༄༅༅། །དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་འཕགས་ལུགས་ལྷ་སོ་གཉིས་ཀྱི་
དབང་གི་བརྒྱུད་འདེབས་དང་བདག་བསྐྱེད་བཞུགས་སོ།།
དཔལ་ལྡན་སྨད་རྒྱུད་གྲྭ་ཚང་གི་གསུང་རྒྱུན་ཇི་བཞིན་བཀོད་པའོ།།

བླ་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས།

།ན་མོ་གུ་རུ་མཉྫུ་གྷོ་ཥཱ་ཡ། །དཔལ་ལྡན་རྩ་བའི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ། །བདག་གི་སྙིང་གར་པདྨའི་སྟེང་བཞུགས་
ལ། །བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོའི་སྒོ་ནས་རྗེས་བཟུང་སྟེ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། །མདོ་
རྒྱུད་ཀུན་གགྱི་ལམ་གགྱི་གནད་རྫོགས་པ། །ཇི་བཞིན་གཟགྱིགས་ཤིང་བརྩེ་བས་འདོམས་མཛད་པས། །རྒྱལ་བའི་

དམ་ཆོས་མ་ལུས་འཛིན་པ་ཡི། །བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཚེ་འདི་མི་རྟག་ཆུ་
བུར་ལྟ་བུ་དང་།

།འཁོར་བ་ཆུ་ཤིང་སྙིང་པོ་མེད་གཟགྱིགས་ནས།

།ལུས་ཅན་ཐར་པར་འཁྲིད་པའི་དེད་དཔོན་

མཆོག །རྗེ་བཙུན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བཏང་སྙོམས་ས་གཞི་བྱམས་པའི་ཆུས་བརླན་
ཞིང་།

།སྙིང་རྗེའི་ས་བོན་རྒྱུན་ཆད་མེད་པ་ལས།

།བྱང་སེམས་ལྗོན་ཤིང་རྫོགས་པའི་འབྲས་བུ་མཆོག

།

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཁྱོད་སྐུ་རིགས་ལྔ་གཤེགས་མ་བཞི་ལ་སོགས། །
སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་རྫོགས་ཤིང་། །བློ་དམན་དོན་ཕྱིར་ཐ་མལ་རྣམ་པ་ཅན། །ལྷུན་གྲུབ་
གཞན་དོན་མཛད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་གགྱི་གཞི། །དབྱེར་མེད་ཟུང་
འཇུག་རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་གིས། །མཐའ་ཡས་སྤྲུལ་པས་འགྲགྲོ་བའི་དོན་མཛད་པ། །ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་འཆང་ལ་
གསོལ་བ་འདེབས། །གཟུང་དང་འཛིན་པའི་སྤྲོས་པ་ཀུན་བཅད་ཅིང་། །རླབས་ཆེན་སྤྱོད་པས་འགྲགྲོ་བའི་དོན་
མཛད་པ། །ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་དམ་པ་རྒྱལ་བའི་སྲས། །བློ་གྲགྲོས་རིན་ཆེན་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།
།གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོ་བལྟ་བའི་མིག་གཅིག་པུ། །རྟེན་འབྱུང་མཐའ་བྲལ་དངོས་སུ་གཟགྱིགས་མཛད་ཅིང་། །
དབང་ཕྱུག་བརྒྱད་ཀྱི་གོ་འཕང་མཆོག་བརྙེས་པ།

།མགོན་པོ་ཀླུ་གྲུབ་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།

།

འཕགས་མཆོག་དེ་ཡིས་རྗེས་བཟུང་ཐུགས་ཀྱི་སྲས། །བེ་ག་ར་ཡི་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་རུ། །བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱོད་
པས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས།

།མ་ཏཾ་གི་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།

།སངས་རྒྱས་སྟོང་ལ་

ལྷག་པར་བྱ་བ་བྱས། །རྗེ་བཙུན་རྣལ་འབྱོར་མ་ཡིས་བྱིན་གགྱིས་བརླབས། །དངོས་གྲུབ་བརྙེས་ནས་བདེ་བ་

ཅན་དུ་གཤེགས། །ཏཻ་ལོ་ཤེར་བཟང་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མཁའ་འགྲགྲོས་ལུང་བསྟན་ཤར་ཕྱོགས་
གྲགྲོང་ཁྱེར་དུ། །ཤིན་ཏུ་བྱ་དཀའི་སྤྱོད་པ་དུ་མ་སྤྱད། །སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཏིང་འཛིན་ཐུགས་ལ་འཁྲུངས། །ནཱ་རོ་ཏ་
པའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །འཕགས་ཡུལ་བླ་མ་བརྒྱ་ཕྲག་ཞབས་ལ་གཏུགས། །གསང་སྔགས་
རྒྱུད་སྡེ་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རོལ་སོན།

།མཁས་ཤིང་གྲུབ་པ་བརྙེས་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ།

།སྒྲ་བསྒྱུར་མར་པའི་

ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྣམ་དག་དབང་གིས་ཐུགས་རྒྱུད་སྨིན་མཛད་ཅིང་། །ཟབ་ལམ་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་

འབྱོར་ཐུགས་ལ་འཁྲུངས། །བཙན་ཐབས་སངས་རྒྱས་ལམ་ལ་དབང་འབྱོར་པའི། །དབང་གི་རྡོ་རྗེའི་ཞབས་
ལ་གསོལ་བ་འདེབས།

།ཁྱོད་ནི་མང་དུ་ཐོས་པའི་ཕ་རོལ་སོན།

།སྒྱུ་མའི་རྣམ་ཐར་དག་ལ་མངའ་བརྙེས་

པས། །རྒྱལ་བའི་ཞིང་ཁམས་དུ་མ་དངོས་སུ་གཟགྱིགས། །གད་པ་ཀཱིར་ཏིའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།
།འདོམས་ཀྱི་སྦ་བ་ཅང་ཤེས་ལྟར་ནུབ་ཅིང་།

།དབུ་ཡི་གཙུག་ཏོར་གསལ་བར་འཕགས་པ་སོགས།

།ངོ་

མཚར་ཡོན་ཏན་སྣོད་གྱུར་བྱ་སྒང་པ། །བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེ་ས། །ཁྱོད་ནི་མདོ་རྒྱུད་
མ་ལུས་ཐུགས་སུ་ཆུད།

།བསྐྱེད་པའི་རིམ་ལ་ཤིན་ཏུ་བརྟན་པ་ཐོབ།

།དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་དངོས་སུ་

གཟགྱིགས་པ་ཡི། །ཚུལ་ཁྲིམས་སྐྱབས་ཀྱི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གཞོན་ནུའི་དུས་ནས་ཡོན་ཏན་
མ་ལུས་རྫོགས། །ཁྱད་པར་རིམ་ལྔའི་ལམ་ལ་སྦྱངས་པ་ཡིས། །སྲོག་རྩོལ་རྡོར་བཟླས་མཐར་ཕྱིན་ཐང་སསྤེ་བ།
།འཕགས་པ་སྐྱབས་ཀྱི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བར་དོ་ངོ་སྤྲོད་སྒྱུ་མ་གསུམ་རྒྱུད་དང་། །མགྱོགས་
འགྲགྲོ་ཕོ་ཉ་འཕོ་བ་གྲགྲོང་འཇུག་སོགས། །རྒྱུད་གཉིས་གདམས་པའི་གཏེར་གྱུར་གསེར་སྡིངས་པ། །གཞོན་ནུ་
འོད་ཀྱི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དཔལ་ལྡན་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །ཞུགས་པ་ཙམ་
གགྱིས་ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་གཟགྱིགས། །མཐའ་ཡས་ཡོན་ཏན་མཛོད་འཛིན་དགེ་སྡིངས་པ། །ཆོས་སྐུ་འོད་
ཟེར་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་ཀུན་ལས་རིང་དུ་འཕགས། །གནས་ལུགས་རྟོགས་
པའི་ཡེ་ཤེས་འོད་ཟེར་གགྱིས། །མི་ཤེས་མུན་འཇོམས་ཀུན་མཁྱེན་ཇོ་མཚོ་པ། །འཕགས་པ་འོད་ཀྱི་ཞབས་ལ་
གསོལ་བ་འདེབས།

།མདོ་རྒྱུད་ཚིག་དོན་མཐའ་དག་ཐུགས་སུ་ཆུད།

།བདེ་གཤེགས་བསྟན་པ་མི་ནུབ་

རྒྱལ་མཚན་འཛིན། །སྙིགས་དུས་རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་རིན་ཆེན་གྲུབ། །བུ་སྟོན་ཆོས་རྗེའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་
འདེབས། །ཆགས་སོགས་ཉེས་པས་མ་གོས་གཞོན་ནུའི་སྐུ། །བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་མཐུ་སྟོབས་དཔག་
མེད་པས།

།སྔགས་འཆང་ཀུན་གགྱི་གཙོར་གྱུར་བླ་མ་མཆོག

།ཁྱུང་པོ་ལྷས་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་གཅིག་བསྡུས་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །གདུལ་བྱའི་དོན་དུ་བཤེས་གཉེན་ཚུལ་འཛིན་
པ། །བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་ཞེས་ས་གསུམ་གགྱི། །སྐྱེ་དགུའི་འདྲེན་པ་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།
།འདི་ནས།

རང་དོན་ཚེ་འདིའི་འཁྲི་བ་རྩད་ནས་གཅོད། །གཞན་དོན་ཆོས་ཀྱི་བྱ་བས་ཉིན་མཚན་འདའ། །

ཆོས་བརྒྱད་ཡ་བར་འདོར་བའི་དཀའ་སྤྱད་པ། །རྒྱལ་ཚབ་ཆོས་རྗེའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །༧གོང་
ས་བཅུ་བཞི་པ་མཆོག་ནས་འདི་ལྟར།

ཤེས་བྱ་ཀུན་གཟགྱིགས་གནས་བརྟན་བཟང་སྐྱོང་བ། །མཁས་གྲུབ་གཙུག་

རྒྱན་ཤེས་རབ་སེང་གེའི་ཞབས། །སྡེ་སྣོད་གསུམ་ལ་དབང་འབྱོར་དཔལ་ལྡན་བཟང་། །ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་
གསུམ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲགྲོས་མཆོག་མངའ་དགེ་འདུན་འཕེལ། །རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་
བཀྲ་ཤིས་འཕགས་པའི་ཞབས།

།ཤེས་བྱར་མ་རྨོངས་བསམ་འགྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་སྡེ།

།འགྲགྲོ་འདྲེན་དམ་པ་

གསུམ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གྲུབ་པའི་སར་གཤེགས་བརྩོན་འགྲུས་འཕགས་པ་དང་། །བརྟུལ་ཞུགས་
མཆོག་བརྙེས་རྡོ་རྗེ་བཟང་པོའི་ཞབས།

།འདུལ་བ་འཛིན་པ་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོའི་དཔལ།

གསལ་མཛད་གསུམ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།

།ཐར་ལམ་

།རྟོགས་པ་མཐར་ཕྱིན་དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོ་དང་།

བརྒྱུད་མཛོད་འཛིན་དཀོན་མཆོག་ཡར་འཕེལ་ཞབས།

།སྙན་

།གནས་ལྔ་རིག་པ་ངག་དབང་བརྩོན་འགྲུས་མཆོག

།ལུང་རྟོགས་དབང་ཕྱུག་གསུམ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རིག་གྲགྲོལ་བརྒྱད་ལྡན་དགེ་འདུན་ཕུན་ཚོགས་དང་།
།བསྟན་པའི་མངའ་བདག་ངག་དབང་མཆོག་ལྡན་ཞབས། །ཕྱག་ན་བདྨོ་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོའི་སྡེ། །དྲིན་
ཅན་བླ་མ་གསུམ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བློ་བཟང་བསྟན་པའི་ས་ཆེན་མཛེས་པའི་རྒྱན། །སྣང་མཐའི་ཟླགྲོས་
གར་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་དང་། །བསྐལ་བཟང་ཐུབ་བསྟན་འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོའི་ཞབས། །མཚུངས་མེད་
བླ་མ་གཉིས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཟབ་རྒྱས་གདམས་པའི་མཛོད་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་རྗེ། །ཁྲི་ཆེན་བློ་བཟང་
མཁྱེན་རབ་དབང་ཕྱུག་དང་།

།མཁན་ཆེན་མཁྱེན་རབ་བསྟན་པ་ཆོས་འཕེལ་ཏེ།

།སྙིགས་དུས་ས་མཁན་

གཉིས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བྱམས་པ་ཆེན་པོས་གཞན་དོན་ཁུར་དུ་བཞེས། །བཤད་དང་སྒྲུབ་པས་རྒྱལ་
བསྟན་སྙིང་པོ་འཛིན།

།བསྡུ་བཞིའི་འཕྲིན་ལས་མཁའ་མཉམ་འགྲགྲོ་ལ་འཇུག

།མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་

མགོན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཡོངས་རྫོགས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་དང་རྟོགས་པའི་ཚུལ། །རྣམ་དག་རྒྱལ་བའི་
དགོངས་པ་ཇི་བཞིན་དུ། །སསྤེལ་བའི་འཕྲིན་ལས་ཟླ་མེད་ཡོངས་འཛིན་རྗེར། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དངོས་
གྲུབ་རྣམ་གཉིས་སྩོལ། །ངག་དབང་བློ་གཏེར་རྒྱལ་བའི་ལུགས་བཟང་མཆོག །བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་འཛིན་ལ་
ཟླ་མེད་ཅིང་།

གཉིས་སྩོལ།

།རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་འདུས་པའི་སྐུར།

།གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དངོས་གྲུབ་རྣམ་

།འདི་ཡན་ཆད་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་ངག་དབང་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་

སྲིད་གསུམ་དབང་སྒྱུར་མཚུངས་པ་མེད་པའི་སྡེ་དཔལ་བཟང་པོས་མཛད་པའོ།

།བདག་ནི་སྔོན་ཆད་མ་རིག་དབང་གྱུར་

པས། །བཅས་དང་རང་བཞིན་ཁ་ན་མ་ཐོའི་ལས། །བགགྱིས་དང་བགགྱིད་སྩལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བ། །བསམ་པ་
ཐག་པས་མགོན་པོ་རྣམས་ལ་བཤགས། །དངོས་དང་བརྒྱུད་པའི་རྗེ་བཙུན་བླ་མ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་

སོ་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གགྱི་རློབས།

།རིམ་གཉིས་ཟབ་མོའི་གྲུ་ཆེན་ནང་ཞུགས་ནས།

།ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་

མཚོར་འཇུག་པར་ཤོག །འདིའི་ཤློཀ་གཉིས་དང་གོང་གི་རྒྱལ་བ་ཙོང་ཁ་པ་ཡན་ཆད་རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན་གགྱི་གསུང་ངོ་།

།སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་བླ་མ་དང་། །འབྲལ་མེད་ཆོས་ཀྱི་དཔལ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཅིང་། །ས་དང་ལམ་གགྱི་ཡོན་
ཏན་རབ་རྫོགས་ནས། །རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག།
སྐད་ཅིག་དཀྲོང་བསྐྱེད་ནི།

རང་ཉིད་ཞེ་སྡང་རྡོ་རྗེ་སྐུ་མདོག་མཐགྱིང་ནག་ནག་དཀར་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་རྡོ་རྗེ་
འཁོར་ལོ་པདྨ།

གཡོན་དྲིལ་བུ་རིན་ཆེན་རལ་གྲི་འཛིན་པ།

རང་དང་འདྲ་བའི་རེག་བྱ་རྡོ་རྗེ་མས་འཁྱུད་པ།

གཉིས་ཀའང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་བརྒྱད་ཀྱིས་བརྒྱན་པ། སྐུ་སྟོད་ལྷ་རྫས་ཀྱི་གོས་ཀྱི་ག་ཤལ་བྱས་ཤིང་སྐུ་སྨད་ལྷ་
རྫས་ཀྱི་དར་གགྱི་ཤམ་ཐབས་འཕྱར་བར་གྱུར།
རྡོར་དྲིལ་བྱིན་བརླབས་ནི།

རྡོ་རྗེ་ནི་ཐབས་དང་དྲིལ་བུ་ནི་ཤེས་རབ་སྟེ། དེ་གཉིས་ཀའང་དོན་དམ་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ནོ།
ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སིདྡྷི་བཛྲ་ས་མ་ཡེ་ཏིཥྛ་ཨེ་ཥ་ཏྭཾ་དྷཱ་ར་ཡཱ་མི་བཛྲ་སཏྭ་ཧི་ཧི་ཧི་ཧི་ཧི་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ཞེས་
བརྗོད་ཅིང་རྡོ་རྗེ་གཡས་པའི་མཐེ་བོང་དང་མིང་མེད་ཀྱིས་བཟུང། ཨོཾ་བཛྲ་གྷཎྚ་ཧཱུཾ། ཞེས་བརྗོད་ཅིང་དྲིལ་བུ་གཡོན་པའི་མཐེ་བོང་
དང་མིང་མེད་ཀྱིས་བཟུང་ནས་གཡོན་པའི་དཀུར་བརྟེན་ལ། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་མཉེས་པར་བྱའོ། །
སྙམ་དུ་བསམ་ནས། ཧཱུཾ་ ཡིག་བརྗོད་པ་སྔོན་དུ་འགྲགྲོ་བས། སེམས་ཅན་རྨོངས་དང་འབྲལ་བ་ཡི། །རྡོ་རྗེ་གསོར་བ་

མཛེས་པ་ཡིས། །རྣམ་ཐར་ཆོས་ཀྱི་བྱ་བ་སྟེ། །སྤྲོ་དང་བཅས་པས་རྡོ་རྗེ་བཟུང། །ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧོ་ཧོ་ཧོ་། །ཞེས་བརྗོད་
ཅིང་རྡོ་རྗེ་གསོར་བར་བྱའོ། དེ་ནས་རྡོ་རྗེ་གཡས་པའི་དཀུར་བཟུང་བའམ་གསོར་ཞིང། ཨོཾ་བཛྲ་ངྷརྨཱ་ར་ཎི་ཏ་པྲ་ར་ཎི་ཏ་སསཾ་པྲ་ར་

ཎི་ཏ་སརྦ་བུདྡྷ་ཀསྤེ་ཏྲ་པྲ་ཙ་ལི་ནེ་པྲཛྙཱ་པཱ་ར་མི་ཏཱ་ནཱ་ད་སྭ་བྷཱ་ཝེ་བཛྲ་སཏྭ་ཧཧྲྀ་ད་ཡ་སནགྲོ་ཥ་ཎི་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧོ་ཧོ་ཧོ་སྭཱཧཱ།
ཞེས་བརྗོད་ཅིང་དྲིལ་བུའི་དབུས་ཀྱི་ཕྱོགས་བརྒྱད་དུ་ལསྤེ་སྐྱོད་པས་དཀྲོལ་བར་བྱའོ།།
ནང་མཆོད་བྱིན་བརླབས་ནི།

ནང་མཆོད་ཀཱ་པ་ལའི་ཞལ་འཁེབ་ཕྱེད་བསལ་བ་དང་མཉམ་དུ། ཨོཾ་ཨཨཱཿབིགྷྣཱན་ཀྲྀཏ་ཧཱུཾ། ཨོཾ་ཤཱུནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་

ཨཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཧཱུཾ་ཡཾ་ཧཱུཾ་གི་ཡཾ་སྔོ་སྐྱ་ལས་བྱུང་བའི་རླུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་

ལྗང་སྔོན་ཟླ་གམ་ཧཱུཾ་གཉིས་ལས་བྱུང་བའི་རྡོ་རྗེ་གཉིས་ཀྱིས་ཕྱོགས་གཉིས་བརྒྱན་པ། དེའི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་རཾ་ཧཱུཾ་གི་
རཾ་དམར་པོ་ལས་བྱུང་བའི་མེའི་དཀྱིལ་འཁོར་དམར་པོ་གྲུ་གསུམ་པ་ཧཱུཾ་གཉིས་ལས་བྱུང་བའི་རྡོ་རྗེ་གཉིས་
ཀྱིས་ཕྱོགས་གཉིས་བརྒྱན་པ།

དེའི་སྟེང་དུ་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའི་མི་མགོའི་སྒྱེད་བུ་གསུམ་གགྱི་སྟེང་དུ་ཨཨཱཿ

ལས་བྱུང་བའི་ཐོད་པ་ཕྱི་དཀར་ལ་ནང་དམར་བའི་ནང་དུ་ཨ་ལས་བྱུང་བའི་པདྨ་དམར་པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་ཟེའུ་
འབྲུ་ལ་ཨཨཱཿས་མཚན་པ། དེའི་དབུས་སུ་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའི་མིའི་ཤ་ཧཱུཾ་གིས་མཚན་པ། ཤར་དུ་བྲུསཾ་ལས་བྱུང་བའི་
གླང་པོ་ཆེའི་ཤ་བྲུསཾ་གགྱིས་མཚན་པ། ལྷོར་ཨཱཾ་ལས་བྱུང་བའི་རྟའི་ཤ་ཨཱཾ་གིས་མཚན་པ། ནུབ་ཏུ་ཛྲཛྲིཾ་ལས་བྱུང་བའི་
བ་ལང་གི་ཤ་ཛྲཛྲིཾ་གིས་མཚན་པ། བྱང་དུ་ཁཾ་ལས་བྱུང་བའི་ཁྱིའི་ཤ་ཁཾ་གིས་མཚན་པ། སླར་ཡང་དབུས་སུ་ཧཱུཾ་
ལས་བྱུང་བའི་དྲི་ཆུ་ཧཱུཾ་གིས་མཚན་པ། ཤར་དུ་བྲུསཾ་ལས་བྱུང་བའི་དྲི་ཆེན་བྲུསཾ་གགྱིས་མཚན་པ། ལྷོར་ཨཱཾ་ལས་བྱུང་
བའི་རཀྟ་ཨཱཾ་གིས་མཚན་པ། ནུབ་དུ་ཛྲཛྲིཾ་ལས་བྱུང་བའི་བྱང་སེམས་དཀར་པོ་ཛྲཛྲིཾ་གིས་མཚན་པ། བྱང་དུ་ཁཾ་ལས་
བྱུང་བའི་ཤ་ཆེན་ཁཾ་གིས་མཚན་པ། བདུད་རྩི་ལྔ་ལ་ཐུན་མོང་དུ་ཨོཾ་ཡིག་གིས་མཚན་པ། དེ་དག་གིས་སྟེང་གི་
བར་སྣང་ལ་ཉེ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གགྱི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་ཡིག་ལས་སྐྱེས་པའི་རྡོ་རྗེ་དཀར་པོ་རྩེ་ལྔ་པ་ལྟེ་བ་ལ་ཧཱུཾ་གིས་
མཚན་པ། དེ་ལས་འོད་འཕྲོས། རླུང་གཡོས། མེ་སྦར། ཐོད་པའི་ནང་གི་རྫས་རྣམས་ཞུ་ཞིང་ཁོལ་བའི་ནང་དུ་རྡོ་
རྗེ་ཉི་གདན་དང་བཅས་པ་ལྷུང་ནས་དཀྲུགས་པས་རྡོ་རྗེ་དང་རྫས་རྣམས་རོ་མཉམ་དུ་གྱུར།

དྲི་མ་ཐམས་ཅད་

སྦྱངས། ཤེལ་ལྟར་དག་པར་གྱུར། པདྨ་ཨཨཱཿདང་བཅས་པ་ཞུ་བས་ཉི་མ་ལྟར་འབར་བའི་འོད་ཀྱིས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་
བདུད་རྩེའི་ངོ་བོར་རྟོགས་པར་བྱས། ཨོཾ་ཡིག་གི་འོད་ཟེར་ལགས་ཀྱུ་ལྟ་བུས་ཕྱོགས་བཅུའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་
པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩེ་བཀུག་ནས་བསྣན་པས་མང་པོར་སྦར་ཞིང་སསྤེལ་བར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། ལན་
བདུན་བརྗོད།
མཆོད་པ་བྱིན་བརླབས་ནི།

ཨོཾ་ཨཨཱཿབིགྷྣཱན་ཀྲྀཏ་ཧཱུཾ། ཨོཾ་ཤཱུནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཨཨཱཿ
ལས་བྱུང་བའི་ཐོད་པ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་ཨཾ་པཱསཾ་པུསཾ།

ལ་སོགས་པ་སོ་སོའི་མིང་ཡིག་དང་པོ་

ཐེག་ལེས་བརྒྱན་པ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་མཆོད་ཡོན། ཞབས་བསིལ། ཞལ་བསིལ། བསང་གཏོར། མེ་ཏོག
བདུག་སྤོས། མར་མེ། དྲི། ཞལ་ཟས། རོལ་མོ་རྣམས་རང་བཞིན་བདེ་སྟོང། རྣམ་པ་མཆོད་རྫས། བྱེད་ལས་

དབང་པོ་དྲུག་གི་སྤྱོད་ཡུལ་དུ་ཟག་པ་མེད་པའི་བདེ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་བསྐྱེད་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཨརྒྷཾ། པཱ་དསཾ། ཨཉྩ་མ་

ཎཾ། པྲོཀ་ཎཾ། དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏེ། པུཥསྤེ། དྷཱུ་པེ། ཨ་ལོ་ཀེ། གནྡྷེ། ནཻ་ཝེ་ཏྱེ། ཤབྡ་ཨཨཱཿཧཱུཾ།
སྔོན་འགྲགྲོ་གཏོར་མ་བྱིན་བརླབས་ནི།
གཏོར་མ་ནང་མཆོད་ལྟར་བྱིན་གགྱིས་བརླབས་ཏེ།

རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་སྔོན་པོའི་འོད་ཟེར་ལགས་ཀྱུའི་རྣམ་པ་ཅན་

གགྱིས། ཕྱོགས་སྐྱོང་བཅོ་ལྔ་འཁོར་དང་བཅས་པ་བཀུག་སྟེ་ཕྱོགས་མཚམས་རྣམས་སུ་གནས་པ་ནི། ཤར་དུ་རྡོ་

རྗེ་མཚོན་ཆ་སེར་པོ་མིག་སྟོང་པ། ས་སྲུང་དཀར་པོ་ལ་ཞོན་པ། རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ། དེའི་གཡས་སུ་སྒྱུ་མ་རྡོ་རྗེ་ནག་
པོ། ནམ་མཁའ་ལྡིང་ལ་ཞོན་པ། གཡས་གཉིས་འཁོར་ལོ་དང་དབྱུག་ཏོ། གཡོན་གཉིས་དུང་དང་ནོར་བུ་ཀཽ་སྟུ་
བྷ་ཐོགས་པ། མེར་རྡོ་རྗེ་མེ་དམར་པོ་སྨིན་མ་དང་རལ་པའི་ཐོད་དང་སྨ་ར་འབར་ཞིང་འཁྲུག་པ། ཤིན་ཏུ་ཚོ་བ་ར་
ལ་ཞོན་པ། གཡས་གཉིས་སྐྱབས་སྦྱིན་དང་བགྲང་ཕྲེང། གཡོན་གཉིས་རིལ་པ་དང་དབྱུ་གུ་འཛིན་པ། ལྷོར་རྡོ་
རྗེ་དུས་ནག་པོ་མ་ཧེའི་གདན་ལ་གཡས་བརྐྱང་གིས་བཞུགས་པ། སྐྲ་གྱེན་དུ་འབར་ཞིང་ཁྲོས་པ། གཡས་
དབྱུག་པ་དང། གཡོན་སྡིགས་མཛུབ་མཛད་པ། ལྷོ་ནུབ་ཏུ་རྡོ་རྗེ་གཏུན་ཤིང་ནག་པོ་རོ་ལ་གནས་པ། གཅེར་བུ་
མི་རུས་ཀྱིས་བརྒྱན་ཅིང་མཆེ་བ་གཙིགས་པ། གཡས་གྲི་གུག་དང། གཡོན་ཐོད་པ་འཛིན་པ། ནུབ་ཏུ་རྡོ་རྗེ་ཀླུ་
དཀར་པོ་གདེངས་ཀ་བདུན་དང་ལྡན་པ། སྦྲུལ་ཞགས་འཛིན་པ། ནུབ་བྱང་དུ་རྡོ་རྗེ་རླུང་ལྗང་གུ་ཨེ་ན་ཡ་སེར་པོ་
ལ་གནས་པ། རླུང་རས་འཛིན་པ། བྱང་དུ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་སེར་པོ་མི་ལ་གནས་ཤིང་སྦོམ་པ། གཡས་ནེའུ་
ལེ་དང། གཡོན་བཱི་ཛ་པཱུ་ར་འཛིན་པ། དེའི་གཡས་སུ་རྡོ་རྗེ་སྣ་རིང་དཀར་པོ་གླང་པོ་ཆེའི་གདོང་པ་ཅན་བྱི་བ་ལ་
གནས་པ། གཡས་གཉིས་ལ་ཕུག་དང་དབྱུག་པ། གཡོན་གཉིས་ལ་དུ་དང་ཕྲེང་བ་འཛིན་པ། བྱང་ཤར་དུ་རྡོ་རྗེ་
ཁྲོ་བོ་དཀར་པོ་ཁྱུ་མཆོག་ལ་གནས་པ། རལ་པའི་ཐོར་ཚུགས་དང་རུས་པའི་རྒྱན་དང་ལྡན་པ། གཡས་རྩེ་
གསུམ་པས་མཚན་པའི་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་དང།

གཡོན་ཅང་ཏེའུ་འཛིན་པ།

དབང་ལྡན་དང་ཉེ་དབང་གི་བར་དུ་རྡོ་རྗེ་

འཁྱིལ་བ་དམར་པོ་ཤིང་རྟ་ལ་གནས་པ། བཟོད་པར་དཀའ་བའི་འོད་ཟེར་ཅན། པདྨ་འཛིན་པ། རྡོ་རྗེ་འོད་དཀར་
པོ་འཁོར་ལོ་ལ་གནས་པ། གཡས་ཀུ་མུ་ད་དང་གཡོན་བགྲང་ཕྲེང་འཛིན་པ། མི་སྨྲ་རྡོ་རྗེ་སེར་པོ་ངང་པ་ལ་
གནས་པ། གཡས་གཉིས་པདྨ་དང་སྐྱབས་སྦྱིན། གཡོན་གཉིས་བགྲང་ཕྲེང་དང་དབྱིག་པ་འཛིན་པ། ཆུ་ལྷ་དང།
བདེན་བྲལ་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་ཐགས་བཟང་རིས་ནག་པོ་ཤིང་རྟ་ལ་གནས་པ། རལ་གྲི་འཛིན་པ། སའི་ལྷ་མོ་
སེར་མོ་པདྨ་ལ་གནས་པ། པདྨ་འཛིན་པ། དབང་པོ་ལ་སོགས་པའི་འཇིག་རྟེན་པ་ཐམས་ཅད་སྐད་ཅིག་གིས་
འོད་གསལ་དུ་བཅུག་པ་ལས་འདུས་པའི་ལྷ་ཤེས་རབ་མ་དང་བཅས་པའི་སྐུར་བཞེངས་པའི་མགྲགྲོན་རྣམས་ཀྱི་

ལྗགས་ཧཱུཾ་ལས་སྐྱེས་པའི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་གཅིག་པ་དམར་པོ་འོད་ཀྱི་སྦུ་གུ་ཅན་རྣམས་སུ་གྱུར།

ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཨཱཿཔྲ་ཝ་ར་

སད་ཀཱ་རཾ་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཨཱཿཔྲ་ཝ་ར་སད་ཀཱ་རཾ་པཱ་དསཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཨཱཿཔྲ་ཝ་ར་སད་ཀཱ་
རཾ་ཨཉྩ་མ་ཎཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཨཱཿཔྲ་ཝ་ར་སད་ཀཱ་རཾ་པྲོཀ་ཎཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་ཆུ་བཞི་འབུལ། །ཨོཾ་
ཨཨཱཿ། །དུས་གསུམ་སྐྱེས་པ་ཀུན་དང་ཕྱོགས་བཅུ་ཡི། །འཇིག་རྟེན་ཁམས་རྣམས་ནམ་མཁའི་མཐའ་ཀླས་

པ། །རྒྱ་མཚོ་སྤྲིན་གགྱི་བཀོད་པ་རབ་འབྱམས་ཀྱི། །ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་རྡུལ་སྐྱེས་དཀྱིལ་འཁོར་ནི། །ཕན་ཚུན་
གཅིག་གི་ནང་དུ་གཅིག་སོན་པ། །སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ཀུན་ཏུ་གནས་པ་ཡི། །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་ཡང་དག་

པར་འདུ་ཞིང། །ནམ་མཁའི་ཁམས་ཀྱི་ཡོངས་སུ་མཐར་ཐུག་པའི། །དུས་གསུམ་སྐྱེས་པ་ཀུན་དང་ཕྱོགས་བཅུ་
ཡི། །འཇིག་རྟེན་ཁམས་རྣམས་མཐའ་ཡས་སྤྲིན་བཀོད་པ། །ནམ་མཁའ་རབ་འབྱམས་མཉམ་དང་འཇིག་རྟེན་
སྐྱོང། །ཀུན་དང་སེམས་ཅན་ཀུན་ཀྱང་འདི་ལྟ་སྟེ། །རྡོ་རྗེ་མཚོན་ཆ་སྒྱུ་མ་རྡོ་རྗེ་དང། །རྡོ་རྗེ་མེ་དང་རྡོ་རྗེ་དུས་དང་
ནི། །རྡོ་རྗེ་གཏུན་ཤིང་རྡོ་རྗེ་ཀླུ་དག་དང། །རྡོ་རྗེ་རླུང་དང་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་དང། །རྡོ་རྗེ་སྣ་རིང་རྡོ་རྗེ་ཁྲོ་བོ་དང། །
རྡོ་རྗེ་འཁྱིལ་པ་རྡོ་རྗེ་འོད་དང་ནི། །མི་སྨྲ་རྡོ་རྗེ་དང་ནི་ཐགས་བཟང་རིས། །ས་ཡི་ལྷ་མོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་
ལ། །མེ་ཏོག་དག་དང་བདུག་པ་མར་མེ་དང། །དྲི་དང་ལྷ་བཤོས་ལ་སོགས་ཡང་དག་ལྡན། །ཉེ་བར་སྤྱོད་པ་
དང་ནི་གཏོར་མ་འདི། །སོ་སོར་བཞེས་ཤིང་ཉེ་བར་ལོངས་སྤྱད་ནས། །བདག་གི་དབྱིག་གསེར་ནོར་འ བྲུ་ལང་ཚོ་
ཚེ། །ནད་མེད་པ་དང་བདེ་བ་དམ་པ་རྣམས། །འཕྲོག་པར་བྱེད་པའི་བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་ཀུན། །སྡང་དང་
རབ་ཏུ་སྡང་བ་ཐམས་ཅད་དང། །མི་དང་མི་མ་ཡིན་རྣམས་རྨོངས་པར་མཛོད། །རེངས་དང་བཅིང་དང་རྣམ་པར་
འཇིག་པར་མཛོད། །བདག་ལ་དབྱིག་གསེར་ནོར་འབྲུ་ལང་ཚོ་ཚེ། །ནད་མེད་པ་དང་བདེ་བདམ་པ་དང། །བདེ་
བ་ཆེན་པོ་རབ་ཏུ་འཕེལ་བ་རྣམས། །ཇི་སྲིད་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་མཐར་ཐུག་པར། །གནང་བར་མཛད་ཅིང་རྟག་ཏུ་

སྡོངས་གྲགྲོགས་དང། །ཞི་བ་དང་ནི་སྲུང་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཨཱཿཔྲ་ཝ་ར་སད་ཀཱ་རཾ་ཨཉྩ་མ་
ཎཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཨཱཿཔྲ་ཝ་ར་སད་ཀཱ་རཾ་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཨོཾ་བཛྲ་ཏཾ་བུ་ལ་ཡེ་སྭཱཧཱ། ཨོཾ་ད་ཤ་

དིཀ་ལོ་ཀ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པུཥསྤེ། དྷཱུ་པེ། ཞེས་པ་ནས། ཤབྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པའི་བར་བརྗོད། ཨོཾ་ད་ཤ་དིཀ་
ལོ་ཀ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། །མ་རྙེད་ཡོངས་སུ་མ་ཤེས་དང། །གང་ཡང་ནུས་པ་མ་མཆིས་པས། །
འདིར་ནི་བྱ་བ་གང་བགགྱིས་པ། །དེ་ཀུན་ཁྱེད་ཀྱིས་བཟོད་མཛད་རིགས། །ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ས་མ་ཡ། ཞེས་སོགས་ཡི་གེ་
བརྒྱ་པ་ཚར་གཅིག་བརྗོད།

བདག་བསྐྱེད་མཆོད་པ་བྱིན་བརླབས་ནི།

ཨོཾ་ཨཨཱཿབིགྷྣཱན་ཀྲྀཏ་ཧཱུཾ། ཨོཾ་ཤཱུནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའི་ངང་ལས།
ཞེས་པ་ནས། རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་ཨཾ་པཱསཾ་པུསཾ་ལ་སོགས་པ། ཞེས་པ་ནས། རོལ་མོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་རང་

བཞིན་བདེ་སྟོང། ཞེས་པ་ནས། བསྐྱེད་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཨརྒྷཾ། པཱ་དསཾ། པུཥསྤེ། དྷཱུ་པེ། ཨ་ལོ་ཀེ། གནྡྷེ། ནཻ་ཝེ་ཏྱེ།
ཤབྡ། རཱུ་པ། ཤབྡ། གནྡྷེ། ར་ས། སརྴ་ཨཨཱཿཧཱུཾ།
མཎྜལ་ཚོམ་བུ་འགོད་པ་ནི།

ཨོཾ་བཛྲ་བྷཱུ་མི་ཨཨཱཿཧཱུཾ། དབང་ཆེན་གསེར་གགྱི་ས་གཞི། ཨོཾ་བཛྲ་རེ་ཁེཨཨཱཿཧཱུཾ། ཕྱི་ལགས་རི་འཁོར་ཡུག་གིས་
བསྐོར་བའི། དབུས་སུ་རིའི་རྒྱལ་པོ་རི་རབ། ཤར་ལུས་འཕགས་པོ། ལྷོ་འཛམ་བུ་གླིང་། ནུབ་བ་ལང་སྤྱོད། བྱང་
སྒྲ་མི་སྙན། ལུས་དང་ལུས་འཕགས། རྔ་ཡ་བ་དང་རྔ་ཡབ་གཞན། གཡོ་ལྡན་དང་ལམ་མཆོག་འགྲགྲོ །སྒྲ་མི་
སྙན་དང་སྒྲ་མི་སྙན་གགྱི་ཟླ། ཤར་དུ་གླང་པོ་རིན་པོ་ཆེ། ལྷོར་ཁྱིམ་དག་རིན་པོ་ཆེ། ནུབ་ཏུ་རྟ་རིན་པོ་ཆེ། བྱང་དུ་
བཙུན་མོ་རིན་པོ་ཆེ། ཤར་ལྷོར་དམག་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ། ལྷོ་ནུབ་ཏུ་འཁོར་ལོ་རིན་པོ་ཆེ། ནུབ་བྱང་དུ་ནོར་བུ་རིན་
པོ་ཆེ། བྱང་ཤར་དུ་གཏེར་ཆེན་པོའི་བུམ་པ། ནང་གི་ཤར་དུ་ཉི་མ། ནུབ་ཏུ་ཟླ་བ། བདག་གཞན་ལུས་ངག་ཡིད་
གསུམ་ལོངས་སྤྱོད་དུས་གསུམ་དགེ་ཚོགས་བཅས། རིན་ཆེན་མཎྜལ་བཟང་པོ་ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་ཚོགས་
བཅས་པ། བློ་ཡིས་བསླངས་ནས་བླ་མ་ཡི་ད་མ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་འབུལ། ཐུགས་རྗེའི་དབང་གིས་
བཞེས་ནས་བདག་ལ་བྱིན་གགྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཨི་དཾ་གུ་རུ་རཏྣ་མཎྜ་ལ་ཀཾ་ནིརྱཱ་ཏ་ཡ་མི།
སྐྱབས་སེམས་ནི།

།ཡིད་ཀྱི་རོལ་པ་དྲི་མེད་ཟླ་འདྲས་བསྒྲུབས། །སྙིང་རྗེ་དམ་པ་མཐའ་ཡས་པ་ཡི་ཐབས། །རང་གི་ཡིད་ལ་གནས་

པར་གྱུར་པ་ཡི། །བདེ་གཤེགས་རྣམས་ལ་རྟག་ཏུ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །རྟོག་པ་མ་ལུས་པ་ལས་ངེས་གྲགྲོལ་ཞིང། །
སེམས་དཔའ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཕུན་ཚོགས་གཞི། །དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རོ་གཅིག་ངོ་བོ་ཉིད། །དམ་པའི་ཆོས་
ལ་རྟག་ཏུ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །འཆིང་བ་རྣམས་ལས་ཡང་དག་གྲགྲོལ་གྱུར་ཅིང། །སྙིང་རྗེ་མཆོག་གིས་བསྐྲུན་པའི་
དཔལ་དང་ལྡན། །རབ་ཏུ་དགའ་སོགས་ས་ལ་རབ་བཞུགས་པ། །བརྟུལ་ཞུགས་དབང་པོའི་ཚོགས་ལ་སྐྱབས་

སུ་མཆི། །བསམ་དང་རྣམ་པར་སྨིན་པ་དག་གྱུར་པས། །སྒྲིབ་པ་ཀུན་གགྱི་བག་ཆགས་ཡང་དག་འབྱིན། །ལྷག་

པར་མོས་པས་རྣམ་པར་བརྒྱན་པ་ཡི། །སེམས་ནི་བྱང་ཆུབ་དམ་པར་བསྐྱེད་པར་བགགྱི།།
རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་བསྒོམ་བཟླས་ནི།

རང་གི་སྤྱི་བོར་པཾ་ལས་པད་མ་དང་ཨ་ལས་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གགྱི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་ལས་རྡོ་རྗེ་དཀར་པོ་རྩེ་ལྔ་པ་ལྟེ་
བ་ལ་ཧཱུཾ་གིས་མཚན་པ། དེ་ལས་འོད་འཕྲོས། འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་སྐུ་མདོག་
དཀར་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཀྱིས་རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ།

ཡུམ་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་མ་

དཀར་མོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཀྱིས་རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པས་འཁྱུད་པ། གཉིས་ཀའང་རིན་པོ་ཆིའི་རྒྱན་
སྣ་ཚོགས་པས་སྤྲས་པ། ཡབ་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ། དེའི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་ཡིག་
དཀར་པོ། །དེ་ལས་འོད་འཕྲོས། རང་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་དྲངས། ཨོཾ་བཛྲ་སཏྟྭ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ། པཱ་དསཾ།
པུཥསྤེ། ཞེས་པ་ནས། ཤབྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཛཨཱཿཧཱུཾ་བཾ་ཧོཨཱཿགཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། སླར་ཡང་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་
འོད་འཕྲོས། དབང་གི་ལྷ་རྣམས་སྤྱན་དྲངས། ཨོཾ་པཉྩ་ཀུ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ། པཱ་དསཾ། པུཥསྤེ། ཞེས་པ་ནས།
ཤབྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་
བ་བཏབ་པས། དེ་རྣམས་ཀྱིས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་གང་བའི་བུམ་པ་ཐོགས་ནས། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨབྷི་
ཥེ་ཀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཧཱུཾ། ཞེས་དབང་བསྐུར།སྐུ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་གང། མི་བསྐྱོད་པས་དབུ་བརྒྱན་པར་
གྱུར། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་བདག་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྡིག་སྒྲིབ་དང་དམ་ཚིག་
ཉམས་ཆགས་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིང་དག་པར་མཛད་དུ་གསོལ།

།ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་

ལས་འོད་འཕྲོས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱངས། སངས་རྒྱས་སྲས་བཅས་ལ་མཉེས་པའི་
མཆོད་པ་ཕུལ།

དེ་རྣམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་འོད་ཀྱི་རྣམ་པར་བསྡུས་ནས་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལ་ཐགྱིམ་པས་

གཟགྱི་བརྗིད་དང་མཐུ་སྟོབས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར། ཨོཾ་བཛྲ་སཏྟྭ་ས་མ་ཡམ། ཨནུ་པཱ་ལ་ཡ། བཛྲ་སཏྟྭ་ཏྭེ་
ནོ་པ་ཏིཥྛ་དྲྀ་ཌྷོ་མེ་བྷ་ཝ། སུ་ཏོ་ཥྱོ་མེ་བྷཱ་ཝ། སུ་པོ་ཥྱོ་མེ་བྷཱ་ཝ། ཨནུ་རཀྟོ་མེ་བྷཱ་ཝ། སརྦ་སིདྡྷིམ་མེ་པྲ་ཡཙྪ།
སརྦ་ཀརྨཱ་སུ་ཙ་མེ། ཙིཏསཾ་ཤགྱི་ཡཾ་ཀུ་རུ་ཧཱུཾ། ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོཨཱཿ བྷ་ག་ཝཱན་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ། བཛྲ་མ་མེ་མུཉྩ། བཛྲགྱི་བྷཱ་

ཝ། མཧཱ་ས་མ་ཡ་སཏྟྭ་ཨཨཱཿཧཱུཾ་ཕཊ། ཉེར་གཅིག་བཟླས། བདག་ནི་མི་ཤེས་རྨོངས་པ་ཡིས། །དམ་ཚིག་ལས་ནི་
འགལ་ཞིང་ཉམས། །བླ་མ་མགོན་པོས་སྐྱབས་མཛོད་ཅིག །གཙོ་བོ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་སྟེ། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་
བདག་ཉིད་ཅན། །འགྲགྲོ་བའི་གཙོ་ལ་བདག་སྐྱབས་མཆི། །རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ཞལ་ནས། རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱོད་ཀྱི་

སྡིག་སྒྲིབ་དང་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིང་དག་གོ

།ཞེས་གསུངས་ནས་རང་ལ་ཐགྱིམ་པས་

རང་གི་སྒོ་གསུམ་དང་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པར་གྱུར།
ཚོགས་ཞིང་མཆོད་ཅིང་སྡོམ་པ་གཟུང་བ་ནི།

རང་ཉིད་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀར་སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང་ཉི་མ་ལ་གནས་པའི་ཧཱུཾ་སྔོན་པོའི་འོད་ཟེར་
ལགས་ཀྱུའི་རྣམ་པ་ཅན་གགྱིས་རང་བཞིན་གགྱི་གནས་ནས་བླ་མ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་མི་བསྐྱོད་པའི་དཀྱིལ་
འཁོར་སྤྱན་དྲངས། འོད་ཟེར་རང་གི་སྙིང་གར་ཐམ
གྱི ། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨརྒྷཾ་བཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་དྲ་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་
ཡ་ཤགྱི་ཡེ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། དེ་བཞིན་དུ། ཨརྒྷཾ་གགྱི་གནས་སུ། པཱ་དསཾ། པུཥསྤེ། དྷཱུ་པེ། ཨ་ལོ་ཀེ། གནྡྷེ། ནཻ་ཝེ་ཏྱེ། ཤབྡ། རཱུ་པ།
ཤབྡ། གནྡྷེ། ར་ས། སརྴ། ཞེས་སྦྱར། གང་ཞིག་གཟུགས་དང་ཚོར་བ་འདུ་ཤེས་འདུ་བྱེད་དང། །རྣམ་པར་ཤེས་
དང་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་དང་དབང་པོ་དྲུག །ས་ཆུ་མེ་དང་རླུང་དང་ནམ་མཁའ་ཐམས་ཅད་ནི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་འདྲ་
རྒྱ་ཆེན་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གཏི་མུག་ཉེས་པ་འདོད་ཆགས་རྡོ་རྗེ་ཆོས་བཅས་གང། །རིག་པའི་སྦྱོར་བ་
ལས་བྱུང་རྟག་ཏུ་རབ་འབྲེལ་བར། །རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་དགའ་བས་མྱོས་པའི་དངོས་གྱུར་པ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་
འདྲ་རྒྱ་ཆེན་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྡུད་དང་དགའ་དང་རྣམ་པ་དེ་བཞིན་མི་འགྱུར་དང། །རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་
རང་བཞིན་སེམས་སུ་རྗེས་ཐོགས་ཆོས། །རྨོངས་དང་ཞེ་སྡང་འདོད་ཆགས་སྒྲིབ་པ་རྡོ་རྗེ་སྟེ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་
འདྲ་རྒྱ་ཆེན་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གང་ཞིག་ཐོག་མེད་སྲིད་པའི་ཆུ་ཀླུང་དུ། །མ་ལུས་ཀུན་རྟོག་གིས་བསགས་
རྙོག་པ་རྣམས། །ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ལྡན་སྤྱན་སྔར་དེ་དག་ནི། །ཆོ་ག་བཞིན་དུ་ཐམས་ཅད་བཤགས་པར་བགགྱི། །
རྫོགས་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང། །འཕགས་པ་གཞན་གགྱིས་དགེ་བ་གང་མཛད་པ། །དེ་
དག་ཀུན་ལ་ཡང་དག་ཡི་རང་ཞིང། །བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བར་བགགྱི། །ཡིད་ཀྱི་རོལ་པ་དྲི་མེད་ཟླ་

འདྲས་བསྒྲུབས། །ཞེས་པ་ནས། སེམས་ནི་བྱང་ཆུབ་དམ་པར་བསྐྱེད་པར་བགགྱི། །བདེ་གཤེགས་སྲས་བཅས་
རྣམས་ཀྱི་ལམ་གཅིག་བུ། །སྦྱིན་སོགས་རྣམ་བཅུ་དཀར་པོའི་ཡོན་ཏན་ཚུལ། །རྫོགས་སངས་རྒྱས་བདག་མ་
ལུས་ངོ་བོའི་བློས། །ཡང་དག་ཉིད་དུ་ད་ནི་གནས་པར་བགགྱི། །སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན། །

བདག་ལ་དགོངས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །བདག་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ་ཞེས་བགགྱི་བ། གསང་མཚན། དུས་འདི་ནས་ནི་
བཟུང་ནས་ནི། །བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་མཆིས་ཀྱི་བར། །ཇི་ལྟར་དུས་གསུམ་མགོན་པོ་རྣམས། །བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་
ངེས་མཛད་པའི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་བླ་ན་མེད། །དམ་པ་བདག་གིས་བསྐྱེད་པར་བགགྱི། །ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ནི་

བསླབ་པ་དང། །དགེ་བའི་ཆོས་ནི་སྡུད་པ་དང། །སེམས་ཅན་དོན་བྱེད་ཚུལ་ཁྲིམས་གསུམ། །སོ་སོར་བརྟན་
པོར་བདག་གིས་གཟུང། །སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ཏེ། །བླ་ན་མེད་པའི་དཀོན་མཆོག་གསུམ། །

སངས་རྒྱས་རྣལ་འབྱོར་ལས་སྐྱེས་པའི། །སྡོམ་པ་དེང་ནས་བདག་གིས་གཟུང། །རྡོ་རྗེ་རིགས་མཆོག་ཆེན་པོ་
ཡི། །རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་ཕྱག་རྒྱ་ཡང། །ཡང་དག་ཉིད་དུ་གཟུང་བར་བགགྱི། །སློབ་དཔོན་དག་ཀྱང་གཟུང་བར་བགགྱི། །
རིན་ཆེན་རིགས་མཆོག་ཆེན་པོ་ཡི། །དམ་ཚིག་ཡིད་དུ་འོང་བ་ལ། །ཉིན་རེ་བཞིན་ནི་དུས་དྲུག་ཏུ། །སྦྱིན་པ་རྣམ་
བཞི་རྟག་ཏུ་སྦྱིན། །བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ལས་བྱུང་བའི། །པདྨའི་རིགས་ཆེན་དག་པ་ལ། །ཕྱི་དང་གསང་བ་ཐེག་པ་

གསུམ། །དམ་ཆོས་སོ་སོར་གཟུང་བར་བགགྱི། །ལས་ཀྱི་རིགས་མཆོག་ཆེན་པོ་ལ། །སྡོམ་པ་ཐམས་ཅད་ལྡན་
པར་ནི། །ཡང་དག་ཉིད་དུ་སོ་སོར་གཟུང། །མཆོད་པའི་ལས་ནི་ཅི་ནུས་བགགྱི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་བླ་ན་མེད། །
དམ་པ་བདག་གིས་བསྐྱེད་པར་བགགྱི། །སེམས་ཅན་ཀུན་གགྱི་དོན་གགྱི་ཕྱིར། །བདག་གིས་སྡོམ་པ་མ་ལུས་གཟུང།
།མ་བསྒྲལ་བ་རྣམས་བདག་གིས་བསྒྲལ། །མ་གྲགྲོལ་བ་རྣམས་བདག་གིས་དགྲགྲོལ། །དབུགས་མ་ཕྱིན་པ་
དབུགས་དབྱུང་ཞིང། །སེམས་ཅན་མྱ་ངན་འདས་ལ་དགོད། །ཚོགས་ཞིང་རྣམས་རང་གནས་སུ་གཤེགས་
པར་གྱུར།
འགལ་རྐེན་འགོག་པའི་ཕྱིར་བསྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་བསྒོམ་པའི་ཚུལ་ནི།

ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཨཱཿསརྦ་དྷརྨཱཨཱཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུད྅ཧཾ། ཆོས་རྣམས་གགྱི་ངོ་བོ་རྒྱུ་འབྲས་གསུམ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་
གྲུབ་པས་སྟོང་པའི་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར།

སྟོང་པའི་ངང་ལས་པཾ་ལས་སྣ་ཚོགས་པདྨའི་ལྟེ་བར་ཨཨཱཿལས་འབྱུང་

བའི་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གགྱི་སྟེང་དུ་བསཾ་སོར་པོ་ལས་བྱུང་བའི་འཁོར་ལོ་སེར་པོ་རྩིབས་བཅུ་པ་གཡས་སྐོར་དུ་

མགྱོགས་པར་འཁོར་བ། རྡོ་རྗེ་འབར་བའི་སྤྲིན་གགྱི་འཕྲེང་བ་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོ་བ། ལྟེ་བའི་ནང་གི་དབུས་སུ་སྣ་
ཚོགས་པདྨ་དང་ཟླ་བའི་གདན།

ཕྱོགས་མཚམས་ཀྱི་རྩིབས་བརྒྱད་ཀྱི་རྩེ་མོ་དང་ལྟེ་བའི་ནང་གི་སྟེང་འོག་གི་

རྩིབས་ལ་ཅུང་ཟད་མ་རེག་པའི་གནས་རྣམས་སུ་སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང་ཉི་མའི་གདན་རེ་རེ།

གདན་དབུས་མའི་

སྟེང་དུ་རང་ཉིད་རྡོ་རྗེ་འཆང་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་དཀར་ནག་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་རྡོ་རྗེ་

འཁོར་ལོ་པདྨ། གཡོན་དྲིལ་བུ་རིན་ཆེན་རལ་གྲི་འཛིན་པ། མཚན་བཟང་པོ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་དང་ད པེ་བྱེད་
བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུས་བརྒྱན་པ། རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་མ་དཀར་མོ་དཀར་ནག་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་

ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་རྡོ་རྗེ་འཁོར་ལོ་པདྨ། གཡོན་དྲིལ་བུ་རིན་ཆེན་རལ་གྲི་འཛིན་པ། ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀའི་

ཕྱག་དང་པོ་གཉིས་ཀྱིས་ཕན་ཚུན་དུ་འཁྱུད་པ། གཉིས་ཀའང་འོད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གགྱིས་རྣམ་པར་མཛེས་པ།
རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་དང་དར་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ན་བཟའ་ཅན་དུ་གྱུར།

རང་གི་ཐུགས་ཀར་སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང་ཟླ་བའི་

གདན་ལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་སྐུ་མདོག་དམར་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཀྱིས་རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་
པས་རང་སྣང་གི་ཤེས་རབ་མ་ལ་འཁྱུད་པ། དེའི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་གདན་ལ་རྡོ་རྗེ་སྔོན་པོ་རྩེ་ལྔ་པའི་ལྟེ་བའི་
ནང་དུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་ཧཱུཾ་ཡིག་སྔོན་པོ། རང་གི་སྤྱི་བོར་སྐུ་རྡོ་རྗེའི་ངོ་བོ་ཨོཾ་དཀར་པོ། མགྲིན་པར་
གསུང་རྡོ་རྗེའི་ངོ་བོ་ཨཨཱཿདམར་པོ། ཐུགས་ཀར་ཐུགས་རྡོ་རྗེའི་ངོ་བོ་ཧཱུཾ་སྔོན་པོ། ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་ཞུགས་
པའི་ཐུགས་ཀའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའི་འོད་ཟེར་གགྱིས་མི་བསྐྱོད་པ་ལ་ཁྲོ་བོ་བཅུས་བསྐོར་བ་སྤྱན་དྲངས།
ཞལ་ནས་ཞུགས། རྡོ་རྗེའི་ལམ་ནས་ཡུམ་གགྱི་པདྨར་ཞུ་བའི་ཐགྱིག་ལེ་བཅུ་གཅིག་ཧཱུཾ་རིང་པོ་བཅུ་གཅིག་ཏུ་གྱུར།
དེ་རྣམས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་མི་བསྐྱོད་པ་དང་ཁྲོ་བོ་བཅུར་གྱུར་པའི་མི་བསྐྱོད་པ་ནག་པོ་ནག་དཀར་དམར་
བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་རྡོ་རྗེ་འཁོར་ལོ་པདྨ། གཡོན་དྲིལ་བུ་རིན་ཆེན་རལ་གྲི་འཛིན་པ། རང་གི་
ཐུགས་ཀར་དྲངས། བཛྲ་དྷྲྀཀ་ཐུགས་ཁ་ནས་ཕྱིར་ཕྱུང། ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས། ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བ་ལ་
སོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་མཛད།

ཁྱད་པར་དུ་ཡང་སེམས་ཅན་ཞེ་སྡང་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཞེ་སྡང་

སྦྱངས། མི་བསྐྱོད་པའི་གོ་འཕང་ལ་བཀོད། སྤྲུལ་པ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་འདུས། མི་བསྐྱོད་པ་ཡེ་ཤེས་པ་དང་
དབྱེར་མེད་དུ་འདྲེས་ནས་རང་ལ་རྗེས་སུ་ཞུགས་པས་སྔར་གགྱི་ཟླ་བ་ཉི་གདན་དུ་གྱུར་པའི་སྟེང་དུ་རང་ཉིད་ཞེ་སྡང་
རྡོ་རྗེ་སྐུ་མདོག་མཐགྱིང་ནག་ཁྲོ་བ་དང་འདོད་ཆགས་ཆེན་པོ་འདྲེས་པའི་ཉམས་ཅན། མཆེ་བ་ཅུང་ཟད་ག ཙིགས་
པ། རྩ་ཞལ་ནག་པོ་དྲག་པོ། གཡས་ཞལ་དཀར་པོ་ཞི་བ། གཡོན་ཞལ་དམར་པོ་ཆགས་པའི་ཉམས་ཅན།
ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་དགུ་པ་འཁོར་ལོ་པདྨ། གཡོན་དྲིལ་བུ་རིན་ཆེན་རལ་གྲི་འཛིན་པ། དབུ་སྐྲ་རལ་
པའི་ཐོར་ཚུགས་ཅན། མཚན་བཟང་པོ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་དང་དཔེ་བྱེད་བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུས་བརྒྱན་པ། རྡོ་རྗེ་
དབྱིངས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་མ་རེག་བྱ་རྡོ་རྗེ་མ་སྔོན་མོར་གྱུར་པ་ནི། སྔོ་དཀར་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་

གཡས་རྡོ་རྗེ་འཁོར་ལོ་པདྨ། གཡོན་དྲིལ་བུ་རིན་ཆེན་རལ་གྲི་འཛིན་པ། དབུ་སྐྲ་རལ་པ་ཕྱེད་བཅིངས་སུ་བྱས་
པ། ཤིན་ཏུ་སྒེག་ཅིང་བཞིན་འཛུམ་བག་དང་ལྡན་པ། ཟུར་གགྱིས་བལྟ་བ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་འགྱུར་གགྱིས་མཛེས་
པ། ལང་ཚོ་དརལ་བབ་ཅིང། འདོད་ཡོན་ལྔའི་དགའ་བས་རོལ་བ། ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀྱི་ཕྱག་དང་པོ་གཉིས་

ཀྱིས་ཕན་ཚུན་དུ་འཁྱུད་པ། གཉིས་ཀའང་རིན་པོ་ཆེའི་དབུ་རྒྱན་གསོལ་བ། རིན་པོ་ཆེའི་སྙན་རྒྱན་དང། སྙན་

གོང་ཨུཏྤ་ལའི་གདེངས་ཀ་དང་དར་དཔྱངས་ཀྱིས་མཛེས་པར་བྱས་པ། རིན་པོ་ཆེའི་མགུལ་རྒྱན་དང། མུ་ཏིག་
གི་སེ་མོ་དོ་དང་། རིན་པོ་ཆེའི་དོ་ཤལ་དང། ཕྱག་གདུབ་དང། ཞབས་གདུབ་དང། རིན་པོ་ཆེའི་འོག་པག་སྟེ་

རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་བརྒྱད་ཀྱིས་བརྒྱན་པ། སྐུ་སྟོད་ལྷ་རྫས་ཀྱི་གོས་ཀྱི་གཤལ་བྱས་ཤིང་། སྐུ་སྨད་ལྷ་རྫས་ཀྱི་དར་
གགྱི་ཤམ་ཐབས་འཕྱར་བ།

འོད་དམར་པོ་འབར་ཞིང་འཁྲུག་པའི་དབུས་ན་སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་ཚུལ་གགྱིས་

བཞུགས་པ། སེམས་དཔའ་གསུམ་གགྱི་བདག་ཉིད་ཅན་དུ་གྱུར། གཤིན་རྗེ་གཤེད་ནག་པོ་རྣམ་སྣང་གི་དབུ་རྒྱན་

ཅན། ནག་དཀར་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་དབྱུག་པ་འཁོར་ལོ་རྡོ་རྗེ། གཡོན་ཐུགས་ཀར་
ཞགས་པ་བཟུང་ནས་སྡིགས་མཛུབ་མཛད་ཅིང་དྲིལ་བུ་དགྲ་སྟ་འཛིན་པ། རང་གི་ཐུགས་ཀར་དྲངས། ཡམཱན་
ཀྲྀཏ་ཐུགས་ཀ་གནས་ཕྱིར་ཕྱུང། ཤར་གགྱི་རྩིབས་ཀྱི་རྩེ་མོའི་སྟེང་གི་རང་གི་གདན་ལ་གཡོན་རྐྱང་གིས་འཁོད།
ཤེས་རབ་མཐར་བྱེད་དཀར་པོ་རིན་འབྱུང་གི་དབུ་རྒྱན་ཅན། དཀར་ནག་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་
གཡས་རྡོ་རྗེ་རྡོ་རྗེས་མཚན་པའི་དབྱུག་པ་དཀར་པོ་རལ་གྲི། གཡོན་ཐུགས་ཀར་ཞགས་པ་བཟུང་ནས་སྡིགས་
མཛུབ་མཛད་ཅིང་དྲིལ་བུ་དགྲ་སྟ་འཛིན་པ། རང་གི་ཐུགས་ཀར་དྲངས། པྲ་ཛྙཱན་ཀྲྀཏ་ཐུགས་ཀ་གནས་ཕྱིར་
ཕྱུང། ལྷོའི་རྩིབས་ཀྱི་རྩེ་མོའི་སྟེང་གི་རང་གི་གདན་ལ་གཡོན་བརྐྱང་གིས་འཁོད།
དཔག་མེད་ཀྱི་དབུ་རྒྱན་ཅན།
ཤིང།

རྟ་མགྲིན་དམར་པོ་འོད་

དམར་ནག་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པདྨ་རལ་གྲི་གཏུན་

གཡོན་དྲིལ་བུ་བསྙེམས་པ་དང་བཅས་པས་དཀུར་བརྟེན་ཅིང་དགྲ་སྟ་ཞགས་པ་འཛིན་པ།

རང་གི་

ཐུགས་ཀར་དྲངས། པདྨཱན་ཀྲྀཏ་ཐུགས་ཀ་གནས་ཕྱིར་ཕྱུང། ནུབ་ཀྱི་རྩིབས་ཀྱི་རྩེ་མོའི་སྟེང་གི་རང་གི་གདན་ལ་
གཡོན་བརྐྱང་གིས་འཁོད།

བགེགས་མཐར་བྱེད་ནག་པོ་དོན་གྲུབ་ཀྱི་དབུ་རྒྱན་ཅན། སྔོ་དཀར་དམར་བའི་

ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་འཁོར་ལོ་གཏུན་ཤིང། གཡོན་ཐུགས་ཀར་ཞགས་པ་བཟུང་
ནས་སྡིགས་མཛུབ་མཛད་ཅིང་དྲིལ་བུ་དགྲ་སྟ་འཛིན་པ། རང་གི་ཐུགས་ཀར་དྲངས། བིགྷྣཱན་ཀྲྀཏ་ཐུགས་ཀ་
གནས་ཕྱིར་ཕྱུང། བྱང་གི་རྩིབས་ཀྱི་རྩེ་མོའི་སྟེང་གི་རང་གི་གདན་ལ་གཡོན་བརྐྱང་གིས་འཁོད། མི་གཡོ་བ་
ནག་པོ་རྣམ་སྣང་གི་དབུ་རྒྱན་ཅན།

ནག་དཀར་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་རལ་གྲི་རྡོ་རྗེ་

འཁོར་ལོ། གཡོན་ཐུགས་ཀར་སྡིག་མཛུབ་དགྲ་སྟ་ཞགས་པ་འཛིན་པ། རང་གི་ཐུགས་ཀར་དྲངས། ཨ་ཙ་ལ་
ཐུགས་ཀ་གནས་ཕྱིར་ཕྱུང།

ཤར་ལྷོའི་རྩིབས་ཀྱི་རྩེ་མོའི་སྟེང་གི་རང་གི་གདན་ལ་གཡོན་བརྐྱང་གིས་འཁོད།

འདོད་པའི་རྒྱལ་པོ་སྔོན་པོ་རིན་འབྱུང་གི་དབུ་རྒྱན་ཅན། ནག་དཀར་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་དང་

པོ་གཉིས་ཀྱིས་ཧཱུཾ་མཛད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་འཆིང་ཞིང་ལྷག་མ་གཡས་རྡོ་རྗེ་རལ་གྲི།

གཡོན་ཞགས་པ་ལགས་ཀྱུ་

འཛིན་པ། རང་གི་ཐུགས་ཀར་དྲངས། ཊཀྐི་རཱ་ཛ་ཐུགས་ཀ་གནས་ཕྱིར་ཕྱུང། ལྷོ་ནུབ་ཀྱི་རྩིབས་ཀྱི་རྩེ་མོའི་སྟེང་
གི་རང་གི་གདན་ལ་གཡོན་བརྐྱང་གིས་འཁོད། དབྱུག་སྔོན་ཅན་སྔོན་པོ་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་དབུ་རྒྱན་ཅན། སྔོ་
དཀར་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་རྡོ་རྗེས་མཚན་པའི་དབྱུག་པ་སྔོན་པོ་རལ་གྲི་འཁོར་ལོ།
གཡོན་ཐུགས་ཀར་ཞགས་པ་བཟུང་ནས་སྡིགས་མཛུབ་མཛད་ཅིང་པདྨ་དགྲ་སྟ་འཛིན་པ། རང་གི་ཐུགས་ཀར་
དྲངས། ནཱི་ལ་དཎྜ་ཐུགས་ཀ་གནས་ཕྱིར་ཕྱུང། ནུབ་བྱང་རྩིབས་ཀྱི་རྩེ་མོའི་སྟེང་གི་རང་གི་གདན་ལ་གཡོན་
བརྐྱང་གིས་འཁོད།

སྟོབས་པོ་ཆེ་སྔོན་པོ་དོན་གྲུབ་ཀྱི་དབུ་རྒྱན་ཅན། ནག་དཀར་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་

ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་རྡོ་རྗེས་མཚན་པའི་དབྱུག་པ་ནག་པོ་རྡོ་རྗེ་འཁོར་ལོ། གཡོན་ཐུགས་ཀར་ཞགས་པ་བཟུང་
ནས་སྡིགས་མཛུབ་མཛད་ཅིང་རྩེ་གསུམ་དགྲ་སྟ་འཛིན་པ། རང་གི་ཐུགས་ཀར་དྲངས། མཧཱ་བཱ་ལ་ཐུགས་ཀ་
གནས་ཕྱིར་ཕྱུང། བྱང་ཤར་གགྱི་རྩིབས་ཀྱི་རྩེ་མོའི་སྟེང་གི་རང་གི་གདན་ལ་གཡོན་བརྐྱང་གིས་འཁོད། གཙུག་
ཏོར་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་སྔོན་པོ་མི་བསྐྱོད་པའི་དབུ་རྒྱན་ཅན། སྔོ་དཀར་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་
དང་པོ་གཉིས་ཀྱིས་གཙུག་ཏོར་གགྱི་ཕྱག་རྒྱ་འཆིང་ཞིང། ལྷག་མ་གཡས་རྡོ་རྗེ་པདྨ། གཡོན་སྡིགས་མཛུབ་
རལ་གྲི་འཛིན་པ། རང་གི་ཐུགས་ཀར་དྲངས། ཨུཥྞཱི་ཥ་ཙཀྲ་ཝརྟི་ཐུགས་ཀ་གནས་ཕྱིར་ཕྱུང། སྟེང་གི་རྩིབས་ཀྱི་
ནང་གི་རང་གི་གདན་ལ་གཡོན་བརྐྱང་གིས་འཁོད།

གནོད་མཛེས་རྒྱལ་པོ་སྔོན་པོ་མི་བསྐྱོད་པའི་དབུ་རྒྱན་

ཅན། ནག་དཀར་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་རྡོ་རྗེ་འཁོར་ལོ་རིན་པོ་ཆེ། གཡོན་ཐུགས་ཀར་
ཞགས་པ་བཟུང་ནས་སྡིགས་མཛུབ་མཛད་ཅིང་པདྨ་རལ་གྲི་འཛིན་པ། རང་གི་ཐུགས་ཀར་དྲངས། སུམྦྷ་རཱ་ཛ་
ཐུགས་ཀ་ནས་ཕྱིར་ཕྱུང། འོག་གི་རྩིབས་ཀྱི་ནང་གི་རང་གི་གདན་ལ་གཡོན་བརྐྱང་གིས་འཁོད། ཁྲོ་བོ་བཅུ་པོ་

ཐམས་ཅད་ཀྱང་དབུ་སྐྲ་དམར་སེར་གྱེན་དུ་བརྫེས་ཤིང་སྨིན་མ་དང་སྨ་ར་དམར་སེར་རབ་ཏུ་འབར་བ། ཞལ་རེ་རེ་
ཡང་དམར་ལ་ཟླུམ་པའི་སྤྱན་གསུམ་གསུམ་དང་ལྡན་ཞིང་། མཆེ་བ་རྣོན་པོ་བཞི་བཞི་གཙིགས་པ། ཧ་ཧའི་
གད་རྒྱངས་དྲག་པོ་སྒྲོག་ཅིང་བཞིན་ཤིན་ཏུ་འགྱུར་བའི་ཁྲོ་གཉེར་ཅན།

གསུས་ཁྱིམ་ཆེ་ཞིང་གསུས་པ་འཕྱང་

བ། རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་པས་བརྒྱན་ཅིང་། སྟག་གི་པགས་པའི་ཤམ་ཐབས་ཅན། སྤྲུལ་མཐའ་ཡས་

སྔོན་པོས་དབུ་སྐྲ་བཅིངས་ཞིང་འཇོག་པོ་དམར་པོས་རྣ་རྒྱན་བྱས་པ། རིགས་ལྡན་ཁྲོ་བོས་དཔུང་པ་ལ་བརྒྱན་
ཅིང་པདྨ་དཀར་པོས་མགུལ་རྒྱན་བྱས་པ། དུང་སྐྱོང་སེར་པོས་ལག་གདུབ་བྱས་ཤིང་། སྟོབས་རྒྱུ་ལྗང་གུས་

མཆོད་ཕྱིར་ཐོགས་བྱས་པ། ནོར་རྒྱས་ཀྱི་བུ་བདུད་རྩིའི་ཁ་དོག་ལྟ་བུས་སྐེ་རགས་བྱས་ཤིང་པདྨ་ཆེན་པོ་དཀ་ར་
པོས་རྐང་གདུབ་བྱས་པ། སྐུ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་རབ་ཏུ་འབར་བའི་དབུས་ན་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་
ཅད་ཚར་གཅོད་པའི་ཚུལ་གགྱིས་བཞུགས་པར་གྱུར།

བདག་ཉིད་ཀྱིས་འོག་གི་གནོད་མཛེས་ལ་བལྟས་པས་

དེས་སྤྲུལ་པའི་གནོད་མཛེས་གཉིས་པ་དེ་འོངས་ནས་མདུན་དུ་འདུག་སྟེ་བདག་གིས་ཅི་ཞིག་བགགྱི་ཞེས་བཀའ་
ནོད་པ་ལ། ཨོཾ་སུམྦྷ་ནི་སུམྦྷ་ཧཱུཾ། གྲཧྲྀཧྞ་གྲཧྲྀཧྞ་ཧཱུཾ། གྲཧྲྀཧྞ་པཱ་ཡ་གྲཧྲྀཧྞ་པཱ་ཡ་ཧཱུཾ། ཨ་ན་ཡ་ཧོ། བྷ་ག་ཝཱན་བིདྱཱ་རཱ་ཛ་ཧཱུཾ་
ཕཊ།

ཅེས་གནོད་མཛེས་ལ་བོས་ནས་བགེགས་རྣམས་ཟུངས་ལ་ཁུག་ཅིག་ཅེས་བཀའ་བསྒོས་པས་གནོད་

མཛེས་ཀྱི་ཕྱག་གཡས་ཀྱི་དང་པོའི་རྡོ་རྗེ་དེ་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱུར་གྱུར་ནས་བགེགས་ཀྱི་གཙོ་བོ་ཕྱོགས་སྐྱོང་བཅུའི་
སྙིང་ག་ནས་ལགས་ཀྱུས་བཟུང། མགྲིན་པ་ནས་ཞགས་པས་བཅིངས་ཏེ་བཀུག་ནས་ཁྲོ་བོ་བཅུ་ལ་གཏད་པས་
ཕྱི་རོལ་ཏུ་ཧཱུཾ་རིང་པོ་ལས་གྲུབ་པའི་ཁྲོན་པ་འབྲུབ་ཁུང་གི་རྣམ་པ་ཅན་རྣམས་སུ་བཅུག་པར་གྱུར།

བྱང་གི་

བདུད་རྩི་འཁྱིལ་པས་སྤྲུལ་པའི་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་པ་གཉིས་པ་དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། སྟོད་ཁྲོ་བོ་བདུད་རྩི་
འཁྱིལ་པ་སྔོན་པོ་དོན་གྲུབ་ཀྱི་དབུ་རྒྱན་ཅན།

སྔོ་དཀར་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་སྣ་

ཚོགས་རྡོ་རྗེ་འཁོར་ལོ་གཏུན་ཤིང། གཡོན་ཐུགས་ཀར་ཞགས་པ་བཟུང་ནས་སྡིགས་མཛུབ་མཛད་ཅིང་དྲིལ་བུ་
དགྲ་སྟ་འཛིན་པ། ལྟེ་བ་མན་ཆད་མདུང་རྩེ་གཅིག་པའི་དབྱིབས་ཅན་གགྱི་ཕུར་བུ་མེ་དཔུང་རབ་ཏུ་འབར་བ་བཅུར་
གྱུར་ཏེ་ཕྱོགས་སྐྱོང་འཁོར་དང་བཅས་པའི་མགོ་བོར་ཟུག་པར་གྱུར། ཨོཾ་གྷ་གྷ་གྷཱ་ཏ་ཡ་གྷཱ་ཏ་ཡ་སརྦ་དུཥསཾ་ཕཊ་
ཕཊ། ཀཱི་ལ་ཡ་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་པཱ་པཾ་ཕཊ་ཕཊ། ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ། བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ། བཛྲ་དྷཱ་ར་ཨཛྙཱ་པ་ཡ་ཏི་སརྦ་བིགྷྣཱན་ཀཱ་
ཡ་ཝཀ་ཙིཏྟ་བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ། གནོད་མཛེས་ཀྱི་ཕྱག་མཚན་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱུ་དེ་རྡོ་རྗེ་ཐོ་བ་མེ་རབ་
ཏུ་འབར་བར་གྱུར་ཏེ། ཤར་ནས་བརྩམས་ཏེ་ཕྱོགས་བཞི་དང། མེ་ནས་བརྩམས་ཏེ་མཚམས་བཞི་དང། སྟེང་
འོག་གི་ཕུར་བུ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོ་ནས་བརྡུངས་པས་བགེགས་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོ་ནས་རྐང་མཐགྱིལ་གགྱི་བར་དུ་ཕུར་བུ་

བཏབ་པས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གཡོ་འགུལ་མེད་པར་གྱུར། སྤྲུལ་པའི་གནོད་མཛེས་འོག་གི་གནོད་མཛེས་

ལ་ཐགྱིམ། སླར་ཡང་ཁྲོ་བོ་དང་ཕུར་བུ་ལས་རྡོ་རྗེའི་མེ་འོད་རབ་ཏུ་འབར་བ་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས་པས་འཁོར་གགྱི་
བགེགས་གདུག་པ་ཅན་རྣམས་ཚིག་པས་ཕན་ཚུན་དུ་ཕྲོས་པར་གྱུར། ཊཀྐི་ཧཱུཾ་ཛཨཱཿ ཁྲོ་བོ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་

ལགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་རྭ་བ། ཊཀྐི་ཧཱུཾ་ཛཨཱཿ དེའི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ཆུའི་རྭ་བ། ཊཀྐི་ཧཱུཾ་ཛཨཱཿ དེའི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་མེའི་རྭ་བ། ཊཀྐི་ཧཱུཾ་
ཛཨཱཿ དེའི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་རླུང་གི་རྭ་བ། ཧཱུཾ་ལས་ལགས་ཀྱི་རྭ་བའི་སྟེང་དུ་རྡོ་རྗེའི་གུར་མཆོད་རྟེན་ལྟ་བུ། གུར་གགྱི་འོག་

རྭ་བའི་སྟེང་དུ་རྡོ་རྗེའི་བླ་རེ་འོག་གཞི་ཧཱུཾ་ལས་རྡོ་རྗེའི་ས་གཞི། ཕྱིའི་ཕྱོགས་མཚམས་ཐམས་ཅད་དུ་མདའི་དྲ་བ་

ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་རབ་ཏུ་འབར་བ་འཕྲོ་བ་དང་བཅས་པར་གྱུར། ལྷ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་ཟླ་བ་ལ་ཨོཾ་དཀར་པོ། །
མགྲིན་པར་པདྨ་ལ་ཨཨཱཿདམར་པོ། སྙིང་ཀར་ཉི་མ་ལ་ཧཱུཾ་སྔོན་པོ། ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། ལན་གསུམ་ངག་ཏུ་ཡང་བཟླ།
དང་པོ་སྦྱོར་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསྒོམ་པ་ནི།

།དངོས་པོ་མེད་པས་སྒོམ་པ་མེད། །བསྒོམ་པར་བྱ་བ་བསྒོམ་པ་མིན། །དེ་ལྟར་དངོས་པོ་དངོས་མེད་པས། །
སྒོམ་པ་དམིགས་སུ་མེད་པའོ།

།སྣོད་བཅུད་ཀྱིས་བསྡུས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་པར་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་

པས། སྒོམ་པ་དང་བསྒོམ་པར་བྱ་བ་དང་སྒོམ་པ་པོ་གསུམ་མི་དམིགས་པའི་སྟོང་པ་ཉིད་དང་མཚན་མ་མེད་པ་
དང་སྨོན་པ་མེད་པའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར།
ཞལ་ཡས་ཁང་གདན་དང་བཅས་པ་བསྐྱེད་པ་ནི།

སྟོང་པའི་ངང་ལས་སྐད་ཅིག་གིས་རྡོ་རྗེའི་ས་གཞི་རྭ་བ་གུར་བླ་རེ་མེ་རི་དང་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་
དབུས་སུ་ཆོས་འབྱུང་དཀར་པོ་ཟུར་གསུམ་པ་གདེངས་ཀ་ཆེ་བ་གྱེན་དུ་ཕྱོགས་ཤིང་རྩེ་མོ་ཕྲ་བ་ཐུར་དུ་ཟུག་པའི་
ནང་དུ་སྣ་ཚོགས་པདྨའི་ལྟེ་བར་ཧཱུཾ་ཡཾ་ཧཱུཾ་གི་ཡཾ་སྔོ་སྐྱ་ལས་བྱུང་བའི་རླུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་སྔོན་པོ་གཞུའི་
དབྱིབས་ཅན། ཧཱུཾ་གཉིས་ལས་བྱུང་བའི་རྡོ་རྗེ་གཉིས་ཀྱིས་ཕྱོགས་གཉིས་བརྒྱན་པ། དེའི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་རཾ་ཧཱུཾ་གགྱི་རཾ་
དམར་པོ་ལས་བྱུང་བའི་མེའི་དཀྱིལ་འཁོར་དམར་པོ་གྲུ་གསུམ་པ། ཧཱུཾ་གཉིས་ལས་བྱུང་བའི་རྡོ་རྗེ་གཉིས་ཀྱིས་
ཕྱོགས་གཉིས་བརྒྱན་པ། དེའི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་བཾ་ཧཱུཾ་གི་བཾ་དཀར་པོ་ལས་བྱུང་བའི་ཆུའི་དཀྱིལ་འཁོར་དཀར་པོ་ཟླུམ་
པོ། །ཧཱུཾ་གཉིས་ལས་བྱུང་བའི་རྡོ་རྗེ་གཉིས་ཀྱིས་ཕྱོགས་གཉིས་བརྒྱན་པ། དེའི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་ལཾ་ཧཱུཾ་གི་ལཾ་སེར་པོ་
ལས་བྱུང་བའི་སའི་དཀྱིལ་འཁོར་སེར་པོ་གྲུ་བཞི་པ། ཧཱུཾ་གཉིས་ལས་བྱུང་བའི་རྡོ་རྗེ་གཉིས་ཀྱིས་ཕྱོགས་གཉིས་

བརྒྱན་པ་སྤྱན་སོགས་ལྷོ་མོ་བཞིའི་ངོ་བོར་གྱུར། དཀྱིལ་འཁོར་བཞི་པོ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པ་ལས། སྣ་ཚོགས་རྡོ་
རྗེར་གྱུར་བའི་ལྟེ་བའི་སྟེང་དུ་བསཾ་དཀར་པོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྤྲིན་གགྱི་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་

གཞལ་ཡས་ཁང་གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་པ། ཕྱི་ནས་རིམ་པ་བཞིན་དཀར་སེར་དམར་ལྗང་སྔོ་བའི་རིམ་པ་ལྔ་དང་ལྡན་
པའི་རིན་པོ་ཆེའི་རྩིག་པས་བསྐོར་བའི་སྟེང་ན་རིན་པོ་ཆེའི་ཕ་གུ་གཞི་དམར་པོ་ལ་རིན་པོ་ཆེ་ཟུར་གསུམ་དང་གྲུ་

བཞི་ལ་སོགས་པས་སྤྲས་པ། དེའི་སྟེང་ན་གནས་པའི་གསེར་གགྱི་སྐ་རགས་བཞིའི་ཕྱི་ངོས་སུ་ཆུ་སྲིན་གགྱི་ཁ་ནས་

མུ་ཏིག་གི་དོ་ཤལ་དང་དོ་ཤལ་ཕྱེད་པ་འཕྱང་བ། དེའི་ཕྱི་ངོས་སུ་བྱ་འདབ་ལས་འཕྱང་བའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཤར་བུ།
དེའི་སྟེང་ན་པདྨ་འདབ་མ་ཕྱེད་པའི་དབྱིབས་ཅན་གགྱི་མདའ་ཡབ་ལ་གནས་པའི་གསེར་གགྱི་བུམ་པ་ནས་ཐོན་པའི་
རྒྱལ་མཚན་དང་བ་དན་བརྒྱད་བརྒྱད་ཀྱིས་མཛེས་པར་བྱས་པ།

ཕྱིའི་སྟེང་གི་ཟུར་བཞི་ལ་གདུགས་བཞིས་

བརྒྱན་པ། རྩིག་པའི་འགྲམ་ནས་འདོད་ཡོན་གགྱི་སྣམ་བུ་དམར་པོས་བསྐོར་བ་ལ་བཞུགས་སྟབས་དང་ཁ་དོག་
སྣ་ཚོགས་པའི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་པ་བྱེད་བཞིན་པ། སྒོ་དང་སྒོ་ཁྱུད་ཀྱི་ཕྱིའི་མཚམས་དང། རྩིག་པའི་ཕྱི་
ནང་གི་ཟུར་བཞིར་ཟླ་བ་ཕྱེད་ལ་གནས་པའི་རིན་པོ་ཆེ་དམར་པོའི་སྟེང་དུ་རྡོ་རྗེས་བརྒྱན་པ།

སྒོ་བཞི་སོ་སོའི་

མདུན་དུ་སྟེགས་བུ་གྲུ་བཞི་པའི་སྟེང་དུ་བུམ་པ་ལ་གནས་པའི་ཀ་བ་བཞི་བཞིས་བཏེག་པའི་རྟ་བབས་གསེར།
ཤར་བུ། རིན་པོ་ཆེ། རྟ་རྨིག མུན་སྣམ། ཝ་རཎྜ། མུན་པ། ཤར་བུ། རིན་པོ་ཆེ། རྨིག་པ། མདའ་ཡབ་སྟེ་སྣམ་
བུ་བཅུ་གཅིག་དང་ལྡན་པའི་རྩེ་མོར་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་གཡས་གཡོན་དུ་རི་དྭགས་ཕོ་མོ་དང་བཅས་པ།

རྟ་

བབས་ཀྱི་གཡས་གཡོན་དུ་བུམ་པ་བཟང་པོ་ལས་སྐྱེས་པའི་དཔག་བསམ་གགྱི་ཤིང་ལ་རྒྱལ་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་
བདུན་དང། བར་བར་དུ་གྲུབ་པ་ཐོབ་པ་དང།
རྣམས་ཀྱིས་ཀུན་ནས་མཛེས་པར་བྱས་པ།

སྤྲིན་གགྱི་གསེབ་ནས་བྱུང་བའི་ལྷ་མེ་ཏོག་གི་ཕྲེང་བ་བཟུང་བ་
གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ནང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་གགྱི་ ཕྱེད་ཀྱི་ཚད་ཀྱི་ཕྱི་

ངོས་སུ་འོད་ཟེར་རྣམ་པ་ལྔའི་འཕྲེང་བས་བསྐོར་བའི་ནང་དུ་རྡོ་རྗེ་རྩེ་གསུམ་པས་ཟླུམ་པོར་བསྐོར་བ་ལ་བརྟེན་
པའི་ཤར་དུ་འཁོར་ལོ། ལྷོར་རིན་པོ་ཆེ། ནུབ་ཏུ་པདྨ། བྱང་དུ་རལ་གྲིས་མཚན་པའི་ཀ་བ་གཉིས་གཉིས་ཀྱིས་
བཏེག་པའི་རྡོ་རྗེའི་གདུང་གིས་མཛེས་པར་ཕུབ་པའི་རྩེ་མོ་རྡོ་རྗེ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཏོག་གིས་སྤྲས་པ། རིམ་པ་
གཉིས་པའི་གྲྭའི་གཡས་གཡོན་གཉིས་སུ་བདུད་རྩིས་བཀང་བའི་རིན་པོ་ཚེའི་བུམ་པ་གཉིས་གཉིས་ཏེ་བུམ་པ་
བརྒྱད་ཀྱིས་མཛེས་པར་བྱས་པ།

ལྷ་དང་མི་ལས་ཡོན་ཏན་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ཁང་བཟང་དམ་པ་ཕྱི་

བལྟས་ནང་གསལ་བ། ནང་བལྟས་ཕྱི་གསལ་བའི་ནང་གི་སྟེང་དང་འོག་གི་ས་གཞི་ཐམས་ཅད་ཤར་དཀར་ལྷོ་
སེར་ནུབ་དམར་བྱང་ལྗང་དབུས་སྔོ་བར་གྱུར་པའི་ནང་དུ་སྣ་ཚོགས་པདྨའི་གདན་སུམ་ཅུ་རྩ་གཅིག །གཙོ་བོ་དང་
ཁྲོ་བོ་བཅུ་ལ་ཉི་མའི་གདན། རྣམ་སྣང་ལ་སོགས་པའི་ཤར་ཕྱོགས་པ་རྣམས་ལ་ཟླ་བའི་གདན། མཱ་མ་ཀཱི་ལ་རྡོ་
རྗེའི་གདན། དེ་མ་གཏོགས་པའི་ལྷོ་ཕྱོགས་པ་རྣམས་ལ་རིན་པོ་ཆེའི་གདན། ནུབ་ཕྱོགས་པ་རྣམས་ལ་པདྨ་
དམར་པོའི་གདན། བྱང་ཕྱོགས་པ་རྣམས་ལ་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེའི་གདན།
ལྷག་མོས་ཀྱི་ལྷའི་འཁོར་ལོ་བསྐྱེད་པ་ནི།

གདན་དེ་རྣམས་ཀྱི་སྟེང་དུ་སྐད་ཅིག་གིས་ལྷག་པར་མོས་པ་ཙམ་གགྱིས་ལྷ་སུམ་བཅུ་རྩ་གཉིས་དུས་གཅིག་ཏུ་

ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་གྱུར་པ་ནི། དབུས་ཀྱི་གདན་ལ་རང་ཉིད་རྡོ་རྗེ་འཆང་སྐུ་མདོག་སྔོན་པོ། །སྔོ་དཀར་དམར་
བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་རྡོ་རྗེ། ཞེས་པ་ནས། དབུ་སྐྲ་རལ་པའི་ཐོར་ཚུགས་ཅན། མཚན་བཟང་པོ་
སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་དང་དཔེ་བྱད་བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུས་བརྒྱན་པ། རེག་བྱ་རྡོ་རྗེ་མ་སྔོན་མོ་མི་བསྐྱོད་པའི་དབུ་རྒྱན་
ཅན་སྔོ་དཀར་དམར་བའི། ཞེས་པ་ནས། དབུ་སྐྲ་རལ་པ་ཕྱེད་བཅིངས་སུ་བྱས་པ། ཤིན་ཏུ་སྒེག་ཅིང་བཞིན་འཛུམ་

བག་དང་ལྡན་པ། ཞེས་པ་ནས། ཤམ་ཐབས་འཕྱར་བ། འོད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གགྱིས་བསྐོར་བའི་དབུས་ན་ཡང་
སེམས་དཔའི་སྐྱིལ་མོ་དཀྲུང་གིས་བཞུགས་པར་གྱུར། ཤར་དུ་རྣམ་སྣང་དཀར་པོ་མི་བསྐྱོད་པའི་དབུ་རྒྱན་ཅན།
དཀར་ནག་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་འཁོར་ལོ་རྡོ་རྗེ་པདྨ་དཀར་པོ།

གཡོན་དྲིལ་བུ་རིན་

ཆེན་རལ་གྲི་འཛིན་པ། ལྷོར་རིན་འབྱུང་སེར་པོ་མི་བསྐྱོད་པའི་དབུ་རྒྱན་ཅན། སེར་ནག་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ་
ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་ནོར་བུ་རྡོ་རྗེ་འཁོར་ལོ། གཡོན་དྲིལ་བུ་པད་སེར་རལ་གྲི་འཛིན་པ། ནུབ་ཏུ་འོད་དཔག་
མེད་དམར་པོ་མི་བསྐྱོད་པའི་དབུ་རྒྱན་ཅན། དམར་ནག་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡོན་དང་པོས་
དྲིལ་བུ་དང་བཅས་པའི་པདྨ་དམར་པོའི་རྩ་བ་དཀུར་བརྟེན་ནས་འཛིན་ཅིང།

གཡས་ཀྱི་དང་པོས་ཐུགས་གར་

པདྨ་ཁ་འབྱེད་པར་མཛད་པ། ལྷག་མ་གཡས་རྡོ་རྗེ་འཁོར་ལོ། གཡོན་རིན་ཆེན་རལ་གྲི་འཛིན་པ། བྱང་དུ་དོན་
གྲུབ་ལྗང་གུ་མི་བསྐྱོད་པའི་དབུ་རྒྱན་ཅན། ལྗང་ནག་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་རལ་གྲི་སྣ་
ཚོགས་རྡོ་རྗེ་འཁོར་ལོ། གཡོན་དྲིལ་བུ་པད་ལྗང་ནོར་བུ་འཛིན་པ། ཤར་ལྷོར་སྤྱན་མ་དཀར་མོ་རྣམ་སྣང་གི་དབུ་
རྒྱན་ཅན། དཀར་ནག་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་འཁོར་ལོ་རྡོ་རྗེ་ཨུཏྤལ་དཀར་པོ། གཡོན་
དྲིལ་བུ་རིན་ཆེན་རལ་གྲི་འཛིན་པ། ལྷོ་ནུབ་ཏུ་མཱ་མ་ཀཱི་སྔོན་མོ་མི་བསྐྱོད་པའི་དབུ་རྒྱན་ཅན། སྔོ་དཀར་དམར་
བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་རྡོ་རྗེ་འཁོར་ལོ་ཨུཏྤལ་སྔོ་དམར།

གཡོན་དྲིལ་བུ་རིན་ཆེན་རལ་གྲི་

འཛིན་པ། ནུབ་བྱང་དུ་གོས་དཀར་མོ་དམར་མོ་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་དབུ་རྒྱན་ཅན། དམར་ནག་དཀར་བའི་ཞལ་
གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡོན་དང་པོས་དྲིལ་བུ་དང་བཅས་པའི་ཨུཏྤལ་དམར་པོ་སྡོང་བུ་དང་བཅས་པའི་རྩ་བ་
དཀུར་བརྟེན་ནས་འཛིན་ཅིང།

གཡས་ཀྱི་དང་པོས་ཐུགས་ཀར་ཨུཏྤལ་ཁ་འབྱེད་པར་མཛད་པ།

ལྷག་མ་

གཡས་རྡོ་རྗེ་འཁོར་ལོ། གཡོན་རིན་ཆེན་རལ་གྲི་འཛིན་པ། བྱང་ཤར་དུ་སྒྲོལ་མ་ལྗང་གུ་དོན་གྲུབ་ཀྱི་དབུ་རྒྱན་
ཅན།

ལྗང་ནག་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་འཁོར་ལོ་རྡོ་རྗེས་མཚན་པའི་

ཨུཏྤལ། གཡོན་དྲིལ་བུ་རིན་ཆེན་རལ་གྲི་འཛིན་པ། རིམ་པ་གཉིས་པའི་ཤར་ལྷོར་གཟུགས་རྡོ་རྗེ་མ་དཀར་མོ་
རྣམ་སྣང་གི་དབུ་རྒྱན་ཅན།

དཀར་ནག་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་རྩ་ཕྱག་གཉིས་ཀྱིས་མེ་ལོང་

དམར་པོ་འཛིན་ཅིང། ལྷག་མ་གཡས་རྡོ་རྗེ་ཨུཏྤལ་དཀར་པོ། གཡོན་རིན་ཆེན་རལ་གྲི་འཛིན་པ། ལྷོ་ནུབ་ཏུ་སྒྲ་
རྡོ་རྗེ་མ་སེར་མོ་རིན་འབྱུང་གི་དབུ་རྒྱན་ཅན། སེར་ནག་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་རྩ་ཕྱག་གཉིས་
ཀྱིས་པི་ཝང་སྔོན་པོ་སྒྲེང་ཞིང་། ལྷག་མ་གཡས་འཁོར་ལོ་ཨུཏྤལ་སྔོ་དམར། གཡོན་རིན་ཆེན་རལ་གྲི་འཛིན་པ།
ནུབ་བྱང་དུ་དྲི་རྡོ་རྗེ་མ་དམར་མོ་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་དབུ་རྒྱན་ཅན།

དམར་ནག་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་

དྲུག་གི་རྩ་ཕྱག་གཉིས་ཀྱིས་དྲིའི་དུང་ཆོས་འཛིན་ཅིང། ལྷག་མ་གཡས་རྡོ་རྗེ་འཁོར་ལོ། གཡོན་རིན་ཆེན་རལ་
གྲི་འཛིན་པ། བྱང་ཤར་དུ་རོ་རྡོ་རྗེ་མ་ལྗང་གུ་དོན་གྲུབ་ཀྱི་དབུ་རྒྱན་ཅན། ལྗང་ནག་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་
དྲུག་གི་རྩ་ཕྱག་གཉིས་ཀྱིས་རོའི་སྣོད་འཛིན་ཅིང།

ལྷག་མ་གཡས་འཁོར་ལོ་རྡོ་རྗེས་མཚན་པའི་ཨུཏྤལ།

གཡོན་རིན་ཆེན་རལ་གྲི་འཛིན་པ། ལྷ་མོ་བརྒྱད་པོ་ཐམས་ཅ་ཀྱང་དབུ་སྐྲ་རལ་པ་ཕྱེད་བཅིངས་སུ་བྱས་པ། རིན་
པོ་ཆེའི་དབུ་རྒྱན་གསོལ་བ། རིན་པོ་ཆེའི་སྙན་རྒྱན་དང། ཞེས་པ་ནས། སྐུ་སྨད་ལྷ་རྫས་ཀྱི་དར་གགྱི་ཤམ་ཐབས་
ཅན། ཤིན་ཏུ་སྒེག་ཅིང། ཞེས་པ་ནས། དགའ་བས་རོལ་བ། འོད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་ཏུ་འབར་བའི་དབུས་ན་
རང་རང་གི་གདན་ལ་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་མོ་དཀྲུང་གིས་བཞུགས་པར་གྱུར།

ཤར་སྒོའི་གཡས་གཡོན་གགྱི་གདན་ལ་

རིམ་པ་བཞིན་དུ་བྱམས་པ་དང་ས་སྙིང་དཀར་པོ་རྣམ་སྣང་གི་དབུ་རྒྱན་ཅན།

དཀར་ནག་དམར་བའི་ཞལ་

གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་འཁོར་ལོ་རྡོ་རྗེ་པདྨ་དཀར་པོ། གཡོན་དྲིལ་བུ་རིན་ཆེན་རལ་གྲི་འཛིན་པ། བྱམས་
པའི་ཕྱག་གཡས་ཀྱི་དང་པོས་ཀླུ་ཤིང་གི་མེ་ཏོག་སྡོང་བུ་དང་བཅས་པ་འཁོར་ལོས་མཚན་པ་འཛིན་པ། ལྷོ་སྒོའི་
གཡས་གཡོན་གགྱི་གདན་ལ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཕྱག་རྡོར་དང་ནམ་སྙིང་སེར་པོ་རིན་འབྱུང་གི་དབུ་རྒྱན་ཅན། སེར་
ནག་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་ནོར་བུ་རྡོ་རྗེ་འཁོར་ལོ།
འཛིན་པ།

གཡོན་དྲིལ་བུ་པད་སེར་རལ་གྲི་

ནུབ་སྒོའི་གཡས་གཡོན་གགྱི་གདན་ལ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་དང་འཇམ་དཔལ་

དམར་པོ་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་དབུ་རྒྱན་ཅན། དམར་ནག་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡོན་གགྱི་དང་
པོས་དྲིལ་བུ་དང་བཅས་པའི་པདྨ་དམར་པོའི་རྩ་བ་དཀུར་བརྟེན་ནས་འཛིན་ཙིང་། གཡས་ཀྱི་དང་པོས་ཐུགས་

ཀར་པདྨ་ཁ་འབྱེད་པར་མཛད་པ། ལྷག་པ་གཡས་རྡོ་རྗེ་འཁོར་ལོ། གཡོན་རིན་ཆེན་རལ་གྲི་འཛིན་པ། བྱང་
སྒོའི་གཡས་གཡོན་གགྱི་གདན་ལ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སྒྲིབ་སེལ་དང་ཀུན་བཟང་ལྗང་གུ་དོན་གྲུབ་ཀྱི་དབུ་རྒྱན་ཅན།

ལྗང་ནག་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་རལ་གྲི་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་འཁོར་ལོ།
པད་ལྗང་ནོར་བུ་འཛིན་པ།

གཡོན་དྲིལ་བུ་

རྣམ་སྣང་ནས་ཀུན་བཟང་གི་བར་གགྱི་ལྷ་ལྷག་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་དབུ་སྐྲ་རལ་བའི་

ཐོར་ཚུགས་ཅན། རིན་པོ་ཆེའི་དབུ་རྒྱན་གསོལ་བ། ཞེས་པ་ནས། སྐུ་སྨད་ལྷ་རྫས་ཀྱི་དར་གགྱི་ཤམ་ཐབས་ཅན།
མཚན་བཟང་པོ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་དང་། དཔེ་བྱད་བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུས་བརྒྱན་པ། ཞི་བ། འོད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་
རབ་ཏུ་འབར་བའི་དབུས་ན་རང་རང་གི་གདན་ལ་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པར་གྱུར།

ཤར་སྒོར་

གཤིན་རྗེ་གཤེད་ནག་པོ་རྣམ་སྣང་གི་དབུ་རྒྱན་ཅན། ནག་དཀར་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་

དབྱུག་པ་འཁོར་ལོ་རྡོ་རྗེ། གཡོན་ཐུགས་ཀར་ཞགས་པ་བཟུང་ནས་སྡིགས་མཛུབ་མཛད་ཅིང་དྲིལ་བུ་དགྲ་སྟ་
འཛིན་པ། ལྷོ་སྒོར་ཤེས་རབ་མཐར་བྱེད་དཀར་པོ་རིན་འབྱུང་གི་དབུ་རྒྱན་ཅན། དཀར་ནག་དམར་བའི་ཞལ་
གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་རྡོ་རྗེས་མཚན་པའི་དབྱུག་པ་དཀར་པོ་རལ་གྲི

གཡོན་ཐུགས་ཀར་ཞགས་པ་

བཟུང་ནས་སྡིག་མཛུབ་མཛད་ཙིང་དྲིལ་བུ་དགྲ་སྟ་འཛིན་པ། ནུབ་སྒོར་རྟ་མགྲིན་དམར་པོ་འོད་དཔག་མེད་ཀྱ་
དབུ་རྒྱན་ཅན། དམར་ནག་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པདྨ་རལ་གྲི་གཏུན་ཤིང་། གཡོན་
དྲིལ་བུ་སྙེམས་པ་དང་བཅས་པས་དཀུར་བརྟེན་ཅིང་དགྲ་སྟ་ཞགས་པ་འཛིན་པ། བྱང་སྒོར་བགེགས་མཐར་བྱེད་
ནག་པོ་དོན་གྲུབ་ཀྱི་དབུ་རྒྱན་ཅན།

སྔོ་དཀར་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་

འཁོར་ལོ་གཏུན་ཤིང་། གཡོན་ཐུགས་ཀར་ཞགས་པ་བཟུང་ནས་སྡིག་མཛུབ་མཛད་ཅིང་དྲིལ་བུ་དགྲ་སྟ་འཛིན་
པ། ཤར་ལྷོར་མི་གཡོ་བ་ནག་པོ་རྣམ་སྣང་གི་དབུ་རྒྱན་ཅན། ནག་དཀར་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་
གཡས་རལ་གྲི་རྡོ་རྗེ་འཁོར་ལོ། གཡོན་ཐུགས་ཀར་སྡིག་མཛུབ་དགྲ་སྟ་ཞགས་པ་འཛིན་པ། ལྷོ་ནུབ་ཏུ་འདོད་
པའི་རྒྱལ་པོ་སྔོན་པོ་རིན་འབྱུང་གི་དབུ་རྒྱན་ཅན།
གཉིས་ཀྱིས་ཧཱུཾ་མཛད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་འཆིང་ཞིང་།

ནག་དཀར་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་དང་པོ་

ལྷག་མ་གཡས་རྡོ་རྗེ་རལ་གྲི་གཡོན་ཞགས་པ་ལགས་ཀྱུ་

འཛིན་བ། ནུབ་བྱང་དུ་དབྱུག་སྔོན་ཅན་སྔོན་པོ་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་དབུ་རྒྱན་ཅན། སྔོ་དཀར་དམར་བའི་ཞལ་
གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་རྡོ་རྗེས་མཚན་པའི་དབྱུག་པ་སྔོན་པོ་རལ་གྲི་འཁོར་ལོ།

གཡོན་ཐུགས་ཀར་

ཞགས་པ་བཟུང་ནས་སྡིགས་མཛུབ་མཛད་ཅིང་པདྨ་དགྲ་སྟ་འཛིན་པ། བྱང་ཤར་དུ་སྟོབས་པོ་ཆེ་སྔོན་པོ་ཆེ་སྔོན་
པོ་དོན་གྲུབ་ཀྱི་དབུ་རྒྱན་ཅན།

ནག་དཀར་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་རྡོ་རྗེས་མཚན་པའི་

དབྱུག་པ་ནག་པོ་རྡོ་རྗེ་འཁོར་ལོ། གཡོན་ཐུགས་ཀར་ཞགས་པ་བཟུང་ནས་སྡིགས་མཛུབ་མཛད་ཅིང་རྩེ་གསུམ་

དགྲ་སྟ་འཛིན་པ། སྟེང་དུ་གཙུག་ཏོར་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་སྔོན་པོ་མི་བསྐྱོད་པའི་དབུ་རྒྱན་ཅ་ན། སྔོ་དཀར་
དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་དང་པོ་གཉིས་ཀྱིས་གཙུག་ཏོར་གགྱི་ཕྱག་རྒྱ་འཆིང་ཞིང་། ལྷག་མ་གཡས་
རྡོ་རྗེ་པདྨ། གཡོན་སྡིགས་མཛུབ་རལ་གྲི་འཛིན་པ། འོག་ཏུ་གནོད་མཛེས་རྒྱལ་པོ་སྔོན་པོ་མི་བསྐྱོད་པའི་དབུ་
རྒྱན་ཅན། ནག་དཀར་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་རྡོ་རྗེ་འཁོར་ལོ་རིན་པོ་ཆེ། གཡོན་ཐུགས་
ཀར་ཞགས་པ་བཟུང་ནས་སྡིགས་མཛུབ་མཛད་ཅིང་པདྨ་རལ་གྲི་འཛིན་པ། ཁྲོ་བོ་བཅུ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་དབུ་

སྐྲ་དམར་སེར་གྱེན་དུ་བརྫེས་ཤིང་སྨིན་མ་དང་སྨ་ར་དམར་སེར་རབ་ཏུ་འབར་བ། ཞལ་རེ་རེ་ཡང་དམར་ལ་ཟླུམ་
པའི་སྤྱན་གསུམ་གསུམ་དང་ལྡན་ཞིང་། མཆེ་བ་རྣོན་པོ་བཞི་བཞི གཙིགས་པ། ཧ་ཧའི་གད་རྒྱངས་དྲག་པོ་
སྒོག་ཅིང་བཞིན་ཤིན་ཏུ་འགྱུར་བའི་ཁྲོ་གཉེར་ཅན། གསུས་ཁྱིམ་ཆེ་ཞིང་གསུས་པ་འཕྱང་བ། རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་
སྣ་ཚོགས་པས་བརྒྱན་ཅིང་།

སྟག་གི་པགས་པའི་ཤམ་ཐབས་ཅན།

བཅིངས་ཤིང་འཇོག་པོ་དམར་པོས་རྣ་རྒྱན་བྱས་པ།

སྦྲུལ་མཐའ་ཡས་སྔོན་པོས་དབུ་སྐྲ་

རིགས་ལྡན་ཁྲ་བོས་དཔུང་པ་ལ་བརྒྱན་ཅིང་པདྨ་དཀར་

པོས་མགུལ་རྒྱན་བྱས་པ། དུང་སྐྱོང་སེར་པོས་ལག་གདུབ་བྱས་ཤིང་། སྟོབས་རྒྱུ་ལྗང་གུས་མཆོད་ཕྱིར་ཐོགས་
བྱས་པ།

ནོར་རྒྱས་ཀྱི་བུ་བདུད་རྩིའི་ཁ་དོག་ལྟ་བུས་སྐེ་རགས་བྱས་ཤིང་པདྨ་ཆེན་པོ་དཀར་པོས་རྐང་གདུབ་

བྱས་པ།

སྐུ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་རབ་ཏུ་འབར་བའི་དབུས་ན་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚར་གཅོད་

པའི་ཚུལ་གགྱིས་བཞུགས་པར་གྱུར།
ལྟག་མོས་ཀྱི་ལྷའི་མཛད་པ་ནི།

རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བཀུག་སྟེ་དཀྱིལ་འཁོར་གགྱི་ཕྱོགས་བཞི་
ནས་ཐོགས་པ་མེད་པར་འཇུག་པའི་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་འཇུག་པས་ཞུགས་པ་ལ་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་

ཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་འོད་ཟེར་གགྱིས་དབང་བསྐུར་བས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདེ་བ་
དང་ཡིད་བདེ་བ་ཐོབ་སྟེ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔར་གྱུར་ནས་རང་རང་གི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དུ་གཤེགས་པར་གྱུར།
ལྷག་མོས་ལུས་ལ་བསྡུ་བ་ནི།

རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་སྔོན་པོའི་འོད་ཟེར་ལགས་ཀྱུའི་རྣམ་པ་ཅན་གགྱིས་རྣམ་སྣང་ནས་གནོད་མཛེས་ཀྱི་བར་གགྱི་
ལྷ་རྣམསསྤྱན་དྲངས་ཏེ་རང་གི་སྤྱི་བོ་ལ་སོགས་པའི་གནས་རྣམས་སུ་འཁོད་ནས་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལ་

སོགས་པ་དང་ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་པ་ནི། སྤྱི་བོར་རྣམ་པར་སྣང་མཛད། མགྲིན་པར་འོད་དཔག་མེད། ལྟེ་

བར་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན། བརླའི་རྩ་བར་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ། ལྟེ་བར་སྤྱ་ན་མ། སྙིང་གར་མཱ་མ་ཀཱི། མགྲིན་པར་
གོས་དཀར་མོ། སྤྱི་གཙུག་ཏུ་སྒྲོལ་མ། མིག་གཉིས་སུ་སའི་སྙིང་པོ། རྣ་བར་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ། སྣར་ནམ་མཁའི་
སྙིང་པོ། ལསྤེར་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག སྙིང་གར་འཇམ་དཔལ། གསང་གནས་སུ་སྒྲིབ་པ་རྣམ་སེལ། ཚིགས་
རྣམས་ལ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། སྤྱི་གཙུག་ཏུ་བྱམས་པ། མིག་གི་སྒོར་གཟུགས་རྡོ་རྗེ་མ། རྣ་བའི་སྒོར་སྒྲ་རྡོ་རྗེ་མ།
སྣའི་སྒོར་དྲི་རྡོ་རྗེ་མ། ལསྤེའི་སྒོར་རོ་རྡོ་རྗེ་མ། རྡོ་རྗེའི་སྒོར་རེག་བྱ་རྡོ་རྗེ་མ། ལག་པ་གཡས་ལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད།
ལག་པ་གཡོན་ལ་གཞན་གགྱིས་མི་ཐུབ་པ། ཁ་ལ་རྟ་མགྲིན། རྡོ་རྗེ་ལ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་པ། དཔུང་པ་གཡས་
པའི་རྩ་བར་མི་གཡོ་བ། དཔུང་པ་གཡོན་པའི་རྩ་བར་འདོད་པའི་རྒྱལ་པོ། པུས་མོ་གཡས་ལ་དབྱུག་སྔོན་ཅན།
པུས་མོ་གཡོན་ལ་སྟོབས་པོ་ཆེ། སྤྱི་གཙུག་ཏུ་གཙུག་ཏོར་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ། རྐང་མཐགྱིལ་གཉིས་སུ་གནོད་
མཛེས་རྒྱལ་པོ།
འཆི་བ་ཆོས་སྐུའི་ལམ་འཁྱེར་ནི།

བདག་ཉིད་ཀྱི་ལུས་ཀྱི་ལྷ་རྣམ་སྣང་། སྤྱན་མ། སའི་སྙིང་པོ། གཟུགས་རྡོ་རྗེ་མ། བྱམས་པ། གཤིན་རྗེ་གཤེད།
མི་གཡོ་བ་རྣམས་རིམ་གགྱིས་འོད་གསལ་དུ་ཐགྱིམ། དེ་ནས་རིན་འབྱུང་། མཱ་མ་ཀཱི། ཕྱག་རྡོར། སྒྲ་རྡོ་རྗེ་མ།
གཞན་གགྱིས་མི་ཐུབ་པ། འདོད་པའི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་རིམ་གགྱིས་འོད་གསལ་དུ་ཐགྱིམ། དེ་ནས་འོད་དཔག་མེད།
གོས་དཀར་མོ། ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ། དྲི་རྡོརྗེ་མ། རྟ་མགྲིན། དབྱུག་སྔོན་ཅན་རྣམས་རིམ་གགྱིས་འོད་གསལ་དུ་
ཐགྱིམ། དེ་ནས་དོན་གྲུབ། སྒྲོལ་མ། འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག རོ་རྡོ་རྗེ་མ། སྒྲིབ་སེལ། རེག་བྱ་རྡོ་རྗེ་མ། ཀུན་

བཟང་། བགེགས་མཐར་བྱེད། སྟོབས་པོ་ཆེ་རྣམས་རིམ་གགྱིས་འོད་གསལ་དུ་ཐགྱིམ། དེ་ནས་གཙུག་ཏོར་འཁོར་
ལོས་བསྒྱུར་བ། གནོད་མཛེས་རྒྱལ་པོ། འཇམ་དཔལ་རྣམས་རིམ་གགྱིས་འོད་གསལ་དུ་ཐགྱིམ་ཞིང་། གཙོ་བོ་
ཡང་རིམ་གགྱིས་འོད་གསལ་དུ་ཐགྱིམ་པར་གྱུར། ཨོ་ཤཱུནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཏྨ་ཀོ྅ཧཾ།
བར་དོ་ལོངས་སྐུའི་ལམ་འཁྱེར་ནི།

གདན་དབུས་མའི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའི་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར།

དེའི་དབུས་སུ་ཨོཾ་ལས་བྱུང་བའི་ཟླ་བའི་

དཀྱིལ་འཁོར། དེའི་སྟེང་དུ་ཨཨཱཿལས་བྱུང་བའི་བདྨ་དམར་པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པའི་ལྟེ་བར་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ་གི་ཡི་གེ་

གསུམ་སྟེང་ནས་སྟེང་དུ་བརྩེགས་པར་གྱུར། དེ་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པ་ལས་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆ་
ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་གཅིག་ཏུ་གྱུར། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ཏེ་ཟླ་

བ་ལ་ཐགྱིམ། ཨོཾ་ངྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། སྣོད་བཅུད་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ་རླུང་སེམས་ཙམ་ཟླ་
བར་སྣང་བ་དེ་ངའོ། ཟླ་བའི་སྟེང་དུ་ཆུ་ལས་ཆུ་བུར་རྡོལ་བའི་ཚུལ་དུ་ཟླ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཨོཾ་དཀར་པོ། ཨཨཱཿདམ་
ར་པ། ཧཱུཾ་སྔོན་པོ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། ཕྱོགས་བཅུ་ནས་རིགས་ལྔ་འཁོར་དང་བཅས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་

སྤྱན་དྲངས། དེ་ལ་ཐགྱིམ། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རྡོ་རྗེ་དཀར་པོ་རྩེ་ལྔ་པ་ལྟེ་བ་ལ། ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ་གིས་མཚན་པ།
བཛྲ་ཨཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། རྡོ་རྗེ་ཡི་གེ་དང་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རང་ཉིད་དང་པོའི་མགོན་པོ་སྐུ་མདོག་དཀར་
པོ་དཀར་ནག་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་རྡོ་རྗེ་ཁོར་ལོ་པདྨ། གཡོན་དྲིལ་བུ་རིན་ཆེན་རལ་
གྲི་འཛིན་པ། རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་དང་དར་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ན་བཟའ་ཅན་དུ་གྱུར།
སྐྱེ་བ་སྤྲུལ་སྐུའི་ལམ་འཁྱེར་ནི།

རང་བཞིན་གགྱི་གནས་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡབ་ཡུམ་སེམས་ཅན་འདུལ་བའི་ཕྱིར་དུ་སྙོམས་པར་ཞུགས་
པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལས་གྲུབ་པའི་མི་བསྐྱོད་པས་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་པར་བྱས།

དེས་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བྱིན་གགྱིས་བརླབས་པས་ཟག་པ་མེད་པའི་བདེ་བ་དང་ཡིད་བདེ་བ་ཐོབ་པར་གྱུར། མི་
བསྐྱོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ནང་དུ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པ་ལ་རང་ཉིད་རྗེས་སུ་ཞུགས་པས་རང་
ཉིད་སྤྲུལ་སྐུ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་སྔོན་པོ་སྔོ་དཀར་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་རྡོ་རྗེ་འཁོར་ལོ་
པདྨ། གཡོན་དྲིལ་བུ་རིན་ཆེན་རལ་གྲི་འཛིན་པ། རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་དང་དར་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ན་བཟའ་ཅན་དུ་གྱུར།
ལུས་དཀྱིལ་བསྒོམ་པ་ནི།

རང་གི་ལུས་ཀྱི་མདུན་རྒྱབ་དང་གཡས་གཡོན་བཞི་ནི་དཀྱིལ་འཁོར་གགྱི་ཟུར་བཞི། ཁ་སྣ་བཤང་གཅིའི་ལམ་གགྱི་
བུག་པ་བཞི་ནི་སྒོ་བཞི། རྣམ་རྟོག་གི་བཞོན་པ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་དག་པའི་རླུང་ཁ་དོག་ལྔ་པ་ནི་རྩིག་པ་རིམ་པ་ལྔ།

ལསྤེའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི་རིན་པོ་ཆེའི་ཕ་གུ རྒྱུ་མ་དྲ་བ། རྒྱུས་པ་དྲ་ཕྱེད། བྱང་སེམས་དཀར་པོའི་ཆ་ཟླ་བ་ཕྱེད་
པ། མིག་གི་རྣམ་ཤེས་ནི་མེ་ལོང་། སྣའི་རྣམ་ཤེས་ནི་མེ་ཏོག་གི་འཕྲེང་བ། ལསྤེའི་དབང་པོ་ནི་དྲིལ་བུ། ལུས་ཀྱི་
དབང་པོའི་ཚོགས་རྔ་ཡ་བ་ཏུ་གྱུར་པ་རྣམས་ནི་དྲ་བ་དང་དྲ་ཕྱེད་ཀྱི་རྒྱན་ནོ།

།རྣ་བ་དང་ལུས་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་ནི་

མདའ་ཡབ་ལ་གནས་པའི་བ་དན་དང་དར་འཕན། རྗེ་ངར་བརླ་དཔུང་ལག་ངར་གགྱི་རྐང་བརྒྱད་ནི་ཀ་བ་བརྒྱད།
ལྟོ་བ་ནི་དཀྱིལ་འཁོར་གགྱི་ནང་གི་བུམ་པ། རྣ་བའི་དབང་པོ་ནི་མཚམས་རྣམས་ཀྱི་ཟླ་ཕྱེད་རྡོ་རྗེ། ཕུང་པོ་ལྔ་རྣམ་
པར་དག་པ་ནི་དཀྱིལ་འཁོར་གགྱི་ཁ་དོག་ལྔ། གསང་གནས་ལྟེ་བ་སྙིང་ག་གདོང་གི་སྣ་རྩེ་བཞི་ནི་རྟ་བབས་བཞི།
མིག་གི་དབང་པོ་ནི་དེའི་སྟེང་གི་འཁོར་ལོ། ཡིད་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་ནི་རི་དྭགས། སྣའི་དབང་པོ་ནི་རྟ་བབས་ཀྱི་བ་
དན། ཡིད་ཀྱི་ད་བང་པོ་ནི་དབུས་ཀྱི་པདྨ་སྟེ། དེ་ལྟར་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཐམས་ཅད་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ཆ་སོ་སོར་གྱུར།
རང་གི་སྤྱི་གཙུག་ནས་སྐྲ་མཚམས་ཀྱི་བར་དུ་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོའི་ངོ་བོ་ཨོཾ་དཀར་པོ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་
རྣམ་སྣང་དཀར་པོ་མི་བསྐྱོད་པའི་དབུ་རྒྱན་ཅན།

དཀར་ནག་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་

འཁོར་ལོ་རྡོ་རྗེ་པདྨ་དཀ་ར་པོ། གཡོན་དྲིལ་བུ་རིན་ཆེན་རལ་གྲི་འཛིན་པ། སྐྲ་མཚམས་ནས་མགྲིན་པའི་བར་དུ་
འདུ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོའི་ངོ་བོ་ཨཨཱཿདམར་པོ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་འོད་དཔག་མེད་དམར་པོ་མི་བསྐྱོད་པའི་དབུ་
རྒྱན་ཅན། དམར་ནག་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡོན་གགྱི་དང་པོས་དྲིལ་བུ་དང་བཅས་པའི་པདྨ་
དམར་པོའི་རྩ་བ་དཀུར་བརྟེན་ནས་འཛིན་ཙིང་།

གཡས་ཀྱི་དང་པོས་ཐུགས་ཀར་པདྨ་ཁ་འབྱེད་པར་མཛད་པ།

ལྷག་མ་གཡས་གཉིས་རྡོ་རྗེ་འཁོར་ལོ། གཡོན་རིན་ཆེན་རལ་གྲི་འཛིན་པ། མགྲིན་པ་ནས་ནུ་མ་གཉིས་ཀྱི་
དབུས་ཀྱི་སྙིང་གའི་བར་དུ་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོའི་ངོ་བོ་ཧཱུཾ་སྔོན་པོ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་མི་བསྐྱོད་པ་སྔོན་པོ་མི་
བསྐྱོད་པའི་དབུ་རྒྱན་ཅན། སྔོ་དཀར་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་རྡོ་རྗེ་འཁོར་ལོ་བདྨ། གཡོན་
དྲིལ་བུ་རིན་ཆེན་རལ་གྲི་འཛིན་པ།

སྙིང་ག་ནས་ལྟེ་བའི་བར་དུ་ཚོར་བའི་ཕུང་པོའི་ངོ་བོ་སྭཱ་སེར་པོ་ཡོངས་སུ་

གྱུར་པ་ལས་རིན་འབྱུང་སེར་པོ་མི་བསྐྱོད་པའི་དབུ་རྒྱན་ཅན། སེར་ནག་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་
གཡས་ནོར་བུ་རྡོ་རྗེ་འཁོར་ལོ། གཡོན་དྲིལ་བུ་པད་སེར་རལ་གྲི་འཛིན་པ། ལྟེ་བ་ནས་བརླའིརྩ་བའི་བར་དུ་འདུ་

བྱེད་ཀྱི་ཕུང་པོའི་ངོ་བོ་ཧཱ་ལྗང་གུ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་དོན་གྲུབ་ལྗང་གུ་མི་བསྐྱོད་པའི་དབུ་རྒྱན་ཅན། ལྗང་ནག་
དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་རལ་གྲི་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་འཁོར་ལོ། གཡོན་དྲིལ་བུ་པད་ལྗང་ནོར་
བུ་འཛིན་པ། ལྟེ་བར་ལུས་ཀྱི་སའི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོ་ལཾ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྤྱན་མ་དཀར་མོ་རྣམ་

སྣང་གི་དབུ་རྒྱན་ཅན། དཀར་ནག་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་འཁོར་ལོ་རྡོ་རྗེ་ཨུཏྤལ་དཀར་
པོ། གཡོན་དྲིལ་བུ་རིན་ཆེན་རལ་གྲི་འཛིན་པ། སྙིང་གར་ལུས་ཀྱི་ཆུའི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོ་མཱཾ་ཡོངས་སུ་
གྱུར་པ་ལས་མཱ་མ་ཀཱི་སྔོན་མོ་མི་བསྐྱོད་པའི་དབུ་རྒྱན་ཅན།

སྔོ་དཀར་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་

གཡས་རྡོ་རྗེ་འཁོར་ལོ་ཨུཏྤལ་སྔོ་དམར། གཡོན་དྲིལ་བུ་རིན་ཆེན་རལ་གྲི་འཛིན་པ། མགྲིན་པར་ལུས་ཀྱི་མེའི་
ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོ་པཾ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་གོས་དཀར་མོ་དམར་མོ་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་དབུ་རྒྱན་
ཅན།

དམར་ནག་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡོན་གགྱི་དང་པོས་དྲིལ་བུ་དང་བཅས་པའི་ཨུཏྤལ་

དམར་པོ་སྡོང་བུ་དང་བཅས་པའི་རྩ་བ་དཀུར་བརྟེན་ནས་འཛིན་ཅིང་། གཡས་ཀྱི་དང་པོས་ཐུགས་ཀར་ཨུཏྤལ་
ཁ་འབྱེད་པར་མཛད་པ། ལྷག་མ་གཡས་རྡོ་རྗེ་འཁོར་ལོ། གཡོན་རིན་ཆེན་རལ་གྲི་འཛིན་པ། སྤྱི་གཙུག་ཏུ་
ལུས་ཀྱི་རླུང་གི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཏཱསཾ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྒྲོལ་མ་ལྗང་གུ་དོན་གྲུབ་ཀྱི་དབུ་རྒྱན་
ཅན།

ལྗང་ནག་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་སྣ་ཚོགས་རྡོརྗེ་འཁོར་ལོ་རྡོ་རྗེས་མཚན་པའི་

ཨུཏྤལ། གཡོན་དྲིལ་བུ་རིན་ཆེན་རལ་གྲི་འཛིན་པ། མིག་གཉིས་སུ་མིག་དབང་གི་ངོ་བོ་ཐཛྲིཾ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་
ལས་ས་སྙིང་དཀར་པོ་རྣམ་སྣང་གི་དབུ་རྒྱན་ཅན། དཀར་ནག་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་
འཁོར་ལོ་རྡོ་རྫེ་པདྨ་དཀར་པོ། གཡོན་དྲིལ་བུ་རིན་ཆེན་རལ་གྲི་འཛིན་པ། མིག་གི་སྒོར་ལུས་ཀྱི་གཟུགས་ཀྱི་
རང་བཞིན་ཛཨཱཿཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་གཟུགས་རྡོ་རྗེ་མ་དཀར་མོ་རྣམ་སྣང་གི་དབུ་རྒྱན་ཅན།

དཀར་ནག་

དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་རྩ་ཕྱག་གཉིས་ཀྱིས་མེ་ལོང་དམར་པོ་འཛིན་ཅིང་། ལྷག་མ་གཡས་རྡོ་རྗེ་
ཨུཏྤལ་དཀར་པོ། གཡོན་རིན་ཆེན་རལ་གྲི་འཛིན་པ། ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀའི་ཕྱག་དང་པོ་གཉིས་ཀྱིས་ཕན་ཚུན་
དུ་འཁྱུད་པ། རྣ་བར་རྣ་བའི་དབང་པོའི་ངོ་བོ་ཨོཾ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཕྱག་རྡོར་སེར་པོ་རིན་འབྱུང་གི་དབུ་རྒྱན་
ཅན། སེར་ནག་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་ནོར་བུ་རྡོ་རྗེ་འཁོར་ལོ། གཡོན་དྲིལ་བུ་པད་སེར་
རལ་གྲི་འཛིན་པ། རྣ་བའི་སྒོར་ལུས་ཀྱི་སྒྲའི་རང་བཞིན་ཧཱུཾ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྒྲ་རྡོ་རྗེ་མ་སེར་མོ་རིན་འབྱུང་
གི་དབུ་རྒྱན་ཅན།

སེར་ནག་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་རྩ་ཕྱག་གཉིས་ཀྱིས་པི་ཝང་སྔོན་པོ་སྒྲེང་

ཞིང་། ལྷག་མ་གཡས་འཁོར་ལོ་ཨུཏྤལ་སྔོ་དམར། གཡོན་རིན་ཆེན་རལ་གྲི་འཛིན་པ། ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀའི་
ཕྱག་དང་པོ་གཉས་ཀྱིས་ཕན་ཚུན་འཁྱུད་པ།

སྣར་སྣའི་དབང་པོའི་ངོ་བོ་ཨོཾ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ནམ་སྙིང་

སེར་པོ་རིན་འབྱུང་གི་དབུ་རྒྱན་ཅན། སེར་ནག་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་ནོར་བུ་རྡོ་རྗེ་འཁོར་
ལོ། གཡོན་དྲིལ་བུ་པད་སེར་རལ་གྲི་འཛིན་པ། སྣའི་སྒོར་ལུས་ཀྱི་དྲིའི་རང་བཞིན་བཾ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་དྲི་
རྡོ་རྗེ་མ་དམར་མོ་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་དབུ་རྒྱན་ཅན། དམར་ནག་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་རྩ་ཕྱག་

གཉིས་ཀྱིས་དྲིའི་དུང་ཆོས་འཛིན་ཅིང་། ལྷག་མ་གཡས་རྡོ་རྗེ་འཁོར་ལོ། གཡོན་རིན་ཆེན་རལ་གྲི་འཛིན་པ།

ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀའི་ཕྱག་དང་པོ་གཉིས་ཀྱིས་ཕན་ཚུན་དུ་འཁྱུད་པ། ལསྤེར་ལསྤེའི་དབང་པོའི་ངོ་བོ་ཨོཾ་ཡོངས་སུ་
གྱུར་པ་ལས་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་དམར་པོ་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་དབུ་རྒྱན་ཅན།

དམར་ནག་དཀར་བའི་ཞལ་

གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡོན་གགྱི་དང་པོས་དྲིལ་བུ་དང་བཅས་པའི་པདྨ་དམར་པོའི་རྩ་བ་དཀུར་བརྟེན་ནས་འཛིན་
ཅིང་། གཡས་ཀྱི་དང་པོས་ཐུགས་ཀར་པདྨ་ཁ་འབྱེད་པར་མཛད་པ། ལྷག་མ་གཡས་རྡོ་རྗེ་འཁོར་ལོ། གཡོན་
རིན་ཆེན་རལ་གྲི་འཛིན་པ། ལསྤེའི་སྒོར་ལུས་ཀྱི་རོའི་རང་བཞིན་ཧོཨཱཿཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རོ་རྡོ་རྗེ་མ་ལྗང་གུ་དོན་
གྲུབ་ཀྱི་དབུ་རྒྱན་ཅན།

ལྗང་ནག་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་རྩ་ཕྱག་གཉིས་ཀྱིས་རོའི་སྣོད་འཛིན་

ཙིང་། ལྷག་མ་གཡས་རྡོ་རྗེ་འཁོར་ལོ་རྡོ་རྗེས་མཚན་པའི་ཨུཏྤལ། གཡོན་རིན་ཆེན་རལ་གྲི་འཛིན་པ། ཡབ་
ཡུམ་གཉིས་ཀའི་ཕྱག་དང་པོ་གཉིས་ཀྱིས་ཕན་ཚུན་དུ་འཁྱུད་པ།

སྙིང་གར་ཡིད་དབང་གི་ངོ་བོ་ཧཱུཾ་ཡོངས་སུ་

གྱུར་པ་ལས་འཇམ་དཔལ་དམར་པོ་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་དབུ་རྒྱན་ཅན།

དམར་ནག་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ་

ཕྱག་དྲུག་གི་གཡོན་གགྱི་དང་པོས་དྲིལ་བུ་དང་བཅས་པའི་པདྨ་དམར་པོའི་རྩ་བ་དཀུར་བརྟེན་ནས་འཛིན་ཙིང་།
གཡས་ཀྱི་དང་པོས་ཐུགས་ཀར་པདྨ་ཁ་འབྱེད་པར་མཛད་པ། ལྷག་མ་གཡས་རྡོ་རྗེ་འཁོར་ལོ། གཡོན་རིན་ཆེན་
རལ་གྲི་འཛིན་པ།

རྡོ་རྗེར་ལུས་དབང་གི་ངོ་བོ་ཨོཾ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྒྲིབ་སེལ་ལྗང་གུ་དོན་གྲུབ་ཀྱི་དབུ་

རྒྱན་ཅན། ལྗང་ནག་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་རལ་གྲི་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་འཁོར་ལོ། གཡོན་
དྲིལ་བུ་པད་ལྗང་ནོར་བུ་འཛིན་པ། རྡོ་རྗེའི་སྒོར་ལུས་ཀྱི་རེག་བྱའི་རང་བཞིན་ཁཾ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རེག་བྱ་
རྡོ་རྗེ་མ་སྔོན་མོ་མི་བསྐྱོད་པའི་དབུ་རྒྱན་ཅན།

སྔོ་དཀར་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་རྡོ་རྗེ་

འཁོར་ལོ་པདྨ། གཡོན་དྲིལ་བུ་རིན་ཆེན་རལ་གྲི་འཛིན་པ། ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀའི་ཕྱག་དང་པོ་གཉིས་ཀྱིས་
ཕན་ཚུན་དུ་འཁྱུད་པ།

ཚིགསརྣམས་ལ་ཚིགས་རྣམས་ཀྱི་ངོ་བོ་སསཾ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཀུན་བཟང་ལྗང་གུ་

དོན་གྲུབ་ཀྱི་དབུ་རྒྱན་ཅན།

ལྗང་ནག་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་རལ་གྲི་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་

འཁོར་ལོ། གཡོན་དྲིལ་བུ་པད་ལྗང་ནོར་བུ་འཛིན་པ། སྤྱི་གཙུག་ཏུ་ལུས་ཀྱི་རྩ་དང་རྒྱུས་པའི་ངོ་བོ་མམཻཾ་ཡོངས་སུ་
གྱུར་པ་ལས་བྱམས་པ་དཀར་པོ་རྣམ་སྣང་གི་དབུ་རྒྱན་ཅན། དཀར་ནག་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་

གཡས་ཀླུ་ཤིང་གི་མེ་ཏོག་སྡོང་བུ་དང་བཅས་པ་འཁོར་ལོས་མཚན་པ་རྡོ་རྗེ་པདྨ་དཀར་པོ། གཡོན་དྲིལ་བུ་རིན་
ཆེན་རལ་གྲི་འཛིན་པ།

རྣམ་སྣང་ནས་བྱམས་པའི་བར་གགྱི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་དང་དར་སྣ་

ཚོགས་ཀྱི་ན་བཟའ་ཅན་དུ་གྱུར། ལག་བ་གཡས་ལ་དེའི་ངོ་བོ་ཧཱུཾ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ནག་

པོ་རྣམ་སྣང་གི་དབུ་རྒྱན་ཅན། ནག་དཀར་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་དབྱུག་པ་འཁོར་ལོ་རྡོ་
རྗེ། གཡོན་ཐུགས་ཀར་ཞགས་པ་བཟུང་ནས་སྡིགས་མཛུབ་མཛད་ཅིང་དྲིལ་བུ་དགྲ་སྟ་འཛིན་པ། ལག་པ་
གཡོན་ལ་དེའི་ངོ་བོ་ཧཱུཾ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་གཞན་གགྱིས་མི་ཐུབ་པ་དཀར་པོ་རིན་འབྱུང་གི་དབུ་རྒྱན་ཅན།
དཀར་ནག་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་རྡོ་རྗེ་རྡོ་རྗེས་མཚན་པའི་དབྱུག་པ་དཀར་པོ་རལ་གྲི།
གཡོན་ཐུགས་ཀར་ཞགས་པ་བཟུང་ནས་སྡིགས་མཛུབ་མཛད་ཅིང་དྲིལ་བུ་དགྲ་སྟ་འཛིན་པ། ཁ་ལ་དེའི་ངོ་བོ་
ཧཱུཾ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རྟ་མགྲིན་དམར་པོ་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་དབུ་རྒྱན་ཅན། དམར་ནག་དཀར་བའི་ཞལ་
གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པདྨ་རལ་གྲི་གཏུན་ཤིང་།

གཡོན་དྲིལ་བུ་བསྙེམས་པ་དང་བཅས་པས་དཀུར་

བརྟེན་ཅིང་དགྲ་སྟ་ཞགས་པ་འཛིན་པ། རྡོ་རྗེ་ལ་དེའི་ངོ་བོ་ཧཱུཾ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་པ་སྔོན་པོ་
དོན་གྲུབ་ཀྱི་དབུ་རྒྱན་ཅན། སྔོ་དཀར་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་འཁོར་ལོ་
གཏུན་ཤིང་། གཡོན་ཐུགས་ཀར་ཞགས་པ་བཟུང་ནས་སྡིགས་མཛུབ་མཛད་ཅིང་དྲིལ་བུ་དགྲ་སྟ་ཛིན་པ། དཔུང་
པ་གཡས་པའི་རྩ་བར་དེའི་ངོ་བོ་ཧཱུཾ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་མི་གཡོ་བ་ནག་པོ་རྣམ་སྣང་གི་དབུ་རྒྱན་ཅན། ནག་
དཀར་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་རལ་གྲི་རྡོ་རྗེ་འཁོར་ལོ།

གཡོན་ཐུགས་ཀར་སྡིགས་

མཛུབ་དགྲ་སྟ་ཞགས་པ་འཛིན་པ། དབུང་པ་གཡོན་པའི་རྩ་བར་དེའི་ངོ་བོ་ཧཱུཾ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་འདོད་པའི་
རྒྱལ་པོ་སྔོན་པོ་རིན་འབྱུང་གི་དབུ་རྒྱན་ཅན། ནག་དཀར་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་དང་པོ་གཉིས་
ཀྱིསཧཱུཾ་མཛད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་འཆིང་ཞིང་། ལྷག་མ་གཡས་རྡོ་རྗེ་རལ་གྲི། གཡོན་ཞགས་པ་ལགས་ཀྱུ་འཛིན་པ།
པུས་མོ་གཡས་ལ་དེའི་ངོ་བོ་ཧཱུཾ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་དབྱུག་སྔོན་ཅན་སྔོན་པོ་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་དབུ་རྒྱན་
ཅན།

།སྔོ་དཀར་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་རྡོ་རྗེ་ས་མཚན་པའི་དབྱུག་པ་སྔོན་པོ་རལ་གྲི་

འཁོར་ལོ། གཡོན་ཐུགས་ཀར་ཞགས་པ་བཟུང་ནས་སྡིགས་མཛུབ་མཛད་ཙིང་པདྨ་དགྲ་སྟ་འཛིན་པ། པུས་མོ་
གཡོན་ལ་དེའི་ངོ་བོ་ཧཱུཾ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྟོབས་པོ་ཆེ་སྔོན་པོ་དོན་གྲུབ་ཀྱི་དབུ་རྒྱན་ཅན།

དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་རྡོ་རྗེས་མཚན་པའི་དབྱུག་པ་ནག་པོ་རྡོ་རྗེ་འཁོར་གོ

ནག་དཀར་

གཡོན་

ཐུགས་ཀར་ཞགས་པ་བཟུང་ནས་སྡིགས་མཛུབ་མཛད་ཙིང་རྩེ་གསུམ་དགྲ་སྟ་འཛིན་པ། སྤྱི་གཙུག་ཏུ་དེའི་ངོ་
བོ་ཧཱུཾ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་གཙུག་ཏོར་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་སྔོན་པོ་མི་བསྐྱོད་པའི་དབུ་རྒྱན་ཅན། སྔོ་དཀར་
དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་དང་པོ་གཉིས་ཀྱིས་གཙུག་ཏོར་གགྱི་ཕྱག་རྒྱ་འཆིང་ཞིང་། ལྷག་མ་གཡས་

རྡོ་རྗེ་པདྨ། གཡོན་སྡིགས་མཛུབ་རལ་གྲི་འཛིན་པ། རྐང་མཐགྱིལ་གཉིས་སུ་དེའི་ངོ་བོ་ཧཱུཾ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་
གནོད་མཛེས་རྒྱལ་པོ་སྔོན་པོ་མི་བསྐྱོད་པའི་དབུ་རྒྱན་ཅན། ནག་དཀར་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་

གཡས་རྡོ་རྗེ་འཁོར་ལོ་རིན་པོ་ཆེ། གཡོན་ཐུགས་ཀར་ཞགས་པ་བཟུང་ནས་སྡིགས་མཛུབ་མཛད་ཅིང་པདྨ་རལ་
གྲི་འཛིན་པ།

ཁྲོ་བོ་བཅུ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་དབུ་སྐྲ་དམར་སེར་གྱེན་དུ་བརྫེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཁྲོ་བོའི་ཉམས་

ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་གྱུར།
སྒོ་གསུམ་བྱིན་གགྱིས་བརླབ་པ་ནི།

རང་གི་སྤྱི་བོར་ཨོཾ་ལས་བྱུང་བའི་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ལྟེ་བར་ཨོཾ་དཀར་པོ་འོད་ཟེར་ཁ་
དོག་ལྔ་འཕྲོ་བ་ལས་སྤྱན་མའི་ཚོགས་ནམ་མཁའ་གང་བ་སྤྲོས་པས་སྐད་ཅིག་གིས་སྐུ་རྡོ་རྗེ་རྣམ་སྣང་གི་ལྷའི་
ཚོགས་ནམ་མཁའ་གང་བ་སྤྱན་དྲངས་པའི་དབུས་ན་བཞུགས་པའི་གཙོ་བོ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་སྤྱན་མ་དང་
སྦྱོར་བའི་མདུན་ན་རང་ཉིད་གནས་པར་གྱུར། །དཔལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་སྐུ་འཆང་བ། །རྡོ་རྗེ་མི་བྱེད་གསུམ་
བསྒོམས་པས། །དེང་བདག་བྱིན་གགྱིས་བརླབས་ནས་སུ། །རྡོ་རྗེ་སྐུས་ནི་མཛད་དུ་གསོལ། །ཕྱོགས་བཅུར་
བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས། །རྡོ་རྗེ་མི་ཕྱེད་གསུམ་བསྒོམས་པས། །དེང་བདག་བྱིན་གགྱིས་བརླབས་ནས་
སུ། །རྡོ་རྗེ་སྐུས་ནི་མཛད་དུ་གསོལ། །ཞེས་རྣམ་སྣང་གཙོ་འཁོར་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པས་སྤྲོས་པའི་སྤྱན་མ་
དང་སྤྱན་དྲངས་པའི་རྣམ་སྣང་གི་ལྷའི་ཚོགས་གཉིས་པོ་ཐམས་ཅད་ཕན་ཚུན་རྗེས་སུ་ཆགས་པ་སྔོན་དུ་འགྲགྲོ་
བས་སྙོམས་པར་ཞུགས། མཆོག་ཏུ་དགའ་བའི་བདེ་བ་མྱོང་། འོད་ཟེར་དཀར་པོའི་ངོ་བོར་ཞུ་བ་ཡེ་ཤེས་སེམས་
དཔའི་ཚུལ་གགྱིས་བདག་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་སྣང་གི་སྒོ་ནས་ཞུགསཏེ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ས་ཐོབ་པས་ལུས་ཐམས་ཅད་བཀང་

སྟེ་ཚིམ་ནས་སྐུའི་དབང་ཕྱུག་ཐོབ་པར་གྱུར། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གགྱི་སྐུ་གང་ཡིན། །ཕུང་པོ་ལྔ་ཡིས་རབ་བཀང་
བས། །སངས་རྒྱས་སྐུ་ཡི་ངོ་བོ་ཡིས། །བདག་ཀྱང་དེ་དང་འདྲ་བར་ཤོག ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཀཱ་ཡ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་

ཝ་ཨཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། རང་གི་ལསྤེའི་དབུས་སུ་ཨཨཱཿལས་བྱུང་བའི་པདྨ་དམར་པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པའི་ལྟེ་བར་ཨཨཱཿདམར་
པོ་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་ལྔ་འཕྲོ་བ་ལས་གོས་དཀར་མོའི་ཚོགས་ནམ་མཁའ་གང་བ་སྤྲོས་པས་སྐད་ཅིག་གིས་

གསུང་རྡོ་རྗེ་འོད་་དཔག་མེད་ཀྱི་ལྷའི་ཚོགས་ནམ་མཁའ་གང་བ་སྤྱན་དྲངས་པའི་དབུས་ན་བཞུགས་པའི་གཙོ་
བོ་འོད་དཔག་མེད་གོས་དཀར་མོ་དང་སྦྱོར་བའི་མདུན་ན་རང་ཉིད་གནས་པར་གྱུར།

།ཆོས་ཀྱི་གསུང་ལམ་

དཔལ་ལྡན་པ། །རྡོ་རྗེ་མི་ཕྱེད་གསུམ་བསྒོམས་པས། །དེང་བདག་བྱིན་གགྱིས་བརླབས་ནས་སུ། །རྡོ་རྗེ་གསུང་

གིས་མཛད་དུ་གསོལ། །ཕྱོགས་བཅུར་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས། །རྡོ་རྗེ་མི་ཕྱེད་གསུམ་བསྒོམས་

པས། །དེང་བདག་བྱིན་གགྱིས་བརླབས་ནས་སུ། །རྡོ་རྗེ་གསུང་གིས་མཛད་དུ་གསོལ། །ཞེས་འོད་དཔག་མེད་
གཙོ་འཁོར་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པས་སྤྲོས་པའི་གོས་དཀར་མོ་དང་སྤྱན་དྲངས་པའི་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་ལྷའི་
ཚོགས་གཉིས་པོ་ཐམས་ཅད་ཕན་ཚུན་རྗེས་སུ་ཆགས་པ་སྔོན་དུ་འགྲགྲོ་བས་སྙོམས་པར་ཞུགས།

མཆོག་ཏུ་

དགའ་བའི་བདེ་བ་མྱོང་། འོད་ཟེར་དམར་པོའི་ངོ་བོར་ཞུ་བ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ཚུལ་གགྱིས་བདག་ཉིད་ཀྱི་ལསྤེ་
ལ་ཞུགས་ཏེ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ས་ཐོབ་པས་ལུས་ཐམས་ཅད་བཀང་སྟེ་ཚིམ་ནས་གསུང་གི་དབང་ཕྱུག་ཐོབ་པར་གྱུར།

།རྡོ་རྗེ་ཆོས་ཀྱི་གསུང་གང་ཡིན། །ངེས་པའི་ཚིག་ནི་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །བདག་གི་ཚིག་ཀྱང་དེ་འདྲ་ཞིང་། །ཆོས་
འཛིན་པ་དང་འདྲ་བར་ཤོག ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཝཱཀ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། རང་གི་སྙིང་གའི་དབུས་སུ་ཧཱུཾ་
ལས་བྱུང་བའི་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གགྱི་ལྟེ་བར་ཧཱུཾ་སྔོན་པོ་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་ལྔ་འཕྲོ་བ་ལས་མཱ་མ་ཀཱིའི་ཚོགས་
ནམ་མཁའ་གང་བ་སྤྲོས་པས་སྐད་ཅིག་གིས་ཐུགས་རྡོ་རྗེ་མི་བསྐྱོད་པའི་ལྷའི་ཚོགས་ནམ་མཁའ་གང་བ་སྤྱན་
དྲངས་པའི་དབུས་ན་བཞུགས་པའི་གཙོ་བོ་མི་བསྐྱོད་པ་མཱ་མ་ཀཱི་དང་སྤྱོར་བའི་མདུན་ན་རང་ཉིད་གནས་པར་
གྱུར། །དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་འཆང་བ། །རྡོ་རྗེ་མི་བྱེད་གསུམ་བསྒོམས་པས། །དེང་བདག་བྱིན་གགྱིས་
བརླབས་ནས་སུ། །རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀྱིས་མཛད་དུ་གསོལ། །ཕྱོགས་བཅུར་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས། །
རྡོ་རྗེ་མི་ཕྱེད་གསུམ་བསྒོམས་པས། །དེང་བདག་བྱིན་གགྱིས་བརླབས་ནས་སུ། །རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀྱིས་མཛད་དུ་
གསོལ། །ཞེས་མི་བསྐྱོད་པ་གཙོ་འཁོར་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པས་སྤྲོས་པའི་མཱ་མ་ཀཱི་དང་སྤྱན་དྲངས་པའི་མི་
བསྐྱོད་པའི་ལྷའི་ཚོགས་གཉིས་པོ་ཐམས་ཅད་ཕན་ཚུན་རྗེས་སུ་ཆགས་པ་སྔོན་དུ་འགྲགྲོ་བས་སྙོམས་པར་ཞུགས།
མཆོག་ཏུ་དགའ་བའི་བདེ་བ་མྱོང་།

འོད་ཟེར་ནག་པོའི་ངོ་བོར་ཞུ་བ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ཚུལ་གགྱིས་བདག་

ཉིད་ཀྱི་སྙིང་གར་ཞུགས་ཏེ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ས་ཐོབ་པས་ལུས་ཐམས་ཅད་བཀང་སྟེ་ཚིམ་ནས་ཐུགས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་

ཐོབ་པར་གྱུར། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་ཐུགས་གང་ཡིན། །གསང་བའི་དབང་པོ་བློ་ལྡན་པ། །བདག་ཀྱང་དེ་དང་
འདྲར་འགྱུར་ཞིང་། །རྡོ་རྗེ་འཛིན་དང་མཚུངས་འགྱུར་ཤོག ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཙིཏྟ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཏྨ་ཀོ྅ཧཾ།
རང་ཉིད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་གསུམ་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པའི་རྡོ་རྗེ་འཆང་
ཆེན་པོར་གྱུར། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ་ཙིཏྟ་བཛྲ་སྭ་བྷྭ་ཝ་ཨཏྨ་ཀོ྅ཧཾ།
སེམས་དཔའ་གསུམ་བརྩེགས་སུ་བྱ་བ་ནི།

རང་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་རྡོ་རྗེ་འཆང་སྔོན་པོར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀར་སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང་ཟླ་བའི་གདན་ལ་

ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་སྐུ་མདོག་དམར་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཀྱིས་རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པས་རང་སྣང་
གི་ཤེས་རབ་མ་ལ་འཁྱུད་པ། ཁ་སྦྱོར་གགྱི་སྦྱོར་བས་ལུས་རྒྱས་པར་བྱེད་པ། དེའི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་གདན་ལ་
རྡོ་རྗེ་སྔོན་པོ་རྩེ་ལྔ་བའི་ལྟེ་བའི་ནང་དུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔར་ཧཱུཾ་ཡིག་སྔོན་པོ་རྟག་ཏུ་འཆར་བ་མར་མེ་ཆེན་
པོ་ལྟ་བུ་མི་ཤེས་པའི་མུན་པ་འཇོམས་པའི་དོན་དུ་སྣང་བའི་ཕུང་པོ་ཆེན་པོ་ལྟ་བུར་གྱུར།

དམ་ཚིག་སེམས་

དཔའི་རལ་པའི་ཅོད་པན་ལ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཀྱིས་རྡོརྗེ་དང་དྲིལ་

བུ་འཛིན་པ། རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་མ་དང་ལྷན་ཅིག་ཁ་སྦྱོར་གགྱི་སྦྱོར་བས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་བདུད་
རྩི་འཛག་པའི་རྒྱུན་གགྱིས་ལུས་ཐམས་ཅད་ཚིམ་པར་བྱེད་བར་གྱུར།
རིག་མ་འདུ་བྱ་བ་ནི།

རང་གི་སྙིང་ག་ནས་རང་རིགས་ཀྱི་རིག་མ་ཕྱུང་། ཨོཾ་ཤཱུནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། རིག་མ་སྟོང་པ་
ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཁཾ་ལས་རྡོ་རྗེ་ཁཾ་གིས་མཚན་པ། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རེག་བྱ་རྡོ་རྗེ་མ་
སྔོན་མོ་མི་བསྐྱོད་པའི་དབུ་རྒྱན་ཅན། སྔོ་དཀར་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་རྡོ་རྗེ་འཁོར་ལོ་
པདྨ། གཡོན་དྲིལ་བུ་རིན་ཆེན་རལ་གྲི་འཛིན་པ། དབུ་སྐྲ་རལ་པ་ཕྱེད་བཅིངས་སུ་བྱས་པ། ཤིན་ཏུ་སྒེག་ཅིང་
བཞིན་འཛུམ་བག་དང་ལྡན་པ། ཟུར་གགྱིས་བལྟ་བ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་འགྱུར་གགྱིས་མཛེས་པ། ལང་ཚོ་དར་ལ་
བབ་ཙིང་འདོད་ཡོན་ལྔའི་དགའ་བས་རོལ་པ། དེའི་སྤྱི་གཙུག་ནས་སྐྲ་མཚམས་ཀྱི་བར་དུ་ཨོཾ་དཀར་པོ་ཡོངས་
སུ་གྱུར་པ་ལས་རྣམ་སྣང་དཀར་པོ་མི་བསྐྱོད་པའི་དབུ་རྒྱན་ཅན། དཀར་ནག་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་

གི་གཡས་འཁོར་ལོ་རྡོ་རྗེ་པདྨ་དཀར་པོ། གཡོན་དྲིལ་བུ་རིན་ཆེན་རལ་གྲི་འཛིན་པ། སྐྲ་མཚམས་ནས་མགྲིན་
པའི་བར་དུ་ཨཨཱཿདམར་པོ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་འོད་དཔག་མེད་དམར་པོ་མི་བསྐྱོད་པའི་དབུ་རྒྱན་ཅན། དམར་
ནག་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡོན་དང་པོས་དྲིལ་བུ་དང་བཅས་པའི་པདྨ་དམར་པོའི་རྩ་བ་

དཀུར་བརྟེན་ནས་འཛིན་ཅིང་། གཡས་དང་པོས་ཐུགས་ཀར་པདྨ་ཁ་འབྱེད་པར་མཛད་པ། ལྷག་མ་གཡས་རྡོ་རྗེ་
འཁོར་ལོ། གཡོན་རིན་ཆེན་རལ་གྲི་འཛིན་པ། མགྲིན་པ་ནས་ནུ་མ་གཉིས་ཀྱི་དབུས་ཀྱི་སྙིང་གའི་བར་དུ་ཧཱུཾ་
སྔོན་པོ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་མི་བསྐྱོད་པ་སྔོན་པོ་མི་བསྐྱོད་པའི་དབུ་རྒྱན་ཅན།

སྔོ་དཀར་དམར་བའི་ཞལ་

གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་རྡོ་རྗེ་འཁོར་ལོ་པདྨ། གཡོན་དྲིལ་བུ་རིན་ཆེན་རལ་གྲི་འཛིན་པ། སྙིང་ག་ནས་ལྟེ་

བའི་བར་དུ་སྭཱ་སེར་པོ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རིན་འབྱུང་སེར་པོ་མི་བསྐྱོད་པའི་དབུ་རྒྱན་ཅན། སེར་ནག་དཀར་
བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་ནོར་བུ་རྡོ་རྗེ་འཁོར་ལོ། གཡོན་དྲིལ་བུ་པད་སེར་རལ་གྲི་འཛིན་པ། ལྟེ་
བ་ནས་བརླའི་རྩ་བའི་བར་དུ་ཧཱ་ལྗང་གུ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་དོན་གྲུབ་ལྗང་གུ་མི་བསྐྱོད་པའི་དབུ་རྒྱན་ཅན།
ལྗང་ནག་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་རལ་གྲི་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་འཁོར་ལོ། གཡོན་དྲིལ་བུ་པད་
ལྗང་ནོར་བུ་འཛིན་པ། ལྟེ་བར་ལཾ་ལས་སྤྱན་མ། སྙིང་གར་མཱཾ་ལས་མཱ་མ་ཀཱི། མགྲིན་པར་པཾ་ལས་གོས་དཀར་
མོ། སྤྱི་གཙུག་ཏུ་ཏཱསཾ་ལས་སྒྲོལ་མ། མིག་གཉིས་སུ་ཛཨཱཿལས་གཟུགས་རྡོ་རྗེ་མ་ལ་ས་སྙིང་གིས་འཁྱུད་པ། རྣ་

བར་ཧཱུཾ་ལས་སྒྲ་རྡོ་རྗེ་མ་ལ་ཕྱག་རྡོར་གགྱིས་འཁྱུད་པ། སྣར་བཾ་ལས་དྲི་རྡོ་རྗེ་མ་ལ་ནམ་སྙིངགིས་འཁྱུད་པ། ལསྤེར་
ཧོཨཱཿལས་རོ་རྡོ་རྗེ་མ་ལ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གིས་འཁྱུད་པ།

བྷ་གར་ཁཾ་ལས་རེག་བྱ་རྡོ་རྗེ་མ་ལ་སྒྲིབ་སེལ་

གགྱིས་འཁྱུད་པ། ལག་པ་གཡས་ལ་ཧཱུཾ་ལས་རོ་ལངས་མ། ལག་པ་གཡོན་ལ་ཧཱུཾ་ལས་གཞན་གགྱིསམི་ཐུབ་མ།
ཁ་ལ་ཧཱུཾ་ལས་ཁྲོ་གཉེར་ཅན་མ། བྷ་གར་ཧཱུཾ་ལས་རལ་གཅིག་མ། དཔུང་པ་གཡས་པའི་རྩ་བར་ཧཱུཾ་ལས་དེ་
བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡུམ་རྡོ་རྗེ་མ། དབུང་པ་གཡོན་པའི་རྩ་བར་ཧཱུཾ་ལས་སྣ་ཚོགས་རིན་ཆེན་མ། པུས་མོ་
གཡས་ལ་ཧཱུཾ་ལས་སྣ་ཚོགས་པདྨ། བུས་མོ་གཡོན་ལ་ཧཱུཾ་ལས་སྣ་ཚོགས་ལས་མ། སྤྱི་གཙུག་ཏུ་ཧཱུཾ་ལས་ནམ་
མཁའི་རྡོ་རྗེ་མ།

རྐང་མཐགྱིལ་གཉིས་སུ་ཧཱུཾ་ལས་ས་འཛིན་ལྷ་མོརྣམས་སུ་གྱུར།

རང་གི་གསང་གནས་མི་

དམིགས་པའི་ངང་ལས་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའི་རྡོ་རྗེ་སྔོན་པོ་རྩེ་ལྔ་པ་རྭ་དབུས་མའི་ནོར་བུ་ལ་ཨོཾ་ཡིག་གིས་མཚན་
ཞིང་བུ་ག་ཡི་གེ་ཕཊ་སེར་པོས་བཀག་པ།

ཡུམ་གགྱི་གསང་གནས་མི་དམིགས་པའི་ངང་ལས་ཨཨཱཿལས་བྱུང་

བའི་པདྨ་དམར་པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་བུ་ག་ཡི་གེ་ཕཊ་སེར་པོས་བཀག་པ། རྡོ་རྗེ་དང་པདྨའི་ནང་འོད་ཟེར་རྣམ་
པ་ལྔས་གང་བར་གྱུར། རང་ཉིད་རིན་འབྱུང་དུ་གྱུར། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐྭ་ག་ཏ་ཨནུ་རཱ་ག་ཎ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཏྨ་ཀོ྅ཧཾ།

རང་ཉིད་རྡོ་རྗེ་འཆང་དུ་གྱུར། ཧཱུཾ། སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་ལས་ལ་གནས་པར་བྱས་པས་མཆོག་ཏུ་དགའ་བའི་
བདེ་བ་ཐོབ། རང་ཉིད་དོན་གྲུབ་ཏུ་གྱུར། ཕཊ། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པཱུ་ཛ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཏྨ་ཀོ྅ཧཾ།
དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསྒོམ་པ་ནི།

ལུས་དཀྱིལ་གགྱི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཚིམ་ནས་ཞུ་བའི་ཐགྱིག་ལེ་ཡུམ་གགྱི་པདྨར་ཕབ་པ་དེ་ཉིད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་
རིགས་ལྔ་ལ་སོགས་པ་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་གནས་སུ་གྱུར། ཐགྱིག་ལེ་ཆ་གཅིག་བསཾ་དང་། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་
པ་ལས་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་པ་ལ་སོགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་གདན་

དང་བཅས་པར་གྱུར། ཐགྱིག་ལེ་ཆ་གཅིག་གདན་དེ་རྣམས་ཀྱི་སྟེང་དུ་ཆ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་སུ་གྱུར། དེ་རྣམས་

ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ་ཧཱུཾ། ཨོཾ་ཨཨཱཿཁཾ་ཧཱུཾ། ཨོཾ་ཨཨཱཿཨོཾ་ཧཱུཾ། ཨོཾ་ཨཨཱཿསྭཱ་ཧཱུཾ། ཨོཾ་ཨཨཱཿཨཨཱཿཧཱུཾ། ཨོཾ་ཨཨཱཿ
ཧཱ་ཧཱུཾ། ཨོཾ་ཨཨཱཿལཾ་ཧཱུཾ། ཨོཾ་ཨཨཱཿམཱཾ་ཧཱུཾ། ཨོཾ་ཨཨཱཿཔཾ་ཧཱུཾ། ཨོཾ་ཨཨཱཿཏཱསཾ་ཧཱུཾ། ཨོཾ་ཨཨཱཿཛཨཱཿཧཱུཾ། ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ་ཧཱུཾ། ཨོཾ་ཨཨཱཿབཾ་ཧཱུཾ།
ཨོཾ་ཨཨཱཿཧོཨཱཿཧཱུཾ། ཨོཾ་ཨཨཱཿམམཻཾ་ཧཱུཾ། ཨོཾ་ཨཨཱཿཐཛྲིཾ་ཧཱུཾ། ཨོཾ་ཨཨཱཿཨོཾ་ཧཱུཾ། ཨོཾ་ཨཨཱཿཨོཾ་ཧཱུཾ། ཨོཾ་ཨཨཱཿཨོཾ་ཧཱུཾ། ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ་ཧཱུཾ། ཨོཾ་
ཨཨཱཿཨོཾ་ཧཱུཾ། ཨོཾ་ཨཨཱཿས་སཾ ཧཱུཾ། ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ་ཧཱུཾ་བཅུ་རྣམས་སུ་གྱུར། དེ་རྣམས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རྡོ་རྗེ་དང་རྡོ་རྗེ།
འཁོར་ལོ། རིན་པོ་ཆེ། པདྨ། སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ། འཁོར་ལོ། རྡོ་རྗེ། ཨུཏྤལ། སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ། མེ་ལོང་དམར་པོ།
པི་ཝང་སྔོན་པོ། དྲིའི་དུང་ཆོས། རོའི་སྣོད། ཀླུ་ཤིང་གི་མེ་ཏོག་སྡོང་བུ་དང་བཅས་པ་འཁོར་ལོས་མཚན་པ།
འཁོར་ལོ། རིན་པོ་ཆེ་གཉིས། པདྨ་གཉིས། རལ་གྲི་གཉིས། དབྱུག་པ། རྡོ་རྗེ། པདྨ། སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ། རལ་གྲི
རྡོ་རྗེ། རྡོ་རྗེས་མཚན་པའི་དབྱུག་པ་སྔོན་པོ། རྡོ་རྗེས་མཚན་པའི་དབྱུག་པ་ནག་པོ། རྡོ་རྗེ་དང་རྡོ་རྗེ། དེ་རྣམས་
ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རིམ་གགྱིས་ལྷ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་སུ་གྱུར་པ་ནི།
བསྐྱོད་པ་ཞི་བ་མཐགྱིང་ནག་མི་བསྐྱོད་པའི་དབུ་རྒྱན་ཅན།

གདན་དབུས་མའི་སྟེང་དུ་རང་ཉིད་མི་

སྔོ་དཀར་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་

གཡས་རྡོ་རྗེ་འཁོར་ལོ་པདྨ། གཡོན་དྲིལ་བུ་རིན་ཆེན་རལ་གྲི་འཛིན་པ། དབུ་སྐྲ་རལ་པའི་ཐོར་ཚུགས་ཅན།
མཚན་བཟང་པོ་སུམ་ཙུརྩ་གཉིས་དང་དཔེ་བྱད་བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུས་བརྒྱན་པ། རང་ཉིད་རེག་བྱ་རྡོ་རྗེ་མ་སྔོན་མོ་
མི་བསྐྱོད་པའི་དབུ་རྒྱན་ཅན།

སྔོ་དཀར་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་རྡོ་རྗེ་འཁོར་ལོ་པདྨ།

གཡོན་དྲིལ་བུ་རིན་ཆེན་རལ་གྲི་འཛིན་པ། དབུ་སྐྲ་རལ་པ་ཕྱེད་བཅིངས་སུ་བྱས་པ། ཤིན་ཏུ་སྒེག་ཅིང་བཞིན་
འཛུམ་བག་དང་ལྡན་པ། ཟུར་གགྱིས་བལྟ་བ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་འགྱུར་གགྱིས་མཛེས་པ། ལང་ཆོ་དར་ལ་བབ་ཅིང་
འདོད་ཡོན་ལྔའི་དགའ་བས་རོལ་པ།

ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀའི་ཕྱག་དང་པོ་གཉིས་ཀྱིས་ཕན་ཚུན་དུ་འཁྱུད་པ།

གཉིས་ཀའང་རིན་པོ་ཆེའི་དཔུ་རྒྱན་གསོལ་བ། རིན་པོ་ཆེའི་སྙན་རྒྱན་དང་། སྙན་གོང་ཨུཏྤ་ལའི་གདེངས་ཀ་
དང་དར་དཔྱངས་ཀྱིས་མཛེས་པར་བྱས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་མགུལ་རྒྱན་དང་། མུ་ཏིག་གི་སེ་མོ་དོ་དང་། རིན་པོ་ཆེའི་
དོ་ཤལ་དང་། ཕྱག་གདུབ་དང་། ཞབས་གདུབ་དང་། རིན་པོ་ཆེའི་འོག་པག་སྟེ་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་བརྒྱད་ཀྱིས་

བརྒྱན་པ། སྐུ་སྟོད་ལྷ་རྫས་ཀྱི་གོས་ཀྱིས་ག་ཤལ་བྱས་ཤིང་། སྐུ་སྨད་ལྷ་རྫས་ཀྱ་དར་གགྱི་ཤམ་ཐབས་འཕྱར་བ།
འོད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གགྱིས་བསྐོར་བའི་དབུས་ན་ཡབ་སེམས་དཔའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པར་གྱུར།

ཤར་དུ་རང་ཉིད་རྣམ་སྣང་དཀར་པོ་མི་བསྐྱོད་པའི་དབུ་རྒྱན་ཅན། དཀར་ནག་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་

གི་གཡས་འཁོར་ལོ་རྡོ་རྗེ་པདྨ་དཀར་པོ། གཡོན་དྲིལ་བུ་རིན་ཆེན་རལ་གྲི་འཛིན་པ། ལྷོར་རང་ཉིད་རིན་འབྱུང་
སེར་པོ་མི་བསྐྱོད་པའི་དབུ་རྒྱན་ཅན།

སེར་ནག་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་ནོར་བུ་རྡོ་རྗེ་

འཁོར་ལོ། གཡོན་དྲིལ་བུ་པད་སེར་རལ་གྲི་འཛིན་པ། ནུབ་ཏུ་རང་ཉིད་འོད་དཔག་མེད་དམར་པོ་མི་བསྐྱོད་པའི་
དབུ་རྒྱན་ཅན། དམར་ནག་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡོན་གགྱི་དང་པོས་དྲིལ་བུ་དང་བཅས་པའི་
པདྨ་དམར་པོ་ར་བ་དཀུར་བརྟེན་ནས་འཛིན་ཅིང་། གཡས་ཀྱི་དང་པོས་ཐུགས་ཀར་པདྨ་ཁ་འབྱེད་པར་མཛད་པ།

ལྷག་མ་གཡས་རྡོ་རྗེ་འཁོར་ལོ། གཡོན་རིན་ཆེན་རལ་གྲི་འཛིན་པ། བྱང་དུ་རང་ཉིད་དོན་གྲུབ་ལྗང་གུ་མི་བསྐྱོད་
པའི་དབུ་རྒྱན་ཅན། ལྗང་ནག་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་རལ་གྲི་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་འཁོར་ལོ།
གཡོན་དྲིལ་བུ་པད་ལྗང་ནོར་བུ་འཛིན་པ།

ཤར་ལྷོར་རང་ཉིད་སྤྱན་མ་དཀར་མོ་རྣམ་སྣང་གི་དབུ་རྒྱན་ཅན།

དཀར་ནག་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་འཁོར་ལོ་རྡོ་རྗེ་ཨུཏྤལ་དཀ་ར་པོ།

གཡོན་དྲིལ་བུ་

རིན་ཆེན་རལ་གྲི་འཛིན་པ། ལྷོ་ནུབ་ཏུ་རང་ཉིད་མཱ་མ་ཀཱི་སྔོན་པོ་མི་བསྐྱོད་པའི་དབུ་རྒྱན་ཅན། སྔོ་དཀར་དམར་
བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་རྡོ་རྗེ་འཁོར་ལོ་ཨུཏྤལ་སྔོ་དམར།

གཡོན་དྲིལ་བུ་རིན་ཆེན་རལ་གྲི་

འཛིན་པ། ནུབ་བྱང་དུ་རང་ཉིད་གོས་དཀར་མོ་དམར་མོ་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་དབུ་རྒྱན་ཅན། དམར་ནག་དཀར་
བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡོན་གགྱི་དང་པོས་དྲིལ་བུ་དང་བཅས་པའི་ཨུཏྤལ་དམར་པོ་སྡོང་བུ་དང་བཅས་
པའི་རྩ་བ་དཀུར་བརྟེན་ནས་འཛིན་ཅིང་། གཡས་ཀྱི་དང་པོས་ཐུགས་ཀར་ཨུཏྤལ་ཁ་འབྱེད་པར་མཛད་པ། ལྷག་
མ་གཡས་རྡོ་རྗེ་འཁོར་ལོ། གཡོན་རིན་ཆེན་རལ་གྲི་འཛིན་པ། བྱང་ཤར་དུ་རང་ཉིད་སྒྲོལ་མ་ལྗང་གུ་དོན་གྲུབ་
ཀྱི་དབུ་རྒྱན་ཅན།
མཚན་པའི་ཨུཏྤ་ལ།

ལྗང་ནག་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་འཁོར་ལོ་རྡོ་རྗེས་
གཡོན་དྲིལ་བུ་རིན་ཆེན་རལ་གྲི་འཛིན་པ།

གཟུགས་རྡོ་རྗེ་མ་དཀར་མོ་རྣམ་སྣང་གི་དབུ་རྒྱན་ཅན།

རིམ་པ་གཉིས་པའི་ཤར་ལྷོར་རང་ཉིད་

དཀར་ནག་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་རྩ་

ཕྱག་གཉིས་ཀྱིས་མེ་ལོང་དམར་པོ་འཛིན་ཅིང་། ལྷག་མ་གཡས་རྡོ་རྗེ་ཨུཏྤལ་དཀར་པོ། གཡོན་རིན་ཆེན་རལ་
གི་འཛིན་པ། ལྷོ་ནུབ་ཏུ་རང་ཉིད་སྒྲ་རྡོ་རྗེ་མ་སེར་མོ་རིན་འབྱུང་གི་དབུ་རྒྱན་ཅན། སེར་ནག་དཀར་བའི་ཞལ་
གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་རྩ་ཕྱག་གཉིས་ཀྱིས་པི་ཝང་སྔོན་པོ་སྒྲེང་ཞིང་།

ལྷག་མ་གཡས་འཁོར་ལོ་ཨུཏྤལ་སྔོ་

དམར། གཡོན་རིན་ཆེན་རལ་གྲི་འཛིན་པ། ནུབ་བྱང་དུ་རང་ཉིད་དྲི་རྡོ་རྗེ་མ་དམར་མོ་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་དབུ་
རྒྱན་ཅན།

དམར་ནག་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་རྩ་ཕྱག་གཉིས་ཀྱིས་དྲིའི་དུང་ཆོས་འཛིན་ཅིང་།

ལྷག་མ་གཡས་རྡོ་རྗེ་འཁོར་ལོ། གཡོན་རིན་ཆེན་རལ་གྲི་འཛིན་པ། བྱང་ཤར་དུ་རང་ཉིད་རོ་རྡོ་རྗེ་མ་ལྗང་གུ་དོན་
གྲུབ་ཀྱི་དབུ་རྒྱན་ཅན།

ལྗང་ནག་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་རྩ་ཕྱག་གཉིས་ཀྱིས་རོའི་སྣོད་འཛིན་

ཅིང་། ལྷག་མ་གཡས་འཁོར་ལོ་རྡོ་རྗེས་མཚན་པའི་ཨུཏྤལ། གཡོན་རིན་ཆེན་རལ་གྲི་འཛིན་པ། ལྷ་མོ་བརྒྱད་
པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་དབུ་སྐྲ་རལ་པ་ཕྱེད་ཅིངས་སུ་བྱས་པ། རིན་པོ་ཆེའི་མགུལ་རྒྱན་དང་། མུ་ཏིག་གི་སེ་མོ་དོ་
དང་། རིན་པོ་ཆེའི་དོ་ཤལ་དང་། ཕྱག་གདུབ་དང་། ཞབས་གདུབ་དང་། རིན་པོ་ཆེའི་འོག་པག་སྟེ་རིན་པོ་ཆེའི་
རྒྱན་བརྒྱད་ཀྱིས་བརྒྱན་པ། སྐུ་སྟོད་ལྷ་རྫས་ཀྱི་གོས་ཀྱིས་ག་ཤལ་བྱས་ཤིང་། སྐུ་སྨད་ལྷ་རྫས་ཀྱི་དར་གགྱི་ཤམ་

ཐབས་ཅན། ཤིན་ཏུ་སྒེག་ཅིང་ཞིན་འཛུམ་བག་དང་ལྡན་པ། ཟུར་གགྱིས་བལྟ་བ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་འགྱུར་གགྱིས་
མཛེས་པ། ལང་ཚོ་དར་ལ་བབ་ཅིང་འདོད་ཡོན་ལྔའི་དགའ་བས་རོལ་པ། འོད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་ཏུ་འབར་
བའི་དབུས་ན་རང་རང་གི་གདན་ལ་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པར་གྱུར། རང་ཉིད་ཤར་སྒོའི་གཡས་སུ་
བྱམས་པ་དང་། གཡོན་དུ་ས་སྙིང་དཀར་པོ་རྣམ་སྣང་གི་དབུ་རྒྱན་ཅན། དཀར་ནག་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་
ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་འཁོར་ལོ་རྡོ་རྗེ་པདྨ་དཀར་པོ། གཡོན་དྲིལ་བུ་རིན་ཆེན་རལ་གྲི་འཛིན་པ། བྱམས་པའི་
ཕྱག་གཡས་ཀྱི་དང་པོས་ཀླུ་ཤིང་གི་མེ་ཏོག་སྡོང་བུ་དང་བཅས་པ་འཁོར་ལོས་མཚན་པ་འཛིན་པ། རང་ཉིད་ལྷོ་
སྒོའི་གཡས་སུ་ཕྱག་རྡོར་དང་གཡོན་དུ་ནམ་སྙིང་སེར་པོ་རིན་འབྱུང་གི་དབུ་རྒྱན་ཅན།

སེར་ནག་དཀར་བའི་

ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་ནོར་བུ་རྡོ་རྗེ་འཁོར་ལོ། གཡོན་དྲིལ་བུ་པད་སེར་རལ་གྲི་འཛིན་པ། རང་ཉིད་
ནུབ་སྒོའི་གཡས་སུ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་དང་།

གཡོན་དུ་འཇམ་དབལ་དམར་པོ་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་དབུ་

རྒྱན་ཅན། དམར་ནག་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡོན་གགྱི་དང་པོས་དྲིལ་བུ་དང་བཅས་པའི་པདྨ་
དམར་པོ་རྩ་བ་དཀུར་རྟེན་ནས་འཛིན་ཅིང་། གཡས་ཀྱི་དང་པོས་ཐུགས་ཀར་པདྨ་ཁ་འབྱེད་པར་མཛད་པ། ལྷག་

མ་གཡས་རྡོ་རྗེ་འཁོར་ལོ། གཡོན་རིན་ཆེན་རལ་གྲི་འཛིན་པ། རང་ཉིད་བྱང་སྒོའི་གཡས་སུ་སྒྲིབ་སེལ་དང་།
གཡོན་དུ་ཀུན་བཟང་ལྗང་གུ་དོན་གྲུབ་ཀྱི་དབུ་རྒྱན་ཅན།

ལྗང་ནག་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་

གཡས་རལ་གི་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་འཁོར་ལོ། གཡོན་དྲིལ་བུ་པད་ལྗང་ནོར་བུ་འཛིན་པ། རྣམ་སྣང་ནས་ཀུན་བཟང་
གི་བར་གགྱི་ལྷ་ལྷག་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། དབུ་སྐྲ་རལ་པའི་ཐོར་ཚུགས་ཅན། རིན་པོ་ཆེའི་དབུ་རྒྱན་གསོལ་བ།

རིན་པོ་ཆེའི་སྙན་རྒྱན་དང་། སྙན་གོང་ཨུཏྤ་ལའི་གདེངས་ཀ་དང་དར་དཔྱངས་ཀྱིས་མཛེས་པར་བྱས་པ། རིན་པོ་
ཆེའི་མགུལ་རྒྱན་དང་། མུ་ཏིག་གི་སེ་མོ་དོ་དང་། རིན་པོ་ཆེའི་དོ་ཤལ་དང་། ཕྱག་གདུབ་དང་། ཞབས་གདུབ་

དང་། རིན་པོ་ཆེའི་འོག་པག་སྟེ་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་བརྒྱད་ཀྱིས་བརྒྱན་པ། སྐུ་སྟོད་ལྷ་རྫས་ཀྱི་གོས་ཀྱིས་ག་ཤལ་

བྱས་ཤིང་། སྐུ་སྨད་ལྷ་རྫས་ཀྱི་དར་གགྱི་ཤམ་ཐབས་ཅན། མཚན་བཟང་པོ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་དང་། དཔེ་བྱད་
བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུས་བརྒྱན་པ། ཞི་བ། འོད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་ཏུ་འབར་བའི་དབུས་ན་རང་རང་གི་གདན་ལ་
རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པར་གྱུར། ཤར་སྒོར་རང་ཉིད་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ནག་པོ་རྣམ་སྣང་གི་དབུ་རྒྱན་
ཅན། ནག་དཀར་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་དབྱུག་པ་འཁོར་ལོ་རྡོ་རྗེ། གཡོན་ཐུགས་ཀར་

ཞགས་པ་བཟུང་ནས་སྡིགས་མཛུབ་མཛད་ཅིང་དྲིལ་བུ་དགྲ་སྟ་འཛིན་པ། ལྷོ་སྒོར་རང་ཉིད་ཤེས་རབ་མཐར་བྱེད་
དཀར་པོ་རིན་འབྱུང་གི་དབུ་རྒྱན་ཅན། དཀར་ནག་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་རྡོ་རྗེས་མཚན་
པའི་དབྱུག་པ་དཀར་པོ་རལ་གྲི

གཡོན་ཐུགས་ཀར་ཞགས་པ་བཟུང་ནས་སྡིགས་མཛུབ་མཛད་ཅིང་དྲིལ་བུ་

དགྲ་སྟ་འཛིན་པ། ནུབ་སྒོར་རང་ཉིད་རྟ་མགྲིན་དམར་པོ་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་དབུ་རྒྱན་ཅན། དམར་ནག་དཀར་
བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པདྨ་རལ་གྲི་གཏུན་ཤིང་། གཡོན་དྲིལ་བུ་བསྙེམས་པ་དང་བཅས་པས་
དཀུར་བརྟེན་ཅིང་དགྲ་སྟ་ཞགས་པ་འཛིན་པ། བྱང་སྒོར་རང་ཉིད་བགེགས་མཐར་བྱེད་ནག་པོ་དོན་གྲུབ་ཀྱི་དབུ་
རྒྱན་ཅན།

སྔོ་དཀར་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་འཁོར་ལོ་གཏུན་ཤིང་།

གཡོན་ཐུགས་ཀར་ཞགས་པ་བཟུང་ནས་སྡིགས་མཛུབ་མཛད་ཅིང་དྲིལ་བུ་དགྲ་སྟ་འཛིན་པ། ཤར་ལྷོར་རང་ཉིད་
མི་གཡོ་བ་ནག་པོ་རྣམ་སྣང་གི་དབུ་རྒྱན་ཅན། ནག་དཀར་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་རལ་
གྲི་རྡོ་རྗེ་འཁོར་ལོ། གཡོན་ཐུགས་ཀར་སྡིགས་མཛུབ་དགྲ་སྟ་ཞགས་པ་འཛིན་པ། ལྷོ་ནུབ་ཏུ་རང་ཉིད་འདོད་
པའི་རྒྱལ་པོ་སྔོན་པོ་རིན་འབྱུང་གི་དབུ་རྒྱན་ཅན།

ནག་དཀར་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་དང་པོ་

གཉིས་ཀྱི་ཧཱུཾ་མཛད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་འཆིང་ཞིང་ལྷག་མ་གཡས་རྡོ་རྗེ་རལ་གྲི། གཡོན་ཞགས་པ་ལགས་ཀྱུ་འཛིན་
པ། ནུབ་བྱང་དུ་རང་ཉིད་དབྱུག་སྔོན་ཅན་སྔོན་པོ་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་དབུ་རྒྱན་ཅན། སྔོ་དཀར་དམར་བའི་ཞལ་
གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་རྡོ་རྗེས་མཚན་པའི་དབྱུག་པ་སྔོན་པོ་རལ་གྲི་འཁོར་ལོ།

གཡོན་ཐུགས་ཀར་

ཞགས་པ་བཟུང་ནས་སྡིགས་མཛུབ་མཛད་ཙིང་པདྨ་དགྲ་སྟ་འཛིན་པ། བྱང་ཤར་དུ་རང་ཉིད་སྟོབས་པོ་ཆེ་སྔོན་པོ་
དོན་གྲུབ་ཀྱི་དབུ་རྒྱན་ཅན།

།ནག་དཀར་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་རྡོ་རྗེས་མཚན་པའི་

དབྱུག་པ་ནག་པོ་རྡོ་རྗེ་འཁོར་ལོ། གཡོན་ཐུགས་ཀར་ཞགས་པ་བཟུང་ནས་སྡིགས་མཛུབ་མཛད་ཅིང་རྩེ་གསུམ་
དགྲ་སྟ་འཛིན་པ། སྟེང་དུ་རང་ཉིད་གཙུག་ཏོར་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་སྔོན་པོ་མི་བསྐྱོད་པའི་དབུ་རྒྱན་ཅན། སྔོ་

དཀར་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་དང་པོ་གཉིས་ཀྱིས་གཙུག་ཏོར་གགྱི་ཕྱག་རྒྱ་འཆིང་ཞིང་། ལྷག་མ་

གཡས་རྡོ་རྗེ་པདྨ། གཡོན་སྡིགས་མཛུབ་རལ་གྲི་འཛིན་པ། འོག་ཏུ་གནོད་མཛེས་རྒྱལ་པོ་སྔོན་པོ་མི་བསྐྱོད་
པའི་དབུ་རྒྱན་ཅན།

ནག་དཀར་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་

ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་རྡོ་རྗེ་འཁོར་ལོ་རིན་པོ་ཆེ།

གཡོན་ཐུགས་ཀར་ཞགས་པ་བཟུང་ནས་སྡིགས་མཛུབ་མཛད་ཙིང་པདྨ་རལ་གྲི་འཛིན་པ། ཁྲོ་བོ་བཅུ་པོ་ཐམས་
ཅད་ཀྱང་དབུ་སྐྲ་དམར་སེར་གྱེན་དུ་བརྫེས་ཤིང་སྨིན་མ་དང་སྨ་ར་དམར་སེར་རབ་ཏུ་འབར་བ། ཞལ་རེ་རེ་ཡང་
དམར་ལ་ཟླུམ་པའི་སྤྱན་གསུམ་གསུམ་དང་ལྡན་ཞིང་མཆེ་བ་རྣོན་པོ་བཞི་བཞི་གཙིགས་པ།

ཧ་ཧའི་གད་

རྒྱངས་དྲག་པོ་སྒྲོག་ཅིང་བཞིན་ཤིན་ཏུ་འགྱུར་བའི་ཁྲོ་གཉེར་ཅན།

གསུས་ཁྱིམ་ཆེ་ཞིང་གསུས་པ་འཕྱང་བ།

པོས་དབུ་སྐྲ་བཅིངས་ཤིང་འཇོག་པོ་དམར་པོས་རྣ་རྒྱན་བྱས་པ།

རིགས་ལྡན་ཁྲ་བོས་དཔུང་པ་ལ་བརྒྱན་ཅིང་

རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་པས་བརྒྱན་ཅིང་། སྟག་གི་པགས་པའི་ཤམ་ཐབས་ཅན། སྦྲུལ་མཐའ་ཡས་སྔོན་
པདྨ་དཀར་པོས་མགུལ་རྒྱན་བྱས་པ། དུང་སྐྱོང་སེར་པོས་ལག་གདུབ་བྱས་ཤིང་། སྟོབས་རྒྱུ་ལྗང་གུས་མཆོད་
ཕྱིར་ཐོགས་བྱས་པ།

ནོར་རྒྱས་ཀྱི་བུ་བདུད་རྩིའི་ཁ་དོག་ལྟ་བུས་སྐེ་རགས་བྱས་ཤིང་པདྨ་ཆེན་པོ་དཀར་པོས་

རྐང་གདུབ་བྱས་པ།

སྐུ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་རབ་ཏུ་འབར་བའི་དབུས་ན་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་

ཚར་གཅོད་པའི་ཚུལ་གགྱིས་བཞུགས་པར་གྱུར། མི་བསྐྱོད་པ་རང་གི་ཐུགས་ཀར་དྲངས། བཛྲ་དྷྲྀཀ་ཐུགས་ཀ་
ནས་ཕྱིར་ཕྱུང་། ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས། ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བ་ལ་སོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་མཛད།
ཁྱད་པར་དུ་ཡང་སེམས་ཅན་ཞེ་སྡང་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཞེ་སྡང་སྤྱངས། མི་བསྐྱོད་པའི་གོ་འཕང་ལ་བཀོད། སྤྲུལ་པ་
རྣམས་གཅིག་ཏུ་འདུས། མི་བསྐྱོད་པ་ཡེ་ཤེས་པ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་འདྲེས། རང་གི་རིགས་བདག་ཡབ་ཡུམ་
གགྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར།

སླར་བྱོན་ནས་རང་གི་མདུན་ན་འདུག་པ་རང་གི་སྙིང་གར་ཞུགས་

ནས་འདྲེས་པས་རང་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཞི་བ་དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས།

སྔར་གགྱི་ཟླ་བ་ཉི་གདན་ལ་ཐགྱིམ་པའི་སྟེང་དུ་

རང་ཉིད་ཞེ་སྡང་རྡོ་རྗེ་སྐུ་མདོག་མཐགྱིང་ནག་ནག་དཀར་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་

དགུ་པ་འཁོར་ལོ་པདྨ། གཡོན་དྲིལ་བུ་རིན་ཆེན་རལ་གྲི་འཛིན་པ། འོད་དམར་པོ་འབར་ཞིང་འཁྲུག་པའི་དབུས་
ན་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པར་གྱུར། རེག་བྱ་རྡོ་རྗེ་མ་རང་གི་ཐུགས་ཀར་དྲངས། སརྴ་བཛྲཱ་ཐུགས་
ཀ་ནས་ཕྱིར་ཕྱུང་། ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས། སེམས་ཅན་རེག་བྱ་ལ་ཞེན་པ་རྣམས་སྦྱངས། རྒྱལ་བ་རྣམས་རེག་

བྱའི་བདེ་བས་མཆོད། སྤྲུལ་པ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་འདུས། རེག་བྱ་རྡོ་རྗེ་མ་ཡེ་ཤེས་པ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་འདྲེས།

རང་གི་རིགས་བདག་ཡབ་ཡུམ་གགྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར། སླར་བྱོན་ནས་སྔར་གགྱི་རེག་བྱརྡོ་རྗེ་མ་
ལ་ཐགྱིམ་པར་གྱུར། རྣམ་པར་སྣང་མཛད་རང་གི་ཐུགས་ཀར་དྲངས། ཛི་ན་ཛིཀ་ཐུགས་ཀ་ནས་ཕྱིར་ཕྱུང་། ཕྱོགས་

བཅུར་འཕྲོས། ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བ་ལ་སོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་མཛད། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་སེམས་
ཅན་གཏི་མུག་ཅན་རྣམས་ཀྱི་གཏི་མུག་སྦྱངས།

རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་གོ་འཕང་ལ་བཀོད།

སྤྲུལ་པ་

རྣམསགཅིག་ཏུ་འདུས། རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཡེ་ཤེས་པ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་འདྲེས། རང་གི་རིགས་བདག་ཡབ་

ཡུམ་གགྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར། སླར་བྱོན་ནས་རིམ་པ་དང་པོའི་ཤར་དུ་འཁོད། རིན་ཆེན་འབྱུང་
ལྡན་རང་གི་ཐུགས་ཀར་དྲངས། རཏྣ་དྷྲྀཀ་ཐུགས་ཀ་ནས་ཕྱིར་ཕྱུང་། ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས། ཆོས་འཁོར་བསྐོར་
བ་ལ་སོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་མཛད། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་སེམས་ཅན་ང་རྒྱལ་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ང་རྒྱལ་
སྦྱངས། རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་གགྱི་གོ་ལཕང་ལ་བཀོད། སྤྲུལ་པ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་འདུས། རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་ཡེ་
ཤེས་པ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་འདྲེས།

རང་གི་རིགས་བདག་ཡབ་ཡུམ་གགྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར།

སླར་བྱོན་ནས་རིམ་པ་དང་པོའི་ལྷོར་འཁོད། འོད་དཔག་མེད་རང་གི་ཐུགས་ཀར་དྲངས། ཨ་རོ་ལིཀ་ཐུགས་ཀ་
ནས་ཕྱིར་ཕྱུང་། ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས། ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བ་ལ་སོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་མཛད།
ཁྱད་པར་དུ་ཡང་སེམས་ཅན་འདོད་ཆགས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་འདོད་ཆགས་སྦྱངས། འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་གོ་འཕང་
ལ་བཀོད། སྤྲུལ་པ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་འདུས། འོད་དཔག་མེད་ཡེ་ཤེས་བ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་འདྲེས། རང་གི་
རིགས་བདག་ཡབ་ཡུམ་གགྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར། སླར་བྱོན་ནས་རིམ་པ་དང་པོའི་ནུབཏུ་འཁོད།
དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་རང་གི་ཐུགས་ཀར་དྲངས། པྲཛྙཱ་དྷྲྀཀ་ཐུགས་ཀ་ནས་ཕྱིར་ཕྱུང་། ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས། ཆོས་
འཁོར་བསྐོར་བ་ལ་སོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་མཛད།

ཁྱད་པར་དུ་ཡང་སེམས་ཅན་རྫུན་དུ་སྨྲ་བ་

རྣམས་ཀྱི་རྫུན་སྨྲ་དང་ཕྲག་དོག་སྦྱངས། དོན་ཡོད་གྲུབ་པའི་གོ་འཕང་ལ་བཀོད། སྤྲུལ་པ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་
འདུས། དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་ཡེ་ཤེས་པ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་འདྲེས། རང་གི་རིགས་བདག་ཡབ་ཡུམ་གགྱི་བྱང་ཆུབ་

སེམས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར། སླར་བྱོན་ནས་རིམ་པ་དང་པོའི་བྱང་དུ་འཁོད། སྤྱན་མ་རང་གི་ཐུགས་ཀར་དྲངས།
མོ་ཧ་ར་ཏཱི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཕྱིར་ཕྱུང་། ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས། སེམས་ཅན་ནད་གདོན་གགྱིས་གདུངས་པ་རྣམས་ཞི་
བར་མཛད། སྤྲུལ་པ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་འདུས། སྤྱན་མ་ཡེ་ཤེས་པ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་འདྲེས། རང་གི་རིགས་

བདག་ཡབ་ཡུམ་གགྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར། སླར་བྱོན་ནས་རིམ་པ་དང་པོའི་ཤར་ལྷོར་འཁོད། མཱ་

མ་ཀཱི་རང་གི་ཐུགས་ཀར་དྲངས། དྭེ་ཥ་ར་ཏཱི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཕྱིར་ཕྱུང་། ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས། སེམས་ཅན་
བགེགས་ཆེན་པོས་གཟགྱིར་བ་རྣམས་བསྲུང་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛད། སྤྲུལ་པ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་འདུས། མཱ་མ་ཀཱི་
ཡེ་ཤེས་པ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་འདྲེས། རང་གི་རིགས་བདག་ཡབ་ཡུམ་གགྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར།
སླར་བྱོན་ནས་རིམ་པ་དང་པོའི་ལྷོ་ནུབ་ཏུ་འཁོད། གོས་དཀར་མོ་རང་གི་ཐུགས་ཀར་དྲངས། རཱ་ག་ར་ཏཱི་ཐུགས་
ཀ་ནས་ཕྱིར་ཕྱུང་། ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས། སེམས་ཅན་གདོན་གགྱིས་ཉེན་པ་རྣམས་ཞི་ཞིང་བསྲུང་བར་མཛད།
སྤྲུལ་པ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་འདུས། གོས་དཀར་མོ་ཡེ་ཤེས་པ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་འདྲེས། རང་གི་རིགས་བདག་

ཡབ་ཡུམ་གགྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར། སླར་བྱོན་ནས་རིམ་པ་དང་པོའི་ནུབ་བྱང་དུ་འཁོད། སྒྲོལ་མ་
རང་གི་ཐུགས་ཀར་དྲངས། བཛྲ་ར་ཏཱི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཕྱིར་ཕྱུང་། ཕྱོགས་བཅུར་འཕོས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
དབང་དུ་བསྡུ་ཕྲིན་ལས་མཛད།

སྤྲུལ་པ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་འདུས།

སྒྲོལ་མ་ཡེ་ཤེས་པ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་

འདྲེས། རང་གི་རིགས་བདག་ཡབ་ཡུམ་གགྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར། སླར་བྱོན་ནས་རིམ་པ་དང་
པོའི་བྱང་ཤར་དུ་འཁོད། གཟུགས་རྡོ་རྗེ་མ་རང་གི་ཐུགས་ཀར་དྲངས། རཱུ་པ་བཛྲཱ་ཐུགས་ཀ་ནས་ཕྱིར་ཕྱུང་།
ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས། སེམས་ཅན་གཟུགས་ལ་ཞེན་པ་རྣམས་སྦྱངས། རྒྱལ་བ་རྣམས་གཟུགས་ཀྱི་བདེ་བས་
མཆོད། སྤྲུལ་པ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་འདུས། གཟུགས་རྡོ་རྗེ་མ་ཡེ་ཤེས་པ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་འདྲེས། རང་གི་
རིགས་བདག་ཡབ་ཡུམ་གགྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར། སླར་བྱོན་ནས་རིམ་པ་གཉིས་པའི་ཤར་ལྷོར་
འཁོད། སྒྲ་རྡོ་རྗེ་མ་རང་གི་ཐུགས་ཀར་དྲངས། ཤབྡ་བཛྲཱ་ཐུགས་ཀ་ནས་ཕྱིར་ཕྱུང་། ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས།
སེམས་ཅན་སྒྲ་ལ་ཞེན་པ་རྣམས་སྦྱངས། རྒྱལ་བ་རྣམས་སྒྲ་ཡི་བདེ་བས་མཆོད། སྤྲུལ་བ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་
འདུས། སྒྲ་རྡོ་རྗེ་མ་ཡེ་ཤེས་པ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་འདྲེས། རང་གི་རིགས་བདག་ཡབ་ཡུམ་གགྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་

ཀྱིས་དབང་བསྐུར། སླར་བྱོན་ནས་རིམ་པ་གཉིས་པའི་ལྷོ་ནུབ་ཏུ་འཁོད། དྲི་རྡོ་རྗེ་མ་རང་གི་ཐུགས་ཀར་དྲངས།
གནྡྷ་བཛྲཱ་ཐུགས་ཀ་ནས་ཕྱིར་ཕྱུང་། ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས། སེམས་ཅན་དྲི་ལ་ཞེན་པ་རྣམས་སྦྱངས། རྒྱལ་བ་
རྣམས་དྲིའི་བདེ་བའི་མཆོད། སྤྲུལ་པ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་འདུས། དྲི་རྡོ་རྗེ་མ་ཡེ་ཤེས་པ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་འདྲེས།
རང་གི་རིགས་བདག་ཡབ་ཡུམ་གགྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར།

སླར་བྱོན་ནས་རིམ་པ་གཉིས་པའི་

ནུབ་བྱང་དུ་འཁོད། རོ་རྡོ་རྗེ་མ་རང་གི་ཐུགས་ཀར་དྲངས། ར་ས་བཛྲཱ་ཐུགས་ཀ་ནས་ཕྱིར་ཕྱུང་། ཕྱོགས་བཅུར་
འཕྲོས། སེམས་ཅན་རོ་ལ་ཞེན་པ་རྣམས་སྦྱངས། རྒྱལ་བ་རྣམས་རོའི་བདེ་བས་མཆོད། སྤྲུལ་པ་རྣམས་

གཅིག་ཏུ་འདུས། རོ་རྡོ་རྗེ་མ་ཡེ་ཤེས་པ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་འདྲེས། རང་གི་རིགས་བདག་ཡབ་ཡུམ་གགྱི་བྱང་
ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར།

སླར་བྱོན་ནས་རིམ་པ་གཉིས་པའི་བྱང་ཤར་དུ་འཁོད།

བྱམས་པ་རང་གི་

ཐུགས་ཀར་དྲངས། མཻ་ཏྲི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཕྱིར་ཕྱུང་། ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་རྩ་དང་རྒྱུས་
པ་སྦྱངས། སྤྲུལ་པ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་འདུས། བྱམས་པ་ཡེ་ཤེས་པ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་འདྲེས། རང་གི་རིགས་
བདག་ཡབ་ཡུམ་གགྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར། སླར་བྱོན་ནས་ཤར་སྒོའི་གཡས་སུ་འཁོད། སའི་
སྙིང་པོ་རང་གི་ཐུགས་ཀར་དྲངས། ཀྵི་ཏི་གརྦྷ་ཐུགས་ཀ་ནས་ཕྱིར་ཕྱུང་། ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས། སེམས་ཅན་

རྣམས་ཀྱི་མིག་གི་སྐྱེ་མཆེད་སྦྱངས། སྤྲུལ་པ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་འདུས། སའི་སྙིང་པོ་ཡེ་ཤེས་པ་དང་དབྱེར་མེད་
དུ་འདྲེས། རང་གི་རིགས་བདག་ཡབ་ཡུམ་གགྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར། སླར་བྱོན་ནས་ཤར་སྒོའི་
གཡོན་དུ་འཁོད། ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་རང་གི་ཐུགས་ཀར་དྲངས། བཛྲ་པཱ་ཎི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཕྱིར་ཕྱུང་། ཕྱོགས་བཅུར་
འཕྲོས། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་རྣ་བའི་སྐྱེ་མཆེད་སྦྱངས། སྤྲུལ་པ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་འདུས། ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཡེ་
ཤེས་པ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་འདྲེས།

རང་གི་རིགས་བདག་ཡབ་ཡུམ་གགྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར།

སླར་བྱོན་ནས་ལྷོ་སྒོའི་གཡས་སུ་འཁོད། ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་རང་གི་ཐུགས་ཀར་དྲངས། ཁ་གརྦྷ་ཐུགས་ཀ་
ནས་ཕྱིར་ཕྱུང་། ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་སྣའི་སྐྱེ་མཆེད་སྦྱངས། སྤྲུལ་པ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་
འདུས། ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་ཡེ་ཤེས་པ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་འདྲེས། རང་གི་རིགས་བདག་ཡབ་ཡུམ་གགྱི་བྱང་ཆུབ་
སེམས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར། སླར་བྱོན་ནས་ལྷོ་སྒོའི་གཡོན་དུ་འཁོད། འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་རང་གི་ཐུགས་ཀར་
དྲངས། ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་ཐུགས་ཀ་ནས་ཕྱིར་ཕྱུང་། ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ལསྤེའི་སྐྱེ་མཆེད་
སྦྱངས། སྤྲུལ་པ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་འདུས། འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཡེ་ཤེས་པ་དང་དབྱེར་མེད་ དུ་འདྲེས། རང་
གི་རིགས་བདག་ཡབ་ཡུམ་གགྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར། སླར་བྱོན་ནས་ནུབ་སྒོའི་གཡས་སུ་འཁོད།
འཇམ་དཔལ་རང་གི་ཐུགས་ཀར་དྲངས། མཉྫུ་ཤགྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཕྱིར་ཕྱུང་། ཕྱོགས་བ་ཅུར་འཕྲོས། སེམས་
ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཡིད་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་སྦྱངས། སྤྲུལ་པ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་འདུས།

འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་པ་དང་

དབྱེར་མེད་དུ་འདྲེས། རང་གི་རིགས་བདག་ཡབ་ཡུམ་གགྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར། སླར་བྱོན་ནས་
ནུབ་སྒོའི་གཡོན་དུ་འཁོད། སྒྲིབ་པ་རྣམ་སེལ་རང་གི་ཐུགས་ཀར་དྲངས། སརྦ་ནི་ཝཱ་ར་ཎ་བིཥསཾ་བྷིན་ཐུགས་ཀ་
ནས་ཕྱིར་ཕྱུང་། ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ལུས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་སྦྱངས། སྤྲུལ་པ་རྣམས་

གཅིག་ཏུ་འདུས། སྒྲིབ་པ་རྣམ་སེལ་ཡེ་ཤེས་པ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་འདྲེས། རང་གི་རིགས་བདག་ཡབ་ཡུམ་གགྱི་
བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར།

སླར་བྱོན་ནས་བྱང་སྒོའི་གཡས་སུ་འཁོད།

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་རང་གི་

ཐུགས་ཀར་དྲངས། ས་མན་བྷ་དྲ་ཐུགས་ཀ་ནས་ཕྱིར་ཕྱུང་། ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་
ཚིགས་རྣམས་སྦྱངས། སྤྲུལ་པ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་འདུས། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡེ་ཤེས་པ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་འདྲེས།
རང་གི་རིགས་བདག་ཡབ་ཡུམ་གགྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར།

སླར་བྱོན་ནས་བྱང་སྒོའི་གཡོན་དུ་

འཁོད། གཤིན་རྗེ་གཤེད་རང་གི་ཐུགས་ཀར་དྲངས། ཡ་མཱན་ཀྲྀཏ་ཐུགས་ཀ་ནས་ཕྱིར་ཕྱུང་། ཕྱོགས་བཅུར་
འཕྲོས། དབང་པོ་ལ་སོགས་པའི་གདོན་བཙོམ། སྤྲུལ་པ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་འདུས། གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཡེ་ཤེས་
པ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་འདྲེས། རང་གི་རིགས་བདག་ཡབ་ཡུམ་གགྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར། སླར་
བྱོན་ནས་ཤར་སྒོར་འཁོད། ཤེས་རབ་མཐར་བྱེད་རང་གི་ཐུགས་ཀར་དྲངས། པྲ་ཛྙཱན་ཀྲྀཏ་ཐུགས་ཀ་ནས་ཕྱིར་
ཕྱུང་། ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས། གཤིན་རྗེ་དང་མ་མོ་ལ་སོགས་པའི་གདོན་བཅོམ། སྤྲུལ་པ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་
འདུས། ཤེས་རབ་མཐར་བྱེད་ཡེ་ཤེས་པ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་འདྲེས། རང་གི་རིགས་བདག་ཡབ་ཡུམ་གགྱི་བྱང་
ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར། སླར་བྱོན་ནས་ལྷོ་སྒོར་འཁོད། རྟ་མགྲིན་རང་གི་ཐུགས་ཀར་དྲངས། པདྨཱན་
ཀྲྀཏ་ཐུགས་ཀ་ནས་ཕྱིར་ཕྱུང་། ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས། ཀླུ་དང་ས་བདག་གི་གདོན་བཅོམ། སྤྲུལ་པ་རྣམས་
གཅིག་ཏུ་འདུས། རྟ་མགྲིན་ཡེ་ཤེས་པ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་འདྲེས། རང་གི་རིགས་བདག་ཡབ་ཡུམ་གགྱི་བྱང་ཆུབ་
སེམས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར། སླར་བྱོན་ནས་ནུབ་སྒོར་འཁོད། བགེགས་མཐར་བྱེད་རང་གི་ཐུགས་ཀར་དྲངས།
བིགྷྣཱན་ཀྲྀཏ་ཐུགས་ཀ་ནས་ཕྱིར་ཕྱུང་། ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས། གནོད་སྦྱིན་དང་ལོག་འདྲེན་ལ་སོགས་པའི་གདོན་
བཅོམ། སྤྲུལ་པ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་འདུས། བགེགས་མཐར་བྱེད་ཡེ་ཤེས་པ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་འདྲེས། རང་གི་

རིགས་བདག་ཡབ་ཡུམ་གགྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར། སླར་བྱོན་ནས་བྱང་སྒོར་འཁོད། མི་གཡོ་བ་
རང་གི་ཐུགས་ཀར་དྲངས། ཨ་ཙ་ལ་ཐུགས་ཀ་ནས་ཕྱིར་ཕྱུང་། ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས། མེ་ལྷའི་གདོན་བཙོམ།
སྤྲུལ་པ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་འདུས། མི་གཡོ་བ་ཡེ་ཤེས་པ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་འདྲེས། རང་གི་རིགས་བདག་ཡབ་
ཡུམ་གགྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར།

སླར་བྱོན་ནས་ཤར་ལྷོར་འཁོད།

འདོད་པའི་རྒྱལ་པོ་རང་གི་

ཐུགས་ཀར་དྲངས། ཊཀྐི་རཱ་ཇ་ཐུགས་ཀ་ནས་ཕྱིར་ཕྱུང་། ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས། བདེན་བྲལ་གགྱི་གདོན་བཅོམ།
སྤྲུལ་པ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་འདུས། འདོད་པའི་རྒྱལ་པོ་ཡེ་ཤེས་པ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་འདྲེས། རང་གི་རིགས་

བདག་ཡབ་ཡུམ་གགྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར། སླར་བྱོན་ནས་ལྷོ་ནུབ་ཏུ་འཁོད། དབྱུག་སྔོན་ཅན་
རང་གི་ཐུགས་ཀར་དྲངས། ནཱི་ལ་དཎྜ་ཐུགས་ཀ་ནས་ཕྱིར་ཕྱུང་། ཕྱོགས་བཅུར་འཕོས། རླུང་ལྷའི་གདོན་བཅོམ།
སྤྲུལ་པ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་འདུས། དབྱུག་སྔོན་ཅན་ཡེ་ཤེས་པ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་འདྲེས། རང་གི་རིགས་བདག་
ཡབ་ཡུམ་གགྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར། སླར་བྱོན་ནས་ནུབ་བྱང་དུ་འཁོད། སྟོབས་པོ་ཆེ་རང་གི་
ཐུགས་ཀར་དྲངས། མཧཱ་བཱ་ལ་ཐུགས་ཀ་ནས་ཕྱིར་ཕྱུང་། ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས། དབང་ལྡན་གགྱི་གདོན་བཅོམ།
སྤྲུལ་པ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་འདུས། སྟོབས་པོ་ཆེ་ཡེ་ཤེས་པ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་འདྲེས། རང་གི་རིགས་བདག་

ཡབ་ཡུམ་གགྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར། སླར་བྱོན་ནས་བྱང་ཤར་དུ་འཁོད། གཙུག་ཏོར་འཁོར་ལོས་
བསྒྱུར་བ་རང་གི་ཐུགས་ཀར་དྲངས།

ཨུཥྞཱི་ཥ་ཙཀྲ་ཝརྟི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཕྱིར་ཕྱུང་།

ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས།

ཚངས་པ་དང་ལྷའི་གདོན་བཅོམ། སྤྲུལ་པ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་འདུས། གཙུག་ཏོར་འཁོར་ལོས་བསྒྱར་བ་ཡེ་ཤེས་
པ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་འདྲེས། རང་གི་རིགས་བདག་ཡབ་ཡུམ་གགྱི་བྱང་ཆུ་བ་སེམས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར། སླར་
བྱོན་ནས་སྟེང་དུ་འཁོད། གནོད་མཛེས་རྒྱལ་པོ་རང་གི་ཐུགས་ཀར་དྲངས། སུམྦྷ་རཱ་ཇ་ཐུགས་ཀ་ནས་ཕྱིར་ཕྱུང་།
ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས། བརྟན་པ་དང་གཡོ་བའི་དུག་དང་ཀླུ་དང་ས་བདག་གི་གདོན་བཅོམ། སྤྲུལ་པ་རྣམས་
གཅིག་ཏུ་འདུས། གནོད་མཛེས་རྒྱལ་པོ་ཡེ་ཤེས་པ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་འདྲེས། རང་གི་རིགས་བདག་ཡབ་
ཡུམ་གགྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར། སླར་བྱོན་ནས་འོག་ཏུ་འཁོད། གཞལ་ཡས་ཁང་རང་གི་ཐུགས་
ཀར་དྲངས། ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ་ཐུགས་ཀ་ནས་ཕྱིར་ཕྱུང་། ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས། སྣོད་ཀྱི་ཉེས་སྐྱོན་ཐམས་ཅད་སྦྱངས།
གཅིག་ཏུ་འདུས། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་འདྲེས་པ་སླར་བྱོན་ནས་སྔར་གགྱི་གཞལ་ཡས་ཁང་ལ་ཐགྱིམ་
པར་གྱུར།
ལས་རྒྱལ་མཆོག་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསྒོམ་པ་ནི།

བཟླས་བྱའི་སྔགས་གགྱིས་བསྐོར་བའི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀའི་རང་རང་གི་ས་བོན་ལས་དཀྱིལ་འཁོར་བའི་
ལྷའིཚོགས་སྤྲོས་ཏེ་འགྲགྲོ་བའི་དོན་བྱས་ནས་སྔགས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འཇུག་པའི་རླུང་གིས་རང་རང་གི་ས་བོན་

ལ་འཇུག་པའི་སྤྲོ་བ་དང་བསྡུ་བའི་མཛད་པ་ཅན་དུ་གྱུར། བཟླས་པའི་རྣལ་འབྱོར་ནི། ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། རྡོར་བཟླས་བྱའོ། ཨོཾ་
ཨཨཱཿབཛྲ་དྷྲྀཀ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ། ཨོཾ་ཨཨཱཿསརྴ་བཛྲཱ་ཁཾ་ཧཱུཾ། ཨོཾ་ཨཨཱཿཛི་ན་ཛིཀ་ཨོཾ་ཧཱུཾ། ཨོཾ་ཨཨཱཿརཏྣ་དྷྲྀཀ་སྭཱ་ཧཱུཾ། ཨོཾ་ཨཨཱཿཨ་རོ་

ལིཀ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། ཨོཾ་ཨཨཱཿཔྲཛྙཱ་དྷྲྀཀ་ཧཱ་ཧཱུཾ། ཨོཾ་ཨཨཱཿམོ་ཧ་ར་ཏཱི་ལཾ་ཧཱུཾ། ཨོཾ་ཨཨཱཿདྭེ་ཥ་ར་ཏཱི་མཱཾ་ཧཱུཾ། ཨོཾ་ཨཨཱཿརཱ་ག་ར་ཏཱི་པཾ་

ཧཱུཾ། ཨོཾ་ཨཨཱཿབཛྲ་ར་ཏཱི་ཏཱསཾ་ཧཱུཾ། ཨོཾ་ཨཨཱཿརཱུ་པ་བཛྲཱ་ཛཨཱཿཧཱུཾ། ཨོཾ་ཨཨཱཿཤབྡ་བཛྲཱ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ། ཨོཾ་ཨཨཱཿགནྡྷ་བཛྲཱ་བཾ་ཧཱུཾ། ཨོཾ་

ཨཨཱཿ་ར་ས་བཛྲཱ་ཧོཨཱཿཧཱུཾ། ཨོཾ་ཨཨཱཿ་མཻཏྲི་མམཻཾ་ཧཱུཾ། ཨོཾ་ཨཨཱཿཀྵི་ཏི་གརྦྷ་ཐཛྲིཾ་ཧཱུཾ། ཨོཾ་ཨཨཱཿབཛྲ་པཱ་ཎི་ཨོཾ་ཧཱུཾ། ཨོཾ་ཨཨཱཿཁ་གརྦྷ་
ཨོཾ་ཧཱུཾ། ཨོཾ་ཨཨཱཿལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་ཨོཾ་ཧཱུཾ། ཨོཾ་ཨཨཱཿམཉྫུ་ཤགྱི་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ། ཨོཾ་ཨཨཱཿསརྦ་ནི་ཝཱ་ར་ཎ་བིཥསཾ་བྷིན་ཨོཾ་ཧཱུཾ། ཨོཾ་ཨཨཱཿས་
མནྷ་བྷ་དྲ་སསཾ་ཧཱུཾ། ཨོཾ་ཨཨཱཿཡ་མཱན་ཀྲྀཏ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ། ཨོཾ་ཨཨཱཿཔྲ་ཛྙཱན་ཀྲྀཏ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ། ཨོཾ་ཨཨཱཿཔདྨཱན་ཀྲྀཏ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ། ཨོཾ་ཨཨཱཿ
བིགྷྣཱན་ཀྲྀཏ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ། ཨོཾ་ཨཨཱཿཨ་ཙ་ལ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ། ཨོཾ་ཨཨཱཿཊཀྐི་རཱ་ཇ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ། ཨོཾ་ཨཨཱཿནཱི་ལ་དཎྜ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ། ཨོཾ་ཨཨཱཿམཧཱ་བཱ་

ལ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ། ཨོཾ་ཨཨཱཿཨུཥྞཱི་ཥ་ཙཀྲ་ཝརྟི་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ། ཨོཾ་ཨཨཱཿསུམྦྷ་རཱ་ཇ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ། ཡིག་བརྒྱ་བཟླ། ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་
ཞུགས་པའི་རྐྱེན་གགྱིས་ཡུམ་ཡབ་ལ་ཐགྱིམ། ཡབ་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ལ་ཐགྱིམ། ཡེ་
ཤེས་སེམས་དཔའ་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་ལ་ཐགྱིམ། ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའི་ཞབས་ཀྱུ་ཨུ་ནི་ཧ་ལ། ཧ་
ནི་ཧའི་མགོ་བོ་ལ། མགོ་བོ་ཟླ་ཚེས་ལ། ཟླ་ཚེས་ཐགྱིག་ལེ་ལ། ཐགྱིག་ལེ་ནཱ་ད་ལ། ནཱ་ད་ཡང་འོད་གསལ་དུ་ཐགྱིམ་
པར་གྱུར། དེ་ནས་ཚད་མེད་པ་བཞིའི་ངོ་བོར་གྱུར་པའི་ལྷ་མོ་བཞིས་གཙོ་བོ་མ་མཐོང་བས་གདུང་བའི་ཡིད་ཀྱིས་བལྟ་བར་འདོད་དེ་
སྙན་པའི་གླུ་དབྱངས་ཀྱིས་བསྐུལ་བ་ནི། །སེམས་ཅན་ཁམས་ན་གནས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ཁྱོད་ནི་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས། །དགའ་

བ་ཡིད་འོང་དོན་ཆེན་འདོད་པས་བདག་ལ་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ། །མགོན་པོ་གལ་ཏེ་དེ་རིང་བདག་ནི་གསོན་པར་
མཆིས་བཞེད་ན། །སེམས་ཅན་ཡབ་ཆེན་གཉེན་མཆོད་བདག་ལ་དགྱེས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཁྱོད་
བཀའ་ཡི་འཁོར་ལོ་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཕན། །སངས་རྒྱས་དོན་དུ་བྱང་ཆུབ་དོན་དམ་རྗེས་སུ་ཕན་སྟོན་པ། །
མགོན་པོ་གལ་ཏེ་དེ་རིང་བདག་ནི་གསོན་པར་མཆིས་བཞེད་ན། །འདོད་ཆགས་དམ་ཚིག་ཆགས་པས་བདག་
ལ་དགྱེས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །ཁྱོད་ནི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་སྟེ་ཀུན་ལ་ཕན་ཞིང་ཐུགས་བརྩེ་བ། །འཇིག་རྟེན་དག་
གི་དགོས་པའི་དོན་མཛད་པ་ལ་རྟག་ཏུ་བརྩོན། །མགོན་པོ་གལ་ཏེ་དེ་རིང་བདག་ནི་གསོན་པར་མ ཆིས་བཞེད་
ན། །རབ་དགའི་སྤྱོད་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོས་བདག་ལ་དགྱེས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །ཁྱོད་ནི་རྡོ་རྗེ་འདོད་པ་དམ་
ཚིག་མཆོག་གི་ཕན་དོན་ཆེ། །ཡང་དག་རྫོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གདུང་མཆོག་མཉམ་པ་ཉིད་གཟགྱིགས་པ། །

མགོན་པོ་གལ་ཏེ་དེ་རིང་བདག་ནི་གསོན་པར་མཆིས་བཞེད་ན། །ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་མང་པོའི་གཏེར་གྱུར་བདག་
ལ་དགྱེས་པར་མཛད་དུ་གསོལ།

།ཅེས་བསྐུལ་བས་སྔོན་གགྱི་སྨོན་ལམ་དང་ཐུགས་རྗེའི་ཤུགས་ཀྱིས་འོད་གསལ་ལས་

སེམས་དཔའ་གསུམ་གགྱི་བདག་ཉིད་ཅན་གགྱི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ།

དཀྱིལ་འཁོར་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བར་གྱུར།

བསྟོད་ཅིང་མཆོད་ནས་བདུད་རྩི་མྱང་བ་ནི། །མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ་ཡེ་ཤེས་ཆེ། །རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ནི་མཁས་པ་ཆེ། །རྡོ་རྗེ་གསུམ་

མཆོག་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ། །གསང་བའི་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །རྣམ་པར་སྣང་མཛད་དག་པ་ཆེ། །རྡོ་

རྗེ་ཞི་བ་དགའ་བ་ཆེ། །རང་བཞིན་འོད་གསལ་མཆོག་གི་མཆོག །སྟོན་པ་རྡོ་རྗེ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །རིན་ཆེན་
རྒྱལ་པོ་རབ་ཏུ་ཟབ། །རྡོ་རྗེ་མཁའ་འདྲ་དྲི་མ་མེད། །རང་བཞིན་དག་པ་གོས་པ་མེད། །རྡོ་རྗེ་སྐུ་ལ་ཕྱག་
འཚལ་ལོ། །རྡོ་རྗེ་དཔག་མེད་རྒྱལ་པོ་ཆེ། །མི་རྟོག་ནམ་མཁའ་རྡོ་རྗེ་འཛིན། །འདོད་ཆགས་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་
བརྙེས། །རྡོ་རྗེ་གསུང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དོན་ཡོད་རྡོ་རྗེ་རྫོགས་སངས་རྒྱས། །བསམ་པ་ཐམས་ཅད་རྫོགས་
མཛད་པ། །དག་པ་ངོ་བོ་ཉིད་ལས་བྱུང་། །རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨརྒྷཾ་པཱུ་ཛ་
མེ་གྷ་ས་མུ་དྲ་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡ་ཤགྱི་ཡེ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏེ། པཱ་དསཾ། པུཥསྤེ། དྷཱུ་པེ། ཨ་ལོ་ཀེ། གནྡྷེ། ནཻ་ཝེ་ཏྱེ།
ཤབྡ། རཱུ་པ། ཤབྡ། གནྡྷེ། ར་ས། སརྴ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་དྲ་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡ་ཤགྱི་ཡེ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། བདག་ཉིད་ཀྱི་ལག་
པ་གཡོན་པའི་མཐེ་བོང་ཀསཾ་ལས་ས་གཞི། མིང་མེད་སུ་སཾ ལས་རི་རབ་ཏུ་གྱུར་པས་ས་ལ་གནས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་
པོའི་དབུས་ནས་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ་བླངས་ཏེ།
དམར་པོ་འོད་ཀྱི་སྦུ་གུ་ཅན་རྣམས་སུ་གྱུར།

མགྲགྲོན་རྣམས་ཀྱི་ལྗགས་ཧཱུཾ་ལས་སྐྱེས་པའི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་གཅིག་པ་
མཆོད་དོ།

ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་གགྱི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་འཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་
བཞིའི་འབྱུང་གནས། འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མངའ་བདག །དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བླ་མ་རིན་པོ་
ཆེའི་ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། རྒྱལ་སྲས་བློ་གྲགྲོས་རིན་ཆེན་གགྱི་ཞལ་དུ་ཨོཾ་
ཨཨཱཿཧཱུཾ། དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། རྒྱལ་སྲས་མ་ཏངྒི་པའི་ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ།
གྲུབ་ཆེན་ཏཻ་ལོ་པའི་ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། པཎ་ཆེན་ནཱ་རོ་ཏ་པའི་ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། སྒྲ་བསྒྱུར་མར་པ་ལོ་ཙཱའི་
ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། མཚུར་སྟོན་དབང་གི་རྡོ་རྗེའི་ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། འཁོན་སྟོན་གད་པ་ཀཱིརྟིའི་ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཨཱཿ
ཧཱུཾ། བྱ་སྒང་པ་བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་གགྱི་ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། ཐུར་ལྷ་བ་ཚུལ་ཁྲིམས་སྐྱབས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཨཱཿ

ཧཱུཾ། ཐང་ས་སྤེ བ་འཕགས་པ་སྐྱབས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། གསེར་སྡིངས་པ་གཞོན་ནུ་འོད་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ།
ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་སྐུ་འོད་ཟེར་གགྱི་ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། ཀུན་མཁྱེན་འཕགས་པ་འོད་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། ཆོས་རྗེ་
བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ།

ཁྱུང་པོ་ལྷས་པ་གཞོན་ནུ་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ།

ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ།

སླར་ཡང་རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ།

རྒྱལ་སྲས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། རྒྱལ་པོ་ཨིནྡྲ་བྷཱུ་ཏིའི་ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། ཀླུ་ལས་སྐྱེས་པའི་རྣལ་

འབྱོར་མའི་ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། མངའ་བདག་བི་སུ་ཀ་ལྤའི་ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། དཔལ་ལྡན་སཱ་ར་ཧ་པའི་ཞལ་

དུ་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པའི་ཞལ་དུ་

ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། སློབ་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། གྲུབ་ཆེན་ནག་པོ་སྤྱོད་པའི་ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། བླ་མ་སྤྲིན་གགྱི་
ཤུགས་ཅན་གགྱི་ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་འགོས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། མང་ར་བ་སེངྒེ་རྒྱལ་མཚན་གགྱི་
ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། རྔོག་ཡེ་ཤེས་སེངྒེའི་ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། ། རྔོག་ཨརྱ་དེ་བའི་ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། གླན་ཚ་ཉི་
མ་ལམ་གགྱི་ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། ལྟག་པ་རིན་ཆེན་གྲགས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། ཐུར་ལྷ་བ་ཚུལ་ཁྲིམས་སྐྱབས་
ཀྱི་ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། ཐང་སསྤེ་བ་འཕགས་པ་སྐྱབས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། གསེར་སྡིངས་པ་གཞོན་ནུ་འོད་ཀྱི་

ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་སྐུ་འོད་ཟེར་གགྱི་ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། ཀུན་མཁྱེན་འཕགས་པ་འོད་ཀྱི་ཞལ་དུ་
ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། ཆོས་རྗེ་བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གགྱི་
ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། སྒྲ་སྒྱུར་ནམ་མཁའ་བཟང་པོའི་ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། མཉམ་མེད་རྗེ་བཙུན་རེད་མདའ་བ་ཆེན་
པོའི་ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་གཞན་གགྱི་མཚན་
བརྗོད་ན་འདིར་འཇུག གཞན་ཡང་དབང་བསྐུར་རྒྱུད་བཤད་མན་ངག་གནང་བའི་བླ་མ་དམ་པ་ཡབ་སྲས་བརྒྱུད་པ་

དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་དཀྱིལ་འཁོར་པའི་ལྷ་
ཚོགས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ།

ཆོས་འབྱུང་གི་དབུས་སུ་མེ་ལོང་ནང་གི་གཟུགས་བརྙན་བཞིན་དུ་གསལ་བར་གྱུར།

བཛྲ་དྷྲྀཀ་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། སརྴ་བཛྲཱ་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། ཛི་ན་ཛིཀ་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། རཏྣ་དྷྲྀཀ་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། ཨ་རོ་ལིཀ་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ།
པྲཛྙཱ་དྷྲྀཀ་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། མོ་ཧ་ར་ཏཱི་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། དྭེ་ཥ་ར་ཏཱི་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། རཱ་ག་ར་ཏཱི་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། བཛྲ་ར་ཏཱི་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ།
རཱུ་པ་བཛྲཱ་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། ཤབྡ་བཛྲཱ་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། གནྡྷ་བཛྲཱ་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། ར་ས་བཛྲཱ་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། མཻཏྲི་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། ཀྵི་ཏི་
གརྦྷ་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། བཛྲ་པཱ་ཎི་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། ཁ་གརྦྷ་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། མཉྫུ་ཤགྱི་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། སརྦ་ནི་
ཝཱ་ར་ཎ་བིཥསཾ་བྷིན་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧུཾ། ས་མན་བྷ་དྲ་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། ཡ་མཱན་ཀྲྀཏ་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། པྲ་ཛྙཱན་ཀྲྀཏ་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། པདྨཱན་

ཀྲྀཏ་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། བིགྷྣཱནྷ་ཀྲྀཏ་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། ཨ་ཙ་ལ་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། ཊཀྐི་རཱ་ཛ་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། ནཱི་ལ་དཎྜ་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། མཧཱ་

བཱ་ལ་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། ཨུཥྞཱི་ཥ་ཙཀྲ་ཝརྟི་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། སུམྦྷ་རཱ་ཇ་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། གཞན་ཡང་རྒྱུད་སྡེ་ཆེན་པོ་བཞི་དང་
འབྲེལ་བའི་ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་གགྱི་ལྷའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ།

སྔོན་སངས་རྒྱས་མཐོང་བ།

དམ་པའི་ཆོས་ཐོས་པ། འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་ལ་བརྟེན་པ། བསྟན་པ་དང་འཁོར་རྣམ་བཞི་སྐྱོང་བར་ཞལ་

གགྱིས་བཞེས་པ། བླ་མ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་བསྟེན་ཅིང་བསྒུབས་པའི་སྲུང་མ་དམ་ཚིག་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་

ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། ཡུལ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས། གནས་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི། དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ན་གནས་པའི་དཔའ་བོ་དང་
རྣལ་འབྱོར་མ་དང་། ཕྱོགས་སྐྱོང་དང་། ཞིང་སྐྱོང་དང་། ཀླུ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། གཞི་

བདག་གཉུག་མར་གནས་པ་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལྷར་གྱུར་པ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཱུཾ། ཨོཾ་ཨམྲྀ་
ཏ་སྭ་ད་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། མགྲགྲོན་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་མཉེས་ཤིང་ཚིམ་པར་གྱུར། རང་
གི་གསང་གནས་མི་དམིགས་པའི་ངང་ལས་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའི་རྡོ་རྗེ་སྔོན་པོ་རྩེ་ལྔ་པ་རྭ་དབུས་མའི་ནོར་བུ་ལ་ཨོཾ་

ཡིག་གིས་མཚན་ཞིང་བུ་ག་ཡི་གེ་ཕཊ་སེར་པོས་བཀག་པ། ཡུམ་གགྱི་གསང་གནས་མི་དམིགས་པའི་ངང་ལས་
ཨཨཱཿལས་བྱུང་བའི་པདྨ་དམར་པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ། བུ་ག་ཡི་གེ་ཕཊ་སེར་པོས་བཀག་པ། རྡོ་རྗེ་དང་པདྨའི་
ནང་འོད་ཟེར་རྣམ་པ་ལྔས་གང་བར་གྱུར། རང་ཉིད་རིན་འབྱུང་དུ་གྱུར། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨནུ་རཱ་ག་ཎ་བཛྲ་སྭ་
བྷཱ་ཝ་ཨཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། རང་ཉིད་མི་བསྐྱོད་པར་གྱུར། ཧཱུཾ། སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་ལས་ལ་གནས་པར་བྱས་པས་
མཆོག་ཏུ་དགའ་བའི་བདེ་བ་ཐོབ། རང་ཉིད་དོན་གྲུབཏུ་གྱུར། ཕཊ། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པཱུ་ཛ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཏྨ་
ཀོ྅ཧཾ། དཀྱིལ་འཁོར་པའི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀྱང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་དགའ་བ་ཉམས་སུ་མྱོང་སྟེ་བདེ་བ་ཆེན་
པོ་དང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པས་གསང་བ་དང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་
མཆོད་པས་དགྱེས་པར་གྱུར།

རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་སྔོན་པོའི་འོད་ཟེར་ལགས་ཀྱུའི་རྣམ་པ་ཅན་གགྱི་རྣམ་སྣང་

ནས་གནོད་མཛེས་ཀྱི་བར་གགྱི་ལྷ་རྣམས་སྤྱན་དྲངས་རང་གི་སྤྱི་བོ་ལ་སོགས་པའི་གནས་རྣམས་སུ་འཁོད་པ་ནི།
སྤྱི་བོར་རྣམ་པར་སྣང་མཛད། མགྲིན་པར་འོད་དཔག་མེད། ལྟེ་བར་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན། བརླའི་རྩ་བར་དོན་
ཡོད་གྲུབ་པ། ལྟེ་བར་སྤྱན་མ། སྙིང་གར་མཱ་མ་ཀཱི། མགྲིན་པར་གོས་དཀར་མོ། སྤྱི་གཙུག་ཏུ་སྒྲོལ་མ། མིག་
གཉིས་སུ་སའི་སྙིང་པོ། རྣ་བར་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ། སྣར་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ། ལསྤེར་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག སྙིང་གར་
འཇམ་དཔལ། གསང་གནས་སུ་སྒྲིབ་པ་རྣམ་སེལ། ཚིགས་རྣམས་ལ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། སྤྱི་གཙུག་ཏུ་བྱམས་
པ། མིག་གི་སྒོར་གཟུགས་རྡོ་རྗེ་མ། རྣ་བའི་སྒོར་སྒྲ་རྡོ་རྗེ་མ། སྣའི་སྒོར་དྲི་རྡོ་རྗེ་མ། ལསྤེའི་སྒོར་རོ་རྡོ་རྗེ་མ། ལག་
པ་གཡས་ལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད། ལག་པ་གཡོན་ལ་གཞན་གགྱིས་མི་ཐུབ་པ། ཁ་ལ་རྟ་མགྲིན། རྡོ་རྗེ་ལ་བདུད་རྩི་

འཁྱིལ་པ། དཔུང་པ་གཡས་པའི་རྩ་བར་མི་གཡོ་བ། དཔུང་པ་གཡོན་པའི་རྩ་བར་འདོད་པའི་རྒྱལ་པོ། པུས་མོ་

གཡས་ལ་དབྱུག་སྔོན་ཅན། པུས་མོ་གཡོན་ལ་སྟོབས་པོ་ཆེ། སྤྱི་གཙུག་ཏུ་གཙུག་ཏོར་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ།
རྐང་མཐགྱིལ་གཉིས་སུ་གནོད་མཛེས་རྒྱལ་པོ། གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ཆ་སོ་སོ་ཡང་རང་གི་ལུས་ཀྱ་ཆ་སོ་སོ་ལ་

ཐགྱིམ་པར་གྱུར།

རང་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་སྦྱོར་མཚམས་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་འོད་ཟེར་

འཕྲོས་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་བསྐུར། སྒྲིབ་པ་སྦྱངས། ཧཱུཾ་ཡིག་ཏུ་གྱུར། དེས་ནམ་མཁའི་
ཁམས་གང་བ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རྡོ་རྗེ་འཆང་དུ་གྱུར་པ་རྣམས་རང་གི་འོད་ཟེར་གགྱིས་དྲངས་ནས་རང་ཉིད་
ལ་ཐགྱིམ་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཡོ་ག་ཤུདྡྷཨཱཿསརྦ་དྷརྨཱཨཱཿཡོ་ག་ཤུད྅ཧཾ།
གསང་འདུས་སྨོན་ལམ་ནི།

།དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །སངས་རྒྱས་ཀུན་གགྱི་ཀུན་བདག་ཉིད། །རྡོ་རྗེ་འཆང་དབང་ཐོབ་གྱུར་ཅིག །
འགྲགྲོ་བའི་ཀྱང་ནི་དེ་ཐོབ་ཤོག །བྱང་ཆུབ་ཕྱིར་ནི་སྤྱོད་གང་དང་། །རྫོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གང་ཡིན་པ། །བྱང་ཆུབ་
རྡོ་རྗེས་གང་གསུངས་པའི། །སྤྱོད་དེ་གཉིས་ཀའང་བདག་སྤྱོད་ཤོག །དེ་ལྟར་སྒྱུ་མ་ཇི་བཞིན་རྨི་ལམ་བཞིན། །
སྣང་སྟོང་ལྷ་སྐུར་གསལ་བའི་ངང་ཉིད་ནས། །ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཀུན་བསྡུས་པ། །མི་བསྐྱོད་
རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ལ། །རྨད་བྱུང་བདེ་བས་དགྱེས་པ་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར། །ཕྱི་དང་ནང་དང་གསང་
བའི་མཆོད་བསྟོད་དང་། །བསྒོམ་དང་བཟླས་པ་སོགས་ལ་འདིར་འབད་པས། །བདག་གིས་ཇི་སྙེད་བསགས་
པའི་དགེ་བ་འདིས། །རང་ཉིད་སྲིད་མཚོར་ལྷུང་བ་ཇི་བཞིན་དུ། །མར་གྱུར་འགྲགྲོ་བ་ཀུན་ཀྱང་དེ་འདྲ་བར། །མཐོང་
ནས་འགྲགྲོ་བ་སྒྲོལ་བའི་ཁུར་འཁྱེར་བའི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་འབྱོངས་པ་ཉིད་གྱུར་ཅིག །སེམས་ཙམ་
བསྐྱེད་ཀྱང་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་གསུམ་ལ། །གོམས་པ་མེད་ན་བྱང་ཆུབ་མི་འགྲུབ་པར། །ལེགས་པར་མཐོང་
ནས་རྒྱལ་སྲས་སྡོམ་པ་ལ། །བརྩོན་པ་དྲག་པོས་སློབ་པ་ཉིད་གྱུར་ཅིག །ཐུན་མོང་ལམ་སྦྱང་སྣོད་དུ་གྱུར་པ་ན། །
ཐེག་པ་ཀུན་གགྱི་མཆོག་གྱུར་རྡོ་རྗེའི་ཐེག །སྐལ་བཟང་སྐྱེ་བོའི་འཇུག་ངོགས་དམ་པ་དེར། །བདེ་བླག་ཉིད་དུ་

འཇུག་པ་ཉིད་གྱུར་ཅིག །བུམ་དབང་གངྒཱའི་ཆུ་རྒྱུན་བསྐུར་བ་ཡིས། །ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་དྲི་མ་འཁྲུད་པར་ཤོག །
གསང་དབང་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩི་མྱངས་པ་ཡིས། །ངག་གནས་རླུང་གི་སྔགས་སུ་འཆར་བར་ཤོག །གསུམ་པ་

ལྷན་སྐྱེས་དགའ་བའི་ལགས་ཀྱུ་ཡིས། །ཡིད་ནི་འོད་གསལ་དབྱིངས་སུ་འདྲེན་པར་ཤོག །བཞི་པ་ཟུང་འཇུག་
དོན་ལ་ངོ་སྤྲད་པས། །མཐར་ཐུག་དོན་ལ་སྒྲོ་འདོགས་ཆོད་པར་ཤོག །དེ་ཚེ་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་འགྲུབ་པའི་

གཞི། །རྣམ་དག་དམ་ཚིག་སྡོམ་པ་གསུངས་པ་ལ། །བཅོས་མ་མིན་པའི་ངེས་པ་རྙེད་གྱུར་ནས། །སྲོག་དང་
བསྡོས་ཏེ་རྟག་ཏུ་བསྲུང་བར་ཤོག །ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་ཀུན་རྟོག་སངས་པ་ཡི། །ལུས་ཀྱི་གཡོ་བ་ངག་གི་བརྗོད་
པ་དང་། །ཡིད་ཀྱི་བསམ་པ་ཀུན་གགྱིས་འབད་མེད་པར། །རླབས་ཆེན་ཚོགས་རྣམས་ཡོངས་སུ་སྡུད་བྱེད་པའི། །

ཐུན་བཞི་སྦྱོར་བ་བསྙེན་བསྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞི། །རིམ་པ་དང་པོའི་རགས་དང་ཕྲ་བའི་ལམ། །མ་ལུས་ཤིན་ཏུ་

བརྟན་པ་རྙེད་ནས་ནི། །གང་སྣང་ལྷ་ཡི་འཁོར་ལོར་འཆར་བར་ཤོག །ཞིང་གི་ཕུལ་བྱུང་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་
ལ། །བརྟེན་ནས་འཁོར་གསུམ་དག་པའི་མཆོད་སྦྱིན་སོགས། །སྦྱོར་བ་ཚོགས་བསག་ཆོ་ག་བཞིན་བྱས་པས།
།རང་གི་རྒྱུད་ནི་ཡོངས་སུ་དག་པར་ཤོག

།དཔལ་ལྡན་ཞེ་སྡང་རྡོ་རྗེ་ཁྲོ་བོ་བཅུའི།

།འཁོར་གགྱིས་ཡོངས་སུ་

བསྐོར་བའི་ཏིང་འཛིན་གགྱིས། །ཕྱོགས་བཅུར་རྒྱུ་བའི་གདུག་པའི་བསམ་པ་ཅན། །མ་ལུས་ཚར་གཅོད་འཕྲིན་

ལས་འགྲུབ་པར་ཤོག །གང་དུ་འཚང་རྒྱའི་ཞིང་ཀུན་དག་བྱས་ནས། །དེར་ནི་སྐུ་གསུམ་གོ་འཕང་མངོན་འགྱུར་
བའི། །ཐབས་ཀྱི་དམ་པ་འཆི་བ་ཆོས་སྐུ་དང་། །བར་དོ་ལོངས་སྐུ་སྐྱེ་བ་སྤྲུལ་པའི་སྐུར། །ཚུལ་བཞིན་ཉམས་
སུ་ལེན་པའི་རྡོ་རྗེ་མཆོག །རིམ་པ་ཇི་བཞིན་རྒྱུད་ལ་བསྐྱེད་པ་ཡིས། །ཐ་མལ་སྐྱེ་ཤི་བར་དོའི་སྣང་ཞེན་ཀུན། །
སྦྱོང་བྱེད་དང་པོའི་སྦྱོར་བ་ཐོབ་པར་ཤོག །རང་དོན་ཕུན་ཚོགས་དེ་ཡི་མྱུར་བའི་ལམ། །འདོད་ཆགས་ཆེན་པོའི་
ཚུལ་གགྱི་ཏིང་འཛིན་གགྱིས། །རང་རིགས་ཕྱག་རྒྱར་གཞོལ་བའི་ཐབས་ལ་མཁས། །ལྷན་སྐྱེས་བདེ་བས་རྒྱལ་
རྣམས་མཆོད་པར་ཤོག

།མཁའ་དབྱིངས་རྡོ་རྗེ་སྦྱར་བས་སྦར་བ་ཡི།

།ཙཎྜ་ལི་ཡིས་བཞུས་པའི་བྱང་ཆུབ་

སེམས། །ཨ་བ་དྷཱུ་ཏཱིའི་རྒྱུན་ལམ་ནས་འོངས་པ། །ཤེས་རབ་པདྨའི་ཟེའུ་འབྲུར་སོན་པ་ལས། །འཁྲུངས་པའི་
རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གགྱིས། །སྤྲུལ་པའི་སྤྲིན་གགྱིས་ནམ་མཁའི་ཁྱོན་བཀང་སྟེ། །སྣོད་བཅུད་ཞིང་
ཀུན་ཡོངས་སུ་སྦྱོངས་མཛད་པའི། །དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་ཤོག །སྲོག་འཛིན་ཐུར་
སེལ་ལམ་གགྱི་སྣ་རྩེར་ནི། །གནས་ནས་འོད་ཟེར་དྲ་བ་འགྱེད་པ་ཅན། །བདེ་གཤེགས་ལྔ་བདག་རིན་ཆེན་ཁ་
དོག་ལྔ། །ཕྱག་མཚན་བྱང་སེམས་ཕྲ་མོ་ཡུངས་འབྲུ་ཙམ། །དེ་ནང་དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་ཡོངས་རྫོགས་
ཤིང་། །མ་འདྲེས་གསལ་ལ་ཇི་སྲིད་འདོད་ཀྱི་བར། །མཉམ་པར་འཇོག་པའི་ཕྲ་མོའི་རྣལ་འབྱོར་དང་། །ཕྱི་ནང་
བཟླས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་ཤོག །དེས་ནི་རྫས་སྔགས་འཁྲུལ་འཁོར་བསམ་གཏན་ལ། །བརྟེན་ནས་གྲུབ་

པ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་དང་ནི། །ཞི་སོགས་རབ་འབྱམས་ལས་ཀུན་འགྲུབ་པ་ཡིས། །ལས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མཆོག་ནི་
འགྲུབ་པར་ཤོག །སོ་སོར་སྡུད་དང་བསམ་གཏན་སྲོག་རྩོལ་དང་། །འཛིན་པ་རྗེས་དྲན་ཏིང་འཛིན་ཡན་ལག་

དྲུག །ཡོངས་སུ་སྡུད་པའི་ཟབ་ལམ་རིམ་པ་ལྔ། །སྤྱོད་པ་གསུམ་དང་བཅས་པ་འགྲུབ་པར་ཤོག །ནོར་བུར་
ཐགྱིག་ལེ་ཕྲ་མོར་སེམས་བརྟན་པས། །ཉི་མས་ཟླ་བ་བཞུས་པའི་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན། །ལུགས་བྱུང་ལུགས་ལྡོག་

རིམ་པས་དྲངས་པ་ཡི། །ཡས་བབས་མས་བརྟན་དགའ་བཞི་སྐྱེ་བར་ཤོག །དེ་ལས་ལངས་ཚེ་གང་ཤར་སྣང་

བ་ཀུན། །རིགས་བརྒྱ་རིགས་ལྔ་རིགས་གསུམ་རིགས་གཅིག་ཏུ། །འཆར་བའི་སྐུ་ཡི་རྡོ་རྗེའི་ཏིང་འཛིན་གགྱིས།

།ལུས་དབེན་སོར་སྡུད་བསམ་གཏན་རྫོགས་པར་ཤོག །ཐགྱིག་ལེའི་རྒྱལ་པོ་སྔགས་ཀྱི་ཐགྱིག་ལེ་མཆོག །སྙིང་
གའི་ཆུ་སྐྱེས་སྣ་རྩེར་གོམས་བྱས་པས། །གཟུང་དང་འཛིན་པའི་རྣམ་རྟོག་བསྐྱེད་པའི་རླུང་། །བཅུ་གཉིས་མི་
ཤིགས་ཐགྱིག་ལེར་སྡུད་པར་ཤོག །གདོང་གི་སྣ་རྩེར་འོད་ཀྱི་ཐགྱིག་ལེའི་གདངས། །མ་བཅོས་རྡོ་རྗེ་གསུམ་དུ་ཤར་
བ་ཡིས། །ངག་དབེན་གསུང་གི་རྡོ་རྗེའི་ཏིང་འཛིན་གགྱིས། །སྙིང་གའི་མ་རིག་སྒོ་ངའི་སྦུབས་འབྱེད་ཤོག །ཐབས་

ཤེས་གསང་བའི་རྩ་མཆོག་གཉིས་ཀྱི་རྩེར། །རྫས་ཀྱི་ཐགྱིག་ལེའི་སྲོག་རྩོལ་བསྒོམས་པ་ཡིས། །ཀུན་རྟོག་རླུང་
གི་མུན་པ་སངས་གྱུར་ནས། །འོད་གསལ་ཉི་མ་སྙིང་དབུས་འཆར་བར་ཤོག །སྣ་རྩེ་གསུམ་དུ་ཐགྱིག་ལེ་རྣམ་
གསུམ་གགྱི། །སྲོག་རྩོལ་བསྒོམས་པས་སྤྲིན་མེད་ནམ་མཁའ་ལ། །ཟླ་ཉིའི་འོད་དང་སྨག་གིས་ཁྱབ་འདྲ་ཡིས།
།སྟོང་པ་གསུམ་གགྱི་སེམས་དབེན་སྐྱེ་བར་ཤོག །སྒྱུ་མ་ལོངས་སྐུ་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུ་དང་། །སྣ་ཚོགས་སྤྲུལ་
སྐུ་གསུམ་ལ་རེ་རེ་ཞིང་། །རྣམ་པ་གསུམ་གསུམ་བསྲེ་བ་རྣམ་པ་དགུ །ཡོངས་རྫོགས་མན་ངག་གནད་ལ་
མཁས་གྱུར་ཏེ། །ཀུན་རྫོབ་སྒྱུ་ལུས་དོན་དམ་འོད་གསལ་འཛིན། །ལུགས་ལྡོག་རྗེས་དྲན་ཟུང་འཇུག་ཏིང་འཛིན་
དང་། །སྤྲོས་བཅས་སྤྲོས་མེད་ཤིན་ཏུ་སྤྲོས་མེད་ཀྱི། །སྤྱོད་མཆོག་རྣམ་གསུམ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་ཤོག །
གལ་ཏེ་འདི་དང་བར་དོར་མཆོག་འགྲུབ་པའི། །ཏིང་འཛིན་མ་རྙེད་འཆི་བའི་དུས་བྱེད་ན། །གཞི་ཡི་འཆི་རིམ་སྟོང་
པ་རྣམ་པ་བཞི། །ལམ་གགྱི་སྟོང་པ་བཞི་དང་བསྲེ་ནུས་ཤོག །བར་དོ་གྲུབ་ཚེ་སྒྱུ་མའི་ཏིང་འཛིན་དང་། །བསྲེ་བར་
བྱེད་ཅིང་སྐྱེ་བ་ལེན་པའི་ཚེ། །ལོངས་སྐུས་སྤྲུལ་སྐུ་འི་སྐྱེ་བ་འཛིན་པ་བཞིན། །སྐྱེ་གནས་མཆོག་ཏུ་བསམས་
བཞིན་སྐྱེ་བར་ཤོག །མདོར་ན་སྐྱེ་ཤི་བར་དོ་གང་ཤར་ཡང་། །སྔོན་ཆད་བསྒོམས་པའི་ལམ་འཁྱེར་རྣམ་གསུམ་
གགྱི། །གསལ་འདེབས་དགེ་སྦྱོར་བསྐུལ་མར་རྟོགས་གྱུར་ནས། །འཆི་ཚེ་ཡིད་ལ་དགའ་བ་རྒྱས་པར་ཤོག །དེ་
ལྟར་རྨད་བྱུང་ལམ་གགྱི་མཐར་ཐུག་འདི། །ཚུལ་བཞིན་བསྒྲུབས་ལ་བར་ཆད་མེད་པ་དང་། །ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་
དར་ཞིང་རྒྱས་གྱུར་ཏེ། །འགྲགྲོ་ཀུན་ཐབས་མཁས་འདི་ཡིས་སྒྲོལ་བར་ཤོག །
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