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དེ་ལ་འདུ ད། །ཁྱ ོད་ཐུ གས་ཐུ གས་རྗ ེའི་ཆུ ་གཏེར་འཕྲ ིན་ལས་འགྲ ོ་དོན་རྦ ་རླ བས་འཐོར་ལས་ཡེ་ཤེས་ཐིགས་དང་དད་སོགས་ནོར་བུ ས་བདག་བླ ོ་རྨ ིག་རྗ ེས་རབ་གང་ཉོན་མོངས་ཚད་གདུ ང་དབུ ལ་ཕོངས་ཀུ ན་བསལ་བས། །སྲ ེད་ལྡ ན་སྐྱ  ེ་བོས་རྒྱ  ན་སྤྲ  ས་བཟང་མོ་དབེན་པར་བཏུ ས་ཚ་ཚངས་སྤྱ  ོད་སྨ ོན་ཡང་ལང་ཚའི་དཔལ་གཟིས་བགྲ ོད་པ་ཕྱ ིར་བསྣུ  ར་ཙམ་ལའང་བཟོད་གླ གས་བྲ ལ་ཕྱ ིར་འཕྲ ལ་དུ ་དགའ་བས་དགའ་བ་ལྟ ར། །རྣ མ་ཐར་ཡིད་འཕྲ ོག་མཛས་མ་ཐུ གས་རྗ ེའི་རྒྱ  ན་སྤྲ  ས་སྐ ལ་ལྡ ན་རྣ ་བར་ལྷུ  ང་ཚ་གབ་པར་རླ ོམ་ཡང་ངོ་མཚར་དཔལ་གཟིས་ཁོང་འཛུ མ་གད་རྒྱ  ངས་ཤོར་ཕྱ ིར་འཕྲ ལ་དུ ་ཡི་གེའི་དགའ་སྟ ོན་འགྱ ེད། །དེ་ཕྱ ིར་རྣ མ་ཐར་ནོར་བུ ་གབ་རྒྱ  འི་དྲ ི་མ་དད་བརྩ ོན་སྤ ོས་ཆུ ས་བྱ ི་དོར་བགྱ ིས་ནས་འགྲ ོ་བའི་དོན་དུ ་ཐུ བ་བསྟ ན་རྒྱ  ལ་མཚན་རྩ ེ་མོར་མཆོད་པས་བླ ་མ་མཁའ་འགྲ ོས་གནང་དུ ་གསོལ། །དེ་
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ཡང་བོད་གངས་ཅན་གྱ ི་ཁྲ ོད་འདིར་དང་པོར་མེ་འོབས་ལྟ ་བུ འི་འཁོར་བ་མཐའ་དག་གི་ཉེས་དམིགས་ལ་ཐུ གས་སྐྱ  ོ་ཞིང་ངེས་པར་འབྱུ  ང་བས་མཐོ་རིས་ཀྱ ི་ལྷ ་ཚངས་པ་དང་བརྒྱ  ་བྱ ིན་གྱ ི་བདེ་བ་ལ་ཡང་སྨ ོན་པ་སྐ ད་ཅིག་ཙམ་ཡང་མེད་པའི་ཞེན་ལོག་དང་ལྡ ན་པ། པད་ཚལ་ལྟ ་བུ འི་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱ ེན་པའི་ཡོན་ཏན་མཐོང་བས་ཡིད་ཕྲ ོགས་ཏེ་ཆོས་ཕྱ ིར་དུ ་ལུ ས་སྲ ོག་གཏོང་བ་ལ་ཉམ་ང་དང་བག་ཚ་ཅུ ང་ཟད་ཙམ་ཡང་མེད་པའི་དད་བརྩ ོན་ཤེས་རབ་སྙ ིང་རྗ ེར་ལྡ ན་པ། བར་དུ ་བླ ་མ་དམ་པས་རྗ ེས་སུ ་བཟུ ང་ཞིང་ཞལ་ནས་བྱུ  ང་བའི་བདུ ད་རྩ ི་དབེན་པའི་རི་ཁྲ ོད་དུ ་མྱ ངས་པས་ཉོན་མོངས་པའི་འཆིང་བ་ལས་གྲ ོལ་ཏེ་ཉམས་དང་རྟ ོགས་པའི་མྱུ  ་གུ ་འཁྲུ  ངས་པ། འཇིག་རྟ ེན་བླ ོས་བཏང་གི་ཞེ་བཅད་དྲ ག་པོས་སྒྲུ   བ་པའི་རྒྱ  ལ་མཚན་ལྷུ  ར་མཛད་པའི་མིག་རྐྱ  ེན་མཆོག་གིས་རྗ ེས་འཇུ ག་གི་སྐ ལ་
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ལྡ ན་རྣ མས་འཇིག་རྟ ེན་གྱ ི་སྣ ང་ཞེན་དང་ལེ་ལོ་མེད་པར་ལམ་སྒྲུ   བ་པའི་ལྕ ག་ཐེབས་པ། ཡི་དམ་མཁའ་འགྲ ོས་རྗ ེས་སུ ་བཟུ ང་ནས་ལམ་གྱ ི་གེགས་སེལ་ཞིང་བོགས་བཏོན་པས་ཉམས་རྟ ོགས་གོང་འཕེལ་དུ ་རྒྱ  ས་ཏེ་ཆོས་ལ་རང་བྱ ན་ཚུ ད་པ། བརྒྱུ   ད་པ་གོང་མ་ལ་མོས་གུ ས་མཐར་ཕྱ ིན་པས་ཐུ གས་རྗ ེའི་བཀའ་བབས་ཏེ་བརྒྱུ   ད་པ་མཐའ་ཡས་ཤིང་མཉམ་པ་མེད་པའི་བྱ ིན་རླ བས་ཀྱ ི་རྟ གས་མཚན་དང་ལྡ ན་པ། བྱ ང་ཆུ བ་མཆོག་ཏུ ་ཐུ གས་བསྐྱ  ེད་རྒྱ  ་ཆེ་ཞིང་ཤུ གས་དྲ ག་པས་རྣ མ་དཀར་གྱ ི་བག་ཆགས་མེད་པའི་སྐྱ  ེ་བོ་རྣ མས་ཀྱ ི་རྣ ་བར་ཡང་གསུ ང་སྒྲ  ོས་དང་མཚན་ལྷུ  ང་བ་ཙམ་གྱ ིས་སྣ ང་བ་འགྱུ  ར་ནས་དད་པའི་སྤུ  ་ལོང་གཡོ་ཞིང་མཆི་མ་འཁྲུ  ག་བཞིན་པའི་ངང་ནས་བྱ ང་ཆུ བ་ཀྱ ི་ས་བོན་བསྐྲུ   ན་ཏེ་འཁོར་བ་དང་ངན་སོང་གི་འཇིགས་པ་མཐའ་དག་ལས་སྐྱ  ོབ་ནུ ས་པ་གསང་སྔ གས་ཕོ་ཉའི་ལམ་གྱ ི་གནད་
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ཟིན་པས་ཡེ་ཤེས་མཁའ་སྤྱ  ོད་ཀྱ ི་རིག་མ་རྣ མས་ཀྱ ིས་སྐུ  ་ལ་དགའ་བཞི་ཡེ་ཤེས་ཀྱ ི་བདེ་བ་བསྐྱ  ེད་ཅིང་ལམ་སྒྲུ   བ་པའི་གྲ ོགས་སུ ་གྱུ  ར་པ། མཐར་སྒྲ  ིབ་གཉིས་ལ་སོགས་པའི་སྤ ང་བྱ ་མཐའ་དག་དབྱ ིངས་སུ ་དག་པས་ཆོས་རྣ མས་ཟད་སར་སྐྱ  ོལ་བ། མཁྱ ེན་བརྩ ེ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་མ་ལུ ས་པ་ཐུ གས་ལ་རྫ ོགས་པས་རང་བྱུ  ང་གི་སངས་རྒྱ  ས་སུ ་གྱུ  ར་ཏེ་གྲུ  བ་མཐའ་ཕྱ ི་ནང་གི་གང་ཟག་ཀུ ན་གྱ ི་རྩ ོད་པ་དང་བྲ ལ་ཞིང་ཀུ ན་གྱ ི་ནང་ན་རྒྱ  ལ་མཚན་གྱ ི་ཏོག་ལྟ ་བུ ར་གྱུ  ར་པ། བླ ་མེད་རྡ ོ་རྗ ེ་ཐེག་པའི་ལམ་ལ་མྱུ  ར་དུ ་བསླ བས་ཤིང་ཉམས་དང་རྟ ོགས་པ་མཐར་ཕྱ ིན་པ། ཆེ་བ་དཔའ་བོ་དང་མཁའ་འགྲ ོས་བརྗ ོད་ཕྱ ིར་སྙ ན་པའི་བ་དན་འཇིག་རྟ ེན་ཕྱ ོགས་བཅུ ་ཀུ ན་ཏུ ་གཡོ་བ། ཡས་བྱ ོན་གྱ ི་དགའ་བས་རྐ ང་མཐེབ་ཡན་ཁྱ བ་ཅིང་མས་བརྟ ན་གྱ ི་དགའ་བ་སྤྱ  ི་གཙུ ག་ཏུ ་སོན་པས་འབྲ ས་བུ འི་དགའ་བ་ལ་རེག་སྟ ེ་རྩ ་
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གཙ་མོ་གསུ མ་དང་འཁོར་ལོ་བཞིའི་མདུ ད་པ་ཕྲ ་རགས་ཐམས་ཅད་རང་སར་གྲ ོལ་བས་དབུ ་མའི་ངོ་བོར་གྱུ  ར་པ། དེའི་ཕྱ ིར་གསུ ང་རབ་མདོ་སྡ ེ་བཅུ ་གཉིས་དང་རྒྱུ   ད་སྡ ེ་བཞིའི་དགོངས་དོན་མཐའ་དག་རྡ ོ་རྗ ེའི་གླུ  ར་ལེན་པ་ལ་ཐོགས་པ་མི་མངའ་བ། སྣ ང་བ་ཐམས་ཅད་ཆོས་སྐུ  ར་ཤར་བས་བླ ོ་གཉིས་འཛིན་གྱ ི་སྐ ོར་མགོ་ནས་བུ ད་པ། ནང་རིག་པ་སེམས་ལ་སླ ོབ་གཉེར་བྱ ས་པས་ཕྱ ི་སྣ ང་སྲ ིད་ཀྱ ི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་དཔེ་ཆར་ཤར་བ། མཁྱ ེན་བརྩ ེའི་ནུ ས་པ་དཔག་ཏུ ་མེད་པས་དུ ད་འགྲ ོར་གྱུ  ར་པའི་སེམས་ཅན་ལ་ཡང་ཁྲ ིད་བཏབ་པས་སྨ ིན་གྲ ོལ་ལ་འགོད་ནུ ས་པ། ཆོས་བརྒྱ  ད་ཀྱ ི་འདོར་ལེན་དང་གང་ཟག་གི་ངོ་འཛིན་བྲ ལ་བས་སྐྱ  ེ་འགྲ ོ་ཀུ ན་གྱ ི་སྤྱ  ི་བོས་བཏུ ད་དེ་ལྷ ་མིར་བཅས་པའི་འགྲ ོ་བ་ཀུ ན་གྱ ི་མཆོད་གནས་སུ ་ལྷ མ་མེ་ལྷ ན་ནེ་ལྷ ང་ངེར་བཞུ གས་པ། ཟབ་མོའ་ིལམ་སྒ ོམ་པའི་བརྩ ོན་འགྲུ  ས་མཆོག་ཏུ ་
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གྱུ  ར་པས་རང་དང་སྐ ལ་བ་མཉམ་པའི་བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དཔའ་རྣ མས་ཀྱ ི་ཕྱ ག་གི་གནས་སུ ་གྱུ  ར་ཏེ་འགྲ ན་ཟླ ་ཐམས་ཅད་དང་བྲ ལ་བ། ཉམས་སུ ་མྱ ོང་བའི་བདག་མེད་ཀྱ ི་སེང་གེའི་ངར་སྐ ད་ཆེན་པོས་ལྟ ་ངན་གྱ ི་རི་དྭ གས་མཐའ་དག་ཟིལ་གྱ ིས་མནན་པས་ནམ་མཁའ་མཐའ་དབུ ས་མེད་པའི་གངས་རིའི་ཀླ ོང་ན་སེངྒ ེ་དཀར་མོ་སྲ བ་མེད་དུ ་འཕྱ ོ་བ། ནང་ཟད་པར་གྱ ི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་མངའ་བརྙ ེས་པས་ཕྱ ི་འབྱུ  ང་བཞིའི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གྱ ིས་མནན་ཞིང་དབང་དུ ་མཛད་དེ་གྲ ོགས་སུ ་ཤར་བ། རླུ  ང་སེམས་ཀྱ ི་དབང་དམ་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ ་སོན་པས་ནམ་མཁའ་ལ་བྱ ་ལྟ ར་ལྡ ིང་བ་དང་འགྲ ོ་འཆག་ཉལ་དང་འདུ ག་པའི་སྤྱ  ོད་ལམ་སྟ ོན་ཅིང་། སྐུ  ་ལས་མེ་འབར་ཞིང་ཆུ ་འཁྲུ  ག་པ་དང་འདོད་དགུ ར་བསྒྱུ   ར་བ་ལ་སོགས་ཏེ་བཀོད་པ་ལུ ས་ཀྱ ི་རྫུ  ་འཕྲུ  ལ་ཡ་མ་ཟུ ང་དུ ་མས་ལོག་ལྟ ་ཅན་གྱ ི་ལྟ ་ཅན་སུ ན་དབྱུ  ང་ནས་



13

ཡང་དག་པའི་ལྟ ་སྒ ོམ་སྤྱ  ོད་འབྲ ས་ལ་འགོད་ནུ ས་པ། དབང་བཞིའི་ཉམས་ལེན་མཐར་ཕྱ ིན་པས་རྡ ོ་རྗ ེའི་ལུ ས་ཀྱ ི་ཡུ ལ་ཉི་ཤུ ་རྩ ་བཞི་ལ་དཔའ་བོ་དང་མཁའ་འགྲ ོ་སྤྲ  ིན་བཞིན་དུ ་འདུ ་ཞིང་དེ་དག་གི་ཚགས་ཀྱ ི་བདག་པོ་ཧེ་རུ ་ཀར་གྱུ  ར་པ། ཉམ་ང་མེད་པའི་གདེང་དང་ལྡ ན་པས་ལྷ ་མ་སྲ ིན་སྡ ེ་བརྒྱ  ད་ཟིལ་གྱ ིས་མནན་ཏེ་བཀའ་བསྒྲུ   བས་པས་ཕྲ ིན་ལས་རྣ མ་བཞི་ལྷུ  ན་གྱ ིས་གྲུ  བ་པ། དངོས་པོའ་ིརྣ མ་པ་ཐམས་ཅད་སྟ ོང་ཉིད་འོད་གསལ་གྱ ི་ངོ་བོར་མཁྱ ེན་ཅིང་སླ ོབ་པའི་བཟོ་བོ། ཡེ་ཤེས་ལྔ འི་སྨ ན་སྦྱ  ོར་གྱ ིས་དུ ག་ལྔ འི་གཅོང་ནད་སུ ན་འབྱ ིན་པར་མཛད་པའི་སྨ ན་པ། འབྱུ  ང་བ་ཕྱ ི་ནང་གི་རང་སྒྲ  ས་ལེགས་ཉེས་ཀྱ ི་དོན་སྟ ོན་པ་ཀུ ན་དགོངས་ཤིང་དེ་ཐམས་ཅད་གྲ ག་སྟ ོང་དུ ་མཁྱ ེན་པའི་སྒྲ  ་མཁན། གཞན་སེམས་ལ་སོགས་ཏེ་ལྐ ོག་གྱུ  ར་གྱ ི་ཆོས་བཟང་ངན་ཐམས་ཅད་ས་ལེར་མཁྱ ེན་ཅིང་ཤེས་བྱ ་མཐའ་དག་བདག་མེད་



14

དུ ་མངོན་སུ མ་དུ ་གཏན་ལ་ཕེབས་པའི་ཚད་མ་མཁན། ཕྱ ི་དངོས་པོའ་ིཆོས་ཐམས་ཅད་ནང་རིག་པ་སེམས་སུ ་མཁྱ ེན་ལ་སེམས་གདོད་ནས་འོད་གསལ་སྐྱ  ེ་མེད་སྟ ོང་པར་ཁོ་ཐག་ཆོད་ཅིང་དེ་འགག་མེད་དུ ་ཤར་བའི་རང་རྩ ལ་སྐུ  ་གསུ མ་འབྲ ལ་མེད་དུ ་རང་གྲ ོལ་བ་སྟ ེ་སྙ ིང་པོ་དོན་གྱ ི་པཎྜ ྻི ་ཏ་ཆེན་པོ་དག་པ་རབ་འབྱ མས་ཀྱ ི་སངས་རྒྱ  ས་ཀྱ ི་ཞིང་མཐའ་དག་རྫུ  ་འཕྲུ  ལ་གྱ ིས་སྐ ད་ཅིག་ལ་ཉུ ལ་ནུ ས་ཤིང་རྣ མ་བྱ ང་གི་མཛད་པ་ལ་བརྟ ེན་ནས། ཞིང་དེ་དག་གི་སངས་རྒྱ  ས་དང་བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དཔའ་རྣ མས་ཆོས་འཆད་པ་དང་ཉན་པའི་གླ ེང་གཞིར་གྱུ  ར་པས་སངས་རྒྱ  ས་ཀྱ ི་ཞིང་མཐའ་དག་བྱ ང་ཞིང་དག་པར་མཛད་པ། རིགས་དྲུ  ག་གི་སེམས་ཅན་རྣ མས་ལ་རང་རང་གི་སྐ ལ་བ་དང་མཐུ ན་པའི་སྐུ  ར་བསྟ ན་ནས་བླ ོ་དང་འཚམ་པའི་ཆོས། དཔེ་འཇིག་རྟ ེན་གྱ ི་སྣ ང་བ་དང་བསྟུ  ན་ཞིང་། དོན་རྒྱ  ལ་བའི་དགོངས་པ་དང་སྦྱ  ར་
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ཏེ་བསྟ ན་པས་སྨ ིན་ཅིང་གྲ ོལ་བར་མཛད་པ་སྟ ེ། མདོར་ན་ཚ་གཅིག་དང་ལུ ས་གཅིག་ལ་སྐུ  ་བཞི་ཡེ་ཤེས་ལྔ འི་བདག་ཉིད་ཁྱ བ་བདག་རྡ ོ་རྗ ེ་འཆང་ཆེན་པོའ་ིགོ་འཕང་བརྙ ེས་ཏེ། ཚད་མེད་ཀྱ ི་ཐུ གས་རྗ ེའི་ངང་ནས་བླ ་མེད་ཀྱ ི་ཆོས་འཁོར་བསྐ ོར་བས་གཞལ་མེད་ཀྱ ི་སེམས་ཅན་རྣ མས་བཟོད་མེད་ཀྱ ི་སྡུ  ག་བསྔ ལ་ལས་བསྒྲ  ལ་ཏེ། བདེ་ཆེན་སྐུ  ་བཞི་ལྷུ  ན་གྲུ  བ་ཐར་པ་ཆེན་པོའ་ིགྲ ོང་ཁྱ ེར་དུ ་སྐྱ  ེལ་ཞིང་གནས་པར་མཛད་པའི་སྐྱ  ེས་བུ ་མཆོག་རབ་དམ་པར་གྱུ  ར་པ། དཔལ་རྗ ེ་བཙུ ན་མི་ལ་བཞད་པ་རྡ ོ་རྗ ེ་ཞེས་མཚན་ཉི་ཟླ ་ལྟ ར་ཡོངས་སུ ་གྲ གས་པ་དེ་ཉིད་ཀྱ ི་ཡ་མཚན་ཞིང་ངོ་མཚར་བའི་མཛད་པ། མཆོག་གི་གདུ ལ་བྱ འི་སྣ ང་ངོར་བསྟ ན་པ་རྣ མས་བརྗ ོད་ན་བསམ་གྱ ིས་མི་ཁྱ བ་ཅིང་བརྗ ོད་ཀྱ ིས་མི་ལང་ནའང་། མདོར་བསྡུ  ་ན་གོང་གི་རྣ མ་ཐར་གྱ ི་ཆེ་བརྗ ོད་ལྟ ར་ཡིན་ལ། ཐུ ན་མོང་གདུ ལ་བྱ འི་སྣ ང་ངོར་བསྟ ན་པ་རྣ མས་
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ཀྱ ང་བསམ་གྱ ིས་མི་ཁྱ བ་ཅིང་བརྗ ོད་ཀྱ ིས་མི་ལང་བར་གྱུ  ར་ཀྱ ང་། མདོར་བསྡུ  ་ན་གཉིས་ཡིན་ཏེ། ཐུ ན་མོང་སྲ ིད་པ་འཇིག་རྟ ེན་པའི་མཛད་པ་དང་། མཆོག་གྱུ  ར་ཞི་བ་མྱ ་ངན་ལས་འདས་པའི་མཛད་པའོ།། །།
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༈ དང་པོ་ལ་གདུ ང་ལ་མི་ལར་བཏགས་པའི་རྒྱུ   ་མཚན་ཡབ་མེས་བརྒྱུ   ད་པའི་བྱུ  ང་ཁུ ངས་དང་བཅས་ཏེ་སྐུ  ་བལྟ མས་པའི་མཛད་པ། གཞོན་ནུ ་ལ་ཡབ་སྐུ  ་ཐིམ་པས་ཉེ་དུ ་དགྲ ར་ལངས་ཏེ་ཕྱ ི་ནང་གི་ལོངས་སྤྱ  ོད་ཀུ ན་དང་བྲ ལ་ཞིང་སྡུ  ག་བསྔ ལ་གྱ ི་བདེན་པ་ཕུ ལ་ཕྱ ིན་ཐུ གས་ཉམས་སུ ་བཞེས་པའི་མཛད་པ། ཡུ མ་གྱ ི་བཀས་བསྐུ  ལ་ཏེ་མངོན་སྤྱ  ོད་ཀྱ ི་ཕྲ ིན་ལས་བསྒྲུ   བས་ནས་དགྲ ་བོ་རྣ མས་ཚར་བཅད་པའི་མཛད་པ་དང་གསུ མ་གྱ ི་དང་པོ་ནས་བརྩ མས་ཏེ། ངོ་མཚར་ཅན་གྱ ི་རྣ མ་པར་ཐར་པའི་ཐོག་མ་གླ ེང་གཞི་དང་བཅས་ཏེ་སྟ ོན་པ་ནི་འདི་ལྟ ར་རོ། །ཨེ་མ་ཧོ། །འདི་སྐ ད་བདག་གིས་ཐོས་པའི་དུ ས་གཅིག་ན། རྣ ལ་འབྱ ོར་གྱ ི་དབང་ཕྱུ  ག་རྗ ེ་བཙུ ན་མི་ལ་བཞད་པ་རྡ ོ་རྗ ེ་ཞེས་མཚན་ཡོངས་སུ ་གྲ གས་པའི་ཧེ་རུ ་ཀ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད། ཡུ ལ་གཉའ་ནང་གྲ ོད་པ་ཕུ ག་ཅེས་བྱ ་བའི་བསྟ ི་གནས་དམ་པ་ན། སྐྱ  ེས་བུ ་རས་ཆུ ང་རྡ ོ་
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རྗ ེ་གྲ གས་པ་དང་། རས་པ་ཞི་བ་འོད། ངན་རྫ ོང་རས་པ། སེ་བན་རས་པ། ཁྱ ི་ར་རས་པ། འབྲ ི་སྒ ོམ་རས་པ། གླ ན་སྒ ོམ་རས་པ། རས་པ་སངས་རྒྱ  ས་སྐྱ  བས། གཤེན་སྒ ོམ་རས་པ། དམ་པ་རྒྱ  གས་ཕུ ་བ་དང་། སྟ ོན་པ་ཤཱ ཀྱ ་གུ ་ན་ལ་སོགས་ཏེ། ཐུ གས་སྲ ས་རྣ ལ་འབྱ ོར་པ་སར་གནས་ཀྱ ི་སེམས་དཔའ་རྣ མས་དང་། ལེགས་སེ་འབུ མ་དང་གཤེན་རྡ ོར་མོ་ལ་སོགས་ཏེ་སྐ ལ་ལྡ ན་གྱ ི་ཉ་མ་ཕོ་མོ་རྣ མས་དང་། ཇོ་མོ་ཚ་རིང་མཆེད་ལྔ ་ལ་སོགས་ཏེ། འཇའ་ལུ ས་མཁའ་སྤྱ  ོད་གྲུ  བ་པའི་མཁའ་འགྲ ོ་མ་རྣ མས་དང་། གཞན་ཡང་རྒྱུ   ད་ཡོངས་སུ ་དག་པའི་ལྷ ་མིའི་རྣ ལ་འབྱ ོར་ཕོ་མོའ་ིཚགས་དང་བཅས་པའི་དབུ ས་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཀྱ ི་འཁོར་ལོ་བསྐ ོར་ཞིང་བཞུ གས་སོ། །དེའི་ཚ་སྐྱ  ེས་བུ ་རས་ཆུ ང་པ་ཁོང་རང་གི་བསམ་གཏན་ཁང་བུ ་ན་ཐུ གས་དམ་ལ་བཞུ གས་པ་ལས། མཚན་ཐོག་ཐག་གཅིག་གི་མཚན་ལམ་ན། ཨུ ་
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རྒྱ  ན་མཁའ་འགྲ ོའ་ིགླ ིང་ཡིན་ཟེར་བའི་ཡུ ལ་ཡིད་དུ ་འོང་ཞིང་ཉམས་སུ ་དགའ་བ། ཁང་ཁྱ ིམ་གྱ ི་རྒྱུ   ་དང་ས་གཞི་ཐམས་ཅད་རིན་པོ་ཆེ་དུ ་མ་ལས་གྲུ  བ་པའི་གྲ ོང་ཁྱ ེར་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་ནང་དུ ་ཕྱ ིན་པས། གྲ ོང་ཁྱ ེར་དེའི་མི་ཐམས་ཅད་དར་གྱ ི་གོས་གྱ ོན་ཞིང་རུ ས་པ་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱ  ན་གྱ ིས་བརྒྱ  ན་པ། བཞིན་བཟང་ཞིང་ལྟ ་ན་སྡུ  ག་པ་ཁོ་ན་འདུ ག་སྟ ེ། དེ་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་ཚིག་ནི་མི་སྨྲ  ་བར་དགའ་བའི་འཛུ མ་དང་ལྡ ན་པས་མིག་ཕར་ཆེར་ཚུ ར་ཆེར་ལྟ ་ཞིང་འདུ ག་པ་ལས། དེ་རྣ མས་ཀྱ ི་ནང་ན་སྔ ར་བལ་པོར་མཇལ་བའི་བླ ་མ་ཏི་ཕུ ་པའི་སླ ོབ་མ་བྷ ་རི་མ་དེ་ཡང་གོས་དམར་པོ་ཞིག་གྱ ནོ་ཏེ་གཙ་མའོ་ིཚུ ལ་དུ ་འདུ ག་པས། ཚ་བོ་འངོས་སམ། འོངས་པ་ལེགས་སོ་ཞེས་བརྗ ོད་ནས་རིན་པོ་ཆེའི་ཁང་ཁྱ ིམ་འདོད་ཡོད་ཟད་མི་ཤེས་པས་གང་བ་ཞིག་གི་ནང་དུ ་ཁྲ ིད་ནས། མགྲ ོན་གྱ ི ་ཚུ ལ་དུ ་བཟའ་བཏུ ང་གི་བསྙ ེན་བཀུ ར་
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བཟང་ཞིང་གྱ ་ནོམ་པ་བྱ ས་ཏེ། ད་ལྟ ་ཨུ ་རྒྱ  ན་ན་སངས་རྒྱ  ས་མི་བསྐྱ  ོད་པ་ཆོས་གསུ ང་གིན་ཡོད་པས་ཚ་བོ་རང་ཡང་ཆོས་ཞུ ་ན་ངས་གནང་བ་ཞུ འོ་ཟེར་བ་ལ། ཤིན་ཏུ ་ཉན་པར་འདོད་ནས་ལེགས་སོ་བྱ ས་པས། འོ་ན་འདོང་ཟེར་མོ་དང་བསྡ ེབས་ཏེ་ཕྱ ིན་པས། གྲ ོང་ཁྱ ེར་དེའི་དབུ ས་ན་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲ ི་སྟ ན་མཐོ་ལ་ཡངས་པའི་སྟ ེང་ན། བཅོམ་ལྡ ན་འདས་མི་བསྐྱ  ོད་པ་སྔ ར་ཡིད་ཀྱ ིས་བསྒ ོམས་པ་བས་ཀྱ ང་ཆེས་ཁྱ ད་པར་དུ ་འཕགས་པ་ཞིག་འཁོར་རྒྱ  ་མཚ་ལྟ ་བུ འི་དབུ ས་ན་ཆོས་སྟ ོན་པ་མཐོང་བས་དགའ་བ་དང་བདེ་བས་མྱ ོས་ཏེ་བརྒྱ  ལ་འགྲ ོ་བ་ལྟ ་བུ ་ཞིག་ཐོབ། དེ་ནས་བྷ ་རི་མ་ན་རེ་ཚ་བོ་རང་འདིར་རེ་ཞིག་འདུ ག་ཅིག །ངས་སངས་རྒྱ  ས་ལ་གནང་བ་ཞུ ས་འོང་གིས་ཟེར་སོང་བ་ལས་གནང་བ་ཐོབ་སྟ ེ། ཡང་མོས་ཁྲ ིད་ནས་སངས་རྒྱ  ས་ཀྱ ི་ཞབས་དྲུ  ང་དུ ་ཕྱ ིན་ཕྱ ག་བཙལ། བྱ ིན་རླ བས་ཞུ ས་ནས་



21

སྤྱ  ན་ལམ་དུ ་ཆོས་ཉན་ཞིང་བསྡ ད་པས། ཞལ་འཛུ མ་པ་དང་བཅས་པའི་ངང་ནས་ཅུ ང་ཞིག་བདག་ལ་སྤྱ  ན་ཅེ་རེ་བཞུ གས་འདུ ག་པ་ལས་བདག་ལ་བརྩ ེ ་བས་དགོངས་པ་ཡིན་སྙ མ་པ་བྱུ  ང་། ཆོས་གསུ ང་བ་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱ  ས་དང་བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དཔའ་ཀུ ན་གྱ ི་གདུ ང་རབས་དང་འཁྲུ  ངས་རབས་མཛད་པ་དང་རྣ མ་ཐར་ཁོ་ན་གསུ ང་ཞིང་འདུ ག་པས་བ་སྤུ  ་གཡོ་བའི་དད་པ་ཐོབ། མཇུ ག་ཏུ ་ཏཻ་ལོ་ནཱ ་རོ་མར་པ་གསུ མ་གྱ ི་རྣ མ་ཐར་སྔ ར་རྗ ེ་བཙུ ན་གྱ ིས་གསུ ངས་པ་བས་ཀྱ ང་རྒྱ  ས་ཤིང་ངོ་མཚར་ཆེ་བ་རྣ མས་གསུ ང་བྱུ  ང་བས་འཁོར་ཐམས་ཅད་མཆོག་ཏུ ་དད་པར་གྱུ  ར་འདུ ག །ཆོས་ཀྱ ི་མཇུ ག་ཏུ ་ནང་པར་གོང་དུ ་བཤད་པ་དེ་རྣ མས་ལས་ཀྱ ང་མཆོག་ཏུ ་གྱུ  ར་པ་མི་ལ་རས་པའི་རྣ མ་ཐར་འཆད་པས་ཉན་དུ ་ཤོག་གསུ ང་ཞིང་འདུ ག་པ་ལ། འཁོར་རྣ མས་ཀྱ ི་ནང་ནས་ཁ་ཅིག་ན་རེ། གོང་གི་དེ་རྣ མས་ལས་
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མཆོག་ཏུ ་གྱུ  ར་པ་བྱ ་ཐབས་ཡོད་དམ། ཡོད་ན་ངོ་མཚར་ཚད་ལས་འདས་པ་ཞིག་ཡོད་པར་འདུ ག་ཟེར། ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ། གོང་གི་དེ་རྣ མས་ཀྱ ི་ཡོན་ཏན་ནི། སྐུ  ་སྐྱ  ེ་བ་མང་པོར་ཚགས་བསགས་སྒྲ  ིབ་པ་སྦྱ  ངས་པ་ལས་བྱུ  ང་བའི་འབྲ ས་བུ ་ཡིན། མི་ལ་རས་པ་ནི་ཚ་གཅིག་ལུ ས་གཅིག་ལ་ཡོན་ཏན་གོང་མ་རྣ མས་ལས་མི་ཞན་པ་ཐོབ་པ་ཞིག་ཡོད་པ་འདུ ག་ཟེར། ཡང་སྔ ་མ་ན་རེ། འོ་ན་དེ་ལྟ ་བུ འི་ཆོས་ངོ་མཚར་ཆེ་བ་ཡོད་ནས་སེམས་ཅན་གྱ ི་དོན་དུ ་མ་ཞུ ས་ན་རང་རེ་བུ ་སླ ོབ་རྣ མས་ཞན་པས་སྒ ོ་གསུ མ་བརྩ ོན་འགྲུ  ས་དང་སྤ ོབས་པ་བསྐྱ  ེད་དེ་འགྲ ོ་བའི་དོན་དུ ་ཞུ ་བར་རིགས་སོ་ཟེར། ཡང་གཅིག་ན་རེ། མི་ལ་རས་པ་དེ་ད་ལྟ ་གང་ན་བཞུ གས་ཟེར། གཅིག་ན་རེ་མངོན་དགའ་འམ་འོག་མིན་གང་རུ ང་ན་ཡོད་པར་འདུ ག་ཟེར་བ་ལས། རས་ཆུ ང་པའི་ཐུ གས་ལ། རྗ ེ་བཙུ ན་བཞུ གས་དག་བོད་ན་བཞུ གས་ཏེ། 
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གང་ལྟ ར་ནའང་འདི་རྣ མས་ཀྱ ི་ཟེར་ལུ གས་འདི་ང་ལ་ངར་ལྡུ  ད་པར་འདུ ག་པས། རྗ ེ་བཙུ ན་གྱ ི་རྣ མ་པར་ཐར་པ་ཞིག་འགྲ ོ་བའི་དོན་དུ ་ཅིས་ཀྱ ང་ཞུ ་དགོས་སྙ མ་པ་བྱུ  ང་བའི་ཚ། བྷ ་རི་མ་དེས་རས་ཆུ ང་པའི་ཕྱ ག་ནས་བཟུ ང་སྟ ེ། ཅང་ཅང་ཁྲུ  ག་ཁྲུ  ག་མཛད་བཞིན་ཚ་བོས་གོ་བར་འདུ ག །ཚ་བོས་གོ་བར་འདུ ག་ཟེར་བའི་ངང་ནས་རས་ཆུ ང་པ་མནལ་སད་པ་ལས་ནམ་ཐོ་རངས་ཁར་སོང་འདུ ག་སྟ ེ། སྔ ར་བས་རིག་པ་དྭ ངས་ཤིང་དགེ་སྦྱ  ོར་རྩ ལ་ཆེ་བར་བྱུ  ང་བའི་ངང་ནས། མནལ་ལམ་གྱ ི་རྗ ེས་སུ ་ཐུ གས་འཕྲ ོས་པ་ལས། ཨུ ་རྒྱ  ན་མཁའ་འགྲ ོའ་ིཚགས་དབུ ས་སུ ་མི་བསྐྱ  ོད་པ་ལས་ཆོས་ཉན་པའང་ངོ་མཚར་ཆེ་མོད་དེ། དེ་བས་ཀྱ ང་བླ ་མ་རྗ ེ་བཙུ ན་དང་མཇལ་བ་འདི་གང་ནས་བསམས་རུ ང་ངོ་མཚར་ཆེ། མི་བསྐྱ  ོད་པ་ལས་ཆོས་ཉན་པའང་རྗ ེ་བཙུ ན་གྱ ི་བཀའ་དྲ ིན་ཡིན། ཁོང་རྣ མས་རྗ ེ་བཙུ ན་མངོན་དགའ་འམ་
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འོག་མིན་གང་རུ ང་ན་བཞུ གས་ཟེར་བ་ལ། བོད་ན་བཞུ གས་སྙ མ་པ་བླ ་མ་ལ་བརྙ ས་བཅོས་ཀྱ ི་སྒ ོ་ནས་མཉམ་འགྲ ོགས་བྱ ེད་པའི་དྲ ེད་པོ་ཁྱ ོད་རང་གི་སྣ ང་ངོར་ཡིན་མོད། སྤྱ  ིར་རྗ ེ་བཙུ ན་སངས་རྒྱ  ས་ཡིན་པས་སྐུ  ་གསུ ང་ཐུ གས་ཀྱ ི་མཛད་པ་བསམ་གྱ ིས་མི་ཁྱ བ། ཁྱ ད་པར་དུ ་རྗ ེ་བཙུ ན་རང་གང་ན་བཞུ གས་པ་དེ་ཀ་འོག་མིན་དང་མངོན་དགའ་ཡིན་པར་ཡིད་མི་ཆེས་པའི་ཕུ ང་པོ་ལོག་ལྟ ་མཁན་ཁྱ ོད་འདྲ ་ཡོང་བ་ཞེས་རང་ལ་ངན་སྨྲ  ས་མང་དུ ་མཛད་རྗ ེས། རྨ ི་ལམ་གྱ ི་ཆོས་འཆད་མཁན་དང་ཉན་མཁན་བྷ ་རི་མ་དང་ཀུ ན་གྱ ི་བརྡ ་དེ་རྣ མས་ང་ལ་འགྲ ོ་བའི་དོན་དུ ་རྗ ེ་བཙུ ན་གྱ ི་རྣ མ་ཐར་ཞུ ས་ཀྱ ི་བརྡ ་རུ ་འདུ ག་པས་ཅིས་ཀྱ ང་ཞུ ་དགོས་དགོངས་ནས། བླ ་མ་ལ་མོས་གུ ས་ཐུ ན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་སྐྱ  ེས་ནས་གསོལ་བ་སྙ ིང་ཁོང་རུ ས་པའི་དཀྱ ིལ་ནས་བཏབ་སྟ ེ། དར་ཅིག་ཐུ གས་དམ་གྱ ི་ངང་ལ་བཞག་པས། 
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ཡང་མནལ་དང་འོད་གསལ་འདྲ ེས་པའི་ཉམས་ཀྱ ི་ངང་ལ་ཨུ ་རྒྱ  ན་གྱ ི་རྒྱ  ན་དང་ཆ་ལུ གས་ཅན་གྱ ི་ན་ཆུ ང་མཛས་མ་དཀར་སྔ ོ་སེར་དམར་ལྗ ང་བ་ལྔ ་རས་ཆུ ང་པའི་མདུ ན་ན་ཚུ ར་བསྒྲ  ིགས་ཏེ་འདུ ག་པའི་གཅིག་ན་རེ། ནང་པར་མི་ལ་རས་པའི་རྣ མ་ཐར་གསུ ང་བ་ཡོད་པར་འདུ ག་པས་ཉན་དུ ་འགྲ ོ་ཟེར། གཅིག་ན་རེ་ཞུ ་བ་པོ་སུ ་ཡོད་ཟེར། གཅིག་ན་རེ་ཐུ གས་སྲ ས་བུ ་ཆེན་རྣ མས་ཀྱ ིས་ཞུ ས་ཏེ་འོང་ཟེར་བའི་ཚ། ཀུ ན་རས་ཆུ ང་པ་ལ་མིག་འཛུ མ་ཤིག་ཤིག་འདུ ག་སྐ ད། གཅིག་ན་རེ་ངོ་མཚར་ཅན་གྱ ི་ཆོས་ཉན་པ་ལ་ཀུ ན་སྤྲ  ོ་བས་རང་རེ་རྣ མས་ཀྱ ང་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དྲ ག་ཟེར། གཅིག་ན་རེ་རྣ མ་ཐར་ཞུ ་བ་བུ ་ཆེན་རྣ མས་འོས། རང་རེ་རྣ མས་ལ་དེའི་བསྟ ན་པ་སྤ ེལ་བ་དང་སྐྱ  ོང་བ་བབ་པ་ཡིན་ཟེར་ནས་འཇའ་ཡལ་བ་བཞིན་སོང་། དེ་རྗ ེས་རས་ཆུ ང་པ་ཡང་འོད་གསལ་ལས་བཞེངས་པས། མཁའ་ལ་ནམ་
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ལངས་ཉི་མ་ལྷ ག་གིས་ཤར་འདུ ག་སྟ ེ། རས་ཆུ ང་པའི་ཐུ གས་ལ་ཚ་རིང་མཆེད་ལྔ འི་བརྡ ་དེ་རྣ མས་ཀྱ ང་གོ་བར་འདུ ག་གིས་དགོངས་ནས། ཐུ གས་དམ་རྗ ེས་ཐོབ་ཀྱ ི་ངང་ལ་འཚ་བའི་སྟ ་གོན་བྱ ས་ཏེ་ཚིམ་པར་རོལ་ནས། བླ ་མའི་དྲུ  ང་དུ ་བྱ ོན་པས་འཁོར་གྲྭ  ་པ་བུ ་སླ ོབ་ཉ་མ་དང་བཅས་པ་རྣ མས་ཀྱ ང་བླ ་མའི་དྲུ  ང་ན་ཁྲ ་མེ་རེ་འཛམ་འདུ ག་སྐ ད། དེར་རས་ཆུ ང་པས་རྗ ེ་བཙུ ན་ལ་ཕྱ ག་བཙལ། སྙུ  ན་དྲ ིས་ནས། རྗ ེ་བཙུ ན་གྱ ི་དྲུ  ང་དུ ་པུ ས་མོ་བཙུ གས་ཐལ་མོ་སྦྱ  ར་ཏེ་འདི་སྐ ད་ཅེས་གསོལ་བ་བཏབ་བོ། །བླ ་མ་རྗ ེ་བཙུ ན་རིན་པོ་ཆེ་སྔ ར་འདས་པའི་སངས་རྒྱ  ས་རྣ མས་ཀྱ ིས་ཀྱ ང་མཛད་པ་བཅུ ་གཉིས་ལ་སོགས་པའི་རྣ མ་པར་ཐར་པ་བསམ་གྱ ིས་མི་ཁྱ བ་པ་སེམས་ཅན་གྱ ི་དོན་དུ ་གསུ ངས་པས་འཇིག་རྟ ེན་ན་སངས་རྒྱ  ས་ཀྱ ི་བསྟ ན་པ་དར་བ་ལགས་ཤིང་། ཏཻ་ལོ་ནཱ ་རོ་མར་པ་ལ་སོགས་ཏེ་བླ ་མ་གྲུ  བ་ཐོབ་གོང་མ་རྣ མས་
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ཀྱ ིས་ཀྱ ང་རང་རང་གི་རྣ མ་ཐར་གསུ ངས་པས་ད་ལྟ ་སྐ ལ་ལྡ ན་གྱ ི་གདུ ལ་བྱ ་རྣ མས་སྨ ིན་གྲ ོལ་གྱ ི་ལམ་ལ་འགོད་ནུ ས་པ་ལགས་ན། ད་རྗ ེ་བཙུ ན་རིན་པོ་ཆེ་ཁྱ ེད་ཀྱ ིས་ཀྱ ང་བདག་ཅག་བུ ་སླ ོབ་རྣ མས་སྤྲ  ོ་བ་བསྐྱ  ེད་པ་དང་། མ་འོངས་པའི་སྐ ལ་ལྡ ན་གདུ ལ་བྱ ར་གྱུ  ར་པ་རྣ མས་རྗ ེས་སུ ་གཟུ ང་ཞིང་། གཞན་ཡང་སྐྱ  ེ་འགྲ ོ་མཐའ་དག་སྨ ིན་གྲ ོལ་ལ་འགོད་པར་བྱ ་བའི་ཕྱ ིར་ཐུ གས་བརྩ ེ་བ་ཆེན་པོས། རྗ ེ་བཙུ ན་རིན་པོ་ཆེ་ཁྱ ེད་རང་གི་གདུ ང་དང་རིགས་ཀྱ ི་བྱུ  ང་ཁུ ངས་དང་བཅས་ཏེ། རྣ མ་པར་ཐར་པ་དང་མཛད་པ་རྣ མས་གསུ ང་དུ ་གསོལ་ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། དེར་རྗ ེ་བཙུ ན་ཆེན་པོ་ཞལ་འཛུ མ་པ་དང་བཅས་ཏེ། རས་ཆུ ང་པ་ཁོ་བོའ་ིཆ་རྒྱུ   ས་ཁྱ ོད་ཆེ་ནའང་། འདྲ ི་ན་དྲ ི་བ་ལ་ལན་བཏབ་པར་བྱ ་སྟ ེ། ངའི་རུ ས་ཁྱུ  ང་པོ། རིགས་ཇོ་སྲ ས། ང་རང་མི་ལ་རས་པ། དང་པོ་ནི་ལས་ནག་པོ་ཡང་བྱ ས། བར་དུ ་དཀར་པོ་ཡང་བྱ ས། ད་ལྟ ་
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ལས་དཀར་ནག་གཉིས་ཀ་དང་བྲ ལ་ཞིང་། ལས་ཀྱ ི་གཞི་ཟད་པས་མ་འོངས་པ་ན་བྱ ེད་པར་མི་འགྱུ  ར་བ་ཞིག་ཡིན་ཅིང་། དེ་རྣ མས་རྒྱ  ས་པར་བཤད་ན། ལ་ལ་ནི་ངུ ་བྲ ོ། ལ་ལ་ནི་དགོད་བྲ ོ་བའི་རྒྱུ   ་མཚན་མང་པོ་ཡོད་དེ། བཤད་རུ ང་དོན་ཆུ ང་བས་མི་རྒ ན་སོས་དལ་དུ ་ཉལ་དུ ་ཆུ ག་ཅེས་གསུ ངས་པས། ཡང་རས་ཆུ ང་པས་ཕྱ ག་བཙལ་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པ། རྗ ེ་བཙུ ན་རིན་པོ་ཆེ་ལགས། ཁྱ ེད་ཀྱ ིས་དང་པོར་དཀའ་ཐུ བ་དང་ཞེ་བཅད་དྲ ག་པོས་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་རྣ མས་ཉམས་སུ ་ལེན་ཅིང་། རྩ ེ་གཅིག་གི་སྒྲུ   བ་པ་ལྷུ  ར་མཛད་པས་ད་ལྟ ་གནས་ལུ གས་མངོན་དུ ་གྱུ  ར་ཏེ། ཆོས་རྣ མས་ཟད་སར་འཁྱ ོལ་བས། མ་འོངས་པ་ན་འཆིང་འགྱུ  ར་གྱ ི་ལས་མི་མཛད་ཅིང་མི་མྱ ོང་བ་ཀུ ན་གྱ ི་མཐུ ན་གྲུ  བ་ལགས་མོད། གདུ ང་ཁྱུ  ང་པོ། རིགས་ཇོ་སྲ ས། དེ་ལ་མི་ལར་མཚན་གསོལ་བའི་རྒྱུ   ་མཚན་དང་། སྐུ  ་འཁྲུ  ངས་ནས་དང་པོ་ལས་
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ནག་པོ་མཛད་ཚུ ལ། བར་དུ ་དཀར་པོ་མཛད་ཚུ ལ་ལ་བརྟ ེན་ནས་ངུ ་བྲ ོ་བ་དང་དགོད་བྲ ོ་བའི་རྒྱུ   ་མཚན་དེ་ལ་དགོས་དོན་བསམ་གྱ ིས་མི་ཁྱ བ་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ལགས་པས། བདག་སོགས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཐུ གས་བརྩ ེ་བ་ཆེན་པོས་དགོངས་ཏེ། སྐུ  ་གསུ ང་ཐུ གས་སྙ ོམས་ལས་སུ ་མི་བཞུ གས་པར་རྒྱ  ས་པར་གསུ ང་དུ ་གསོལ། ཁྱ ེད་འདིར་འཚགས་ཀྱ ི་མཆེད་ལྕ མ་རྡ ོ་རྗ ེ་སྤུ  ན་རྣ མས་དང་། དད་འདུ ས་ཀྱ ི་ཉ་མ་རྣ མས་ཀྱ ིས་ཀྱ ང་ངའི་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་གྲ ོགས་མཛད་པར་ཞུ ་ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་ཕྱ ག་མང་དུ ་བཙལ་བས། དེར་ཐུ གས་སྲ ས་བུ ་ཆེན་རྣ མས་དང་། དད་ཅན་གྱ ི་ཉ་མ་རྣ མས་ཀྱ ིས་ཀྱ ང་ཕྱ ག་མང་དུ ་བཙལ་ནས། སྐྱ  ེས་བུ ་དམ་པ་རས་ཆུ ང་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན་བཀས་གནང་སྟ ེ། ཆོས་ཀྱ ི་འཁོར་ལོ་བསྐ ོར་དུ ་གསོལ་ཞེས་གསོལ་བ་ཡང་ཡང་བཏབ་པས། རྗ ེ་བཙུ ན་གྱ ི་ཞལ་ནས། 
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ཁྱ ེད་རྣ མས་དེ་ཙམ་དུ ་དོ་གལ་དང་ནན་ཏན་དུ ་ཡང་འདྲ ི་ན། གསང་དགོས་མེད་པས་བཤད་པར་བྱ ་སྟ ེ། ངའི་རུ ས་དང་རིགས་ནི་དབུ ་རུ ་བྱ ང་ཕྱ ོགས་ཀྱ ི་འབྲ ོག་སྡ ེ་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་ཁྲ ོད་ནས་རུ ས་ཁྱུ  ང་པོ། རིགས་སྔ གས་རྙ ིང་མ་པའི་བླ ་མ་ཇོ་སྲ ས་ཞིག་གི་བུ ་རྣ ལ་འབྱ ོར་པ་ཡི་དམ་གྱ ིས་རྗ ེས་སུ ་བཟུ ང་བས་ངག་ནུ ས་དང་ལྡ ན་པ་ཞིག་རྒྱ  ལ་ཁམས་ཀྱ ི་གནས་བསྐ ོར་བ་དང་རྟ ེན་མཇལ་བ་ལ་ཕྱ ིན་པས། གཙང་ལ་སྟ ོད་བྱ ང་གི་ཕྱ ོགས་གཅུ ང་བ་སྤྱ  ི་ཞེས་བྱ ་བར་ཕྱ ག་ཕེབས་ཏེ། ཡུ ལ་དེར་འདྲ ེ་གདོན་འདུ ལ་བ་དང་། བྱ ིན་རླ བས་བྱ ས་པས་ནུ ས་པ་དང་ལྡ ན་ཕྱ ིར་ཕན་པ་ཤིན་ཏུ ་མང་བར་བྱུ  ང་ནས་གདུ ལ་བྱ ་དང་ཕྲ ིན་ལས་ཆེ་བར་འབྱུ  ང་སྟ ེ། མཚན་ཁྱུ  ང་པོ་ཇོ་སྲ ས་སུ ་གསོལ་ནས་ལོ་འགའ་བཞུ གས་པས། ཡུ ལ་དེར་ནད་གདོན་སོགས་རྐྱ  ེན་ཅི་བྱུ  ང་ཡང་གདན་འདྲ ེན་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ལས། ནམ་ཞིག་གི་ཚ་ཡུ ལ་དེ་ན་སྔ ར་
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ཇོ་སྲ ས་ཀྱ ི་ཕྱ ོགས་སུ ་འོང་ཡེ་མ་ནུ ས་པའི་གདོན་གཞན་སུ ་གང་གིས་ཀྱ ང་མི་ཐུ བ་པའི་འཇིགས་སུ ་རུ ང་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ། ཇོ་སྲ ས་ལ་ཤིན་ཏུ ་མི་དད་པའི་མི་ཚང་ཞིག་ལ་ཞུ གས་ནས་གནོད་དུ ་བྱུ  ང་བ་ལ། བླ ་མ་གཞན་གདན་དྲ ངས་ནས་དྲ ག་འདུ ལ་དང་བྱ ིན་རླ བས་བྱ ས་པས། གདོན་དེས་ཚུ ར་ཅོལ་ལོ་དང་བཞད་གད་སུ ན་འབྱ ིན་བྱ ས་ནས་ཕན་པ་མ་བྱུ  ང་བའི་ཚ། དད་ལོག་ཅན་གྱ ི་མི་དེ་ལ་ཉེ་དུ ་ཞིག་གིས། གདོན་གྱ ི་ཕག་ཏུ ་ཁྱུ  ང་པོ་ཇོ་སྲ ས་གདན་འདྲ ེན་པའི་གྲ ོས་བཏབ་པས། ཁོ་ན་རེ་རྨ ་ལ་ཕན་ན་ཁྱ ིའི་ཚིལ་ནའང་ཚིལ་གྱ ིས་བོས་ཤིག་ཅེས་ཟེར་སྐ ད། དེར་མི་དེས་ཇོ་སྲ ས་གདན་དྲ ངས་པས། གདོན་གྱ ི་སར་ཕེབས་སུ ་འཆའ་བ་དང་། ཇོ་སྲ ས་ང་རྒྱ  ལ་ལངས་ཏེ། གསུ ང་ཆེན་པོས་ང་ཁྱུ  ང་པོ་ཇོ་སྲ ས་འོང་གིན་ཡོད་དོ། །གདོན་བགེགས་རྣ མས་ཀྱ ི་ཤ་ཟ་ཁྲ ག་འཐུ ང་བ་ཡིན་པས་སྡ ོད་ཨང་གསུ ང་ཞིང་མྱུ  ར་དུ ་



32

བྱ ོན་པས། ཇོ་སྲ ས་རྩ ར་མར་ཕེབས་པ་ལ་གདོན་དེ་འཇིགས་ཤིང་སྐྲ  ག་སྟ ེ་ཧ་ལས་ནས། ཕ་ཕ་མི་ལ་མི་ལ་ཞེས་ཡང་ཡང་ཟེར་ཞིང་འཇིགས་པའི་སྐ ད་དུ ་མ་ཤོར། ཇོ་སྲ ས་རྩ ར་ཕེབས་པ་དང་། མི་ཁྱ ེད་འོང་སར་ངས་འོངས་པ་མེད་པས་བདག་ལ་སྲ ོག་སྩ ོལ་ཅིག་ཟེར། ཇོ་སྲ ས་ཀྱ ིས་ཀྱ ང་གདོན་དེ་ལ་ཕྱ ིས་སུ ་ལའང་མི་གནོད་པའི་མནའ་བླ ངས་ཏེ་བཏང་བས། གདོན་དེ་རང་བསྟ ེན་པའི་མི་ཚང་ཞིག་ལ་བབས་ནས། ཡང་མི་ལ་མི་ལ་ད་ལན་པས་སྡུ  ག་པ་དང་ཉེན་པ་མ་བྱུ  ང་ཟེར་ཞིང་འདུ ག་པ་ལ། མི་ཚང་དེ་རྣ མས་ཀྱ ིས་མི་སུ ་བྱུ  ང་བྱ ས་པས། ཁྱུ  ང་པོ་ཇོ་སྲ ས་བྱུ  ང་ནས་སྲ ོག་ལ་བབ་པའི་སྡུ  ག་བཏང་། མནའ་ཤོར་ཟེར་སོང་སྐ ད། དེ་ནས་ཇོ་སྲ ས་ཀྱ ི་ཡོན་ཏན་དང་ཆེ་བ་བརྗ ོད་པའི་ཆེད་དུ ། མི་ཀུ ན་གྱ ིས་ཇོ་སྲ ས་ལ་མི་ལ་ཞེས་བརྗ ོད་པས་གདུ ང་གི་མཚན་ལ་མི་ལ་ཞེས་གྲ གས་སོ། །གདོན་དེ་ཡང་ཕྱ ིས་གནོད་པ་ཡེ་མ་
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བྱུ  ང་བས་ཚ་འཕོས་པར་ཀུ ན་ཁ་འཆམ་མོ། །དེ་ནས་ཁྱུ  ང་པོ་ཇོ་སྲ ས་ཀྱ ིས་ཡུ མ་ཁབ་ཏུ ་བཞེས་པས་སྲ ས་གཅིག་བྱུ  ང་། དེ་ལ་སྲ ས་གཉིས་བྱུ  ང་བའི་ཆེ་བ་ལ་མི་ལ་མདོ་སྟ ོན་སེང་གེར་གྲ གས། དེ་ལ་སྲ ས་མི་ལ་རྡ ོ་རྗ ེ་སེང་གེ་ཞེས་བྱ ་བ་ཞིག་བྱུ  ང་སྟ ེ། ཕྱ ིས་དེའི་བརྒྱུ   ད་པ་རྣ མས་ལ་སྲ ས་རེ་རེ་ཡོད་པ་ཞིག་བྱུ  ང་། མི་ལ་རྡ ོ་རྗ ེ་སེང་གེ་དེ་ཤོ་ལ་ཤིན་ཏུ ་བརྩ ི་ཞིང་མཁས་པས་རྒྱ  ལ་མང་པོ་ཐོབ་འོང་ཞིང་ཡོད་པ་ལས། དུ ས་ནམ་ཞིག་གི་ཚ་ཡུ ལ་དེ་ན་མི་གཡོན་ཅན་ཤོ་ལ་ཤིན་ཏུ ་མཁས་པ་ཕ་ཚན་རགས་ལ་མང་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེས་མི་ལ་རྡ ོ་རྗ ེ་སེང་གེའི་ཚད་བགམ་པའི་ཕྱ ིར་རྒྱ  ལ་ཆུ ང་ངུ ་བཙུ གས་ཏེ་ཤོ་བརྩ ེས་པས་ཚད་ལོངས་ཏེ། དེའི་ཉིན་ཁོས་རྒྱ  ལ་རང་བཞིན་གྱ ིས་ཐོབ་པ་ལྟ ར་བྱ ས་པས། མི་ལ་རྡ ོ་རྗ ེ་སེང་གེ་ཡི་མ་རངས་ཏེ་ནང་པར་ཤོ་ལན་ལེན་བྱ ས་པས་རུ ང་ཟེར། རྒྱ  ལ་སྔ ར་བས་ཆེ་བ་བཙུ གས་ཏེ་ཤོ་རྒྱ  བ་པས་ཁ་དྲ ང་ཕྱ ིར་
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ཁོས་ལན་གསུ མ་གྱ ི་བར་དུ ་ཕམ་པ་ལྟ ར་བྱ ས་པའི་མཐར། ང་ཡང་ཤོ་ལན་ལེན་ཟེར་བས་རུ ང་ཟེར། རྒྱ  ལ་ཆེ་ཆུ ང་ལ་གཉིས་ཀ་ཁ་འཆམས་ནས་ཞིང་ཁང་ནོར་གསུ མ་ཤོའ་ིརྒྱ  ལ་དུ ་བཙུ གས། ཞུ ་འཆག་མེད་པར་འབའ་ཡི་གེས་བསྡ མས་ནས་ཤོ་བརྩ ེས་པས་ཁོས་ཐོབ་སྟ ེ་ཞིང་ཁང་ནོར་གསུ མ་ཁོའ ་ིཕ་ཚན་རྣ མས་ཀྱ ིས་རྩ ིས་བླ ངས་ནས་མི་ལ་ཡབ་སྲ ས་ཡུ ལ་གཞིས་ཀུ ན་དང་བྲ ལ་ནས་ཡུ ལ་ཐོན་བྱ ོན་ཏེ། མང་ཡུ ལ་གུ ང་ཐང་གི་སྐྱ  ་རྔ ་རྩ ་ཞེས་བྱ ་བར་ཕྱ ག་ཕེབས་ནས་གཞི་བཅས་ཏེ། ཡབ་མདོ་སྟ ོན་སེང་གེས་ཡུ ལ་པ་རྣ མས་ཀྱ ི་ཀླ ོག་སྒྲ  ོགས། གཏོར་མ། སེར་བསྲུ  ངས། སྲ ིའུ ་གསོ་བ་ལ་སོགས་གྲ ོང་ཆོག་རྒྱུ   གས་པས་ཤིན་ཏུ ་བྲ ིན་པར་བྱུ  ང་བའི་ཡོན་དང་། སྲ ས་རྡ ོ་རྗ ེ་སེང་གེས་ཚང་ཆེ་བ་ལ་དགུ ན་ལྷ ོ་བལ་བླ ན། དབྱ ར་བྱ ང་འབྲ ོག་བླ ན། ཆུ ང་བ་ལ་མང་ཡུ ལ་དང་གུ ང་ཐང་གི་བར་བླ ན་པས། ཡབ་སྲ ས་གཉིས་ཀྱ ིས་ནོར་
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མང་པོ་བསོགས། དེའི་ཚ་ཡུ ལ་པའི་གཅེས་ཕྲུ  ག་མ་ཞིག་དང་སྲ ས་རྡ ོ་རྗ ེ་སེང་གེ་གཉིས་དགའ་འདུ ས་ཀྱ ི་བཟའ་མིར་སོང་། དེ་གཉིས་ལ་སྲ ས་གཅིག་འཁྲུ  ངས་པ་ལ་མི་ལ་ཤེས་རབ་རྒྱ  ལ་མཚན་དུ ་མཚན་གསོལ་ནས་བསྐྱ  ེད་བསྲ ིང་ཞིང་ཡོད་པའི་ཚ། མེས་པོ་མདོ་སྟ ོན་སེང་གེ་སྐུ  ་ཡལ་བའི་གཤེགས་རྫ ོངས་རྒྱ  ས་པར་བྱ ས་རྟ ིང་། མི་ལ་རྡ ོ་རྗ ེ་སེང་གེ་ཚང་གི་སྒ ོ་ནས་ནོར་སྤ ེལ་བས་སྔ ར་བས་ཀྱ ང་ཕྱུ  ག་པར་གྱུ  ར་ཏེ། རྩ འི་ཉེ་འཁོར་ན་འོར་མ་ཞེས་བྱ ་བའི་ཡུ ལ་མི་ཞིག་ལ་རྩ ་ན་ཞིང་དགའ་མོ་གྲུ  ་གསུ མ་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ། གསེར་དང་ལྷ ོ་བྱ ང་གི་རྫ ས་མང་པོ་བཅལ་ཏེ་ཉོས་པ་ལ་འོར་མ་གྲུ  ་གསུ མ་དུ ་གྲ གས། ཞིང་དེའི་འགྲ མ་ན་གནས་ཚང་དབང་བའི་ཁང་རོ་ཞིག་འདུ ག་པ་དེ་ཡང་ཉོས་ནས་མཁར་ལས་ཀྱ ི་འགྲ མ་བཏིང་སྟ ེ་མཁར་ལས་བྱ ེད་བཞིན་པའི་ངང་ནས། མི་ལ་ཤེས་རབ་རྒྱ  ལ་མཚན་ལོ་ཉི་ཤུ ་ལོན་པ་དང་། 



36

རྩ འི་མི་དྲ ག་རེར་གྱུ  ར་པ་རུ ས་མྱ ང་ཡིན་པ་ཞིག་ལ། དཀར་མོ་རྒྱ  ན་ཞེས་བྱ ་བའི་བུ ་མོ་གཟུ གས་མཛས་ལ་མི་ཆོས་ཕེར་བ། དགྲ ་གཉེན་གང་ལའང་ཆགས་སྡ ང་གི་རུ ས་ཐོན་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་བག་མར་བླ ངས་ཏེ་མྱ ང་ཚ་དཀར་རྒྱ  ན་དུ ་གྲ གས་སོ། དེ་ནས་མཁར་ལས་ཀྱ ི་འཕྲ ོ་མཐུ ད། སུ མ་ཐོག་གི་སྟ ེང་ཁང་དུ ་ལག་མཛད་དང་གཡོས་ཁང་ཟུ ར་ན་ཡོད་པའི་ཚམས་ཀ་བཞི་གདུ ང་བརྒྱ  ད་ཡོད་པའི་ཁང་པ་སྐྱ  ་རྔ ་རྩ ་ན་དགའ་བ་ཞིག་བརྩ ིགས་པ་ལ་ཀ་བཞི་གདུ ང་བརྒྱ  ད་དུ ་གྲ གས་ཏེ། དེ་ན་བདེ་སྐྱ  ིད་སྙ ན་གྲ གས་དང་བཅས་ཏེ་གནས་སོ། །དེ་ནས་གཅུ ང་དུ ་མི་ལ་མདོ་སྟ ོན་སེང་གེ་ཡབ་སྲ ས་ཀྱ ི་སྙ ན་གྲ གས་ཉེ་གྲ ོགས་རྣ མས་ཀྱ ིས་ཐོས་པ་ལས། མི་ལ་རྡ ོ་རྗ ེས་སེང་གེའི་ཕ་སྤུ  ན་གྱ ི་བུ ་གཡུ ང་དྲུ  ང་རྒྱ  ལ་མཚན་ཞེས་བྱ ་བ་བུ ་སྨ ད་དང་སྲ ིང་མོ་ཁྱུ  ང་ཚ་དཔལ་འགྲ ན་དང་བཅས་པ་ཡང་ཡུ ལ་ཐོན་ནས་སྐྱ  ་རྔ ་རྩ ་རུ ་སླ ེབ་བྱུ  ང་བ་ལ། མི་



37

ལ་རྡ ོ་རྗ ེ་སེང་གེ་གཉེན་སྲ ེད་ཆེ་བས་དགའ་ཚར་ཆེན་པོ་བྱུ  ང་སྟ ེ། སྣ ་ལེན་དང་སྣ ་རྟ ེན་བྱ ས་གཞི་ཆགས་པ་ལ་ཚང་གི་བྱ ེད་ལུ གས་རྣ མས་བསླ བས་ཏེ་ཚང་བྱ ས་པ་ལས། ཁོང་རྣ མས་ཀྱ ིས་ཀྱ ང་ནོར་མང་དུ ་བསོགས་སོ། །དེ་ནས་སྐ བས་ཤིག་གི་ཚ། མྱ ང་ཚ་དཀར་རྒྱ  ན་སྦྲུ   མ་དང་ལྡ ན་པར་གྱུ  ར་ནས། མི་ལ་ཤེས་རབ་རྒྱ  ལ་མཚན་ལྷ ོ་རྫ ས་མང་པོ་ཁྱ ེར་ཏེ། བྱ ང་སྟ ག་རྩ ེའི་ཕྱ ོགས་སུ ་ཚང་ལ་སོང་ནས་ཡུ ན་རིང་འགོར་བའི་ཚ། ཆུ ་ཕོ་འབྲུ  ག་གི་ལོ་སྟ ོན་ཟླ ་ར་བའི་ཉེར་ལྔ ་སྐ ར་མ་རྒྱ  ལ་ལ་བབ་པའི་ཉིན་ཨ་མ་ལ་ང་སྐྱ  ེས་པས་ཡབ་ཀྱ ི་སར་བང་ཆེན་བརྫ ངས་ཏེ། འདིར་སྟ ོན་ལས་ཀྱ ང་ཐུ ག་ང་ལ་བུ ་ཞིག་ཀྱ ང་སྐྱ  ེས་པས། བུ ་ལ་མིང་འདོགས་པ་དང་མིང་སྟ ོན་བྱ ེད་པ་ལ་མྱུ  ར་དུ ་ཤོག་བྱ ་བའི་ཡི་གེ་བསྐུ  ར་བ་བང་ཆེན་པས་ཀྱ ང་ཡབ་ལ་སྤྲ  ད། ལོ་རྒྱུ   ས་རྣ མས་བརྗ ོད་པས། ཡབ་ཤིན་ཏུ ་མཉེས་ཏེ། འོ་ལགས་སོ་ངའི་བུ ་ལ་མིང་བཏགས་
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ཚར། ངེད་ཀྱ ི་བརྒྱུ   ད་པ་འདི་ལ་བུ ་རེ་རེ་ལས་མི་འོང་བ་ཡིན་པས། ད་ལན་བུ ར་སྐྱ  ེས་ཡོད་འདུ ག་པ་དེ། ཐོས་པའི་གཏམ་ལ་དགའ་བ་ཞིག་བྱུ  ང་བས་ངའི་བུ འི་མིང་ལ་ཐོས་པ་དགའ་ཟེར། ད་ཚང་རྣ མས་ཀྱ ང་ཚར་བས་འགྲ ོ་ཟེར་ནས་ཡུ ལ་དུ ་བྱ ོན། ངའི་མིང་ཐོས་པ་དགའ་རང་དུ ་བཏགས། མིང་སྟ ོན་བཟང་པོ་བྱ ས་ནས་གཅེས་པར་བསྐྱ  ེད་བསྲ ིངས། ཕྱ ིས་ང་ལ་སྐ ད་སྙ ན་པོ་ཐོས་ཚད་སེམས་དགའ་བ་ཞིག་བྱུ  ང་བས། མི་རྣ མས་ཀྱ ིས་ཐོས་པ་དགའ་དེ་མིང་བཏགས་ལེགས་ཤིག་བྱུ  ང་འདུ ག་ཟེར་བ་བྱུ  ང་། དེ་ནས་ང་ལོ་བཞི་ལོན་པའི་ཚ། ཨ་མ་ལ་བུ ་མོ་ཞིག་སྐྱ  ེས་པ་མགོན་མོ་སྐྱ  ིད་དུ ་མིང་བཏགས། གཅེས་མིང་པེ་ཏར་ཆགས་པས་པེ་ཏ་མགོན་སྐྱ  ིད་དུ ་གྲ གས་ཏེ། ངེད་མིང་སྲ ིང་གཉིས་ཀ་ལ་གསེར་རལ་དང་གཡུ ་རལ་ཉིལ་ལེ་བ་ཡོད་པ་དྲ ན། ཡུ ལ་ནའང་ཁ་དྲ ག་ཅིང་དབང་བཙན་པས་ཡུ ལ་མི་དྲ ག་པ་
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རྣ མས་དང་གཉེན་སྡ ེབ། ཞན་པ་རྣ མས་འབངས་སུ ་ཁོལ་བས་ཆོག་པ་བྱུ  ང་བའི་ཚ། ཡུ ལ་མི་རྣ མས་ཀྱ ི་ལྐ ོག་ལབ་ལ་འཁྱ མ་པོ་ཡུ ལ་དུ ་ཆགས་པ་ལ་འདི་ཚ་བས་ཕོ་རྒ ོད་པ་དང་ནོར་ཆེ་བ་མི་འོང་། ཕྱ ིའི་ཁང་ཞིང་ནང་གི་རྡ ིག །ཕོ་མོའ་ིརྒྱ  ན་གང་ལ་བལྟ ས་རུ ང་ཆོག་པར་འདུ ག་ཟེར། ཀུ ན་སྨ ོན་དི་རེ་བའི་ངང་ནས་མི་ལ་རྡ ོ་རྗ ེ་སེང་གེ་སྐུ  ་གཤེགས་ཏེ། ཐུ གས་དགོངས་རྫ ོགས་ཐབས་རྣ མས་རྒྱ  ས་པར་བསྒྲུ   བས་པ་ཡིན་གསུ ངས། སྐུ  ་བལྟ མས་པའི་མཛད་པ་སྟ ེ་དང་པོའ།ོ། །།
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༈ གཉིས་པ་ནི། ཡང་རས་ཆུ ང་པས་ཞུ ས་པ། བླ ་མ་ལགས། དང་པོ་ཡབ་དང་བྲ ལ་བས་འོ་བརྒྱ  ལ་མང་པོ་ཐུ གས་ཉམས་སུ ་བཞེས་གསུ ངས་པ་ཅི་འདྲ ་བཞེས་ལགས་ཞུ ས་པས། དེ་ནས་ང་ལོ་བདུ ན་ཙམ་འགྲ ོ ་བའི་ཚ ། ཡབ་མི་ལ་ཤེས་རབ་རྒྱ  ལ་མཚན་དེ་སྙུ  ང་གཞི་དྲ ག་པོ་རང་ཞིག་གིས་ཟིན་ནས། སྨ ན་པ་དང་མོ་མ་རྣ མས་ཀྱ ིས་ཀྱ ང་མི་འཚ་བར་ལུ ང་བསྟ ན་ཅིང་བོར། གཉེན་ཉེ་འབྲ ེལ་རྣ མས་ཀྱ ིས་ཀྱ ང་མི་འཚ་བར་ཤེས། ཁོང་རང་ཡང་མི་འཚ་བར་ཁོ་ཐག་ཆོད་ནས། ཨ་ཁུ ་དང་ཨ་ནེ་ལ་སོགས་གཉེན་ཉེ་རིང་གྲ ོགས་དགའ་བཤེས་ཡུ ལ་མི་ཁྱ ིམ་མཚས་དྲ ག་པ་ཀུ ན་བསགས་ཏེ། བུ ་སྨ ད་ནོར་དང་བཅས་པ་བཅོལ་བཏམས་བྱ ས་ནས། མཐར་ཕ་ཤུ ལ་བུ ས་འཛིན་དུ ་འཇུ ག་པའི་ཁ་ཆེམས་ཡི་གེ་རྒྱ  ས་པར་བྱ ས་ཏེ། ཀུ ན་གྱ ིས་ཐོས་པར་བསྒྲ  གས། དོན་བསྡུ  ་ལ་ངག་ཏུ ་ང་ད་ལན་གྱ ི་ནད་འདིས་མི་གཏོང་བ་འདུ ག་ཅིང་
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། དེས་ན་ངའི་བུ ་འདི་ཡང་ད་ལྟ ་ཆུ ང་འདུ ག་པས། ཨ་ཁུ ་དང་ཨ་ནེས་གཙ་བྱ ས་པའི་གཉེན་བཤེས་ཀུ ན་ལ་བཅོལ་བཏམས་བྱ ་རྒྱུ   ་ལ། ངའི་ཕུ ་ན་ནོར་གནག་རྟ ་ལུ ག་གསུ མ། མདའ་ན་འོར་མ་གྲུ  ་གསུ མ་གྱ ིས་གཙ་བྱ ས་པའི་ཞིང་སྤྲ  ང་མིག་ཏུ ་མི་ཚུ ད་པ་འགའ། ཁང་པའི་འོག་ན་ཕྱུ  གས་བ་ར་བོང་གསུ མ། སྟ ེང་ཁང་ན་རྡ ིག་གསེར་དངུ ལ་ཟངས་ལྕ གས་གཡུ ་དང་གོས་དར་འབྲུ  འི་བང་མཛད་ལ་སོགས་ཏེ། མདོར་ན་མི་ནོར་གཞན་ལ་སྨ ོན་མི་དགོས་པ་ཡོད་པས། འདི་རྣ མས་ཀྱ ི་སྟ ེང་ནས་ཆ་ཤས་ཤིག་ང་རང་གི་རྗ ེས་སུ ་ཐོངས། དེ་ལྷ ག་རྣ མས་ཁྱ ེད་འདིར་ཚགས་ཀུ ན་ལ་ང་རང་གི་བུ ་འདིས་ཁྱ ིམ་སོ་མ་ཟིན་གྱ ི་བར་ལ་བཅོལ་ལོ། །ཁྱ ད་པར་དུ ་ཨ་ཁུ ་དང་ཨ་ནེ་གཉིས་ལ་བཅོལ་ལོ། །བུ ་འདིས་ཁྱ ིམ་སོ་ཕེར་བ་དང་། མཛས་སེ་དང་ཆུ ང་གཉེན་བསྒྲ  ིགས་ཡོད་པས། མོ་རང་མནའ་མར་བསུ ་ནོར་རྣ མས་ལྷ ག་ལུ ས་མེད་
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པར་ཕོག་ལ་ཕ་ཤུ ལ་བུ ས་འཛིན་དུ ་ཆུ ག་ཅིག །དེ་བར་ལ་ངའི་བུ ་སྨ ད་གསུ མ་གྱ ི་སྐྱ  ིད་སྡུ  ག་ཁྱ ེད་ཨ་ཁུ ་དང་ཨ་ནེས་གཙ་བྱ ས་པའི་གཉེན་ཚན་ཀུ ན་ཤེས་སོ། །སྡུ  ག་ཏུ ་མ་འཇུ ག་ཅིག །ང་ཤི་དུ ར་ཁུ ང་ནས་བལྟ འོ་ཞེས་གསུ ངས་ནས་གྲ ོངས་སོ། །དེ་ནས་ཡབ་ཀྱ ི་གཤེགས་རྫ ོངས་རྣ མས་བྱ ས། དེ་ལྷ ག་གི་ནོར་རྣ མས་ཀུ ན་ཁ་འཆམ་པར། མྱ ང་ཚ་དཀར་རྒྱ  ན་རང་ཚགས་བྱ ེད་དུ ་ཆུ ག །ཁ་འཛིན་དགོས་པ་ཀུ ན་གྱ ིས་ཟུ ར་ནས་ཅི་ལེགས་གྱ ིས་ཟེར་བ་ལ། ཨ་ཁུ ་དང་ཨ་ནེ་གཉིས་ན་རེ་མི་ཉེ་བྱ ས་རུ ང་དྲུ  ང་པོ་ཉེ། ཁོང་མ་སྨ ད་ངེད་ཀྱ ིས་སྡུ  ག་ཏུ ་མི་འཇུ ག །ནོར་རྣ མས་ཁ་ཆེམས་བཞིན་ངེད་ཀྱ ིས་ཚགས་བྱ ེད་ཟེར་ནས། ངའི་ཞང་པོ་དང་མཛས་སེའི་ཕ་མིང་གིས་ལོ་རྒྱུ   ས་བྱ ས་རུ ང་མ་ཉན་པར་ཕོ་ནོར་རྣ མས་ཨ་ཁུ ས་བྱ ས། མོ་ནོར་རྣ མས་ཨ་ནེས་བྱ ས། གཞན་རྣ མས་ཕྱ ེད་མར་བགོས་ཏེ། ཁྱ ེད་མ་སྨ ད་རྣ མས་གསོ་རེས་བྱ ེད་ཟེར་
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ནས། ངེད་མ་བུ ་གསུ མ་ལ་ནོར་དབང་རྒྱུ   ་མ་བྱུ  ང་བའི་ཁར། དབྱ ར་ཞིང་ལས་བྱ ེད་དུ ས་ཨ་ཁུ འི་གཡོག །དགུ ན་བལ་ལས་བྱ ེད་དུ ས་ཨ་ནེའི་གཡོག །ལྟ ོ་ཁྱ ིའི་ལྟ ོ་ལས་བོང་ལས། གོས་སྲུ  ལ་ཕྲ ག་ཐག་ཆད་པ་ལ་དྲ ེས་མའི་སྐ ེ་རགས་བཅིངས་པ་གྱ ོན་ནས། ལས་དལ་མེད་བྱ ེད་དགོས་བྱུ  ང་བས་ཡན་ལག་རྣ མས་སེར་ཀར་སོང་། ལྟ ོ་གོས་ངན་པའི་སྟ ོབས་ཀྱ ིས་ཁ་མདོག་སྐྱ  ་ལ་ཤ་རིད་པ། སྐྲ  ་དང་པོ་གསེར་གཡུ འི་རལ་པ་ཉིལ་ལེ་བ་ལ། ཕྱ ིས་སྐྱ  ་བོ་བསེང་བསེང་ཤིག་སྲ ོའ་ིརལ་པ་ཉིལ་ལེ་བ་བྱུ  ང་བས། མཐོང་བ་དང་ཐོས་པའི་མི་སེམས་ཆུ ང་ཀུ ན་མཆི་མ་འཆོར་བ་དང་། ཨ་ཁུ ་དང་ཨ་ནེ་ལ་ལྐ ོག་ལབ་དིར་རེ་བ་བྱུ  ང་རུ ང་འཛམ་མེད་བྱ ས། ངེད་མ་སྨ ད་ལ་སྡུ  ག་པོ་རང་བཏང་བས། ཨ་མས་ཨ་ནེ་ལ་ཁྱུ  ང་ཚ་དཔལ་འགྲ ན་དུ ་མི་འདུ ག་བདུ ད་མོ་སྟ ག་འགྲ ན་དུ ་འདུ ག་བྱ ས་པས། ཨ་ནེ་ལ་བདུ ད་མོ་སྟ ག་འགྲ ན་དུ ་མིང་ཆགས། 
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དེ་དུ ས་འཇིག་རྟ ེན་པའི་གཏམ་དཔེ་ལ། མི་བདག་བདག་ཏུ ་རེ་བདག་པོ་སྒ ོ་ཁྱ ིར་འདོན་ཟེར་བ་དེ་ངེད་མ་སྨ ད་ལ་བྱུ  ང་། སྔ ར་ཡབ་མི་ལ་ཤེས་རབ་རྒྱ  ལ་མཚན་བཞུ གས་པའི་ཚ། མི་དྲ ག་ཞན་ཀུ ན་ངེད་ཀྱ ི་ཞལ་འཛུ མ་དཀར་ནག་ལྟ ་བ་ཡིན་ཏེ། ཕྱ ིས་ནོར་ཡོད་རྒྱ  ལ་པོའ་ིཚུ ལ་དུ ་སོང་ནས། ཨ་ཁུ ་དང་ཨ་ནེའི་ཞལ་འཛུ མ་དཀར་ནག་ལྟ ་བ་བྱུ  ང་། ཨ་མ་ལ་ཡང་མི་རྣ མས་ཀྱ ིས་ལྐ ོག་ལབ་ཏུ ་ཁྱ ོ་ཕྱུ  ག་ཆུ ང་མ་གྲུ  ང་། བལ་འཇམ་སྣ མ་བུ ་ལེགས་ཟེར་བ་དེ་བདེན་པར་འདུ ག་སྟ ེ། མི་གོ་ཆོད་རེ་མེད་ཙ་ན་དཔེ་འདི་དང་འདྲ ། དང་པོ་མྱ ང་ཚ་དཀར་རྒྱ  ན་ཁྱ ོ་བཟང་གིས་མགོ་འདོན་དུ ས། མོ་བླ ོ་ཁོག་ཆེ་ལ་གྲུ  ང་། ལག་བཅུ ད་ཆེ་ཟེར་བ་ཡོད་དེ། ད་གྲུ  ང་ཞན་གྱ ིས་ཤན་ཕྱ ེད་ནས་གདའོ་ཟེར། སྡུ  ག་རེས་བྱུ  ང་ན་ལབ་རེས་ཀྱ ི་དཔེ་དེར། རང་ལས་ཞན་པ་ཀུ ན་གྱ ིས་རྒྱ  བ་ནས་འཕྱ ་བ་བྱུ  ང་། ང་ལ་མཛས་སེའི་ཕ་མས་གོས་ལྷ མ་སོ་
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མ་རེ་བྱ ིན་ནས། མི་ནོར་དུ ་མ་སོང་ན། ནོར་མི་རྟ ག་རྩྭ  ་ཁའི་ཟིལ་པ་བྱ ་བ་ཡིན་པས་ནོར་མེད་སྙ མ་པ་མི་དགོས། དང་པོ་ཡབ་མེས་རྣ མས་ལའང་ནོར་རྟ ིང་སོར་བྱུ  ང་བ་ཡིན། ཁྱ ེད་རང་ཚ་ལའང་ནོར་ཡོད་པའི་དུ ས་འོང་ཟེར་ནས་སེམས་གསོ་ཡང་ཡང་བཏང་། དེ་ནས་ང་ལོ་བཅོ་ལྔ ་ཙམ་ལོན་པའི་ཚ། ཨ་མ་ལ་ཕ་མས་བྱ ིན་པའི་ཞིང་སྐ ལ་བྲ ེ་པེ་སྟ ན་ཆུ ང་བྱ ་བ་མིང་མི་སྙ ན་རུ ང་སྟ ོན་ཐོག་གཞུ ན་པོ་འོང་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ། ཞང་པོས་སོ་ནམ་བྱ ས་པའི་ནས་སྐྱ  ེད་འཕེལ་དུ ་ཅི་འགྲ ོ་བྱ ས་ནས་ཕག་ཏུ ་སོག་གིན་ཡོད་པ་ཡང་མང་རབ་ཏུ ་སོང་བ་ལ་ཤ་མང་པོ་ཉོས། ནས་དཀར་མོ་མང་པོ་ལ་ཕྱ ེ་བྱ ས། ནག་པོ་མང་པོ་ཆང་དུ ་བཙས་པས་མྱ ང་ཚ་དཀར་རྒྱ  ན་མ་སྨ ད་ནོར་སླ ོང་བྱ ེད་པ་ཡིན་པ་འདུ ག་ཟེར་བ་བྱུ  ང་། དེ་ནས་ངེད་རང་གི་ཁང་པ་ཀ་བཞི་གདུ ང་བརྒྱ  ད་མ་དེར་གདན་མང་པོ་གཡར་ནས་བཏིང་སྟ ེ། ཨ་ཁུ ་དང་ཨ་
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ནེས་གཙ་བྱ ས་པའི་གཉེན་ཉེ་འཁོར། གྲ ོགས་དགའ་བཤེས་ཡུ ལ་མི་ཁྱ ིམ་མཚས་རྣ མས་དང་། ཁྱ ད་པར་ཡབ་མི་ལ་ཤེས་རབ་རྒྱ  ལ་མཚན་སྐུ  ་གཤེགས་ཁར་ཞལ་ཆེམས་ཀྱ ི་ཡི་གེ་རྒྱུ   ས་ཡོད་པ་རྣ མས་བོས་ཏེ། ཨ་ཁུ ་དང་ཨ་ནེ་ལ་ཤ་ཁོག་འཛུ གས། གཞན་གཟུ ག་ཐོབ་པ་ལ་གཟུ ག །ལྷུ  ་ཐོབ་པ་ལ་ལྷུ  ། ཆང་དཀར་ཡོལ་གྱ ི་གཡང་ཚ་དང་བཅས་པའི་སྟ ོན་མོ་བཟང་པོ་དྲ ངས་ནས། ཨ་མས་གྲ ལ་གྱ ི་དབུ ས་སུ ་ལངས་ཏེ། འོ་ལགས་སོ། །བུ ་སྐྱ  ེས་པ་ལ་མིང་ཆང་དྲ ངས་པ་ལ་གཏམ་བྱ ་བར་གདའ་བས། ང་ཡང་གཏམ་ཚིག་གསུ མ་པ་ཞིག་གཏོང་བ་ལགས་པས། ཡབ་མི་ལ་ཤེས་རབ་རྒྱ  ལ་མཚན་སྐུ  ་ཐིམ་ཁར་ཞལ་ཆེམས་གསུ ངས་པ་རྒྱུ   ས་ཡོད་ཀྱ ི་མི་བགྲ ེས་པ་ཨ་ཁུ ་དང་ཨ་ནེས་གཙ་མཛད། འདིར་བཞུ གས་ཀྱ ི་གྲ ལ་པ་རྣ མས་སྙ ན་གསན་པར་ཞུ ་ཞེས་བརྗ ོད་ནས། ཞང་པོས་ཡབ་ཀྱ ི་ཞལ་ཆེམས་ཀྱ ི་ཡེ་གེ་བཀླ གས་པའི་མཐར། 



47

ཨ་མས་ཡི་གེ་འདིའི་དོན་གསུ ང་ངག་དང་བཅས་པ་འདིར་བཞུ གས་ཀྱ ི་བགྲ ེས་པ་ཀུ ན་གྱ ི་ཐུ གས་ལ་གསལ་བས་རྒྱ  ས་པར་ཞུ ་མི་དགོས་པར་གདའ། དོན་དྲ ིལ་བ་ལ་སྔ ར་ཕན་ཨ་ཁུ ་དང་ཨ་ནེ་གཉིས་ཀྱ ིས་ངེད་མ་སྨ ད་གསུ མ་ལ་མགོ་འདོན་ཡང་དག་མཛད་པ་ཐུ གས་ལ་བཏགས། ད་ང་རང་གི་བུ ་དང་། མཛས་སེ་གཉིས་ཀས་ཁྱ ིམ་སོ་ཟིན་པར་འདུ ག་པས། ངེད་རང་གི་ནོར་བཅོལ་རྣ མས་སྤྲ  ོད་པ་དང་། མཛས་སེ་ཡང་མནའ་མར་བསུ ས་ནས་ཡབ་ཀྱ ི་ཞལ་ཆེམས་བཞིན་ཕ་ཤུ ལ་བུ ས་འཛིན་དུ ་འཇུ ག་པར་ཞུ ་བྱ ས་པས། ཨ་ཁུ ་དང་ཨ་ནེ་གཉིས་ཅི་ལ་མི་འཆམ་རུ ང་ལྟ ་ོལ་འཆམ་པ་དང་། ང་བུ ་གཅིག་པོར་སོང་བ་དང་། ཨ་ཁུ ་ལ་བུ ་མང་པོ་ཡོད་པའི་སྟ བས་ཀྱ ིས། ཨ་ནེ་དང་ཨ་ཁུ ་གཉིས་གཅིག་ཏུ ་དྲ ིལ་ནས་ཁྱ ེད་ཀྱ ི་ནོར་རམ་དེ་གང་ན་ཡོད་པ་ཡིན། དང་པོ་མི་ལ་ཤེས་རབ་རྒྱ  ལ་མཚན་ཁོ་རང་ཁམས་བཟང་རིང་ལ་
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ཁང་ཞིང་གསེར་གཡུ ་མཛ་རྟ ་གནག་ལུ ག་རྣ མས་ངེད་ཀྱ ིས་གཡར་བཏང་བ། ཁོ་རང་འཆི་ཀར་ནོར་བདག་པོ་ལ་སྤྲ  ད་པ་ཡིན། ཁྱ ེད་རང་དབང་བའི་ནོར་གསེར་སེ་གཅིག་གམ། ནས་འཕུ ལ་གང་ངམ། མར་ཉག་གཅིག་གམ། གོས་དར་རྐྱ  ང་སྣ ་གཅིག །དུ ད་འགྲ ོ་ཚ་འཛུ གས་གཅིག་ཀྱ ང་མིག་གིས་མ་མཐོང་བ་ལ་ད་འདི་འདྲ ་ཟེར་བ། ཁྱ ོད་ཀྱ ི་ཁ་ཆེམས་ཀྱ ི་ཡི་གེ་སུ ས་བྲ ིས། སྡུ  ག་སྨ ད་ཚ་ལྟ ོགས་གྲ ིར་མ་བསད་པར་གསོས་པ་ངེད་རབ་ཡིན། ལར་མི་ངན་ལ་དབང་བསྐུ  ར་ན་ཆུ ་ལ་བྲ ེས་འཇལ་བྱ ེད་བྱ ་བ་དེ་འདི་འདྲ ་ལ་ཟེར་བ་ཡིན་ཟེར། སྣ ་བུ ས་སྟ ན་ལས་ཧར་ལངས་བྱ ས། སེ་གོལ་གཏོགས། ཐུ ་བ་སྤྲུ   གས། རྐ ང་པ་བརྡ བས་ནས་ནན་ཏར་མ་སོང་ན་ཁང་པ་ཡང་ངེད་དབང་བས། མ་སྨ ད་ཚ་ཕྱ ིར་སོང་ཟེར་ཞིང་ཨ་མར་ཐལ་ལྕ ག་གིས་བརྡུ  ངས། ངེད་མིང་སྲ ིང་གཉིས་ཕུ ་དུ ང་གི་ལྕ ག་གིས་བརྡུ  ང་། དེའི་ཚ་ཨ་མ་ནི། 
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ཡབ་མི་ལ་ཤེས་རབ་རྒྱ  ལ་མཚན། ངེད་མ་སྨ ད་ཀྱ ི་ལས་བསྐ ོས་ལ་གཟིགས་དང་། ང་ཤི་དུ ར་ཁུ ང་ནས་བལྟ འོ། །གསུ ངས་པ་དེ་གཟིགས་པའི་དུ ས་ལ་བབ་གདའ་འོ་ཟེར། ངུ ་ཞིང་འགྱ ེལ་ནས་འགྲ ེ་ལོག་ལོག་བྱ ེད་ཅིང་འདུ ག །ངེད་མིང་སྲ ིང་གཉིས་ཀྱ ིས་ནི་ར་མདའ་ངུ ་བ་མིན་པ་མ་བྱུ  ང་། ཨ་ཞང་གིས་ནི་ཨ་ཁུ ་ལ་བུ ་མང་པོ་ཡོད་པས་རྒ ོལ་མ་ནུ ས། གཞན་ཡུ ལ་མི་ངེད་རང་ལ་དཀར་བ་རྣ མས་ནི་ངེད་མ་སྨ ད་ཚའི་སྙ ིང་རྗ ེ་བ་ལ་ཟེར་བ་མི་ངུ ་བ་མི་འདུ ག །གཞན་རྣ མས་ཀྱ ང་ཤུ གས་རིང་ནར་ནར་འདུ ག །ཨ་ཁུ ་དང་ཨ་ནེ་ནི་ངེད་ལ་ནརོ་དགསོ་ཟེར། ནརོ་ཁྱ ེད་རང་ལ་འདུ ག་པ། ཡུ ལ་མི་ཁྱ ིམ་མཚས་ལ་ཤ་ཆང་ཕངས་མེད་བཤམས་ནས་སྟ ོན་མོ་བཤམ་རྒྱུ   ་འདུ ག་པ། ཁྱ ེད་ཀྱ ི་ནོར་རམ་དེ་ངེད་ལ་མེད། ཡོད་ནའང་མི་གཏོང་བས་མ་སྨ ད་ཚ་མང་ན་དམག་དྲ ོངས། ཉུ ང་ན་མཐུ ་ཐོང་ཟེར་ཞིང་ཐོན་སོང་། དེའི་ཕྱ ི་བཞིན་
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ཁོང་ལ་དཀར་མི་རྣ མས་ཀྱ ང་ཐོན་སོང་། ཨ་མ་ནི་དེ་ནས་ཀྱ ང་ངུ ་ཐག་མ་ཆོད་པར་འདུ ག་པ་ལ། ཞང་པོ་དང་མཛས་སེའི་ཕ་མིང་སོགས་ངེད་རང་གི་དཀར་མི་ཀུ ན་ཨ་མའི་སེམས་གསོ་ཕྱ ིར་བསྡ ད་ནས། ཆང་ལྷ ག་རྣ མས་འཐུ ང་ཞིང་ཨ་མ་ལ་ད་མ་ངུ ་ངུ ས་པས་མི་ཕན། དེ་རིང་འདིར་སྟ ོན་གྲ ལ་དུ ་ཚགས་པ་ཀུ ན་ལ་ནོར་སླ ོང་རེ་གྱ ིས། ངེད་འདི་ན་ཡོད་པ་ཀུ ན་གྱ ིས་ཀྱ ང་ཅི་དྲ ག་རེ་སྟ ེར། ཨ་ཁུ ་དང་ཨ་ནེ་གཉིས་ཀྱ ིས་ཀྱ ང་ཅི་དྲ ག་རེ་སྟ ེར་འོང་ཟེར་བ་ལ། ཨ་ཞང་ན་རེ་དེ་ཀ་གྱ ིས་ལ་བུ ་འདི་ཡོན་ཏན་ཞིག་སླ ོབ་ཏུ ་ཐོང་། ཁྱ ེད་རང་མ་སྨ ད་ངའི་སར་སྡ ོད་ལ་ཞིང་གི་སོ་ནམ་གྱ ིས། ཅི་ཕན་བྱ ེད་པ་ལས་འོས་མེད། གང་ནའང་ཨ་ཁུ ་དང་ཨ་ནེ་ལ་ངོ་མི་ཚ་བ་ཞིག་བྱ ེད་དགོས་ཟེར་བ་ལ་ཨ་མ་ན་རེ་རང་གི་ནོར་ལ་དབང་རྒྱུ   ་མ་བྱུ  ང་བའི་སླ ོང་བྱ ས་པའི་ནོར་གྱ ིས་བུ ་ཚ་མི་གསོས། ཨ་ཁུ ་དང་ཨ་ནེས་ངེད་རང་གི་ནོར་གྱ ི་ཆ་གཅིག་
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སྤྲ  ད་རུ ང་སྟ ེར་དགོས་མེད། བུ ་འདི་ཡོན་ཏན་ཞིག་སླ ོབ་ཏུ ་ཅིས་ཀྱ ང་གཏོང་། ངེད་མ་སྨ ད་ཨ་ཁུ ་དང་ཨ་ནེས་གཤའ་མ་རང་མ་བཅོལ་བའི་རྟ ིང་ལ། རྔ ་གདང་རྒྱུ   ག་དང་དུ ད་པ་ལང་རྒྱུ   ག་བྱ ས་ནས། ཁོང་གཉིས་ཀྱ ི་མངོན་བླ ོ་འཕྱ ར་བ་ཡིན། ཞིང་གི་སོ་ནམ་ཡང་འདི་ཀ་ནས་བྱ ེད་ཟེར་ནས། རྩ འི་མི་ཐོད་གད་ཁ་བྱ ་བ་ན་སྔ གས་རྙ ིང་མ་པའི་སླ ོབ་དཔོན་ཀླུ  ་བརྒྱ  ད་མཁན་གྲ ོང་ཆོག་ལ་ཤིན་ཏུ ་བྲ ིན་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེར་ང་ཀླ ོག་སླ ོབ་ཏུ ་བཏང་། དེ་དུ ས་གཉེན་རྣ མས་ཀྱ ིས་ཀྱ ང་ནོར་སླ ོང་སྣ ་རེ་སྣ ་གཉིས་བྱ ིན་འདུ ག །ཁྱ ད་པར་མཛས་སེའི་ཕ་མས་རྒྱ  གས་ཆུ ་སྡ ོར་མེ་ཤིང་ཡན་བསྐུ  ར་ནས་ང་ཀླ ོག་སླ ོབ་སར་མཛས་སེ་མོ་རང་སེམས་གསོ་ལ་ཡང་ཡང་བཏང་བྱུ  ང་། ཨ་ཞང་གིས་ཨ་མ་དང་སྲ ིང་མོ་མི་ལས་དང་སྤྲ  ང་དུ ་མི་འགྲ ོ་བའི་དུ ས་ཀྱ ི་ལྟ ོ་བྱ ིན། ཨ་མ་སྤྲ  ང་དུ ་ཨ་ཞང་གིས་མ་བཅུ ག་པར་མིའི་ལས་ཉིན་འཁལ་ཉིན་ཐགས་བྱ ེད་ཅིང་
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། ངེད་མིང་སྲ ིང་ལ་ཅི་ཕན་དང་ནོར་ཅི་གསོག་བྱ ས། སྲ ིང་མོས་ཅི་ལྕ ོགས་ཀྱ ིས་མི་གཡོག་དང་། རྔ ་གདང་རྒྱུ   ག་དུ ད་པ་ལང་རྒྱུ   ག་བྱ ས་ནས་ལྟ ོ་གོས་ཅི་རྙ ེད་བྱ ས་རུ ང་། ལྟ ོ་སྐྱ  ་ལ་གོས་སྲུ  ལ་བ་ཡིད་ཕམ་པ་ལས་སྐྱ  ིད་པོ་རང་མ་མྱ ོང་གསུ ངས་པས། དེའི་ཚ་ཆོས་ཉན་དུ ་གྱུ  ར་ཚད་ཐུ གས་སྐྱ  ོ་ཤས་དང་ངེས་འབྱུ  ང་གི་སྒ ོ་ནས་མཆི་མ་འདོན་ཞིང་དར་ཅིག་ཀུ ན་ཁ་རོག་པར་འདུ ག་གོ །སྡུ  ག་བསྔ ལ་གྱ ི་བདེན་པ་ཕུ ལ་ཕྱ ིན་ཐུ གས་ཉམས་སུ ་བཞེས་པའི་མཛད་པ་སྟ ེ་གཉིས་པའོ།། །།



53

༈ གསུ མ་པ་ནི། ཡང་རས་ཆུ ང་པས་རྗ ེ་བཙུ ན་ལགས། རྗ ེ་བཙུ ན་གྱ ིས་དང་པོ་ལས་ནག་པོ་མཛད་གསུ ངས་པ་ཅི་ལྟ ་བུ ་ཞིག་མཛད་ཞུ ས་པས། མཐུ ་དང་སེར་བས་སྡ ིག་བསགས་པ་ཡིན་གསུ ངས། རྗ ེ་བཙུ ན་མཐུ ་དང་སེར་བ་སླ ོབ་པའི་ཉེ་བར་ལེན་པའི་རྐྱ  ེན་ཅི་ལྟ ་བུ ་ཞིག་བྱུ  ང་ཞུ ས་པས། ང་མི་ཐོད་གད་ཁ་ན་ཀླ ོག་སླ ོབ་དུ ས་རྩ འི་མདའ་རུ ། སྐྱ  ིད་སྟ ོན་གྱ ི་ཆང་ས་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱུ  ང་བ་དེའི་གྲ ལ་དབུ ་ལ་སླ ོབ་དཔོན་སྤྱ  ན་དྲ ངས་པའི་ཕྱ ག་ཕྱ ི་ལ་ངས་ཀྱ ང་ཕྱ ིན། དེར་ཆང་མང་བ་དང་སླ ོབ་དཔོན་ལ་ཟུ ར་ནས་ཀྱ ང་ཆང་འདྲ ེན་མང་རབ་བྱུ  ང་བ་ཀུ ན་ནས་བཏུ ང་བས་བཟི་བེར་སོང་ཡོད་པ་ལ། སླ ོབ་དཔོན་གྱ ིས་ང་ལ་ཁྱ ོས་མ་རྣ མས་བསྐུ  ར་ཏེ་སྔ ོན་ལ་བརྫ ངས་པས། ཆང་གིས་བཟི་བ་དང་། དེའི་ཉིན་གླུ  ་ལེན་མཁན་རྣ མས་ལ་སེམས་འཕྲ སོ་ནས། གླུ  ་ལེན་སྙ ིང་འདདོ་པ་ཞིག་བྱུ  ང་བ་དང་། གྲ ེ་བ་བདེ་མ་ོཞིག་ཡདོ་པས། 
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གླུ  ་ལེན་ཞིང་འོངས་པས། ངེད་རང་གི་ཁང་པའི་མདུ ན་ན་ཡར་ལམ་ཡོད་པས་སྒ ོའ་ིཐད་དུ ་སླ ེབ་རུ ང་གླུ  ་བླ ངས་པས། ཨ་མ་ནང་ན་ཡོས་རྔ ོད་ཀྱ ིན་ཡོད་པས་ཐོས་ནས། ཅི་ཟེར་སྐ ད་འདི་ནི་ངའི་བུ འི་སྐ ད་འདྲ ། ངེད་མ་སྨ ད་བས་སྡུ  ག་པ་ནི་ས་ཐོག་ན་མེད་པས་ཁོ་ནི་གླུ  ་ལེན་མི་ཐང་སྙ མ་ནས་ཡིད་མ་ཆེས་པར་བལྟ ས་པས། ང་ཡིན་པར་ཤེས་ནས་ཧ་ལས་ཏེ། སྐ མ་པ་གཡས་སུ ་བོར། ཡོས་དཀྲུ  གས་གཡོན་དུ ་བོར། ཡོས་བརྔ ོད་འཕྲ ོ ་ཚིག་ཏུ ་བཅུ ག །ལག་པ་གཡས་སུ ་ཡོག་པ་ཞིག་ཁྱ ེར། གཡོན་དུ ་ཐལ་བ་སྤ ར་གང་ཁྱ ེར། སྐ ས་རིང་བ་ལ་བབས། ཐུ ང་བ་ལ་མཆོངས་ནས་ཕྱ ིར་ཐོན་བྱུ  ང་སྟ ེ། ཐལ་བ་དེ་གདོང་ལ་བཏབ། ཡོག་པ་དེ་མགོ་ལ་ལན་འགའ་བརྒྱ  བ་ནས། ཡབ་མི་ལ་ཤེས་རབ་རྒྱ  ལ་མཚན་ཁྱ ེད་ལ་བུ ་འདི་འདྲ ་སྐྱ  ེས་སོ། །ཁྱ ེད་རབས་ཆད་གདའ་བ། ངེད་མ་སྨ ད་ཀྱ ི་ལས་བསྐ ོས་ལ་གཟིགས་དང་ཟེར་ཨ་མ་
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ཡུ ག་ཅིག་བརྒྱ  ལ་ནས་འགྱ ེལ་འདུ ག་པའི་ཚ། སྲ ིང་མོ་ཡང་ཐོན་བྱུ  ང་སྟ ེ། ཨ་ཇོའ་ིབསམ་བླ ོ་ལ་ཨ་མ་ལ་ལྟ ོས་དང་ཟེར་ངུ ་ཞིང་འདུ ག་པ་ལ་བདེན་སྙ མ་ནས། ང་རང་ཡང་མཆི་མ་མང་པོ་ཤོར། ངེད་མིང་སྲ ིང་གཉིས་ཀྱ ིས་ངུ ་བའི་ངང་ནས་ཨ་མའི་ལག་པ་མཉེད་བཞིན་བོས་པས་དར་ཅིག་ནས་བརྒྱ  ལ་བ་སངས་ཏེ་ལངས་བྱུ  ང་ནས། ངུ ་བའི་གདོང་གིས་ང་ལ་ཅེ་རེ་བལྟ ས་ནས། བུ ་རང་ངེད་མ་སྨ ད་བས་སྡུ  ག་པ་ས་ཐོག་ན་མེད་པ་ལ་ཁྱ ོད་གླུ  ་ལེན་པ་དྲ ན་པ་རང་འདུ ག་གམ། ང་མ་རྒ ན་མོ་ནི་བསམ་མནོ་གཏོང་གིན་ཡི་མུ ག་པ་དང་ངུ ་བྲ ོ་བ་མིན་པ་མི་འདུ ག་ཟེར། སྨྲ  ེ་སྔ གས་འདནོ་ཞིང་ངེད་མ་སྨ ད་གསུ མ་ཀས་ངུ ས་ས།ོ །དེ་ནས་ངས་ཨ་མ་ལ་ཨ་མ་བདེན་ཏེ། དེ་ཙམ་གྱ ི་སྡུ  ག་པ་མ་བྱ ེད། ངས་ཨ་མ་གང་འདོད་པའི་ལས་བྱ འོ་བྱ ས་པས། ཨ་མ་ན་རེ་ང་དག་ཁྱ ོད་ཀྱ ི་སྟ ེང་དུ ་བེར་གྱ ོན། འོག་ཏུ ་རྟ ་ཞོན་པའི་ཡོབ་ཆེན་སྡ ང་བ་
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དགྲ ་འདི་ཚའི་གཉའ་ཐོག་ན་ཕར་ཤུ ད་དེ་བ་ཞིག་འདོད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་རང་མི་འོང་བ་འདྲ ། ངན་གཡོ་ཆེ་རབ་འོང་བ་འདྲ ་བ་འདུ ག་པས། མཐུ ་གཏད་སེར་གསུ མ་མཐར་ཕྱ ིན་པ་ཞིག་བསླ བས་ནས། ཨ་ཁུ ་དང་ཨ་ནེས་གཙ་བྱ ས་པའི་ཡུ ལ་མི་ཁྱ ིམ་མཚས་རང་རེ་མ་སྨ ད་ལ་སྡུ  ག་པོ་གཏོང་མཁན་འདི་ཀུ ན་རྩ ་བ་དགུ ་བརྒྱུ   ད་ནས་རབས་ཆད་པ་ཞིག་འདོད་དེ། ཨེ་འོང་ལྟ ོས་དང་ཟེར་བ་ལ། ངས་ཨེ་འོང་བལྟ འོ་ཨ་མ་རང་བླ ་མའི་འབུ ལ་བ་དང་ང་རང་གི་རྒྱ  གས་ཅི་འབྱ ོར་གྲ བས་གྱ ིས་ཤིག་བྱ ས་པས། ཨ་མས་མཐུ ་སླ ོབ་པའི་ཆ་རྐྱ  ེན་དུ ་ཞིང་བྲ ེ་པེ་སྟ ན་ཆུ ང་གིས་ཕྱ ེད་བཙངས་པའི་རིན་ལ་གཡུ ་སྐ ར་ཆེན་འོད་འཕྲ ོ་བྱ ་བ་ཞིག་དང་། རྟ ་དཀར་པོ་སེང་གེ་སྲ བ་མེད་བྱ ་བ་ཡུ ལ་ན་དགའ་བ་ཞིག་དང་། ཚས་ལྟ ང་གཉིས་བུ ར་ལྟ ང་གཉིས་ཁུ གས་འདུ ག་པའི་བུ ར་ལྟ ང་གཉིས་འཕྲ ལ་དགོས་ལ་སྤྱ  ད་ནས་གྲ བས་
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ཚར་བ་དང་། ངས་གུ ང་ཐང་གི་ལྷུ  ན་གྲུ  བ་མགྲ ོན་ཁང་བྱ ་བར་ཞག་འགའ་བསྡ ད་ནས་ལམ་གྲ ོགས་བཙལ་བས་མངའ་རིས་དོལ་ནས་ཡིན་ཟེར་བའི་གཅེས་ཕྲུ  ག་ལྔ ་དབུ ས་གཙང་གི་ཕྱ ོགས་ལ་ཆོས་དང་མཐུ ་སླ ོབ་ཏུ ་འགྲ ོ་བ་ཡིན་ཟེར་སླ ེབ་བྱུ  ང་བ་ལ། ང་ཡང་མཐུ ་སླ ོབ་ཏུ ་འགྲ ོ་བས་རང་རེ་རྣ མས་སྡ ེབ་འགྲ ོ་བྱ ས་པས། རུ ང་ཟེར་བ་དང་། གུ ང་ཐང་སྨ ད་དུ ་ཁྲ ིད་ཕྱ ིན་ནས་ཞག་ཤས་ངེད་ཀྱ ིས་ཞབས་ཏོག་བྱ ས། དེ་བར་ལ་ཨ་མས་ཁོང་རྣ མས་ལ་ངའི་ཕག་ཏུ ་ངེད་ཀྱ ི་བུ ་འདི་ལ་སྙ ིང་རུ ས་ཡེ་མེད་དོ། ཁྱ ེད་གྲ ོགས་པོ་རྣ མས་ཀྱ ིས་བསྐུ  ལ་ལྕ ག་གྱ ིས་ལ་མཐུ ་ཤིན་ཏུ ་མཁས་པ་ཞིག་སླ ོབས་ཤོག་ཅིག་འདིར་སླ ེབ་དུ ས་སྣ ་ལེན་དང་བྱ ་དགའ་གཟབ་པ་བྱ ེད་དོ་ཟེར་བ་བྱ ས་འདུ ག །དེ་ནས་རྟ ་ལ་ཚས་ལྟ ང་གཉིས་བཀལ། གཡུ ་ལུ ས་ལ་བཅངས་ཏེ། ངེད་རྣ མས་ཀྱ ིས་ལམ་དུ ་ཆས་པ་ལ། ཨ་མས་ཐག་རིང་གི་བར་དུ ་སྐྱ  ེལ་དུ ་ཕྱ ིན་པའི་
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ལམ་བར་དང་། སྐྱ  ེལ་ཆང་འཐུ ང་སར། ཨ་མས་ངའི་གྲ ོགས་པོ་རྣ མས་ལ་ཁ་བརྡ ་མང་པོ་བྱ ེད་ཅིང་འདུ ག །ཁྱ ད་པར་དུ ་ང་རང་ཟུ ར་དུ ་བཀར་ནས། མ་གཅིག་དང་བུ ་གཅིག་འབྲ ལ་མི་ཕོད་པར་ཨ་མས་ངའི་ལག་པ་ནས་བཟུ ང་སྟ ེ་བཅང་བཅང་བྱ ས་ཤིང་། གདོང་མཆི་མས་གང་བའི་ངུ ་། ངག་གིས་བུ ་འུ ་ཅག་མ་སྨ ད་ཀྱ ི་ལས་བསྐ ོས་ལ་ལྟ ོས་ལ། ཡུ ལ་དུ ་མཐུ འི་རྟ གས་ཐོན་པ་ཞིག་ཅིས་ཀྱ ང་གྱ ིས་ཤོག་ཅིག ཁོང་ཚའི་མཐུ ་དང་འུ ་ཅག་གིས་མཐུ ་མི་འདྲ འོ། །ཁོང་ཚ་གཅེས་ཕྲུ  ག་རང་དགའ་རྒྱ  གས་པའི་མཐུ ་ཡིན་པར་འདུ ག །འུ ་ཅག་མ་སྨ ད་སྡུ  ག་ཐུ ག་པའི་མཐུ ་ཡིན་པས་ཁྱ ོད་སྙ ིང་རུ ས་སྐྱ  ེད་ཤོག་ཅིག །བརྒྱ  ་ལ་གལ་ཏེ་བུ ་ཁྱ ོད་ཀྱ ིས་ཡུ ལ་དུ ་མཐུ འི་རྟ གས་མ་ཐོན་པར་ལོག་བྱུ  ང་ན། ང་མ་རྒ ན་མོ་ཁྱ ོད་རང་གི་མདུ ན་དུ ་ལྕ ེབས་ནས་ཤི་སྡ ོད་དོ་ཟེར། དམ་བཅའ་བསྒ ོས་ནས་ངེད་མ་སྨ ད་སོ་སོར་གྱ ེས་པ་ལས། ང་ཨ་མ་ལ་
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སེམས་འཕྲ ེང་དྲ གས་ཏེ། ཡང་ཡང་ཕྱ ི་མིག་བལྟ ་བ་དང་མཆི་མ་མང་པོ་ཤོར། ཨ་མ་ཡང་ང་བུ ་གཅིག་པོ་ལ་སེམས་འཕྲ ེང་བས། ངེད་རྣ མས་མཐོང་མཐོང་གི་བར་དུ ་ང་ལ་མིག་ཅེ་རེ་ངུ ་ཞིང་བསྡ ད་འདུ ག་པ་ལ། ང་ཡང་ཨ་མ་དང་ཡུ ད་ཙམ་ཞིག་ཕྲ ད་པ་ལ་ཕྱ ིར་ལོག་གམ་ལོག་གམ་སྙ མ་པའི་སེམས་ཤིན་ཏུ ་འཕྲ ེང་བ་ཞིག་བྱུ  ང་སྟ ེ། ངེད་མ་སྨ ད་ཕྱ ིས་མི་ཕྲ ད་པ་དེ་སེམས་ཀྱ ིས་ཚར་བ་ཡིན་པར་འདུ ག །མི་མཐོང་བ་དང་ཨ་མ་ཡུ ལ་དུ ་ངུ ་ཞིང་ལོག་ཕྱ ིན་པས། ཞག་འགའ་ནས་མྱ ང་ཚ་དཀར་རྒྱ  ན་གྱ ི་བུ ་མཐུ ་སླ ོབ་ཏུ ་སོང་འདུ ག་ཟེར་བའི་གྲ གས་པ་ཆེན་པོ་བྱུ  ང་འདུ ག ངེད་རྣ མས་ཀྱ ིས་དབུ ས་གཙང་གི་ལམ་དུ ་ཞུ གས་ནས་ཕྱ ིན་པས། གཙང་རོང་གི་གཡག་སྡ ེ་ཞེས་བྱ ་བར་སླ ེབ། དེར་ཕྱུ  ག་པོ་ཆེན་པོ་གཅིག་ལ་རྟ ་དང་ཚས་རྣ མས་བཙངས་པས་རིན་གསེར་དུ ་བྱུ  ང་བ་ལུ ས་ལ་བཅངས་ཏེ། གཙང་པོ་རྒྱ  བ་ནས་
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དབུ ས་ཕྱ ོགས་ལ་གཏད་ཕྱ ིན་པས། ཐོན་ལུ ག་ར་ཁ་བྱ ་བར་དབུ ས་པའི་བན་བཙུ ན་མང་པོ་དང་ཕྲ ད་དེ། དེ་རྣ མས་ལ་དབུ ས་ཕྱ ོགས་ན་མཐུ ་གཏད་སེར་གསུ མ་ལ་མཁས་པ་ཇི་སྐ ད་བྱ ་བ་ཡོད་དྲ ིས་པས། བནྡ ེ་གཅིག་ན་རེ་ཡར་ལུ ང་སྐྱ  ོར་པོ་གྲ ོང་བྱ ་བ་ན་བླ ་མ་གཉགས་གཡུ ང་སྟ ོན་ཁྲ ོ ་རྒྱ  ལ་བྱ ་བ་བཞུ གས་ཏེ། ཁོང་མཐུ ་གཏད་སོགས་དྲ ག་སྔ གས་ལ་གྲུ  བ་པ་ཐོབ་པ་ཡིན་ཟེར་ཏེ། བནྡ ེ་དེ་ཁོང་གི་སླ ོབ་མར་འདུ ག །དེ་ནས་ངེད་རྣ མས་ཀྱ ིས་བླ ་མ་གཡུ ང་སྟ ོན་ཁྲ ོ་རྒྱ  ལ་རང་ལ་གཏད་ཕྱ ིན་པས་ཡར་ལུ ང་སྐྱ  ོར་པོ་གྲ ོང་དུ ་སླ ེབ། བླ ་མ་དང་མཇལ་བའི་ཚ། ཁོང་གྲ ོགས་པོ་རྣ མས་ནི་ཕྱ ག་རྟ ེན་སྣ ་རེ་ཙམ་ལས་མི་གཏོང་བར་འདུ ག །ངས་གསེར་གཡུ ་ཀུ ན་ཕུ ལ་ཏེ། འདི་མིན་ལུ ས་ངག་ཡིད་གསུ མ་ཡང་འབུ ལ། བདག་ལ་ཡུ ལ་མི་ཁྱ ིམ་མཚས་སྐྱ  ིད་དུ ་ཕངས་པ་འགའ་བདོག་པས། ཡུ ལ་དུ ་རྟ གས་ཐོན་པའི་མཐུ ་ཕུ ལ་
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དུ ་ཕྱ ིན་པ་ཞིག་ཐུ གས་རྗ ེས་འཛིན་པ་ཞུ ་ཞིང་། དེ་བར་གྱ ི་ལྟ ོ་གོས་ཀྱ ང་ཐུ གས་རྗ ེས་འཛིན་པར་ཞུ ་ཞུ ས་པས། བླ ་མ་ཞལ་འཛུ མ་པ་ཞིག་མཛད་ནས། ཁྱ ོད་ཀྱ ི་གཏམ་དེ་རྣ མས་ལ་བརྟ ག་པར་བྱ ་གསུ ང་། དེ་ནས་ངེད་རྣ མས་ལ་མཐུ ་མཐིལ་ཕྱ ིན་པ་ནི་མ་བསླ བས། གནམ་ས་ཁ་རྡ ེབ་པ་ལྟ ་བུ འི་ཁ་ཕོ་ཡོད་པའི་ངན་སྔ གས་སྣ ་རེ་ཙམ་དང་། ཡང་ཕན་བྱ ེད་ཀྱ ི་གདམས་ངག་ཕྱ ག་ལེན་དང་བཅས་པ་སྣ ་རེ་ཙམ་གནང་ནས་ལོ་གཅིག་ཙམ་སོང་བ་དང་། ངའི་གྲ ོགས་པོ་ཀུ ན་ལོག་འགྲ ོ་གྲ བས་བྱ ེད་ཅིང་འདུ ག་པ་ལ། བླ ་མས་དབུ ས་ཕྲུ  ག་གི་གོས་ལེགས་པ་རེ་ཀུ ན་ལ་བཙམས་ནས་གནང་གིན་འདུ ག །ང་ནི་ཡིད་ཅིག་མ་ཆེས་ཏེ། མཐུ ་དེ་དག་གི་ཡུ ལ་དུ ་རྟ གས་ཐོན་པ་ཡང་དཀའ་བར་འདུ ག །མཐུ འི་རྟ གས་མ་ཐོན་པར་ཡུ ལ་དུ ་ལོག་རུ ང་ཨ་མ་ལྕ ེབས་ཏེ་འཆི་བ་མིན་པ་མི་འོང་སྙ མ་ནས་གྲ བས་མ་བྱ ས་པས། གྲ ོགས་པོ་རྣ མས་ན་རེ། ཐོས་
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པ་དགའ་ཡར་མི་འགྲ ོའམ་ཟེར། ང་འགྲ ོ ་བ་ལ་མཐུ ་མ་ལོབས་བྱ ས་པས། ཁོང་རྣ མས་ན་རེ་རང་རེས་བསྙ ེན་པ་སྐྱ  ེལ་ནུ ས་ན་གདམས་ངག་དེ་ཀུ ན་ཟབ་མོ་རང་འདུ ག །བླ ་མ་རང་ལའང་དེ་བས་ལྷ ག་པ་མེད་གསུ ང་གིན་འདུ ག་པས། ངེད་རྣ མས་ཀྱ ིས་མཐུ འི་སྒྲ  ོ་འདོགས་ཆོད། ཁྱ ོད་རང་ལྷ ག་མ་འདྲ ་ཨེ་གནང་ལྟ ོས་ཤོག་ཟེར། ཁོང་ཚས་བླ ་མ་ལ་གཏང་རག་དང་ཕྱ ག་ཕུ ལ་ནས་ཆས་འདུ ག་པ་ལ། ངས་ཀྱ ང་བླ ་མས་གནང་བའི་གོས་དེ་གྱ ོན་ནས་ཁོང་རྣ མས་གྲ ོ ་ལམ་ཞིག་གི་བར་བསྐྱ  ལ། ཁམས་བདེ་བྱ ས་ནས་ཁོང་ཚ་ཡུ ལ་དུ ་ལོག་སོང་། ངས་བླ ་མའི་དྲུ  ང་དུ ་ལོག་འོངས་པའི་ལམ་ལ། རྟ ་བོང་གི་སྦ ངས། བ་གླ ང་གི་ལྕ ི་བ། ཁྱ ི་ལུ ད་རྣ མས་འཐུ ་ཞིང་འོངས་པས་ཐུ ་བ་ཁྲ ིག་པ་གང་རྙ ེད་པ། བླ ་མའི་གསོལ་ཞིང་གཤིན་པོ་རང་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་ཁར་ས་ཁུ ང་བྲུ  ས་ཤིང་སྦ ས་པ། བླ ་མ་གཟིམས་ཁང་གི་སྟ ེང་ན་
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ཡོད་པས་གཟིགས་ཏེ། གྲྭ  ་པ་འགའ་ལ་ང་ལ་སྔ ར་སླ ོབ་མ་ཇི་སྙ ེད་ཅིག་བྱུ  ང་སྟ ེ། མ་གི་བས་ཤ་ཚ་བ་མ་བྱུ  ང་། ད་དུ ང་ཡང་མི་འོང་། ཁོ་ད་ནང་ང་ལ་ཁམས་བདེ་ཞུ ར་མི་འོང་བ་དེ་ཡང་ལོག་འོང་བའི་རྟ གས་སུ ་འདུ ག །ཁོ་དང་པོ་ངའི་སར་སླ ེབ་འོངས་པའི་ཚའང་ང་ལ་ཡུ ལ་མི་ཁྱ ིམ་མཚས་སྐྱ  ིད་དུ ་ཕངས་པ་ཚ་ཞིག་ཡོད་པས། མཐུ ་གནང་བར་ཞུ ་ལུ ས་ངག་ཡིད་གསུ མ་འབུ ལ་ཟེར། གླ ེན་པ་མ་གི་འདྲ ་ཞིག་འོང་བ། ཁོའ ་ིགཏམ་དེ་རྣ མས་བདེན་ན་ནི་མཐུ ་མ་བྱ ིན་ན་སྙ ིང་ཡང་རྗ ེ་བར་འདུ ག་གསུ ངས་པ་གྲྭ  ་པ་ཞིག་གིས་ང་ལ་བསྐྱ  ར་བས། གོ་བཅད་མཐུ ་ཟུ ར་པ་ཞིག་འོང་བར་འདུ ག་སྙ མ་དགའ་ནས། བླ ་མའི་དྲུ  ང་དུ ་ཕྱ ིན་པས། བླ ་མའི་ཞལ་ད་ལ་ཐོས་པ་དགའ་ཁྱ ོད་ལོག་མི་འགྲ ོ་བ་ཅི་ཡིན་གསུ ངས། དེར་ངས་བླ ་མ་རང་གིས་གནང་བའི་གོས་དེས་ཕྱ ག་རྟ ེན་བྱ ས་ཕྱ ག་ཕུ ལ། ཞབས་སྤྱ  ི་བོར་བླ ངས་ཏེ། བླ ་མ་
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རིན་པོ་ཆེ། བདག་ངེད་མ་སྨ ད་གསུ མ་ཡོད་པ་ལ་ཨ་ཁུ ་དང་ཨ་ནེས་གཙ་བྱ ས་པའི་ཡུ ལ་མི་ཁྱ ིམ་མཚས་འགའ་དགྲ ར་ལངས་ཏེ། མི་འཚམ་པའི་སྤྱ  ོད་ཁྱ ེར་སྣ ་ཚགས་ཀྱ ི་སྒ ོ་ནས་སྡུ  ག་པོ་རང་བཏང་། དེ་ལ་ལན་གཞན་གླ ན་པའི་སྟ ོབས་མེད་པར། ཨ་མས་བདག་མཐུ ་སླ ོབ་ཏུ ་བརྫ ངས་པ་ལགས། བདག་གིས་མཐུ འི་རྟ གས་མ་ཐོན་པར་ཡུ ལ་དུ ་ལོག་ན། བདག་གི་མདུ ན་དུ ་ཨ་མ་ལྕ ེབས་ནས་འཆི་བ་ཡོད་པས་མ་ཕྱ ིན་པ་ལགས། དེས་ན་མཐུ ་མཐིལ་ཕྱ ིན་པ་ཞིག་གནང་བར་ཞུ ་ཞེས་ཞུ ་བ་ཕུ ལ་ནས་ངུ ས་པས། ཁྱ ོད་ལ་ཡུ ལ་མིས་སྡུ  ག་པོ་ཅི་འདྲ ་བཏང་གསུ ང་། ངས་ཡབ་མི་ལ་ཤེས་རབ་རྒྱ  ལ་མཚན་སྐུ  ་གཤེགས་ཚུ ལ་ནས། ཨ་ཁུ ་དང་ཨ་ནེས་སྡུ  ག་པོ་བཏང་ཚུ ལ་རྣ མས་ངུ ་ངག་གིས་རྒྱ  ས་པར་ཞུ ས་པས། བླ ་མ་ཡང་སྤྱ  ན་ཆབ་ཉིལ་མཛད་ནས། དེ་ལྟ ར་བདེན་ན་ཧ་ཅང་མི་འོས་པར་འདུ ག་པས། མཐུ ་ངས་བྱ ས་ཀྱ ང་ཆོག་
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པར་འདུ ག་སྟ ེ། ཏབ་ཏོབ་ལར་མི་འདྲ ེན། ལར་ངའི་མཐུ ་འདི་ལ་སྟ ོད་མངའ་རིས་སྐ ོར་གསུ མ་ནས་གསེར་གཡུ ་བརྒྱ  ་འབུ ལ་སྟ ོང་འབུ ལ། སྨ ད་མདོ་ཁམས་སྒ ང་གསུ མ་ནས་ཇ་སིགས་དང་གོས་དར་བརྒྱ  ་འབུ ལ་སྟ ོང་འབུ ལ། བར་དབུ ས་གཙང་རུ ་བཞི་ནས་སྣ མ་ཕྲུ  ག་དང་མར་ནས་བརྒྱ  ་འབུ ལ་སྟ ོང་འབུ ལ། བྱ ར་དྭ གས་ཀོང་གསུ མ་ནས་མཛ་རྟ ་དང་གནག་ལུ ག་བརྒྱ  ་འབུ ལ་སྟ ོང་འབུ ལ་བྱུ  ང་སྟ ེ། ལུ ས་ངག་ཡིད་གསུ མ་འབུ ལ་ཟེར་བ་ཁྱ ོད་ལས་མ་བྱུ  ང་བས། མི་ཁྱ ོད་ཀྱ ི་གཏམ་དེ་ལ་བརྟ ག་པ་མྱུ  ར་བ་ཞིག་བྱ ེད་གསུ ངས་ནས་དེའི་ཚ་བླ ་མ་ལ་གྲྭ  ་པ་རྟ ་བས་བང་མགྱ ོགས་པ། གླ ང་པོ་ཆེ་བས་སྟ ོབས་ཆེ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ངའི་ཡུ ལ་དུ ་བལྟ ར་བཏང་བས། ཁོང་མྱུ  ར་དུ ་འཁོར་བྱུ  ང་སྟ ེ། བླ ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ཐོས་པ་དགའ་བདེན་པར་འདུ ག་པས། མཐུ ་ཤིན་ཏུ ་གནང་དགོས་པར་གདའོ་ཞུ ་ཞིང་འདུ ག་པ་ལ། ང་ལ་བླ ་མའི་ཞལ་
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ནས། དང་པོ་ནས་ཙབ་ཙབ་ལ་མཐུ ་བྱ ིན་ན་གླ ེན་པ་ཁྱ ོད་ཀྱ ིས་གྱ ོད་བྱ ས་ཀྱ ིས་དོགས་པ་ཡིན། ད་བདེན་པ་ཡོད་འདུ ག་པས། མཐུ ་སྟ ེར་མཐུ ་སླ ོབ་ཏུ ་གཞན་ཞིག་ཏུ ་འགྲ ོ་དགོས་ཏེ། ང་ལ་མཐུ ་གཟའ་གདོང་དམར་ནག་ཅེས་བྱ ་བ་ཧཱུྃ་ཤི་དང་ཕཊ་འགྱ ེལ་ཐོངས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ། གཙང་རོང་གི་གནུ བས་ཁུ ་ལུ ང་བྱ ་བ་ན་བླ ་མ་ཁུ ་ལུ ང་པ་ཡོན་ཏན་རྒྱ  ་མཚ་བྱ ་བ་སྨ ན་ཡང་ཤེས་སྔ གས་ཀྱ ང་ཤེས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ལ་བྱ ིན། ཁོང་ལ་སེར་བ་མཛུ བ་ཁྲ ིད་ཐོངས་པ་ཞིག་འདུ ག་པ་དེ་ང་ལ་བྱ ིན་ནས། ངེད་གཉིས་མཐུ ན་པའི་གྲ ོགས་པོ་བྱ ས་ཏེ། ང་ལ་མཐུ ་སླ ོབ་ཏུ ་བྱུ  ང་ཚད་ཁོང་ཅན་དུ ་བཏང་བར་བྱ ས། ཁོང་ལ་སེར་བ་སླ ོབ་ཏུ ་བྱུ  ང་ཚད་ང་ཅན་དུ ་བཏང་བར་བྱ ས་ཡོད་པས། དེས་ན་ཁྱ ོད་ཀྱ ང་ཁོང་གི་དྲུ  ང་དུ ་ང་རང་གི་བུ ་འདི་དང་བསྡ ེབས་ནས་གཏོང་བ་ཡིན་གསུ ངས། ཁོང་རང་གི་སྲ ས་ཆེ་བ་དར་མ་དབང་ཕྱུ  ག་བྱ ་བ་དང་། ང་
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གཉིས་ལ་རྒྱ  གས་ཟོང་དུ ་དབུ ས་ཀྱ ི་ཕྲུ  ག་དང་ཐེར་མ་འདྲ ེས་པ་མཛ་ཁལ་གཅིག་དང་། ཕྱ ག་རྟ གས་རྟ ེན་དང་བཅས་པ་བསྐུ  ར་ནས། གཙང་རོང་གི་གནུ བས་ཁུ ་ལུ ང་དུ ་བྱ ོན་པས། བླ ་མ་གནུ བས་ཆུ ང་བ་དང་མཇལ་ཏེ། སྣ མ་བུ ་བུ བས་རེའི་ཕྱ ག་རྟ ེན་དང་། བླ ་མའི་ཕྱ ག་རྟ གས་རྟ ེན་དང་བཅས་པ་ཕུ ལ་ནས། དེར་ཡང་རྒྱུ   ་མཚན་ལོ་རྒྱུ   ས་ཞིབ་པར་ཞུ ས་ཏེ་མཐུ ་ཐུ གས་ལ་འདོགས་པར་ཞུ ་ཞུ ས་པས། བླ ་མའི་ཞལ་ནས། ངའི་གྲ ོགས་པོ་ཕྱ ི ་ཐག་རིང་། ལབ་རྗ ེས་བཙན། ཁྱ ེད་གཉིས་ལ་མཐུ འི་གདམས་ངག་ཅིས་ཀྱ ང་སྟ ེར་བ་ཡིན་པས། རི་སྣ ་མ་ཀིར་ལག་མཐུ ས་གླ གས་མི་ཆ་བའི་སྒྲུ   བ་ཁང་རྩ ིགས་གསུ ངས། དེར་འོག་ཏུ ་ཐོག་རིམ་གསུ མ་ཡོད་པ། སྟ ེང་དུ ་ཐོག་རིམ་གཅིག་ཡོད་པ་ལ་གདུ ང་བཟང་པོ་ཉ་གཞིབ་གཞིབ་བཏང་། མཐའ་ཕ་བོང་གཡག་རོ་ཙམ་གྱ ིས་གོ་མཚམས་མེད་པར་གཏམས་ནས། སྒྲུ   བ་ཁང་གི་སྒ ོ་
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གཞན་གྱ ིས་མི་ཤེས་པ་དང་། ལག་མཐུ ས་གླ གས་མི་རྙ ེད་པ་བྱ ས། དེ་ནས་མཐུ འི་གདམས་ངག་གནང་སྟ ེ། མཐུ ་བསྒྲུ   བས་ནས་ཞག་བདུ ན་སོང་བ་དང་། བླ ་མ་བྱ ོན་ནས། སྔ ར་ཡིན་ན་ཞག་བདུ ན་རེས་ཆོག་གི་ཡོད། ད་ལན་ཡང་དེས་ཆོག་འོང་གསུ ང་པ་ལ། ངས་ཐག་རིང་གི་མཐུ ་ལགས་པས་ད་དུ ང་ཡང་ཞག་བདུ ན་བསྒྲུ   བ་པར་ཞུ ་ཞུ ས་པས། འོ་ན་སྒྲུ   བས་ཤིག་གསུ ང་བསྒྲུ   བས་པས། ཞག་བཅུ ་བཞི་འགྲ ོ་བའི་ནུ བ་མོ། ཡང་བླ ་མ་བྱ ོན་ཏེ། དོ་ནུ བ་དཀྱ ིལ་འཁོར་གྱ ི་མཐར་མཐུ འི་རྟ གས་ཡོང་བ་ཡོད་དོ་གསུ ངས། དེའི་ནུ བ་མོ་བཀའ་སྲུ  ང་དམ་ཅན་རྣ མས་ཀྱ ིས་མི་མགོ་སུ མ་ཅུ ་སོ་ལྔ ་དོན་སྙ ིང་དང་བཅས་པ་དམར་ཙ་རེ་ཁྱ ེར་བྱུ  ང་ནས། ཁ་སང་ནས་ངེད་འབོད་རང་འབོད་ཅིང་བསྐུ  ལ་བ་དེ་འདི་ཀ་དགོས་པ་ཡིན་འོང་ཟེར་དཀྱ ིལ་འཁོར་གྱ ི་མཐར་སྤུ  ངས་སོང་། ནང་པར་ཡང་བླ ་མ་བྱ ོན་ནས་ད་དུ ང་བསྒྲ  ལ་རྒྱུ   ་
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གཉིས་འདུ ག་པ་སྒྲ  ོལ་ལམ་འཇོག་གསུ ང་། དེར་ངས་སྙ ིང་ཚིམ་དང་བདེན་གཤགས་བདར་བའི་རྟ ེན་དུ ་འཇོག་པར་ཞུ ་ཞུ ས་ནས་བཞག་པས་ཨ་ཁུ ་དང་ཨ་ནེ་ལུ ས་འདུ ག །དེར་དམ་ཅན་ཆོས་སྐྱ  ོང་རྣ མས་ལ་གཏང་རག་གི་ཚགས་གཏོར་ཕུ ལ་ནས་མཚམས་གྲ ོལ་ལོ། །ཁུ ་ལུ ང་ན་ད་ལྟ ་ཡང་སྒྲུ   བ་ཁང་གི་ཤུ ལ་ཡོད་དོ། །དེའི་དུ ས་ངའི་ཡུ ལ་སྐྱ  ་རྔ ་རྩ ་རུ ། མཐུ འི་རྟ གས་ཅི་འདྲ ་ཞིག་བྱུ  ང་སྙ མ་ན། ཨ་ཁུ འི་བུ ་ཆེ་བ་ལ་བག་མ་བླ ངས་པའི་བག་སྟ ོན་གྱ ི་སར། ཨ་ཁུ འི་བུ ་རྣ མས་དང་མནའ་མས་ཐོག་དྲ ངས་ངེད་མ་སྨ ད་ལ་ཤིན་ཏུ ་སྡ ང་བའི་མི་མདའ་སུ མ་ཅུ ་སོ་ལྔ ་ནང་དུ ་འཛམ། མགྲ ོན་པོ་གཞན་རྣ མས་དང་ངེད་ལ་དཀར་མི་རྣ མས་ཆས་འོང་བའི་ལམ་བར་གྱ ི་གླ ེང་མོ་ལ། མི་བདག་བདག་ཏུ ་རེ། བདག་པོ་སྒ ོ་ཁྱ ིར་འདོན་ཟེར་བའི་གཏམ་དཔེ་ཇི་བཞིན་བྱ ེད་མཁན་སྙ ིང་མ་སྡུ  ག་འདི་ཚ་ལ་ཐོས་པ་དགའི་དག་མཐུ ་མི་འོང་
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རུ ང་། དཀོན་མཆོག་གི་བདེན་མཐུ ་ཞིག་འོང་འཐད་པ་ལ་ཟེར་འདུ ས་འོང་བ་རྣ མས་ནང་དུ ་མ་ཚུ ད་ཙམ་གྱ ི་བར་དེར། ཨ་ཁུ ་དང་ཨ་ནེ་གཉིས་ཀྱ ིས་མི་འདི་ལ་ཟ་མ་འདི་སྟ ེར་དང་ལན་འདི་བསྡ ོག་གི་གྲ ོས་བྱ ེད་ཅིང་ཕྱ ིར་བསྡ ད་པའི་དུ ས་སུ ། སྔ ར་ངེད་རང་གི་གཡོག་མོ་ཕྱ ིས་ཨ་ཁུ འི་གཡོག་བྱ ེད་པ་ཞིག་གིས་ཆུ ་བཅུ ་རུ ་ཕྱ ིན་པས། ར་བ་ན་རྟ ་མང་པོ་བཏགས་ཡོད་པ་མ་མཐོང་བར། སྡ ིག་པ་དང་། སྡ ོམ་དང་། སྦྲུ   ལ་དང་། སྦ ལ་ལྕ ོང་ལ་སོགས་པས་གང་བའི་ནང་ན་སྡ ིག་པ་རྭ ་ཅན་གཡག་ཤད་ཙམ་ཞིག་གི་རྭ ་བར་ན་ཀ་བ་བཅུ ག་སྟ ེ་ཕྱ ིར་འཐེན་པ་མཐོང་བས་འཇིགས་དྲ གས་བྲ ོས་ཏེ་ཕྱ ིར་ཐོན་མ་ཐག་ཏུ ། ར་བ་ན་རྟ ་རྒ ོད་མ་ཚན་མ་དང་གསེབ་འདྲ ེས་པ་མང་པོ་བཏགས་ཡོད་པ་ལས། གསེབ་ཀྱ ིས་རྒ ོད་མ་རྩ ེས་པས། རྟ ་ཀུ ན་འགྲ ོགས་པའི་འཕྲ ་ཐོ་དང་། རྒ ོད་མས་གསེབ་ལ་འཕྲ ་བརྒྱ  བ་པ་ཀ་བ་ལ་ཕོག་པས་ཀ་བ་འགྱ ེལ་ཏེ་
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ཁྱ ིམ་གཏིབས་པའི་གཏིབས་འོག་ཏུ ་ཨ་ཁུ འི་བུ ་རྣ མས་དང་། མནའ་མ་སོགས་མི་མདའ་སུ མ་ཅུ ་སོ་ལྔ ་ཤི་བས་ཁང་པའི་ནང་ས་ཚུ བ་དང་རོས་གང་། ཕྱ ི་ངུ ་ཆོང་གིས་གང་བ་དེ་པེ་ཏས་མཐོང་སྟ ེ། མྱུ  ར་དུ ་ཨ་མའི་སར་ཕྱ ིན་ནས། ཨ་མ་ཨ་མ་ཨ་ཁུ འི་ཁྱ ིམ་གཏིབས་ནས་མི་མང་པོ་ཤི་འདུ ག་ལྟ ོས་དང་ཟེར་བའི་གཏམ་བཤད་པས། ཨ་མས་བདེན་ནམ་མི་བདེན་སྙ མ་དགའ་དྲ གས་ལངས་ཏེ་བལྟ ས་པས། ཨ་ཁུ འི་ཁྱ ིམ་ས་ཚུ བ་ཕྱུ  ར་རེ་བ་དང་། ལུ ང་པ་ངུ ་ཙི་ཐེག་ཐེག་པ་མཐོང་སྟ ེ། ཧ་ལས་པ་ལྟ ར་དགའ་ནས། དེའི་ཚ་ཨ་མས་དབྱུ  ག་པ་རིང་པོ་ཞིག་གི་རྩ ེ་ལ་གོས་སྲུ  ལ་བསྐྱ  ོན་ཏེ་འཕྱ ར་ནས། སྐ ད་ཆེན་པོས་གསོལ་ལོ་མཆོད་ཅིག་ལྷ ་བླ ་མ་དཀོན་མཆོག་གསུ མ། ཁོ་དེ་ཡུ ལ་མི་ཁྱ ིམ་མཚས་པ་ཀུ ན་མི་ལ་ཤེས་རབ་རྒྱ  ལ་མཚན་ལ་བུ ་སྐྱ  ེས་ཨེ་འདུ ག །ང་མྱ ང་ཚ་དཀར་རྒྱ  ན་གྱ ིས་གོས་སྲུ  ལ་གྱ ོན། ལྟ ོ་ངན་ཟོས་ནས་བུ འི་རྒྱ  གས་
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སྦྱ  ངས་པ་ལ་དོན་བྱུ  ང་ཨེ་འདུ ག་ལྟ ོས་དང་། དང་པོ་ཨ་ཁུ ་དང་ཨ་ནེ་གཉིས་ན་རེ་ངེད་མ་སྨ ད་ཀུ ན་མང་ན་དམག་དྲ ོངས། ཉུ ང་ན་མཐུ ་ཐོང་ཟེར་བ་བྱ ས་སོ། །ད་ཉུ ང་བའི་མཐུ ་བཏང་བས་མང་བའི་དམག་ལས་ལྷ ག་པ་ཞིག་བྱུ  ང་ངོ་། །སྟ ེང་གི་མི་ལ་ལྟ ོས། འོག་གི་ཕྱུ  གས་ལ་ལྟ ོས། བར་གྱ ི་ནོར་ལ་ལྟ ོས། ལར་མ་ཤི་ཚ་རིང་ཙ་ན། བུ ས་བསྟ ན་པའི་ལྟ ད་མོ་འདི་འདྲ ་མཐོང་བའི་དུ ས་བྱུ  ང་བ་ཡིན། ང་མྱ ང་ཚ་དཀར་རྒྱ  ན་ལ་ད་ལན་ལས་ཉམས་དགའ་བ་ཨེ་འོང་ལྟ ོས་དང་ཟེར། སྙ ིང་ཚིམ་དང་གཤག་བདར་བ་ཁྱ ིམ་དུ ་མ་ཚུ ད་པ་ཀུ ན་གྱ ིས་ཐོས་པས། ལ་ལ་ན་རེ་མོ་བདེན་བྱ ེད་དུ ་འོང་ཟེར། ལ་ལ་ན་རེ་བདེན་པ་བདེན་ཏེ་ད་ལན་ཧ་ཅང་དྲ གས་ཟེར། དེ་སྟ ོབས་ཀྱ ིས་མི་ཤི་བྱུ  ང་བ་ཀུ ན་གྱ ིས་ཐོས་ནས་འཚགས་ཏེ། མོས་ད་ལན་གྱ ི་ཕུ ང་ཆེན་འདི་གཡོས་པས་མ་ཆོག་པར་སྙ ིང་ཚིམ་དེ་བྱ ས། མ་འཚམ་དྲ གས་པས། སྡུ  ག་སྣ ་དགུ ་
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བཏང་རྗ ེས་གསོན་སྙ ིང་ལ་དམར་འདོན་བྱ ེད་ཟེར་བ་ལ། རྒ ན་པ་རྣ མས་ན་རེ་མོ་བསད་པས་ཅི་ལ་ཕན། ཡང་རང་རེ་ཚ་ལ་མོའ་ིབུ ས་འདི་འདྲ ་བ་ཞིག་འོང་བ་དེ་ཀ་ཡིན་མོད། དེ་བས་དང་པོར་མོའ་ིབུ ་བཙལ་ཏེ་ལག་མཐུ ས་གསོད་ཅི་ཐུ བ་གྱ ིས། དེ་ནས་མོ་རང་གསོད་ལུ གས་སླ ་ཟེར་བ་ལ་ཁ་འཆམ། ཨ་ཁུ ས་ཐོས་པས། ངེད་ལ་བུ ་འཆི་རྒྱུ   ་དང་བུ ་མོ་འཆི་རྒྱུ   ་མེད། ང་རང་ནི་ཤི་ན་དགའ་ཟེར། ཨ་མ་གསོད་པར་ཆས་པ་ལ། ཡུ ལ་མི་རྣ མས་ཀྱ ིས་བཟུ ང་སྟ ེ། དང་པོ་ཡང་ཁྱ ེད་ཀྱ ི་ཁ་ཕྱ ིར་འགྲ ོལ་བས་ཡུ ལ་འདིར་ཕུ ང་འདི་བྱུ  ང་བ་ཡིན། ད་ཡང་མོའ་ིབུ ་མ་སོད་པར་ལས་འདི་བྱ ེད་ན་རང་རེ་ཚ་འཐབ་བྱ ས་པས། ཨ་ཁུ ་ལ་བྱ ་ཐབས་མ་བྱུ  ང་བར་ལུ ས། དེ་ནས་ཡུ ལ་མི་རྣ མས་ཀྱ ིས་ང་གསོད་དུ ་གཏོང་བའི་གྲ ོས་བྱ ས་པས། ཞང་པོ་ཨ་མའི་སར་འོངས་ནས། ཁ་སང་གི་གཏམ་དེ་དང་བྱ ེད་ལུ གས་དེས། ད་ཡུ ལ་མི་རྣ མས་ཀྱ ིས་
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ཁྱ ོད་རང་དང་བུ ་ལག་མཐུ ས་གསོད་པར་འདུ ག་གིས། ནུ ས་པ་རང་ཅི་ཡོད་དམ་མཐུ ་བྱུ  ང་བ་རང་གིས་ཆོག་མོད་ཟེར་མང་པོ་འབར་དུ ་བྱུ  ང་བ་ལ། ཨ་མས་ཞང་པོ་རང་གི་ཐོག་ཏུ ་མ་བྱུ  ང་བ་ལགས། དེ་ཙམ་གྱ ི་གོ་བ་ཞིག་དག་ང་ལ་ཡང་ཡོད་དེ། ངའི་ནོར་ཚན་དེ་ཕྲ ོགས་པའི་ཁར་བྱ ེད་ལུ གས་དེ་བྱ ས་པས་བསྲ ན་བཟོད་པ་དཀའ་མོ་ཀ་གདའ་ཞེས་ལན་གཞན་མ་བཅལ་བར་ངུ ས་པས། ཞང་པོ་ཡང་བདེན་པ་ཁྱ ོད་ཀ་བདེན། ད་གསོད་མཁན་བྱུ  ང་དོགས་ཡོད་པས་སྒ ོ་དམ་དུ ་ཆུ ག་ཟེར་ཐོན་སོང་། སྟ ེང་སྒ ོ་དམ་པའི་ངང་ནས་བསམ་བླ ོ་མང་པོ་གཏོང་ཞིང་ཡོད་པའི་སྐ བས་སུ ། ཨ་ཁུ འི་གཡོག་མོ་སྔ ར་ངེད་རང་གི་ཡིན་པ་དེས། ཁོང་ཚ་གྲ ོས་བྱ ེད་པ་ཐོས་ནས་མོས་རུ ས་ཞེན་གྱ ིས་མ་བཟོད་པར། ཨ་མ་ལ་ཁོང་ཚ་གྲ ོས་འདི་ལྟ ར་བྱ ེད་ཅིང་འདུ ག་པས་སྲ ས་ཀྱ ི་སྲ ོག་ཟོན་མཛད་ཅིག་ཅེས་བྱ ་བཏང་བས། ཨ་མའི་བསམ་པ་
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ལ། ཁོང་ཚའི་གྲ ོས་དེ་ང་རེ་ཞིག་བླ ོ་བདེ་ཚར་སྙ མ་ནས། ཞིང་བྲ ེ་པེ་སྟ ན་ཆུ ང་གི་ཕྱ ེད་པོ་ཡང་བཙངས་པའི་རིན་ལ་གསེར་སྲ ང་བདུ ན་བྱུ  ང་བ། ཡུ ལ་པའི་མི་བཏང་བས་ནི་མ་བྱུ  ང་། གཞན་བང་ཆེན་ནི་མ་འབྱ ོར་པས། ཨ་མ་རང་ང་ལ་ཕྲ ད་པ་དང་རྒྱ  གས་སྐྱ  ེལ་བ་དང་ཁ་ཏ་འཇུ ག་པ་ལ་འོང་སྙ མ་པའི་ཚ། དབུ ས་ཕྱ ོགས་ཀྱ ི་རྣ ལ་འབྱ ོར་པ་བལ་པོ་བསྐ ོར་ནས་ལོག་འགྲ ོ་བ་ཞིག་ལྡ ོམ་བུ ་བྱ ེད་དུ ་བྱུ  ང་བ་ལ། ལོ་རྒྱུ   ས་རྣ མས་ཞིབ་པར་དྲ ིས་པས། བང་ཆེན་གྱ ི་འོས་སུ ་བྱུ  ང་སྟ ེ། ཞག་འགའ་འདིར་བཞུ གས། དབུ ས་གཙང་གི་ཕྱ ོགས་ན་ངའི་བུ ་ཞིག་ཡོད་པས། དེ་ལ་ཕྲ ིན་རེ་ཙམ་བསྐུ  ར་བ་ཡིན་པས། དེ་རྣ མས་ཀྱ ང་སྤྲ  ོད་གྲ ོགས་གྱ ིས་བྱ ས་ནས། དེ་བར་ལ་ཞབས་ཏོག་སྐྱ  ིད་དུ ་ཚར་བ་བྱ ས། ཨ་མས་མར་མེ་ཞིག་སྤ ར་ཏེ། ངའི་བསམ་པ་བཞིན་གྲུ  བ་ན་མར་མེ་འདི་ཡུ ན་རིང་དུ ་གནས་པ་དང་། མི་འགྲུ  བ་ན་མྱུ  ར་དུ ་འཆི་བའི་
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ཕྲ ིན་ལས་ཐོས་པ་དགའི་བླ ་མ་དང་ཆོས་སྐྱ  ོང་རྣ མས་ཀྱ ིས་མཛད་ཅིག་བྱ ས་དམོད་བོར་བས། མར་མེས་ཉིན་ཞག་ཕྲུ  གས་གཅིག་ཐུ བ་སྟ ེ། བསམ་པ་གྲུ  བ་པར་ཡིད་ཆེས་ནས། རྣ ལ་འབྱ རོ་པ་རྒྱ  ལ་ཁམས་བསྐ རོ་བ་ལ་གསོ་ལྷ མ་གལ་ཆེ་བས། ལྷ ན་པ་དང་ཀྲ ད་པ་གྱ ིས་བྱ ས་ལྷ མ་གྱ ི་ཀྲ ད་རྒྱུ   ན་རྣ མས་ཁོ་རང་ལ་སྤྲ  ད། གོས་བེམ་པོ་ཞིག་འདུ ག་པ་དེ་ལ་ཨ་མ་རང་གིས་ལྷ ན་པ་རྒྱ  བ། བེམ་པོའ་ིནང་གི་རྒྱ  བ་གཞུ ང་དུ ། རྣ ལ་འབྱ ོར་པ་ལ་རྒྱུ   ས་མེད་པའི་གསེར་སྲ ང་བདུ ན་པོ་སྦ ས་པའི་སྟ ེང་དུ ་ལྷ ན་པ་ནག་པོ་ཁ་གང་གྲུ  ་བཞི་པ་ཞིག་རྒྱ  བ། དབུ ས་སུ ་སྐུ  ད་པ་དཀར་ལ་སྦ ོམ་པའི་གཟེར་ཚམ་སྐ ར་མ་སྨ ིན་དྲུ  ག་གི་དབྱ ིབས་འདྲ ་བ་ཕྱ ིར་མི་མངོན་པ་ཞིག་གིས་མནན་ཏེ། རྣ ལ་འབྱ ོར་པ་ལ་ཡང་རྔ ན་པ་ཆེན་པོ་བྱ ིན་ནས། ཡི་གེ་གབ་ཡིག་ལ་རྒྱ  ་ལ་དམ་ཡོད་པ་ཞིག་བསྐུ  ར་ནས་བརྫ ངས་སོ། །དེ་ནས་ཨ་མའི་བསམ་པ་ལ་ཡུ ལ་མི་འདི་
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རྣ མས་ཀྱ ི་གྲ ོས་བྱ ེད་ལུ གས་འདིས། ཅི་བྱ ེད་མི་ཤེས་པས་སྡ ིགས་མོ་ཞིག་བྱ ེད་དགོས་སྙ མ། པེ་ཏ་ལ་བསླ བས་ནས། ཁ་སང་གི་རྣ ལ་འབྱ ོར་པ་དེ་ལ་ཨ་ཇོས་ཡི་གེ་བསྐུ  ར་བྱུ  ང་བྱ ་བ་ཀུ ན་ལ་བསྒྲ  གས། ཨ་མས་ངས་བསྐུ  ར་བ་ལྟ ར་བྱ ས་པའི་ཡི་གེ། ཨ་མ་དང་སྲ ིང་མོ་ཁམས་བཟང་ངོས་ནས་མཐུ འི་རྟ གས་མཐོང་ལས་ཆེ། ད་དུ ང་ཡུ ལ་མིས་ཁྱ ེད་མ་སྨ ད་ལ་སྒ ོས་སུ ་སྡ ང་པོ་བྱ ེད་མི་བྱུ  ང་ན་མིང་རུ ས་ཡི་གེ་ལ་བྲ ིས་ལ་བསྐུ  ར་ཐོང་། ངས་མཐུ ་ལ་བརྟ ེན་ནས་མིའི་སྲ ོག་གཅོད་པ་ཟ་མའི་ཕུ ད་མཆོད་པ་བས་སླ ་བར་འདུ ག་པས་རབས་དགུ ་བརྒྱུ   ད་ནས་བཅད་པས་ཆོག །ཡུ ལ་པ་སྤྱ  ིས་སྡ ང་པོ་བྱ ས་ན་ཁྱ ེད་རང་མ་སྨ ད་འདི་ཕྱ ོགས་སུ ་ཐོན་ཤོག །ངས་ཡུ ལ་དེ་བྱུ  ང་བའི་རྗ ེས་ཀྱ ང་མེད་པ་ཞིག་བཟོ་བ་ཡིན། ང་ལོངས་སྤྱ  ོད་དང་འཚ་བ་ཐོགས་མེད་ཀྱ ི་ངང་ནས་སྒྲུ   བ་པ་བྱ ེད་ཅིང་ཡོད་པས་ངའི་སེམས་ལས་མ་བྱ ེད། བྱ ་བ་ཞིག་བྲ ིས་
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ནས་རྒྱ  ་བྱ ས་ཏེ། ཐོག་མར་ཞང་པོ་སོགས་ངེད་རང་ལ་དཀར་མི་རྣ མས་ལ་བསྟ ན། དེ་ནས་ཡི་གེ་ཞང་པོའ་ིལག་ཏུ ་བཞག་ནས་ཀུ ན་གྱ ིས་མཐོང་བར་བྱ ས་པས། ཁོང་རྣ མས་ཀྱ ི་གྲ ོས་འགྱུ  ར་ཏེ། ལག་མཐུ འི་བསམ་སྦྱ  ོར་བོར་ནས། ཞིང་འོར་མ་གྲུ  ་གསུ མ་ཡང་ཨ་ཁུ འི་ལག་ནས་བླ ངས་ཏེ། ཨ་མ་ལ་སྤྲ  ད་འདུ ག །རྣ ལ་འབྱ ོར་པ་དེས་ཀྱ ང་ང་རྩ ད་གཅོད་ཅིང་འོངས་པས། ང་གནུ བས་ཁུ ་ལུ ང་ན་འདུ ག་ཟེར་བ་ཐོས་ནས། ངའི་སར་བྱུ  ང་སྟ ེ། ཨ་མ་དང་སྲ ིང་མོ་སོགས་ཡུ ལ་གྱ ི་ལོ་རྒྱུ   ས་རྣ མས་རྒྱ  ས་པར་བཤད། ཡི་གེ་སྤྲ  ད་པ་ཟུ ར་ཞིག་ཏུ ་བཀླ གས་པས། ཐོས་པ་དགའ་ཁམས་བཟང་བར་ཡོད་ལས་ཆེ། མ་རྒ ན་མོ་ལ་བུ ་སྐྱ  ེས་པས་བསམ་པ་གྲུ  བ། ཡབ་མི་ལ་ཤེས་རབ་རྒྱ  ལ་མཚན་གྱ ི་གདུ ང་རབས་ཟིན། ཡུ ལ་དུ ་མཐུ འི་རྟ གས་ཐོན། མི་མགོ་སུ མ་ཅུ ་སོ་ལྔ ་ཁང་པ་གཏིབས་པའི་འོག་ཏུ ་ཤི། དེའི་ཕྱ ིར་ཡུ ལ་པ་འདི་པས་ངེད་མ་སྨ ད་ལ་
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གཤའ་མ་རང་མ་བྱ ས་པས། ད་དུ ང་སེར་བ་གྱ ང་རིམ་དགུ ་ཡོད་ཟེར་བ་ཞིག་ཕོབས། དེས་མ་རྒ ན་མོའ་ིབསམ་པ་མཐར་ཕྱ ིན་པ་ཡིན། ཡུ ལ་པ་འདི་པས་ཁྱ ོད་ཚལ་དུ ་བཏང་ནས་བསད་རྟ ིང་ང་ཡང་གསོད་ཟེར་བར་འདུ ག་པས། རང་རེ་མ་བུ ་གཉིས་ཀའི་ཕྱ ིར་དུ ་སྲ ོག་ཟོན་དམ་པར་གྱ ིས། རྒྱ  གས་ཆད་ན་ལུ ང་པ་ཁ་བྱ ང་དུ ་ལྟ ་བ། སྤྲ  ིན་ནག་པོ་ལྡ ིང་ཞིང་། སྐ ར་མ་སྨ ིན་དྲུ  ག་འཆར་བའི་འོག་ན་རང་རེའི་ཉེ་ཚན་གྲ ོང་པ་བདུ ན་ཡོད་པས། དེ་ནས་རྒྱ  གས་ཅི་འདོད་འོང་པ་ཡོད་པས་ལོང་། རྩ ད་མ་ཆོད་ན་ལུ ང་པ་དེའི་ནང་ན་རྣ ལ་འབྱ ོར་པ་འདི་རང་བཞུ གས་པ་ཡིན་པས་གཞན་དུ ་མ་འདྲ ི་བྱ ་བ་ཞིག་འདུ ག་པས། ཡི་གེའི་དོན་ནི་མ་གོ། ཡུ ལ་དང་ཨ་མ་ནི་དྲ ན། རྒྱ  གས་ཆད་པ་ལ་ཤིན་ཏུ ་མཁོ་བ་ཞིག་ཡོད་པར་འདུ ག་ཀྱ ང་། ལུ ང་པ་དང་ཉེ་ཚན་རྒྱུ   ས་མེད་པས་མཆི་མ་མང་པོ་ཤོར། རྣ ལ་འབྱ ོར་པ་དེ་ལ་ཁྱ ོད་ལ་ངའི་
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གཉེན་རྣ མས་ཡོད་པའི་ལུ ང་པ་རྒྱུ   ས་ཡོད་པར་འདུ ག་པ་གང་ཡིན་དྲ ིས་པས། མངའ་རིས་གུ ང་ཐང་ཡིན་ཟེར། དེ་མིན་རྒྱུ   ས་མེད་དམ་ཁྱ ེད་རང་གི་ཡུ ལ་གང་ཡིན་བྱ ས་པས། དེ་མིན་ལུ ང་པ་མང་པོ་རྒྱུ   ས་ཡོད་དེ། ཁྱ ོད་ཀྱ ི་གཉེན་གྱ ི་ལུ ང་པ་རྒྱུ   ས་མེད། ང་རང་དབུ ས་ནས་ཡིན་ཟེར། འོ་ན་ཁྱ ེད་རང་འདིར་ཅུ ང་ཟད་ཅིག་བཞུ གས་ཤིག །ང་ད་ལྟ ་རང་འོང་གིས་བྱ ས་ནས། ཡི་གེ་དེ་བླ ་མ་ལ་ཕུ ལ། ལོ་རྒྱུ   ས་རྣ མས་ཞུ ས་པས། ཡི་གེ་དེ་ཚར་གཅིག་གཟིགས་ནས། ཐོས་པ་དགའ་ཁྱ ོད་ཀྱ ི་ཨ་མ་དེ་ཞེ་སྡ ང་ཆེན་པོ་རང་ཞིག་ཡོད་པར་འདུ ག །མི་དེ་ཙམ་ཤི་རྟ ིང་ཡང་ད་དུ ང་སེར་བ་ཕོབ་ཟེར་བ་བྱ ས་གདའ། ཁྱ ོད་ལ་བྱ ང་ན་ཉེ་ཚན་ཅི་འདྲ ་ཡོད་གསུ ང་། སྔ ར་ཡོད་ཟེར་བ་ནི་མ་ཐོས། ཡི་གེ་ནི་དེ་འདྲ ་གདའ། རྣ ལ་འབྱ ོར་པ་ལ་དྲ ིས་པས་ཡང་རྒྱུ   ས་ནི་མི་གདའ་ཞུ ས་པས། བླ ་མའི་ཇོ་མོ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲ ོའ་ིམཚན་དང་ལྡ ན་
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པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེས་ཡི་གེ་ཚར་གཅིག་བསྒྲ  གས་ནས། རྣ ལ་འབྱ ོར་པ་དེ་ནང་དུ ་བོས་ཤོག་གསུ ང་། བོས་ནས་མེ་ཆེན་པོ་བཏང་། ཆང་ཞིམ་པོ་བྱ ིན་ཏེ། རྣ ལ་འབྱ ོར་པའི་རྒྱ  བ་ནས་བེམ་པོ་ཕུ ད་དེ་ཡུ མ་གྱ ིས་གྱ ོན་ནས། བེམ་པོ་འདི་འདྲ ་གྱ ོན་ནས་རྒྱ  ལ་ཁམས་བསྐ ོར་བའི་མི་ལ་སྐྱ  ིད་འོང་གསུ ང་ཞིང་། ཕར་ཅམ་ཚུ ར་ཅམ་མཛད། དེ་ནས་ཁང་ཐོག་ལ་འཛགས་སོང་སྟ ེ། ཡུ མ་གྱ ིས་བེམ་པོའ ་ིནང་ནས་གསེར་བཏོན། ལྷ ན་པ་སྔ ར་བཞིན་བཙམས་ཏེ། བེམ་པོ་རྣ ལ་འབྱ ོར་པ་རང་ལ་གཡོགས། དེ་ནུ བ་ཀྱ ི་ཟ་མ་བྱ ིན་ནས་གནས་སུ ་བསྐྱ  ལ་ལོ། །དེ་ནས་ཡུ མ་ན་རེ་ཐོས་པ་དགའ་འདིར་བླ ་མའི་དྲུ  ང་དུ ་ཤོག་དང་གསུ ང་། ཕྱ ིན་པས་གསེར་སྲ ང་བདུ ན་པོ་གནང་བྱུ  ང་། གསེར་གང་ན་གདའ་ཞུ ས་པས། རྣ ལ་འབྱ ོར་པའི་བེམ་པོའ་ིནང་ན་འདུ ག །ཐོས་པ་དགའ་ལ་མ་གྲུ  ང་པོ་རང་ཞིག་ཡོད་པར་གདའ། ལུ ང་པ་ཁ་བྱ ང་དུ ་ལྟ ་བ་
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ལ་ཉི་མ་མི་འཆར་བ་ལྟ ར་རྣ ལ་འབྱ ོར་པའི་བེམ་པོའ་ིནང་ལ་ཉི་མ་མི་འཆར་བ་ལ་ཟེར་བར་གདའ། སྤྲ  ིན་ནག་པོར་ལྡ ིང་བ་ལྷ ན་པ་ནག་པོ་ཁ་གང་བཏབ་པ་ལ་ཟེར་བར་གདའ། སྐ ར་མ་སྨ ིན་དྲུ  ག་འཆར་བ་སྐུ  ད་པ་དཀར་པོའ་ིཧབ་བཙམས་ལ་ཟེར་བར་གདའ། དེའི་འོག་གི་ཉེ་ཚན་གྲ ོང་པ་བདུ ན་པོ་གསེར་སྲ ང་བདུ ན་པོ་ལ་ཟེར་བར་གདའ། རྩ ད་མ་ཆོད་ན་ལུ ང་པ་དེའི་ནང་ན་རྣ ལ་འབྱ ོར་པ་འདི་རང་བཞུ གས་པས་གཞན་དུ ་མ་འདྲ ི་བྱ ་བ། མ་གོ་ན་གསེར་རྣ ལ་འབྱ ོར་པའི་བེམ་པོ་ལ་ཡོད་པས་གཞན་དུ ་མ་ཚལ་བྱ ་བར་གདའ་གསུ ང་། བླ ་མའི་ཞལ་ནས་ཁྱ ེད་བུ ད་མེད་བླ ོ་རྣ ོ་ཟེར་བ་བདེན་པར་གདའ་གསུ ང་ཤིན་ཏུ ་དགྱ ེས་འདུ ག །དེ་ནས་ངས་རྣ ལ་འབྱ ོར་པ་ལ་གསེར་ཞོ་གང་བྱ ིན་པས་དགའ་སོང་། ཇོ་མོ་ལ་གསེར་ཞོ་བདུ ན་ཕུ ལ། བླ ་མ་ལ་གསེར་སྲ ང་གསུ མ་ཕུ ལ་ནས་ད་དུ ང་བདག་གི་མ་རྒ ན་མོས་སེར་བ་དགོས་ཟེར་



83

བ་གདའ་བས། སེར་བའི་གདམས་པ་ཐུ གས་ལ་འདགོས་པར་ཞུ ་ཞུ ས་པས། སེར་བ་དགོས་ན་བླ ་མ་གཡུ ང་སྟ ོན་ཁྲ ོ་རྒྱ  ལ་ཅན་དུ ་སོང་ཞིག་གསུ ང་། བླ ་མའི་ཡི་གེ་རྟ ེན་དང་བཅས་པ་བསྐུ  ར་ཏེ། ཡང་ཡར་ལུ ང་སྐྱ  ོར་པོ་གྲ ོང་དུ ་ཕྱ ིན། བླ ་མ་དང་མཇལ་གསེར་སྲ ང་གསུ མ་གྱ ི་ཕྱ ག་རྟ ེན་དང་། བླ ་མའི་ཡི་གེ་རྟ ེན་དང་བཅས་པ་ཕུ ལ། སེར་བ་དགོས་པའི་ལོ་རྒྱུ   ས་ཞུ ས་པས། མཐུ ས་གོ་ཆོད་པར་བྱུ  ང་ངམ་གསུ ང་། མཐུ ས་གོ་ཆོད་པར་བྱུ  ང་མི་མགོ་སུ མ་ཅུ ་སོ་ལྔ ་བསད་ལགས་ཏེ། ད་དུ ང་སེར་བ་དགོས་ཟེར་ཡི་གེ་བྱུ  ང་བས་ཐུ གས་ལ་འདགོས་པར་ཞུ ་ཞུ ས་པས། དེ་ལྟ ར་བྱ ་གསུ ང་གདམས་ངག་གནང་ནས་སྒྲུ   བ་ཁང་རྙ ིང་པ་ཞིག་ཏུ ་བསྒྲུ   བས་པས། ཞག་བདུ ན་ནས་ཐུ ན་དོང་གི་ནང་དུ ་སྤྲ  ིན་འཁྲ ིགས། གླ ོག་འཁྱུ  ག །འབྲུ  ག་དང་གཟའ་རཱ ་ཧུ ་ལའི་སྐ ད་འདོན་པ་བྱུ  ང་བས། ད་ངས་སེར་བ་ལ་མཛུ བ་ཁྲ ིད་བྱ ས་པས་ཆོག་པ་
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འདུ ག་སྙ མ་པ་བྱུ  ང་། བླ ་མའི་ཞལ་ནས་ཀྱ ང་། ད་སེར་བ་ཐོངས་བར་འདུ ག་པས་ཁྱ ོད་ཀྱ ི་ཡུ ལ་ན་ལོ་ཐོག་མཐོ་དམན་ཅི་འདྲ ་ཡོད་རིམ་པར་གསུ ང་བ་ལ། ངས་ཡུ ར་མ་རན་པ་ཙམ་དང་། ལྗ ང་པ་ཕུ ག་རོན་ནུ བ་པ་ཙམ་ཡོད་ཅེས་རིམ་པར་ཞུ ས་པས། ཅུ ང་སྔ ས་གསུ ང་། ད་ཅི་ཙམ་ཡོད་གསུ ང་པ་ལ། སྙ ི་མ་འཐོན་ཙམ་ཡོད་ཞུ ས་པས། འོ་ན་སེར་བ་གཏོང་དུ ་འགྲ ོ་རན་གསུ ང་། ངའི་གྲ ོགས་ལ་སྔ ར་བང་ཆེན་ལ་ཕྱ ིན་པ་དེ་བཏང་སྟ ེ། ངེད་གཉིས་ཀྱ ིས་རྣ ལ་འབྱ ོར་པར་བརྫུ  ས་ནས་ཕྱ ིན་པས། ཡུ ལ་དུ ་རྒ ན་དྲ ན་མ་མྱ ོང་བའི་ལོ་ལེགས་བྱུ  ང་བ་ལ། གང་དགར་རྔ ་རྒྱུ   ་མེད་པའི་ལོ་ཁྲ ིམས་བྱ ས། རྩ ས་མ་སང་རྔ ་གནངས་རྔ ་དང་ཐུ ག་བྱུ  ང་། དེར་ངས་ལུ ང་པའི་ཕུ ་རུ ་ཐུ ན་གསོས། སྔ གས་བགྲ ངས་པས་ནམ་མཁའ་ལ་སྤྲ  ིན་བྱ ིའུ འི་རོ་ཙམ་ཡང་འདུ ར་མ་འདོད་པ་ལ། དམ་ཅན་རྣ མས་ཀྱ ི་མིང་ནས་བོས། ཡུ ལ་མིས་སྡུ  ག་བཏང་ཚུ ལ་གྱ ིས་
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བདེན་པ་བདར། བེམ་པོ་བརྡ བས་ནས་མང་པོ་ངུ ས་པས། ནམ་མཁའ་ལ་སྤྲ  ིན་ནག་པོ་བསམ་གྱ ིས་མི་ཁྱ བ་པ་གླ ོ་བུ ར་དུ ་འདུ ས་ནས། གཅིག་ཏུ ་འཁྲ ིགས་ཏེ་སྐ ད་ཅིག་དེ་ཉིད་ལ། འབྲུ  ་སྣ ་གཅིག་ཀྱ ང་ལུ ང་པར་མ་ལུ ས་པའི་སེར་བ་གྱ ང་རིམ་གསུ མ་ཙམ་ཡོད་པ་བབས་ཏེ། རི་ཐམས་ཅད་གྲ ོག་པོར་སོང་། ཡུ ལ་པ་ཐམས་ཅད་འབྲུ  ་མིག་གིས་མི་མཐོང་བས་ངུ ་ཆོང་དུ ་སོང་འདུ ག །དེའི་རྗ ེས་ལ་ཆར་རླུ  ང་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱུ  ང་སྟ ེ། ངེད་རང་གཉིས་ཀྱ ང་གྲ ང་ནས་བྲ ག་ཕུ ག་ཁ་བྱ ང་བསྟ ན་ཞིག་ཏུ ་སྤ ེན་མའི་མེ་བཏང་ནས་བསྡ ད་པས། ཡུ ལ་པའི་སྐྱ  ེས་པ་ལོའ་ིགཏང་རག་གི་ཤ་ལ་རི་དྭ གས་གསོད་དུ ་ཕྱ ིན་པ་རྣ མས་ཐོས་པ་དགའ་འདིས་ཡུ ལ་པ་ལ་སྡུ  ག་བཏང་བ་ཙམ་སུ ས་ཀྱ ང་མ་བཏང་། སྔ ར་མི་དེ་ཙམ་བསད། ད་ལོའ་ིལོ་ལེགས་ལ་འབྲུ  ་མིག་གིས་མི་མཐོང་བ་བཅོས། ད་ཁོ་ལག་ཏུ ་ཚུ ད་ན་གསོན་སྙ ིང་ལ་དམར་འདོན་བྱ ས། 
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ཤ་ཁམ་རེ་དང་ཁྲ ག་ཐིགས་པ་རེ་བཏང་རུ ང་སྙ ིང་ན་བ་མི་སངས་པར་འདུ ག་ཟེར་ཞིང་། ཕུ ག་པའི་མདུ ན་ན་མར་འགྲ ོ་ཞིང་འདུ ག་པ་ལ། རྒ ན་པ་ཞིག་ན་རེ། ཁ་རོག་ཁ་རོག་སྐ ད་ཆུ ང་དུ ་ཆུ ག །བྲ ག་ཕུ ག་ཡ་གི་ན་དུ ད་པ་ཞིག་འདུ ག་ཅི་ཡིན་མི་ཤེས་ཟེར་བ་ལ། གཞོན་པ་རྣ མས་ན་རེ་ཐོས་པ་དགའ་ཁོ་ཡིན་ཐག་ཆོད། ཁོས་འུ ་ཅག་མཐོང་བ་མེད་པས། ཡུ ལ་པས་དམག་གཡབས་ཏེ་མ་བསད་ན་འདིས་ད་དུ ང་ཡུ ལ་མི་འདི་ཕུ ང་དུ ་འཇུ ག་ཟེར་ཞིང་ལོག་སོང་བ་ལ། ངའི་གྲ ོགས་པོ་ན་རེ་ཁྱ ོད་རང་སྔ ནོ་ལ་སངོ་། ངས་ཁྱ དོ་རང་ཡིན་པ་ལྟ ར་བྱ ས་ཏེ། སྙ ིང་ཚིམ་བཏབ་ལ་འངོ་གི་ཟེར། ངེད་གཉིས་ཀྱ ིས་ཞག་བཞིའི་ནུ བ་དིང་རིའི་མགྲ ོན་ཁང་དུ ་འཛམ་དུ ས་བྱ ས། ཁོ་རྩ ལ་ཆེ་བ་རྒྱུ   ས་ཡོད་པས་ཡ་མི་ང་བར་བཞག །ང་དེ་དུ ས་ཨ་མ་དང་ལན་ཅིག་ཕྲ ད་སྙ མ་པ་ལ། དགྲ ས་འཇིགས་ཏེ་མྱུ  ར་དུ ་བྲ ོས་ཏེ་གཉའ་ནང་སྐ ོར་ཕྱ ིན་པས། 
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རྐ ང་པ་ཁྱ ིས་ཕུ ག་སྟ ེ་འཛམ་དུ ས་སར་དུ ས་ལ་མ་སླ ེབ། གྲ ོགས་པོ་ཁོང་ཚའི་དམག་གིས་བསྐ ོར་བྱུ  ང་བ་ལ། དཀྱ ིལ་གཤགས་ནས་འོངས་ཏེ། ཉེ་བའི་ཚ་མགྱ ོགས་སུ ་ཕྱ ིན། འགྱ ང་བའི་ཚ་དལ་དུ ་བཅུ ག །མཚན་རྒྱ  བ་བྱུ  ང་བའི་ལན་དུ ་རྡ ོ་ཆེན་པོ་རེ་ཙམ་འཕངས་ནས། ང་ལ་སྒ ོས་སུ ་སུ ་བསྡ ོས་པ་དེ་ལ་མཐུ ་གཏོང་བ་ཡིན། ངས་སྔ ་སོར་མི་དེ་ཙམ་ཞིག་བསད་སྙ ིང་ཚིམ་པོ་མིན་ནམ། ད་ལོའ་ིལོ་ལེགས་ལ་འབྲུ  ་མིག་གིས་མི་མཐོང་བ་བཅོས། དེ་ཡང་སྙ ིང་ཚིམ་པོ་མིན་ནམ། དེ་ཡིན་པས་ཀྱ ང་ངའི་ཨ་མ་དང་སྲ ིང་མོ་ལ་གཤའ་མ་མ་བྱ ས་ན། ངས་ལུ ང་པ་འདིའི་ཕུ ་རུ ་གཏད་འཇུ ག །མདའ་རུ ་སེལ་འཇུ ག །མི་ཤི་བའི་ལྷ ག་མ་རྣ མས་ཀྱ ང་རབས་དགུ ་བརྒྱུ   ད་ནས་བཅད་དེ། ཡུ ལ་འདི་ཕུ ང་ཤི་སྐྱ  ་ཐེར་ལ་མ་བཏང་ན་ང་མིན་པས། ཁྱ ོད་ཚ་སྒུ  ར་ཅིག་སྒུ  ར་ཅིག་ཟེར་ཞིང་འོངས་འདུ ག་པ་ལ། ཁོང་ཚ་སྐྲ  ག་ནས་ཁྱ ོད་ཀྱ ིས་
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ལན་ཁྱ ོད་ཀྱ ིས་ལན་ཟེར་གཅིག་ལ་གཅིག་གྱ ོད་འཇལ་ཞིང་ལོག་སོང་ཟེར། དེར་གྲ ོགས་པོས་ངའི་སྔ ོན་ལ་དིང་རིར་སླ ེབ་ནས་ཁང་གཉེར་བ་ལ་རྣ ལ་འབྱ ོར་པ་འདི་འདྲ ་ཞིག་བྱུ  ང་ངེ་དྲ ིས་པས། མ་བྱུ  ང་ཁྱ ེད་རྣ ལ་འབྱ ོར་པ་བྱ ་བ་སྐྱུ   ར་དད་ཆེ་བ་ཡིན། ཡུ ལ་ཕ་གི་ན་ཆང་སྟ ོན་ཡོད་དེར་སོང་། སྣ ོད་མེད་ན་ངས་གཡར་བས་ཆོག་ཟེར། ཕོར་པ་གཏིང་རིང་ལ་མདོག་སྐྱ  ་བ་གཤིན་རྗ ེའི་གདོང་འདྲ ་བ་ཞིག་གཡར་བྱུ  ང་བ་ཁྱ ེར་ནས་སྟ ོན་མོ་བྱ ེད་པའི་སར་ང་གྲ ལ་འགབ་ཅིག་ན་ཡོད་པའི་འགྲ མ་དུ ་བྱུ  ང་སྟ ེ། ཁྱ ེད་ཁ་སང་ནས་མི་སླ ེབ་པ་ཅི་ཡིན་ཟེར། ངས་ཁ་སང་ནས་བསོད་སྙ ོམས་ཤིག་ལ་ཕྱ ིན་པས། རྐ ང་པ་ཁྱ ིས་ཕུ ག་སྟ ེ་མགྱ ོགས་པོ་མ་སླ ེབ། ད་མི་སྟ ོ་བ་ཡོད་ཀྱ ིས་བྱ ས་འགྲ ོགས་ཏེ་ལོག་འོངས་པས། ཡར་ལུ ང་སྐྱ  ོར་པོ་གྲ ོང་དུ ་སླ ེབ། བླ ་མའི་ཞལ་ནས། ཁྱ ེད་གཉིས་ལ་ཁར་ཆེ་ཆེན་པོ་རང་ཞིག་བྱུ  ང་ཨང་གསུ ང་། བདག་གཉིས་ཀྱ ི་སྔ ོན་
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ལ་མི་ནི་མེད་སུ ་ལས་གསན་ཞུ ས་པས། དམ་ཅན་སྲུ  ང་མ་རྣ མས་ཞལ་ངོ་ཚས་བཅོ་ལྔ འི་ཟླ ་བ་ཙམ་འཕྱ ར་ནས་སླ ེབ་བྱུ  ང་བས་གཏང་རག་ཡང་བཏང་ཡོད་གསུ ང་དགྱ ེས་དགྱ ེས་ལྟ ར་མཛད་ཅིང་འདུ ག་སྟ ེ། ངས་དེ་ལྟ ་བུ འི་སྒ ོ་ནས་དགྲ ་འཐབ་བྱ ས་པས་ལས་ནག་པོ་བསགས་པ་ཡིན་གསུ ངས། དགྲ ་བོ་ཚར་བཅད་པའི་མཛད་པ་སྟ ེ་གསུ མ་པ་དང་། ཐུ ན་མོང་འཇིག་རྟ ེན་པའི་མཛད་པའོ།། 
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༈ གཉིས་པ་མཆོག་གྱུ  ར་ཞི་བ་མྱ ་ངན་ལས་འདས་པའི་མཛད་པ་ལའང་སྐྱ  ོ་ཤས་དང་ངེས་འབྱུ  ང་གི་སྒ ོ ་ནས་མཚན་ལྡ ན་གྱ ི་བླ ་མ་བཙལ་བའི་མཛད་པ། ཞལ་མཇལ་ནས་ཅི་གསུ ང་དང་དུ ་ལེན་ཅིང་སྡུ  ག་བསྔ ལ་ཡི་ཆད་ཀྱ ི ་དཀའ་བ་ལ་བརྟ ེན་ནས་སྡ ིག་སྒྲ  ིབ་མ་ལུ ས་སྦྱ  ངས་པའི་མཛད་པ། བརྩ ེ་བས་རྗ ེས་སུ ་བཟུ ང་ནས་སྨ ིན་གྲ ོལ་གྱ ི ་གདམས་ངག་ཐོབ་པའི་མཛད་པ། དེ་ཉིད་བླ ་མའི་དྲུ  ང་དུ ་བསྒ ོམས་པས་ཉམས་རྟ ོགས་ཀྱ ི་མྱུ  ་གུ ་འཁྲུ  ངས་པའི་མཛད་པ། གདམས་ངག་ལ་རང་བྱ ན་ཚུ ད་ཚ་མནལ་ལམ་གྱ ི་བརྡ ས་བསྐུ  ལ་བས་ཆིག་རྒྱུ   ད་ཀྱ ི་གདམས་ངག་ཐོབ་སྟ ེ་བླ ་མའི་དྲུ  ང་ནས་བྱ ོན་པའི་མཛད་པ། སླ ར་ཡང་རྐྱ  ེན་གྱ ིས་འཁོར་བ་ལ་སྙ ིང་པོ་མེད་པར་གསལ་ཐེབས་པས་སྒྲུ   བ་པ་ལ་ཡི་དམ་བཅས་པའི་མཛད་པ། བླ ་མའི་བཀའ་སྒྲུ   བ་ཕྱ ིར་ཚ་འདི་བླ ོས་བཏང་སྟ ེ་སྙ ིང་རུ ས་དང་དཀའ་སྤྱ  ད་དྲ ག་པོས་
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ཡེངས་མེད་དུ ་རི་ལ་བསྒ ོམས་པའི་མཛད་པ། དེ་ལྟ ར་བསྒ ོམས་པས་ཉམས་རྟ ོགས་གོང་འཕེལ་དུ ་སོང་ནས་མཐར་ཕྱ ིན་ཏེ་བསྒྲུ   བས་འབྲ ས་ཀྱ ིས་བསྟ ན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་གདགས་པའི་མཛད་པ། རྣ མ་བྱ ང་གི་མཛད་ཕྲ ིན་རྣ མས་རྫ ོགས་ནས་འགྲ ོ་རྣ མས་ཆོས་ལ་བསྐུ  ལ་ཕྱ ིར་གཟུ གས་སྐུ  ་ཆོས་དབྱ ིངས་སུ ་ཐིམ་པའི་མཛད་པ་དང་དགུ འི་དང་པོ་ནི། ཡང་རས་ཆུ ང་པས་བླ ་མ་ལགས། ལས་དཀར་པོ་མཛད་གསུ ང་བ་དམ་པའི་ཆོས་ལས་འོས་མེད་པས། རྗ ེ་བཙུ ན་ཆོས་དང་མཇལ་བའི་རྐྱ  ེན་ཅི་ལྟ ་བུ ་ཞིག་བྱུ  ང་ཞུ ས་པས། རྗ ེ་བཙུ ན་གྱ ི་ཞལ་ནས། ང་མཐུ ་དང་སེར་བའི་སྡ ིག་ལ་འགྱ ོད་ནས། ཆོས་དྲ ན་དྲ གས་ཉིན་ཟས་མི་དྲ ན། ཕྱ ིན་ན་སྡ ོད་སྙ ིང་འདོད། བསྡ ད་ན་འགྲ ོ་སྙ ིང་འདོད། མཚན་གཉིད་དུ ་མི་འགྲ ོ་བའི་སྐྱ  ོ་ཤས་དང་ངེས་འབྱུ  ང་ཡོད་རུ ང་ཆོས་ལ་འགྲ ོ་ཟེར་ནི་མ་ནུ ས། བླ ་མའི་ཞབས་ཏོག་བྱ ེད་
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ཅིང་བསྡ ད་པའི་ངང་ནས་ཆོས་བྱ ེད་པའི་ཐབས་ཤིག་ཇི་ལྟ ར་བྱ ་སྙ མ་པའི་བསམ་པ་དྲ ག་པོ་རྒྱུ   ན་ཆགས་སུ ་ཡོད་པའི་ཚ། བླ ་མ་ལ་མེད་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་ལེན་བྱ ས་པས་ཆོག་པའི་ཡོན་བདག །ཟས་ནོར་དུ ་འཛམ་ལ་དད་གུ ས་ཆེ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ། ནད་དྲ ག་པོ་ཞིག་གིས་ཟིན་ནས། བླ ་མ་སྔ ས་སྲུ  ང་ལ་གདན་དྲ ངས་སོང་། དེ་ནས་ཞག་གསུ མ་ལོན་པ་དང་། བླ ་མ་ཞལ་འཛུ མ་ནག་རོག་གེ་བ་ཞིག་བྱ ས་བྱ ོན་བྱུ  ང་བ་ལ། བླ ་མ་ལགས། དེ་འདྲ འི་ཞལ་འཛུ མ་ནག་པ་ཅི་ལགས། ཞུ ས་པས། འདུ ས་བྱ ས་ཐམས་ཅད་མི་རྟ ག་པར་འདུ ག །མདང་ངའི་ཡོན་བདག་དགའ་མོ་དེ་ཡང་ཤི་སོང་བས་འཁོར་བ་འདི་ལ་ཡིད་ཅིག་སྐྱ  ོ་བ་ཡིན། ལར་མི་རྒ ན་ངས་ཀྱ ང་གཞོན་སོ་དཀར་ནས་རྒ ན་སྐྲ  ་དཀར་གྱ ི་བར་ལ་མཐུ ་གཏད་སེར་གསུ མ་ཞིག་ལ་ལས་བྱ ས། བུ ་ཁྱ ོད་ཀྱ ིས་ཀྱ ང་གཞོན་ནུ ་ནས་མཐུ ་དང་སེར་བས་སྡ ིག་ཆེན་པོ་བསགས། དེ་ཀུ ན་
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ཀྱ ང་ང་རང་གི་ཐོག་ཏུ ་འོང་བར་འདུ ག་གསུ ང་། སེམས་ཅན་དེ་རྣ མས་བླ ་མ་རང་གིས་མཐོ་རིས་དང་ཐར་པར་མི་འདྲ ོངས་པ་ལགས་སམ་ཞུ ས་པས། སེམས་ཅན་རྣ མས་ངོ་བོ་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པ་དང་། རྣ མ་པ་མཐོ་རིས་དང་ཐར་པར་འདྲ ེན་པའི་གོ་ཡུ ལ་ཞིག་དག་ཡོད། ཆོ་ག་ཞིག་ཀྱ ང་ཤེས་ཏེ། དེ་རྣ མས་གོ་བ་དང་ཚིག་ཏུ ་ལུ ས་ནས། རྐྱ  ེན་བྱུ  ང་ཚ་ཕན་ཐོགས་པའི་གདེང་ཐོབ་པ་ཞིག་རང་མི་འདུ ག་པས། ད་ང་རྐྱ  ེན་ཐུ བ་པའི་ཆོས་ཤིག་བྱ ེད་པ་ཡིན་པས། ཁྱ ོད་ཀྱ ི་ངའི་བུ ་སླ ོབ་རྣ མས་སྐྱ  ོངས། ངས་ཁྱ ོད་ཀྱ ིས་མཐོ་རིས་དང་ཐར་པའི་ལམ་སྣ ་ཟིན་པ་ཞིག་བྱ འོ། །ཡང་ན་ཁྱ ོད་རང་ཆོས་གྱ ིས་ལ་ང་ཡང་མཐོ་རིས་དང་ཐར་པའི་ལམ་སྣ ་ཟིན་པ་ཞིག་གྱ ིས། ངས་མཐུ ན་རྐྱ  ེན་རྣ མས་སྦྱ  ར་གྱ ིས་གསུ ངས་པས། ངའི་འདོད་པ་གྲུ  བ་སྟ ེ་བདག་གིས་ཆོས་བྱ ེད་པར་ཞུ ་ཞུ ས་པས། འོ་ན་ཁྱ ོད་ལོ་ཡང་གཞོན་སྙ ིང་རུ ས་དང་དད་པ་ཡང་
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ཆེ་རབ་ཅིག་འདུ ག་པས། ཆོས་རྣ མ་དག་རང་ཞིག་གྱ ིས་ཤིག་གསུ ངས་ནས་ཡར་ལུ ངས་ཀྱ ི་ཐེར་ཕྲུ  ག་འདྲ ེས་པ་མཛ་ཁལ་གཅིག་མཛ་དང་བཅས་པ་གནང་སྟ ེ། གཙང་རོང་གི་སྣ ར་ཞེས་བྱ ་བ་ན། བླ ་མ་རོང་སྟ ོན་ལྷ ་དགའ་ཞེས་བྱ ་བ་དམ་ཆོས་རྫ གོས་པ་ཆེན་པ་ོལ་མཁས་ཤིང་གྲུ  བ་པ་བརྙ ེས་པ་ཞིག་བཞུ གས། དེར་སངོ་ལ་སྒྲུ   བ་པ་ཡང་དག་ཅིག་གྱ ིས་ཤིག་གསུ ང་། ངས་ཀྱ ང་བླ ་མས་ལུ ང་བསྟ ན་པ་ལྟ ར་གཙང་རོང་སྣ ར་དུ ་འོངས་ནས་རྩ ད་བཅད་པས། བླ ་མའི་ཇོ་མོ་དང་གྲྭ  ་པ་འགའ་འདུ ག་པ་རྣ མས་ན་རེ། འདི་མ་དགོན་ཡིན་ཏེ། བླ ་མ་ད་ལྟ ་འདི་ན་མི་བཞུ གས། མྱ ང་སྟ ོད་རི་ནང་བྱ ་བའི་བུ ་དགོན་ཞིག་ན་བཞུ གས་ཟེར། འོ་ན་ང་བླ ་མ་གཡུ ང་སྟ ོན་ཁྲ ོ་རྒྱ  ལ་གྱ ིས་འདིར་གཏད་ནས་བརྫ ངས་པ་ཞིག་ཡིན་པས་མཇལ་བའི་གྲ ོགས་དན་གྱ ིས་དང་བྱ ས་ལོ་རྒྱུ   ས་རྣ མས་རྒྱ  ས་པར་བཤད་པས། ཇོ་མོས་གྲྭ  ་པ་ཞིག་ངའི་ལམ་སྣ ་ལ་
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བཏང་བས། མྱ ང་སྟ ོད་རི་ནང་དུ ་བླ ་མ་དང་མཇལ། ཐེར་ཕྲུ  ག་དང་མཛའི་ཕྱ ག་རྟ ེན་ཕུ ལ། བདག་ཉི་མ་ལ་སྟ ོད་ནས་འོངས་པའི་མི་སྡ ིག་པོ་ཆེ་ཞིག་ལགས་པས། འཁོར་བ་ལས་ཚ་འདིར་གྲ ོལ་བའི་ཆོས་ཤིག་ཞུ ་བྱ ས་པས། བླ ་མའི་ཞལ་ནས། ངའི་དམ་ཆོས་རྫ ོགས་པ་ཆེན་པོ་འདི་རྩ ་བ་བྱུ  ང་རྒྱ  ལ། རྩ ེ་མོ་ཐོབ་རྒྱ  ལ་འབྲ ས་བུ ་ཡོག་རྒྱ  ལ། ཉིན་བསྒ ོམས་ན་ཉིན་སངས་རྒྱ  ། ནུ བ་བསྒ ོམས་ན་ནུ བ་སངས་རྒྱ  ། སྐ ལ་ལྡ ན་ལས་འཕྲ ོ་ཅན་ལ་སྒ ོམ་མི་དགོས་པར་ཐོས་པས་གྲ ོལ་བ་དབང་པོ་ཡང་རབ་ཀྱ ི་ཆོས་སྐ ལ་ཡིན་པས་སྟ ེར་གསུ ངས། དབང་དང་གདམས་པ་གནང་བ་ལས། ངའི་བསམ་པ་ལ་ངས་དང་པོ་མཐུ ་བྱ ས་པས་ཞག་བཅུ ་བཞི་ལ་རྟ གས་ཆེན་པོ་ཐོན། སེར་བ་ལ་ཞག་བདུ ན་གྱ ིས་ཆོག་པ་བྱུ  ང་། ད་མཐུ ་དང་སེར་བ་བས་ཀྱ ང་སླ ་བའི་ཆོས་ཉིན་བསྒ ོམས་ན་ཉིན་སངས་རྒྱ  ། ནུ བ་བསྒ ོམས་ན་ནུ བ་སངས་རྒྱ  ། སྐ ལ་ལྡ ན་
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ལས་འཕྲ ོ་ཅན་ལ་ཐོས་པས་སྒ ོམ་མི་དགོས་པ་འདི་འདྲ ་དང་འཕྲ ད་ལུ གས་ཀྱ ིས་ང་ཡང་ལས་འཕྲ ོ་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་འདུ ག་སྙ མ་ང་རྒྱ  ལ་དང་བཅས་མ་བསྒ ོམས་པར་ཉལ་བསྡ ད་པས། ཆོས་དང་གང་ཟག་ཐ་དད་དུ ་སོང་བའི་ཚ། ཞག་འགའ་སོང་བ་དང་། བླ ་མའི་ཞལ་ནས། ཁྱ ོད་ལ་སྟ ོད་ནས་འོངས་པའི་མི་སྡ ིག་པོ་ཆེ་ཡིན་ཟེར་བ་བདེན་པར་འདུ ག །ངའི་ཆོས་ཀྱ ི་ཁ་ཕོ་དེ་ཡང་ཅུ ང་ཟད་ཆེས་པ་ཞིག་བྱུ  ང་འདུ ག་པས། ངས་ཁྱ ོད་མི་འདྲ ོངས་པར་འདུ ག་པས། ད་ཁྱ ོད་རང་ལྷ ོ་བྲ ག་གྲ ོ་བོ་ལུ ང་ཞེས་བྱ ་བའི་དགོན་པ་ན། རྒྱ  ་གར་གྱ ི་གྲུ  བ་ཆེན་ནཱ ་རོ་པའི་དངོས་སླ ོབ། སྐྱ  ེས་མཆོག་སྒྲ  ་བསྒྱུ   ར་གྱ ི་རྒྱ  ལ་པོ་མར་པ་ལོ་ཙྪ ་ཞེས་བྱ ་བ་སྔ གས་གསར་མའི་གྲུ  བ་ཐོབ། ས་གསུ མ་ན་འགྲ ན་ཟླ ་དང་བྲ ལ་བ་ཞིག་བཞུ གས། དེ་དང་ཁྱ ོད་རང་ཚ་སྔ ་མ་ནས་ལས་འབྲ ེལ་འདུ ག་པས་དེར་སོང་ཞིག་གསུ ངས། དེར་ང་ལ་སྒྲ  ་བསྒྱུ   ར་མར་པའི་མཚན་
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ཐོས་པ་ཙམ་གྱ ིས་སེམས་ལ་སྨྲ  ་མི་ཤེས་པའི་དགའ་བ་དང་། ལུ ས་ལ་བ་སྤུ  ་ཀུ ན་གཡོ་བའི་བདེ་བ། མཆི་མ་འཁྲུ  ག་པའི་མོས་གུ ས་ཚད་མེད་པ་ཞིག་བྱུ  ང་བས། བླ ོ་རྩ ེ་གཅིག་ཏུ ་དྲ ིལ་ནས། ལམ་རྒྱ  གས་དང་པོ་ཏི་འདྲ ་ཡོད་པ་ཁྱ ེར་ཏེ། བསམ་པ་གཞན་གྱ ིས་བར་མ་ཆོད་པར་བླ ་མ་དང་མཇལ་ཏེ་ཞལ་མཐོང་བ་ཞིག་ནམ་འོང་ན་ནམ་འོང་ན་བསམ་ཞིང་ཕྱ ིན་པས། ང་གྲ ོ་བོ་ལུ ང་དུ ་ནང་པར་སླ ེབ་འོང་བའི་དོ་ནུ བ་མར་པའི་མནལ་ལམ་དུ ་པཎ་ཆེན་ནཱ ་རོ་བྱ ོན་ཏེ་དབང་བསྐུ  ར། རྒྱུ   ་བཻཌཱུརྻ ་ལས་གྲུ  བ་པའི་རྡ ོ་རྗ ེ་རྩ ེ་ལྔ ་པ་དྲ ི་མས་ཅུ ང་ཟད་གོས་པ་ཞིག་དང་། གསེར་གྱ ི་བུ མ་པ་བདུ ད་རྩ ིས་གང་བ་ཞིག་གནང་ནས། རྡ ོ་རྗ ེ་འདིའི་དྲ ི་མ་བུ མ་ཆུ ་འདིས་ཁྲུ  ས་ལ། རྒྱ  ལ་མཚན་གྱ ི་རྩ ེ་ལ་ཕྱ ོར་ཅིག །དེས་རྒྱ  ལ་བ་གོང་མ་རྣ མས་མཉེས་ཤིང་། སེམས་ཅན་རྣ མས་མགུ ་བར་བྱ ས་པ་ཡིན་པས་རང་གཞན་གྱ ི ་དོན་གྲུ  བ་པ་ཡིན་ནོ་
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གསུ ངས་ནས་ནམ་མཁའ་ལ་གཤེགས་པ་དང་། བླ ་མའི་བཀའ་བཞིན་བུ མ་ཆུ ས་རྡ ོ་རྗ ེ་བཀྲུ  ས་ཏེ། རྒྱ  ལ་མཚན་གྱ ི་རྩ ེ་ལ་འཕྱ ར་བས། རྡ ོ་རྗ ེའི་འོད་ཀྱ ིས་འཇིག་རྟ ེན་ཀུ ན་ཁྱ བ་ཅིང་། རིགས་དྲུ  ག་གི་སེམས་ཅན་རྣ མས་ལ་ཕོག་པས་སྡུ  ག་བསྔ ལ་མེད་པའི་བདེ་བའི་ངང་ནས་རྗ ེ་བཙུ ན་མར་པ་རང་དང་རྒྱ  ལ་མཚན་ལ་སེམས་ཅན་ཀུ ན་གྱ ིས་ཕྱ ག་འཚལ་ཞིང་མཆོད་བསྟ ོད་འབུ ལ་བ་དང་། རྒྱ  ལ་བ་རྣ མས་ཀྱ ིས་རྒྱ  ལ་མཚན་ལ་རབ་གནས་མཛད་པ་ཞིག་རྨ ིས་པས། ཐུ གས་རྒྱ  ལ་ཅུ ང་ཟད་འཁྲུ  ངས་པའི་ངང་ནས་མནལ་སད་པ་དང་། ཐུ གས་དགྱ ེས་ཤིང་སྤྲ  ོ་བ་ཞིག་བྱུ  ང་བའི་ངང་ནས། ཡུ མ་ཚ་བ་འདྲ ེན་དུ ་བྱུ  ང་སྟ ེ། བླ ་མ་ལགས། མདང་ངའི་རྨ ི་ལམ་དུ ་ནུ བ་ཕྱ ོགས་ཨུ ་རྒྱ  ན་ནས་ཡིན་ཟེར་བའི་བུ ད་མེད་གཉིས་ཀྱ ིས་ཤེལ་གྱ ི་མཆོད་རྟ ེན་ཕྱ ི་དྲ ི་མས་ཅུ ང་ཟད་གོས་པ་ཞིག་ཁྱ ེར་བྱུ  ང་སྟ ེ། ཡབ་ལ་བླ ་མ་ནཱ ་རོ་པའི་བཀའ་
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ལུ ང་ཡིན་པས། མཆོད་རྟ ེན་འདི་ལ་རབ་གནས་གྱ ིས་ལ་རིའི་རྩ ེར་ཞོག་ཟེར་བ་ལ། ཡབ་ཀྱ ི་ཞལ་ནས་ཀྱ ང་མཆོད་རྟ ེན་འདིའི་རབ་གནས་པཎ་ཆེན་ནཱ ་རོས་གྲུ  བ་གྲུ  བ་པ་ཞིག་ཡིན་ནའང་། བླ ་མའི་བཀའ་སྒྲུ   བ་དགོས་གསུ ངས་ནས། མཆོད་རྟ ེན་བུ མ་ཆུ ས་འཁྲུ  ད་པ་སོགས་རབ་གནས་ཀྱ ི་ཆོ་ག་རྒྱ  ས་པར་མཛད་དེ། རི་རྩ ེར་བཞག་པས་མཆོད་རྟ ེན་དེ་ལས་ཉི་ཟླ ་ལྟ ་བུ འི་འོད་ཆེན་པོ་དང་། མཆོད་རྟ ེན་དེ་འདྲ ་མང་པོ་འཕྲ ོས་ཏེ། རི་རྩ ེ་ཀུ ན་གང་བའི་དཀོན་གཉེར་བུ ད་མེད་དེ་གཉིས་ཀྱ ིས་བྱ ེད་ཅིང་འདུ ག་པ་ཞིག་རྨ ིས། ཅི་ཡིན་ནམ་ཞུ ས་པས། རྨ ི ་ལམ་གྱ ི ་དོན་མཐུ ན་པ་འདུ ག་དགོངས་ཏེ་ཐུ གས་ཤིན་ཏུ ་དགྱ ེས་པ་ཞིག་བྱུ  ང་རུ ང་། རྨ ི་ལམ་ལ་འབྱུ  ང་ས་མེད་པས་ཅི་ཡིན་མི་ཤེས། ང་ལམ་ཁ་མ་གིར་ཕྲུ  ་སླ ོག་ཏུ ་འགྲ ོ ་བས་ཆས་གྱ ིས་གསུ ངས། ལས་མི་འདི་ཙམ་ཞིག་བྱ ས་ནས་ཁྱ དོ་བླ ་མ་ཆེན་པ་ོཞིག་ལས་ལ་བྱ ནོ་ན། 



100

ངེད་རྣ མས་ལ་ཀུ ན་གྱ ིས་འཕྱ ་བ་ཞིག་འོང་བས་བཞུ གས་པར་ཞུ ་ཞེས་ཞུ ་བ་ཕུ ལ་རུ ང་། མ་གསན་པར་བླ ་མ་རང་བྱ ོན་ནས་ང་ལ་ཆང་མང་པོ་ཁྱ ེར་ཤོག་གསུ ངས། བུ མ་པ་གང་ཁྱ ེར་ཕྱ ིན་པས། འདི་ང་རང་འཐུ ང་བ་ཡིན་ད་མགྲ ོན་ཆང་ཁྱ ེར་ཤོག་གསུ ངས། ཡང་བུ མ་པ་གང་ཁྱ ེར་ཕྱ ིན་པས། དེ་ས་ལ་བསྐུ  ངས་དབུ ་ཞྭ ་བཀབ་སྟ ེ། ཕྲུ  ་སླ ོག་པའི་ངང་ནས་སོ་རང་མཛད་པ་དང་། ཕུ ད་བཞེས་རུ ང་བཞུ གས་པར་འདུ ག ངས་ཀྱ ང་ལྷ ོ་བྲ ག་གི་མདའ་ནས། མི་ཕྲ ད་ཚད་ལ་སྐྱ  ེས་མཆོག་མར་པ་ལོ་ཙྪ ་གང་ན་བཞུ གས་ཞེས་འདྲ ི་ཞིང་ཕྱ ིན་པས། རྒྱུ   ས་ཡོད་ཟེར་བ་ཞིག་ཀྱ ང་མ་བྱུ  ང་བ་ལ། གྲ ོ་བོ་ལུ ང་མཐོང་བའི་ལ་ཁར་སླ ེབ་པའི་ཚ་མི་ཞིག་བྱུ  ང་བ་ལ་སྔ ར་ལྟ ར་དྲ ིས་པས། མར་པ་ཟེར་བ་ནི་ཡོད། སྐྱ  ེས་མཆོག་མར་པ་ལོ་ཙཱ ་ཟེར་བ་ནི་མེད་ཟེར། འོ་ན་གྲ ོ་བོ་ལུ ང་གང་ན་ཡོད་བྱ ས་པས། གྲ ོ་བོ་ལུ ང་ཕ་གི་ཡིན་ཟེར་བསྟ ན་བྱུ  ང་། ཕ་གི་ན་སུ ་



101

བཞུ གས་བྱ ས་པས། མར་པ་ཟེར་བ་དེ་ཀ་ཡོད་ཟེར། དེ་ལ་གཞན་མཚན་མེད་དམ་བྱ ས་པས། ལ་ལས་བླ ་མ་མར་པའང་ཟེར་ཞིང་འདུ ག་ཟེར། བླ ་མའི་གདན་ས་ཡིན་པར་ཐག་ཆོད་དེ། ལ་ཁ་འདི་ལ་ཅི་ཟེར་བྱ ས་པས། འདི་ལ་ཆོས་ལ་སྒ ང་ཟེར། ཆོས་ལ་སྒ ང་ནས་བླ ་མའི་གདན་ས་མཐོང་བ་རྟ ེན་འབྲ ེལ་ཤིན་ཏུ ་ལེགས་སྙ མ་དགའ་བ་ཞིག་བྱུ  ང་། དེ་ནས་ཀྱ ང་ཡར་འདྲ ི་ཞིང་འོངས་པས། ཕྱུ  གས་རྫ ི་མང་པོ་ཞིག་འདུ ག དེ་རྣ མས་ལ་དྲ ིས་པས། རྒ ན་པ་རྣ མས་ན་རེ་རྒྱུ   ས་མེད་ཟེར་བ་ལ། དེ་རྣ མས་ཀྱ ི་ནང་ནས་བྱ ིས་པ་ཡིད་དུ ་འོང་ལ་བཞིན་དང་རྒྱ  ན་བཟང་བ། སྨྲ  ་ལྕ ེ་བདེ་བ། སྣུ  མ་གྱ ི་རལ་པ་ཤིག་གེ་བ་ཞིག་ན་རེ། ངེད་ཀྱ ི་ཕ་ཇོ་ལ་ཟེར་བ་ཡིན་ནམ། དེ་ཡིན་ན་ངེད་ཀྱ ི་ཕ་ཇོ་ནི་ངེད་རང་གི་ནོར་གང་ཡོད་ཀྱ ིས་གསེར་ཉོས་ནས་རྒྱ  ་གར་ལ་ཁྱ ེར་འགྲ ོ། ཚུ ར་འཁྱ ོས་མ་ལ་པོ་ཏི་ཕྲ ་རིང་བ་མང་པོ་ཁྱ ེར་ནས་སླ ེབ་འོང་བ་ཞིག་ཡོད། 
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སྔ ར་ལས་རྒྱུ   ་ནས་མི་བྱ ེད་པའི་དེ་རིང་ཕ་ཇོ་ཕྲུ  ་སླ ོག་གིན་ཡོད་ཟེར་བ་ལ། རིགས་པས་བརྟ གས་ན་འདྲ ་མོ་ཡིན་ཏེ། ཁོང་ལོ་ཙཱ ་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཕྲུ  ་སླ ོག་གིན་རང་མེད་དམ་སྙ མ་ནས་འོངས་པས། ལམ་ཁ་ཞིག་ན་བནྡ ེ་སྐུ  ་ཆེ་ལ་སྐུ  ་ཤ་འབྱ ོར་པ། སྤྱ  ན་ཡངས་ལ་ཟིལ་ཆེ་བ་ཞིག་ཕྲུ  ་སླ ོག་ཅིང་འདུ ག་པ་ལ། མཐོང་མ་ཐག་ཏུ ་སྨྲ  ར་མེད་པའི་དགའ་བདེ་བསམ་གྱ ིས་མི་ཁྱ བ་པའི་ངང་ལ། ཚ་འདིའི་སྣ ང་བ་ཏུ ར་ཏུ ར་པོ་དེ་འགགས་ནས་དར་ཅིག་ལུ ས་འདུ ག །དེ་ནས་ངས་དྲུ  ང་པ་ལགས། ཡུ ལ་འདི་ན་དཔལ་ནཱ ་རོ་པའི་དངོས་སླ ོབ། སྒྲ  ་སྒྱུ   ར་མར་པ་ལོ་ཙཱ ་ཞེས་བྱ ་བ་བཞུ གས་ཟེར་བ་དེ་གང་ན་བཞུ གས་ཞུ ས་པས། བནྡ ེ་དེས་ངའི་མགོ་མཇུ ག་མེད་པ་ལ་ཡུ ན་རིང་བ་ཞིག་བལྟ ས་ཏེ། ཁྱ ོད་གང་ནས་ཡིན། ཅི་བྱ ེད་གསུ ངས་པས། བདག་གཙང་ལ་སྟ ོད་ཀྱ ི་མི་སྡ ིག་པོ་ཆེ་ཞིག་ལགས་ཏེ། ཁོང་སྙ ན་པ་ཤིན་ཏུ ་ཆེ་བར་གདའ་བས་
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དམ་པའི་ཆོས་ཤིག་ཞུ ་རུ ་འོངས་པ་ལགས་ཞུ ས་པས། འོ་ན་ངས་མར་པ་དང་སྤྲ  ད་ཀྱ ིས། ཁྱ ོད་ངའི་ཕྲུ  ་འདི་སླ ོགས་ཤིག་གསུ ངས་དབུ ་ཞྭ འི་འོག་ནས་ཆང་ས་ལ་སྐུ  ངས་པ་བཏོན་ཏེ་གནང་བྱུ  ང་བས་ཕན་ལ་ཞིམ་པ་ཞིག་བྱུ  ང་། ཕྲུ  ་འདི་རེམ་ལ་སླ ོགས་ཤིག་ཟེར་བནྡ ེ་དེ་ལོག་སོང་བ་དང་། ཆང་ལྷ ག་མ་ལུ ས་པར་བཏུ ང་སྟ ེ་ཕྲུ  ་རེམ་ནས་བསླ ོགས་པས། དར་ཅིག་ནས་ཕྱུ  གས་རྫ ིའི་གསེབ་ནས་ཆ་སྟ ོན་པའི་བུ ་ཆུ ང་དེ་འབོད་དུ ་བྱུ  ང་སྟ ེ། བླ ་མའི་ཞལ་ཏ་ལ་ནང་དུ ་ཤོག་གསུ ང་གིན་འདུ ག་ཟེར་བས་དགའ་སྟ ེ། ཁོང་གིས་ངའི་མཇལ་སྣ འི་གོ་ཆོད་འདུ ག་པས། ངས་ཀྱ ང་ཁོང་གི་ཕྲུ  ་སླ ོག་འཕྲ ོ་འདི་གོ་ཆོད་ཅིག་བྱ ེད་བྱ ས་ལྷ ག་ཅུ ང་ཟད་ཅིག་འདུ ག་པ་དེ་བསླ ོགས། ཞིང་དེས་ང་བླ ་མ་དང་མཇལ་བའི་མཐུ ན་རྐྱ  ེན་བྱ ས་པས། ཞིང་གི་མིང་ལའང་མཐུ ན་རྐྱ  ེན་དུ ་ཆགས་ཏེ། དབྱ ར་ཞིང་གི་མཐའ་དགུ ན་དཀྱ ིལ་ལ་ལམ་ཡོད་པ་
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ཞིག་ཡོད་དོ། །དེ་ནས་ངས་བུ ་ཆུ ང་དེ་དང་བསྡ ེབས་ཏེ་ནང་དུ ་ཕྱ ིན་པས། སྔ ་ནས་ཀྱ ི ་བནྡ ེ ་དེས་གདན་གྱ ི ་སྟ ེང་ན་འབོལ་ཉིས་རྩ ེག་གྲུ  མ་རྩ ེ ་དང་སུ མ་རྩ ེག་སྙ ེས་འབོལ་དང་བཅས་པའི་སྟ ེང་ན་སྣུ  མ་ཕྱ ིས་ཤིག་བྱ ས་པ་ལ་སྨ ིན་ཕྲ ག་དང་སྣ འི་བྱ ་གཤོག་གི་གཤོངས། སྨ ་ར་དང་ཨག་ཚམ་རྣ མས་འཕྱ ི་བ་མ་བྱུ  ང་བར་ས་ཁ་ལེ་བ་ཞིག་བྱ ས་ནས་ལྟ ོ ་ཚིལ་ལྷུ  ག་གེ་འདུ ག་པ་ལ། འདི་ནི་སྔ ར་གྱ ི་དེ་ཀ་ཡིན་པར་འདུ ག །བླ ་མ་གང་ན་བཞུ གས་པ་ན་སྙ མ་བལྟ ས་པས། བླ ་མའི་ཞལ་ནས། ངོ་མི་ཤེས་པ་བདེན་འོང་། མར་པ་ང་རང་ཡིན་ཕྱ ག་འཚལ་ཅིག་གསུ ངས། དེར་ཕྱ ག་བཙལ་ཞབས་སྤྱ  ི་བོར་བླ ངས་ཏེ། བླ ་མ་རིན་པོ་ཆེ་བདག་ཉི་མ་ལ་སྟ ོད་ནས་ཀྱ ི་མི་སྡ ིག་པོ་ཆེ་ཞིག་ལགས་པས། ལུ ས་ངག་ཡིད་གསུ མ་ཡང་འབུ ལ། ལྟ ོ་གོས་ཆོས་གསུ མ་ཡང་བླ ་མ་ལ་ཞུ ། ཚ་འདིར་སངས་རྒྱ  ་བ་ཞིག་ཐུ གས་རྗ ེས་འཛིན་པར་ཞུ ་
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ཞུ ས་པས། བླ ་མའི་ཞལ་ནས། སྡ ིག་པོ་ཆེ་ཡིན་པའི་ཡུ ས་ང་ལ་མི་འགྲ ོ། ངའི་ཆེད་དུ ་སྡ ིག་པ་གསོག་ཏུ ་བཏང་བ་ནི་མིན། ཁྱ ོད་ཀྱ ིས་སྡ ིག་པ་ཅི་བྱ ས་པ་གསུ ངས། རྒྱུ   ་མཚན་རྣ མས་རྒྱ  ས་པར་ཞུ ས་པས། འདུ ག་གང་ལྟ ར་ནའང་ལུ ས་ངག་ཡིད་གསུ མ་འབུ ལ་བ་དེ་བཟང་། ལྟ ོ་གོས་ཆོས་གསུ མ་ཀུ ན་མི་འོང་། ཡང་ན་ལྟ ོ་གོས་སྟ ེར་ཆོས་གཞན་ནས་ཚལ། ཡང་ན་ཆོས་སྟ ེར་ལྟ ོ་གོས་གཞན་ནས་ཚལ། དེ་གཉིས་འདོམས་ངས་ཆོས་སྟ ེར་བ་འདམས་ན་ཚ་འདིར་སངས་རྒྱ  ་མི་རྒྱ  ་ཁྱ ོད་རང་གི་སྙ ིང་རུ ས་ལ་རག་ལས་གསུ ངས། འོ་ན་བླ ་མའི་དྲུ  ང་དུ ་ཆོས་ལ་གཏད་འོངས་པ་ལགས་པས། ལྟ ོ་གོས་གཞན་ནས་ཚལ་བར་ཞུ ་ཞུ ས་ནས་དཔེ་ཆ་གཅིག་ཡོད་པ་དེ་མཆོད་ཁང་དུ ་བསྐྱ  ལ་བས་ཁྱ ོད་ཀྱ ི་དཔེ་གོག་དེ་ཕྱ ིར་ཐོན། ངའི་རྟ ེན་མཆོད་རྣ མས་ལ་ཆམ་པ་འོང་གསུ ངས། ངའི་དཔེ་ཆའི་ཁྲ ོད་ན་མཐུ འི་དཔེ་ཆ་ཡོད་པས་ལན་སྙ མ་པ་བྱུ  ང་། 
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ང་རང་འདུ ག་སར་ཚགས་བྱ ས་ནས་ཞག་ཤས་དེར་བསྡ ད་དེ། ཡུ མ་གྱ ིས་ཟ་མ་སྐྱ  ིད་པོ་བྱ ིན་གསུ ངས། བླ ་མ་དང་ཞལ་མཇལ་བའི་མཛད་པ་སྟ ེ། མཆོག་གི་མཛད་པ་དང་པོའ།ོ། 
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༈ གཉིས་པ་ནི་དེར་ལྷ ོ་བྲ ག་གི་ལུ ང་པ་ཕུ ་མདའ་ཀུ ན་ལ་བསོད་སྙ ོམས་བྱ ས་པས། ལྷ ོ་བྲ ག་བྲ ེ་བོ་ཆེའི་ནས་ཁལ་ཉེར་གཅིག་རྙ ེད་པ་ལས། བཅུ ་བཞི་ལ་ཟངས་རུ ་བཞི་མ་ཕྱ ི་ནང་གཉིས་ཀ་ལ་དྲ ེག་དང་གཡའ་སོགས་སྐྱ  ོན་གྱ ིས་མ་གོས་པ་ཞིག་ཉོས། ཁལ་གཅིག་ཤ་ཆང་དུ ་སྦྱ  ར། ཁལ་དྲུ  ག་སྒྱ  ེ་ཆེ་བ་ཞིག་ཏུ ་བླུ  གས། དེའི་ཁར་ཟངས་དེ་དྲ གས་ཏེ་ཁྱ ེར་འོངས་པས། བླ ་མའི་གཟིམ་ཁང་དུ ་སླ ེབ་པ་དང་། ཐང་ཆད་ནས་ལིང་བསྐྱུ   ར་དུ ་ཕོག་པས། གཟིམ་ཁང་མེར་བ་ཞིག་བྱུ  ང་། དེར་བླ ་མ་བཞེས་པ་མཛད་ཅིང་འདུ ག་པ། འཕྲ ོ་ལ་བཞེངས་ནས་བན་ཆུ ང་ཤེད་པོ་ཆེ་ཞིག་འདུ ག་སྟ ེ། ཁྱ ོད་ངེད་རྣ མས་ཀྱ ང་གཏིབས་འོག་ཏུ ་ལག་མཐུ ས་གསོད་སྙ མ་པ་ཡིན་ནམ། ནན་ཏར་མ་འཚམ་པས། ནས་དོ་ཕྱ ིར་ཐོན་གསུ ངས་ཞབས་ཀྱ ིས་ཕུ ལ་བས། རེ་ཞིག་ཕྱ ིར་འདོན་དགོས་བྱུ  ང་བ་ལ། བླ ་མ་ཐུ གས་གཏུ མ་པོ་རང་ཞིག་འོང་རིགས་སུ ་
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འདུ ག་པས། སྐུ  ་དྲུ  ང་དུ ་དེ་ལུ གས་ཀྱ ི་ཞབས་ཏོག་དང་སྤྱ  ོད་ལམ་བྱ ེད་དགོས་སྙ མ་པ་མ་གཏོགས་ལོག་ལྟ ་མ་སྐྱ  ེས། དེ་ནས་ཟངས་དེ་སྟ ོང་པར་དེ་ཀ་ཕྱ ག་རྟ ེན་དུ ་ཕུ ལ། ཕྱ ག་བཙལ་བས། ཟངས་ཕྱ ག་ཏུ ་བཞེས་པའི་ངང་ལ། ཡུ ག་ཅིག་སྤྱ  ན་ཟིམ་མེ་དགོངས་པ་ལ་བཞུ གས་པའི་མཐར། སྤྱ  ན་ཆབ་ཉིལ་མཛད་དེ། རྟ ེན་འབྲ ེལ་བཟང་། པཎ་ཆེན་ནཱ ་རོ་ལ་འབུ ལ་ལོ་གསུ ངས་ཕྱ ག་ཏུ ་ཡེར་བ་ཞིག་མཛད་ནས། ཟངས་དེའི་ལུ ང་རྣ མས་འཁྲ ོལ་བ་དང་དབྱུ  ག་པས་བརྡུ  ངས་ཏེ་སྐ ད་ཅི་ཐོན་མཛད་ནས་མཆོད་ཁང་དུ ་བསྣ མས་ཏེ། མར་མེའི་མར་ཁུ ས་བཀང་བཞག་པར་གདའ། དེའི་ཚ་ང་ཡིད་སྐྱ  ོ་ཞིང་ཆོས་ཀྱ ི་འདོད་པས་གདུ ངས་ཏེ། ཡང་ཡང་ཆོས་དང་གདམས་ངག་གནང་བར་ཞུ ་ཞུ ས་པས། བླ ་མའི་ཞལ་ནས། ང་ལ་དབུ ས་གཙང་ནས་སླ ོབ་མ་དད་པ་ཅན་མང་རབ་འོང་གིན་ཡོད་པ། ཡར་འབྲ ོག་སྟ ག་ལུ ང་པ་དང་། གླ ིང་པའི་
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མིས་བརྡུ  ངས་ནས་རྒྱ  གས་ཆུ ་དང་འབུ ལ་བ་མགོ་ཐོན་དུ ་ཡེ་མ་བཅུ ག །དེ་གཉིས་སུ ་སེར་བ་རེ་ཕོབ་ཤོག །དེ་ཡང་ཆོས་ཀ་ཡིན་ཞིང་། གདམས་ངག་ཀྱ ང་སྟ ེར་གསུ ངས་པ་ལ། དེ་གཉིས་སུ ་སེར་བ་ཆེན་པོ་ཕབ་གདམས་ངག་ཞུ ས་པས། ཁྱ ོད་ཀྱ ིས་སེར་བ་རྡ ོག་པོ་གསུ མ་ཕབ་པ་ལ་ངས་རྒྱ  ་གར་ནས་དཀའ་བ་སྤྱ  ད་པའི་ཆོས་ཨེ་འོང་ངམ། ཅིས་ཀྱ ང་ཆོས་དགོས་ན་ལྷ ོ་བྲ ག་ལ་ཁ་བ་འདི་པས་ངའི་གཉལ་ལོ་རོ་ནས་འོང་བའི་བུ ་སླ ོབ་རྣ མས་བརྡུ  ངས། ང་ལ་ཡང་བརྙ ས་པ་ཆེན་པོ་རང་བྱ ས་པས། ཁྱ ོད་ལ་མཐུ ་ཆེན་པོ་ཡོད་ཟེར་བ། ཁྱ ོད་རང་ལ་ཁ་བ་འདི་རྣ མས་ལ་མཐུ ་ཐོང་། མཐུ འི་རྟ གས་ཐོན་ན་པཎ་ཆེན་ནཱ ་རོའ་ིཚ་གཅིག་ལུ ས་གཅིག་ལ་སངས་རྒྱ  ་བའི་གདམས་ངག་ཡོད་པས་སྟ ེར་གསུ ངས། དེར་མཐུ ་བཏང་བས་ལ་ཁ་བ་རྣ མས་ནང་འཛིངས་བྱུ  ང་། ཐུ གས་བསྙུ  ང་བའི་མི་མང་པོ་གྲ ི་ཁར་ཤི་བ་གཟིགས་ནས། ཁྱ ོད་ལ་
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མཐུ ་ཆེན་པོ་ཡོད་ཟེར་བ་བདེན་པར་འདུ ག་གསུ ངས་ནས་ང་ལ་མིང་མཐུ ་ཆེན་དུ ་བཏགས། ད་སངས་རྒྱ  ་བའི་གདམས་ངག་གནང་བར་ཞུ ་ཞུ ས་པས། ཧེ་ཧེ་ཁྱ ོད་ཀྱ ི་སྡ ིག་པ་བསགས་པའི་རྔ ན་པར་ངས་ལུ ས་སྲ ོག་ལ་མ་བལྟ ས་པར་རྒྱ  ་གར་ལ་ཕྱ ིན། ནོར་ལ་མ་བལྟ ས་པར་གསེར་ཕངས་མེད་དུ ་ཕུ ལ་ནས་ཞུ ས་པའི་གདམས་ངག་མཁའ་འགྲ ོའ་ིཁ་རླ ངས་ཐོལ་ལེ་བ་འདི་ཚ་དགོས་ཟེར་བ་དེ་ཀུ ་རེ་ཡིན་རུ ང་ཅུ ང་དྲ གས་པས་དགོད་བྲ ོ། ང་མིན་གཞན་ཞིག་ཡིན་ན་གསོད་དུ འང་འོང་། ད་ཁྱ ོད་རང་ཡར་འབྲ ོག་པ་རྣ མས་ཀྱ ི་ལོ་སྐྱ  ིན་ཆུ ག །ལ་ཁ་བ་རྣ མས་ཀྱ ི་མི་ཀུ ན་གསོས་ཤོག་ཅིག་དེ་བྱུ  ང་ན་གདམས་ངག་སྟ ེར། དེ་མིན་ངའི་ཕྱ ོགས་ལ་མ་འཁོར་གསུ ངས་ཕྱ ག་འབེབས་གནང་བ་ཙམ་གྱ ིས་བཀའ་བཀྱ ོན་མཛད། དེ་ནས་ཡི་ཆད་དྲ གས་མང་པོ་ངུ ས་པས། ཡུ མ་གྱ ིས་སེམས་གསོ་མཛད། ནང་པར་བླ ་མ་རང་
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ཕེབས་ནས་མདང་ངས་ཁྱ ོད་ལ་མང་པོ་རང་འཐབས་འདུ ག །མ་དགའ་བ་མ་བྱ ེད། ག་ལེ་བྱ ེད་གདམས་ངག་སྟ ེར་བས་ངང་མ་ཐུ ང་། ཁྱ ོད་ལས་རེམ་པོ་རང་ཞིག་འདུ ག་པས། ང་དར་མ་མདོ་སྡ ེ་འབོགས་པའི་མཁར་ཞིག་རྩ ིག་གྲ ོགས་གྱ ིས། དེ་ཚར་ནས་གདམས་ངག་ཀྱ ང་སྟ ེར་ལ། ལྟ ོ་གོས་ཀྱ ང་ང་རང་གིས་སྦྱ  ོར་གསུ ངས། དེ་བར་ལ་བདག་ཆོས་མེད་དུ ་ཤི་ན་ཇི་ལྟ ར་བྱ ེད་ལགས་ཞུ ས་པས། དེ་བར་ལ་མི་འཆི་བའི་ཁག་ཀྱ ང་ང་རང་གིས་ཐེག་ཁ་ཕོ་མེད་པའི་ཆོས་མེད་དེ། ཁྱ ོད་རང་སྙ ིང་རུ ས་ཆེ་རབ་ཅིག་འདུ ག་པས་ངའི་གདམས་ངག་སྒ ོམ་ནུ ས་ན། ཚ་འདིར་སངས་ཨེ་རྒྱ  ་མི་རྒྱ  ་ཡང་སྟ ོན་པ་ཡིན་ཏེ། ངའི་བརྒྱུ   ད་པ་འདི་ལ་གཞན་དང་རང་ཡེ་མི་འདྲ ་བའི་བྱ ིན་རླ བས་ཀྱ ི་བཀའ་བབས་ཤིག་ཡོད་གསུ ང་ཞལ་ཏ་བཟང་པོ་གནང་བས་སེམས་དགའ་བར་བྱུ  ང་སྟ ེ། འོ་ན་མཁར་གྱ ི་ཞལ་བཅོས་མཛད་པར་ཞུ ་ཞུ ས་པས། མཁར་
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དེ་ཕ་ཚན་ཀུ ན་གྱ ིས་མནའ་བསྐྱ  ལ་ནས་མཁར་རྩ ིག་ས་མེད་པའི་ས་འགག་དམ་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ལ། མར་པ་མནའ་ཁོངས་ན་མེད་པས་དེར་རྩ ིག་དགོངས་པའི་གཡོ་ཐབས་དང་། ངའི་སྡ ིག་པ་སྦྱ  ོང་བའི་ཐབས་སུ ། ཤར་ཕྱ ོགས་ཀྱ ི་རིས་སྣ ་ཞིག་ལ་མཁར་འདི་ལྟ ་བུ ་ཞིག་རྩ ིགས་ཤིག་གསུ ངས། ཟླུ  མ་པོ་ཞིག་བརྩ ིགས་པས། ཕྱ ེད་ཙམ་ལོངས་པ་དང་། བླ ་མ་བྱ ོན་ནས་ཁ་སང་བསམ་མནོ་མ་ཐོངས་པར་འདུ ག །མཁར་འདི་རྩ ་བ་ནས་བཤིག་ལ་ས་ས་མལ་དང་། རྡ ོ ་རྡ ོ ་མལ་དུ ་སྐྱ  ོལ་ཅིག་གསུ ངས། དེ་ལྟ ར་བྱ ས་པས། ཡང་ནུ བ་ཕྱ གོས་ཀྱ ི་རི་སྣ ་ཞིག་ལ་བླ ་མ་ཕུ ད་ཀྱ ིས་བད་པ་ལྟ ར་མཛད་ནས། ད་མཁར་འདི་ལྟ ་བུ ་ཞིག་རྩ ིགས་ཤིག་གསུ ངས་ཟླ ་གམ་ཞིག་བརྩ ིགས། དེ་ཡང་ཕྱ ེད་ཙམ་ལོངས་པ་དང་། ཡང་བླ ་མ་བྱ ོན་ནས་འདིས་ཀྱ ང་མི་འོང་བར་འདུ ག །འདི་ཡང་ས་ས་མལ་དང་རྡ ོ་རྡ ོ་མལ་དུ ་སྐྱ  ོལ་ཅིག་གསུ ངས། དེ་
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ལྟ ར་བྱ ས་པས། ཡང་བྱ ང་གི་རི་རྩ ེ་ཞིག་ལ་བྱ ོན་ནས། ཨ་བོ་མཐུ ་ཆེན་ཁ་སང་ང་ཆང་གིས་བཟི་ནས་ཁ་ཏ་དེ་ཙམ་ཞིག་མ་བྱུ  ང་བར་འདུ ག །ད་འདིར་མཁར་དགའ་མོ་ཞིག་རྩ ིགས་གསུ ངས་པ་ལ། མཁར་བརྩ ིགས་ཤིང་བཤིག་པ་འདི་འདྲ ་བདག་སྡུ  ག་ལ་ཕྱ ག་རྫ ས་གཟན་པ་ལས་མི་གདའ་བས། ཐུ གས་བསམ་ཡང་དག་བཏང་ནས་མཛད་པར་ཞུ ་ཞུ ས་པས། ད་ལན་ཆང་གིས་བཟི་བ་ཡང་མེད། བསམ་བླ ོ་ཡང་བཏང་བཏང་བ་ཡིན། སྔ གས་པའི་མཁར་ཞེས་བྱ ་བ་གྲུ  ་གསུ མ་པ་ཞིག་དགོས་པ་ཡིན་པས་རྩ ིགས་ཤིག་འདི་བཤིག་ཀྱ ང་མི་དགོས་ཀྱ ིས་གསུ ངས། གྲུ  ་གསུ མ་པ་ཞིག་བརྩ ིགས། དེ་ཡང་སུ མ་ཆ་ཙམ་ལོངས་པའི་ཚ། ཡང་བླ ་མ་བྱ ོན་ནས། མཐུ ་ཆེན་ཁྱ ོད་བརྩ ིགས་པའི་མཁར་འདི་སུ འི་ཡིན། ཁ་ཏ་སུ ས་བྱ ས་གསུ ངས་པ་ལ། བླ ་མ་རང་གིས་ཞལ་ཏ་མཛད་པའི་སྲ ས་མཁར་ལགས་མོད་ཞུ ས་
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པས། ངས་འདི་འདྲ འི་ཁ་ཏ་བྱ ས་པ་མི་དྲ ན། ཁྱ ོད་ཀྱ ི་དེ་བདེན་པ་རང་ཡིན་ན་ང་སྨྱ  ོ་བའམ་དྲ ན་པས་མ་ཟིན་པ་ཞིག་དང་ཐུ ག་པ་ཡིན་འོང་གསུ ངས། དེ་དུ ས་བདག་གིས་འདི་འདྲ ་བྱུ  ང་གིས་དོགས་ནས་ཐུ གས་བསམ་ལེགས་པར་གཏོང་བར་ཞུ ་ཞེས་སྙ ན་བསྐུ  ལ་ཕུ ལ་བས། ཐུ གས་བསམ་བཏང་བཏང་བ་ཡིན། ད་ལན་གྱ ི་འདི་བཤིག་ཀྱ ང་མི་དགོས་གསུ ང་ཐུ གས་དྲ ན་གསལ་པོ་རང་གདའ་ཞུ ས་པས། འོ་ན་དེ་དུ ས་ཀྱ ི་དཔང་པོ་ལ་སུ ་ཡོད། ལར་མཁར་གྲུ  ་གསུ མ་ཧོམ་ཁུ ང་འདྲ ་བ་འདིར་ངེད་རྣ མས་བཅུ ག་སྟ ེ་མཐུ ་བྱ ེད་བསམ་པ་ཡིན་ན། ངེད་ཀྱ ིས་ནི་ཁྱ ོད་ཀྱ ི་གཞིས་འཕྲ ོགས་པ་ཡང་མེད་ལ། ཕ་ནོར་ཟོས་པ་ཡང་མེད་དོ། །དེ་ལྟ ར་མིན་པ་ཆོས་འདོད་པ་ཡིན་ན། གཞི་བདག་མི་དགའ་བར་འདུ ག་པས། འདིའི་ས་རྣ མས་ས་མལ་དང་རྡ ོ་རྣ མས་རྡ ོ་མལ་དུ ་སྐྱ  ོལ་ཅིག །ཆོས་དགོས་ན་སྟ ེར་རོ། །དེ་བཞིན་མིན་ན་སོང་
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གསུ ངས་ཐུ གས་རྒྱ  ལ་བཞེངས་འདུ ག་པས། སེམས་སྡུ  ག་པ་ལ་ཚད་མེད་པ་ཞིག་བྱུ  ང་རུ ང་ཆོས་འདོད་པས་བླ ་མའི་བཀའ་བཞིན་མཁར་གྲུ  ་གསུ མ་དེ་ཡང་ས་ས་མལ་དང་རྡ ོ་རྡ ོ་མལ་དུ ་བསྐྱ  ལ། དེ་དུ ས་ངའི་རོ་སྟ ོད་ལ་སྒ ལ་པ་ཞིག་བྱུ  ང་བས། བླ ་མ་ལ་གཟིགས་ཕུ ལ་རུ ང་བཀྱ ོན་པ་ལས་མི་འོང་། ཡུ མ་ལ་གཟིགས་ཕུ ལ་རུ ང་ལས་ཡུ ས་སུ ་འགྲ ོ་བར་འདུ ག་སྙ མ་གཟིགས་མ་ཕུ ལ་བར་ངུ ས་ནས་ཆོས་ཞུ ་གྲ ོགས་སུ ་སྦྲ  ན་པས། ཡུ མ་བླ ་མའི་དྲུ  ང་དུ ་བྱ ོན་ནས། དོན་མེད་ཀྱ ི་མཁར་ལས་ཀྱ ིས་མི་སྡུ  ག་ཐག་གཅོད་པ་འདུ ག །མཐུ ་ཆེན་ལ་ཆོས་ཐུ གས་རྗ ེས་འཛིན་པར་ཞུ ་ཞུ ས་པས། ཟ་མ་བཟང་བ་ཞིག་གྱ ིས་ལ་ངའི་རྩ ར་ཁྲ ིད་ཤོག་གསུ ང་། ཡུ མ་གྱ ིས་ཟ་མ་དང་བཅས་ཏེ་བླ ་མའི་དྲུ  ང་དུ ་བསྐྱ  ལ་བས་བླ ་མའི་ཞལ་ནས། མཐུ ་ཆེན་ཁ་སང་གིས་ངས་མ་བྱ ས་པའི་ཧམ་པ་དེ་འདྲ ་མ་བྱ ེད། ཆོས་འདོད་ན་སྟ ེར་གསུ ངས། ཐུ ན་མོང་གི་
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སྐྱ  བས་འགྲ ོའ་ིལུ ང་དང་སྡ ོམ་པ་ཞིག་གནང་སྟ ེ། དེ་ཀུ ན་ཐུ ན་མོང་གི་ཆོས་བྱ ་བ་ཡིན། ཐུ ན་མོང་མ་ཡིན་པ་གསང་སྔ གས་ཀྱ ི་གདམས་ངག་དགོས་ན། འདི་འདྲ ་བྱ ེད་དགོས་གསུ ང་ནཱ ་རོའ་ིརྣ མ་ཐར་དཀའ་བ་སྤྱ  ད་ཚུ ལ་རྣ མས་མདོར་བསྡུ  ས་པ་ཞིག་གནང་ནས། ཁྱ ོད་ཀྱ ིས་འོང་བ་དཀའ་མོ་ཡིན་གསུ ངས་པས་མཆི་མ་འཆོར་བའི་དད་པ་དྲ ག་པོ་སྐྱ  ེས་ཏེ། བླ ་མས་ཅི་གསུ ང་སྒྲུ   བ་དགོས་སྙ མ་ཡིད་དམ་བཅས། དེ་ནས་ཞག་འགའ་སོང་བ་དང་། བླ ་མ་ཞབས་འཆག་པའི་ཕྱ ག་ཕྱ ིར་འགྲ ོ ་གསུ ངས་ཕྱ ིན་པས། ཕ་ཚན་རྣ མས་ཀྱ ིས་སྲུ  ང་བའི་ས་འགག་དེར་བྱ ོན་ནས། ད་ཁྱ ོད་རང་འདིར་མཁར་གྲུ  ་བཞི་སྐྱ  ་བོ་དགུ ་ཐོག་གཉྫ ྱི་ར་དང་བཅུ ་ཐོག་ཡོད་པ་ཞིག་བརྩ ིགས། དེ་བཤིག་ཀྱ ང་མི་བཤིག །གྲུ  བ་པ་དང་གདམས་ངག་སྦྱ  ིན་སྒྲུ   བ་པ་ལ་བཞག་ནས་སྒྲུ   བ་རྒྱ  གས་སྦྱ  ར་གྱ ིས་གསུ ངས། འོ་ན་ཞལ་བཞེས་འདི་རྣ མས་ཀྱ ི་སྐུ  ་
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དཔང་དུ ་ཡུ མ་བཞུ གས་པར་རུ ང་ལགས་སམ་ཞུ ས་པས། རུ ང་གསུ ངས། དེར་བླ ་མས་རྩ ིག་རྨ ང་གི་རི་མོ་མཛད། ངས་ཡུ མ་གདན་དྲ ངས་ནས་ཡབ་ཡུ མ་གཉིས་ཀ་བཞུ གས་སར། སྔ ར་མཁར་གསུ མ་བརྩ ིགས་ཤིང་བཤིག་པ་ལ། གཅིག་ལ་ཐུ གས་བསམ་མ་ཐོངས་གསུ ངས། གཉིས་པ་ལ་ཕུ ད་ཀྱ ིས་བད་གསུ ངས། གསུ མ་པ་ལ་སྨྱ  ོ་བའམ། དྲ ན་པས་མ་ཟིན་པ་ཡིན་ནམ་བྱ ས་པ་མི་དྲ ན་གསུ ངས། ཞལ་ཏ་གནང་ཚུ ལ་ཞུ ས་པས་ཁྱ ོད་ལ་དཔང་པོ་སུ ་ཡོད་གསུ ངས་པ་དང་གཞན་ཡང་བཀའ་བཀྱ ོན་མང་དུ ་བྱུ  ང་བས། ད་ལན་ཞལ་བཞེས་འདི་རྣ མས་ཀྱ ི་དཔང་པོར་ཡུ མ་སྤྱ  ན་དྲ ངས་པ་ལགས་པས། སྐུ  ་དཔང་མཛད་ཅིག་ཞུ ས་པས། ཡུ མ་གྱ ི་ཞལ་ནས། ངས་དག་དཔང་པོ་བྱ ས་པས་ཆོག་སྟ ེ། ཡབ་སྐུ  ་དབང་བཙན་པས་རྩ ི་བ་དཀའ་མོ་ཡིན། ལར་རང་ཡབ་མཁར་ལས་མཛད་དོན་མེད་པར་མཛད། བཤིག་དོན་མེད་པར་
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བཤིག་གིན་འདུ ག །ཁྱ ད་པར་ས་འདི་རང་རེ་མིན་པ་ཀུ ན་གྱ ི་མནའ་རི་ཡིན་པས། རྒྱ  ་འདྲ ེའི་གཞི་ཞིག་འོང་སྟ ེ། ཞུ ས་པས་ནི་ཡབ་མི་གསན་གསུ ང་བ་ལ། བླ ་མའི་ཞལ་ནས་ཡུ མ་ལ་ཁྱ ོད་རང་བཅོལ་བའི་དཔང་པོ་དེ་གྱ ིས། ངས་ཀྱ ང་ཁས་བླ ངས་པ་བཞིན་བྱ ེད། མ་བཅོལ་བའི་དོགས་པ་དེ་མ་སླ ོང་བར་སོང་གསུ ངས། དེར་ངས་མཁར་གྲུ  ་བཞིའི་རྨ ང་བཏིང་ནས་བརྩ ིགས་པའི་ཚ། གཞུ ང་གི་རྔ ོག་སྟ ོན་ཆོས་རྡ ོར། དོལ་གྱ ི་ཚུ ར་སྟ ོན་དབང་ངེ་། གཙང་རོང་གི་མེས་སྟ ོན་ཚན་པོ་རྣ མས་ཀྱ ིས་སྐུ  ་རྩ ེད་ལ་རྡ ོ་ཆེན་པོ་རང་གཅིག་སྒྲ  ིལ་ཞིང་བྱུ  ང་བ་རྨ ང་རྡ ོར་བཅུ ག་ནས་སྐ ེད་སྒ ོའ་ིཐད་ཐོག་སོ་གཉིས་ཙམ་ལོངས་པའི་ཚ ། མར་པ་བྱ ོན་ནས་ཀུ ན་ལ་གཟིགས་རྟ ོག་དགའ་མོ་མཛད་པས། བུ ་ཆེན་གསུ མ་པོས་བསྒྲ  ིལ་བའི་རྡ ོ ་དེ་ལ་ཕྱ ག་མཛུ བ་བཙུ གས་ཏེ་མཐུ ་ཆེན་རྡ ོ་འདི་ག་ནས་བྱུ  ང་གསུ ངས། ཐུ གས་སྲ ས་བུ ་ཆེན་རྣ མས་
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ཀྱ ི་སྐུ  ་རྩ ེད་ལ་བསྣ མས་བྱུ  ང་བ་ལགས་ཞུ ས་པས། འོ་ན་ཁོང་ཚའི་རྡ ོས་ཁྱ ོད་ཀྱ ི་མཁར་ལས་ཀྱ ི་གོ་མི་ཆོད་རྡ ོ་འདི་ཐོན་ལ་དང་པོའ་ིསར་སྐྱ  ོལ་གསུ ངས། མཁར་འདི་མི་བཤིག་པའི་ཞལ་བཞེས་ཡོད་ཞུ ས་པས། དེ་ཡོད་དེ་ངའི་བུ ་སླ ོབ་རིམ་གཉིས་ཀྱ ི་རྣ ལ་འབྱ ོར་སྒ ོམ་པ་རྣ མས་ཁྱ ོད་ཀྱ ི་གཡོག་ཏུ ་བཀོལ་བར་མ་ཚད། ཀུ ན་བཤིག་པ་ནི་མིན་རྡ ོ་འདི་ཐོན་ལ་རང་གནས་སུ ་སྐྱ  ོལ་གསུ ང་། དེར་རྩ ེ་མོ་ནས་བཤིག་སྟ ེ་རྡ ོ་རང་གནས་སུ ་བསྐྱ  ལ་བས། ད་ཡང་ཁྱ ོད་རང་གིས་ལོང་ལ་རྨ ང་རྡ ོར་ཆུ ག་གསུ ངས། བླ ངས་པས་ཁོང་གསུ མ་གྱ ི་ཤེད་ང་རང་གཅིག་པོ་ལ་འདོན་དགོས་བྱུ  ང་བས། སྦྱ  ོང་པོ་རང་བྱུ  ང་རུ ང་སྔ ར་ལྟ ར་བརྩ ིགས་པ་ལ་ངའི་གྱ ད་རྡ ོར་གྲ གས་པ་ཡིན། རི་སྣ ་དེར་རྩ ིག་རྨ ང་བཏིང་བའི་ཚ། ཕ་ཚན་ཀུ ན་གྱ ི་གྲ ོས་ལ། མནའ་རི་ལ་མར་པས་མཁར་བརྩ ིག་པར་འདུ ག་པས་བསྲུ  ངས་པ་དྲ ག་ཟེར་བ་ལ། ལ་ལ་ན་རེ་
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མར་པ་རང་སྨྱ  ོ་ནས་ལ་སྟ ོད་ཕྱ ོགས་ཀྱ ི་བན་ཆུ ང་ཤེད་པོ་ཆེ་ཞིག་འདུ ག་པ་དེ། ས་འབུ ར་ཚད་དང་རི་སྣ ་ཡོད་ཚད་ལ་མཁར་གྱ ི་བཟོ་ལུ ང་མ་བསྟ ན་རེ་བརྩ ིགས། ཕྱ ེད་ཙམ་ལོངས་པ་དང་། ཡང་ཁོ་རང་བཤིག་ཏུ ་བཅུ ག་ནས་ས་རྡ ོ་རྣ མས་རང་གནས་སུ ་སྐྱ  ེལ་དུ ་འཇུ ག་གིན་འདུ ག །འདི་ཡང་བཤིག་འོང་། མི་བཤིག་ན་བསྲུ  ང་བས་ཆོག །བཤིག་མི་བཤིག་བལྟ འོ་ཟེར་བ་ལ། མ་བཤིག་པར་མཁར་ལས་ནར་མར་བྱ ས་པས། བདུ ན་ཐོག་ཏུ ་སོང་བ་དང་ངའི་རྐ ེད་པ་ལའང་སྒ ལ་པ་གཅིག་བྱུ  ང་། དེ་དུ ས་ཕ་ཚན་རྣ མས་ན་རེ། ད་མི་བཤིག་པར་འདུ ག །དང་པོ་བཤིག་པ་དེ་རྣ མས་འདིར་རྩ ིག་པའི་ངན་གཡོ་ཡིན་པར་འདུ ག །ད་རང་རེ་ཚས་བཤིག་ཟེར་དམག་ཆས་པས། དེའི་ཚ་བླ ་མས་སྤྲུ   ལ་པ་མཛད་ནས་དམག་ཁྲ བ་ཅན་མང་པོས་མཁར་གྱ ི་ཕྱ ི་ནང་ཀུ ན་བཀང་བས། མར་པ་ལོ་ཙཱ ས་དམག་དེ་ཙམ་གང་ནས་བོས་
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པ་ན་ཟེར་ཀུ ན་སྐྲ  ག་སྟ ེ་འཛིང་མ་ནུ ས་པར་རེ་རེ་ནས་ཕྱ ག་འབུ ལ་དང་ཞུ ་འབུ ལ་ལ་ཕག་ཏུ ་བྱུ  ང་བས། ཀུ ན་ཡོན་བདག་དང་འབངས་སུ ་ཆུ ག་གོ། །དེ་དུ ས་གཙང་རོང་གི་མེས་སྟ ོན་ཚན་པོ་བདེ་མཆོག་གི་དབང་མོ་ཆེ་ཞུ ར་བྱུ  ང་བས། ཡུ མ་གྱ ི་ཞལ་ནས་ད་ལན་ཁྱ ོད་རང་ཡང་དབང་ཞིག་ཅིས་ཀྱ ང་ཐོབ་པ་བྱ ེད་གསུ ངས། ང་རང་གི་ཡིད་ལ་ཡང་ངས་འདི་ཙམ་གྱ ི་མཁར་ཞིག་བརྩ ིགས་པ་ལ། རྡ ོ་ར་མགོ་ཙམ་ཞིག་གམ། ས་ཙལ་པོ་གང་ངམ། ཆུ ་ཕོགས་གཅིག་གམ། འཇིམ་པ་ཁྱ ེམ་གང་སྐྱ  ེལ་བའི་གྲ ོགས་མེད་པར་བརྩ ིགས་པ་ཡིན་པས། ད་ལན་དབང་བསྐུ  ར་གནང་འོང་སེམས་པ་བྱུ  ང་སྟ ེ། ཕྱ ག་བཙལ་ནས་དབང་གྲ ལ་ལ་བསྡ ད་པས། བླ ་མའི་ཞལ་ནས་མཐུ ་ཆེན་ཁྱ ོད་ལ་དབང་ཡོན་ཅི་ཡོད་གསུ ངས། བླ ་མའི་སྲ ས་མཁར་གྱ ི་ཞབས་ཏོག་བསྒྲུ   བས་པས། དབང་དང་གདམས་པ་གནང་བའི་ཞལ་བཞེས་ཡོད་པ་དེས་
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གནང་དུ ་རེ་བསྡ ད་པ་ལགས་ཞུ ས་པས། བླ ་མའི་ཞལ་ནས། ཁྱ ོད་ཀྱ ིས་སྤ ེའུ ་ལག་ངར་ཙམ་ཞིག་བརྩ ིགས་པ་ལ། ངས་རྒྱ  ་གར་ནས་དཀའ་ལས་བྱ ས་པའི་དབང་དང་གདམས་པ་མི་ཐོབ། དབང་ཡོན་ཡོད་ན་ཁྱ ེར་ཤོག །དེ་མིན་གསང་སྔ གས་ཟབ་མོའ་ིདབང་གྲ ལ་དུ ་མ་སྡ ོད་གསུ ངས། འགྲ མ་ལྕ ག་རྒྱ  བ། སྐྲ  ་ནས་བཟུ ང་ཕྱ ིར་བཏོན་པས། ད་ལྟ ་རང་ཤི་ན་དགའ་བ་ལ་བསམ་མཚན་ཐོག་ཐག་ཏུ ་ངུ ་ཞིང་བསྡ ད། དེ་དུ ས་ཡུ མ་བྱ ོན་ནས། བླ ་མ་ཁོང་ངས་རྒྱ  ་གར་ནས་བླ ངས་པའི་ཆོས་འདི་རྣ མས་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་དུ ་རེ་ནས་བླ ངས་པ་ཡིན་གསུ ངས། སྐུ  ་མདུ ན་དུ ་ཁྱ ི་ཅིག་བྱུ  ང་རུ ང་། ཆོས་གསུ ང་ཞིང་མཇུ ག་བསྔ ོ་བས་སྡུ  ད་པ་ཞིག་འདུ ག་པ་ཡིན་ཏེ། ཁྱ ོད་ལ་ཐུ གས་མི་འདོགས་པ་འདི་ཅི་ཡིན་མི་ཤེས་པར་འདུ ག །འོན་ཀྱ ང་ལོག་ལྟ ་མ་སྐྱ  ེས་པ་གྱ ིས་གསུ ངས། སེམས་གསོ་མཛད་སོང་། ནང་པར་བླ ་མ་རང་བྱ ོན་ནས། མཐུ ་
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ཆེན་ཁྱ ོད་རང་ད་རེ་ཞིག་མཁར་གྱ ི་རྩ ིག་འཕྲ ོ་ཞོག་ལ། ཞོལ་གྱ ི་རྣ མ་པའི་ཁྱ མས་ཀ་བ་བཅུ ་གཉིས་ཡོད་པ་གཙང་ཁང་དང་བཅས་པ་ཞིག་རྩ ིགས། དེ་ལོངས་པ་དང་དབང་དང་གདམས་ངག་སྟ ེར་གསུ ངས། དེར་ཁྱ མས་ཀྱ ི་རྨ ང་བཏིང་ནས་བརྩ ིགས། ཡུ མ་གྱ ིས་དུ ས་རྒྱུ   ན་དུ ་ཟ་མ་ལ་བྱ ་ན་མ་ཆག་པ་དང་། ཆང་བཟི་བེར་རེ་བ་རྒྱུ   ན་དུ ་གནང་ནས་སེམས་གསོ་བཏང་བྱ མས་པོ་རང་མཛད། ཁྱ མས་ལོངས་སུ ་ཆ་བའི་ཚ། དོལ་གྱ ི་ཚུ ར་སྟ ོན་དབང་ངེ་གསང་འདུ ས་ཀྱ ི་དབང་མོ་ཆེ་ཞུ ར་བྱུ  ང་བས། ཡུ མ་གྱ ི་ཞལ་ནས་ད་ལན་བུ ར་དབང་ཞིག་ཅིས་ཀྱ ང་ཐོབ་པ་བྱ ེད་གསུ ངས། མར་ལྟ ང་གཅིག །སྣ མ་བུ ་བུ བས་གཅིག །ཟངས་ཆུ ང་གཅིག་རྣ མས་གནང་བ་ཕྱ ག་རྟ ེན་ལ་ཕུ ལ་ནས་དབང་གྲ ལ་ལ་བསྡ ད་པས། བླ ་མའི་ཞལ་ནས་མཐུ ་ཆེན་ཁྱ ོད་དབང་གྲ ལ་ལ་སྡ ོད་པའི་དབང་ཡོན་ཅི་ཡོད་གསུ ངས། མར་ལྟ ང་དང་སྣ མ་བུ ་དང་ཟངས་དེ་
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རྣ མས་ལགས་ཞུ ས་པས། དེ་རྣ མས་ང་ལ་ཡོན་བདག་ཆེ་གེ་མོ་དང་ཆེ་གེ་མོ་རྣ མས་ཀྱ ིས་ཕུ ལ་བའི་ནོར་ལགས། ངའི་ནོར་གྱ ིས་ཁྱ ོད་ཀྱ ི་དབང་ཡོན་མི་འོང་། ཁྱ ོད་རང་ལ་ཡོད་ན་ཁྱ ེར་ཤོག་དེ་མིན་ངའི་དབང་གྲ ལ་དུ ་མ་སྡ ོད་གསུ ངས་བཞེངས་ནས་བཀའ་བཀྱ ོན་མང་པོ་གསུ ང་ཞིང་། ཞབས་ཐོས་བརྡུ  ངས་ཏེ་བཏོན་པས། ས་ལ་ཐིམ་ན་དགའ་བ་ལ་སྙ མ་པ་དང་། ངས་མཐུ ་བཏང་ནས་མི་མང་པོ་བསད། སེར་བས་ལོ་མང་པོ་བཅོམ་པའི་རྣ མ་སྨ ིན་ཡིན་ནམ། ཆོས་ཡེ་མི་འོང་བ་མཁྱ ེན་པ་ཡིན་ནམ། བླ ་མ་ཐུ གས་རྗ ེ་ཆུ ང་ནས་མི་གནང་བ་ཡིན་ནམ། གང་ནའང་ཆོས་མེད་པའི་མི་ལུ ས་སྡ ིག་གསོག་པ་འདིས་ཅི་བྱ ེད། ལྕ ེབ་བམ་ལྕ ེབ་བམ་སྙ མ་པའི་ཚ། ཡུ མ་གྱ ིས་ཚགས་སྐ ལ་ཅིག་བསྐྱ  ལ། སེམས་གསོ་མང་པོ་མཛད་ནས་སོང་རུ ང་། ཚགས་ལ་རོལ་བའི་འདུ ་ཤེས་ཀྱ ང་སྟ ོར་ནས། མཚན་ཡལ་ངུ ་ཞིང་བསྡ ད་པས། ནང་པར་
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ཡང་བླ ་མ་བྱ ོན་ནས། ད་ཁྱ ོད་རང་ཁྱ མས་དང་སྤ ེའུ འི་འཕྲ ོ་སླ ོང་ལ་མཐར་སྐྱ  ོལ། དེ་ནས་དབང་དང་གདམས་ངག་སྟ ེར་རང་སྟ ེར་གསུ ངས་ནས་མཁར་ལས་བྱ ས་པས། ཁྱ མས་མཐར་ཕྱ ིན་དུ ་ལོངས། དེའི་དུ ས་ངའི་ཚང་ར་ལ་ཡང་སྒ ལ་པ་གཅིག་བྱུ  ང་སྟ ེ། སྒ ལ་མིག་གསུ མ་ཀ་ནས་རྣ ག་ཁྲ ག་འཛག་པ་དང་། རྒྱ  བ་རྨ ་རུ ་སོང་བ་ཡུ མ་ལ་གཟིགས་ཕུ ལ་ཏེ། མཁར་གྲུ  ་བཞི་འགྲ མ་འདིང་དུ ས་ཀྱ ི་ཞལ་བཞེས་རྣ མས་བསྙ ེལ་གསོས་ནས། ཆོས་དྲ ན་དྲ གས་ཆོས་ཞུ ་གྲ ོགས་སུ ་སྦྲ  ན་པས། ཡུ མ་གྱ ིས་ལེགས་པར་གཟིགས་ནས་སྤྱ  ན་ཆབ་བསིལ་ཏེ། ངས་བླ ་མ་ལ་ཞུ ་གསུ ང་། བླ ་མའི་དྲུ  ང་དུ ་བྱ ོན་ནས་ཞུ ས་པ། བླ ་མ་རིན་པོ་ཆེ། མཐུ ་ཆེན་གྱ ིས་འདི་ཙམ་གྱ ི་མཁར་ལས་བྱ ས་པས་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་རྨ ་དང་སེར་ཀར་སོང་། རྒྱ  བ་ལ་སྒ ལ་མིག་གསུ མ་བྱུ  ང་བ་ནས་རྣ ག་ཁྲ ག་བསམ་གྱ ིས་མི་ཁྱ བ་པ་འཛག་གིན་གདའ། སྔ ར་རྟ ་བོང་ལ་སྒ ལ་པ་
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བྱུ  ང་ཟེར་བ་རྣ ་བས་ཀྱ ང་ཐོས། མིག་གིས་ཀྱ ང་མཐོང་སྟ ེ། མི་ལ་སྒ ལ་པ་བྱུ  ང་ཟེར་བ་ཐོས་ཀྱ ང་མ་ཐོས་མཐོང་ཡང་མ་མཐོང་། འདི་འདྲ ་མི་གཞན་གྱ ིས་མཐོང་བ་དང་ཐོས་པ་བྱུ  ང་ན་ང་ངོ་ཡང་ཚ་བར་གདའ། ཡབ་རང་བླ ་མ་ཆེན་པོ་ལགས་པས་ཞབས་ཡང་འདྲ ེན་པར་གདའ། ཁོ་སྙ ིང་ཡང་རྗ ེ་བར་གདའ་བས། ད་བུ ་འདི་ལ་ཆོས་ཤིག་གནང་བར་ཞུ ། དང་པོ་མཁར་ལོངས་ནས་ཆོས་གནང་བར་མཛད་པ་ལགས་མོད་ཞུ ས་པས། བླ ་མའི་ཞལ་ནས་དེ་ཀ་ང་ཟེར། མཁར་བཅུ ་ཐོག་ལོངས་ནས་ཆོས་སྟ ེར་བར་བྱ ས་པ་ཡིན་པས་བཅུ ་ཐོག་ག་རེ་གསུ ངས། བཅུ ་ཐོག་ལས་ལྷ ག་པའི་ཁྱ མས་བརྩ ིགས་པ་ལགས་མོད་ཞུ ས་པས། ལབ་ལབ་མང་ཁ་ན་མེད། བཅུ ་ཐོག་ཁེལ་ན་ཆོས་སྟ ེར་བ་ཡིན་སྒ ལ་པ་རང་བྱུ  ང་འདུ ག་གམ་གསུ ངས་པས། དེས་ན་ཡབ་སྐུ  ་དབང་གིས་གཅོད་པར་གདའ་བས་གང་དགྱ ེས་ཡིན། སྒ ལ་པ་བྱུ  ང་
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བ་ཙམ་དུ ་མ་ལུ ས་པར་རྒྱ  བ་སྒ ལ་པར་སོང་གདའ་ཞེས་ཟུ ག་གེ་བ་ཞུ ས་ནས་མྱུ  ར་དུ ་བྱ ོན་པས། འོ་ན་ཡང་ཤོག་གྱ ིས་གསུ ངས། ཆོས་གནང་བ་ཡིན་ནམ་སྙ མ་ཕྱ ིན་པས། མཐུ ་ཆེན་སྒ ལ་པ་སྟ ོན་དང་གསུ ངས། གཟིགས་ཕུ ལ་བས་ལེགས་པར་གཟིགས་པའི་མཐར། ཁྱ ོད་ཀྱ ི་འདི་བས་ལྷ ག་པ་ངའི་ཇོ་བོ་ནཱ ་རོ་པ་དེས་དཀའ་ཆེན་བཅུ ་གཉིས། དཀའ་ཕྲ ན་བཅུ ་གཉིས་ཏེ། དཀའ་བ་མི་འདྲ ་བ་ཉེར་བཞི་སྐུ  ་ལུ ས་རང་གི་ཐོག་ཏུ ་སྤྱ  ད་པ་ཡིན། ངས་ཀྱ ང་གཅེས་པའི་སྲ ོག་དང་ཕངས་པའི་ནོར་ལ་མ་བལྟ ས་པར་ཇོ་བོ་ནཱ ་རོ་པ་བསྟ ེན་པ་ཡིན། དེའི་ཕྱ ིར་ཆོས་འདོད་ན་ཡུ ས་མ་ཆེ་བར་མཁར་ལས་ཀྱ ི་འཕྲ ོ་གྱ ིས་གསུ ང་བ་ལ་དེ་ཡང་མད་སྙ མ་པ་བྱུ  ང་། གོས་ལ་སྒ ལ་ཚགས་མཛད་དེ། རྟ ་བོང་ལ་ཡང་འདི་བཞིན་བྱ ེད་ཀྱ ིན་འདུ ག་པས་སྒ ལ་ཚགས་གྱ ིས་ལ་ས་རྡ ོ་སྐྱ  ོལ་གསུ ངས། རྒྱ  བ་རྨ ར་སོང་བ་ལ་སྒ ལ་ཚགས་ཀྱ ིས་ཅི་ལ་
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ཕན་ཞུ ས་པས། ས་མི་འཆོར་བ་ལ་ཕན་གསུ ངས། དེར་བླ ་མའི་བཀའ་ཡིན་སྙ མ་ས་སྣ ོད་མདུ ན་དུ ་ཁྱ ེར་ནས་ས་བསྐྱ  ས་ཤིང་ཞལ་བ་བྱ ས་པ་བླ ་མས་གཟིགས་པས། བླ ་མས་ཅི་གསུ ང་སྒྲུ   བ་པའི་སྐྱ  ེས་བུ ་ངོ་མཚར་ཆེ་སྙ མ། མར་པ་རང་ཡང་ལྐ ོག་ཏུ ་སྤྱ  ན་ཆབ་ཤོར་འདུ ག །དེར་རྨ ་རྣ མས་འགྲ མས་ནས་ཤིན་ཏུ ་ན་བའི་ཚ། ཡུ མ་ལ་ཞུ ས་ནས་རབ་ཆོས་གནང་བ། ཐ་མའང་རྨ ་སོས་སོས་བར་བསྡ ད་རྒྱུ   ་འོང་བའི་ཞུ ་བ་ཡུ མ་གྱ ིས་ཕུ ལ་བས། མཁར་མ་ཚར་བར་ཆོས་མི་འོང་། ལས་ནུ ས་ན་ཅི་ལྕ ོགས་གྱ ིས། མི་ནུ ས་ན་སྡ ོད་པ་ལས་འོས་མེད་གསུ ངས། ཡུ མ་གྱ ི་ཞལ་ནས། རྨ ་དང་སྒ ལ་པ་རྣ མས་མ་སོས་བར་ལས་མ་བྱ ེད་པར་སྡ ོད་གསུ ང་། བསྡ ད་པའི་བར་ལ་ཟ་མ་བཅུ ད་ཆེ་ལ་བཟའ་ཆེ་བ་གནང་བས་ཞག་འགའ་ཆོས་མ་ཐོབ་པའི་སེམས་ལས་མིན་པ་སྐྱ  ིད་དུ ་ཚར་བ་བྱུ  ང་། དེར་རྨ ་དགའ་རབ་སོས་པ་དང་། བླ ་མའི་ཞལ་ནས་
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ཆོས་ཀྱ ི་སྒྲ  ོས་མེད་པར། མཐུ ་ཆེན་ད་ཡང་མཁར་ལས་རན་གསུ ང་པས་བྱ ེད་གྲ བས་ཡོད་ཚ ་ཡུ མ་གྱ ི་ཞལ་ནས། ད་རང་རེ་གཉིས་ཆོས་ཐོབ་པའི་ཐབས་ཤིག་བྱ ེད་གསུ ངས། ངེད་གཉིས་ཀྱ ིས་གྲ ོས་བྱ ས་ནས། ངས་ཕྱ ེ་སྒྱ  ེ་ཆུ ང་ངུ ་མ་ཞིག་གི་ཁར་དཔེ་ཆ་དང་ཆས་ཕྲ ན་ཚགས་ཡོད་པ་དྲ གས་ཏེ། བླ ་མས་གཟིགས་ས་ཞིག་ཏུ ་ད་ང་གཏོང་གྲ ོགས་མཛད་ཟེར་ཞིང་འགྲ ོ་བ་ལྟ ར་བྱ ས། ཡུ མ་གྱ ིས་ད་ངས་བླ ་མ་ལ་ཞུ ས་ནས་ཆོས་འོང་རང་འོང་བར་བྱ འོ། །ཅིས་ཀྱ ང་སྡ ོད་གསུ ང་ཞིང་འཛིན་པ་ལྟ ར་མཛད་པས། བླ ་མས་གཟིགས་ཏེ། བདག་མེད་མ་ཁྱ ེད་གཉིས་ཅི་བྱ ེད་ཅིང་ཡོད་པ་ཡིན་གསུ ངས། མཐུ ་ཆེན་ཁོ་དང་པོ་ས་ཐག་རིང་ནས་བླ ་མའི་དྲུ  ང་དུ ་ཆོས་ལ་གཏད་ནས་འོངས་པ་ལ། ཆོས་མི་གནང་བའི་ཁར་བཀའ་བཀྱ ོན་དང་ཕྱ ག་འབེབས་མང་བ་ལས་མ་བྱུ  ང་བས། ཆོས་མེད་དུ ་ཤི་ཡིས་དོགས་ད་བླ ་མ་གཞན་



130

ཚལ་དུ ་འགྲ ོ་ཟེར་ཆས་གདའ་བ་ལ། བདག་གིས་ཆོས་གནང་བའི་ཁག་ཁུ ར་དང་ངོ་ཆེན་བྱ ེད་བྱ ས་བཤོལ་བཏབ་པ་ལགས་ཞུ ས་པས། གོ་གསུ ང་ཕྱ ིར་བྱ ོན་བྱུ  ང་སྟ ེ། ང་ལ་འགྲ མ་ལྕ ག་མང་པོ་བརྒྱ  བ་ནས། ཁྱ ོད་དང་པོ་ངའི་སར་སླ ེབ་མ་ཐག་ལུ ས་ངག་ཡིད་གསུ མ་ང་རང་ལ་ཕུ ལ་ཚར་བ་ལ་ད་ཁྱ ོད་གང་དུ ་འགྲ ོ་བ་ཡིན། ནན་ཏར་མ་སོང་ན་ང་རང་དབང་བའི་ལུ ས་ངག་ཡིད་གསུ མ་དུ མ་བུ ་བརྒྱ  ར་གཏུ བས་ཀྱ ང་ང་རང་དབང་ཆེ་མོད། ཅིས་ཀྱ ང་ཁྱ ོད་ཐོན་འགྲ ོ་ན། ངའི་ནང་ནས་ཕྱ ེ་ཁྱ ེར་བའི་རྒྱུ   ་མཚན་ཤོད་གསུ ངས། སྒྱ  ེལ་ཞིང་བརྡུ  ངས། ཕྱ ེ་ཕྲ ོགས་ཏེ་ནང་དུ ་བསྣ མས་སོང་བ་དང་། སེམས་ཕམ་པ་ལ་ཚད་མེད་པ་བུ ་གཅིག་པུ ་ཤི་བའི་མ་ལྟ ་བུ ་བྱུ  ང་རུ ང་། ཡུ མ་དང་གྲ ོས་ཡོད་པ་དང་། བླ ་མ་ཟིལ་ཆེ་བས་ཟིལ་མ་བཟོད་པར་ནང་དུ ་ལོག་ནས་ངུ ་ཞིང་བསྡ ད་པས། ཡུ མ་གྱ ི་ཞལ་ནས་རེ་ཞིག་ཐབས་ཅི་བྱ ས་རུ ང་། བླ ་མས་ཁྱ ོད་ལ་
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ཆོས་མི་གནང་བར་འདུ ག་སྟ ེ། འོན་ཀྱ ང་ནམ་གཞུ ག་གནང་བ་ཞིག་ཅིས་ཀྱ ང་འོང་། དེ་བར་ལ་ངས་ཅིག་བྱ ་གསུ ངས། རྡ ོ་རྗ ེ་ཕག་མོའ་ིསྒ ོམ་ཐབས་ཤིག་གནང་བས་ཀྱ ང་། ཉམས་མྱ ོང་མ་སྐྱ  ེས་རུ ང་སེམས་ལ་ཤིན་ཏུ ་ཕན་པ་དང་ཟིད་ཐུ ང་བར་བྱུ  ང་སྟ ེ། ཡུ མ་རང་གི་སྐུ  ་དྲ ིན་བསབ་པ་དང་། བླ ་མའི་ཡུ མ་ཡིན་པས་སྡ ིག་པ་འདག་བསམ། མནང་ཆུ ང་དབྱ ར་ཡུ མ་བ་འཇ་ོབའི་འཇ་ོསྟ ེགས། གོ་གར་ཡསོ་རྔ དོ་པའི་རྔ ོད་སྟ ེགས་ཚུ ན་མཛད་ཅིང་ཞབས་ཏོག་བསྒྲུ   བས། དེའི་ཚ་ངེས་པར་བླ ་མ་གཞན་ཚལ་དུ ་འགྲ ོ་དགོས་སྙ མ་པ་ལ། བསམ་མནོ་ལེགས་པར་བཏང་བས། ཚ་གཅིག་ལུ ས་གཅིག་ལ་སངས་རྒྱ  ་བའི་གདམས་ངག །བླ ་མ་འདི་མིན་པ་གཞན་ལ་མེད་པར་ཐག་ཆོད་འདུ ག །ད་ལན་སངས་རྒྱ  ས་མ་ཐོབ་ན་ངས་ཕྱ ི་མ་ངན་སོང་དུ ་སྐྱ  ེ་བའི་ལས་བསགས་ཚར་ཡོད་པས། ཆོས་ཕྱ ིར་ནཱ ་རོ་པའི་དཀའ་བ་ཙམ་སྤྱ  ད་
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ནས། བླ ་མ་འདི་ཅི་མཉེས་ཤིག་གིས་གདམས་ངག་ཐོབ་པར་བྱ ས་ལ། བསྒ ོམས་ནས་ཚ་འདིར་སངས་རྒྱ  ས་ཐོབ་པ་ཞིག་བྱ ེད་དགོས་སྙ མ་ནས། ཡང་ས་རྡ ོ་བསྐྱ  ས་ནས་ཁྱ མས་དང་གཙང་ཁང་གི་ཞལ་པའི་འཕྲ ོ་བྱ ེད་ཅིང་ཡོད་པའི་ཚ། གཞུ ང་གི་རྔ ོག་སྟ ོན་ཆོས་རྡ ོར་འཁོར་དང་བཅས་པ་འབུ ལ་བ་མང་པོ་ཁྱ ེར་ཏེ་དགྱ ེས་པ་རྡ ོ་རྗ ེའི་དབང་མོ་ཆེ་ཞུ ར་བྱུ  ང་བས། ཡུ མ་གྱ ི་ཞལ་ནས། ཡབ་མཁར་ལས་ཀྱ ི་ཞབས་ཏོག་འདི་ཙམ་གྱ ིས་མི་ཆོག་པར་ནོར་རང་ལ་དགྱ ེས་ན། ད་ལན་འབུ ལ་བ་ཕུ ལ་ཏེ། དབང་ཐོབ་རང་ཐོབ་པ་ཞིག་བྱ ེད་པས། འདི་ཕུ ལ་ལ་སྔ ོན་ལ་ཁྱ ོད་རང་གིས་ཞུ ས་ཤིག །མ་གནང་ན་ངས་ཞུ ་ཡིས་གསུ ངས། ཡུ མ་རང་གི་ཕག་ནོར་གྱ ི་གཡུ ་དྲུ  ག་དམར་ཆེ་ལ་ལེགས་པ་ཞིག་གནང་བ་དེ་ཕུ ལ་ནས། ད་ལན་གྱ ི་དབང་འདི་བདག་ལའང་ཅིས་ཀྱ ང་གནང་བར་ཞུ ་ཞུ ས་ཏེ། དབང་གྲ ལ་ལ་བསྡ ད་པས། གཡུ ་སླ ོག་
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ཅིང་གཟིགས་ནས། མཐུ ་ཆེན་ལ་འདི་གང་ནས་བྱུ  ང་། བདག་ལ་ཡུ མ་གྱ ིས་གནང་བ་ལགས་ཞུ ས་པས། ཞལ་འཛུ མ་མཛད་དེ། བདག་མེད་མ་བོས་ཤོག་གསུ ངས། ཡུ མ་སྤྱ  ན་དྲ ངས་པས། བདག་མེད་མ་འོ་སྐ ོལ་ལ་གཡུ ་འདི་ག་ནས་བྱུ  ང་གསུ ང་བ་ལ། དེར་ཡུ མ་གྱ ིས་ཕྱ ག་མང་པོ་ཕུ ལ་ནས། གཡུ ་འདི་ལ་ཡབ་ཀྱ ི་ཐེ་རེག་ཡེ་མེད་ལགས། འདི་དང་པོ་ང་ཕ་མས་ཡབ་ཀྱ ི་དྲུ  ང་དུ ་རྫ ོང་བའི་ཚ། བླ ་མ་ཡང་ཐུ གས་གཏུ མ་མེ་བ་ཞིག་ཡོད་པར་འདུ ག་པས། གལ་ཏེ་བཟའ་ཚ་བྱ ེ་བྲ ལ་ལ་སོང་ན་དགོས་པས་འདི་སུ ་ལའང་མ་སྟ ོན་པར་ཚགས་གྱ ིས་ཤིག་ཟེར་བདག་རང་གི་ཕག་ནོར་དུ ་གནང་བ་ལགས་ནའང་། ད་བུ ་འདི་སྙ ིང་རྗ ེ་དྲ གས་མ་བཟོད་པར་བྱ ིན་པ་ལགས་པས། གཡུ ་འདི་ཡབ་བཞེས་ལ་མཐུ ་ཆེན་ལ་དབང་བསྐུ  ར་ཐུ གས་རྗ ེས་འཛིན་པར་ཞུ ། སྔ ར་དབང་གྲ ལ་ནས་བཏོན་པའི་ཡི་ཆད་མང་པོ་རང་མྱ ོང་བས་ད་
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ལན་བླ ་མ་རྔ ོག་པ་འཁོར་བཅས་ཀྱ ིས་ཀྱ ང་ངའི་ཞུ ་བ་འབུ ལ་གྲ ོགས་མཛད་ཅིག་གསུ ངས། ཕྱ ག་མང་དུ ་ཕུ ལ་བས། བླ ་མ་ཐུ གས་གཏུ མ་པའི་སྟ བས་ཀྱ ིས་རྔ ོག་པ་འཁོར་བཅས་ཀྱ ིས་ཀྱ ང་ཞུ ་བ་གཞན་འབུ ལ་མ་ནུ ས་པར་དེ་ལྟ ར་ལགས་སོ་ཞེས་ཡུ མ་དང་མཉམ་པོར་ཕྱ ག་ཕུ ལ་བས། བླ ་མའི་ཞལ་ནས། བདག་མེད་མའི་བྱ ེད་ལུ གས་ཀྱ ིས་གཡུ ་བཟང་པོ་མི་ལ་ཤོར་ཚད་ཚད་པ་བྱུ  ང་འདུ ག་གསུ ངས། གཡུ ་མགུ ལ་དུ ་བཞེས་ནས་བདག་མེད་མ་ཁྱ ོད་བསམ་མནོ་མ་ཆུ ང་། ཁྱ ོད་རང་རིལ་པོ་ང་དབང་ན། གཡུ ་ང་ཡི་དབང་ཡིན་མོད། མཐུ ་ཆེན་ཁྱ ོད་རང་ལ་ནོར་ཡོད་ན་ཁྱ ེར་ཤོག་དབང་བསྐུ  ར་གྱ ིས། གཡུ ་ང་རང་གི་ཡིན་པར་འདུ ག་གསུ ང་རུ ང་། ཡུ མ་གྱ ིས་གཡུ ་ཕུ ལ་བའི་ཡུ ས་ཀྱ ིས་ད་དུ ང་ཞུ ་བ་འོང་ངམ་སྙ མ་བསྡ ད་པས། བླ ་མ་ཐུ གས་ཁྲ ོས་ནས་ཧར་གྱ ིས་བཞེངས་ཏེ། ཐོན་བྱ ས་རུ ང་མི་འགྲ ོ་བའི་ཁྱ ོད་ཀྱ ི་ཡུ ས་ཅི་ཡོད་
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པ་གསུ ངས། ཁ་བུ བ་ཏུ ་ས་སྲ ོས་པ་འདྲ ་བ་ཞིག་བརྡ བས། གན་རྐྱ  ལ་དུ ་ནམ་ལངས་པ་འདྲ ་བ་ཞིག་བརྡ བས་ནས་ཕྱ ག་དབྱུ  ག་བཞེས་བྱུ  ང་བ། རྔ ོག་གིས་བཟུ ང་བའི་བར་ལ་འཇིགས་དྲ གས་རྒྱ  ་མཐོངས་ཤིག་ཡོད་པ་དེ་ལ་མཆོངས་ཕྱ ིན་པས། བླ ་མ་རང་ཡང་ཐུ གས་ལས་བྱུ  ང་རུ ང་ཐུ གས་རྒྱ  ལ་བཞེངས་པ་ལྟ ར་མཛད་འདུ ག །ང་ལ་ཅི་ཡང་མ་བྱུ  ང་སྟ ེ། སྡུ  ག་དྲ གས་ལྕ ེབ་དགོས་སྙ མ་ཡོད་པའི་ཚ། ཡུ མ་ཡང་སྤྱ  ན་ཆབ་འདོན་ཞིང་བྱུ  ང་ནས། མཐུ ་ཆེན་སེམས་སྡུ  ག་པོ་མ་བྱ ེད་ཅིག །ཁྱ ོད་བས་ཤ་ཚ་བ་དང་སྙ ིང་ཉེ་བའི་སླ ོབ་མ་མི་འོང་བས། བླ ་མ་གཞན་ལ་ཆོས་ཞུ ་རུ ང་ངས་མཇལ་བའི་མཐུ ན་རྐྱ  ེན་བྱ ས་ནས་ཆོས་རྒྱ  གས་དང་འབུ ལ་བ་ཡང་སྦྱ  ིན་གྱ ིས་གསུ ང་སེམས་གསོ་མཛད། སྔ ར་ཡིན་ན་ཚགས་འཁོར་ཅི་བྱ ེད་ཀྱ ི་གྲ ལ་ལ་ཡུ མ་བཞུ གས་དགོས་པ་ལ། དེའི་ནུ བ་མོ་ང་མཚན་ཡལ་ངུ ་བའི་ཟླ ་ལ་བཤུ མས་ཤིང་བཞུ གས། 
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ནང་པར་ང་ལ་བླ ་མའི་དྲུ  ང་དུ ་ཤོག་གསུ ངས། ཆོས་གནང་བ་ཡིན་ནམ་སྙ མ་ཕྱ ིན་པས་མདང་ངས་ཁྱ ོད་ལ་དབང་མ་བསྐུ  ར་བ་ལ་མ་དགའ་བ་དང་ལོག་ལྟ ་མ་བྱུ  ང་ངམ་གསུ ངས། བླ ་མ་ལ་དད་ལོག་དག་མ་བྱུ  ང་ལགས་ཏེ། བདག་རང་ལས་སྡ ིག་སྒྲ  ིབ་ཆེ་བས་ལན་སྙ མ་སྡུ  ག་པོ་རང་བྱུ  ང་ལགས་ཞུ ས་ནས་ངུ ས་པས། ང་ལ་ངུ ་མ་ཤགས་བྱ ེད་པའི་ཡུ ས་རང་ཅི་ཡོད། ཕྱ ིར་སོང་གསུ ངས། ཕྱ ིར་ཐོན་ཕྱ ིན་ཏེ། སྙ ིང་རླུ  ང་ལྡ ང་བ་ལྟ ་བུ འི་སྡུ  ག་བསྔ ལ་གྱ ི་ངང་ནས་བསམ་བླ ོ ་ལ། ང་སྡ ིག་བྱ ེད་དུ ས་རྒྱ  གས་ཡོན་འབྱ ོར་ནས། ཆོས་བྱ ེད་དུ ས་ནོར་ཅི་ཡང་མེད་པ་འདི་འདྲ ་བྱུ  ང་། སྡ ིག་བྱ ེད་དུ ས་ཀྱ ི་གསེར་དེའི་ཕྱ ེད་ཙམ་ཞིག་ཡོད་ནའང་དབང་དང་གདམས་ངག་ཐོབ་པར་འདུ ག་སྟ ེ། ད་བླ ་མ་འདིས་ནི་འབུ ལ་བ་མེད་པར་གདམས་ངག་མི་གནང་བར་འདུ ག །གཞན་དུ ་ཕྱ ིན་རུ ང་འབུ ལ་མི་དགོས་པ་ནི་མི་འོང་། ནོར་མེད་པས་
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ཆོས་ནི་མི་ཐོབ་པར་འདུ ག །ཆོས་མེད་ཀྱ ི་མི་ལུ ས་སྡ ིག་གསོག་པ་ལས་ནི་ལྕ ེབ་པ་དགའ། ད་ཅི་དྲ ག་ན་ཅི་དྲ ག་ན་སྙ མ་པ་ལ། ཡང་ཕྱུ  ག་པོ་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་གཡོག་བྱ ས་པའི་གླ ་བསོགས་ནས་ཆོས་ཞུ ་བའི་རྒྱ  གས་ཡོན་འདྲ ་འབྱ ོར་རམ། ཡང་ན་ལས་ངན་པོས་མཐུ ་བཏང་ཡོད་པས་ཡུ ལ་དུ ་ཕྱ ིན་རུ ང་ཆོག་པར་འདུ ག །ཨ་མ་ཡང་ཕྲ ད་པས་དགའ་འོང་། ནོར་ཁུ ག་པའང་སྲ ིད། གང་ལྟ ར་ནའང་ཆོས་ཚལ་བའམ་ནོར་ཚལ་བ་གང་རུ ང་ཞིག་ལ་འགྲ ོ་དགོས་པར་འདུ ག །བླ ་མའི་ཕྱ ེ་ཁྱ ེར་རུ ང་ཐུ གས་ཁྲ ེལ་ལས་མི་འོང་སྙ མ། ང་རང་གི་དཔེ་ཆ་རྣ མས་ཁྱ ེར་ཏེ། ཡུ མ་ལ་ཡང་མ་ཞུ ས་པར་ཐོན་ཕྱ ིན་པས། ལམ་བར་ལ་ཡུ མ་གྱ ི་བཀའ་དྲ ིན་དྲ ན་པས་ཤིན་ཏུ ་འཕྲ ེང་བ་ཞིག་བྱུ  ང་། གྲ ོ་བོ་ལུ ང་ནས་ཚ་ལམ་རྒྱ  ང་བ་ཞིག་གི་སར་སླ ེབ་པ་དང་ལྟ ོ་རན་ཏེ། དང་པོར་ཕྱ ེ་སླ ོང་། དེ་ནས་སྣ ོད་སྤྱ  ད་གཡར། ཆུ ་མེ་ཤིང་རྣ མས་བསོགས་
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ནས་ལྟ ོ་གཡོས་ཏེ་ཟོས་པས། ཉི་མ་ཕྱ ེད་ཡོལ་སོང་། དེར་བསམ་པ་ལ། ངས་ལས་བྱ ས་པ་རྣ མས་ཀྱ ི་ཕྱ ེད་ཙམ་བླ ་མའི་ཞབས་ཏོག་ཏུ ་སོང་རུ ང་། ཕྱ ེད་ཙམ་ང་རང་གི་ལྟ ོ་རིན་དུ ་འདུ ག །ད་ནང་གི་ལྟ ོ་ནམ་གཅིག་པོ་འདིའི་དཀའ་ལས་འདི་ལ། ཡུ མ་གྱ ིས་ལྟ ོ་གཡོས་གཡོས་པ་བྱ ་ན་དང་བཅས་པ་ཁ་ཚ་རིང་ངེ་བ་རྒྱུ   ན་དུ ་གནང་བ་ཡིན་པ་ལ། ད་ནང་ངས་ཡུ མ་ལ་ཁམས་བདེ་ཞིག་ཞུ ས་མི་འོང་བ་དེ་ང་མི་ངན་པར་འདུ ག །ད་དུ ང་ལོག་གམ་སྙ མ་ནའང་། ལོག་འགྲ ོ་རང་མ་སྤ ོབས། སྣ ོད་སྤྱ  ད་རྣ མས་སྤྲ  ོད་དུ ་ཕྱ ིན་པས། མི་རྒ ན་ཞིག་ན་རེ། མི་གཞོན་ལས་འོང་འོང་འདྲ ་མོ་འདུ ག་པ་ལ། སླ ོང་བ་ལས་རབ་ཀླ ོག་ཤེས་ན་ཆོས་ཐོན། མི་ཤེས་ན་གཡོག་བྱ ས་ནའང་ལྟ ོ་གོས་གཉིས་ཀ་འོང་། ཁྱ ོད་ཀྱ ིས་ཀླ ོག་ཤེས་སམ་ཟེར་བ་ལ། ང་རྒྱུ   ན་དུ ་སླ ོང་བ་ཞིག་མིན། ཀླ ོག་ཤེས་བྱ ས་པས། དེ་ཀ་ཙམ་ཀ་གཤའ། འོ་ན་ཞག་འགའ་
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ངའི་ཀླ ོག་ཐོན་ཡོན་སྨ ར་པོ་སྟ ེར་ཟེར་བས་དགའ་སྟ ེ། རུ ང་བྱ ས་བསྡ ད་ནས་བརྒྱ  ད་སྟ ོང་པ་བཀླ གས་པས། རྟ ག་ཏུ ་ངུ འི་རྣ མ་ཐར་མཐོང་སྟ ེ། ནོར་མེད་མཉམ་པོ་ལ་ཁོང་གིས་ཆོས་ཕྱ ིར་དུ ་ལུ ས་སྲ ོག་བླ ོས་གཏོང་ནུ ས་འདུ ག་སྟ ེ། སྙ ིང་བཏོན་ན་འཆི་བ་ལས་འོས་མེད། སྙ ིང་ཡང་འཚང་བ་ལ་ཐག་བཅད་འདུ ག །འདིའི་རྩ ིས་བཏང་ན་ངས་ཆོས་ཕྱ ིར་དུ ་དཀའ་བ་ཡེ་མ་སྤྱ  ད་པར་འདུ ག །བླ ་མས་ཆོས་གནང་བའང་སྲ ིད། མ་གནང་རུ ང་ཡུ མ་གྱ ིས་བླ ་མ་གཞན་དང་སྤྲ  ོད་པའི་ཞལ་བཞེས་བཟང་པོ་ཡང་ཡོད་སྙ མ་ལོག་འགྲ ོ་བའི་སྤ ོབས་པ་ཞིག་སྐྱ  ེས་ཏེ། ལོག་ནས་ཕྱ ིན། ང་ཐོན་པ་དང་ཡུ མ་གྱ ིས་བླ ་མ་ལ། ཡབ་ཀྱ ིས་མ་ཐུ བ་པའི་དགྲ ་དེ་ཐོན་ནས་མི་གདའོ། །ཐུ གས་བདེ་ལགས་སམ་ཞུ ས་པས། སུ ་གསུ ངས། འོ་ན་དགྲ ་མི་ཤ་བོ་ཟིན་པ་ལྟ ར་ཡབ་ཀྱ ིས་སྡུ  ག་གཏོང་བ་དེ་མཐུ ་ཆེན་མིན་ལགས་སམ་ཞུ ས་པས། ཞལ་རས་ནག་



140

ལོག་མཛད་ནས་སྤྱ  ན་ཆབ་ཉིལ་བྱུ  ང་སྟ ེ། བཀའ་བརྒྱུ   ད་བླ ་མ། མཁའ་འགྲ ོ་ཆོས་སྐྱ  ོང་། ངའི་སྐ ལ་ལྡ ན་གྱ ི་བུ ་ཁུ ག་ཤོག་ཅིག་གསུ ངས་དབུ ་གཏུ མས་ཏེ་བཞུ གས་པར་གདའ། དེར་ངས་ཡུ མ་གྱ ི་དྲུ  ང་དུ ་སླ ེབ། ཕྱ ག་ཕུ ལ་བས། ཡུ མ་ཤིན་ཏུ ་དགྱ ེས་ནས། དེ་ཀ་ལོས་དྲ ག །ད་ཁྱ ོད་ལ་བླ ་མས་ཆོས་ཤིག་གནང་བ་འདྲ ། ངས་ཁྱ ོད་ཐོན་འདུ ག་ཞུ ས་པས། ངའི་སྐ ལ་ལྡ ན་གྱ ི་བུ ་ཁུ ག་ཤོག་གསུ ངས། སྤྱ  ན་ཆབ་བསིལ་ཞིག་འདུ ག །ཁྱ ོད་བླ ་མའི་ཐུ གས་རྗ ེས་བཀུ ག་པ་འདྲ ་གསུ ངས། ངའི་བསམ་པ་ལ་དེ་ཡུ མ་གྱ ིས་ངའི་སེམས་གསོ་བ་ཡིན། ངེས་པར་བདེན་ནས་སྤྱ  ན་ཆབ་འདོན་པ་དང་། སྐ ལ་ལྡ ན་གསུ ང་བ་ཡིན་ན་དག་ང་འཚང་སྟ ེ། དེ་མིན་ཁུ ག་ཤོག་གསུ ང་བ་དང་། དབང་དང་གདམས་ངག་མི་གནང་ལུ གས་ཀྱ ིས་སྐ ལ་ལྡ ན་མིན་ཚར་འདུ ག་པས། གཞན་དུ ་འགྲ ོ་ས་ཡང་མེད། འདིར་ཆོས་ཀྱ ང་མི་ཐོབ་པའི་སྡུ  ག་པོ་འོང་ངམ་
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སྙ མ་པ་བྱུ  ང་། དེར་ཡུ མ་གྱ ིས་མཐུ ་ཆེན་གྱ ིས་འོ་ཅག་བླ ོས་མ་ཐོངས་པར་ལོག་བྱུ  ང་ཕྱ ག་འབུ ལ་དུ ་འོངས་པས་ཆོག་ལགས་སམ་ཞུ ས་པས། འོ་ཅག་བླ ོས་མ་ཐོངས་པ་མིན། ཁོ་རང་བླ ོས་མ་ཐོངས་པ་ཡིན། ཕྱ ག་འཚལ་དུ ་ཐོང་ནའང་ཐོང་གསུ ངས་ཕྱ ག་འབུ ལ་ལ་ཕྱ ིན་པས། བླ ་མའི་ཞལ་ནས། མཐུ ་ཆེན་ཙབ་ཙབ་དང་བླ ོ་མ་མང་བར་སྙ ིང་ནས་ཆོས་འདོད་པ་ཡིན་ན། ཆོས་ཕྱ ིར་སྲ ོག་ཀྱ ང་གཏོང་དགོས་པས། མཁར་ལ་ད་ཐོག་གསུ མ་ཁོལ། དེ་ནས་གདམས་ངག་སྟ ེར། དེ་མིན་ངའི་ལྟ ོ་གྲ ོན་པ་མིན་པ་མེད། ཁྱ ོད་རང་ལ་འགྲ ོ་ས་ཡོད་པར་འདུ ག་པས་སོང་གསུ ངས་པས། ལན་ཞུ ་མ་ནུ ས་པར་ཕྱ ིར་ཐོན་འོངས་ཏེ། ཡུ མ་ལ་ད་ཨ་མ་ཡང་དྲ ན་པོ་རང་གདའ། བླ ་མས་ཆོས་ཀྱ ང་མི་གནང་བར་གདའ། མཁར་ལས་ཀྱ ི་འཕྲ ོ་ཚར་ནས་ཆོས་གནང་ན་བསྡ ད་རིན་ཆོག་པ་གདའ་སྟ ེ། མཁར་ལས་ཚར་རྟ ིང་ཡང་ཆོས་མི་གནང་བའི་
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བསྙ ད་ཅི་མཛད་ཁུ ངས་མི་གདའ་བས། བདག་ཡུ ལ་དུ ་འགྲ ོ་བར་ཞུ ། ཡབ་ཡུ མ་སྐུ  ་ཁམས་བཟང་བར་སྨ ོན་ལམ་འདེབས་བྱ ས། ཕྱ ག་ཕུ ལ་ཏེ་དཔེ་ཆ་ཁྱ ེར་ནས་འོང་གྲ བས་བྱ ས་པས། ཡུ མ་གྱ ི་ཞལ་ནས། བུ ་བདེན་ངས་དང་པོ་ཁས་བླ ངས་པ་ལྟ ར། བླ ་མ་རང་གི་བུ ་ཆེན་ཡང་ཡིན། གདམས་ངག་ཀྱ ང་ཡོད་པའི་རྔ ོག་སྟ ོན་ལས་ཆོས་ཐོབ་པའི་ཐབས་ཤིག་བྱ འོ། །རེ་ཞིག་སྡ ོད་ལ་ལས་བྱ ེད་པ་ལྟ ར་གྱ ིས་ཤིག་གསུ ངས་དེར་དགའ་དྲ གས་ལས་བྱ ེད་ཅིང་བསྡ ད་པས། པཎ་ཆེན་ནཱ ་རོ་པ་དེ་ཚས་བཅུ ་ལ་ཚགས་གཏོར་གྱ ི་མཆོད་པ་རྒྱ  ་ཆེན་མཛད་ཀྱ ི་ཡོད་འདུ ག་པས། དེའི་སྟ ོབས་ཀྱ ིས་མར་པ་ཡང་ཚས་བཅུ ་མཛད་ཅིང་འདུ ག །དེ་དུ ས་ཡུ མ་གྱ ིས་ནས་ཁལ་རེ་ཡོད་པའི་ཆང་ཚད་ཆེན་པོ་གསུ མ་བཙས་པ་ལ། གར་སླ ་འབྲ ིང་གསུ མ་དུ ་བྱ ས་ནས། ཡང་ལ་ཡང་བསིངས་བྱ ས་པའི་ཕུ ད་གར་མ་དེ། ཡུ མ་གྱ ིས་གྲྭ  ་པ་རྣ མས་བླ ་མ་ལ་
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ཡང་ཡང་བཏུ ད་ནས་འདྲ ེན་དུ ་བཅུ ག་ཡུ མ་དང་ངས་ཀྱ ང་ཡང་ཡང་དྲ ངས། འབྲ ིང་པོ་གྲྭ  ་པ་རྣ མས་ཀྱ ིས་གསོལ། སླ ་བ་ནས་ཡུ མ་གྱ ིས་ཞལ་རེག་པ་རེ་མཛད་ནས་མང་པོ་མི་གསོལ་བར་འདུ ག །ངས་ཀྱ ང་ཡུ མ་བཞིན་བྱ ས་པས་མ་བཟི། གྲྭ  ་པ་རྣ མས་ཀྱ ང་བད་འདུ ག །བླ ་མ་ནི་ཕུ ད་གདའ་བ་དང་། ཞུ ་མཁན་མང་བའི་སྟ ོབས་ཀྱ ིས་ཤིན་ཏུ ་བད་ནས་མནལ་མཐུ ག་པོར་སོང་བའི་ཚ། ཡུ མ་གྱ ིས་གཟིམ་ཁང་ནས། བླ ་མའི་ཕྱ ག་རྟ གས། ནཱ ་རོའ་ིསྐུ  ་རྒྱ  ན། ཐུ གས་དམ་པདྨ ་རཱ ་ག་རྣ མས་བླ ངས་ཏེ། བླ ་མའི་བཀའ་ཤོག་ལྟ ར་བྱ ས་པའི་ཡི་གེ། ཡུ མ་གྱ ིས་སྔ ར་ནས་མཛད་མཛད་པ་ཞིག་འདུ ག་པ་དེ་ལ་ཕྱ ག་རྟ གས་སྐྱ  ོན་རྒྱ  ་བྱ ས་ཏེ། རྟ ེན་རྣ མས་ན་བཟའ་བཟང་པོས་དྲ ིལ། ལ་ཅའི་དམ་ཁས་མནན་ནས་ང་ལ་གནང་སྟ ེ། ཡུ མ་གྱ ི་ཞལ་ནས། འདི་རྣ མས་བླ ་མས་སྐུ  ར་བ་ལྟ ར་གྱ ིས་ལ། བླ ་མ་རྔ ོག་པའི་དྲུ  ང་དུ ་ཕུ ལ་ལ་ཆོས་ཞུ ས་
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ཤིག་གསུ ང་ང་གཞུ ང་དུ ་བརྫ ངས་ཏེ། ངས་བླ ་མ་རྔ ོག་པ་ལ་བླ ོ་གཏད་ནས་ཕྱ ིན། དེ་ནས་ཞག་གཉིས་ཙམ་སོང་བ་དང་། ཡུ མ་ལ་བླ ་མའི་ཞལ་ནས། ད་ལྟ ་མཐུ ་ཆེན་ལས་ཅི་བྱ ེད་ཅིང་འདུ ག་གསུ ང་བ་ལ། ཁོ་འགྲ ོ་ཞིང་ཡོད་འོང་། དེ་མིན་བདག་ལ་རྒྱུ   ས་མེད་ཞུ ས་པས། གར་སོང་གསུ ངས། ཁོ་མཁར་ལས་འདི་ཙམ་ཞིག་བྱ ས་རུ ང་ཆོས་མི་གནང་བའི་ཁར་བཀའ་བཀྱ ོན་དང་ཕྱ ག་འབེབས་མང་བར་བྱུ  ང་བས། ད་བླ ་མ་གཞན་དུ ་ཚལ་དུ ་འགྲ ོ་ཟེར་ཆས་པ་ལ། ཡབ་ལ་ཞུ ས་རུ ང་ནི་ཐུ གས་བརྩ ེ་མི་འདུ ག་པ་དང་། ཡང་ཕྱ ག་འབེབས་བྱ ས་སྙ ིང་རྗ ེ་བ་ལས་མི་འོང་སྙ མ་ནས་མ་ཞུ ས། ངས་ནི་བཤོལ་ཅི་བཏབ་རུ ང་མ་ཐེབས་པར་སོང་ཞུ ས་པས། ཞལ་རས་ནག་ཐིང་བ་ཞིག་མཛད་ནས་ཇི་ཙམ་ལ་སོང་གསུ ངས། ཁ་སང་སོང་ཞུ ས་པས། དར་ཅིག་དགོངས་པ་ལ་བཞུ གས་པའི་མཐར། ད་ལན་ངའི་བུ ་དེ་ཐག་རིང་ཞིག་ཏུ ་མ་སོང་
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བར་འདུ ག་གསུ ངས། དེར་ངས་གཞུ ང་གི་རི་བོ་ཁྱུ  ང་ལྡ ིང་དུ ་སླ ེབ་སྟ ེ། བླ ་མ་རྔ ོག་པས་གྲྭ  ་པ་མང་པོ་ལ་བརྟ ག་གཉིས་འཆད་ཅིང་འདུ ག་པ་ལ། ཆོས་མཚམས། འཆད་པ་པོ་ང་ཆོས་ཀྱ ང་ང་། །རང་གི་ཚགས་ལྡ ན་ཉན་པོ་ང་། །འཇིག་རྟ ེན་སྟ ོན་པ་བསྒྲུ   བ་བྱ ་ང་། །འཇིག་རྟ ེན་འཇིག་རྟ ེན་འདས་པ་ང་། །ལྷ ན་ཅིག་སྐྱ  ེས་དགའི་རང་བཞིན་ང་། །ཞེས་བྱ ་བ་གསུ ངས་པའི་སྐ བས་སུ ། ངས་ཀྱ ང་རྒྱ  ང་ནས་ཕྱ ག་བཙལ་བས། བླ ་མས་དབུ ་ཞྭ ་ཕུ ད་ནས་ཕྱ ག་ལན་མཛད་ཅིང་། བླ ་མ་མར་པའི་སླ ོབ་རྒྱུ   ད་ཀྱ ི་ཕྱ ག་འཚལ་ལུ གས་སུ ་འདུ ག །ཆོས་མཚམས་ཀྱ ི་རྟ ེན་འབྲ ེལ་ཡང་ཤིན་ཏུ ་ལེགས་ཏེ། ཁོང་རང་ཆོས་ཀུ ན་གྱ ི་བདག་པོར་འོང་བར་འདུ ག་པས། སུ ་ཡིན་དྲ ིས་ཤོག་གསུ ང་། གྲྭ  ་པ་ཞིག་ངའི་སར་བྱུ  ང་བས་ངོ་ཤེས་ཏེ། ཁྱ ོད་འདིར་གང་ལ་བྱ ོན་ཟེར་བ་ལ། ངས་བླ ་མ་མར་པ་ཐུ གས་བྲ ེལ་ཆེས་ནས་ང་གཅིག་པུ ་ལ་ཆོས་གསུ ང་
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སྐ བས་མ་བྱུ  ང་བས། འདིར་ཆོས་ཞུ ་རུ ་འོངས་པ་ཡིན། དེའི་ཕྱ ག་རྟ གས་སུ ་ནཱ ་རོའ་ིསྐུ  ་རྒྱ  ན། ཐུ གས་དམ་པདྨ ་རཱ ་ག་རྣ མས་གནང་ཡོད་བྱ ས་པས། གྲྭ  ་པ་དེས་བླ ་མའི་དྲུ  ང་དུ ། ཨ་པོ་མཐུ ་ཆེན་ཡིན་པར་འདུ ག །དེས་ཞུ ་དོན་རྣ མས་ཕུ ལ་བས། བླ ་མ་ཤིན་ཏུ ་མཉེས་ཏེ། ངའི་གདན་སར་ཇོ་བོ་ནཱ ་རོ་པའི་སྐུ  ་རྒྱ  ན་དང་ཐུ གས་དམ་འོང་བ་ཨུ ་དུ མ་ཝ་རའི་མེ་ཏོག་ལྟ ར་དཀོན་ཞིང་ངོ་མཚར་ཆེ་བས་བསུ ་བ་བྱ ེད་དགོས། དེས་ན་ད་ལན་གྱ ི་ཆོས་མཚམས་ལེགས་སར་ཞོག །ཁྱ ེད་གྲྭ  ་པ་རྣ མས་སོང་ལ་གདུ གས་རྒྱ  ལ་མཚན་དང་རོལ་ཆ་རྣ མས་ཁྱ ེར་ལ་མྱུ  ར་དུ ་ཤོག །ཨ་བོ་མཐུ ་ཆེན་ལ་ཕྱ ིར་ཁྱ ེད་པ་ཞིག་གྱ ིས་གསུ ང་། ང་ཕྱ ག་བཙལ་ས་དེ་ཀར་བསྡ ད་ཡོད་པས། གྲྭ  ་པ་ཞིག་བྱུ  ང་ནས་ཞལ་ཏ་བསྒྱུ   ར་སོང་། ངས་ཕྱ ག་བཙལ་ས་དེ་ལ་ཕྱ ིས་ཕྱ ག་འཚལ་སྒ ང་དུ ་གྲ གས། ངས་ཀྱ ང་ཕྱ ིར་བསྐྱ  ེད་པས། དེ་མ་ཐག་གདུ གས་རྒྱ  ལ་མཚན་དང་
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རོལ་ཆ་བསམ་གྱ ིས་མི་ཁྱ བ་པ་ཁྱ ེར་བའི་སེར་ཕྲ ེང་གི་བསུ ་བ་མཛད་ནས། གཟིམ་ཁང་དུ ་སླ ེབ་པ་དང་། ངས་ཕྱ ག་བཙལ་ཕྱ ག་རྟ གས་རྟ ེན་དང་བཅས་པ་ཕུ ལ་བས། སྤྱ  ན་ཆབ་བསིལ་ཞིང་དབུ ་ཐོག་ཏུ ་བཞག་ནས་བྱ ིན་རླ བས་ཞུ ས་ཏེ། རྟ ེན་རྣ མས་མཆོད་པ་བཟང་པོ་བཤམས་ནས་རྟ ེན་གྱ ི་གཙ་བོར་བཞུ གས་སུ ་བཅུ ག །ཕྱ ག་རྟ གས་དེ་བཀླ གས་པས། རྔ ོག་ཆོས་སྐུ  ་རྡ ོ་རྗ ེས་བསྒྲུ   བ་བྱ ་ལ་འདིར་ང་མཚམས་དམ་པོ་རང་ཞིག་ལ་ཆུ ག་ནས་མཐུ ་ཆེན་ངང་ཐུ ང་བར་འདུ ག་པ། ཁོ་ཁྱ ོད་ལ་ཆོས་ཞུ ར་བཏང་བ་ཡིན་པས། དབང་བསྐུ  ར་གདམས་ངག་སྟ ོན་ཅིག །དེ་ལྟ ར་བྱ ས་པས་ཆོག་པའི་བརྡ ར་ནཱ ་རོའ་ིསྐུ  ་རྒྱ  ན། ཐུ གས་དམ་པདྨ ་རཱ ་ག་རྣ མས་བསྐུ  ར་བ་ཡིན་བྱ ་བ་ཞིག་འདུ ག །དེར་བླ ་མའི་ཞལ་ནས། བླ ་མའི་བཀའ་ཡིན་པས། དབང་དང་གདམས་ངག་ཅིས་ཀྱ ང་འོང་། ང་ཁྱ ེད་འབོད་དུ ་རང་གཏོང་དགོས་སྙ མ་པ་ཡོད་པ་
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ལ། བྱ ོན་པ་དེ་བླ ་མའི་ཐུ གས་རྗ ེ་ཡིན། ང་ལ་ཁམས་དང་དྭ གས་ཀོང་ཡར་ལུ ང་རྣ མས་ནས་གྲྭ  ་པ་མང་པོ་འོང་ཞིང་ཡོད་པ་ལ། དོལ་གྱ ི་ཡས་ཕོ་ཡས་མོ་བྱ ་བའི་མི་ངན་རྣ མས་ཀྱ ིས་ཆོས་རྒྱ  གས་མགོ་ཐོན་དུ ་ཡེ་མ་བཅུ ག་པས། དེར་སེར་བ་ཞིག་ཕོབ་ཤོག །དེ་ནས་དབང་དང་གདམས་པ་བྱ ་ཡིས་གསུ ངས། དེར་ངའི་བསམ་པ་ལ། ལས་ངན་པ་ང་འདྲ ་བ་ཞིག་འོང་བ། སེར་བ་བཏང་ན། འོངས་པ་དམ་པའི་ཆོས་ལ་འོངས་པ་ལ། འོང་བ་སྡ ིག་པའི་ལས་ཞིག་འོང་བར་འདུ ག །མ་བཏང་ན་ནི་བླ ་མའི་བཀའ་བཅག་པར་ཡང་འགྲ ོ་ཞིང་ཆོས་ཀྱ ང་མི་ཐོབ་པར་འདུ ག་པས། སེར་བ་མི་གཏོང་ཐབས་མི་འདུ ག་སྙ མ། རྫ ས་བསགས་སྔ གས་ཀྱ ིས་བྲ བས་པའི་ཐུ ན་ཁྱ ེར་ནས་ཡུ ལ་དེར་ཕྱ ིན་ཏེ། ལས་ལ་སྦྱ  ར་ནས་སེར་བ་འབབ་ཏུ ་ཆ་བ་དང་། ཡས་ཕོར་རྒ ན་མོ་ཞིག་གི་ནང་དུ ་གནས་གཡར་ཏེ་ཆར་ཡིབ་བྱ ས་པས། གླ ོག་འཁྱུ  ག །འབྲུ  ག་
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ལྡ ིར། སྤྲ  ིན་ནག་འདུ ས་ཏེ་སེར་བའི་མགོ་རེ་རེ་གཉིས་གཉིས་བྱུ  ང་བ་དང་། རྒ ན་མོས་ལོ་སེར་བས་བརྡུ  ངས་རྟ ིང་ངས་གང་ཟ་ཟེར་ངུ ་ཞིང་འདུ ག་པས། ངས་སྡ ིག་ཅིག་རང་བསགས་སྙ མ། གནས་མོ་ཞིང་ཅི་འདྲ ་ཞིག་ཡོད་པ་མྱུ  ར་དུ ་རི་མོར་བྲ ིས་དང་བྱ ས་པས། ཡོད་དག་འདི་འདྲ ་ཡོད་དེ་ཟེར། གྲུ  ་གསུ མ་མཆུ ་རིང་ཞིག་བྲ ིས་བྱུ  ང་བས། ལྟ ་སྟ ངས་བྱ ས་སླ ་ང་བཀབ་པས་མཆུ འི་རི་མོ་ཅུ ང་ཟད་ཅིག་མ་ཁེབ་པ་དེ་རླུ  ང་ཚུ བ་ཅིག་གིས་སུ བས་སོང་། དེར་སེར་ཐག་ཆོད་ནས་བལྟ ར་ཕྱ ིན་པས། ཡུ ལ་གཉིས་ཀྱ ི་ལྟ ག་གི་རི་ཐམས་ཅད་གྲ ོག་པོར་བཏང་། ཞིང་གཞན་ཐམས་ཅད་ནི་ལྷ ག་མེད་དུ ་སོང་འདུ ག་པ་ལ། རྒ ན་མོའ་ིཞིང་མ་སྐྱ  ོན་པ་སྣུ  མ་རུ ག་གེ་འདུ ག མཆུ ་སེར་བས་བརྡུ  ངས་རྟ ིང་ཆུ ་ལོག་གིས་མནན་ཏེ་འདུ ག །ཞིང་དེ་ལ་ཕྱ ིས་ཀྱ ང་སེར་བ་ཅི་བྱུ  ང་རུ ང་མི་འབབ་པས་མོ་ལ་སེར་ཁྲ ལ་མི་དགོས་ལ། ཆུ ་ལོག་གིས་
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མནན་པའི་མཆུ ་ལ་སེར་ཁྲ ལ་དགོས་ཀྱ ིན་ཡོད་སྐ ད། དེ་ནས་ངས་ལོག་ཡོངས་བས། ལམ་དུ ་ཕྱུ  གས་ལུ ག་རྣ མས་ཆུ ་ལོག་གིས་ཁྱ ེར་བའི་རྫ ི་བོ་རྒ ན་བྱ ིས་གཉིས་དང་ཕྲ ད་དེ། དེ་གཉིས་ལ་ང་ཡིན་ཏེ་བླ ་མ་རྔ ོག་པའི་གྲྭ  ་པ་རྣ མས་མ་བཅོམ་ཞིག །བཅོམ་ན་སེར་བ་འདི་འདྲ ་རྟ ག་ཏུ ་འབེབས་སོ་བྱ ་བའི་ཕྱ ི་ཐན་བསྐུ  ར་བས། ཡུ ལ་དེ་གཉིས་ཀྱ ིས་གུ ས་པས་བཏུ ད་དེ་ཡོན་བདག་ཏུ ་གྱུ  ར་པས་ཕྱ ིས་བླ ་མའི་ཞབས་ཏོག་ཏུ ་སོང་འདུ ག །དེར་ངས་ཚར་ཕུ ང་ཞིག་རང་གི་འོག་ནས་ཀྱ ང་བྱ ེའུ འི་རོ་མང་པོ་རྙ ེད་པ་དང་། ལམ་བར་ཀུ ན་ལ་བྱ ་དང་བྱ ི་བའི་རོ་བྱུ  ང་ཚད་འཐུ ་ཞིང་འོངས་པས། ཆར་ཁེབས་ཀྱ ི་སྟ ེང་གཡོགས་ཤིག་དང་ཐུ ་བ་གང་བྱུ  ང་བ། བླ ་མའི་དྲུ  ང་དུ ་སྤུ  ངས་ཏེ། བླ ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ད་བདག་གིས་འོངས་པ་དམ་པའི་ཆོས་ལ་འོངས་ནས་བྱུ  ང་བ་སྡ ིག་པའི་ལས་ལས་མ་བྱུ  ང་བས། སྡ ིག་པོ་ཆེ་ལ་ཐུ གས་རྗ ེས་
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གཟིགས་འཚལ་ཞེས་ཞུ ས་ནས་ངུ ས་པས། བླ ་མའི་ཞལ་ནས། ཨ་བོ་མཐུ ་ཆེན་དེ་ཙམ་སྐྲ  ག་མི་དགོས། རང་རེ་ནཱ ་རོ་མཻ་ཏྲ ིའི་བརྒྱུ   ད་པ་ལ་སྡ ིག་པོ་ཆེ་བཙན་ཐབས་སུ ་སངས་རྒྱ  ་བ། བྱ ་བརྒྱ  ་འུ ར་རྡ ོ་གཅིག་གིས་འདེད་པའི་གདམས་ངག་ཡོད་པ་ཡིན། ད་ལེན་སེར་བས་བསད་ཚད་ཀྱ ི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མ་འོངས་པའི་ཚ། ཁྱ ེད་རང་མངོན་པར་རྫ ོགས་པར་སངས་རྒྱ  ས་པའི་ཞིང་དེར་འཁོར་གྱ ི་ཐོག་མར་སྐྱ  ེ་བ་ཡིན། དེ་བར་ལ་ངའི་མཐུ ས་ངན་སོང་དུ ་མི་སྐྱ  ེ་བས་དགའ་བར་གྱ ིས་ཤིག །ཡིད་མི་ཆེས་ན་འདི་ལྟ ར་ཡིན་གསུ ངས། དར་ཅིག་དགོངས་པ་ལ་བཞུ གས་པའི་མཐར་སེ་གོལ་ཞིག་གཏོགས་པས། རོ་ཐམས་ཅད་སོས་ནས་ཧར་ལངས་ཏེ། སྐ ད་ཅིག་དེ་ཉིད་ལ་གནམ་ལ་འཕུ ར་དགུ ་དང་ས་ལ་འཛུ ལ་དགུ ་རྣ མས་རང་རང་སོ་སོའ་ིགནས་སུ ་སོང་བ་དང་། བླ ་མ་སངས་རྒྱ  ས་དངོས་སུ ་མཐོང་སྟ ེ། རེ་རང་དགའ་
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ན་རེ་རང་དགའ། ད་ལན་སེམས་ཅན་མང་པོ་རང་ཞིག་ཤི་ན་འཚང་སྟ ེ་སྙ མ་པ་བྱུ  ང་། དེ་ནས་དགྱ ེས་པ་རྡ ོ་རྗ ེའི་དཀྱ ིལ་འཁོར་དུ ་དབང་བསྐུ  ར། གདམས་ངག་གནང་ནས། བླ ་མའི་གདན་ས་མཐོང་བའི་གྲ ོག་ལྡ ན་ཁ་ལྷ ོར་ལྟ ་བ་ཞིག་ན་ཕུ ག་རོན་ཞིག་འདུ ག་པ་དེ་གསོས་ཏེ་འདག་སྦྱ  ར་ལ་བསྡ ད་པའི་བུ ག་སྒ ོར། བླ ་མས་ཆོས་གནང་ཞིང་ཡེངས་མེད་དུ ་བསྒ ོམས་རུ ང་། མར་པའི་བཀས་མ་གྲ ོལ་བས་ཉམས་མྱ ོང་ཅི་ཡང་མ་སྐྱ  ེས་པ་ལ། ལན་གཅིག་བླ ་མའི་ཞལ་ནས། ཨ་བོ་མཐུ ་ཆེན། རྟ གས་འདི་འདྲ ་དང་འདི་འདྲ ་བྱུ  ང་ངེ་གསུ ངས། ཅི་ཡང་མ་བྱུ  ང་ལགས་ཞུ ས་པས། ཅི་ཟེར་ངའི་བརྒྱུ   ད་པ་འདི་ལ་དམ་ཚིག་གི་སེལ་མེད་ན་ཉམས་རྟ ོགས་ཀྱ ི་ཡོན་ཏན་མྱུ  ར་དུ ་མི་སྐྱ  ེ་བའི་མཐུ ་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། ཁྱ ེད་རང་ནི་ང་ལ་དད་ནས་འོངས་པ་ཡིན། བླ ་མའི་བཀས་མ་གྲ ོལ་ན་ནི་ཕྱ ག་རྟ གས་གནང་དོན་ཡང་མེད་ཅི་
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ཡིན་ནམ། གང་ལྟ ར་ནའང་སྙ ིང་རུ ས་བསྐྱ  ེད་ལ་སྒ ོམས་ཤིག་གསུ ངས་པས། འཇིགས་ཆུ མ་པ་ཞིག་བྱུ  ང་སྟ ེ། དངོས་གནས་ཞུ འམ་སྙ མ་པ་ལ། ཞུ ་རང་མ་སྤ ོབས་པར། བླ ་མ་མར་པའི་ཐུ གས་ཟིན་པ་ཞིག་ཅིས་ཀྱ ང་དགོས་པ་འདུ ག་སྙ མ་པ་བྱུ  ང་། སྙ ིང་རུ ས་བསྐྱ  ེད་ནས་སྒ ོམ་ཞིང་བཞུ གས་པའི་ཚ། བླ ་མ་མར་པས་སྲ ས་མཁར་གྱ ི་འཕྲ ོ ་ལོངས་ནས། རྔ ོག་པའི་སར་གསུ ང་ཡིག་བྱུ  ང་བ་ལ། འདིར་ངེད་ཀྱ ི་སྲ ས་མཁར་ལ་སྤ ེན་པད་དགོས་པ་བྱུ  ང་བས། ཁྱ ེད་ཀྱ ིས་དེ་ནས་སྤ ེན་ཁུ ར་གྱ ི་འབུ ལ་བ་ཅི་ལྕ ོགས་ཤིག་སྔ ོན་ལ་ཁྱ ེར་ཤོག །སྤ ེན་པད་དང་གཉྫ ྱི་ར་ཁེལ་བ་དང་། མཁར་གྱ ི་རབ་གནས། མདོ་སྡ ེ་འབུ མ་གྱ ི་ཆེ་འདོན་རྣ མས་དུ ས་མཉམ་དུ ་བྱ ེད་པ་ཡོད་པས། དེ་ལ་ཁྱ ེད་རང་ཡང་ཤོག །དེ་ན་ངེད་ཀྱ ི་མི་ངན་དེ་ཡོད་འདུ ག་པ། དེ་ཡང་དེ་དུ ས་ཁྲ ིད་ཤོག་གསུ ངས་པ་ཞིག་འདུ ག་པས། བླ ་མ་རྔ ོག་པ་ངའི་བུ ག་སྒ ོར་བྱ ོན་ནས། 
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གསུ ང་ཡིག་བསྟ ན་ཏེ། ངེད་ལ་ཕྱ ག་རྟ གས་འདི་བཞིན་འདུ ག །མི་ངན་དེ་ཡོད་འདུ ག་པ་གསུ ང་ལུ གས་ཀྱ ིས་བླ ་མའི་བཀས་རང་མ་གྲ ོལ་བ་འདྲ ་གསུ ངས་པས། བདག་ལ་བླ ་མ་རང་གི་བཀའ་ལུ ང་དངོས་ནི་མེད་ལགས་ཏེ། ཕྱ ག་རྟ གས་རྟ ེན་དང་བཅས་པ་ཡུ མ་གྱ ིས་གནང་ནས་འདིར་བརྫ ངས་པ་ལགས་ཞུ ས་པས། ཨེ་ཨེ་དེས་ན་རང་རེ་གཉིས་ཀྱ ིས་དོན་མེད་ཀྱ ི་ལས་ཤིག་བྱ ས་འདུ ག །བླ ་མའི་བཀས་མ་གྲ ོལ་ན་ཡོན་ཏན་མི་སྐྱ  ེ་བ་ལས་འོས་མེད་དེ་བྱ ་ཐབས་མེད། ཁྱ ེད་རང་ལ་ཤོག་གསུ ང་བ་འདུ ག་པས་འགྲ ོའམ་མི་འགྲ ོ་གསུ ངས་པས། ད་ལན་བདག་ཀྱ ང་ཕྱ ག་ཕྱ ི་ལ་འགྲ ོ་བར་ཞུ ་ཞུ ས་པས། འོ་ན་སྤ ེན་མ་རྣ མས་བརྫ ངས་ནས། དུ ས་ངེས་པ་ཅན་སྒྲ  ིག་ཏུ ་སོང་ཡོད། དེ་བར་ལ་མཚམས་གྱ ིས་གསུ ངས། དེ་ནས་དུ ས་སྒྲ  ིག་པའི་མི་དེས་འཁོར་ནས་ངའི་བུ ག་སྒ ོར་བྱུ  ང་སྟ ེ། མཁར་གྱ ི་རབ་གནས་དང་། སྲ ས་ཀྱ ི་ཆེ་འདོན་
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བྱ ེད་ཚུ ལ་གྱ ི་གླ ེང་མོ་རྣ མས་ཞིབ་པར་བཤད་བྱུ  ང་། ངའི་གླ ེང་མོ་འདྲ ་འདུ ག་གམ་བྱ ས་པས་འདུ ག །ཡུ མ་གྱ ི་ཞལ་ནས་ངེད་ཀྱ ི་མི་དེ་ཅི་བྱ ེད་ཅིང་འདུ ག་གསུ ངས། མཚམས་དམ་པོ་ལ་གདའ་ཞུ ས་པས། དེ་མིན་ཅི་བྱ ེད་ཅིང་འདུ ག་གསུ ངས། མི་མེད་ས་རང་ན་སྡ ོད་ཀྱ ིན་གདའ་ཞུ ས་པས། ཁོའ་ིའདི་ལུ ས་པས་ལན། ཁོ་འདིར་སྡ ོད་ཚ་འདི་རང་རྩ ེ་བ་ཡིན་པས། འདི་སྤྲ  ོད་ཅིག་གསུ ང་འདི་གནང་བ་ཡིན་ཟེར། ཁོའ་ིསྐ ་རགས་ཀྱ ི་མདུ ད་པ་བཀྲ ོལ་ནས་འཇིམ་པའི་ཤོ་ཞིག་སྤྲ  ད་བྱུ  ང་། དེར་ཡུ མ་གྱ ི་ཕྱ ག་རེག་ཡོད་སྙ མ་བྱ ིན་རླ བས་ཞུ ས། ཁོ་སོང་བ་དང་ཤོ་རྩ ེ་སྙ ིང་འདོད་པ་ཞིག་བྱུ  ང་ནས་རྩ ེས་པས། བསམ་བླ ོ་ལ་ངས་སྔ ར་ཡུ མ་གྱ ི་དྲུ  ང་དུ ་ཤོ་རྩ ེས་པ་ནི་མེད། ད་ཡུ མ་ཡང་ཐུ གས་རྗ ེས་མི་འཛིན་པ་ཡིན་ལས་ཆེ། ཤོ་འདིས་དང་པོ་ཕ་མེས་ཀྱ ང་ཡུ ལ་བཏོན་པ་ཡིན་སྙ མ། ཀླ ད་ལ་བསྐ ོར་ཏེ་བརྡ བས་པས། ཆག་པའི་ནང་ནས་
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ཤོག་རིལ་ཞིག་བྱུ  ང་བ་བཀླ གས་པས། ད་བུ ་རང་ལ་ཡང་བླ ་མས་དབང་དང་གདམས་ངག་གནང་བ་ཡོད་པས། བླ ་མ་རྔ ོག་པ་དང་བསྡ ེབས་ལ་ཤོག་བྱ ་བ་ཞིག་འདུ ག་པས། དགའ་དྲ གས་ནས་ཕུ ག་པའི་ནང་དུ ་ཕར་རྒྱུ   ག་ཚུ ར་རྒྱུ   ག་བྲ ོ་ཁྲ བས་སོ། །དེ་ནས་ང་ལ་བླ ་མ་རྔ ོག་པའི་ཞལ་ནས། ཨ་བོ་མཐུ ་ཆེན་རང་ཡང་རྐ ང་པ་ཕྱ ོགས་ལ་འགྲ ོ་གྲ བས་གྱ ིས་ཤིག་གསུ ང་བ་ལྟ ར་བྱ ས། བླ ་མ་རྔ ོག་པ་ནི། བླ ་མ་མར་པ་རང་གིས་གནང་བའི་བྱ ིན་རླ བས་ཀྱ ི་རྟ ེན་རྣ མས་མ་གཏོགས། སྐུ  ་གསུ ང་ཐུ གས་ཀྱ ི་རྟ ེན་ཡོད་ཚད་དང་། གསེར་གཡུ ་དང་གོས་དར་སོགས་ནང་གི་རྡ ིག་ཀུ ན་དང་། ར་མ་རྒ ན་མོ་རྐ ང་ཆག་མ་ཞིག་འདུ ག་པ་དེ་ཕྱུ  གས་ཁྱུ  འི་རྗ ེས་མི་ཟིན་པ་འདུ ག་པས་ཞོག་གསུ ངས། དེ་མ་གཏོགས་ཕྱ ི་ནང་གི་ནོར་ཡོད་དགུ ་ཀུ ན་ཁྱ ེར་ནས་འབྱ ོན་གྲ བས་མཛད་པའི་ཚ། བླ ་མས་ང་ལ་ཡང་། ཁྱ ོད་ཀྱ ིས་ངེད་ལ་ཡང་ཕན་ཐོགས་པོ་
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རང་བྱ ས་པས་བླ ་མ་མར་པ་དང་མཇལ་བའི་ཕྱ ག་རྟ ེན་གྱ ིས་ཤིག་གསུ ང་དར་ཡུ ག་ཅིག་གནང་། ཇོ་མོས་ཀྱ ང་ཡུ མ་བདག་མེད་མ་དང་མཇལ་བའི་ཕྱ ག་རྟ ེན་གྱ ིས་ཤིག་གསུ ང་ཐུ ད་རྐྱ  ལ་ཞིག་གནང་། དེ་ནས་བླ ་མ་རྔ ོག་པ་ཡབ་ཡུ མ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཆས་ཏེ་གྲ ོ་བོ་ལུ ང་གི་མདར་སླ ེབ་པ་དང་། བླ ་མའི་ཞལ་ནས། ཨ་བོ་མཐུ ་ཆེན་སྔ ོན་ལ་སོང་ལ་ཡུ མ་གྱ ི་དྲུ  ང་དུ ་ངེད་རྣ མས་འོང་ཞིང་ཡོད་ཞུ ས་ལ་ཆང་ཞིག་ཨེ་གནང་ལྟ ོས་ལ་ཤོག་གསུ ངས་པས། ངས་སྔ ོན་ལ་ཕྱ ིན་པས། ཐོག་མར་ཡུ མ་དང་མཇལ། ཕྱ ག་དང་ཐུ ད་རྐྱ  ལ་ཕུ ལ་ནས། བླ ་མ་རྔ ོག་པ་འབྱ ོན་ཞིང་བདོག་པས་བསུ ་ཆང་ཞིག་གནང་བར་ཞུ ་ཞུ ས་པས། ཡུ མ་ཤིན་ཏུ ་དགྱ ེས་ནས་བླ ་མ་གཟིམ་ཁང་ན་བཞུ གས་ཡོད་པས་དེ་སྐ ད་ཞུ ས་ཤོག་ཅིག་གསུ ངས་ཞུ ར་ཕྱ ིན་པས། བླ ་མ་གཟིམ་ཁང་གི་ཡང་ཐོག་ན་ཞལ་ཤར་ལ་གཟིགས་ནས་ཐུ གས་དམ་ལ་བཞུ གས་འདུ ག་པ་
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ལ། ཕྱ ག་དང་དར་ཡུ ག་ཕུ ལ་བས་ཞལ་ནུ བ་ཏུ ་གཟིགས་སོང་། ནུ བ་ནས་ཕུ ལ་བས་ལྷ ོར་གཟིགས་སོང་བ་ལ། ངས་བླ ་མ་ལགས། བདག་ལ་བཀའ་བཀྱ ོན་གནང་ཕྱ ིར་ཕྱ ག་མི་བཞེས་རུ ང་། བླ ་མ་རྔ ོག་པས་སྐུ  ་གསུ ང་ཐུ གས་ཀྱ ི་རྟ ེན་དང་། གསེར་གཡུ ་དང་མཛ་རྟ ་སོགས་ནོར་ཡོད་དགུ ་ཅོག་འབུ ལ་བར་ཁྱ ེར་ནས་འབྱ ོན་གྱ ིན་ཡོད་ལགས་པ། དེ་ལ་བསུ ་ཆང་ཞིག་རེ་བ་འདྲ ་ལགས་པས་གནང་བར་ཞུ ་ཞུ ས་པས། ཐུ གས་རྒྱ  ལ་བཞེངས་ཏེ་ཕྱ ག་སེ་གོལ་གཏོགས་ཤིང་གསུ ང་དྲ ག་པོས། ངས་རྒྱ  ་གར་ནས་བཀའ་སྡ ེ་སྣ ོད་བསམ་གྱ ིས་མི་ཁྱ བ་པའི་ནང་ནས་རྒྱུ   ད་སྡ ེ་བཞིའི་དོན་སྙ ིང་ཕྱུ  ང་བའི་མན་ངག་ཁྱ ད་པར་ཅན་རྣ མས་ཁྱ ེར་འོངས་པའི་ཚ། བསུ ་མཁན་བྱ ིའུ ་ཐེང་མ་ཞིག་ཀྱ ང་མེད་པའི་ཁོ་དུ ད་འགྲ ོ་ཀྱ ལ་ཀྱ ོལ་འགའ་དེད་ནས་འོང་བ་ལ། ང་ལོ་ཙཱ ་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་གིས་བསུ ་བ་དགོས་ན་མི་འོང་བས་ད་ལྟ ་རང་ལོག་གྱ ིས་
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གསུ ངས། བླ ་མའི་བཀའ་བཞིན་ཡུ མ་ལ་ཞུ ས་པས། བླ ་མ་ཐུ གས་གཏུ མ་པས་ལན། རྔ ོག་མི་ཆེན་པོ་ཡིན་པས་བསུ ་བ་བྱ ེད་དགོས། རང་རེ་མ་བུ ་གཉིས་ཀྱ ང་འདོང་གསུ ངས་པ་ལ། བླ ་མ་རྔ ོག་པ་བླ ་མ་ཡབ་ཡུ མ་གྱ ི་བསུ ་བ་འོང་དུ ་རེ་བ་མི་གདའ། ཕུ ད་ཅིག་གནང་བར་ཞུ ་ཞུ ས་རུ ང་ང་རང་ཡང་འགྲ ོ་གསུ ངས། གྲྭ  ་པ་འགའ་ལ་ཆང་མང་པོ་བསྐུ  ར་ནས་ཡུ མ་གྱ ིས་བསུ ་བ་མཛད། དེ་ནས་ལྷ ོ་བྲ ག་ལུ ང་པའི་མི་མང་པོ་བསགས་ཏེ། སྲ ས་ཀྱ ི་ཆེ་འདོན། གཟིམ་ཁང་གི་རབ་གནས་སྟ ོན་མོ་བཟང་པོ་དང་བཅས་པ་མཛད་པའི་སྟ ོན་གྲ ལ་དུ ། བླ ་མ་མར་པས་བཀྲ ་ཤིས་མངའ་གསོལ་གྱ ི་མགུ ར་འདི་གསུ ངས་སོ། །བླ ་མ་བཀའ་དྲ ིན་ཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ངའི་བརྒྱུ   ད་པ་རིན་ཆེན་འདི་ཉིད་ལ། །ཉེས་ལྟུ  ང་མེད་པའི་བཀྲ ་ཤིས་ཡོད། །བཀྲ ་ཤིས་དེས་ཀྱ ང་བཀྲ ་ཤིས་ཤོག །གདམས་ངག་ཟབ་མོའ་ིཉེ་ལམ་ལ། །ནོར་འཁྲུ  ལ་མེད་
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པའི་བཀྲ ་ཤིས་ཡོད། །བཀྲ ་ཤིས་དེས་ཀྱ ང་བཀྲ ་ཤིས་ཤོག །ང་རང་མར་པ་ལོ་ཙཱ ་ལ། ཟབ་མོ་གནད་ཀྱ ི་བཀྲ ་ཤིས་ཡོད། །བཀྲ ་ཤིས་དེས་ཀྱ ང་བཀྲ ་ཤིས་ཤོག །བླ ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲ ོ་ལ། །བྱ ིན་རླ བས་དངོས་གྲུ  བ་བཀྲ ་ཤིས་ཡོད། །བཀྲ ་ཤིས་དེས་ཀྱ ང་བཀྲ ་ཤིས་ཤོག །བུ ་ཆེན་སླ ོབ་མའི་འཁོར་ཚགས་ལ། །དད་པ་དམ་ཚིག་བཀྲ ་ཤིས་ཡོད། བཀྲ ་ཤིས་དེས་ཀྱ ང་བཀྲ ་ཤིས་ཤོག །ཡོན་བདག་ཡུ ལ་མི་ཉེ་རིང་ལ། །མཐུ ན་རྐྱ  ེན་ཚགས་གསོག་བཀྲ ་ཤིས་ཡོད། །བཀྲ ་ཤིས་དེས་ཀྱ ང་བཀྲ ་ཤིས་ཤོག །ལས་དང་བྱ ་བ་ཐམས་ཅད་ལ། །འགྲ ོ་དོན་བྱ ང་ཆུ བ་བཀྲ ་ཤིས་ཡོད། །བཀྲ ་ཤིས་དེས་ཀྱ ང་བཀྲ ་ཤིས་ཤོག །སྣ ང་ཞིང་སྲ ིད་པའི་ལྷ ་འདྲ ེ་ལ། །ཆད་མདོ་བཙན་པའི་བཀྲ ་ཤིས་ཡོད། །བཀྲ ་ཤིས་དེས་ཀྱ ང་བཀྲ ་ཤིས་ཤོག །འདིར་ཚགས་ཁྲ ོམ་གྱ ི་ལྷ ་མི་ལ། །བདེ་སྐྱ  ིད་སྨ ོན་ལམ་བཀྲ ་ཤིས་ཡོད། །བཀྲ ་ཤིས་དེས་ཀྱ ང་བཀྲ ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་གསུ ངས་པའི་རྗ ེས་
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སུ ། བླ ་མ་རྔ ོག་པས་འབུ ལ་བ་རྣ མས་ཕུ ལ་ནས། བླ ་མ་རིན་པོ་ཆེ། སྤྱ  ིར་གྱ ིས་བདག་རང་གི་སྒ ོ་གསུ མ་བླ ་མ་དབང་ལགས་ནའང་། ད་ལན་ཁྱ ད་པར་དུ ་ཡུ ལ་ན་ར་མ་ཞོལ་མོ་རྐ ང་ཆག་མ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་སྤྱ  ིར་གྱ ིས་ར་རྣ མས་ཀྱ ི་ཕྱ ི་མོ་ཡིན་པས་རྒ ས་པ་དང་། ཁྱ ད་པར་རྐ ང་པ་ཆག་ནས་འདིར་འོང་མ་ཕེར་བར་ལུ ས། དེ་མིན་ནོར་ཡོད་དགུ ་ཀུ ན་བླ ་མ་ལ་འབུ ལ་བ་ལགས་པས། དབང་གདམས་ངག་ཟབ་ཁྱ ད་ཐོན་པ་ཀུ ན་དང་། ཁྱ ད་པར་སྙ ན་གྱ ི་ཤོག་རིལ་གྱ ི་གདམས་ངག་ཐུ གས་རྗ ེས་འཛིན་པར་ཞུ ་ཞུ ས་ནས། ཕྱ ག་ཕུ ལ་བས། བླ ་མ་མར་པ་དགྱ ེས་བཞིན་འ་ོདེ་ལྟ ར་ལགས་ན། ངའི་ཟབ་ཁྱ ད་ཅན་གྱ ི་དབང་དང་གདམས་ངག་རྣ མས་ཀྱ ང་། སྤྱ  ིར་གྱ ི་རྡ ོ་རྗ ེ་ཐེག་པའི་ཉེ་ལམ་བསྐ ལ་པ་གྲ ངས་མེད་ཀྱ ི་བར་དུ ་བསྒུ  ག་མི་དགོས་པར་ཚ་འདིར་འཚང་རྒྱ  ་བའི་གདམས་ངག་ཡིན་པ་དང་། ཁྱ ད་པར་ཤོག་རིལ་གྱ ི་གདམས་ངག་
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ལ། བླ ་མ་མཁའ་འགྲ ོའ ་ིབཀའ་རྒྱ  ་དམ་པོ་ཡོད་པས། རྒ ས་པ་དང་རྐ ང་པ་ཆག་ནའང་ཆག་ར་མ་མ་ཕུ ལ་ན་འོང་བ་དཀའ་མོ་ལགས། དེ་མིན་གྱ ི་གདམས་ངག་གཞན་རྣ མས་ཁྱ ོད་རང་ལ་བྱ ིན་ཚར་རོ་གསུ ངས་པས། གྲ ལ་པ་ཀུ ན་བཞད་གད་ཐེག་པ་ཞིག་བྱུ  ང་། ཡང་བླ ་མ་རྔ ོག་པས་ཞོལ་མོ་ཡང་བླ ངས་ཏེ་ཕུ ལ་ན་བཀའ་རྒྱ  ་བཀྲ ོལ་ནས་གནང་དུ ་རུ ང་ལགས་སམ་ཞུ ས་པས། ཁྱ ོད་རང་གིས་བླ ངས་ཏེ་ཕུ ལ་ན་རུ ང་གསུ ངས། དེར་མི་རྣ མས་གྱ ེས་པའི་ནང་པར་བླ ་མ་རྔ ོག་པ་གཅིག་པུ ར་བྱ ོན་ནས། ར་མ་རྒྱ  བ་ཏུ ་བསྣ མས་ཏེ་བླ ་མ་ལ་ཕུ ལ་བས། བླ ་མ་ཤིན་ཏུ ་དགྱ ེས་ཏེ། གསང་སྔ གས་ཀྱ ི་སླ ོབ་མ་དམ་ཚིག་ཅན་བྱ ་བ་ཁྱ ོད་འདྲ ་བ་ལ་ཟེར་བ་ཡིན། ང་ར་མ་ཞིག་རང་གིས་དགོས་རྒྱུ   ་ཆུ ང་སྟ ེ། ཆོས་ཀྱ ི་ཆེ་བ་འདོན་པ་ལ་དགོས་པ་ཡིན་གསུ ངས་ནས། དབང་དང་གདམས་པ་ཁྱ ད་པར་ཅན་མང་པོ་གནང་བར་ཞལ་གྱ ིས་བཞེས་
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ཏེ། ཕྱ ིས་གནང་ངོ་། །དེ་ནས་ཐག་རིང་གི་གྲྭ  ་པ་རྣ མས་དང་། ནང་མི་ཉུ ང་བསྡུ  ས་འགའ་བསགས་ནས། བྱ ་དགའི་ཚགས་མཆོད་ཅིག་བྱ ས་པའི་གྲ ལ་དུ ། བླ ་མ་མར་པའི་སྐུ  ་འཁྲ ིས་སུ ་སེང་ལྡ ེང་གི་དབྱུ  ག་པ་རིང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་བཞག་ནས། བླ ་མ་རྔ ོག་པ་ལ་སྤྱ  ན་འབྲུ  ་ཚུ གས་སུ ་གཟིགས་ཤིང་ཕྱ ག་སྡ ིགས་མཛུ བ་ཏུ ་མཛད་ནས། རྔ ོག་སྟ ོན་ཆོས་རྡ ོར་ཁྱ ོད་ཐོས་པ་དགའ་ཟེར་བའི་མི་ངན་འདི་ལ་དབང་བསྐུ  ར་ནས་གདམས་ངག་བཤད་པའི་རྒྱུ   ་མཚན་ཅི་ཡིན་གསུ ངས་སྤྱ  ན་དབྱུ  ག་པ་ལ་སྲ ིག་སྲ ིག་འདུ ག་པ་དང་། བླ ་མ་རྔ ོག་པ་ཐུ གས་སྐྲ  ག་སྟ ེ། ཕྱ ག་འབུ ལ་བའི་ངང་ནས། བླ ་མ་རིན་པོ་ཆེ་བདག་ལ་བླ ་མ་རང་གིས་མཐུ ་ཆེན་ལ་དབང་བསྐུ  ར་གདམས་ངག་སྟ ོན་གསུ ང་བའི་ཕྱ ག་རྟ གས། ནཱ ་རོའ་ིསྐུ  ་རྒྱ  ན། ཐུ གས་དམ་པདྨ ་རཱ ་ག་རྟ ེན་དང་བཅས་པ་གནང་བྱུ  ང་བས་བཀའ་བསྒྲུ   བས་པ་ལགས། དེས་ན་བདག་ལ་གནོང་
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འགྱ ོད་མེད་པས་བཀའ་བཀྱ ོན་དང་ཐུ གས་ཁྲ ེལ་མེད་པ་ཞིག་མཁྱ ེན་ཞུ ས་ནས་སྤྱ  ན་རིག་རིག་འདུ ག་པས། ཐུ གས་ཁྲ ོས་པའི་ཕྱ ག་མཛུ བ་ང་ལ་གཏད་དེ། ཁྱ ོད་ལ་དེ་ཀུ ན་གང་ནས་བྱུ  ང་གསུ ང་པས། ང་ནི་སྙ ིང་ཐོན་འགྲ ོ་བ་ལྟ ་བུ འི་སྡུ  ག་བསྔ ལ་དང་། འཇིགས་སྐྲ  ག་སྐ ད་མི་ཐོན་པ་ལྟ ་བུ ་བྱུ  ང་སྟ ེ། འདར་བའི་སྐ ད་ཀྱ ིས་བདག་ལ་ཡུ མ་གྱ ིས་གནང་བ་ལགས་ཞུ ས་པས། ཧར་གྱ ིས་བཞེངས་ཏེ། སེང་ལྡ ེང་གི་དབྱུ  ག་པ་འཕྱ ར་ནས། ཡུ མ་ལ་ཕྱ ག་འབེབས་སུ ་ཆས་པ་ལས། ཡུ མ་གྱ ིས་སྔ ་སོ་ནས་དགོངས་ཏེ། བཞེངས་ནས་ཕྱ ིར་རྒྱ  ངས་བསྐྱ  ེད་དེ་བཞུ གས་འདུ ག་པ། མཆོད་ཁང་ནང་དུ ་བྲ ོས་ཏེ་སྒ ོ་བཅད་པས། བླ ་མ་སྒ ོ་ལ་ཕྱ ག་སྲ ད་སྲ ད་པ་འགའ་མཛད་པའི་མཐར། བཞུ གས་གདན་གྱ ི ་ཁར་བྱ ོན་ནས། རྔ ོག་སྟ ོན་ཆོས་རྡ ོར་ཟེར་བའི་མ་བཅོལ་བ་བྱ ེད་མཁན་ཁྱ ོད་རང་། ངའི་ནཱ ་རོའ་ིསྐུ  ་རྒྱ  ན་དང་ཐུ གས་དམ་རྣ མས་ད་
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ལྟ ་རང་ལོངས་ཤོག་ཅིག་གསུ ང་དབུ ་གཏུ མས་ནས་བཞུ གས་པ་ལ། དེ་མ་ཐག་བླ ་མ་རྔ ོག་པས་ཕྱ ག་ཕུ ལ་ནས་སྐུ  ་རྒྱ  ན་དང་ཐུ གས་དམ་ལེན་པར་ཆས་ནས་ཕྱ ིར་བྱ ོན་བྱུ  ང་བ། ངས་ཀྱ ང་ཡུ མ་དང་དུ ས་མཉམ་དུ ་ཕྱ ིར་བྲ ོས་ཏེ་བསམ་བཞིན་ངུ ་བྲ ོ་བ་ཞིག་བྱུ  ང་ནས་ཕག་ཏུ ་ངུ ་ཞིང་བསྡ ད་པས་མཐོང་སྟ ེ། ཕྱ ག་ཕྱ ིར་ཁྲ ིད་པར་ཞུ ་བ་ཕུ ལ་བས། བླ ་མའི་བཀས་མ་གྲ ོལ་བར་ངས་ཁྱ ེད་ཁྲ ིད་རུ ང་ད་ལན་གྱ ི་འདི་དང་འདྲ ་སྟ ེ། རང་རེ་གཉིས་ཀ་ལ་མི་དགའ་བས་ད་ལན་སྡ ོད། ཕྱ ིས་ངེས་པར་རྗ ེས་སུ ་མི་འཛིན་ཞིང་བཀས་གྲ ོལ་ན་ཕན་ཅི་ཐོགས་བྱ ེད་དོ་གསུ ངས་པ་ལ། འོ་ན་བདག་སྡ ིག་སྒྲ  ིབ་ཆེས་པའི་ཞོར་ལ་བླ ་མ་དང་ཡུ མ་ལ་ཡང་འོ་བརྒྱ  ལ་འདི་འདྲ ་བྱུ  ང་བས། ད་ལན་གྱ ི་ལུ ས་འདི་ཆོས་མི་ཐོབ་པའི་ཁར་སྡ ིག་པ་ཆེ་ལ་མང་བ་གསོག་པར་གདའ་བས་ལྕ ེབ་ནས་ཤི་སྡ ོད། ཕྱ ི་མ་ཆོས་ཐོབ་པའི་མི་ལུ ས་ཤིག་ཏུ ་སྐྱ  ེ་བར་ཐུ གས་
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རྗ ེས་འཛིན་པར་ཞུ ་བྱ ས་ལྕ ེབ་གྲ བས་བྱ ས་པས། བླ ་མས་ང་བཟུ ང་སྟ ེ། སྤྱ  ན་ཆབ་བསིལ་ཞིང་། ཨ་བོ་མཐུ ་ཆེན་དེ་འདྲ ་མ་བྱ ེད་ཅིག །རྒྱ  ལ་བའི་བཀའི་མཐར་ཐུ ག་གསང་སྔ གས་ཀྱ ི་ལུ གས་ལ། རང་གི་ཕུ ང་ཁམས་སྐྱ  ེ་མཆེད་ཐམས་ཅད་ལྷ ་ལས་འདའ་ས་མེད་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན། དུ ས་ལ་མ་བབ་པར་འཕོ་བ་བྱ ས་རུ ང་ལྷ ་བསད་པའི་ཉེས་པ་ཡོད་ན། ལྕ ེབས་ན་དེ་བས་སྡ ིག་ཆེ་བ་ཅི་ཡོད། མདོ་ལུ གས་ལའང་རང་སྲ ོག་རང་གིས་བཅད་པ་ལས་སྡ ིག་ཆེ་བ་མེད་པས་དེ་རྣ མས་གོ་བར་གྱ ིས་ལ་ལྕ ེབ་པའི་བསམ་སྦྱ  ོར་བོར་ཅིག །ད་དུ ང་བླ ་མས་ཆོས་གནང་བའང་སྲ ིད། མ་གནང་རུ ང་བླ ་མ་གཞན་ལ་ཆོས་ཐོབ་པ་ཞིག་ངེས་པར་འོང་གསུ ངས་ཞལ་ཏ་གནང་བའི་བར་ལ། གྲྭ  ་པ་གཞན་རྣ མས་ཀྱ ིས་ཀྱ ང་། ང་ལ་ཐུ གས་ཀྱ ིས་མ་བཟོད་པར། རེས་ཡར་བྱ ོན་ནས་བླ ་མ་ལ་ཞུ ་སྐ བས་ཨེ་འདུ ག་བལྟ ས། རེས་འགའ་མར་
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བྱ ོན་ནས་ང་ལ་སེམས་གསོ་མཛད་རུ ང་། ངའི་སྙ ིང་འདི་ལྕ གས་ལས་བྱ ས་པ་ཡིན་ནམ། མིན་ན་གས་ཏེ་འཆི་ཐང་སྙ མ་པའི་སྡུ  ག་བསྔ ལ་བྱུ  ང་སྟ ེ། ཚ་སྟ ོད་ལ་སྡ ིག་པ་ཆེན་པོ་བྱ ས་པས་ཆོས་ཞུ ་བ་རང་གི་ཕྱ ིར་ཡང་དེ་ལྟ ་བུ འི་སྡུ  ག་བསྔ ལ་མྱ ོང་གསུ ངས། དེའི་ཚ་ཆོས་ཉན་པ་ཀུ ན་གྱ ི་ནང་ནས་མཆི་མ་དྲ ག་པོ་མི་གཏོང་བ་ནི་གཅིག་ཀྱ ང་མེད་དེ། སྐྱ  ོ་ཤས་དང་ངེས་འབྱུ  ང་གིས་བརྣ ངས་ཏེ་བརྒྱ  ལ་བ་ཡང་འགའ་བྱུ  ང་ངོ་། །སྡུ  ག་བསྔ ལ་ཡི་ཆད་ཀྱ ི་སྒ ོ་ནས་སྡ ིག་སྒྲ  ིབ་སྦྱ  ང་བའི་མཛད་པ་སྟ ེ་གཉིས་པའོ།། 
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༈ གསུ མ་པ་ནི། ཡང་རས་ཆུ ང་པས། འོ་ན་རྗ ེ་བཙུ ན་བླ ་མ་མར་པས་རྗ ེས་སུ ་འཛིན་པའི་རྐྱ  ེན་ཅི་ལྟ ་བུ ་ཞིག་བྱུ  ང་ཞུ ས་པས། དེར་གྲྭ  ་པ་རྣ མས་ཀྱ ིས་ཡར་འབྱ ོན་མར་འབྱ ོན་མཛད་པས་དར་ཅིག་ནས་མར་པ་དགོངས་པ་ལས་བཞེངས་ཏེ། ཐུ གས་ཞི་བའི་ངང་ནས་འོ་ད་བདག་མེད་མ་ལ་འདིར་ཤོག་གྱ ིས་ཤིག་གསུ ངས། ཡུ མ་གདན་དྲ ངས་ཕྱ ིན་པས། རྔ ོག་ཆོས་སྐུ  ་རྡ ོ་རྗ ེ་ལ་སོགས་པའི་གྲྭ  ་པ་གཞན་ཚ་གར་སོང་གསུ ངས་པ་ལ། བླ ་མ་རྔ ོག་པ། བླ ་མ་རང་གི་བཀས་ནཱ ་རོའ་ིསྐུ  ་རྒྱ  ན་དང་ཐུ གས་དམ་ད་ལྟ ་ལོང་ཤོག་གསུ ངས་པ་ལྟ ར་ལེན་དུ ་འབྱ ོན་པར་ཆས་ནས་སྒ ོ་ཕྱ ིར་ཕེབས་ཏེ། ཨ་བོ་མཐུ ་ཆེན་གྱ ིས་ཞུ ་བ་འདི་ལྟ ར་འབུ ལ་བ་ལ་ཞལ་ཏ་འདི་ལྟ ར་གནང་ཞིང་ད་ལྟ ་བཞུ གས་གདའ་ཞེས་ཞིབ་རྒྱ  ས་ཞུ ས་པས། མར་པ་སྤྱ  ན་ཆབ་ཉིལ་མཛད་དེ། གསང་སྔ གས་ཀྱ ི་སླ ོབ་མ་ཞེས་བྱ ་བ་དེ་འདྲ ་ཞིག་དགོས་རྒྱུ   ་ཡང་ཡིན། 



169

ཡིན་པ་བཞིན་བྱུ  ང་གིས། ད་ངའི་བུ ་སླ ོབ་རྣ མས་སྙ ིང་རྗ ེ ་བས་བོས་ཤོག་ཅིག་གསུ ངས། དེར་གྲྭ  ་པ་ཞིག་གིས་བླ ་མ་རྔ ོག་པ་གདན་འདྲ ེན་དུ ་ཕྱ ིན་པས། ད་བླ ་མ་ཐུ གས་ཞི་ནས་ང་གདན་འདྲ ེན་དུ ་བཏང་བ་ཡིན་པས་ཕེབས་པར་ཞུ ་ཞུ ས་འབྱ ོན་པ་ལ། ངས་མི་ལས་འཕྲ ོ་ཅན་ཚའི་དགའ་བ་ལ། ལས་ངན་པོ་ང་ལ་ནི་བླ ་མ་ཐུ གས་ཞི་རུ ང་དྲུ  ང་དུ ་འགྲ ོ ་བའི་སྐ ལ་བ་མེད་པས་ཕྱ ིན་རུ ང་བཀའ་བཀྱ ོན་དང་ཕྱ ག་འབེབས་ལས་མི་འོང་བྱ ས་ངུ ་ཞིང་བསྡ ད་པས། བླ ་མ་རྔ ོག་པ་ཡང་བཞུ གས་ནས་གྲྭ  ་པ་དེ་ལ། བླ ་མའི་དྲུ  ང་དུ ་ཨ་བོ་མཐུ ་ཆེན་གྱ ི་རྒྱུ   ་མཚན་རྣ མས་ཞུ ས་ལ། སྐུ  ་དྲུ  ང་དུ ་འགྲ ོར་རུ ང་ངམ་ལྟ ོས་ཤོག །དེ་བར་ལ་ངས་འདིར་མ་བསྡ ད་ན། འདིས་གང་མིན་བྱ ས་ཉེན་འདུ ག་གསུ ངས། གྲྭ  ་པ་དེས་བླ ་མ་མར་པ་ལ་རྒྱུ   ་མཚན་རྣ མས་ཞུ ས་པས། སྔ ར་ཡིན་ན་ཁོ་བདེན། ད་དེ་འདྲ ་བྱ ེད་མི་དགོས། ད་ལན་འབོད་པའི་མགྲ ོན་
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གྱ ི་གཙ་བོ་མཐུ ་ཆེན་ཡིན་པས། བདག་མེད་མ་སོང་ལ་བོས་ཤོག་ཅིག་གསུ ངས། དེར་ཡུ མ་ཞལ་འཛུ མ་བག་དང་བཅས་བྱ ོན་ཏེ། ཨ་བོ་མཐུ ་ཆེན་ད་རང་བླ ་མས་ཁྱ ོད་རྗ ེས་སུ ་འཛིན་པ་འདྲ ། ཐུ གས་རྗ ེ་གཏིང་ནས་གཡོས་པའི་རྟ གས་ལ་ད་ལན་མགྲ ོན་གྱ ི་གཙ་བོ་ཁོ་ཡིན་པས་ང་རང་ལ་བོས་ཤོག་ཅིག་གསུ ངས། ང་རང་ལའང་བཀའ་བཀྱ ོན་ཡང་མ་བྱུ  ང་། དགའ་བར་གྱ ིས་ལ་འདོང་ངོ་གསུ ང་པ་ལ། ད་དུ ང་བདེན་ནམ་རྫུ  ན་སྙ མ་པའི་ཐེ་ཚམ་ལོག་གེ་བ་ཞིག་ལ་ནང་དུ ་ཕྱ ིན་པས། གྲ ལ་འགྲ ིག་པ་དང་། བླ ་མའི་ཞལ་ནས། བརྟ གས་ན་རང་རེ་ཀུ ན་ལ་གྱ ོད་མེད་དེ། ངས་ནི་མཐུ ་ཆེན་གྱ ི་སྡ ིག་པ་སྦྱ  ོང་ཐབས་སུ ་སྡུ  ག་བཏང་བ་མ་གཏོགས་རང་འདོད་ཀྱ ི་མཁར་ལས་ཡིན་ན་ཞི་བའི་སྒ ོ་ནས་བཅོལ་བས་ཆོག་པས་ང་བདེན། བདག་མེད་མ་ནི་སྤྱ  ིར་བུ ད་མེད་དུ ་སོང་བ་དང་། སྒ ོས་སུ ་སྙ ིང་རྗ ེ་ཆེ་རབ་ཅིག་འདུ ག་པས་མ་
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ཕོད་པ་བདེན་ནའང་། རྟ ེན་དང་བཅས་པའི་ཡིག་རྫུ  ས་དེ་གནང་ཆེས། རྔ ོག་ཆོས་སྐུ  ་རྡ ོ་རྗ ེ་ནི་ཁྱ ོད་རང་ཟེར་བ་ལྟ ར་བདེན་ཏེ། འོན་ཀྱ ང་རྟ ེན་རྣ མས་རེ་ཞིག་ཚུ ར་ལོངས་ཤོག །རྗ ེས་སུ ་ཁྱ ོད་རང་ལ་སྟ ེར་བ་ཡིན། མཐུ ་ཆེན་ནི་ཆོས་ཀྱ ི་འདོད་པས་གདུ ངས་འདུ ག་པས་ཅི་ཐོབ་ཀྱ ི་ཐབས་བྱ ེད་པས་བདེན། ད་ལན་རྔ ོག་ལ་བདག་མེད་མས་ཡིག་རྫུ  ས་བསྐུ  ར་བ་ནི་མ་གོ། རྔ ོག་སྟ ོན་གྱ ིས་མཐུ ་ཆེན་ལ་དབང་བསྐུ  ར་གདམས་ངག་བྱ ིན་པའི་རྐྱ  ེན་གྱ ིས། ད་ཡི་ཆད་བཏང་ཐབས་མ་རྙ ེད་པས། ཚིག་པ་ལོག་པ་གྲ ོས་ཀྱ ི་ཆུ ་ལོག་ལྟ ར་བྱུ  ང་རུ ང་འཇིག་རྟ ེན་པའི་དེ་དང་མི་འདྲ ་སྟ ེ། རྣ མ་པ་ཅིར་སྣ ང་རུ ང་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཕྱ ོགས་ནས་ཡུ ས་ཐེག་པ་ཡིན་པས། ངོ་བོ་བྱ ང་ཆུ བ་ཀྱ ི་ལམ་དུ ་འགྲ ོ་བས། གྲ ལ་པ་ཆོས་མ་གོ་བ་རྣ མས་དད་པ་མ་ལོག་ཅིག །ལར་རང་ངའི་བུ ་འདི་ལ་ཡི་ཆད་ཆེན་པོ་ལན་དགུ ་ཐོངས་ན། ཕྱ ིས་མི་ལུ ས་ལེན་མི་



172

དགོས་པར་ཕུ ང་པོ་ལྷ ག་མེད་དུ ་སངས་རྒྱ  ་བ་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ ར་མ་བྱུ  ང་བས་སྡ ིག་སྒྲ  ིབ་ཀྱ ི་ལྷ ག་ཅུ ང་ཟད་ཅིག་ལུ ས་པ་བདག་མེད་མ་བླ ོ་ཆུ ང་བས་ལན། འོན་ཀྱ ང་སྡ ིག་པ་ཚབས་ཆེན་འདག་པའི་ཡི་ཆད་ཆེན་པོ་བརྒྱ  ད་དང་སྣ ང་ཆུ ང་མང་པོའ་ིསྒ ོ་ནས་ཚར་བཅད་སོང་བ་ཡིན། ད་རྗ ེས་སུ ་བཟུ ང་ནས་མི་རྒ ན་ང་རང་གི་སྙ ིང་དང་འདྲ ་བའི་གདམས་ངག་རྣ མས་བྱ ིན་ཏེ། སྒྲུ   བ་རྒྱ  གས་ཡང་ང་རང་གིས་སྦྱ  ངས་ནས་སྒ ོམ་དུ ་འཇུ ག་པ་ཡིན་པས་དགའ་བར་གྱ ིས་ཤིག་གསུ ང་བྱུ  ང་བ་དང་། དེའི་ཚ་ངའི་ཡིད་ལ། ངའི་འདི་རྨ ི་ལམ་ཡིན་ནམ་མངོན་སུ མ་ཡིན། རྨ ི་ལམ་ཡིན་ན་གཉིད་མ་སད་ན་དགའ་སྟ ེ་སྙ མ་པའི་དགའ་སྤྲ  ོ་ཚད་མེད་པ་ཞིག་བྱུ  ང་སྟ ེ། ཡང་དགའ་དྲ གས་ངུ ་ཤོར་བའི་ངང་ནས་ཕྱ ག་ཕུ ལ་བས། ཡུ མ་དང་བླ ་མ་རྔ ོག་པ་སོགས་ཚགས་པ་ཀུ ན་བླ ་མ་ལ་ཚར་གཅོད་པའི་ཚ་ཐབས་མཁས་པའམ། རྗ ེས་སུ ་འཛིན་
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པའི་ཚ་ཐུ གས་རྗ ེ་ཆེ་བའམ། བླ ་མ་རང་སངས་རྒྱ  ས་དངོས་སུ ་འདུ ག་སྙ མ་ལྷ ག་པར་དད་པ་སྐྱ  ེས་པ་དང་། ང་ལ་ཐུ གས་བརྩ ེ་བས་སྤྱ  ན་ཆབ་བསིལ་ཞིང་བཀའ་དྲ ིན་ཆེ་ཞེས་ཕྱ ག་ཕུ ལ་བའི་མཐར་ཚགས་པ་ཀུ ན་བཞད་གད་ཐེག་གེ་བའི་ངང་ནས་ཚགས་ཀྱ ི་འཁོར་ལོ་བསྐ ོར་རོ། །དེའི་ནུ བ་མོ་ཚགས་པ་ཀུ ན་འཛམ་སར་མཆོད་པ་བཤམས་ནས། ཐུ ན་མོང་སོ་ཐར་གྱ ི ་སྡ ོམ་པ་སྟ ེར་གསུ ངས། ངའི་སྐྲ  ་བྲ ེགས། ལུ ས་བསྒྱུ   ར་ནས་མིང་དང་པོ་ནས་ཕྲ ད་དུ ས་ཀྱ ི ་རྨ ི ་ལམ་དུ ་ནཱ ་རོས་བཏགས་ཚར་ཡོད་གསུ ངས། མི་ལ་རྡ ོ་རྗ ེ་རྒྱ  ལ་མཚན་དུ ་བཏགས་ཏེ་དགེ་བསྙ ེན་གྱ ི་སྡ ོམ་པ་དང་། བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དཔའི་བསླ བ་བྱ ་གནང་སྟ ེ། ནང་མཆོད་ཀྱ ི་ཀ་པཱ ་ལ་ལ་ཆེད་གཉེར་གྱ ི་ཐུ གས་གཏད་པའི་བྱ ིན་རླ བས་མཛད་པས། ནང་མཆོད་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་ལྔ ་ལྡ ན་དུ ་ཁོལ་བ་ཀུ ན་གྱ ིས་དངོས་སུ ་མཐོང་། དེ་ནས་ཐོག་མར་བླ ་
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མ་ཡི་དམ་མཆོད། དེ་ནས་མར་པ་རང་གིས་བཞེས། དེ་ནས་ང་ལ་གནང་བྱུ  ང་བ། ངས་ལྷ ག་མ་མ་ལུ ས་པར་འཐུ ངས་པས། བླ ་མའི་ཞལ་ནས་རྟ ེན་འབྲ ེལ་བཟང་། བརྒྱུ   ད་པ་གཞན་འགའ་ཞིག་གི་དབང་བཞི་རྫ ོགས་པས་ངའི་ནང་མཆོད་ཀྱ ི ་བདུ ད་རྩ ི་མྱ ོང་བ་ལྷ ག་ནའང་། གསང་སྔ གས་སྨ ིན་བྱ ེད་ཀྱ ི་དབང་ནང་པར་ནས་བསྐུ  ར་རོ་གསུ ངས། དེ་ནས་བདེ་མཆོག་དྲུ  ག་ཅུ ་རྩ ་གཉིས་ཀྱ ི་དཀྱ ིལ་འཁོར་རྒྱ  ས་པ་བཞེངས་ནས་དབང་བསྐུ  ར་བའི་དཀྱ ིལ་འཁོར་སྟ ོན་པའི་ཚ། རྡུ  ལ་ཚན་གྱ ི་དཀྱ ིལ་འཁོར་ལ་ཕྱ ག་མཛུ བ་གཏད་དེ། འདི་མཚན་བྱ ེད་དཔེའི་དཀྱ ིལ་འཁོར་བྱ ་བ་ཡིན། མཚན་བྱ ་དོན་གྱ ི་དཀྱ ིལ་འཁོར་འདི་ན་གསུ ངས། ནམ་མཁའ་ལ་ཕྱ ག་མཛུ བ་གཏད་བྱུ  ང་བས། འཁོར་ལོ་སྡ ོམ་པ་ལ་ཡུ ལ་ཉི་ཤུ ་རྩ ་བཞི། གནས་སུ མ་ཅུ ་རྩ ་གཉིས། དུ ར་ཁྲ ོད་ཆེན་པོ་བརྒྱ  ད་ཀྱ ི་དཔའ་བོ་དང་མཁའ་འགྲ ོས་བསྐ ོར་ནས་ཁྲ ་
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ལམ་མེ་བཞུ གས་པ་དངོས་སུ ་མཐོང་། དེའི་ཚ་བླ ་མ་དང་དཀྱ ིལ་འཁོར་གྱ ི་ལྷ ས་མགྲ ིན་གཅིག་ཏུ ་གསང་མཚན་དཔལ་བཞད་པ་རྡ ོ་རྗ ེར་བཏགས་ཏེ། རྒྱུ   ད་ཀྱ ི་ལུ ང་རྣ མས་རྒྱ  ས་པར་གནང་ནས། མན་ངག་གི་ཉམས་ལེན་དང་། ཕྱ ག་ལེན་རྣ མས་མཐིལ་ཕྱ ིན་པར་བསྟ ན་ཏེ། བླ ་མའི་ཕྱ ག་ངའི་སྤྱ  ི་བོར་བཞག་ནས། བུ ་ཁྱ ོད་སླ ོབ་མ་སྣ ོད་ལྡ ན་དུ ་དང་པོ་ནས་ཤེས་ཏེ། ཁྱ ོད་ངའི་སར་འོང་བའི་ནུ བ་མོ། ང་ལ་རྨ ི་ལམ་འདི་འདྲ ་བྱུ  ང་བ་ཁྱ ོད་ཀྱ ིས་སངས་རྒྱ  ས་ཀྱ ི་བསྟ ན་པ་ལ་ཕན་ཐོགས་པའི་རྟ གས་སུ ་འདུ ག །བདག་མེད་མ་ལ་རྨ ི་ལམ་འདི་འདྲ ་བྱུ  ང་འདུ ག་པ་ཡང་གོང་དང་འདྲ ་བ་ལས། ཁྱ ད་པར་དཀོན་གཉེར་བུ ད་མེད་ཀྱ ི་བྱ ེད་པ་དེ། ཆོས་བདག་མཁའ་འགྲ ོས་བྱ ེད་པ་ཞིག་འོང་བ་ཡིན། དེས་ན་ཁྱ ོད་ང་ལ་བླ ་མ་མཁའ་འགྲ ོས་གནང་བའི་སླ ོབ་མར་བྱུ  ང་བས་ངས་ཀྱ ང་ཕྲུ  ་རླ གོ་པ་ལྟ ར་བྱ ས་ནས་བསུ ར་འངོས་པ་ཡིན། ཁྱ དོ་ཀྱ ིས་
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ངས་བྱ ིན་པའི་ཆང་རྫ ོགས་པར་འཐུ ང་བ་དང་། ཕྲུ  ་རྫ ོགས་པར་རླ ོག་པ་དེ་གདམས་ངག་གི་སྣ ོད་དུ ་གྱུ  ར་ཅིང་རྫ ོགས་པར་ཁོང་དུ ་ཆུ ད་པའི་རྟ གས་སུ ་བྱུ  ང་། དེ་ནས་ཟངས་ཕུ ལ་བ་དེ་ལ་ལུ ང་བཞི་འདུ ག་པ་དེ། ང་ལ་ཡོངས་གྲ གས་ཀྱ ི་བུ ་ཆེན་བཞི་འོང་བའི་རྟ གས་སུ ་འདུ ག །དྲ ེག་པ་ལ་སོགས་པའི་དྲ ི་མ་མེད་པ་དེ། ཁྱ ོད་རང་སེམས་ཉོན་མོངས་པའི་དྲ ི་མ་ཆུ ང་ཞིང་ལུ ས་གཏུ མ་མོའ་ིབདེ་དྲ ོད་ལ་དབང་བའི་རྟ གས་སུ ་འདུ ག །སྟ ོང་པར་ཕུ ལ་བ་དེས་ཁྱ ོད་སྒྲུ   བ་པ་བྱ ེད་པའི་ཚ། འཚ་བ་བཀྲ ེན་ཙམ་འོང་བར་འདུ ག་སྟ ེ། འོན་ཀྱ ང་ཚ་སྨ ད་དང་། བུ ་རྒྱུ   ད་ལ་ལོངས་སྤྱ  ོད་ཆེན་པོ་འབྱུ  ང་བར་བྱ ་བའི་ཕྱ ིར་དང་། སྣ ོད་ལྡ ན་གྱ ི་སླ ོབ་མ་གདམས་ངག་གི་བཅུ ད་ཀྱ ིས་ཚིམ་པར་བྱ ་བའི་ཕྱ ིར། ངས་མཆོད་མེའི་མར་ཁུ ས་བཀང་བཞག །སྙ ན་གྲ གས་ཆེན་པོ་འབྱུ  ང་བའི་ཕྱ ིར་ཟངས་ལ་སྐ ད་ཅི་ཐོན་བྱ ས། ཁྱ ོད་རང་གི་ལས་སྒྲ  ིབ་སྦྱ  ང་
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ཕྱ ིར་ངས་ཞི་རྒྱ  ས་དབང་དྲ ག་གི་མཁར་ལས་བཅོལ་བ་དང་། དབང་གྲ ལ་ནས་བཏོན་པ་སོགས་མི་འཚམས་པ་དུ ་མའི་སྒ ོ་ནས་ཡི་ཆད་མང་པོ་བཏང་བ་ལ་ལོག་ལྟ ་མ་སྐྱ  ེས་པ་དེས། ཁྱ ོད་ཀྱ ི་བུ ་བརྒྱུ   ད་རྣ མས་དང་པོར་དད་བརྩ ོན་ཤེས་རབ་སྙ ིང་རྗ ེ་ཆེ་བ་སོགས་སླ ོབ་མའི་ཆོས་ཀུ ན་ཚང་བ་དང་། བར་དུ ་ཚ་འདིའི་འདོད་ཡོན་ལ་ཞེན་པ་ཆུ ང་ཞིང་དཀའ་སྤྱ  ད་སྙ ིང་རུ ས་ཀྱ ིས་རི་ལ་སྒ ོམ་བསྲ ན་ཆེ་བ་དང་། མཐར་ཉམས་མྱ ོང་དང་བྱ ིན་རླ བས་མཁྱ ེན་བརྩ ེར་ལྡ ན་ཕྱ ིར་མཚན་ལྡ ན་གྱ ི་བླ ་མ་ཤ་སྟ ག་འབྱུ  ང་བས་བཀའ་བརྒྱུ   ད་ཀྱ ི་བསྟ ན་པ་ཟླ ་བ་ཡར་གྱ ི་ངོ་ལྟ ར་བྱ ེད་པ་ཡིན་པས་དགའ་བར་གྱ ིས་ཤིག་གསུ ང་ལུ ང་བསྟ ན། དབུ གས་དབྱུ  ང་། གཟེངས་བསྟ ོད། སྤྲ  ོ་བ་སྐྱ  ེད་པ་མཛད་དེ་སྐྱ  ིད་པའི་འགོ་ཚུ གས་པ་ཡིན་གསུ ངས། དབང་དང་གདམས་ངག་ཐོབ་པའི་མཛད་པ་སྟ ེ་གསུ མ་པའོ།། ༈ །།བཞི་པ་ནི། ཡང་རས་ཆུ ང་པས། རྗ ེ་
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བཙུ ན་གྱ ིས་གདམས་ངག་གསན་མ་ཐག་རི་ཁྲ ོད་ལ་བྱ ོན་ནམ། བླ ་མའི་དྲུ  ང་དུ ་བཞུ གས་ཞུ ས་པས། དེར་ང་ལ་བླ ་མའི་གསུ ང་གིས་སྒྲུ   བ་པ་རེམ་ལ་གྱ ིས་ཤིག་གསུ ངས། འཚ་བའི་ཡོ་བྱ ད་བཟང་པོ་དང་བཅས་ཏེ། ལྷ ོ་བྲ ག་སྟ ག་ཉའི་བྲ ག་ལ་སྒ ོམ་དུ ་བཅུ ག །དེའི་ཚ་ངས་མཆོད་ཀོང་མར་ཁུ ས་བཀང་བ་ལ་མེ་སྤ ར་ནས། སྤྱ  ི་བོར་བཞག་སྟ ེ་མར་མེ་མ་རྫ ོགས་བར་དུ ་ལུ ས་མི་འགུ ལ་བར་ཉིན་མཚན་ཐོག་ཐག་འདའ་བར་བྱ ས་ཏེ་བསྒ ོམས་ནས་ཟླ ་བ་བཅུ ་གཅིག་སོང་བ་དང་། བླ ་མ་ཡབ་ཡུ མ་ཚགས་ཀྱ ི་འཁོར་ལོའ་ིཡོ་བྱ ད་བཟང་པོ་བསྣ མས་ནས་བྱ ོན་ཏེ། བླ ་མའི་ཞལ་ནས་བུ ་ཁོ་དེ་ཟླ ་བ་བཅུ ་གཅིག་ཙམ་སྟ ན་གྱ ི་དྲ ོད་མ་ཡལ་བར་སྒ ོམ་ནུ ས་པ་དགའ་རབ་ཡིན། ད་རེ་ཞིག་བུ ག་སྒ ོ ་བཤིག་ལ་ཕ་རྒ ན་ངའི་འགྲ མ་དུ ་ཁམས་དུ བ་པ་བསང་བ་དང་། ཉམས་སྐྱ  ེ་ཚུ ལ་གྱ ི ་གླ ེང་མོ་བྱ ེད་པ་ལ་ཤོག་ཅིག་གསུ ང་བ་ལ། 
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ཁམས་དུ བ་གསོ་བ་རང་དེ་ཀ་ཡིན་ཏེ། བླ ་མའི་བཀའ་ཡིན་པས་འགྲ ོ་དགོས་སྙ མ་ནས། བུ ག་སྒ ོ་བཤིག་པར་བརྩ མས་པས་ཕངས་པའི་སྣ ང་བ་ཞིག་བྱུ  ང་སྟ ེ་བཤིག་མ་ཕོད་པར་ཡུ ག་ཅིག་དེ་གར་བསྡ ད་པས། ཡུ མ་ཕེབས་ནས། བུ ་འོང་གིན་ཡོད་དེ་གསུ ངས། བུ ག་སྒ ོ་བཤིག་མ་ཕོད་ལགས་ཞུ ས་པས། མི་སྐྱ  ོན་གསང་སྔ གས་ཟབ་མོ་རྟ ེན་འབྲ ེལ་གྱ ི་ཆེ་བ་ཡིན་ཞིང་། ཁྱ ད་པར་བླ ་མ་ཡང་ཐུ གས་གཏུ མ་པས་རྟ ེན་འབྲ ེལ་འཕྱུ  གས་པ་སོགས་བྱུ  ང་ན་མི་འོང་བས། ཨ་མས་བུ ག་སྒ ོ་བཤིག་གིས་མྱུ  ར་དུ ་བྱ ོན་ཅིག་གསུ ངས། བཤིག་བྱུ  ང་བ་ལ། མད་སྙ མ་ཕྱ ིན་པས། བླ ་མའི་ཞལ་ནས་རང་རེ་ཕ་བུ ་གཉིས་མངོན་རྟ ོགས་སྒ ོམ། ཆོ་ག་གྱ ིས། བདག་མེད་མས་ཚགས་ཀྱ ི་སྟ ་གོན་གྱ ིས་ཤིག་གསུ ངས། ཚགས་འཁོར་བསྐ ོར་བའི་ཚ། བླ ་མའི་ཞལ་ནས། བུ ་གདམས་ངག་རྣ མས་ལ་ངེས་ཤེས་ཅི་སྐྱ  ེས། ཉམས་རྟ ོགས་དང་གོ་ཡུ ལ་ཅི་འདྲ ་ཤར་
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བ་རྣ མས་བླ ོ་ལྷ ོད་གྱ ིས་ལ་ཤོད་ཅིག་གསུ ངས་པ་ལ། བླ ་མའི་དྲུ  ང་དུ ་ཡིད་དད་གུ ས་ཆེན་པོའ་ིངང་ནས། ལུ ས་པུ ས་མོ་བཙུ གས་ཐལ་མོ་སྦྱ  ར། མིག་མཆི་མ་འཁྲུ  ག་བཞིན་ཉམས་རྟ ོགས་འབུ ལ་བའི་ཐོག་མར་ངག་གི་མགུ ར་ལ་སྔ ་བ་བླ ་མ་ལ་ཡན་ལག་བདུ ན་པ་འདི་ཕུ ལ་ལོ། །མ་དག་གདུ ལ་བྱ འི་སྣ ང་ངོ་ལ། །སྣ ་ཚགས་སྤྲུ   ལ་པའི་སྐུ  ར་སྟ ོན་ཅིང་། །དག་པའི་འཁོར་གྱ ི་གདུ ལ་བྱ ་ལ། །རྗ ེ་ལོངས་སྤྱ  ོད་རྫ ོགས་སྐུ  ར་འཆར་ལ་འདུ ད། །ཡན་ལག་དྲུ  ག་ཅུ འི་ཚངས་དབྱ ངས་ཀྱ ིས། །རང་རང་སྐ ད་དུ ་དམ་པའི་ཆོས། །བརྒྱ  ད་ཁྲ ི་བཞི་སྟ ོང་གསུ ང་མཛད་པའི། །གྲ ག་སྟ ོང་དབྱ ེར་མེད་གསུ ང་ལ་འདུ ད། །འོད་གསལ་ཆོས་སྐུ  འི་ནམ་མཁའ་ལ། །མཚན་མའི་སྒྲ  ིབ་གཡོགས་མེད་བཞིན་དུ ། །ཤེས་བྱ ་ཀུ ན་ལ་ཁྱ བ་མཛད་པ། །འགྱུ  ར་མེད་ཆོས་སྐུ  འི་ཐུ གས་ལ་འདུ ད། །ཆོས་དབྱ ིངས་དག་པའི་ཕོ་བྲ ང་ན། །མི་འགྱུ  ར་བདག་མེད་སྒྱུ   ་
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མའི་སྐུ  ། །དུ ས་གསུ མ་སངས་རྒྱ  ས་བསྐྱ  ེད་པའི་ཡུ མ། །ཡུ མ་ཆེན་བདག་མེད་ཞབས་ལ་འདུ ད། །ཁྱ ེད་ཀྱ ིས་བསྡུ  ས་པའི་སྲ ས་རྣ མས་དང་། །བཀའ་བཞིན་སྒྲུ   བ་པའི་སླ ོབ་མའི་ཚགས། །འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །ཟོལ་མེད་གུ ས་པས་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །འཇིག་རྟ ེན་ཁམས་ནི་ཐམས་ཅད་ན། །མཆོད་པའི་ཡོ་བྱ ད་ཅི་ཡོད་དང་། །བདག་ལུ ས་ཁྱ ེད་ཀྱ ི་སྤྱ  ན་སྔ ར་འབུ ལ། །སྡ ིག་པ་ཐམས་ཅད་སོ་སོར་བཤགས། །བསོད་ནམས་ཀུ ན་ལ་རྗ ེས་ཡི་རང་། །ཆོས་འཁོར་རྒྱ  ་ཆེན་བསྐ ོར་དུ ་གསོལ། །འཁོར་བ་མ་སྟ ོངས་བར་དུ ་ནི། །དཔལ་ལྡ ན་བླ ་མ་བཞུ གས་སུ ་གསོལ། །དགེ་ཚགས་སེམས་ཅན་དོན་དུ ་བསྔ ོ། །དེ་ལྟ ར་ཡན་ལག་བདུ ན་པ་ཞིག་སྔ ོན་དུ ་གསོལ་ནས། སྐ བས་ཀྱ ི་ཞུ ་དོན་ལ། རྡ ོ་རྗ ེ་འཆང་དང་དབྱ ེར་མེད་པའི་བླ ་མ་ཡབ་ཡུ མ་སྲ ས་དང་བཅས་པའི་ཕྲ ིན་ལས་རྣ མ་པར་དཀར་བ་དང་། ཐུ གས་རྗ ེ་ཚད་མེད་པའི་
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བྱ ིན་རླ བས་ཀྱ ི་ནུ ས་མཐུ ་དང་། འཁོར་བ་མེད་པའི་བཀའ་དྲ ིན་ལ་བརྟ ེན་ནས་འབངས་བདག་ལ། གོ་ཡུ ལ་གྱ ི་རྟ ོགས་པ་ཅུ ང་ཟད་ཡོད་པ་རྣ མས་འབུ ལ་བས། ཐུ གས་ཆོས་ཉིད་འགྱུ  ར་བ་མེད་པའི་ངང་ནས་སྙ ན་ཅུ ང་ཞིག་གསན་དུ ་གསོལ། ཐོག་མར་མ་རིག་པའི་རྐྱ  ེན་གྱ ིས་འདུ ་བྱ ེད་ལ་སོགས་པའི་རྟ ེན་འབྲ ེལ་བཅུ ་གཉིས་ཀྱ ིས་བསྡུ  ས་པའི་ལུ ས། རྣ མ་སྨ ིན་ཤ་ཁྲ ག་གདོས་བཅས་རྣ མ་པར་ཤེས་པའི་འཛིན་པ་དང་བཅས་པ་འདི་བསོད་ནམས་ཅན་ཐར་པ་འདོད་པ་རྣ མས་ཀྱ ི་དལ་འབྱ ོར་ལུ ས་ཀྱ ི་གྲུ  ་ཆེན། ལས་ངན་ཅན་སྡ ིག་པ་གསོག་པ་རྣ མས་ཀྱ ི་ངན་འགྲ ོར་ཁྲ ིད་པའི་སྣ ་འདྲ ེན། ཡར་འགྲ ོ་མར་འགྲ ོའ་ིས་མཚམས། མདུ ན་མ་གཏན་ལེགས་དང་གཏན་ཉེས་ཀྱ ི་ཁེ་ཉེན་ཤིན་ཏུ ་ཆེ་བའི་དུ ས་ཀྱ ེམ་པ་ཞིག་ཡིན་པར་གོ་ཞིང་། དེ་ཡང་འཁོར་བའི་རྒྱ  ་མཚ་སྡུ  ག་བསྔ ལ་གྱ ི་འབྱུ  ང་གནས་ཤིན་ཏུ ་ཐར་དཀའ་བ་འདི་ལ། 
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ད་ལན་རྗ ེ་འགྲ ོ་བའི་དེད་དཔོན་ཁྱ ེད་ཀྱ ི་མཐུ ་ལ་བརྟ ེན་ནས་སྒྲ  ོལ་དུ ་རེ་བྱ ེད་པ་ལ། ཐོག་མར་བླ ་མ་དཀོན་མཆོག་གསུ མ་ལ་སྐྱ  བས་ཞུ ས་ནས་བསླ བ་བྱ ་ཚུ ལ་བཞིན་དུ ་སླ ོབ་པ་དང་། དེའི་ནང་ནས་ཀྱ ང་བདེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་ཀྱ ི་འབྱུ  ང་གནས་བླ ་མ་ཡིན་པར་འདུ ག་པས། ཅི་གསུ ང་དང་དུ ་ལེན་ཅིང་དམ་ཚིག་མ་ཉམས་པར་བྱ ེད་པ་འདི་གལ་ཆེ་བའི་གནད་ཀ་དང་པོ་ཡིན་པར་གོ་ལགས། དེ་རྗ ེས་དལ་འབྱ ོར་རྙ ེད་དཀའ་དང་། འཆི་བ་མི་རྟ ག་པ་ལས་རྒྱུ   ་འབྲ ས་འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་རྣ མས་དྲ ག་ཏུ ་བསམས་པས་བླ ོ་རང་དབང་མེད་པར་འཁུ ལ་ནས། འཁོར་བ་ལས་ཐར་པར་འདོད་པའི་བསམ་པས་རྟ ེན་སོ་སོར་ཐར་པའི་སྡ ོམ་པ་གང་ཡང་རུ ང་བ་ཞིག་ལ་བརྟ ེན་དགོས་ཏེ། རྟ ེན་ས་གཞི་དང་འདྲ ་ལ། དེ་ལ་བརྟ ེན་ནས་ཐེག་པ་རིམ་གྱ ིས་འཛག་ཅིང་ཁས་བླ ངས་པའི་བསླ བ་བྱ ་མིག་འབྲ ས་ལྟ ར་བསྲུ  ང་བ་དང་། 
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གལ་ཏེ་ཉམས་ན་ཕྱ ིར་འཆོས་ཤིང་། རང་ཞི་བདེ་དོན་དུ ་གཉེར་བ་ཐེག་པ་དམན་པར་གོལ་བས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁོར་བ་མཐའ་དག་ལས་སྒྲ  ོལ་བར་འདོད་པས་བྱ ང་ཆུ བ་ཏུ ་སེམས་བསྐྱ  ེད་ནས། བྱ མས་དང་སྙ ིང་རྗ ེས་ཅི་བྱ ེད་ཐམས་ཅད་གཞན་དོན་དུ ་བསྔ ོ་བ་ཐེག་ཆེན་སེམས་བསྐྱ  ེད་ཡིན་པར་གོ་ལགས། ཉན་རང་གི་ལམ་སྤ ངས་ནས། ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིལམ་དུ ་འཇུ ག་པ་ལ་ལྟ ་བ་རྣ མ་དག་གིས་གཞི་བཟུ ང་ནས་བླ ་མེད་རྡ ོ་རྗ ེ་ཐེག་པའི་ལམ་དུ ་འཇུ ག་སྟ ེ། དེ་ཡང་ལྟ ་བ་རྣ མ་དག་རྟ ོགས་པར་བྱ ེད་པ་ལ། བླ ་མ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡ ན་པ་ཞིག་གིས། དབང་བཞི་རྣ མ་པར་དག་པའི་ཆོ་ག་ཚང་ཞིང་མ་ནོར་བ་ལ་བརྡ ་འཕྲ ོད་པའི་ཐབས་ཤེས་དང་ལྡ ན་པ་ཞིག་དགོས། དབང་ཞེས་པ་ཟབ་མོ་ལྟ ་བ་ལ་དབང་བས། ད་གཟོད་རིམ་པ་བཞིན་སྒ ོམ་སྟ ེ། དེ་ཡང་མཚན་ཉིད་ཐེག་པ་དང་ཐུ ན་མོང་བ་གང་ཟག་གི་བདག་
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མེད་ཚལ་བ་ལ་འབད་དེ། ལུ ང་དང་རིགས་པ་གཉིས་ཀ་ལ་དཔེ་དང་རྒྱུ   ་མཚན་དུ ་མའི་སྒ ོ་ནས་བཙལ་བས་བདག་མ་རྙ ེད་པ་དང་གང་ཟག་གིས་བདག་མེད་རྟ ོགས། དེ་ལྟ ར་གང་ཟག་མ་རྙ ེད་པ་དང་སེམས་མཉམ་པར་འཇོག་དགོས་ཏེ། རྒྱུ   ་མཚན་དུ ་མའི་སྒ ོ་ནས་བཞག་པའི་ཚ། རྣ མ་རྟ ོག་རྒྱུ   ན་ཆད་ནས་སེམས་རྟ ོག་མེད་དུ ་ལྷ ན་སོང་སྟ ེ། ལོ་དང་ཟླ ་བ་ཞག་ལ་སོགས་པ་ཇི་ཙམ་སོང་ཡང་རང་གིས་མི་ཤེས་པར་གཞན་གྱ ིས་ཚད་འཛིན་དགོས་པ་བྱུ  ང་བ་ནི་ཞི་གནས་སྐྱ  ེས་པ་ཡིན། དེ་ལ་དྲ ན་ཤེས་ཀྱ ིས་བསྐྱ  ངས་ནས་བྱ ིང་རྨུ  གས་སུ ་མ་སོང་བར། རིག་པའི་ངར་འདོན་བྱ ས་པས། སྣ ང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པ། གསལ་ལ་རྟ ོག་པ་མེད་པ། རྗ ེན་ནེ་ཡེར་རེ། སལ་ལེ་སིང་ངེ་བ་དེ་ཞི་གནས་ཀྱ ི་ཉམས་ཡིན། དེ་ལ་ལྷ ག་མཐོང་དུ ་འཛིན་རུ ང་། སོ་སོ་སྐྱ  ེ་བོ་ལ་ལྷ ག་མཐོང་མཚན་ཉིད་པ་མི་འཆར་བས། ས་དང་པོ་ཐོབ་པ་དང་ལྷ ག་
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མཐོང་དང་མཇལ་བ་ཡིན་སྙ མ་ལགས། དེས་ན་དམིགས་པ་ལ་བརྟ ེན་ནས་རྣ མ་པ་ལམ་དུ ་བྱ ེད་པ་ཡིན། གཞན་ཞི་གནས་ཀྱ ི་ཉམས་སྣ ང་ལྷ ་སྐུ  ་སོགས་མཐོང་སྣ ང་སྣ ་ཚགས་བྱུ  ང་བ་རྣ མས་བསྒ ོམས་པའི་རྟ གས་ཙམ་ཡིན་གྱ ི། སྙ ིང་པོ་གང་ཡང་མེད་སྙ མ་ལགས། མདོར་ན་ཞི་གནས་བཟང་པོའ་ིཉམས་ངར་འདོན་དང་བཅས་པ་དང་། སོ་སོར་རྟ ོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཟབ་མོས་དཔྱ ོད་པ་དང་བཅས་པ་འདི། ལྷ ག་མཐོང་ཐོབ་པར་བྱ ེད་པའི་ཐབས་མེད་མི་རུ ང་། སྐ ས་ལ་འཛག་པའི་སྐ ས་ཐེམ་འོག་མ་དང་འདྲ ་བསམ་ལགས། ཞི་གནས་སྒ ོམ་པ་སོགས་མཚན་བཅས་མཚན་མེད་གང་བྱ ེད་ཐམས་ཅད་ཀྱ ི་སྔ ོན་དུ ་བྱ མས་སྙ ིང་རྗ ེས་ཀུ ན་ནས་སླ ོང་སྟ ེ། ཅི་བྱ ེད་གཞན་དོན་དུ ་དམིགས་པའི་སེམས་བསྐྱ  ེད་ཀྱ ིས་ཟིན་པ་དང་། བར་དུ ་ལྟ ་བ་རྣ མ་པར་དག་པས་དམིགས་མེད་དུ ་སྦྱ  ོང་བ་དང་། ཐ་མ་གཞན་དོན་དུ ་བསྔ ོ་བ་སྨ ོན་
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ལམ་གྱ ི་རྒྱ  ས་འདེབས་དམིགས་མེད་ཀྱ ི་ངང་ནས་བྱ ེད་པ་ལམ་ཐམས་ཅད་ཀྱ ི་མཆོག་ཡིན་པར་གོ་ལགས། མི་ལྟ ོགས་པ་ལ་ཟན་གོ་བས་མི་ཕན་ཟ་དགོས་པ་ལྟ ར། སྟ ོང་ཉིད་རྟ ོགས་པ་ལ་དོན་གོ་བས་མི་ཆོག་སྒ ོམ་དགོས་པར་གོ་ལགས་ཤིང་། ཁྱ ད་པར་ལྷ ག་མཐོང་རྟ ོགས་པའི་ཐབས་རྗ ེས་ཐོབ་ཏུ ་བསག་སྦྱ  ང་གཉིས་ལ་ཡེངས་མེད་དུ ་འབད་དགོས་པར་གོ་ལགས། དོན་དྲ ིལ་བ་ལ། ད་ལྟ ་རྣ ལ་འབྱ ོར་པ་ཉམས་སུ ་ལེན་པའི་སྟ ོང་ཉིད། མཉམ་ཉིད་བརྗ ོད་མེད་མི་རྟ ོག་པ་རྣ མས་དབང་བཞི་དང་མཐུ ན་པའི་གསང་སྔ གས་རྡ ོ་རྗ ེ་ཐེག་པའི་ལམ་རིམ་གྱ ི་ལྟ ་བ་ཡིན་པར་གོ་ལགས། གོ་བ་རྣ མས་མངོན་དུ ་བྱ ེད་པ་ལ་ལུ ས་ལ་བབ་བསྐུ  ར། ལྟ ོ་ལ་གྱ ོང་བསྐུ  ར། སེམས་ལ་ལས་བསྐུ  ར་ནས་སྣ ང་བ་གདོང་འདེད། འཆི་ནུ ས་ཐོག་འགེལ་ཅི་བྱུ  ང་རོ་སྙ ོམས་ནས། བཀའ་དྲ ིན་འཁོར་ཐབས་མེད་པའི་བླ ་མ་ཡབ་ཡུ མ་གྱ ི་དྲུ  ང་དུ ། ཟང་ཟིང་གི་
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ཞབས་ཏོག་འབུ ལ་རྒྱུ   ་མ་བྱུ  ང་བས། སྒྲུ   བ་པའི་མཆོད་པ་ཇི་སྲ ིད་འཚའི་བར་དུ ་འབུ ལ་ཞིང་། མཐར་ཐུ ག་གི་རྟ ོགས་པ་འོག་མིན་ཆོས་ཀྱ ི་ཕོ་བྲ ང་དུ ་འབུ ལ་བར་ཞུ ། རྡ ོ་རྗ ེ་འཆང་ཆེན་བླ ་མ་དང་། །སངས་རྒྱ  ས་བསྐྱ  ེད་པའི་བདག་མེད་ཡུ མ། །རྒྱ  ལ་སྲ ས་སྤྲུ   ལ་པའི་ཚགས་རྣ མས་ལ། །གོ་རྟ ོགས་ཡིད་ཡུ ལ་ཤར་བ་ཡི། །ཚིག་འགའ་སྙ ན་དུ ་ཕུ ལ་བ་ལ། །མ་རྟ ོགས་ལོག་རྟ ོག་འཁྲུ  ལ་རྟ ོག་སོགས། །ཉེས་ཚགས་ཐམས་ཅད་བཟོད་པར་གསོལ། །སླ ར་ཡང་ཆོས་བཞིན་འཆོས་པར་ཞུ ། །རྗ ེ་ཁྱ ེད་ཀྱ ི་ཐུ གས་རྗ ེའི་དཀྱ ིལ་འཁོར་ལས། །བྱ ིན་རླ བས་ཀྱ ི་ཚ་ཟེར་འཕྲ ོས་པ་ཡིས། །བདག་བླ ོའ ་ིཔདྨ ོ་ཁ་ཕྱ ེ་སྟ ེ། །ཉམས་རྟ ོགས་ཀྱ ི་དྲ ི་བསུ ང་འཕྲ ོ་བ་འདི། །དྲ ིན་ལན་ལ་འཁོར་ཐབས་མ་མཆིས་པས། །སྒྲུ   བ་པའི་མཆོད་པ་རྒྱུ   ན་དུ ་འབུ ལ། །སྒྲུ   བ་པ་མཐའ་རུ ་ཕྱ ིན་པ་དང་། །བསྒྲུ   བས་འབྲ ས་ཀྱ ིས་འགྲ ོ་ལ་ཕན་པར་མཛད། །འབངས་ཞུ ་ཕོད་ཆེས་ན་
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བཟོད་པར་གསོལ། །ཞེས་ཞུ ས་པས། བླ ་མའི་ཞལ་ནས། བུ ་ཁྱ ོད་ལ་དེ་ཙམ་ཞིག་རེ་ཡང་རེ་སྟ ེ་བྱུ  ང་འདུ ག་གསུ ང་མཉེས་མཉེས་མཛད། ཡུ མ་གྱ ི་ཞལ་ནས། ངའི་བུ ་འདི་ལ་འདི་ཙམ་ཞིག་འོང་བའི་བླ ོ་སྟ ོབས་དང་ནུ ས་པ་ཞིག་ཡོད་གསུ ང་ཤིན་ཏུ ་དགྱ ེས་ཏེ་ཆོས་ཀྱ ི་གླ ེང་མོ་མང་དུ ་གནང་ནས་ཡབ་ཡུ མ་གཉིས་གཟིམ་ཁང་དུ ་བྱ ོན། ངས་ཀྱ ང་སྔ ར་ལྟ ར་འདག་སྦྱ  ར་ལ་བསྒ ོམས། དེའི་ཚ་བླ ་མས་ཀྱ ང་དབུ ་རུ ་བྱ ང་ཕྱ ོགས་སུ ་འགྲ ོ་དོན་ལ་བྱ ོན་ནས། མར་པ་མགོ་ལེགས་ཀྱ ི་སར་ཚགས་འཁོར་ཞིག་མཛད་པའི་ནུ བ་མོ་སྔ ར་པཎ་ཆེན་ནཱ ་རོའ་ིབརྡ འི་གསུ ང་མ་གོ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ། མཁའ་འགྲ ོས་བཀྲ ོལ་ཞིང་། བརྡ ས་བསྐུ  ལ་ཏེ། ནཱ ་རོ་པ་དང་མཇལ་དུ ་འབྱ ོན་པར་དགོངས་ཏེ། གྲ ོ་བོ་ལུ ང་དུ ་ཕེབས་ནས་ཞག་འགའ་བཞུ གས་ཡོད་པའི་ཚ། ནུ བ་གཅིག་ངའི་རྨ ི་ལམ་དུ ་བུ ད་མེད་སྔ ོ་བསངས་མ་དར་གྱ ི་ན་བཟའ་དང་། རུ ས་
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པའི་རྒྱ  ན་གྱ ིས་མཛས་པ། སྨ ིན་མ་དང་སྨ ་ར་སེར་ཁྱུ  ག་གེ་ཡོད་པ་ཞིག་བྱུ  ང་ནས། བུ ་ཁྱ ོད་ལ་ཡུ ན་དུ ་བསྒ ོམས་པས་སངས་རྒྱ  ་བ་ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེན་པོ་དང་། ཆོས་དྲུ  ག་གི་གདམས་ངག་དེ་འདུ ག་སྟ ེ། སྐ ད་ཅིག་མ་གཅིག་བསྒ ོམས་པས་སངས་རྒྱ  ་བ་ཁྱ ད་པར་གྱ ི་འཕོ་བ་གྲ ོང་འཇུ ག་གི་གདམས་ངག་དེ་མི་འདུ ག་པ་ཞུ ས་ཤིག་ཟེར་སོང་བ་ལ། ངས་བསམ་མནོ་ཞིག་བཏང་བས། བུ ད་མེད་དེ་མཁའ་འགྲ ོ་མའི་ཆ་བྱ ད་དུ ་འདུ ག་རུ ང་། མཁའ་འགྲ ོའ་ིལུ ང་བསྟ ན་ཡིན་ནམ། བདུ ད་ཀྱ ི་བར་ཆད་ཡིན་མི་ཤེས། གང་ཡིན་ནའང་ངའི་བླ ་མ་དུ ས་གསུ མ་གྱ ི་སངས་རྒྱ  ས་ཀྱ ིས་མི་མཁྱ ེན་པའམ། མ་རྟ ོགས་པ་གཅིག་ཀྱ ང་མེད་དེ། ཡ་གི་སངས་རྒྱ  ས་ཐོབ་པའི་གདམས་ངག་མན་ཆད་ནས། མ་ཀི་རྫ ་གཏུ གས་བྱ ེད་པའི་གདམས་པ་ཡན་ཡོད་པ་ཡིན་པས། བརྒྱ  ་ལ་མཁའ་འགྲ ོའ་ིལུ ང་བསྟ ན་ཡིན་ན་གྲ ོང་འཇུ ག་ཅིས་ཀྱ ང་ཞུ ་དགོས་
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སྙ མ་ནས། འདག་ཅར་བཤིག་སྟ ེ་བླ ་མའི་དྲུ  ང་དུ ་ཕྱ ིན་པས། བླ ་མའི་ཞལ་ནས་མཚམས་དམ་པོ་ལ་མི་སྡ ོད་པར། བར་ཆད་བྱུ  ང་ཉེན་ཡང་ཡོད་ཅི་ལ་འོངས་གསུ ངས་པ་ལ། བདག་ལ་བུ ད་མེད་འདི་འདྲ ་ཞིག་གིས་འདི་སྐ ད་ཟེར་བྱུ  ང་བ་བར་ཆད་ཡིན་ནམ་ལུ ང་བསྟ ན་ཡིན་མ་ཤེས། གལ་ཏེ་ལུ ང་བསྟ ན་ཡིན་ན་གྲ ོང་འཇུ ག་ཞུ ར་འོངས་པ་ལགས་པས་གནང་བར་ཞུ ་ཞུ ས་པས། ཡུ ག་ཅིག་དགོངས་པ་ལ་བཞུ གས་ནས། དེ་མཁའ་འགྲ ོའ་ིལུ ང་བསྟ ན་ཡིན་པར་འདུ ག་སྟ ེ། ང་རྒྱ  ་གར་ནས་ཚུ ར་འོང་དུ ས། པཎ་ཆེན་ནཱ ་རོའ་ིཞལ་ནས། གྲ ོང་འཇུ ག་གི་གསུ ང་སྒྲ  ོས་ཤིག་བྱུ  ང་བ་ལས་ཞུ ས་སུ ་ཚར་བ་མི་འདུ ག་པས། རྒྱ  ་དཔེ་རྣ མས་བཀླ གས་ཏེ་ཚལ་བ་ཡིན་གསུ ངས་དཔོན་སླ ོབ་གཉིས་ཀས་ཉིན་མཚན་ཕྲུ  གས་གཅིག་ཏུ ་གྲ ོང་འཇུ ག་གི་དཔེ་བཙལ་བས། འཕོ་བའི་ཡིག་ཆ་མང་དུ ་རྙ ེད་དེ། གྲ ོང་འཇུ ག་གི་ཡི་གེ་འབྲུ  ་
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གཅིག་ཀྱ ང་མ་རྙ ེད་པ་ལ། བླ ་མའི་ཞལ་ནས། དབུ ་རུ ་བྱ ང་ཕྱ ོགས་སུ ་བྱུ  ང་བའི་བརྡ ་དེ་ཡང་འདི་ཞུ ་བ་ལ་བསྐུ  ལ་བར་འདུ ག །གཞན་ཡང་གདམས་ངག་ཅི་ཡོད་མི་ཤེས་པར་འདུ ག་པས་ཞུ ་རུ ་འགྲ ོ་གསུ ང་པ་ལ། སྐུ  ་ན་བགྲ ེས་པའི་རྒྱུ   ་མཚན་སོགས་ཕུ ལ་ནས་བཤོལ་ཅི་བཏབ་རུ ང་མ་ཐེབས་པར། སླ ོབ་མ་རྣ མས་ཀྱ ི་འབུ ལ་བ་གསེར་དུ ་སྒྲ  ིལ་བས། གསེར་དཀར་ཡོལ་གང་བྱུ  ང་བ་བསྣ མས་ཏེ་རྒྱ  ་གར་ལ་བྱ ོན་པས། ནཱ ་རོ་པ་སྤྱ  ོད་པ་ལ་གཤེགས་པ་དང་ཐུ ག །སྲ ོག་ལ་མ་ལྟ ོས་པར་ཚལ་སྙ མ་རྟ ེན་འབྲ ེལ་མང་པོ་བསྒྲ  ིགས་པས་མཇལ་བའི་ལུ ང་བསྟ ན་ཁོ་ན་ཐོབ་སྟ ེ། གསོལ་བ་འདེབས་ཤིང་བཙལ་བས། ནགས་གསེབ་ཅིག་ཏུ ་མཇལ་ཏེ། ཕཱུ་ལ་ཧ་རིའི་དགོན་པར་གདན་དྲ ངས་ནས། འཕོ་བ་གྲ ོང་འཇུ ག་གི་གདམས་ངག་ཞུ ས་པས། པཎ་ཆེན་ནཱ ་རོའ ་ིཞལ་ནས། འདི་ཁྱ ོད་རང་དྲ ན་ནམ་ལུ ང་བསྟ ན་བྱུ  ང་གསུ ང་བ་ལ། འདི་
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བདག་རང་དྲ ན་པ་མིན། བདག་ལ་ལུ ང་བསྟ ན་བྱུ  ང་བའང་མིན། བདག་ལ་སླ ོབ་མ་ཐོས་པ་དགའ་ཞེས་བྱ ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ལ་མཁའ་འགྲ ོའ ་ིལུ ང་བསྟ ན་བྱུ  ང་ནས་ཞུ ར་འོངས་པ་ལགས་ཞུ ས་པས། ངོ་མཚར་ཆེ། བོད་མུ ན་ནག་གི་གླ ིང་ན་སྐྱ  ེས་བུ ་གངས་ལ་ཉི་མ་ཤར་བ་འདྲ ་བ་ཡང་ཡོད་པར་འདུ ག་གསུ ངས། ཕྱ ག་གཉིས་སྤྱ  ི་བོར་ཐལ་མོ་སྦྱ  ར་ཏེ། བྱ ང་ཕྱ ོགས་མུ ན་པའི་སྨ ག་རུ མ་ན། །གངས་ལ་ཉི་མ་ཤར་འདྲ ་བའི། །ཐོས་པ་དགའ་ཞེས་བྱ ་བ་ཡི། །སྐྱ  ེས་བུ ་དེ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། ཞེས་གསུ ང་ཞིང་སྤྱ  ན་བཙུ མ་ཏེ། དབུ ་གུ ག་གུ ག་པ་ལན་གསུ མ་མཛད་པས། རྒྱ  ་གར་གྱ ི ་རི་དང་རྩ ི ་ཤིང་རྣ མས་ཀྱ ང་བོད་ཀྱ ི ་ཕྱ ོགས་ལ་མགོ་གུ ག་གུ ག་པ་ལན་གསུ མ་བྱུ  ང་ཞིང་། དུ ས་ད་ལྟ འི་བར་དུ ་ཡང་ཕཱུ་ལ་ཧ་རིའི་རི་དང་ཤིང་རྣ མས་བོད་ཀྱ ི་ཕྱ ོགས་ལ་མགོ་གུ ག་གེ་ཡོད་པར་འདུ ག །དེ་ནས་མཁའ་འགྲ ོ་སྙ ན་བརྒྱུ   ད་ཀྱ ི་
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གདམས་ངག་རྣ མས་རྫ ོགས་པར་གནང་ནས། པཎ་ཆེན་ནཱ ་རོས་རྟ ེན་འབྲ ེལ་ཞིག་བསྒྲ  ིགས་པ་ལས། མར་པའི་ཕྱ ག་འཚལ་ལུ གས་ཀྱ ི་རྟ ེན་འབྲ ེལ་གྱ ིས་གདུ ང་བརྒྱུ   ད་ཐུ ང་བ་ཙམ་བྱུ  ང་ནའང་། ངའི་ཕྲ ིན་ལས་ཀྱ ི་ཆོས་བརྒྱུ   ད་ཆུ ་བོའ་ིགཞུ ང་ལས་རིང་བ་འོང་བའི་ལུ ང་བསྟ ན་ཐོབ་སྟ ེ། བོད་དུ ་གདན་ཕེབས། དེ་ནས་ཕྱ ག་འཚལ་ལུ གས་ཀྱ ི་རྟ ེན་འབྲ ེལ་གྱ ིས་སྲ ས་དར་མ་མདོ་སྡ ེ་སྐུ  ་ཡལ་བའི་ལོ་མཆོད་ཀྱ ི་མཆོད་འབུ ལ་ལ། གྲྭ  ་པ་བུ ་སླ ོབ་ཀུ ན་འཛམ་པའི་མཆོད་པའི་ཚགས་གྲ ལ་དུ ། བླ ་མ་ལ་སླ ོབ་མ་བུ ་ཆེན་རྣ མས་ཀྱ ིས་ཞུ ས་པ། བླ ་མ་རིན་པོ་ཆེ། སྲ ས་དུ ས་གསུ མ་གྱ ི་སངས་རྒྱ  ས་ལྟ ་བུ ་དེ་ནི་བདག་ཅག་སེམས་ཅན་རྣ མས་ཀྱ ི་བསོད་ནམས་ཀྱ ིས་མ་ཐུ བ། བླ ་མ་རང་ནི་སྐུ  ་ན་བགྲ ེས་གདའ་བས། ད་བཀའ་བརྒྱུ   ད་ཀྱ ི་བསྟ ན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཇི་ལྟ ར་དར་བར་འགྱུ  ར་བ་དང་། བདག་ཅག་སླ ོབ་མ་རྣ མས་ལ་གདུ ལ་བྱ ་དང་ཕྲ ིན་
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ལས་ཇི་ལྟ ར་འབྱུ  ང་བའི་ལུ ང་བསྟ ན་ཞིག་གནང་བར་ཞུ ་ཞུ ས་པས། བླ ་མའི་ཞལ་ནས། ད་ནཱ ་རོ་པཎ་ཆེན་གྱ ི་བུ ་བརྒྱུ   ད་འདི་རྟ ེན་འབྲ ེལ་དང་རྨ ི་ལམ་ལ་མངའ་བརྙ ེས་པ་ཡིན་ཞིང་། བཀའ་བརྒྱུ   ད་ཀྱ ི་བསྟ ན་པ་ལ་པཎ་ཆེན་ནཱ ་རོའ་ིལུ ང་བསྟ ན་བཟང་པོ་ཡང་ཡོད། ཁྱ ེད་བུ ་ཆེན་རྣ མས་ཀྱ ིས་རྨ ི ་ལམ་སྒུ  གས་ལ་ཤོག་ཅིག་གསུ ངས། དེར་བུ ་ཆེན་རྣ མས་ཀྱ ིས་རྨ ི་ལམ་བཟུ ང་ནས་ཞུ ས་པས། ཀུ ན་ལ་རྨ ི་ལམ་བཟང་པ་ོའགའ་བྱུ  ང་འདུ ག་ནའང་། ལུ ང་བསྟ ན་ཕོག་པ་མ་བྱུ  ང་སྟ ེ། ང་ལ་ཀ་ཆེན་བཞིའི་རྨ ི་ལམ་བྱུ  ང་ཚུ ལ་རྣ མས་བླ ་མའི་དྲུ  ང་དུ ་ཕུ ལ་བ་འདི་ལྟ ར་རོ། །རྗ ེ་རྡ ོ་རྗ ེ་འཆང་གི་བཀའ་བཞིན་དུ ། །མདང་སུ མ་ཉལ་བའི་རྨ ི་ལམ་ན། །བྱུ  ང་ཚུ ལ་བླ ་མའི་དྲུ  ང་དུ ་འབུ ལ། །སྙ ན་དར་ཅིག་བདག་ལ་གསན་པར་ཞུ ། །འཛམ་གླ ིང་ཡངས་པའི་བྱ ང་ཕྱ ོགས་འདིར། །ལྷུ  ན་སྟུ  ག་གངས་རི་ཆགས་པ་རྨ ི། །གངས་རྩ ེ་མོ་དགུ ང་ལ་
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རེག་པ་རྨ ི། །རྩ ེ་ལ་ཉི་ཟླ ་འཁོར་བ་རྨ ི། །འོད་ཀྱ ིས་ནམ་མཁའ་གང་བ་རྨ ི། །རྩ ་བས་ས་གཞི་ཁྱ བ་པ་རྨ ི། །ཕྱ ོགས་བཞིར་ཆུ ་རྒྱུ   ན་འབབ་པ་རྨ ི། །ཆུ ་དེས་འགྲ ོ་ཀུ ན་ཚིམ་པ་རྨ ི། །ཆུ ་སྣ ་རྒྱ  ་མཚར་འབབ་པ་རྨ ི། །མེ་ཏོག་སྣ ་ཚགས་བཀྲ ་བ་རྨ ི། །སྤྱ  ིར་གྱ ིས་རྨ ི་ལམ་དེ་ལྟ ར་རྨ ི། །བླ ་མ་དུ ས་གསུ མ་སངས་རྒྱ  ས་ལ་ཞུ ས་པ་ལགས། །སྒ ོས་ལྷུ  ན་སྟུ  ག་གངས་རི་མཐོན་པོ་དེའི། །ཤར་དུ ་ཀ་ཆེན་བཙུ གས་པ་རྨ ི། །ཀ་ཐོག་ཏུ ་སེང་ཆེན་འགྱ ིང་བ་རྨ ི། །སེང་གཡུ ་རལ་མཐའ་ནས་རྒྱ  ས་པ་རྨ ི། །སྡ ེར་བཞི་གངས་ལ་བགྲ ད་པ་རྨ ི། །སྤྱ  ན་མིག་གྱ ེན་དུ ་གཟིགས་པ་རྨ ི། །སེང་གངས་དཀར་གྱ ི་ལྟ ོངས་སུ ་འཕྱ ོ་བ་རྨ ི། །བླ ་མ་དུ ས་གསུ མ་སངས་རྒྱ  ས་ལ་ཞུ ས་པ་ལགས། །ལྷ ོ་རུ ་ཀ་ཆེན་བཙུ གས་པ་རྨ ི། །ཀ་ཐོག་ཏུ ་སྟ ག་མོ་ངར་བ་རྨ ི། །སྟ ག་གྲྭ  ་འཛུ མ་མཐའ་ནས་རྒྱ  ས་པ་རྨ ི། །ཁོང་འཛུ མ་ལན་གསུ མ་བྱ ས་པ་རྨ ི། །སྡ ེར་བཞི་ནགས་ལ་བགྲ ད་པ་རྨ ི། །སྤྱ  ན་མིག་གྱ ེན་
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ལ་གཟིགས་པ་རྨ ི། །སྟ ག་ནགས་ཀྱ ི་གསེབ་ལ་འཕྱ ོ་བ་རྨ ི། །ནགས་ཐང་ཤིང་རྒྱུ   ད་དུ ་སྦྲ  ེལ་བ་རྨ ི། །བླ ་མ་དུ ས་གསུ མ་སངས་རྒྱ  ས་ལ་ཞུ ས་པ་ལགས། །ནུ བ་ཏུ ་ཀ་ཆེན་བཙུ གས་པ་རྨ ི། །ཀ་ཐོག་ཏུ ་ཁྱུ  ང་ཆེན་ལྡ ིང་བ་རྨ ི། །ཁྱུ  ང་གཤོག་སྒྲ  ོ་མཐའ་ནས་རྒྱ  ས་པ་རྨ ི། །ཁྱུ  ང་རྭ ་གནམ་དུ ་གཟེངས་པ་རྨ ི། །སྤྱ  ན་མིག་གྱ ེན་དུ ་གཟིགས་པ་རྨ ི། །ཁྱུ  ང་ནམ་མཁའི་མཐོང་ལ་འཕུ ར་བ་རྨ ི། །བླ ་མ་དུ ས་གསུ མ་སངས་རྒྱ  ས་ལ་ཞུ ས་པ་ལགས། །བྱ ང་དུ ་ཀ་ཆེན་བཙུ གས་པ་རྨ ི། །ཀ་ཐོག་ཏུ ་རྒ ོད་པོ་ལྡ ིང་བ་རྨ ི། །རྒ ོད་རྩ ེ་སྒྲ  ོ་མཐའ་ནས་རྒྱ  ས་པ་རྨ ི། །རྒ ོད་ཚང་བྲ ག་ལ་བཅས་པ་རྨ ི། །རྒ ོད་དེ་ལ་བུ ་གཅིག་བྱུ  ང་བ་རྨ ི། །བྱ ་ཕྲ ན་གྱ ིས་ནམ་མཁའ་གང་བ་རྨ ི། །སྤྱ  ན་མིག་གྱ ེན་དུ ་གཟིགས་པ་རྨ ི། རྒ ོད་ནམ་མཁའི་མཐོངས་ལ་འཕུ ར་བ་རྨ ི། །བླ ་མ་དུ ས་གསུ མ་སངས་རྒྱ  ས་ལ་ཞུ ས་པ་ལགས། །དེ་ལྟ ར་རྨ ིས་པའི་རྟ ེན་འབྲ ེལ་གྱ ིས། །བཟང་བའི་དགེ་ལྟ ས་ཡིན་ནམ་
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སྙ མ། །བདག་ནི་ཉམས་དགའ་ཤེས་པ་སྤྲ  ོ། །ངོ་སྤྲ  ོད་ལུ ང་བསྟ ན་གནང་དུ ་གསོལ། ཞེས་ཞུ ས་པས། བླ ་མ་ཤིན་ཏུ ་མཉེས་ཏེ། རྨ ི་ལམ་བཟང་འདུ ག་གསུ ངས། ཡུ མ་ལ་བདག་མེད་མ་ཚགས་ཀྱ ི་འཁོར་ལོ་བཟང་པོ་ཞིག་གི་གྲ བས་གྱ ིས་གསུ ངས། དེར་ཡུ མ་གྱ ིས་ཡོ་བྱ ད་རྣ མས་འཛམ་པ་དང་། སླ ོབ་མ་བུ ་ཆེན་རྣ མས་བསགས་ནས་ཚགས་འཁོར་བཟང་པོ་ཞིག་མཛད་པའི་གྲ ལ་དུ ། བླ ་མའི་ཞལ་ནས། མི་ལ་རྡ ོ་རྗ ེ་རྒྱ  ལ་མཚན་ལ་རྨ ི་ལམ་འདི་འདྲ ་བྱུ  ང་འདུ ག་པ་ངོ་མཚར་ཆེ་ཨང་གསུ ང་བ་ལ། བུ ་ཆེན་རྣ མས་ཀྱ ི་རྨ ི་ལམ་དེ་དག་གི་བརྡ ་དོན་བཀྲ ོལ་ནས་ལུ ང་བསྟ ན་གནང་བར་ཞུ ་ཞུ ས་པས། སྐྱ  ེས་མཆོག་སྒྲ  ་བསྒྱུ   ར་ཆེན་པོས་བུ ་སླ ོབ་རྣ མས་ལ་རྨ ི་ལམ་བརྡ ་གྲ ོལ་གྱ ི་མགུ ར་འདི་གསུ ངས་སོ། །རྗ ེ་དུ ས་གསུ མ་སངས་རྒྱ  ས་འགྲ ོ་བའི་མགོན། པཎ་ཆེན་ནཱ ་རོའ་ིཞབས་ལ་འདུ ད། །འདིར་བཞུ གས་གདན་གང་བུ ་སླ ོབ་ཀུ ན། །རྨ ི་
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ལམ་བརྡ ་ལས་བྱུ  ང་བ་ཡི། །ངོ་མཚར་མ་འོངས་ལུ ང་བསྟ ན་འདི། །ཕ་རྒ ན་ང་ཡིས་བཤད་ཀྱ ིས་ཉོན། །འཛམ་གླ ིང་བྱ ང་ཕྱ ོགས་ས་སྟ ེང་དེ། །བོད་ནང་དར་བའི་ཐུ བ་བསྟ ན་ཡིན། །དེ་སྟ ེང་གངས་རི་ཆགས་པ་དེ། །ཕ་རྒ ན་མར་པ་ལོ་ཙཱ ་དང་། །བཀའ་བརྒྱུ   ད་ཡོངས་ཀྱ ི་བསྟ ན་པ་ཡིན། །གངས་རྩ ེ་མོ་དགུ ང་ལ་རེག་པ་དེ། །ལྟ ་བ་འགྲ ན་ཟླ ་མེད་པ་ཡིན། །རྩ ེ་ལ་ཉི་ཟླ ་འཁོར་བ་དེ། །སྒ ོམ་པ་འོད་གསལ་མཁྱ ེན་བརྩ ེ་ཡིན། འོད་ཀྱ ིས་ནམ་མཁའ་གང་བ་དེ། །ཐུ གས་རྗ ེས་མ་རིག་མུ ན་སེལ་ཡིན། །རྩ ་བས་ས་གཞི་ཁྱ བ་པ་དེ། །ཕྲ ིན་ལས་ཀྱ ིས་ས་གཞི་ཁྱ བ་པ་ཡིན། །ཕྱ ོགས་བཞིར་ཆུ ་རྒྱུ   ན་འབབ་པ་དེ། །སྨ ིན་གྲ ོལ་དབང་བཞིའི་གདམས་ངག་ཡིན། །ཆུ ་དེས་འགྲ ོ་ཀུ ན་ཚིམ་པ་དེ། །གདུ ལ་བྱ ་སྨ ིན་ཅིང་གྲ ོལ་བ་ཡིན། །ཆུ ་སྣ ་རྒྱ  ་མཚར་འབབ་པ་དེ། །འོད་གསལ་མ་བུ ་མཇལ་བ་ཡིན། །མེ་ཏོག་སྣ ་ཚགས་བཀྲ ་བ་དེ། །འབྲ ས་བུ ་སྐྱ  ོན་བྲ ལ་
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ཉམས་མྱ ོང་ཡིན། །སྤྱ  ིར་རྨ ི་ལམ་མི་ངན་རྨ ི་ལམ་བཟང་། །འདིར་ཚགས་གྲྭ  ་པ་བུ ་སླ ོབ་ཀུ ན། །སྒ ོས་ལྷུ  ན་སྟུ  ག་གངས་རི་མཐོན་པོ་དེའི། །ཤར་དུ ་ཀ་ཆེན་བཙུ གས་པ་དེ། །དོལ་གྱ ི་ཚུ ར་སྟ ོན་དབང་ངེ་ཡིན། །ཀ་ཐོག་ཏུ ་སེང་གེ་འགྱ ིང་བ་དེ། །ཁོ་མི་གཞི་སེང་དང་འདྲ ་བ་ཡིན། །སེང་གཡུ ་རལ་མཐའ་ནས་རྒྱ  ས་པ་དེ། །སྙ ན་བརྒྱུ   ད་ཀྱ ི་གདམས་ངག་ཐེབས་པ་ཡིན། །སྡ ེར་བཞི་གངས་ལ་བགྲ ད་པ་དེ། །ཚད་མེད་བཞི་དང་ལྡ ན་པ་ཡིན། །སྤྱ  ན་མིག་གྱ ེན་དུ ་གཟིགས་པ་དེ། །འཁོར་བ་ལ་ཕྱ ི་ཕྱ ག་འཚལ་བ་ཡིན། །སེང་གངས་དཀར་ལྟ ོངས་སུ ་འཕྱ ོ་བ་དེ། །ཐར་པའི་གླ ིང་དུ ་གཤེགས་པ་ཡིན། །ཤར་རྨ ི་ལམ་མི་ངན་རྨ ི་ལམ་བཟང་། །འདིར་ཚགས་གྲྭ  ་པ་བུ ་སླ ོབ་ཀུ ན། །ལྷ ོ་རུ ་ཀ་ཆེན་བཙུ གས་པ་དེ། །གཞུ ང་གི་རྔ ོག་སྟ ོན་ཆོས་རྡ ོར་ཡིན། །ཀ་ཐོག་ཏུ ་སྟ ག་མོ་ངར་བ་དེ། །ཁོ་མི་གཞི་སྟ ག་དང་འདྲ ་བ་ཡིན། །སྟ ག་གྲྭ  ་འཛུ མ་མཐའ་ནས་རྒྱ  ས་པ་
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དེ། །སྙ ན་བརྒྱུ   ད་ཀྱ ི་གདམས་ངག་ཐེབས་པ་ཡིན། །ཁོང་འཛུ མ་ལན་གསུ མ་བྱ ས་པ་དེ། །སྐུ  ་གསུ མ་རང་ངོ་འཕྲ ོད་པ་ཡིན། །སྡ ེར་བཞི་ནགས་ལ་བགྲ ད་པ་དེ། །ཕྲ ིན་ལས་རྣ མ་བཞི་གྲུ  བ་པ་ཡིན། །སྤྱ  ན་མིག་གྱ ེན་དུ ་གཟིགས་པ་དེ། །འཁོར་བ་ལ་ཕྱ ི་ཕྱ ག་འཚལ་བ་ཡིན། །སྟ ག་ནགས་ཀྱ ི་གསེབ་ཏུ ་འཕྱ ོ་བ་དེ། །ཐར་པའི་གླ ིང་དུ ་གཤེགས་པ་ཡིན། །ཐང་ཤིང་རྒྱུ   ད་དུ ་འབྲ ེལ་བ་དེ། །བུ ་ཚ་བོས་བརྒྱུ   ད་པ་འཛིན་པ་ཡིན། །ལྷ ོ་རྨ ི་ལམ་མི་ངན་རྨ ི་ལམ་བཟང་། །འདིར་ཚགས་གྲྭ  ་པ་བུ ་སླ ོབ་ཀུ ན། །ནུ བ་ཏུ ་ཀ་ཆེན་བཙུ གས་པ་དེ། །གཙང་རོང་གི་མེས་སྟ ོན་ཚན་པོ་ཡིན། །ཀ་ཐོག་ཏུ ་ཁྱུ  ང་ཆེན་ལྡ ིང་བ་དེ། །ཁོ་མི་གཞི་ཁྱུ  ང་དང་འདྲ ་བ་ཡིན། །ཁྱུ  ང་གཤོག་མཐའ་ནས་རྒྱ  ས་པ་དེ། །སྙ ན་བརྒྱུ   ད་ཀྱ ི་གདམས་ངག་ཐེབས་པ་ཡིན། །ཁྱུ  ང་རྭ ་གནམ་དུ ་གཟེངས་པ་དེ། །ལྟ ་སྒ ོམ་གྱ ི་གོལ་ས་ཆོད་པ་ཡིན། །སྤྱ  ན་མིག་གྱ ེན་དུ ་གཟིགས་པ་དེ། །འཁོར་བ་
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ལ་ཕྱ ི་ཕྱ ག་འཚལ་བ་ཡིན། །ཁྱུ  ང་ནམ་མཁའི་མཐོངས་སུ ་འཕུ ར་བ་དེ། །ཐར་པའི་གླ ིང་དུ ་གཤེགས་པ་ཡིན། །ནུ བ་རྨ ི་ལམ་མི་ངན་རྨ ི་ལམ་བཟང་། །འདིར་ཚགས་གྲྭ  ་པ་བུ ་སླ ོབ་ཀུ ན། །བྱ ང་དུ ་ཀ་ཆེན་བཙུ གས་པ་དེ། །གུ ང་ཐང་གི་མི་ལ་རས་པ་ཡིན། ཀ་ཐོག་ཏུ ་རྒ ོད་པོ་ལྡ ིང་བ་དེ། །ཁོ་མི་གཞི་རྒ ོད་དང་འདྲ ་བ་ཡིན། །རྒ ོད་རྩ ེ་སྒྲ  ོ་མཐའ་ནས་རྒྱ  ས་པ་དེ། །སྙ ན་བརྒྱུ   ད་ཀྱ ི་གདམས་ངག་ཐེབས་པ་ཡིན། །རྒ ོད་ཚང་བྲ ག་ལ་བཅས་པ་དེ། །ཚ ་སྲ ོག་བྲ ག་ལས་སྲ ་བ་ཡིན། །རྒ ོད་དེ་ལ་བུ ་གཅིག་བྱུ  ང་བ་དེ། འགྲ ན་གྱ ི་དོ་མེད་ཅིག་འོང་བ་ཡིན། །བྱ ་ཕྲ ན་གྱ ིས་ནམ་མཁའ་གང་བ་དེ། །བཀའ་བརྒྱུ   ད་ཀྱ ི་བསྟ ན་པ་དར་བ་ཡིན། །སྤྱ  ན་མིག་གྱ ེན་དུ ་གཟིགས་པ་དེ། །འཁོར་བ་ལ་ཕྱ ི་ཕྱ ག་འཚལ་བ་ཡིན། །རྒ ོད་ནམ་མཁའི་མཐོངས་སུ ་འཕུ ར་བ་དེ། །ཐར་པའི་གླ ིང་དུ ་གཤེགས་པ་ཡིན། །བྱ ང་རྨ ི་ལམ་མི་ངན་རྨ ི་ལམ་བཟང་། །ཁྱ ེད་འདིར་
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ཚགས་རྣ མས་ལ་བཤད་པ་ཡིན། །ང་ཕ་རྒ ན་གྱ ི་བྱ ་བ་བྱ ས་ཤིང་ཚར། །ད་ཁྱ ེད་བུ ་སླ ོབ་ཀྱ ི་དུ ས་ལ་བབ་ནས་གདའ། །ང་མི་རྒ ན་གྱ ི་ཁ་ལ་གཏད་ཡོད་ན། །ཕྱ ིས་སྒྲུ   བ་བརྒྱུ   ད་ཀྱ ི་བསྟ ན་པ་དར་ནས་འོང་། །ཞེས་གསུ ངས་ནས། ཚགས་པ་ཀུ ན་གྱ ིས་དགའ་སྤྲ  ོ་དཔག་ཏུ ་མེད་པ་ཐོབ་བོ། །དེ་ནས་བླ ་མས་བུ ་ཆེན་རྣ མས་ལ་ཆོས་དང་གདམས་ངག་གི་དཀོར་མཛད་རྣ མས་ཁ་ཕྱ ེ་སྟ ེ། ཉིན་འཆད་ཅིང་། མཚན་སྒ ོམ་དུ ་བཅུ ག་ནས་ཀུ ན་ཐུ གས་དམ་སྨ ར་བར་ཡོད་པའི་ཚ། བདག་མེད་མའི་ཟབ་དབང་ཞིག་མཛད་པའི་ནུ བ་མོ། ཐུ གས་དགོངས་ལ། བུ ་སླ ོབ་འདི་རྣ མས་ལ་ཁྱ ད་པར་དུ ་ཆོས་གང་ལ་གང་གི་བཀའ་བབས་དང་ཕྲ ིན་ལས་ཡོད་པ་དེ་ལ་དེ་སྟ ེར་དགོས་པས། ནང་པར་ཐོ་རངས་ཀྱ ི་རྟ ེན་འབྲ ེལ་ལ་བརྟ ག་པར་བྱ ་དགོངས་ནས། ཐོ་རངས་འོད་གསལ་གྱ ི་ངང་ནས་བུ ་ཆེན་རྣ མས་ལ་གཟིགས་པས། གཞུ ང་གི་རྔ ོག་སྟ ོན་ཆོས་
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རྡ ོར་དགྱ ེས་རྡ ོར་གྱ ི་རྒྱུ   ད་འགྲ ེལ་འགའ་ལ་བཤར་སྦྱ  ང་མཛད། དོལ་གྱ ི་ཚུ ར་སྟ ོན་དབང་ངེ་འཕོ་བ་བསྒ ོམ། གཙང་རོང་གི་མེས་སྟ ོན་ཚན་པོ་འོད་གསལ་སྒ ོམ། ང་གཏུ མ་མོ་སྒ ོམ་པ་གཟིགས་པས། ཆོས་སོ་སོའ་ིབཀའ་བབས་དང་ཕྲ ིན་ལས་གང་ཡོད་མཁྱ ེན་པས། བླ ་མ་རྔ ོག་པ་ལ་མཐའ་དྲུ  ག་ཚུ ལ་བཞིའི་སྒ ོ་ནས་རྒྱུ   ད་བཤད་ཐབས་ཀྱ ི་མན་ངག་མུ ་ཏིག་བསྟ ར་ལ་བརྒྱུ   ས་པ་ལྟ ་བུ ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་དང་། ནཱ ་རོའ་ིརྒྱ  ན་དྲུ  ག །ཐུ གས་དམ་པདྨ ་རཱ ་ག །དགང་གཟར་བླུ  གས། རྒྱ  ་འགྲ ེལ་གྱ ི་ཕྱ ག་དཔེ་དང་བཅས་པ་གནང་ནས་བཤད་པའི་སྒ ོ་ནས་འགྲ ོ་དོན་གྱ ིས་ཤིག་གསུ ངས། དོལ་གྱ ི་ཚུ ར་སྟ ོན་དབང་ངེ་ལ་འཕོ་བ་རྒྱ  ་མཐོངས་ཁ་ཕྱ ེ་བ་ལ་བྱ ་འཕུ ར་བ་ལྟ ་བུ ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་དང་། ནཱ ་རོའ་ིདབུ ་ལོ། ཕྱ ག་སེན། བདུ ད་རྩ ི་རིལ་བུ ། རིགས་ལྔ འི་དབུ ་རྒྱ  ན་རྣ མས་གནང་སྟ ེ། འཕོ་བ་སྦྱ  ོངས་ཤིག་གསུ ངས། གཙང་རོང་གི་མེས་སྟ ོན་
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ཚན་པོ་ལ། འོད་གསལ་མུ ན་ནང་དུ ་མར་མེ་སྤ ར་བ་ལྟ ་བུ ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་དང་། ནཱ ་རོའ་ིརྡ ོ་རྗ ེ་དྲ ིལ་བུ ། ཌཱ ་མ་རུ ། ཉ་ཕྱ ིས་ཀྱ ི་ཀ་པཱ ་ལ་རྣ མས་གནང་ནས། བར་དོ་ཆོད་ཅིག་གསུ ངས། ང་ལ་གཏུ མ་མོའ་ིཁྱ ད་ཆོས་ཤིང་གཤགས་ལ་མེ་སྦ ར་བ་ལྟ ་བུ ་དང་། མཻ་ཏྲ ི་པའི་དབུ ་ཞྭ ། ནཱ ་རོའ་ིན་བཟའ་རྣ མས་གནང་ནས། གཡའ་ཁྲ ོད་དང་གངས་ཁྲ ོད་འགྲ ིམས་ལ་ལྟ ་སྒ ོམ་ཉམས་སུ ་ལོངས་ཤིག་གསུ ངས། དེ་ནས་གྲྭ  ་པ་ཀུ ན་འཛམ་པའི་ཚགས་འཁོར་ཞིག་མཛད་པའི་གྲ ལ་དུ ། ངས་ཁྱ ེད་རྣ མས་ལ་རྟ ེན་འབྲ ེལ་དང་མཐུ ན་པའི་གདམས་ངག་བྱ ིན་པ་བཞིན། སླ ོབ་བརྒྱུ   ད་རྣ མས་ལ་ཡང་གཙ་བོར་རང་རང་གི་གདམས་ངག་གི་ཕན་ཐོགས་དང་ཕྲ ིན་ལས་རྒྱ  ་ཆེར་འབྱུ  ང་བ་ཡིན་ནོ། །ད་མདོ་སྡ ེ ་འབུ མ་ནི་མེད། ངའི་བཀའ་བརྒྱུ   ད་ཀྱ ི ་ཕ་རབས་ཀྱ ི ་གདམས་ངག་དང་བྱ ིན་རླ བས་ཀྱ ི་བརྒྱུ   ད་པ་ཁྱ ེད་རྣ མས་ལ་གཏད་པ་ཡིན་པས་
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འབུ ངས་ཤིག །འགྲ ོ་དོན་འཕེལ་བར་ཡོད་དོ་གསུ ངས། དེ་ནས་བུ ་ཆེན་རྣ མས་རང་རང་གི་གདན་སར་ཕེབས། ང་ལ་བླ ་མའི་ཞལ་ནས། ཁྱ ོད་རང་ལོ་ཤས་ངའི་སར་སྡ ོད། དབང་དང་གདམས་ངག་ཁྱ ད་པར་བ་ཡང་སྟ ེར་རྒྱུ   ་ཡོད། ཉམས་རྟ ོགས་ཀྱ ང་བླ ་མའི་དྲུ  ང་དུ ་གཏན་ལ་འབེབས་དགོས་པ་ཡིན་པས། མཚམས་དམ་པོ་ལ་སྡ ོད་གསུ ངས། ནཱ ་རོས་ལུ ང་བསྟ ན་པའི་ཟངས་ཕུ ག་གི་ཕུ ག་པར་བསྡ ད་པས། ཡབ་ཡུ མ་གཉིས་ཀྱ ིས་གཏོར་ཕོར་རེ་བཏང་བའི་ཚགས་སྐ ལ་ཚུ ན་གནང་སྟ ེ། ཐུ གས་ཤིན་ཏུ ་བརྩ ེ་བར་མཛད་གསུ ངས། བླ ་མའི་དྲུ  ང་དུ ་བསྒ ོམས་པས་ཉམས་རྟ ོགས་ཀྱ ི་མྱུ  ་གུ ་འཁྲུ  ངས་པའི་མཛད་པ་སྟ ེ་བཞི་པའོ།། །།
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༈ ལྔ ་པ་ནི། ཡང་རས་ཆུ ང་པས་རྗ ེ་བཙུ ན་བླ ་མ་མར་པའི་དྲུ  ང་ནས་འབྱ ོན་པ་དེ་རྐྱ  ེན་ཅི་ལྟ ་བུ ་ཞིག་གིས་བསྐུ  ལ། མར་པའི་གསུ ང་གིས་ལོ་ཤས་སྡ ོད་གསུ ང་བ་འདུ ག་པ་ཇི་ཙམ་བཞུ གས་ཞུ ས་པས། རྗ ེ་བཙུ ན་གྱ ི་ཞལ་ནས། ངས་དེར་ལོ་མང་མ་བསྡ ད། ང་ཡུ ལ་དུ ་འོང་བའི་རྐྱ  ེན། ང་མཚམས་ཀྱ ི་ངང་ནས་དགེ་སྦྱ  ོར་སྨ ར་བར་ཡོད་ཅིང་། སྔ ར་ཡིན་ན་གཉིད་དུ ་ཡེ་མི་འགྲ ོ་བ་ལ། ལན་ཞིག་ཐོར་རངས་གཉིད་དུ ་སོང་བའི་རྨ ི་ལམ་ན། ཕ་ཡུ ལ་སྐྱ  ་རྔ འི་རྩ ་ན་སླ ེབས་པས། ཁང་པ་ཀ་བཞི་གདུ ང་བརྒྱ  ད་དེ་བོང་རྒ ན་གྱ ི་རྣ ་བ་བཞིན་རལ། ནང་གི་ནོར་དམ་ཆོས་དཀོན་མཆོག་བརྩ ེགས་པ་དེ་ཐིགས་པས་གདུ ངས། ཕྱ ིའི་ཞིང་འོར་མ་གྲུ  ་གསུ མ་དེ་འཇག་སྐྱ  ས་འཕྱུ  ར། ཉེ་དུ ་མ་རྒ ན་མོ་དེ་ཤི། སྲ ིང་མོ་དེ་སྤྲ  ང་བ་ལ་འཁྱ ར་བ་རྣ མས་བྱུ  ང་བས། མ་བུ ་རྣ མས་ཉེ་དུ ་དགྲ ར་ལངས་པའི་སྟ བས་ཀྱ ིས་ཆུ ང་ངུ ་ནས་སྡུ  ག་གྱ ེས་ལ་སོང་མ་
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ཕྲ ད་པ་ལ་བརྟ ེན་ནས། སྐྱ  ོ་བ་ལ་ཚད་མེད་པ་ཞིག་བྱུ  ང་སྟ ེ། ཨ་མ་དང་སྲ ིང་མོའ་ིམིང་ནས་བོས་ནས་མང་པོ་ངུ ས་པ་ཞིག་རྨ ིས་པ་ལས། གཉིད་སད་པ་དང་སྔ ས་མཆི་མས་བངས་འདུ ག །བསམ་མནོ་ཞིག་བཏང་བས། ཨ་མ་དྲ ན་དུ ་རང་སོང་། ངུ ་མང་པོ་ཤོར་ཏེ་ད་མ་རྒ ན་མོ་དང་ཅིས་ཀྱ ང་ཕྲ ད་པ་བྱ ེད་བསམ་ནམ་ལངས་པ་དང་། བུ ག་སྒ ོ་བཤིག་ནས་བླ ་མའི་དྲུ  ང་དུ ་ཞུ ར་ཕྱ ིན་པས། བླ ་མ་མནལ་དུ ་སོང་བ་དང་ཐུ ག་བྱུ  ང་། དེར་དབུ འི་སྔ ས་མགོར་དམན་ཆ་བཟུ ང་བའི་ལུ ས་ངག་གིས། རྗ ེ་མི་བསྐྱ  ོད་ཀྱ ི་ངོ་བོ་ཐུ གས་རྗ ེ་ཅན། །སྤྲ  ང་ལན་ཞིག་ཡུ ལ་དུ ་གཏོང་བར་ཞུ ། །ཡུ ལ་ངན་རྩ ་ཡི་ཀོ་རོན་ན། །ཉེ་བ་དགྲ ར་ལངས་ཀྱ ི་མ་བུ ་གསུ མ། །སོ་སོར་གྱ ེས་ནས་ལོ་འགའ་ཐལ། །ང་སེམས་ལ་འཕྲ ེང་སྟ ེ་བཟོད་གླ གས་མེད། །ལན་ཞིག་ཕྲ ད་དུ ་གཏོང་བར་ཞུ ། །ཕྱ ིན་ཆད་དྲུ  ང་དུ ་མྱུ  ར་དུ ་འོང་། །ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། བླ ་མ་མནལ་
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སད་པ་དང་། མཁའ་ལ་ཉི་མ་ཤར་ཏེ། དབུ ་སྔ ས་ཀྱ ི་སྐ ར་ཁུ ང་ནས་དབུ ་ལ་ཉི་མ་ཤར་བ་དང་། ཡུ མ་གསོལ་འདྲ ེན་དུ ་བྱུ  ང་བ་རྣ མས་དུ ས་གཅིག་ཏུ ་འཛམ་པས། བླ ་མའི་ཞལ་ནས་བུ ་ཁྱ ོད་མཚམས་དམ་པོ་ལ་ཧར་འདོན་བྱ ས་འོང་བའི་རྒྱུ   ་མཚན་ཅི་ཡིན། བདུ ད་དང་བར་ཆད་འཇུ ག་པའི་རྒྱུ   ་ཡིན། ད་ལྟ ་རང་ལོག་ལ་མཚམས་ལ་སྡ ོད་གསུ ངས་པ་ལ། རྨ ི་ལམ་དུ ་བྱུ  ང་ཚུ ལ་དང་སླ ར་ཡང་ཞུ ་བ་འདི་ལྟ ར་ཕུ ལ་ལོ། །རྗ ེ་མི་བསྐྱ  ོད་ཀྱ ི་ངོ་བོ་ཐུ གས་རྗ ེ་ཅན། །སྤྲ  ང་ལན་ཞིག་ཡུ ལ་དུ ་གཏོང་བར་ཞུ ། །ཡུ ལ་སྐྱ  ་རྔ ་རྩ ་ཡི་ཀོ་རོན་ན། །ནོར་ལུ ས་པའི་དངོས་པོ་མ་མཆིས་ཏེ། །སེམས་འཕྲ ེང་བར་བྱ ་བ་འདི་འདྲ ་བདོག །ཁང་པ་ཀ་བཞི་གདུ ང་བརྒྱ  ད་དེ། །དུ ས་ད་ལྟ ་འགྱ ེལ་ལམ་མ་འགྱ ེལ་ལྟ ། །དམ་ཆོས་དཀོན་མཆོག་བརྩ ེགས་པ་དེ། །ད་ལྟ ་ཐིགས་པས་ཨེ་གདུ ངས་ལྟ ། །བཤོས་ཞིང་འོར་མ་གྲུ  ་གསུ མ་དེ། །ད་ལྟ ་འཇག་སྐྱ  ས་ཨེ་ཕྱུ  ར་
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ལྟ ། །མ་རྒ ན་ལུ ས་ཀྱ ི་སྦྲ  ོམ་བུ ་དེ། །ད་ལྟ ་སྐུ  ་ཁམས་ཨེ་བཟང་ལྟ ། །སྲ ིང་མོ་པེ་ཏ་མགནོ་སྐྱ  ིད་དེ། །ད་ལྟ ར་འཁྱ ར་རམ་མ་འཁྱ ར་ལྟ ། །ལས་ཀྱ ིས་བསྐ སོ་པའི་མཛས་སེ་དེ། །ད་ལྟ ་ཁྱ ིམ་སོ་ཨེ་ཟིན་ལྟ ། །ཁྱ ིམ་མཚས་ཨ་ཁུ ་གཡུ ང་རྒྱ  ལ་དེ། །ད་ལྟ ་འདུ ག་གམ་མི་འདུ ག་ལྟ ། །ཨ་ནེ་བདུ ད་མོ་སྟ ག་འགྲ ན་དེ། །ད་ལྟ ་ཤི་འམ་མ་ཤི་ལྟ ། །མཆོད་གནས་དཀོན་མཆོག་ལྷ ་འབུ མ་དེ། །ད་ལྟ ་བཞུ གས་སམ་མི་བཞུ གས་ལྟ ། །ཁྱ ད་པར་ལུ ས་སེམས་བསྐྱ  ེད་པའི་མ། །དྲ ན་ནས་བཟོད་གླ གས་མི་གདའ་བས། །ལན་ཞིག་ཡུ ལ་དུ ་གཏོང་བར་ཞུ ། །ཞབས་ཕྱ ིར་མྱུ  ར་དུ ་འོང་བར་ཞུ ། །ཞུ ས་པས། བླ ་མའི་ཞལ་ནས། བུ ་ཁོ་དེ་ཁྱ ོད་དང་པོར་ངའི་སར་སླ ེབ་པའི་ཚ། ཡུ ལ་དང་ཉེ་འཁོར་འཕྲ ེང་དགོས་མེད་པའི་གཏམ་ཞིག་འདུ ག་པ་ལ། ད་ཡོད་དོ་མང་པོ་རང་འདུ ག་སྟ ེ། ཡུ ལ་དུ ་ཕྱ ིན་རུ ང་ཨ་མ་དང་ཕྲ ད་པ་དཀའ། གཞན་རྣ མས་ཀྱ ང་ཐད་ཀར་ཨེ་འངོ་མི་ཤེས། དབུ ས་
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གཙང་གི་ཕྱ ོགས་སུ ་ཡང་ལོ་འགའ་སོང་འདུ ག །འདིར་ཡང་ལོ་མང་པོ་རང་སོང་། ད་འགྲ ོ་ནའང་བཏང་བས་ཆོག་སྟ ེ། ཕྱ ིས་འདིར་འོང་རྩ ིས་བྱ ས་རུ ང་། ཁྱ ོད་འདིར་ཞུ ་བ་འབུ ལ་དུ ་འོངས་པ་དང་། ང་གཉིད་དུ ་སོང་བ་ཐུ ག་པ་དེ། རང་རེ་ཕ་བུ ་ཚ་འདིར་མི་འཕྲ ད་པའི་རྟ ེན་འབྲ ེལ་ཡིན། འོན་ཀྱ ང་མཁའ་ལ་ཉི་མ་ཤར་བ་འདི། ཁྱ ོད་ཀྱ ིས་སངས་རྒྱ  ས་ཀྱ ི་བསྟ ན་པ་ཉིན་མོར་བྱ ེད་པའི་རྟ ེན་འབྲ ེལ་ཡིན། ཁྱ ད་པར་ངའི་མགོ་ལ་ཉི་མ་ཤར་བ་འདི་སྒྲུ   བ་བརྒྱུ   ད་ཀྱ ི་བསྟ ན་པ་དར་རྒྱ  ས་སུ ་བྱ ེད་པའི་རྟ ེན་འབྲ ེལ་ཡིན། བདག་མེད་མས་ཚགས་འཁོར་ཁྱ ེར་འོངས་པ་འདི། ཁྱ ོད་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱ ི་ཟས་ཀྱ ིས་འཚ་བའི་རྟ ེན་འབྲ ེལ་ཡིན། ད་གཏོང་བ་ལས་འོས་མི་འདུ ག་པས། བདག་མེད་མ་མཆོད་པ་བཟང་པོ་ཞིག་ཤོམས་ཤིག་གསུ ང་། བླ ་མས་དཀྱ ིལ་འཁོར་བཞེངས། ཡུ མ་གྱ ིས་མཆོད་པ་བཤམས་ནས། མཁའ་འགྲ ོ ་སྙ ན་
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བརྒྱུ   ད་ཀྱ ི་སྨ ིན་ལམ་བརྡ འི་དབང་དང་། གྲ ོལ་ལམ་གྱ ི་གདམས་ངག་གཞན་ལ་མ་གྲ གས་པའི་ཆིག་བརྒྱུ   ད་རྣ མས་རྫ ོགས་པར་གནང་ནས། འོ་ལགས་སོ། །གདམས་ངག་འདི་རྣ མས་ང་ལ་ཇོ་བོ་ནཱ ་རོ་པས་ཁྱ ོད་རང་ལ་སྟ ེར་དགོས་པའི་ལུ ང་བསྟ ན་ཡོད་པས་བྱ ིན་པ་ཡིན། ཁྱ ོད་ཀྱ ིས་ཀྱ ང་མཁའ་འགྲ ོས་ལུ ང་བསྟ ན་པའི་སླ ོབ་མ་ཐོག་མར་གང་བྱུ  ང་བ་ཞིག་ལ་བརྒྱུ   ད་པ་བཅུ ་གསུ མ་མ་རྫ ོགས་ཀྱ ི་བར་དུ ་ཆིག་བརྒྱུ   ད་ཀྱ ི་རྒྱ  ས་ཐོབ་ལ་བྱ ིན་ཅིག །གཞན་ཡང་གདམས་ངག་རྣ མས་ཟས་ནོར་དང་ཚ་འདིའི་ངོ་དགའི་ཕྱ ིར་དུ ་བྱ ིན་ན་མཁའ་འགྲ ོའ་ིབཀའ་ཆད་འོང་བས་དམ་པར་གྱ ིས་ལ་ཉམས་སུ ་ལོངས། སྐ ལ་ལྡ ན་གྱ ི་སླ ོབ་མ་བྱུ  ང་ན་ཟང་ཟིང་གི་འབུ ལ་བ་མེད་རུ ང་དབང་དང་གདམས་ངག་གིས་རྗ ེས་སུ ་ཟུ ངས་ལ་བསྟ ན་པ་སྤ ེལ་ཅིག །ཏེ་ལོས་ཇོ་བོ་ནཱ ་རོ་པ་ཚར་བཅད་པའམ། ངས་ཁྱ ོད་རང་ཚར་གཅོད་པ་ལྟ ར་བྱ ས་ན་བླ ོ་
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དམན་རྣ མས་ལ་ཕན་མི་ཐོགས་པས་དེ་ལུ གས་ཀྱ ི་ཆོས་སྟ ོན་འཚམས་གྱ ིས། རྒྱ  ་གར་ན་ཆོས་འདིའི་ཆ་ལག་བཀའ་རྒྱ  ་ཅུ ང་ལྷ ོད་པ་ལུ ས་མེད་མཁའ་འགྲ ོའ་ིཆོས་སྐ ོར་དགུ ་ཡོད་པ་ལས། བཞི་ངས་ཁྱ ོད་རང་ལ་བསྟ ན་པ་ལྟ ར་ཡིན། ད་དུ ང་ལྔ ་ཡོད་དེ་ང་རང་གི་བརྒྱུ   ད་པས་ཕྱ ིན་ནས་ནཱ ་རོའ་ིབུ ་བརྒྱུ   ད་ཅིག་ལ་ཞུ ས་ན་ལོངས་ཤིང་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་ཐོགས་པ་ཡོད་པས། ཁྱ ོད་ཀྱ ིས་ཅི་ལོངས་གྱ ིས། ཁྱ ོད་ཀྱ ི་བསམ་པ་ལ་ང་ཟང་ཟིང་གི་འབུ ལ་བ་མེད་པས་གདམས་ངག་རྣ མས་རྫ ོགས་པར་མ་བྱུ  ང་ངམ་སྙ མ་ན། ཟང་ཟིང་གི་འབུ ལ་བ་རང་གིས་ང་མི་མགུ ། ཁྱ ོད་ཀྱ ི ་སྒྲུ   བ་པའི་མཆོད་པ་དང་སྙ ིང་རུ ས་ལ་མགུ ་བ་ཡིན་པས་སྙ ིང་རུ ས་བསྐྱ  ེད་ལ་སྒྲུ   བ་པའི་རྒྱ  ལ་མཚན་ཚུ གས་ཤིག །ངས་ཇོ་བོ་ནཱ ་རོ་པའི་གདམས་ངག་རྣ མས་ཀྱ ི་ནང་ནས་བུ ་ཆེན་གཞན་རྣ མས་ལ་མེད་པའི་ཁྱ ད་ཆོས། མཁའ་འགྲ ོ་སྙ ན་རྒྱུ   ད་ཀྱ ི་གདམས་ངག་
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འདི་ཁྱ ོད་ལ་མཆོག་ཏུ ་བྱ ིན་པས་བུ མ་པ་གང་བྱ ོའ ་ིཚུ ལ་དུ ་ཡོད་དོ། །ངའི་ཚིག་རྣ མས་ལ་རྫུ  ན་དང་གདམས་ངག་རྣ མས་ལ་ལྷ ག་ཆད་ཡོད་རེ་ཞེས་བླ ་མས་ཡི་དམ་དཔང་དུ ་བཙུ གས་པའི་དབུ ་སྙུ  ང་བཞེས་ནས་མགུ ར་འདི་གསུ ངས་སོ། །ན་མོ་བཀའ་དྲ ིན་ཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བཀའ་དྲ ིན་ཅན་གོང་མའི་རྣ མ་ཐར་ལ། བསམས་ན་གདམས་ངག་དེ་ཉིད་རང་། །མང་པོ་ཐོབ་འདོད་གཡེང་བའི་རྒྱུ   ། གནད་ཀྱ ི་གསུ ང་ངག་སྙ ིང་ལ་ཆོངས། །དེ་དེ་མང་ཡང་འདི་ཉིད་མེད། །སྡ ོང་པོ་མང་ཡང་འབྲ ས་བུ ་མེད། །ཡོན་ཏན་ཡིན་ཀྱ ང་དོན་དམ་མིན། །དེ་འདྲ ་བསླ བས་ཀྱ ང་འདི་མཐོང་མེད། །བཤད་རྒྱུ   ་མང་ཡང་ཕན་རྒྱུ   ་མེད། །ཕན་སྙ ིང་ལ་ཐོགས་པ་དམ་པའི་ནོར། །ནོར་ཕྱུ  ག་པོ་འདོད་ན་འདི་ལ་དྲ ིལ། །ཆོས་ཉོན་མོངས་འདུ ལ་བ་ཐབས་ཀྱ ི་ལམ། །ལམ་བཙན་ས་འཛིན་ན་འདི་ལ་དྲ ིལ། །སེམས་ཁོ་ཐག་ཆོད་པ་
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ཆོག་ཤེས་དཔོན། །དཔོན་བཟང་པོ་འདོད་ན་འདི་ལ་དྲ ིལ། །འཁོར་བར་ངུ ་བྲ ོ་སྒྱ  ིད་ལུ ག་བསྐྱུ   ར། །མི་མེད་ཀྱ ི་རྫ ་བྲ ག་ཕ་ཡི་མཁར། །གྲ ོགས་མེད་གཅིག་པུ ་ལྷ ་ཡི་ཡུ ལ། །སེམས་ལ་སེམས་ཞོན་ཆད་མེད་རྟ ། །རང་ལུ ས་དགོན་པ་ལྷ ་ཡི་ཁང་། །ཡེངས་མེད་ཀྱ ི་དགེ་སྦྱ  ོར་སྨ ན་གྱ ི་མཆོག །དོན་དང་ལྡ ན་པའི་སྐྱ  ེས་བུ ་ལ། །དོན་ལ་ཐོགས་མེད་ཀྱ ི་གདམས་ངག་བྱ ིན། །ང་དང་གདམས་ངག་ཁྱ ོད་དང་གསུ མ། །མ་རུ ལ་མ་སུ ངས་མ་སྐ མ་པར། །བུ ་ཡི་ལག་ཏུ ་བཞག་པ་འདིས། །འབྲ ས་བུ ་ལོ་འདབ་རྒྱ  ས་པར་ཤོག །ཅེས་གསུ ངས་ནས། ཕྱ ག་ངའི་མགོ་ཐོག་ཏུ ་བཞག་སྟ ེ། བུ ་ཁྱ ོད་འགྲ ོ་བ་འདི་སེམས་ལ་ཤིན་ཏུ ་གཅགས་པ་ཞིག་བྱུ  ང་སྟ ེ། འདུ ས་བྱ ས་ཐམས་ཅད་འདིས་མཚན་པ་ཡིན་པས་བྱ ་ཐབས་མེད། འོན་ཀྱ ང་ཞག་འགའ་སྡ ོད། གདམས་ངག་རྣ མས་ལ་བསམ་བླ ོ་ཐོང་ལ་དོགས་པ་རྣ མས་ཆོད་གསུ ངས། དེར་ངས་ཀྱ ང་བླ ་མའི་བཀའ་
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བཞིན་ཞག་འགའ་བསྡ ད། གདམས་ངག་གི་སྒྲ  ོ་འདོགས་རྣ མས་ཆོད་པ་དང་། བླ ་མའི་ཞལ་ནས། བདག་མེད་མ་ཚགས་དང་མཆདོ་པ་བཟང་པ་ོཞིག་ཤོམས་ཤིག །ད་མི་ལ་འགྲ ོ་རན་པས་གཏོང་བ་ཡིན་ནོ་གསུ ངས། ཡུ མ་གྱ ིས་བླ ་མ་ཡི་དམ་ལ་མཆོད་པ། མཁའ་འགྲ ོ་ཆོས་སྐྱ  ོང་ལ་གཏོར་མ། རྡ ོ་རྗ ེ་སྤུ  ན་རྣ མས་ལ་ཚགས་འཁོར་བཟང་པོ་བཤམས་པའི་ཚགས་གྲ ལ་དུ ། བླ ་མས་སྐུ  ་དགྱ ེས་པ་རྡ ོ་རྗ ེ། འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག གསང་བ་འདུ ས་པ་ལ་སོགས་ཏེ་ཡི་དམ་གྱ ི་སྐུ  ་དང་། རྡ ོ་རྗ ེ། དྲ ིལ་བུ ། འཁོར་ལོ། རིན་པོ་ཆེ། པདྨ ། རལ་གྲ ི་ལ་སོགས་ཏེ་ཕྱ ག་མཚན་དང་། ཨ ་ཨཱ ཿཧཱུྂ་དཀར་དམར་མཐིང་གསུ མ་ལ་སོགས་ཏེ་ཡིག་འབྲུ  ་དང་། འོད་འཚར་བའི་ཐིག་ལེར་སྣ ང་བ་དང་། གང་དུ འང་མི་སྣ ང་བ་ལ་སོགས་ཏེ་དུ ་མར་བསྟ ན་ནས། དེ་རྣ མས་བཀོད་པ་ལུ ས་ཀྱ ི་རྫུ  ་འཕྲུ  ལ་བྱ ་བ་ཡིན་ཏེ། བྱུ  ང་རྒྱ  ལ་དུ ་བསྟ ན་ཀྱ ང་དགོས་པ་ཆུ ང་། ད་ལན་
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མི་ལ་རས་པ་འགྲ ོ་བའི་རྫ ོངས་སུ ་བསྟ ན་པ་ཡིན་གསུ ང་བ་ལ། བླ ་མ་སངས་རྒྱ  ས་དངོས་སུ ་མཐོང་ནས་དགའ་སྤྲ  ོ་དཔག་ཏུ ་མེད་པ་ཞིག་བྱུ  ང་སྟ ེ། ང་རང་བསྒ ོམས་ནས་རྫུ  ་འཕྲུ  ལ་འདི་ལྟ ་བུ ་ཐོབ་པ་བྱ ེད་དགོས་སྙ མ་པ་བྱུ  ང་། བླ ་མའི་ཞལ་ནས་བུ ་མཐོང་ངམ། ཡིད་ཆེས་སམ་གསུ ངས། མཐོང་ལགས། ཡིད་མི་ཆེས་པའི་རང་དབང་མི་གདའ་བས། བདག་རང་ཡང་བསྒ ོམས་ནས་འདི་འདྲ ་བྱ ེད་དགོས་སྙ མ་པ་བྱུ  ང་ལགས། ཞུ ས་པས། བུ ་དེ་ཡིན་ད་འགྲ ོ་ནའང་སོང་ལ། ངས་ཁྱ ོད་ལ་ཆོས་རྣ མས་སྒྱུ   ་མ་ལྟ ་བུ ར་ངོ་སྤྲ  ད་པས་དེ་བཞིན་དུ ་ཉམས་སུ ་ལོང་། གནས་གཡའ་ཁྲ ོད་གངས་ཁྲ ོད་ནགས་ཁྲ ོད་རྣ མས་བསྟ ེན། རི་ཁྲ ོད་རྣ མས་ཀྱ ི་ནང་ནས་ཀྱ ང་ལ་སྟ ོད་རྒྱ  ལ་གྱ ི་ཤྲཱ  ི་འདི་རྒྱ  ་གར་གྱ ི་གྲུ  བ་ཆེན་རྣ མས་ཀྱ ིས་བྱ ིན་གྱ ིས་བརླ བས་པའི་རི་ཡིན་པས་དེ་ལ་སྒ ོམས། གངས་ཏི་སི་སངས་རྒྱ  ས་ཀྱ ིས་ལུ ང་བསྟ ན་པའི་རི་བོ་གངས་
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ཅན་དང་འཁོར་ལོ་སྡ ོམ་པའི་ཕོ་བྲ ང་ཡིན་པས་དེ་ལ་སྒ ོམས། ལ་ཕྱ ི་གངས་རྭ ་ཡུ ལ་ཉི་ཤུ ་རྩ ་བཞིའི་ཡ་གྱ ལ་གཽ་དཱ ་ཝ་རི་ཡིན་པས་དེ་ལ་སྒ ོམས། མང་ཡུ ལ་གྱ ི་རི་བོ་དཔལ་འབར་དང་། བལ་ཡུ ལ་གྱ ི་ཡོལ་མོ་གངས་རྭ ་མདོ་ཕལ་པོ་ཆེ་ནས་ལུ ང་བསྟ ན་པའི་གནས་ཡིན་པས་དེ་ལ་སྒ ོམས། བྲ ིན་གྱ ི་ཆུ ་དབར་ཞིང་སྐྱ  ོང་གི་མཁའ་འགྲ ོ་བཞུ གས་ཤིང་འདུ ་བའི་གནས་ཡིན་པས་དེ་ལ་སྒ ོམས། གཞན་ཡང་མི་མེད་ཀྱ ི་གནས་མཐུ ན་རྐྱ  ེན་གང་འཛམ་དུ ་སྒ ོམས་ལ་སྒྲུ   བ་པའི་རྒྱ  ལ་མཚན་ཚུ གས་ཤིག །ཤར་ཕྱ ོགས་ན་གནས་ཆེན་དེ་ཝཱ ི་ཀོ་ཊི་དང་། ཙཱ ་རི་འབྲ ེལ་ནས་ཡོད་དེ། དེ་ད་ལྟ ་ཞལ་འབྱ ེད་མ་རན། མ་འོངས་པ་ན་ཁྱ ོད་ཀྱ ི་བུ ་བརྒྱུ   ད་ཀྱ ིས་འཛིན་པ་ཞིག་འོང་བ་ཡིན། ཁྱ ོད་རང་ལུ ང་བསྟ ན་པའི་གནས་དེ་རྣ མས་སུ ་སྒྲུ   བ་པ་གཙ་བོར་ཐོན་ཅིག །སྒྲུ   བ་པ་ནུ ས་ན་བླ ་མའི་ཞབས་ཏོག །ཕ་མའི་དྲ ིན་ལན། སེམས་ཅན་གྱ ི་འགྲ ོ་དོན་
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རྣ མས་དེ་ཀ་རང་གིས་གྲུ  བ་པ་ཡིན། སྒྲུ   བ་པ་མ་ནུ ས་ན་ཚ་རིང་པོ་ལས་ངན་གསོག་ཆེ་བ་ལས་མེད་པས། ཚ་འདིའི་འདུ ན་ཐག་བསྐྱུ   ངས་ལ། ཚ་འདིའི་དོན་དུ ་གཉེར་བའི་མི་དང་ལབ་མ་བྱ ེད་པར་སྒྲུ   བ་པ་ལ་འབུ ངས་ཤིག་གསུ ངས་སྤྱ  ན་ཆབ་ཉིལ་མཛད་ནས། བུ ་ད་རང་རེ་ཕ་བུ ་གཉིས་ཚ་འདིར་མི་ཕྲ ད་པར་འདུ ག་པས། ངས་ཀྱ ང་ཁྱ ོད་མ་བརྗ ེད་པར་བྱ ེད། ཁྱ ོད་རང་ཡང་ང་མ་བརྗ ེད་པར་གྱ ིས། དེ་ལྟ ར་བྱ ས་པས་ཕྱ ི་མ་དག་པ་མཁའ་སྤྱ  ོད་དུ ་ཕྲ ད་པར་ཐེ་ཚམ་མེད་པས་དགའ་བར་གྱ ིས། དུ ས་རེ་ཞིག་ན་རྩ ་རླུ  ང་གི་གེགས་ཤིག་འོང་བར་འདུ ག་པས་དེ་བྱུ  ང་ཚ་འདི་ལ་ལྟ ོས། དེ་བར་མ་ལྟ ་གསུ ང་། ཐུ མ་བྱ ས་པའི་ཤོག་དྲ ིལ་ལ་ཆའི་དམ་ཁ་འབྱ ར་བ་ཞིག་གནང་། དེའི་དུ ས་ཀྱ ི་བླ ་མའི་གསུ ང་རྣ མས་ཤིན་ཏུ ་སེམས་ལ་ཕན་ཞིང་ཡིད་ལ་འཇགས་པ་ཞིག་བྱུ  ང་བས། ཕྱ ིས་གསུ ང་རེ་རེ་དྲ ན་པ་ཙམ་གྱ ིས་དགེ་སྦྱ  ོར་ཤེད་
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ཇེ་ཆེ་ལ་སོང་། དེ་ནས་བླ ་མའི་ཞལ་ནས་བདག་མེད་མ། ནང་པར་མི་ལ་རྡ ོ་རྗ ེ་རྒྱ  ལ་མཚན་འགྲ ོ་བའི་གྲ བས་གྱ ིས། ཡིད་སྐྱ  ོ་མོ་ཞིག་འོང་རུ ང་སྐྱ  ེལ་མ་ལ་འགྲ ོ་དགོས་གསུ ངས། ང་ལ་ཁྱ ོད་རང་དོ་ནུ བ་ངའི་སར་ཉོལ། ཕ་བུ ་གླ ེང་མོ་བྱ ེད་པ་ཡིན་གསུ ངས། ངས་ཀྱ ང་བླ ་མའི་དྲུ  ང་དུ ་ཉལ་བས། དེར་ཡུ མ་ཡང་ཕེབས་བྱུ  ང་སྟ ེ། ཐུ གས་སྐྱ  ོ་བའི་ཉམས་མང་པ་ོམཛད་ཅིང་བཤུ མས་པས། བླ ་མའི་ཞལ་ནས། བདག་མེད་མ་ངུ ་དོན་ག་ལ་ཡོད། ཁོ་བླ ་མའི་དྲུ  ང་དུ ་སྙ ན་བརྒྱུ   ད་ཀྱ ི་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་རྣ མས་ཐོབ་ནས། རི་ཁྲ ོད་ལ་སྒ ོམ་དུ ་འགྲ ོ་བ་ལ་ངུ ་ཅི་དགོས། དེ་བས་སྤྱ  ིར་སེམས་ཅན་རྣ མས་སངས་རྒྱ  ས་ཡིན་པ་ལ་རང་གིས་རང་མ་རིག་པར་སྡུ  ག་བསྔ ལ་གྱ ི་ངང་ལ་འཆི་བ་རྣ མས་དང་། ཁྱ ད་པར་མི་ལུ ས་ཐོབ་ནས་ཆོས་མེད་དུ ་འཆི་བ་འདི་རྣ མས་ལ་བསམས་ན་ངུ ་བྲ ོ ། དེ་ལ་ངུ ་ན་ཁྱ ོད་ལ་རྟ ག་ཏུ ་ངུ ་དགོས་པར་འདུ ག་
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གསུ ངས་པས། ཡུ མ་གྱ ི་ཞལ་ནས། དེ་དག་ལགས་ཏེ། དེ་ལྟ ་བུ འི་སྙ ིང་རྗ ེ་རྟ ག་ཏུ ་འོང་བ་དཀའ་མོར་གདའ། ད་ལན་རང་ལས་སྐྱ  ེས་པའི་བུ ་འཁོར་འདས་གཉིས་ཀ་ལ་བླ ོ་གྲ ོས་རྒྱ  ས་ཤིང་། རང་གཞན་གཉིས་ཀའི་དོན་གྲུ  བ་པ་དེ་དང་ཤི་བྲ ལ་བྱུ  ང་། དད་བརྩ ོན་ཤེས་རབ་སྙ ིང་རྗ ེར་ལྡ ན་པ། གང་ཟེར་གྱ ི་ཁ་ལ་ཉན་པའི་བུ ་གང་ནས་བསམས་རུ ང་སྐྱ  ོན་མེད་པ་འདི་དང་གསོན་བྲ ལ་བྱུ  ང་བས་སེམས་སྐྱ  ོ་བ་ལ་བཟོད་ཐབས་རང་མི་གདའ་ཞེས་ཞུ ས་ནས་ཆེར་བཤུ མས་པས། ང་ནི་མཆི་མས་བརྣ ངས་བརྣ ངས་པར་ཡོད། བླ ་མ་ཡང་སྤྱ  ན་ཆབ་བསིལ་བས། དཔོན་སླ ོབ་ཀུ ན་གཅིག་ལ་གཅིག་འཕྲ ེང་ཕྱ ིར་ཐུ གས་སྐྱ  ོ་སྟ ེ་སྤྱ  ན་ཆབ་ཤོར་བས་གསུ ང་གླ ེང་མ་བྱུ  ང་། ནང་པར་ནམ་ལངས་པ་དང་། ཚགས་ཆས་བཟང་པོ་བསྣ མས་ནས་དཔོན་སླ ོབ་བཅུ ་གསུ མ་ཙམ་གྱ ིས། ཚ་ལམ་གཅིག་གི་བར་སྐྱ  ེལ་མ་མཛད་པའི་ལམ་བར་ལ་ཀུ ན་
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གྱ ིས་ཐུ གས་འཕྲ ེང་བའི་སྐྱ  ོ་ཤས། གསུ ང་འཕྲ ེང་བའི་སྙ ིང་གཏམ། སྐུ  ་འཕྲ ེང་བའི་རྣ མ་འགྱུ  ར་མང་པོ་མཛད་ཅིང་བྱ ོན། དེ་ནས་ཆོས་ལ་སྒ ང་ཞེས་བྱ ་བ་ཕྱ ོགས་ཀུ ན་གསལ་བའི་ལ་ཁ་ཞིག་ཏུ ་ཚགས་འཁོར་བཟང་པོ་མཛད་པའི་གྲ ལ་དུ ། བླ ་མས་ངའི་ལག་པ་ཕྱ ག་གིས་བཟུ ང་སྟ ེ ། བུ ་ཁྱ ོད་དབུ ས་གཙང་ཕྱ ོགས་སུ ་འགྲ ོ ་བ་ལ། གཙང་སིལ་མ་ལ་ལ་སོགས་པ་འདི་ཀུ ན་ཇག་ཉེན་ཆེན་པོ་ཡོད་པས། གྲ ོགས་བཟང་པོ་ཞིག་དང་བསྡ ེབས་ནས་གཏོང་སྙ མ་པ་ཡིན་ཏེ། གཅིག་པུ ར་འགྲ ོ་བ་ཞིག་ཤར་བྱུ  ང་། འོན་ཀྱ ང་ངས་བླ ་མ་ཡི་དམ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ། མཁའ་འགྲ ོ་ཆོས་སྐྱ  ོང་ལ་བཀའ་བསྒ ོས། བུ འི་ལམ་བར་ལ་བར་ཆད་མི་འོང་བ་བྱ ེད། ཁྱ ོད་རང་ཡང་སྤྱ  ོད་ལམ་གཟབ་པ་གལ་ཆེ། ད་ཁྱ ོད་འདི་ནས་བླ ་མ་རྔ ོག་པའི་དྲུ  ང་དུ ་སོང་ལ། གདམས་ངག་རྣ མས་ལ་གོ་བསྡུ  ར་གྱ ིས་ལ་ཁྱ ད་པར་ཅི་འདུ ག་ལྟ ོས། དེ་ནས་ཡར་མྱུ  ར་དུ ་
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སོང་ལ། ཡུ ལ་དུ འང་ཞག་བདུ ན་ལས་མང་བ་མ་སྡ ོད་པར། རི་ཁྲ ོད་ལ་སྒྲུ   བ་པ་གཙ་བོར་ཐོན་ཅིག །རང་གཞན་ཀུ ན་གྱ ི་དོན་ཡིན་ནོ་གསུ ང་བ་ལ། ངས་ཞུ ་བ་གཙང་ལ་ཡར་འགྲ ོའ་ིགླུ  ་འདི་ཕུ ལ་ལོ། །རྗ ེ་མི་བསྐྱ  ོད་ཀྱ ི་ངོ་བོ་རྡ ོ་རྗ ེ་འཆང་། །སྤྲ  ང་ལན་ཞིག་གཙང་ཕྱ ོགས་ཡར་ལ་འགྲ ོ། །འབངས་ལན་ཞིག་ཡུ ལ་དུ ་འགྲ ོ་བ་ལ། །ཕ་བླ ་མ་རྗ ེ་ཡི་བཀའ་དྲ ིན་གྱ ིས། །གཙང་སིལ་མ་ལ་ཡི་ལ་རྩ ེ་ན། །བརྟ ན་མ་བཅུ ་གཉིས་ཀྱ ི་བསུ ་བ་ཡོད། །རྗ ེ་བྱ ིན་རླ བས་ཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྒྱ  བ་རྟ ེན་དཀོན་མཆོག་གསུ མ་ལ་འཆོལ། །གནས་གསུ མ་མཁའ་འགྲ ོའ་ིསྐྱ  ེལ་མ་ཡོད། །གྲ ོགས་བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དང་འགྲ ོགས་ནས་འགྲ ོ། །བསུ ་མར་ལྷ ་སྲ ིན་སྡ ེ་བརྒྱ  ད་ཡོད། །སྡ ང་བ་དགྲ ་ཡི་འཇིགས་དང་བྲ ལ། །འོན་ཀྱ ང་ཞུ ་བ་འབུ ལ་བ་ལ། །འདི་ཕྱ ི་གཉིས་ཀྱ ི་སྐྱ  ེལ་བསུ ་ཞུ ། །བར་ཆད་རྐྱ  ེན་གྱ ི་བཟླ ོག་པ་ཞུ ། །ལུ ས་ངག་སེམས་ལ་བསྲུ  ང་བ་ཞུ ། །སྨ ོན་ལམ་
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ཐུ གས་ཁུ ར་རྟ ེན་འབྲ ེལ་ཞུ ། །ཐུ གས་རྗ ེ་ནུ ས་པའི་དབང་བསྐུ  ར་ཞུ ། །རྒྱུ   ད་ལུ ང་མན་ངག་གི་རྒྱ  བ་རྟ ེན་ཞུ ། །ཚ་རིང་ནད་མེད་ཀྱ ི་བཀྲ ་ཤིས་ཞུ ། །སྤྲ  ང་པོའ་ིསྐྱ  ིད་སྡུ  ག་ཁྱ ེད་རང་མཁྱ ེན། །རི་ཁྲ ོད་ཐུ བ་པར་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས། །ཞེས་ཞུ ས་པས། བླ ་མའི་ཞལ་ནས། བུ ་དེ་རྣ མས་ཡིན། ཕ་རྒ ན་ངས་ཁྱ ོད་རང་ལ་འཆད་པའི་སྙ ིང་གཏམ་གྱ ི་ཐ་མ་འདི་རྣ མས་མ་བརྗ ེད་པར་སེམས་ལ་ཆོངས་ཤིག་གསུ ངས། ཕྱ ག་ངའི་མགོ་ཐོག་ཏུ ་བཞག་ནས་མགུ ར་འདི་གསུ ངས་སོ། །རྗ ེ་བླ ་མ་རྣ མས་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །ལས་ཅན་ཆོས་དང་མཐུ ན་པའི་བུ ། །ཆོས་སྐུ  ་སངས་རྒྱ  ས་གྲུ  བ་པར་ཤོག །ངག་རྡ ོ་རྗ ེའི་བཟླ ས་པ་བདུ ད་རྩ ིའི་རོས། །རྟ ེན་འབྲ ེལ་ལོངས་སྐུ  ར་གྲུ  བ་པར་ཤོག །སེམས་རྩ ་བ་བྱ ང་ཆུ བ་སྡ ོང་པོ་ལ། །སྤྲུ   ལ་སྐུ  འི་ལོ་འདབ་རྒྱ  ས་པར་ཤོག །བླ ་མའི་བཀའ་ཚིག་རྡ ོ་རྗ ེའི་གསུ ང་། །སྙ ིང་ལ་བརྗ ེད་མེད་གནས་པར་ཤོག །ཡི་དམ་མཁའ་འགྲ ོའ་ིབྱ ིན་
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རླ བས་དེ། །སྲ ོག་གི་རྩ ་བར་གནས་པར་ཤོག །ཆོས་སྐྱ  ོང་སྲུ  ང་མའི་རྒྱ  བ་རྟ ེན་དེས། །འབྲ ལ་བ་མེད་པར་སྐྱ  ོང་བར་ཤོག །རྟ ེན་འབྲ ེལ་ཟབ་མོའ་ིསྨ ོན་ལམ་དེ། །མྱུ  ར་བ་ཉིད་དུ ་གྲུ  བ་པར་ཤོག །ཆོས་མཛད་ཀུ ན་གྱ ི་ཐུ གས་རྗ ེ་དེས། །དུ ས་གསུ མ་ཀུ ན་ཏུ ་འཛིན་པར་ཤོག །གཙང་སིལ་མ་ལ་ཡི་ལ་ཐོག་ཏུ ། །བརྟ ན་མ་བཅུ ་གཉིས་ཀྱ ི་བསུ ་མ་ཡོད། །སང་ཉིན་འགྲ ོ་བའི་ལམ་བར་ལ། །དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲ ོའ་ིསྐྱ  ེལ་མ་ཡོད། ཕ་ཡུ ལ་ཞེན་པའི་མཁར་ཞིང་ན། །མི་རྟ ག་སྒྱུ   ་མའི་སླ ོབ་དཔོན་ཡོད། །ཨ་ནེ་སྲ ིང་མོའ་ིཉེ་འཁོར་ལ། །སྒྱུ   ་མ་ཞིག་པའི་སླ ོབ་དཔོན་ཡོད། །མི་མེད་ལུ ང་པའི་བྲ ག་ཕུ ག་ན། །འཁོར་འདས་བརྗ ེ་བའི་ཚང་འདུ ས་ཡོད། །སྙ ིང་རུ ས་ལུ ས་ཀྱ ི་དགོན་པ་ན། །ལྷ ་བདེ་གཤེགས་འདུ ས་པའི་མཆོད་ཁང་ཡོད། །ནད་མེད་ཟ་ཡི་ཚགས་འཁོར་ལ། མཁའ་འགྲ ོ་མཉེས་པའི་བདུ ད་རྩ ི་ཡོད། །འཁྲུ  ལ་འཁོར་གནད་ཀྱ ི་ཁ་བསྐྱུ   ར་ལ། 
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འབྲ ས་རིན་ཆེན་སྐྱ  ེ་བའི་སོ་ནམ་ཡོད། །ཡུ ལ་མི་རྩ ིས་ཆུ ང་བའི་རང་ཡུ ལ་དེར། འཕྲ ལ་གཡེང་བ་མེད་པའི་དགེ་སྦྱ  ོར་ཡོད། །མཚམས་དམ་པོ་མི་མེད་ཁྱ ི་མེད་ན། རྟ གས་མྱུ  ར་དུ ་མཐོང་བའི་སྒྲ  ོན་མེ་ཡོད། །ཟས་དཀོར་ཟས་མེད་པའི་རང་ཟས་ལ། བདེ་བ་ལྷ ་ཡི་ཕམ་ཕབ་ཡོད། །གྲ ིབ་མེད་ལྷ ་ཡི་གཞལ་ཡས་ན། །རང་དོན་གྲུ  བ་པའི་ལྟ ད་མོ་ཡོད། །ངོ་ལྐ ོག་མེད་པའི་ལྷ ་ཆོས་ལ། །དམ་ཚིག་གཙང་མའི་ཕྲ ིན་ལས་ཡོད། བཀའ་བཞིན་སྒྲུ   བ་པའི་སོ་ནམ་ལ། །དངོས་གྲུ  བ་ཀུ ན་གྱ ི་གཏེར་ཁ་ཡོད། །དམ་ཆོས་མཁའ་འགྲ ོའ་ིསྲ ོག་སྙ ིང་ལ། །འཁོར་འདས་གྱ ེས་པའི་སོ་མཚམས་ཡོད། །མར་པ་ལོ་ཙཱ འི་བུ ་བརྒྱུ   ད་ལ། །གཏམ་སྙ ན་མང་པོའ་ིའོང་སྒ ོ་ཡོད། །མི་ལ་རས་པའི་སྙ ིང་རུ ས་ལ། །སངས་རྒྱ  ས་བསྟ ན་པའི་སྲ ོག་ཤིང་ཡོད། །སྲ ོག་ཤིང་འཛིན་པའི་སྐྱ  ེས་བུ ་ལ། བརྒྱུ   ད་པ་བཟང་པོའ་ིབཀྲ ་ཤིས་ཤོག །བཀའ་བརྒྱུ   ད་བླ ་མའི་བཀྲ ་ཤིས་ཤོག །ཡི་དམ་
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བཟང་པོའ་ིབཀྲ ་ཤིས་ཤོག །བདེ་དགྱ ེས་གསང་གསུ མ་བཀྲ ་ཤིས་ཤོག །དམ་ཆོས་བཟང་པོའ་ིབཀྲ ་ཤིས་ཤོག །མཁའ་འགྲ ོའ་ིསྲ ོག་སྙ ིང་བཀྲ ་ཤིས་ཤོག །མཁའ་འགྲ ོ་བཟང་པོའ་ིབཀྲ ་ཤིས་ཤོག །གནས་གསུ མ་མཁའ་འགྲ ོའ་ིབཀྲ ་ཤིས་ཤོག །ཆོས་སྐྱ  ོང་བཟང་པོའ་ིབཀྲ ་ཤིས་ཤོག །དུ ད་སོལ་ལྷ ་མོའ་ིབཀྲ ་ཤིས་ཤོག །བུ ་སླ ོབ་བཟང་པོའ་ིབཀྲ ་ཤིས་ཤོག །བཀའ་བཞིན་སྒྲུ   བ་པའི་བཀྲ ་ཤིས་ཤོག །རྒྱུ   ད་ནས་བརྒྱུ   ད་བཅས་བཀྲ ་ཤིས་ཤོག །བཀྲ ་ཤིས་མི་འགྱུ  ར་བརྟ ན་པར་ཤོག །དོན་དེ་དག་མ་བརྗ ེད་ཉམས་སུ ་ལོངས། །ཞེས་གསུ ང་ཞིང་དགྱ ེས་དགྱ ེས་མཛད། དེ་ནས་ཡུ མ་གྱ ིས་ལམ་ཆས་བཟང་པོ་དང་གོས་ལྷ མ་སོ་མ་རྣ མས་གནང་སྟ ེ། བུ ་འདི་རྣ མས་ཟང་ཟིང་གི་རྫ ོངས་མཚན་པ་ཙམ་ཡིན། འདི་འོ་ཅག་མ་བུ ་གཉིས་ཀྱ ི ་ཚ ་འདིའི་འབྲ ེལ་ཐག་གི་མཇུ ག་མ་གྱ ིས། བུ ་དགེ་ལེགས་ཕུ ན་ཚགས་ཀྱ ི་ངང་ནས་བཞུ ད་པར་ཞུ ། ཕྱ ི་མ་ཨུ ་
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རྒྱ  ན་མཁའ་སྤྱ  ོད་དུ ་མཇལ་བའི་སྨ ོན་ལམ་འདེབས། ཆོས་ཀྱ ི་རྫ ོངས་ལ་ཨ་མའི་སྙ ིང་གཏམ་འདི་རྣ མས་ཀྱ ང་མ་བརྗ ེད་པ་གྱ ིས་ཤིག་གསུ ང་། ཀ་པཱ ་ལ་བདུ ད་རྩ ིས་བཀང་བའི་སྣ ོད་བཅུ ད་དང་བཅས་པ་གནང་སྟ ེ། ཡུ མ་གྱ ིས་མགུ ར་འདི་བཞེས་སོ། དྲ ིན་ཅན་མར་པའི་ཞབས་ལ་འདུ ད། །བུ ་སྙ ིང་རུ ས་ཅན་གྱ ི་སྡུ  ག་བསྲ ན་ཅན། །ཕྱ ི་ཐག་རིང་ཞིང་ངང་རིང་པོ། །སྐ ལ་བ་ཅན་གྱ ི་བུ ་ཁྱ ོད་ནི། །བླ ་མའི་བདུ ད་རྩ ི་ཡེ་ཤེས་ཆང་། །ངོམས་པར་འཐུ ང་ལ་བཞུ ད་པར་ཞུ ། །ཕྱ ི་མ་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ ། །ངོ་ཤེས་བཞིན་དུ ་ཕྲ ད་པར་སྨ ོན། །ཕ་དང་མ་གཉིས་མ་བརྗ ེད་པར། །གསོལ་བ་ཡང་ཡང་འོ་དོད་བོས། །སྙ ིང་ལ་ཕན་པའི་གདམས་ངག་ཟས། །འགྲ ངས་པར་ཕ་ཞིང་བཞུ ད་པར་ཞུ ། །ཕྱ ི་མ་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ ། །ངོ་ཤེས་བཞིན་དུ ་ཕྲ ད་པར་སྨ ོན། དྲ ིན་ཅན་ཕ་མ་མ་བརྗ ེད་པར། །བཀའ་དྲ ིན་སེམས་ཤིང་སྙ ིང་རུ ས་མཛད། །མཁའ་
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འགྲ འོ་ིཁ་རླ ངས་ཟབ་མའོ་ིགསོ། །གྲ ་ོབར་གྱ ནོ་ཞིང་བཞུ ད་པར་ཞུ ། །ཕྱ ི་མ་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ ། །ངོ་ཤེས་བཞིན་དུ ་ཕྲ ད་པར་སྨ ོན། །མ་ནུ ས་སེམས་ཅན་མ་བརྗ ེད་པར། །རང་སེམས་བྱ ང་ཆུ བ་ལམ་ལ་ཆུ ག །ཐེག་ཆེན་སེམས་བསྐྱ  ེད་བསྟ ན་པའི་ཁུ ར། །ཆེ་བར་བསྣ མས་ལ་བཞུ ད་པར་ཞུ ། །ཕྱ ི་མ་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ ། །ངོ་ཤེས་བཞིན་དུ ་ཕྲ ད་པར་སྨ ོན། །སྐ ལ་བ་བཟང་མོའ་ིབདག་མེད་མས། །བུ ་ལ་སྙ ིང་གཏམ་བསྐུ  ལ་བ་རྣ མས། །བུ ས་ཀྱ ང་མ་བརྗ ེད་སྙ ིང་ལ་ཟུ ང་། །མས་ཀྱ ང་ཡིད་ལ་ཏུ ར་རེ་བྱ ེད། །སེམས་ཡིད་མཐུ ན་པའི་མ་བུ ་གཉིས། །ཕྱ ི་མ་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ ། །ངོ་ཤེས་བཞིན་དུ ་ཕྲ ད་པར་སྨ ོན། །སྨ ོན་པ་བཞིན་དུ ་འགྲུ  བ་པར་ཤོག །དྲ ིན་ལན་ཆོས་ཀྱ ིས་འཁོར་བར་ཤོག །ཅེས་གསུ ང་ཞིང་སྤྱ  ན་ཆབ་མང་པོ་བསིལ། དེར་ཚགས་པ་ཀུ ན་སྤྱ  ན་ཆབ་བསིལ་ཞིང་ཐུ གས་སྐྱ  ོ་བའི་རྣ མ་འགྱུ  ར་མང་པོ་མཛད་ཅིང་གདའ། 
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ངས་ཀྱ ང་ཡབ་ཡུ མ་གཉིས་ལ་ཕྱ ི་ཕྱ ག་ཕུ ལ་ཞབས་སྤྱ  ི་བོར་བླ ངས། དབང་ཞུ ས་སྨ ོན་ལམ་བཏབ་ནས། ཇི་སྲ ིད་བླ ་མའི་ཞལ་རས་མ་མཐོང་གི་བར་ལ་ཕྱ ི་འགྲ ོས་ཀྱ ིས་འོངས་པས། འཁོར་བཅས་ཀུ ན་སྤྱ  ན་ཆབ་ཉི་ལེ་བ་ལ་གཟིགས་པ་མཐོང་བས་འོང་མི་ཕོད་པ་ཙམ་པ་ཞིག་བྱུ  ང་། དེ་ནས་བླ ་མ་ཡབ་ཡུ མ་མ་མཐོང་བ་དང་ཐད་སོར་ཕྱ ིན་ནས་ལུ ང་པ་ཞིག་བརྒ ལ་ཏེ་ཕྱ ི་མིག་ཅིག་བལྟ ས་པས། བླ ་མ་འཁོར་བཅས་ལ་ཁ་དེ་ཀ་ན་སྨུ  ག་ཕུ ང་ངེ་བ་བཞུ གས་འདུ ག་པས། སེམས་འཕྲ ེང་དྲ གས་ལོག་གམ་སྙ མ་པའི་ངང་ནས། ཡང་བསམ་མནོ་ཞིག་བཏང་བས། གདམས་ངག་རྣ མས་ནི་རྫ ོགས་པར་ཐོབ། ཆོས་མིན་པའི་ལས་ནི་གང་དུ འང་མི་བྱ ེད། བླ ་མ་ནི་འབྲ ལ་མེད་གཙུ ག་ཏུ ་བསྒ ོམས་པས་ཆོག་ཅིང་། ཕྱ ི་མ་དག་པའི་ཞིང་དུ ་མཇལ་བའི་ཞལ་ཤེས་བཟང་པོ་ཡང་ཡོད། རེ་ཞིག་ལུ ས་སེམས་བསྐྱ  ེད་པའི་མ་དང་ཕྲ ད་
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པར་བྱ ས་ནས་ཡང་བླ ་མའི་དྲུ  ང་དུ ་འོངས་པས་ཆོག་སྙ མ། ཡིད་སྐྱ  ོ་ཆོད་དེ་བ་ཞིག་ལ་ལམ་དུ ་ཞུ གས་ནས། བླ ་མ་རྔ ོག་པའི་དྲུ  ང་དུ ་ཕྱ ིན། གདམས་ངག་རྣ མས་གོ་བསྡུ  ར་བས། རྒྱུ   ད་ཀྱ ི་བཤད་པ་ལ་ཁོང་ལྷ ག་པར་འདུ ག །ཉམས་ལེན་ལ་ང་རང་ཞན་རྒྱུ   ་མི་འདུ ག །ཁྱ ད་པར་མཁའ་འགྲ ོ་སྙ ན་རྒྱུ   ད་ཀྱ ིས་ང་རང་ལྷ ག་པར་འདུ ག །དེ་ནས་ཕྱ ག་བྱ ས་སྨ ོན་ལམ་བཏབ་ནས་ང་རང་གི་ཡུ ལ་དུ ་འོངས་པས། ཞག་གསུ མ་ལ་སླ ེབ་སྟ ེ། རླུ  ང་གི་ནུ ས་པ་ཡང་དགའ་རབ་ཡིན་སྙ མ་པའི་རང་མཐོང་བྱུ  ང་གསུ ངས། གདམས་ངག་སྤྱ  ི་ལ་རང་བྱ ན་ཚུ ད་ནས་མནལ་ལམ་གྱ ི་བརྡ ས་བསྐུ  ལ་བས། ཆིག་བརྒྱུ   ད་ཀྱ ི་གདམས་ངག་ཐོབ་སྟ ེ། བླ ་མའི་དྲུ  ང་ནས་རང་ཡུ ལ་དུ ་ཕེབས་པའི་མཛད་པ་སྟ ེ་ལྔ ་པའོ།། །།
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༈ དྲུ  ག་པ་ནི། ཡང་རས་ཆུ ང་པས། བླ ་མ་རྗ ེ་བཙུ ན་འཁྲུ  ངས་ཡུ ལ་དུ ་ཕེབས་དུ ས་མནལ་ལམ་བཞིན་བྱུ  ང་ངམ་ཡུ མ་དང་མཇལ་ཞུ ས་པས། རྗ ེ་བཙུ ན་གྱ ི་ཞལ་ནས། ངན་པའི་རྨ ི་ལམ་མཐོང་བ་བཞིན་མ་དང་ཕྲ ད་པའི་སྐ ལ་པ་མ་བྱུ  ང་གསུ ང་། ཡང་རས་ཆུ ང་པས། འ་ོན་རྗ ེ་བཙུ ན་གྱ ིས་གཟིམ་ཁང་དུ ་འབྱ ནོ་ལུ གས་གང་ལྟ ར་མཛད། ཐོག་མར་ཡུ ལ་མི་ཇི་འདྲ ་དང་མཇལ་ཞུ ས་པས། ངས་ཐོག་མར་ལུ ང་པའི་ཕུ ་དེར་རང་གི་ཁང་པ་མཐོང་ས་ཞིག་ཏུ ་ཕྱུ  གས་རྫ ི་མང་པོ་འདུ ག་པ་ལ། ཡུ ལ་མི་རྣ མས་ཀྱ ི་མིང་དང་། དེ་ན་ཡོན་བདག་ཅི་འདྲ ་ཡོད་ཅེས་འདྲ ི་བ་ལྟ ར་བྱ ས་པས། ཞིབ་པར་བཤད་བྱུ  ང་། དེ་ནས་ངེད་རང་གི་ཁང་པ་ལ་གཏད་ནས། ཡུ ལ་མ་གི་ལ་ཅི་ཟེར། ཡོན་བདག་ཇི་སྐ ད་བྱ ་བ་ཡོད་བྱ ས་པས་མ་ཀི་ལ་ཀ་བཞི་གདུ ང་བརྒྱ  ད་ཟེར་ཏེ། ཡོན་བདག་འདྲ ེ་མིན་པ་ཅི་ཡང་མེད་ཟེར། མ་ཀིའི་མི་རྣ མས་ཤི་བའམ་ཡུ ལ་ཐོན་
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ཞེས་ཞིབ་ཏུ ་དྲ ིས་པས། མ་གིར་དང་པོ་མི་ལུ ང་པ་འདི་ན་ཕྱུ  ག་པ་ཞིག་བྱུ  ང་བ་ཡིན་པར་འདུ ག་སྟ ེ། བར་དུ ་བུ ་གཅིག་པོ་རང་ཞིག་བྱུ  ང་བའི་ཕ་འཆི་བ་སྔ ས་པ་དང་། ཁ་ཆེམས་འཇོག་ལུ གས་མ་བྱུ  ང་བར། ཕ་ཤི་རྟ ིང་བུ ་གཅིག་པོའ་ིནོར་ཀུ ན་ཕ་ཚན་གྱ ིས་ཕྲ ོགས་བུ ་གཅིག་པོ་ཆེར་སོང་ནས་སྤྲ  ོད་བྱ ས་རུ ང་མ་སྤྲ  ད་པའི་ལན་དུ ་ཁོས་མཐུ ་བཏང་སེར་བ་ཕབ་ནས་ཡུ ལ་འདི་ཕུ ང་དུ ་བཅུ ག །དེས་ད་ངེད་ལུ ང་པའི་མི་ཀུ ན་ཁོའ་ིཆོས་སྐྱ  ོང་ལ་འཇིགས་དྲ གས་ནས། ཞིང་ཁང་གི་ཕྱ ོགས་ལ་འགྲ ོ་བ་དག་ཨ་ཅང་ཆེ་སྟ ེ། མིག་ཀྱ ང་ལྟ ་མི་ཕོད་པ་ཙམ་ཡོད། དེས་ན་ཁང་པ་མ་ཀིའི་ནང་ན་བུ ་གཅིག་པོའ་ིམའི་རོ་དང་འདྲ ེ་སྡ ོད་ཅིང་ཡོད། སྲ ིང་མོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ཨ་མའི་རོ་བོར་ནས་ག་ཤེད་སྤྲ  ང་དུ ་སོང་ནས་མེད། ད་ཁོ་རང་ཤི་བ་ཡིན་ནམ་སྐ ད་ཅི་ཡང་མི་འདུ ག །རྣ ལ་འབྱ ོར་པ་རང་འགྲ ོ་ནུ ས་ན་ཁང་པ་མ་ཀིའི་ནང་ན་ཆོས་ཡོད་
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ཟེར་ལྟ ོས་ཤོག་དང་ཟེར་བས། དེ་འདྲ ་བྱུ  ང་ནས་ཅི་ཙམ་སོང་བྱ ས་པས། མ་ཤི་ནས་ལོ་བརྒྱ  ད་ཙམ་སོང་། མཐུ ་དང་སེར་བ་བྱུ  ང་བ་དྲ ན་ཙམ་འདུ ག །གཞན་ཐོས་ལོ་ལས་མེད་ཟེར་བས། ཁོང་རྣ མས་ངའི་ཆོས་སྐྱ  ོང་ལ་འཇིགས་པར་ཡོད་འདུ ག་པས། ང་ལ་གནོད་པ་བྱ ེད་མི་ནུ ས་པར་འདུ ག་སྙ མ་པ་དང་། མ་རྒ ན་ཤི་བ་དང་སྲ ིང་མོ་འཁྱ ར་བས་ཁོ་ཐག་ཆོད་ནས། ཡིད་ཤིན་ཏུ ་སྐྱ  ོ་བ་ཞིག་བྱུ  ང་སྟ ེ། ཉི་མ་མ་ནུ བ་བར་ལྐ ོག་ཅིག་ཏུ ་ངུ ་ཞིང་བསྡ ད། ཉི་མ་དམར་ཐག་ཆོད་པ་དང་ཡུ ལ་དུ ་ཕྱ ིན་པས། རྨ ི་ལམ་དུ ་ཇི་ལྟ ར་བྱུ  ང་བ་ལྟ ར་ཕྱ ིའི་ཞིང་འཇག་སྐྱ  ས་འཕྱུ  ར། ཁང་པ་ལྷ ་ཁང་འདྲ ་བ་དེ་རལ། ནང་དུ ་ཕྱ ིན་པས། དམ་ཆོས་དཀོན་མཆོག་བརྩ ེགས་པ་དེ་ཐིགས་པ་དང་ས་ཕུ ད་ཀྱ ིས་གདུ ངས། བྱ ་དང་བྱ ི་བའི་བྲུ  ན་དང་ཚང་གདན་བྱ ས་འདུ ག་སྟ ེ། གང་ལ་བལྟ ས་ཤིང་བསམས་རུ ང་ཡིད་སྐྱ  ོ་བ་ཞིག་བྱུ  ང་། དེ་ནས་གོ་ཁར་ཕྱ ིན་པས། ལྷ ན་
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པ་དང་ས་འདྲ ེས་པའི་ཕུ ང་པོ་ཞིག་ལ་སྔ ོ་མང་པོ་སྐྱ  ེས་འདུ ག་པ་དེ་བླ ངས་པས། མི་རུ ས་མང་པོ་སྐྱ  ་ཁྲ ོལ་ཐོན་བྱུ  ང་བས། མའི་རུ ས་པ་ཡིན་པར་ཤེས་ཏེ། དྲ ན་དྲ གས་ཡིད་སྐྱ  ོ་བས་བཟོད་གླ གས་མེད་པར་བསམ་མི་ཤེས་ཤིང་སྨྲ  ་མི་ཐུ བ་པའི་སྙ ིང་རླུ  ང་ལངས་ནས་དྲ ན་མེད་དུ ་འགྲ ོ་ཚད་བྱུ  ང་བས། དེ་མ་ཐག་བླ ་མའི་གདམས་ངག་དྲ ན་ནས། མའི་རྣ མ་ཤེས་དང་ང་རང་གི་སེམས་བསྲ ེས། དེ་བཀའ་བརྒྱུ   ད་བླ ་མའི་ཐུ གས་ཡེ་ཤེས་དང་བསྲ ེས་ཏེ། ཨ་མའི་རུ ས་པ་ལ་སྔ ས་བྱ ས། སྒ ོ་གསུ མ་སྐ ད་ཅིག་ཀྱ ང་མ་གཡོས་པར་འོད་གསལ་ལ་བསྡ ད་པས། ཕ་མ་གཉིས་ཀ་འཁོར་བའི་སྡུ  ག་བསྔ ལ་ལས་གྲ ོལ་བའི་བདེན་པ་མཐོང་། ཞག་བདུ ན་སོང་བ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་ལངས་ཏེ། བསམ་བླ ོ་ཞིག་བཏང་བས། འཁོར་བ་མཐའ་དག་ལ་སྙ ིང་པོ་མེད་པར་ཁོ་ཐག་ཆདོ་ནས། མའི་རུ ས་པ་འདི་ལ་ཚྭ ་ཚྭ ་ཞིག་བཏབ། དེའི་ཡོན་དུ ་དཀོན་
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བརྩ ེགས་འདི་ཕུ ལ་ལ། ང་རང་བྲ ག་དཀར་རྟ ་སོར་ཤི་མ་ཤི་དང་ཉིན་མཚན་མེད་པར་སྒྲུ   བ་པ་བྱ ེད་དགོས་ཆོས་བརྒྱ  ད་ཀྱ ི་སྣ ང་བ་ཤར་ན་ལྕ ེབས་ནས་ཤི་སྡ ོད། སྐྱ  ིད་ཆོས་ཀྱ ི་སྣ ང་བ་ཤར་ན་མཁའ་འགྲ ོ་ཆོས་སྐྱ  ོང་རྣ མས་ཀྱ ིས་ཀྱ ང་ངའི་སྲ ོག་ཆོད་ཅིག་བྱ ས་ཡིད་ཀྱ ིས་དམ་བཅའ་དྲ ག་པོ་ཡང་ཡང་བྱ ས་ནས། མའི་རུ ས་པ་དེ་རྣ མས་བཏུ ས་དཀོན་བརྩ ེགས་ཀྱ ི་ས་དང་བྱ ་བྲུ  ན་རྣ མས་བསལ་ཏེ་ཞབས་ཏོག་ལེགས་པ་ཅིག་ཕུ ལ་བས། ཐིགས་པས་ཆེར་མ་སྐྱ  ོན་པར་ཡི་གེ་རྣ མས་ཁྲ ་ལམ་མེ་འདུ ག་པས། དབུ ་དུ མ་དེ་རྒྱ  བ་ཏུ ་ཁྱ ེར། མའི་རུ ས་པ་རྣ མས་ཐུ ་བར་ཁྱ ེར་ནས་ཡིད་སྐྱ  ོ་བ་ལ་ཚད་མེད་པ་ཞིག་གི་ངང་ནས་འཁོར་བ་ལ་སྙ ིང་པོ་མེད་པར་ཁོ་ཐག་ཆོད་ནས། སྙ ིང་པོའ་ིཆོས་བྱ ེད་པར་དམ་བཅའ་བ་ཕྱ ་མ་ཕྱ ོའ་ིགླུ  ་འདི་བླ ངས་སོ། །རྗ ེ་མི་བསྐྱ  ོད་ཀྱ ི་ངོ་བོ་ཐུ གས་རྗ ེ་ཅན། །སྒྲ  ་སྒྱུ   ར་མར་པའི་བཀའ་ལུ ང་བཞིན། །ཕ་ཡུ ལ་
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བདུ ད་ཀྱ ི་བཙན་ར་རུ ། །མི་རྟ ག་སྒྱུ   ་མའི་སླ ོབ་དཔོན་བྱུ  ང་། །སླ ོབ་དཔོན་བཟང་པོ་འདི་ཉིད་ལ། །ངེས་ཤེས་འདྲ ོངས་པར་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས། །སྤྱ  ིར་སྣ ང་ཞིང་སྲ ིད་པའི་ཆོས་རྣ མས་ཀུ ན། །མི་རྟ ག་མི་བརྟ ན་འགྱུ  ར་ཞིང་འགྲ ོ །སྒ ོས་འཁོར་བའི་ཆོས་ལ་སྙ ིང་པོ་མེད། །སྙ ིང་པོ་མེད་པའི་བྱ ་བྱ ེད་པས། །སྙ ིང་པོའ་ིལྷ ་ཆོས་བྱ ེད་དུ ་འགྲ ོ། །དང་པོ་ཕ་ཡོད་ཙ་ན་བུ ་ང་མེད། བུ ་ཡོད་ཙ་ན་ཕ་ཡང་མེད། །གཉིས་ཀ་འཛམ་རུ ང་སྙ ིང་པོ་མེད། །བུ ་ང་སྙ ིང་པོའ་ིལྷ ་ཆོས་བྱ ེད། །བྲ ག་དཀར་རྟ ་སོར་སྒ ོམ་དུ ་འགྲ ོ། །མ་ཡོད་ཙ་ན་བུ ་ང་མེད། །བུ ་ངས་སླ ེབ་ཚ་མ་རྒ ན་གུ མ། །གཉིས་ཀ་འཛམ་རུ ང་སྙ ིང་པོ་མེད། །བུ ་ང་སྙ ིང་པོའ་ིལྷ ་ཆོས་བྱ ེད། །བྲ ག་དཀར་རྟ ་སོར་སྒ ོམ་དུ ་འགྲ ོ། །སྲ ིང་མོ་ཡོད་ཚ་མིང་པོ་མེད། །མིང་པོས་སླ ེབ་ཚ་སྲ ིང་མོ་འཁྱ ར། །གཉིས་ཀ་འཛམ་རུ ང་སྙ ིང་པོ་མེད། །བུ ་ང་སྙ ིང་པོའ་ིལྷ ་ཆོས་བྱ ེད། །བྲ ག་དཀར་རྟ ་སོར་སྒ ོམ་དུ ་འགྲ ོ། །དམ་



238

ཆོས་ཡོད་ཚ་ཞབས་ཏོག་མེད། །ཞབས་ཏོག་སླ ེབ་ཚ་ཐིགས་པས་གདུ ངས། །གཉིས་ཀ་འཛམ་རུ ང་སྙ ིང་པོ་མེད། །བུ ་ང་སྙ ིང་པོའ་ིལྷ ་ཆོས་བྱ ེད། བྲ ག་དཀར་རྟ ་སོར་སྒ ོམ་དུ ་འགྲ ོ། །ཁང་པ་ཡོད་ཚ་བདག་པོ་མེད། །བདག་པོས་སླ ེབ་ཚ་ཁང་པ་རལ། གཉིས་ཀ་འཛམ་རུ ང་སྙ ིང་པོ་མེད། །བུ ་ང་སྙ ིང་པོའ་ིལྷ ་ཆོས་བྱ ེད། །བྲ ག་དཀར་རྟ ་སོར་སྒ ོམ་དུ ་འགྲ ོ ། །བཤོས་ཞིང་ཡོད་ཚ་བདག་པོ་མེད། །བདག་པོས་སླ ེབ་ཚ ་འཇག་སྐྱ  ས་འཕྱུ  ར། །གཉིས་ཀ་འཛམ་རུ ང་སྙ ིང་པོ་མེད། །བདག་པོ་སྙ ིང་པོའ་ིལྷ ་ཆོས་བྱ ེད། །བྲ ག་དཀར་རྟ ་སོར་སྒ ོམ་དུ ་འགྲ ོ ། །ཕ་ཡུ ལ་ཕ་ཁང་ཕ་ཞིང་སོགས། འཁོར་བ་སྙ ིང་པོ་མེད་པའི་ཆོས། །སྙ ིང་མེད་སེམས་ཅན་སུ ་དགའ་ཁྱ ེར། །རྣ ལ་འབྱ ོར་ང་ཐར་པ་སྒྲུ   བ་ཏུ ་འགྲ ོ། །ཕ་དྲ ིན་ཅན་མར་པ་ལོ་ཙཱ ་བ། །སྤྲ  ང་རི་ཁྲ ོད་ཟིན་པར་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས། །ཞེས་ཡིད་སྐྱ  ོ་བའི་གླུ  ་མ་དབྱ ངས་བླ ངས་ནས། དང་པོ་ཀླ ོག་
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སླ ོབ་པའི་སླ ོབ་དཔོན་གྱ ི་སར་ཕྱ ིན་པས། སླ ོབ་དཔོན་རང་ནི་གྲ ོངས་འདུ ག །སྲ ས་པོ་ལ་དཀོན་བརྩ ེགས་ཀྱ ི་དབུ ་དུ མ་ཕུ ལ་ནས། ཆོས་འདིའི་དབུ ་ཞབས་ཀུ ན་ཁྱ ོད་ལ་འབུ ལ། ངའི་མ་རྒ ན་མོའ་ིརུ ས་པ་འདི་ལ་ཚ་ཚ་ཞིག་ཐོབ་ལ་སླ ོང་བྱ ས་པས། ཁྱ ེད་ཀྱ ི་ཆོས་ཀྱ ི་རྗ ེས་སུ ་ཆོས་སྐྱ  ོང་འོང་བས་མི་འདོད། ཚ་ཚ་འདེབས་གྲ ོགས་བྱ འོ་ཟེར། ང་རང་གིས་ཕུ ལ་བ་ལ་ཆོས་སྐྱ  ོང་མི་འོང་བྱ ས་པས། འོ་ན་ལེགས་ཟེར་ང་རང་གིས་ཀྱ ང་གྲ ོགས་བྱ ས་ནས་མའི་རུ ས་པ་ལ་ཚ་ཚ་བཏབ། རབ་གནས་ཀྱ ི་ཆོ་ག་བྱ ས་ཏེ་མཆོད་རྟ ེན་གྱ ི་ནང་དུ ་གདན་དྲ ངས་ནས་འགྲ ོ་གྲ བས་བྱ ས་པས། སྲ ས་པོ་ན་རེ་ངེད་ཀྱ ིས་ཞབས་ཏོག་ཅི་ལྕ ོགས་བྱ ེད་པས། འདིར་ཞག་འགའ་བཞུ གས་ལ་གསུ ང་གླ ེང་མཛད་ཟེར། ང་གླ ེང་མོ་ལབ་ཁོམ་པ་མེད། སྒྲུ   བ་པ་ལ་རིངས་པ་ཡོད་བྱ ས་པས། འོ་ན་དོ་ནུ བ་བཞུ གས་ནང་པར་སྒྲུ   བ་རྒྱ  གས་མཚན་པ་ཞིག་འབུ ལ་ཟེར་
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བསྡ ད། ཁོང་ན་རེ་ཁྱ ེད་དང་པ་ོགཞནོ་དུ ས་མཐུ ས་དགྲ ་བཏུ ལ། ད་དར་ལ་བབ་ནས་ཆོས་རྣ མ་དག་མཛད་པ་ངོ་མཚར་ཆེ། མ་འོངས་པ་ན་གྲུ  བ་ཐོབ་ཅིག་འོང་སྟ ེ་ཡོད། བླ ་མ་གང་འདྲ ་ལ་གདམས་ངག་ཅི་འདྲ ་ཐོབ་ཅེས་ཞིབ་ཏུ ་འདྲ ི ་རུ ་བྱུ  ང་བས། རྫ ོགས་ཆེན་ཐོབ་ལུ གས་དང་། ཁྱ ད་པར་མར་པ་དང་མཇལ་ལུ གས་རྣ མས་བཤད་པས། ངོ་མཚར་ཆེ་འདུ ག །དེ་ལྟ ར་ཡིན་ན་ཁྱ ེད་རང་ཡང་ཁང་པ་ཞིག་གསོས་བྱ ས། མཛས་སེ་ཁབ་ཏུ ་བཞེས་ནས། བླ ་མའི་རྣ མ་ཐར་སྐྱ  ོང་བ་དྲ ག་ཟེར་བས། ངས་བླ ་མ་མར་པས་འགྲ ོ་བའི་དོན་དུ ་ཡུ མ་བཞེས་པར་གདའ། དེ་ལྟ ་བུ འི་བསམ་སྦྱ  ོར་དང་ནུ ས་པ་བདག་ལ་མེད་པས། སེང་གེའི་ཕྱ ི ་བཞིན་རི་བོང་གིས་མཆོངས་རུ ང་གཡང་ལ་ལྷུ  ང་ནས་འཆི་བར་ངེས། སྤྱ  ིར་གྱ ིས་ང་འཁོར་བ་ལ་ཡིད་སྐྱ  ོ་ནས་བླ ་མའི་གདམས་ངག་དང་སྒྲུ   བ་པ་མིན་པ་གཞན་གང་གིས་ཀྱ ང་དགོས་པ་མེད་པའི་
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བསམ་པ་ཞིག་རྟ ག་ཏུ ་ཡོད་ཅིང་། ང་རི་ཁྲ ོད་ལ་སྒྲུ   བ་པ་བྱ ེད་པ་འདི་བླ ་མའི་ཞལ་ཏའི་མཐིལ་ཡང་ཡིན། རྣ མ་ཐར་ཡང་དེ་ཀས་འཁྱ ོངས། ཐུ གས་དགོངས་ཀྱ ང་སྒྲུ   བ་པས་རྫ ོགས་པ་ཡོད། བསྟ ན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལ་ཡང་སྒྲུ   བ་པས་ཕན། ཕ་མ་ཡང་སྒྲུ   བ་པས་འདྲ ོངས། རང་དོན་ཡང་སྒྲུ   བ་པས་གྲུ  བ། ངས་སྒྲུ   བ་པ་མིན་པ་གཞན་ཤེས་ཀྱ ང་མི་ཤེས། འོང་ཡང་མི་འོང་། སེམས་ཀྱ ང་མི་སེམས་པར་གདའ། ཁྱ ད་པར་ཡུ ལ་དུ ་སླ ེབ་ནས་ཕ་མས་ཁང་གཞིས་བཟུ ང་། ནོར་བསགས་པའི་རྗ ེས་རྣ མས་ཀྱ ི་དཔེས་གསལ་བཏབ་པས་སྒྲུ   བ་པ་བྱ ེད་པའི་ང་བསམ་པ་དྲ ག་ཏུ ་རང་སོང་བས་ཁོང་ན་མེ་འབར་བ་ཙམ་གདའ། གཞན་སྡུ  ག་བསྔ ལ་འདི་འདྲ ་ཐོག་ཏུ ་མ་བབ་པ་དང་། འཆི་བ་དང་ངན་སོང་གི་སྡུ  ག་བསྔ ལ་མ་དྲ ན་པ་རྣ མས་ལ་སྐྱ  ིད་ཆོས་ཀྱ ིས་ཆོག་པར་གདའ་སྟ ེ། བདག་ལྟ ོ་གོས་གཏམ་གསུ མ་ལ་མ་ལྟ ོས་པའི་སྒྲུ   བ་པ་བྱ ེད་
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སྙ མ་པ་རྐྱ  ེན་འདི་དག་གིས་བསྐུ  ལ་ཞིང་དོན་འདི་རྣ མས་ལགས་བྱ ས་མཆི་མ་འཁྲུ  ག་བཞིན་པའི་ངང་ནས་གླུ  ་འདི་བླ ངས་སོ། །སྐྱ  ེས་མཆོག་མར་པའི་ཞབས་ལ་འདུ ད། །སྤྲ  ང་མངོན་ཞེན་ལྡ ོག་པར་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས། །ཀྱ ེ་མ་ཀྱ ེ་མ་ཀྱ ི་ཧུ ད་ཀྱ ི་ཧུ ད་ཨང་། །འཁོར་བའི་ཆོས་ལ་བླ ོ་གཏད་བྱ ེད་པ་རྣ མས། །བསམ་ཞིང་བསམ་ཞིང་ཡི་མུ ག་ཡང་ཡང་ལྡ ང་། །སྤྱ  ད་ཅིང་སྤྱ  ད་ཅིང་སྡུ  ག་བསྔ ལ་གཏིང་ནས་འཁྲུ  ག །བསྐ ོར་ཞིང་བསྐ ོར་ཞིང་འཁོར་བའི་གཏིང་ལ་འཕེན། །འདི་འདྲ འི་སྙ ིང་རླུ  ང་ལས་ཀྱ ིས་ཟིན་པ་རྣ མས། །ཙུ ག་བྱ ེད་ཙུ ག་བྱ ེད་ཆོས་ལས་དྲ ག་པ་མེད། །རྗ ེ་མི་བསྐྱ  ོད་ཀྱ ི་ངོ་བོ་རྡ ོ་རྗ ེ་འཆང་། །སྤྲ  ང་རི་ཁྲ ོད་ཐུ བ་པར་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས། །མི་རྟ ག་སྒྱུ   ་མའི་གྲ ོང་ཁྱ ེར་ན། །ཤུ ལ་རིངས་ཀྱ ི་མགྲ ོན་པོ་སྙ ིང་རླུ  ང་ལངས། །ཡུ ལ་ཡ་མཚན་ཅན་གུ ང་ཐང་གི་སྐ ོར་ལུ ང་ལ། །ནོར་ལུ ག་རྣ མས་བ་རའི་ཁ་ཟས་རྩ ། །དུ ས་དིང་སང་འབྱུ  ང་པོས་
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བདག་ཏུ ་བཟུ ང་། །འདི་ཡང་མི་རྟ ག་སྒྱུ   ་མའི་དཔེ། །དཔེ་འདིས་ཀྱ ང་རྣ ལ་འབྱ ོར་ང་སྒྲུ   བ་པ་བྱ ེད། །ཚང་མང་ཀ་བཞི་གདུ ང་བརྒྱ  ད་དེ། །དུ ས་དིང་སང་སེང་གེའི་ཡ་མགལ་འདྲ ། །མཁར་ཟུ ར་བཞི་ལོགས་བརྒྱ  ད་རྩ ེ་དང་དགུ ། །དུ ས་དིང་སང་བོང་བུ འི་རྣ ་བ་འདྲ ། །འདི་ཡང་མི་རྟ ག་སྒྱུ   ་མའི་དཔེ། །དཔེ་འདིས་ཀྱ ང་རྣ ལ་འབྱ ོར་ང་སྒྲུ   བ་པ་བྱ ེད། །བཤོས་ཞིང་འོར་མ་གྲུ  ་གསུ མ་དེ། །དུ ས་དིང་སང་འཇག་མའི་ཡུ ལ་དུ ་སོང་། །གཉེན་ཉེ་བ་ཕ་སྤུ  ན་རེ་བ་རྣ མས། །དུ ས་དིང་སང་དགྲ ་བོར་དམག་ཏུ ་ལངས། །འདི་ཡང་མི་རྟ ག་སྒྱུ   ་མའི་དཔེ། །དཔེ་འདིས་ཀྱ ང་རྣ ལ་འབྱ ོར་ང་སྒྲུ   བ་པ་བྱ ེད། །ཕ་བཟང་མི་ལ་ཤེར་རྒྱ  ལ་དེ། །དུ ས་དིང་སང་བྱུ  ང་བའི་རྗ ེས་ཀྱ ང་མེད། །ཨ་མ་མྱ ང་ཚ་དཀར་རྒྱ  ན་དེ། །དུ ས་དིང་སང་རུ ས་ཀྲ ང་ཁོག་པ་ཞིག །འདི་ཡང་མི་རྟ ག་སྒྱུ   ་མའི་དཔེ། །དཔེ་འདིས་ཀྱ ང་རྣ ལ་འབྱ ོར་ང་སྒྲུ   བ་པ་བྱ ེད། །བླ ་མཆོད་དཀོན་
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མཆོག་ལྷ ་འབུ མ་དེ། །དུ ས་དིང་སང་མི་ཡི་གཡོག་པོ་བྱ ེད། །དམ་ཆོས་དཀོན་མཆོག་བརྩ ེགས་པ་དེ། །དུ ས་དིང་སང་བྱ ་བྱ ིའི་ཚང་སྟ ན་བྱ ེད། །འདི་ཡང་མི་རྟ ག་སྒྱུ   ་མའི་དཔེ། །དཔེ་འདིས་ཀྱ ང་རྣ ལ་འབྱ ོར་ང་སྒྲུ   བ་པ་བྱ ེད། །ཁྱ ིམ་མཚས་ཨ་ཁུ ་གཡུ ང་རྒྱ  ལ་དེ། །དུ ས་དིང་སང་སྡ ང་བའི་དགྲ ་དང་བསྡ ོངས། །སྲ ིང་མོ་པེ་ཏ་མགོན་སྐྱ  ིད་དེ། །གར་སོང་རྗ ེས་འགྲ ོའ ་ིགཏད་སོ་མེད། །འདི་ཡང་མི་རྟ ག་སྒྱུ   ་མའི་དཔེ། དཔེ་འདིས་ཀྱ ང་རྣ ལ་འབྱ ོར་ང་སྒྲུ   བ་པ་བྱ ེད། །རྗ ེ་མི་བསྐྱ  ོད་ཀྱ ི་ངོ་བོ་ཐུ གས་རྗ ེ་ཅན། སྤྲ  ང་རི་ཁྲ ོད་ཐུ བ་པར་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས། །ཞེས་སྐྱ  ོ་ཤས་ཀྱ ི་གདུ ང་དབྱ ངས་དེ་རྣ མས་བླ ངས་པས། ཁོང་ངོ་མཚར་ཆེ་ཤིན་ཏུ ་ཡང་བདེན་ཟེར། ཤུ གས་རིང་ནར་ནར་འདུ ག །ཡུ མ་ཞིག་འདུ ག་པ་དེ་མཆི་མ་འདོན་ཞིང་མང་དུ ་ངུ ་ཞིང་འདུ ག །གཞན་ཡང་ངས་ཡུ ལ་གྱ ི་སྣ ང་ཚུ ལ་རྣ མས་མཐོང་བས་རྐྱ  ེན་བྱ ས། སྒྲུ   བ་པ་བྱ ེད་པའི་དམ་



245

བཅའ་ངོ་ལྐ ོག་མེད་པར་ཁ་ནས་ཀྱ ང་མང་དུ ་ཤོར། ཞེ་ལ་ཡང་ནར་མར་བཅངས། དོན་ལ་ཡང་སྒྲུ   བ་པ་མ་བྱ ས་པའི་འགྱ ོད་པ་མེད་གསུ ངས། སླ ར་ཡང་རྐྱ  ེན་གྱ ིས་འཁོར་བ་སྙ ིང་པོ་མེད་པར་གསལ་ཐེབས་ནས་སྒྲུ   བ་པ་ལ་ཡིད་དམ་བཅས་པའི་མཛད་པ་སྟ ེ་དྲུ  ག་པའོ།། 
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༈ བདུ ན་པ་ནི། ཡང་རས་ཆུ ང་པས། རྗ ེ་བཙུ ན་གྱ ིས་ཐོག་མར་དཀའ་སྤྱ  ད་དང་སྒྲུ   བ་པ་གནས་གང་དང་གང་དུ ་མཛད་ཞུ ས་པས། དེར་སླ ོབ་དཔོན་གྱ ི་སྲ ས་པོས་ནང་པར་འདི་རྣ མས་ལ་སྒྲུ   བ་རྒྱ  གས་ཀྱ ི་རྟ ེན་མཛད་ལ། ངེད་རྣ མས་ཀྱ ང་ཐུ གས་དམ་གྱ ི་ཁོངས་སུ ་ཆུ ད་པར་མཛད་ཅིག་ཟེར། ཕྱ ེ་སྒྱ  ེ་གང་དང་། ཆུ ་སྡ ོར་བཟང་པོ་བྱ ིན་བྱུ  ང་བ་རྣ མས་ཁྱ ེར་འོངས་ཏེ། ངེད་རང་གི་ཁང་པའི་རྒྱ  བ་རི་ལ་བྲ ག་ཕུ ག་བཟང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེར་སྒ ོམ་ཞིང་བསྡ ད། རྒྱ  གས་ཆུ ་རྣ མས་ལ་སྲ ིས་སེ་བྱ ེས་པས་ལུ ས་ཟུ ངས་ཕལ་ཆེར་ཟད་རུ ང་དགེ་སྦྱ  ོར་སྨ ར་བར་བྱུ  ང་ཞིང་ཟླ ་བ་འགའ་ཐུ བ། དེ་ནས་རྒྱ  གས་ཆུ ་རྣ མས་རྫ ོགས་ནས་ཟས་ཡེ་མེད་པ་རང་ལ་ཡུ ན་རིང་མ་ཚུ གས་པས། བསམ་མནོ་ཞིག་ལ་ཕུ འི་འབྲ ོག་པ་ལ་ཆུ ་སྡ ོར་བསླ ངས། མདའི་ཞིང་པ་ལ་རྒྱ  ག་བསླ ངས་ཏེ། འཚ་བ་གཏའ་མ་ཆད་ཙམ་ལ་བརྟ ེན་ནས་སྒྲུ   བ་པ་བྱ ེད་
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དགོས་སྙ མ། འབྲ ོག་སླ ོང་ལ་ཕྱ ིན་ཏེ་སྦྲ  ་ཞིག་གི་འགག་ཏུ ་རྣ ལ་འབྱ ོར་པ་ལ་ཆུ ་སྡ ོར་གྱ ི་སླ ོང་མོ་ཞུ ་བྱ ས་པས། ཨ་ནེའི་སྦྲ  ་དང་ཐུ ག་སྟ ེ། ཨ་ནེས་ང་ངོ་ཤེས་ནས། སྙ ིང་མི་དགའ་བས་ཐོག་མར་ཁྱ ི་རྣ མས་རྦ ད་བྱུ  ང་བ། རྡ ོ་དང་བེར་ཀས་བསྲུ  ངས་པས། ཨ་ནེ་རང་སྦྲ  འི་ཚུ གས་ཤིང་ཁྱ ེར་ནས་ཕ་བཟང་གི་རྐ ང་འདྲ ེན་པོ། ཉེ་ཚན་གྱ ི་བརླ ་འཚང་པོ། ཡུ ལ་གྱ ི་ཕུ ང་འདྲ ེ་ཁྱ ོད་ཅི་ལ་འོངས། ཕ་བཟང་ལ་བུ ་ཁྱ ོད་འདྲ ་སྐྱ  ེ་བ་ཟེར་ཞིང་མང་པོ་བརྡ ེག་ཏུ ་བྱུ  ང་བ་ལ། ངས་ཕྱ ིར་བྲ ོས་པས་འཚ་བ་ངན་པས་ལུ ས་སྟ ོབས་ཉམས་པ་དང་། རྐ ང་པ་རྡ ོ་ལ་ཐོགས་ནས་ཀོ་ཆུ ་ཞིག་གི་ནང་དུ ་འགྱ ེལ་ནས་འཆི་ཚད་པ་ཞིག་བྱུ  ང་དུ ས་ཀྱ ང་འབར་ཞིང་འདུ ག །ངས་ཅི་ལོངས་ཤིག་བྱ ས་ཏེ། བེར་ཀ་ལ་ལུ ས་བརྟ ེན་ནས་ཨ་ནེ་ལ་གླུ  ་འདི་བླ ངས་སོ། །ཕ་དྲ ིན་ཅན་མར་པའི་ཞབས་ལ་འདུ ད། །ཡུ ལ་ངན་རྩ ་ཡི་ཀོ་རོན་ན། །གཉེན་བཤེས་དགྲ ར་ལངས་ཀྱ ི་མ་
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བུ ་གསུ མ། །སྲ ན་ཕུ ང་བེར་ཀས་གཏོར་བ་བཞིན། །ཁྱ ེད་ཨ་ཁུ ་ཨ་ནེས་ཨེ་བཏང་སོམས། །ང་སྤྲ  ང་པོ་ས་མཐར་འཁྱ མས་ཀྱ ི་བར། །ཨ་མ་སྡུ  ག་བསྔ ལ་ཕོངས་གྲ ིར་ཤི། །སྲ ིང་མོ་ལྟ ོ་གོས་སྤྲ  ང་ཕྱ ིར་འཁྱ ར། །ངས་མ་སྲ ིང་གི་གདུ ང་སེམས་མ་ཆོད་པས། །ཕ་ཡུ ལ་བཙན་རར་སླ ེབ་པའི་ཚ། །བརྩ ེ་བའི་མ་དང་གཏན་བྲ ལ་བྱུ  ང་། །སྲ ིང་མོ་སྡུ  ག་པས་ས་མཐར་འཁྱ ར། །ང་སྐྱ  ོ་ཤས་སྙ ིང་རླུ  ང་ཁོང་ནས་ལངས། །ངེད་མ་བུ ་གསུ མ་གྱ ི་སྡུ  ག་བསྔ ལ་འདི། །ཁྱ ེད་གཉེན་བཤེས་བགྲ ོས་ནས་མ་བཅོལ་ལམ། །བཟོད་གླ གས་མེད་པའི་སྡུ  ག་བསྔ ལ་དེས། །དམ་ཆོས་སྒྲུ   བ་པའི་གསལ་འདེབས་བྱུ  ང་། །དྲ ིན་ཅན་མར་པའི་གདམས་ངག་རྣ མས། །ལྟ ོས་མེད་རི་ལ་བསྒ ོམ་པའི་ཚ། །སྒྱུ   ་མ་ལུ ས་ཀྱ ི་ཕུ ང་པོ་ལ། །ཟས་མེད་སླ ོང་དུ ་འོངས་པའི་ཚ། །འབུ ་ཚ་ཟད་གྲ ོག་མའི་ཚང་སྒ ོ་བཞིན། །བདག་ཀྱ ང་ཨ་ནེའི་སྒ ོ་དྲུ  ང་སླ ེབ། །གཅན་གཟན་ཁྱ ི་ཡི་ཕོ་ཉ་བཀྱ ེ། 
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།སྟ ོབས་མེད་ལུ ས་ཀྱ ིས་གཡུ ལ་ངོ་སྤྲ  ད། །དྲ ག་སྔ གས་ཚིག་ངན་དམོད་པ་ཡིས། །བླ ོ་ཡི་མུ ག་ཁོང་གཟེར་གཏིང་ནས་བསླ ངས། །ཚུ གས་ཤིང་བེར་ཀའི་མཚན་ཆར་གྱ ིས། །བདག་ལུ ས་ཟུ ག་རྔུ  ་ན་ཚས་བཀང་། །རིན་ཆེན་སྲ ོག་དང་དོ་བྲ ལ་བྱུ  ང་། །ཞེ་སྡ ང་ལྡ ང་བར་ང་རིགས་ཀྱ ང་། །ངས་ནི་བླ ་མའི་བཀའ་བཞིན་སྒྲུ   བ། །ཨ་ནེ་ཞེ་སྡ ང་མ་ཆེ་བར། །སྒྲུ   བ་རྒྱ  གས་འཚ་བའི་སླ ོང་མོ་ཞུ ། །བྱ མས་སྙ ིང་རྗ ེའི་མངའ་བདག་མར་པ་རྗ ེ། །འབངས་ཞེ་སྡ ང་ཞི་བར་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས། ཞེས་ངུ ་ངག་གིས་གླུ  ་མ་དབྱ ངས་དེ་བླ ངས་པས། ཨ་ནེའི་ཕྱ ི་བཞིན་བུ ་མོ་ཞིག་འདུ ག་པ་དེ་མཆི་མ་ནར་བྱུ  ང་བ་དང་། ཨ་ནེ་ཡང་སྐྱ  ེངས་ནས་གཉིས་ཀ་ནང་དུ ་སོང་སྟ ེ། མར་རིལ་གཅིག་དང་ཐུ ད་ཕྱ ེ་རུ ལ་པ་མཚན་པ་ཞིག་བུ ་མོ་དེ་ལ་བསྐུ  ར་བྱུ  ང་། སྦྲ  ་གཞན་རྣ མས་ལ་བསླ ངས་པས། ངས་ངོ་ཤེས་པ་ནི་མི་འདུ ག །ཁོང་ཚས་ང་ཡིན་པར་ཤེས་ཏེ། ལྟ ་ནན་ཆེ་བ་རེ་བྱ ས་
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ནས་བསོད་སྙ ོམས་དྲ ག་པ་རེ་བྱ ིན་བྱུ  ང་བ་རྣ མས་ཁྱ ེར་འོངས་ནས། ཨ་ནེའི་བྱ ེད་ལུ གས་དེས་ཨ་ཁུ ་ཡང་གོ་བས་ཕྱ ོགས་ཙམ་ལའང་མི་འགྲ ོ་དགོས་སྙ མ་བྱུ  ང་སྟ ེ། རྩ ་ཕུ འི་ཞིང་པ་རྣ མས་ལ་བསོད་སྙ ོམས་བསླ ངས་པས། ཨ་ཁུ ་སྔ ར་གྱ ི་ཁང་གཞིས་འཕོས་པའི་སྒ ོར་སླ ེབ་པས་ཨ་ཁུ ས་ཤེས་ནས། རོ་ལྟ ར་རྒ ས་རུ ང་ཁྱ ོད་ཀ་དགོས་པ་ཡོད་དོ་ཟེར་གསོད་རྡ ོ་འཕངས་པ་ཕོག་ཚད་པ་བྱུ  ང་བ་ངས་ཀྱ ང་ངོ་ཤེས་ནས་བྲ ོས་ཕྱ ིན་པས། སྟ ོབས་ཀྱ ིས་ཅི་འཁྱུ  ད་ཀྱ ི་རྡ ོ་མང་པོ་འཕངས་བྱུ  ང་། ངས་དེ་ནས་ཀྱ ང་བྲ ོས་པས། མདའ་གཞུ ་ཁྱ ེར་ནས་ཕྱ ིར་ཐོན་བྱུ  ང་སྟ ེ། བརླ ་འཚང་པོ། རྐ ང་འདྲ ེན་པོ་ཁྱ ོད་ཀྱ ིས་ཡུ ལ་འདི་ཕུ ང་དུ ་མ་བཅུ ག་གམ། ཡུ ལ་པ་རྣ མས་དགྲ ་ལག་ཏུ ་ཆུ ག་ཡོད་དོ། །མྱུ  ར་དུ ་འཐོན་ཤོག་ཅིག་ཟེར་ཞིང་མདའ་རྒྱ  ག་ཏུ ་བྱུ  ང་། དེར་ཡུ ལ་པའི་ཕོ་གཞོན་འགས་ཀྱ ང་རྡ ོ་བ་རེ་ཙམ་འཕངས་བྱུ  ང་བ་ལ། ངས་ཀྱ ང་སྔ ར་མཐུ ་བཏང་
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བའི་གནོང་གིས་གང་མིན་བྱུ  ང་གིས་དོགས་ནས་མཐུ ས་སྡ ིགས་མོ་བྱ ེད་སྙ མ། ཕ་བཀའ་བརྒྱུ   ད་བླ ་མ། ཁྲ ག་འཐུ ང་དམ་ཅན་རྒྱ  ་མཚ། རྣ ལ་འབྱ ོར་པ་ཆོས་བྱ ེད་པ་ལ་དགྲ ་བྱུ  ང་ངོ་། །ར་མདའ་རླ ོགས་ཤིག །ང་ཤི་རུ ང་ཆོས་སྐྱ  ོང་ལ་འཆི་རྒྱུ   ་མེད་དོ་བྱ ས་པས། ཁོང་རྣ མས་འཇིགས་ནས་ཀུ ན་གྱ ིས་ཨ་ཁུ ་བཟུ ང་། ངེད་རང་ལ་དཀར་མི་རྣ མས་ཀྱ ིས་མཚམས་བྱ ས། རྡ ོ་བརྡ ེག་མི་རྣ མས་ཀྱ ིས་བཟོད་གསོལ་བྱ ས། ཨ་ཁུ ས་ནི་བསོད་སྙ ོམས་ཀྱ ང་སྟ ེར་མ་ཉན། གཞན་ཡུ ལ་པ་སྤྱ  ིས་བསོད་སྙ ོམས་དྲ ག་པ་རེ་བྱ ིན་བྱུ  ང་བ་རྣ མས་ཁྱ ེར་ཏེ། ད་ཡུ ལ་འདིར་བསྡ ད་རུ ང་ཁོང་ཚའི་ཞེ་སྡ ང་གསོག་པར་འདུ ག་པས། འགྲ ོ་དགོས་སྙ མ་པ་ལ། དོ་ནུ བ་རྨ ི་ལམ་དུ ་སྔ ར་གྱ ི་གནས་དེ་ཀར་ཞག་ཤས་བསྡ ད་ན་བཟང་བའི་བརྡ ་ཞིག་བྱུ  ང་སྟ ེ་ཞག་འགའ་དེ་ཀར་བསྡ ད་པས་མཛས་སེས་ཚར་ནས། ཟས་ཆང་བཟང་པོ་ཁྱ ེར་ཏེ་ཕྲ ད་དུ ་བྱུ  ང་བས། བཅངས་
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ནས་མང་པོ་ངུ ་ཞིང་འདུ ག །ཨ་མ་ཤི་ཚུ ལ་དང་སྲ ིང་མོ་འཁྱ ར་ཚུ ལ་བཤད་བྱུ  ང་བས་ཤིན་ཏུ ་སྐྱ  ོ་བ་ཞིག་བྱུ  ང་སྟ ེ་ང་རང་ཡང་མཆི་མ་མང་པོ་ཤོར། ངས་མོ་ལ་ཁྱ ོད་ད་དུ ང་ཁྱ ིམ་ལ་མི་འགྲ ོ་བ་ཕྱ ི་ཐག་རིང་བྱ ས་པས། མོ་ན་རེ། ཁྱ ོད་ཀྱ ི་ཆོས་སྐྱ  ོང་ལ་འཇིགས་ནས་དགོས་ཟེར་བ་ཡང་མ་བྱུ  ང་། བྱུ  ང་ཡང་འགྲ ོ་བ་ཡང་མེད། ཁྱ ེད་ཆོས་མཛད་པ་ངོ་མཚར་ཆེ། ད་ཞིང་ཁང་རྣ མས་ཇི་ལྟ ར་བྱ ེད་ཟེར་བས། ངས་མོའ ་ིབསམ་པ་གོ་སྟ ེ། ང་ཁྱ ིམ་ཐབ་ལ་མ་སྦྱ  ར་བ་འདི། སྒྲ  ་སྒྱུ   ར་མར་པའི་བཀའ་དྲ ིན་ཡིན། ཆོས་ཕྱ ོགས་ནས་སྨ ོན་ལམ་བཟང་པོ་བཏབ་པས་ཆོག །འཇིག་རྟ ེན་ཕྱ ོགས་ནས་མོ་རང་ཁོ་ཐག་ཆོད་པའི་གཏམ་ཞིག་དགོས་སྙ མ། སྲ ིང་མོ་དང་ཕྲ ད་ན་མོ་ལ་སྟ ེར། དེ་བར་ཞིང་ཁྱ ོད་རང་ཐོབ། སྲ ིང་མོ་ཤི་བར་ཐག་ཆོད་ན་ཞིང་ཁང་གཉིས་ཀ་ཁྱ ོད་རང་ཁྱ ེར་བྱ ས་པས། ཁྱ ེད་རང་ལ་མི་དགོས་པ་ལགས་སམ་ཟེར་བས། ང་ལྟ ོ་
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དཀའ་ཐུ བ་དང་བྱ ་ཚལ་བྱ ི་ཚལ་བྱ ེད་པས་ཞིང་གིས་དགོས་པ་མེད། གནས་མི་མེད་ཀྱ ི་བྲ ག་ཕུ ག་ཏུ ་སྡ ོད་པས་ཁང་པས་དགོས་པ་མེད། འཛམ་བུ འི་གླ ིང་དབང་རུ ང་འཆི་ཚ་བཞག་དགོས་འདུ ག་པས། ད་ལྟ ་ནས་བླ ོས་བཏང་ན་འདི་ཕྱ ི་ཀུ ན་ཏུ ་སྐྱ  ིད་པར་འོང་བ་འདུ ག །དེས་ན་སྤྱ  ོད་པ་མི་ཀུ ན་དང་རྒྱ  བ་ལོག་བྱ ེད་པས་ད་ང་ལ་མི་མ་རེ་ཞིག་བྱ ས་པས། མོ་ན་རེ་འོ་ན་ཁྱ ེད་ཆོས་པ་ཀུ ན་དང་ཡང་རྒྱ  བ་ལོག་མཛད་དམ་ཟེར་བ་ལ། དང་པོ་བསམ་པ་འཇིག་རྟ ེན་གྱ ི་ཆེ་ཐབས་ཁོང་དུ ་བཅུ ག་ནས། སྦྱ  ོར་བ་པོ་ཏི་འགའི་ཚིག་བཤད་བསླ བས་ཏེ། ད་ལྟ འི་བསམ་པ་རང་ཕྱ ོགས་རྒྱ  ལ་ན་དགའ་ཞིང་། གཞན་ཕྱ ོགས་ཕམ་ན་དགའ་བ་ཁོང་དུ ་འཚངས་པའི་སྦྱ  ོར་བ་ནོར་ཅི་གསོག་དང་སྙ ན་གྲ གས་ཅི་ཐོབ་བྱ ེད་པའི་ཆོས་པར་མིང་བཏགས་ནས་གོས་སེར་པོ་གྱ ོན་པ་ཙམ་པ་འདི་ཀུ ན་དང་རྒྱ  བ་ལོག་ཡིན་ཡང་ཡིན། བྱ ེད་ཀྱ ང་
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བྱ ེད། དེ་མིན་པའི་ཆོས་པ་རྣ མས་ཐེག་པ་སོ་སོའ་ིཆ་ལུ གས་སུ ་སྣ ང་རུ ང་། བསམ་སྦྱ  ོར་གོང་ལྟ ར་མེད་ན་དོན་ལ་མཐུ ན་པས་རྒྱ  བ་ལོག་མི་ཤེས། ང་དང་དོན་མི་མཐུ ན་ན་རྒྱ  བ་ལོག་རང་ཡིན་བྱ ས་པས། འོ་ན་ཁྱ ེད་ཀྱ ི་ཆ་ལུ གས་སྤྲ  ང་པོ་བས་ངན་པ་འདི་འདྲ འི་ཆོས་པ་སྔ ར་མ་མཐོང་། འདི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་གང་གི་ཆ་ལུ གས་ཡིན་ཟེར་བས། འདི་ཐེག་པ་ཀུ ན་གྱ ི་མཆོག་རབ་ཚ་འདིར་སངས་རྒྱ  ས་སྒྲུ   བ་ཕྱ ིར་ཆོས་བརྒྱ  ད་རླུ  ང་ལ་བསྐུ  ར་བ་ཞེས་བྱ ་བའི་ཐེག་པའི་ཆ་ལུ གས་ཡིན་བྱ ས་པས། མོ་ན་རེ་ཁྱ ེད་དང་ཁོང་ཚའི་ཆ་ལུ གས་དང་སྤྱ  ོད་པ་ཀུ ན་ཁྱ ེད་རང་ཟེར་བ་བཞིན་རྒྱ  བ་ལོག་རང་དུ ་འདུ ག་པས་གང་རུ ང་ཞིག་ཆོས་མིན་པ་འདྲ ། ཡིན་པ་མཉམ་པོ་ལ་ཁོང་ཚའི་དེ་དགའ་བར་འདུ ག་ཟེར་བ་ལ། ངས་ཁྱ ོད་འཇིག་རྟ ེན་པ་དགའ་བའི་ཆོས་པ་དེ་ལ་ང་མི་དགའ། ང་དང་དོན་མཐུ ན་པའི་ཆོས་པ་ན་བཟའ་ངུ ར་
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སྨྲ  ིག་གསོལ་བ་རྣ མས་ལའང་། ཆོས་བརྒྱ  ད་ཀྱ ི་ཆ་བག་ཙམ་རེ་ཡོད་པ་འདྲ ། མེད་རུ ང་སངས་རྒྱ  ས་ཐོབ་པ་མྱུ  ར་མི་མྱུ  ར་ལ་ཁྱ ད་པར་བསམ་གྱ ིས་མི་ཁྱ བ་པ་ཞིག་ཡོད་དེ་དེ་ཁྱ ོད་ཀྱ ིས་མི་གོ། དེ་བས་ཁྱ ོད་རང་ཡང་ནུ ས་ན་ཆོས་གྱ ིས། མི་ནུ ས་ན་ཁང་ཞིང་ཁྱ ེར་ལུ གས་སྔ ར་ལྟ ར་གྱ ིས་ལ་སོང་བྱ ས་པས། མོ་ན་རེ། ང་ལ་ཁྱ ེད་ཀྱ ི་ཁང་ཞིང་མི་དགོས། སྲ ིང་མོ་ལ་བྱ ིན་མཛད། ཆོས་ཤིག་བྱ ེད་དེ། ཁྱ ེད་ཀྱ ིས་འདི་འདྲ ་མི་ནུ ས་པར་གདའ་ཟེར་སོང་ངོ་། །དེ་ནས་ཨ་ནེས་ང་ཁང་ཞིང་ལ་གཙིགས་མེད་པ་ཐོས་ནས། ཞག་འགའ་སོང་བ་དང་། ཨ་ནེའི་བསམ་པ་ལ། ཁོ་བླ ་མའི་བཀའ་བཞིན་བྱ ེད་ཟེར་བས་ཞིང་འདི་ཨེ་ཁུ གས་ལྟ ་སྙ མ། ངའི་སར་རྩ མ་ཆང་ཆུ ་སྡ ོར་མཚན་པ་ཞིག་ཁྱ ེར་ནས་བྱུ  ང་སྟ ེ། ཁ་སང་ངས་མི་ཤེས་པ་ཞིག་བྱ ས་འདུ ག་སྟ ེ། ཚ་བོ་ཆོས་པ་ཡིན་པས་བཟོད་པར་མཛད། ད་ཨ་ནེས་ཁྱ ེད་རང་གི་ཞིང་བཏབ་ནས་
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རྒྱ  གས་སྐྱ  ེལ་ཟེར་བ་ལ། འོ་ན་ཨ་ནེས་ཟླ ་བ་རེ་ལ་ནས་ཁལ་རེའི་ཕྱ ེ་སྐྱ  ོལ། དེ་ལྷ ག་རྣ མས་ཨ་ནེས་ཁྱ ེར་ལ་ཞིང་ཐོབ་ཅིག་བྱ ས་པས། དེ་ལྟ ར་བྱ ེད་ཟེར། ཟླ ་བ་གཉིས་ཙམ་ཆོད་དོན་བཞིན་བསྐྱ  ལ། དེ་ནས་ལན་གཅིག་ཨ་ནེ་བྱུ  ང་ནས། མི་རྣ མས་ན་རེ་ཞིང་བཏབ་ན་ཚ་བོའ་ིཆོས་སྐྱ  ོང་གིས་མཐུ ་བྱ ེད་ཟེར་ཏེ། མཐུ ་རང་མི་བྱ ེད་ལས་ཆེ་ཟེར་བས། མཐུ ་ཅི་ལ་བྱ ེད། དགེ་བ་འོང་བས་ཨ་ནེ་རང་ཞིང་ཐོབ་ལ་རྒྱ  གས་སྐྱ  ོལ་ཅིག་བྱ ས་པས། འོ་ན་ཚ་བོ་ལ་ནི་ཁྱ ད་མེད། ཨ་ནེ་བླ ོ་བདེ་བ་འདུ ག་པས། ཚ་བོས་མནའ་ཞིག་སྐྱ  ོལ་དང་ཟེར་བ་ལ། འདི་ལ་བསམ་བླ ོ ་ཅི་ཡོད་མི་ཤེས་པར་འདུ ག་སྟ ེ། མི་དགའ་བ་ཡང་ཆོས་ཡིན་སྙ མ་མནའ་བསྐྱ  ལ་བས་དགའ་སྟ ེ་ལོག་སོང་། དེ་ནས་ངས་སྙ ིང་རུ ས་བསྐྱ  ེད་ནས་བསྒ ོམས་རུ ང་ལུ ས་ལ་བདེ་དྲ ོད་ཀྱ ི་ཡོན་ཏན་ཙམ་སྐྱ  ེར་མ་འདོད་པར་ད་ཅི་དྲ ག་སྙ མ་ཞིང་ཡོད་པའི་ཚ། ནུ བ་ཅིག་གི་རྨ ི་
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ལམ་ན་ཞིང་ཐ་བ་ཞིག་རྨ ོས་པས་སྲ ་དྲ གས་མ་ཕེད་པར་ད་འཇོག་གམ་སྙ མ་པ་ལ། རྗ ེ་བཙུ ན་མར་པ་ནམ་མཁར་བྱ ོན་ནས། བུ ་སྙ ིང་རུ ས་དང་བརྩ ོན་འགྲུ  ས་བསྐྱ  ེད་ལ་རྨ ོས་ཤིག །ཐ་བ་སྲ ་ཡང་ཕེད་ནས་འོང་གིས་གསུ ང་ཞིང་། མར་པས་སྣ ་ཁྲ ིད་ནས་རྨ ོས་པས། འདུ ར་ཕེད་དེ་ལོ་ཏོག་བཟང་པོ་སྐྱ  ེས་པ་རྨ ིས་པས། གཉིད་སད་པ་དང་སེམས་དགའ་བ་ཞིག་བྱུ  ང་བ་ལ། རྨ ི་ལམ་བག་ཆགས་འཁྲུ  ལ་པ་ལ་བླུ  ན་པོ་རྣ མས་ཀྱ ང་བདེན་ཆེར་མི་འཛིན་ན། བླུ  ན་པོ་བས་ཀྱ ང་ང་བླུ  ན་ནམ་སྙ མ་པ་བྱུ  ང་། འོན་ཀྱ ང་སྙ ིང་རུ ས་བྱ ས་བསྒ ོམས་པས་ཡོན་ཏན་སྐྱ  ེ་བའི་རྟ གས་སུ ་འདུ ག་སྙ མ་དགའ་བཞིན་རྨ ི་ལམ་གྱ ི་དོན་གསལ་འདེབས་པའི་གླུ  ་འདི་བླ ངས་སོ། །རྗ ེ་བཀའ་དྲ ིན་ཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སྤྲ  ང་རི་ཁྲ ོད་ཟིན་པར་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས། །གཞི་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱ ི་ཞིང་ས་ལ། །ལམ་དད་པ་བརྟ ན་པོའ་ིཆུ ་ལུ ད་སྦྱ  ར། །སེམས་དཀར་པོ་དྲ ི་
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མེད་ཀྱ ི་ས་བོན་བཏབ། །གསོལ་འདེབས་དྲ ག་པོའ་ིགཡུ ་འབྲུ  ག་ལྡ ིར། །བྱ ིན་རླ བས་རྩ ོལ་མེད་ཀྱ ི་ཆར་པ་བབས། །སེམས་ཡིད་གཉིས་མེད་པའི་རྨ ོན་དོར་ལ། །ཐབས་ཤེས་རབ་གཉིས་ཀྱ ི་རྨ ོས་གཤོལ་བཏགས། །འཁྲུ  ལ་རྟ ོག་མེད་པའི་སྐྱ  ེས་བུ ་ཡིས། །ཡེངས་པ་མེད་པའི་ཐོང་ཞིག་འཛིན། །བརྩ ོན་འགྲུ  ས་དྲ ག་པོའ་ིལྕ ག་གིས་འགྲ བ། །ཉོན་མོངས་དུ ག་ལྔ འི་ཐ་བ་རླ ོག །རང་རྒྱུ   ད་ངན་པའི་རྡ ོ་བ་སོལ། །གཡོ་ཟོལ་མེད་པའི་ཡུ ར་མ་བྱ ེད། །ལས་འབྲ ས་བདེན་པའི་སྙ ེ་མ་ལ། །རྣ མ་ཐར་བཟང་པོའ་ིབཙས་མ་བརྔ ། །གདམས་ངག་བཟང་པོའ་ིའབྲ ས་བུ ་ཡིས། །གཏད་སོ་མེད་པའི་བང་བ་འགེངས། །མཁའ་འགྲ ོའ་ིརྔ ོད་འཐག་ཟས་ཀྱ ི་མཆོག །བདག་རྣ ལ་འབྱ ོར་སྒྲུ   བ་པའི་འཚ་བ་ཡིན། །རྨ ི་ལམ་དོན་གྱ ི་གསལ་འདེབས་ཡིན། །ཚིག་ལ་དོན་ཉིད་མི་སྐྱ  ེ་ཞིང་། །མཚན་པ་ཙམ་གྱ ིས་མི་རྟ ོགས་པས། སླ ད་ནས་བྱ ང་ཆུ བ་སྒྲུ   བ་པ་རྣ མས། 
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།སྙ ིང་རུ ས་བསྐྱ  ེད་ནས་སྒ ོམ་པར་ཞུ ། །དཀའ་ཐུ བ་དང་སྙ ིང་རུ ས་རྩ ལ་བསྐྱ  ེད་ནས། དཀའ་བས་བསྒྲུ   བས་ན་དཀོན་པའང་འགྲུ  བ །ཕོ་བྱ ང་ཆུ བ་ཀྱ ི་སྐྱ  ེས་བུ ་ཆོས་བྱ ེད་རྣ མས། །སྒྲུ   བ་པ་ལ་བར་ཆད་མེད་པར་ཤོག །ཅེས་བརྗ ོད་ནས། ང་བྲ ག་དཀར་རྟ ་སོ་ལ་སྒ ོམ་དུ ་འགྲ ོ་དགོས་སྙ མ་ཡོད་པའི་ཚ། ཨ་ནེས་ནས་ཁལ་གསུ མ་གྱ ི་ཕྱ ེ། ཐུ ལ་གོག་གཅིག །རས་བཟང་པོ་གོས་ལྡ ེང་གཅིག །མར་ཚིལ་འདྲ ེས་པའི་ཆུ ་སྡ ོར་རྣ མས་ཁྱ ེར་བྱུ  ང་སྟ ེ། འདི་རྣ མས་ཚ་བོའ་ིཞིང་བཙངས་པའི་རིན་ཡིན་པས་ཁྱ ེར་ལ་ངའི་མིག་གིས་མི་མཐོང་། རྣ ་བས་མི་ཐོས་པའི་ཡུ ལ་ཕྱ ོགས་ཤིག་ཏུ ་འགྲ ོ་རོགས་གྱ ིས། དེ་མིན་ཡུ ལ་མི་ཀུ ན་གྱ ིས་ང་ལ་དང་པོ་ཐོས་པ་དགས་སྡུ  ག་དེ་བཏང་རྟ ིང་། ད་ཡང་ཁྱ ེད་ཀྱ ི་བསྟ ེན་རྩ ི་བྱ ས་ནས། ཡུ ལ་མི་ལྷ ག་མ་འདི་རྣ མས་ཀྱ ང་གསོད་པ་ཡིན་ན། ཁྱ ེད་རང་གཉིས་ཀ་གསོད་གཏོང་ཟེར་བས། ཚ་བོ་རང་ཡུ ལ་གཞན་དུ ་
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བྲ ོས་པ་ལེགས་པར་འདུ ག །ཅིས་ཀྱ ང་མི་འགྲ ོ་ན་ང་གསོད་དོན་མེད། ཚ་བོ་རང་གསོད་མི་གསོད་ལ་ཐེ་ཚམ་མི་འདུ ག་གོ་ཟེར་བྱུ  ང་བས། ངའི་བསམ་པ་ལ། ཡུ ལ་མིས་དེ་ལྟ ར་མི་ལབ་པ་ངས་གོ། ང་ཆོས་བཞིན་མི་བྱ ེད་ན་སྤྱ  ིར་གྱ ིས་ཞིང་ཕྲ ོགས་པ་ལ་མཐུ ་མི་བྱ ེད་པའི་མནའ་སྐྱ  ལ་བ་མེད། ཁྱ ད་པར་རྣ ལ་འབྱ ོར་པའི་མནའ་རྨ ི་ལམ་སྒྱུ   ་མ་ཡིན་པས་ཁྱ ོད་རྐ ང་མཐིལ་སེར་ལོག་གཏོང་བ་ལ་ཚགས་མེད་དེ་ད་ང་དེ་ལྟ ར་མི་བྱ ེད། ཞེ་སྡ ང་སྐྱ  ེ་ཡུ ལ་མེད་པའི་བཟོད་པ་སུ ་ལ་བསྒ ོམ། ང་རང་དོ་ནུ བ་ཤི་ན་ཞིང་གིས་མི་ཚད་འདི་རྣ མས་ཀྱ ིས་ཀྱ ང་ཅི་བྱ ེད། སངས་རྒྱ  ས་ཐོབ་པའི་ཐབས་ལ་བཟོད་པ་མཆོག་ཏུ ་གསུ ངས་པ་ཡིན། དེ་སྒ ོམ་པའི་རྟ ེན་ཨ་ནེ་ཡིན་ཞིང་། དམ་པའི་ཆསོ་དང་མཇལ་བ་ཡང་ཨ་ཁུ ་དང་ཨ་ནེའི་དྲ ིན་ཡིན། བཀའ་དྲ ིན་དུ ་ཆེ་བས་དྲ ིན་ལན་དུ ་ཕྱ ི་མ་སངས་རྒྱ  ས་ཐོབ་པའི་སྨ ོན་ལམ་རྟ ག་ཏུ ་འདེབས། ཚ་
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འདིར་ཞིང་དུ ་མ་ཟད་ཁང་པ་ཡང་བྱ ིན་པས་ཆོག་སྙ མ་པ་བྱུ  ང་བ་ལྟ ར། ཨ་ནེ་ལ་ཡང་གོ་བར་ལབ་སྟ ེ། ང་བྱ ང་ཆུ བ་སྒྲུ   བ་པ་ལ་བླ ་མའི་གདམས་ངག་མིན་པ་ཅིས་ཀྱ ང་དགོས་པ་མེད་པས། ཞིང་དུ ་མ་ཟད་ཁང་པ་ཡང་ཨ་ནེ་ཁྱ ེར་ཅིག་བྱ ས་གླུ  ་འདི་བླ ངས་སོ། །རྗ ེ་བླ ་མའི་བཀའ་དྲ ིན་རི་ཁྲ ོད་འགྲ ིམ། །སྤྲ  ང་པོའ་ིསྐྱ  ིད་སྡུ  ག་ཁྱ ེད་རང་ཤེས། །འཇིག་རྟ ེན་འཁོར་བ་ལས་ཀྱ ི་དུ བ། །འབགས་ན་ཐར་པའི་སྲ ོག་རྩ ་གཅོད། །སྐྱ  ེ་བོའ་ིསོ་ནམ་སྡ ིག་པའི་ལས། །སྤྱ  ད་ན་ངན་སོང་སྡུ  ག་བསྔ ལ་མྱ ོང་། །ཉེ་དུ འི་གདུ ང་སེམས་བདུ ད་ཀྱ ི་མཁར། །བརྩ ིགས་ན་མེ་འོབས་ཀྱ ི་ནང་དུ ་ཚུ ད། །ཟས་ནོར་གྱ ི་གསོག་འཇོག་མི་ཡི་ནོར། །བསགས་ཚད་དགྲ ་བོའ ་ིརྒྱ  གས་ཕྱ ེ་ཡིན། །སྐྱ  ིད་འདོད་ཀྱ ི་ཇ་ཆང་བཙན་དུ ག་གི་ཆུ ། །འཐུ ངས་ན་ཐར་པའི་སྲ ོག་རྩ ་གཅོད། །ཨ་ནེའི་ཞིང་རིན་སེར་སྣ འི་རྫ ས། །ཟོས་ན་ཡི་དྭ གས་ཀྱ ི་གནས་སུ ་སྐྱ  ེ། །ཨ་ནེའི་ཁ་ཏ་



262

ཞེ་སྡ ང་གི་ཚིག །ལབ་ན་བདག་གཞན་གཉིས་ཕུ ང་འོང་། །བདག་གི་ཞིང་ཁང་ཐམས་ཅད་ནི། །ཨ་ནེ་ཁྱ ེར་ལ་དགའ་བར་གྱ ིས། །མི་ཁ་ཆོས་ཀྱ ིས་སངས་པ་ཡིན། །ལྷ ་ཁ་སྙ ིང་པོས་བསྒྲུ   བ་པ་ཡིན། །འདྲ ེ་ཁ་སྙ ིང་རྗ ེས་ནོན་པ་ཡིན། །ཉེས་ཁ་རླུ  ང་ལ་བསྐུ  ར་བ་ཡིན། །རང་ཁ་གྱ ེན་ལ་བལྟ ་བ་ཡིན། །རྗ ེ་མི་བསྐྱ  ོད་ཀྱ ི་ངོ་བོ་སྐུ  ་དྲ ིན་ཅན། །སྤྲ  ང་རི་ཁྲ ོད་ཐུ བ་པར་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས། །ཞེས་པའི་གླུ  ་བླ ངས་པས། ཨ་ནེ་ན་རེ་ཆོས་པ་བཟང་པོ་བྱ ་བ་ཚ་བོ་འདི་འདྲ ་ལ་ཟེར་བ་ཡིན། དགའ་རབ་ཡིན་ཟེར། དགའ་ནས་སོང་། དེ་ནས་རྐྱ  ེན་དེས་བསྐུ  ལ་བས་སྐྱ  ོ་ཤས་དྲ ག་པོ་རང་ཞིག་བྱུ  ང་། ཞིང་ཁང་གི་ཁོ་ཐག་ཆོད་པས་བླ ོ་བདེ་བ་ཞིག་ཀྱ ང་བྱུ  ང་བས། ང་དང་པོའ་ིདམ་བཅའ་ལྟ ར་བྲ ག་དཀར་རྟ ་སོ་ལ་སྒ ོམ་དུ ་འགྲ ོ་སྙ མ་པ་ཤར། ཕུ ག་པ་དེར་མཉམ་གཞག་གི་དགེ་སྦྱ  ོར་གྱ ི་རྐ ང་ཚུ གས་པས་རྐ ང་ཚུ གས་ཕུ ག་ཏུ ་གྲ གས་སོ། །དེ་ནས་
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ནང་པར་ཞིང་རིན་གྱ ི་ཆས་རྣ མས་དང་། གཞན་ཡང་ལྷ ག་ཅུ ང་ཟད་ཡོད་པ་རྣ མས་ཁྱ ེར་ཏེ། མི་སུ ས་ཀྱ ང་མ་ཚར་བར་བྲ ག་དཀར་རྟ ་སོར་ཕྱ ིན་ནས། རྟ ་སོ་ན་ཕུ ག་པ་སྐྱ  ིད་པོ་རང་ཞིག་འདུ ག་པ་དེར་བསྡ ད། སྒ ོམ་སྟ ན་སྲ ་བའི་འབོལ་ཆུ ང་ཞིག་བཤམས་ཏེ་གནས་མལ་བཟུ ང་ནས། གྲ ོང་ཡུ ལ་དུ ་མི་འབབ་པའི་དམ་བཅའ་བྱ ས་པ་ནི། བདག་ཉམས་རྟ ོགས་ཁྱ ད་པར་ཅན་ཞིག་མ་སྐྱ  ེས་ཀྱ ི་བར་དུ ་རི་ཁྲ ོད་འདིར་ལྟ ོགས་གྲ ིར་ཤི་རུ ང་དད་ཟས་དང་གཤིན་ཟས་ཀྱ ི་ཐལ་བ་འགམ་ཕྱ ིར་མི་འབབ། འཁྱ གས་གྲ ིར་ཤི་རུ ང་གོས་ཕྱ ིར་མི་འབབ། སྐྱ  ོ་གྲ ིར་ཤི་རུ ང་འདུ ་འཛི་དང་གཡེང་བའི་ལས་མི་བྱ ེད། ན་སྟ ེ་ཤི་རུ ང་སྨ ན་ཐུ ན་ཅིག་གི་ཕྱ ིར་ཡང་མི་འབབ། ཚ་འདིའི་བྱ ་བ་སྒྲུ   བ་ཕྱ ིར་ལུ ས་གུ ལ་བ་ཙམ་ཡང་མི་བྱ ེད་པར་སྒ ོ ་གསུ མ་ཡེངས་མེད་དུ ་སངས་རྒྱ  ས་བསྒྲུ   བ་བོ། །བདག་གིས་དམ་བཅའ་འདི་རྣ མས་གྲུ  བ་པར་བླ ་མ་ཡི་དམ་
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གྱ ི་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས་ཤིག །མཁའ་འགྲ ོ་ཆོས་སྐྱ  ོང་རྣ མས་ཀྱ ིས་ཕྲ ིན་ལས་སྒྲུ   བས་ཤིག །གལ་ཏེ་དམ་བཅའ་འདི་རྣ མས་ལས་འགལ་ན་སྒྲུ   བ་པ་མི་བྱ ེད་པའི་མི་ལུ ས་བས་ཤི་བ་སྐྱ  ིད་པས། དམ་ཅན་རྒྱ  ་མཚས་དམ་བཅའ་ལས་འགལ་མ་ཐག་ཏུ ་ངའི་སྲ ོག་ཆོད་ཅིག །བླ ་མ་ཡི་དམ་རྣ མས་ཀྱ ིས་ཕྱ ི་མ་དམ་པའི་ཆོས་དང་མཇལ་ནས། སྒྲུ   བ་པ་བྱ ེད་ནུ ས་པའི་མི་ལུ ས་སུ ་སྐྱ  ེ་བར་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས་ཤིག །ཅེས་དམ་བཅས་ནས་དམ་བཅའ་སྨ ོན་ལམ་གྱ ི་གླུ  ་འདི་བླ ངས་སོ། །རྗ ེ་ནཱ ་རོའ་ིབུ ་བརྒྱུ   ད་ཐར་པའི་ལམ། །སྤྲ  ང་རི་ཁྲ ོད་ཟིན་པར་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས། །བདུ ད་འཇིག་རྟ ེན་གྱ ི་གཡེང་བས་མི་གཡེང་བར། །སྒ ོམ་མཉམ་གཞག་གི་བསམ་གཏན་འཕེལ་བར་ཤོག །ཞི་གནས་ཀྱ ི་རྫ ིང་ལ་མ་ཞེན་པར། །ལྷ ག་མཐོང་གི་མེ་ཏོག་འཁྲུ  ངས་པར་ཤོག །སྤྲ  ོས་བཅས་ཀྱ ི་ཙབ་ཙབ་མི་ལྡ ང་བར། །སྤྲ  ོས་མེད་ཀྱ ི་ལོ་འདབ་རྒྱ  ས་པར་ཤོག །སྒྲུ   བ་ཁང་དུ ་ཡིད་
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གཉིས་མི་སྐྱ  ེ་བར། །ཉམས་རྟ ོགས་ཀྱ ི་འབྲ ས་བུ ་སྨ ིན་པར་ཤོག །བདུ ད་རིགས་ཀྱ ི་བར་ཆད་མི་ནུ ས་པར། །རང་སེམས་ལ་ངེས་ཤེས་འདྲ ོངས་པར་ཤོག །ཐབས་ལམ་ལ་ཐེ་ཚམ་མི་སྐྱ  ེ་བར། །ཕ་རྗ ེས་བུ ་ཡིས་ཟིན་པར་ཤོག །རྗ ེ་མི་བསྐྱ  ོད་ཀྱ ི་ངོ་བོ་ཐུ གས་རྗ ེ་ཅན། །སྤྲ  ང་རི་ཁྲ ོད་ཟིན་པར་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས། །ཞེས་སྨ ོན་ལམ་བཏབ་ནས་འཚ་བ་ཕྱ ེའི་དྲ ི་མ་ཡོད་ཙམ་གྱ ི་སྐྱ  ོ་ཚ་ལ་བརྟ ེན་ཏེ་བསྒ ོམས་པས། སེམས་ལ་ཕྱ ག་ཆེན་གྱ ི་གདེང་ཞིག་ཐོབ་རུ ང་། ལུ ས་སྟ ོབས་ཤོར་བས་རླུ  ང་མ་འཆུ ན་པར། ལུ ས་ལ་བདེ་དྲ ོད་ཡེ་མ་བྱུ  ང་བས་ཤིན་ཏུ ་གྲ ང་བར་བྱུ  ང་སྟ ེ། བླ ་མ་ལ་གསོལ་བ་རྩ ེ་གཅིག་ཏུ ་བཏབ་པས། ནུ བ་ཅིག་འོད་གསལ་གྱ ི་ཉམས་སྣ ང་ལ། བླ ་མ་མར་པས་བཏང་བ་ཡིན་ཟེར། བུ ད་མེད་མང་པོས་ཚགས་ཀྱ ི་འཁོར་ལོ་བཟང་པོ་བསྐ ོར་ཏེ། ཁོ་དེ་མི་ལ་རས་པ་བདེ་དྲ ོད་མ་སྐྱ  ེས་ན་མར་པའི་ཞལ་ནས་སྒ ོ་གསུ མ་གྱ ི་གཅུ ན་
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ཐབས་འདི་ལྟ ར་གྱ ིས་ལ་ཟེར་འཁྲུ  ལ་འཁོར་བསྟ ན་སོང་བ་ལྟ ར། མེ་ཐབ་དྲུ  ག་ཆིངས་ཙག་པུ འི་གནད་ཀྱ ིས་ལུ ས་ཀྱ ི་བདེ་བ་བཙལ། རྒྱ  ་མདུ ད་ཆིངས་སྲ ོག་རྩ ོལ་རླུ  ང་གི་གནད་ཀྱ ིས་ངག་གི་གྲ ིམས་ཆ་བཙལ། སྦྲུ   ལ་མདུ ད་ཆིངས་རང་གྲ ོལ་གྱ ི་གནད་ཀྱ ིས་སེམས་ཀྱ ི་ལྷ ོད་ཆ་བཙལ་ཞིང་བསྒ ོམས་པས། ལུ ས་ལ་བདེ་དྲ ོད་དགའ་རབ་སྐྱ  ེས། དེ་ནས་ལོ་གཅིག་ཙམ་སོང་བའི་ཚ། ཁམས་སངས་ལ་འགྲ ོ་སྙ ིང་འདོད་པ་ཞིག་བྱུ  ང་སྟ ེ་འགྲ ོ་གྲ བས་བྱ ས་པས། སྔ ར་གྱ ི་དམ་བཅའ་ཏུ ར་དྲ ན་ནས། རང་ལ་ལྕ ག་འདེབས་ཀྱ ི་གླུ  ་འདི་བླ ངས་སོ། །རྡ ོ་རྗ ེ་འཆང་ཆེན་མར་པའི་སྐུ  ། །སྤྲ  ང་རི་ཁྲ ོད་ཟིན་པར་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ བོས། །ཕོ་མཚར་པ་ོམི་ལ་རས་པ་ཁྱ དོ། །གྲ སོ་རང་གཏམ་རང་ལ་ཕན་པའི་དབྱ ངས། །གྲ ོགས་གཏམ་སྙ ན་འཆད་པའི་མི་དང་བྲ ལ། །ལྟ ད་མོ་བལྟ ་འདོད་ཀྱ ི་ལུ ང་པ་སྟ ོངས། །སྐྱ  ོ་བ་སངས་འདོད་ཀྱ ི་ཡུ ལ་རྐྱ  ེན་མེད། །སེམས་མ་སྤྲ  ོ་མ་
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སྤྲ  ོ་རང་སར་ཞོག །སྤྲ  ོས་ན་མི་དགེ་སྣ ་ཚགས་དྲ ན། །མ་ཡེངས་མ་ཡེངས་དྲ ན་པ་བསྟ ེན། །ཡེངས་ན་དགེ་སྦྱ  ོར་རླུ  ང་ལ་འཆརོ། །མ་འགྲ ་ོམ་འགྲ ་ོཉལ་ས་གནནོ། །ཕྱ ིན་ན་རྐ ང་པ་རྡ ོ་ལ་ཐོགས། །མ་གསེང་མ་གསེང་མགོ་བོ་ཁུ ག །གསེངས་ན་དོན་མེད་ཕྱ ལ་པར་འགྲ ོ། །མ་ཉལ་མ་ཉལ་དགེ་སྦྱ  ོར་མཛད། །ཉལ་ན་ཉོན་མོངས་དུ ག་ལྔ ས་ནོན། །ཞེས་རང་གིས་རང་ལ་ལྕ ག་བཏབ་ནས་ཉིན་མཚན་མེད་པར་བསྒ ོམས་པས། དགེ་སྦྱ  ོར་འཕེལ་པོ་རང་དེ་ལོ་གསུ མ་ལྷ ག་པར་བྱུ  ང་། དེ་ནས་ལོ་རེ་ལ་ཕྱ ེ་ཁལ་རེའི་དམིགས་གཏད་ཡོད་པ་ཟད་ནས་འཚ་བའི་རྒྱུ   ན་ཡེ་མེད་པ་རང་བྱ ས་ན། སྲ ོག་གི་བར་ཆད་དུ ་འགྲ ོ་བར་འདུ ག །འཇིག་རྟ ེན་པ་རྣ མས་གསེར་ཞོ་རེ་རེ་རྙ ེད་ན་དགའ་ཞིང་སྟ ོར་ན་སྡུ  ག་བསྔ ལ་བའི་རྩ ིས་བཏང་ན། སངས་རྒྱ  ས་མ་ཐོབ་པར་ལུ ས་དང་བྲ ལ་ན་དེ་ལྟ ་མིན་ཏེ། སྟ ོང་གསུ མ་གསེར་གྱ ིས་ཕྱུ  ར་བུ ར་བཀང་བས་
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ཀྱ ང་། སངས་རྒྱ  ས་བསྒྲུ   བ་པའི་ལུ ས་འདི་གཅེས། སྔ ར་གྱ ི་དམ་བཅའ་དང་འགལ་བ་ལས་ནི་སྒྲུ   བ་པ་བྱ ེད་འཕྲ ོ་ལ་ཤི་བ་རུ ང་ད་ཅི་དྲ ག་གམ་སྙ མ་པ་དང་། གྲ ོང་ཡུ ལ་དུ ་འབབ་པ་ནི་མིན། ཆོས་ཕྱ ིར་ཡིན་པས་དམ་བཅའ་ཡང་མི་འགལ། དཀའ་ཐུ བ་ཀྱ ི་ཟས་ཤིག་ཚལ་དུ ་འགྲ ོ་དགོས་སྙ མ། བྲ ག་དཀར་གྱ ི་མདུ ན་ན་ཕར་ཕྱ ིན་པས་དེ་ན་ཉི་མ་དྲ ོ་བ་ཆུ ་བཟང་བ། ཟ་མང་པོ་སྐྱ  ེས་པ། མཐོང་ཡེལ་ཆེ་བའི་གནས་དང་བ་སྤྲ  ོ་མོ་རང་ཞིག་འདུ ག་པ་དེར་འཕོས་ཏེ། ཟ་རང་ལ་བརྟ ེན་ནས་སྒྲུ   བ་པ་བྱ ེད་ཅིང་བསྡ ད་པས། ཕྱ ི་ན་གོས་དང་། ནང་ན་འཚ་བ་ཕྱ ེ་དང་བཅུ ད་ཡེ་མེད་པའི་སྟ བས་ཀྱ ིས། ལུ ས་ཀེང་རུ ས་ལྟ ར་སོང་བ་ཟའི་མདོག་འདྲ ་བ་ལ། སྤུ  ་སྔ ོ་ཞོ་ལེ་བ་བྱུ  ང་བའི་ཚ། བླ ་མས་གནང་བའི་བེའུ ་བུ མ་དེ་ལ་བཅང་བ་རེ་བྱ ས། མགོ་ཐོག་ཏུ ་བཞག་པས། ཅི་ཡང་ཟ་རྒྱུ   ་མེད་པ་ལ། གསུ ས་པ་བདེ་མེར་བ་དང་། སྒྲ  ེགས་པ་ཆིལ་ཆིལ་བ་བྱུ  ང་
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། རྒྱ  ་བཤིག་ནས་ལྟ ་སྙ མ་པ་ལ། ད་དུ ང་རེ་ཞིག་ལྟ ་མ་རན་པའི་བརྡ ་ཞིག་བྱུ  ང་ནས་བཞག །དེ་ནས་ལོ་གཅིག་ཙམ་ལོན་པ་དང་། གནས་དེར་སྐྱ  ིད་གྲ ོང་ཚང་འདུ ས་པའི་ཁྱ ི་ར་བ་རི་དྭ གས་མ་སོད་པ་འགའ་བྱུ  ང་སྟ ེ། ཐོག་མར་འདྲ ེ་འདུ ག་ཟེར་བྲ ོས་སོང་། མི་དང་སྒྲུ   བ་པ་པོ་ཡིན་པའི་ལོ་རྒྱུ   ས་བྱ ས་པས། ཡིན་ཡིན་རང་མི་འདྲ ་སྟ ེ་བལྟ ་རུ ་རུ ང་ཟེར། ཚུ ར་བྱུ  ང་ནས་ཕུ ག་པའི་ནང་ཐམས་ཅད་གཡེངས་ཏེ། ཁྱ ོད་ཀྱ ི་སྒྲུ   བ་རྒྱ  གས་གང་ན་ཡོད། ངེད་རྣ མས་ལ་སྐྱ  ིར་ཐོང་། ཕྱ ིས་སྐྱ  ིན་པ་སྨ ར་པོ་སྟ ེར། མི་གཏོང་ན་གསོད་པ་ཡིན་ཟེར་སྡ ིགས་སུ ་བྱུ  ང་བ་ལ། ང་ལ་ཟ་མིན་པ་ཅི་ཡང་མེད། ཡོད་རུ ང་སྒྲུ   བ་པ་པོ་འདེགས་པའང་ཡོད་པ་ལ། ཕྲ ོགས་པས་བྱུ  ང་དོགས་མེད་བྱ ས་པས། འཕྲ ོག་བྱ ས་པ་མིན། སྒྲུ   བ་པ་པོ་བཏེག་པས་ཅི་འོང་བ་ཟེར། བསོད་ནམས་འོང་བྱ ས་པས། འོ་ན་འདེགས་ཟེར། པང་དུ ་བླ ངས་ནས་ས་ལ་ཡང་ཡང་བརྡ བས་
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པས། དཀའ་ཐུ བ་བྱ ས་པའི་ལུ ས་ན་ཚས་གང་རུ ང་བཟོད་གླ གས་མེད་པའི་སྙ ིང་རྗ ེ་དྲ ག་པོ་སྐྱ  ེས། མཆི་མ་ཤོར་བས། གཅིག་ངན་མི་བྱ ེད་པར་བསྡ ད་འདུ ག་པ་དེ་ན་རེ། ཁོ་རེ་ཚ། ཁོང་ཆོས་པ་རྣ མ་དག་གཅིག་ཡིན་པར་འདུ ག །དེ་མིན་ནའང་མི་རིད་པོ་འདི་ལ་དེ་ཙུ ག་བྱ ས་པས་ཕོ་སྐྱ  ེས་པར་མི་འགྲ ོ། འུ ་ཅག་ལྟ ོགས་པ་ཁོང་གིས་ལན་པ་ནི་མིན། དེ་འདྲ ་མ་བྱ ེད་ཟེར་ང་ལ་རྣ ལ་འབྱ ོར་པ་ངོ་མཚར་ཆེ། ངས་ཁྱ ེད་ཀྱ ི་ཐུ གས་དཀྲུ  གས་པ་མེད་པས། ཐུ གས་དམ་གྱ ི་སྐྱ  བས་འོག་ཏུ ་ཆུ ག་ཅིག་ཟེར་བ་ལ། གཞན་རྣ མས་ན་རེ་ངེད་ཀྱ ིས་ཀྱ ང་ཁྱ ེད་བཏེག་ཡོད་པས་ངེད་ཚ་ཡང་ཆུ ག་ཅིག་ཟེར། གཅིག་དེ་ན་རེ་འཇུ ག་ལུ གས་མི་འདྲ ་བ་མིན་པ་འཇུ ག་པ་ཁག་ཐེག་ཟེར་བཞད་གད་ཐེག་གེ་སོང་བས། ང་ལ་མཐུ ་བྱ ་སྙ མ་པ་མེད་རུ ང་། དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ཆད་བྱུ  ང་ནས། ཁྱ ི་ར་བ་རྣ མས་ལ་དཔོན་པོས་ཆད་པ་བཅད། དྲ ག་པ་དེ་
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བསད། མ་བྱ ེད་ཟེར་བ་དེ་མ་གཏོགས་གཞན་རྣ མས་ཀྱ ི་མིག་བཏོན་འདུ ག་ཟེར། དེ་ནས་ལོ་གཅིག་ཙམ་སོང་བའི་ཚ། གོས་ཀུ ན་ཟད་ནས་ཨ་ནེས་ཞིང་རིན་ལ་བྱུ  ང་བའི་ཐུ ལ་གོག་དེའི་ལྷ ག་རོ་འདྲ ་འདུ ག་པ་དང་། ཕྱ ེ་ཟད་པའི་སྒྱ  ེ་དེ་དང་། རས་གོས་རྣ མས་བཙམས་ནས་གདན་གོས་བྱ ེད་སྙ མ་པ་ལ། དོ་ནུ བ་ཤི་ན་ཚམ་པོས་དོན་མེད་དེ་བས་བསྒ ོམ་པ་དགའ་སྙ མ་བོར་ནས། ཐུ ལ་གོག་དེ་གདན་གྱ ི་རྣ མ་པར་བཏིང་ནས་སྨ ད་ལ་གང་ཁེབས་བྱ ས། ཕྱ ེ་སྒྱ  ེའི་རེ་ཚལ་དེས་སྟ ོད་གཡོགས་བྱ ས། རས་དེས་གང་མཁོའ་ིགྱ ོན་ལུ གས་བྱ ས་པས། རས་དེ་ཡེ་གྱ ོན་མི་ཉན་པར་སོང་བའི་ཚ། ཧ་ཅང་རང་ཡང་བླ ོས་བཏང་དྲ གས་འདུ ག་འཚམ་སྙ མ་པ་ལ། ཁབ་སྐུ  ད་ཀྱ ང་མ་འབྱ ོར་བར་རས་དེ་ཁལ་གསུ མ་དྲ ེས་རྡ ོག་བྱ ་བ། སྟ ོད་སྨ ད་རྐ ེད་པ་རྣ མས་ལ་ཁལ་བ་རེ་ཡོད་པ་ལ། དྲ ེས་ཐག་ཆད་པ་མདུ ད་པ་བོར་ཞིང་མཐུ ད་པའི་
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སྐ ེ་རགས་བཅིངས་ནས་ཉིན་ཅི་འཁྱ ོལ་བྱ ས། ཐུ ལ་གོག་དང་རེ་ཚལ་གྱ ི་གོས་གདན་གང་ཁེབས་ཀྱ ིས་མཚན་ཅི་འཁྱ ོལ་བྱ ས་བསྒ ོམས་ཤིང་ཡོད་པའི་ཚ། ལོ་གཅིག་ཙམ་སོང་བ་དང་། མི་མང་པོའ་ིསྐ ད་དི་རི་རི་བྱུ  ང་། བལྟ ས་པས་ཁྱ ི་ར་བ་འགའ་ཤ་མང་པོ་ཁྱ ེར་ནས་ཕུ ག་པའི་འགག་ཏུ ་སླ ེབ་བྱུ  ང་བ། ང་མཐོང་བ་དང་འདྲ ེ་འདུ ག་ཟེར་སྔ ་མ་རྣ མས་བྲ ོས་སོང་། ཕྱ ི་མ་རྣ མས་ན་རེ། ཉིན་པར་འདྲ ེ་བྱུ  ང་དོགས་མེད་དགའ་མོ་ལྟ ོས་དང་། ད་དུ ང་འདུ ག་གམ་ཟེར། ད་དུ ང་ཡང་འདུ ག་ཟེར་བས། ཁྱ ི་ར་བ་རྒ ན་པ་ཕྱ ི་ནས་འོང་བ་རྣ མས་ཀྱ ང་འཇིགས་འདུ ག་པ་དང་། ངས་འདྲ ེ་མིན། རི་འདི་ལ་བསྒ ོམ་པའི་སྒ ོམ་ཆེན་ཡིན་ཏེ། འཚ་བ་མེད་པས་ལུ ས་འདི་ལྟ ར་སོང་བ་ཡིན་བྱ ས་ལོ་རྒྱུ   ས་རྣ མས་རྒྱ  ས་པར་བཤད་པས། བདེན་རྫུ  ན་བལྟ འོ་ཟེར་ཕུ ག་པའི་ནང་དུ ་སོང་བས། ཟྭ ་མིན་པ་ཅི་ཡང་མི་འདུ ག་པ་དང་། 
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ཀུ ན་དད་པར་གྱུ  ར་ཏེ་ཤ་མང་པོ་དང་རྒྱ  གས་ལྷ ག་གི་ཕྱ ེ་རྣ མས་ཕུ ལ་ནས། འདི་འདྲ ་རང་མཛད་པ་ངོ་མཚར་ཆེ། ངེད་རྣ མས་ཀྱ ིས་བསད་པའི་སེམས་ཅན་རྣ མས་ཀྱ ི་ཡར་འདྲ ེན་མཛད། ངེད་རང་རྣ མས་ཀྱ ི་སྡ ིག་སྦྱ  ོང་མཛད་ཅིག་ཟེར། གུ ས་གུ ས་བྱ ས་ནས་སོང་། དེར་ང་ཡང་མི་ཟས་ཟ་རྒྱུ   ་ཡོད་བསམ་དགའ་རུ ་ཚར་བ་བྱུ  ང་སྟ ེ། ཤ་ཚད་ཟོས་པས་ལུ ས་བདེ་འབོལ་ལེ་བ་དང་། ཁམས་དང་སིང་བ་དང་། རིག་པ་ངར་ཆིལ་བྱུ  ང་བས་དགེ་སྦྱ  ོར་ཤེད་ཆེ་ཏིང་སོང་སྟ ེ། སྔ ར་དང་མི་འདྲ ་བའི་བདེ་སྟ ོང་གི་ཉམས་བཟང་པོ་སྐྱ  ེས་བྱུ  ང་བས། གྲ ོང་ཡུ ལ་དུ ་ལོངས་སྤྱ  ོད་ལ་བྱུ  ང་རྒྱ  ལ་དུ ་སྤྱ  ོད་ཚའི་བརྒྱ  ་འབུ ལ་སྟ ོང་འབུ ལ་བས། རི་ཁྲ ོད་དུ ་དཀའ་བ་སྤྱ  ོད་ཚའི་ཟན་ཆངས་རེ་བསོད་ནམས་ཆེ་བར་འདུ ག་སྙ མ་པ་བྱུ  ང་། ངས་ཤ་རྣ མས་བསྲ ིས་ནས་ཟོས་པས། མཐར་འབུ ས་གང་བྱུ  ང་བ་ལ། བུ ་བསལ་ནས་ཤ་ཟ་སྙ མ་པ་དང་། ང་རང་
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ལ་བསོད་ནམས་དང་དབང་རེས་མེད་པ་ཡིན། འབུ འི་ཟས་སྐ ལ་ཕྲ ོགས་པའི་ཟ་མ་བཟང་པོས་དགོས་པ་མེད་སྙ མ་ཤ་འབུ ་རང་ཟར་བཅུ ག་ནས། ང་རང་གིས་ཟྭ འི་དཀའ་ཐུ བ་བྱ ས། ལན་ཞིག་མཚན་མོ་མི་གཅིག་ང་ལ་ཟས་ནོར་ཡོད་དུ ་རེ་ནས་བྱུ  ང་སྟ ེ། ཕུ ག་པའི་ནང་ཀུ ན་གཡེང་གིན་འདུ ག་པ་ལ། ང་དགོད་ཅིག་ཤོར་ཏེ། ངས་ཉིན་མོ་མ་རྙ ེད་པའི་ས་དེ་ནས་ཁྱ ོད་ཀྱ ིས་མཚན་མོ་ཨེ་རྙ ེད་ལྟ ོས་ཤིག་བྱ ས་པས། ཁོ་རང་ཡང་དགདོ་ཅིང་ཐནོ་སངོ་། དེ་ནས་ཡང་ལ་ོགཅིག་ཙམ་སངོ་བའི་ཚ། རྩ ་ནས་ཀྱ ི་ཁྱ ི་ར་བ་རི་དྭ གས་མ་སོད་པ་འགའ་བྱུ  ང་སྟ ེ། ངས་རས་འགའ་ཁལ་གསུ མ་དྲ ེས་རྡ ོག་མ་དེ་གྱ ོན་ནས་མཉམ་པར་བཞག་ཡོད་པ་ལས། གཞུ ་མཆོག་བཙུ གས་ནས་འདི་མི་ཡིན་ནམ་འདྲ ེ་ཡིན། གཟུ གས་བརྙ ན་ནམ། གོས་སམ་གང་ནས་བལྟ ས་ཀྱ ང་འདྲ ེ་ཡིན་པ་འདྲ ་ཟེར་བ་ལ། ངས་ཁ་ཚག་བྱ ས་ང་ཡིན་དག་མི་
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ཡིན་བྱ ས་པས། ངའི་སོ་ཞོ་ལ་ངོ་ཤེས་ཏེ། ཁྱ ོད་ཐོས་པ་དགའ་ཡིན་ནམ་ཟེར། ཡིན་བྱ ས་པས། འོ་ན་དེ་རིང་ངེད་རྣ མས་ལ་གྲ ོ་རེ་སླ ོང་། རྟ ིང་སོར་ཚབ་མི་ཕམ་པ་སྐྱ  ེལ། ཁྱ ོད་དང་པོ་ལན་ཞིག་ཡུ ལ་དུ ་འོང་བའི་གཏམ་ཞིག་བྱུ  ང་ནས་ལོ་མང་དུ ་སོང་། དེ་ནས་ད་བར་འདི་ཀར་བསྡ ད་པ་ཡིན་ནམ་ཟེར། དེ་ཀ་ཡིན་ཏེ། ཁྱ ེད་རྣ མས་ཟར་རུ ང་བའི་ཟས་མེད་བྱ ས་པས། ཁྱ ོད་རང་གང་ཟ་བ་དེ་སླ ོང་དེ་ཀས་འོང་ཟེར། འོ་ན་ཁྱ ེད་རང་རྣ མས་མེ་ཐོང་ལ་ཟྭ ་ཚས་ཤིག་བྱ ས་པས། མེ་བཏང་ཟྭ ་བཙས་ནས་ད་འདི་ལ་འདེབས་པའི་སྡ ོར་དགོས་ཟེར། སྡ ོར་ཡོད་ན་ཟས་བཅུ ད་དང་མ་བྲ ལ་བ་བྱ ་བ་ཡིན་ཏེ། ཁོ་བོ་ལ་དེ་མེད་ནས་ལོ་འགའ་ཐལ་ལོ་སྡ ོར་ལ་ཟྭ ་ཐོབ་བྱ ས་པས། འོ་ན་ཐལ་ཞིག་དགོས་པ་འདུ ག་ཟེར་བས། ཐལ་ཡོད་ན་ཟས་རྩ ི་དང་མ་བྲ ལ་བ་བྱ ་བ་ཡིན་ཏེ། ཁོ་བོ་ལ་དེ་མེད་ནས་ཀྱ ང་ལོ་འགའ་ཐལ་ལོ། །ཐལ་ལའང་ཟ་ཀ་ཐོབ་བྱ ས་
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པས། འོ་ན་ཚྭ ་ཞིག་མེད་ཐབས་རང་མི་འདུ ག་ཟེར་བས། ཚྭ ་ཡོད་ན་ཟས་རོ་དང་མ་བྲ ལ་བ་བྱ ་བ་ཡིན་ཏེ། ཁོ་བོ་ལ་དེ་མེད་ནས་ཀྱ ང་ལོ་འགའ་ཐལ་ལོ། །ཚྭ ་ལ་ཡང་ཟ་ཀ་ཐོབ་ཅིག་བྱ ས་པས། ཁོང་ཚ་ན་རེ། ཁྱ ོད་ཀྱ ི་ལྟ ོ་གོས་འདི་ལ་གཟུ གས་བརྙ ན་དང་ཁ་ཐབས་འདི་ལས་བྱུ  ང་དོགས་མི་འདུ ག །ཕོ་རང་མ་སྐྱ  ེས། མི་གཡོག་བྱ ས་རུ ང་ལྟ ོ་འགྲ ངས་ལ་གོས་དྲ ོ་བ་ཡོང་། འཛམ་བུ ་གླ ིང་གི་མི་ཞིག་ལ་ཁྱ ོད་ལས་སྡུ  ག་པ་དང་སྙ ིང་རྗ ེ་བ་མི་འོང་ཟེར་བ་ལ། ངས་ཁོ་རེ་ཚ་དེ་སྐ ད་མ་ཟེར་དང་། ང་མི་ལུ ས་ལོན་པའི་དྲ ག་ཤོས་ཤིག་ཡིན་ཏེ། ལྷ ོ་བྲ ག་མར་པ་ལོ་ཙཱ ་ལྟ ་བུ ་དང་མཇལ། ཚ་གཅིག་ལུ ས་གཅིག་ལ་སངས་རྒྱ  ་བའི་གདམས་ངག་ཐོབ་ནས། དབེན་པའི་རི་ལ་ཚ་འདི་བླ ོས་བཏང་སྟ ེ་སྒ ོམ་ཞིང་ནམ་བཞག་གཏན་གྱ ི་དོན་བསྒྲུ   བ། ལྟ ོ་གོས་གཏམ་གསུ མ་ལ་གྱ ོང་བསྐུ  ར་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་དགྲ ་ཚ་འདིར་འཇོམས་པར་བྱ ེད་པ་
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ཡིན་པས། འཛམ་བུ ་གླ ིང་གི་མི་གཅིག་ལ་ང་བས་ཕོ་རྒ ོད་པ་དང་འདུ ན་མ་ལེགས་པ་མེད། དེ་བས་ཁྱ ེད་རང་རྣ མས་སངས་རྒྱ  ས་ཀྱ ི་བསྟ ན་པ་དར་བའི་ཡུ ལ་ཕྱ ོགས་སུ ་སྐྱ  ེས་རུ ང་། སྒྲུ   བ་པ་བྱ ེད་པ་དག་ཨ་ཅང་ཆེ་སྟ ེ། ཆོས་ཉན་པ་ཙམ་གྱ ི་འདུ ་ཤེས་ཀྱ ང་མེད་པར་དམྱ ལ་བ་གཏིང་ཅི་ཟབ་དང་ཡུ ན་ཅི་རིང་གི་ཐབས་སུ ། སྡ ིག་པ་ལ་བྲ ེ་གསོག་འཕུ ལ་གསོག་བྱ ེད་པ་ལས་འདུ ན་མ་ཉེས་ཚབ་ཆེ་བ་མི་འོང་། ང་ནམ་ཕུ གས་བདེ་ཞིང་སྐྱ  ིད་པ་དག་ཨ་ཅང་ཆེ་སྟ ེ། འཕྲ ལ་ལའང་བླ ོ་བདེ་བའི་གདེངས་འདི་འདྲ ་ཡོད་པས། ངའི་གླུ  ་འདི་ཉནོ་ཅིག་བྱ ས་བདེ་བ་ལྔ འི་གླུ  ་འདི་བླ ངས་ས།ོ །རྗ ེ་དྲ ིན་ཅན་མར་པའི་ཞབས་ལ་འདུ ད། །ཚ ་འདི་བླ ོ ་ཡིས་ཐོངས་པར་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས། །བྲ ག་དཀར་རྟ ་སོ་དབུ ་མ་རྫ ོང་། །དབུ ་མ་རྫ ོང་གི་རྫ ོང་རྩ ེ་ན། །བོད་ཀྱ ི་རྣ ལ་འབྱ ོར་རས་པ་ང་། །ལྟ ོ་གོས་ཚ་འདི་བླ ོས་བཏང་ནས། །རྫ ོགས་པའི་སངས་རྒྱ  ས་སྒྲུ   བ་
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པ་ལ། །འོག་ན་སྲ ་བའི་འབོལ་ཆུ ང་བདེ། །སྟ ེང་ན་བལ་པོའ་ིཤིང་རས་བདེ། །པུ ས་འཁྱུ  ད་སྒ ོམ་ཐག་སྐ ོར་གཅིག་བདེ། །འགྲ ངས་ལྟ ོགས་སྙ ོམས་པའི་སྒྱུ   ་ལུ ས་བདེ། །ལྟ ་རྟ ོག་ཐོངས་པའི་སེམས་ཉིད་བདེ། །མི་བདེ་མི་གདའ་བདེ་མོར་གདའ། །བདེ་བདེ་འདྲ ་ན་ཀུ ན་ཀྱ ང་མཛད། །ཆོས་བྱ ེད་ཀྱ ི་སྐ ལ་པ་མི་ལྡ ན་ན། །ང་བདག་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱ ི། །གཏན་གྱ ི་བདེ་སྐྱ  ིད་བསྒྲུ   བ་པ་ལ། །གོ་ལོག་གི་སྙ ིང་རྗ ེ་མི་འཚལ་གྱ ིས། །ཉི་མ་ཟེར་བྱུ  ང་ལ་ལ་སོང་། །ཁྱ ེད་རྣ མས་རང་རང་གནས་སུ ་སོང་། ང་ཚ་ཐུ ང་ནམ་འཆི་ཆ་མེད་ལ། །རྫ ོགས་པའི་སངས་རྒྱ  ས་སྒྲུ   བ་པ་ལ། །གཡེངས་གཏམ་ལབ་ཏུ ་ཁོམ་པ་མེད། །དེའི་ཕྱ ིར་མཉམ་བཞག་གི་ངང་དུ ་འཇོག །བྱ ས་པས་ཁོང་རྣ མས་ན་རེ། ཁྱ ེད་རང་དག་བདེ་བདེ་མང་པོ་འདྲ ེན་གྱ ི་འདུ ག་སྟ ེ། བདེ་ངེས་པ་གྲ ེ་བ་བདེ་མོ་ཞིག་འདུ ག །ངེད་རྣ མས་ཁྱ ོད་ཀྱ ི་འདི་འདྲ ་བྱ ེད་པ་རུ ང་ཡང་མི་
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རུ ང་ཟེར་ནས་སོང་ངོ་། །དེ་ནས་སྐྱ  ་རྔ ་རྩ ་ན་ལོ་རེ་བཞིན་ཚ་ཚ་འདེབས་པའི་ཆང་ས་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱ ེད་ཅིང་ཡོད་པ་དེའི་དུ ས་སུ ། ཁྱ ི་ར་བ་རྣ མས་ཀྱ ིས་མགྲ ིན་གཅིག་ཏུ ་བསྡ ེབས་ནས། བདེ་བ་ལྔ འི་དབྱ ངས་བླ ངས་པས། དེའི་ས་ན་པེ་ཏ་ཡང་སླ ོང་མོ་བྱ ེད་ཅིང་ཡོད་པས་ཐོས་ཏེ། ཁོང་དེ་སྐ ད་ཟེར་མཁན་དེ་སངས་རྒྱ  ས་ཤིག་ཡོད་པར་འདུ ག་བྱ ས་པས། ཁྱ ི་ར་བ་རྣ མས་ཀྱ ི་ནང་ནས་གཅིག་ན་རེ། ཧེ་ཧེ་མོ་རང་གི་ཇོ་ཇོའ་ིབསྟ ོད་ར་ལ་ཟེར། གཅིག་ན་རེ་སངས་རྒྱ  ས་དང་སེམས་ཅན་གང་ཡིན་རུ ང་། ཁྱ ོད་རང་གི་ཇོ་ཇོ་ལྟ ོགས་གྲ ིར་འཆི་རུ ་ཆ་བའི་གླུ  ་ཡིན་ཟེར་བས། པེ་ཏས་ང་ཕ་མ་སྔ ་མོར་ཤི། གཉེན་དགྲ ར་ལངས། ཇོ་ཇོ་ས་མཐར་འཁྱ ར་མ་ཕྲ ད་པའི་སྤྲ  ང་མོ་ཞིག་ལ་སྙ ིང་ཚིམ་བྱ ་མ་དགོས་འདུ ག་ཟེར་མང་དུ ་ངུ ས་པའི་སར་མཛས་སེ་བྱུ  ང་ནས། མ་ངུ ་ཇོ་ཇོ་ཡིན་པར་ཡོད་པ་འདུ ག །དང་པོ་ང་དང་ཡང་ཕྲ ད། ད་ཁྱ ོད་རང་བྲ ག་
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དཀར་རྟ ་སོར་སོང་ལ་ཨེ་འདུ ག་ལྟ ོས་ཤོག །འདུ ག་ན་རང་རེ་གཉིས་ཀ་ཕྲ ད་དུ ་འགྲ ོ་ཟེར་བས་བདེན་སྙ མ། ཕ་འབབ་བསླ ངས་པའི་ཆང་ཟོ་བ་གང་དང་། ཕྱ ེ་དང་ཟན་འདྲ ེས་པ་སྣ ོད་ཆུ ང་ཞིག་འདུ ག་པ་དེ་གང་ཁྱ ེར་ནས་བྲ ག་དཀར་རྟ ་སོར་སླ ེབ་བྱུ  ང་སྟ ེ། སྒ ོའ་ིཕྱ ི་ནས་བལྟ ས་པས། ང་དཀའ་ཐུ བ་ཀྱ ིས་གདུ ངས་པའི་ལུ ས། མིག་གཏིང་དུ ་ལྷུ  ང་བ། རུ ས་པ་ཐམས་ཅད་སྒ ང་དུ ་ཐོན་པ། མདོག་སྔ ོ་ལ་ཤ་རིད་པ། ཤ་རུ ས་བྲ ལ་དུ ་ཆ་བའི་པགས་པ་ལ་བ་སྤུ  ་སྔ ོ ་ཟིང་ངེ་བ་སྐྱ  ེས་པ། སྐྲ  ་ཡེགས་ལ་འཛིངས་པ། ཡན་ལག་རྣ མས་ཆག་ལ་ཁད་པ་དེ་མཐོང་ནས། ཐོག་མར་འདྲ ེ་ཡིན་པ་འདྲ ་སྙ མ་འཇིགས་པ་ལས། ཇོ་ཇོ་ལྟ ོགས་གྲ ིར་འཆི་རུ ་ཆ་བ་འདུ ག་ཟེར་བ་ཐོས་པས་ཐེ་ཚམ་ཟོས་ཏེ། ཁྱ ེད་མི་ཡིན་ནམ་འདྲ ེ་ཡིན་ཟེར། ང་མི་ལ་ཐོས་པ་དགའ་ཡིན་བྱ ས་པས་སྐ ད་ངོ་ཤེས་ཏེ། ནང་དུ ་འོངས་ང་ལ་འཇུ ས་ནས། ཨ་ཇོ་ཨ་ཇོ་ཟེར་
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བའི་ངང་ནས་ཡུ ག་ཅིག་དྲ ན་མེད་དུ ་བརྒྱ  ལ་འདུ ག །ངས་ཀྱ ང་པེ་ཏ་ཡིན་པར་ཤེས་ཏེ། དགའ་བ་དང་སྐྱ  ོ་བ་གཉིས་ཀ་བྱུ  ང་། གསོ་བའི་ཐབས་ཅི་ལེགས་བྱ ས་པས། དར་ཅིག་ནས་དྲ ན་པ་རྙ ེད་དེ། པུ ས་མོ་གཉིས་ཀྱ ི་བར་དུ ་མགོ་བོ་བཅུ ག །ལག་པ་གདོང་ལ་བཀབ་ནས། ངུ ་བའི་སྨྲ  ེ་སྔ གས་ལ། ཨ་མ་ནི་ཨ་ཇོ་སྙ ིང་ལ་འདོད་བཞིན་པའི་ངང་ནས་སྡུ  ག་གྲ ིར་ཤི། གཞན་འཁོར་མི་ནི་མ་བྱུ  ང་བས། ང་སྡུ  ག་དྲ གས་ཁྱ ིམ་དུ ་མ་ཚུ གས་པར་ཡུ ལ་གཞན་དུ ་སྤྲ  ང་དུ ་ཕྱ ིན། ཨ་ཇོ་ཡང་ཤི་བ་ཡིན་ནམ། མ་ཤི་ན་འདི་བས་སྐྱ  ིད་པ་ཞིག་ཡོད་སྙ མ་པ་བྱུ  ང་སྟ ེ། ཨ་ཇོའ་ིསྐྱ  ིད་སྡུ  ག་ནི་འདི་ཀར་འདུ ག ང་སྲ ིང་མོའ་ིཁ་ཁོས་ནི་འདི་ཀ་ཡིན། འུ ་ཅག་མིང་སྲ ིང་བས་སྡུ  ག་པ་ནི་ས་ཐོག་ཏུ ་མི་འོང་ཟེར་ཕ་མའི་མིང་ནས་བོས་ཏེ། མང་དུ ་ངུ ་ཞིང་འདུ ག་པ་ལ་ངས་སེམས་གསོ་མང་པོ་བཏང་རུ ང་ཕན་པ་མ་བྱུ  ང་བས། ང་རང་ཡང་ཤིན་ཏུ ་སྐྱ  ོ་བའི་ངང་



282

ནས་སྲ ིང་མོ་ལ་གླུ  ་འདི་བླ ངས་སོ། །རྗ ེ་བླ ་མ་རྣ མས་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །སྤྲ  ང་རི་ཁྲ ོད་ཟིན་པར་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས། །སྲ ིང་མོ་འཁོར་བའི་གདུ ང་སེམས་ཅན། །སྤྱ  ིར་སྐྱ  ིད་སྡུ  ག་ཐམས་ཅད་མི་རྟ ག་སྟ ེ ། །སྒ ོས་སྡུ  ག་ལུ གས་འདི་འདྲ ་བྱ ས་གྱུ  ར་ན། །གཏན་གྱ ི་བདེ་སྐྱ  ིད་ཡོད་པར་ངེས། །དེ་ཕྱ ིར་ཨ་ཇོའ་ིགླུ  ་ལ་ཉོན། །ང་འགྲ ོ་ཀུ ན་དྲ ིན་ཅན་ཕ་མ་ཡི། །དྲ ིན་ལན་བསབ་ཕྱ ིར་ཆོས་བྱ ེད་པའི། །གནས་ལ་བལྟ ས་ན་རི་དྭ གས་འདྲ ། །གཞན་གྱ ིས་མཐོང་ན་སྙ ིང་རླུ  ང་ལྡ ང་། །ཟས་ལ་བལྟ ས་ན་ཁྱ ི་ཕག་འདྲ ། །གཞན་གྱ ིས་མཐོང་ན་སྐྱུ   ག་བྲ ོ་ལྡ ང་། །ལུ ས་ལ་བལྟ ས་ན་ཀེང་རུ ས་འདྲ ། སྡ ང་དགྲ ས་མཐོང་ཡང་མཆི་མ་འཆོར། །སྤྱ  ོད་ལམ་བལྟ ས་ན་སྨྱ  ོན་པ་འདྲ ། །སྲ ིང་མོ་ཡི་མུ ག་ཁ་སྐྱ  ེངས་སྐྱ  ེ། །སེམས་ལ་བལྟ ས་ན་སངས་རྒྱ  ས་དངོས། །རྒྱ  ལ་བས་གཟིགས་ན་སྤྲ  ོ་བ་སྐྱ  ེ། །འོག་ན་རྡ ོ་བའི་གྲ ང་ཆལ་ལ། །ཤ་ལྤ གས་འབིགས་པའི་སྙ ིང་རུ ས་བྱ ས། 
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ལུ ས་ཕྱ ི་ནང་ཟྭ ་ཡི་རང་བཞིན་ལ། །མདོག་སྔ ོན་པོ་ཞིག་ལ་འགྱུ  ར་བ་མེད། །མི་མེད་བྲ ག་གི་ཕུ ག་པ་ན། །སྐྱ  ོ་ཆད་དེ་བ་ལ་སངས་དུ ས་མེད། །བླ ་མ་དུ ས་གསུ མ་སངས་རྒྱ  ས་ལ། །ཡིད་དུ ང་ངེ་བ་ལ་འབྲ ལ་བ་མེད། །ངས་སྙ ིང་རུ ས་འདི་ལྟ ར་བསྒ ོམས་པའི་མཐུ ས། །ཉམས་རྟ ོགས་སྐྱ  ེ་བར་ཐེ་ཚམ་མེད། །ཉམས་དང་རྟ ོགས་པ་འཁྲུ  ངས་པ་ན། །ཚ་འདིའི་བདེ་སྐྱ  ིད་ཞོར་ལ་འབྱུ  ང་། །ཕྱ ི་མ་མངོན་པར་རྫ ོགས་སངས་རྒྱ  ། དེ་ཕྱ ིར་སྲ ིང་མོ་པེ་ཏ་ལྕ མ། །ཡི་ཆད་སྡུ  ག་བསྔ ལ་མ་མང་བར། །ཆོས་ཕྱ ིར་དཀའ་བ་སྤྱ  ད་འཚལ་ལོ། །བྱ ས་པས། པེ་ཏ་ན་རེ། དེ་ལྟ ར་ཡིན་ན་དག་ངོ་མཚར་ཆེ་སྟ ེ། བདེན་པ་རང་དཀའ་བ་འདྲ ། བདེན་ན་ཆོས་པ་གཞན་རྣ མས་ཀྱ ང་འདི་བཞིན་རང་མ་བྱུ  ང་རུ ང་འདིའི་ཆ་འདྲ ་ཙམ་བྱ ེད་ཐང་སྟ ེ། སྡུ  ག་འདི་འདྲ ་བྱ ེད་མཁན་མ་མཐོང་ཟེར། ཟན་དང་ཆང་བྱ ིན་བྱུ  ང་བ་ཟོས་འཐུ ངས་པའི་མོད་ལ་རིག་པ་གསལ་
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སིང་སོང་། དེའི་ནུ བ་མོ་དགེ་སྦྱ  ོར་ལ་བོགས་ཐོན་པ་བྱུ  ང་། ནང་པར་པེ་ཏ་སོང་རྗ ེས་སྔ ར་འོང་མ་མྱ ོང་བའི་ལུ ས་ལ་བདེ་ཟུ ག་དང་ན་ཟུ ག་གཉིས་ཀ་ཡོད་པ་དང་། སེམས་ལ་དགེ་མི་དགེའི་རྟ གས་སྣ ང་སྣ ་ཚགས་བྱུ  ང་ཚ་སྙ ིང་རུ ས་བྱ ས་བསྒ ོམ་རུ ང་། ཕན་གནོད་ཅི་ཡང་མ་བྱུ  ང་། དེ་ནས་ཞག་འགའ་ནས་མཛས་སེས་ཤ་མར་རྙ ིང་པ་དང་། རྩ མ་ཆང་བཟང་ལ་མང་བ་ཁྱ ེར་ཏེ་པེ་ཏ་དང་གཉིས་ཀ་ཕྲ ད་དུ ་བྱུ  ང་བ། ང་ཆུ ་ལེན་དུ ་ཕྱ ིན་པ་དང་ཐུ ག་སྟ ེ། ང་ལ་གོས་མེད་པར་སྔ ོ་སྲ ེང་སྲ ེང་འདུ ག་པ་དེ་མཐོང་ནས། གཉིས་ཀ་ངོ་ཚ་རུ ང་མ་ཕོད་པར་ངུ ་ཞིང་འདུ ག །དེ་ནས་ཤ་མར་དང་ཕྱ ེ་ཕུ ལ་ཆང་དྲ ངས་པ་འཐུ ང་བའི་བར་ལ། པེ་ཏ་ན་རེ། ད་ཨ་ཇོ་ལ་གང་ནས་བལྟ ས་རུ ང་མིའི་མིང་རང་མི་འདུ ག་པས། བསོད་སྙ ོམས་རེ་མཛད་ལ་མི་ཟས་དུ མ་རེ་གསོལ། ངས་ན་བཟའ་ཞིག་ཅི་འབྱ ོར་བྱ ས་ལ་འབུ ལ་དུ ་འོང་ཟེར། མཛས་སེ་ན་
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རེ། འཚ་བའི་བསོད་སྙ ོམས་རེ་ཅིས་ཀྱ ང་མཛད། ན་བཟའ་ཞིག་ངས་ཀྱ ང་འབུ ལ་དུ ་འོང་ཟེར་བས། ངས་ད་ནམ་འཆི་ཆ་མེད་ལ་བསོད་སྙ ོམས་བྱ ས་འཚ་བ་སྒྲུ   བ་པའི་ལོང་དང་དོན་མེད། གྲ ང་གྲ ིར་ཤི་ཡང་ཆོས་ཕྱ ིར་ཡིན་པས་འགྱ ོད་རྒྱུ   ་ཆུ ང་། སྒྲུ   བ་པ་བླ ོས་བཏང་ནས་འབད་པས་བསྒྲུ   བ་པའི་ལྟ ོ་ཡོག་ཚད་དང་། གོས་བཟང་པོ་བརྩ ེགས་ནས་གྱ ོན་པའི་མདུ ན་དུ ། གཉེན་དང་དགའ་གྲ ོགས་འཚགས་ནས་བག་མེད་ཀྱ ི་བཟའ་བཏུ ང་དང་། བཞད་གད་བྱ ེད་པའི་ཆོས་དེས་ངའི་བསམ་པ་མི་རྫ ོགས་པས། ཁྱ ེད་ཀྱ ིས་གོས་དང་འོང་མཁན་ཡང་མི་དགོས། ཁ་ལ་ཡང་མི་ཉན་པས་བསོད་སྙ ོམས་ཀྱ ང་མི་བྱ ེད་བྱ ས་པས། པེ་ཏ་ན་རེ། འོ་ན་ཨ་ཇོའ་ིབསམ་པ་ཅི་འདྲ ་ཞིག་གིས་རྫ ོགས་པ་ཡིན། འདི་ལས་ཀྱ ང་སྡུ  ག་པ་ཞིག་གིས་རྫ ོགས་པ་འདུ ག་སྟ ེ་བྱ ་ཐབས་རང་མེད་དམ་ཟེར་བ་ལ། ངས་འདི་བས་ངན་སོང་གསུ མ་བསམ་གྱ ིས་
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མི་ཁྱ བ་པས་སྡུ  ག་སྟ ེ། སྡུ  ག་དེ་མྱ ངོ་ཐབས་བྱ ེད་པའི་སེམས་ཅན་རང་མང་བ་གདའ། ངའི་བསམ་པ་འདི་ལྟ ་བུ ་ཞིག་གིས་རྫ ོགས་པ་ཡིན་བྱ ས། བསམ་པ་རྫ ོགས་ལུ གས་ཀྱ ི་གླུ  ་འདི་བླ ངས་སོ། །རྗ ེ་བླ ་མའི་སྐུ  ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སྤྲ  ང་རི་ཁྲ ོད་ཟིན་པར་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས། །ང་སྐྱ  ིད་པ་གཉེན་གྱ ིས་མ་ཚར་ཞིང་། །སྡུ  ག་པ་དགྲ ་ཡིས་མ་ཚར་བར། །རི་ཁྲ ོད་འདི་རུ ་འཆི་ནུ ས་ན། །རྣ ལ་འབྱ ོར་བསམ་པ་རྫ ོགས་པ་ཡིན། རྒ ས་པ་གྲ ོགས་ཀྱ ིས་མ་ཚར་ཞིང་། །ན་བ་སྲ ིང་མོས་མ་ཚར་བར། །རི་ཁྲ ོད་འདི་རུ ་འཆི་ནུ ས་ན། །རྣ ལ་འབྱ ོར་བསམ་པ་རྫ ོགས་པ་ཡིན། །ཤི་བ་མི་ཡིས་མ་ཚར་ཞིང་། རོ་རུ ལ་བྱ ་ཡིས་མ་མཐོང་བར། །རི་ཁྲ ོད་འདི་རུ ་འཆི་ནུ ས་ན། །རྣ ལ་འབྱ ོར་བསམ་པ་རྫ ོགས་པ་ཡིན། །ཤ་རུ ལ་སྦྲ  ང་མས་འཇིབ་པ་དང་། །རྩ ་རྒྱུ   ས་འབུ ་ཡིས་ཟ་བ་རུ ། རི་ཁྲ ོད་འདི་རུ ་འཆི་ནུ ས་ན། །རྣ ལ་འབྱ ོར་བསམ་པ་རྫ ོགས་པ་ཡིན། །ང་སྒ ོ་ན་མི་
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རྗ ེས་མེད་པ་དང་། །ནང་ན་ཁྲ ག་རྗ ེས་མེད་པ་རུ ། །རི་ཁྲ ོད་འདི་རུ ་འཆི་ནུ ས་ན། རྣ ལ་འབྱ ོར་བསམ་པ་རྫ ོགས་པ་ཡིན། །རོ་ལ་འཁོར་མི་མེད་པ་དང་། །ཤི་ན་ངུ ་མི་མེད་པ་རུ ། །རི་ཁྲ ོད་འདི་རུ ་འཆི་ནུ ས་ན། །རྣ ལ་འབྱ ོར་བསམ་པ་རྫ ོགས་པ་ཡིན། ང་གར་སོང་འདྲ ི་མི་མེད་པ་དང་། །འདིར་སོང་གཏད་སོ་མེད་པ་རུ ། །རི་ཁྲ ོད་འདི་རུ ་འཆི་ནུ ས་ན། །རྣ ལ་འབྱ ོར་བསམ་པ་རྫ ོགས་པ་ཡིན། །མི་མེད་ལུ ང་པའི་བྲ ག་ཕུ ག་ཏུ ། །སྤྲ  ང་པོ་འཆི་བའི་སྨ ོན་ལམ་འདི། །འགྲ ོ་བའི་དོན་དུ ་ཐེབས་པར་ཤོག །ཐེབས་ན་བསམ་པ་རྫ ོགས་པ་ཡིན། །བྱ ས་པས། མཛས་སེ་ན་རེ། དང་པོའ་ིགསུ ང་ལུ གས་དང་ད་ལྟ འི་མཛད་པ་རྣ མས་མཐུ ན་པར་འདུ ག་པས་ངོ་མཚར་ཆེ་ཟེར། པེ་ཏ་ན་རེ་ཨ་ཇོ་རང་ཅི་གསུ ང་རུ ང་འཚ་བ་དང་ན་བཟའ་ཡེ་མེད་པ་འདི་ལ། ངས་ཡེ་མི་བཟོད་པར་འདུ ག་པས། ངས་ན་བཟའ་ཞིག་ཅི་འབྱ ོར་བྱ ས་སྐྱ  ེལ་དུ ་འོང་། ལྟ ོ་གོས་
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བཟང་བས་སྒྲུ   བ་པ་བྲ ོས་དོགས་མེད། བསོད་སྙ ོམས་མི་བྱ ེད་པར་འདུ ག །མ་བྱ ས་པར་ཨ་ཇོ་རང་གི་བསམ་པ་ལྟ ར་རི་ཁྲ ོད་འདིར་འཁོར་མཁན་མེད་པར་སྡུ  ག་གྲ ིར་འཆི་བ་འདུ ག་གིས་དང་། གལ་ཏེ་མ་ཤི་ན་ངས་གོས་ཤིག་ཅི་འབྱ ོར་བྱ ས་སྐྱ  ེལ་ལོ་ཟེར་ཁོང་གཉིས་སོང་། ངས་ཟ་མ་བཟང་པོ་རྣ མས་ཟོས་པས། ལུ ས་ཀྱ ི་བདེ་ཟུ ག་དང་ན་ཟུ ག་ཡིད་ཀྱ ི་ལྟ ས་སྣ ང་རྣ མས་ཇེ་ཆེར་སོང་ནས་སྒ ོམ་མི་ནུ ས་པ་བྱུ  ང་བའི་ཚ། སྒ ོམ་མི་ནུ ས་པ་ལས་གེགས་ཆེ་བ་མི་འོང་སྙ མ། བླ ་མས་གནང་བའི་ཤོག་རིལ་གྱ ི་རྒྱ  ་བཤིག་ནས་བལྟ ས་པས། དེའི་ནང་དུ ་གེགས་སེལ་བོགས་འདོན་གྱ ི་ཉིང་ཁུ ། སྐྱ  ོན་འཛིན་ཡོན་ཏན་དུ ་བསྒྱུ   ར་བའི་མན་ངག་རྣ མས་དང་། ཁྱ ད་པར་འདིའི་སྐ བས་སུ ་ཟ་མ་བཟང་པོ་བསྟ ེན་བྱ ་བ་ཞིག་འདུ ག་པས་སྔ ར་སྙ ིང་རུ ས་བྱ ས་བསྒ ོམས་པའི་ནུ ས་པས། རྩ ་ནང་དུ ་ཁམས་འདུ ས་སུ ་ཆ་བ་ཟས་ངན་པའི་སྟ ོབས་
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ཀྱ ིས་སླ ོངས་མ་ནུ ས་པ་ལ། པེ་ཏའི་ཆང་གིས་ཅུ ང་ཟད་བསླ ང་། མཛས་སེས་ཕུ ལ་བ་རྣ མས་ཀྱ ིས་རྫ ོགས་པར་བསླ ང་བར་གོ་ནས། ཤོག་རིལ་གྱ ི་ནང་ལྟ ར་ལུ ས་གནད། རླུ  ང་གནད། དམིགས་པ་རྣ མས་ལ་འབད་པས། རྩ ་ཕྲ ན་རྣ མས་ཀྱ ི་མདུ ད་པ་གྲ ོལ། དབུ ་མའི་ཡང་ལྟ ེ་བ་མན་གྱ ི་མདུ ད་པ་གྲ ོལ་ཏེ། བདེ་གསལ་མི་རྟ ོག་པའི་ཉམས་སྔ ར་གོ་མྱ ོང་བ་རྣ མས་དང་ཚིག་ཏུ ་འདྲ ་ལ། དོན་ལ་རྩ ལ་ཆེ་ཞིང་བརྟ ན་པས་མི་འདྲ ་བའི་ཉམས་རྟ གོས་ཀྱ ི་ཡོན་ཏན་ཁྱ ད་པར་ཅན་སྐྱ  ེས་ཏེ། གེགས་ལས་གྲ ལོ་ནས་སྐྱ  ོན་རྣ མས་ཡོན་ཏན་དུ ་ངོ་འཕྲ ོད། རྣ མ་རྟ ོག་ཏུ ་བཟུ ང་བ་ཆོས་སྐུ  ར་ཤར་བས། སྤྱ  ིར་འཁོར་འདས་ཀྱ ི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྟ ེན་འབྲ ེལ་དུ ་གོ་ཞིང་། དེ་ཡང་ཀུ ན་གཞི་རང་སེམས་ཕྱ ོགས་ལྷུ  ང་དང་བྲ ལ་བ། ལམ་ལོག་ལྟ ས་དྲ ངས་པའི་རྐྱ  ེན་གྱ ིས་འབྲ ས་བུ ་འཁོར་བ། ལམ་ལྷ ག་བསམ་གྱ ིས་དྲ ངས་པའི་རྐྱ  ེན་གྱ ིས་འབྲ ས་བུ ་མྱ ང་འདས། 
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དེ་གཉིས་ཀའི་སྙ ིང་པོ་སྟ ོང་ཉིད་འོད་གསལ་དུ ་ཁོ་ཐག་ཆོད་ལ། ཁྱ ད་པར་ད་ལན་རྒྱུ   ད་ལ་སྐྱ  ེས་པའི་ཡོན་ཏན་འདི་སྔ ར་བསྒ ོམས་པས་རྒྱུ   ་བྱ ས། ཟ་མ་དང་མན་ངག་ཟབ་མོས་རྐྱ  ེན་བྱ ས་པའི་རྟ ེན་འབྲ ེལ་ལས་བྱུ  ང་བར་གོ་ནས། གསང་སྔ གས་ཐབས་ཀྱ ི་ལམ་འདོད་ཡོན་ལམ་དུ ་འཁྱ ེར་བ་ལ་ཐུ ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ངེས་ཤེས་འདྲ ོངས། པེ་ཏ་དང་མཛས་སེ་ཡང་ཤིན་ཏུ ་དྲ ིན་ཆེ་བར་གོ་ནས། བྱ ས་པ་དྲ ིན་གཟོ་དགེ་བ་བྱ ང་ཆུ བ་ཏུ ་བསྔ ོས་པའི་མཐར། རྟ ེན་འབྲ ེལ་སྙ ིང་པོའ་ིགླུ  ་འདི་བླ ངས་སོ། །ལྷ ོ་བྲ ག་མར་པའི་ཞབས་ལ་འདུ ད། །སྤྲ  ང་རི་ཁྲ ོད་ཟིན་པར་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས། །ཡོན་བདག་བཟང་པོའ་ིཚགས་གསོག་ལ། །དོན་གཉིས་འགྲུ  བ་པའི་རྟ ེན་འབྲ ེལ་འགྲ ིག །རྙ ེད་དཀའ་འཇིག་སླ འི་ལུ ས་པོ་འདི། །ཟས་དང་ཕྲ ད་པས་སྐུ  ་ཁམས་བཟང་། །དོག་མོ་ས་ཡི་རྩ ི་བཅུ ད་དང་། །དགུ ང་སྔ ོན་དབྱ ིངས་ཀྱ ི་སྦྲ  ང་ཆར་གཉིས། །འགྲ ོ་ལ་ཕན་པའི་
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རྟ ེན་འབྲ ེལ་ཡིན། །རྟ ེན་འབྲ ེལ་གྱ ི་སྙ ིང་པོ་ལྷ ་ཆོས་ཡིན། །ཕ་མས་གསོས་པའི་སྒྱུ   ་ལུ ས་དང་། །བླ ་མ་དམ་པའི་གདམས་ངག་གཉིས། །ལྷ ་ཆོས་བྱ ེད་པའི་རྟ ེན་འབྲ ེལ་ཡིན། །རྟ ེན་འབྲ ེལ་གྱ ི་སྙ ིང་པོ་སྙ ིང་རུ ས་ཡིན། །མི་མེད་ལུ ང་པའི་བྲ ག་ཕུ ག་དང་། ཁ་ཞེ་མེད་པའི་དགེ་སྦྱ  ོར་གཉིས། །ཅི་བསམ་འགྲུ  བ་པའི་རྟ ེན་འབྲ ེལ་ཡིན། །རྟ ེན་འབྲ ེལ་གྱ ི་སྙ ིང་པོ་སྟ ོང་ཉིད་ཡིན། །མི་ལ་རས་པའི་སྒ ོམ་བསྲ ན་དང་། །ཁམས་གསུ མ་སེམས་ཅན་དད་པ་གཉིས། །འགྲ ོ་དོན་འབྱུ  ང་བའི་རྟ ེན་འབྲ ེལ་ཡིན། །རྟ ེན་འབྲ ེལ་གྱ ི་སྙ ིང་པོ་སྙ ིང་རྗ ེ་ཡིན། །བྲ ག་ལ་སྒ ོམ་པའི་སྒ ོམ་ཆེན་དང་། །འཚ་བ་སྦྱ  ོར་བའི་ཡོན་བདག་གཉིས། །སངས་མཉམ་པོར་རྒྱ  ་བའི་རྟ ེན་འབྲ ེལ་ཡིན། །རྟ ེན་འབྲ ེལ་གྱ ི་སྙ ིང་པོ་བསྔ ོ་བ་ཡིན། །བླ ་མ་བཟང་པོའ་ིཐུ གས་རྗ ེ་དང་། །སླ ོབ་མ་བཟང་པོའ་ིསྒ མོ་བསྲ ན་གཉིས། །བསྟ ན་པ་འཛིན་པའི་རྟ ེན་འབྲ ེལ་ཡིན། །རྟ ེན་འབྲ ེལ་གྱ ི་
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སྙ ིང་པོ་དམ་ཚིག་ཡིན། །བྱ ིན་རླ བས་མྱུ  ར་པོའ་ིདབང་བསྐུ  ར་དང་། །དད་གུ ས་དྲ ག་པོའ་ིགསོལ་འདེབས་གཉིས། །མྱུ  ར་དུ ་མཇལ་བའི་རྟ ེན་འབྲ ེལ་ཡིན། །རྟ ེན་འབྲ ེལ་གྱ ི་སྙ ིང་པོ་བཀྲ ་ཤིས་ཡིན། །རྗ ེ་མི་བསྐྱ  ོད་ཀྱ ི་ངོ་བོ་རྡ ོ་རྗ ེ་འཆང་། །སྤྲ  ང་པོའ་ིསྐྱ  ིད་སྡུ  ག་ཁྱ ེད་རང་མཁྱ ེན། །ཞེས་པའི་གླུ  ་བླ ངས། དེ་ནས་ཡང་སྙ ིང་རུ ས་བྱ ས་བསྒ ོམས་པས། ཉིན་སྣ ང་ལ་ལུ ས་འདོད་དགུ ར་བསྒྱུ   ར་བ་དང་། མཁའ་ལ་ལྡ ིང་བ་ལ་སོགས་ཏེ་རྫུ  ་འཕྲུ  ལ་ཡ་མ་ཟུ ང་དཔག་མེད་སྟ ོན་ནུ ས་པའི་ཉམས་ཤར། མཚན་སྣ ང་རྨ ི་ལམ་དུ ་སྲ ིད་པའི་རྩ ་རྩ ེ་ཀུ ན་ཐོག་མེད་དུ ་གསལ་ཞིང་ཉུ ལ་ནུ ས་པ་དང་། ལུ ས་སེམས་བརྒྱ  ་ཕྲ ག་དུ ་མར་སྤྲུ   ལ་ནས། རེ་རེས་སངས་རྒྱ  ས་ཀྱ ི་ཞིང་རེ་རེར་ཕྱ ིན་ཏེ་ཆོས་ཉན་པ་དང་། སེམས་ཅན་དཔག་མེད་ལ་ཆོས་སྟ ོན་ནུ ས་པ་དང་། ལུ ས་མེར་འབར་བ་དང་། ཆུ ར་འབྲུ  བ་པ་ལ་སོགས་ཏེ། རྫུ  ་འཕྲུ  ལ་བསམ་གྱ ིས་མི་ཁྱ བ་པ་སྟ ོན་
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པ་བྱུ  ང་བས་སེམས་ལ་དགའ་སྤྲ  ོ་དང་དཔའ་སྐྱ  ེས་ནས་བྲ ོད་བཞིན་བསྒ ོམས་པས། དངོས་སུ ་ནམ་མཁའ་ལ་འཕུ ར་ནུ ས་པ་བྱུ  ང་སྟ ེ། རེས་སྨ ིན་ཁྱུ  གས་གྲ ིབ་མའི་རྫ ོང་ལ་ཕར་འཕུ ར་ཏེ་བསྒ ོམས་པས། གཏུ མ་མོའ ་ིབདེ་དྲ ོད་ཀྱ ང་སྔ ར་བས་ལྷ ག་པ་བསམ་གྱ ིས་མི་ཁྱ བ་པ་སྐྱ  ེས། རེས་བྲ ག་དཀར་རྟ ་སོར་ཚུ ར་འོངས་པའི་ཚ། རྟ ་སོའ་ིའགྲ མ་ན་གླ ོང་མདའ་བྱ ་བའི་ཡུ ལ་ཆུ ང་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ན། དང་པོ་ཨ་ཁུ འི་མནའ་མ་ཐིབས་འོག་ཏུ ་ཤི་བའི་མིང་པོ་ཕ་བུ ་གཉིས་བུ ས་རྨ ོས་སྣ ་ཁྲ ིད། ཕས་ཐོང་བཟུ ང་ནས་ཞིང་རྨ ོ་ཞིང་འདུ ག་པས། བུ ས་ང་འཕུ ར་བ་མཐོང་ནས། ཨ་ཕ་ཡ་མཚན་ལ་ལྟ ོས་དང་མི་འཕུ ར་བྱུ  ང་ཟེར། ལས་འཕྲ ོ་བོར་ནས་ལྟ ་ཞིང་འདུ ག་པ་ལ། ཕ་ན་རེ་ཡ་མཚན་དང་ལྟ ད་མོ་ཆེ་རྒྱུ   ་ཅི་ཡོད། མྱ ང་ཚ་དཀར་རྒྱ  ན་ཟེར་བའི་བུ ད་མེད་ཁྲ མ་མ་ཞིག་གི་བུ ། གཡོན་ཅན་མི་ལ་ཟེར་བའི་གོག་པ་ལྟ ོ་མ་ཕྱ ིད་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་
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ཡིན་པར་འདུ ག །གྲ ིབ་མ་དང་འགོམ་ཡུ ག་མ་ཕོག་པ་གྱ ིས་ལ་རྨ ོས་སྣ ་ཁྲ ིད་ཟེར། ཕ་རང་གྲ ིབ་མ་ཕོག་གིས་དོགས་མགོ་ལུ ས་ཡོ་བྱ ེད་ཅིང་འདུ ག །བུ ་ན་རེ། འཕུ ར་ཐུ བ་ན་གོག་ནའང་གོག་ལྟ ད་མོ་མི་འཕུ ར་བ་ལས་ཆེ་བ་མི་འོང་བས་ལྟ ོས་ཟེར་ལྟ ་ཞིང་འདུ ག་གོ། །དེ་ནས་ངའི་བསམ་པ་ལ། ད་ངས་འགྲ ོ་དོན་བྱ ས་རུ ང་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་ཐོགས་པ་འདུ ག་པས་བྱ ེད་དགོས་སྙ མ་པའི་ཚ། ཡི་དམ་གྱ ིས་དངོས་སུ ་ཚ་འདིར་བླ ་མའི་བཀའ་བཞིན་སྒྲུ   བ་པ་གཙ་བོར་ཐོན་ཅིག །སངས་རྒྱ  ས་ཀྱ ི་བསྟ ན་པའི་ཞབས་ཏོག་དང་སེམས་ཅན་གྱ ི་འགྲ ོ་དོན་ལ་དེ་བས་ཆེ་བ་མི་འོང་ངོ་བྱ ་བའི་ལུ ང་བསྟ ན་བྱུ  ང་བས། བསམ་བླ ོ་ལ། ཚ་གང་འདི་སྒྲུ   བ་པས་འདས་ན། མ་འོངས་པའི་སྐ ལ་ལྡ ན་གྱ ི ་སྐྱ  ེས་བུ ་རྣ མས་ཚ་བླ ོས་བཏང་སྟ ེ ་ཆོས་སྒྲུ   བ་པའི་མིག་རྐྱ  ེན་མཆོག་ཏུ ་གྱུ  ར་པས། བསྟ ན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་ཐོགས་རྒྱ  ་ཆེར་འོང་བར་
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གོ་ནས། སྒྲུ   བ་པ་རང་བྱ ེད་པར་བླ ོ་ཐག་ཆོད་པ་ལ། ཡང་བསམ་བླ ོ་ཞིག་ལ། ངས་སྔ ར་གནས་འདིར་ཡུ ན་རིང་དུ ་བསྡ ད། དེ་བར་མི་བྱུ  ང་བ་རྣ མས་ལ་ཆོས་ཀྱ ི་ཁ་ཕོ་ཡང་མང་པོ་ཤོར། ཁྱ ད་པར་ངའི་ཉམས་རྟ ོགས་ཤར་ནས་འཕུ ར་བ་དེ་ཡང་མིས་མཐོང་། ད་འདིར་བསྡ ད་རུ ང་འཇིག་རྟ ེན་པའི་རྐྱ  ེན་བཟླ ོག་དང་། འདོད་པ་སྒྲུ   བ་དགོས་སོགས་ལྷ འི་བུ འི་བདུ ད་དང་། འཇིག་རྟ ེན་ཆོས་བརྒྱ  ད་ཀྱ ིས་སྒྲུ   བ་པ་ལ་བར་ཆད་བྱུ  ང་དོགས་ཡོད་པས། བླ ་མས་ལུ ང་བསྟ ན་པའི་གནས་ཆུ ་དབར་ལ་སྒ ོམ་དུ ་འགྲ ོ་དགོས་སྙ མ། །ཟྭ ་འཚད་པའི་རྫ ་དེ་རྒྱ  བ་ཏུ ་གཏད་དེ་བྲ ག་དཀར་རྟ ་སོ་ནས་ཆས་འོངས་པས་སྒྲུ   བ་པ་ཡུ ན་རིང་གི་བར་ལ་ལྟ ོ་གོས་ངན་པའི་སྟ ོབས་ཀྱ ི་རྐ ང་པ་ལ་རྭ ་ཆགས་པ་ཕུ ག་པའི་འགྲ མ་དུ ་རྡ ོ་ལ་དྲ ེད་ནས་འགྱ ེལ་བས། རྫ འི་ལུ ང་ཐག་ཆད་ནས་རྦ བ་ཏུ ་ཤོར་བ་འཛིན་དུ ་ཕྱ ིན་པས། རྫ ་ཆག་པའི་ནང་ནས་ཟྭ འི་ཁྲུ  ད་མ་
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གཅིག་ཁར་གཅིག་ཆགས་པ་རྫ ་རང་ཇི་ལྟ ་བ་ཞིག་སྔ ོ་ཁོར་རེ་བྱུ  ང་བ་ལ། འདུ ས་བྱ ས་མི་རྟ ག་པ་སྟ ོན་ཅིང་དྲ ན་གསོ་བ་དང་། སྒྲུ   བ་པའི་བསྐུ  ལ་མར་ཡང་གོ་སྟ ེ་ཡ་མཚན་ཞིང་ངེས་པར་འབྱུ  ང་བའི་ངང་ནས། རྫ ་ད་ལྟ ་ཡོད་པ་ད་ལྟ ་མེད། །དཔེ་འདིས་འདུ ས་བྱ ས་ཀྱ ི་ཆོས་ཀུ ན་མཚན། །ཁྱ ད་པར་དལ་འབྱ ོར་གྱ ི་མི་ལུ ས་མཚན། དེས་ན་རྣ ལ་འབྱ ོར་མི་ལ་ང་། །ཡེངས་མེད་དུ ་སྒྲུ   བ་ལ་བརྩ ོན་འགྲུ  ས་བྱ ེད། །ནོར་ཡོད་རྒུ  ་འདུ ས་པ་མཁོ་བའི་རྫ ། །དུ ས་ད་ལན་ཆག་པ་བླ ་མར་བྱུ  ང་། །ཆོས་མི་རྟ ག་བཤད་པ་ངོ་མཚར་ཆེ། །ཟེར་གླུ  ་ལེན་ཞིང་ཡོད་པའི་ཚ། ཁྱ ི་ར་བ་འགའ་ཚ་བ་འདེབས་སུ ་ངའི་སར་བྱུ  ང་ནས། རྣ ལ་འབྱ ོར་པ་ཁྱ ོད་ལ་གླུ  ་ལེན་པའི་སྐ ད་སྙ ན་པོ་ཞིག་འདུ ག །རྫ འི་ཁོག་མ་དེ་བཅག་ནས་ཟྭ འི་ཁོག་མ་འདིས་ཅི་བྱ ེད་པ་ཡིན། ལུ ས་སྔ ོ་ལ་རིད་པ་འདི་ཅི་ལས་བྱུ  ང་ཟེར་བ་ལ། ངས་ལུ ས་ཟུ ངས་ཟད་པའི་རྒྱུ   ་མཚན་
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རྣ མས་བཤད་པས། ངོ་མཚར་ཆེ་འོ་ན་ཡར་ཤོག་ཟེར་ཚ་བ་མཉམ་དུ ་བྱ ིན་པ་ཟ་བའི་བར་ལ། ཁྱ ི་ར་བ་གཞོན་པ་ཅིག་ན་རེ། ཁྱ ོད་རང་མི་མིག་རྩ ་ཅན་ཞིག་འདུ ག་པ་ལ། འདི་འདྲ འི་སྡུ  ག་བྱ ེད་པ་བས་འཇིག་རྟ ེན་པ་བྱ ས་ན། རབ་རྟ ་བཟང་སེང་ཕྲུ  ག་འདྲ ་བ་ཞོན། འཁོར་གསུ མ་ཚར་མ་འདྲ ་བ་བཏགས་ནས། སྡ ང་བའི་དགྲ ་བཏུ ལ། ནོར་ལོངས་སྤྱ  ོད་འཛམ་པོས་བྱ མས་པའི་གཉེན་བསྐྱ  ངས་པས་སྐྱ  ིད་འོང་། དེ་མིན་ཚང་བྱ ས་རུ ང་རང་མགོ་ཐོན་པས་སྐྱ  ིད་འོང་། ཐ་མ་མི་གཡོག་བྱ ས་ཀྱ ང་ལྟ ོ་གོས་བཟང་པོ་མྱ ོང་བས་ལུ ས་སེམས་འདི་འདྲ ་བས་སྐྱ  ིད་པ་འོང་སྟ ེ། སྔ ར་མ་ཤེས་འདུ ག །ད་བྱ ས་པ་དྲ ག་ཟེར། རྒ ན་པ་ན་རེ། ཁོང་ཆོས་པ་སྒྲུ   བ་པ་པོ་དགའ་མོ་རང་ཞིག་ཡིན་རིགས་སུ ་འདུ ག་པས། འུ ་ཅག་འཇིག་རྟ ེན་པའི་ཁ་ལ་ཉན་དོགས་མེད་ཁ་རགོ་སྡ དོ། དེ་བས་ཁྱ ེད་གྲ ེ་བ་བདེ་མ་ོརང་ཞིག་འདུ ག་པས། ངེད་ཚའི་སེམས་ལ་
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ཕན་པའི་གླུ  ་ཞིག་ལོང་དང་ཟེར་བས། ང་ལ་ཁྱ ེད་རྣ མས་ཀྱ ིས་བལྟ ས་ན་ང་སྡུ  ག་སྡུ  ག་འདྲ ་སྟ ེ། འཇིག་རྟ ེན་འདི་ན་ང་བས་སྐྱ  ིད་པ་དང་ཤེས་པ་བསམ་བླ ོ་ཐོངས་པ་གཞན་མེད་པ་དེ་ཁྱ ེད་རྣ མས་ཀྱ ིས་མ་གོ། ང་ལ་ཁྱ ེད་རྣ མས་ཀྱ ི་རབ་དང་མཐུ ན་པའི་སྐྱ  ིད་ལུ གས་འདི་འདྲ ་ཡོད་པས་ཉོན་ཅིག་བྱ ས་རྣ ལ་འབྱ ོར་རྟ ་རྒྱུ   ག་གི་གླུ  ་འདི་བླ ངས་སོ། །ཕ་དྲ ིན་ཅན་མར་པའི་ཞབས་ལ་འདུ ད། །ང་རང་ལུ ས་རི་བོའ་ིདགོན་པ་ན། །བྱ ང་ཁོག་སྟ ོད་ཀྱ ི་ལྷ ་ཁང་ན། །ཟུ ར་གསུ མ་སྙ ིང་གི་དབུ ་རྩ ེ་ན། །སེམས་ཀྱ ི་རྟ ་ཕོ་རླུ  ང་ལྟ ར་འཕྱ ོ། །རྟ ་འཛིན་ན་ཞགས་པ་གང་གིས་འཛིན། །བརྟ ོད་ན་ཕུ ར་པ་གང་གིས་བརྟ ོད། །ལྟ ོགས་ན་ཟས་སུ ་ཅི་ཞིག་སྟ ེར། །སྐ ོམ་ན་ཆུ ་རུ ་ཅི་ཞིག་ལྡུ  ད། འཁྱ གས་ན་རྭ ་བ་གང་དུ ་འཛུ ད། །རྟ ་འཛིན་ན་གཉིས་མེད་ཀྱ ི་ཞགས་པས་འཛིན། །བརྟ ོད་ན་ཏིང་འཛིན་གྱ ི་ཕུ ར་པས་བརྟ ོད། །ལྟ ོགས་ན་བླ ་མའི་གདམས་ངག་སྟ ེར། །སྐ ོམ་ན་
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དྲ ན་པའི་ཆུ ་རྒྱུ   ན་ལྡུ  ད། །འཁྱ གས་ན་སྟ ོང་ཉིད་ཀྱ ི་རྭ ་བར་འཇུ ག །ཐབས་ཤེས་གཉིས་ཀྱ ི་སྒ ་སྲ བ་སྤྲ  ད། །འགྱུ  ར་མེད་བརྟ ན་པའི་གོང་རྨ ེད་བཙུ ག །སྲ ོག་རྩ ོལ་རླུ  ང་གི་མཐུ ར་མདའ་རྒྱུ   ས། །དེ་ལ་རིག་པའི་ཁྱ ེའུ ་ཆུ ང་ཞོན། །ཐེག་ཆེན་སེམས་བསྐྱ  ེད་རྒྱ  ་རྨ ོག་གྱ ོན། །ཐོས་བསམ་སྒ ོམ་པའི་འཇོལ་ཁྲ བ་གྱ ོན། །བཟོད་པའི་ཕུ བ་ཆུ ང་རྒྱ  བ་ཏུ ་ཁུ ར། །ལྟ ་བའི་མདུ ང་རིང་ལག་ཏུ ་ཐོགས། །ཤེས་རབ་ཀྱ ི་རལ་གྲ ི་གླ ོ་ལ་བཏགས། ཀུ ན་གཞི་འཇམ་པོའ་ིསྨྱུ   ག་མ་ལ། །ཁོང་ཁྲ ོ་མེད་པའི་འཁྱ ོག་ཅིག་བསྲ ང་། །ཚད་མེད་བཞི་ཡི་སྒྲ  ོ་ཞིག་བསྐྱ  ོན། །ཤེས་རབ་རྣ ོན་པོའ་ིམདེའུ ་བཙུ གས། །སྟ ོང་པ་ཉིད་ཀྱ ི་གཞུ ་མོ་ལ། །ཐབས་ལམ་ཟབ་མོས་ལྟ ོར་སྦྱ  ར་ནས། །ཟུ ང་འཇུ ག་ཡངས་པའི་འདོམ་ལ་འཇལ། །མདའ་འཕེན་པ་རྒྱ  ལ་ཁམས་ཡོངས་ལ་འཕེན། །ཕོག་པ་དད་པ་ཅན་ལ་ཕོག །ཤི་བ་ངར་འཛིན་གྱ ི་འགོང་པོ་ཤི། །དེ་ཕྱ ིར་དགྲ ་ནི་ཉོན་མོངས་
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འདུ ལ། །གཉེན་ནི་འགྲ ོ་དྲུ  ག་སེམས་ཅན་སྐྱ  ོང་། །རྟ ་རྒྱུ   ག་ནི་བདེ་ཆེན་ཐང་ལ་རྒྱུ   ག སྙ ོག་ནི་རྒྱ  ལ་བའི་གོ་འཕང་སྙ ོག །དཀྱུ  ས་སྨ ད་འཁོར་བའི་གཞི་རྩ ་བཅད། །དཀྱུ  ས་སྟ ོད་བྱ ང་ཆུ བ་སྐ མ་སར་སླ ེབ། །རྟ ་དེ་ལྟ ར་རྒྱུ   གས་པས་སངས་རྒྱ  ས་ཐོབ། །ཁྱ ེད་ཀྱ ི་སྐྱ  ིད་དང་འདྲ ་འམ་ལྟ ོས། །འཇིག་རྟ ེན་གྱ ི་སྐྱ  ིད་ལ་སྨ ོན་རྒྱུ   ་མེད། །བྱ ས་པས། ཁོང་རྣ མས་དད་པར་གྱུ  ར་ནས་སོང་ངོ་། །ངས་ཀྱ ང་ཆུ ་དབར་ལ་འགྲ ོ་བའི་ལམ་དཔལ་ཁུ ད་ལ་བརྒྱུ   ད་ནས་དིང་རིར་སླ ེབ་སྟ ེ་ལམ་ཁ་ཞིག་ཏུ ་ཐད་ཀར་ཉལ་ཏེ་བསྡ ད་པས། སྣ ོག་མོ་ལ་འགྲ ོ་བའི་ན་ཆུ ང་རྒྱ  ན་གོས་མཆོར་མོ་འགའ་བྱུ  ང་བ་རྣ མས་ཀྱ ིས་ང་དཀའ་ཐུ བ་ཀྱ ིས་གདུ ངས་པའི་ལུ ས་དེ་མཐོང་ནས། གཅིག་ན་རེ། ཁོ་རེ་ཚ་ལྟ ོས་དང་སྡུ  ག་སྡུ  ག་གི་འདྲ ་བ་ལ། འདི་འདྲ འི་ལུ ས་སུ ་ནམ་ཡང་སྐྱ  ེ་བར་མ་གྱུ  ར་ཅིག་ཟེར། གཅིག་ན་རེ་སྙ ིང་རྗ ེ་བ་ལ། འདི་འདྲ ་མཐོང་བས་ཀྱ ང་སྙ ིང་རླུ  ང་ལྡ ང་བར་
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འདུ ག་ཟེར་བ་ལ། ང་ཡང་མ་རིག་པའི་སེམས་ཅན་སྙ ིང་རྗ ེ་སྙ མ་ཁོང་ཚ་ལ་སྙ ིང་རྗ ེ་ལྷ ང་བ་ཞིག་སྐྱ  ེས་ཏེ་ཙག་ལངས་ནས། བུ ་མོ་ཚ་དེ་སྐ ད་མ་ཟེར་དང་། སེམས་ཁྲ ལ་དེ་མི་དགོས་པ་འདུ ག་གིས། ཁྱ ེད་རྣ མས་ཀྱ ིས་ང་འདྲ ་བར་སྨ ོན་ལམ་བཏབ་ཀྱ ང་སྐྱ  ེ་བར་མི་འདུ ག །སྙ ིང་རྗ ེ་བ་ངོ་མཚར་ཆེ་སྟ ེ་རང་མཐོང་དང་སྙ ིང་རྗ ེ་གོ་ལོག་ཡིན་པས་ངའི་གླུ  ་འདི་ཉོན་ཅིག་བྱ ས་གླུ  ་འདི་བླ ངས་སོ། །རྗ ེ ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བཀའ་དྲ ིན་ཅན། །བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས་ཤིག་མར་པའི་ཞབས། །སེམས་ཅན་ལས་ངན་མནར་བ་རྣ མས། །རང་མིན་གཞན་ལ་མཐོང་བ་ཆུ ང་། །ལས་ངན་བུ ་མོ་ཁྱ ིམ་ལ་དད། །སྣ ང་ངན་རང་རྩ ིས་མེ་ལྟ ར་འབར། །སེམས་ཅན་བསམ་བརླ ག་སྙ ིང་རེ་རྗ ེ། །དུ ས་ངན་བསྐ ལ་པའི་སྙ ིགས་མ་ལ། །ཁྲ མ་པ་ཡི་དམ་ལྷ ་བཞིན་མཆོད། ཟོག་པོ་རིན་ཆེན་གསེར་ལས་བྲ ིན། །ཆོས་པ་ལམ་ཁའི་རྡ ོ་བཞིན་བསྐྱུ   ར། །མ་རིག་
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སེམས་ཅན་སྙ ིང་རེ་རྗ ེ། །ཁྱ ོད་བུ ་མོ་མཆོར་མོ་སྤུ  ན་རྣ མས་དང་། །ང་གུ ང་ཐང་གི་མི་ལ་རས་པ་གཉིས། །ཞེ་ཡང་ཕར་ཁྲ ེལ་ཚུ ར་ཁྲ ེལ་ཡིན། །སྙ ིང་ཡང་ཕར་རྗ ེ་ཚུ ར་རྗ ེ་ཡིན། །སྙ ིང་རྗ ེའི་མདུ ང་ཁ་བྱ ས་པ་ལ། །ནམ་ཕུ གས་སུ ་རྒྱ  ལ་ལྟ ་ཡང་ལྟ ། །རྨ ོངས་པ་ཁ་འཆལ་སྨྲ  ་བ་ལ། །མི་ལ་རས་པས་གདམས་ངག་བཤད། །དེ་ཆུ ་ལན་ཆང་གིས་འཇལ་བ་ཡིན། །ངན་ལན་བཟང་གིས་བསྐ ོར་བ་ཡིན། །བྱ ས་པས། སྙ ིང་རྗ ེ་བ་ལ་ཟེར་བའི་བུ ་མོ་དེ་ན་རེ། ཁོང་མི་ལ་རས་པ་ཟེར་བ་དེ་ཡིན་པར་འདུ ག །འོ་ཅག་ཀུ ན་རང་མཐོང་ཆེས་པས་ཁ་ནས་གང་མིན་བཅོ་བརྒྱ  ད་ཤོར། ད་བཤགས་པ་གྱ ིས་ཟེར། སྨ ོན་ལམ་འདེབས་མཁན་གྱ ི་བུ ་མོ་དེ་ལ་ཆེད་གཉེར་གྱ ིས་བསྐུ  ལ་བས། མོས་ཀྱ ང་དུ ང་རྡ ོག་བདུ ན་ཕུ ལ་ནས། ཀུ ན་གྱ ིས་ཕྱ ག་བཙལ་བཤགས་པ་ཕུ ལ་ཏེ། ད་དུ ང་ཆོས་ཤིག་གནང་བར་ཞུ ་ཟེར་བའི་ལན་དུ ་གླུ  ་འདི་བླ ངས་སོ། །རྗ ེ་བཀའ་དྲ ིན་
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ཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དབྱ ངས་ཆུ ང་དམ་པའི་ཆོས་སུ ་བཤད། །སྟ ེང་དགའ་ལྡ ན་ལྷ ་ཡི་ཕོ་བྲ ང་ན། །ཆོས་ངེས་དོན་མི་བྲ ིན་དྲ ང་དོན་བྲ ིན། །འོག་མ་དྲ ོས་ཀླུ  ་ཡི་ཕོ་བྲ ང་ན། །ཆོས་ཟབ་མོ་མི་བྲ ིན་ཟང་ཟིང་བྲ ིན། །བར་འཛམ་བུ ་གླ ིང་གི་མི་ཡུ ལ་འདིར། །ཆོས་མཁས་པ་མི་བྲ ིན་རྫུ  ན་པ་བྲ ིན། །དབུ ས་གཙང་རུ ་བཞིའི་རྒྱ  ལ་ཁམས་ན། །ཆོས་སྒ ོམ་པ་མི་བྲ ིན་བཤད་པ་བྲ ིན། །དུ ས་ངན་བསྐ ལ་པའི་སྙ ིགས་མ་ལ། །མི་བཟང་པོ་མི་བྲ ིན་ངན་པ་བྲ ིན། །བུ ་མོ་མཆོར་མོའ་ིམིག་ཡུ ལ་དུ ། །མི་རྣ ལ་འབྱ ོར་མི་བྲ ིན་མཆོར་པོ་བྲ ིན། །ན་ཆུ ང་བུ ་མོའ་ིརྣ ་བ་རུ ། །ཆོས་སིལ་མ་མི་སྙ ན་དབྱ ངས་ཆུ ང་སྙ ན། །དེ་གདམས་ངག་གླུ  ་རུ ་བླ ངས་པ་ཡིན། །དུ ང་རྡ ོག་བདུ ན་གྱ ི་བརྡ ་ལན་ཡིན། །བཤགས་པ་ཚར་བའི་དགའ་སྟ ོན་ཡིན། །ཞེས་གསུ ངས་པས། ཁོང་རྣ མས་དད་པར་གྱུ  ར་ཏེ་སོང་ངོ་། །ངས་ཀྱ ང་བྲ ིན་དུ ་ཕྱ ིན་པས། ཆུ ་དབར་དང་སྐྱ  ིད་ཕུ ག་
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གཉིས་ཀའི་ལོ་རྒྱུ   ས་ཐོས་ཏེ། སྐྱ  ིད་ཕུ ག་ཉི་མ་རྫ ོང་དུ ་སྒ ོམ་ཞིང་བསྡ ད། དེར་དགེ་སྦྱ  ོར་འཕེལ་བའི་ངང་ནས་ཟླ ་བ་འགའ་སོང་བ་དང་། བྲ ིན་པའི་མི་རྣ མས་བཟའ་བཏུ ང་གི་མཐུ ན་རྐྱ  ེན་རེ་ཁྱ ེར་ནས་ལན་རེ་རེ་གཉིས་གཉིས་བྱུ  ང་བས་བསམ་གཏན་ལ་ཅུ ང་ཟད་གནོད་པར་གོ་ནས། ད་གནས་འདིར་ཡུ ན་རིང་རབ་ཀྱ ང་སོང་། དགེ་སྦྱ  ོར་ཡང་འཕེལ་རབ་བྱུ  ང་། ད་ཡང་མི་འདུ ས་ན་བསམ་གཏན་གྱ ི་གེགས་སུ ་འགྲ ོ་ཉེན་འདུ ག་པས། མི་མེད་ཀྱ ི་ལུ ང་སྟ ོང་ཞིག་ཏུ ་འགྲ ོ་དགོས། དེ་ཡང་བླ ་མའི་བཀའ་བཞིན་ལ་ཕྱ ི་ལ་འགྲ ོ་དགོས་སྙ མ་ཡོད་པའི་ཚ། པེ་ཏས་བལ་སྤུ  ་བྱུ  ང་ཚད་བསྡུ  ས་ནས་བཟོས་པའི་སྣ མ་བུ ་གཅིག་ཁྱ ེར་ཏེ། བྲ ག་དཀར་རྟ ་སོར་ཕྱ ིན་པས། ང་མི་འདུ ག་པ་དང་། ཀུ ན་ལ་འདྲ ི་ཞིང་འཚལ་དུ ་ཕྱ ིན་ཚ། གུ ང་ཐང་སྟ ོད་དུ ་རྣ ལ་འབྱ ོར་པ་ཟྭ འི་འབུ ་འདྲ ་བ་ཞིག་དཔལ་ཁུ ད་ནས་ལ་སྟ ོད་ལྷ ོ་ཕྱ ོགས་ལ་སོང་ཟེར་བ་
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ཐོས་ཏེ། ངའི་རྗ ེས་གཅོད་ཅིང་ཕྱ ིན་པས། དིང་རི་ན་བླ ་མ་བ་རི་ལོ་ཙཱ ་བ་ཁྲ ི ་བརྩ ིགས། གདུ གས་ཕུ བ། དར་གྱ ི་ན་བཟའ་བཟང་པོ་གསོལ། གྲྭ  ་བུ ་སླ ོབ་རྣ མས་ཀྱ ིས་དུ ང་བུ ས་པས། མི་མང་པོ་འདུ ས་ནས་མཐའ་བསྐ ོར། ཇ་ཆང་འདྲ ེན་ཅིང་འབུ ལ་བ་མང་པོ་བྱ ེད་ཅིང་འདུ ག་པ་མཐོང་བས། པེ་ཏའི་བསམ་པ་ལ། མི་གཞན་གྱ ི་ཆོས་པ་ལ་འདི་འདྲ ་ཡོང་གི་འདུ ག་སྟ ེ། ངའི་ཨ་ཇོའ་ིཆོས་འདི་རང་སྡུ  ག་ལ་གཞན་གྱ ིས་བརྙ ས་པ། གཉེན་ཚན་རྣ མས་ངོ་ཚ་བ་ལས་མི་འདུ ག་པས། ད་ཨ་ཇོ་དང་ཕྲ ད་ན་བླ ་མ་འདིའི་ཕྱ ག་ཕྱ ི་ལ་ཅི་ཚུ ད་ཀྱ ི་ཐབས་དང་གྲ ོས་ཤིག་བྱ ེད་དགོས་བསམས་ནས། དེར་ཚགས་པའི་མི་འགའ་ལ་དྲ ིས་པས། བྲ ིན་ན་འདུ ག་ཟེར་བ་ཐོས་ཏེ། བྲ ིན་དུ ་འོངས་རྩ ད་བཅད་ནས་སྐྱ  ིད་ཕུ ག་ཏུ ་ངའི་སར་བྱུ  ང་སྟ ེ། ཨ་ཇོའ་ིཆོས་ཁ་ལ་བཟའ་རྒྱུ   ་ཡང་མེད། ལུ ས་ལ་གྱ ོན་རྒྱུ   ་ཡང་མེད་པས་ཁྲ ེལ་ངོ་ཚ་ནས་
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བུ ད་པ་འདིས་མི་འོང་བར་འདུ ག །ད་སྣ མ་བུ ་འདི་ལ་སྨ ད་གཡོགས་ཤིག་མཛད་ལ། ཁོང་གཞན་གྱ ི་ཆོས་པ་བླ ་མ་བ་རི་ལོ་ཙཱ ་བ་བྱ ་བ། འོག་ན་ཁྲ ི་བརྩ ིགས་སྟ ེང་ན་གདུ གས་ཕུ བ་པའི་བར་དུ ། སྐུ  ་དར་ཟབ་ཀྱ ི་སྦུ  བས་ན་ཞལ་ཇ་ཆང་གི་ངང་ལ་འགྲ ོ་བ། གྲྭ  ་བུ ་སླ ོབ་རྣ མས་ཀྱ ིས་དུ ང་ཁ་སྦྱ  ོར་དུ ་བུ ས་པས་མི་མང་པོ་འདུ ས་ནས། འབུ ལ་བ་བསམ་གྱ ིས་མི་ཁྱ བ་པ་འོང་བས་འཁོར་དང་ཉེ་ཚན་ལ་ཕན་པ། མི་ལ་ངོམ་པས་ཆོག་པའི་ཆོས་པ་བཟང་པོ་རང་ཞིག་འདུ ག །དེའི་ཕྱ ག་ཕྱ ི་ལ་ཨེ་ཁྲ ིད་ལྟ ོས་དང་། ཁྲ ིད་ན་གྲྭ  ་པ་ཞན་ཤོས་ཤིག་ཐོབ་རུ ང་སྐྱ  ིད་པོ་འོང་བ་འདུ ག་གིས། དེ་མིན་ཨ་ཇོའ་ིཆོས་འདི་དང་། ངའི་ཁོས་ཀ་འདིས་འོ་ཅག་མིང་སྲ ིང་གི་ཚ་མི་ཕྱ ིད་པར་འདུ ག་ཟེར་ངུ ་ཞིང་འདུ ག་པས། ངས་པེ་ཏ་དེ་སྐ ད་མ་ཟེར་ཅིག །ཁྱ ོད་དག་ང་གོས་མེད་པ་ཆ་ལུ གས་ལྷུ  ག་པར་གནས་པ་འདི་ལ་ངོ་ཚ་བྱ ེད་པར་འདུ ག་སྟ ེ་ངའི་འདི་སྤྱ  ིར་
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ཡོད་པ་རང་གིས་འཚང་སྟ ེ་ཆོས་དང་མཇལ་བ་ཡིན་པས་ངོ་མི་ཚ། ཁྱ ད་པར་ཨ་མ་ལས་སྐྱ  ེས་ཙམ་ཉིད་ན་ཡོད་པས་ངོ་ཚ་རྒྱུ   ་མེད། དེ་བས་སྤྱ  ིར་སྡ ིག་པར་ངོ་ཤེས་ནས་མི་འཛམ་པར་ཕ་མའི་ཐུ གས་དཀྲུ  ག །བླ ་མ་དང་དཀོན་མཆོག་གི་དཀོར་ལ་འབག །རང་འདོད་སྒྲུ   བ་ཕྱ ིར་ངན་གཡོ་སྣ ་ཚགས་ཀྱ ི ་སྒ ོ ་ནས་སེམས་ཅན་ལ་གནོད་འཚ་བྱ ེད་པ་རྣ མས། རང་གཞན་ཀུ ན་ལ་གནོད་ཅིང་། ལྷ ་མི་དམ་པ་ཀུ ན་གྱ ིས་ཁྲ ེལ་བས་འདི་ཕྱ ི་གཉིས་ཀར་ངོ་ཚ། ཁྱ ད་པར་ལུ ས་ལ་ངོ་ཚ་ན། ཁྱ ོད་རང་ཨ་མ་ལས་སྐྱ  ེས་དུ ས་མེད་པའི་བྲ ང་ལ་སྐྲ  ངས་འབུ ར་ཞིག་འདུ ག་པ་དེ་ངོ་ཚ་མོད། ཡང་ཁྱ ོད་ཀྱ ི་ཡིད་ལ་ང་ལྟ ོ་གོས་ལ་གྱ ོང་བསྐུ  ར་ནས་སྒ ོམ་པ་འདི། ཟང་ཟིང་མ་འབྱ ོར་བ་ཡིན་པ་འདུ ག་སྙ མ་སྟ ེ་དེ་ལྟ ་མིན། སྤྱ  ིར་གྱ ིས་ང་རང་འཁོར་བ་ངན་སོང་གི་སྡུ  ག་བསྔ ལ་འདི་ལ་འཇིགས་དྲ གས། གསོན་པོར་མེ་ནང་དུ ་བཅུ ག་པ་ལྟ ་བུ འི་
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འཇིགས་སྐྲ  ག་ཡོད་པས། འདུ ་འཛི་དང་གཡེང་བ། ཆོས་བརྒྱ  ད་ཀྱ ི་འདོར་ལེན་མཐོང་ཚ་སྐྱུ   ག་ནད་པ་ལ་ཟན་བྱ ིན་པ་ལྟ ར་ཞེ་ལོག །ཕ་བསད་ཀྱ ི་ལག་དམར་པོ་མཐོང་བ་ལྟ ར་སེམས་མི་དགའ་བ་ཞིག་ཡོད་པས་སྤ ངས་པ་ཡིན། ཁྱ ད་པར་ང་ལ་ལྷ ོ་བྲ ག་མར་པའི་བཀའ་ལུ ང་ལ། འཇིག་རྟ ེན་གྱ ི་ཆོས་བརྒྱ  ད་དང་འདུ ་འཛིའི་གཡེང་བ་སྤ ོངས། གྱ ོང་ལྟ ོ་གོས་གཏམ་གསུ མ་ལ་ཐོང་། གནས་ངེས་མེད་ཀྱ ི་དབེན་པ་འགྲ ིམས་ལ། ཚ་འདི་བླ ོས་བཏང་གི་བསམ་སྦྱ  ོར་དྲ ག་པོས་སྒྲུ   བ་པ་གཙ་བོར་ཐོན་ཅིག་གསུ ངས་པ་ཡོད་པས་བླ ་མའི་བཀའ་སྒྲུ   བ་པ་ཡིན། བཀའ་བཞིན་བསྒྲུ   བས་པས། རང་གི་འཁོར་དུ ་བྱུ  ང་བའི་སེམས་ཅན་འགའི་ཚ་འདིའི་བདེ་སྐྱ  ིད་ཙམ་དུ ་མ་ཟད། རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཀུ ན་གྱ ི་ནམ་བཞག་གཏན་གྱ ི་བདེ་སྐྱ  ིད་ཡོད་པ་དང་། ནམ་འཆི་ངེས་མེད་དུ ་འདུ ག་པས་ཚ་འདིའི་བྱ ་བ་འཇིག་རྟ ེན་ཆོས་
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བརྒྱ  ད་ཀྱ ི་ཆེ་ཐབས་སྤ ངས་པ་ཡིན། བསྒྲུ   བས་ན་བླ ་མ་བ་རི་བའི་ཕྱ ག་ཕྱ ི་བ་ཞན་ཤོས་སུ ་མ་ཟད་ཁོང་རང་ཙམ་ཞིག་ངས་ཀྱ ང་འོང་སྟ ེ། ཚ་འདིར་སངས་རྒྱ  ས་ཐོབ་པར་འདོད་ནས་སྒྲུ   བ་པ་ལ་ནན་ཏན་དང་བརྩ ོན་འགྲུ  ས་བྱ ས་པ་ཡིན། ད་པེ་ཏ་རང་ཡང་ཆོས་བརྒྱ  ད་སྤ ོངས་ལ་ཨ་ཇོའ་ིཕྱ ི་བཞིན་ལ་ཕྱ ི་གངས་ལ་སྒ ོམ་དུ ་འགྲ ོ། ཆོས་བརྒྱ  ད་བླ ོས་བཏང་ནས་སྒ ོམ་ནུ ས་ན་འདི་ཕྱ ི་གཉིས་ཀ་རུ ་སྐྱ  ིད་པའི་ཉི་མ་འཆར་བ་ཡིན་པས། ཨ་ཇོའ ་ིགླུ  ་འདི་ཉོན་ཅིག་བྱ ས་གླུ  ་འདི་བླ ངས་སོ། །རྗ ེ་དུ ས་གསུ མ་སངས་རྒྱ  ས་འགྲ ོ་བའི་མགོན། །ཆོས་བརྒྱ  ད་སྐྱ  ོན་གྱ ིས་མ་གོས་ལྟ ར། །བུ ་རྒྱུ   ད་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབ་མཛད་པ། །སྒྲ  ་སྒྱུ   ར་མར་པའི་ཞབས་ལ་འདུ ད། །ཚ་འདིའི་འདོད་པས་གདུ ངས་པ་ཡི། །སྲ ིང་མོ་ཉོན་ཅིག་པེ་ཏ་ལྕ མ། །གདུ གས་ཡ་ཐོག་གསེར་གྱ ི་གཉྫ ྱིར་བཀྲ ག་དང་གཅིག །མ་ཐོག་རྒྱ  ་མོ་དར་གྱ ི ་ཤམ་བུ ་འགྲ ིག་དང་གཉིས། །བར་
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གདུ གས་རྩ ིབས་རྨ ་བྱ འི་ལྡ ིང་ཁང་མཛས་དང་གསུ མ། །སེང་ལྡ ེང་དམར་པོའ་ིཡུ ་བ་འདྲ ོངས་དང་བཞི། །འདི་བཞི་བཤམས་ན་ཨ་ཇོས་ཤོམས་ཙམ་གདའ། །ཆོས་བརྒྱ  ད་དུ ་འདུ ག་པ་ཨ་ཇོས་སྤ ངས་པ་ཡིན། །ཆོས་བརྒྱ  ད་སྤ ངས་པས་སྐྱ  ིད་པའི་ཉི་མ་ཤར། །དེ་ཕྱ ིར་ཆོས་བརྒྱ  ད་སྤ ོངས་ཤིག་པེ་ཏ་ལྕ མ། །ཆོས་བརྒྱ  ད་སྤ ོངས་ལ་ལ་ཕྱ ི་གངས་ལ་གཤེགས། །འོ་སྐ ོལ་ལྕ མ་སྲ ིང་བསྡ ེབས་ལ་ལ་ཕྱ ི་གངས་ལ་གཤེགས། །དཀར་པོ་དུ ང་གི་རྒྱ  ངས་གྲ གས་ཆེ་དང་གཅིག །དུ ང་མཁན་མཁས་པའི་རྐ ན་དབུ གས་བཟང་དང་གཉིས། །རྒྱ  ་མོ་དར་གྱ ི་མདུ ད་པ་ཁྲ ་དང་གསུ མ། །རབ་བྱུ  ང་བཙུ ན་པའི་འདུ ་འཚགས་མང་དང་བཞི། །འདི་བཞི་བཤམས་ན་ཨ་ཇོས་ཤོམས་ཙམ་གདའ། །ཆོས་བརྒྱ  ད་དུ ་འདུ ག་པ་ཨ་ཇོས་སྤ ངས་པ་ཡིན། །ཆོས་བརྒྱ  ད་སྤ ངས་པས་སྐྱ  ིད་པའི་ཉི་མ་ཤར། །དེ་ཕྱ ིར་ཆོས་བརྒྱ  ད་སྤ ོངས་ཤིག་པེ་ཏ་ལྕ མ། །ཆོས་བརྒྱ  ད་
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སྤ ངས་ལ་ལ་ཕྱ ི་གངས་ལ་གཤེགས། །འོ་སྐ ོལ་ལྕ མ་སྲ ིང་བསྡ ེབས་ལ་ལ་ཕྱ ི་གངས་ལ་གཤེགས། །འཇིག་རྟ ེན་གྲ ོང་ལྟ ག་གི་དགོན་ཆུ ང་ཁྲ ་དང་གཅིག །སྟ ོན་ཆུ ང་སར་པའི་སྨྲ  ་ལྕ ེ་བདེ་དང་གཉིས། །ཡོ་མར་རྒྱ  ་ཇའི་ཐབ་ཀ་བཟང་དང་གསུ མ། །བཙུ ན་ཆུ ང་གཞོན་ནུ འི་ལག་བདེ་འཁྱུ  ག་དང་བཞི། །འདི་བཞི་བཤམས་ན་ཨ་ཇོས་ཤོམས་ཙམ་གདའ། །ཆོས་བརྒྱ  ད་དུ ་འདུ ག་པ་ཨ་ཇོས་སྤ ངས་པ་ཡིན། །ཆོས་བརྒྱ  ད་སྤ ངས་པས་སྐྱ  ིད་པའི་ཉི་མ་ཤར། །དེ་ཕྱ ིར་ཆོས་བརྒྱ  ད་སྤ ོངས་ཤིག་པེ་ཏ་ལྕ མ། །ཆོས་བརྒྱ  ད་སྤ ོངས་ལ་ལ་ཕྱ ི་གངས་ལ་གཤེགས། །འོ་སྐ ོལ་ལྕ མ་སྲ ིད་བསྡ ེབས་ལ་ལ་ཕྱ ི་གངས་ལ་གཤེགས། །མོ་བོན་རྩ ིས་གསུ མ་གྱ ི་གྲ ོང་ཆོག་བྲ ིན་དང་གཅིག །མ་ཇོའ་ིཚགས་དཔོན་ཚུ ལ་འཆོས་མཁས་དང་གཉིས། །ཁ་ཟ་འདོད་འབར་བའི་ཚགས་འཁོར་བསྐ ོར་དང་གསུ མ། །ཉ་མ་མགོ་བསྐ ོར་གྱ ི ་གླུ  ་ཆུ ང་སྙ ན་དང་བཞི། །འདི་བཞི་
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བཤམས་ན་ཨ་ཇོས་ཤོམས་ཙམ་གདའ། །ཆོས་བརྒྱ  ད་དུ ་འདུ ག་པ་ཨ་ཇོས་སྤ ངས་པ་ཡིན། །ཆོས་བརྒྱ  ད་སྤ ངས་པས་སྐྱ  ིད་པའི་ཉི་མ་ཤར། །དེ་ཕྱ ིར་ཆོས་བརྒྱ  ད་སྤ ོངས་ཤིག་པེ་ཏ་ལྕ མ། །ཆོས་བརྒྱ  ད་སྤ ངས་ལ་ལ་ཕྱ ི་གངས་ལ་གཤེགས། །འོ་སྐ ོལ་ལྕ མ་སྲ ིང་བསྡ ེབས་ལ་ལ་ཕྱ ི་གངས་ལ་གཤེགས། །ས་མཁར་སྤ ེའུ འི་མཐོ་བཙན་ལེགས་དང་གཅིག །བཤོས་ཞིང་བཟང་པོའ་ིསོ་ནམ་རེམ་དང་གཉིས། །སེར་སྣ ས་བསོགས་པའི་ཟས་ནོར་འཛམ་དང་གསུ མ། །འཁོར་བ་སྤ ེལ་བའི་འཁོར་གཡོག་མང་དང་བཞི། །འདི་བཞི་བཤམས་ན་ཨ་ཇོས་ཤོམས་ཙམ་གདའ། །ཆོས་བརྒྱ  ད་དུ ་འདུ ག་པ་ཨ་ཇོས་སྤ ངས་པ་ཡིན། །ཆོས་བརྒྱ  ད་སྤ ངས་པས་སྐྱ  ིད་པའི་ཉི་མ་ཤར། །དེ་ཕྱ ིར་ཆོས་བརྒྱ  ད་སྤ ོངས་ཤིག་པེ་ཏ་ལྕ མ། །ཆོས་བརྒྱ  ད་སྤ ངས་ལ་ལ་ཕྱ ི ་གངས་ལ་གཤེགས། །འོ་སྐ ོལ་ལྕ མ་སྲ ིང་བསྡ ེབས་ལ་ལ་ཕྱ ི་གངས་ལ་གཤེགས། །གྱ ི་ལིང་རྟ ་



313

ཕོའ་ིམགོ་འཕངས་མཐོ་དང་གཅིག །སྒ ་ཁྲ ་རིན་ཆེན་རྒྱ  ན་ཆ་མཛས་དང་གཉིས། སྡ ིག་སྤྱ  ོད་སྐྱ  ེས་བུ འི་འཁོར་གསུ མ་ཁྲ ་དང་གསུ མ། །དགྲ ་འདུ ལ་གཉེན་སྐྱ  ོང་གི་ལས་ལ་བརྩ ོན་དང་བཞི། །འདི་བཞི་བཤམས་ན་ཨ་ཇོས་ཤོམས་ཙམ་གདའ། །ཆོས་བརྒྱ  ད་དུ ་འདུ ག་པ་ཨ་ཇོས་སྤ ངས་པ་ཡིན། །ཆོས་བརྒྱ  ད་སྤ ངས་པས་སྐྱ  ིད་པའི་ཉི་མ་ཤར། །དེ་ཕྱ ིར་ཆོས་བརྒྱ  ད་སྤ ོངས་ཤིག་པེ་ཏ་ལྕ མ། །ཆོས་བརྒྱ  ད་སྤ ངས་ལ་ལ་ཕྱ ི་གངས་ལ་གཤེགས། །འོ་སྐ ོལ་ལྕ མ་སྲ ིང་བསྡ ེབས་ལ་ལ་ཕྱ ི་གངས་ལ་གཤེགས། ཆོས་བརྒྱ  ད་བླ ོ་ཡིས་མི་ཐོངས་ཤིང་། །གནས་ལ་ཕྱ ི་གངས་ལ་མི་འགྲ ོ་ན། །གཉེན་ཉེ་དུ འི་གདུ ང་སེམས་ཡིད་ལ་གཟན། །ང་ཚ་འདིའི་གླ ེང་མོས་དགེ་སྦྱ  ོར་གཡེང་། ལར་སྐྱ  ེས་ནས་ནམ་འཆི་ཆ་མེད་ལ། །ཆོས་ལོང་ཡོད་ཀྱ ི་ཕྱ ི་ཤོལ་བྱ ་ལོང་མེད། ཡེངས་མེད་དུ ་སྒྲུ   བ་ལ་བརྩ ོན་འགྲུ  ས་བྱ ེད། །ཕ་བླ ་མའི་གདམས་ངག་སེམས་ལ་
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ཕན། །ཕན་པའི་གདམས་ངག་བསྒ ོམས་ནས་ཀྱ ང་། །བདེ་ཆེན་ཐར་པ་སྒྲུ   བ་པ་ཡིན། དེ་ཕྱ ིར་ལ་ཕྱ ི་གངས་ལ་འགྲ ོ། །སྲ ིང་མོ་ཆོས་བརྒྱ  ད་འདོར་ལེན་གྱ ིས། །སྡ ིག་ལ་བྲ ེ་གསོག་འཕུ ལ་གསོག་གྱ ིས། །སྤྱ  ིར་ཁམས་གསུ མ་འཁོར་བར་ཅི་གནས་མཛད། སྒ ོས་ངན་སོང་གསུ མ་པོ་ཅི་ཐོབ་མཛད། །བརྒྱ  ་ལ་འཁོར་བས་འཇིགས་པ་ན། འཇིག་རྟ ེན་ཆོས་བརྒྱ  ད་བླ ོས་ཐོང་ལ། །འོ་སྐ ོལ་ལྕ མ་སྲ ིང་བསྡ ེབས་ལ་ལ་ཕྱ ི་གངས་ལ་གཤེགས། །ལྕ མ་སྲ ིང་སྐ ལ་ལྡ ན་གཉིས་བསྡ ེབས་ལ་གངས་ཀྱ ི་རྭ ་བ་ལ་གཤེགས། ཞེས་གསུ ངས་པས། པེ་ཏ་ན་རེ། ཨ་ཇོའ་ིའཇིག་རྟ ེན་ཆོས་བརྒྱ  ད་དེ་སྐྱ  ིད་པོ་ལ་ཟེར་བར་འདུ ག་སྟ ེ། དེ་འོ་ཅག་མིང་སྲ ིང་གཉིས་ལ་སྤ ང་མ་དགོས་གདའོ། །བླ ་མ་བ་རི་ལོ་ཙྪ ་བ་ལྟ ་བུ ་མི་འོང་བར་ཤེས་པའི་ཁ་བསྙ ད་ལ་ཨ་ཇོ་རང་གིས་བདེན་བདེན་མོ་དང་། ཡིན་ཡིན་མོ་མང་པོ་ཤེས་ཀྱ ིན་འདུ ག་སྟ ེ། ང་ཁ་ལ་ཟས་དང་ལུ ས་
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ལ་གོས་མེད་པའི་སྡུ  ག་ཉོ་རུ ་ལ་ཕྱ ི་ལ་མི་འགྲ ོ། གང་ན་ཡོད་ཀྱ ང་ཆ་མེད། ཨ་ཇོ་རང་ཡང་རི་དྭ གས་ཁྱ ིས་དེད་པ་བཞིན་བྲ ོས་ནས་བྲ ག་རི་ལ་འཁྲ ེས་སྡ ོད་པ་ལས། ས་གཅིག་ཏུ ་བསྡ ད་ན་ཐུ གས་དམ་ཡང་འཕེལ། ངས་རྩ ད་གཅོད་པ་ཡང་སླ ་བར་འདུ ག །འདི་ཕྱ ོགས་ཀྱ ི་མི་རྣ མས་ཀྱ ང་མོས་རབ་ཡོད་པ་འདྲ ་བར་འདུ ག་པས། རྟ ག་ཏུ ་བཞུ གས་ན་རབ་དེ་མིན་ནའང་ཞག་འགའ་ཅིས་ཀྱ ང་བཞུ གས། སྣ མ་བུ ་འདི་ལ་སྨ ད་གཡོགས་ཤིག་ཀྱ ང་འཚམ་གྲ ོགས་མཛད་ཅིག་ང་མྱུ  ར་དུ ་སླ ེབ་འོང་ངོ་ཟེར་བ་ལ། ངས་ཞག་ཤས་དེར་སྡ ོད་པར་ཁས་བླ ངས། སྲ ིང་མོ་དིང་རི་ཕྱ ོགས་ལ་སླ ོང་དུ ་སོང་བའི་བར་ལ་ངས་སྲ ིང་མོའ་ིསྣ མ་བུ ་དེ་ལ་མགོ་ཀུ ན་འཐུ མས་པའི་ཞ་གཅིག །ལག་པའི་སོར་མོ་རེ་རེ་ལ་ཤུ བས་རེ། རྐ ང་པ་ལ་ལྷ མ། འདོམ་གྱ ི་ཆ་ལུ གས་ལ་ཤུ བས་ཅིག་བཟོས་ཏེ་བཞག །ཞག་འགའ་ནས་སྲ ིང་མོ་སླ ེབ་བྱུ  ང་སྟ ེ། ཨ་ཇོས་
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སྣ མ་བུ ་མ་བཙམས་པ་ཡིན་ནམ་ཟེར་བ་ལ། བཙམས་ཡོད་བྱ ས་ཤུ བས་རྣ མས་ཡན་ལག་རྣ མས་དང་ཆ་ལུ གས་ལ་སོ་སོར་བསྐ ོན་ནས་བསྟ ན་པས། ད་ཨ་ཇོས་མི་རུ ་རང་མི་འདུ ག །ངོ་ཚ་མི་ཤེས་པའི་སྟ ེང་དུ ་ངས་དཀའ་ལས་བྱ ས་པའི་སྣ མ་བུ ་དེ་ཡང་ཆུ ད་གཟོན་འདུ ག །རེས་འགའ་སྒྲུ   བ་པ་མ་གཏོགས་གང་ཡང་བྱ ེད་ལོང་མེད་པ་འདྲ ་བ་ཞིག་ལ། རེས་འགའ་ཅི་འདྲ འི་དལ་བ་ཡང་བྱུ  ང་འདུ ག་ཟེར་བས། ངས་ང་མིའི་དམ་པ་དལ་འབྱ ོར་ལ་སྙ ིང་པོ་ལེན་མཁན་དེ་ཡིན། ངོ་ཚ་ཤེས་ནས་ཀ་སྤྱ  ིར་དམ་ཚིག་དང་སྡ ོམ་པ་ཚུ ལ་བཞིན་བསྲུ  ང་། ཁྱ ོད་སྲ ིང་གཅིག་མ་ཆ་ལུ གས་མཐོང་བ་ལ་ངོ་ཚ་བྱ ེད་ཅིང་འདུ ག་པས། བྲ ེགས་ན་སྙ མ་ནའང་འབྲ ེག་རང་མ་ནུ ས་པར། དགེ་སྦྱ  ོར་གཡེང་རུ ང་ཁྱ ོད་རང་ཟེར་བ་ལྟ ར་ངོ་ཚའི་གོས་བཟོས། གཞན་རྣ མས་ཀྱ ང་ལུ ས་ཀྱ ི ་ཆ་ཡིན་པར་མཉམ་པས། ཆ་ལུ གས་དང་ཁྱ ད་མི་
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འདུ ག་བསམ་ཤུ བས་བཟོས་པ་ཡིན། སྣ མ་བུ ་ཆུ ད་མ་ཟོས་པར་ངོ་ཚའི་གོས་བྱུ  ང་འདུ ག་པ། ད་ཁྱ ོད་ང་ལས་ངོ་ཚ་ཆེ་བར་འདུ ག་པས། ངའི་ཆ་ལུ གས་ངོ་ཚ་ན་ཁྱ ོད་ཀྱ ི་དེ་ཡང་ངོ་ཚ། ངོ་ཚ་བའི་ནོར་ཚགས་བྱ ེད་པ་བས་མེད་པ་དགའ་བ་ཡིན་པས་ཁྱ ེད་ཀྱ ི་དེ་མེད་པ་ཞིག་རེམ་ཞིག་བྱ ས་པས་ངོ་ནག་ཐུ ག་ཐུ ག་འདུ ག །ལར་འཇིག་རྟ ེན་པ་རྣ མས་ངོ་མི་ཚ་བ་ལ་ཚ། ཚ་ངོ་ཤེས་པ་ངན་སྤྱ  ོད་གཡོ་སྒྱུ   ་ལ་མི་ཚ་སྟ ེ་ངོ་ཚ་བྱ ེད་ལུ གས་མི་ཤེས་པར་འདུ ག་པས། ཨ་ཇོའ་ིགླུ  ་འདི་ཉོན་ཅིག་བྱ ས་ངོ་ཚ་བྱ ེད་ལུ གས་དབྱ ེ་བའི་གླུ  ་འདི་བླ ངས་སོ། །རྗ ེ་བླ ་མ་རྣ མས་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །སྤྲ  ང་ངོ་ཚ་ཤེས་པར་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས། །ངོ་ཚས་བཅིངས་པའི་པེ་ཏ་ལྕ མ། །དར་ཅིག་ཨ་ཇོའ་ིགླུ  ་ལ་ཉོན། །ཁྱ ོད་ཐ་སྙ ད་རྨ ོངས་པའི་ངོ་ཚ་མཁན། །ངོ་མི་ཚ་ལ་ངོ་ཚར་བྱ ེད། །ང་ངོ་ཚའི་དོན་ཤེས་རྣ ལ་འབྱ ོར་ང་། །སྒ ོ་གསུ མ་ལྷུ  ག་པར་སྡ ོད་པ་ལ། །ངོ་ཚའི་སྒྲ  ོ་སྐུ  ར་ག་
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ལ་ཡོད། །ལུ ས་ཕོ་མོར་གྲུ  བ་པ་ཤེས་ཟིན་ནས། །མཚན་མ་ཡོད་པར་སུ ས་ཀྱ ང་ཤེས། ཁྲ ེལ་དང་ངོ་ཚ་བསྲུ  ང་བ་རྣ མས། །འཇིག་རྟ ེན་ཕལ་ལ་མི་འདུ ག་སྟ ེ། །ངོ་ཚའི་བུ ་མོ་རིན་གྱ ིས་ཉོས། །ངོ་ཚའི་བུ ་ཕོ་པང་དུ ་བླ ངས། །བརྣ བ་སེམས་གནོད་སེམས་ལོག་ལྟ འི་འབྲ ས། །ངན་སྤྱ  ོད་གཡོ་སྒྱུ   ་རྐུ  ་འཕྲ ོག་དང་། །བླ ོ་གཏད་ཉེ་བ་སླུ  ་བ་རྣ མས། ཁྲ ེལ་ངོ་ཚ་ཡིན་ཏེ་འཛམ་མཁན་ཉུ ང་། །ཚ་འདི་བླ ོས་བཏང་གི་སྒ ོམ་ཆེན་ཀུ ན། ཉམས་ལེན་གནད་ཀྱ ི་མན་ངག་མཆོག །ཟབ་མོ་རྡ ོ་རྗ ེ་གསང་སྤྱ  ོད་ཀྱ ིས། །མི་ཚ་ཆོས་ལ་སྐྱ  ེལ་བ་ལ། །བཅོས་མའི་ངོ་ཚ་བྱ ེད་དོན་མེད། །དེ་ཕྱ ིར་རང་སྡུ  ག་མ་ཤོམ་པར། །པེ་ཏ་ཤེས་པ་རང་སོར་ཞོག །བྱ ས་པས། ངོ་ནག་ཐུ ག་གེ་བའི་ངང་ནས་སླ ོང་མོ་ལས་བྱུ  ང་བའི་རྒྱ  གས་ཆུ ་སྡ ོར་རྣ མས་ཕུ ལ་ནས། གང་བྱ ས་རུ ང་ངས་མནོས་པ་བཞིན་ཨ་ཇོས་མི་བྱ ེད་པར་འདུ ག་སྟ ེ། ངས་ཨ་ཇོ་བླ ོས་མི་ཐོངས་པར་འདུ ག་པས། 
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འདི་ཀུ ན་གསོལ་མཛད། ངས་ད་དུ ང་ཅི་རྙ ེད་བྱ ས་འོང་གིས་ཟེར་འགྲ ོ་གྲ བས་བྱ ེད་ཅིང་འདུ ག་པ་ལ། ངས་པེ་ཏ་བླ ོ་ཆོས་ལ་འགྱུ  ར་དུ ་ཨེ་རུ ང་བསམ། ཁྱ ོད་རང་ཡང་ཆས་འདི་རྣ མས་མ་ཟད་བར་ཆོས་མི་བྱ ེད་རུ ང་སྡ ིག་མ་གསོག་པར་སྡ ོད་བྱ ས་བསྡ ད་པའི་བར་ལ། རྣ ་བར་རྒྱུ   ་འབྲ ས་ཀྱ ི་ཆོས་ཅི་འགྲ ོ་བྱ ས་པས། ཆོས་ལ་ངེས་ཤེས་འདྲ ོངས་ནས་བླ ོ་སྣ ་ཅུ ང་ཟད་ཐུ ང་དུ ་སོང་བའི་ཚ། ཨ་ནེ་ཡང་ཨ་ཁུ ་ཤི་རྟ ིང་ཁ་ཞེ་མེད་པའི་འགྱ ོད་པ་སྐྱ  ེས་ཏེ། མཛ་ཡུ ་ཞིག་ལ་ཁལ་བཀལ་ནས་བྲ ིན་གྱ ི་བར་དུ ་རྩ ད་གཅོད་ཅིང་འོངས། བྲ ིན་དུ ་སླ ེབ་པ་དང་། ཆས་སྤྱ  ི་དང་མཛ་བཅོལ་བའི་ཐོག་ནས། ཨ་ནེ་རང་གིས་ཅི་ཐེག་ཅིག་ཁྱ ེར་ནས་འོངས་པ། པེ་ཏ་སྤ ོ་མཐོ་ན་ཡོད་པས་མཐོང་སྟ ེ། ཨ་ནེ་ཡིན་པར་ཤེས་ནས། ཨ་ནེས་འོ་ཅག་མ་བུ ་ལ་སྡུ  ག་སྣ ་དགུ ་བཏང་བས་མ་ཕྲ ད་པ་དྲ ག་ཟེར་ཕུ ག་པའི་འགག་ན་བཅའ་ཟམ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་བསྡ ོགས་
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པས། ཨ་ནེས་ཟམ་སྣ ར་སླ ེབ་བྱུ  ང་སྟ ེ། ཚ་མོ་ཟམ་པ་མ་བསྡ ོག་ཅིག་ཨ་ནེ་འོང་གིན་ཡོད་དོ་ཟེར་བ་ལ། དེ་ཀས་སྡ ོག་པ་ཡིན་བྱ ས་པས། ཚ་མོ་བདེན་ཏེ་ད་ང་འགྱ ོད་པ་དྲ ག་པོ་རང་ཞིག་སྐྱ  ེས་ནས། ཁྱ ེད་མིང་སྲ ིང་དང་ཕྲ ད་དུ ་འོངས་པས་ཟམ་པ་ཚུ གས། མི་འཛུ གས་ན་ཨ་ཇོ་ལ་ང་སླ ེབ་འདུ ག་གྱ ིས་དང་ཟེར་བས། ངས་ཀྱ ང་ཟམ་པའི་ཚུ ར་སྣ ་བྲ ག་ཐོག་ཅིག་གི་ཁར་ཕྱ ིན་ནས་བསྡ ད་པས། ཨ་ནེ་ཕྱ ག་འཚལ་ཞིང་ཕྲ ད་དགོས་པའི་ལོ་རྒྱུ   ས་མང་པོ་བྱ ེད་ཅིང་འདུ ག་པས། ངའི་བསམ་པ་ལ། རྟ ིང་ཡེ་མ་ཕྲ ད་ན་ཆོས་པར་ཡང་མི་རུ ང་། ཐོག་མར་གཤག་ཅིག་འདེབས་དགོས་སྙ མ། ངས་ང་སྤྱ  ིར་གཉེན་གྱ ི་ཁོ་ཐག་ཆོད། སྒ ོས་ཨ་ཁུ ་དང་ཨ་ནེའི་ཁོ་ཐག་ཆོད་དེ། དང་པོ་སྡུ  ག་དེ་བཏང་བའི་ཁར། ཆོས་བྱ ས་རྟ ིང་སླ ོང་མོ་ལ་འོངས་དུ ས་ཀྱ ང་སྡུ  ག་དེ་བཏང་བས། ཨ་ཁུ ་དང་ཨ་ནེའི་ཁོ་ཐག་ཆོད་དོ། །དེའི་རྒྱུ   ་མཚན་གླུ  ་འདི་ལྟ ར་ཡིན་
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པས་ཉོན་ཅིག་བྱ ས། ཨ་ནེར་ཁྲ ེལ་འདེབས་ཀྱ ི་གླུ  ་འདི་ལྟ ར་བླ ངས་སོ། །ཕ་ཀུ ན་ལ་བརྩ ེ་བའི་ཐུ གས་རྗ ེ་ཅན། །སྒྲ  ་སྒྱུ   ར་མར་པའི་ཞབས་ལ་འདུ ད། །སྤྲ  ང་གཉེན་མེད་བདག་གི་གཉེན་མཛད་ཅིག །ལས་བྱ ས་པ་དྲ ན་ནམ་ཨ་ནེ་སོམས། །མི་དྲ ན་གླུ  ་ཡི་གསལ་ཞིག་འདེབས། །མ་ཡེངས་འགྱ ོད་སེམས་སྐྱ  ེད་ལ་ཉོན། །སྐྱ  ་རྔ ་རྩ ་ཡི་ཀོ་རོན་ན། །ཕ་བཟང་གིས་བོར་བའི་མ་བུ ་གསུ མ། །ནོར་ཡོད་དགུ ་ཕྲ ོགས་ནས་སྡུ  ག་དགུ ་བཅོལ། །མཐར་སྲ ན་ཕུ ང་བེར་ཀས་གཏོར་བ་བཞིན། །ཁྱ ེད་ཨ་ཁུ ་ཨ་ནེས་བཏང་བས་ན། །སྤྱ  ིར་གཉེན་གྱ ི་ཁོ་ཐག་དེ་ནས་ཆོད། །སྒ ོས་བུ ་ང་ས་མཐར་འཁྱ ར་བའི་ཚ། མ་སྲ ིང་དྲ ན་ནས་ཡུ ལ་དུ ་འོངས། །མ་ཤི་སྲ ིང་མོ་འཁྱ ར་བ་དེས། །སྐྱ  ོ་ཤས་སྙ ིང་རླུ  ང་ལངས་པའི་མཐུ ས། །རྩ ེ་གཅིག་སྒྲུ   བ་པ་བྱ ེད་པའི་ཚ། །འཚ་བ་ཟས་ཀྱ ིས་བཀྲ ེས་ཕོངས་བྱུ  ང་། །གཉེན་ཨ་ནེའི་སྒ ོ་དྲུ  ང་སླ ོང་དུ ་འོངས། །འཁོས་མེད་ཀྱ ི་རྣ ལ་འབྱ ོར་
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ངོ་ཤེས་ནས། །ཞེ་སྡ ང་གནོད་སེམས་བསམ་སྦྱ  ོར་ནི། །ཁྱ ི་ཕྱ ོ་ཕྱ ོ་ཟེར་ཞིང་རྦ ོད་དུ ་བྱུ  ང་། །སྦྲ  ་ཡི་ཚུ གས་ཤིང་བེར་ཀ་ཡིས། །ལུ ས་སྙ ི་ཕུ ང་བཞིན་དུ ་བརྡུ  ངས་པས་ན། ཆབ་ཀོ་མོའ་ིནང་དུ ་ཁ་བུ བ་འགྱ ེལ། །རིན་ཆེན་སྲ ོག་དང་དོ་བྲ ལ་བྱུ  ང་། །བརླ ་འཚང་ཟེར་ཞིང་འཐབ་པ་དང་། །རྐ ང་འདྲ ེན་ཟེར་ཞིང་འབར་བ་ཡིས། །ཚིག་རྩུ  བ་མཚན་གྱ ིས་སྙ ིང་བསྣ ད་པས། །སྡུ  ག་བསྔ ལ་ཡི་ཆད་སྙ ིང་རླུ  ང་ལྡ ང་། །དབུ གས་སྟ ོད་དུ ་འཚངས་ནས་སྐ ད་མ་ཐོན། །དེ་རྗ ེས་བདག་ལ་དགོས་མེད་ཀྱ ང་། །གཡོ་ཐབས་དུ ་མས་ཁང་ཞིང་ཕྲ ོགས། །ཨ་ནེའི་ལུ ས་ལ་བདུ ད་མོའ་ིསེམས། །ཨ་ནེའི་ཁོ་ཐག་དེ་ནས་ཆོད། །ཨ་ཁུ འི་སྒ ོ་རུ ་སླ ེབ་པའི་ཚ། །བསམ་ངན་སྦྱ  ོར་རྩུ  བ་འབེན་ཚིག་ནི། ཡུ ལ་གྱ ི་ཕུ ང་འདྲ ེ་སླ ེབ་ཡོང་ཟེར། །ཁྱ ིམ་མཚས་གསོད་པའི་ར་མདར་སྦྲ  ན། །མི་སྙ ན་ཁ་ནས་ཐོན་གསུ མ་སྨྲ  ས། །གོར་མ་རྡ ོ་ཡི་ཆར་པ་ཕབ། །ཉག་ཕྲ ན་མདའ་ཡི་
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ཟམ་པ་བཙུ གས། །སྙ ིང་ལ་བཟོད་བྲ ལ་ནད་ཀྱ ིས་བཏབ། །དེར་ཡང་སྲ ོག་དང་དོ་བྲ ལ་བྱུ  ང་། །ཨ་ཁུ འི་ལུ ས་ལ་གཤེད་མའི་སེམས། །ཨ་ཁུ འི་ཁོ་ཐག་དེ་ནས་ཆོད། རང་འཁོས་མེད་ཀྱ ི་ཉེ་བ་དགྲ ་བས་སྡ ང་། །དེ་རྗ ེས་རི་ལ་སྒ ོམ་པའི་ཚ། །ཕྱ ི་ཐག་ཅན་གྱ ི་མཛས་སེ་དེས། །མ་ཕོད་བརྩ ེ་བས་ཕྲ ད་དུ ་བྱུ  ང་། །བླ ོ་དང་འཚམ་པའི་སྙ ིང་གཏམ་གྱ ིས། །སྡུ  ག་བསྔ ལ་ཅན་ལ་སེམས་གསོ་བཏང་། །རོ་བཅུ ད་ལྡ ན་པའི་ཁ་ཟས་ཀྱ ིས། །དབུ ལ་ཕོངས་བདག་གི་བཀྲ ེས་སྐ ོམ་བསལ། །བཀའ་དྲ ིན་ཆེ་བར་ཁུ མས་ལགས་ཀྱ ང་། །སྐྱ  ེས་བུ ་ཆོས་མཛད་མ་ལགས་པ། །མཛས་སེ་བྱུ  ང་རུ ང་ཕྲ ད་དོན་མེད། །ཨ་ནེ་ཕྲ ད་དོན་དེ་བས་ཆུ ང་། །ད་ལྟ ་ཉིད་དུ ་སླ ར་ལོག་ལ། །སྔ ་བའི་དུ ས་སུ ་འགྲ ོ་འདུ ག་རན། །བྱ ས་པས། ཨ་ནེ་མཆི་མ་མང་པོ་བཏང་ཞིང་། ཕྱ ག་མང་དུ ་བཙལ། སྔ ར་ཕན་ཆད་ཚ་བོ་བདེན་བཟོད་པ་བཞེས་པར་ཞུ ་ཞེས་ཁ་ཞེ་མེད་པའི་
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བཤགས་པ་ཕུ ལ། ད་ཕྱ ིས་ང་རང་འགྱ ོད་དྲ གས་པ་དང་། གཉེན་སྲ ེད་མ་སྤ ོངས་བར་ཚ་བོ་ལ་མཇལ་དུ ་འོངས་པ་ཡིན་པས། ཁྱ ེད་མིང་སྲ ིང་གིས་མཇལ་ཁ་ཞིག་ཅིས་ཀྱ ང་དགོས། འདོད་པ་བཞིན་མ་ཕྲ ད་ན་ང་ལྕ ེབས་ནས་ཤི་སྡ ོད་ཟེར་བ་ལ་མ་ཕོད་པར་ཟམ་པ་འཛུ གས་གྲ བས་བྱ ས་པས། པེ་ཏས་ལྐ ོག་ཤུ བ་ཀྱ ིས་ཕྲ ད་མི་དགོས་པའི་རྒྱུ   ་མཚན་བཀོད་ནའང་མ་ཉན་པར། སྤྱ  ིར་དམ་ཚིག་ཉམས་པའི་མི་དང་ལུ ང་པ་གཅིག་ནས་ཆུ ་འཐུ ངས་ན་ཡང་ཉམས་གྲ ིབ་ཀྱ ིས་ཕོག་པ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་ཀྱ ི་དམ་ཉམས་མིན་པ་དང་། ང་ཆསོ་པ་ཡིན་པས་ཕྲ ད་པ་ཡིན་བྱ ས་ཟམ་པ་བཙུ གས། ཕྲ ད་ཁ་འདོད་པ་བཞིན་བཏང་། རྒྱུ   ་འབྲ ས་ཀྱ ི་ཆོས་མང་པོ་བཤད་པས། བླ ོ་ཁ་ཆོས་ལ་འགྱུ  ར་ནས་ཕྱ ིས་ཆོས་བྱ ས། གདམས་ངག་བསྒ ོམས་པས་རང་གྲ ོལ་གྱ ི་རྣ ལ་འབྱ ོར་མ་ཞིག་བྱུ  ང་བ་ཡིན་གསུ ངས། དེ་ནས་རྗ ེ་བཙུ ན་ལ་རས་པ་ཞི་བ་འོད་ཀྱ ིས། རྗ ེ་
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བཙུ ན་གྱ ིས། ཆོས་ཞུ ་ཚ་བླ ་མའི་དྲུ  ང་དུ ་མོས་གུ ས་མཛད་ལུ གས་སམ། ཐོབ་ནས་རི་ལ་སྒ ོམ་པའི་ཐུ གས་རུ ས་སམ། གང་ནས་བསམས་རུ ང་བླ ོས་མི་འཁྱུ  ད་པ་གདའ་བས། མཛད་པ་དེ་རྣ མས་ལ་བསམས་ན། བདག་ཅག་རྣ མས་ཀྱ ི་ཆོས་འདི་རང་བྱ ེད་ལོར་གདའ་བས། འཁོར་བ་མི་གྲ ོལ་བར་འདུ ག །ཅི་རང་དྲ ག་ན་ཞེས་མང་དུ ་ངུ ས་པས། རྗ ེ་བཙུ ན་གྱ ི་ཞལ་ནས། འཁོར་བ་དང་ངན་སོང་གི་སྡུ  ག་བསྔ ལ་ལ་བསམས་ན། མོས་གུ ས་དང་སྙ ིང་རུ ས་དེ་ཡང་ཆེས་སྐྱ  ོན་རང་མི་འདུ ག །སྙ ིང་ཡོད་རྣ མས་ཀྱ ིས་རྒྱུ   ་འབྲ ས་ཀྱ ི་ཆོས་ཐོས་ནས་ཡིད་ཆེས་རྟ ིང་། དེ་ཙམ་གྱ ི་སྙ ིང་རུ ས་ཀུ ན་གྱ ིས་ནུ ས་པར་གདའ་སྟ ེ། ཆོས་ལ་ཡིད་མ་ཆེས་པར་གོ་ཡུ ལ་དུ ་ལུ ས་ཤིང་། ཆོས་བརྒྱ  ད་བླ ོས་མ་ཐོངས་པ་ཡིན་པས། རྒྱུ   ་འབྲ ས་ལ་ཡིད་ཆེས་པ་གལ་ཆེ། རྒྱུ   ་འབྲ ས་རགས་པ་ཙམ་ལའང་ཡིད་མ་ཆེས་པའི་རྟ གས་ནར་མར་བསྟ ན་རྟ ིང་། སྟ ོང་
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ཉིད་ཀྱ ི་བཤད་པ་ལུ ང་རིགས་དང་མཐུ ན་མཐུ ན་མོ་མང་པོ་བྱ ས་རུ ང་། སྟ ོང་ཉིད་དེ་བས་ཀྱ ང་ཕྲ ་བས་ག་ོབ་དང་ཡིད་ཆེས་པ་དཀའ། སྟ ངོ་ཉིད་ལ་ཡིད་ཆེས་རྟ ིང་། སྟ ངོ་ཉིད་རང་རྒྱུ   ་འབྲ ས་སུ ་ཤར་བར་གོ་བ་ནས། རྒྱུ   ་འབྲ ས་ཀྱ ི་འདོར་ལེན་སྡ ིག་སྤ ོང་དགེ་སྒྲུ   བ་ལ་བརྩ ོན་དུ ་རང་འགྲ ོ་བ་ཡིན་ཞིང་། ཆོས་ཀུ ན་གྱ ི་རྩ ་བ་རྒྱུ   ་འབྲ ས་ལ་ཡིད་ཆེས་པ་འདི་ཡིན་པས། སྡ ིག་སྤ ོང་དགེ་སྒྲུ   བ་ཀྱ ི་ཕྱ ག་ལེན་ལ་ཞིབ་པ་དང་བརྩ ོན་པ་གལ་ཆེའོ། །ངས་དང་པོ་སྟ ོང་ཉིད་ཀྱ ི་དོན་མ་རྟ ོགས་ཏེ་རྒྱུ   ་འབྲ ས་ལ་ཡིད་ཆེས་པས། སྡ ིག་པ་ཚབས་ཆེན་དེ་བསགས་རྟ ིང་། ངན་སོང་གསུ མ་ལས་བཏང་ས་མེད་སྙ མ་འཇིགས་དྲ གས། བླ ་མ་ལ་མོས་གུ ས། སྒ ོམ་པ་ལ་སྙ ིང་རུ ས་མི་འོང་དབང་མེད་བྱུ  ང་བ་ཡིན། ཁྱ ེད་རྣ མས་ཀྱ ང་ང་རང་གི་ངག་ལྟ ར་གསང་སྔ གས་ཀྱ ི་ཉམས་ལེན་ད་ལྟ འི་འདི་བཞིན་དུ ་གྱ ིས་ལ་རི་ཁྲ ོད་དུ ་གཅིག་པུ ར་སྡ ོད་ནུ ས་པ་གྱ ིས་ཤིག 



327

འཁོར་བ་ལས་ཐར་བའི་ཁག་མི་རྒ ན་ང་རང་གིས་ཁུ ར་བ་ཡིན་ནོ་གསུ ངས། ཡང་ངན་རྫ ོང་སྟ ོན་པ་བོ་དྷ ི་རཱ ་ཛཱ ས། རྗ ེ་བཙུ ན་རིན་པོ་ཆེ་རང་རྡ ོ་རྗ ེ་འཆང་ཆེན་མིའི་གཟུ གས་སུ ་སྐུ  ་སྤྲུ   ལ་ནས། མཛད་པ་དེ་རྣ མས་སེམས་ཅན་གྱ ི་དོན་དུ ་སྟ ོན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་འདྲ ། དེ་མིན་རུ ང་། བསྐ ལ་པ་དཔག་ཏུ ་མེད་པ་ནས་ཚགས་བསགས་པ། ཕྱ ིར་མི་ལྡ ོག་པའི་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པར་ཐག་ཆོད་གདའ་སྟ ེ། ཆོས་ཕྱ ིར་སྲ ོག་ཀྱ ང་འདོར་ཞིང་རྣ ལ་འབྱ ོར་རབ་ཏུ ་བརྩ ོན། །ཞེས་བྱ ་བའི་རྟ གས་རྣ མས་རྗ ེ་བཙུ ན་ལ་ཚང་གདའ། དེ་མིན་བདག་སོགས་སོ་སོ་སྐྱ  ེ་བོ་རྣ མས་ཀྱ ིས་ནི། བླ ་མའི་དྲུ  ང་གི་དད་གུ ས་ཀྱ ི་མཛད་པ་སོགས། ཆོས་ཕྱ ིར་དཀའ་བ་སྤྱ  ོད་ཚུ ལ་རྗ ེ་བཙུ ན་གྱ ི་དེ་འདྲ ་བླ ོ་རང་གིས་ཀྱ ང་མི་འཁྱུ  ད་ན། ཕྱ ག་ལེན་ལ་སུ ས་ཁེལ། བརྒྱ  ་ལ་ཕྱ ག་ལེན་ལ་བཀལ་རུ ང་། ལུ ས་ཀྱ ིས་རྐྱ  ེན་མི་ཐེག་པར་འདུ ག་པས། རྗ ེ་བཙུ ན་
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དང་པོ་ནས་སངས་རྒྱ  ས་བྱ ང་སེམས་གང་རུ ང་ཞིག་ཡིན་པར་ཐག་ཆོད་གདའ། དེས་ན་བདག་ནི་ཆོས་མ་ནུ ས་རུ ང་རྗ ེ་བཙུ ན་གྱ ི་ཞལ་མཐོང་གསུ ང་ཐོས་པའི་སེམས་ཅན་རྣ མས་ཀྱ ང་འཁོར་བ་ལས་གྲ ོལ་སྙ མ་པ་གདའ་བས། རྗ ེ་བཙུ ན་རྡ ོ་རྗ ེ་འཆང་ངམ། བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དཔའ་གང་གི་སྤྲུ   ལ་པ་ལགས་པ་དེ་གསུ ང་དུ ་གསོལ་ཞེས་ཞུ ས་པས། རྗ ེ་བཙུ ན་གྱ ི་ཞལ་ནས། ང་གང་གི་སྤྲུ   ལ་པ་ཡིན་ང་རང་ལ་ཡང་ཆ་མེད། ངན་སོང་གསུ མ་གྱ ི་སྤྲུ   ལ་པ་ཡིན་རུ ང་། ཁྱ ེད་རང་རྣ མས་ཀྱ ིས་རྡ ོ་རྗ ེ་འཆང་སོགས་གང་དུ ་མཐོང་བ་དེའི་བྱ ིན་རླ བས་འཇུ ག་པས་མོས་གུ ས་གྱ ིས། སྤྲུ   ལ་པ་ཡིན་སྙ མ་པ་དེ་ཁྱ ེད་རང་རྣ མས་ཀྱ ིས་ང་ལ་དག་སྣ ང་ཡིན་ཏེ། ཆོས་ལ་ལོག་ལྟ ་དེ་བས་ཆེ་བ་མི་འོང་། ཆོས་རྣ མ་དག་བྱ ེད་པའི་ཆེ་བ་མ་མཐོང་བས་ལན། སྤྱ  ིར་གྱ ིས་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱ ི་ཆེ་བས། ཚ་སྟ ོད་ལ་ང་ལྟ ་བུ ར་སྡ ིག་པ་ཚབས་ཅན་བྱ ས་
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པའི་སོ་སོ་སྐྱ  ེ་བོ་ཞིག་ཡིན་རུ ང་། ཕྱ ིས་རྒྱུ   ་འབྲ ས་ལ་ཡིད་ཆེས་ནས། ཚ་བླ ོས་བཏང་སྟ ེ་སྒ ོ་གསུ མ་གཡོ་མེད་དུ ་སྒ ོམ་ནུ ས་ན་སངས་རྒྱ  ས་ཐོབ་པ་ལ་ཐག་རིང་མི་འདུ ག ཁྱ ད་པར་བླ ་མ་མཚན་ལྡ ན་ཞིག་གིས་རྗ ེས་སུ ་བཟུ ང་ཞིང་། གསང་སྔ གས་ཉེ་ལམ་གྱ ི་མན་ངག་དང་སྙ ིང་པོའ་ིདོན། ཐ་སྙ ད་ཀྱ ི་སྒྲ  ིབ་གཡོགས་མེད་པར་གཅེར་མཐོང་དུ ་ངོ་སྤྲ  ོད་པའི་དབང་དང་གདམས་ངག་ཐོབ་ནས་སྒ ོམ་ནུ ས་ན། ཚ་འདིར་སངས་རྒྱ  ་མི་རྒྱ  ་ཐེ་ཚམ་མི་འདུ ག་ཅིང་། ཚ་འདིར་མི་དགེ་བཅུ ་དང་མཚམས་མེད་ལྔ འི་ལས་ཚབས་ཆེན་བྱ ས་ན་ཤི་མ་ཐག་དམྱ ལ་བ་མནར་མེད་དུ ་སྐྱ  ེ་མི་སྐྱ  ེ་ཐེ་ཚམ་མི་འདུ ག་སྟ ེ། རྒྱུ   ་འབྲ ས་ལ་ཡིད་མ་ཆེས་ཤིང་སྙ ིང་རུ ས་ཆུ ང་བས་ལན། སྙ ིང་ཐག་པ་ནས་རྒྱུ   ་འབྲ ས་ལ་ཡིད་ཆེས་ན། ངན་སོང་གི་སྡུ  ག་བསྔ ལ་ལ་འཇིགས་སྐྲ  ག །སངས་རྒྱ  ས་ཐོབ་འདོད་ཀྱ ི་སྒ ོ་ནས་དང་པོར་བླ ་མ་ལ་མོས་གུ ས། བར་དུ ་གདམས་ངག་
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སྒ ོམ་པ་ལ་སྙ ིང་རུ ས། མཐར་ཉམས་རྟ ོགས་སྐྱ  ོང་ལུ གས་སོགས་ཀྱ ི་སྙ ིང་རུ ས་ངའི་འདི་བས་མི་ཞན་པ་སོ་སྐྱ  ེ་སྙ ིང་རུ ས་ཅན་ཀུ ན་ལ་འོང་བར་འདུ ག །བྱུ  ང་ཚ་སངས་རྒྱ  ས་དང་བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དཔའི་སྤྲུ   ལ་པར་རླ ོམ་པ་འདུ ག་སྟ ེ། གསང་སྔ གས་ཀྱ ི་ཉེ་ལམ་ལ་ཡིད་མ་ཆེས་པའི་རྟ གས་ཡིན་པས། ད་ཁྱ ེད་རང་རྣ མས་རྒྱུ   ་འབྲ ས་ལ་ཡིད་ཆེས་པར་གྱ ིས་ལ། གོང་མའི་རྣ མ་ཐར་ལས་རྒྱུ   ་འབྲ ས། འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས། དལ་འབྱ ོར་རྙ ེད་དཀའ། ནམ་འཆི་ཆ་མེད་རྣ མས་སོམས་ལ། གསང་སྔ གས་ཀྱ ི་ཉམས་ལེན་ལ་འབུ ངས་ཤིག །ངས་ཀྱ ང་ལྟ ོ ་གོས་གཏམ་གསུ མ་ལ་གྱ ོང་བཏང་། སེམས་ལ་དཔའ་བསྐྱ  ེད། ལུ ས་ལ་བབ་བསྐུ  ར། སྡུ  ག་བསྔ ལ་ཁྱ ད་དུ ་བསད་ནས་མི་མེད་ཀྱ ི་རི་ལ་བསྒ ོམས་པས་ཉམས་རྟ ོགས་ཀྱ ི་ཡོན་ཏན་སྐྱ  ེས་པ་ཡིན། ཁྱ ེད་རྣ མས་ཀྱ ང་ངའི་རྗ ེས་སུ ་ཞུ གས་ལ་ཉམས་སུ ་ལོངས་ཤིག་གསུ ངས། བླ ་མའི་བཀའ་སྒྲུ   བ་
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ཕྱ ིར་ཚ་འདི་བླ ོས་བཏང་སྟ ེ་སྙ ིང་རུ ས་དང་དཀའ་སྤྱ  ད་དྲ ག་པོས་ཡེངས་མེད་དུ ་རི་ལ་བསྒ ོམས་པའི་མཛད་པ་སྟ ེ་བདུ ན་པའོ།། །།
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༈ བརྒྱ  ད་པ་ནི། ཡང་རས་ཆུ ང་པས། རྗ ེ་བཙུ ན་གྱ ི་མཛད་པ་དེ་རྣ མས་དོན་ལ་ཡ་མཚན་དང་ངོ་མཚར་གོང་ན་མེད་དུ ་གདའ་བས་དགོད་ལ་དེ་བས་བྲ ོ་བ་མི་འོང་སྟ ེ། རྣ མ་པ་ངུ ་བྲ ོ་བ་ཁོ་ནར་གདའ། རྣ མ་པ་ཡང་དགོད་བྲ ོ་བའི་མཛད་པ་རྣ མས་གསུ ང་དུ ་གསོལ་ཞེས་ཞུ ས་པས། རྗ ེ་བཙུ ན་གྱ ི་ཞལ་ནས་རྣ མ་པ་དགོད་བྲ ོ་བ་སྙ ིང་རུ ས་ཀྱ ིས་སྒྲུ   བ་པ་བྱ ས་པའི་འབྲ ས་བུ ། མི་དང་མི་མ་ཡིན་གྱ ི་གདུ ལ་བྱ ་སྐ ལ་ལྡ ན་རྣ མས་སྨ ིན་གྲ ོལ་གྱ ི་ལམ་ལ་བཀོད་པས་སངས་རྒྱ  ས་ཀྱ ི་བསྟ ན་པ་ལ་ཕན་བཏགས་པ་འདི་ཀ་ཡིན་མོད་གསུ ངས། ཡང་རས་ཆུ ང་པས་རྗ ེ་བཙུ ན་གྱ ི་གདུ ལ་བྱ འི་ཐོག་མར་མི་དང་མི་མ་ཡིན་གང་བྱུ  ང་ཞུ ས་པས། ཐོག་མ་རང་མི་མ་ཡིན་རྣ མས་ཐོ་འཚམ་དུ ་བྱུ  ང་བས་སྔ ། དེ་རྗ ེས་མིའི་སླ བོ་མ་ཕལ་ཆེར་འདུ ས་པའི་རྗ ེས་སུ ་ཚ་རིང་མའི་ཆོ་འཕྲུ  ལ་བྱུ  ང་། དེ་རྗ ེས་མིའི་བུ ་སླ ོབ་གཞན་རྣ མས་བྱུ  ང་བ་ཡིན་ཏེ། ངའི་
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བསྟ ན་པ་མི་མ་ཡིན་ཚ་རིང་མ་དང་། མི་དབུ ས་པ་སྟ ོན་པ་དེས་སྤ ེལ་བར་འདུ ག་གསུ ངས། དེའི་ཚ་སེ་བན་རས་པས། རྗ ེ་བཙུ ན་གྱ ི་སྒྲུ   བ་གནས་རྣ མས་ཀྱ ི་གཙ་བོ་ལ་ཕྱ ི་ཆུ ་དབར་དུ ་གདའ་བ། དེ་གཉིས་དང་གོང་གི་དེ་རྣ མས་མིན་པ་གང་དང་གང་དུ ་སྒྲུ   བ་པ་མཛད་ཞུ ས་པས། བལ་པོའ་ིཡོལ་མོ་གངས་རྭ ། ཡོངས་སུ ་གྲ གས་པ་ཕྱ ིའི་རྫ ོང་དྲུ  ག །མ་གྲ གས་པ་ནང་གི་རྫ ོང་དྲུ  ག །གསང་བའི་རྫ ོང་དྲུ  ག་སྟ ེ་བཅོ་བརྒྱ  ད། ཡང་རྫ ོང་གཉིས་དང་ཉི་ཤུ ། ཡོངས་སུ ་གྲ གས་པའི་ཕུ ག་ཆེན་བཞི། མ་གྲ གས་པའི་བཞི་སྟ ེ། དེ་རྣ མས་ཀྱ ི་ནང་དུ ་སྔ ར་གྱ ི་གནས་རྣ མས་ཀྱ ང་འཐུ ས་པ་ཡིན། གཞན་ཡང་ཕུ ག་ཕྲ ན་དང་རི་ཁྲ ོད་དབེན་ལ་མཐུ ན་རྐྱ  ེན་འཛམ་པ་རྣ མས་སུ ་བསྒ ོམས་པས་བསྒ ོམ་བྱ ། སྒ ོམ་བྱ ེད། སྒ ོམ་མཁན་གསུ མ་གཅིག་ཏུ ་འདྲ ེས་ནས་སྒ ོམ་མི་ཤེས་པ་འདུ ག་གསུ ང་། ཡང་རས་ཆུ ང་པས། རྗ ེ་བཙུ ན་གྱ ིས་ཆོས་རྣ མས་
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ཟད་སར་སྐྱ  ོལ་བའི་ཐུ གས་རྗ ེས། བདག་སླ ོབ་འབངས་རྣ མས་ལ་ཡང་ཕྱ ིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་གོ་བ་དང་མྱ ོང་བ་འདྲ ེས་པ་ཅུ ང་ཟད་རེ་ལ་བརྟ ན་པ་ཐོབ་པས་བླ ོ་བདེ་བར་གདའ་བ་བཀའ་དྲ ིན་ཆེ་ལགས། མ་འོངས་པའི་གདུ ལ་བྱ ་རྣ མས་ཚགས་གསོག་པའི་མིག་རྐྱ  ེན་དུ ་སྒྲུ   བ་གནས་ཕྱ ི་ནང་གསང་བའི་རྫ ོང་རྣ མས་དང་། ཕུ ག་ཆེན་རྣ མས་ཀྱ ི་ངོས་འཛིན་མིང་རེ་གསུ ང་བར་ཞུ ་ཞུ ས་པས། ཡོངས་སུ ་གྲ གས་པ་ཕྱ ིའི་རྫ ོང་དྲུ  ག་ནི། བྲ ག་དཀར་རྟ ་སོ་དབུ ་མ་རྫ ོང་། སྨ ིན་ཁྱུ  ག་གྲ ིབ་མ་རྫ ོང་། ལིང་བ་བྲ ག་དམར་རྫ ོང་། རག་མ་བྱ ང་ཆུ བ་རྫ ོང་། སྐྱ  ང་ཕན་ནམ་མཁའ་རྫ ོང་། བྲ ག་སྐྱ  ་རྡ ོ་རྗ ེ་རྫ ོང་རྣ མས་སོ། །མ་གྲ གས་པ་ནང་གི་རྫ ོང་དྲུ  ག་ནི། མཆོང་ལུ ང་ཁྱུ  ང་གི་རྫ ོང་། སྐྱ  ིད་པ་ཉི་མ་རྫ ོང་། ཁུ ་བྱུ  ག་དབེན་པ་རྫ ོང་། ཤེལ་ཕུ ག་ཆུ ་ཤིང་རྫ ོང་། བེ་རྩ ེ་འདོད་ཡོན་རྫ ོང་། རྩ ིག་པ་རྐ ང་མཐིལ་རྫ ོང་རྣ མས་སོ། །གསང་བའི་རྫ ོང་དྲུ  ག་ནི། རྒྱ  ་བྲ ག་
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ནམ་མཁའ་རྫ ོང་། སྟ ག་ཕུ ག་སེང་གེ་རྫ ོང་། སྦ ས་ཕུ ག་མ་མོ་རྫ ོང་། ལ་ཕུ ག་པདྨ ་རྫ ོང་། གླ ང་སྒ ོ་ཀླུ  ་འདུ ད་རྫ ོང་། ཁྲ ོ་རྒྱ  ལ་རྡ ོ་རྗ ེ་རྫ ོང་རྣ མས་སོ། །ཡང་རྫ ོང་གཉིས་ནི། སྐྱ  ིད་ཕུ ག་ཉི་མ་རྫ ོང་དང་། སྤ ོ་མཐོ་ནམ་མཁའ་རྫ ོང་གཉིས་སོ། །ཡོངས་སུ ་གྲ གས་པའི་ཕུ ག་ཆེན་བཞི་ནི། གཉའ་ནང་གི་གྲ ོད་པ་ཕུ ག །ལ་ཕྱ ིའི་བདུ ད་འདུ ལ་ཕུ ག བྲ ིན་གྱ ི་འབྲ ི་ལྕ ེ་ཕུ ག །ཏི་སེའི་རྫུ  ་འཕྲུ  ལ་ཕུ ག་རྣ མས་སོ། །མ་གྲ གས་པ་བཞི་ནི། རྩ འི་རྐ ང་ཚུ གས་ཕུ ག །རོན་གྱ ི་འོད་གསལ་ཕུ ག །ར་ལའི་ཟ་འོག་ཕུ ག །ཀུ ་ཐང་གི་ཕུ ག་རོན་ཕུ ག་རྣ མས་ཡིན། དེ་རྣ མས་སུ ་སྒ ོམ་པ་བྱུ  ང་ན་དབེན་ལ་མཐུ ན་རྐྱ  ེན་འཛམ་པ་ཡང་ཡདོ་ཅིང་། བརྒྱུ   ད་པའི་བྱ ིན་རླ བས་འཇུ ག་པ་ཡིན་པས་སྒ མོས་ཤིག་གསུ ངས་པས། དེར་ཚགས་པའི་ལྷ ་མིའི་བུ ་སླ ོབ་ཆོས་ཉན་ཉ་མའི་ཚགས་དང་བཅས་པ་ཀུ ན་ལ་སྐྱ  ོ་ཤས་དང་ངེས་འབྱུ  ང་། དད་པ་དང་སྙ ིང་རྗ ེ་ཚད་ལས་འདས་
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པ་རྒྱུ   ད་ལ་སྐྱ  ེས་ཏེ། ཆོས་བརྒྱ  ད་ཚ་འདིའི་སྣ ང་བ་ལ་ཞེན་པ་ལོག་ནས། ཀུ ན་དམ་པའི་ཆོས་ལ་དགའ་མགུ ་ཡི་རངས་ཏེ། ཐུ གས་སྲ ས་བུ ་ཆེན་རྣ མས་ཀྱ ིས་སྒ ོ་གསུ མ་བསྟ ན་པ་དང་སེམས་ཅན་གྱ ི་དོན་དུ ་བསྔ ོས་ནས། དཀའ་ཐུ བ་དང་སྡུ  ག་སྒུ  ར། སྙ ིང་རུ ས་དང་ཞེ་བཅད་དྲ ག་པོས་གཡོ་མེད་དུ ་རི་ལ་སྒ ོམ་པའི་དམ་བཅའ་ཕུ ལ། མི་མ་ཡིན་རྣ མས་ཀྱ ིས་བསྟ ན་པ་བསྲུ  ང་བར་ཁས་བླ ངས་ཤིང་དམ་བཅས། ཉ་མ་རྣ མས་ཀྱ ི་ནང་ནས་ཀྱ ང་རབ་རྣ མས་ཀྱ ིས་ཚ་འདི་བླ ོས་བཏང་སྟ ེ། རྗ ེ་བཙུ ན་གྱ ི་ཕྱ ག་ཕྱ ིར་འབྲ ངས་ནས་བསྒ ོམས་པས་གནས་ལུ གས་ཀྱ ི་དོན་མཐོང་བའི་རྣ ལ་འབྱ ོར་ཕོ་མོ་མང་དུ ་བྱུ  ང་། འབྲ ིང་རྣ མས་ཀྱ ིས་ལོ་སྒྲུ   བ་ཟླ ་སྒྲུ   བ་ཀྱ ི་དམ་བཅའ་བླ ངས། ཐ་མས་ཀྱ ང་སྡ ིག་པ་སྣ ་རེ་རྟ ག་ཏུ ་སྤ ོང་ཞིང་། དགེ་བ་སྣ ་རེ་རྟ ག་ཏུ ་སྒྲུ   བ་པའི་དམ་བཅའ་མ་བླ ངས་པ་མེད་ཅིང་། དེ་ཐམས་ཅད་མཐར་འཁྱ ལོ་བ་ཡིན་ནོ།། །།
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༈ དེ་ཡན་ཆད་རྗ ེ་བཙུ ན་རང་གི་གསུ ང་ཇི་ལྟ ་བ་ཡི་གེར་བཀོད་པ་ལགས་ཤིང་། སྒྲུ   བ་འབྲ ས་ཀྱ ིས་བསྟ ན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་བཏགས་པའི་མཛད་པ་རྗ ེ་བཙུ ན་རང་གི་ཞལ་ནས་གསུ ངས་པ་མདོར་བསྟ ན་ལུ ས་རྣ མ་གཞག་ལྟ ་བུ ར་གྱུ  ར་པ་འདི་ལ་ཅུ ང་ཟད་ཅིག་རྒྱ  ས་པར་ཕྱ ེ་ན། སྐ ོར་ཚ་ཆེན་པོ་གསུ མ་སྟ ེ། མི་མ་ཡིན་རྣ མས་ཀྱ ིས་ཐོ་འཚམ་པ་དམ་ལ་བཏགས་པའི་སྐ ོར། སྐ ལ་ལྡ ན་ཐུ གས་སྲ ས་རྣ མས་སྨ ིན་གྲ ོལ་ལ་བཀོད་པའི་སྐ ོར། ཁ་འཐོར་བའི་ཉ་མ་བུ ་སླ ོབ་ལ་སྣ ་ཚགས་པའི་ཆོས་འཁོར་བསྐ ོར་བའི་སྐ ོར་རོ། །དེ་རྣ མས་རྒྱ  ས་པར་ཕྱ ེ་ན། དང་པོ་མི་མ་ཡིན་རྣ མས་དམ་ལ་བཏགས་ཚུ ལ་ནི། བྲ ག་དམར་མཆོང་ལུ ང་དུ ་བགེགས་ཀྱ ི་རྒྱ  ལ་པོ་བྷ ི་ན་ཡ་ཀ་དམ་ལ་བཏགས་པ་བླ ་མ་དྲ ན་དྲུ  ག་གི་སྐ ོར་གསུ ངས། དེ་ནས་བླ ་མའི་བཀའ་སྒྲུ   བ་ཕྱ ིར་ལ་ཕྱ ི་ལ་བྱ ོན་ནས། ལྷ ་ཆེན་ཚགས་བདག་དམ་ལ་བཏགས་པ་ལ་ཕྱ ི་ཆུ ་
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བཟང་གི་སྐ ོར་གསུ ངས། དེའི་ཕྱ ི་ལོ་ལ་ཕྱ ི་གནས་མཐིལ་དུ ་བྱ ོན་པ་ལ་བརྟ ེན་ནས། ཡོངས་སུ ་གྲ གས་པའི་གངས་མགུ ར་ཆེན་མོ་གསུ ངས། དེ་ནས་བླ ་མའི་བཀའ་སྒྲུ   བ་ཕྱ ིར་མང་ཡུ ལ་གྱ ི་རི་བོ་དཔལ་འབར་དང་། བལ་ཡུ ལ་གྱ ི་ཡོལ་མོ་གངས་རྭ ་ལ་འབྱ ོན་དགོངས་ནས་སླ ར་ཡང་གུ ང་ཐང་ལ་བྱ ོན་པས། ལིང་པ་བྲ ག་ལ་ཐུ གས་སོང་སྟ ེ། དེར་རེ་ཞིག་བཞུ གས་པས། ལིང་པ་བྲ ག་སྲ ིན་མོའ་ིསྐ ོར་གསུ ངས། དེ་ནས་རི་བོ་དཔལ་འབར་གྱ ི་འདབས་རག་མ་བྱ ང་ཆུ བ་རྫ ོང་དུ ་བསེའི་ལྷ ་མོ་ཞིག་དང་རག་མའི་གཞི་བདག་དམ་ལ་བཏགས་པའི་སྐ ོར་གསུ ངས། དེ་ནས་རྐྱ  ང་ཕན་ནམ་མཁའ་རྫ ོང་དུ ་བཞུ གས་ནས། མི་མ་ཡིན་དང་མི་མང་པོ་ལ་ཕན་འདོགས་མཛད། དེ་ནས་ཡོལ་མོ་གངས་རྭ ་ལ་བྱ ོན་ནས། སིངྒ ་ལའི་ནགས་གསེབ་སྟ ག་ཕུ ག་སེང་གེ་རྫ ོང་དུ ་བཞུ གས་ཏེ། དེར་ཡང་མི་མ་ཡིན་དང་མི་འགའི་དོན་མཛད། དེར་བོད་
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ལ་སོང་ལ་རི་ཁྲ ོད་དང་དབེན་པར་སྒ ོམ་བཞིན་པའི་ངང་ནས་འགྲ ོ་བའི་དོན་གྱ ིས་ཤིག་བྱ ་བའི་ལུ ང་བསྟ ན་བྱུ  ང་བ་ལྟ ར། བོད་ལ་བྱ ོན་ནས་གུ ང་ཐང་གི་ཕུ ག་ཅིག་ཏུ ་བཞུ གས་ཏེ་ཕུ ག་རོན་གྱ ི་སྐ ོར་གསུ ངས་སོ།། །།
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༈ གཉིས་པ་ཐུ གས་སྲ ས་རྣ མས་དང་མཇལ་ཚུ ལ་ནི། དེ་ནས་བྲ ག་སྐྱ  ་རྡ ོ་རྗ ེ་རྫ ོང་དུ ་བཞུ གས་ནས་སེམས་་ཅན་མང་པོའ་ིདོན་མཛད་ཚ། ཡུ མ་རྡ ོ་རྗ ེ་རྣ ལ་འབྱ ོར་མས་རྗ ེ་བཙུ ན་ལ་སྤྱ  ིར་གྱ ིས་བུ ་སླ ོབ་རྣ མས་འབྱུ  ང་བའི་ལུ ང་བསྟ ན་དང་། ཁྱ ད་པར་མཁའ་འགྲ ོ ་སྙ ན་རྒྱུ   ད་ཀྱ ི་གདམས་ངག་ལེན་པའི་སླ ོབ་མ་རས་ཆུ ང་རྡ ོ ་རྗ ེ་གྲ གས་པ་གནས་དང་བཅས་པ་ལུ ང་བསྟ ན་ཏེ། གུ ང་ཐང་ར་ལའི་ཕུ ་ཟ་འོག་ཕུ ག་ཏུ ་བཞུ གས་པས། ཐུ གས་ཀྱ ི་སྲ ས་རས་ཆུ ང་པ་དང་མཇལ། དེ་ནས་རས་ཆུ ང་པ་རྒྱ  ་གར་ལ་བསྙུ  ང་གཞི་འཆོས་སུ ་བྱ ོན་ནས། ཡང་དཔོན་སླ ོབ་གཉིས་མཇལ་ཏེ་རོན་ཕུ འི་འོད་གསལ་ཕུ ག་ཏུ ་རྩ ་ཕུ ་རས་པ་དང་མཇལ། དེ་ནས་རག་མ་བྱ ང་ཆུ བ་རྫ ོང་དུ ་བྱ ོན་པས་རས་པ་སངས་རྒྱ  ས་སྐྱ  བས་དང་མཇལ། དེ་ནས་བྱ ོན་ཏེ་གཉའ་ནང་གྲ ོད་ཕུ ག་ཏུ ་བཞུ གས་པའི་ཚ། སྔ ་ནས་དད་བཞིན་པ་སྐྱ  ོ་སྟ ོན་ཤཱ ཀྱ ་གུ ་ན་ལ་དབང་
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དང་གདམས་པ་གནང་ནས་སྨ ིན་གྲ ོལ་ལ་བཀོད། དེ་ནས་བྱ ང་རྟ ་སྒ ོ་ལ་བྱ ོན་ཚ་ཕ་རེས་གཅུ ང་གི་གད་པ་གླ ེ་གསུ མ་དུ ་ཉ་མ་དཔལ་དར་འབུ མ་དང་མཇལ། ཚུ ་རེས་གཡས་རུ ་བྱ ང་གི་མགྲ ོན་ཁང་ཞིག་ཏུ ་སེ་བན་རས་པ་དང་མཇལ། དེ་ནས་ལ་སྟ ོད་རྒྱ  ལ་གྱ ི་ཤྲཱ  ི་ལ་སྒ ོམ་དུ ་བྱ ོན་པས་འབྲ ི་སྒ ོམ་རས་པ་དང་མཇལ། དེ་ནས་སྟ ོན་རོ་སྙ ོམས་ཀྱ ི་ལྡ ོམ་བུ ་ལ་བྱ ོན་པས་ཆུ ་མིག་དངུ ལ་འབུ མ་དུ ་རས་པ་ཞི་བ་འོད་དང་མཇལ། དེ་ནས་གཅེན་ལུ ང་དུ ་སྦ ་ལྕ ག་གི་སྐ ོར་ལ་ངན་རྫ ོང་རས་པ་དང་མཇལ། དེ་ནས་ལ་ཕྱ ི་ལ་བཞུ གས་པའི་ཚ་བླ ་མས་ལུ ང་བསྟ ན་ལྟ ར་མཁའ་འགྲ ོས་བསྐུ  ལ་ཏེ། ཏི་སེ་ལ་བྱ ོན་པའི་ལམ་དུ ་དམ་པ་རྒྱ  གས་ཕུ ་བ་དང་མཇལ། དེ་ནས་ཡར་བྱ ོན་ཏེ་གླ ོ་བོ་ཀོ་རེ་ལ་ཐོག་གི་སྐ ོར་ལ་མཁར་ཆུ ང་རས་པ་དང་མཇལ། དེ་ནས་དགུ ན་སྤུ  ་སྲ ེང་གི་རོང་འབྲ ི་རྩ ེའི་གངས་འདབས་སུ ་བཞུ གས་དུ ས་རས་པ་དར་མ་དབང་
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ཕྱུ  ག་དང་མཇལ་ཏེ་སོས་ཏི་སེ་ལ་བྱ ོན་ནས་ན་རོ་བོན་ཆུ ང་རྫུ  ་འཕྲུ  ལ་གྱ ི་ཟིལ་གྱ ིས་མནན་པ་ཏི་སེའི་སྐ ོར། དེ་ནས་མར་བྱ ོན་སླ ར་ཡང་བྲ ག་སྐྱ  ་རྡ ོ་རྗ ེ་རྫ ོང་དུ ་བཞུ གས་པས་རོང་ཆུ ང་རས་པ་དང་མཇལ། དེ་ནས་མཁའ་འགྲ ོས་བསྐུ  ལ་ཏེ་བྱ ོན་པའི་ལམ་དུ ་སྦ ས་ཕུ ག་མ་མོ་རྫ ོང་གཟིགས། དེར་ཞག་ཤས་བཞུ གས་པས་རྫ ི་བོ་ཞབས་ཕྱ ིར་འབྲ ངས་པ་ལ་ལུ ག་རྫ ི་རས་པ་བྱ ་བའི་རྟ ོགས་ལྡ ན་བཟང་པོ་ཞིག་བྱུ  ང་། དེ་ནས་ལ་ཕུ ག་པདྨ ་རྫ ོང་དུ ་གཤེན་སྒ ོམ་རས་པ་དང་མཇལ་ཏེ། ཕྱ ིས་གླ ང་སྒ ོ་ཀླུ  ་བདུ ད་རྫ ོང་དང་། སྦ ས་ཕུ ག་མ་མོ་རྫ ོང་དུ ་བཞུ གས་ཚ་ཞབས་ཏོག་ཀྱ ང་ཕུ ལ་དུ ་ཕྱ ིན་པ་ཕུ ལ་བ་ཡིན། དེ་ནས་ཅོ་རོ་འབྲ ིག་མཚམས་ལ་བྱ ོན་པའི་སྐ ོར་ལ་རས་ཆུ ང་མ་དང་མཇལ། དེ་ནས་མོན་གཉི་ཤང་འགུ ར་རྟ ་ལ་བཞུ གས་ཚ་ཁྱ ི་ར་རས་པ་དང་མཇལ། དེའི་སྟ ོབས་ཀྱ ིས་རྗ ེ་བཙུ ན་གྱ ི་སྙ ན་གྲ གས་ཆེན་པོ་བལ་ཡུ ལ་ཁྱ བ་པ་དང་། སྒྲ  ོལ་
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མས་ལུ ང་བསྟ ན་ཏེ་བསྐུ  ལ་བའི་སྟ ོབས་ཀྱ ིས་ཁོ་ཁོམ་རྒྱ  ལ་པོས་མཆོད་པར་གྱུ  ར། དེ་ནས་རས་ཆུ ང་པ་དང་གཤེན་སྒ ོམ་རས་པས་སྤྱ  ན་དྲ ངས་ནས་ལ་ཕྱ ིའི་མདོ་སྙ ན་གཡོན་ཕུ ག་ཏུ ་བཞུ གས། དེའི་ཕྱ ི་ལོ་མཆོང་ལུ ང་བྲ ག་ལ་བཞུ གས། དེ་ནས་ཆུ ་དབར་དུ ་བྱ ོན་པས། ཚ་རིང་མའི་སྐ ོར་གསུ མ་རིམ་པར་གསུ ངས། དེ་ནས་བྲ ིན་སྡ ིང་མར་བྱ ོན་པའི་ཚ་རས་པ་རྡ ོ་རྗ ེ་དབང་ཕྱུ  ག་དང་མཇལ། དེ་ནས་རྗ ེ་བཙུ ན་དཔོན་སླ ོབ་ཀྱ ིས་གཉའ་ནང་གྲ ོད་ཕུ ག་ཏུ ་བཞུ གས་པའི་ཚ། རྒྱ  ་གར་གྱ ི་དྷ རྨ ་བོ་དྷ ི་དང་། བལ་པོ་རྫ ོང་དུ ་མཇལ་བས། རྗ ེ་བཙུ ན་ལ་ཕྱ ག་ཕུ ལ། དེས་སྐུ  ་བསོད་རྒྱ  ས་པའི་སྟ ོབས་ཀྱ ིས་མཚན་ཉིད་ཀྱ ི་སྟ ོན་པ་དར་བླ ོས་ཕྲ ག་དོག་གིས་རྩ ོད་པ་བྱ ས་པ། རྫུ  ་འཕྲུ  ལ་དང་ནུ ས་པས་བཟླ ོག་པའི་སྐ ོར། དེའི་རྐྱ  ེན་གྱ ིས་རས་ཆུ ང་ཏི་ཕུ འི་སྐ ོར། དེའི་བར་ལ་གྲ ོད་ཕུ ག་ཏུ ་མེས་སྒ ོམ་རས་པ་དང་མཇལ། གཉའ་ནང་གནག་ཁྲ ར་
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རས་མ་ས་ལེ་འོད་དང་མཇལ། དེ་ནས་རྗ ེ་བཙུ ན་བྲ ག་དམར་སྤ ོ་མཐོར་བྱ ོན་ནས་བཞུ གས་པ་ལས། རས་ཆུ ང་པ་ཚུ ར་བྱ ོན་པ་གཟིགས་ནས་བསུ ་རུ ་བྱ ོན་ཏེ་གཡག་རུ འི་སྐ ོར་དང་། རྐྱ  ང་མགུ ར་གྱ ི་སྐ ོར་གསུ ངས། དེ་ནས་ཆུ ་དབར་དུ ་བྱ ོན་ནས་དྭ གས་པོའ་ིགླ ན་སྒ ོམ་རས་པ་དང་མཇལ། བྲ ིན་གྱ ི་སྤྲ  ོ་བདེ་བཀྲ ་ཤིས་སྒ ང་དུ ། སྔ ོན་བཅོམ་ལྡ ན་འདས་ཀྱ ིས་ལུ ང་བསྟ ན་པའི་སྐྱ  ེས་བུ ་ཆེན་པོ་ཐུ གས་ཀྱ ི་སྲ ས་མཆོག་དམ་པར་གྱུ  ར་པ། དགེ་སླ ོང་རྡ ོ་རྗ ེ་འཛིན་པ་བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཟླ ་འོད་གཞོན་ནུ ་སེམས་ཅན་གྱ ི་དོན་དུ ། མིར་སྐུ  ་སྐྱ  ེ་བ་བཞེས་པ་མཉམ་མེད་དྭ གས་པོ་ལྷ ་རྗ ེ་དང་མཇལ། དེ་ནས་ཆུ ་དབར་གྱ ི་འོམ་ཆུ ང་ན་བཞུ གས་པའི་ཚ། སྔ ར་རྒ ོལ་དུ ་བྱུ  ང་བའི་ལོ་སྟ ོན་དགེ་འདུ ན་དང་མཇལ་ནས་རྗ ེས་སུ ་བཟུ ང་། དེ་ནས་སྐྱ  ིད་ཕུ ག་ཉི་མ་རྫ ོང་ན་བཞུ གས་པའི་ཚ། བྲ ིན་གྱ ི་འདྲ ེ་སྟ ོན་བཀྲ ་ཤིས་
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འབར་དང་མཇལ། སྤྱ  ོད་པ་མཛད་ཚ་དགེ་འདུ ན་རྣ མས་ཀྱ ི་ནང་ནས་ལི་སྐ ོར་ཕྱ ་རུ ་བ་ཕྱ ག་ཕྱ ིར་འབྲ ངས་ནས་མཇལ་བ་ཡིན་ནོ། །རྗ ེ་བཙུ ན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་མཁའ་འགྲ ོས་མིའི་བུ ་སླ ོབ་རྣ མས་ཀྱ ི་ནང་ནས། གྲུ  བ་ཐོབ་རང་ཡང་ཉི་ཤུ ་རྩ ་ལྔ ་འབྱུ  ང་བར་ལུ ང་བསྟ ན་པ་དེ་རྣ མས་ནི་ཐུ གས་ཀྱ ི་སྲ ས་བརྒྱ  ད། ཉེ་བའི་སྲ ས་བཅུ ་གསུ མ། དེ་རྣ མས་ཀྱ ི་སྲ ིང་བཞི་རྣ མས་ཡིན་ཞིང་། དེ་དག་དང་མཇལ་ཚུ ལ་ཀུ ན་ལ་སྐ ོར་ཚ་ཆེན་པོ་རེ་རེ་ཡོད་པ་ལགས་སོ།། །།



346

༈ དེ་ནས་གསུ མ་པ་ཁ་འཐོར་བ་སྣ ་ཚགས་ཀྱ ི་སྐ ོར་ལ། ནང་དང་གསང་བའི་རྫ ོང་འགའ་ཞིག་ཏུ ་ཐུ གས་སྲ ས་རྣ མས་དང་མཇལ་བའི་སྔ ་ཕྱ ི་ངེས་མེད་དུ ་གསུ ངས་པ། གྲྭ  ་བུ ་སླ ོབ་དང་ཉ་མ་འགའི་ཞུ ས་ལན་གྱ ི་སྐ ོར་འགའ་རེ། སྒ མ་པོ་པ་བཞུ གས་དུ ས་བོན་པོ་རིའི་སྐ ོར། དེ་ནས་གཉའ་ནང་དུ ་བྱ ོན་ནས་དབང་བསྐུ  ར་དང་རབ་གནས་ཀྱ ི་སྐ ོར། རྩ ར་མར་གཤེན་རྡ ོར་མོ་དང་ལེགས་སེ་འབུ མ་གྱ ི་སྐ ོར། དེ་ནས་འཆི་གྲ ོད་ཐིགས་ཚགས་མའི་སྐ ོར། དེ་ནས་རས་ཆུ ང་པ་དང་དཔོན་སླ ོབ་གཉིས་ལ་ཕྱ ི་ལ་བྱ ོན་ཚ་བདུ ད་འདུ ལ་ཕུ ག་མོ་ཆེ་དང་སྐྱ  ོ་སངས་ལ་བྱ ོན་པའི་སྐ ོར། དེ་ནས་ཡར་བྱ ོན་ཏེ་རམ་སྡ ིངས་གནམ་ཕུ ག་མའི་སྐ ོར། དེ་ནས་ཉ་མ་རྣ མས་ཀྱ ིས་སྤྱ  ན་དྲ ངས་ཏེ། གཉའ་ནང་གྲ ོད་ཕུ ག་ཏུ ་བཞུ གས་ཚ་རྗ ེ་བཙུ ན་རང་གི་རྣ མ་ཐར་གསུ ངས་ཏེ་རས་ཆུ ང་དབུ ས་བཞུ ད་ཀྱ ི་སྐ ོར། མཁའ་འགྲ ོ་སེང་གེའི་གདོང་ཅན་གྱ ིས་མཚམས་
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སྦྱ  ར་ཏེ་ཐོང་ལར་དམ་པ་དང་མཇལ་བའི་སྐ ོར། ལས་ཞིང་དུ ་གཤིན་དོན་ཐུ གས་རྗ ེའི་ལྕ གས་ཀྱུ  ་དང་། ཡུ མ་གྱ ི་དྲ ིན་ལན་བསབ་པའི་སྐ ོར། རྩ ར་མའི་ཉ་མ་སོགས་གཉའ་ནང་པ་རྣ མས་ལ་མཇུ ག་གི་ཞལ་ཆེམས་ཀྱ ི་སྐ ོར། དེ་ནས་ཆུ ་དབར་དུ ་འབྱ ོན་པའི་ཞོར་ལ། དིང་རིར་ལྷ ་རྗ ེ་གཡང་ངེའི་སྐ ོར། ཆུ ་དབར་དུ ་ཕེབས་ནས་དབུ ས་བཞུ ད་ཕྱ ི་མའི་སྐ ོར། བྲ ིན་ལྷ ་བྲ ོར་ཡོན་བདག་བཀྲ ་ཤིས་བརྩ ེགས་ཀྱ ི་སྐ ོར། བྲ ིན་བྲ ག་མཁར་དུ ་མཛས་སེ་འབུ མ་དང་། ཁུ ་བྱུ  ག་ལ་སོགས་ཏེ་ཉ་མ་སྤྱ  ིའི་སྐ ོར། བྲ ག་དམར་སྤ ོ་མཐོར་བདུ ད་བཞི་ལས་རྒྱ  ལ་བ་དང་། སྔ གས་པའི་ཞུ ས་ལན་གྱ ི་སྐ ོར། བུ ་སླ ོབ་ཡོངས་ལ་སྤྲ  ོ་བ་བསྐྱ  ེད་པ། བཀོད་པ་སྐུ  འི་རྫུ  ་འཕྲུ  ལ་གྱ ི་སྐ ོར་ལ་སོགས་ཏེ། ཡོངས་སུ ་གྲ གས་པ་དང་མ་གྲ གས་པའི་ཆོས་འཁོར་བསྐ ོར་བའི་ཚ། སྐ ོར་ཚ་བསམ་གྱ ིས་མི་ཁྱ བ་པའི་སྒ ོ་ནས། མཐའ་ཡས་པའི་སྐ ལ་ལྡ ན་གྱ ི་སྐྱ  ེས་བུ ་
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དབང་པོ་རབ་རྣ མས་སྨ ིན་ཅིང་གྲ ོལ་བར་མཛད། དབང་པོ་འབྲ ིང་རྣ མས་སྨ ིན་པར་མཛད་ཅིང་གྲ ོལ་བའི་ལམ་བསྟ ན། ཐ་མ་རྣ མས་ཀྱ ིས་ཀྱ ང་བྱ ང་ཆུ བ་མཆོག་ཏུ ་སེམས་བསྐྱ  ེད་ཅིང་། བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དཔའི་བསླ བ་བྱ ་ལ་སླ ོབ་པ་ལ་བསམ་སྦྱ  ོར་བརྟ ན་པོ་ལ་བཀོད། སྐ ལ་མེད་རྣ མས་ལའང་རྣ མ་དཀར་གྱ ི་བག་ཆགས་བཞག་ནས། གནས་སྐ བས་མཐོ་རིས་ལྷ ་མིའི་བདེ་བ་ལ་བཀོད་པའི་ཕྲ ིན་ལས་དང་། ཐུ གས་རྗ ེ་ནམ་མཁའ་ལྟ ་བུ ས། སངས་རྒྱ  ས་ཀྱ ི་བསྟ ན་པ་ཉིན་མོར་མཛད་ཅིང་། སེམས་ཅན་རྣ མས་འཁོར་བ་དང་ངན་སོང་གི་སྡུ  ག་བསྔ ལ་མཐའ་དག་ལས་སྐྱ  ོབ་པར་མཛད་པ་ལགས་སོ། །དེ་དག་མགུ ར་འབུ མ་གྱ ི་སྐ བས་སུ ་ཤིན་ཏུ ་རྒྱ  ས་པར་ཕྱ ེ་ནས་བསྟ ན་ཏོ། །སྒྲུ   བ་འབྲ ས་ཀྱ ིས་བསྟ ན་པ་དང་། སེམས་ཅན་ལ་ཕན་གདགས་པའི་མཛད་པ་སྟ ེ་བརྒྱ  ད་པའོ།། །
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༈ དགུ ་པ་ནི། དེ་ལྟ ་བུ འི་མཛད་པ་མཐའ་དག་རྫ ོགས་པའི་མཐར། བྲ ིན་སྡ ིང་མ་ན་དགེ་བཤེས་རྩ ག་ཕུ ་བ་བྱ ་བའི་སྟ ོན་པ་ནོར་ཕྱུ  ག་ལ་ཁ་དྲ ག་པ། བྲ ིན་པ་རྣ མས་ཚགས་པའི་གྲ ལ་འགོར་འདུ ག་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ། རྗ ེ་བཙུ ན་ལ་འཕྲ ལ་གུ ས་གུ ས་ལྟ ར་བྱ ེད་ཅིང་། ཕུ གས་ཕྲ ག་དོག་གིས་བརྒྱ  ལ་བས་རྗ ེ་བཙུ ན་ལ་ཡོན་བདག་མང་པོ་འཛམ་སར་རྨ ་དབབ་པའི་བསམ་པས་དོགས་པ་ཞུ ་བ་ལྟ ར་བྱ ས་ནས་དྲ ི་བ་མང་པོ་བྱ ེད་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ལ། ཤིང་ཕོ་སྟ ག་གི་ལོ་སྟ ོན་ཟླ ་ར་བར་སོང་བའི་ཚ། བྲ ིན་དུ ་ཆང་ས་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་སར་རྗ ེ་བཙུ ན་གྲ ལ་དབུ ་ལ་གདན་དྲ ངས། དེ་འོག་དགེ་བཤེས་རྩ ག་ཕུ ་བ་ཡང་འབྱུ  ང་སྟ ེ། རྗ ེ་བཙུ ན་ལ་ཕྱ ག་ཕུ ལ་ནས་མི་མང་པོ་ཚགས་སར་ཕྱ ག་ལན་ཞིག་གནང་དུ ་རེ་བ་ལས། རྗ ེ་བཙུ ན་སྔ ར་ནས་བླ ་མ་མ་གཏོགས། སུ ་གང་ལའང་ཕྱ ག་དང་ཕྱ ག་ལན་མི་མཛད་པས། སྔ ར་ལུ གས་ལྟ ར་ཕྱ ག་ལན་མ་
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མཛད་པས། ཁོའ་ིབསམ་པ་ལ་ང་ཡོན་ཏན་འདི་ཀ་ཙམ་ཤེས་པའི་སྟ ོན་པ་བཟང་པོ་ཞིག་གིས་ཁོ་ཅི་ཡང་མི་ཤེས་པའི་བླུ  ན་པོ་ཞིག་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་བས་ལན་མི་བྱ ེད་ན། དམའ་ཕབ་རེས་ཤིག་བྱ འོ་སྙ མ་ནས། ཚད་མའི་གཞུ ང་ཞིག་བཏོན་ནས། རྗ ེ་བཙུ ན་འདི་ལ་བདག་གི་དོགས་པ་སེལ་བའི་འབྲུ  ་གནོན་དང་། འཕྲ ོས་ལུ གས་ཀྱ ི་གླ ེང་མོ་ཞིག་མཛད་དང་ཟེར་བྱུ  ང་བས། རྗ ེ་བཙུ ན་གྱ ི་ཞལ་ནས། གཞུ ང་རྣ མས་ཀྱ ི་ཚིག་རིགས་ཀྱ ི་འབྲུ  ་གནོན་ཁྱ ེད་རང་གིས་ཤེས་འོང་། དོན་གྱ ི་འབྲུ  ་གནོན་ལ་འཇིག་རྟ ེན་ཆོས་བརྒྱ  ད་བླ ོས་བཏང་ཞིང་མགོ་སྙ ོམས། གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་འདུ ལ། འཁོར་འདས་རོ་སྙ ོམས་ནས་ཆོས་ཀྱ ི་བདག་འཛིན་འདུ ལ་ཞིང་རི་ལ་སྒ ོམ་པ་འདི་ཀ་ཡིན། དེ་མིན་ཉམས་སུ ་མི་ལེན་པའི་ཚིག་འདིའི་ལན་དུ ་འདི་ཟེར་དང་། འདིའི་རྗ ེས་སུ ་འདི་ཡོད་རྣ མས་ལ་དགོས་པ་མི་འདུ ག་པས། ངས་བསླ བས་ཀྱ ང་
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མ་བསླ བས། ཤེས་ཀྱ ང་མི་ཤེས། ཤེས་རུ ང་བརྗ ེད་དེ་ཐལ་བའི་རྒྱུ   ་མཚན་གྱ ི་གླུ  ་འདི་ཉོན་ཅིག་གསུ ང་མགུ ར་འདི་གསུ ངས་སོ། །སྒྲ  ་སྒྱུ   ར་མར་པའི་ཞབས་ལ་འདུ ད། །ཐ་སྙ ད་བྲ ལ་བར་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ བོས། །རྗ ེ་བླ ་མའི་བྱ ིན་རླ བས་སེམས་ལ་ཞུ གས། །སེམས་རྣ མ་གཡེང་ཆོས་ལ་འཆོརམ་མྱ ོང་། །ང་བྱ མས་དང་སྙ ིང་རྗ ེ་སྒ ོམ་བསྒ ོམས་ནས། རང་གཞན་འཛིན་པ་བརྗ ེད་དེ་ཐལ། །བླ ་མ་སྤྱ  ི་བོར་སྒ ོམ་བསྒ ོམས་ནས། །ཁ་དྲ ག་དཔོན་པོ་བརྗ ེད་དེ་ཐལ། །ཡི་དམ་འབྲ ལ་མེད་དུ ་སྒ ོམ་བསྒ ོམས་ནས། །དམན་པའི་ཕུ ང་ཁམས་བརྗ ེད་དེ་ཐལ། །སྙ ན་རྒྱུ   ད་ཀྱ ི་གདམས་པ་སྒ ོམ་བསྒ ོམས་ནས། །ཡིག་རིགས་ཀྱ ི་དཔེ་ཆ་བརྗ ེད་དེ་ཐལ། །ཐ་མལ་གྱ ི་ཤེས་པ་སྐྱ  ང་བསྐྱ  ངས་ནས། །མ་རིག་འཁྲུ  ལ་པ་བརྗ ེད་དེ་ཐལ། །སྐུ  ་གསུ མ་རང་ཆས་སྒ ོམ་བསྒ ོམས་ནས། །རེ་དོགས་ཀྱ ི་སྒ ོམ་པ་བརྗ ེད་དེ་ཐལ། །ཚ ་འདི་ཕྱ ི་མཉམ་དུ ་སྒ ོམ་བསྒ ོམས་ནས། །སྐྱ  ེ་འཆིའི་
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འཇིགས་པ་བརྗ ེད་དེ་ཐལ། །གཅིག་པུ ར་ཉམས་མྱ ོང་སྐྱ  ང་བསྐྱ  ངས་ནས། །མཆེད་གྲ ོགས་ཀྱ ི ་ངོ་སྲུ  ང་བརྗ ེད་དེ་ཐལ། །ཉམས་ལེན་རྒྱུ   ད་ལ་སྦྱ  ར་སྦྱ  ར་ནས། །གྲུ  བ་མཐའི་ཁ་འཛིན་བརྗ ེད་དེ་ཐལ། །སྐྱ  ེ་འགག་གནས་མེད་སྒ ོམ་བསྒ ོམས་ནས། །ཁས་ལེན་གྱ ི་ལྟ ་བ་བརྗ ེད་དེ་ཐལ། །སྣ ང་བ་ཆོས་སྐུ  ར་སེམས་སེམས་ནས། །དམིགས་བཅས་ཀྱ ི་སྒ ོམ་པ་བརྗ ེད་དེ་ཐལ། །མ་བཅོས་ལྷུ  ག་པར་བཞག་བཞག་ནས། །ཚུ ལ་འཆོས་ཀྱ ི་སྤྱ  ོད་པ་བརྗ ེད་དེ་ཐལ། །ལུ ས་ངག་དམན་ས་འཛིན་འཛིན་ནས། །མི་ཆེན་གྱ ི་དྲ ེགས་འགྱ ིང་བརྗ ེད་དེ་ཐལ། །སྒྱུ   ་ལུ ས་ལ་དགོན་པ་བྱ ེད་བྱ ེད་ནས། །སྡ ེ་མཚམས་ཀྱ ི་དགོན་པ་བརྗ ེད་དེ་ཐལ། །ཚིག་བྲ ལ་ཉམས་སུ ་ལེན་ལེན་ནས། །ཚིག་གི་འབྲུ  ་གནོན་བརྗ ེད་དེ་ཐལ། །གཞུ ང་གི་འབྲུ  ་གནོན་སྟ ོན་པས་མཛད། །ཅེས་གསུ ངས་པས། ཁོ་ན་རེ་ཁྱ ེད་རང་སྒ ོམ་ཆེན་རྣ མས་ཀྱ ི་ལུ གས་ལ་དེ་སྐ ད་ཡིན་པ་



353

སྲ ིད། ངེད་མཚན་ཉིད་པའི་རིགས་པས་དེད་ན་ཆོས་སྐ ད་རྣ མས་ཀྱ ིས་གང་དུ འང་མི་ཕྱ ིན་པར་འདུ ག །རྗ ེ་བཙུ ན་གང་ཟག་བཟང་པོ་ཡིན་དུ ་རེ་ནས་ངེད་ཀྱ ིས་ཀྱ ང་ཕྱ ག་བཙལ་བ་ཡིན་ཟེར་བས། ཡོན་བདག་རྣ མས་ཀྱ ི་བླ ོ་ལ་མ་འཐད་དེ། ཀུ ན་ཁ་འཆམ་པར་དགེ་བཤེས་སྟ ོན་པ་ཁྱ ེད་ཀྱ ིས་ཆོས་ཇི་ཙམ་ཤེས་ཀྱ ང་འདྲ ་སྟ ེ། ཁྱ ེད་ལྟ ་བུ འི་ཆོས་པས་ས་སྟ ེང་ཐམས་ཅད་གང་རུ ང་། རྗ ེ་བཙུ ན་གྱ ི་བ་སྤུ  འི་བུ ་ག་གཅིག་ཀྱ ང་མི་དོའ་ིདེ་བས་ཁྱ ེད་རང་ཁ་རོག་པར་ངེད་རྣ མས་ཀྱ ི་གྲ ལ་དབུ ་ལ་བཞུ གས་ཁྱ ེད་རང་གི་ནོར་རྣ མས་སྐྱ  ེད་འཕེལ་དུ ་ཅི་འགྲ ོ་མཛད་དང་། ཆོས་ཀྱ ི་དྲ ི་མས་མ་གོས་གདའ་ཡིས་བྱ ས་པས། དེར་ཁོ་ཁོང་ཁྲ ོ་སྐྱ  ེས་སྤྲ  ོ་ལངས་རུ ང་ཀུ ན་ཁ་འཆམ་སྟ ེ། འཛིང་པས་ནི་མ་ཐུ བ་པར་ནག་རོག་གེ་འདུ ག །དེར་ཁོའ་ིབསམ་པ་ལ། མི་ལ་རས་པས་ཅི་ཡང་མི་ཤེས་པའི་སྨྱ  ོན་སྤྱ  ོད་དང་ཐོ་ཅོ། ཟོབ་དང་རྫུ  ན་འདི་ཀ་ཙམ་
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བྱ ེད་པ་ཞིག་གིས་བསྟ ན་པའི་ཞབས་འདྲ ེན་ཅིང་། སེམས་ཅན་གྱ ི་མགོ་བསྐ ོར་ནས་དཀོར་མང་པོ་ཟ་བར་འདུ ག །ངས་ཡོན་ཏན་འདི་ཀ་ཙམ་ཞིག་བསླ བས། ཡུ ལ་འདི་ན་ནོར་ཆེ་ཤོས་དང་། ཁ་དྲ ག་ཤོས་ཡིན་རུ ང་ཆོས་ཕྱ ོགས་ནས་ཁྱ ི་རུ ་ཡང་མི་མཐོང་བར་འདུ ག་པས་འདི་ལ་ཐབས་ཤིག་བྱ ེད་དགོས་སྙ མ། ཁོ་རང་དང་ལུ ས་འབྲ ེལ་བའི་བུ ད་མེད་ཅིག་ཡོད་པ་དེ་ལ་གཡུ ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་སྟ ེར་བར་བྱ ས་ནས། གསོལ་ངན་པ་ཞོ་ལ་སྦྱ  ར་ཏེ། རྗ ེ ་བཙུ ན་བྲ ིན་གྱ ི ་བྲ ག་མཁར་ན་བཞུ གས་ཚ་འདྲ ེན་དུ ་བཏང་བྱུ  ང་བས། རྗ ེ་བཙུ ན་གྱ ིས་ལས་འབྲ ེལ་ཡོད་པའི་སྐ ལ་ལྡ ན་རྣ མས་སྨ ིན་གྲ ོལ་ལ་བཀོད་ཟིན་པ་དང་། མོའ་ིཟས་ངན་མེད་ཀྱ ང་སྐུ  ་ཚའི་དུ ས་ལ་བབ་པར་མཁྱ ེན་རུ ང་། མོ་ལ་གཡུ ་དེ་ཐོག་མར་མ་བྱུ  ང་ན་ཕྱ ིས་མི་འོང་བ་མཁྱ ེན་ནས། ང་ད་ལན་ཁྱ ོད་ཀྱ ི་ཟས་དེ་མི་ཟ། རྟ ིང་སོར་ཁྱ ེར་ཤོག་ཅིག་ཟ་
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བ་ཡིན་ནོ་གསུ ངས་པས། རྗ ེ་བཙུ ན་གྱ ིས་དགོངས་པ་ཡིན་ནམ་སྙ མ་མོ་འཇིགས་པ་དང་ཁ་སྐྱ  ེངས་པའི་ངང་ནས་ལོག་ཕྱ ིན་ཏེ། དགེ་བཤེས་རྩ ག་ཕུ ་བ་ལ་རྗ ེ་བཙུ ན་གྱ ི་མངོན་མཁྱ ེན་གྱ ིས་དགོངས་ནས་མི་བཞེས་པར་འདུ ག་བྱ ས་ལོ་རྒྱུ   ས་རྣ མས་བཤད་པས། ཁོ་ན་རེ། མངོན་ཤེས་ཡོད་ན་རྟ ིང་སོར་ཁྱ ེར་ཤོག་མི་ཟེར་བར་ཁྱ ོད་རང་ལ་སྤྲ  ད་ནས་ཟར་བཅུ ག་འོང་སྟ ེ། དེ་སྐ ད་མི་བྱ ེད་པར་རྟ ིང་སོར་ཁྱ ེར་ཤོག་ཟེར་བ་དེ་ཀ་མངོན་ཤེས་མེད་པའི་རྟ གས་ཡིན། ད་ཁྱ ོད་རང་གཡུ ་འདི་ཁྱ ེར་ལ་ཟས་འདི་ཁོའ་ིཁར་སོང་ངེས་པ་ཞིག་གྱ ིས་ཤིག་ཟེར་གཡུ ་བཏང་བས། མོ་ན་རེ། ཐུ གས་མཁྱ ེན་མངའ་བར་ཀུ ན་གྱ ིས་ཡིད་ཆེས་བྱ ེད་ཅིང་ཐག་ཆོད་གདའ་བ། ཐུ གས་མཁྱ ེན་མངའ་བས་ཀ །ཁ་སང་ཡང་མ་གསོལ་བ་ཡིན་མོད། ད་དུ ང་ཡང་མི་གསོལ་བར་ཁག་ཐེག་པས། ང་ལ་གཡུ ་ཡང་མི་དགོས། ང་འཇིགས་ནས་ཀྱ ང་མི་ཚུ གས་
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པར་འདུ ག་པས་འདི་དོན་ལ་ང་འགྲ ོ་ཡང་མི་འགྲ ོ་བྱ ས་པས། ཁོ་ན་རེ། མི་ནག་པ་རྣ མས་མངོན་ཤེས་ཡོད་པར་ཐག་གཅོད་པ་དེ་ཁོང་ཚས་དཔེ་ཆ་མ་མཐོང་བར་ཁོའ་ིཟོག་གིས་མགོ་འཁོར་བ་ཡིན་མོད། ངེད་ཀྱ ི་དཔེ་ཆའི་ནང་ན་མངོན་ཤེས་ཡོད་པའི་མི་དེ་འདི་འདྲ ་མིན་པ་ཞིག་ཡོད་པར་བཤད་པ་ཡིན། མངོན་ཤེས་མེད་པ་ངས་ཁག་ཐེག་གིས། ད་ཁྱ ོད་ཀྱ ིས་ཁོ་ལ་ཟས་འདི་བྱ ིན་ནས་དོན་མཐོང་བྱུ  ང་ན། རང་རེ་གཉིས་སྔ ་ནས་ལུ ས་འབྲ ེལ་རྟ ིང་། ད་ཡང་སྒ ོག་པ་ཆེ་ཟས་ཆུ ང་བཟས་ཁྱ ད་མི་འདུ ག་པས་རང་རེ་གཉིས་བཟའ་མི་བྱ ས་ཏེ། གཡུ ་འདི་མ་ཚད་ངའི་ཕྱ ི་ནོར་ནང་ནོར་ཀུ ན་གྱ ི་གཉེར་ཁག་ཁྱ ོད་ཀྱ ིས་ཁུ ར་ཞིང་སྐྱ  ིད་སྡུ  ག་གཅིག་བྱ ེད་པ་ཡིན། དེས་ན་རང་རེ་གཉིས་མཚང་ཅིག་པས་རེམ་ཤོག་ཅིག་ཟེར་བ་ལ། མོ་ཡང་ཁོས་ལབས་པ་ལྟ ར་བདེན་ཞིང་འོང་དུ ་རེ་ནས། ཡང་ཟས་ངན་དེ་ཞོ་ཞིག་ལ་སྦྱ  ར་ཏེ། 
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རྗ ེ་བཙུ ན་སྤྲ  ོ་བདེ་བཀྲ ་ཤིས་སྒ ང་ན་བཞུ གས་ཚ་འདྲ ེན་དུ ་བྱུ  ང་བས། རྗ ེ་བཙུ ན་ཞལ་འཛུ མ་མཛད་ནས་ཕྱ ག་ཏུ ་བཞེས་པས། མོའ་ིབསམ་པ་ལ་དགེ་བཤེས་རྩ ག་ཕུ ་བས་ཟེར་བ་བཞིན་མངོན་མཁྱ ེན་མི་འོང་བ་འདྲ ་སྙ མ་པའི་ཚ། རྗ ེ་བཙུ ན་གྱ ི་ཞལ་ནས་ཁྱ ོད་ལ་ལས་འདི་བྱ ེད་པའི་རྔ ན་པའི་གཡུ ་དེ་བྱུ  ང་ཨང་གསུ ངས་པས། མོ་ཁ་སྐྱ  ེངས་ཤིང་འཇིགས་སྐྲ  ག་དང་དངངས་པའི་ངང་ནས། ཕྱ ག་འཚལ་ཞིང་ངུ ་བ་དང་འདར་བའི་སྐ ད་ཀྱ ིས་གཡུ ་བྱུ  ང་ལགས། ད་དེ་མི་བཞེས་པར་ཅི་ཡང་དྲ ན་པའི་ཕུ ང་མོ་བདག་རང་ལ་གནང་བར་ཞུ ་ཞུ ས་པས། ཁྱ ོད་ཅི་བྱ ེད་པ་ཡིན་གསུ ངས་པས། ལས་ངན་ཅན་མ་བདག་རང་འཐུ ང་བ་ལགས་ཞུ ས་པས། རྗ ེ་བཙུ ན་གྱ ི་ཞལ་ནས། སྤྱ  ིར་ངས་འདི་ཁྱ ོད་འཐུ ང་ཕྱ ིར་བཏོད་པ་སྙ ིང་རྗ ེ་ནས་ཀྱ ང་མི་བཟོད་པ་འདུ ག་ཅིང་། བྱ ང་སེམས་ཀྱ ི་བསླ བ་བྱ ་དང་འགལ་ཞིང་། རྩ ་ལྟུ  ང་ཕོག་པ་ཡིན། 
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ཁྱ ད་པར་ང་རང་གི་འདུ ལ་སྐ ལ་དང་ཚ་ཚད་གཉིས་ཀ་རྫ ོགས་ནས་ཞིང་ཁམས་གཞན་དུ ་འགྲ ོ་བའི་དུ ས་ལ་བབ་པ་ཡིན། ཁྱ ོད་ཀྱ ི་ཟས་འདི་རང་གིས་ང་ལ་མི་གནོད་པས་འཐུ ངས་མ་འཐུ ངས་ལ་ཁྱ ད་མེད་ནའང་། སྔ ར་འཐུ ངས་ན་ཁྱ ོད་ཀྱ ི་སྡ ིག་གླ འི་གཡུ ་དེ་མི་ཐོབ་པར་འདུ ག་པས་མ་འཐུ ངས་པ་ཡིན། ད་གཡུ ་ལག་ཏུ ་བྱུ  ང་འདུ ག་པས། ཁོའ་ིབསམ་པ་རྫ ོགས་པ་དང་། ཁྱ ོད་ཀྱ ིས་གཡུ ་ཐོབ་ཕྱ ིར་འཐུ ང་བ་ཡིན་ནོ། །ལར་ཁྱ ེད་གཉིས་འདི་བྱ ས་རྟ ིང་འདི་བྱ ེད་བྱ ་བའི་གྲ བས་ཤོམས་མང་པོ་བྱ ེད་ཅིང་འདུ ག་སྟ ེ་ཁྱ ོད་རེ་བ་བཞིན་མི་བྱ ེད། ཁོས་ངའི་ཡིན་ལུ གས་མང་པོ་འཆད་ཅིང་གདའ་སྟ ེ། བདེན་པ་ཚིག་གཅིག་ཀྱ ང་མེད་པས་རྟ ིང་སོར་གཉིས་ཀ་འགྱ ོད་པ་དྲ ག་པོ་སྐྱ  ེ་བའི་དུ ས་ཤིག་འོང་། དེའི་ཚ་འགྱ ོད་ཚངས་ལ་རབ་ཚ་དང་སྒྲུ   བ་པ་སྙ ོམས། དེ་མ་བྱུ  ང་ནའང་ད་ཕྱ ིན་ཆད་སྲ ོག་ལ་བབ་རུ ང་སྡ ིག་པའི་ལས་
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ཆེན་འདི་ལྟ ་བུ ་མ་བྱ ེད་པར། ང་དང་བརྒྱུ   ད་པ་ལ་སྙ ིང་ཐག་པ་ནས་གསོལ་བ་ཐོབ་ཅིག །ཁྱ ེད་གཉིས་དག་དུ ས་རྟ ག་ཏུ ་སྐྱ  ིད་སྤ ོང་ཞིང་སྡུ  ག་ཉོ་བ་གཉིས་འདུ ག་སྟ ེ། ད་ལན་གྱ ི་སྡ ིག་པ་འདི་ངས་འདག་པ་ཞིག་ཨེ་འོང་ལྟ ་བ་ཡིན། ད་ཁྱ ོད་རང་ལས་འདིའི་གཏམ་ང་མ་ཤིའི་བར་དུ ་སུ ་ལའང་མ་འཆད། རྟ ིང་སོར་ཀུ ན་གྱ ིས་རིག་པ་ཞིག་འོང་བ་ཡིན། མི་རྒ ན་ངས་སྔ ར་ཟླ ོས་པའི་གཏམ་རྣ མས་བདེན་པར་མིག་གིས་མ་མཐོང་རྣ ་བས་མི་ཐོས་རུ ང་། ད་ལན་གྱ ི་འདི་བདེན་པར་ཡིད་ཆེས་པའི་དུ ས་ཤིག་འོང་གིས་རྣ ་བར་ཞོག་ལ་ཨེ་བདེན་ལྟ ོས་ཤིག་གསུ ངས་ནས་གསོལ་ལོ། །དེ་ནས་མོས་དགེ་བཤེས་རྩ ག་ཕུ ་བ་ལ་གསུ ང་དེ་དག་བསྐྱ  ར་བས། ཁོ་ན་རེ་ཟེར་ཚད་མི་བདེན། འཚ་ཚད་མི་བཤའ། ང་ལ་རྫ ས་དེ་ཁོའ་ིཁར་སོང་བས་ཀ་ཆོག །ད་ཁ་རོག་སྡ ོད་ཤེས་པ་གྱ ིས་ཟེར་རོ། །དེ་ནས་རྗ ེ་བཙུ ན་གྱ ི་ཞལ་ནས། གཉའ་ནང་དང་
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དིང་རིའི་མིས་གཙ་བྱ ས་པའི་ང་དང་འབྲ ེལ་བ་ཡོད་པའི་ཡོན་བདག་དད་པ་ཅན་རྣ མས་ལ་ཚགས་ཀྱ ི་ཡོ་བྱ ད་རེ་ཁྱ ེར་ལ། ང་དང་ཕྲ ད་དུ ་ཤོག་གྱ ིས། འབྲ ེལ་མེད་རྒྱ  ལ་ཁམས་ཀྱ ི་མི་ང་དང་ཕྲ ད་པར་འདོད་པ་རྣ མས་ལའང་ཤོག་གྱ ིས་གསུ ངས་པ་ལྟ ར། བུ ་སླ ོབ་རྣ མས་ཀྱ ིས་ཀུ ན་ལ་དྲ ིལ་བསྒྲ  གས་ཏེ། གཏམ་དེ་ཐོས་པའི་མི་ཕལ་ཆེར་རྗ ེ་བཙུ ན་གྱ ི་གསུ ང་དེ་ལ་ཡིད་མ་ཆེས་པར། སྔ ར་ཆོས་འབྲ ེལ་ཡོད་པའི་ཉ་མ་བུ ་སླ ོབ་དད་པ་ཅན་རྣ མས་དང་། མཇལ་བར་འདོད་པའི་སྐ ལ་ལྡ ན་མང་པོ་ཆུ ་དབར་དུ ་འདུ ས་པ་ལས། རྗ ེ་བཙུ ན་གྱ ིས་དྲ ང་དོན་ལས་རྒྱུ   ་འབྲ ས་ཀྱ ི་རྣ མ་གཞག་དང་། ངེས་དོན་སྙ ིང་པོའ་ིདོན་གྱ ི་ངོ་སྤྲ  ོད་རྣ མས་ཉི་མ་མང་པོའ་ིབར་དུ ་གསུ ངས། དེའི་བར་ལ་ཆོས་ཉན་རྣ མས་ཀྱ ི་ནང་ནས་སྐ ལ་ལྡ ན་གྱ ི་བུ ་སླ ོབ་འགས། ནམ་མཁའ་ལྷ འི་ཆོས་ཉན་གྱ ིས་གང་བ་མངོན་སུ མ་དུ ་མཐོང་བ་དང་། འགའ་དང་
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འགའ་ལ་ལྷ ་མིའི་ཆོས་ཉན་གྱ ིས་ས་དང་བར་སྣ ང་ཀུ ན་གང་ཡོད་སྙ མ་པའི་ངང་ནས་ཉམས་དགའ་ཡལ་ལེ་བ་དང་། མངོན་སུ མ་ཀུ ན་གྱ ིས་མཐོང་སྣ ང་དུ ་ལྟ ས་ཁྱ ད་པར་ཅན་ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་པ་ལ་འཇའ་འོད་ཀྱ ི་གུ ར་དང་། ཁ་དོག་སྣ ་ལྔ འི་སྤྲ  ིན་གྱ ི་གདུ གས་རྒྱ  ལ་མཚན་ལ་སོགས་ཏེ་མཆོད་རྫ ས་དཔག་མེད་ཀྱ ིས་གང་བ་དང་། མེ་ཏོག་ཁ་དོག་སྣ ་ལྔ འི་ཆར་འབབ་པ་དང་། ཡིད་འཕྲ ོག་པའི་རོལ་མོའ་ིསྒྲ  ་སྙ ན་མང་པོ་ཐོས་པ་དང་། སྔ ར་ཚར་མ་མྱ ོང་བའི་དྲ ི་ཞིམ་པོ་ཚར་བ་བྱུ  ང་བས། ཆོས་ཉན་བླ ོ་འབྲ ིང་པོ་ལྟ ས་བཟང་པོ་ཉམས་ལ་ཤར་བ་རྣ མས་ཀྱ ིས་རྗ ེ་བཙུ ན་ལ། ངེད་རྣ མས་ཀྱ ི་ཉམས་ལ་གནམ་ས་ཐམས་ཅད་ལྷ ་མིའི་ཆོས་ཉན་གྱ ིས་གང་ཡོད་སྙ མ་པའི་ཉམས་དགའ་ཡལ་ལེ་བ་དང་། མངོན་སུ མ་དུ ་ལྟ ས་བཟང་པོ་འདི་འདྲ ་འབྱུ  ང་བའི་རྒྱུ   ་མཚན་ཅི་ལགས་ཞུ ས་པས། རྗ ེ་བཙུ ན་གྱ ི་ཞལ་ནས། ཁྱ ེད་མིའི་
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ཆོས་ཉན་རྣ ལ་འབྱ ོར་པས་ཐོབ་པ་དང་། ཉ་མ་སྐ ལ་ལྡ ན་ཁོ་ནར་འདུ ག་པས་བཟང་བ་མ་གཏོགས་མང་པོ་མི་འདུ ག །དཀར་ཕྱ ོགས་ཀྱ ི་ལྷ འི་ཆོས་ཉན་གྱ ིས་བར་སྣ ང་ཀུ ན་གང་བ་འདུ ས་འདུ ག་པ་རྣ མས་ཀྱ ིས་ང་ལ་ལྷ ་རྫ ས་ཀྱ ི་འདོད་ཡོན་ལྔ འི་མཆོད་པ་འབུ ལ་ཞིང་ཁྱ ེད་མི་རྣ མས་ལའང་སྤྲ  ོ་བ་སྐྱ  ེད་ཅིང་འདུ ག་པས། ཁྱ ེད་རྣ མས་ལ་ཉམས་དང་མངོན་སུ མ་གྱ ི་ལྟ ས་བཟང་པོ་འོང་བའི་རྒྱུ   ་མཚན་དེ་ཡིན་གསུ ངས། འོ་ན་བདག་ཅག་རྣ མས་ཀྱ ིས་མི་མཐོང་བའི་རྒྱུ   ་མཚན་ཅི་ལགས་ཞུ ས་པས། ལྷ ་རྣ མས་ཀྱ ི་ནང་ན་ཕྱ ིར་མི་ལྡ ོག་པ་དང་། ས་ཐོབ་པ་མང་པོ་རང་འདུ ག །དེ་རྣ མས་མཐོང་བ་ལ་ཤའི་མིག་ཐོབ་ནམ་ཡང་དགོས། དེ་མིན་ནའང་ཚགས་གཉིས་ལ་འདུ ན་པ་དྲ ག་པོ་དང་། སྒྲ  ིབ་གཉིས་ཀྱ ི་བག་ཆགས་སྲ བ་པ་ཞིག་ཅིས་ཀྱ ང་དགོས་པ་ཡིན། ལྷ འི་གཙ་བོ་ས་ཐོབ་པ་རྣ མས་མཐོང་ནས་འཁོར་རྣ མས་ཞར་ལ་
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མཐོང་བ་ཡིན་པས། ལྷ ་མཐངོ་བར་འདདོ་ན་བསག་སྦྱ  ང་ལ་འབད་འཚལ། དེ་ལྟ ར་འབད་ན་ལྷ འི་དམ་པ་རང་སེམས་མཐོང་བ་ཡིན་གསུ ངས། ལྷ ་ཞལ་མཐོང་ལུ གས་ཀྱ ི་མགུ ར་འདི་གསུ ངས་སོ། །དྲ ིན་ཆེན་མར་པའི་ཞབས་ལ་འདུ ད། །འབངས་བུ ་བརྒྱུ   ད་བཟང་བར་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས། །རྣ ལ་འབྱ ོར་མི་ལ་རས་པ་ལ། །དགའ་ལྡ ན་ལ་སོགས་ལྷ ་གནས་ནས། །དཀར་ཕྱ ོགས་ལྷ ་ཡི་ཆོས་ཉན་འདུ ས། །ཕྱ ོགས་མཚམས་མེད་པར་གང་བ་དེ། །སྤྱ  ན་ལྔ ་ལྡ ན་པ་མ་ལགས་པ། །མི་ཕལ་པ་རྣ མས་ཀྱ ིས་ག་ལ་མཐོང་། །ངས་ནི་ཐམས་ཅད་ས་ལེར་མཐོང་། །འོན་ཀྱ ང་ཀུ ན་གྱ ི་ཐུ ན་མོང་དུ ། །མི་བདག་ལྷ ་ཡི་མཆོད་པའི་རྫ ས། །ནམ་མཁའ་འཇའ་དང་འོད་ཀྱ ིས་གང་། །ལྷ ་རྫ ས་མེ་ཏོག་ཆར་པ་བབས། །དྲ ི་ཞིམ་སྤ ོས་ཚར་སྒྲ  ་སྙ ན་ཐོས། །ཀུ ན་ལ་དག་སྣ ང་བདེ་ཉམས་ཤར། །དེ་བཀའ་བརྒྱུ   ད་བླ ་མའི་ཐུ གས་རྗ ེ་ཡིན། །ཐུ གས་རྗ ེ་དེ་ཡི་སྐྱ  བས་འོག་
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ནས། །ལྷ ་དང་མཁའ་འགྲ ོའ ་ིཆོས་ཉན་ཀུ ན། །མཐོང་བར་འདོད་ན་གླུ  ་ལ་ཉོན། ཁྱ ེད་སྔ ོན་ནས་ལས་ངན་བསགས་པའི་མཐུ ས། །མ་ལས་སྐྱ  ེས་ནས་སྡ ིག་ལ་དགའ། ཅིས་ཀྱ ང་དགེ་བ་མི་འདོད་ཅིང་། །རྒ ས་ཀྱ ང་བསམ་པ་མི་དགེ་བས། །ལས་ཀྱ ི་རྣ མ་སྨ ིན་མྱ ོང་ངེས་པས། །སྡ ིག་བཤགས་པས་ཨེ་འདག་བསམས་པ་ན། །དགེ་བ་དྲ ན་ན་འདག་པ་ཡིན། །ལར་བསམ་པ་ཤེས་བཞིན་སྡ ིག་སྤྱ  ོད་པ། །ཁམ་ཟན་དང་གཏམ་ངན་བརྗ ེ་བ་ཡིན། །རང་ཡང་གར་འགྲ ོ་མི་ཤེས་པའི། །གཞན་གྱ ི་ལམ་སྣ ་བྱ ེད་པ་དེ། རང་གཞན་གཉིས་ལ་གནོད་པ་ཡིན། །ངེས་པར་སྡུ  ག་བསྔ ལ་མི་འདོད་ན། །གཞན་ལ་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་སྤ ོངས། །ལྷ ་དང་བླ ་མའི་ཞབས་དྲུ  ང་དུ ། །སྔ ར་བྱ ས་སྡ ིག་ལ་འགྱ ོད་ཚངས་གྱ ིས། །ཕྱ ིན་ཆད་མི་བྱ ེད་དམ་བཅས་ན། །མྱུ  ར་དུ ་འདག་པའི་གདམས་ངག་ཡིན། །ལར་སྡ ིག་ཅན་ཕལ་ཆེར་དབང་པོ་རྣ ོ། །གཏད་ཚུ གས་མེད་པ་
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ཡེངས་ལ་དགའ། །ཆོས་ཀྱ ི་སྣ ང་བ་མི་ལྡ ན་ན། །ད་དུ ང་སྡ ིག་པ་ཡོད་པའི་རྟ གས། དེ་ལ་བཤགས་པ་ཡང་ཡང་གྱ ིས། །ཚགས་གསོག་སྒྲ  ིབ་སྦྱ  ོང་རྣ མ་གཉིས་ལ། །གཡེལ་བ་མེད་པར་འབད་འཚལ་ལོ། །དེ་ལྟ ར་བྱ ས་པས་དཀར་ཕྱ ོགས་ཀྱ ི། །ཆོས་ཉན་ལྷ ་རུ ་མ་ཟད་དེ། །ལྷ ་རྣ མས་ཀུ ན་གྱ ི་དམ་པ་མཆོག །རང་སེམས་ཆོས་སྐུ  ་མཐོང་བར་འགྱུ  ར། །དེ་ཉིད་མཐོང་ན་འཁརོ་འདས་ཀྱ ི། །ལྟ ད་མ་ོཐམས་ཅད་མཐངོ་བ་ཡིན། བྱ ་བ་ཐམས་ཅད་ཟིན་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུ ངས་པས། དེར་ཚགས་པའི་ལྷ ་མིར་གྱུ  ར་པའི་ཆོས་ཉན་རྣ མས་ཀྱ ི་ནང་ནས་རབ་རྣ མས་ཀྱ ིས་སེམས་ཆོས་སྐུ  འི་དོན་ཕྱ ིན་ཅི་མ་ལོག་པ་གཏན་ལ་ཕེབས། འབྲ ིང་རྣ མས་ལ་བདེ་གསལ་མི་རྟ ོག་པའི་ཉམས་ཁྱ ད་པར་ཅན་རྒྱུ   ད་ལ་སྐྱ  ེས་ཤིང་ལམ་སྣ ་ཟིན། ཐ་མས་ཀྱ ང་བྱ ང་ཆུ བ་མཆོག་ཏུ ་སེམས་མ་བསྐྱ  ེད་པ་མེད་དོ། །དེ་ནས་རྗ ེ་བཙུ ན་གྱ ི་ཞལ་ནས་འདིར་ཚགས་པའི་གྲྭ  ་པ་བུ ་
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སླ ོབ་ལྷ ་མིར་བཅས་པ་རྣ མས། འོ་སྐ ོལ་ཚ་སྔ ོན་སྨ ོན་ལམ་བཟང་པོས་མཚམས་སྦྱ  ར་བས་ད་ལན་ཕྲ ད་ནས་དཀར་པོའ་ིཆོས་ཀྱ ིས་འབྲ ེལ་པ་ཡིན་ནོ། །ད་མི་རྒ ན་ཡང་ན་སོ་རྒ ས་པ་ཚུ ན་ཆད་ཀྱ ིས་ཡང་ཡང་རང་ཨེ་ཕྲ ད་མི་ཤེས་པས། ངས་ཁྱ ེད་རྣ མས་ལ་བཤད་པའི་ཆསོ་རྣ མས་ཆུ ད་མ་གསནོ་པར་ཉམས་སུ ་ཅི་ལོངས་གྱ ིས་ཤིག དེ་ལྟ ར་བྱ ས་ན་ང་གང་དུ ་འཚང་རྒྱ  ་བའི་སངས་རྒྱ  ས་ཀྱ ི་ཞིང་དེར་ཁྱ ེད་རྣ མས་འཁོར་གྱ ི ་ཐོག་མར་སྐྱ  ེ་བ་ཡིན་ནོ་དགའ་བར་གྱ ིས་ཤིག་ཅེས་གསུ ངས་པས། གཉའ་ནང་གི་ཉ་མ་རྣ མས་ཀྱ ིས་རྗ ེ་བཙུ ན་གྱ ི་གསུ ང་རིགས་འདིས་གཞན་དོན་ལ་ཐེག་དགོངས་པ་ནི་མིན་འོང་། དེ་ལྟ ར་ལགས་ན་མཁའ་སྤྱ  ོད་ལ་གཉའ་ནང་ནས་འབྱ ོན་དགོས། དེ་ལྟ ར་མིན་རུ ང་ལན་ཅིག་ཅིས་ཀྱ ང་འབྱ ོན་དགོས་ཞེས་དད་པའི་གདུ ངས་ཤུ གས་ཀྱ ི་སྒ ོ་ནས་ཞབས་ལ་འཇུ ས་ཏེ་ངུ ་ཞིང་སྨྲ  ེ་སྔ གས་མང་པོས་བཏོན་



367

ནས་གསོལ་བ་ནན་ཆེར་བཏབ། དེ་བཞིན་དུ ་དིང་རི་བ་སོགས་ཉ་མ་གཞན་རྣ མས་ཀྱ ིས་ཀྱ ང་རང་རང་གི་ཡུ ལ་ཕྱ ོགས་སུ ་འབྱ ོན་དགོས་ཟེར་གསོལ་བ་དྲ ག་པོ་བཏབ་པ་ལས། རྗ ེ་བཙུ ན་གྱ ི་ཞལ་ནས། ད་མི་རྒ ན་གཉའ་ནང་དང་དིང་རིའི་ཕྱ ོགས་སུ ་མི་འགྲ ོ། བྲ ིན་དང་ཆུ ་དབར་གྱ ི་ཕྱ ོགས་སུ ་འཆི་བ་སྒུ  ག་ཅིང་སྡ ོད་པ་ཡིན། ཁྱ ེད་རང་རྣ མས་སྨ ོན་ལམ་བཟང་པོ་ཐོབ་ལ་སོང་ང་དང་དག་པ་མཁའ་སྤྱ  ོད་དུ ་ཕྲ ད་པ་ཡིན་གསུ ངས་པས། འོ་ན་རྗ ེ་བཙུ ན་ད་མི་ཕེབས་རུ ང་། སྔ ར་ཕེབས་པའི་ཡུ ལ་ཕྱ ོགས་བཀྲ ་ཤིས་ལ་ས་ཕྱ ོགས་བྱ ིན་ཆགས་པ། རྗ ེ་བཙུ ན་རང་གི་ཞལ་མཐོང་བ་དང་། གསུ ང་དང་མཚན་ཐོས་པ་ལ་སོགས་ཏེ་འབྲ ེལ་པ་ཡོད་ཚད་ཀྱ ིས་ཐོག་དྲ ངས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སྨ ོན་ལམ་བཟང་པོ་རྗ ེ་བཙུ ན་གྱ ིས་གནང་བར་ཞུ ་ཞུ ས་པས། རྗ ེ་བཙུ ན་གྱ ི་ཞལ་ནས། འོ་ན་ཁྱ ེད་རྣ མས་ཀྱ ིས་ང་ལ་དད་པའི་སྒ ོ་
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ནས་རྒྱ  གས་བསྐྱ  ངས་པས་བཀའ་དྲ ིན་ཆེ། ངས་ཀྱ ང་སེམས་བསྐྱ  ེད་བཟང་པོས་ཁྱ ེད་རྣ མས་ལ་ཆོས་བཤད་པས་བཀའ་དྲ ིན་ཆེ་བ་ཡིན། ང་བདེན་ཚིག་གྲུ  བ་པའི་རྣ ལ་འབྱ ོར་པ་ཡིན་པས། རང་རེ་ཀུ ན་ལ་གནས་སྐ བས་དང་མཐར་ཐུ ག་གི་བདེ་སྐྱ  ིད་འབྱུ  ང་བའི་སྨ ོན་ལམ་བཟང་པོ་ཞིག་ངས་འདེབས་པར་རིགས་གསུ ངས། སྨ ོན་ལམ་གྱ ི་མགུ ར་འདི་གསུ ངས་སོ། །ཕ་སྨ ོན་ལམ་མཐར་ཕྱ ིན་འགྲ ོ་བའི་མགོན། སྒྲ  ་སྒྱུ   ར་མར་པའི་ཞབས་ལ་འདུ ད། །འདིར་ཚགས་གསོན་ཅིག་བུ ་སླ ོབ་ཀུ ན། །ཁྱ ེད་རྣ མས་བདག་ལ་བཀའ་དྲ ིན་ཆེ། །བདག་ཀྱ ང་ཁྱ ེད་ལ་བཀའ་དྲ ིན་ཆེ། །བཀའ་དྲ ིན་ཆེ་མཉམ་དཔོན་སླ ོབ་རྣ མས། །མངོན་དགའི་ཞིང་དུ ་མཇལ་བར་ཤོག །འདིར་བཞུ གས་ཡོན་བདག་ཐམས་ཅད་ཀྱ ང་། །ཚ ་རིང་བསོད་ནམས་ལྡ ན་པར་ཤོག བསམ་པ་ལོག་པ་མི་སྐྱ  ེ་ཞིང་། །ཆོས་མཐུ ན་བསམ་པ་འགྲུ  བ་པར་ཤོག །ཡུ ལ་
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ཕྱ ོགས་འདིར་ཡང་བཀྲ ་ཤིས་ཤིང་། །མི་ནད་འཁྲུ  ག་པ་མེད་པ་དང་། །ལོ་ལེགས་འབྲུ  ་འཕེལ་བདེ་སྐྱ  ིད་ལྡ ན། །ཀུ ན་ཏུ ་ཆོས་ལ་སྤྱ  ོད་པར་ཤོག །བདག་གི་ཞལ་མཐོང་གསུ ང་ཐོས་དང་། །རྣ མ་ཐར་ཡིད་ལ་དྲ ན་པ་དང་། །མཚན་ནམ་རྣ མ་ཐར་ཐོས་ཚད་རྣ མས། །མངོན་དགའི་ཞིང་དུ ་མཇལ་བར་ཤོག །གང་ཞིག་བདག་གི་རྣ མ་ཐར་ལ། །སྤྱ  ོད་ཅིང་སྒྲུ   བ་པ་བྱ ེད་པ་དང་། །འདྲ ི་ཞིང་འཆད་ཉན་བྱ ེད་པ་དང་། །ཀླ ོག་དང་ཕྱ ག་མཆོད་འབུ ལ་བ་དང་། །རྣ མ་ཐར་ཚུ ལ་བཞིན་སྐྱ  ོང་བ་རྣ མས། །མངོན་དགའི་ཞིང་དུ ་མཇལ་བར་ཤོག །མ་འོངས་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་ལ། །གལ་ཏེ་སྒ ོམ་པ་ནུ ས་སྲ ིད་ན། །མི་ཁོ་བོས་དཀའ་བ་སྤྱ  ད་སྤྱ  ད་པས། །གེགས་དང་གོལ་ས་མེད་པར་ཤོག །ཆོས་ཕྱ ིར་དཀའ་ཐུ བ་སྤྱ  ོད་པ་ལ། །བསོད་ནམས་དཔག་ཏུ ་མེད་པ་ཡོད། དེ་ལ་འཇུ ག་ཅིང་བསྐུ  ལ་བ་ལ། །བཀའ་དྲ ིན་དཔག་ཏུ ་མེད་པ་ཡོད། །མི་ཁོ་བོའ་ི
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རྣ མ་ཐར་ཐོས་པ་ལ། །བྱ ིན་རླ བས་དཔག་ཏུ ་མེད་པ་ཡོད། །དཔག་མེད་གསུ མ་གྱ ི་བྱ ིན་རླ བས་ཀྱ ིས། །ཐོས་པ་ཙམ་གྱ ིས་གྲ ོལ་གྱུ  ར་ནས། །བསམ་པ་ཙམ་གྱ ིས་འགྲུ  བ་པར་ཤོག །བདག་གི་གནས་དང་གནས་མལ་དང་། །དངོས་པོ་མཆིས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱ ིས། །གར་སོང་ཡུ ལ་དུ ་བདེ་སྐྱ  ིད་ཤོག །ས་དང་ཆུ ་དང་མེ་དང་རླུ  ང་། །ནམ་མཁའ་འབྱུ  ང་བས་གར་ཁྱ བ་པ། །དེ་བཞིན་བདག་གིས་ཁྱ བ་པར་ཤོག །ལྷ ་ཀླུ  ་ལ་སོགས་སྡ ེ་བརྒྱ  ད་དང་། །དེ་བཞིན་གཞི་བདག་འབྱུ  ང་པོའ་ིཚགས། །གནོད་པ་སྐ ད་ཅིག་མི་སྐྱ  ེལ་ཞིང་། །བསམ་པ་ཆོས་བཞིན་འགྲུ  བ་པར་ཤོག །སྲ ོག་ཆགས་སྲ ིན་བུ ་ལ་སོགས་པ། །གཅིག་ཀྱ ང་འཁོར་བར་མི་ལྟུ  ང་ཞིང་། །མ་ལུ ས་ང་ཡིས་འདྲ ེན་པར་ཤོག །ཅེས་གསུ ངས་པས། ཉ་མ་རྣ མས་དགའ་བཞིན་པའི་ངང་ནས། རྗ ེ་བཙུ ན་གྲ ོངས་པ་ནི་མིན་ལས་ཆེ་སྙ མ་པའི་བླ ོ་ཐེ་ཚམ་ལོག་གེ་བ་ཞིག་ལ་གཉའ་ནང་དང་
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དིང་རིའི་ཉ་མ་ཀུ ན་བྱ ིན་རླ བས་ཞུ ་བ་དང་། སྨ ོན་ལམ་འདེབས་པ་སྔ ར་བས་ནན་ཆེ་བ་བྱ ས་ཏེ། ཆོས་ཉན་རྣ མས་རང་རང་སོ་སོའ་ིགནས་སུ ་གྱ ེས་པ་ལས། ནམ་མཁའི་འཇའ་འོད་ལ་སོགས་པའི་ལྟ ས་རྣ མས་ཀྱ ང་རང་ཡལ་ལ་སོང་ངོ་། །དེ་ནས་བྲ ིན་པ་རྣ མས་ཀྱ ིས་རས་པ་ཞི་བ་འོད་ལ་སོགས་པའི་ཐུ གས་སྲ ས་རྣ མས་ངོ་ཆེན་དུ ་སྦྲ  ན་ནས་ཞུ ་བ་ནན་གྱ ིས་ཕུ ལ་ཏེ། བྲ ིན་གྱ ི་ཀླུ  ་གདོལ་པ་ནག་པོའ་ིཁ་གནོན་དུ ་ཀླུ  ་ཁོ་རང་གི་སྤྱ  ི་བོ་སྤྲུ   ལ་མགོའ་ིགདེངས་ཀ་ཕ་བོང་རེག་པ་དུ ག་ཅན་གྱ ི་རྩ ེ་མོར་བརྩ ིགས་པའི་སྒྲུ   བ་ཕུ ག་དེར་བཞུ གས་ནས། བྲ ིན་གྱ ི་ཡོན་བདག་རྣ མས་ལ་ཆོས་གསུ ངས་པའི་མཐར། རྗ ེ་བཙུ ན་གྱ ི་ཞལ་ནས་གྲྭ  ་པ་རྣ མས་ལ་གདམས་ངག་གི་སྒྲ  ོ་འདོགས་བཅད་དགོས་ཡོད་པ་རྣ མས་མྱུ  ར་དུ ་ཆདོ་ཅིག །ཁོ་བོ་ཡུ ན་རིང་ཨེ་སྡ དོ་མི་ཤེས་སོ་གསུ ངས་པས། གྲྭ  ་པ་རྣ མས་ཀྱ ིས་ཀྱ ང་ཚགས་འཁོར་བསྐ ོར་ནས་གདམས་
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ངག་རྣ མས་རྫ ོགས་པར་ཞུ ས་པའི་ཚགས་གྲ ལ་དུ ། འབྲ ི་སྒ ོམ་དང་སེ་བན་གཉིས་ཀྱ ིས། རྗ ེ་བཙུ ན་གྱ ི་གསུ ང་རིགས་འདི་ལ་བརྟ གས་ན། བདག་རྣ མས་ཡིད་ཅིག་མ་ཆེས་པས་མྱུ  ར་དུ ་མྱ ་ངན་ལས་འདའ་བ་ནི་མིན་འོང་། སྐུ  ་ཚའི་འཕེན་པ་ནི་མ་རྫ ོགས་ལས་ཆེ་ཞུ ས་པས། ད་ཁོ་བོའ་ིཚ་ཚད་དང་འདུ ལ་སྐ ལ་གཉིས་ཀ་རྫ ོགས་པས་སྐྱ  ེས་པའི་རྟ གས་ཤིག་སྟ ོན་པ་ཡིན་གསུ ངས། དེ་ནས་ཞག་འགའ་ནས་རྗ ེ་བཙུ ན་ཆེན་པོ་སྐུ  ་བསྙུ  ང་བའི་ཚུ ལ་བསྟ ན། དེའི་ཚ་ངན་རྫ ོང་རས་པས་རྗ ེ་བཙུ ན་སྐུ  ་བསྙུ  ང་བ་འདི་ལ་བདག་སླ ོབ་འབངས་རྣ མས་ཀྱ ིས་བླ ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲ ོ་ཆོས་སྐྱ  ོང་ལ་ཚགས་གཏོར་ཕུ ལ། རྗ ེ་བཙུ ན་རང་ལ་ཡང་གདན་བཞུ གས་ཀྱ ི་སྐུ  ་རིམ་དང་སྨ ན་དཔྱ ད་ཕུ ལ་བ་ལེགས་པ་འདུ ག་ཞུ ས་ནས་ཡོན་བདག་རྣ མས་ལ་སྐ ད་བཏང་སྟ ེ་སྟ ་གོན་བྱ ེད་པར་བརྩ མས་པས། རྗ ེ་བཙུ ན་གྱ ི་ཞལ་ནས་སྤྱ  ིར་རྣ ལ་
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འབྱ ོར་པ་ན་བ་དགེ་སྦྱ  ོར་གྱ ི་བསྐུ  ལ་མ་ཡིན་པས་རིམ་གྲ ོ་མི་བྱ ེད་པར་ཅི་བྱུ  ང་ལམ་དུ ་ཁྱ ེར་ཏེ། ན་ནུ ས་འཆི་ནུ ས་ཤིག་དགོས་པ་ཡིན། ཁྱ ད་པར་ང་མི་ལ་རས་པས་དྲ ིན་ཅན་མར་པའི་ལུ གས་ཀྱ ི་རིམ་གྲ ོ་སྔ ར་ནས་བྱ ས་ཟིན་པའི་དོན། ད་དཔུ ང་དང་བར་པ་མ་དགོས་པར་རྐྱ  ེན་གྱ ི་དགྲ ་བོ་སྙ ིང་གི་གྲ ོགས་སུ ་ཁུ གས་པས་རྐྱ  ེན་ལ་རིམ་གྲ ོ་མི་དགོས། གླུ  ད་དང་ཛ་བརྡུ  ངས་མ་དགོས་པར་ལྟ ས་ངན་རྣ མ་རྟ ོག་གི་གདོན་གྱ ི་རང་ཞལ་བསྟ ན་ནས། ཕྲ ིན་ལས་རྣ མ་བཞི་སྒྲུ   བ་པའི་ཆོས་སྐྱ  ོང་དུ ་གྱུ  ར་པས་གདོན་ལ་རིམ་གྲ ོ་མི་དགོས། བཟང་དྲུ  ག་སོགས་ཀྱ ི་སྨ ན་སྦྱ  ོར་མ་དགོས་པར་དུ ག་ལྔ འི་ནད་ཡེ་ཤེས་ལྔ འི་བདེ་བར་ཤར་བས་སྨ ན་དཔྱ ད་མི་དགོས། ད་དུ ས་ལ་བབ་ནས་ལུ ས་བསྐྱ  ེད་རིམ་སྒྱུ   ་མ་ལྟ ་བུ འི་ལྷ ་སྐུ  ་རྫ ོགས་རིམ་འོད་གསལ་གྱ ི་ངང་དུ ་ཐིམ་འགྲ ོ་བ་ལ་གདན་བཞུ གས་བྱ ་དོན་མེད། འཇིག་རྟ ེན་པ་རྣ མས་རང་སྡ ིག་པ་
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སྔ ོན་དུ ་སོང་བའི་འབྲ ས་བུ ་སྐྱ  ེ་རྒ ་ན་འཆི་སོགས་ཀྱ ི་སྡུ  ག་བསྔ ལ་ཚ་འདིར་མྱ ོང་བ་སྨ ན་དཔྱ ད་རིམ་གྲ ོ་བྱ ས་རུ ང་བཟླ ོག་པའི་ཐབས་མེད་དེ། རྒྱ  ལ་པོའ་ིདབང་། དཔའ་བོའ་ིརྩ ལ། མཛས་མའི་གཟུ གས། ཕྱུ  ག་པོའ་ིནོར། སྡ ར་མའི་བང་། སྨྲ  ་མཁས་ཀྱ ི་ཤགས་ལ་སོགས་པའི་ཐབས་ཞི་རྒྱ  ས་དབང་དྲ ག་གང་གིས་ཀྱ ང་མི་བཟླ ོག་པར་རང་གིས་ངེས་པར་མྱ ོང་དགོས་པར་འདུ ག །སྡུ  ག་བསྔ ལ་ལ་འཇིགས་ཤིང་བདེ་བ་འདོད་ན་ཕྱ ིས་སྡུ  ག་བསྔ ལ་མི་མྱ ོང་ཞིང་། རྟ ག་ཏུ ་བདེ་བར་འགྱུ  ར་བའི་ཐབས་རིམ་གྲ ོ་ཟབ་མོ་ཞིག་ང་ལ་ཡོད་དེ་གསུ ང་། དེ་གནང་བར་ཞུ ་ཞུ ས་པས། འོ་ན་འཁོར་བའི་བྱ ་བ་བསགས་ན་འཛད། བཅོས་ན་འཇིག །འདུ ས་ན་འབྲ ལ། སྐྱ  ེས་ན་འཆི་བ་སོགས་ཀྱ ི་སྡུ  ག་བསྔ ལ་ཡོད་ངེས་པ་རང་སྡུ  ག་རང་གིས་ཤོམ་པའི་ལས་འདི་དང་པོ་ནས་བླ ོས་བཏང་སྟ ེ། མི་གསོག །མི་འཆོས། མི་འདུ ་བར་མཚན་ལྡ ན་བླ ་མའི་
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བཀའ་བཞིན། སྐྱ  ེ་མེད་ཀྱ ི ་དོན་ཉམས་སུ ་ལེན་པ་རྣ མས་ཐབས་དང་རིམ་གྲ ོ ་མཆོག་ཡིན། དེ་མིན་ཁ་ཆེམས་གནད་ཆེན་ཡོད་པ་དེ་རྟ ིང་སོར་འཆད་པས་མ་བརྗ ེད་པར་གྱ ིས་ཤིག་གསུ ངས་པས། རས་པ་ཞི་བ་འོད་དང་ངན་རྫ ོང་རས་པ་གཉིས་ཀྱ ིས་རྗ ེ་བཙུ ན་སྐུ  ་ཁམས་བཟང་ན་ད་དུ ང་སེམས་ཅན་མང་པོའ་ིདོན་འོང་བ་ལགས་ཤིང་། བརྒྱ  ་ལ་གསོལ་བ་མ་ཐེབས་རུ ང་བདག་རྣ མས་མི་འགྱ ོད་པ་ལགས་པས། གསང་སྔ གས་ཟབ་མོའ་ིཆོ་ག་ཞིག་མཛད་པ་དང་། གདན་བཞུ གས་དང་སྨ ན་དཔྱ ད་ཅིག་ཅིས་ཀྱ ང་བཞེས་པར་ཞུ ་ཞུ ས་པས། རྗ ེ་བཙུ ན་གྱ ི་ཞལ་ནས་ད་དུ ས་ལ་མ་བབ་ན་ཁྱ ེད་གཉིས་ཟེར་བ་བཞིན་བྱ ས་པས་ཆོག །དེ་མིན་གཞན་ཕན་སེམས་བསྐྱ  ེད་ཀྱ ིས་མ་ཟིན་པའི་རང་གི་ཚ་འདིའི་ཆེད་དུ ། གསང་སྔ གས་ཟབ་མོའ་ིཆོ་ག་བྱ ེད་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱ ི་ལྷ ་རྣ མས་རྒྱ  ལ་པོ་ཁྲ ིའི་སྟ ེང་ནས་ཕྱ ག་དར་གྱ ི་
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ལས་ལ་སྤྱ  ན་འདྲ ེན་པ་ལྟ ་བུ འི་ཉེས་པ་ཡོད་པས། ཁྱ ེད་རྣ མས་ཀྱ ང་རང་དོན་ཚ་འདི་ཁོ་ནའི་ཆེད་དུ ་གསང་སྔ གས་ཟབ་མོའ་ིཆོ་ག་མ་བྱ ེད། སོ་སོའ་ིསྐྱ  ེ་བོ་རྣ མས་ལ་གྱ ོད་མེད། ངས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱ ི་དོན་དུ ། གསང་སྔ གས་དོན་གྱ ི་ཆོ་ག་དབེན་གནས་སུ ་རྒྱུ   ན་དུ ་བྱ ས་པས་རིམ་གྲ ོ་དེ་ཀས་ཆོག་པར་གདའ། དེས་ན་ངའི་སེམས་ཆོས་ཉིད་ཀྱ ི་གདན་ལས་གཡོ་མི་ཤེས་པར་འདུ ག་པས། གདན་བཞུ གས་ཀྱ ང་དེ་ཀས་ཆོག་པར་གདའ། མར་པའི་སྨ ན་དཔྱ ད་ཀྱ ིས་དུ ག་ལྔ འི་ནད་རྩ ་བ་ནས་བུ ད་འདུ ག་པས་སྨ ན་དཔྱ ད་ཀྱ ང་དེ་ཀས་ཆོག་པར་གདའ། ཁྱ ེད་རང་རྣ མས་རྐྱ  ེན་ངན་ལམ་དུ ་མི་ལོངས་ན་ཆོས་པ་ཡིན་པ་རང་གིས་མི་ཆོག་པས། དུ ས་ལ་མ་བབ་པར་རྐྱ  ེན་གྱ ིས་བྱ ང་ཆུ བ་སྒྲུ   བ་པའི་གེགས་སུ ་གྱུ  ར་ན་སྨ ན་དཔྱ ད་དང་རིམ་གྲ ོ་བྱ ས་ཀྱ ང་མི་སྐྱ  ོན། འཕྲ ལ་གྱ ི་རྐྱ  ེན་རྟ ེན་འབྲ ེལ་གྱ ི་ཆེ་བས་ལྡ ོག་ཅིང་ཡོན་ཏན་དུ ་
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འགྱུ  ར་བའི་སྐ བས་ཡོད། དེ་ལྟ ་བུ འི་གདུ ལ་བྱ ་དམན་པ་རྣ མས་ལ་དགོངས་ནས། སྔ ོན་བཅོམ་ལྡ ན་འདས་ཀྱ ིས་ཀྱ ང་འཚ་བྱ ེད་གཞོན་ནུ ་ལ་ཕྱ ག་བསྟ ན་པ་དང་སྨ ན་གསོལ་བ་ལ་སོགས་པའི་རྣ མ་པ་མཛད་པ་ཡིན། དུ ས་ལ་བབ་ནས་སངས་རྒྱ  ས་ཀྱ ང་མྱ ་ངན་ལས་འདའ་བའི་ཚུ ལ་བསྟ ན། ད་ང་ཡང་དུ ས་ལ་བབ་པས་སྨ ན་དང་རིམ་གྲ ོ་མི་བྱ ེད་གསུ ངས་མ་གནང་བས། ཡང་ཐུ གས་སྲ ས་རས་པ་གཉིས་ཀྱ ིས། ངེས་པར་རྗ ེ ་བཙུ ན་གཞན་དོན་ལ་ཐེགས་ན་རྗ ེས་སུ ་ཐུ གས་དགོངས་རྫ ོགས་ཐབས་ཀྱ ི་མཆོད་འབུ ལ་སྐུ  ་གདུ ང་གི་ཞབས་ཏོག །ཚ་ཚ་དང་མཆོད་རྟ ེན་བཞེངས་ལུ གས། གདན་ས་སུ ས་འཛིན་དང་དུ ས་མཆོད་འབུ ལ་ལུ གས། བདག་སླ ོབ་མ་རྣ མས་ཀྱ ི་ཐོས་བསམ་སྒ ོམ་པའི་ཉམས་ལེན་བྱ ེད་ལུ གས་རྣ མས་ཀྱ ི་ཞལ་བཀོད་ཅིག་གནང་བར་ཞུ ་ཞུ ས་པས། རྗ ེ་བཙུ ན་གྱ ི་ཞལ་ནས། ངས་དྲ ིན་ཅན་མར་པའི་
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བཀའ་དྲ ིན་གྱ ིས། འཁོར་འདས་ཀྱ ི་བྱ ་བ་ཐམས་ཅད་ཟིན་པ་ཡིན། སྒ ོ་གསུ མ་ཆོས་ཉིད་དུ ་གྲ ོལ་བའི་རྣ ལ་འབྱ ོར་པ་ལ། རོ་འོང་བའི་ངེས་པ་མེད་པས། འཇིམ་པའི་ཚ་ཚ་དང་མཆོད་རྟ ེན་བཞེངས་མི་དགོས། ང་ལ་བདག་ཏུ ་བཟུ ང་བའི་དགོན་པ་མེད་པས་གདན་ས་འདི་གྱ ིས་བྱ ་རྒྱུ   ་མེད། གཡའ་རི་དང་གངས་རི་ལ་སོགས་པ་མི་མེད་ཀྱ ི་དབེན་གནས་རྣ མས་ཁྱ ེད་ཀུ ན་གྱ ིས་ཟུ ངས་ལ་བུ ་སླ ོབ་རིགས་དྲུ  ག་གི་སེམས་ཅན་རྣ མས་བརྩ ེ་བས་སྐྱ  ོངས། ཚ་ཚ་ཐུ ན་བཞིའི་རྣ ལ་འབྱ ོར་མ་བཅག་པ་མཆོད་རྟ ེན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་དག་སྣ ང་སྦྱ  ོངས་ལ་སྒྲུ   བ་པའི་རྒྱ  ལ་མཚན་ཚུ གས། དུ ས་མཆོད་ཁ་ཞེ་ངོ་ལྐ ོག་མེད་པར་སྙ ིང་ཁོང་རུ ས་པའི་གཏིང་ནས་གསོལ་བ་ཐོབ། ཉམས་ལེན་བྱ ེད་ལུ གས་བདག་འཛིན་དང་ཉོན་མོངས་པ་འཕེལ་བའི་གྲ ོགས་སུ ་འགྲ ་ོཞིང་སེམས་ཅན་ལ་གནདོ་ན་དགེ་བའི་རྣ མ་པ་ཡང་སྤ ངོས། དུ ག་ལྔ འི་གཉེན་
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པོར་འགྲ ོ་ཞིང་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་ན་རྣ མ་པ་སྡ ིག་པར་སྣ ང་ཡང་ངོ་བོ་དམ་པའི་ཆོས་ཡིན་པས་བྱ ས་པས་ཆོག །གོ་ནས་ཉམས་སུ ་མི་ལེན་པར་ཁྱ ད་དུ ་གསོད་ན་ཐོས་པ་རྒྱ  ་ཆེ་ཡང་ཤེས་བཞིན་གྱ ིས་སྒྲ  ིབ་པས་ངན་སོང་གཏིང་ཟབ་ཏུ ་བཏང་བས་ཚ་ཐུ ང་ནམ་འཆི་ཆ་མེད་ཀྱ ི་སྒ ོམ་ལ་དྲ ིལ། རང་གིས་ཤེས་པའི་དགེ་སྡ ིག་རྣ མས་སྲ ོག་དང་བསྡ ོས་ལ་འདོར་ལེན་གྱ ིས། དོན་སྲ ིལ་གྱ ིས་དྲ ིལ་བ་ལ་རང་ལ་རང་གིས་མ་ཁྲ ེལ་བ་ཞིག་དགོས་པ་ཡིན་པས། དེ་ལྟ ར་གྱ ིས་ཤིག །དེ་ལྟ ར་བྱ ས་ན་ཡིག་ནག་གི་དཔེ་ཆ་འགའ་ཞིག་དང་འགལ་རུ ང་། རྒྱ  ལ་བ་གོང་མའི་དགོངས་པ་དང་མི་འགལ་བས། ཐོས་བསམ་ཐམས་ཅད་ཀྱ ི་དགོངས་པ་འདིར་འདུ ས་པ་ཡིན་ཞིང་། མི་རྒ ན་ངའི་བསམ་པ་ཡང་འདི་ཀས་རྫ ོགས་པ་ཡིན་ནོ། །ངའི་བསམ་པ་རྫ ོགས་ན་ཁྱ ེད་རྣ མས་ཀྱ ི་འཁོར་འདས་ཀྱ ི་བྱ ་བ་ཐམས་ཅད་ཚར་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་མིན་འཇིག་
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རྟ ེན་དང་མཐུ ན་པའི་བསམ་པ་རྫ ོགས་ཐབས་གང་གིས་ཀྱ ང་ཕན་པ་མེད་དེ་འདི་ལྟ ར་ཡིན་གསུ ང་ཅི་ལ་ཕན་གྱ ི་མགུ ར་འདི་གསུ ངས་སོ། །སྒྲ  ་སྒྱུ   ར་མར་པའི་ཞབས་ལ་འདུ ད། །འདིར་ཚགས་དད་འདུ ས་བུ ་སླ ོབ་རྣ མས། །ཕ་རྒ ན་མི་ལ་རེས་པ་ངའི། ཐ་ཚིག་ཁ་ཆེམས་གླུ  ་ལ་ཉོན། །རྣ ལ་འབྱ ོར་མི་ལ་རས་པ་ངས། །ལྷ ོ་བྲ ག་མར་པའི་བཀའ་དྲ ིན་གྱ ིས། །བྱ ་བ་ཐམས་ཅད་ཚར་ནས་ཡོད། །ཁྱ ེད་རྗ ེས་འཇུ ག་གྲྭ  ་པ་བུ ་སླ བོ་རྣ མས། །ཁ་ལ་ཉན་ན་གངོ་བཞིན་མཛད། །ང་དང་རྒྱ  ལ་བ་གངོ་མ་ཡི། །ཐུ གས་དགོངས་རྫ ོགས་ཕྱ ིར་རང་གཞན་གྱ ི། །དོན་ཆེན་ཚ་འདིར་འགྲུ  བ་པ་ཡིན། །དེ་མིན་བྱ ་བ་ཐམས་ཅད་ནི། །རང་གཞན་དོན་དུ ་མི་འགྲ ོ ་བས། །ཁོ་བོའ ་ིབསམ་པ་མི་རྫ ོགས་ཏེ། །རྒྱུ   ད་ལྡ ན་གྱ ི་བླ ་མ་མ་བརྟ ེན་པའི། །དབང་བསྐུ  ར་ཞུ ས་པས་ཅི་ལ་ཕན། རང་རྒྱུ   ད་ཆོས་དང་མི་བསྲ ེ་བའི། །རྒྱུ   ད་སྡ ེ་བཟུ ང་བས་ཅི་ལ་ཕན། །འཇིག་རྟ ེན་བྱ ་
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བ་མ་བཏང་བའི། །གདམས་ངག་བསྒ ོམས་པས་ཅི་ལ་ཕན། །སྒ ོ་གསུ མ་ཆོས་དང་མི་བསྟུ  ན་པའི། །ཆོ་ག་བྱ ས་པས་ཅི་ལ་ཕན། །ཚིག་ངན་གཉེན་པོས་མི་ཟིན་པའི། བཟོད་པ་བསྒ ོམས་པས་ཅི་ལ་ཕན། །ཕྱ ོགས་རིས་ཆགས་སྡ ང་མ་སྤ ངས་པའི། མཆོད་པ་ཕུ ལ་བས་ཅི་ལ་ཕན། །རང་འདོད་རྩ ་བ་མ་སྤ ངས་པའི། །སྦྱ  ིན་པ་བཏང་བས་ཅི་ལ་ཕན། །འགྲ ོ་དྲུ  ག་ཕ་མར་མ་ཤེས་པའི། །གདན་ས་བཟུ ང་བས་ཅི་ལ་ཕན། སེམས་ལ་དག་སྣ ང་མ་སྐྱ  ེས་པའི། །མཆོད་རྟ ེན་བཞེངས་པས་ཅི་ལ་ཕན། །ཐུ ན་བཞིའི་རྣ ལ་འབྱ ོར་མི་ནུ ས་པའི། །ཚ་ཚ་བཏབ་པས་ཅི་ལ་ཕན། །གསོལ་བ་སྙ ིང་ནས་མི་འདེབས་པའི། །དུ ས་མཆོད་ཕུ ལ་བས་ཅི་ལ་ཕན། །གདམས་ངག་རྣ ་བར་མི་འཇོག་པའི། །སྡུ  ག་བསྔ ལ་བྱ ེད་པས་ཅི་ལ་ཕན། །གསོན་ཚ་དད་གུ ས་མ་སྐྱ  ེས་པའི། །གདུ ང་ཞལ་བལྟ ས་པས་ཅི་ལ་ཕན། །སྐྱ  ོ་ཤས་ངེས་འབྱུ  ང་མ་སྐྱ  ེས་པའི། །སྤ ོང་
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དག་བྱ ས་པས་ཅི་ལ་ཕན། །བདག་པས་གཞན་གཅེས་མི་བསྒ ོམ་པའི། །ཁ་བཟང་སྙ ིང་རྗ ེས་ཅི་ལ་ཕན། །ཉོན་མོངས་འདོད་པ་མ་སྤ ངས་པའི། །ཞབས་ཏོག་བྱ ེད་ལོས་ཅི་ལ་ཕན། །ཅི་གསུ ང་ཚད་མར་མི་འཛིན་པའི། །བུ ་སླ ོབ་མང་པོས་ཅི་ལ་ཕན། ཕན་པ་མེད་པའི་བྱ ་བྱ ེད་དེ། །གནོད་པར་འགྱུ  ར་བས་ཅགོ་གེ་ཞགོ །བྱ ་བ་བྱ ས་པའི་རྣ ལ་འབྱ ོར་ལ། །བྲ ེལ་བ་མང་པོས་དགོས་པ་མེད། །ཅེས་གསུ ངས་པ་དེ་བུ ་སླ ོབ་རྣ མས་ཀྱ ི་ཐུ གས་ལ་ཤིན་ཏུ ་གཅགས་པར་གྱུ  ར་ཏོ། །དེ་ནས་རྗ ེ་བཙུ ན་ཆེར་བསྙུ  ང་བའི་ཚུ ལ་བསྟ ན་པའི་ཚ། དགེ་བཤེས་རྩ ག་ཕུ ་བས་ཤ་ཆང་གི་འབུ ལ་བ་མཚན་པ་ཞིག་ཁྱ ེར་ཏེ་སྙུ  ན་དྲ ི་བ་ལྟ ར་བྱ ས་བྱུ  ང་བ་ན་རེ། རྗ ེ་བཙུ ན་ལྟ ་བུ འི་གྲུ  བ་ཐོབ་ལ་ཡང་སྙུ  ང་གཞི་འདི་ལྟ ་བུ ་ཡོང་མ་འཐད་ལགས་ཏེ་བྱུ  ང་། འདི་ལ་བགོ་ཐབས་ཡོད་ན་བུ ་སླ ོབ་རྣ མས་ལ་བགོ། སྤ ོ་ཐབས་ཡོད་ན་བདག་ལྟ ་བུ ་ལའང་སྤ ོས་པས་ཆོག་
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པར་འདུ ག་སྟ ེ། ཐབས་ནི་མེད་ད་ཅི་དྲ ག་ན་ཞུ ་བ་ལ། རྗ ེ ་བཙུ ན་ཞལ་འཛུ མ་མཛད་ནས། ང་ལ་ནད་འདི་འོང་དོན་མེད་དེ་མི་འོང་དབང་མེད་ཅིག་བྱུ  ང་བ་ཁྱ ེད་རང་ལ་གསལ་ལས་ཆེ། སྤྱ  ིར་གང་ཟག་ཕལ་པའི་ནད་དང་ཆོས་པའི་ནད་མི་འདྲ ་རྐྱ  ེན་ཐོག་ཏུ ་བཞག་པས་ཆོག་པ་ཡིན། ཁྱ ད་པར་ངའི་ནད་རྒྱ  ན་ཡིན་གསུ ང་སྟ ེ་མགུ ར་འདི་གསུ ངས་སོ། །འཁོར་འདས་འོད་གསལ་གྱ ི་དབྱ ིངས་སུ ་གསལ། ཕྱ ག་གི་རང་ས་ཟིན་པ་ལ། །ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེན་པོའ་ིརྒྱ  ས་བཏབ་པས། །གཉིས་སུ ་མེད་པའི་ཆེ་བ་ཡོད། །ཐོགས་རྡུ  གས་མེད་པའི་སྤ ོབས་པ་ཅན། །ནད་དང་གདོན་དང་སྡ ིག་སྒྲ  ིབ་རྣ མས། །རྣ ལ་འབྱ ོར་ང་ཡི་རྒྱ  ན་དུ ་མཛས། །རྩ ་ཐིག་རླུ  ང་གསུ མ་རྣ མ་པར་གནས། །སྦྱ  ིན་སོགས་མཚན་དཔེའི་རྒྱ  ན་དུ ་སྦྱ  ོར། །བསམ་ངན་གྱ ི་སྡ ིག་པ་འདག་པར་ཤོག །རྒྱ  ན་དུ ་ཆེ་བའི་ན་ཚ་འདི། །སྤ ོ་ཐབས་ཡོད་དེ་སྤ ོ་དོན་མེད། །ཅེས་
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གསུ ངས་པས། ཁོའ་ིབསམ་པ་ལ་དུ ག་གི་དོགས་པ་དེ་ང་ལ་ཟ་བར་འདུ ག་སྟ ེ། ཐག་ཆོད་པ་མེད། ནད་སྤ ོ་དོན་ཡོད་རུ ང་སྤ ོ་ཐབས་མེད་པ་ཁག་ཐེག་སྙ མ་ནས་བདག་ལ་རྗ ེ་བཙུ ན་གྱ ི་བསྙུ  ང་གཞི་དེ་རྒྱུ   ས་ཡོད་ན་དག་འདྲ ེ་གདོན་གྱ ི་ཡིན་ན་བརྡུ  ང་། སྐུ  ་ཁམས་འཁྲུ  གས་པ་ཡིན་ན་འཆོས་པ་ལགས་ཏེ། རྒྱུ   ས་ཀ་མེད་ལགས། སྙུ  ང་གཞི་སྤ ོར་རུ ང་ན་བདག་ལ་སྤ ོ་བར་ཞུ ་ཞུ ས་པས། རྗ ེ་བཙུ ན་གྱ ི་ཞལ་ནས་སེམས་ཅན་གཅིག་གི་རྒྱུ   ད་ལ་གདོན་ཆེ་ཤོས་བདག་འཛིན་གྱ ི་འགོང་པོ་གནོད་པའི་རྐྱ  ེན་གྱ ིས་ངའི་འབྱུ  ང་བ་འཁྲུ  གས་པའི་ནད་འདི་བྱུ  ང་བ་ཡིན་ཏེ། ད་འདི་ལ་ཁྱ ེད་ཀྱ ིས་བརྡུ  ང་ཐབས་དང་འཆོས་ཐབས་མེད། ངའི་ནད་འདི་ཁྱ ེད་ལ་སྤ ོས་རུ ང་སྐ ད་ཅིག་ཀྱ ང་མི་ཐེག་པས། མི་སྤ ོ་གསུ ངས་པས་ཁོའ་ིཡིད་ལ་ནད་སྤ ོ་མི་ཐུ བ་པའི་ཟོབ་བྱ ེད་པར་འདུ ག་སྙ མ་ནས། ཅིས་ཀྱ ང་བདག་ལ་སྤ ོ་བར་ཞུ ་ཞེས་ནན་གྱ ིས་ཞུ ས་པས། འོ་ན་
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ཁྱ ོད་ལ་མི་སྤ ོ་སྒ ོ་ཕ་གི་ལ་སྤ ོ་ཡིས་ལྟ ོས་ཤིག་གསུ ང་སྒྲུ   བ་ཁང་གི་སྒ ོ་ལ་སྤ ོས་པས། སྒ ོ་ཚག་ཚག་སྐ ད་འདོན་ཅིང་ཞིག་འགྲ ོ་བ་ཙམ་དུ ་མེར་མེར་ཤིག་ཤིག་བྱ ེད་ཅིང་འདུ ག །དེ་བར་རྗ ེ་བཙུ ན་སྙུ  ན་མེད་དུ ་བཞུ གས་པ་ལ། ཡང་ཁོ་ཡི་ཡིད་ལ་མིག་འཁྲུ  ལ་ཡིན་ནམ་སྙ མ་ངོ་མཚར་ཆེ་བདག་རང་ལ་སྤ ོ་བར་ཞུ ་ཞུ ས་པས། འོ་ན་དགེ་བཤེས་ལ་ཚད་སྟ ོན་པ་ཡིན་གསུ ངས། སྒ ོའ་ིནད་ཚུ ར་བཞེས་ཏེ་སླ ར་རྩ ག་ཕུ ་བ་ལ་སྤ ོས་པས། ཁོ་ཟུ ག་རྔུ  ས་བརྒྱ  ལ་ཏེ་འགུ ལ་མི་ནུ ས་ཤིང་དབུ གས་མི་ཐོན་པར་དྲ ན་མེད་དུ ་འཆི་ཚད་པའི་ཚ། རྗ ེ་བཙུ ན་གྱ ིས་ནད་ཕལ་ཆེར་ཚུ ར་བཞེས་ཏེ། ཁྱ ེད་ལ་ནད་ཀྱ ི་ཕྱ ེད་ཙམ་སྤ ོས་པ་ཡིན་ཨེ་བཟོད་པར་འདུ ག་གསུ ངས་པས། ཁོ་རང་གིས་སྡུ  ག་བསྔ ལ་དེ་མྱ ོང་བའི་མཐུ ས་འགྱ ོད་པ་དྲ ག་པོ་བཟོད་གླ གས་མེད་པ་ཞིག་སྐྱ  ེས་ནས། རྗ ེ་བཙུ ན་གྱ ི་ཞབས་སྤྱ  ི་བོར་བླ ངས། སྙ ིང་ཐག་པའི་མཆི་མ་དྲ ག་པོ་གཏོང་
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ཞིང་སྨྲ  ེ་སྔ གས་ཀྱ ི་ཚིག་གིས། རྗ ེ་བཙུ ན་རིན་པོ་ཆེ། སྐྱ  ེས་བུ ་དམ་པ་ཁྱ ེད་ཀྱ ི་སྙུ  ང་གཞི་འདི། ཁྱ ེད་རང་གསུ ང་པ་བཞིན་ཕུ ང་པོ་བདག་གི་བླ ོ་ཕུ ང་འགོང་གིས་བསྐྱ  ོད་ནས་བགྱ ིས་པ་ལགས། ད་བདག་རང་གི་ནོར་ཁང་གཞིས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་རྗ ེ་བཙུ ན་ལ་འབུ ལ། འདིའི་རྣ མ་སྨ ིན་མི་མྱ ོང་བ་ཞིག་རྗ ེ་བཙུ ན་མཁྱ ེན་མཁྱ ེན་ཞེས་ཞུ ་ཞིང་། ཁ་ཞེ་མེད་པའི་བཤགས་པ་ཕུ ལ་བས། རྗ ེ་བཙུ ན་ཡང་ཐུ གས་ཤིན་ཏུ ་མཉེས་ཏེ། ནད་ལྷ ག་མ་རྣ མས་ཀྱ ང་ཚུ ར་བཞེས་ནས། ང་ཚ་གང་ལ་ཡུ ལ་གཞིས་ཁང་ནོར་མི་དགོས་པའི་འཆི་ཁར་ཡུ ལ་གཞིས་ཁང་ནོར་གྱ ིས་དགོས་པ་མེད་པས་འབུ ལ་བ་རྣ མས་ཁྱ ེད་རང་ཁྱ ེར་ལ། ད་ཕྱ ིན་ཆད་སྲ ོག་ལ་བབ་རུ ང་ཆོས་འགལ་གྱ ི་ལས་མ་བྱ ེད་ཅིག །ད་ལན་གྱ ི་འདིའི་རྣ མ་སྨ ིན་མི་མྱ ོང་བའི་སྨ ོན་ལམ་ང་རང་གིས་བྱ ེད་པ་ཡིན་གསུ ང་མགུ ར་འདི་གསུ ངས་སོ། །མཚན་ལྡ ན་མར་པའི་
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ཞབས་ལ་འདུ ད། །མཚམས་མེད་ལྔ ་ཡི་སྡ ིག་པ་ཡང་། །འཕྲ ལ་དུ ་བཤགས་པས་འདག་པར་ཤོག །ང་ཡི་དགེ་བ་བདེ་སྐྱ  ིད་དང་། །དུ ས་གསུ མ་སངས་རྒྱ  ས་དགེ་བ་ཡིས། །འགྲ ོ་ཀུ ན་སྡ ིག་པ་འདག་པར་ཤོག །ཁྱ ོད་ཀྱ ི་སྡུ  ག་བསྔ ལ་ཐམས་ཅད་ཀྱ ང་། བདག་གིས་བླ ངས་ནས་སྦྱ  ོང་བར་ཤོག །བླ ་མ་སླ ོབ་དཔོན་ཕ་མ་ལ། །གནོད་པ་བྱ ེད་པ་སྙ ིང་རེ་རྗ ེ། །དེ་ཡི་ལས་ཀྱ ི་རྣ མ་སྨ ིན་དེ། །བདག་གིས་བླ ངས་ནས་སྦྱ  ོང་བར་ཤོག དུ ས་དང་རྣ མ་པ་ཐམས་ཅད་དུ ། །སྡ ིག་པའི་གྲ ོགས་དང་བྲ ལ་བར་ཤོག །སྐྱ  ེ་ཞེང་སྐྱ  ེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ ། །དགེ་བའི་གྲ ོགས་པོ་རྙ ེད་པར་ཤོག །བསོད་ནམས་འཛད་ཐབས་བསམ་ངན་དང་། །སྦྱ  ོར་རྩུ  བ་སུ ་ཡང་མི་བྱ ེད་ཤོག །བསམ་པ་བཟང་པོའ་ིབྱ ང་ཆུ བ་སེམས། །སེམས་ཅན་ཀུ ན་གྱ ིས་ཐོབ་པར་ཤོག །ཅེས་གསུ ངས་པས། ཁོ་དགའ་སྤྲ  ོ་དཔག་ཏུ ་མེད་པ་ཐོབ་ནས། རྗ ེ་བཙུ ན་གྱ ི་བཀའ་བཞིན་ད་ཕྱ ིན་ཆད་ཆོས་མིན་གྱ ི་
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ལས་མི་བགྱ ིད་པར་ཚ་དང་སྒྲུ   བ་པ་སྙ ོམས་ལགས། སྔ ར་གྱ ི་སྡ ིག་པ་ཡང་ཁང་གཞིས་དང་ནོར་གྱ ིས་ལན་པ་ལགས་པས། ད་བདག་རང་ལའང་ཁང་ཞིང་དང་ནོར་གྱ ིས་དགོས་པ་མེད་པས། རྗ ེ་བཙུ ན་མི་བཞེས་རུ ང་བུ ་སླ ོབ་རྣ མས་ཀྱ ི་སྒྲུ   བ་པའི་མཐུ ན་རྐྱ  ེན་དུ ་ཅིས་ཀྱ ང་བཞེས་དགོས་ཞེས་ཞུ ་བ་ནན་གྱ ིས་ཕུ ལ་རུ ང་རྗ ེ་བཙུ ན་གྱ ིས་མ་བཞེས་པ་ཕྱ ིས་བུ ་སླ ོབ་རྣ མས་ཀྱ ིས་བཞེས་ནས། རྗ ེ་བཙུ ན་གྱ ི་དུ ས་མཆོད་ཀྱ ི་གཞི་རྐྱ  ེན་དུ ་བཙུ གས་པའི་མཆོད་པ་ཆུ ་དབར་ན་དུ ས་ད་ལྟ ་ཡང་ཡོད་དོ། །དགེ་བཤེས་རྩ ག་ཕུ ་བ་དེ་ལ་ཡང་ཕྱ ིས་ཚ་འདི་བླ ོས་བཏང་བའི་ཆོས་པ་དགའ་མོ་ཞིག་བྱུ  ང་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་རྗ ེ་བཙུ ན་གྱ ི་ཞལ་ནས་གནས་འདིར་བསྡ ད་པའི་དགོས་པ་སྡ ིག་པོ་ཆེས་འགྱ ོད་ཚངས་ཕུ ལ་ནས་སྡ ིག་པ་ལས་གྲ ོལ་བ་དེ་ཡིན། ད་ཡང་སྒ ོམ་ཆེན་གྲ ོང་ཡུ ལ་དུ ་འཆི་བ་རྒྱ  ལ་པོ་དམངས་ཁྱ ིམ་དུ ་འཆི་བ་དང་འདྲ ་
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བས། ད་ཆུ ་དབར་དུ ་དུ ར་ས་སྙ ོག་ཏུ ་འགྲ ོ་གསུ ང་བ་ལ། སེ་བན་རས་པས། འོ་ན་བསྙུ  ང་གཞི་འདིས་འབྱ ོན་པ་འོ་བརྒྱ  ལ་བ་གདའ་བས་མདོ་ལི་ལ་གདན་འདྲ ེན་དགོས་ཞུ ས་པས། ང་ན་ཡི་ཡོད་པའི་ངེས་པ་ཡང་མེད། འཆི་བའི་ངེས་པ་ཡང་མེད་དེ། ན་ཚུ ལ་འདིར་བསྟ ན། འཆི་ཚུ ལ་སྟ ོན་དུ ་ཆུ ་དབར་དུ ་འགྲ ོ་དེ་ལ་མདོ་ལི་མི་དགོས་རས་པ་གཞོན་པ་འགའ་ཆུ ་དབར་དུ ་སྔ ོན་ལ་སོང་གསུ ངས། དེར་གཞོན་པ་རྣ མས་ཀྱ ིས་ཆུ ་དབར་དུ ་ཕྱ ིན་པས། རྗ ེ་བཙུ ན་འབྲ ི་ལྕ ེ་ཕུ ག་ན་སྔ ོན་ལ་ཕེབས་འདུ ག །གྲྭ  ་པ་བགྲ ེས་པ་རྣ མས་ལ་ཕྱ ག་ཕྱ ི་བྱ ས་འོང་རྒྱུ   ་གཅིག་བྱུ  ང་། ཕ་བོང་རེག་པ་དུ ག་ཅན་གྱ ི་སྟ ེང་ན་བསྙུ  ང་ཚུ ལ་སྟ ོན་མཁན་གཅིག །ཆུ ་དབར་དུ ་ཕྱ ིས་མཇལ་དུ ་འགྲ ོ་བའི་ཉ་མ་དད་པ་ཅན་རྣ མས་ལ་ཕྱ ག་ཕྱ ི་བྱ ེད་རྒྱུ   ་གཅིག །སྡ ིངས་མའི་ཡོན་བདག་ཕྱ ི་ན་ཡོད་པ་རྣ མས་ལ་བྲ ག་མཁར་སྟ ེང་དུ ་ཆོས་གསུ ང་མཁན་གཅིག ནང་
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ན་གནས་པ་རྣ མས་རེ་རེའི་མདུ ན་ན་བསྙ ེན་བཀུ ར་གསོལ་མཁན་རེ་རེ་བྱུ  ང་། དེའི་ཚ་ཆུ ་དབར་དུ ་སྔ ོན་ལ་ཕྱ ིན་པ་རྣ མས་ན་རེ། རྗ ེ་བཙུ ན་སྔ ོན་ལ་ཆུ ་དབར་ན་ཕེབས་འདུ ག་ཟེར། བགྲ ེས་པ་རྣ མས་ན་རེ་རྗ ེ་བཙུ ན་ངེད་ཀྱ ིས་ཕྱ ག་ཕྱ ི་བྱ ས་ནས་ཕེབས་ཟེར། ཕྱ ི་ནས་འོང་མཁན་རྣ མས་རེ་རེ་ཞིང་ཕྱ ག་ཕྱ ི་ངེད་རྣ མས་ཀྱ ིས་བྱ ས་འོངས་པ་ཡིན་ཟེར། ཁ་ཅིག་ན་རེ་གཟིམ་ཁང་ན་བཞུ གས་ཟེར། ཆོས་ཉན་རྣ མས་ན་རེ་དེའི་ཉིན་བྲ ག་མཁར་དུ ་ཆོས་གསུ ང་ཞིང་བཞུ གས་ཟེར། བསྙ ེན་བཀུ ར་ཞུ ་མི་རྣ མས་རེ་རེ་ཞིང་དེའི་ཉིན་རྗ ེ་བཙུ ན་ངེད་ཀྱ ི་ནང་དུ ་བསྙ ེན་བཀུ ར་ལ་སྤྱ  ན་དྲ ངས་ཡོད་ཟེར། ཀུ ན་ཐ་དད་ནས་ཡུ ས་དག་པས་ཁ་མ་འཆམ་སྟ ེ། རྗ ེ་བཙུ ན་ལ་ཞུ ས་པས། ཀུ ན་བདེན་ངས་རྩ ེད་མོ་བྱ ས་པ་ཡིན་གསུ ངས། དེ་ནས་རྗ ེ་བཙུ ན་ཆུ ་དབར་གྱ ི་འབྲ ི་ལྕ ེ་ཕུ ག་ཏུ ་བསྙུ  ན་ཚུ ལ་བསྟ ན་ནས་བཞུ གས་སོ། །དེའི་ཚ་སྔ ར་ཆོས་
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གསུ ང་དུ ས་བྱུ  ང་བའི་ལྟ ས་འཇའ་འོད་ལ་སོགས་པ་རྣ མས་ཆུ ་དབར་གྱ ི ་ནམ་མཁའ་དང་རི་རྩ ེ་ལུ ང་པ་ཀུ ན་ཁྱ བ་པ་བྱུ  ང་ངོ་། །དེ་ནས་རྗ ེ་བཙུ ན་ཞིང་ཁམས་གཞན་དུ ་འབྱ ོན་པར་ཀུ ན་གྱ ིས་ཐག་ཆོད་པ་དང་། རས་པ་ཞི་བ་འོད་ངན་རྫ ོང་སྟ ོན་པ། སེ་བན་རས་པ་རྣ མས་ཀྱ ིས་རྗ ེ་བཙུ ན་ཞིང་ཁམས་གང་དུ ་འབྱ ོན་པའི་ཐུ གས་འདུ ན་ཡོད། བདག་ཅག་རྣ མས་གསོལ་བ་གང་དུ ་འདེབས། རྟ ིང་སོར་ཞལ་ཏ་གནང་རྒྱུ   ་ཞིག་ཡོད་གསུ ངས་པ་དེ་གང་ལགས། ད་དུ ང་བདག་རྣ མས་ལ་ཉམས་ལེན་བྱ ེད་ལུ གས་ཀྱ ི་ཞལ་ཏ་རེ་ཡང་གནང་བར་ཞུ ་ཞུ ས་པས། རྗ ེ་བཙུ ན་གྱ ི་ཞལ་ནས་གསོལ་བ་ཁྱ ེད་རང་རྣ མས་གང་མོས་སུ ་ཐོབ་དང་། གང་དང་གང་དུ ་དད་གུ ས་དང་ལྡ ན་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེའི་མདུ ན་ན་ང་ཡོད་ཅིང་། གང་འདོད་པའི་དོན་སྩ ོལ་བ་ཡིན་པས་གསོལ་བ་ཞེ་ཐག་པ་ནས་ཐོབ་ཅིག །ད་ལན་རེ་ཞིག་མངོན་
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དགའི་ཞིང་དུ ་བཅོམ་ལྡ ན་འདས་མི་བསྐྱ  ོད་པ་དང་མཇལ་དུ ་འགྲ ོ་དགོས་པར་འདུ ག །རྟ ིང་སོར་ལབ་ཟེར་བའི་ཁ་ཆེམས་ལ། ང་མི་ལ་རས་པ་ཤི་བའི་རྗ ེས་སུ ་ཁྱ ེད་རང་རྣ མས་ལ་རྒྱུ   ས་ཡོད་པའི་ནོར་སྦ ་འཁར་འདི་དང་། རས་གོས་འདི་རས་ཆུ ང་པ་མྱུ  ར་དུ ་སླ ེབ་འོང་བར་འདུ ག་པས་ཁོ་ལ་སྤྲ  ོད། རླུ  ང་སྒ ོམ་པའི་རྟ ེན་འབྲ ེལ་ཡོད་པ་ཡིན། རས་ཆུ ང་པ་མ་སླ ེབ་བར་དུ ་ངའི་རོ་ལ་མ་རེག་པར་ཞོག །མངའ་བདག་མཻ་ཏྲ ི་པའི་དབུ ་ཞྭ ་འདི་དང་། ཨ་ག་རུ ་ནག་པོའ་ིའཁར་བ་འདི་ལ། ལྟ ་སྒ ོམ་བཟང་པོས་བསྟ ན་པ་འཛིན་པའི་རྟ ེན་འབྲ ེལ་ཡོད་པས་དབུ ས་པ་སྟ ོན་པ་ལ་ཅིས་ཀྱ ང་འཕྲ ོད་པར་གྱ ིས། ཤིང་ཕོར་འདི་ཞི་བ་འོད་ཁྱ ེར། ཐོད་ཕོར་འདི་ངན་རྫ ོང་སྟ ོན་པ་ཁྱ ེར། མེ་ལྕ གས་འདི་སེ་བན་རས་པ་ཁྱ ེར། རུ ས་པའི་ཐུ ར་མ་འདི་འབྲ ི་སྒ ོམ་རས་པ་ཁྱ ེར། གཞན་ཁྲ ིད་བཏབ་པའི་བུ ་སླ ོབ་རྣ མས་རས་གོས་འདི་དུ མ་བུ ར་
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གྱ ིས་ལ་ཁྱ ེར། ནོར་ཆེན་པོ་མིན་ཏེ་རྟ ེན་འབྲ ེལ་སྣ ་རེ་ཡོད་པ་ཡིན། ད་གནད་ཆེ་བའི་ཁ་ཆེམས་ཀུ ན་ལ་རྒྱུ   ས་མེད་པའི་གྲྭ  ་བུ ་སླ ོབ་ཉ་མ་དང་བཅས་པ་ཀུ ན་གྱ ི་སྐ ལ་བར་འགྱ ེད་རྒྱུ   ་ལ། ང་མི་ལ་རས་པས་ཚ་གང་དུ ་བསགས་པའི་གསེར་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ ་དྲ ིལ་ནས་འགྱ ེད་ལུ གས་ཀྱ ི་ཡི་གེ་དང་བཅས་ཏེ། ཐབ་ཁ་འདིའི་འོག་ན་སྦ ས་ཡོད་པས། ང་ཤི་བའི་རྗ ེས་སུ ་ལྟ ོས་ལ་ཡི་གེའི་ནང་བཞིན་གྱ ིས། ཁྱ ེད་རྣ མས་ཀྱ ི་ཉམས་ལེན་བྱ ེད་ལུ གས་ལ། ད་ལྟ ་ཆོས་པ་བཟང་པོར་རླ ོམ་པའི་མི་བསོད་ནམས་ཅན་འགའ་བསམ་པ་ཚ་འདིའི་ཆེ་ཐབས་ཁོ་ནས། སྦྱ  ོར་བ་རང་ལ་མི་དགོས་པ་དང་། དགོས་པ་བརྒྱ  ་བཤིག་ནས་སྟ ོང་འགུ གས་ཐབས་ཀྱ ི་སྦྱ  ིན་གཏོང་དང་། ཡེ་ཤེས་སྤྱ  ན་ཅན་རྣ མས་ཐུ གས་ཁྲ ེལ་རུ ང་ཉོན་མོངས་པ་སོ་སྐྱ  ེ་རྣ མས་ཀྱ ིས་ལྐ ོག་ཏུ ་སྤྱ  ད་ནས་ཚ་འདིའི་རྩ ི་ཞུ ས་དོགས་ཀྱ ི་དགེ་བ་ལ་བརྩ ོན་བརྩ ོན་མོ་མང་
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ཡང་གཏམ་ལ་གྱ ོང་མ་ཐོངས་པར་ཟས་བཟང་པོ་བཙན་དུ ག་དང་བསྲ ེས་ནས་ཟ་བ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་ཁྱ ེད་རྣ མས་ཚ་འདིར་སྙ ན་གྲ གས་འདོད་པའི་དུ ག་ཆུ ་མ་འཐུ ང་བར། ཆོས་སུ ་མིང་བཏགས་པའི་འཇིག་རྟ ེན་འདིའི་ཆེ་ཐབས་སྒྲུ   བ་པའི་བྱ ་བ་སྤྲ  ོས་པ་ཐམས་ཅད་བླ ོས་ཐོང་ལ་དགེ་སྦྱ  ོར་ལ་འབུ ངས་ཤིག་གསུ ངས་པས། རས་པ་རྣ མས་ཀྱ ིས་གཞན་དོན་དུ ་འགྱུ  ར་ན་སྤྲ  ོས་པ་ཅུ ང་ཟད་རེ་བགྱ ིས་པས་ཆོག་ལགས་སམ་ཞུ ས་པ་ལ། རྗ ེ་བཙུ ན་གྱ ི་ཞལ་ནས། རང་འདོད་ཀྱ ི་འཁྲ ི་བ་ཡེ་མེད་ན་ཆོག་སྟ ེ། དེ་ཀ་དཀའ་མོ་ཡིན། རང་གི་ཚ་འདིའི་འདོད་པ་དང་ལྡ ན་པས། འགྲ ོ་དོན་བྱ ེད་པ་དེས་གཞན་དོན་དག་ལྟ ་ཅི་སྨ ོས་ཏེ། རང་དོན་ཡང་མི་འགྲུ  བ། སྟ ོབས་མེད་ཆུ ས་ཁྱ ེར་བས་ཆུ ས་ཁྱ ེར་གཞན་སྒྲ  ོལ་ཟེར་བ་དང་འདྲ ་བས། གནས་ལུ གས་མ་རྟ ོགས་ཀྱ ི་བར་དུ ་གཞན་དོན་ལ་མ་རིངས། ལོང་བས་ལོང་བ་ཁྲ ིད་པ་དང་འདྲ ་
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ཞིང་རང་འདོད་དུ ་ཤོར་ཉེན་ཡོད་དོ། །ནམ་མཁའ་མ་ཟད་བར་དུ ་སེམས་ཅན་ཟད་པ་མེད་པས། ཉམས་ལེན་ནུ ས་ན་འགྲ ོ་དོན་བྱ ས་པས་ཆོག་པའི་དུ ས་ཤིག་འོང་གིས། དེ་བར་ཁྱ ེད་རང་རྣ མས་བསམ་པ་བདག་པས་གཞན་གཅེས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱ ི་དོན་དུ ་སངས་རྒྱ  ས་ཐོབ་འདོད་ཀྱ ིས། སྦྱ  ོར་བ་དམན་པའི་ས་ཟུ ང་། སྲུ  ལ་པོའ ་ིགོས་གྱ ོན། གྱ ོང་ལྟ ོ ་གོས་གཏམ་གསུ མ་ལ་ཐོང་། ལུ ས་ལ་བབ་སྐུ  ར། སེམས་ལ་ཁུ ར་བསྐུ  ར་ལ་ཉམས་སུ ་ལོངས་ཤིག །སེམས་ཅན་གྱ ི་དོན་དེ་ཀ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་ཉམས་ལེན་ལམ་དུ ་གཏོང་བ་ལ་འདི་ཀུ ན་ཡིད་ལ་ཟུ ངས་ཤིག་གསུ ང་མགུ ར་འདི་གསུ ངས་སོ། །རྗ ེ་སྒྲ  ་སྒྱུ   ར་མར་པའི་ཞབས་ལ་འདུ ད། །ཆོས་མཛད་ཉམས་ལེན་བྱ ེད་འདོད་རྣ མས། །མཚན་ལྡ ན་བླ ་མ་མ་བསྟ ེན་པའི། །མོས་གུ ས་བྱ ས་ཀྱ ང་བྱ ིན་རླ བས་ཆུ ང་། །དབང་བསྐུ  ར་ཟབ་མོ་མ་ཞུ ས་པའི། །རྒྱུ   ད་རྐྱ  ང་ཚིག་གིས་
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རང་ཉིད་འཆིང་། །རྒྱུ   ད་སྡ ེ་དཔང་པོར་མ་བཞག་པའི། །ལག་ལེན་ཐམས་ཅད་གོལ་སའི་རྒྱུ   ། །མན་ངག་ཟབ་མོ་མི་སྒ ོམ་པའི། །བྱ ་བ་བཏང་ཟེར་རང་སྡུ  ག་ཡིན། །ཉོན་མོངས་གཉེན་པོས་མི་ནོན་པའི། །ཁ་བཤད་སྐ མ་པོ་སྟ ོང་སྒྲ  ་ཡིན། །ཟབ་མོའ་ིཐབས་ལམ་མི་ཤེས་པའི། །བརྩ ོན་འགྲུ  ས་བྱ ས་ཀྱ ང་སྙ ིང་པོ་ཆུ ང་། །གནང་བཀག་ཟབ་མོ་མི་ཤེས་པའི། །སྙ ིང་རུ ས་བྱ ས་ཀྱ ང་ལམ་ཡུ ན་རིང་། །བསོད་ནམས་མང་དུ ་མ་བསགས་པའི། །རང་དོན་གཅིག་པུ ་འཁོར་བའི་རྒྱུ   ། །བསགས་པ་ཆོས་ལ་མ་བཏང་པའི། །བསྒ ོམས་ཀྱ ང་ཡོན་ཏན་སྐྱ  ེ་བ་མེད། །ཆོག་ཤེས་ནང་ནས་མ་སྐྱ  ེས་པའི། །མང་པོ་གསོག་འདོད་མི་ཡི་ནོར། །ནང་གི་བདེ་སྐྱ  ིད་མ་ཤར་བའི། །ཕྱ ི་ཡི་བདེ་སྐྱ  ིད་སྡུ  ག་བསྔ ལ་རྒྱུ   ། །ཆེ་འདོད་འགོང་པོ་མ་ཐུ ལ་བའི། །གྲ གས་འདོད་རང་ཕུ ང་ཁ་མཆུ འི་རྟ ེན། །ལེགས་འདོད་ཉོན་མོངས་དུ ག་ལྔ ་འཁྲུ  ག །དངོས་འདོད་བྱ མས་པའི་གྲ ོགས་
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དང་བྲ ལ། །ང་ཆེ་རེ་འཁེང་མང་བའི་རྒྱུ   ། །ཁ་རོག་བཞུ གས་དང་ཁ་མཆུ ་མེད། །མ་ཡེངས་སྐྱ  ོངས་དང་གཡེང་བ་བྲ ལ། །གཅིག་པུ ར་སྡ ོད་དང་གྲ ོགས་དང་མཇལ། དམན་ས་ཟུ ང་དང་མཐོ་སར་སླ ེབ། །ག་ལེ་སྐྱ  ོང་དང་མགྱ ོགས་པར་སླ ེབ། །བྱ ་བ་བཏང་ན་དོན་ཆེན་འགྲུ  བ། །ཟབ་ལམ་སྐྱ  ོངས་དང་མྱུ  ར་ལམ་འགྲུ  བ། །སྟ ོང་ཉིད་རྟ ོགས་ན་སྙ ིང་རྗ ེ་སྐྱ  ེ། །སྙ ིང་རྗ ེ་སྐྱ  ེས་ན་བདག་གཞན་མེད། །བདག་གཞན་མེད་ན་འགྲ ོ་དོན་འགྲུ  བ། །འགྲ ོ་དོན་འགྲུ  བ་ན་ང་དང་མཇལ། །ང་དང་མཇལ་བས་སངས་རྒྱ  ས་ཐོབ། །བདག་དང་སངས་རྒྱ  ས་བུ ་སླ ོབ་གསུ མ། །དབྱ ེར་མེད་གཅིག་ཏུ ་གསོལ་བ་ཐོབ། །ཅེས་གསུ ངས་སོ། །ཡང་རྗ ེ་བཙུ ན་གྱ ི་ཞལ་ནས། ད་ང་ཡུ ན་རིང་ཨེ་སྡ ོད་མི་ཤེས་པས། ཁྱ ེད་རྣ མས་ང་ལ་ཉན་ནས་ང་བཞིན་བྱ ེད་ན་ང་ཕྱ ིར་འབྲ ངས་ཤིག་གསུ ང་མཉམ་གཞག་གི་ངང་དུ ་བཞག་པ་ལས། དགུ ང་ལོ་བརྒྱ  ད་ཅུ ་རྩ ་བཞིར་
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ཕེབས་པ། ཤིང་མོ་ཡོས་ཀྱ ི་ལོའ་ིདགུ ན་ཟླ ་ཐ་ཆུ ང་། སྐ ར་མ་སྐ ག་ལ་བབ་པའི་ཚས་བཅུ ་བཞིའི་ཉི་མ་ལྷ ག་ཤར་བ་ལ་རྗ ེ་བཙུ ན་ཆེན་པོའ་ིགཟུ གས་སྐུ  ་ཆོས་དབྱ ིངས་སུ ་ཐིམ་པའི་ཚུ ལ་བསྟ ན་ཏོ། །དེའི་ཚ་ལྷ ་དང་མཁའ་འགྲ ོ་འདུ ས་པའི་རྟ གས་རྣ མས་སྔ ར་བས་ཀྱ ང་རྒྱ  ་ཆེ་ཞིང་ཡ་མཚན་པ། ནམ་མཁའ་དག་པ་ལ་གཟུ ང་དུ ་རུ ང་བ་ལྟ ་བུ འི་འཇའི་རི་མོ་མིག་མངས་རིས་སུ ་བྲ ིས་པའི་རེ་མིག་རྣ མས་ཀྱ ི་དབུ ས། སྣ ་ཚགས་པདྨ ་འདབ་བརྒྱ  ད་དང་། ཕྱ ོགས་མདོག་ཏུ ་ཡོད་པའི་འདབ་མ་བཞི་པས་གང་བའི་སྟ ེང་དུ ། བྲ ིས་པ་དང་བླ ོས་བསླ ངས་པའི་དཀྱ ིལ་འཁོར་བཟོ་བོ་མཁས་པས་བྱ ས་པ་བས་ཀྱ ང་ཡ་མཚན་ཞིང་ངོ་མཚར་བས་གང་བ་དང་། བར་སྣ ང་ལ་འཇའ་དང་སྤྲ  ིན་ཁ་དོག་སྣ ་ལྔ འི་གདུ གས་དང་རྒྱ  ལ་མཚན། ཡོལ་བ་དང་བླ ་རེ། དར་དཔྱ ངས་དང་ལྡ ་ལྡ ི། འཕན་དང་བ་དན་ལ་སོགས་ཏེ། མཆོད་རྫ ས་དཔག་མེད་
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སྣ ང་བ་དང་། དབྱ ིབས་དང་ཁ་དོག་སྣ ་ཚགས་ཀྱ ི་མེ་ཏོག་གི་ཆར་ཆེན་པོ་འབབ་པ་དང་། རི་མགོ་ཐམས་ཅད་སྤྲ  ིན་ཁ་དོག་ལྔ འི་མཆོད་རྟ ེན་གྱ ིས་མཛས་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱ ི་དབུ ་ཆུ ་དབར་གྱ ི་ཕྱ ོགས་སུ ་ཕྱ ོགས་པ་དང་། ཡིད་འཕྲ ོག་པའི་རོལ་མོའ་ིསྒྲ  ་དབྱ ངས་ཀྱ ི་བསྟ ོད་ཚིག་དང་། སྤ ོས་ཀྱ ི་དྲ ི་བཟང་པོ་མཆོག་ཏུ ་གྱུ  ར་པས་ས་སྟ ེང་ཁྱ བ་པ་ཀུ ན་གྱ ིས་མཐོང་བ་བྱུ  ང་། ལྷ ་དང་མཁའ་འགྲ ོའ་ིགདན་འདྲ ེན་མཆོད་རྫ ས་དུ ་མ་ཐོགས་ནས་མཆོད་པ་འབུ ལ་བ་རྣ མས་མི་ཕལ་ཆེར་གྱ ིས་མཐོང་བ་ལས། མི་རྣ མས་ཀྱ ིས་ལྷ འི་ལུ ས་གཅེར་བུ ་སྐྱ  ོན་དུ ་མི་མཐོང་བ་དང་། ལྷ ་རྣ མས་ཀྱ ི་མིའི་ལུ ས་ཀྱ ི་དྲ ི་ང་བ་མི་ཚར་བ་དང་། ཕན་ཚུ ན་གཏམ་སྨྲ  ་བ་དང་། རྩ ེད་འཇོ་བྱ ེད་པ་ལ་སོགས་པའི་ལྟ ས་ཁྱ ད་པར་ཅན་རྣ མས་པུ ར་གྱ ི་བྱ ་བ་མ་རྫ ོགས་ཀྱ ི་བར་དུ ་བྱུ  ང་ངོ་། །དེའི་ཚ་གཉའ་ནང་གི་ཡནོ་བདག་རྣ མས་ཀྱ ིས་རྗ ེ་བཙུ ན་སྐུ  ་ཡལ་བ་ཐསོ་ནས། ཆུ ་
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དབར་དུ ་ཕྱ ིན་ནས་ཐུ གས་སྲ ས་བུ ་ཆེན་རྣ མས་དང་། བྲ ིན་པའི་ཡོན་བདག་རྣ མས་ལ་པུ ར་གཉའ་ནང་དུ ་གདན་འདྲ ེན་དགོས་པའི་ལོ་རྒྱུ   ས་བྱ ས་པས། བྲ ིན་པ་རྣ མས་ཀྱ ིས་གདན་འདྲ ེན་དུ ་མ་བཅུ ག་པར་བཞུ ་བའི་སྟ ་གོན་བྱ ས་པ་ལ། གཉའ་ནང་པ་རྣ མས་ཀྱ ིས་འོ་ན་ངེད་གཉའ་ནང་གི་ཡོན་བདག་རྣ མས་པུ ར་ཞལ་བལྟ ་རུ ་འོང་བས་དེ་བར་མ་བཞུ ་ཞིག་བྱ ས་མྱུ  ར་དུ ་ལོག་ནས། དམག་དྲ ངས་འོངས་ཏེ། པུ ར་ལ་རྩ ོད་པ་བྱ ས་པས། བུ ་ཆེན་རྣ མས་ཀྱ ིས་གཉའ་བྲ ིན་གྱ ི་ཡོན་བདག་ཀུ ན་རྗ ེ་བཙུ ན་ལ་མོས་གུ ས་ཅན་མཉམ་པོ་ཡིན་ནའང་། སྐུ  ་ཡལ་ས་ཆུ ་དབར་དུ ་བྱུ  ང་བས་པུ ར་གཉའ་ནང་དུ ་གདན་འདྲ ེན་པ་མི་རིགས། གཉའ་ནང་པ་རྣ མས་ཀྱ ང་པུ ར་བཞུ ་སར་སྡ ོད་ལ། གདུ ང་སྐ ལ་མཉམ་པོར་ཁྱ ེར་སོང་བྱ ས་འཆམ་པ་བཏང་བས། གཉའ་ནང་པ་རྣ མས་དམག་དཔུ ང་ཆེ་བའི་སྙ ེམས་ཀྱ ིས་འཐབ་རྩ ོད་བྱ ེད་གྲ བས་བྱ ས་པས། 
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ནམ་མཁའ་འཇའ་འོད་ཀྱ ི་དབུ ས་སུ ་ལྷ འི་བུ ། རྗ ེ་བཙུ ན་གྱ ི་གསུ ང་འདྲ ་བ་ཞིག་བྱུ  ང་བས། དབྱ ངས་འདི་སྐ ད་དོ། །ཀྱ ཻ་འདིར་ཚགས་ཐུ གས་སྲ ས་དང་། །ཡོན་བདག་པུ ར་ལ་རྩ ོད་པ་རྣ མས། །ང་ཡིས་ཞལ་ལྕ ེ་གཅད་ཀྱ ིས་ཉོན། །ང་རྗ ེ་བཙུ ན་སླ ོབ་མ་ལྷ ་ཡི་བུ ། །ཞལ་ལྕ ེས་འཐབ་རྩ ོད་སྡུ  མ་མཁན་ཡིན། །སྐྱ  ེས་མཆོག་མི་ལ་རས་པ་དེའི། །ཐུ གས་ནི་སྐྱ  ེ་མེད་ཆོས་སྐུ  ར་ཐིམ། །ཐུ གས་ལས་གཞན་པའི་སྐུ  ་མེད་པས། །གཟུ གས་སྐུ  ་ཆོས་སྐུ  ར་ཐིམ་པའི་ཚ། །དངོས་པོའ་ིསྐུ  ་གདུ ང་མི་འབྱུ  ང་ན། །པུ ར་ལ་རྩ ོད་པ་རྨ ོངས་པ་ཡིན། །རྨ ོངས་པའི་སྐྱ  ེས་བུ ་ཐམས་ཅད་ནི། །མི་ལ་རས་པའི་གདུ ང་ལ་རྩ ོད། །རྩ ོད་པས་ཐོབ་པར་མི་འགྱུ  ར་བས། །མོས་གུ ས་གྱ ིས་ལ་གསོལ་བ་ཐོབ། །གསོལ་བ་སྙ ིང་ནས་བཏབ་པ་ན། །ཆོས་སྐུ  ་སྐྱ  ེ་བ་མེད་གྱུ  ར་ཀྱ ང་། །སྨ ོན་ལམ་ཐུ གས་རྗ ེས་འགག་མེད་འཆར། །རང་རང་སྐ ལ་པ་དང་མཐུ ན་པའི། །སྤྲུ   ལ་སྐུ  འི་
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གདུ ང་སྐ ལ་ཐོབ་པར་འགྱུ  ར། །ཟེར་ནས་འཇའ་ཡལ་བ་ལྟ ར་སོང་ངོ་། །དེ་ནས་ཉ་མ་རྣ མས་ཀྱ ང་རྗ ེ་བཙུ ན་དང་མཇལ་སྙ མ་པའི་དགའ་སྤྲ  ོ་བྱུ  ང་སྟ ེ། འཐབ་རྩ ོད་བོར་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། བུ ་ཆེན་རྣ མས་དང་བྲ ིན་པ་རྣ མས་ལ་པུ ར་ཤོར་བའི་འདུ ་ཤེས་མེད་པའི་ངང་ནས། གཉའ་ནང་པ་རྣ མས་ལ་པུ ར་ཐོབ་པའི་འདུ ་ཤེས་དང་། གདན་དྲ ངས་འོང་རྒྱུ   ་ཞིག་བྱུ  ང་བ། ལ་ཕྱ ིའི་བདུ ད་འདུ ལ་ཕུ ག་མོ་ཆེའི་ཁྱུ  ང་གི་སྒ ོ་ངའི་སྟ ེང་དུ ་བཞུ ་བས། འཇའ་འོད་ཀྱ ི་གུ ར། མེ་ཏོག་གི་ཆར། དྲ ི་བཟང་དང་རོལ་མོའ་ིསྒྲ  ་ལ་སོགས་པའི་ལྟ ས་རྣ མས་ཆུ ་དབར་དང་ཁྱ ད་མེད་དུ ་བྱུ  ང་ངོ་། །ཆུ ་དབར་གྱ ི་པུ ར་དེ་ལ། ཐུ གས་སྲ ས་རྣ མས་དང་ཉ་མ་རྣ མས་ཀྱ ིས་གསོལ་བ་བཏབ་སྟ ེ། ཞག་དྲུ  ག་སོང་བ་དང་བལྟ ས་པས། ལྷ ་སྐུ  འི་རྣ མ་པ་ལྟ ་བུ ་འོད་ཡལ་ལེ་བ་ལོ་བརྒྱ  ད་ལོན་པའི་ཁྱ ེའུ ་ཙམ་ཞིག་ཏུ ་གྱུ  ར་པ་ལས། ཐུ གས་སྲ ས་བུ ་ཆེན་རྣ མས་ཀྱ ིས་བཀའ་
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བགྲ ོས་ཏེ། རྗ ེ་བཙུ ན་རས་ཆུ ང་པ་མི་འབྱ ོན་པ་ཡིན། ད་པུ ར་ཞག་ཡུ ན་རིང་ན་རང་རེ་ཚ་ལ་མཆོད་པ་འབུ ལ་བ་དང་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་རྟ ེན་ཡེ་མ་ལུ ས་པའི་ཉེན་འདུ ག་པས། བཞུ ་བ་ལེགས་པ་འདུ ག་ཅེས་ཞལ་འཆམས་ནས། ཀུ ན་ལ་པུ ར་ཞལ་བསྟ ན་ནས། འབྲ ི་ལྕ ེ་ཕུ ག་གི་མདོ་ན་ཆོས་ཁྲ ིའི་བྲ ག་གཅིག་ཡོད་པ་དེའི་སྟ ེང་དུ ་པུ ར་ཁང་བརྩ ིགས་པའི་ནང་དུ ་པུ ར་གདན་དྲ ངས། རྡུ  ལ་ཚན་གྱ ི་དཀྱ ིལ་འཁོར་བཞེངས། ལྷ ་རྫ ས་ཀྱ ི་མཆོད་པས་ཟིལ་གྱ ིས་མནན་རུ ང་། མི་རང་གི་ལུ གས་ཀྱ ི་མཆོད་པ་བཟང་པོ་བཤམས་ནས། ནམ་སྨ ད་པུ ར་མཆོད་འཕུ ལ་བར་བརྩ མས་ཏེ། པུ ར་ལ་མེ་མཆོད་ཕུ ལ་བས་མེ་བཞེས་སུ ་མ་འདོད་དོ། །དེའི་ཚ་ནམ་མཁར་ཡང་འཇའ་འོད་སྤྲ  ིན་གྱ ི་གུ ར་ཁང་གི་ནང་ནས། ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲ ོ་སྡ ེ་ལྔ ས་མགྲ ིན་གཅིག་ཏུ ་བསྡ ེབས་ནས་དབྱ ངས་འདི་སྐ ད་དོ། །རཾ་ཡེ་ཤེས་གཏུ མ་མོ་ལྷ ་ཡི་མེ། 
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སྐྱ  ེས་བུ ས་རྟ ག་ཏུ ་བསྒ ོམ་བསྒ ོམས་པས། །ལས་ཀྱ ི་མེ་ཡིས་ཅི་ཞིག་བྱ ། །མཚན་མ་ལུ ས་ཀྱ ི་ཕུ ང་པོ་དེ། །སྔ ་ནས་ལྷ ་སྐུ  ར་སྒ ོམ་བསྒ ོམས་པས། །དེ་རིང་ཕུ ང་པོ་ཅི་ལ་ལུ ས། །མཛས་པ་ལྷ ་ཡི་དཀྱ ིལ་འཁོར་དེ། །རྣ ལ་འབྱ ོར་ལུ ས་ལ་རྫ ོགས་པ་ལ། །ས་ཡི་རི་མོས་ཅི་ཞིག་བྱ ། །རླུ  ང་སེམས་དབྱ ེར་མེད་མར་མེ་དེ། །རྒྱུ   ན་ཆད་མེད་པར་འབར་བ་ལ། །སེར་སྣ འི་ཀོང་བུ ས་ཅི་ཞིག་བྱ ། །བདུ ད་རྩ ི་ལྔ ་ཡི་ཞལ་ཟས་དེ། །རྒྱུ   ན་ཆད་མེད་པར་གསོལ་བ་ལ། །ཟན་གྱ ི་བཤོས་བུ ་སུ ་ལ་འདྲ ེན། །ཚུ ལ་ཁྲ ིམས་གཙང་མའི་གོས་གྱ ོན་པས། །སྒྲ  ིབ་གཉིས་བག་ཆགས་དག་པ་ལ། །དེ་རིང་ཁྲུ  ས་བུ མ་སུ ་ལ་འཆའ། །དུ ད་པའི་སྤྲ  ིན་ཚགས་སྤ ོས་དྲ ིས་གང་། །བར་སྣ ང་མཆོད་པའི་དཀྱ ིལ་འཁོར་རྒྱ  ས། །དེ་རིང་བདུ ག་སྤ ོས་བྱ ེད་རྒྱུ   ་མེད། །མཁའ་འགྲ ོ་སྡ ེ་བཞིས་མཆོད་དབྱ ངས་མཛད། །ཡེ་ཤེས་ཌཱ ་ཀིས་མཆོད་པ་འབུ ལ། །དེ་རིང་ཆོ་ག་ཇི་ལྟ ར་བརྗ ོད། 
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རིག་འཛིན་ཀུ ན་གྱ ི་འཁོར་གྱ ིས་བསྐ ོར། །དཔའ་བོ་ཡོངས་ཀྱ ིས་ཞབས་ཏོག་བྱ ེད། དེ་རིང་པུ ར་ལ་རེག་དོན་མེད། །དེ་ཉིད་རྟ ོགས་པའི་སྐྱ  ེས་བུ འི་པུ ར། །བཅས་བཅོས་མི་དགོས་བཞག་པས་ཆོག །ལྷ ་མི་ཀུ ན་གྱ ིས་མཆོད་རྟ ེན་ལ། །བདག་པོ་མི་དགོས་དགེ་སྦྱ  ོར་མཛད། །ལྷ ་དང་བླ ་མའི་དམ་ཚིག་ལ། །ཁ་ཏ་མི་དགོས་ཐུ གས་དམ་སྐྱ  ོངས། །རིན་ཆེན་གཏེར་གྱ ི་ཕུ ང་པོ་ལ། །ང་བདག་མ་བྱ ེད་མཉམ་པར་ཞོག །བླ ་མ་སངས་རྒྱ  ས་གསང་ཚིག་ལ། །བཤད་འདོད་མ་མང་སྨྲ  ་བཅད་མཛད། །གདམས་ངག་མཁའ་འགྲ ོའ ་ིཁ་རླ ངས་ལ། །གྲ ིབ་ཀྱ ིས་ཕོག་གིས་སྐུ  ་མཚམས་སྡ ོམས། །རྩ ེ་གཅིག་སྒྲུ   བ་པའི་རྣ མ་ཐར་ལ། །འགལ་རྐྱ  ེན་མང་བས་གསང་སྒྲུ   བ་མཛད། །ཡ་མཚན་ཕ་ཡི་ཕམ་འབབ་ལ། །དངོས་གྲུ  བ་འབྱུ  ང་བས་ཐེ་ཚམ་ཆོད། །བླ ་མ་རྗ ེ་བཙུ ན་རྣ མ་ཐར་ལ། །སྙ ན་པ་ཁྱ ེད་ཀྱ ིས་བསྒྲ  གས་མི་དགོས། །ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲ ོའ་ི
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གླུ  ་དབྱ ངས་ལ། །བྱ ིན་རླ བས་འབྱུ  ང་ངོ་མོས་གུ ས་སྐྱ  ེད། །མི་ལ་རས་པའི་བུ ་བརྒྱུ   ད་ལ། །གྲུ  བ་ཐོབ་མང་ངོ་སྐ ལ་ལྡ ན་ཀུ ན། །ཡུ ལ་ཕྱ ོགས་འདི་ཡི་མི་ཕྱུ  གས་ལ། །ནད་ཡམས་མེད་དོ་ལྷ ་མི་རྣ མས། །དེ་རིང་འདིར་ཚགས་སེམས་ཅན་ལ། །ངན་སོང་མེད་དོ་སྐྱ  ེས་བུ ་ཀུ ན། །དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱ ི་དཀྱ ིལ་འཁོར་ལ། །སྣ ང་སེམས་གཅིག་གོ་གཉིས་འཛིན་བཤིག །རྗ ེ་བཙུ ན་འདའ་ཀའི་ཞལ་ཆེམས་ལ། །དགོས་པ་ཆེ་འོ་བཀའ་བཞིན་སྒྲུ   བས། །བདེ་ཞིང་སྐྱ  ིད་པའི་ལྷ ་ཆོས་ལ། །ཀུ ན་ཀྱ ང་རྟ ག་ཏུ ་སྤྱ  ོད་པར་ཤོག །ཅེས་གསུ ངས་བྱུ  ང་བས། ངན་རྫ ོང་སྟ ོན་པ་ན་རེ། རྗ ེ་བཙུ ན་གྱ ི་ཞལ་ནས། རས་ཆུ ང་པ་མ་སླ ེབ་བར་དུ ་པུ ར་ལ་མ་རེག་གསུ ངས་པ་དེ་དང་། མཁའ་འགྲ ོའ་ིདབྱ ངས་དེ་མཐུ ན་པར་འདུ ག་སྟ ེ། རས་ཆུ ང་པ་ཨེ་འབྱ ོན་མི་ཤེས་པའི་པུ ར་བཞག་རུ ང་དངོས་མེད་ལ་འགྲ ོ་བར་འདུ ག་ཟེར། རས་པ་ཞི་བ་འོད་ན་རེ། རྗ ེ་བཙུ ན་དང་
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མཁའ་འགྲ ོའ་ིགསུ ང་པུ ར་མེ་མཆོད་མི་བཞེས་ལུ གས་ཀྱ ིས་རྗ ེ་བཙུ ན་རས་ཆུ ང་པ་མྱུ  ར་དུ ་ཕེབས་འབྱ ོན་ཐག་ཆོད། དེ་བར་རང་རེ་རྣ མས་གསོལ་བ་ཐོབ་ཟེར་བ་ལྟ ར་གསོལ་བ་བཏབ་བོ། །དེའི་ཚ་རས་ཆུ ང་པ་ལོ་རོ་དོལ་གྱ ི་དགོན་པ་ན་བཞུ གས་པའི་ནམ་ཕྱ ེད་ཡོལ་གྱ ི་མནལ་དང་འོད་གསལ་འདྲ ེས་པའི་ཉམས་ལ་ཆུ ་དབར་ན་ཤེལ་གྱ ི་མཆོད་རྟ ེན་འོད་ཀྱ ིས་ནམ་མཁའ་གང་བ་ཞིག་མཁའ་འགྲ ོ་རྣ མས་ཀྱ ིས་བཏེག་ནས་ཞིང་ཁམས་གཞན་དུ ་གདན་དྲ ངས་འགྲ ོ་གྲ བས་སུ ་འདུ ག་པ་དེ་ལ། མཆེད་གྲ ོགས་རྡ ོ་རྗ ེ་སྤུ  ན་རྣ མས་དང་། རྗ ེ་བཙུ ན་གྱ ི་ཡོན་བདག་རྣ མས་ཀྱ ིས་གཙ་བྱ ས་པའི་མི་ས་གཞི་གང་བ་དང་། ལྷ ་དང་མཁའ་འགྲ ོ་ནམ་མཁའ་གང་བས་དབྱ ངས་ལེན་ཅིང་། མཆོད་པ་བསམ་གྱ ིས་མི་ཁྱ བ་པ་འབུ ལ་ཞིང་འདུ ག་པ་ལ། རས་ཆུ ང་པས་ཀྱ ང་མཆོད་རྟ ེན་དེ་ལ་ཕྱ ག་ཕུ ལ་བས། མཆོད་རྟ ེན་གྱ ི་ནང་ནས་རྗ ེ་བཙུ ན་
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དབུ ་རྙ ེད་བྱུ  ང་སྟ ེ། བུ ་རས་ཆུ ང་པ་ཁྱ ོད་ཤོག་བྱ ས་པའི་དུ ས་ལ་མ་སླ ེབ་རུ ང་། ཕ་བུ ་ཕྲ ད་པ་འདི་སེམས་སྤྲ  ོ། ད་རང་རེ་ཕ་བུ ་གཉིས་ཡང་ཡང་ཨེ་འཕྲ ད་མི་ཤེས་པས་དཀོན་པའི་འདུ ་ཤེས་བསྐྱ  ེད་ལ་གླ ེང་མོ་གྱ ིས་ཤིག་གསུ ངས། ཕྱ ག་རས་ཆུ ང་པའི་དབུ ་ལ་ཞུ ལ་ཞུ ལ་དང་མཉེས་མཉེས་མཛད་པ་ལ། ཤིན་ཏུ ་དཀོན་པའི་འདུ ་ཤེས་ཀྱ ིས་སྔ ར་མ་སྐྱ  ེས་པའི་དད་པ་སྐྱ  ེས་པ་ཞིག་ཤར་རོ། །དེ་ནས་མནལ་སད་པ་དང་། སྔ ར་གྱ ི་གསུ ང་རྣ མས་རྗ ེས་སུ ་དྲ ན་ནས། བླ ་མ་གྲ ོངས་ཡོད་པ་ནི་མིན་ནམ་སྙ མ་པ་དང་། བཟོད་གླ གས་མེད་པའི་མོས་གུ ས་ཀྱ ི་ངང་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་སྟ ེ། དུ ས་ལ་མ་སླ ེབ་རུ ང་མྱུ  ར་དུ ་མཇལ་བ་ལ་འགྲ ོ་དགོས་སྙ མ་ཡོད་པའི་ཚ། ནམ་མཁར་བུ ད་མེད་གཉིས་བྱུ  ང་སྟ ེ། རས་ཆུ ང་པ་མྱུ  ར་དུ ་བླ ་མ་དང་མཇལ་དུ ་མ་ཕྱ ིན་ན། བླ ་མ་དག་པ་མཁའ་སྤྱ  ོད་དུ ་གཤེགས་ནས་ཚ་འདིར་མི་མཇལ་བར་འདུ ག་གོ། །ད་ལྟ ་
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རང་སོང་ཞིག་ཟེར་བ་དང་། ནམ་མཁའ་འཇའ་འོད་ཀྱ ིས་གང་བ་དང་རྨ ི་ལྟ ས་དེས་བསྐུ  ལ་ནས་བླ ་མ་དྲ ན་དུ ་རང་སོང་སྟ ེ། ད་ལྟ ་རང་འགྲ ོ་སྙ མ་བཞེངས་ཏེ་བྱ ོན་པས། ལོ་རོ་དོལ་གྱ ི་བྱ ་སྐ ད་རྣ མས་ཨོ་ཚ་རེ་རེ་བ་ལ་འདུ ག །རས་ཆུ ང་པས་ཀྱ ང་མོས་གུ ས་བླ ་མའི་རྣ ལ་འབྱ ོར་གྱ ི་ངང་ནས། རླུ  ང་དཔག་ཆེན་གྱ ི་མདའ་འཕངས་པ་འདྲ ་བ་ཞིག་བཟུ ང་སྙ ེ་བླ ་མ་དང་མཇལ་དུ ་བྱ ོན་པས། བོང་འགྲ ོས་པའི་ཟླ ་ལམ་གཉིས་ཀྱ ི་ས་སྔ ་དྲ ོ་གཅིག་ལ་ཆོད་དེ། དིང་རི་དང་བྲ ིན་གྱ ི་སོ་མཚམས་སྤ ོ་ཟེ་ལའི་རྩ ེ་མོར་ཉི་མ་རྩ ེ་ཤར་ལ་ཕེབས། དེར་ཅུ ང་ཟད་ཅིག་བཞུ གས་པས། ནམ་མཁའ་དང་བར་སྣ ང་རི་མགོ་དང་ས་གཞི་ཐམས་ཅད་ལྟ ས་བཟང་པོས་གང་བའི་གཟིགས་མོ་མཐའ་ཡས་པ་དེས་ཐུ གས་སྤྲ  ོ་བ་དང་སྐྱ  ོ་བ་གཉིས་ཀ་བྱུ  ང་། ཁྱ ད་པར་ཇོ་བོ་ར་བཟངས་ཀྱ ི་རྩ ེ་ན་འཇའ་འོད་སྤྲ  ིན་གྱ ི་གུ ར་ཁང་ལ་བརྟ ེན་པའི་ལྷ འི་བུ ་དང་བུ ་མོ་
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དཔག་ཏུ ་མེད་པ་འདོད་ཡོན་ལྔ འི་མཆོད་རྫ ས་དཔག་ཏུ ་མེད་པ་ཐོགས་པ་དེ་རྣ མས་ཆུ ་དབར་གྱ ི་ཕྱ ོགས་ལ་གུ ས་གུ ས་ཀྱ ིས་ཕྱ ག་འཚལ་བ་དང་མཆོད་པ་འབུ ལ་ཞིང་སྨ ོན་ལམ་འདེབས་པ་དེ་དག་མཐོང་ནས། རྗ ེ་བཙུ ན་རས་ཆུ ང་པ་ཐེ་ཚམ་ཟོས་ཏེ། ལྷ ་རྣ མས་ལ་ལྟ ས་བཟང་པོ་འདི་ལྟ ་བུ ་དང་། ཁྱ ད་པར་ཁྱ ེད་རྣ མས་ཀྱ ི་མཆོད་པ་འདི་སུ ་ལ་འབུ ལ་བ་ཡིན་གསུ ངས་པས། དེའི་ནང་ནས་ལྷ ་མོ་འགའ་ཞིག་ན་རེ། སྐྱ  ེས་བུ ་ཁྱ ོད་ཀྱ ིས་མིག་དང་རྣ ་བ་བཀག་ནས་བསྡ ད་པ་ཡིན་ནམ། ལྟ ས་འདི་དག་ས་སྟ ེང་ན་ལྷ ་མི་ཀུ ན་གྱ ི་མཆོད་གནས་དམ་པར་གྱུ  ར་པ་མི་ལ་བཞད་པ་རྡ ོ་རྗ ེ་དག་པ་མཁའ་སྤྱ  ོད་ཀྱ ི་ཞིང་ཁམས་སུ ་འབྱ ོན་པ་ལ་དཀར་ཕྱ ོགས་ཀྱ ི་ལྷ ་རྣ མས་ཀྱ ིས་མཆོད་པ་འབུ ལ་བ་ཡིན། མི་རྣ མས་ཀྱ ང་ཆུ ་དབར་ན་ཚགས་ནས་མཆོད་པ་འབུ ལ་ཞིང་ཡོད་ཟེར་བ་ཐོས་ནས་ཐུ གས་ཐོན་འགྲ ོ་བ་ལྟ ་བུ ་ཞིག་བྱུ  ང་སྟ ེ། 
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མྱུ  ར་དུ ་བྱ ོན་པས། ཆུ ་དབར་གྱ ི་ཉེ་འཁོར་གྱ ི་ལམ་ཁ་ན་ཕ་བོང་མཆོད་རྟ ེན་གྱ ི་ཞབས་འདྲ ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་སྟ ེང་ན་རྗ ེ་བཙུ ན་ཕེབས་འདུ ག་སྟ ེ། ངའི་བུ ་རས་ཆུ ང་པ་འོངས་པ་ཡིན་ནམ་གསུ ང་རྨ ི་ལམ་ལྟ ར་མཉེས་མཉེས་མཛད་ཅིང་འདུ ག་པ་ལ། རྗ ེ་བཙུ ན་སྐུ  ་ཡལ་བ་མི་བདེན་པར་འདུ ག་སྙ མ་དགའ་སྤྲ  ོ་དཔག་ཏུ ་མེད་པ་ཞིག་བྱུ  ང་སྟ ེ་ཞབས་སྤྱ  ི་བོར་བླ ངས། གསོལ་བ་བཏབ་པས་གང་ཞུ ས་ཀྱ ི་ལན་ཐམས་ཅད་གནང་བར་མཛད་དོ། །དེ་ནས་རྗ ེ་བཙུ ན་གྱ ི་ཞལ་ནས། བུ ་རས་ཆུ ང་པ་རང་ཕྱ ི ་ནས་ཤོག་ཅིག་ངས་ཁྱ ོད་ཀྱ ི ་སྣ ་ལེན་གྲ བས་བྱ ས་འོང་གིས་གསུ ང་སྔ ོན་ལ་ཕེབས་སོང་བ་སྐ ད་ཅིག་ལ་མི་སྣ ང་བར་གྱུ  ར་ཏོ། །དེར་རས་ཆུ ང་པས་ལམ་ལ་ཞུ གས་ཏེ་ཆུ ་དབར་དུ ་བྱ ོན་པས། རྗ ེ་བཙུ ན་གྱ ི་གཟིམ་ཕུ ག་ན་གྲྭ  ་པ་བུ ་སླ ོབ་ཉ་མ་དང་བཅས་པ་རྣ མས་ཚགས་ཏེ་མྱ ་ངན་གྱ ི་ངང་ནས་པུ ར་ལ་མཆོད་པ་འབུ ལ་བ་



412

དང་ཐུ ག་བྱུ  ང་བ། རས་ཆུ ང་པ་རྒྱུ   ས་མེད་པའི་རས་པ་གཞོན་པ་འགས་རས་ཆུ ང་པ་བཟུ ང་ནས་པུ ར་གྱ ི་དྲུ  ང་དུ ་མ་བཏང་བ་ལས་ཐུ གས་ཤིན་ཏུ ་སྐྱ  ོ་བ་ཞིག་བྱུ  ང་ནས། བླ ་མ་ལ་སྨྲ  ེ་སྔ གས་ཀྱ ི་གདུ ང་དབྱ ངས་ཀྱ ིས་ཡན་ལག་བདུ ན་པ་འདི་ཕུ ལ་ལོ། །རྗ ེ་དུ ས་གསུ མ་སངས་རྒྱ  ས་འགྲ ོ་བའི་མགོན། །ཐུ གས་མཁྱ ེན་བརྩ ེ་ཆེན་པོའ་ིངང་ཉིད་ནས། །འབངས་སྐ ལ་མེད་རས་ཆུ ང་རྡ ོར་གྲ གས་ངའི། །ཉམ་ཐག་པའི་སྨྲ  ེ་སྔ གས་གསན་ལགས་སམ། །འོ་དོད་གདུ ང་དབྱ ངས་ཐལ་ལོ་བླ ་མ་རྗ ེ། །ཕ་མཇལ་བར་འདོད་ནས་ཞབས་དྲུ  ང་སྙ ེགས། །བུ ་བསོད་ནམས་མེད་པས་ཞལ་མ་མཐོང་། །ཕ་ཐུ གས་རྗ ེས་གཟིགས་ཤིག་བཀའ་དྲ ིན་ཅན། །མཁྱ ེན་བརྩ ེ་ནུ ས་པ་ཀུ ན་ལྡ ན་པའི། རྗ ེ་དུ ས་གསུ མ་སངས་རྒྱ  ས་ཁྱ ོད་ཉིད་ལ། །སྤྲ  ང་སྒ ོ་གསུ མ་གུ ས་པས་ཕྱ ག་འཚལ་བསྟ ོད། །བཀའ་བཞིན་སྒྲུ   བ་པའི་མཆོད་པ་འབུ ལ། །མི་དགེ་ལོག་ལྟ འི་སྡ ིག་པ་
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བཤགས། །མཛད་མཆོག་རྣ མས་ལ་རྗ ེས་ཡི་རང་། །ཟབ་དོན་ཆོས་འཁོར་བསྐ ོར་བཞིན་དུ ། །མྱ ་ངན་མི་འདའ་བཞུ གས་སུ ་གསོལ། །སྒ ོམ་སྒྲུ   བ་ལ་སོགས་དགེ་རྩ ་རྣ མས། །རྗ ེ་བཙུ ན་ཐུ གས་དགོངས་རྫ ོགས་ཕྱ ིར་བསྔ ོ། །བསྔ ོ་བ་གྲུ  བ་ན་སྐ ལ་དམན་ངས། །རྗ ེ་བཙུ ན་པུ ར་ཞལ་མཐོང་བར་ཤོག །དང་པོ་བླ ་མའི་ཐུ གས་ཟིན་ང་། །ད་ལྟ ་པུ ར་ལ་མཇལ་དབང་མེད། །དངོས་སུ ་མཇལ་བའི་སྐ ལ་མེད་ཀྱ ང་། །པུ ར་ཞལ་མངོན་སུ མ་མཐོང་བར་ཤོག །པུ ར་ཞལ་མངོན་སུ མ་མཐོང་ནས་ཀྱ ང་། །དངོས་སམ་ཉམས་ཀྱ ི་སྣ ང་བ་ལ། །རིམ་གཉིས་ཉམས་སུ ་ལེན་པའི་ཚ། །གེགས་སེལ་གཅེས་པའི་གདམས་ངག་ཞུ ། །ཞུ ་དོན་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན། །བུ ་ལ་བརྩ ེ་བས་མི་སྐྱ  ོང་ན། །ཕ་ཡི་མཁྱ ེན་བརྩ ེས་སུ ་ལ་སྐྱ  ོང་། །ཕ་ཐུ གས་རྗ ེའི་ལྕ གས་ཀྱུ  ས་མ་བཏང་བར། །མི་མངོན་དབྱ ིངས་ནས་ཐུ གས་རྗ ེས་གཟིགས། །འབངས་བླ ་ོགྲ ོས་རྨ ོངས་པའི་



414

རས་ཆུ ང་ལ། །རྗ ེ་དུ ས་གསུ མ་མཁྱ ེན་པའི་ཐུ གས་རྗ ེས་གཟིགས། །བུ ་དུ ག་ལྔ ས་གཟིར་བའི་རས་ཆུ ང་ལ། །ཕ་ཡེ་ཤེས་ལྔ ་ལྡ ན་ཁྱ ེད་ཀྱ ིས་གཟིགས། །སྤྱ  ིར་སེམས་ཅན་ཡོངས་ལ་ཐུ གས་རྗ ེས་གཟིགས། །སྒ ོས་རས་ཆུ ང་བདག་ལ་ཐུ གས་རྗ ེས་གཟིགས། །ཞེས་པའི་སྨྲ  ེ་སྔ གས་ཀྱ ི་མགུ ར་དེ་ཕུ ལ་བས། རས་ཆུ ང་པའི་གསུ ང་ལྷ ང་བྱུ  ང་མ་ཐག་པུ ར་གྱ ི་ཞལ་རས་མདངས་ཡལ་འོང་བ་དང་པུ ར་ལ་མེ་རང་འབར་དུ ་འོང་བ་དུ ས་མཉམ་དུ ་བྱུ  ང་ངོ་། །དེར་རས་ཆུ ང་པའི་གསུ ང་ཐོས་མ་ཐག་རས་པ་ཞི་བ་འོད་དང་། ངན་རྫ ོང་སྟ ོན་པ། སེ་བན་རས་པ་ལ་སོགས་ཏེ་རྡ ོ་རྗ ེའི་སྤུ  ན་རྣ མས་དང་། ཉ་མ་རྣ མས་ཀྱ ིས་བསུ ་རུ ་བྱ ོན་རུ ང་། ཞལ་མི་མཚན་པའི་རས་པ་རྣ མས་ཀྱ ིས་པུ ར་གྱ ི་དྲུ  ང་དུ ་མ་བཏང་བས་ཐུ གས་ཡུ ས་ཏེ། དབྱ ངས་མ་རྫ ོགས་ཀྱ ི་བར་དུ ་འབྱ ོན་མ་ཉན། རས་ཆུ ང་པའི་མོས་གུ ས་ཆེན་པོའ་ིགདུ ང་དབྱ ངས་དེས་རྗ ེ་བཙུ ན་
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ཆེན་པོ་འོད་གསལ་དུ ་ཐིམ་ཚར་ཚར་བ་སླ ར་ཡང་བཞེངས་ཏེ་གསུ ང་འབྱ ོན་པ་ནི། རས་པ་གཞོན་པ་རྣ མས་ལ། ཁོ་རེ་ཚ་སྔ ར་གྱ ི་དེ་སྐ ད་མ་བྱ ེད་དང་། འབག་བརྒྱ  ་བས་སེང་གེ་གཅིག་དགའ་བ་དེ་རས་ཆུ ང་པ་ཡིན་པས་ཡར་ཐོང་ཞིག་གསུ ངས། རས་ཆུ ང་པ་ལ། བུ ་རས་ཆུ ང་ཡང་དེ་ཙམ་ཡི་ཆད་མི་དགོས། ཡུ ས་ཀྱ ིས་མ་བརྣ ང་པར་ཕའི་གམ་དུ ་ཤོག་ཅིག་གསུ ངས་པའི་ཚ། ཀུ ན་ཡ་མཚན་ཞིང་ཧ་ལས་པ་ལྟ ར་དགའ་བར་གྱུ  ར་ཏོ། །དེ་ནས་རས་ཆུ ང་པས་རྗ ེ་བཙུ ན་ལ་མཆོངས་ནས་མང་དུ ་བཤུ མས་ཤིང་ཐུ གས་འོད་གསལ་དུ ་ཐིམ་པ་དྲ ན་སོས་པ་དང་། གྲྭ  ་པ་བུ ་སླ ོབ་ཀུ ན་པུ ར་ཁང་གི་མདུ ན་ན་ཕར་བསྒྲ  ིགས་ཏེ་བཞུ གས་པ་ལ། རྗ ེ་བཙུ ན་གྱ ིས་སྙུ  ན་བྲ ལ་ཟུ ང་འཇུ ག་རྡ ོ་རྗ ེའི་སྐུ  ར་བཞེངས་ནས་མེ་ལྕ ེ་རྣ མས་ཕྱ ག་གིས་མནན་པས། པདྨ ་འདབ་བརྒྱ  ད་ལྟ ་བུ འི་དབུ ས་ན། སྐུ  ་ཟེའུ ་འབྲུ  ་ལྟ ་བུ འི་ཞབས་ཕྱ ེད་ཀྲུ  ང་ལོག་གེ་བ་
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དང་། ཕྱ ག་གཡས་བརྐྱ  ང་བའི་ཆོས་འཆད་ཀྱ ིས་མེ་ལྕ ེ་མནན་ཞིང་གཡོན་ཞལ་འགྲ མ་བསྐྱ  ོར་བའི་ངང་ནས། བུ ་སླ ོབ་རྣ མས་ལ་རས་ཆུ ང་པའི་གླུ  ་ལེན། མི་རྒ ན་ངའི་ཐ་ཚིག་འདི་ཉོན་ཅིག་གསུ ངས། པུ ར་ཁང་ནང་ནས་རྡ ོ་རྗ ེའི་གླུ  འི་མགུ ར་ནས་བྱུ  ང་བའི་གསུ ང་གི་ཐ་མ་སྙ ིང་པོ་གནད་དྲུ  ག་གི་མགུ ར་འདི་གསུ ངས་སོ། །བུ ་སྙ ིང་དང་འདྲ ་བའི་རས་ཆུ ང་པ། །ཁ་ཆེམས་གདམས་ངག་གླུ  ་འདི་ཉོན། །ཁམས་གསུ མ་འཁོར་བའི་རྒྱ  ་མཚ་ནས། །སྒྱུ   ་ལུ ས་ཀྱ ི་ཕུ ང་པོ་སྡ ིག་པོ་ཆེ། །ལྟ ོ་གོས་ཀྱ ི་ཞེན་པ་བསྒྲུ   བ་བསྒྲུ   བས་ནས། །འཇིག་རྟ ེན་བྱ ་བ་ཐོངས་དུ ས་མེད། །འཇིག་རྟ ེན་བྱ ་བ་ཐོངས་ཤིག་རས་ཆུ ང་པ། །སྒྱུ   ་མ་ལུ ས་ཀྱ ི་གྲ ོང་ཁྱ ེར་ན། །རང་སེམས་དངོས་མེད་སྡ ིག་པོ་ཆེ། །ལུ ས་ཤ་ཁྲ ག་གི་རྗ ེས་སུ ་འབྲ ང་འབྲ ང་ནས། །ཆོས་ཉིད་དོན་ལ་རྟ ོགས་དུ ས་མེད། །སེམས་ཉིད་བརྡ ར་ཤ་ཆོད་ཅིག་རས་ཆུ ང་པ། །བེམ་རིག་གཉིས་ཀྱ ི་སོ་
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མཚམས་ན། །རང་བྱུ  ང་ཡེ་ཤེས་སྡ ིག་པོ་ཆེ། །གླ ོ་བུ ར་གྱ ི་རྐྱ  ེན་ཁ་འགྲ ིམ་འགྲ ིམ་ནས། སྐྱ  ེ་མེད་ཀྱ ི་དོན་ལ་རྟ ོགས་དུ ས་མེད། །སྐྱ  ེ་མེད་བཙན་ས་ཟུ ངས་ཤིག་རས་ཆུ ང་པ། ཚ་འདི་ཕྱ ི་གཉིས་ཀྱ ི་སོ་མཚམས་ན། །བར་དོའ་ིརྣ མ་ཤེས་སྡ ིག་པོ་ཆེ། །ལུ ས་མེད་ལུ ས་དང་འགྲ ོག་འགྲ ོགས་ནས། །གནས་ལུ གས་དོན་ལ་རྟ ོགས་དུ ས་མེད། །གནས་ལུ གས་གཏན་ལ་ཕོབ་ཅིག་རས་ཆུ ང་པ། །རིགས་དྲུ  ག་འཁྲུ  ལ་བའི་གྲ ོང་ཁྱ ེར་ན། ལས་ངན་སྡ ིག་སྒྲ  ིབ་ཚན་པོ་ཆེ། །ཆགས་སྡ ང་རྗ ེས་སུ ་འབྲ ང་འབྲ ངས་ནས། མཉམ་པ་ཉིད་ལ་རྟ ོགས་དུ ས་མེད། །ཆགས་སྡ ང་སྤ ོངས་ཤིག་རས་ཆུ ང་པ། །མི་མངོན་ནམ་མཁའི་དབྱ ིངས་ཤིག་ན། །རྫ ོགས་པའི་སངས་རྒྱ  ས་ཞལ་རྫུ  ན་མཁན། །དྲ ང་དོན་གྱ ི་བསླུ  ་ཁྲ ིད་གསུ ང་གསུ ངས་ནས། །ངེས་པའི་དོན་ལ་རྟ ོགས་དུ ས་མེད། །ཐ་སྙ ད་སྤ ོངས་ཤིང་རས་ཆུ ང་པ། །བླ ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲ ོ་གསུ མ། །གཅིག་ཏུ ་དྲ ིལ་ལ་



418

གསོལ་བ་ཐོབ། །ལྟ ་བ་སྒ ོམ་པ་སྤྱ  ོད་པ་གསུ མ། །གཅིག་ཏུ ་དྲ ིལ་ལ་ཉམས་སུ ་ལོང་། ཚ་འདི་དང་ཕྱ ི་མ་བར་དོ་གསུ མ། །གཅིག་ཏུ ་དྲ ིལ་ལ་འདྲ ིས་སུ ་ཆུ ག །དེ་གདམས་ངག་ཀུ ན་གྱ ི་ཐ་མ་ཡིན། །ཁ་ཆེམས་ཀུ ན་གྱ ི་མཇུ ག་མ་ཡིན། །དོན་དེ་ལས་མེད་དོ་རས་ཆུ ང་པ། །དེ་ཉམས་སུ ་ལོང་ཞིག་ཕ་ཡི་བུ ། །ཞེས་གསུ ངས་ནས། ཡང་འོད་གསལ་དུ ་ཐིམ་མོ། །ཐིམ་མ་ཐག་པུ ར་ཁང་འཇའ་འོད་ལས་གྲུ  བ་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲུ  ་བཞི་སྒ ོ་བཞི་རྒྱ  ན་རྟ ་བབ་དང་བཅས་པའི་སྟ ེང་དུ ་འཇའ་འོད་ཀྱ ི་གུ ར་དང་བླ ་རེ། པུ ་ཤུ འི་རྩ ེ་མོར་གདུ གས་དང་རྒྱ  ལ་མཚན་ལ་སོགས་པ་མཆོད་རྫ ས་དཔག་མེད་ཀྱ ིས་གང་བ་ཞིག་ཏུ ་གྱུ  ར་པ་དང་། མེ་ལྕ ེའི་ཡང་རྩ ་བ་ཐམས་ཅད་པདྨ ་འདབ་བརྒྱ  ད་ལ། རྩ ེ་མོ་བཀྲ ་ཤིས་རྟ གས་བརྒྱ  ད་དང་། རིན་ཆེན་སྣ ་བདུ ན་ལ་སོགས་པའི་མཆོད་རྫ ས་སུ ་འབར་བ། མེ་སྟ ག་ཐམས་ཅད་མཆོད་རྫ ས་དུ ་མ་ཐོགས་པའི་ལྷ ་མོ་
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མང་པོ་འཕྲ ོ་ཞིང་། མཆོད་པ་འབུ ལ་བ་དང་མེ་འབར་བའི་སྒྲ  ་ཐམས་ཅད་པི་ཝཾ་གླ ིང་བུ ་དུ ང་དང་ཌཱ ་མ་རུ ་ལ་སོགས་པའི་རོལ་མོའ་ིསྒྲ  ་སྙ ན་སྣ ་ཚགས་སུ ་འབྱུ  ང་བ་དང་། དུ ད་པ་རྣ མས་ལ་དྲ ི་བཟང་འབྱུ  ང་ཞིང་། འཇའི་གདུ གས་རྒྱ  ལ་མཚན་ལ་སོགས་པའི་མཆོད་སྤྲ  ིན་སྣ ་ཚགས་སུ ་འཁྲ ིགས་པར་གྱུ  ར་ཏོ། །དེའི་ཚ་པུ ར་ཁང་སྟ ེང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་ལྷ འི་བུ ་དང་བུ ་མོ་བུ མ་པ་ཐོགས་པས་བདུ ད་རྩ ིའི་ཆར་རྒྱུ   ན་དང་། འདོད་ཡོན་ལྔ འི་མཆོད་པས་ལྷ ་མིའི་མཆོད་འོས་ཀུ ན་ཚིམ་པར་བྱ ས་སོ། །དེའི་ཚ ་གྲྭ  ་པ་བུ ་སླ ོབ་ཉ་མར་བཅས་པ་ཀུ ན་གྱ ི ་མཐོང་སྣ ང་ལ་པུ ར་ཁང་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ ་གཅིག་པ་ལ། པུ ར་དགྱ ེས་པ་རྡ ོ་རྗ ེ། འཁོར་ལོ་སྡ ོམ་པ། གསང་བ་འདུ ས་པ། རྡ ོ་རྗ ེ་ཕག་མོ་ལ་སོགས་པའི་མཐོང་སྣ ང་མི་གཅིག་པ་དུ ་མ་བྱུ  ང་ངོ་། །དེའི་ཚ ་མཁའ་འགྲ ོ ་མང་པོས་མགྲ ིན་གཅིག་ཏུ ་བསྡ ེབས་ནས་དབྱ ངས་འདི་
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བླ ངས་སོ། །རྗ ེ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ ་གཤེགས་ཤུ ལ་དུ ། །ལ་ལ་ངུ ་ཞིང་ལ་ལ་འབོག བརྒྱ  ལ་ཏེ་མྱ ་ངན་བྱ ེད་དུ ས་འདིར། །རང་བྱུ  ང་མེ་ནི་རང་འབར་གྱུ  ར། །མེ་ལྕ ེ་པདྨ ་འདབ་བརྒྱ  ད་དང་། །བཀྲ ་ཤིས་བརྒྱ  ད་དང་རིན་ཆེན་བདུ ན། །ཡིད་འོང་མཆོད་རྫ ས་དུ ་མ་འབར། །མེ་སྒྲ  ་དུ ང་དང་ཆ་ལང་དང་། །པི་ཝང་གླ ིང་བུ ་ཏིང་ཏིང་ཤགས། ཅང་ཏེའུ ་རྔ ་ཆུ ང་སྒྲ  ་སྙ ན་འཁྲ ོལ། །མེ་སྟ ག་སྐ ར་འདའ་འབྲ ོས་པ་ལས། །ཕྱ ི་ནང་གསང་བའི་ལྷ ་མོར་གྱུ  ར། །བཀོད་ལེགས་མཆོད་པ་སྣ ་ཚགས་འབུ ལ། །དུ ་བ་འཇའ་འོད་མཆོད་སྤྲ  ིན་འཁྲ ིགས། །གདུ གས་དང་རྒྱ  ལ་མཚན་བ་དན་དང་། །བཀྲ ་ཤིས་དཔལ་བེའུ ་གཡུ ང་དྲུ  ང་འཁྱ ིལ། །ཡིད་འོང་མཁའ་འགྲ ོ་དུ ་མ་ཡིས། །པུ ར་སྦྱ  ངས་གདུ ང་ནི་བཤིག་ནས་ཁྱ ེར། །ཕུ ང་པོ་ལྷ ག་མེད་གྲུ  བ་པ་ལ། །ཁྱ ེད་རྣ མས་གདུ ང་ལ་བཞུ ་སྦྱ  ངས་མཚར། །བླ ་མ་ཆོས་སྐུ  འི་ནམ་མཁའ་ལ། །ལོངས་སྐུ  ་སྨ ོན་ལམ་ཆོས་
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སྤྲ  ིན་འཐིབས། །སྤྲུ   ལ་སྐུ  ་ཕྲ ིན་ལས་མེ་ཏོག་ཆར། །རྒྱུ   ན་ཆད་མེད་པར་འབབ་པ་ཡིས། །གདུ ལ་བྱ འི་ལོ་ཏོག་སྨ ིན་པར་མཛད། །གང་ཡང་སྐྱ  ེ་བ་མེད་པ་ཡི། །ཆོས་ཉིད་སྐྱ  ེ་མེད་སྟ ོང་པ་ཉིད། །སྟ ོང་པ་ཉིད་ལ་སྐྱ  ེ་འགག་མེད། །སྐྱ  ེ་ཞིང་འགག་པའང་སྟ ོང་ཉིད་ངང་། །ཡིན་ཕྱ ིར་ཐེ་ཚམ་སོམ་ཉི་སྤ ོངས། །ཞེས་པའི་དབྱ ངས་དེའི་རྗ ེས་སུ ་ཉི་མ་དགོངས་མོར་སོང་བ་དང་། མེ་འབར་བའི་རྣ མ་པ་དེ་ཡང་ཞི་ནས་པུ ར་ཁང་ཕྱ ི་གསལ་ནང་གསལ་ཀུ ན་གྱ ིས་ཐོགས་མེད་དུ ་མཐོང་བ་ལ། གྲྭ  ་བུ ་སླ ོབ་ཉ་མ་དང་བཅས་པ་ཀུ ན་གྱ ིས་པུ ར་གདུ ང་ལ་བལྟ ས་པས། པུ ར་ཁང་ནང་དུ ་ལ་ལས་འོད་ཀྱ ི་མཆོད་རྟ ེན་ཆེན་པོ་ཞིག་མཐོང་། དེ་བཞིན་དུ ་ལ་ལས་དགྱ ེས་རྡ ོར་བདེ་མཆོག །གསང་འདུ ས་ཕག་མོ་ལ་སོགས་པའི་ལྷ ་སྐུ  ་དང་། རྡ ོ་རྗ ེ་དྲ ིལ་བུ ་བུ མ་པ་ལ་སོགས་པའི་ཕྱ ག་མཚན་དང་། སྐུ  ་གསུ ང་ཐུ གས་ཀྱ ི་ས་བོན་ལ་སོགས་ཏེ་ཡིག་འབྲུ  ་
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དང་། པུ ར་ཁང་འོད་ཀྱ ིས་གང་བ་དང་། གསེར་བཙ་མ་གར་བུ ས་གང་བ་དང་། མཚ་འཁྱ ིལ་བ། མེ་འབར་བ། རླུ  ང་གཡོ་བ། ཅི་ཡང་མི་སྣ ང་བ་དང་། འདོད་ཡོན་ལྔ འི་མཆོད་རྫ ས་ཀྱ ིས་གང་བ་ལ་སོགས་ཏེ། མཐོང་སྣ ང་མི་འདྲ ་བ་བསམ་གྱ ིས་མི་ཁྱ བ་པ་བྱུ  ང་ངོ་། །དེ་ནས་གྲྭ  ་པ་བུ ་སླ ོབ་ཉ་མ་དང་བཅས་པ་རྣ མས་ནང་པར་པུ ར་ཁང་ཞལ་ཕྱ ེ་སྟ ེ། གདུ ང་དང་རིང་བསྲ ེལ་ལ་སོགས་པའི་མོས་གུ ས་ཀྱ ི་རྟ ེན་རྣ མས་འགྱ ེད་དེ་ངོ་མཚར་ཅན་མང་པོ་འབྱ ོན་པར་འདུ ག་སྙ མ་དགའ་ཡལ་ལེ་བའི་ངང་ནས། པུ ར་ཁང་ལ་མགོ་བསྟ ན་ནས་གཟིམས་པས་ཐམས་ཅད་མནལ་དུ ་སོང་བའི་ཚ། ཐོ་རེངས་རས་ཆུ ང་པ་མནལ་སད་པའི་གཟིགས་སྣ ང་ལ། མཁའ་འགྲ ོ་སྡ ེ་ལྔ ་དར་གྱ ི་ན་བཟའ་གསོལ་ཞིང་། རུ ས་པ་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱ  ན་གྱ ིས་བརྒྱ  ན་པ་རང་འདྲ ་བའི་འཁོར་སྔ ོ་སེར་དམར་ལྗ ང་དཀར་བ་དུ ་མས་འདོད་ཡོན་ལྔ འི་མཆོད་
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རྫ ས་དཔག་ཏུ ་མེད་པ་ཐོགས་ནས་པུ ར་ཁང་ལ་མཆོད་པ་འབུ ལ་ཞིང་། གཙ་མོ་རྣ མས་ཀྱ ིས་དར་དཀར་གྱ ི་ཡོལ་བས་པུ ར་ཁང་བསྒྲ  ིབས་པའི་ནང་ནས་འོད་དཀར་པོ་གཅིག་རིལ་གྱ ིས་སྤྱ  ན་འདྲ ེན་ཞིང་འདུ ག་པའི་གཟིགས་མོ་ལ་ཅུ ང་ཟད་ཡེངས། དེ་ནས་མཁའ་འགྲ ོས་གདུ ང་རིང་བསྲ ེལ་རྣ མས་གདན་འདྲ ེན་པ་སྲ ིད་སྙ མ་དེར་བྱ ོན་པས། མཁའ་འགྲ ོ་རྣ མས་ནམ་མཁར་བྱ ོན་སོང་། མཆེད་གྲ ོགས་རྡ ོ་རྗ ེ་སྤུ  ན་རྣ མས་བོས་ཏེ་པུ ར་ཁང་ལ་གཟིགས་པས། གདུ ང་ཐལ་ཙམ་ཡང་མ་ལུ ས་པར་གདན་དྲ ངས་ཚར་འདུ ག་པ་ལ། རས་ཆུ ང་པ་ཐུ གས་སྐྱ  ོ་ནས། མཁའ་འགྲ ོ་རྣ མས་ལ་ངེད་མི་རྣ མས་ཀྱ ི་གདུ ང་སྐ ལ་དགོས་གསུ ངས་པས། མཁའ་འགྲ ོ་རྣ མས་ན་རེ། ཁྱ ེད་བུ ་ཆེན་རྣ མས་ལ་གདུ ང་དང་རིང་བསྲ ེལ་གྱ ི་དམ་པ་སེམས་ཆོས་སྐུ  ར་ངོ་སྤྲ  ད་པས་མི་ཆོག་ན། གསོལ་བ་ཐོབ་དང་རྗ ེ་བཙུ ན་གྱ ི་ཐུ གས་རྗ ེས་གནང་སྟ ེ་འོང་། 
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གཞན་མི་རྣ མས་ཀྱ ིས་རྗ ེ་བཙུ ན་ཉི་ཟླ ་ལྟ ་བུ ་ལ་མེ་ཁྱ ེར་གྱ ི་མཐོང་ཙམ་ཡང་མ་བྱ ས་པས་གདུ ང་དང་རིང་བསྲ ེལ་མི་འོང་། འདི་ངེད་རང་རྣ མས་ཀྱ ི་སྐ ལ་བ་ཡིན་ཟེར་ནམ་མཁའ་ན་བསྡ ད་འདུ ག་པ་ལ། བདེན་སྙ མ་གདུ ང་བའི་དབྱ ངས་ཀྱ ིས་གསོལ་བ་འདི་ལྟ ར་བཏབ་བོ། །རྗ ེ་བླ ་མའི་དྲུ  ང་ན་བཞུ གས་པའི་ཚ། །དད་པས་ཅི་གསུ ང་བཀའ་བསྒྲུ   བས་པས། །ཟབ་དགུ ་དོན་གྱ ི་གདམས་ངག་ཐོབ། །སྐ ལ་ལྡ ན་སྨ ིན་ཅིང་གྲ ོལ་མཛད་པ། །གདུ ང་དང་རིང་བསྲ ེལ་མོས་པའི་རྟ ེན། །སེམས་ཅན་ཡོངས་ལ་ཐུ གས་རྗ ེས་ཟུ ངས། །རྗ ེ་གཅིག་པུ ར་རི་ལ་བཞུ གས་པའི་ཚ། །ཞེ་བཅད་དྲ ག་པོས་བསྒ ོམ་པའི་མཐུ ས། །གྲུ  བ་རྟ གས་རྫུ  ་འཕྲུ  ལ་མངོན་གྱུ  ར་པས། །རྒྱ  ལ་ཁམས་ཡོངས་ལ་གྲ གས་གྱུ  ར་པ། །གདུ ང་དང་རིང་བསྲ ེལ་མོས་པའི་རྟ ེན། །མཐོང་ཐོས་རྣ མས་ལ་ཐུ གས་རྗ ེས་ཟུ ངས། །རྗ ེ་བུ ་སླ ོབ་ནང་ན་བཞུ གས་ཙ་ན། །ཉེ་རིང་མེད་པའི་ཐུ གས་
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རྗ ེ་ཅན། །མངོན་ཤེས་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་རྒྱ  ས། །འགྲ ོ ་བའི་དོན་ལ་བརྩ ེ་བ་ཅན། གདུ ང་དང་རིང་བསྲ ེལ་མོས་པའི་རྟ ེན། །སྐ ལ་ལྡ ན་བུ ་ལ་ཐུ གས་རྗ ེས་ཟུ ངས། །རྗ ེ་མང་པོའ་ིཁྲ ོད་དུ ་བཞུ གས་ཙ་ན། །བྱ ང་སེམས་རྒྱ  ས་པའི་བཀའ་དྲ ིན་ཅན། །འབྲ ེལ་ཚད་ཐར་པའི་ལམ་ལ་འདྲ ེན། །སྡུ  ག་བསྔ ལ་ཅན་ལ་ལྷ ག་པར་བརྩ ེ། །གདུ ང་དང་རིང་བསྲ ེལ་མོས་པའི་རྟ ེན། །ནུ ས་པ་མེད་ལ་ཐུ གས་རྗ ེས་ཟུ ངས། །རྗ ེ་སྒྱུ   ་མའི་སྐུ  ་ལུ ས་འདོར་བའི་ཚ། །མཁའ་སྤྱ  ོད་གྲུ  བ་པའི་རྣ ལ་འབྱ ོར་པ། །སྣ ང་སྲ ིད་ཆོས་སྐུ  ར་བསྒྱུ   ར་མཛད་ཅིང་། །མཁའ་འགྲ ོ་ཡོངས་ཀྱ ི་གཙ་བོ་ཡིས། །གདུ ང་དང་རིང་བསྲ ེལ་མོས་པའི་རྟ ེན། །འདིར་ཚགས་བུ ་ལ་ཐུ གས་རྗ ེས་ཟུ ངས། །ཞེས་ངུ ་འབོད་ཀྱ ི་གདུ ང་དབྱ ངས་ཀྱ ིས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། མཁའ་འགྲ ོའ ་ིཕྱ ག་གི་འོད་དེའི་ནང་ནས། འོད་ཟེར་ཁ་དོག་སྣ ་ལྔ ་འཕྲ ོ་བའི་རིང་བསྲ ེལ་བྱ ་མོའ་ིསྒ ོ་ང་ཙམ་ཞིག་པུ ར་ཁང་གི་
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སྟ ེང་དུ ་འོད་མེར་འཕྲ ོས་བྱུ  ང་བ་ལ། བུ ་ཆེན་རྣ མས་ཀྱ ིས་ཕྱ ག་རུ བ་མཛད་ནས། ངའི་ཡིན་གསུ ང་ཞིང་གདན་འདྲ ེན་དུ ་ཕྱ ིན་པ་ལ། རིང་བསྲ ེལ་དེ་སླ ར་ཡང་ནམ་མཁར་བྱ ོན་ནས་མཁའ་འགྲ ོའ་ིཕྱ ག་གི་འོད་དེ་ལ་ཐིམ་པས་འོད་དེ་ཆ་གཉིས་སུ ་བྱ ེ་སྟ ེ། ཆ་གཅིག་སེང་གེའི་ཁྲ ི་པད་མ་ཉི་ཟླ ་དང་བཅས་པའི་གདན་དུ ་གྱུ  ར་པའི་སྟ ེང་དུ ། ཆ་གཅིག་ཤེལ་དཀར་ལྟ ་བུ འི་མཆོད་རྟ ེན་ཕྱ ི་གསལ་ནང་གསལ་ཁྲུ  ་གང་ཙམ་ལ་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་ལྔ ་འཕྲ ོ ་བའི་མཐའ་སངས་རྒྱ  ས་སྟ ོང་རྩ ་གཉིས་ཀྱ ིས་བསྐ ོར་བ། བང་རིམ་རྣ མས་ན་རིམ་པ་བཞིན་རྒྱུ   ད་སྡ ེ་བཞིའི་ལྷ ་ཚགས་རྣ མས་ཁྲ ་ལམ་མེར་གསལ་བ་ཞིག་ཏུ ་གྱུ  ར་པའི་ནང་ནས་རྗ ེ་བཙུ ན་མཐོ་གང་ཙམ་ཞིག་ལ་མཁའ་འགྲ ོ་རྣ མས་ཀྱ ིས་ཕྱ ག་འཚལ་མཆོད་པ་འབུ ལ་བ་ཞིག་གི་རམ་འདེགས་མཆོད་རྟ ེན་དེའི་དཀོན་གཉེར་གྱ ི་ཚུ ལ་དུ ་འདུ ག་པའི་མཁའ་འགྲ ོ་གཉིས་ཀྱ ིས་
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བྱ ས་ནས་མགུ ར་འདི་གསུ ངས་སོ། །བུ ་བདེ་བ་སྐྱ  ོང་དང་ཞི་བ་འོད། །ངན་རྫ ོང་སྟ ོན་པ་ལ་སོགས་པའི། །སྐ ལ་ལྡ ན་རས་པའི་བུ ་སླ ོབ་རྣ མས། །མོས་གུ ས་གདུ ང་བ་དྲ ག་པོ་ཡིས། །ཕ་ཡི་མིང་ནས་འབོད་བཞིན་དུ ། །གདུ ང་དང་རིང་བསྲ ེལ་མོས་པའི་རྟ ེན། །སེམས་ཅན་ཡོངས་ལ་གནང་དགོས་ཞེས། །གསོལ་བ་སྙ ིང་ནས་བཏབ་པའི་མཐུ ས། །ཐུ གས་རྗ ེས་སྐུ  ་གསུ མ་སྤྲུ   ལ་པའི་རྟ ེན། །མཐོང་བས་འཁོར་བར་མི་ལྟུ  ང་སྟ ེ། དད་པ་བྱ ས་ན་རྫ ོགས་སངས་རྒྱ  ། །ཆོས་སྐུ  ་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་ལ། །རིང་བསྲ ེལ་བྱ ་མོའ་ིསྒ ོ་ང་ཙམ། །འགྲ ོ་བ་ཡོངས་ཀྱ ི་མོས་པའི་རྟ ེན། །བདག་གིར་བྱ ས་པས་མི་ཐོབ་ཅིང་། །ཕལ་པའི་ཡུ ལ་དུ ་ག་ལ་སྡ ོད། །འོན་ཀྱ ང་གསོལ་བ་བཏབ་གྱུ  ར་ན། །ཐུ གས་རྗ ེ་ཆུ ང་དུ ་མི་འགྲ ོ་བ། །སངས་རྒྱ  ས་སྤྱ  ི་ཡི་དམ་ཚིག་ཡིན། །ཡི་དམ་བདེ་མཆོག་ཡབ་ཡུ མ་ལ། །དུ ར་ཁྲ ོད་རུ ས་པའི་རྒྱ  ན་གྱ ིས་མཛས། །ནམ་མཁར་དཀྱ ིལ་འཁོར་
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རྫ ོགས་པ་ལ། །དཔའ་བོ་དཔའ་མོའ་ིམཆོད་སྤྲ  ིན་འཁྲ ིགས། །ལོངས་སྤྱ  ོད་རྫ ོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ལྷ ། །དབང་བསྐུ  ར་དངོས་གྲུ  བ་མྱུ  ར་དུ ་འབྱུ  ང་། །འདི་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་ནུ ས་ན། །བྱ ིན་རླ བས་ཆུ ང་དུ ་མི་འགྲ ོ་བ། །མཁའ་འགྲ ོ་སྤྱ  ི་ཡི་དམ་ཚིག་ཡིན། །ཐུ བ་པ་ཆོས་སྐུ  འི་ཕྲ ིན་ལས་ཀྱ ིས། །སྤྲུ   ལ་སྐུ  ་སྣ ་ཚགས་ཅིར་ཡང་སྟ ོན། །ཤེལ་གྱ ི་མཆོད་རྟ ེན་ཁྲུ  ་གང་ལ། །མདོ་ཡི་སངས་རྒྱ  ས་སྟ ོང་རྩ ་དང་། །རྒྱུ   ད་སྡ ེ་བཞི་ཡི་ཕྲ ་བཏབ་སྟ ེ། །དངོས་སུ ་བྱ ོན་པ་ངོ་མཚར་ཆེ། །མ་ཡེངས་གསོལ་བ་འདེབས་ནུ ས་ན། ཕྲ ིན་ལས་ཆུ ང་དུ ་མི་འགྲ ོ་བ། །ཆོས་སྐྱ  ོང་སྤྱ  ི་ཡི་དམ་ཚིག་ཡིན། །བླ ་མ་སྐུ  ་གསུ མ་དབྱ ེར་མེད་ནི། །རྫུ  ་འཕྲུ  ལ་བཀོད་པ་ཅིར་ཡང་སྟ ོན། །ཆུ ང་ལ་དོད་པའི་སྐུ  ་འབྲ ས་ཅན། །དངོས་སུ ་འབྱ ོན་པ་ངོ་མཚར་ཆེ། །མོས་གུ ས་གདུ ང་བ་དྲ ག་པོ་ཡིས། །སྙ ིང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་ནུ ས་ན། །དངོས་གྲུ  བ་ཆུ ང་དུ ་མི་འགྲ ོ་བ། །གྲུ  བ་ཐོབ་ཡོངས་
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ཀྱ ི་དམ་ཚིག་ཡིན། །དམ་ཚིག་དངོས་སུ ་སྲུ  ང་བ་ན། །དམ་ཅན་ཡོངས་ཀྱ ིས་དངོས་གྲུ  བ་སྟ ེར། །གཅིག་པུ ར་རི་ཁྲ ོད་ཟིན་པ་ན། །མ་དང་མཁའ་འགྲ ོ་ངང་གིས་འཁོར། ཆོས་ལ་ངོ་ལྐ ོག་མ་བྱ ས་ན། །མྱུ  ར་དུ ་གྲུ  བ་པའི་སྔ ་ལྟ ས་ཡིན། །ནང་དུ ་སྐྱ  ིད་འདོད་མི་འདུ ག་ན། །ཉོན་མངོས་རྩ ་བ་བུ ད་པ་ཡིན། །བདག་དང་དངསོ་པརོ་མི་འཛིན་ན། འདྲ ེ ་བདུ ད་བར་ཆད་སོད་པ་ཡིན། །ཕྱ ོགས་དང་རིས་སུ ་མི་འདུ ག་ན། །ལྟ ་བ་ཡོངས་སུ ་དག་པ་ཡིན། །འཁོར་འདས་སྟ ོང་པར་འཆར་ནུ ས་ན། །སྒ ོམ་པ་ཡོངས་སུ ་དག་པ་ཡིན། །བརཏལ་ཤུ གས་ཁོང་ནས་རྡ ོལ་བ་ན། །སྤྱ  ོད་པ་ཡོངས་སུ ་དག་པ་ཡིན། །བླ ་མའི་ལུ ང་བསྟ ན་ཐོབ་པ་ན། །དམ་ཚིག་ཡོངས་སུ ་དག་པ་ཡིན། །སེམས་ཅན་ཀུ ན་གྱ ི་དོན་གྲུ  བ་ན། །འབྲ ས་བུ ་ཡོངས་སུ ་དག་པ་ཡིན། །དཔོན་སླ ོབ་ཐུ གས་ཡིད་འདྲ ེས་པ་ན། །འབྲ ེལ་པ་ཡོངས་སུ ་དག་པ་ཡིན། །རྟ གས་དང་དངོས་གྲུ  བ་
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མཐོང་བ་ན། །སྣ ང་བ་ཡོངས་སུ ་དག་པ་ཡིན། །དམ་ཚིག་ཉམས་མྱ ོང་དྲ ོད་རྟ གས་ཆོས། །ཁྱ ེད་བུ ་སླ ོབ་རྣ མས་ཀྱ ི་གདུ ང་སྐ ལ་མཛད། །ཅེས་གསུ ངས་པའི་མཐར། མཁའ་འགྲ ོ་རྣ མས་ཀྱ ིས་མཆོད་རྟ ེན་དེ་བུ ་སླ ོབ་རྣ མས་ལ་ལེགས་པར་བསྟ ན་ནས། རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲ ིའི་སྟ ེང་དུ ་བཞག་སྟ ེ། ཞིང་ཁམས་གཞན་དུ ་གདན་འདྲ ེན་པའི་གྲ བས་བྱ ེད་ཅིང་འདུ ག་པའི་ཚ། རས་པ་ཞི་བ་འོད་ཀྱ ི་བསམ་པ་ལ། མཁའ་འགྲ འོ་ིཕྱ ག་གི་མཆོད་རྟ ེན་འདི་ངེད་མིའི་བུ ་སླ ོབ་རྣ མས་ཚགས་གསོག་པའི་རྟ ེན་དུ ་ཞུ ་དགོས་སྙ མ་ནས་གདུ ང་དབྱ ངས་ཀྱ ིས་གསོལ་བ་འདི་ལྟ ར་བཏབ་བོ། །ཕ་གཞན་དོན་སྤྲུ   ལ་པའི་མི་གཟུ གས་ཅན། །ལོངས་སྤྱ  ོད་རྫ ོགས་པའི་རྣ ལ་འབྱ ོར་པ། །མི་མངོན་ཆོས་དབྱ ིངས་ཐམས་ཅད་ཁྱ བ། །རྗ ེ ་ཆོས་ཀྱ ི ་སྐུ  ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། མཁའ་འགྲ ོའ་ིཕྱ ག་གི་མཆོད་རྟ ེན་དེ། །ངེད་བུ ་སླ ོབ་རྣ མས་ལ་གནང་བར་ཞུ ། །རྗ ེ་
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གྲུ  བ་ཐོབ་རྣ མས་དང་མཇལ་དུ ས་ན། །རིན་ཆེན་གསེར་གྱ ི་སྒྲ  ོམ་བུ ་འདྲ ། །རྗ ེ་རིན་ཐང་མེད་པའི་རྣ ལ་འབྱ ོར་པ། །སྦྱ  ངས་པ་ཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མཁའ་འགྲ ོའ་ིཕྱ ག་གི་མཆོད་རྟ ེན་དེ། །ངེད་བུ ་སླ ོབ་རྣ མས་ལ་གནང་བར་ཞུ ། །རྗ ེ་བླ ་མའི་ཞབས་ཏགོ་བྱ ེད་དུ ས་སུ ། །གཡང་དཀར་ལུ ག་གི་བལ་དང་འདྲ ། །ཀུ ན་ལ་ཕན་པའི་རྣ ལ་འབྱ ོར་པ། །ཐུ གས་རྗ ེ་ཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མཁའ་འགྲ ོའ ་ིཕྱ ག་གི་མཆོད་རྟ ེན་དེ། །ངེད་བུ ་སླ ོབ་རྣ མས་ལ་གནང་བར་ཞུ ། །རྗ ེ་འཇིག་རྟ ེན་བྱ ་བ་བཏང་བའི་ཚ། །དྲ ང་སྲ ོང་རིག་པའི་རྒྱ  ལ་པོ་འདྲ ། །འགྱུ  ར་བ་མེད་པའི་རྣ ལ་འབྱ ོར་པ། །སྙ ིང་སྟ ོབས་ཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མཁའ་འགྲ ོའ ་ིཕྱ ག་གི་མཆོད་རྟ ེན་དེ། །ངེད་བུ ་སླ ོབ་རྣ མས་ལ་གནང་བར་ཞུ ། །རྗ ེ་བླ ་མའི་གདམས་ངག་སྒ ོམ་ཙ་ན། །སྟ ག་མོ་མི་རོ་ཟ་བ་འདྲ ། །ཐེ་ཚམ་མེད་པའི་རྣ ལ་འབྱ ོར་པ། །སྙ ིང་རུ ས་ཅན་ལ་གསོལ་
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བ་འདེབས། །མཁའ་འགྲ ོའ་ིཕྱ ག་གི་མཆོད་རྟ ེན་དེ། །ངེད་བུ ་སླ ོབ་རྣ མས་ལ་གནང་བར་ཞུ ། །རྗ ེ་མི་མེད་ལུ ང་པ་འགྲ ིམ་ཙ་ན། །ལྕ གས་ཀྱ ི་ཕ་བོང་སྲུ  བས་མེད་འདྲ ། འགྱུ  ར་བ་མེད་པའི་རྣ ལ་འབྱ ོར་པ། །བཅོས་མ་སྤ ངས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། མཁའ་འགྲ ོའ་ིཕྱ ག་གི་མཆོད་རྟ ེན་དེ། །ངེད་བུ ་སླ ོབ་རྣ མས་ལ་གནང་བར་ཞུ ། །རྗ ེ་རྟ གས་དང་ཆོ་འཕྲུ  ལ་སྟ ོན་ཙ་ན། །གླ ང་ཆེན་དར་སེང་དཀར་མོ་འདྲ ། །ཉམ་ང་མེད་པའི་རྣ ལ་འབྱ ོར་པ། །འཇིགས་པ་བྲ ལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མཁའ་འགྲ ོའ་ིཕྱ ག་གི་མཆོད་རྟ ེན་དེ། །ངེད་བུ ་སླ ོབ་རྣ མས་ལ་གནང་བར་ཞུ ། །རྗ ེ་ཉམས་དང་དྲ ོད་རྟ གས་བསྐྱ  ེད་ཙ་ན། །བཅོ་ལྔ འི་ཟླ ་བ་ཉ་རྒྱ  ས་འདྲ ། །འཛམ་གླ ིང་ཁྱ བ་པའི་རྣ ལ་འབྱ ོར་པ། །གཅེས་འཛིན་མེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མཁའ་འགྲ ོའ ་ིཕྱ ག་གི་མཆོད་རྟ ེན་དེ། །ངེད་བུ ་སླ ོབ་རྣ མས་ལ་གནང་བར་ཞུ ། །རྗ ེ་སྐ ལ་ལྡ ན་སླ ོབ་མ་སྐྱ  ོང་



433

ཙ་ན། །ཉི་མ་མེ་ཤེལ་ཕྲ ད་པ་འདྲ ། །གྲུ  བ་ཐོབ་མཛད་པའི་རྣ ལ་འབྱ ོར་པ། །བཀའ་དྲ ིན་ཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མཁའ་འགྲ ོའ་ིཕྱ ག་གི་མཆོད་རྟ ེན་དེ། །ངེད་བུ ་སླ ོབ་རྣ མས་ལ་གནང་བར་ཞུ ། །རྗ ེ་ཟང་ཟིང་ནོར་དང་ཕྲ ད་ཙ་ན། །དངུ ལ་ཆུ ་ས་ལ་ལྷུ  ང་བ་འདྲ ། །དྲ ི ་མས་མ་གོས་རྣ ལ་འབྱ ོར་པ། །ཉེས་སྐྱ  ོན་མེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མཁའ་འགྲ ོའ་ིཕྱ ག་གི་མཆོད་རྟ ེན་དེ། །ངེད་བུ ་སླ ོབ་རྣ མས་ལ་གནང་བར་ཞུ ། །རྗ ེ་མང་པོའ་ིཚགས་པ་སྐྱ  ོང་ཙ་ན། །འཛམ་གླ ིང་ཉི་མ་ཤར་བ་འདྲ ། །མུ ན་པ་སེལ་བའི་རྣ ལ་འབྱ ོར་པ། །མཁྱ ེན་བརྩ ེ་ཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མཁའ་འགྲ ོའ་ིཕྱ ག་གི་མཆོད་རྟ ེན་དེ། །ངེད་བུ ་སླ ོབ་རྣ མས་ལ་གནང་བར་ཞུ ། །རྗ ེ་འཛམ་གླ ིང་མི་ཡིས་མཇལ་ཙ་ན། །མ་དང་བུ ་གཉིས་ཕྲ ད་པ་འདྲ ། །ཅི་ཕན་མཛད་པའི་རྣ ལ་འབྱ ོར་པ། །བྱ མས་པ་ཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མཁའ་འགྲ ོའ ་ིཕྱ ག་གི་
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མཆོད་རྟ ེན་དེ། །ངེད་བུ ་སླ ོབ་རྣ མས་ལ་གནང་བར་ཞུ ། །རྗ ེ་མཁའ་སྤྱ  ོད་གནས་སུ ་གཤེགས་ཙ་ན། །དངོས་གྲུ  བ་གཏེར་གྱ ི་བུ མ་པ་འདྲ ། །དགོས་འདོད་འབྱུ  ང་བའི་རྣ ལ་འབྱ ོར་པ། །ངོ་མཚར་ཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མཁའ་འགྲ ོའ ་ིཕྱ ག་གི་མཆོད་རྟ ེན་དེ། །ངེད་བུ ་སླ ོབ་རྣ མས་ལ་གནང་བར་ཞུ ། །རྗ ེ་མངོན་ཤེས་ལུ ང་བསྟ ན་མཛད་ཙ་ན། །ཁ་དང་ལག་པ་སྤྲ  ོད་པ་འདྲ ། །འཕྱུ  ག་པ་མེད་པའི་རྣ ལ་འབྱ ོར་པ། དུ ས་གསུ མ་མཁྱ ེན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མཁའ་འགྲ ོའ་ིཕྱ ག་གི་མཆོད་རྟ ེན་དེ། ངེད་བུ ་སླ ོབ་རྣ མས་ལ་གནང་བར་ཞུ ། །རྗ ེ་དངོས་གྲུ  བ་མྱུ  ར་དུ ་གནང་ཙ་ན། །ཕ་ཡིས་བུ ་ལ་ནོར་འབོགས་འདྲ ། །ཕངས་པ་མེད་པའི་རྣ ལ་འབྱ ོར་པ། །ཐུ གས་རྗ ེ་ཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མཁའ་འགྲ ོའ་ིཕྱ ག་གི་མཆོད་རྟ ེན་དེ། །ངེད་བུ ་སླ ོབ་རྣ མས་ལ་གནང་བར་ཞུ ། །ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། ཡང་མཆོད་རྟ ེན་ནང་གི་རྗ ེ་བཙུ ན་
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གྱ ི་སྐུ  ་དེས། རས་པ་ཞི་བ་འོད་ཀྱ ིས་ཞུ ས་པའི་ལན་དུ ་འདྲ ་མིན་གོལ་ས་གཅོད་པའི་མགུ ར་འདི་གསུ ངས་སོ། །འོ་ན་སྐ ལ་ལྡ ན་དད་པ་ཅན། །ལྷ ང་ལྷ ང་གདུ ང་བས་གསོལ་འདེབས་པ། །ཡ་མཚན་རས་པའི་བུ ་སླ ོབ་ཉོན། །ཁོ་བོ་མི་ལ་རས་པ་ངའི། ཆོས་སྐུ  ་ཀུ ན་ལ་ཁྱ བ་པ་ཡིས། །སྟ ོང་པ་ཉིད་ལ་ཤོར་ཐོབ་མེད། །གཟུ གས་སྐུ  ་དབྱ ིངས་སུ ་ཐིམ་པ་ཡིས། །ཀུ ན་རྫ ོབ་གདུ ང་དང་རིང་བསྲ ེལ་རྣ མས། །རིལ་པོ་གཅིག་ཏུ ་གྱུ  ར་པ་དེ། །འོད་ཟེར་འབར་བའི་མཆོད་རྟ ེན་གཅིག །འདི་འགྲ ོ་བ་ཡོངས་ཀྱ ི་ཚགས་ཀྱ ི་ཞིང་། །བཞུ གས་གནས་དག་པའི་ཞིང་དུ ་བྱ ེད། །དཀོན་གཉེར་མཁའ་འགྲ ོ་སྡ ེ་ལྔ ས་བྱ ེད། །ཕྱ ག་མཆོད་ལྷ ་དང་མཁའ་འགྲ ོས་འབུ ལ། །མི་ཡུ ལ་བཞག་ཀྱ ང་ཡལ་ནས་འགྲ ོ། །ཁྱ ེད་བུ ་སླ ོབ་རྣ མས་ཀྱ ི་སྐ ལ་བ་ལ། །རང་སེམས་ཆོས་སྐུ  ར་ངོ་སྤྲ  ད་པས། །གདུ ང་དང་རིང་བསྲ ེལ་དམ་པ་ཡོད། །དེ་ཉམས་སུ ་ལེན་པའི་
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ལམ་དུ ས་སུ ། །འདྲ ་མིན་གོལ་ས་འདི་འདྲ ་འབྱུ  ང་། །མ་བརྗ ེད་ཟུ ང་ལ་སྤ ོང་ལེན་གྱ ིས། །ཕ་མཚན་ལྡ ན་བླ ་མ་བསྟ ེན་པ་དང་། །མི་བསོད་ནམས་ཅན་ལ་བརྟ ེན་པ་གཉིས། །འདྲ ་དང་འདྲ ་ལ་ནོར་དོགས་མཛད། །ཡེ་སྟ ོང་སེམས་ལ་ཤར་བ་དང་། །མི་རྟ ོག་བླ ོ་ཡིས་བཅོས་པ་གཉིས། །འདྲ ་དང་འདྲ ་ལ་ནོར་དོགས་མཛད། །སྒ ོམ་གཉུ ག་མའི་རང་ས་ཟིན་པ་དང་། །ཞི་གནས་རྩ ི་ལ་འབྱ ར་བ་གཉིས། །འདྲ ་དང་འདྲ ་ལ་ནོར་དོགས་མཛད། །རང་བྱུ  ང་ལྷུ  ག་པའི་རང་ཤར་དང་། །མཐོང་མཐོང་མང་པོའ་ིདྲ ན་པ་གཉིས། །འདྲ ་དང་འདྲ ་ལ་ནོར་དོགས་མཛད། །སེམས་ཉིད་དྲ ི་མེད་གཅེར་མཐོང་དང་། །བསམ་པ་བཟང་པོའ་ིཕན་དོགས་གཉིས། །འདྲ ་དང་འདྲ ་ལ་ནོར་དོགས་མཛད། །དངོས་གྲུ  བ་རྟ ེན་འབྲ ེལ་ཤར་བ་དང་། །ཟང་ཟིང་མང་པོའ་ིབསོད་ནམས་གཉིས། །འདྲ ་དང་འདྲ ་ལ་ནོར་དོགས་མཛད། །མ་དང་མཁའ་འགྲ ོའ་ིལུ ང་
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བསྟ ན་དང་། །ས་བླ ་འབྱུ  ང་པོའ་ིལྷ ང་འབོད་གཉིས། །འདྲ ་དང་འདྲ ་ལ་ནོར་དོགས་མཛད། །མཁའ་འགྲ ོས་སྒྲུ   བ་པའི་ཕྲ ིན་ལས་དང་། །བདུ ད་ཀྱ ིས་སྒྲུ   བ་པའི་བར་ཆད་གཉིས། །འདྲ ་དང་འདྲ ་ལ་ནོར་དོགས་མཛད། །ཆོས་སྐུ  ་དྲ ི་མེད་གོང་བུ ་དང་། མཚན་མ་རྫ ས་ཀྱ ི་རིང་བསྲ ེལ་གཉིས། །འདྲ ་དང་འདྲ ལ་ནོར་དོགས་མཛད། །སྤྲུ   ལ་པ་དབྱ ིངས་ཀྱ ི་མེ་ཏོག་དང་། །འདོད་ཁམས་ལྷ ་ཡི་མེ་ཏོག་གཉིས། །འདྲ ་དང་འདྲ ་ལ་ནོར་དོགས་མཛད། །གདོན་ལས་སྐྱ  ེས་པའི་མཆོད་རྟ ེན་དང་། །སྤྲུ   ལ་པ་ལྷ ་ཡི་མཆོད་རྟ ེན་གཉིས། །འདྲ ་དང་འདྲ ་ལ་ནོར་དོགས་མཛད། །སྣ ང་སྲ ིད་འཇའ་འོད་གུ ར་ཁང་དང་། །འབྱུ  ང་བ་རྐྱ  ེན་གྱ ི་འཇའ་འོད་གཉིས། །འདྲ ་དང་འདྲ ་ལ་ནོར་དོགས་མཛད། །སྔ ོན་གྱ ི་ལས་འཕྲ ོས་དད་པ་དང་། །རྐྱ  ེན་ལས་སྐྱ  ེས་པའི་དད་པ་གཉིས། །འདྲ ་དང་འདྲ ་ལ་ནོར་དོགས་མཛད། །དད་པ་སྙ ིང་ནས་སྐྱ  ེས་པ་དང་། །ངོ་
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ཚ་ཁྲ ེལ་གྱ ི་དད་པ་གཉིས། །འདྲ ་དང་འདྲ ་ལ་ནོར་དོགས་མཛད། །སྙ ིང་ནས་སྒྲུ   བ་པ་བྱ ེད་པ་དང་། །ཚ་འདི་བླ ་མའི་ངོ་སྲུ  ང་གཉིས། །འདྲ ་དང་འདྲ ་ལ་ནོར་དོགས་མཛད། །བསམ་དོན་ལག་ཏུ ་འགེལ་བ་དང་། །ཁ་དོན་རླུ  ང་ལ་བསྐུ  ར་བ་གཉིས། འདྲ ་དང་འདྲ ་ལ་ནོར་དོགས་མཛད། །མ་དང་མཁའ་འགྲ ོའ ་ིམཆོད་རྟ ེན་འདི། དུ ས་གསུ མ་སངས་རྒྱ  ས་ཞིང་ཁམས་ཡིན། །དཔའ་བོ་དཔའ་མོའ་ིཚགས་ཁང་ཡིན། བླ ་མ་རྗ ེ་བཙུ ན་སྒ ོམ་ཁང་ཡིན། །ང་ནི་ཤར་ཕྱ ོགས་ཞིང་ཁམས་སུ ། །མཁའ་འགྲ ོ་མང་པོ་འདུ ས་པའི་ནང་། །མངོན་པར་དགའ་བའི་ཞིང་དེ་ན། །བཅོམ་ལྡ ན་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོ་དང་། །སྤྱ  ན་རས་གཟིགས་མགོན་སྒྲ  ོལ་མའི་ཚགས། །ཀུ ན་བཟང་བདེ་བའི་གནས་དེ་རུ ། །མཁའ་འགྲ ོ་མང་པོའ་ིསུ ན་མ་ཡོད། །ཁྱ ོད་གསོལ་བ་སྙ ིང་ནས་འདེབས་ནུ ས་ན། །ཁ་ཞེ་མེད་པའི་མཆི་མ་འཁྲུ  ག །བཅོས་མ་མེད་པའི་ཕྱ ག་
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རྟ ེན་མཚར། །ཤེས་རབ་རྣ ོན་པོའ་ིམེ་ཏོག་འཐོར། །བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་ཀྱ ི་བུ མ་ཁྲུ  ས་གྱ ིས། །དད་པ་འགྱུ  ར་མེད་སྲུ  ང་བ་བཟང་། །ཡེ་ཤེས་གཉིས་མེད་དབང་ཞུ ་ན། །མགོ་བོ་འདི་ཡི་འོག་ཏུ ་ཞུ གས། །ཞེས་གསུ ངས་ཤིང་། མཁའ་འགྲ ོ་རྣ མས་ཀྱ ིས་མཆོད་རྟ ེན་བུ ་ཆེན་རྣ མས་ཀྱ ི་སྟ ེང་གི་ནམ་མཁར་ཁྱ ེར་བྱུ  ང་སྟ ེ། མཆོད་རྟ ེན་ལས་བུ ་ཆེན་རེ་རེའི་དབུ ་ཐོག་ཏུ ་འོད་ཟེར་རེ་རེ་འཕྲ ོས་ཏེ་དབང་བསྐུ  ར་མཛད་དོ། །དེ་ནས་ཕལ་ཆེར་གྱ ིས་མཆོད་རྟ ེན་དེའི་ནང་ནས་རྗ ེ་བཙུ ན་གྱ ི་སྐུ  ་དེ་ཕྱ ིར་འཕྲ ོས་ཏེ། ནམ་མཁའ་ན་ལ་ལས་དགྱ ེས་པ་རྡ ོ་རྗ ེ། འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག །གསང་བ་འདུ ས་པ། རྗ ེ་བཙུ ན་མའི་དཀྱ ིལ་འཁོར། ལྷ ་དང་ལྷ ་མོ་དཔག་ཏུ ་མེད་པས་བསྐ ོར་བ་དངོས་སུ ་མཐོང་བ་ཞིག་གི་གཙ་བོའ་ིཐུ གས་ཀར་ཐིམ་པ་དང་། དཀྱ ིལ་འཁོར་དེ་ཡང་ནམ་མཁར་འོད་དུ ་སྲ ིལ་འདྲ ིལ་ནས་མཐར་ཤར་ཕྱ ོགས་སུ ་ཏལ་སོང་བ་ལ། མཆོད་རྟ ེན་
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དེ་ལ་མཁའ་འགྲ ོ་རྣ མས་ཀྱ ིས་དར་སྣ ་ཚགས་ཀྱ ི་ན་བཟའ་གསོལ་ནས་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲ  ོམ་བུ ་ཞིག་གི་ནང་དུ ་བཅུ ག་སྟ ེ། མཆོད་པ་དང་རོལ་ཆ་དཔག་མེད་དང་བཅས་ཏེ་ཤར་ཕྱ ོགས་སུ ་གདན་དྲ ངས་སོང་བ་མཐོང་། ལ་ལས་རྗ ེ་བཙུ ན་ལོངས་སྤྱ  ོད་རྫ ོགས་སྐུ  འི་ཆ་བྱ ད་ཅན། རྒྱ  ན་གྱ ིས་བརྒྱ  ན་པའི་སེང་གེ་ལ་ཆིབས་པའི་རྐ ང་ལག་ནས་མཁའ་འགྲ ོ་རིགས་བཞིས་བཏེགས་འགྲ ོ་བའི་ཆིབས་མཐུ ར་རྡ ོ་རྗ ེ་ཕག་མོས་ཁྲ ིད་དེ། དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲ ོ་བསམ་གྱ ིས་མི་ཁྱ བ་པས་གདུ གས་རྒྱ  ལ་མཚན་ལ་སོགས་པའི་མཆོད་པ་དང་རོལ་ཆ་སྣ ་ཚགས་འབུ ལ་བའི་འཁོར་གྱ ིས་བསྐ ོར་ནས་ཤར་ཕྱ ོགས་སུ ་འབྱ ོན་པ་མཐོང་བ་དང་། མཆོད་རྟ ེན་དེ་ཡང་མཁའ་འགྲ ོ་མ་དཀར་མོ་ཞིག་གིས་དར་དཀར་གྱ ི་མདོ་ལི་ལ་གདན་དྲ ངས་པར་མཐོང་བ་ལ་སོགས་ཏེ། ཡ་མཚན་ཞིང་ངོ་མཚར་བའི་རྟ གས་བསམ་གྱ ིས་མི་ཁྱ བ་བོ། །དེ་ནས་
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གྲྭ  ་པ་བུ ་སླ ོབ་རྣ མས་ཀྱ ིས། གདུ ང་སྐ ལ་ཆད་པའི་མྱ ་ངན་བྱ ས། སྨྲ  ེ་སྔ གས་ཀྱ ིས་གསོལ་བ་དྲ ག་ཏུ ་བཏབ་པས། སྐུ  ་མེད་པའི་རྗ ེ་བཙུ ན་གྱ ི་གསུ ང་འདྲ ་བ་ཞིག་ནམ་མཁར་བྱུ  ང་ནས། བུ ་རྣ མས་དེ་ཙམ་སྡུ  ག་བསྔ ལ་བྱ ེད་མི་དགོས། ཁྱ ེད་རང་རྣ མས་ཀྱ ི་མཚན་མའི་གདུ ང་སྐ ལ་དུ ། རྡ ོ་ཨ་མོ་ལི་ཀའི་ངོས་ལ་ཡིག་འབྲུ  ་བཞི་བྱ ོན་པ་མོས་གུ ས་ཀྱ ི་རྟ ེན་ཡོད་པས་བྲ ག་གི་འོག་ཏུ ་ཚལ་ཞིག་བྱ ་བ་ཐོས་ནས། པུ ར་བཞུ ་བའི་བྲ ག་སྟ ེགས་ཀྱ ི་སྐ ོར་ལ་བཙལ་བས། ལུ ང་བསྟ ན་ཇི་ལྟ ་བ་བཞིན་པུ ར་རྡ ོ་རྙ ེད་པས། གདུ ང་སྐ ལ་ཆད་པའི་མྱ ་ངན་སངས་པར་གྱུ  ར་ཏོ། །ངོ་མཚར་ཅན་གྱ ི་པུ ར་རྡ ོ་དེ། དུ ས་ད་ལྟ འི་བར་དུ ་ཡང་འགྲ ོ་བའི་དོན་ལ་དབེན་གནས་དཔལ་གྱ ི་ཆུ ་དབར་ན་བཞུ གས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་བུ ་ཆེན་རྣ མས་འཕྲ ལ་རྗ ེ་བཙུ ན་ཞིང་ཁམས་གཞན་དུ ་ཐེགས་པས་ཐུ གས་སྐྱ  ོ་རུ ང་། ཕུ གས་རྗ ེ་བཙུ ན་གང་དུ ་སངས་རྒྱ  ་བའི་
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ཞིང་དེར་འཁོར་གྱ ི་ཐོག་མར་སྐྱ  ེ་བར་ཐག་ཆོད་ཅིང་། རྗ ེ་བཙུ ན་གྱ ི་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱ ིས་ཀྱ ང་བསྟ ན་པ་དང་སེམས་ཅན་གྱ ི་དོན་རྒྱ  ་ཆེན་གྲུ  བ་པ་དང་། རང་རང་གི་ཐུ གས་དམ་གྱ ིས་ཀྱ ང་དོན་གཉིས་གྲུ  བ་པའི་གདེངས་དང་ལྡ ན་པའི་ངང་ནས་ཀུ ན་ཞལ་འཆམ་སྟ ེ་ད་ཞལ་ཆེམས་ལྟ ར། ཐབ་ཁའི་འོག་གི་གསེར་ལྟ ་དགོས་ཏེ། རྗ ེ ་བཙུ ན་གྱ ིས་མཛད་པ་དེ་ལ་གསེར་འོང་དོན་རང་མེད་ནའང་། བཀའ་ཡིན་པས་ལྟ ་དགོས་ཟེར་ཐབ་ཁ་གྲུ  ས་ཏེ་བལྟ ས་པས། ཀཱ ་ཤི་ཀའི་རས་ཁ་གང་ལ། གྲ ི་ཆུ ང་རྩ ེ་མོས་སྨྱུ   ང་འོང་བ། ལྟ ག་པས་མེ་ཐོན་པ། སོས་གྲ ི་འོང་བ་གཅིག་དང་། བུ ་རམ་རྡ ོག་པོ་གཅིག །ཡི་གེ་ཞིག་དྲ ིལ་འདུ ག་པ་བཀླ གས་པས། སྟ ོད་ན་བུ ར་རྡ ོག་འདི་དང་རས་འདི་གྲ ི་ཆུ ང་འདིས་གཏུ བས་པས་ཟད་པར་མི་འགྱུ  ར་གྱ ིས་གཏུ བས་ལ་སེམས་ཅན་ལ་ཅི་ཁྱ ེད་གྱ ིས། བུ ་རམ་མྱ ོང་ཚད་རས་ལ་རེག་ཚད་
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ངན་སོང་ལས་ཐར་བ་ཡིན་ཏེ། མི་ལ་རས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱ ི་ཟས་དང་། གོས་ལ་རྒྱ  ལ་བ་གངོ་མ་རྣ མས་ཀྱ ིས་ཀྱ ང་བྱ ིན་གྱ ིས་བརླ བས་པ་ཡིན་ན།ོ །སེམས་ཅན་སུ ་གང་གི་རྣ ་བར་ངའི་མིང་ལན་ཅིག་ཐོས་པ་ལ་དད་པ་སྐྱ  ེས་པ་དེ་རྣ མས་ལ། སྐྱ  ེ་བ་བདུ ན་གྱ ི་བར་དུ ་ངན་སོང་མེད་ཅིང་། ཚ་རབས་བདུ ན་དྲ ན་པར་འགྱུ  ར་བ་རྒྱ  ལ་བ་གོང་མ་རྣ མས་ཀྱ ིས་ལུ ང་བསྟ ན་ཡིན་ནོ། །མི་ལ་རས་པ་ལ་གསེར་ཡོད་ཟེར་བའི་མི་རྣ མས་ཀྱ ི་ཁར་སྐྱ  ག་གོང་ཞིག་ཆུ ག་ཅིག་བྱ ་བ་ཞིག་འདུ ག་པས། བུ ་ཆེན་རྣ མས་ཐུ གས་ཁྲ ལ་དང་མྱ ་ངན་ཆེ་བར་ཡོད་པའི་ཚ་ཡང་། གསུ ང་དེ་བྱུ  ང་བའི་མོད་ལ། ཀུ ན་བཞད་གད་ཐེག་པ་ཞིག་བྱུ  ང་ངོ་། །སྨ ད་ན། རྣ ལ་འབྱ ོར་ང་ཡི་ཏིང་འཛིན་ཟས། །མི་ཚའི་རིང་ལ་ཟོས་ཟོས་པ། །དངོས་གྲུ  བ་གཉིས་འབྱུ  ང་སྙ ིང་རྗ ེའི་ཟས། །ཁ་རུ ་སོང་བའི་སེམས་ཅན་རྣ མས། །ཡི་དྭ གས་སྐྱ  ེ་བའི་སྒ ོ་གཅད་དོ། །རས་
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དཀར་གཏུ མ་མོ་ཤེས་རབ་གོས། །ལུ ས་སམ་མགུ ལ་དུ ་བཏགས་པ་རྣ མས། །ཚ་གྲ ང་དམྱ ལ་བའི་སྐྱ  ེ་སྒ ་ོགཅད། །བྱ ིན་རླ བས་ཐབོ་པ་ཐམས་ཅད་ནི། །ངན་སངོ་གསུ མ་གྱ ི་གནས་ལས་ཐར། །ཆོས་འབྲ ེལ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ནི། །དེང་ནས་ངན་སོང་མི་སྐྱ  ེ་ཞིང་། །རིམ་གྱ ིས་རྫ ོགས་པའི་སངས་རྒྱ  ས་ཐོབ། །མིང་ཙམ་རྣ ་བར་སོང་བ་ལ། །དད་པ་སྐྱ  ེས་པའི་སེམས་ཅན་ཀུ ན། །ཚ་རབས་བདུ ན་དུ ་མིང་རུ ས་དྲ ན། །ཕོ་རྒ ོད་མི་ལ་རས་པ་ང་། །སྣ ང་སྲ ིད་གསེར་དུ ་སོང་བ་ལ། །ཕུ ར་ཐུ མས་ཐིག་པོས་དགོས་པ་མེད། བུ ་སླ ོབ་ཁོ་བོའ ་ིབཀའ་བཞིན་སྒྲུ   བས། །དེ་ཡིས་གནས་སྐ བས་མཐར་ཐུ ག་གི། དགོས་དོན་མཆོག་རབ་གྲུ  བ་པ་ཡིན། །ཞེས་བྱ ་བ་འདུ ག་པས། གྲ ི་དེས་བུ ར་རྡ ོག་གྲ ངས་མེད་ཀྱ ི་བར་དུ ་གཏུ བས་པས། དང་པོ་དང་ཆེ་ཆུ ང་སྙ ོམས་པ་རེ་རེ་བྱུ  ང་། དེ་བཞིན་དུ ་རས་གཏུ བས་པས་ཀྱ ང་ཁ་རེ་རེ་བྱུ  ང་བ་སེམས་ཅན་རྣ མས་ལ་བཀྱ ེ་བ་
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སེམས་ཅན་རྣ མས་ཀྱ ིས་ལོངས་སྤྱ  ད་པས། ནད་པ་དང་སྡུ  ག་བསྔ ལ་ཅན་རྣ མས་ནད་དང་སྡུ  ག་བསྔ ལ་ལས་གྲ ོལ། བླ ོ་ངན་ཉོན་མོངས་ཅན་རྣ མས་ཀྱ ང་དད་བརྩ ོན་ཤེས་རབ་སྙ ིང་རྗ ེ་ཆེ་བར་གྱུ  ར་ཅིང་མཐར་ངན་སོང་ལས་ཐར་བ་དང་། བུ ་རམ་དང་རས་མི་རབས་རེ་རེའི་བར་དུ ་ཟད་མི་ཤེས་པ་བྱུ  ང་ངོ་། །པུ ར་ལ་མཆོད་པ་ཕུ ལ་བའི་ཚ། མེ་ཏོག་གི་ཆར་ཁ་དོག་ལྔ ་ལྡ ན་དང་བཞི་ལྡ ན་བབས་པ་རྣ མས་ནི། ས་ལ་མི་འབབ་པར་མིས་མི་ཟིན་ཙམ་ནས་སླ ར་གྱ ེན་དུ ་ལོག་ནས་ནམ་མཁར་ཡལ་འགྲ ོ་ཞིང་། རེ་རེ་གཉིས་གཉིས་ས་ལ་བབས་པ་རྣ མས་ཀྱ ང་མིས་རེག་མ་ཐག་ཡལ་འགྲ ོ་བ་མང་ཞིང་། མ་ཡལ་བ་རྣ མས་བལྟ ་བས་ཆོག་མི་ཤེས་སོ། །ཁ་དོག་གསུ མ་ལྡ ན་མན་སྦྲ  ང་མའི་གཤོག་པ་ལྟ ་བུ ་ས་ལ་ཆགས་པས་ཆུ ་དབར་དུ ་བོལ་ནུ བ་ཙམ་དང་། ས་ཕྱ ོགས་གཞན་དུ ་སའི་མདོག་འགྱུ  ར་བ་ཙམ་དུ ་གྱུ  ར་ཏོ། །པུ ར་
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མཆོད་ཕུ ལ་ཟིན་པའི་རྗ ེས་སུ ་ནམ་མཁའི་འཇའ་འོད་ལ་སོགས་པའི་ལྟ ས་རྣ མས་ཇེ་ཕྲ ་ཇེ་ཕྲ ་ལ་སོང་ནས་ཡལ་བ་ཡིན་ཞིང་། སྐུ  ་མྱ ་ངན་ལས་འདས་པའི་དུ ས་ཆེན་རྣ མས་སུ ། ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་པ་ལ་མེ་ཏོག་གི་ཆར་འཇའ་འོད་དང་དྲ ི ་བཟང་། རོལ་མོའ་ིསྒྲ  ་ལ་སོགས་པའི་ལྟ ས་རྣ མས་སྔ ར་ཇི་ལྟ ་བ་བཞིན་དུ ་བྱུ  ང་ཞིང་། གཞན་ཡང་ནམ་ཟླ ་དགུ ན་དུ ་གྱུ  ར་ཀྱ ང་། ས་ལས་མེ་ཏོག་སྣ ་ཚགས་འཁྲུ  ངས་པ་དང་། འཇིག་རྟ ེན་དུ ་ལོ་ལེགས་དང་སྐྱ  ་རྒྱ  ལ་བྱུ  ང་ཞིང་། དུ ས་ཀྱ ི་འཁྲུ  ག་པ་དང་ཡམས་དང་རིམས་ནད་ཞི་བ་ལ་སོགས་ཏེ། ཡ་མཚན་ཞིང་ངོ་མཚར་བའི་རྟ གས་རྣ མས་རྒྱ  ས་པར་བརྗ ོད་ན་བསམ་གྱ ིས་མི་ཁྱ བ་ཅིང་བརྗ ོད་ཀྱ ིས་མི་ལང་བར་འདུ ག་པས། ཡི་གེ་མང་བ་ལ་འཇིགས་ནས་མ་བཀོད་དོ། །དོན་དྲ ིལ་བ་ལ། རྣ ལ་འབྱ ོར་གྱ ི་དབང་ཕྱུ  ག་ཆེན་པོ་མི་ལ་རས་པ་དག་པའི་ཞིང་དུ ་གཤེགས་པའི་མཐར་
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རྣ མ་ཐར་མཆོག་གི་མིག་རྐྱ  ེན། ཐུ གས་རྗ ེ ་ཆེན་པོ་དང་སྨ ོན་ལམ་བཟང་པོའ ་ིམཐུ ས། སླ ོབ་རྒྱུ   ད་རྣ མས་ལ་གྲུ  བ་པ་ཐོབ་པའི་སྐྱ  ེས་བུ ་ནམ་མཁའི་སྐ ར་མ་ལྟ ་བུ ་དང་། ཕྱ ིར་མི་ལྡ ོག་པ་སའི་དྲ ེག་པ་ལྟ ་བུ ། ལམ་ཞུ གས་ཀྱ ི་སྐྱ  ེས་བུ ་རྣ ལ་འབྱ ོར་ཕོ་མོ་དཔག་གིས་མི་ལང་ཞིང་། གཞལ་དུ ་མེད་པ་བྱུ  ང་བས། སངས་རྒྱ  ས་ཀྱ ི་བསྟ ན་པ་ཉིན་མོར་བྱ ས་ཤིང་། སེམས་ཅན་རྣ མས་གནས་སྐ བས་དང་མཐར་ཐུ ག་གི་སྡུ  ག་བསྔ ལ་རྒྱུ   ་འབྲ ས་དང་བཅས་པ་ལས་ལྡ ོག་ཅིང་། བདེ་བ་རྒྱུ   ་འབྲ ས་དང་བཅས་པ་ལ་བཀོད་པ་འདི་ཡིན་ནོ། །རྣ ལ་འབྱ ོར་གྱ ི་དབང་ཕྱུ  ག་ཆེན་པོ་དཔལ་མི་ལ་རས་པའི་རྣ མ་བྱ ང་གི་མཛད་པ་དང་། ཕྲ ིན་ལས་རྣ མས་རྫ ོགས་ནས། འགྲ ོ་རྣ མས་ཆོས་ལ་བསྐུ  ལ་ཕྱ ིར་གཟུ གས་སྐུ  ་ཆོས་དབྱ ིངས་སུ ་ཐིམ་ཞིང་། ཕྲ ིན་ལས་རྒྱ  ་ཆེན་པོ་སྲ ིད་མཐའི་བར་དུ ་རྒྱུ   ན་མི་ཆད་པས་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་འགྲ ོ ་བའི་དོན་
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མཛད་པའི་མཛད་པ་སྟ ེ་དགུ ་པའོ།། །།
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༈ རྗ ེ་བཙུ ན་རང་ལ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲ ོས་ལུ ང་བསྟ ན་པ་ལྟ ར་གྱ ི་བུ ་སླ ོབ་ལས་རས་པ་ཞི་བ་འོད་དང་མཇལ་དུ ས་ཀྱ ི་མནལ་ལྟ ས་ལྟ ར་གྱ ི་ཉི་མ་ལྟ ་བུ འི་མཉམ་མེད་དྭ གས་པོ་རིན་པོ་ཆེ། ཟླ ་བ་ལྟ ་བུ འི་གུ ང་ཐང་གི་རས་ཆུ ང་རྡ ོ་རྗ ེ་གྲ གས་པ། རྒྱུ   ་སྐ ར་ལྟ ་བུ འི་གཅེན་ལུ ང་གི་ངན་རྫ ོང་སྟ ོན་པ་བྱ ང་ཆུ བ་རྒྱ  ལ་པོ། རྒྱ  ལ་ཁྲ ོམ་སྨ ད་ཀྱ ི་རས་པ་ཞི་བ་འོད། མདོ་བཀྲ འི་སེ་བན་རས་པ། གཉི་ཤང་གི་ཁྱ ི་ར་རས་པ། མུ ས་ཀྱ ི་འབྲ ི་སྒ ོམ་རས་པ། རག་མའི་རས་པ་སངས་རྒྱ  ས་སྐྱ  བས་ཏེ་ཐུ གས་ཀྱ ི་སྲ ས་བརྒྱ  ད། གཤེན་སྒ ོམ་རས་པ། གླ ེན་སྒ ོམ་རས་པ། མེས་སྒ ོམ་རས་པ། རྩ ་ཕུ ་རས་པ། མཁར་ཆུ ང་རས་པ། རོང་ཆུ ང་རས་པ། སྟ ག་སྒ ོམ་རས་པ་རྡ ོ་རྗ ེ་དབང་ཕྱུ  ག །ཇོ་སྒ ོམ་རས་པ་དར་མ་དབང་ཕྱུ  ག །དམ་པ་རྒྱ  གས་ཕུ ་པ། ལི་སྐ ོར་ཕྱ ་རུ ་པ། ལོ་སྟ ོན་དགེ་འདུ ན། 
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སྐྱ  ོ་སྟ ོན་ཤཱ ཀྱ ་གུ ་ན། འདྲ ེ་སྟ ོན་བཀྲ ་ཤིས་འབར་ཏེ་ཉེ་བའི་སྲ ས་བཅུ ་གསུ མ། ཐུ གས་སྲ ས་དྭ གས་པོ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ཉེ་བའི་སྲ ས་ཕྱ ི་མ་ལྔ ་ནི་སྟ ོན་སྒ ོམ་སོ་ཐར་གྱ ི་ཆ་ལུ གས་ཅན་ཡིན་ན།ོ །མཚ་ལྔ འི་རས་ཆུ ང་མ། གཉའ་ནང་གི་ས་ལེ་འདོ། གཅུ ང་གི་དཔལ་དར་འབུ མ། ལྕ མ་མོ་པེ་ཏ་མགོན་སྐྱ  ིད་རྣ མས་ནི་སྲ ས་རྣ མས་ཀྱ ི་སྲ ིང་བཞི་སྟ ེ། ས་ལམ་མཐར་ཕྱ ིན་པའི་རྣ ལ་འབྱ ོར་ཕོ་མོ་ཉེར་ལྔ ། རྫ ི་བོ་རས་པ་ལ་སོགས་ཏེ་སྐ ར་ཕྲ ན་ལྟ ་བུ འི་གནས་ལུ གས་རང་ཞལ་མཐོང་བའི་རྟ ོགས་ལྡ ན་ཕྱ ིར་མི་ལྡ ོག་པ་བརྒྱ  ། རང་བྱུ  ང་གི་སྒ ོམ་ཉམས་བཟང་པོ་འཁྲུ  ངས་པ་གོང་འཕེལ་དུ ་གྱུ  ར་ཅིང་ལམ་ལ་དྲ ོད་ཐོབ་པའི་སྐྱ  ེས་ཆེན་བརྒྱ  ་རྩ ་བརྒྱ  ད། འཇིག་རྟ ེན་འདིའི་བྱ ་བ་བཏང་བའི་ཆོས་དང་མཐུ ན་ངེས་ཀྱ ི་སྒ ོམ་ཆེན་ཕོ་མོ་ལམ་སྣ ་ཟིན་པ་སྟ ོང་རྩ ་གཅིག །ཆོས་འབྲ ེལ་ཐོབ་པས་ངན་སོང་གི་ལམ་རྒྱུ   ན་ཆད་པའི་གདུ ལ་བྱ ་སྐ ལ་ལྡ ན་སྐྱ  ེ་བོ་ཕལ་
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པ་རྩ ིས་ལས་འདས་པ་སྟ ེ་མིའི་བུ ་སླ ོབ་རྣ མས་དང་། ཚ་རིང་མཆེད་ལྔ ་དང་ལིང་བ་བྲ ག་སྲ ིན་མ་ལ་སོགས་ཏེ་དཀར་ཕྱ ོགས་སྐྱ  ོང་བའི་མི་མ་ཡིན་གྱ ི་བུ ་སླ ོབ་དཔག་གིས་མི་ལང་བ་རྣ མས་བྱུ  ང་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་རྣ མས་ཀྱ ི་ནང་ནས་ཞི་བར་གཤེགས་ཚ་བཞུ གས་པ་རྣ མས་པུ ར་གྱ ི་བྱ ་བ་རྣ མས་རྫ ོགས་པའི་མཐར། རྗ ེ་བཙུ ན་གྱ ི་བཀའ་བཞིན། ཕྱ ོགས་བཅུ ་དབེན་པའི་རི་ཁྲ ོད་སོ་སོ་ལ་བྱ ོན་ནས་ཀུ ན་གྱ ིས་སྐུ  ་ཚ་དང་སྒྲུ   བ་པ་མཉམ་པ་ཡིན་ཞིང་། ཁྱ ད་པ་རས་ཆུ ང་པ་དྭ གས་པོ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ  ་སྐ ལ་རྣ མས་བསྣ མས་ནས་སླ ར་ཡང་དབུ ས་ཕྱ ོགས་སུ ་བྱ ོན་པ་དང་། སྒ མ་པོ་པ་ཡང་ཅུ ང་ཟད་འཕྱ ིས་རུ ང་བླ ་མའི་བཀའ་དྲ ན་ནས་ཡར་བྱ ོན་པ་ཡར་ལུ ངས་ཕུ ་ཤར་དུ ་མཇལ་ཏེ་མཻ་ཏྲ ི་པའི་དབུ ་ཞྭ ་དང་། ཨ་ཀ་རུ འི་ཕྱ ག་འཁར་ཕུ ལ། ལོ་རྒྱུ   ས་རྣ མས་བཏང་བས་ཡུ ག་ཅིག་ཐུ གས་དྲ ན་མེད་དུ ་སོང་བ་བཞེངས་པའི་མཐར། བླ ་མ་ལ་
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སྨྲ  ེ་སྔ གས་ཀྱ ི་གསོལ་འདེབས་མང་པོ་མཛད་པ་རྣ མས། སྒ མ་པོ་པའི་རྣ མ་ཐར་ན་གསལ་ལོ། །སྒ མ་པོ་པས་རས་ཆུ ང་པ་ཁོང་རང་གི་བཞུ གས་གནས་སུ ་གདན་དྲ ངས་ཏེ། བདེ་མཆོག་སྙ ན་རྒྱུ   ད་ཀྱ ི་ཆོས་སྐ ོར་རྣ མས་རྫ ོགས་པར་གསན། རས་ཆུ ང་པས་ཀྱ ང་ཆོས་དང་ཁོང་རང་གི་སྐུ  ་སྐ ལ་རས་ཀྱ ི་ན་བཟའ་རྣ མས་ཕུ ལ་ནས་ལོ་རོ་དོལ་གྱ ི་དགོན་པར་བྱ ོན་ཏེ་བཞུ གས་པའི་མཐར་སྐུ  ་ལུ ས་འདི་ཉིད་ཀྱ ིས་མཁའ་སྤྱ  ོད་དུ ་བྱ ོན་པ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་ཐུ གས་སྲ ས་ཞི་བ་འོད་དང་ཁྱ ི་ར་རས་པ། སྲ ིང་བཞིའི་རས་ཆུ ང་མ་དཔལ་དར་འབུ མ་ས་ལེ་འོད་རྣ མས་ཀྱ ང་སྐུ  ་ལུ ས་འདི་ཉིད་ཀྱ ིས་མཁའ་སྤྱ  ོད་དུ ་བྱ ོན་པ་ཡིན་ཞིང་། གཞན་རྣ མས་སྐུ  ་ཡལ་ཚུ ལ་བསྟ ན་པའི་མཐར་མཁའ་སྤྱ  ོད་དུ ་བྱ ོན་པ་ཡིན་ནོ། །ཐུ གས་སྲ ས་སྐུ  ་ཚ་འདི་ཉིད་ལ་མཁའ་སྤྱ  ོད་དུ ་བྱ ོན་པ་རྣ མས་ཀྱ ི་ཡ་མཚན་ཞིང་ངོ་མཚར་བའི་ཆེ་བ་དང་། སྐུ  ་ཡལ་ཚུ ལ་
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བསྟ ན་པ་རྣ མས་ཀྱ ི་སྐུ  ་གདུ ང་རིང་བསྲ ེལ་མཛད་པ་དང་ཕྲ ིན་ལས་རྣ མས་ཀྱ ི་འབྲ ས་བུ ་མཆོག་གིས་བསྟ ན་པ་དང་སེམས་ཅན་གྱ ི་དོན་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ་བགྱ ིས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ ར་ཐུ ན་མོང་སྲ ིད་པ་འཇིག་རྟ ེན་པའི་མཛད་པ་གསུ མ་དང་། མཆོག་གྱུ  ར་ཞི་བ་མྱ ་ངན་ལས་འདས་པའི་མཛད་པ་དགུ ་སྟ ེ། ཡ་མཚན་ཞིང་ངོ་མཚར་བའི་མཛད་པ་བཅུ ་གཉིས་ཀྱ ི་སྒ ོ་ནས། ཚ་གཅིག་དང་ལུ ས་གཅིག་གིས་སྐུ  ་བཞི་ཡེ་ཤེས་ལྔ འི་བདག་ཉིད་ཁྱ བ་བདག་རྡ ོ་རྗ ེ་འཆང་ཆེན་པོའ་ིགོ་འཕང་བརྙ ེས་ཏེ། སངས་རྒྱ  ས་ཀྱ ི་ཞིང་ཐམས་ཅད་བྱ ང་ཞིང་དག་པ་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྨ ིན་ཅིང་གྲ ོལ་བར་མཛད་པའི་སྐྱ  ེས་བུ ་མཆོག་རབ་དམ་པ་མི་ལ་བཞད་པ་རྡ ོ་རྗ ེའི་རྣ མ་པར་ཐར་པ། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱ ེན་པའི་ལམ་སྟ ོན། མཁའ་ཁྱ བ་ཀྱ ི་སེམས་ཅན་རྣ མས་ལ་སྲ ིད་ཞིའི་དཔལ་འབྱ ོར་རྒྱུ   ན་མི་ཆད་དུ ་
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སྩ ལོ་བར་མཛད་པའི་དགེ་ལེགས་ཀྱ ི་དགའ་སྟ ནོ་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད། དགེ་ཞིང་བཀྲ ་ཤིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ་བར་གྱུ  ར་ཏོ།། ༈ །།སྐྱ  ེས་བུ ་མཆོག་རབ་རྗ ེ་བཙུ ན་མི་ལ་དེའི། །རྣ མ་ཐར་ནོར་བུ ་ཕྲ ིན་ལས་འོད་འཕྲ ོ་བས། །སངས་རྒྱ  ས་ཀུ ན་གྱ ི་བསྟ ན་པ་ཉིན་མོར་མཛད། །སེམས་ཅན་ཀུ ན་གྱ ི་དགོས་འདོད་རེ་བ་བསྐ ངས། །རྒྱ  ལ་བ་གོང་མ་མཉེས་པའི་མཆོད་མཆོག་མཛད། །རྣ མ་ཐར་ཐོག་མཐའ་སྙ ན་དངགས་རྒྱ  ན་གྱ ི་མཛས། །མཁས་པ་སྤྲ  ོས་པ་ཅན་ཚའི་དགའ་སྟ ོན་མཛད། །རྣ མ་ཐར་ཚིག་གིས་དད་གུ ས་སྤུ  ་ལོང་གཡོ། །བཙུ ན་པོ་ངེས་འབྱུ  ང་ཅན་ཚའི་དགའ་སྟ ོན་མཛད། །རྣ མ་ཐར་དོན་གྱ ིས་བདེན་གཉིས་དབྱ ེར་མེད་སྟ ོན། །བཟང་པོ་ཉམས་མྱ ོང་ཅན་ཚའི་དགའ་སྟ ོན་མཛད། །རྣ མ་ཐར་མཐོང་བས་ཆོས་བརྒྱ  ད་སྒྲ  ོག་ལས་གྲ ོལ། །བྱ ་བཏང་མངོན་ཞེན་སྤ ངས་པའི་དགའ་སྟ ོན་མཛད། །རྣ མ་ཐར་ཐོས་པས་དད་པ་དབང་
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མེད་སྐྱ  ེ། །སྐ ལ་ལྡ ན་ལས་འཕྲ ོ་ཅན་ཚའི་དགའ་སྟ ོན་མཛད། །རྣ མ་ཐར་དྲ ན་པས་འཁྲ ི་བ་བཙན་ཐབས་ཆོད། །ཀུ ན་མཁྱ ེན་ཚ་འདིར་བསྒྲུ   བ་པའི་དགའ་སྟ ོན་མཛད། རྣ མ་ཐར་རེག་པས་དོན་གཉིས་ལྷུ  ན་གྱ ིས་གྲུ  བ། །བསྟ ན་འཛིན་འགྲ ོ་དོན་མཛད་པའི་དགའ་སྟ ོན་མཛད། །རྣ མ་ཐར་བསྐྱ  ངས་པས་བརྒྱུ   ད་པའི་དགོངས་པ་རྫ ོགས། བརྒྱུ   ད་འཛིན་བཀའ་བཞིན་སྒྲུ   བ་ཚའི་དགའ་སྟ ོན་མཛད། །རྣ མ་ཐར་ཐུ གས་རྗ ེས་སྡུ  ག་བསྔ ལ་མ་ལུ ས་སྐྱ  ོབ། །ཁམས་གསུ མ་སེམས་ཅན་ཀུ ན་གྱ ི་དགའ་སྟ ོན་མཛད། དགའ་སྟ ོན་འབྱུ  ང་གནས་ཐུ བ་བསྟ ན་རྒྱ  ལ་མཚན་ཏོག་ཏུ ་གྱུ  ར་པའི་བཞད་པ་རྡ ོ་རྗ ེའི་རྣ མ་ཐར་ནོར་བུ ་ཚད་མེད་རྣ མ་བཞིའི་དཔལ་གཟི་ལྡ ན་པས་འགྲ ོ་བ་ཀུ ན་ལ་སྲ ིད་ཞིའི་དགོས་འདོད་དགའ་སྟ ོན་འགྱ ེད་བྱ ེད་བཻ་ཌཱུརྻ ་དེ་ལ། །ལྷ ག་བསམ་རྣ མ་དག་མཆོད་པ་ཕུ ལ་ཞིང་དགོས་འདོད་སྩ ོལ་བར་གསོལ་བ་བཏབ་པས་འཁོར་བའི་
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མལ་དུ ་དུ ག་ལྔ འི་ནད་ཀྱ ིས་མནར་བ་རྣ མས་ལ་ནད་དོ་ཅོག་གི་གཉེན་པོར་གྱུ  ར་པ་ཡེ་ཤེས་ལྔ ་ཡི་སྨ ན་མཆོག་ཆར་དང་ནི། །ཟག་མེད་ནོར་གྱ ིས་ཕོངས་པར་གྱུ  ར་ནས་སྡུ  ག་བསྔ ལ་ཆེན་པོས་བྲ ེལ་བར་གྱུ  ར་པའི་སེམས་ཅན་རྣ མས་ལ་འདོད་ཡོན་འཕགས་པའི་ནོར་བདུ ན་དག་གིས་དགའ་སྟ ོན་བཀྱ ེ་བའི་དགེ་བ་མཆོག་དེས་འགྲ ོ་ཀུ ན་སྲ ིད་ཞིའི་དབུ ལ་ཕོངས་ཀུ ན་བསལ་ནས། །མི་ལ་རས་པའི་མཚན་ཐོས་པས་ཀྱ ང་ཚ་འདིར་རྡ ོ་རྗ ེ་འཆང་དབང་ཐོབ་ནས་དཔག་མེད་སྤྲུ   ལ་པས་མཁའ་ཁྱ བ་འགྲ ོ་ཀུ ན་སྐུ  ་བཞིའི་དཔལ་ལ་འགོད་པའི་མཐུ ་དང་ནུ ས་པ་ཐོབ་ཕྱ ིར་བསྔ ོ་བས་བསྔ ོས་པ་བཞིན་དུ ་འགྲུ  བ་གྱུ  ར་ཅིག  །།རྣ ལ་འབྱ ོར་གྱ ི་དབང་ཕྱུ  ག་དམ་པ་རྗ ེ་བཙུ ན་མི་ལ་རས་པའི་རྣ མ་པར་ཐར་པ། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱ ེན་པའི་ལམ་སྟ ོན་མགུ ར་ཆིངས་དང་བཅས་པ་འདི་ཉིད། རྗ ེ་བཙུ ན་གྱ ི་རྣ མ་ཐར་དུ ་མ་མཐོང་ནའང་། ཐུ ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སླ ོབ་དཔོན་གྱ ི་ཞལ་
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ནས་བྱུ  ང་བ་ཇི་ལྟ ་བ་བཞིན་དུ ར་ཁྲ ོད་ཉུ ལ་བའི་རྣ ལ་འབྱ ོར་པ་རུ ས་པའི་རྒྱ  ན་ཅན་གྱ ིས། ཕུ ར་བུ འི་ལོ་སྟ ོན་ཟླ ་འབྲ ིང་པོའ་ིཡར་ཚས་བརྒྱ  ད་ལ། མ་དང་མཁའ་འགྲ ོ་འདུ ་བའི་གནས་ཆེན་འབྲ ོག་ལ་ཕྱ ི་གངས་ཀྱ ི་ར་བར་དག་ཅིང་རྫ ོགས་པར་ཡི་གེར་བཀོད་པ་འདིས་ཀྱ ང་། བསྟ ན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་བདེ་རྒྱ  ་ཆེན་པོ་འཁོར་བ་མ་སྟ ོངས་ཀྱ ི་བར་དུ ་འབྱུ  ང་བར་གྱུ  ར་ཅིག  །། paljor lama in taiwan


