ཡ་མཚན་པ་ནི་རང་

ཉིད་ཀྱི་རྣ་བར་གཞན་ཞིག་གིས་ཁྱེད་ཀྱི་ཨ་མ་གང་མགྱོགས་ཤི་ངེས་པའི་འབོད་པ་བྱེད་པ་གོ་བས། རང་གི་ཨང་
མ་ཤི་ཡོང་སྙམ་པའི་སེམས་སྡུག་གིས་མཚན་གློ་བུར་གློ་བུར་ཨ་མའི་མདུན་དུ་བསྐྱོད་དེ་ངུ་ངག་དང་བཅས་ཨ་
མར་ཨ་མ་རང་ཤི་སྲིད་མིན་སྐད་ཆ་ཡང་དུ་འདྲི་བ་སོགས་ཀྱི་རྟགས་མཚན་བྱུང་། ང་ཚོ་སློབ་དཔོན་དྲུང་དུ་

ཡོད་སྐབས་ཤིག་ཨ་མས་བུ་འཁྲིད་ནས་རྩིས་སྐྱོན་པར་སླེབས། དེ་ཚེ་སློབ་དཔོན་གྱིས་དབྱངས་འཆར་ས་རིས་

ཀྱི་རྩིས་མོ་བརྟག་སོང་བར་ནོར་གྱི་རྗེས་འདྲངས་ཀྱི་(ཨ་མས་དེ་སྔ་མཆོད་རྟེན་ཞིག་གི་འགྲམས་ནས་རྒྱན་ཆ་ཞིག་འཁྱེར་
བ་དེའི་རྗེས་སུ་དྲངས་བར་དོགས་)རྒྱལ་པོའ་ི གནོད་པ་ཡིན་པས།

གང་མགྱོགས་རྒྱལ་པོ་སྐྱས་འདེབས་ཀྱི་ཆོ་ག་བྱ་

དགོས་པ་མ་ཟད། དཀོར་ནོར་དེ་ཉིད་ངོས་མ་ཟིན་ཚེ་ཆོ་ག་དེ་ཉིད་ལོ་རེའི་ནང་ཐེངས་རེ་བྱིས་ལོ་བརྒྱད་ལ་མ་
སོན་པར་སྒྲུབ་དགོས་པར་ལུང་བསྟན། དེ་ཡང་། ང་ཚོ་བཅའ་ཚོགས་ཀྱི་ལག་ལེན་སྦྱངས་བཞིན་པ་སོང་ཙང་དེ་

ཉིན་དགོང་མོ་ང་ཚོ་ཆེད་དུ་ཁོང་མོའ ི་ཁྱིམ་དུ་བསྐྱོད་ནས་རྒྱལ་པོ་སྐྱས་འདེབས་ཀྱི་བཅའ་ཚོགས་(ད་ཐེངས་འདིར་
བཀོད་པར་རྒྱལ་པོ་སྐྱས་འདེབས་ཀྱི་པར་དེ་སྐབས་དེ་དུས་པར་ལེན་བྱས་པ་ཡིན་)བཞེངས་བ་མ་ཟད།

དེ་དུས་བཟའ་ཚང་

གཉིས་མ་མཐུན་པའི་དཀའ་ངལ་ཤུགས་ཆེ་འདུག་པར་ཞོར་དུ་བཟའ་མི་བྱེ་བྲལ་གྱི་གཏོ་ཞིག་ཀྱང་བྱས། ཕྱི་ཉིན་
འདོན་ཆའི་སློབ་དཔོན་གཞན་ཞིག་གདན་འདྲེན་གྱིས་ཆོ་ག་དག་གྲུབ་པར་བྱས་རྗེས་དེའི་དགོང་མོ་བྱིས་པ་ལ་

དངང་སྐྲག་དེ་ཙམ་བྱུང་། ཕྱི་ཉིན་ནས་བཟུང་བྱིས་པ་སྔར་མུས་བཞིན་དྲག་བསྐྱེད་བྱུང་བས་ཨ་ཕ་ཡང་བློ་བདེ་

པོའ་ི ཡང་ལས་དོན་ཆེད་ཕྱོགས་བསྐྱོད་བྱས་པ་དང་། བཟའ་མི་གཉིས་ཀྱི་མི་མཐུན་པའི་གནོད་པ་རིམ་གྱིས་ཞི་
བ་རང་གིས་དངོས་མཐོང་དང་། ཡང་། བྱིས་པ་ལོ་བཅོ་ལྔ་བཅུ་དྲུག་པར་གདོན་གྱི་གནོད་ཚུལ་སྐོར་ལ་རང་གི་བླ་

མ་གྲུབ་དཔོན་ནས་ཁོང་སྐུ་སྒེར་ལ་ལོ་བཅོ་ལྔའི་རིང་གདོན་གྱིས་ཡང་དུ་འཚེ་ཚུལ་གླེང་བ་དང་། བླ་མ་གཞན་
ཞིག་ནས་ཆབ་གཏོར་གྱིས་མིའི་ལུས་ལ་སྲིན་གྱིས་(འབུ་རིགས་ཀྱི་གནོད་པ་)འཚེ་བ་ལ་ཕན་པ་ལྷག་པོ་ཡོད་

ཚུལ་དང་། དེ་སྔ་རང་གི་ཡུལ་དུ་ཞིང་ལ་འབུ་སྐྱོན་གྱི་གནོད་པ་ཤུགས་ཆེ་བྱུང་བར་སྔགས་མཁན་ཞིག་ནས་ཆབ་
གཏོར་བྱས་པའི་མཐར་འབུ་རྣམས་ལུག་ཁྱུ་དེད་པ་ལྟར་ལྷན་གཅིག་ཏུ་འཚོགས་ནས་ཆུ་ནང་སོང་བ་ཀུན་གྱིས་
མཐོང་ཆོས་ཡིན་པ་སོགས་དངོས་མཐོང་བརྒྱུད་ཐོས་ཀྱི་མྱོང་ཚོར་སྣ་མང་ལས། གདོན་གྱི་གནོད་པ་གང་ཡང་

ལེགས་པར་ངོས་བཟུང་སྟེ་གཉན་པོ་གཏོ་འདོན་སོགས་ཀྱིས་ཚུལ་བཞིན་བཅོས་ཐུབ་ན། རྒྱུད་ལས། བརྒྱ་དང་རྩ་

གཅིག་ཀུན་བརྟགས་གདོན་ཡིན་པས། །དེ་མ་བཅོས་པར་སྨན་བཅོས་ལན་མི་འདོད། །གདོན་བཅོས་སྨན་མེད་
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གྱུར་ཀྱང་འཚོ་བ་ཡོད། །དཔེར་ན་དཔུང་པ་གཡར་བའི་བཙོན་བུ་འདྲ། །ཞེས་གསུངས་པ་དོན་ལ་གནས་ཤིང་།

ལྷག་པར་མི་ཚེ་གཅིག་གི་ལུས་སེམས་ཀྱི་བདེ་ཐང་གི་རྩ་བ་ནི་བྱིས་པའི་གནས་སྐབས་ཀྱི་འཚར་ལོངས་ལ་རགས་
ལུས་སྟབས། དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོའ་ི ལོའ་ི རྒྱུད་ལས་བསྟན་པ་ལྟར། མངལ་དུ་ཆགས་པའི་གནས་སྐབས་ནས་བྱིས་

པ་གདོན་གྱི་འཚེ་བ་ལས་ཇི་ལྟར་བསྲུང་སྐྱོབ་དགོས་པ་དང་། གསོ་དཔྱད་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ལས། བྱིས་པ་ལ་

གདོན་འཇུག་པའི་རྒྱུ་ལ་ཉེ་རིང་སྣ་ཚོགས་མཆིས་ཀྱང་བྱིས་པ་སྐྲག་ན་ཐད་ཀར་གདོན་གྱིས་ཉེན་པའི་རྒྱུ་བྱེད་པ་
ལྟར། གདོན་གྱི་གནོད་པས་བྱིས་པའི་ལུས་སེམས་དང་ལྷག་པར་སེམས་ཁམས་ལ་འཕོག་ཐུག་ཤུགས་ཆེ་བཟོ་གི་
ཡོད་པས། དེང་ནུབ་ཕྱོགས་སོགས་སུ་སེམས་ཁམས་ཀྱི་ནད་གཞི་ཡོད་པའི་ནད་པ་མང་པོ་ཞིག་ལ་བྲིས་ཚེ་མང་

ཞིག་ལ་བྱིས་པའི་གནས་སྐབས་སུ་འཇིགས་དངས་ཀྱི་རྐྱེན་ངན་བྱུང་བའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་རྒྱུ་འདུག་པ། དེ་ཡང་།

ལུགས་སྲོལ་གྱི་དབང་གིས་ཁོང་ཚོར་བྱིས་གདོན་གྱི་གནོད་པ་རྩིས་ཚུལ་དང་བཅོས་ཚུལ་མེད་ཀྱང་། གལ་ཏེ་
ང་ཚོས་ཁ་ཚུར་སྐོར་ཏེ་རང་ལུགས་ཆོས་སྨན་རྩིས་གསུམ་ལས་བསྟན་པའི་བྱིས་པའི་གདོན་གྱི་སྐོར་ལ་བསམ་
གཞིགས་བྱས་ན་དེ་དག་ཕལ་ཞིག་བྱིས་པའི་གདོན་ལས་ཡས་གླུད་གཏོར་འདོད་ཅན་ཡིན་པ་སྒོར་མ་ཆག

མདོར་ན། བྱིས་པའི་གདོན་གྱི་རྣམ་གཞག་དང་བཅོས་ཐབས་སྐོར་ལ་གཏིང་ཟབ་མོའ་ི སྒོ་ནས་ཤེས་

རྟོགས་བྱ་དགོས་ཚེ་རྟོག་དཔྱོད་ཙམ་མིན་པར་སྨན་པ་རང་ཉིད་སྨན་བཅོས་ཀྱི་ལག་ལེན་དངོས་ནང་བཞུགས་

དགོས་ཤིང་། རང་ཉིད་ལག་ལེན་ནང་བཞུགས་དགོས་ན་ཐོག་མར་རང་ཉིད་ལ་ཚང་དགོས་པའི་ཆ་རྐྱེན་ནི་གསོ་
རིག་རྒྱུད་ཀྱི་གཞུང་བཤད་ལག་ལེན་ཙམ་མིན་པར། དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དང་། གཡུ་ཐོག་སྙིང་ཐོག་སོགས་ཟབ་མོ་

སྔགས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་ཚད་ལོན་ཞིག་ཡོད་དགོས། དེ་ལྟར་བྱུང་ན་ད་གཟོད་གཞི་ནས་རང་ཉིད་སྨན་བཅོས་དངོས་
ནང་ཞུགས་ཐུབ་པ་ཙམ་མ་ཟད་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ནུས་པའང་འདོན་ཐུབ་པར་སྙམ། ད་ཐེངས་རང་ཉིད་སྒེར་

ལ་མཚོན་ན་དེ་ལྟའི་ཆ་རྐྱེན་གསོ་བཅོས་ཀྱི་ཉམས་མྱོང་གཉིས་དང་བྲལ་ཡང་། སྐབས་སུ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་

པའི་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཐེངས་འདིའི་ཟབ་སྦྱོང་སྐབས་བྱིས་པའི་གདོན་གྱི་སྐོར་ལ་གཏམ་བཤད་བྱ་དགོས་པའི་
བཀའ་ལན་བཟློག་མེད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བྲིས་པ་ནི། འཚོ་མཛད་སྐྱེམས་པ་ཚེ་དབང་གིས།
			

བྱིས་པའི་ངང་ཚུལ་བྱིས་པའི་རྣམ་དཔྱོད་ཅན། །

			

བྱིས་པ་གསོ་སྐབས་བྱིས་པའི་འགྲེལ་བཤད་མཁན། །

			
			

བྱིས་པའི་གཏམ་གྱིས་བྱིས་པ་བྲིད་བྱེད་པ། །

བྱིས་པ་ལས་ཀྱང་བྱིས་པར་རང་ཉིད་འཁུམས། །ཞེས་པའི་གསུངས་བཞིན་དུ་ནོ། །

ཅེས་པའང་བོད་རབ་བྱུང་རི་ཟླའི་མེ་བྱ་རྒྱུད་ལུགས་དབོ་ཟླའི་ཚེས་བརྒྱད་ཉིན་ཨེ་པ་བས་གདན་ས་དཔལ་སྤུངས་ཤེས་རབ་གླིང་གི་
རང་ཤག་ཏུ་བྲིས། མངྒལཾ།		
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