༄༅། །གསང་སྔགས་སྔ་འགྱུར་གྱི་གཞུང་ནས་འབྱུང་བའྱི་བདུད་རྱི་སྨན་སྒྲུབ་ཆེན་མོའྱི་ཁུངས་དང་ཕྱག་ལེན་
ཕན་ཡོན་བཅས་ཀྱི་སོར་ལ་ཅུང་ཟད་གེང་བ།

དེ་ཡང་གཞྱི་ལ་ཕྱྱིའྱི་རྫས་ཀྱི་ནུས་པ་དང་། ནང་སེམས་ཀྱི་ནུས་པ་གཉྱིས་ནྱི་ཧ་ཅང་གྱི་སོབས་ཆེན་ཞྱིག་
ཡྱིན། དཔེར་མཚོན་ན། ཉྱི་མ་དང་། ཟླ་བ་ལྟ་བུ་འཇྱིག་རེན་གྱི་ཁམས་འདྱི་ནས་བར་ཐག་ཧ་ཅང་རྱིང་
པོ་ཡོད་ཀང་། འཇྱིག་རེན་འདྱིར་རྱི་ཤྱིང་ནག་ཚལ་སེ་འཕེལ་དང་། ལུས་ཀྱི་ནད་སེལ་ཤྱིང་། འཚོ་བཅུད་
འཕེལ་རྒྱས་ལ་ཕན་ཐོག་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དང་། གཞན་ཡང་སྦྲུལ་གྱི་མཆེ་བའྱི་དུག་སོགས་ཀང་རྫས་སོར་
གྱི་ནུས་པས་ལུས་གཟུངས་གསོ་བའྱི་སྨན་དུ་འགྱུར་ཐུབ་པ་ལྟ་བུ་ནྱི་། དངོས་མོང་གྱི་རྫས་ཀྱི་ནུས་སོབས་
ལས་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། ནང་སེམས་ཀྱི་ནུས་པའང་དེ་མཚུངས་ཀྱི་ནུས་སོབས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ནྱི། དེང་
དུས་ཕྱྱི་ལུགས་ཀྱི་སྨན་རྫས་ནང་ནུས་པ་ལེགས་པའྱི་སྨན་ཡྱིན་ཀང་། ནད་པ་འགའ་ཤས་ལ་དེའྱི་ཕན་
ཐོག་མྱི་འབྱུང་བ། རྫས་ནུས་གཞན་པའྱི་རླང་པའྱི་ཆུ་ཙམ་གྱི་ཁབ་བརྒྱབ་ནས་ནད་པ་དེར་ལམ་སེང་
ཕན་ཐོག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དངོས་ཡོད་ཡྱིན་པ་དང་། མཚན་རྱིག་པས་དཔྱད་ཞྱིབ་བྱས་འབྲས་ནང་།
བྱམས་བརེའྱི་སེམས་དང་ཁོ་བའྱི་སེམས་ཀྱི་རེས་འབྲེལ་ལས་སེ་དངོས་མེ་ཏོག་ལྟ་བུ་ལའང་སེ་འཕེལ་
ཟང་ངན་གྱི་ཤུགས་རེན་འབྱུང་གྱི་ཡོད་པ་འབྲེལ་བཤད་བརྒྱབ་བཞྱིན་པ་འདྱི་དག་ནྱི། སབས་འདྱིའྱི་
དཔེར་མཚོན་གཞྱི་རེན་ཞྱིག་ཡྱིན།
བྱེ་བྲག་ཏུ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་གསང་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་ནས་གསུངས་པའྱི་བདུད་རྱིའྱི་སྨན་སྒྲུབ་
ཆེན་མོ་འདྱི་ཡྱི་ཁུངས། གསང་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་ནས་འབྱུང་བ་དེ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པ་འདུལ་བ་ལུང་སེའྱི་
ནང་། སྔོན་སོན་པ་ཐུགས་རེ་ཅན་རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ཏུ་བཞུགས་པའྱི་སབས་ཞྱིག་ལ། ཡུལ་དེའྱི་ཁྱིམ་བདག་
དཔལ་སེད་ཅེས་བྱ་བ་ཞྱིག་གྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉན་ཐོས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་དུག་ཡོད་པའྱི་
ཞལ་ཟས་ཕུལ་ཀང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་བསྩལ་བ། “འབྱོར་ཚོགས་སོ”ཞེས་
པའྱི་ཚིགས་འདྱི་རྒན་རྱིམ་ནས་སད་ཕྱུང་ལ་དེ་ནས་ཟས་ཟོ་ཞྱིག་ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་བྱས་
པས། “འབྱོར་ཚོགས་སོ”ཞེས་པའྱི་ཚིག་གྱི་ནུས་པས་ཁ་ཟས་དང་སོམ་དག་དུག་མེད་པར་གྱུར་
ཏོ། གཞན་སྨོས་ཅྱི་དགོས་གསོལ་ལྷག་ཁྱིས་བཟོས་པ་རྣམས་ལའང་གནོད་པ་མ་བྱུང་བའྱི་ལོ་རྒྱུས་བཀའ་
འགྱུར་འདུལ་བ། པ༽གཞུང་དམ་པ། དཔེ་སྡུར་མའྱི་དེབ་གཟུགས་ཤོག་གྲངས་ ༡༣ པར་འབྱུང་བ་
ནྱི། སབས་འདྱིའྱི་བརོད་གཞྱིའྱི་དཔེར་མདོ་ཕྱོགས་ལས་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། གོང་ཞུས་རྣམས་གཞྱི་ལ་
བཞག་ནས་རྫས་སྔགས་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ནུས་པ་ལ་རེན་ནས། རྫས་ཕལ་པ་ཞྱིག་ཀང་། ལམ་གྱི་རོགས་པ་

མྱུར་དུ་སེ་བ་དང་། སྱིག་སྱིབ་སང་བ། བགེགས་དང་བར་ཆད་སེལ་བའྱི་བྱྱིན་བརླབས་ཀྱི་རྫས་ཁད་པར་
ཅན་འགྱུར་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་པས་སབས་དོན་བརོད་གཞྱི་དངོས་ལ།
ལྷག་པའྱི་ལྷ་མཆོག་བཅོམ་ལྡན་འདས་པདྨ་དབང་ཆེན་ཡང་གསང་ཁོས་པའྱི་སོ་ནས་སྒྲུབ་པའྱི་མོང་
གྲོལ་བདུད་རྱིའྱི་སྨན་འདྱི་ཉྱིད་ཀྱི་ཆོ་ག་ཕྱོགས་བསྡུས་རོབ་ཙམ་ཞུ་བ་ནྱི།
དང་པོ་བདུད་རྱིའྱི་ངོ་བོ་ནྱི། འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དབྱྱིངས་བཟང་ངན་ཕྱོགས་ལྷུང་དང་
བྲལ་བའྱི་ཀོང་དུ་རོལ་བ་གཅྱིག་ཅྱིང་གདོད་ནས་རང་བཞྱིན་གྱི་རྣམ་པར་དག་པ་ནྱི་བདུད་རྱིའྱི་ངོ་བོ་
སེ། དེ་ཡང་བདུད་རྱི་བམ་བརྒྱད་ལས། སྱིད་གསུམ་ཡེ་ནས་བདུད་རྱི་ལྔ། །མ་བཅོས་ལྷུན་གྲུབ་རྫོགས་
སངས་རྒྱས་། །དུས་གསུམ་སྱིད་གསུམ་སྐུ་གསུང་ཐུགས། །ཡེ་ནས་བདུད་རྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། །ངེས་པའྱི་
ཀོང་ནས་བཀའ་བསྩལ་ཏོ། །ཞེས་དང་། མང་གཏེར་བདུད་རྱི་མན་ངག་ལས། དང་པོ་བདུད་རྱི་ངོ་བོ་
ནྱི། རང་བྱུང་གདོད་ནས་རྣམ་པར་དག །ཞེས་པ་ལྟར། དེ་ལྟར་སྱིད་པ་གསུམ་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་ཉོན་
མོངས་པ་ལྔ། འདོད་པའྱི་ཡོན་ཏན་ལྔ།འབྱུང་བ་ལྔ། ཕུང་པོ་ལྔ། སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ཀང་རྱིགས་ལྔ་ཡབ་
ཡུམ་གྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་དུ་ཐོག་མ་ཉྱིད་ནས་རྣམ་པར་དག་པས་དེའྱི་ཕྱྱིར་ན། སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་
མཉམ་སོར་བའྱི། །རང་བྱུང་གདོད་ནས་རྣམ་པར་དག །ཅེས་གསུངས།
གཉྱིས་པ་བདུད་རྱིའྱི་ངེས་ཚིག་ནྱི། རྣམ་རོག་གྱི་བདུད་དེ་རྱིག་པ་ཡེ་ཤེས་སུ་རྒྱས་འདེབས་པའྱི་རྱི་ཡྱིན་
པས་ན་བདུད་རྱི་སེ། བདུད་རྱི་བམ་བརྒྱད་ལས། མ་རྱིག་རྣམ་རོག་འཁྲུལ་བའྱི་བདུད་ལ་རྱིག་པ་ཡེ་ཤེས་
ཀྱི་བརྡ་དོན་གྱིས་འདེབས་པའོ།ཞེས་དང་། བདུད་ནྱི་བདག་འཛིན་རོག་ཚོགས་བཅས། །རྱི་ནྱི་རང་རྱིག་
མཉམ་པ་ཉྱིད། །ཅེས་གསུངས། འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོར་རྒྱས་འདེབས་པ་སྨན་
ཡྱིན་པས་ན། ཆོས་སྨན་ཞེས་ཀང་བྱ་སེ། འཁོར་འདས་ཆོས་ཀུན་ཡེ་ཤེས་སྨན། །བརྡ་རག་ཆོས་སྨན་དེ་
སྤྱད་ན། །ཉོན་མོངས་དུག་རྣམས་སྨན་དུ་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས།
གསུམ་པ་དབྱེ་བ་ནྱི། མཚོན་བྱ་ཆོས་ཉྱིད་དོན་གྱི་བདུད་རྱི། མཚོན་བྱེད་ཀུན་རྫོབ་རོག་བཏགས་ཀྱི་
བདུད་རྱི། དེ་ལ་ཆོས་བདུད་རྱི།དོན་གྱི་བདུད་རྱི། རགས་ཀྱི་བདུད་རྱི། རྫས་ཀྱི་བདུད་རྱི། སྨན་གྱི་བདུད་
རྱི་བཅས་སའྱི་བརོད་རྱིགས་ཀྱི་སོ་ནས་དབྱེ་ན་དུ་མ་ཡོད།
བཞྱི་པ་མཐུན་དཔེ་ནྱི། དེ་ཉྱིད་ལས། ལྷའྱི་བདུད་རྱིས་དུག་རྣམས་འཇོམས་པའྱི་རྱི་བྱེད་ཅྱིང་། ན་བ་ཤྱི་
གསོས་ཀྱི་སྨན་དུ་འགྱུར་བ་བཞྱིན་དུ། འདྱིས་ཀང་དུག་ལྔ་འཇོམས་ཤྱིང་ན་བ་ཤྱི་གསོས་ཀྱི་སྨན་དུ་
འགྱུར་བར་བྱེད་པའོ།
ལྔ་པ་དགོས་ཆེད་ནྱི། དེ་ཉྱིད་ལས། མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཕུན་ཚོགས་ཐོབ་ཅྱིང་ལྷ་དང་
ཆོས་སོང་མཉེས་བྱེད་དུ་འགྱུར་བའོ།ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཚེ་འདྱིར་ཐུན་མོང་གྱི་དངོས་གྲུབ་བརྒྱད་ལ་
སོགས་པའྱི་ཡོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཐོབ་པ་དང་། ཕྱྱི་མ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་མཆོག་གྱི་དངོས་
གྲུབ་མྱུར་དུ་ཐོབ་པའྱི་དགོས་པ་ཡོད། ལྷག་པར་གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོས། བདག་གྲོགས་རྫས་ལ་གཏོར་

བའྱི་ཉེས་པ་ཀུན། །མ་ལུས་དག་པའྱི་བྱེད་ལས་ལྡན་པར་གྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དགོས་ཕན་བསམ་
བརོད་ལས་འདས་པའོ།
དྲུག་པ་ཐབས་ནྱི། སྒྲུབ་པའྱི་སོར་དངོས་རེས་གསུམ་ཡོད།
བདུན་པ་འབྲས་བུ་ཐོབ་ཚུལ། རྒྱུད་ལས། འདྱི་གྲུབ་རྒྱལ་སས་དམ་པར་འགྱུར། །ཡོན་ཏན་མཆོག་འབྲས་
ཡོངས་སུ་རྫོགས། །ཞེས་དང་།ཨོ་རྒྱན་རྱིན་པོ་ཆེས་ཀང་། བླ་མར་མཆོད་ན་བྱྱིན་རླབས་འཇུག །ཡྱི་དམ་
མཆོད་ན་དངོས་གྲུབ་སེར། །བདེ་གཤེགས་མཆོད་ན་ཐུགས་རེ་འབྱུང་། །མཁའ་འགྲོར་མཆོད་ན་ལུང་
ཡང་སོན། །སྒྲུབ་པ་པོ་ཡྱི་སུས་ཟས་ཀང་། །ཕྱྱི་ཡྱི་ནད་གདོན་སྱིག་སྱིབ་སེལ། །ནང་གྱི་བསེད་རྱིམ་ཏྱིང་
འཛིན་གསལ། །གསང་བ་རང་རྱིག་ཆོས་སྐུར་རོགས། །དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཐམས་ཅད་སོང་། །བཅངས་
པས་དུས་མྱིན་འཆྱི་བ་བཟློག །གདུག་པས་དུག་ཀང་འཇོམས་པར་ནུས། །བསེགས་པས་གདོན་བགེགས་
ཐམས་ཅད་སོད། །བྱུག་པས་ནད་གདོན་མ་ལུས་འཇོམས། །ཞེས་དང་། ཡང་དེ་ཉྱིད་ལས། འདྱི་ཉྱིད་སྒྲུབ་
པའྱི་གནས་དེ་ཡང་། །དུར་ཁོད་བསྱིལ་ཚལ་དང་མཚུངས་ཏེ། །དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཐམས་ཅད་
འདུ། །ས་ཡུལ་བྱྱིན་དང་ལྡན་པར་འགྱུར། །ཆར་ཆུ་འབེབས་ཤྱིང་ལོ་ཕྱུགས་ལེགས། །གང་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་
གནས་དེ་རུ། །སུ་བསད་མྱི་ཉམས་ཏྱིང་འཛིན་འཆར། །འདྱི་ཟོས་ཚེ་ཡྱི་དུས་བྱུང་ཡང་། །ཕོ་མོ་བཟང་ངན་
མེད་པ་རུ། །རྱིག་པ་འཛིན་པའྱི་ས་ལ་གནས། །དེ་ཕྱྱིར་མཆོག་གྱི་དམ་རྫས་སོ། །ཞེས་དང་།
གཞན་ཡང་རྒྱུད་སོམ་འབྱུང་གྱི་དགོངས་པ་བདུད་རྱི་མཆོད་པའྱི་ལེའུ་ལས། ཤེས་རབ་བློ་དང་སོབས་
དང་ནྱི། །བདེ་དང་སལ་བཟང་འབྲས་རབ་སེ། །དབང་ཕྱུག་བརྒྱད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཀུན། །ཟླ་མེད་འབྲས་བུར་
འཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་པའོ། །
སྒྲུབ་རྒྱུའྱི་སྨན་ནྱི། གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོས། རང་བྱུང་གདོད་ནས་རྣམ་པར་དག །ར་བརྒྱད་སོང་ལས་སར་
བའྱི་སྨན། །རྱིགས་ལྔ་དམ་ཚིག་ལྔ་ཡྱི་དངོས། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་རྫོགས་སྒྲུབ་པའྱི་རྫས། །རྒྱུད་དྲུག་སེམས་ཅན་
ཀུན་སོལ་བའྱི། །དུག་ལྔ་སེལ་བའྱི་བདུད་རྱི་འདྱི། །ཞེས་དང་།
བདུད་རྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་རྒྱུད་ལས། གཙོ་བོ་དམ་རྫས་བདུད་རྱི་ལྔ། །ར་བ་བརྒྱད་ལ་ཡན་ལག་སོང་། །དམ་
རྫས་བདུད་རྱི་སྨན་དུ་སོར། །ར་ས་ཡ་ན་སྨན་ཆེན་པོ། །ཟོས་པའྱི་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་འཐོབ།།ཅེས་
གསུངས་པ་ལྟར།
ར་བ་བརྒྱད་དང་ཡན་ལག་སོང་ལས། དང་པོ་ར་བ་བརྒྱད་ནྱི། སྔོན་བྱུང་གྱི་ར་བ་བརྒྱད། ཕྱྱིའྱི་ར་བ་
བརྒྱད། ནང་གྱི་ར་བ་བརྒྱད།གསང་བའྱི་ར་བ་བརྒྱད་བཅས་བཞྱི་ལས། དང་པོ་ནྱི། དཔལ་ཆེན་པོས་རུ་ཏྲ་
བསལ་བའྱི་ཟག་པ་རྒྱ་མཚོར་ལྷུང་བ་ལས་ཙནྡ་སྦྲུལ་གྱི་སྱིང་པོ་ཤྱིང་གཅྱིག་ལ་ཁད་ཆོས་བརྒྱད་དང་ལྡན་
པ། དེ་ཡང་བདུད་རྱི་བམ་བརྒྱད་ལས། དེ་དག་ཀུན་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ནྱི། ར་བ་སོང་པོ་ཡལ་ག་དང་། །ལོ་མ་
འདབ་མ་མེ་ཏོག་དང་། ཤུན་ལྤགས་འབྲས་བུ་སྣྱིང་པོ་བཅས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ།

གཉྱིས་པ་ཕྱྱི་སྨན་ལས་བྱུང་བའྱི་ར་བ་བརྒྱད་ནྱི། བདུད་རྱི་མཆོག་གྱི་རྒྱུད་ལས། ར་བ་བདུད་རྱི་བ་ལེ་
ཁ། །སོང་པོ་ཙན་དན་སྨུག་པོ་ཡྱིན། །ལྤགས་པ་བདུད་རྱི་ལྱི་ཤྱི་ཡྱིན། །ཡལ་ག་ག་ན་པ་ཏྱི་ཡྱིན། །ལོ་མ་
བདུད་རྱི་གུར་གུམ་ཡྱིན། །མེ་ཏོག་བདུད་རྱི་ཅུ་གང་ཡྱིན། །འབྲས་བུ་ཛ་ཏྱི་ཕ་ལ་ཡྱིན། །སྱིང་པོ་བདུད་རྱི་
ག་བུར་ཡྱིན། །ཕྱྱི་ཡྱི་ར་བ་བརྒྱད་ཅེས་བྱ། །དེ་ལས་གེས་པའྱི་ཡན་ལག་སོང་། །ར་བརྒྱད་སོང་ཞེས་དེ་ལ་
བྱ། །སོབ་དང་འཕྲད་དུ་སར་བས་འགྲུབ། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡྱིན།
གསུམ་པ་ནང་གྱི་ར་བ་བརྒྱད་ནྱི། དབང་པོ་ལྔ་སོགས་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཀྱི་རྱིགས་ཡྱིན།
བཞྱི་པ་གསང་བའྱི་ར་བ་བརྒྱད་ནྱི། ཡབ་ཀྱི་རྒྱུ་བཞྱི་དང་། ཡུམ་གྱི་རེན་བཞྱི་སོགས་བརྒྱད་མཚན་བཞྱི་པོ་
རེ་རེ་ལ་སབས་དང་གྲོགས་སོ་སོ་ནས་བརྒྱ་དང་ཉེར་ལྔ་རེ་བསྣན་པས་ཁོན་སོང་དུ་ལོངས་པ་ལ་ཡན་
ལག་སོང་ཞེས་བྱའོ། དེའྱི་ཕྱྱིར། ར་བརྒྱད་སོང་ལས་སར་བའྱི་སྨན། །ཞེས་གསུངས་སོ།
ཡང་སྒྲུབ་པ་ལ་ལག་ལེན་གྱི་ར་བ་བརྒྱད་ནྱི། ར་བ་ལྔ། སྱིང་པོ་ལྔ།འབྲས་བུ་ལྔ། ཡོན་ཏན་ལྔ། སྡུད་པ་
ལྔ། དགོས་དོན་ལྔ། དགོས་ཆེད་ལྔ་སེ་ར་བ་བརྒྱད་དང་། དེ་རེ་རེ་ལའང་སྔར་བཞྱིན་སབས་གྲོགས་ཀྱི་སོ་
ནས་ཡན་ལག་སོང་དུ་འཇོག་ཚུལ་ཡང་ཡོད།
བདུད་རྱི་སྨན་གྱི་སྒྲུབ་པ་དངོས་ཀྱི་ཆོ་ག་ནྱི། སྔོན་འགྲོ་དང་དངོས་གཞྱི་གཉྱིས།
དང་པོ་ལ་ལྔ། ས་བརག་པ། ས་སོང་བ། ས་དབང་དུ་བྱ་བ། ས་སང་བ། ས་བཟུང་བའོ།
གཉྱིས་པ་དངོས་གཞྱི་ལ་གཉྱིས། སྨན་ཁོལ་བུ་སྒྲུབ་པ་དང་། སྨན་ཕྱེ་མ་སྒྲུབ་པ།
དང་པོ་སྨན་ཁོལ་བུ་སྒྲུབ་པ་ལ་གསུམ། དམ་པ་རྱིགས་བརྒྱ། དེ་ཉྱིད་རྱིགས་ལྔ། གསང་ཆེན་རྱིགས་གཅྱིག་
དང་གསུམ།
དང་པོ་ལ་དགུ། ༡༽དཀྱིལ་འཁོར་བདག་མདུན་དབྱེར་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་ཐར་སྨན་དཀྱིལ་དམ་ཚིག་པ་
སེད་པ། ༢༽དབང་བསྐུར་བ།༣༽གནས་གསུམ་གྱིས་བྱྱིན་གྱིས་བརླབས་པ། ༤༽ཡེ་ཤེས་སྤྱན་འདེན་
པ། ༥༽མེ་ཏོག་འདོར་བ། ༦༽མཆོད་བསོད། ༧༽སྨན་སྲུང་སྤྱན་འདེན་པ། ༨༽རོག་པ་བསལ་
བ། ༩༽ཛབ་བཟླ་བ་སོགས་སོ།
དང་པོ་དམ་པ་རྱིགས་བརྒྱའྱི་སབས་གཙོ་བོ་ཞྱི་བ་བཞྱི་བཅུ་ར་གཉྱིས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་ནྱི། བཞྱི་བཅུ་ར་
གཉྱིས་རྒྱལ་བའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཤར། །དབུས་སུ་རྡོ་རེ་སེམས་དཔའ་དབྱྱིངས་ཕྱུག་ཡུམ། །ཤར་རྱིབས་རྣམ་
པར་སྣང་མཛད་སངས་རྒྱས་སྤྱན། །ལྷོ་རྱིབས་རྱིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་མཱ་མ་ཀྱི། །ནུབ་རྱིབས་སྣང་བ་
མཐའ་ཡས་གོས་དཀར་མོ། །བྱང་རྱིབས་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་དམ་ཚིག་སོན། །རྱིབས་མཚན་ཤར་ལྷོ་ས་སྱིང་
ལྭ་སྱ་དཀར། །ལྷོ་ནུབ་ནམ་སྱིང་མ་ལེ་སྐུ་མདོག་སེར། །ནུབ་བྱང་སྤྱན་རས་གཟྱིགས་དང་གླུ་མ་
དམར། །བྱང་ཤར་ཕྱག་ན་རྡོ་རེ་གར་མ་ལྗང་། །དེ་ཡྱི་ཕྱྱི་རོལ་གྲུ་ཆད་ད་བཞྱི་ལ། །ཤར་ལྷོར་བྱམས་པ་མཻ་
ཏྲྱི་དྷུ་པེ་མ། །ལྷོ་ནུབ་སྱིབ་པ་རྣམ་སེལ་མེ་ཏོག་མ། །ནུབ་བྱང་ཀུན་ཏུ་བཟང་དང་མར་མེ་མ། །བྱང་ཤར་

འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དང་དྱི་ཆབ་མ། །ཤར་ཁམས་དབུས་སུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་མཐྱིང་། །ནུབ་ཁམས་
དབུས་སུ་བཟང་མོ་དབང་སྔོན་མདོག །ཤར་ལྷོ་ལྷ་ཐུབ་དཀར་པོ་པྱི་ཝང་འཛིན། །ལྷོ་རུ་མྱི་ཡྱི་ཐུབ་སེར་
གསེག་ཤང་འཛིན། །ལྷོ་ནུབ་ཡྱི་དྭགས་ཐུབ་དམར་རྱིན་ཆེན་སོམ། །ནུབ་བྱང་བྱོལ་སོང་ཐུབ་ནག་པུ་ཏྱི་
འཛིན། །བྱང་དུ་ལྷ་མྱིན་ཐུབ་མཐྱིང་གོ་ཆ་འཛིན། །བྱང་ཤར་དམལ་བའྱི་ཐུབ་ནག་མེ་དང་ཆུ།།ཤར་སོར་
གཤྱིན་རེ་གཤེད་དང་ལྕགས་ཀྱུ་མ། །ལྷོ་སོར་སོབས་པོ་ཆེ་དང་ཞགས་པ་མ། །ནུབ་སོར་ར་མཆོག་དཔལ་
དང་ལྕགས་སོག་མ།།བྱང་སོར་བདུད་རྱི་འཁྱིལ་དང་དྱིལ་བུ་མ། །ཞེས་དང་།
གཉྱིས་པ་དེ་ཉྱིད་རྱིགས་ལྔའྱི་སབས་ཀྱི་རྒྱལ་བ་རྱིགས་ལྔའྱི་ལྷ་ཚོགས་ནྱི། དབུས་སུ་རྡོར་སེམས་ཨྱིནྡྲ་ནྱི་
ལའྱི་མདོག །རྡོ་རེ་དྱིལ་འཛིན་དབྱྱིངས་ཕྱུག་ཡུམ་དང་སོར། །ཤར་དུ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཟླ་བའྱི་
མདོག །འཁོར་ལོ་དྱིལ་འཛིན་སྤྱན་མ་ཡུམ་དང་སོར། །ལྷོ་རུ་རྱིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་གསེར་གྱི་
མདོག །རྱིན་ཆེན་དྱིལ་འཛིན་མཱ་མ་ཀྱི་དང་སོར། །ནུབ་ཏུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ར་གའྱི་མདོག །པདྨ་དྱིལ་
འཛིན་གོས་དཀར་ཡུམ་དང་སོར། །བྱང་དུ་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་མར་གད་མདོག །རལ་གྲྱི་དྱིལ་འཛིན་སོལ་
མ་ཡུམ་དང་སོར། །ཡབ་རྣམས་མཉམ་སྱིལ་ཡུམ་རྣམས་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི། །དཀྱིལ་དཀྲུང་གྱིས་འཁྱིལ་ཞྱི་
བའྱི་ཚུལ་དགུས་བརྱིད། །བཅུ་གསུམ་ཆས་ཀྱིས་རབ་མཛེས་མཚན་དཔེ་ལྡན། །མཐའ་ཡས་འོད་ཟེར་སོ་
བའྱི་བདག་ཉྱིད་ཅན། །བདེ་སོང་གཉྱིས་སུ་མེད་པའྱི་ངོ་བོར་བཞུགས། །ཞེས་དང་།
གསུམ་པ་གསང་ཆེན་རྱིགས་གཅྱིག་སབས་ཀྱི་རྡོར་དྱིལ་འཆང་ནྱི།
ཡོང་འགྱུར་ཁབ་བདག་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རེ་སེམས། །མཐྱིང་གསལ་དྱི་མེད་ཨྱིནྡྲ་ནྱི་ལའྱི་མདོག །ཞལ་
གཅྱིག་ཕྱག་གཉྱིས་རྡོ་རེ་དྱིལ་བུ་འཛིན། །དབྱྱིངས་ཕྱུག་ཡུམ་འཁྱུད་ཞྱི་བའྱི་ཚུལ་དབུས་བརྱིད། །བཅུ་
གསུམ་ཆས་ཀྱིས་རབ་བརྒྱན་མཚན་དཔེ་ལྡན། །མཐས་ཡས་འོད་ཟེར་སོ་བའྱི་བདག་ཉྱིད་ཅན། །བདེ་སོང་
གཉྱིས་སུ་མེད་པའྱི་ངོ་བོར་ཞུགས། །ཞེས་རྱིགས་བརྒྱའྱི་སབས་ཞྱི་བ་བཞྱི་བཅུ་ར་གཉྱིས་གཙོ་བོར་གྱུར་
བའྱི་ཞྱི་སྒྲུབ་དང་། སྨན་ཕྱེ་མ་སྒྲུབ་པའྱི་སབས་ཆེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ་སོགས་ཁག་འཐུང་ལྔ་བཅུ་ར་བརྒྱད་
གཙོ་བོར་གྱུར་བའྱི་ཁོ་སྒྲུབ་ཅེས་ཟེར།
གཉྱིས་པ་ཕྱེ་མ་སྒྲུབ་ཚུལ་ལ་གཉྱིས། ཕྱེ་མ་བྱ་ཚུལ་དང་། བྱས་ནས་སྒྲུབ་ཚུལ།
དང་པོ་ལ་དྲུག ༡༽ཤར་དུ་ཕྱེ་མ་འཐག་པ། ༢༽ལྷོར་འཚག་པ། ༣༽ནུབ་ཏུ་བསེ་ཞྱིང་སར་ཏེ་སོལ་
བ། ༤༽བྱང་དུ་གཞལ་བ། ༥༽རྒྱས་གདབ་པ། ༦༽སྨན་མངའ་གསོལ་བ།
དང་པོ་ཕྱེ་མ་འཐག་པ་ནྱི། སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་ར་མགྲྱིན་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ང་རྒྱལ་བརན་པའྱི་ངང་ནས་སོར་
སོལ་བདེ་སོང་ཟུང་འཇུག་གྱི་སོ་ནས་དུག་གསུམ་འཐག་པའྱི་དམྱིགས་གནད་དང་བཅས་ཏེ་བྱ།
གཉྱིས་པ་འཚག་པ་ནྱི། ཆོས་ཉྱིད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ངང་དུ་རྣམ་རོག་གྱི་མཚན་མའྱི་རྡུལ་ཙམ་མྱི་
གནས་པ་བསམ་པའྱི་ངང་ནས་བྱ།
གསུམ་པ་བསེ་ཞྱིང་སར་ཏེ་སོལ་བ་ནྱི། གོང་གྱི་ཆང་སོགས་ལྟུང་བ་བཞྱིའྱི་ཞལ་སོ་སོའྱི་སྔགས་དང་

བཅས་སོབ་དཔོན་གྱི་ཞལ་ཕྲུ་སོལ་བཞྱིན་པར་སྔགས་ཟླ་ཞྱིང་རྡོ་རེས་དཀྲུགས་ནས་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་
ཐམས་ཅད་བདེ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་དབྱྱིངས་སུ་འདེས་པར་བསམ།
བཞྱི་པ་གཞལ་བ་ནྱི། སྔགས་ཟླ་བཞྱིན་དུ་དར་གོས་དམར་པོའྱི་ཁུག་མར་བླུགས་ལ་སྒྲུབ་ཐོད་གཉྱིས་ཀྱི་
བར་དུ་བཅུག ཚོན་སྐུད་རྒྱ་གྲམ་དུ་བཅྱིང་།
ལྔ་པ་རྒྱས་གདབ་པ་ནྱི། རྡོ་རེ་རྒྱ་གྲམ་གྱི་རྒྱ་ལན་བདུན་བཏབ་སེ།དང་པོ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྒྱ། །ཞེས་
སོགས་བརོད།
དྲུག་པ་སྨན་མངའ་གསོལ་བ་ནྱི། དུར་ཁོད་གསང་བ་མཆོག་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །དམ་རྫས་ར་བ་བརྒྱད་
ལ་ཡན་ལག་སོང་། །ཞེས་སོགས་བརོད།
གཉྱིས་པ་ཕྱེ་མར་བྱེད་ནས་བསྒྲུབ་པ་ལ་ལྔ། འཇུག་འདུལ་གྱི་དགོངས་པ། བདུད་རྱི་བསྱིལ་བའྱི་དགོངས་
པ། དབང་དུ་བྱ་བའྱི་དགོངས་པ། དངོས་གྲུབ་ལེན་པ། རྒྱ་བཀོལ་ཏེ་མཆོད་ཅྱིང་བགོ་བའོ།
དང་པོ་འཇུག་འདུལ་གྱི་དགོངས་པ་ལ་བཞྱི། དཀྱིལ་འཁོར་བདུན་བརེགས་སུ་བསེད་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་
སྤྱན་འདེན་པ། མཆོད་ཅྱིང་བསོད་པ། ཛབ་ཟླས་ལ་འཇུག་པ་དང་བཞྱི་ལས།
དང་པོ་དཀྱིལ་འཁོར་བདུན་བརེགས་ནྱི། དང་པོ་བདག་རང་བཞྱིན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར། གཉྱིས་པ་བདུད་
རྱི་རང་བྱུང་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར།གསུམ་པ་འགྲོ་འདུལ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར། བཞྱི་པ་ར་མགྲྱིན་དབང་གྱི་དཀྱིལ་
འཁོར། ལྔ་པ་སྐུ་གདུང་འབར་བའྱི་དཀྱིལ་འཁོར། དྲུག་པ་མཁའ་མཉམ་ཀོང་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར། བདུན་པ་
འཆྱི་མེད་རྡོ་རེའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་བདུན་ལས། རྱིམ་བཞྱིན། མཚན་ཉྱིད་ཡོངས་རྫོགས་ཁག་འཐུང་
དཀྱིལ་འཁོར་དབུས། །བདེ་གཤེགས་སྤྱྱི་གཟུགས་ར་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ། །གར་དབང་ཡུམ་འཁྱུད་སྤྲུལ་འཁོར་
བསམ་མྱི་ཁབ། །རང་བཞྱིན་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །ཅེས་པ་ལྟར་ཡབ་ཡུམ་རང་སྒྲུབ་ཏུ་
སོམས།
གཉྱིས་པ་བདུད་རྱི་རང་བྱུང་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནྱི། ས་བོན་གྱིས་མཚན་ཡོངས་གྱུར་བདེ་གཤེགས་
ལྔ། །ཡབ་ཡུམ་མཉམ་སོར་བྱང་སེམས་བདུད་རྱི་ཞུ། །དེ་སེང་དཔའ་བོ་འབྲུ་ལྔས་མཚན་པར་གྱུར། །ཞེས་
པ་ལྟར་རྱིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་དུ་སོམས།
གསུམ་པ་འགྲོ་འདུལ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནྱི། ཧཱུཾ་མཛད་རྣམ་རྒྱལ་དབྱུག་སྔོན་གཤྱིན་རེའྱི་གཤེད། །མྱི་གཡོ་
ར་མགྲྱིན་འདོད་རྒྱལ་བདུད་རྱི་འཁྱིལ། །གསུམ་རྒྱལ་སོབས་པོ་ཆེ་རྣམས་རྔམས་བརྱིད་འབར། །ཞེས་པ་
ལྟར་ཁོ་བོ་བཅུ་སོམས།
བཞྱི་པ་ར་མགྲྱིན་དབང་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནྱི། ར་མགྲྱིན་དམར་ནག་ཕྱག་གཉྱིས་པདྨ་དང་། །རྒྱ་གྲམ་
བདུད་རྱིའྱི་སེང་གནོན་གསང་བའྱི་ཡུམ། །མྱི་ཕམ་ཁོ་གཉེར་རོ་ལངས་རལ་གཅྱིག་བཞྱི། །དུས་གཅྱིག་
མཉམ་སོར་བདེ་སོང་ཉམས་རྒྱས་བརྱིད། །ཅེས་པ་ལྟར་ལས་བྱང་གྱི་སྨན་བྱྱིན་རླབས་བཞྱིན་སོམས།
ལྔ་པ་སྐུ་གདུང་འབར་བའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནྱི། ཕྱོགས་མཚམས་མཐར་བྱེད་བརྒྱད་སེང་ཕྱོགས་བཞྱི་

རུ། །ཤར་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་ཁག་འཐུང་ཆེན་པོ་ལྔ། །ཐམས་ཅད་རང་རང་ཡུམ་འཁྱུད་ཉམས་དགུ་
ལྡན། །དཔལ་ཆེན་ཆས་རྫོགས་འབར་བའྱི་ཀོང་ན་བརྱིད། །ཅེས་པ་ལྟར་ཁག་འཐུང་རྱིགས་ལྔའྱི་དཀྱིལ་
འཁོར་སོམས།
དྲུག་པ་མཁའ་མཉམ་ཀོང་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནྱི། རྡོ་རེ་ཁག་འཐུང་དབུ་སེང་གནམ་ཞལ་ཡུམ། །སྔོ་ས་དབུ་
དགུ་བཅོ་བརྒྱད་ཕྱག་དང་ལྡན། །ཁོ་འཛུམ་བདེ་བའྱི་ཉམས་རྒྱས་འཁྱིལ་བག་ཆགས། །ཁོ་མོའྱི་ཆས་ཅན་
འབར་བའྱི་ཀོང་ན་བརྱིད། །ཅེས་པ་ལྟར་གནམ་ཞལ་ཁོ་མོའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སོམས།
བདུན་པ་འཆྱི་མེད་རྡོ་རེའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནྱི། གནམ་ཞལ་ཡུམ་སེང་ཆེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ། །སྐུ་མདོག་སྨུག་
ནག་དབུ་ནྱི་ཉྱི་ཤུ་གཅྱིག །བཞྱི་བཅུ་ར་གཉྱིས་ཕྱག་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ། །ཞྱི་བ་ཡབ་རྣམས་གཡས་ལ་
ཡུམ་རྣམས་གཡོན། །ཐུབ་པ་དྲུག་ནྱི་གཡས་གཡོན་གསུམ་གསུམ་བཞུགས། །ཞེས་པ་ལྟར་ཆེ་མཆོག་གྱི་
དཀྱིལ་འཁོར་སོམས།
འདྱིའྱི་སབས་སོར་བ་བརྒྱད་ཀྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི། ཡབ་ཡུམ་མཉམ་སོར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སོར་བ་དང་། ཕྱག་
རྣམས་ཞེ་གཉྱིས་ལྷ་སོར་ཕྱག་མཚན་གྱི་སོར་བ། རྡོ་རེ་སྨྱིན་མཚམས་མཁའ་སོར་ཞལ་གྱི་སོར་བ།ཡུམ་
མཁར་ཁག་འཐུང་དབུ་ཆུད་དབུ་ཡྱི་སོར་བ། གཙོ་ཞབས་ཡུམ་གྱི་དབུ་སོར་ཞབས་ཀྱི་སོར་བ། ར་མགྲྱིན་
ཡུམ་བཞྱི་རོལ་བ་དབང་གྱི་སོར་བ། བདུད་རྱི་ཡེ་ཤེས་སྨན་སོར་རྫས་ཀྱི་སོར་བ། རྫས་དཀྱིལ་བྷནྡ་ཁ་སོར་
ཐབས་ཀྱི་སོར་བ། སོར་བ་བརྒྱད་ལྡན་བདེ་ཆེན་ཉམས་བརྒྱ་འབར། །ཞེས་པ་ལྟར་ཡྱིན། ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་
འདེན་པ་སོགས་སྔར་ལྟར་དང་།
གཉྱིས་པ་བདུད་རྱི་བསྱིལ་བའྱི་དགོས་པ་ལ་གཉྱིས། བསྱིལ་བ་དང་དབབ་པའོ།
དང་པོ་ནྱི། སྨན་དཀྱིལ་སེང་དུ་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་དམ་ཚིག་གྱི་བདུད་རྱི་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུར་བསྱིལ།
གཉྱིས་པ་དབབ་པ་ནྱི། དེ་ལ་ཡེ་ཤེས་པའྱི་བདུད་རྱི་དབབ་པ།
གསུམ་པ་དབང་དུ་བྱ་བ་ནྱི། དམ་ཚིག་གྱི་བདུད་རྱིས་ཡབ་ཡུམ་མཉམ་སོར་གྱི་བདུད་རྱིས་དབང་དུ་
བསྒྱུར་ཏེ་འདེས་པའོ།
མཇུག་ཏུ་དངོས་གྲུབ་ལེན་པ། ཁ་སོང་སྱིན་སེག་སྨན་དབང་སྐུར་བ་སོགས་ཡོད་དོ།
འདྱི་ནྱི་དཔལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ར་མགྲྱིན་ཡང་གསང་ཁོས་པའྱི་བསེན་སྒྲུབ་རྣམ་བཞྱིའྱི་ཡ་གལ་གྲོལ་
བ་བཞྱི་ལྡན་གྱི་བདུད་རྱི་སྨན་གྱི་ཆོ་ག་ངོ་སོད་མདོར་བསྡུས་ཙམ་དུ་རྣམ་རྒྱལ་མཁན་ཟུར་བྱ་དོ་སྤྲུལ་
མྱིང་ནས་བོད་ས་ཁྱི། ཟླ།༡ཚེས།༦ཕྱྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ།༢ ཚེས༢༡ལ་བྲྱིས་ཏེ་ཕུལ།།

