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སྡ ོམ་པ་འབོགས་ཆོག
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སྒྲུ   བ་བརྒྱུ   ད་འབའ་རོམ་པའི་བཀའ་སྲ ོལ་ཐེག་པ་རིམ་འཇུ ག་གི་སྡ ོམ་པ་
འབོགས་ཆོག་ཉུ ང་བསྡུ  ས་འཕགས་ལམ་སྒ ོ་

འབྱ ེད་ཅེས་བྱ ་བ་བཞུ གས་སོ།
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༄༅། །ན་མ་ཤྲཱ  ི་མངྒུ  ་ར་ཝེ། འདིར་ཐེག་པའི་འཇུ ག་སྒ ོ་བསྟ ན་པ་ལ་གསུ མ། སྐྱ  བས་འགྲ ོ། དགེ་བསྙ ེན། སེམས་བསྐྱ  ེད་དོ། །དང་པོ་ནི་མཆོག་གསུ མ་གྱ ི་རྟ ེན་བཀྲ མ་པའི་མདུ ན་མཆོད་པ་ཅི་འབྱ ོར་
བཤམས་ལ། རྟ ེན་གྱ ི་གང་ཟག་སྡ ོམ་པར་ལྡ ན་པའི་དྲུ  ང༌། ཞུ ་བ་པོ་རྣ མས་ལྷ མ་ཕུ ད། ཕྱ ག་གསུ མ་འཚལ་
ནས་པུ ས་བཙུ ག་ཐལ་སྦྱ  ར་གྱ ིས་འཁོད་ལ། འོ་ན། ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱ ི་དོན་དུ ་བླ ་ན་མེད་པ་རྫ ོགས་པའི་སངས་རྒྱ  ས་ཀྱ ི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བྱ ། དེའི་ཕྱ ིར་ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱ ི་འཇུ ག་སྒ ོ། ལམ་ཐམས་ཅད་ཀྱ ི་གཞི་རྟ ེན། སྐྱ  བས་འགྲ འོ་ིསྡ མོ་པ་བླ ངས་ནས་བསྲུ  ང་བར་བྱ འ་ོསྙ མ་པའི་ཐུ གས་བསྐྱ  ེད་འཚལ། དེ་ཡང་བླ ་མ་རིན་པོ་ཆེ་འབའ་རོམ་པའི་ཞལ་ནས། མི་ལུ ས་འདི་ལ་བརྟ ེན་ནས་ཆོས་བྱ ེད་དགོས་པ་ཡིན་གསུ ངས། མི་ལུ ས་ཀྱ ང་མི་རྟ ག་སྟ ེ། ཅེས་ཀྱ ང་མི་ཕན་འཆི་བའི་དུ ས་བྱུ  ང་ཙ་ན། ཕྱུ  ག་ཀྱ ང་ས་མེད། རེམ་ཀྱ ང་འཐབ་ས་མེད། མགྱ ོགས་ཀྱ ང་འབྲ ོས་ས་མེད། ཤག་མཁས་ཀྱ ང་ཤག་མི་ཚུ ད། །བླ ོ་རྣ ོ་བ་དང་ཐབས་མཁས་པ་
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སོགས་གང་གིས་ཀྱ ང་མི་ཕན་པར་འཆི་དགོས་པ་ཡིན། ཤི་ནས་ཀྱ ང་མེད་པར་མི་འགྲ ོ་སྟ ེ། ངན་སོང་གསུ མ་དུ ་སྐྱ  ེས་ན་ཡང་སྡུ  ག་བསྔ ལ་མཛ་ཐོག་ཏུ ་ཕོལ་མིག་བྱུ  ང་བ་ལྟ ་བུ ་ཡོད། མིར་སྐྱ  ེས་ན་ཡང་འདུ ་བྱ ེད་ཀྱ ི་སྡུ  ག་བསྔ ལ་མིག་ཏུ ་རྡུ  ལ་སོང་བ་ལྟ ་བུ ་ཡོད། ལྷ ་དང་ལྷ ་མ་ཡིན་དུ ་སྐྱ  ེས་ན་ཡང་གཉིས་ཀ་ལ་འགྱུ  ར་བའི་སྡུ  ག་བསྔ ལ་རོ་མངར་པོའ་ིདུ ག་ཟོས་པ་ལྟ ་བུ འི་སྡུ  ག་བསྔ ལ་ཡོད། དེས་ན་འགྲ ོ་བ་རིགས་དྲུ  ག་གང་དུ ་སྐྱ  ེས་ཀྱ ང་སྡུ  ག་བསྔ ལ་ཡིན། སྡུ  ག་བསྔ ལ་དེ་ལས་སྐྱ  ོབས་པར་བྱ ེད་པ་དཀོན་མཆོག་གསུ མ་ཡིན་ཏེ། ཇི་སྐ ད་དུ ། སངས་རྒྱ  ས་ཆོས་དང་དགེ་འདུ ན་ཏེ། ཐར་པ་འདོད་པ་རྣ མས་ཀྱ ི་སྐྱ  བས། ཞེས་དང༌། མགོན་པོ་བྱ མས་པའི་ཞལ་ནས། སྐྱ  བས་ནི་སངས་རྒྱ  ས་ཉག་གཅིག་ཡིན། ཐུ བ་པ་ཆསོ་ཀྱ ི་སྐུ  ་ཅན་ཕྱ ིར། ཚགས་ཀྱ ང་དེ་ཡི་མཐར་ཐུ གས་ཡིན། ཞེས་གསུ ངས་ཏེ། དཀོན་མཆོག་གསུ ལ་ལ་སྐྱ  བས་སུ ་འགྲ ོ ་བར་བྱ ས་ན་ཚ་འདིའི་ཉེ་བར་འཚ་བ་དང་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་
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སྐྱ  ོབས། ཕྱ ི་མར་ངན་སོང་གི་སྡུ  ག་བསྔ ལ་དང༌། གཏན་གྱ ི་འཁོར་བའི་སྡུ  ག་བསྔ ལ་ལས་སྐྱ  ོབས། འཇིག་རྟ ེན་འདིར་ཡང་བསམ་པ་ཐམས་ཅད་འགྲུ  བ་པ་ཡིན། མཐར་ཐུ གས་མྱུ  ར་དུ ་མངོན་པར་རྫ ོགས་པར་སངས་རྒྱ  ས་ནས་སེམས་ཅན་གྱ ི་དོན་བྱ ེད་པའི་ཕན་ཡོན་ཡོད། ཕན་ཡོན་དེ་ལྟ ་བུ ་ཐོབ་པར་བྱ ་བའི་དོན་དུ ་དཀོན་མཆོག་གསུ མ་ལ་སྐྱ  བས་སུ ་འགྲ ོ ་སྙ མ་པས། སངས་རྒྱ  ས་སྟ ོན་པ། ཆོས་ལ་ལམ། དགེ་འདུ ན་ལ་ལམ་སྒྲུ   བ་པའི་གྲ ོགས་སུ ་མོས་པས་འདིའི་རྗ ེས་ཟླ ོས་མཛད། ཕྱ ོགས་བཅུ ་ན་བཞུ གས་པའི་སངས་རྒྱ  ས་དང་བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་སུ ་གསོལ། བཙུ ན་པ་བདག་ལ་དགོངས་སུ ་གསོལ། བདག་མིང་འདི་ ཞེས་བགྱ ི་བས་དུ ས་འདི་ནས་བཟུ ང་སྟ ེ་ཇི་སྲ ིད་འཚའི་བར་དུ ། རྐ ང་གཉིས་རྣ མས་ཀྱ ི་མཆོག །སངས་རྒྱ  ས་ལ་སྐྱ  བས་སུ ་མཆིའོ། །འདོད་ཆགས་དང་བྲ ལ་བ་རྣ མས་ཀྱ ི་མཆོག །ཆོས་ལ་སྐྱ  བས་སུ ་མཆིའོ། །ཚགས་རྣ མས་ཀྱ ི་མཆོག །དགེ་འདུ ན་ལ་
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སྐྱ  བས་སུ ་མཆིའོ། །བདག་དུ ས་འདི་ནས་བཟུ ང་སྟ ེ་ཇི་སྲ ིད་འཚའི་བར་དུ ་སྐྱ  བས་གསུ མ་འཛིན་པའི་གང་ཟག་ཏུ ་བཙུ ན་པས་་་ལན་རྗ ེས་མར་་་་སླ ོབ་དཔོན་གྱ ིས་་་་་་་མཆན། བཟུ ང་དུ ་གསོལ། ལན་གསུ མ་བྱ ། དེ་ནས། ཐབས་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བརྗ ོད་པའི་ལན་དུ ། ལེགས་སོ། །བརྗ ོད་དུ ་བཅུ ག །འོ། དེ་ལྟ ར་དཀོན་མཆོག་གསུ མ་ལ་སྐྱ  བས་སུ ་སོང་ནས་བསླ བ་བྱ ་བཅུ ་གཅིག་ལ་སླ ོབ་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། དང་པོ་ཐུ ན་མོང་གི་བསླ བ་བྱ ་ལྔ ་ནི། དཀོན་མཆོག་གསུ མ་གྱ ི་ཡོན་ཏན་དྲ ན་པར་བྱ ་ཞིང་སྐྱ  བས་སུ ་འགྲ ོ་བ་ལ་བསླ བ། དུ ས་རྟ ག་ཏུ ་དཀོན་མཆོག་གསུ མ་མཆོད་པ་ལ་བརྩ ོན། སྲ ོག་དང་རྒྱ  ལ་སྲ ིད་དང་བྱ ་དགའི་ཕྱ ིར་ཡང་དཀོན་མཆོག་གསུ མ་མི་སྤ ང༌། ན་ཚ་སྡུ  ག་བསྔ ལ་ཅི་བྱུ  ང་ཡང་ཐབས་གཞན་མི་བཙལ། ཕྱ ོགས་གར་འགྲ ོ་ཡང་ཕྱ ོགས་དེའི་ལྷ ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ཞིང་མཆདོ་པ་འབུ ལ་ནས་སྐྱ  བས་འགྲ ་ོབྱ ེད་ཅིང་འགྲ །ོ ཁྱ ད་པར་གྱ ི་བསླ བ་བྱ ་གསུ མ་ནི། སངས་རྒྱ  ས་ལ་སྐྱ  བས་སུ ་སོང་ནས་ཕྱ ི་རོལ་པའི་ལྷ ་གཞན་ལ་ཕྱ ག་མི་འཚལ། ཆོས་
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ལ་སྐྱ  བས་སུ ་སོང་ནས་སེམས་ཅན་ལ་འཚ་བ་མི་བྱ ། དགེ་འདུ ན་ལ་སྐྱ  བས་སུ ་སོང་ནས་ཕྱ ི་རོལ་པའི་ལྷ ་གཞན་ལ་ཕྱ ག་མི་འཚལ། ཆོས་ལ་སྐྱ  བས་སུ ་སོང་ནས་འཚ་བ་མི་བྱ ། དགེ་འདུ ན་ལ་སྐྱ  བས་སུ ་སོང་ནས་མུ ་སྟ ེགས་ཅན་དང་མི་འགྲ ོགས། རྗ ེས་སུ ་མཐུ ན་པའི་བསླ བ་བྱ ་གསུ མ་ནི། སངས་རྒྱ  ས་ལ་སྐྱ  བས་སུ ་སོང་ནས་སངས་རྒྱ  ས་དཀོན་མཆོག་གི་སྐུ  འི་རྟ ེན་ཆག་དུ མ་ཡན་ཆད་གུ ས་པས་མཆོད། སྤྱ  ི་བོས་བཏེགས་གཙང་སར་བཞག །སངས་རྒྱ  ས་དཀོན་མཆོག་དངོས་ཀྱ ི་འདུ ་ཤེས་བསྐྱ  ེད་དེ་དད་པ་དང་དག་སྣ ང་བྱ ། ཆོས་ལ་སྐྱ  བས་སུ ་སོང་ནས་གསུ ང་རབ་ཡི་གེའི་རས་མ་ན་གཅིག་ཡན་ཆད་ལ་གུ ས་པ་བསྐྱ  ེད། སྤྱ  ི་བོས་མཆོད་དེ་ཆོས་དཀོན་མཆོག་དངོས་ཀྱ ི་འདུ ་ཤེས་བཞག །དགེ་འདུ ན་ལ་སྐྱ  བས་སུ ་སོང་ནས་དགེ་འདུ ན་དཀོན་མཆོག་གི་རྟ ེན་ལྷ ན་པ་དམར་སེར་གཅིག་ཡན་ཅད་དགེ་འདུ ན་དངོས་ཀྱ ི་འདུ ་ཤེས་བཞག་ནས་གུ ས་པས་མཆོད། སྤྱ  ི་བོས་བཏེག །གཙང་སར་བཞག་དད་པ་
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དང་དག་སྣ ང་བྱ ། མདོར་ན་གུ ས་པ་བསྒྲུ   བ་ཅིང་མ་གུ ས་པ་སྤ ངས་ཏེ་བསླ བ་བྱ ་དེ་དག་ཚུ ལ་བཞིན་དུ ་སྲུ  ང་བ་གལ་ཆེ། གཞན་ཡང་སྐྱ  བས་འགྲ ོ་བདུ ན་ཅུ ་པ་ལས། སྡ ོམ་པ་ཀུ ན་ལ་ཡོད་མོད་ཀྱ ང༌། སྐྱ  བས་སུ ་མ་སོང་བ་ལ་མེད། ཅེས་གསུ ངས་པ་ལྟ ར་སོ་བྱ ང་སྔ གས་གསུ མ་གྱ ི་སྡ ོམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱ ི་གཞི་རྟ ེན་དུ ་སྐྱ  བས་འགྲ ོ་འདི་མེད་ཐབས་མེད་ཅིང༌། སྐུ  ་གསུ ང་ཐུ གས་རྟ ེན་རིགས་ལ་འབྲ ེལ་པ་ཅུ ང་ཟད་བཞག་པས་རང་རྒྱུ   ད་ལ་ཐར་པའི་ས་བོན་ཐེབས་ཏེ་མཐའ་ཅན་དུ ་འགྱུ  ར་ཞིང༌། བསྐ ལ་པ་སྙ ིགས་མ་ཅན་གྱ ི་དུ ས་སུ ་དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་ཙམ་ཡང་ཐོས་པར་དཀའ་ན། སྐྱ  བས་སུ ་སོང་བའི་ཕན་ཡོན་ལྟ ་སྨ ོས་ཀྱ ང་ཅི་དགོས། དེ་ལྟ ར་སྐྱ  བས་སྡ ོམ་བླ ངས་བའི་དགེ་བ་རླ བས་པོ་ཆེ་གཞན་དོན་དུ ་བསྔ ོ་བར་ཞུ ། བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་སོགས་བསྔ ོ་བ་བྱ ས་ལ་རང་གནས་སུ ་བཏང་ངོ༌།། ༈ གཉིས་པ་ཁྱ ིམ་པའི་རྟ ེན་ཅན་ཡོངས་རྫ ོགས་
ཀྱ ི་དགེ་བསྙ ེན་ཐོབ་པར་འདོད་པ་ལ། རྟ ེན་དང་ཕྱ ག་འདུ ག་ཚུ ལ་སོགས་གོང་བཞིན་བྱ ས་ནས། འོ་ན། 
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ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱ ི་དོན་དུ ་བླ ་ན་མེད་པ་རྫ ོགས་པའི་སངས་རྒྱ  ས་ཀྱ ི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བྱ ། དེའི་ཕྱ ིར་ཡོངས་རྫ ོགས་དགེ་བསྙ ེན་གྱ ི་སྡ ོམ་པ་བླ ངས་ནས་བསྲུ  ང་སྙ མ་པས་འདིའི་རྗ ེས་ཟླ ོས་མཛད། ཕྱ ོགས་བཅུ ་ན་བཞུ གས་པའི་སངས་རྒྱ  ས་དང་བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་སུ ་གསོལ། བཙུ ན་པ་་་་་དམན་རྗ ེས་མར་སླ ོབ་དཔོན་ཞེས་བསྒྱུ   ར་་་་་་མཆན། བདག་ལ་དགོངས་སུ ་གསོལ། ཞེས་པ་ནས། ཚགས་རྣ མས་ཀྱ ི་མཆོག །དགེ་འདུ ན་ལ་སྐྱ  བས་སུ ་མཆིའོ། །བདག་དུ ས་འདི་ནས་བཟུ ང་སྟ ེ་ཇི་སྲ ིད་འཚའི་བར་དུ ་སྐྱ  བས་གསུ མ་འཛིན་པའི་གང་ཟག་ཏུ ་བཙུ ན་པས་་་་་་་རྗ ེས་མར་སླ ོབ་དཔོན་གྱ ིས་་་་་་མཆན། བཟུ ང་དུ ་གསོལ། ལན་གསུ མ་དང་ཐབས་ལེགས་བྱ ། དེ་ལྟ ར་ཁྱ ོད་ཀྱ ིས་དགེ་བསྙ ེན་གྱ ི་སྡ ོམ་པ་ཐོབ་ནས་བསྲུ  ང་དགོས་པས། བསྲུ  ང་ཚུ ལ་ཀྱ ང་སྤ ང་བྱ ་ལྔ ་པོ་འདི་ཡིད་ཀྱ ི་སྒ ོ་ནས་སྤ ང༌། ལུ ས་ངག་གི་སྒ ོ་ནས་སླ ར་ལོག་པར་བྱ ེད། དེ་ཡང་སྔ ོན་གྱ ི་དགྲ ་
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བཅོམ་པ་རྣ མས་ཀྱ ི་རྗ ེས་སུ ་འབྲ ང་ནས་བསྲུ  ང་སྙ མ་པ་གྱ ིས་ལ་འདིའི་རྗ ེས་ཟླ ོས། སླ ོབ་དཔོན་བདག་ལ་དགོངས་སུ ་གསོལ། ཇི་ལྟ ར་སྔ ོན་གྱ ི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ ་བཅོམ་པ་དེ་དག་གིས་ཇི་སྲ ིད་འཚ་ཡི་བར་དུ ་སྲ ོག་གཅོད་པ་དང༌། མ་བྱ ིན་པར་ལེན་པ་དང༌། འདོད་པས་ལོག་པར་གཡེམ་པ་དང༌། རྫུ  ན་དུ ་སྨྲ  ་བ་དང༌། འབྲུ  ་ཡི་ཆང་དང་བཅོས་པའི་ཆང་མྱ ོས་པར་འགྱུ  ར་བ་བག་མེད་པའི་གནས་རྣ མས་སྤ ངས་ཏེ། སྲ ོག་གཅོད་པ་དང༌། མ་བྱ ིན་པར་ལེན་པ་དང༌། འདོད་པས་ལོག་པར་གཡེམ་པ་དང༌། རྫུ  ན་དུ ་སྨྲ  ་བ་དང༌། འབྲུ  ་ཡི་ཆང་དང་བཅོས་པའི་ཆང་མྱ ོས་པར་འགྱུ  ར་བ་བག་མེད་པའི་གནས་རྣ མས་ལས་སླ ར་ལོག་པ་དེ་བཞིན་དུ ། བདག་མིང་འདི། ཞེས་བགྱ ིས་བས་ཀྱ ང་དུ ས་འདི་ནས་བཟུ ང་སྟ ེ་ཇི་སྲ ིད་འཚ་ཡི་བར་དུ ། སྲ ོག་གཅོད་པ་དང༌། མ་བྱ ིན་པར་ལེན་པ་དང༌། འདོད་པས་ལོག་པར་གཡེམ་པ་དང༌། རྫུ  ན་དུ ་སྨྲ  ་བ་དང༌། འབྲུ  ་ཡི་ཆང་དང་བཅོས་པའི་ཆང་མྱ ོས་པར་འགྱུ  ར་བ་བག་



11

མེད་པའི་གནས་རྣ མས་ལས་སླ ར་ལོག་པར་བགྱ ིའོ།  །ཡན་ལག་ལྔ ་པོ་འདི་རྣ མས་ཀྱ ིས་བདག་འཕགས་པ་དགྲ ་བཅོམ་པ་དེ་དག་གི་བསླ བ་པ་ལ་རྗ ེས་སུ ་སླ ོབ་བོ། རྗ ེས་སུ ་སྒྲུ   བ་བོ། བགྱ ིད་དོ། །ཞེས་ལན་གཅིག་བརྗ ོད། བསྡུ  ་ན། སྲ ོག་བཅད་མ་བྱ ིན་ལེན་དང་རྫུ  ན། །འདོད་པས་ལོག་པར་གཡེམ་པ་དང༌།  །མྱ ོས་གྱུ  ར་སྤ ང་དང་དགྲ ་བཅོམ་པའི། །རྗ ེས་སུ ་ཡང་དག་སླ ོབ་པར་བགྱ ི། ཞེས་དང༌། གཞུ ང་འདིར་སྐྲ  ་གཅོད་པར་མ་བཤད་ཀྱ ང༌། བོད་ཀྱ ི་མཁས་གྲུ  བ་བླ ་ཆེན་འགའ་ཞིག་གིས་སྐྲ  ་ཕུ ད་ལེན་པ་དང༌། མིང་འདོག་པར་མཛད་པས་
དེ་ལྟ ར་བྱ ེད་ན། གཙུ ག་ཕུ ད་འདྲ ེག་པར་སྤྲ  ོའམ། ཞེས་དྲ ིས་པར། སྤྲ  ོ་ལགས་བརྗ དོ་བཅུ ག །སྐྲ  ་
དོར། མིང་ཤེས་རབ། བྱ ང་ཆུ བ། བསོད་ནམས་སོགས་ལས་གྲ ས་ནས་བཏགས།་་་་་་་་་་་མཆན། དེ་ལྟ ར་ཁྱ ོད་ཀྱ ིས་ཡོངས་རྫ ོགས་དགེ་བསྙ ེན་གྱ ི ་སླ ོབ་པ་ལེན་པའི་ཆོ་ག་དངོས་དང༌། བསླ བ་པ་བརྗ ོད་པ་གཉིས་ཀྱ ི་སྒ ོ་ནས་ལེགས་པར་ཐོབ་པ་ཡིན། སྡ ོམ་པ་གང་དང་གང་ལེན་ཀྱ ང་སྐྱ  བས་འགྲ ོ་རྩ ོམ་བྱ ེད་དུ ་བྱ ེད་དགོས་པས། སྐྱ  བས་འགྲ ོའ་ིབསླ བ་བྱ ་
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བཅུ ་གཅིག་ལ། དང་པོ་ཐུ ན་མོང་གི་བསླ བ་བྱ ་ལྔ ་ནི། དཀོན་མཆོག་གསུ མ་གྱ ི་ཡོན་ཏན་དྲ ན་པར་བྱ ་ཞིང་སྐྱ  བས་སུ ་འགྲ ོ ་བ་ལ་བསླ བ། དུ ས་རྟ ག་ཏུ ་དཀོན་མཆོག་གསུ མ་མཆོད་པ་ལ་བརྩ ོན། སྲ ོག་དང་རྒྱ  ལ་སྲ ིད་དང་བྱ ་དགའི་ཕྱ ིར་ཡང་དཀོན་མཆོག་གསུ མ་མི་སྤ ང༌། ན་ཚ་སྡུ  ག་བསྔ ལ་ཅི་བྱུ  ང་ཡང་ཐབས་གཞན་མི་བཙལ། ཕྱ ོགས་གར་འགྲ ོ་ཡང་ཕྱ ོགས་དེའི་ལྷ ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ཞིང་མཆོད་པ་འབུ ལ་ནས་སྐྱ  བས་འགྲ ོ་བྱ ེད་ཅིང་འགྲ ོ། ཁྱ ད་པར་གྱ ི་བསླ བ་བྱ ་གསུ མ་ནི། སངས་རྒྱ  ས་ལ་སྐྱ  བས་སུ ་སོང་ནས་ཕྱ ི་རོལ་པའི་ལྷ ་གཞན་ལ་ཕྱ ག་མི་འཚལ། ཆོས་ལ་སྐྱ  བས་སུ ་སོང་ནས་སེམས་ཅན་ལ་འཚ་བ་མི་བྱ ། དགེ་འདུ ན་ལ་སྐྱ  བས་སུ ་སོང་ནས་ཕྱ ི་རོལ་པའི་ལྷ ་གཞན་ལ་ཕྱ ག་མི་འཚལ། ཆོས་ལ་སྐྱ  བས་སུ ་སོང་ནས་འཚ་བ་མི་བྱ ། དགེ་འདུ ན་ལ་སྐྱ  བས་སུ ་སོང་ནས་མུ ་སྟ ེགས་ཅན་དང་མི་འགྲ ོགས། རྗ ེས་སུ ་མཐུ ན་པའི་བསླ བ་བྱ ་གསུ མ་ནི། སངས་རྒྱ  ས་ལ་སྐྱ  བས་སུ ་སོང་ནས་སངས་རྒྱ  ས་
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དཀོན་མཆོག་གི་སྐུ  འི་རྟ ེན་ཆག་དུ མ་ཡན་ཆད་གུ ས་པས་མཆོད། སྤྱ  ི་བོས་བཏེགས་གཙང་སར་བཞག །སངས་རྒྱ  ས་དཀོན་མཆོག་དངོས་ཀྱ ི་འདུ ་ཤེས་བསྐྱ  ེད་དེ་དད་པ་དང་དག་སྣ ང་བྱ ། ཆོས་ལ་སྐྱ  བས་སུ ་སོང་ནས་གསུ ང་རབ་ཡི་གེའི་རས་མ་ན་གཅིག་ཡན་ཆད་ལ་གུ ས་པ་བསྐྱ  ེད། སྤྱ  ི་བོས་མཆོད་དེ་ཆོས་དཀོན་མཆོག་དངོས་ཀྱ ི་འདུ ་ཤེས་བཞག །དགེ་འདུ ན་ལ་སྐྱ  བས་སུ ་སོང་ནས་དགེ་འདུ ན་དཀོན་མཆོག་གི་རྟ ེན་ལྷ ན་པ་དམར་སེར་གཅིག་ཡན་ཅད་དགེ་འདུ ན་དངོས་ཀྱ ི་འདུ ་ཤེས་བཞག་ནས་གུ ས་པས་མཆོད། སྤྱ  ི་བོས་བཏེག །གཙང་སར་བཞག་དད་པ་དང་དག་སྣ ང་བྱ ། མདོར་ན་གུ ས་པ་བསྒྲུ   བ་ཅིང་མ་གུ ས་པ་སྤ ངས་ཏེ་བསླ བ་བྱ ་དེ་དག་ཚུ ལ་བཞིན་དུ ་སྲུ  ང་བ་གལ་ཆེ། གཞན་ཡང་སྐྱ  བས་འགྲ ོ་བདུ ན་ཅུ ་པ་ལས། སྡ ོམ་པ་ཀུ ན་ལ་ཡོད་མོད་ཀྱ ང༌། སྐྱ  བས་སུ ་མ་སོང་བ་ལ་མེད། ཅེས་གསུ ངས་པ་ལྟ ར་སོ་བྱ ང་སྔ གས་གསུ མ་གྱ ི་སྡ ོམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱ ི་གཞི་རྟ ེན་དུ ་སྐྱ  བས་འགྲ ོ་འདི་མེད་



14

ཐབས་མེད་ཅིང༌། སྐུ  ་གསུ ང་ཐུ གས་རྟ ེན་རིགས་ལ་འབྲ ེལ་པ་ཅུ ང་ཟད་བཞག་པས་རང་རྒྱུ   ད་ལ་ཐར་པའི་ས་བོན་ཐེབས་ཏེ་མཐའ་ཅན་དུ ་འགྱུ  ར་ཞིང༌། བསྐ ལ་པ་སྙ ིགས་མ་ཅན་གྱ ི་དུ ས་སུ ་དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་ཙམ་ཡང་ཐོས་པར་དཀའ་ན། སྐྱ  བས་སུ ་སོང་བའི་ཕན་ཡོན་ལྟ ་སྨ ོས་ཀྱ ང་ཅི་དགོས། དགེ་བསྙ ེན་གྱ ི་བསླ བ་བྱ ་དངོས་ལ་ལྔ ་ཡིན་པས། མིའམ་མིར་ཆགས་པ་བསད་ན་སྲ ོག་གཅོད་ཀྱ ི་སྡ ོམ་པ་འཆོར། རང་དང་ནོར་མི་གཅིག་པ་གཞན་གྱ ི་ནོར་ཞོ་གང་གི་བཞི་ཆ་གཅིག་ཏུ ་ལོངས་པ་བརྐུ  ས་སམ་ཕྲ ོགས་ན་མ་བྱ ིན་པར་ལེན་གྱ ི་སྡ ོམ་པ་འཆོར། ཁྱ ོད་ཅག་ཁྱ ིམ་པ་ཡིན་པས་རང་གི་ཆུ ང་མ་བསྟ ེན་དུ ་རུ ང་ཡང་རང་མི་དབང་བའི་བུ ད་མེད་སོགས་ལ་འཁྲ ིག་པ་སྤྱ  ད་ན་ལོག་གཡེམ་གྱ ི་སྡ ོམ་པ་འཆོར། མངོན་ཤེས་དང་རྫུ  ་འཕྲུ  ལ་སོགས་མི་ཆོས་བླ ་མའི་ཡོན་ཏན་མ་ཐོབ་ཀྱ ང༌། ཐོབ་པར་ཁས་བླ ངས་ན་རྫུ  ན་སྨྲ  འི་སྡ ོམ་པ་འཆོར། མྱ ོས་པར་འགྱུ  ར་བའི་ཆང་ཐིགས་པ་གཅིག་ཡན་ཆད་
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མིད་ན་མྱ ོས་འགྱུ  ར་གྱ ི་སྡ ོམ་པ་འཆོར་བས། དེ་ལྔ ་པོ་ཆ་ཤས་དང་བཅས་པ་སྤ ོང་ཞིང་དགེ་བར་བརྩ ོན་པས་བག་ཡོད་དུ ་གནས་པར་བྱ ོས་ཤིག །དེ་ལྟ ར་ཡོངས་རྫ ོགས་དགེ་བསྙ ེན་གྱ ི་སྡ ོམ་པ་བླ ངས་པའི་དགེ་བ་ཕུ ན་སུ མ་ཚགས་པ་ཡང་གཞན་དོན་དུ ་བསྔ ོ་བར་ཞུ ། བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་སོགས་བསྔ ོ་བ་བྱ ས་ཏེ་གྲ ོལ་ལོ།། ༈ གསུ མ་པ་སྨ ོན་འཇུ ག་སེམས་བསྐྱ  ེད་ཚིག་ཆུ ང་དུ ས་ཐོབ་པར་འདོད་པ་ལ། རྟ ེན་དང་ཕྱ ག་འདུ ག་ཚུ ལ་གོང་ལྟ ར་
ལ། འོ་ན། ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱ ི་དོན་དུ ་བླ ་ན་མེད་པ་རྫ ོགས་པའི་སངས་རྒྱ  ས་ཀྱ ི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བྱ ། དེ་ཡི་ཕྱ ིར་དུ ་སྨ ོན་པ་དང་འཇུ ག་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་གྱ ི་བྱ ང་ཆུ བ་ཀྱ ི་མཆོག་ཏུ ་སེམས་བསྐྱ  ེད་པའི་སྡ ོམ་པ་བླ ངས་ནས། དེ་དག་ཉམས་སུ ་ལེན་སྙ མ་པའི་སེམས་བསྐྱ  ེད་པ་སྔ ོན་དུ ་འགྲ ོ ་བའི་སྒ ོ ་ནས་ཉན་པར་བྱ ོས་ཤིག །དེ་ལ་སེམས་བསྐྱ  ེད་པའི་ཕན་ཡོན་ནི། དཔལ་བྱ ིན་གྱ ིས་ཞུ ས་པའི་མདོ་ལས། བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་ཀྱ ི་བསོད་ནམས་གང༌། 
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གལ་ཏེ་འདི་ལ་གཟུ གས་མཆིས་ན། ནམ་མཁའི་ཁམས་ནི་ཀུ ན་གང་བ། དེ་ནི་དེ་བས་ཆེས་ལྷ ག་འགྱུ  ར། ཞེས་གསུ ངས་པས། བྱ ང་ཆུ བ་ཏུ ་སེམས་བསྐྱ  ེད་པའི་སྡ ོམ་པ་ཐོབ་ན་བསོད་ནམས་ཀྱ ི་ཕུ ང་པོ་མཐའ་ཡས་པར་གསུ ངས་སོ།  །དེ་ཡང་སྔ གས་ལུ གས་ཀྱ ི་སེམས་བསྐྱ  ེད་འབོགས་པའི་ཆོ་ག །ཇོ་བོ་ནཱ ་རོ་པ་ནས་བརྒྱུ   ད་པ་མཎྜ ལ་ཚམ་བུ ་ལྔ ་པ་ལ་བརྟ ེན་པ་དང༌། རྗ ེ་བཙུ ན་འཇམ་དབྱ ངས་ནས་ཀླུ  ་སྒྲུ   བ་ཡབ་སྲ ས་སོགས་ལ་བརྒྱུ   ད་པ་དབུ ་མ་ལུ གས་ཀྱ ི་སེམས་བསྐྱ  ེད་དུ ་གྲ གས་པ་དང༌། རྗ ེ་བཙུ ན་བྱ མས་པ་ནས་ཐོགས་མེད་སྐུ  ་མཆེད་སོགས་ལ་བརྒྱུ   ད་པ་བཀའ་གདམས་པའི་ལུ གས་སུ ་གྲ གས་པ་སོགས་དུ ་མ་ཡོད་ཀྱ ང༌། འདིར་བླ ་མ་ཆེན་པོ་ཏི་ཤྲ ི་སངས་རྒྱ  ས་རས་ཆེན་གྱ ི་སེམས་བསྐྱ  ེད་ཆེན་མོ་ནས་ཕྱ ག་ལེན་བསྡུ  ས་ཏེ་སྦྱ  ིན་པ་ཡིན། དེ་ལ་གཉིས་ལས་དང་པོ་ནི། བླ ་མ་ཞང་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ནས། སེམས་མ་བསྐྱ  ེད་ན་ཆོས་ཀྱ ི་འབྲ ེལ་པ་མེད་པ་ཡིན་གསུ ངས། དེ་ནས་སེམས་བསྐྱ  ེད་པ་འདི་གལ་ཆེ་བ་
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ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་ཚགས་བསགས་པ་ལ་སྐྱ  ེ། ཚད་མེད་བཞི་བསྒ ོམས་པ་ལ་སྐྱ  ེ། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་སངས་རྒྱ  ས་ཀྱ ི་འདུ ་ཤེས་བསྐྱ  ེད་པ་ལ་སྐྱ  ེ། སྐྱ  བས་སུ ་འགྲ ོ་བ་ཁྱ ད་པར་ཅན་ལས་སྐྱ  ེ་བས། ཐོག་མར་སྦྱ  ོར་བ་ཚགས་བསགས་པ་ལ་འདུ ན་པ་འདི་བཞིན་མཛད་འཚལ། མདུ ན་གྱ ི་ནམ་མཁར་སེངྒ ེ་བརྒྱ  ད་ཀྱ ིས་བཏེགས་པའི་ཁྲ ི་པདྨ ་དང་ཉི་མ་ཟླ ་བའི་གདན་གྱ ི་སྟ ེང་དུ ། རྒྱ  ལ་བ་ཤཱ ཀྱ ་ཐུ བ་པ་སྐུ  ་མདོག་གསེར་བཙ་མའི་ཁ་དོག་ལྟ ་བུ ་ཞལ་གཅིག་ཕྱ ག་གཉིས་གཡས་ས་གནོན་གཡོན་མཉམ་བཞག་གི་ཕྱ ག་རྒྱ  ་མཛད་པ། མི་ཆེན་པོའ་ིམཚན་སུ མ་ཅུ ་རྩ ་གཉིས་དང༌། དཔེ་བྱ ད་བཟང་པོ་བརྒྱ  ད་ཅུ ས་སྤྲ  ས་ཤིང་འོད་དང་འོད་ཟེར་དཔག་ཏུ ་མེད་པ་འཕྲ ོ་བ། དེ་ལ་སངས་རྒྱ  ས་དང་བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དཔའ་ཕྱ ོགས་བཅུ འི་རྒྱ  ལ་བ་སྲ ས་དང་བཅས་པ་རྣ མས་ཀྱ ིས་བསྐ ོར་བར་བསྒ ོམ། དེ་ཡང་སྨ ོན་འཇུ ག་གི་སེམས་བསྐྱ  ེད་པའི་རྒྱུ   འི་གཙ ་བོ་ནི་བསོད་ནམས་ཀྱ ི ་ཚགས་ལ་བརྟ ེན་དགོས་པས་ཚགས་
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བསགས་པ་གལ་ཆེ་སྟ ེ། བསོད་ནམས་བསགས་པས་བདེ་བ་འཐོབ། །དེ་ཕྱ ིར་མི་ཡིས་བསོད་ནམས་བསགས། །དེ་ཡང་ཡང་ནས་ཡང་དུ ་བསགས།  །དེ་རིང་ཉིད་ལས་བརྩ མས་ཏེ་བསགས། ཅེས་གསུ ངས་པས་འཇིག་རྟ ེན་ཁམས་ཀྱ ི་མཆོད་པའི་བྱ ེ་བྲ ག་དང༌། ལུ ས་ལོངས་སྤྱ  ོད་ཐམས་ཅད་དད་གུ ས་དང་ལྡ ན་པས་འབུ ལ་ཞིང་ཡན་ལག་བདུ ན་པ་ཚིག་གི་རྗ ེས་སུ ་དོན་དྲ ན་བཞིན་པས་རྗ ེས་ཟླ ོས། ཕྱ ོགས་བཅུ འི་རྒྱ  ལ་བ་སྲ ས་བཅས་ལ། །སྒ ོ་གསུ མ་གུ ས་པས་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་པའི་སྤྲ  ིན་གྱ ིས་ཀུ ན་ཏུ ་མཆོད།  །སྡ ིག་པའི་ལས་རྣ མས་སོ་སོར་བཤགས། །དགེ་བ་ཀུ ན་ལ་རྗ ེས་ཡི་རང༌།  །ཆོས་ཀྱ ི་འཁོར་ལོ་བསྐ ོར་བར་བསྐུ  ལ། །མྱ ་ངན་མི་འདའ་བཞུ གས་གསོལ་འདེབས།  །དགེ་བ་བྱ ང་ཆུ བ་ཆེན་པོར་བསྔ ོ། ཞེས་ལན་གསུ མ་བྱ ། གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ། དེའང་སྐྱ  བས་གསུ མ་སྔ ོན་དུ ་འགྲ ོ་བའི་བྱ ང་ཆུ བ་མཆོག་ཏུ ་སེམས་བསྐྱ  ེད་པ་ཞེས་གསུ ངས་པས་མདུ ན་དུ ་བཞུ གས་པའི་སངས་རྒྱ  ས་ལ་
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སྟ ོན་པ། ཆོས་ལ་ལམ། དགེ་འདུ ན་ལ་ལམ་བསྒྲུ   བ་པའི་གྲ ོགས་ཞུ ་སྙ མ་པས་ཁྱ ད་པར་ཅན་གྱ ི་སྐྱ  བས་འགྲ ོ་འདིའི་རྗ ེས་ཟླ ོས་མཛད། ཕྱ ོགས་བཅུ ་ན་བཞུ གས་པའི་སངས་རྒྱ  ས་དང་བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་སུ ་གསོལ། སླ བོ་དཔནོ་བདག་ལ་དགངོས་སུ ་གསལོ། བདག་མིང་འདི་ ཞེས་བགྱ ི་བས་དུ ས་འདི་ནས་བཟུ ང་སྟ ེ་ཇི་སྲ ིད་བྱ ང་ཆུ བ་སྙ ིང་པོ་ལ་མཆིས་ཀྱ ི་བར་དུ ། རྐ ང་གཉིས་རྣ མས་ཀྱ ི་མཆོག །སངས་རྒྱ  ས་བཅོམ་ལྡ ན་འདས་རྣ མས་ལ་སྐྱ  བས་སུ ་མཆིའོ། །འདོད་ཆགས་དང་བྲ ལ་བ་རྣ མས་ཀྱ ི་མཆོག །ཞི་བ་ཐེག་པ་དོན་དམ་པའི་ཆོས་ལ་སྐྱ  བས་སུ ་མཆིའོ། །ཚགས་རྣ མས་ཀྱ ི་མཆོག །འཕགས་པ་བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དཔའི་དགེ་འདུ ན་པ་ཆེན་པོ་རབ་ཏུ ་བཞུ གས་པ། ཕྱ ིར་མི་ལྡ ོག་པའི་བརྟུ  ལ་ཞུ གས་ཆེན་པོའ་ིཚགས་ལ་སྐྱ  བས་སུ ་མཆིའོ། །ཞེས་ལན་གསུ མ། དེ་ལྟ ར་དཀོན་མཆོག་གསུ མ་ལ་སྐྱ  བས་སུ ་བཟུ ང་ནས་བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དཔའ་རྣ མས་ཀྱ ིས་སྨ ོན་པ་དང་འཇུ ག་
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པའི་བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་བསྐྱ  ེད་པ་དེ་བཞིན་དུ ་བདག་གིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱ ི་དོན་དུ ་སྨ ོན་པ་དང་འཇུ ག་པའི་བྱ ང་ཆུ བ་ཏུ ་སེམས་བསྐྱ  ེད་པར་བྱ འོ་སྙ མ་པའི་བསམ་པ་བཅོས་མ་མ་ཡིན་པ་དུ ང་དུ ང་བགྱ ིས་པས་ཚིག་འདི་རྣ མས་ཀྱ ི་དོན་དྲ ན་བཞིན་པའི་སྒ ོ་ནས་འདིའི་རྗ ེས་ཟླ ོས། བྱ ང་ཆུ བ་སྙ ིང་པོར་མཆིས་ཀྱ ི་བར། །སངས་རྒྱ  ས་རྣ མས་ལ་སྐྱ  བས་སུ ་མཆི། །ཆོས་དང་བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དཔའ་ཡི། །ཚགས་ལའང་དེ་བཞིན་སྐྱ  བས་སུ ་མཆི། །ཇི་ལྟ ར་སྔ ོན་གྱ ི་བདེ་གཤེགས་ཀྱ ིས། །བྱ ང་ཆུ བ་ཐུ གས་ནི་བསྐྱ  ེད་པ་དང༌། །བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དཔའི་བསླ བ་པ་ལ། །དེ་དག་རིམ་བཞིན་གནས་པ་ལྟ ར། དེ་བཞིན་འགྲ ོ་ལ་ཕན་དོན་དུ ། །བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་ནི་བསྐྱ  ེད་བགྱ ི་ཞིང༌། །དེ་བཞིན་དུ ་ནི་བསླ བ་པ་ལའང༌། །རིམ་པ་བཞིན་དུ ་བསླ བ་པར་བགྱ ི། ཞེས་ལན་གསུ མ་དང་ཐབས་ལེགས་བྱ ། མེ་ཏོག་འཐོར། དེས་སྨ ོན་འཇུ ག་སེམས་བསྐྱ  ེད་ཀྱ ི་སྡ ོམ་པ་ཐོབ་པ་ལགས་པས་ཐོབ་པ་ལ་ཐོབ་པའི་ངོ་ཤེས་ལྡ ན་པར་མཛད་། གསུ མ་པ་
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རྗ ེས་ཀྱ ི་རིམ་པ་ནི། དེ་ཡང་རང་ཉིད་ལ་དགའ་བ་བསྒ ོམ་ཤིང་དམ་བཅའ་བཟུ ང་བ། གཞན་ཡི་རངས་ལ་བསྐུ  ལ་ཞིང་དགའ་བ་བསྐྱ  ེད། རྒྱ  ལ་དང་སྲ ས་ཀྱ ི ་ཐུ གས་བསྐྱ  ེད་འགྲུ  བ་འགྱུ  ར་གྱ ི་བསྔ ོ་བ་དང་སྨ ོན་ལམ་བཅས་ཀྱ ིས་མཇུ ག་བསྡུ  ་བ་འདིའི་རྗ ེས་ཟླ ོས། དེང་དུ ས་བདག་ཚ་འབྲ ས་བུ ་ཡོད། །མི་ཡི་སྲ ིད་པ་ལེགས་པར་ཐོབ། །དེ་རིང་སངས་རྒྱ  ས་རིགས་སུ ་སྐྱ  ེས། །སངས་རྒྱ  ས་སྲ ས་སུ ་བདག་དེང་གྱུ  ར། །ད་ནི་བདག་གིས་ཅི་ནས་ཀྱ ང༌། །རིགས་དང་མཐུ ན་པའི་ལས་བརྩ མས་ཏེ། །སྐྱ  ོན་མེད་བཙུ ན་པའི་རིགས་འདི་ལ། །རྙ ོག་པར་མི་འགྱུ  ར་དེ་ལྟ ར་བྱ ། ཞེས་དང༌། གཞན་གཟེངས་བསྟ ོད་པ་ནི། བདག་གི་དེ་རིང་སྐྱ  ོབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱ ི ། །སྤྱ  ན་སྔ ར་འགྲ ོ ་བ་བདེ་གཤེགས་ཉིད་དང་ནི། །བར་དུ ་བདེ་ལ་མགྲ ོན་དུ ་བོས་ཟིན་གྱ ིས། །ལྷ ་དང་ལྷ ་མིན་ལ་སོགས་དགའ་བར་གྱ ིས། ཞེས་དང༌། སྨ ོན་ལམ་གདབ་པ་ནི། བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་ནི་རིན་པོ་ཆེ། །མ་སྐྱ  ེས་པ་རྣ མས་སྐྱ  ེས་གྱུ  ར་ཅིག །སྐྱ  ེས་པ་ཉམས་པ་མེད་པ་དང༌། །གོང་
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ནས་གོང་དུ ་འཕེལ་བར་ཤོག །བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དང་མི་འབྲ ལ་ཞིང༌། །བྱ ང་ཆུ བ་སྤྱ  ོད་ལ་གཞོལ་བ་དང༌། །སངས་རྒྱ  ས་རྣ མས་ཀྱ ིས་ཡོངས་གཟུ ང་ཞིང༌། །བདུ ད་ཀྱ ི་ལས་རྣ མས་སྤ ོང་བར་ཤོག །བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དཔའ་རྣ མས་ཀྱ ིས་ནི། །འགྲ ོ་དོན་ཐུ གས་ལ་དགོངས་འགྲུ  བ་ཤོག །མགོན་པོ་ཡིས་ནི་གང་དགོངས་པ། །སེམས་ཅན་རྣ མས་ལ་དེ་འབྱ ོར་ཤོག །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་དང་ལྡ ན་གྱུ  ར་ཅིག །ངན་འགྲ ོ་ཐམས་ཅད་རྟ ག་ཏུ ་སྟ ོང་པར་ཤོག །བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དཔའ་གང་དག་སར་བཞུ གས་པ། །དེ་དག་ཀུ ན་གྱ ི་སྨ ོན་ལམ་འགྲུ  བ་པར་ཤོག ཅེས་ལན་གསུ མ་མམ་གཅིག་བྱ ། འོ་དེས་སྐྱ  བས་འགྲ ོ་ཁྱ ད་པར་བ་ལ་བརྟ ེན་ནས་སྨ ོན་འཇུ ག་གི་སེམས་བསྐྱ  ེད་ཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ། བྱ ང་ཆུ བ་མཆོག་ཏུ ་སེམས་བསྐྱ  ེད་ནས་བསླ བ་བྱ ་ལྔ ་ལ་སླ ོབ་དགོས་པ་ཡིན་པས། དུ ས་རྟ ག་ཏུ ་བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་ཀྱ ི་ཕན་ཡོན་རྗ ེས་སུ ་དྲ ན་པ་ལ་བསླ བ། རྒྱུ   ་ཚགས་གཉིས་བསགས་པ་ལ་བསླ བ། བྱ ང་ཆུ བ་ཀྱ ི་སེམས་སྤ ེལ་ཞིང་སྦྱ  ངས་པ་
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ལ་བསླ བ། སེམས་ཅན་བླ ོས་མི་སྤ ང་བ་ལ་བསླ བ། ནག་པོའ་ིཆོས་བཞི་སྤ ངས་ཞིང་དཀར་པོའ་ིཆོས་བཞི་ལ་བསླ བ་དེ་ལྟ ར་སེམས་བསྐྱ  ེད་པའི་དགོས་པ་ཡང༌། ཐེག་དམན་རང་ཞི་བདེའི་ཐར་པ་བསྒྲུ   བ་པ་ལས་ཁྱ ད་པར་དུ ་འཕགས་ཏེ། བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དཔའི་གྲ ལ་དུ ་ཚུ ད་དོ། །སངས་རྒྱ  ས་ཀྱ ི་ས་ལ་འཇུ ག་གོ །ཞེས་གསུ ངས་སོ། །དེ་དག་གི་རྗ ེས་སུ ་འབྲ ེལ་བའི་རྒྱུ   ན་གྱ ི ་ཉམས་ལེན་ནི། མདོར་ན་བྱ ང་ཆུ བ་མཆོག་ཏུ ་སེམས་བསྐྱ  ེད་ནས། ལུ ས་ངག་ཡིད་གསུ མ་སྡ ིག་པ་མི་དགེ་བའི་ཕྱ ོགས་སུ ་མི་གཏོང་ལ། གང་ལ་གཏོང་ན་སེམས་ཅན་གྱ ི་དོན་དུ ་སྐ ད་ཅིག་ཀྱ ང་མ་ཡེངས་པར་དགེ་བ་ལ་བསྐུ  ལ་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་ལྡ ན། སྡུ  ག་བསྔ ལ་དང་བྲ ལ་ནས་རྫ ོགས་པའི་སངས་རྒྱ  ས་ཐོབ་པར་བྱ ། དེའི་དོན་དང་ཆེད་དུ ་ལུ ས་ངག་ཡིད་གསུ མ་དགེ་བ་ལ་བཀོལ། ཐུ གས་རྗ ེ་ཆེན་པོ་སྒ ོམ་སྙ མ་དུ ་སྐྱ  བས་སེམས་འདིའི་རྗ ེས་ཟླ ོས། སངས་རྒྱ  ས་སོགས་
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ལན་གསུ མ། དེས་སྐྱ  བས་འགྲ ོ་ཁྱ ད་པར་བ་དང༌། སྦྱ  ོར་བ་སེམས་བསྐྱ  ེད་དམ་པ་སྔ ོན་དུ ་སོང་ནས། དངོས་གཞི་དམིགས་མེད་དམ་པ་སྟ ོང་ཉིད་སྙ ིང་རྗ ེས་ཀུ ན་ནས་བསླ ངས་ཏེ་སྒ ོམ་བཟླ ས་འདིའི་རྗ ེས་ཟླ ོས། ཨ ་སྭ ་བྷཱ  ་སོགས། སྟ ོང་པའི་ངང་ལས་པདྨ ་ཟླ ་བའི་གདན་གྱ ི་སྟ ེང་དུ ་རང་གི་རྣ མ་པར་ཤེས་པ་ཧྲཱ  ིཿདཀར་པོ་གཅིག་བསྒ ོམ། ཧྲཱ  ིཿདེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲ ོས། སངས་རྒྱ  ས་མཆོད། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱ ི་སྡ ིག་སྒྲ  ིབ་སྦྱ  ངས། ཐུ གས་རྗ ེ་ཆེན་པོའ་ིལྷ ་ཚགས་སུ ་གྱུ  ར། འོད་ཟེར་ཚུ ར་འདུ ས་ཧྲཱ  ིཿལ་ཐིམ། ཧྲཱ  ིཿའོད་དུ ་ཞུ ་བ་ལས་རང་ཉིད་ཇོ་བོ་ཐུ གས་རྗ ེ་ཆེན་པོ་གངས་རི་ལ་ཉི་མ་ཤར་བ་ལྟ ་བུ ་ཞལ་གཅིག་ཕྱ ག་བཞི་པ། ཕྱ ག་དང་པོ་གཉིས་ཐུ གས་ཀར་ཐལ་མོ་སྦྱ  ར་བ། གཡས་ཀྱ ི་འོག་མ་ན་མུ ་ཏིག་གི་ཕྲ ེང་བ་འདྲ ེན་པ། གཡོན་གྱ ི་འོག་མ་ན་མེ་ཏོག་པདྨ ་བསྣ མས་པ། ཞབས་རྡ ོ་རྗ ེའི་སྐྱ  ིལ་ཀྲུ  ང་དུ ་བཞུ གས་པ། དབུ ་སྐྲ  ་རལ་པའི་ཐརོ་ཚུ གས་གྱ ེན་དུ ་བཅིངས་པ་ལ་དར་གྱ ི་ཅོད་པཎ་དང༌། སངས་རྒྱ  ས་རིགས་
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ལྔ འི་ངོ་བོ་རིན་པོ་ཆེའི་རྩ ེ་བྲ ན་ལྔ ས་དབུ ་ལ་བརྒྱ  ན་པ། སྙ ན་ཆ་མགུ ལ་རྒྱ  ན་དཔུ ང་རྒྱ  ན། ཕྱ ག་གདུ བ་ཞབས་གདུ བ་སེ་མོ་དོ་ལ་སོགས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱ  ན་སྣ ་ཚགས་ཀྱ ིས་བརྒྱ  ན་པ། དམ་ཡེ་གཉིས་སུ ་མེད་པར་གསལ་བའི་ཐུ གས་ཀར་ཟླ ་བའི་དཀྱ ིལ་འཁོར་གྱ ི་སྟ ེང་དུ ་ཧྲཱ  ིཿདཀར་པོའ་ིམཐར་བསྐ ོར་དུ ་ཨ ་མ་ཎི་པདྨ ེ་ཧཱུ  ྃ་ཅེས་པས་གཡས་བསྐ ོར་དུ ་འཁོར་བ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲ ོས། ཕྱ ི་སྣ ོད་ནང་བཅུ ད་ཀྱ ི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཐུ གས་རྗ ེ་ཆེན་པོའ་ིཞིང་དང་སྐུ  ར་གྱུ  ར། སྒྲ  ་གྲ གས་ཚད་གསུ ང་ཡི་གེ་དྲུ  ག་པའི་སྒྲ  ། དྲ ན་རྟ ོགས་ཐམས་ཅད་ཐུ གས་འོད་གསལ་ཟུ ང་འཇུ ག་གི་ངང་དུ ་ཉམས་སུ ་ལེན་པར་བྱ འོ། །ཞེས་བརྗ ོད་ལ་ཡིག་དྲུ  ག་བརྒྱ  ་རྩ ་བརྒྱ  ད་འུ ར་འདོན་བྱ ། དེ་ལྟ ར་བསྒ ོམ་ཞིང་བཟླ ས་པས་ལུ ས་སྤྲུ   ལ་སྐུ  ། ངག་ལོངས་སྐུ  ། སེམས་ཆོས་སྐུ  ར་གྱུ  ར་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱ ི་དོན་བྱ ེད་པ་ཡིན་ནོ།  །རྗ ེས་བསྔ ོ་བ་དམ་པ་དང་གཞན་དོན་དུ ་འགྱུ  ར་ངེས་ཀྱ ི་མཐུ ན་གྱུ  ར་བཅས་འབྱུ  ང་བ་འདིའི་རྗ ེས་ཟླ ོས། 
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དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུ  ར་དུ ་བདག །ཐུ གས་རྗ ེ་ཆེན་པོ་འགྲུ  བ་གྱུ  ར་ནས། །འགྲ ོ་བ་གཅིག་ཀྱ ང་མ་ལུ ས་པ།  །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །དགེ་བའི་རྩ ་བ་འདི་ལ་བརྟ ེན་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་ཅན་དུ ་སྐྱ  ེ་བར་གྱུ  ར་ཅིག །ལན་གཅིག་བྱ ། དེ་ལྟ ར་བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་བསྐྱ  ེད་བླ ངས་ཤིང་རྗ ེས་འབྲ ེལ་ཐུ གས་རྗ ེ ་ཆེན་པོའ ་ིབསྒ ོམ་བཟླ ས་འབོགས་པ་བཅས་ཐོབ་པའི་དགེ་བ་རྨ ད་དུ ་བྱུ  ང་བ་གཞན་དོན་དུ ་བསྔ ོ་བར་ཞུ ། བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་སོགས་བསྔ ོ་སྨ ོན་བཅས་གྲ ོལ། ཅེས་སྒྲུ   བ་བརྒྱུ   ད་འབའ་རོམ་པའི་བཀའ་སྲ ོལ་ཐེག་པ་རིམ་འཇུ ག་གི་སྡ ོམ་པ་འབོགས་ཆོག་བླ ་མ་ཏི་ཤྲ ིས་མཛད་པའི་རིན་ཆེན་
ཕྲ ེང་བ་ལས་མདོར་བསྡུ  ས་ཏེ། ཀུ ་སུ ་ལུ ་པ་མ་ཏི་རཏྣ ས་དགེ་བསྙ ེན་འཕེན་པོའ་ིདབེན་གནས་དགའ་
ཉག་རི་ཁྲ ོད་དུ ་ལེགས་པར་སྦྱ  ར་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །། ཐའེ་ཝན་རྒྱ  ་མཚའི་གླ ིང་ནས་ཆོས་ཚགས་
དོན་ཀུ ན་འགྲུ  བ་པའི་གླ ིང་ནས་སྒ ོམ་གྲྭ  ་ཀརྨ ་དཔལ་འབྱ ོར་ནས། པར་བསྐྲུ   ན་ལེགས་པར་བྱ ས་པའི་
དགེ་བའི་རྩ ་བ་འདིས་མ་རྒ ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བྱ ང་ཆུ བ་ཀྱ ི་སེམས་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱུ   ད་ལ་མྱུ  ར་དུ ་
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སྐྱ  ེ་བར་རྒྱུ   ར་གྱུ  ར་ཅིག །། །།


